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Dolmabahçede güller ve meşaleler arasma konan, kahraman Türk ordusunun yüksek rütbeli 
sübaylan tarafından beklenen Büyük Olü yanndan itibaren halk taratmdan ziyaret edilebilecek 

Cenaze Töreni Programi 
Yolda ve Ankarada İstanbulda 

?eçeceği hat boyunda meşalele~ yakılacak, Merasim, cumartesi sabahı 8.30 da tabotun 12 
ıstasyonlarda halk tarafından selamlanacak General tarafından saraydan kaldırılarak saray 

Atatürk için yapılacak anıdın Etnografya müzesinin bulunduğduevtaempedeedeicneşkası kapiSindaki top arabaSina nakli ile başliyacak 
kararlaştı, 1esmi matem birincikanunun yirmi birine kadar 

Trenin gece 
Büyük Ölü 

Ank~a14 (Husu. ~----~~~~--~~~~~~~~~~~~~--~~~--~~~~~ 
ai) - Milli kahra • 
man Atatürk iç\n ya. 
Pılacak büyük tedfin 
ınerasimi programı 
kat'i şeklini almışt1r. 
:Programın İst.ınbul 
\'ilfıyctini alfıkaddr e
den kısmı İstanbula 
tebliğ edilmiştir. Tam 

iekU Hariciye Ve -
kaleti matbaasında 
tabolunmak
tadır. Programın tat 
biki için liizım gelen 
hazırlıklara hurnme.lı 
bır. faaliyetle devam 
Olunmaktadır. 

Son Posta: Progra
hlııa İstanbula ve ts
'tn~an İzmite ka
daı: olan kısmını ddr
düncü ve ~inci ırj. 
tunıarda bulacaksı -
llız. Burada İzmitten 
Itibaren olan kısmı • 
111 \'eriyoruz: 

-3-

lzmite muvasalat 
'l avuz zırhlı kru • 

\>azö • ı d lil zmit önlPrin-
e demirliyecek ve 

tenaze bir dPnızaltı 
Rernisine veya bir 
destroyerc naklen 

~Yn iskelesine çı • 
b rııacak ve orada 
la~un.duruıacak o -

11 bır top arabası • 
. a \'azedUecektir. 

l Cenaze bu suretle 

~t iatasyonuna gö-
lerek Atah1rk0r 

ıttt ko 

.. 

tı ınpozisyrınla • 
h na takılacak olan . . . 
e ~Uai vagona ırkılb Türkiye Ciimhurreiıi, Milli Şef lımet 1nönü ve Ba§VekiU Celcil Bayar, Mecbft~ Ulu Ondenn .ıyah 
dıı~ektır. tiillerle çerçevelenmi§ reımi önindc 
,}~tte yapı!acak törene vilayet er· 1 su b kıtaat ile mektebliler ve halk işti- ı Türk sa.ncalı ve gayet zengin bir su • 
"Cll\ı 'k' b" ··k (De1'atm U i1ıci ıayfcıda. l ~ra ve deniz kuvvetlerine men· ı-ak edecektir. Bu vagon ı ı uyu 

................................................. , 
Reisicumhur 

lsmet lnönUnDn 
teşekkürleri 

Ankara 14 (AA.) -Tebliğ: 
,~~,. QiYaseticümhur Umumi Kitibli· 
estncien: 

