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I veda OyOk &tat r 
..... 

sianbul bugiin gOzga~larz i~inde 
1Jedi Alasznz Ankaraga le~gi edigor 

~bulun kalbinde Yavuz z~rhhs1 bu sa bah .· azii Daa§I 
Ebedl AtatUrk hamilen limantmizdan aynlacak 
;ati.irki.ia ?ziz naa~t bugi.in, giin
erdenben en act matem hayatl 

~ .. Ya§tYan biitiin 1stanbulun kanh 
b gozya§larile takib ve te§yi oluna
e~. §~hirden aynlacak ve devlet 

Ill b~lllne gidecek. Sanki ytktlmt~ bir 
:b ;Yer<len kalktp diger bir yere gi

mn . ...-1u1r.g:1 1 bir hadise. Bir hadise, ki bii
Aktllara hakikaten durgunluk 

ncak istanbullular ~ununla 
oO]abilirler ki Atatiirk bu giizel 

Par~astnt ve onun miinevver ve va

halktnt ~ok seviyordu. Vatan ve 
'llhlll'llrni heyetini kurtarmak kara-
~ . d 

...... r .... :, ~r. e veren ve 1919 maytsmda 
. 1§1 Anadoluda ba~armaga bu

'"'""' ... '" gk~~i§ ?Ian Atatiirk ulvi maksad
ta ~.fes1ni temin ettikten wnra 

rt tnde buraya muzaffer, mes'ud 
olarak dondii, ve on bir yt) 
her sene zaman zaman bu 

Ye onun sevimli halki arasmda 
llihe saadetle .vakitler 1gec;irdikten 
k ayet fani aleme bu §ehirde goz

ayadx. Atatiirkiin aziz hayal ve 

11 itanbullularm kalblerinde ne • 
.es e irntidad edecek ~ok canh bir 

ebediyet i~in nak§Qlunmu§i 

h~ Vatamn olan Atatiirkiin !stan~ 
i~~sli Ye umumi baghhgt nekadar 

stanbullularm da Atatiirkii 
~ 'dir. y.. · o kadar hakh ve o kadar 

Itt Atar~ksek tahsilini burada yapmt§ 
le.11 Ve U~k en gene ya~mdan itibaren 

'3, l ~~Ia111 ~~~~~.tin muka<lderatJ .Uzerinde
l~r ttt' ~§uncelerini de bu ~ehirde te
~lh sat:Irll§ v~ teksif eylemi§ti. Miite-
1tde k anat tdaresile miicadeleye bu 
tb YUzbrar Vermi§ olan gene erkam-

)jlli d · i§~s_I~ !'Justa fa Kemal, son ulvi 
isaJ \e.ktgt en yuksek zafer netice

~<tda11 e tJ ten sonra kendisi 1919 da 

.lllta 'B~~;llrn1~ ve 19~7 ~e ~elmi~ 'Ql• 
~ lriUteak bsek1z YJl surmw~ bu gaybu
!b llhllll~I 1 

• bundan on bir Yll once 
bet te ah1.~ hakikaten emsalsiz mu--
rlerek~ urleri i~inde tekrar lstanbu-

1 <tt sin . olrnaba~e saraytmn diine 
A.. esJnde . h •vluay d azJZ naa~tm alka arze-

ta.r. i";in k e. salonunda biitiin lstanbul-
fe<l' ~1taht_ . alblere hakke<lilecek yiiksek 
de' ll hit ha~ eylemi§ti. 

h·1 1:i~ es•nde lstanbula ve lstanbul
p t"k 

soy!' u enrnez muhabbet ve has-
Selle ~~~n Atatiirk 1stanbuldan se-

"""',. "'"'~1·1Iall Ini~l~tdetle gaybubeti esnasmda 
,.e t "lllat 1 urtulu~ ve yiikseli§ i~lerini 

!Jiil ~e 1Yordu: 
· l:la~u k.t~ sen h 

jstl' ttta_11 l Ol<iug e e~tt l{ltimafyemlzln ye-
erte, in~1 ~oevrtn tar1hl, 1ht1va etti~i 
<ie~ud · lablarla ve net1celerle az 

· 1~tilll.aill'. Se~ senede milletimizln 
ltabiU~ ltl.e<ieru lnk~af yolunda gos

i~~u der:t Ye liya~t derecesl yiik-
!;loJt d~:kaYi hergun daha yiikselt

tle ve azimle {lal~aca.-

itnart 
me ' milletin re!ahl daha ~ok 
tel~~~~taleb etmektedlr. Hayati 

1 Yati 111m ve fenle terbiye 
!1t1ma1yenuzin hakiki huzur 

no~t:~lllak ulvi bir noktal na-
SeTciz a nazan sire, aztz istanbul 
ku~en~ evveline kadar ~tnde 

istentzetmde btr heyuld. tasavvur 
en bu saraym i~inde soy-

a,.ttlc b 
0 lntt11an u saray zillullahlartn de-

~ · \Te bez{ haJcikat olan milletin sa
' l.satirl Ola burada mllletln b1r ferdi. 

C) r k bulunmakla bahtlya-

ll hir Yll 
.once olmabah~e sarayt 

hit:bz1~ ls :tnbul halkma irad 
de Buyi.ik At t" k T .. k s.a d . . a ur , ur 

ar1 f'I~ eh t~in tahakkuk ettirdigi 
S

1 ~.Vaziyet)er ~inde tecelJi et
L _.,:"Jl~•on.JI\l.·i~!etin \ 1~.Yt~hk gaybubeti esnasm

e ' iad a lmtyetini istirdad ederek 
.tnil!i hir\· e.trni~ · olan Biiyiik $ef, 
•~let Ye . h erd ol~rak yaptlacak bii-

hehenuniyetli vazifeler bulun-
a sed· d · 'Yor u. Hakikaten o 

l . YUNUS NADI 
Arkast Sa, 'l .sutun 6 ®1 

Kii~iik mektebliler Ebedi ,Seflerine son ta:z:im ziyaretini yapryorlar 

Miiessif bir_ hidise 
Dolmabah~e 

neticesinde 
oniinde bir izdiham 

on bir ki§i Oldii 
Bu nevi kazalara sebebiyet verilmemesi i~in halkimtzl zab1ta 

kuvvetlerinin vesayas1na harfiyen riayete davet ediyoruz 

Ankara 18 {a.a.) - Resmi tebligdir: 
Dolmabah!re saraymda Atatiirkiin Katafalkt 

oniindeki ihtiram ge~idi ilk giindenberi munta· 
zam bir surette cereyan ederken 17/11/1938 
saat 20 den sonra yiiz binden fazla vatandaflD 
tehaciimile husule gelen izdiham neticesi ge!rid 
miitkiill~fmit ve gos.terilen tehaliik y?ziinden 
halk saflart arasmda artan tazyikm, b r kxsml 
kadm olmak iizere on bir vatandattmtzm hayat· 

larmm sonmesine sebeb oldugu biiyiik bir tees· 
siirle haber ahnmtftlr. 

Zabtta kuvvetleri, vatan'datlarin hayat emni
yeti i~in ktlavuzluk yapmakta ve halin icab et· 
tirdigi tedbirleri almakta oldugundan, bu sibi 
miiesaif hadiselerin tekerriiriine mani olmak i~in 
zabtta kuvvetlerimizin vesayasma riayet edilme· 
si muhterem halktmtzdan ehemmiyetle rica olu· 
nur. 

Gidiyorsun! 
Seni iki defa gordiim. 
Birincisi, bundan on sen.e evvel, Dolmabah~enin muayede 

salonunda. 
Latin harfleri konferansmm aktamtydt. Biiyiik avizeden 

yiizlerce giinet yagJyordu. Biitiin madenlerden ve yaldtzlardan 
f1rhyan panlb i~inde, sen, biifenin oniinde idin. Bir parmakhk ha· 
Iinde seni ~eviren hayralarmm ortasmda, elini beyaz !rizgili 18.
civerd pantalonuna koymu,, tarihi sarsan baflnln, one dogru, 
miithif kuvvetini sakhyan yumutak, tath, nazik eiilitile, sa~tnm 
rengine uygun ve ayni madendenmit gibi ~mhyan altm sesinle 
konu,uyordun. Sonra biiyiik sofrantn bafma g~tin. Senin harb 
ve zafer menk1belerini, aenin agzmdan ve ayakta dinledik. Ag· 
hyanlarlmJz vardt. Sabaha kadar, bazan net'eli, bazan miistehzi, 
bazan ofkeli ve bazan da muammah, sen soyledin. Dokuz saat, 
fas1lastz, seni dinledim, seyrettim ve gozlerinin ziimriidiinii, bir 
mahfazaya pulanta koyar gibi haf1zama yerle,tirmek i!rin, bii· 
tiin bakJtlarmt, sonra yiiziiniin biitiin ~izgilerini ve biitiin tavtr• 
lanm ezberledim. 

Seni yakmdan ikinci goriitiim, gen~ Dolma.bah~ede, biitiin: 
halkla beraber, diindiir. Diin, ayni salonda, gene seni tavaf edi· 
yorduk. F akat avizen yanmtyordu. Sofran dagtlmifh. Altm 
batm ve altm sesin, i~inde mavi ufuklar yanan gozlerin yoktu. 
Haemin, altmda yatbgtn Tiirk bayragmdan daha kii!riilmiit, ma• 
nan ondan daha biiyiimiittii. Suauyordun. Fakat bana gene bir
~ok teYler, daha biiyiik feyler, daha derin feyler soyliiyorsun 
gibi geldi. Bu defa muhatabm birka~ kiti degil, biitiin millet, 
biitiin tarih ve biitiin istikbaldi. . 

Bugiin gidiyorsun. Hani o ilk geldigin zamanlarda kurulan 
taklar, hani o biitiin tehrin sevinc nidalara, hani o yata Gaziler, 
yata Ulu tinder, yata Biiyiik Kurtartct, yafa Atatiirk, yatalar? 

Ht~kmktan boguluyoruz. Gidiyorsun. Bir daha gelmiyecek· 
sin. Marmara aolgun. Golgeler ~iiriiyor. Florya, uzakta, sensiz 
'!fe aessiz, mahzun ve harab. Gidiyorsun. 

Fakat unutulmaz habran i~imizde. Oraya her giin, her giin 
. geleceksin. Seni herbirimiz i~imizde, her giin, gozlerimiz dala· 
rak bekliyecegiz ve i~imizde istikbal edecegiz. tlliim seni biz· 
den almad1, aeni derinlettirdi, i~imizin koklerine stms•k• sara
cak kadar derinlettirdi. ltt.e o kadar. Degil mi, Atatiirk? ltle 
o kadar. 
' PEYAMJ SAFA 
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~tatiirkii Ankarada kar,•larken 
Gene on be1 sene evvel gibi Gazi geliyor; 
Gene on be1 aene evvelki hadar yiikseliyor; 

Gene btlflarda oturmuf, gene goklerde ba,r; 
YrldlTtmlar gene bir eski silah arkadaf'· 

i:Jliimiin hitmiyen ufkunda yatarken gene sag; 
Bir avuc toprak olurken gene yiikaek, gene dag. 

Gene bir memleketin satveti bir tek emeli; 
Koca bir yurdu tutarken gene aapaaglam eli. 

Ciiriiyen gogsii i~in takr zaferler gene tlar; 
Gene sagdtr, gene aaglamdzr 0, hem 'cliinkii kadar. 

Ona matemle ... Hayrr, saCle taabbiidle egil; 
'i:Jliidiir, dogru, lakat oldiigii hig belli degil. 

MJTHAT CEMAL 
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Gidiyor 
Gidiyor, 'Atamtz gidiyor, o kadar sevdigi ve o kadar seviJ .. 

digi lstanbuldan ebediyyen gidiyor. 11 ytldanberi her geli,inde 
bayram eden, her giditinde hiiziin duyan, aynhnca hasretini 
!reken lstanbul, arhk, Atayt, Atastm bir daha gormiyecek. 

~imdi, fU sahrlart yazarken, onu, tstanbulda gordiigiim gun· 
ler, hayalimde hirer hirer canlamyor. 

1918 ikincitefrini: Ytldmm ordular1 grupu kumandanhgm• 
dan istifa edip lstanbula geldigi zaman, ilk defa, onu Meclisi 
Meb'usanda gormiittiim. tzzet Pata kabinesi ~ekilmif, yerine 
Damad F erid gelmitti. Ahmakhgt mt hainliginden, yoksa hain· 
ligi mi ahmakhgmdan daha iistiin oldugunu tayin etmek kolay 
olmtyan kozmopolit ve tathsu frengi ruhlu Sadtrazam, Miita
reke ahkamamn ~ignenmesine ses ~tkarmak foyle dursun; galib 
devletleri, buna adeta tahrik ve tetvik e~iyordu. Ordu dagthl
mtfh; silahlar teslim ediliyordu. Meclis, iimidsizlik ve tefrika i~in· 
de idi. l!rtimalarda, tuhelerde, koridorlarda, enciimenlerde harbin 
ve maglubiyetin, harb ytllarmdaki suiistimallerin mes'uliyet ve ka· 
bahatleri etrafmda miithif fakat neticesiz ve beyhude miinakata· 
lar cereyan ediyordu. Kurtuluf yolunu aramagt diitiinen kimse 
yoktu. Bu kara giinlerin birinde, sivil giyinmif, sart~m, ~elik 
mavi gozlii, zarif, narin fakat enerjik bir adam, meb'uslara: 

- Ben, Harbiye Nazm olsaydtm, vaziyeti kurtaracak ted
birleri hemen ahrd1m. tiyle sizin zannettiginiz gibi hjerfey bit
mit, hi!rbir iimid kalmamtt degildir; diyordu. 

0 zamanki meb'ualarm ~ogu bu ~elik iradeli insam tam
mt}'orlardt; o kadar ki bazt meb'uslar, onun bu sozlerini mevki 
ve ikbal harsma atfediyorlardt. Kim oldugunu soranlara soylii· 
yordum: 

- Anaf_!rtalar kahramam Mustafa Kemal Pa,a. · 
ABJDIN DAVER 

[Lfltten · sahfteUf.. 'evb\&itz] 
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TARii·~DE BUYUI< DENiZ 
MUHAREBELER 

Nakleden: ABiDIN DAVER 

Aksiom 
M1s1r filosunun yelkeni bas1p gitmesi Antuvan'm 
donanma 1 iizerinde ~ok ag1r bir tesir b1rakb 

Antuan'm ilk hath harbindeki manevra I mn, hattm sol cenahm1 donerek dii~man 
kabiliyetleri az battal gemilerin bir kusuru gemilerinin ve hath harbinin arkasma dii§e
da, yanm yamalak: talim ve terbiye giir- cegini, onlan gerilerinden sanp hirer bi· 
mii§, yahud da denizcilil. deniz harbi ne- rer mahmuz)Iyacagmi samyorlard1. An~ 
dir bilmeyen klymetsiz mlirettebat tarafm- tuan'm on safta muharebe eden gemileri 
dan sevk ve idare edilmekte olmalan idi. de ayni iimide kaptlmi§lardi. Bunlar, tu
Bu yiizden, bunlar gayrimuntazam fu1la- tu~luklan, '<ok: ~etin kavgamn, M1mhlann 
larla, intizamsiz bir hat halinde bogaz- miidahalesi iizerine kendi lehlerine done
dan ~Jk~lar ve hir tiirlii, arahklan mun- cegi iimidile bir kat daha gayrete gel
tazam bir hatb harb te§kil edememi§lerdi. mi§lerdi. Herkes yelkenlerin, ka~;mak i'<in 
Hattm boyle intizams1z olmas1, bunlann degil, ihata ve yard1m manevrasm1 daha 
teker teker avlanmalanru kolayla§tmyor- siir' atle neticelendirmek i~;in ~ekildigini sa· 
du. J?iizgiin. ve yana§l~ bir ni~~da harb ruyordu. <;unkii ortada ka~mayt icab et
edebtlselerdl, Oktav m gem1len bunlan tirecek bir vaziyet hasu olmamt§h. Antu
kolayca mahmuzlayamazlardt. an'm birinci hattaki Roma gemileri iyi bir 

Antuan'm ilk hatb harbi bozuk diizen halde degillerdi amma MISlr ve Finike 
dogii§iirken hi~ olmazsa M1m ve Finike filolan, daha hi~ muharebeye girme.ni§
filolan yarduna ko§salardi, bunlarm daha lerdi. Onlann miidahalesi, birinci hattaki 
denizci ve daha list olan miirettebaumn filonun az~ok muessir mukabelesile biraz 
miidahalesi, belki de muharebenin talihi- zedelenip hupalanmi§ ve bilhassa hayli 
ni degi§tirebilirdi. Fakat, daha ilk ~ar- yorulmu§ olan Agrippa ve Oktav'm sayt
PI§mamn neticesi anla~tlmadan ve M1m ca z filolanm maglub vaziyete dii§iirebi
donann:asi ~av~.§a Ai§tirak wetmeden, klyl- lird~. <;iinkii, M!slr ve Finike filolan da, 
dan dogru bu ruzgar esmege ba§ladi. Bu. en az has1mlan kadar miikemmel ve mahir 
tat~1 bir poyrazdi. 0 zamanki barb gemi- denizcilerdi. Onun i'Yindir ki muharebede 
len, muharebe ederlerk~n yel~en ~ulla~- yelken kullanmamn hay1rh bir alamet 0 1-
mazlardi, fakat, Antuan m gendeki gemJ~ mamasma ragmen Antuan'm ordu ve do-
Jeri, yelkenlerini a~arak daha hizh hare- d h k ' M fil ]k 

. . . 1 nanmasm a er es, 1srr osunun ye en 
ket edeb1luler ve belkt de ~uvaffak o.ur- kuvvetile sol cenah ucuna kadar gitmi§ ol-
lardi. !3u da, ~. 11~1§1~ vaz1!ette akJa .~~~- masmJ, riizgann yard1mile donanma bii~ 
mez bu§ey deg1ldi. Bilmeyi.z, bunu du§U- yiik kismmdan aynhp dii~man filosunun 
nen oldu mu ~ Fa kat, AblOm burnunda yamna ve gerilerine dii mek i~in yapilmi§ 
durmu§, demz kavgas1 seyreden An- b' lAkk' d' d Kl 

• k 1 · M 1 1 · · 1r manevra te a 1 e 1yor u. eopatra~ 
tuan m as er en, !Sir ga er erwn uzun I I 1. 1 ld 1 · · 1 

1 · ·· ·· lk 1 · · h' tt'kl mn a ye ken 1 ve a tm ya 1z 1 gemlSI, so seren en ustune ye en enm 1sa e 1 e~ h 'h · d v h k 
· · ·· .. h d' · · d k ld 1 cena m Dl ayetme var 1g1 zaman er es, 

nm gorup ayret ve en I§e l~ID e a 1 ar. Kl S l · 'd Art · •· t w 
r .. k" d d'W' · 'b' h eopatra, a amm e em1s m yap 1g1 
-yun u e Igimiz g1 1, o zaman mu are- .b. . d' lk 1 · • d' · h d · t' 

g1 1, I§m 1 ye en en m mp ya u ts m-
belerde yelken acilmaz, yalmz kiirekle ga edip calakurek biitiin hizile dii§manm 
harbedilir, ancak dogii§ten ka~ak i~in gerisine -;ullanacak, diyordu. 
yelken donatihrd1. Kara askerlen MISlr M h b · b · fh Kl 
filosunun muharebe etmeden kacacagmi u, are ~nm u yem sa asxm ve e~ 

k k II · d 'kl · · · 1 opatra mn, filosunun ba§mda kahramanca pe a 1 anna getmne 1 en J~ID, on ann .. .. k · · k d d · 
lk I ']k'' · b' b' hucumunu gorme 1~m. ara a ve emz-ye en a'<ma armt, 1 once yem 1r •a 1ye .. .. .. . 

telakki etmi~lerdi. Hayretleri hundand1, de butun gozler, al yelkenh muhte§em ge~ 
endi§eleri ise bu iimidlerinin bo,a e<Ikmas1 miy~ di~ilmi!iti. ,Her~es, ~ ~i~di done~e~, 
'h · l' d 'I · ]' d /. y lk n ha §IIDdl Oktav m tnrem lenm arkadan bJ-
J t1ma m en 1 en ge 1yor u. ,( e e b' h I k d' b kl · 

, rer 1rer rna muz ayaca 1ye e l'§IP yap! » i§aretini Kleopatra mn sancak ge-
duruyordu. Fa kat o ne ~ Giizel gem) hattJ ml.sl·, alt1n varaklarla yaldizlanml•, muh-

.. harbin sol cenah1 nihayetine vard1g1 ve hat· te§em tekne vermi§ti. Muharebenin ha§~ • 
tt a§hgl halde, erguvan yelkenler gene m· lang:cmda, M1s1T filosu hatb harbinin 0 
miyor ve altm renkli gemi, hala doniip kmerkezinde yer aim!§ olan bu giizel ge-
tav'm galerlerinin arkasm1 cevirmiyor. A

mi, §imdi parlak erguvani yelkenlerim a~ caba neden? Muharebeyi seyredenlerin ii-
<;Ip riizgarla §i§irmi§ti. Bu al renkli ipek midleri biisbiitiin kesilmiyor. Omid diin
yelkenlerin, a~Ilmasi, ilkonce, M1s1r filo- yasi bu! Dmidleri biisbiitiin kesilmiyor 
sun a verilmi§ bir muharebe i§areti zanne~ amma i-;lerine bir kurd dii§iiyor: $iiphe! 
dildi. Giizel ve gene Krali~enin, ihtiyar Kleopatra sakm ka~Iyor olmasm ~ 
a§1kmm fen a vaziyete dii§en ilk hatt1 har- y ok a camm, ni~in ka~sm? Ka~mas1-
bine yard1m ic;in, kendi filosuna «batla sa- na sebeb yok ki. 
va§! » i§aretini kaldudtgl zannedildi. Bilakis miidahalesi muharebenin zafer · 

Kleopatranm galeri, bir taraftan pala· Je bitmesini temin edecektir. Antuan'm za
lan giimii§ kakmah kiireklerinin munta- feri demek, MISir Krali~esinin Roma im~ 
zam ve mevzun darbelerile, diger taraftan paratori<;asi olmasl demektir. Roma ise, 
erguvan rengi ipek yelkenlerini §i§iren bir ucu !ngilterede, oteki ucu Cermanya ~ 
poyrazm tazyikile iyice htzlandi ve An~ da, olmak iizere biitiin Avrupay1 sarmi§, 
tuan'm ilk hath harbinin sol cenah1 ucu- Asyada da bir hayli uzanml§, Afrikada ise 
nun arkasma kadar geldi. 60 MISir ga- Sahrayi Kebire kadar dayanmt§ u~suz bu
leri de kUrek ve yelkenle, Kralic;;:elerini ta· caks1z bir !mparatorluktu. 
kib ediyorlardt. Karadakiler, Kleopatra~ tArkaS1 "ar) 

Harb ylllarmm Meclisi Meb'usam, iimidsiz oldugu kadar 
kuvvetsizdi de. Maglubiyetle biten Biiyiik Harb, Turk ordusunu, 
Tiirk milletini takatten diitiirdiigii gibi Meb'usan Meclisini de 
~ok zaytf ~ok aoniik bir hale getirmi~ti. Mustafa Kemal Pafa, 
milletin i;imadmt da kaybetmit olan Meclisin bu zafmt gordii. 
Bir daha Fmdtkh saraymm semtine ugramadt. Damad Ferid ile 
Paditah da, diiflllanlarla elele vererek 21 kanunuevvel 1918 de 
Meclisi dagtthlar. 

16 mayts 1919 da Samsuna gitmek iizere hareketinden son· 
ra, Istanbul, 1 temmuz 1927 ye kadar onu gormedi. Yiiziinii gor· 
medik amma, her zaman, sesini duyduk, izinde yiiriidiik, emir· 
lerini dinledik, zaferlerini alkttladtk. 

Nihayet, 1 temmuz 1927 giinii onun giineti, lstanbula dogdu 
ve ne yaztk ki pek ktsa bir zaman sonra, 10 birincitetrin 1938 
g .. r. · 0 giine,, burada, lstanbulda sondii. 

Bu 11 yd i~inde, Atatiirk bir~ok defa lstanbula geldi; inkt· 
lilblarmm ilerleme ve yiikselme hamlelerinin bir ktsmml Saray• 
burnu parkmda ilk heykelini diken lstanbulda yaph: Harf in· 
ktlabt, dil inktlabt, tarih kongreleri gibi. 

istanbul, bu 11 ytl i~inde, Onu daima, tebcil ederek sinesine 
bash 0 da lstanbulu seviyordu. 1 temmuz giinii lstanbula ayak 

' . b basar basmaz bu sevgisini a~tk~a soylemi11ti. Onun giineft, u 
11 y1l i~inde lstanbulun her kofesini aydmlatmtfb. Istanbul hal• 
kt, Onu her yerde gordii ve gordiik~e daha ~ok sevdi. 

Sevgili Atam1z, bugiin gidiyor ve ebediyyen gidiyor. Arbk 
Onu hi~ gormiyecegiz. Ne Dolmabah~ede, ne Sarayburnunda, 
ne Beyaz1dda, ne Beyoglunda, ne Beylerbe~inde, ne Adada, ne 

Floryada, o giinet bir daha hi~ goriinmiyecek. Gelifleri hepi
mizi sevindiren ve yiiziimiizii giildiiren Ata, bugiin, bir bu!ruk 
milyon goziin act ya,Ian arasmda, arhk bir daha gelmemek iize-

re gidiyor. Fakat, onun fani viicudii, kendi yarathgt Ankaramn 
kuc:agmda ehedi uykusunu uyurken aziz hattras1 da lstanbulun 
gonliinde ebediyyen yafiVacakbr. 

ABIDIN DAVER 

Siyasi icrr · (~• _·e-=--e_h-=-ir_ve_M_e_m_le_k._e_t_..;...H_a_b_e ___ rl_e_r_i ~) 
Giimriik islerinde Ege mtntakastnda Osmanb borclar1na 

' ,, 
tiitiin rekoltesi aid kuponlar baz1 tslahat 

Almanyan1n e 
miistemlekeler 

Tiitiinler 70 • 103 kuru~ Yeni kupon bedellerinin Kanunu tadil eden bir 
proje h~:7.1rland1 

H itler, Umurni Harbden 
hanetlerle maglub bi~ . 
kan Almanyadan esk1s 

ran daha saglam ve daha kuvve aras1nda sabbyor tediyesine ba~lan1yor , 
bir Almanya yaratmak ve yiiz 
yakm olan Alman milletini bir g 
program etrafmda birle§tinnek iit. 
senesinde bir hareket yapm1§tl· 
Sosyalist Mesai Partisi) ve k1sac 
nam1m verdigi bu hareketi, ilk 
te§rinisani 1923 te vaziyete haki 
mek i~in, Tlirkiye Cumhuriyetin' 
dan on iki gun sonra Berlin iizeri 
riiyii§ §eklinde tecriibe etmi§ti. 

izmir, (Hususi) - Tiitiin piyasas1, 
kararla§hnldlgl i.izere, bu aym 14 uncii 
pazartesi giinii sabah1 biiti.in tiitiin mmta
kalannda resmen a c;Ild1. 

ilk ac;Ih§ fiat! an 70 ~ 103 kuru§tur. 
En iyi tiitiin yeti§tiren mmtaka olan Ga~ 
vurkoyde fiatlar 90 ~ 1 03 kuru~ iizerinde 
dunnu~tur. Akhisar ve Seydikoyiinde fiat
Jar 80, Milas, Odemi§ ve Bergamada 70 
kuru§tur. Diger mmtakalarda da fiatlar 
70 kuru§tan yukan degildir. Vasati fia~. 
70 - 80 kuru§ Uzerinde kabul etmek icab 
eder. 

Ege mmtakasmda ilk a~th§ giinii yapl
lan miibayaat 9 ~ 9,5 milyon kilo tu tmu§
tur. 

Ge~en sene 3 fkincite§rinde a~1lan tii
tiin piyasasmda o gUn 14 milyon kilo tli
tiin sahlnu~ ve ilk fiatlar 90 kuru§ tespit 
edilmi§ti. 

Rekolte : 
Bu yil rekolte, son tahminlere gore 30-

32 bin tondur. Ge~en seneki rekolte 40 
bin tondu. Bu y1hn mahsulii kalite itiba~ 
rile ge~en senekinden iyi goriinmektedir. 

lyi cins tiitiin mikdan 20 - 22 milynn ki
lo raddesindedir. Geri kalan 8 - 10 mil~ 
yon kilo tiitiiniin de orta ve daha a§agi ka~ 
litede oldugu anla§Ilmaktadlr. 

Bu Yllm mahsulii umumiyetle iyidir. 
Y almz bir~ok mmtakalarda miistahsil, 
son yagan yagmurlardan sonra, iyi kali-

te tiitiinle a§agi kalite tiitiinii kan§brdlgtn· 
dan, mahsuliin iyi kalite miktan bu sebeb

le 22 milyon kilodan yukan c;Ikamamt§hr. 
En iyi eins tiitiin miktan 8 ~ 1 0 milyon ki· 
lo tahmin edilmektedir. 

Stok: 
G~en sene, yani 1937 mahsuliinden 

tiiccar elinde 9,5, miistahsil elinde 1,5 mil
yon kilo olmak iizere 11 milyon kilo tU
ti.in vardu. 

Satt.,lar: 
Bu ytl Amerikahlar, piyasada gev

§ek davranmakta ve normal fiat vermek~ 
ten daima uzak kalmaktadular. 

