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ll8i ınubabirimizdcn lan aşağıya inlk birer tazim safı kur • rak gelen saylavlar, bUyUk Uniforınalı BU· 

~llt ı.U:karaıııar dUn geceden- munlardı. Diğer istikametlere mektepler baylarla dolmu§ bulunuyor. 

~ blllllntltneu Uzerindeki yollan sıralanmışlar, onların arkalarında halk Ankarapalasta bulunan ecnebt heyet-
ttııo UYor. görUnUyor. ler de bUyUk Unl!orınalarfyle hazırdılar. 

ı .. ~t~, ... ~~·a ınUzcm yollan Binalar mUesseııeler, tören yoluna a- Çok erkenden gelen heyetler protokol 

Buglln ıabah ıaat 11,45 den itıöareıı 
bUtUn halkevleri salonlarmda ve AtatUr-
kU.n heykeli bulunan meydanlarda tören 
yapılmıı, BUyUk Onder'in hatırası anıl
JD.I§Ur. 

Eminısnu Halkev:lnde 11,45 de baela
nan törende Muhiddin Üstündağ, parti 
ve belediye azalan bulunmu§lardır. 

EvvelA. AgA.h Sım Levend bir söylev 
verml§ ve 

0

bunu Naki Tczclin okuduğu 
AtatUrk'Un gençliğe hitabına ait sözler 
takip e~tlr. 

Saraybumunda 
~ ~eu ' 

)'0111 • 'Vekaletler yolu ve çılan her gedik, her yer halkla dolmu§- memurları tarafından kendilerine göııte- burnundaki he'-'kell önünde binlerce va-1' ÇoJc J 

~t'arınd erkenden jandarma tu. rlle~ yerleri işgal ediyorlar. tandaşm ~Uraklyle bir tören yapılmış. 

Saat tam on dörtte Atatllrkün Saray. 

t&t bıt ltoarı kordon altına alm- Birkaç gUndenberl Ankara civarından Ecnebt kıt'alar, Taşhan istikametinde tır. Törene istiklal marşı ile başlanmı§ 
4-4.L l!t:ı ııı,:donun arkasında tören ve çok uzak yerlerden gelmie bulunan toplanmışlardı. Ye ilk olarak kOrsüye Agah Sırn Levent 
~ lltrler:ııe kadar ve belki on- halk yağmur yağmasına rağmen sokak- Bütün dUkklnlar kapalı, resmi, yan çıkmı§ ve sözlerine §Öyle 'başlamıştır: 
~~ ır' kadar kesif bir mab- larda derin bir huau ve vecd içindeler. resmi mUeııseııelerln Uıerlerindekl bay- "- Hiçbir ölüm hldiseııi dünyayı bu 

htı 1llet ır AtatUrk'iln cenaze törenine saat 9,5 da raklar yarıya kadar çekllml1ttL derece harekete getlrmemil, hele hi_çbir 
ttııı lü tcllstntn l:lnUnden baş.. başlanacak. Yalnız fotoğrafhanelerln vitrinler! açık matem TUrk ruhunu bu kadar astı ve ne-
o' h ren Yolu islikametlnce Bllyilk Millet Mecliııi 6n0, saat yedi- ve halk fevç fevç bu vltrlnler önünde ııi- ı clb ihtl!Açlarla sarsmamıştır.,, • 

ltb okulu talebesi 11ilA.h- den itibaren, frak ve silindir giymiş ola- W': Dtfltmıt 4 Untiidı :A.gth Sırr, biından sonra ;Ata'nm bUyUk 

inkılaplarından bahsetmlg ve sözlerini 
şöyle bitirmi§tir: 

"-Büyük matem içindeyiz. :A.tatUrk'e 
olan saygı ve sevgimiz, onun manevi 
varlığı etrafında ebedi olarak toplu ka
lacaktrr.,, 
Agfıh Srm Leventten ııonra Meliha 

A vnl söz almış: 

"-Bu yanan bağrımız hiç sönmiyeeek, 
bu kanlı gözler hep ağlayacaktır. Bu ka 
nayış, bu ağlayış. bu yaşarken ölüşü 
hiçbir şair yazamıyacak, hiçbir hatip 
haykıramıyacak, hiçbir heykeltraş taşla
ra kazamıyacaktır.,, 

Meliha A \>ııi sözlerini şöyle tamamla
mı~tır: 

"- Hep senin izinde, hep senin yolun· 
da yürümek, tek tesellimizdir. Müsterih 
uyu, senin kapında senin eserinin uyanık 
bekçileriyiz.,, 

Meliha Avniden sonra Naki Tezer ve 
İstiklfil lisesinden Behçet birer söylev 
vermişler ve and içilerek törene son ve
rilmi~tir. 

.-: Devamı ~ üncüde 
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lÇERDE: 

• Ekmek narlu bfrfncl nevide 8,5, f. 
tinci nevide 'l .~ kurga lndlrilıııifJtlr. 

• icra lgleıinln t.'llahı için ccl dllml§ 
olan milte.hassıs Haııs Leı:naıı tetkil:leri
nl bitrlmlş ve hnzıı lııdığı raporu adliye 
vekıiletine vermi:ıtir. Rapor tetkik edil • 
mekte:llr. 

* Sahaf'...ar çarştsrndakt dUkkll.nlar g1ln. 
den güne hıırnb bir vııziyct aldığı için 

burad::ı.kl kitapçıların başka bir yere ve 
yine toplu bir şekilde nakli knrarllljjtınl
mış ve tetklkcta baş1anmıştır. 

* Yerine adliye sarayı yapılacak olan 
hapfnhnne binasının etrnfındııkt evlerin 
istlmllki için munmell'ye girişilmiş ve 
bunun için 44 bin liraya lbtynq gi5ste
rilmiştlr. 

* Tilrk Tnrlh Kunımu, tarihten evvel 
)"lt.Bıyan lnsnnlarm n1ağaralan Ozer1nde 
tetkikata kara vermiıJ ve ban fişler ha· 
Eırhyarnk vlliiyetlcre göndermiştir. 

• lpkoll kndm QC>raplarmın ııılnhı fçln 
etlrllmf'sine karar verilen ecnebi mUte

haıms aym ilk gUnlerlnde gelecektir. 
• Mnnrlf vekAletı gittikçe artan mual

lim lhtiyacmı kn'l'§llamak için yeniden 
müsabaka imtihanları açmağa karar ver
miştir. 

* Devlet Demiryollarm.da hareket me 
morluğu fçln açılan imtihan aym 28 tnde 
J'llpılacaktır. 

• Yedikule surlarmda mOzeler idare· 
si tarafından yaptınlmakta olan tamirat 
bitmiştir. Diğer eurlann tamlrlne baolan· 
mıştır. 

* Otomatnc tartı makinelerinin mem
leketimizde yapılması için Çocuk Esirge. 
me Kurumu blr Tilrk mUhendislyle mu
kavele imza etmiştir. Para atıhnc ~il· 
yen bu makineler Ankamda kulalnılacak
tır. 

* OnUmü:r:dekl aydan ftlbareıı tatbik e
dilecek olan yeni avukatlık kanunu için 
hazTrlıklara başlanmış ve te11kU olunncak 
baro mmtnkalıın tenblt edll~tir. 

OIŞARDA: 

• Barselon:ıda biltnn bir mahalleyi ha· 
rap eden bir yangın çıktığı bildirilmekte
dir. itfaiye ve kıtaat patla~'ICJ m:ıddeler 
depolarına sık sık vukubulan infilfil{lar 
dolayısile yangını söndürememektedirler. 
Cumhuriyet hükOmeti yangının bir kun· 
dakçılık neticesinde çıktığını zannederek 
tahkıkata baS}anu~tır. Birçok ki~i tevkif 
edilmiştir. 

• Çekoslovakyada reisicurnhurl~a ye· 
g!ne namzet o.arak haricıye nazırı Sval 
ko\ skinın gösterılmesi ir;in ç.clc, Slovak 
ve Ruten partileri arasında kati bir itilfü 
ha~tl olduğu söylenebilir. Reisıcumhur 
intihabatı müteakip hükQmet istifa ede· 
cck \ie yeni hükQmet 8) ni gün teşekkül 
etmı~ bulunacaktır. Başvektllet ıçın yeni 
:cıi!!i temerküz hareketınin ~eti Beraunun 
iM'li ısrarla zikredilmektedir • 

• Lehistanda Leopolda Polonyalı tale· 
beterle nasyonalic:t Ukranyalı talebeler a· 
rasmda bir arbede vukubulmuştur. Uk· 
ranyalı bir profesörün odasına bir kesta· 
ne fİ§eği atılmıştır. Politteknik enstıtil· 

ünün rektörü gayri muayyen bir zama· 
na kadar derslerini kesmi~tir. 

• Italyacla Vc:ıeclik belediyesi 1939 se
nesi ilkbaharı içın 16 mcı asnn tanınmı~ 
ressamlarının Paolo Verou~ein en kıy: 
metli eserlerini bir araya toplayan bey· 
rıelmilel bır sergi vücuda getırecektir. Ser
gi geçende tamir edılen ve Grande kana· 
hna nazır olan Gim:tinıani sarayının ge· 
ni$ salonlarında 25 nisanda açılacaktır. 

• Sunday Pittoual gazetesi Dük Glou· 
cesterin şimdıki Hindic:tan umumi \'alısi 
lort Linlthrrovun vazifesinin hitamında 
onun yerine tayin edileceğini haber 'er
mektedir. Dük de \·indsor, 939 senesi 
başlangıcında Mısıra Ye Türkiyeye. mil· 
teakiben mart ayında Londraya ve ora· 
dan Afrikaya gidecek ve en nihayet Ingil· 
tereye dönüp katf olarak orada yerleşecek 

Azh mu, 1unlte na1do1unor en Yıwımın ;Uvertçs1nde mebuslar heyeti ve subayl r (S:ı~ılaW resmin 

Cc\dct, ŞUkrU "'Na fd). 

lhrace;tın 
.kontrolü 

Yeniden bazı madde· 
ı~r için nizamname 

bazırhınıyor 

Moaş (•tizdanları fotozra lı olduğa için 
la on trol lmkAnı daima mtı v(•uttur 

Mütekaitlerle dul ve yetimlerin altı alabilirdi. Fakat bugün üç ayhk maa, es· 

Öğrendiğimize göre lç ticaret umum 
mildurlilğü, 1705 \e 3018 numaralı tağşi· 
şın men'i ve ihracatın milrakabeil tıak· 
kındaki kanunlara uyarak buğday, arpa, 
tiftm, yapağı ve portakalın da ihracau· ayda bir yapılan üç aylık maaşlarına aıt babının behemehal kendisinin maaş ye
ru kontrol hakkındaki nizamname proje· yoklamalar cuma gUnü nihayetlenecektir. rine gitmesi ve cüzdandaki fotoğrafile 

lerinı hazırlamı~ur. Şimdi bu nizamname Bunun için geçen seneler oldu~ gibı bu şahsı karşılaştırıldıktan sonra maaşını 
lerin kanun! formaliteleri yürütülecektir. sene şeker bayramında Emlrut ve Eytam alması usulU dola~·ısile damıt bir kontrol 
Diğer taraftan lç ticaret umum mildür- bankası tarafından mütekaıtlerle dul ve ımkAnı vardır. Maaş almağa gelemiyecek 

IUğü fındık, çekirdeksiz Qzüm standancli· yetimlere bır avans verilmemiştir. kadar hasta veya alil bulunanlar ıse. an-
zasyonu hakkındaki nizamnamele·in ta· . . . cak ellerinde noterden tasdikli ve ge& 

Miltekaıtlerle dul ve yetımlenn her al· 1 t ğ f1 bul ikal 1 ek'll ta · 
dıJı içm de birer proje hazırlamıştır. . o o ra ı unan ves ar a v ı er ym 

tı a}'Cla bır yapılan ve onlan sonsuz zah· ed k 1 1 b'I kted. a· 
Tnrk mahsullen'nı'n hı't--ı- olarak ve . ere maaş arını a a ı me ır. ına· 

c:1ı.ı; metlere masraflara sokan maaş yoklama· enaleyh vefat etmiş herhangi bir şahsın 
kendilerine has ncfasetleri muhafaza edi· 
lf'.rck fennin son icaplarına göre hazır 

iaıım:ık suretile ihracını temin etmek ga· 

yesile yapılan bu i~lere iktisat vekAletin· 
ce büyük bir ehemmiyet verilmektedır 
Bundan evvel fındık. yumurta Qzüm ve 

lan çok itirazlan mucip olmaktadır. Sal· maaı;;ınm alınabılmesıne ımkAn ve ihti
tımat devrinde ıhdas edilen bu usul o .nal bulunmamaktaaır. Su vaziyette ih· 
gün için doğrtı olsa bile bugün hiçbir hik· tiyar mutekaıtlerle şehit analanm ve ye
meti vOcudu kalmamıştır. 'Çünkü o za· timlerini azaba ve mac;raflara sokan bu 
mantar elinde maa, cüu:lan ve beratı bulu 1 halin artık nihayet bulma::.ı en mantiki 
nan her şahıs başka blri!iinin maaşını şekıl bul ınmaktadır. 

g11ııt11 
UGON msteııı ~ >'f 
kaltıimtzdekl b~ge ~ 

na onu dUşUnrnl'~: değil ~ 
gün yalnız Ankarıı d ·uıı ,e_H 
her tarafında AtlltOr1' .. ıoP"'· 

AwtOr• e• 
dınlıYor; fakat beı.ıcııı 
mUyor, hnttl anıtını ınll eı!P 
mUzeye konuıınuyor. d _, eV 

tSC ll" 
gamUlilyor. Onuıı c ııeııdlP 
nerede olursa otsun. tJflt 

bet Ul 
tarafındadır ve k ) 

dine;, daimıı gene; 01~rıı'illl 
Atatürk dehasını ~1, dt 

mı~tı; o, bir fer<l: bit iJılll ııı 
let hayatının kudret tJll 

' o ba>'6 d 
tecelli etmesiydi. . bir r:r: 
o kudret tllk<'ncıneı. dllşcbıır~ 
uğnyablllr, ıııkıntıYa bl!orob <' 
r lniJ :ınmret içinde .oıı ' 

r "e dl mllıt olabilir.,, Yana ndi'1 
Atatürk, yani yine te ış ••~., 
mflleU. taze bir bn)'ll ettl~t 
mayUllertnl tahakkuk ?>11l9 

t ıçil'I 1 
bUyUk yola gırnıe tJll~tı 
kendi nuretlnde l'8 rn 1ret1D6 

dl eı 
mal de mflletlnl 1cen ~ 

bn1<11 b 
Türk mlllcU ona rdıı: 

patam•·tlanmızın standardizasyonu ya· 
p::mıştı. Yeniden buğday. arpa, tiftilt. 

yaJ')i\ğı ve portakal ihracatımızın da 
bntrol altına almmasile ihracatımızın 

hemen yansına yakın bir kısmı devlet 
m:Irakabesi altına alınmış olacaktır. 

kendini gönnUş olu~~ ıccııd ~ 

S E Y 1 
görmesi için de k<'

0 
1' f!1u•tt1~ 

ıvas - fZtJtUffi 1Unanistcn a kdrldlr.AtatUrk,TUroheJ'! 
dınden bUyUktU: çUnlt 

1 
ıce.Ç \'f' 

d e m i t y ~ 1 u t i : a t €, t letin ancak bfr ve}~1~e~ın bo;ıc r.' 
O k r U 1 d .. k 1 • ali ettiği halde o. ırı e ).şr' 

el ece ey 1 e muza ,, ere E t 1 nnı bUtUn bUyUklilk \° f'""t 
t 8 m 8 m 1 a n fl1 I ~ O 1 H (• 8 k tan~ı temsil C'dlyordd~· tl.J11 e ~ , !\Jlh i !ı'afhasına o-Yrdi nkdP~ı · . .ı 

ri için sığınacak bir yer bulumıı,. levha· Sıvas • Erzurwn hattının Erzıncana fliit !etinden bUy gısıv 
lannı taşıyan 500 kişi Alman konsolos- kadar olan kısmının ku~t resmi ilkka· Dost Yunanıstanla aramızda bir mUd· bUyUk olıım~· ond

9 ınıııette 
hanesinin önünde bir geçit yapmışlardır. nun sonuna doğru merasimle yapılacak· dettenberi yeni bir ticaret ve klering an· fıızfletlcrl buıınak ıçın ~ 
Onümüıdeki çarşamba günü 20.000 pern· tır. taşması akdi için Atinada cereyan eden kUidlr. gtıtıO ctlıı)O Ai 

kendeci tüccar, Almanyada ekalliyetlere Sıvas • Erzurum demiryolu ilkteşri· müzakereler sona ermek üzeredir. Oğren· BugUn matenı 'ıı\lll eıı t' 

ka~ı yapılmakta olan muameleyi protes- nin yedinci günü Erzincana vasıl olmuş diğimize göre, türkofis umumi reisi Bur- en iyi temsil etnıfŞ• :rŞJllııd~tıı' 
to etmek üzere bir saat mağazalannı ka· bu suretle Anadolunun göbeğinde §İmdi· sureti olmu~ adalll gilll ~I han Zihni Sanusun nyasetı altındaki he- n ,-eııı tıfr ll 
patacaklardır. ye kadar en güç gidilir §ehirlerimızden Fakat matem gUn ' lııtııb'' bıl-

• Malen gazetesi Fransada hnkfunetin biri olan Erzincan, Türkıyenin bıitiın yet tarafından temsd edıldiğımiz bu gö· ğltdlr. o, .. harnb "c rtıırdo-s' 
n: .. :nelerde, Halkan antandı memleketle- ı kU r ' 

şayanı arzu olmıyan ecnebiler için te· limanlarına ve blitün dun>·aya bağlan· - duğu mJllctln tcıcı1' ( 
merkilz kampları tesisine karar verdiği· mıştır. r '1ın •on ıçtımalarından birinde müzake· ötumu ile o nıııtctln ıııııttlll 
ni bildiriyor. Amme hukuku ve emniyeti Sıvas • Erzincan demiryolunun ikma· re ve kabul edılen Balkan mernleketlen· mesJ tçln de/;rildlr· t"~:lb e<! ı~ıtı· 

