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Son Hav ad isler 

tabutu Atatürk'ün · 
lstanbullular üç gün üç gece 

önünden 

~~1 Yanında altı meşale yanan · 
ı~.aıt. yü sek rütbeli subayın 
t·!tam nöbeti beklediği tabut 
~ün ~ayrağında s~rıl~dır 
• azır11 geçışı 

Elrşarııba günü 

. şerı erımız, uyu o uye, 
ı6hnıizin lstanbula geldiği gün 
?"~ulluları kabul ettiği salonda 
a~un ve hürmet vazifelerini 

,.,Q~ı..., yapacaklar 
~~'dd Belediyesinden: kadar lise ve orta mekteplerle, halk bu ta-
~ ı\i"~,~~ l - D 1 b h d zim geçidine iştirak edeceklerdir. 
~ 6,11 

93
alil na 

0 
ima a 1 ı sda!'111 a Madde 3 - 17 ve 18 lkinciteşrin günle-

sı.~I\ ~ ~ Çarş:§ brını~ .. u un t ~~ dsa- ri de saat 1 o dan itibaren saat· 24 e kadar 
~ ... ~de t~~•da g"?1t a .funu t~f an ilkmekteplerle halk ayni veçhile ziyaret-

~•}>aretler os er~ eh fe d vr sıka lerde bulunacaklardır. 
't -\. e açı u un uru aca - Madde 4 - Bu programda yazılı teşri-

lO)' l' esr· f fala dahil mülki zevat ve teşekküller da-
~ 

1
Q ......_ • 

1 
a.ta dahil askeri zevat (sa- vetiyelerini mensub oldukları daire ve 

O,ıs 1' e~l'·f müessese şeflerinden alacaklardır. 
~ ~ -......\l ' il.ta dahil mülki zevat (sa- Madde 5 - Sarayda girilecek, çıkıla-
'i... ~ti~.. ~lar cak kapılar ve takip edilecek yollarla, 
'qf ~l ~llllaf{ ~~da Rektör, Dekan ve Pro- geçiş şekli, mahallindeki memurlar tara-\)e ~J(leri (lere Üniversite ve Yüksek fından tanzim ve işaret olunacağından 
~l l't ~ ollll.ıt saat 10,30) izdihama ve intizamsızlığa mahal verilme-
~ ~~ Ua ol anları ve öğretmenleri, su- mek için vazifedar memurların bu husus-

!tıti, \! taki~ak Üzere Harb Akademi- taki tavsiyelerine riayet olunması ve geçiş 
\ ~ , ~Saat 12 Yedek Subay Okulu ta- esnasında mutlak bir sükUnun muhafazası 

·~ı~ ll1tıhu . ) ve geçişin hiçbir suretle inkıtaa uğratılma-
(,~ -...... e:!eri İdrıyet Halk Partisi erkanı ması ve sıranın bozulmaması bilhassa rica 

t 13 •Yta}i t.are heyetleri (saat 13). olunur. 
~ ......_•~S) ' ıcari ve idari teşekküller Madde 6 - 18-11-1938 saat 24 de bite-

~ :'l'dd ~ciler ( cek olan bu tazim geçidinden sonra yapıla-
~~& e ~ _ · 13!30) cak olan cenaze merasimine ait program 
~~\~~~: Ö~Ynı gün sa~t 14 den 24 e ayrıca ilan olunacaktır. 
~J\it~~tta ~eçi g.rendiğimize rütbeli, büyük üniforma giy- salon, Ulu Önderin lstanbula 
~,~ h·· tıa~1 esnasında miş altı kumandan ihtiram ilk gelişleri esnasında, lstan
' tL · ', 'il'Uk h~ıT·· hamil nöbeti bekliyecektir. bulluları kabul buyurmuş ol
~ltı:~l'ıllllış 1

; urk bay- Ve altı oku gösteren altı dukları ilk salondur. 
L~ •erilrn~ acak, altı- meşale mütemadiyen yana- . Cenaz~n~n Ankaray!" ~~~~ Düyiik Şetfmtztn lm fotoğrnflnrı Sofyncla almmıştır. o zaman Bolgarlstanda 

batın~ bul~n~n caktır: . . • ... lı merasımı Cumartesı gunu Ata~cıııillter olnn l{nymıılmııı l\hıstnfn Kemnl bir nın~l;cli balo miinaıqcbctlle 
a buyuk Tazım geçışının yapılacagı yapılacaktır. l>u kıyafeti giynılş \ 'C kıyafet ınüsalıakasında blrlncl olmuştuı: 

I 
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Ecnebi qöt üşüyle 

Is 
Cumhurrci l iğine lsmet lnönfinün 

scçılışındt!n bütün dunya gazeteler. 
bahsctme.tte ve milli şehmıze uzur, 
makaleler tahsis eylemektedirler. ffo 
sütunlarda bu mal•alclerden parçala 
gôrecck .. ıniz. 

"lsmet lnonünü.'1 şah .. mda azimkar vr 
tecrubelı bir asker ve de\ let adamı \'e yn 
mi senehk bir harp ve sulh zamanında 

beraber çalıştığı mılıı kahramanın mukud 
der bir halefini gormekte olan Türk mılle 
tin bu intihapta bu hislenru izhar etmı,. 
tir. 

Namdar selefinin ölümünil duymakla 
de. in bir )'eise kapılan ·butun cihanın bu 
elemi, Inönünün ıdaresi altında da, mo· 
de:T Türkiyenın yapıcısı ve kurucusu ta 
rahndaıı çizılen yoldan çıkılmı)acağı em 
niyetile kı'>Illen halıfletmektedir.,, 

l'aymıs (Londra) - "Kemal Atatürk 
Turk ir.kılabının dehası. lnonü yapıcı ıy· 
dt :,amuslu bir insan olan 1 met lnönü· 
nlln bu dtin· ğu polıtıka sahasına da 
şamı dır İnönü, kom..,ınewnların düs 
marudır ve verilen teahhutlere hürmet e· 
der. 1r:önü Atatürkün eserini tak\iiye ey 
liyc tktir.1, 

ıJ net lnonul 
a ete elu 

. a l'unanimite 
ce matin 
President 

de la Republique 
turque 

• . 

Expropnı 

et n t''~ 
J. il dt t\U pN O 

ıe chiffreraient a 

(IJt. 'QTRI f\10 
fltJlltf( 

lll IJl.I' 

Parfıt • Solr ı:n'lrfrqlııfn tşmct tn!lnTindcn 

bft.hls ) n:ı ı 

Ordr - Paris, - Atatürkürı makam 
nın > Jkü herhaıı •i • :r adamın om~.::'a 
n için çok ağır görünebilir. Fakat mua·,c 
sırlarından heıhangı :..:rine nazc:ran İn 
önUnUn omuzlan ·c n daha az ağırdır. 

Ve lnönU yabancı bu~u ... -Jı<'Tı bu mem 
Jeketin tam hilsnüniyctinc itimat ede. 

bilir. 
Atatürk tarafındar. bir yı:mm nes!l 

mU::ldcti içinde viicuda getiri1en hayrete 
değer değişiklik bugün kuvvetli temel-

· ,#o~:-._;.,~~1 .. E, ' · ' . ....,........ ~ ·· ... 
, :· '"J ... I'.' ~ 4 , ,,..-&..,..: 

,.,.)'if,.,.; J ) · 
' li. . V'I 

. ı ~ • .....: • ... 

Trenden düşen 
kız 

Ufak tefek yur8 larla 
kurlufdu 

Bu sabah Sirkecide bir tren kazası ol
muo ve genç bır kız sırf bir teı:ıaduf ı 

tlceslnde muhakkak bir öllimden kurıl 
mWjtur. 

Hfidise sekize c;eyrek kala Samntyıı.. 

dan hareket eden banliyö treninde gcç
mıştir. 

Tren kalabahk olduğundan bir kısmı 

yolcular, sah!lnlıklarda durmaktadırlar. 

Trenin Sarayburnu köprllsUne yaklaştığı 
'!ırada Uçürıcll nıevk

0

i oahanhklardan bi
rinde ayakta duran \'alantln isminde 15 
yaşlarında bir kızın birdenbire muvaze
nesini kaybederek sahanlıktan basamak· 
lara ve oradan da yere yuvarlandığı g/5-
rU lmUş ve yolcular bu Ant hMise kar
şısında feryada başlamrşlardır. Tren kon 
düktörlerl bir hadise olduğunu anlıyarak 
derhal treni durdurmuşlar ve k•zcağızın 
yanma koşmuşlardır. Valantin hat boyun. 
da dUştUğU yerde dizlerinden, kolların

dan ve bazı yerlerinden yaralanmak su
retiyle bulunm~ ve derhal tedavi altı
na alınmıştır. 

Kızcağız bu kadarcık yaralarla h!dl
aeyt atlatnbllmU,ttr. 

!er üzermdcdir. 'l ürkiye inkılapla~ 
fa.ıl ve büyiık bir hisse sahibi olan tnö
nil gibi birini hi:.mete hazır bul • 
makta bir tal:he mazhardır. 

Bu suretle inkılap eserlerinin muha 
faza edileceğine :timat edilebilir. 

Dcyli Telegraf. Londra, - ''Kendi
sine yaşar.ıak azmini tekrar vermış olan 
Atatürkün ziyaından dolayı pek elim 
surette mütessir olan Türk milleti için 
memleket iradesinin kahraman, kiya· 
setli, sükOnetli ve memleket menfaat. 
terinin fedakar hadimi olan İsmet lnö 
nünün ellerine teslim edildiğini gör 
.nck hiç ~üphesiz büyük bir tesellidir.,. 

Atinaikaena • Atina - "İnönii hu· 
ı su .. i ha>•atında imtiı:ıale nümune olaca.:. 

~ir zevc ve şefkatli Lır babadtr. 1'abia. 
ten b.ıyiık bir sportu olup gençlik ve 
beden terbiyesini teşvik -:tmcktedir. 
Türkiyedeki havacuık ona çok şcyleı 
borçlu.dur.,, 

Zora - Sofya - "!sır.et tnönUnUn 
ıcraatı A tatürkünkir -'en ayn lam~-:. A · 

nadolu harbinde gcr.cral, Lczanda mü· 
nkereci, ısHihatı tatbi1 --'en hiikOme. 
tin başında idareci olan İsmet İnönü, 
AtatUrkten sonra yeni develtte bilhas 
Ja TUrl:iyenin harH siya·~!ine ve bu 
arad:ı da tah'"i"en Türk - Yunan muka 
reneti ile Balkan Aııt .. ntında en btiyült 
mevkii işgal ctmetkedir.,. 

Menaje Daten - Atina 

RARER - Atsam OO!l•.an 

Türkiyede lübe 
mensup 28000 

sporcu var 
Mevcut spor klüblEtim 1zin ade~ i 

63 n11nt~ l<ada 442 dir 
Yeii kurulan Türk spor teşkilatı u· 

mum mudürlüğüne tayin edılen Korgeııe 
ral Cemıl Tahır şehrımızde yeni teşkılfıta 
aıt temaslarda bulunmaktadır. Umum 
müdür bu temaslarile yeni teşkılatın kad· 
rosunu hazırlamaktadır. 

Hükfirnetimizin şımdiye kadar Türk 
spor kurumu teşkil~tına yardım olmak 
<nere bütçeye koyduğu muavenet tahsısa· 
tı bundan sonra yeni umum müdürlük 
bütçesinde yer alacaktır. Bu meyanda 
bu sene verilen 239,000 liralık tahsisattan 
şimdiye kadar sarfedilmenıiş kısmınırı 

yeni te~kılata devrı icap etmC"ktedir. 

Diğer taraftan, vilayt..tler ve belediye· 
ter bütçelerile cumhuriyet halk partilcrı 

il teş!~ılatı tarafından sekiz dC"rece üze· 
rinden 500 liradan 5000 liraya kadaı 

Deniz emr iyE.t · 
tcsisc.tı 

Kış dolayısile tamir 
t>d ili yor 

Denizbank deniz emni~·eti servisi bu 
sene başında, bankanın kuruluşu e:.mı· 

sında hükOmetçe satın alınarak bankay3 
devredilmiş olan Fcn~.ler idaresinin Dt" 

1 

niz fenerleri ile, millga tahlisiye umunı 

mudürlübrü tarafından, son yıllarda mŞ<ı 
edilıp şimdi bankaya geçrnis bulunan. 

l ı-·ener. radyolar istasyonları vesaır deniz 
emniyetine taalluk eden vasıtaların yak 

. !aşan kış ayları dolayısilc süratle tamın 
ne başlanmıstır • 

Esasen daimi bir itina göc:teri!en bu hi 
nalardan Rumeli fenerindeki radyolar ıs 
tasyonu binası tamir edilecektir. Aynca 
Şilenin Alacalı mevkii ile I<ilyosta da de· 
niz emniyetine taallO!> eden bazı inşaa 

tın yapılmacıına lüzum gorülmüştür. 
Bnnkanın deniz, emniyeti, senisi, eskı 

idare zamanında oldukça ihmale uğrayan , 

bılha-;sa idarenin hül:Qmetçe satın alına· 
acğ"ı anlaşılmac;ı üzerine büsbütün bakıl ' 
mnvan bu fenerle-le sair deniz emnh·etine I 
taalJQk eden binaların hcpc:ini tetkik ettir 
mekte::lir. Bunlann da icap edenleri sür 
atle tamir ettirilecektir. 

yapılan yardımların sarfı da yeni u· 
mum mudi.ırlük tarafından tanzım t:dıle· 
tektir. 

Ha'en memleketimizde faaliyette 44~ 
s;xır klubü vardır. Bunların hC"psi mü· 
secceldir. Bu klüplerde 28000 sporcu 
genç çalışmaktadır. Klüplerimız 63 mm· 
taka üzerine taksım edilmiştir. 

Yeni umum müdürlük teşkilatı ikmal 
edildikten sonra bittabi spor te~ekkülleri· 
miz ve onların toplulukları rejimin istedi· 
ği şekilde organize edilecektir. 

Vakıfl.:tırı 
sigcrta~ı 

Va 1o f ı a r ı n 1 2 m I ' y o 11 

11 ı u il ı, ali a r ı var 

Vakıflar idaresinin, ötedenberi muhtelit 
tesirler ve bılhac;sa yangınlardan vakıf· 

!arın gordüğü zararı gozonünde tutarak 
bır vakıf sigorıac:ı kurmak üzere her sene 
butçesıne k ymakta olduI,ru paı.ının mık· 

tan lCıO 000 lirayı bulmuştur. Şimdiye 

kadar senede bu işe 15000 lira kadar bır 
para tahısis edilirken bundan sonra daha 
!azla tahsis edilmesi takarrür etmiştir 

Çunkü her sene ayrılacak bu paralar bir 
mılyon lirayı bulduğu zaman \•akıflaı 

kanu.,u mucibince esas ve mülhak vakıl 
lar kendi kcr...li'erini sigorta edebilccektiı 

Bugünkü şekilde bu paranın birikmesi i· 
çin daha 60 senenin geçmesi lfizımdır. 

· Bu para tam:ımlanınca mülhak vakıf· 
larm akarları da bununla sigorta edile· 
cektır. Fakat, o zamana kadar bu akar 
lann milli si~orta şirketlerine sigortası 

yaptınlmaktaır. 

Vakınar umum müdürlüğüniln elinde. 
bugün, doğrudan doğruya \'akıf 20.ısçı 

akar vardır. Aynca mütevelliler tarafın· 

dan idare edilen mülhak vakıflarla bera· 
ber bunlann miktarı 28,344 e baliğ olmak 
tadır. Bütün bunlann mecmu kıymetlen 
12.261.485 liralıktır. Bu suretle ~eniş bir 
gelir kaynağı garanti altında bulunduru· 

I'"' ~ft 
Ticaret oc! 8 ~i ~ 

n ı n t a s fi Ye 18 >~ 
"ıs• Odaların sıı.., " 

ı nd lr Uet•e ~ 
. ıca~ 

iktisat vekaleti. §irndıye oda! 
t caret cudıyet gö .. terrnıyen 1 ~il< 

salarım bu bakundan te 

başıamıştır. al~ 

Memleketimizde Hcaret_~', ıgıl' 
J;ı~-

salarından mı.ilııın bır ·Uta.;5' 
lı bu.unmamaI,tadır. 13~ ıttrile 
bulunan ekser ucaret 0 3 ..c:ılJ' 

k3•w 
gelırlerı masraflannı bir tıı9 
\'e bunun ncuccc..ı olarak ti~ 

esasen .rl'* tercmemektedırler. .~çııv-J4 . ·· ihtır " teşkilfitrnın bugunun a!11ıısı 
bül edecek vaziyette olrıı 
ticede amıl olmaktadır. oc13ı,t! 

iktisat vekaleti ticaret ıı.ıfl ~ 
ret odalarile ticaret IJO~ıııJ1!l11' 
tadil eden bir proje ha:e hetl'il r \ 

al d f, , t bu proJ ,.tı m ~ta ır. a.m d·•rnetıl • 1~ Millet Meclisine sevı; .. 1;d) eeıe. 1 
d .ı ti . b;;• ·;n .ı ur _..,.,, a aue en .... ı;ıı~" 

d ıarı 
1• nlecek ve füti:;at o a boı-$1· 

lan tıcarct odalarının ve 1ıaıı "11

1 alacağı -:ekilde ~vvel ya~ 1;ol!l) 
" tbıl•' ile ılerb.; te5kıJatın ta 

ıacaktır. -O--: a I 'ı 
M e ! ~ t e p b' 11e ıf , ur 

Vlnslerlne f! ·ca" 
t 1 p t e o ı a ıeı1° ıı1 

ekteP ıtıı 
Bütün Türkiyede 01 çiıı e'~"1' 

tiplerde inşa edilrne~ı ı'm:ıktll r.i~ 
karar netıcesınde faP' redif· ti 

1 
ek oıe _lf, t 

ter mhayct enrn ri! ,v_*1 . rııııa (ltlJ 
mimar Sehuttenın 

513 
>tir 

larile birlikte bu hu~u ~ 
bıtırilmıştir. ·tel'ıerlt ı 

. ·ıtaJlel> •>" Maarit vek~1etı 1 
1 r iÇlrı ı-t':.ıı" 

teplerı ve ortarnekte:n: l\Ö) ~~ ,r_;,:ı 
ler ıı;;temektedır. Fa. 'Jl ol ~ oı·~ 

d,. 1ÇI e '~•· yatı! ı veya gün uz dıerıtı _1 he h3 . tll' ,: 
mekteplerin tale, 1<czrıli1< ?v<' 
tepi erin de yer 'e 3ıarı11 

·· e bıJ'\ 6 mi mıktarına gor rtı1' g 
ması: bir zanıret ola yedi ~ ~· 
Şehrimizde bund3~ıa t>t r.t'r 

ba-:hyarak bir progr edilıtl 1 
~ • c;a daJI ·•ıJ mektep binaıan ın, .,.,,fffl ıtf" 

·ı • et tttı... ııııJ ilzerinden vı aY t1!lb3 
len bu mektepler ın3 ~J / 

. t" fll'''..ı' 
memış ır. a,de O'"'...ı 

ff'\·l<ttl ~ 
Bundan sonra edi1f11 ~' ·"' 

dahi mektep ittıh3Z 3ı;a1<• J,J/I,, · 
ıınf1'11' 'J'IV"" binalar satın a . azerı 

tesbit edilecek tipler 
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etmekle 
tatürkün gösterd· u • e dün 

aay~ı
bir daha . hayr 

q '_ _Kemalist eserin ne sağlam temellere 
av'anrnı ş b u lunduğ unu anlamış olmanın 

saadeti içindeyiz . 
• t~ 

~~da bir 
't\r( b.:.r an an bulunabilmek he-

tttı~ıı~.... leneffııs , . ""ı: bu b. etmek... Ey 
ta: '>'e~~ bi UtUn bir ömre bedel 
~"• keıı ıı r and içmek içın ka-
\' " ııe e lllUt 
' litıııılznaı c~aııdın; bu kararı 
~ • ıu birde b hır tevazula geldin! 

' \Nı~ n ire 
~"<qjle Cö Yllz bin vatan-
"lldar l'llnce nckadar değiş

\aku 
r, nekadnr kendin 

mış olduğunu hangimiz, nasıl unutabili
riz? DUnkü toplantıda hntiblerden birinin 
söylediği gibi, aramızda, "göğdcsi mtan 
ve kalbi gençlik olarak" yaşıyan o, ebe
diyet içinde de ebedi genç },;alacaktır. 

Yn§nrken gençliğin en başta gelen, en 
göz kamaştıran timsaliydi. Tarih ırklara 

tescili sunan kudretin, yani gençliğin 

mabudu halinde girmiş bulunuyor. 

Mustafa Kemalin gençliği ne ihtişamlı 
bir surette temsil etmiş olduğunu, de
vamlı telkinleriyle gençliğe karşı mem
lekette ne btiyük bir itimat uyandırmı~ 
bulunduğunu anlamak için, dün, Tak

simde toplanan yUz bin İstanbulluya §ÖY: 
le bir göz gezdirmek klifiydi Bu kadın, 

erkek, asker , sivil, münevver , r ençber, 
esnaf, işçi kalabalığının, vak ur bir ses
sizlik içinde tebarüz ettirdiği ilk mana, 
gençliğin hüviyetinde Mustafa Kemale 

ibadetti. Taksim toplantısından çıkan ikin 
el ve itiraz kabul etmez mana ise, mllle
tln münevver gençliğe tam bir itimatla 
bağlanmış olmasıdır. Vatanın her tııra

fmı işlemekle meşgul bulunan 18 milyon 
Türkün içinde bu umumi itimada kayıt

sız ve şartsız iltihak etmlyecek tek Tilrk 
. bulunamaz. Münevver gençlibrimizin, 

mümessil sıfaliyle kürsUsUne çıkardığı 

bir kızımızın dediği gibi, "Mustafa Ke
malin yaktığı meşalcyi tutmıyncak tek el,, 

bulunamaz. Zlrn Türk milletinin giriştiği 

biribirinden mukaddes işlere sarılmış o
lan ellerden hiçbirine "taş olmak" mu
kadder değildir. Sarıldığı her işi ba..~ar

mak, tuttuğu her şeyi altınlaştırmak i
çin pirinden destur almış bir mill t i
çinden böylesi çıkamaz. .... "' 

Genç ses! Sende ne eihirll bir ahenk 
var. En çok işitilmiş olan, en iyi bili
nen bu ahenge bürünerek gelince bir 
"yepyeni" nln, bir ''hlç işitilmemiş" in 
heyecanını yayıyor. Hiçbir ses Mustafa 
Kemal destanını .senin gibi okuyamadı. 
lliçbir ses, bu milli matemi eenln yük
selttiğin perdelerden terennüm edemedl. 
Hiçbir ses bu acıyı senin kadar dile 
getiremedi. Hiçbir ees kadere isyanı

mızı senin kadar §ahlnndıramadı. Tam 
kalbe giden teller Uzerlnde gaşmadan 

konuşan ses, mlkrofonlarm, hoparlörlerin 
bile madcnUeştiremediği bu ses. İçten ge
len ses, senin sesin gençlik! 