Eski Osmanh imparatorlu~unun tak
sime ugrami§ borclarma aid bu sene -
nin ikinci 11 numarah kupon bedelleri 
onlimiizdeki curnartesi giinii ~ehrim i zle 

Ankara ve i zmirde tediye edilecektir. 
Diiyunu Urnurniye rneclisinin verdii{i 

karar rnucibince, bu defaki birinci tah
viller, tran~ tefrik edilmeden ve dolar 
iizerinden hesab edilerek tamarnen Tiirk 
lirasile tediye edilecekt ir . Bu suretle 
kupon ba~ma 0 9237 Turk liras1 hesab 
olunacaktlr. Bu miktar rniinhas1ran 
Tiirk lirasile tespit edildiginden Tiirk 
lirasile dolar arasmda bir fark olsa da
hi bu fark rnliruru zarnana kadar saJ7Il
miyacaktlr. 

ikinci tahviller ise, gene ayni tarih
ten ba11lamak iizcre 17.75 frank muka -
bili 0,6257 Turk liras1 iizerinden Odene
cektir. Bu tediyat 9 numarah kupon be
deli iizerinde yap1Iacaktlr. 

Tediyat, Curnhuriyet Merkez Ban -
kas1, Osmanh Bankas1 ve Doyc;e Bank 
tarafmdan icra edilecektir. 

MUTEFERRIK 

Sati§a ~lkariiacak tahviller 
S1vas - Erzurum demiryolu in~aab 

ic;in yaptlan dahili istikraz tahvillerinin 
be§inci tertibi, bugiln sab~a ~tkar1la -
cakhr. Satt§ muamelesi, on be~ giln de
vam edecektir. 

Bir rivayet 
!zmir (Husust) - Heniiz tahakkuk 

etmiyen bir rivayete gore, tiitiin alan 
miiesseseler, fiatlann yiikselmesine rna· 
ni olmak iizere, kendi aralarmda bir 
anla§ma yaprnl§lar ve rniibayaa mmta -
kalarmt taksim etrni§lerdir. Yani her 
rniiessese, bir yerden tiitiin satm ala -
cak, bu suretle rekabet azalacakbr. 
rniistahsil de, elindeki tiitiinii yalmz o 
miiesseseye vermek mecburiyetnde ka
lacakhr. 

Giimriik ve inhisarlar Vekaleti tara
fmdan gilrnriik kanunumuzun tadili 
ic;in uzun zamandanberi yap1lan ~ah§ -
malar, son devresine girmi§tir. 

Ge<;en sene basliyan bu c;ah ~rnalarda 
ilk i~ olarak, muhtelif rnemleketlerin 
~iimrlik kanunlar1 getirtilmi§ ve bunlar 
terciime edilerek tetkik olunmu~tur. 

Memleket imizin hususiyetler i ve ik
hsadi munasebatta bulundugu rnemle -
ketlerin vaziyetleri gozoniinde tutula -
rak bir proje hazirlanrni§tlr. Bu proje 
iizerinde alakadarlann miitalealan so
rulmu~tur . 

Ogrendigimize gore, proje, BiiyUk 
Millet Meclisinin bu ic;tirna devresinde 
biitiin form aliteleri ikmal edilerek Mec
lise sevkolunacakttr. 

Yapllacak yeni tadilatla glimriik 
mevzuaturuz, iktlsadi biinyemizde bu -
giiniin ihtiyaclanna gore husule gelmi~ 
olan tahavviiller tamamen uygun bir 
fekil alacakhr. 

SEHIR ISLER/ 
Sokaklara konulacak elektrik 

lambalari 
$ehrin muhtelif semtlerindeki cadde 

ve sokaklara yenidep birc;ok elektrik 
lambast daha konulmasma karar veril
mi~tir. Hangi cadde ve sokkalara ne 
kuvvette lamba konacag1 tetkik ve tes
bit edilmektedir. Bu tetkikat bittikten 
sonra i§e ba§lanacaktlr. 

Adalar1n au ihtiyacl 
Adalarm su ihtiyacmt temin maksa -

dile yap1lmakta olan tetkikata devam 
edilmektedir. $irndilik buraya tanklar~ 
la su nakli muvaf1k olacagt dii~iiniil -
mektedir. Bu hususta Denizbankla te -
mas yaptlmaktad1r. Tatbik kabiliyeti 
goriillirse drehal i§e ba~lanacaktll'. 

Ebedi 3efin olumu kar~ISinda 

N as1l ki bun dan bir sene ev'le 
solini Roma iizerine boyle bir yii 
parak F a§ist inkilabmJ ltalyada 
mi§ ve kokle§tirmi§ti. Fakat Hit 
hareketi heniiz kiVamma gelme 
gundan muvaffak olamami§tl. Y 
tezahiir ve niimayi§. ileride bu 
kuvvetlenmesine biiyiik bir saik 
Hitler, Miinih'te bu harekette ha 
da edenlerin hat1rasm1 ihya i~in b 
nin yil doniimiinde biiyiik bir nu 
mi§tir. 

N utkunda (Nazi) hareketini 
mil!etini nasi! toplad1gm1 ve canla 
m ve Biiyiik Almanyay1 nasil Y 
izah ettikten sonra. arlik Ahn. 
garbdaki biiyiik devletler, 1ngJ 
F ransa arasmda miistemleke i§in 
ka bir mesele kalmadiglffi teba 
mi§tir. 

Hitler, meselenin, Versay mu 
Almanyamn elinden ahmp 1n8 
Fransa arasmda payla§Jan eski ~ 
kelerinin sadece iadesinden ibc. 
dugunu soylemi§ ve bu mesele i~ti 
turya, yahud Siidet meselelerind 
gibi, son ~are olarak harbe miira 
miyecegini tasrih etmi§tir. F ak~t 
yanm hi~ bir zaman bu davada 
etmiyecegine ve her ne pahasma o 
sun miistemlekelerini istirdad ede 
§iiphe birakmaml§hr. . 

Almanyayi ve Alman mille11 

Am.erikan kumpanyal3rnn11 miitaleasi~ • 
na gore, bu sene Amerika i~in yap1lacak 
miibayaat 10 mil yon kiloyu ge~miyecek~ 
tir. 

biiyiik milletlere miisavi ve mua 
ve haysiyet, hak ve menfaatten 
eden Versay muahedesinin biitii 
ve kaytdlanm ilga eden AlmanY3 

rika zencilerini, hi-; olmazsa, por 
Bei'Yika gibi kii'Yiik milletler der 
idare etm~k kabiliyet ve sa~~h!~ 
kar eden son ahkamma nza gos 
cegi malQmdu. 

Fakat Hitler, son nutkunda JJl 
kelerin iadesini a~Ilc ve kat'i olaf 
yinceye kadar, gerek lngiliz:ler~ 
Frans1zlar, vaktile Almanlann JJI 
ca altm ve binlerce goniilli.i feda 
imar ettikleri miistemlekeleri yil 
den beri dahil bulunduklan ll 

F rans1z miistemleke imparatorluk 
miasmdan aynlmasmt pek ciddi ola 
§iinmemi§l erdi. 

Halbulci her y1l, Amerikan kumpanya
lan 16 milyon kilo tiitiin ahrlardi. Ma~ 
amafi, bu miitaleay1 kat'i telakki etme· 
mek icab eder. Bu, her ytl bOyle soylen~ 

mektedir. 1 0 milyon kilo raddesinde gos
terilen miibayaatm, bilahara 16 milyon 
kiloya ~1khg1 ~ok goriilmii§tiir. 

Piyasada, her ytl oldugu gibi bu y1l da 
fiatlan dii§iirmek maksadma matuf hare· 
ketler goze c;arpmaktad1r. Elde g~en se
neden fazla miktarda tiitiin bulundugu, bu 
Yll mahsuliinUn kalite itibarile dU§iik ve 
ihtiyacm az oldugu, binaenaleyh fazla mik 
tarda tiitiin miibayaa edilemiyecegi §eklin
de yap1lan rivayetlerle miistahsil korku~ 
tulmakta, bu suretle fiatlarm yiikselmesi~ 
ne engel olunmak istenmektedir. 

Hakikat halde, bu sene'ki vazivet hi~ 
de boyle degildir. Almanya ile olan va
ziyetimiz. ge~en senekinden ~ok farkhdtr. 
Bu yJ1 Almanlann da fazla miktarda tii
tiin alacag1 anla§Ilmaktadtr. Amerikah
lar, 16 milyon kilo tiitiin nas1l olsa ala· 
caklard1r. Esasen rekolte azd1r. 

Ge~en sene mahsuliinden elde tutiin 
kah§t, rekoltenin 40 bin ton gibi yiiksek 
bir rakama balig olu§undandi. Bu sene, 
i~in boyle bir endi§e mevzuu bahs•Jlma
mak laz1mgelir. 

izmir ticari mehafilinin kanaati bu mer· 
kezdedir. 

;limdiye kadar yap1lan miibayaatta, bii· 
tiin tiitlin kumpanyalan, Tiirk Tlitiin Li~ 
mited ,Sirketi, ve kii~iik, biiyUk firmalar 
goriilmektedir. 

Miibayaat devam etmektedir. Alaka
-darlar, fiatlann dU§mesine mani olmak i
~in, miistahsilleri vaziyetin iviligini anla
tarak tenvir etmektedirler. Bir~ok mm
takalarda miistahsil, bir an evvel tiitiiniinii 
satmak istediginden, yuksek fiat alama
maktadJr. 
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Cumhuriyet 
NiishaSJ 5 kuru~Jtur. 

Abone $eraiti: { 
Sene Ilk 
Alb ayhk 
tl'~ ayh.k 
Bir ayhk 

Tiirkiye Harle 
teln ieln 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • ~ oktuJ: 

lzmir (Huauai) - On binlerce mektebli ve gencin Atatiirk 
heykeli dibinde and i~iti, muhtetem bir tablo halinde idi. l~ten 
botanan gozyatlart halinde goziiken bu tzahiir, biraz aonra Cum· 
huriyet gencliginin ufuklan boyhyan iman ve heyecan avazele
rlie, gogiisleri kabartan muazzam bir tekil aldt. 

Genclik, yerinden kopmuf, mecraauit atm•t bir ael halinde, 
heykel etrafmda ~aghyordu. Biiyiikler de gelmitlerdi ve gencligin 
bu biiyiik tezahiiriinii takib ediyorlardt. Evvela, Ankaradaki 
yiikaek tahsil g'endiginin radyo oparlorlerile aksettirilen teza· 
hiirab dinlendi. Bunu, and i~me takib etti. Heykel yar1ya kadar 
~elenklere gomiilmiistii. 

Ebedi 3efin oluumu k8fSISIOdB Bursa 

Bursa (Hususi) - Bursahlar, Biiyiik ~ef Atatiirkiin oliimii
nii, hiikumet konagmdaki bayragm, 0 giin ogleye dogru yartya 
indirilmesile ogrenmitlerdir. Her taraf birdenbire mateme bii
riinmiif, sinemalar kapanmtf, kahveler bo,almuh resmi ve huausi 
biitiin miiesseseler, derhal bayraklartnl yartya indirmit, halh: 
sokaklara dokiilerek act haberi birbirlerine, gozlerinden bo,a• 
nan ya,alra katarak, vermitlerdir. Ankara radyosunun netriyab, 
heyecanlar arasmda dinlenmi,tir. 

Onun yolunda hi~ fatmadan her an tek bir nefer gibi yiirii· 
mege ahdeden mektebli gender, ayrtca Atatiirk meydamnda 
biiyiik bir toplanb yaparak, hep birlikte and i~mi,lerdir. 

Diger taraftan, lsmet tnoniiniin Reisicuhmur ae~ilmeai, hal
ka en piiyiik ~ir teselli kaynag1 olmuttur. 

Simdi gerek ingiliz makamlarl 
tileri, gerek F ransa hiikfuneti, ~e .. 
partileri, en ziyade bu mesele . ~ 
durmaktad!flar. N azilik ve F a§l5• 

mam siyasi mezheb, yani MarksiS 
nazari demokrat~1hk taraftarlan• 
man miistemlekelerin~n iad~sin; 
mezheb bakimmdan illraz ed1yor1 F akat merkez ve sag partiler .. :· 
F rans1z imparatorluklanmn klld 
emniyeti ve yekpareligi noktasl~ 
Alman miistemlekelerinin iadesAf 
tar bulunmuyorlar. Hakikaten. 
nm ~arki Afrika miisteml~kesl dell 
den Umid burnuna kadar §lmal 
ba biiti.in ,Sarki Afrikay1 ba~tan 1 
teden ingiliz miistemleke imP8r~l 
nun yekpare olmasmt temin etJI'l.e d 

1talyanm Habe§istanda ve H~~a 
nusunda yerle§mesile $arki Afd 

11 
mi.istemleke imparatorlugu yan ;. 
edildigi bir zamanda eski ~ar 1

1 
Alman miistemlekesinin Alm~~yal3 
sile bir de ortasmdan boliinmu~ 0bi 

Afrikamn §ark msfm1 yekpare kil 
liz miistemleke imparatorlugu ~{r 
ken, garb msfm1 da yekpare k'l et 

miistemleke imparatorlugu te~ 1 jtd 
ve bu imparatorluk gene Ak enbil 
nus ve Cezayirden ba§laYIP t 8 
Kongu nehrinin agzma kadar ~as 
d1r. Almanyamn eski Kamerun all 
kesi kendisine iade edildigi za~ll 
S!Zlar, ikinci Fransa saydikl~rl Ull• r 

· zam miistemleke imparator~ug~ rn3' 
raftan Musolini'nin kurdugu ~aJlll 
ratorlugunun §imali AfrikaYbl 

0
5 

(}9 
lu mesabesinde bulunan T ra ~a betJl 
tehdid edilirken diger taraftr JyaJllP 
~alanmi§ olacag1, hem de ta 51Jlda 
tefiki Almanyanm tehdidi kar~yrllr~ 
cag1 iddiasmda bulunuyorlar. lalJll8 

litikast tekrar, sulh ve h~~b: ::~;me~ .. 
bozu§mak §Iklanndan bmni (:iill~~. 
buriyeti kar§Ismda bulunuyod· . ., . : >· 
miistemlekeleri iade edi]me 1b

1 
jJe '' 

t -1 F ransa tlr' 
Almanyanm ng1 tere v~ "n yo~t U 
mi surette anla§masma 1mka . 10 ' 

u a em fey~' 



Atati.irkiin 

Kibe 
k Ey! .• Fevkalbe~er kudretile talihi degi§tiren, mu
qdderatl azme rameden adam!/ ..• Yorgun maddi

Yetinle, ebedi istirahatgah1nda hit; iiziilmeden uyu ..• 
lstiklal, rejim, milliyet, hiir fikir, ileri hamle; i§te, 

~~~, bizim it;in, bu mukaddes fikirdin... Bunun it;in 
d utii.n derinliginle sen bizdesin! Bizim hiiviyetlerimiz-

.....: Yafryacaksm! ••• j 
Yazan: CAFER SENO 

h Vuli.ind ·r .. h l · · ---k I H I M" k" oir d . e l a I arm guzelligi vardt.. an u~mde yo o sun 1.. aytr urn un 
fecrin e~l'l. kadar engin, rna vi gozlerinde degil bu ... Adalet degi] bu ..• 
Drn·~~I~ dolu I§tklan yantyordu... Kendi iclalinden azamet vererek onu 

tUn, g~kn~. ~.aybetmi~ milyonlarca Tiir- boyle kadir yaratan Rab; meydana 
tanhk .. Yuzunden mucize bekledigi ka- getirdigi en miikemmel eserini hi~ mabve· 

7fllc)
1
., g~b~Ierde, o, bizim ufkumuzda bir der mi?.. 

~ .. 81 1 d v • ~lnda b' ogm~. semamlZ!n karanh - Buna manmtyorum .. 
hab ~I IZe necat ufkunu gosteren bir §e· F anilikten kurtarmak istedigi kindir 

t·, ~u~tu... ki, ona fikrin, debanm en yiiksek cevhe-
\Jtntd' . <li. Z f llllJZ yoktu.. Bize iimidler getir- rini verdi .. • 

titdi. s·ere s.usam1~ttk .. Size zaferler ge· 0, felaket giinlerimizde, bize aciYan 
tn1~l!k IrB~arya gibi, vatanslz, avare kal- Rabbin, milyonlarca Turkiin dehasm • 
-'· ·• IZe t d' · 'kl dan, ze'ka ve iradesinden teksif edip 
\11,., Va an ver I, ISh al getir • Turk diinyasma kurtanct olarak gender• 
h ~al den 'I b' digi bir kudret, yi.iksek bir fikirdi ... 
. lst1'kb 

1
. 1 en u tepeden maziye bak- d b A a 1 .. d Aram1zda kald1g1 k1sa giinler e u 

S!rlarJn .. gor ii. Maziye tekme vurdu.. y"u'ksek fikirle rah~tt. her~eyi yoluna koy· 
D .. ustiinden a§tJ.... " v v O&u du. Eserinden emin olarak, artlk yapa· 

~~~a nu§~nu amlarca beklemi§tik .. Ara- cak ba§ka bir§eY kalmad1gma hiikmettigi 
1tade, r . a.n bir hale ile girdi. Yiiksek · ·1 · d 1 ·· h er 1 giin; maneVIyeb e vtc an anm1za rucu 
"er dokun~I ~ez zeka, derin duygmi!e etti. Maddi varhgt da aram1zdan c;ekilip 
e berraL ugu yerde, hayatm en co~kun . . 1 ! 

h IC Ptn I k gith .... 
oiz ar an a tJ. · • Evet, ~mdensonra, aram1zda dola§ -

;~~e]j •bi~e ellle~·~duz ki; hilkatin en mu- mJyacak 1.. Bize sonsuz sevgi ve itrmad 
ib~>tclUk.. F ;~~~nm aiimtzda ya§adJgmt veren gi.izel yiiziini.i bir daha gormiyece· 

adet g 'b. a et Yl anm1zda, gizli bir giz 1 .. Bak1§larmda, ~im§eklerin keskinligi 
~anclan ~· 1,. onun mukaddes ismini, heye- olan mavi gozlerin nuru arhk bize l§Ik 

E:y tlnyerek umidle andlk ... -' Zaf vermiyecekl ! .... 
l.letj !. lJ er &iinlert'mt'z1'n emsals1'z saa- F k f k tn' • n I Hicran biiyiiktiir. a at, i rin esas 

11Ietine .. utu maz bat:ra!.. T arihe sor; varhgile, 0 , bizde astl §imdi ya~1yor. 1s
tebiltnj~ klllre bedel boyle bir saadet ve- tikbalin ebediyete uzanan yollannda, ge· 

1(0h ahraman gormii~ mil?.. lecek nesillerin ruhunda da ayni kudret 

~ll~an, :\ ~azinin pash kap1sma kilid ve canhhkla ya~Jyacak .... 
tth a~ a ramamn eliydi. Yepyeni bir Bu ne azametl. 

llfkunu a~.ak bize medeniyetin nurdan An'kara, bundan boyle Tiirkiin kabe-
As1t}:o,steren de odur.. •. sidir. Or ada yatmakla onun topragml 

<I Onun r1n·~nu gelmiyen amlar!!. mukaddes k1lan yiice olii; layemut fikri 
~ Ya~1Y ubeccel adtm, uzak devirler- orada dii§i.indi.i, orada muvaffak oldu, o
<i h~ltli h acak bahtiyar nesillere eri§tirin! rada ebedile§ti .. -.. 

estan1n1
aYran eden o kabramanm zafer Ey!.. Fevkalbe§er kudretile talihi de· 

k fa.rih· onlar da bilsin! •• , gi§tiren, mukadderatJ azme rameden 
t! '111dir ~ 1~. gordiigii en biiyiik kahraman adam!!.... Y orgun maddiyetinle, ebedi 

1 s()Yle . 1
1
Ye soranlara bir Tiirkiin adt· istirahatgahmda hi~ iiziilmeden uyu .... 

·.~ On \.I 81n er ·.. 1stiklal. rejim, milliyet, hi.ir fikir, ileri 
lqr t n g()l . d 1 • a._ e.J gesm e eri~ilmez saadetleri hamle; i~te, sen, bizim i~in, bu mukaddes 
ltt· S ~en n 'I J~b] enj f esJ ; gene sen ne bedbahtsm fikirdin... Bunun i~in biiti.in derinliginle 
t fl ar Ya za erden zafere ko~turan, ink1· sen biz de sin I Bizim huviyetlerimizde ya-
e e Pan. k d ·r k Ve t 8etir • u reb e, sana §anlar, ~e- ~1yaca sm I .. ~ 

kahen, boy~n; sana hayah, ne~'eyi, iimidi Bize c;izdigin yollar ebediyetin yolu • 
ratnan e .. mabudlara benziyen bir dur. Arkanda ~imdi en biiyi.ik bir matem 

Ill Ondakitn olUmiinii gordiin!.. i~inde aghyan millet, biitun genclik senin 

f..{ addi "arl ~aYansiZ kudreti gorduk~e tiirbedannd1r .... 
~r f 1g1nt d b. "I d k s ··r d' 1 1 et ani :b .. a JZ o mez samr 1. ... en o me m .... 
~· kernj~l 1 I~te 0 da oldii l Ciirliyen RuhlanmJzda ebedlere giden bir ima· 

vu Ilkatin ' .. son:a bir a vue; toprak !.... nm timsalisin I Ey mukaddes fikir!. .. Ey 

'·· ·~~?e getir~~;.nnde ami area c;ah~arak zafer!. ...... 
' · :--- •••••• 1R:1 bu muhte~em varhk bir CAFER SENO 

8 ............. . ························································································ 
, a~vekil ~ehrimizde 
'-elaJ ~ 

h Bayar, diin Ebedi ~ef 
llzurunda 

Atatiirkiin manevi 
igildi 

Atatiir en 

Biiyiik mucizesi 

Yazan: RU$EN1 BARKIN 

Engin bir matem i~indeyiz. Hududsuz 
Buyugumiiz i~in soylenmek laztm ge • 
len sozleri memleketin her bucagmda 
hatibler olanca belagatlerile soylediler. 
Bu 50zleri tamamlamak i~in milletin 
butun ferdleri goz ya§lanm olanca bol-
lugile ak1thlar. Daha c;ok soz soylene -
cek ve daha c;ok goz ya§t akacak. 

ic;eride ve dt§anda degerli muharrir
ler onun mucizelerini saymak ve tahlil 
etmek ic;in ~ok degerli yaztlar yazdtlar. 

Henliz anla~1lamtyan daha ~ok muci
zelerini ke§fedecekler ve bu sahada da
ha ~ok yaztlar yazacaklardtr. 

Ben de Onun yeni anla~tlmaga ba§h
yan en buylik mucizesini bu yaz1mda 
tebariiz ettirmege c;ah§acagtm. 

Ben, yar1m as1rdan fazla ya§aml§ es
ki bir askerim. Ben ya§ta olan· bu yurd
da§lar imparatorlugun ii~ yuz seneden
beri ters tarafa yiiriiyen idbar akmmm 
son hamlelerini goren insanlanz. 

Biz oyle gunler gorduk ki , vatamm1-

zm serhadleri pek ~k daralmt§ oldugu 
halde bir ucu Fizan, bir ucu Aden, bir 
ucu Kafkas ve bir ucu da Tuna mailesi 
idi. 

0 devirde, o geni~ vatamn I§Ikh tek 
bir yerinin kalmad1gmt da gozumuzle 
gormii§tuk. Nereye donsek karanhk, ne 
tarafa baksak zulmet ~okmu§tli. Biz, 0 

kara giinleri, titriye titriye ya§adtk. 0 
devirde idi ki, farkma vanmyarak bi
zim ~agda bir ~ocuk dogmu§tu. Onun 
ki.ir;iikliigiinu, ~ocuklugunu birc;ogumuz 
pek yakmdan tanmz. Kara gi.inler ka
rardtkr;a, o ~ocuk, a~Ilmaga, ylikselmege 
ba~?lami§h. 

Uzatmaga ne hacet... Butiin diinya, 
Onun inki§afmm ve mucahedelerinin 
se~ini biliyor ve tasdik ediyor. 

Memleket battiktan sonra 0, bir gli _ 
ne§ olarak y:tktk vatarun ufkuna c;tkh. 
Onun l§lgl, biitiin karanhk yerleri l§tk
landtrdt; biiti.in vatana hayat verdi. 

Evet, oyle bir giine§ti ki, Turk olsun, 
yabanc1 olsun, Onun huzuruna <;tkabilen 
en parlak zekalar ve en yuksek kabili
yetler, gune§in kaT§ISmda sonen y:tldlZ• 
Jar gibi sonuyorlardt. Bunu inkar ede
cek diinyada tek kimse yoktur. 

1§te bu giine§i biz, insan olarak ara
mtzda senelerce gordiik. Emirlerini ba
§Imtzm iistunde tuttuk. Gosterdigi isti-
kamette yiiriidlik. Biitiin diinyayt hay
rette b1rakan ink1lablar1 yaparken, 0-
nun inktlab ordusunun erleriydik. 

Her !Irsat dii§tiikc;e elini opiiyorduk. 
Onun madeni sesi her gun kulagtmtzda 
c;mliyordu. Atamtzdt, hayatlmtzm kay-
naf{l idi, ya§ayi§lmtzm en biiyiik kuvvet 
membat idi; en tehlikeli dalgalar ara -
smda, en korkun~ hadiseler kar§tsmda 
ilk hatmm1za gelen kuvvet cAtaturk• 
tii. Vakit vakit siyaset aleminde miiba
lagah haberler dola~tyordu. Fakat Ata
tiirk varken ne korku vard1? 

Biz, bu huzur ve saadet ic;inde Onun 
etrafmda mes'ud ya§ar ve her gun Onu 
gorurken birdenbire Onun vucudiiniln 
gozi.imiiziin oniinden ebediyyen aynl -
d1gma §ahid olduk. 

Kendisine yakm olmak, arkada§ ol -
mak saadetine mazhar olan bizler, Onu 
ku~iik ya§mdanberi tamyan bizler, 0-

nun blitiin eserlerini goren bizler, na
stl oldu da Onun olumii kar§JSmda <;Il· 
dtrmadtk ve ~ilyavrusu gibi dag1Ima -
dtk? Dlinyada pek r;ok insan bunu bek
liyordu, fakat biz buglin Onun yarath· 
gt demir ~ember i~i nde eskisinden kuv
vetle birle§mi§ ve kayna§mi§ bir hal -
deyiz. Biz, bundan sonra bu salabetle 

Atatiirki.in VGS1flar1: 6 
Aktnctst 

idealistligin yuce remzi: Her 
kaya >>! 

Yazan: FAZIL AHMED 

ciddi iste << Son Giinler ge~mekte, fakat feyezan 
artmaktadrr. lptida millet bir ~aglayan 
gibi tel§b. Arkasmdan biitiin mem1e· 
ket ve insaniyet bir matem tufamna 

' ~ 

(Son kaya) Milli Miicadelenin programr olarak 
ortaya atdml§ll. Bu programa gore, (Son kaya) ba§· 
kalarr tarahndan kolay kolay ula§llmaz bir son kale 
i.:li. Hit;bir riyazi diistur, Atatiirkiin idealistligini tem
sil eden bu tabir hadar kuvvetli ve kat'i olamazdr. 

ugrad1. 
Sebeh? ~iinkii ilk anda acimJz ka· 

dar biiyiik bir de hayretimiz vardt. 
Her §eye hayat veren bir unsurun 
kendisi i~in bile olsun oliimii kabul e
debilecegine inanamtyor gibiydik. 
Halbuki giinler g~tik~e kiirenin ne 
biiyiik bir z1yaa ugrad1gm1 daha iyi -------------------------------~ 

«Son kaya .. », Atatiirkiin Kurtulu~ ve 
1stiklal sava~1 i~in diktigi son zafer kale
siydi. Bu tabir, Atatiirkiin dilinde Kurtu
lu~ ve lstiklal cidalir.in behemehal zafer 
neticesine isal olunacagmm bir remzi idi. 
0 diyordu ki vatan topraklanmmn her 
kan~ml son kaya parc;asma kadar muda
faa edecegiz, bu azimde bir milleti yen
mek ihtimali yoktur. 

lstiklal cidalinde bu diisturu hepirniz, 
biitiin millet benimsedik. Diisturu ~ok iyi 
kavnyanlarm nibal biiyiik muvaffaki
yetten, kat'i ve ~nh zaferden asia ~i.ip
heleri yoktu. Bu barb di.isturu, istiklaline 
a~1k bir milletin sars1lmaz ideali oldu, ve 

giderek bu tabir Atati.irk rejiminde ide
alistlige timsal oldu. Buna ~i.iphe yok
tur ki Atatiirk en zor i~Ieri kolayhkla ba
~armasml bilen en kudretli idealistti. 

