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Ona Matemle... Hayır, Sade Taahhütle Eğil, 
Ölüdür, Doğru, Fakat Öldüğü Hiç Belli ))eğil. 

KaraGDn 
Her 1 O llr.inciteırin 

günii kara günümüzün 

yaıını bağrımıza taı 

ba•ar gibi baıacafız, 

fak at " O,, nan doğ

du fa 11üne de "Türkün 

ak ıtiinü ,, adını verip 
o günü kutlamalıyı~. 

Kara günlerimizi "O,, 

ak etti. 
. 

Yazan: Sallmi izzet Sedes 
Bugün Türk milletinin matem gü

nüdür, Türk kara gıinünü y~ıyor. 

Geçen yal bugün ölen büyük insan, 
Türk vatanını kurtaran, 'fürk varlı
iını yaratan, iukılaplarımı:zın blnisl, 
kudretimizin en azametli timsali, 
'J.'ürkıin en büyük evladıydı. 

Bugün cO», maddi mevcudiyeti ile 
aramızda yok diye karalar bağladık. 
«0» nun maddi yokluğu kalbleriıniz

de devasız bir acı bıraktı; bu acı din
miyecek.tir. «0> nun gfuıeı yüı.lü ba• 
şmı gorememek, «0» nun büh.n ci
hana. sayca telkin eden vakW" milhib 
endamını görememek, .. O» nun dos1 1 
ve düşmanı büyüleyen nafiz götlerini ı 
ıörememek, gökkubbesiııde yankular I 
uyandıran dereler kadar coşkwı, ır

maklar kadar munis, melodi kadar a
henktar sesini duyamamak acısı, öm
rümüz oldukça. gönüllerimizde sızlı

yacaktır. 

Geçen yd bugün, yarıya inen bay
raklar önünde boynumuz büküldü, a
cı hakikate bir 1.ürlii inanamayarak 
gözyaşlarımız aktı, bıçkarıklarımuı • 
gökbıtimlerinden gökbltimlerlne ya

yıldı. 

Bugün, bu kara günde de, bütün 
millet. Samsuna ayak bastıfı gün -
den, gözlerini dünyaya yumdu -
iu ana kadar «0» nun peşinden a.y
rılmamış olan millet ayni acı ile 
dilhwıdıır; yüreklerimiz kan ağlıyor. 

«0> nun adı, «0» nun ljabsiyeti, 
«0» nun şerefi, eıOıt nun ljan ve şöh
reti «0» nwı muharebeleri, «Oıt nun 
ölümü gibi, «0» nwı matemi de bü
yüktür. Kahramanlıiuıı aklın, ilmin, 
şuurun, dehanm kudretlle kullanmış 
olan Ata.türke, bizim yandığnnız ka- ı 

dar, asırlar boyunl'a, her Türk ııesli 
J'anacakbr. 

Her şeyi silen zaman bu kara gıinü 
aydınlatamıyacaktır; asırlar bu ka
ra gıinün acısını unutturamıyacakhr. 
10 İ.kiııcUeşrinde Türk Ebedi Şefi
nin :Büyük Atasının ebedi ve büyük 
m::ı.temini tutacaktır. 

Ancak Ata.türkün tanı olmadığına 
da inancımız sağlamdır. «0» nun ıa
yc:zal olduğuna inandık ve inan:ıca -
fız. Dilşüncelerile, .fikirlulle, ideolo
jisi ile dünya durdukça duracak, E
bedi Şef sıffatlle ilelebet Tiırklye 
Cumlıuriyetbıin başında bulunacak o
lan Atatörkün doğduğu günü kutla • 
mal17ız. 

O gün, Mustafa Kemalin doğduğu 
&"iin, Türkün en mutJu, en kutlu gü
nüdür. 

Derin bir matem havası içinde ıöz
yaşı dökerek, hıçkırarak sevilen, ta,k
dls edilen, özlenen bJr mevcudiyeti 
anmak faniler için tesellidir; fakat 
mutlu bir günde kutlu bir ideolojinin 
destanllll söylemek bir mUlet için bü
yiik şereftir. 

«0» kara günlerimizi ak etti.Her 
10 İklnciteşrin günü kara günümüzün 
yasını bağrımıza taş basar gibi ba
sacağız; fakat «0» nun doğduiu gü
ne de .. Türkün ak giinüı. adını verip 
o günü kutlamalıyız. 

SELA.ı"\Iİ İZZET SEDES 

BENİM NAÇiZ VÜCUDUM BlR GÜN ELBETTE TOPRAK 
OLACAKTIR. FAKAT TÜRKiYE CUMHURiYETi İLELEBET 
P Avı o AR o LA c AK r ı R K. ATAT o R K 

Milli Şefin 
Beyannamesi 

Büyük Türk milletine; 
Bütün ömrünü hizmetine vak

fettıği sc-vıgili mi.lıetiniını ihtiram 
kolları üstünde Ulu Atatürk'ün 
fani vücuıdü istiraıhaıt yerine tev-

. di edilmiştir. Hakikaıtte yattığı 

yer, Türk milletinin onun ıçın 
aşk ve iftiharla do.u olan kaıhra
man ve vefalı göğsüdür. 

Ata.ürk, tarihte uğradığ.mız 
en zal.m v..ı; haksız ittiıham gü -
nünde meydanıa atı.ım~, Türk 
milletinin masın 1 ve haklı oldu
ğunu iddia ve ilan etmi.ştir. İ.k 
önce ehemmiyeti kavramnanuş 
olan gur se.':ii, asla yıpranmıyan 
bir kuvvetle nihayet bütün ciha
nın şuuruna nüfuz etmbştir. 

En büyük zo.fer:eri kazandık -
tan sonra da Atatü.k, önuiinü, 
yalnız Türk milletinın haklarını, 
insaniyete ezeli hizmetlerini ve 
tarıhe hakkettiği meziyetlerini is
rbat etmekle geçirmiştir. Mil~eti
mizin. büyüklüğüne, kudretine, 
fa2iletine, medeniyet istidadına 
ve mukellef olduğu insaniyet va
zifelerine sar!iılmaz irtika<lı var
dı. «Ne mutlu Türküm dıyene> 
ded.igı zaman, kendi engin ruhu
nun, hiç sönmıyen aşkınıı en ma
nalı b:r surette hülasa etmişti. 

Fena ziihniyet ve idare ile ge
ri b.rakılmış Turk cemiyeLni, 
en kısa yQldan insruılığın en mü
tekamıl ve en tE~mız zihnıiyet-leriy
le mücehhez modern bir devıet 
hahnc getırmek, or. •. ..ı başlıca kay
gısı olmuştur. Teşkilatı esasiye
mizde ve bu.gün bütün vatandaş
ların vicdanlarında yerleşmiş o
lan laik, milliyetçi, halkçı. inkı -
lapçı, devleı.çi, cümhuriyet, bize 
bütün evsaf.yle Atatürk':.in en 
kıymetli emanetidir. 

Üflılünden:beri Atatürkün aziz 
adı ve hatırası, bütün halkımızın 
en candan duy~ulariyle sarılm.~
tır. Memleketimizin her kö.şe -
sinde ve bütün milletçe kendısi
me gösterdiğimız samimi baglı -
lık, devlet ve milletimiz için kud
ret ve V(:fanın beliğ mısa.Ji.dir. 
Türk milletinin aziz A tatürk'e 
gösterdiği sevgi ve say-gı, onun 
niçin Atatürk gibi bir evlat ye
tiştirebilir bir kaynak olduğunu 
ibütün dünyaya göstermiştir. 

Ata~ürk'e tazim vazifemizi ifa 
ettiğimiz bu anda, halkımıza, kal-
bi.mden ,gelenı <:"Ükran duyıgulan
mı iiade etmeyi, ödenmesi lazım 
fbir borç saydım 

Milletler arasında kardeşçe bir 
insanlık hayatı Atatürk'ün en kıy
metli ideali idi. Bütün dünyada 
ölümüni.in gördüğü ihtiramı, in
sanlığın atisi için ümit verici bir 
müjde olarak selamlarım. Bu söz-
lcıjm, yaz;Jariyle ve wprağımız
da şövalye askerleri ve mümtaz 
şafrısiyetl<'.riyle ya...ımızıı ~li.rak 
edenı büyük milletılere, Türk mil-

1 leti adına şü.kranlıarmım ifade • 
sidir. 

Devfotimizin banisi ve milleti
mizin fedakar, sadık hadimi, 

İnsanlık i<lealin.in aşık ve m.üm
faz siması, 

Eşsiz kahraman Atatürk! 
Vatan sana minnettardır. 
Bütün ömrünü hizmetine ver

diğin Türk milleti ile beraıber 
senin huzurunda tazim i!e eği
liyoruz. Bütün hayatmda bize ru
ıhundaki at~ten canlılık verdin. 
Emin o1, aziz haılıran sönmez me
şaie olarak ruhlarımızı daima a
teşlıi ve uyanık tutacaktır. 

REisicmnıUR 
İSMETİNÖNÜ 

,.... ...... ,_ 



BOYOK TARİHT ROMAN : 10 ~ ....... 

G ç OSMAN 
Yazan: M. Sami Karayel 

Padişah; Bir Rum Dilberi 
Hazineyi Mahvetti. 

için 

Hoca efendinin bu IA!ları, Malı 1 
Peyı.;erin ma.srafiarına dayanıyordu.. 

Tarih, Genç O•manın babası Su! - 1 
rin, Kanunlleriıı, Yıldtnmlann il!.., 
zaferlerile diyardan diyara ko~ Ar 
nadolu çocukları şimdi bir alay ecne
bi ruhlu yeniçerilerin ve bunlardarı 
olan vezirlerin ve Sancak Beylerini.o. 
ellerinde kabre uğramış sefil düş -
müştü. Kadınlar saltanatının ağalar 

saltanatının Uıak.kümünden bık!tl.1.Ş ... 
tı. Bıı;ak kemiğe dayaoaıağa başla

mıştı. 

tan Ahmet .için ~öyle diyor: 
- .. Osmanlıların zeval devrinde 

Sultan Ahme4 emri tahribe bilerek 
devam eden parlak, fakat muhtaç ol
duğu vasiden mahrum bir miras ye
Uidir. 

Ma h Peyker Sultan Derviş Paııa -
111n sadareti uzm.a mevkiine gelmesi
ni çekemiyordu. 

'.>lalı Firuz Sultanın bu galebesine 
taha nunül edemiyordu. Şehzade Mus
tatanın validesi de Lala Mehmet Pa
~anın vefatinden dolayı müleess.ird.i.. 
(,..'ü.nk.U, mahpusta bulunan oğlunWl 

hayah tehlikeye düşru~ bulunuyor
du. Herhalde, Derviş P~a vası tas ile 
ogl u U1ustafayı ortadan kaldLrm.ağa 

teşebbüs edecek.ti. 
En ziya.de işı körükleyen, kıı.lar a

gası Mustafa idi. Kızlar ağası Mus
tafa doğrudan doğruya Mah Firuz 
Sultana merbuttu. 

Hoca Mustala efendi Mah Firuz 
Sultana olan merbutiyetinJ yavaş. 
yavaıı kaybediyordıı. 

Kızlar ağasının Mah Firuz Sulta
na merbut olması mevzu icabı idi. 

Çünkü kızlar ağası, hiç bir vakit 
saraydaki mevklin.i kaybetmek iste ... 
ıniyordu. Ölüncüye kadar devamını 
tenılne çalışıyordu. Ve, bu da ancak 
Mah ~'iruz Sultanı tutmakla olurdu. 

Genç Osmarun babası Sulta.nah~ 
ınet devrinde muşavirhası saltanat 
olarak icrai hükmeden kızlar ağası. 
Sultan Ahmet öldı.i.k:ten sonra dahi 
hU.k..milnde devam etlnek kaygu.sun~ 
da idi. Ağa, tıpkı Mah Firuz Sultan 
gıbi duşü.nüyordu. Valide Sultan da 

4iyn1 kanaati taşıyordu. O da, oğlu 
Osman tahta çıktığı takdirde hiik • 
n1ünü yürütüp ölüncüye kadar hü -
künıran yaşıyacaktı. 

Şehzade Must.a.ıanın, Sultan Ah • 
ınetten sonra, tahta çıkması ne kızlar 
ağaSJ.Ilın işine gelirdi, ve ne de Mah 
Firuz Sultanın.. 

Eger, Şelızade Must.a.fa, Sultan Ah
metlcn sonra Ulhta çıkarsa, ve &eh ... 
zadcnın Validesi mu.hakkak: bet iki -
sini de eski saraya atacaktı. Belki de, 
bellti de değil, muhakkak surette 
Genç Osmanı katlettirecektL 

Bu sureUe, her ikisi de menkUp ve 
mahpus kalacaklardı. Binaenaleyh; 
bu haller vaki olmadarı evvel Veli· 
ahd Mustalanın vücudünü ortadan 
kaldırmak ehem ve elzemdi 

Kurnaz ve fettanı zaman Mab Pey
k .... ı de sipahileri ve yeniçerileri ele 
al;:ı.r;:ık hareket ediyordu. 

Malı Peyker; Derviş Paşayı sada
retten düşürmek jçin el altından si
p<ihileri kı.şkırtıyordu. 

Padışahın dıvanda Şeyhülisl5m ;. 
le olan münakaşaları derha! ortalığa 
yayılmıştı. 

Halktn ve askerin ağzında şunlar 
dola~ıyordu: 

Kurnaz ve çok zeki olan Mah Pey
ker Sultan bütün bu bareketlere va -
kı!tı. 

Ve, el altından, adamları vasıta -
sile durmadan ortalığa dedikodular 
yağdırıyordu. 

Halbuki; bütün dedikodularuı ekse
risi israftan, halkı soyup sovana çe -
virmekten, adaletsizlikten ileri geli -
yordu. Ve, bu, israfın başı da Mah 
Peyker Sultan idi. 

Gariptir, iti bu kadın zekAsile ken
di aleyhine olan dedikodulan bile 
başkta şek.illerde tecelli ettirmeğe mu
vaffak olU,}'ordu. 

Malı Pyker, Şeyhülislfun Sun'ullah 
efendinin divaodakj hareketi keneli 
aleyhine olduğu balde bundan da 
memnun olmuştu. 

Kösem Sultanın istediği, isyan ol -
sun, her şeyi altüst olsun, fakat, düş
manları ortadan kalksın, ve kendisi 
oğullarından biri tahta çıksın.. 

Nihayet ;bir gün Anadolu tamami
le isyan etti. Bir çok Derebey lem.in 
emri albnda harekete geçti. 

Maatle<>.s:."1l.f bu hareketin başında 
da kar"lık kandan gelme insanlar 
vardı. 

Anadolu, ruban ve samiıni bir su
rette varl ı ğını korumak ic;in adalet! 
diye feryat ederek isyan ederken, bu, 

ecnebi unsurlar, Türk milletin.in sa
mimi feryadını ilet ederek mevki ve 
Jurs düşkünlüğüyle Anadolu çocuğu
nun merkeze karşı olan isyanından is
tifade ediyorlardı. 

Çok geçmeden, İstanbu.lda da sipa
hiler isyan etti. Vaziyet fenalaşmış
tı. 

Mah Peyker, durmadan sipahileri 
körüklüyordu. 

Sipahiler, bahıyorlardı: 

- Derviş Paşanın kellesin! isteriz. 
Bize böyle vezir gerekmez .. 

Nihayet, Sun'ullah elendi araya 
glrdL Pad.ipha şikayetlerde bulundu. 
Bunun üzerine Yavuz Ali Paşa ma • 
kamı sadarete getirildi. 

Yavuz Ali Paşanın sadarete gel • 

mesi fevkalade mübim .bir Mdlse leli. 

(Arkası varı 

LiMAN 

~eni Amerikan Vapuru 
Gsldi 

- !'adi.şah; bir, Rwn dilberi i~in 

hazineyi mahvetti. Düşman üzerine 
.se\•kolunacak askere para bulunmaz 

oldu. D.in ve devlet kadınlar elinde 
kaldı. 

Amerikada yeni İiruşa ediien son 
sistem ve bütün asri te:;isatı ha
iz 18 mil süratinde Eksporter isim 
1! yük gemisi linıan:mıza gelmiş-

i tır. Denizyolları idaresinden bir 
1 heyet dün ~ıniyi gezerek tet -

kikler yapmıştır. 

MahPeyker, el altındarı sipahileri 
körüklüyordu. İstanbul halkı da için, 

için dedikodu yapmakta berdevam • 
dı. 

Mehmed.i Salis devrinde Hoeova 
muharebesinden .sonra, Anadoluya 
kaçan birçok zabitler ve askerler A-

• nadoluda isyan hareketleri hazırla
mışlardı. 

Zaten, Anadolu da zulümden, ka
birden bıkııu.itı. Yavuzla.rm, Fatilılfı-

IKDAM'IN 

lske~elar Tamir Ediliyor 
Dev'et liman i:şletmeleri umum 

müdürlüğü meml<?ket sahillerin
de yeni iskeleler inşa etmiye ve 
bircok mevcut iskeleleri de tami
re başlan:uştır. 
Tekirdağında büyük bir iske

le inşa edilmektedir. Karadeniız 
ve Marmara sahillerinde diğer 
iske~elerin i.ıışaatlanna da bu.gün
lerde başla.nacaktır, 

Uzun Hikayesi : 4 

K A O 1 N DOKTOR u· 
Na!<leden: Se 1 a mi izzet 

Çünkü kirpik bitimleri, göz 
kapaklarınıın keruı:rlan batıyor
du, l"<izleri ya.şanyordu. Kendini 
bıraksa ağ:.ıyacaktı. 

- pc,:d şimdi k.ocam:ı: nerede? 
- Bıhneın. 
- Sizin burada bu halde oldu-

ğunuzu biliyor mu? 
Yavaşça, usul usul ıba:şIIU s.al

lııı.dı: 
-Havır! 
Birdenbire yüzü taka1i'!IB etti, 

doktorun eline sarıldı. 
Doktıor kro11Dmcirosunu .;ı.kar

dı, panna-ğıınıı nabza kC>yd u, ka_
dının gözlerini açmaısını bekJedL 

19 yaşınd'nki QOCuk kadın göz.. 
lerini aı;tı, duıdaklarıru oynattı; 

- Bana doğruyu söyleyiniz 
doktor. BihneHyiro. Eğer ö:.ür -
sem ıbabasına haber veriniz, ge
lip c;ıocui(unu alsın. 

DudakJannrla haz.in ıbir tebes -
sfun uçu.,<nıyordu. 

Doktor sordu: 
- Kocanızdan boşar.dımz mı? 
- Hayır. 
Sonra u tanara.k ilave etti: 
- Gebe halim.le ıwuka.t.la, mah

keme iıle meşeul olacak zaman 
l>ul<ı,!llarl mı, 

Doktıor: 

- Yü.züme dikkatli !bak ~ 
ğuın dedi; gözlerini gö-z.lerimden 
aVlrm•: sözlerimi iyi dinlıe, dik
katli dinle. .• 

Şehirdeki 
Mezarlıklar 
Düzeltiliyor 
Bu Yıl Tanzim Edilecek 

Mezarlıklar Ayrıldı 
Şehir mezarlıklarını imar ve 

ıslah ederek marn ur birer bahçe 
ve v1rk hal.ine koymak beledi -
yenın emelidir. Bundan başka ta
rihte isımJeri hürmetle y.ildedil
miye I.iiyik o1an meşhur adam
larn mezarlannın · imarı ıııı 
11e uğraşmak üt.ere müiehassıs
Iardan mürekkep güzide lbir ko
misyon teşkil ed.ilıni;/tir. Bu ko
misvon deliı..etile eslaf mezarlı.k:
lannın imar ve ıslahı temin edi
lecektir. 

Bu sene Bakırköy meza~lığı 
çevre duvan, Merlrezefendi me -
zarlığı su tesisatı, çevre duvan, 
.bekçi ve .bekleme odaJan, Zincir
lilruyu mezarlığı yollan tamam -
!anacaktır. 

BELEDiYE 

loru Buhranı Yüzünden .. 
Piyasada lboru bulunamadığı 

için İstanbul havagazı idaresi, 
havııe-azı tesisatının tevsiinden 
sarfınazar etniliıtir. Bu sebepl:e 
bazı müracaatlar karşılanaına -
ma.kta<Lr. 

--oo---
MAA.RıF 

Yeni Nakil Ve Tayinlen 
Muallimler arasında yapılan ye

ni tayin ve nakiller şunlardır: 
Yüksek mua:;.im mektebi do

çenti Semiha .3argun İstanbul 
kız lisesi kimya Öğretmenliğine, 
Hukuk Fakültesi mezunu Vedat 
Günyııl, Haydarpaşa lisesi fran
sızca yardımcı öğretmenliğine, 
Yüksek öğretmen okulu riyaziye 
öğretmeni Tevfik Çakmak Per -
tevniyal lisesi riyaziye yard..mcı 
öğretmenliğine, yüksek öğret -
men okulu fizik kimya şubesin
den İsmail Çetinkaya İstanbul 
erkek öğretmen okulu fizik kim
ya yardımcı öğretmenliğine, Ü
niversite fizik kimya su.besinden 
Fatma Atakan İstanbul İnönün 
kız lisesi yardımcı öğretmenliği
ne, yüksek öğretmen okul'U fizik 
kimya subesinden Osnıım Tun -
cay Havdarpaşa lisesi fizik yar
dımcı öğretmenliğine, Üniversi
te kimya subesinden Nurettin 
Ber- :fiaydarpaşa lisesi kimya 
yardımcı öğretmenliğine. 