' 1 nır. vel,dtX.erıle daha geme: bır ""'"'ilde tı· 1 nıı ~ .. 5 
adına' daimi kontrola tabı tutulması icap liyle demiryollanmızın mecmuu 7059 kı " ı:; ~ l1"fi gi5nUl!Primiz 0 Jlıtl " "' 

ed 1 b k 1 1 .1 1 
b l 'ğ 1 L'ak "d cart mUnasebatta bulunmaları hakkın· yaptıklarını dUşUn" ',,. ıı ıı: • en yapancı ar u amp ara yer eştırı e- ometreye a ı o ınu~tur. ~.. at o mu · " " 

rek halkdan ayn tutulacak ve sınıflanna dettenberi demir) ollanmızııı mecmu tu· dak? ka.'Orın esaslarına uygun olarak ye· ytlk nutkunu o~~:~~ dil~u;: f 
göre gruplara ayrılmak suretile milli mü· lü bu miktarı çok gcçmıştır. Çunkü Er- ni bir anlaşmanın esas hatları üzerinde kat onun yaptı.it bil ıııııt .f!la• 

dafaa ve nafia i§lerinde istihdam edile· zurum hattının Erzincandan itibaren 2l0, .mutabaakt hasıl olmu~tur. Bundan evvel lerint okudukça. ~ 0 ııt 
cekler<lir. Diyarbakır • Irak hattının da 155 kilo· Romanya ve Yugoslavya ile bu şekilde da.hl. g6z yııştıırttl1~ebtsS'1cı01sıı 

anlasmalar vapılmı~ ve Balkan memleket· br.!sUm, bir iftihar ,.ctirıll1ş _,. ıfl 
• Norveç kraliçesi Mod, dün kamından metresi hemen hemen ikmal edilmi, va- • " ~ c f!IV' r 

yapılan bir ameliyat sonunda ölmü,tür. ıiyettedir • !eri de aralarşnda yeni anlasınalar yapmış tfr: onu meydana dııy<lıl~ ..,"'JC 
1 d Y · nl d l cak mP.nsub otınııkts0 u· 8~'":~, 

69 yaşındaydı. lngiliz kralı yedinci Ed· Smıs • Erzurum demiryolunun inşaa· ar ı. unanısta a aramız a yapı a gll11 • rıııı\'~v 

ı b ıt ed 8 740 000 · t bu anlaşma zincirin son halkasını teş- BugUn rnnteın d h!l ıı ...ııt'JC 
vardın km. §imdiki ngiliz kralı alancı tına u ma sen e · mşaa kil edecektir. mrzdır. onu bir ıı ıo.t"I ı1ıı 1v:,~-ı 
C.orcun halasıydı. m.,ıırafı ve 900.000 liralık da muhtelif l)#l'ıı 11 tlll'" t 

Dost Yunanistanla aramızdaki iktisadi vec<'<Hmlz ırtn g " rııı 11 oı{!r( 
• Beynelmilel kanserle mücadele bir- i~tr ve malzeme bedeli olarak ceman t ''fi dn ~ 

li~inin tcklifmi nazarı itibara alan ltal· 9,64!).000 lira sarfolunacaktır. Gelecek münasebat, bilhassa iki memleketin de mu:r:tlur. Fnk;uı!fi~l! aııtılıtııı~ .,, 
•van tümorlerle mücadele cemiyeti me.'11· sene iş çok hafiflemiş olacağından yekdiğPrinin benzeri mahsuller yeti~tinnc· vımn onun öl • ,1110ıı: ır: .. ırı"~: 

· flz yOztlml\zde ~ '\k· P" _..ııe:O-..ı.~' 
leketin en '1iksek makamlarının yardi· 1,-170.000 lira inşaat ve 300.000 lira mal· si itibarile inldşaf edememektedir. Bızimj • •· ıııc cıl'- r 

" nil!f teb""'''Tt1 "
8 

r b!l .. c 
mıle sonteşrinın 23 iln jle 30 u arasında ze.'lle bedeli olara!• 1.770.000 lira sarfo-• Yunanistana daha ziyade satacağımız 1<'rfnden sonra tPkfll.ınıı\~~:~e 
bir tümörlerle mücadele haftası ihdasına Junaca.1<tır. maddeler bulunduğu halde Yunanistanın bnşıt!I ııcrır 
karar vermi§tir. Sıvas • Erzurum demiryolu, bundan bıze satacak fazla maddelere malik ba· hnyata. 

0 
yfne pısrıll C 

ramtzdnym'" gibi, ~ ~'f" 
• Alsas Lorcnin Fransız yurduna dön· tam on ay sonra 19~9 eylQlünde tamam· lurunaması kileringi iyi işletmemekte· gtre~c h r 

mesinin yirminci yıldönümü münasebeti- lanmış olacak ve ilk tren Erzunl!.113 va· dir. Yeni aııla~mamn bulunan bazı for· yer vC'r:rncden !'1••"''ıı11 

le Colmar ve Metzde büyiık ~nlikler ya· s.ıl oln.caktır. müllerle iki memleket arasında daha ge- ------ ~tJ'fı f~~ 
111e. ~ t 

pılmıştır. M~tzde merac:im mareşal Pcta· =============== niı:; ikdcadi münasebata imkan verc.-ceğı 1' 111 f ı ~ t1 ~, .Att .A 
in ve Colmardakine de başvekil muavini ı kralı Karol şerefine binzıyafet vermişler- limit cdilm~tedir. it w 'f"'. rr 
Şotanm başkanlığında cereyan etmiştir.' dir. ' l k 1 h 8f1 ti ( 

1 ıetl'I &or;I ,r r 
• Balkan antantı genel kurmaylar kon·I • Amerikada Jorjide bir bombardıman •• Milletin bUyllk

0 
~:ıtlıll~:tfr ~~~ 

feransı ayın 28 inci pazartesi günU Atimı· tayyaresi uçarken ate, almış ve ormana 1 LJ f ev Va P ur U lklncltrşrinden 1 ~ ol~ ''....J' 
da toplanacaktır. Tür!<, Rumen ve Yu· dil~üştür. 4 ölü. iki ~·aralı vardır. De~izbankın yakın c;ahiller PoStalannı temasları yııpıırn:ırn;ııı:etC~J-1~..Jt"'" 
goslav genelkurmay ba~!{anlannm Ati- • Alman ajansı, büyilk Çek endüctrelı yapmak üzere getirdığı ikinci vapur O· Ur. Haftalık spor uYıırŞ• ~ıır 

tir. nadal:i ikametleri on (Ün sürecektir. Batanın tevkif edildiği hakkında çıkan !evin a;ık deniz !':eferi yapmış olması iti- Beyaz bu karam Jtl ~ 
• Nevyorkta ellerinde "nazi1erin tethi~ • Fransız reisiaımhuru Löbrôn, ve re- haberin teeyyüt etmediğini bildirmekte-1 barile alınan tertıbatı çıkarılmış ve va· etmediği gibi iki b 

'ı:ırckeUcrini eziniz,, ve "Alman yahudile-ı fikası dlln Paristc bulunan Romanya dir. pur sefere hazır bir bale gclmi§tir. yecektir· 
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Halkçı 
E:BE DI ATA 

h' Atatürk halkçı lı kta 

Ank ara d ·ü 
gece uyur11a ı 

ıç müsamahakar olmadı 
Sabahlaıra kadar bütün Ankara halkı az·z Şefe 

son tazim vazifesini yaptı 

~~ 
~~llık 

' l!;in va ıflannı· tebarüz et·' 
~ıı ~~ene, istiklil harbi tarihi· 
~ e kadar bir göz atmak 