(Son kaya} Milli Miicadelenin prog
ramt olarak ortaya ahlm1~tJ. Bu progra
ma gore (Son kaya) ba~kaian tarafm
dan kolay kolay ula~Ilmaz, herhalde as-

Ia a~tlamaz bir son kale idi. Dii~iini.iniiz 
ki bir milletin istikialini mahvetmek isti· 
yen herhangi di.i~man, son kayaya kadar 

gidebilmek i<;in binbir kaieden ge<;mek 
Iazimdtr. Bu binbir kalenin herbiri ken
di ba$ma bir son kayadtr. Her kaya en 
c;etin miicadelelerle gec;ilecek, fakat onun 
arkasmdan ayni kuvvet ve salabette diger 
bir kalenin yiikseldigi goriilecektir. Onun 

ic;in de <;etin mucadeleler laz1m. F arze· 
din ki bu <;etin mi.icadele de yapildi ve 
nihayet binbir fedakarhkla oras1 da ge
c;ildi. Arkasmdan biri daha ve onun ar

kasmdan bir digeri daha .• Buna ne omiir 
yeti§irdi. ne de sab1r ve takat .•• Boyle
likle biz son kayaya varmazdan ~ok ev· 
vel davayt kazanm1~ olacakhk. Hi~bir 
riyazi diistur, Atatiirkiin idealistligini 
temsil eden bu tabir kadar kuvvetli ve 
kat'i olamazdr. 

Onun herkese a§tladtg1 bu diisturu biz, 
murabhas heyet olarak, alelacele Lon· 
draya giderken Eski~ehirde kendisine 
mi.ilaki oldugumuz Cephe Kumandam 

fsmet 1noni.inden de ba~ka bir ~kilde 
dinledikti. 0 sulb konferasma giden mu
rahhas heyeti o zamanki ba§hca cephe-

Yazan: YUNUS NADI goriiyoruz. 

pan ~ir asker i«in oldiiriicii bir manzara· ~k dogru; «O'nun eksikligiyle in· 
du. hte biz miidafaamizda bu kadar sanhk enteresan olmaktan ~1kh» di· 
saglam bir temele dayamyoruz. Magluh ~en kalem, be§er dehismda sonfln I§1' 
olmakltgimtza imkan yoktur. Hic;bir ~ey g1 herkesten iyi gormii§ denilebilir •.• 
yapmasak da ciddi miidafaaiarla zaman Atatiirkiin eliyle kurtulan yurd, bu· 
zaman c;ekilsek gene galib geliriz. Hal- giin yalmz onun habrasiyle doludur .•• 
buki biz yalmz c;ekilmekle kalmtyacagJz. Genclerin taze gonliinde, ihtiyar· 
~ua~mda belki gidip biz c;atacagtz ve biz lann nice ac1 ~ekmi§ yiireginde §imdi 
Ilerhyecegiz. Bu $artlar i~inde bu Ana- sadece Ulu Batbugu buluyoruz. Me· 
d?!u t~pragmda hie; bizimle ba~a ~Ikda- ger kendisini ne kadar bilmiyormu· 
h1hr m1?.. §UZ! 0 zerine her saniye titriyerek teb-

Goriiyorsunuz ki Ataturkiin (Son ka- cil ettigimiz dakikalarda bile ne kadar 
~a) ~iistur~nun 1smet Pa~a dilinden di- onun diinya kalbindeki aziz mevkiin· 
ger b1r ~ek1lde canh bir ifadesi kar~1510_ den habersizmitiz! Bu Adam'm her 
day1z .. Ve dustura dayanan Atatiirk bu Jeyi Tiirkiye i~in birders oldu. Oliimil 

e~ c;e~m kayadan daha sag lam olan Tiirk bile! 
milletme sadece, Osmanh fmparatorlugu Bir vatan kurdu diyorduk, bir 
zamamnm hayahm istemekie kalmiYarak millet yaratb diyorduk; goriiliiyor ki 
~u:tulu~ cidalini bi.iti.in istiklal ~artlanmn meger diinya ~bsmm, medeniyet ku· 
tshrd.~dJ gayesine bagladt. Filhakika rumunun en saglam direklerinden bi .. 
Ataturk ta SJVastan ba~hyarak: rini de dikmi.§. Bilmem ki hangi cep· 

-.Tam milli hududlar ve tam istiklall hesinden bahsetmeli? 
Az1m ve iradesini a~1kc;a ileriye siirmii§ Diitiiniin; bir giin gorsek ki Hima• 

bulunuyordu. Bunun i~in belki 
0 

zaman liya ydalmi§br, yahud Okyanuslar • 
o:tada kendisinin istinad edecegi bir ordu kurumuttur. Nasll oluruz? lnanm ki 
~~~ yoktu. F akat milletinin kurulacak bir· kiirenin dehi muvazenesinde de bu· 
hg1le ve milli bir hakimiyet idaresile yeni· giin bOyle bir aarsmbya §ahidiz. 
den ordular kurulacak behemahal Evvelki giin Mecliste, Tiirkiyenin 
· t'h 1 d'l k · K : 0 gaye nice irfam A•-tu"rkii'n bu"'yu"klu"g"'u"nu" ~s 1 sa e 1 ece h. at i muvaffakiyet §arb LQ 

ISe (Son kaya) di.isturunda hulasa edilmi§ milletin gOzU oniinde dille tekrarla· 
bulunuyordu. Du§linuniiz ki dii§i.incelerini mak istiyordu. Herkes c:amndan kopa· 
tebariiz ettirmek i<;in Ataturk daha Stv t n1 soylemekte idi. Lakin biitiin 0 gii
i~en birka~ ni.ishasmt ne§rettirdigi kend~si~ zel s<>zleri alkltlarken hepimiz ayni • 
mn (Hakimiyeti Milliye) gazetesinde tam §eyi goriiyorduk. En yiiksek beligat 
istiklali sarahat ve kat'iyetle miidafaa et- bile gidenin ne kadar aitmda kaltyor! 
mege ba§laml~t1 . Dii§iindiik. diitiindiik v~ §Unu gor 

. . diik. 
B1r halde kt faraza yari yolda Loyd A ••rJrii• • • 

Corclar ve Klemansolar T" k' • tatu n tunc b1tabeb kadar hey· 
ur IyeyJ par~a- betii k b" b I b' . 

lamak fikrinden vazgererek b' , .~ 11' unsur u una 1hr: 
y lZet Kendtsirun bug"-'-'! bed.. "k"t ' T ki · . 

1 
UIIKu e 1 su u u. o·:- opra ~nmz SJZm 0 sun, fakat Fakat bu siikiit bize §imdi ncler 

u:u~~ U m~m1ye ve kapittilasyonlar gibi soylemiyor? Biitiin ge~mi§i,' bi.itiin 
esk1 mukelle!Jyetler kalsm. deselerdi kabil gel -· tt•~· fl" "f J -
degiJ bunJara muvafakat etmez ta~ istik· cJahlcef:i~re Jgi §ere I vazl d eri 
Iai i~in (Son kaya) diisturuna 'sanlmakta • "t ' kted' annuz §U saatte ora an 

devam ederdik. Goriiyorsunuz ki (Son ka- l§I.A:t" ktr. •d'? H ' h 
ya) milli misak hududlarile milletin tam zam fe;~ ~~ l b"lherfey,b. e~dmulaz
istiklali i~in tebelliir ettirilmi~. ifadeieqtiril- km r n 1 assa lr I ea a· 

' b' 'd Jd' ~ CISI. mt~ u 1 ea 1, ve tatbikat hi~ kompromi S f • kad k l 
kabul etmez bir kat"iyetle harfiyen bu ide- h ~n h~ e~e . ar gencl ka abn rul· 
ale tetabuk ettirildi. un a • 1~ . ~1yen susuz u • u o • 

du: Dauna ilen! Her zaman 1deale 
Bunun i<;in, Lozan konferansi mi.izake-

mizin kumandanm1 gorerek harb vaziye- 1 • • re ennm ne kadar <;etin olmu- oldugu unu 
ti hakkmda ondan malumat alma~b fay- 1 1 v 

dogru! 
«Ordular! Ilk hedefiniz Akdeniz· 

dir!» vecizesindeki (ilk) kelimcsi u· 
zerinde bugiin dikkatimiz, hususi bir 
itina ile dunnabdrr. ~iinkii idi, hak
stz ve maddi kapt§malardan igrenen 

1 

hilkati, manevi fiituhabn hi~ birine 
1 

doyamazd1. 

d I H I 
ve smet Pa~amn ( noni.ini.in) miizakere· 

a 1 saym1$tl. azu yo umuzun iistiin-
de idi, bu itibarla zaten k1ymetli bir ar· yi keserek donmege mecbur olmu§ bulun-

dugunu hahrlamak yeter. Lozanda tam l·s
kada$ olan kumandanm ziyaret olunma- · 1 hk alimizi temin etmedikre sulh akdetme-
51 pek yerinde bir nezaket lazimesiydi. d k ~ 
Bu ayni zamanda barb vaziyetimizi og- i · Orada dahi (Son kaya) diisturunu hi~ 
renmek i<;in de pek giizel bir fmattl da. §a§madan sonuna kadar goti.irdlik. 

Biz Ankaradan ak§am bareketle Es- Hatta 0 kadar da degil. (Lozan) da 
ArtJk O'nun bu ebedi kumandasi

na ko§acak zinde bir genclik ve olgun 
bir millet var. Biitiin kudretile ~ht- I 

m1ya yeniden and i~mit bir genclik ve 
millet... Simdiden sonra her ilerilik a· 
lanmdaki en yiiksek tepelere Turk 
dehismm bayrag1 hiinnetle ~ekilme· 
lidir. 

Ey Turk gencligi! 
Onun ruhu yanmda hir; korkmadan, ir
kilmeden, saga, sola sapmadan ilelebed 

ki~hire sabableyin vard1k. Kumandan ba§ta Lord Gurzon olarak baz1 buyi.ik 
da birka<; gi.inler siiren cepbeyi tefti~ se· ~evlet adamlan, orada bize kar§1 yapma· 
yahatinden hemen o malarda • donmu§ ga mecbur olduklan fedakarhklann uzun 

bulunuyordu. Acaba Atati.irk murahhas si.irmiyecegini, t;i.inkii mali ve ikbsadt sa
beyeti gec;iyor, kendilerini mutlaka gor, balarda biz Tiirklerin ~ok get;meden yaya 
~oyle ve boyle konu$ diye fsmet inoni.ine kalacagJm1Z1 hesaba katm1§lard1. Onlarm 
telgrafla talimat vermi$ miydi ~ Bu nokta (Son kay a) dan haberleri yoktu. Atatiirk 
bu sahrlann yaztldtgt ~u dakikaya kadar Tiirkiyesi memleketin istiklalini yalmz bir 
bizce bir sudu. Herhalde bu, giiciinun sulh muahedesine koydurmakia kalacak 

ileri. daima ileri yi.i1 iiyecegiz. yetebildigi en ufak noktaya vannc!ya degildi. Bu idare o sulh muahede~inden 
Bizim bugiin biitiin dunyaya gosterdi- degin hic;bir ~eyi tesadiife buakm1yan sonra bu istiklali memlekete de mal etmek 

gimiz salabet, bu birlik ve bu ileri yii- Atatiirkten gayrimemul bir bareket de- ic;:in elbette ~ok <;etin c;ah§acakh. Ciinku 
riiyii§ azmi, Atatlirkun en buyuk muci- gildir. (Son kaya) ideali, gittik~e umumile~en bir 

Vaktile hitabmt dinledigin $efin gi· 
bi sana da timdi bu vazife dii§tii: 

Ideal akmc1hg1! 

kaidt>miz olacakt1. 
zesidir. Cevval bir zeka olan ismet !nonli tath 
Hi~ §uphe yok. Ataturk, gozlerini ka- sozlerile oldugu kadar giilen gozlerile de Nitekim oyle oldu. Cumhuriyetin ila-

par
ken lisam halle c"'a"'trmamn, bir k k hh h f mm takib eden en radikal inktlab tedbir-

':f ':f J - onu~ara mura as eyete son za erin I b 
olun ve yuruylin, ben gene vanm• di- behemehal bizde oldugunu ~u suretle erini iz, hicbir ecnebiyi memnun etmek 
yordu. izah etti: i~in de gil, helki yalmz ve yalmz Turk is-

Benim kanaatimce Atatiirkiin en bli- C h d tiklalini tek ta§ma dokunulamaz bir ~etin 
- ep e en geliyorum. A~tlmasi ve kale haline getirmek i.;in ald1k, 

Bunu yapmanm ~aresi bir tanedir. 
$erefle, namusla ve hi~ giiriiltiisiiz <;a• 
h§mak! Faztl Ahmed AYKAC 

yiik mucizesi olumunden sonra ba§li - ilerlenmesi kolay olmtyan bu daglarda n d" Dini di.inyadan aynd1k, bunun i~in. 
t- .oa"v k' yor. Yliz sene sonra gelecek olan nesil , u~man i<;in vaziyet, en samlmaz umud- F . ~ ~Vv r· ':f e d Celal B I k est atarak medeni §apka serpu§unu 

~ll. B e lSI aksam A k ayar, diin Haydarpa~a ganndan ~1karken... dlinyanm en medeni, en ustlin, en zen- an tracak kadar c;etindir. Di.i~i.ini.iniiz giydik, bununn i~in. 

l§.e~r1·r..~§Vekil · C 
1 

... 
1
nBaradan hareket e· bah~e sarayma gelmiq, nhhmda Orgene- gin ve eo me~'ud vatamm gorecek ve bir kere: Daglar, dereler arasmda hazin T" r·· hk 1 · k ld k d I .• ,

1
2: e a d ~ ur u rna erne en a 1rara a a et-

11i 1\.t h: &elsnil P d?Y•r,

1 
Un sahah ral Fahreddin Altay ve General Ceroil bizi habrhyacakbr. Onlar diyecekler ki, olmakla heraber kar1s taralm mukahele- te bUtUn roedeniyetin tathik ettii!i kaza 

~~~Si ~ 1ddin O~tiin~n v1kte stanbul Va- Cahid tarafmdan kar§Jlanml§tlr. Ataturkle beraber ya§tyanlar ne mes- sinde~ dolayi ayni zamanda oliim tehli- vahdetini tesis ettik. bunun i.;in. 
~a.tt-. aleJn M·· ag, Ba§vekalet Hu- B k"l C 1 .. 1 B k .. · ·1 ud 1·nsanlard1. Tar1"hi t etk1"k ederlerken kelerini de ta~Jyan bir vaziyet. Bu ,sart- M'll.. b" · d 1 ]j ..,a§a · udiirii B k' S d a§Ve 1 e a ayar, as en ve SlVI J 1 ter 1yey1 ev etin s1k1 kontrolii ~ ~ tstasyo a I e es, Hay· tl b b ht k k bugu"nkii manzara gozlerinin oniinde lar ic;inde dii~man kit' asma kumandan· altt d .. I .. b. kId k b 
}>a. t ~Ylktay nunda da Korgeneral Ha- dze:a a Eerba de: c:: nf. Jmba 1.;1 dtl ~tan sonra I .. n a yegane usu e ta 1 1 J ' unun 
ll} \Jll"ttt • • '" .- 1 ~iik .. Ok T 

1 

ogruca e 1 'ie m u un ugu mua • tecessiim edecek ve 0 Buyiik Atamn, an ~u kar~1ki tepeler yok mu, i~te onlan I<;m. 
l.!a.Vi • lllt Muf tl K ru an, ru- yede salon una halkl b r b · · ve o biiyuk kudretin birdenbire uful etti- aldtk m! i~imiz kolayla~acak diyorlar. r ok evienrn.egvl• menetmekle beraber 

v~tst't ttl liiid • eE aztm Dirik, Vali UTI At .. .. aid'~' a er gumb~~ "k G I I b y ~ e '•k ... ••. u myet d' k .. .. 0 , u antn onune ge lgt zaman. uyu gin! gOrOOler de nastl oldu da ~tldtr • Un erce <• 111
P <• alamyor, O!UnUyor, TUrk kadmma magsub hakkt olan hUrri· 

\l .. , .... ~r c l;ol ru, Hasan R Ires toruk, sm- bir hiirmet ve hu§U iie egilmi§tir. Ebedi madtlar? ka!Imyor, farzedelim ki 
0 

tepeler ahm- yetini iade ettik, bunun i<;in. 
~ <~rl e a v JZa oya er- c:: fi · · · H · I 1 kl · k I 1 Y f
1

,.J a t_ I b e §ehrimizde b l ' b ':s'e ne son taztm1m yapan Celal Bayar, Evet, Onun en biiyuk mucizesi i~te yor. am ora an a mma a 1~ o ay a~a- eni alfabeyi kabul ettik, bunun irin. ··~ t~:a a a! k u unan me - k h belk" k ' h d Y <Itt kar I 1 bir halk kutlesi t _ tabutun kar§1smdaki hususi maballe ge~er• bugiin ~1ldtrmadan ve dag1lmadan en ca • atta I 1t amn zi nin e bite • Ve bunlarla miimasil tedbirierin kaf-
h §I an- t ara k .. .. d · · cekt1. "~ Ne ge r 0 t 1 ld kt £ · d h (S k ) d \ ?a

1
, k' ""' ll, en teessurun en htremtl ve g0zya1Ianm Inymetli arkada§t ve vatamn en yilksek ' ze · epe ere van t an esm e ep on aya Usturuna da • 

,,j,"nd,~ •I. &ardan ~·kt kta zaptederoemi,tir. Bu esnada Ba,vekille be evlidt lsmet !nOnilniin arkasmda, <>- sonra gOrii!Uyor ki daha ileride ba,ka de- yand1k, kat'i ve azimli hal'ket ettik. Ve 
> k'"'••d >eva tla berab 1 n H0 "d" ref a- raber bUtiin kumandanlar. askeri ve m Ulki nun gOsterdii!i yolda yiiriimemizdir, reler ve tepeler vardu. ve nihavet hinbir hi\10 da arhk bu (Son kay a) dlisturu mil-~· dog, a hekliyen Aca er .. •.~ ar~•!• bUtiin erkOn da aiilamt§lardu, Bu tarihi ve 0, bu vat am ebediyyen mes'ud etti. led a kar hkla oralannt da almak IOzun- li i1lerimi,de bizim i~in cezrilik ideali ol- _M.kar?d~ yiiksek tab sil genclig nm 'l~r. Uca Dolmabah r motorune bt.ne- hazin sahne, hirka~ dakika devam etmi1. 0 bUyiik varhk, ebed! bir varltk ola • du. h hu •onuncularla bitiyor mu) •• Ha- du kaldt, buyuk btr mhzam ve vakar i~inde Ulus ~e sarayma gtt - Ba,vekille relakatindeli zevat, BUyUk a- caktu:. yu, yeni uluklar, yeni sahalar. yeni de- Onun bUyiik mUessisi Atatiirke. bu meydamnda toplandt;!lm yazmtj ltk . 

... 

_ _ _ ......;.:....m~~>.l!t...._ ____ _____ _L!irnim I Y 1 b l 1 d h Yukartdaki r esim, gene t alebelert"n 
manevi huzurundan hi.irmet ve ta· Samsun meb'su re er ve tepeler... a mz u hal kendi vesi e i e e in ~iikran ve hiirmet... 1 ~~~~~~~~~~~~1---------~LU~~Ad~LtBUiU~_j~~~~~~~~~~~~~~!;~--~~~~~~~~~~~~~--!:e.~le:r::ii~st~li:n~d~e:t~a~§:ld:t:g~t~A~t~a~tu:·r:k:li:n~te:m:_· a abanc1 bir iilkede istila harbi ya- Y_UNUS NADI sili resmini gostermektedir. 
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KU~Uif 

hi kAye 
Mii§kiilpesent bir delikanltjl 

Ortakoy • • c1nayeti Koyciiliik davas1 

Biiyiik bir ~iftlik sahibinin klZl clan 
Matmazel Klara, kendisine getirilen 
ata yakla§tl. Bu, garib, Urkek, cins bir 
atti. 

Daha ii~ hafta evvel, iyi bir binici §Oh· 
reti clan Klara bu ata binmek istemi§ti. 
Fakat binmesile yere dii§mesi bir ol -
mu§tU. Ve on giin kadar yataktan kal
kamamt§tt. ~imdi, ii<; hafta evvelki mu
vaffakiyetsizligini telafi etmek istiyor
du. c;iftligin ihtiyar ve emektar kahyast, 
onu bu fikrinden vazge~irmek i~in bey
hude ugra§tyordu: 

Marcel Benoit'dan =» 
- AIL. Fakat bunu bana orada da 

si:iyliyebilirdin; beni bir ko§eye !;ekme
ge liizum yuktu sanmm. 

- Sebebini sormuyor musunuz? 
- 0 senin bilecegin i§tir. 

Katil ismail ile Sadtk 
diin ifade verdiler 

Bundan bir mi.iddet evvel Ortakoyde 
§Ofor !smaili i:ildiiren !zakla Sadrgm 
muhakemelerine, diin, A~1rceza mahke
mesinde ba§lanmt§tlr. 

KOyciiliikte program 
plin1n biiyiik rolii 

ve 

- Matmazel inad etmekte hakstzdtr
lar. Bu at a binmek gayet tehlikelidir. 
Hie; degilse, terbiye edilmesini bekle • 
seniz ... 

- Sen iizlilme David (kahyanm is -
mi). Ben bunu iistiime ahyorum, 

Klara ata atlad1, fakat hayvan miite
madiyen §aha kalktyordu; aradan lie; 
dakika gec;memi§ti ki, Klara tekrar yere 
yuvarlandt, Aya~a kalkti~ zaman to -
palhyordu, sol omzunda hafif bir act 
vardr; fakat bu sefer ucuz atlatm1~ M· 

ythrdt. Bununla beraber mUthi~ hiddet
lenmi§tl. 

- Bu huysuz hayvana haddini bildi • 
rene be§ yiiz dolar vadediyorum, diye 
bagtrdx. 
Birka~ ki§i §anslanm tecriibe etmek 

istedi. Hi~biri vah~1 hayvam zaptetme -
?c muvaffak olamad1. At hepsini stra 

I He yere ath. Bu vaziyet kar§lSinda of -
' kesi gittikc;e artan Klara, bir milyone

r:n o~lu olan ve yantnda duran Jon 
Barlov'a hitab ederek: 

- Bu hayvana binme~e muvaffak o
lan adamla evlenece~imi zannediyo • 
rum. 

Klara'ya hafif tertib kur yapmakta 
clan Jon: 

- Sahih mi? dedi. Oyle ise ben bin· 
mege muvaffak olacag1m. 

- Kendlni tehlikeye koyma Jon. Be
nim bildi~im~ gore iyi binlci olmasan 
~c,.ek. Sonra kaburga kerniklerini lo -
rarsm. 

Fakat, Jon, hayvana atlamt~b bil!. 
Gene ktzm bulundu~u yerden yirmi be~ 
ad1m uzaklasmt tt ki, hayvan, siivari -
sile alay eder gibi azxctk oyun gostermi~ 
ve san\yesinde onu yere yuvarh~mt~tl, 

Jon, ba§t oniine egik ve hafif topalh· 
yarak di:iniiyordu. Klara: 

- Ben sana demedim ml dMtum '? 
dedi. . 

Bu strada, kii~iik blr gift~inin oglu 
Dik Jovit si:ize kart~h: 

- Miisaade edersenb: ben de kendiml 
tecriibe edeyim .. 

- Fello! Dik, oturdu~un yerde otur, 
nene Ittztm. Seni meneder!m. Ya sonra 

• dii ers~n babana kar~t ben mes'ul olu
rum. 

- Baham, boyle bir i§te kendimi tee
rube etmedi~im ic;in daha fa~la ktzar. 
Sonra ..• 

Si:iziinii bitirmedi, ve c;evik blr ha
reketle hayvanm Uzerine atladt. Huy • 
suz hayvan bu !!efer de !!Uvarisini yere 
yuvarlama~a u~ra~b, biltiin hunerini 
gosterdi, fakat beyhude. Dik, atm ilze· 
rinde gayet bakim duruyordu. Ba~a ~~
kamtyacagmt anhyan hayvan birdenbire 
sakinle' ti, hakiki binicisini bulmu§tU. 

Dik, attan inip kendisine dog-ru gel
digi zaman, heyecamm zaptedemiyerek 
ellerini c;trph: 

- Bravo Dik! Cidden miikemmel b1-
niciymi§Sin. l3enim soz:iim sozdUr, ka -
nn olaca/ttm. 

Gene k1Z1n bu sozlerine Dik muphem 
bir tebessumle cevab verdi; buna her
kes hayret etti. Delikanhnm ~ok rnii$· 
kiilpesend oldugu zannedildi. Klara, $i· 
kago mmtakastnm hem en giizel kt~t, 
hem de kac;mlmtyacak bir partiydi. 

Klara, dudaklartm tstrarak: 
- Eger bu teklifim ho~una gitmiyor

sa ... dedi. 
Dik: 
·- Benimle lkf dakika ba~ba§a kalma

mzt rica edecegim, eevabmda bulundu. 
Size soyliyeceklerim var. 

- Peki. 

- Sizin de .. Dinleyin beni Klara. Ben 
sizi seviyorum, i§te hakikat bundan 
ibaret. 

- Ya! Benimle evlenmegi reddet -
men i~in garib bir sebeb. 

- Sizi uzun zamandanberi, ezelden
beri seviyorum. 

- Nic;in §imdiye kadar bu hususta ba-
na bir §ey soylemedin? 

- Cesaret edemiyordum. 
Klara giilmekten kendini alamadt. 
- A§k bahsinde, ata binmekte, eesa

retin ve meharetin yok demek, Maama
fih buna rnemnun oldum dogrusu. 
Sonra? 

- Size, tesadiifen gosterdigim bir ee
saret ve meharetten dolayt ve verilen 
bir soz iizerine nail olmak beni tama -
mile tatmin etmekten uzakbr, zira bu 
i§te benim sevgime mukabele ettiginize 
dair en kU~iik bir i~aret bile goremi -
yorum. 

Klara, delikanhya yan miitebessim, 
yan ofkeli bakb: 

- Az mi.i~ki.ilpesend de~ilmf~sin. 
- Hatta bu teklifinizden dolayt size 

ktrgmtm. Herhangi bir kimse de, biraz 
eesaret ve meharet gosterdigi takdirde 
bu miiakfatt kazanabilirdi. 

Gene ktz, delikanlmm sozlerindeki 
hakikat paytm goriiyordu. Hayretini 
zaptedemedi. 

- Dogru soyliiyorsun Dik. fhtiyatslZ
hk ettim. 

Sonra ~eytant bir gUlU~le ilave etti: 
- Dlyelim k!, boyle bir vaidde bulun

madtm. Ne de olsa, ben de sana hemen
cecik ilan1 a§k edemem ya.. Mademki 
var.iyet bu merkezde, acele etmiyelim. 

Kendilerini merakla giizetliyen gru
pa dogru bir an sessizce yiiriidiiler. 
Klara, birdenbire durdu. Miiphem ve 
§iddetli bir his ruhunu kaplarnt§tl; ve 
son soyledi~i sozlere rairmen, Dik'i ha
kikaten sevme~e basladt~mt kendi ken~ 
dine ttiraf etti. e,tekUere hi~ benzemi -
ven bu delikanlt, evlenme teklifinf red
detmekle bu evlenmeve nekadar biiyUk 
bir ktvmet atfetti~ini gostermiyor 
muydu? 

Gene ktz, delikanhmn ellerini tuta· 
rak ve $l5zlerini onun rnuhabbet ve 
vekar dolu gozlerine daldtrarak: 

- Hayrr, dedi. Miisterih ol. Teklifim 
senin istedigin cinsten bir tekliftir. 

~tekiler, gene k1zla delikanhnm yan 
oldan, dl:inerek kolkola v ne 'eli ne -

e l uzakla§hklarm1 goriince hayret et
tiler. 

Ceviren: 
CEVAD SADIK 

Halil Etem dUn defnedildi 
Evvelki giin vefat eden eski Mii.ze 

mi.idi.iril ve tstanbul saylavt HalU Ete
min cenazesi, diin saat 11 de ~i§lide Os· 
manbeydekl evinden kaldmlarak Be
yaztd camiine getirilml§, nama:z:t klhn~ 
dtktan sonra Edirnekap1s1nda o~lunun 
medfun bulundugu aile kabristanma 
defned!lmi~tir. Cenaz:ede merhumun 
akrabasmdan batka bu muhterem ve 
faztl zatx sevenlerden miirekkeb bir9ok 
zevat haZJ.r bulunmu$tur. ........ 

Bir tavzih 
Berayi tedacvi Avrupada bulundu • 

gum agustos aymdanberi Ylicel mee -
muasmm idarei ve teknik hi9bir i~ile 
ili§igim olmadtgrm gazeteniz vasttasile 
ilan etmenizi saygllanmla rica ederlm. 

Yusuf Mardin -···-Kongre tehiri 
Kadtkl:iy ktrk blrlncl Jlk okul Hlma~ 

cemlyetlnden; 
19/11/938 cumarte.sl giinii toplana.ca~l 

11A.n olunan kongoreml!:ln milli matemlmtz 
ha,eblle 9/12/938 eumarte.s1 .saat on beoe 
tallk odildttlnl .llaym iiyelerlm!ze blldirl -
rlz. 

Ortakoyde Nakliyat §irketinde c;ah • 
§an §ofi:ir !smaille Sadtk aralarmda, ev
velce cereyan eden bir i§ meselesinden 
dolay1 dargmd1rlar. Ge~en Zafer bay • 
ram1 gecesi, Sad1kla !zak, §Ofor fsmaile 
rasgelmi§, onunla gezip dola§maga ba§· 
Iam1§lard1r. !zakla Sad1k, sarho§ olduk
lart i«;in, bir miiddet sonra, i§i §akadan 
kavgaya dokmU§ler, !smaili adamak1lh 
htrpalarnt§lardtr. Kavga ktZI§mca, iki 
arkada§, asabiyetlerine maglub olarak 
tsmaili i:ildiirmek istegine kapllmt§lar, 
zavalh §Oforii btc;akla sekiz yerinden 
yarabyarak oldliriip ka~mt~lardtr. Bir 
miiddet sonra ikisi de yakalanmt§, hak
Iarmda iddianame haZlrlanarak Agrr· 
ceza mahkemesine verilmi§lerdir. Miid· 
deiumumilik su~lularm ceza kanunu -
nun 448 inci maddesine gore 18 sene a
~lr hapse mahkumiyetini istemektedir. 

