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G E N_Ç L i K B -U G U N A N D i Ç T i 
Bugün botun yDksek tahsil gençleri Taksim Abidesinin etra-
fında toplanarak bfr kere daha göz yaşlarını akıttılar ve 
BOyük Atalarının kendilerine tevdi ve emanet eylediği 

Cumhuriyet ve rejim and içtiler 

Milli Şef Meclis kürsii.sünde tarihi nutuklarını irad buyuru'l'larken 

Yeni kabine Cumhur
reisimizin başkanlığın
da ilk toplantısını yaptı 
Milli Şef lnönü Ayrıca Maarif 

Vekilini ve Londra sefirimizi 
kabul buyurdular 

(Yazısı 6 ıncı sahifede) 

!Cenaze merasimi 
21 Teşrinsanide 1 

yapılacak 
------

Milli n1atem ve ce
naze programı 
yarın tekemmül 

ediyor 
Büyük Atamızın cenaze mera· 

ıimi önümüzdeki 21 Sonteşrin 

Pazartesi günü icra edilecektir. 
Milli matem ve cenaze alayı 

programı yarın kat'i şekli,ni al • 
dıktan sonra Atatürk'ün cesedi 
buradan Ankaraya naklol 
caktır. Bugün Taksimde toplanan ve Cumhuriyet için aııd içen gençler 

Cenazenin nakil günü ile han · 
gi yoldan ve neşekilde Ankaraya 
götürüleceği, Ankar&da nereye 

gömüleceği hakkında henüz kat'i 
karar verilmemiştir. Bütün bun
lar yarın belli olacaktır. Ancak 
cenazenin buradan Yavuz harb 

Abide önünde heyecanlı hitabeler 
irad edildi, çelenkler konuldu 

_gemimizle İzmite kadar götürü • e e 
leceği ve oradan hususi bir tren- Cumhurı·yetabı"de-· le Ankaraya naklolunacağı söy -
leıunektedir. 

Ankarada ve şehrimizdeki me-

rasime aid protokol programı da sı· etrafındaonbı"n-
tamamile hazırlanmıştır. 

Ankarada yapılacak eşsiz ce- . 

naze alayını görmek ve büyük 1 k'ışı· toplandı 
~:f~:~~l~~:~r üi:e~~a:e::~:: erce 
tin dört köşesinden yiiz binlerce -----------

kişi Ankaraya gitmek arzusunu Taksim bu gün 
izhar etmişlerdir. Bu itibarla ge- mahşeri bir man
rek hükumet gerek Ankara bele-
diyesi Ankarada icabcden terti- zara arzediyOrdU 
batı almaktadırlar. Ayrıca bil . 

hassa Haydarpaşadan müteaddid 
zuhurat postalarının kaldırılması 
için Dev !et Demiryollarr şimdi • 
den hazırlıklara başlamıştır. 

Merasim günü Ankarada Ata
türk heykelinin siyah tüllerle ka
patılması mevzuu bahsolmakta • 
dır. 

Büyük Şefimiz Atatürk'ün fa
ni dünyaya gözlerini kapadığı 

gündenberi bütün memleket hal

kı gibi yüksek tahsil gençliği de 
mütemadiyen ağlıyor. 

Yurdun her tarafında duyulan 
eşsiz teessür ve bütün memle • 

ketten yükselen elem çığlığına 

Üniversiteliler de her gün hıçkı
rıklarilc iştirak ediyorlar. 

Bu suretle günlerdenberi son • 
suz teessürlerini izhar eden genç. 
Jik bugün de Büyük Atalarının 

kendileri.ne emanet ey !ediği Cum 
huriyet için bir and içme merasi
mi hazırlamışlardır. 

tisaddan Jale, fenden Tarık, iltti
saddan İffet Halim ve Fahri he
yecanlı birer hitabe.lrad ettiler. 
Nutuklar saat 11,30 da sona erdi. 

Bundan sonra Atatürk'ün genç
liğe hitabesi okundu ve bunu on 
binlerce gencin hep bir ağızdan 

cumhuriyeti korumak için and 
içmesi takib etti, bu dakikada et
raftaki halk ta görülmemiş bir he
:yecan içinde gençlikle beraber 
and içti. 

Gençliğin 
Milli Şefe 
Bağhlıkları 

Dün İstanbul Üniversitesi genç

liği Ankarada bulunan Reisicum-

. 
Saat on birde başlıyacak olan 

bu merasime jştirak etmek üzere 
bütün Üniversiteliler ve yüksek 
tahsil gençleri saat ondan itiba • 
ren Taksime gelmeğe başlamış • 

lardı. 

And içme merasimine iştirak eden kızlarımız teessürlerini 
zaptedemiyerek böyle ağlıyorlardı. 

Bundan sonra merasime niha • 
yet verildi ve gençler büyük bir 
vekar ve sükunet içinde evlerine 
döndüler. 

Bu suretle saat 11 de Taksim 

meydanında toplananlar on beş 
bini geçmişti. 

Saat tam on birdenberi Üniver- l••••••••••••!-
site diğeri yüksek tahsil gençliği Kısırlaştırma ve Gök 
adlarına abideye göz yaşları ve 

derin bir heyecan içinde birer çe- Y lİZÜnde Aşk yarışla-
lenk konuldu. 

Müteakiben İstiklal marşı ça- rı romanımız bugün 
lındı. Marşdan sonra edebiyattan 

hur İsmet İnönüne şu tazim tel
grafı çekmiştir: 

istiklalimizin, Cümhuriyeıi!71i • 
zin ve inkilabımızın başında sizi 
görmek bahtına erişen İstanbul 
Üniversitesi gençliği, kara habe
rin kara felıiketi karşısında bü • 
ylik ümıde ı e biri<ik tesellisine 
baş ~·urıııuştuı" 

Bütün Türl; gendiği, milleti • 
nin ve başıııın sağ olmasını dili
yerek l>'irmetle ellerinizden .. 
perler. 

Mı!ll Sef Cumhur lteısiigme seçıım esın,ı mutenkip nuıkıınıı irad ettik ten sonra mecıısaen çıkarLarken 
Abdülkadir, hukukdan Mes<rret, 6 ıncı sayfamızdadır. 
mühendisden Berkin, yüksek ik- ao:- İstanbı.l Üniversitesi gençlıği 



Dahilde ve • 
arıç e teessür ve mate nı 

lzmirlilerin derin 
Teessür va 
Matemleri 

İzmir, (HUS!JSi) - Atatürk'ün 
kayıp haberi, öğle üzeri Ankara 
radyosundan naklen şehirdeki 

hoparlörler tesisıı,tiyle halka ya -
yılınca, ortalık adeta bu akla sığ
mıyan hadisenin ağırlığı ile şaşır
llll§ kalmıştır. 

sonra vilAyet makamına yerleşti • 
rilen hoparlörlerle halka vu hita • 
bede bulunmuştur: 

Valimizin hitabesi: 

Resml binalardaki, vapurlarda. ·r 
ki bayraklar derhal matem alame
ti olarak yarıya indirilmiş, derin 
bir teessilr, bütün şehri kaplamJŞ
tır. 

Kendilerini tutamıyanlar sokak
larda hıçkırarak ağlaınıya başla -
mışlardır. Kara haber, mektepler
de duyulunca, kız ve erkek tale -
benin hıçkırık ve feryatları ayyu
ka çıkmış, vi!Ayet makamından bil 
tün mekteplere yayılan tebliğat -
ta Atatürkün vefatlarlyle gençliğe 
verdiği vazifenin daha itina ile lfa
ıı vücilbunun derhal başladığı ve 
kendilerine tevdi edilen rejimin 
ve vatanın muhafazasına tama -
miy le hazır olmak için derslerine 

• daha çok çal~malan !Azım 'gelece
li bildirilmlştlr. 

Bu tebliğat üzerine mektepler -
de Atatürkün hayatı ve muvaffa -
klyetlerl ve onun bize bıraktığı re
jimin korunması, vatanın muha -
fazası emrinde millete düşen va -
zlfeler hakkında hit&beler yapıl -
m~tır. 

Umumiyetle okullarımızda ta -
lebe siyah önlükleri üzerindeki 
beyaz boyunlukları çıkararak ma
teme bürünmüşlerdir. Eğlence 

yerleri kapanmış. çaWar, radyo -
lar, gramofonlar susmuştur. 

Teessür umuml olmakla beraber 
halk işine devam etmektedir. Ya
pılacak her türlü merasim için 
hükumet program neşredecektir. 

Halk, bu programı beklemekte -
dir. 

Vali Fazlı Güleç, dün öğleden 

sonra vilayet makamına yerleş -
tirilen hopedörlede halka şu hi
tıbfde bulunmuştur: 

Valimizin hilab"'i: 
Sayın vatandaşlar; 

Büyük Şefimiz Atatürk, bugün 
• sııat 9.05 de vefat etmişlerdir. O -
nu yet!Jtiren millet ve onun kur
tardığı vatan var olsun!. 

Bu haber, hepimizi elemlere, ke 
derlere garketti. Hepiniz müteessir 
siniz. Bu teessürde haklıyız. Fa~t 
bağrımıza taş basarak tahammül 
göstermemiz ve işimize, gücümü
ze devam etmemiz icap eder. 

Gelecek 
Hey' etler 

Ankara, 12 (Hususi Muhabiri
mizden) - Milli cenaze merasi
minde bulunacak ecnebi heyetler 
hakkında bükllmetimize. peyder
pey malılmat verilmektedir. Sov
yet hey'etlne Hariciye komiser mu 
avini Potemkin riyaset edecektir. 
Kızıl Ordunun bir de mümesstli 
bulunacaktır. 

.Yıµıan heyetine General Metak
sas reislik edecek, Harbiye müste
şarı heyette bulunacaktır. 

İngiltere Kralı merasimde şahsi 
surette temsil edilecek, İngiltere 
hüklımetini bir mareşal temsil e
deccktil', 

Romanya heyetine deniz ve hava 
n:mrı, Yugoslavya hey'etine har
biye \'e deniz nazırı reislik edecek
lerdir. 

Romanya, Yugoslavya ve Yuna
nistan birer askeri kıta göndeı mek 
tedir. 

Tedfin nıeras·:-ıi hakkında hü -
kı1mctin hazırlamakta olduğu kl
nun projesi son şekLni almıştır. 

Hü':umet projeyi pazartesi günü 
meclise takdim edecek ve ayni 
gün müzakere edilecektir. 

Büyük kayıbımız ı 
Karşısında 1 

lngi izler 
Londra, 12 (A. A.) - Rueter a

jansı bildiriyor: Bütün Londra g:ı
zeteleri, Atatürk'e baş makaleler 
ve makaleler tahsis etmektedirler. 

Tim es. gazetesi baş makalesinde 
diyor ki: 

Kemal Atatürk'ün yeni Türk!
·, 'yenin kurucusu ve yapıcısı olan 
o meşhur Mustafa Kemal Paşanın 
ş:ıhsında büyük asker, büyük dev
let adamı ve büyük şef ölmüştür. 
1919 danberi Türkiyenin tarihi, o
nun hayatının tarihi oldu. Cesa
reti ve vatanperverliği onu ümit
siz görünen bir teşebbüsün başına, 
küçük, bitkin ve muzaffer mütte
fiklerin kahir istekleri önünde bü
tünlüğünü kaybetmiş bir milletin 
mukavemetinin başına koyrlu. 0-
nmı ruh kuvveti ve azim ve iradf'
si, kim olursa olsun diğer her han
gi bi.r şefi sarsabilecek olan zor
lukları yenmesine yardım etti. O
nun daha evvel Gelibolu yarım " 
dasındaki epik mücadelede İngWz 
müstevlilere karşı talii tersine çe
virmiş olan askeri dehası, nihayet 
kendi davasına tam ve parlak bir 
zafer temin etti. Bahtiyar ve galip 
asker adamı, cür'etli ve cesaretli 
fakat ayni zamanda ihtiyatlı ve 
basiretli bir devlet adamı ve is
lihatcı oldu. Ekseriya hasta ada
mın ölümü için ayin yapmış olan 
Avrupa o~oritelerini mahcup et
miştir. Bunlar, Türk milletinin ha
rekete geçmek ve devleti tekrar 
canlandırmak için sadece Şef;ı. 

sihirli çubuğu İle teması bekleyen 
gizli kuvvetlere malik olduğunu 
unutuyorlardı. 

Times, Atatürk'ün muhtelif isla
hatını gözden geçirdikten' sonra 
§U suretle devam ediyor: 

Onun muvatfakiyetleri yalnız 

memleketin dabilnde A vrupalılaş
masına münhasır kalmıyordu. Da
ima ilham ve hazan da idare ettiği 
haricl politika, Türkiyeyi batı 
devletlerin dostluk çerçeve -
si içine koydu ve eski düşmanlar -
dan yeni dostlar yaptL Evvelce AY 
rupada bir tufeyli telakki edilen 
Türkiye, onun idareşi altında Av
rupa politik heyetinin kıymetli ve 
müterakki bir azası haline g~ldi. 
Türkler için bir bahtiyarlık eseri 
olarak, o, diğer millet şeflerini es
ki arkadaşlarını uzaldaşhrmağa 

· scvkeden şüphe ve hasetlere asla 
kapılmadı ve onun kurduğu sos -
yal ve politik abide sağlam temel
lere dayanmaktadır. 

Kendisi tarafından hazırlanmış 
ve idare edilmiş olan Türk inkılabı 
erkc-k kadın bütün vatandaşlara 

Türkiyenin evvelki nesillerinden 
hiç b;rine nasip olmıyan hür, tam 
ve emin bir hayat verdi. Yeni Av· 
rupada harp ve ihtilal kanşıkhk
larından ortaya çıkan şeflerden 

hiç biri daha fazlasını yapama~ 
ve bu kadar zorlukları yenememiş
tir. O, bir milleti matem içinde bı
raktı . Türkler, şimdi dostları olan 
ve Atatürk'ü kendisinden korku
lur bir dfü;man stfatile derin bir 
hayranlıkla takdir etmiş olan İn
gilizlerin bu kadar büyük bir a
damın ölümünün Türkiye ve Avru 
pa için hasıl ettiği ziyaından dolayı 

Büyük Millet MeclUinin 11 lkinc'.t eşrinde toplanan tariht celserine bl,. bııklf 

pek ziyade müteessir oldukların• 
bilerek kısmen müteselli olabilir
ler. 

Times gazetesi diğer bir sayfada 
At&türk'ün tercüme! haline beş 

sütunluk bir yazı daha tahsis et
miştir. Bu yazı fU satıdarla biti
yor: 

Kararı, cesareti ve şiddeti Tür
kiyeyi düşmandan kurtarmış ve 
sonra da yalnız Rusyada Pier ve 
Lenin tarafından yapılan sosyal 
değişikliklerle kabili mukayese de
ğişiklikler vücuda getirmiş ol:ın 

hayret verici adam öldü. Asker, 
teşkilatcı ve idareci, onım modern 
Türkler arasında hiç bir rakibi 
yoktu ve çok eski zamanın harb~u 
sultanları arasında da pek az ra
kibi vardı. Muvaffakiyetleri, Tür
kiyeyi bir Avrupa devleti yaptı, 

yakın doğumun tarihini değiştirdi 
ve müslüıııanlığın istihalesinde hil
li da kati bir tesiri olabilir. 