-----(~V----

MÜ TEFE RRI K 

Bizans Müz3si 
Ayasofyanın Bizans müzesi ha

line konacağı malumdur. Maarif 1 

Veka'.eti, Bizans eserlerini Aya
soiyann bahçesinde teşhir edcee
ğinden, .bah<;yi tanzim etmek, Bi
zans eserlerinni kıplamak üzere 
müzeler u~um müdürü Azizin 
reisliği altır.da bir kıomisyon teş
kil edilmiştir. 

Piyasada Alışveriş 
Tabii Hali Alıyor 

Bu/ıranın Zail Olduğunu 
Emareler Var Gösteren 

!Beynelmilel havadaki gergin - 1 
lik zail olmuçtur. Bunun ilk ema
releri gorümıek-tedir. Normal za
manlardaki hayat şartları ve va- ı 
ziyetler avdet etmektedir. flü -
kı'.ım~timizin, evvelce ihracı me
nec!Hen bazı maddelerin, tekrar 
i.hrac,na müsaade edişi, piyasa -
da, ticaret fileminde büyük bir 
sevinçle karşılanmıştır. Son iki 
günde, piyasada yeniden hare
ket başlamıştır. 

Türkiyeden, muhtelli memle
~;ler adma külliyetli miktarda, 
muht<"lif cins mal talep edilmek
t.edir. 
Diğer yandan, Avrupa.ia taılı

silcle iken, harp hali dol.ayısile 
memleketimize dönen talebenin 
tekrar Avrupaya gönderilro'""i 
kararlaştırılmıştır. Avrupadıı b!n 
kadar tal~bemirl okuyordu. Bun·· 
lardan !lCO kiısuru hükı'.ımet he -

Veni lstimlôkler 

Belediye İle Vakıflar 
Arasında İhtilaf Çıktı 

Enıinönünde Balıkpazarı cihe
tinde yıkılacak binalarJı istim -
:ı:tak muame!esi devam etmekte -
dir. Binaların hep istimlak mua
meleleri tekemmül ettikx;e yıkı
[.acaktır. 

sabına tahsil etmekte idi:ler. Dev
let, ta.hsillerine devam edecek ta
lebeye vin.e eskisi gibi maımilla
nnı ~ond<ırecektir. 

Bir kısım Fransız tiıcaret vapur 
kı.ımpanyaları da Akden:Zde ye
niden seferlere ·~lamışlar, muh
telif_ Akdeniz limanları arasında 
"""a ve ticaret emtiası nakline 
baş!am ışlard.ır. 

Diğer yandan, ı:mıhtelif dev -
letl:erin, evvelce ihtiyaten silah 
altına aldıkları efradı da terhise ı 
karar verdikleri yolunda bazı ha
vadislerin duyulması, dünya va
ziyetinde ilmi saJa.h emareleri o
larak telakki edilmektedir. 

Herhalde, alıilkadarlarn ifade
sine ,göre, ÖI'Ümüzdeki aylar, ıbey 
nelmilel vaziyet daha çok in·ki
şaf edecek ve dünya ticaret.i ge
n.işliyecektL 

Şehir Meclisi 

Dün Hararetli 
Münakaşalar Oldu 
İstanbul ~eılıir meclisi dün ikin-/ 

ci reis vekili Faruk Derelin.in re
:i&'iği al~nda toplanmış:ır. 

Ruznamenin müzakeresi esna
sında kantariye resminin yüzde 
elli nisbetinde tenzili hakkında
ki te.klif münakaşalara yol aç -
m.ı;, fakat beJedive reisi muavi
ni Rifatın vermiş olduğu izarlat 
üzerine ma2Jbata aynen kabul edil 
miştir. 

Meclis bayramdan sonra per -
şembe günü toplanmak üzere da
ğılmıştır. İstanbul ~hir meclisi 
yedi gün daha uzatılmıştır. 

Şayanı Dikkat 
Bir Cinayet 
Davası 

Muhakemeye Dün Ağır 
Cezada Başlandı 

2 inci ağır ceza mahkemesin -
de dün ~ayanı dikkat bir cinayet 
davasına başlanmıştır: 

Davan:n suçlulan Mustafa ve 
Süleyman isminde 2 kişidir. 

Bunlardan Süleyman Şehre -
mininde oturan Sadriye isminde 
gen<' bir kız:Ia tanışarak kenaısı
le ev'.eıınıiye kalkrru,,tır. Fakat 
biraz sonra kendisinin evli oldu
ğu meydana çıkınca bHtabi tıu 
2 inci izdivaç bozulmuştur. 

İşte buna pek kızan Süleyman 
sevgilisi Sadriyenin kendisinden 
aynlması.ıı.a ı;ıok kiZtlllfi ve Balık
lı panayınnda arkadaş1arile rakı 
içerken: 

- Ben bu kızı alamazsam ölü
.. ' rump ... 
Dernistir. . 
Rakı meclisindeki arkadaşlann 

dan Mustafa da bu söz üzerine 
ka!J:tıp Sadriyenin evine gitmiş 
ve .3üleymanla tekrar eski mü -
ruısebetlerini tesis için genç .kızı 
tehdit etmj,ştir ... 

Bu ara 1 ık Sadriye evin arka ka
pısından kaçarak karakola koş
mü.şsa da arkasından hemen sar
hoş Mustafa yetiıımiştir ... 

Uzaktan bu V"l'iyeti gören yol
culardan Yaşar isminde ·bir genç 
Mustafayı ve. Sadriyeyi tan,ma
masına rağm~m; sırf insani bir 
yardım için denhal onun imda -
dına koşmuştur ... 

İşte bu sıralarda da Mustafa 
sLiihını çekerek zaval'Jı Ya<;arı öl
dürmüştür ... 

Dünkü muhakemede, katilden 
suçlu Mus '.afa cürmünü tama -
men inkar etmiştir. 

Katle teşvikle itham olunan 
Süleyman da; genç kızın evine 
a·rkada•ını kendisi göndermedi -
ğini iddia etro4tir. 

Neticde muhakeme şahit cel
"bi için ıbaşk..ı bir güne talik olun
muştur. ---o----

Yalnız, yıkılacak binaların tam 
başında ve deniz kısmında ıbu -
l\ınan Vakıflar idaresine ait met
rılk mescidin istUıı.lak işinde be
lediye ile vakıi1ar idaresi arasın
da ilitiliıf ç.J<.m.ıştır. V akııflar ida
resi mescit için beş bin lira gibi 
yüksek bir fiat ta.lep etmiştir. 

HıtJbuki mescide Vakıflar idare
sinin koyduğu kıymet-ten çok 
dun bir kıymet kıonmuştur. 

DENiZ 1 ADLI YE 

1iıı tiW halledi.!emediği takdir
de belediye mahkemeye müra -
caat edecektir. 

EKONOMi 

Gümrük Memurluğu imti
hanını ·Kazananlar 

Geçen ay ıgümrük.lere memur a
lınmak üzere lise mezun.:an ara
sında açılan müs<ibaka imtiha -
nı neticeleri gümrük ve inhisar
lar vek.3.leti.ııden dün gümriik.ler 
başmüdürlüğüne bildirilmiştir. 
61 kişiden 12 kişi kazanmıştır. 
Kazana.fu·ar şunJardır: , 

Avni .Sensev, Ahmet Oran, 
Mahmut İnc'l", Haıbil Ozverdı, ~'ık
ri Seçkin, Necip Tüzün, Seyfet-
1in İkizer, Ahmet Refik Ak, Ne
zahet Ayışık, Oııhan Eren, Fethi 
Turman, Rulısr,. Aydoğan. 

f.•ımen Vapuru Y:na 
Bozuldu 

Evvelki gün Pireden limanı -
m:za gelirken yolda ~aftı bozula
rak tehlike geçiren Romanya 
bandıralı Romanya vapuru ayni 
akşam !.imanımızda taınir edile
rek Köstenceye gitmek üzere 
.Karadenize <;ıkm.ış ve Boğaz<lan 
açıldJ<tan bir müddet sonra şaf
tı tekrar bozulmuştur. Bunun ü
zerine vapur tek uskur ile ge;:e 
yarısı limanımıza dönmüı;tür. 

Vapur İstonye havuzlarında 
tamir edilecektir. 

lspanyol Vapuru G diyor 

ı----

30 Lira Para Cezası 
Verecek 

Sultanahmette 3alib isminde 
birinin ıbenber dük.kiını.nda kal -
falık eden AlbePto; ayni yerde 
çırak Moizin babası İlyayı ma -
kasla 4-5 yerinden yaralad . ğın -
dan dün ad 'iyeye verilmiştir. 

Neticede Sultanahmet birinci 
sulh ceza mahkemesi, feı:a mua- ı 
mele ettiği çırağının babasını dö-

1 
ven suçlu kalfayı 30 lira ağır pa
ra cez!sına mahktım etıniıştir 

5 Gün Hapis Yatacak 
Şehir dahilinde ta.şınması mem

ın.u olan silahlardan sustalı ka -
ma ile yakalanan Ahmet Sulta
nahmet birinci sulh cezaya ve -
r;:miş' ir. Mahkeme suçluyu 5 gün 
hapse mahkum etmiştir. 

Huii.uk Mahkemeleri 
Einası 

Hitler niçin 
sulh istiyor ? 

Alman devlet şef'ioin 
dün geceki nutku son 
ııulh tekliflerinden son• 
rn bilhassa dikkate şa• 
yandır. 

Yazan: ETEM İZZET B.INtc• 

Belçika ve Dolanda hükümdarlarının 
kapıya gelen Alman ordula.rmw bir 

laraflan da hani ellıklerl hava Ue yap
lı.kları sulh leklifi dün de bu ıülDD.iar
da 1'arel elliiim.b .-lbl mU.bel bir ne
Uce:r-e baflanabileceie benzentl,yor. 
Ancak. bu t.eklili müteaJdp AJ.man dev .. 
let şefi HitJer'i.n dün ~eee Münlh'te 
Yine sulh için bir nut.uk sö7lemeai dik:· 
kate pyand.ır. 

Bitler, bu nutkunda, b.a.l'p cıkalıberi 
yaptığı Sulh taarruzlarına mesnet Jla.n 
fikirlere ve teşebbüslere bir 7eniJlk: 
na.ve etmemiştir. Ancak, da.ha vazih 
ve daha samimi bir endişe nut.k.a lı.\ .. 
kimdir ve bu hakimi.Yel de behemehal 
sulhu kazanmayı lsilhdaf elmekledir. 

Hitıer, niçin bu derece sulhtan balı .. 
sed.Jyor ve .• onu istiyor?. Harbe bUfill 
başlıyan ve Polo.nya71 oarç&bu.k orta
dan kMdınTeren bir devlet rebl için 
bu ısrar l'erçekten merak ve cllkkate 
şayandır. Onun içindir k.1, bu sorunun 
ehemmiyeti va.rdl.l'. Muhak.ka.it ld ve 
bir defa daha anlaş1h7or ld, Almanya 
ve onun devlet şefi Polonya ile harbe 
başladıil eün İn~Ulerenm bu harbi 
mukıı.bil blr harple karşı!ı7aeağ111A 

yU.d~ y;ı. emin deiUdL O, SoV)"d • 
Alma.D. :Paktının uyand.J.rdıfı ilk ve 
öl~üsü, derecesi şüpbeU hesaplara da .. 
yanan blr hava içinde hemencecik Po
lonyayı temlzliyeceii ve tn,.nt.erenin 
müdahalesine vakii bın.lulmadan me
tielenln emrivaki hallnde ve bir tedip 
harekeli şeklinde blllrlleceii kanaatin
deydi. Ayni zamanda, İngilteren.in hat
ta harbe &1nnesi takdirinde de kendi .. 
sinin birçok kombinezonlarla mütte .. 
tikler bulabUeceğlnden ve bu mü.tte .. 
tikleri İngUtere a.Jeyb.lne saldırtarak 
dünyayı hercümerce vereblJecetJn .. 
den mutmaindi. Fakat, Polonyaya harp 
nan ettliinlıı daha üçüncü gününden 
başlıyarak bütün hesapları attii!it ol

du. İkinci hafta içinde Sovyetler Po
lonya1ı işpl ve fillen taksim ettller. 
Almanyanın cenup yolla.nnı kestiler. 
İn,riltere ve Fransanm Alman tahmi

nine asla sıtmı:J&D bir mukavemetle 
cephelerde 7en.ldık:lannı ı-ördüler. İ
talyanın b!taraflıtı lerclh eııiilnl ve 
zaman.su. hesapsız blr harp toln ye .. 
rlndea kıpırdanu7acatmı anJadılar. 

Türk • İn&"llh • Framuı k&l'fılıklı 
müdafaa ve s11lh palr.b ile Balkanlar 

ve Akdeııh vaziyetinin t.a:mamlle de
f1'11ilnl öJrendUer. SoV)"el RDlQ'ada.ıı 

her ne pahasına olana olsun medet 
ammanm lmki.nsızhjuu kavradılar vcı 
Ba.lbkta.ld vaıJyetıere, ambarı-onun kal· 

dırdmuına. şahit: oldular. Ve_ netice 
itibarile Almanya yapayalnızJ..ıiuu an
ladı. Şimdi, Hlller'lo lsll.kamel verd,ğl 

80 mllyon Alman Avrupanın ortasında 
hlçbJr yandan dışarıya fırlamuına lm

kin olmıyan bil' kütle halinde blıver
mlştir. Bu vaziyet: hiebir meddö cezire 
de müsait dci'Udir; her Ud yolu da 
kan, ölüm ve tehlike beklemektedir. 

Komisyon, bu civarda yapıl'ma
sı kararlaşan antika maha:.:.,si- • 
nin hazırlıklarile de meşgul ola• 
caktir. 

Başından Yaralandı 
!hl.kar Komisyonu Toplandı 

İki sene evvel Çanakkalede iba• 
tırdığı bir İtalyan vapuru yü -
zünden Haliçte hadz altında bu
lunan İspanyol bandıralı Magal
lenos vaı:ıuru buıgünlerde İspan
yaya gtdecktir. 

İki taraf, aralarında uyuştuk
larındın vapurdaki haciz kaldı -
rı.1.mı.<;tır. Vapurun burnunda bu
lunan yaranın da yalnız bir ezik 
olduğu anla.şılınış ve burada ta
mir olmadan seferine müsaade 
edilmiştir. 

İstanbul hukuk mahkemeleri
ne tahsis edilmiş olan eski em -
niyet müdürlüğü binasının sü -
ratle tamir ve modern bir şekle 
ifra.ğı kararlaştınlınıştır. 

İktısadi ve mali bakımdan esa.ı;en 
şlkiyetçi olan Alman milletinin ise 
harbi istedlj'ine asla kanaat edllemez. 
Ve esasen, BiUer'in Almanya.da. istiuat 

ettiği presti.ş ve sevrtnln en kuvvetli 
mesnetıerinden biri de kendisinin kan 
dökmeden Almanyaya siyasi muva.tfa. 
kiyetler ve arazi genişllğ'i kazandınna...'f.. 
ld1. Avustol')'a, Çekoslovakya, Meme] 

başdöııdürücü ve misli nadli görülebt
len harika halindeki . muvaffakiyetler
dl. Muhakkak ki, Alınan mlllell Dan

zil' ve Koridorun da bu tekilde ma
vr.ffakiyetli bir netieeye bağlana.bile· 

ceflnl sanıyordu. Halbuki. bu ia.hmi:D 
ve ümit boşa çıkmış; efer verilen ha
berlere llfmal caizse Alınan haUu har

bin memlekete retlrdlii buhran ve 
mu.ayakaDlll şiddetine daha timclldeıı 

maruz bulwım.ııa ba.tlamq.hr. Bu ara
da. hemen hemen A.lm.anJ'anın bütün 

tlcareli de durmuş, _.-ıan ka7bol· 
muş, geUrl kesilmiştir. İç pazarların 
Alman sanayllnl, ticaret ve halk.mı 
beslemesine ise l.mki.n tasavvur edile
mez. İ.şte, bütün bu lhtlmallerln ta .. 
hakkuku karşısındadır ki, BlUer ınlh 
istiyor ve en başta Polonya harbi ÇI• 
kıncıya kadar tarllıe maJettfğl; «Dava
ları kansız halledebilen tek adam> şöh

retini tekrar iade ve mnha.fa.za etmek 
isliyor. Alınan devle! şefinin bu dela
kJ nutku blr tehdit 8Öylevi olmakta.o. 
ziyade mümkün mertebe mntedil ve 
czararm neresinden dön ü.lürse ki.n 
pren8fpbıl mtidrlk bir nutuktur. Ancak. 
mtıer her türlü denemeden sonra dahi 
mutlaka harbe devam icap ediyorsa 
bn takdirde de Alıoanyanm bq 11Ilılı: 
bir harbe dayanabilmek için hazırlık
lannı gördüjiiııü. lfade edjyor ki, ba 
da n;lçar bir vaziyet karşısında ve 
neUce ne olursa olsun herhalde 80 mil
yonluk loplu bir külle için lmkiinsıo 

bir harekel ııa:rılmıyablllr. Faka&, mu
kavemeUn asıa safer olmadığını bilea 
Bitler'ln nutkunda. ve sulh arzusu ya
nında bn salhs daha ziyade ikinci 
pli.nda blr yer muhafaza eylemektedir.. 

Beyoğ'.unda 117 numaralı Meı;
nıtiyet apartımanında kapıcı Mus 
tafan:n karısı Gül merdivenden 
ınerken yere dü..<;erek başındaµ 
yara.Jan:ınışt ır. 

- Bütün göz, bütün kulak ke
sildim doktor. 

- Hakikatten lrorkmuyorsun 
değil mi? 

- Hayır. 
- Sen başka:lanna benzemez-

sin değil mi? 
- Hayır. 
- Her doktorun ha~talarına 

söylemek zorunda ka.d'g. mana
sızlıklan söy :ememi bitemiy<:ır -
sun dei(il rrı? 

- Hayır doktor, ıstemıyorum. 
Ben bir şeyden korkmam, ıbaşka 
"1iç kimseye bememem, ben doğ
ruyu bilmek istiyorum 

Fikre! Alın gözıerini Perıç ka
dının gözlerine dikti. Kelimcle -
rini tarttı: . 

- Kat'i bir şey söylememe irn
kfuı yok çocuğum. Ben de emin 
değilim. 

•Emin değilim. sözünü iyice 
ıbaslırarak tel.ii:ftuz etti. 

- Peki?... 1 
- 3ana: Yavrum kıorkma, kcn-' 

kacak hiçbir şey yıok! Demek is
terdim. Bunu söylemek benimi
çin büyük saadet olurdu. 

- Su halde? 
- Su halde bu saadeti tada -

liııtikılr komsiyonu dün toplan
ın~. ·bazı müesseseler hakkında
ki tahkikatı aözden geçi~tir. 
Bunlardan. birkaçı hakkında ö -
nümüzdeki toplantıda ceza ka -
rarları verilecektir. 

mıyoruın. Korkacak h.M,ınir şey 
yok demem yalan söylem.iş ol'U
rum. 

- Demek ki. .. 
- Teliış etme. Uğraşacağız, mü 

ıcadele edeceğiz. Sen de, ben de 
canımızı dişimize takarak çaba
lıyacağız, ycnmiye çalışacağız .. 
Bu hayatımızın en çetin, fakat 
muhakkak ki, en güzel cengi ol.a
cakLr ... 

İnce, narin, nahif sesi titredi: 
- Kazanaıbilecek miyiz l:ıu cen-

gi? . 
- Kazanmamız ihtimali kuıv -

vetli! Çok kuvveili. Neden kazMıo
mıyalun? Gençsin, azmin ve ira
den var, çocuğun olsun istiyor-

? o·· ı d --1 ·• sun,... .Y e egı mı.... 
1 - İstiyorum; kocasız kalsam 

bi!e ... 
Dudakları .bembeyaz olmuştu. 

•Kocasız• derken ıbemheyaz ke
silen dudaıkları titredi. 

Doktor: 
- Kocasız veya kocalı dedi, ço

cuğun olacak. 
Biraz sustu, düşündü ve sordu: 
- Şimdi 9Öyl., bakayım kocan 

nerede? Bu vaziyeti bilmesi la
zımdır, lbı.mu lbi.lmek ha.k.kı.dıı-. 

Ona .ben haıber v-ereceğim. 
Genç kadının, çocuğu olacak 

çocuğun yüzü gene takallus el.ti, 
gözlen kaııandı. 

Doktor saatine baktL .bekledi. 
Kadın ağ..r ağıx gözlerini aı;tı; 

yastığının ıtltınd.a.n kü.;ük bir def
ter çıkardı, doktora urzattı : 

- Arayınız ded~ adresi yazılı• 
dır. 
Doktoı Fikret Alın odanm ibir 

köşesine çekilmiş, usul usul has
tabakıcı ile bir .şeyler konuşu -
yordu. 

Kendini toplamıştı. İtidalini 
muhaıfaza ediyordu. Sükun !bul
muştu. 

C'.etin mücadeleye gi~cıek 
kudreti kendinde hissediyordu. 

Derin ıbir göğüs geçirdi: 19 ya,.. 
şında, yaşamak istiyor! 

Çocuk kad:nın yanına gelirken 
kendi kendine söylendi: 

- cZor olacak, çok :ıxır! • 
Ei!1ld.i, hastanın kulağın.a fı • 

stldadı: 
- Gidip göreceğim iki hastam 

daha var. Onlara bir bakayım. 
Biraz bir şey yiyeyim, bir .k:a.hve 
içeyim, sonra hemen gelirim ... 