Sad1kla !zak, !smaille kavga ettikleri
ni, §Oforlin kendilerini oldiirmek kas • 
dile iizerlerine bt~akla hlicum ettigini, 
buna mukabil nefislerini miidafaa et -
tiklerini, §Oforiin kimin tarafmdan vu· 
ruldugunu bilmedlklerini soyliyerelk 
suc;larmt lnk~r etmi§lerdir. Bundan son· 
ra dinlenen bir lostm ~ahidler, katille· 
rin ellerinde btc;akla ka~ttklarlm soyle
mi§lerdir. Muhakeme, diger §ahidlerin 
celbi i~in ba$ka bir lliine talik edilmi§tir. 

Hazin bir oliim 
Denizbank Denizyollan miidi.irii Ra

ufi Manyasm ve ~ehir Meclisi yedek a
zasmdan Bayan Laikamn biiyiik klZl 
Ticaret ve Zahire Borsasl komiseri Fe
ridun Manyasla Yalova kapbcalart mfi. 
di1rii Dr. Nihad Re§ad Belgerin yegeni 
Bilen Manyas heniiz on alb ya§mda ol
du~ halde, pek miiessif bir kaza neti
eesinde evvelki ak§am hayata gozlerini 
yummu§tur. Gene Bilenin cenazesi, 
diin, hazin bir torenle goz ya§lan ara
smda saat 14 te Beyoglu Ziikur hasta -
nesinden kaldmlarak namazt Nl§anta
§tndaki Te~vikiye eamiinde k1hnmt§ ve 
Asrt mezarhga defnedilmi~tir. 

Talihslz yavruca~m cenaze alaymda 
biiyilk bir kalabahk bulunmu§tur. Man
yas ailesinln dostlart, gene ktzm cena
zesine pek ~ok ~elenk gondermi~lerdir. 
Onun bu gi~ekler arasmda tabutunu de
~il, gelin arabasmt gormek istiyenler, 
aghya aghya zavalh Bllenin mez:arma 
tevdi etmi~lerdir. 

Raufi Manyasa ve kederli a lesine en 
samim! taziyetlerimizi sunanz. -···-Cocuk Eairgeme Kurumu 

yardimlal"I 
Ankara, 18 (Telefonla) - Cocuk E· 

sirgeme Kurumu Gene! Merkezi tarafm~ 
dan 1/11/1938 tarihinden 16/11/1938 
tarihine kadar son 15 gun zarfmda 1215 
c;ocuga yard1m edilmi§tir. 

Bunlardan 245 basta ~ocuk ve anne 
Genel Merkezin polikliniklerinde baktl· 
mt§ ve tedavi edilmi§tir. 

Di§ bak1m evinde de 270 ~ocugun di§
leri baktlmt§ ve tedavi edilmi§tir. 

Siit damlasmdan her giln 13 2 ~oeusa 
siit verilmi§ ve 15 gUnde yekun olarak 
I 070 kilo bedava slit dagthlmt§hr. 

Genel merkeze yard1m i~in ba§ vuran 
7 yokeul yavruya para yardtmt yapllmt§
tJr, Aynca 37 fakir talebe kitab, def
ter, kalem ahnmak suretile sevindirilmi§
tir. 

524 ~ocuk ve anne, gene! merkezin 
banyolarmdan istifade etmi§tir. 

Kurumun Ke~iorendeki Anakucagt 
mUessesesini gortini.iz. Dikkat ve tefkatle 
bak1lan yurd yavrularmm saghklan ve 
ne§' eleri $izi sevindirecektir. 

Be den T erbiyesi Umum _ ... _ 
Klara ile Dik oradakllerden blraz U• miidiirii Tiirkiye I§ Bankasi A. §ir-

zaga gittiler. Klara sinirllydi. k Ankara 18 (Telefonla) _ Ba~ve ~ 
- Seni dinliyorum, dedi. etinden: 
- Sozi.inilz ciddi mi? Bu ata binme~e Bankamizm fstanbul, Beyoglu, Gala- kSlet Beden T erbiyesi Umum Miidiir .. 

muvaffak oldu~um i~in kanm olma~a ta §Ubelerile Beyaztd, Kad1koy ve V's- liigiine tayin edilen Tiimgeneral Cemil 
raz1 mlSlntz? kiidar ajanslannm !kincite~rinin 19, 21, Tahir Taner Ankaraya gelmi~ ve yeni 

- Dedim ya, sozilm sozdlir. 23, 24, 25, 26 net gUnleri kapah buluna. vazifesine ba*laml§tlr. Generalimize yeni 
- 0 halde reoddl"diyorum. ca .~1m saym mii$terilerlmize arzeyleriz. i~inde muvaffakiydler dileriz. 

·---------------------------·---------------· U L U ~ E F i M i Z Hayat ve icraattndan I 
A T A T U R K'Un par~alar 

Ebedt ve mukadde• hataraaxnt tebcil h,;in filim artivlerimizde mevcud sesli ve sozlii, ve bugiin 
milyonlar deierinde olan biitiin filimlerimiz toplanarak k1ymetli bir e1er haztrlanmttbr 

AYRICA: 

Her mevzuun oldugu gibi, koycU!Uk 
mevzuunun da kendine mahsus tstJ!ahlan, 
tarifleri, mefhumlan vard1r. Plan, pro
gram, kalkmma... gibi, son zamanlarda 

s1k s1k kullamlan kelimeleri misal olarak 
soyliyebilirim. Bu yaz1mda, bu i.i~ keli
meye dair izahlarda bulunmak istiyorum. 
Boyle bir izahm pek !Uzumlu ve tam sr

rasl oldugunu da gormekteyim. Mem!eke
timizde birka~ senedenberi ba§lamt~ clan 
koy lcalkmma hareketleri heni.iz kendi sis
temini ve metodunu tespit edememi§ ve il

mi manasile bu hareket muayyen niz.amrm 
bulamam.l§ oldugundan, bugi.in gerek fi
kir, gerek i§ cephesinde, birtak1m tcred
diidler ve aksamalar goze c;arpmaktad1r. 

Bir ev, bir mekteb, bir otel, bir kop
rli... yaptlrmaga karar verdigimiz vakit, 
hemen bir mimara ba~vurur ve dii§iinduk
lerimizi on a soyleriz. Mimarm ilk i§i; bi

zim dii§iinceJerimizi, arzuJanm!Z\ Ogren
mek, binamn yapilacagl topragt gormek, 
eldeki paranm miktanm anlamak, in§a 
malzemesini se~mek olacaktu. Tabii me· 

sele yalmz bu kadawk hamhkla bitmi§ 
olmaz. Binanm mimathk, san'at, konfor, 
saghk baktmlanndan malik olacagt hu
susiyetleri de dii§iinmesi icab eder. Y ani 

burada hem ilmi, hem teknik malumat, 
plan fikrinin te§ekkiiliinde ami] olur. 

Bir §ehir veya bir koy planmda daha 
farkh filcirler ve §artlar hakim olur. Bu 

mevzulardaki plan mefhumile, bir devle~ 
tin sanayi plant, bir koy kalkmma plam 
mefhumlan arasmda ise daha ba,ka ayn
hklar ve hususiyetler bulunur. Siyasi, i~-

timal, ikhsadi mevzularda plan mefhumu· 
nu meydana getiren iki muhtelif telakki 
vardtr ve bunlardan her biri plan fikrinin 
kaynagt ve destegidir: 

1. Y a mevcud irnkan ve §artlart, un
sur ve malzemeyi, kendi dii§iince ve mak~ 
sadlanmtza ~ore ve her ne pahastna olur
sa olsun sevk ve idare ederiz; 

2, Yahud bu imkan ve ~artlan, un
~ur ve mah:emeyi, kendi icab ve zaruret
lerine uyrnak ~artile, bir disiplin altma ah
nz. 

Bi.iyilk Harbden sonra, plan mefhu -
mu, her devletin kendi aiyasi biinyesine 
gore, ayn ayrt istihrnetlerde gerc;eklet
mi~tir. Rusyada, !talyada ve Almanya~ 
daki plan mefhumlan arasmda buyiik 
farklar vardu. 

Tiirkiyede plan mefhurnu ikinci k1sma 
dahil olabilir. ,Simdi burada rnevzuurnuz, 
koy kalkmma plam olduguna gore, bu
nun iizerinde lmaca durahm ve bir misal 
alahm: 

Bize bir koy verilmi§ ve bu koyi.in kal
kmma i§lerini planla§hnnak, program! a§
tlrmak vazifesi yiikletilmi~tir. Koyii tam
miyoruz, burada yeniden i§e ba~hyacagJ:z:. 
Koye gelince ilk i§imiz ne olacakta ve 
plamm1zt nas1l ~izecegiz? .. 

Her§eyden once, koyU, ilm! manasile 
tammak icab eder. Derhal bir monografi 
haztrlwaeaglz. Bu monografiyi bizzat 
yaprnamtz faydah ve haynh olur. Bunu 
yaphktan ~onra o koyi.in ikhsadl, zirai. 
sthht, harst, i~timai hiiviyetini ve bilhassa 

onun geriligini meyd11.na getiren hadiseleri 
ogrenmi~ olacag!Z. Buradll. ayrJca izahma 
giri§mek rniimkUn olmtyan bu mii~ki.il tet
kik i§inden sonra o koyiin kalkmma~1 ic;in 
kuracag1mtz i~ sistemi, bu planm taslagml 
verecektir. 

Koyi.in saghgm1 kurtarmak, zirai vazi
yetini 11lah etmek {bozuk tohumlann de
gi§tirilmesi, tarlalarm gtibrelenmesi, zira· 
at sisteminin yenilenmesi, bilhassa eksten
§inin, ziraate mahsus §artlann tslaht ... ); 
koyliiniin i~timai seviyesini yiikseltme ted
birleri nlmak (koy evlerinin sthhi ve bedil 

vaziyetleri. koy li.ini.in tenviri i§leri .. ,) gibi 
en miihim i~lere hep birden ba~lanmas. 
zaruri gori.ilmii§tiir. F akat biiti.in bu i§leri 
muayyen bir hedefe ula~mak i<;in yapmak 
lizrmdtr, ki bizde bir plan mefhumu uyan-
sm, 

Yazan: Ki:JYCV 

tamn biinyesi ve ya~1, hastahgm seyri, el
deki maddi imkanlar, tedavi edilecek mu
hit ve tedavi zamam hesab edilir. Bunlara 
gore, doktor, hastaya bir rejim tavsiye 
eder. l~te bu, bir tedavi plamd1r. Prog
ramt degil. 

Bir koy kalkmma plam da hemen buna ya
km bir zihniyetle ~izilir. Koy i§lerine drv~ 
letin maddl yard1m1 olduguna gore koyiin 

kendi ge]ir kaynaklan, ikllsadi biinyesi, va· 
nlmak istenilen hedef ve eldeki zaman iyi
ce hesab olunur. Ondan sonra o koyde 
evvela sthhi vaziyetin diizeltilmesi iizerin

de durulmak suretile, kalkmma i§inin iktt
sa di cE>phesine ge~ilebilecegi tespit olu -
nur. Be§ sene zarfmda ba§anlacagma hUk
molunan bu kalkmma ameliyesi, bundan 
sonra programla§tmhr. 

Y ani, plan olmaymca programdan 
bahsolunamaz. Plan; nazariye, fikir, me
tod ise; program da harekettir, i§tir. Her 

ikisini birbirine kan§hrmamahd!r. Bir dok~ 
tor, hastahga te§his koyamazsa, onu teda· 
vi edemez. Te§his, plan demektir: tedavi 
de program. 

,Su halde, koy kalkmma programlari, 
hamlanmi§ bir plana gore tatbik edilmez
se, koyli.iniin zamam ve paras1 israf edil
mi§ olur. Kenanndan ge~en bir derenin 

buakt1g1 birikinti sularda sttma mikroblan 
kayna§Iyor3a, boyle bir koyde koy para
sim ba§ka i~Iere dagttmanm manast ne o
labilir ~.. Otedenberi bagc1hkla ugra§an 

bir muhitte, biitiin kuvveti, bu ziraat ~u
besinin tslahma tahsis edecek yerde; mey
vaclhga, kavak dikme i§lerine daha fazla 
ehernmiyet vennenin hikmeti anla§tlmaz. 

Yiizde sekseni, kelimenin ikttsadi ma
nasile: mtistahsil olm1yan, bir y1lhk geli
rini dice i§letmesinden ~tkaramtyan koylil 
ailelerin kalkmmasma aid bir programda, 

ilk maddenin ne olmas1 laz1m gelecr.gi, 
iizrenide c;ok durulacak bir mesele olma
bdtr. hte burada, kalkmma tabirile kar~l· 
la,mz. Tiirkc;ede kalkmma sozii, halk di-

linde, bozuk bir i§in yoluna girmesi, fakir 
bir adamm orta malh olmas1, kendini to
parlamast manalanna geHr. Bu soziin as1l 
man& 1, ikhs&di dirilme, kuvvetlenme de
mektir. 

Koy kalkmmas1 sozil, koyiin ikt!sadi 
bak1mdan kuvvetlenmesi manasma geldi
gine gore, plan ve program mefhumlann

da, bu karakterin, hem hareket noktast, 
hem hedef olarak mevki almaSI lazimdtr. 
Koyiin iktJsadl refah1, Cumhuriyet reji-

minin en ba§ta gelen davalanndand1r. Bu 
hedefe eri§mek i~in hareket noktamtzl bize, 
tarihl zaruretler gostermi§tir. Ulu $efimiz 
bunu, on be~ sene evvel, olanca vuzuhile 
anlatm1~. Turk koyliisliniin milll tarihi -

mizdeki, milli miidafaam1zdaki, milll bir
ligimizdeki, milli ikhsadimtzdaki yennt 
tebarliz ettirmek ve bize yeni vazifelerimi
zi ogretmek suretile koy davastnm halli 
ic;in ~izilecek plan;n ana hatlanm tespit 
ey lemi§tir. 

Bizim vazifemiz, koylerimizin hakiki 
ihtiyaclannt ogrenmek, bunlar iizerinde 
kuvvetle durmak, kalkmma dedigimiz ik-
bsadi kuvvetlenme hareketini evveli ras
yonel bir plan ~er~evesi i~ine almak ve 
sonra i§ programlan yaparak bu hareketi 
dogru gotiirmcge azim ve sebatla ~ah§ ~ 
maktlr. 

KiJYCV 

TiitUn piyaaaa1 a~dda 
!stanbuldaki alakadarlara gelen malu

mata gore, yeni ydm tiitiin sat!tlan birka!i 
gi.indenberi ba~lamt~ bulunmaktad1r. 

Piyasanm ilk ac;tld1~ pazartesi giinii, 
sabahtan ak~ama kadar Ege mmtakastnm 
tiitiin yeti§tiren yerlerinde yalmz bir gUn
de, 9 milyon kilodan fazla tiitiin sat!lmt~
ttr. Bu biiyi.ik bir rekor te§kil etmektedir. 

Daha ziyade Herman Spire, Ameri -
kan ve Felemenk kumpanyalart mubayaat 
yapmaktad1rlar. Sab, fiatlan, tUtiinlerin 
cins ve nevine gore, 70..1 05 kuru§ arasm· 
dad1r. 

Diger taraftan bu sene Bulgaristan ve 
Yunanistan tuti.inlerinin ~ok az oldugu 
§ehrimizdeki alakadarlara bi!dirilmi§tir. 

Bu mi.inasebetle, bizim tiitiinlerimizin 
bu YII tamamen sat1lacagt kuvvetle tah -
min olunmaktad1r. -···-lkinci kitab sergiai 

tSTANBULDA, DOLMABAHCE SARAYINDA 
DOLMABAHCE SARA YJNDAN - SARA YBURNUNA 

lZMtTTEN ANKARAYA KADAR VE 
ANKARADA yapdacak biitiin torenlerin tamam1 

Tiirkiyenin en mahir 6 fUim operatorii tarafmdan filme ahnmaktadar 
ve bilhassa bu merasim filmfni ~ekmege gelen Avrupanm me~hur Foks ve Paramound operatorlerinin yardunile 

3000 metre uzunluiunda yapllacak olan bu m,!azzam ve tarihi filimler pek yakJnda 

Beyoglunda iPEK- SARAY IP MElEK sinemalartnda 
iZMiRDE Elhamra ve Yeni, BURSADA Tayyare 

Ve Tiirkiyenin biitiin biiyiik ainemalarmda birden goaterilecektir. 

0 halde, bu tetkik ve tespit i§lerinden 
sonra hangi ami! veya hadisenin bu geri
lik veya anormallik meselesinde daha faz
la milessir oldugunu ara§hracagiz. Bunun 
iyice tespitinden sonra ikinci ve iic;iincii 
derecedeki amil ve hadiseleri de tayin e
decegiz. Biz burada. bir doktor vaziyetini 
ahyoruz demektir. Oni.imiizde bir hasta 
vardtr; midesi bozuktur, bobrekleri san~ 
cthdir, akcigerlerinde §iipheli alametler 
gorii.li.iyor, kant zaylfttr. Boyle bir vak'a 
kar§tsmda doktorun alacag1 tavtr §U ola
bilir: Tedavi tarzmt bir plana almak. Bu 
doktor, arttk, o hastanm bi.inyesine gore 
tutacagl yolu tayin eder. y a once kanm 
takviyesinden i~e ba~lar, yahud mideyi 
s.aglamla,hnr; yahud her iki tedaviyi ayni 
zamanda yapar. Fa kat buna karar ver -

Ti.irkiye ikinci kitab sergisi kanunuevvel 
i~inde Beyoglu Halkevinde a~1lacak ve 
15 gUn devam edceektir, Bu sergiye bii
ti.in vilayetler ne§riyatmm gonderilmesi ka
rarla§tmlmi~tJr. Her vilayet Cumhuriyctin 
15 inci yildonumi.i mi.inasebetile ~tkard1g1 
kitablardan da gonderecektir. Sergide ay-

Fransada 

miiskiil 
' 

Daladye kabinesini 
kararlartna ,idd 

Paris I 8 (a. a.) Bu .. 
Blum'un riyasetinde toplanan 
partisinin p_!lrlamento grupu me 
kalkmmas1 kin hiikumet:in ha 
kararnameleri toptan reddetmege 
lamento a~Jld1g1 zaman bu kara 
rin iptalini istemege karar verroi§ 

Sosyalist grupu ayni zamand 
meb'usan meclisinin feshi, gerek 
devrenin uzattlmast ihtimallerine 
protestoda bulunmu~ ve parlame 
jiminin yeni bir tezahiire hacet k 
cak ~ekilde ka.fi derecede giiliinc 
siz bir mevkie dii§i.iriildiigiini.i teb 
tirmi§tir. 

Komiinist partisi de kabul e 
~iddetli bir takrirde hiikumetin m 
birlerini insafstz ve adaletsiz olar 
sif etmi§ ve biitiin ~arelere miirac 
1erek bu tedbirlerin tatbikma mani 
kin sosyalistlere te1riki mesai te 
bulunmu~tur. 
Ba,vekil, Cumhur 'Reisi ve 

Nazzrznan nutuklarz 
Paris I 8 (a.a.) - Maliye 

Reynaud, Ba~vekil Daladier ve 
cumhur Lebrun, diin Frans1z ga 
mill! federasyonunun senelik ziyaf 
nasebetile hirer nutuk soylemi,Ier 

Reynaud, kendinin kalkmma 
mmt son tenkidlere knr§t mi.idafaa 
ve teklif etmi~ oldugu tedbirlerin 
miyetine bir kere daha i§aret eyle 

Basvekil Daladier, mali i§lerin 
vaziyetinin bir karar ittihazmt is 
etmekte oldugunu soylemi~tir. 58 
tahsil edip de 130 milyar sarfettne 
Hn yoktur. Su halde biiyUk bir 
sarft laz1mdu. Hiikumetin kalkm 
yaseti, evvela vergilere clair alm1111 
tedbirler dolaytsile tenkid edil 
Maamafih Daladier, bu gibi te 
olmakmm boyle bir kalkmmamn 
kiin olmad1gma i~aret etmi~tir. PIB 
mayenin ecnehi memleketlerden ge 
mesini derpis etmektedir ve daha 

den Bank de Frans'a bir m.llyar 
gelmi$tir. Hiikumete kar§t ac;tlmll 
miicad.elenin §iddeti, hiikO.met:in 
yolu intihao etmi~ oldugunun del 
Hiikumei~"bir c;tkmaza sirmi1 ol 
miitaleasmda bulunulmu§ olsaydt IJI 
fakiyotsizlige ugramas1 am istiht 
beklenilirdi. 

Ba1vekilin beyanah 
Daladire, §oyle demi~n 
«- Entrikalara kulak asmam ve 

bir manevra kaqt~mda boyun e" , 
cegim. Tehdidleri istihfaf ederim. }1 
§ey beni icraatta bulunmaktan JJie 
miyecektir. Kalkmma i~ine devam 
cegim. Harb adam1 olmadiglm gibi 

dam adamt da olmiyacagtm. Halib 
da eumhuriyetin selameti ve Frall1 

hiirriyeti mevzuubahst:r. Fransa, btl 
can ic;inde ya§tyan bir Avrupada 
nuyor. Bu Avrupada kuvvetli devle 

eski manialart parc;ahyorlar ve bul 
Avrupada milletlerin hayatmt mUst• 
gayretlerin, disipliniJl ve hatta tatY 
kanunu tanzim ediyor. Boyle bir A 
pada F ransa, kendi emniyetini 1 

kendi kuvvetine istinad ettirebiJir. 1 
F rans1zlar, kendi sermayelerile ya08~ 
la iktifa edecek olurlarsa Fransa. ,1, 

derecede bir devlet haline gelecektJr· .. 

Daladier, Frans1zlardan kalem 1 
kaoalannm tesiri alhnda kalmall1! ~ 
istemi~tir. Fransada karga~ahk ve ~ 
rarmhk ancak hiilyalan diinyaya b 'IJ 
olmak istiyenlerin i~ne yaramt,tl~· 'It 
kmma planmm «diktatorlugii>> 1stJ 

1 
etmekte oldugu suretindeki muahat;~ 
gelince Daladier, bir diktaorliigiin i 
ga,ahkla tevkif edilem:yecegi fikti ~ 
dir. !ngilterenin dostlugu ve Ameri~'t 
sempatisi, vifak ve di.iplin sayesiP~e 
tacak, fakat karga~ahk bu dostlu~, 
sempatiyj tehdid edecektir. Dalad1t J 
memleketi namma btitiin milletlere.l ~ 
muhafaza etmek hususundaki a:z.J11111tll 
san} haklar prensiplerine, nklann til 1 
val! prensipine, ~ahsr insaniyete hiiJ1ll~p 
mek prenstpme merbutiyeti hai ~~ 
vermekte oldugu teminat, F ransa~1b1 
di kalkmmasmt temin etmi§ ve istik ~
i.imid ve itimadla bakmast halinde 
ktymetli olacakttr. ~ 

Reisicumhur Lebrun, naz1rlar ~01 
tarafmdan ittihaz edilmi~ olan 
tedbirleri tasvib etmekte oldugUJI11 •• ~ 

··,:gJ!t'; 
Franstzlann kalkmma plamna xnud ~ 
edeceklerini urnid etmekte bulun ~ 
soylemi~tir. Lebrun, gazeteleri h~J ~ 
yanh§ ve maksad1 mahsusa miistt111 ~ 
berler ne rinden tevakki ~~ 



stanbul, bu sa bah bUy ilk merasimle PENcEREsiNoiN 
EbedAI $ef1· Ankaraya te$yl· edl·yor Gidiyor! A tatiirk bugiin Ankaraya gidi • 

• • enaze meraszmz 
yor. ·au gidi§te, koca bir mille· 
tin harekete gec;mi§ ISbrabml, 

l·rz·n Ankara Jekz· hazzrlzklar ~~~.r~n:~ ~;~inA:::ez~:zi~:::~: ~ u ~ ta§Iyan tabut, en biiyi.igiimiizden en kii· 
p,s . 

~~a.mamlandz; §ehir, 
c;iigiimiize kadar, hepimizin kalbimizden 

Ok hazl·n bz·r z•ntz·zar l·~z·nde oriilmii§ ve i§lenmi~ gibidir. 0, geli~igii· zel yapilan bir mahmel i~inde degil, on 
sekiz milyon kalbin hiiceyre ve niiseyce· 
leri i~inde uzanarak ebedi karargahma 

. !£istanbul halki, bugiin milletin Ebedi mileri yekdjgerinin diimen suyunu takiben 
tt Ve Biiyiik Kurtanctsl Atati.irkiin ilerliyeceklerdir. Filomuzun iskele cihetin
~e rnerasimine biitiin varhgile i§tirak de, ba§ta Suvat ve bunun arkasmda :'vto

na son ~iikran borcunu ifa edecek· da vapuru bulunacakttr. Bunlan gencligi 
o to ve halki hamil olan vapurlar takib edecek-

~sasla d.. f '1 b'}..'l' d'V' · · r . nm un ta s1 en 1 air Igimiz hr. 
asl!ll. Programma gore, merasime i§ti- Y abanc1 harb gemileri ve diger vapur-

•• h ~decek olanlar, bu sabah saat yedi- lar, Biiyiikada oniine kadar Y avuzu takib ., lt'b 1 aren Dolmabah~e saraytnda bu- edip oradan Hamidiyeden verilecek l§a• 
• ilcaklardtr. Te~rifata dahil bulunan retle doneceklerdir. 