Daily Telegraph yazıyor: 
Müteaddid kuvvetli adamların 

iktidar mevküne geldiğini gören 
neslimiz, bunların eserlerini göz
den geçirdiği vakit hiç bir millet 
ve devlet inkilabının ne Atatür'< 
tarafından yapılan kadar fevkala
de, ne de onun kadar iyi mülhem 
olmadığını anlıyacaktır. 

Daily Telegraph, ayni zamandn 
Atatürk'ün İngiltereye olan dost
luğuna karşı da hayranlığını kay
detmektedir. 

News Chronicle gazetesi cBo~ 
Kort. başlığı altında yazdığı baş 

makalesinde diyor ki: 
Atatürk, •Eğer yaşasalardı tarİ· 

hin bugünkünden çok farklı ola -
cağını.. bir hakikat olarak söyli
)'<'bileceğiıniz mahdut adamlardan 
biri idL Diğer diktatörler arasında 
yalnız Lenin, inkıliibındaki hayret 
verici eür'eti ile, kendi~iylc muka
yese edilebilir. 

Ayni gazetede Vernon Bartlett' 
in imzası altında okunan uzun bir 
makalede ezcümle deniliyor ki: 

Atatürk'ün islahatı devamlı ola
caktır. Zira bu isl.ihat harpten ev
vel kendisini tam~ olanlar için 
hemen hemen tanınmıyacak dere
cede değişmiş olan Türkiyede Türk 
milletini kurtarmıştır. Atatürk 
Türkiyeyi inhitat etmiş bir mem
leket halinden kuvvetli ve hürmet 
edilen bir memleket haline çevir
miş ve onu tek düşmanı kalmadan 
bırakmıştır. Bu, zamanımızın hiç 
bir diktatörünün başaramadığı bir 
§eydir. 

Daily Mail'de bir makalesinde 
şu satırları yazıyor 

Bugün Türkiye büyük ve yeni 
bir memlekettir ve harp sonrası -
nın dehşet. sefalet ve. bitkinliğin -
den çıkmış olan bu yeni Türkiye 
Atatürkün dimağında vücut bul -
mu~tu. O, bu Türkiyeyi kendi el -
!eriyle dünyaya getirdL 

Daily Ekspres yazıyor: 
Atatürk, Türkiyeyi, .hesaba k~

tılması icabeden yeni bir memle
ket haline getirdi. 

Yugoslay 
Hey'eti 

Bclgrad, 12 (A.A.) - Atatürk'ün 
cenazesinde hazır bulunacak olan 
Yugoslav hey'eti, hey'et reisi bah

riye ve harbiye nazın General 
Medit ile Yugoslavyanın Ankara 
elçisi Acemovitch ve Kralın fahri 

y:ıveri Amiral Prica'dan mürek
keptir. 

Yugoslov;arın 
Samimi teessür 
Duyguları 

Belgrad, 12 (A. A.) - Avala a
jansı bildiriyor: 

Dün akşamki ve bu sabahki bü
tün Yugoslav gazeteleri birinci sa
hlflerini Atatürk'ün fotografını 

neşretmek suretile Türk vatanının 
babası olan büyük adamın vefatına 
tahsis etmektedirler. 

Gazeteler, heyecanlı cümlelerle 
bütün Türk milletinin duydu~ 

derin acıyı tasvir etmektedirler. 
Belgrad, Zagreb, Lub:iyana gaze
teleriyle diğer büyük şehirlerde 

intişar eden bütün gazeteler, say
falarında Atatürk'ün eser ve haya
tını anlatmaktadırlar. 

Vreme gazetesi, neşrettiği baş 

makalesinde bilhassa diyor ki: 
Türkiyenin kederine bütün dost 

ve müttefikleri ve bilhassa Yugo'<
lavya iştirak etmektedir. Kral A
Ieksandr'ın katlini müteakip - se
ferberlik edeyim mi - cümlesini 
muhte:vi bir telgraf çeken Atatürk' 
ün bu sözü Yugoslavyada hiç bir 
zaman unutulmıyacaktır. Bu su -
retle Yugoslavyada nufuzu Avru
pada olduğu gibi Asya milletleri 
arasında da seneden S!ineye art -[ 
makta bulunan tamaıniyle milli 
ve kudretli modern büyük Türki
yeyi vücuda getirmiş olan Ata -
türk'ün adım hiç bir zaman unut
mıyacaktır. 

Gazete bundan sonra, Atatürk'
ün eserlerini adım adım teşrih e -
derek makalesine şu suretle de -
vam etmektedir: 

Atatürk bir defa cisminin top
rağa munkalib olacağını fakat 
Cümhuriyetin ebedi olduğunu söy
lemiştir. Yugoslavya hükıimeti 'm 
sözlerdeki hakikate inanmaktadır. 
Kemal Atatürk'ün eseri payidar 
olacaktır. 

Politika gazetesi bilhassa şunları 
yazmaktadır: 

Tarih silinmez harflerle bu dev
let adamının adım hak edecektir. 
Atatürk bir halle adamıdır. Kırıl
maz azmi, kuvvetli zekası ve kuv -
veti kendisini mağlup ettiğ mukad 
deratın .önüne gelirmiş bu suretle 
yeni Türkiyenin mübdii olmuştur. 

Gazeteler bundan sonra, Ata -
türk'iin vefatı günü neşredilen res· 
mi tebliğ ile cenaze proğramın1 
yazmaktadırlar. 

Alman ma~bua:r- 1 Homanyal lar da A.,. A ıO~ 
nı kıymetli Ter·~ürüıııüze ÔLMEı 
Mü"aleatı iştirak ed yorlar 

Berlin, 12 (A. A.) - Atatilrkiin 
vefatından bahseden Völkischer Be 
obachter gazetesi, büyük devlet a
damını tazimle yad ettikten scrnra 
diyor ki: 

Almanya, Türk milletinin bu 
ölçülmez derecede büyük zıyaın
daıı mütevellit acısına samimi ola
rak iştirak etmektedir. 

Gazi, 1918 de ölen milletin gru
bu arasında azimli bir hareketle 
milletini tahammül edilmez bir 
diktadan kurtaran ve bütün dün
yanın hayran kaldığı bir kalkın -
ma yapan ilk devlet reisi olmuş -
tur .• 

Atatürk, tarihin büyükleri ara
sında ebedi bir surette gözükecek
tir. Türk milletine yeni bir mede
niyet, kuvvetli ve feyizli yeni bir 
devlet miras bıraktı. Türkiyenin 
Almanyada haset edilmeksizin tak
dir ve teslim edilen bu mirası ko
rumasını temenni ediyoruz. 

B. Hitler bu hissiyatı 1933 de 
Büyük Millet Meclisi Hariciye en
cümeni reisile olan görüşmesi es
nasında ifade etmİljtir. B. Bitler 
Atatürkün muvaffakiyetlerinin 
kendisinin nasyonal-sosyalizmin 

muvaffakiyetine olan inanını 

teyid etmekte olduğunu bilhassa 
kaydeylemi!f1ir. Tiirbyenin kur
tuluş mücadelesi parlak bir nürn:ı
nedir. Türkiyede ve Almaııyarta 

kuvvetli bir köycülük milli kuv
vetin tükenmez bir kudretidir. 
1.ki milletin ayni politik gayeleri, 
me\·cuttur ve dostlukları kuvvetli 
ekonomik münasebetlerle tarsin 
edilmektedir. 

Ayni gazete diğer bir makale· 
sinde şöyle diyor: 

Türk milleti en büyük oğlunu 
kaybetti. İcraat adamı olan Ata
türk memleketin ihya ve imarııu 
dahili islahatla ve ko~ularla ta. 
kip edilen bir dostluk politik:ısile 
temin etmiştir. Dış politikadaki 
büyük muvaffakiyetleri, Çanak
kalenin tekrar askeri hale konul
ması, Sancak meselesinin halli ... 

ilah .. olmuştur. 
Bu büyük asker ve bu dahi dev

let adamı 1918 den 1922 ye kadar 
mücadelelerde oldnğu KJbi pasifik 
işlerinde de zafer dallariyle tetev
vüç etmiştir. 

Bükreş, 12 (A.A.) - Bütün gaze
teier ilk sayfalarını Atatürk'e ait 
makalelere tahsis etmekte ve bu 
yüksek adamın askeri ve siyasi de
hasını teberüz ettirerek yeni Tür
kiyenin mübdü tarafından vücude 
getirilen eserirr tarihi değerini kay 
detmektedirler. 

Gazeteler bundan başka Ata -
türk'ün fotoğraf ve uzun tercümei 
hallerini nl!§rederek büyük adamın 
Türkiyede teceddüt sahasındaki 

fevkalade faaliyetini yazmakta ve 
Balkan sulbü eserine yaptığı yar
dım üzerine bilhassa israr etmek
tedirler. 

Universul gazetesi, neşrettiği baş 
makalede büyük asker ve dahi 
devlet adamının uzun uzadıya se
nasını yaptıktan sonra şöyle yazı
yor: 

•Atatürk belki de zamanımızın 

en büyük adamlarından biridir. 
Romanyanın sadık dostu olan A -
tatürk Romen efkarı umuıniyesi

nin sadık dostluğunu kazailmJŞtır. 
Romen milleti de bu ai:ı günlerde 

Türk milletine dostane teselli his
siyatını izhar etmektedir .. 

Ayni gazete, eski Osmanlı nazı
rı Basarya imzası ile neşrettiği di
ğer bir makalede, Atatürk'ün bü
yük eserinden bahsederek bu bü
yük adamın ilham ve idarcsiy le 
meyrlnna gelen isli\hatın bugünkü 
mod ern Türkiyeyi yaı·attığını kay 
detmekt!'dir. 

Romanya gazetesi şunları yazı -
yor: 

Atatürk, Romanyanın en şeref
li ve sadık dostlarından biri idi. E
sasen Türklerin dostluklarına sa
dakati bir darbı mesel olarak ta -
nınmıştır. Türkiyenin birinci Cüm 
hıırreisi Ankarada yaratılmış olan 
Balkan antantının en mühim mü -
essislerinden biridir. Romen mil • 
!eti Türk kalplerini saran mateme 
derin ve samiınl bir kederle işti -
rak etmekte ve yalnız Romanya -
run büyük dostlarına karşı hisset
tiği büyük saygı hisleriyle Ata -
türk'ün hatırasını ruhunda muha
faza eylemektedir. 
Bükreş, 12 A.A.) - Rador ajan

sı bildıriyor: 

Dün akşamki gazeteler baş ma
'lı:alelerini heyecanlı ve çok tesirli 
Uadelerle Atatürk'ün ölümüne 
hasretmişlerdir. 

Profesör Yorga, Neamul Roma: 
nesc gazetesinde •Bir devlet yara
tıcısı Atatürk• başlığı altındiı neş
rettiği bir yazıda ezcümle diyor ki: 

Fıtratan asker yaratılıruş ve mes 
lekten asker olan Atatürk politi -
ka ile iştigaline rağmen bir as -
ker olarak kalmaktadır. O valruz 
her ne pahasına olursa olsu,.; varı
lacak gayeyi, ancak bu gayeye e -
riştirecek doğru yolu görüyordu. 

Vittorul gazetesi yazıyor: 
Eseriyle beşeriyetin üstüne çı -

kan bu inkılipçı, seciyesi ve haya
tı itibariyle insanlara en yakın o
lanlardan biri idi. Esasen şahsiye
tinin cazibesi ve hayatının sonuna 
kadar muhafaza ettiği otoritesinin 
sırrı bundadır. Bugün insan ve 
ham madde itibariyle kuvvetli o -

~DevamJ 6 ıncı sahifede) 

Yazan: Ahmed şiikfİ' ti 
Diln sabah neşreclilt;:_., 

tebliğ türk ınllletini dr ,. 
. . A'""'''"" ıçıne atmıştır. - ;V •• sözlerinin bir ar~. ~ ~ · 
ne dilne kadar lbt;nı.l Jll 
tik. Her fani iıısaJl8 ~ 
olan bu akıbetin ya.1'1~ 
duğunu bildiren doktor~ 
nı okudukça yürekler~ 
yordu. Fakat Atatürlı ~ 
öleme'!: dl •orduk. .ı\1.'1 il" 
ıniştir. FRııi olan bır iJ~,I 
ebedi olan bir hayata ~ fi 
miştir. Tarih sayfalaJ' ~ 
sın: Mensup olduğtı 1,..,. 
insanlığa Atatürk tııtıl d' 
pılan hizmetlerin )·u;_ııı ' 
yapmış olan hangi 8 .ııiaı' 
ki ölmüştür? Hayır; ': ııit 
mez ve ölemez. çunJıu"" 
diriltmiş ve o millet• ~,~I" 
vermiştir. Millet yaŞ9 

türk de yaşıyacaktır· 
·ıı Jll 

Atatürk bu miJJel• ;,; 
- ı 1 ratını ellerine aldıgı 1~1~ 

tan istilaya uğranııŞ· .9 t 

yat hakık bütün ~ii;iıisı11 
dan inkar cdilmişh· 011' 

,.,eı I 
devlet, mamur bir ıt<•dd I 
rasında hür ve 11

11 
.,, J 

... ··vıı"l c,,J 
hiikim bir millet ru. l' ~· 
ancak Atat!irk gör '".~·~I 

b"" sonra da bu rüyaıııJI 
kılabı için proı;raıııl• µs. 
başladı. Samsun'a çı ,, f. 
kongresi, Sıvas kollg~~j Jll 
da devlet kurma. Jlfı ıi•·ıl· 

C ••ıt1b•' . Zafer, Lozan, u . b·~ı 
·rı 

lab. Bunların ber b.• ·ti . f 
ismini tarihte ebcdıl ?~cıl' f 
kafi derecede eheıı1"1 '···ı~· 

t•''' .ı' mullü ba,arıdır. ~ 
10111

,, 

ve siyasi sahada, dıP ıos"i! 
ak. b•' . kıliib sahasmd ı tirıt' 

hepsini tahakkuk el ~it 'I 
tatürk, parçalann~~~ .ııcb 
ket bulmuştur. J1<1ut , ,e 
tan bırakm~tır. l'\1C) ~1ııı' /. 
bir halk kütlesi buhıl f. 

·tıt· ,;ı 
bir millet bırakn11'1 11r 
tarihte hiç kiınS•Y• ,,ııP". 