• 
~~~Urdun her köşesinden, şehir • 
ltüıu en Ve köylerden, Parti teşek
.. &ri, Halkev3eri, spor ~üı:(leri 
ve nıu nu esseseıerden, sayın halkın te-
ÇQ~ duygu:a!'ınn tercüman olan bir 
d' telgraflar gelmekte devam e -
~or. Bunoan pek mütehassis olan 

ısicüınhur İsmet İnönü, samimi 
teşekk" .. 
..._. urlerının Anadlou Ajansı va· 

Ue kabulünü rica ~tir. 

~ .................................... ·-·-···········--·-·········-... -······ ·················-··············-··, 
~ Ha.ua. lilolmımızm da. ittira.lı ecleeeği eena.u a.la.yı Dolma.ba.hçeden ! 
i Sma.yburnuna. gelecek, ta.but bara.da.n Y a.uıı.za. na.kledilecek, her bet f 
~ dakikeula bir top a.ta.ra.lc aelcim re.,ıini ila. eden Y auuz yaua.ı yaua.ı i 
f ha.reket ed ecek i 
"--···································································--.. ············································'; 

Atatürkün aziz naşlannı havi san-ı a::=:n~:: 
duka, Dalınabahçe saray:ıııtla Atatür
kün İstanbula ilk gelişlerinde İstanbul 
halkı ve mü.messillerlni kabul ettikle
ri salona konulmuştur. Sandukanın 
ba§mda yüksek rütbeli sübaylar nö -
betle beklemekte altı o'ku temsil eden 
altı meşale yanmaktadır. Sanduka ka
palıdır ve bayrak]a sarılmıştır. 

lstanbula aid cenaze töreni 
programa 

Ankara H (A.A.) - Atatürke yDpıla -
eak cenaze törenine aid esas pr gram 
pdar: 

lstanbulda yapalacak tören 
[ 16 ıonte,..U. 1938 ÇtnFflba. ,ci-

ni]: 
Katafalk: 
Dolmabahçe sarayında Atatürkün ilk 

•lefa halk mümessillerini kabul buyur -
duklan salonda vücude getirilen kata -
falkın bulundulu salonun kapılan son • 
teşrinin 16 ncı ç~şamba sabahı saat 10 

(Devamı 14 üncü sayfada) 

Millet müniessilleri dün Mecliste 
Türk milletinin duyduğu derin 

amya tercüw n oldular 
;Ankara 14 - B. M. Meclisinin bu - • lldu~ dair olan RiyasetlcUmhur 

gün Fikret Sılayın başkanlığında ya~ te;ı\.eresi o~urunuştur. _ _ 
;.tı.ğt toplantıda İsmet İnönünün Cüm • Bunu muteakı~,. butçe encumenl 
ı hurreisliğine intihabı dday.ısile, Baş- ımaıbata muharrırı gele~. ~ak ara • 
vekil Celal Bayarın istifa ettiğine ve sında bulunan ve Ataturk~n cenaze 
yeniden Başvekil tayin edilen CelAl Ba· merasimi içi~ ~apılacak sarfıyata aid 
yarın riy:ısetinde teşekkül eden tera olan kanun layihası~ ruznaıneye a • 
Vekilieri Heyetini gösteren listenin su- (Devamı ll ıncı •ayfada) 

.. .... 
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• 
illi Kahra an stanbu 

nas11 geçmişti? 
... Şu veya bu fırsatla artık muUaka 

Anadoluya geçecekti. Onun için Da • 
mad Ferid hük11metinin teklifini mem
nuniyetle kabul etti. 

Bu tcklife göre Mustafa Kemalin 
vazifesi Sam<i'Un ve havallsinde Rum -
larıı tecavüz ettiği iddia olunan Türk· 
leri tedib etmek, cşuradR burada beli• 
ren mukavemet cereyanlannı tevkif 
ve imha etmekıt idi. 

Damad Feridle harbiye nazın kendi
s·ne nıüşterf"k imzalı bl.P salAhiyetna
me ve'receklerdi. Büyük Gazi erkanı 
hurbiyei umumiyedeki vatanperver 
dostlarını ikaz ederek müfettişlik sa
sa:ahiyetnamesinin istediği gibi tan -
zim olunmasını temin etti. SalAhiyet
namede onun arzu ettiği maddeler bil· 
h:ı-.sa şunlardı: 

ı - Sams:mdan itibaren bütün şark 
v·ıaye!lerinde bulunan kuvvetlerin ku· 
nı:ındanı olmak ve bu kuvvetlerin şU • 
mulünde bulunan vilayetlerin valileri· 
nE> doğrudan doğruya emir verilmek. 

2 - Bu ınıntakaya temas eden kuv• 
vPt1ere ve vilayetlere dahi tebl1ğlerde 
bul ma bilmek. 

Yani Mustafa Kemal Samsuna ayak 
bnstığı dakiknda bütün Anadolu onun 
em:r ve kumandası altında bulunacak· 
tı Büyük Şef, lsmet Inönil ve Fevzi Çakm.ak ile MilU macadc le esnasında 

ı 

Erkanı harbiye (:a1ahiyetnameyi Bü- mn kadar müfettişlik emrine arnade 
vii.k Gazinin isted~ği gibi yazdı. Son da· bulıınacaktı. 
kıknda Sndrazamır. harbiye nazırile 1 Gazi son defa erkAnıharbiyeye gitti
bE'' aber imza koymak niyetinden sarfı- ği zaman eskı erklınıharbiyei umutniye 
n ?ar etmiş olduğunu haber verdiler. reisi ile vazifeyi teseliüro eden yeni re-

Harbiye nr.zın ise, cSalahiyetname- isi bir arada buldu ve kendilerile her 1 

vi okuduktan sonra kimbilir ne niyet- hususta anlaştıktan sonra: 

le: .. .. .. .. - Vakit gE>çirmeksizin kışla civarm-
cİmza edemE-m, fakat muhurumu ha- da bulunup da işgal kuvvetlerinin şi-

sanm,. dedi. mendiferle gitmesine mü.maneat ettik· 
Belki bir gen şayed ecnebilerle bir leri yiıminci kolordu"ya şimdi m~iyen 

rr,·,c;'ulive't wünakaşası çıkarsa, kendi An~araya hareket etmek için emir ve
o1·uduğu c:aliıhivetnamenin bu olmadı· riniz, dedi. 
[! nı, mühüriinün çalınıp basılmış ol· Ve erkanıharbiye reisi ile doğrudan 
rluiYunu iddia edecekti. doğruya muhabere etmek üzere hususi 

Damad Feridle karşı karştya bir şifre alarak Harbiye nezaretinden 
çıktı. Büyük Gazi bilalıara bu şifre va-

Evvela: c- Bu adamı İstanbuldan 
cıkarmalı, Anadolu dağlarına atmalı Ye 
o'":ıda çürütme~i!.» diye bu tertibi dü -
'jÜnen Hürriyet ve İtilafcılar, galiba 
s:ılahiyet meselesinden bir şeyler istiş
mam ederek, Damad Feridi vesveseye 
düşürmüş olmalı idiler. Zira dokuzun· 

cu ordu müfett!şini yeni erkfull harbiye 
reisi ile beraber akşam yemeğine da -
vet eden Daınad Ferid, yemekten son
ra bir aralık, Kipert haritası üzerinde 
Samsun hava~isini göstererek: 

- Pekala, bana harita üzerinde ku
mandanızın şamil olacağı ınıntakayı 
gösterir misiniz? sualini sordu. 

- Henijz ben de pek iyi bilmiyorum. 
diye c~vab v€rdi. Belki takriben (Ki
pcrt haritası üzerine elini koyarak) ih
t~ma1 ~u kadar bir parça... diyerek, 
bazı viiAyetleri elile tahdid etti ve mil
nidar bir tarzda erkanıharbiye reisinin 
yüzüne baktı, reis paşa sadrazarnın 

vehmini ve Gazinin bakışındaki mana
yı derhal sezip: 

- Efendim, dedi romtakanın bir 
ehGnmiyeti yok, paşa hazretleri o mın· 
takada kuvvete kumanda edecekler, 
zaten nerede ne kuvvet kaldı, ki? ... 

Ve cümles:ni tamamlarken, vaziye -
tın hiç de mühim olmadığını bililtizam 
ima eder bir tavırla haritanın bulundu
~u masadan uzaklaşır gibi oldu. 

Büyük Ga:ıi ve erkAnıharbiyei umu
mlye ıeısi sadrazarnın konağından çı • 
karak, piyade kaldırum üzerinde Teş· 
vikiyeye doğru yürOrlerken reis paşa 
samiint bir lisanla sordu: 

- Bir şey mi yapacaksınız, paşam? 
-Evet bir şey yapacağım!. 

- Allab...Jlll.W~fak etsin! 
- Mutlaka muvaffalt olcıcağız .. 

'' Vapur hazır ,, 

sıtasile Babıali tarafmdan İstanbula 
davet edilmesindeki esran öğrenmiş -
tir. 

Bir YUkefA MecPsi toplaniisi 
Artık hükfimet ve kendini Damad 

Ferid vasitasile davet eden padişaha 
veda etmekten başka işi yoktu. Har -
biye nazırını scrdu, sadrazamı, dahili -
ye nazınnı sordu, hiç biri makamların· 
da değil idi. 

- Heyeti Vükela var, dediler, hepsi 
orsdadır! 

Heyeti Vültelanın ictima halinde bu· 
lunduğu salonun yanındaki odaya gir
di, vükelA Gazinin orada bulunduğunu 
anlar anlamnz ictima ve müzakereleri· 
ni tatil edip kısmı küllisi yanına şitab 
ettiler. Gazi yanına gelen nazıriann 
halinde bir gllyri tabiilik gördü ve 
hepsinin büyük ibir heyecan içinde ol
duklar:nı hissetti. 

Bu heyecanın sebebini ilk izah eden 
dahiliyenazın olmuştur: 

- Allah Allah, ne küstahlık efen -
dim, işittiniz mi, Yunanlılar İzrnire çı
kıyor .. 

Diğer biri bahriy~ nazın, arkadaşı • 
nın sö7Jerint teyid etti. Gazi: 

-Bu oldu mu?. diye sordu 
-Ya .. evet... 

Kendi tahminlerinin nihayet gene 
kendisine hayflarla hiktıye olunduğu
nu gBren Gazi, bu na:ıırlann perişanlı
ğına ağlamak mı, gülrnek mi lazım ge
leceğini kestiremiyordu. 
Sükiınetini muhafaza ederek: 
- Bu tecavüz karşısında ne yapma· • 

ğı dü~nüyorsunuz,? diye sordu. 
- Protesto edeceğiz, dediler. 
- Bu lAzımdır, yapmalısınız, fakat 

böyle bir protesto ile Yunanlıların İz· 
mırden geri çekileceklerini kabul edi· 
yor musunuz? 

Hep birden yüzüne baktılar: 
- Peki.. ba~ka ne yapabiliriz? 

Atatürkun mıul mucadele esnasında 
alınmış bir resmi 

O zaman dahiliye nazınnın sadası 
cevab verdi: 

- Dediğiniz gibi hareket edersek, 
sonra biz ne yapalım? 
Dayanamadı,: c Benim gideceğim 

yerde benim yanıma geliniz., dedi. 
Sual sahibi alt dudağını dişlerinin 

arasına alarak tefekküre daldı. 

gal zırhlıları, cebhelerlndeki toplar 
sanki Yıldıza çevrilmiştir. 

Bu manzarayı görrnek için başlarını 
sadece sağa çevirmesi kafi geliyor. 

Vahdeddin nutukvari bir surette sö
ze başlıyarak: 

- Paşa, paşa, dedi. Şimdiye kadar 
yaptığın hizmetlerin hepsi artık bu ki
taba geçti. 

(Elini büronun üzerinde bulunan ki
taba bash, ilave etti:) 

Tarihe geçtı. onlan unut, asıl şimdi 
yapacağın hizmet mühim olabilir. 

Tekrar etti: 
-Devleti kurtarabilirsin .. 
Bu hizmet Anadoluda işgal kuvvet

lerini h."tlşkulandıran hareketleri tenkil 
e'tmek idi. Gazi kendini şüphesiz müş
kulat ile tuttu, sadece bir takım cevab
lar veı erek: 

- Memleketi kurtarmak için elim • 
den geleni yapacağıma şüphe etmeyi -
niz, dedi. 

Yıldızın penceresi önünde. Osmanlı 
hanedamnın son münfesih hükümdan 
ile yeni Tür'k devletinin ilk reisinin şu 
memleket kurtuluşu hakkındaki telAk
kHeri nekadar ayn idi. Gazi, bahçeye 
indiği vakit. sanki Yıldız sarayından 

çıktığı ve Anadoluya hareket etmek u
zere olduğunu gizlemek istiyen bir ih
yatkfırlıkla, ayaklarının sesini duyur -
maktan çekinerek yavaş yavaş saray • 
dan uzaklaştı. 

Kurulan tuzak 
Gazi onu bırakıp bahriye nazınnın Şişlide..lti evinden aynlacağı sırada 

elinden tutarak sordu: kendisine son verilen haber fU ldl: 
- Beni Anadoluya götürecek vapur Bandırma vapurunun hareketine mU· 

hangisidir? hazır m!dır, nerededir? sa!lde edilmiyecek veya torpitolar ta-
- Çoktan emretmiştim, Bandırma • kib ederek vapuru Karadenizde batı -

vapuru emrettiğiniz gün, emrettiğiniz 

yerde hazırdır! 
- Doğrudan doğruya vapurun ku • 

ma!'ıdanına emir verebilir miyim? 
-Hay hay .. 

Arkasında duran yaverlne seslendi: 
- Paşa size bir emir tebli~ edecek .. 

Gazinin maksadını sezen yaver der-
hal kurşun kalemi ile Bandınna vapu
ru kaptanına hitaben bir emir yazdı ve 
bahriye nazırına uzattı: 

- İmza eder misiniz? 

Vahdeddinin tavsiyesi 
Şimdi Gazi,Yıldızda, çok ufak bir 

oda içinde, Vahdeddinle adeta dizdize 
denecek kadar yakın oturmuştur. 

racaklardır. Gazinin kafasından b~ 
şimşek geçti sanki ne olacaktı, vakıl 
imha etmek için en mantıki çare bu i-c 

di, fakat yakalanmak, hapsolmak, nef• 
yedilmek, bütün bu tasavvurlarını: 

tatbik etmek imkAnından mahrum e .. 
dilmek, ö!.mekle müsavi değil miydi'r· 
Bu tasavvurlan tatbik edememekterı 

ölmek daha hayırlı idi. Mefkt1resi için 
yola Çlkacak, ölürse bu uğurda ölecek .. 
ti. 

Derhal otornobüine binerek Galata 
nhtımına geldi, Bandırma vapuru u .. 
zaklarda idi. 

SandaHa vapnrun içine girdi, karar .. 
ga'h arkadaşlrm kendisini takib ettiler. 
Verdiği emre rağmen Bandırma vapu .. 
ru bir türlü haeket edemiyordu. Kız ~ 

kulesinde vapuru muayene için gelmi7 
olanlar, basit muayeneyi bitirmekte 
miitemadiyen gccikiyvrlardı. Gazi bu-. 
nun sebebini sezdi: Ne kararsızlık! 

Hareket ve Sanisuna varıs . 
Bu haleti ruhiyeden istifade e~ 

için güverteye çıkarak, kaptana: c-Ha .. 
reket et!• emrini verd1. 

Kaptan: 
- Efendim nasıl olur, diyordu. İçe .. 

ride muayeneye gelenler vnr. 
- Emir veriniz, onlar çıksmlar. · ' 

Banclırma vapurunun ihtiyar kaptanı 
vapurunun demirini aldırınağa başladı; 
muayene için gelmiş olanlar dışarı çık .. 
tılar; vapur hareket etti. Karadeniz 
Boğazmdan çıkarken Gazi kaptana 
tehlike1i vaziyeti izah etti. Şu cevabı 
aldı: 

- Ne aksi, ben bu denizin acernisi· 
yim, sonra b1zim pusula da bozuk! 

- \{nptan hiç telaş etme, miimHin 
olduğu lmdor snhili 4!tkib ed~rck yü • 

"1 ru. 
Zira bundan sonra Anadolunun her· 

hangi bir kara parçasına ayak basmak· 
la mesele onun için zaten halledilmiş 
olacaktı. 

Yakından sahili takib ederek evve-
la Sinoba vasıl oldular, Sinobdan 
Samsuna kolaylıkla gidilebilir bir yol 
olmadığı için ve büyük Gazi Samsu .. 
na bir an evvel ayak basmakta istical 
ettiği için, zaman kaybetmektense teh .. 
likeye göğüs germeği tercih etti. 

Vapur nihayet Samsun !imanına gir· 
di. 

* Sonradan anJ~ılmıştır," ki filhaki • 
ka torpito takibi vuku bulmuştur. Yal .. 
nız takib edenler Karadenizin öyle 
co~ltun dalgaisrile karşılaştılar, ki be· 
rayi ihtiyat, sahilden çok uzakta yol 
alınak meôuriyetinde kaldılar. 

Karadeniz coşkım dail.gnlarlle, yenl 
Türk devletinin müessisini götüren ih" 
tiyar Bandınna vapurunu sıyanet et ,. 1 

mişti. 
1 temmuz 192 7 

FALİH RIFKI 

9 uncu ordu müfettişi ile karargAhı· 
nın haı ek etine artık hiç bir mAni yok· 
tu Bahriye nazınnın emri üzerine, bu 
karargahı Samsuna nakledecek vapur, 
16 mayıs günü, sabahtan itibaren akşa-

- Daha şedid, daha müessir hare • 
k1t lazımdır. 

Vahdeddinin sağında hemen dirse~i
ni uzatarak dayandığı kUçUcük bir 
büro ve üstünde bir de kitab var. KU • 
çük odanın Boğaziçine bakan büyücek 
penceresinden şu manzara gBrUnüyor: 

Blrbirine müvazi hatlar üzerinde 1§- ' ınııt m.aocıclclede bir geçtd resminde 
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''Onun eseri bütün dünga için bügük biT haz 
ve ibret mevzuu olarak kalacaktır!,, 

Ulu Önder hakkında dünya gazetelerinde 
mikyasta neşriyat hararetle devam 

yapılan 
ediyor 

• 
genış 

1.--R_u_m-en-ga-z-et-ele-r-ri ı 
Bükre§ - Matbuat, Atatrırkün hatıra· 

rına makaleler tahsisine d~vam etmek
tedir Gazeteler, yeni Cümhurrcisi 1smı;~ 
İnönünün fotografını ve tercümei halim 
neşrctmek suretile Türkiyede yapılan 
yeni Cümhurreisliği seçimine geniş bir 
yer vcnnektedirler. 

Curentul gazetesi, clslahatçı. başlığı 
altında neşrettiği bir bS§Makalede bil
hassa diyor ki: 

Milletinin hakiki ihtiyaçlarını gayet 
!yi kavrıyan Atatürk, ölçü mikyası ola
rak eski sultanların harici fenişleme p~ 
litikasını değil, fakat muayyen bır saha 
ftinde kesif bir dahiH kalkınma siyase
tini kabul etti. Memleketini şuurlu bir 
teşkilat ile yükseltmek ve yeni inklHib
lar elde etmek suretne milli hayatı tah
rib edilerniyecek temeller üzerinde tes
bit etti. Milletin ruhi derinliklerine doğ
h~ tcvcih edilen bu emekler kesafet iti
barile Fatih Sultan Mehmedin genişle
ille sahasındaki gayretleri ile pek iyi 
znukayese edilebilir. Atatürk. ismtnin de 
fÖsterdiği gibi Türklerin tam hir babası 
olmuştur. Sert bir baba, fakat herkesin 
kendisine bugünkü refahını borçlu bu
lunduğu bir baba. Onun eseri bütün dün
yı. için bir haz ve refah mevzuu olabilir. 

Romanfa gazetesi, yeni Türkiyeyi ya
'tntan Büyük Adamın hayat ve fahsiycti 
lle meşgul olmakta ve ailesi, mizacı, ese
ri ve hastalığı hakkında dtkkate değer 
tafsiH1t neşretmektedir. 

Finlandiya gazeteleri 
Helsiuski - Finlandiya ajansı bildiri

Yer: 
Bütün Finlandiya gazeteleri, Atatürke 

ieniş sütunlar tahsis eylemektedir. 
Svenska Pressen, başmakalesinde di

Yor ki: 
cBütün diktatörler arasında, Atatürk, 

hıemlekette vücude getirdiği inkılfıb e
Serlerinin büyüklüğü bakımından, çok 

ıtıühim bir mevki işgal etmektedir.• 
Hufvud Stadbladet diyor kl: 

•«Atatürk, !evkalfıde bir devlet adamı, 
hıu-b sonrası dünya tarih1n!"l en mühi."Tl 
timalarından birisi idi. Atıttıirk olmoso 
idi, yeni Türkiye mevcud olmazdı.• 

Helsingin Sanamat diyor ki: 
«Atatürk, zamanımız büyük adamlaM 

~l'lısında çok biiyük bir mevkie maliktir. 
Askeri meziyetleri ve memleketmin in
k.ı.lübı işindeki muazzam mesaisi çok bü-
lilktür.:ıı · 

Uusi Suomi, bu büyük inkılabcınm bü· 
~k şahsiyetini tebarüz ettirdiiden son
tn diyor ki: 

cAtatürksüz, Türkiye büyük bir dev
let olamazdı .• 

[Bulgar gazeteleri 
· .. Sofya - Bulgar ajansı bildir'iyor: Bü

tün gazeteler. Atatürkün hayat ve eseri
tıC! ve Sofyadaki ikametine aid batıralara 
tzun uzun sütunlar tahsise devam edi
~orıar. Bütün makaleler, Büyük Şo!firu 
~~beden Türkiyeye karşı Sf>vgı nişant'-

1Yle doludur. Bu makalelere ölen 
Cüınhur başkanının hayatına aid' mfite
llddid fotograflar ilave edilmiştir. 

Slovo gazetesi, başmuharrjri Meçka
~~f tarafından yazılmış olan başmakale
b nde, umumi harbin sonunrlaki ırJlU 
u7gunluğun bir tasvirini yaptıktan son

~'a...diyor ki: 
:th cOsmanlı imparatorluğunıın vOcudUnü 
t- .erharnetsiz bir surette kPsrnekte olan 
~rtahların bıçağmı çekip aian Mustafa 
Re~:na~ olmuştur. Mill[ enerjiyi harekete 
CL ırdı ve milletinin iradesini canlandır
~· ~ol~an çıkmış olan ve mukavemete 
te~ tedır olmıyan hükfunet merkezini 
tır ederek milletin hayati kuvvetlerini 
·11~;ıınak ve daha sonra Sakaryada galib 
i!oıecek olan silahı tavlamale fizere Ana-

uya aeldi. Bununla beraber, silAh za. 

hJrbi esnasında parçalanan Tiirkiyeyi 
birleştirdikten sonra, halk kCtlelerini ye
ni ve medeni bir hayata sc,•k için uyan· 
dırdı. Arkadaşlarile birlıkte teokratik de
ğil, sivil bir devlet teşkilatı kurdu. Ese. 
::-inin ebedi kalacağından kimse şübhe e
demez. Fakat kendısite birlikte giden bir 
k<ıç şey var: Alevli .mizacı, kuvveti ve 
tükenmez enerJisi, hareketli ve daima 
ttyanık .. halde olan düşüncesi ve eğrilmez 
!ı·adesi. Kemal Atatürk yalnız Türkiye 
Cümhuriye.min esaslarını de~il. ayni za. 
manda günlük politikasını da gösteri-
yurdu. Türkiyeyi allıkadar eden her hA· 
disenin karşısında derhal ve enerji ile 
harekete geçiyordu .• 

Utro gazetesi, başmakale yerinde eski 
başl'ekil B. Muşanofun bir mülakatmı 
ne~ediyor. B. Muşanof diyor ki: 

c- Türkiye, mevcudiyetmdenberı en 
büyük ıslahalcısını kaybetmiştir. ,Ata· 
türk, Türkiyeyi ihya ve teceddüdünün 

' tı::;·ellerini attı. Bazıları Bulgarisıana te
veccüh gösteren sadık ve zeki arkadaşla· 
ruıın da yardımı ile, adını yeni Türkiye. 
nin en büyük başaniarına bağladı. An· 
karayı resmen ziyaret ettigirniz znm:ın, 
Atatürk bana Sofyadaki ikameline aid 

• birçok güzel hatıralar anhttı. Selaniktc 
çocuk iken, birçok Bulgar dostları mev
~ud oldu~u söyledi. Bulgaristan hak· 
kında en iyi hisler besliyordu. Bana de
di ki: cBulgaristan ve Türkiye dost ol· 
Il".alıdırlar. Bulgaristana hasını olan Tür· 
kiyeye de hasımdır.. , 

ıngiliz pazetelerinde Atatürkten bah8ecf.efı yazııann bm pa Tçatan 

ferile iktifa ebniyordu. Türk1yeyi kur- li ve sosyal inkılA.b mücadelesi ..• İ§te on eKernal Atatürk. açık kıvılcımlı göz
tru-maK, hattA büyük ve zengin etmek is- be§ yıldır devam eden ve en büyük ha- lerini hayata kapadL Politik sahneden 
tiyordu. Onun kültür seviyesim yükselt- ~arılarla tetevvüç edeninkıllıbbu inkılAb kudretli bir sima, tükenmez bır enerji çe
rnek istiyordu. Bütün milleti için k:ıhra- !db kiliyor, büyük Türk ıs1ahatcısının eseri 
manlı~ının ve insan faziletlerinin sem- Zora gazetesinde, gazetenin dir~ktörü muazzamdır. FilhakJ.ka Türkiyenin hu
bolü olan o, diğerlerinden daha az müd- Krapçef tarafından yazılan bir makalede .iı;dlarını eski imparatorluk hududların· 
hi~ olmıyan bir mücadeleye başladı. Mil- de ezcümle §U satırlar okunmaktadır: dan öteye genişletmedi, !ak·aı dünya 

Zarya gazetesi, Atatürkün vefatı hak· 
kında sütun sütun h:iberler ncşretmekts 
ve uzun bir tercümei halde yeni TürkJ~ 
yeyi yaratanın müstesna icraatının bü· 
yük merhalelerini tahlil eyleınektedir. 

F rans1z gazeteleri 
Paris Havu ajansı blldıri • 

)'Or: Matbuat, Atatürk\in askeri ve pollı 
tik bir deha olmuş olan §ahsiyetine uzun 
scna makaleleri tahsis etmekte berde· 
vamdır. 

B. de Courson, Jour Echo de Paris ga. 
zetesinde diyor ki: 

cAtatürk,. hür ve müstakil bır Türkiya 
bırakıyor. Türkiye sağlam ve modern biı 
.:>rdunun iyi muhafazası altlndadır.:ıı 

B. Lbert Kammerer, Excelsıor gazete
sinde şu satırlan yazmaktadır: 

cAtatürk büyük bir adam, çok büY:J~ 
bir adam, politik bir dehadır. Memleke
tine en büyük hizmetleri yapnuştır. Ke. 
linıenin en l)• manasında bir diktatör ol· 
muştur. Bütün sahalarda itidal ve mem· 
leketine aid menfaatlerin en doğru hisse
dilmesi gibi mukayesesine ımkan olını

y.m liyakatler göstermiştir.~ 

Difer taraftan Figaro gazetesinde ve 
Fransanın eski Ankara büyük elçisi B. 
de Chamberun'un §U satırları okunmnk· 
ta dır: 

cBana be~ yıl zarfında gös1erdiği dos· 
t.me hayırhahlığı ve parlak tarihi.nı sev
diği Fransaya karşı olan halisane hattı 
hı.reketini düşünüyorum. 

Medeniyet eseriyle rnüfte}'ıjr olan Ata
türk. zaferlerinden . tevazula bn..'lsediycr
du Her şeyi çok derinden göriıyoruz.t 

!litvanya gazeteleri ı 
Kaunas Lota ajansı bildiri • 

yor: Atatürkün hastalığına aid An
kara ve İstanbuldan gelen haberler Lit· 
vanyada büyük bir endişe ila takib edil· 
n.iştfr. Gazeteler ilk sayfalannda ajans
ların bu habere aid telgraflar~ neşrC't

ınekte idiler. Atatürkün ölümit Litvanya. 
lılan fevkalade müteessir etmiştir. 

Gazeteler, Atatürkün tercümei hall 
hakkında makaleler ncşrcderek kendi;;i
ni muasır devlet adamları arasında Li· 
.inci sıraya yükselten inkılablarını kay. 
detmekte ve Atatürkü~ TUrkiyeye y<>nl 
bir zihniyet ve medeniyet verme~e mu..
v~ffak oldu~u yazmaktadırlar. 

(Dn ... 1 tllci ıa,yfada) 
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1, ................................................................................................................................................................................... , 

Osmanlı padişahları öldük/eri vakıf sarayın 
duvarlarına 11 Bahşiş isteriz! , naraları vurur, 
birkaç haremağasından başka ağlıyan bulunmazdı, 
Atatürkün arkasından ise dünya matem tutuyor 

·\ .................................................................................................................................................................................. .-1 
Yazan: Kadircan Kafla 

Büyük Milıt Kahramanı" Ankaradan lstan'bu.la ıon gelişinden kı.<~a bir müddet önce alınmq ıon resml 

Ötekilerden biri: Yıldırım. ker ancak o zaman yatıştı. Böylelikle pa-l gezerken düştü ve öldü. Sarayın basık 
Haçlı ordunun en büyük ve ckorku- dışalım ölümü kırk gün gizıenaı. Ancak koridorlarmda, tepeden ışık giren esrar

BUZ• şövalyelerini esir etti~i zaman on- şehzadesi geldikten sonra if açıga vurul- lı odalarmda telAşlı ko~uşmalar vardı. 

hrm komutanına şöyle demişti: du. O zaman da etrafta bir bahşiş isteme Kimse dışarı çıkamıyor, kimse ıçerı gire
- Seni bırakıyorum. Git, daha büyük gürültüsünden, killah kapma dalavere- ıniyordu. 

bir ordu topla, üzerime gel ve bana da- sinden başka bir §CY yoktu. İçeri girmek istiyenler ona son defa 
ha büyük zaferler kazandır! * hürmet ve sevgi hislerini gösterıneyi de-
Asyanın ortasından toparlanıp gelen Türk milletine dünyanın en büyük ve ğil, duvarlardan sızan haberlerin doğru 

Timur ordusu ona çekirge sürüsü kadar en güzel merkezlerinden bırini hediye olup olmadığını anlamak, ona ~üre dün
görünmüştü. O büyük Türk kumanda- eden, bududiarının içine yenı krallıklar, yalık ardında ko~ayı düşünüyorlardı. 
u.na: imparatorluklar katan bir hükümdar bi- Dışarı çıkmak isıiyenler ise yenı hüküm-

- Kuduz köpek! 1e layık olduğu aHlkayı göremedi. Vezir. darın karşısında yere kapanarak kolluk-
Diye yazdı ve baya~ bir kumarbaz ka- leıin her biri birer şehzadeyı tu!muştu. larının bedefıni artırmak gayesini güdü-

fasilc: Halk kayıdsızdı, sarayda birkaç harem yorlardı. 
- Sana yenilirsem karıtarım boş ol- rığasının sahte göz yaşları, birkaç cariye- Bir tarafta yedi yaşındaki Mehmed 

&t.n! Sen yenilirsen seninkiler de öyle nin uydurma hıçkırıkları vardı. Dükkan- tahta çıkarken di~er tarafta babası lbra-
e;lsun! lar, çarşılar kapanmıştı; fakat matem o- hini boynunu bir yağlı kemendin bittik-

Diye haber yolladı . larak değil, eşkiyalığa fırsat bulan ye- çe daralan düğümünden kurtaramar.'lış; 
Bizans imparatorlarını kendi ordulari- niçerilerin yağmalanndan korunmak homurdanıyor, çırpınıyor; feci bır titre-

If. kendi kalelerini zaptederek teslime !çin... mcden sonia taşların üstünde sessiz u-
r.ıecbur ediyordu. Kralları at uşağı gibi İkinci Mehrned elbiseleri matemli, fa· zanıp kahyordu. Onu alelade bır teneşir 
ı.rdında sürüklüyordu. O kadar mağrur- k<..t kalbieri mevki hırslarile çarpan ve- ü~tünde yıkadılar; alelade bE'yaz bir be
du; kendini o kadar büyük görüyorcu. zil'lerin önünde, zahiri bir teessür için- ze sardılar; dört kölenin omuzlarında 
Fakat sonunda ne oldu? .Esir düştü; bir de türbesine konuldu. Sonra ne olciu? gizlice saraydan çıkcWdılar, mezarına 
rivayete göre kafeste tc§hir olundu; se- Kavga, taht, post ve kardeş kavgası... koydular ve unuttular. Onun için ağlı· 
fale.t içinde, ıztırab içinde öldü. O esir \l- Kendilerini büyük zafcrtl're götüren yanlar onu ihtiraslarına alet etmek !ır-
lurken o~ulları ve vezirleri bir kısım as- hükümdarın arkasından: satını ve bahtiyarlığını kaybetmiş olan, 
kerlcri alıp harb meydamndan uzakla- - Bahşiş isteriz! insanlıktan uzak birkaç mnhllıktan iba-
§ıyorlardı. O esir bulunduğu sırada kım- Diye haykıran yeniçerilerin homurtu- retti. 
se kurtarmak için çalışmadı Hatta oğul- lu, uğultulu sesleri... Üçüncü Selimin ölüsü kan içinde ve 
lar. bunu düşünecekleri halde birbirle- * yarı çıplak bir halde taşların üstüne uza. 
ıinin kanına susamış bir bRlde birb~rle- En büyük Osmanlı imparatoru kırk se- tılmıştı. Onun etrafında yalın kılıç yeni-
riııin üzerine saldırdılar. Çünk:i Yıldırı- kiz yıl hüküm sürdüğü tah tır. da artık a- ı:erilcr yağmalık mal arıyorlar, kenarla
nun kudreti sevgi üzerine de~ıl, 1stıbllad :nıkta değildi. O ölmüştü. Birçok seferler ra sinmiş olan birkaç zavallı bile a~larken 
üzerine kurulmuştu. ba~ında bulunduğu ordu o giın yeni ve yüreklerinin içinden gelen bir sevgi duy-

büyük bir kale daha almıştı. maktan uzak bulunuyorlardı. 
Onun ölüsü muhteşem çadmnda yatı- En son olarak beşinci Mehmedin ölü-

Otekilerdn bir başkası: Ç~lebi Meh- yordu. Fakat öldüğü haber verilmiyordu. münün büyük harbin son yılının son 
ıned. Oğluna haber uçurulmuş, sonra geri dö- haftalarında etrafta hiçbir teı·dr uyandır

* 

ı:ülüyor, Tunaya doğru geliniyordu. An- mcıdı~ını görüyoruz. En son padişaha ıse 
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Atatürkün dünyaya 
verdiği misal 

Hitlerin " Ben Atatürkü örnek yaplim, demesi 
Onun ne çapta bir millet adamı olduğunu 
gösteren en yüksek bir şehadel sözüdür 

Yazan : Muhittin Birgen 

1111 

Çankayadaki ilk evi 

Hitler Alınanyasının en salahiyet- İ~te, Atatürk böyle bir insandı! 
tar sMifesi olan Völkischer Beo- * 
bachter (Fölkişer Beobahter) gaze- Hitler'e, mücadelesinde ümid veren 
test Atatürkün ölümü münasebetile misal r.eydi? 
Türk milletine Almanyanın taziyele- Bu sunle eıı iyi cevabı ancak Füh .. 
rini beyan edHken şu satırlan yazı - rer verebilir. Fakat, biz de tahmin su· 
yor : retile ~unları anlıyabiliriz: 

~ .. Gazi, 918 de rnağlub edilmiş mil- Atatürk en fena zamanda harekete 
!etler arasında, azirole herşeyin ikti - ge~ti. Bu, öyle kimsede ümid bırak • 
ham edilebileceğini gösteren ilk devlet mıvan bir zamandı ki en cesur, en 
reisi olmuştu.~ cü;'etkar insnnlar bile o karanlık gün• 

c1933 ~enes:nde Hitler, Türkiye Bü- lerden sonra bol güneşli bir bahar 
yük Millet Meclisi hariciye encümeni- ~elebileceğini ümid edemiyorlarçm 
nin reisi ile konuştuğu sıralarda, Ata- F~kat, Atatürk ümid etti; sade ümidle 
türkün elde ettiği zaferin vaktile nas- kalmadı; neticeye inandı ve etrafında 
yonal sosyalizmin muzaffer olacağı herkese ümid ver~i. inanma kuvveti 
hakkındaki kendi imanına kuvvet ver- verdi. O, biliyordu ki herşeyi yapacak 
miş ve Türkiyenin hürriyet mücadele- olan m:llettir; milletin işi anlaması, 
sinın onun gözlerinde parlak bir örnek kalbini kuvvetlendiTip ileri atılması 
teşkil etmiş olduğunu söylemişti.» lazımdı. Bunu:ı için işe ev-vel~ milleti 

Gerek kültür ve teşkilat bakımın- uyandırmakla başladı ve o zamanlar 
d:ıı~. gerek disiplin ve millet kuvveti i- vakit cok dar olduğu için, ayni zaman· 
tibari1P., dünyanın en büyük bir mille- da hemen harekete geçti. 
tinin Führer'i Atatür'ke karşı beslediği Kısa bir mücadele devrinden sonra 
h:ıyranlığı , hakikaten, 1933 te yukan- Atatürk isbat etti ki, bir milletin kal " 
dal:i şekilde. açıkça ve samirniyetle i- bindekı esrarlı duygular harekete g&' 

fadE' etmişti. Alman gazetesinin bu ha- tir;ldiğ! zaman. en ümidsiz bir devir
discyi bugün bize hatırlatması bizim i- de en delice hedeflere varmak kabil• 
çir, pek kıymetli bir hatıriama oldu. di;, Siifıhsız Türk milletini, muzaffer 
Y:,rulmak bilrr.iyen bir gayret ve tü - bir dün,·a karsısında silahlandırıp mü
kenmek hilmiyen bir azimle Alman cadelev~ sevketmek. Yok olmuş bir 
milletini uyandırmış, ayaklandırmış orduy~ yenid(!rı meydana getirip mu .. 
ve siyaset sahasında muzafferiyetten harebe kazanmak belki, tabii halde, 
mu:-afferiyete sevketmiş olan Führer bir muhaldi. Fakat, Atatürk, millet 
cBen Atatürkün verdiği misali kendi- içine da!dı, ona hararet ve heyecan 
me örnek ittihaz ettim!• derse biz bu- verdi ve yalnız bu hararet ve heyecan· 
nu Atatürkün ne çapta bir millet ada- la, muha1in mi.imkün olduğunu isbat 
mı olduğunu gösteren en yüksek bir etti. 
şehadet ~özü olarak telakki etmekte AtaWrkün yaptığı şeye bir isim vel"' 
elbet haklı oluruz. Takriben bir asır- meği düşünmiyclim. Yalnız şunu tes .. 
danberi bu ımf'mleket, biz Türkler,' Av- bit edf'1im k;, herkesin delice hare!{et 
rurıanın Almanya gibi yükselmiş mem- diye tavsif etliği hareketile en akıllı 
le~Ptler:ini, kendimizi de öylece yük- bit millet ve halk adamı olduğun'.l 
seltmek için örnek ittihaz etmiş bulu- P,Ö~termiştir. 
n~yoruı. Buna mukabil, hiçbir zaman Uzun zaman Hitler'e cie ayni şeyi 
bir Avrupalı çıkıp da cBen Türkiyeyi söylediler. Fransa politikasmın 1spanı• 
kendin:e örnek ittihaz ettim• deme - yadaki bütün şatolannı yıkmak üzer~ 
mis ve maale~ef, biz garl:! milletlerine mücadeıeye giri~miş olan Führer 1 

yirminci asır hayat1 bakımından örnek Fransız mathu'ltı, uzun zaman. alela~ 
olaoileeek hicbir sey vermiş veya gös· de bir deli telnkki t-lmi~lerdi. NitekiJl'\ı 
t~mi~ değildik. Büyük Alman inkı - Almaovanın ı::osvnl demokratinn da 
labcısır.ın vaktile söylemiş olduğu söz- aynı fikri bes~edilE'r. Fakat. Hitler n€" 
le :Ik vefa gördük ki Almanyanın bü- ticcde muzaffer oldu ve istediklerini 
vük hbreketini yapan insan da Ata - tekmil yaptı 
türkün hareketinden ilham almış ve 1şte Atatürkün dünyaya verdiği ıni• Osmanlı imparatorluğunu ikinr.i defa 

kuran Çelebi Mehmed bu ışi başarmak 

için dört kardeşinin ve bir~ok yurddaşm 