~ ~ 

• d evat Dolmaba~e saraytnm dt~ kapl· Ankcuada hazarlaklar 
1 

an Be~ikta§a dogru olan sahada kar- Ankara, 18 (T elefonla) • Milli cenaze 
t ~caklardn. alayi i~in Ankaradaki haztrhklar tamam-

11} naze alayt, saat dokuzda hareketle lanmJ§hr. ,Simdi biitiin §ehir hazin bir inti
.. "ay Yolunu takiben, T ophane • Ka- zar i~indedir. Biiyiik Millet Meclisi bina
~ ~ l<.oprii yolile Eminonii meydam • st oniinde viicude getirilecek katafalk 
d ekap1 - Sirkeci - Salktmsogiid iize- muhafaza i~in muazzam in§aat yap1ldi. 
ten CUlhane parkma gelecek, Saray· Katafaltm iki tarafmda alh muazzam sii- I 

tllna gidecektir. tun yiikselecek ve her siitunda altJ§ar me§· 
'lk:anbul Vilayetinin te§rifata dahil ale yanacakhr. Burada tabutun sag ve so
~ erkam, Cumhuriyet bayramlarmda lunda hirer general, hirer subay ve erden 

~~g~ gibi, ayni tertib masi iizerinde miite§ekkil 6 ki§ilik bir heyet biiyiik iini
a11ertni alacak, Biiyiik Oliiye getirilmi~ formalanm labis ve kthclan ~ekilmi§ va

. Ve koyu renk elbiseli kimseler tara· ziyette tazim nobeti bekliyeceklerdir. Pa
lllan ta§man ~elenk!er, saraytn d1~ ka· zar giinii saat 13 ten itibaren buras1 Anka· 
d~\ T ophane tarafmdaki tretuvar iize- rahlarm ziyaretgaht olacak ve hi~ §iiphesiz 
C ulunacakttr. ki biitiin §ehir ebedi sevgi ve baghhgmi en 
?. enaze Sarayburnuna muvasalat etti- derin sayg1 i~inde izhar ~in bu mak.ama 

'rp~lllan ~elenklerden bir kismi Zafer ~itab edecektir. Diger taraftan pazartesi 
ll}~t?suna, bir ·ktsmi da Denizbankm su giinu yap1lacak cenaze alaymm g~ecegi 
C~·lne nakledilecektir. caddeler iizerinde bulunacak zabtta kor· 
ktllzergahta toplanm1~ olan halk ve donu bugiin tecriibe edildi. Alaym ge~i§i· 

td ebiiler, yayakaldmmim a§mtyacak- ne aid temsilt tecriibeler de yap1ldi. 
t :r· Mekteblerin alacaklan yerler tes- Dahiliye Vekili Refik Saydam, vali 

e teblig olunmu~tuT. Nevzad Tandogan, Emniyet Urnum Mi.i-
l:'!u .. .. Saat 8,30 da di.irii ,Si.ikrii, Ankara Emniyet Miidiirii 
kt Yuk Onderin tabutu saat sekiz bu- Sadreddin ve alakah askeri makamlar bu 

a en Yakm silah arkada~lanm te~kil giinkii hamhklan ve tecriibeleri bizzat i· 
t D l2 general tarafmdan kaldmlacak dare ettiler. Gendik parki ile istasyon arr.· 
Uoq olrnabah~e saraymm di~ kap!SI o • barlarmm bulundugu meydanlarda Anka· 

\> e tnevki almi~ bulunan top arabas1- ra halk1 toplanacakttr. 
~al.edilecektir. lzmitle 

ak ~:asirn alaymm oniinde, yolu a~ ~ lzmit, 18 (Telefonla) - Atattirki.in 
~ uzere geni~ safta ath polis ktt' as1 

~0,_ et edecek, bunu ath olarak Toren aziz naa§lan, yann saat 12 ile 17 arasm· 
~ ·••Itt b da lzmite getirilmi§ olacaktir. Cenaze, ter· 

't1t l an1, mtzrakh suvari alayt, ando-
utr b b sanenin mayin iskelesine ~Ikanlacak, ora-

~ltnk] a er piyade taburu, topc;u ta uru, dan top arabasma konularak agtr agtr is· 
t~ buj er ve bunlan, cenazenin mev • tasyona getirilecektir. lzmitin kazalarm· 
~~~c tU.ndugu top arabast takib ey • 

e~~:tt A b k f d k dan durmadan heyetler geliyor. t~~e I r. ra anm i i tara m a on i i 
~~: A~ ;.e ~rka~a ~iyaseticumhur erk~- Halk, biiyiik bir elem i~indedir. 
~til'Ukatu~kun ailesi efradt, Ba~vektl, Vali Hamid Oskay, General Rii§tU A· 
"at b I Mtllet Meclisi heyeti ve diger ze- km, Amiral Hulusi Y avuza giderek tazim 
~·~ Unacakl!r. 

1 
ve seUm resmini ifade edeceklerdir. 

~,i ~~e.rgaha asker, polis ve mekteb tale- Ecnebi heyetler 
I Sat IZI}ecektir. Cenaze alaymm kolha§I· Ebedl ~ef Atatiirkiin Ankarada yapl· 
ak v ayburnuna geldigi zaman halk duta- lacak olan cenaze merasimine ijtirak ede
~hit t Sarayburnuna yalmz meras1me cek ecnebi heyetlerle askert ktt'alardan bir 

Zev t · k · a gaece hr. k.tsm1 miihimmi diin §ehrimize gelmi§ler· 
)' Scuayburnunda dir. Diin sokaklar, gelen heyetler ve misa· 

~t op arabasJ nhhma geldigi zaman ta· fir askerlerle dolmu~tur. 
~ ka~~ne &eneraller tarafmdan el iizerin- Diin Moskova destroyerile limammiza 
k ,. tnlarak Zafer torpidosuna gc~;rile· gelen Sovyet heyetile Amavudluk heyetin 

•e to · 
~dile k ~Ito tarafmdan da Y avuza nak· den maada, diin sabah saat yedide hususi 
C ce hr. bir trenle Bulgar heyeti murahhasasile me-

~. r:tl~ze Yavuza konulurken bir miifre- rasime i§tirak edecek Bulgar ve Yugoslav 
~~~. hSitnei ihtiramt if a, miiteaktben, Y a- kitaatl da §ehrimize gelmi§lerdir. Misafir· 
~ket e~ be§ dakikada bir top atarak ha- ler, otobiislere bindirilerek Y edek Subay 
·~rb e e~ektir. Limanda bulunan ecnebi Okuluna yerle§tirilmi§lerdir. Bulgar heye
etle ~~~tleri de bu selam resmine ayni su- ti Saray Nazm General Panof. General 
il. a~1k[ak eyledikten sonra, Y avuzu, A- Daskalof, General Bukachi' den miirek· 
~va fttna kadar · ta~ib edeceklerdir. kebdir. Gel en Bulgar askerinin rnikdan 72 
l~cakt O'illuz da meras1me havadan ka- nefer, 5 subay, 6 yarsubaydtr. Yugoslav 
~ kad lr. Cernilerin seyri esnasmda hmi- askerinin mikdan ise 4 subay, 4 yarsubay, 
t lacakr on ~e§er dakika fasila ile toplar 80 neferdir. 
kttr ' resnn selam ifasma devam oluna- Macar heyeti reisinin beyanatt 
13a~Vek'l · Macar heyeti reisi Tuggeneral Eugene 

qtaya k 1 Celal Bayar, lstanbuldan An- Ruszkay diin bir muharririmize §unlan 
~t1r. a dar cenazenin yanmda huluna- soylemi§tir: 

Cen Donanma 
~cek a~enin naklini miiteakib hareket e
jtb filo an Yavuzu Hamidiye ve diger 

1 ar t<lk~buzn rnensub gemiler ve denizal-
fUrk ~. 1 edecektir. 

11qsiJe d.1 osunun sancak tarafmdan alfabe 
ost rnemleketten gelen harb ge-

«- Tiirkiye Cumhuriyeti nezdinde 
Macaristam ilk defa temsil etmek ~refi 
bana aid oMugu i~in, hiikumetim Ata -
tiirkiin cenaze merasimine i§tirak edecek 
heyet riyasetine beni tayin etti. Cok sev· 
digim Tiirkiy~ye tekrar gelm~k fusatm1 
bulduguma memnun olmakla beraber, 
bu ziyaretimin actkh bir zamana tesadiif 

heyeti vapurdan indikten az sonra Tophane 

At~ttiirkiin cenaze merasiminde bulunmak iizere 
diin ~ehrimize gelen Yugoslav askerleri 

etmesi, beni son derece miiteessir etmi~- degil, biitiin diinya i~in biiyiik bir kayJb
tir. Macar milleti, karde§ Ti.irk milleti • d1r. Tiirklerle ayni uka mensub bulunan 
nin sonsuz ye'sine biitiin kalbile i§tirak Finlandiyahlar, karde§ Turk milletinin 
etmektedir.» bi.iyiik aclSlna i~tirak etmektedirler.>) 
Finlandiya murahhasrmn beyanah lngiliz heyeti 

Finlandiya heyeti reisi Onis T alas da fngiliz heyeti ba§kam Mare§al Lord 
~unlan soylemi§tir: Bird wood diin sabahki Avrupa ekspresi-

«- Biiyi.ik Atatiirkiin oliimii Finlan- le gelmi§, mihmandarlarile ingiliz sefare
diyada derin ve umumi teessiir uyandtr· ti ~rkam tarafmdan kar§tlanmi§hr. 
m1~hr. Atatiirk, yalnll Tiirk milleti ic;in lngilterenin Akdeniz filosu kumanda-
r 

Lord Birdvood Perapalas otelinin kapismda 

m Amiral Sir Dudly Poud'un bayragmt 
ta§Iyan fngilterenin muazzam saff1 harb 
gemisi Malaya da diin sabah saat sekizde 
limana gelmi§, §ehri selamhyarak Haydar· 
pa§a a~tklannda demirlemi§tir. Mihman
darlar gemi demirledikten sonra Amirale: 
Safa geldiniz demi§lerdir. 

Amiral mihmandarlarile birlikte karaya 
~1karak Perapalas oteline gelmi§, ge~ va~ 
kit gemiye donmii§tiir. 

Diger heyetler 
Polonya heyeti de §ehrimize gelmi~tir. 

Bunlardan maada General Ruszkay, AI
bay Emerich, Albay Aleksandra Magya· 
rossy de §ehrimizde bulunmaktadtr. 

Hava ve Harbiye Nazm General Paul 
T eadoresko, ordu umumt mufetti§i Gene
ral Nata§, Yarbay T. Teodoresco ile 60 
nefer ve 4 subaydan miirekkeb alan Ru
men heyeti, diin sabah saat 9 da Rumen 
handuah Rejina Marya vapurile ~ehrimi
ze vasil olmu§tur. 
~ah Vali Han (krahn amcast) ile Ef· 

ganm Paris sefareti muste§an !slam Bey 
Handan murekkeb Efgan heyeti de §ehri
mizdedir. Heyet, diin istasyonda mih
mandarlarile Efgan hiikumetinin memle· 
ketimizdeki sefiri Ahmed Han tarafm· 
dan kar§llanarak T okatliyan oteline in
mi§tir. 

Suriye Meclisi Meb'usan Reisi Ek
selans Faris El ~ huri'ye iltihak etmek u
zere Suriye miimessili Emir Hadi Arslan 
Avrupadan gelmi§, mihmandan Cavid 
Ulvi Er~in tarafmdan kar§tlanrni§hr. 

Merasime denizden i§tirak edecek olan 
Almanlann Emden kruvazorii, diin aka§m 
saat 16,5 ta limammtza ulmi§, Sahpa· 
zan oniinde demirlemi§tir. Yunanhlarm 
idra torpidosu da diin ak§arn limana ·ge· 
lerek demirlemi§tir. 

Misafirlerden bir k1smi, bu arada Yu· 
nan Ba§vekili Metaksasm ba§kanhgmdaki 
Yunan heyetile Yugoslav, Franstz, Al· 
man ve italyan heyetleri bugi.in gelecelt
lerair. 

Emil Berton ismindeki son sistem ve 
~ok sur' atli F ransiz torpidosu, merasime 
i§tirak etmek iizere, 44 mil siir' atle gel· 
mektedir. T orpido, bu sabah limammtzda 
bulunacakur. 

F rans1z torpidosile, Emden kruvazoriin· 
den ~tkartlacak bir mikdar deniz askeri, 
Ankaraya da gideceklerdir. Bir Rumen 
torpidosu da bu sabah beklenilmektedir. 

Diin §ehrimize gelen heyetlerle bugiin 
gelecek olanlar, biri saat 7,35, digeri de 
8,30 da Haydarpa§adan kalkacak iki 
trenle Ankaraya gideceklerdir. 

Hataydaki Fransiz delegesi Kolonel 
Kale'nin de Ankaraya hareket ettigi bil· 
dirilmi§tir. 

Malaya gemisi 
Diin lirnammiza gelen lngilizlerin Ma· 

laya dritnotu tarihi bir gemidir. Bu gemi, 
Skagerrak muharebesine i§tirak ettigi i~in 
1ngiliz harb tarihinde me§hurdur. Ayni se~ 
beble Alman deniz harb tarihinde de me§· 
hur olmu§tur. Fakat bu gemi asil biiyiik 
§Ohretini Osmanh tarihinde kazanmi§hr. 
(:iinkii 2 ikincite§rin 1922 de Biiyi.ik Mil
let Meclisi Saltanab ilga ettigi zaman ~on 
Osmanh Padi§aht Vahideddin, bu gemile 
istanbulu terkedip Maltaya gitmi§tir. 

Malaya, ~imdi de yeni Tiirkiyenin ta
rihinde me§hur oluyor. <;;iinkii, bugiin 
solvolarile aziz Atatiirkiin na'§ml selam
hyacakhr. 
Her harb gemisi, boyle dort devletin mu

kadderat ve tarihine, kart§lp me§hur ol
mak gibi talihli degildir. 
Adana, Tarsus, Mersin heyetleri 

Mersin, 18 (Hususi) - Atatiirkiin ce
naze merasiminde bulunmak Uzere, Ada
na, Tarsus ve Mersin Halk Partileri ve 
Belediyeleri namma se~ilen ii~er ki§ilik he
yetler bugi;r1·ii eksoresle Ankaraya hare-

dogru yola <;Ikmi§ bulunuyor. Soz gotiir· 
mez bir hak.ikat olarak seziyor, goriiyor 
ve anhyoruz ki kalblerimiz tabut ~eklin· 
de Onu kucaklam1~ ve kalbimizin bo$ ka· 
Ian yerine de Onun, sakit ve samit biz
den uzakla§an tabutu kaim olmu~tur. 0, 
ebediyete kadar yamnda yiireklerimizi 
bulacakt1r ve biz ebediyette kendisine 
kavu§UDClYa kadar kalbimizde Onu bu· 
lacag1z. Bugiin yaphg1m1z §ey, bizden 
aynlan kalbimizi aghya aghya te§yi et
mekten ve biitiin yannlar imtidadmca 
yapacagimiz §eY de Onu kalb yerine ko
yup benligimizde ya§atmaktan ibarettir. 

*** 
Bugiin Atatiirkii te§yie ko§an herkes 

Onun adtm adun uzakla~n matemi 
mevkibine gozya§lanndan oriilme hirer 
ltelenk sunarken 1927 ytbnm bir temmuz 
giiniinii- yana yana • hanrlamaktan geri 
kalamiyacakhr. Tiirkliigii esir olmaktan, 
lstanbulu ise koleligin en acikh bir seviye
sinden kurtariiU§ olan Atatiirk o giin ilk 
defa olarak Ankaradan buraya geliyor
du. Biitiin §'Chir tek bir kucak halinde 
Ona dogru a~tltyor, Ulu Halaskann Q.. 
niine onbinlerce yiirek • demet demet ~i
~ek gibi • sa~thyordu. Giine§, semavi bir 
koJba§I gibi onde, en onde ko§uyor, cJe
niz sevincinden adeta c~uyordu. 2500 
ya§Inl dolduran ve bi~ok geli§ler, gidi§
ler goren Istanbul o giin, en miistesna 
tarihini ya§Iyordu. Ciinkii biiyuklerden 
biiyiik, dahilerden dahi, asillerden asil 
Mustafa Kemale kaVU§uyordu. 

Hangimizin, evet. hangimizin hatmna 
gelirdi ki ayni Istanbul, on bir ytl gibi 
kiSa bir zaman i~inde aziz Atatiirkiinii, 
bir tabuta koysun ve Onun te§Yiine ~~k
sm. Bu olduriicii hakikati aghya aghya 
goriiyoruz. Fa kat ha.la ve hal a inanmi· 
yoruz, fdrakimiz.de Ubuslu bir riiya Is· 
hrabt var. 

*** 
Ankara. giizel Ankara. T arihin en 

muhte~m bir sahifesini; hayu, bizzat ta· 
rih olan Atatiirki.i sana bir tabut i~inde 
yolladtk. Sen 1919 yih kanunlanndan il· 
kinin yirmi yedinci g\inii hayatmm en 
mes'u.d demlerini ya§adm, SJVastan gelen 
Mustafa Kemali, ~vkle, iftiharla istik· 
bale ~tktl·n. 0, mahvolmu~ goriinen ve 
mahvedilmek istenilen Tiirkliigi.i kurta· 
racak hamleleri senin temiz kucagmda 
haz1rlad1, yeni ve hiir devleti senin hava~ 
m teneffi.is ederek kurdu, biitiin inktlab
lan senin suyunu ~erek du§i.indii ve seni, 
en biiyiik eseri olan Cumhuriyetin mer· 
kezi yaparak biitiin Tiirk ~hirlerini im
rendiren bir ~erefe mazhar etti. llk ~ag· 
larm, orta ~aglarm, son .~aglann tanidigl 
ve ~ok iyi bildigi Ankara, Onun mucize
Ii i§aretile tarihe kan§tl ve ortaya §imd.iki 
giizel yiiziinle, parlak endanunla ve da~ 
ima artan medeni azametinle sen ~tktm. 

F akat bu saadetlere derec~ derece na
il olurken, 27 birincikanun 1919 giiniinii 
kendin i~in bahtiyarlt&a dogu§ tarihi sa .. 
yarak biitiin diinyaya kar§I k1varu: du • 
yarken aziz Atatiirkii bir tabut i~inde 
kar~thyacagmi umar m1ydm ve boyle bir 
hahtstzhga imkan verir miydin} 

Sana yollad1g1mz naa§l biitiin Turk •1 

liigiin kalbi say ve bu kalbi gogsiinde 
ebediyete kadar sakla. F eyzini senden 
alan Tiirkliik bugiin, diinden daha zi .. 
yade sana baghd1r. Ciinkii Atatiirki.in 
naa$Im da sana emanet etmi§tir. 

M. TURHAN TAN 

ket etmi§lerdir. 
Zab1ta tertibat aldz 

Diin ak§am ge~ vakit Istanbul Emniyet 
Mi.idiirliigunde bir toplanh yapilarak bu 
giinkii merasim programmm tatbikile mu
vazzaf memurlara icab eden direktifler ve· 
rilmi§tir. 

Arnavudluk heyeti Sirkeci ganndan -rakarken 



Riitenyada ~ok 

~iddetli carpi,malar 
Diinkii musademelerde 
yiizden fazla adam oldii 
Budape~te 18 (a.a.) - Matbuatm 

1 bildirdiRine gore diin Huszt' de asi Rii • 
, ten miifrezelerile Cek ktt' alan arasmda 

saatlerce siiren hakiki bir muharebe ol
mu,tur. Muharebe neticesinde takriben 
40 Cek askeri olmi.i~ ve 70 asi olmii~ ve 
yaralanmt~tlr. 

Cekler, yarah Riiten'lere pek fena 

1 muamele etmektedirler. Cekler, esir edi
len Riiten'lere idamt mucib ciiriimler i~-

1 lemi~ adi katiller nazarile bakmaktadu
( Jar. Esirler, divantharbe sevkedilecektir. 

Nagyszollos ve Visk'te asiler Cek jan· 
darmalarile ~arpt,mt=lardtr. Bu ~arptf • 
mada 100 ki~i kadar olmii$tiir. 

Macariatana ilhak etlilmek 
iatiyorlar 

Budape~te 18 (a.a.) - Viyanada 
veri! en kararla Riitenya' da kalan bir<;ok 
nahiyeler Macaristana ilhak edilmelerini 
istemekteclirler. Bu nahi.yelerin isimleri 
masile ne~redilecektir. Diin Macarista-

1 i na iltihak etmek istiyen 12 nahiyenin 
1 isimleri ne~redilmi~tir. 

T evkil etlilenler 
Budapette 18 (a.a.) - Ungvar'dan 

1 bildirildigine gore <;ek makamlan Ce • 
1 koslovakyadan aynlmak arzusunu gos • 

terenleri tevkif etmektedir. Bunlann is • 
1 ticvab1 esnasmda Cek jandarmalan en 

1 act i§kenceleri tatbik etmektedirler. 
Riitenler yartlrm iatiyor 

Budape~te 18 (a.a.) - Macar ga -
J zetelerinin bildirdiklerine gore Riiten'ler 
1 Budape~te ve Yar~vaya hirer heyet 

1 gondermege karar vermi~lerdir. Bu he • 
yetl~r. Macaristan ve Pclonya hi.ikumet

~ hrirden ac;hga maruz lcalan Riiten'lere 
: vard1m edilmesini ve Ri.itenya'mn Cek 
_1---.yur.c-lurugundan kurtulmast ic;in te~b-

t' 1 , : f-::-t. bulunulmumt istiyeceklerdir. Ri.i-
r-~''er, mi.ittefikan Macaristana ilhak 

' c 'ilmele•·;ni istemektedirler. 

Avu1~athk kanunu 
Ankara 18 (Telefonla) - Onilmilz-

ingiliz - italyan anla3mas1n1n akisleri 
F rans1z matbuat1 itilifa 
~ok ehemm ·yet veriyor 
Gazeteler, ania,manin ingiltere ile italy a 
arastnda miihim neticeler verecek bir mesai 

te~riki hazirladJginl yazmaktadirlar 
Paris 18 .(a.a.) - Parisin diplomatik 

mahfilleri, lngiliz • ltalyan itilaflarmm 
mer'iyete girmesi hakkmda tefsirlerde 
bulunmaga devam etmektedirler. Bu 
mahfiller, bu itilaf!arm sadece maziyi 
tasfiye etmekle kalmadtgt ve Roma ile 
Londranm Akden1zde miistakbel miina
sebetlerini tanzim eden bir statu mahiye
tinde oldugu kaydedilmektedir. 

lngiliz - ftalyan itilafmm tekemmiili.inii 
de ehemmiyetle kaydediyorlar. 

Saint-Sabastien' de <;tkan Diario Vasco 
gazetesinin siyasl muharriri Fransa ile 
!talya arasmda !ngiliz • ltalyan itilafma 

benzer bir anla~ma imza edilinciye kadar 
bu itilafm mer'iyete konmasmm tehiri i~;in 
Fransa tarafmdan yaptlan te,ebbi.islerin 
muvaffakiyetsizlikle neticelendigini c;iin • 
kii lngilterenin Fransaya kar~I olan dost· 
luguna ragmen lmparatorlugun menfaat· 
lerini feda etmek istemedigini yazmakta
dtr. 

lngiliz • italyan itilaflarmm yalmz bir 
manevi hukuk miisavatt temin etmekle 
kalmaytp gerek Akdenizde, gerekse Kl
ZJ!denizde miitekabilen iki memleketin 
vaziyetinde bir ilukuki ve siyasi miisavat 
tesis ettigi keyfiyeti rnanidar addedil _ Tancadaki meraaim 
mektedir. Tanca 18 (a.a.) - lng:iliz. ltalyan 

Nihayet bu itilaflann ingiltere ile 1- itilaftmn mer'iyete ginnesi mi.inasebe
talya arasmda Avrupamn istikbali ic;in tile bu sabah ~hrin umumi ve hususi hi· 
pek miihim neticeler verebilecek bir te~- nalanna bi~ok l-ngiliz ve halyan bayrak
riki mesai 1mkam haztrladtih tebari.iz et· Ian c;ekilmi~tir. 
tirilmektedir. J'...wl d f f vg e en sonra ngiltere sefiri ngiliz • 

lapanyatla akialer f I 1 ta yan uz a~masm1 t-es'id etmek iizere 
Burgos 18 (a. a.) - Gazeteler, ek!e- bir resrnikabul tertib etmi9tir. Kordiplo-

riyetle siitunlarmt Ebre muharebe•t'nde mab'kl• lngt'l' ft J k I 'I · " .... tz ve a yan <> om ert res-
kazamlan zafere tahsis etmekle beraber mikahule i~tirak etmi,Ierdir. 

-............ ,.,.,.,.,..,,.,"'"'"'"""IIIIUIIIIIIIIIIUIIIHIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllnlllllnnnllmll•u""'"'"""'"'""-

Filistinde yeniden 

hadiseler oluyor 

Kudiiste Arablar1n 
zayiah ~ok miihimdir 

ingiliz · Amerikan 
• ttcaret anlasmas1 

' 
itilaf, ii~ sene i~in 

imza edildi 

·. • rJr'~i aym birinde mer'iyete girecek olan 
!I I I • k 

Kudiis, 18 (a.a.) -DUn Yafa ile 
Kudi.is yolu i.izerinde Latrum kasaba·: ci
varmda Arablarla ingiliz kttaatJ arasm
da bir muharebe olmu§tur. Bu m· ' ·-be 
esnasmda lngiliz tayyareleri de faaliret 
gostermi~tir. Bir !ngiliz askeri iilmii§tiir. 
Arablarm zayiatt ise ~ok miihimdir. Be~ 
Arab tevkif ei:lilmi§tir. Hayfa mu:! · ~;a· 
stnda Kania kasabasmda da arbedeler ol
mu-'•tr. 24 Anb tevkif er1

•
1"TJistir. 

Londra 18 (a.a.) - tngiliz - Amerikan 
ticaret itilafr, iic; sene ic;in akdedilmi§tir. 
Maamafih fngiliz lirasile Amerikan 
dolan arasmdaki nisbet, iki mem
leketten birinin sanayi veya ti
caretini izrar edecek §ekilde de
gi§ecek olursa iki taraftan her 
biri itilAfm tadili i~in yeni miizakereler 
yapllmasm1 teklif edebilecektir. Miiza • 
kerelerin hic;bir neticeye iktiran etme • 
mesi takdirinde miizakeratt teklif etmi§ 
olan taraf, itilafr feshedebilecektir. 

• • 1 11' l1 ~-~m avu athk kanununun tatbik1 hu-
1 11 , 11 :·1 : 1 · ·~ m ld h zirhklar ikmal edllmi§tir. 
1

1 u, . '. , 1 ·-~nun hiikiimlerine nazaran hangi vi-
1 1 1" ••et me kelzerinde baro te~kil edlle -

11 ·'I .r r~"ri Adlive Vekftletince mahallerine 
j 1 ., 

1 
+nbli;;. edilmic;tir. Buna gore. Afyon

; 1-..,ra'hioar, Ankara, Antalva, Aydm, Ba
' l·'•ec;ir, Bnrs'l, Denizli, Diyarbaktr, E-

10 milyon italyan 
nirne, ~!~zl;;., Erzurum, Eski~ehir, Gl

r 1 r~o:;un, !c:el. !stanbul. tzmir, Kastamonu, 
: TI"<J.v~~rl, Kocaeli, Kochlsar, Malatva, 
' "r aniqa, .fugla, Ni~df'. Samcun, S1vas, 
• 'T'okad, Trabzon ve Zonguldakta baro 

H"';flmet, d1~r1da bulu
nan t ~a?s1n1 memlekete 

. . 11 : merke7.i tesis edilecektir. Bu 32 merkez-
111 de 1652 svukat c;ah~maktadtr. Yeni ka-

dav ,...-l~cek 

1 ' nuna tevfikan yaptlacak levhalardan 
sonra bu adedler kat'i ~eklini alacakhr. 

Roma 18 (a.a.) - Stefani ajansmm 
siyast muharriri ~oyle yaztyor: 

• I 

(' 

' Bulgar parlamento1u hUku· 
mete itimad etti 

So!ya 18 (a.a.) - Ba~vekilin hiikO • 
· metin umumt siyaseti hakktndakl ist i

zah takrirlne vermi~ oldu~u cevabda ve 
bu cevabt takib eden miizakerelerden 

1 : sonra meb'usan mecli!!l, yen! hUktlmete 
· bUyUk bir ekserfyetle itlmad beyan ede
. rek milz:akerat ruzname!llne ~e~mi~tir. 
· Bayonda bir gemi bath 

Bayonne 18 (a.a.) - Walborg fs • 
minde k/5milr yllkltl bir Holanda vapuru 
aglebi ihtlmal dUmeninde hllSll olan blr 
anza netlceeinde liman dahilindeki sed-

. lere ~arparak siiratle batmt§hr. 
Ah~1dan maada geminin biltiin mll -

rettebatl kurtartlmt~hr. 

Tefrika No 47 -=· 

«Ecnebi memleketlerde bulunan ttal
.vanlann memlekete avdetlerini kolay
la~ttrmak icyin Romada daimi bir komts
yon kurulmas1 siyasi ehemmiyeti pek 
btiyiik olan bir tedbirdir. 1talyada fa§ist 
rejiminin teessUsiinden evvel bir mu -
haceret komi!!erli~l mevcuddu. Birka~ 
milyon ttalyan, o zaman memleketler!
ni te~kederek diinyaya yaytlm1~lard1 . 
Yen! Italya ise bu muhaclrlerln avdetf· 
ni kolayla~ttracak ve onlara memleket 
dahllinde ve tm,..nutorluk topraklarm
da ill bulacakhr. Bu tedbir, diinyada da· 
~tmk bir halde bulunan italyanlarda 
der in bir teeir brrakacaktlr. Ecnebi 
memleketlerde oturan italyanlann ve-· 
va bir italyan babadan doganlarm mik
tan 10 milyon olarak tahmln edilmek . 
tedlr. 

••• • 
Nakleden: 

KEMAL RAGIB 

Boyle kadtnlar genclerden hot1a ·1 Babanm dul kammda ?... 
mr; bazt gender de vardtr ki scrar - - Neden olmasmL. Hem gi.izel, 
santz onlar da olgun kadmlan daha cauh hem zen gin .. Tam bana gore ..• 
bulurlar. Yirmi ya§tndaki gene bir kadm Arttk hi<; durmadan giilii§iiyorduk. 
sevi,mekten ne anlar). Pek ~oklanna ge- Y olculuk ne tuhaf I. .. 0~ bet gi.in evvel 
re kadmlar otu:dan, otuz betinden soua birisi kar,tma ~tksa da, hie; tammadtgtm 
sevginin en gizli, en derin heyecanlannt bir erkeltle bu kadar a«;tk sa«;1k konu§aca
hem kendileri duyarlar, hem de sevdik- gtml yi.izi.ime kar.t soyleseydi, kimbilir na
l("rine duyururlarmtt I ... Hele boyle Bed- stl kt:l:ardtm I ... Y a§h olsun, ne olursa ol
r:ye Sltvet gibi gene goriinmenin, gene knl sun Siikrii Pa§ayt daha yeni tamd•m. fki 
mamn biitiin inceliklerini bilen bir ke.d'n, ~apkm arkada§ gihi, otumlUf neler konu
·:-telik Hact Babanm mi]yonlarma da kon- ~uyoruzl. .. Dedim ya, yolculuk, hele hu 
, ' 1·•,n sonra, Hasmetin yerinde hangt lea dar giiriiltii, ftrttna, insanlan birbirint 
rrkek olsa ona kul kole olur. Haniya. ben o kadu yakla§tmyor, o kadar yi.izgoz e
bile en ziyade bunun ic;in Ha§meti lmlca- -•···or ki... 
myorum, desem pek de yalan olmaz. Bir yandan giiltiyordum, bir yandan 

- D--anize, sizin de goziiniiz H:!ct de : 

V aktile nazileri kurtuna di
zen eski Avuatu.rya zabitleri 
Salzburg 18 (a.a.) - Eski Avusturya 

ordusunun iic; miitekaid zabiti alan Ge
neral Stochmal'le yarbay Celar ve yiiz
ba 1 Rozenkranz aleyhindeki dava, bu -
rada ba~lamr§hr . 

Lokal Enzeiger gazetesine gore bu 
zabitler 1934 temmuzunda, Dullf~ss'un 
katli esnasmda Salzburg yaktntnda kAin 
Lambrechts Hausen'i i§gal etmi!J alan 
nazileri kur11una dizdirml§ olmakla it -
ham edilmektedirler. 

Cenubi <;indeki Japon 
kumandana 

Tokyo 18 (a.a.) - Dome! ajanst bil • 
diriyor: 

Cenub! Cindekl Japon kuvvctlerlnln 
kumandant General Furusho, sthht se • 
beblerden dolayt ~ekilmi~ ve yerine Ge· 
neral Ando tayin edilml§tlr. 