JI • 
yan bu başarılarıııJ 111,;ıı 
milletine olıın s~rS' ~fili~ 
dında görmcktedıt· ı"".. 
1.•. . k uıı•JI I" 
ıgmı, uzun, ço .·~tC , 

den ~ıkarıp da o~a ~i.'.; 
Atatürk'tür. BugiiJI ;ııııl,. 
di ve kültürel haY3 ~L~" 

• _ .. k b ... o 
safhasına baıau:"':'.· aı· ·-" 
da Atatürk'ü gorili' 9~ ~/, 
istiklalini kazandır"' '"' 
!eti zaferden zafet•tti~I~ 
tiklalini temin • dU',.1 
devlet teşkilatıJlJ ~~~i "'l 
besini verdi. Tarıb•I 1 f ı 
· tikb ld ··rii"ee•~ o1'J ıs a e yu , . fJU ı ,t": 
kametini göstcrd· 'fti~ ıı 

j'<lv ,!( 
huriyet Halk J'ar 1

· dt"' 
lele mal olan ali• uııt ıl 
ed·ı . ı· .. -'; ı rnış u. e"-i ~' 

Atatürk'ün IJ)aJl .d 11ıP ~ 
ima yolumuzu . 8~ br~ 
nur halinde bizJlll r ~·· 

f . . biı' .,~ .1 
cnktır. Şe ınuz 'fi' c« 
vedia bırakııuşht· ·ri••~' / 
şuurla ve disipfiıl i~rrt ,.~ 
ret ettiği yolda~ Jt~''" ~ 
defe dogr· u göti•f ..• ~ı• 

dtl~v 
yanıbaşında 01 .. 1 11c1· .; 

.. k o 1 .. 
cektir. Atattır 4. ' ,.. , 



Memleket Meseleleri 

Çiftçi mallaı:ının 
orunması 

Yeni ve faydalı kayıtları 
ihJiva eden 

bir proje hazırlandı 
"HayeUer büdceslnden köylere 

yardım edilecek 

Ç l!tcilerizni.ziıı mallarının ko- lerinde esaslı hiç bir murakabe
ru~ınası için bir kanun pro • ye tabi olmaksızın teşekkül eden 
Jesı hazırıa~tır. bekçi heyetleri çok fazla (muha

~u .Projeye göre her köy ve faza ücreti) aldıklarından ve bu 
ll.ı edıye hududu d~hilinde bulu- yüzden şikayetler tevali ettikten 
b n Zira; sahala• ayrı ayrı birer bu yeni proje ile, hem bu gibi me
v iter Zirai dairP 'itibar olunmuş sul olmayan teşekküllerin faaliyc
,.' .her bir zirai dairede bir , 7.irai tine nihayet verilecek ve hem de 
.. cı1, ( ift ·ı · c • Ve •Çi!tci meclisi> buluna • bazı yerlerde ç çı yı zarara 
<gı tasrih olunm t uğratan fahi~ ücretler önlenmiş 
~ ~= . . .. 

Ilı llleclisler için her vilayet ve aynı zamanda muhafaza ışının 
li:::tkezinde bir cm:U.akabe mec- muntazam bir halde mes'ul bir 
ltı~Ua teş1<:u olunacağı gibi çiftçi teşkilata verilmesi temin edilmiş 
Ilı tının korunma esaslarını u- olacaktır. 
ta~1 

§ekiJde derpiş, tanzim ve Badema bu kabil tahsilatı, 
lııer~atı murakabe maksadile de (köy) ve (belediye) idareleri-
fre '~de, alakalı vekalet ve da- nin varidatlarını cibayete me -
bir ~llınessillerinden müteşekkil mur olan vasıtalar ve teşkilat ifa 
lir. 01lsey Vticude getirilecek • edeceklerdir. 

Çifte; 
ııılıhaıa lllallannın korunma ve 
ta!Jaı., zası için yapılacak mas -
VtJa karşılayamayan köyleı·e 
hr~ Ve b~lediye bütçelerinden 

t\y Yapılacaktır. 
l'lca memleketin birçok yer-

Yeni projede (zirai suçlar) hak
kında ve bunların tahkik usuli-
le meydana çıkarılması, suçlula
rın yakalanması, ( çiftci) malları
na yapılan zararların tesbit olun
ma suretlerine aid birç~k esaslar 
ve hükümlerde bulunmaktadır. 

l~rkiye. Estonya içki satan 
lıcaret anlaşması Messese eri~ 
~lakadarlara RuhsatiyeJerl 
~hliğ edildi O .. · f" ·ı· ~ıı kiye Estonya ticaret ve itli- egıs ırı ıyor 

~~&.nlaşmasına ek olarak An
'ad V ~anan anlaşma İktı
%tad '1taıetinden şehrimizdeki 

l:ıu arlara tebliğ olunmuştur. 
tsı011 11.lüaşmaya göre 1 senede 
~te ~·memleketimizden 50 ton 
t11rıı IUıı ve portakal, 300 ton 
lı~lrto~~. 5 ton likör ve diğer 
loıı t~ u. içkiler ve şarab, 3000 
lt.'1ıe11 · ' 200 kilo afyon, 100 ton 
~ lf ıoo ton pamuk ucuz ve ar
lııeııı.ı:ı; . h~ Estonyadan da 
lııaılar etımıze bir sene içinde, şu 

lOQ &evkolunacaktır 
lltri, 2; 0n hayvani zamk 50 ton 
loıı llıııb ton galalit ve benzeri, 100 
~'4k, lOQaJaj kağıdı, 100 ton kontr
lıdı, 75 ton kesilmemiş yazı kl-
30() ton ton pamuklu mensucat, li ~e camı vesaire-

Bu işe ayın 15 inde 
başlanıyor 

Şehrimizde içki satan müesse
selerin ruhsat tezkerelerinin ye
nileştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu işe önümüzdeki salı günü 
başlanacak ve ayın 5 inci pazar
tesi günü nihayet verilecektir. 

O tarihten sonra İnhlsar me-
murları şehrimizin bütün semt
lerinde sıkı ve umumi bir kon
trol yapacaklardır. Bu kontrol 

neticesinde h&Hi eski tezkereler
le satış yaptığı görülen birah8ne 
ve meyhanelerle alel'umum içki 
yerleri hakkında hemen ceza ke
silecek, içki satışından menoluna
caklardır. 

& ataya 
~ ~ğda y gö;;1~==~unüne konulan bu 
'1() d buğdaylar İskenderunda depolara 

n eriliyor konulmuştur. 
Ztraat n Evvelki gün de (6) vagonluk 

""-eı lia ankası tarafından 2 gün 2 inci posta bir buğday gönderil-
- lııya (170) ton buğday miştir. 

ruu: lıL Sami KARA YEL 
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tetkik 
zımnında meydana gelen Fransız 
ve Alman konsoloslarını galeya

na gelen müslüman halk üzerle • 
rine hücum ederek katlettiler. 

Bu işte Rus konsolosunun parma
ğı vardı. 

Alman ve Fransız konsolosla -
rının müslüman halk taarfından 

Kaput 
Bezi 
Geldi 

1 Y~ni yıl füfün . j Y aşıya ve ölen l ı rıf~ 
Pıyasası açılıyor ustafa Kemal 

Fena bir d2di kodu Beş alh yıl önce idi, büyük I 
acının zihinlerimizde yaptığı 

başladı perişanlık, yalnız geçen za

ölümü verdi. Blitlin kalbler, 
hassasiyetin derinliği içinde 
kavruluyor. Gözlerimizde tu-ihtiyaç 

min 
sür'atle te
edilecek Ege mıntakasında yeni yılın 

tütün piyasası ayın 14 üncü günü 
İktısat Vekaletinin aldığı ted- açılacaktır. 

bir neticesi olarak Kayseri bez Tütünler her tarafta denk ha -
fabrikasından şehrimize yeniden !ine getirilmiştir. 
kapt bezi gönderilmiştir. Yalnız, bazı tütün alıcıları, tü-

1 

Fakat; Anadoludan ve İstan - tün müstahsillerine geçen sene- ! 

buldaki imalathanelerden küçük den kalma tütün sevkiyatının 1 

tüccarlardan çok talep olduğu içm fazlalığından bahisle bu yıl faz -
bu kaput bezlerinin de az gelece- la tütün alamıyacaklarını söyle • 
ği tahmin olunmaktadır. (Kaput mişlerdir. 

bezi ihtiyacının sür'atle temini Bu şayia bazı hilekarlar tara -
için buraya fazla sevkiyat ya • fından çıkarılmış olmasına rağ -
pılması İktisat Vekaletinden tek- men fena bir dedi kodu uyandır-
rar rica olunacaktır. mıştır. 

Maamafih kalite itibarile pek l 
\ ıyi olaıı tütünlerimizin hiç te çok 

iyi fiatla müşteri bulacağı kuv-Limanlarımız 
Ve ticari 
Faaliyet;m~z 

vetle tahmin olunmaktadır. 

;tKÜÇÜK HABERLER~ 
* Loyd Corc, devamlı sulh için 

devletleri konferansa davet et-
m.iştir. * Almanyada Yahudiler aley-

' 

manı ölçmiye değil, onun söy
lediklerini kelime ve cümle 
olarak tekrarlamıya da im
kan vermiyor. Ancak hu ha
tıradan ne kadar uzak oldu
ğunıuzu bir şeyle anlamak 
mümkün. O zaman henüz 
kendilerine Atatürk adını 

seçmemişlerdi İşte l>ıı yıJ
Jarda bir gün demişlerdi iti: 
İki J\lustafa Kemal vardır. 
Biri etten, kemikten sinirden 
yapılmış uzvi varlık. O da 
herkes gibi yaşar; diğeri, yal
nız bir düşünce ve duygu 
manzumesidir. Onun yeri bü
tün fikirler ve kalhlerdir. Bu 
ebedi ve esiri varlık nesille
rin teakubu içinde durmadan 
akar. 

Sanki Büyük İn.<an bunu 
bize bugün için söylemişti. 

Herkes gibi yaşıyan Mustafa 
Kemal öldü. O da bütün fani
ler gibi büyük mukadderc 
boyun eğdi. Ancak her fani 
çöktükçe duyduğumuz aza· 
hın en üstününü bize onun 

,, 

tulabilen yaşlar, içlerimize 
bir alev gibi akıyor. Onun, 
bugün için söylediğini sandı
ğımız yukarıdaki sözlerin
den başka tutunacağımız ne 
var? Yaşıyan ebedi Mustafa 
Kemal'c sığınalım. Bize acı-
mızı yenme kuvvetini gene 
onun kalblcrde fikirlerde du-
)ulan ölmez varlığı verecek
tir. Bizi bu sonsuz acı için
de de gene ebedi Mustafa Ke
mal tcs~lli cdercklir. 

Ölıı>iyeıı >\Iustnfa Kemal, 
• yarattığı mi:letin, yaptığı va
tanın, her yerde ha~·siyetini 

yükselttiği insanlığın tii için
de ebediyen yaşıyacaktır. 

Türk milletine, Türk vatanı
na ve bütün insanlığa hirmet 
edenler, Mustafa ;{emal'in a
sil varlığını kecdilerinde bu
lanlar olacaktır. 

Büyük acıJar, büyük teselli
ler istiyor. Ölmez Mustafa 
Kemal senin hfıyüklüi!ünü a
narak aradığımız da budur. 

Kemal f~NAL Ticaretimiz, devamlı olarak in
kişaf etmektedir: Bilhassa dış ti
caretimize ait rakamlarda şu in
kişaf, hepimizi sevindirecek ma
hiyettedir. 

hine yapılan nümayişler bütün ~~~===~==~~~~=======~~~===== düııyada derin tesir hasıl eyle - 1
'" - ,. ~ - · 

Hükı'.ımet, bu memleket refahı 
için mümkün bir funil olan işin 
vasıtalandırılması ve cihazlan -
masına hususi bir alaka göster -
mektedir. Bu arada limanlarımız 
başta geliyor. 

Limanlarımız, hükfunet prog
ramında büyük bir yer almıştır. 
Aşağıda okuyacağınız rakamlar, 
bu al.ikanın ne kadar yerinde ol
duğunu göstermektedir. 

::2a~~:~= n:!u1!a:: Meva vcılığ ı m iZi n inkişaf 
büyük ve en ehemmiyetli şehri -.fnıes·ıne 
olan Kasa'ya beyaz bir at üzerin- -
de mutantan merasimle ~ 

~~:.acar hükfuneti istifa et- ehemmiyet veriliyor 
* Barselon 50 bomba atılmak 

suretile dün yeniden bom bardı -
man edilmiştir. * Polonya milli istiklllinin 20-
nci yıldönümünü büyük şenlik • 

Bu lıususta geni ve f agdalı 
tedbirler alındı 

Matem ve teselli 
Ebedi bir ad bırakarak ı:özl&-

rini hayata ebediyen kapıyan Bü
yük Kahraman'ın ardından ai:lı-

; yarak şişmiş gözlerimizle tarihin 
ufkunda do!acak yeni talihiıniu 

karşılam:ık için enelki gün tana 
saat on birde radyomuzun düğnıc
sini çevirdik. 

llıçkm.klarl;ı dıı'ı:alanardk dam
la damla gelen horln seslerde 
Ata'sı ölmüş Türk'ü ya ıyan A· 
tatürk adına gölümüzün öksiiz 
mtaenılerini örerken teııellisini 

arayan Türk mllleti tek bir ;,im 
üstünde itit(ak etti. 

Atatürk'ün izinden yürii) erek 
Türk milletinin hayat saadetine 

1 

and içen bir kahraman Sl"<İ din
ledik. Bu seste l~i ezilen Vt' Ü•Ü· 

len Tiirk milletinin tt"<elli. i \'ar· 

l dL 
Ve yüz bir pare top bugün 

ağlıyan, fakat ya~amıya yemin et· 
miş Türk milletinin azim ve İ· 

radesini bu sese eş olan ulıı hir 
gürlcyişle iliiu etti. 

FİLE ----- --
Beş çocuk 
Babası Sabıkalı --

Cürmünü inkar ediyG>r 
Fatihte oturan 5 çocuk babası 

İsmail isminpe bir sabıkalı Ye • 
m.işte Leon isminde birinin zarf
cılık suretile 26 lirasını dolan -
dırdığından yakalanmış ve asliye 
3 üncü cezaya verilmiştir. 

Suçlu İsmail; muhakemede cür
münü inkar etmiş ve suçu işliye
nin kendisi olmad1ğını iddia ey -
!emiştir. 

İzmir limanından 927 deki ih
racat, 419.582 tondu. Bu rakam, 
937 ye kadar §il seyri takib et -
miştir: 

928 de 417.582; 
930 da 406.441; 
932 de 409.545; 
934 de 485.586; 
936 da 467.401; 

929 de 520.771; 
931 de 406.071; 
933 de 390.660; 
935 de 470.000; 
937 de 523.186_ 

!erle kutlulamaktadır. * Kuru soğan fiatı yükseldi. * Em.inönünde kuru kahveci 
Veli, karışık kahve sattığı cihet
le mahkemeye verilmiştir. 

