
' 

HALKIN 

HALKIN KULAGI 

HALKIN DIL\ 

Sene 9 - No. 2982 Yazı işleri telefonu: 20203 ÇARŞAMBA- 16 İKİNCİTEŞRİN 1938 Fiatı 1 kurl1.1 

• Istanbul ebedi ÖndereAnkara Şehir Meclisi 

göz yaşlari içinde son ANKARAYA"ATATüRK, 
tazim vazifesini Y8PIYOr. denmesini istedi 
Daimabalıçe sarqgının önü sabalıın ~s~anbul Şehir Mec.lisi de, Ulu Onder 
en erken saatinden itibaren Jıegecan ıçın yapılacak anıda Istanbul toprağının 

içinde bekleşen lıalkla dolmuştu katılmasım isterneğe karar verdi 
21 ilk teşri n günü yurdun her ko··şes·lnde her yer kananarak to·· ren t,. .... :··· .. Ankara Belediye Meclisinde çok heyecanlı bir gun ·····-·, r_ ; Mıllı Kahraman bir gün demişti ki: "Yurdun gecelerini ! 

yapilacak ve bütün memleket ayni zamanda 3 dakika susacak ~ b~klerim. Şafak söktü~t.en sonra ~a~.~~.z yastıga ko. yup ı 

D 
; bırkaç saat uyuyabılırsem lnonunun o saatlerde 

o 1 ma bahçe d e ziya r~ tl er A tatürkün az iz l .................. ~:.~::~ .. --~~~~:~.~~-.. ~~-~~~:~: ... ~~::~~~:.: ............ _.J 
· saat 10 da başladı naşı Ankarada 

lstanbulda btdıı.nan gene ra~ler . Do lmabahçe •arcı:vında 
(Yuısı 7 11el .ayfa.da) 

Yunan heyeti 
Beye&: (1) - EtseiD-na General Metat

sas <Başvetu), (2)-

General Deme.stl • 
Chas (saray askeri 
kamutanı>, (3) -

General Papadlmu, 
Harbiye Nezarett 
mtii>U!şan. (4) _ 

Eltsellns R. Rapha-
el, IYunantstamn 

Ankara elçisi. (5>-
. Bay Androullıı, Ba,r General Metaksas 

vetAlet ve Harlc1ye Nezarett hususi k ı 
mtidürfi, (6) - Bay Syndca, Yunan~t:~ 
Ankara sefaret müsteşarı, <7> _ J)enlz al· 
bny Joannudls, (Yunan denız atifeıl) (B>-

1 
Ynrbay Zumbulakis ata.temlllte,r, Ct) _ 
Yarbar Nobells. General Me~•.an )'&Yo
rt, (lO) - YlbbMI Korotu General Me-

. (Devamı 4 tiDeü A:vfada) 

nasıl karşılanacak? 
HükQmetin netreHiğl 

kararname 

Partinin tamimi 

Parti taraf•ndan 
millete verilen cevab 
Ankara 15 (H~) - Ulu Önderln Ankara ve uranout Şehir mecıısLertnden birer görünÜ§ 

aziz nA§! pazar Aabıiy.·• ~-•- - Ank 1 ıı: (H l) Bel d · • alU&,... . . ar_a_ ~ ~sus - e Iye meclis sfinlere mahsus bir manzara arzediyordıı. 
salatında Reislc , Met:lis ltelsi, "Ma- r.e~ vekili İbrahım Rauf Ayaşlının reis - Celse açılıp ta müzakere başlayınca reis 

(Dev t 4 üncü sayfada) lı~ınde toplandı. Meclis salonu !evkalade vekili: {Devamı 4 uncü sayfada) 

Atat ·rkün 
hemşireleri 

Celil Bayar, bugün 
Meclisten itimad istiyor 

Başvekilin refikaları, Bayan 
Makbuleyi almak üzere 

şehrimize geliyor 

Başvekilin nutku kısa olacak Celal Bayar Meclis 
toplanbsından sonra şehrimize hareket edecek 

Ankara 15 (Husu • 
si) - :Başvekit Mec .. 
lisin yarıokı toplan· 
hsında yeni kabine • 
nin programuu izah 
eqecek itimad isti .. 
yecektir. Bctyar yıl· 
b~ında kabiııesirJıı 
program nut'kunu o · 
kudu~undan bu de • 
fald beyanatı kısa o
lacak, eski progra • 
mını aynen tatbike 
devam edeceğini söy
liyeeektir. Ayni top. 
lantıda: 

Bayan Malebulenin etkı bir reJimleri t t bul asi 
Ankara 15 {Husust) - Atetürkü:ı hem- i sdan b :rr.l.er .. 

· ı · B kb ı m n e u unacak 
§ıre erı ayan Ma u e Baysanı almak M r h · ku , 
fçln Başvekll CelAl Bayarın refikaları ö- . ec ıs . eye u. r a . • 
nümüzdeki günlerde İstanbula gelecek _ ile seçıl:Cektır. Mıllı Şeflımet lnöniı ik kıymetli Başvekil CelcU Bayar 
.tir. Başvekil yar~ akşam İstanbula ha- başka mevzu olmadı~mdan celseye nt • 

reketi muhtemeldir. hayet verilmiştir. 

Ankara ve izmlrde de . Partinin toplanbal Vekiller Heyeti toplanbal 
• Ankara 15 (A.A.) - C. H. Partisi grupu Ankara 15 (A.A.) - Bugün Meclisteki 

gençhk bugun and bugün 15/11/1938 ReiJ vek.ill Trabzon Partl grupu lçtimaını müteakib, Vckiller 
• meb'usu Hasan Sakanın reislı~inde toP- Heyeti de toplanmıştır. 

, 1çecek acllar1n1 dökecek !andı: 
' Söz alan Başvekil Celll Bayar yannki 

~ı;~.~1 l5 .~ususi) "- Ankar.t Dil Ta- Büyük Millet Meclisi içtimarnda Reisi -
~ a u (te0sın e bu~n _Atatürk günü ,t'Ümhur İnönünün tasvibine iktiran eden 

evamı 11 ıncı sayfada) · hüku tin y·· •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••.•••••••••••••••• yenı me , uksek Meclisten iti -
:nad taleb edeceğini beyan etmiş ve bu 
beyanatı Parti grupunun sürekli alkışlan 
ve muvaffakiyet temennilerile karşılan
mıŞtır. 

~undan sonra Parti grupu yeni teşek -
kül eden Celal Bayar hükUınetine itimad 
~yi verilmesini tam bir ittifakla karaı: 
altına alınış ve rumameda cörUiiiecek 

İki kutlu devri biribirine 
vasleden kıymetli 

2.incirin ana halkası 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

Atasını kaybettikten sonra tnönü 
gibi mümtaz bir eviadını bıığrına 

basmakla kendi kendini te • 
selliye ve duydu~u büyük e· 
lemi tadile ugraşan Türk minetine 

( Devatm 11 inci ınt~fad4) .J 
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Zamanın Hariciye Nazırına ded:m ki: '' .Vaziyet gördüğünüz gioi 
parlak değild:r. Memleket, herşey ma h volmak üzere bulunuyor, 

-1-
Har bi umuminin gerek Osmanlı sali a
natı tarihi için, gerek yeni Türk tarihini 
vücude getiren netayiç ve csbab ncktai 
nazanndan ne kadar mühim bir safha 
olduğunu bildiğimizden, evveHi bu me
seleye dokunmak istedik. 

Hiç. kimseye meçhul değildir, ki harbi 
umumi başladığı vakit Sofya ata;sc.mili
tcrliğinde bulunan Gazi Paşa, harhı u
mumiye iştirakimiz aleyhinde ıdi. Gene 
•.ıeçhul değildir, ki harbi umuminin en 
büyük şerefini ve yegane muvaffakiyct
lc.rini onun muharebcye bilfıil ıştiral;: et
iniş olmasına medyunuz. 

Gazi Paşa harbi umuminin ilk güole
·ine aid bir hatıra ilc bizim birinci sua
limize cevab verdiler: 

'"Harbi umt~minin biZ:m hesabı
mıza ıyı n er ce vereceğine 

inanmıyordum. ,, 
- Ben harbi umuminin menfaatlerimiz 

için iyi netice vereceğine itimad etmi
~:ordum. Fakat emri vakiden sonra bu
lunduğum cebhelerde harbi muvaffaki
)Cte isal etmeğe çalıştım. Diğer cebheler
dc ise sanki aksine müsabaka vardı. Baş
kumandan vekili her hareketinde bir or
du mahvederdi: Sarıkamışta olduğu gi
bi... O ve arkadaşları zaten daha evvel 
Türk milletini ve ordusunu gayri tabil 
bir vaziyete sokmuşlardı: Bu gayri tabit 
vaziyet ordunun ecnebi bir heyeti aske
ı·iye eline terk ve tevdi edilmesidir. Bu 
noktai nazardan Almanları ve Alman he
yeti askeriyesini tenkid etmek istemem, 
ı!Sıl tenkide layık olanlar bittabi bizim 
devlet reisimiz ve bilhassa devlet ado.m
larımızdır. 

'' Ordu bütün esrarile Alman 
heyetine teslim o:unmuştu, 

itiraz etUm, fakat d:nlemedilerl, 
Türk ordusunun aciz ve kabiliyelsiz 

olduğu kanaatile, o heyeti ayaklarıort ka
dar g derek ve rica ederek memlekt>tı

mize davet eden anlardı. Bu heyete Türk 
milletinin kı:ıbiliyetsizliğinden ve b~>ce

rıksizliğinden sarih surette bahsedilmiş, 
kendilerne ı:ıdeta gelip bizi adrun etme
leri teklif olunmuştur. Böyle bir mUro.
cnat üzerine gelen bu heyet, dahil oldu
ğu muhiti ve o muhite hakim olaninn a
ciz, hatta haysiyetsiz telfıkki ederse ma
zur görülebilir. 

Ben ordunun bıliıkaydü şart, otitün CS· 

rarlle, Alman heyeti askeriyesine tevdi 
vn teslim edilmesinden çok mütcessir
dim. Daha karar verilmezden evvel, te
sadüfen bu vnk'aya muttali olduğum va
kit sesimin eri§cbileccği makamata ka
dar itirazatta bulunmağı vazife addet
miştim, itlrazlanma hiç kimse cevab ver
medi, cevab verrneğe lüzum dahi grir
medl. 
Yalnız bilmünascbe bu zemin ür.crin

dc mUdavelei efkdr ettiğim dostlarımdan 
biri, ki o zaman erkdnıharbiyei umumi
yede en yüksek makamlardan bidni itı

gal ediyordu. Bana gOya son derece sa
mimt davranarak dedi ki: 

c- Arkadaş biı:im tecrübemiz sendtın 
çoktur; vakıa seni hissiyat ve hayalate 
sevkeden şey, memleket ve milletine a~
kındır, amma. düşünmüyorsun, ki bu 
memleket ve halk senin hararetli a~kma 
zannettl~ln kadar Uıyık mıdır? Bizim ba-

~ımızda pek büyük adamlar var: Sen he
nüz onlarla konuşmamış, onların tecrü
bedide nazariarına nazariarını tevcih et
memiş ve memleketin her tarafındaki 

muvaffakiyetlşrinin esrarını anlıyama

mışsın. Eğer bir defa kendileri ile gö
rüşsen, ayni fikirleri kabul etmekte biz
den daha ileri gideceğine §ilbhe yoktur!:t 

" Kemal, Kemal, bizi rahat 
bırak. öyle şeyler yapacağız 

ki. .• , diyorlardı 
Kimlerden bahsedildiğini pekAlA anla

mıştım; faltat teyid ettinnele lilr:um gör-
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Siird Mebusu Mahmud merhum 
ve 

F ali h Rtfk1 Atay 
1926 
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-
Büyük Milli Kahraman yalnız gazetenın ehemmıyeıını herkeden fazla takdir eden eşsiz bir cemiyet ~e devlet a(lamı 

değil~ ayni zamanda biz.aet gazeteci idi. Gazeteciliğe karşı her zaman yakın biT aldka duymtqtu. Rerim Onu cH4kimivetı 
MilUye» matbaasında bir gazetenin baskvını tedkik ederken gösteriyor. 

medim. Büyük bir hata içinde bulunduk- ·da yere serildiğini i§itti~im zaman ne ka-
larını söylemekle iktlfa ettim. Muhata- dar mütee.ssir olmuştum! Sadrazam ol-
bım, ki harbi umumide vefat etmiştır, o duğu günlerden birinde ~ııadaret maka-
zaman kendini yüksek hayaHitın faili gl- mında kendisine bazı hayatı meselelerden 
bi tasavvur etmekten mütevellid bfr he- bahsctmiştim. Verdi~ cevablarla beni 
yecan içinde idi, diyordu ki: güzelce atiattıtma kani olmu§. HattA bu 

-Kemal, Kemal, bizi rahat bırak, ıon- memnuniyatini bir saat sonra mül!kat 
ra vicdanen mes'ul olursun; biz öyle 1ey-, etti~i yakın bir arkadaşıma hikAye et-
ler yapacağız ki neticesinden sen de mişti. Fakat iki gi1n sonra kendini telfişa 
memnun olacaksın, dünya da hayıette dUşüren bir vaziyet htısıl olması Ur:erine 
kalacaktır. beni gece yarısında evine davet ederek, 

Çok güzel konu§an ve namı mfuıtear ile to.re ve tedbir aormak IUzumunu hissetti. 
cTanfn, e yazı yazan muhatabıma ehem- O gece telflşlı sadrazaının meclisinde 
miyet verenler çoktu, ben ise bu çok sa- ayni arkadaşım da hazırdı. Şu sözleri 

Soy .. lemekle kendi...,; teslll ettim: 
mimi, çok vatanperverıme ve hayalper- 4A ... 

- Benden fikir ve mütalea soruycrsu
vcrane sözlerden teessür duymadım, fa· 

nuz, söylemekte mazurum. Çünkü ben 
kht ne söylesem bütün sözlerimin muha- size daha üç gün evvel çok hayatı bir 
tabsız kalacağına kanaat ederek suo;mağı mesele hakkıl"~" fikir ve mütaleamı söy-
ve dü§Ünme~i tercih ettim. Yalnız bu lemiştim. Siz ısc beni atlattığınıza zahib 
muhavereye kısa bir cümle ilAve etmek- olmu§, hattA ilAnı şadümanı etmiştiniz. 
t~n kendimi alamadım: 

- Evet ıok şeyler yapacaksınız; fakat 
yapaca~ınız §eyler korkarım, ki memle
keti çıkılmaz bir girdaba sokmaktan ba~
ka bir şeye yaramıyacaktır, eğer ben ve 
benim gibi düf{incnler o gün herhayat 
bulunursak, sizin bugünkü sözlerinizi 
takdir ile yAdetmtyeceğiz. 

Temenni ederim, ki bizi çıkılma~ müş· 
külat içinde terkctmiyesiniz. 
Muhatabım, sözlerimdeki ciddiyCUVe 

samimiyeti anlamamış görünerek: 
c- Merak etme kardeşim, dedi. 
Gazi Paşa devam etti: 

~ Bu zat arkadaşları içinda en çok ko
nu§abilen, en çok münakaşa edebilen ve 
zcktısına en çok güvenenlerden idi. Di-

ğerleri ile de a)'lli bahlsler üzerinde ko
nuşmaıru~ ve serbest mUnakaşalardn bu
lunmamış de1tflim. Onlar, uzun görüş-

mektense, temas edilen esaslı noktalara 
cevab vermcktense, bUyük bir recülü 
devlet vaziyeti alo.rak ve emsalsiz inlu
labcı ruh sahibi olduklarını ima ederek 
ve bilhassa ince diplomatlık ve mahir 
politikacılık san'atlarma pek güvenerPk. 
o vaktin maruf tAbirile (atlatmak) ı ter
elli etmi§lerdir. 

Bunda ınuva!lak olduklarından emin 

- Asla! dedi. 
- Söyledi~ zat yanınızda oturu-

yor, dedim. 

"* Gazi Paşanın cebhe ve cebhe gerisı ile 
yaptı~ı temaslar, memleket! zaten maruz 
gördü~ akıbeUer hakkındaki kanaatini 
sarsmadı, bilAkiB takviye etti. Fakat a· 
caba hiçbir teşebbüs ve ikaz fayda ver
mlyecek ml idi? Hakikati işittirecek ve 
milletin hayat ve mematı meselesi kar
§ısında harekete eetirilebilecek kim..~ yok 
mu idi? 

Zamanın Hariciye Nazırrna 
yapttgtm bir ziyaret 

Gazi Paşa devlet ve siyaset Aleminde 
haizi nüfuz dost ve aşinaları \izerinde 
bu ikaz tecrübesine dovam etmekten hA
li kalmamıştır. Bu telkinatın, muhatab

Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal ları üzerinde nnsıl bir tesir bıraktı~ını 
Pa§a anlamak için şu hatırayı dinliyelim: 

idiler. Farkında değillerdi ki kendilerini 
derin bir merhamet }Jissile dinliyordum. 

Sadrazam TalAt paşa ile iki 
,ayan• dikkat mUIAkat 

-O devrin haleti ruhiyesini anlatmak 
için ericali osmaniye:. den diğer büyük 
birisini de bu vesıle ilc yadcdeyim. Arı
burnunu, Aruıfartaları yapmış bir ku
mandan ıdım. Zannediyordum, ki ve bila
l are dost, düşman herkesin tarzı telAkki-

Zavallı TalAt Pa§a; kendisının br çap- si de benim bu unnımı teyid etti ki, 
km Ermeni kurşunile Berlin soıt ki nn- memlekete bir hizmette bulunmu§tUJn. o 

hareketle bilhassa payitahtı kurtarmıg.. 
tım. İnsanlık hali, bu naçiz hizmeti jfc 
etrn.iJ olmaktan memnun olabilect>~ğird 

tahmin ettiğim Osmanlı ricali miıhim .. 
mesini ziyaret ediyordum ve bu ziyaret .. 
leri daha mühim bir vazife hissinin s~v .. 
kile yapıyordum. İlim, fen, san'at ve ha .. 
diseler itibarile, meınlektim için ve mil• 
letimin mevzuu bahsolmak lhım gelen 
hayat ve mematı için düşüncelerim var• 
dı, başta bulunanlara onları söylemek isw 
tiyordum. Hariciye nazırı muhtereminl 
de görmek ve kendisile konuşmak fay-. 
dalı olur itlkadına saptım. Nezaretın nir: 
müsteşar muavini vardı, Sofy~ st>fare• 
tinden tanırdım: Halil Bey. Evvela bu 
güzel kalbii adaını makamında buldum. 
Nazır bevefendiye, kendilerini ziyareti 
için geld Jlmi söylemesini rica ettim. İn· 
tizar emri geldi. Bekledim, bilmPm ne 
kadar silrdü, fakat intizar epey uıun ol• 
du, bu: aralık muhterem nazır pek çolC 
enteresan zairleri kabul etmekle meş• 

guldü. Farkına vardım, ki ben gelrtıl~ten 
v<ı haber verdikten sonra, gelmiş olanlar 
dahi nazır bey tarafından kabul olun
maktadır. Canım sıkılınadı değil, müste .. 
far muavinine: 

- Beyefendi hazretleri galiba berıi u .. 
nuttular, dedim. 

Muavin benn-. "nti~arda bulunduğumu 
tekrar :.a~ırlattı. 

- Beklcsin, buyurmuş. 
Keınali sükfuı ile muavin beyin ya

nında oturdum: Kendisine dedim ki: 
-Sizin nazırınız bütün zamanını böy· 

le manasız ziyaretleri kabul etmekle mi 
geçirir? 

Terbiyeli ve halClk olan muhatabırn sU• 
alime cevab vermedi. Bir aralık nazır 
beyefendinin bürosunu salonla bir1eşti• 
ren kapı açıldı, ve bir odacı:· 

- Buyurun efendim, dedi. 
Muavin beyle ciddi bir mavzu üıerino 

konuşuyordum: 

- Nedir o? dedim. 
Oda cı: 
c- Nazır beyefendi hazretleri 11hi ka• 

bul buyuracaklar ... » cevabını verdi. 
- Beklesinler, dedim. 

" Nazır Beyefendi, memleket 
ve herşey mahvolmak Uzeredir, 

Gazi devam etti: 
- Filhakika m üsteşar 'muavini ile olan 

mükaleınemizin biraz uzatı~ safhası· 

Talat PQ§a 

ı .n neticesine ·kadar nazır beyefendınid 
davetine icabet edemedim. Nazır b"'yc• 
fendinin muhteşem bürosuna girdıgtıtl 
vakit, müşarünileyh beni ayakta ve ıniW' 
renane kabul etti ve bana vaziyeti as~c· 
rı yen in, vaziyeti dahiliyenin, vaziyeL: U'" 

ınumiyci siyasiyenin çok parlak olduı.,ı.ın• 
dan parlak bir lisanla bahsetti. Ne<::ake; 
t~n teşekkür ettim: Yalnız bazı müta]ea 
ve müllıhıizatta bulunup bulunarnıy:ıcDI"' 
ğımı istizah ettim: 

- Hayhay efendim, dedi. 
(Devamı ll inci ıo.yfado) 
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' ' 
' Avrupa gazeteleri Atatürk için müteaddid sayfalar ayırınağa 

devam e erek: "Dünya büyük ölünün nişı huzurunda derin 
minnettarlık ve teessür hissile eğiliyor, diyorlar 

[,_.._Yu-na-n -g-az-et-ele-ri-tl 
Atma 15 (A.A} - Atina ajansın • 

aruı: 
Gazeteler, Ata~ürk'ün cenaze mera· 

tiınıne a!d hnzlrlıklar hakkında mu -
~al malfımat vermekte benievam · 
dırlar. Gazetekr, Büyük Ölünün Ya • 
:VUz zırhl.ısile İzmite ve oradan Anka -
raya nakledilece-ğini yazmaktadırlar. 

~)·ni gazeteler, yeni Türkiyenin yara· 
~r.ısı olan Büyük Ölünün na~ıru ken • 
d'isıne Hiyik bir anıt yapılıncıya kadar 
ınuva.kkaten Etnoğrafya müzesine def· 
lle-dıleceği hakkında Anadolu ajansının 
\'ermiş olduğu haberi neşretmektedir • 
ler. Gdzetelcr, Türkiye hariciye vekili 
B. Şükrü Saraçoğlunun Yunan Başve • 
kili B. Metak~~sa göndermiş olduğu 
tctgrafı da m~TPtmektedi.rler. 

Nath:naika Mea gazetesinin husust 
ntuhab~ri, telefonla vermiş olduğu üç 
sütunluk bir haberde Türk milletinin 
Pek derin olan matemini tasvir etnıek
~etiir. Muhabır, bu matemin bilhassa 
(!erin bir sükut ve kederle ifade edil • 
ntekte olduğunu b:Jdirmektedir. 

Ethnos gazetesinin hususi muhabi -
l'i :S. Dastkal~kis de üç sütunluk bir 
ltıakalesinde intibaat ve hissiyatını yaz 
ltıaktadır. 

Esti, Vradini ve Typos gazetelerinin 
tel,..fonia alrr.ı~ o!dukları haberlerde de 
ayni tafsiJat vardır. Yunan gazeteleri
tlin haberleri, Türk milletinin hisset • 
rnekte olr!uğı.ı derın keder hakkında sa· 
l'ilı bir fikir vermektedir. Bu gazete -
ler .Ji:hassa gençliğin tezahüratımn, A· 
tatürk'ün mir·as bnnkmış olduğu ve 
kendisinın liyakatı; halefi ve ilk saat • 
lerde mesai :-rkadası olan İnönünün 
tatbik etıneC!c devcım edeceği prensip
Iere gençJiğın yapmış olduğu sadakat 
and:nı tasvir etmektedirler. 
i\ Gazetc>le,, Ba:kan memleketlerile 
Vrupanın diğer memleket.1erinin ce • 

~aze. merasimine iştirakleri, İngiliz bab 
~Yelıler;nin gönderileceği vesaire hak· 

~'rla da t:ıfsilfıt vermektedirler. 

[Arnavud gazeteleri 1 

i'" Tıran, 15 (A.A.) - Alba ajansı teb
ıg ediyor: 

bıt.'I\.irkiyPnin yeni Reisicümhurunun 
n ihabı hakkında mütalealar yürüten 

tJh gazetesi şöyle dıyor: 
h.. ·~ürkiyenin yeni Reisicümhuru İs· 
••ıN ln" .. Qeq· onu, ziyaı ArnavudJukta şid • 
l3an~ ~c~ u~c.ndırrnış olan yeni Türkiye ;s n.ın eseri'le devam edecektir.:. 
Spk enı .l'ürk Rei~icümhurunun yük -
§ö 

1 
nıezıyetlerini hatırlatan bu gazete, 

, Ye devam ediyor: 
Aii A.rnavııd m!lleti, Türkiye Büyü'k 

llet Mn 1' ' · k b" "k b' ltı· "'c ıc;.nın ararını uyu ır 

lsınrn~,j"~~etle kar~ılamıştır. Burada 
edf' e, nonüne Türk siyasetini idaıne 
::.ıti~ek rnumtaz ve h-ıymetli bir ~f na· 

e bakılacaktır 
1) 't . 

~Crk~ a .gazetesi, yazısının sonunda 
ı~rd Yenın refahı hakkında temenni • 

;. ?ulunmaktadır. 
tih~~tıpi gazetesi, İsmet İnönünün in
~l· 1 hakkındaki ha herleri neşret • 
J.ıkı~te ve birinci sayfasında büyük ba~ 
cünı~ altında Türkiyenin yeni Reisi -
~e y"~runun tercümeihalini yazrnakta 

[a~:,;;~~;;~~~~rid'rj 
Sofya 15 (A ~jansı . w .A.) - Bulgar telgra! 

teblıg edivar-C . . 
~f'lli ~e~~~~:· Ata~ürk'ün ölümüne ve 
tihab Cısıcumhur İsmet İnönünün in -
'tah, ına uzun makaleler ve haberler 

;ıs etrnekte bcrdevamdırJar. 
htıft rlansız lisanile intisar etmekte olan 

a ık «La 11 1 lllU·... aro e Bulgareı. gazetesi, 
~ .. veffa R · · -tnf'z' eısıcumhurun fevkalade 
ıyetıerini tadad ettikten sonra mü· 

Bir lnglliz mecmuasının Büyük Milli Kahronıan4 ayırdığı sayfGJaı> 

Börsen gazetesi de, Kemal Atatfuk 
3evr Porselen aiktasını kırarak, vata
nını J ~ yıl içinde yeniden kurmuş ve 
yeni Tiırkiyeyi yaratmıştır, denlekte, 
Mustafa Kemalin «Askerler ilk hede -
finız Akdenızdır» eınrini ve ondan son· 

f 
ra da büyük bir enE-rji ile Cümhw·iyet 
rejimıni kurmuş o!duğunu hatırlat • 
maktad;r.• 

K.nstelig Dagb1a~ gazetesi şunl:ırı 
yazmaktadır: 

cAtatürk, Türkiyeyi bir harika ıibi 
yaratmış. milleti iç;n hiç bir fedakar -
lıktan çekinmemiştır. O, baZli'lanan 
her komployu da amansı.z bir surette 
ezmesini b:Imi.ştir. 

cKılıç kullanan kol ancak hikimı • 
yet Asastnı elinde tutmağa liyakat kes
beden dövizi Bozkurdun şiarı olm~ -
tur.• 

National Tidence gazetesi diyor ki: 
•Atatürk, §absiy(>-t ve kabiliyelin 

dev gibi bir timsali idi O, yinninci as· 
rın en muazzam v8.kıasını yaratan a -
damdır. Fillıak.ika vücude getirmi~ ol -
duğu eser, yarı şarklı olan ve haiUeıtin 
şahsile, dini yegiıne kuvvet olarak ta-

• nıyan bir milieti, !ayik ve milli bir dev· 
let haline getirmesidir. Hakikatte, şar· 
kın ruhuna kök salmış sembollerin a -
tılmasını ve yeni bir hayat için radikal 
bir değişmeyi ifade ediyordu. 

~arünileyhin bilhassa harfet siyaset sa· d:~.n ıninnettar;.ık ve teessür hissi ile Buna rağmen Atatürk, k&r§ısına çı· 
h~ısındaki meziye!lerine işaret etmek - e~1lır. karılmış olan bütün ordu1an ezdikten 

Atatürkün dış politikası, tarihte, bir 
imtisal nümunesi olarak kalacaktu. 
Dostça anlaşmalarla harici borçlar me
selesini düzeltmiş, boğazlan tekrar 

tedir. . Z?ra gazetesi, İsmet İnönünün şah· sonra, Lozanda 1923 haziranında mağ-
Bu gazete, ezcümle şöyle demekte- sıyetı hakkında yazmış dlduğu bir ma· lftplara milli Türkive devletini dikte 

dir: kale~e ~üşar?niley~in insani, askeri etmiştir. Atatürk, hududlannı çi-ımiş 
cDahilf vaziyett tarsin etmiş olan ve sıyası mezıyetlermden bahsetmek • olduğu Türkiyenin ona öncekinden da 

?<'nç Cümhuriyet, mümtaz reisinin ida tedir. ha büyük vazifeler yükliyeceğini müd· 
resi altında siyasetini bütün memle • D • k 

1 
. rikdi. O, orkasında gnrblılaşmış mo • 

ketlerle anlaşma yoluna doğru sevkot- anımar a gazete eri dern bir devlet bııakmıştır. 
mi~tir. Ç'.ok bnsiretkarane olan bu siya· Şapka giymek, A.rab harflerini atıp 
ı::etin semeresi, Türkiyenin komşu1ari • Kopenhag 15 (AA) - Danimarka binat hocalığını yaptığı yeni Türk 
Ie ve bütün devletlerle olan münase - ajansı bildiriyor: harfierini kabul etmek gibi taman'.ile 
batının salah buJması olmuştur. Ata • Bu sabah çıkan gazetelerin hepsi zevahirden f'anılan yenilikler Türkler
türkün ve mesai nrkcroaşlarının birer Atatürk'ün ölümünden bahsetmekte . de ezelden beri mevcut olan muharıb 
horika olan eserlerini hayranlıkla ta • dirler: ruhu bugün de y~akta olma~ına 
klb eden Bulgaristan, 18 Birinciteşrin Berlınske Tidende diyor ki: rıtğmen, kurulan yeni dev'let sulh po • 
1925 de Tü!'kiye ile bir daiml dostluk, «Atatürk, ömrünün en mükemmel litikac::ının en ~ağlam mesnedi olmuş • 
~Mart 1929 da bir bitaraflık, uzlaşma, çağında ve başında iken ölmüştür. Fa· tur. 
af.lii müzaheret ve hakemlik muahede- kat onun hayatındaki eseri, tarihte kah· Atatürk, Musul ve Hatay meselele
si akdetmiştir. O zamandanberi iki ramanlığın çift destanı olarak yaşaya . rini halletmiş, memleket içinde ener -
memleket -arasıncaki münasebetler. caktır. Eserini o, bir muharib ve bir de jık bir surette is'fıhat yapmış, endüstri 
müsaid bir şekilde inkisaf etmiştir. Bal devlet adamı oiarak meydana getir - ve demiryollan kurmu~tur. 
kanların teşriki mesaisi fikrine azim • ınıştir. Kılıç sayesmde iktidar rnevkii- Kopenhag 15 (A.A.) - Danimarka 
kfirane merbut olan Kemal Atatürk, n: kuraniann bir çoğundan tamamile ajansı bildiriyor: 
Ti~rkiye ile Bulf.,!aristan arasındaki farklı olaı·ak, o, zaferi kazandıkt~n Atatürkün öliim haberi üzerine, So
dm:'luğun takviyesine kuvvetle yardım sonra kılıcım çekmiştir. Atatürk'ün as· cial Demokraten !!azetesi, yazdığı bi!' 
etmiştir. Filvaki Atatürk, Türklerle kerlik eserini !yice anlayabilmek içın yazıda diyor k:: 
Bulgarların yapac2klan mesai birliği· cihan harbinden sonraki Türkiyenin cTürkiyenin şefi Atatürk, bütün dE'v
nin Balkan yarım adasında sulh için en vaziyetim hatırlamak Uızundır: izmih· lctlerin hiç beklemedikleri bir şeyi ger 
iyi zımanla~an biri oldufu mütalea - lal etmiş bir deviet, inhizama uğramış çckle~tirmiş ve hasta adam diye anı.lnn 
smda idi. Bundan dolayı Bulgar mil • bir ordu, bitkin ve yeis içinde olan bir Türkiyeden püç!ü, kuvvetli bir mem • 
leti, şöhretsiar ölünün ınaşı huzurunda millet... leket yaratmıstır.• 

tahkim etmiş, kan dökmeden Hatay da
,·asını halletrniştir. 