Bu sesi asırlar susturamadı. Bu ses 
TilrkUn öz sesi, Mustafa Kemali bize dur
madan konuşturacak sestir. Bu ses aııır
larm sesi olacak. 

Hatırası anılırken bu sesi bir dakika 
susturabilene, tabutu 8nUnde bu sese tek 
bir hıçkırık karıştırabilene ne mutlu. 

lf. • lf. 

Bu elbette mabutlaşmak demektir: 
Türk ancak taparsa suımr. 

Nlznmcddfn Nazif 

A atürkün son 
saatlerine dai 

hatıralar • 
• 

Atatürk bu fani dünyaya gözlerini ka
patarak ebediyete intikal ettiği vakit, 
odasında yalnız doktorlar vardı. 
Aşağıda naklettiklerimiz, onların mu· 

hitlerınde anlattıklarına istinat etmekte
dir: 

Büyük Öndere, pazartesi günü bir 
ponksion yapılmıştı. Karınlarından su 
alınması üzerine, midelerinde bir bulan· 
ma hissetmişlerdir. Umumi hal yavaş ya
vaş f enalaşmrş, sah günü akşam üzeri 7 
yi 15 geçe kendilerini kaybetmişlerdir. 

Ondan sonra, vefatlarına kadar kimseyi 
tanıyacak vaziyete gelmemişler, bir tek 
söz söylememişlerdir. 

Bu suretle, bütün çarşamba gununu 
yarı baygın halde geçirmişlerdir. 

Raporlara imzalarım atan bütün dok
torlar, nöbetle, gece gündüz başı ucunda 
bekliyorlar; nabzım, kalbini, ateşini da· 
ima kontrol altında tutuyorlardı. 

Perşembe sabahı, doktor Abravaya, 
dokuza on kala - yani vefattan on beş da
kika evvel - nöbetini bitirmişti. Büyük 
hastanın başı ucundan ayrıldığı zaman, 
kalbini mukavemet ediyor \'aziyette bı
rakmıştı. Tam dışarı çıktığı sırada, vazi
fe başına yeni geçen doktor, mcslekdaşla
nru birdenbire çağırdı: 

Kalbin mukavemetinde bir ~nza hisse
dilmişti. 

Doktorlar, Şefimizin etrafını aldılar. 
Evvelki gündenberi baygın yatan Ulu 

Önder, ilk defa olarak gözlerini sıhhattey· 
miş gibi açtı. 

Her zamanki canlı, parlak nazarlarile 
doktorlara baktı. 

Bunu müteakip Atatürk bir kelime söy· 
lemeksizin vefat etmiştir. 

Önderimizin \ef~tından sonra mübarek 
naaşını gören doktorlar şöyle söylemekte· 
<lirler: 

- Yüzü gayet nurlu, fevkalade güzel 
bir ifade almıştır. 

"' .. 
Gene doktorlann muhitinden öğrenildi

ğine göre, Büyük önder, geçirdikleri ve 
gazetelerle ilan edilen büyük buhrandan 
sonra, kuvvetlenmiş değillerdi. Meyva su
yu içiyorlardı. Gazetelere bir göz atmak 
arzusunu göstermişlerdir. 

Bu sırada, devlet ve dünya işlerile de 
alakadar olmuşlar. on b~inci yıl münase
betile okunacak nutuklarında birkaç keli
me deifütirmek arzusunu göstermi~lerdi. 

"Akşam ,,dan 

• 

En azılı m:ıt"mini bu ılM'cec ,·ahar içimle geeirC'lıilen n<:il , .c cfü.iplinli gençllj;rfmlzle 
pek hnkh olnrak mo.ğruruz 

~e san ve 
ec ·sıeı·inde 

kü ce seler büyük ölünün 
ı n ı azize tahsis edildi 

Budapeşte, 13 (A.A.) - Macar tel
graf ajansı bildiriyor: 

Meb'usan ve ayan meclisleri bugün. 

kü celselerinin başlangıcını Ata türkün 
hatırasını tazize tahsis etmişlerdir. 

Meb'w;an meclisinde, Reis Kornis a· 
yağa kalkarak denıi~tir ki: 

''- Atatürk, Türkiyenin siyasi, itçi· 
mai, askeri, iktısadi, idari ve kültürel 
hayatın: baştan başd değiştirmiştir. A. 
tatürk modern bir millet yaratmış, te
rakki edebilecek bir devlet kurmuştur. 
Kendisine verilen Gazi Unvanına bi. 
hakkın liyakat kesbetmiştir. Çünkü A· 
tatürk, zaferini bütün Türk düşmanla
rına karşı 'kazanmış ve askeri dehası, 

teşkliatı kudreti sayesinde kısa bir müd
det için de vatanını parçalnamaktan 
kurtarmıştır. Büyük harpten sonra, ga· 
lip devletlerin diktatlarına karşı cesa. 

retle göğüs geren ve Sevr muahedesi
nin tezli] edici hükumlerini çiğneyen 

ilk adam o olmuştur. Atatürkün kendi 
milletinin kuvvet ve kudretine sarsıl-

maz bir imanı vardı. O, milletinin inld
şaf kabiliyetini hudutsuz görürdü. U· 
mumi harpten sonra milletin maddi ve 
manevi enerjisine siyasetini istinat et. 
tiren ilk devlet adamı o olmuştur. 

Evvela kumandan olarak memlekette 
nizamı kurmuş ve sonra milletin şefi 

o1ilrak Türklerin ruhmıda kendi kıy -
mctLrinc inan ve i an uyandırmıştır. 
Bütün bu derin inkılfip eserinin kayna· 
ğı, bu bir tek adamın hür vicdanı ve 
yapıcı kudreti ol~uştur. 

Atatürk, otorite rejimile parlamento 
rejimini telfi etmiş ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisini müessir icraatta bulu
nan bir teşrii kuvvet haline getirmiştir. 

Atatürk, bu namı hakkiyle 'kazan. 
mıştır. Çünkü milletinin hakikaten se· 
ven ve sevilen babasıydı. 

Atatürk, kurduğu devleti baş döndü· 
rÜcü bir sür'atle ter&kki ve refah yo. 
]unda ilerletmiştir. Bundan 20 sene ev. 
vcl mağlup, büyük bir kısmı ecnebi 
kuvetlerinin i gali altınd:ı ve infisah 
halinde bulun;ın bir devletten bugün 
Avrupa hudutlarından Asya hudutları· 
na kadar ckon~mik ve kültürel bir r"· 
fah nümuncsi olan, harici siya"cttc nU-

fuzlu ve bütün komuşlariyle dostça ge. 
çinen Türkiye çıkmıştır. 

Türk milletinin matemine iştirak e· 
delim ve büyük ölüyü hürmetle ana

lım.,, 

Diğer taraftan ayan meclisinde, reis 
Kont Szechenyi modem Türkiyenin 
yaratıcısı Atatürkün ölümünün Maca
ristanda uyandırdığı t eessür ve eleme 
çok heyecanlı bir Hsanla t ercüman ol. 
muş ve bütün ayan azası r eisin sözle· 
rini ayakta dinlemiştir. 

Selanik Belediye 
Meclisi 

Büyük ölUoDo hatı
rasını taziz etti 

Atinn, 13 (A. A.) - Selflnikte beledi
ye meclisi hususi bir toplantı yapmı.ı ve 
bu toplantıda AtatUrk'ün hatırasını taziz 
için bir dakika. susulduktan sonra büyük 
öIUnün evinin bulunduğu sokağa Ata
türk isminin verilmesine karar vermiştir. 

Bü~lUk Şefin en son 
hnzah fotoğrafı 

İngilizce "Tnymls'' gazetesi, AtatUr
kUn ölilmUnden bahseden diğer bir ya
zısınd:ı, gazetenin Türkiyeye tahsis etti
ği sayısında. neşredilen imzalı fotoğrafın 

Büyük Şcf'in en son imzalndığı resmi ol
duğunu işaret etmiştir. 

Diğer tnraftan, "Taymis", Türkiyeyo 
tahsis ettiği hususi nUshasındnki ynzı 

ve resimleri bir kitab halinde tekrar bas
mış ve satışa çıkarmıştır. 

Fethi Okyar 
Dü n akşam Londraya 

gitti 
DUn Ankaradan şehrimize gelen Lon

dra Büytik Elçimiz Fethi Ok~ ar, ak§am
ki ekspresle Londrayn hareket etmiştir. 

Fethi Okyann, Londra elçiliğinden çe
kilmC'sl rivayetlc>rl müna<iC'bc>tlyle İngi
liz hUk ·ıme>ti erkfmınn vedn ederek tek
rar avdet edeceği zannedilmektedir. 
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Bohemia gazetesi yazıyor: ti. İcraat adamı ols.Jl }. 111 ıP-; Atina, 12 (A.A.) - Atniki gazetesi . 
yazıyor: 

•'Atatürk bütün dünya modern tar'
hinin en büyük çehreler inden biri ol-

muştur: 

"'Büyük Türk, büyük Balkanlı, bü-
yük adam, bir 1ngil:z Biyografı onu 

haklı olarak "tııbiatın kuvveti., 
d1ye tavsif etmiştir. O, eserini tamamen 
tarsin ettikten sonra öldü. Derin bir 
matem hissediyoruz. Zira onun büyük 

faz:Ietlerini, Balkan Antantı ülküsüne 
olan muazzam hizmetini mÜ§ahe.dc ve 
tesl:it etmiştik., 

Kronos gazetesi yazıyor: 

'"Türkiye büyük şefini kaybediyor, 
faLat Yunanistan da öyle samimi bir 
biiyük dostu kaybc.:.liyor, şimdiki Türk 
- Yunan dostluğum ve tcşr~ki mesaisi. 
ni ona medyunuz. Elen mille~i Türk 
milleti ile birlikte ~tem yapmaktadrr., 

Elinil:on Mellon gazetesi diyor ki: 
'"Atatürk, ölüm'.Jınlen evvel, herkes 

tarafın C:an hürmet ve riayet edilen, 
kuvvetli, hayatiyet 111. faaliyet dclu ye· 
ni bir Türkiye yaratmak ülküsünü ta
mamen ba~ardr. Ekn milleti dost ve 
müttefik Türk milletinin derin mate 

mine tamamen iştirak etmektedir.,. 
Etncs gazetesi diyor ki: 
"Asker Must.ıfa Kemal ~ayesinde, 

Tlirkiye mu!ıakkak lıir ölümden kur
tuldu, fakat hayatı kahramanca, askeri 

iÇERDi!;: gayrette en daha kahramanca bir gay-

• Pazarlıksız satış kanunundan sonra ret olmadan kurtulamazdı; büyük diril
satıcıların ihtikar yapıp yapmadıklan tici Atatürkiin gayreti Türkiye i~rn 
hakkındaki tetkikleri ile ticaret odası, bir müellim bir matem tqkil eden ölümü, 
rapor hazırlamıştır. Rapor lktisat vcldHe- Elenler için de büyük bir ziyadır. Doıı~ 
tinde tetkik olunacak ve ona göre yeni tet ve müttefik komşu milletle yeni bü)·ük 
tirler tutulacaktır. rr..atem içinde olan Elen milleti, büyük 

• Cerrahpaşa hastanesinde göz pavi- ölünün önünde heyecan ve ihtiramla e
yonuna 70 yataklık bir bina daha ilavesi ğilmekte ve Türk - Yunan dostluğu -
kararlaştırılmıştır. nun olen kurucunun arzu ~e iradesi 

• Gayrisafi irat üzerinden vergi veren mucihince daba ziyade inkişaf ec1cce
müke1leflerüı iştigal ettilderi işlerin tes- ğine kani bulunmalıtadır., , 
bitine karar verilmiştir. İştigal nevileri Ti pos gazetesi ya.dyor: 
kazanç kanununda gösterilmemiş olan!a- .. Atatürkün Türkiyede yaptığını h\ç 

rm dereceleri ticaret odaları tarafından bir tarafta hiç b:.r l:imse y<tpma.dı. Ne 
tesbit olunacaktır. Cavou.r, ne Cromvell, ne de Vaşington .• 

• içki satan kimselerin ruhsat tezkere- Atatürktn bulduğuı:u hiç kimse bulma
leri yarından itibaren değiştirilmeye baş- dı ve At:ıtürkün yaptığmr da hiçbir 
la:ı.acak ve gelecek ayın beşinde bitecektir. kimse yapmadı. 

• Resmi dairelerin muhaberelerinde 11ham ettiği kimseler ve kendi pren-
yıldmm telgrafr kullanmamaları hakkın- siplerine göre teşkil ettiği yeni nesil 
da Dahiliye vekfıletinden bir tamim gön· onun escr:ne devam edeceklerdir. Tür
derilmiştir. Yıldrrım işareti yalnız hususi kiyenin bütün dostları bunu bekliyor.,, 

telgraflara mahsustur. Vradini gazetesi diyor ki: 
• Şehircilik mütehassısı Prost Bebek - '"Atatürk, BaTh:an yarımadası i~lerine 

fstinye yoluridan sonra Bebek - Dolma- yeni bir ~ekil vermiş olan btiyük bir 
bahçe yolunun da projesini hazırlamakta· tarihi tahavvülün ba~lıı:a amillerinden 
dır. Plan §ehir meclisinin tasdikinden biri olmu§tur. Hayatının sonuna kadar 
geçtikten sonra inaşata ba~anacaktır. Yunanistamn samimi d010tu oldu ve iki 

• Meslek erbabının tnbelA asıp asma· millet arasında te~iki mesai lüzumuna 
dıkları hususundaki kontrole devam olun- ruhunun bütün kuvvetiyle inanmı~tı. 

maktadır. Avukatların tabela asmağa Yunan mi!leti dost ve müttefik mil1: -
mecbur olmadıkları alakadar makamlara tin büyük matemine bütün kalbiyle işti-
bildirilmi~tir. 

• Maarif gelecek sene 2000 eğitmen ye
tiştirmeye karar vermiştir. Bunun için bir 
"köy tedri~at umum müdürlüğü,, kurul
ması da dü~ünülmektedir. 

• l\Iektebe devam efiniyerek kahve ve 
sinemalarda vakit geçiren t:ılebeierle bu 
sene sıkx bir mücadeleye karar verilmiştir. 
Bunun için ortarnektep ve lise hocaların
dan mürekkep komisyonlctr te~kil oluna· 
caktrr. 

15 yaşında 

çocuk 
bir 

16 Yaşındaki arkada
şını ağır yaraladı 
Dün Seflzadcbaşında cadde ortasında 

15 yaşında bir çoruk 2 kişiyi bıaçkla ya
ralamıştır. Hadise bir kadın yüzünden i
leri gelmiştir. &yazıtta kalaycı Ziyanın 
yanında çalışan 15 yaşlarında Şükrü oğ
lu Emin ile arkadaşlarınd;:ın 16 ya'.;,ların· 
da l::;mail oğlu Mehmedin aralan uzun 
müddette.nberi açıktır, bundan bir müd
det evvel yaptıkları bir kavga yüzünden 
Şülrr.i oğlu Emin Mehmcde kızgmclır. in 
tikc!m almak için ursat kollamaktadır. 

.. "'.h;,yet dün Şehzadebasmda gezerken 
Mel:m:.edi Mehmet oğlu Emin adında bir 
arkadaşile gezerken görmüş \'e derhal bı
çağını çekerek üzerine saldırmıştrr. l\Ieh
mct daha ne olduğunu anlamadan sol kü· 
fl'brl üzerınden saplanan bıçak darbeleri· 
el kanl;:ır içinde yere yu\·arlarınuştır. Bu 
vaziyet kar)Isında fl.1chmedin arkada~ı 
Mehmet oğlu Emin de carihi yakalamak 
üzere üzerine atılmış fakat ~ükru üi:tlu 
Emin bu ~<'fer bıçağım onun da arkasına 
s::ıplayarak yaralam15 \·e kaçmıştır. Et
raftan yet~enleı iki yaralıyı derhal ecza
neye götürmüslcr, t <-··1il oğlu Mehmedin 
arkasından aldığı yaralar çok tehlikeli ol
duğundan kendisi Haseki hastane~ine kal
dırılmı~tır. rvıehmet oğlu fanin de tedavi 

altına almmış ve hadiseden sonra kaçan 
küçük carih yakalanmıştır. Hadiseye müd 
deiumumi mua .. inlerinden Necati el koy· 
~ ve adliye doktoru F:m·er !\:aran has· 
aneye giderek ağır yarah Mehmedi mua· 

··f'nc dm.i"tir. Çocııf:run hayatı tehlikede· 
..:ir. 

rak eder.,, 
Katimerini ezcümle diyor ki: 
"Her memleket. milleti zafer, refah \·e 

sadet yolunda ilerleten bUyük adamları
na heykeller dikecektir. Fakat Türkiye

nin Kemal Atatürk'ün heykelinin ynpd

masında kullanılacak taşı bulmak içi.n 

dağlarını de~me~ıı karıştrrması icab ede
cektir. Zira Tiırkiyc, herkesin ha.set etti
ği bir ad::ı.ma, ve dostlarının ve düşman
lnrmın hayran olduiu bir deha adamı
n'.l., zıyaı yalnız Türk1ye için değil, btl

tün medeniyet ve dünya iı;in bir zıya 

teşkil eden bir adama malik bulunmak 
bahtiyaJ'lrğrna nail olmuştur.,, 

Eleftron Vima'dan: 

"O'nun adı, dünya tarihinin kahra
manları arasında silinmez bir ş1..kll<le ka
lacaktır. Zira §ahsiyeti kendi memleke
tinin hndudlarını aşmıştır. Yunan milleti 
onuu ölümünden samimi bir surette mü

teellimdir. Onu, hem düşman ve hem 
dost olarak tanımış olan Yunan milleti, 

kendislni bir düşman aıfatiyle nekad3.r , 

takdir etmişse bir dost olarak da o ka
dar sevmiştir .. , 

Akropolü! gazetesinden: 

"({tlıcmın ısaşaası. Atatürkiio tek fa. 
ziled ve tek §an ve şerefi değildir. O
nun haı ış zamanında yaptığr iradesinin 

kuvvetini \'e fikklerinin parl::ıklrğını da
ha ziyade ispat etmiştir. Büyiik Picr 
devrindenberi böyle bir tecrUbo yapil -
maınıştı. Atatürk on altı yılda gençlik ve 
kuvvetle dolu, kudretli, istediğini ve ne
ra;.-e gittiğini bilen yeni Türkiyeyi ya
ratmağn muvaffak olmuştur.,, 

İtahan ~aıelt !erinin yazı:ıırt 
Roma, 12 (A. A.} - Stefani ajansı 

bildiriyor: 

Bütün gazeteler Cümlıurbaşk:ım Ala

türk'ün ölümüne geniş bir yer tahsis ve 
kendiı1inin bayatı, mes::ıiııi ve yeni Tiirki

yenin in~::ısı için olan mUc::ıdelelerini 

gösteren bu makalelerine tercUme\ hal
ler ve fotoğraflar fülve etnıekte<lirler. 

Duçe tarafından tesis edilmiş olan Po
polo D"lttılıa gazetesi diyor ki: 

"Öiüm\ln, hayatmın );rmi yılını vak

fettiği ve alametleri şimdi çok yliksek 
"e l'!ağ!ıım bulunnn muazzam yapıcı faıı

Uyetin!n tnm ce\''ValiyeU içinde avladı

ğr, vatan baba.sının ziyatndan dolayr Tilr-

klyey1 mUteellim eden matem c;ok derin
dir. 

Gazele, Atatürk'lin askeri hayatını, 

inkrlfıpçı faliyctinl, politik sahneye av
detin!, dünya harbindeki mühim askeri 

faııliyctini, Gelibolu müdafasmı ve harb
den sonra Türk ordusunun kurulmasını 

hatırlattıktan sonra Türkiyenin istikl!ili 

için olan mUcadelesi üzerinde uzun uza
dıya durmaktadır. Müteakiben politik 
adam sıfatiyle olan faaliyetinden, mem
leketin otokra.-.i ve otokrasiye dayanan 
eski teşki15.tını yrkan tnkıl15.brndan, an

anele re karşı hattıhareketinden bahset
tikten sonra diğer ıslahatı o.rıuımda mil
li mildafaa kanununu. IBtin harflerinin 
ve İtalyan ve İsviçre kanunlanrıdan alı
nan "c<>za kanunu ile medeni kanunun ka
bulünü, birden fazla kadın alm:ının men
ini saymaktadır. 

Corriera Della Sem diyor kf: 
"A Latürk şahsında büttin memleketin 

politilc, ekonomik ve sosyal bUtiln eaha
larda!d faaliyetini sevk ve idare etmek
te olan bir adam, yirmi yılda Türkiyede 

yeni bir zihniyet yar&.tmr3 olan bir adam 
ölmüştllr . ., 

Ayni gazete, Atatürkün politik meha
retini bilhassa kaydettikten sonra yur
dunu barış muahedelerinln bütUn tahd1-

datmdıın kurtarmasını bildiğini ve Mon

tröde memleketi lehine olarak halle mu
vaffak olduğu boğazlar meselesini hatır
latmaktadır. 

Gazcta del ·Popolo, Atatilrk'ün bakim, 

faal, çalrşkan bir tipi temsil etmiş oldu

ğunu hatırlatarak Ataturk'ün zihniyeti
le sultanların zihniyeti arasındaki tezadı 
kaydetme ktcd i r. 

Messagero gazetesi, dünya harbinJn 
sonunda Türkiyede kalan yegane ger -

çeklik, Kafkasya Jle Akdeniz arasmda 
mütekasif ve mütecanis bir blok olan 
Türk milleti olduğunu hatrrlattıktan eo::ı
ra, Atatlirk'ün yabancılara ve· eski re
jime karii muzaffl'r kılmay1 bildiği şe

yin işte bu gerçek olduğunu kardcdiyor. 