kanına girmişti. Babası karla;,· S('rt ve 
mağrur değildi. Sanıyordu kı onu herkes 
seviyor. Sanıyordu ki otoritesin~ dehşet 

ve istibdad üzerine değil, sevgi ve hür
met üzerine kurmuştur! 

C<lk yeni padişah geldiği zaman asker o- dedeleri gibi Osmanlı sarayında ölmek misal görmüı::tiir. Muhittin Birgen 
4 ııun~~nü~~LA~~n~~m~b~n~ilio~~ı.E~~~~clolm~~~=~~~~~========================~ 

dı Yok değildi, fakat kaç kişi Asıl bii- içindiı ki onun ölüsü hepsinden daha günlerdenberi on yedi milyon Türk ağlı- Çünkü o halkın içinden, Tiirk mille~i· 
yük kalabalığın içinden bahşış sesleri, yo.lnız, daha metr\ik kaldı. yor; hem de ne candan, ne içten ve temiz nin bağrından çıkan en hakiki ve en blY 

onda kendisi icin imtisal edilecek bir sal bu idi. 

Halbuki o]lun ölümünü saklamak la
zım geldi. Ancak üç beş kişi biliyordu. 
Fııkat buna rağmen ölüm meselesi şübhe 
halinde etrafa sızdı. Padişahı en çok sev
ınE;leri lazım gelen yeniçeriler baş kal-

di.rdılar. Padi~ah sa~ ise görmek istedik
lerini söyliyerek saraya yürOdüle~. Bu
rnda bir komedi başladı: Ölüye elbise 
giydirdiler, pentere önüne götürdüler Ar 
kasında gizlenen bir adam ouun başını 
ve elini selim verir gibi kımıldattı. As-

hoınurtular duyuluyordu. * bir ağlayış ... Onun adı anıldı~ı zaman yük bir kahraman, bizim b"tbamız, bi" 
Onun ölüsünü taşıyan arab3 İstanbula Onlar öldükleri zaman sarayların du - gözlerimiz yaşarıyor; onu hatırladı~ımız zim ruhumuz, bizim her şeyimızdi. O 

girerken yer yer duruyordu. Çünkü yo- varlarına: zaman kalbierimiz burkuluyor; onun ö- kendisi için değil, bizim için uğ+aşıyord~ 
lt.nu kapamışlardı. Yolu açmak için bah- - Bahşiş isteriz! lümüne her an inanamıyor, fakat bu acı o. sarayın bir odasında de~il, on yedi rrıil" 
şiş istiyorlardı. Vezirler dövülüyor, hat- Sesleri vururdu. Şehrin sokaklarında hakikati her an kabul etmek mecburiye- yonun kalbinde yaşıyordu. 
ta öldürülüyordu. Devlet adtımları eski- yağmalar, boğazlamalar, yangınlar olur- tinde kalarak içimiz daralıyor. En büyük Türkün ölümline yalnı' 
~ne lazım gelen hürmeti gö.,termeyi de- cu. Ağlıyanlar kimlerdi: Birkaç harem Türk yurdunun ufuklarınrl.a saygı, se,··· 

1 
ıf 

Türk yurdu matem tutmuyor, ya n ğil, yenisine yaranmanın ç.ırelerini dü- cığası; hepsi de yabancı olan ve pazar m:ı- gi, şükran, sadakat hislerinden fı~kıran * 
- .. ı d'' - ı · · Türk milleti ağlamıyor. Bütün dünY şunuyor ar: uşunce erını hemen tatbi- lı birkaç cariye; lutfuna mazhar olmuş on yedi milyon hıçkırık titrıyor; otuz te 

kc çalışıyorlardı. Ölü hemen hemen u- birkaç yobaz; iç oğlanlığından impara- dört milyon gözden göz yaşiMı sızıyor. nın, kahramanlı~a. doğruluğa, fazile ~ 
nutulmuştu. Onunla uğr~anlar birkaç torluğun en yüksek mevkiinto yUkselmiş Ölusünün bulundu~ yere ~debilenler feragat ve dehaya hayran ınsanları "f 

hoca ve birkaç harem ağasından ibaretti. olan birkaç köle; bahşiş bekllyen bırkaç orayı derin bir veod içinde tavaf ediyor- bağlıyor. Çünkü O ayni zamanda _ııı * ıskatçı... lar. Oraya gidemiyenler hayallerıle ziya- Büyük İnsan. dır. 
İkinci Selim yeni yaptırdı~ hamarnı Fakat bugün cAtatürk• Un ölümüne ıetlerini yapıyorlar. Kadircan K.ofh 
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Dünya gazeteleri 
Ondan bahse 

devam ediyorlar 

BiiYük Milli Kahraman 
nereye gömiilmeli? 

Dünya gazeteleri 
Ondan bahse 

devam ediyorlar 
(Bar tarafı 3 ü.ncü sayfada) 

İngiliz gazeteleri 

(Mü nevverler f ik i rlerini anlatıyorlar) 
(Baş tarafı 1 inci sütunda) 

Atatürkün ebediyete göçmesi, bütün 
4ünya matbuatında derin akisler yarat
lnakta devam etmektedir. Son gelen İn
filiz gazetelerinde de, aşajtıda sıralndı~ı
nıı~ yazılara rastgeldik. 

İngilterenin en çok okunan gazetele
rinden Daily Express, yüce Dlhinin, bü· 
tün bir faaliyet, enerji kayna~ı olan ba
~atını bariz çizgilerle anlattıktan. sonra: 

- Atatürk, Türkiyeyi yeniden sayıla
cak bir ülke haline getirmiştir! demek
ttdir. 

'* 
Daily Mail gazetesi, Atatürkten bü

!Ük bir hayranlıkla bahsetmektedir: 
eliiçbir modem lidey, icab etti~i za

man, Atatürk gibi, harbden sonra arta 
kalan müflis ve bitkin Türkiyeyı k'UI'ter
lnıık, sonra yeniden kunnak işini gönül 
tızasne kabul etmek gibi siyasi ve mad<!i 
tir vazife karşısında kalmı~ değildir. 

Ankara kalerinin vaziyetini gösteri1'.,-esim O, büyük harb bitince evleviyetlc, ül
kesinin mukadder, seçilmış kurtarıcısı 
~klinde yükselmiş de~ildi. O zamanlar, 
t\tatürk, itilaf devletlerini Çanakkalede 
l"enrniş olan meşhur bir genet:ald". Milli 
bir s:rna sayılamazdı. Bununla beraber, 
b..ı savaşla ülkesini kurtarmı~ .• 

baily Mail, Türkiyenin o zamanlar iti
llf devletlerinin dikte ettirdiği sulh şar.-
1•tı1nı kabul etmesi Uızım geldiğim kay
dettikten sonra: eFakat bugün Türkiye 
büYük ve yeni bir ülkedir ve harb so!'l
rası günlerinin sefalet ve bıtkinliğinden 
ttıeydana çıkan bu yeni Türkiye, Kem.ıl 
~tatürkün dima~ından doğnıuştur ve o
nun ellerile bugünkü şeklini almıştır. 

Büyük Olü bir kaç gün sonra cismi ile ı 
c!e İstanbulluların arasından ayrılacak! 
Ankara gene onun ölüsünü de ebediyen , 
blğrına bnsan bahtiyar şehir oluyor. Bu
ı:a bir İstanbullu olarak kıskarımak ak -
l:mızdan geçmez; zira, o inkılabını, inkı
!abla beraber yarattığı şehrin dizlerine 
l:nşını koymak, ebedi uylmsuna burada 

O yeni Türkiyeyi kafasında hazırladı, 
l:urdu, planladı, sonunda da muvaffak 
Oldu. demekte ve şöyle devam etmekte
dir· 

c.ı\tatürk asker do~muş bir insandı. 
;~Ürkiye Türklerindir, onun düsturuv-

n o herhangi bir diktatördf'n daha fazla 
lkesinin yükselmesine çalıştı. 
ltadın ve erkeği mekteblere göndere

~k hakıki Türk alfabesini ö~renmeleri
;ı ternin etti. Asırlarca çarşaf altında ya
t 'Yan Türk kadınını hürnyete kavuş
Utdu. 

4 Atatürk büvük bir asker olduğu kadar 

17~' büVÜk bir devlet adarıu oldu~unu 
t-O))terd. 

ı .. ı. 

* ll' beyJi Telgraf gazetesi de Büyük Ata-
•l"d · an şu satırlarla bahsetnıektedir: 

~t'l'ürkiye Cümhuriyetinin Cüm~urreisi 
nı:t~rk tarihe, 1922 yılında müstevJlleri 
.a esınden kovmuş Türki'-·ey::- bUvi.ik 
~e..,ıe ' J , • 

ta..,· . tlerle ayni ahlaki ve diplomatik mü-
Re~k vaziyetini temin ~tmlş, olmakla 
·~ek tir (). . 

har 8Yni zamanda, halkınm daima mu
'r.s;~akAr oldu~u bir mıntakadıı., d:ni ve 
tatt al Şartıarı tamamile de~iştirmiş ola-

C ta hatırlanacaktır .• 
tınıı a~te, Atatürkün 1919 nuıyısında A
Slşj:. U ya, urnurni müfettiş üm•anile g~ 
'~'Ur~ Ve o andan itibaren büyük ölünün 
lıştrı rı Öz hakkının korunması için ca
ll\ ~~a başlndığını anlattıktan sonra, 
lut 

8 
ıllet Meclis'nin kuruluşunu. kurtıı

'llitı a~aşını, sultanın kaçısmı, yeni r~ji
eeı~ ~Cud buluşunu ve iılkede vukmı 
tqrsilat ~ler le me h am lelerini, yen ilikleıi 
haaı<!t ıle anlattıktan sonra, Atamızın 
~ dertı V(' meziyetlerini saymakta ve şöy-

ektedir· 
·~~ . 

'tk~,. .tnaı Atatürkün, muazzam ic;ini bir 
t'~~decı?1.nrak görmekte devam etmesbi 
~e~ild·ışı kadar hiçbir şey karakteristik 
tttes; ~.li'ilvaki Atatürk, asl•er olarak v:ı
lı.ı Çık ıttiğine inandığı gtin üniforması
;ıı.~ta~tdı ve Türkiyenin Cümhurr(>isi ol-
4tllar sonra asla üniforma giymedi. Hu

~ 1 •nın · 
~ itika . ı? ve dışında suıh. sarsılmıyım 
t ha oısı. ıdı; o kendisini nsla askeri bir 
dtıhıye/rak saymazdı. Ona, bGyük bir 
tı-.~_ htıl~ olduğunu söylemek teşebbüo;ün
t·.q: tJ3,;an ecncbi elçilere, Atatürk dai
ta. ~eçrn ~klı selim ve zamanında fiiliya-
~ c~..,a~ ten başka bir şey dcği!dirı. di

Verirdi. 

(Devamı S inci sütundal 

<!evam etmek ister ve istedi. 
Fakat! .. Nereye? .. 

Büyük Ata sağh~mda, ~iki Mustafa 
Kemalden fanl olanı elbette ölecektir• 
c!erken bu fant olanının yerinı düşündii 
!ı:e mesele yoktur. Burası bizim müstak
bel kabemizdir. Yok, eğer hu tesbit edil
:n~miş ise onu nereye gömeceğ;z? Vıikıa 
en büyük Türkü 18 milyon trsan kalbine 
gömdü. Lakin et ve kemik olan varlı~ını 
kara toprn~ın koliarına vermek mecbu
riyetindeyiz. Fakat bu toprak. Ankaranın 
hangi köşesinde <>lacak. 

Kalenin üzerinde mi? .• 

Çankayada mı? .. 
Gençlik Par'kında mı? .. 

Yahud Ankaranın daha geniş bir sa-
hasında mı? .. 

Sözü ve mütaleayı münevverlerimize 
bıı·akıyorum: 

Ali Fuad Başgil 

(Hukuk Fakültesi dekanı) 

Emniyet abidesinin bulunduğu mey • 
dım bence en münasib yerdir. Çankaya 
yolu bu meydandan geçer. Hususıle Bu -
yük Şefin Sivastan Ankaraya geçti~i yol
cur. Saha geni§tir. Bir ihtif.:tl yapıldı~ı 

ı-aman büyük halk kütlelerint istiab ede
bilir. Hem Çankayaya, hell" şehre na -
m·dır. Kendi hayatında emniyet abide
~inin yeri intihab edilmi§tir: bu bir işa
rettir. İlave edeyim ki burası ileride An
karanın en ziyade inkişaf edPCek bir ta
rafıdır. Ankara . kalesi yükı:ek rılrnakla 

l:eraber uzak ve kalabalık kü ~le leri istia
b:ı müsaid de~ildir. 

Ali YAr 
(Fen Fakültesi dekanı) 

Ankarayı pe'k tanımadığım ıçin münn· 
sib görülen yerlerin hususiy~tlerinı pe-k 
ıyi tayin edemiyorum. Yalnız her taraftan 
?Örünür bır mahal olması itibarile An -
H<!'"·" kalesi şayanı tercihtir. Scnra Çan
kaya da mukaddes bir isim tasıyan yer. 
Atatürk inkıHibı onun sinesinde hazır -
ladı. Maamafih Büyük Önderin gömü -
l~ceği yer, çabuk gidilir, daınıa öniinden 
P.cçılir bir yer olmalıdır. Çankaya uzak, 
Ankara kalesine çıkması güçtür. Emniyet 
.:lbidesinin bulund>uğu meydan münasib 
görülebilir. 

Dr. Yavuz Abadan 

(Hukuk Fakültesi doçentlcrinden) 

Ankara kalesi yakın tarihi sembolize c
den bir yerdir. Ankara kalesi tarihin de
rinliklerinden kopup gelen hatıraların 

yükselmiş bir irtifnıdır. Eski tarihte ol
sun, Türk tarihinde olsun Ankara k&le
: inin ehemmiyetli bir mevkii vardır. 
Yalnız Türk tarihinde df'ğil, insanlık 

turibinde doldurulamıyacak viis'atteki 
bi.r yeri işgal eden büyük ş:ıhsiyeti o es
ki abidenin Türkü kurtard•ğı ve yarat
tı~ı tehirden mes'ud Türk inkılabına ba· 

Emniyet ctbide.ri 
un en yüksek bir noktasına gömmek be:.1 
ce en muvafık bir harekettir. 

Vali Nurettin 
(Muharrir) 

Ben Atatürkün muhakkR'k Ankaraya 
gömülmesi kanaatinde değilim. C kal!> 
İstanbulu kurtarmak için, dü~mana hed~! 
olmuştu. Öyle ise, onun etrafında At-ı -
türke ikinci bir mozöle yapnıak \'e o:ıu 
İsınet İnönü devrinin büyük ümran ÇE'r
çevelerile çevirmek İstanbulun hakkıdır. 
Bu tcklif bid'at sayılmamalı. Tar;hte t•l· 
\'i bir misali, yahud misal olnıuş efs~~esi 
vurdır: Gene bütün milletler bırlik olup 
Türkleri ezmeğe gelmişlerdi. Kcsva ll'Cy
dari muharebesinde dünyayı yenmiştik. 
Hüdavendigar zaferden sonra bir suikas
de kurban gitmesi üzerine kalbi şehid ol
duğu yere, naşı o zaman devlet merkezi 
ulan Bursaya gömülmüştiir. 

Mustafa Kemalin kalbini İstanbul i~in 
istiyorum . 

Naş, tahnit edilmiş. Atatürkün kalbi 
.ıc oldu? O kalb ki, bir kitab dolusu şeh
namedir. 

Ankarada olursa; onu mutlaka bir düz
lüğe gömmelidir. Mozölesi, milletin bü -
yük merasirnde geçid resmini yapacağı 
bir mcydanın ortasına diki1melidir. O 
mcydanın etrnfı da, İsmet İnönü devrin
ce erişeceğimiz en yüksek medenıyet ve 
ümran eserlerile sarılmalıdır. 

Miinif Fehim 
(Ressam) 

Esas itibarile ab!denin Ankarada ku • 
rulması muvafıktır. Büyük Şef bütün in
kılaba buradan idare etmiştir. Ankara • 

nın neresine suatine gelince: Ankarada 
gözüme ~en en münasib yer, Ankara 
kalesidir. Orada gece gündüz yanrtn 
muhteşem bir abide kurulabilir. 

Seli mi İzzet 
(Muharrir ve Şehir Meclisi azası) 

Her halde büyük bir meydana .. Anka
rada büyük merasimler yapıldı~ı zaman 
gerek ordunun, gerek halkın merasim ye
:iııe gideceği zaman muhakkak önünden 
geçeceği bir yere. Ankara plar.lı bir te
birdir. Böyle bir meydan bulunabilir. Mu 
hakkale her zaman ve her :ın gözümüzün 
ö:ıünde bulunacak bir yere .. 

Cemal Nadir 
(Ressam) 

Ankaranın en yüksek ve her taraftan 
görülür bir yeri olmak itibarile yapıla -
cak abidenin Ankara kalesi üzerinde ol
masını doğru buluyorum. 

Ziya Şakir 
(Muharrir) 

Bana kalırsa, İstasyonla Meclisın ara
sma, yahud Meclisin karşısına, herkesin 
her dakika görebileceği bir yere gömc . 
liın, derim. Kale uzaktır, oraya her za -
ınan herkes gidemez. 

Kadircmı Kaflı 

(Muharrir) 

Atatürkün gömülmesine en uyguıı ola
cak yer bence Ankarada İstasyondan 
Meclise giderken birer tarafında stad -
yomla Meclis bahçesi köşe lerinin bulun
cuğu dörtyol ağzıdır. Burası dört t3ra -
fı da binasız ve açık olduğu için geniş-
Jetilmesi pek kolay olur. Bn meydarun 
ortasına ve toprak seviyesinden aşağı ol
mamak üzere Atatürkün ebedi İstirahat 
köşesi yapılmalıdır. Bu köşenin bir veya 
bir kaç tarafı kristal olmak suretile her 
z&man dışarıdpn görülmek imkanı da ve
rilE:bilir. İstirahat yerinin üstüne Ata -
türkün şahlanmış at üstünde bir lıeykeli 
konulmalıdır. Heykeiin geni~ kaidt>si er -
rafında Türk İstiklal savaşınm, inlrıla!:ın 

muhtelif safhalarını kabartma bronz 
l:ompozisyonlarla canlandırmalı. Heykcl 
kaidesinin altı köşe olması ve her sıth:ı 
onun Cümhuriyete esas olarak kurduğu 

eltı umdeyi sembolize etmesi de müll' -
kündür. Böyle bir kompozisyon An'<t>ra
ya giren herkesin ilk olarak gözüne çı:ır
racaktır. Abidenin sağında stadyom ve 
Meclis bahçesi, solunda Gençlik parkı ve 
Parti binası bulunacaktır. Bu vaz:yet tc 
ona çok yaraşandır. Eğer Meçhul a~ke
tln mezarı da Dumlupınardan Anırııraya 

ve Atatürkün mezarının önüne taşınırsa 
daha iyi olur. Atatürkün en çok sevdıği 
meçhul Mehmedcik ona ebediyen bekçi
lik eder. 

Kabillyetsizlik ve tenbellik onun tam 
zıddına giden mefhumlardı. Hakiki bir 
sebeb olmadıkça, herhangi bır muvaffs· 
kiyetsizlifi asla kabul edenıezdı. Türki
yenin garblılaşmasında, değişmesinde bJ. 
rlcik lmil Atatürktür. 

Engin bir kabiliyet sahibi bulunan A
tatürk, konuşmalarında asla yorulmazdı 
\ 'e mesela ecnebi sefirlerle yaptığı iki sa
ııtlik bir konuşma esnasında, gramer:ien, 
siyasetten, tarihten, Darvınden, Napol
yondan bahsederek yüksek umıırni bilgi
sini gösterirdi. 

Atatürkün alicenablığı, h:9miyeti pek 
n:eşhurdu. Bununla beraber yaptı~ı iyi· 
likler, yardımları asla ilan ettirmezdi. 
Sübay arkadaşlarının birçok yetim ev. 
ladlan, bütün tahsillerini ve işlerini ona 
borçludurlar. Kemal Atatürkün şahsi ser
vete karşı hiçbir inhimaki, ihtirası yok
tu ve gayri meşru tarzda pan kazanan
ıann da amansız düşmanıydı. Onun, ke.ııdt 
ülkesindeki sulhün inkar erlılmez en bü-
yük arnili olduğu ve gayesirı! tahakkuk 
ettiren, bu hedefine, eserini harab etme
dt:n varan yegane şahsiyet buh.mdu~unu 
söyliyebiliriz., 

Sovyet gazeteleri 

Moskova f 4 (A.A.) - Tas ajansı 
bilairhor: 

İzve~tiya gAzetesi, c Yeni Türkiyenin 
yaratıcısı• başlığı altında neşrettiği bir 
m:ıkalede şunları yazıyor: 

cEn miistaid kumandanlardar bıri 
olarak tanınmış olan Kemal Atatüf"' 
kiin padişahı"'l isti[\dadına karşı tevcih 
ed;len ihtilal hareketine uzun zaman
danben iştira~ etmiş olması keyfiyeti, 
memleketi ktırtaracak olan milli ha • 
Mketin başına süratle geçmesine yar • 
dım etmi~tir. Genç Türkiye milli Cüın
huriyeti, emneryalizme karşı bu mü • 
cadelec:;inde yalnız kalmam~tır. O 7.8• 

m"nlarda, harici müdaha~eve ve hey
.JH>lmilel emperyalizmin silahlandır -
dığı d~hm rrıu~abil ihtilale karşı kah
rnınanra bir mücadele açmış olan Sov
yet Rusya. Türkiye Büyük Millet Mec
lisiııe dost bir t'l uzatmıştır. Kemal A
ta~ürk. empervalizme karşı mücadele
yi kol~yla~t:r~n teşrinievvel ihtilali • 
ni~ fevkaladı: ~>hemmiyetini anlamı~ -
tır. 

Du, 29 te~ri!lisani 1920 tarihinde 
Snvyet hiikumetine gönderdiği telgr~f
namede açıkça ifade edilmiştir. Bun
dan sonra. Ke"l'lal Atatürk, milli istih
lfız hareketinin başında ve Türkiye 
Cüınhnriyeti reislik makarnında bu -
lunöuğu müddetçe Sovyet hükumetile 
en d<>stane miinasebe~leri muhafaza 
etmiştir. Türkiye, Sovyet hükumetile 
faa! bir surelte teşriki mesai etmiş ve 
sulh mücadeJegindc silahsızlanma kon
feransı esnas!nda Sovyet murahha~la

nn•n teklifle!ine müzaheret ettiği gibi, 
192!) senesinde muharebeden feragati 
mutazammın Kell0g paktının muavven 
7ı:ımı:ından evvel mer'ivet mevkiine 
konması hususunda Litvinof tarafın • 
dan yazılan p;otokole iltihak etmiş ve 
miitecavızin tarifi hakkındaki muahe
d~>n;n akdi nH•selesinde Rusyanın, ya
nında ~·er almıştır. 

Kemal AtaWrkün 1936 senesinde 
Büyük Mille~ Meclisinde irad ettiği a
çılış nutkunda Sovyetlerle dostane mü· 
nac;~betler mu!:ıafaznsı keyfiyetine fev· 
ka'a de kıymP.t atfetmiştir. Şurasını da 
kevcietmck lazımdır ki. Kemal Atatiirk 
SoYyetlerle sıkı mün~~ebetler idame • 
sinrlen ba.~ka , ınü~terek emniyet siyac;e
ti taraftarı o1 mu~. bircak defalar rul
hün bölünrnr-z bir bütün olduğu pr,n· 
sipi l<>hınde bulunmuştur. Bu müna -
sı:>betler Romanya Hariciye Nazırının 
19 3 7 senec;inde Ankaray ı ziyareti es -
mı~ında Atatürkün irad ettiği nu ku 
h::brlatabiliriz. 

Çankaya kenarda kalır. Kalenin yük -
sekli~i daha ziyade maddidir. Atatürk 
gibi en populer b!r devlet reisinın yeri 
h&lkın içi ve onun en çok ve en knlRy gi
debileceği yerdir. 

* 
Cevabları burada tesbit ederkeıı, du -

naklarımda Akifin bir mısrru var; 
cGömelim gel seni tarihe desem sıp -

maısın!,. 

İstiklal müc<lde!esini tanzim ederek 
Ti.:rkiv(' Cürrıhuriyetinin doğduğu gfm· 
denberi dahill ve harici politikasını 
idame eden Kemal Atatürk, ayni za -
rr.a:ıda Türk millernin siyasi ve me -
deni bayatını pek çok değiştiren fevka
Ja•Je mühim bir s!~silc dahili inkılaJo 
lar•n mühim ve nazımı olmuştur. 

Nusret Safa Coşt-ıın (Devamı 11 inci sayfuda) 



6 Sayfa 

Hergüa 
_.,,._ 

Filistinde ... 

Yazan: Muhittin Birgen 

[E=' vet Filistin de, vu dörtte birı 
1,5;:. Yahudi olan bir buçuk ntilyon

luk Filistin de muvaffak oldu. Evleri yı· 
kılan, köyleri harabeye çevrilen, yava~ 

yavaş şehirleri, kasabaları ve köyleri ter
kcderek tekrar hadiyelerin bir uflmndsn 
otcltinc, göçrneğe başlıyan Filistiniller de 
muvaffak oldular. İngiltereden gelen h:ı
l>crler gösteriyor ki İngilltere hükfuneti, 
Filistinin taksim projesini artık resmen 
kaldırmış ve aylardanberi neşri beklenen 
Woodhead raporunu neşrctmi~tir. 

Bu raporun uzun bir tarihi vardır. Ra
por hazırlanırken komisyon reisi, kendi· 
sine yazı lle veyahud a~ızdan mütalen 
beyan eden herkese şunu söyli\yordu: 
•- Eğer taksim aleyhine sbz söyliye • 

SON POS!J.'A 

Resimli = Korku .. Büyük tehlike. Makale ı --

cekseniz dinlemekten memnuuz. Biz ynl- Tembellik bir tehlikedlr, cahillik bir tehlfkedtr, m-af, Korku bir defa insam sarttı mı btltün hüceyratma kadar 
111z taksim csnsı dahilindeki sözleri din • s .. fabat, hlddet, sinir bır· er tehli.kedir, fakat tehlikenin en üf d · h ek tsi bir •·· h lin tirir "'-•1 bir ... n uz e er, ınsanı ar e z ~ a e ge , v 1 e 
lemekle mükellefiz!. büyüğü korkudur. hastalıktır ki tıb kit:lblarında devası yoktur. 

Filhakika, bu raporun istiııad etti~i ===============================================~ 
tedkikat bu ruh içinde yapıldı. Fakat., 
böyle yapıldıktan sonra da rapor uzun 
zaman neşredilernedi. Şimdi de görüyo • 
ruz ki rapor taksimin aleyhindedır ve bu 
müşkül davanın halli için İngiltere şimdi 
başka çareler anyor. 

* Rivayctlere, hatta rivayctlere de~U d! 
mevsuk haberlere göre, İngiltere Fıl.stin 
Arablarile de anlaşmaya ve onların is • 
tedikleri şeyleri kabul etme~e karar ver-
miş bulunuyor. . 

İngiltere? Evet. Filistin Arabiarının lS

tedikleri §eyleri kabul mü edıyor? Ona 
da evet, fakat, bu İngilterenin dünyayı 
korkutan tiril tiril titreten biiyük fılo -
ları yok mu? İngilterenin milyarları ve 
milyarları ve sayısı malfıın olmıyan mil
y.ırları bulunduğu yalan mıydı? Hayır~ 
bunların hiç biri yalan de~ildir ve hepsı 
variddir. İngiltere de, devlet olarak diin· 
yanın en kuvvetli devleti, en bakım kuv
veti ve en zengin milletidir. ElindP her 
~ey vardır: bir mücadele mevzuu bahsol
duğu zaman onun meydana atmıyac:ı~ı 
vclsıta yoktur. Donanmalar, ordulat, insan 
kütlcleri, makineler ve besabsız milyar-

lar ..• 
Bunların hepsi doğrudur; yalnız öbür 

tü.I"afta doğru olan bir §ey daha vardır ki 
o da kellesini koltuğuna ahp dakıo ba~J· 
na çıkan ve orada yıldızlı semayı yorgan, 
topra~ döşek ve taşı yastık yapan bir 
milleti kAnıilen lolıçten geçirmedılrçe 
bununla baş etrneğe imkan yoktur! 

İngiltere bunu anladı ve anladı~ için 
~c. tanzimi başka türlü ba~lıyan bir ra
por neşredildi~i zaman büsbütün başka 
tir çehre aldı. İngiltere siyasetini hiç ol
mazsa §imdilik değiştirdi. 

* 

Bir yılan balığı 
Batan bir 
Gemlqi kartardı 

(: -.... .......................................... _..., 
1 Hergün bir fıkra . 
J Kada lle paşa 

Mtıharrir Selami lzzet, beJ on aene 
evvel bir ramazan günü bir arkada -
ıile beraber Haydarpaşadan vapura 
binmi§ti. Vapurda oruçltılar çok ola -
cak ki, 6igara içen görii.nmilyordtı. Va
pur Kadıköye t~arnışmıştı. Kadıköy -
den de binenler olmuştu. Kadıköyden • 
binenler hemen tabakalarını çıkart -
mış. sigaralarını yakmışlardı. SeUlmi 
lzzet arkadaşına döndü: 

- Ben kadılar paşalardan sbfu cı .. 
lur zannederdim. Halbuki pa§alar ka-

Açık denizlerde bulunan t>lr geminin dılardan ıofu imi§lerl 
D d" su aldı~nı gören tayfalar pompalara sa - e ı. 

rılmış, bir yandan bütün gayretlerile SU· "-···-···················-·········-·······-·-·~ 
yu boşaltmıya çalışırken, birden artık 
tck bir damlanın bile sıznıadığını gör • 

müşler, fakat bir türlü sebebini anlıya
mamış, bulamamı~lardır. Limana gelince 

de havuza çekilen geminin altını ara~ır
mı§lar, ve bir yılan balı~nın, teknede a
çılan deliğe sıkışıp kaldığını, bu suretle 

suyun akmadı~ını hayretle görmü~lerdir. 

Baba dostu böyle olur 
Londra radyosunun piyanisti olan 

genç bir kadının başına saadet kuşu 
konmuş, baba dostlarından Fiji ada • 

sıncla şeker ticareti yapan birisi ölmüş 
ve kendisine tam 30 bin lira miras bı 

Dünyanın en kavgacı 
kuşlari 

İçinde yaşadı~mız bu matem giinla - rakmışbr. 

3u uzun gagalı garib kuşlar, Londra 

.1ayvanat bahçesinin en çok dikkat na -

Haksız gere 
Yirmi sene 
Hapis yatan adam 

lşıemecti~i bir cinayetin haksız yere 

cezasını çekti~ni iddia eden, Amerikalı 

l§çi liderlerinden .Tom Muni, yirmi sene 

hapiste yattıktan sonra, yeni Kalifornlta 

valisinin emrile hürriyetine kaVUF\U§ -
tur. 

Muni 1916 senesinde, San·Fransiskoda 

l:omba atarak 20 kişinin ölümüne •Pbe -
biy~t vermekle yakalanmı§, ıdama mah

kum edilmişti. Fakat sonraları cezası ha

fifletilerek rnüebbed hapse çevrılmi§tf. 

İkinciteşrin 15 

Sözün Kı s ası 
-. ... _ 

Önemli bir keşif 

R. Tala 

tp:::R tedenberi, be§criyetin en bü· 

V:::::::IJ yük tasalanndan biri, bugün

kü gidişe göre bir müddet sonra biteceğe 
benziyen kömürün yerineı tahrik edicf 
kuvvet olarak ba.§ka bir şey ikame ct· 
mektir. • 
ŞelAleler ve hızlı altan nehirler bu vazl· 

feyi görüyorlarsa da, bunlaı- her yerde 
yok. Petrol da nadir bir cevher, o da her 
tarafta bulunmuyor. Odun. endüstrinin 
başka §Ubelerinde de lazım. Hem. orman
lun kesmesi kolay, yetiştirmesi güç, ve 
uzun senelere bağlı. 

Bu esbabı mucibeye binaen dünya fen 
adamları, habire ha çalışıyo•, araştırıyor~ 
lar. Geçenlerde Jorj Klod ncıında bir 
Fransız bilgini, muharrik kuvvet olarak 
denizin med ve cezir hadisesrnden isti
fade mümkün olaca~ını meyda.."la koy. 
muştu. Ancak her memleketin salıili ol· 
madı~ı gibi, mübarek deniz de, her taraf· 
ta ayın hükmü altına ayni itaatle ve ay .. 
p.i teslimiyetle girmiyor. Onu'l için daha 
bqka, daha ameU ve şamil bir fCY bı:l. 

ınesk l!zımdı. 1~, bir Amcri~alı mühen
dis buna muvaffak olmu~tur. 

E~er gelen haberler, mevsirr'.slz bir ni· 
san balı§! de~ilse, bu zat, urun tecrübe-
lerden sonra, hararetli ve heyecanlı nu
tuklardan çıkan kuvvetin, kanalize edi· 
lirse, makine işletmesinde rnuharrik va• 
zifesi görebilece~ini keşfetmi~ imiş! 

Bazı nutukların makine değil amma, 
lusan kütlelerini tahrike klifi geld iğini 

~lern biliyordu. Me~er sözün, camid ci 
simler üzerine de müessir olduğu v<ıki 

imiş. Bilhassa, kAşifin yapmış olduğu tec• 
ı-übeler esnasında ufacık bir yeldeğirmc-o 
ninin kanadlannı döndürme~ muvaffak 
oluşu bunu isbat ediyor. 

Bizdeki eski ata sözlerinin saçm:ılı~ı 

birbir tezahür ediyor da, ona üzülüyo· 
rum. Vaktile mesela, dcrlertii ki: cLafla 
ı:;eynir gemisi yürümez!:. Halbukı zaman, 
bakınız neler yapıyor! Yakın bir istik 
balde, lafm, değil ufacık peynır gemisi· 
ni, koca koca dritnotlan T".ırüteceğini 
göreceğiz. 

Stibhane men tehayyere'"' fi sun'ihH 
uklil!. 

Herhalde, bazı memleketleı· var ki, A· 
merikalı mühendisin ke§fi daha da :nüs· 
bet neticeler verirse. yR§adılar. 

Ezcümle Almanya ile halyaya müjde
ler olsun! 

----------····························································• 
Avustralya da sahillerini 

tahkim ediyor rinde Filistin mücahidlerinin davalarını 
kazanmak üzere bulunduklarını göc;te • 
rtn bu hadisenin bizcc 1oymeti buyük ve 
manası derindir. Eğer Filistin mücahid
leri davalarını kazandılars:ı bunu Ata • 
türke borçludurlar. Evet, şu bugün Dol
mabahçenin hüzünle dolu bir hücrcsinde, 
clüm döşc~inde gözlerini dünyanın bu w 

tün renklerine ve ışıklanna kapamış o -

zarını çeken misafirleridir. Bu kuşlar, a
Meşhur bir tayyareci öldü 1ın derecede kavgacıdırlar. Durup din - Muni, hapishanenin model mahpusJa'r Londra 14 (A.A.) - Sidneyden alınaıt 

Bir sene evvel, tayyaresile dünya ir

tifa rökorunu kmın İngiliz çavuşu A? 
dam, kullanmakta olduğu bombardı
man tayyaresinin düşmesile aldığı 
yaralardan müteessiren ölmüştür. 

lenme~en gagalarını takırdatarak, kavga 

ederler. 

losmında bulunmakta, kanuna aykın hi~ haberlere göre, Avustralya hükumet.ı. 
bir şey yapmamalda idi. memleketin sahillerini müdafaa bakun:uı· 

Fransızların Ingiliz Başve
kiline yolladıkları para 

Ingiliz Başvekilinin 
geçirdigi kaza 

lan aziz Türk kahramanınal yalnız servet; öbür tarafta da tek bir 
Bu sözletirnde hiç bir mübala~a olma- k.alb ve tutuşmuş bir J_Di~ ruh ile yal~z 

.:ı ğın ka ii u;... b" d h b .111 fakirlik ve yalnız fakırlik vardı. Bu ıki 
uı a n m . . u.~ ır uygu, ıç ır mı daki ü d 1 .:ı .ki . 

d ben. t h "k tml b 1 kuvvet arasın m ca e e'"'e ı ncı ta-
gurur Buygusu . .1 a rı c ş u un .. ra! galı"b ıflleldı"yse, eo"'bebı" onlara bu gale- ·ı 1m k ü 1 d t 1 .,~ k 

Münih konU§rnalarından sonra, Fran • İngiliz bar;ekili Çemberlayn gE>nçl1 -

ıryzlar sulh kurtarıcısı diye tanıdıkları ğinde, yağmurlu bir günde, femsıyesi aç1k 

Çemberlayne, şükranlannı arzetmeğr> bir olarak bisikletle gitmekte iken, bir tram-

b ... VE:SI e o a zere ara arın a op auı -
ınuyor. una emınım. b . k d ruh t · · b · · ö 

T t " f ğ t k ·ı k eyı azan ıran a eşını ızım azız - ları 3 bin İngiliz lirasını, İngiliz başve • opa, u e c, an a ve mı yara grşı ]" - .. b d . . l k d" 
yc1lnız göğsündeki imanla ve yüreğinrleki tlı~l uzuk n,dl un _an ;.rdmı senle evve end 1 k line göndermişler. Başvekil de ebu pa-

.. . . e ı e en yure6ın en a mı§ ve sa c 
ateşle rnucadeleye kalkan bır mı lletın b" Tü" kl d ğ"l b-t" Ş ka d ır. t n. benim ev almazndan ziyade, harb ma-

f ak 1 b d.. ız r ere e ı , u un ar a6ı nuş 
mutlaka muva f o aca~ını, u ıınya- lm d lullerine ve yetimlerine yakışır .. :. diye-

vayla karşılaşmış, vatmanın tedbıdi ha -

rcketi sayesinde, bir sadarneye maruz 

kalmamıştır. Aksi takdirde, bir toplantı

da söyledi~i gibi: 

- Bugün, İngiliz başvekilini, İngiltere 

dan takviye etmek niyetindedir. Bilhassa 
İngiltereden 16 pusluk toplarla mikch • 
bez zırhlılar satın alınması mevzuubahS· 
tır. İngiltere, Avustralya hükUmetine Ö· 

nümüzdeki dört sene içinde 4 harb gemi• 
sinin teslim edileceğine güvenebılecr~tnl 
bildirmiştir. 

Orhangazi be:ediye meclisi 
toplantısı 

Orhangazlde yenı seçilen befedlye meclJSl 
bugbn belediyede yenı başkan Mustafa Er " 
denln riyasctindc toplanarak encümcnler~ 
aza seçimi yapılml§ ve encümenler çalışınıı'" 

''& ilk defa olarak Atatürk isbat etti. 0 ası ır.. . 
"' Ba~ka hıç bir şey değil rek hediyeyi harbiye nezaretine tcvdi et-

B. t F "l"st" 1"1 b .. l d"l B" :r ••• ızza ı ı ın ı er unu soy e ı er. ız- M--~·ıt· B" · 
siyasetini idare eder bir halde göremiye- lsrma b~lamUJlardır. 

····························································"" 
b "f · b ·· led" B. k A unı ın ı.,.gen miştir. 

Zclt aşmu tı unu soy ı . ır 90 - =;;;;;;;:;;;;;;;;::;;;;;;;::;;;;;;;:;;;;;,;;;;;:;;;;" ;:::;:;;:;;::::::;:;;;;:;;;~::;:::;:;:::;=::::::::::::::;;;;:;::;:;::=;;;;:=:;:::;;;;;:;;;;;;:;;:;:::;;:;;:;;;;=:;:::;;:;;:;:;;::=:=:~ 
rob gazeteleri son iki sene içinde bu ha - ıl 

cektik. 

kikati bir ço'k defalar tekrar ettıler. Bu 
suretle Filistin mücahidleri, kendılf'rinde 
üıııid ve cesaret buldular; dağlara t.Pkil • 
diler ve öldüler. Evleri yıkıldı, öldüler; 
köyleri harab oldu, öldüler; yakalanıp 

carağacının altına gittiler ve üç direk a
rasırda bir ka~ıd fener gibi, balmnmu -
dan bir heykcl gibi sessizce sallanduar. 
Fakat, mücadeleyi elden bırakmadılar; 

fırsat buldukça ya. bir Yahudi öid:irdu -
ler, ya bir koloniyi harab ettiler vey;obud 
bir İngiliz müfrezesine pusu kurdular. Bir 
şey yapamadıkları zaman da binaları y~k
tılar ve bahçelerde portakal a~açlnrım 

köklerilc beraber çıkardılar. 

Bir tarafta kuvvet, yalnız kuvvet ve 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER JNANMA! 
Bir meslekdaş Eyüb semtini gezrniye gitmiş, eski, barab 

sokaklarda. yıırnru yumru kaldınrnlar üzerinde dolaşmı~ ve 
hatırlamış ki, bir vakitler buraları oyuncaklarile rnt>şhur, 
müreffeh bir ~emtti, yazısında: 

- Hükfımetin küçük sanayii himaye ettiği bir sırada 
Türk oyuncaklarının mübdileri bulunup tarihin me§bur 
Eyüb oyuncakJan ihya edilmelidir, diyor. İlk bak~h te4 

rn<'nnisini doğru bu1mamak mümkün de~ildir, !akat biraı 
düşününce 50 yıl evvelki Türkiyenin Cümhuriyet Türki .. 
yesine hiç benzemediğini hatırlanz. 50 yıl evvelki çocuk 
fırıldak ve tahta araba ile iktifa edebilirdi, bugünkü ÇC'Cuk 

ISTER INA N, 

uçan tayyare, buhar yapan makine ve elektrik tevlid eden 
cihaz arıyor. Blnaenaleyh eski Eyüb oyuncakları müb<lıleri-

n.in bugünkü nesli tatmin edebilece~nc inanılamaz, yerle
rine modern tesisat ve buluş kabiliyetine malik mlıhendu 

lazımdır. Büklımetin yerli oyuncakları ihmal etti~i lst' biç 
söylenemez, eğer ysnılmıyorsak yabancı memıeketlerd~n 

•gelen oyuncaklardan alınan gümrük resmi bugiln kıln<'ia 5 