Polonya farmaaonlara 
Var§ova 18 (a.a.) - Polonya hUk(l • 

metinin yen! parlamento ac;ddtktan son· 
ra Polonyada farmasonlarm her tUrlU 
faailyetini meneden bir kararname ne§· 
redecegi bildirilmektedlr. 

- Aman. ne fena yiireklisiniz, diyor· 
dum. Size ltalsa yeryuzi.inde kadm olsun, 
erkek olsun hi~ iyi bir kul yok. Biraz da
ha dursak, Hatmetten ~iiphelenmege bile 
kalkacaksmJz. Hact Hi.isameddinin ze· 
hirlendigi gece, adamcaglZin yamna bile 
yakla~madJ. Kamaraya §oyle bir girdi: 
be§ dakika bile durmadan ~1kt1, gitti. F eri
hamn oldiigii gece de, ktzcagtz, can hy
gusile avaz avaz bagmrken Ha~met be
nim yammda idi. Beraber oturuyorduk. 
Biitiin bunlar olmasa, efendisini de, ni· 
~anhstm da oldiiren <>elur, demege kctdar 
varacalcsmtz I... Bereket versin ki c ca· 
navarm kim oldugunu arhk hepimiz 

Biliyoruz: Adnan ... 

- Y alntz, bu Adnan kim, nerede 'l .. 
!§te onu bilen yak 1.. Belki tayfalarm a· 
rastnda saklan1yor, helki de yolculardan 
birisi 1 .. 

Y enibattan titredim. lkide birde ben 
de hep bunu diitii.niiyorum. Adnan diye 
aradJglllllZ adamm sofrada yantbatlmJzda 
oturmut, bizim]e yan yana kamaralann 
birinde yatJp kaJkmaSI, goziimiin online 
geliyor da tiiylerim urperiyor 1.. 

Futma, hala dinmedi. Bulundugumuz 
yere kadar sokulan dalgalardan anla~th
yor ki ac;1k denizlerde kim bilir nasll k1-

Umumi Yahudi 

aleyhtarhgt 

Baz1 yerlerde ~ok 

~iddetli tedhirler ahnd1 
' 
Biikre~ 18 (a.a.) - <;ar§amba ve per -

~embe giinleri Biikavina'nm birc;ok ~e

hirlerinde Yahudiler aleyhine niima -
yi§ler yaptlmr§hr. Ahali, Yahudi maga-
za ve fa brikalarma girmi~ ve buralarda 
yangm <;tkarmt§tlr. Baz1 mmtakalarda 
jandarmamn miidahalesine mecburiyet 
hastl olmu~ ve jandarmalar, birc;ok yer-
leri sarmt§tlr. Bir taktm tevkifat yaptl
ml~tlr. Yahudiler aleyhindeki husumet, 
c;ok biiyiiktiir. 

Lehi•tantla tetlbir alrnryor 
Var§ova 18 (a.a.) - Hiikumet parti.si 

alan milli birlik, yeni parlamento ac;ll -
d1g1 zaman memleket ikhsadiyatmm 
korporatif sistemlere gore tanzimi ve 
Yahudilerin vaziyetlerinin tespiti hak
kmda iki kanun layihas1 tevdi edecektir. 
Di~er cihetten parlamentoya naztrlar 

meclisinde tasdik edilmi~ olan bir mat
buat kanunu projesi tevdi edilecektir. 

Kanun biitiin Polonyada mer'i ola -
cakhr. Bu kan'unla biitiin giindelik ga
zeteler naztrlar meclisi tarafmdan ve
rilecek tebligleri dercetmek mecburi -
yetinde kalacaklardrr. 

Dantzig,Je de fitltletli tedbir 
Var§ova 18 (a.a.) - Dantzig'den bildi

rildigine gore, bu §ehrin hiikfuneti Ya
hudiler aleyhinde ban §iddetli tedbirler 
ittihaz etmi§tir. Bu tedbirler Almanya
da tatbik edilenlerin aynidir. 

Miistemleke • • 
lSI 
' 

goriifiiliiyor 

Cenubi Afrika Miidafaa 
Naz1r1 Berlinde Hitler'le 

konusacak 
Berlin 18 (a.a.) - Cenubi Afrika bir

Iigi Miida!aa Nazm Pirow, refikasile 
birlikte saat 22 de Berline gelmi§ ve is • 
tasyonda Cenubt Afrika birli#infn Ber -
lin sefiri, Alman lkbsad Naz1r1 Funk, 
mU!S'ell~h kuvvetler kumandam General 
Keitel, Prens Bismark, von Ribbentro· 
p'un miimessili ve daha bir~ok zevat ta
rafmdan kar§tlanmi§tlr. 

Nazrr, istasyondan ~1karken halk ta -
rafmdan alkl~lanmi§br. 

Hitlerle gorii1ecek 
Berlin 18 (Husust) - Pirow yarm Ha

riciye Naztn von Ribbentrop'la gorii§e
cektir. Misafir nanr pazar giinii Mare
§al Goring'in misafiri olacak ve sah gii
nii Obersalzberg'de Hitlerle giirU~ecek
tir. Pirow'un miistemleke meselesinin 
halli igin bir proje hamlad1~1 haber ve
rilmektedir. 

Bel~ika ~ekiliyor 

Briiksel, 18 ( a.a.) - Siyasi mahfil· 
lerde dola~an bir tayiaya gore Bel«;ilca, 

Londra ademi mudahale komitesindr.ki 
mUmessilini geri cagtrmaga karar vennit' 
tir. 

lepanyada bir liman bom
bardaman edildi 

Salamanka, 18 (a.s.) - Umumi ka

rargah taraftndan evvelki •ktam netredi

len biiltende foyle denilmektedir: 

Muhtelif cephelerde yeni birtey yoktur. 

Hava kuvvetlerinin faaliyeti: 

Diin Denja limantntn a~keri hedefleri 

bombardtman edilmi§tir. 

yamet kopuyor. Giinleree, boyle vapurun 
ic;inde kapamp kalmak pek de eglenceli 
olmuyor. Ne yapsantz vakit ge~miyor. 
Kitab okuyorsunuz, cammz stklhyor. Ko· 
nu,uyorsunuz, onun da sonu ge]miyor. 
Bu ne ugurauz yolculukmu§ bilmem 1 .. llk 
saldm§ta F eriha ile daytslm aram1zdan 
c;ekip alan oliim, Ula kanamaml§ olaeak 
ki, i§te giinlerdenberi bizi denizin ortaatn· 
da sars1p duruyor. 

Y olculan biraz olsun avutmak ic;in bu 
gece bir eglenti yapt1lar. Y emekten son· 
ra biiyi.ik salonda toplandtk. Sesi giizel 
bir iki ki~i tiirkU soy ledi. Dans ettiler. 
Bedriye Satvet gelmedi. Hatmet, eglen· 
cenin sonlanna dogru salonun kapmnda 
gorundi.i. Yuzii &Oiuk, gozleri pek ycr • 
gun ... Kim hilir nekadar ~ahttyor ... Me-

lek Hanxnefendi, koyu renkli bir tuvalet 
giymi§; her zamanki gibi N erminle yan 
yana, bir yanda oturuyor. Cevad Sami, 
ka~ giindiir goriiniirde yoktu. 0 da orta· 
ya ~1kt1. Sadeddin Necmi pek net'eli ••. 
lkide birde Nennini dansa kaldmyor. 0 
zaman hepimiz, giildi.igiimUzii. belli etme· 
mek il;in, baatmtzJ ha,ka yere ~eviriyoruz, 
onlardan yana bakmaga korkuyoruzt .. 
Ben de bir iki kere $iikrii Pa~a ile den• 
ettim. Bir araltk Nizameddin N azmi ya-

~- Merakland1n1z m• ? 
Hiddetlendiniz mi ? 

Korktunuz mu ? 

EVROL CE 
altmz. Biltiln sinir buhranlarmtzt yatu~ttrJr. Baygmhgtmz, l{arpmtlmz, 
siirllnuz ge((er, derhal terahlarsm1z. Yirmi senedir Nevrol Cemal'i 

mtyan, sevmiyen yoktur. Evlerinizde mutlaka bulnndurunuz. Yalmz 
benziyenler vardrr. (Nevrol) kelimesine ve (Cemal) ismine dikkat 

Askeri F abrikalar Umum Miidiirliigii 
Ticaret 

200 Ton Sogiid 
,., Kii~iik Yozgad istasyonunda Devlet Demiryol!an vagonlannda 
§artil~ satm almacakhr. 

tsteklilerin : 2 ikincikanun 939 tarihli pazartesi giinii saat 14 te 
yiiz lirahk bir teminatla birlikte Askeri Fabrikalar Umum Miidiirliigii 
ret §Ubesine miiracaatleri. 

9artnameler hergiin saat 13,30 dan 15,30 a kadar Ankaraaa Ticaret 
besinden ve fstanbulda Fmdtkhda Askeri Fabrikalar Yollama ............ . 
den paras1z almabilir. 

Sartnameyi istida ile istiyenlerin 20 kuru§luk damga ve 6 kuru~luk 
pulu gondermeleri laztmclJr. c 483.7 ,. ( 

K arJ§Jk ve nastl yapdd1&"J belli olm1yan 
~ocuk gJdalarile yavrunuzun s1hhatini 

tehlikeye koyars1n1z. 
Allah1n yaraH1g1 gibi sat ve tabit 

hububattan yapllm•t 

Hasan Ozlii unlar1n 
ftocuklar•n•za yedlrinlz. En yUksek 

olduQu glbl 
evsafa mallie 

Vitamin • Kalori -G1da 
barile dUnyada mevc:ud ~oc:uk g1dal runn an mUkem 

Pirinc, Yulaf, Mercimek, Bugday, lr~ 
Patates, Mtstr, Tiirlii, Bezelya, BadeJJJI 

Cavdar Ozii Unlar1n1 (;ocuklarmJZa Y ediri~ 

mma sokuldu. Bir kere de onunla dans 
ettim. Konu§mak istedim. Tiir~e bilmi
yor, ilkonce frans1zca, sonra ingilizce 
soyledim. Onu da pek iyi anlam1yor. St
ktldtm, aynldtm. Ba§kalanmn dans edi§ine 
bakmak, beni daha ~ok eglendiriyor. Kim· 
ler dansa kalkmr:tor kimler? .. Hem de 
nastl dans! .. 

Birdenhire kulag1mtn arkasmdan dog
ru hir nst!tt duydum. Ba§lml ~evirdim: 
Ha~met ... 

- Sizinle dana etmek ic;in, diyordu, 
sizi birka~ dakika olsun kollanmm arasm· 
da tutmak ~in bilseniz, neleri goze al· 
mazd1m. Demindenberi hatkalarile dans 
edi§inize baluyorum da . boynum bukiilii· 
yor, i~imi ~ekip oksiizliigiimii anltyorum. 
Ne mutlu onlara... Sizinki dans degil, 
perilerin, ~ic;eklerin, hayallerin ~U§unu 
andmyor ... lnsan, size bakarken riiya go
riiyorum, santr 1 .. 

Yavat yavat $iikrii Pataya hak vere
cegitn, galiba... Bu kadan da ~ok olu· 
yor arhk ... Y anundaki ssndalyeyi goster· 
dim: 

- Buyurunuz, dedim, oturunuz ba
ri... Ba§kalanna bakmak daha eglence
IiT .. 

- Oturacagtmtza §oyle biraz dola§ -

sak, tiz de biraz han t~lsa~JZ, fell' 
olur;t ... 

iki saattir bu kalabahgm arasmd• 
nim ba§tma da bir agn girmi§ 1 

- Peki, ~1kahm t •• 
Dedim. Kapty,a dogru yiirurken 

rii Pa~a oni.imiize ~1kh: 
- N ereye gidiyorsunuz, dedi. 

de ~imdi ~izdetl bir dans daha riCS 
cektim. 

1' c~ 
Biraz geriye hld1m. $iikrii 8

' 

kulagma igildim: 

- Bedriye Satvet hurada 
aramazdtmz ya 1.. dedim. 

YUriidUk; Hatmetle beraber 
c;tkttk. Uzaktan uzaga ac;tk denizin 
tusu geliyor. Daglar, riizgan rt 
amma direklerin ueu, ipler ayn ar 
liyor. 

Hatmet, derin bir soluk aldt: 
- Oh, dedi, bu gece arbk J,tP 

kendimde bir batkahk cluyuyorull1· 
yeniden hayata ka\'U§mU§um gibi.d 11 

giindiir riiya mr gori.iyorum, yoksa ;/ 
oldum, ne oldum, bilmiyorum. Bu ~,mf 
ya~amanm tadm1 yeni ba,tan hulliYY 
biyirn. 



Bir F rans1z mecmuasma gOre : Yeni TUrkiye 
(( Biiyiik tehlike kar§ISinda Tiirkiye Biiyiik bir ~ef 
hulmak mazhariyetine erdi : Hitlerden Mussolini-

den evvel Mustafa Ke1nal vuciid buldu » 

I Atam1z ••• 
Uluk tarihf! batarken, Atatiirk, adlr ~,i, 
latemem aondiiriiniiz gokteki magrur giine,i! .• 

Koparrp kalbimi mihrabma avize yaprn! .. 
Brrakrn gokleri, toprahtaki mdbuda taprn! .• 

lipiiyorken Ulu T anrrm safrntn her telini, 
Doldurun kanlr ya1rmla ebedi kandilini! .• 

Yiihaelir varlrirnr bairrna rektih~e mezar, 
Bu mezarrn a~rlrr yollarr Miraca kadar! .• 

I '1 

r 
~ ~ 1 • 

~ ~ i I 

I· I 

I 
I 

F' P~riste c;1kan ayhk bir mecmuada, 
~~na.n Delhorbe'un, Cumhuriyetin on 
b' ftnc1 YJ)doniimii miinasebetile yazd1g1 

It rnakale inti~ar etmi§tir. Bu makalenin 
e~lnrniyetli kisimlanm iktibas ediyoruz: 

milletini canlandumi~ olmasaydi, oyle bir 
zamanda ve o ~rait dahilinde boyle bir 
zaferin istihsaline imkan bulunamJyacagl 
keyfiyetidir. 

Tiirkiye pan;:alamyordu. Bu biiyiik 
tehlike kar§ISlnda, memleket biiyiik ge· 
neraller ve bir ~f bulmak mazhariyetine 
erdi. Hitler' den ve Mussolini' den evvel 
bir Mustafa Kemal vi.icud buldu. 

ti de ba~mm c;aresine bakmak i~;in Sefi- Tiirkiyenin her sahadaki yiikseli§i, si
nin sevk ve idaresi altmda, Anadolunun yas! bir inki§afla rniiteraflk olarak ilerle
yal~m tepelerine ~ekilmi~ti. Ankara, me- mi§tir. Ayni ruhla ittisaf eden bu inki§af, 
todlu bir §ekilde biitiin memlekete yay1~ §imdiye kadar Milletler Cemiyeti pren- Koca tarih! Onu srgdzrmaga tabut arama, :· 
Ian yeni ve miiterakki bir yapmm ilk sipleri, yani dostane el birligi esas1 dahi· Gezerim hCZfre kaJar ben, alarak kollarrma!.. l 

<Tiirkiye, beynelrnilel i~erde gitgide 
~~ni§.liYen bir yer i§gal ediyor. T arihte 
f Inq defa olarak Tuna k1y!larma geld.i, 
bakat bu sefer bir Balkan Antantmm 
k~llllda oldugu halde, muslihane bir §e· 
hdde geldi. Ayni zamanda, keza musli-

merkezi oldu. Eski payitaht olan !stan· Iinde vaki olmu§tur. Biiyiik devletleri ~ar- I 
bul, hatlralarla ve entrikalarla fazla d~ pi§tiran ihtilaflara siiriiklenmekten tevak- ( 

k I d Sondii zannetme, giine,; kalbe dogar, kalbe batar! .• luydu. Tiirkiyenin yeniden dogu~unu te- ki eden Tiir iye, rakla arasmda mevcu j 

f hh 'h b' h d Atatiirk yerde deg~il sinei millette yatar!.. , min edecek olan yeni rub, Anadolunun suite e time m ayet veren 1r mua e e l 
ortasmda, sert iklimli bir topragm bakir irnzahyarak lngiltere ile ban§mi§, eski ~ 

ane diger bir akm onu, Asya pakti va-
3~~asile Himalaya'mn e§igine kadar go -
lurdii. Ve Ankara, Almanya ile lngilte
re arasmda s1kt bir niifuz miicadelesinin 
pereyan ettigi bir diplomasi merkezi ha· 

Atatiirk, ana ve babasmdan, biiyiik 
seciyeleri yaratan iki biiyiik kuvvete te· 
variis etmi§ti. Mektebe ilk giri§ini ~oyle 
anlatir: «Cocukluguma aid hatrrladrgrm 
~e.l/ mektebe gitmek meselesidir. Bunda~ 
dolayr babamla annem arasmda ~iddetl1 
bir miinaka~a vardt. Annem ilahilerle 
mektebe ba§lamamt ve mahalle mektebi
ne gitmemi istiyordu. Riisumatta memur 
olan babam, o zaman yeni aplan Semsi 
Etendinin mektebine devam etmeme ve 
yeni usul iizerine okumama taraftardt. 
Nihayet babam, i§i mahirane bir surette 
halletti. Evvela merasimi mutade ile 
mahalle mektebine ba~ladrm. Bu suretle 
annemin gonlii yaprlmr~ oldu. Bir miid
det sonra da mahalle mektebinden !(tk· 

trm, Semsi Efendinin mektebine kaqde
dildim.» 

bir hiikumet merkezi olarak intihabmda hasm1 olan Yunanistanla dostluk pakti F ARUK $VKRO YERSEL f 
kendini gostermi~tir. yapmi§, Milletler Cemiyetine girmi§, ,.. ........ ..._..._..._..._11111111111111 ............................... ----------~_j 

fi~ne gelmi§tir. F ransa, oraya yeni bir se· 
r gonderdi. 
Devlet adamlan ve i§ adamlan Tiirki

l'e hakkmdaki miitalealarmda tamamen 
aldanmt,lardir. Profe!yonel ekonomi mii· 
tehassislan, hata i~lemek hususunda he
ltlen hic;bir zaman fmat kac;Irmazlar. lh
b3aslarmm c;erc;evesi ic;inde kapah, arz ve 
la)eb kaidelerile miicadele ederken, in • 
hanlann karmndan ba~ka bir de kalbi 
ltlllundugunu, kalbin de bir taklm ihtiyac-

Montreux' de, Bogazlan tahkim etmek 
Atatiirk, ba~armak istedigi i§lerde bir· hakkml kazanmi§, ltalya ile yakmhk tesis 

c;ok manialarla kar~tla~abilecekti. Fa kat 
etmi§ ve nihayet, F ransa ile bir anla~a buna mukabil, birc;ok meziyetlere sahib 1 
yaparak skenderun meselesini halle mu

bir milletin muzaheretine giiveniyordu. vaffak olmu§tur. 
Biitiin bitaraf mii~ahidler, biitiin miidek-
kik seyyahlar, Elisee Redus'niin •u ta _ EfganistanJa 1921 de imzaladJgi mu-

1 • ahede ile Asyadaki miinasebetlerini tesise 
rifinde, Tiirkii tamrlar: « ktidarm miir· ba§hyan Tiirkiye, 1934 te iranla dostluk 
tekiblig~ ~~evk.~deme~igi:. istib.dadm if sad akdetmi§ ve nihayet 8 ternmuz 1937 de 
edemedrgy. Turk, ht(! ~u()hesrz, meziyet- de Asya Paktm1 tahakkuk ettirmi§tir. 
Z:ri~in h.eyeti umumi.l!~sfl~, en fazla be- y akm bir a tide, Asya blokunun, Yemen 
gemlen rnsanlardan A bmdr~. T iirk asla , ve ibni Suud Krall I~ gibi diger islam 
alda~az. N_amuskar, dogru, hakikatpc- memleketlerine de §ami! bir §ekil almasi 
resttrr. Kendmden olanl~rla tesaniidii ,ok kuvvetle rnuhtemeldir. 

ri oldugunu unutuyorlar. Times gaze
~~.i, 9 agustos 1938 tarihli say1smda, 
Quyiik Harbi takib eden ihtilallerden 
hi<;birisinin, Tiirk ihtilali kadar beklen
~~dik bir mahiyet ta§Imadtgmi yaz1yor. 
._..llnkii Tiirkler, amlarca miiddet Avru
jada kaldiklan halde avrupahla§madtk· 
lt1 ic;in bunun ilanihaye boyle devam 
e~~gi zehab1 vard1. Bu hatay1 alelu
~\Un koylii zihniyeti, ve hususile Tiirk 
~•hniyeti hususundaki mutlak cehaletle 
l~ah edebiliriz. Bir milletle, onu idare 
.e en guzide s1mf arasmda mevcud mii· 
~~betler bahsindeki mutlak bilgisizlik 

Bu ufak hikayede, dogmaga ve hii
yiimege te§ne yeni ruhun, niive halinde 
esasmt gormek miimkiindiir. 

fazladrr,· varuu memnumyetle tJayla§tr ve Tiirkiye, bir tek insamn, memelketinin 
kendisi bir~e.l/ istemez. N e denir.se den- yiikselmesi hususunda nelere kadir olabi
sin, bah~i~ suiistimali, Avrupada, farkta- lecegini gosteren en kuvvetli bir misal • 
kinden daha fazladtr. En magrur ve en dir.» 
ku§kulular da dahil olmak iizere bir tek 
se.!Jyah var mrclrr ki, Tiirk ko.r;liisiiniin sa ~amda ve Beyrutta 

Beyrut {Hususl) - Biiyiik Onder 
Atatiirkiin oliimii, Arab aleminde derin 
bir teessiirle kar§Ilanmt§tlr. Bilhassa ~am
daki heyecan ve yeis tezahiirati pek sa
m.imidir. Biiyiik Emevi camiinde Cuma 
namaZl ktlmdiktan sonra hatib, kara ha
beri, haZIT bulunanlara bildirmi§, koca ca· 
mi bir an ic;inde hi<;kmklarla c;mlamJ§tlr. 
Bundan sonra biitiin camilerde Biiyiik 

e bunu aynca izah eden bir sebehdir. 
A.s•rlardanberi devam eden istibdad re• 
~i~irlin bir milleti ink1yad ve tevekkiil 
1~1~e b1rakmt~ olmast, sathi gi:irii§lii mii
khidlerin, ukt vastflan tamamen ihmal 
I ~lerine kafi gelmi§, devlet ve i§ adam
ltitun hatas1, Sevr muahedesini intac et· 

lllistir. 

Bu muahedeyi, gene Tiirkiyenin mu· 
~ffer ordulan derhal yuth. Mustafa 

e~nai, 1 eylul 1922 de §U tarihi emrini 
~~tdi: «Ordular. hedefiniz Akdeniz • 
1Ir, ileri l» Ve 9 eylulde, Tiirk ordusu 
ltnire girdi. 

A..skeri bir zafer, Tiirkiyenin tarihinde 
~enj bir hadise degildir. Tiirkler kahra
ln and1r ve iyi dogii§iirler. Biiyiik ku -
bj~~danlar yetittirmi,!erdir. F akat. harb 

hkten ve ganaim paylaetld1ktan sonra 
~kerler koylerine donerlerdi. Harbde 
id lltaffer olan millet, sulhta, kabiliyetsiz 
t are adamlan, yani rejim menfaatpe • 
rej~leri tarafmdan ihanet goriirdii. Gene
da er Yenmesini biliyorlar, fakat zafer• 
den istifade etmesini bilmiyorlardt. Mu
m any a miitarekesi bir doniim noktast ol· 

ll&tur. 

d 26 agustosta ba§layip 9 eylul 1922 
d~ biten biiyiik taarruz, bellib1.1§h iki ha
k~~e hahmmdan dikkate §ayandir. Ha -
./ atte, Yunanhlann ,ahsmda maiHubi· 

ebte Ugnyan, o snada miittefiklerile be
ta 
k her Avrupada sulh ~artlanm cebren 
~a ul ettirmekle me~gul fngilteredir. Di
, er hadise de, eger yeni bir ruh Turk 

Tiirkiyenin, Avrupada i~gal etmek is
tedigi mevkie hak kazand1gm1 ispat et • 
mesi lazimdi. Bu sahada yap1lan biitlin 
te~bbiisler o zamana kadar akim kal • 
mi$ti. Islam an' anesile garb fikirleri ara
smda, kii~iik bir entelektiiel ziimre ile 
koylii arasmda muvazene tesisi imkam 
bulunamami$h. Hissiyatla muhakemenin 
ayni derecede eh~mmiyet arzettigini an
lamak ic;in, Atatiirkiin, mektehe ba&la. • 
d1g1 tarihte annesile babast arasmda ee
reyan eden fikir muhalefetini gozoniine 
getirmesi Hfiydi. 0, da.ha mekteb s1ra· 
larmda ogrenmi&ti ki, 0 iki kuvvetin bir
birini imhll etmeden, elbirli&i ile ctah§ma
lm lazJmdir. 

*** Harb bittikten sonra, eski mesele tek· 
rar ortaya at!lnu~h. Osmanh lrnparator
lugu modern bir devlet olabilir miydi, 
yoksa, yabanCl bir devletin vesayeti al
tmda, bir orta ~ag teokrasisi olarak kal
maga m1 mahkumdu? Galib devletlerin 
cevab1 gecikmedi. KUflenmi~ lmparator
lugun bakiyelerini payla~maktan ba~ka 
yapacak ~ey yoktu. Fa kat galibler, lm -
paratorluk oldUkten sonra TUrkiyenin 
ya~adigtnl, topragmdan, ordularla kah • 
raman asker fi~ktrtmaga muktedir olan 
memleketin, heniiz son soziinii soyleme
digini ve bu memleketin bir ~fe, yani az
me ve idareye sahib oldugunu anlama -
mi~lardt. 

Y eni bir~y ba~hyordu. Bir tek adam, 
iki i~i birden ele almi~. yiiriitiiyordu. 
Y urdu Jcurtarmak lazimdi: bu, asker 
Mustafa Kemalin vazifesiydi. Sonra, is
tirdad edilen hududlar dahilinde milletin 
hayatlm tanzim etmek icab ediyordu; bu 
da, devlet adam1 Mustafa Kemalin va· 
zifesiydi. 

Devlet adamt ve balk ~ocugu ata -
tUrkiin ilk jesti, membam1, eski bir ata -
vizmden alm1~tJr. Kendisini tehdide ma
ruz hisseden her millet gibi, Tiirk mille-

~ -= -
l'efrika : 29 .................................... ._. .................. ..._. 

ATE$TEN DAMLA 
Y azan: MOKERREM KJ.MIL SU 

dey apyalmz kalacag1m I Bunun ne I -Ni<;in boyle rnanastz bir vehme ka· 
In lllek oldugunu benim karlar kimse bil- pjhyorsun? Y aztk degil mi sana? ey) <fiye si:iyleniyordu. Serab kiic;iik, solgun elini uzattt. Dok-
lad Da§ Yava§ ortahk kararmaga ba§ - torun, sa~lanm ok~1yan eline yava§c;a 
len~iti ?k~or: Agenc klZ! uyutmak ic;in ?in- d~k~ndu. .1~1~ i~.li ~~hyordu. Gozya§lan 
Yernek CJ b1r. 1lac vermeden once ona buaz yuzunde hi<;hir c;Izgtyl buru§turmadan ses· 

Yed,rmek istiyordu: siz ve piiriizsiiz dokUliiyor, gene bz, ku· 
l:3i;- Serab, dedi, Serab, Ac; gozlerini. tusunda yatt1g1 zaman gozlerini yuman 
~orb2: ke~dini toplamaga <;ah§. Sana bir gUzel bir bebek bali venyordu. 
hang~ .g~t~reyirn, Yahud siit, ~ay. Soyle, - Aglama Serab, senin gozya§lann 

151n1 tstersin ~ tahammiil edemiyorum l 
- 1-Iic;birini • Gene ktz, di§lerinin arasmdan, iirke 

k - Fak t b" 1 b" b".. .. k 
I llYvetten ~.. oyk~ aS~hah<;t~a ~sdutun ur e: 
an b' . U§ece sm. 1 ah yerm e o- - Ben nekadar fena bir klZlm, degil 

ha t It I~san her felakete, her actya da· mi? diye f!Slldadi. Kim bi!ir §imdi benim 
Crn b1r §ekilde mukavemet edebilir. icrin neler dii§iiniiyorsunuz ~ 

tal k~n\ktz gozlerini kapad1. Uzun kum- - Dii§iindiigiin §eye bak. Ben senin 
de .. ~~PI Ieri yava§ yava§ titriyor, yUziin- ic;in iyilik, dogruluk ve gUzellikten ba§ka 

mimi ve hasbi kanukswerligi kar~tsrnda 
derin surette miitehrusis olmu~ olmasrn? 
T iirk aile reisi .1/abanct bir c;ehre goriir 
gormez, derhal ko/i(JT, o yabancmm attan 
inmesine yardun eder, candan bir tebes
siimle selamlar, ve giizel bir iestle, en 

kt.l/metli halzstnt ba,ko§eye serer, misafiri 
ora.11a ofurtur, fayrl.alr bir hizmet gore ~ 
bildigine memnun, derhal yemek hazrr
Mrna ba§lar.» 

Boyle insani vas1flara sahib bir mil • 
lette, inki§af imkanlan azim nisbette 
mevcuddur. 