Ziraat Vekaleti meyvacılığımı
zın inkişafına büyük bir ehemmi
yet vererek meyva müstahs•lleri
nin tenviri için bütün m~yva 
mıntakalarında muhtelif kurslar 
açılmasını muvafık görmü~-tür. 

Bunun üzerine hemen tatbikata 
geçilmiş ve bir çok yerlerde aşıcı
lık, meyvacılık, meyva kurutma ı 

usulleri hakkında mü teaddid 
kurslar açılmıştır. 

1 

Diğer taraftan muhtelli yerler
de yeniden fidanlıklar tesis edil- ı 
mesi hususunda!'.i çalışmalara da 
faaliyetle devam olunmaktadır. 

Bu yıl içinde fidanlıklardan 3 mil-

Bunun üzerine, teşhis yapan 
memurlarımızın ve davacının 

celbi kararlaştırılmış, muhake -
me talik olurimuştur. 

Eirimizia derJi 
Hepimizi:ı derji 

Hinterlandı, bütün cenub vila
yetlerimizi teşkil eden Mersin li
manında daha bariz bir inkişaf 
göze çarpmaktadır: 927 de 150.000 

928 de 170.000; 
930 da 191.223; 
932 de 153.298; 
934 de 264.457; 
936 da 256.401; 
ton ... 

929 da 187.027; 
931 de 174.715; 
933 de 146.323; 
935 de 291.881; 
937 de 345.014 

Trabzon limanına geçiyoruz: 
Bilhassa son senelerde ran tran
sit yolu dolayısile ehemmiyeti da
ha çok artan Trabzon limanındaki 
ihracat rakamları da, on sene ev
velisine göre farklıdır: 
927 de 40.176; 928 de 41.714; 
929 da 33.040; 930 da 39.554; 
931 de 37.859; 932 de 43.769; 
933 de 37.009; 934 de 36.386; 
935 de 41.694; 936 da 49.600; 
937 de 58.007 ton ... 
Denizbank'ın limanlarımızı ye

niden inşa ve genişletme progra
mı gerçekleştiği gün, bu rakam
lar, hiç şübhesiz, birkaç misli ar
tabilecektir. 

* Müddeiumumi Ankaraya git
miştfr. 

sa ve İtalya devletleri de iltihak 
etti. 

Ruslar, Sivastopol muharebe
sinin acısını, Paris kongresinin 
Devleti Aliye'ye bahşettiği me -
nafii yavaş yavaş eziyorlardı. Fır
sat bu fırsattı. 

Seliinik hadisesi, Rusların işine 
yaramışlL 

Üçler ittifakı Selanik vak'ası 
üzerine derhal Sclaniğe zırhlıla
rını yolladılar. Fransa ve İtalya 
da bunlara iltihak ederek zırhlı 

yolladılar .. vaziyet fena bir şekil 
almıştı. 

Babıali, Sultan Aziz telaşa düş
müştü. Vak'anın müsebbiblerini 
idam etmek için adliye nezareti 
müsteşarı olan bir Ermeniyi he
men Selaniğe izam etti. Ve Os -
manlı donanması da Selanik li -
manına geldi. 

Babıali Selanik valisini azletti, 
konsolosları öldürenleri idam etti. 

* Ecnebi ve ekalliyet mekteb
leri muallimleri de resmi mekteb 
muallimleri gibi yıllık ve gün -
lük pHin hazırlıyacaklardır. * Arti 1 Harry Baur, matemi
miz münascbctile temsil veremi
yeceği cihetle dün Atinaya git
miştir. * Kontrplfilt damga ücreti me
selesi hakkında Ticaret Odasınca 
verilen karar fabrika törler tara
fından reddedilmiştİ:'". 
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!imle içtima ederek şu kararı ver
dL 

- Devlet Aliyeye itimadımız 

kalmamıştır. Hıristiyan tebaayı 

ve ecanibi muhafaza için.Osmanlı 
imparatorluğuna tabi limanları 

işgal etmek icab eder. 
Diyerek bir memerandum !lan 

ettiler ... Bu karar gününe kadar 
vukuata seyirci kalan İngiltere; 
memerandumun ilanı üzerine der
hal harekete geçti. Ve Devleti A
liyeyi bu felfiketten kurtarmak ve 
şarktaki menafiini korumak kay
gı•ile üçler ittifakının kararına i
tiraz etti. 

Bu hiıdise !erin devamı İstanbu
la aksettikçe halk galeyana geli
yordu. 

[ 

Bu kurslardan mezun olan genç 
köylülerin köylere dağılarak öğ
rendkilerini köylülere gösterme
leri usulü kabul edilmiştir. Me -
zunlara cTarımbaşı• unvanı ve
rilerek adedleri peyderpey çoğal
tılacaktır. 

Kefilli 
Vazifelerde 
Çalışanlar 

Yeni bir emir geldi 
Kefilli vazifelerde çalışan ve 

bu vazifelerden ayrılan memur -
!arın kefalet aidatı hakkında Da
hiliye Vekaletinden vilayete bir 
tamim çekmiştir. 

Bu tamim mucibince ya husu
si muhasebe idarelerinde çalışan 
memurlar, kefilli vazifeden ay -
rılınca derhal devir muamele -
!erini yapacak ve aidalları ken -
dilerine iade olunacaktır. 

talaı·a iltihak etti. 
İstanbul halkı; si18h mağazala

rına koşuşuyorlardı. iki gün zar
fında ne silah mağazalarında ve 
ne de bedestanda tek bir silah 
kalmadJ. 
Kargaşalık büyüdü. Fakat; sof

talar uslu ve ak1llı bir ihtilal ha
keretine geçmişlerdi. Yağmaker

lik etmiyorlar, ırza ve namusa te
cavüzde bulunmuyorlardı. 

Bütün bu hadiselerin cereyanı 
bir türlü Sultan Azizi akıl ve hik
mete davet edememişti. O, yine 
Mahmud Nedim paşasından vaz
geçmiyordu. 

Hatta; Mahmud Nedim paşa; 

ortaya bir tevhiCli düyun mese
lesi çıkarmıştı. Şirketi iltizamiye 
teşkil ederek devleti satılığa koy
muştu. 

Ecnebllerden mürekkeb şirketi 
lltizamiye imparatorluğıın vari -
dalına vaziyet edecek idi. 

yon 22 bin 965 aded fidan tevzi 
olunmuştur. Önümüzdeki yıl i
çinde bu ın1kdann 4 milyona çı
karılmasına çalışılmaktadır. 

Bu seneki faaliyetle şimdiye 

kadar üzerlerinde işlenmiyen di

ğer meyvaların kalitelerinin yük
seltilmesine de çalışılacaktır. Ye
ni tesbit edilecek olan •köy> ve 

•ziraat kalkınma• programında 

da meyvacılığımız başlıca bir yer 
alacaktır. 

Suriye ile Irak 
Arasında t eleton 

Tesisata yakında 
başlanıyar 

Şam, 12 (Hususi Muloabirlmiz
den) - Suriye ile İrak arasında 
bir telefon hattı tesis olunması 

kararlaş!Jrılmıştır. Bu suretle 

Suriyenin herhangi bir şehrin -
den İrak ile konuşmak kabil ola
caktır. 

Tesisata yakında başlanacak -
tır. 

den yüz binlerce lira müstefid 
olacaktı. Üste de, Sultan Azize 
ta.rafı zarifi vasılasile bir milyon 
liralık bir rüşvet senedi imzalat
mıştı. 

Sencd, Sultan Azizin nezdinde 
nakid makamında duruyordu. He
yeti vükela düyunu umumiyenin 
teşkilini tasdik eder etmez irade
den çıktıktan sonra; bir milyon 
lirasını alacaktı. 

Fakat; Mahmud Nedim paşanın 
bu hareketine Maliye Nazırı itiraz 
etti. İş bozulmak üzere idi. 

Mahmud Nedim paşa; işi oldur
mak için maliye nazırını değiştir
di. Lakin; gelen maliye nazırı ve 
vükeladan bazıları da, paşanın bu 
hareketine itiraz ettiler ... 

Mahmud Nedim paşa; şirketi 

lltizamiyeyi teşkil edemiyeceğini 
anlayınca; vükela kararına hacet 
görmeden re'sen padişahtan ira
de istihsal etti. 

Maliye Vekaletin
den bir temenni 

Okuyucularımızdan birin -
den aldığımız bir mektupt; 
mübadil bonoları hakkında ş« 
yolda bir şikayet ve bir dilek
te bulunmaktadır: 

- Ellinde eskiden)>eri bu -
lunan gayrimübadil bonoları

nı, ;neşredilen kanun mucibin
ce tasfiye bürosuna beyanna -
me doldurmak suretile ver -
dim, bütün muamelemiz bitti 
Şimdi ise söyledikleri veçhilı 
gazetede ilan olunacak, para 
tevzi gününü bekliyorum. Bu 
şekilde muamelemiz sürünce • 
mede kalmaktansa muamelesı 
bitmiş olanların paralarını bir 
yandan verseler fena mı olur? 
6 kardeşiz, perişan bir halde 
bulunuyoruz. Babam şimen -
diferden yaşının ilerilemesi 
dolayısilc çıkarıldı. Ben de ta
lebeyim. Hiçbir yerden geliri
miz yok. İşte bütün ÜM.idimlz 
bu (bonu) dadır. Bu hususta 
Maliye Vekiiletin.n nazJı ı dik
katini gazeteniz vasıtasile cel
betmenizi rica ederim.• 

Okuyucumuzun dilcğin;n tet
kikini alakadarlardan dikrız. 

incir ağacı dikiyordu. 
Tam, bu sırada isyan vaki ol

duğu cihetle; padişah alelacele 
Mahmud Nedim pa~ayı mevkiin
den çekerek mütercim Rüşdü pa
şayı sadarete getirmiştL 

Seraskerliğe Hüseyin Avni pa
şa gelmişti. Mithat paşa da vüke
Uıya memur edilmişti. 

Asıl mühim rolü oynıyan ma
beyinci Hafız Mehmed beyle Ar
zıniyaz kalfa idi. Padişahın bu iki 
hendesi, Sultan Azizı>; softaların 
isyanını ve Mahmud Nedim paşa 
ile padişahın aleyhindeki fikirle
ri jurnal ediyorlardı. 

Bu gürültüler içinde padişahın 
kerhan ve istemiyerek Hüseyin 
Avni paşayı serasker yapması, 
Mithat paşayı mevkii iktidara ge
tirmesi bir blöf idi. 

katli Avrupayı harekete getirdi. 
Üçler ittifakını teşkil eden, Al - Fakat; Babıalinin bu hareketi 
man, A vu.sturya ve Rusyaya Fran- kafi gelmedi. Üçler ittifakı Ber -

Nihayet; isyan başladı. Fatih, 
Süleymaniye, Beyazıd medrese
lerinde bulunan binlerce başı sa
rıklı softalar silahlanarak toplan
mıya başladılar ... Müderrisleri de 
beraber idi. Ahaliden birçok ltişi
ler de başlarına sarık sararak sof-

Mahmud Nedim paşa; Düyunu 
umumiyenin teşkili ve tevhidin-

Sultan Aziz; alacağl bir milyon 
lira için imparatorluğıın ocağına 

Şirvani zade Rüşdü paşayı sad
razam yapması da bir geçid kabi
nesi olduğunu gösteriyordıı, 

(Devamı var.) 
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A GiL • HER GÜN BiR HIKA ~ 
Deniz kenarında doğdu, iki 

derya gibi gözle... Alim ha· 
saklar arasından fışkırdı, al· 
.tın başak renkli saçlarla ... 
Gözlerinin maviliklerinde bir 
bayat kaynağı vardı. Baktı
ğını bağlardı kendine... Ne 
kudretli miktanıs, ne topla· 
yıcı kudret O kime baktı, 
kimi cezbetti. O, kayalar ka· 
dar fakat kayalardan daha 
kuvvetli O, denizler kadar fa. 
kat denizlerden daha engin; 
o, gökler kadar, fakat gökler· 
den daha yüksek; O güneşler 
kadra, fakat güneşlerden da
ha parlak Türk milletine bak· 
tı, ve onu kendine bağladı. 
Kendi de ona bağlandı. O, öy· 
le bir tılsım idi ki herkesi 
teshir etti, şarkta parladı, 
garba ibret oldu-. 

Polit ika al.eminde yeni 
faaliyet başlıyor 

...... mıw::ı:-. ................................ ısımı ......... l .............................. ıım 

bir YAP A~L~RI . 
DOKUM NO 

Atam, sen kahramanlar 
kahramanısın... Çünkü ııeç· 

mişteki kalıramanlıl<lan ken· 
dinde topladıktan sonra öz 
kahramanlığını gösterdin. .. 
Ey kahramanlar k11hramanı, 

delen ve ileri, daima ileri ge
çen, geçtiği yeri aydınlatan 

pozitiv görüş... Asırları şah· 
\andıran ve senelere sığdıran 
kuvvet ... Sen ölmedin, sen on 
~-cdi milyon kalb olarak bu
~ün çarpıyorsun. Öyle bir 
kalb ki on yedi milyondan 
sonrakilerde de hem artacak, 
hem ilelebed çarpacaksın. 
Seni yine karşınuzda, yanı

mızda, benliğimizde görüyor, 
hissediyor ve kalbinin kalbi
mizde çarptığını duyuyoruz. 
Şimdiye kadar senin maddl 
mevcudiyetin bizin1 mihra
kımızdı. Şimdiden sonra ma
nevi varhğın bize ışık, bize 
hamle, bize kaynak, bize ebe
diyet verecek bir mibrab ol
du. Açtığın yoldan ileri gi
deceğiz, daima ileri .... 

MUZAFFER GÜRAL 

:::::;;;;~===== 

Alman kadınları 
iyi çocuk : etiştirmek 
için tüt in içmekten 

vaz geçiyo~lar 

Tanıştık. Sevgimiz kısa bir za
manda hiç tütmeden derhal alev 
aldı. Üç ay hemen her gün bu -
luştuk ve konuştuk. 

O çok tecrübeli, benden biraz 
yaşlı olduğu için bana nazaran 
hayatı biraz daha tanımıştı. Ben 
ıişk ile ilk defa tanışıyordum. A
radaki fark derhal sırıttı. Ben bir 
türlü frenlemeğe muvaffak ola • 
madığım istihzam ve toyluğumla. 
hem kel hem fodul bir vaziyete 
düştüm. Savudu. Kaybettim. 
Aşkımı tanımamakla, kaybetmem 
bir olmuştu. Onun Romantik bir 
sevgi. Arayan kadın olduğunu ı 

lngiliz Başvekili mutlaka ltalya ve Almanya 
ile anlaşmak istiyor 

Yeni konuşmaların 
beklenen bir 

tanımıştım. Bunun için elimi eli
ne değdirmekten çekinmiştim. 

Terkedilmek ban~ çok ağır 

gelmişti. Bana yalnız: 
- Arlık seninle konuşamıya -

cağım. Çünkü evleniyorum: 
Demişti. 