liradır, buna rağmt>n onlara rakib yerli sanayi helirrnP .. 

mi§tir. Biz buna bakarak yerli oyuncakçılı~ın ihyasının ko
lay olmadı~ına ınanıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

ISTER lNANMAI 
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POSTA 

• 
Matbuat lnönünün yüksek· 

Almanyada Yahudilere 
karşı düşmanhk 

gündengüne artıyor 
Londra 14 (Hususi) -Almanyada Ya

hudi aleyhtarı hareket gittikçe şıddetlen
mektedir. 

şahsiyetini tebarüz ettiriyor Başvekil Çemberlayn bugün Avam ka
marasında Almanyadaki Yahudilerırı va
ı.:iyeti hakkında sorulan bir suale cevab 
vererek; bu hususta gazetelerde inti~r 
eden haberlerin doğru olduğunu t.eessül
Je söylemiştir. 

,, 
Türk parlamentosu müttef ikan gapitğı 

nı illet 
inlihabla 

· vazifesini tam manasi/e müdrik 
tercümanı olduğunu sadık 

ruhunun ve 
göstermiştir ,, 

Belgrad 14 (A.A.) - Avala ajansı biJ
cliriyor: 

.Bütün Yugoslav gazeteleri en mühim 
Yerlerini Türkiye Atasının ölümüne tan
ıis etmekte berdevamdırlar. 

diyor ve Atatürk tarafından B. Stoyadi- diği yol üzerinde sevk ve idare edece -
noviçin ilk Ankara seyahatinde söyl nen ğini yC\zmaktadırlar. 

Almanyadaki Yahudilerden tazminat 
r.amile tahsil edilecek bir milyar marktan 
t:aŞka, aynca 160 zengin Yahudiden de 
on bir bin İngiliz lirasına kadar yüksc -
len mubtelü meblağlar maktuan tahsıl e
dilmektedir. 

Yahudilerin üniversitelere devamı da 
yasak edilmiştir. şu sözleri hatırlatıyor: Berlin matbuatı, yeni Cürnhurreisi -

cArkamda 18 milyon 'fürk var. Bun - nin harici siyaset sahasında kayde de
l&r, bir kelime söylemeden, Yugoslav kar ğer muvaffakiyc>tler ihraz etmesinde 
deşliği için kendilerihi fedaya amadedir-I haş!ıca am n olan revkalade enerji ve 

Alman halkı umumiyeUe, bir zümre ta
rafından Yahudilere yapılan bu mezalı -
mi tasvib etmemcktedir. Gazeteler İsmet İnönüniin seçılmesi ve 

Yenı hük.Um.eUn t~ekkülü hakkında bı.r 
SOk. haberler neşir ve yeni Cümhur Ba§
kanının tercümci halile birlıkte .fot.,ğraf
laı-ını da dereederek İsmet İnönünün BU
)Ük Atatürkün en samimi mesai arkadaşı 
Clduğunu ve onun dfı.hiyane politikasını 
takip edeceğini kaydetmektedirler. 

ler.. m~ziyetlerini kaydetmektedir. Gaze e- Amerikada 
Yunan matbuatı !er. Almanyanın İsmet İnönünü selam- Vaşington 14 (AA.) - cRavas ajansı 

b:J.diriyor.: Atina 14 (A.A.) -Atina ajansı bildiri- lachğmı ve ona en. samimi temennHen
ni gönderdiğini müttefikan yazdıktan 
sorıra şunlar ilfıvc etmektedirler; 

Dost ve müttefik bütün Türk milleti -
Ilin duyduğu parçalayıcı acıyı aksettiren 
i&:z:etcıer, Atatürkün şahsında nasıl bU
)iilt bir dostu kaybetUğini bilen Yugo~ -
lav milletinin bu acıyı tamamen payla~
lnakta olduğunu tebarüz ettiriyorlar. 

Vrcme gazetsi clnönü Türkiyenin ba
!tndn :.adlı başmakalesinde ezcümlE" di -
)or ki: 

t.'l'ürkiye Büyük Millet Meclisinin ll 
tarihli eelsesi Atatürk Türkiyesinin asır
l~r ve asırlar için yaratılmı~ olduğunu ve 
Cilınhuriyetin masif temellerini hiç bir 
r.Yin sarsamıyacağını bütün dünyaya is
. ~t etmiştir. Türk parliimentosu, rnütte
fikan yaptığı intihabla, vazifesınİ tam 
lnanasile müdrik ve millet ruhunun sadıle 
~ercGmanı olduğunu göstermiştir.:~~ 

Program değiştirilmiyecek 
Vrcrne, lnönünün Yugoslavyaya karşı 

olan derin dostluğunu tebarüz ettirdikte.:'l 
cıonra yazısına şu suretle devam etreek -
tedir: 
, cAtatürkün programından bir harf bile 
:eğiştirilmiyecektir. Dahili kalk'lilmaya 
cvaın edilecektir. Dış sahada, Tıirkiye 
~'ane haline gelen bugünkü politıknyı 
ltl!rketmiyecektir. Balkan antantı Tür -
t 
1:Ye~in huzur ve sükfınunun ten!elinl 
:sıl edecektir. İsmet İnönünün, Bü • 
lU ~ ~e.fin Türkiyenin saadeti ıçin olıtrı 
!!e kUsunü başarmak üzere Atntürkün bir 
~ "aıncısı olarak seçildiğine tamamen 
~ni .olan bizler onun seçimini, müttefik 
~ tklyenin istikbalinden ve bütün Bal -
ıa::lar barışından emin bir surett" se -

lıyoruz .. 

le~0litika gazetesi, uzun bir İstanbul 
hı ı:r-afında, Büyük Ölünün yüksek ve da
ı,,/a~ meziyetlerini ve kral Şövalye 
haaı A.leksandrı Türk yurdunun Atasına 
ğiıYan derin dostluk ve sevgiyi kayde-

yor: 
Gazeteler, birinci sayfalannda cenaze 

t.azırlıkları hakkında bir çok talsilat neş
retmektedirler. 

Atina gazeteleri Atatürkün ölümü ile 
!nönünün intihabı hakkında yazılar neş
rinde devam etmektedirler. 

Eleftron Vima gazetesi yazıyor: 
Büyük Yaratıcı Atatürkün ölümünP ra~ 

men Cümhurreisi İsmet İnönünün. Baş -
vckalette de Celal Bayarın bulunmala!1 
dolayısile, komşumuzun dahili ve harici 
siyasetinde mahsus hiç bir değişiklik ol
mıyacaktır. Atatürkün vücude getirdiği 
teşkilat sayes;nde, Türkiye, bugün şahi
kasına vardıltı terakki yolunda kendis~ -
:ıi muhafaza ve idareye kabiliyetli bırincı 
derecede emniyetiere sahib bulunmaktıı· 
dır. Bugünkü değişiklikle tezahür eden 
sürat ve ittifak Türk milletindeki birliğ~ 
göstermektedir. 

Atntiirkün el yazısı 

Proia gazetesi, Atatürkün, Türk - Yıı

nan münasebeti hakkındaki bir el yazı -
sının fotoğrafisini neşrebnekte ve şun -
lcın iffive etmektedir. 

• Bu mcs'ud münasebetlcr sayesinde 
rnrlaklığı, dünyanın gözlerini kamaştı -
racak olan ziyadar bir ufkun nazariarı -
1lllZ önünde açıldığını görmekte gı•cik • 
:Liyeceğiz.:t 

Messager d'Athcnes Kronos, Ethn~i gn
zeteleri tarih sırasile, Atatürkün e.rerleri 
w hayatı hakkında malfunat neşrine de· 
vam etmektedirler. 

Alınan matbuatı 

Berlın 14 (A.A.) -D. N. B. bildiri
yor: 

Alman gazeteleri yeni Cümhurreisi 
İnönünün şahsiyetini tebarüz ettir -
mekte ve Atatürke layık bir halef ol -
duğunu kaydetınclrtedirler. Gazeteler, 
yeni Cumhurreisinin siyasi hayatJ 
hakkında rnufassal malfımat neşrede -
rek Türk milletini, Atatürkün göster-

Çinliler japonlardan üç 
şehir istirdad ettiler 

:~?. ajansı Kanton şehrinin dört tarafından ihata 
1 diğ ;ni ve üç Japon gemisinin bahr.ldığını bi 'iir ~yor 

(A.A.) - Çin ajan -1 Japonların cenuba doğru olan ileri hn
'l'ch 

•ııı..ı oung-King 14 
\(an · 

li~n~·ın cenub cephesinde Pekin -
'lı~ eu demiryolu boyunda Çin kıtaa~ 
~tng·'I'ai-Kouan §ehrini istirdad et -

b·etdir. 
~~ğ~t' taraftan Çinliler, Kanton şeht"jnı 
~itıı·~arartan ihata etmcğe başlamışlarnır. 
'~~er, ~arkta Taliang, Cenubda Pourıg
~oıı Şehırlerini ve şimalde Saukai istas -unu . 

'l'ch ışgal etmişlerdir. 

bildi ~g-King 14 (A.A.) - Çın ajansı 
l'iyor: 

Iranda bir felak e t 

ft!ketleri, merkez cephesinde tevkif edil
miştir. Youtcheou ınıntakasında mühim 
muharebcler devam etmektedir. 
Diğer taraftan Japonların Taolın ve 

Tienfanchan'daki taarruzları, Jtendil<"rine 
bin kadar ölü ve yaralıya malolmuştut". 

10 ikinciteşrinde Youteheou'nun şima
linde kain Tchenglingtehi'de Japrınlar, 

Çin abloka hattını yarmak ve karaya as
ker çıkarmak istemişlerse de Çinhler, 
buna m{ini olmuşlar ve üç Japon gemisi
ni batırmışlardır. 

Emden Varnada 

c Alınanynnın dostu sıfatile, İnönü 
Ti.!rkiye ile Almanyayı birl~iren iyi 
münasebetleri cakviye ve teksif edece
ğ! muhakkakbr.:t 

Bulgar nıatbuatı . 
Sofya 14 (A.A.) - Bulgar ajansı bil

:iiriyor: 
Yan resmi Dnes gazetesi, Atatürk

le sadık ve feciakar arkadaşı İnönünü 
bai{:..ıyan tefrik kabul etmez bağları ha
tırl3ttıktan sonra diyor ki: 

Bulgsr mil!e!i, İsmet İnönünün Cüm
hur Ba~knnlığına seçilmesini hususi bir 
se'.·!nç!e kar~1ıamakfadır. İnönünün 
kendisinin de mühim bir hissesi buTu-

Va~ngtonda vazeden Baltımare baş -
piskoposu Curley demiştir ki: 

cAlman halk. kütleleri bir mecnunun 
tahakk-ümü altındadır. Bu adam ilahlan 
inkar etmekle kalmıyor, bizzat kendisine 
bir kudsiyet izafe etmek istiyor .• 

Curley, şunları ilave etmiştir: 
- Propaganda nazm Göbelsi takhih e

diyorum. Bu adamın sakat düşünceleri 

Münih ve Viyana başpiskoposlarını sus -
tu rm ı yacaktır,.. 

Londraala 
Londra 14 (A.A.) -Binlerce komünist 

Hnydparkta b ir karar sureti kabul et -
mi§lerdir. Bunda Almanyada Yahudilere 
Jrarşı yapılmakta olan tedhiş hareketi tnk 
bih edilmektedir. Karar suretini k'lbul e-

narı se1efinin büyıJk eser;ne yorulmaz denier, bunun bir metnini Alman sefa -
bir şekilde de,•ammı dileriz. mişlerdir. NümayişçiJ~r, alay halinde, 

Gazete müteakıben İnöni.inün muh - retine götürecek, bir heyet intilıab ct -
trlif vesilelerle Bulgaristana yaptııp, Alman sefarethanesine gitmişler, fakat 
daima €n candan bir şekilde karşı1an- binanın pek ziyade yanına yaklaşmıya -
ri :irı ziyareıtleri hatı;lat:e-or ve diyor rak uzakta kalmışlardır. 

ki: İngilterenin protesfosu 
Baş"·ekil sıfa!ile 19 3 7 nisanında vap- BPrlln 14 (A.A.) - Nasyonnl .sosyalist 

tı~ı son 7iyaret.ci esnasında İsmet İnö - partLsinln gnzctcsı olan •Angrl.ft. ın 8 ikln
nü Kr ... l Bori~ 'Te Başvekil Köse İvanof cl~~rln ni\shasında von Rath ve Gust -
ile görii.c;mek fırsatını bulmuştur. O Iot"nn b:ıtnıcnnın re.sf:mJe.rf altında Çör -

cll Eden ve C:loperl resimlerini derccde -
zr.man Sofyadan ayrılırken, yalnız Bul- rek bunların altına •İki kaW ve hub mfi-
~?risttında de:~il. bütün Avrupada en şev;·tklerlıı Ibaresini kqydu~un<lan dolayı 
ivi inhba ha~;ıl eden mühim beyanatta İngiliz mDmessm Alman Hartclye Nezare -
hu,unciu. Unl protsto etmı;tlr. 

Sio,·o ~?az~tesi, diroktörü meb'ns Polonyah Yahudiler 
K · h' ... n · t ba Berlin 14 (A .• \.l - Almanyadaki Polon-

OJU ıarw un ımzasını aşıyan şma- yalı YahudfJer hakkında Polonya ve AI -

k3 !<>Sinde diyor ki: ma.nyn murahl::Wa.n ara.s:ından YSl'Pılmak-
« Politika sahnesinde Atatürkün kud- ta olan müzakereler inkıtaa ~amı.ştır. 

retli çehresi ~özüktüğündenberi, diin.- Polonya heyeti Berlinden ayrılmı~ ve Al
ya onun ·yanıba~ında kendisinin ayrıl- mn'l heyeti mnrahh8M.'lına, yapm~ olduğu 
maz silah arkar!as.· İsmet İnönünü crör- tek.llflerln uvabmın Varıovada bekledl~lnl 

F> blldlrmlştlr. 
m· .. i!e aiıı=tı. Bun& binaen. keodi<>inin -----------
bL;tün ittifakla Atatürke hale! seçil -
miş olması pek tabHdir. Atatürkün bir 
tck ülküsü vardı: Türkivenin itilası, 
havattı:.ı ve ö!üm~ veni Türkivenin iki 
büyük evladı: Atatürk ve İnönü bu ül
küye bai'!lanmı~lardı. 

Çekoslovakya.da 
milli felaketin 

sebebleri aranryor 
Prag 14 (A.A.) - Çekoslovakyantn mil

t uz kaldı§ı emiili felllet. in sebeblerini 

tesbit etmek üzere bir t ahkik komisyonu 

teşkil edilmiştir. Komisyonun reisliğine 

~ylin azasından Maiemusck tayin edil • 

miştir. 

Kom!syonun yapacağı işler §Unlardır: 

1 - Milli felaketin sebeblerini araştıt"

mak ve BenC§in bu münasebetle oynadı
ğı şahsi rolü tesbit etmek. 

2 -Eski rejim tarabndan dahili poli -

ti.ka sahasında ittihaz edilen tarzı hare -

ketin neticeleri ve bilhassa haricıye ne

zaretinin matbuat servisinin rolü hak -
kmda t.ahkikatta bulunmak. 

İngiliz - İtalyan 
iti lafı meriyet 

mevkiine giriyor 
Roma 14 !talya Haneiye Neza· 

retile İngiltere Hariciye Nezareti ara
sında yann tcati edilecek birer mek
tuh, İn~i!iz - İtalyan itHaflarının 1938 
sonteşrinin on beşinde mer'iyet mev -
kiine gireceıf.ni tesbit edecektir. 

İkinci harPket. Lord Perth'in yeni 
!timadnamesini takdim ~tmesi Qlacaktır. 
itimadnanıe İtalya Kralı ve Rabeşis
tan İmparatornna hitab edilecektir. 

Yeni Celal Bayar 
kabinesinin programi 
Ankara 1 4 (Hususi) - Başvekil Ce

lal Bayar kab:nesinin programını ge
lecek hafta içinde Büyük Millet Mec
lisinde okuyarak itimad istiyccektir. 

Marsilya yangınında 
ölenlerin cenaze merasimi 

.... 
\>a;,:hrnn 14 (AA.) - Hemavend ci- Sofra 14 (AA.) - Alman kruva - 3 -Bazı şahsiyetler ve bilhassa ec -
tıı..a da VUkua gelıp 200 ı.: .. ı·nm· telef nebi memleketlerde bulunan bazı sef;r _ 

Marsilya 14 (A.A) - «Yeni galö -
riler» mağazalarının yangını esnasın
da ölenlerin cenaze merasimi bu sa -
batı ynpılmışt:r. Şehir matem içinde -
dir. Bütün mağa1.alar, bankalar, bar -
lar, pazarlar, ınektebler ve saire kapan
m.ştır. Merasim, müze kütübhanesi -
nin önünde Carli meydanında yapıl -
ımşlır. 46 tabut askeri arabalara kon -
muştur. 

'll ~ zörii Emden, Umumi Harb esnasında 
l~lasır.a sebebiyet vermiş olan tuğ • ölen 43 denizaltı rnürettebatının ha _ lerin mayıstan eylCıle kadar devam edc'l 
~(!•ı t'dan sonra yeniden yağan çok şid - buhran esnasında aynadıkları rolleri tcs
~u,.~ Yağrnur'nr b!r felaket. daha do • tıralannı taziz için dikHen abidenin a- bit etmek.. 
~ b Uştur. Şimdiye kadar 150 kadar çılması müna,!:ebetile Varna limanına 
l'ı he a~·ab olmuştur. Ölenlerin mikta- gelmiştir. Kruvazör Bulgar sularında 

lluz maltım değildir. ayuı 18 ine kadar kalacaktır. 
Komisyon, tahkikatnun neticelerini ür 

ay içinde bildirecektir. 

Sııv(n 7 

E 
e Yahudi kuvveti .. 
fE3} ir Leh Yahudisinin Pariste Al · 

[g) man sefaretine giderek katibJer

cen birini vurması Almanyada Yahudi 
meselesini tekrar günün mevzuu hali'le 
getirdi. 

Ajans telgraflarmda bütün Y11hudile -
rin tiyatroya, sinemaya, gazinoya ve 

bahçeye gitmekten menedildiklerinı oku
yoruz, 18 ile 60 yaşı arasında bulunan 
bütün erkeklerinin tutulup kamplara 
yollandıklannı duyuyoruz, nihayet bü -
tün Yahudi cemaatine para cezası t!lrh'"
dilmiş olduğunu haber alıyoruz. 

Yapılan tahminlere bakılaeRk olıırsa bu 
~ekilde alınacak para cezası Alman Yn
hudilerinin mecmu servetlerinin yüzde 
25 ini geçecek, belki 30 unu bulacaktır. 

Ve dünyanın her tarafından Almıtnya
ya protesto telgrafları yağıyo::-, J:c'ransada, 
İngiltcredc. Amerikada ve kim bılir daha 
nerelerde bir çok dillerde bir ç,.,k ga:re -

telerde Almanya aleyhine yıldınmlır 

püskürülüyor. 

Almanyada Yahudi ırkı aleyhine veri• 
len kararlan haklı, yahud haksııı; bulmak 

bize dü§mez. Fakat bütün cihandı uynn
d.rdığı alakayı, sırf insani bir dilşiince • 
den dotuyorsa, insaniyet hesabını\ tak -
dlrle kaydedebiliriz. Bununla berabPr bu 
l:atarya ateşinin altında başka arnille -
rin de bulunabileceğini .ı»..:~- .. - 1 • _,_ 

caktır. 

Şimdi hatırlıyoruz: 

Büyük Muharebe içinde Suriye ordu • 
l.:ırrmızın başkumandanlığı, mıntaka.sın • 

da yaşıyan bütün Yahudileri sahi!den iç 

memleketine nakletmiye lüzum gömıüş
tü Kararın tebliğinden bir gün sonra 
mütteiikimiz Almanyanın ve Avustur -
yr.nın gazeteleri de dahil olmak şartile 

bütün dünya matbuatında Türkiye aley· 

bine şiddetli bir ateş püskürme başladıgı 
işitildi Memlektin hariçle telgraf mu
haberesi yoktu, müttefiklerimizle arnmı

zı bağlıyan tellere de sansör konmuştu . 
Buna rağmen karar bu kadar sür'atle ı•a· 

sıl ıtksetti, derhal nasıl yayıldı? Bu nC\k -

tanın hayret uyandırması mı, uyandır -
n.aması mı icab edeceğini kestirmekte 
mütereddidiz. 

Tarih yazanlar: 

- Cemal Paşa ham bir politikacı değil
ci, diyorlar. Ajans telgraflaruıı okur OKU· 

maz derhal Yahudi ayanını Çllğtrttt, eya 

bu propagandayı derhal susturursunuı; 
sizi müreffehen iç memlekete yoJları..m, 

bahçelerinizi muhafaza altına alır v~ tek 

portakal çalan Arabı asarım, ·yabud da 
propaganda devam eder ve bütün Yahu • 

di emlaki yarın harabeye döner .. dedi. 
Bu tebliğin yapıldığının ertesi günü ne-

reden çıktığı belli olmıyan sihirkar bir 
emirle bütün dünyada Türk aleyhda:rı 

propagandanın kesildiğini kaydediyar • 
lar. 

23 yıl farkla bu defa Almanya aleyhine 
yapılan propaganda acaba ayni ~kH<ie 

mi idare edilmektedir, yoksa gerçekren 

insani bir düşüncenin mi mahsulüd:ir? 
Derhal kestirHip atılamaz, yekdı~erine 

girift kuvvetlerin tesiri karşısında bulun

nıakla olmaklığırtıJz ihtimali dRha galib
dir. 

Çekoslovakyada 
12 komünist tevkif edildi 
Prağ 1 .f ( A.A.) - V egel gazetesi, 

Çek tf>şkilatı silsilesinden biri olmak 

üzere komünist Joeaları vücude getir

mek istiy4?n 12 komünistin tevkif edil· 
mi§ <'lduğunu haber vermektedir. 

Komünıst fırkasının feshedilmiş ol· 

masına rağmen memleketin her tara -
fınc!a tesirinin hissedilmektc olduğu 

görülmektedir. Komünist meb'us Ni -

çe Kopeki tarafından kaleme alınmış 

olan hicviyelcr ve ":risaleler dağıtıl .. 
ma ktadır. 
····· ······--···········--· ··-················ ··· ·••ıt••••• 

«Fit7c.ıı mi%i Türk D~n Kurumuna ver
mek lızinl röniilden bJr istekle ödedi;l -
mW vatan hJzmeUerinin en başına 
geçirmellyh. 



1 Sayfa SON POSTA 

Asfalt ve mozaik parke yollann 
inşasına yakında başlanacak 

Yeni Adiiye 
Vekilimiz 

A nkara caddesinin inşaatı balıara kadar tam:ımlanacak 
ve ilk süp arge.i arazöz.er Lu cadded~ tecrübe edilecek 

Hilmi Uran işe başlarken 
Adiiye memurlanna bir 

tamim yolladı Şehrin bellibaşlı caddelerindeki as· 
fa1t ve mozaik parke inşaata yakında 
başianacaktu. Asfalt ve parke döşene· 
cek yoJların henüz topraklan kaldınl· 
maktadır. Yeni yolların su tesisatının 
istikameti değ!ştirilmiş, Avrupa da ol· 
duğu şekild<' yeni1enmiştir. Belediye 
te'7lizlik !slerini ve sulama ameliyesini 
yol inşaatile beraber yiirütecektir. Ye· 
n! yolların her köşebaşında tretuvar Ü· 
zer~nde birer su musluğu bulunacaktlr. 
Yangın zuhurunda bu musluklardan is
t!f::ıde edileceği gibi, yaz günleri yol· 
lan yıkama ve sulama işlerinde bu 
musluklardan su a1ınaçak, karlar su 
ile temizlenmeğe başlanınca bu mus
luklardan su verilecektir. 

Belecliye temizlik işlerinin faaliyeti 
yeni yollara göre tanzim edilecek '" 
rootorlsıştırılacaktır. Asfalt ve mozaik 

parke yolların temizlenme, süpürül • 
ınP. şekli değıştirilecektir. Belediye, iki 
sene zarfmda bitirilecek yolları sü -
pürgeli arazözlerl~ temizliyecektir. Bu 
arazözler günde birkaç defa sokaklar· 
dan gpçecck, yoUarın toz ve toyrağını 
kaldıracaktır. Ankara caddesinin as · 
falt ve mozaik parke inşaatı balıara 
kr.dar tamamlanacaknr. Bdediye iJk 
süpürgeli arazozü bu caddede tecrübe 
edecek. gündüz gece bu cadde arazöz· 
le süpürülecektir. Süpürgeli arazöz bu 
caddede tecrübe edildikten sonra ii -
zerinde icab eden tadiHit yapılacak, 

ye!.l:den satın alınacak arazözler de 
ona göre tadil edilmiş olacaktır. 

Beleöiye makine ~ubesi müdürünün 
Viyana çöp kongresine aid Veka1ete 
Vt!receği rapordan da bu hususta isti ~ 

fcırle edilecektir. 

Yeni Adiiye Vekilimiz Hilmi Uran, İs
tanbul adliyecilerine tebli~ eciii.me.k ü -
zere, müddeiumuml Hikmet Onata, aşa
ğıdaki telgrafı çekmiştir: 

Aziz arkadaşlarım! 

Şeflerimin arzu ve intihablarile bugün 
Adliy~ Vekili olarak, işe başlamış bulu
nuyorum. 

Büyük Türk inkılabının kökleşmcsindP. 
hizmetleri görülen adalet müessesesinin 
'!:aşında çalışmak hayatırom en bahtıyar 
cevrelerinden birini teşkil edecektir. 

Bir arzuhalc1 rakibieri 1 Alacak yüzünden iki 

İ§e başlnrke·n, adli inkıltlba ısimleı i ka
'ışan sayın şeflerimi ve esasen medP.kte
rinde muvaffak olan arkadaşlarımı dah:ı 
muvaffakiyet dileklerimle ve saygı ile se
limlarım. 

12/11/938 
Hilmi Uran taraf1nda dövüldU genç yaralandı 

Adiiye binasının karşısında sokak i· 
çinde bulunan muameleci ve arzuhal· 
ciler arasında ötedenberi mevcud bulu· 
mm rekabet yüzünden dün Tayyar is
minde bir muamele takibeisi rakib ar • 
zuhalci ve muameleciler tarafından 
dövülrnüştür. 

Hadi .. c şöyie olmuştur: 
Çok çalışkan ve bu sebeble fazla t>n· 

ra kazanan Tavyara karşı, ayni sokak· 
ta bulunan diğer arzuhakiler iğbirar 
hic;setmektedirler. 

Dün saat 16 da muameleci Tavvar· 
la, diğ~>r ar1uhalci1er arasında şiddet
li bir münazaa olmuş, neticede rakip 
muL~me1eciler birlese>rek Tayyan orta· 
lan:ıa almışlar ve dövmeğe başlamış • 
lardır. 

Vak'a mahalline yetişen zabıta mc-
m'.lrlan, Tavvan vere yıkılmış ve yüzü 
gö1ü ~ismic; bir halde bu1mu~lardır. 

Dövüldüğiinii iddia eden Tayyar 
muıweneve sevk~dilmic;. suçlular hak· 
kında tahkik:ıtıı baslanmıştır. 

Jf' ilfef Prrlh : 

Bir odun depo~unun hileli bask ül 
kullandığı t esbit edildi 

Beyo~lu kazası dahilinde bazı diikkun 
ve mağazaların haskül ve benzeri tartı a
letlerinin hileli olduğu anlaşılmış ve Ayar 
memurlan sıkı bir faaliyete geçmişlerdir. 

Bu meyanda bilhassa mahrukat depola
rından bazılarının diğer depolardan nok
san fiatla odun satmaları nazarı dikkatı 

celbctmiş ve dün yapılan ani bir arsırrıada 
Tophanede bir odun deposunun bask;l -
}ünün hileli olduğu tesbit edilmiştir. 

Beher 100 kiloda 10-20 kilo noksan tar
tacak şekilde tertib edilmiş olan baskül 
kullanan depo sahibi hakkında zabıt tu
tularak tak:bata başlanmıştır. 

Ayar memurları diğer mahallerd<.' de 

tcftişlere devam etmektedirler. 

Haydarpa1a demiryollarında yaya 
yolcular •çin yeni yollar yapılıyor 

Haydarpaşa civarındaki tren hattını 
sellerden korumak için devlet demiryol
lım tarafından yeni inşaat vücude geti -
rilmektedir. Yeni su yolları kazılmıtkta, 

yaya yolcuların karşıdan k~rşıya geç -

mcsi için yollar yapılmnktadır. Deviet 
Demiryolları imar planı bakımından be
lcdiyeyi bu inşaattan haberdar etmiştir. 

Y enBen 1950 göçmen getirild i 

Varna "e Köstenceden göçmen nakli -
yatma devam olunmaktadır. Göçtm•n 
nuklivatına tahsis olunan Vatan vApuru 

Evvelki gece alncak yüzünden üc genç 
:ıı·asında bir kavga çıkmış, 18 yaşında E Haliç gittikçe doluyor 
min 16 yaşındaki arkadaşını ağır ve di- Halıç günden güne dolmaktadır. Ha· 
ğer bir arkadaşını da hafif surette yara - liç sahillerine serpilmiş olan bazı bü -

!nmıştır. yük müesseseler, iskelelerine vapurla-
Beyazıdda Kalaycışevkl sokaJtındıt 25 nn yanaşabilmelerini temin için ancak 

ııumaralı bakırcı Ziyanın dükkanında ça- ml'!cburiyet hasıl olduktan sonra ken· 
lışan ve ayni yerde yatıp kalkan Trabzon- dilerine aid deniz kıyısı temizlenmek~ 
lu on sekiz yaşlarında Emin, Aksarayd3 te. bun1ardan başka Halici temizlemek 
kalaycı çıraklığı yapan 16 yaşlarJcda için hiçbir faaliyet gösterilmernekte -
ll.fehmedle birl:kte Şchzadeba~ına git - dir. 
mişler, caddede dolaşmıya başlamıslard•r. Haliete Denızhankın tesisatı günden 

Bu sırada Emin, arkadaşı Mehmcrlc güne çoğalmakta. havuzlar tevsi olun
bir müddet evvel borç olarak verdi~i pn- maktadır. Halici temizlemek bir hüku
rayı istemiş. Mehmed ise parası olmadı - nıet meselesi olduğundan İktısad ve 
ğım söylemiştir. Dahiliye Vekalet1eri müştereken bu 

Eminin ısrarı üzerine münazaa büyü - işi ele al:tcak, Halici temizliyecektir. 

müş ve kavga şeklini almıştır. Bır aralık Yapılan tedkiklcre göre mevcud ve
Emin bıçağını çekerek Mehmedin üzPri- saitle Halici tı:>mizlemek imkansızdır. 

Y:e yürümüş, Mehmedi ağır surette bir 
kaç yerinden yaraladıktan sonra o sırada 
Mehmedin yanında bulunan Mehmed oğ

lu Emin ismindeki arkadaşını cia yaralı -
j·arak kaçmıştır. Ağır yaralı Mehmcri 
hastaneye kaldırılmış, diğer yaralıya ilk 
Müdavatı yapılmı~tır. 

Suçlu biraz sonra zabıta tarafından y~
kalanmıştır. 

Deniz Işleri: 

Haliçte inşa edilen motörfin 
tecriiheleri yapıldı 

Denizhankın Haliçteki tahrikasında 

yaptırılan Deniz Ticareti Müdürli.ığiine 

aid ikinci motörün dün .son tecnibelf'r! 
yapılmış ve motör Deniz Ticaretı Müdür
lüğü tarafından teslim alınmıştır. Yeni 
motörün sür'ati 16 mildir. 

Van gölü iskelelerine fenerler 
konuldu 

Denizbank Van gölünde seyrüse!~rln 

tnmamile emniyet altına alınmasını tPmin 
'çin gölün Reşadiye, Gevaş, Erciş ve 
Van iskelelerile Çarpanak adasında birer 
merkez yaptırmıştır. Fenerler yaıımağa 

başlamı~lardır. 

Karadenizde fırbna devam e diyor 

Karadenizde evvelki günden itibarf'n 
karayel fırtınası hüküm sürmeğe başla -
ı.1ıştır. Fırtına pek şiddetli olmadığındau 
vapur seferlerinde bir intizamsıziık hu -
.;ule gelmemiştir. 

Ekmek ve fırancala fiatlan 
ibka ec'il 1i 

Temizleme faaliyetine geçildiği esna -
da Avrupada bu gibi işlerle uğraşan 
müesseselerden istifade edilecektir. 

tmar plfinında Halice büyük ehem
miyet verilmektedir. Haliç imar pla -
nında endüstri romtakası olarak ayıı1-
mı~tır. Halicin iki yakasında, fabrika· 
ların civannda modern arnele evleri, 
TllahaUeleri vücude getirilecek, her iki 

yakada geniş birer yol uzıyacaktır. Bu 
yolların genişliği yirmi beş metre ola
caktır. Belediye imar şubesi ana cad -
delerin giizergahlarını tayin etmekle 
mP.'lguldür. Bu arada Halicin iki yaka
sında uzıyacak iki yolun da geçeceği 
yerier tesbit edilecektir. Hali.ci imar 
ederken ve he: iki yakada yollar ya -
~1lırken Nafıa, Dahiliye ve İktısad 
Vckaletleri mesai birliği vücude ge -
tireceklerdir. . ............................................................ . 

Sadakai f1t1r 
İstanbul Müftiliğinden: 

Buğdaydan 
Arpadım 

Üzümden 

En iyi 

ıs 

24 
84 

lyt 
14 
20 
67 

So 

12 
19 
54 

Hurmadan 00 133 00 
Yurdumuzun hava müdataası e.sbabını 

temin hususunda pek meşkQr me.saısı 
görülmekte olan ve aldılı teberruatı Kı
zılay ve çocukları Eslrgeme Kurumu gl
bl hayırlı teşekküllerle paylaşan Türk 
Hava Kurumuna her veçhlle yardımda 
bulunmak mühim bir vnzlfe.ınizdlr. Bl
naenaleyh bn babda Dlyanet ~leri Re
lsll~l tarafından verilm~ olan fetva 
muclblnce sadaka! fıtır ve zeUt lle mü
kellef olanların - havadan gelecek teh-

evvelki gün Köstenceden 1950 göçmen ge- Belcdye nark komisyonu dün toplan -
tirm·ş ve bunları Marmara Ereğlısine çı- mış, ekmek ve iırancala fiatlarını ıbka et
kdrmıştır. Göçmenler Marmara Ereğl•s•n- miştir. 

likelere kar~ı yurdumuzu, mllletimlzl 
korumak u~runda p k feyizlt ve devamlı 
bir surette çıılı~an - mezkfir Türk Hava 
Kurumuna yardımda ve bu ve.sUe Ue de 

den isklin mıntnkalarına sevkolunacak - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••• 

lıırdır. Göçmen nakliyatının bu ay so - ı Rim:ıyeslz talnu.t yavrularımızm Ço-
nuna kadar bitirileceği tahmin olunmak- cuk Eslr~eme Kurumu dertlerine derman 

t d olacaktır. 

ıı ır. :....---------------J 
memleırettmlu hlzmette bultmuJmnsı 
ınzumu sadaka! fıt.rın n v'J ve mikta
rlle beraber UM olunur. 

tkinciteşrin 1 ~ 

Akdeniz sahillerinde okaliptüs 
ormanlan vücuda getirilecek 

M aden kömürü havzasının direk ve demiryolların 
travers ihtiyacını karşılamak gayesile verimsiz 

arazide Okaliptüs yetiştirmek üzere heyetler gönderildi 

Hükılmetimiz, Zonguldak maden sinde ehemmiyetli bir m evki a lan sa· 
köruüriı havzasının maden direği ve bun, şimdiye k:ıdar maalesef istenilen 
Devlet Demiryollarının istikbaldek.i randımanı verememiştir. Adanada bir 
travers ihtiyacını nazarı dikkate ala - tek sabun fabrikası mevcuddur ve bU 
rak yurdun müsaid olan bölgelerinde fabrika yılda yüz binlerce kilo sabuıı 
yeniden okaliptüs ormanlan yetişti • istihsal etmektedir. Adana sabun fab• 
rilmesine karaı:: vermiş ve bu hususta rikasmın istihsalah hiç stok bırakma• 
faaliyete geçmiştir. dan kapışılrnaktadır. Şehrin tanınmıŞ 

Akdeniz sahillerimizde ziraate yara- iktısadcıla.n, Adanadaki ıs - 20 mil .. 
mıyan verimsiz, bataklık arazinin a - yon kilo çiğidi bir fabrikanın işleme
ğaçlanmasını, bataklıkların kurutul - sinı:> imkan olmadığını ve binaenaleyli 
masını ve bu vesilc ile sıtmanın orta- bu büyük gelir kaynağından milli sel" 
dan kaldırılnrak vatandaşların sıhha- mayenin istifadesi için bankalanmız .. 
tini temin için bu havalide kısa bir d:ın birisinin mutlak surette bir fab " 
zamanda okaHptüs yetiştirilmek üzere rika kurmasının elzem olduğu fikrini 
Orman Umum Müdürlüğü mütehas.sıs ileri sürmeldedirlcr. 
heyetl~r göndermiştir. Adanada ve Adana sabun piyasası da bu sureti• 
Tarsusta vasi bataklıklar ve su basan altrının lehine bir hareket gösterecek " 
~ninin her mmtakadan fazla bulun- tir. Hem yeni fabrikalar açıldığı tak " 
m~sı dalayısile okaliptüs işlerinde en dirde sabunu teşkil eden mevaddı iP " 
ziyade faaliyet bu romtakada göze tidaiyerien başlıcası olan çiğidierin 
çarpmaktadır. hcosi 'işlenmi~ olacaktır. 

Okaliptüs ağaçtandırma işleri idare· KontrpiAklarm damgaranmı· 
si son zamanlarda biri Tarsusta senevi 
1 milyon, diğerleri Karataş Hendek •. Stna devam ediliyor 
lisinde ve Antalyada senevi yarım mıl· Ticaret ve Sanayi Odası, kontrplalC 
yon fidan yetiştirecek kabiliyette ol - standard ni:zı.amnamesi m ucibince 
n:ak üzere üç fidanlık kurmuştur. 
Gene cenub romtakasında ı5o,ooo dö- kontrplaklan damgalamak işine de " 

v~m etmektedir. nüm genişliğindeki ziraat yapdamı -
ya11 arazinin on sene zarfında okalip· Oda, şlmdive kaciar kontrp1Akçılst 
tüs ormanı haline getirilmesine çalı - tarafından beyannameleri verilen 260 
şıhcakiır. Bu havalideki bataklıkların bin kontrplaktan yüz binini damga " 
ağrıçlanmasını temin için lüzumlu gö- larrııştır. Ticaret Odası damga işini ya· 
rülen h:amyonet, traktör, arnele ve me- pa!'ken memur ve diğer masraflara 
mur çadırları, fidan nakliyatma mah· karşılık olmak üzere kontrplakçılardall 
sus 50,000 saksı ve her defada ı 00 bin belıer kontrphlk başına ı kuruş a]ma" 
fi:Jan sevkedecek ı600 tahta kasa, Or· ğ?. başlamış, fılk~t bu vaziyet kontr " 
rr.an Umum Müdürlüğü tarafından te- p15kçıların itirazını mucib olduğundan 
min olunmu~ur. Bataklık arazinin sü- idare heyeti, ücreti 20·paraya indir " 
rülmesine, ot köklerinin ayıklanması· miştir. Ticaret Odası, dün alakadarla" 
na ve ağaç dil{i!mesine önümüzdeki 

ra bir tamim göndererek evvelelf yıl başlanacaktı r. 

Ad d · b" b f b "k kontrplak başına 1 kuruş veren kontr ana a yen• Ir Sa Un a fl aSI pl&kçıların Odaya müracaat ederete 

kurulmaSI isteniliyor yarı paralarını geri almalarını bildir' 
Adana (Hususn - Adana endüstri· mi~t.ir. __. 

======~======================================~~ 

1 Beyoğlu Vak1flar Oirektörlugu ilAnları 

Aylık kira bedeli 
Mahallesi Sok. Cinsi Numarası L\r~ 

Kabataş Ömer Avni Dolmabahçe Dükkan 199/207 8 00 
Yukarıda yazılı vak.fa aid dükkan kirası ı3/ll/938 gününden itibaren 10 giifl 

müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

ihalesi 23/11/938 Çarşambd günü saat 14 de yapılacaktır. İstekhlt>rin idare• 
miz Akarat Kalemine gelmeler\. (83 65) 

Siyasal Eilgiler Okuluna alınacak doçent ve 
asistanların seçme şartları. 

Siyasal Bilgiler Okuluna üç doçent, üç asistan alınacaktır. Doçentlerin maaŞJ 
baremin altıncı derece5i olan yetmiş liraya kadar.dır. Asistanlara baremin onun• 
cu derecesi olan otuz ~ lira üzerinden maaş verileceik.ti. Doçentler a~ağıdallt 
ilim branşları için ahnacaktır. 

ı - Amme hukuku. 
2 - Husust hukuk. · 
3 - İktısad ve maliye. 
Asistanlar aşağıdaki ilim hraJlflan içi u alinacaktır. 
ı - Sooyoloji. 
2 - Tarih ve CoÇafya. 
3 - İktısad ve maliye. 
Doçent olmak için aşaltdakt 1artlan haiz olmak :W.zı.mdl.r: 

a - Siyasal Bilgi!& okulundan ve "O niversite Fakültelerinden veya ecnebt 
mem~ketlerde bunlara muadil bir müesseseden mezun ohnak. 