Bir çok ısiahat arasında işeiye yeni 
bir hayat standard! temin etmiş o!an 
Atatürk, arkasında, manen ve madde· 
ten kendi izi üzerınde yürüyebilecek 
kudrette techiz cdıJmiş bir Türkiye bı
rakmıştır.» 

Lelonya gazeteleri 
Riga 15 (AA.) - Letonya ajansı bil

diriyor: 
Atatürklin b1ümü münasebetrle 

Cümhurreisi Ulmanis, Büyük Millet 
Meclisi başkanı B. Rendaya telgrafla 
taziyelerini bildirmiş, Dış Bakanı B. 
Munters, Türkiye Dış Bakanlığına ta· 
ziyet telgrafı göndenniştir. 

Yan resmi Briva Zeme gazetesi, bü
tün bir sahifeyi Atatürke tahsis etmiş
tir. cAsırJan a~an adamı. başlığı altın· 
da çıkan bu uzun yazıda, deniliyar 
ki: 

Ata'türk, zamanımızd:aki devJet a ~ 
damJannın en büyüğü ve modern şef· 
lik prensipinin en dikkate şayan mü • 
messilı idi. O, tasvirine bile imkan oJ,. 
mıyan bir inkılabla millet ve devlet 
hayatmda kuvvetli ve durendiş bir 
şahsiyet yaratı\ıabi1eceğ'ini .isbat et • 
miştir. O, Avrupadan ayrı kalmış olan 
Türkiyeyi, A\·rupa medeniyet seviye
sine yükseltmiş ve ona modern bir dev
let ~ekli vermiştir. Bunların hepsi o 
kadar kısa bir zaman zarfında olmuş· 
tur. ki, bunu, evolüsyondan ziyade cnç· 
rayış diye ifad~ etmek daha doğrudur. 

Memleketin en yüksek trajlı gazetesi 
Solao Junakas Binas cAnkaranın bü-

1 ~·ük kurucusu» başlığı altında Atatür· 
'kün biografyasını neşretmektedir. Bil· 
1 yük ölünün fotoğrafını matem çe.rçe
l vesi içinde neşreden Rits, Atatürklin 

1 
eserinin ebedileşmiş olduğunu kavıd 

ı ve bırakmış olduğu şeylerin, Türkiye 
ı CümhuıiyetinE' her devirde millete, 
1 gittikçe daha güıel ve daha mes'ud bir 
pstikbalin ku:uımasına imkan verecek 

Ul" Onder dost Balkan devletleri başvekil ve harici ye nazırlarite 

ol:m en emin bir temel olacağına işa· 
ret etmektedir. Rits, bundan başka, 
Türkiyede son on beş yıl içinde yapı
lan ileriJelikJm izah ve tebarüz ettir· 
mekte, Atatürkün eseri cfan genr~ik 
terbiyesine işaret ed~rek, yeni Cüm • 
huriyette, gençliğP. tahayyül edilmf'cıl· 

ı 
ne imkan olmıyon bir hayat balışedildi
ğini yazmaktadır. 



4 Sayfa SON POSTA 

Atatürkü n 
n asti 

aziz naş1 Ankarada 
karş lanacak ? 

Ankara Şehir Meclisi 
Ankara ya " Atatürk , 

denmasini istedi 
(BCI§tarafı 1 inci sayfada) 

rc-şal, vekiller, saylavlar tSJafından me
r:ısimle karşılanacaktır. Karşılama mera
s imine bir piyade taburu iştirak edecek
tir. 

Tabut vagondan indirilecek ve bu cs
.rıada bando tarafından matem marş! ça. 
l:nacaktır. Tabut 12 general tarafından 
kcmali tazimle istasyonun büyük holün
nen geçirilerek, istasyon merdivenleri ö
nünde bulundurulacak olan top auba
ı:ına vazedilecektir .. 

Top arabası caddedcn Meclise ilerliye
('ek ve tabutun top arabasına nakli cs
ndsında 101 pare top atılacaktır. t~tasyon 
caddesinin iki tarafına asker dızi!ecek -

yetll teşekküller mümesslllerlncıen bir ko -
mlsyon toplanıırak toplanma yeri tedklk e
dilmeli ve toplanmn şeklini gösterir birer 
krcıki yap:larak toplanmayı Idare edecek kA.
fl mikdnrda memur tayln olunmalı ve bun
la:-a vazifP.!erı ö~retumelldir. Parti men -
sul;lannın bu !.şte ödevlendlrllmesl esaa -
tır. 

5 - At~türkün büyilk eserını emanet 
eWID Türk gençliğine n talehelere toplan
ma mevdanında ön safta yer verllmelldtr. 
6- Bando mncud olan ve Şopenıe Bet

hofPn'in "'llatem havalarını çalabile<'.ek va
zlvette bulunan yerlerde İstiklll.l marşından 
sonra töreM bu havalarla başlanılır. Bando 
bıı1unur ve bu havaları çalmak ImUm ol
mazsa tören ioıtlklt\1 marşlle bıı.~lar. bando 
olmıyan yerlerde dahi İstiklM marşı a~ızda!l 
s6rlerıUeN'k tören a~ılır ve artık bundan 
sor.ra hiçbir teY çalınmaz. 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 
cÇok müessif haberi tabii biliyorsu -

uuz. Büyük Şefimizin hatırasını taw: i~in 
beş dak!ka ayakta duralım• dedi. Aza • 
Jar ve dinleyiciler kalbieri Atatiırk~n 
scvgisile dolu olarak gözleri yaşlı ayakta 
durdular. 

Hi tabeler 
Bundan sonra Mecdi Sayman ve Mak

bule Eldeniz içli bitabelerle mcchsin his
lerine tercüman oldular. Mecdi Sayman 
ezcümle dedi ki: 

eMiili facia karşısında güzel At1ka -
ramız sonsuz elem ve tessür içindeelir. 
Benim bu canlı levhaya katacak sözüm 
yoktur. Türk en büyük evladını, dünya 
en duygulu, en ekmel insanını ıtayhctti. 
Ha~a o knybolmadı. Bu kudret söıımedi. · tir. Tabut !rak giymiş 12 meb'us tara • 

fından top arabasından indirilecek ve 
Meclis binasının medhalinde hazırlanan 

h,ususi mahalle vazedilerek bir katafalk 

7- Tören bu aureUe açıldıktan sonra h~r Bu kudret nurlu yüzlü kah haşin, kah bir 
•erde ilç nutuk .sövlenecektlr. Bunlan Par- çocuktaki safietle dolu bakışlarıle lradcl!, 
tl mfimes.illl, Belediyeden blrl, Belediye ol- sürükleyici, tesirli sesile Türkü 20 yılda 
mıyan yorlerde köy lhtlvar he:vetıertnden nasıl zaferden zafere götürmÜ§ ise bun -

. vücude getirilecektir. Katafalkın ikl ta • btrl ve h:Uktan bir genç ~ıövllvecektlr. Nu - .. . . • .. 
tuklıır mshaut Parti örgfitünün tasv1bln _ nan sonra da Turk ıhtılal ve ınkılabının 

1 nfına 6 meşale k.onulacak ve meşalelerin 1 ·bes Ank -..J --ı aramızda, 
yanJannda birer general, birer sübay ve den geçec~ktlr. Bu nutuklarda Atatfırltün e- ~a i ar<n~a, yanımı~.ua, 
E'rden müt ekkil bir he et ti.zım nöbet" urleri memleket~ ve m1llete yaptı~ bfi - taşımız üstünde ~e içindedir. 

eş . Y J yük hizmetler, ba.yatı ve onun aramızdan 
_ bekliyecekl~dir • avrılmruılle duyul::ın ya.oı ve elf!m tebarllz et-

Burada meb'usların bu mukaddes :va • Url't-eekt.•r K•nc11 nutuklanndan onuncu :yıl 
"f k izh nutku Te gencll~e hitab gibi parçalar, vecl-

- :ıı eye iftira etmeleri arzusu · ar olun- 7Plerı.len !eçllmt~ bıı.zı klSlmlo.r okunaeak -
mu§tur. Saat on üçten itibaren, İstanbul- br. 
da yapılaca!P gibi katafalkm önünden 

· Laşta Re"sicümhur olmak üzere Mcc.li$ 
· Rem, Mareşal, Başvekil, vekiller, ır.eb'us 

- lar, mülki; askeri erkin: melrtebler ve 

Julk geçecek ve resmi tfızim ila" edecek -
ladir. 

Pazartesi yapılacak 1edfin merasimi -
6i,n kat't programı ve merasime Meclis 

~utuklar mlllttln Atatürke .!l\ygı n ~· -
ıd.stnl ebedt olarak onun mane-vt n.rlıRa ve 
lmhra.sı etrafında toplanaca{tını ve bu toP-
lulukt-an en büyilt mllll n.hdet '\'f' tudreU 
elaca.~ını, ~n~ balbnm bu btrUtte eoo
dll~ece~'nl ısOyllyerek ve nlbayetlnde At!ı.-

ttlr!ı:lln ~~rlerin~ ve vaptılh· tnltılAblara 
da!ma a-:-tan blr tnanla ba~lı kalro onları 
tı .. rt gött\receklerlne ant içerek bitecek -
tır. 

C<Saat kaç?)) 

Ankaraya hasreti büyüktü. BurPya 
dönmek .istiyordu: cSaat kaç? .. sualı son 
sözü olmuştu: Belki de Çankayadaki Kar
ta} yuvasına kavuşma anının yakla~ıp 

yaklaşmadığını anlamak için saati sor ~ 

.ır. uştur. 

Ankara! Onun dediği gibi, Türkiyenin 
en manalı §ehri Ankara! Kazandığın §e -
refle kıyamete kadar övün. Büyük ·;e C§

siz hemşehrini bağrında dünya durdukça 
yaşatacaksın. 

C<İnaDIDIZ)) 
_ inünden rni veya Çankaya köşkimden m: 

8 - ~m saat 18 ıiıı Dahtllve Vekll~tlntn Ve siz Ankaranın aziz mümess:lleri 
V11'lhih t~r>'tlmde ı:lkrettl~l "fechllf! ve n.oıı - nrkadaşlanm, O, inanınız duyacak, O, 
tal..,ı:lıı b lrllrllerek ilc dakikalık blr s!l~t ve jnanıruz görecek: Milli birlik halinde e _ 

Ankara 15 (A.A.) - Hükılmetin karnr-· lhtlram v:ıkfest yapılaeakbr. Tam bu saatte se~inln devamına çalıştığımrzı bizimle 
· naınesi· .sülı:ftt ve ihtJram nnfestnl yap"ilblltnek Için . . . . •. 

,.aşlanacağı yann anlaşılacaktır. 

Hükiimetin karanamesi 

· vulo:anda söylenen mera.o:lm ve nut.uklar ona beraber yenı hamlelerımızı te§vik ecie -
Atatürlrun ölümü rnünasebetile umu - görP. tertlb ve tanzim edlleoektlr. , cek, bizimle birlikte sevinecek, Türk va-

mi teessürün resmi sahada tezahiirü ;çin 9 _ 1}~ dakikanın hitamında. altı me _ tanının ovalarında, yaylalarında, dağla -
aşnğ"ıdaki esaslara göre hareket edılme:.si ıııı!o derhal ate.<Jlenlr ve Atatürkfın heykell. rındaki kekik kokularını teneffüs elle • 
muvafık görülmüştür. bfistU ve vahud resmi önünden Ihtıram ge- ::ek, denizlerimizin coşkun dalgalarını, 

1 - Ankarada cenaze merasimı yapıla

<·ak olan 21 ikinciteşrin 1938 tarihinde 
bütün memleketteresmi veya nım resmi 

n:ahiyeti haiz olan dairelerle meltteble
rin kapanması temin edilecek, husust 

müessesata, vilayetler tarafından kapan
maları için ricada bulunacak, 

2- Cenaze merasiminin ferdast gü -
nüne kadar bayraklar yarı olarak çeki -
lecek, eğlence yerlerinin ctiyatro, sinema, 
b=ır vesairc gibh açık kalmamasma gene 
ayni §ekilde tevessül olunacaktır. 

3 - Atatürkün vefatı tarihi clan 10 
ikinciteşrinden itibaren bir ay zarfında 
hükumet memurları suvare ve akşam 

yemeklerine icabet etmiyecekler ve ken
dileri de vermiyeceklerdir. 

4 - Tesbit edilecek program muci -
bince vilayet ve kaza merkezlerinde ce-

naze merasiminin yapıldı~ı g-Jnu Ata -
türkün hatırasına ihtiram merasimi ya -

pılaca.k ve Halkevlerinde Büyük Önde -
rin hayatı hakkında :söylevler terfib edi
lecektir. 

Partinin vilayetlere tamimi 
Ankara 15 (A.A.) - Cfımhurlyet Halk 

Partisi Gere-l Sekreterli~inln VDıiyetıere, 

Pıı.rt! ve Halkevleri teşklltı.tına ta.mlml: 

Partimizin umumt reisi Türk milletının 
Büyilk J{urtarıcısı ve Şefi aziz Önderimiz 
At:ıtürkiln varlıfına ve hatırasına ba~ımın 

onun ölilmü dolayıslle yapılan büyük t,9ren
de temin edilecek lntlzam ve 1htlmamıa 

göstennek ödevl karşı.sındayız. Bunun ıçın 

~u nottatara revkalAde dikkat edllme.slnl 
dD':lrim. 

eldi başl•u. Bu suretle halk da~ılarak me - nehirlerirnizin nazlı aluşlarını dınlıye • 
rnslm Jıon'l erer . cek. 

<<Daima daha kuvvetli)) 
ın - Toplanma meydanına gellrk~n ar-

7.U edenlE-r heykel, büst vı>ya foto~rafları 

önfıne çelenk, buket veya yeşUJik koyabi -
llrler. cDairna daha refahlı, daima daha kuv-

11 - :Tialkevlerl 22 llkte rtn 1938 salı gü- vetli, hür ve müstakil Türkiye!:~ Onun 
nü:ıe kadar kapalı kalacak ve bina Içinde hiç ~on işaretlerinden biridir. Zaten en bü
blr faaliyet yapılmıyacaktır. yük eseri bu veciz ifadesinde mündemiç 

12 - Hareket, toplantı ve merasim esna- değil midir? 
sında hiç bir siyah Işaret bulunmıyacalı: - En büyük eseri bugün içinde yaşarlığı-
tır . mız Türkiye değil, her saniye biraz daha 

13 - Biitün bu mera.slme ald tafsllAt her !lcrliyen kalkınan, güzelleşen, yarının ö
verln ayrı ayrı vaztyetı tesbıt edilerek b!r bür günün kudretli Türkiyesi değil mi -
raporla ve mümkün olan yerlerde bu mera- dir?, 
stm ıntıb!l1an foto~raf, sinema lle tesbit o- o, kurdu, hızını 0 verdi. Tezgah müte. 
lunup, b tınlar da biltlhare basılmak ilzere . _ 
Parti Genel Sekre~rUIDne gönderilecek _ madıyen dokuyor. Çark mutemadiyen dö-
tlr. nüyor. Ebedi Şefimizin eseri ılı>rliyor, 

Bu husnsla:-a edilecek dikkat Türk mme
tının biltün dünva gözü önOnde lntizam ve 
olgunlu~ıınu gösterece~lne nazaran Işe !ev
lı:al{ıde ehemmlyet verilmesini lıer teferrıı

atınıı. kadar alflka gösterilerek ıcab eden sa
rllı f'mlrlertn verllmeslnl Parti ark:ıdnşla -
nmdan rica ederim. 

Dal~lillye Veki11 C. B. P. Genel 
Sekreteri Dr. Refik Saydam 

Partinin millete cevabı 
Ankara 15 (A.A.) - C. H. Partisi ge . 

nel sekreterllğine yurdumuzun her ta -

r~fından, bütün Parti, Halkevi, belediye 
,.c diğer müesseselerle bir çok yurddaş -

lnrdan ebedi Şef Atatürkün ölümünden 
duyulan sonsuz acıya tercüman olan bin

l~rce telgraf gelmiştir. Her biri, biitün 
memleketle beraber bir yurd köşesinin 

\e bir millet kütlesinin acısını dile geti
ren bu telgraflara Partice verilen ce -

v:ıbda, unulmaz matemimizin bütün 

dünya tarafından payıaşıldığı kaydedile-

rek millete...ba§ sağlığı temenni edılmiştir. 

Taziye telgraflan 

!lerliyecektir. 

Milli Kahramanın sözleri 

Milli kahraman bir gün demişti ki: 
cBen yurdun gecelerini beklerim. Şa -

fak söktükten sonra ba§ımı yastılta ko -

yup bir kaç saat uyuyabiliyorsam, İn6 -
rıünün o saatlerde uyanmış olduğunu 
bild :ğim içindir.» 

Büyük milletim müsterih ol, dün yıır
dun gündü zlerini bekliyen İnönü bugün 
başımızdadır. Varolsun. 

Bundan sonra · Makbul e Eldcnızın hi ta
besi göz yaşları ve hıçkırıklarla dınlcn. 
miş, avukat Hayrullah Özbudun Anka _ 
ra ~ehrine cAtatürk:t isminin verılmesini 
•eklif etmi§ ve bu tekliLin bükuroete bil
dirilmesine karar verilmiştir. 

Istanbul Şehir Meclisi 
İstanbul Şehir Meclisi dün toplanmış

tır. Celse açıldığı zaman reis vekili Ne
cib Serdengeçti, taziyet ve tebrik tel _ 
graflarına gelen cevabıarın okunacalını 
bildirmiştir. 

Da.'hutye VekAletınln yaptı~- tam1n:llerde 
cenaze töreninın zaman ve .sureti leriısı 

blldlrllmlştlr. Bu esasa göre Ankaradan ba§
ka bllUlrı vilAyetler 21 lklnclte§rln 938 pa -
zartesl günQ a§atıdakt maddelerde . yazılı 
tedblrlerı alacaklardır. · Ankara 15 (Hususi) - Büyük kayıb Reiaicümhurun telırafı 

Reisicümhur İsınet İnönü, çekilen teb
:-ik telgrafına şu cevabı lutfetmışlerdir: 

dolayısite dünyanın her tarafından hü -
1 - Tören .saat 1~ te bqlıyacattır. 
2 - Halk tam saat 14 u heytel ve büs; kumete binlerce taziye telgrafı gelmek

olan yerlerde bunların etraflnda olmıy:ın 1cdir. Aralarında hususi şahısltırın en 
yerlerde Cümhurtyet meydanlarında toplan- Iicra yerlerden çektikleri çok ıçiileri var-
mı, bulunacaktır. dır. 

3 - Heytel ve bllat bulunmıyan meydan
. larda güzel ve btly1lk ıblr kilrsil ti?.erlne A -

tatfirkflıı Jyt bir fototrafı torracattır. Kfirşü 
. Türk ve Parti bayratlle 6rtll.lecek, hiç blr 

. .. yah :Işaret bulundurulmıyacaktır. 

4 - Toplanma lşt cüdümlil ve fntlzamh 
olınalıdır. Bu mauadla allkadar ve wlh1-

Matem pulu 

Ankara 15 (Hususi) - Posta idaremiz 
bir matem pulu çıkarmağa karar ver
miştir. Pullann üzerinde Atatürklin si· 
yah çerçeve içinde resimleri, drığum ve 
ölüm tarihleri bulunacaktır. l 

Muhiddin tJ$tÜn.dağ, 

Vali ve Belediye Reisı 
l$tanbut 

C. Teşekkür ederım. Değerli va?.Heniz
Je muvaffakiyet dilerim. 

ReisiC!Umhtır 
lsmet lnbnü 

Meclis Reisinin telırafı 
Meclis Rei~liiine çekilen tazıyet telgra 
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Devletler cenaze 
törenine kimlerle ve 

nasıl iştirak edecekler? 
(BO§ tarafı 1 inci sayfamızıla.) 

taksasıı: yaveri. (ll) -Bay Tendis, Anka
ra elçill~l Utibl, (12) - Bay Kavalyera
toç, Yunıın Harlelye Neza.retinde ata§e . 
Kıtaat: 100 nefer, 4 sUbay. . 
Heyet ve kıtaat İstanbula. trenle ayın 

19 unda geleeettır. 

Bay Djavld Leskovikou, (4) - Asaf Djad
Jculi, Arnavudluk Ankara elçisi 

Heyet!.n muvasalat tarihi bilfthare bll
dlrllecekUr. 

Macar heyeti 
Heyet: (1) - EkselAns Zoltan Marias!y 

F rans1z heyeti • de Batlztalva, Macar Ankara sefirt, (2)
Tu~encral Eugene Buszkay, (3) - Albay 
Er.ıerlcm Nenıet, (4) - Albay Alexandr 
Magyarossy. 

Heyet: (1) -B. Albert Sarraut, Dahiliye 
Na.zırı, Fransanın 

sa.bık Ankara. büyük 
elçisi, (2) - Gene. 
ral Georges, (3) 
Amlral Laboroe. 

Heyetln muvo 
lat tarihi hen!ı .. 
ltlm de~dlr. BUa -
hare bildirllecek -

tır. 

Alman 
Heyet: (1) - Ba

ron von Neıırat, (2)

Korgeneral List, (3) 

Yarbay von Root. 

Heyetin ne zaman 

ceıeeetı bilAhare b~ 

dlrllecettlr. Baron yem Noyrat 

Sovyet heyeti 
Reyet: U) - Bay Potemkln, 

halk komber mua ~ 
'\'ini, (2) - Aml -
ral Yum*f, Kara
deniz tllosu kumıı 
danı, (3) - B 
Teren'Uev, Sovyet 
Ank:U'a bilyük elçi 
ai. 

Heyet, bir Sovyet 
öestroyerUe 1'7 teş
rlnl.sanl sabahı b - Bay Potemkin 
tanbula ielmlş ola.cakb. ·. 

lta:yan h.ıyeti 
Heyet 1- Ekse1~113 

Baron Pempeo A -
lolzi, {2) - Gene -
ral Currlo Barba J 
zettl, (3} - Amlral 
Alberto Lals. 

Heyet, 19 teşrlnl

.sanı salıa!hı. trenla 
İstattıula gelecek-
tır. Baron A.loızi 

Romanya heyeti 
Heyet: (1) - General Paul, Teoderes

co, Hava ve Harbiye Nazın, (2)- General 
Mota.s, ordu umumı müfettişi, (3) - Oe
m•ral Trlan Grtgoresco, (4-J - Ekselfl.ns 
Tt>lemaque, Romanya Ankara elçisi, (5) 
Bay Elll:ıd Romanya sefaret müsteşan, 
(6) - Yarbay T. Teodoresco, at04emnı -
ter. 

Kıtaat: 60 nefer, veya birkaç silbay. 
Heyel ve kıtaat, 19 teşrinisanlde İstan

bula gelecektir. 

Arnavutluk heyeti 
Heyet: (1) - Eksel6.ns Faik Shatkok, 

Ac!llye Nazırı, (2) - Bay Kortcha, (3) -

fına şu cevab alınmıştır: 
Muhiddin Vstündağ, 

' 
Vali ve Belediye Reisı 

Istanbul 

Atatürkün ölümünden duyduğumu~ a
cı -derin ve müşterektir. Taziyenıze te -
şekkür ve size başarılar dilerim. 

B. M. M. R. 
A. Renda 

Batvekil:n telgrafı 
Başvekil Celal Bayar taziyet teıgrafına 

şe cevabı göndermiştir: 

Muhiddin Ostündağ, 

Heyet, 19 .teşrln1san1de istanbula ge -
lecek tir. 

M Heller Cemiyeti heyeti 
Heyet: (1) - Walters, Milletler Ceml • 

y-:ti Krı.tlbl ·umumi muavini, (2) - Bay 
Agnldis, dlrektör, (3) - Bay Tevfik E -
flm, §ube aza.~ıı. 

Heyet!n İstanbula muvasaıat tarihi 
lAhare blldirllecektır. 

Efgan heyeti 
Heyet: (1) - Altes Mareşal Şah 

Han, aKralın amcasıdır», (2)- Etseltı.n.s 
Sultan Ahmed Han, EfganJstan Ankara 
bUyük ,.lçLsl, (3) -;- isıflm Bey "Han, Pa rf.! 
sefareti müste~arı. 
• Heyet, 18 te~rlnlsanlde sabah trenl8 
İ3tanbula gelecektir. 

Iran heyeti .. 
Deyet: (1) - Eksellns Halll PahimJ, 

İran· Ankara bilyük elçlsl, (2) - Orgene: 
nı! Na~hdjevan, <3> Korgeneral Koupal, 
{4) - Albay Arlaa. · 
Kıtaat: ı blnbaşı, 2 yüzba§l, 52 nefer. : 
Heyet, Ankaraya ı 7 teşrlnisanl sabahı 

gelecektir. Kıtaat, 17-11-938 saat 18 de 
Telköç~kten hareket edecek olan Toros 
ekspreslle gelecektir. ı 

M1s1r heyeti 
Reyet: Cl) - EkselO.ns Müftl OazaerJt. 

Mısır Ankara elçisi, (2) - Bay Amin FU 
a-:1, Bükreş dalmt maslahatgüzarı, 
Heye~. 16 ~r1nisanl sabahı tıtanbulda 

bulunacaktır. 

Irak hayeti 
Heyet: (1) -EkselAns Nacl Şevket, Irat 

Ankara büyük elçisi, (2) - Ekselflns Ab
dullah Dumlucu, (3) - İsmail Nam:Jt~ 
(41 - Yarbay Salahaddln Sabbag. 

Heyet, 19 teşrinlsanl sabahı Ankaraya 
gelecektir. 

Mem:eketlerini Ankaradaki 
elçileri vas1tasiyfe temsil 

ettiren devletler 
Japonya: EkselAns Taketoml, büyük el

çi. 
Polonya: EkselAns Sokolonlckl, büyük 

P.lçi. 
Çekoslovakya: Eksel~ns Robert Felt -

chcr, elçi. 
Holanda: EkselAns Christan Wisser, el-

çi. . 
tsveç: Ek.sellins Baron Ere Gyllenstı -

~rna, elçi. 
Finlandiya: Ekselftns Onnl Tala.s, elçi, 

cBudapeştede muklm•. 
Suriye: Emir Adil Aslan, mümessll. 
Ispanya: Bay Begonaay Canderon, mas· 

lahatgilzar. 
Danimarka: Bay Fensmıırk, maslahat~ 

güzar. 
Letonya: Bay Koconf, İstanbul baş ~ 

konsolosu. 

- Gönül arzu eder ki bu vazifesi 
meclis azasının hepsi yapsın. Buna im • 

l~an görülmediğinden Ankaraya Meclif 

.reis vekili Necib Serdengeçtinin giindc .

rilmesini teklif ediyorum. Meclıs :bu tcl<-

lifi ittifakla kabul etmi§tir. 

Encümenlerin seçimi yapıldıktan soıı .. 

rn makamdan gelen tezkere • okunmuş: " 

tur. Bu tezkerede meclisin yapılarak iş• 
!eri henüz bitmemiş olduğundan ıçtiınıılıı 
on beş gün uzatılmış olduğu bildıri.Jne)( .. 
tt' idi. 

· İstanbul toprağı 
Vali ve Belediye Reisi . 

Istanbul .Bundan sonra azanın bir takrirı nlnl11
"' 

muştur. ·Takrirde şunlar yazılmakta idlf 
Ulu Önder Atatürkün maddi hctyata , cGöz bebeği · At t'" k- k evdiJI 

_ 
1 

. . ak b"" .. k .11 ti . . • • mız a ur un ço s 
,az erını yumar uyu mı e mızın İstanbul • . · d .. 1 · · e ~ 

ı umuzun smesın e goz erını ' 
sıcak kalbinde ebedi hayata intıkalınde~ bediyete · kapamış olmasından mübare 

dolayı derin ve unutulmaz acı ile karp • nap ebediyen muhafaza edecek anıtta tr 
lıklı taziyetlerimizi sunarım. 1 tanbulun topra~ını.n bulunmasının ai1 .• 

BarvekH yük Millet Meclisinin . tas vi bine arzı,S 
Celal Ba1Jar . meclisimizin kararlaştırması~l arz ve t~ 

Atatürkün cenaze merasiminde İstan - !if ederiz .• · 
.. • "'J 

bul Şehir Meclisi namına Ankaraya gi - Takrir ittifakla kabul edilmiştir. Ta.,. 
1 

d~e~ ~r Meclisi aza~nın seçimille tirin kabulünden sonra ruznameye S~J 
ı;eçıldı~ -esnada a~an Refik Ahmed Se- .çilmi§ ve Meclis cuma günü . topianJ11 

vengil şunları söylemiotir: üzere daiılmıştır. 