Gazrte, inhitat etmiş bir mmr:Ickcte 
mu.isinin tarihi kıymetlerini iade eden 
Atatürk tarafından ba~arılmrş ol'ln ese
rin ehemmiyetini kaydederek dıyor ki: 

"Yalnız bu lş bile, Atatlirk admm mö." 

dern zamanların en cüretli rslahatç1far1 
ara~ına kaydedilmesi için kafidir. 
Diğer bütün mühim ttalynn gazetell'ri 

de ayni fikirde bulunmakta ve Atatürk

kün büyük çehresini asker, lnkılApçı, po
litik. sosyal ve rslahatçr faaliyetinin ışı
ğı altında göstererek yeni Türkiyenin o
nun idaresi altında elde ettiği büyük te
rakkileri kaydetmekte4ir. 

y•k J?"an•tt>!t rin=n vazı 1an 
Prag. 12 (A.A.) - Ç.T.K. ajansı bilcli

rıyor: 

Bütün Çekoslovak matbuatı Büyük Şef 
Kemal .ı\tatürkün ölümü ile Türk mille
tinin uğradığı mateme itşirak etmekte ve 
yüksek adamın kıymet biçilmiyecek kadar 
büyük olan meziyetlerini tebarüz ettir 
mektedir. Gazeteler, bilhassa Atatürkün 
vücuda getirdiği inkılaplarla Türkiyeyi 
kuV\ dlendirdiğini ve modern bir hale koy 
c.kğunu ve ayni zamanda ona beynelmi
lel sahada birinci planda bir mevki al· • mağı temin ettiğini yazmaktadırlar. Ga-
zeteler, büyük ölünün fotoğraf ve tereli· 
r·wihalini neşretmektedirler. 

Çeska Slova gazetesi şunları yazıyor: 
"Atatürkün ~ahsmda reni Türkireye 

ruh Yere.--ı bir adam kaybolmu~tur. Bu de
ıet·C' yCksek hakikatte bir adaina sahip 
cıldLıklarından dolayı Türklere gıpta et
meğe mütemayiliz. Çünkü. biz de bugün 
l\lustafa Kemalin dünya sahnl'Sinde gö
ründüğü zamanki Türkiyenin vazi} etine 
benzer bir mevkide bulunmaktayız. Ata
türk Türkiyeyi İngiliz parlamentarizm 
modeli üzerinden bir de\'let yapmış ve 
memleketinde ku\'vetli bir sanayi yarat
mıştır. llilla~a. Atatürk modern Türkiye
nin yaratıcısıdır. Türkiye dahi müslüman 
Irk aleminde bir TIUlCİze manazrası arzet

mf'ktcdir. Türkler ilelebed Atatürke min
nettar keı!acaklardır.,, 

Lidove Kovini gazetesi yazıyor: 
.. Atatürk harpten sonraki politika a.ı~ 

minin eı1 kıymettar simaları arasında 
yer almaktadır. Kara1·teri yapıcı, eleman
larla büyük bir rntanpen·erliğin vedemir· 
den bir iradenin birle~iş bir timsalidir. 
l\Iodern tarihin en yiiksek vakalarmdan 
bi.i olmak üzere Türki)·enin yeniden ha· 
yata doğması onun eseridir.,, 

LidoYe Listy gazetesi yazıyor: 
.. Atatürk ile birlikte Türk tarihinin en 

yuk~ck siması kaybolmaktadxr ... 

"Atatürk, arkasında istikbalinden kork- tin lhya ve imarını dııll bil' dl~!Jf 
dileP " nı~yan kuvvetli milli bir devlet bırakmak· komşularla takip e . p:Ş r'" 

tadır.,. 

Prager Tageblat gazetesi yazıyor: 
"T-J.! kiye Atatürkün idaresi aitında ta· 

mamt"n yenilenmiş esaslar üzerine miles
se:-ı yeni bir memleket olrnu~tur. Ve dün· 
ya politi.1<a~mda mühim bir rol oynamak· 
tadır ... 

YugOBlavyada 
Belgrad, (A.A.) - Avala ajansı 

bildiriyor: 
Dün akşamki ve bu sabalıki bütün Yu· 

goslav gazeteleri birinci sayfalarım Ata
türkiin fotoğrafım neşretmek suretile 
Türk vatanının babası olan Büyük Ada· 
mın vefatına tahsis etmektedirler. 

Gazeteler. heyecanlı cümlelerle bütün 
Türk milletinin duyduğu derin acıyı tas
vir etmektedirler. Beigrad, Zağreb. Lüb· 
liyana gazete!erile diğer büyük ~ehirlerdc 
intişar eden bütün gazeteler, sayf alann
da Atatürkün eser ve hayatını anl::ıtmak
tadırlar. 

Verme gazetesi, birçok fotoğraflar me· 
yanında Yugoslavya hükt1mdan müte
veffa Aleksandnn Atatürkle mülakatm1 
gösteren fotoğrafı neşretmektedir. Bu ga
zete aynı zamanda Yugoslav ba5vekili 
Stoyadinoviçin Ankarayı ziyareti esnasın
da Ata türkün yanında alman f oto,rrafım 
da n~:-et-ne!.tedir. 

Vreme gazetesi, neşrettiği başmakale
sinde bilhassa diyor ki : 

"Türkiyenin kederine bütiln dost ve 
müttefiJderi ve bilhassa Yugoslavya işti· 

rak etmektedir. Kral. Aleksandrm katlini 
müteakip "Seferberlik iMn edeyim mi?., 
cümlesini muhtevi bir telgraf çeken Atc1-
türlrun bu sözü Yugoslavyada hiçbir za· 
man wıutulmıyacaktır. Bu suretle Yu
goslavyada nüfuzu Avrupada olduihı gi· 
bi Asya milletleri arasında da seneden se
neye artmakta bulunan tamamile milli ve 
kudretli modem büyük Türkiyeyi vücu
da getirmiş olan Atatürkiln adını hiçbir 
zaman unutmıyacaktır.,, 

Gazete. bundan sonra. Atatürkün eser
lerini adım adım teşrih ederek makalesine 
şu suretle devam etmek"tedir: 

"Atatürk bir defa cismının topra~a 

münka1ip olacağını, fakat Cumhuriyetin 
ebedi olduğunu söylemiştir. Yugoslavya 
hükOmtti bu sözlerdeki hakikate inan· 
maktadır. Kemal Atatürkün eseri payi

.dar olacaktır .•• 
Politika gazetesi bilhassa şunları yaz

maktadır: 

"Tarih silinmez harflerle bu devlet a· 
damının adını ha.kkedecektir. Atatürk 
bir halk adamıdır. Kmlmaz azmi. kuvvet· 
li zekası ve kuweti kendisini mağlQp etti
ği mukadderatın önüne getirmiş, bu suret
le.yeni Türkiyeİıin mübdii olmuştur.,, 

Gazeteler bundan sonra, Alatürkün 
vefatı günü neşredilen resmi tebliğ ile ce· 
naze progranunı yazmaktadırlar. 

1\ 1 mau ya da 
Beriln, (A. A.) - Atatürk'ün ve

fatından bahseden Völkişf:r Beobahter 
gazeteı1I, Bilytik Devlet Adamını tazimle 
yadettikten sonrs. dıyor ki: 

"Almanya, Türk milletinin bu öl~ille
mez derecede bliyiik zıyamdan mUtevel

lid acmna snmimi olarak i§firalc etmek
tedir. 

Gıizl 1918 de ölen milletler grupu ara

amda s.zimJi bir hareketle milletini ta
hamm"il edilmez btr dikta.t'dan kurta-
ran ve bütUn dünyanın 11ayran kaldığı 

bir kalkınma yapan ilk devlet reh>i ol
muştur. Atatürk, tarihin btiyükleri ara
sında ebedi bir surette gözükecektir. 
Türk milletine yeni bir medeniyet, kuv
vetli ve feyizli yeni bir devlet miras bı
raktr. Türkiyenin, Alrnan~"ada haset edil
meksizin takdir ve teslim edilen bu mi-

rasr korumasınt temenni ediyoruz. 

lltikasiyle temin etJniştit~ ç..;. 
lri bilyük muvaffakıyetle {r11&!1, ' 

• konu ,~r 
tekrar asken bale ıııı~· 

ilah o l meselesinin ba!U... · dAııl 
En büyük asker ve bU dJI' f' 

2 •e ıı:ıı. ·~ damı 1918 den 192 ~ ~ W 
~ "b' pasifi ılt lesinde olduGU gı ı ıırı~ 

zafer dallarile tetcVVÜç' 

Homanyaıiıı _ sutilll ıl 
Bükre~. (A. A.} , 81t " .. Q 

tUrk e .r;'. ilk sayfalarını Ata ·ıtse~ 
tahsis etmekte ve hu yü mı' 

tebll _,_y 
keri ve siyası dehasını ~IJI" 

.. bdii ta ·e 
yeni Tiirkiycııin mu ·ı.ıi dd • 
da getL.--ilen eserin tarı ,/ 

det.mektedirler. •8 > 
baO _11t 

Gazeteler bundan eibY 
fotoğraf ve uzun teree1;u~ 
rederek bUyilk nd::ı.o:ı!ll ı&d~ (~ 
düd sahasındaki fe-.•1'&}1U e!~ 
yazmakta Ye Balkan sııl ıs~ 
ğı yardım üıerinde bilh9~

11 

tedirlcr. .· ıı~rett~ 
Universul gazetesı, dıiJ°f o~·; 

kalede bilyiik asker ve srt" f 
mrnın uzun uzadı~·a ı;erıs ı 
sonra şöyle yazıyor: ı:ı:ı'ıı~ 

"Atsttirk belki de~ jtOV 
' biridir· ~ 

yilk adamlarmrisn ·rlf ıtot" 
sadtk do::ıtu olan .Atatü tııığı\ıı~ 
umnmiyesinin sadık do! ~ 
mıştı:-. t ~ ~ 

Romen milleti de bil ~cJıl!l!~· 
milletine dostane tcse!lı f 

etmektedir.,, udllrD os!> 
Tiınpul gazetesi, nı ııaıedt~ 

za~iyle neşrettiği b:ışO:ıı tıtl-
. tını bll 

U:ı muıızznm faalı~-C ııırı' 
onun elde etti~ fnkrl~P 
benzediğini yazmııktadıf·e er' ,,, 

rr na~ ıe ,. 
Bu gazete şunln • urıııct blf 
"Romanya, önUnae b ğtld@ 

cühkar bfr teessürle ~r~rt~ 
kaybetmiştir. Fakat ıııııı!;I, 
dostluk ,.e sadaka!.in.l ~)-ettt f 
tedir. Türkiye de _bu \'8 cııteJ!C/ 
düşünmekte ve h1ssctnı fll 11$1 
yat bizi Atatürk'iln gere j 
ha ziyade bağlamaktadrl'~·~ ~ 

Romanya gazetesi şun eıs .J 
"Atalilrk Roman:vanıııi f'~~ • 1 ·yd. ,, 

sadık dostlarmdan b rı tl bit :4 
dakll ~ .J 

Ierin dostluklarına 88 filrıd~ ,-
1 

sel olarak ta.nm.ını§ttr· adJ ~ 
ci Cumhu.rrcisl Anka?' ıııU 
Jan Balkan antantının e.ıı Jll~ 

.. d. }?on:ıeP J,, (f 
sislerinden bırı ır. dew 
kalplerini saran matenı~eııte ~+ 

• le etıv 1 , bir kederle iştıra tııı.(111 1tJ 
-''k doS r Romanyanm bilyu ıer!Yıe t 

l!lettfği büytik sııygt hlStııı.fsııı 
hatırasrru ruhunda nıu ~ 
tedir.,, utor1''~ 
Kurentul gazetesi, ~ garııet f ı/, 
Türkiyeyi matcr'le ar ofıllıı 0ı; 
yüksek faydalara nııııb ıı.ııııf 
~ı bir rejim tçiııde bftll ~ 
yazmaktadır. N'eıııı:ı" 1 ıl 

Profesör Yorga, 
1 

t >~ ~ 
. "B" de'' e ıcu;· gazetcsınde tr neere 

türk" başlığı aitrnds ~ 
da ezcümle diyor ki: ·ıır8tı!Jll:?· 

"Fıtrattan ıısker ) ur1' pi' .· ~ 
j\tııt ol~~ 

lekten nsker olan ~!<et' ~ı· )f 
tigaline rağmen bir t' ııe rııtıc~ 
maktadır. O yaln!Z he yeti• ıı~I' 
sa olsun varılacak gıı ,-alil .J 

yeye eriştirecek d~ğ~dror= ~e r 
Vittorul gazetes• l j.ll' 11$tU ~ 

-tt·ct f 
"Esı:>riyle beşeı•J ).gtı 

f ve bS d ıı ~ .<f 
ink1lapçr, seciyCS 

1 11ıat "''(S lJl" J 

sanlara en )-"nkln ° e.ıiııcsl .• .11 ot• 
. ·n en ıcu;· ~ 

Basen şahsiycfl!ll fe.ıa t ,~ 
sonuna kadar rn11;813:ıgilll fft='ıı ~ 
nin sırrr bundadır. .etil 011 ıı''/ 
madde itibariYle kU~: ıııiltı:=tJ ~ 
nizdc birir.cl derece nrxıhtl~ ıJ. 
bulunan TtirkiY_0 ~ebilil'•ı'4ı~ et "!, 
sükiınetle derpış c k·e tıılı~~el~ 

. . S"mnııtul, A tatfırl rl" tıitvıl·.. "' mıştır. Hitler. Atatiirk'ün. maTafCakıye~- " <> ,. f" 

makal"Sı'ni atı satır. il d-":tıJ!I.~~ . .ıılı 

Hitlf'r bu hissiyatı 1933 de Bilyük 

Millet Meclisi Hariciye Encümeni Reisi 
le olan görüşmesi esnasında. ifade et-

lerinin kendisinin Nasyonal - Sosyalizm • "' ıc vv ?"" P' 

muvaffakı•-etine olan lnamnr te'-"'d et- "Romanya. bil).U dil) h~~..ı;/ 
.. .;ı , • ssilt' •Utl,,. w 

me:ıte oldug-unu bilhas:sa ka -Ae.,_·lemia. (in Un de denn tcc 1nrlt ıtDt> ,.. .... A{8 <15f 1 
tir. Türklyenin kurtuluş mücadelesi par- dern TUrkiyere .. criJl bll•_ıjt ili / 

fettt·gı-· b'u'tUn Ulkl.11 .... erııv ı lak bir nümunedir. Tilrkiyede ve Alman- . tew e" 
yada kuvvetH bir köycülük milli kuvve- mek husuı1undakı ~j!! 
tin tükenmez blr kudretidir. İki milletin der . ., r,ornıılıte !f / 
ayni politika gayeleri rneYcuttur. Ve !ndependance ' rııtqı ~ / 
dosUuklan kuvvetli ekonomik milnase- yor: tc"ı;ı ı-0 ·hte ' r' 
betlerle tarsin edilmekted:r.,, "Atatürk tarı ıı,ııısr fll ~ıı~J 

Aynf gazete diğer bir makalesinde bir milletin ııar ıcıtetiıt~rıill .;ı· · 
ı;öyle diyor: idarecisi ve rnenı fJalO{ler 

"TUrk milleti en büyilk oğlunu kaybet- 1.ırak kalacaktır . 
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Ona ağlıyor dünya 
--~. ~ olıuı11r ... eaerını lamamlamal~ te- 1 
"b er l&ıete1 1 
~ ~tinı ~er AtatUrk'ün eaer '" 
llıttlıı!ıı dost etmekle ve Romen mll-
• 

1~ııe :~iitlf'fik TUrk m1lletlnlıı 
tlithıJ &ayd ! bir heycanla f3tirak 
il :jla etmektedir. 
"l' llett·de 
~ ~~s .. iitl.etesi 

:-"'ISttt ğ· Atatürkün hayatın· 
~ da l~~azıya şöyle başlıyor: 
~ bQ}'Qk ~e hakkında verdi~ ma· 
~~iıı, bir bı: devletın sefiri Musta· 
,_ ttQulti. Cihetten talisiz olduğunu 
~it~ Mustafa Kemal Orta As
~h •tıı ın hud~tsuz geme sabalan 
~ ~ nuş fatıhın önünde hiçbir 

'at ~ ~tznecıen bulunduğu, küçük 
tı ~ ~butlınun imparatorluğu ,_· 'Y ~ara kadar idare edebildi· 
"~ kavu durun bütün bir yaz Ko 
llt'ali.~duktan sonra ertesi ya· 
· ~ ~dı. at koşturduğu devirde 

._._ k-.." C'-._ .• 
~·~ b;~ıın aksine olarak, Mus· 

' ~trin un~~orluğun ve müte
~. k6tnk bırbak·ıresı olan 8 milyon nü 
.~Yetırtde ınılletin basına geçmek 

a::.Q•• t. ka.ınuştı 
~ ~ 1931 
~:'.n elçıljı· re kadar Fransanm 
~ 1ran'"1 etmiş olan M. ~arı de 
Cftıı Atarutk .. ııca "Ekselsiyor .. gazete-
"k~ltıkt~~ hayatından ve eserlerin· 
~~ l\tauı sonra şoyle dıyor: 
~ ~t rk ıdealıst bir adamdır. 
' . bü}iik eserıer koymu~ olmasının 

"t>.....~dıt et!:"en 'P tuta'1! 1
\, ıhtira · 

~~t esJnı bılmış oh~:..ıdır. 
~ 61, Ve CUmhunyetçı olan Ata· 
~ llıınır. c ' kadar bu umdelere sadık 
,s~~si seçiıdıği günden· 
~'it ı "t aalcerı ~ üniformasını gıy-
'l' ~ kra etinın geçit resmini siyah 

~ ~~ı.lilıt barıa~~la sey~etmiştir. 
~~ tihdt · - istikbal beni hal· 
~; 1~ >'eti~r al!kadar eder. demiştı. 
~ ~i ~trne~e. izcileri talim ettir 
~ ~une geçit resmi raptır 

Jıı.... ıyet veririm 
~~ dert 1936. • • . .. 
ita.:.. tltiıili'ldt Ya kadar Fransanm An
~ dt buıunınuş olan M. Alber 
'1L ~tt. löyt a~i gazeteye bulunduğu 

lııı..~ .\ ' dıyor: 
.:'J'lUr lattırk b 
~ ,1-rda ~t?n devirlerdeki en 
~ ;,.~itsiz b' n bırıdir. Türkiyc}i ta· 
~·~~tltet ır \'aziyette iken eline al· 
~ ~ 1tUaı dt elleri ve ayakları bağlı 
~~ \'arctvletıerine teslim edilmişti. 
.29'<o dt 1~aı1' ~ ~phanesi; hükQmet 
llıııı~ 9eııtsi 11~1lznış bulunuyordu. 
~~ ı\nacı01 ~annda lstanbuldan 

aif ~U}a ıı~miş ve düşünüle-
~~ ~ ~ :u büyiJk bir i~ başlamış· 
~ ' trnuş ve bu ordu çok 
~ 'diS~lınasına rağmen 130 bin 
""I> ~ hııiı Olan vt en Yeni sillhlarla 

~ ~ Y~an ordusunu mağ· 

~~'it ediy~ltnrun nihayetinde 

k:-~ ..,.etın~k iste . 
~· M~ "l.l}ülc b' nrn ki, Atatürk bil· 
~ttır.~~i~r adam, bir siyasi dA· 
~ ~ <irkıer hakken büyük iyilikleri et· 
~İllli tir ııöııtri ıQda eskiden söyleni· 
"~ı.·" n Yanlı§ olduğunu gös-

~e 
~ llıtıra lllıaıı Jumaı de ~ 
' ~.: 1n.._ dtıe ve eserl · nden bah· l'ıı~~ ~·ıra bugij ~ en 
"-.=~ ~Hı nku Türkive hakkın· 
•c "- ~ bu YOr: • 

~~.1~ =a~~den~ ~trafında yaşı· 
~ vt Yenı bır dünvadır: 

tGıı SUih · · • tı.,..., . ~et . •çın çahsan baska 
~ ~ı ttı~\~tin gerilediğl bu· 
~ Atatutk ır dünya . 

Sa ~~1kliği vn Yakın şarktaki bu 
~tıı;~ll biıidır. ~d~. getirenlerin ba~ 
'" tıttı Olarak öl ~gu~, şeref. içind.e 

ille sa1ı ol muştur. Ycnı Türkı· 
ı •. ·~ an At · la """!la 1arından a.t~r~. zamanunızm 
111,, hiırtirıın bındır; bugün zafer 

dı.~~ "'"tıınd ş olarak kaybolmuştur. 
"" ıa ' ~ 't: (~ ·'ı> 
ta. 'tt l't> ' - Bulgar ajansı bll-

"1111, 'rtıı 1) 
'4 diyo n ııa b 

\t,._ "'~ttı " iti: ' Şrnakale!lnde ez-
.:" 1\ lllr:tıı 

'-ıı, · faka ....,.. ~anı ,. t onun ycnt TUr-
. '"il~ d '-il(' rt d a llrrıa n e rnUndemlc; bu-
~ ~:Şl)·acakttr. AtatDrk, 

Y1lk Pier'lnhı eafm· 

da büyük ıalahatçılarm yerlnl alıyor. Hiç 

bir memleket, yeni 'l'ürktyenln Atası ta
rafından baeanlan teceddUd kadar ça
buk ve o kadar derin bir teceddild gör
memif tlr. O, her taı·afta dlhl bir asker, 
mUatesna bir mlahatçı ve yurdunun kur
tarıcıaı olarak telAkld edilmektedir. Bu 
derecede insanlar asırlar iclnde yalnız 

bir defa ölUrler. eirndikl TUrklyenln ta
rihi bu müstesna devlet adamının tarihi
dir ... 

Slovo ıuetesl, direktörO mebua Ko
jubo!'un lmzuJ altında aeırettiii uzun 
bir makalede töyle deniyor: 

"AtatUrk'Un bUyUk ve ıan ve terefl• 
dolu tamı Anlı:ura kayalarının üzerinde, 
unutulmas gUnleria bir hatıraaı olarak 
silinmeı kalıyor. Burada, bu toprak üze
rinde, bizim yanıbaı,mıızda çok büyük ve 
çok kudretlJ bir adam bizim muasınmız 

olarak yapmqtır. DUpnan ordulannm 
let.llbıru bir yıldırım darbesi gibi defet
mek, baJ'Jf muahedelerlnl bir kılmç dar
besiyle yok etmeli, halifenin uırlık taht 
ve tacını bir yumruk darbesiyle ortadan 
kaldırmak, memh~ketl ralab etmek ve 
eonra ümitsiz hale dUamni olan bir mil
letin mJlll lhtiraınnı uyandırmak ve mo
dern ve medeni bir devlet yRratmalt. lşte 
gözlerimizin 6nUnde cereyan eden ve bil 
yUk bir kısmı ltlbarfyle Kemal AtatUr
!rUn aahet eseri olan mucizeler bunlar
dır. 

Buna binaen, Gladston gibi ıunlan 
söylemekte haklıyız: 

''DUnya, bu d<'rcce mllııtesna olan bu 
adamın ölUmündC'n 80nra artık eskisi 
kadar enteresan değildir.,. 