S di}'or ki · 
~_. 11ıı1Jeı· • 
L~ 111 V' 
~ tttiıı1• ıcdaııında ve istikbalin· 

Ilı ""b .. .._)d~l~ fır) ?tık tekdmül istidadı· 
ltı~~ Pty, bug ·~' vicdanımda taşıya· 
~~~ 'llirtnet"' heyeti ictimaiyemi· 
lllr( ~ (flıiJıt »ıecbur.iyetindeydi~-·~ 
tıı.. llıilletirı: sır) dıye vasfettıği 
~d1ı-... ·"n 1leci 
bir lb~. hakik P varlığından bu· 

ıı tıır ~tlc at içinde her şeyden 
., ~ Inefhum ve şumulü 

\.;'lrı b.~hn . 
~~ ~'Grı buaı__ız CUmhuriyetin te 
~ lijı...\ıtıdUğ/ük prensipleri ihtiva 

bir "'t!'trı ha nu Atanın 1919 tari· 
· ~ldt r.atını takip etmekle de 

..... ~~lan iorurüı. Atatürk biran 
~~ llriyetayn düşünmedi ve bu· 
I lltd öııct bu e baz olan parti pren· 
1"4 ıı. vasfı dikkat önünde 

e L. 
"«ki~· 

~.'il 'd o,.a,,,, 1Yet kaynağı millettir 
.~ eıı ·"'e " \ı '1ııı te lıi .111Utlak bir müsavat 

ıı.. f0 1 • rbır 1-d h' b' . 
"l ıı.. • 11ırb· "' e, ıç ır aıleye 

'oC?td ' ır c • 0 •tap 0~1a71 h fnıaate imtiyaz tanı· 
lıa~~eıı ~ ~lktan ve lıalkçı olan 
~ \t ~lıJt llıe~ı P~rensipi ebedi A· 

• le a 1~ııç1 .. tlresı üzerindeki has· 
S tlt ().: te~nı gösterir. 
~~ •. -"'llatıı1 d llı 1919 gecesi saat 
~~t~t ıı d evıetinin Harbiye ne· 
~ bi ?irlik~n sonra da Padişaha 

~tttli 1<iıfllıi~r askerlik silkinden 
~~'bııı llıiUet) ~İ· Bu suretle Atatürk 
~. ~>fı)~ı%rdu ınac çalışmağa karar 
"- ~l taraf · Ata diyor ki: _...,. fd·ı.. 1~d 
\ t lıalA ,1~i. ı:. an, ordulara ve mil· 
\.. ....... :"ili 0 14 t .h 
."lft "llftiıı Yette arı len sonra resmi 

-. lef kaı ~ 1tı~cerret olarak, yal· 
°'ııc1ı ı-. ~ cıvanmertliğine gü· 

D ' .,"il 
A.t;.~~iftııı~llıa'>ı v 1tıenbaını ve kudret 
~ 1~e d e kuvvet alarak vi~ 
' bQ ~ lleeva'tı tttik,, 
s~ lrı(i~slcer, ne müfettişti. A· 
~!ttt birlikte delesine başlamak ü· 
9H~ bu tar·hÇahşa_n bir Türk ev· 

'9tıııı~ clıh bu 
1 Yanı Atanın mille· 

"'~. ~t b~kas111~<trnan, Türk milleti 
·r~ ~~Uıı1ilkı a ~aha inançlı, daha 
t~ ~~l 'ıt "Otıgres· e bırleşti. 
~ ~~tt1~İ) de ~nde te~m eden 

s~tt· koıı&recı dıncta görüldüğü üze
~ 1ııcı'l'd' en Yani halktan al· 

tıa ı. Eı..... ... 
Ci sıı Yal ~ı ~ta, ilk başla· 

~ t~ertliğ?ız Turk milletinin, 
'ltı!fy ~i~Se ıne, kudretine ve ne· 
da t~ffaJc oİct uğraştıktan, boğuş
~ a ·ı 1'urk ~tan, kurduktan 
\'a( ~ kaııııı;11lletinin necip Türk 
~ 'Urj a J_nevcut kudretlere 

ı..&~, dıt0r . Yetı ve inkılapları 
'l°'ı IQllot ~I: 
\ l'eı o "ı~ 
~ t~ 1• al<~ ~t e>ıit • 
liı r ~"ıe1 1'leııe olan bır hükumetin 

~ 'ılı 4aİıt haki~; a~Zaşılabilir. Böyle 
tA.. hi(k.._ Yetı milliye esasına ,.,,t.... "1tıet'd ' 
~~ ' ır. Cumhuriyet· 

\ llj~Sİp} ••• 
~ ~betrn:.ışın başındanberi 

• lıııııl' ilecıen 1~· ebedi Atasının 
~'tvtr? 0~ Atat~~ başı olarak kal· 

1tt arihle . halkı, halk onu 
ı... ttr· rın h ' . 

) ., oı~ 1 bö~·ı . ıçbır devrinde 
\ ~ ~ llttıullde e bır bütünlükle ölü· 

\, ta ~a~ıa11~1ebediyete kadar se· 
\'le bir tş ~e~ildir. Bu kud· 

arıhın verdi'1-i neti-

Atatürk halk hrkasının kuruluşunda 

lıilhassa halkçılık prensipine dayanmış 

bulunuyordu. Bunun tekfunül safahatını 
ebetli Atanın rumhuriyetçi, milliyetçi 
\'anflannı tebarüz ettimıemiz sırasında 

gostermiştik. Şimdi mütekii.mil §eklinde 
ele aldığımız cumhuriyet Halk partisinin 
hal~çılık prensipi tamamile tebarüz et· 
miş ve son ıstıfata varmış bulunuyor. 

Cumhuriyetin on beşinci yılı münase
betile intişar eden eserde bu hususta deni· 
yor ki: 

"Türk inkılap tarihinde Halle partisinin 
ehemmiyetli gördüğü esaslardan biri de 
Halkçılıktır. Bu esas şöyle tarif ve tesbit 
edilmiştir: 

"lrade ve M.kimiyet kaynağı millettir. 
Bu irade ve hakimiyetin devletin vatan· 
daşa ve vatandaşın devlete karşı olan va· 
zi!eleri tamamile yerine getirmek için kul 
lar.ılm:ısı Partinin başlıca prensiplerin· 
denriir.,, 

"Kanunlar önünde mutlak bir müsavat 
kabul eden ve hiçbir ferde, hiçbir aileye, 
hiçbir sınıfa ,hiçbir cemaate imtiyaz tanı· 
mıyan yurtdaşları, halktan ve halkçı ola· 
rak kabul ederiz . ., 

"'Türkiye cumhuriyeti halkını ayn ayn 
sınıflardan mürekkep değil, fakat ferdi 
ve içtimai hayat için iş bölümü bakımın· 
dan türlü hizmetlere ayrılmış bir cemaat 
saymak esas prensiplerimizdendir; çifçi· 
ler, küçük sanat sahipleri, sanayi erba· 
bı, tacirler ve memurlar Türk milli var
lığının başlıca çalışma unsurlarıdır. 

Bunların birinin çalışması öbürünün ve 
hepsinin hayatı ve refahı için bir mecbu· 
riyettir.., 

"Partimizin bu prensiple gözönünde 
tuttuğu gaye, sınıf kavgaları yertne içti
mai nizama ve tesanüdü elde etmek ve 
menfaatler arasında biribirlerine zıt olmı· 
yacak surette ahenk koymaktır. 

Menfaatler liyakat ve faaliyet derecesi· 
ne göre olur.,, 

"Bu cümleleri tahlil edersek anlarız ki 
in!:ılabımızın halkçılık esası: 

A - Demokratlık, 
B - Herhangi bir fert veya zümreye 

milletin umumi hakları haricinde imtiyaz 
tanımamak, 

2 - Sınıf mücadeleleri kabul etmemek. 
Unsurlarından terekküp eder. 
Mıntaka menfaati, derebeylik, ağalık, 

aile imtiyazı fikirleri yoktur. Bir taraftan 
işçilerin çokluğu ve beraberlik kuvvetine 
dayanan iddialarla milli çalı~a ahenginı 
bozacak zorlu hareketlerine, öbür yandan 
semıa)·e sahiplerinin para ve varlık gü· 

Ankara, 21 (Hususi.muhabirimizden, 
telefonla) - Ankara, sağ uğurladığı 

Büy .. k Atayı tabut içinde kucaklamak 
matemi içinde ağlıyor. 

Onun mavi gözlerinde yeni doğmuş 
bir güneşin ışığıyla ısınrn;ş gibi, Atası
nı güzel yüzü, altın saçlaı:iylcı <liri ve 
her zamanki gibi hayat ve neş'e, ümit 
ve iman taşan varlığiyle sarmış .c:Jan 
Ankara, dün onun tabutu .karşısında 

bir an ,bir tek kafanın .saçları gi.1bi. yo
lundu, bir çift hasret ve müştak göz 
gibi yaşla doldu, bir tek yaralı kalb gi
bi ıstırap ve elemle burkulıdu. 

Büyük ölüyü taşıyan treni Etimesut. 
tan karşılamağa çıkan Türk hava filo
sunun Ankara semasını oğultuy.a boğan 
ve sanki birer feryat gibi şehrin üzeri· 
ne yağan sesleri, Ankaralılara ebedi A
tanın yaklaştığını haber verdi. 

Onun yarattığı, aziz cümhuriyetimi. 
zin aziz merkezi Ankaranın Atasız ka
lan halkı, henüz tan yeri ağarmadan 

tıpkı İstanbul gibi bir tek gedU: bırak
maksızın ıokakları, yolları, caddeleri, 
evleri, damları duvarları ve her yeri 
hıncahınç doldurmuş bulunuyordu. 

Koca §ehir derin bir huşua varmış 

gibi ve henüz sanki uyanmamış gibi 
&ensuz bir sükQn içinde Atasını bekli
yor. 

Tren, üzerinde taşıdığı büyük ölünün 
ebedi varlığının büyüklüğü altında e. 
zilmi~. sanki tekerlekleriyle bıçkı· 

nr gibi gara girerken, yolları dolduran 
insan kütlesi dalgalandı. Kafalar istas· 
yona doğru döndü, gözler doldu. Ku
laklar uğuldadı ve bütün Ankara, istan. 
bul g~bi, Türkiye gibi, hıçkırıklarla ağ
lamağa koyuldu. 

Muvasalat tCSerni başlamıştı. Top 
sesleri duyuluy.or. Bu sırada Ankaranm 
umumi manzarası şöyledir : 

Tören yolu istikametince iki sıra 
halinde hürmet ve tazim sanan kuran 
harp okulu talebesi silahlan aşağıya 

dönük Atalarım be1di;ı.,rlar. 
Tören istikametince yollara açılan 

caddeler, yollar, polis ve jandarmala
rın kordonu altında kapanmış bulunu 
.yor. Halk sokak kıvrımlarına, cadde 
sonlarına kadar kesif ve bir tek kütle 
gibi görünüyor. 

Takdirle yadedilecek bir intizam ve 
sükun ilk görünüşün intibaıdır. Halk, 
büyük ölünün aziz ve eöedi hatırasına 
duy.duğu bir hürmet ve tazim içinde 
bulunduğu yerden ne bir adım ileri, ne 
bir adım geri gidiyor. 

Evlerin, binaların, müesseselerin, 
apartmanların pencereleri kadın, erkek, 
çoluk, çocuk binlerce insanla dolu ... 
Damlarda kendilerini tehlikeye koymuş 
kaç kadın, kaç ihtiyar görülüyor. 

Saat ona doğru, ebedi Atanın hedef 
arkadaşı, zafer, harp arkadaşı, kahra -
manlık ve inkılap arkadaşı Rcisicum· 
hurumuz ismet inönil ve bıütün vekil -
ler derin bir hüzün ve tessür içinde 
istasyona geldiler. 

Tren gelmiş bulunuyor. Tören başlı. 
yor .• 

Reisicumhurumuz 'ismet lnönü tre
ne girerek büyük ölüyü selamladı. 

Minimini yavrusundan Reisicuırihu· 

cüne dayanarak işçilerin haklarını çiğne- ==================::::. 
melerine yol bırakılmaz. Bunun için sınıf lerin sınıf menfaatlerini muhafaza için 
kavgası ve tahakküm yoktur. kurulduğunu ve bizde gOya ayn yarı sı· 

Bu manada anlaşılan halkçılık prensipi mflar varmış gibi teessüs eden partiler 
ne sahip olarak milliyetçiliği en temiz ve yüzünden malOm olan acıklı neticelere şa· 
saf bir kıymete yükseltebiliriz. Yalnız bit olduj:hımuzu ve halbuki Halk partisi 
milliyetçilik Türk vatanının sınırı içinde dediğimiz zaman bunun içinde \'atanda~
dilbirliği, kültür birliğilc, mazi hatırala· lann bir kısmı değil, bütün milletin dahil 
rına ve gelecek zamanın emellerine bağ· olacağım .. söyliycrek ve kafasile eli işliyen 

!ılıkta birleşme yapar. Fakat bu anlayı~- bütün millet efradının meşgalelerini ayn 
ta birleşmiş olsa da içinde sınıf, imtiyaz ayn tetkik ederek neticede ".Muhtelif mes 
çarpışmaları bulunan, yani halkçı bir !ekler erbabının menfaatlerinin yekdiğe· 

duygu ile birleşmiş olan bir millet halk ve rile imtizaç halinde olduğunu. bunları sı· 
şerefte müsa,•i fertlerle kurulmuş bir mil· mflara ayırmak imkanı bulunmadığını 

li birlik vücuda getiremez. Onun için ve hepsinin halktan ibaret olduğunu,. te· 
Kemalizmin kabul ettiği milliyetçilikte barüz ettirmişlerdir. Işte bu izahattan son 
halkçılık zaruri bir unsurdur . ., ra partimizin Halkçılık şian da aydınlan· 

Eserin gene bir yerinde halkçılık şian· mış oldu... ı 
nın aydınlanmasında şu izahı görüyoruz: Ebedi Ata halkçıhkta hiç müsamaha· t 

"l\lillctin siyasi partilerin çatışmasın·· kar olmamıştır. Işe halkçılıkla başladı işi 1 
dan çok cam yanmışı olduğunu., i~aret et· halkçılıkla bitirdi ve bütün bu manzume· ! 
tikten sonra "Başka memleketlerde parti· yi halkçılık fü;erinc kurdu. 

runa kadar bütün bir milleti, askeriyle, 
memuriyle, halkıyla, talebeleriyle ve 
bütün mevcudiyle ağlatan büyük Ata, 

ebedi Atamız, büyük Türkün tabutu, 
orgeneral Fahreddin Altayın idaresinde 
trenden büyük ve sonsuz bir tazim ve 
ihtimamla kaldırıldı. 

Alınlarına ellerini yapıştırara'k Ata
yı selamlayan askerin, şapkaları ellerin
de, boyunları bükük erkanın gözlerin
de biriken yaş, halkı daha taşkın daha 
coşkun bir hüzne gömdü .. Vekiller ağ· 

lıyor, meb'uslar ağlıyor, halk ağlıyor ... 
Göğüslerine göz yaşlarından parça 

parça ıslaklar dolan büyük üniformalı 
subaylar kılıç çekerek top arabasının 
etrafında sıralandılar. 

Araba hareket etti.. 

Uzerinde ebedi Atanın aziz tabutu
nu taşıyan top arabası ağır ağır iki 61-

ralı halkın hıçJr.ırıkları, ferys.tları ara
ıundan ilerliyerek Büyük Millet Mec. 
lisi önüne geldi. 

Atanın tabutu kendi eliyle kurup ko
ruduğu Büyük Meclisin önünde hazır. 
!anan muazzam ve muhteşem katafalka 
ayni tazim, ayni ihtimamla konulurken 
halk arasından ağlayanların: 

- Atam, Atam!. 

diye haykırıştıkları duyuluyor. 
Cihan böyle bir hadise kaydetmedi.. 

Cihan böyle bir matem yazmadı. Cihan 
böyle bir milletin yekpare hıçkırıkları 

arasından ebediyete varan bir Ata da
ha yaratmadı .. 

Katafalk, mor renkte kadifelerle sa-

rılmış bulunuyor. Defne dallarının üze
rine sızan meş'alelerin alev rengi güne! 
yere inmiş gibi mühip bir ır:mzara veri
yor .• 

Çelenkler katafalkın etrafında ve Us
tünde ve Meclisin her kenarında bu 

mühip görünüşe daha scnsuz bir hlizün 
katıyor. 

Tabutun etrafında altı meş'ale yanı· 
yor ve ortada yedinci bir meş'ale var. 

Reisicumhur ismet lnönünün çelengi 
tabutun önüne vazedildi. Büyilk üni -
formalı generaller, subaylar ihtiram 
nöbetindeler. 

Törenin ikinci saflıası tabutun kata
falka vaz'ında~ sonra başladı, 

Halk sonsuz bir heyecan ve sabırsız
lık içinde beklcşiyoralr. Saat on üçten 
sonra Ankaralılar, Atalarının önünde 
tazimle eğilerek doya doya ağlayacak· 
lar. 

Ankarapalasın balkonunda ecnebi 
heyetler azası ihtiram halindeler. Her 
tarafta her insan anlaşılmaz bir elem 
içinde Atasının tabutuna }'JlŞlı gözleri
ni çevirmiş, vecd içinde,. Tayyarelerin 
uçuşları devam ediycr . 

Katafalk önünden muntazam sıralar 
halinde başları önünde ağla~arak geçen 
Türk milleti büyüklerini, halk takip et. 
ti ve böylece gece de devam etti. 

Gece Ankara 

Gecelerce Ankara uyumadı zaten .. 
Fakat dün gece Ankaralılar sabahlara 
kadar ayni heyecan, ayni hasret ve iş
tiyak, ayni elem ve ve matemle evlerine 
dönmediler. 

Gece katafalkın önünde yanan meş'a· 
leler ağlaşan Ankaralıların solan yüzle
rini ışıklandmnasaydı, koca bir şehrin 
bu büyük tabuta örtülüp söndüğü sanı. 
lırdı. 

Her şeyi silen ve örten gecenin ka
ranlığı içinde katafalkın üstünde altı 
meş'ale yanıyor ve Atatürkün tabutu 
üzerine gölgelerle karışık ziya1ar dü. 
şüyor. 

O zafer abidesi önünde yanan ve O
nun kurduğu halk partisinin, altı pren.. 
sipinin remzi olan altı meş'ale, başı u-

cunda iki general, iki subay ve iki erin 
resmi ihtiramı ifa etmekte bulundukları 

Büyük Şefin tabutunun bulunduğu ka· 
tafalka giden yolu yadınlatıyr;ır. 

Sabahtanberi bu büyük mateme iş

tirak eder gibi kapalı ve kasvetli geç -
mekte olan bava, saat dörttenberi yağ
mura çevrilmiş olmasına ve devamlı bir 
halde yağmakta bulunmasına rağmen 

halk sabahın ilk 68atlerine kadar akın 
akın büyük şefin tabutu önünden tazim 
geçidine devam etti. 

En küçüğünden en bUyUğUne kadar 
bütün Ankara, en büyük evladına karşı 
içden duyduğu acıyı, O'nun t abutu ö· 
nünden geçerken gösterdiği sükün ve 
vakar içinde tazim ile izhar eylemekte 
idi. 

Gecenin sükutu içinde yalnız ve ynl
nız, bir hışırtı duyuluyor, geçen binler. 
ce, binlerce halkın ayak sesi... 

Ankara'., bugün yapılacak cenaze tö
renine ha.zırlanıyor. Yalnız Ankara de· 
ğil, günlerdenberi harıl harıl nakil va
sıtalarının şehre taşıdığı halk gece ya-

l 
rısmdan itibaren kendilerine ayrılan 

yerleri doldurmu~ bulunuy.or. 

Yirmi yedi yabancı 
• 

devletten An araya 
heyetler geldi 

Bugünkü cenaze töreninde dok uz mi il ete 
mensup nskeri kıtalar bolu ıuyor 

Anknra, 20 (A. A.) - Diln Ankaraya 

gelen 1rak ve Fransız manda idare5l he-

yetleriyle Bulgar heyeti ve Bulgar aske

ri kıt'ası, lran, Yugoslav, Sovyet, Fran

sız ve Alman kıtantmdan sonra bugün 

de sırayla husust trenlerle Yugoslav he

yeti, İngiliz heyeti ve askeri kıt'ası, 

Sovyet, Fransız, Alman, Polonya, Arna

vutluk, Mısır, Macar, İtalyan, Estonya, 

Letonya, Danimarka, İspanya, Suriye, 

Finlandiya, İsveç, Hollanda, Belçika, Çek, 

Japonya, lran, Efgnnistan, Milletler Ce. 

miyeti, dilyunu umumiye heyetleriyle 

Romen kıtaatı j andarma enstitüsüne yer

leştirilmiştir. 

Metaksasın ziyareti 

Ankara, 20 (A. A.) - Yunan Başve

kili Ekscliins Me taksns ve Yunan heyeti 

Ankaraya gelir gc>lmez Başvekil Celal 

Bayann r efakatinde doğruca Atatürk'ün 

tabutu önüne giderek bir dakika sükut 

etmişlerdir. 

Metaksas, Reisicumhur 

Yunan heyeti ve askeri kıt'ası, Ankaraya nezdinde 
gelmişler ve heyet azalan Ankarapalas 
ve BelvU palasta kendilerine tahsis olu- Ankara, 20 (A. A.) - RcisicUmhur 1s

nan dairelere veya kendi elçiliklerine, met 1n5nU, bugiln kendilerini ziyarete 

lngiliz kıtaatı Gazi terbiye enstililsilne, gelen Ekselans Metaksns ı kabul etmiş ve 

Yunan kıtaatı inşaat usta mektebine, uzun m~ddet görüşmüştür. 

• 



CE 
Başta1alt 1 ıncıde 

yah tüllere sanlmış ebedi Atasını nğlıya. 
rak l{lyrediyorlar. 

Tayyare filolnrı, sabahın ilk snatfnden
berl hareket halindeler. 
Yağmura rağmen alçak mesafeden u

c;an hava filomuzun çıkardığı uğultul:ır, 

semadan yağan bir feryad ve ıatırab gibi 
kesif halkın Uzerlcrinde dağılıyor. 

Her tarafta. herkes kU~Uğünden bil
ytlğllne, çocuğundan ihtiyarına kadar 
hıçkırıklarla ağlıyorlar. 

Saat 9,5 
Tören başlıyor. Törene iştirak edecek 

heyetler. zevat. kor diplomatik, ecnebi 
kıt'alar, Türk kıt 'aları yerlerini almış 

bulunuyor. 
BUyfik ö!UnUn tabutunu kaldıracak o

lan 12 saylav Millet Meclisinin merdiven
leri önünde hazır bulunuyor. Bu heyet 
§U zevattan mlirekkeplir: 

Mardin saylavı Hilmi Çoruh, Jstanbul 
saylavı Hamdi Günsoy, Jstanbul sayla· 
\'J Atıf Bayındır, Kırklareli saylavı Züh 
tü Akın, Trabzon saylavı Daniş Eyribo· 
lu, Jzmir saylavı Hasan Ali Yücel, Kü· 
tabya saylavı Mehmet Sümer. Kütahya 
sayla\'1 Naşit Hakkı Uluğ, Manisa !-iayla· 
n Kenan Orer, Manisa saylavı 
O man Ercin, Erzincan saylavı Ilık· 
met Işık, Tokat saylavı Galip Teker. 

Heyet frak giymiş bulunuyor. Silin
dirler bir elde, mendiller diğer elde ağlı· 
yorlar. 

Büyük Millet Meclisinin istasyon bina· 
sı tarafındaki çelenklerin önünde saylav
lar duruyorlar. 

Ankarapalasm kapısının önü yavaş ya· 
vaş doluyor •• 

Saat ona yinni kala Taşhan önündeki 
ecnebi kıtalan ağır yürüyüşe geçiyor. 

Gazeteler halk arasında elden ele do
lasıyor. Halkın içinde ciYar köylerden 
gelmiş binlerce köylü kadın. köylü ihti
rar. köylü yavrular, gazetelerde siyah 
çcrçive içinde gördükleri ebedi atalanna 
feryatla a~lıyorlar. 

Tören başladı 
Onde riyasetıcumhur bandosu, arkada 

bir askeri kıta yavaş yavaş yaklaşıyordu. 
Tabutun sağ ve sol kenarlarında mev· 

ki alacak generaller bOyük üniformalari
le hazır bulunuyorlar. 

Top arabası tabutun mevzu olduğu 
büyUk ve muhteşem katafalkın önüne 
gelince bütün tören heyeti durdu. 

İtfaiye bir merdiven ta~ıyor. Merdiven 
iki basamaktan ibaret bulun::ın kaidesinin 
önüne getirildi. Katafalkın önünde bulu· 
nan Fransa reisicumhuru namımı konan 
çelenk kaldınldı ve arkasınöan Türkiye 
reisicumhuru İsmet Inönünün çelengi kal 
dmlıyor. Başvekil Cela.J Ba~-ann, Büyük 
1\'lillet meclisi reisi Abdülhalik Rendanm 
Genelkurmay Başkanı mareşal Fevzi Çak 
makm çelenkleri alındı. 

Bilyük ölilnün tabutu üzerin.deki örtü 
kaldırıldı. Tabutu kaldıracak 12 saylav 
hı~a hıçkıra ağlayarak tabuta iğildiler. 
BQyük bir huşu içinde seyredenler ara· 
sından vaveylalar duyuluyor. Bütün bir 
miflet tabut kalkarken tekrnr ve bir defa 
daha, birer 1..""at daha şiddetli bir hiizünlc 
ağlaşıyor. Tabut ağır ağır merdivenler
den indirilerek top arabasında hazırlanar 
yere konuldu. 
Şimdi katafalkın üzerinde \'e etrafın

da yemy~il taflanlardan ba~ka bir şey 
görünmüyor. 

Saylavlar Millet Meclisinin alt başına 
indiler. Top arabasının arkasında kara 
deniz, hava subayları sıralanrnı~ bulunu· 
yorlar. 

Bilyük heykelin cephesine tesadüf eden 
sırada generaller dizilmişler bir hürmet 
safı kurmuş bekliyorlar. 

12 saylav altısı sağ, altısı sol tarafta 
olmak ilzere top arabasının yanlannda 
mevki aldılar. 4 general cenazenin ba; 
ucuna geçerek kılıçlarını çekip nöbet bek· 
liyorlar. 

Kesif bir sis Ankaranın tepelerinden 
yavaş yavaş yükselıycr. Hnva filomu· 
zun uğultuları duyuluyor. 

Orgeneral Fahreddin Altay, yanında, 
Otgeneral 1zzeddin, diğer yanda gene· 
ral asım yavaş yavaş yürüyorlar. 

Son nöbeti bekliyen bu uç general 
top arabasına geldiler. 

Tabut top arabasına konulurl.en ge
neralJar selam vaziyetindeler. Her ta. 
raftan tabut görülüyor. Tabutun arka
sından bUyük üniform:ılannı giymiş 

subaylar büyük bir Türk bayrağı ge· 
tiriyorlar. 

dctlcndi ve Vu1uvayı manvı:u"""" ---·-

HABER - Aksam postası 
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Ecnebi heyet!er Ankarapalasın önün· 

deki mevkilerinde yer almış, alayın ha· 
reketini bekliyor!ar. 

Tabur top arabasına bağlar.mı§ bu -
lunduğu için artık herşey hanrianmış 
oluyordu. 

Cenazenin önünde Cumhur -i~ .. seti 
bandosu görülüyor. Bu sırada saylavlar 
Btiyük Mıllet M.eclisinin önünde!~: ·'<.ti· 

dırım üzerinde hürmet safı kurmuşlar. 
dı. Saat tam 10 ... Şimdi l ...• nkara, 
sessiz, derin bir hüzün için ;c ebedi A

taya son vc:Jaına hazırlanıyor. 

T -.bu tun bulunduğu top arabası ö· 
nünde, etrafında ve arkasında bulunan 
heyetlerin, generallerin, askerlerin sa
rarmış yüzlerınde sonsuz bir matemin 
ıstırabı görülüyor. Orgeneral Fahred
din Altay, töre:ıe başlama emr:ni ver
di. 

Bu sırada protokol müdürü Şevket 

Fuad, ecnebi heyetlerin bulunduğu 

Ankara palasın önüne geldi Ecnebi hey· 
etler içinde gözlerini ıilenler görülü
yor .. Büyük Türk Atası, bir zomanlar 
(Ha3ta a:lam) diye istihfaf olunan 
Türk milletinin senin mtı'barek elble 
kavuştuğu büyük ve s:nsuz istiklal 
ve medeniyetinin dünya müvacehesin -
deki kudret ve feyzini bir de!a daha 
iftiharla görebilr:ıe!< için başını kaldır, 
işte arkanda senin milletinden olmıyan
lar da ağlıyorlar. 

B:tün dün;::.,, ı ağlatan büyük ölü 1 
Bu şerait karşısında senin milletin ne 
sonsuz, ne bitmez tükenmez ıstırap ve 
hüzün iç.indedir. Camiclrin minarelerin· 
de, 'kubbelerinde ,damlarda yığu., yığın 
görülen b::ılk (;!um tehlikesine maruz 
kaldığı halde bile bu korl.unç mevkile
rinde ayağa kalkarak büyül; ölünün ta. 
butuna dikilmiş gözlerini siliyorlar. 

Tören ba~tdı. 
Mızraklı süvari asker yavaş yavaş 

Atalarının tabutu önünden geçtiler. 
Arkadan topçu taburu göründü. Ön· 

de komutanları derin bir hüzün içinde 
~ c .. t>- s•.' :l]ın ta~ıdığı T~' r1: san· 

cağı heyccnnln selamlanıyor. Atkasıru 

muhafız aiayı takip etti. 
Komutan.ar, subaylar V" asker gc.. 

çerken, büyük bir tazim, .ıürmet ve 
sonsuz bir heyecan ve teessürle bliyük 
ölüye, büyük ve kahraman ve şerefli or 
dunun cb~di Ata~a, Tüt'k milletinin 
c'Je1i r:f"r.c h2.1ıı:ari!.k geçi_,~ . -r. 

Saat onu yirmi geçe 22 inci alay ge
çiyor. En önl:e komut&ınları, b:ındolan 
olduğu hal·~ h~rp oku}u geçti. 

Harbiyeliler, kendi şerefli yuvaların· 
da yefşen ve ~ ::tiin dün <"nm hayran
lı·ı iç.in~c ebecl.L,cn Ataknn.!an baş
lannr, yaılı gözlerini ayıran yarlar. 
r~1•• c;·r. :l·r~·- ôl:l-ryor. 

Ecnebi kıtalar geçiyor 
Su .. ı on bre } ırmı beş ka ecnebi 