' 
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Üç_ sene onun Adiiye 
Vekilliğini yaptim 

Uç sene Milli Mücadele devrinin bütün buhranlartnt, elemlerini, zaferlerini, 
· varhklar1n1, neşesini Ataturkon yaktntnda, onunla beraber yaşadtm 

Yazan: Refik Ince 

~tatürk 12 mıe evvel Millet Meclisi topl4n.tıtarıruiau birinde nutkunu ıöylerkmı 

1920 nisanında idi, kara günlerin insa- taraftan da Türkler ve Yunanlılar ara - Atatürk, bütün davasında her ierdi 
~a Y~lnız ümidsizlik veren o dakikalnı m- sm da bir sulh yapmak teşebbüsü eksik millet kazanı içinde kaynatarak mütesal-

::ı. bır (Mustafa Kemal) isminin ışı~ı olmuyordu. Bu teşebbüslerden birinin ya- lip bir kütle vücude getirmek ıçin her 
~r~nda toplanan Türkiye Büyük MilJet pıldığı zamanlarda Atatürk ordu başında §eyde benliğini daima millete ızaie et -
() eelıst azaları arasında ben de vardun. idi. Bize gönderdiği haberde rnüzakt-re • mektcn geri kalmadı. Onun düsturunda 
13 rakit yaşım 35 idi. Mcktebiıni bitirmiş, lerimizi yapıp yapılan teklife bir CP.vab (ben) yok (biz ve millet) vardı. EsaseJJ 
~-s kan .~arbine, Umumi bar be iştirak e.t· hazırlamamız bildiriliyorıdu. Biz bir haf- eski zihniyet ile yeni zihniyetin farkını 
oU:: ınu~arekcnin acı batıralarına şahıd tn uğraştık, suallcr sorduk, cevablar al - bu teşkil etti§ini o bizlere öğretmedi mi? 
i UŞ, nıhayet İzmirden başlıyan Yunan dık ve nihayet çok iyi olduğuna kani bu- O değil mi idi ki, hayatın en büyük sM • 
~galinin ver.di~i ıztırab içinde aılece mıı- lunduğumuz bir formül hazırladık. cetini görmek ve tatmak istiyenlere, bu· 
~~erete maruz kalmıştım. İşte mel:ı'uslu- Atatürk geldi, bize Heyeti Vekilc ha - nun ancak millete hizmetle kabil olduğu
lı lll, bu muhaceret zamanında olmuştu. linde riyaset etti ve bizden hazırladığımız nu göstermişti 
<i:.Yatta bilgi, görgü, tecrübe ve bilhassa şeyi sordu. Biz izahatını verdik, o bir da- Bir gün, Sakarya harbine tekaddi.inı e
bir\l~<!t idaresi hakkında tebcllür etıui ıı kika tevakkuf etti, sağ elinin baş parma- den günlerde attan düşmüş ve gö~iis ke • 
lrı{i arıaat hasıl edecek ne bir devre gör- ğını, mutadı olduğu üzere üst dişlE'rine miği çatlamıştı. Haber aldık ki, cebheden 
W ş, ne de bir fırsat bulmuştum. Fakat dayadı ve söze başladı. Bize vaziyeti o Ankara askeri hastanesine gelmiş tedavı 
<f,..:~klerirnizde, mütemadiyen kanıyan kadar güzel anlattı ve öyle bir hal çare~i olunuyordu. Ziyaretine gittim. Kendile -
"<~n b' · 

\'aı ır Yaranın kanı dolaŞJp duruj•oı·du. buldu ki, biz derhal bir haftalık ernelde - rine yolda tesadüf ettim. Yüzü saparı 
~e~~;. Ve Yalnız bir teselli ile, Mustafa dmiz üzerinde en ufak bir tesahüb kay- idi Kemiklerini sardırmıştı. Belli idi k:, 
lter h ın (ben vatanı, millete dayanarak gısı göstermeden kendisine iltihak ettik, ıztırabı vardı. Kendilerinden istırahat et
tiııe ~lde kurtaracağım!) yolundaki se • emeklcrimizin bir su damlası bile olma- melerini ricaladım. Cevablarında: 
ıdunı. oş:nak suretile inşirah buluyor • dığını görmekten azap bile duymadılt:, bi- -Olmaz, isıirahat ve tedavi vazife ile 
bir ... Bır tarafta harabiye doğru giden lnkis halledilmesi :zor bir davanın içindPn beraber cebhede! Ben hebernehai orada 
"ata Vatan gürültüsü, diğer taraftarı bu tıkmış olmanın saadetine kavuştuk. Hiç hulunmalıyım! 
tıahi~·kurtarmayı vad ve taahhıid e1en ~nutamam, celsemize nihayet verildiği Fedakarlığın böyle necip misallerinden 
ı. l{0şt~k,sa2da!.. zaman Şer'iye Vekili olan 5aj'ln Mustafa Onun hayatında kaç biRiereesi var! 
•\elllaı 3 nisanda Ankarada Mustafa Fehmi ile beraber ayni zamanda başbaşa Biz 0 tarihlerde kendisine Başkuman-
&ltıı h·e kavuştuk! .. O güne kadar sıma - gelerek: danlık sal:ihiyeti vermiştik. O, ordunun 
<lam, ıç g~örmemiş olduğum o vakur en • - Allah bu Büyük Adamı başımızdan hayat ve idares1ne taallıik eden bahi~ler· 
~lltnun, kursüye çıkıp ta içinde oulıındu- eksik etmesin, diye dua ettik ve be-raber- de Büyük Millet Meclisi salahiyetini haiz 
hiltlri: nınu felaketi bütün çıplaklığile ce ağlaştık. olacaktı. Bu kadar büyük bir !tuvvete, 
)allat n Ve bunlara çareler gösteren be • O zamandan bu zamana kadar tamam bir an en ufak bir hudud tecavüzü ilave 
rı~~~~ dinlerken gönlümün yeis ve 18 sene geçti, hep o faaliyet, hep o zeka, etmedi. Her üç ayda bir yenileştirdiğimiz 
gibi : Iden kararmış ufuklarında, güneş hep o alaka ve hep o kuvvet ve idrak hük- bu salahiyeti isEhlastan sonı·a tekrar ye
~l'or,e~:: ~ir nimetin parlarlığını go • münü sürdü. Nihayet yeni bir Tlırkıye nilemek istiyorduk. O bize: 

tılllı k cımden ağlıyordum. Tahass:j. meydana geldi. - Efendiler ! Size teşekkürler ederim. 
flan k' anaatimi o zaman cebhede bıt!u- B At t" k" d h. 'll ı· h 
~ Cltde . en a ur un e asım, mı e ın er Memleket artık benim başkumandanlığı-

ektub şım Hamid Şcvkete bildıren türlü vasıtodan mahrum bir zamanda, rr.ın devamına lüzum gösterrniyecPk bir 
....... b Utnda aynen c:öyle demiştiın: h k ı· k d' · h ld ğ 

ı. _ oen . :ı er uvve ın en ısıne asım o u u •:aziyete gelmiştir. Bu kanunu yenileme-
~dar Ötnrümde bu kadar kuv\•etlı' bu ·· I d d ' d'k k f ·ı h t hl'k l- canı , gun er e ım ı a ası c ve er e ı eyi yiniz! .. 
~ 11

lHanac kı ve bu kadar kendisine bel bertaraf eder azmile, millet namına hR- Biz Ona kuvvet veriyordu k, O bize fa
h Lım gör a ~e bir asker, ne bir sivil, a- :ekct eden ve millete mensub olan her zilet ve tevazu ve zamanında kullanıl • 
?kkaıc ~c~ım. Müsterih olalım, iıti mu· ferdden istifadeyi temin etmek diraye - ınıyacak kuvvet1er arkasından koc:ulma-
~k ızund:rı Ve T" kl"k b b" ~ 
ı adam • ... ur u u u • tile gösterdiği müstesna varlıkta tecelli ması dcrsini veriyordu. O günün heyeca-
lllac ... kt ın alemdarlıTrile mutiaka kur- · · - -

b " ır. 15 etmış goruyorum. nını her zaman hatırlıyarak aldığım bu 
.ı ~n (At Azası (360) ı geçen Büyük Millet Mec- yüksek dersin intibahını ve faydasını ta-"el ~ atürk) ·ı .. 
1 t' tfev . . ı e uç sene milli ~üca-
~· rının b' t" b ll 11li, Yokı u un uhranlarını, elem • 

~,. tıı, ne~· . Uklarını, zafer lerini, varlıkltı-
·•cıı ~ esıni ıbn b 

ı~e Ve . •v~ra er yaşadım. Hen onun 
~li.Ptırn 0 kıllıgıni, Parti Rcis vekilliğini 
h~ lta;ra~daki z~~a, ihata, iktidar, görüş 
...._ ~allı n hş. kabılıyct ve derecesini hiç 
... ı~. ' n ı" b' k' . 

'"!tn ~ ır ımscde tasavvur ede· () . 
~tı • ne çeı· 
tı doğru b'ın meseleleri kolay bir yoldan 
~~ tiltısau ~r .sur:tte halletmenin miistes-
~ bır h t dı. Sıze ufak bir misal iJe ta

t Unanl ~ ıra bırakmak istiyorum: 
llt.taya ~arın bizi mağlüb ederek S:t • 

adar geldikleri tarihlerd~ bir 

llsinde imparatorluk devrinin meclis 
reislcri, azaları, nazırları, seiirlcri, mılU 
mücadele devrinin hocaları, hacıları, a
ğaları, şehyleri, çiftçileri, mekteblilerı, 
mektcbsizleri vardı. Bunların hepsi U~ gö
rüşür, hepsi ile anlaşır, hepsine anlatır, 
\'C kendisi bütün bu kalabalık içinde ih
tiraslan, endişeleri susturarak bir emih
ı ak. halinde dururdu. 

Meclise hürmeti ilk gününden son gü • 
nüne kadar zerre kadar eksilmemiş idi. 
Her hizmetini kendisine medyun aleuğu 
millctini, meclisin hakiki surette temsıJ 
edilmiş görür, ona milleti kadar hürmet 
ederdi 

ş mm. 
Hukuka hürmet Onun esaslı şiarı idi. 

Millet hukukuna tecavüz edildiği içın 
milleti ayaklandıran Atatürk, kadın ve 
f'rkek hukuku arasında müsavat temin 
t'tti. Amme hukukuna yeni hükümler iBi
ve etti. İlim ve iriana bağlılığı ve çnlış • 
kanlığı bizlere ve tarihe nümune olacak 
derecede fazla idi. 

Atatürk, her manasile büyük bır a • 
damdır. Onun büyüklüğünün ~ulesi, Türk 
için ve beşeriyet için ebedi bir rehber o
lacaktır. 

Bizler, onunla -beraber milll davada 
çalışmak bahtiyarlı~ı içindeyiz, bugünkll 
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Kara günlere aid şayaiıı 
dikkat hatırala.r 

Kurtuluş mücadelesinden evvel 
ismet lnönünü nasil tamdım ? 

r························ .. ····· Yazan ............................... , 
~ Osmanli imparator: uğunun son Harbiye Naz1r1 J 

i General Ziya Kutnah i : ............................................................................................ . 
Türkiye Cürnhu -

r iyetinin ıkinci reisi 
olan İsmet İnönü 
hakkında, onun as • 
keri iktidar ve iha • 
tasına dair, emekli 
Çeneral Ziya Kut 
r:ıak - ki Osmanlı im· 
paratorluğunun so~ 

harbiye nazırıdır ~ 

oldukça enteresan ve 
meraklı şeyler anlaı

rnaktadır. 

Sözü kendisine bı
rakıyorum: 

- İsmet İnömı !le 
1329 da tamştıın. 

Kendisi, Yemenden 
avdet etmişti. Bal • 
kan muharehPsinin 
son safhalarında bu.lsmet lnönü Müdanya mütarekesın;~ı hnzalcndıG• binada 
Junuyorduk. lsnıet General Htı.rington ile ber.ıb.!r 
İnönü, ordu umumi karargahın • 
da, erkanıharbiyede vazile aldı. Fa
kat, bu genç binbaşı derhal, ar • 
kadaşları arasında tcferrüd eden , 
bir sima oldu. Bu teferrüdün başlıca mü-ı 
meyyiz vasıfları şunlardı: ZekA ve ikti
dar. 

HattA, başkumandan vekili olan İzzet 
Paşa - eski sadrazam • daima 1smet İnö
ııiinden sitayişle bahsederdi. O kadar ki 
binbaşı İsmet Beye karşı, bariz bır şe
kilde, hürmetkarane denilebilecek tarzda 
muamelede bulunurdu. 

Aradan seneler geçti. 
Kurtuluş mücadelesine erkanıharbiye 

reisi olttrak iştirak eden İsmet İnönü, o
na, bu soyadını kazandıran 1 inci ve 2 n
ci İnönü barbierini yaptı. Askeri bakım. 
dan, bu muharebeler, üzerinde ehemmi
yetle durulacak derecede kıymeti olan 
savaşlardır. İsmet İnönü, silah ve lıarb 
v~sıtaları pek noksan bir kuvvetle mun
tazam bir orduyu ric'ate mecbur etmiştir. 

İkinci İnönü muharebesinde ise, tPcbi
zat mümkün olduğu kadar arttırılmıştı. 

Fakat, elde bulunanlar, gene ihtiyacı kar
şılamağa kafi gelmiyordu. Yunan ordusu, 
hem harb vasıtaları bakımından ve hem 
de adedce bize kat kat faikti. Ayni za
manda, Türk ordusunun cenahını çevir
mek gibi, bizim için tehlikli olabilecek 
bir tabiye de kullanmışlardı. İşte, bu va· 
ziyet karşısında, İsmet İnönü, cebhenin 
tehlikeye az maruz kalan kısımlarından 
aldırdığı kuvvetleri vaktinde lazım ol
dukları yerlere sevketti. Askerlerimız de 
büyük bir sehat ve şecaatle kumandan
larının planını tahakkuk ettirdiler. 

İşte, Anadoluda bu muharcbeler olur
ken İstanbulda, dört gözle zaier miij(ie
lerini bekliyenlerden biri de, bcndırn. 
Bu bekleyişimin sebeblerini anlatayım: 

Damad Feridin başıbozuk kuvayı inzi
batiyesi mağlub olmuş, bu adam sadra
zamlıktan çekilmişti. Onu, biliyorsun ı .z, 
Tevfik Paşa merhum istihlaf etmişti. 
Ben, bu kabinenin harbiye nazırı idim. 
Vahdeddin, idareyi, bizim elimıze, İrıgi
Hzlerin ta\·ı:::yesi ile teslim etmişti. Çürı
kü, bir milletin kurtuluş mücadelesinı Ön
lemenin imkansızlığını anlıyan İngiliz

ler, Anadolu il~ uzlaşmak lüzumun:l kail 
olmuşlar, bu işi başaracak bir kabinenin 
tcşekkül etmesi için Vahdeddini zorla
mışl ardı. Yani, çaresizlik yüzünden iş 
haşına buyur cdilmiştik. 

Harbiye nezaretine ilk gittiğim g'Jn, 
~irkin bir vaziyet ile karşılaştım. Daınad 
Fcridin sadrazamlığı zamanında yazılıp 
t3 henüz imzadan çıkmamış olan tahri
ratları getirdiler. Bunları okur okumsı 
hayretler içinde kaldım. cKuvayi miHi
ye. yerine ckuvayı bngiye. deniliyordu. 

Irnıet Inönünün es1eı Dir resmı 

cKuvayı bağiyeı. terkibierini çizdi.o:ı ve 
badema böyle yazılmaması, doğrudan 
doğruya ckuvayı milliye, diye kaleme 
alınması emrini verdim. 

Anadoluya cebhane, silah ve ner nevi 
askeri techizat göndermek istiyen zabit
ler vardı. Bunlar gizli bir teşekkül yap
mışlar, gizli vasıtalar bulmuşlardı. Hatta 
bazılan geceleyin harnal kıyafetine gire
rek sırtiarına cebhane sandıklarını yük
ledikleri gibi, soluğu matörlerde alıynr
lardı. 

Mühimmat depolarına, bu harekeotiere 
göz yumulması iç!n gizliden giı:liyP. emir 
''erdim. Böylece Anadoludaki ordular& 
lüzım olan şeyleri, cezayı tıbb iyeye va
rıncıya kadar mümkün mertebe gönder
Jrleğe başladık. Fakat, bu işin, ışgai etti· 
ğim mevkiie nazaran, benim için ça 
pano~lu çıkan tarafları oluyordu. fngi· 
Fzler, ikide birde karşıma dikilivnriar 
cebhanelikler yağma Ctiiliyor, di;,. ler~ 
yadı veriyorlardı . O zaman, çaresiz, gün
düz külahlı, ge~e silahlı olmak giLi bir 
tedblre ha§ vuruyordum. Resmen, emir 
veriyordum: Cebhaneliklcre kim ya!da· 
şırsa ateş edin! Sonra, İng' lizlere dönüp: 

- Görüyorsunuz ya, ciiyordum. ~3t'n 
\·azüemi yaptım! 

>\rkadan, ikinci bir emir verıyorduın 
Cebhaneliklcrde ne varsa, şu, şu ~ahıs
lara hemen teslim edin. 

(Devamı 9 tıncu sayfada) 

nc:sil ise Onun açtığı zafer, muvaffakiyet.l millet ne (Ata•yı) ne (Tür.kü), ne de 
c~derlik yolunun takibi saadeti içinde - (Atatürkü) unutmıyacak, onu, istedif:in· ' 
dır. elen daha iyi muhafaza edecek, ve Tiırk 

Her kalbin nefesi, her ailenin babası, milletini çizdi~in program içinde yük • 
Türk milletinin en büyük fazilet ve va - ~eltecek, yaşatacak ve chediyen vaşata. 
tanperverlik abidesi olan Atatürk! ~Üs· caktır!.. • 
terlh uyu. t emin ederiz Jd, yetiştırdilin REF1K 1NCE 
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lsmet lnönü 
Ve dünya matbuatı 

"= Yazan: :Muhittin Birgen 

~ tatürkün bıraktıW Cümhurreiı;li
~ ği sandalyesine İsmet lnönünün 

oturuşu, görüyoruz ki, dünya matbuatın
da pek iyi bir tesir ile knr§llanınıştır. Be.· 
nun sebebini anlamak için zihin yormıya 
Iüzum yoktur. 

Atatürk tarafından Türkiyede kademe 
kademe, parça parça kurulan rejim, sade 
Türkiyede ve Türk milleti nc.z.dinde mak
bul ve mergub olan bir rejim değildi. Bir 
aralık Atatürkün şahsında kendisi için 
büyük bir düşman görmüş olan Avrupa, 
onu Türkiycye harici siyaset istikaınet· 
leri veren faaliyetındo tanımıya başla • 
dığı dakikadan itıbaren sür'atle değış • 
ınışti. Avrupa, Atatürktc kendisi için bir 
dü man bulunduğunu zanncderken onun Bır insanın gcvezeli~den bahsctmcyiniz, akılsızlı~nı Atadan kalmış sözdür: Bir adam ne kadar çok söylerse o 
tnm rnanas le Avrupanın ve medeniyetin iliın etmiş olursunuz. kadar az düşünür. 

~11~~g~~g~f~ft;~~ =c~~:J=~o=~=c=~ R=~=~~~=§=~=======:=:==:====:J 
nin haklarını istirdad ettikten sonra da ~ ~ ~ ~ ~: : ~ : ~ ~ : : ~ ~ ~ ~: ~ ~ : ~ ~ : ~ : : 
Atatürk, Avrupanın ne dereceye kadar 
dostu olduğunu binbir delil ile ısbat etti. 

Türkiycyi Avrupanın medeniyet ailesi
ne muteber bir uzuv olarak solona ga -
yesini istihdaf eden mesaisi ile Atati.irk. 
bır hamlede dünyayı şaşırttı. Bu suretle 
ş.:ışıran Avrupa, yavaş yavaş AtatüTkte 
o korkunç çchresile yatağanlı Türkü de
ğil, rnunis gözleri ve medeni tavrı ile yeni 
bir ınsan gördü. Bu insan Avrup~ııın 
kültürüne ve müesseselerine hürmet gös
teriyor, Türkiyeyi Aıvrupaya ruhan ve 
şcklen her gün biraz daha yaklaştırmıya 
çulışıyordu. 

Avrupanın ikinci hayret sebebi de §U 

idı: İlk önce, muzaffer Türkiye, Şarkta 
Avrupa aleyhine çalışan bir unsur olq • 
cak zannediyorlardı. eTiirkiye intikam 
almıya kalkacak, Türkiye Avrupanın ba
~ına Şarkta binbir rnesele ve binbir gaile 
çıkaracak:~~ diye korkuyorlardı. Halbuki 
Atatürk, Türkiyeyi Şarkta sulhün bck • 
~si ve Avrupada sulh ve nizarn ve inti • 
zam fikrinin en belli başlı propaganda -

rısı ve hatta kurucusu yapmıya ehemrnf
yet verdi. Atatürk, zannedildill gibi, bir 
harıb kahramanı değil, belki de bir sulh 
kahramanı idi; bunu TUrkiyeye verdiği 
siyast istikametlerle her gün teyıd etti. 

Avrupa bu iki müşahedeyi yaptıktan 
sonra artık Atatürkün candan dostu ol • 
rnuştu. Bundan dolayıdır ki onun ölümü• 
nü Avrupa heyecan ile karşıladı, bizim 
J:adar değilse bile, bu hadise ile derin • 
den müteessir oldu. 

Sahlbsiz araziye 
Sahib olmağa 
Çalışan gazeteci 

Londracia Raddington sınıannda, 

200 metre murabba bir arazi parçasına 

kimsenin sahib çıkmadığı, aylarcaJ sc

nclerce arandığı halde canlı bir kulun 

r-:--......................................... -, 
1 Hergün bir fıkra 1 

Istediğim gibi ~-=ı 
Slcak olsa 

Bir turne esnasında meşhur bir ak
tör, bir ufak kasabada l.bkantaya gir
mi§ti. Çorba istedi. Lokantacı çorbayı 

• getirdi. 
- Olmadı, dedi, bu çarba soğtık; 

ben daha sıcak bir çorba isterim. 

LokantaCL gitti. Biraz sonra gene 
elinde k&e göründü: 

- Bu da soğuk, daha sıcak o!su-rı. 

LokantaCL aktör'e baktı: 
- Demin ıoğuk dediniz; götürdüm, 

bir kere daha ısıttım getiriyorum. Ge· 
ne soğuk diyo-rsunuz. Bir kere tatttnız 
mı da soğuk olduğunu anladınız? 

Aktör güldii: 
- Tatmıya ne hacet dostum, geti-

rirken parnuığının bir kaçını. çarbarıın 
içine sokup kdseyi öyle tutuyarmın. 
istedi§im gibi sıcak olsa parmaklarm 
yanardı. Çorbaya sokamazdın? Dah4 
sıcak bir çorba getir/ 

hak iddia etmedi~ni gören açıkgöz ga • '\. ...................................................... ./ 

zetecilcrden biri, hemen oraya giderek Gart· Kuper'l·n kariSI 
bir çadır kunnu~, orada yaşamağa baş· 

lamıştır. İngilizlerin yazılı olmayan Bu güzel, güzel 
kanunlar,na göre, sahibsiz bir arazide dlduğu kadar da 
12 sene bilafasıln oturan herhangi bir iri gözlü genç ka· * vatandaş oranın sahibi addolunduğun· dın, senede 75 
dan bu tngiliz gazeteci de 1 ı sene 360 !})in hıwliz lir~sı 

Bu teessürün yanıbaşın.Qa ikinci bir • . . ka7ıanan, ve bır .. 
duygu daha vardı: Acaba, Atatürkil l~im gün sonra burayı kendısıne mal ede • çok Havva cins • 

Çocuğunu 
Çingenelere satan 
ln.'lafsız ana 

Canavar ruhlu blr ananın 6 yaşla· 

r•ndakl oğlunu 5 lira mukabilinde Çin· 

genelere sattığını, çocuğun iki gün 

sonra yürüyerek evine döndüğünü bu 

sütunlarda yamıışblk. Şimdi, İngiliz 
gazetelerinin ilk sayfalarında bu se

vimli çocuğun macerasını okuyan ve 

36 yaşlannda bulunan bir bekAr, ziya

de51le müteessir olarak, insafsız ana· 

ya müracaat etmiş ve çocuğu evlad e

dinıniştir. Sevimli yavruyu, şefkatli 

babalığı ile birlikte görüyoruz. 

İkinciteşrin 16 

Sözün Kısası 
-····-

Değişen nöbet 
IL Talu 

IE5) ugün, yıkılmış bir kAlnat maıııı1 
lg) zarası arzeden muazzam ta-o 

butunun önünde kan ağladığımız Atamı1 
zın §U sözleri hall kulağıında çınlamaıt.l 
tadır: 

- Kurduğumuz devlet ebcdidir! Onuıt 
başı ucunda, gelecek nesiller nöbet de-, 
~iştire de~~tire, Türkiye Cürnhuriyetini· 
chediyete ulaştıracaklardır. Türk mille-: 
tinin bugünkü varlığına nasıl iman edio-, 

Yorsam onun istikbalinden de, ayni kuv•. 
' ı 

vetle eminim!. 
Henüz, büyücek bir köyden farkı ol

mıyan o tarihteki Ankaraya nasılsa gel• 
miş bulunan Parisli gazete muhabiri, 
CaDkayadaki mütevazı köşkte, bırkng 
gundenberi Reisicümhur sıfatını iktisali 
eden muzaffer başkumandanin mülaknt 
etmek şerefine nail olmuştu. 

Onun nur saçan huzurundan berabf'ICE! 
çıktık .. şehre inen tozlu yolda, iki taraf.. 
taki çorak kırlara baka baka yUrüyor
duk. Fransız meslekda§IID birdenbire ar-

1 

kasına döndü. Bir karta! yuvasını andı-o 
ran Çankayaya h.ayran bir nazar atfettL 
Sonra da bana hitab ile, dedi ki: 

- Şefinizin benim üzerimde en çol: 
tesir bırakan hususiyeti, milletme olan· 
itimadıdır. Karşılıklı olduğunu ll].lişahe-o 

de eylediğim bu itimad sizin en büyült 
kuwetinizdir. Ve bu kuvvet sizde old•ı'kıoo 
ça sırtınız yer gelmez! Gazi ve sizler teli 
bir vücud, tek bir kalb ve tek bir dimn~ 
te~kil ediyorsunuz. Mütemadiyen o mi1-
letinden, millet ondan bahsediyor. Hiçbir. 
zaman, hiçbir milletin, başındaki şefe 
karşı bu derece bağlılığı görülmemiştir. 
Ve bu ba~lılık o kadar sıkı ve o kadar sa .. 
mimi görünüyor ki, Gazinin son sözle-
rindeki hakikate ben de iman ettim: Ge
lecek nesiller nöbet değiştire değlştire, 

yeni doğan bu cUmhuriyeti ebediyete 
gerçekten ulaştıracaklardır! 

* Geçen cuma günü, ak saçlı ve ak yiizlO. 
İsmet İnönünün o vakur simasile Mecli5 
kürsüsüne, and içmcğe çıktığı esnarla, 
on beş yıl evvelisine aid o hatıra, pPrişaıı 
di:mağımda o saat canlandL .. 

Dışarıda, Meclis binasının önünde va. 
civarında, acıların en acısile gözyaşıarı 

:ıkıtan ağır başlı, temkinli, cefendi:. bit 
millet, yeni şefin seçimindeki isabetı için 
için duyarken, İnönü kahramanının, mU· 
lot kürsüsünden, asil scsi yükseldi: 

c- ReisicUmhur sıfatile, Cümhuriye-> 
tin kanuniarına ve hakimiyeti milliye e.
ı;aslarına riayet, ve bunları müdafaıı.~ 
Türk milletinin saadetine sadıkane v(f. 
bütün kuvvetirole sarfı mesai, TüTk deV.., 
Jetine tcveccüh edecek her tehlikeyi k~. 
mali ~iddetle men, Türkiyenin şan ve şe-' 
refini ilô.ya ve deruhte ettiğim vazife.., 
nin icabatma hasrı nefsetmekten ayrıi·ı 

istihlaf edecek? Onun yerine geçecek o- cektir. lerinin pek be-
lan zat, Türkiyeyc nasıl bir siyaset isti - Gazeteci·. "'endigı~ · sinema B • • k d run· r .• , 5 urnunu tamır ettıren a ın :tameti getirecek? Acaba Türkiyenin me- yıldızı Gari Ku • Esasen biitün tertemiz mazisini, saJ11'1 

mıyacağuna namusuro üzerine söz vcri"ı 

deni hareketi ve sulh bekçiliği yalnıı A- - Zarar yok, beklerim! demekte • per'in eşidir. derhal koca buldu döktüğü bu §eylerin uğuruna canla, ba~la, 
tatürkün şahsı ile kaim bir siyaset miydiJ dir · Garti: cKarım· vakfcderek milletin kalbinde ebedi se\': 
yoksa bu, Atatürkten sonra da devam e • Resmimiz delikaniıyı çadınnda gös· na çok mes'u .. fngi!terede bundan 16 yıl evvel, gi. hürmet ve minnet duygularına ha~ 
cecek miydi? tcriyor. duz. Peşimden merdivenden düşen bir kız, çehresin - kazanmış bu .kahraman asker ve büyiitıl 
Avrupanın zihni bu sualler kar ısmdn, koşan kad~ar den birçok yPralar almış, bu arada devlet adamının o anda, harb mevkiinde. 

d d · · d - d .. cbcbi baslttir: Onu pek iyi tanıyor, i~ :ı.. n1 I ,,. 
biraz a en işe ıçın e, rnutema tyen "' 1JeDİ ya ış an ı- burnu da ezilerek güzelliğini harab nöbet değiştiren bir gazanierden farı-

ı ı d H tt A .. 1 başında görmüş, fikirlerini tanımtş, si • 1 K d'l 
meşgu o uyor u. a a son zamcın ar - yor ar. en ı e • etmişti. Şinıdi gayet zor bir ameliyat yoktu. 
da, Atatürkün §ifa bulmaz hastalığından yasetini anlamış, kendi şahsına karşı tam rine avuçlaruru . ' . Atatürkün on beş yıl evvel ParisE g8"ı 
haberdar olunca, Avrupa matbuatı onun bir emniyet ve ltimad duymuştur. yalarnalarını tav- g~çıren genç kadın, kolundan kesılen t • sö 1 d.v. .b. Tü ki c··-ı-tı• . . ze.ecıye y e ıgı gı ı: r ye unu• 
yerine kirnin gelcce~ rneselesile meşgul Şu halde Millet Mecli!i, İsmet İnönünü siye eJerim!:ı~ demektedir. bır et parçasi1e, kaburga. kemiklerın· riyetinin başı ucunda, onu birkaç gUd 
olmıya bile başladı. Yukarıdaki izahata .;:eçmekle, sade dahilt siyasetimiz, dahil- den biı 1ancsi1e düzcltilen burnu saye- E>vvellsine gelinciye kadar oldu~u gibfa 

göre de Avrupanın bu sual ile zihninl de sük\in ve istikrar içinde çalışma ve 4 /utbolcü için 600 bin sinde eski gü1elliğine kaVUiffiU~ ve ayn! kıskanç ihtimarola koruyacak, nıı.ııı; 
yermasını tabi! görmek lAzımdır. teraküm yapma arzularmuz bakımından lira sarfeden klüp hastaneden çıktığı gün de zenginliği- temel tehlike ve tecavüzlerc. karşı. a~Jl 

Atatürk ölüp te yerine İsmet !nönO - değil, devletin başına Avrupaya da em- le meşhur bir Amelrikalı ile evlenmiş • ceHidetle muhafaza ve rnüdafaa eoere 
nün seçildi~ini ö~rendi~ zaman da Av· niyet, itimad verecek bir şahsiyeti getir - İngilterenin meşhur futbol takımla- ı· yeni bir nöbetçi var. 4 rupa memnun oldu. Bu memnunıyet, bel- me bakımından da isabet etmiştir. Hiç rmdan Aston Villa, kadrosuna lazım ır. Ve onun da etrafında, hale ve istikbal~ 
ki bizim naınımıza değildir; kendi nam. ı:übhe yok ki, bu bakımdan da İsmet !nö- ı ı Id d b·ı k k ü yi 1 d ı. tarnamile inanç getirmiş yekviicurl b 

:r o ::.n oyuncu arı e e e e ı me için ları elde etme ·zere Z.ll em~tlr. . ordu, bir Tü"rk rnillcti'. E. raı .. a ... 
!nrına da olsa zarar yok, biz memnun o- ·· At t~ kü 1 tihlAf tmeğe yeg"ne nam b .. d · d 600 b Tü. k ı · h d b" nu a ur s " e tt • u cesın en in r ırası tahsi- Aston Villa. da a geçenler e, ır o· ........................................................ . 

lu;:~n Avrupa matbuatı İsmet İn<Snün- zed olan bir devlet adamı idi. sat ay!rm~tır. Klüp idare heyeti reisi: ynncu iç~n tam 60 bin Türk lirası ö - T A K V 1 M 
den hem memnuniyet ve hem hürmntle Muhittin Birger. cDaha 4 oyuncuya ihtiyacımız var. On- demişti. 
bahsediyorlar. Bilmem, bunun sebebi:'ıi ~:::;;;:;;;;;::;;;;;;;;;;::;;;;;::;;;::;;;;;;::;;;;:;;;;;::;;:;:;::;;:;:;;;;;;:;::;;;;;::;;;;;;;::;;;;;;;;;;::;;:;;;;:;;;::;;;;;;;;::;;;;;::;;;:::;:;;;:::;;;:;::;;;;;:;:;:;;;:;;;;;;~:;:;:;;;::;;;;;::;;:;:;::::;;;;::;;;;::;;;;;;::;;;::;;:;::;;;;;;::;;=:~ 
uzun uzadıya anlatrnıya ihtiyaç var mı? 
İsmet İnönü, Atatürkün en yakın ar • 

kadnşı, onun fikirlerinin ve ruhunun en 
yakın sırdaşı olduktan ba~ka, onun ya
rattığı eserin· her cebhede ve her sahada 
bizzat yapıclSl ve müdiri olmuştllT. A
tntürkün başladı~ı işi aynen ileri götür
mek ve onun dahilde sulh ve çalı~ma, 
kültür ve medeniyet yürüyüşü, hariçti' 
sulh bekçiliği siyasetini daha feyi1.li in • 
kişnflarla devam ettirmek siyaseti İsmet 
İnönünUn kendi siyaseti olacaktır. Avnı
pa, yeni Cümhurreisimizdcn memnıındur, 
ondan hürmet ve sitayişle bahsediyorsa 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMA! 
Hükfunet çorap i~fnden sonra kontrpllık işini de ele aldı, 

birincisinde oldu~u gibi ikincisinde de hile yapılrnasmın 

önüne geçmek için çalı§mıya başladı. Fakat anla~ılıyor ki, 
arkasından ko§Ulacak mesele yalnız bunlardan ibaret :iP. -
ğilcüı Mesela dün bir arkadaş derd yanıyordu: 

-- Bir yatak odası takımı almak istedim, bir çok ma~a
zaları dolaştıktan sonra nihayet biri üzerınde karar kıldım. 
İyice muayene P.tmiış, her tarafını yoklamıştım, sağlaın gö
rür.üyordu. Parasını vererek aldım. Eve getirdim, yerlcştir-

ISTER INA N, 

dinı, güzel de duruyordu, hoşuma gitti, fakat aradan blr 
hafta geçmemişti kı, gardrop tahtasının evvela kabardığını, 
sonra çatladığını, en sonra da üzerindeki zhnnın dökiU· 
ı::ıiye başladığını gördüm, üstelik tavan tahtasını yoklamayı 
akıi cdememiştim, onun da ince bir zardan ibaret oldu~unu 
gönneyim mi? 