Niçin, neden diyemedim. Ma
dem böyle kararın vardı, ne se • 
beble beni bağladın! diye sora • 
madım. Sersemlemiştim. Birbiri· 
mize ellerimizi bile uzatmadan ay
rıldık. 

Ayrıldığım an kaybettiğim o
nu başka bir kadının, başka bir 
genç kızın şahsında bulmak için 

neticesi 
hadise 

en meraklı 
halindedir 

ve 

EKLiYORU~ 
Yazan: NECDET Torv1RJ§ --· 

Şubat ayının yazdan kalmış sı

cak bir gününde iki arkadaş ·İn
taniye• hastanesine gitmek üze

re bir elli beş vapuru ile Haydar
paşaya geçiyoruz. 

Orhan, Kızkulesi açıklarına ba· 
karak Şahaba sordu: 

- Necminin hayatı hususiyesi 
hakkında malumatın var mı? .. 

- Azizim, bildiğim şundan iba· 
ret: Tıbbiyeyi beraber bitirdik. 

Müdhiş sportmendi. Tabiate aşık· 

tı. İnsanlardan kaçar. Bilhassa ka
dınlardan nefret ederdi. Kahra • 

manca güzelliği, vaktır tavrı, ate
şin bakışile etrafındakilere hay • 

ret verirdi. Ani olarak Reha ile 

nişanlandığını söylediler. 
bir zaman sonra Reha öldü.. 

Kısa 

Kendisi de A vrupaya seyahate 
gitti. Bundan ötesini sen de bilir· 

sin ... Avrupadan bir ayağını kay
betti, döndü. O gündenberi kim

se ile konuşmuyor. Dışarıya bile 
çıkmıyor. Bugün bizı kabul ede
ceği bile şübheli ... 

* 

da otıı!' 
fiyet geldi. Doktorlar Ada 
mamı tavsiye etti. pi' 

•Bir sabah erken kal!OP. ~ 
k" JıOŞ . 

curları açtım. Karşı ı . gel'. 
hazin, hazin bir keman .s~;o ı,ı1' 
yordu. Karşı dağın eteğın ııU'" 
tün haşmetile güneş doğuY0'' el• 
bililer ötüyor, çam koJcnlaf' 
rafa yayılıyordu. ~ır 

. 3\'. 
•Karşı köşkün pencere:'

1 
" ~ 

d"'JıU C•• 
yor. Omuzlara kadar. o··:ıJı pi" 
tın renkli saçlar, mavı go 
rin bir çehre. ,]111P' 

Gözgöze geliyoruz. SL ~le r 
hafif bir tebessümle ınuka ılıl • 
diyor. Sonra benimle k~ ..ı!' 

"bl r maktan canı sıkılmış gı 

curları sıkı sıkı kapıyor··· ~ 

0 dakikada kıza aşık olU~~>I' 
Tıbkı küçüklüğümüzde dıll dl . 
nıiz •Yusuf Kenan• ınasalıll ıgıoı' 
duğu gibi tam beş sene çı .;J 

. . Jl~ 
sevişiyoruz. Herkes bızı i l 
biliyor. Küçüklüğümdenber_ aııl" 
reg" imde hissetmediğim se11g•,, jl 

rıcegusu başıma gelen şu fe 8 

ğuruyor... ~ 

Buluştuğumuz bir gece, )Uj; 
günü saat onda ·Dil• de bU 
üzere ayrılıyoruz. ı!I 

. t'" 
Randevulara ehemınıYe or<iııf.' 

yen ben o günü de unutuY 4~ 
Nasılsa birdenbire hat1~1\;ıt' 
Dile gidiyorum. Halbuki 

geç kalmışım. ,rr 
Onu sararan yapraJda~~crıY' 

sında oturmuş buldum· ııeP 
sarılarak: ·Sizi bekletti!O• . ~~ 

. ""z)ef' 
affedin ... • dedim. Mavı go n ,./" 
yulaştı. Kadınlık gururunu ı)3111 
diği bir vakarla, hızlı adıllıstı' 
yanımdan uzaklaşırken: . '~;_şl'i' 
sizi beklemiyordum. YaP';uııı· ' 
dökülmesini seyrediyor 

dedi. g)ıl r 
.o günden sonr&: bir d 1 ı 

·r ' 
nunla karşılaşmadım.. b• J(I 

sabahı ölüm haberini aldıfl'· . 

di elimle hazırladığun bU)11 · 

günün acısını bana daı!09 ~ 
tacak muhitten ayrılmalı 

1
. r 

seyahate çıktım. Gezdiğ~ • .ı 
!erde daima ona ulaşın• 
günlerimi kovalıyordııın· 

. ············· ~ıf 
~ıııll 

Otomobil makazı, aya& 
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nguıı 
• 'Ylard gazeteleri İngilterede 

rak a cınayetlerin arttığını 
' C:nazarı dikkati celbedi -

. akı~nayetlere dair tetkikat 
ıneşguJ olan ilim a -

Q ,r nuı ne dü~ündüklerini 
•ı bunct (Son Telgraf) iki gün 
eı . an bahsederek Londra 
•rlıu 
. l' e Yazılanları hüliisa 

:·lı,,t Şıı~k şayanı dikkat olan 
1~rı0 ilk ki, .İngilterede cina -

lotaıct k teşrın ayı içinde da-
lc!neııe~ la~ı görülmüştür. El

h v berı İngilterede İlk -
• 1 bu s n1 8 

. eneki kadar sıcak 
:ııı~: Şıtndi cinayetlerin art

"ne ''' da işte bu sıcakların 
• ı Veriyorlar. Fransanın 

"arı . 
~bu Şımali ile sıcak olan 

i YAŞ 

hakimdir 
!arda olduğu nazarı dikkati cel -
betmektedir: 

Alrnanyada cinayetler ikinci • 
citeşrin ayında çoğalmaktadır. 

Son günlerde İngiliz gazetele
rinin meşgul olduğu iki cinayet, 
on üç yaşlarında bir mektepli 
çocuğun bir kız çocuğu öldür -
mesi. .. 
Şimdiye kadar çocuk bu cina

yeti nasıl yaptığım itiraf etme • 
miş, fakat kızcağız boynu sıkıla
rak boğulmuş bulunuyordu. Kü
çük katil zavallı maktul kızın 

cesedini bir de to'!'baya koymuş, 

saklamak istemiştir. Küçük katili 
yakaladıktan sonra cürıı:ıü itiraf 
etmemiş, fakat sonradan annesi
le yalnız kalı:llğı bir sırada: 

- Bunu ben yaptım demiştir, 
fakat nasıl yaptığımı bilmiyo -

'iha~~~sında cürüm ve cina
lo ; e çok farklar görül -

k '"l ı ırn adamlarının nazarı rum. 
" c lb Şimdiye kadar devam eden 

' nıor e etmektedir. Kadın tahkikat olsun, bir çocuğun mah-
<lu ' kadın öldürmekte kemedeki ifadesi olsun bu cina -

•u,. v~.n caniler olduğu ma- yetin hakikatini meydana çıka -
~ bugG ınayet bahsi açıldığı ramamıştır. Çocuk küçük kızca-

nt n de bir Alman alimi • ğızı boğmak, sonra cesedini tor -
'lıak ı!~ tetkikatın neticesini baya koyarak bahçenin bir kö -
•r ,1 teı;~. gelecek. Doktor şesine gömmekle maznun ise de 

ın ıkatına göre kadın kendi ifadesinden bu cinayetin 
atıl,er . 

a g01 ının çoğu - Alman- bütün teferruatı anlaşılamamak-
' 4~ •. evi; olduğu anlaşıl - tadır. Çocuğu müdafaa eden avu-

• likeı; ıle 50 yaş arası pek katın elde kafi delili olmadığını 
dın kaı~ıltn. bır yaştır. Çünkü iddia etmiştir. Çocuk cinayeti ol-
' g~r"ı erın çogu bu yaşta ol- mak itibarile bilhass~ nazarı dik-

lı.ı u tnektcdir. kati celbeden bu feci vak'ada da ~•n• 
, u, ~el Zarfında Almanyada geçen ay olmuştur. İlkteşrin ayın-
ı- h dok:n 169 cinayeti tahlil da bu sene lngilterede cinayetle-
~kıa,ıır. r Şu neticeyi çıkar - rin çoğalmış olduğuna dair yapı-
• ' Erkeklerden cani 0 _ lan tetkikat arasında bu mektep

' 93 t" 1 beıt· ur. Kadınlar %7 dir. ler çcuğunun kendisinden daha 
~ ' tk, ~~larıa evliler arasında küçük olan bir kızcağızı öldür -

·~ek~oze Çarpmaktadır. Be- mesi de ayrıca şayanı dikkat gö-
<tası er bilhassa 21 ile 25 rünmektedir. Çocuğunu söyliye-
ege ~da bulunanlar cinayet bildiği gibi ifadesinden sarih bir 

, ı r E:qaha müstait bulunu - şey anlaşılamamaktadır. Bunu 
..ıı~ 1 

erkeklerin bu isti • nasıl yaptığını bilmediğini an -
~~ llerı az görülmektedir, Ci - nesine söylemiş olduğuna göre 
a,ıı,la tat~ Çoğu hafta zamanla . çocuğun nasıl bir buhran içinde 

'Ssa . esnasında, olmaktadır. bu yaşta katil olduğu çok merak-
~erin hangi ay • la tetkik edilen bit meseledir. 

L giıterede 
Kadın 

~ e b'u s far 
~" işlerinin meb' usluk 

vazifelerine engel 
~lduğunu söylüyorlar 

Q~,, lta.dının 
~· ~•kat k kacası meb'us ola
ı.... 1 

de ,,. arı ve kocanın her 
'i ·••eb• 

ı~ gitııı 1 Us olarak parlamen-
~ ttı e eri 

,. ~nak. ve orada birbirle-
>ı '•r iç;01aya tutuşmaları ga
l't;~k.u er vakit bir serma

liıt ~k"l!Qeet~kten geri kalmaz. 
lı.ı ''ka,,1 arngold'da sosya
&iı llıeh•,._ nanızedi olarak mün
ı.. it~ ""luk .. 
"'l, ~ bir ka ıçın mücadeleye 

- Bunu Ledi Astara niçin sor-
muyorsımuz?. 

Sosyalist kadın meb'usunun 
söylediği Ledi Astor, senelerce 
evvel İngiliz parlamentosuna gir
miş olan kadın meb'uslardandır. 
Hem evini idare etmekte, hem de 
meb'usluk işini görmektedir. Sos
yalist kadın rııeb'us bundan son
ra kadı.ıların hariçte çalışmaları 
·meselesine temas edeıek: \;,. etıced dın, J enni Adam -

l>ır,,'4 se e nıuvaffak olmuş, - Bilhassa genç annel~rin ha-
~ •. "'tıı Çılrn; t' riçte çalışmalarını hi~ doğru bul-'>o e~lOQ ş ır. Karı koca 

1 ttar. a da birleşmiş bulu _ marn. Ben de anneyim. Fakat ço-
~4dr cuklarım küçük iken evimin ha-
~ '•• a ııaz . ricinde her hangi bir iş arama-"'11• ' lta.rı ketecııeri hesab et -> lıtı oe dun. Benım dört çocuğum vardır. ı~,· 4k. anın eline senede 
tı,~ 'n 1 taııs· Şimdi bunların hepsi artık evli-

llıı4 ·floo lng ı~a1 tı olarak top- dir. Ben de meb'us olmakta bir 
J._ ız lirası geçe • b 

~.4 "'4i ı\ eis görmedim. 
•11;,ı g•z daırıso - Fakat kocanızla aranızda ih-
'11 ce et~iler· n kendisile görü- til.M çık.ı..-ıa ne yapacaksınız? .. 1•· v•hı.r ın muhtelif sualle-" 4eı- q ve . - Benim kocam da sosyalist-
~. · ı\ lerin b rıyor. Mesela so- tir. Karısının başka bir fikirde 
"'114 l'tık, aşlıcası şunlardır: olarak bunu söylemesine mani ol-
"ı4· he"' li'ıeb'us old B. 

ı 'd ''1 llıtb• unuz. ır mak istemez. 
ıı. . t •re ed ·b·Us olur, hem de 
"-l "Vet.. .0 ılır mi? 

•e tııçin 
~ ~4 °labilir etmesin?.. Her 

\b,ı hatıı 
~ek. e Siz d 

llııs· . e evınizi idare 
•ntz? 

- Lakin Avam Kamarasında a
ranızda bir meseleden dolayı ih
tilaf çıkar da birbirinizin aleyhi
ne söz söylemek lazım gelirse? .. 

Böyle bir şey olmaz. Her iki • 
miz de fırkamıza merbut mebus-

Bekarlar ··bünün A 1 

Klübün müessisi, yirmi sene sonra 
bekarlıktan vazgeçti, 

güzel bir kadınla evlendi 

Alman şairi ne diyor: ''lzd~vaç iyi bir şeydir, 
fakat, vaktinde evlenmeli ... ., 

Yirmi sene evvel, M. A. Kof
man .adlı bir İngiliz, kendisi gibi 
bekar, evlenmek tasavvurunda 
olmıyanlara mahsus bir kulüp 
tesis etti ve az zamanda azaların 
sayısını iki yüze çıkardı. 
Bunların hepsi zengin, bekar

lığı aile hayatına tercih eden kim
selerdi. 
Londranın en maruf tabilerin • 

den ve çok centilmen bir adanı 

• 

olan Kofman, bu kulübü tesis • 
ten maksadı ne olduğu ve kulüb
den ne suretle vakit geçirdiğini 
sorulduğu zaman şu cevabı ver
miştir: 

_ Çok güzel vakit geçiriyoruz. 
Gündüz yaptıklarımızın hesabı • 
nı karımıza vermek mecbu · 
riyetinde de değiliz. Bundan çok 
ta memnuunz ... 

Fakat insanlar çok garibdir. 

lngilterenin en 
bir Lordu 

asil 

Sportmen bir kızla 
evleniyor 

Ingilterenin cıı güzel lordu. en 
güzel bir sportmen kızla evle!.di. 

Evet Lrd Davis Duglas Ha · • 
miltonun matmazel Prünella Sta-
ak'la evlenmesi lngiltercde bu • 
yük bir hayret husule getirdi. 

Pürnella Staak vücudünün ten•· 
sübü güzelliği kadar spora merakı 
ile de şöhret almış bir kızdır. Ve 
.Leagle of Health and Beauy• 
kulübünde azadır. Bu .güzellik 
ve sıhhat klübü• nün İngiliz ka
dınlannın vücutlerini düzeltmek 
maksadile 1923 te, madam Bo -
go • Staak tarafından tesis edil· 
miştir. Madam Staak bir zabit -
ten dul kalmıştır ve Prünellanın 
anasıdır. Üç sene evvel öldüğü 
zaman kızına miras olarak bunu 
bırakmıştır. 

17 yaşındaki bu küçük talebe 
anasının yolunda ilerliyerek aza
ların sayısını ileriletmeye muvaf
fak oldu. 