b - Doçent tayin olunacak branşa ıU d bir eseri bulunmak. eBu eser basılfllJf 
veya basılmamış olabilir., 

c - Bir ecnebi dilini çok iyi bildi~i tahsil vesikalarından aniaşılmak vet• 
okulda yapılacak imtihanla sabit olmak. 

d - Talimatnamesi daircsınde yapılacak habilitasyon imtihanını ba~arfl111)(. 
Bu t artlar dai.resinde d.oçentliğe talib olaniann ikincit~rinin sonuna kad8 t 

hal tercümelerini gösterir birer istidn ile direktörlüğe müracaatlan lazıJ11d~~~ 
Habilitasyon imtihanı birincik~nunun ilk haftasında yapılacaktır. Asistan oıabJ 
mek için a~nA'!da yazılı şartlar lAzımdır: bi 

a - Siyasal Bilgiler okulundan ve Üniversite Fakültelerinden veya eel'le 
n~ ketlerde buna muadll müesseselerden mezun olmak ve ccncıbi dillerindeıı 
birini lAyıkile bilmek. 

b - Talimatnamesi dairesinde açılacak imtihanda muvaffak olmak ci.rlltilııı· 
mn Jcra şeklini talibier müesseseden öğrenebilirler.:. 'fS.. 
İmtihan birincikinunun beşincı, altıncı., yedinci günlerinde yapılacakt.ıı. J 

liblerin hal tercü.melerini göırterir l)ir istida ile ikinciteşrin sonuna kadar oJcıl 
ctirektörlü,iüne müracaatlan lAzımdır. c~545.- c7936:t 



Manisa kazalarında yeni 
yapıların temelleri atıldı 
Birçok köy ve kasaba rnektableri önümUzdeki 

ytl içinde ikmal edilmiş olacak 

Alt:qehirde ,eni açı lcın hükumet konağı 

Manisa (Hususi) - Vilayet merke- santralı, Kayadibi köyü elektrik san • 
.zinde ve kazalannda yeni yapılan ve tralı, Bakırköyü santralı, Gelenbe na
yapılacak binalann açılma ve temelat- hiye merkezıncie fidanlık, Gelenbe na
ma törenleri yapılmıştır. Bunlan mu- hiye merkezinde zahire loncası, Gebe
fassal olarak yazıyorum. ler köyü ilk mektebi, Kınık köyü Foça 

250 bin liraya yapılan stadyom, tenis İskan köylerinin ilk okullan ile Hanıtli 
kCirtu, yazlık ve kışlık sinemalar, spor köyü odasının açılı~ törenleri ve Ba
klüb, Atatürk asfalt yolu, Manisa-Me- kırköy, İlyasJar, Karakuru köylerinde 
nemen yolu, Mannsa-Reşadiye yolu, yapılacak olan köy odalarının temelat
Mamas-Uzun yolu, Kitabsaray, kız ma törenleri yapılmıştır. 
enstıtüsünün pansiyon kısmı, Halk Gördes köyü 
parkı , topçu alayı ahırları, Çoban İsa 
ilk okulu, Lütfiye köyü ilk okulunun 
açılış törenleri ve doğum evi, tümen 
karargahı, şarap fabrikası ve üzüm de
posunun da temelatma törenleri yapıl
nnştır. 

Akhisar kazasında 

Talebe yurdu, elektrik santralı, mer
k~z jandaııma karakolu, Arabacı Yüz
köyü ilk okulu, SünneteHer köyü ilk 
okulu. Ballıc<: köyü odası. Kapaklı kö
yünde boğday ayıklama binası, Sudeli~i 
Başlamış köyii yolu. Saraçoğlu-oba 
köyü yolu, Hamidiye-Ballıca. Dereköy, 
Erdelli, Büknüş. Arahacı Bozköy yolla
rı. Silmanlı köy-İstasyon yolu, Selen
dir-Marmaraköy yolu, Yenice-Selendi 
köylerinin su yollarının açılış töreni ve 
Halkevi binası, belediye binası, tayya
te cemiyeti binasının da temelatma 
törenle"i yapılmı~tır. 

Salihli kazasında 

Kurutma kanalı, üzüm kurumu de • 
Posu, Salihli-Bozdağ yolu, Allahdeycn 
köyünde jandarma karakolu, Leursallı, 
Çiyaklı, Yukarı Poyraz ve Kemer köy
leriilde Atatürk büstüniln açılış tören-
leı ile orta mekteb binasının, Gazhane, 
dispanser, Yağ pazan ve umumi pazar 
l'~'i binasının temelabna törenleri ya
P1ltnıştır. 

Foça kazasında 

Beiediye mezbahası, Araplı köyü, Bo
ya!•, Beyel, Şeyh yayladarlığı, Baka 
köyleri ilk olmllarmın açılış törenleri 
ile Hanya köprüsü ve Kavakyeri okulu 
binasınm temelatma törenleri yapıl • 
mı ı tır. 

Dt>ınirci kazasında 

Belcdh·e nıezbahası. belediye gazi -
noc:u, belediye 1okantası, Üşümüşköyü 
ilkolulunun açılış törenleri icra edil -
miştir. 

Turgutlu kazasında 

Part: ve Ha!kevi binası, Urganlı kö
yünde Yeniçaf<?ı, Ahmedli nahiyesin 
m~rkezinde Gençlerbirliği binası, Alı
mediide mezbalıa, Tavuk ıslah istasyo
nu, Cumhuriyet meydanı, Atatürk büs
tünUn açılış tören~eri ile halm harna
mı ve elektrik fabrikasının temelleri 
atılmıştır. 

Eşme kazasında 

Atatürk anıdı, Göre nahiyesi hüku
met konağı, Y(llegen köyü yatı okulu, 
İnayköyü yatı okulu pansiyonu, zahire 
Io:ıcası, Eşmc-Buldan yolunun açılışla· 

rı ve merkez kazada ilk okul, 18 köyde 
17 mektebin tenıelatrna törenleri yapıl· 
mtştır. 

Orhangazideki bir yaralama 
hadisesi 

. Emir banyolannda on iki odalı otel 
bınasile belediye hamamının açılış tö- Orhangazi (Hususi) - Kırlı köyünden 
l'enJeri, büyük zahire loncası, dispanser Ali Osman ve 'kardeşi Reşidle ayni k0y
\'e R:enger köyü ilk mektebi binaları· cen Osman oğlu Yusufu ağırca yar!lla -
J\ın temelatma tören•leri yapılmıştır. mışlardır. Müddeiumumt ve doktor vak'a 

Kırkağaç kazasında L"iahalline gitmişlerdir. Suçlular yalt~ -

~kağaç hükUmet konağı, elektrik lanmışlardır. 

( Malatya içme suyuna kavuş~ 

bü~·~~atya, (Husust) - Senelerd~nberi kesmiş ve içme suyunu açmı§tır. Resml
bit u sıkıntısı çekilen içine suyu nı- miz açılış merasiminde valıyi kordelayı 

Yet gelıniştir. Valimiz kordelayı bizzat keserken t~österiyor. 

Diyarbakırda sıhhat 
çalışmaları 

Büyük Ye modern bir 
hastane yapıldı, bir çok 

hastalıklar yok edildi 

Diyarbakır, (Hususi) - Burada iki yüz 
yataklı, modem tıbbi teçhizatla ır.üceh
hez güzel bir nümune hastanesi yapıl
mıştır. Bu hastane Cümhurıyetin bölge
mize güzel bir hediyesidir. 

Cümhuriyet devrinden evvel memle
ketin her tarafında bir afE>t halini alan 
•vebai bakari. salgını, bugUn alınan çok 
C'iddi tedbirler sayesinde hududlarımız 
dışına atılmıştır. 

İktısadi sahada çok büyük zararlar ya
pan hummai kulai hastalığı bu sene zu
htır etmişse de teşkilatı.mızın mükemmel 
çalışması karşısında kökünden söndürül
müştür. 

Osmanlı imparatorluğunun, alakasızlı
ğı ve lakaydisi yüzünden hayvan nesiini 
mahvcden cruam. hastalığı keza siste
matik çalışmalar neticesinde hudud ha
rici edilmiştir. 

Cümhuriyet idarernizin enerjik ham
lelerile kurulan ve gün<len güne inkişaf 
etmekte bulunan, bakteriyoloji ve sero
loji müesseseleri sayesinde Türk baytar
ları, yabancı aşı ve seromlardan kurtul
muştur. Hayvan nesiinin ıslahı için, ha
rnlar, inekhaneler, aygır depoları ve sı
fad istasyonları kurulmuştur. 
Diyarbakır koyunları, ak karamandır, 

etleri ve yağları nefaset itiharile o kadar 
makbul değilse de, randıman noktasından 
çok ehemmiyetlidirler. 

Vilayet keçileri, kıl keçıdır, bunların 
!Slahına son derece ehemmıyet verilmek
tedir. 

Bartında beJediye 
rçisi seçimi yap1ld1 

Belediye reisliğine Halkevi 
reisi Cemal Aliş intihab 

edildi 
Bartın, 

si) - Bu 
belediye 

(HÜSu
seneki 

mecliru 
intihabı, şehrirniz

dc, C. H. P. nin 
halk arasında ka
zandığı nürmet ve 
sempatinin teza .. 
hürüııe vesile ola. 
cak şekilde sami
rniyet içinde ya
pılmıştır. İntihab 

başlamadan önce, 
belediye meclisi Cemal Aliş 
namzedlerini tesbit için Partide yapılan 
yoklama tam bir serbesti içinde icra e
dilmiş ve tesbit olunan narnzedler de hal
km umumi tasvibine iktıran ederek itti
fakla kazanmışlardır. 

Yeni belediye meclisi 1 teşrinisani 938 
salı günü saat 14 de toplanmış ve azadan 
Eı:.rtın gazetesi sahibi ve Halkevi reisi 
Cemal Aliş ittifakla reisliRe seçilmiştir. 

Yeni reis vazifesine başlamıştır. Daiml 
Pncümene de avukat Cemil Kocabaş ve 
cava vekili Ziya Göktan seçiimıştir. 

.Sayfa 9 

C Vurdda spor hareketleri 

Ka,.adeniz E,.P.~ Ibi sporcuları 

Zonguldak, (Husust) - Eı:eğli Halke- li~e de tamamile aktif ve her biri bire.r 
\'İ, vilayet hududları içindeki evlerin en ders mahiyetinde olan bir spor devresi 
faaJi ve en müsbet çalışanı haline gel- gcçlrtmiş. 

nıiştir. Ereğlinin iyi çalışan Halke\•i Ekserisini İstanbuldan ve hem de ts .. 
ıeisi Abmedin ve gene spor kolunun tımbulun tanınmış spor teş~kküllerinderı 
iyi çalışan başkanı CelAlin refaka- getirtmek §artile Ereğli Halkevi kendf 
tinde Halkevini gezerken, ~;atısı altında 

sporculnrına ll yabancı takımla maç yap .. 
toplanan gençlerin muhtelif kollardaki mak imkanlarını hazırlamıştır. Birnz cv, 
faaliyetine bilfiil §ahid oldum. 
Ereğli Halkevinin dokuz şuhesi tamam vel de işaret ettiğim gibi içlerinde 1stan· 

değil. Fakat mevcud olanları da sadece bulun tanınmış spor teşekküllerinin da 
ismen değil, ismen olduğu kadar cismen bulundu~ bu ll maçı Ereğli sporculan 
ce var ve varlığını çok kuvvetle hissetti- memleketlerinin yüzünü ağartacak ve 
ren bir mevcudiyet halinde... kendilerine çalışma enerjisi aşılıyanların 
Ereğli Halkevinin bilhassa spor kolu- da ümidlerini artıracak bir muvaf:faki .. 

nun faaliyeti ilk hamlede göze çarpıyor, yetle bitirmişlerdir . 
evin duvarları memlekete spo.c temasları Ereğli gençleri yaptıkları on bir maçın 
yapmağa gelmiş misafir spor teşekkülle- birinde mağlt1b olmuşlar, ikısinı beraber4 
rinin bayrakları ve hatıralarile kaplı. likle bitirmişler ve fakat sekizinden gıı"' 
Verilen izahattan öğreniyoruz ki, Ereğli libiyetle çıkmışlardır. Bu maçlarda 1& 
Halkevi Ereğli halkına zengin bir apor gol yeınijler, mukabilinde ise 36 gol at
!>enesi yaşattığı gibi bağrına bastıJı genç- mışlardır. 

Çorluda spor hareketleri 

Çorlu, (Hususi) - Vali ve bölge reisi- bölge birincilik kar§llaşmaları önümüz~ 
miz Sakıb Beykanun yüksek alAkalarile deki cumartesi ve pazar günlerı yapıla-i 
Tekirdağ sahasında muntazaman devam cak karşılaşmalar neticesinde belli ola. 
eden Halkspor, Tekirdağspor, Yılmaz- caktır. Fotograf Çorlu Gt:nçlerbirliğioı 
spor, ve Çorlu Gençlerbiriili arasındaki bir arada göstermektedir. 

lzmitte iki klüp birleşti 
İzmit, (Husust)- --~-.-~-------------

Geçen hafta İzmitin 
Ak yeşilspor klü bü 
İdmanyuTdu ilo bir
leşmiş ve (İzmitgü· 
cü) ismini almıştır. 

Bu suretle gençler 
arasında görülen ay. 
rılık, vali Harold o,. 
kayın güzel ve yerin. 
de bir müdahalesi Ht 
hertaraf edilmiştir . 
İki klübün birleşme
si sporcuları çok sevındirmiştir. Tü!'ld -
ye grup birincilili müsabakaları da bu 

de ya~an mütemad.i ya~ur dolayısilt 
rr.aç yapılamamıttır. 

sene şehrimizde yapılacaktır. Bu hnsus
ta lazım gelen hazırlıklara baı1anmışhr. 
Resim yeni İzmitgücü sporcularını gös
termektedir. Parti yönkurulu ile yeni belediye mec

lisinin memleket işlerinde tam bir fikir 
blrliği takib etmeleri ve memlekette a
henk ve samirniyet içinde yeni bir çalı§
n.a devrinin başlaması halk arasında de- • 

Karabük ile Bartın 
karşılaşması 

Mahza bir sporcu teması olmaktlll 
ziyade; yurd çalışması uğurundski id .. 
alin tahakkuku hedefine matuf olan bq 
seyahatten Karabüklülerin bir kupa vt 

BMtmlılann husuaf surette yaptırdıklari 
l:ir klüp bayralt hediye etmeleriyle dö
nülmüştür. 

Rizede Spor birliği idare 
heyeti rin bir memnuniyet uyandu·ınıştır. 

Vali Halid Aksoyun ve kaymakam Ha
mid Erkanın vAdettikleri kıymetli müza
heret yeni belediye heyetir.in manevt 
kuvvetini arttıracak kıymettedır. 

Bu vesile ile yeni belediye meclisi aza
larının isimlerini yazıyoruz: 

Sezai Ünyeli, Faik Alemdar, Hasan Al

Karabük, (Hususi) - Faaliyeti bu cl-

varda büyük bir alaka uyandıran Kara- Rize, (Husust) _ 

Lük klübü geçen hafta da bir maç yap- Rize Spor birHAl 
rııak üzere Bartın Halkevi tarafından da- idare heyetinin i~ 
vet edilmiştir. 

İdarecilerin iştirakiyle adedi yırmiye 

baliğ olan sporcu kafilesi bu davete bü-
tınok, Bayan Şevket Gökbay.rak, Cemal yük bir memnuniyetle icabet etmişlerse 
Aliş, Saim Kahramano~lu, Ali Galib Tar- =============== 

tifası üzerine . 
niden yapılan se 
çimrle reısli~e Rizt 
sabık muhasebe 

müı:lürü Hüsnü 
lak, Ceınil· Kocabaş, Ali G.:ılib Turna, 
Şettar Altınay Fahri Fırıncı, Ahmed Ke
mik, Ziya Göktan, Sabri Aysındı, Lutfi 
Balık, Mahmud Bank, Mustafa Dadaylı, 
Refet Güneş, Cemal Karakaş, Hasan Öz
tabak. 

Yedek azanın isimleri de şunlardır: 

Bekir Acar, Davud Tuma, All Sezai Ge-

Jik, Hüseyin Somaklı, Musa Öz, Meh-
KartaJ, kaptanı .u, 

med Rüstem, Ahmed Menteş. Sadık Al-
mumilile çay (i. 

bayrak, Nihad Arifoğlu, Samı Saygı, Nu- danlıkları asıs· 
ri Fırıncıoğlu, Ali Güneri, Bı'\yan Mcliha 
Altınöz, Mehmed Kelleci, Hüseyin Avni 
Öktem, Ahmed Alturak, Vasfi B;lal, E
Ead Yaman, Ziya Uğur. İ. Ha"kkJ İnceoğlu. 

Sadullah Dikmerı, Sadullah Dikmen 

katib ve muha~ibliğe muhııscbc memur· 
lo.rından Fehmi, yedek azalJğa başkatib 

Dursun Kazman seçilmişlerdir 



... 

ıo Sayfa 

Karşısında 

ıiESl ayraklann yanya indirildiği 

lg) andı.. Bir sinema resimli iliuı-, 
lnl'lnı söküyordu. Bilhassa gittim, ve 
sordum: 
-- İlanlann sökülmesi için emir mi 
verildi? 

-Hayır, emre ne lüzum var ki! 

* 
Oturduğum civarda her apartımanın 

her dairesinde radyo vardır. Akşa.'n 
olur, olmaz bütün bu radyolar birden 
çalmaya başlarlardı. O gece, hiçbir a
pnrtımanda radyo çalmmadı.. Ertesi 
ger:e ~ene hıçbir apartımanda radyo 
çalmmHdı. 

Evimdekilue sordum: 
- Radyo çalınmaması için hiçbir ta

raftan bir tenbih yapıldı mı? 
-Hayır! 

Dediler .. Tan•dık konu komşuya sor
dum: 

- Radvo çalınmaması için birşey 

e 
söylenildi mi? 
-Hayır! 

beri 

* Perşembe akşamı geç vakitti. Her 
akşam kalabalık olan Beyoğlundan 
geçiyordum. Kanunun s:>kağa çıkma
yı menettiği nüfus sayınu gününde 
gördüğüm tenhalığJ görm~üın. 

Herkes serbestti. Çıkabilir, dolaşa -
bi!irdi. Fakat hiç kimse çılanamıştı, 
dolaşmıyordu. 

* Atatürk hakkında yazılmış çok gü-
zel teessür ya1.ılan okudum. 

Atatiırk hnkkında söylenmiş ve bü· 
tün bir kalb acısını bütün açıklığile i
fade eden nutuklar dinledim. 

Fakat bütün bu yazılardan daha öz· 
Hi, bütün bu nutuklardan daha vecizi· 
ni acı haberin duyulduğu günden bu· 
güne kadar karşılaştığım bütün insan
ların gözlcrirıden okuyor, gözlerinden 
dinliyorum. 

İSMET IIULUSİ 

SON POSTA 

~ 
Çok şık bir 

model 

İkinclteşriıı ts 

13 yaşında bir hırsız 
çocuk yakalandı 

Çocuk defterdarl•k dairesinden 17 cild kitab çaldığı 
anlaşılarak 20 gün hapse makum edildi 

Zabıta, ı 3 yaşında bir hırsızı yaka
lıyarak, dün Adliyeye teslim etmiştir. 

Suçlu İbrahL"'l, Vilayetin Defterda:-
lık dairesind~ki m~hzene pencereden 
girerek Lnıı:ı konferansına aid 17 
cild kitab çalmıştır. 

13 yaşındaki İbrahim, Müddeiumu
miE.kte yapıJ.sn so:gusunda: 

- Bem 8 yasındayken, babam ortn
da bıraktı. Anam da terketti. Beş sen
nedir kimsesiz ya.~ıyorum. Ne yapa • 
yı:n, bu kitabiarı satarak karnıını do
yuracaktım, demiştir. 

13 yaşında bir kızın cebinden para 
çantasını a~ırırken yakalanan İbrahim 
isminde biri, dün Adliyeye verilmiş • 
tir. 

Suçlu, Sultanahmed 3 üncü sulh ce
za mahkemesinde ynp.~an duruşmas~ 
sonunda, 2 ay müddetle hapse mahkum 

ve derhal tevkif edilmiştir. 

Atina hakkındaki tahkikat 
yak1nda netir.elenecek 

C Bunlan bi iyor mu idiniz ? =ı Büyük bir Fransız terzi evinin bu çok 
pk modeli bu sene pek muda olan me
nekşe moru renginde yünlıiden yapılmış
tır. Bu rengi yeşil renkle birlcştırmek tc 
son modanın yeniliklerinden olduğu için 
ceketin göğsündeki ponponlar için ye~il 

ltadife en uygun görülrnü§tür. 

Müddeiumumilik, euçluyu muhake
mesi yapılmak üzere sulh ceza mahke
mesine vermi~ir . 

Küçük hırsız, yapı1an muhakemesi 
svnunda 20 ~ün rnüddetle hapse mah
kum edilmi~tir. 

Y ertiden tevkif edilen Madam A • 
ti;ı.a ilf' suç ortağı Katina haklannda 
tah.kikata Müddeiumumilik ve 4 ün • 
cü sorgu hakimliğince dün de devam 

~d ilmiştir. 

Arabların garib sabah kahvaltısı 
!Beruttn, alel ,. 

husus Suriye ve 
l,.ülmanda, sa • 
bahlan, kalıvaltı 

etmeden evvel, 
bakila başlaması 

olan, bol ekşıli 
)ve zeytinyağlı 

ful denilen bir 
ye'lıeği soğan veya sanmsakla birlikte 
yerler. Bazıları da, üzerine kaynar te
reyağı gezdirilmiş, kırmızı biberli, 
hummus denilen nohud ezmesini ter
cih ederler. 

* Çorap giydirilen eşek'er 

Mısırın bazı yerlerinde e~eklere re
simde gördüğünüz gibi çorap gıydiriyor
lar. Buna da sebeb: Çok büyük olan bir 
nevi sineğin hayvanlann bacaklarını m
rarak yara yapmasıdır. Köy1üi~r de böy
le uzun çoraplar giydirerek hayvanlan 
muhafaza ediyorlar. 

" Asri hayat , 
Ne demek olacall ? 
- cı:Bana iki kız teklif ediyorlar. 

Biri~ıdsi 30 ya~ında, yüksekçe tah
sil sahibi ve bir dairede memur, ha~ 
yatı da asridir. İkincisi ise 18 yaşın· 
da, tahsili iptidai, ailesi zengindir. 
İkisi arasında tereddüd gcçiriyo

rum.• 

* 
Bana bu satırlan yazan genç, Bay 

A B. 28 yaşındadır. Ankarada otu

rur, bir dairede çalı~ır, eline gcçe:ı 

para ayda takriben 60 liradır. Söy

lediğine bakılırsa şimdiye kadar ev
lenmeyi düşünmüyordu, fakat arka
daşlarının ısran karşısında fikrini 
deği~tirmi~. evlenecektir. Fakat ki
minle? Mi>ktubu yazılış şeklinden 

bir gönül izdivacının değil, bir kon· 
vönant izdivacımn bahis mevzuu 
cldu·unu anlıyorum. Onun için ce
vab verebilir-im. Herşeyden evvel 
şu ct-sri hayab yaşayan 30 luk genı; 
kızın ömrilnü nasıl geçirmekte oldu· 
ğunu mer.ak ettiğimi söyliyeyim. 

Çay nasal içilir? 
Bir çoklarımız, 

içtiğimiz çayın 

lroyu ve buruk 
{j 'masını: tercih 

ederiz. Koyu ve 
buruk olmıya • 
ru ma'kbul say • 
mayız. Halbuki, 
koyu ve buruk 
çay, hiçbir veç ~ 

hile iyi bir çay değildir. Zira çayın hu
susiyet ve lezzeti, tadında, ve içerken 
insana vereceği zevkindedir. İyi çayın 
vasıfları şunlardır: 

Çay masası 
örtü 

• • 
ıçın 

20 - 25 dakika dem aldıktan sonra ~ 

gayet tatlı bir kırmızı renk almalı, 
en iyi Çin çaylarının harmanından 
(mesela Lap~an ve Darcihin harmanı) 
olması. nekadar içilirse içilsin kalbe 
çarpıntı ve ağ•za burukluk venneme
si, çayı çok veya az şekerli ve yahud 
da §Ckeri a~ıza alm·ak kıtlama tabir e
dilen şekilde içmek nihayet bir zevk 
rneselesidir. '!'.aze pişmiş çaya ~imon 
sıkmak hiç de do~u değildir. Ancak 
hayat çayiara sırf tadını değişlinnek 1 

için limon sık.ırlar. 

* Avrupada noel hazırlıği 
Nocle pek bir şey kalmadı. İngilizler 

c!e, noelde muhakkak surette hindi yer
ler. Bu sene, daha ziyade küçük hindiler 
makbule geçtiğinden, hindi tacirleri, bü
tün bindilerini zayıflık rejimine tabi tut
.r..uşlardır. 

Bu brodeden örtünün orta yerine - kö-
şeleri örtünün kenanndan on beş santim 
uzakta kalacak - bir main işletilir. Bu 
rrıainin kenarına ayni ufak çiçeklerden 

SPrpiştirilir. 

Peçeteler de tıpkı örtüye uydurulursa 
~ık, orijinal bir- çay takımı elde edilmiş 

vlur. 

Süt kesilince ne yapmalı ? 
Kes~lmiş süt birçok işlere yarar. 
1 - Kesilmiş sütün suyunu içmek sıh

h~tiniz ve renginiz için çok faydalıdır. 
Süt kesilince hemen suyunıı süzüp içi
niz. Geriye knlan kayınağıru süzgeçten 
g~çirdiktcn sonra bir kaseye koyunuz, üs
tüne de lüzumu kadar toz şeker · iUlve 
ederek bir çatal ile dövünüz, yahud da 

şeker yerine bat" karıştırınız, Güzel bir 

yemek olur. 
2 - Kesilmiş sütten çörek: 

Bir çocuğun parasıni çalan 
yankesici iki ay hapse 

mahkOm edildi 
Mahmudpa~ada Mürüvvet isminde 

Şehir lşlPrl: 

Atatürk köprüsüne inen yonar 
için i ·-timlaki yapılacak 

Atatürk köprüsüne inen her iki taraf
taki yolların istimtakleri için .)ichir Mec
lisi bir buçuk milyon liralık ıstikra-ı ya • 
pılmasına izin vermişti. Belediye harita 
şubesi müdürlüğü istimlak edilecek yer
lerde etüdler yapmış, istimlaklerin iki 
milyon liraya yapılabileceğini tesbit et -
miştir. Belediye tedkiklerini Nafia Ve -
kaletine bildirmiştir. .............................................................. 
Samsun Halkevi kur~lara açıldı 

Samsun (Hususi) -Tatil mevsimin
de kapanan kurslar, halk dershaneleri 
ve kurslar şubesince tekrar açılmıştır. 
Açılan kurslar arasında A,lmanca, 
Fr:ınsızca, riyaziye ve orta okula ha· 
zırlanma kurslan vardır. Sadece ba • 
yaniara aid olmak üzere daktilo ve ste
nografi kursları açılmaktadır. Geçen 
yıl, daktilo 'kursundan yirmi bayan 
mezun olmuş ve kendilerine Halkevin-
ce birer chliyetname verilmişti. Dakti· 
lo ve istcnografi kurslarını, kurslar ve 

Hdk dershaneleri ~ubesi ba~kanı Saf· 
fet İrtcnk ve diğer kurslan da lise Ye 
tecim okulu öğretmenlerinden bazı ar

kadaşlar idare etmektedirler. 

Samsunda belediye lcraatl 
Sam.:un (Hususi) - Belediye reisli· 

ğıne intihab olunan doktor Necmeddin 
Divitcioğlu, ilk İcraatından birisi ola • 
rak yollann sulanmadan süpürülme -
.!llesini emretmiş ve bu, halk tarafından 
çok iyi karşılanmıştır. Filhakika gece~ 
leyin tanzifat nıemurlarının, yollar su· 
lar,madan ortalığı süpürmesi sıhhi 
mahzurları haiz bulunmaktadır. Bir 

Bütün delilleri toplanmış bir vazi .. 
yette bulunan tahkikatın, iki üç gün 
içinde neUicelel1{eCC~ .an)aşjlmakta .. 

dır. 

Fo liste: 

Bir adam yük arabasından 
dü~üp yaralandı 

'ÜSküdarda Bağ'larbaşında ofuran 
Dirahmanyan isminde biri, yük araba
sından düşerek kolundan yaralanmış • 

tır. 

Bir adam seyyar sabcıyı taşla 
yarala dı 

Kumkapıda Tulümba çıkmazında 
17 numaralı evde oturan seyyar satıcı 

İsmail ile, Sahahaddin bir alacak yü -
ziinden kavgaya tutuşmu~lar ve Saha~ 
haddin, İsmai!i bruımdan ta!ila yarala~ 

m1ştır. Suçlu yakalanmıştır. 

Sabıkalı bir hırsız suç üstOnde 
yakalandı 

Meşhur sabıkalılardan İzmitli Ab • 
dullah, Küçükpazarda Alipaşa hanında 
oturan Durrnnşun odasına girmiş, bir 
pııntalon , bir kazak, fanila ve sair eşya 

çal·p kaçarkPn yakalanrnıştır. 

Bir yangın başlaPgıcı söndürüldü 
Üsküdarda Selamiali mahallesinde 

Tıkneff's sokağınd?. oturan Toros, evi· 
nin bahçe kapısı önünde mangal yak .. 

rr.akta iken ~ıçrıyan ateşler kaplama .. 

v~ tutuşturmu!ifur. 
- Yangın, evdekiler tarafından sön • 

dürülmü~tür. 

Bir kadın tramvaydan dü~tü 
Dün vatman Sndıkın idaresindeki 

Bc:;ikt~ş - F:ıUh tr:ımvayı Beyazıddan 
geçmekte iken, tramvayın arka vagO" 
nunda bulunan ve Fatüıte, Atpazarın~ 

da oturan Fatma isminde yaşlı bir ka~ 
dın tramvayın durak mahalline gelrn~ 
sini beklemeden inmek istemiş, ayağı 
hasarnağa takılarak kaldırımlann üı~ 

rine düşmüştür. • 

Tertemiz geyinir, fikir ve san'at ha
rekctlerile alakadar olur, arasıra bir 

1emsile gide-r, misafir kabul ettiği 

bir günü mü vardır? Bu takdirde in
sanca yaşıyor, değildir. Yoksa asr:i 
hayat tabirinden kasdedilen mana 
gazioo, bar, içki, sabaha kadar dans 
mıdır? Bu halde ise casri hayatı. Uı

birir.i atıp tehlikeli yolun yolcusu 
dem{'yi dnha münasib görürüm. 
Bu takdirde otuz yaşına kadar koca 
bulamamış olmasına hayret etmiye. 
Jim. Fakat ha bu birinci şık olmuş, 
ha· ikincisi. Aradaki yaş farkından 
colayı bu genç kız üzerinde durma 
mak daha münasib olacak. 

buçuk saat olan öğle tatili de t 2 ~n 
bire kadar olmak üzere bir saate indi· 

Bir ölçü kesilmiş süte, yanm ölçü eri- ı'skele rilmiştir. Yeni belediye reisi, 
Fatma, zabıta memurları tarafından 

bir eczaneye götürülerek müdavatı 
yapılmıştır. 

İkincisinln tercih sebebleri daha 
çoktur. Bir defa yaşı okuyucumun 
yaşile daha münasebetlidir. Tahsilı 

de ayni haldedir. Serveti değil, fakat 
ailesi nihayet bir istinad noktası o

labilir. Maamafih okuyucum bu 
genç kızın hAyatı hakkında fazla taf· 
siHit vcnncmiş, bildiklerimize naza
ran kat'i b!r hüküm vermek de doğ
ru olmıyacak. 

TEYZE 

mış tereyağı ile kanştınlmış bir öliü işl~rinin de sıkı bir intizama raptı için 
tah ilave ediniz. Buna iki yumurta sansı incelemelerde bulunmaktadır. 
cir ölçü de un, biraz zencefU tozu, bir 
\İmdik tuz atınız. Üç çorba kaşığı suda 
bir kahve kaşığı Bicarbonate de sou<ie 
k.mştırıp hamur haline getiriniz. tki yu
nmrta beyazını da köpük haline getirip 
ekleyiniz. Sonra bu hamuru tereyağı il"" 

yc.ğlanmış bir kalıba koyarak fırına atı
nız, üç çeyrek saat sonra güzel bir çörek 

olur. 
3 - Bir yumurtayı altı kaşık kesilmi~ 

::.ütte çalkalıyarak halledini.l. Buna lok-
malık hamur oluncnya knd'ar un iHh·e 
t'diniz. ~onra, bir kahve ka ığilc koparıp 
kızgın zeytinyağında ltızart•mz. Ancak 
tavanın büyüklüğüne göre birb rinc ya -
ç.ışıp kabarmalarına mfıni olmıyacak §e

kilde kızarlılmasına dikkat edıniz. 

Karacasoda bulunan kıymetli eserler 

Karaca.su (Hususi) - Geyre harabeleri, memlekete servet getirebilecek zl.!n .. 
ginlikte:Hr. Geçen yıl bir ecnebi mütPhn r-sıs tarafından yapılan kazıda çok zeng~.ıı 
c,erler meydana çtkarılmı§tır. nesimler Lıılunan eserlerin ikisini göstermektcdıt· 



15 Jkinciteşrıh SON POSTA Sayfa 11 

Millet mümessilleri dün Mecliste Türk milletinin 
duyduğu derin amya tercüman oldular 

Yolda ve Ankarada 
(BQ.§tarafı 1 inci aayfado.) 

rette defne dallarile tezyin edilmiş o
lacaktır. 

kib edecek kafilenin uzunluğu 150() 
metreyi bulacakt1.r. Yani kafilenin baı 
kısmı ll'Üze mevkiine vardığı zaman 
son kısmı heniiz Meclisin önünden ha
reket etmemiş olacaktır. Maamafih he· 
yetler rnüzenin etrafındaki meydanda 
yer almak suretile merasime iştirak e· 
decekler ve askeri kıt'alar kısa za .. 
mıında bu meydanda toplanabilecek • 
lerdir. Meydanın tanzimine başlanmış
tır. 

(Ba~tarafı. 1 inci sayfada) 
lınarak tercihan ve mfistacelen müza
keresini istemiş ve bu taleb kabul edi
lerek kanunun müzakeresine geçi1miş
tir. 

Böylece kanunun heyeti umumiyesi 
üzcrinrle açılan müzakere, Bilyük Şef 
A tatürk:.in ziyaı ebedisi karşısında 

bi.itün Türk milletinin duyduğu tees
slir"in, millet mürnessilleri tarafından 
bir defa daha ifade~ine vesile oldu. 

Kürsüde birbirini takib eden h~tib· 
ler. Atatürkün ölümü karşısında Türk 
milletiıı:n en ~encinden en ihtiyarına 
kadar hissettiği içten acının büyüklü -
ğünü aösteren sahneler yaşattılar ve 
bi:tün Türk milletinin onun büyük e
serine ve hatırasına karşı olan ebedi 
baii'lılıP'ım teyid ettiler. • 

Bu heyecanlı cc!c:ede ilk söz alan ba
ti~. AH Muzaffer Göker (Konya) ol
du. 

Arkadaşlar, büyük bir matem için -
dey:z. Atatürkü kaybetmekten büyük 
kl'der olur mu?~ diye söze başlıyan 
Knnya meb'uS'.J, Atatürkün ve onun 
eseri etrafında demir bir çember gibi 
1oplanmlş olan Türk milletinin, onu 
arac;ında göri1l<!mekten mütevellid hu
ııudsuz acılarını ifade ederek demiştir 
ki: 

Türk inkıla~ı, Atatürk inkılAbı, her 
rün da'ha kuvvetli ve daha geniş, daha 
Sa11m bir "ekilde inkişaf edecek ve :!fi • 
tikbal Türk m!lletine büyük saadet1er 
temin edE'cekt!r. Atatürkü bundan zi
yar:le memnun edrcek ve onu bundan 
ziynde emin kılacak bir şey olamaz -
dı. Varol~un Atatürk. Varolsun onun 
çoı.. sevd"~i Ti1rk mHle1i. 

Rasil'ı Kaplan (Antalya) «Ata ürk 
ne mutlu sana, mutlu olara'k doğdun, 
mutlu olarak fahc:il hayatmı arkadı.ş
ların ara"ında mümtaz olarak bitirdin, 
hayata, millet hizmetine böylece ~ir -
d!n:. diye söze başlamış ve Atatürklin 
~ıumü karsıı:ında Türk milletinin acı
sı~a iştirak için bütün dünyanın gös • 
terdiği yakın ~lakanın, Türk milleti -
n1n büyük ev'ladınm yüksek değerini 
göstermekte olduğunu işaret ve onun 
kurduğu büyült eserin ebcdiyen yaşa
Yacağını Have eyliyere'k demiştir ki: 

•Milletin genci, ihtiyarı, çocu~, anne
ai, babası, okumuşu, okumamışı, en ücra 
köşelerden tutunuz da en büyük şehirlere 
ıtelinciye kadar günlerdenberi Atasının 

matemile yaşıyor. Kendisine tAzimlerunf
~i. ıninnet hislerimizi duyurmak için ne 
kadar, ne kadar aAlasak, sızlansak yerı -
dir. Söyliyeceğim şudur: Ata, oiz Türk 
lllilleti ve Türk ulusu hepimiz senden ra
lıyız, sen bize hiç kimsenin yapamadığı 
Ve Yapamıyacağı hizmetleri yaptın, Allah 
da senden razı olsun.~ 

Atatürkün ölümü karşısında küçükten 
"n büyüğe kadar milletçe duyulan arıyı 
~nlı sahnelerle yaşatan Muhiddin Bafin 

U.rs (Kars). 
- Ölüm demi§tir, hiç bir zaman bu ka-

~ar zalim, bu kadar muzlim olmadı. Ö -
~.ın. hiç bir zaman gözlerden akan kanlı 
~.oı Yaşlarında bu kadar birlik vücude ge
tlrınedi. 17 milyon Türlrun, vatanın her 
b:ra.~ından yükselen luçkırı~ı duyulan 

liYUk acıyı gösterdi. 
r O kadar Büyük Adama, büyük mille -
;~ lllertebesi bu kadar azamelli olabilir
~~· Biz Atatürk, Türk olduğu için iftihar 
tf~Yoruz, insan olduğu için de d~nya if • 
tu ar etti. Biz Babamızı, Şefimızi. Ata
lilr:Uınüzü kaybettik. Dünya da en bü -

ae~nıa;!a;::k.:.(Eskişehir) Atatürkün yük 
~t~ .l'lıhu önünde hürmetle ve hzmıle 
~:1llrt.nı <liye söze başlamış ve demıştır 

l-ei:- O Türk milletini yetiştirmiş, gide -
)'{j 

1
• Yolları açmış ve millet açtı~ yoldan 

•u tüyor ve yürüyecektir. Ruhu §ad ol -
):ı;· Ulu Atatürk, en büyük vazifesini 

"i lnıştır, müsterih olarak yatsm ... ~ 
tlh· ~ı Türk tarihi için değil, dünya ta
tat~ ıçın de yeni bir devir açmış olan A -
.tü}. tkUn lstlbdad ve meşrutiyet ve Bü
~ısıı llarb devirlerindeki mücadelelerini 
rıı8,1 ca iş~et ederek söze başlıyan Ma • 
ac,l'lt lneb usu Hikmet (Bayur), bımdan 
dt':\'! al A.tntürkün mütarekc ve mücadele 
\•e ~rındeki Türk milletini kurtınmak 
lı§nı 

1 
k devletini kurmak yolundaki çıt

~i~e~e<ı~ından, onun yüksek insanlık me
lcdiğ· ~n?en bahsederek, gene onun iÖy-

ı gıbı demiştir ki: 

eBu millet daima kuvvetli olacak, git
gidc daha kuvvetleşccektir. O, bunu gör
müş ve söylemiştir. Eser yaşıyacaktır. A
tatürk ölürse ne olacak~ bu idare kalacak 
ır.ıdır, diye soran, düşünen kimseler var
dı. Bir kaç gündür bunun cevabını mil • 
\et vermektedir. Meclis te birkaç gün e\·· 
vel bunun cevabını burada verdi. Ön • 
derlerimizin arkasında toplu durursak A
t.:ıtürkün eserleri dünya durdukça yaşı
yacak, atmış olduğu tohum ve büyiittüğü 
a~aç dünyalar durdukça yaşıyacaktır Ya
rattığı bu yeni ahlak, kültür nelere ka • 
dir olmaz?• 
BenalArıman (İzmir): cKayıbımız bü

yük, kedcrimiz büyüktür. onun 7Jyaına 
ne kadar yansak, ne kadar göz yaşı dök
sek gene azdır. Atatürkün dünyayı ay -
dmiatan eşsiz adı, asırlann kanatları ü -
zerinde ebediyete kadar gidecektir. 
Arkadaşlarım, bugün kalblerimizrle ka

ııayan bu büyük yaranın yegane şifası, 

döktüğümüz bu sıcak göz yaşlarının en 
büyük teseliisi Atatürkün kıymetli arka
daşı aziz İnönünü başımızda görmekten 
duyduğumuz sonsuz inan, onun kuvvetli 
iradesinin ve kıymetli arkadaşlarının 

kalbierimize doldurdu~u çok büyük it -
minan dır.:. 

tüketsE-k gönlümüze az görünür. Çün
kü teessiırümüz o kadar büyüktür, de • 
rindir, diye başladığı sözlerini ~öyle 
bitirmiştir: 
c- Sırası gelmişken §unu da söyliye • 

lim: Uıyik oldu~ hakları Atatürkün bü
yük dehAsı ile kazannu§ olan Türk ka • 
dını. bütün milli ödevlerini lfa ıçin ha -
zırdır. Bundan zerre kadar fÜphe edilme· 
sin.~ 

Cavid Ural (Niğde): Atatürkün ölü -
~-nüne bir türlü inanamıyoruz diye aöze 
başlamış ve demiştir ki: 

cAtatürk ölmemiştir. Atatürk ölmez 
ve ölmiyecektir. O bizim varlığımızd.ır. 

Ebediyete kadar yaşıyacaktır. O bizim 
milli bir mabedimizdir. Kıyamete kadar 
kalncaktır. Onun eşsiz eseri, büyük va • 