Biz bu hik~ycyi dinledikten sonra bir kısım esnafa çökeıı 
hıle ruhunun ı{Öründu~nden de derin oldu~na inandık, 
fakat ey okuyucu sen: 

ISTER INANMAl 
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_Romanya_ ve Yunanistan r Cumhurreisi lnönüne 'ı 
Krallarıle Prens Pol Kral Borisin telgrafı 

Başvekili n 
gençliğe 

teşekkürleri 
E 

e Bir hadiseden 
doJ an mii.him dav a 

Yazan: Selim Baflp Emeç 

Londrada buluşuyorlar 
Dün londraya varan Kral Karol ingiliz 
ve Yunan Krallari tarafından karştiandi 

londrada Türk - Ingiliz itila,·ına benzer bir iktisadi 
Ingiliz - Rumen ililafı im za edilecek 

Londra 15 (Hususi) - Romanya kralı ı Üç hükümdarın da İngiliz hükt1met ri -
~ıı.rol, beraberinde vcliahd Mişel ve ha-, calile temaslarda bulunacakları anlaşıl -
r:cıyc nazırı Komnen olduğu halde ru - maktadır. 
Rtin öğleden sonra Vıktorya ıstasyonuna Londra 15 - İngiliz rnatbuatı, kral 
llıuvasalnt etmiştir. Carolun ziyareti rnünasebctile menınu -
C Romanya hükümdan istasyonda Kral niyetini beyan etmektedir. Gazete!ı>rın 

orc, Yunanistan kralı Yorgi, harle-iye büyük bir kısmı Türk - İngiliz Wlafıııa 
fl<ltırı Lord Halifaks ile diğer hükümet benzer bir iktısadi İngiliz - Rumcn itıla-
erkanı tarafından karşıla~tır. fı imza edileceğini. tahmin etmekterlırler. 

leral Karol, selam resmini üa etien as- Times gazetesi, ccnubt Avrupadli mU-
~ert kıt'ayı teftiş ettikten sonra, kral him kararlar ittihaz edilmesi lazım gel -

re ile birlikte altı atlı saltanat araba - diğini hatırlattıktan sonra diyor kı: 
.sına rakiben Bukingham sarayına git - . . . . . 
lni§tir p Mi el . b b . d «Memleketinın hnrıcıye nazırıle bır -
·d~ h • rens ş ıse, era erın e Kent J'kt 1 k 1 kr 1 İn ·ıt · : 

Uku ld v h Id 'k' . b' b il ı e ge cce o an a, gı ereae sam.-
'h·· o· ugu a e ı ıncı ır ara a e i b' t' .. k ı· t' 'k' Ukürnd 1 t kib ed' rd m ır sempa ı gorece ve ıcare ın ı ı 
' ar an a ıyo u. lek t · · f dalı k'ld · k' 
' ı· k ral Karol, Bukingham sarayıncia kra- ~emtemie ıçıdn enek a!. 'd şb~ 1h e ınb tşla -

!Çe Eli b t .1 1 fınd .ını n e ec musaı ır ava u a -
k za e ı e prenses er tara an caktır.• 
arşılannuştır. 
~oınanya kralının bu resmi ziyareti üç Daily Herald, yazıyor: 