Gen<; kadın, çocuk bakışlari.le, 

Mezkii.r binanın tamir ve tadli 
iıli dün 7870 liraya bir müteah
hide iıhale olunmuştur. 

doktordan ayrılmak istemiyor
mus gibi ·hazin hazin baktı. 
D(ıkior 19 ya<;ındak.inin saçla

nnı okşadı: 
- Gidip geleyim, andan sonra 

bir daha yanından aynJmam 
olur mu? 

- Peki. 
Kadın munis, sakin, muti bir 

,gülümseyişle gülümsedi. 
• * * 

Gecıe ort.alı,iia kara kanatları
nı gerdi 

Ziyaretçiler ı!:ıirer ikişer gitmiş
lerdi. Hastabakıcılar, aya.k.larının 
u~ ıbasarak, nefes bile al • 
maktan çekinerek, Jıastalann o
dalarından çiçek vaz.olarını dışa
n çıkarıyorlardı.. 

Beyaz, mermer, U?:Un lrorido. 
ırun beyaz duvar diplerine sıra -
fanan çiçekler, ortalığa lbaygm 
ibir kıoku yayıyorlar, bu upuzun 
sessiz koridora gari,p bir maııza.. 
ra verivorlardı. 

Koridor bir bafu;ed.en ziyade 
ıbir. mezarlığı andırıyordu. 

Fikret Alın 17 numaranın ö
nünden geçerken biran duraladı. 
Kırpıyı aç1.p içeri ~k arzusi
le .yandı. !Arbu nr> 

ETEM İZZET BENİCE 
ISon Telgraf'tan) 
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Amsterdama Göre : Hitlerin ı~""ı Ebedi Şef İçin Yapı-
H Alı h K ı 

Dolmabahçeden • 

ayatı a a mı a mış Bil'iu!ık~an~~nzar• lacak· Büyük lhtif al 
Gazi l\lustafa Kemal'in Anadolu -

lngiltereye Göre: Lüzumundan Fazla 
mı ? 

• 
• 

Harp istemiyorlar 

Çemherlayn'in Beya
nahnı J. Simon Okudu 

Ankara Paktının 
Mecliste Tasdiki 
Parisde Büyük Mem
nuniyetle Karşılandı Amsterdam, 9 (AA) - Hava5 

Ajaıısı bildirivor: 
iBerlinden bHdirild:iğine göre, 

Nazi siy ast mahfillerinin, F'ührer 
ııley:hine yapılan suikaste vermek 
istedikleri mana şudur: 

Allah Hitlerin looruyucusudur. 
IBu mahafil, daılı:a. hiçbir tabki -
ikat yaptlmadan, suikastin yaban
cı eller tarafından hazırlandığı,. 
nı söyliyerek, Alınan milletini 
tahrike çalışmaktadırlar. 

Londra, 9 (AA.) - Bugün 
Mansion House de verilen öğle zi
yafetinde hastalı,iiı sd>ebile bulun 
ın1yan ÇemberJaynın nutkunu 
John Simon okumuştur. 

Çem!ıerlayn hazırlıyarak gön
derdiği bu nutukta Belçika ve 
Hollanda hükılmdarlannın teb
llgatlarına temas ederek diyor ki: 

İki hükümdarı tavassut tekliii
ne sevkeden yüksek sebepleri 
herkes takdir edecektir. İtiraf 
ederim ki, geçmişteki tecrübele
rimize binaen. Alınan şansöliye -
sinin tatmin ed~i bir cevap vere
ceğini pek ummuyorum. 

Biz harbe lüzumundan bir gün 
dahi fazla devam etmek istemi
yoruz. Münasio ve tatmin edici 
bir tarzı hal elde edilebilirse, İn
giliz hükümeti verilecek cevap 
hakkında Majeste Krala tavsiye
lerde bulunacaktır. Fakat daha 
evvel doıninyonlarla ve mütte -
tiklerle istişare edilmesi icap e
decektir. 

Çemberlain bundan sonra müt
tefiklerin vaziyetinin geçen ha:f
talar ;>arfında kuvvetlendiğini söy 
liyor ve diyw ki: 

İn,giliz - Fratl6ız - Türk muahe
desi do"u - cenubi Avrupasında 
kuvveth bir barl'Ş aletidir. Al -
manya ile Sovyetler arasındaki 
pakt ise Sovyetlere mühim fay
dalar temin etmiş olmasına mu
kabil Almanyaya alçalma ve zı
yalara mal olmuştur. 

Nihayet ambargon.un kalkması, 
Amerikaya ibitaraflığını idame 
ı.mka.nlannı temin etmekle bera~ 
l;ıer, müttefiklere dünyanın en 
büyük depolarının ka~ıısını aç -
maktadır. 

Gçrçi zayiata maruz kalıyoruz 
takat .AhnAn deniı-.altılarına ve 
tayyareleriııt karşı şiddetli bir 
muharebeyi muvaffakıyetle ba
şarıyoruz. 

Alaylanmızı Fraıısaya bir tek 
adam, bir tek silAh k.ayiıetıneden 
nakledebildlk ve edebiliyoruz. 

KaÇak mücadele servisimizin 
şiddetli bir hareketinden şika
yet ediliyor. Bitaraflara mümkün 
olduğu kadar az sıkıntı vermek 
için elimizden ı<eleni yapıyoru2. 
Fakat şurasını teslim ve takdir 
edilm~sini rica ederiz: Vazifemiz 
muazzamdır, çok zordur. 

Keza harp cephesinde atıl kal
dıı: mız için de muaheze ediliyo
ruz; Fakat 1914 harbi bize isbat 
et mi ·tir ki, daroeyl bütün maki
na iı;leijıiye iimade olduğu za -
man inlirmek makine yarı yarı
ya hazır iken ind_ir~ekten daha 
iyıdir. Darbelen ındınneye baş
ladıjımız zaman düşman kalesi 
yıkılmakta gecıkmiyecektir. Ke-
2a cephede taarruza geçmeden 
önce cephe .ııerisindeki ahalinin 
himayesi şimdi 1914 ten daha çok 
lüzumludur. 

Çemberlayn müteakiıbe_n eko
nomik mahiyette muht~l~ kon: 
troller tetkik ediyor, İngilız mali 
sisteminin barış rejiminde harp 
rejimine geçişindeki suhulet ve 
alastiklyeti bilhassa kaydedıyor 
ve diyor ki: 

Umum! harptekinden daha muğ 
lak ve d&ha pahalı bir şekil al -
mış olan teçhizat meselesi, ima
latın ve i~ kontrolü, birçok 
ı;tıda maddelerinin denizaşırı mem 
leketlerden mübayaasının hüku
metin elinde top.laıı.ması ve ben-
' ın ve diğer ithalat maddelerinin 
.sıihlakinin tahdidi gibi tedbir
leri istilzam etmektedir. 

İhracata konulan bazı tahdida· 
ta gelince, bunun iki mühim ıre
l:ıebi vardır: Evvelce bize lüzum
lu oaln maddeleri muha:faza et
ımek, !kincisi de dfuımanı ihti
yacı olan maddeleri tedarikten 
meneylemek. 

Çemberlayn kambiyo kontro
lünün müessirliğini hatırlattık
tan ve kfu;ük fedakarlık1arııı mil
letin harp potansiYQ!ini nasıl 
arttırınıs olduğunu tebariiz ettir
dikten sonra milletin ve impara:
torluğun gijsterdiği birliği ve sa
dık ve kahraman Fransa ile olan 
tam mutabakatı ıbilhassa kaydey
lemek suretiyle bitirmektedir. 

Londra, 9 (A.A.) - Çember -
layn'ın birkaç gün yatakta kal -
ması muhtemeldir. Bununla i!ıe
raber mumaileyh, vezaüi ile meş
gul olacak ve arkadaşlarını Baş
vekalet dairesinde kabul edecek
tir. 

Berlin, 9 (A.A.) - D. N. B. Po
lis müdüriytinden tebliğ edilmiş
tir: 

Münih suikasti hakkında ya
pılan tahkikat faillerin izini ya
bancı memleketiere götürmekte
dir. Buna bınaen, Almanyada ve
rılecek 600 bin marktan -tıruıka, 
hariçte Alman sefaret, konsolos -
luk vesair teşekküllerin mücrim
lerin ortaya çıkarı.masına yan
yacak mahiyette verilecek malu
mat için 300,000 mark müteın
mım mükafat tesbit edilmit;-tir. 
Bu mük.al'at s:tı.a.biyettar Al -
man mümessilleri tarafından ya
bancı para olarak tesviye edile
cektir. 

Bcrlin, 9 (A.A.) - D. N. B. A
jansı bildiriyor: 

İlk sabah uazeteleri Münihteki 
suikast haıberini henüz neşretme
mektedirler. Zira bu haber gece 
çok geç vakit gelmiştir. Yalnız ha~ 
vadiŞ.! neşreden 12 Ubr Blatt ga
zeteşj diyar ki: 
Şüphe yok ki, bu suik,.,,tten İn

giliz gizli servisi mesuldür. İn
gilizler, caniyane maksatlarına 
ve tazyik siyasetlerine muhale
fet eden kimseler karşısında bu
lunmadıkları zaman, suikastler 
ve esrare~iz otomobil kazaları 
yapılmıştır. Tesadüfen bomba -
Jar patlamış, yahut serseri ta:ban 
ca kurşunları atılmıştır. İngiliz 
müstemleke tarihi ve İngiliz ci
han heı;ımonyası tarihi, bu m~a
hedeleri teyit eden misallerle do
lud ıı.:. Fakat bu sefer, !n.ııiltere
deki bu zevatın yaptıkları besap 
tamamen yanlıştır. Şimdi, Entel
licns servis hızınetinde bulunan 
ve oaniyane işlerine Almanyada 
devam edebileceklerini sanan dev 
Jet düşmanlarına karşı, cezri su
rette ve Alman enerjisi ile mü -
daha,lede bulunulacaktır. 

Paris, 9 (A.A.) - Havas bUdlrl -
yor: 

Uç larafü Ankara muahedesinin 
Türkiye Büyük 1ıllllel MecU.i tara -
fmdan lllUakla laavibi, Parls'te en 
biiJ'ük bir memnunlJ'eOe öfftn.llmlş
tir. Büyük Millet Mecli.sl.nin bn me -
sele için akdetıiil celseye hakim olan 

hava ve bUhasu. B. Şükrü Saracoflu· 
nun heyecan verici sözleri, Parlste, 
iştirak halinde bulunan üç m!Uelı bl
rlblrine baflıyan derin dosUağnıı ye
ni birer bürhanı teli.kki edilmektedir. 

Dürüstlük ve cesurluk yüksek va .. 
sıflan karşı ında muıterlk bir hür-
met duyulan Türklyeye karşı, Fran
sa.da bir sempati an'anesl mevcut .. 
1ur. İki meınlekelln menfaal blrliil 
ve Akdenizde sulhün !dam.esini te -
mln hususmıdakl kaysu ber.\J>erllil, 
bu an'aneye yeni bir kuvvet vermek-
tedir. 

Takas Talepnamelerinin 
Tescili 

Ankara, 9 (İKDAM Muhabi
rinden) - Takas talepnameleri -
nin tesçil ettirilmeden ihracatta 
.bulun uİ:ı ta bilahare malın heriıan 
gi bir robeple, t~a taıbi tutul
ması zarureti hasıl olduğu takdir
de kevfiyetin Türkiye Merkez 
bankasınca tetkik edild ~ten son
ra takas talepnamesinin tesçil edi
lebilmesi Ticaret Vekaleti karar
laŞ'lırnu.ştır. ---o---
Renkli Kopya KAgıtlarının 

ithali Menedildi 
Ankara, 9 (İKD l M Muhabi

rinden) -Gümrük ve İnhisarlar 
Vekfilti, azalan k~k tütün kul
lanıılmasını tamamen önlemek 
maksadile beyaz renkli kopye M
ğıllarında olduğu gibi, herhangi 
renkte olursa olsun, tütün kop
ye M~ıtlarının memleketimize 
ithalini menetmiştir. 

Hemşirelerin Kıyafetine 
Dair Talimatname 

Ankara, 9 (İKDAM Muhabi
rinden) - Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Yek/ileti, hastabak:ıcılara 
ait kıyafet talimatnamesini de -
ğiştirmiş ve bunu alakadarlara 
bildirmiştir. 

Ribentrop'un Kızkar-
• 

deşi Istanbula Geldi 

Rlbbntrobun Ju.zkarde i ile zevci Jeııke, kendllulnl kllJ"fılıyanlar ara. mda 

Alman Hariciye Nazırı Fan B.tb- ı 
' bentrobun kızkard~ı. :ıevci Alm..a.n -

yanın Ankara Büyük Elçlllil ticaret 
konseyi 1\-1. Jenke ile birlikte dön sa

babkl Semploıı ekspresi Ue !fehrimi
ze relmişlir. 

M. Jenke ve zevcesi. lil'kecl .ıarın

da AJınan sefaret erkıinı tarafından 

kartııanmlflır. 

Alman llcaret koııs<Jİ keııdUeri i
le rör .... n rueledıere •wılıırı IÖyle
mlşllr: 

•-Tiirkile ile eskisi fibi ticaret 
m'*1asebellerine rlrişmek latlyona. 

Bu maksalla yeni bir anlaşma yapı -
lacakbr. Miızakerelere yakında An -

karada bqlanmuı muhte.meldlr. Bu
nun içn ayrıca br heyet celmyecek
llr. 

Almanya Tllrkiye ile ticaret mü .. 

na ebeUerine ('Ok ehemınlyet ver .. 
mektedir. Ve tlcareı mlinasebeUerine 

bir an evvel ba11lanmasını anu etmek
tedir. Bunun yapılma~ı l('ln hiçbir se

bep yoktur. AJm:ınya sakin Vt normaJ 
bir haldedir. İklısadJ işlerimiz iyi 

fidiyor. Barbi..D uzun sureccf kana • 
atin deyim. 

dan İslanbula Uk relişinin recesl. 
o •ece, a.kpmdao rece yansına ka

dar, Dolmabalıçc meydanında ve bü
tün Dolmabahçe clvaruıda, belkJ, 
l&rilılerde eşine rullanmaDllf muu
aam bir insan çaflıyanıdır. CotuP ia
pyor. Henüz ana kucaimdald yav
rucaklardan torun sahibi ninelere, 
4Jedelere il.adar htttlee nt:t'e, şevk l .. 
pinde .. Umumi sevinç heyeea.nı, fe.D

lik l'aleJ'&IU yerlere sıiım7or, büyük 
seferlerin nq'e utaıtulan halinde 
«ökJere dofru fıtkınyor. Kabaı.a.ıa.n 
Beşikf.qa kadar adun alacak yer 
7ek.. Balkonlar, tancaıa.r, cumbalar, 
davarlar. setler, parma.Jtlı.k.lar, afaç
lar arabalar, otomobtller, tramvay .. 
Jarın üs&.Jerl blle PJenler, el çırpan
larla dolu ... Denize sanki mütemadi -
7en C'Ökt.e.n nur J"ai•ror ve koca İs
lanbul, bu "°"" en büyik ııenJJtlnl, 
en bii7U sevino i.7.ininl yap17or. 

İkinci manı.ara: 
11 Blrlnciletrin, 939 recesi ... 
O l'tte, 7ine akfa,mdan ı-ece J'&rısı

:na kadar Dolmabahçe me7danı ve 
bUtiın Dolmabahçe civan. beJkl. ta -
rihJerde eşine rastıanm•mıı mua:r: -
zam bir ma~er 7ertdlr. 

Benüs ana kueafında.111 yavnıeak
Jardan torun sahibi ninelere, dedele
re kadar herkes elem, keder içinde ... 
Umumi ıztırap htyec.lnı, umumi ı-öz
Y~ tufanı yerlere sıia.mıyor, yeis 
daJ,-alan halinde röklcre doinı fış -
karıyor. KabataıJtan Beşiktqa adlm 
a\acak yer yok ... Balkonlar, t.ara('aJar, 
cumbalar, duvarlar, setler, parmak
lıklar, ata('far, arabaların. otomobil
lerin. tramvayların üstleri bile ağh-
7an. lnllyen. ah tekenlerle dolu .. De
nlu sanki mütemadiyen &'Ökten hü
sun yalıyor ve koca i t&nbul, o &'tte 
en büyfi.k yasını, eu büyü acı.,ını 
l'e('iriyor. 

• •• En büyuJı: yas ve en buytik acıyı 
1'*11 yıl tatmış olan bu milleti. bu
IÜD canüıöntilden te elli eden bir şey 

varsa o da Atatürkten ~onra İnönü 
glbl bir büyük başa, bir ~rfka 1, fa -
sUet ve hakiki bir lmıet ttm.. .. aU olan 
bir babaya maıtk oJmasulır. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

,,,,.., ......... .., .. . . ...... 

ANKARA 
Haberleri ... . ., ....... . 

AtatUrkUn Anıt Kabri 
için Müsabaka 

• 

Ankara, 9 (İKDAM Muhabi
rinden) - Ata türkün anıt kabri
nin yapılacağı yer olan Rasatte
pedeki istim.lıiık işi bitm~ir. Ya
pılacak bu eserin Türk milletinin 
hiasiyatını tamaınile üade edebil
mesi için, anıt kaıbrinin beynelıni
lel şöhreti han olan san'at.kar -
Janlan birine yaptırılması dü.şü -
nülnıfuı ve bunun ~in bir müsa
baka açılması ka.rarlruıtırılınış -
tır. Bu iş için ~zur.ıelen vesika
lar ve esaslar hazırlanmıştır. 

Orta Mektekten, Meslek 
Mektebine Gelen Talebenin 

Notları 
Ankara, 9 (İKDAM Muhabi

rinden) - Maarif Vekiıleti, orta• 
mekteplerin ·birinci yoklamayı 
müteakip meslek okullarına ııelen 
talebenin aldıkları ruıtları 5 esa
sına göre yeniden tesbit etmiştir. 
Bu esasa ııöre yem notlama, 9-10 
numara 5, 7-8 numara 4, ~ nu
mara 3, 3-4 numara 2, 1-2 numa
ra da 1 sayılacaktır. 

Muallim Mekteplerine Alı
nacak Parasız Yatılı 

Talebeler 
Ankara, 9 (İKDAM Muhabi

rinden) - Maaril Vekaeti, mual
lim mekteperine alınacak parasız 
yatılı tal~lere ait ikinci liste 
üzerindeki çalııımalanna devam 
etmektedır. Bu Jıste bayramer -
tesi kat'i şeklini alacaktır. 

Rüşvet Aidıgı Söylenen 
Memur Beraat Etti 

Tophanede bır arabacıdan 3 li
ra rüşvet almak ve bu parayı yut
mak iddiasile asliye 2 inci ceza 
mahkemesine verilerek 5 ay hap
se mahküm olunan polis memur
larından Fuadin nakzen davası
ın.a dün mezkur mahkemede ba -
kılmıştır. 

Netıcede mahkeme heyeti iıu 
sefer müddeiumuminin iddiasını 
ka.bul etmiş ve Fuat hakkında 

beraet kararı vermiştir. 5 aydan
berı mevkuf bulunan Fuat bu ka
rar üzerine dün akşam tahliye 
olunmuştur. 

Bugün Milli Şef İnönü Atatürkün 
Muvakkat Kabrini Ziyaret Edecek 

Ebedi Şefimiz Atatürk'ün bugün 
ölümünün bJrlnci yıldönümüdür. Bu 
müna&ebeUe 7urdun her tarafmda 
büyük merasim yapılacaktır.. l\.lllli 
Şefimi• İsmet İnönü tarafından mil
lete bir hllabe inde edliecekUr. 

Reisicumhur İnönü, bu hltabrieıı 
sonra aaat doku:r:da Ebedi Şef'ln mu
vakkat kabrini .tyareı ederek bir çe-
]enek ko1acaktır. Bu aaatte 710'dun 
her tarafında, Balkevlerlnde, mek -
tepJerde büyük merasim yapılarak, 

Atatürkün manevi huzurunda bütün 
vatandaşlar efllerek, beş dakika sü
küt edeceklerdir. 

İhtiram dakikalannı müteakip, 

Halkevlerl ile mekteplerde Ebedi 
Şefimlzln, hayatı, eserleri andacak 

ve Ulz. ve unutulma& hatıralan ya

dedliecekllr. Bu münasebelle İstan
bul Üıılverslleolnde bü7iik bir ihtifal 
ya})llaeaktır. 

İhllfale 1&bahle7in 9,5 re~e bqla
nılacak, toıtıanlıyı Rektör CemU Bil-

1el -rak, lale~1ı bü1ök ölünün 

mukaddes h&tıralannı anmak üzere 
beş dakika siilıilla davet edeeekllr. 

Bunu müteakip profesôr, d()f-ent ve 

ialebcler hakkında Atatürk.ün hayab 
ve eserleri hakkında .öz söylenecek
tir. 

Hükumetin Tebliği 
İstanbul. 10 (A.A.) Türkiye 

Cumhuriyeti IJük.iimettnin Rt"c.mi 
Tebliiidir: 
~lüdavl ve mtişa' ir tabiplerinin 

nıevedllco son rapora .~taturk ·wı 

dıinyaya go:ıJf.rini kapadığını bildir
mektedir. 

Bu acı badi~ ilr Türk vat.anı Bü
yük Yapıcl!lını, Turk milleti l'lu 
Şefi'ni, insanlık büytik l'vl:ldını kay-
betti • .!\lilletimı:ı:e i('imiı yanarak bu 
tarlle sıtmıyan ı.iyaından dolayı en 
derin taı:iyelt-rlmlzi f\unarız. 

Kederimzln ı.es4"1Ji&ini ant'ak l'f' an-
cak onun bli} uk eserine bai:hlıkla ve 
ulz vat.a.nunızın hizm ünde araru. 

eUnehyiz ki olmez olan onun bü.vük 
eseri Cumhuriyet rurkiyr idir. 