1: t::ıfar geçme •e başloclılar. En önde 
I iman l ;:"ır • ....-c kıt'ası ban.dosiylc 

cçiyor. A,l;&., _M • .ı endazlar, '.> avaş 
ynvaş tabuta y<ıkl<ışıyorl:ır. Onların ar
kasını :ı!ulgar askeri takip ~.:·;er. ön· 
de b::ındo!ariyle tabutun ö. undcn geçer
ken sonsuz heyecan için•le t.i) ıik ve 
ebccli Atayı, TurkGn Ataı;ını, dünyanın 
en büylı': c :rı: :ı :ıı tazim ve hürmetle 
selJmhyorlar. 

Yirmi metre arayla önüı. .: trampet 
le i, borozanlan, b:ındo:u ile 1< ransız: 
bahr' ye silfLl·endazları ge!;iyor. 

Frnnmz askerlerini müteakip en önde 
komntanlnn, b:ındohrı olduğu halde İn
gUlz kıt'aları geçmektedir. 

lngilizleri kara ve deniz Yunan a.skerl 
tnkip etti. Yuncmlıları lran askeri ve on
ları dn Romanyıı bnhriyclilcrl takip ettL 

Yugoslav bahriyelileri \'C kara müfre. 
zesi tabuta doğru yaklaşıyorlar. 

B:itUn asken kıt'nlann yıınındıı mfb • 
mandar ol:ın Türk subaylan ~Urüyor. 

On bire çeyrC>k kala bir bahriye mfif. 
rezcmiı önünde bundosu ilo tııbut önün· 
den nğlıynrak derin bir huşu ve tazim 
içinde geçiyorlar. 

Cennz~nin üzerinde birçok kuşlar ade
tli tao,; ııf edetcı:>slne donUyorlnr. Bu sı. 
rada yağmur kesilmiı, bulunuyor. Ufuk
larda toplamın siyah 1.ıulullar dağılıyor. 

GenerallE'r Top crnbasının etmfında me\·
ltl alıyorlar. 20 general bir tarafta, 20 
general diğer tnrafln duruyor. 

AtaUlrklln bü; Uk tabutu 8nünde Riya
setkümhur bandosu, arkada istiklal ma
d:ılyasını taıJıynn siyah kadifeden bir 

yastık tümgeneral tıyns Aydemirin kuca 
ğmda duruyor. 

Türk kıt'alan mevkilerini almış bulu· 
nuyor. Ifalkevlnd!m itibaren 1 endllerine 
tahsis edilen mevkilerde toplanıyorlar. 

Mızraklı sfivari alay1 halkevinin yanında 
bir kavis yapıyorlar. 

Harbiyeliler, istasyondan itibaren Yeni 
§Chirc çıkacak asfalt yolun bir kenarın
dadır. Ecnebi askerler karşı tarafta yer 
almış buhmuyorlnr. 

Atatilrkün cenazesi, (45) dakika kadar 
devam edC'n gcc;it ~rasındnn gC'çP.ccktlr. 
Ecnebi h<:>yet A tatlirk·un cenazesi arka
sında hur Jfu hr>ea hesabi} 1" sıralanmış
lardı. llyas Aydemirin arknsmdn Alatür
kiln hemşlrt>sf bulunuyor. 

Cumhurrı>isi İsmet lnönü geldi. I<:::cne
bi hevetıeri scılamladı. 

Yavaş yavaş top arabası yürüyor. Bu 
sırada bandolar matem havnlanna bo.ştn
dılar. 

Halk, heyetler, asker, saylavlar ağlı
yorlar. Bandoların matem havnları bU
tlln Ankarayı bir an içinde hıçkınğa 
boğdu. 

Ailesi geçiyor 
At:ıtürkün hem~iresi kolunda bulun

duğu arkadaşına day::ınarak hıçkıra hıç· 
kıra ağlıyor. Bunu Reisicumhur Isrnet I· 
nönü takip ediyor. Arkasından Riyaseti· 
cumhur katibiumumisi Hasan Rıza So
yak, baş}-aver, Muhafız kıtaatı kuman· 
danı albay lsmail H::ıkkı ve. diğer yaver
ler ağlıyarak yürüyorlar. 

Arkadan Büyük Millet Meclisi reisi 
Abdülhalik Renda. bir tarafında Celal 
Bayar. diğer tarafında Mareşal Fevzi 
Çakmak yürüyor. 

Saat on bire on iki kala yağmur ba~la· 
dı. 

Sema ağlıyor büyük ölüye! 
Sayla\ lar ~eliyorlar. Birinci safta icra 

vekilleri bulunuyor. Ali Ç.:etinkaya, Re
fik Saydam tam ortada me-. ki almıştı
lar. Büyük bir kara bulut .a~ağıya doğrn 
yürüyor. Saylavlan b.ırem üçüncü derece 
ye kadar a keri erkfm ve bunları da ba· 
r~m üçiincü dereceye kadar mülki erkfln 
takip ediyor. 

Bunun arkasından Ankara dahil olmak 
üzere 62 vilayetin parti, halkevlerinin 
mümessilleri olmak ilzere üçer kişilik bi
rer heyet taldp ediyor. 

Heyetleri mekteplerin birer dereceleri 
taburlar halinde ağlayarak geliyorlar. 
Yağmur dün sabah ondanberi fasılalar

la yağıyor. 
Arkdan bir piyade ala)'I tamamen cad

deyi tutmu~ r._;r Yaziyette aşağıya doğru 
iniyorlar. 

Hava filoları uçuyor. 
Alayın ucu yavas yavaş istasyona ya~ 

la~ıyordu. Saat l 1 e 5 kala tören başı is
tasyona tamamen yaklaşmış bulunmakta
dır. 

İstasyona doğru 
Tören yavaş yavaş istasyonu dönüyor. 

Asker mcvki!nl aldı .. Birnz sonra arala· 
rından Büyilk Önderleri gcçocektir. Top
lar atılıyor, cadde bir baştan bir başa 

hn.lkla kaplı bir halde görilnUyor. 
Talebenin arkasından kız i!cller ve 

bunları da erkek izciler takip ediyor. 
Saat on biri llç geçe bir tayyare mUte

ma:iiyon Atanın tabutu Uzerinde devir 
yapıyordu. 

Gençlik parkının kö~eıerinJ dolduran 
binlerce halk bir taraftan diğer tarafa 
koşarak tııbutu görmek istiyorlar. Her
kes Yenişehire gidecek caddenin kenar
lann<ı ak1yor. 

BütUn Türkiye bugUn bir tek ses gibi 
ağlıyor. bir t('lk kalb gibi sızlıyor. 

Cenrlik p:ırkınrn kenanndnn hayla
rnnlnnn sesleri duyuluyor: 

- Atatürk. b'zi bırakmo.! Artık yUzU
nü görrnlyece~1z ! 

Ccn'.lze ayni yol tlzerlnde ilerliyor. 
1stnsyon bin'.lSın:ian geçen 16 Mart şe

hitleri caddesi üzC'rlne cenaze gcılmls bu
lunuyor. 

Saat on biri beş geriyor. Şopen ve Bet
hofrnin maten havaları uzr.kln .. ıyor. 

C .. nnz" Y!ıV"~ yavn!} istasyon ve Tay. 
l'nre cemiyeti nrnsmdaki cnddeyi kate
diyordu. 

Halk tabutu cörmek fçiıı ayni cadde 
Uzerfnde koşuyorlar. Ankaranm Taşha

nrn önlindc>n ko"~n halk, gençlik p:ırkma 
ç .. ~,.,ı bir s<>I hali""'"' a"'ı"~"'"l'k Pkı\·or. 

Ya~ancı heyetler ve kıtalar 
Altes mcreljal Şah Veli Hnn ynnında 

elçi c>ltselans Sultan Ahmed Han bulun-
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duğu halde Efgan heyetinin başında ge- tc hazırlanmışlardı. ıcrad~~ 
llyor. Ecnebi heyetler yürUyorlar. Büyül: la\·lar diğer Jmnn~ eJb ~· 
elçiler görülüyor. heyetleri, ataşeler toŞtııl'l 
Bunların arasında Hatay heyeti görü- nin önündeki biltill'l • ~ 

lüyor. Büyük bir kalabalık halındeki lardı. ~ .,,1 
heyetler ağır ağır. derin bir teessür içinde IIalke-.inin ~rka~~ dll!""ıd 
büyük ölüyü takip ediyorlar. yet buralara gırefJll )8t PJ""' 

Milletler cemiyetinin heyeti ortaya te- du. Bu itibarla keJlllf 
sadüf etmektedir. BunJann arkasından dolmuş bulunuyordll· 'td .,..,,, 
ecnebi generaller, ataşeler yürüyor. Ec- Askerlar tabutu fi 8' 
nebi askeri kıtalar mevldlerini atmış bu· ler. Tabutu 12 tUJrlgeıı dJ"ı ~ 
lunuyorlar. koydular. Ekrenı sı>~I ~ ~ 

Evvela Alman deniz silahendaz k,tası Ziya Eldnar, Nuri, ~ .,,- ~ 
yolun bir cephesini tuttu. Bunu tak,bcn Tufan, Hakkı özgeııet'• 1'~, 
diğer ecnebi kıtalan yurümüştür. (72) Zeki Erokay, Kurtc~t 1ıD1..., 
nefer bir sa!)ay a!tı yarsubaydan mürek- İlyas Aydemirden l l•~· • 

yla" kep Bulga. ar başta bandoları ite on on roller, ''ekiller, sa ,~ · _.-
be, metre farkla Almanlan takip ettiler. yorlnr. Tabut :ıncthale ıwıll'e !; • 
Bunların arka~ndan Fransızlar geli· Dört mermer eOtUll rl' f" 

1 ıııflt 
yor. Epeyce uzun bir mesafe kapayan ya\·as yava§ Uzer ~ I 
Fransızları ln"ilizler ortada bındolan, geçirildi. ~ ;! 
önde bahriye silahendazlan, arkada topçu Bandoların mateın ~ ~ ..t.'f 
efradı olarak yürüyorlar. ln.,.ilizleri Iran· devanı ediyor. }Ioı:un }ll(~"ı' 
lılar takip ooiyor. Bir btnbaşr, iki yüzba· sizdir. Herkes ağltYO~ sır'":l 
şı 52 nefer. feryatlar duyuluyor. Jjltf 

lngilizlerin 56 kışiden mürekkep ban· Jeri son atışlıırlrte, s~ıı ~..,iıfl 
dosu görülüyor. Bunlan Romanyalılar Tabutun kondu~ bO:ııdt.,0 
takip ediyor. (60) nefer ve birkaç suba}- Kaidenin bazırland@ı,crıe ~" 
dan ibaret. Bunları So,·yetlcr takip edi· lar. sağ ve sol ~eıen1< ıınkcıııt,; 
yor. Bunlar da (80) neferden (4) subay, kümdarlar ve rnesa~'l )er 
(4) d ı · ıan bı1 yarsubay an ibaret Yugoslav ar gö- Jeriylc süslcnınış 0 -

rilnu:or!ür. Bunları (100) nefer 4 subay bahçe gib: gorünUY0~rsl ~ ~ 
olan Yunanlılar takip ediyor. AmC'rika çelcnsi• çfçC~ 
BUyUk Millet Meclisi Reisi Abdlilhalik gi, Japon çelengi. mor 3o dıll ~ 
Renda, Başvekil Celil.! Bayar ve Fevzi koslovakya. ve bliyıoce r!lt10)·of· 
Çakmakla beraber yürüyorlar. Jcnk burada me,·zu ı;öJtsJdtre 

Bunlann arkasında ecnebi heyet şefle. ral tabutu ha%11'1anatı buttJll 

lar. Lahdin kaidesltı:ıa ~,91J.~ 
her tarafı yeşil çub )inle et g' 
tavan beyaz ipek xnus J!lı;tı 

ri, kordiplomatik, ve onlnra mensup o
lanlar geliyorlar. Tabutun üzerindeki 
bayrak bütUn Ankarodan görülUyor. Kor 
diplomatiğin arkasını icra vekilleri takip 
ediyorlar. Sırayla Rana Tarhan, Sara -
coğlu Şükrll, Ali Çctinkaya, Refik Say. 
dam, Hilmi Uran, Faik Kurdoğlıı, Hulfisl 
Alataş geliyorlar. Arlmyı saylnvlar dol
durmuş. 

Saylavlan resmi dav•etli üçüncü dere. 
ceyc kadar askP.rl Crklin, arknsmdan mnı
kt crkli.n vo halkevlcrl heyetleri takip e
diyor. Bunlann arkasında yalnız mEktcb
liler var, en o.rkado. bir sıra polis glfrU. 
nUyor. Polisi halk tnldp ediyor. 
Yürüyüş halinde tören heyeti bt' lece 

yol nlmrş bulunuyordu. 
Tabut tayynre cemiyetinin karşısında

ki polis klübcsinc ynklaştrğı zaman, sn
at tam on ikiydi. 

Heisicümhur 1smet lnönU, başı 

önde, yavaş yavaş yUrUyor. 

Etnografya milzesinde 1 
Etnografya müz~i cenaze için hazırlan-, 

mıştı. lki basamaktan irarct bir l-aide 
yapılmış. içerisi hükümdarlardan gelen 
çelenklerle kapı içerisinden bütün bo!;Ju· 
luğu doldurmak üzere ~üslenmiştir. ı\1e· 
rasim alayı müzeye yakla~tı. General 
Fahreddin ve tören komutanı ileriye ge
çerek Etnografya müzesi önünde mevki 
aldılar. 

Tabutu incirme 
Tabutu aralıa:lan indirme hazırlıkları 

başladı. Cenazeyi tal:ip cc!"n heyetle:
rava5 ~>avaş ha!l~evi ile Etnografya müze
sinin arac:ına topl;ındılar. 

Bu ı:rrada saat tam 12 yi on geçi'yor
du. 

Cenazenin yanında sıralanan bü}'ilk ü· 
niformalı subaylar kılıçlarım çekerek · 
cenazeyi selfunlıyorlar. 

Reisicumhur ismet Inönü Etnografya 
müzesine girdi, arkasından Büyük Millet 
Meclisi reisi Abdülhalik Renda, Ba~ve· 
kil Celal Barar, Ma1"e53l Fevzi Çakmalc 
müzeye girdiler. Heyetler son hünneti ifa 
iı;in etrafa saf kurdu!ar. Cenazenin halka
ları ya\'aş yavaş çözülüyor. Oto:nobiller 
binlerce halkı bu t:ırafa götürüyorlar. 
Halk kütle halinde hir kısmı Yeni~:ehit'e. 
bir kısmı iç Ankarnya gitmek için oluk 

bcıetı 
raf beyaz taşlarla ,es~·--~ 

b t JcOO P":.. 
nin ortasına ta u tttll• 

Tabut kaideye konu;t tn81l~ 'f. 
bu!e, Reisfcllmhur !s~ilı ıtttl 
Ce!iıl Bayar, Abdillb 

1 di,eıı 
·t rna • ~ 

Fe\•zi Çakmak ınü c tslll t 
ta~ırı ıılJI Tnbutnn, beyaz ]<afdC t 

lanan on iki generııl t ııatiDd 11 
mütemadiyen hareke' rDP J 

Biltün bu Mreketietcı~· 
h kırıl< • 

çinde yalnız ıç ~ 

!esi doyuluyor. ~ d~ 
Ho.Ik dı§nrda. A ta::~-ot 

6 
tatarına fcryadlar .~ ııslil' , ...... 
Ank:ırn bir tek vavc. 

ryor· duvarlarına ~rp 9 
Son selam ııı uı~tı. F 
Tnbut, tanı kold~ i!• ~ 

12 general resmi 1-tıdnııı ~ 
cUmhur, Bnr.:veJdl, sel~ıııf111l;;ıe 
Fc\'Z.İ Çnlt:ınak son tıJtld11 

t )'9 
Heyet tam ssa ti .,. J 

kryor. . tıleıııl~~t,,. '/ 
Dıı;arıda •. i~erıd~~rU ııı~e;f ~ 

ağlıyor. Reısıcu.'11 tl)re~ 
ken gören heyetler.:: .. ga? 

'bleı .. - t. zevat, halk tarı ;;; s• • ·yeceır· ,.1 
detmediği, edeınl ~a?.J 
pardılar. . ğultııl'': ddf'J 

Tayyarclenn ° ·n gibi 
varlarında birer eJ\l ya<f'f ~ 

H lk 'mdi )'-ııv•f ~ad'Jf a şı .. c· ,. 
Ar.k;.ra göğsi.Ul ~ 

yanıyor. . 1 ı' 
·ııetı U 

Ey Türk ını • dB" 
Şehrirt1ıstiff11. 

mera ,.rıs 
fJJf tJI ~ 

~rnde .,ut ·r: 
Bugünkü nıetaSI .,..,,j~ıeı'di_.tt1i 

. de and ı~ .. :rırı 11e1 •. 1' 
Jnr şu şekil j\t:Jtii~ ... .rl}'ft , 

•· - B ur.ıda cıııııJlu> . ıııtı'•. 
toplanan bizl~;k ı-ala~ı;ıi~ 
inkılaplara 53 Jll'lıtı• 1'.pıııi> ,p 
toprağı için ıca;tefl çe1'' oıtflııt 
mızı feda etrn 05ı.ııı1ıı' rrıl ıf' 
şerefimiz ve nanı de '?.dr· 

generaller. su· yor, and içiro~;~bi~ ~111'1'/ 
baylar, asker doldu. Taksimde ,,e ,~ ıJ 

halinde ilerliyorlar. 
Tabutun iki tarafında 

. pıırnış 
Merdivenlerde sıralananlar c:;on hünne- merasırn ~ 

ııııtv 
·stvi~iıY 
1 tfP--

J'e~ 9'8 çt< 
Sivas J1rzurum hattının işletrne7c açık bulunan 

23 
_ 11 ',ıe~ ~t Y 

dan sonraki AJpdumanh ve Erzincan istasyonlarrnrn ağı ~e ~tıı' 
den ıtibaren yolcu ve her türlü eş. 11 nakliyııtın~ fty~:~eril1dt Jı~ 
kaya - Kemah arasrnda i~liycn muhtelit trcnlerın g ,;; ~ııf1' 
. • . t'rJece.,-

şıklık yapılmıyarak Erzıncana kaclnr devam et 1 

olunur. (96837) 
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'' tl{tN 2 CtTEŞRfN - 1938 

~tcfta 
s:ıcrrı 

aı:nvaı ~raaının Lcndrawı 

~üza~e;;ı;;in mev
,zuu ne olacak? 
ti Y• kralı 

ıı.ııQıa nuı l..onclra ziy....-
tiııi ~ eıa hlühiaı ajyui hadise
~ •bnektedir. Orta Anu· 
'ı.ıı .. ~ora değiıildik ve Alma.nya
lt<i IQı,.. Avrupaya yayılma ôya· 
... ·ıllında b . 
~ ltıiilı· -. u uyaret hakika-
~lıt,~t ~ir P.Ye iJe 7apılmıı ._ ·ı· • edir 

I~ • 
..._~ "~ ı· H l~ •• , • y 1 erald,, sazete-
111111 lo d••ı h'!uharriri Kral Karo-
lh.ı ...... 

~-~ •d' ~•Yaretini ıu ıekilde 
""1 1 y °" . 

hı,~ ~olun' 'i ltlec, . Londraya reıım bir zi-
l' ~ber gı bundan tam bir aene 

• 'iti .. , .• •triJınj . 
... ~~ ~· iti. 
'ı 1 ~ ~ 193

7 - 'reşrinaani 1938. 
rılı.'f14tu.:;'1nda ne büyük bir fark 
~ ~tçalan anrn ilhakı, Çekoslovak· 

'""· tıı_ b ıı. l7 unıh anlaıtmaıı 
~Q ~ ~ s ·-
hrtt ~~ a tr Kral Karolun siya-
~ t11ı,ı, n~~~se bugün de odur. Zi· 
!et dt'Ya 1 ''göruşmelet,. in mevt' bir ltn Yt alakadar el!en bahiı· 

~tır. c evvel ne ise ıimdi gene 

·"'bir . . . 
11, ltnc 
' l'ldt h' ıarfında Rcmanyanm 
'81 .... baYaı/ç bir de&işiklik yoktur. 
IL.~11 :ııı ere lca 1 
"il tQ.~-1'1~ bu pı mı7an ve yabancı 
~ ~}'l lunm•yan kral, ıiyase-

1 lf arekcue te bit etmiş bulunmak· 
~- t tii. erın• • . 
"4 )1 'tU il ı tesır Uzerıne değıl, 

• , bir "" ' tayın etmektedir. Bu 
• o1il&tt • • • 

l93G ve ıyı bır kumandan-

'tı Atında 
~' kr~ zecrı tedbirler kaldırıl· 
~ li l_Carol beyannamesini 
l '' kr,b'beıaıtan tecrübeı:nden 
'' '1i!ı.tl Uç netice çıkarmııtı. ' ~ tt c . ~ .. • 11

ec,k b' enıi~ti, emniyeti te-
~ .. ır _ .. 
~ o'ıtı ... ueaaeae olmak bakr 

d. ',,, !tUr 
~.,, U <Ut : 
'~ ~rarısada hır vaziyette lnglltere-
a iç rı d n Yardım beklemek Ro-
-~ ~~~fru değildir. • 

ruı olıunlar? En iyi mOıterileri ·veya 
tehlilı:eli bir komıulan - olan Almanya 
ile bozufmlk istemiyorlar. • 

Romanya, Almanya ile olan ticareti· 
nl inldpf ettirmek ve arttırmak arıu
ıundadır. Fakat Almanya ile olan ibra· 
cat ve itbal4tında Almanyanın iktısadi 
ütemine .Urüklenmek iıtemiyor. 

• • • 
Kral Karolun ve nazırlannın fikri 

ıudur: E~er Romanya iktısadi iııtikli
linl muhafaza edene haricl ticaretini is
tediği ıibi idare edebilir. 

B:r Alman ticaret heyetinden aonra 
bu sonbaharda Romanyaya bir İtalyan 
heyeti de ıeldi. İtalyanlar, Balkan pa· 
zarını Almanyanm inhisarı altına alma
ıuu istemiyorlar. Roman. ı, İtalyanları 
hararetle karıılamııtır • 

Bugün kralla beraber Londraya, 1n
giliz • .Rumen ticaret münaııebatini kuv
vetlendirmek huıuaunda müzakere için 
bir heyet de gelmiıtir. Romanya tngil
tereye daha fazla hububat. petrol ve 
kereste aatmalr, buna mukabil de tngi
ı.u mallannı Almanya vaaıtaaı ile değil, 
doğrudan doiruya lngiltercden a:mak 
iıtiy.cr. 

Bu ıuretle Romanya, Almanya ile o· 
lan ticaretinden tamamiyle ayrılmıya
calc, yalnıı bunu milvazeneye koyacak
tır • 

• • • 
Londradald müzakerelerin bafhca 

meuuu ıu olacak: tngilb • Rumen ti
caretine yeniden naili bir tekil verme
Ul Tlirklyeye oldufu &ibi Romanyaya
da bir kredi ftrilmeaf, Rumenlerin 
ileri ıilrdillUne ıare, faydalı olacaktır. 

Fakat bunu tngilu maliyecileri biraz 
endite ile "karıılayorlar ve ba§ka bir 
ıekil aramayı tercih ediyorlar. 

Şüphesiz kralı ziyareti sadece bir it 
ticareti değildir. Kral Karolla, Kral 
Corc kardq socuklandır. Romanya da 
lngiltereye Jcarp hakikaten bir kardeı 
sevgisi .ardır •• bu sevıi Kral Karol· 
da daha fazladır. 

llt: >(, llıu1.n/ :.nın tutacağı en dofru 
~ l>rıtrı._ ır vaziyete dilımcmek
~ llcylıtt \'e!a Ruııya ile birleıip 
'"it 'i ıı,._ Ut be rı ııyasete girmek, ne <le 
~ .,'-tt hıt raber Rusya aleyhtan Fakat it lllerinde de 18rU1meter ota-
~: "e herha ın..1c .. Sadece, bitaraf kal· caktır. Daha dotruıu, "yüksek ıiya-
~L. ng, bir "bl k h rl ıetler., denilen meıetelerden ziyade it 

l "~ı '· c ,, tan a ç 
"' ,_ltar0~ b mcıeteai 18riltillecektir. Ve bu eğer, 

.~ t .-e ·ıı, 

UABF-K - A~ postası 
=========-= -=====:-:===============--===========::====-==========..:=~=====-~===:c::=t 

odasının tetkik alı, pazarlıksız 
nunun bütün 1 üıki9eye 

salış kanu
oLacak ! teşmiline esas 

Pazarlığın katdırılmssı ha11 insanların biricik zevk 
ve eğlenc~·sl nl perlşu o el ti ! 

Pazarlıksnı satı,, ıctn lcln lstanbnhm 
tarilu aıı, \ eriıt ı;iruaımu değlştirdl. ra • 
aarlık, orıa dc,1rlcria tJcaret. usullerin· 
den arta kalaD CIJkl \e köhne blr siJınl· 
7etba mahsulUdilr. 

Hile88CSeCillk hcntb mazUJ &ue bir 
&hzU ita inJulibıdır. İlk ,.e orta de\'lrlcrbı 
yalnız phıı;lar ilzerlnde duran tacirliği. 
esnaflığı mllesseaeleımek •tıfıuıma gir. 
diği zaman pazar \'C pazarlık da epe) ce 
u.n;ılm11tı. l'azarlık, pazarla.na .atış u
ao.IU idi: Gelip geçici u.tıcılarm kaptı 

kattılı{.•11ulaa başka blr tef olıruy:::.n pa
zarlar bugünkü man:ı.aıwdle muhakeme 
edllcınez. Bugünkü ~azarlar blr esnaf 
topluluğu \azlyellndedir. En·e.lce pazar 

esnaf 'e tacirin değil, eline mal getirip 
ondan faı.la ltiüfade etmeğl dil1'Unen .. 
çıkgözlcrla toplandığı yerdi. 

\'e belki bir gilo bile de\'"Ull eden pa. 
zarlıklara ıahlt olunllu''lJ halde yine bir 
blinco kyapılsa halk aldahhnıt olara 
pazarlanlan çıkardı. 

ı,te pu.arhlunx satı, kanana, bu uır
dlde zihniyeti ortadan kaldırdı. Bittabi 
bunun taı.c tczahUratı çok garip hldlse
ler yekununa sebep olmuıtar. 

Bugün bunu yazacağız: 
Nice inaanlar var ki pazarlığm kaldml· 

maaı onların biricik zevk ve eğlencealnl 
perişan ettL Sabah kabveslnl ~tikten 

aonra flÖyle bir Mahmutpqaya pdip bir 
metre kurdell veyahut kUçUI?: bir ~rap, 
kıza bir mendil, bllyUkanneye y(ln ılet, lh 
tiyar babaya bir terlik almak zevkine ve 
tadına doyulur eey değfldJ. 

Çeelt çeşit dllkkıinlann 8nlerlnde saç
ları hcnUz berber dUkkA.nmda taranıp 

dalgnlandırılmıg bir halde ellerini 11allı· 

yarak lçerdekl mallan metib ve aen11 e
den çığırtkanlar, önlerinden geçenl~rln 

sarrafı gibi bam tellerine basmağı pekl. 
11 blllyorlar ve mesela lhtiyarca bir ba
yanı: 

- KUçllk bayan, ~yle buyur, blıde 
en allaı var!. 

Gibi bir Utltatla veya bir genç bayanı: 
- Size yara3acak mallarımız, gUxelll· 

finlzl arttırır!. 
Gibi bir nükteyle dllkk!n!arma soka

blliyorlardr ve işte artık pazarlık ba:slı • 

\ uz.ın: ıs'\tanbMI mulli1ablrl 

Pazartıbrz satıt kanununılaa sonra dtikll nlarda aatllan mallar hep boyle etl'Kedadl 

yordu. lskemleler çıkar, •!garalar yakılır, 
kahveler ıelir ve esnaf ile mUıteri kırk 
yıllık ahbap pbl ailelerinden, hayatların
dan, dertlerinden, zevklerinden bahse
derler ve nihayet bu kadar dostluk, bu 
kadar ahbaplık aamlmJyeU mala intikal 
eder. GClya aatJeı utanarak bir fiyat is

ter, alıcı doetlufa gUvenerelı: yan yarıya 
tenzlllt yapar, bir ı:eldpıe, bir dJdi&me, 
aqam ıular karanrken hayan kUçllk pa. 
ketJnl alarak ve adamakıllı nda ederk 
bu tadına doyamadıfr zevkinden aynlır. 

Altı •rem kumq evde ölçUIUr, biçilir 
bir tUrlU altıya çıkanlamaz, paranın Ustu 
dlSkUlllp sayılır, hesap bir tUrlU tutmaz. 
Fakat belki mal hakild fiyatınm bir bu· 
çuk misline bayan mUsterihtir, memnun· 
dur, ıfklyet bile etmeL 

- Bir dahuınd*. bllirfm ona yapaeaft
mı ! 

Teselllslyle bu taUı gUnUne zehir kat. 
mu. 

Pençereden 10raraınm: 

- KaçaT 
Ve pençeleolnce hayretle g~rllrsllnllz 

ki o fiyata Uç kiloııunu alabildiniz. Bü
yük, muhteıem mUeısscselcrln içine gl • 
rlnce utanarak, ııkılarak bir ıey ister
siniz. matmazellcr, tegfi.htarlar ferfelek 

kaçmq rlbl b1r pyreUe onu '5nUnüze H. 

rerler. 

Eğer pazarlık etmezseııts yandmm. Pa
zarlığa kalkarsanız, dalma içinizde alda· 
nılmq b1rl.nln kederi kalır. 

- GUzel hatmnız için veriyorum: 
- Aman bagkamıa .Oylemey1nis. Bu 

)'alnız eize yapılmıetır. 

Glbl eanafbğm bcfllk kelAmmA brqan 
c11mleleriyle falan aldanınum. Ne o pa
zarlıkla aldmmJ 

Çareılar, dUklclnlar, pazarlar bin tar. 
10 lnııanlarla doludur vo her ağızdan bir 
ıeıı çıkar. Kulaklarınız •'okka, kilo, para, 
ucuz,, gibi sözlerin bini bir arada.it ile 
hurdahae olur. Pazarlıksız aatl§ kanunu 
bu hayı huyu dindirdi. Fakat ılmdl yeni 
bir dert var. 

Acaba konan etiketler bOtOn dUkk.ln • 
larda bir midir! Yoksa gelişigüzel ko
nan bir ıcylerdtr de ihtlklr mıdır! 

Pazarlık zllınfyetı halkta bir emniyet -
aizllk uyandırmıe bulunuyor. Ne malam. 
k1 esnaf bu fınıatl bir nimet bilmedi ve 
ne malClmdur ki fiyatlara zam yapmadı? 

Bu dert, paurlıkım satı§ kanununun 
tatbikatı mevıunnu da allkalandtran mU 
hlm bir Mdlsedlr. 

Halkın dillndo (llıtlklr) olması dola
<nc,"amt 8 nC'ıdal 

~~.' ~dt .. U aiyaıeti derhal tatbi· netice .erecek oluna her iki memleket 
t tı.tici 1 olarak Romanyanın için de iyi olacaktır. V. N. Ever 

-. Ilı "-kil .~ nazırı TitWeskuyu u· f ı 
~r:~ •• ta itil., aon derece ''Fran- ı Kıze l g~IQ& H A B E R ' 1 N R E S 1 M L 1 Z A B 1 T A R O M A N ! : 9 
~~'be tak~f~tdi. Almanya ile 1 ...................................... , ......................................................................... 1 _ ............... ...: S ~.il tinde Rua askerlerini 
\ ~ıı~ ko~· ttçirnıe1c ilzere Sovyet 

'"<lt •eti t· . ertıi ıtvınofla bir anlar 

~"tıı.., :e bile girişmiıtt 
•q.. • • 

' tftrtt 'i~y, et ' ten aonra Kral Karol 
~ ııe 'tt ta~d~re}i kendi eline aldı.. 
'>ıı) 1-tı~d e~~r bıtaraflık gayesi ü-
buy~t de"l 

1
Yordu. Rcmanya ne 

~ ~ k Lir d cu, ihtilafa girecekti, ne 
~~ 1 ttelttt. C\'lctin muharebesine it· 
~··ıı. g3G 
\.. ~-kt '°rıbaha 
~'- b...~ 11137 tında tutulan siya-
·ıı d --~ bu tonbahannda da Ro-
~ ~klı 01 dUıUnccdedir ve dilıün-

~ it~ dutunu hadiselerle ı:ör-
\.)\( la .... ta}'ea· · 
-:rı), ~tı.:la, .1 11YC\ııette istiklaldir. 
~~~ llıu.8t.t~tı&adi sahada da Ro -