devam edecektir. cRomanyn bize daha çok miktarda bu~-
; Prens Pol da Londraya gidiyor C!ay ve petrol satmak ve bizden doğru -
tın~n~a 15 (Hususi) - Yugoslavya dan do~ruya daha çok miktarda İngiliz 
le ı .. ens Polun yakında Londrı:ı.ya ge- malı almak istiyor. Bunun için de Alman
ıı:~ını haber alan siyasi rnahfeller, Yu- yanın tavassutunu arzu etmiyor . Bu -
ltı ıstan kralı Yorginin de burada bu • :ıunla beraber, Romanya Almanyayı da 
'it nduğunu nazarı itibara alarak, üç şarki piyasalarından hariçte bırakmak istemi -
~~~pa hükümdarının kısa bir zaman yor. Yalnız Almanyanın nüiuzundıt bir 
l' nde birbirini müteakib Londrayı 7j - rpüvazene husule getirmek istiyor. Bu 
r:retıerine hususi bir ehemmi)'et atfet- cihet görüşmelerin başlıca mev7uunu 

ektedirler. teşkil edecektir. 

Ingilierede mecburi 
askerlik cereyanı arttı 

liiik" • b h A unıetın u ususta derhal karar vereceği ve yarın 
\'abi Karnarasında beyanatta bulunacağı söyleniyor 

g<ı.Londra lS (A.A) - Daily Express Yorkshire Post gazetesi, bir kere 
b· zetesinin bildirdiğine göre, mühim daha bu tedbirin lehinde bulunarak 
ır na 1 

kab· ıır ar grupunun ısrarı üzerine diyor ki: 
b~ne Yannk! içtimaı esnasında mec- c Mecburl askerlik h izmetinin tesis 
kiı- askerlik meselesini yeniden ted- edilmesi clzcmdir. İngiltere İmparator-

• edecektir. luğunun ahalisile ecnebi mernleketle -
!'a~abinenin bu hususta derhal bir ka- rin rnüdafaa çarelerini temin etmek ü-

Yertnesi d h ldir 8 zere ciddi tedbirler aldığımızı öğren -cliğ· e mu teme · . öylen -
1 

~ 
bıa~e göre Perşembe günü Avam Ka- me eri lazımdır. Fakat sırası geldiği 

·ctsı da zaman bu tedbirlerin tatbiki için de el-
llatt n bu rnesele hakkında beya - de hazır adarnlar bulundurmak lazım-

a buiunuiacaktır. dır. 

Pariste imza edilen FranSiz -Suriye 
itilatn:n belli başli esasları 

Ila . 
i-1~ . : rts 1 S (A.A.) H A "Clll - avas jansın -

.bul\ i . 
ltdatı .mza edılen Fransız • Suriye 
llhı _atile 22.'91938 tarihli muahede-

••ıer'I 
llıuaııakt Yctc konmasına mfuıi olan 
d.iıroi~•; a kalın:~ son noktalar halle --.,.:.r 

l3u ·r· 
ftı~hı::ı .. 1ebılafiarıa iki taraf aralanndaki 
t" ""') et] . unun en t<lnzim edecek olan sta-
1 rner· 

a. gecikr . ıyct~ konmasının daha faz-
8.ı~dan ;rılmcmesi menfaatle.ri iktiza
dir. 0 duğunu ınüşahede etmekte • 

d ~totokold . 
en alın a Surıye tarafından şimdi· 

~elini t nı~ş o!aıı V<" herkese din hüni
hu... ...~ın edep tedbirlerle bu hürri
~ '' ~VlUgJ" 
et-eec;; llnl~n olmıvanlann ~ehinde 

toitııd;ı ;eticeler kavdedilrniştir. Pro
~t'tlrirıe ve~nsa tarafından Suriyenin 
bl.t !tıenı rılen Fransız ~murlan ve 
tıtı{' el Urlar,n kndrosu hakkında hu· 
Qır. en anla~malar teyid edilmekte-

Sur:i 
~cı.nunı~~ ade~! merkeziyet hakkında 

sadakntle tatbik etmek hu· 

susundski arzusunu teyid etmekte ve 
Fransız lisanma tedrisatta şimdiki iş
gal ettiği mevkie muadil bir mevki ve
receğine dair teminat vermektedir. 

Askeri sahada iki taraf, aralarındaki 
iş birliğinin daimi esaslarını sarili bir 
şekilde tesbit etmektedir. 

----------------------
Dahi liye Vekilinin 
imzası 
Ankara 1 S (Husus!) - Cumhuriyet 

Halk Partisi Genel Sekreterliğini uh • 
de~inde bulunduran Dahiliye Vekili 
Dr Refik Saydam iki sıfatını tek sıfat 
halinde birleştirrniş, aradaki eve,. kcli
mcsini imzalarından kaldınnıştır. 

Çin - Japon ihtilafı 
Tokyo IS (A.A.) -Çin Cümhuriye

tinin yeni hükUmetinin icra komitesi 
rcısi Liang - Hung - Şih, Japon hükı1 -
met erkfinile görüşmek üzere Nankin
den Tokyoya gelııtiştir. 

Sofya 15 (A.A.) - Kral Boris, Rei
sicümhurlu~a intihabı münasebetile 
İsmet İnönü'ye tebrik telgrafı çek -
miştir. 

Ankaradaki Sovyetler 
Atatürk anıtına 

çelenk koydular 
Ankara 15 (A.A.) - Şehrırrizdeki 

Sovyet kolo:ı.isı, bugün saat 1 O da top
lu olarnk Ulus meydanında Atatürk 
Anıtma giderek üzerinde «Ankaradaki 
f'ovyet kolonisinden Atatürke~ ibare -
si ) azı h bir çelenk koymuş ve büyük 
Şefin hatırasını tazizen iki dakık& sü
kutu muhafaza etmiştir. 

Fransada matbuata aid 
iki kararname 

Ankara 15 ( A.A.) - Başvekilin 'Ü· 
niversite Rektörü Cemi! Bilsele yazdı
ğı bir telgraf sureti: 

Matemli günlerimizde Üniversiteli
lerimizin yoptıkları gösteriyi yakın • 
dan takib ettim ve büyük iftihar duy· 
dum. İnkılab gençliğinin bu asil hare
ketlerinden dolayı kendilerine teşek -
kürlerimin bildirilmesini rica ede -
rim. 

Başvekil Celal Bayar 

Daimabahçede 
ziyaretler saat 10 da 

başladi 
Büyük Önderimiz Atatürke Istc:lnbul 

hcılkı tarafından yapılacak son tazim zi • 
yareti bu sabahtan itibaren başlarrıştır. 

Ziyaret programını dünkü gazetE'.erde 
okuyarak öğrenen halk, göz yaşları için
de bu sabah erkenden yollara dbkülmÜ§ 
''<.> Daimabahçenin önünde toplanınağa 
h:ışlamıştır. Sarayın etrafı, yollar Büyük 

Paris 15 (AA.) _ Resmi ceride, t\tatürkün aziz na~ını harnil olan tabutu 
Hariciye Neıaıetine aid iki kararna • :z.iyaret etmek üzere, toplanan haık küt -
mc neşretmi~tir. Birinci kararname, bir !clerile hıncahınç dolmu~tur. 
d::ı.vanın beynelmilel akisler tevlid et - Yapılacak törene saat ondan itıbarcn 
mesi ihtimali mevcud bulunduğu za- lkışlanmış bulunmaktadır. İstanbul vi -
man hafi olarak rüyet edilebileceğini layetinde bulunan teşrüata dahil askeri 
natık bulunmaktadır. İkinci kar:ırna - rrkfm, tcşrifata dahil mülki erkan. rek -
me mucibincc Hariciye N azın, gazete-! tör, dekanlar ve profesörler başta olmak 
lerden b:risi tarafından bir ecnebi dev- üzere Üniversite ve yüksek okul talebe
le! reisine karşı hakaretli bir lisan !eri, komutanları, öğretmenleri ve sübay
kuUanılmast halinde bu gazete hakkın- ~arı başta olmak üzere harb akadE>nıisi ve 
da ceza tertib edebilecektir. müteakibcn yedek sübay okulu talebeleri, 

Cenubl Afrika Mür'afaa 
Naz1r1 Beriine gidiyor 
Londra 15 (Hususi) - Müstemlekat 

· Nazın Makdonald ve diğer hükumet 
er'i{ani le miizakerelerine devam eden 
cenubi Afrika milli müdafaa nazırı Pi
row, perşembe günü Beriine gidecek -
tir. 

Pirm'', ~rlinde Hitler, Göring, er • 
kanıharbiye reisi General fon Kaytel 
v~ diğer hükumet ricalile temaslarcia 
bulunacaktır. 

Mareşal Göring, Pirow şerefine bir 
av partisi tertih edecektir. 

Macar kabİnesi 
istifa etti 

Peşte, 15 (Hususi) - Bugün öğlE'den 

ronra Kral Naibi Amiral Horty tarafın
dan kabul edilen Ba~vekil İmredi, hüku
rnetin istifanamesini na:be verrnistir. 
İmredinin, yeni kabineyi kurma~a tek

rar memur edileceği muhakkak sayılmak
tadır. Yeni kabinede tali değişiklikler 
yapılması muhtemeldir. 

·Samsun emn·y~.t müdürü 
CelAl Sezin ölümü 

Halk Partisi erkanı, Halkevleri idare he
yE-tleri, mali. ticari ve idari teşekküllerin 
!leri gel<."'l erkanı, izciler ve müteakibcn 
saat on dörtten itibaren halk katafalkın 
6nünden berayi tazim geçeceklerdir. 

Bu tazim geçidi yarın ve öbür gün saat 
!O dan itibaren saat 24 e kadar mektebli
!C're ve halka inhisar ettirilecektir. 

'faziın ziyareti bütün mektebliler 
tarafından yapılacak 

Atatürkün aziz naşları Dolmabalıçe sa
rayında bütün mektebliler tarafından zi -
yaret edilecektir . 

Dün bu münasebetle İstanbul Maarif 
Müdürlüğünde bir toplantı yapılmış, 

mektcblerin ziyaret. günleri tesbit edil -
miştir. 

Cumartesi günü yapılacak cen;ıze rne
rasimine şehrimizdeki bürun mekteb ta
icbeleri iştirak edecek ve pazartesi günü 
mekteblcre devam edilmiyecektir. 

Viiiyetİn tebliği 

İstanbul 15 (A.A.) - İstanbul vtlAye • 
t!nden: 

1 - Atatürke yapılacak tazım ziyare
t:nde teŞrifata dahil olan askeri zevatın 
l:üyük üniforma ve mülki erkanın ca -
ket atay ve silindir şapka, 

2 - 19 sonteşrin~e yapılacak cenaze 
merasiminde de gene teşrifata dahil as
!:eri zevatın büyük üniforma ve mülki 
(·rkanın siyah yelek ve beyaz boyunbağı 
ilc frak ve silindir şapka giyeceklerinin 
:Tan huyurulmasını İstanbul valisi Ana
dolu ajansından rica eder. 

IF:!!!! enç Alman sefaret memuru • 
~ nun Pariste uğradığı suikas • 

din bütün cihan vicdanında uyandır • 
dığı teessürün derinliğinde herkes rnüt 
tefiktir. Fakat kolektif bazı milli taz· 
yiklerin ötedenberi bu nevi aksülfımel
ler uyandırdığı da görülmemiş değil -
dir. Büyük harbin sonundanberi dün ~ 
yanın muhtelif kö~elerinde buna ben· 
zer vak'alara bir hayli tesadüf edil -
miştir. 

Veni:zelos'un, Hatman Petliyura'mn, 
'Sovyet mümessili Doırofski'nin düçar 
oldukları tecavüz1er, bu orada zikre -
dHebileceklerin birkaç yüzde birini teş 
kil eden kanlı, müessif hadiselerdir. 
Kolekta mi1li tazyiklerin cihan efka· 
nnda uyandırdığı akis ne kadar elim 
ise, bu gibi hadisattan doğan münfer!d 
ve gayricaiz intikam hareketlerinin vu-
kuu da o nisbette rnüessif ve menfıır -
dur. Nitekim Pariste patlnyan ve bir 
Alman S('faret mümessilinin hayatına 
mal olan hadisenin aksi tesiri, bütün 
Alman topraklarında oturan yahudi ır-
kma mensup insaniann yaşama ve ça· 
Jışma vaziyetlerinin inanılmaz bir su • 
rette şiddetli bir takyide tabi tutul· 
masını intaç etmi~ir. 

"Bu hareketin biri ne kadar kabiU 
tasvib değilse. öteki de, o kadar kabul 
edilebilmekten uzaktır. Beşerin bu çal· 
kentılı hayat devresinde, insan, gayrt 
ihtiyart cnereye gidiyoruz?• sualini 
sonnaktan nefsini alı'koyamıyor. 

* 
Almanyada alman tedbirleri İtalya· 

da yahudilere karşı tatbik edilen yeni 
kavıdlar takib etmektedir. Bunlar, o 
kadar siddetlenmi~ir ki, adeta bu iki 
memleket, yahudi1ik için hannabile -
cek topraklar olmaktan çıkmışlardır. 
Ari olmıyan bir in~anla evlenen bir t -
talvanm izdivacının keenlemyekfın sa
nlması, alınan tedbirlerin şiddetine 
bir misal olarak ı.ikredilebilir. Halbu· 
ki Katolik olan Jtalyada medent hayat 
kilise kanunianna tabidir ve evlenme 
ve ayrılma gibi hayatın tabii hadise!e
ri üzerinde papa1ığın mutlak hakimi -
yeti vardır. Bu sebebiedir ki Faşist f. 
talyanın husust hayata soktuğu kayıd· 
}ara ilk i-tiraz eden papalık olınu~ ve 

böylece. faşizrr. He papalık, hiç bek -· 
l<"nmedik bir sebeb yüzünden karşı 

karşıya gelmislerdir. Irkcılık, dünya -
da mühim bir tahavvül yapıyor. Te7.a' 
hürlerini görmek cidden şayanı dik 
kat olacak - Selim Ragıp Emeç. 

Beynelmilel Avetlar 
Cemiyetinin taziyeti 

Şehrimizdeki Avcılar Cemiyeti de·Bey
nelmilel Avcılar teşekkülünün başkanı 

Kont Adiks'ten Versay mahreçlı bır 

telgraf almıştır. Bu telgrafta, Kont Adlks, 

Samsun (Hususi) - Geçenlerde ölü -
oünü haber verdiğimiz polis müdürü Ce
lal Sez, vazifeşinaslığile tanınmı~ ve her
kese kendisini sevdirmiş, tam manasile 
ır.ütekemmil bir cümhuriyet memuruy· 
du. Samsun rnatbuatı, değerli polis mü -
dürünün ölümü sebebile bir çok yazııar 
neşretmişlcrdir. Celal Sez, Samsuna ge • 
lelidenberi emniyet işlerine tam bir dü -
zen vermiş, Samsun vilayeti emniyet iş
lerini örnek bir hale koymuştu. Cena?.(> • 
sinde bulunan kalabalık ve ölümünün 
verdiği teessür, bu verimli çalışmaların 
uyan·dırdığı müsbet tesirierin bir netice
sidir. Celal Sez aslcn Üsküdarlı idi. tc; -
tiklal harbine iştirak etmiş ve yüzbaşıhğa 
kadar yükselmişti. Vazifesinde mukad -
dem bir memur olduğu kadar da iyi bir 
arkndaştı. Muhtelif vilayetler emniyet 
müdürlüğünde, bulunmuş, kendisini her
kese sevdirmiş, tam bir meslek aşkile işi
ne sarılmış, geeeli gündüz.lü vazife~ ha . 
şında çalışmış bir insandı. Mezarı başın
da herkes ağladı ve geçende de yazdığı • 
mız gibi vali Fund Tuksal çok beliğ hir 
ifnde ile Ce!Alin meziyetlerini vazıfesc
verliğini anlatan slSzler söyledi. 

Stoyadinoviç 80 bin kişiye milli matem münasebetile Türk Avcılar 
Cemiyeti azasına ve Başkanına samimi ta· 

hitab etti ziyetlerini bildirmektc ve Türk milletine 

Belgrad, 15 (A.A.) - Akşam çıkan karşı duyduğu dostluk ve se..rnpatiyı kay 
bütün gazeteler sabah refikleri gibi ilk detmektedir. 
sayfalarını No\risad şehrirıd.e akdedilen ······························u·········· .. ················· 
Yugoslav Radikal birliğinin içtirnaına T E Ş E K K Ü R 
tahsis etmektedirler. Bu şehirde Baş
vekil Stoyadinoviç, 80,000 kişinin hu
::urunda şiddetle alkı~lanan bir nutuk söy 
lemiştir. 

Şilede yeni tayinler 
Şile (Hususi) - Hususi muhasebe me

nıurlarından Sermid, İstanbul Kull'kap! 
idaresine tayin edilmiştir. Yerine Muh -
sin isminde bir memur gelecektir. 

Kaza veterineri Cevdet Vanlıgıl de İs
kilibe tayin edilmiş ve mahalli mcmuri
yctine hareket etmiştir. 
Kazamız köyclilük işleri mcmurluğ11nn 

Ziya Vehbi Altur tayin edilerek b!traya 
gelmiş, yeni vazifesine başlamı§tır. 

Eski Darphane müdürü merhum HBCıı 
İhsan'ın eşi annemiz Bayan Fntma Fer· 
:net'in ölümü rnünasebetile gerek cemıze 
merasimine lutfen teşriflerile oizı rnin
netta bırakan, gerek yazı ve sözlerile 
clemimize iştirak buyuran zevnta kt)'t
mctli Son Postanın tavassutile aleni §Ük· 
ranlanmızı arzediyoruz. Kabulünü di• 
le riz. 

Oğulları: 

Mallye VekAletl 
Hukuk Milşavir mu
a vını Ham it çiftçi -
o~ lu, 
, Feshane şirketın
den Sildullah s;ift~l -
o gl u. 

Damatı arı: 

Dlvanı Muhase • 
bat aznlı~ından mil
tekald Hasan Zeld 
Ap ak. 

Son Posta snhlb -
lerinden Selim Ra • 
gıp Emeç. 



SON POSTA 

Eminönü meydamna Yenicamiin tarzı Hisar önlerinde iki 
mimarisine uygun binalar yapılacak vapur çarpıştı 
Me ydanın 
binaların 

açı lması için ikinci planda 
istimlak muamelelerine de 

yıkılacak 
başlandı 

Eminönü meydanının açılması için ikin 
<'i planda yıkılacak binaların ıstimlak iş
lcrile meşgul olunmaktadır. Birinci pUm
da yıkılan binalara istimlak bedeH ola -
rak gönderilen paradan iki yüz bin lira 
tasarruf edilmişti. Bu para ile Balıkpa -
zarında İzzetpıışa camiinin önünde bu • 
lunan a-dadaki binalar istimlfık edilecek 
VE' bir iki güne kadar bu binalarm sa -
hiblerine tebliğat yapılacaktır. 

İk"nci planda yıkılacak binalar bu a
dada bulunanlarla Emlak Bankasını!'\ bu
lundu~u adadaki binalardır. Nafia Vekfı
letinden temin edilecek para ile istimlfık 
muameleleri ilerletilecektir. 

Milleferrik: 

Denizbankta yeni m esai 1aatleri 
tesbit e d ildi 

Denizbank, umum mfrdürlük teşkilatı 

ve !stanbul şubesi için bugünden itiba -
ren tatbik olunmak üzere yeni bir mesai 
ınati tesbit etmiştir. Buna göre umwr. mü 
dürlük teşkilatı memurları sabahları 9 
dan 12 ye ~adar, öğleden sonra 13.30 dan 
17 ye kadar çalışacaklardır. İstanbul şu
besinin gişe saatleri 9,30-12, 13,30-16 ya 
kadardır, Akşam çıkış saati olan 1'7 de 
günlük işlerini bitiren memurlar çıka -
bileceklerdir. Diğer memurlar günlük iş· 
lerini bitirinciye kadar bankada kalacak
lardır. 

Gümrüklerde: 

Gümrük muhafaza genel komutanı 
dün ~ehrimize geldi 

Gümrük muhafaza teşkilatı genel ko -
mutanı General Seyfi Düzgören, diin An
k aradan şehrimize gelmiştir. General 
Seyfi öğleden sonra muhafaza başmüdür
lüğünde bir müddet meşgul olmuş ve 
muhtelif işler hdkkında başmüdürden 

!zahat almıştır. Genel komutan sehıi -
mizde bir kaç gün kalncak ve muhafaza 
teşkilatında teftişler yapacaktır. 

Askerlik işleri: 

Şubeye davet 

Fatıh Kaymaknmlı~ından: 

ı - Deniz gfiverte binbaşısı KamU o~lu 
Kemaledd!n 1464. 

2 - Deniz güverte blnb~ Mehmed o~ · 

lu Mehmed All 1230. 

3 - Deniz makine binbaşısı Salih o~lu 

Hamza Trabzon 1690. 

Yukarıda adları yazılı üç emeklinin §u be · 
ye mürncaatıer11Hin olunur. 

Toplantılar: 

Etıbba odasında bir toplanh 

Türk Mlkrobiyol<ıjl Cemiyet! taratmdan 
tetanoz protllaks1sl mevzuu üzerinde ayın 

17 ncı günü Etıbba Odası salonunda blr 
toplantı yapılacaktır 

Verem d·spenserin·n bir hitab1 
A!dı~mıız varakadır: (Faklrllk) ve eve -

rem) gibi lkl büyük acı Içinde kıvranan ı:a 
valhlann merhamet bllmlycn kış günlerin
de çekttkleri sıkıntı ve çarpışmak zarure -
ttnde kaldıkları zorlukları vaktinde karşı

lamak ve onlara herşeyden evvel muhtaç 
olduklan gıda clhet1nden yardım etmek gibi 
yül:.sek insanlık hislerini her yıl oldu~u glbl 
bu yıl da Izhar ederek !aklr ve zayıf vercm
lllerimize .ver11mek fizere 10-11-938 de 100 

kilo balıkya~ı gönderen sayın profesör, avu
knt İbrahim All Erbcrke zavallı yoksul ve
remlUer namına teşekkürü blr vazife bllcn 
Cnl!alo~Ju verem dlspanserl b~tababett; bu 
yüksek lns:ınl zevkten dl~er varlıklı yurd
daşların!ızın da uzat kalmıyarak bu mühim 
yardıma k tılm:ılnrına 1ntız:ı.rda bulundu
t anun hatırlatılınasına sayın gazetenlzln 
del!Uetlnl rica etme~l insanlık borcu sayar. 

Verem disıxınserl baştabibi 

Dr. lU. TalU ÖZkan 

Bilahare Mısırçarşısı ile Balıkhane ara
sındaki binalar da kaldırılacaktır. Bele -

diye meydanm etrafında meydandan ha -

riç olarak yirmi metre genişliğındekı sa

ha üzerinde bulunan binaları da yıktı -
racaktır. Bu suretle meydanın etrafmda 
yirmi metre derinlığinde belediyenin ar
saları bulunacaktır. İstanbul beledıyesı 

meydanın etrafını güzel ve Yenicı:ımıin 
tarzı mimarisine uygun binalarlu süsli • 

yecğinden bu arsalar bilahare apartırnan 
vesair bina yapacaklara· satılacak veya 

buralara belediye tarafından binalar 
yaptırılacaktır. 

Polisi e: 

Çocuk ~n~ürten bir dok tor 

yakalandı 

Dün, znbıtaya tanınmış bir doktorun 
mlidahalesilc bir çocuk düşürüldliğü 

ihbar edilmiştir. 
B€yoğlunda Bostanbaşında Çukur -

cumacamii sokağ!nda 12 numaralı ev
de oturan seyyar slitçü Mehmed, beş 

aylık hamile bulunan kansı Hediyenin 
iki gün evvel bir doktora giderek mu
ayene edildiğini ve doktor tarafından 
ve .. ilen rerete ile yaptırdığı ilacı ka -
r1s1 içtikte~ bir milddet sonra ~ ay -
lık çocuğunun ölü olarak dliştü~nü 
bi1dirmi~ir. 

Ka-dın Haseki hastanesine gönderil
m:c;, ölü çocuk Morga kaldınlmıştır. 

Suçlu dokt()r derhal tevkif edilmiş 
ve tahkikata bas'lanmıştır. 

Hususi l:ir otomobil bir çocuğa 

ÇMph 

Diin. 1 44 1 numaralı husus! otomo -
bi1, Kuruceşme tramvay caddesinder4 
geçmekte iken Ahmed isminde 8 ya -
şmda b!r çocuüa çarpmış ve çocuk ha· 
fifce Yara ıanmıshr. 

Şoför hakkmea tahkikata başlanmış-
tır. 

De~izde bir cere d bulu "'\du 

Di.in ~PCE', Galatcıda Mumhane ,güm· 
rük muhafaza memurları deniz üze -
-inde bir insa"l cesedinin sul~rın akın
tıc:;·nrla sürüklenmckte oldufuınu gö • 
rc:ek ıahıtava haber vermisleroir. 

Cesed. nö1is be~(nci subesine aid bir 
motörle ~1htııııa ı!etirilmis. üc;tübac:ı a· 
ranmıs~a da hü"iuetini tayine yarav3-
cal{ birst"v buıurıamcımıstır. On S€1dz. 
virııi vac:l:mnna tahmin edilen cesedin 
bilfıhare Moiı ic;mtnde bir Muqeviye nid 
oı=u rru an la~ılwı~tır. 

Moizin ne suretle denize düsüo bo -

1
. ğulduP.u ha'kk•nda ayrıca tahkikat va
m \'luılrtadır. 

Yanmamı~ l ·ömürden iki kişi hayıldı 

Evübde Nişancı Ermeni kilisesi kar
sısmda veni melcteb vanında oturan 
-~bdürra-hman oğlu Halil ile arkadaşı 
Fethi dün gecP sanl 24 te buzhane için
deki oda]arına aldıkları mangalın ivi
cc yanmamış oımas~ yüzünden h er iki
sine de bavgırı!,k ~elerek kendi1erin • 
den ,ı(.'cmişlerdi:-. Fethi mangalın iis· 
tüne düşerek kollan yanmış ve t edavi 
ı:ılt•na alınmı~tır. 

Bir otomobil bir çocuğa çarpb 

Şoför Hikrneti!ı idaresindeki 290 3 sa· 
yılı otomobil dün Aksarayda Yusuf -

pa~a caddesinden geçmekte iken, civar 
')Oka'k1rırın birinden koşarak çıkan ve 

Al:snrnyda Ke~ehatun mahallesi Ca • 
mi solrağında oturan K amil ismindeki 
çocuğa çnrpmıştır. 

Çocuğa hiçbir ~y olmamış, ' şoför 
vakalanarak tahkikata baş1anmış'tır. 

Bir a dam ' 1.calb sektesinden öldü 

Evv("1ki ge~!' S irkecide İstasyon ote
linde m;safircten bulunan Mehmed 
Özcan isminde biri, odasında otunnak
ta iken, birdenbire fenalık gelerek ye
re düşmüş, biraz 1onra kalb sektesin
den ölmüştür. 

Ingiliz ve Yunan bandıralı 
olan her iki vapurun da 
baş tarafları parçalandı 

Evvelki gece saat 22 de Hisar önlerınde 
bir deniz kazası olmuştur. 

Karadenizden gelmekte olan Yunan 
bandıralı ve zahire yüklü 2214 tonluk Hc
Jatras vapuru, Selanikten Köstenceye gıt
mekte olan İngiliz bandıralı Polo vapu -
rilc Hisar önlerinde karşılaşmış ve iki va
pur şiddetli bir surette çarpışmışlardır. 
Müsademe sonunda Helastras ve Polo 
vapurlarının baş tarafları parçalanmış • 
tır. Vapurlar yollarına devam edeır.iye -
cek bir halde bulunduklarından ?olo Bü
~·ükdere, Helastras ta Besikta§ önlerinde 
demirlemişlerdir. Müsademc esnasında 

nüfusça bir zayiat olmamıştır. Deniz Ti
careti Müdürlüğü kaza hakkı.nda ta!ıkı -
kata başlamıştır. 

T epebaş1ndan Halice 
kadar uzanan saha 

nastl imar edilecek ? 
Bcled:ye Tepebaşında Perapalas oteli

nin arkasından başlamak üzere Halice 

:{:ıdar devam eden sahayı modern şekil

de tanzim edecektir. Perapalasın arkası

na bir kule yapılacak ve bu kuleden Ha

lice kadar amudi olarak kısmen mcrdı -

vcnli, kısmen beton bir yol inecekt~r. Bu 

yolun Şişhane karakolu cihetine modern 

ve kapalı bir yüzme havuzu yapılacak, 

diğer istikametinde bahçe vücud getiri -

ıecektir. Kapalı, sıcak ve soğuk sulu ha. 

vuzla Haliç arasında çocuk bahçesi yapı
Jc.caktır. Bu sahanın etrafı kamılen a -
ğaçlandırılacaktır. 

Kulenin altında yapılacak ikinci ve a
cık havuzun suları nmudi yolun ık; tara
!ından şclaleler teşkil etmek suretile Ha
lice açılacaktır. Belediye imar ~ube:;ı 

plana son şeklini vermektedir. 

Donantnamız 
liman:m1za ge'di 

Bir müddettenberi Karadenizde bulun
makta olan donanmamız başta Yavuı ll· 

r.ıiral gemisi o} uğu halde limanımı'la 

dönmüş ve Haydarpaşa açıklarına de -
r:ıirlemişlerdir. 

Kocasının taban ca sını 
karıştıran bir k~-:\dın 

vurular~k öldü 
Dün gece kocasının tabancasını karı§ -

tıran bir kadın vurularak ölmüştür. 

Küçükpazarda Hoca Giyaseddin ma -

hallesinde Maslak sokağında 9 numaralı 

evde oturan ve Demirtaş mahallPsinin 

bekçisi bulunan Ccmnlin karısı KfüniiP. 

ismindeki kadın, dün gece saat 20,30 da 

odanın duvarm da asılı bulunan kocRsına 

aid toplu tabaneayı eline almış, ba?t yer

ler ini karıştınrken tabanca birdenbıre 

patlamıştır. Çıkan kurşun Kamilenin sol 

gözüne isabet etmiş, kadın kanlar içinrle 

yere yuvarlanmıştır. 

Silah sesine yetişen zabıta· memurları 

Kamileyi ağır yaralı bir halde bulmuşhr

dır. 

Kamile, hemen çağırılan cankurtaran 

otomobilile hastaneye sevkedilmi§ ise de, 
yolda ölmüştür. 

Bir kamyon elektrik direğine çarptı 

U n tüccarlaıından Kara Mchmede a
id ;ve ~oför Örncnn idaresindeki 4125 
sayılı kamyon, dün Elmadağından kum 
yüklü olduğu halde geçmekte iken Çi
m en sokağındaki elektrık direğine 
çarpmış, kamyonun f eneri ri kırılmış
tır. 
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Y apak ve tiftik ihracatı 
artmıya başladı 

Ihracat tacirleri piyasada kantarcı ve hamal azlığından 
dolayı belediyeye şikayeHe bulunmağa karar verdiler 

Son günlerde piyasalarımızda ihra -
cat için tiftik talebleri artmağa başla -
mıştır. Evvelki gün Fransa için kilosu 
106 - 10 7,5 kuruştan 25,000 kilo san 
çengelli tiftik mubayaa edilmiştir. 

Almanya da yeniden mühim miktar· 
da tift:k mubayaa etmektedir. tkinci 
cins mal!ardnn Sungurlu tiftiklcrin -
den Almanyaya kilosu 114 kuruştan 
SSOO kilo satı1mıştır. 

Aynca İznıir ve Mersinden yüklen
mek Ü7.ere Arnerikaya da Ege ve ce -
nubi Ancıdolu mallarından ve kilosu 
7S kuruştan 250 bin kiloluk büyük bir 
parti yıkanmıs yapak ihraç olunmuş -
tur. Arnerikaya eönderilen bu yaonk· 
la ... takas surctile satılmıstır. Tiftik ve 
ycıpak piyasalan çok sai11am bir hal • 
dedir. Rusya, Almanya, İtalya, Ameri
ka ve F ransava i~lerin devam edeceği 
tahmin olunmaktadır. 

:ibracat mevsiminde bu1unduğumuz 
hu sıralarda piyasada kantarcı ve ham
mu] buhram başgöstermiştir. Eskiden 
dPuo ve ardiYelerin en fazla tekasüf 
e1tii!i Eminö:-ıij romtakasında Beledi -
yenin dört tane kantarcısı vazife gö -

rürken bugiin bu mmtaka yalnız iki 
k~ntarcıva bırakılmllltır. Gene bu 
mıntakadrı eskiden işlerin fazla olma· 
rl•ğı zamnn!arda bile 170 • 180 ham -

m'11 çalışırken buı:!Ün bu miktar da 
1 20 y(' di.ısmüş bulunmaktadır. Tüccar 
v~ ihracatçılar bunların azalması yü-

zünden i~1P.rin geri kalmakta olduğu
nu. mslları ta!'tacak, depo ve arabalara 
v~r1e3tirece1{ hammal ve kantarcı bu
la>nadıklann: i1('ri sürerek Belediyeye 
müracaat etmeğc karnr vermiştir. 

IY':ı hsu' IPrin pUn"Uk t orsa ve 
stok vaz"vrferi her g 'n ziraat 

velra' etine bi· dirilecek 

tı. Son znmanlarda Beruttan gelen ha~ 
~.rlere göre bu ınuafiyetin geri alın .. 

dığı ve buğdaydan tekrar gümrük res~ 
mi alınmağa başlandığı bildirilmekte· 

dir. 

Meyvamhk kurslari açılacak 
Ziraat Vekalcti, memleketin muhte ~ 

lif yer!erinde meyva yetiştiren halkın 

bilgilerini ve pratiklerini artırmak 
maksadile k-urs!ar açınağa karar ver .. 

miştir. Bu kurslara devam edenler. 

kursu bitirdikten sonra tarımbaşı ün .. 

vanını alacak ve meyva yetiştirileı1 

mıntakalara gönderilerek köylü ilO 
birlikte çalışfınlacaklardır. 

Ankara borsasi 
Açılıt· kapanı;fi;Ua;.. 15 • 11 • 93~ 

ÇEKLER 
Açı lı , Kap v 111 

Londra 5. 9S 5,96 

Nn-Yora ~~6 73 126.73 

Paris ~.32'15 ~. 3271S 

MUA.no 6,6675 6, 6675 

Cenene ~8.6725 28.67~ 

Aıruterdaaa 68.37 68,37 

Berlln tıo.7023 60, 7025 

Brtıueı H,41715 21, 4175 

Atina 1,08) 1,085 
Botya 1.625 1.626 
Prac 4,3S2i' 4.S3ı6 

Madrtd r;.95 5.9ı 

Varton 23.6026 J3 6025 
Budapef\e ~4.6676 ~ 6675 
Büktel 0,9075 0,9075 
Belrrad 2,7925 2,7925 
Yokohama 54 7.360 34·7560 
Stoiı:holm S0.6475 !0.6475 
Moslr.o•a ~.82 23 82 -E S HA ~~ -~Aillf 
Anadolu fZD. ~ 80 
petln 24 60 24 60 

Zı.·raat Vek5.1di vilayetlere bir ta • A. em. " 80 Y&'.iaU 25 oJ 21' w 
Bomontl - Nelttar 6 90 6 90 

rr.;rn ır,önderer('k piyasa hareketlerine Aslan çimento 8 95 8 95 
('Öre zitaat ve hayvan mahsullerinin Merkes Bank&Q 102 102 
ı:ı:ünliik borsa va;dyetlerile stok mikta· , Banır.uı lO 10 

f1 V reıeton a 2~ -rının herP.ün ~~at 1 S te telgra a e - İtUhaı •• Deltı. 11 öO ll ıso 
kaiete bildirilmesini istemiştir. şarır. netlrmeıu ıua -

.Şehrim;ZE' [!elen haberlere göre, bu Terlr.oe 6 10 6 10 _., 

vıl mf)mleketin her tarafında mahsul 1 S T l K K A Z L A B ,........ 
~aziveti cok iyidir. Yağan ya~murlar1a 1--------...---------
beraber havaların sıcak gitmesi kışlık 
mahsulün ıgelismcsine yardım etmek -
tedir. 

liflik ve yacak ihraç 
nizamnameleri 

İktı!'ad Veka~eti standardizasyon 
mlidürü Faruk Sünter, dün Ankara -
dan şehrimizc gelmiştir. Standardizas· 
von müdürü İstaTlbula gelmeden evvel 
bNsaya uğramı~. Bursa merinos fabri· 
ka~mda bir miiddettenberi devam et· 
mekte o!an tiftik ve yapak kurslarını 
tedkik etmiştir. T iftik. ve yapak stan
dardizasvonu hakkında hazırlanan 

projeler İktısad Vekaletinden Devlet 
Sf!rasına vPrilmiştir. Nizarnname pro
je~eri yakında kat'i şekillerini alacak
lardır. 

Fransanm verdiği Uç ayhk 
kontenjan 

Açılı t Kapaıaıl 

ı·urır. borcu I peıın 19 85 19 85 
• • Il • - -
• • ı nd o li -

..J, ... ... ······················································· ~ 

Sadakai f1t1r 
İstanbul Müftiliğinden: 

Eniyi İyi ~ 
-15 14 1' Buğdaydan g 

24 20 ı 
Arpadan "'" 
Üzümden 84 67 ;; 
Hurmadan 00 133 tıl 

Yurdumuzun hava müdataası e.sbab'ı.st 
temin hususunda pek meşkfır mes1l

1
, 

görülmekte olan ve aldı~l teberruatı ~1, 
zılay ve çocuklan Eslrgeme Kurumu r~ 
bl hayırlı te§ekküllerle paylaşan 'fild' 
IIava Kurumuna her veçhlle yardıiJ1JJI' 
bulunmak mühlm bir vazlfem~dlr. Fe' 
r.aenaleyh bu babda Dlyanet Işleri t"' 
lsll~l tarafından verilmiş olan te il' 
muclblnce sadakal fıtır ve zekA.t ııe Jl1 ,, 

İktısad Veka1eti dün alakadarıara d 1 t te•· kellet olanların - hava an ge ece _ ı!ll 
y~ni bir ern·r göndererek Fransanın Ilkelere karşı yurdumuzu, muıetuı;l1 
1938 yılı dördüncü üç aylık devresi korumak u~runda pek feylzll ve de"9

11
,., 

i~in m emleket:mize SOO kenta1 ka· blr surette çnlışan - mezkfır Türk Jl de 
buklu yumurta, 2SO kental yumurta Kurtımuna yardımda ve bu vesne ue ~ 
ak•, 250 kental şekersiz yumurta san- memlcketlmlze h izmette bulunııJJil tıı' 

lüzumu sadakat rıtrın nev'i ve :ıııi~ 
sı, 50 k ental §E'kerli yumurta sarısı, rlle beraber Uft.n olunur. J 
1 S 00 kental b ira imaline mahsus ar - 1 \.. """' 