tan, büyük inkılab, bütünlü~, sa~lamlı
ğı, azarnetile onun fikir ve iş arkadaşı o
lan, kardeşi olan Büyük İnönünUn elin
de ve biz onun etrafında, arkasında Içi • 
mizdeki sarsılmaz, sönmez silinmez in -
kıH\b inancı ve sevgisile daha çok yiikse
lecck .daha çok parlıyacak ve daha çok 
güzel olacaktır. 

Müsterih olsun Atam, varolsun Türk 
milleti, varolsun !nönümüz., 

Ziya Karamürsel (İstanbul): Biz o gü-
Varol aziz Önder... neşin nurundan, kuvvetinden daima müs
Müsterih ol Büyük Atam, senin eserin tefid olacağız. Onun rejiminin bekçiı:;i 

chediyen yürüyecektir.:. millettir, demiştir.• 
Fund Gökbudak (Konya): Atatürkü ve Refik İnce (Manisa): Atatürkün yap • 

Türk milletinin derin acısını anlattıktan tıklarını anlatarak şöyle demiştir: 
sonra demiştir ki: c- Biz her vasıta ile Atatürkten almış 

c- Şimdi, Atatürkün ölmez bayrağı olduğumuz mirasın hakiki sahibieri ol -
cZaferı. parolasile İsmet İnönünün miıba- duğumuz davasım isbat etmiş olacağız. 
rek elindedir. İsmet İnönü ki, Atatürkün Atatürk, emanetini bizlere teslim etti. h
s~ğ kolu ve Atatürkün bu meınlekete en bat edeceğiz ki, tarih yazacak ki biz bu 
başta ve en büyük verimi ve nimetidir.~ emaneti hüsnü muhafaza ve teslim etti -

Cena7-eye rcfakat edecek olan zevat 
bu trene binece.klerdir. 

İzmitten Ankaraya nakli esnasında 
altı sübay cenazeyi bekllyecektir. 

Cenazeyi nakfiedecek plan katarın 
gece geçeceği istasyonlarda meşaleler 
yakılacak, katar kasaba ve köylere ya
kın olan istasyonlardan geçerken, ma
hallin en biiyük mülkiye memuru bu
lunduğu halde, kasaba ve köy halkı ta
rafından selamlanacaktır. 

Cenazeyi hılmil trenin Eskişehire 
muvasfllatmda askeı1 merasim yapıla
cak ve bir ihtiram kıt'ası selAm resmi
ni üa esderken bandosu da matem ha
valannı çalacaktır. Bu törene vilayet 
ast~ert ve rnülld erkAn iştirak eyliye -
cektir. İstasyon peronunun münasib 
mahalle-rinde meş~e'ler bttı!undurula ... 
cakfJr. 

Tren Polatlı ile Ankara arasındaki 
Jstasyon!lardan gündüz geçeceğinden 
mahalli köy ve kasaba mektebleri ta -
lebesi de istAsyonlarda treni selAmlı • 
ya,.aklardH". 

(Ankara programının metni yann ve
ri lecektir.) 

Programın Ankaraya aid kısmı 
Ankara (Hususi) - Naşı ihtiva eden 

sanduka Ankara ganndan merasimle 
Biiyük Millet Meclisine getirilecek ve 
Medis binasının üst katında merasim 
salonuna konacaktır. 

Tedfın merasimine pazartesi gunu 
Büyük .Millet Meclisi binasından baş
lanacak ve cenaze onu takib edecek 
heyetlerle ve askeri kıt'alarla cadde
yi takiben Etnoğrafya Müzesinin bu -
lunduğu mahalJe götürülecektir. 
Yapılan bir hesaba göre Millet Mec

lisi bint.Sile müze arasındaki: mesafe 
1200 ınetredır. Halbuki cenazeyi ta -

İngiltere ve Fransa dn cenaze mern
simbıe nsker yolluyorlar 

Atıkara 14 (Husust) - Büyük Britan• 
ya hükumeti evvelce isimleri yazılan he
yet azalarından maada Akdeniz dnnan "' 
ması komutanı amirali cenaze mernsimin· 
de bulunmağa memur etmiştir. Amiral 
!stanbula bir knıvazörle gelecektir. 2~0 
erden mürekkeb bir deniz lot'ası ve 55 
!tişilik bir bando İngiliz ordusunu toren. 
de temsil edecektir. 

Fransa hükUmeti törene General Go • 
ronun reisliğinde bir heyet göndermek • 
~edir. 

Misafir askeri )ot'alara yer 
hazırlanıyor 

Jandarma mektebi ve Polis Enstitüsü 
binaları ile diğer bazı mektebler ıahl!ye 
todilmektedfr. Buraları şchrimlze gclcreli 
misafir askerf kıt'alara tahsis olunacak4 
tır. 

Arnanullah Han da geliyor 
Ankara 14 (Hususi) - Atatürkün şahs! 

dostlarından Amanullah Hanın cenaze 
töreninde bulunmak üzere Anknrays ge
leceEi haber verilmektedir. 

Ank3ra 14 (Hususi) - Atatürk için 
y2pılacak (amt - kabir) in Etnoğ"rafya 
M:izesinin bulunouğu şehre hakim te
perle olması kararlaşrnıştır. 

Birincikanun ayının yirmi birine 
kadar resmi matem devam edecek, bay· 
raklar yarıya inmiş olarak asılı kala· 
cak tır. 

Selim Sım Tarcan (Ordu) Atatür- ğinden daha iyi yapınağa lAyik ehilleriz.~ 
kün şahsiyet: ni canlandıran ve yaşa - İbrahim Necmi Dilmen .(Burdur): A -
tan bir tasvirini yapmış ve Atatürk öl- t.:ıtürkün ziyaı karşısındaki tahassiisle -
mer:li ve ölmiyecek. Çünkü onun her :·ini şöyle ifade eylemiştir: 
gönülde bir heykeli var~ demiştir. cO, daha senelerce evvel söylemişti: İkı 

Dünya gazeteleri Ondan bahse devam ediyorlar 
Süleyman Sırrı İçöz (Y:ozgad), bü- Mustafa Kemal vardır. Biri ben, fani (BQ.§ tarafı 5 inci ıayfa.da) 

yük ölüye aid tahassüslerini ifade e - Mustafa Kemal Öteki, milletin daima Osmanlı İmparatorluğunun orta çağ 
de,.ken sağlığın<la Atatürkü başında içinde yaşattığı Mustafa Kemaller idE'R -
ta~ıyan halkın onu daima başın üstün- lidir. Ben onu temsil ediyorum. Çok defa devrinP mahsus mutlakiyet rejimi ye-
de görmek istediğini söylemit ve de - tekrar etti. Her hangi bir tehlike anuıda rine Türkiyede bir Cü.mhuriyet reji-

rek Yeni Türkiyenin Yaratıcısı scr!ev -
bası altında büyük devlet adamının ha -
yatma ve vücude getirdi~i harikuld.de e
serlere uzun makaleler tahsis etmektc • 
dir ler. mic:tir 1d·. b h t . be . b' Türk d mi tesis edilmiştir. 

ı: en zu ur e tımse nı ır ana"ı O· Adı Türk milletinin milli İstiklal Polf'nya gazeteleri 
« Onun büyük mezannın Ankara - ğurmadı mı? Türk analar daha Mustafa Mücadelesine ve Türkiyenin siyasi sa-

nın hiçbir nokta dan "d ı1 K 11 d ğ cak ? F y1 ·ı Varşova 14 (A.A.) -Pat ajansı tı=ıbliğ • sm aşagı a yap • ema er 0 urmıya mı· e z mı - hada yeniden teşkt1at1andınlmasına ga-
masına razı değiliz.:. letindir, benim d~ildir.~ yet •ıkı bir surette bag·lı olan Kemal ediyor: 

Su""le S b d M " Hariciye nazırı B. Beck yeni T'lirkt''e yman ırn un an sonra, ec- Alaeddin Tirito#lu (Mar&Ş): Atatürk ı · Tü ki i · J 

lls içtima salonunda n"yaset makamı Atatürkün Ö ümiı gerek r ye çın Reisfcümhurunun intihabını Polony<> hü-
bir zihniyettir, bir devlet zihniyetidlr. k büt"' d tl · · d · li-· 

arkasına Atatürkün bir bu""stu··nu··n ko _ ve gere un os an ıçın erın gı ktlmetine bildirmek üzere bilhassa ken • 
Bütün ellianlara bir tarih zihniyeti olan ··ı ül b" k bd 

nulmasını ve mezannın bütün vllA • 0 ç emez ır ayı ır. disini ziyarete gelmiş olan Türkiye bü • 
bu adam Türk milletinden gclmışti.r. Ve Türk milletinin en samimi dostları yük elçisi B. Ferid Teki kabul etm istır 

ye~lerden getirHecek birer parça top - Türk milletinin gururudur. Atatürk bll - meyanında bulunan Sovyet umumi 
raklarla örtfilmesini istemiş ve bu ta • tün Türk milletinin kalbin de, tıpkı ba _ mahfelleri zamanımızın bu Inisilsiz lllustrowany Kurjer Codzicnny • ~'~yle 
leb!erini ihtiva eden bir takrir vermiş- ~ımızda dalgalanan bir milU bayrak gibi devlet adamının ölümünden dolayı de- yazıyor: 
tir. İ daima yaşıyacaktır. rin bir teessür icindedirler. Atatürk Türkiyeyi silah kuvvetilt> kur .. 

Süleyman Sırn çözün sözlerini mü- İl İsmet İno"'nu·· Türkiye Cümhuriyeti tarmış ve Vaşlngtonun Birleşik Arneri • 
tea kı b içtimaa 15 dakika ..:ı~- bı"r fa- yas Sami Muş (Çoruh): Büyük Şefin 

bu.ı~ ··k k b t t · tml · u~· ~ı · ı· B T'" k" · kayı yaratması gibi yeni Türkiyeyi ya • sıla v~ ve gene ;Fikret Sıaayın yu se a ırasını azız e ~ ve onu ta- retS 6ıne se~. mış ır. u, ur ıyemn 
kiben kürsu"ye gelmı"ş olan Bes"m At reı"slı"k makamina Kemal Atatürke ha- ratmıştır. 

başkanlığında yapılan ikinci celsede de ı a -
Büyük Şefin aziz hatırasının' tazizine lay (Kütahya), Türk milletine baş sa~lığı lef olmağa lAy:k bir adama sahib bu - Atatürkün eseri hatta beynelmıle! b:i • 

dilemiş ve gene Türk milletinin İsmet İn- lul"'duğ""ünu gösterir. yük işlerde de tesirini göstermiştir. 
de;:mkied;::irm _ A önü gibi ikinci büyük bir adama, büyük İsmet İnönü, Millf Milcadele kahr:ı· Gazete Polska İstanbuldan almış ol • 

ı aşı d .. ug, tatürkün mil- bir öndere malik olmasından dolayı kut- manlanndan biri olduğu gibi Türkiye- duğu §U malfunatı yazıyor: 
et yo un a rnucadele ile geçmiş haya- lulamıştır. nin dahili. ve haricf idaresindeki mu • Atatürk yeni Türkiyeyi kılıcı ıle mey· 
tının losa bir tarihçesini yapmış ve vaf·eakivetlerı·n Amı·ıı· b·.llunan Kemal 
d · tl k" Doktor Taptas (Ankara): Rum vatan _ ı a ~ dana getirmiş ve dehası ilc tensık etmiş.. 
emış r ı: dan bkidir. Bu vaziyet ayni zamanda 
_ Arkadaşlar, Atatürk eserini, genç- daşların elim ziya karşısındaki duygoı - Atatürkün en yakm sil~h arkadaşların- tir Onun yaratıcı ruhunun ve hararetı'i 

liğe emanet ederken hiçbir şartın gö- lanna tercüman olmuş ve Atatürk ölme- - vatanseverliğinin harekete geçmcrrd:; oı. 
ze :ılınmıyarak bunun müdafaasını is- di, O, hepimizin kalbinde ebediyen ya • Türkiyenin samim! dostılan bulunan du~ hiç bir saha yoktur. Eski Türkıye .. 

ktır d.,.,....,..+· h~~dkt sulh dostlannın muavenetile 
temiştir. Gözleri zaferden kararm~ bir şıyaca ' ~~·ır. nin bütün felaketlerinin kayna~ı Os • 
cihanın önünde bu vatanı esaretten Hasan Reşid Tangut (Muş): deMiştir Türkiyeyi müdafaa için Kemal Ata - manlı devletinin dahilt işlerine ccnebt 
kurtar"n A~ft!u""rkün manevt huzurun- ki: türk tarafında!\ sarfedilen verimli faa-

" w. k d d devletlerin müdahale etmelerine ct>vaz 
da Yemı·n edı"yor ve and ı'çt"yo,..,•• ki on- cAtatürk büyük bir Türk babası sıfa - llyetlerin ona layık bir şe ·il e evam ı ı 

.. ·o.u. ı•ı d veren su tan ar rejimi olduğunu anlıyan 
dan daha korkunç istilAlar karşısında tile milletini bağnna basmıt ve vatan acı. edeceğine de u et e er.:. 

k ll' (talyan vazeteleri ilk adam olmuştur. Atatürk Türkiyey! hi-
dahi Tütk Cümhurlyetinin istiklali pa- ını ona vermiş bir varlıktı.~ Ronıa 14 (A.A.) - İtalvan matbuatı. A- raptan ve taksime uğramaktan kurtar "' 
yiJar olacaktır. Ve onu kimse kıya - Kamil Dursun (İzmir): Dünya yaratıl- tatürkün vefatından teessür1e bahsede _ mıştır. 
mıyacaktır. dı~ ~n~nb~ ~~krlt~~ne ~rir _ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Afyon mcb'usu Berç Türkerin Bü - miş olan tek insan Atatürktür, demiştir. 
yük Şefin ölümü karşısında bütün mil - Örge Evren (Balıkesir): Atatürkün ö
Jetin düştüğü derin teessürü ifade eden lümünün bütün dünyada husule getirdi
sözlerinden sonra Mehmed Uğur (Sı- ği akislere tercüman olmuş ve demi1tir
vas) da derin bir heyecan içinde şun - ki: 

ları söylemiştir: c Ulu Önder, biz. Türk çocuklan aana 
~Büyük Atam. Asirlardanberi garib, ve senin Önderliğine lAyik Türk olarak 

fakir, öksüz, yetim, iç döken, köylüle- knlaca~ız. Abdimiz budur .• 
ri elirnizden tuttun bağnna bastın. Bl- . .. 
1.i yetimlikten fakirlikten hAmisizlik- İstelnflt Özdamar (Eskişehir): Atatur-
ten kurtardın.' Bize insanİığı öğretti kUn ölümü yalnız kendisinin yarattı~ı 
ah Atatilrk. Bizim benzimiz:l sarart~ ~~ ~etini delil. bütün dünyayı yaı,a 
boynumuzu eğri koydun. Gene bizi ye- du§iirınuştür demiştir.• 
ti:n ettin büyilk Atam. Seni unutmı • Harndi Ongun (İçel): Arkadaşlar de -
yacağız. Milyonlarla köylü kadın be • miştir; kayıbımız ve bundan doAan acı
şik\eki çocu~nu ~larken Atatürk mız; tecssürümüz; ölçü kabul etmez de-
vavrusu diyecekler.. recede büyük ve derindlr. 

Esma Nay:rnan (SeyJuan), uğrunda Fazıl Ahmed Aykaç (Elhı~): önder 
hayatımızı ıfedaya her zaman hazır ol- öldü. Şüphe yok. Bunun yanında Türki -
dueumuz yurdun aziz Atatürkü için ne ye ,ere!ll. muzaffer, kahraman '1\lrkiye, 
kadar göz yafı döksek, nekadar yürek Atatürk Türkiyesi, edebiyete namzed o-

lan Türkiye; Türkiyemiz yaşıyor. 
Niğde meb'usu Dr. Abravaya da 

~unları söylemiştir-

c Arkadaşlar, ~imdiye kadar, son da
kikaya kadar huzurunuza çıkmak şe • 
refine mazhar olup da söz söyliyeceği
mi kat'lyyen bilmiyordum. Fakat son 
dakikada, kırılacak derecede çarpan 
kalbimin heyecanı beni buraya sevket
ti. Atatürklin ıbüyüklüfü, Atatiirkün 
eseri hakkın<la neler söylendı, neler 
yazıldı. .. Kütübhaneler dolusu ldtab • 
lar mevcud. Radyoda neler dinledik. 
Bunlara ilave edecek söz bulmak şim· 
dilik benim için kabil değildir. Esa • 
sen m;ıksadım bunlardan bahsetmek 
değildir. Gözümün önün<le hazin ve e
lim tabioyu gördüğüm zaman elini, a
yağını seve seve öptüm. Fakat bu da
kikada o arzu gene bende uyapnı ve 

huzurunuıda • huzurunuz dıyorum. 
Çün'kü huzunınuz demek doğrudan 
doğruya Atatürkün huzuru rnal"'evisi 
demektir - e~ilmek ve milyonlarca de
fa elini, ayağını öpmek için buraya 
geldim. Sağ olsun Türk milleti 

Hatibierin bu coşkun ve heyecanlı 
beyanatmdan sonra, heyeti umumiye
si üzerindeki müzakere kafi göriiierek 
Atatürkün cP.naze merasimi için yapı· 
lacak sarfiyata aid kanun, me\·cudün 
ittifakile tasvib edilmiştir. 

Meclisin bugünkil toplantısında Cc
lftl Mengililörü (Antalya), Muc;tafa 
Se:-ef (Burdur) ve General Kazı'l1 İ -
nanç (İzmir) in vefatıarım bildiren 
Baı?VekAlct te7keresi okunmuş ,.e ha· 
tıralanna hürmeten bir dakika cı· ağa 
kalk1larak" siikut edilmiştir. 

Meclis çarşamba günü toplanacak • 
tır. 
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_ SK MEKTUBLARI 
Keşü bedeli 7647 lira 73 kuruş olan Kar.1ağaç müessesatında yaptınlacak tami

rat kapalı zarfla eksiltıneye konulmuştur. Eksiitme 28/11/938 Pazartesi günü 
saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Keşif evrakiyle şartnanı~si Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadım bqka 

...... -llltiiii .. IIDIIIIIU .. .1., Çeviren : Faik Beremen fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 573 lira 58 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile bera bt!r teklif mektublarını ha vi bpalı zarf
larını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene verınelidirler. cAdımı mı sordunuz efendim? Bud-lru bilmedi~im bir sebeb yüzünden ni - lP§tiğini ve bir barda artist 01du~unu i · 

ro .. evet, Jan Budro. Elli yecU yaşın- şunlım beni bıraktı. O vakıttenberi h!ç lave etmeyi unutmadı. Her nedense ar -
dd.yım: Alanson'da doğdum. Mesleğim bir kadmla münasebet peyda etmedim. tistleri ötedenberi pek sev~nm. Onlar -
ıni? sagıam ipek §irketi m•ıhasebeci mu- Tnhkikat yapabilirsiniz! Bu hususta al • la münasebete girişrnek için pek geç kal
avininin muaviniyim. Siz de takdir e - nıın açık ve yüre~im paktir. Sadede g~ dığımı hatırladıkça daima üzülmüşüm • 

Bu saatten sonra verilecek nrflar kabul olunmaz. (8293) 

Istanbul Vakıffar Direktörlüğü ilanları 
dersiniz, bay rcis. İçtimai mcvkü oldukça liyorum, geliyorum efendim.. dür. 
yüksek, şayanı itibar ve hürınct bir za - .Bir ~alı akşamiydi. Bcrmutad ge - cM'elez yanıma gelirken kadehini de 

.Muhammen 
bedeli 

tun. Bugüne kadar bir defa bile mahke- ne kahveye gitmiştim. Karşımdaki ma - beraber getirmeği ihmal etmemişti. Hat
melik bir suçum olmamıştır. Ealann birinde fevkalade şık giyinmiş ta bana bir rom da ısmarla1ı. Öteden, Cinsi Mıkdarı İlk teminat İhale günü 

Robeı;pierre caddesinde 32 numara- bir delikanlı oturuyordu. Şılı:!ığına diye - beriden konuşmağa başladık. Çok sami -
lı apartımanda oturuyorum. Ho~ adresi- (·ek yoktu. Kravatı kırmızı, sarı. panta - mileştik. Delikanlının adı Curd ıdi. ~i
mi söylem~e Jüzum yok ya; beni bura- lonu ekstra ekstra ütülü .. hattA iskar - hayet ifadem hakkında sorduğu sualın 

Lira Kuruş 
RDnlken filmi 213 düzüne ) 

~ banyosu 40 kutu J 1174 55 

Lira Kuruş 

88 lO 29/11/938 Salı saat 15 de 
yn çağırdığınıza bakılırsa adresimi ben • pinleri bile iki renkli idi. sebebini anlattı. • filim zarfı 2280 aded' ) 
den daha iyi biliyorsunuz! Kapıcı da da- cEcnebilere bayılırım. Bunun renk ve Malumu alinizdir ki bu ltlelez adam -

Gureba hastanesindeki Tıb Fakaltesi Dahiliye seririyatma lüzumu olan yuh· 
r~da cins ve mikdarı yazılı fitim vesaire a~ik eksittmeye konulmuştur. thalesi bil olduğu halde bütün konl§Ularım ben- koku.sundan sıcak memleketlE-rden geldi~i 

den memnun. Vakıa kafamı şişiren rad - belli idi; bilatereddüd ona gültlmscdim. O 
yoları, hav, havlıyan köpekleri, hiç dur· da mukabele etti. Hatta eliJe selam bile 
madan pencereden silktikleri halıları ve verdi. Biraz sonra gözlerimiz tekrar kar
s.k 'sık kopan aile kavgalarile onların be· ~ıl aştığı zaman •cebinden kocaman ı,ır si
:1i hiç memnun ettikleri vaki değil am - gnra çıkarıp ağzına götürdü; bir dilteri -
nıa, iyi kalbli ve kibar bir adam oldu - ni de bana ikram etmek istediğini gör -
ğum için sesimin çıktığı yok. ~"üm. Yüksek sesle teşekkür edip: cKul-

cPcki, peki içiniz sıkılmasın. Elinizde- J&nmam, dedim. Acaba içerse1Y' ... • si\zümii 
ki kiığıd keseceği de saliayıp bana eğri bilirrneğe vakit kalmadı. Hemen yerin -
eğri bakmaktan vazgeçin! Mevzua geçi - den fırlıyarak yanıma geidı ve sigarayı 
yorum. Demincek sorduğunuz zaman bu uzatıp: 
mektubların benim olduğunu söylemiş - · - İçin, için, dedi. Göreceksiniz ki çok 
tinı. Evet yaıı da, ifade de benim. Fakat güzel.. 
muhteva ve duyguya gelince haşn, be - Delikanlı mis gibi kokuyorciu. Sol bi -
niın değil onlar .. Bu yaştan sonra ve bu lcğinde altın bir zincir vardı 
zamanda aşk oyunlanna girecek kadar Ansızın bana şunu sordu: 
budal& ve akılsız değilim.. - Yazı yazmasını bilir misiniz? 

cSize şu noktayı da aniatmağı fcyda- - Alay mı ediyorsunuz, kuzum, dedim. 
lı buluyorum: Ben her cumartesi ve sa • Yirminci asırda ve Parisin göbeğinde be
l• akşamı civarımızda bulunan ve ::ığ:r nim gibi bir adama okuma yazma bili • 
başlı temiz adamların devam ettikleri yer musun diye sual sormak alaydan baş 
bir küçük kahveye u~ar, ve akşamın sc- kn bir şey değil! 
kizinden gece yarısınadek oturururn. Fakat melez delikanlı bu suatden 
Kahveeiye sorun! Size benım ne biçim r.ıaksadının yazı değil de ifade ve tahr:r 
müşteri olduğumu, umumi malıimatımı knbiliyetimin derecesini anlamak oldu -
kuvvetlendirrnek maksadile hangi gazc- ğunu anlatınca serinledim. Kendimi med 
tcyi okuduğumu söyler. Vakta böyle yer- ht:tmek gibi olmasın amma, biraz çalış -
lerde sadece blr kahveyle kanaat eden ~aydım muhakkak meşhur bir muharri:
müşteriler pek makbul de~ils~ de beni olurdum. Fevkalade hassas v~ §air ruh • 
herkes çok sevimli ve cana yakın buldu- luyumdur. 
~u için bu kanaatkarlığımı da hoş gö - Yabancı ile ahbablığımız çabucak ilcr-
rürler.. !edi. Amerikalı olmadığı halde Arneri • 

eDiğer akşamlar erkenden yatağıma k ... n tebaasından olduğunu, birkaç lisan 
girer uyurum. Pardon cuma ak~amı da biliyordu ise de bunların hiç lıi•·ini işe 
sinemaya giderim. Ne yaparsınız., bun - yarayacak derecede bilmedığıni, Anti! a
dan başka eğlencem yok. Evlı de~ilim; dalarında doğduğunu anlattı. r"ransaya 
gençkcn nişanlanmıştım; fakat bir ay son 1 lnyıldığı için artık bu mem(ekette yer • 

Kalabalığın husumeti hayrete inkı -
lal etnıişti. Hiç Türk görmemişler, 

dikkatle, bu ilk 
• nümuneye bakı -

yorlardı. 

-Es un Tur
co! 

Diye, onu biri -
birlerine göste • 
riyor, biraz ev -
ve»d hen~amede sun? 
ibrnz eylediği ce- Bilmiyorum!. 
sareti övüyorlar - Gidiyoruz işte! Ya 

dL Yalnız, içl~rinde bir merak vardı: Harrü, ya Merrü!. 
Bu adamın, bu gemide işi ne idi? Bu içeriye sokula -
ciheti nefere sordular, o da izah ede • mayıp da rıhtım Ü· 
medi. Nihayet kendisinden anlamağa zerinde bekliyen 
karar verdiler. Zincirden kurtulan el· halk, gemiden bu 
lerini, ayaklarını uğuştunnakla meşgul vaziyette, birinin 
Tcr,ğe bir al;\y lak!rdı söylediler, o ce- çıkarılmakta oldu • 
va!:- ver~di. İçlerinden birisi: ğunu gördü ve dur -

-Yoksa, gönüllü müsün? diye soru- madan birbirini vel-
verdi.. yeden: cArriba!• sa-

O bu suali de anlamamıştı. Lakin, dalannı duydu. O 
can:nı sıkmağa başlıyan bu kalabalığı .mda bir alkıştır 
ba~ından savmak için, bir takım işaret- koptu. 
ler yanarak: Toıik kendini ka· 

- Vi .. vi!. Ycs!. Ya! Malista!. dedi. dere terketmiş, çır
Dunun da arkasından, beliemiş ol • pınmadan, didinme-

duı1u: den, kendisini taşı -
- Arriba E~ pa na! yı bastırdı. yan kuvvetli omuz-
İşte o zaman, halk çılgına döndü. ların üstünde, götürüldüğü mechul ye

Başlarından kooarılırcasına çekip çıka· re .rahatca gidiyordu. 
nlnn şıpkalar, bereler, kasketler, men- Kafile rıhtımı geçti, yan bir sokağa 
dil'er hE!vaya uçtu. Bütün göğüslerden, ğa saptı, oradan da caddeye çıktL Köşe 
bıTden· başında bir çiçekçi dükkanı vardı. Coş-

- Arriba Turkiva! kun halk bu dükkfına hücum etti ve 
Fervadı kootu. Cemaatın içinden ko- eline geçirdiği çiçekleri Toriğin iizeri

p n dört tane· pehlivan ·yapılı herif, ne yağdırmağa başladı. 
T rıği yAkaladıkları gibi kaldırdılar. O, kendi kendine: 
karga tulumha edip, iskeleye doğru ta- - Bu, hayra alamet .. dur bakalım! 
şınıağa başladılar. diye söylendi. 

Gemiyi istilfı edt>n kalabalığı güçbela Hala gidiyorlardı. Derken, kapısın-
söl~üp rle oray:ı yaklaşabilen Gurabi e- do solmuş bir bayrak sallanan iki katlı 
fendi, karısı 'e Takvor, bu hali görünce bir binanın önünde durdular. Kendisini 
apışıo kalmı1lardı. taşıyan adamlar orada ayaklannı yere 

Takvor durduğu yerden Toriğe ses- bastırdılar. Herifin biri kalabalığa hita-
...... di: ben heyecanlı bir şeyler söyledL Arri-

- Ne oloor beyzadcm! Neree gidool"- bal aedaları gene ayyuka çıktı. Öteki be-

lar bilinmez neden kadınlarm nezdinde 
pı!k makbuldürler. Yeni dosturnun bu va 
dide epeyce muvaffakiyetlerı vardı. Son 
defa genç b!r bayana kaptırmış gönlunü .. 
Bana adresile isminden başk:ı. hiç bir 
ıı:alılmat vermediği genç bir kız. Adı 

rontmazel Öjcni Jornü. Oturauğu semt 
ne Parisin en kibar bir yerı . .Bu adrese 
bakılırsa bayan da kibar bir ailenin kı -
zı Genç dostum, matmazcle sözle değil 

Jc yazı ile ilanıaşk etmeyi daha şSir::ne 
bulduğunu söyledi. Beni görür görmez 
hal ve tavrımdaki kibarlık ve dikkatli 
dikkatli mütaleayla meşgul bulunmam -
dan iyi kalem yürütebilcceğ;mi anla-
ır. ış. 

Ne derseniz deyin, bu fikri hoşuma 

gitti. Sebebini anlatayım; içinıdcn do -
ğı..p taşan nezih ve yüksek hissiyatımı 

uzun senelerdenberi bir başkasına izhar 
~tınek ihtiyacile kıvranıyordum. Şiibhe -
siz herkes gibi ben de bir kalb sahibi -
yim. Genç, güzel ve ma~ur bır kadın ta
• afından sevilmeği, ktimesde olmayı is -
tiyordum. Bir sevgiliye mektuh l.attfı şi
ir yazıp göndermek herhalde güzel bir 
~ey olacaktı. Hem fikrimce böyle yazı -
lM, şiirler insanların ruhunu daha zi~·a
de asillcştirir .. 

c Yeni dostum sanki benım hayatıma 
vakıfmış gibi hareket ediyordu. Hemen 
bir şeyler yazmamı rica eyledı. Ben de 
k"hvenin hususi kağıdiarı üzerin~ bir 
Ş€:yler karalama~a başladım. Yazdıkları
nu isterseniz ezbere söylerim. Fakat ha
cet yok. Dosya oldu~u gibi önünüzde .. 
Hoş yazdıklarımda utanılacak bir şey 
yok ya.. (Devamı 13 ncil sayfada) 

SON posT AN1N 
EDEl? QOMAN\ 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

~ ukarıda yazılı gün ve saatte Vakıflar Ba~müdürlüğü binasında toplanan komis
yonda yapılacaktır. Şartnamesi hergün Levazım Kaleminde görülebilir (8310) 

Açık eksiitme lliinı 
Antalya P. T. T. Miidür:üğünden: 

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

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

İsteklileri şartname ve teferrüatını P. T T. ve Nafıa Müdürlüğünde görebilir 
ve suretlerini alabilirler. 

tsteklilerin ihale tarihinden sekiz gün evvel Nafıa Müdürlüğünde ehliyet ve
sikası almaları ticaret odasında kayıdlı olmaları ve teminatlarını vermeleri. 

c8089• 

eHirılenin ne o!duğunu da bilmiyordiL 
, - 107- Bulunduğu yerden çıkmak, mümkün 

olursa Gurah! efendi kumpanyasını 

bulmak için can atıyordu. Kapıya doğ
ru tekrar seğirtti.. bırakmadılar. Biı 
1by lakırdı sıraladılar; tekini anlama
dı. Kendi kendine: 

- ZEıhir, bura:>ı karakoL dedl Bizim 
muamele bitmedi.. 

Ayni saniyede gönlüne bir şüphe düş· 
eN. Torik• diye bir tü: 
imza attL - Karakol olsa, ötekilerin de buraya 

- Arriba! düşme!E:ri laı.ımdı.. acaba onlan başka 
- Sizin de, to • bir merkeze mi götürdüler? Yoksa bu 

punuza birden, Ar- yer karakol değil de .. amma, başka da 
riba! ne olabilir? 
Başta ünüormalı Bu tereddiid içinde çırpınırken, na· 

zat olmak üzere o • zarları, kapının aralığında Takvonın 
daya sokulabilen - rrıütece~sis başını görür gibi oldu.. 
lerin hepsi de elle- - Ulan, kavur oğlu! 
rini tekrar sıktılar. -He, benim! Ne var? 
Torik, . kurtuldum - uıan, ner·~desin Gelsene be! Ben 
sanıyocdu. Dişanya kendi başım& bu avallara laf anlata • 
çıkınağa davrandı; mıyorum. 

önlediler. İşaretle, Takvor, kalabalığı dirse~rlle tte 
işin henüz bitmedi· kaka, güç bela odaya girdi. İlk sözü şu 
ğini anlattılar. Za - oldu: 
vallıcık durdu. Ter. - Zo, ne aroorsun, bunda? 
alnından, şakakla - - Elinin körü! Ben mi geldim?. Ge-
rından, şıpır şıpır a- tirdiler. Gördün a! Daha vapurda ikenc, 
kıyordu. Bunalmış karga tulumba ettiler, soluğu burada 

riği Toriğin yanına sokulup, boynuna tı. Susuzluktan gırtlağı yanıyor, açlık- aliım .. 
sarlıdılar, şapur şupur öptüler. tan gö1.leri kararıyordu. -E, kalk g!dclim. 

ftile, kakıla bir odaya girdi. Orada Öyle~ine sersemlemişti ki, etrafını - Sizin i~!niz bitti mi? 
bir mas~nm başında, kara yağız, üni - kuşatanlardan, işarctle falan su, yiye - -Ne işimiz vardır bizim? Ben, ccnn• 
farmalı biri oturuyordu. ayağa kalktı. ce~(; isterneyi düşünemiyordu. İnsiyaki bır.t merak etti isem. onu için geldirn. 
Toriği getirenler ona izahat verdiler. bir hareketle elini ceblerine atıp hiç - Benim daha işim bitmedi.. koyu .. 
O. eğildi, elini uzattL Torik bu eli, insi- olmazsa bir sigara almak ve içmek is- vermiyorlar .. 
yaki bir hareketle, sıktı. Üniformalı tedi. O anda, kendi paketinin de, koca- - Annamoorum .. ne deyi koyuver .. 
zat bir sual sordu. Torik gene başını karıya aid tabakanın da, daha vapurda mcsinler? Bura ilen ne alakan vardır, 
salladı ve: iken müsadE're edildiğini hatırladı. eenin? 

- VL vi! .. Yes! dedi. şa~kın şaşkm sağına, soluna bakındı. - Neresi burası? 
Bunun üzerine önilne bir defter sür- Herifler, artık onunla işlerini bitırmişler, - A~kerlik şubesidir. 

dülcr. Dir yerini işaretle: kendi aralarında konuşuyorlardı. Cesare· - Nasıl ask<'rlik şubesi ? 
-Buraya imzanı koy! dediler. Eline tini toplayıp da herhangi birine: - Basbayağı! Şube nedir, bllmezsfn1 

bir de kalem tutuşturdular. - Mösyö! Sigaret!. diyemedi. - Eyyy? 
Zavallı Toriğin şaŞ'kınlığı o kadnrdı fçinden, kendi kötü talibine sövü - - Eysi: Ne bileyim? Müstakll btı 

ki, ne yaptığını bilmiyerek, kalemi al- yordu. Şimdi, arkadaşlannı da kay - yağnışlt.k olm:ılı. Sana bir şey demedi• 
dı ve acemi ıraıısila defterin üzerlno: be~ti. Ne ıapacaktıi Kendisine imza leri (Arkaıı tHır) 
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$ARKA AIÔ KAY:N~KtAR( aft ] 

Yazan: Ziya ŞakJr 

Haydarpaşa gar1 berhava oluyor! 
Bu ad:ımları, haksız bulmadım. Ve 

o tarihte davrunı isıpataı deltliın ol -
rnadığı için f&zla bir iddiada da bu
lunmadım. 

O zamanki davanın, çok yakın bir 
Zamanda ha11edi6eceğini.. her Türk 
kadınının da bir gün gelip, benim gi
bi, mayasındaki cevherini göstereceği
ni biliyordum; ve bekliyordum: 

Fakat; sürP.kli maceraının dayanıl -
rnoz heyecanlanndan kazandığıın illet, 
a büyük ve mes'ud günü görmekten 
beni şlıphelendirdi. Onun için hatıra
larımı yazmıya, ve bir köşeye atmıya 
karar verdim ... Niçin? ... 
Şum:n için; şayed günün birinde, bu 

batıralara bir Türk kadınının gözü i!i
şirse, haklı dP.vasını müdafaa ederken, 
be ·d nı P. ansın ... 

fuaaa af1illfl piJ'o11_ T•Cüme cdeDı :J/ülf#Mt r?altit "J ~ 
Babılilinın Fransaga ilanı harhi ve Banapartın 

Suriyeye hüc11m karar1 
Bonaparte kendi seferi için icab eden 

zamanı ve vesaiti de hesab etmişti. 1'198 
senesi temmuzundan 1799 senesi tl.~rini

ev veli ne kadar geçecek ilk on beş ayın 
Mısırı teskin etmek, asker toplamak, bey
gir ve develeri realiz.isyon yapmak, tes
lihat ve techizatı tamamlamak için kafi 
geleceğini tahmin eciiyordu. Seferi 1799 
sonbabannda ve 1800 kı~ında 40 bin as
ker ve 120 top ile icra edebilmek ümidın
de idi. 

~ü. Herhalde, o devirde oryantalis~ Siı 
Eyles Yrwin tlirafından ne§redilcn rnü
talealara bakılırsa böyle ~ü~nmek ]~. 
zıın gelir. 

Frdnsız heyeti seferiyesınİn muv:ıffa. 
kiyeti takdirinde, Büyük Britanya için 
Hindistan ticaretinin mahvolmuş sayıJa. 
c.1ğını itiraf etmekle beraber. İngiliz mu. 
harriri bu teşebbüsün akim kalınağa 
meıhkıiin olduğunu eserinde izah ediyor. 

- Siz, Türk kadınlannı aciz, kuvvet
siz pısınk, göl~esinden korkan, yar -
dırncısız yasavamıyan, süsten ve kuk
ladan başka hir şey olmıyan bir malı
lu~ mı! znnnediyorsunuz? Halbuki, çar 
Şa( üz~"'rine çar•;af givildiği, peçe üze
line peçe t:ıkıldığı zaman, cihanın harb 
ateşleri ir.ine pervasız atılan .. gösterdi
ği fedakarlık ve f~ragat hislerile ken -
dine küçük bir tarih yapan bir kadını -
rnı~ da vardı. Onu da unutmıyalım. 

Bu seıer kendi·n:.e bir Mu sevi madam süsü verdim 

Bundan baıika, hükı1metiıı İle - de -
France'a 1798 teşrinievvelinde veya te~
rinisanisinde 3000 askerle erzak ve zahi
rc gönderrnesi de kararlaşrnıştL. Bu yar
dımcı kuvvete 1500 beyaz ve 150G zenci 
kolon ile karışaeaktı. Mikdarı takriben 
altı bini bulacak olan bu kuvvet ~ç kü
çük bahri parçaya ayrılacak ve gidi,P 
Mekran salıilindeki üç Jimanda depolar 
tesis edecekti. Mısırdan gelen o-du bura
can geçerken onun ihtiyaçlar. bu suretle 
temin olunacaktı. Diğer taraftan, İndus 
üzerine yürümenin tarihi kararla~ır ka-
rarla;lmaz, Breste'den 5000 askerle yiye
r.ck ve cebhane ile kuvvetli bir filo ha
..eket edecekti. Bu filo İran sahillerinde
ki ordu ile münasebet tesis edecekti. Ka
ra kuvvetlerine rnüstahkem bir mevkii 
(mesela Surate Bombay, yahud Goa) 
zupt jçin lazım gelen bütün yaraunları 
temin ettikten sonra, filo İnuus ağızların
dan Çine kadar olan sahillerde hrakol 
\'üzifesini görmek üzere k:içitk kiıçük 
müfrezelere ayrılacaktı. 

Garbi Asyadan geçerek Hindist.ıına 
doğru yürürken Bonaparte'ın takib ede
bilmesi rnuhtemf'l muhtelif yolları ted
kik ederken, Kıw .. ... yolıınun hiç te 
t..ıvsiyeye şayan görünrnediğiıı; temin ey
liyordu. Mısıra asker çıkarmak gayet 
zor olacaktı. Sonra, FransıziRr Hind Ok
yc1nusundaki İn~iliz filolarını hesaba 
katmak rnecburiyetinde idilf'r. Bu filo
ldr hiç şübhesiz Babülrnendcl:ı boğazını 
abluka altına alacaklardı. Yalnız, İsken
dcruna bir ihraç hareketi r.:ıümkün gö
.rüuüyordu. Fakat, sonra, Basra körfezi. 
ne gitmek yahud Mezopota•nyanın, İra4 
nın, Efganistanın vahşi havalisine dal
mak lazımdı. Büyük 1skendertıı b4~yle bir 

teşebbüste muvaffak olması o zamanl3r· 
dcı. Suriye yolunun marnur olmasından, 