~~" · llutUrı 1 
bulundurmak arzu • 

~~«o dir, l{raı bu maksatla hareket 
tıı ~<ır ll'ıt ılerı Alınan yanın Karade
·~ · ll',L trnck ı n "'ilt Al a yasetinden kork-
~ ~ 11 

il lidd ~nyanm iktıııadi yU-
et ~ .ıı, Aı~~ndcn endişe duyuyor. 

t.. l' 11e 0,_ nyanın Balkan mem· 
~ rı, "'il •• a.. #tı. "•d' i ıyaseti dalma sıla 
-... ort-• ' tab·· bl lıi , rı •arıa .. 11 r ticaret yclu-

rtrıı Yiı ıeı Balkantann zirat 
'Nı l'l trı i~arnarnıamaktadır. Biri 
~ rı"""}'lt ot Paıarını teşkil etmit-

' ~~ hay1:a~ta devam etmektedir. 
&.tıs, 1\ •vı0.;ası da lhımdır. Ara 

~ 'I~· ~om •caristandan aldıfı 
ı."' ~ lletroıd •nya ve Macaristan
' \. ' '-!tere t •n 11\ahrum etmek lı

llt ,~· Thln tŞtbbUııteri g6rUlmek· "l• •ııı bi h ~ ~ristan r arekettir. ÇOn-
le)'e ve ne de Romanya 
~ olnuyacaktır. Ni~in 
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Ha'Jer'in 
sayfalık 

hikayesi 

G octtingne liniversiteainin en çL 1 
lışkan talebesinden ft en ae 

TinıL. tlclikanlısı Nathanaeı, arkadaşla· 
nndan Lothere ııu mektubu yazıyordu. 

"Oradan ayrılalı altı hafta geçti i 

halde una yazmamııı olduğu için kim· 
bilir bana ne katlar kızıyorsunuz. Ann.· 
clğim her halde çok meraktadır. Sevgib 
kuk-.udeşin Llovr da onu artık unuttu • 
lum.a her halde cmludir. Bana inanaca 
eında.n emin olarak seni temın ederim 
k. bu hareketim ne tembellik, ne de ala· 
kasızlıktan ileri geliyor. Sizlere kn.ıtı 
muhabctimin ne kadar derin olduğunu 
bilirsin. Bugüne kadar si.ı:e yazmayışı • 
mm sebebi işte budur. Fakat artıl: bu 
işi sizden daha fazla saklamal:tan ne 
çıkar?. Bana öyle geliyor ki kaçında -
maz tehlikelerle dolu bir kader lstikba-
Jimj kavranuş bulunuyor. Beni ister 
8Cn bir deli yerine koy; ne olursa olsun 
derdimi aana anlatacağım • 
Çocukluğumuzda kızkardeşim ve ben 

babamızı ancak yemek zamanlar nda 
cörebilirdik. o, bizim aslını bir türlü 
afrenemediğimiz bazı işlerle meşguldü. 

Fakat annem aşağı yukan her akşam 
bizi onun odasına götlirilrdli. Babam 
orada büyük hardal.la birasını yudum 
yudum içer ve piposunun dumanlarını 

tavururlcen bize bir sürU muhayyerilu • 
kul hikayeler anlatırdı. 

Ne§'esi pek yerinde olmadı~ı zaman
lar önilmilze içinde gilzel güzel resim -
lcr bulunan kocaman kitaplar ıçar ve 
biz resimlere dalarken o da piposunun 
savrulan dumımlarıııı takip ederdl 

Böyle ak§amlar annem de neşc'slr o. 
lurdu ve sant dokuzu çalar çalmaz:: 

- Haydi bakalım çocuklar, derdi. 
:ratağa. bakm Kumlu adam geliyor, 
lnerdivenlcrl ç 1oyor, ve duymuyor mu· 
ıunu.ı 1 Haydi çabuk. çabuk ... 

Ve hakikaten merdivenlerden çıkan 
atır ayak seslerini duyar ve koşnrak 

7ataklarımıza saklanırdık. Annem kil· 
çU'k muhayyilemizin bu kumlu ııdam hi· 
klyesinin çok tesiri altında kaldığını 
farkederek bu tesiri izale etmek için 
beni kandırmağa uğraşıyordu. 

i(umlu Adam dı} e l:ımsenin mevcut 
olmadığını, insan, uykusu geldiği ta. 
ınan gözlcr.nin içine kum atılır gibi bir 
lıia altında kaldığı için bununla uyku · 
muzun geldiğini söylemek lııtediğinı 

analtmağa çalı~ıyordu. 

Tabii bu teminata inandığım yoktu •. 
Bir giln, bu Kumlu adamın ne olduğunu 
bizim hizmetçi kadına sordum. Bana 
&Ulcrek, bu adamın tahtl gl!bi kuru, 
sirkin ve yaşlı bir adam olduğunu, yA· 
tağma yatmak istemiyen çocuktan al· 
"1ğuu. g<Szlerine kum atarak k<Sr ettik • 
ten sonra onları aydaki baykuşlara yem 
:rapmak için götUrdUğUnU söyledi • 

O günden itibaren gece, eUndUz, ra· 
hatrm kaçmıştı. 

Her ıece merdiveler~ duydu~um a
Jak acslcri beni deli gıbi yatağıma ka· 
pnrdı. Oradan, benim çıkı ğım odaya 
t>irinln girdiğini duyar ve kerkudan 
mütemadiyen titrerdim. 

Bu korkum, seneler ge~tiği halde hiç 
bybolmadı. On yaşına geldiğim zar -·• 
anem beni ayrı yatırmağa başladı. 

Yatak odam, babamın odaııının he. 
inen bitişiğinde idi. Meçhul ziyaretçi 
her ak~m ayni saatte mutad ziyaretle· 
rini yapıyordu. Bir ak1ıım teccsııUsüm 

korkuya galip gelmiştı. Çok yorgun ul· 
dutumu bahane ederek saat dokuzdan 
evvel yatmak ı~ın annemden müsaade 
latcdim. 