pa. l 7,000 kental mısır, 6SO kental fa '------------~ 
sulye, 20,000 kental bakla, 1600 ken - ~ .,~ıı 
tal eln:a ve armud kontenjanı vermiş- İstanlmJ 2 nci İflas Mcmurlugıı ~~ıır' 

MüCU.s Alfredo Blynnklnc. ald olUP ~-.; 
tir. pa~aıı Tütün Gümrü~ünde Kemerll ıtı>,l 
Suriye ve LUbnan buğdaylardan 16 nTunnralı dükkO.ndf\ mevcud zeyt ıı~ 
gUmrUk resmi al ml ya başlada tokuıu sabun ve sabun ynpma~a ı:ıl'e, 

levnzım ve saire açık arttırma ne 15v ~ 
Bundan bir müddet evel Suriyeye ve cuma günü saat ıo da satııaca~ında:rı ~1 

Lü bnana idhal edilmekte olan buğday· yenıerin mahallinde hazır bulunını:ıl (l,or 
dan alınan gümrük resmi kaldırılmış- olunur. 
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Ballkesir köy ebe mektebi bu yıl ilk 
olarak 30 mezun verdi 

Yeni ve genç e belerimiz derhal muhtelif kaza ve 
nahiyelere tayin edildiler. Balıkesir ve civarında da 

soğuklar başgösterdi 

Köy ebe mektebi men& nlan vali ve muallimlerile 

Balıkesir, (Hususi) - Köy kalkınma karadan Balıkesire gelıni§, Ec:ıremid ve 
programımızia alakah olarak geçen yıl, Ayvalı~a gitmiştir. Umum Müdür, Ayva
'l'ürkiyede ilk defa olarak şehrimizde ku- lıkta bu yıl200.000 lira mütedavil sermaye 
tulan köy ebe mektebinden mezun olan ile faaliyete geçen vakıflar zeytinliklcri-
30 genç bayanın Sıhhat ve fçtimai Mun- . . 
~- t V k~ 1 ı· 'ta · 1 1 1 ni işletme idaresı, gene bu ıdare tarafın-... "" ne e tue ınce yın er yapı mış, 

ınuhtelif kaza ve nahiyelere verilnıişler- dan yaptınlacak zeytinyağ ve sabun iab-
dir. rikası işlerile alakadar olacaktır. 

Yeni ve genç ebelerimize diplomaları 
tevzi edilıni§, merasimde Balıkesir \'3lisi 
Etem Aykud ve öğretmen uoktorlar ha· 
zır bulunmuşlardır. 

Balık~ir mıntakası zeytin mütehassısı 
Mezunen Ankarada bulunmakta ohm 

ınıntaka zeytin mütebassısı Nizametldin 
Turgay, Ziraat VekAletince İzmir zey. 
tincilik istasyonu mesaisi ile Muğla zey
tin bakım işlerini tedkike memur eiiilmiş 
\•e bu vilAyetlerdeki vazifesini ikmal e
derek Ankaraya gitmek üzere şehrirnize 
gelmi§tir. 
Ba!ıkesir ve civannda soğuklar ba~ladı 

Balıkesir ve havalisinde bir müddet
tenberi fnsıla ile devam eden yağmur
lardan sonra havalar iyiden iyiyE' soğu
ınuş ve bu arada Sındırgıya ve ch•arına, 
Olus dağına, Kebsud ve civarı ile Ala
tarna ve Susığırlık ellietine kar yağmağa 
başlamıştır. 

Birdenbire bastıran bu soğuklar kflrşı
llnda halk kışlık mahrukatını tamami1e 
ternin etmiş vaziyette de~ildir. Balıke
lirde araba ile odun 8 liraya, kilo ile 50 
Paraya, kömür de 5-6 kuruşa kadar sa
tılmaktadır. 

B!tlıkesirde yeni bir tayin 

Samsun limanında 
Sevkiyat 
Samsun (Hususi) - Son on beş gün 

içinde !imanımıza gelen ecnebi ticaret ge
milerinin sayısı hayli çoktur. Bunlar Av
rupa }imanlarına sevkolunmak üzere 
;{ülliyetli mikdarda arpa, buğday ve fa
sulye yüklemişlcrdir. Son haftalar ıçinde 
h:ıyli ceviz de sevkolunmuştur. 

Gene son on beş gün içinde yalnız İs -
tanbula 413,000 kilo bu~day, 651000 kilo 
fasulye, 18,800 sandık yapağı, 46,500 kilo 
1rercimek sevkolunmuştur. Bundan başka 
mücavir salıiliere de 114,000 kilo arpa, 
170,000 kilo mısır, 180,000 kilo buğday, 

51,000 kilo bulgur gönderilmiştir. 

Boyabad ve Ayancıkta frengi 
mücadelesi 

Boyabad, (Hususi) - Boyabad. Ayan
rık frengi mücadelesi oldukça ıleriemiş 
ve hastaların ikinci tedavileri yapılmış
tır. Beş on güne kadar Ayancık kazasında 
t:ırama muayenesine ba§lanacaktır. Bo
yabatın ikinci tedavisi ise bitmiştir. 

Balıkesir evkaf müdürlüğünden Diyar
bakır evkaf müdürlüğüne tayin edılmcsı Sam su nda çekirge mücadelesi 
flzerine istüa eden B. Behzad, Ziraat Ve- Samsun (Hususi) - Samsun merkez 
kAletince vilAyetimiz zeytin mıntakasma köylerinde 1400 hektarlık bir sahada ya
bağlı Bursa vilayeti zeytincilil ışler: me- pılan bu seneki çekirge mücadelesinde 
llıuriuğuna tayin edilmiştir. 323,380 kilo çekirge imhasına muvaf!a -
Vakıflar Umum Müdürü Edrernid kiyet hBsıl olmuştur. Bafra kazasında 961 

ve Ayvalıkta hektarlık bir sahada da 422,900 kilo çe • 
'Vakıflar Umum Müdürü B. Fahri An- kirge imha edilmiştir. 
~=~-------~-----------------------------------

Emedin yeni belediye reisi ve belediye azaları 

SON POSTA 

Boynbad belediye 
reisliğine eski reis 

seçildi 
Şehrin elektrik projesi de 

tas ci ik için Nafıa 

Vekaletine gönderildi 
Boyabad, (Hu

susi) - Partinin 
gösterdiği namzed 
eski ve çalışkan 

belediye reısimh: 

Remzi Ural itt·· 
!akla belediye re
isliğine seçilmiştir. 

Halk memJeketo 
hayır4 i~ler bg~ar· 
masını beklemek
tedir. 
Elektrik prG_ .i 
Kazamız için ya

pılacak olan elek
trik projesi ikmal 

Remzi Ural 

edilerek tasdik edilmek üzere N afıa Ve
kaletine gönderilmiştir. Projeyi İst-ınbul 
Yüksek Mühendis mektebi profesörlerin
den M. Şönman kısa bir zamanda yap-
mıştır. 

Su projeleri 
Nafıa Vekaleti su mütehassıslarından 

M. Valter de azam! yirmi güne kadar su 
projesini hazırlıyarak Vekaletin tasdiki
ne arzedecektir. 

ligında belediye 
Seçimi yapıldı 

Ilgın, (Hususi) - Belediye encument 
seçimi yapılmış, . üç devredenberi bele
diye reisi seçilen Şükrü Afacan reis ola
rak intihab edilmiştir. 

Dürüst hareketile muhite kencib;ini 
sevdirmiş olan genç reis kasabanın inlci
§afı yolunda iyi bir alaka ve gayret gös
termektedir. Bir ay gibi kısa bir ?.aman 
içinde Ulu halSskarın muazzam bir hey
keli rekzedilmiş olmakla beraber kasaba 
içinde 300 metre uzunluğundaki bir yola 
kaldırım döşenmiştir. 

Tedkik ve tatbik sahasına alındığı du
yulan elektrik işinin de yakmda netu·e
leneceği haberi muhitte derin bir sevinç 
uyandırmıştır. Resim yapılan Atatürk 
hcykelini gösteriyor. 

Orhangazide 
Kaçakçılık azaldı 
Orhangazi, (Hu

sus!) - Kazamıza 

bir ay evvel tayjn 
edilen inhtsarlar 

memuru Yaşar kı· 
ları evrakını mah
sa bir müddet zar

fında yüzden fazla 

kaçakçılık vak'a. 
kemeye vermiş, bu 

gibi vak'alar tam:ı-

Sayfa 9 

Safranbo/unun güzel 
bir nalıiyesi: Ulus 

Eski mekteblerden mida bu yıl Ulusta 
dershaneli b;r yah evi daha yapılacaktır 

5 

• 
Karabük, (Hususi) - Ulus Safranbo

luya ba~lı bir nahiye merkezidir, nahiye
de 23,000 nüfus, 67 köy vardır. Nahiye 

Arazi verimsiz oldu~undan bilh.ıssa 
buğday ve arpa gibi hububat yeti~t:rme
ğe elverişli bulunmadığı ciheUe Ul,tsta 
daha ziyade mısır, darı zeriyatı yapılır, 
etrafı dağlarla muhat ve çevresinde ke
rc:.ste fabrikası olan Ulus köylüleri en 
çok kereste nakliyat işlerile uğraşırlar. 

Nahiye müdürü Abdurrahman Dündar:n 
bilhassa merkezdeki çalışmalarile daimi 
olarak nahiyeyi tehdid eden Uluçayın 
tehlikeli vaziyeti ölenmiştir. Ulusta 
l:.u yıl bir de beş dersaneli yatı evi ya. 
pılacaktır. 

dahilinde beş dersaneli bir llkmekteb, 
ayrıca Dırahna, Ağa, Derecik, Gir.iliıler, 

Kumluca, Helkeme köylerinde de birer 
öğretmenli ve üçer dersaneli mektebler 

bulunmaktadır. Nahiye müdürü Abdur
rahman Dündar çalışkan bir zattır. Ev-

\·elce Ulusta frengi müstevll bir şekilde 
olduğundan hükumet bu hastalığa karşı 
cezri tedbirler ittihaz etmi~ ve burada 
bir frengi mücadele teşkilatı vücude ge
tirmiştir. Teşkilatın reisi Salın müı:Hde

lcnin ba~ında bulunmaktadır. Nahi
yede, Dıralına ve Helkcmede dlspanı::er
ler açılmıştır. 

Ulus Safranboluya 68, Bartma 41 kılo
metre mesafededir. 

Bigada tehlikeli 
Eski bir tören 
Biga (Hususi) - Bura düğünlE>rinde 

yapılan ckoltuk~ merasimini görmek için 
şehrin bütün kadınları düğün evıne - da
ha gelin gelmezden yanm saat önce - hü
cum etmekte, harab, eski çatılı ahşab dü
ğün evleri binlerce temaşacı ile dolup bo
§almaktadır. Daha geçenlerde böyle bir 
merasim yapılırken Kasım oğlu Mehme
din döşemeleri çürük olan evi çökmüş, 
bir çok kadınlar altmda kalmış, bazılatı 
da muhtelif yerlerinden sakatlanmıştı. 

Son zamanlarda gelinle güveyın, kol
tuk merasiminden sonra yanyana fotoğraf 
aldırmaları da adet olmuştur. Gerek kol
tuk merasimini görrneğe gelenler, gerek
se bu resim çektirme esnasında bulun • 
mak istiyenlerle bu çürük evler büyük 
bir tehlikeye maruz kalmaktadırlar Bu 
tehlikenin önüne geçilmesi için zabıtanın 
harekete geçmesi beklenmektedir. 

Şileda bir meteoroloji binası 
yapıliyor 

Şile (Hususi) - Ankaradan gelen ha
berlere göre burada bir meteoroloji bi • 
nası yapılması için tedkikata başlanmı~
tır. Alakadarlar binanın yapılaca~ ye -
tin tesbiti ile meşgul bulunmaktadır. Bi
nanın yeri kazanın ve timanın en hakim 
bir yerinde olacaktır. Bina yapılır yap'.l
maz diğer aletler getirilecektir. 

Eskişehirde iki zeytin fabrikası 
kuruluyor 

Eskişebir (Hususi) - Ziraat Banka sı 
genel merkezince vilayetimizde modem 
iki zeytinyağ fabrikası kurulması ka • 
rarlaştırılınış ve fabrikaya elverişli yer
leri intihab ve mübayaa etmek üzere u
mum müdürlük bir komisyon ayırmıştır. 
Ank~adan gelen bu komisyon Ayva • 

lık ve Edremid ınıntakasma giderek mü
nas)b gördüğü zeytinlikleri banka he -
sabına satın almıştır. Komisyon, en mit
tekamil vasıtaları ihtiva edecek olan bu 
modern zeytinya~ fabrikalarının plAn • 
larını hazırlıyacak, bu suretle kısa bir 
zaman zarfında tesisatı kurma işine baş
lanacak ve fabrika önümüzdeki yıl için
de faaliyete geçecektir. 

Bu fabrikalar, zirai, kredi kooperatıf -
lC'ri ortaklarının mahsullerini ışiiyecek ve 
rnemlekctimizde zeytin sanayii ıçin ör -
nek olacaktır. 

Buranın Safranboluya çok uzak oluşu 
köylülerin hükUrn.et dairelerindeki işle
rini tak!b etmesi vesair hususatta gerilik 
funili olmaktadır. Bu sebeble nilkOrnet 
burayı müstakil bir kaza haline g('tirme• 
~i düşünmüş ve bu da artık bir gün me
selesi olmuştur. 

Malatya belediye reisi 
Seçimi yapıldı 
Malatya, (Husu

si) - Şehrimizde 

belediye reisi se
çımı yapılmıştıı· 

Yeni reisliğe mem
leketin güzide ev
ladlarından Said 
Fırat seçllmşitir. 

Malatyalılar Said 
Fırattan fayda!· 
çalışmalar bekle
mektedirler. 

··························· 
Said Fırat ............................ .., 

Kara günlere aid 
şayan1 dikkat hat1ralar 

(Baştarafı 5 inci sayfada) 

Hatta, hiç unutmam. O zaman, Yunan 
orduları başkumandam olan Haci Anes
ti, Anadoludaki mukavemetin yok edil· 
mesi için, İstanbulu işgal etmekten baş
ka çare olmadığını ileri sürmüş. Yunan 
kuvvetlerine, Çatalca hattına doğr1J iler
lemeleri için emir vermi§. 
İstanbulda ise, ancak bir alay kadrosu 

mevcuddu. Derhal, kuvvet toplayıp, bun
ları talim ve teslih etmek istedim. İngi
lizler:i, keyf·iyetten malumattar ettim. 
General Harington, gülerek şu cevabı 

verdi: 
c- Hayret! Toplamak istediğiniz bu 

kuvveti, silahlandırabileceksiniz dcnıck? 

Mühimmat depolarmda cebhane kaıınııı 
ha!~ 

Ertesi günü, irtibata memur olan İn
giliz generalı - şimdi ismini hatırlıyamı
yorum - gene karşuna dikildi, gene vazi. 
) etten tikayet etti. 
Dayanamadım, muhatabıma şu suall 

sordum: 

- Böyle bir vak'a İngilterede olsaydı, 
siz ne yapardınız acaba? 

İngiliz generalı sustu ve gitti. 

Bu sıralarda ikinci İnönü muhart>besl 
oluyordu. Harbin neticesini anlamak i~in 
meraklanıyordum. Fakat Anadolu ile 
resmen muhabere edemiyorduk. Husnsl 
vasıtalarla alınan haberlerden, netıceyi 
öğrenebilecek idik. 

Nihayet, zafer müjdesi geldi. Geniş bir 
nefes aldım. 

Sözlerimi bitirmeden evvel şuııu da 
seyliyeceğim: 

Rize Halkevi kollarmd.a 
seçim faaliyeti 

İngilizler, az daha beni de Maltaya 
gönderiyorlarmış. 

Rizeden yazılıyor: Halkevi kollarında 

seçim başlamış; temsil ve gösterit kolu 
haşkanlı~ına Rize valisi Nuri Türkkan, 
eşleri Bayan Seza Türkkan ekserlyetle 
seçilmiştir. -----
Şile için bir kitab çıkarılıyor 

- Niçin? 

- Anadoluya yardım ettiğimi, benim 
muvafakatım ile silAh ve cebhane kaçı
rıldığını ileri sürmüşler ... Fakat sonra bu 
fikırlerinden vazgeçmişler. Çünkü, yııka
r!da da işaret ettiğim veçhile, ckuvayı 
milliyeı. ile uzlaşmak istemeleri, beııim 
Maltaya nefyedilmekliğime engel olmuş. 
Yani, bu sırada vukua gelen ikinci İnönü 
zaferinin verdiği şaşkınlık yüzünden zo
raki bir Malta seyahatinden kurtulm .ı-
şu m! 

lll Eınet, (Humut) - Del aenedenberl Ozdek, Mustafa Oruç, Ahmed Öz.kul, Ali 
ın E!lnlekette büyük faydaları görülen E- Gürelli, Osman Özbek, İbrahim Topslikal, 

Şile (Hususi) - Kaymakam Rabii Ka
ratekini~ de yardımı ile burada şimdiye 
kadar yapılan ve yapılacak işler hakkın

men azalmıştır. B. Yaşar da faydalı malilmat verecek bir küçük 
........................................................ _...... kitab neşri için alAkadarlar tedkfklcre 

( Küçük Memleket Haberleri ) başlamışlardır. Tedkikler biter bitme.l ki
tab neşredilecektir. Kitabın adı cCünı • 

Sabih Alaçam -·-···········-··········································· 
Şilede defterdarlığin tefl ş l eri 

et beıecı· · 
~ . ıye relsi Nazrnı Taner bu defa Ahmed Şenel ve Mustafa Özekmekçi se-
lı.~;den belediye reisli4ine seçılrniştir. çilmişlerdir. Resimde yE>.ni belediye reisi 

ıkiara da Bayan Zehra Benli, Ömer N azmi Taner ile azalar görülmektedir. 

Arton Halkevi binası . . 
Artovada Halk Partlsi başkan ve üyeleri- huriyette Şıle:. olacaktır. Kıtabda ayrıca 

nln tqebbü.sü Ue modem bir Halkevi binası muhitle alAkadar bir çok işlere aid re -
ln~ası kararlqtırılmlftır. simlerle tabü manzaralar bulunacaktır. 

Şile (Hususi) - İstanbul defterdarlı • 
~ına mensub bir kontrolör buraya gele
rek malmüdürlüWndeki lslcri ~ft~ 
başlamıştır. 



to Sayfa SON POSTA İkinciteşrin 16 

1 Karşıaında Hadiaeler 

DAHA 
1 ~ 

Güzellik ve tuvalet B ir dostu~, .. ot~ b üste:'- iniyor-
du. ~nı gordu.. Bagırdı: 

- Biraz duı·~ana! ... 
Durup bekledim: 
-Ne var? 
- Otobüsten iner inmez seni gördü-

ğiime memnun oldum. Şunlar 1çin bir 
yazı yazsana! 

cİstanbulda işiiyen otobüsler, dün -
yamn hiçbir şehrinde görülmemiş mü· 
kemmelıycltedir1er. Bu otobüslerle se
ynhat adeta bir zevktir. İçieri temiz -
dir. Şoförler, ve kondüktörler, yolcula
ra çok nazik muamele ederler. Muay -
yen duraldard<' biniiir, ve muayyen bir 
ücretle seyahat edilir.• 

Bir hakaret suçlusunun 
muhakemesine başlandı 

Muhakeme kelimenin bakareti tazammun edip etme
diğinin anlaşılması için Rumca edebiyata vakıf bir 
avukatın ehli vukuf olarak dinlenmesine karar verdi - Çok yazdım. 

- Bir kere otobüs değı1, altı kaval, 

Giildüm: 
- Yazacağın bu miydi? 
-Daha ne yo.znydım? üstü şişhane .. 

-Altı kava! demekle şasesinin kam
yon sasesi, ü~ü kaval -demekle de ka
ıröserinin ta1iko arabası karöseri oldu
ğunu kasdediyorsun değil mi?.. Onu 
da y:ndım. 

- Birarler sen bana otobüs1eri zem-
Asliye ikinci ceza mahkemesinde borçluianna dağ,tarak, gerisinin he -

zabıtayı tahkir eden bir kadının mu· sat~ını davacıya verdiğini söylemekte-
mettin. Sonra döndün bir medhive hakemesine baş!am~tır. dir. 
yazdm. 

-YP. ne yazayd:m? 
Tarlabaşında oturan Yugoslav tebe - Dünkü celsede dinlenilen bazı şa -

-Bana anl~tt,klarınL 
-Sen vazdın da ne o1du? 
- Sirndi ne olrıcak? 

- Sözümü kesme de dinle.. Durak 
yeri bPlli de[ı:ildir. Tarifesi gününe, sa
atine göre de~ iş ir, şoförü otobüsün i
çind.e sigarasım içer. Kondüktörü yeni 
binenleri güzelce karşılar. içerdekilere 
biraz ~ ükcoekten bakar. İnen olursa da 
arkac:mdnn demediğin'i bırakmaz. 

- Senin yazdığın yazıyı otobüslerle ı 
alakadar olanla,. okumuş olabtlirler. 
Fakat kimbilir belk! rahatsız olmamak 

asından Anjcl isminde bir kadın, Bey· hidler, davacı Aznifin asliye 3 üncü 
oğ!u emniyet başkomiserliğine mü • hukuk mahkemesinde yapılan duruşma 
racaat ederek ikametg2h tezkeresini sırasında, ölen· kızının varisi olduğu -
imzatatmak istemiştir. Başkomiser nu söylediğini, fakat kızın halen Pa
Muzaffer, imzalamak üzere tezkereyi riste bulunduğu zannedilen Haçik a
karlının elinden aldığı sırada, Anjel dında bir kardeşi olduğunu anlatmış· 
rumca bir kelime sarfetmiştir. Komi - lardır . 

içi!l o1:obüc:e b:nmemişlerdir. 
- Sen"n yazını okurlarsa .. 

.. .. .. . . w ·ser. bıraz rumca bilmesi dotayısile bu Muhakeme, kararnamedeki bir yan-

- Bütün bunlar yazıldı. 
- O zaman i~ değişir .. Methetmekle 

w:uze her sur~len şey cild.~n y~g.lı, kelimenin istLlıdaf ettiği manayı anla- lış numaranın tashihi için başka güne 
Y~.g~ız veya tabıı oluşuna gore seçılır. mış ve tahkir mahiyetinde görmüş - bırakılmıştır. 
Boyle seçilrnezse hem yüzün tazeliği- tiir. A -Ne faydatı oldu. 

- Hiç!... 
- Y~zmasın' bilmediniz. 
- Dnha nasıl yazacakt1k!. 

bitiremediğim otobüse tecrübe olsun 
diye bineceklerdir. Ve o zaman otobü
sün ne olduğunu yakından görecek -
!el': bu işle alakadar olacaklardır. 

ni bozar, hem de makiyaj güzel dur • c·· .. h d ka .. Ad da açıklarında bOQU~an 
S h ıd .. .. boy v •• unnumeş u nununa gore - .. d" b l d maz. ~u a c yuzu amaga ve gu - . . . A • • muvezznn cese 1 u un l~ 

Zeıleşt . v k 1'k d .. lıv<::!v~ ıntıkal eden bu hadısenın du -
ınnege a ışma an once onun • · . . . . 

cinsini kat'i oiarak tayin e'tmek gerek- ~ş~asm~ aslıyle ıkAın~ılcezad:kderedhal 1 O gün kadar evvel Ada açıkların -
da bir bot batmış ve içinde bulunan 
Kma1ıııda posta miivezzii Tevfik İs • 
mail, feci §ekUde boğulmuştu. 

- Ya alukadar olmazlarsa. 
- Hele bir ben yazayım. 
- Yaz da getir. 

- Zaran yok. Bu tarzda bir yazı 
tir. aş anara suç u nJe ma em e 

H k k do d 0 O O Wll k V vapılan sorgusunda: 
daha yazarım. 

* - Ya gene alakadar olmazlarsa .. 

O gün, akşam üzeri, matbaada çalı - - Artık var•;ın alakadar olsunlar, 
varsın alakadar o1masın1ar, bu tarzda 
yazılar yaza yaztı, ben ... Oku ya oku va 
rla kariler, otobüs1erin hakikaten mü· 
kemmE>l olduklarına inanırlar. Bu me
se!e rle kapanır gider. 

şıyordum. Dostum geldi. 
- Hoş ge-ldin, ne haber? .. 
- Otobiisler hakkında bir yazı ya -

zacağırnı söylemiştim ya; yazdım, ge
ıtirdim. 

Yazd•ğı yaı1yı verdi, okudum: İSMET IIULUSİ 

C Bunlan b~liyor mu idiniz? =ı 
Ay tu tu ~ mas1 ve Kristof Kolomb 

Geçenlerde ay tutuldu. Bu hadise 

lbütün dünyada sadece merak uyan -

dırdı. Hiçbir ferd ay tutulmasından 

dolayı tela~ düşmedi. Fakat K.ristof 

Kolomb, Ameri.kayı keşfe çıktığı za • 
man ayni hadiı::e ile karşılaşınca çok 

m:işkül bir vaziyette kaldı. Ay tutul

duğu zaman kendisi ve tayfalan Ku
ba adalarmdan birinde buluntlyordu. 

'Ay tutuhnası tayfalan korkuya ve 

dehşe~ d~ürdü. Kristof Kolomb ise 

bu hadiseyi cYeni Dünya• nın bir ga

ırabeti olarak tefsir etti ve bu suretle 

tayfaların hücumundan kurtulmuş ol· 

AU. 

SUs) U deve 

Lahurda 
devesinı sat
mak istıyen 

.. ..__ 1 bi!" adam pa. 
zara gitmiş. 

Fakat hiç a
lıcı çıkma -

dığı için devesini alarak cvıne dönmüş. 
Düşünmüş ve bir çare bulmuş. Oturmu~ 
gördüğünüz ~ekilde devesinin tüylerini 
yer yer traş ederek üzerine işlemeler 

yupmış. Bu süslü deveyi görenler pek 
beğcnmişler. Deve satılmış. .............................................................................................................................. 

L SLER 
Okuyucularıma 
Cevabiarım 

Bayan eS. R.• e: 
-Kanun v.cya nizarnname nedir? 

Bilmiyorum, fak&t insan olarak ko· 
canızı gadre uğramış bulurum. Fa -
kat bu gadır neticesinde onun sıze 

karşı, çocuklarına karşı aldığı vazi -
yet de hatalıdu·, çok hatalıdır. Şim • 
di anlaşılıyor ki neticeyi düzeltmek 
size düşmektedir. Çalışınız. Dahiliye 
:Vekili çok iyi bir aile babasıdır, mi.lş 
fik bir adamdır bana yazdığınız rnek 
tubun bir benzerini ona yollayınız, 

eğer kanun ve nizarnname alman 
kararı dü?el:.men-e müsaid değilse 

kocamza bir ba .. ka sahada faaliyet 
irnkfinı verebilir. Fakat derhal yaz
m:ıyınız, ş:mdi matemdedir, yeis i .. 
çind dir. Milli matem geçsin, mese
leyi o zaman takıb edersiniz. 

* İzmirde Bnynn ccF. A. N.» e: 
- Sızi bir z .htiy t ız, fakat buna 

şında sevişmeye başlıyorsunuz, bu 
münasebeti !Iri sene sürüklüyorsu -
nuz. hatta ihtiyutsız kelimesi de az, 

l>iraz şiddetiismi bulmalı, fakat dü -
şünnıesini de bilir bir kızsınız, çün -
kü sevdiğiniz erkek evlenmeyi tek -
lif ettiği zaman, kabul edilecek bir 

parti olmadığını görerek aynhyor -
sunuz. Fakat ayrıldıktan sonra da 
eski sevgiyi içinizde gizli gizli ya -
şatmaya devam etmek neden? 

Aileniz haklıdır: Hayat da bir 

mektebdir, insanlara \-'Ok şeyler öğ -
retir, insanları çabuk pişirir, büyi.ik 

tahsile sahib olmadan da kazanmak, 
mevki edinmek mümkündür. Fakat 
insanda karakter ve cevher olmalı. 

Halbuki mektebini bit1rememis, 
okumaklan sıkılmış, hayata atı1mak 
istediği halde onu da yapamamış bir 
gençte bu karakter ve bu cevhe.r 
yoktur. 

er es, rn ı erısının yag r ı , yag • . • . • 
sızlık dereces:ni bulabilir. Yağsız clld V.,~ Be?, komıserı. tahkır etmış de -
satundan müteessir olur. Üstüste bir • gı.ım. Zıra. bu kelımede hakaret sa • 
kaç gün sabunlanınca kepek gibi be • yı~a?ilcce"k bir mahiyet yoktur, de -
yazlıklar yapaı. Gerilir. Hatta, dikkat mıştır. 
edilirse, ne kadar genç ve terütaze 0 - Komiser Muzaffer ise, aksini ısrar 
lurı::a olsun hafif hafif buruşur gibi o· etmiştir. 
lur. Bu buru~-ukluğun elbet-te ki yaş - Mahkeme, bu karanlık noktanın an· 
lı!:ktar. gelen hak~i buruşuklukla bir laşılması için Rum edebiyatma vakıf 
allkası yoktu::-. Bunlar incecik, belli bir avukatın barodan celbi ve ehli vu· 
belirsiz çızgilere benzer. Yağlı bir kuf olarak dinlenmesine karar vermiş; 
krem sürer de birkaç saat beklenirse rluruşmayı ba~ka güne bırakmıştır. 

diizeldikleri görülür. Yağsız cild, do - Bir doiandırıcıhk muhakemesine 
rtuk olur. Şeffaf durmaz. Soğuğa, sıca· 
ğa karşı çok hassasdır. Çabuk çatlar. devam edildi 
Çalnik yanar. Suya tahammülü bile Bir dolandırıcılık ve sahtekarlık id-
yoktur. Sık sık yıkanırsa derhal geril- dir.sı üzerine açılan muhakemeye as -
me~e başlar. İncedir, sıkıdır, delikleri liye birinci ceza mahkemesinde, dün 
kapalıc..lır. d2 dC'vam edilmiştir. 

İsmailin cesedi rlün Ada sahillerin· 
d~ bulunmuş ve Adiiye doktoru En • 
ver Karan dcfnine ruhsat vermiştir. 

Hadise E>trafındaki tahkikata devam e
dilmektedir. 

Bir hirsız bir buçuk ay hapse 
mahkOm edildi 

Göztepe vapurunda çarkçı muavını· 
nin cE>ketini karıştınrken cürmümeş.: 
hud halinde yakalanan bir sabıkalı 
dün Adliyey~ tes!im edilmiştir. 

Suçlu, asliye 4 üncü cezada yapılan 
duruşması sonunda cürmü sabit ola • 
rak 1 buçuk ay müddetle hapse mah· 
kum ve derhal tevkif edilmiştir. 

Atina tahliye talebinde bulundu 
İkinri defa tevkif edilen Madam A· 

tina, 4 üncü sm·eu hakimliğine müra -
caatlE' tekrar tahliyesini istemiş, fakat 
bu talebi reddedilmil?tir. 

Bunun üzerine suçlu asliye 4 üncil 
ceza reisliğine müracaatle red kararına 
iti .. az etmiştir. Netice bugün belli ola· 
caktır. 

Ya,i!h cild onun tam aksidir. Pırıl Davacı bulunan Aznü ismindeki ka
pıddn. Fakat bu pariakllık cildin sağ - dm m iddiasınn göre, suçlu Malkar sah
lı~ından gelen seffaflığa benzemez. te bir vekaletname ile ölen kı
Kirli bir manz::trası vardır. Delikler a· z~na airl tayyare piyangosundan ka
çıktır. Burun tepesi, alın, çene taraf - zamlan 1 bin lira parayı bankadan al
larıoda siyah siyab benekler vardır. nııştır. Suçlu ise vekaletnameyi ken -
O EaOundan miiteessir olmak şöyle dur disine bizzat Azn!fin verdiğini ve ban· 
sım. Adeta hoılanır. Yıkandıkça fazla k~daki paranıT' ' bir kısmını ölen kızm 
pınltısı azalır. İn~l~ ~i ol~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Samsunda bir mUteahhidin Sam~unda s1tma mücadelesi 
Normal cil d, yani her kadın yüzü -

nün erişmek istediği ne yağlı, ne yağ
sı!. ne fazla h:ıssas, ne vurdum duy -
ma?, ne kalın, ne ince cild pırıldamaz, 

donuk da değildir. İçten gelme bir şcf
fafiıgı vardır. Delikleri sıkıdır. Ne ger
gir. ne de serttir. Yumuşaktır. Öyle ne 
sabunaan, ne de soğulda sıcaktan ko -
lay ko1ay mi.iteessiı olur. Ne ince çiz -
gilenmiş gibi durur, ne de siyah benek 
leri vardır. cAh ne ~üzel, süt gibi, kay· 
mak g!bi, kadife gibi~ dedirten bütün 
gü7el cildler bu cinstendir. 

Maı:ımafih hemen hiç bir kadın cil· 
di ne tam yağlı, ne de tam yağsız sa -
yıl'lmnz. Bu iki, hatta üç türlü cild çok 
vakit ~yni yiizde karışık olarak görü -
lür. Birinde burun tepesi yağlı, öbü -
ründe alın yağlı,· bir başkasında yanak 
lar kupkuru, diğer birinde de çene yağ 
lı, diğı:r taraflar nonnal veya yağsız -
dır. 

İ~ biitHn bunlan tabii hale sokmaya 
çalı maktadır. 

Yağsız cildler sabunllanmamalıdır. 
Sonra büsbütün yağsız kalır. Sık sık 
besleyici lanolinli kremler sürmelidir. 
TemizHk ~çin su sabun yerine yağlı 
temizleme kremleri kullanmalıdır. Cil 
din neresi yağsızsa, kimin cildi kup -
kuru ise bu tedavi onlar ve oralar i -
çi ndir. 

mukave:esi fesholundu ya pıliyor 
Samsun (Hususi) - Samsun - Baira 

yolunun tanzim ve ısl.aliı kendisine ihale 
edilen müteahhidin, ameliyatı gecıktir -
diği ve mukavele hükümlerine riayet et
medi~ mılaşıldığından vilayet encümeni
nin kararile mukavelesi vilayetçe fesho· 
lunmuştur. Müteahhidin şimdiye kadar 
başaramadığı işlerin hemen başarılması
na çalışılacak ve kış gelmezden evvel şo
senin bozuk yerlerinin ıslahı temin olu
nacaktır. 

Samsun (Hususi) - 1937 senesi mart • 
ayından 1938 senesi ağustos nihayetine 
ka-dar Samsun çevresinde 26,020 metre 
murabbaı bataklık kurutulmuştur. Bun· 
dan bıqka 25,936 metre kanal açılmış ve 
10,780 metre kanal teınizlettirilmişt:r. 
Samsun çevresinde sıtma mücadf:üesile 
çok iyi semereler elde edilmiştir. Evvelce 
sıtmadan çok muztarih olan bir çok köy· 
lerde bugün hastalık önlenmiş bulun • 
maktadır. 

c Si lifkede şehireilik çalişmalan ) 

Yağlı cildler bilakis günde en az bir Silifkeden yazıııyor: Son günlerde §eh- 1 köylerine dönmüşlerdir. Kasacanın ıuuo· 
keıre sabunlanmalı, hatta arada sırada rim"izde gerek belediyenin, gerek kayma- tazam bir plan dahilinde imarı için alA"' 
yumuşak bir fırça ile fırçalanmalıdır. kamlığın faaliyeti çok müsbet çalışma • kadarlar tedkikat yapmaktadırlar. M~~ 

De!;kıerini tıkavan siyahlık1ar an - !arla devam etmektedir. Billıassa kasa - ~n ile alnka ve münasebeti çok olan Sı 
cak böyleiikle azahr. Bu da cildin yağ- banın imanna çalışılmakta ve bir çok lifkenin iktısadi vaziyetinin yükselti!Jrıe"' 
lı oLın yerleri veya cildi yağlı kadın - yollar, caddeler muntazam bir §ekilde ııi için de tedbirler düşünülmektedir, 
lar içindir. tanzim olunmaktadır. Civarında bir çok eski eserler 59klı "' 

No.......,...,l cı"td~ gnlı"nce onu boşuna C<>nubun bir ıncisi halinde bulunan ..., 
- um ~· '"' yan Silif~nin tarihini müsbet ve t w 

faz!a h1rpalam~malıdır. Ara - S 1 d memleket hastanesi en büyük Jl 
olarak tesbit etmek, eski medeniyetlerı 

rawm n öu ka. 
ra e ö ·· rum. 

Aileniz haklıdır, diye tekrar edi -
yorum. Bu gence başınızı çevirip yo
lunuzd.a yür~eyc bakın.ız. 

leyici bir krem, günlük su n yapmaktadır. Hastanedeki de -
mizlıği kafidir. Pudra alhn t ri r sayesinde köylüniin bir eserlerini meydana çıkarmak ıçin Sıhf : 
ze!Hk :J<remi sürülürse maky J u lıkları tamamen giderılmiş, bu- ke münevverlerinin harekete geçnıcSl 

İh ıyatsız ın ı, çünkü on beş ya - TEYZE de pek iyi kalır. r ya g tırilenler tam bir §ifa bularak beklenmektedir. 
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Aslı i birinden tamamen ayrı 3 ır kın 
devlet lıalinde birleştiği memleket 

Iki kutlu devri biribirine vasleden 
kiymetii zincirin ana halkasi 

• e V , .......................................................................................................................................................................... , 
i Avrupa yolunu şaşırmış, korkunun, şübhenin hududlan içinde bocalayıp 1 
i duruyor, dünya bizi fikir selametine eriştirecek bir el bekliyor, lsviç-J 
i renin sulh yolunda verdiği Örnek, §Übhe yok ki, en doğru yolu gösteriyor i 
. . ................................................................................................. _ ........................... _. ......... ·-··-·-.............. ) 

Sul.hperoer tıviçrenin ağaçlı, çiçekli bir kö~esi: Mon.tröden bir görü.nil.J 

İsviçrede bir gezm~ yorguna kuvvet 
olur. Çıngırak sesleri duyulan yeşil da~