HlikimıeUmiz, içinde bulundu,Cu -
mu.z bo mühim anda b.Une kadar 
oJduiu ıtbi dikkatle vazife ba.şında
dar. llüesses oJan nizamı ve vazlye. 

tl idame hu usunu, büyük Türk mtı
Ietlııin hükfmtetl Jle tek vüt'ut olarak 

teyit ve temin edeceğine fÜphe yok
ur. 

Te-şklJ3h t-sa İY«" kanununun 33 iın-

cU maddni murlbince Buyük Millet 
Mttll 1 Reı.ı Abdulhallk Renda Rel-
s-icumur Vtkalf'ti vazilf' ini drr'uhte 
etmicr , .... ıraya b~lam~hr. 

ı·eni tcc;kilah esasi~·e kanunwıun 

34 UD('U madd••si muC'lbhtt'l' Büyük 
l\lillet lte-clisi derhal yeni Relsicüm
huru intihap edı•ec-ktlr. 

Türkiyenin rn btiyük mlil.kamma 

t~kiloltı ('~.:ısiye kanununa ıöre. ce -
çecek zatın etrafında htikıimetlyle. 

şanh ordustle ve butün kavvetile 
Türk milleti sar..,lmaz bir varlık o
larak toplana<'ak \'«" yıikRlmesine 

Burun avrıhğlnı ailadığımn: Bu
yük !:'elimiz Atatıirk ht'r vakit Turk 
milletine l'ıil·cndi. ES("rltrinl bu cU
ve-nlt'! yaptı. İdamnl f' babını da is
tik.mal ede-rek CU\'f'Dlf' buyük mille

timiı.r bıraktı. Ebedi Türk milJ('\i o
nun e trlerlni ebtdlytUt ~·qatarak
hr. Turk l'f'h("llfl onun kıymetli ve

dia ı otan Türk1)e C'umhurlytUni da
ima koruyarak \'t onurt izinde ytirö-
7ecekUr. 

Krmill At· t.urk, Ttirkıin tarihinde 
ve gonlunde dalma yaşıya<'aktır . 

Garp Cephesinde 

Avcı T ayyareleriAra
sında Çarpışma Oldu 

Piyadeleri, Büyük Alman 
Faaliyet Gösterdiler 

Alman alır 

Paris. 1 (A.A.) - Alman avcı tay
J"areleri Ue müttefikleriJt a\·cı ta1ya
releri arasında diin vakua ceJınLt oüm 
miıteaddld prpqm&ları, <epbedeki 
askeri faaliyetin artman laklp etmL;
tir. Bu çarpışmaların neticeleri ve 
muhtemel <aylal hakiunda henüz 
malftmat a1mmamı Ur. 

Alman piyadesinin ileri mevd.lere 
karşı faaliyeti. daha «eceden ve cep
henin müteaddit noktalarındım baı
Jamış ve bu faaliyete ileri menile .. 
rin hemen rertsindekl haUa tevcih e
dJlen topçu bataqalarmın at.eti re -
fakat etmiştir. na ta.arrudar, bllh ~ .. 
sa Dapach \.-adi inde Tt- ::\lere-il'·Sur .. 
Sarre adındaki Alman kasaba~ın 

rarbinde icra edilmiştir. Almanlar, iki 
sün evvel de borada bir taarruz fcra 
etmişlerdir. 

Müşahidler, bu taarruzların ayni 

ioplarmdan biri 

mahiyette olduiuna lpret etmekte -
dlrler. Bu taarruzlar, bir takım ür

prlı hareket:erl olup bu harekeUer 
esnasında mutaarrıı:, 4Upna.n mevzi
ini elde etmek, t lr almak, malıeme 

!illnam etmek ve lahribal yapmak 
ıJ&Je ini takip ediyor ve mevzii ele 
reııtrmek için ufrat17ordu. 

Müşahidler, föyle diyorlar: 
Alman batar;y&Jarınuı mutadın fev· 

kinde faalfye~ .-öst.ermelerl, yakında 

va~J mikyasta bir hareket icra edUe .. 
ceilne delile' eime:r:. Şimdiye kadar 

bu rlbl bücwnlar olmuş ve fakat 
bunları umumi hiç bir taarruz &&kip 
elmemiııtlr. 

Maamaflh bu dda Sler!rled hallı 
üze-rinde yeni Alm.uı cüzütamlan bu

hmmakta oldufuııu kaydebnek mu
l'aftk olur. 

SAYFA-3 

Matem Günü 
İhllyar larlb, şimdiye kadar, bir 

ıef', bir kllJllalldan, bir kahraman ar& 
\asından böyle candan qlıyıın bir 
bir millet kaydetmedi. 

Altık, tarih öv&inıtu.n, aayfalannt bu 
büyük fazilet levhuı Ut dolduraunoe 
Bir millet. On selli milyon insan, 
bir tek kalp hallnde, bir .kumandan, 
bir kalıııunan bir ala i~ln ailıyor. 

Onun ölümü üzerinden bir yJJ ceç· 
U. Bili, Atamıun l'Öılerinl finl dün· 
J'&Ya kapad.ıiı. dakikanın heyecanı f· 
ti.Dde hlekırıyoruz. 

Çünlr.ü, -Alaturk- ismi, btşlı ba
pna bir tarih, sesi uler ne,fde -ı, 
nıhu da bir milletin kendisi idi. 

O.a bütün varlıjmınla baila.nmıı
tık. O blzm için ber te7dl. Mucizeler 
7antan varlıfma o kadar tnanaı ve 
iman ehnlfllk ki.. Her finl ribl röz
Jerinl dünyaya kapadıtı rttn, ızlı • 
raptan ktndlml:r:I ıaybedeceflz san -
dı1ı. 

Fakat, b\zt lstlkli.U, mmıhnrlyetl 

veren ve hayatında her Ciin bir mu
cht yaratan büyük Ab.ıım i.ziz n.ilı;ı 

son bir mucizeye daha mlbrak olmuş
ta. 

Onun arkasından ağhyan biz. 18 
mJyon. ıönüllerlmhl bir iradede, 
bir kuvvette. Milli Rrfln varhiında 
topladok. 

Gôz:lerimiz ya h. fakat, Atanın ya. 
rattığı bı.ivük <'!oı rlerdrn bayatbf't a

lıyor, bununla Wselll buluyoruz. 
Bu«ün, evlitlarımııa hıraktığımıı 

en büyük miras bo havati:vet ruhu
dur. Gösterdlllmtz en bÜlÜk f're 
levha~• . tn büyük hatıralar onunduı 

Bunu eYllİ.Uarımıza nak1€'d("rkf"n 
prur ve iftiharla. 

-Biz, diyor, \1anın ürlh ~·apan 

kudretini rördük. Orduları se\·kcd€'n 
cOz1 rind€'n ilham aldık. Onun Turk 
1.aferini tf.rcnnum td n ı&ealndcn emir 
aldık. O bize burunkü Cumhuriyf'tl 
emanet etti. İ te biz onun lnlul P or
dw;unun nf':feri)·i:r:. 

'l"ann da. e\ 13.Uarımız. •Bfzlm ba
bamı:r: Ataı-ı &ordu> di1crek. bu bti
yük ha1ıra11 '\.e Olmu Cumhuri et f'· 

Sf'rini neslldf'n TINiılt nakltdttf'kltr -
dir. 

ZEKİ CEMAT. 

Küçük Devletler için 
Artan Tehlike 

Garp ccphnindeki h.ırbin durcun .. 
luk safhası ne Laman bozu1aeak1 ~1-
Ji değil. Fakat, . ·azı AJmanya Erki
nıharbiye1tinin llollanda ,,..e Bf'lf;'Uıa 

hudutlarına faz.laca a krrı ku'\.·vrtler 
&'ÖDdtrmeltri, bu memleketlerdeki 
endişelrri arttırmış, Frao.saya ve İn· 
ciltereye l\lajino hattından delil, bu 
iki bitaraf memleket 1olile taarruza 
baılanaeakt pyialannın hakikı he· 
saplarla telklklne ceçllmişU. 
~iltere ve Fransuın denizlerde 

tatbik eyledikleri tidd~·Ui ablukaya1 

Şimali Avrupadakl Ft"f('mtnk, t .. ,·rç, 
Norve~t Danimarka, llol.a.Dda. Bel('lka 
hukioneOerinin kuvvetli ve slddetll 
Jtira.:ıla muhalefette bulwımamaJar1 

kabul ve tasvip eder tanda &"0runme· 
leri, Berlin hükiımetinin ve bahri 
asileri erkanının mezkür memleket · 
Jer üzerindeki tazylklerlnl arttırma -
farla tetkikine reçllmioti. 

Genııeral Frankunun faşist i~pan
yası, İnlfllt.ere amiralliiinba şlddf'tli 
a.bluka~ına iUraz etmekte idi. Mad
rid'de çıkarılan A. E. (. ... ıazelesi, 

l'~enlerde nqreyledlğ bir )azıda. 
İnriltere amiralltğlnln bitaraf l'f'mi
leri ara. tırmasına serl ''t şiddetli ifa
delerle bucumlarda bulunuyordu .. 

Beltika Kralı !\lajeste Uopold ile 
Hollanda Krali('tsinin Labey'dt-yi ko
DUŞmaları neticesinde n redilen res
mı t.ebllide muhariplerin ıulht da'\.·et 
ed.ilmffi, kendilerinin tav ulu ka
bule hazır olduklarını bildirm Jeri, 
Her UltleriD, 6 Birincite rinde.li..l nutku 
lle bitaraflardan beklediğini oylcdlii 
an:ulara. muvafık bulunmaktadır. 

Oslo vupunu t~kil eden mf':ı:kfır 

bitaraf memleketler erkiuıwın, ya -
kında. yapacakları eöylenen 7eni bir 
toplantıda, ~lmdi iki hökUmet rebi
nln yaplıiı sulh teklifi. ihlimal ki 
müştereken tekrarlanacaktır. ı·ent 

sulh tekilli inrlltere ve Fran.u<"a ka
bul edilecek mi? Bu cihet aynca tet

kike deier mühim bir me,•zudur. 
Ancak, ?ti. )lolo1ol'un bullln kaplla .. 
Jb;t devleUere son nutkpyle yaplıiı 

tiddeli hücumlar, demokraı ve fa. isi 
büyük kapitalist memleketlerde mü
him &esJrler husule retirmiştir. 

Buralarda, Almanyanm harbe de
vamlle komünizmin yayllmasına ve 
kuvvetlenmesine hizme' olunacaiın
dan endişe edllmeie ba landıiı da 
sörülmekledlr. 

Ne de olsa, bUaranar, harbin ken .. 
di memleketlerine sirayetine meydan 
vermemek maksadlt-; 1manya ne ıı .. 
careUerinJ, İns-ilkre abluka nezare
iinin ve amiralliiinln •lddelli ledblr
lerinden barie '\.'e daha mu'lait w ul .. 

]erle devam ettirmek ni7etıerinl I.hrar
la tekrarlamafa başlamaları muhte· 
meldir. 

HAMİT Nl'JIİ IRMAK 



SAYFA-4 1 KD A M 

ATATÜRK'ÜN 11 BÜYÜK MATEMİMİZ 

-ı Yazan: Rahmi Yağız 

12 Kilo Tutan Suyun Alınması 

Zaman Tuttu., Epey 

Blr aııne du7dufu bü 1ök acının krızı lplnde. 

O zaman ayni şekilde bir ce
vap vererek, ayaklarında teşek -
kül eden (Öden) (1) leri göster
dim: 

- Bu, şişlerdeki su yukarı çik
mıı;tır. Şimdi onu da alıyoruz! 

Ceva.bını vererek ameliyata 
deva.ın ettim .. 

Bu; o an için ıbir zaruretti .. 
KAÇ DEFA VE NASIL SU 

ALINDI 
Ebdei Şefin hastalığı sırasında 

kendisinden kaç defa ve ne kadar 
su alındığını bizzat suyu aimı.ş 
olan üsta!tan sorıdum .. Yine E
deıbi Şefin yakininde bulunanlar 
su alma ~inin mümkün mertebe 
geç yapılmasınının profesör Fis
singe tarafından ileri sürüldü -
ğünü. hatta < .Eibi mütehasstsın 
ıbuna taraftar olrnadıi!ını söyle -
miş!erdi. Üstat buna dair de ma
lumat verdı: 

Atatürl<ten üç defa su alın
dı.. Her defasında da 12 şer kilo 
su çıktı. 

Suyu iki defa /ben al.dun.. Üçün 
cü ve son defaki suyu da arka -
daşlanıruzdan M. Kamil Berk al
ın ·. Son sefer de ben sarayda 
dei1ildım. 

Bıraz evvel de söylemiştim .. 
Atatürk kaDrunıda cröze çarpacak 
bir kıibartldik meydana getiren 
suyun mevcudiyetini .beni ·n ilk 
muayenmeden sonra açıkç:ı ooy
Jemeın üzerine öğrenmişti.. O gün 
den itlbarcn de su meselesi üze
rinde fazla me»o-ul oldu ... 

Sirozun devamı sırah rında 
vücude ağırlik veren suyur. alın
ması bir zarurettir. Fakat bunu 
mümkün olduğu kadar geç tat
ıbik etmek te muvafık olur. Bi
naenaleyh •biz de ayni işi yaptık. 
Fiss ı r.ge suyun alınmasına aleyh
tar değil, taraftardı. İlk defa su
yu eylillün niha.yetlerine doğru 
almıştık .. Atatürk; bu aralık su
yun çok ızl;rap verdiğinıden şi
kayet ediyordu. Devam ve ısrar
la a.ınmasını emir buyuruyor, 
>biz de suyu almağı muvafık görü
yorauk. 
Nıhayet eylıilün son haftasın

da - tarihini iyi hatırlamıyorum -
!hastalık normal seyrini muhafa
za ederken suyu aldık .. 

Atatürk ben suyu almak için 
hazırlıklar ya.parken /bu mevzua 
dair muhtelif sualler soruyordu .. 
Su al:nmağa başladığı zaman ted
rici lbir ferahlıkla neşelenen E
bedi Şef •ba•kı.şlarile ameliyatı 
takip ediyorou. 12 kilo tutan su
vun alınması epey zaman tuttu .. 
Atatürk lbu miktara haıyret edi
yor: 

- Bu ne kadar su! 
Dıverek bu hayreti ifade etti.k-

i!) Bir takım kabarcıklar 

ten sonra ne kadar zamanda top
landığını yeniden toplamak ihti
nıal.inin mevcut olup olmadığı
nı 'bizden roruyordu. 

Su tamamen çıkarılıp ta: 
- Geçın.İ1'i olsun paııam! 
Dediğimiz sırada hepimize i1-

tifatta bulundu .. Arızanın o an 
için ortadan kalkmış olmasile 
Atatürk haz duyuyor, ve neşe -
·lenmiş bulunuyordu .. Su tama -
men çıkarıld:ktan sonra: 

- Oh ... Faraıhladım. 
Diverek bu hazini neşeli bir ta

vırla ifade etti, müteakiben de 
kahve ve sigara istedi. İçti!. .. İ
kinci suyun alınması birindden 
tanı 14 gün sonra olmuştur. Onu 
da ben aldım .. Tarihi kat'i ola -
rak hatırlamıyorum amma ilkt<ış
rinin birinci haftasında olduğunu 
bfüyoruım. 

Birinci suyu aldığımız vakit 
Fissinge'de Tutanbula gelmi~, bu 
ameliyata seyirci vaziyetinde iş
tirak etmi:;ti. İlk defaki su alın
manın temin ettiği rahatlık uzun 
sürmedi. Çünkü birkaç gün geçer 
geçmez yeniden su toplama aliı
meUeri v ayni noktada şişkinlik 
•belirerek karaciğerin yeniden su 
yaptığını gösterdi. 

İkinci defa tonlanan suyu A
tatİil'k tekrar aldırmak için emir 
verdi. O vakit Viyanalı mütehas
sıs .Elpinger İstanlbuldaydı. İkin,
ci su almada da seyirci vaziye
tinde bu yaibancı doktor bulundu. 

Ata1ürk ilk defada ol.duğu ,gibi 
yine lhareketleri gözlerile takip 
ediyordu. Yalnız birinci defa su 
aldığım zaıman iğneyi gö=ek is
temişti: 

- Hanl(i ığne ile suyu aldın! 
Dediği zaman, ameliyatta kul

landığım iğne yerine daha ince 
;Qir iğne göstermiştim. Atatürk, 
l:ıunu alıp baktıktan sonra iade 
ederken 

- Bu çok kalın. Eğer lbir daha 
lüzum olursa daha ince lbir iğne 
intihap et! 
Demişti ... Bu seferki su alma

da o hadiseyi hatrladı. Bana da 
tha!ırlattı. İ.şe /başladık... Yine 
tam 12 kilo su ..Idık. Ata.türk bu 
miktara yeniden hayret etti. Bu 
ikinci su toplamanın selbebini sor
du... Hastalığın seyri etrafında 

miıneviyatını takviye etmek üze
re münasip bir cevap vermek 
mecburiyetini duydum. Ayaklar
da beliren (Ôd€n) !eri ·göstere -
rek: 

- Buradaki su idi paşam .. O
nu da aldık! 

Dedim. 
(Arkası var) 

Atatiirk'iin Hayatı 
• 

O, Türk Milleti /cinden Çıktı, Bu . ' 
Millet için Çalıştı ve Can Verdi 

Yazan: l ___ R_E_ş_A_r _FE_v_z_i v_o_-z_o_· N_c_o _ _.I 
Buıgün, Ataıru:z.ın yasını tutıu

yoruz. Daha doğrusu, bir ytldır 
;içimlıi kaplıyan acının, ıztıraıbın 
onun ölüm yıldönümünde, tekrar 
denizler ,g>bi coştuğunu, taştı -
ğıru hissediyoruz. 

Atatürk, bizbn her şeyim_izdL 
Biz onun.la öğünüyorduk; O, bi
zlınle iftihar ediyordu. Atatürk, 
asil Türk milletinin içinden çık
mıştı. Türk milleti için çahşmış, 
Türk milleti için can verıniştL 

Atamız, rah.,tsızlığının başla -
dığı günlerde dahi, millet, mem,
leket hizmetinden biran geri kal
mamak !heyecanı ile üzülüyordu. 
Hasta hasta, o soğuk ilklbahar 
günlerinde, Hatay hudutlarına 
koşmadı mı?. 

Onun bütün hayatı, bu miliet 
uğurunda yorulmakla geçmiştir. 
Atatürkün hayatı bir destandır. 
Tarıhte, böyle büyük bir ba.ş ya
raıtılmamış olduğu için, onun ha
yatına benziyen, bir başka insan 
hayatı da gösterilemez. 

Ta çocukluğunda, gençliğinde, 
daima bQyük bir enerji ve kud· 
ret kaynağı ocmuştu. Atarun ha.
yatını yazmağa kalk~"lllak kiıi
natın tari.hiınıi yazmaktan daha 
uzun bir ~tir. Çünkü, Atatürk 
ruh ihbarile, kainattan daıha ge
niş, daha uçsuz, bucaksız, daha 
derin bir varlıktı . O; başlı başı
na bir alemdi. 

Belki, Atatürkün, her fani in
san ı;ibi, bir gün gelip ebediyete 
i:mikal eden aziz vücudünün ya
rım asırlık ömründen bahsediıle
bilir. Ebetll Şef Alaltirk bir mera sim rünö resmi kıyafetlle 

O, 58 yıl yaşadı. Bu 58 yılın her 
biri, takvim seneleri, beşer ömrü 
mikyası ile ölçülemez. Çünkü, o
nun hayatına sığan hadise1er, in
kılaplar, tarih çağlarını doldur
mağa yeter mucizelerdir. 

tzyor. Onun, ne mümtaz bir şa~ 
yet olduğunu, ibe1ki, ilk sezen 
muaJ.li.m Mustafa Efendi olmuş.
tu. Bir gün sınıfta, küçük Musta
faya •Kemal• a.dını da verdL 

Sabık inıllb Kralı Sekblncl Edvar btanbula ıeldltl zaman, Dolmabahçe 
sarayı rıhtlmında. Atatürk tarafından mo&.örden alınıyor 

Atatürk 1880 yılında Selanikte Hakikaten bu fevkalade imsan-J 
d:oğdu. Adı Mustafa idi. Anası da bir Jremal olduğu, daha küçük 
Zübeyde Hanım bir çocuk de - yaşında belli idi. 
ğil, yeni bir cihan. dünyaya ge- Sonra. Mustafa Kem&! bu genç 
tirmişti. Türk tarihınde, o doğum ı delikanlı, hanbiye mektebine gi-

' günü yeni bir devır başlıyordu. riyor. Aradığı şerefli mesleğin 
Zübeyde Hanımın müşfik ve ı mulhitini, havasını bulmuştur. 

ihtimamlı bakımı_ il~, 1.1ustafa ça-j Ga•·et enerjlk, asker, üniforma-
hucak serpildı, buvudu. Ateş gı- sı içinde çelik gibi bir gençtir. Fa-
bi parlıyan zeki ı;özleri, her ha -
kana hayret veriyordu. Musta
fa, daha çocukken, şef idi. Ma
halledeki arkadaşlarının arasın
da, derhal sivrilmiş, oyunılarda 
reislik movkiini almıştı. Otori -
terdi. Herkes, onun sözünü din
liyor, onu sayıyordu. 