İşte, milletinin Atası, lrıhç, tildr, kalb 
ve irade adamı olan AtatUrk budur. Mil
letfntn bu bUytllr evlAdı ayni zamanda 
yirmfncl asrın da bnyUk bir yurddqıdtr.,, 

lsv,.~te 
Stokholın, 13 (A. A.) - BUtUn leveç 

matbuatı, AtatürkUa 61UmU mUnasebetl
le makaleler neırederek. onun bllytlk 
phalyet.lnl tebarlb ettirmektedirler. 

Goeteborg Handele gazetesi yazıyor: 
"Kemal AtatUrk, Osmanlı lmparator

lu~u bakaya.ar lçlııdea milli Türk devle
tini kurtarmış, :alraatl al.ııtetrıatik bir ıe
kilde raııyonelleftfrmek suretiyle iktisa
di hayatın inkişafını temia etmi§tlr. Ke
mal Atatürk eaerlni takib için sağlam bir 
eu.ıı kurarak memleketin istiklalini ya. 
ratmıı ve claimi mUdaf1Uıya hazır bulun
duğu bu lstiklAli kuvvetıeııdirm1ştir.,, 

Svenoka Dagbladet gazetesi yazıyor: 
"Kemal Atatürk TUrk vatanını tam 

bir ıekllde parçalanmaktan kurtarmıı ve 
kuvvetlJ, modem, milli bir devlet yarat
m11tır. AtatUrk, mUstebidlerln boyundu
ruğunu kırmııtır. ÖlUmUnue Türkiycnin 
Boğaziçlnde ve yakın ııarktaki vaziyeti 
öyle bir manzara arzetm~ktedir ki mU
htm meselelerin mevzubahı olduğu bir 
samanda bUyUk devletler dikkatle Anka 
raya tevcih etmektedirler.,, 

N)·a Dacltıbt Allehanda ıueteli yazı. 
yor: 

"AtatUrkUn eseri tıaertne lllr nazar 
atfedllirae, cörOlUr kl Türk devletlnln 
ba§Illda bu büyük Şef bulunduğu u ae
ae zarfında vücuda getlrdlfl eserler, 
geçmiı uırlardan daha fazla ve derin 
izler bırakmııtır. O olmasaydı modern 
Türkiye olmazdı. Onun sayesinde Türk
ler onun fevkallde eserini takip edebi
lecekler ve dünya nuannda esasen pek 
ytlkaek olan 1 ti barlarını daha fula yUk-
1elteceklerdlr.11 

Social Demokraten gazetesi yazıyor: 
.. Atatürk şüphesiz harp sonrası gelen 

diktatörlerin en dikkate değer olanıdır. 
EweJA, Türkiye}i müstakil bir millet 
mevkiini kaybetmekten kurtarmıştır. Son 
ra. yeni bir Türk devleti yaratmı~ mem· 
lekete yem bir nna}-asa, yeni bir kültür 
ve yeni bir milli ülkü vermıştir. Başka, 

başka mahiyette diktatörlükler vardır. 

Bunlardan bazılan hürriyeti boğar, bazı· 
lan da aksine olarak ıpiilete hürriret ve 
kültür verirler. Atatürk Türkiyesi bu so· 
nuncu tıpin timsalidir. Dünya hiçbir za· 
man Türkiyenin garp zihniyeti içinde ye
niden kurulması gibi heyecanlı bir dranl2 
asla şahit olmamıştu ••• 

h"içrttdt> 
Bern, 13 (A.A.) - İsviçre, Telgraf a· 

jıınsı bildiriror: lsviçre matbuatı, Atatürk 
için uzun makalcler tahsis etmekte ve o
nun muharebeden sonra mutemed bir dev 
let yapmak için dağınık Türkiyeyi yeni· 
den bir araya toplamak hususundaki m~ 
yfsfni, büyük dahill inkllaplardaki ve 

memleketi modern medeniyete intibak 
eıtirm.!!< hususundaki meziyetlerini tcba· 
rüz cttirrne!ctedirler. Gazeteler bu arada 
ls\1çre medeni kanununun Türkiyede tat· 
biki keyfiyetini de ileri sürmektedirler. 

Neue Zutcher Zeitung gazetesi yazıyor: 
Atatürk bir medeniyet menbaıydı. Tür

kiyeyi Avrupalaştırmak değil fakat,mılle
tin müdafaası, istikbali, terakkisi için ona 
haya~ olarak lazım olan unsurları vermek 
istiyordu. Atatürk ayni ıamanda Türki· 
yenin garp ile şark arasında bir köprü ol· 
masım istiyordu. Bugün hiç kimse onun 
ıslahatÇı eserine taarruza cesaret edemez. 

İn~ llt'reıle 
Londra, 13 {A.A.) - Sunday Times 

gazetesı, yüksek şahtjyetlere tahsis ettiği 
g;.indelık gazetesinde, Atatürkün Ç.anak· 
kaledeki askeri muvaffakiyetlerini hatır 
!attıktan sonra &unları ıUh·e ediyor: 

''AtatürkOn olwnüne bugün haysiyetin 
artık bir hatıradan başka bir şey olmadr 
ğı bir alemde büyük bir de•;let adamı. bü 
yük bir asker bü}•uk derecede haysiretli 
ı,ı. ~ısiyet olarak ağlanmaktadır. lngil· 
tere evvela cesur bir düşman sonra da sa· 
dık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı 
selflmlamaktadır ... 

Observer gazetesi yazıyor: 
.. Muasır hiçbir isim Atatürk adı kadar 

bil}•ük saygı telkin etmemi§tir. Atatürk 
yalnız Türkiyenin bütün hayatını değiş· 
tiren bir deha de~il fakat, beynelmilel mü· 
nasebetlerde jyilik \'e yalnız iyilik yapan 
bir adamdır . ., 

fi uda nya Heft-rlerl 
tarifesinde. y~nl 

tadilAt 
Denizbank, kış mevsiminin başlaması 

dolayısile mevsim boyunca haf tada ~ 
indirmek kararını verdiği Mudanya pos· 
talannı, Mudanya ve Bursalıların itiraz
ları üzerine tekrar her gün yaptırmala 

karar vermi&tir. 
Yeni sefer programına göre hergiln li· 

manımızdan Mudanyaya sabah saat do
kuzda bir vapur kalkacaktır. A}Tıca cu· 
martesi günleri saat 13,30 da da Murlan· 
yaya Jstanbuldan bir posta tahrik ~-citl~ 
cektir. 

Cenaze • • 
merası mı 

pı·ogrc-ı mı ·hazır 
kanun projesi buglın öjleden ıonra ) 
oıeclısin tas\ ibine arzolunacak ve kat'i 
teklini alacaktır. 

Hükumet cenaze merasimine ait mas 
raflar için meclisten 500 bin lırahk b;r 
aalihiyet almak üzere bir liyiha bazır
lamıı ve layihanın mazbatası da bu s:ı
bah saat onda topl:ınn biltçe encümeni 
trafından meclise aevkedilmiştir, Li
yiha kanunla birlikte öğleden sonr.ı 

meclisten çıkacaktır. 
Hazırlanan kanun pro1esınc göre. 

Büyük ıefin nAıı abanoz bir sandık içe 
risine konulacak ve Türk bavraklarına 
sarılarak sarayın ıneraıim salonuna 
nakledilecektir, Sar.dukanın etrafı be· 
yaz ve kırmızı güllerle sarılacaktır. 

Dört köıesinde meı'aleler yanacak 
olan ıa.duka, Uç gün müddf'tle ordu 
erkanı, kara, deniz ve hava ıubaylan, 
kız ve erkek yüksek tahsil gençliği ta· 
rafından beklenecektir, bu müddet z:ar
fından halk da büyük atalarına kaI'}J 
sen ziyaretlerini y.:ıpacaktrr. 

Cenaze, merasim baılangıcında, Ata· 
türkUn çok ıevdiği 'enerallerin ellerin
de olduğu halde kapının önündeki top 
arabasına konacak ve böylece ihtiram 
kıtaları ve hallcın iıtirak'iyle karadan 
Sarayburnuna kadar götilrlilecek ve 
bura.dan motörle Yavuz zırhhıma geçi· 
rilecektir . 

Yavuz, bUyUk ölUyU h!mil olarak 
derhal hareket ederek fzmite gidecek 
ve nlı oradan da husuıt trene naklo. 

lunarak Ankaraya gütilrillecektir. Tren, 
Derinceden Ankaraya kadar olan yolu 
glindilz geçecek ve halkın son ihtiram 
vazifesini yapması kabil olacaktır. 

Ankara meb'uıu u hemıehriıi elan 
AtatUrkün cenueıini vilayet hududun.. 
da kar§ılamak Uzere büyUk hazırlıklar 
yapılmaktadır. Vilayet, Parti ve bele· 
diye teıekklileriyle halk mümessilleri 
bu merasime ittirak edeceklerdir • 

Hariciye umumi katibi Numan Rifat 
Menemenci oğlunun reisliğinde bir hey 
et C'"n&ze meruirnine ait burrlddarla 
mctıul olmaktadır. 

Atamı m mezarının yurdun her tara
fından getirilecek topraklarla yapılma· 
sı muhtemeldir. 

Ecnehı 'BJrnr accnıelfrioin 
lt>eoısiir len 
İslanbul, 14 (A.A.) - iatanbuldaki 

bUtün ecnebi acenteler, Deniz Ticaret 
Müdürlüğune müracaat ederek büy~.'~ 
Ata türkün ölümünd•-ı duyduktan ıstı· 
tabı bildirmişler ve taziyetlerinin yük. 
sek makamlara iblağına tavaHut edil • 
mesini rica etmişlerdir. 

Deniz Ticaret Müdürlüğü kendileri
ne teşekkür ederek keyfiyeti lazımge -
lenleı:e ibtağ etmiştir. 

Çin"n ıazi\e'4İ 
Chungkin, 13 (A.A.) - Çin Harici· 

ne nazırı, Hariciye Vekilimize apğıda. 
ki taziyet ve ıempanti telgrafını gönder
miştir. 

Hariciye Vekili Eksellne Şükrü 
Saracoğlu 

ANKARA 
Kardeı Türk milletinin, bilyük yeni 

Türkiyenin babası Reisicumhur Kemal 
Atatilrkün Jahaında uğraımı \>lduğu e
lim ziyadan pek derin bir ıurctte mü -
tee11ir olara'k ekıernnsınıza hükOı:ıeti· 
min ve bUtiln Çin milltinin ve pJwmm 
en samimi taziyetlerini arzederim. 
Hataydı1 matem 
Antakya, 13 (A.A.) - Ulu Şef Ata· 

tilrkUn CSlümUnden duyulan umum! te
easeilr bütün ıiddetiyle ve acılıtiyle de
vam etmektedir. Ölüm haberinin yıldı· 
nm hızı ile Hatayın her tarafına yayıl
masından itibaren çarıılar kapanmrf, 
bayraklar matem allmeti olmak üzere, 
yanya indirilmiıtir. 

Kadm, erkek, ~oluk çocuk binlerce 
insan bUyUk lrurtancırun hazin ölUmU 
kartııında teessür yaılan dökmektedir. 
Hatayda cins ve ~ez.hep farkı olma.bı
zm bütün halk tasviri imk5nsız bir te
essilr içindedir. Ana vatanı kurtaran ve 
onu yeni baştan kurduktan aonra Tür'k 
yurdu Hatayı da istiklAline kavuıturan 
Atatürkün hatırası her Tilrk gıöi her 
Hataylmm da ebediyen blbütdt! yap· 
yacaktır. 



Kendin 'ze l}akzşacak saç 
tuvaleti seçın z 

Yazın gUzel gUnlerin.de açık havada 
ve güneşte baş açık bol bol gezdiniz .• 
Rüzgar, güneş saçlarınızın güzel rengi
ni donuklaştırdı, ipek gibi yumuşak tel· 
ler biraz sertleşti. Fakat artık yakan 
güneş ve sertleştiren rüzgar da yok ... 
Şimdi şapkanızla dolaşıyorsunuz. Son
bahar mevsimi başlarken yapılması ıa
zım bazı ufak tedbirleri de ihmal etme· 
diginizi farzediyorum: 

Mesela yazın saçlarınızı her gün fır 
çalamıyordunuz. Fakat eylülderıbe 

muntazaman her gün saçlarınızı fırça 
Januşsaruz cnlar eski güzel rengini ta 
mamiyle almışlardır. Kuruluğu gider 
mek için de arasıra besleyici ve yağlı 
bir şampuvan yaptırınız. Sabah ve ak· 
aşm saçlarınızı havalandırıyorsunuz. 

O halde kı~ için 11açlannız yenl bir 
şey istcmiyecektir. 

Fakat eğer bunlan yapmadıruzsa o 
halde bir defaya mahsus olmak üzere 
bir yerde, bir ondülasyon yaptıru .:. 
Usta bir berber ondülSsyon yaparken 

saçınızın itiyaçlarını tesbit edecek ve 
icap eden tedbirleri size söyliyecektir. 
Ondan sonra saçlarınıza bakmak kolay 
olur. 

Yeni saç tuvaletleri, her saç demeti
nin mutlaka zarif bukleler halinde ol
masını icap ettiriyor. Ön bukleler biraz 
daha kısa, arka bukleler daha uzundur. 
Bilhassa yeni modaya uyarak saçlnnızı 
yukrıya doğru taramak ve enseyi tama· 
miyle çıplak bırakmak istiyorsanız bu 
noktaya dikkat zaruridir, 

Bir defa eabit bir ondülasyon yaptır
dıktan ve saçlarınızı yukarıya doğru ta 
ramağa karar verdikten sonra günün 

icpalarma ve ruhi karakterinizin tahav
vüllerine göre tuvaletinizde bir takım 
tenevvüler, değişiklikler yapmak gayet 
kolaydır. 

Mesela bir sabah neş'e içerisinde u· 
yanıyorsunuz; ruhunuz.da dünyanın bü 
tün.ıstıraplarına meydan okuyacak bir 
kudret hissediyorsunuz. Bu neş'c içeri
sinde saçlarınızı alnınızı tamamen mey· 
dana çıkaracak §ekilclc tarayınız. Kıv· 

rımlar çok basit olsun (A şekline bakı
nız). Şakaklarınıza dökülmüş saç par· 
çaları kalmasın, arkadaki saçlar tama
miyle yukarıya doğru kaldırılnuş ve 
gizli bir tarakla tutturulmuş bulunma -
lrdır. Bu saç tuvaleti vücudunuzu 9;ıce 
ve zarif gösterir. Dar ve sa~e bir tay· 
yörle çok yakışır. 

yınız ve kenar buklelerini küçük firke
telerle tesbit ediniz. üçüncü kümeyi ö· 

ne dc-ğru tarayınız. Bu küme alnınızı 

gölgelendirecek ve bu suretle kar~ınız

dakiler yorgunluk ve kederinizi hisset· 
miyeceklcrdir. 

Gözleriniz ~e bu hafif gölge altında 
daha tatlı görünür. Bu saç tuvaleti ge· 

niş bir ruble ve bilhassa bir ev elbise· 
siyle çok iyi gider. 

Fakat eğer akşam yemeğini toplu o
larak yiyecekseniz bütün kadınlığınızı 

meydana çıkaracak bir saç tuvaleti 
~arttır. O vakit enseden itibaren saçla· 

l rınızı alnınıza doğru fırçalamakta te
reddüd etmeyiniz. (C şekline bakınız). 
Bütün kıvrımları öne gelmek üzere s:ıç 
larınızı yukarıya kaldırınız. Kıvrımlar 

ufak ve gizli firketelerle tesbit olunur. 
Profilden bakıldığı vakit bu tuvalet ka· 
dını çok gençleştirir. Geniş dekolteli 
bir gece elbisesiyle en iyi uyuş.ıbilen 
saç biçimi budur. . "' . 

Her kadının hiç ihmal edemiyeceği 

bir şey .• Tuvalet yc:pmadan evvel ayna 
önünde uzun uzun düşünmesidir. Her 
kadın aynada yüzünü hiç müsamaha et
meyerek tetkik ve nasıl bir saç şeklinin 
kendine yakışacağını hesap etmeliriir .. 
Çünkü, ancak kadının kendi kendine 
bulacağı bir tuvalet güzelliğinin oriji· 
naUiğini meydana çıkarabilir. 

Fakat herhangi bir saç tuvaletini mu
vaffakıyetle başarabilmek için de saç· 
lan iyi tutmak, her gün fırçalamak ve 

on beş günde bir defa yıkamak lazımdır 
Saçlarınızı yapmadan evvel saçlarını

za yağsız bir biriyantini bir pülveriza· 
tör ile serpmek çok faydalıdır. Bu, 
tuvalet için sarfedeceğiniz zamanı Uçte 
bir azaltacaktır. 

zdivaçta mesut 
olacak mısınız ? 

Kendi kendinizi imtihan 
edebilirsiniz 

Bunu anlamak için kendinlzl imtihan
dan geçirebilirsiniz. Aşağıda 24 sual 
vardır. Bunların herbirl iki kısmıdan iba
ret: biri A, biri B, hepsine kendinizi al
datmaya çalışmadan, gayet doğru "e -
vet" veya "ha}•ır" diye cevab verecek
siniz. 

Eğer 'A lara 20 den fazla "evet"; B 
lere de 20 den fazla ''hayır" cevabı ver
dinlzse kendinizi, mes'ut bir izdivaca 
namzet sayabilirsiniz. Cevablarmız bu 
kadarı bulmuyorsa, aradaki farka göre, 
yine hakkınızda bir hüküm verebillrs1- 1 
n1z. 

1 - A. Erkeğinizin kadın arkadaşla
nnızm üzerindeki tesiriyle, bunların o • 
nun üzerindeki tesirinden daha fazla a
lil.kadar olmadığınıza emin misiniz? 

)3. Kadın arkadaşlarınızı onun vıı.sıta
slyle kıskandırmaya çalıştınız mı? 

2 - A. Erkeğiniz üzerinde bir hfı.kim 
vaziyet takınmaktan veya onun, bir an
ne gibi, kusurlar!nı dilzeltmeye çal~
makUın kendinizi alabiliyor musunuz? 

B. Kendinizi onn karııı, hiçbir şeyde 
yanılmaz diye iddia ediyor musunuz? 

3 - A.. Evinizde bir nna veya baba
nızd'.ln birinin hfikimlyeti yok mu? 

B. Birisinin aşkını elde edemediğiniz 
için mi bun.unla evlenmeye karar verdi
niz? 

4 - A. Brkeğinlzin en ufak bir has
talığında kendisiyle alftkadar oluyor 
musunuz? 

· B. Onunla herkesin yanında, hatt! te
lefonda bile, konuşmaktan çekiniyor mu
sunuz? 

5 - A. Kendisinin sizin üzerinizde M
kl m olmasını ister misiniz? 

B. Yoksa siz mi ona hfı.kfm olmak ar
zusundasınız? 

6 - A. Sizi dclz gösterse bile onun si
z~ yardım etmC'slndC"n memnun olur mu
sunuz? 

B. Onu erkekUk noktnl nazarından kU
çUk dilşUrecek surette kendisine yardım 
etmek ister misiniz? 

7 - A. Başkalarının yanında kendisi
ni tahkir <'tmlş olmaktan çekinir misiniz? 

B. Aranızda dargınlığı silrUp gitme~ 
istemesinden dolayı kendisine kızıyor mu 
sunuz? 

8 - A. Kendisini baı;ka l'rkeklerlc 
mukayese ettiğiniz zaman bUkmUnUz o
nun lehinde mi oluyor? 

B. lı:ıminl herkesin önUnde söyleme!<
tcn çekiniyor musunuz? 

9 - A. Can sıkıcı hallerde kendlsine 
neşe verebiliyor musunuz? 

B. Yoksa siz de kendisine uyup onu 
daha fazla mı müteessir ediyorsunuz? 

10 - A. Arkada~lığınız daimi midir? 
B. Yoksa bir glln bununla, bir gün au

nunlıı. arkadaş olmayı mı tercih edersi
niz? 

11 - A. O konuşurken susar dlnleı: 

misiniz? 
B. Yoksa Jdkırdı kart§tmp onun ne 

söy liyeceğlni unutturur musunuz? 
12 - A. Miltemadlyen kendisine ta -

kılmaktan hoşlanır mısınız? 

R. Kendisine eöyliyecek bir şey bul
mak için uhninlzi zorladığınız halde ak
lınıza bir şey gelmediği olur mu? 

13 - A. Konuşurken sesinize bazı ton
lar vermek Metiniz midir? 

B. YokS3 söyledikleriniz dinlenmlye -
cek kadar durgun bir sesle midir? 

)4 - A. Başkalan konuşurken s1z söz 
başladığınız zaman bUtUn alakayı kendi
nize çekebiliyor musunuz? 

B. Herkes gülerken en fazla slzin gUl
düğilnUz mil göze çarpıyor? 

15 - A. Beğenmediğiniz kusurlarını 
değiştirmeye çalışıyor musunuz? 

B. İstemediğiniz bir işi, sırf iyidir di
ye yapabiliyor musunuz? 

16 - A. Mütemadiyen yeni elbise yap
tırmadan şık gezebiliyor musunuz? 

B. Biltün zamanınızı onun hoeuna git
mek için mi geçiriyorsunuz? 

17 - A. Kendisinin elbisesiyle, gi)in
meslyle meşgul olur musunuz? 

B. Ona kendinizce gilzel bulduğunuz 
elbiseleri mi tavsiye edersiniz? 

18 - A. Modadan ziyade kendi zevkl
B. Üzerinizdeki şeylerden birini ve ya 

tuvaletinizi beğenmediği zaman kızar ı 
mısınız? 

19 - A. Bir erkekte en fazla istediği
niz Şl'y para mıdır? 

B. İcab ederse kendi paranızı onunkiy
le birleştirmeye razı olur musunuz? 

20 - A. Paraya fazla ehemmiyet ver
memekle beraber kendisinin fazla ka • 
unmnsını ister misiniz? 

B. Kendlsh.in mUtcmadiyen size bir 
§c>y almasını ister misiniz? 

21 - A. Sizin onunla evlenme)1 men
faat için kabul ettiğinizi sanmasına razı 
olabilir misiniz? 

B. Elinize geçen parayı derhal sarfet
mek için bir arzu duyar mısınız? 

22 - A. Ev işlerinden bıkkınlık geU-

1 DIWllıı a 
ı 1 h ilece ~ 

Amas 112da içme ve sulama sııY 
meselesi halledilmElidir 

Amasyanm geçim vasrtası draat ve 
meyvacılıktır. Şimendifer hattının ikma
lini mUteaklp meyvacıhkta kayda değer 
bir inkişaf belirmiştir. "Amı.syanın el
ması,, diye memleketin her yanında u~ 
mumlleşmiş bir tabir vardrr. :Şundan da 
anlaşılır kl, Amasyanın meyvacılığında 
ön safı işgal eden ağaç mahsu!U elma
dır. 