ları insana Avrupanın fırtınalarını unut
tı.:rur. Onda hatta daha fazla bir şey var: 
Demokrat memleketlerin istikbalint kara 
gören, buradan umudla döner. 

Bu memlekette birkaç ay kalıp ayrıla
nın edindiği en kuvvetli intıba şudur: ls
viçıe federasyonu halkı, küçük yurdları
nın temeli olan demokrasinin muhafaza
lana hiçbir vakit bu kadar kuvvetle sanl
ınıı.mışlar, hürriyet mefhumuna bu ka
dnr ba~lanmamışlardır. İsviçre hiçbir za
Jrıan kendinden bugürikü kadar emin, bu
günkü gıbi en kuvvetli manada vatanse
Vc:r olrnamı~, ecdadının bıraktl~mı koru
ınaya bu kadar canla başla karar vermc
lllişti. O kadar ki: Almanca konuşan ve 
lıu<ludları Pancermnnizm dalgalarile dö
"iilen kısımdan bile endişe etmemek li1-
2'ırn. 

Bu sene milli bayram memleketin her 
kö~esinde ayni heyecanla kutlandı. O gün 
~t EaU'in ufak bir kasabasında gördükle
tıın· ı aslan unutamıyacağım. Karanlık ba-
:ınca yerli ve turist tekmil lıalk Rathaus 
~:ıiindeki geniş meydana ci~dldü. Mcy-
anın ortasında çam ağaçlarından yapıl

tııış iğreti bir sahnede, bundan altı yüz 
~ll ö .. .. . 
1. nce, uç corman kantonu:ı. mumcssı-tin bir araya gelip, (1291 ağustosunda)-

1 Umumi birle~eye yol açan cebedi 
f«kta ı imzalayışlarını tasvir eden bir 
~rrısn verildi. 

k .. s0Yirciler, İsviçre kanunu esasisine 
le~~ olan demokrasi prensiplerini uktör
d ın a~zından hayran hayran dinliyor-
u Bu ·· k .musamere, yalnız ecnebileri aıa-

J ~dar edecek bir şey değildi. Kalabalı~ın 
t~'lndc kaplıca ahbablarımızla, otclcl, fo
l· grafcı, dükkAncı birçok yerli tanıdık
r:rı;nızı görüyorduk. Hepsi de ayni hny
clen ~ .içinde idi. Küçük çocuklar ellerin
bay vıçre bayrakları tut:.ıyorlardı. Bu 
Yat~ak]ar elektrik altında k:nnızılı, bc-

G dalgalanıp duruyordu. 
lliıı azetelerin yazdıklarına göre, fsviçre
gun~ı .a'Y!ı diller konu§an köşeleri, 0 
llş.ı... mıllı heyecan da, birbirinden hiç 
}Jğj gı ~almamıştı. Bizim kasabanın şen
bulın gündüzün yapılanıann son haddini 
~ilU uş, bir örneği idi. Kadınların çoğu 
~ i ~Y~fete girmiş1crdi. Yalnız mağa
kad Şcılerıle köylüler değil. .. Seçkin aile 

ınıarı da B. . k , 
k-ctr ··· ızım apııca doktorunun 

ekalliyet meselesile ıtarşı ıtarşıyaaır. vy
le iken aslı birbirinden tamamen ayrı üç 
ırkın pekAlA bir devlet halinde birleşebi
l~ceğinde, ayni federasyonun sadık va
tandaşİarı olabilece~inda bizo 6rnek olu
yor. 
İsviçreden öRreneceklenmiı; yalnız ırk 

meselesi değildir. Nazi rejimi takdirkar
ları, Her Hitlerin en çok sınıf farkım or
tadan kaldırmasına hayrandırlar. Hal
buki İsviçre bu müşkülü dnha modern 
Almanya doğmadan çok evvel hallet
mi§tf. 

Bence yeryüzünde sınıf farkına İsviç
de kadar az cheınıniyet veren pek az 
memleket vard'lr. İsviçrede fakir zengin
lE' bir mektebe gider, • millt bir milis teş
kilatı olan - orduda yanyana çalı§ır. Bu 
demir miğferll, yeşil gri ilnilormalı, ç!
vili çizmeli ordu, geçen sene yıllık ma
nevrasını yaparken mitralyözleri. katır

larile geçtiği her yurd köşesinde ayni sı
lsviçrc ordusuna mensub dağ askerleri - <'ak şefkatle karşılanmıştı. 

nığbet gördü~.lnft hatırlamıyorum. İsviçreyi görüp te bu halkın y-lz yıldır 
İsviçre, bitaraf politikasını muhafaza- gelişen, genişiiyen medenıyetinc hayran 

SR her zamandan daha büyük bir ısrarla kalınıyan yoktur. Bütün yaz hiçbir di
azmetmiş bulunuyor. Üç büyük Avrupa lenci görmedik. Zürih, Bern gibi büyük 
devleti arasında bulundu~u için zaten şehirlerde ne bir kirli insana, ne de ha
bundan başka bir siyaset gütmesine de kımsız bir bahçeye rastladık. On hafta 
ir.ıkfın yoktur. Fakat bu merd ve asker i~inde gördüğümüz üstü başı dağınık ço
ataların nesil, bitaraf politikaya korkak- cuk sayısı üçü, Ciördü geçmedi. Tertemiz 
ç:ı. sığınmış değil... Sessiz sessiz müda- sokaklarda oynıyan. kız, oğlan renk renk 
faa hazırlıklarile uğraşıyor, sil~hlanıyor, öıılükler giyinmiş, gül gibi İsviçre çocuk
bududlarına yeni yollar y~pıyor. !arına bakmak insana adeta bır zevk. Şe

Milli bayram hudud dı§ında kalan İs- birlerde mahsus o kadar meyhane aradık, 
viçrelilcrin, ken~ tlıbirlenncc cvatandan eonunda boşuna yorulduğwnuzu anlad:k. 
uı.uk vatandaşların. madcU ve mnnevt Her ev çiçek gibi her pencer~ önü çiçek
saadetlerine hasredilmişti. Federasyonu ı~ dolu. Zaten İsviçrenin her yanı çiçekle 
kuranların umd'e bildikleri cferd kütle süslü .•• 
;liindir, kütle ferd için• sözü, İsviçrede Son günü cMilletler Cemiyeti. nin Ce
h&li altı yüz yıl önceki kudretile hüküm nevredeki binasında geçirmiştik. Büyük 
sürüyor. Journal do Geneve İsviçre cem- toplantı odasının duvarları son miting 
peryalizm• ini şöyle Izah ediyordu: için hazırlanıyordu. Odaya tam girilecek 

cBiz kolonilerimizden politikaya alet ~erde Eriç Gill'in oyduğu, yere uzan • 
clmalarını, askeri esaslara göre teşkilat. rnış ve ellerini, sisler arasından gözüken 
lanmalarını istemiyoruz. Yalnız milli ide- •mukaddes ruh• un eline doğru uz::ıtmış 
3le. sulha, hürriyete, karşılıklı müsam:l- bir insan görünmekte idi Altında fU söz
lıaya ve ferde saygıya sadık kalncakları- ler yazılıydı: cÖlüleriıı., dirilerin Allahı! 
cı umuyoruz. Bugünün istibdad, nnsio- Nihayet sana eriştiğimi duyuyorum .• 
nalizm ve ırk mücadeleleri içinde bize Avrupa, yolunu şaşırmış, korlrunun, 
düşen şey, memleketimizin ve dünya sul- ~übhenln bulntlan içinde bocalaYlp du
tıünün temeli olan prensipJerimizi müda- ı·uyor. Hepimiz bizi fikir selametine eri~
faa etmektir.. tirecek bir el bekliyoruz. İsviçrenin sulh 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) Atatürkün ölümile halefinin seçilmesl 
hiç bir feyle bu acısını unutturmamn arasında geçen pek kısa zaman içit~de de 
mümkün olmadı~ı biliyoruz. ÇUnkü olsa, divlet gemisini büyük bir sükıin ve 
zayi olan varlı~ın telafi kabul eder şey- vikar ile yürüten CeHU Bayar hükumeti• 
lerden olmadı~ına mutlak inancımız var- nin .bu husustak:i yüksek ve dirayetli me
dır. İşin şükredilmiye layık tarafı şudur ı ~aisl de ne derece takdir ile anılsa azdır. 
kJ milletinin hizmetini ifaya hazır bulun- Biri terki dünya eden, diğeri onun va .. 
m~ bir İsmet İnönüne tam zamanında rife ve mes'ullyetini deruhde eden ild 
malik bulunduk. Atatürk gibi onun me- yüksek şahsiyetin yanında ve onlarm 
zayası hakkında söylenecek şeyleri belki mektebinde yetiştiği şübhesiz bulunaır 
malfıınu ilam kabilinden sayanlar bulu- Celal Bayarı, ben, bir vedinnm hnkild 
nabilir. Fakat güzel ve yerinde tekrardan H1yikına devir ve teslim edilmesi forma .. 
her zaman için fayda hAsıl olacağını hatır- litesini hazırlamaktan azim bir hazzı 
lıyacak olursak, malfun bir şeyin üze - manevi duyan yüksek feragatli, derya 
rinde ısrarla duruşumuzun hikmeti daha dilli asil emanetçilere benzetiyonım. J:..-. 
kolay anlaşılmış olur. Fele~in reva gör- tatürkün son hüktlrnet başkanı Celal Ba .. 
düğü bu zulme, yalnız biz değil, bütün yar, İsmet İnönünün ilk kabine reis· se • 
bir cihan kan a~lıyor. Dünya matbuatı - çilmek suretile iki kutlu devri birbırine 
nın neşriyatı gözlerimizin önündedi.r .. Şa- \·asleden kıymetli bir zincirin yilksek kJ .. 
yanı hayret bir fikir beraberli~i içinde ratta bir ana halkası oluyor. Büyük Şdf .. 
birinin yazdı~nı bir diğerinin adeta ayni nin kaybı karşısında harab olan bu in .. 
kelime ve cümlelerle teyid etti~ini gör - sanm, memleketine iyi misal vermek için 
düğümüz bu her biri ayrı dil ve milliyet knlb acısile kamburlaş:ın belini nasıl 
gazetelerinin iladesini tek bir cümlede doğrultmıya çalıştı~nı ve İnönüne do~ru 
hülAsa etmek mümkündür: yükseltilen emaneti nasıl bir fabr ile 

Türk milletlle beraber bütün dünya seyrettiğini görenlerden biri olmak sıfa
bUyük bir insan kaybetmiş ve İsmet İnö- tile, Celal Bayarın önünde nihayets bir 
nünün şahsında, mensub olduğu millf't, saygı ile eğiliyor ve bu eğilmeyi kendim 
hizmete müheyya eşsiz bir evlfıd bul - için bir borç biliyorum. 
muştur. Selim Ragıp Emeç 

. 
(Baştarafı 2 inci sayfada) - Beyefendi, (ve bunu telaffuz edel\o 

Dedim ki: Iren pek ciddi bir amir tavrı takındı) ne 
- Ben vaziyeti hiç te sizin gört1iığü

nüz gibi görmüyorum. Vaziyeti umumi
yemizin sizin izah ettiğiniz gibi olması
nı çok temenni ederdim. Fakat ben en 
çetin ve en müşkül netice alınabilen bir 
Jarb sahasından ve o sahanın kınnanna
Dı olarak tstanbula geliyorum. Eğer lut
feder de beni bir saniye dinlerseniz min
nettar olurum. 

- Lfitfen efendim, buyurdular. Devarn 
ettim: 

- Beyefendi, vaziyet sizin gördü~ünüz 
gibi parlak değildir. Siz ki devletin ida
resi mes'uliyetlerinden bir kısmını üze
rinize almış bir zatsınız, e~er şunu'l bu
nun ifadesine itiınad ederek siyaset kul-

lanmakta devam edersaniz, mevcu.d teh
like umumt talıminin de fevkinde olur. 

Cevab verdi: 

demek .istediğinizi anlıyamadım. 
Mütevazı bir lisanla izah ettim: 

- Memleket ve her şey mahvalmak d· 
zcredir. Siz bunu henüz farketmed.ğınizi 

söylüyorsunuz. Estağfurullah böyle d~. 

miyeyim, siz her şeyi biliyorsunuz da be
ni yabancı ve acemi bir adam telakki e.. 
derek, bu acı hakikatler üzerinde henim• 
le açık konuşmaktan tevakki ediyorsu• 

nuz. Muktedir bir nazıra yara§an da bu
dur. Fakat ben o adamım ki benimle her 
§CY konu§ulur, müsaade buyurunuz, te
ati edece~imiz fikirler aramızda kala .. 
caktır, sizi diğer bir noktada tenvir ede
yim: Hakikati konuşmaktan korkmayı .. 
nız. Hakikat sizin dedikleriniz değil, be
nim dediklerimdir. 

(Arkas: var) 

Hoşunuza gidecek Ankara ve izmirde do 
iki model gençlik bugün and 

iç9cek,ac1larını dökecek 
(Ba~taralı 1 inci sayfada) 

yapılrnı§tır. Evvela profesörler sö1. almı§-
lar, Atatürkün Türk gençliğine kazandır.. 
dığı muvaffakiyetleri tebarüz ettı.rnıişler. 
dir. 

Bundan sonra talebeden bir kaçı söı 
almış ve Atatürkün aziz hatırasına hür• 
meten üç dakika ayakta durmu~lardır. 
Yarın saat on dörtte Siyasi bilgile~ 

Harbiye, !T-ıkuk, Yüksek Ziraat, Dil VCI 

Tarih Fakülteleri, Gazi Terbiye Enstitü. 
ıü talebeleri Ulus meydanında toplana ~ 
rak, ebedi Şefe bağlılıklarını haykıracak• 
lar, duygularını anlatacaklardır. · 

Mitingde Başvekil ve Parti geııel sek .. 
reteri hazır bulunacaktır. 

Muhtelif 1ehirlerden gelecek olan he • 
yetlere tahsis edilmek üzere Ankaradaki 
ilk okul mektebleri de tatil edılını~tir. 

İzmir gençlerinin metingi 
Ankara 15 (Hususi) - İzmir gençliji 

de yarın İzmirde bir miting yapacaktır. 
Cenaze töreninde bulunmak üzere 1zmt. 
Belediye reisi doktor Behçet Uz da İzmlı 
heyetinin ba~ında §ehrimize gelec<:>ktir. 

VezirköprUde Halkevi çalışmalari 
Vezirköprü (Husust) - Vezirköprlt 

Halkevi, muhitine azami fayda temin et• 
mek için çalı~maktadır. Sık sık verilen 

Solda. Uciverd ~ü rob. Piise- konferanslar büyük blr alfika uyandır .. 

ı b bir p1 -ı.... , be k.Ii kum maktadır. Sahne bulunamaması yüzün • 
i: eyaz Sım on u, ne aş- d .1 . H lk · b 1 , · 

t bil gül. u ti lı bir ı··ru en tenısı veremıyen a evı, e eu l ~ 
an z , yonga .wen u var. 1 hn d d f bü·..:aa 

B türün k r.nA ka r ce yaptırı an sa e e son e a .1~ 
u senk ulm umaiUA.ian ya ya 1 

• bir temsil vermi~ ve bu tcmslld<:> 20otf 
yonga on uş. dd b ı t 

Ete~.... Ul . ervürlüd.. y yur aş u unmuş ur. 

ı 

ltnt 
1

~ Yerne4e kendi kantonunun, arkası 
"~k at, uzun cntarisini giym!ş, geldi. Bu 
btc t~· ~adar İsviçre milli bayramlarının 

Almanca basılan gazetelerde milli yolunda verd'iği örenk, fiibhe yok bu 
prensipierin muhafazası bahsinde ayni bekleyiş anında en doğru yolu gôsteriyor. 
şiddetli lisanı kullanmakta tdiler. cMilletler Cemiyeth ni yaratan ve yaşa

İsviçrenin verdi{ti bu ıierse, Avrupa tnn prensipler ergeç muzaffer olacaktır. 

5 ..... m p en ıı ur. arı - "1 
da..11 ~tibaren açılıyorlar. lannın üstü de buna benzetilmiş Yant 

biçbir vakit bugünkü kadar muhtaç ol- Amma belki biz yaşayıp gllrerniyeceğiz. 
mamıştı. Bu memlek.et dört yüz yıldır (İngiliz ~azeteJerindeo). • ırınde yerli kıyafetinin böyle bir 

Sa~da: Abiyye rob. Kum~ı inoo kısmen plili. Göğüs iki sıra p'lili vo .. 
yünlü veya ipelcli krep olabilir. Eteği- lanla süslildür. Omuzlarının robay• 
nin önünde plili bir parçası var: Kol • benzeyen yerleri de pliden ibarettir. 1 ı 
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- BİRİNCİ PERDE -

cinsan ayağı girmemiş bir nrmanda. 
Menecer - İşte nihayet emelıme mu

vaffak olacağım.. senelerce hayvcmat 
bahçesinde kalmış olan rehberim may
mun bana en büyük gerillerin bulun
dukları yeri gösterecek.. bunlardan bıri

ne beni menecerliğe kabul etmesini rica 
edeceğim.. kabul etse.. işte dünya a~r 
Eıklet boks şampiyonu olmak onuJ'l içjn 
jşden bile olmıyacak. 

Rehber maymun - İşte burası, gördü
nüz mü karşıdan koskocaman bir goriJ 
geliyor. 

Mcnccer - (Coşarak) Ne mükemmel 
atlet, bunun yanında meşhur Karnera 
korolarda şarkı söyliyen bir çocuk kıtdaı 
kfiçük kalır. Benim hayalimde yarattı

ğını tipin ta kendisi. 
Goril - (Kendi dililc) Kzrrk: (Terc.i

mcsi: Ne istiyorsunuz?) Ne istiyorsmıuz? 
Maymun rehber - (Maymunca söy

ler) Aziz biraderim, bu yanımda gôrdii
~nüz insan, size bir teklif yapmak için 
buraya geliyor. 

Goril - Vtzzk. (Tercümesi: Söylesin.) 
Menecer - Kısacası mister goril, siz, 

boks maçları yapıldığına dair bir şey 
duydunuz mu? 

Goril- Kekeçeka? (Tercümesi: Bu da 
ne demek oluyor!) 

Menecer - Son senelerde medent in
sanlar arasında boks çok taamınüm et
miştir. Boksta birbirlerini yumruklarlar. 
Yumruklaşan iki ki~iden biri pat yere 
düşer. Bir, iki, üç, dört, on o mağlub, 
öteki galibdir. 

Goril - Kuk sz tfz kvk. (Terciimesi· 
Benim duyduğuma göre insanlar ukA i
tibarile ai~er mahltlkların fevkinde i
mişler. Ben bu zeki insanlarm arasında 
ne yapabilirim ki..) 

Menecer - Evet evvel zamanda bu 
böyle imiş. O zamanlan insanlar zekaya, 
akli melekeye ehemmiyet verirlermiş. 
Fakat artık bu f~i biz yoluna koymuş bu
lunuyoruz. Bir Alim, bir şair, bir san'at
kar meşhur bir boksör yanında hiç kalı
yorlar. Bir spor maçı insanları, insan ze
kAsının şaheserlerinden daha çok ceıbe
cliyor. 
_.fioril- Kdrk (bu maymunca bir nioa-

- Bir alay laf ettiler amma, anla -
yan kim? Salt benden bir imza aldılar .. 

-Kim aldı? 
- Nah, şu ma-

sanın öbür yanın· 
da duran ayna -
sız. 

- O, zabittir, 
zo! Ne imzası ver

dır. Manası aşağı yukarı bizim, vay canı
na tabirimize tekabül edebilir.) 

Menecer - Evet aziz goril bu bir ha· 
kikat. Bugün kuvvet adelenindir. Spor 
dünyaya hakimdir. İşte ben bunun için 
buraya geldim, sizi dünya şampiyonu ya
pncağım. 

Goril - Srkk. (Tercümesi: Kabul edi
yorum). 

Menecer - Bravo .. yaşa .. siz bugiin.h."Ü 
mcdeniyetimize yakışan bir şekilde yük
sl!lecek, şampiyon olacaksınız. 

* - İKİNCİ PERDE -
(Altı ay sonra menecerin yazı1ıcınesi) 

Mcncccr - Traş olmuş, giyinmiş gorilin, 
yaptığım reklam sayesinde büttin dün
yada tanındı. Boksör Bing Gang dPnilin
re bütün boksörler titremeye başlıyorlar. 
Bing Gang. ağır sıklet boksörlerin hep
sine meydan okuyar amma, dalı~ içle
rinden bir tanesi bile, ben varım; demedi. 

Kalib - (Girer) Dışarıda narin vü
cudlü bir boksör var. Sizinle konuşmak 
istiyor. 

Menecer - Gelsin! 
Narin boksör - (Girer) Ben sinek sık

Jet şampiyonuyum. Bing Gangla çatpış
mayı kabul ediyorum. 

Menecer - Vasiyetnamenizi hazırladı· 
nız mı? 

Narin boksör - Ciddi konuşuyorum. 

Yalnız bir şartım var .. maçta hile serbest 
olacak. 

Menecer - Bing Gang öyle kolay ko· 
lay yenilccek bir boksör değildir. Hiie 
yapmakta serbestsiniz. Yalnız rovolver, 
tüfek, mitralyöz kullanmamanız şartile . 

Narin boksör - Kabul. Maç Etiinünfi 
tesbit edin! 

- ÜÇÜNCÜ PERDE -
(Narin boksör - Bing Gang maçının 

yapıldığı salon) 

Halk arasında konuşmalar - Nadn 
boksör, körükörüne ölüme gidiyor. Hü
cuma geçmek değil, kendini müdafaa bı
le edemiyecektir. Bing Gangın boyu iki 
buçuk metre, kolları ringin bir başından, 
öbür başına uzanıyor. Bütün hileler ser
bestmiş amma .. narin boksör ne hile ya-

p:ıbilir ki .. Bing Gangın yanına bile yak
l&şamıyacaktı r. 

Bir seyirci - Uzun bir maç olmıyacak. 
Gerçi bilet almak için verdiğim par:ıy:ı 
acımıyorsam da. 
Başka seyirci - Bing Gangın hllriku

lade bir vücudü var. Ben korktum. 
(Boksörler ringe çıkarlar, halka tak

d!m edilirler). 
Ön sıradaki seyirci - (Narin boksöre 

bakar) Oturduğum yerimi onun yerin.!e 
olmaya tercih ederim. 

(Maç başlamıştır. Gorıl hücuma ge~eı·, 
no.rin boksör bir yanQ kaçar. Gorilin sal
ladığı yumruk ön sırada oturan seyirci
nin yüzüne gelir. Seyirci nakavt olmuş
tur. Ön sırada oturan bütün sevirciler 
~ırayı boşaltırlar. Goril ikinci defa hücu
ma geçecektir. Kuvvetli yumruğunu sı

kar ve olanca hızile kendi çenesine vu
rur ve yere düşer. Narin boksör goriliıı 
üıerine atılır. Yumruklamaya başlar. Se
yirciler yaşa, brava diye bagırırlar Ha
kem sayar. Bir, iki, üç ... On. Gonk çalar. 

Seyirciler - Yaşa narin boksör. 
Menecer - (Kan ter içinde ringe atı

lır) Nasıl oldu. Bing Gang kendi çenesine 
kendinin vurduğu yumrukla nakavt ol
di! ha! 

Narin boksör - Evet kendi çenesinE> 
kendinin vurduğu yumrukla mağluh ol
du amma, bu yumruğu vurmasına benim 
aklıma gelen bir hile sebeb olmuştur. 

Menecer - Hile mi! 

Narin boksör - Evet hile .. bütün hıle
ler serbest değil mi idi. Hasmımın may
mun olduğunu, maymunların da mukal
lid olduğunu biliyordum. Goril yumn:
ğunu sıktığı zaman, ben de yumruğumu 
sıkmış ve yumruğumu hafifçe kenrlı çe
neme vurmuştum. Bing Gang da beni 
tuklid etti. Yumruğu kendi çenesine vur
du. Hileden anlamadığı gibi, kendi çene
me yavaş vurduğumu da anlamamışh. 

~ 
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Ziraat Bankasında kumbaralı v~ ıhbarsız tasarruf hesabiarında en u 
50 lırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna 

ikramiye dağıtılacaktır: 
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• 
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" 
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düş.miyenlere ikramiye çıktığı takdirde ro 20 fazlasile verilecektir_ 
Kur'alar senede 4 defa. 1 EylUl. 1 Birinci kfinun, 1 Mart ve 1 Huinm 

tarihlerinde çekilec:ektir. 

Gördes I elediyesinden 
On dört bin lira keşifli ve musaddak projesine göre (41) beygir kuvvetinde 

Dizel motörü ile (36) arnperlik dinaıno tcrtibatı Görde~ kasabasının • elektrik 
!mtiyazı talibine verilecektir. Bu imtiyaz sahibi projeyi harfiyen tatbik ve tesi
satı salahiyettar makama tasdik ettirmek mecburiyetindedir. Bu şerait en nıü
.~aid şeraiti dermeyan eden uhdesine irr. tiyazı vcrilecc.ğinden teklillerinin ıl5 

gün içinde Gördes belediyesine oilrtirmclcri ilan olunur. (8427) 

... -108-
- Hah! Babanın canına ırahmet ol· 

san! İşte böyle tatlı laflar et ki seni ilen 
dost olalım. YPlnız bize buradan bir a· 
yak evvel ·çıkmanın da yolunu öryetti· 
rirsen m!nnPttar oluruz. 

- Onu bilmem!. Çeker, gidersiniz! 
- Pek eyi! Öyle olsun! Biz kendi • 

miz vasta arayalım, he? 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 
din? Ne için ol- ---------------------------------------------

Zabit başını salladı. Ta'kvor cesa • 
retlenmişti. Uznklaşıyor gibi yapıp, ge
ne döndü: duğunu sorma -

tlın? 

- Kendi imza • 
mı .. ne için olduğunu sormak aklıma 
gelınedi. Hoş' Gelse ne olacaktı san -
kim? 

- E, doğrusu çok hent görmuşuro 
anuna, senin gibisini görmemişimi İn
a~n bilmediği keadın dibine hiç im -
ZQsını koyar? 

- Sen bütün bir gece, zincirle dire -
ğc bağlı, ayazpaşaya dalkavukluk et 
de. daha neleri imzalarsın. Tahtam 
ge\'redi, be! 

- Dur, bakayım. İşi ağnaalım da. 
ona göre tedbir almağa oğraşalım .. 

T,akvor mr.sanın başında oturan ü -
niformnlı zata sokuldu: 

- Pardon, müsü .. 

Ad:ım başını kaldırdı, İspanyolca 
sert sert sordu: 

- Ne istiyorsunuz? 

Takvor Fransızca cevaJ:> verdi: 
- Müsü Toriğin arkadaşıyım .. zatı -

nızdan bir şey sival edeceğim. 
Öteki, sade, cToriğin arkadaşıyımıt 

sÖzLine dikkat etmişti. Üsttarafına al · 
dırmıyarak, .s~sini yumuşattı ve bir su
al ile mukalıele etti: 

- Kaç yaşındasınız? 
Kötü bir. Fransızca ile sorulan bt 

suali Takvor hayretle karşılaclı. Maa · 
mafıh, karşısmdakini kızdıı:mama}t. o 
nu!l suyuna gitmiş olmak için, cevat 
ve:-di: 

- Elli yedi.. elli sekiz!. 
Adam başmı kaşıdı .. dü.şündü .• 

- Biraz yeşlısınız .• 

- Efendim?!. Ağ
n~rnadım. 

- Sizin yaşınız -
dakileri gönüllü ka
bul etmiyoruz .. 

- Ne gönüllüsü? 
- Siz gönüllü ya-

zılmağa gelmediniz 
mi? 

-Ne münase
bet? 

- O halde bura .. 
da ne anyorsunuz? 

-Onu bana ne 
deyi soroorsunuz? 
Biz buraa kendi is -
teğimiz, kendi ke -
fimiz ilen gelmiş 
değiliz. 

- Öyle ise casus
sunuz! Takvor tavrını kat'iyyen bozmadı 

çin gelmiş olduğu -
ma gelincez, temin -
den lafı ağzıma tı -
kamamış olsaydı -
nız, şimdiyedek onu 
da öryenmiş olur -
dunuz. Maamafih 
deeyi.m: Şurada gör
Clüğünüz müsü To -
rik, bendenizin ar .. 
kadaşımdır. Bera -
her seyahat edoo -
ruz. Pedeii ilen va -
lidesi de bizi ilen .. 
dirler. Halen de, 
kayvede bekloor • 
lar.. işte ben, onu 
alınağa gelmişim. 

- O, bir yere gi -
demez! 

- Acaba sebebi -
Herif birdenbire ayağa kalkmı§. par-ı dır. Bizde dedikleri gibi: Haleb onda ni ağnaabilirim? 

lıyan nazariarını Takvorun gözbebek- ise, metro bundadır. Taşa oturan Fran- - Bize gönüllü yazılmı~tır. Akşama 
lerine dikmişti. Takvor bir iki adım ge- sız paporund&n bizi aktarma tariki ilen cebheye sevkolunacak 
riledi. kendi içine alan diğer İspanyol gemi - - İşte, gördün? Bu olmadı! Bunda 

- Af eder~lniz müsü zabit! dedi, bu- sinin kaptanı henüz sağdır umarım. bir yağnışlık vardır. Zerem biz Türk -
.. aa gelen müstakil ya gönüllü veya ki Kendisinden sival edilir. O, vakıa nas· lel': marebP.den kaçınmayız amma, ken
-:asus fJlnıalıdır? Bu memlekete nor - yor.alic;t değildir amma, gene de dağ - di yurdumuz için olursa, yoksam, baş
mal insan ge1mez, hiç? Siz, kiban bir ruyu deecektir elbet. kalarının hisabına kan dökecek kadar 
?;9ta benzoorsunuz. Bir keret ağnayın, -Öyledir de, burada ne işiniz var?. abuş, enai d~ğiliz .. Türkün kanı çok 
fi~neyin de, hükmünüzü ondan sorarn Ne .. i .. şi.. niz .. var? kıymetli, çok pahalıdır. Ağnoorsun, 
veriniz. Biz, deniz ortasında bir Fran- - Bunda deorsanız, bu şehirde, yok- miisü? Darılmaca yok! Laflanmı, par -
·iz paporu ilen gelir iken, yolda taşa sam bn daryede?. Hangisini murad e - den ılan deoorum. 
)turmuşuz. doorsunuz? Za'bit başım önüne eğdi, düşündü.. 

Zabitin öfk-esi, bu sözlerin kulağına - Her ikisini de! düşJndü .. 
"irmesine mani oluyordu.. - O halde, bırakın aa deeyim. Bu Nihayet: 

-Yalan! diye bağırdı. memlekete, kendi arzumuz ilen gelme- -Öyle ise, dedi, burada oturamaz-
Takvor, tavnnı kat'iyen bozmadı.. diğimizl az evvel cenabınıza, yamlınD- ;sınız. Derhal İspanya topraldarım ter· 

·-- pardon! Yalan ise, tiıılıkiki kola7: 9riam, arz etm.if idim. Bu daryeye ııl· ketmelisiniz! 

- Bir şey daha deeceğim .. bizim ar
kadaşa temincltm, telter üzerine imza 
attııımışınız. Ne olur, ne olmaz? Ace• 
bu im7asını silebilir? 

Zabit: 
- Yoook! dedi; işte bu olmaz! Onun 

imzası imzadır! Kendisini beheınehal 
sevkedeceğiz. 

-Ya, temindenberi ettiğim laflar 
boşa gitti? Harıi ya hepimizi de bıra " 
koor, memleket dışarısına çıkartoor .. 
dunuz? 

-Sizin için öyle. Lakin o müstesnıı! 
O buraya kendi rızasile geldi.. gen~ 
kendi !"ızasilP defteri imzaladı. 

- Öf, ::ıman! Bos laftır ettiğin! O n~ 
bilir ki? A~namadan, ne ki sival ct '" 
misler. ise, he demistir. Sıfata bak, 
no~royu ver. Cahilln cahilidir! Ve t.iü· 
pedüz de tongaya basmıştır. 

- Olabilir. Lakin bir defa kaydal .. 
muş .. 

- Oldu isP ne cıkar, sankim? 'O'zeri· 
ne saldırdığınız hemserileriniz, İspan· 
vanın nüfus kütüğünde kayıdlı değil " 
dil~>r? Ne oldu? Hergün düzina ilen, 
kayıddan endiroorsunuz .. ne oloor? ın· 
sap soran vardır acaba? 

- Ona aklım ermez. 
- Ya nee erer? Yazması, okuması 

olmıyan, dil hilmiyen bir zavallı ecne" 
biyi çürük tahtaa. bastırmağa ını? i 

- Herhald<>, arkadaşmızıiı, kend 
ihtiyarile ,girmis bulunduğu bir taah " 
hüdden affedilebilmesi için, kuman " 
danın izni lazımdır. 

- Nerededi: o kumandan!. 
(Arkan tJtır) 
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Çar biriııci Po/ün katil ve birinci Aleksandr'n 
Moskova politikasını Ingilterege yaklaştırmı ı 

!cyhinde tahrik edilmek üzere, Yemen 
ve Hicaza siyasi ajanlar gönderildi. Bun
l~rın teşvikleri neticcsincil' Yubo ve 
Ciddeden hareket eden Arah kuvvetleri 
Kosseir'e çıktılar ve yukarı Mısırda De
~aix'e karşı harbeden Murad beyin .Mem· 
luklerile birleştiler. Desaix bunları Sam
houd'da, 22 kanunusani 179:l da, tarna
m~n mağlub etti. 

Bonapartc'ın azimetinden ve Kleher'in 
katlinden sonra, ehliyetsiz general Me-

yesi Londra hük:~etini büyük bir zo!· 
luk içinde bıraktL İngiltere Türkiye su)· 
tanının yardımını ancak Mısırı kendısl- ı 

' ne iade vadile istihsal edebilmi§ti. Hal-
buki bu diyarın Hindistana karşı hücum 
!çin strateji temeli olarak ehemmiyeti 
gittikçe daha muhakkak surette m<'yda-

11& çıkıyordu. İngiltere daha o zamFından 
bizim yerimizi alınayı ve İskenderiye ile 
Süveyş ve Kosseir'e yani eski Kızıldeniz 

yoluna hakim bütün mevkilere kat '! su
rette yerleşmeyi düşünüyordu. Bunun 
:çin, Mısır beylerini Babıaliye karşı tut· 
mağa kalktı. Mısır beylerinin İngiliz i:-

nGu'nun kumandası altında kalan Fran- galine mürnanaat etmiyeceklerini ümid 
sız kuvvetleri Suriyeden hareket ed·en ediyordu. 
Türk ordusu ile İngilizler tarafından İs-
ktnderiyeye ihraç olunan Abercromby 1802 martının 27 sinde Amiens'te imza 

edilen muahedenamenin sekizinci madde 
si Osmanlı imparatorluğunun mülki ta
mamiyetini ilan ederek bu rnanevrayı 

ve Hutchinson kuvvetlerınin ve Süveyş 
ile Kosscir'dc amiral Blankett kumanda
ı:ında karaya çıkarılan İngiliz - Hınd as
kerlerinin müşterek hücumlarına maruz boşa çıkardı. İngilizler 1803 de Mısırı 
kaldılar. 'lihliye ettiler. 

Fransadan hiçbir yardım göremiyen 
askerlcrimiz, harikalı kahramanlıklar 
gösterdikten sonra, 1801 eylıiıünde :Uısırı 
t~rketmeğe mecbur oldular. 

Fakat biraz sonra açıkça görüldü ki 
Amiens sulhü Fransız - İngiliz mücaıle

lf:Sinde ancak bir miitareke mahiyetini 
haiz olacaktır. Napoleon bunda hiç te
reddüd etmediği için, münasebatın iııkı· 
taına hazırlandı. General Sebastiani'ye 
Levantta guya ticarı bir vazife verdi. O· 
na asıl tavsiyesi Mu;ınn ve Suriyt!llin 
Fransız kuvvetleri tarafından tekrar 
zaptı meselesini gizlice tedkik etmckti. 

(Arkası var) 

Baker mağazalannda 
Erkek ve Iti'z çocuklanna 

mabsus elbise daireleri tevsl 
edUmlttir. Her yerden mosald 
oeraıt ve Iyi natıarla emsalsiz 
ve zengin çeşitler bulacakmnız. 
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Arsena - Leeds United 
ı 1 

Bıliyorsunı:z ya.. o esnada he ·ı 
nüz küçük bir çocuk bulunu -
yordum ve bu mevzuda Almanca yaz.ı
lan bir çok hikayeler okuyarak ve din
J.iyerek büyümüştüm. Ve işte o ada ö
niinden geçerken hor ve zelil bir ço -
cuktUll\, bu güzel ada, mutlako. peri 
prensesinin bulunduğu veya sıkça uğ· 
radtğı bir yer olmalı idi. Xüpeştenin 
üst kenanna dirsekterimi dayamış ve 
haş!mı da ellerimin içine almış oldu • 
ğum halde türlü hayaller kuruyor ve 
bilhassa bu peri prensesini hayaliinde 

maç nasıl oynandı ? 
~·························································································································, . . 
E Geçen ay harb tehl"keBi kapıya gelip dayandığı halde •oğukkanl!lı· i 
~ ğmı, kaybetmiyen, i•tilini boznuyan lngilizler, lutbol maçı uyreder· j 

r
: ken yerinde duramıyan, bairıtan, tepine heyecanlı inaanlar oluyorlm. i 
~ ,1 
~.i:~~~~""(ii=i··~~~~};i~.i~;;;~)···=·j;;;~;;~-~~i··i~~-s~~~lı~~~~~·~;~;··~~-;~~~~c' 
Arsenal - Leeds United'e karşı talıhini d:ıkikada ve tıpkı ilki gibi, u!ak bir ara 

1 deniyecek. Takıma, birkaç haftadır oy- şütile ikinci golü attı. Kaleci, bunu da 
nanuyan iki meşhur forvetini ılave et- görmediği için yerinden kımıldamadı bi· 