Bugün kulüp azaları 150.000 den 
fazladır. Bunlar ayda 6 pens ve
rirler. Ve her sabah 12 hareket
ten ibaret olan yevmi idmanı 

yapmayı taahhüt eder\'r. Haf -
tada iki kere bir salonda topla -
nırlar, hep bir arada idmanlara . 
devam ederler. Öğlenden sonra
ki kurslar, işi olmayan kadınlara 
mahsustur, Gece kursları da a · 

!arız. Eğıer kendi vicdanımızın 

kanaati ile aykırı olmazsa fırkş
mızın her kararını kabul ederiz. 
Onun için kocamla aramızda böy
le şiddetli bir ihtilaf çıkmasına 

ıhtimal vermiyorum. Yirmi sene 
denberi kocamla beraber evimiz
de ateşin kenarına geçerek ko • 
nuşur, fu·ka işlerinden bahseder
dik, demiştir. 

melelere, işçi kadınlara ... 
Bu sene iptidasında kulüp bir 

. (milli sıhhat mücadelesı) açtı. 

Bu, memlekette büyük bir tak -
dirle karşılandı. Her yerde jim • 
na~tik eğlenceleri tertip olundu 
ve bunların hasılatı ile büyük bir 
•tad ve yüzme havuzu yapıldı. 

Oksford'un, - inanılır mı hiç? .. 
asri bir spor meydanı yoktu. 724 
senelik ömrü olan bu büyük ilim 
müessesesi yeni bic stad inşası· 

için 100.000 İngiliz" lirası topla -
mıştır. 

Bu parayı toplamaya muvaf • 
fak olan da matmazel Brünelle • 
dir. Bu sayede İngilterenin en 
çok takdir edilen, sevilen bir spvr 
yıldızı olmuştur. 

GÜZEL BİR İZDİVAÇ 
İngiltere halkı günün birinde, 

Dük dö Hamiltonun dördüncü 
oğlu Lord Davis Duglas Hamil • 
tonun Prunella ile evleneceğini 

duyunca bu izdivacı alkışlamak -
tan kendini alamadı. Lord yirmi 
beş yaşındadır. Ve lngilterenin 
en iyi boks ve tayyare şampiyon
larından birisidir. Çok asri kafa
lıdır, sade hayattan hoşlanır, a
salet unvanına ehemmiyet ver • 
mez. Geçenlerde tıpkı bir amele 
gibi Ruhr kömür madenlerinde 
aylarca çalışmıştır. An'aneye ria
yetkar olan ailesi tabii bu izdi -
vacı pek hoş nazarla görmedi. 
Bununla beraber anası, Düşes 

Hamilton, kızı görmeye, şatosu . 
na davet etmeye muvafakat gös
terdi. Kendisini gördükten ve 
bir müddet konuştuktan sonra 
oğluna şu sözü söyledi: •Düğün 
gününüzü bir an evvel tayin et
menizi tavsiye ederim ... • anla -
şılan, Prünelle asil kadını teshir 
etti. 

Par adan, rahattan, saadetten de 
bıkarlar, usanır !ar. 

Buna bir misal mi istiyorsu -
nuz? lş_te: 

Bekarlar klübü reisi Kofman ... 
Yirmi sene sonra fikrini değişti
riyor, evleniyor 

Anlaşılan, karısına hesap ver
menin de bir zevki olduğunu tak· 
dire başladı. 

Acaba hayatlarının çoğunu be· 
karlıkla geçiren bu adamlar ka
rılarile ne görüşürler. Tabii bida· 
yette biraz acemilik çekerler. Bu 
muhakkak. Fakat sonraları aç1 -
lırlar. 

Madam dö Genlis'in hatırala -
rında erkeklerin çok garip mah
luklar olduğunu yazıyor ve şöy
le diyor: 

- Ekseriya lüzumsuz şeyler -
den bahsederler. Ne söylediklerini 
bilmezler. Söylenecek yerde de 
susarlar. 

Binaenaleyh, erkeklerle kadın
ların tamamUe anlaşabilmeleri 

kolay değil. Sözlerimızin çoğu 

kadınları alakadar etmiyor. On
ların işitmek istedikleri de bir 
şey ... 

Geçenlerde bir lokantada, ya • 
nımdaki masada oturan bir karı 
ve kocanın muhaverelerine cku
lak misafiri. oldum. 

Mösyö anlatıyordu: 
- Dün Robere ve karısını gör

düm. İşlerinden uzun uzadıya 
bahsetti. Vericilik işleri pek iyi 
gitmiyormuş. Karşısına birçok 
rakipler çıkmış ... 

Ve derilerin cinsi, rakip tica -
rethane hakkında ma!Umat veri
yordu. Tabii karısı bunları ka -
yıtsızca dinliyordu. Daha doğru
su dinler gibi görünmüyordu. V10 
mütemadiyen meyva yiyordu. 
Kcası devam ediyordu: 

- Roberin mühim bir işi var · 
mış, karısına refakat etmemi ri
ca etti. Bir saat kadar yanınd.ı 

kaldım. 

Sustu. Karısı, üzüm tabağını u · 
:ııatarak sordu: 

- Ey, sonra? .. , 
- Sonra mı? ... 
- Evet, Roberin karısı ile bir 

saat içinde neler konuştular? .. 

Mösyö şaşırdı. Alnında kırı -
şıklıklar peyda oldu, ne cevap 
yereceğini bilemiyordu. Bir şey 
uydurmaya çalıştığı halinden 
belli oluyordu. 

- Her şey! ... 
- Nasıl her şey? .. . 
- Şundan bundan .. . 
Madam bunu öğrenmek isti • 

yordu. Modadan mı, tiyatrodan 
mı, edebiyattan mı bahsettiler? 
Yoksa yevmi hiidiselerden mi, 
aşktan mı? ... Bunu anlamakta 
ısrar ediyordu. Mösyö, bu bir 
saat içinde ne konuştuklarını bir 
türlü hatırlıyamıyordu. 

- İşte, diyordu. Şundan bun
dan bahsettik, canım... Birer 
porto içtik ... 

Bu, porto içtik sözü kadını çile
den çıkardı. Rengi kızardı, hid • 
detle yerinden fırladı. 

Bu muhaverenin sonunu dinle
mek, bu sahnenin sonunu gör -
mek isterdim. Fakat gözlerimin 
önünde gibi görüyorum. 

Dışarı çıktılar. Münakaşaya 

başladılar. Bunun günlerce sür
düğü, madamın, velevki dostla -
rından birinin karısile bir saat 
beraber kalan, ve porto içen kn -
casını bir türlü affetmediği mu -
hakkaktır. 

Hüliisa, ömürlerinin çoğunu 

bekarlıkla geçiren erkekler ev -
lendikleri zaman ya çok geveze, 
ya da çok süküti olurlar. Bunun 
her ikisi de kadınların hoşuna 

gitmez. Bir Alman şairinin dedi
ği gibi cizdivaç iyi bir şeydir. 
Fakat, vaktin<!" 0 vleniniz .... 
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çaldı? .. kim 

Komiser; hırsızın paraları ormanda 
gömdüğü ve bulunamıyac ğı kanaatinde, 
Fakat Polis Müfettişi: "Hayırf Paralar öğleden 
evvel bulunacak!...,, 

Polis komiseri ile müfettiş Mo
bil yatagır üzerine eğildiler. 

Polis komiseri: 
- Doktor Hbon gitmezden ev

vel vak'ayı bize etrafile anlattı. 

Fakat, bunu bir kere de sizin ağ
zınızdan işitmek istiyoruz. Rahat
sız olmazsanız bazı şeyler soraca
ğız ... 

Yaralı, elini sarılı ba~ına gö
türdü, ve: 

- Hay hay, dedi. Anlatayım: 

Ben bekarım, hizmetcim Jül Bigl 
ile beraber bu köşte oturuyorum. 
Kendisi burada değildir. Fransa
nın cenub tarafında bulunan ai
lesinin yaruna gitti. 

·Dün gece sinemada idim. A
radaki mesafe pek kısa olduğu i
çin eve yaya döndüm. Parmaklı
ğın kapısını açtım. Bahçeye gir
dim. Fakat daha üç adım atmadan, 
ağaçlardan birinin arkasından bir 
adam çıktı, üzerime atıldı. Kafa
ma bir şey indirdi, yere düştüm 
ve kendimi kaybettim. Buna rağ
men mütecavizin kim olduğunu 
gördüm. Zira gece pek aydınlık 
idi. 

•Yine tekrar ediyorum: Müte
cavizi tanıdım. Öğleden sonra 
karşıki yaya kaldırımı üzerinde 
görmüştüm. Ve kendi kendime: 
•Mutlaka bir fenalık yapmak i· 
çin birini gözetliyor ... • diyo 
söylenmiştim. 

•Aldanmamıştım. Şübhesiz bu 
alçak herif, benim gaybubetim -
den istifade etmek istiyordu, fır
sat bekliyordu. Fakat kapıların 

kilidleri oçk sağlam, alt kat pen
cereleri de demir parmaklıklı i

di. Bu sebeble içeri giremedi ve 
benim avdetimi bekledi. Beni ba
yılttıktan sonra anahtarları aldı. 

Bu, uzun boylu, zayıf, cılız bir 
adam. Çeh~esi yeni hastalıktan 
kalkmış gibi sapsarı. Başında bir 
kasket vardı. Fakirane giyinmiş
ti. 

•İki saat sonra kendime gelince, 
mütecavizin köşke girecek, iste
diğini alıp kaçacak vakit buldu
ğunu düşündüm. 

•Fakat, 'kalkacak halim yoktu. 
Hatta bağıracak bile kuvvetim 
kalrnamıştL Sesim çıkmıyordu. 

Bağırmış olsaydım da ne faydası 
vardı? Kime işittirebilecektim? 

KOMŞULARIN YARDIMI ... 

Birden bire sokaktan ayak ses
leri geldiğini duydum. Ve epeyce 
yaklaşınc'' bütün kuvvetimi top
ladım, olanca sesimle bağırmıya 

başladım. Bu sokaktan geçen, 
komşum Helbon imiş. Bir hastası

nı ziyaretten geliyormuş. Sesimi 
işitince hemen koştu. Geldi. Hay
dud, kaçarken kapıyı · kapamayı 
ihmal etmiş ... 

•Doktor, beni kucağına aldı, 

yatak odama getirdi, karyolama 
yatırdı. Köşkün kapısını da açık 

bulduğunu söylemiye lüzum yok 
Derhal yaramı sarmıya başladı 
Doğruyu itiraf etmek lazım gelir
se ben paramdan ziyade hırsızır 
ne alıp götürdüğünü merak edi 
yordum. Ve bilh.t.ssa, paralarım • 
sakladığım yeri bulup bulmadığı 
m d~ünüyordum. 

•Yüz bin franktan ibaret olaı 
paramı, salondaki şömineniı 

mermeri altına saklamıştım. Banh 
notları, hisse senedlerini iyice sı· 
ralamış, üzerine ağır mermeri 
sonra saati koymuştum. Hiç farı. 
olunmuyordu. Yahud ben öyle 
zannediyordum. 

•Kımıldanacak halde değil . 
dim. Meseleyi, doktora anlattım. 
gidip bakmasını rica ettim. Kor
kum beyhude değilmiş, hırsız heı 
tarafı karıştırmış, paraların sak· 
lı olduğu yeri de bulmuş ... 

Komiser: 
- Ne ihtiyatsızlık! ... Bu kadar 

mühim bir para evde saklanır mı 
hiç? ... 

- Kardeşim de böyle söyledi ... 
Polis müfettişi Mobil sordu 

- Bunu evvelce kendisine söy
lemiş mi idiniz? ... 

- Evet, hatta hizmeteim Jül 
Big de biliyordu. Fakat, onlardan 
şübhelenmenize... . 

- Şübhe etmiyoruz. Devam e
diniz ... 

- Fazla bir söyliycceğim yok. 
Heyecandan bitkin bir halde i -
dim. Yeniden kendimden geç -
tim. Doktor Helbon size haber 
vermiş ... 

Zabıta memurları alt kata in • 
diler, salona girdiler. Ortalık kar
makarışık idi. Dolablar açılmış 

yastıklar parçalanmış ve yere a
tılmıştı. Şöminenin üzerindeki 

mermer kaldırılm!§, kenara da • 
yanmış, saat ve şamdanlar da bir 
tarafa konulmuştu. Saat 2 yi 27 
geçe durmuştu. Müfettiş Mobil 
ye!kuvanı çevirdi, saati işletti. 

- Birçok parmak izleri bul • 
mazsak şaşarım ... 

Bu sırada bahçt..ıcıı birisi geç
ti. Bu, müfettişin arkadaşların • 
dan birisi idi Elinde bir fotoğraf 
makinesi vardı. 

Yaralı fotografa bakar bakmaz 
hayret ve sevinçle bağırdı: 

- Ta kendisi ... Demek yaka • 
landı? .. 

- Evet ... Fakat ölmüş... Bu 
Etyen adlı bir sabıkalıdır. 

Müfettiş izahat verdi: 

- Bu sabah, Vensan ormanı 

bekçilerinden biri, birinin ağaç

lar arasında dolaştığını, ve sak
lanmak istediğini görmüş. Koşa • 

rak yanına · yaklaşml§. Hüviyet 
kiığıdlarını göstermesini söyle • 

miş. Yabancı cevab verecek yer
de bekcinin kafasına şiddetli bir 

(Devamı 7 inci sahifede' 
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'r 
it : 1•ra 1 (Bıiııilk Harbde O.nnanlı donanmasının lmroz ve Moııdroı baskınlarile dönii§te N 
't 41 M 1 Midilli'nin batıfını, Yavuzun 11aralat1C1rak dü~man hava fi!olannın bomba 11ağmuru O. 