milterakki bir Palmyre mevcud. bulun
ır asından ileri gelm:şti. Roma Jejyonla

r.rıın başında Mezopotamyada muzaffe
rane ilerlerni~ olan Crassus ise, İrana va
sıl olmadan evvel, Parth~'lar tarafından 
m ... ğlı1b ve katledilmişti. Sir Eyles 
Ynvinin kanaatine göre, Bonaparte hiç 

fama, geniş kenarlı bir şapka geçirdim. 
Tekrar Beyoğluna avdet ettim. Bu se
fer kendime. İzmirden tedavi için İs -
tanbub gelmiş olan zengin bir musevi 

Şimdi, dördüncü odanın müşterisi de, 
be:ıdim. 

Kadın; beni genç ve bilhassa güzel 
bulduğa için, odasını kiralamakta te -
reddüd etmişti. Hatta bunun için de 
yüksek bir parcı istemişti. Fakat; büyük 
bir cömerdliklE", istediği parayı verir 
venne7, derhal gevşedi. Diye, bağırsın. 

Burada, ismim mevzuubahis değil ... 
lster, Nibal olayım .. ister, Melek .. ve
Y~Iıud da, Ayşe veya Fatma desinleı-... 
l3unıar, benim için müsavi... Elverir ki; 
bir Türk kadınının adı anılsın .. hayılt 
Yolunda yürümek istiyenler de, ondan 
ibı-et a ı sin. 

madaması süsü verdim. 

Ve Lu kıyafet altında, Tokatliyanın 
ar'ka tarafında kendime iyi bir pansiyon 
bulmakta ge~ikmcdim. 

Bu pansiyon. arndığım gibi bir yerdi. 
Yaşlı bir musevi kadını tarafından tu-

tulmuş, dört odalı bir daireden mü -
rekkebdi. OdaJarın birinde, pansiyon 

salıibi yerleşmişti. İki odayı lavanten
leJ den dul iki hemşireye vermişti. 

Kennime, böylece bir merkez yap -
m:ık, benim için bir zaferdi. Bu zafer -
den derhal istifade etmiş; sanki bir o
telc~en geliyormuşuro gibi. ertesi gün 
eş~ alan mı neklederek odama yerleş -
rr.i~tim. 

( A rkas: var) 

Mısır seferinin başlangıçları bu planın 

Ben çocukken işitirdim .. bir kadının 
l'Ür'et ,.e namusundan takôir ile bah
aederlf'rken· 

' 

======================= 

H:kaye: Ask mektubları 

kolaylıkla icra edileceği tinıid~r.ı ver -
di. Fakat, çok geçmeden, vukuat daha 
ı:.z rnüsaid bir şekil aldı. Fransadan bek
lenen ikinci kafile 1skenderiyey~ vasıl 
olmndı. Donanmamız Aboukırae tahrib 
edildi. İngiltere tarafından tehdid edilen 
Babıali bize harb ilan etti ve or<iularını 
üzerimize gönderdi. 

bir zaman Bağdada Basraya gitmek için 
l:afi kayık toplamağa muvaffak olamıya. 

c .:ıktı. Zaten İngiliz donanmnsı Basra kör
!ezir1i abluka edecekti. 

(Arkası var) .............................................................. 
GERÇEKLEŞEN 

RÜYA 
- O, öyle bir kadındır ki.. bir ordu-

Ilun içire girer, çıkar. 
Derlerdi. 

Ben; bir ordunun değil.. cihan ordu
larının ateşleri içine daldım, çıktım .. 
'~e hatta bu cihan ordulannın ateşle -
linrlen daha korkunç olan bir takım 
batakhf.:nelerde. bana kurulan tuzakla
~: birer kibrit çöpü gibi kırdım ... Hiç 
ır Şevden korkmadım, ve yılınadım 

~~; .. bi; kuvvf'te mağhib olmam~k için. 
b~ un varlığımla çah~tım. Hatta: kal • tni Ç('lik bir çemberle çeviren ölüm • 
en daha zoı lu bir aşk karşısında bile 
~hun olmadım. Meğer ondan daha 
~tlu, ondan daha ziyade zebun eden 
~r Şey varmı~: - Şefkat.. kadınlık şef-

tL .. 
~ Cünün birir de su hatıralanm ele ~e
'ler de neşredi1irse, hakkımda hüküm 
~ e .. enlerden bir sey rıca edeceğim. E
t:,r, benim hareketim bir zfıf "e aciz 
.~ .. akki edilivorsa·, onlar bu hatava 
\11-l~ • 

li · . e..sinler. Fazla şefkatin de bu n-es-
~~\_~nsanlan arasında bir mağlfıbiyet 

~"'ıl f'debileceğini öğrensinler. 

* lt ~Utada, başlangıca bitarn veriyorum. 
tn~ beni, casuE"luk hayatırom en büyük 
atı l'erasına sü .. ükliyen, o korkunç vak-

''n k lla line haşlıyorum. 

11.\\'])ARPASA GARI BERHA VA 
OLURKEN 

(Baş tarafı 12 inci sayfada) 
cÖnce mektuba ne şekilde başlayaca

ğıını kararlaştıramadırn. Şibhesiz, me -
lez delikanlının cheyaz kadını:-ı yüzün -
cen çok iztırab çekiyorum~ başlığını ko
ynmazdım. Daha şarkvari bır ifade bıla· 
yı m dedim: epeyce uğraştım. Siz, ay al: 
!eslerimin uyandıracağından kor.ktuğum, 
palrniyeler altında uyuyan dişi bir pars
smız! Siz, bir kelimeyle başımı ccllacila
rs. uçurtacak bir sultansınız1 Siz ... dıye
rek daha samimi ve daha cana yakın IJir 
sekilde mektuba başladım. Siz de, bir~r 
birer rnektublarımı okursal"ıl. h~slerim -
.:!eki asalete hayran kalırsınız! 

cCcrri fcvkaliide memnundu. Bir ara
lık bana bu güzel sevgilisınin resmini 
göstcrmeği vadetti; fakat sonra vazgcçti. 
Ht:!rhalde kıskançlığından veya utandı -
~.ndan olacak. Her neyse Il"elez dostu • 
ırun bu çekingenliği ve sevgilısi hak -
k:ndaki nezaketi hoşuma gitmedi değil. 
Zaten resmini görrneğe hacPt yoktu. Ben 
rr.atrnazeli hayaliinde canlandırmıştım 
bile. Tabii böyle aşk mektuhunu kahve -
nin başlığını taşıyan hususi b:r kağıdla 
göndercmezdik. Cerrinin güzel mcktub 
kağıdı getirmesi için ertesi günü tckr.:ı~ 
buluşmak üzere ayrıldık. 

Ertesi gün mektubu yazdıJ~. 1mzaya 
gelince dostum bu güı~l rnektuba kı.ba, 
raba bir imza atmağa cesaret edemediği 
için benim imzalamarnı ric~ ettJ. Ben de 
!mza yerine bir cCı. harfi kC\ydum. Çün
l:ü benim adımın baş harfi ilc dosturnun 

~ eyıuı f9 f 7 perşembe... ilk harfi birbirine uyuyordu. 

!i}ıf1e, havatırnda unutamıyacağlm t:ı- Sonraları iş daha tabii bir surette ce-
~ ekrden biri... re yan etmeğe başladı. Cerri sevgilisin -

tılt\1 a at, bugiinün unutulmak ihtimali ~~n Momark'da oturduğunıı sakJanıak ı
tn~~Ya'l a korkunç hAdisesini naklet - ~in mektublara kendi adresim: yaznıamı 
~Uı~n evvel, ~on günlerimin kısa bir istedi. Artık mektublara kendt adımı koy 
~ a~ını yapayım: n.ukta beis görmedim. Cevablar boyuna 

~~ı::eı ile uyuştuğumun ertesi günü, benim evime geliyordu. Hiı: bir vakit 
~il'e n ~neT'aJinin evine götürüvorum b..ı mektubları açıp okumak aklınıdım 
~l'ı~ evdeki e-n iyi elbiselerimden bir geçrnedi. Ben ipinden sapma kadar na -
lta~ RaŞel\n evine naklettim. :nuslu bir adamım. Başkalarının hisler!-

~\ a:ıncağız, e>vinin i1stkatındaki kü- ne hürmet etmesini de bilirim. 

ha'la aYı. mükemmelen temizlemiş, cMektubları Cerri önümde açıyor, o -
!'ııı 1 ~tahsıs etmiş. Kendisi de, çocukla- kuyor fakat hiç birini bana göstermiyor-
tıh· Pariıyarak alt kata çekilmiş. cu Bu mektubları okurken bazan se -

'l\ \ra~Selerimi. oraya bıraktım. vinçten deli gibi olduğunu bazan da sa-
Ilir lt Ura atladım. Beyoğluna geçtim. b:rsızlık ve hiddetle aya~nı yere vur -
dıt'lla a~ Şapka aldım.' Çarçabuk Hay - duğunu görürdüm. Aldığı cevabı bana 
~tar:Ya. avdet ettim. Çarşafımı çı • hülasa ederek yazacağımız yenı rnektab 

bı.r sokak elbisesi giydim. Ka- hakkında direktil veriyordu. MUnasebe -

f(> giriştiklerinden on beş gün sonra, ar -
tık iş genç ve güzel scvg·lıyı kaçırıp k~n 
cii memleketine götürrneğe döküldü. De:ı 
de kaleme bütün kuvvetiını veıdim. Ta-
hii Cerrinin ağzından, onu bir saraya g(j
türeceğini, emrine köleler ar.ade bulu -
nacağını ilh .. yazdım. 

cNihayct sevgiliyi ikna ettik Aı tık ha
rel~et gününü tesbit etmekte..'1 ba~ka bir 
şey kalmadı. Neyse, o da oldu Pasaport 
işı bitti. Vapur ve liman seçildi. Genç 
dostum hareketinden e\·vel, katıhl;ğım -
lk·n dolayı hararetle bana teşckkürde 
bulundu ve hatta bir m;kdar da parn ver 
nıck istedi. Fakat reddettim Kalemimi 
ve yazımı satamazdım. Bumın üzel'int>, 
memleketinden kıymetli hed~yeler gön -
dereceğini vadetti. Hediyeler gelinceye 
kadar tılsırn makamında iç! beyaz bir 
tozla dolu on iki tane küçük deri torba 
\'erdi. Ben de bunları Port bonör diye 
kilbul ettim; ba~ucumdaki dolaiJa koy -
du m. 

İşte bunun üzerine malum iş oldu. Ya
ni adam arandı; benim gibi şercfl: ve na 
ır:uslu bir adamı cbcyaz zehir. tıcareti 

_y-u pan bir rnadrabaz diye ithönı ~~ n'\ek 
l ulaklarıının inanamıyacağı haksız bir 
iftiradır. 

Bu Öjeni'nin hizmetçi o1duğunu iyi 
biliyor musunuz? Hayır ben bilnııyo -
ruın. Çünkü yüzünü hiç görmedim. Kü
çük torbalara gelince onların içinde bu -
lı.ınan tozun kokain veya eroın -ne halt 
!se- olduğunu nereden bilPyım. Ben ec
zacı değilim ki. Şayed Cerri ortadan yok 
olmadıysa size hepsini anlatacaktır. Ma
::mafih eminim ki, suçu yoksa size mü -
racaat edecektir. 

Ne mi istiyorum? Yazdığım rnektub
ların ya şimdi veya daha sonra aynen 
bana fade edilmesini. Bu noktay::\ ehern
r.ıiyet veriyorum. Çünkü bu kağıdlar a -
~ağı yukarı benim hayatıının da romanı
ca·. Lütfen keyfiyeti bu sureti'! bay ko
misere söyleyin! Evet yalnı7. kendi yaz
cıklarımı istiyorum. Cevablllrı istemem. 
Teşekkür ederim. İfadenin neresine imza 
ataca~ım lütfen söyler misiniz?. 

rA&Dfld~: 

Ahmed Emin Yalınanın bu adlı bir kıta
bı çıkmıştır. K!tabda muhtellf memleket 
meselelerıne dair düşünceler ve münakaşa
lar vardır. 

Kitabın babları şunlardır: 

Binlerce- seneJik bir arayı~ - Ogüst Kon -
tun rüyalarındaki Türkiye - Nasıl olabllirdl? 
-Kemall:r.mln ana çizgileri - Nerelere var -
dık? MPnti cereyanlar karşısında - Oörii§ 
zaviyt>lertnl Ayar - Hamleden plAna ve te§ -
kilıita - İki zıd fllem - Hayattan do~mıyan 
ka"lunlar - tsrnfa u~rayan büyük kıyınet -
Müşteri sıfatUe devlet - Tılsımlı bir ııeınberelr 
- Kendimize güvf'neblllr!z - Kalkınmanın er
kı\'lı haro!yesl - Azlık hallnde bir tıp - En 
mfıkcmmel insan cevherl - Barem ölçüleri • 
Vatandaş fab!ikaları - Üniversite rueml -
Demokrasi ve otorite - Kemallzme lAyik ga
zeteler - · İçtlmal boşluklar - Sözün .sonu. 

(Gerçekleşen Rüya) her Türk vatanda • 
§ının alaka ne okuyaca~ı bir kitabdır. 

Fiatı 50 kuruştur. Her kitabcıda bulunur. 

Bu mP.vsimin KADlN MUŞAM
BALARI gelecek mevsime kal
mRnıtılıdır. Bu, BAKER MAÖA· 
ZALARININ kat't kararıdır. 
Binaenaleyh Stokun verdi~i im
kan dairesinde her yerden Iyi 
şerait ve ucuz fiatlarla ~atma~a 
rtevam edece~iz. 

Bonaparte Mısırın liir istilayn uğra
masından korkarak taarruza geçrneğe ka
rur verdi. Kendisi çölü geçecek; düşman 
ordusunu muhtePf unsurları içtima et
meden evvel mağlub edecek; bütün de
polarını ve Elariş, Gazze, Yafa ve Akka 
gibi mevkileri zapteyliyec~k; Suriye hı
ristiyanlarını silahlandu·acak; Dürzülerle 
Marunileri ayaklandıracak; nıhayet, so:ı 
ra ahval ne icab ederse, '.>nu )-Bpacaktı. 
Akkanın zaptı haberi üzerine. Memllık
ler n, Mısır Arabiarının ve Daher ailesi 
taraftarlarının ]{endisine iltihak edecek
lerini ümid ediyordu. Bu suretle, hazi
randa Şam ve Halebe hakim olacak, pi~
dar kuvvetleri Torosu işgal edecekti. O 
zarnan, kumandası altında 2~ bın Fransız, 
6000 McmlCık yahud Mısu: Arab süvarisi, 
!8 IJin Suriyeli bulunacaktı. Bu esnada, 
Desaix Mısırda kalarak kendisine imda
C.n hazır bir 'hnlde yirmi bin ki~ilik bir 
l:uvvetle bekliyecekij. Bu kuvvetin de 
on bini Fransız. on bini kadroya sokul
muş zencilerden terekküb edecekti. 
Bonaparte böyle hareket etmekle Ba
bıal;yi sulha icbar edeceğinı ve Hindis
t,uıa karşı seferi ona kabııl ettir!'ceğinl 
düşünüyordu. Talih yaver olursa, donan-I 
m&sının ziyaına rağmen, 1800 senesi mar-
1!nda, 40 bin kişiden fazla blr kuvvetle, 
Hindistana vasıl olacaktı. İran şahı ile 

ce aralannda bir i til af vardı. Şah, Fran- '•••••• ••• •••••, 
S!Z ordusunun Şiraz ve M~krandan geç-
ı:ıesıne mürnanaat etmemeği vadeylemiş
tl [1]. 

Mekke şerili ile Maskat imarnından 
Tippo-Saib ile irtibatını temin etmeleri
ni istemişti. Ayni zamanda, başlıca llind' 
prenslerine ve bilhassa Seylan kralı ile 
T<sndjaour hükürndarına hitaben Di
rectoire'ın ve Talleyrand'ın rnektubları
m harnil bulunuyordu. 

Maamafih, Akkaya karşı !ıücu.ınun 
muvaffakiyetsizli~, 1799 mayısında Se
ı·ingapatarn'da Tippo- Saib'in vefatı ve 
Fransadaki vukuat Bonaparte'm planını 
akim bıraktı. 

* Donanmanın Toulondan hareketi ve 
Maltanın zaptı birdenbire trıgillı efk~n 
umwniyesini pek fazla heyecana düşür-

Bing Gang 
Çeviren: tırnet Hul~ 

[ı] N-apoleon bu müaatkıerat hakkında 
aarth maUkmat ftrmemJftlr. Ae&;ba nattı
raUat Oıt'rier'ln 17N da ııa ett.llt lUUeye 
mı imada blllUD&QOrdut 
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"(B~tarafl 1 {nd ıayfada) 
c an itibaren, aşağıda izah edildiği surette 
ziyaretiere açık bulundurulacaktır. 

Lerinden Gülhane parkına ve park için• 
ceki yolu takiben Saraybumuna var'l .. 

cak tır. 

gün ük ·z yolc 
V ug e 

Üstü Türk sancağı ile m!'!.tur, etrafı 
gırlant şeklinde güllerle muhat ve altı o
ku temsilen yanan altı meşalenin yanla
:-ında tazim vaziyetini almşı bulumın ge
neral. amiral, kara, deniz, ve hava albay 
v~ yarbaylanndan müteşekkil altı yük -
sek rütbeli sübayın nöbet bekledi~i ka -
tafalkın önünden berayi tazim, aşağıdaki. 
sırayı t:ı.kiben geçilecektir. 

Cenaze alayının Daimabahçeden Sa .. 
rayburnuna kadar olan güzergahıntn ild 
tarafına asker, jandarma kıt'aları ile nıek 
tebler ve halk dizileceklerdir. 

Cenaze alayının kolbaı~ısı Sarayburnu 
rıhtımına geldiği vakit alay dnrnc~k. 
kıt'alar yolun sağ kenarına çekilereklc1' 
ve cenazeyi taşıyan top arabosı geçerken 
resmi tazimi ifa edeceklerdir. 

Çılgınca bir s;çrayı~ yaparak kendimi 
geminin g~vertesine atmış ve bayıl -

mıstım. 
Benim güverteye düşmekliğimle be· 

raber c;andalın da geminin bordasına 
şid:ietle Çarparak parçalanması bir ol· 
mu~tu. Sandalın içindeki tayfalar • ki 
dolcuz ki~i idiler • denize dökülmü~ -
leıdi. Sonradnn öğrendiğime göre bun
lardan bir kacı az kalsın boğuluyorlar· 
m;ş. Bereket -versin içlerinden birinin, 
kendilerine atılan halatı yakalamağa 
muvaffak olınası hepsinin tekrar gü • 
vcrtey~ tırman ma larını temin etmişti. 

Bu aralık ben, geminin güvertesinde 
yarı bay~ın yatıyordum. Kaptan bana 
doğru eğilert-1~ baı'Zırıyordu: 

- Siz, Almanlar! diyordu, ça· 
kıştırma:11 sever misiniz? .. Haydi uyan 
ve şundan biraz al! 

Al! diye sunduğu şey cvotka• idi. Şi· 
c- Defot oradan, haylaz köpek!. 

1 - İstanbul vilayetinde bulunan teş -
rifata dahil askeri erkan, 
2- Teşrifata dahil mülki erkan, 
3 - Rektör, dekanlar ve profesC\rler 

başta olmak üzere Üniversite ve yilksek 
okul talebeleri, 

4 - Kumandan ları, öğretmenler i ve 
sübayları başta olmak üzere harb aka -
demisi ve müteakiben yedek sübay o • 
kulu talebeleri, 

5 - Halk Partisi erkanı, 

6 - Halkevleri idare heyetleri, 
7 - Mali, ticart ve idart teşekküllerin 

ileri gelen erkanı, 

8- İzciler. 

Alaya iştirak eden zevat ve ızciler toP 
arabasını takiben rıhtıma kadar tab•Jtll 
harnil olan top arabasını takib edecekler .. 
cir. Alayın sonundaki tabur da bulun .. 
duğu yerde kalacaktır. 

Tabutu taşıyan top arabası nhtıma yaİ' 
laşacak ve tabut generaller tarafından toP 
arabasından kaldırılarak rıhtımdak! du .. 
Laya yan:ı.şacak olan Gür veya Dumıupı• 
nar denizaltı gemilerinden veyahud 7.a• 
fer veya Tınaztepe destroyerlerındeıı bi· 

risine bindirilecektir. 
Tabutu harnil bulunan denizaltı ge .. 

misi veya destroyer Selimiye veya JJııY' 
darpaşa açılUarında akıntısız bir mahat .. 
}f' <icmirlemiş bulunan Yavuza yanaş:rn~ 
üzere ağır ağır yol alacaktır. 

şenin ağzını ağzıma koyarak mayii ağ· 
zıma akıtıyor0u. Rusların bu sert içki· 
si boğazımı Ye içimi adeta yakıyor • 

Fakat apoletler ve sırmalı şeritler şim-ı mıyeler arasında kırmızı darolı, yeşil 
di bana ne kadar uzak görünüyorlardı pancurlu, kar gibi beyaz evler insan 
ne kadar uzak!.. nazarırn oksuyordu. Bu esnada küpeş-

Saat 14 den itibaren halk geçme~e baş
lıyacak ve sonteşrinin 17 inci perşembe 
ve 18 inci cuma günleri saat 10 dan baş
hvarak saat 24 de kadar bu tazim geçldı 
r.ıekteblilere ve halka inhisar ettirıle -
c(; k tir. 

Tabut Yavuza nakledilerek Yavuzu1J 
arka taraf topları önüne konulacak ve bit 
müfreze ilitirarn vaziyetinde bekliyecek• 

au. 
Ertesi günü avakta dikHemiyecek de-

recede hasta :dim. Buna ra~en kap
tar. çal•şmamı emretmiştL Bu emir ü· 
zerine kalkm?l{ istedim, kalkamadım. 
Burun üzerin4?dir ki kaptandan deh • 
§etli bir dayı:.k yedim. Herif ay.ni za -

Niobe yelken gemisi Hamburgdan teye dlyAn~rak b ıatif manzarayı te· 
hareket edi~ Manş denizini geçtikten masa ediyordum. ~h .. kimbilir şu yeşil 
sonra, G.::ırbı Avustralyaya varıncaya ka~ar hiç bir limana, hiç bir iskeleye adada dolaşmak ve onun havasını te -

lstanbu~dan harel<et 
[19 ıonteJTin 1938 cumarteıi gü

nü]: 

tir. 
Cenazenin Daimabahçeden hareketi ıı· 

mnda Galata Jrulesindeki cvardabandıı·a' 
tarafından verilecek işaret üzerine Yav0~ 
her beş dakikada bir top atacaktır. 

m:mda: 
- Saı·hos; havlaz! 
Diye barbar bai!ırıyordu. 

uğramış değildi. Kah açık, kah kapalı neffüs etmek ne keyifli ne safalı bir 
gökten ve zaman zaman fırtınalı ve va· hal olurdu. Burası bana bütün mes'ud 
kit vakit de sakin ve rakid denizden insaniann vatanı gibi görünüyordu. 
ba~ka bir şey görmemiştik. Yalnız bir Bana öyle geliyordu ki burada mutla
defa bir kara parçası gözümüze ilişm~- ka cPeri prensesh yaşıyor ve hüküm
tL Bu galiba Afrikanın garbine düşen ran oluyordu. 
adalardan biri idi. Burada sıra sıra pal-

Tabut, sabah saat 8,30 da 12 gcııeral 
tarafından kaldırılacak ve Dolmab::ı.hçe 
sc.rayının dış kapısı önünde bulunduru -
lan top arabasına vazedilecektir. 

Cenazenin gemiye irkabını mütE:akib 
Yavuz top endahtı suretile selam reı-miııl 
ifa ederek hareket eyliyecektir. LimaJ'd• 
bulunan ecnebi harb gemileri bu selatıl 
resmine ayni suretle iştirak eyledikterı 
sonra Yavuzu Ada açıklarına kadar taldb Sonradan ö~endim ki ben, denize 

dü~ünce geminin lostromosu derhal 
harekete geçmiş ve geminin filikasını 
mayna edip bPni kurtarmak için tay • 
falardan göni.i11ü istemişti. Kaptan ise, 
bana yao:dım ~önderrneği aklına bile 
getirmemiş oldui!undan, eline geçirdi· 
ği bir zıpkını sallıyarak lostromayn 
bağırm!ştı: 

- Eğer filikayı mayna ederseniz 
bu zıpkını alir!lallah karnma saplanm! 

HakiJ.rati sövlemek lazım gelirse bun
lann bana yardıma koşmuş olmaları 
mccbu··iyeti yoktu. Çünkü bir kaptan, 
tayfadan bir çok kimsenin hayatını 
tehlikeye koyması muhakkak olan ve 
denize düşen bir ki~inin imdadına koş· 
mak mer.buriyetinde değildir. 
Kaptanın ~iddetli tehdidine rağmen 

lostromo kcmali itidalle yoluna devam 
etıııiş, gönüllü leri alarak filikayı m ay
na etmi~ ve beni aramağa çıkmış idi. 
Bu suretle de kaptanın hiddetinden 
küplerf> binmı>c;ine sebeb olmuştu. 

hte bu korkunç hadise asabım üze
rinde çok fena bir tesir husule getirmiş 
ve zaman zaman ispazmozlar . geçirme
mi intac etmişti. Bu hal bende tam dört 
sene devam F.:tmişti. Hatta bugün bile 
bnı.:ın rüyala:ımda direkten denize dü
şüyor ve korkunç kabuslar geçiriyo -
rum. Bu korkulu rüyalara Albatrosla 
mücadele. knotanfn kötü muameleleri 
ve votka da kanşıyor .. 

C'~mideki daracık ranzama u1.anıp da 
şöyle bir düsiinürdüm: Ben, bir vakit
ler kont Fclix von Luchner idim. Şe
ref!i bir ünvan ve arazi sahibi, bütiin 
ecdadı zabit olan bir ailenin çocuğu, 
nihıyet parlak, ünlü bir mareşalın, 
Fransa mare.şalının hafidlerinden biri 
idim. Sirndi ise sadece domuz ahırı ve 
gemi helalarının tanzifatcısı!.. Bir do -
mu! gibi tavf~lann artıklarile karnını 
doyuran, sövülüp dovülen, kaptana gö -
re deni1.den kurtarılınağa değrrtiyen bir 
cifr! .. idim. Bunlan düşündükce kendi 

ke!ldimc: 
- ınan Felix, diyorum, kendini bu 

belaya koyan sensin! Binaenaleyh bu 
bakaretiere katlarunak, cezanı çekmen 

Ia1.1Indır! .. 
İşte denizde havat böyle idi dostum!. 

Şi.phesiz ki bu havat da benim umdu
ğum bir hayal değildi .. acaba bir yan· 
lış1ık mı yapmıştım?.. Eb yanlışlık 
yapmış olsam da olmasam da babama 
1mparatorun üniformasım şerefle giye
ceğime dair söz vermemiş mi idim? ... 
Ne olursa olsun, her şeye katlanacak 

bu sözü yerine getirecektim. !mpara
torluğ\tn bahriye üniformasım şerefle 
giy:nedikce evime de dönmiyecektim. 
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SOLDAN SAliA: 
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ı - Kurum - uza~ işaret tçln söylenl

len. 
2 - Blr nota - bir meyva. - kırmızıyo. 

benzer renk. 
! - San'o.t - dört hartın tam ortasında 

bir eZ• olsaydı göz - blr nota. 
~- Gözgü. 
5 - Dost - b~ında blr cA• o~ydı en

daht eder. 
6 - İnsanın o teline dokunmamalı - eş

ya.. 
'l- Sulama. 
B - Sıfat - oturan - bir nota. 
9 - Ayı yuva!l - teessürüntl çabuk da~ıta

mıy:ın. 

ıo - Tükürm<·yi ifade eden sö:ı - ro.bıt e-
datı. 

l'UKARDAN AŞAÖI: 

ı - Yükseltmek - dair. 
2 - Gülhane parkının denız kenarı 
3 - Alfabenin ba~ harfl lkl defa. 
4 - l:Catırlar mı kl? 
5 - Ok atan sUf1h - başta bulunan 

tüyler. 
O - Oö!lle meşhur btr vlH\yeUmtz - blr 

nevi toprak. 
'l - Taharrl ettırmedl. 
8 - Alfabenin ba~ harfi 1k1 defa. 
9 - Tashlh etmek. 

10 - Yilksek - çift. 
1 2 s 4 6 f\ 7 8 9 10 
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Evvelki bulmaccının hattediltni;J §ekli 

( Arkas1 var) 1 - Tören alayının ilerisinde yolıı tö
rene açık bulundurreak üzere geniş safta 
olarak, altı polis kıt'ası ileriiyecektir 

2 -Tören alayının baŞlnda atlı oJarak 

~ören komutanı, 

edeceklerdir. 
Gerek karada yürüyüş halinde iken ~ 

gerek denizde seyir esnasında nava filO" 
l::ırımız da cenaze törenine retakat ede • Bir doktorun günlük 

notlar ını' a:1 3 - Mızrakl\ bir süvari alayı, 
4 - Bir piyade taburu cbandosu öPdC 

ceklerdir. 

Asim = Asthme 
olarak:., 

Seyir esnasında İzmite kadar on bt:Şet 
c:ı.kika fasıla ile top atılarak rasimei se' 
ltım ifasına devam olunacaktır 

Genç yaşta hattA çccuklukta başlıyan 
ve hemen hayatın imtldadınca devam 
eden öldürmlyen fakat güldürmlyen blr 
hastalıktır. Ef.aslı tedavısı şlmdlye kadar 
keşfeclllmemlştlr. Bünyevl blr ho.stalıktır. 
Vakit vakit nefes borularının sıkışma -
sından, ve spazmısından hasll olan blr 
gb~üs darıı:ı ve sıkılığı•hastalı~ın ba~lı
ca arımdır. Veras!lt Ue all'ıkası çoktur. 
Adrenaıln mürekkebatı krizler geldi~! 
vakit çok müesslr olur ve 'hasta derhal 
rahat eder. Fakat Adrena.Hn tedavirol 
krizierin nüks:lne maalesef ml'ınl olama
nıaktadır. Astm hııstalı(;ına mübtelfl 
olanların bir kısmında gizli verem Cı.rnzı 
saklıdır. Bunların akciğerlerinin sılt sık 
muo.yene e•tınnelerl ve rontgen yaptır
ınalan ve bu suretle göğüs vazlyctıerını 
kontrol ettinneleri lbımdır. 

Tebdllhava, şehir veya ~ehirde mahalle 
de[tlştlnnek, Astm üzerine çok lyl gelir. 
Fnkat bunu kat'iyetle tayin etmek çok 
r.ıüşkUldür. Herhalde rütubetll şehirler
de Astm daha ziyade görülmekte oldu
~una göre kuru vr- yüksek yerlerde otur-
mak pek muv:ıfıktır. So~uk algınh~ı. 
grlp ve bronşttıer Astm krizlerı uyandı -
rnbllir. Umumi hıfzıssıhha kavaidlne 
riayet! aslt1 Ihmal etmemelidlr. 

cn·ab Isteyen okuyueularımn:m po~ta 

'"'ıa :rc.Jöarnalannı rlu ~deri:&. Alul talıı· 
•lrde tstektetl makabeleıll kalabilir. 

······························································ 

Nöbetci eczaneler 
--···--Bugecr nöbetci olan eczaneler §unlar

dır: 
ıstanbul dhrthıdekiler: 

Aksarayda: (Pcrtev>, Alemdarda: (Eş
ıe"f N eş' ct>, Beyazıdda: (CemU>, Samat
yada: (b'rofllosl. Eminönünde (Mehmcd 
ı< azım), E} übde: <Hikmet Atlamaz>, 
Fenerde: (Vltı\Jl), Şehremlnlnde: <Ham
cm, Şehzadebaşmda: (İ. Hakkı>, Karn
gümrukte: <Fuad), Küçükpaza.rda: (Hu
lüsl), Bııkırköyünde: (HlliU). 

Beyoflu cibetindekiler: 
İstll:la:l c~tddeslnde: <Dello.suda), Ga -

latadıı.: <Hüseyin Hüsnü>, Takslmde: 
(Limonclyan>, Pangaltıda: (Nargllect -
yan), Beşlktaşta: (AU Rıza). 

Boihıı:içi, Kadıköy ve Adalarda.kller: 
Üsküdarda: (İmrahor>, Sarıyerde: 

(Asa!), Kadıköyü nde: (Büyük. Üçler), 
Büyülr.ac!ada: (Şlnasl Rıza), lieybellde: 
(Tanao>. 

5 - Bir topçu taburu, 
6 - Bir deniz taburu, cbandosu önde 

olarakı., 

7 - Çelenkler, 
8 - Cenazenin mevzu bulundu~u top 

arabası, 
9 - Arabanın sağ ve sol taraflarında 

:ıltışardan on iki general, 
10 - AtatUrkün barb ve istiklal ma -

dalyalarını taşıyan general, 
11 - Atatürkün ailesi efradı, 
12 - Başvekil, 
13 - Büyük Mil1ct Meclisini temsilen 

Ankaradan gelen heyet, 
14 -İstanbul vali ve belediye reisi ile 

mevki ve deniz komutanları, 
15 - 1stanbulda bulunan ecnebi kon-

soloslar, 
16 - !stanbul vilAyetinin teşrüata da-

hil askeri ve mülki erkanı, 
17 - Rektör, dekanlar ve profN;örler 

buşta olmak üzere Üniversite ve yi\ksek 

okul talebeleri, 
18 - Kumandanları, ö~retmenleri ve 

sübayları başta olmak üzere harb aka • 

demisi, 
19 - Halk Partisi erkAnı, 
20 - Halkevleri idare heyetleri, 
21 - Mali, ticart ve idari heyeUer mü-

Yavuz zırhlı kruvazörüne, deniz kC • 
mutanı ve amirallerin iştirakile, ıznıttt 
k .. dar donanmaımza mcnsub denizıııtı ~ 
cestroyerler refakat edecelttir . 

Atatürkün aileleri efradı ıle cena7e~ 
refakat edecek olan zevatın nakılleri içı 
Ada hattına tahsis edilmek üzere De.tllt 

bank tarafından bu kere celbedılen yeP 
vapurlardan biri Sarayburnunda bulull ' 

durulacaktır. 1 
Diğer taraftan cenaze alayına refıılC11, 

e:ien memurlarla halkın da Atatürkr ~~ 
pılacak olan bahri merasime ıştıral~If 
:nümkün kılmak üzere saat 13 de 5P

111 1 
burnundan ve Köprünün Şirket ve Ale~. 
iskelelerinden ikişer vnpur hareket e\. 
rilecektir. Bu vapurlar Büyükada ~eÇ~ 
lanna kadar filoya refakat ve bilab 
avdet eyliyeceklerdir. ../ 

···················································•·· 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
TESİS TARİHİ : 1863 

Sermayesi: ıo.ooo.ooo inglllz urasi 

rr.essilleri, • 
22 - 1stanbulda mevcud lzci teşekkül- : 

Türkiyenin başlıca şehlrterllt 
Paris, MarsUya, Nis, Londra "~ 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, ır~oa 
!ran, Filistin ve Yunanistan 
Şubeleri, Yugoslavya, Roman~ 
Suriye ve Yunanistanda FllyaU 

leri, 
23 -Yedek silbay okulu tnlebelerl, 
24 - Bir piyade taburu, c bandosu ön-

de olarak•, 
25- Halk. 
Hava filomuz törene havadan iştırak e

d~eklerdir. Bu tarzda teşekkül edecek 
olan cenaze alayı saat 9 da hareketle 
tramvay yolunu takiben Tophane, Ka -
r:ı.köy, Köprü yolu ile Eminönü meyda -
m. Bahçekapl, Sirkeci ve Salkımsö~id u-

. . . . 

vardır. 

Her tUrlU banka muameleteri 
yapar. 

Istanbul Deniz ticareti Müdürlüğünden: ııı• 
Müdürlüğümüz için ikisi mahruti, ikisi üstüvani olmak üzere dört tane sı 

şamandırası yaptırılacaktır. Tahmin be deli 3800 liradır. 
% 7.5 teminatı muv:ıkkat 225 liradır. ti'v 
Bu işe talib olacakların §iıı'ldiye kadar bu •gibi işlerle iştigal ettiklerine ıılY 

. ~t~ 
haiz oldukları vesaık ve o/o 7,5 muvakkate makbuz veya banka ıne 16ır 
rile beraber eksiitme ~nü .olan ~7/~~/~3~. :.~rşembe günü sa~t 15,30 .ds a: s6t' 
da Rıhtıın üzerinde Denız Tıcaretı Mudul'lugune ve şartnameyı ve re:ıııulef s"of' 
mek istiyenlerin de müdüriyet idare şubesine müracaatları ilan olunur. ' 
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Fazi 
Bazan Jnsan kendisini tutanuyarak vs yahud bir bayram, ziyafet veya 
davette mutaddan fazla yer ve Jçer. Fakat çok geçmeden vUcudda 
a~rlık M1DEDE EKŞlL!K veya kusma elhasıl bir keyif bozukluttu 
hiuedllir. O zaman derhal yanm bardak taze suya bir kahve kaşı~ 

MAZON 
Meyva Tuzu 

katarak içiniz; keyifsizlik a14metıe.r1 
zail olur. lçUmesi gayet UUiftir. Tesiri 
seri, kolay, tabii ve kat'ldir. Mazon 
isim ve HOROZ markasına dikkat. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi Mikdan 

-
Muhamınen bedeli 
Beheri Tutan 

Lira Kuru§ Li. Kr. 

Muvakkat 
teminatı 

Lira Kuru.J 

Eksiitme 
saati 

Elektrik motöi11 14 aded 40 560 - 4.2 15,30 
:Pirezelı el traktörü 1 ı. 750 - 56 25 16-

ı - İdaremizin İzmir tütün fabrikası sigara paket makineleri için c14ı. aded 
elektrik motörü ile Maltepe Enstitüsü için ch aded firezeli el traktörü §artna
ınell.'ri mucibince ve ayrı ayn pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvahltat teminatları hizalannd.ı gösterilmiştir. 
lll - Eksiitme 5/XII/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü bizalarında yazılı 

Inatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komısyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen §Ubeden alınabilir • 
V - Eksiltmeyc iştirak etmek istiyenlerln fiatsız teklif ve kataloklarını ek

Siltrne gününden c3ı. gün evveline kadar İnhisarlar Uumum Müdürlüğü Tütün 
Jı'abrikalar Şubesine vermelerı !Azımdır. 

VI - fsteklilerin eksiitme için tayjn edilen gün ve saatlerde ~(. 7,5 güveome 
Paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelınieri ilan olunur. c770h 

,.,. 
Cinsi Mikdarı Mubammen bedeli Muvakkat Eksiitmenin 

Beheri Tutan teminatı şekli saati 
Lira K. Li. Ku. L. K. 

tlektrik motörü 22 aded 70.- 1540.=- 115.50 Açık eksiitme 14 
l:lektrik motörü 5 :ı. 200.- 1000.- 75.- Pazarlık 14.30 

ı - İdaremizin İzmir tütün fabrikası sigara makineleri için 22 aded elektrik 
lnotörü ile taahhüdünü ifa etmiyen müteahhid hesabına Cibali tütün fabrikası 
iÇin 5 aded redüksiyonlu elektrik motörü şartnameleri mucibince ve bizalarında 
~azı lı usuller le ayrı ayrı satın alınacak tır. 

ll - Muhammen bedellerile muvakkat temintalnn bizalarında gösterilmiştir. 
lii - Eksiitme 9/XII/938 tarihine rastlıyan Cuma günü bizalannda yazılı sa

ltlerdc Kabataşta Levnzun ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Eksittmeye iştirak etmek istiyenleerin fiatsız fenni teklif ve kataloklarını 

~kstilme gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü tütün 
fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika al
l'l'ıaları Hi.zımdır. 

VI - İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenme 
ııara)arile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri uan olunur. c7856:. 

,.,. 
I - İdaremizin Samsun fabrjkası için şartnamesinde yazılı eb'ad ve evsafta 

Cılrnak üzere 1000 metre mikabı kereste pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 
II- Muhammen bedelibeher M3 ı 37.50 lira ve muvakkat teminatı 2812.50 

liı·adır. 

nı - Eksiitme 18/Xl/938 tarihine rastl;yan Cuma günü saat 14.30 da Kabataş
ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

rv - Şartnameler 1.87 lira bedel muk"bilinde sözü geçen §Ubeden alınabilir. 
. V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 g-:ivenme parala-

rıyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri illın olunur. c8328ı. 
~ 

Cinsi Miktarı Muhnmmen B. Muvakkat Ekslltmenin 

- beherf tutan teminatı oekll saati 
Lira K. Lira K. Lira K. 

1Yıın bıçngı 
llakaJit 2 M2 20 m/m 

2500 ad. 4. 79 11975.- iit 898,- kapalı zart 15. 

' 2 • 25b • 

' 2 • BO • 
2 • 36 • 

380 kilo 6,50 
lO m et. 2 

2090.- an. Tes.t56. 75 açık ek. 15.30 

t:. 2 • 40 

Uşe kl\~dı 120 adet ıı.- 1820.- sır 99.- • • 16 

tı 1 
- Şartna:ınelerl resim, ve nümuneleri mucibince satm alınacak 2500 aded 