O zamanın göreneğine göre, 
Mustafa da, önce, mahalle mek
tebine baıılatıldı. Fakat, mahalle 
mektebi, bu eşsiz zekanın mu'hiti 
değildi. Az sonra, o devrin nis
beten mütekamil bir irfan mües
sesesi olan Selanikte tanının; , 
Şemsi Efendi mektebine girdi. 

Genç QOCUk babasını, 1;9k kü
çük y~ta kaybetmişti. 

Mustafa asker olmak istiyordu. 

kat, onun, y]~, hiç kimseye ben
zemiyen bir haU var. Sını1 arka.
daşlanndan daiına üstündür. E
debiyata, güzel söz söylemiye 
meraklı ve fevkalade istidatlı -
dır. Riyaziyeye düşkündür. Gü
zel yazılar yazıyor. 

Da!ha Hanbiye sıralarında, fik
re düşkün oldu((unu görürüz. Mü
mıkıaşayı seviyor. Bir gazete çika
rıyor. Düşüncelerini yaymak, her
kese tanıtmak ist>yor. Ha~biye -
deki talebelik hayırlı, Mustafa 
Kemali'lll daha kıvılcımlanrun 
neşvünema bulmağa başladığı 
devirdir. 

Sene 1901. .. Mustafa Kem.al er
kiınıharp yüzbaşısıdır. Hayat u
fuid:acı. genç yüWaşının karşı -
sında a&ıktır. Fakat, memleket, 
istibdadın, saltanatın işkencesi i
le inliyor. Yıldız sarayında otu
rllll> Padişah AJbdüllıamid, bir 
ibaykuş ı;ıihi, kara kanatlannı, yur 
dun üstüne örtmek hülya ve he
vesinde .. 

Mustafa Kemalin ruhunda, ben
liğinde ·bir volkan halinde hürri
yet aşkı yanıp tu!Uı'lma.ktadır. İs
tibdada k.arşı, müthiş bir isyan, 
kin ve nefret duyuyor. Gaddar 
saltanat devri, yanan bu genç ru
hun isyanını farketmişbir. Onu, 
derhal, İstanbulıclan uzaklaştır -
mak lazımdır. Yüzbaşı Mustafa 
Kem.al, Arap yanmadası çölle -
rinde, bir süvari kıt'asına taıym 
edHiyor. Halbuki, Mustafa Ke-

(Arkasl 'J ne ıayfada) 

Onu, az sonra, askeri rüştiyede 
görürüz. Hocaları, arkadaşla -
rı., kendisine hayrandır. Çalış -
kanlığı. zekası, muhakeme ka:bi
li yet ve üstünlüğü herkesi şaşıl'-

Sabık İn~liz Kralı Sekizinci Edva.rd İıılanbula ıeldltl zaman 
AlalUıide beraber yal'la 
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Neler Söylediler? 
•• 

''Olüm Mağlubiyet Nedir Bil-
migen Adamı Mağlup Etmişti,, 

"O BiZiM iÇiN YARI ILAHTI ,, 
Büyük Ata'nın uıfulü karşısında duyulan büyük acı hiç bir 

kalbten sllinımemiştir. Bu sütund~ Atatürk'ün ölümü hakkında yazı
lan ve söylenenlerden bir kaç parça alıyoruz: 

Su anda varbfmıo bütü.n fi.nUlii 
ile yok oldu. Onda tam bir ebedilik 
1aşamafa başlamıştır. Gfkumuzdan 
her uzaklaşmasında bize bekanın bir 
zerresini lalltrdı. Ne acı iksir! Vü
oudlinde ka7betllfjnl ruhunda kaza -
D&rak, khme,.e milTeuer olmallllf 
azamelll bir oekııı,ue milyonluk bir 
&'ilDlil sahasını kaplıJan ıöklere 1ük-
8eldl. 

Onun için dotmu.tus, onun izinde 
ijleoefls, 

il. i. YÜCEL 

F. R. Atay 
Bırakınız, aon damlasına kadar-, 

ıtöıyaşlarınızı onun yasında tüketi
niz; Atatürkiln ö!UsilnU ıtörmU, o
lanlar, bir daha kime ağlıyacakıınız? 

En mes'ut Türkler, Atatürk yqar
ken ölmUıı olanlardır. ÖlnrUmlizün 
ve TUric: tarihinin en aoı yaouı.ı tut.. 
malı: taı.ı.Wllti bize düştü. 

O bizim için bir yarı i!Ahtır. 
Ey bütün aj!aşanlar, gözyaşlarınızı 

blrlbirlne kattlğıruz eibi, ellerinizi bi· 
ribirine uzatınız. Atatürk yaşarken 
verdii'inla sözU unutmayınız. 

F.R. ATAY 

N. Sadak 
Türk milleti, uzun larlhlnia ka1-

delmedlil derin bir matemin ıstırabı 
Jolnde hıçkınyor. Sanki kader, Ata

türk devrinde yaşamak lalllni tadan 
neslin saadetini ı::ok a-ördü, onun yil
reflne tahammül edllmez bir 7eisl:ı 

acısını k.ath. Bütün blr vatan baştan .. 
başa ağlıyor. Türk milleti en büyük 
evlidmı kaybetti. 

DiişünecettmJz ve kendi kendimize 
daima söyJl7eceiimlz söz ,u olacak. .. 
tır: cO Öyle isterdi!» 

NECMEDDİN SADAK 

H. C. Yalçın 

Atatürk öJdü. Bu kısa ve basit cüm
lenin Türk milleti için ifade ettiği ız
tırap ve teessürü hak:kile tasvirine 
imkAn olamaz. Onun hayah baştan 
başa bir mücadele, bir destandır. O 

o JÜD •• 

*'im utlkW ve lnlulip eserlerin! heı 
ır\iD dahi> riksek 1aparak 1enmele 

çallf&Cafu. Biıyük Türk milletin[ 

tıpkı senin oldujıın ve atedli:ln &'lb~ 
behemehal dünyanın en büyük mil· 
leU.ert sll'Uına koyacaiız. 

YUNUS NADi 

Tlmes'den 
Onun muvaftakiyeUeri yalnız. 

memleketin dahilinde Avrupalıl&1-

masına münbasir kalmıyordu. Daima 

ilham ve bazan da idare ettlği harici 

politika Türkiyeyi batı devletlerinin 
dostluk çerçevesi içine koydu ve eski 

düşmanlardan yeni dostlar yaptı. 

Kendisi tarafından hazırlanmış ve 

idare edilmiş Ttirk inkılA.bı erkek ka ... 

dın bUtiln vatandaılara Türkiyenln 

---- ----- ------
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Abnın uı. ııila top arabasında 

da hepimiz gibl bir insandı, tAnl bir 
mahlılktu. Fakat muvakkat bayatı 

içinde ebediyeti kucaklamak gibl bir 
harika göstermişti. 

Her Türk ıu dakikada gözlerini 
vicdanına çevirerek orada Atatürkün 
dehisına, iradesine, çall$masına 

borçlu olduğu istiklAli, şerefi bir 
minnettarlık ve bağhlıkla &örecektir. 

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN 

Y. Nadi 
Büyük Türk m.lllett Jıer minasile 

bliyük evladı Alalürkün ölümlle bü-
7ük matem içindedir. 

Ulu şerımı., bizi bırakıp ~!men
den çok mükedder, ve matemllyis. 
Amma bu hüznü ve buretl hep senin 
&'lltli:ln 1olda yiiril1erek, ııenln bırak-

evvelki nesillerinden hiçbırine nasip 

olmıyan hür, tam ve emin bir hayat 

verdi. 
TİMES'İN BAŞYAZISI 

Temps'den 

Yeni Türklyeııln yapıclSı ölmüşhır. 
Bütün mlllel şlmdl vatanın halis· 

kinna ve memleketi baştan başa de

flştlren lnlulipların amili muhter~m 
büvük Şef'i için atlıyor. 

Ölüm, matttlbi.fel nedir bllmly•n 
bu adamı maf1üp etmiştir. Fakat o .. 
nun muazzam eseri blkhllr ve Tür

kiye Cumhuri.f•linln mazisi, istikbali 

için bir zlmandlr. 

Büyük Şef'ln arkada.şiarı memle· 

(Arkası 8 ınoı aa1f&da) 
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TARİHl YATIN İÇİNDE j Yıldönümü Münasebetil;-ı AJAJÜRKÜ KftYBEJJiGiMiZ GÜH 
;anakkalede Kah- - Savarona Yatında 

raman Atatürk Bütün insaniyet Ağlıyor, Neler Görülebilir?. 
Conk Bayırı, Anafartalarda 
Fırka Kumandanı Mustafa Kemal 

YAZAN 1 l
1 
___ E_m __ e_kl_i _G_e_n_e_r_a_I _K_e_m_a_I _K_o_ç_e_r __ 

10 İkinciteşrin Atatilrkün ölüm gü
nü ve necip Türk milletinin de elem 
günüdür. Büyük ölünün yarattığı za
ferlere birkaç sütun tahsis, Türk ta
rihinin en parlak sahilelerinl telhis 
etmekle vicdani bir boro ifa etmek 
.istiyorum. 
Düşmanm 18 - l\lart Çanakkale te-

dı. Denizden Çanak.kale kuvvetlerinin 
beslenmesi, denizaltıların tehdidi yü
zünden, tehlikeli idi. Bununla bera
ber, Anadolu semtinden 1relen kuv -
vetlerin, güç te olsa, yarımadaya sö
rillmesi mümkündü. 

Birçok mütalealar yürütülüyordu, 
fakat bizim için çıkarma yerinin kat'i 
surette tesbiti kabil olamıyordu. Mu
harebe gruplan tertibi zaruri ld.L 
Kaymakam Mustafa Kemal Beyin 
kumanda eıtiğ1 19. fırka da Maydoa
ta, b ug:ruplardan blrnln ihtiyatında 
bulunuyordu, 

Ancak Nlsanm ikinci ~ü Gene
ral Ramlltonun 100.000 kişilik ordusu 
darbesini tevclhe lmMle idi, 

1 

Türk Atasını Kaybetti . 

Tek Kalp, Tek Vücut, Halin
de Onun Yasını Tutuyoruzı 

.!:bedi Şef'in aziz naşlan alt 1 meşale ve Kahraman Türk ord usunun mümessilleri arasında 

5. Ordıı teşekkül etmişti. Boğaz 

zorlandığındanberl haftalar ıeUp ıeıı
m[şU. Arlık uııuk renkli tepeler 
dllrüba kisvelere bürünmüştü. Olç&lt

Ier nazarı okuşuyordu. Mavi deniz mut 
lak bir sükil:n iolndeydl. Ordu kararga
hından &'Örülen manzara kal"ŞJSJ.llda. 

hayranlık duymamak mümkün müydü 
Marmara ufuklara doğru uzanıyor, 

güneşin süslediği boğaz Eieyc kavu
,uyor, her iki kıyı sel:lmlaşıyordu. 

relkenlUer, uykuya dalan denizde 
dolaşıyor, cephane yüklü develer, 
mevzun adımlarla geçiyor, binlerce 
manda erzak taşıyor, suru -
lcr kırlarda ,tluyoı·du. Erenköyü ya
maçları üziim asmalarile bezenmiştir. 
Bütün bunlar sulhun feylzleridlr. 
Top sesleri, uzaklarda beliren direk
ler intibahı davet ediyordu. Zaman 
nezaket kazanmıştı. Bu güzellikleri 
ve bu sulh nim.etini hangi insafsız el 
baltalıyabllrdi! 

' 1 

.Büyük kumandan Trakya 
manevralarında 

şebbü.sü, Türk kalelerinin fışkırdığı 

ateşler karşısında kınlmıştı. Bu mu
vaffakiyetslzllk üzerine çıkarma ha· 

rekefüıin vukubulacağma dair İstan
bul a birook haberler geliyordu. 

Canakkaleye ııtkarılmak üzere 
100.000 kJşUlk bir ordunun Adalarda 
ve Mısırda haurlanmakta oldutu te-

25 - Nisan, ortalık aydınlanırken, 
ıılddetll top seııleri duyuldu. Bolaylr 
önünde bir düşman armadası kıyıya 
atet eıımıştı. Birçok nakliye gemileri 
Beşlkeye yanaşmaktadır. Kuınkale 

karşısında da, refakat;1de birçok nak-

Atatürk Y e Mareşal 

yi~ edillyorılu. 

Ti.irkler, 60,000 mevcuıau bir ordu 
ile Çanakkaleyi takviyeye karar ver
mişlerdi. 

Çanakkale emıtiyet mıntakaa1 cok 
ıeniştJ. Çıkarmanın nerelerden Ya
ptlarağmı kestirmek güçtü. Boiaz a
çıklarındaki Adalar, çıkarmayı kolay-

laştırabillrdl. Taarruz siklet merke
zinin Asya yakasına düşürülmesini 
terviç edenler vardı. Bulaylre ihraç. 
yarımadayı 'boiazından yakalıyabUr-

liYe remlleri bulunan bir fllo kaleleri 
ateş altında bulunduruyor. 9. fırka, 
Seddülbablr ve Kaya.tepeye de ihr:J.9 
teşebbüsleri yapıldığını haber verl -
yordu. 

Manzara şaşırtıcıydı. Düşmanın 

siklet. merkezUe nereye kuvvet çı • 
karacağı anlaşılamıyordu. Bu • 
&'ün, yanm adanın cenup u -
cunda karaya çıkan kuvvetlerle mü
sadenıeıer devam etmekte idi. Arı -

(Arkası '1 ne sayfada) 
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İki büyük Şef Tr akya manevralanııda 

, • , ~ _._ • .r-- ..... ~ , '. .. . .. .. \ • .' 

Bugün Büyük Atatürkün ölü-
müpün birinci yüdönümünde bu- 1 
lunuyoruz. Tam bir yıl evvel 
Türk millefıi ile beraber O'nun -
yaslnı tuıtan insanlık alemi bu
ıgün de acısını unutamadığı, u
nutamıyaıcağı Atatürkün manevi 
huzurunda tazimle eğiliyor. 

Yazan:~ 

MURAT KAY~I 

Mektepler, müesseseler Atatür
kün acısı ile tatil edildi. 

Bütün düİıya radyıolan spiker
leri hüzünlü bir sesle büyük ada
mın ölümü haberini veriYQrlar
dı. Her yerde her milletin bay -
rağı .>:arıya inmişti. Dünya ağlı
yor .. Insanlık en büyük kayıbın 
yasını tutuyordu. Mily.onlarca insanın, tek kalb, 

tek vücut, tek dimağ halinde bü
yük Atasının ufulüne d()ktüğü 
gözyaşını tarih (1938 in 10 İkin
citeşrininde) ilk defa kaydettL 
O'nun acısı milwnları ağlatıtı, 
mılyonları en derin teessüre gar
ketti. O'nun ufulü ile insanlığın 
fa:lci.rleştiğini, dünyaillılb en bü -
yük adamını kıavbettiğini itiraf 
eden A vrupa!ı, büyük Türk mıil
letinin duy.duğu sonsuz acıya da 
iştirak etti, buııtün de ediyor .. 

Türk kanı ile sulanan Türk va
tanı bugün de en ıbüyük adamının 
ebedi ayrılığına dökülen acı göz 
yaşlarile sulandı. 

O'nunla beraber ebediyete git
mek istiyen Türk millet~ eın bü
yük adamının bıraktığı eşsiz mi
rasın ebediyete kada ya§ıy~a
ğına inandı, inanıyor. Kemal A
ıtatürk'ün Türk milletine hediye 
bıraktığı Kemalist Türkiye Cum
hur;,yetıi, büyük mil1etimizin ö
vündüğü, güvendiği en büyük 
var. ıktır. 

O'na inanıyoruz, Kemalizm 
ibayrağımızdır diyoruz. Parola -
mız Kemalıi:st Türk Cumhuriye
tinin ilelebet payidar olacağıdır. 

• Yıl 1938 ... 
İkincite.şrtn ayın.ı.n 10 uncu gü-

nündeyiz ... 
Atatürk, en •büyük insan hasta .. 
Henüz sabahın yedisi. .. 
Dolmaıbahçe sarayının etrafı 

gözleri ağlamaktan kızarmış kü
me küme insanlar Ata'mnı sııh -
ihatleri hakkındıa haber bekliyıor
lar. İstanbul günler<lenberi de
rin bir sessizlik içinde Aiatürk'ün 
sıhhatleri hakkında neşredilen 
resmi ranorları heyecanla takip 
ediyordu. 

10 İkindteşrinı 1938 ~emıbe 
sabahı gazetelerin neşrettiği son 
rapor herkesi sonsuz bir endişeye 
düşürmüştü. 

Dolmabahçenin önü Atatürk'ün 
sıhhat haıberini almak için kapı
nın ,parmaklıklarına sarıl-anı genç, 
ihtiyar, kadın, erkek vatandaş -
larla dolu idi. 

- Ata'mız nas~l? 

diye soruyıor, O'nun sıhhati hak
kında maltimat almadan evleri
ne dönmü-:.;orlardı. 

8 İkinciteşrin 1938 .Salı günü ak
şamı başlıyan koma gittikçe de
rinleşmişti. 

Büyük Ata'nm son sözü: 
- S~t kaç? 

olmuştu. Saati niçin sarmuştu? 
Zamansız ebediyete intikal eder
ken O'nun zamana ait fani suali 
bu oldu. 

10 İkindte.şrin 1938 Peı~mbe 
günü saat dokuza. on kala büyük 

hastanın başı ucuna gelen dok - ı 
tor kalbini muayene etti. Sağlam
dı. Fakat saat tam 9 da yapılan 
muayene kalbde zafiyet işareti 
verdi. Bütün doktorlar büyük 
(hastanın b~ı ucunda toplanmış
lardı. İki gündenberi baygın bir 
ıhalde yatan Büyük Şefin gözleri 
ıbütün hayatiyetile parlıyordu. 

Doktıolar son bir ümitle çırpı
nıyorlardı. 

O, son dakikalarda etrafını a
lan kederli insanlara, taıhlili 
mümkün olmıyan bir hisle derin 
deım bakıtı. Ve ... Sonra tek bil: 
kelime söylemeksizin derin ma
nalı, delen ve titreten gözlerini 
ıbir daha açmamak üzere kapadı. 

Biribirini kıovalıyan derin hıç
kınklar ve nihayet haykınşlara 

Tavaf 
Dolmabahçe sarayı ... Binlerce, 

on binlerce insan yaqlı gözleri
ni kurutmak kudretini kaybet -
miş, felce uğramuş bir halde .. Ö
len bir adam değil büıtün dünya 
idi sanki. 

Büyük. salonun solunda 6 me
şale ve tazim vazifesi ifa eden 4 
subayın arasında, atlas bayrağa 
sanlan Aıtatürk'ün aziz n3.şı önün
de tazim vazifesini iıfa edecek 
Türk milleti geçiyor .. O millet ki, 
ıbugün acısına dayanamadığı bü
yük Atanm es~ Milyonlar-

O'nun manevi hu:ıuruna girme den evvel dökülen ıöZJaşlan 

inblıa:p eden teessür kara habe
ri veren ilk işaret oldu. 

Büvük salonu derin bir ölüm 
süklıtu kaplam~tJ. Titri.yen bir 
.adamın hıçkırıklar içinde sarsıla 
sarsıla hareket eden kollarile Dol
ımabahçe sarayının üzerindeki 
bayrak yavaş yavaş yarıya indi
rildi. 

Türk o gün, 1938 yılının 10 i
kindtesıininıin per.şem be günü 
saat dokuzu beş geçe Büvük A
ta'sını ka)~betmişti. .. 

Ankara Caddesi o gün tarihin 
ilk defa kaydetıtiği heyecan için
de idi. Anadolu Ajansının kapı-
larını kucaklıyan kalabalık, A
ta'nın ufulü ha:berini alınca ani 
bir kayn~ma ile. Feryat, hıç - , 
kırık, i'Özyaşı ... Tabiata isyan e
diy'<m:iu. 

Bu ani ölüm haberi o gün der
tıal dünyanın her yerini sardı. 

ca Türk, milyonılarea Kemalist; 
genç, ihtiyar, kadın ve erkek ka
pıya kadar tutamadıkları hıçkı
rıklarını içlerine akıtarak, onura
•hatsız etmekten korkarak derin 
bir sessizlik içinde Atanını aziz 
n~ı önünde taııim geçişi yapı -
yor .. Tavaf saatlerce, günlerce 
devam etti. 

Son Gidiı 
Sabaha kar.şı saat 4 ... Dolma -

bah,eden Saraybumuna ka
tlar bütün yollıar, tepeler, her 
ver dolu. 1.--tanıbulla Boğaz, A
dalar arasındaki vapurlar, tram
vaylar geceden itibaren i;şlerni . 
yor. Hiçbir yerde tek bir ada -
mıını sığabileceği yer yok. 

Sa:bah ... Saat beşi yirrnıi geçi
yor... Sarayın büyük kapısı ka
palı. Hazırlıklar tamam. İstan -
!bulda tek bir ses hakim: Hıçkı
rık. ... 

(Arkası '1 ne sa1fada) 

Dünyanın Bu En Lüks Ya-
tını Gezenler Anlatıgar 

YAZAN: 

1 
RAHMi YAGIZ 

ıGrek yapılışındaki fevkalade -
!ile, gerek inoe bir zevkin hakiini
yetile döşenen möb~lerindeki ze
rafet ve gerekse maliyet fiatmın 
minimini bir devlet ,bfü.çesine 
muadil .o.hı~ile adrmn anılışı biraz 
romantik karakterli insanları en
gin br hayale uçuran Riyaseti
cumhur yatımız Savaronamnı 
motörile gemiye gidiyoruz. 

Emekli deniz tuğbay Abdül
halim Baıbaıean, inşaiye mühen -
dislerinden Şemsi, Remzi ve di
ğer iki eski deniz kurdu heye
tiinizi tamamlıyor. 