Amasyanm genç ve kıymetli valisi Ta
lat Oncel, vfül.yctin iktısadi v&.:iyetinl, A
masyalıyı koruyup doyuracak bale yük
seltmek için son yılda bilhassa aramalar 
yapmıştır. Ve neticede bazı teşebbUsata 
~miştlr. Bu teşebbUsler meyanında 

olarak Talat Öncelin ziraat vekAlctine 
elma mevzuu üzerinde, müracaatta bu -
lunduğunu söylUyorlar. Vall bu dilekleri 
il.zerinde vekt'lletten vaad almıştır. A -
masyalılar bu vaide bUylik Umld bağla
nıış bulunuyorlar. Valinin vckfıletten ri
ca ettiği ve vektıletin valdle mukabele 
eylediği mesele eudur: 

Vekil.Jetin birkaç yerde açacağı umu
mi ıslah fldanlıklanndan birinin Amas
yada açılması. 

Hakikat halde devlet eliyle Amasya
dıı bir zirai mile SC'se vUcuda getirilmesi 
bu \'lift.yetin bilhassa elmacılığını d:ıha 

geniş mikyasta inkişaf ettirmekte bUyUk 
tesir göstcrPcc>ktir. 

Amasya elması son yıllar şöhretini 

fazlalaştırmıştır da. Niğde ve Kastamo
nu gibi meyva memleketleri buradan 

Şık ve sağı 

• 

kenar mahallelerinden biri .(lfJ 

fidan tedarik ederek nıe)"._ta 
etmektedirler. ~ 

Amasya meyvacıiığmı bU 
·ıayctlıı 

rete ulaştıran Amil, ırı . 1e 
geçmekte olan ırmaklıırdır · _.. 
ve Yeşilırmnğa karJŞan Ter!! • 

Çekerek ırmağı. ff 
Fakat bu mnııklardan ı.rv• d1I 

Uzerlnde tnmamcn ıstlfııde e ff 
tedlr. Esasen A.mıısyada içllle .. H 

ğınen 111" 
işi, suyun bolluğuna rıı kll 
dir. Jçme suyu, dahiliye ved 
raya konmuştur. 939 - 940 ..;yı• 
lecektl. Uıkin sulama ı.şl 
Tenı akan nehri Uzerindelti rlJS 
nm ve Çekerek ırmağı ozeği 
diklen ovasının imtldad etti 1.,.ı 
lnr umum mildilrIUğünce ts~ıııııa' 
masına başlanmıştır. Ancak ff 
ll halinde işe girl~ilerek lr'la 
modernize edilecek ve i§te ~ 
vad:ın beklenen asıl ve esn5 

almak mUmkUn olacaktır. 
Buna rağmen Amasyadll uıııf 

Uzerlnde son zamanlarda ulll 
d' e dişe uyanmıştır. Bu en ı..ş ~l 

hayatiyeti üzerinde bU)'Ük d 
r w ·ıa'-'eti ): eşllırmagın Tokat \~ "' ~ 

barajla §lşirilerek ••J{azo,"a'~ıı ıı• 
nrn sulanacağı bakkındn e~ııdıı.t ~ 
den doğmuştur. VekAl<'te Ult bu"° 
eden bu haklı endişede kO'<rdır· l'ıl 

1 \'B tUn Amasyalrnm hisse~ ı~ceğıti'' 
zua da yarınki yazıındn 11 o81J11 

JI. 

Terzi ev ne ko-arıar 
Herkese elverişli fiyatla veresiye nmamele . I 

( Niko lliristidis ve ortakları miiessescsı) 
1 
atı 'fJD· 

Sııltanlıamam Caı~~ 

ıd''' df 
rlr misiniz? sun uz? cıere ıJ!f 

B. Jzdh•aç hayatını yalnız bir aşk hıı- 24 - A. Kam dilşU~c ,.crcb 
yatı olarak mı düşünüyorsunuz? mnn kendisine cesıırc ~ 

23 - A. Fikirl€'rinl derhal değiştir - nlz? bilO o~l l 
mC'sinl snkin kar§ılıyabilir misiniz? 

B. Hakkınızda çıkarılan dediko1ular:ı 

karşı gülmekle mukabele edemiyor mu-

B. Sizin hakkınızd!l ıe6e 
. - :ırııtıtlı 

ni ffi('S'ul hİS!lettı'il z, 
ye çalışır mısınız 1 

Fakat sabah kalkarken kendinizi bi· 
nz yoreu.n. biraz kederli hissediyorsa· 
nız .. Saçlarınızı daha fazla bukleli ola· 
rak tımıyınız. (B. ~ekrne bakınız). 

S.•;la·ınız Uç kümede toplans n, yan· 
!ardaki kümeleri arkaya doğru fırçala. 

~.;;,_~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---



nam-u.w,.._ 

sıerini gizleyen 
ı .. jön ·prör11iye 

"kken çok yalan söyler, hayalT vakalar icat 
"''•;insanları aldatmak en büyük zevklymışı 

Pol Ktmı&o; filmlnindın birln4ı: P'tu1tlufu 

dulu ıibi tatmin edebileceli kanaatinde-! Hayatta pyesl bQyQk bir atkla sar
dir. Hattl natüralist bir insanın geceleri stlmaktır. Böyle bir fırsat zuhur ettili za· 
barda sabahlara kadar ~lencesinde bir man icap ederse meslelini de fedadan çe-

LL. mahzur olmadığını söylüyor. kinmiyeceğini illve ediyor. 
,~. Jean-4te • Lm' ----------------------

' 
3Cadisetu,fildtlu 

" Doğu ellerine girerken 
ilk müsbet intibalar ,, 

Rasim ADASAL 
1 MPARATORLUK devrinde Adeta 

yan bedevi bir hayat yapmI§ o
lan en uzak prk illerimizde Cumhuriyet 
rejiminin medeniyet saçıcı eli yeti§ip de 
t,ren yollan ve rahat peler yapılmaya 

ballandıktan aonra doluyu batıdan ayır
mak ve qiklr bir snur çizmek güçtür ve 
hattl dallar tamamile karla örtfilmedikçe 
imklnsmiır diyebilirim. Bir zamanlar dar 
geçitlerinde ve yüksek tepelerinde hergün 
kış kurbanları eksilmiyen ve Trabzondan 
Erzuruma kadar haftalarca kervanlarla 
gidilebilen bu güzel ve geniı yurt köoele
rinde 1\1 anda bile kar yüzü görmüyor ve 
Istanbulun Aksaray gibi en kuytu ve rüz· 
gArlardan mahfuz olan mahallerinde soba
ların yandığını ve fasılasız yağmurlarm 

ortalıla bir kasvet manzarası verdili pı 
mevsimde sırtımda palto olmaflığı halde 
güneşli bir beldenin, tirin Erzurumun 90'" 

l~aklarmda Q§ümeden gezinebiliyorum. 
Buraya geleli qalJ yukarı bir ay oldu 

v.; bu mQddet zarfında ancak iki üç defa 
ve çok kısa bir zaman için göklerin bu· 
lutlarla örtüldülünü gördüm. Şarkı bilmi· 
yenler ve daha dolnısu hiç görmiyenler 
beni Zigana ve Kop dallarının heybeti 
ve tipilerile korkutuyorlar ve Istanbuldan 
biran önce hareket etmek tavsiyesinde 
bulıınuyorlardı. Muhakkak ki bu her iki 
dal tabit manzaraları itibarile çok hey· 
betlidir ve hele hesapsız yol zikzaklarile 
tepesine ~ çdalan Dlelhur Zigana gil· 
zel Isviçre hasretini ~eri tiir ve gii· 
ıc~uk dunuJarjle doyuracak kadar bir 
tabiat phe9erldir. 

Ben bu cllll1an geçerkeD kar tipisi gör
medim; çQntQ yeni duyduluma göre pr· 
km en gönOİ açıa ve gOnef}i mevsimi aon 
bahari)'IDll; fakat yolda ve çok kısa mesa· 
felerde rastıadığım emniyet tertibatile kı· 

şın kalbi sayılan şubat ayında bile tabiatin 
bu tehlikeli geçitlerinden hiç korkmadan 
ıeçmenin artık bir mesele tqkil etmediii· 
ni anladım. Bir kere devletin bQyijk feda· 
klrlıldarla yaptırdİP transit yolu, dolu 
ilinin phdamannı tqkil edecek kadar 
mükemmeldir ve dağ kısımlarında sılJ

naklar ve sıhht teşlrilAt, yol pşırtıa 

tipiler esnasında felaketzedeleri aydınla· 
tacak levhalı yüksek direkler vesaire gö· 
rüyoruz. Esasen Trabzondan Erzuruma 
ve ileri maveralara kadar seyahat konfor
lu ve rahat nafıa otobüslerile yapıldılma 

göre prkta mesafe mefhumu kalmamq 
ve memleketi uzaktan tanıyanların bed· 
bint felsefelerine bile yer bırakmamıştır. 

Trabzon • Erzurum arası qalı yukarı 
üçyüz elli kilometredir; ve bu mesafeyi 
muntazam postalar halinde i.Uyen ve u· 
cuz bir tarife ile en alır efY&yJ dahi nak· 
leden mükemmel otobüslerle bir günde 
katettim. Kı§ID ıünlerin kısabiı dolayı· 
sile ve yolcuların da istirahatleri nazan 
itibara alınarak hareket gününün gecesi 
Bayburt kasabasında g~lir ve ertesi 
gün de öğleyin Erıuruma vanlır. Yakında 
bazı dal k~erinde ve meyilli yol kısım· 
larında biriken karları temizliyecek ve 
"81ıtacak olan makinelerin de faaliyet.: 
geçeceklerini duydum. 
Şimdi düşünüyordum; vaktile dedele

rimiz ve hattl babalanmD Istanbuld 1 

Emıruma belki de bir aya yakın bir za· 
man içinde gidebiliyorlar ve geri rejim· 
lerin bir türlü yenerrwlikleri bunca tabii 
gilçlüklere ra1men karlı dal ;Wkaların· 
d.ı ve hudut boylarmda nk~ kahraman· 
lıklarla dünyaya meydan okuyorlardı. 
Halbuki bugün İstanbul· Erzurum araSI 
<~olru deniz postaları ve mükemmel o+~. 
büs servislerile Qç güne inmiltir; ıat n 
bir seneden de az bir müddet sonra mede
niyet ve hakikt cumhuriyet müjdecisi ola· 
rak Erzuruma girecek olan tren artık pe1: 

müstesna kafalar için bir heya}A teşkil e
den prk korkusunu büsbütün dağıtaca'c 
ve tabiatin bütün verimli nimetlerini si· 
nesinde tapyan bu tirin yurt köşelerinin 
hakild cıemıet diyarlan olduklarını daha 
yakından tanıtacaktır. 

Erzurumda kqm karlı fakat zevk ve 
neşe içinde geçtiğini ve sıfırın altındakı 

derecelerde bile sabahlan zinde kalkıldığı
nı muhitimden duyuyorum. Zaten kış me
dent Avrupa §ehirlerinde çok makbul sa· 
yılan V:! eğlenceleri, sporlan ile gençliği 

cua ve burup aetireıı bir ~· 
Cumhuriyet rejiminin, &~ esertea 

yükselen fasılam inpat ve gayretlerle 
Erzuruma, prkm güzelliğine doyulmıyan 
bir çiçekçi manzarası vermeğe azmettiğini 
görüyorum. Adnn adım inkipfmı takip 
ettiğim bu güzel ve tarih! beldeden kari· 
lerime bütün intıbalanmı r:zabileceğiı i 
umuyorum ve ben kendi hesabıma bu ee
hirde çalıpn bir vatanda' olmakla ba,bti· 
yarım. 

Yapı işleri tUloı 

~ lobiauıydl .., dlln- F .. 
ka dallık manzara· r a n S 1 l S f n e m a Sa n ay 11 1 - İstekli çıkmamıı olan Ermrumda Grup inpatınm ikmali ıene ayni l8l1larla 

..:.....__ ~ vıaa ve kinli ı 9 s 9 Ne v yor k se ral s 1 n e bU yak ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkanlmı§tır. Ketif bedeli 245,983 lira 49 kurut-

Nafıa Vekaletinden • 
• 

~ ı...ı...::._ ~ arkada§la· ft 

~s.~ _oyunlarma kıy met veriyor tur. 2 -Eksiltme28·11-938pazartesi gQnü saat 16 da Nafia veWeti yapı itleri S-
~ ltendısıle konupn Fransada filmlerin propaganda llemin- lraynalrlannı, 4limlnimiıira •uauaırı 14- i.:ıne komisyonu odasında yapılacaktır. 
~tıror: deki ehemmiyeti nihayet kabul edildi: Fran boratuvarlardaki muvalfakiyıtli ,akprsa- 3 _Eksiltme prtııamesi ve buna mQteferıi evrak 6 lint.15 kunıf bedel mukabl· 

lll':ı..""..:ı'b...11ıo. ~ _ yoktu. Biraz sa, önümüzdeki mayısta açılacak olan Zarım, yurdumuzun 4bidtlmni sinema sa- tinde Yapı i§leri umum müdürlüğünden alınabilir • 
. ~·'il JaJ .. ~ kız ne erkek kar- 1939 Nevyork beyııelmilel sergisine, ser yuindı ttbarüı tttirecıfiı. 4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13,549 lira 17 kuııqluk muvakkat te-
Det~ Çok hürmet ginin mutena bir köşe inde hazırlanmak Fraruanın lıayatına ait °" lıadar film minat vermeleri ve Nafia vekfiletinden alınmı, ehliyet vesikaşı göstermeleri 11.zım-

lim anneme ço- ta olan çok lüks bir paviyonla iştirak e- lıazırlanmaktadır. Bunlardan abşka Amı- dır. Bu vesika eksiltmenin yapılacait günden en az sekiz gün evvel bir istida ile Na· 
~ bahsetmek ister, decektir. Çok güzel bir ~kilde hamlan· rilran ti/li filmin rıvriltctli gibi, Fransu fia veklletine müracaatlan ve istidalannaen az bir kalemde 150.000 lira kıymetinde 

-..:._,,-.. '-konu ba§lıyamaıdm>. makta olan salonlarda tnemleketin bütün sinımaı lıaklıında katı "' dolru bir lıü- bu i~ benzer bir i' yaptııma dair işi yaptıran idarelerden alınmıl vesika iliştirilme
te, ~caimı zaman zenginlikleri ve bütün ticaret vasıtaları lrüm vniltbilmesi ipn m ıslıi vı m yeni si muktazidir. Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunımyanlar eksiltmeye giremi· 

\ ~ muammı bir DekiJde teşhir edileceği gibi, fttJTilmit filmlndm raihnumln lı•nrlan- yeceklerdir. 

~-.;_~Jttl ~eştim. Ah· husust ve mükellef bir salonda da Fransız ması film dmillnindm istın•i§tir. 5 _İstekliler teklif mektuplarmı ihalegünil olan 28·11-938 pazartesi gQnQ saat 
~·~ ~k sevindir filmleri seyircilerin takdir nazarına arzo- Sngiyı i11ınr,,,,.,...to olan bütün jiln&· J5 e kadat eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

a. ~ ortan en bahsede- lunacaktır. Bu hususu temin için, mec- inin musilıisi "dtlnli Franm SOfllllt- Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4707) (8194)ı 
~ çıkmasına listen, hariciyeden birer aza ile, güzel sa· k41ları tarafındora bcstıltn'"'lıttdir." --------------------------

~unun için bir natlar, turizm i'leri ve Fransız film kum· Diğer taraftan öğrenildiğine göre miJU 
4' >G....~ kalır e &çmam. Ha· panyaları mümessillerinden mürekkep turizm komitesince Nevyork sergisinde 
~ beııİ Ve tabii ki hissi- bir heyet daha şimdiden büyük bir prog· Fransız sinemacılığına mühim bir mevki 

~bili etmem .. Ne de ram hazırlamaktadırlar. verilmektedir. Hazırlanmış olan seyahat 
~ h1an Yor musunuz, Harattan alınacak filmlerin hazırlan· filmleri Fransuların emrine verildiği gibi 
~ ı~er, hayalf va· ması için büyük krediler açılmıştır. Fransızlann bir çok filmlerinin de adap-