Odama çekilir _çekilmez gizlice baba· 
mırı odasının kapısı:-u aralayarak yavaş 
J&Vaf odaya süzüldüm ve kocaman bır 
koltuğun arkasına saklandım. Korku ve 
heyecandan titriyordum. Saat tam do • 
kuzda gene mutad nyak sesleri duyul· 
ınağa baıladı ve kapının zili çaldı. Ba· 
b .. m kalktı, kapıyı açtı. Odaya girdi hi· 
liyor musun?. 

İhtiyar avu'kat Çopelins... Bizm eve 
her zaman gelen adam ... Bu Çopelins. 
dünyanın en çirkin adamıdır, babam 
arada bir onu yemeğe davet ederdi. O. 
nun bize geldiği günler bizim için blreı 
i§kence olurdu. Çopelinıı bizim ondan, 
bilhassa kemikli parmaklarından ne ka· 
dar tiksindiğimizin farkında olduğu için 
mütemadiyen tabağımıza konulan tat· 
Wara eliyle dokunmak ister nya buna 

benzer hareketlerle bizi ainirlendlrmck· 
ten hoşlanırdı. 

Annem de bizim gibi ondan nefret e. 
derdi. Fakat babamın bu adama kartı 
harekatı büsbütilıı başb türlü idi. Ona 
son derece hürmet ve !1ayet gösterir
dı. Biz de bilmecburiye ca'U tebcuUm· 
lerle ona karşı nazik davranmaga &ay· 
ret ecerdik. 

Kumlu adamın bu ÇopeUns olduğun.ı 
görünce hayret etmi~tim. Koltuğun ar. 
kasma korkudan biraz daha r.inmiJtim. 
Çopelins babama: 

- Haydi çal şmafa başhyalım. dl· 
yordu. Geç l:aldı'k-

Babam da Uzerindeki ropdö§a.-nbn 
çıkardı ve ikisi de uzun ve leke içinde 
birer blQz giydiler. Babam duvarda fı. 

nn kapağına benzer bir yeri açtı. Bin 
bir şekilde liletler, huniler, borular n 
neye yaradıklanru anlayama.dığım bir 
yığın eşya arasında çalı;mağa baıladı • 
lar. Çopelins fırının içine doğru unu. 
yordu. 

Hemen oradanbir mavi nlev yüksel 
meğe baıladı. Bir takım garip ve pnr 
lak maden parçalarını kos'lcocnman kıs
kaçlarla tutuyor, ateşte bembeyaz hale 
getirdikten sonra çekiçle dövüyordu ..• 

Yükselen ktvdcımlann arasında bir 
takım korkunç hayallerin oynadıklarını 
g8rüyorum, zannediyordum. Çope'linsin 
bana: "G8zler, gözlerin .. Bana g6zleri· 
nl ver, ııeıkan bay'kupanma g8tUrc. 
yim,, diye bağırdığını duyar gibi olu· 
yordum. 

Bu dil~ilnce ile o kadar korkmu§tum 
ki birden bir feryat salıvererek oldu~um 
yere yıkıldım. Orada bulunduğum mey· 
dana çıkmı§tı. Çopelin b:ni bir kedi gi· 
bi yerden kaldll'dı ve kemikli elleriyle 
ayaklarımın ve ellerimin bUtUıı m (sal· 
larını !iıtırdattı. Korku ve aeıdan kc.n. 
dimi kaybetmiştim. 

Kendime geldiğim zaman annemi ba' 
ucumda buldum. Bu hfi.dine lisabımı o 
kadar bozmu§tu ki haftalarca hasta 
yatım.. 

HAdiscnin il.zerinden tam bir aene 
geçrni~ti .. Bir ak§aaı &aat dokU%a doğru 
btltiln aile halkı babamın odasında top· 
!anmıştık. Birden sokak kapıa.ının açı
lıp kapandığını ve merdivenlerin gene 
eskisi gibi ayak sesleriyle gıcırdudığını 
duyduk.. Annem: .. Bu Çopelins'dir,, 
diye bağırdı. 

Babam ıeıılne mllmkUn oldulu kadar 
sakin ve uıbit bir ifade vcrmcğe gayrcı 
ederek: ''Evet, evet.. diye cevap ver
di, fa'kat Allaha 9ükUr bu con ziyareti 
olacaktır •• Sen çocuklan götür vt beni 
yalnız bırak.,. 

İtaat ettik, ben yatağımda korkudan 
titrer ve evvelki bidiseleri hatırlarken 

birden evi ba;tan bn§ll sarsan korkunç 
bir patlama işitildi ve arkasından pe'lı 

az sonra ıokak kapısının tiddeue ka -
pand ğı duyuldu. Babaırun odasına 

ko uştuğumuz zaman zavrulıya yerde 
sırt Uctli uzruımış bulduk. Bütiın yUzU 
yanarak karannı§ ve çoktnn ölmU;til. 

Tahkikat yapmak Uzcre eve, gelen 
polisler hiç bir şey anyamad lar. Çopc. 
lins ise 1ehri bırakıp kaçmı§tı. 

Azizim, geçen akşam, odama bir ba 
rometre ve dürbUn satıcısı geldi, Bu 
satıcı 'kimdi biliyor musun? Bizim Ço· 
pclins .. Ve ben bu alç2k heriften ba.ba· 
mın intikamını alamadım. Meçhul bir 
kuvvet beynimi ve kollarımı felce ui· 
ratmııtı. Oh •.. Muhakkak bu herif oy· 
du. Kıyafetini değiştirdiği, iımi Gin· 
aeppc Coppola olduğu ve kendine bir a
yak satıcısı aUsU verdiği halde onu pek 
iyi tanıdım. 

tçimde korkunç bir hissiknblelvul:u 
var. Fakat ne olucu olsun babamın in· 
tikamını almalıyım. Sana bu yazdıkla· 
nmı gizli tut .. Kimseye bir ~ey söyle· 
me. Cloru tarafımdan 8p .. Aklımı başı
ma ilk topladığım giln ona da yazaca • 
ğmı. 

• • • 
athanaelin bilt{ln tcnbihlcrlne 
rağ'1\en, bilinmez na!tl, mektu 

bu güzel Cloranm eline ~eçtl ve genç 
kız del!kll'llrya ala>• dolu bir cevab ver 
dl.. Bunun Ozerfne NathanaeJ arkadaşı 
Lothere bir mektup daha yazarak bu 
ihmali için ona çattı. Mektubuna ~le 
denm ediyordu: 

"Mektubun Cloranm dine cqmeabM 

m1ni clamadıfın için sa.na fena halde 
kızıyorum. Fa.kat madem ki benim ıev· 
gili Claram bu kadar müsbet felsefe ile 
dolu. Ben de ondan aşağı kalmak iste· 
mcm. Zaten baramctreci Çoppolonun 
bUim avukat Çopelins ile hiç bir alakası 
yok. Bu ıon derece garip mUpbebet 
beni gaıırttı, Fakat bu adam hakkında 
eaash tahkikat yaptım. Şimdi her ııcyi 
biliyorum. Universiteye yeni gelen 
meşhur bir profeı:örün fizik derslerini 
ıtakip ediyorum. bmi Spallcnzni .. O bi
zim Çoppolonun bemşehrisiymiş. Za. 
ten Çopelins bir Ala.andı. Halbuki Çop
polonun tal!ffuzundan tam bir İtalyan 
olduğu anlaşılıyor. 

.. Maamnfib, doğrusunu istersen, da· 
ha tamamlyle emin de değilim.. Sen 
de Clara da beni deli yerine &oyuycrsu
nll%. fstcdiğiniz kadar bana gülünüz .. 
Vopelins ile Coppolonun bu kadaı bi.. 
dbirine benzemesinin üzerimde bırak
tığı tesiri tamamiyl.: atamıyorum. 

Barometre ısatıcısJ şehirden gitmiş .•• 
Bunu bana fizik hoeam söyledi. Daha 
iyl oldu. Spollanzani küçük, yusyuvar
lak bir adamcağız. Geçen akşam, ders 
zamanı onun evine çıkarken pencereJ.i 
bir odanın perdeleri arasından fevkalA
de gUzeJ ve zengince iyinmiş bir gc ~ 
kız g6rdUm. 

Ben, dünyada bu 'kadar gUzel bfr çeh 
reye tesadüf etmedim. Yalnız bakışlan 
garip denecek kadar sabitti. Gözlen, 
d:>ğrudan doğruya bana dikili olduğu 

halde sanki beni g8rmilyormuş gibi bir 
hali vardı. 

Gözleri açık olarak uyuyan bir insa.. 
na benziyordu. Bu tesadüf beni heye
canlandırmıştı.. Ders salonuna girdiğim 
zaman kalbim 1iddetle çarpıyordu. Son 
radan bu güzel kızın isminin Olympıa 
olduğunu öğrendim.. 

Bu Spnllanznninin kızıynq.. Fakat 
babası garip bir şic•detle onu mUtema
Jiyen bu odaya kapıyor ve biç kimse 
Ue konuşmasına milsaade etmiyor. Her 
halde ya deli yahut ta bir budala ela. 
cak. Fakat yazık.. Eğer bu kızd:ı bir 
gayri tabiilik yoksa Spallanzani gayrı 
tabii bir adamdır. 

Ne ise şimdi bunlan bir tarafa bıra· 

kalım da iyl §eyler dilşUııelim. Allah 
kısmet ederse on beş güne kadar aranı
n dönmUı olacağım. •. ,. 
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L otlttr ile Clara bu genç talobenin 
uzak akrabaları idiler. Babası. 

nın ôlilmünden aonra kendileri de ök· 
ıllzsUz kalan bu iki çocuk Nathan:ıelin 
annesi tarafından eve alındılar. Onunla 
beraber bliyilmeğe başladılar. Az za. 
man aonra genç talebe ile Clara arasın. 
da bUyUk bir aşk doğmuştu. Annclerı 

onları birlblrlerine nişanlamıştı. raka~ 

talebenin Unlversıteye gitme zamaru 
geldiği için nişanlısını bıraktı ve Geot· 
tıngne üniversitesine geldi. 

Nathanacl, memleketinde bir milddet 
kald ktan ıonra tekrar Universitenın 
bulunduğu memlekete dilndüğil raman 
bu 9chirde oturduğu evin büyült bir 
yangmda yanmış <..lduğunu öğrendi. 

Arkadaşları onun kağıtlariyle kitap. 
lannı ve bazı ufak tef<:k fizik ftletleri . 
ni 'kurtarabilmişti. Bu yUzden başka bir 
oda tutmak mecburiyetinde kald. Bu 
yeni odasının penceresinden profesör 
Spallan.zaninln evi g8zUkUyordu. 

Genç talebe, bu odada prof esöriln ıa
.ır Spallanzaniin her zaman ayni hare • 
ketsizlik içinde ve sabit nazarlariyle kol 
lanru kavuşturmuş ve bir masanın üze. 
rine oturmuş olduğunu görilyordu. 

Buna ilk 7.&manlan pek az d:l:l:at et
mit ve arada bir göz ucuyla karşıki 

pencereyi süzmekle iktifa etmişti. Olym 
pianın bir budala olması diişü:ıcesi bu 
kızla daha fazla meşgul olmasına imkan 
venniyot" ve onu Clc.ran·n hatırasına sa· 
dık kalmağa mecbur ediyordu. 

B:r sabnh yakında tahakkuk edecek 
iulivaçlannın tatlı tahayyülleri 
içinde nlpnhıına mektup yazdı~ı sıra. 
da kapısına vurulduğunu dııydu. Fa • 
hatsız edilrnlt olmanın verdiği bir aaa· 
biyette: 

- Giriniz, diye bafırdr. 
Odaya giren Ginaeppe Coppolo idi. 
NathanaeJ, birden titredi ve sonra 

profelBrllnQn bu adam hakkında ver. 

diı;i izahatı hatulayarak biraz sill:\1net 
buldu. 

§ıddetle: 

- Defol, diye bağırdı. Barometrelc
rin baş·na çalınsın .. Senden bır ;ey iste· 
mı yorum. 

Coppolo bilyük bir aeğukkanlılıkla 
Uç kere yerlere l:adar eğildi. ve: 

- Genç efendim, ben endeee bnro
metre satmıyorum, bende aynı zama .. 'a 

genç kızların uzakt<.n rahatça seyrede· 
hilmt'k için gezler de var. 

Sonra cebinden bir yığın gözlilk ve 
dürbün çıkararak masanın ortasına yığ· 

dı. "Bunlar öyle gözlerdir ki, işte şim· 
diye kadar hiç bir yerde tesadüf etme. 
diğinize eminim.,. 

l3irdenbıre gar ip bir hlidise oldu. BU· 
tUn bu gozli.ık ve dürbünler pırıldama 
ğa ve etrnfa garip ışıklar saçmağa baş
ladılar. Bunların her biri bir çift canlı 
goze bcnzıyordu. Genç talebe hayret 
içindeydi. ve gôzlerini bunh1rdan ayı. 
ram yordu. CoppoJ., mütemadi. en ce· 
bınden çıkardığı gözlükleri masanın fü 
tüne atrn3kta devarr. ediyordu. Bu g61. 
lüklerden çıkan iltimalar odayı kızıJ 

renge boyu}ordu. 
- Yeter, yeter, alçak heri(. Ka1dıı 

şunları meydandan .. Yoksa gimdl aeni 
boğanm .• 

Talebe bu sözleri söylerken CoppoJo 
nun üzerine doğru yürüyordu. O zaman 
bu harekete ısnnki hi!i ehemnıiyet ver· 
miyormuş gibi bir soğukkanlılıkla Cop. 
polo gözJUkleri toplamağa ve tekrar 
cebine yerleştirmeğ: ba9ladı. 

- Hiç olmazsa, genç dendim. diyor
du, şu dürbilnü, alınız;. Çek basit, fa· 
kat fevkaladedir. 

Bu abanozdan yapılmı1 hakikaten 
çok basit bir dürbünrlU. Yaptığı hareke
tin kabalığından esasen mahcup olan 
genç tolcbe dilrbtınil aldı ve masanın U. 
z:erine ilç duka attı. 

Satıcı odadan çıktıktan sonra pcnce· 
renin önüne gitti ve etrafa h::ıkarak 

dürbünün kuvvetini tccriibe etmek iste· 
di. 

Gayri ihtiyari dUrbUnU Olympianm 
penceresine çevirmi~ti .. Genç kız ge • 
ne masanın ba~nıda oturmugtu. Yalnız 
şayanı hayret bir §ey nazıın dikkatini 
c:elbetrnl§tl. Genç kwn her nman en 
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~ Otomata aşık-
' }f•~:'ı -. __ -- budaladan baıka bir §ey değilim ve ıen 
.... ~ll!tıı, c •on Sıralardan bi. büyük bir şairsin. Seni semalarda takip 

~~ &oı llı edebilecek kanatlarım olmadığı için 
~ )iizlirı cı. .111kl.ırı altında mütevaziane toprak üstünde kalıyorum. 

....._"' diirb~· ıyıee göremediği Eğer arada bir zavallı insanların dere· 
'~ içiııd \Ulü~ü çıkarmııtı. cesine inmeğe tenezül edersen tt eğer 
~~e e ilZlediği bu dür- bazı arkadqlıklara ihtiyacın olursa bi. 
~~e ı.;::trnıcden güzel kızı zim eski dostluğumuzu hatırlamanı ri
~ ~ ftı. Bu manzara ca ederim. 
~bir Cenç den &eçiriyordu. Sonra istihfafla omuzlarını silkerek 
,,~kızın da mana dolu çekildi, gitti. 
t... ~1ıııı e dtlctiğini ve uzunu· • • • iL~ bi~lııntdiyordu. 
~ Oıılllıl eıı sonra dansedilmeğe 
""" ttı b~ dansedcbilmekl Bu 
~' Uyük arzusu idi. Fakat 
~et edebilecekti. 

bit 'il 1 nasıl oldu Nathanael 
'tı.ı Cenç ı..... ' 

"lf tt( it . .ııoızın yanıbaşında 

~~ ~ltne söylemeden onu 
~' bıı ltı •etıneğe başladı. 
~ tı.: ıaıe zın elleri ne kadar so. 
~ 1i~r l:.ey'kel gibi. He

teııs '- eıı delikanlı bir ara 
aa.._ 'llZın y·· ün • • ... tttdi. uı e çevırmek 

~bit if'de nu gözlerde cesaret 
~ '1 dtzı 1~Z'rnişti. Olympia, 
Otı,~'Cdıyordu ki salonda.. 
.... ~ bunu kıskanabilir

~~dG le•uıtuğu zaman onu ye· 

~"1...' h~ın.a oturarak uzun 
ı....' Cezı 1&tettıği aşkın derinlL 

ılı_. Ç ~ onu h' ·· ·· .. t...- ·'"<lll~ ..., ıç sozunu 
~~ iı...f'le arada aıra: "Ah ... 

P rcfesör Spallanzani, bu bUyilk 
aşkın, talebesi üzerindeki tesir

lerini ilmi bir etüd yaparnuş gibi takip 
etmekteydi Bu münasebetle kızmıyor, 
bilakis Nathanaeli teşci eder gibi bir 
tavır takınıyordu. Bu vaziyetten cesa· 
ret alan genç talebe fazla vakit geçir • 
meden kızı babasından istemeğe karar 
vermişti. 

Koşa koşa profesörün evine gitti. 
Merdivenl-erden çıkarken profesörün 
katından bir gürültü geldiğini duydu . 
Yukarıda maden parçaları atılıyor, eş
yaya kuvvetti darbeler vuruluyor ve a
rada iki insanın sesi duyuluyordu. Bu 
iki insan biribirine küfrediyordu. Genç 
talebe: 

- Eyvah, diye düşündü, ne kadar 
da fena bir gün intihap etmişim. Böyle 
hidrletli bir adamın kızını istemeğe na· 
sıl cesaret edebileceğim. 

- Yukarıdaki sesler gitgide kuvvet.. 
"'tı l etti 

't CJ1 h..._ı._ • leniyordu. Biri: 
t ~ .,"'"'§"" herkes bu anla- - Haydut, diye bağrıyordu. Bırak 

'9,.~t biı::·· alı .. ,, lara hayret 
-~ bi lıık talebe bu ma· 

t, r tn\ıaiki gibi dinliyor 
~JtL• 

' '-'tr· \..,_ ı.ı '1:i.ıı b· ııı a~kına layık ilahi 
:\ ~ iter, ır •ksi olan tatlı ba. 