Bu zevatın şu anda ne düşün- • 
düklerini, :gemiye aiıt nasıJ tah
minlerde ıbulundu:klarını k~ti -
remiyorum. Fakat; bende, hari
kalar diyarı diye adlandırdığı es
ki Çin Imparatorluğunun hudut 
boyuna ayak .basan Venedikli 
Markıopolonun duyduğu hayrete 
benzer bir hayret ve heyecan var. 

- Acaba, diyorum: Dünyanın 
birınci sınıf denizci devletlerinde 
bile bir eşine tesadüf edilemiyen, 
yine dünyanın en meşhur inşa.
iye mütehaddısı Vilyam Franses 
Jips'in tekmil zekasını seferber 
ederek proje.sini çizdiği ve tam 
5,00-0,000 altın dolara tamamla
nan '.Savarona; ibeyaz, süt damla
sı gövdesinde nasıl ıbır ievkala -
delik saklıyor? .. Ve ... Bu mera -
kım, Sa.ldıray denizaltısına bay-

zin g(:izleri, en mütecessis açılı
şile canlanmış, duvarlarda, et
rafta, salon mobl~inde dolaşı -
yor, henüz ıbir harikuladeliğe te
sadüf etmediğimiz için olacak, bi, 
raz lüksçe görünen mefruşata o 
kadar ehemmiyet vermiyoruz. 

Sait kaptan kahvesini bitirir
ken bunu anlamış gibi ıhepimizinı 
yüzüne teker teker !baktı, ilave 
etti: 

- Geminin fevkaladeliği - bi
ze çok ucuza mal olmasına rağ -
men - ne maliyet fia1ında ne de 
mefrüşatın kıymetindedir. Asıl 
en merakı gıcılclıyan tarafıı ibü -
tün lrondior rvasıtalanrun en mü
tekamil şekillerde .şu ,gemiye tat· 
bile edilmiş olmasındadır. Gemi 
mazotla müteharriktir. 54 büyük 
dinamonun meydana getirdiği 
cereyanla burada her şey oto -
matikman elektrikle görülür. 

Sual soracaktık., zeki kaptan bu 
nu da anlamış olacak sözünü şöyle 
bitirdi: 
-Kahvelıerinizi tamamlayın da 

ibunu pratik misallerle gö~ere -
yiin .. . 

Savaronanın geniş kaptan köp
rüsündeyiz .. Önümüzde dümen 
tekerlekleri, puslalar, irıtif a alet
leri, her biri güneş vurdukça pı
rıl pınl panldıyan müteaddit ma. 
deni çarhlar ve va1flar var. Kap
tan bunları ruliaıttı: 

Ebecli Şefin denbı hayra mmda allDIDlf bir reslmlert 

rak çekildikten, merasim dönü- ı 
şü, Saıvaronanın ıootörile Kasım
şadan Bebeğe, yatın heybet ve ih
tişamla yaslandığı Bebek koyu -
na kadar Jıep böyle devam etti. .. 

• • • 
Türk Deniz Ticaret kaptanla

rının ileride gelenlerinden sa -
yılan ve.. ıgemicilikteki şöhreti 
komşu devletlerin deniz ıticaret 
filolarınca tanılan süvari Sait 
kaptan •bizi ,güverteye çıkarırken 
şakalaşıyoı: 

- Sakın yıınımdan ay rılınaıym .. 
Kaybolursanı:z karışmam! 

Bu şaka, d>ize Saıvaronanın ce
sameti hakkında epeyee bir fikir 
verdi. Ve ..• hepimiz beyaz elıbi
selerinin içinde 'Sa.varona kadar 
muhteşem duruşile göz çeken çe
tin Türk kaptanının etrafında yü
rüyerek verdiği izahatı dinliye 
dinliye gem.iyi gezmiye başladık. 

• •• 
Vitrinli bir büfe, kesme kris

tal aynalarla süslü duıvarlar, mü
kellef bir orta masası, birkaç kol~ 
tuk ve bir mesai ıbürosile bir rad
yodan mürekkep dekorlu sil.var~- · 
nin ist.irahaıt saJıonunda yeşıl, çı
ni fincanlardaki kahvemizi yu
dum yudum içiyoruz .. Hepimi -

- Geminin dümeni de otom.a
tiktir. Rotaya göre pusla zaviye
sile bir defa tanzim edildikten 
oonra artık dümen tekerleğini i
dare için kimseye .iıhtiyacı ka.l -
maz. Rotadan ıbir derece san • 
cağa veya iskeleye inhiraf eder 
etmez diğer taraftan karşılama
ya maruz kalır, doğrulur. Rota -
suu takip eder. 
Tuğbay Halim Babacan şaka 

etti: 
- Gemilerin artık serdümene 

pek ihtiyaçları olmuyor desene 
Sait kaptan. İster misin bir gün 
:rotasını kendi başına tayin eden 
~ve süvariye de iht'yacı olmıyan 
ıgemiler vapılsın?! .. 

Ufacık ibir kahkaha zinciri şa
kırdadı.. Yürüdük. 

Kaptan, duvarda dizili duran 
üç levhadan bir tanesinin önün
de durdu. Anlattı: 

- Şu <tablo, geminin tehlike za. 
manlarında, bilhassa yanıgınlar
da, ateş çıkan daireyi gösterir. 
Yaıt, 144 kısma bölünmüştür. Her 
kısım demir kaplamalarla sarılı 
ve bir de ~mir kapısı vardır. 
Kamaraların ve koridorların 

her yerinde şurada gördüğünüz 
(Arkası '1 ne sayfada) 

Atatürk San. rona 7atm4a 

• 
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''ıltaı~~ Erzurumun ihtiyar 
Ben onu Sevmiyordumki Köylüsü Anlatıyor 

Nakleden: Faik Bercmen 
- İnsanları peri:;an eden ve 

lhara.biye sürükliyen, herhalde, 
büyük a.:>klar dejiil arzu ve ipti
lalardır. Evet, mesele •basittir, bi
zi sürülcliıyEm cin.si arzudur; şah
siyetJeri ve varlıkları maıhve -
d~n sadece budur. 

Sa.onun köşe.;inde oturan bi
risı. bu sözleri protesbo etmek 
için hemen yerinden zıpladı. Bu 
fikirler heıiıald-e onun hassas ro
mantik ruhunu varala.ınu; giıi 
1di. Aıikı inkar edip onun yerine 
cinsi arzuyu koyan o adama müt
hış köpürmfu;tü. OrııLarı yaıtHStır
nıak arzusile; 

- Bilmem amma, dedim, ben 
d., aşkm kudretini, ölmeııliğini 
müdafaa edeceğim. Size, belki o 
şahit olduğıı.m vak'ayı anlatmı
şımdıı. Benim yaşımdakı bir in
san bunamış sayılır; söylediğini 
tekrar eder durur. 

Bir Prens arkada<ınıa ait olan 
bu vak'ayı an!atmnğa başladım. 

- ·Pıens. büytlk 6ervetine rağ
m n çok ç.,.ışkan \'C okuyan bir 
adanxıı. Gc:nçliğiru tetellbiile ve 
te kikle geçirdi. Yirmi ıbeş yaşı
na l(ır<.lı(ti zaman, bıliıhare ken. -
dısıne d<irt çocük doğuran çirkm 
bir kad;n!a evlend,. 

rını büzerek lımnurdandı: 
- Aptal! 

• • • 
Aradan yıllar geçti, I'rens Su

zandıan ayr'1ffil5tı. Şimdi, bu a,y
n!IŞlll SElbebini pek hatı.rlıyamı
vorum. Bu vak'adıan on yıl sıırııra 
bir akşam Prensle beraber ye -
mek yiyorduk. Fakirane bir yer 
de oturuyordu. Çocukları onu 
reddetmi.şlerdi. O akşam aı;kt.an 
bahseıttik; Prens: 

- Evet, dedi, aŞk haıyatım:wn 
en büyük ve lbize daİlm ı.ztırap 
veren bir vak'asıdır. İhtiyarla -
dık.ça bunu daılıa iyi ımll'"<Jrum. 

- Doğru, siz bunu hayatınız
da pek l(ilze l isbat ef.tiııİ3.. 

- Evet. ben de sevdim .. Hem 
çok sevdim. 

- Fak&t o, darma a~kınızdan 
şüphe ederdi. 

Bana haıyretle baktı: 
- Siz onu tan1yor mıııydunuz 
- Elıbet ... Suzanı çok iyi t.ıınır-

d>m .. 
- Suzan mı dediniz? Suzaaı ... 

Suzan ... 
- Suzan Dal1ıondan bahset:mi- ' 

yor muydunuz? 

" Gözümle Gördüm, Elimle Tut
tum,, Dedi Ve Ağlamıya Başladı 
ı=-=- YAZAN: ~ 
l~kl Cem~_ı 

.. 
.. -.._ 

1 - lluharririm.lze oevlnclnl arı1&laıı lhtl:Ju köylü_ 2 - Trenin Enor_,. 
seldlil ıriln buram yapan köylöler. 

eli glbl heyecanlanan bir valandaıı 

,._ .... ______ , 
1 AVRUPA MESELELERi 

1480 Milyon lnstı 
1 Doyuran Kıt'a 

RADYO 
• ... . ... . . 

Cuma 10 lkinciteşrin 
Saat : 

8.30 İstas7onlarm açıl .. ı. 

8.35 Ajans haberleri. 

9.05 Ebedi Şef Atalürk"an ola
münün ilk yıl dönümü mü
•asebellle, Milli Şd İsmet 
İnönü'nün Türk Mlllellne 
hllabeıı 7aptıtı lleyanalın 

Tirkce Ye muhtelif ecnebi 
dillerde okunması. 
(Bu neşriyatı müteakip 
Tiirklye Rad,,.lan Tüll 
HWelboln bii7iill olemlae 
btılarak lblmm -.ak -
tır.) 

12.30 İslanyoıılana açılışı. 

12.35 Ajans ilaberltrl. 

12.50 Türkiye ltadyolan, Tiirlı. 

MUleUnln büyük elemine 
kablank tislmen ...., •• 
br.) 

18.00 İstuyonlarm ac1ıı.t. 

18.85 Ajans hab<rlul. 

18.20 Türkiye radyolan, Tük 
millet.in.in büyük eleınhle 

bblarak Wimen nsacall -
tır. 

Zl.55 İstasyonların aellıtL 

22.90 Ajans hallerleri. 

22.15 TUrltlye ll.a.cbolan, Türk. 

mllJetinJD büyuk elemhıf' 

kalılarak lizlmeıı ._.k

tır. 

Nüfus Arttıkça, Avrupa Buh-
ranı Da Beraber Artıyor, 

M.Uaıtaı:ıheri, bütün h3d.iaele -
rin kaynağı daima Avrupa kıt'a
sı olmuştur. Büyük dünya bı1ı. -
ranları, büyük harpler bu kıt'a
nın toprakları üzerinde vııikua 
gebniştir. İnsaniyete hizmet eden 
k"'lifler, icatlar, ilmi ihtira.larda, 
yme iki biın yıldanheri, hep bu 
kıt'a üzerinde meydana gelmiı;
tir. 

Tuna ve Tisa ha.vzasındalı.ı Ma -
carlar, Rusya bozkırlarında bulu
nan Kalmuklar, şimalde Kazan- . 
ltlar.. Bundan başka, Kırı.ında, Ro 
man'Yada. Bu1gari6tanda, Yugos
lavyada ve Garbi Trakya.da da
ğmılı: olarak yaşıyan milyonlar
ca Tür~ vardır. 

B - SLAVLAR, Avrupanın ge
niş şark ovalarında ve Ba1kan ya
rımadasında yaşarl.ar. Şimal Slav
ları R11Slıı.r, garp Slavları Polon" 
yaıllar, Cekler, SlovakJ.ar, cenup 
Slavları, S1ovenler, Hırvatlar ve 
s.~lardır. Slavlar olduğu ileri 
surulen Bulgarların aslen '!ürk 
oldukları ideli:. olunuyor. Slavlar 
l.Jrupa nüfusunun yüzde y;rmi 
ikisini t€şkil ederler 

Prer. , .. henüz kırkına basma
<lan gcı S.J ı.,;ım akademisinden, 
enstituden aJdıgı nışanlarla dol
muştu. Ben o vak1tler Kleopatra 
isınılı bır traj..:li yazmıştım. Bü
tun Pa. ıs piyesimi görmek için de 
ğil, fakat peyesin artısti olan Su
zan Dalton'u seyretmek için akın 
etmışt!. K!eopatra rolünü yapa
cak oı.an bu kadın hak katen şey
~ani bır giız.elliğe malikti. Eskı 
Mı.ı;ı kıyaletı ıçinde vücudünün 
'butun hatları harikulade ıbir şe
kıldc ebariiz edıyurdu. Ufak te
fek, fakat pek mütena.sıp bir ya
pLlışı vardı. Onu, ilk defa kolla.
rıınıııı. arasına aldığım zaman ken
a ·mı ıiiı!ı nıertebt'Sinde gördü.ın
du. 

Bir ımlllıza ve hakaret tebes -
sümü dudaklarını kapladı: 

Erzurum yolunda1u.. Trenlmh: o 
kadar ıüntıe gidiyor kL. Mütemadi
yen saate bakıyorum. Gf'çtiğtmJ:ı lt
W7onlar1 sayıyorum, Ellmdeki pli.nı 
letlılk ediyorum. Kllometttlerln hiza
sına baktıkça kalbim çarpıyor. 

sesi duyunca birdenbire yüzü P!dıi. ! !""'!!!"'!!!"'!!!"'!!!!"!'Oll!!!"'!!!"'!!!!""'!'!""'!!!!ll'!'""!'!'!!!!'ı 1 

- Merhaba hemşerim. 

Dünyaıun beş kıt'ası içinde, 
Avrupa, Okyanosyadan sonra, i
kinci küçük kara parçasıdır. Bu
gün.kil dünıya buhranı yine Av
ru.padaki müvazenesızliklerin ne
tice.;idir. Harp yine Avnrpada 
baslamıştır. DenEJbilir ki, Avru
pa~ en çok rahatsızlık geçiren, hu
zura susamış bulunan bır toprak 
parçasıdır. Halbuki, kıt'alar :için
de de, en medroi olan yine b~ra
s,dır Fal<at, Afrikadakı valışı ve 
iptidai mıntakalar, bugün, Avru
paoan daha çok sıikün ıçındedır
ler. Avrup.ırun ııenışligı on .ı:nıl
yon kilometre murabbaı.d:r Uze
rinde v•şıyan ınsanlan mec -
muu is,; 480 milyonu bulmuş -
tur. Bu küçük k•ı'a üze. ındc bu 
kadar insan y~ıvaca:< raıhat e
decek v, ge~ıne k .. Dunya buh
ranının, harplerın asıl S<'bebı iş
te budur. Avnıpa toprnk.an. bü
tün dünya topmklarıııın yüzde 
yedisinı t"'ikil cd'cr. Fakat. buna 
muka.bil. bii!un dünyada yaşı.yan 
insanların dor't'e birı 'bu kıt'a ü
zerinde toplanmrş bulırl"'ITiakta -
dır. Vasati olarak, Avrup a niı
fus kesafeti kılometre mur:ıbba
ına 43 kişidır. 

C - Şİ..\1ALLİLER. bun .ar 
Cermenlerdir. Tekrar dort avrı 
kola ayrılır. Bınncıs; İskand nav
lardır. • "orveçliler, lsvcçl .er ve 
Danimarkalılar bu gruptanJı r. 
Sonra Almanlar gelir Bunlar 
Almanvada yaşarlar. Sonra. ln
giliz ve İrlandalılar gelır. Fe.c -
menklıler, Flamanlar da bu cın6-
denrlir. 

Prens tecessüs s:nkasile pzye -
s ıı provalarını seyretmiye gelk
dı. Bilmem ıııaısıl oldu, bir gün 
provadaJJ sonra otomobile bindi
gimız vakit Suzan Prell6 hakkın
da •Pek y;ı;pmaıc k, hükmünü 
verıni.ştı. Onu göz ucile süzdüm; 
onun ~ız bana kalmasını is
tedığim ıçiın: 

- Evet hakkın var, Suzan, de
dım. Bu Prensler ırrtık can sıkı
cı mahluklar haline gelmişlerdir. 
Hem bu Prens de alim ve kan
sına sadık bir ailıe babasıd:ıc. 

- Desene bir kü~hıı.ne fa -
resi. Peki tiyatroda işi ne? 

Suzan, hiç kimsenin bemm pi
yesime aLaka göstereceğini dü.şü
nemiyordu. O, y&n.,_ herkesin 
'kendisillJİ görmek için geldiği kar 
naıaiinde idi. 

- İlmi ve edebi bir tec"6Silil! 
diye cevap verdim. 

- Heıtıa:lrl<> bir Kleıopatr&nın 
n.a,;ıl olacağuu görmek istiyor? 

- ihtimal ... 
- Onun benim hakkımda ne 

dili;ündüğünü biliyor musun? 
Benim sıöylerneme ihtiya.; yok

t.11 · ·ünkü Pr€'0S bizzı.t bunu Su
zana söylemişti. Ona biraz da o 
yardım etmi.ş olma.ıı idi herhal ~ 
de ... Hülaoa, Prensi, tahlıl edeıru
yeceğiniz bir a:;ka düçar olarak 
aile;ini, erıt;litüyü, ve bütün a -
lim dostlarını bıraktı. Mahvol -
mustu. Varın, yoğunu elden çı
kardı; kumar bile bir adamı bu 
kııdar mahvetmez. Bununla be
raber ozı.un Suzanı sevdiğini zan
netmevın! Evet, bunu bana Su-
z n da itiraf etmişti. 

_ Beni sevmesi için her şeyi 
ya"P\ım, demişti, fakat buna mu
vaffak olamadım. 
_Nasıl Dıye hayret.le sormuş 

tum. Kansını, çocuklarını, ensti
tüyü h ·r şeyi senin içiın bırak -
matlı mı? 

- Evet amma, birçokları be -
ninı u~ruma servetlerini, aile -
!erini feda ettiler. Fakat onlar, 
hiç olmazsa beni seviyorlardı. 
Prens ise.. Böyle olması lazım
.ıcldif(; kanaatile her ~eyi feda_ et: 
tı bunun beni mesut ettıgını 
dÜ ünerek değil.. İ.şin garibi bu 
fcdalcfu-lığının mükfıiatını ben -
den ıstemedı b·ıe .. 

. Bu asil bir adaırun hareke -
1idir. 

- Yuk canım .. Ben ne Preru;
ler ~ördüm. İnsan sevdiği zaman 
PrPnsi de, seyya-r satıcı da ona bir 
ıre•ır .. Ben, iyi bir kadın olmasay
dım ')DUn baş na d.aJha birQOk iş
ler :..çardıın; fakat hayır .. Onun 
h r gun bi:e benden uzak kalma
sına tahıı.rnmü.lüm yoktu; evet 
bu ada,,., be>nı mağlup etmişti. 

- Ovle dü ur.me Suzan! Sen 
ökünebılin.ın. çunkü bi.r ı;zız, .bir 
v&!I kAdar fey lerof ve aj!lr başlı 
olan bir adamı b!IO"tan çıkardın! 

Bunun üzerine Suzan dudakıla-

- Yok canım onu hiç sevme 
dim ben ... Aklıma bile gelmez. 
Onun hayatımdA hiQbir yeri ol
madı ki, Ben zavallı küçük Mar
grit'i sevJ.yordum. Yirmi yaşın
da k12 olarak ölen Margrit .. Ona 
prest.iş ediyordum; hürmetle se
viyordum; ve ancak parmakları
nın ucuna dokunmuştum. O ka
dm-.. O da •beni mukaddes bir aşk
la seviyordu .. 

Prens sustu; ondan sonra artık 
hiç konuşmadı. 

Nakleden: 
FAİK BERCJ\IEN 
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SAGDAN SOLA: 

ı - Bir kasaba ismi. % - ~ıııtees

slf. 3 - P manlık - Namus. 4 -
Yapmak - Manasız - Or1ası. 5 - Bir 
renk - Komşu mem1ektt. 6 - Rakam 
- Yapmak. 8 - Zaman - Bilinmeden 
l'e1en. 9 - Zaman. 10 - HUllümdar
sız J"e('en zaman - Güzel san'at. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

ı - Bir ka. ab lı.ımi. 2 - Müte.es -
sif. 3 - Son pi7manhk - Sual fıı;are

ti. '- - Yapmak - !\liİ.nasız bir hece
Köpek. 5 - Bir renk - İrat getiren. 
6 - Ah,kanlık - Azim. 1 - Bir harf 
- Çift. 8 - Zaman - Kabed• bir ılııt. 
9 - Orta. 10 - Kom~u memleket a
halisi. 

[ ('Jt~ifil~ 1 
Vapurlardaki 

Satıcılar 
Sarıyerde oturan ~uri Canıtez ya

••Yor: 
Vapurlara. ıelip oturunca salıcıJa

rtn ı;ürültüsünden insan blJ:ar olu -
7or. Bir an evvel vapurun kalkma -
sını bekliyor. Fllvakl bu çoluk eocuk 
öteberi satarak üt; M1 kortllf nafaka
sını toplıyaC"ak amma her şeyin de 
bir haddi var. Dah11. doiru.su tadını 

kaçınJ'orlar. Acaba bunların tabdldi 
imkanı yok madnr1'. 

Henüz isim taşı yerleııllrllmemlş 

bir istasyona seldi!<. Şimendiferin ilk 
&eçecefinl ve Türk büyüklerinin, ve
killerinin bıılunacatmı daydulılan i
tin köylüler, kadınlar btasyona \ )1 • 
muşlar. 