li'aqt ..... aldatmak en Fransız grupu komiserine vekalet eden tasyonuna şimdiden karar verilmişti. 
\...~ ~ "" itiyadımd3n M. G. de Launay bu hususta fikri so· 
~ 111t cb.ı.._ _ rulduğu zaman şunları söylemiştir: Fransız sinemacılılmm Amerikadan 
~~~ tiyatrodan ye "Nevyorlt btyntlmiltl sngisindt Fran- eski oldufunu izah için "Trenin gara gi· 
.:..."""ine ~ıli yapıyordum. sız sinemaına l4yılt oldulu lr~ymtt vni· rişi .. isimli eski film de gösterilecektir. 

~~\atat ~lınış, aktörlüğe ltctklir. Hazırlanmakta olan fılmln sayı· Bu şekilde hazırlanmakta olan muaz· 
S~, ~ e:' kavgalarından sinde Amniltalıların hakkımızda besle- ~ bir program sayesinde Fransız lle
~ -.; fha~t Pi ın. Kraliçe Adri dilrlni yanlt1 fikirlni költündm yılraca- mi Amerikaya daha iyi tanrtılacak ve da· 

'-_~de roıYtsierde figüranlık fız. Amnikanın henüz lıayal olaralı dü- ·ha sıkı bir dostluk temin olunacaktır. 
.. ~ fıbn~ldıktan sonra şündülrlninin hakilrat oldufunu anlata- Amerika ile Fransa arasında işliyen 
t........ 1 ıne angaje edil· calız... Bu şekilde bütün gözlnin Fran· büyük gemilerde de Fransız filmleri gös-
~bir •rtist saya dönmesi imkdmm buluyoruı. Hi' terilecektir. 
~ 1M.1-.01rna~ına ralmen ,;ıplıeıiı Ammlıalıüır biıi tanımıyorlar. Nihayet Franaanm da yabana memle
~~;~~- fnsanm Diln /Nlviyonlardt1 dt1 muoalfakiyttltri- ketlerdeld propagandm bu tekilde bal" 

·-·-ona llzmı ol· miıi. •nıldıtinıWn """"1riıini. tabii lamll olUJOt. 

T~RE· l p~ ... '. -~~ 
ı~ .. ıu~·· .. 
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t.vrupn muhklltlnl m!lğtfıb 

!ngtltere milli takımının, Avı-upa muh· 
tellti karşısında kazand.gı parmk g U

biyet hakkında yazı yuzrı.n bilttin futool 
mUtehcıssıslan, lııgılızlcr tarafından tat
bik edilen "\V, M.'' taktitinin vuzuh VP. 

mUessirllğini bllhnssl tebarUz ettirmiş
lerdir. Biz müteaddit defa ar, bu takti
mcsolelcri hakkınd.:ı.ld noktal nazarımızı 

lzab etmiştik. Bunlar, blzcu ikinci dere
co chemmiyeU haiz olup, daha iptidai ve 
e531lı hakikatler olnn teknik ve atletik 
hakikatler önUnde silinmcğe mahküm -
dur. I<'nkat mademki herkes, bu meşhur 
maç milnasebctile taktikten bahsediyor, 
ibız de buna temas euelım. 

Umumiyet ıtib:ırl) le •l\V. M." namı ve
l'ilen !ormUIU mUdafna edenler, bılnassa, 
oyuncuların sahadaki şematik vnzlyetlc
rtni ve bunun tcdafUi tesirin) methedl-
7orlar. Bu formUlün bilhassa ''markaj., 
d.aki, yanı her şeyden evvel, rakip takı-
1111 tP.şkll eden oyunculardan herbirini iş 

göremiyccek bir hale &ctlr •rek rakip o

yunu bozmnktnkl mUC'~~irli~ ileri stirU. 
lUyor. Şunu itiraf etmek lüzrır.dır ki, he.· 
muhacımin karşısına bu işte ihtisn' kC'S· 
betmiş bir m ıarı dikmek koyfive•ı. bU
tnn htkum t" h 'i ' rı i f"S"'Qınıfan yık. 

ırıat;a ve hile.um hallını "slcrilizo' etme-

A \'I lfl>a mı"ıtrll'lnln il 1 ~fü:lcle oyunru
·ı: merktır1 muluu·im Piola \·e kaleci 

Oli\lerl 

Avtupa maçından sonra 

münakaşalar 
\"azan: Mourfce Peffer "oru 

ğe miısaltllr. "W. M." ln tenkide uğn
yan tarafı işte budur. 

Aşağı ylıknrı yalnız !ngil!zler tarafın
dan kabul edilen bu metodun, modern 
fut bolün veçhesi il zerinde bliyUk blı te
sl ri olduğu muhakkaktır. Bu sayede iki 
ekip, yekdlğcrıne karşı bloke edilir, milş
terPk 'hareketler yıkılır ve ekip d11 CllO

ları, ferdler arasında (ikişer ikişer) dU
ellolnr haline gelir. Fakat itiraf etmu 
lüzımdır ki, netice itibariyle, futbol o
yunu, Lu son scnrlcr zarfında, daha at
letik ve buna rağınen daha lpUdat bir 
şekıl almıştır. 

Avr•ıım•ılarııı ınkı'ğl 

muııacımlere, tedafüi rol oynatılmış ve 
bunlara, rakip iç oyuncuları marke ~t
mek vazı fesi venlmiştir. Bunun neticesi 
:->lnrak da, içlere dalma, uzaktan muba
clmleri idare edecek ve açıklara uzun ve 
isabetli paslar dağıtacak kabiliyette ma
hir "klA.s" oyuncuları koymnk lüzumu 
hlisıl olmuştur. Fakat her tak1m, hiç 
şUplıesiz, bu vazifeyi gördl.rebllccek, 
Mcazza ve Ferrerl gibi bUyUk oyuncula
ra malik değildir. 

"W. M." taktiğine gelince, burada bi
lakis, rakip içleri gözetlemek vazüesi, 
yan hnflara verilmiştir. Böylelikle y.m 
haflar. merkez muavinle muhacimlerin 
çok yanında oynamak mecburiyetinde 
k'ılarak, onlara daha milessir bir şe>kilde 
yardım etmek lmkfı.rıını buluyorlar. tç. 
lcr biltUn tedafüi vazifelerden azade ka
larak - Fransız ve ltalynn metodlnrında 
olduğu gibi - gerilerde oyr.amuk mecbu
riyetinde kalmıyorlar. 

Netice itibariyle vunu söylemek il . 
~ımdır kl, 14W, M." formfilU rakip tara
fın bilcum hareketlerini it 'ıa etmekle 
beraber, yan haflara oynatılan rol do'a
yısiyle, bir taknnı hücum için daha iyi 
bir vaziyete eokuyor. Hulasa, denebilir 
ki, teker teker ferdler, tedafUf bir hare

kete sevkediliyorlarsa da, hnklkatte, ta. 
kmıın heyeti umumlyesl, hUcum hareket
lerine daha müsait bir hal alıyor. 

Vun hal Jarın ro ü 
Bu takuk amillenne ancak nisb! bb 

kıymet vermek lAzımge!diğini eöylemek 
lcab eder. Buna rağmen, bu fırsattan is
tifade ederek, açıkları sadece yan haflar 
tarafından marke ettirmenin, ne hatalı 
bir taktik olduğunu tekrar söylemek is· 
teriz. Bu iddiamızla, her takımın mubak. 
kak "W. M." sistemini kabul etmesi IA· 
zımgeldiğini ortaya atmıyoruz. En iden! 
şekil, hiç şUphesiz, yan haflarla ırüda. 
fllcrln, m!ltemadi müdahalelerini rnUştc 
reken yapmalan ve sahadaki \-az.lyetle
rtnl, arnlnrmda uyuşarak tayin etmele
ridir. Fnknt yan hafların rolleri vazıh bir 
şekildP tesblt r.dilmek isteniyorsa, o 'a 
ra açıklarT değil, fakat içlerı marke et
tinneli:llr. l'\lhayct, kalenin müessir bir 
şeklide mildafnn~ı için, orta munvınııı, 

her zaman mUdarilerden birisi tarafın. 

dan yardım görmesi, diğer rnUdafiin de, 
hücum eden açığın üzer!ne koşmasıdır. 
Bunun için mlldafilerln gayet iyi bir tak
tlsiyen olmaları !Azrmdır. 

Har biyeyılmaz - Saint • 
Ber oit 

Harbiyeyı~maz klübünün A takımı cu 
martesi günü Feı iköy saha ında Saııt • 
Bcnoit .Fransız mekteb takıınıle karşılaş· 
mış ve madı 6·2 gibi büyük bir farkla ka· 
zanıııı~tır. 

Bir bisiklet rel<oru 
Mllfi.noda yapılan bir bisiklet mUsaba

kasında İtalyan t1porcularındnn Sponettl 
elll kilometre mesafede yeni bir dUnya 
rekoru tesL'!ine muvatiak olmuştur. 

Sponettl bu me!afeyl l saat 8 dakika 
32 !Ulniyede almıştır. Eski rPkor 1 saat 
8 dakika 34 sanire idi ve eski rekor 1 
1<,ransız Richard'a aitti. 

Yazısız 

-

• 
~!~!_ıle_!mnneı mnlsa~aı~an~!; 

lngi tere-:-- - r\leG 
Maçını 4 - O lngiliıh r kaı~: 

Avrupa muhtelltlni mağllıb eden lngt. Bu tehlikeyi atlatan ıngl el' 
1. 1 N ·do~• ız er, orveç millf takımını da 4 gol a- lerl atılarak 35 ıncı ışlat• 

lıırak yenmişlerdir. aynğıyla UçUncU go!U 8~uıı 
Elli bine yakın bir seyirci kalabalığı ka sonra dıı yine Luvtoıı Ut 

bir 1 ' önilnde Nevkastel stndyomunda yapılan reden savurdu~'U sıkı ııeıı. 
lnglltere - Norveç mfüıabnlmsının ilk da- reğlne çarparak geri gelirtııgill' 
kıkalarından itibaren UstilnW";U kuron Şmlt yetişip içeri sarak e 
İngilizler Şmit vasıtastyle Ust llste hU- mn gollerini dörde fbliiğ gol 

·ıiıter 
eumlnrn başlamışlardır. İkinci kıı:ıımda lngı te, 

Bu akınlar nihayet on sekizinci daki· lar BC'Vire!IP.re W, ){. si! • ~o 
kadn netice vermiş, sağ açık MnryUsUn mlşlerdir. Bu devrede -~lfltJl 

d 
')tUV.-

ortasını Şmlt sıkı bir vole ile Norveç ağ- canlı oynamışlarSa 8 
1 

ol 
!arına takmıştır. mildafansını yenip de • b ~ ıpf' 

25 inci dakikada Dike şahsi bir gayret- şerf"f !111\.'lflı ka' df'dPırırT" • 

le lngiliz takımına lklncJ sayıyı kazan
dırmıştır. 

34 Uncil dakikada Norveçliler tehlike· 
li bir akın yapmışlar ve merkez muha
clmlerlnln sıkı şUtUnU kalecJ Vudll mbş
külôtla dPfctmlştlr. 

SecG.est' sutun - c:wwwz uıwwwa =-~ 

tek cevap ıonot 
Geçen pazar Tııl<Nlm stadyomunda min oldugum sa) ın spOt ~ 

Biı 
yapılan Galatasarny - \'efa macının ha· 
kemJ Tarık (}.t.ercnwnln o müsabakıyı 

tcnkld oedn bir mnharrlrln kendisi hıık. 

kında ynzılığı ımtırlnra \'erdiği ce\·abı hi
tam flığınuz dolayısfyie aynen ne§rcdl) o· 
ruz: 

Gen(' hakemJerlınlı.ıl rn Tarık Ozer<.'ngln 

"Ben hakkımda yapılan tenkidleri 
sportmence kabul etmesini bildiğim gibi 
icabında kendi kendimi de tenkitten.çe
kinmem. 

Hakemlik durumu dolayıslyle berhan-
gl bir yazıya cevab vermenin doğru ol
madığına da kaniim. l<'nkat tertemiz bl-
ten bir maçı efk5.n umumlyeye karagöz 
oyunu gibi hayali sahneler halinde ak • 

settirmck istlyenlere ka~ı bu tik "·e son 
cevabı vermekten keııclimi alamıyorum. 

Taliln gnrlb bir cilvesidir. Bizim ev-
den sabahlan çıkan bir akşam gazetesi
ni alırlar ve ne hlkmP.tse bu gazetenin 
spor yazıcllan da idare ettiğim hemen 
her maçtan sonra hakkrmdaki takdir ve 
Utifatlannt! esirgemezler. ' 

Geçen haftaki Vefa - Galatasaray ma
çı mtinıuıebetlyle bir kritiği okuduğum 

zaman. pğpr hilr?l,lne ve 2'ÖrgUsUne e-

-

yazının altındaki koskoC' ~ 
saydı bunu başkalarııılll ) 

bımı basardım· ,,~ 
Yazı me.,hur ınuba>'Ye1,,u >'6~ 

" ıuf~ · il" çıkartan sahnelerle do ..,.çtJ P 
bU..,.. 

min altında oynanan yo'J. .. 
mamış da benim haberiıı> 

Oyun sık eık çığırıııd:: dil~ 
lklncl devrede sabada k ı.rd• fPP° ;f 
muş seyirciler ikide b ...... tı 6• A 

' Ve p<>-- 111· 
yor, aaklıyorlartlll§· ııaııeti 
tamamen bareketsiı bU 

yormuşum. ~ 
Futbo!UmUzUn, baSI s;:~eııU"' 

çığırından çıktığını bileli t6rf'ııJ. 
şusu, deve güreşi, ıtfalY~ağil•ııo' 
rikolar ve hattA bOroı ağll'O. ti 
olan stadyomda kör d sab•d• 
oyunu da oynanabtlır. ~tıııır 

e· o ç....-ııt 
siz durduğuma ge>Unc · ıııırt~ 

h ·adıl 
içinde ve buz gibi 8~ k?I "' 

!'ını ıı .~ıııo·· 
manın felll.kct oıa::ııg btldlfor 
lan herke! gibi ben de ıu~ıı 
olmazsa ısınmak lc;ln kOŞ 
cularım kabul ederler· _. ştl 

ırs'k•I .• b~ 
Şakayı bir tarafa b .,e oıP' ~ 

bol maçlnrınm balkondalle).,.t411 

ta Smldan başka tUrl~ ~t 
lfyorum. Ve baır bıta ide bit 
nm maç esnasında ~ lf. 
sıçrayrp: GoJ!!I p 

- Ofsayd ! .. penalt~ ! .. ıe ~rdnı:
ğırdıklannı da gıszıerıP1 upıırlll ~ 
kat dUrfüıtlUğUnden hl'<;, tıli>~ 
savm muharririn yaıııs ııatı&' r 

• sınttl ~ 
sahnelerle doMurıP11 unll''"r ~ 
tnhtında oldu<rı:nu dilt: pı11I ~e • 
yorum. O gUn hn\'8 k~ıııl• eıe• ., ... , 

idi. Sahndn gUnrŞ ve rPııı1' otP" 
ki, kendisini gUnCŞ c;a "'tflJ~ 

dışat'I ııaıl' , 
Ben oyunculara .... ,a .. ti 

şuw• _..ııl" 
lımle işaret edlyorırıu tJŞı;r~ 
ları arasına topu alrP ., 

vermiyormuşum... ur ~tr ıc 
t eşek1' ı,ı1 el 

Tıı.vslyelerine ~rıcf11' ?ı' • 
dan sonra oyunculıırB 11nıı•d" ~ 

tter t1" .ı 
cnWtrıla işaret "e e., ııır '~"' 
ar:ıJında toplıı dolıışıın csııb 
nerpcrverlerl B lgrnd edC~ ... oıı' 
tavsiye edeceğimi arı rt-11- '°,dl f 

rnııbtt rl. 4' 
En nihayette de ııır ıd' f'\1o• 

benim nrtık böyle rnııç tl11t'· 11,d-' J 
~ru~o ,.r tJI ,, 

ceğlmi ~şare.t bu) ... eııı ti• v 
Jıtl" eli ~--' şekkUrler .. Zııten l etı11cll' ,ııt• f'. 

bir kısmı mnc; ırııbU btılllııfil ıı 
mı da cev•l:ındırıl"1~ tılr (ili 4t' al' 

1 

tnda benimle bcrl\berııftl• ?ıt~, "'/ 
'tlılcı 11" ~ f 

kalmıştı. Sa'.\'ID ) btr11 ~ fi r' 

Huhlsa, umumı.) et itibarile "W. M.'' 
in yalnız tedafüi ve bozucu vasfı nazan 
itibara alınmak istenmlgtlr. Halbuki biz, 
metodun hücum meziyetlerinin, diğer 

blrtok taktiklerden daha mUesslr oldu
ğunu zannediyoruz. Bilhassa Avrupa ta
kımının kullanmıığa tcşcbbils etliği tal: 
tikten. Ayni taktiği İtalya takımiyle 

l<'rnıısız takımları da kullanırlar Vittor
yo Pozo ile Gaston &rro'r"n çok sev
dikleri bu formUl mucibince, müdafiler, 
kalrnin hemfn yanındaki mmtakayı gö
ZC'tlerler ve mümkiln olduğu kadar açık· 
lara doğru koşm:ımağa çalışırlar. Rakip 
ml'rkPz muhacimi gör.ellemek vazifesi 
onlara verilmiştir. Öyle ki, mel'kez mu
avin hlicum kombinPzonlurma d"''a ecr
bestçe glrmC'k lmkflnını elde ediyor. A
çıkları marke etmek işi tamnmiyle yan 
hafiara verilmiştir. Bunun için yan har
lar. aşnğı yukarı, yalnız mlldafaa oyun
culan hnlinl ahr!ar. BöyJclikle, hiçbir 
mü lqf<ıa oyuncusu rakip içleri gözctle

m<"~" memur edllmcdl!;'i için, bun'ar, hU
cum!:ırını snbestçe yı:p:ıbfllyorlar; onla
rın tl'şnbbli~lerlne y<>gllne mlinl, birl"in

d"n ötekisine ko"mAk surctiyll", ekseri
ya 1-ılçhlr şey yapamıvan orta M•rnvin -
dir. ffonurı nPticl'si olarak, bUtUn takım 
t<.'dnfUJ bir vaziyet alıyor ve eğer r:ıkip 

hücumlar çoğalıp tehllk"ll bir hal alırsa, 

bunlar netice itibariyle sıkışık bir mllcla

fa'lnın. hatlanndan hhio;ine çarpnmk bo
zultır. lnı::iltPrc • Avnına maı;mdnn son
ra :ra.,ı vaııı.n fn,..lllz futbol muharrirle
ri, bilhassa bu noktayı tebarüz ettirmiş. 
!erdir. 

iç't>rin ~t-rht"~lİ!4İ 
Bu mahzur ftalyanlann gl5zlerlnden 

kaçmamıştır. Buna mln.l olmak için, iç 

,f~~t·~ 
.:0---------------------""-------------------.i-J' ---------------------.J 

gı>rlve knlnnl'lrI ~:ın.ıııotl ~1"'-""',; 
Tllrk fııtbo!Uniltı ., •• cııcıı' r0ııt":, 
dU~ll eline alıp sııh;;rrrı tf!C ~~ 
derim. Eski zıı.nıarı b8şJt1' 

. etle 
işi de muvnffnkIY 

bulunuyorum.... 1"' 
8tJ . .,,. 



I
• STANllUL Uobert Kolejinde o

kuttuğu '!'atar talebelerinden aldt
~ı tav~iye mektubu \'C türk~cyi !;Ok iyi 
lıilmcsi saye.sinde E. 1\lurray Tekc>s 
\'adisinde kımız i~erek, koyun eti ııa . 
tırması ziyafetlerine konarnk Kalmuk. 
larm ,.e J\ırgızlnrm araı:;ıncla gezip do
ta!';mıştrr. J\ırj?tZ reisi Saycan bey onu 
rnJ lalarn g-ötürerck yazlık otlakları 'e 
hir T.ftma manastırını gezdirmi~tir. 

• 

• 

;ffobert Kollcj muallimlerinden E. Murray'ın scyalıati yaptığı 

Or tcı Asyayı gösteren lıarita 

"" 4" '•) ~ 
·~ ıçın b 
. ' ~, ao~ kızm defierl 25 at 
'tltcu rııu koyundurı 

ıııı... liırgıııa 
" --ı lııeeıı rdan te\ıtril cttl.;1 görlllmek. 

tr.t. ~ tı. ,.,.._r t 
~ıı .. 1 ~- .. c ve T.cJ,fı mı da t.ahır im 

lı... "rı bı • 
--.a.ıı co ha r taııp, lllmnk istediği gelln f~la 

114 ıooo dnrnr ,-erir • 

Hiç konuşmaksı- Saycan Bey arasında 

kazaklar ise cenubi Sibiryanın 

kuru bozkırlarından göçettiler. 

Kalmuklar vadinin öte başında 
asırlarca müddetle pek az inkıtaa 
uğrıyan yeknasak bir hayat sür
düler. Bunlar Tibet dinine gir. 
miş olduktan için bizden ayrıldı
lar. Moğol dilini muhafaza ede· 
rek kendilerine mahsus yasaların 
buyruğu altında yaşadılar. Eski. 
den beri medeni hukuklarile ceza 

zın kısa bir müd
det yan yana yü
rüdük. Göçebe. 
ler arasında sü-

olundııld l<n lmrd•'ŞI Moğol konı g-östcrnıc·ktc dlr. Jlrubııkt ön do oturan Od tocull tıım A vnıp:ı,. 

1ı tıplndcdlr. n:ısı beyt\Z b:ı~ örtüsU3lo örtillüyn!!ilı lmdın nnncsldlr. liocn l~Je 1'l\ynan08Dllll 

nmsmd.'l otumu lmdın d.'l llllcnln lmuı~ı ynnl buynılı:cub:ı.,ısıdrr. 

kanunlarım hep kendi ellerile i
dare etmektedirler. Çinliler sene
lerdenberi bizi kendi başımıza 

bırakmağı muvafık buldular. Bizi 
buyrukları altına alaımyacaklan

nı anlayınca kendi buyruğumuz 

altında yaşamamıza bıraktılar. 

Bununla beraber son yıllarda bu 
viHlyette çok kargaşalık oldu ve 
Çinliler duha ziyade merkezileş-

kut, selamlaş • 
mamn mukaddemesidir. Onların 
t;Osyal etiketinde bu güzel bir 
noktadır, ben de daima kendile. 
rinin söze başlamalarını adet e
dinmişimdir. Eğeri üstünde ba. 
ş•m bana çevirerek: 

- Nereye gidiyorsun? 
Diye sordu. Yüziindeki ifade 

hiç de dostluk göstermiyordu. 
- Tekes vadisine gidiyorum. 
- Tekesde ne işin var? 
- Kırgızların reisi Saycan be-

ye misafir gidiyorum. 
Adam dizginleri kıstı; atım 

dö.,dürdü. Yüzü tamamile değiş· 
mişti. Eski itimatsızlık yerine şim 
di dostça güliiyordu: 

- Bu yol Tekese gitmez. E
ğer bunu takip edersen, dağlarda 
kaybolursun ve geceyi açıkta ge. 
çirirsin. 

Dedikten sonra bana takip e
deceğim yol hakkında uzun uza
dıya tafsilfit verdi. Biribirimizden 
i'ynlınıştık. Arkamdan bağırdı: 

- Kalmuklardan yayla Kırgız-
1:-nnın reisine sel:im götür!.. 

Bu adam belki de Tekesde Kal
mukların otlaklarını gözctliyen 
bir nöbetçiydi. Onun dediği yolu 
takip ederek en son dağın tepesi
ne vardım. 
Aşağıda tam üç yıldır kendime 

~maç edinmiş olduğum yer seri]. 
n: iş duruyordu: Orta Asya gÖ· 
4'tbelerinin cenneti olan Tekes 
vndisini r,örüyordum. 

Ve onun karşısındaki yüce dağ 
dq kerpiçten evler vardı. iste bu 
evler Kırgızların reisi Saycan be
~ in kışlağı idi. Dizginleri elime a. 
ı,rak zikzak inişi yaya indim. 

KırJ!ız baskam Saycan bey: 
- Demek siz bir Amerikalı· 
rıız ha? 
Di~·e sordu vl' h:-11'ı-laı:; kıırmuş 

olduğu sedirin üstünde verdiğim 

tavsiye mektubunu okudu.Tekese 
gelişimi ona anlatum. Tatar ye
benleri istanbulda Robert Ko!. 
lejde benim talebelerimdi. Mek
tepte bana Kulcaya ve Tekes va
disine dair anlattıkları hikayelerle 
düşüncemi efsunlamışlardı. Yurt. 
l;ırına dönecekleri zaman da beni 
çok samimi bir surette d:ıvet et- . 
mişlerdi. 

Saycan bey ufak tefek bir a
dam olmakla beraber bir başkana 
yaraşacak bütün meziyetleri hem 
de fazlasile kendinde toplamıştı. 

. tirilmiş bir kon
trole ihtiyaç his
settiklerinden bil 
tün vadi ilstün
de ail<' mize mil. 
ki idare hakkını 
verdiler. Çinliler. 
le Kırgızlar, Ka
?aklar ve Kal. 
muklar arasında 
bir mutavassıt 

rolü oynıyarak 

bu idareyi işlet

meğe uğraşıyor. 

Saycan bey bü. 
tün mıntakayı ba 
na gezdireceğini 
vadetti. Kalmuk
lardan hiç hoş. 

}anmadığı pek 
belliydi. Bunlar 
Tibet dinine gir-

• mckle pek geri 
1-almışlardı. Hat. 
tfi söz arasında: 

Çok geçmeden kabile Jcararga. 
hı Kırgızlarla dolmuştu. İstan

bulda yaşamış olan bir yabancı 
nın keneli aralarına gclcliği hava
disi çabuk yayılmıştı. Bunun r. 
zerine kabilenin mühim adamları 
hem reise hem de misafirine say· 
gılarını sunmak için gelmişlerdi. 
Ben Saycan beyle karşılıklı se
dirlere kurulmuş kabile atalan 
da yere bağdaş kurmuşlardı. 

ilk gece ve müteakip gecelerde 
kamp ate§1crinin çevresine bağ. 
daş kurarak oturunca hep öteden 
beriden ve bilhassa dünyadan 
hahsederdik. Bun1ar Rusyayı. Çi
ni, Iranı. Türkiyeyi,Kişmiri, Hin. 
distanı, Eefganistanı ve çok uzak 
lardaki esrarengiz İngiltereyi i
~itmisler, biliyor' ardı: fakat ek
serisi irin Amerika sözü bir ma. 
na ifade etmiyordu. Beni hep 
Rus sandıl<>r. Onlara ancak 
"Frenk .. sÖ"ii"le l:el"dimi azıcık 

t:ınıtilbilclim. P""tı Avrupalılara 

frenk diyorlardı. 

işte s~ze mUstakbcl dlr gcl~n namzedi: 
l\ı'ı dnhn on rnsm:ı \nmınm15 olılııj;'ll lıa.Ide b:ıı;ma ge. 

~lrdl~I sılc hn örtl1 lll le t.endlslııo ~ üldUre o~lık , e. 

rebill•cl'l• zenı;ln bir yurt ııhlblnln ı;öı.Uno ı;lrm ı, ııl. 

- Ölülerini bile 
gömmüyo r 1 a r, 
onları çırçıplak 

soyarak köpekle
ı ine atıyorlar 1 de 

Eu konm:malanmız 
ben de vad:de otııran 

arns1nda 
muhtelif 

J etindedir. 

Biz Türkler Kırgızları ve kazak
tan temsil etmekteyiz, bunl:ır !l. 
detleri, dilleri ve sünni Mü lu
man olan dinlerinin bir olması 

ile iki büyük kabiledirler. Hiç 
~üphesiz ki Cengiz han zamanın

.da hepimiz bir tel: kabile id k. 
Fakat şimdi aramızda küçük 

farklar var: Lehcelerimiz azıcık 
farklı, Kırgız kadınları kendile
rine mahsus bir b:ı .. örtüsü kulla-

k~bilc-1 ere d:ıir rd ten izahat al- nır1ar: Kırgızlar para biriktirmek 
dım. 'R.,.,, dedi ki: hususunda çok d:ıhı büviik lı;r 

- Tekes vadisinde oturmakta muvaffakiyet göstermişlerdir. B"z 
r.1an kqbiJrler h:ıslıca iki ırka men Rusya hududundaki Kıq;ızi ,ta. 
suptular: Tiirkler ve Kalmuklar. nın Issı göl mıntakasından geldik; 
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dikten sonra ilfi. 
ve etti: 

- S:ıbırlı olunuz; gidip kendi 
gözlerinizle göreceksiniz. Ben bu 
ı ... da kabile işlerıle uğraşırken 

Al<l bey size klavuzluk ve arka
daşlık edecektir. 

Bu sö leri söylerken 25 yaşın

dt bir delikanlıyı işaret etti. 

-AIU B. ülkede her erkeği, atı 
hattj kadını tanır.Aramızda Kal. 
muk dilini bilen biricik adam da 
odur.Budanın esrarını öğrenmiş 

olduğu için size onların tuhaf fi
detlerini de anlatacaktır. Ala bey 
arkadaşınız olduktan sonra Te. 
l:es vadi...inde vaktin ne c;abuk 

geçtiğine şaşacaksınız. Belki size 
satın alacağınız münasip bir gc. 
lin bulurda artık aramızda kal
mağa karar verirsiniz 1 •• 

Ertesi sabah Ata beyle karşıla. 
şınca ilk söz olarak dedim ki: 

-Ata bey buraya bak; reis Kal
mukların ölülerini köpeklere at
tıklarım söylemekle şaka yaptı 

değil mi? 

Ala bey güldU. Glilmesi ger. 
çekten hoşa gidecek kadar zarif. 
ti: 

- Siz frenkler hiç bir ıeye i
nanmaz insanlarsınız. Kalm~kla. 
rm toprağını .ziyaret ettiğimiz 

zaman gefimizin hiç mübalağa 

yapmadığını size göstereceğim. 

Fakat Kalmuk kadınlan o kfidar 
çirkin ve kirli ki 1 Nasıl sizin A. 
merikalı kadınlar gUzel mi bari? 

Amerikalı kadınlan görür gör
mez bayılacağını söyledim ve ila. 
ve ettim: 

- Peki ama, ben de bir Kırı~ız 
kızı görmedim ki 1. 

- Ha evet; yaylaların kızla. 

rını göreceğin günU bekle hele 1 
Fakat dur sana bir Tekes güzeli 
göstereyim. 

Parmağiyle vadide bir kaç yüz 
metre uzaktaki bir yurta i~aret 

etti (Yurt keçe çadırdır) ve uşa
ğına atları getirmesini söyledi. 

- Oraya kadar ylirüyemez mi., 
yiz ki, atlan istiyorsun? .. 

Hayretle yüzüme baktı: 

- Niçin yürüyecekmişiz? Atla. 
rımız yok mu? 

Bir Kırgızın yaya yürümesi dü
şünülemezdi bile .• 

Yurt'un kapısında durduk ve 
hayvanların yularlarını bir uşağa 
uzattık. içeride lapçinlerimizi, 
geniş bir keçenin kenarına bıra. 
karak, arkamız kapıya gelmek ü. 
zere bağdaş kurduk. Yurt sahibi 
üstüste konmu~ bir çok minder
lerin ilstüne uzanmış çubuğunu 
çekiyordu. Bizi görür görmez: 

- Selamünaleyküm! .• 

Dedi biz de: 

- Aleykiimselam 1 .. 
Karşılığını verdik. 

Kırgızlarda tokalaşmak Adeti 
yoktur. Bizi yanına çağırarak 

başköşeye oturttu. Bu adamın bir 
Kırgız kızıyla evlcnmi! bir Ta. 
tar olduğunu Ala bey bana önce
den söylemişti. 

Şehirde Tatar tacirlerinin ara
sında bir kaç ay yaşamı! oldu
ğumdan bunların aristokrat ve 
hayli kibirli olduklarım biliyor. 
dum. 
~rkası l'er~tfnO•Y.•-



ıo HABER - Abam"'-'-

9 ·<e;!~~~~~~~~=:::.:: ''"~ 
ı·azan: lklmhn Hatıraıan.ı alllatan "e veefbla" ~I 