Atatiirk, boyle bir millete giivenerek 
lstiklal Harbini za£ere ula~hrdtkta.n ve 
Lozan sulh muahedesini imzalad1ktan 
sonr.a, biten askeri va:dfenin yerine, sivil 
vazife ba~lamr~tl. Yeni rub, fstiklal Har
binde es~en kendini gi:istermi§ bulunu • 
yordu. Zira, bu harb, birbirine aykm 
unsurlardan miite~ekkil bir imparatorluk 
i~n degil, milli bayragm miidafaast kin 
yap1lml~t1. 29 te~rinievvel 1923 te, Cum· 
huriyetin ilamm miiteaktb, istirdad edil
mi, bulunan hududlar dahilinde milletin 
hayatlm tanzim etmek ve harbi kazan
diktan sonra sulhu da kazanmak liizumu 
tahakkuk etmi~ti. 

Harb, ordunun kahramanhgi ve bir 
Sefe kar~1 besledigi itimad sayesinde ka
zanilmi~h. Sulh da ayni ~ekilde kazamla
caktJ. Harbde, Sefin etrafmda bir erka
mharbiye hcyeti vard:. 0 Sef ~mdi de 
bir partiye, Cumhuriyet Halk Partisine 
istinad ediyordu. h ba~mda ayni zat var
di. Vatan topraklan dii~man elinden 
kurtanlmt~ti: art1k bu te~ebbiise devam 
etmek ve m.illeti, amhk boyundurugun
dan kurtarmak laztmdi. 

!~te Atatiirk, ilmi cehlin yerine ikarne 
etmekten ibaret olan o yeni ruhla i~e ba§
lami~ ve maarif, adliye, ziraat, sanayi, 
ticaret sahalanmn hepsinde ayni zaman
da islahata koyulmu§, hepsinde muzffer 
olmu§tur. 

degil mi ~ Y almz kendi saadetini dii§ii
nen, kalbsiz, §tmank bir ktz ... 

- Serab, ni~in boyle dii§iiniiyorsun? 
- Sizi aldattim. Size bo§ bir iimid 

verdim. Y alammi yiiziime vurmamakla 
beni biisbiitiin eziyorsunuz. 

- Serab, yalvarmm, bunlan buaka
l:m §imdi. 

- Bir giin size, evet demekligim ihti
mali o kadar kuvvetli idi ki, size bunu 
hissettirdigim dakkada inanm ki yalan 
soylerniyorum. 

- Baham sava~ta iken, yurdum ate§ 
ic;inde kavrulurken, bir a§ka cevab vere
mez, bir yuva temeli atamazdtm. Her~eyi 
'leriye btrakmi§tlm. 

- Bu baghhk ~ekilde kalacakti Serab. - Benden korkuyor muydun ~ 
Arttk her§eyin bittigi bu dakikada nic;in - Evet doktor. 
daha a<;Ik konu~mamah. Bana re~men da- - Ne yaztk! Ne ac1 §ey bu ... 
hi bagh olsaydm gene bu hadise vuku - Yanh§ anlamaymiz. Bu korku, her 
bulacaktt. <;iil)kii, ciinkii Serab, kalbin hangi bir iskandal filan dii§iincesinden 
VUTU§lan olc;iiye tabi degildir. Manttkla ileri gelmiyordu. Ne bileyim ben. Derh 
susturulan, irade stmrile korunan bir yU- top!\\ anlatamtyorum. Sizden utamyor, 
rekte hakikl a§h piirlizsiiz bir saadeti <;ekiniyordum. Her i§ bitip de evinize 
bulmanm imkam yoktur. dondiigiiniiz zaman size verdigim iimidin 

- A~b bile ayak altma alan vazife hesabm1 sonnamzdan iirkiiyordum. Size 
duygusunu ni~in hesaba katmtyorsunuz? ne diyccektim? Once size yakmhk duy

Genc adam, daha kuvvetli bir sesle: mu~tum. Sizinle evlenebilecegimi akhm 
- Kalb, dedi, kalb diinyada kendisi kesiyordu. Fa kat sonra deli gonliim ba§

ic;in yaratilmt~ e ini bulunca hic;bir ~ey ka bir iklime c;ekti. Hislerim ba~ka bir va
tamrnaz. Hic;bir kuvvet kar§Ismda yenil- diye rni siiziildii diyecektim. 
mez. lnsana oliimii istihkar ettirecek ka- - Zavalh yavrum, ben senden hic;bir 
dar tstlrab c;ektiren bir a§km hududu yok- zaman o zayd iimidin hesabmt soracak 
tur yavrum. Boyle bir kalbe vazife hissi· . degildim ki ... - Boyle oldugu daha iyi oldu belki 

Serab. Madernki bir giin bu netice mu
kadderdi. 

nin dumura ugrad1g1 c;ok gi:iriilmii~ hadi- - Y a~ 

- Size kat'! bir ~ekilde soz vermi§ ol
saydlm, bugiin bu ak1betle kar§lla§mJya • 
cakt!k. 

Doktor acile giildii. Gene k1z, daha 
kuvvetli bir sesle tekrarlad1 : 

selerdendir. 
- Ona, elimde olmadan yakla~ttm. - Demek hissetmi§tiniz ona olan bag

hhgJmi~ 

.,ozya•l . 1 . I d 
· • lZ en par 1yor u. bir•ey dii§iinernem Serabl -M· ' sandan .. eh~ olmahsm Serab, ya~Iyan in- - Nekadar iyisiniz. Nekadar biiyiik 

_ !(mid kesilmez. Kurtulacak o. ruhlu ve fedakar ... Sonra ben, buna rag-
urtulmtyacak. men kar§Imzda, ne egoist bir mahlukurn 

- Evet, mutlak ki netice boyle olml
yacakti. 0 zaman baglanmi§ olacaktirn. 
Bir ba~kasma yan gi:izle bile bakmak kii· 
<;iikliigiine dii§mek imkans1z bulunacakti. 

Goriir gonnez uzak, bilinmemi§ bir alem
den tesadiifen ugrami§ harikulade bir 
kuvvet gibi gordiim onu. Sizi de inammz, 
hep onunla beraber dii§iiniirdiin . Sizden 
korkuyordum. 

Doktor, gene klZln, ruhunu daghyan 
sesile kendinden gec;mi§ti. Korku kelime
sini duyar duymaz silkindi: 

- Hayu, hic;bir ,ey hi!setmi§ degil ~ 
dim. Sadece ben de sana son gece soy
lediklerim.in yanh§ bir zandan ibaret ol· 
dugunu ~ok ge~meden farketmi§tim. 

Gene klZln hayretle a<;IIan gozleri dok
torun yiiziine dikildi. Bir kere daha: 

- Y a! diyebildi. 

istanbulun 
kalbinde Ebedi 

Atatiirk 
IBMmakaleden dev«m 

giindenberi ge~en on bir y1l esnasmda d 
hi milletin bu ~i.iyi.ik evlad1 memleket 
saadet ve refah1 ic;in c;ah§maktan bir . 
bile hali kalmami~ ve Biiyiik Sef - o 1 
tabes.inde soyledigi gibi • milleti kurtar 
ve yiikseltici miiteak1b kararlanndan b I 
c;ogunun ilhamtm 1stanbulda bulmu§ 
tahakkuk ettirmi~tir. 

Aziz Ulu Onderimiz biiyiik k1ymet 
ehemmiyetini hepimizden c;ok ileri olari ' 
takdir ettigi !stanbulun imanm birin 
derecede gozoniinde tutuyordu. Tar 
taraf buna hizzat ami! olduktan ba~f 
gec;en seneki Meclis a~1h~ nutkunda de l ' · 
leti biiyiik §ehirlerin bir an evvel imari 
me~gul olmaga davet huyuruyorlardJ 
bunlann en ba~mda da bittabi lstanb, 
hulunuyordu. Nitekim devle~ Biiyi1, I 

Seften gelen bu yiiksek direktiflerin hii l 'f 
mii yerine getirilmek iizere miimkUn ole 
fedalcarhklart~ a~amisile fstanbulun im 
rma karar venlmi§ ve hatta bir ucund< 
bu kararm icrasma bile ba§lamlmi§ bul 
nuyor. \ 

. hte bugiin aziz naa§Im te&yi edece~ 1 
. 1 

m1z Biiyiik Sefimizin c;ok saym §ahsiy.' 
Istanbul ic;in boyle u«suz bljlcakstz E' 
ala'ka haznesiydi. Her 1stanbullu Or 1,' 
anasmdan, babasmdan, karde~inden, c;l 1 1 
~u~.undan c;olugundan, hulasa her§eyindi . / , ~ , 
ustun tutmakta yerden gi:ike kadar hak' • · r· ! 
d1r. . 

lstanbullular yalnrz ~ununla miitese ' '1, r. 
olabilirler lei hugiin kendilerind~n aynU·· · I 
Atatiirkiin fani §ahsiyetidir. Onun hak1 I ~ 
ki ve manevi §ahsiyeti nesilden nesle bi 
~.n fstanbullulann kalblerinde ebediy ; 
!~In menku~tur ve oyle de kalacaktl 
Atatiirkiin her haya)i en cazibeli bir ~ 
kilde siisliyecek manevi simas1 lstanb· 
ic;i~ bitip tiikenmez ~ir kuvvet hazne 

1
: 

halmde ya~IJacak ve hakikatten bin ke: 1 l ' 

giizel olan bu haya! fstanbulu elbet :: ,: ' 
biiyiik yiiksekliklere ve saadetlere ula • ' · ' 
hracakt1r. YUNUS NADI 1i 1 • 

-·•·------ I 
MiistantiklarJn imtiham .. 

Miistantikler arasmda Adliye Vekil 
leti bir imtihan a<;ml~tlr. 1: 

Bu imtihana girmek iizere birc;ok mii: I 
tantik vekili miiracaat etmi§ ve kendil1 l. 
rine tebligat yap1lml~hr. fmtihan bugii1h , 1 

Jerde Ankarada Hukuk F akiiltesi sal01 • 
larmda icra olunacaktu. 

Diger taraftan, mevcud miinhal ha 
kimliklere talib olm1yan Hukuk F akiilt. l; 
sinin yeni mezunlan ic;in, pek yakmd ' 
kur' a c;ekilecektir. 

- Evet Serab. Cepheye gittikten so1, 
ra, yamldnmg1 anl:idim. Sana bahsetti 1 • 

gi~. ~eJ:', bir a§k, ne bileyim, bir kalb bai 1 
degilrni§. Bunun sadece, uzun mi.iddet b 1 

ra~er ya§am~ktan gel en bir ah§kan!Jk o ~ 
dugunu sezd1m, Ben de aylarca ayni i 
zi.intii ile ya~ad1m. Sava~ donii~ii. kalbin 
deki yerin hesablanm soracak baki~lan ' 
di.i§i.indiikc;e azab <;ektigim dakikalar r:1 
du, 1 

Serab, doktorun dogru soyleyip soy 
lemedigini anlamak istiyormu§ gibi, di~ · 
katie yiiziine bahyor: renginden, sesin 
den, yi.iziiniin her an degi§en ifadesindt~ 
buyiik hakikati anlarnak istiyordu. 

Bunun farkma varan Nafiz, sesine b 
raz daha inandmct bir ahenk vererek tel 
rar konu~maga ba§lad1: 

- Ben, garib ruhlu bir adam1m S< ' 
rab. N eyin te~irile bilmem, belki de c;o 1 
uzun zaman hareketli bir ya~amadan t 

zak kaldtgim i<;in olacak. Macerada 
1 

ho§lanmlyorum. $imdiye kadar hic;bir h 
dmt ruhuma yakm bulmad1m. Kendin 
fazla kitaba veri§imin tesiriledir ki, eglet ' 
ce ihtiyacmt hemen hemen pek az du~ 
mu§ bir insamm. 

Gene ktz, sinirii bir sesle: 
<ArkaSJ I)CU') 



I' 

ANDA 
Liltfi tlyas karde§ler 

Cumh uri yet Mektebliler Pazan 

Tiirk Hava Kurumu Piyango bi
letleri ve Cumhuriyet gazetesi 

II satl§ yeri 

Bah~e Mimart 
~., Mevlud Bay sal 

'. 

Dordiincii Vakrl Han dordiincii 
kat, 18 numara. Telefon: 23426 

Telgrat adresl: Mlm Baysal istanbul 
tl lilt I Ill till I Ill II II I II II till I Ill I I til Ill lttllllltlllt 

Biiyiik !jebir ve kasaba parklara: 
An1t, meydan, ~ocuk parklan ve 
villi! bah~eleri i~in "Dodem proje 
ve pliinJar bazular; ke!jifnameler 
tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikahm deruhde ve taahbiid 
eder. 

Biiket. ni$BD sepetl ve ~elenkler 
itin vaptlan sipari$ler stlr'atle ba· 
llrlanu. 

Gi~ek, sebze tohumlan: fide ve 
fidanlar; siis, meyva a~a~ ve a~tac· 
ctklan; bah~;e alAt ve edevab ve 

Phlivetlt Bahcfvanlar ~ndertr. ................... 
Kad1koy icra memurlugundan: 
Zarenin Kad1koyiinde Caferaga rna -

allesinde Dumlupmar sokagmda 4 nu-
1arada mukim Nikola Alcrtctoglu zim-
1etinde alaca~ alan 82 lira 72 kuru~un 
:1hsili hakkmda yaptlgt icra takibi iize
ine borclunun gosterilen mahalde ol -
1BY1P ikametgahmm mecrhul oldugu 
erhile Odeme emri bilateblig iade edil-
1esini ve bittaleb borcluya ilanen teb -
gat icrasma karar verilmi§tir. !Ian ta
rhinden itibaren on giin zarfmda borc
mun i§bu borca kar§l itiraz etmedigi 
:tkdirde icraya devam olunacagt teblig 
1akamma kaim olmak iizere ilan olu
'llr. 

SATILIK 

Miifrez arsalar 
Kalamt§ deniz k1y1smda, Miira

caat: K1z1ltoprak, Ru~tiye sokak 
47 No. da Mi~o delaletile _ .. 

HER SABAH 
DAHA GENC 

-goJ unuyorum. 
Pari&te: 

• Bayan Grebert diyor ki: 

• 1 
cUyamr uyanmaz, hemen el ay-

1 nama sanhyor ve yiiziim • 
deki buru§uk • 
luklartmla ~iz • 
g1lerimin giin • 
den gune kay -

1 boldugunu ke • 
mali hayretle 

1 
goriiyorum .. • 

cBir hafta zarfmda mucize 
denecek bir tarzda gencle§ip gii
zelle§Jneme cidden §a§hm. Bii· 
tiin arkada§lanm buna naS1l 
muvaffak oldugumu soruyorlar 
ve beni candan tebrik ediyor -
lardL• 

Bu usulii tatbik etmi§ alan bin· 
lerce kadmlar, bir hafta zarfm
da birkacr ya§ gencle§mi§ ve bu
ru§ukluklarla crizgilerl tamamen 
kaybetm~lerdir. Alimler, buru
§Ukluklanmtzln ancak ihtiyar -
lamaga ba§ladtgtmizda meyda -
na 91kbgtm ke§fetmi~lerdir. <;iin 
kii, cild ihtiyarlaJ1nca bazt ha
yati cevherlerini kaybeder, bu 
cildi besleyip kuvvetlendiriniz, 
hemen tazeleyip gencle§ir. l§te, 
Viyana tlniversitesi, profesorle
rinden doktor Stejskal'in §ayani 
hayret ke§fi olan ve B!OCEL ta-
bir edilen ve gene hayvanlardan 
istihsal edilen cild hliceyreleri 
hulasas1, bugiin pembe rengin
deki Tokalon kremi terkibinde 
mevcuddur. Her ak~am yatmaz -
dan evvel tatbik ediniz. Siz u
yurken cildinizi besley1p gene • 
le§tirir. Ve buru§ukluklan gide
rir. Bir hafta nihayetinde on 
ya~ daha gencle§mi~ goriinecek
siniz. Giindiizleri de beyaz ren
gindeki Tokalon krem1ni kul -
lammz. Siyah noktalan eritir, 
acr1k mesarneleri s1kla§tmr ve 
birka~ giin zarfmda en esmer 
ve sert bir cildi beyazlat1p yu -
mu.~atacaktlr. 

RIZA UNVER 
Dogum ve kadan hastal1klar1 

milteh&SSISI 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddesi 
No. 22, Mavi yap1 

T elefon: 22683 

, ' 
Diki, Yurdu 

T alebe kaydma ba~ladt. 3 
ayhk devreler de vardtr. 

hkaretler Dibek sokalr.. J ·2 

izmir Telefon Miidiirliigiinden : 
1 - !dare ihtiyact ic;in muhtelif eb'adda 4 kalem 60 ad.ed demir manisman 

direg1 ac;1k eksiltmiye ~tkanlmt~tir. 
2 - Muhammen bedeli ( 1.618 ) bin alt1 yiiz on sekiz lirad1r. Muvakkat te

minat ( 121,35) yiiz yirmi bir lira otuz be~ kuru§ olup eksiltmesi 9 
kanunusani 1939 pazartesi giinii saat 15 te izmirde Telefon Miidiirliigii 
binasmdaki Satmalma Komisyonunda yaptlacaktrr. 

3 - Taliblerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile kanvni 
vesaikle mezk\lr giin ve saatte Komisyona miiracaatleri. 

4 - ~artnameler hergiin istanbul Telefon Miidiirliigli. Levaztm Amirligi 
ile izmir Telefon Miidiirliiklerinden paras1z verilecektir. 

« 4120 ~ ( 8510 ) 

r Kirahk yaz1hane ve k atlar LQ 

I Her tlirlii konforu havidir. Ankara Caddesinde 105 numarada ilan biirosun
da F erdi Sele ~ e miiracaat. T elefon: 20335 

Orman Koruma Genel Komutanh~ndan : 
istanbul Satmalma Komisyonu tarafmdan 21 ikincite§rin 1938 pazartesi 

giinii ihale yap1Imak iizere mahalli gazetlerle ilan edilen 5400 kilo sadeyagm 
miinakasas1 21 ikincite§rin 1938 pazartesi giinii tatil olmast hasebile mez
kUr miinakasa 22 ikincite§rin 1938 salt giinii saat 9,5 ta yap1lacakbr. ( 8527) 

rK DOL 
Evlerin demirba~ iHic1, Hiddet, Korku, Merak, 
Bayg1nhk ve biitiin asab bozukluklart i~in el al

bnda bulundurulacak yeni ve tesirli damla. 

Sattbk ~m Tomruklart 
Devlet Orman i,Ietmesi 

Karabiik Revir " Amirliginden: 
1 - Karabiikte Ki:ipriiba§mda istifte mevcut « 1095 • aded muadili 

c 631 » metre m1kab • 358 • desimetre mikab cram tomrugu acr1k arttrrma ile 
sa.hlacakhr. 

2- Tomruklarm aynca ba~ kesme paylan mevcud ve kabuklan soyul
mu~ olup hacim kabuksuz orta kutur iizerind.en hesjiplanmi~trr. 

3 - Tomrukalara aid sah~ ~artnamesi Ankarada Orman Umum Miidiir
liigiinde, 1stanbul, Zonguldak ve Ankara Orman Ba§miihendis Muavin
liklerinde gorli.le~ilir. 

. 4 - Tomruklarm muhammen bedeli c 12 » lira • 35 » kuru§tur. 
5 - isteklilerin % 7,5 muvakkat pey akc;esile 30/11/938 giinii saat « 14 ~ 

te Karabiikteki. Revir Merkezine mli.racaatleri. ( 8460 ) , 
«GOZLOK DEPOSU>) 

FENNi GOZLUK~O 
--· G. ne tidis 

istanbul, Havuzlu Han No. 5 (Tel. 23987) 
Yurdumuzun biitiin gi:iz doktorlart tara

fmdan tamlmast §erefinde bulunan miiesse-
semizde son sistem makinelerle muayene 
edilmi§ ve teminath her cins fenni gi:izliik 
yapthr. 

Gozliik kullananlar ve ihtiyacm1 gi:iren-

Her banyodan sonra sa~m1z 

Bu §ekle girerse 

Briyantin PERTEV 
onlar1 diizeltmeyi temin eder. 

Bu mevstmm K A D I N 
MU~AMBALARI gelecek 
mevsime kalmamahdu. Bu, 
BAKER MACAZALARININ 
kat'i karanchr. 
Binaenaleyh stokun verdigi 
imkan dairesinde her yerden 
iyi ~erait ve ucuz fiatlarla 
satmaga devam edecegiz. 

~------' Eski3ehirde sat1llk ev 
Ho§nudiye mahallesi, Kolordu kaql

smda Baglaryolu caddesi, Yenivardar 
sokak ko§eba§mda 5 numarah 8 oda, e
lektrik, s1cak su ve mii~temilah saireyi 

I 
havi bahc;eli kargir ev sahhktlr. !stas -
yon"Caddesi Sagh)s:: Yurdu kar§tSl No. 83, 
Bay Faika miiracaat. 

Deniz Levaz1m Satm Alma 
Komisvonu ilanlan 

1- Golciikte bulunan Deniz Fabrika
lan agac ~leri klsmmda c;ah§mak uzere 
bir usta ba§tya ihtiyac vardrr. 

2 - Taliblerin ~eraiti ogrenmek iizere 
Kas1mpa§ada bulunan komisyona mii
racaatleri. (8424) 

iKiNGi MATEM SAYISI 
Bugiin ~1kt1 

Tarihf bir ktymeti haiz olan milll 
matem fotograflar1n1 en salihiyettar 

kalemlerin yazllar1 
~er~evelemektedir. 

______ _.. . . ··-------
y edigiin'iin ne~rettigi milli matem saydan 
tarihi hirer vesika ktymetindedir, ve oir 
daha basJlmalanna imkan yoktur. Birinci 

matem sayJsini tedarik edemedi iseniz 
bayilerimize miiracaat ediniz. 

istanbul T elefon Miidiirliigiinden : 
18/11/938 tarihinde ihalesi yapllamlyan, 2120 aded born ba~l xened1 3 

liik, 4240 aded boru ba§t civatas1, 1000 aded kablo dirsegi plan No. 7, 10~ 
aded galvanizli tevzi kutusu dirsek demiri No. 7 ve 690 aded. demir orgiilil 
~ubuk 8lh lik 29/11/938 sah giinii saat 11 de a~1k eksiltme suretile ibal1 

edilecektir. 
Muhammen bedel ( 1415) muvakkat teminat ( 107) liradrr. ~artnartle, 

resim ve niimuneleri hergiin Levaz1m Amirligimizde gorlilebilir. 
isteklilerin mezk11r giin ve saatte ilk teminatlarile miiracaatleri. ( 8542 l 

Maliye Vekaleti 
ve TiirkiyeCumhuriyet 
Merkez Bankas1ndan : 

28/5 ve 15/12/1934 tarih ve 2463/2614 nurnarah kanunlar muci· 
bince iliracma salahiyet verilen ve geliri tarnamen S1vas _ Erzururn 
Demiryolunun in§asma tahsis olunan .% 7 gelirli S1vas - Erzurum is· 
tikrazmm 20 senede itfas1 me§rut 4,5 milyon lirallk be~inci tertibi· 
nin kay1d muamelesi 5/12/938 ak§am1 nihayet bulmak uzere 19/11/ 
938 sabahmdan itibaren ba;?lamt§br. 

Tah viller hamiline muharrer olup beheri 20 v~ 500 lira itibari 
ktymette birlik ve ! 25 lik olarak iki kupiire ayrl1rnt§trr. Bu tahviller 
umumi ve miilhak biitcrelerle idare olunan daire ve miiesseselerce 
Vilayet Hususi idareleri ve Belediyelerce yaptlacak miizayede ve 
mlinakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece sat1lzru§ ve 
sablacak olan milli emlak bedellerinin tediyesinde ba§aba~ kabul olu· 
nacaklan gibi gerek tahvil ve gerek kupon · bedelleri de tahvillerin 
tamamen itfasma kadar her tiirlii vergi ve resimden muaf buluna -
caklardtr. 

Tahvillerin ihrac fiab % 95 olarak tesbit edilrni§tir. Yani 20 ll
rabk birlik tahvil bedeli 19 ve 500 lirahk 25 lik tahvil bedeli de 475 
liradtr. 

Kay1d muamelesi Tiirkiye Curnhuriyet Merkez, Tiirkiye Cumhu
riyeti Ziraat. Turkiye t~. Eml•lk ve Eytam, 'Hal'k,~ --rurk, Ticaret Bele· 
diyeler Bankalarile Siimer, Eti ve Denizbanklar t.arafmdan icr~ edil· 
mektedir. Diger bankalar vas1tasile de tahvil alum ternin olunabilir. 

Seryame ve tasarruflanm en emin ve en t;ok gelir getiren saba· 
larda l§letmek istiyenlere keyfiyet ilan ve 15 giinliik Suskripsiyon 
miiddeti zarfmd11 bankalara miiracaatlerinin kendi menfaatleri ikti· 
zasmdan bulundugu i§aret olunur. ( 8444) 

Adapazar1 Orta Okul Direktorliigiinden : 
1 - Beber tonu 27 liradan 24 ton Si:imikok komiirii okulda teslim edil' 

mek iizere eksiltmiye konmu§tur. 
2 - Eksiltme 1/12/938 per§embe giinii saat 15 te Orta Okul Mubayaa 1(0' 

misyonu oniinde yapilacaktlr. 

ler bizzat diikkammtzi ziyaretle her husus
ta muntazam ve fen §eraiti dahilinde bir gi:izliik bulabilir. Ta§radan si
pari§ verenlere evvela izahatli mektub yazthr ve sorgulartmlZa alman 
cevaptan sonra gi:izliik gi:inderilir. <;er~eve ve cam r;e§idimiz r;ok zengin 
oldugundan sipari§ler ~ok Gabuk yap1hr. 

Adr~simjze yazmlZ ve izahatli mektubumuzu isteyiniz. Ta§ra sipari§- Dr • Operator Hamdi Bako 
3 - Talibler % 7,5 teminat akc;esini Maliyeye · yatmp alacaklan male• 

buzla veya milli banka itibar mektublarile eksiltmiye girebilecelC' 
lerdir. lerin bedeli evvelinden, almmaz ancak tesliminde tahsil edilir. Baktrkoy Osmanh Bankas1 apart. -••••••••1 No. 5 te 14 ten 19 a kadar hastalanm 4 - isteklilerin Okul Mubayaa Komisyonu~dan §artnameyi istemelerl. ~ 

Antalya Nafta M iidiirliigiinden : 
Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilam 

1 - Eksitlmiye konulan i~ : Elmah Hiik11met konag1 in§aah. 
Ke~if bedeli .22651 lira 23 kuru~luk ktsmi in§aat. 
ln§aat miiddeti : :i:hale tarihinden itibaren 31/8/939 tarihine kadar ( 31/ 
5/939 tarihine kadar 7000 lirahk i~ yapmak §arttrr) 

2 - Bu i§e aid ~artnameler ve evrak ~unlardrr : 
A - Eksiltme §Brtnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Baymdtrhk i~leri gene! ~artnamesi 
D - Husust, fenni ~artnameler 
E - Ke~if cetveli 
F- Proje. 
lstiyenler bu evraklan 2 lira mukabilinde Antalya Nafta Dairesinden 
aldtrtabilirler. Bu evrak hila bedel dairede gorlilebilir. 

3 - Eksiltme 5/12/938 tarihinde pazartesi giinii saat 15 te Antalya Naf1a 
dairesinc.l.'! Eksiltme Komisyonunda yaptlacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile ve vahidi fiat iizerinden yaptlacaktrr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 1698 lira 84 kuru~luk muvak

kat teminat vermeleri bundan ba~ka a~agtdaki vesikalan haiz olup 
getirmeleri laztmdtr : 
Antalya Naf1a Miidiirliigunden almm1~ mli.teahhidlik vesikast, 
Odast vesikas1, yapbih i$lere aid bonservisler. 

Tiearet 
( 8466) 

Ci:anb'!!., Vak1flar DirektOrliigii ilanlan 
Cinsi Miktan 

Rontgen filmi 213 diiziine 

MuhamJ:Uen 
bedeli 
L. K. 

ilk 
teminat 
L. K. 

!hale giinli. 

• banyosu 40 kutu 1174 55 88 10 29/11/938 salt 
• filim zarf1 2280 aded saat 15 te 

I 

Gureba hastanesindeki Ttb Fakiiltesi Dahiliye Seririyatma liizumu olan 
¥uka~cl.a cins VP miktan yaZih filim vesaire a~tk eksiltmiye konulmu§tur. 
Ihalesi yukanda yaz1h giin ve saatte Vaktflar Ba§miidiirliigii binasmda top
lanan Komisyonda yaptlacaktlr. ~artnamesi hergli.n LevaZim kaleminde go
rlilebilir. ( 8310 ) 

KiMY AGER ARANIYOR 
Miihim bir miiesesenin ~arki Anadoluda §imendifer giizergahmda 

bulunan $Ubesi i~in, maden vesaire tahlilini yapabilecek, muktedir 
bir kimyager aramyor. Bu vazifeye talib olanlar muhtasar terclimei 
hallerini ve istedikleri iicret miktanm gosterir bir mektubla 

Posta kutusu 498) adresine miiracaat etmelic!Jrler. 

kabul eder. ( 84591 

------~~~~~~==========~==========~------/ 
Dairna en 

PARKER VACUMATiC kalemlerl, yazas1ndakl 
cazlbesl, tlplndekl zarafetl ve makanlzmas1ndakl 
mukemmellyetl sayeslnde emsah aras~nda her 

vaklt en buyuk rekoru k1rm1$t1r. 