- Merhaba hem.şertm. Yak şu sl4 

cara71. 
- Teşekkür ederim. 
Faka& konuşmak lmkiı.nsu .• Çünkü 

trenimiz bir dakika durdu ve keskin 
düdüiünü çalarak hareket etti. 

- Allaha ısmarladık .. 
Derken aklıma ı;eldl ve ıordum: 
- Burası ErzW"uma kaç saat.. 
Sevimli Türk köylüsü lalh dille 

ea.rçabrık anlattı: 

- Biz beygirle iki saatle slderlz 
amma.. ımdl bu malı:lnoyl bDmlyo
rum .. 
- ... 
Üo dakika sonra (Ilıca) lslasyo -

nunda duran ılmendlferlmb halkın 

candan alkışları içinde kasabaya sir
dl. Ve bl.ru sonra yine kalktı. 

Daltlkalar blrlblrlnl kov!Uıyor. Fa
kat ben hep köylllntin balı.seltltl iki 
ıraall d1i3üniiyorum. Gözlerim hir yel
kova.nda bir de ufukla... Daha çok 
va.r.. demefe kalmadan lreıılmlz bl-

- Merhaba ete.ndJ. 
- Tren çok mu hoşuna ıllU? 
İhtiyar köylü derdini dökecek. 

neş'eslnt aa~cak bir adam arıyormuş 
1Lhl: 

- Alı. diye başladı .• H°"" ıitmek 
te ne demek? Sevinmek te ne de
m.ek? Bunlar bir ı;Unde on defa. J'U.Z 
defa olafan ıeylerdlr. Böyle işler kar
flSIDda lnsaıı hoşlanmaz. sevinmez, 
sevincinden fılcbrır. Keyfinden ne 
7apaeafmı btlemez .. Şurada elimi va
l'Ona sürerken belki de beni 11Lmen
difer rômıem{IJ bir ln~an zannettiniz. 
Hayır .• Ben Trablusunu da, Balkanı
na dıı, Umumi Harbini de, İsllklıil 
Harblnl de cömıüş blr adamun. Tam 
ız yerimde :yaram var .. Bunan fi -
mendilerlnl de, olomoblllnl de, oto
büsünü de a-ördüm. Jç kere tay -
7areye bile binelim. 
Yaşım tam 72 .. Yrllarılanberl şl -

mendiferln ı;e.leceifni billyordum. 
Ehlncana kadar ceçen yıl ıeldlflnl 

de da:ydwa.. Fakat aöz rörmeyince 
insan taaııamuor .• 
Düşünün bir kere, üç ayda Trab -

sond&n Enununa varan 7olu- Karda. 
Jaııla 6 ay diiııya Ue allb mı lı:osen 
koca şehri. 

1tqiln ttmendlfer ıeldi, ıöderlm
le ıönlöm. llill rtiy& cörü:rorum 
unnediJ'orum. EU:mle dokgnuyorum. 

J - Enarumda ilk trenin rJtmdan s• ~ hilyilk talt. 4 - fııı lnml &lkqbyan 
köJlülerdea 1ılr s n11> bir laluyonda 

rlnei selmit J&r11 atlan •lbi IOD hD:_ l 
la ıı:_.ta ve bir laraflan da hay -
kınnafa başladı. 1lafmu ılı41'rıya çıka
rınca Enurumu karşımda buldum. 

Yeni evler .. Şehrin içi.. İstasyon.. 
Binlerce halk •. Allr.ıolar .. Nutulılar •• 
Kordeli. kesmesi .. Lokomotlfierin hep 
bir ağızdan Türk ltçls.inin zafe.rini i
lin edişleri, keskin düdiaklerl .. Niha
yet En:o.rumu:n yeni istasyonu .. Ziya
fetler .. Yine nutuklar. 

fç trenn &'etlrdf misafirler, da. -
vetlller tarihi şehre dafıJı:rken, şe -
birliler ve kOylüler de trenlere doldu
lar, 

İlıUyar kadınların. erkeklerin, ceno 
kö} lülerin eşeklerini, beygirlerini is
tasyon kenarına bırakarak trene k°'
maJarı görülecek bir manzara idi. 

Lokomotiften ba~Jıyarak en son va
l'Ona kadar sevgUblnf' kavuşmuş ii -
ııklar &"lbl demirleri okfuyorlar, sevi
yorlar. Bu eanada dudaklarından dö
kUJen tu iki kelime mukaddes bir 
he7ecanm ifadesi hallndf' ti kulak -
Jarıml.Za kadar 1reJiyor. 

- Yaş.a.sın Cumhurh·et.. 
- Hamdolsun bunu ı;österene .. 

- Var obun büyüklerlmiı .. 
Onlar bu mukadd~ tevafı yapar

ken yanlarına ~kuldum. İhtiyar bir 
lıöylü vaı-onuu mıtündekl İnönünün 
vttizesinl co .. teren levhayı ok uyor
du. Blrdenblrr kolundan tuttum. Bir 
yabancı côriinoe ürktü. Fakat yüzler
ce kilometre carpte de olsa kendi l'i
bi konqan, kendi cibi blMeden, ks-

s..ı.nı 111 lı:nlalılarunla daydum. Ar
tık inandım. 

Ah- Bu kulaklar, neler duydu ne
ler .• Fakat hamdot.ıın artık yalan 
dQmuyor. Riya işitmiyor. İnönünde 
askerılinL İsmet Paşanın sesini duy-

- dam. İzmirde Alalıirkün sesini duy
dum. Yüzünü &'Ördüm. Ondan sonra 
söyledikleri sözleri dinledim, Her ne 
d11Jıdumsa.., il.er ne lşittlrw;e doft'u çık
tı. 

Eskl r.ama.nda binblr yalandan 
bıkınııttık. Babamdan da Oyle duy -
dam. Yalanla ı, ne kadar yürii.r. Ni
hayeti malCım. 

Fllat doiru soıJe iş büyüyor. 
.Şimdi $U timendHerimlı:e bakar .. 

ken nt habrladım biliyor musunuz? 
Cihan harbinde Siva>la idik. Ordu -
dan emir ı;eldl. Erzuruma l'İdecettlk. 
Tam bir kolordu J'Ola ~tktık. Erzuru
ma an~a.lı üt: ayda ı;elebildik. 

Iöylii blraz durdu, sonra, . ordu: 
- Ne l'ÜD 'Dindlnb: trene. ne ı:aman 

l'eldiniz Erzur1DJ1a?. 

- Salı sünü akşam yemdlnl İs -
tanbuJda evde yedim. Sabah bhvaJ .. 
ttSını Ankarada yaptun. Çatşamba 

günü öfleye yakın Ankaradan kalk -
tık. Ak am Kayseride Jdik. Pertem
be sa.baht Siv:.ı.r.;ta, Öğleyin Diyarba
kırda. İkindi Keıilahta. Ak~am Erzin
canda. Cuma ~abahı da Erzurum. 

- ....... Gôxümle «örmeseydinı. ku
laiımla duymasaydım, elimle tut .. 
masaydım, bu anlatbfını masal zan
nedertllm. 

s 
Nahiye Müdürü 

Ol ak için 
NU. KET ERYAMAN (blanbal) 

- Nahiye mUdtirü olaak lthl ne 
glbl şart LWmdır!. 

- En u lise meT.unu olmalı. ica.p 

eder. 

MUSTAFA GÜNGÖR (İstanbul) 

_ İ.stanbulda kahve ücrf'Uert ba
aı y~rde ı kurllf,, ba&.1 yerde 100 para 
baıı 7erdc lQ kuruştur. Buna. bakan 
hangi makamdır?. 

- Bil lı:abll işle hiç kimse alikadar 
olmaa. Çünkü bu bir alı4vulş bıldir. 

İS!llAİL SADİ ( Ü•kiidar) 

- .MaJino mu JruvvetH Zı,.fried hat

tı mı! 

-Fransızlara ı;öre: Majino, Alman
lar &öre Siegfrled kuvvetHdir. Fa.kat 
bunların ltuvveli nlbayet fiddeUi 
muharebelerde a.nlaştlacalrhr. 

MUSTAFA NUILİ (Adana) 

- Muhasebat divanı iııalannı klın 
ııeçer1 

- Muba ebat divanı Halan BÜ -
yük Millet MecHsl tarafmdan setlllr. 

JllUSTAFA HULKİ (Kadıköy) 

- Boslaıreı ile Kadıköy anamda 
işlemekle olan lnmny ıuledlni art -
hrmak lmkinı :rolr mn'! 

- Bu tramvay lclatt!iniıt blleceil 
lşir. Tramvay idaresi lrunıı:rlan Iş
lellrkm tabii lium olan büllİD şari
lan da cö~önilnde tutar. 

Fotoğraf tahli ileri 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim oldugunuıu söyliyelim 

FERİT AKBAY (Ankara) 

Zelıl ve kayra.
yışlr bir tip. 
Dikkat ve inti

zama. fazla e -
heaımJyet ve
rir. Münakaşayı 
fllırlnl lı:abul 

elllrmeslnl çok 
sever. Aabnkir· 
dır. 

* SADIK ÜNSAL (Ankara) 

* 
Cevap yerdim: 

Hoş sohbet 

bir llp. Dllıkal
Ji ve ıı.ekldir. 

Arkad lriı kuv 
veUldir. Karar
larında sıiralll

dl~. Kolay ke
Jay verdlii söz
den dönmez. 
İntizamı Ç4tk se
ver. 

- Cümhuriyet eseri bir haklkalllr. 
Bizi bu baklk&le kavuşturan Alalürk 
ve Türk yurduna Türk ruhunu, Türk 
emeiini bir araya tophyan İnönüdür. 

Atatürk kalbimizde ve İsmet İnönü 
başımızda; alb okun rösterdlil izde 
yürüdükee bütiln masaııa.r birer ha ... 
kfkat olacak ve Türk yurdu her rün 
yeni bir esere kavuşacakhr. Babamız
dan harap halde a1d.ıiımız J'Urdu da 
evlitlarımııa bir cennet halinde tes .. 
Um edfyoruı. 

ZEKİ CEMAL 

Avrupada yırş,y an bu 480 m.ı}
yon insan üzerinde, kısa ve hula
sa halinde, bır tetkık yapmak 
faydadan hali değildir. Bu iıı&an
lar kimlerdir?. Nerelenle yaşar
lar?. Ne iş _ııorürler?. 

Nfüus Avrupan.ın her tarafı -
na mfu;~vi şekide taksim edilmiş 
de2ildir. Bazı yerleri ten~, ba:ı 
verleri kalabalıktır. Şimali şarkı.
deki toııdurelerde, Norver; ve Is
koçyanın yüksek olan yaylala -
rında ve a:.plarda kurak İspanya 
ya.ylalannda nüfw; azdır. _ 

Nüfus kesafetinin çok oldugu 
mmtakalarda şuralardır: 

Belçtkada kilometre murabbaı 
başlI\a 271, Felemenıkt4: 245, İn -
gilterenin bazı yerlerinde. 272 
insan düşer. Avrupanın m~ 
ve mahsul.dar ovaları iJ.e salıillen 
de kalaıl>alık ıruntakalar meyanın-
dadır. .. 

EV\oelce, Avrupa niiius.unun mu 
him bir kJ&mı köy !erde. zıraat mm 
takalannrla otururdu. Sanayi iler
ledikce, Jı.öy ]erden şıeıl:ıirlere doğ
ru göç b~M.ı. Bugün, haıii, g.e -
~:r- sanayi merkeıtlıerine 
doj(ru bu göç devam etmeftctedır. 

A vropanın nüfllliU billı116Sa, san 
140 sene içinde artmıştır. Mese
li, buıgüııkü 480 mil)"<Jn nüfusa 
muıkabil, 1800 ılında, Avrupa -
da, aru:ak 175 milyon ınsan yaşı
yordu. 

$irnalhler. A' r.:.:pa nuf unun 
yüzde otuzunu teşkil ederler 

E - LATİNLER, Avrupa nufu
sunun yüzde 27 sıni teŞkil eden 
bu cins, başlıca üç gnı1>a ayrıl ır: 
1 - FraMızlar, 2. - İspanyollar 
ve Portekizler, 3 - İ.alyanlar \'e 
Rumenler. 

Bu in.5an tiplerinden başka, Av 
rupada ayJmış bir hali:! bulu
n~ Sami kavünlenndE.'n y· udi
ler bulunur. Yunanl>J.ar ve Arna
vutlar da Elen t>pini temsil eder
ler. Avrupada ya.hudilerin !l"Cc
muu 9 milyon kadardır. Avrupa
da müslü.ınanların miktarı da 12 
mil.yon rad.desindcdir 
Diğer mTiletler hıristıyandır. 

Hıristiyanlardan 209 milyonu ka
toliktlr. 119 milyon kadan pro
testandır. 121 milıy-onu da ort.r 
dolaı!ur. 

Putperest olan, A vrupada bir 
miktar insan vardır ki, tunlar 
Laponlar ve Samuyet!'en!ir. 

Bu kıt' anın iııı;an taksimi ve va
ziyet; böyle olmakla beraıber, a
razifilni bu kadar insanı yaşata
cak. ıreç;ndirecek kadar zengin 
değilıdir. Avrupa, ihtiyaçlarının 
hemen en büyük k.ııs:ınııu hep, 
başka krt'alardan tedarik et.mi
ye ~burdur. 

Bıııgiinkii nüfus dahi Avrupa 
ya fa<zla gelirlten, ist.ikbaJde.ki 
hal ne alacalı:? Çünkü, Avrupa 
nüfusu. her yıl mütemadiyen art
makta ve eksilmemelı.'lıedir. 19 =
cu aıırm başı ve oııtaları gibi, 
arta, diğer kıt'alanla da muha
cir kabul eden mmtablar ÇQk 
d~. Büyük tıicre~er nihayet 
'bulmuştur. 

Avrupan.ın, bu nolı.tadan, Bu
gün&ü hali ve istiktıaltleki vazi
yeti. hakilı.aten dikkatle tel.kike 
değer bir mevzudur. Avrupa me
selesi. dünya buhranı. son harp, 
bütün bunlar, Avrupanın gittik
çe artan nüius davaoıma ırca edi
lebilir. 

On dokuzuncu asırda baışl.a<Yom 
bu nüfus ar\J'iI, Avrupadan_ diıj\er 
kıt'alara göç htıdisesını dugurdu. 
1914 ci.ban harbinden evvel, Av
ruoadan muıhtelif kıt'alara, hr:r 
yıl bir buçuk mijyon insan goc; 
ed;rdi. Bu muhacirler daha zi-
yade Amerika. Avustura~a ve • N 1 s·· 1 d"I 
Afrlkaya giderlerdi. Bugun, bu e er OY e } er 
kıt'alarda yerleşmiş bulunan mil
yonlarca Avrupalı, 19 uncu ~ır
da giden mooacıı-lerdır · Bu ı~ 

]ar bir buçuk asırdanlıerı, san , 1 . 
saydığımız kıt'ala~ yer eşmış, 
oralarda, şehirler vucude getı.r
miş sanayi merkezı tesıs etrnış, 
k. çÜk Avrupalar kurmw; bulu
n~yorlar. Amerika, Asya, Afri
ka. ve Okyan06yada vücude gelen 
bu mühaceretler neticesi Av~p~~ 
lı mınta.kalarda, hakinı olan. kultu 
rün buralara gelen muhacırle -
rın.' ilk çıktıkları memleketin kül 
türünün ayni olduğunu soylemı
ye lüzum var mı?. 
Diğer kıt'alarda kuru:lmu bu 

küçük Avrupalar, asıl Avrupaya 
servet, madde. zengınlik akıtan 
birer memba olmuştur. 
Avrupaıda yaışıyan insanları 

ırk ve cins itibarile bir tasnife ta
bi tutmak oldukça mü.şküldür. 
Çünkü. Avrupalılar ÇQk karış -
mışl'.ardır. Muayyen tipler pek az
dır. Bununla beraber bell!h"ş~ı 
dört katag<>riye ayırmak mumkun 
dür., 
A- TÜRKLER, Avrupanın 

şimalinde, şarkında, ortasın -
da ve cenubu ~arkisiıııde bu~.u
nurlar. Türaler, Avrupa nu -
fus\l'l\un yüııde onunu teşkil eder
ler. Aslen Türk ırkıııda-n olda - ı 
kıJnu söylediğiımi• !U6anlar şun-
lardır: 

Finlandiyalılar, Eston·yalılar, 

(Ba · tarafı 4 üncü sayfada) 

kelia ııweı;l.iji'rıl aullaklı:alı. ki idame 
eUlrettklerdlr. 

TE~ıPS'İN llAljllAZISI 
KONTE DE SHAMBRUN 

A vrupa'ııın Jıan;ık Almıinde en 
mühim rolü oynayanlardan birln.i ka-
der yere &ermiştir .. Mustafa Kemal, 
eallaoan süliılelerini devlrditi debdc-
beli ve z.ıilim sultanların sarayı olan 
Dolmabahçede ölmüştür. Fak rliği, 
§ere.f ve zaferi tanımış olan, an'anele
ri yıkmış ve dağınık bir imparatorlu

iun harabelerı üstundc milh bir dev
let, Türkiye Cumhunyeti'ru kurmus 
olan bu adam'ın lhtizan esanasında 
ne habralar resını geçit yaptı. İstan .. 
bul'da artık re.smt nevbagerler yok-
tur, fakat gözleri yaşlı bir millet 
O'nun tabutu başında bekliyor. 

Atatürk"ün ölümiı, herkeste hay
ran Jık uyandıran Türkiye fı;ln azim 
bir zıya~ır. O'oun kahramanııtı ve 
dehlı.sı o memleketin lstiklil.linl yarat
mış ve kalkt'lmasını temin etmişti. 

Bu zıya, Fransa için de çok acıklıdır. 

Bu ölüm ıahsan bende çok büyük 
bir teessür hasıl etmiştir. Atık.arada 

elçi bulunduğum günlerde, c zaman 
adı Gazi ~{ustafa Kemal olan, o bü-
7iik zatla sıks.ık lemas imkAnmı bul
nıuştum. Aramızda samln1t ve kalbi 
bir sevgi basıl olmuı1tu. O'na kaqı 
hayranlık ve •--·ııi besliyordllI!l-
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TARIHl YATIN iÇiNDE 

Savarona ·yatında 
Neler Görülebilir? 

(Bat r.raa 1 bici .,ada) 
tçi kırmızı mayi dolu ufak bir 
cam tüp mevcuttur. Bır, umumi
ye':Je tavana asılı durur. Bulun
duğu yerdeki hararet 45 derece
yi bulunca cam kırılır. O anda 
da fbu tabloda kırmızı ıbir ışık yu
vadağı belirir. Gider, hangi nü
marada yang.n b&Şl~ıcı varsa 
onwı. numaruını avdınhıtır. Ay
ni zamanda -geminin alnnn işa
retini de harekete getirir. 

Sürvari bunu duyunca ve gö
ıunc, hemen müdaıhale eder. ~ura 
dak1 vaJ:fı çevirmekle evvdiı o 
kısmın demır kapılan otoma:tik
man kapanır. Soll:t'a su ikinci ma
nivelayı ta.hrik edince itfa va
srtalan faalıyete ~eçer, 

Savaronr..<la üç türiü yangın 
söndürme vas.tası mevcuttur. Bun 
lar ya teker teker veya hep bir
likte kul.ianılır: 

1 - 400 li'bre tazyik altında is
timale hazır su. 

2 - Minımak.s: ateşi kum dö
kerek söndürme tıertibatL 

3 - Oksit dö karbon tüpleri.. 
Yangını müvellidilhumuzası& bı
rakarak söndüren kimyevi va
sıta. 

Ve .. Oksit dö karıbon deposun
da ıher zaman için 10 ton oksit 
ku-lanmağa hazır !bulunur. 

• • • 
Savaronayı yaptıran Amerika

h m.i:l'yarder Mis, kollfK>ra çok iti
na etmiş yahut ettirmiş. 

Ayni zamanda antika merak
lısı olan Bayan rahatı için para 
sarf etmeden çekinmem.iş. mera -
kının taıtmini ıçin de dünyanın 
ıParasını hareamıış, her salona ta
rihi kıymed büyük bir çeşit mob
le döşetmiş. 

Savaronarun ust güvertesinde
ki sıra sa.ıon.arı gezıyoruz. 3ü -
vari Sait Kaptan onumuze düş
muş, her gbze çarpacak eşyayı 
işaret ediyor, sonra talakatle an
latıyor. 

Bn.ş sailon geminin en geniş sa
lonu .. Burası yemek sa.umu vazi
fesini 'de görüyor. Salonun. orta
sında Louıs XV. bir masa, etra -
fında da 12 sandalye üe iki kol
tuk var. Bu masa, 15 inci Lüinin 
bızzat kullandığı yemek masası, 
aandalyelerde onun .teferrüatı i
miş. 

Salonda mükellef bir şömine 
ile muazzam oir de höpar.iÖr ııö
ze çarpıyor. Sait kaptan köfede, 
üstü demetlerle süaliı bir kommo
di :işaret etti. &Di'llttı: 

- Hakiki Venediktir. Antika 
bir şey_ Sonra şu siyah etajer de 
ornınal şınvadır. 