~~~@ ı4 tkinciteyin- ı938PAZARTESt Ellerim o kadar titriyor.dtJtr.rf 
K I • d Hjcrl: 1357 - Ramazan: 21 11 

' "' d •• • · b I r lıl u ıs arasın a ·- - .,. .. - -~ ....... - gom Egimin ug--mesını 
6,46 11.58 14,36 16,52 18,26, 5,04 

Yazan: A. Çekov Çev;ren Ferah Ferruh geçirememiştim 
"Kıyafet değiştirme vodvili .. oynuyor- - Susss ... Siz benim ümidimsimzl Be- ,.'?mleket Dışı Deniz ; 

du .• Kendim tamamen mukaddes sanate nim can kurtaran simidimsiniz!.. M~şı· Seferler! - 3 - ~/1 
vakfetmiş olan genç ve güzel artistlerden nıza elli ruble zammedeceğirn .. Elli rub· Romanya vapurlan: Cumartul lfi!nlert Kime isyan idamı mucip defi! ki. Pa· fer bir haber gö . ~ 
Klavdiya Matreyevna, ko~ koşa kendi le .. Yalnız beni buradan kovmayıruz! 13 de Köstence)·e: Salı Rünleri 18 de Pi· nos (asarım!) der, (R.C) kimse (asa· cak. _ .-ı P"" 

re, Bcyrut. lskenderiye. _..,: ... ~ 
giyinme odasına girdi. Derhal llussar kı- Artist, bir elbise ile vücudunu örterek, lıalyan vapurları: Cuma g!nlerl saat ıo nm!) der, (Meme) (asarım!) der. Elbette - Peki dt:UM... ., 
yafetine girebilmek için süratle üstündeki bağırmak üzere kapıya koştu .. lndükov e- da Pıre. Hrt'ncllıl. \'enedik, Triyeste, bu kadar horozu bol olan bir i~te sabah mu? .--ııa 1ıld ~ 

Sirkeci ı~ıasvon Müdürlüllü Telefon .-.. ~m ~.. fi', çingene kostümünü çıkarmağa başladı. mekliyerek onun arkasından koştu ve ar- 230; 9, erken olacaktı. Yani ben. bizim ömrümft· - Ka11UA"--~ " 
Güzel artist, }eni giyeceği kostümün vü· tisti bacağından tutu .. Adeta tıkanarak: zün fazla vefa etmiyeceğıni kestiriyor- Kadım köyüne ~ bB;fıııl., 
cuduna iyic.e yapışması ve güzel durması - Beni k0\m3~'Jruz, maa~ımza yetmiş Lüzumlu T e/elonlaT dum. soygunu ve cinayet --
için anadan doğma soyurunağa karar beş ruble zanunedeceğim, diye fısıldadı.. Yangın: Pencereden elim salhyarak u.ıakla,an makam köye adatıl ~ 
verdi. Genç kadın tamamen soyunarak ve A}'nca da ıkramiye vereceğim!.. 44ı~~~n~~ııll~~~~: ıc~!~2~00fo~Yc~:ad!~ı~: bu adamı seyrederken bir aralık iki par- boğulmuş b~~~f·rr~ ıi 
soğuktan hafif ürpermeler geçirerek Hus çin: 60625. mağile dudaklarını sıkarak bana, Tüylerim urp;ı-· ~ıtl fil 

- Yalan sö .. ·lüvorsunuz!.. ne bir ~.~~ sar kilotlannı düzeltmeğe başladığı sıra- J J Veşilköy. Bakırköy, Hebek. l'arabya, - Susl çaktım, ama. ~~ 
. . . . d . d . ..~.. . d'ğ' . - Allah belamı versin ki doğru! .. Ye- Bliyükdere, hnerbahçe, Kandilli, Eren- Dı'ye 1·.,,.~t verdı'ğı'nı· gördum" . Hak'ıka· lun' . Bu kadar ıcan d yıP~ da, bınsının enn erın go:rus geçır ı ını k" K ı 'k rl ıı h ı· n .,....... .. - min ederim! .. Hem ikramiye hem de yet· ·ov. nrta . Büyiı a a. ey e ı. nurgaı, U"ttL :..ı 

duyar gibi oldu .. Kadın gözlerini yusyu· Kınolı. lcin: Telefon muhabere meruu· ten ben de öyle dü~iiniiyordum: Merzifo- sinirlerimi boZIIl ~~.ı:ıa ,.. 
varlak artı ve kulak kabarttı. Gene, biri- miş beş ruble zam!. runa yanRın demek kllfldir. na gittiğimi kimsenin bilmemesi gerekti. him bir mesele pıeyu-- ~'d', 

:r Rami Hfalye~I: 22i il ..... ıunın 
sinin göğüs geçirdiğini duydu; hatta ku· Klavdiya Matveyevna biran tereddüt Deniz itfai)·esı 36 .. 20 Fakat ben teşkilAt namına değil ha)-atım Köye d~ ouı~ 
l"::'lna: etti .. Sonra kapıdan ayrıldı. Adeta ağlar Bcvaııı kulesi: 21996. Golatrı yınıon hesabına bunu muvafık bulmuctum. Bu §Üphesiz benimle ...... ıılf 
"'o kulesi: 400!ill >ı fak 01uruaı....- 11.d 

gibi bir sesle: Sıhht lııı<lol: 44998. MDddelumumlllk: kadar su yolunda testilik etme~e kalkı~ır- bite muvaf cakU1'- ,,... 
- Gilnahlarnnız büyük ... oh.. 22290. Emniyl"t mOrlilrlD~O: 24382. canı gibi yakala.na- _,: .. ı ~ 

- • Fakat siz her vakit yalan söylüyor- Ndia VekAleU lst:ıntıul Elcktrık hlerı sak bir gün su yolunda kırılacağımız a~i- b ııuau''.." ıı..dlll" 
Gibi bir fısıltı bile çalındı. sunuzl dedi.. Umum ~ludlirlüğü Beyoğlu: '4801 • lstaa. kardı. Hiç olmazsa Mene denilen kimse şaniiıken Rece 

1
' • old111"'" 

~. bul: 24378. onlarla bemm aramda kalan bı'r sır olsun - Ey, dedi. Killl A ...,..1.sıran artı t, odasını iyic.e gözden ge- - Yalan söylüyorsam yerin dibine geçe-
1 ta,: 40938. Clhall: 20222. Nurostnantve: b 1 nüyorsun .ı 

çirdıkten ve §Üpheyi çekecek hiçbir şey yim. Cennetin yüzünü görrniyeyim! Ben 21708. Oskild:ır • Kadıköy: 60773. u Ben 'de, Arpk da • .:::..dl- j 
göremedikten sonra, odanın içinde biri- bu kadar aşağılık bir adam mıyım? HavaRazl: İstanbul: 2ı378. Kadıkay: Mühim çok mühim hadiselerin arifesin- . ~ıiJ1V'~ 

• 60i90. nevoitlu: Hfi42. de olduğumu biliuorum. Büvük tehlik- söylemek işiınLZe .lh ..ArO} ci.k. mobil ye olan kanapenln altına bakma J :ı '" ımad16• »" de 
ğa karar verdi. Artist nihayet razı oldu: lere doğru scvkedildiğimde hiç §üphem lerin sa.kası o . i biJf 

- Peki öyle ise. dedi. Fakat sözünüzü Müzeler yok. Merzifona gittikten sonra asıl ihtl- nı boğazladıkları gıb t n t,.I} 
Ka~m. kanapenin altına bakınca derin u~~~a1 yınız!.. Tekrar kanapenin altına Ayosofya, Roma - Bizans. Yunın eser- lal merkezinin i~erine burnum sokulacak Hesabı soracak Allah 

8 ~ 
bir ha"l•ret ve korkuya kapıldı. K"'napenı'n gırın z teri ve Çimli Köşk, Asker! Milze ve aarnıo tu 

J ,, 
1 ... ve kimbilı'r neler görec..x.;m. · ~t.ıb ~ tar. Ticaret ve Sanayi Müz~ı. Sıhhi müze. "6' •A"ıar rıu.. I 

altında, uzun bir erkek vardı. 1 d" k rnu müzeler herg(ln saat 10 dan Hl .,. F'lhak'k h 1 .b .... ~ Hem Hın~ ederek ....ııı 
n ti ov derin derin nefes alarak ve bur kadar acıktır.) ı ı a er günümün bir yı gı ı <ltS•r namusuna yemin. n'ıt•"tıi~~ 

Genç artist, kanapeden bir adam geri- d 1 ak k T- k ı p b' ·ı· di h ı· d be • b h t v "'" nun an so uyar ·anapenin altına girdi. ıır ve slftm eserleri milzesl: azar- ır sı ın r a ın e nı, asa ımı, aya ı- nna ant iMni~lerdir. d..,.;ıdi· 
liyerek ve çıplak vücudunu Hussar pcl~ri· A f t · .. ti · · tesiden ba,ka hergOn saat 10 don 16 yı h ·mı k t'ıı;.; 1 )"''" ~· 

r ıs ıse sura e gıyınmeğe ba~ladı. Ken- kadar ve Cuma ROnlert 18 dan 17 ve ke· mı, er şeyı ezere geç 11;, zaman arım Fak::\t Arşak bizden 
ni ile örtmeğe çalışarak dehşetle haykırdı: di soyunma odasında yabancı bir şeyin bu dar acıktır. çok olmuştur. . ·? ~ 

l rt" · k rop kapı Müzesi: HerırOn saat l3 tea 18 Merzifona gid--~-. sôylememışti k ısteri "..tilo - Orada kim var? umnası, a ıstın ~o fenasına gidiyor, :va kodar ıcıktır. ~ı.&u Onun da bu aya ceeP ~ ..ııı 
adeta vicdanını tazip ediyordu.. Fakat. Köyde bugün bir fevkaladelik vardı. dığı anlasrh'-'ordu. :R • ..rt. O 

Kanapenin altından titrek bir ses duyul bü ·· b feci k"- H u d k t d - • -ıc~ 
du: tun u a culıklan mukaddes sanat Taksi Otomobili latemeh en z ışın çt mamı~ nn, ama, mey an- birkaç dakika sonra ~d·i ]3\J "..-# 

- Benim. ben .. Korkmayınız ... Benim .. 
Tısss ..• 

Bir tavanın cızrrtısıru andıran bu hım 
hım fısıltının, tjyatronun sahibi lndüko
va ait olduğunu anlamak artist için hiç de 
A olmadı. 

Genç bir §akayik çiçeği gibi kızararak, 
öfkeyle: 

- Siz misiniz? diye haykırdı. Nasıl. 
Nasıl cesaret edebildiniz? Namussuz ihti· 
yar. al~ak demek ki siz ta baştanberi bu· 
radasımz? Bir de bu eksikti ... 

ln:lükov, dazlak kafasını kannpenin al
tından uzatarak: 

- Yavrucuğum, güvercimm, danlmayı· 
nız ~kerim! Bem öldürünüz, bir yılanı 
ezer, gibi ayaklarınızla çiğneyiniz, fakat 
&{iriiltü yapmayruızl. Ben hiç bir şey ı;ör
medinı, hiçbir şey gönnüyorum, hiç bir 
§eY görmek istemiyorum. Siz boşuna üzü· 
lUyorsunuz, benim emsalsiz güzelim!.. 
Bir ayağı mezarda olan ~ ihtiyara kulak 
veriniz! .. Burada bulunuşumun biricfü se· 
bebi hayatımı kurtarmak kaygusudur. 
Mahvoluyorum! .. Baksanız a, boşımdak 
saçlar dimdik oldu .. Mo-:.Jmvadan, benim 
Glasenkanın kocası Prindin gelmiş ... heri 1 
beni bulup öldünnek için tiyatronun altı· 
nı üstüne getirdi. Müthiş bir şey ... Ben o 
hergeleye, Gla~enkadan baska beş lin 
ruble de bor~luyum .. 

- Benim, şekerim, benim .. diz çökerek 
~idiniz! Alçak herif, yoksa ben ne yapa· 
caAımı bilirim .. 

Benij, şekerim. benii. .. diz çökerek 
-,.lvanyorurn .. Sizin odanızdan başka ben 
o i:ergeleden nereye kaçabilirim? .. O, bu· 
radan maada, nerede olsam beni bulabi 
lir.! Yalnız buraya brununu sokmağa ce· 
uıet edemez! I tirham ederim. yakan· 
nm .. Tam iki saat önce onu gördüm. Bı · 

rı.ıcı perde oynarken kolıs arasında duru· 
yordum.. Bir de ne baka) tm ,herif par 
terden sahneye doğru gelmiyr mu? 

Kadın büyük bir dehşet içinde: 
- Demek ki siz dram esnaı:mda da bu· 

radaydınız. Ve ... ve her şeyi gördünüz? 
Tiyatronun sahibi ajl;lamağa ba~ladı: 
- Korkuyorum, titriyorum .. Herif be· 

nl öldürecek!.. Nijnideyken herif bir de· 
fasında bana tabanca ile ateş etmişti. Hat· 
t~ bunu gazeteler bile yazmıştı. 

- E ... Artık ben buna tahammül ede· 
mem! .. Derhal buradan çıkınız ... ! Benim 
sahneye çıkma vaktim geldi... Gitmek 
mecburiyetindeyim .. Çıkınız yoksa ba~ı· 
nl"'lm .. Yüksek sesle ağlamağa başlarım .. 
Br.şmıza şu lfünbayı atanın!. 

namına yapmış oldu&runu düşündükçe, I çi n lardaki mutat olmıyan kalabalıktan, evi- de oraya, emir bÖ):le~aha -,.6Y",,J 
teessürü kayboluyordu. HattA., aradan bir me çok uzak olmıyan muhtar dairesimn larca sı"ırnrl><J'ini, bır .... n 1" 

Sıılnr frfare,ı: Heyf'.!Alu: 44783. Aeşfk· ...... o """. 
müddet geçtikten ve artist Hussar elbise· UeyoAlu cıheıt: 49084. Debek ciheti: önündeki heyecanlı hareketlerden bu fev· me hasret kala~ıını 
!erini çıkarmağa başladıktan sonra, kal- S6 • ıoı. Kadık~y ciheti 80-447. kalldelifi anlamak güç değildi, ben bili· dim. fiileO .... dl 

binde, ti)atro sahibine karşı bir nıerha· Anadolu hattı yordum. Jşte bu çıkışıınla bU d•'": 
met bile uyandı: Hergnn hareket eden ,ımendlterler: Osmancık postası ve zaptiye İbrahim ne kan~mış ve ~ ~~ 

- Kuzma Alekscvı·r dı've .. "'ylendi, ora· Sanı S de Konya, 9 da Ankara. lS,15 de meselesi mUhimdi. Elbette kaymakamlık kadar bir daha dön . . ~ .. 
• :r J ""' Di)· rhakır ve Samsun, 15,30 da Esklşe- 1~ .-d" 

da üstünüz başınız kirlenecek. Elime ge- hlr. 1n.10 da Ankara ekııpresı. 20 de A· ve hatta vilayet bu haberi şimdiye kadar ÇünkO ayak iz tı JUr. 
ren se'-'leri ben 0ra,,·a tıkarım. dapaz:ırı. almış, tahkikat peşindeydiler. ait olduğu anlaşıltnJŞ ·tıf'I 
:r - J J • Du trenlerden sut O da hareket eden tıı v~ 

Ankara muhtelit! pazartesi, tarşamb• Benim bu işte de vazifem vardı. Muhta· tcı muvaffıık o~ınuŞ 'eınediJll'~ 
Vodvil bitti. Artisti on bir defa ~ahncye ve cuma günleri Haleb Ye Murula kadar n daimi tecessüs altında bulunduracak· nereve gittiğinı ö~ r.Jc dl 

ç-;~rdılar .. Ona, güzel bir relenk hedive serer etmektedir. J ·ıdırtl- ~ ... ıs 
:a J Denı· .,.yolları tım. sene sonra görebıyerı·ııdc l'l".11} eıtj:~: .. Çelengin üzerindeki kordelada: ,._ 

lstnnbuJ acenteli ili: 22740. Karsköy: Bu bulutların altına gömülmeğe başlıyan sadüf olan bunu . ''Ô) ~ 
"L 1:.ıima bizimle olunuz!,, sözleı ı· va.,ılmıc· ~ 2 .. rı 2 .. · ed ek · · · · e ile J)o ~» V. 

J .. ~ .... ı • guneşı se}'.r er yavaş ya,·a~ gıyınıyo- Recep iki ıaptıY dı ~..rı U" 
tı. Pazartesi Tophaneden 18.30 Mudanye, M h · 'k" · l r v---

20 Bnndırma. rum. u tar Recebın yanında ı ·ı zaptıye kadar uzaklaşınJŞ a ~llll ~ 
Ctn!; artist, bu alkış tufanlanndan son· Salı Tophaneden 9,90 lzm it. 18.30 Mu- ile bize doğru hızlı hızlı yürüdüğUnü J:?Ö· '\.'ollarunıctım. S!ğlı 'b'ı ~tl~~JA 

danya. 19 KarabiHn. 20 Bandırma, Gahıı· • " - gı 
'• kendi g•yinme odasına dönerken kolis tadan 12 Karadcnir.. Sirkeciden 10 Mer- rür görmez beynimden vun.ılmu~a dön· lmlübeleri old~~ .-n 
arasında lndükova rastladı.. üstü başı sin. düm. Hayatımda bu kadar korktu· rahk bir tanesının .,..,- ~ 
k' ı · lb'sel Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, . eli.tl r J 

•re ınıı~. e ı eri buruşmuş olan tiyatro 20 Bandırma. Sirkeciden 1S Ayvalık. l8 ğumu hatırlamıyorum. Hecep benim iyi mi_ş parmaklı bır. tıe fi' 
sahibinin sevinçten gözleri parlıyordu. llortın. ahbablanmdandı. Fakat yanında zaptiye- .. ·· · ldum oıkld1 tJ o 

Perşembe Tophaneden 0.30 lzmlt, 18,!tO rur gıoı O · }11Ü ' 
Memnuniyetinden ellerim uğusturarak: Mudanya, 20 Bandırma. G:ılııtrıfau 12 terle gelmesi mutlaka ihtilat işi içindi. Ha· na bir işaretti. D~ı:ıŞtJtllo ri~' 

- Hah hah hah .. dı""l·e gülmeğe baclaclı, Koroclenl:. 20 ber almışlar ve beni tevkife geliyorlardı. düm. Kulübere ~ ,..1,....&~ • ~ Cumnrtcsl Tophaneden 14 Mudanya 1
1 
... v-. 