~~du., daha bana çevir, diye 

~ l~tnç laı &ene ayni bece-
t, :'... 'il :Yordu; 

~··· 
ltıi."'"d~. ,. •teıu 
~ S ır'-s de ~.zlc~ne devam 
~ b.~ ~a önlennden geçen 

' ' ~b •;ı Onlara garip bir 

~h.. · ~ltnıd. •kat Nathanael hiç 
.·"it ~· a d - • . • •t· ıç bir egıldı. Bır ara genç 
~ ' "~ ley ıöylemeden ayağa 
~- ·· alı . .,, diyerek uzakla§· 

l ı. ~ti 
, ttri de u . 
~Qfh~ ilden f mitsizlik ve heyecan 

·"llr rıaın 
"ıh ~ }'lııı 1§tı. Tam o sıra. 
lıı~ 'it· dOatu ~ geldi ve : 
~~bit 1 b1ı ktıı, dedi, eğer kızımın 
b ~~· ~ttar adar Çekiyorsa, arada 
~ ~~~t. ve bu sohbetinize de-

\; 'ıı.' t6ııcr· . 'S 'çıldığ ının önünde cennet 
'-t~. 'ic b lrıı .görseydi bu ka· 
~~t\ ltibtr::tıyar olmazdı. Er. 
~"'\ -. llrofeu. her yerde ve mü-

\ t f "'IJtU t.._ 
Ç( t>t'-ı&d ~ ~zının güzelli -
~' bıı tliğinden babsedi -

~t fikr· 
l t~ •ne i~ 
';ı.__ ltı ond ır••rak edenler pek 

"ll t1<1tl't~t ~ tenkid edilebilecek 
~ ı.. trtk 0 luyor ve hatti da. 

it.: ~ nu tanıa . 
,"'it Olarak ınıyle manasız ' ''tıı,~lı ~i:avsif ediy?rlardı. 
~~ ~~ı~nı de kapalı bir su
\ ~'llç ~e fe Pek haklı görüyorlar
i:~ tttııı ~ halde kızan deli • 
)ıı.. trııı.:._ ılrn.i 
,. "t L .'"'llllt .. etrafında dediko-
~t\i ~t dUeu~'n hiddetini izhar 

~ ~ ~le llt k Ya ıneydan verme
~,~ ~adar sabretmek müm 

'ı- bıı ltr r~iyordu. 
~'it ~t·ı ~ltrıcli~trllcrden intikamını 
t \ ~. lırettt 1t en sonra alacaktı. 
'~ t\iıı arar vermiş bulu· 

""')~:l<i;-ıca~lta~~arından biri 
j;-~ tib{~dıtıın ~~şti: 

~·· 'klı b ır şey varsa, o 

t lı~~elt ifında bir adamın, 
ı. t l. ~L- 'ie ara s "ah h 
"' 'ti~ ..._ te . ıra .. a .. 
~ Olabil y bılıniyen böyle Lir 
~~ t~ 0 l'lltaidir 
it..:~ d llıt ıu · 
i "llt o•turn cevabı verdi : 

\ t~tij:t iste~ eğer bende olduğ":J 
~' hl'taıı gelen bir ışık bir 
\.' lit'tık Olıtbt_n:vcut olsaydı, sen 
\ ~ fıl .. trİt\ ılırdin .. 

~tı ·oq11~ c arkad 
'bı_ 'lınu b" aıı bu fikrlnin 

\ .. ~ ' UtU 

beni.. 
- Namussuz herif, o benim kanım, 

o benim hayatımdır. 
- Sen onu benden çaldın. 
- Sen de öyle ı.. 
- Yaylan benimdir •. 
- He rtarafını ben yaptım. 
- Malımı bana iade et .. 
- Hey .. Boğuyorsun beni •• 
- Canın cehenneme 1 .• 
Bunun lizerine iki insanın boğuşma

sına benzer sesler duyulmağa baflan • 
dı. Yerlerde boğuşuluyor, Odada kıya· 
metler kopuyordu. 

- Allahım, profesörümü öldürüyor. 
lar, diye bağırarak merdivenleri dör -
der dörder çıktı, ve kapıya açarak bir 
bomba gibi odaya girdi. Gördüğü man
zara hakikaten dehşetliydi. İtalyan 
Ccppolo, Olympianın bacaklarından a· 
sılmış çekiyor, profesör de genç kızı o. 
muzlarından tutmuş bırakmak isterhi -
yordu. 

Nathanael bir deli gibi herifin üstü· 
n.e atıldı. Fakat daha onu boynundan 

yakalamağa vakit bulamadan Spallanzani 
muhayyerilukul bir kuvvetle genç kızı 
profesörün ellerinden kurtarm:ş ve ba 
şının üstünde bir daire çizdikten son. 
ra korkunç bir şiddetle zavallı profesö 
rün başına indirmişti. 

Beş, altı adım geriye giden profesör 
bitkin bir halde yere yıkıldı. Genç tale
be gördüğü manzaranın c:!ehşetinden 

sersemlemiş bir halde idi. Ccppolo şika . 

rıru sürüktiyerek merdivenlerden indir
di. Olympianın bacal;ları merdivenlere 
çarpa çarpa aşağıya iniyordu. Başı harp 
meydanında kalmıştı. Bu bir balmu. 
mundan bebek başı idi. Yerlerinden fır
lanuş gözleri yerde duruyordu. Zavallı 
Spallanzani yıkıldığ. köşede inliyordu .. 
üstü başı yırtık ve bere i~de idi. 

- Çopelins, Çopelins diye bağnyor. 
du .. Yirmi senelik çalı§mamın meyva
sını etimden alıyorsun. Fakat zararı 

yok .. Gözlerini kurtardım ya .. 
Nathanael için bu 'kadarı fazla idi. Di 

mağı bir pote içinde imiş gibi eriyor
du. Bu kadar uzun zaman aldanışının 

isbatları karşısında zihninin durduğunu 
hissediyordu. 

Demek o bir taş bebeğe, bir .ctomata 
aş·k olmuştu. Y etİ"en komşular zavallı 
Nathanaeli bafthdılar. Ve onu b:r tinıar 
haneye götürdüler. Fir z~manlar bu 
mc:nken yüzünden t ahkir etmiş olduğu 
arkadaşı yatağının başına koştu ve ora
da ağladı. 

Bütün arkadaşları. profesörden arka. 
· daşlar'nın inti'kamım almağa karar ver
öiler. Çopelincı gene Ş"hirden kaçmıştı. 

"' . ,,. \ ı. t~ •tı buı n arkadaşlarınır. \ 'r' ltıtht duJctarını söylcdiğı N athanael kendine geldiği zaman 
~ ~. t11ıı ~'kadar hiddet etti etrafının annesi, Clara ve Lot. 

1ı -'41ıtıı~llı kire kadar vardır. her tarafından çevrilmiş olduğunu gör. 
ıı~ tençt b' 

' 

•tıttıi ti e ır gayri tabii- öü. 
§ • Kızmadı sade- Evinde aylarca sUren bir tedaviden s:>rı 

' ' ıı liath ra eski halini iktisap eden delikanl: 
anacı, dedi, ben bir Clara ile evlenerek sayfiyede yerleşme-

HABER - Akpm poetuı 

Okyanusta 30 ada 
satılığa çıkarıldı 

Kraliçe Salot Dübn, mali buhran dolayısile 
buAa lüzum görmüş 

Honıvu'lttan ve Los An!elostan pek ç@k arttıst, 
adaDar<dlaın ~azalarını aDaıbllmek ıçnn pa~arDo~a 

glrDştDıer 
İki ııene evvel Amerika muhitinde 

tanınmıı olan Salot Dübu Sa Majeste, 
Okyanosta (2-00) kadar adaya hükme
den ve elli bin kadar nüfusu mükemmel , 
i.dare eden münevver bir kraliçedir, 

Tonga takım adalarının hakimi bulu
lunan kraliçe bu adaların en ehemmi -
yetlisi olan Tongatt.bi adasında kocası 
Prens Tugi ve Ok:sfordta tahsilde bulu
nan iki oğlu ile birlikte oturmaktadır. 

Salot Dübu, Tonga adalanrun ikinci 
J orjunun kızıdır. Kraliçe 1 metre 85 
santimlik fevkalade uzun boyu ve pek 
ciddi haliJ 1: tebaası üzerinde kuvvetli 
bir otorite tesis etmiştir. 

Oklamo ünivenıitesinin edebiyat kıs
mından mezun olan kraliçe son seneler 
zarfında memleketin ihakiki bir cennet 
haline sokmuştur. 

Merkez olarak ittihaz ettifi Ton -
gatabü adasında müke~l bir telsiz 
istasycnu, muazzam bir tayyare mey
danı ve deniz tayyarelerinin manevra 
yapabileceği rnuntaz:am bir Us vardır. 

Hemen bütün evlerde radyo mevcut
tur. Tekmil adalarda telefon tesisatı 
vardır. Her ay arhht muayene v: çocuk.,. 
ların 14 yıaıına kadar tahsil mecburiye
ti esası kabul edilmiştir. 

Tonıa takım adalannm mabaulilnü 
hurmayağı, kakao ve meyva teıkil eder. 
Fakat buhran bu mahsulatın satışma 
tesir etmi§ ve iki senedenberi Tonga a· 
dalarının ibütçesini aarsnuıtır. 

Tonga adalarının mali vaziyeti • elde 
yedek olarak mevcut servete rağmen -
buglin çok fena vaziyette ~ulunmakta 

ğe karar vermişti. Evden taşınacaklarx 
günden bir gün evvel Clara ona son de 
fa olarak şehrin surlarxnı gezmeği tc1c. 
lif etti ve Lother ile beraber üçü surlara 
gittiler. 

Merdivenler çok yüksek olduğu.fçin 

Lother yukarı kadar çıkmağa istemedi 
ve iki nişanlı merdivenleri tınnanğa 

başladılar. Clara o gün çok neş'eli idi. 
Mütemadiyen konuşuyor ve gülüyorlar
dı. Surların tepesine vardıktan zaman 
görülen fevkalade manzara onu teshir 
etmişti. Birden bağırdı: 

- Nathanael ıu ağaçlara bak, ne ka.. 
dar güzel.. 

Gözleri iyi seçmiyen delikanlı gös
terilen ağaçlan daha iyi görebilmek için 
cebinde !bulunan Coppclonun dürbünü. 
nü çıkardı ve baktı. Birden korkunç bir 
sada fırlattı. Dürbünün içinde Olympia 
nm §eklini görmüştü. Birden dürbünU 
yere attı ve gözleri yerin.den uğrayarak 
Claranın üzerine atıldı. Dişlerini s1ka
rak: 

- Manken, diye bağnyordu, 9cyta.. 
nm mankeni.. Seni cehenneme göndere
yim de gör .. Kızı belinden yakalamış, 

kulen.in tepesinden aşağıya atmağa uğ
raşıyordu. 

Aşağıdan bunu gören Lother bir de
li gibi ve yıldın.n sür'atiyle merdiven. 
lerden yukarı fıı'ıadı ve deli gibi Nat -
hanaelin .üzerine saldırarak vurduğu bir 
yumrukla onu baygın bir halde yere yu
varladı .. 

Kızkardeşini sırtına alarak koşa koşa 
merdivenlerden indi. Yukarıda kendine 
gelen Nathanael delice hareketleriyle 
m;a~ıya, kulenin dibine halkı toplamıştı. 

Herkes onun ne yapacağına hayretle 
bakıyorlar.dı. Bu sırada ayuk:ıt Çope-
1:ns ahalinin arasında gözükmüştü. 

Yukarıdan bunu gören Nathanael 
kendini fırlattı ve yere cansız olarak 
düştü. Avukat Ç-Opet:ns onu tanıma. 

maı:lı ğa geldi. ve halk·n arasında kay
boldu . 

• • • 
B ir kaç sene sonra Clara 'kC11disi

ni seven bir gençle evlenmiş 

ve iki çocuk anası olmuştu. Zavallı 

Nathanaetin hazin macerası da yavaş 

yavaş unutuldu. 

ve 200 adarun 30 kadarının satıp çıka· 
rılmasına sebebiyet vermektedir. Kra. 
liçe Dübu hükümdarlığın küçük bir 
kısmını satmağa mecbur oluşundan çok 
müteessirdir. 

Daha şimdiden ~ Anjelos ve Holi
vuttan bir çok artistler bu adalardan 
bazılarını satın alabilmek için pazarlığa 
girişmişlerdir. Fiyatlar pek yüksektir. 
Fakat sinema filcm.inin şöhret düşkün· 
teri bu sefer de kraliçelik, krallık paye
sini atabilmek için küçUk birer adacrk 
satın almaktan geri kalmıyacaklardır. 

Kraliçe Salot Dübıı, altı ada mümes
sillerinden müteşekkil meclisi ile temaı 
ettikten sonra bu adaların satışa arze. 
dilmesine karar vermi§tir. Satılacak a· 
dalar §Üphesiz münbit olmıyn adalardır. 

Hattil. bunların bir kaç tanesi meskUn 
bile değildir. 

Şüphesiz ki krali~e Solot adalarını 

satmazdan evvel bir kere daha 1ngilte
reden :y;ırdnn istiyecektir. Fakat bu 
teşebbüsün müsbct netice venniyeceği 

ve Sa Majeste Salotun otuz kadar ada 
sını Holivutun meşhurlarına eatmağa 

mecbur olacağı zannolunmaktadır. 
Bu sene Tcnga adalan hükfuneti, 

son &stem ve tamamen modern ve mü
kellef bir hastahane inşa edilmesi için 
yüz bin lira aarletmiştir. Bu meblağ 

hükOmetin bu senek; en büyük masrafı. 
nr teşkil etmektedir. Maamafih hastaha 
ne Avustralya ve Yeni Zelanda adala· 
rmda rastlanmryan bir mükemmeliyet 
tedir. 

Garip bir anket 

''Amerikanın 1 nu-
maralı çirkiniyim!,, 

diyor 
TahemmUI edllemlyecek derecede çirkin 
olan lnzcuğaz, çok Meşhur bir donjuaoın 

• 
torunu imiş 

Amerikanm ''Matmazel,, isimli en 
bliylik haftalık gazetesi genç kızlar a· 
rasında en samimi itiraflan ihtiva ede
cek bir anket yapmıştrr. Mevzu: "Gü
zellik mütehassısı operatörler tarafın
dan yüzümün ve vücudumun ıslfill olun 
masını niçin isterim?.,, sualine azam! 
beş yüz kelime ile cevap vermekten iba
rettir. 

Bu ankette verdiği cevap ile birincL 
liği kazanan kimse istediği oparetör va
sıtasiyle ypzünde ve vücudunda ameli
yatlar yapılarak, çirkin, bozuk olan a
zasını Jüıeltmek, güzelleştirmek im. 
kanını bulacaktır. Hiç şüphesiz vücu
du ve yahut yüzü tashihe muhtaç bin· 
lerce kişi vardır. 

Beş bin cevap arasında birinciliği 

Calt Layk vilayetinden gelen bir mek
tup kazanmıştır, Genç kız, çirkinliğini 

şöyle anlatıyor: 

"Ben Amerikanın bir numaralı çirkL 
niyim.. iğrendirecek kadar çirkin bir 

yüzüm var. Burnum pabuç kadar 4>\i
yüktür. Balapm pgı, diflerim kökün -
den so1cük, saçlarım kıpkırmızı, kulak
larmı yıctpa.ze gibi; üstelik kekeme. 
yim.,, 

Matmazel ımecmuaSt, mektup aahibi 
o'kuyucuauna evvell ıııUtead.dlt rcslmle 
rini g5ndemıeaini yamuı ve sonra da 
bu sa.kalet nUmunesi uwllı Kali Futzu 
Nevyorka çağırmıştır. 

Kızcağız Nevyıorka geldiği nman 
mektubunda yazdıklarının tamamen 
doğru olduğu görülmüştür. 

Görenler tahammülsüz derecede çir
kin, müstekreh olduğunda karar !kılmış
lardır. 

İşin garip tarafı Kali Futrun evvelki 
asırda Amerikada donjuan diye tnaın. 
mış olan yüzbaşı Brigham Yungun to
runu oluşudur. Zamanında bir çok ma· 
ceralar ya§amış olan bu adam geçen a.s
nn Amerikada en çapkın siması olarak 
tanınıntş ve 26 defa evlenmişti. 
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Bir Fransız as basında 

1500 e ın 

serbestçe 1 
Pek çoğu derin bir aşkla Y'- nıp 

Bu t•Jtuşuyormuş ... Nasıl mı? ... 
yaııyı okuyunuz 

Fransada, 1500 deli kadının elini 
kolunu sallıya sallıya dolaştığı bir ka. 
saba varmış.. Bir Fransız gazetecisi 
bu kasabaya yaptığı seyahati ve gör
düklerini şöyle anlatıyor: 

"Sabahın saat sekizinde otofanmıı 
bal DUn • sUr • Dron kaf=.ı.basına bı. 
raktı. Yağmur yağıyor, yollarda kim· 
scler görUnmUyordu. 

Bu kasabaya gelenlerin hepsi, dört 
bin kişiden müteşekkil olan kasaba 
halkı ve civanndaki nilel~r nezdindo 
1500 kadın dcllıılıı serbestçe yaşadık· 
lannı bilirler. 

Evet hakikaten bu kasabada. 1500 
deli serbestçe dolaDıyor. Kasabada da· 
ğınık bir eekilde ycrle~miş hafif de. 
lilcr ailesi mevcuttur. Ellilik ihtiyar
lar bu hastaların kısmı azamını teş· 
kil etmektedir. Ziyaret ettiğimiz mU· 
teaddit evlerde rastladığımız insanlar 
p.hit olduğumuz vakalar ruhi ve sos· 
yolojik bakımdan çok faydalı müşa. 
bedeler verd.I. 

Bana ka.sabayı gezdiren mıntaka -
nın doktoru Pasturel çok nazile bir ta• 
vırla hastaları hakkında izahat veri. 
yordu: "Hastalann hepsini dalma 
göz hapsinde bulundururuz. l\funta· 
zam muayene eder ve ynşa~lan 

hakkında daimi bir kontrole Ubl tu -
tanz.,, 

Sıraslle mıntakanın hastanesini, 
eczanesini gezdik, sonra hastaların 

bulundukları evleri dolaşmağa başla. 
dık. 

KırJao~çlar caddesi 81lk indi 
Upuzun bir cadde, kırlangıçlar cad

desi .. Yol boyunca yüzlerce ev, hepsi 
de biribirinin örneği .. Aynı tipı içleri 
aynı taksimatı havi, hnU! hepsinde 
aynı hayat ya.şamyor. Hemen bUtUn 
evlerin mutfaklarında çorba kaynı· 

yor, bütUn odalarda sessiz, sedasız 

korkak gölgeler sobalann etrafında 

toplanmışlar •• Biz, Uç kişiden mUte. 
Gekkil kUçUk bir grup halinde "hayret 
verici manzaralar cadde.si,, diyebile• 
c3;iDı Kırlangıel&r. caddesini gcziyo· 
ruz. 

Çaldığı1Ill% kapılnnn ardınc.!an mn • 
t~rcddit bir ayak sesi, sonra yan pen· 
C"'r~cn uzanan korkak bir bnş .. Bu· 
ı a.ch deliler değil 1500 masum otu. 
r:ı:,"or. 

B"' !umevlerlnde bfrto~ hutaya 
mü .fik bir ihtimamla bakan ve ha& 
t ·l""r arasında Patroa diye çağınlan 
l ~ .lıular bi%1 kapıdan nezaketle kar
t•iıyordu. 

IIcr evde muntazam defterler tutu. 
l uyor .• Doktor imzalanmak Uzere ken 
disine uzatılan detterl alıyor: 

- Na.sıı bir eikdyetinlz var mı? 
Hastalanmz iyi bakılıyor mu? 