~~~ bıçağı, 380. kilo Bakalit ve 120 aded bobin kuşe ~ bizatannda ya
ll Usullerle eksiltıneye konmuştur. 

lı- Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda gösterilmiştir. 
•a l - EksUtıme 1 7/XI/938 tarihine rastlay an Perşembe günü hızalarında yazılı 
llı~tlerde Kabataşta Levazım ve Mübaynat şubesindeki alım ko:rn:isyonunda ya

acaktır. 
l\7 c._,_ ___ cl h - . 

fibi - y.uı.ıı.ttUu er ~ gun parasız olarak sözü geçen f1,1b00en alınabilece~ 
\1 lt1Yım bıçağınm resmi bakalit ve kuşe kAğıdı nümuneleri de görülebilir. 

~tn ...... :- Açık aksiltıneye iştirak etmek istiyenlerin taıyin edilen gün ve saatlerde 
~~~.na g~lmeleri. Kapalı zarf eksiltınesine iştirak et.me1t ist.iyenlerin de 
'-'e lu teklif mektubunu kanunt vesaiki ile % 7,5 güvenme parası makbuzu 
~:: banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapah zarfia.nru. eksiitme 
·~~ 3 . ttQtb geç saat 14, O a kadar yukarıda adı geçen ahın kıomisyonu baskanlı.ituı.a 

uı mukabilinde vermeleri ilan olunur. c7949, 

~ 

Mikdan 

-------
•6000 A• 86.600 

M3 
c650 Aıt 13.467

1
50 

MS 

c760 Aı. 9.860 

Muanmmen B. 
Baberi Tuan 

L. Kr. Ll. Kr. 
46.-1647.-

100. - 1945.-

% 7,5 teminat Eksiitme 
Ltra Kuruş saati 

123.62 14 

100.87. 14.15 

l MS 100. - 936.- 70.20 14.30 

~ g~[Şartnamelerine ekli lıstelerde eb'a d ve mikdan yaZllı ve yuk;nda üç gr"Jp
~i ,1;rıl~~ !ıçı tahtası 7/XI/938 tarihinde ihale edilemediğinden açık eksiltıne

lı a gun temdid edilmi§tir. 

•~aıı;;.d'Eksiltme 17/Xl/938 tarihine rastlıyan Per§embe günü hizalannda yazılı 
tı~c... e Kabataşın Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya· .. atır 

1lı . 
ll~aıa-: İsteklilel'in eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,fJ güveome 

eııe b' l'k 

1 ~ ! 1 Devlat Demiryolları va limanları işiatm asi Um um idaresi ilAnl.ı.rı 
SELANIK BANKASI D ı d · 11 ı k .. f · • · 

· Tem tanht : 1888 

• Idare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubelerit 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaninandaki Şabelm: 

SELA.NİK - ATİNA 

• . 
Her nevı banka muamelelen 

Kiralık kasalar servisi 

Biga tera nıemurluğundan: 
Biganm Cedid ınahall~~cn olup ha

len ikametgahı meçhul bulunan Yusuf 
oğlu Saliha dairemizin 936/1137 numa
ralı dosyası lle 29/12/937 tarihinde 221/ 
151 sayılı eytam dairesinin müzekkere
sine istinaden ve yenilenen takib üzeri
ne yukarıda gösterilen adres;..nize icra 
c>nıri arkasına yazılan meşnıhattan mez
l:Ctr mahalli terkettiğiniz ve yenı ikamet
gahınızın da meçhul bulunduğu anlaşıl· 
:nası üzerine Biga icra hakimliğinin 

7/11/938 tarihli kararile icra emrinin bir 
ay müddetle ilanen tebliği'le karar ve
rilmi~tir. İşbu ilanın tebli~i tarihinden 
itibaren eytam dairesine izafPtle hazine
ye 321 lira 76 kuruşu faiz ve icra masraf
lc.rile birlikte ficr~ti vekfıletten olan bor
cunuzu bir ay içinde ödemE'niz lfızımdır. 
Bı.ı müddet içinde borcu ooemez iseniz 
tedkik merciinden veya temyiz ve ya
hud iade! muhakeme yolu ile aid olduğu 
mahkemeden icranın geri bU'akılmasına 
dair bir karar getirmedikçe cebri icra ya
pılacağı ve yine bu müddet içinde mal 
beyanında bulunmanız ve bulunmazsa
nız hapis ile tazyik olunar.ağmız ve ha
kikatc muhalif beyanda bulunursanız 

hnpis ile cezalandırılacağınız iliinen teb
liğ ve ihtar olunur. 936/1137 

Dreadner Bank Şubesi 
Merkezi: BerliD 

Türkiye rubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: !st. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka ip * 
.............................................................. 

Son Posta 
Yerebatan. Çatalçeşme sokak. 25 

Yevml, Siyasi. Havadia n Halk gazete.sı 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütiin hakları 
mahfuz ve gazetemızc aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKtYE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 soo 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
noo 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan meı'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuru§luk 

Pul ilavesi lazımdır. 

~···············································, 
( Posta kutusu : 741 İstanbul 1 
1 Telgraf : Son Posta 
\ Telefon : 20203 • 

"'················································' 

ev et emıryo arına a ınaca mu ettiş muavını 
müsabaka fartlan 

Hareket müfettişi yetişrnek üzere mUsabaka ile müfetti§ muavini alınacaktır. 
Müsabaka prtları aşa~ıda yazılıdır. 

1 - İmtihanda kazananlara 130 lira aylık verllecek ve staj müddetinin hita. 
ınında müfetti§liği tasdik edilenlerin aylıkları 151 liraya iblfı~ olunacaktır. 

2 - Müsabaka imtihanlannın ynpılacnğı mahaller, taliblerin adcdine eöre bi· 
lAhare tesbit edilecektir. 

S - Müfettiş muavini olabilmek Için lazım olan evsaf ve vesaik: 
A Türk olmak. 
B - 40 y~ı geçmemi§ olmak. 

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

Ç - İ§1etme merkezlerinde yapılaesk sağlık muayenesinde faal hizmette ~·
lışma~a manl bir hali olmamak. 

D - Askerlikte ilişi~ b·ılunmamak. 

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

Müracaatname ile birlikte ibraz edilecek vesaik: 
A - İstida ve 6 aded vesika fotografı. 
B - Polisten tasdikli iyj durum kA~dı. 
C - Nüfus cüzdanı. 
Ç - Mekteb diploması. 
D - Askerlik vesikası. 

E - Makine ile yazılmış kısa tercüme! hal varakası. 
F - Şimdiye kadar başka yerde çalışmışsa aldığı bonservis ~rneklerl. 

Bu vesikaları eksik olanlar ve m uayyen vakitte müracaat etmlyenler 
müsabaka imtihanma kabul edilmezler. 

4 - Müsabaka imtihanları 28/11/938 tarihine müsadif Pazartesi günü yapıla• 
caktır. Talibler yazılı vesaikle en nihay~t 20/11/938 tarihine kadar Sirkecl, 

Haydarpaşa, İzmir, Ankara, Afyon ve Adana işletme müdürlüklerille müraca· 
at etmiş ve sıhhi muayenelerini yaptırmış olmalıdırlar. 

5 - Müsabalta imtihanında riynziye (Ali değil) memleketin ikt1sadt coğraf .. 
Y•sı İktısad Türk ve Türkiye Tarihi umumt tarih ve coğrafya sorulacak ve bU• 
diği dile ve mütekabilen türkçeden tercüme yaptırılacaktır. 

6 - Staj müddeti 12 ay 
1/2/3 ncü sınıf istasyon ve anbarlarda 4 » 

Hasılat servisinde 2 :ı. 

Başmüfettişlik kaleminde 
Müfettiş kursunda ve imtihan 
Müfettiş nezdinde 

3 » 

3 » 

24 • 

Doktor alınacak 
Devlet Demiryolları Umunı Müdürlüğünden: 

(8241)' 

İşletmelerde münhal bulunan kısım hekimlıklcrine, mecburi hizmete t:ıbi ol• 
mıyan ve bu sene askerlik hızınetini bitirmi§ olan eençlerden beş doktor alı
nacaktır. 

Bu doktorlara ayda 177 Iırn ücret ve ikametleri için ayrıca lojman verilecek". 
tir. Lojman bulunınıyan yerlerde ev kirası verilir. Kısımlan dahilind~ yapa .. 
cakları vazife seyahatlerinde ayrıca harcirah ta alırlar. 

Talib olanlarm bir dilekçe He Ankarada Zat İşleri Müdürlü~ne müracaat et .. 
meleri ilan olunur. c8242ı. 

İlk eksiltmesi :feshedilmi~ olan 77&0,76 lira mubamınen bedelli yeni Afyon garı 
rnefruşatı 30/ll/1938 Çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara· 
da. İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek istiyenlerin 584,31 liralık muvakkat teminat ile kanıınun tayin 
etti~i vesikaları ve bu gibi işleri taptığına dair Nafia ehliyet vesikası ve teklifle· 
.rini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden Haydarpaşada 
Teseliüro ve Sevk Şefliğinde:ı dağıtılacaktır. (8415) 

• • 

Nafıa Vekiletinden: 
17/BjrincikB.m.m/938 Cumartesi günü saat 12 .de Ankarada Nafıa VekAleti bina

sında Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Kamısyonunca 
1615 lira muhammen bedelli 5800 aded 2 No. lu telgraf findail).nın açık eksiitme 

' usulile eksilt:mesi yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 121.13 liradır. 

Eksiitme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Vekileti Malzeme Mildür
lüğünden parasız olarak alınabilir. 

İstekliler muvakkat teminat ve ıartnamesinde yazili vesikalarla birlikte ayni 
gün ve ayni saatte kıomisyonunıuzdG: hazır bulunmaları lhı..mdir. c4588ı. c8029 .. 

Tabi b alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umuın Müdürlüğiindcn: 
Kırıkkale, Küçükyozgat ve Erzurumda i::;tihdam edilmek üzere üç tabib alına

caktır. 

İsteklilerin vesikalarını birer istidaya bağlıyarcık Umum Müdürlü~e müraca. 
atları. cS381 ı. 

Istanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komisyonundan • 
Bedeli 2100 lira tahmin edilen 3 aded kirizıne pulluğu ve yedek parçası 18/ 

11/938 Cuma günü saat ll de açık eksiitme suretne satın alınacaktır. 

Ö ır ı tc yukarıda adı geçen l>omisyona gelmeleri Han olunur. c841h 

kaurenlere ve wr ·TRAN ... lrP BB 'tilue nezlelerlne .... .. .. 

Eksiitme Beyoğlunda Karlman pasajı karşısındaki Singer .apartımanı 2 cl 
katındaki Liseler muhasebecıliğfnde toplanan komisyonda yapılacaktır. İstekli· 
Ierfn 157 lira 50 kuru§ ilk teminatı eksiitme saatinden evvel mezkur muhasebeye 
yatumnlan ve 938 yılı Ticaret Odası vesikası ve bu gibi zira! makine i§leri yap
tı~ına dair ve eksiitme kanununun 3 ve 4 üncü maddelerine göre luzım di~cr 

vesikalarla birlikte muayycn saatte komisyona müracaatları evsar ve iartnameyt 
heriÜJl İstanbul Ziraat Müdürlüjünde &örüp öğrenmeleri. c8074• 



_!6 Sayfa 

HUBUBAT UNLARI 
Pirinç, Mercimek, Bezelya, Y·,laf, Arpa, Nohut 

Patate.!, Fasulye, Çavdar ve aair Hububat unlarile 
Pirinç Nişastası, Buğday N~ası, Korun Flor. 

SON POS'I'A 

BAHARATLAR: 
Tarçın, Karabiber, Beyaz Biber, Kırmızı Biber, 
Kimyon, Y enibahar. Karanfil, Zencefil, Sahlep ve 

Sofra Tuzları. 

19 1 5 den beri tevekkufsüz rnesaisi neticesi Beynelmilel sergilerde kazandığı 

OR KONKUR 
ile mfistahzaratının mükemmeliyet ve nefasetinde lrl,ilmez bir kuvvet olduğunu iabat etmi~tir 

Adres: Betlkta,, Kll•call, Telefon 1 40337, Istanbul, Nuri Çapa 
1 

İkincifetrio tl 

Ci. 
,. .. -

Kadınlarda Asabi Baş Ağrıları 
ve 

Aybaşı Sancıları Onlara Hayab _Zindan Eder. 

NBOKiiRiN 
Kaşeleri bntnn a~an sancılan giderir. 

Sıhhat ve neş'elerfnl fade eder. 

Günde 1 - 2 kate kafidir. 
N E O K O R 1 N kalbi yormaz ve mideyi bozmaz. 

Tek kaşe 6 kuruş 6 lık ambalAj 30 kuruş. ller eczanede bulunur. 

"ZevCim, gözlerine 
inanmak istemiyor, 

GÜZELUa~tt'~~~~~~~~~~~ 

İÇİN H i L K A T. 
/şte, Fransada Sen Şehrinde Montereuil kasa
basında Emil Zola sokağında 17 No. da Bayan 

Wagner, Böyle diyor ve ilave ediyor: 

" O, Bana; Sen 10 Yaş Gençleş mişsin Diyerek 
Hayretini Izhardan Kendini Alamıyor • .,. 

Bayan Wagner'in BioceW 
yeni cild unsurunu Jrul. 

lanmaxdan evvelki 
iotoırafı 

Bayan Wagner'in birkaç hafta 
mrfmda kazandığı .-yanı hay· 

ret güzellik tebeddülünü 
gös~ fotograf 

cZevcim Jorj, bu adeta bir mucize • hem de son derece memnun kaldılar.• 
dir, diyor. Filhakika iki ay kadar ev - Her akşam yatmazdan evvel pembe 
vel, alnımda, gözlerimin ve ağzıının et- ıenkteki Tokalon krcmini kullanınız. 
rafında buruşukluklar ve çizgilerim Terkibinde, Viyana Üniversitesi Pro -
,vardı. Bugün ise bütün arkadaşlanm fesörü doktor STEJSKAL'ın keşfi olup 
bu §ayanı hayret tebeddüle şaşıyorlar. tıpkı insanın tabii ve hayati cild unsu
Onlara yaptığımı söyledim. Yegane runun ayni olan ve genç hayvanlarm 
cild unsuru olan pembe renkteki Bio - cild büceyrelerinden istihsal edilen 
celli Tokalon kremini kullanmalarını Biocell gençlik cevherl vardır. Gündüz 
tavsiye ettim . .Birçoklan bizzat tecrübe için de beyaz renkteki Tokalon kremi
ederek şayanı hayret semeresini gö - m kullanınız, cildinizi yumuşatıp be • 
rünciye ka~ar benimle alay ettiler. Fa- yazlatır ve siyah noktalan eritip açık 
kat sonra bana hem teşekkür ettiler,. mesameleri sıklaştırır. 

P. ve C. Habig 
Marka şapkalannm yeni gelen son Modelleri, en gUç 
be~enenlerin zevki selimini bile tatmin etmektedir. 
TakHdlerinden sakınmak Için eu resimdeki markaya 
dikkat 

REM BALSAMiN 
KAN.ZUK 

Bütün dünyaca takdir edilmiş sıh· 
hi güzellik kremleridir. Gece için 
yağh, gündiiz için yağs1Z ve halis 
acıbadem çeşidleri hususi vazo ve 
tüplerde satılır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESI 
BEYOCLU- İSTANBUL 

. 
Ilan T arifemiz 

Tek siltun santlmt 

aahi/e 400 kurııt 
aahile 250 >, 
aahile 200 >> 

Dördüncü aahile 100 >> 

Iç aahileler 60 >> 

Son aahile 40 » 
Muayyen bir müddet zarfında 

faclaza mikdarda ilin yaptıracak
lar ayrıca tenzilltlı taritemizden 
istifade edeceklerdir. 'J.'am, yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayrı 
bir tarife derpiJ edilmiştir. 
· Son Posta'nın ticari ilAnıarına 
ald işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tılncalak KoUeldlf Şirketi 
Kahramanzade Han 

Ankara caddesi 

···•·························································· 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHlPLEBİ: !. ı:::m E~~~IG1L 

Daima kanunlarina sad1kt1r. 
Yaratan kuvvet, her insana sıhha t ve sıwdet içinde yaşamak ha\kml 

venniştir. Her türlü suiistimal ,.e tabiat kanuniarına aykıri hareketin 
cezası ölümdür. 

Yurddaş! . Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviyetini ıös· 
den geçi.r ve gördüğün en ufak bir anza üzerine derhal faaliyete ceç. 
Kendinde düşkünlük, halslzlik, i'tahsızlık, kansızlık, kuvvetsizlik, tenbel· 
lik, korkaklık mı hissediyorsun? Bunlar uzviyetm imdat işaretidir. Ça • 
buk yetiş ve hayat eksirl olan 

Kan, kuvvet ve iştiha şurubu 
i çıniye başla. FOSFARSOL ta babetin esasını teşkil eden bütün doktorlar 
tarafmdan takdir edilen en mühim ilaçlarm gayet fenni bir surette teşri• 
kinden yapılmış emsalsiz bir kudret şurubudur. 

Kaıu tazeler ve çoğaltır, iştiha)·ı açar, hüıza ve zekayı yükseltir. Sinlt" 
leri, adaleleri sağlamlaştırır. Azinı ve faaliyeti yükseltir. Ve bütün kud • 
retleri uzviyette toplıyarak ömrü tabiiyi bütün neş'elerle reçirir. FOS" 
FARSOL güneş gibidir. Girdiii yere sağlık dinçlik ve rençlik ~r, 
her eczanede bulunur. 

Üniversite Rektörlüğünden 
Tıb Fakültesi adli tıb, göz ikınci hariciye, doğum ve kadın; kulak; boj'a%, btJ .. 

run asistanlıkları açıktır. İstiyenlerin Fakülte dekanlı~ına müracaat!~ 

T·u· RK KARDEŞ . Ecnebi marka ve yabancı ellere paranızı "::;, 
• meyiniz. Daima ÖZTÜRK malı kullaDI 
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