mi§: Santrfor Drake ile sol açık BP.stin. IP.. İnsan, enerji mahsulü olan gnllere 
Buna mukabil, Arsenalin oldu~ kadar mukabil açıkgözlük golleri ıle galib•ye
milli takımın da en kuvvetli oyuncusu !in elden gitti~ini görünce, gayrı ilıtıya· 

canlandırmağ:ı çalışıyordum. 
Tuhafı şurası ki o vakitler bir peri 

prensesi tahayyül ederken, bir kaç yıl 
sonra ayni adayı ziyaret eylemiş bu -
lunuyordum. O vakit yani bu ziyare -
tim esnssınd.-ı Kayzer donanmasının 
bir zabiti idim. Pis bir geminin sefil 
bir .kamarotn olduğum vakit karşıdan 
g<lrdüğüm ve hayalimde bir peri pren
sesi canlandırc.lığım bu latif adanın 
§imdi içinde bulunuyor ve onun latif 
palmiye korulukları arasında gezinti -
ler yapıyordum. Bu sefer burada, haki
katen bir peıi prensesi bulmuştum. V c 
kalbimi ona çabucak kaptırmıştım. Ni
şanlandık ve bir müddetcik sonra da, 
Okvınuslarda dolaştığım akmcı gemi· 
sinin «Melekülsiyane»si olmuştu. Bu 
kl..oo; adayı ziyarete gelenlerden biri idı. 

Fakat benim Niobe gemisinin küpeşte
sint' abanarak tahayyül ve tasavvur et
tiğim peri prenses: sadece kuru bir ha
yalden ibarettL Adanın insanı hayal -
lere se-\·keden ı;üzel, palmiyeli parçası 
gittikç~ gözümde küçülüyordu. Çünkü 
gemimizin yelkenlerini şişiren rO.zgar 
onu Verde bttrnuna doğru sürükleyip 
gütürüyordu. Nihayet, bu güzel ada da 
ktiçüle küçü!e bir ben · halini aldı ve 
ufukta gözdrn tamamen kaybolup git
ti. Ben, hala hareketsiz, vecd içinde, 
olduğum yerde duruyordum ki kulak
~anmın zarını patıatacak derecede 
dehşeıtli bir ulumaya benzer bir ses işit· 
tim ve beni az kalsın ikiye bölecek de
recede kuvveU: bir tekme yedim. Bu 
kapıandı ve bana: 

-Defol oıadan, diyordu, haylaz :kö
poJ,! 

Maamafih bu deniz yolculuğunun 
ikinci ss.fhas;, birjoeisi 'kadar fena 
.geçmeırr'"ti. Çünkii. ben. artık her tür
lü köti: muam~leye alışmıştım ve git
tik\C rrt]eşcn ve kr bala san bir gem· ci 
olmaVa y\iz tu•r.ıustum. Kaptan ve ta~· 
fadan daha b·r çokları bana karşı mer· 
bametc:;z olnı3kta devam ed·yorlardı. 

Fakat burılarm arasında bazılan vardı 
ki daha naziknne, daha dostane mua
mele etmek yolunu tutmuşlardı. Bun· 
hnn icincie Porson ile serdüınen de 
vardı. İşte bu vechile, bir gemicinın 
bir çok zorlukJan karşılamak mecbu -
riyetinde bu1unduğu deniz hayatında 
edinınesi gere..ltli bulunan (Arkadaş -
W:)a ben de nail ve mazhar oluyor • 
au nı. 

Seksen gün devam eden ve hiç bir 
ye:-e u€Tanılmıyan bu uzun deniz sef~ 
ri Avustralyanın Fremantle lima -
nında sona ermis bulunuyordu. 

Avustralya hakkkında benim kafam· 
da ötedenberi teressüm eden hayaller, 
orasının bir Kanguru memleketi, ok ve 
yaylarla müsellah zenciler diyarı, or
manlarla me'3tur bir kıt'ai vasia ... ol -
duğu idL Fakat Fremantle limanı bu 
dü.c;üncemi söküp atmıştı. Çünkü bu 
~iman da herhangi bir yerde görülebi .. 
lenlerden farklı değildi. Gördüğüm in
sanlar d:ı kendi memleketimde gördük· 
lerimden başka biç·mde değillerdi. • 

Burada, bir Alman gemisine men -
sub gemicilere rastlamıştım. Vatanun
da konuşulan dili işitmekliğim ve va· 
tandaşlarla karşılaşmış bulunmaklı -
ğım beni pek miitehassis etmişti. Bu 
gcmicilerle b!rlikt~ Royal oteline git -
mı5tik. Orada bir:ı içeceklerdi, ben de 
on1:ınn refaka4Jerinden hissemi almış 
bulunaca!dım. Bu gittiğimiz birahane 
sahibinin güzel bir kızı vardı ve ben 

\'e kaptanı Hapgood oynamıyor. ri üzülüyor. 
Sahaya önce Arsenalliler kırmızı be- Oyun bundan sonra çılgın bir süratle 

Niobe Rcımburgtaıı AmutTalycıycı kadar hiçbır limana ugnımum.ı.ştı 

yaz formalarile çıktılar. Halkın çok sev· devam etme~e başladı. Bütün ılmid]er 
diğt ve tuttu~ bu takım uzun uzun al- Drake'de idi. Fakat Leeds U. oyuncuları 
kışlandı. Arkalanndan Leeds United o- da işi anlamış, başına iki kişi musaJia' 
yunculan göründü. Fenerbahçenin, bazı etmişlerdi. Bu golden sonra bir ikinci 
zorlu Galatasaray oyunlarında giydiği futbol harikası daha gördük: Arsenal ka• 
yansı sarı, yarısı Hiciverd formalarile Iceisi Swindin beş-altı yardadan atılan 
hana memleketin bu emekdar kliibünü çok kuvvetli bir şütü, kendini ok gib: ye
hatırlattılar. re fırlatarak kurtardı. Geri gelen topa, 

den bir şeydi, benim konuşmalarıma 
kulak kabartıyordu Sonradan onl\ ba
şıma gelenleri an!atmı.ştım.. hikayemi 
dinleyen genç kız bana o gemiden kaç
mamı tavsiyeye VP. bunda ısrar etmeğe 
ba~lamıştı. Hatta benden babasına da 
söz aç"'rak bPnim birahanede bulaşıkçı 
ola .. ak istihdam olunabileceğimi söyle
m4ti. Bu, fena değildi. Bana Niobe ge
mi inde verd!kleli mahud işlere nis -
betle bulaşıkcıhk, psrlak bir iş ve mes
lektiL Fakat ben ihtiyar Peterin deniz 
sandığından vaz geçemezdim. Binaen
aleyh bu sandığı kurtarmanın yolunu 

bulmal~ Iaz.ımdı. Bu işi bizim vatandaş 
gemiciler deruhde etmişlerdi ve san
dı~t da k:ıçınnıslardı. Bir müddet son
ra Niobe gerni.si Fremantleden hareket 

ı 

t 
{ 
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etmişti. Bereketversin ki geminin bu 
çok hoyrad kaptan: polis vasıtasile be
ni araınamıstı. Bunu yapınağa hakkı 

vardı. Beiki de benden kurtulduğu için 
bunu ta!ihinin açıklığına hamletmiştir. 

-IV-
A vustralyada Rha ordusu, 

Kangurular ve Fakirler 

F.remantle'de beni yegane ilgilen -
diren ve eğlendiren Avustralyacia 
cRha ordusu» teşkilatının bandosu ol
m•~tu. Bu te.~kilatın halk için büyük 
bir salonu vardı ki burada zaman za -
man halka mavazaalar veriliyor, otu -
ruluyor ve vakit vakit de gemiciler de 
nizleracki müı:ahedelerine aid meraklı 
hikaye~er anıatıyorlardı 

( A rkc sı ı-ar) 

Oyun, bütün İngiliz maçlarında oldu- ayni mesafeden gene dayandılar, bu se
nu gibi çok sür'atli başladı ve öylece bıt- fer de öbür tarafa plonjon yaparak kur· 
ti. Uzun ve derin paslarla oynıyan İng:- tardı. Nefes alma~a vakit kalmadan, bur· 
ı:z takımlarının en büyük meziyetlerin- ı·unun dibinden atılan bir üçüncü ş~ıtil 
den biri, hatta sayısız meziyetlerinin en de uzaklaştırdı. Beş-altı yardadan arka 
csaslısı, her bir oyuncusunun ayrı ayrı arkaya atılan üç İngiliz şütünü gözürıÜ· 
mükemmel bir atlet oluşu.. santrforun zün önüne getirirseniz Swindin'in harf• 
sı.ğ açık yerinden top sürerken sağ için kasını takdir edebilirsiniz. Rakib santr· 
<Jrtada yer kapışı, bekler ilerlemiş iken Ior bile, bu fedakar kalecinin elinl sıka· 
ha'flann onların yerini dolduruşu, ıne rak tebrik etti. 
bileyim ben, bütün takımın şayanı 1-.ay- Oyunun bitmesine yedi, sekiz dıakik3 
ret bir sür'at ve intizamla yer de~i~-tirişi var. Arsenal aleyhine sa~dan bir kornet 
v:ır ki hakikaten görülecek bir şey. atılıyor. Havadan gelen top kalenin ö· 

Arsenal, ilk dakikalarda şeytanın aya-
gını kırmak istiyor. Geçen ay, harb teh- nüne düştü. Herkes sıçradı. O aralık, ne 
likesi kapıya dayandığı halde soğukkan- oldu, nasıl oldu bilmiyorum, top snl ke-

r -------------...... , lılığını kaybetmiyen, istifini bozmıyan nnrda uslu uslu bekliyen sol açı~ 
İngilizler, futbol maçı scyrederkcn ye- Buckleyin ayağının dibine- düştü. O dSı 
rinde duramıyan, bağnşan, tepinen heyc- bu bulunmaz nlmeti rahatça Arsenal kB• 
canlı insanlar oluyorlar. 

Dokuzuncu dakikada, bir futbol hari
kası seyrettik: Kalesi sıkıştığı içın kendi 
orta haf yerine kadar geri gelmiş olım 

Kızıl vak'aları tck ttik görülmekte de- Arsenalin santrforu Drake sol bekinden 
/{ız ıl 

\am ediyor_ ve havadan bir pas aldı. Saniyenin bil~ 
Kızıl yuk.c:ck bir ateş 39-40 şldetll blr mem kaç~ biri içinde topu do~rultarak 

aııjln ve kay ve gnsyan lle başlayan bir Leeds U. kalesine doğru inmcğe başladı. 
hastalıktır. Blşlangıcın yirmi dorL saati Arkasından yetişen santrhaf bütün kuv
z.ufırıda büt ıin vucudıi k plıyan bir kı-
:-ıılık gorulur. Bu kızıllık kıznmı~n. çlçe- vetilc Drakc'e çarptı. Kendi bir tarain, 
ğe, su çlçc~lı.l:' hlc benzemez. yekpare - Drake b·r tarafa, top başka tarafa gitti. 
d r ve bu ye ·p re kı ıllı~ın ortasında şa- Fakat çok sağlam yapılı ve çok çevik bir 
rıı.bi mrır re:ıkte kuçük lekecikler görU - porcu olan Drake rakibinden evvel to
lıtr. B~"t:azda b demcikler ç k ş! miş ve parlanarak topu gene kaptı ve ayni h!zla 
ü:rerhıde beyaz sarı netmeler göriılur. 

hiicuma devam etti. Daha on sekioz pas 

!esine soktu. 
Oyunun bitmesine çok az kaldığı hal" 

d12 Arsenaldan kimse ümidini kesmenıiŞ· 

oıı a~ız çllek rcnglndedir. Kızıl her dev-
ı _ Yılmaz. rinde bfırldlr. B.lhnssa bogaz lltıhabı ve çizgisine epey varken karşısına çıkan 

ti. Binlerce kişi, kırmızı beyazlıları teş
ci ediyor, bağrışıyor, tepiniyordu. Hakc~ 
b!rkaç saniye oyunu durdurarak, poliS 
komiserine tedbirli olmalarını iht:ır et• 
t:. Fakat halkın heyecanı, Arsenali rna~· 
lubiyctten kurtaramadığı gibi herhaPgi 
bir nahoş hadiseye de sebebebiyel ver" 

medi. Oyun biraz meyus bir iıava iç·nde 
Leedsin 3-2 galibiyetile nihayet ı:ıuldtı '~8 

bu takım ligin yedinciliğinden beşinciJ..I
ğe yükselmiş oldu. 

iskoç/ar Gal milli 
Takımını3-2 yendi[ef 

2 - Ayni - Şart 11\htknsı - Krallc;e. <lokuntiı devrinde bu sirayet en had dev- bcki, güzel bir vücud hareketile attattı. 
3 - Tenezziih - Blr hükmü kaldırmn.k. rlndejir. Artık rakibsiz kalmıştı ve bizde meşhur 
4 - Ebe - Bir nota. Kııılın şlfl\ müddet! tam normal sey- olan tabire göre, göbekle kaleye girecek-
5 _ Kalmak masdanndan emrl hazır - d n~... 1 .ı; ldd t rcdersE' 6 hafta ır. ...,.n ıı;ın ş e dev- ti. Bunu anlıyan bek, bu göz açtırmaz 

Sorgu. r1 bir hnftadır ... Kızılda her hafta bir ke· b" d 
8 - &fat nevllerinden blrl - Sonunda blr fon·etin arkasından do~ru ve gene .t e 

r~ ldr~r tahl1ıl yaptınnnlıdır. Çünkü kı-
cL• olsaydı ba§ı saçsız. zıl böbreklere çok .sataşır. kalanbura vurmak denilen bir ;ekilde 

7 - Namazın kısımları - Beyg1r. Kızıl seromu vardır. Bu scrom dlfte::i Darke'e yüklendi. Henüz on sckiz:n içi-
S - Kamer - Başka. o;eromı. kadnr müesslr dejilldlr fakat olr ne girilmedi~i için frikik cezasını göze 
9 - Mnhal - Saf. çok 1htllfltların önünü nlablleceğl Için ı D k •· b ·· dh. d ·ı 

lo _ Yed _ Cerlha _ +--ret sı!ntL a mıştı. ra e ın, u mu ış sa erne ı e 
~ f:ıydahdır. Kızılın yenı llflçlarından k d kl k 

ruKAr.I>AN AŞA(;I: iki ayağı yerden esil i, tepesi ta a (Robynzol) ii La vs!ye ederiz. 1 - Mağlüblyetl kabul etmek - Korumak. 1----------------l yere yuvarlanırken, hiç ' ununadığımız, 
2 - Merkep - Ruzgflr. c~nb l•tf:•en okayucuıanmı~ın posta beklemedi~l.miz bir anda ve o mü~kül 
3 - Yalnncı. 1nuıt rc.ı.amalarını rica ederl~. Aksi tak· vaziyette öyle bir şüt attı ki, kaleci, an. 
4 - İhtiva ettJ!i her ~y. kabel •- '"-1 bUl direle hteldetl ına 81"" ....,. a r. r.ak topu ai'ilardan çıkarmak i~'in uzana-6 - Modernlik - Şart lfıhikası. .. b :. 

6 _ Şart. Ifıhlkas:ı - Yüz sene. "'--------------' bildi. Bu vaziyeti, kelimclerle ızah et-
'7 - Esmek masdarından emri hazır - Ts- { ~ meme imkan yok. Kendinizi, rüyanızda, 

ramak .nı:ı..sdanndan emri hazır. No··betc'J ecz~.neler l:elki ortalığı altüst eden, mesela Gitneşe 
8 - AJtın - Eşek ba~ırması. c. !ki düzüne gol atan Galatasaraylı hir fut-
9 - Cefny:ı mütehammU. 

lO _ Yoksuzluk _ Ab --····-- bol yıldızı olarak gördüğünüz olmuştur. 
BQ rece nöbe~i olan ~zaneler fUD· h 11 b ı 1 2 3 4 5 A 7 8 9 10 Jardır: Fakat rüyada atılan o şa eser go er ı e 

istanbul clhetindekiler: hu hakiki futbol harikasının yanında sö· 
Al"'.saraydn: (Ziya Nur!), Alemdarda: nük kalır. halk çok sevdiği Drake'i, kü-

EsadJ, Bey:ızıdda: <Belkls), Samııtya- çük ismile, Raoul diye bağırarak dqkika
da: (Tcotilos), EmJnönünde: <ArtUnas - Jarca alkışladı. 
ya), Eyübde. (Arif Beşir), Fenerdc: <E- Bu gole, on yedinci dakikada sol j~ 
mllyadn. Şehremlnlnde: (Nlizım), Şeh· Stephenson, sinsi bir ara şütile mukalıele 
zndebaşında: (As:ıf), Karagümrükte: 
(Suad), Küçükpazarda: (Hikmet cemU), etti. Oyun bir bire devam ederken Arse-
Balorkoyündc· (Merkez). nnlin sol açığı Bastin güzel bir süriişle 

Be)o~lu clhctindckiler: topu kalenın yakınlarına kadar getirdi 
İstıkHU cadd nde: (Galatasaray, ve nefis bir şütle ikinci golü attı. Bn su-

OarihJ, Gala.tad:ı Hidayet), Kurtuluş - .retıe Ar nal yeniden galib vaz.iyet~ geç
ta: <Kurtuıu,), M k da: (Feyzl), Be - ti ve böylece ilk haftayın nihayetlendi. 
.§lkt.a4ta: (Suleym n R b). 

Bolaziçi, Kadıkoy e Ad larda.kiler: İkinci hnftaym başladığı zaman, Arsc-

·ı-
İskoçyada yapılan İskoçya • Gal rtı~. 

li nıaçı!lı İskoçlar 3 • 2 kazanmışt , 
M;ıç, her iki tarafın müsavi güzel 0 

yu!lu ile cereyan etmiştir. 

In nil iz milli tah ımı til 
Norveçlileri 4- O yerı 

. ·nde 
Dün, Ingilterenin Nuykastl şchrı 

9
, 

İngiltere - N:>rveç milli takımlan 8~ 
sır.ria c<'k heyecanlı bir maç yapılrtl , 
n~ticede 4 • O İngiliz milİi takımı ~ıı r, 
tır. İngilizler daha hakim oynattııŞ 9 

lib gelmiştir. 

Ingilizler Norveçleri 4- O 
yendiler 

~ot' 
Hafta arası oynanan İngiltere • rJ'' 

vcç milli takımları maçı Newcastle 
rinde yapılmıştır. ıılf 

İngilizler bu maÇ'ta ikinci ligden oi' 
müdafi, bir sa~ iç ve bir de sol açılt 
natmışlardır. ıı1 

İngiliz takımı ilk devrede dört gol ~e' 
mış, ikinci devre bu vaziyet ddi 
miştir.1 

Maçta 39.887 kişi bulunmuştur. 

Rasing - Arsenal maÇI rı 
• ıaııe 

Her sene Pariste harb rna 
1 

ş ıı 

bütün aUtkanıı bu kız üzerine naklet - :ETfmize bırakılan cFitre• sarlana li'.
miş bulunuyo:-dum. Bu laz, hani sizin- yık oldula ali.kaJa ~&tenoek bir va.&an 

boı'cudar. 

Usküdnrda: (Sellm S rıy rde: r lin bugün sahadan galib çıkacağına 
rosmnn), Kadıköyfinde: h , Rıfnt) m kkak nazarile bakıyorduk. Hem gü-
Düylikadada: (Halk), Hey lld : (Halk): zel oynuyordu, hem de bir gol avantajı 

menfaatine Racing kulüple karşı ;f,t4 
Arsenal 27 te:rinisanide Pariste ~ ' 
dePrince'de se"nelik maçını yapacıı 

eDi ber kızcağız• diyebileceğiniz nevi-~--------~~---_. vardı. Fakat i§ hiç te öyle olmadı. ~ tır. 
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Kabız ık 
On binlerce 
ki~i memnu

ı.iyetle 

M AZ ON kullanıyor ve tavsiye ediyor. KABIZLI(iı defeder, HAZMI dOzeHir. M1DE ve BARSAKLA~I 
boşaltır. Vncude fcrahlık verir. HAZIMSIZI..IK ve EKŞILiöl gi.!erir. Alınınası gayet 14tirtir. 

MAZON isim ve HOROZ markasına dikkat. MEYVA TlJZU 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi Mi kd arı Muh l:mmen B. 

Behcri Tutarı 

L. K. L. K. 
% teminatı 

L. K. 
Eksiitme 

saati 

Emme basma tulumba ll aded 200.- 2200.- 165.- 15.30 
Hortum 455 Met. 1.30 671.50 50.36 16 

I - Yukarıda yazılı ll nded emme b:ısnıa tulumba ile 455 metre hortum şart
rıamelcri mucibincc ayrı ayrı açık eksil~me usulile satın alınacaktır. 

II - Muhnmmen bedeiJe .. ile muvakkat teminatları bizalarında ~österilmiştir. 
lll - Eks' ltme 18/Xl/938 tarihine rastliyan Cuma günü bizalarında yazılı sa-

.:ıtıcrde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
Pılacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklılerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerıde % 7.5 güveııme 

Paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilfm olunur. c8053• 

Cinsi 

'Yııs ·ı ve Yuvur
lnk knyış 
87X68 sım Tırlık
h aluminyum KA. 

Mikdarı 

1675 metre 

200 kilo 

'WW 

Mornammen B. 
Beheri Tutıırı 
Li. Kr. Ll. Kr. 

896. - .sır. 

2.24 448. - cSih 

" 7,5 temf
nab 

Li. Kr. 

67.20 

3.36 

Eksilt
menin 
saati 

14 

14.30 

1 - Şartnamelerine ekli listede eb'ad ve mikdarı yazılı 1575 metre yassı ve 
Yuvarlak kayış ile 37 X 68 san tırtıkb alüminyum ka~ıdı §artname ve nümuneleri 
lnucibince ayrı ayrı açık eksiitme usulivle satın alınacaktır. 

li - Muhammen bE-delleriyle muvakk;t teminatları bizalarında gösterilmiştir. 
ın - Eksiitme 30/XT/938 tarihıne rastlıyan Çarşamba günü bizalannda yazılı 

P.&atlerde Kabataşta Levazım ve Müb:ıyar.t Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
Pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alın'lbileccği 
gibi nümunf:'leri d(' görii!ebilir. 

r· V - istekiiierin eksilt.Jhe için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenme pa
•tlariyle bırlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ~8282• 

Cinsi 

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

Mikdttrı Tartma 
kabilıyeti 

sıı~-=-P':'tl-rg_e__ bOOO A. 

~:&sknı 3 A. 1000 Kg. 
r .ti} eter 1500 J{g. 
Çki baııdrol kll· 
~•dı 7oxıoo eb'ndında 

Muhamnıen bedeJI %7.5 te- Eksilt-
Beberi Tut~tn minl\tı menin 

Li. Kr, !'3. Li Kr. Li. K. saati 

-.11.875 841.25 25.61) 14 
248.-. - 744.- 55.80 14.30 
-.90. - 1850,- 101.25 15 
-.40. - 2800.- 210.- 15.30 

.
1 

- Nümunes·ne uygun olmak şartıyle 3000 aded süpürge, şartnameleri mu

cıbince 1000 kilo tartma Kabıliyctind~ 3 aded yerli mamulatı baskiii ile sınai 
iş.lerde kullanılmak üzere 1500 k!lo Etil Pter ve taahhüdünü ifa etmiyen mütcah
hıd hesabına nümunesi evsafında 70 X 100 eb'adında 7000 kilo içki banıirol kii
ğıdı ayrı ayrı açık eksiitme usuliyle satın alınacaktır. 

~I - Muhammen bedellerıyle rnuvakkat teminatları bizalarında gösterilmiştir. 
l ll - Eksiitme 29/Xl/938 tarihjne rastl:yan Salı günü hizalarında yazili saat
l~t.de Rahataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonıında yapı
<tCaktır. 

gi~~ :- .. Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabileceği 
~ supurge ve içki bandrol kağıdı nümunesi de görülebilir. 

r 1 ~ istekınerin eksiitme j!;in tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa-
a arıyle b' lik . 

ır te yukarıda adı geçen Kom·syona gelmeleri ilan olunur. cll355:~~ 

yapı işleri ranı 

afıa Vekiletinden: 
tcı!~ı- İstekli çıkmamı§ oian Erzurum'da Gurup inşaatının ikmali yine ayni 
lt a~la ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 eşıf bedeli 245.938 lirrı 49 kuruştur. 

~k~·ı- Eksiitme 28/11/938 Pazartesi güı.ü saat 16 da Nafıa Vekaleti Yapı Işleri 
a 

1 
trne Komisyonu odasında yapılacaktır. 

lı:abn- Eksiitme şartnamesi ve bum:. mü tefcrri evrak 6 'lira 15 kuruş bedel mu-
4 nde Yapı İşleri Umu:n Müdürlüğünden alınabilir. 

te~i- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13,549 lira 17 kuru§luk ınuvakka~ 
la~ırnrı;t verıneleri ve Nafu Vekaletinden alınmış chliyet vesikası göstermeleri 
tida .1 ır. Bu vesika cksiltmenin yapıldığı günden en az sekiz gün evvel bir 1~ 
lira ~e Nafıa Vekaletine müracaatları ve islidalarına en az bir kalemde 150.(}'i0 
ını§ ~etinde bu işe benzer bir iş yaptı~ına dair işi yaptıran idare'lerde.ıı alı.::
lıuun Vesıka iliştirilmesi muktazidir. Bu müddet zarfında vesika talebınde bu-

S ıyanıar eksiltıneye girerniyeceklerdir. 

•aa~ ;; İstekliler teklif mektublarını ihale günü olan 28/11/938 Pazartesi günü 
~klerd·e kadar Eksiitme Komisyonu Reisli~ine makbuz bukabilindl! teslim ede

ır. 

Postad 
a olacak gecikmeler kabul edilıııez. c4707t c8194, 

liikdfstanbul Jandarma satın alma komisyonundan 
arı 

Çift Tahmin bedeli İlk temin,ltı 
~~ Cinsi Lira Lira .ooo 

100 Rundura ve yedek pençe 
Çizme • • 

5500 
900 

1 MOO ~ 
- 'l'a}ı . 

r-· nun bedeli ve ilk teminatı yuka rıda yazılı 1.000 ,.ift kundura ile 100 .Mit 
,ızmc b' . • ~ 
de G . ırer çıft yedek pençeJerile birlikte 1/12/938 perşembe günü aaat 15 
eksi! edık~aşadaki İstanbul Jandann a satın alma komisyonunca kapalı zarf 

2 _ tıne.sile satın alınacaktır. 
Şartnaıne -
tıaın . ve numune hergün adı geç~n komisyonda görülebilir veya prt-

3 _ esı parasız aldınlabilir. 
Şartları hai . t klil . 
m k z ıs c erın 2490 sayılı lranuna göre hazırlıyacak.lan teklif 
'l:n~ tublarını eksiitme günü saat 14 e kadar ınaldNz kArlllılı olar~k ko-
ısyona vermeleri. (8425) 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubeai 

Merkezi: Berlin 

Türkiye ıubeleri: 

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

* H er türlü banka i§i * 

ZAYI: Ticaret rnekteblnden aldı~ım 

2/9/935 giinlü vesiknyı zayi etUm. Yenisini 
alııc:1~ırndnn e,klsinln hükmü yoktur. 

Danı, o~lu Sait Cinol .............................................................. 

Soo Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme .&okak, 25 

Yevrnl, Slynsi, Havadis ve Halk gazetesi 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetenıızc aiddir. 

AEONE FiATL4RJ 
1 6 3 1 

~en.: Ay Ay Ay 
Kr l,r Kt. f~r. 

TÜRKtYE 1400 750 ı w 
YUNANİSTAN 2aL L2v 270 
ECNEBİ 271 :-ıoo 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi Jazımoır. 
Aıı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t 

! Posta kutusu : 741 İstanbul \ • 1 i Telgraf : Son Posta ! 
t Telefon : 20203 j 
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Gayrimenkul satış iliııt 
Istanbul Emniyet Sandığı Dir~Ktörliiğünden: 

Ölü Bayan Fatma Zehranm sağlı~ında Sandığımızdan 21963 hesap No. silP. aı .. 
dığı 100 lira borcuna karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcun öden· 
memesinden dolayı yaptlan takib üzerine 3..l:u2 No. lu kanunun 46 cı maddesı
nin matufu olan 40 cı maddesine göre ~ah lması icab eden Fatih te Kirmasti ma
hallesinin Küçükkaraman halen Fatih caddesinde en eski 64 eski ve yeni 68 
No. lu üstünde odası olan kargir bir dülekanın tamamı bir buçuk ay müddetle 

açık arttırmaya konmu~tur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Art
tırmaya girmek.istiyen 50 lira pey akçcsi verecektir. Milli bankalarımızdan bi
rinin teminat mektubu da kabul oluııur. Birikmiş bütün vergilerle belediye re
simleri ve telialiye ve vakıf icaresi ve t"viz bedeli borçluya aiddir. Arttırma 
~artnamesi 21/11/938 tarihinden itiharen tcdkik etmek istiyenlere Sandık hu
kuk i§leri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu 

Jzahat ta şartnarnede ve takib dosyasına a vardır. Arttırmaya girmiş olaıılar, 
bunları tedkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmi1 
ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 2/l/939 tnriijine müsadif Pazartesi gunil Ca
ğaloğlunda kıEn Sandığıınııda saat 14 cien 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat 
ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gay
rimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Ak-

si takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 18/1/939 tarihıne mü
s:ıdif Çar~amba günü ayni rnahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. 
Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları 
tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahibierinin bu hakla
r .. nı ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilfm tarihinden itibaren 20 

gün iç:nde evrakı müsbitelerile oeraber deiremize bildirmeleri lazımdır. Bu su
retle haklannı bildirmemiş olanlada ha k ları tapu sicillerlle sabit olmıyanlfr 
satış bedelinin payiaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla maliimat almak istl
yenlerin 937/513 dosya n uroarasıle Sandığımız Hukuk İşleri servisine müracaat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

*** DİK KAT 
Emnıyet Sandığı: Sandıktan alınan ga yrimenkulü ipotek göstermek ıstiyen• 

l~re tahmin edilen kıymetin yarısına ka ı..!ar ikraz yaparak usulüne göre kolay .. 
lık göstermektedir. (8418} 

htanbul Pelediyesi I!an1arı 

Haseki hastanesine 162 kalem ecza 
• , 2 kalem Gaz İörofil ve 

Tarlatan 
• 500 kilo İdrofil Pamuk 

Muhammen bedeli 

3050 

1635 
675 

İlk teminat 

228,75 

122,63 
50,ö3' 

1 

Haseki hastanesine lüzumu olan ve yukarıda yazılı üç kalem malzeme ayn 
::ıyrı açık eksiltıneye konulmuştur. Şartnameleri Lcvazım Müdürlüğünde görüle
bilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vcs'ka ve bizalarmda gösterilen ilk te
minat makbuz veya mcktubile ~•aber 21/11/938 Pazartesi günü saat 14 bu. 
çukta Daimi Eocümende bulunmalıdırlar. (İ.) (8118) 
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. HAST ALlK, ÖLÜM ve 
PİSLİK GETiREN FARELERI 

HASA 
ZEHiRi iLE 

FARE 
ÖLDÜRÜN ÜZ 

Macun ve buttday şeklinde olup hnynk ve kn~~tık bor nevi rureleri sıçan
Inn derhal öidOrOr. 'l'eslri kat'ldir. Fareler kokmnz. 

Bu~dar neivlerini serpmelldir. Macun olanlarını ya~lı bir ekme~:te vo 
berhı.ngi bir gıdaya sorerek rarelerin hulundu~u yerlere koymalıdır. 

K t ı o 1~1. 25 Bu~~ay ve macun ikisi 30 K . u u mıslı bır aruda bnynk r. 

ŞiRKETi HAY iV EDEN: 
Ebedt Şefimiz Büyük Halftskarın muazzez Tabotu 

huzurunda son ihtiram vazifesini ifa edecek olan 
sayın Boğaziçi yolcularımız için Çarşamba, Perşem
be ve Cuma günlerinde tarlfede yapılan ilaveler: 

1 - Boğaziçinden Köprüye 73, 77, 87, 89, 97, 103, 119, 127, 131 ve 145 numaralı iniş seferleri fazla olarak 
Kabataş iskelesine de uğrayacaklardır. ' 

2 - Köprüden Boğaziçine 132, 136, 150, 156, 160, 172, 196, 198 ve 200 numaralı çıkış seferlerile (24,15) 
deki ı-ece postası fazla olarak Beşiktaş iskelesine uğrayacaklardır. 

3 - Saat 10, 11, 13, 14,15 ve 15 te Bebekten bjrer vapur hareketle Arnavudköy, Ortaköy, Beşiktaş ve 
Kabata~a uğnyarak Köprüye gelecektir. 

4 - Saat 12, 13, 14, 15.45 ve 16.45 ile 17.45 te Köprüden birer vapur hnrt>kt'tle Kabataş, Beşiktaş, Ortaköy 
ve Arnavudköy iskelelerine uğraynrak Bebeğe gidecektir. 

S - Üsküdar ile Beşiktaş ve llsktidar ilc Köprü arasındaki seferlerle Üııküdar • Kahataş arasındaki araba 
vnpuru seferleri ihtiyaca göre çoğaltılacağı gibi diğer Boğaz iskelelerinden de ihtiyaç nisbetinde zuhurat posta
lan kaldanlacakhr. 

6 - Boğazdan inen ve Boğaza çı kan vapurlardan Üsküdar iskdesine uğrayan vapnrlnnn yolculan ayrıca 
fark venneksiıiu araba vapurunun Kabatn~ seferlt."rinden aktarma suretile istifade edebileceklerdir. 

'1 - Cumartesi gününe aid fertibatı seferiyemiz ayrıca ilan 
olunacaktır. 

KallJlzlık, kemik 
vitaminaizliktea 

haatalıklan, dimağ yorgunlu'dan ile 
doğma bütün zayıflıklar• karşt 

KUVVET ŞU RUBU 

TAL N • 
1 

• 
1 V 

Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet turubudur. Çocuk
larınıza Vitalin kuvvet tnnıbu vermekle onlan aağlam, gür

büz ve nq' e U yeti.Jtirirsiniz:. 

VIT ALlN KUVVET ŞU RUBU 
Mektep çağmdaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarlana 

hayati kudret ve kuvvetlerini arbnr • . 

INGILIZ KANZUK ECZANESI 
BEYOCLU ·- lST ANBUL 

Avrupada en çok 
kullanılan 

POKER 
trq bıçaklan memleketimb:de dahi 

en çok aevilen 

Poker traş b1çağ1d1r 

~ 
@ı ~1!1Tl tJt 

c§ !Mi 
'PREZER 

vatifleri 

l T eki 1 O, 3 lUk 20, 6 h k 40 
kuruştur. Her eczanede bulunur. 

Mühim müjde: 
15 sene teminatlı 

Meşhur Singer saatlerinin 
satışında tenzııata başlandı. 

Singer Saat Mağazası 
İstanbul EmlnönQ Tel 21964: 

.............................................................. 
Son Posta Matharun 

N~riyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S. &gıp EMEÇ 
SAIÔPLEBI: A. am.. JJSAKLIGIL 

. ...... . ..... ~.. . .~· ,·· . .. . "' . .. 

NEZLE, GRIP 
BAŞ, DIŞ 

· ve bütün ağrilari, 
kadiniaran ay san • 

cllar•n1 derhal 
geçiren 

SEFALiNi 
Her yerde 1srarla 

aray1n1z 

Asipin Kenan 
Sizi aoAuk algınhAandan, nezleden, grlpten, bat 

di' aAr•lerendan koruyacak en Iyi IlAç 

l.mine dikkat huyurulması 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ı - Kurumumuz çamaşırhanesi için 1800 kilo beyaz ve mutfak için 400 kilO 

ye~il sabun açık eksiitme usulile alınacaktır. 

2- Muhaınmen bedel 816 ve muvakkat teminat 61,20 liradır. 
3 - thalesi 22/11/936 Salı günü uat lO da Ankarada Rektörlük binasında ınÜ" 

teşekkil komisyon tar~ından yapılacaktır. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenler Enstıtü dai~ 

Müdürlüğüne müracaatları. c4700• c819h 

• 

Ilan T arifemiz 
•tıhile 400 lrrırııl 
•ahi/e 250 ,, 

Oçiincü •ahil4! 200 » 
Dördüncü .alaile 100 » 
Iç .ahil4!ler 60 » 
Son •ahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
faclaza mikdarda ilan yaptıracak .. 
lar ayrıca tenzilatlı tıırifemizdctl 
istifade edeceklerdir. Tam, yarıJXl 
ve çeyrek sayfa ilanlar için aytl 
bir tarife derpiş edilmi§tir. 

Son Posta'nın ticari il8ntartn• 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tı&ncılık K.ollektll _... 
K.ahranaaıuade aaa 

&akan ...... 