Şu 'i;~ b:"'"d .. ;kik~'J;;k~~in kendi 
hakkında vereceği 

kararı tatbik edecek 
.Sen ve arkadaşların sefineyi terk ediniz 

,~dakikaya kadar gemiden _hakkında vereceği karan tatbik sünde iki vücut görünüyordu ..• 
!)· Yalını. edeceği sıradar. Sen ve arkadaş- Heykelle§en bir tavırla gittikçe 

to %rlar; bunlara mukabil ilk ların sefineyi terkedin; bize, ve yaklaşan sulara, suya doğru al • 
l>çıı llıunandanı: bizimle beraber gemisini kendi- çalan Mldilliye gözlerini çevirip 
.... lııı . sine mezar etmeğe kıırar vermiş 
~t batt Kem; batıruyacaktır; fa • Türk denizcilerine karışmayın! bakmayan bu iki vücut, iki kah -
cıı,.,,. ıfını farzetsek bile ken- h raman Türk subayına aitti... 
~ ....... d Şunu her zaman atırınızda bu -
~ e~e atıp kurtulacağız, lundurun ki fevkalade vaziyetler Son infi!Aktan biraz evvel gemi· 

lıerıte ~ doneceğiz değil mi?·- yi terketmelerini tavsiye eden 
b...._ -~sırı._ nazarında Midilliyi ha- içinde Türk, aç yaşar, susuz ya-
t·~ töhın şar, havasız yaşar, güneşsiz ya- süvatiye ihtirazla cevap veren 
lf t:.~ etile lekeli bir yaşa- siz F k çarkrı binbaşısı Nureddin ile ge-

minin topçu kaptanı yüzbaşı Hü-
l~rıq b<llla k:ıtlanmalctansa ben. i şar, her şey yaşar. a at şe- • 
lıı.ın. atarsa onİınıa birlikte kal- refsiz yaşıyamaz! Senin, gemiyi 
b~r d_ Yolı; kurtulursa yine bera-; batırışınla şu anda i!lıls eden ku-

Di 
0llrııeği tercih ederimi mandanlık sıfatının bizim bu ka-

lıtı Yor, lltkadaşlarının ısrarla • rarımıza müdahale edecek bir 
• ıtııı.~ S~ asını yordu... kıymet değildit·. Düşman gülle • 

1.ııı~ Yarı, topçu kaptanına yak • !er ve ölüm tehlikesi karşısında 
tı. b ona eın1r tarzında bir rica eğilmiyen Türk başı bir gemi -. ıı 

ihı.r ısrarından vaz geçmesini yi batırıp döndükten sonra hem-

sameddln, her tarafında bin bir 
hatıranın gizlendiği kıymetli ge-

milerinden ayrılmağı namusları
na yedirememişler, hatalı bir ha
reket yüzünden Akdenizin di -
binde uyumağa çekilen, bir saat 
evvel İmrozda bir tarih yaratır -

(4 llndl ahifedea denm) 
' Paris seyahatinden sonra baş-

vekil İtalyaya yahud Akdenize 
bir seyahat yaparak İtalya başve-
Diğer tara[tan Deyli Meyi gn • 

zetesi de İngiliz başvekilinin İn
giltere, Fransa İtalya ve Alman
ya arasında bir konferans akdine 
hazırlamak istediğini yazıyor. 

Başvekilin maiyetindeki müte -
hassıslar müstemleke meseleleri
ni tetkik ediyorlarmış. Avrupada 
umumi bir anlaşmaya varmak 
için zemin hı.zırlamak üzere ha
raretli bir faaliyete bu tetkikat 
ilerilemektedir. 

Dey!i Mirur isimli ve resimli 
Lonclra gazetesi de müstemleke 
meselesinde Her Hitler yeni bir 
şey istemeden evvel İngiliz baş
vekilinin daha ileri giderek AI -
manyaya teklü!crde bulunaca -
ğını yazıyor ku bu da manalıdır. 

Dey!i Herald gibi İngilterede 
işçi fırkasının gazetesi olan mat
buatın başvekilin Paris seya-

hatinden bahsederken yazdığı fi
kir şudur: 

Asıl maksad dört dev !et ara • 
sında bir misak akdi için en iyi 
çare ne olabileceğini araştırmak
tadır. Münih konferansından ev
vel olduğu gibi ondan sonra da 
İngiliz - Fransız teşriki me3aisi 
A Vrupa sulhunun en esaslı şart
larındandır. 

Deyli Herald gazetesi İngil -
tere ile Fransanın mutlaka bir · 
birlerine müzaheret etmeleri la

zım geldiğini ancak bu suretle 
İtalya ve Almanya ile anlaşıla -
bileceğini yazmaktadır. 

Bütün bu neşriyattan anlaşılan 
ve üzerinde durulması lazım ge- • 
len en şayanı dikkat nokta bun· 
<!an soma Fransız - İngiliz teşriki 

mesaisinin Almanya ve İtalyaya 
karşı ne suretle kendini göstere
ce['i dir. Görülüyor ki Avrup.ı 

politika aleminde yeni başlıyan 

faaliyet pek meraklı safhalara 
girecektir . 

istaabul Belediyesi ilan ları 

Hepsine 400 lira bedel tahmin edilen Vilayet bahçesinde depo edil

miş olan 32 kalem bakır levha, pencere ve kapı kasaları uzun ve kısal 
demir potrel vesaire gibi enkaz pazarlıkla satılacaktır. Erıkazın listesi
le şartnamesi Encümen kaleminde görülebilir. istekUler 60 liralık temi

nat makbuz veya mektubile beraber 14/11/938 Pazartesi günü saat 14 
buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (8375) .... 

( S ı"d ııahlfeın.bdea i n am) 

sopa indirmiş. Bekci, başından a
ğır surette yaralanınas;na rağ -

men r~volverini çekmiş, at.eş et

miş ve mütecavh:i ran: ız l ere ser
miş. 

Üzeri ar .. nnuı. Fakat hır şey 
bulunıımınuş. F :Cat, ellerlnin 

kir il ve tırnaklaı ının arası top -
rak dolu olduğu görülmüş ..• 

Müfettiş Mobil: 

- Anlaşılan çaldığı paralan; 
bir yere gömdü. 

- İhtimal. .. Hırsız buradan çı
kınca uzun müddet dolaştL Üze
rinde bu kadar rara bulundurma
nın tehlikeli olduğunu elbette bi
liyordu. Ormana girdi, dediğıniz 

gibi bilahare çıkarmak üzere bir 
yere gömdü. 

Yaralı ümidsiz bir halde: 

- Şu halde yüz bin frangunın 
bulunması kabil olmıyacak. .• 

DedL Komiser cevab verdi: 
- Eğer, hakikaten bir yere 

gömdü ise ... Koca ormanı kazıp 

aramanın imkanı var mı? ... Ne 

dersiniz?. Mobil, siz de benim 
fikrimdesiniz değil mi? ... 

- Hayır! ... Hatta öğleden evvel 
paraların bulunacağı kanaatinde
yim ... 

..... ····· ............................... . 
Söyleyiniz, sayın okuyucular, 

100.000 frarık bulunacak mı? .. 

BİR ZABITA MES!:LESANİG 
HAu.t 

Müfettişin bu sözü büyük bir 
hayret husule g~tirdL 

Komiser, 'tl.üst. hzı bir tı.vırla: 
- Etve•..i .ur:ı ip. p'lralan sak

hiiığı yer: öVenPCrğini mi zan
nçdiyorsunT •.. 

- Hayır! Bunun kabil oLıa

dığır.• pehiJa bilırlın. Sadece, 
<'o!:t.,r Hebotı'u sorguya çekece
!in. 

Dedi. Ve tıpkı komiser gibi ay
ni müstehzi tavırla sözüne devam 
etti: 

- Demek Bay komiser, salona 
girdiğimiz zaman hiçbir şey dik
kat nazarınızı çekmedi. Yerde du
ran saat ve şamdanın hırsız ta -
rafından konulduğunu zannetti
niz. ı yl 27 geçe durmasını tabu 
buldunuz. Bence, doktor salona 
girdiği zaman saat yerinde duru
yordu ve işliyordu. Mösyö Lutif'
ln dediği doğru. Paraların mer
merin altında bulunduğunu anla
mak kolay değildi. Hırsız bunu 
bulamamıştı. Eğer bunları ele 
geçirmiş olsaydı, kıymetsiz bir 
sürü şeyleri alır gider mi idi? 
Şühhesiz hayır! Evet, yine tek
rar ediyorum, hırsız, mermerin 
altında bir servet saklı olduğu

nun farkında olmamıştı. Fakat 
doktor fırsattan istifade etmek 
istedi, paraları aldı. Şimdi söyle
yiniz, paraların bulunacağını söy
lemekte haklı mıyım, değil mi
yim? .. 

- Evet, haklısınız.:. 

etti: §ehrilerinin, vatandaşlarının, Türk 
.... lfü •••. 

lııi "- --mectdin kaptan! Bir ge- camiasının karşısında eksik du-
d.ı :--:rbed ramaz! Haydi, sen arkadaşlarına 

ken bir saat sonra Mr>ndros ya -
Haseki 

kınlarında tarih oluveren gemi-

lerile batmağı, onunla birlikte • 

Muhammen bedeli İlk teminatı 
hastanesine 162 kalem Ecza 

• . 2 kalem Gaz İdrofil 
3050 

1635 
228,75 

122,63 Saat Meraklısı Bir Lord 
."""t;\r en devlet bir eseri fe-
~ı bi~a onu yerine getirir, fa· top~a ve verdiğin terki sefine em- gömülmeği tercih etmişlerdi... ve Tarlatan Yeni İngiliz b'lbri.ye nazın 

Lord Stanhop çok faal ve karak· 
ter sahibi bir adamdır. 

"ııeı topçu kaptanının yet~mesi rini önce kendin denize atlıyarak Sür'atle suya doğru alçalan • • 500 kilo İdrofil pamuk 675 50,63 
ı- ere b ~ tatbik et! Marş bakalım! 
lr. s· aı;lı olan bir keyfiyet-e. ııe ·· 

Midilli tarihe karışıyor; yanyana Haseki hastanesine lüzumu olan ve yukarda yazılı üç kalem malze-
ikiz arslan duruşile hakim gözle- me ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şaı·tnameleri Levazım Mü
rini kendilerinden uzaklaşan Ya- 'dürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 

vuza çevirmiş bakan binbaşı Nu- hizalarında gösterilen ilk teminat m&kbuz veya mektubile beraber 21/ 

reddin ile topçu kaptanı yüzbaşı 11/938 Pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdar-

lldil!ı 81ı.variniz sıfatile ve bir 
Ca edi arkadaş samimiyetile ri
lteııi 1~ Can kurtaran yel-

lii4 ! 

Süvari, bu vaziyet karşısında, 
kendi düşünceleri ile başbaşa 

kalarak oradan uza]daştı ... 
Yavuz, talihsiz oğlunu bu 

~ler:ıı kaptan, süvarinin bu 
~tt<li; e __ •caip bir bakışla cevap 

~İlrlc klı:uziin bu!utlarile örtülen 

acıklı vaziyette bırakarak ken -
disini kurtarmak için cenuba doğ
ru seyretmeğe koyulmuş, bu rota 

üzerinde tehlikesizce boğaz isti
kametine çekilmeğe başlanuştL 
Denizin üzeri sallara yapışan, yü-

Hüsameddin tunçlaşan bir tavır- !ar. (İ.) (8l1
8
) 

la ölüme doğru koşuyorlardı ..• 

Umumi har!X:le zabit idi, Fran
sız cephesinde yaralandı ve gös
terdiği yararlığa mükafaten harb 
madalyası ile taltif olundu. Birkaç 
günden sonra nekahet devresini 
geçirmek üzere Lonclraya gönde
rildi. 

, il aplanının gözleri: 
h..... ana hu teklifi nasıl yapı • 
ıı,."<ıını 
'"q'ııı · lıııBcn batışından resen 
~ti ıı~ adiğun halde bunu bir 
•· efis b' -1 . .. ~araıt • ır gurur mese esı 
htiııe d !Crefsiz bir insan vazi -
~ lıa lJ§ıneınek, vatandaşları • 
~'- ııa a · . .. tıııd cız ısnat edecek ba -
llıını lf!d aıı Uzak kalmak için ca-
11a ile! ·~t euiyo~um! ~undan s:ı
~ tie;ı ğcr senın yerınde olsam 
tılııııııı ettığin dakikada bile sağ 
"· az~--- 1 ..,,,,. "UJ!. 

lııtılıa eıı bir ifade ile bakışlarını 
~ labıııa 

aıı " mıhlamıştı... Ve ... 
~- •• j 1 
'>ll\' ı. 

d·~ ati rı 
li; •ı;ı daJı cnsını bir daha, bir 
b lt\ıı iç· a tekrar etti: Bu sefer, 
b ahğll;de önündeki süvarinin 
~ı ı-ı ııı seyreden çarkçı bin-

~ııı ııreddin T .. k d . · 1 . 
~ Yti!ts ur enızcı erı-
~ f ~laıt~k. feragat ve büyi.ik şe-

llııı1ta1ı ı:ıııc yaraşan şu sözler
' l< e e etti: 

Ş~ ııınaııd 
aıı, b anı Yeter artık kes! 

ıı dakika herkesin kendi 

u. 

1 

zen, devrilmiş filikaların kenar
larına tutunan yüzlerce Türk 
bahriyelisi ile dolup taştığı bu 
sırada ağır ağır batan Midillinin 
kıçında tekrar bir infilak duyul-
du ... Akıntılarla sürüklenen ya
ralı Türk arslanı Midilli, yanyan" 
duran iki mayine birden çarpmış, 
ve meydana gelen dehşetli infi • 
lak geminin kıç top taretindeki 
bütün mürettebatı, 28 kişilik bir 
kafileyi bir anda havaya uçl!r • 
muştu ... 

Bu vaziyet karşısında herkes 
dehşetli bir paniğe uğradı; bir 
kaç saniye de kumanda köprü • 
sün de kimse kalmadı , başta sü -
vari olmak üzere bütün burada
kiler kendilerini kaldırıp denize 
atıyorlar; bağrışmalar, çağrışma

lar arasında denizin dondurucu 
sularında yüzmeğe uğraşıyorlar
dı: 

• 
Batan geminin kaptan köprü -

Müdürlüğünden: 

l\likdan 

30000 Kg. 
2000 Ad. 

4000 • 

8000 • 
12000 • 

60 Kg. 
20 Ad. 

l\luhammen B. 
beneri tutarı 

L K . L K. 

30.50 
ı6.75 

17.-

9150.-. 
535.-

440.-

340.-

Hüsameddin sordu: 

- Nuri Bey saat kaç! 
Çarkçı başı saatine baktı: 
- Dokuzu 14 geçiyor!.. 

Yine sustular! Denizden yük -
selen fcryadlar, boğulan, hırpa -

lanan Türk bahriyelilerinin hay -
kırışları onlara kadar yükseli -
yor; suya yaklaşan Midillinin gü-

vertesine Akdenizin beyaz kö -
pük sorguçlu dalgaları hücum e

diyordu... İki Türk denizcisinin 
ayaklarını yalamağa başlıyan 

dalgalar batma saatinin geldiğini_ 
bildiriyordu; bir defa etrafa bak
tıktan sonra birbir!e ile vedala -
şan Nureddin ve Hüsameddin 
kaptanla elele tutuştular, Midi! -
li son bir defa içine hücum eden 
sularla sarsılırken iki ağızdan 

birden yükselen gür bir ses bü -
tün infilaklara meydan okuyan 
bir çınlayışla kulaklarda gezin -
di: 

- Yaşasın Türk denizcileri!.. 

Mııvakkat 
teminatı 

686.25 
40.12 

25.50 

(Devamı var) 

Eksiltmenin 

tekli saat& 

Kapa. 
Açık. 