~ekerim biliyor musunuz ne oldu? Meğer Bandırma, Slrkeeidea ıs Ayvalık. 18 Ellerim o kadar titriyordu ki gömleğimin MERZtFON ~ıtt~ 
g,·;düğüm' adam Pnndı'n değı'lm'ı~.r .. hah Bortın. düğmesini bir tilrlil geçirememi~tim. L -rrOrr• ~ :; Pazarte~ı Tophaneden 9tmroı, 9.SO iz. lIITlLA P 
ha!\, Prındine benzettiğim adamın kınnızı mit. G:ılatadan 8,30 Mudanya, 10,30 lımlr Bu işte aktörlük lazım gelecekti. Metin çal' 

k be · Sür. 12 Karaıtenlz. 22,30 Mudan..-a. olabilmek irin dolapta kalmı~ eski bir=· Mart adındal>i }!ıtıh'"btrl~ ·~ 
sa J. nı şa~ırttı .. Çünkü Pnndinln de )' " r- t ve .. 1'1i >""' 1 
cdJ\alı hem uzun hem kımuzıdır. lhtiyaı ~ vrupa Hattı raptan biribiri arkasına üç bardak içtim. mühim ınalılma f ıceJJlİ ~ ~ 

Semplon eksnrest hergOn Strkeelr!Pn Be .. ·nime bir uğultu ya .. ·ıldı. Sanki rok San benizli, zayı ' ·tJ11 gı P' 
'ur=J{I hahhah .. bizi boşu ~na rahat· saat :ı2 de kalkar ve Avrupadan gclcınl J J ,. • b·rer ga> ~bit 
sız ttti. saat 7,25 te Sirkeciye muvasalat eder. sıcakta denize atlamışım gibi bir rehavet rnarlan mavı. 1 ınUbiirlil / 

Konvanslvoneı 20,30 da kalkar. 10.20 duydum. Şimdi artık müsterih hem de bu Hmçak eıırne M ...t 
Arti t: de Rellr. t1h~ r 

Edirne pasta,ı: Hergiln saat 8,50 Je cesurum. tı. aki rnıw ... :~ 
- Fakat vaadinizi unutayım demeyiniz, hareket edrr. 19.33 de gelir. Kapı çalındı, açtım. Kağıdın altınd (?J~~ 

dedi.. Verdiğiniz sözü hatırlayınız? MONAKASALAR: Muhtar telaşla: §ekilde okunurord~· ~bit 
Konyada iplikçi ca,miinin tamiri kapah - Yahu, dedi. Kasbar adında birini ta- yanı ·htı"JAl ko .. mı.·.teseı,) ,~ ..... d3 ( - Hatırlamaz olur muyum, tabit ha· <I d r,µ· 

tırlarım ~erim .. Ben Prindin münasebe· zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mu· nrr mısm? nüyordu. Muhur dirdiJtl' ti 
t ·ı ~ · hammen bedeli 24232 liradır. Eksiltme 21 - Ne var ki Recep efendi. bu ne telaş? Şö'yle bı'r goz . geıl _,~o1 .. ı e soz vennıştim .. Mademki gördüğüm 1>'1#' ~ 
adam Prındin değilmiş, ne diye verdiğim teşrinisani 938 pazartesi günü saat 3 de Yıkılır gibi bir kenara çöktü: Krupa}detı talı111D. k eJı 
sözü tutayım? Gi.ırdüğüm adam hakikaten _K_on_y_a_h_ük_tlm __ et_d_a_i_resı_·n_d_e_~_-a_p_ıl_acak __ tır_. - Brrak birader, dedi. Başımızda bin- komite emritıt ili~~: sı0rd;, 
Prindin olsaydı 0 zaman siz haklı idimz. bir bela var. - Sen misin? dı} t ~ ull 
Fakat mademki Prindin değilmiş ..• Bu· LA.f bir limonata tesiri yapar mı hiç.? Cebinden bir k~de oıt .,J 
da'anm birini Prindin zannetmişim! Recebin bu sözlerini tatlı tatlı dinliyor- resmi vardı. Vıe~ıı. . ti'.) 

dum. Mademki komiteye ait değildi, ba~· mühilrü görülü~O k0,,,;1'5' .dJ" 
Artiı•t bJın küplere bindi: ka ne olursa olsun hiç ehemmiyeti yoktu "Kayse?i ihtılôl ~1,~ 

. • . . et11"1···~ l• -.• 
- Ne adilik, ne alçaklık, diye söylen· bence. rıyesmı ıf ayo m iıurıı11 ~;· 

d. Dışardan kimse işitecekmis gibi kulağı· vesikadan sarı beJld·" 50rv .; 
ı... ı ma iğilerek: olduğu aniasılıY0~ ; J-a<6 (~, 
- Gördüğüm adam hakikaten Prindin - Haberin yok galiba. Bizim tbrahimi _ Talim.at n~()()) ~ili 

olc;aydı, o ıaman sözümü tutmak için ıs-' katletmişler. Dün gece Osmancık postası _ Kayseride ( ·çi.tl b"_:r1 f'JI 
rar etmeğe hakkınız olurdu .. Halbuki a sorulmuş. Galiba (16) bin lira almışlar. kilatı tevsi e~~~d3 !(~~1 

danı kımbılir kimdi? Belki kunduracının lki ayak izi buldular. Köye do~ inmiş- var: Teşrinisanı .
5
;edi1'· J' j)e ,,, 

l ir ) di. Belki -~. sözüm meclisten dışarı, ler. iki atlı da dağlara doğru yürümüşler. silah ve cephane~. ~1eııt 
bir terzi falandı .. Ben bu gibi adamlar i· Güneş, :Zlerin devamına mani olmu~. nüz cevap gelın 1ı- -'~ ~I 
çın sözümü nasıl tutanm? .. Bu gibiler i- İzleri tesbite çal:rşıyorlar. Bir ermeni ceksin. ...ıtiJe ~~ l / 
,1-ı ne diye para vereyjm? Yol~a ben na· kadınısabahleyinkaymakamagitmişJ(as Dinamit b3~ .. birçe>~;' 
muslu bir adamım!.. bar admda bir şaktnin bu gece atla o ci· tanesi bir ınecidıYe (O' o9f'.,, 

h~~;~;;ı;<~;:nh;:e~~;ii~·~;~:~:t~e;~.:~ 1 ~ : 11 * l l ı ~•mUfliıma•lll ;:;::7ıc~~~i ~~:~~~;~ın iki tara· c·) Temmuz 17 se:J}p 
sözüne devam etti: 9' , il' J?ı• Kaymakamlıktan emir aldık.Bu havalide kikiye mü1ıdlt1ica/J11il 

- - Gördüğüm adam hakikattın Pridin $.aha, · • - ,, ,,,.,L,, T:,,, R {Kas bar) ı tanıyan olup clmadığını ara5- mahkeme ilfi171• ,/ 

olraydı, o zaman bel) sözümQ tutmağa, ~ r-'~ tınyoruz, sen belkj bilirsin. (Arşak) ı ça· ( .. ) Gümi4 par ..JtJ ,,,'.j 
'l1ecburdum .. Fakat herif kimbilir kimdi? tfi . u· •. llT~U.T &ırttık malfunatı yokmu~. 'kO" tOY" 
Kı:.ıl sakallı bir herif.. "~:.~,.~,~~HE OS MUESSESATI _ , ... _:ı ı Ben biraz sonra kazaya gideceğim. E- r••• J Anıer• 
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Saç/;;,., kuvvetlendir
mek c 

ıçın ..• 
Yazdn: Dr. G. A. 

Saçlan boımamak, krnlmalarm& ve dökUlmeleri
ne aebeb olmamak için en iyisi, 1Upheslz onla-

1' . , \ ~ 

Devlet Şurası için yeni 
bir kanun hazırlandı 
Bu kanun birçok mUblm esasları ihtiva etmektedir 

rı kıvırmaktan ve ondüle yaptırmaktan vazgeç- TUrklye BllyUk Millet Mecll.al taratm- kemenln iadesinde hukuk usulll muha- tenakusun kaldırılmasma veya hata ya-
mektir. Fakat bu sözleri aöylemek, onu yerine ge- dan, ıQrayı Devlet leleri hakkında pek kemeleri kanununun 447 inci maddesinin but hcsab yanlıahklarmm düzeltllmealne 
tirmekten çok kolay olduğunu ben de biliyorum. yakında çok ehemmiyetli bir kanun neı- mUddete alt hUkmll, kıyas yoluyla tat- karar verilirse keyfiyet ilflmm altına 

Hekim ııözll oekadar doğru olaa modanm verdJği redilecektir. BUtçe ve. adllye en- blk olunacaktır. yazılacak ve diğer tarata da aynca teb-
emrio üstüne çıkamaz. Modaya uyınağa "mecbur" cllmenleri tarafından tetkik edilerek he- Dava dairelerinden ve dava datreleri ligat yapılacaktır. Muhakeme ııınııamda 

olan bayan, hekim sözUnU n!iBıl d.iollyebllir? Mo- yeti umumlyeye arzedllecek olan kanun umumt heyetinden verilen kararlar hak- veya karardan ı:ıonra fertlerden olan ta-
danın emrini dinlemekte onu "mazur" görmek IA- projesi birçok mUhlm esaslan ihtiva et- kında, aeağıda yazılı sebeplere istinaden rafın ölUmU veya zat ve atfatça değieik-
ıınııdır- mektedir. bir defaya mahsus olmak fi.tere kararın llk vukuu halinde usule alt kanunlarm 
Bereket versin Jd krvrılmaktan, yahut ondWeden Bu projeye göre, dava dalrelerlylo da- tebliği veya flAmın tebliği tarihinden iti- umumi hUkUmlerl tatbik olunacaktır. 

te_ zarar görerek kınlan, dökülen saçlar zaten zayıf va daireleri umumi heyetinden verilen baren on beo gUnlçlnde kararın tashihi Dava daireleri umumt heyetinin verece-
L~ 'al\r g6...,_ olanlardır. Bayanlardan hepsinin saçlan ondüle- kararlar hakkmda aeağıdakl yazılı ae • istenebilecektir. fi kararlar muc!b ııebeblerl ihtiva ede-
~ hL • ""'Ydi • di A K ktir '"'"li k.1ın • §un ye kadar saçlı Saç hekimleri yemek yerken çiğne- beblerden dolayı bir defaya mahsus ot- - arann altma mnesslr iddia ve ce • 
"1 'llırtzıı Y lıdı. Kuvvetli saçlar mo- meğe pek ehemmiyet verirler, yemek- mak Uzere mahkemenin iadesi f.atenebi. ltirazlann kararda meskQt geçllmlt ol- ldarl davaların açılması ve karamı 

'«•t1er, erine geUrmcğe tabam. terini iyi çiğnlyenlerin saçlan daha ku9- lecektfr. ması; tashihi talebi lcrayı tehir ettiremlyecek-
0 ~ vetll olur, derler. Bundan başka biberli, A - MUcblr sebebler odlaymlyle veya B - Blr ll!mda bhiblrfne aykm ka- tir. Ancak dava daireleriyle dava dalre-

'>wr ' laçla... 1 hln k 1 ft d d w b ra l b 1 lerl umumi heyeti talep vukuuoda teml->b.... ""'~ ~· iuvvem bulundurmak, ekşlli ve salçalı, terbiyeli yemekler saç· e e arar veri en Un en ogan ir r ar u unması, 
~?" &U\'VeUendirmek Jçln ne ların dilşmnnı aayılır. Hele 11frkel Meı- sebeple elde edilemJyen bir senet veya C - Kararın usul ve kanuna muha- nat almak eartlyle fcranm tehirine tarar 
'ıt · hur bir saç hekimi sirkenin ısaç derisi- veslkanm kararm verilmesinden eonra il! olması, verebileceklerdir. 

' ~Çok ne zararını anlatmak için ağzma blrk.ıç ele geçlrllmla olması; D - Tem»zen görUlen işlerde heye- ldarl davalar hakkında Devfot Şflra-
' 1'1~uıu:llellnınenin, kederlerin, damla sirke ahr ve - saçsız bagmm Uze- B - Karara esas ittihaz olunan sene· te ibraz olunan ye karara mUeesir bulu. smdan çıkacak illmlar, umum! hllkUm-
S' teıı. lea un, acıJarm saçların U- rlnde hemen parliyan ter daneslnl g5s- dln sahteliğine hUkmcdilm{e veya sene- nan evrakta bir sahtelik vukubulmua ol- ler dairesinde !nfas ve icra olunacakttr. 
'-~ ~ı bir: etliğini blllrsina. Ke- terlrdl. din sahte olduğu mahkeme, yahut reamt masr. Mü tef t>rrik hükümler 
~· hıttl •ber Uzerlne birdenbire Ylne o meahur hekimin !ilerine glSre, bir makamm huzurunda ikrar olunmll§ Muhakemenin iadesl ve brarm tashl- Devlet ŞOruı daireleri her aene tem • 
.... ~lir. Va'ku ~ökUlen saçtan duyınu3 yemeklerini iyi çlğnemtyen, biberli, ba. veya sahtelik hakkmdakl hUltUm karar- hl, llAmı \•eren dava dairesine veya u- muzun yirınlslnden eylQllln beeine kadar 
~· "'kaıı~ e erkekler sakal bıra- harlı ve sirkeli yemek yiyen bir kadm dan evvel verilmiş olup da mahkemenin mumt heyete bir arzuhal verilmek ıu. tatil yapacaklardır. HUkQmetçe verllece!t 
S ~ çen rı 8açlarmdan önce aft. - bir de alkol kullananlar - her yemek- iadesini f.atiyen kimsenin karar zama - rettyle lstenebllecektlr. Kanuni sebeb - mUstaccl l3lerle gecikmesinde zarar u-
S l'otııltıy elerı fikirlerinden daha te ve her içmede saçlarmm birkaç teli- nmda bundan haberi bulunmamqı olma- ler mevcut oldufıı takdirde usuıtı daire- mulan icranm tehiri felerlne bakmak 
llıııcıİ ~ "'k~r, derlerdi. Ondan dolayı n1 dökUlmeğe mahkQm ederler. Demek 11; ıııinde tebligat yapılarak davaya yeniden üzere idari dairelerle dava dairelerinden 
it "'"'ile~ 'a "e bıYıJt bırakan erkek kl, saçların kuvvetini muhafaza için ba- C - Karara esas lttthu edilen btr f. bakılacaktır. birer daire tatil zamanla'rda vazife ~ ... ""qle CÖrUJU M 
~ tı •e b r ... Tabiatın kadınla- harir ve biberli yemeklerdPn vazgeçmek llm hUkmUnUn bozularak kat'ileısmek su uhakemenin iadesi ve karann tasht- receklerdir. Bu kanunun tatblkı ıuretlne 
~9'

0

~ lerek:~ksız Yaratmaeı da on- ve yedfğfnb yemekleri de iyi çiğnemek retlyle tamamlyle ortadan kalkması: hl talepleri kanuni sebeblere mUstenJt ve Devlet ŞQraıımm çalıemasmm tanzlnıl-
4' 'Yarı11lrın · Cokça s5ylenmeslnl l!zrmdır. Alkole gelince, bayanlar zaten D - Ehli hlbrenln kasta mUstenlt bulunmazsa arzuhalin reddine karar ve- ne dair bir nizamname yapılacaktır. 
~ 1-l'ltı, saçlarından başka bir a:kol kullanmazlar, takat baııları akeam olarak hakikate aykın beyan ve ihbarda rllecektir. Karann tashlhJ ve muhake- Şôra teşkilat kadrosu 

L 
1 01eayd \'e bıyıklarını boyamak saat beş çayına gittikleri, yahut uıtsa!lr- bulunduğunun kuımen tahakkuk etmesi, nln iadesi taleplerinin reddi halinde Kamutay adliye encUmeni, hllk:Ometln 

" "" .. " lerl geldiği vakit likör yahut admı bile E - Lehine karar verilen taratm, ka~ m e a kmda hukuk us,.uın muhake- teklifinde değielkllkler yaparak, Devlet "-vs .. ..__d· ı.. ı_ Ust dl h k 

"- A...ı eıı~~r tutınamak, zihnlnizi pek söylemek istemediğim • o karışık rara tesir edici bir hile kullanm11 olma· meler! kanununun 242 inci ve 2M Onctı ŞQrası teekllAt kadrosunu ıu ıekllde ha-
..,.,.,,, )l .. :ı,~1 eY8e &açların batın 1_ lçkllerden içerler. Onlara alkol denilmez iL maddelerinde yazılı ceza usulleri tatbik zırlamıetir: 
.. ~ ..... ... h lnl 1 t d lk ı • V kili '- t " slll , olunacaktır. '~ dı.~ "'tnıı. Bunı:nl& blrllkt.J ama, eps n ç n e a o vardır. ~ - e veya aanun mumes Oı• Bir reıa birinci dereceden, beı daire 
'ıYlcltt. a:•\'alandırmafa dikkat SUt, haztrlop yumurta, paça açlara mryan kimseler huzuriyle davanm g!Srtl· Dava dalrel~rf •e dava daireleri umu- reisi ikinci dereceden, yirmJ beı aza ti-

• va taçların kuvvetinJ kuvvet verir diye meehur olmu!Jlardır. IUp karara bağlanm11 olmam. mt heyetinden verilen kararlar mUphem çUncU dereceden, on bq muavin beıslncl 
Bizim esiri zaman dUğtlnlerfnde yUz ya. G - Davayı ~rmekten cetlnmfye olur veya blriblrlni tutmryan fıkraları dereceden, sekiz birinci mnf muavin al-
mı gtlnUnnn ertesi gllnO davetli bayan- mecbur olan aza huzurlyle karar veril • havi bulununıa taraflardan herblrinln tmcı dereceden, yedi lklnci smıf muavin 

\, lara paça yedirilmesi de, pac;anm snçla- mi§ olman, kararın tavzihini veya tenakwmn kaldı- yedinci dereceden, alb QçUncO sınıf mu-
_f eni n kuvvetlendfrmesfnden ileri gelirdi. Pa. H -Taratlan ve ıııebebl ayni olan btr nlmasmı istemek haklan vardır. İki ta- avln seklzlncl dereceden, bir mcll ve ey. e 1 C ~ t r i k c;a g1ln0 yenilen kaymak da sütten ya- dava hakkında verilen karara aykın ye. rafm isim, sıfat ve iddialan netlcelerly- rak mUdUrU yedincl derecedep, altı bt. 

k b ptldığ'ı için... Dl bir karar verilmesine aebeb olabile- le alllralı hatalar ve hesab :vanhelıklan- rlncf mruf mWlz:lm dokuzuncu. derece-

d .. 
a ' Q 1 r 1 Araenlk llAcmt, ıemtrtUfl lc;tn, bayan. cek btr madde yokken ayni heyet veya nm dllzeltllmeııf fatenebilecektir. Bu hal- den, on ikinci amıf mUl!z1m onuncu de. 

tar pek sevmezler. Fakat bu Ulç saçlar- f baeka blr heyet tarafından evvelki tll- lerde karan verm{e olan daire veya he- receden, w daktilo kAtip onuncu del'&f 
lı~L Q Şer, ı' y ""\ r dan c;ıktrğı lçln, ıaçlarr hem parlak, mm hUkmU hllAfmda bir karar verllmle eyt fol tetkik ve lllzum görtınıe bu bap- ceden, bir ayniyat muhasfb ve muteme-
"i~,11' J hem yumuşak yapar. Yumuşak hac; da bulunması. tak! arzuhalin bir suretini cevab vermek dl onuncu dereceden, bir harg memura 

f' terli c;abuk clökutmez ... Bir de kUkUrt saçların Mahkemenin iadesi talebt, icrayı tehir tlzere mUnasfb bir müddet tayin ederek on UçUncll dereceden, ıek.lz blrlncl IDllf 
b en <'eryan dlSkUlm~slne sebt-b olan yağtr.nmaya mA- ettlrmlyecekUr. Ancak iade talebinde diğer tarafa tebliğ edecektir. İki nüsha kltib on tıçllncU dereceden, 10 lklnci m-

' t(ll 8 8 yed 0 nl otur. Bu llAçlan flaçlar için kullan- bulunandan temlnat almak auretiyte !c- olarak verilmesi lAznngelen cevabm bl- nıf kltip on dlSrdUncU dereceden, 10 tı~ 
lı r mak isterseniz onların reçetesini tabii ranm tehirine karar verilebilecektir. rl tavzih veya~ ren, yahut düzeltme ta- çUnçO ınnıt kltlp on be§lnci dereceden. 

b.ı... 1 J n. c Mı k 1 blnd b ~ar~ 11.1 ıu ancak hekiminizden - o da mUnasib gö- Devletle, adıt müzaherete tAbi olan Jdm- e e ulunan tarafa blldtrecektlr. Da- Daktilo y.uplerle ldtaphane memura 
.. ~~ v lcudrer . rllrse - lstlyebillrslntz. selerden temlnnt aranmryacaktır. Mah- fre veya heyetçe kararm tavzihine yahut tıcretll de olabilecektir. 

~~<ıur1~llet1 ıs:n tobltılrnası i~ir. -ı-.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiimiiim;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiim;;;;;;;;;;;;;;;;;:;J 
'"t/lf()ı Ü taıaınbuı elektriği umum ıf ~ 1 ll"'tl !.':&. 1 A!!lı. H A B E R ' 1 N R E s 1 M L 1 z A 8 1 T A R o M A N ' . 4 
~ ~kıarne ~ndan yeni döşetilenl • _~_n_z_~ -~-'C..JJ•ıı•~-'W'------·-------------------------~-----\1 ~'ICllirıe Vsııninin bastırmasından 
~~ lt!Qddet talı~ılnıaktadır. 
~ İtibar tenberı Silfilıtarnfa fahri· 
~ ""'I: ~ılllek tn döşenen kablo Eyüp 
~ ~ d..ı. apıYa t' ·1 . 
~'ı~f ""gru ilerı ge ın mış ve Acı-t!..' İalı &abraı:111eğe başlanu~tır. Di· 
~ ~ kab!onUn 1 

caddesinden fer~im· 
'i q ·~ ~ mey dı~er ucu da Türbe
~~ İlttt~clar bu danına kadar gelmiştir. 
b~'_flrı ~ ecli! ana kablonun dö~enrne· 
~- ctt:rJ. ltıOtekı1e~ktir. Bundan sonra 
• , 1) te~.,. cısı f h' . 
~ "'~ .. ~ sarı rn.u ıtlerı olan ve 

itti \'il~ Civarın~en S~rkeci, Ye~ildirek 
'th... ""llda &e/· Yenı muhavvile mer· 

~.~111 lth . ırııecektir • 
._ tı ~( l'irniıd 
lh~i>ltı a~lrn e elektrik cereyanı sar· 
lt~·~ ~ctlrn~ta, fakat kışın cereyan 
~ 1Cli. \' e ~enid~n tadır. Bu yüzden bu 
~1 ~abıo ~ereyan verilememek· 

r önıenn/le İstanbul tarahnd:ı 
1~ olacaktır. 

ı ~'1tı Vefat 
~~ıı ~bhalle tnüd . 
ltı li.\rıı 1• 1'1au Urü merhum Rafız 
~ eıq~'- ııı <.:Ht .. ~e ''ek~leti hukuk müşa· 
~ l<ltırı,ı. )!Oğlu F . . 
~~~!~ "<in Sact • eshnne şırketı 
1tıJ Stı 1~ Son p

0 
Ullah Çiftçioğlunun 

~ ~~I~ 1~a6ıbın ta gazetesı sahiplerin· 
d!itıı.01cltı~ h kayınvali:tesi Fatma 

~rı asını k ' 
'1111 t>~ıar . 1 tan kurtulamıya· 
·~ ka &Unu ..... 1 

~1.ıı c· tli"nı.tır og e üzeri hayata 
,ıı~ lharıttird • Cenaze i bu~ün 

\r11~Ja~1 lia '.l~ Cihangir caddesi~de 
'~~ dt ~1erkeı Y apartımanmdan 
~ fntdil~f:ndideki aile mak· 
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