Diye soruyor .. Bnlomevinin Petrot1 
diye anılan kadını emin bir lisanla: 

- Oh bunda şüpheniz olmasın .. sıh· 
r.atleri yerindedir, iki kf§i dört kioi• 
nin yiyeceğtni yiyor!. 

Diye cevap veriyor ve hastalarının 
sünfük hayatlarını izah ediyor .. 

Bakımevlııin içi yeni badana g~r. 
.. mü~, her taraf bembeyaz, evi.c etra· 
fında muntazam blr bah~c. her tara! 
çiçek içinde .• 

Ellisini geç~ Jbtlyar kadın deli, 
sıçnyarak, gülerek bin tUrlU cilveler 
yerden temcnruı.lr.r ~parak yanımıza 
yakhatılar. Doktoru tamyorlar, sa • 
lonlannda oturmamızı rica ediyorlar. 
dL 

- Bay doktor, ne kadar naziksiniz ~ 
83.lonumu.za şeref vcrmel~ liıtfunda 
bulunsanız .. O, bu bay da doktor mu? 
Salonumuzda birkaç dakika oturmak 
la ne büyUk dostluk göstermiş olur? 

Diye ısrar ediyorlar, su ıtıyorlar, 
öpmemiz için nasır tutmu~ ellerini 
ağzımıza kadar yükseltiyorlardı. 

Doktor bana: 
- Aman sakın su:ıl sorma .. 

lfufııal:ırının bir kaşesinde uyukla -
yan habralannı canlandırmak hem 
kendileri hem de ziyantçileri için 
daima tehlikelidir. 

Diye tenbib etmi~ .. Hiç konuşmu. 

anv~t:nte"a.: .. - .... ·-

yorduk .• 1ki ihtiyarcık da pencere k~ 
narındaki mutat yerlerine oturmuş· 
lar, dikişlerine. yün işlerine d.alınış. 

1ardı.. 

Kırlangıçlar caddesindeki evlerin 
hemen hepsinde bir veya Jd hastaya 
tesadüf etmek kabil. 
Görmüş olduğumuz Jki ihtiyar gibi 

dnha birçoklraına tesadüf ediyorduk. 
Hepsinde aynı çapkın eda, aynı sll
kfuıet ve nym zavallılık göze çarpı
yordu .. Doktor bana bunlarn, "Sen,. 
mıntakasındaki hastanelerden çıkar. 
tılmış hafif hastalar olduklarını ve 
bu köy civarında sakinane yaşadık· 
larıru, yerlilerden gayetle kolay tef· 
rik olunabildiklerini, halkın bu zaval. 
lılara hürmetten ziya.de merhametle 
baktığını söyledi. 

Yolumuza yine blr hasta çıkmış, 
doktordan, artık buradan çıkmasına. 
müsaade vermesini, Pnrise gitmek i
çin vesaikini hazrlamasını rica ediyor 
du. Doktor hastaya: 

- Nasıl, burada rahat değil ınW.ı? 
Diye sordu. 
Kadın, doktoru incitmekten çeki· 

nen bir incelikle: 
- Tabü doktor, §ilphcsiz .. Burada 

çok rahnlım.. l"akat ne l apayım? 
Kasaba hayatına bir tUrlU alışama • 
dım.. Hem takdir edersinız, Pariste 
büyUk mağazalara, Sen-hraten Ka· 
nalna, Ponten mczrahğına sahip o. 
lan 't!r kadm tabü ki bu köy hayatı· 
na alı§a.ınaz değil ml 7 •• 

Zavallı, fakat bahtiyar kadın .. Ne 
zengin muhayyilen var!. Şüphem yok 
ki diğer arkadaşların gibi sen de fa· 
kir bir i§çisin .. Fakat hayal bu kadar 
zengin olduktan sonra bahtiyarsın, 
bahtiyar •• 

Hnsta, yayık yayık sıııtıyor, dok. 
tora eğilerek yavaşça fısıldıyordu: 

- Hem biliyor musun doktor, Pa· 
rlse gidince evleneceğim .. 

Doktor hemen her hastada rastla. 
dığı bu hal ha.klanda bana faahat ver
di: 

- Bu vaziyet birçok ha.stnlanmızda 
mU .. ahede olunuyor. Hatta derin bir 
qk ile yananlara rastlıyoruz.. Has· 
talanmızm birçoğu da yalnızca sevgi 
hastasıdır. Bunlann genç clanlan teh 
likeli olnbilirler .. Onun için mıntaka. 
mızda genç hasta bulundurmuyoruz. 

Hastalann diğer bir kısmı da gl - • 
yinmek hususunda mUthlş bir titiz· 
llk g<5stcrmektedirlcr.. Bakımevle • 
rince kendilerine verilen yeknasak 
elbiseleri beyenmiyorlar .. HattA. bir -
çoklan kasaba halkı tarafından ken· 
dilcrine verilen eski roplan, yırtarak 
yeniden kendi zevklerine göre diki • 
yorlnr ve hemen hepsinde hastaneye 
girdikleri zamanki modanın hafızala· 
nndıı. kalnn şeknlcrl görülmektedir .. 
Giyinmeğc ehemmiyet vermiycn has· 
talar bile muhakkak surette sokağa 
çıktıklan zrunan zarif bir 5ckilde şem 
slye taşımak merakındadtrla.r. 

Kırlangıçlar caddesindeki evlcrln 
her birinde iki veya Uç ki§ilil· hasta 
gruplarına tesndUf olunmaktadır. Bu ı 

gruplar gcli§ibUzcl değil, hastalığın 

nevine ve ev sakinlerinin yckdiğerile 
hoşlanmalan esasına göre teşekkUl 
etmi5tir. 

Fransız hUkumcti bu hastalar için 
ev sahiplerine muayyen bir Ucret ver 
mekte ve hepsi kadın olan deliler ev 
sahiplerinin bnğl:ı.nndn da calışarak 
aynca menfaat temin ctm~ktedirler. 

GUzcl bir tepenin üzerinde dört bir 
tarafı ba,ğl:ırla çevrilmiş olan bu gü. 
zel kasaba sabnhın yaimurdan kur· 
tuımuş, ılık bir güneşin :·olgun ziya· 
lan altında her zamanki sakin ve 
mUı•fik bağrında sakladığı hastalan. 
nı sine~inc çckmcğc hazırlanmıştı. 

Si~li bir ak8am başlıyordu. Hasta· 
Oturduğumuz misafirh3.r.cnin önün 

den bir deli kadın, kolunda şemsiyesi 
hem yürilyor hem de yün JrUyordu .. 

Diin kasabasını akşam uykusuna 
hazırlanırken alaca knranlık içinde 
ter kettim.,. 
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c;;v' 
etlerir1ıiz ve . " .,,.....-_ ış 11 ıe sı mı dl~ 

atletler, önümüzdekisezonda da diğer · mıntakanııt .J lstanbullu 
rakip: er ine tefevt1uk edeceJc ferdir ,,,. 

btanbu1 •t~_., 

A;tleUer bu mevıılınde bir taraftan 
reeslekt bllgilerlnl arttırır, diğer taraf
tan vücutlarını jimnastik ve hafif id
manlarla açık hava mevaimine huırlar-
lar. 

Atletizm federasyonu, antrenar kursu 
mezunları vasıtnslyle Anadolunun muh
tellf vilô.yetlerinde esaslı kalkınmalarıı. 

yol açrrufi1 bulunduğu bu mrada, vaziyetin 

kıymetini arza değer bularak, ayni ma
kam lçln beni vasıta edine.tek bir sene
dir çalı111J1IŞ olan İstanbul atleUerlnl da
ha yüksek ve teknik varlıklara ula!;tır
mak için bu yıl çok esaslı bir ın, faali
yeti proı,.'Tamma getmek Uzere bulun • 
maktayız. 

İstanbul bölgesi atletleri diğer bölge
lere olan UstUnlUklerlnl muhafaza ede
bilmek için bundan sonra teknl"e çok bU
yUk ehemm.Jyet vermek mecburlyetJndc 
kalacaklatd.ır. 

Kablliyet haddine ayni şerait dahilin
de varabilecek muhtelif bölgelerin at
letlerl, önUmUzdckl senelerde dereccle
rlnl eeaıılr teknik incellklerel takviye e
derek mmtakalarmm daimi UstUnlllğtl te
min edeceklerdir. 

TecrUbe mahiyetinde mtıııabaka yap -
maktansa mUtehasıııs bir antren6rtin 
tlı.vaiyesl llzerlne 'ilk andan itibaren ken
dine en uyıun olan epeslya.llteyt seçen 
aUet galip gelecektir. Yıllardanberl disk 
atm~ bir Yavrunun muvaffak olmrmış 
olma.ama şaşmak, blr hatadır. Üç adım

da bir aylık idmandan sonra 13.67 atla
mış oluııu bunu ispat eder. Senelerden
bcrf genç yaıımdn Maratona kadar çık -
m:w olan tbrahlmin gelecek sene 800 met 
rede tutaca~ derece, onun Sunglardan 
ziyade Meredlthlere, Woodcrsonlnra o
lan ynkmhğmı ortaya atacaktır. 

Bunlara benzer misalleri her vakit· f. 

Yazan: ,__..,..,.-
I 

dan sonra stnk atlamayı bırakarak ma
nia koşmuıı olması, Halldin Uo adnnda 
sakat bir ayakla :13.64 atladığı halde 
elAn 400 metreye bir zaafı olmr..sı, Sudl
nln aırığa bUtUn vaktini vermlyerek dh-

çln görmek mUmkUndllr. VasfJnln aylar- ... 
oncağız. 

Tommg Faır 
l)ish allflye ~dlldl 
Bir vakitler, dtbıya aflr .wdet bota 
nmpiyonluğu için Şimellnglerle, Coe 

Lulzlerle rakip addedilen, fakat Ameri
kada yapttğı mUsabakada mağfüb olan 
İngiliz boksörü Tommy Farr İngiltere 

bok8 federasyonu tarfından dlskall!ye e
dllmlştlr. 

Farr'm bu derece ağır bir ceza ile tec
ziye eclilmeslnln stıbebl htnllz malQm de
ğildir. 

Ölümle npffceleneo 

Varış 

Ka!li Mor11n 

ke, clrlde başvurıuası atlet.hmde derece
yi her oeye üstün ölçU 11aynııu olanları 

çok vakit UmltalzUğe ıUrUklemlşUr. Hat
t! koaucu Recebin b1r idmandan sonru 
6.40 uzun atlamış olduğun gönnll§ olan
lar kendi kendilerine "acaba?" demi~ -
lerdlr. 

Ba son nıevslmde birçok eporculan .. 
mız kendi meaafelf'rlne ulaşm:ıalardır. 

Onlardan gelecek açık hava mevsiminde 
daha iyi de.rece beklemek lazımdır. Blr
kac yıllık bir çalrı;ma ~n çelim.siz atle
tin bile beıillğinl yoktan var edC'biloce-



~el'r 1 8 Ji0 Nezle 

Cemal 

1 1 \ 1 1 ( ' \ ... 1 . " • • ' 1 ., 

= 
a..... .... ~aini tutaıı:.ıyaıa. ~ç ;-· -· -·· .. . ,,.,.. ••• , - - ,, -··· ••.; - --· .. , . •··-·~ 

•w• A -'-V • ~ 
Meyva 'l'uzu 

. . .. , ,, ı ı.. .ıl .i metlerl saU 
olur. lı,;ılm~ı g 11)ct ın ııııır. Tesiri Mrl. 
lı:olay, tabii •e kot'ldlr. MAZON bim " 
HOROS markasına dikkat. 

ula ,_ " is-· hlrM plL 1ep!Aduı Ykudda alırlık, MİDEDE EKŞ1L1K veya kuıma, elhasıl 
bir lıe,tf boaukluta h1-edll.lt.. O saman derhal yarım budak taze auya bir kahve kaşığı: 

Baş v" Diş a'1'rıları 

• 
1 

Dindirir 

, ' Şık ve sağJ•m elbise giymek l~teyenler 

SÜMER 
• Terzi evıne koşarlar 

HnltlSI ıluniıli fi1atla onm>'' muamtlf 

( Nilto Hiristidis '" ortakları nıüessuesi) 

Sultanhamam Camcıba~lıan No. ı ..... 
WSOi « ~P+ u 

~ ._ • • • -· . ' • . • -, • • ~ r.,. • t f ~ A. iİ • 

~ : İS'f/\N'HUL Hı\Rlc;j · ASKE.RI :· .;~-.·~ .. 
. '~. ~~· -:" . :,( Kl1'AATI İLANLARI ,;i; . . . 

Hepsıne tahmin edilen fi)·at 116,52<J 
lira olan 12 çeoit labaratuvar Aletleri ta· 
knm kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş· 
tur. ihalesi 9-12-938 cuma g{lnQ saat 11 
de M.M. V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
ilk teminatı 1(fl' lira 45 kuru,tur. Liste 
ve eartnameıer 583 kurut mukabilinde 
M.M. V. Sa. AJ. Ko. dan almır. Eksiltmt'· 
ye gırecekler kanunt teminat ve 2490 sa· 
yılı kanunun 2·3 QncO maddelerinde ya· 
zıh belgelerle birlikte teklif mektuplan· 
ru eksiltme saatinden en aı bir saat ev
vel Ankarada M.M.V. Sa. Al. Ko. na ver· 
meleri. (573) (7719) 

• • • 
Kapah zarf UBuUle ek8lltmeye konu

lan 74000 kilo atfrr etlnln beher lrllosa-

na tekllf olunan 23 kuruı 7" aantlm 1 
pahah g6rUJdUğUnden pazarhkla aatJ • 1 
nalmacaktır. Tnhmln bedeli 18500 Ura, 
ilk teminatı 1390 liradır. Etin eVB&f ve 
teıılm aartlan ile mahalH teallm aartna
mPslnde yazılıdır. Şartname Bergamada 
Askerf satmalrna komisyonundan alma-... 
bilir. Paznrhk 80-11-938 çarşamba gilnO 
saat 14 de yapılacaktır. tstcklller ihale 
tıaatlnden evvel ilk teminat makbuzla • 
rlle eartnamP.nln 4 Uncu maddesinde ya. 
atlı vesaiki komisyona tbrau mecbur • 
dur. Ş!!rtnıımeyf g6rmclr istlyenler haf
tanm pazartP.ıl, :ve ça~amba gilnlerf sa
at 14 den 1& ya ve cumartesi gilnU aa
at 9 dan 12 ye kadar Bel'g'amada aııkeı1 
altm ıntmı komlııy<>nuna mllrncaat ede-
bflrller. (633) (8277) 

T. C. Z 1 R A A T B A N K A S 1 
KuruJut tarlbl: 1881 

Sermayesi: ıoo.000.000 TUrk Ltra11 

~ube H ajanı adedi: 2tii 

Ztraı u~ tkarl ber nevi banka muanıclelert 

Para biriktirenlere28,800!ira ikramiye verecek 
Ziraat Banlla11n1a K umharalı ... lhhanıı~ THerrııf hP.flffplerrndH 

90 az 60 ltraaı bulunanlara aenP.de 4 defa çekilecek kur'a He aşağıdnk• 
pl&La ,nre lllraml1• dalıtılacallltrr: 

t Adet ı.ooo Liralık 4.ooo Lira 
• • 100 • 2.000 .. 
f • 160 • 1.000 • to • ıoo .. 4 .000 .. 

100 • H .. 6.000 .. 
120 • fO • 4.800 .. 
UO • IO • 1 200 .. 

nfK KA1': HeMatılanndallt ı.aralaı bh seu.- lc:lııılf' 1\0 llrat1an ~ 
ti dU~mııenJere lkramJ7e çık Uf:• takdlrı1e "it 211 r111.hııd) le vertı ... 
·ektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 teyıoı . 1 Blrln«-lkAnıın ı Mart u ı H11 
·ır·•ııı \sırlhJPrtn1~ ÇPktlP••f>ktlr 

. . ~ ... . • · . 

1 

~r. ırfan ayra 
RöNTGEN ~OTEHASSISI 
rürbe, Bozkurd kıraathaursi kar 

sındı eski Khd Farrı ıoltak No. 

OROLOC - OPERA TöR 

1lr. Kemal (J1Man 
Karaköydeki muavenehant-~ıni (Tu 

neltıa,J htiklll üt. No. (38()) Ohan 
yan Ap. Buna puan OstQne) naklet· 
miftfr. Teletrnı · 41235 

~ t O. Öf leden •nnra 3 ten 7 v• 
·ıı "'ar . ....................... 

1 
i. 

Vücut kırgınlıklan Siyatik J\.lrılan 
Romatizmalar, Kulunçlar 

Bat ve Bel Ağrılan Aybaıı Sancılan 

NEOKÜRIN 
Kaıeleri almakla bertaraf edilir. 

, • LOzumunda gQnde 2 ka~ alınabilir. 

NEOKORIN mideyi bozmaz ft kalbi yormu. 

Tek kaıe 6 kuruş, 6 lık ambalaj 30 liuruf. 
Her eczahanede bulunur. 

a:::=-ın=:ın o ı : .. ==--= ... t t e i#e-.... rmmwı.ı.ı 

° CAFER Müshil Şekeri 
Tesiri kati alımı kolay en iyi müshil şekeridir 

Bilumum eczanelerde bulunur. 
111111.i####f •• ,. ırm ..... 

: . D~vlet .. Deım.ry:oll~ı.~~· ~e: · · Limanları 
•••· • . . • 1 .. • ' .·.. • • : .; ..... . ... : \(' ·~ . • 

işletme .. :.:;~;UmnD.l···; lclatesi ·> ... Ilanları 
- . ~ ., . . . . : . ; . '' ... . .,• : ... ~.,.,. . ' . . 
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-l{UJeuıre uı1es epuıseu!q amp! el)2.JID{UV amnsn J.rnı ıtedını amn lPU1ITP9 afWI{! Jl&• 
u.<e 3A an muıs a1sn uateqm Ul?p OE'91 ltreS nuns aqw~ad ~6-ıl .ız atlm(IW 1'(11 

.e.\ ep~e µaısup an.reıtınru.mu aısn aA 11euıum ıel{}{eAnw '!lapô)q ~wumınw 

1 - Tahmin etlılcn uedcli (2408) lira 93 ıcuruş olan 60 kalem muhtelif dm 
~e eb'atta kereste 28 - tkincite§rin - 938 tarihine rastlıyan pazartesi gtinil .. t 
11 30 dı açık eksiltme usulil ile alınmak Uzcre mllnakasaya konulmuıtur. 

2 - Muvakkat teminatı 180 lira 67 kuru§tur. Şartnamesi komisyondan her 
gOn parasız olarak verilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte Ye beDI sin 
•e ıaatte Kasımpa~ada bulunan komisyona müracaatları. (8304) 

Tür:< 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

fkinci lre-şide: 1 l / Birincikfinun / 938 dedir. 

3üyük i ramiye 45.000 liradır. 
Bundan baıka: 1:>.000. 12 000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 

ve 10.000) liralık iki adet nıilkUat vardır. 
Yeni tertipten bir bikt alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Sia de 

plyanconun mea'ud •e bahtıyarları arasına cirmiı oluraunus. 
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