Zarf. 14.3 

15 

• 1~.30 

Pazarlık 16.3 ..... l-;·· 
~ "·aıı:ııllnesine uvgun oımak şartile 30000 kilo 82X114 ambali\j kaadı, 2000 adet ince şeyler konabl
'lı.,.- ~b·atrt no~mal sık örgülü toz tütün çuvalı, Cibali Bakımevine yapılan platformlara lazım olan yu
lt~lt :ııı dve tnıkdarı yazılı civata ile demir pul ve taahhüdünü ifa etmiyen müteahhit hesabına satın 

'•,t1 a aıtıgaıı ve kefeli 10 kiloluk ve yanlıkları aleminyom ve ölçüler müfettişliğince damgalı 20 adet 

1, lı ....._ Ytı hizalarında yazılı usullerle eksiltmeye konmuştur. • 

tıııı i.I • 'E:ksM.uhnrnmen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
~e llıi.ibıltnıe 21/XI/938 tarihine rastlayan pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Leva
lv ..._ ~aat. _şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

1 V ...._ /\. balaı kfıadı nümunesi her gün sÖzt> geçen şubede görülebilir. 

tır e '";, 7~ çı,k "ksntrne ve pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin münakasa için tayin edilen gün ve saat· 

~~~ eııııekg~venrne paralarile birlikte yukarda adı yazılı komisyona gelmeleri, kapalı zarf eksiltmesine 
Cı:ç Qb .Jı.a t ı::t.eyenlerın de mühürlü teklif me~tubunu kanuni vesaik ile r; 7.5 güvenme parası, makbuzu 

~'ıın k etnınat mektubunu ıh ti va edecek olan kapalı zarfları eksiltme günü en geç saat 14 de kadar adı 
0llııs:tonu başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (8084) 

... ... 
Senelik muhammen kirası 240 lira olan yeni halde 44 numaralı ar- Fakat, Viktorya istasyonuna 

diyesiz yazıhane üç sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttır- gelince evine gidecek yerde doğ· 
ru Lordlar kamarasına gitti, kürmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İs-
süye çıktı, şiddetli bir nutukla 

.ekliler 54 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 21/11/938 top, mühimmat ve malzemei har-
Pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdır- biyenin azlığından bahsetti. 

!ar. (B) (8115) Bu yüksek rüclü siyasinin pek 

garib bir merakı vardır. Boş za. 

manlarında duvar ve cep saatle
rini sökmek ve tamir etmek ... 

Lord Stanhop bundan bahse -
derken şu sözleri söyler: 

- Sabır pek kolay şey değil -
dir. Siyasi adamlara pek lüzum

lu olan sabra alışmak için yapı -
yorum ... 

KRAL İKEN ... 

Romanya veliahdı Voyvod• 
M~elin doğumunun 17 inci yılı 

geçenlerde kutlulandı. Prens, 
büyük babası kral Ferdinandııı 

vefatı üzerine tahtına çıkmıştı. 

Bir gün babası ile bir kabu t 

merasimine giderken Majeste kral 

Karo!, kcndiisne bazı vesa) •d ı 

bulunmak istemiş, gl'nç prens te 
şu cevabı vermiş: 

- Merak etmeyiniz. Bunları 
hep btliyorum. Zira. sizden evve. 
krd idim ... 

BİR REKOR DAHA 

Anton Şimit'in türlü şöhreti 

vardır: Birincisi dünyanın en 
küçük adamı olmak, ikincisi d~ 
kadınlar tarafından en çok öpül
mek ... 

Anton bir sirk artistidir. Oyun 
başlayınca ortaya çıkar, birkaç 
hokkabazlık yaptıktan sonra se

yircilere yaklaşır, ayaklarının u

cuna basarak mümkün olduğu 
kadar uzanır ve güzel kadınlar -
dan birinin yanağına şappadak 

bir buse kondurur. Seyirciler de 
alay olsun diye onu öperler 

Anton yirmi bir yaşındadır. 

bir hesaba göre, şimdiye kadar 
on iki bin kadını, kızı öpmüştür. 
Buna rağmen mes'ud değıldir. 

Çünkü sevdalıdır. Sevgilisi de, 
ayni sirkte çalışan Miliça Miha

no adlı bir artisttir. Her halde 

evlenmeleri çok muvafık olacak
tır. Zira kızda, onun gibi ufacLlc, 

tefecik hani şu yumuk yumuk, 
pamuk gibi kedi yavruları var -

dır; insan görünce mutlak~ ok -
şamak, sevmek ister, işte onlar 
gibi miniminiciktir. 

Fakat kız, Antonun izdivaç 
teklifini kabul için bir şart koş· 
muştur. 

- Seninle evlenirim. Fıkut 

bundan böyle kimseyi öpmive -
ceksiıı!. .• 

Anton, henüz cevap ,~erme -
miştir. Şüphesiz s.:ın'atına olan 
aşkı ile Milaçaya olan ~kı mü -
cadele ediyor. Acab.ı haııgi;i ga 
!ebe çalacak .•. 



• 
• 
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Kadınlarda Asabi Baş Ağrıları 
va 

Aybaşı Sancıları Onlara Hayatı 
Zindan Eder. 

Kııteleri biltiin ağrıları ve sancıları giderir 

Sıhhat ve neş'elerini iade eder? 

Günde 1 • 2 kate kifidir. 
N E O K Ü R İ N kalbi yormaz ve mideyi bozmaz . 

Tek kaşe 6 kuruş, 6 lık ambalaj 30 kuruş. Her eczanede bulunur. 

lstanbul Orman BaşmUdürlüğünden: 
1 - Orman Umum müdürlilğü hesabına malzemesi İstanbul orman 

çevırge müdürlüaü tarafından verilmek şartile numune ve şartnamesi 

vechile 4865 lira bedeli muhammin ile 80 kalem evrakı matbuanın tab 
ve teclid.i açık münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartname ve nümuneler bedelsiz olarak İstanbul orman çevir
ge müdurlüğilnde görülebilir. Yapılacak işler çevirge Md. de mevcut 
nürnunelere göredir. 

3 - Eksiltme ikinci teırinin 18 inci cuma gilnil saat 15 de iCnı edi
lecektir. 

4 - Muvakkat teminatı 364 lira 88 kuruştur. Teminatlar İstanbul 
Orman me6ul muhasipliğinden alınacak makbuz ile Ziraat Bankasına 
yatırılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin §imdiye kadar b!!f bin liralık bu gibi 
işleri yapmıq olmaları ve clıliyetlerile birlikte beli! giin ve saatte sözil 
geçen komisyona gelmeleri. (8157) 

ADEMi iK Ti DAR 
VE BEL GEVŞEKLilaiNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri Her eczanede arayınız. 

(Po•ta kutusu 1255 Hormobln)Galata,lstanbul 

~hiıarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi Miktarı Mubam:ııen B. 

Bileği tap 96 adet 

Beheri Tutarı 

L K. S. Li. Kr. 

86.-

Tiltiln tozu 100 ton Bedeli 550.
ambalaj mas. 700 .-

1250 .
İskarta ip 1958 Kilo -.19.12,5 374.46 

% ıs teminatı Eksiltmenin 
Lr. Kr. Şekli Saati 

5'40 Pazarlık 14 

187.50 Açık 14.15 

56.16 • 14.30 

I - Paşabahçe fabrikasında eski cam fabrikası enkazından bakiye 

50 santim kutrunda ·•e bir santim kalınlığında 56 adet bileği taşı, İzmir 

tütiln fabrikasınd" mayıs 939 nihayetine kadar toplanacak 100 ton tiltün 

tozu ve Üskildar depolar grupunda mevcut 1958 kilo iskarta ip hizaların

da yazılı u.sullerle satılacaktır. 

II - Muhammen bedellerile % 15 teminatları hizalarında gösteril

miştir. 

III -- Arttırma 28/Xl/938 tarihine rastlayan pazartesi gilnü hizala

rında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayat şubesinde müteşek
kil komsiyond yapılacaktır. 

IV - Bileği taşı nümuneleri Paşabahçe fabrikasında 1145+813=1958 

kilo ip nümunesi Üskildar depolar grupunda görülebilir. ı 
1 

V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen giln ve saatlerde % 15 · 

teminat paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 

olunur. ·8247. 
,,,.. . 

I - İdaremizin Samsun fabrikası için şartnamesinde yazılı eb'at ve 
cvsafda olmak üzere 1000 metre mikabı kereste pazarlık usulü ile satın 

1 

alınacalı:tır. • 
il - Muhamm~ıı bedeli beher M3 1 37.50 lira ve mU\·akkat temina- ~ 

tı 2812.50 liraclır. 
III - Eksiltme 18/XI/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14.30 

da Kabataşda levazım ve milbayaat şubesindeki alım komisyonunda 

Ni ET Si 
Yine bir günde beş büyük ikramiyeyi 

vererek bir inciliği kazandı 
. 

40.000 Lirayı 
33.665 No. bilet sahibi isminin m ahfuz kalmasını 

lstiyen A n lcarada b i r Baya verdi. 

15.000 Lirayı 
numaralı bilet sahibi Amasyada Bay Abı:iulla h'a verdi. 

12.000 Lir ayı 
29.899 numarı:ıh bilet sahibi K ahveci Bay Fuad'a verdi. 

10.000 Lirayı 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda en az 50 lirası bulu nanlara senede 

4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtıfocaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » SGCJ » 2,000 » 
4 » 250 )) 1,000 I> 

40 )) 100 1) 4,000 » 
100 M 50 ı> 5,000 il 

120 )) 40 /) 4,800 
160 )) 20 /) 3,200 " DİKKAT: Hcsablarındaki paralar bir sene 

takdirde % 20 fazlasile verilecektir.' 
içinde 500 liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktıiı 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

Eyliıl, 1 Birincikan un, 1 J\lart ve 1 Haziran tarihlcrind~ çekilecektir. 

lara müracaat eylemeleri 
olunur. 

ilan 

yapılacaktır. cBeton yol inşasına mahsus u-
IV - Şartnameler 1.8? lira bedel mukabilinde sözil geçen şubeden su! ve vesait. hakkındaki ihtira 

bu kere başkasına devir veya 

mevkii fiile konmak için icara 

verileceği teklif edilmekte ol -

ınakla bu hususa fazla malO.mat 

edinmek istiyenlerin Galatada, 

Aslan Han 5 inci kat 1-3 nııma -

Sahih ve ne§riyatı idare eden 
B<I§ muharriri alınabilir. ıçin nlınmış olan 29 Sonteşrin 

V - İsteklilerin pazarlık için tayiı. edilen gün ve saatte % 7,5 gil- 1935 tarih ve 2093 numaralı ihti
venme paralarile bırlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan, ra beratının ihtiva ettiği hukuk 
olum:r. (83~8) 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telıvaf Matbaası 

llC61 uph.ı. !> ı f: 1. .! V ~ D 'l :il ,1. N O ı;; - I 

Kansızlık , k e mik hasta lık ları, dimağ 

luklar ı ita vitsmi nsizliktan do_;jma 
zayıflıklara kar tı 

KUVVET ŞURU B U 

ViTALiN 
.,,ı 

Her annenin bilmesi lcab eden bir kll,, il' 
turubudur. Çocuklarınıza Vltalln kuvvet f 

rubu vermekl e onları sağlam, gUrbüZ "' 
neş'eli yetlŞtlrlrsh iz. 

VITAL!N KUVVET ŞURUBU • 
Mektep çağındaki gençlerle emzlkll k ad•" r•' 
ih tiyarların hayati kudret ve kuvvetlerini art• 

INGILIZ KANZUK ECZANES [ 
Beyoğlu • lstanbul 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2 ci keşide 11- Birincikanun - 938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 l iradır .. 
Bundan başka: 15.000, 1.2.000, 
10.000, Liralık ikramiyeler~ 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık ik1 

adet mükafat vardır ... 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirll~ 

etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyaııg"' .,, 
nun mes'ud ve bahtiyarlara an~sına gı 
miş 0lursunuz ... 

H E R S A B A H \ .. - Dr. Ihsan S•"'' 
lstafil0k0k ;\ş•~, J 

1 
1 · ıe "e 

D A H A G E N C 
slafilokoldardan ınu . 0ııu~ 

(ergenlik, Kan çıbanı, ~butij 
altı çıbsnı, arpacık ) ve pe 

görünüyorum. cild hasta lık larına karıı 

Pariste: 
Bayan Grebert diyc;ır ki: 

c Uyanır uyanmaz, hemen el ay
nama sarılıyor ve yüzilm • 

deki buruşuk -
luklarımla çiz -
gilcrimin gün • 
den güne kay -
bolduğunu ke -
mali hayretle 
görüyorum .. « 

cBir hafta zarnın.td 

denecek bir tarzda gençleşip gil

zelleşmeme cidden şaştım. Bil -

tün arkadaşlarım buna nasıl 

muvaffak olduğumu soruyorlar 
.• 

ye beni candan tebrik ediyor -

lardı.t 

Bu usulü tatbik etmiş olan bin
lerce kadınlar, bir hafta zarfın -

da birkaç yaş gençleşmiş ve bu
ruşukluklarla çizgileri famamen 

kaybetmişlerdir. Aliml<!r, buru -
şukluklarırnızm ancak ihtiyar -

lamağa başladığımızda meyda -
na çıktığını keşfetmişl<'rdir. Çün

kil, cild ihtiyarlayınca bazı ha -
:yati cevherlerini kaybeder. Bu 

cildi besleyip kuvvetlendiriniz, 

hemen tazeleyip gençleşir. İşte, 
Viy3na Üniversitesi, profesörle -
rinden doktor Stejskal'in şayani 

hayret keşfi olan ve BİOCEL ta

bir edilen ve genç hayvanlardan 

istihsal edilen cild lıüceyrelerı 

ZENITl'I 
eP 

En eski ve halihazırda btr 
m ütekamil ve dünyaııJJI pıP 
tarafında en faz la •1;ıııP · 
radyodur. Yalnız BcY0 P~' 
da B A K E R Mağazalar• 

satılmaktadır· 

'--·---~ · SEYYAR 5~11'
1 

. ~ıl 
Milkemmel satılabilı! rill 

··ştC 
zcmcnın hususi 11111 

P " 
nezdinde silrilmünü tcrı'' ·' 

. 

=========~~:~.... - ~' 
re~-

hiilas:ısı, bugiln pe111beıcr~'~ 1 

deki Tokalan kre!111 vatıı'~ • 
mevcuddur. Her akş3111 · .;ı . 

. it· .. 
dan evvel tatbik edıJl 0f . 

yurken cildinizi besl•:;i!·ı P11 

leştirir. Ve buruşuklıık ııdC 
·ha'°ctı ~ 

rir. Bir hafta nı · -·rııııe< 
yaş daha gençleşıniŞ go ,.81 ' 1 
siniz. Gilndıderi de b~-

1 
~; 

gindeki Tokalc-'1 krCJlliJI e ,1 
!anınız. Siyah noktalaf'.tıııl 

. sıl<lıı> 
açık mesa'llelerı es11' J 
birkaç g,;rı zarfıncla erı ~~,. 
sert bir cildi be::·2IatıJl · 
tacaktır. 