Parkerdeki .bir~ok meziyetleri 
hi~bir kalem size temin edemez 
Makanizmas1 en ince teferrua· 
tma kadar miikemmeldir. 

Siyah, ye~il, burgoni k1rm1ZI, 
kahve rengi ve g~ri renklerinde 
sedefle mezc edilmi~ kimyevi bir 
terkiple k1nlmaz, matla~maz, ha· 
fif bir madde ile zarif bir ~ekilde 
yap.lm1~ bo kalemler, metanette 
oldu~u gibi ~tklJktada daima en 
iist mevku tutmaktad1r. 

14 ayar halis altJndan mamul, 
tepesi en yiiksek dereceli Osmi
ridium ile kaplanm1~ a~mmaz 
ucu sayesinde senelerce kulla· 
mld1~1 halde yazasmm derece· 
sinde zerre kadar bir de~i~iklik 
goriilemez. 

••ora •DrlllkYI. Ultont 
ruarllln tlmlzler, kallllll • 
11:&1 JIPrftl I&&IJIIII 
tllllar 

Parkerin patenti alan doldur· 
ma tertibab sayesinde, ~effaf 
miirekkeb haznesi ayni biiyiik· 
liikte lastik tiiblii miirekkebli ka
leme nazaren % 100 daha fazla 
miirekkeb aldtg"t halde kalemde 
hi~bir kabahk goriilmez, bilakis, 
inceltilmi~ ~eklile parmaklarm1z 
arasmda daha iyi durur. 

Bu kadar miikemmeliyet ve 
meziyetleri bir araya toplamaya 
muvaffak olmu~ Parker kalem· 
lerine sahip olmak muhakkak kl 
biiyiik bir zevki selime delalet 
eder. lnce bir zevk mahsulo 
olan OK ~eklindeki Klips· ile 
PARKER VACUMATIC keli
mesine dikkat ediniz. 

o~rt boyda olan bu kalemler 
Standard 10.- T. L. Major I 5.- T. L. 
Selender 12.50 T. L. Maxim• 20. - T. L. 

1umum1 acente 
... ~olio otto• tepeot 

trldyumdiP 

g~} 
M0RRKKR~ 

~ 



8AGLIGINIZI KORUYUNUZ: 

ZUK 
vzu 

En ho~ ve tabit meyva usarelerinden yaptlmtf?tlr. 
Taklid edilmesi kabil ohmyan bir fen harikas1d1t. 

iNGiLfZ KANZUK ECZANESt 

BEYOGLU- !STANBUL 

Antalya Naf1a M i.idiirliigiinden: 
Kapab Zarf Usulile Eksiltme iian1 

1 - Eksiltmiye konulan i~ : 

3 
Gi.indogmu~ kazas1 hiikumet binas1 birinci klSlm in~aab c 24957 » lira 

2 ]; uru~luk in~aat bed eli ke~finden miifrez 15000 lirabk klSlm. 
2 - Bu i~e aid ~artna:me ve evrak ~unlardtr : 

A - Eksiltme ~rtnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rllk ~~leri genel ~artnamesi 
D - Hususi ve umumi, fenni §artnameler 
E - Ke~if cetveli 
G- Proje, 

d" -~~~~yenler bu ~artnamelerle evrakt parastz olarak Antalya Na£1a Mii· 
Urhu~unden alabilirler. 

1 ..• .. Eksiltme 30/11/938 c;ar~amba glini.i saat 15 te Antalya Naf1a Miidiir
t~~nde yapllacaktlr. Teklif mektublan 2490 sayili kanunun 32 nci mad· 

0~SJndeki tarif dairesinde o giinli saat 14 te mlin'akid Komisyona verilmi!i 
h1ahd1r. 

Eks!ltme kapah zarf usulile ve vahidi fiat ilzerinden yaptlacaktir. 
\> Ekslltmiye girebilmek i~in isteklilerin 1125 lira muvakkat teminat 
e err.-teleri, Nafta Mlidlirlii~iinden bu i~e mahsus olmak iizere sekiz gun 
Vvel almml!? bir ehliyet vesikas1 ibraz etmesi Hiz1md1r. ( 8245 ) 

Giizel Bir ~apka Erkege ~1kbk Verir 

Viyanantn me!i!hur 

P. ve C. HABiG 
Markalarinln yeni gelen 
son modelleri en gii~ 

hegenenlerin zevki selimi

ni bile tatmin etmektedir. 

.D,.I.-~,:0:~ 

Taklidlerinden sak1.nmak ic;in ~u resimdeki markaya dikkat. 

l<ocaeli Vilayetinden : 
llP,J~~layet seferberlik i§leri ic;in c BUSCH TARLUX, veya c LiTZ 
on b.• TE!fGLAS TYP KARSOPT, veyahud c ZE!SS B!NOCTAR, marka 
ham tr durbi.in a~lk eksiltme suretile satm ahnacaktir. Beher diirbiiniin mu-
1{\inutn:n ktymeti dok~a~ be~? liradtr. ihale birincikan~un be~inci paz~rtesi 
l'edn aat on be~te V1layet Makammda yap1lacaktlr. Isteklilerin o giin zik
Veya e~ saatE' kadar 78 lira 37 bu~uk kuru§luk muvakkat teminat mektubu 
de E ~nka makbuzile vilayet makamma §artnamesini gormek istiyenlerin-
tnr ncuznen kalemine milracaatleri. ( 8544 ) 

E:ge HavzamlZ 35.000.000 kilo tNCJR 
85.000.000 kilo OZOM 

Senede 5.000.000 litre ~ARAB l fstihsal eder, bunun biiyiik bir Iosm1 

nu~RlS MARKASiLE SA TILl 
~n diinyada en biiyiik marka olan T A R t ~ mamulatmt Beyoglu 

stiklal caddesinde (PARMAKKAPI) No. 64 te bulabilirsiniz. 

~ . • 

r -Her tUriU yan1klar•, 
Kan ~abanlara, 
Tra' yaralara, 
Meme iltihablarl ve 
~atlak lart, 
Koltuk alt1 ~tbanlar~, 
Dolama, alii neler, 
~OCUKLARIN ve 
BUYUKLERiN her tiiriU 
DERi iL TiHABLARINI 

ViROZ.A 
- J ·, ' 

Sasun 

Birinci 

En t;abuk ve en emln 
bir surette 

TEDA Vi EDER. 

ViROZA 
F enni ve s1hhi bir 

CiLD MERHEMiDiR _, 
Bolgesind~ yapilacak Yol, Koprii ve 

In~aah eksiltme flam 
Binalar 

Umumi Miifettislikten: 
' 

. 1 - ~ksiltmiye. konan 1.§: Birinci Umumi Miifetti~lik mmtakas1 dahi-
lmde taknben 60 k1lometre tuli.inde c Malabadi - Pisyar • Ziyaret ol 

t . • . I' . » Y u-
~un . esv1~e ~e ~ma1. Ima att ve Hazo • Harpak - Sasun yolunun Mergi deresi 
u_zerm~ kopru ID§~Stle Sallapost, Harpi, Gerhu, Silind, Girih, Herruk, Nor
§ID~ P1syar, ~an~1g, Temok, Belan, Harbak, Sasun boyun noktas1, Kedir, 
EVIr~os ~evk~lermde karakol ve Hazo, Siyanis mevkilerinde birer kl§la 
ve S1yamste btr ah1r olmak ilzere cem'an 18 bina in~as1d1r 

Ke§if be~eli yekunu 679138,11 lirad.tr. · 
2 - ~ks1l~~e 22 bi:incikanun 938 per§embe glini.i saat 11 de Birinci 

Umum Mufetti§likte Ekslltme Komisyonu odasmda kapah zarf usulile yapl
lacaktlr. 

. 3. - Ek~ilt~e §artnamesile buna miiteferri evrak 33.96 lira bedel mu
kabtlmde ve. Dt~arba~da Birinci Umumi Miifetti§likten almabilir. 

4 - Ek~1ltmtye gtrebilmek i~in isteklilerin 30915 lira 52 kuru~luk mu
vakkat te~ma~ _vermeleri ve bu in§aatl yapabileceklerine dair Birinci 
Umumt Muf:tti~llkte!' ahnm1~ ehliyet vesikas1 ibraz etmeleri laztmd!r. 

.. c Bu eh~Iy:t . ves1.kas1 .i!rin eksiltmenin yaptlacagt giinden en az sekiz 
gu~ e~el btr tstJda I~e D1yarbaktrda Birinci Umumi Miifetti~lige milracaat 
ed1lmem ~arttlr. " Car1 sene Ticaret Odas1 vesikas1. 

5 - Isteklilerin .. t:.klif mektublanm eksiltme giinii o1an 22 btrincika
nun 938 pe:§.embe gunu saat ona kadar eksiltme komisyonu reisligme mak
buz mukabilmde vermeleri Iaztmdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul ed.ilmez. ( 8224) 

[
Bebek Bahresi Salonu .cKu; Bah~esi• 

'7' olarak at;dml,tlr. 
Kl~m bile size yaz hayat1 ya§atacak olan salonumuz geceyamnndan 

sonraya kadar a<;1kt1r 

Antalya 1Ibayhgindan : 
~ - Antalya Memleket Hastanesine muktazi roelly t rn sas1 !861 ve 

amehyathane limbas1 370 lira uzerinden ac;1k eksiltmiye konmu§ ve- tem
didi miiddet dahl edilmi§se de gene talibi 1;1kmadt~ndan miinakasadan 
kaldmlarak 30/11/938 ~ar§amba giinii saat 15 e kadar pazarh~a biralnl
ml§tll'. 

2- Masa: 
Amerikad.a Cincinnati'de Max W ocher-son Co. firmasmm Mont R. Re

idmajor Operating Table, Goepel diz, baglarile beraber komple olacakt1r. 
Lastik siingerden 1$ilte, ilzeri su ge~mez lastikten bir kthf ve ondan ba~ka ayrtca 
miislinden tkinci bir ktbfla ba§ i!rin §ilte evsafmda yashk da masa ile be
raber o1acaktlr. 
3- Lamba: 

c Crew Emergency Auxiliary Light W. 0. 2435 " ad ve numaradaki 
elekitrik cereyam kesilince otomatik olarak yanan cinsten olacakt1r. 

4 - Taliblerin muayyen giin ve saatte 334 lirallk muvakkat teminati 
yattrdlklarma dair banka makbuz veya mektubu ile birlikte Vilayet ma
kammda toplanacak olan Daimi Encilmene milracaatleri bildirilir. ( 8386) 

istanbul Ticaret ve Sanayi Odasmdan: 
Fevkalade 1, 2, 3 iincil smiflarda kayuib tacir ve ihracat~1larm 1938 

senesine aid A D R E S kitabl bastlmt~tlr. Arzu edenler Odadan tedarik 
edebilirler. ( 8360 ) 

~ile Kazas1 Korucu Elbiseleri 
SatJnalma Komisyonundan : 

1 - Kazaya bagh 46 koy korucularma evsaf1 §artnamesinde yazili ol
du~ ilzere 46 takim elbise ve mu§amba a~lk eksiltme ile almacakt1r. 

2 - Beher takim c kasket, jaket, madeni gogiis levhas1, pantalon ve 
tozluk » ile yanm mu§ambadan ibarettir. 

3 - Maaueferri.iat elbisenin muhammen fiab 940, mu§ambanm 500 
kuru§ olup mecmuu 1440 kuru~tur. 46 ki:iy it;in de muhammen fiat 662 lira 
40 kuru§tur. Miinakasa 5/12/938 pazartesi giinii saat 14 te ~iled.e Hususi 
Muhasebe Dairesinde toplanacak Komisyonca yapilacaktir. Miinakasaya i~
tirak edeceklerin muayyen saatten ~vvel Muhasebei Hususiye veznesine ya. 
tmlmi§ 49 lira 68 kuru§ pey ak~es1 makbuzile gelmeleri ve beraberlerinde 
2 inci maddede tasrih edilen elbise ve mu~ambadan hirer nilmune getir~ 
meleri lazimdir. 

4 - ~artnameyi gormek istiyenle.r Kaza Muhasebei Hususiye Memur-
lu~na miiracaat etmelidirler. ( 8522 ) 

istanbul Telefon Miidiirliigiinden : 
idare ihtiyac1 i~in mubayaasma liizum goriilen 87 add kuma§ pantalon 

ile 8 takiiD kuma§ elbise a~Ik eksiltmiye konulmu~tur. 
Muha~men bedeli 658,10 lira ve ilk teminab 50 liradtr. ~artname · ve 

niimuneleri hergiin Levaz1m Dairemizde gi:iriilebilir. !steklilerin muvakkat 
teminat makbuz veya banka mektubu ve kanuni ves-.iki ile beraber 5/12/ 
938 pazartesi giinii saat 15 te Mlidiirliik binasmda miite§ekkil Ahm Sahu 
Komisyonuna miiracaatleri. ( 8540 ) 

izmir Telefon Miidiirliigiinden : 
1 - !dare ihtiyac1 i~in muhtelif cins ve evsafta on kalem c;tplak ve kapah 

telefon tellerile galvanizli kablo talik teli ve halatl a~1k eksiltmiye 
~Ikanln:.t§tlr. 

2 - Muhammen bedeli ( 3.009) ii~ bin dokuz lirad1r. Muvakkat teminatl 
( 225.67 ) iki yiiz yirmi be§ lira altmi!? yedi kuru~ olup eksiltmesi 
9 kanunusani 1939 pazartesi giinil saat 16 c!.a izmirde Telefon Miidiir
liigu binasmdaki Satmalma Komisyonunda yap1lacakbr. 

3 - Taliblerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile kanuni 
vesaikle mezkilr giin ve saatte Komisyona miiracaatleri. 

4 - ~artnameler hergiin istanbul Telefon Mlidii;rli.igii Levaz1m Amirligi 
ile fzmir Telefon Miidiirliiklerinden paras1z verilecektir. 

c 4121» ( 8511) 

MiDE Rahats1zllklan: 
Yanma1an, mide agrtlan, ek§lliklerf, mt. 
de agtrhgi ve yemeklerden sonra biitun 
vi.icudde hissedilen ~okiintii ve agll'hk 
ne i§kence. Bu hallerin kat'i !raresi ola· MAZON Meyva T uzu: 

rak tesiri tabU olan 

Her giin evin,ze 
nete veren 

O:DIOX;{'~1t 
Istanbul i~in sab§ salonu : 

ORION • RADIO Boronkay Bela 
Istikla.l cad. No. 324/1 - Beyoglu 

Tekirdag Valiliginden : 
1 - Kapah zarf usulile eksiltmiye ~1kanlan ve ihale ·guniinde talil: 

bulunnuy?n Mal~ara · K_e~an ~o!unun 58 X 400 - 65 + 630 kilometrelei 
~rasmc!.ak1 §OSe ID§aatJ b1r ay It;mde gi:iriinecek isteklisine pazarllk suretil 
ihale edilecektir. 

2 - Ke~?if bedeli c 35287 » lira c 52 » kuru§tur. 
3 - Eksiltme pazarllk usulile yap1lacaktrr. 
4 - Bu i§e aid ~?artname vesair evrak l,lUnlardtr : 
A - Ke~if hulasa cetveli 
B - Ke§if tevsil~t cetveli 
C- Grafik 
D - Mesafeyi vesatiye cetveli 
E - Mukavele projesi 
F - Eksiltme §artnamesi 
G - Hususi ve fenni ~?artnameler 
K - Baymd!rllk i~leri gene! §al'tnamesi . 
fstiyenler bu §artnamedeki eevrakl Tekirda~ Nafta Miidiirliigiinde: 1 

alabilirler. 
5 - Pazarhk 2/11/938 tarihinden ba§lar 2/12/938 tarihine kadar dE . 

v:m e.der. Bu milddet i~inde zuhur edecek talibler Tekirda~ Daimi Er. •t . 
cumenme miiracaat ed.ebilirler. n 

6 - fsteklilerin pazarhga girebilmeleri i~ 26~7 lira muvakkat tE I · · 
minat vermeleri lazrmdl.l'. 

.. 7 - !steklilerin pazarbga i.§tirak edebilmeleti i!rin Naf1a Mudiirlii~n 
mura~aatle bu i§i yapabileceklerine dair vesika_almalan lAZI.mdtr. ( 8340 .. 

DENiZ BANK ·' 
~..-rev"'""----------- -------- -- --------------------~~~~~. 

Bugiinkii ikinci Mudanya postas1 
Bugiin saat 13.30 da Mudanyaya kalkmast liZJm gelea pasta 

bir saat teahburla saat 14.30 da kalkacakbr. 

w Muhammen bedeli, muvakkat teminatJ ve liste numaralarile clnsleri 8-§l 
g1da y~zili malzeme 22/12/1938 per~?embe giinii saat 15,30 dan itibaren list 
strast ile ve ayn ayn ihale edilmek ilzere kapah zarf usulile Ankarad 
!dare binasmda satm almacaktrr. 

Bu i§e girmek istiyenlerin her liste hizasmda ya1.1h muvakkat teminat i] • 
kanu~un tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni giln saat 14 30 a kada 
Kom1syon Reisligine vermeleri laz~md!r. ' 

~artn~eler parastz olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarp< 
§ada Tesellum ve Sevk ~efliginden dagthlacaktir. ( 8416 ~ 

I 

' ' 

' l 
. l Muhammen Muvakkat 

bedeli teminatt Liste No. Malzeme 

1 
2 
3 
4 

Cinko levha ve kiil!re ~inko 
Diiz ve dluklu galvanize sa~ 
Tel halatlar 
Kur§un levha ve kur!illn boru 
ve teneke levha 

Lira K. Lira K. 
11400 855 I • 

16509 44 1238 21 
20500 1537 50 

5376 403 20 
~ i r 

Ankara istasyonundaki kazino binas1 birinci katmda yaptmlacak te: ~ 
hin ve havalandirma tesisatl kapah zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. 

1 - Bu 1~in muhammen bedeli 4500 lirad1r: 1 

2 - istekliler bu i§e aid ~artname vesair evrala Devlet DemiryollE 1 
rmm Ankara ve Sirkeci veznelerinden 25 kuru§ mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 2/12/938 tarihinde cuma giinii saat 15 te Ankarada I , 
D. Yollan Yol Dairesinde Merkez Birinci Komisyonunca yaJ)Ilacaktir. . 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin teklif mektublarile bit 
1 

likte a§ag1da yazd-1. vesaiki ayni giin saat 14 e kadar Komisyon Reisllgm 
tevdi etmi~ olmalar1 Iaz1md.tr. 1 

A - 2490 sayth kanun ahkamma uygun 337,50 lirahk muvakkat tE 
minat. I 

B - Bu kanunun tayin ettigi vesikalar, 
C - Naf1a Vekaletinden musaddak ebliyet vesika~L 
5 - !steklilerin ehliyet vesikas1 almak iizere bu gibi i§leri ba~arnu · 

olduguna dair vesaikle birlikte en az ihale tari~den 8 giin evvel Nail. 
Vekaletine miiracaat etmeleri ve bu tarihten sonraki miiracaatlerin na 
zan itibare almmiyacagt ilan olunur. c 4818 ,. ( 8468 

1 . -Dev et Demiryollan Ikinci t!jletme Miidiirliigiinden : 
Kuma§I idare tarafmdan verilmek iizere personelimize yaptirilacak v 

muhc:mmen bedeli 23850 lira olan k1§llk tahminen 1800 takim elbise il 
900 aded paltonun hare~ ve imaliyesi i§i kapah zarf usulile eksiltmiye c;lka 
nl,mi§tlr. 

~2/12/938 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Ankara istasyonun 
?a Ikinci i~?letme binasmd.a toplanan Komisyonda ihalesi yapilacagmdaJ 
1steklilerin kanuuun tayin etigi vesikalarile 1788,75 lirahk muvakkat temi 
nat makbuz veya banka mektublarm1 ihtiva edecek tekliflerini muayyel 
saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisligine vermi~ olmalan l'a: 
ZliDdtr. 
. liiartname ve mukavele projeleri !kinci I§letme ve Sirkecideki 9 unc1 
l§letme kalemlerinden paras1z verilir. • 4839,. ( 8545 -Yerli oldugu takdirde muhammen bedeli 50 720 lira ve ecnebi mal 
oldugu takdirde muhammen bedeli 28,350,- li;a olan 170 aded baskii 
4/1/1939 ~ar~amba giinii sa,at 15,30 c!a kapah zarfusulile Ankarada !dar• 
binasmd'l satm almacakt1r. 

Bu i~e girmek istiyenlerin yerli oldugu takdirde 3,786,- ve ecnebi ol 
du~u takdirde de 2,126,25 lirahk muvakkat teminatla kanunun tayin ettig

1 

vesilt&lan ve tekliHerini ayni gun saat 14,30 a kadar Komisyon Reisligin1 
vermeleri laz1mdtr. 

Sartnameler 140 kuru§a Ankara ve Haydarp ~a veznelerinde 
tad1r. 

ahmz. Ayni zamanda KABIZLIGI defe
der. EK~!LiK ve YANMALARI gide
rerek viicude ferahbk verir. MAZON 

isim ve HOROZ markasma dikkat. 

Sall.fb ve Batmuhar7t.rt: Yunaa Nodi 
Umumt ne~rtyat' tdare erten Y 112'1 trter 

M1ldflrll: Hikmet Miinil Vl11en 
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HER BOY VE 
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VE DiGER DEMiRCi VE 
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ANKARA iS TAN 8 U L - iZ-M i R 

PASTiL HAKKI EKREM oksUrUkleri 
kokiinden kese 

-KURTULU$ 
Doktorlar , Bankacllar, Katibler, Mektebliler velhaSll biitiin 
mlirekkepli kalemle yaZl yazanlar, miirekkebin 
ceblerine akmasmdan, kurumasmdan. ve ucun 

1 ASiPiN I NEZLE • BAfi ve Difii 
AGRILARI • SOGUK ALGINLIKLARI • 

NEVRALJl • KlRlKLIK 
KlRGlNLlK - BiiTiiN AGRILARA 

,' : · I 
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bozulmasmdan kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMi 
A vrupada dahl tasdik olundu~ gibi 
Almanyanm bu icad1 miirekkebli 
kalemle yazt yazmak mee
buriyetinde olan ballo 

:Ac;llt brralcl· 
&,gt halde her ne 

$ekilde durursa dur
sun miirekkeb akmaz ve 

kurumaz. TIK.U en saltlam 
ve en. .kullan~h miirekkebll 

kalemdir. 

hakikaten bu eziyet
ten kurtarmt$tlr. 
TIKU ucu S$m
maz, bol mli
rekkeb al1· 
kuvvetli 
basllrrsa 
3-4 kop. 
va c;tka
nlabilir. 

(iitahya 

Siyahtan maada ye$il, mavi ve kl.nnm 
renkleri de ayni fiatta satllmaktadtr. Her 

yerde araymlZ. Taklidlerinden salomruz, fize
rindeki • Tilrn • m.arkasma dikkat ediniz. 

Fiab 3 lirachr. 
Deposu: Rikardo Levi Havuzlu han No. 1, fstanbul. 

Ta$raya posta ile ~onderilir. 

Belediyesinden : 
Evvelce pazarhkla almmast Han edilen Dizel motoriine aid §artname 

:iegi§tirilerek yeniden kapah zarfla miinakasaya konulmu§tur. 
1 - Santral i~in 125 beygirlik iki Dizel motorii afternatorlerile kom. 

)ile ve santtrald.a monte edilmek §artile almacaktlr. Her ikisinin muham
nen bedeli 16 bin lira ve muvakkat teminatl 1200 liradrr. 

2 - ihale 1/12/938 pergembe glinli saat 15 te Belediye Enclimeninde 
raptlacakhr. Bir saat evvel mektublarm kanuni tarifat dairesinde vesika
arile birlikte Enciimene tevdii lttzlmdtr. Bu saatten sonra verilen mektub
ar kabul edilmez, posta ile gonderilen mektublarm gecikme ve ziyamdan 
~ncumen mes'ul degildir. ;>artnameler resmi bir taleble meccanen bildi· 
·Hen adrese gonderilir. ( 8184 ) 

' ! ........................................ ~ 

·i .J! V APUR SA TI~I 
J~· TUrk Gemi Kurtarma 
; I 
I :. 

Anonim ~irketinden : 
Turk Gemi Kurtarma Anonim $irketinin Bliyiikdere Kurtarma 

gemileri istasyonunda demirli c AKBA:;l , ve c KiLYOS , gemilerinin 
buglinkli vaziyetlerile sah§I kapah zarf usulile ayn ayn arttrrmtya ko
nulmu§tur. 

1 - c AKBA!;' , gemisi muhammen bedeli yirmi dort bin yiiz alt
tn.l§ be~ Turk lirast ve ilk teminatt bin sekiz yiiz on iki Tlirk liras1 otuz 
sekiz kuru§tur. 

2 - c KiLYOS, gemisi muhammen bedeli yirmi be§ bjn dokuz yiiz 
yirmi Tlirk liras1 ve ilk teminatt bin ookuz yliz k1rk dort Turk lirasidir, 

3 - Arttlrma Ti.irk Gemi Kurtarma Anonim $irketinin Tophane
de Deniz hanmda ( Eski Denizyollan binast ) li<;iincii kattaki idare mer
kezinde medisi idare huzurunda 5/12/938 pazartesi glinii saat 11 de 
yap1lacakhr. ~irket meclisi idaresi verilen fiatlart haddi itidalde gorme
digi takdirde ihaleyi yapmamakta serbesttir. 

4 - lsteklilerin ilk teminat ve teklif mektublan ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Sirket Meclisi idare Rei_sligine verilmi§ olmahd.tr. 

5 -Her gemi ic;in ayn ayrt olarak y~ptlan §artnameler TUrk Gemi 
Kurtarma Anonim 9irketi i~Ietme 9efliginden parastz istenebilir ve 
gemiler demirli bulunduklan Biiylikdere istasyonumuzda goriilebilir. 

KENAN 

Romatizma 
agr1lar1 i.~in en 

iyi ili~t1r. 

'MCirelliht>H tlatamreri ken.o 
d i ~ubeein!M en rnuvaffak 
olunmu' bll" Modeld~· 
Son•ue~ametinilt Nf, 
hca Y'88rftart : z a ,. a fa a. 
••khk, h•fiflilc. •eO!·-~ 
h~ ve dayanrkllrrk~ 

Bil" clofcfu~fla ~idrO• 
mor.ekt• veMG of .. 
~.rate 6 000 11&7000 

keflm" Jllz'%~ 
fa-yet~ 

· l rr.~csta ~ ICep~~ 
ll'lfrn ·•ttolart. 1ca1&,~ 
ye" i!gJulma~1 

ARLON 

GOZ DOKTORU - ... 
SITKI FIRAT 

Muayenehanesini : SAM SUN' dan 
ANKARA VA nakletmi§tir. liasta· 
larm1 SABAH 9 dan ak§am 19 a 

kadar kabul eder. 
Ankara • Talas Ap, Kat 1 

Dr. Hiiseyin Salor 
Dahill hastahklar MDtehass••• 

Herglln saat 15 den it ibaren Tak· 
sim, Abide ei var1, Tarlaba~1 cad. 

.._ Atlas Apart. Tel : 43697 -

ve 

GR ' • 
I p e 

~r§l yegAne ~tare 

BIR KA'E 

Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi 
istanbul ~ubesinden \ 

19/9/ 938 farihli 5156 sayth Cumhuriyet gazetesinde 21/11/938 paz~ 
tesi glinli ihalelerinin icra ktlmacagt ilan olunan gayrimenkullerin mezk 
21/11/938 pazartesi giinli diger devair mislillli bankamtz da kapalt bulun 
cag1 cihetle ihalelerinin 15 glin temclid €dilerek 7/12/938 tarihine tesad 
eden ~ar§amba glinli saat 14 te yaptlacagt ilan olunur. ( 850' 

CAFER MUshil $ekeri 
tesiri kat'i, ahm1 kolay en iyi miishil §ekeridir. 

Biliimum eczanelerde bulunur. 

istanbul T elefon Direktorlii2iinden 
1 - idare ihtiyac1 i~in muhtelif eb'adda ( 10 ) kalem font boru 

teferruat1 kapah zarfla eksiltmiye ~Ikartlmi§ttr. 
2 - Muhall".men bedel ( 48209.20 ) liradtr. Muvakkat teminat ( 3616 

lira olup eksiltmesi 24/11/938 per§embe giinli saat ( 16 ) da Telefon M 
diirliigii binasmdaki Satmalma Komisyonunda yap1lacaktrr. 

3 - Talibler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile kanu 
vesaiki muhtevi kapah zarflarm1 o giin saat 15 e kadar mezkfu- Komisyot 
vere:ceklerdir .. 

4 - ;>artnamesi ( 241 )" kuru§ mukabilinde hergi.in Levaztm Amirli" 
rnizden almabilir. ( 7328 

Sovyet Tehnoekspot F abrikalann1n 

( M. 1) markah lliks ve zarif 
TenezzUh otomobilleri ve 

( GAZAA ) markah 
Kamyon ,aseleri 

geldi. Az sarfiyatla ~ok mesafe kateden fevkalade tasarruflu olan 
otomobilJerimiz rekabet kabul etmez dereced.e ucuzdur. 

Tiirkiye i~in sah~ deposu: Galata Tiinel civarmda Per~emli sokak No, 19 

iSMAiL HAKKI KOZACIOGLU 