~iz, mobleJıeri hayran ıba:k:ıışla
rımızla M.ızerken inışaıye müte -
haasısı Semsi ve Remzi de ~on 
lıombozlannı. köşe çatmalannı 
e1 erile voklıyarak muayene edi
yorlar. ~aatın fıeıvkaladellğine 
imrenırniş birer insan tavrile baş
larını sallıyorlardı 

Bu salon bi.ışık, salon, daha 
ufarak fJlka.t daha mükellef dö -
şeli ve mubut bir oda, Duvarla
rında kıtap vıtr1n erı, yazı ma -
sası ortada bir de mükemmel ve 
modern bır masa var. &it kap
tan ızah etti: 
-Geminın oyun ve mütalea sa-

lonu .. 
Sonra duvarda, yontma ağaç

tan bir Qerçevenin ortasında altı 
kırık ya'ı.dızlı ıbır şampanya şi 
~inin taşını işaret etü: 

Gemı. denıze ındırildiği gün 
kınlan ~ampanya şişesinin başı ... 

Hepimiz bu şişe parças:.nı mu
ayene ettik. Evvelıce tahta çerçe
venm ahında altın hurufatla şun
a.ar yazılı: 28Şubat 1931 ... 

Salonun çepeçevre duvarlarını 
kaplıyan vitrinlerde 1500 den faz
la kıymeUi kitap mn.:utmuş .. A
lalı yukarı her ihtiyacuu bqı
lıyacak kiiçü.k mikyasta bir kü
tüphane bu ..• 
İçiçe ReÇilen salonlan, her sa

lon kapJBında yeni bir hayranhla 
kapt}arak sevrediyor, geziy~.r, d?-
1a.şıyoruz. Kıç "1lvertede su~arı 
ıbizı lleminln kıç kepçe (1) sme 
,götürdü. 7 metre ıbuy ve 2,5 met
re enindeki kepçenin üzerindeki 
ber nda kaldırttı. Altından çı -
k n düimelı bir m~in minder 
döşemesini ~sterdi. llAve etti: 

E lerınizle yoklayın .. Ne kadar 
yumuşak olduğunu göreceksiniz! 

Swarinin dedı:ğini yaptık .. Kuş 
tüyü yastılclan katı savdıracak 
yumuşaklıktaki bu minderin ne
ve yaradığını anlamamıştım. Sor ... 
dum• 

- Bu niçin buraya konulmuş 
kaptan? Başka gemilerde hiç 
rası~.cdim buna! 

Sait kaptan guıdü: 
- Hiçbir yat ıbu kadar istira -

bat vasıtasını ve kolay lığı bir a
raya tıoplıyacak şekilde yapılma-

dığı için raıStlamaını.ş olacaksı -
~. Bu, yat sahibinin sıcak güır 
lertle banyodan sonra burada u
zanıp istirahat etmesi için yapıl
m~ bir konfor vasıtası ... 

Yürüdük! ... 
• • • 

--~ ·-- ., .. 

Atatürkü Kaybet
tiğimiz Gün 

Yildllnomo ıonısılaetnı 

Çanakkalede 
Kahraman 

Atatürk 

Büyük Matemimiz 
Ebedi Şefimiz Ata

türk'ün Hayab 

nrd'la Delmallüte7• ......,. .... 

zuruma. Sivua. eonn Ankaraya 
gelir, her gittiği yenie kon«reler 
toplar, teşkilat yaı»ar. Menıle
k-etin istiklili, kurıulq filainl 
ya var. 

Anadoluda milU bir ayaklan
ma olnK.qtur. Türk mllleU. bü
yük bir dönüm ool:tasındadır. Ya 
zafer. va ölüm ..• Bu en nazik, ta· 
rih ve tali önünde. Mwt..afa Ke
mal a.zim ve iradenin tim::ali, bır 
kudret ve kudret kayn~ıdır. 
Mımtafa Kemal, kurtuluş sava

~ına başlarken, yeni bir devlet 
kurarak ır.emleket müdafaasını 
meşru bir nizam ve disiplliı çer
çevesi içine almıştır. 23 nisan 
19'l0 de Ankarada ilk l4illet Mec
lisi toplandı. Teşekkül -eden dev-
le' in adı, Türkıye Büyuk Millet 
Meclıai hükiimetidir. Devlet Rei
si Mustafa Kemaldir. 

Yer yer, milli kuvvetle taazzuv 
etmiş, düşmanlarla muharebeler 
çoktan ba~laınış•ır. Bir taraftan 
yeni devletin teskıI.atı bir tar.1· 
tan milli ordunun noksanlan te
mamlanmaktadır. Butun istikW 
harbi devamınca. Mustafa Ke -
mal. bqkumandandır. c.ephe -
ieı' geniş ve müteadıdittir. Her 
cepheye yıld:nm hızile yetışil-

mektedir. Kurtuluş haıbimiz bat
tanbaea bir destandır. 1922 yıh 
aıd>alıarmda. vatanın. butün 
dU§manlardan temizlendilinl, 
Türk ordulunun, tarihte etme te
udüf edilmez. emsalsiz bir za
fer kazandıklarını görün.iz. 30 a-
ğuskıs ~kumandanlık meydan 
muharebesi, dünya askerlik tarh
leri içiınde, şaheser bir imha har
bidir. Bu harıbl yapan kafa Mus
tafa Kemalm kafasıdır. 
Düşmanlann bulun ümitleri 

suya düşmtiştur. Türk milleti, ıs
ti.k.illmı tekrar kazanmış, kuvvet 
ve kudretini, dünyaya bir daha 
isbat etmı,stır. Yeni. zinde bır 

devlet kurulmuştur. 24 temmuz 
192-1 te Lozanda, şerefli bır sulh 
yaplmurtır. Garp ceplıeısi ku -
mandam kahraman İsmet Paşa. 
Lozanda, ne büyük bir diploma& 
oldutunu da gösteııniştir. 

Daha aonra. inkıliplar, bırl>l
rini takip ediyor. 3uanat, yıkıl-
mJıŞ, h.Wfet ika ec:lilmi4tir. 29 bi
rinciteşrin 1923 te Cumhurıyet 
ilin edilm11tır. İlk Cumhwnill 
Mustafa Kemaldir. 

Atatürk, 15 Cumhuriyet yıla 
idrak etmiştir. Bu 15 eene. Türk 
milletinJD kalkınma devridir. 

lıılilııetin b•nda. hiç- durma
dan, geoeli, gündüzlü çalıtarı A -
tati1rt. Tilrk fttamnı, muvaffa
Jayetlerden munffakıyeıtleft lrot-
tunnu.t. ~nl hamleler, inkıllplar, 
vücude getirmiş, saltanattan bir 
harabe olarak devredilen vatan 
mes'ut bir Türk yurdu haline P
tirilmi$ir. 

Atatürk, Ade bir kuTtam, bir 
büyük insan, eşsiz bir kumend~ 
Türk milletilıin F.bedl Şefi delil· 
dir. AtatürC bütün dünyamn haJ 
ran olduıu. tmanlıı:n fnkinde 
bir kuvvet ve irade ümlalüir. A· 
tamızı lar.Jbettilimiz için YM 
tutuyoruz, alkyoruz. Faka~ o -
nun arkamıdan bütün dünya at-
ladı. Ona herkes acıdı. Cimkil. 
o, 8C•nımyacak bir insan değil -
dL Dünya., bir daıha, böyle bir !Do 
eanı nasıl ve ne zaman yetiftif&. 
eek? .. 
B~n matem g-lnümümür. A· 

ıtatürkü anıyoruz. Onun mine'Yl 
huzurunda mim:et ve şükranla 
eiillyonız. Hepimizi, JOktan var 
edıeD, bizi yap\an Atatürlatür. 

USATnnl 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA, NEVRALJi, KIRIKLIK ve bütün ağrılarınııı derhal keser 

DiKAKT: Gripin kutularının Üzerinde resimde gördüğünüz şekilde 
kabartma pullar ilave edilmiştir. 

Her yerde ısrarla pullu Kutuları isteyiniz ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 
, .. . ~ ~. •, . , ' 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 

Mlkdan 
Muhammen B 
Lira Konıt 

% 7,5 Temlnalı 
LJra Kuruı 

Ekslltme 
cünü tekli saati 

ıteç1na 4000 kgr. 2200 00 165 00 20/XI/39 Paz. 15 
Kalın çivili b7ıl rapit 1500 met. l sif 
ince • • > 1500 met. 1 > 4075 50 305 66 27/Xl/39 Paz. 16 

ı - Şarb:ıame ve emvcut nümuneleri mucibince yukarıda yazılı iki kalem malzeme hizalarında ;yazılı gün ve 
,aatıerde pazarlıkla satın alınacaktır. 

IJ - .Muhmmen bedelleri, muvakkat teminatları yukarıda yazılıdır. 
m - Şartname ve nümuneler hergün sözü ıeçen şubeden para.sız alınabilir. 

IV - İsteltlllerln pazarlık için tayin edilen iün ve saatlerde % 7,5 güvenme parnlarile birlikte mezkOr koınlsyo-
u celmeleri ilin olunur. (9151) 

1 - 27 /X/939 tarlhlnde talip zubur etmediğinden eksiltmesi yapılamıyan 
(40.000) tabaka alüminyum kağıdı ek iltmesi (10) gün temdit edllmiştir. 

Il - Eksiltme 20/XI/939 Pazartesi günü saat 16 da Kaba taşta levazun J 

ve mübayaat ıubesindeki al.un komisyonunda yapılacağı illin olunur. (9386) 

Bayramda Yalnız 

Kızılay Gazetesi 
Çıkacak:t:ır 

llAn larınızı vermekle hem kendinize ve hem 
de KIZILAYA yardım etmit olacaksınız. 

MÜ RAC AA T YE R LER İ: 
istanbulda. Postane ka.rşı.!'1.Dda -Kızılay satış Bürosu Telefon: 22653 
İs&anbulda, Postane Arka.undaki sokak (Ankara Caddesi Kö1esi) 

İllncılıl< Kolleldlf Şirketi, Telefon: 20094 - 95 

GUmrUk Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
ı - Erkek kolcular için 306 takım elbise ve kasketle 20 kadın kolcu man

to ve kasketinin 11/11/939 Cumartesi günü saat 10.30 da açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Tasarlanan tutan 4950 lira ve ilk teminatı 372 liradır. 
3 - Şartname ve nümune komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ille teminat makbuzları ve kanun! vesl

kalarile birlikte Galata Rıhtım caddesi Velialemdar han ikinci kattaki ko-
misyona gelmeleri. c8899> 

Şeker Bayramın Tadı ~ 
HAC I BE K iR-, 

Şekeri ile daha cüze! çıkar. 

B ir buçuk yıldan beri devam edenn \'e her iştirak ettiil enternasyonal 
serl'ilerde dalma birlnclllil ka~anaak dünyaya dalma blı'inclJil kaza· 
narak d ünyaya nam veren: 

ALİ MUHİDDiN HACI BEKiR 
Bahçekapı merkez mafazastle Beyoflo, Karaköy, Kadıköy Şubeleri-

J.IAZRET/ 

MUMA r 
Yazan: Ziya Şakir 
(Clhat) emri üzerine, din düş

manları ile ilk defa olaorak harbe 
girişen bu ilk kam askeri ara
sında (Saarlibni Ebi Vakkas) da 
bulunuyordu. Bu zat, t.arihi bir 
i:ıadise yarattı. İslam harbinin 
ilk okunu o attı. 

Müslüman askerleri o kadar bü
yük cesaret ve nervasızlık gös -
k>n::liler ki, Kureyşliier bunların 
arkalarında büyük bir kuvvet bu
}Ulldui(unu sandıJar. Küçük bir 
mukavemetten sonra, 'birdenbire 
dağıla.Tak ka.;mıy a bi!.$ladılar. 

iHatta. karvanın eGvaları.ndan bir 
kısmını bile harp yennde bıraktı
lar. 

Müfreze kumaııdanı (lJlbeyde), 
dıı.wıanı ta.kip için Resulü Ekrem
den emir aJmamı.ştı. Buna bina
en, kaçanlan takip etmedı. Sade-

Tefrika : 78 
ce d,üşmanların terkettiklert mal 
ve e!ı"a~arı iğtinam etmekle ikti
fa eyledi. 

Bundan evvelki iki (Gaza) gi
bi, bu 3irye de faydalı bir şekil
de neticelendı. 

DİGER (GAZVE) ve (SİRYE)LER 
Ebüolhilin idaresı altıaıda bir 

afilenin (Şam) dan avdet etti
ği haber alındı. Resulü Ekrem, 
(Hamza) nın maiyetine lbir mik
tar asker vererek, bu kafile ile 
harbe yolladı. 

Kafi.le, sahil yolunu takip ede
rek Mekkeye yakJ<l.$mL\l(ı. Ham
za, süratle hareket ederek Mek
kelilerle karştl~tı ve derhal, 
!ha~be hazırlandı. Fakat <bu .kıafi
[cnin içinde, (Mecdi bin Amir) 
vardı. Bu zat (Ha:lü) (ya.ıı.ı, ne 
n:. şriklerc ve ne de müslimlere 

~------------
Üskiıdar Hukuk Hii.klmlitinden: 

Mehmet kızı Kadrıycnin kocası 

Pa§8balıçede Tombala sokağında 4 
Numarada Kazım oğlu Salih aleyhine 
açtığı boşanma davasından dolayı 

müddeialeyhe tebliğ için gönderilen 
istida sureti müddeialeyhin üç ay ev
vel semti meçhule gittigi cihetle bi
lA tebliğ iade kılınmış ve ikametga
hı meçhul olan Salip hakkında il:inen 
tebligat icrasına karar verilerek da -
ve istidası sureti ve 3/1/939 Çarşamba 
saat 10 na daveti mut.azammın da -
veliye varakası mahkeme divanha -
nesine talik edilmiş olduğundan 20 ı 

gün zarfında dava arzuhaline cevap 
vern1ek ve yevmi muayyenede müd
deialeyh Salih emahkemeye g Jmek 
üzere uanı keyfiyet olunur. (21767) 

İstanbul Asllye İkinci Ticaret 1"1ah
kemesi..nden: 

Ziraat Bankası İstanbul şubesi ta
rafından Yedikulede Kazlıçeşmcde 

Dcbbağ Birinci C. ve Debbağ Hacı 

Hakkı oglu Salih Zihni aleyhine bir 
kıt'a senete müstenid~n (750) lira 
ile 367 kuruş protesto masrafının fa
iz komisyon iıcretı vekaleti ve ma
sarlii muhakcınenin tahsiline müte -
daır açılan davanın cereyan eden mu
hakemesi neticesinde: 

Mahkcmecet müddcabih (750) li
ra 13 kuruşun müddeaaleyhden tah
sililc müddeiye veriln1esine, mahk.0-
munbihe dava arzuhalinin kaydı ta
rihi olan l3 Teş. evvel 939 tarihinden 
itibaren % 5 faiz yürütülmesine ve 
% 1 nin sülüsü nisbetinde komisyon 
ilüvesine, davacı vekili için mahkO.
munbihin % 5 nisbetinde vekillet üc
reti taktirine ve mesarifi ınuhakeme
nin müddeaa1eyhe tahmi1inc ittifakla 
kabili temyiz olmak ilzerc 6/ı0/939 
tarihinde karar verilip mi.ıddei ve -
kjlinc tefhim kılınmasına binaen i.$bu 
kararın müddeaaleyhin ikametgfıhı -
nın meçhuliyetine binaen müttehaz 
karar mucibince ilfın yolile kendisi -
ne tebliğine ve tarihi ilfuıdan itiba
ren kanuni müddet zarfında temyizi 
dava temediği takdirde hükmün kat
iyet kesbedeceği tebliğ makamına 

ka.ım olmak üzere nan olunur 
(21757) 

husumet gö.s~ermemeyı ahdeden 
zumreye mensup) o.an.ardandı. 

Mecdi, derhal ara}·a girdi, Bü
yük bır taluk.at!e rica ederek iki 
ı.arai: da birllıirine h ücuımdan 
vazgeçinli. 

Kiirvanda bulunan silitlılılann 
adedi üç yüzü tecavüz ettiği hal
de, Müslümanların adedi, o:uz 
ve yahut kırk neferden ibaretti. 
Bu kadar küçük lbir kuvvetin kar
şısında, Kureyşlilerin silaha 
davranmıyarak sulhü kabul et
meleri, muhim bir keyfiyetli. Ni
tekim, (Hamza) Medineye av -
det ederek Sirvenin neticesini 
lksulü Ekreme nakletti_ği za -
man, kendisine karşı büyük bir 
memnuniyet gösterildi. Bu su -
retle Resulü Ekrem (3ulh) ta -
raf!arı olduğunu bir daha is -
bat etti. 

İLK KANLI HARP 

Hicretin ikinci senesinin orta
larına kadar, müşriklerle, mühim 
bir harp vukubulınamakla ibera
ber Müslümanlann mevcudiyeti, 
dikkate şayan bir unsur ıhaline 
ıı:clm iştı. 

Üsküdar icra memurlufundan: 
Onnik Veledi Apik Bilezikçi: Ga

lata Mumhane caddesinde 125 No. 
Rus manastırı apartımanında mukim, 
iken halen ikametg5.hı meçhul. 
Kadıköyünde Feneryolunda Bağ -

dat caddesinde 176 No. llarant l\'Ia -
navyan vekili avukat Doktor Suat 
Tahsin Ti.ırk tarafından vaki takip 
talebi üzerine 8000 sekiz bin liranın 
faiz ve ücreti vekalet ve icra mas -
ra.flnrile birlikte ödenmesi hakkında 
nanuruza çıkarılan ödeme emrinin i
kaınctgiıhınızın meçhuliyeti beyanile 
mübaşir tarafından bihl tebliğ iadesi 
üzerine icra hakimliğince iki ay mtid
detle ilAnen tebliğat ifasına karar ve
rilmiştir. İşbu iliının neşri tarihin -
den itibaren iki ay zarfında borcu ö
demeniz, borcun bir kısnuna veya a
lacaklının takibat icrası hakkına bir 

KAŞELERi 
BAŞ, DİŞ afrılarını, ROMATİZMA 
sancılarını, SİNİR rahatsızlık larını 

DERHAL reçlrlr. 
G r ip, Nar' , 

GRİP. NEZLE ve Soiuk Algınlıtma 
kartı m üesair ili.çdır , 

İcabında günde 1 - 3 kaşe alınır. 
Her eczahanede bulunur. 

Sıhhat Vek&letlnin resmi müsaadesi
nJ habdlr. 

ŞEHİ 
. .ı 

TIYA R.JSU 
A tatUrk'Un Ö · 

liim yıldönü• ~İ ~jiui'J[ 
mü münase· ~\1!1,,~l;,~ı 
betile T 1 yat· ' " 
rolarımız kapalıdır. 

itirazınız varsa yine bu müddet zar -
tında istida ile veya si!ahcn bildir -
meniz, aksi takdirde müddetin hita -
mından sonra hakkınızda cebri icra 
yapılacağı merciin 6/11/939 tarihli 
kararına istinaden tebliğ makamına 

kaim olmak üzere il.An olwmr. 
(2ı734) 

Devlet Deniz.ıoııan U. Müdürlüğünden 1 
Münakaltı.t VekAletince yapılan il3nla 15 Tesrinievvel 939 ve bilfihara İda

remizce yapılan iletnıa da 31 Tesrinievvcl 939 tarihine kadar kabul edilece
ği bildirilmis olan, İngiltercye ısmarlanacak gemiler hakkındaki tekliflerin 
kabul müddetinin 30 ·re~rinisani 939 tarihine kadar temdit edildigi ilfrn olunur. 

(9262) 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten ıonra günde 3 defa muntazam·ın dişlerinizi fırçalayınız 

Kureyş reisleri, günden güne 
kuvvetienen İslamiyete karşı bü
yük bir kin ve gayz •besliyorlardı. 
Ve malik oldukları ekseriyet 
kuvvetine nazaran, Müslüman -
!ara faik bir mevkide bulunuyor
lanl!. Böyle olmalda beraber, yi
ne ehli İsliım üzerine atılmıya ce
saret edemiyorlardı. Çünkü (A
li), (Hamza), (Ömer), (Af>bas) 
ve saiTI: gibi, kahramanlıkları bü
tün o muhitte tanının~ o1an ze
vat, Resulü Ekrem'in etrafında 
ibulunuyorlardı. 

Ayni zamanda Müslümanlar, 
ibütün o muhitte büyük ilıir seın
lla ti kazamyorlardı, Yapılan (garz
ve ve (Sirye) !ere nazaran ar -
tık İslam kuvveti etrafa tecavüz 
edecek derecede kuvvet v ecesa
ret ibuldugu ihalde, İslfüıı'l.ar ken
dilerine fenalık etmek istiyen -
!erden bil.$ka hiçbir kimı;eye ve 
hiçbir kuvvete karşı mütecaviz, 
ve mutaarnz bir vaziyet a1mıyor
lar .. büyük bir siikfuı ve itidal ile 
hareket ediyorlardı. 

Henüz, iki taraftan da kan dö
külmemişti. Fakat, artık Kureyş
IJ.ilerin İslamlara olan husumetle-

ri de son hadde gelm~ti. Ve bÜn
dan dolayı da, Mekkelileıin bü
vük bir kuvvet hazırlıyarak Me
dine üzerine hücum edeceklerine 
dair bazı rivayetler işitilmişti. 

Resulü Ekrem Efendimiz, ıbu 
şayiaların ne dereceye kadar doğ
ru olup olmadığını anlamak .. ve 
şayet böyle .bir taarruz vulrubu
Jursa, derhal karşı koymak için, 
Mekke istikametine doğru bir 
kuvvet göndermek istedi. Hala
zadelcıi (Abdullah) ı ıbu vazife
ye merrı,ur etti. 

Fakat, bu mesele etrafın.da, ke
tumj;:et gOOteımek icap ediyordu. 
Çünkü Resulü Ekrem, düşmanca.-
8\ISlaına hiçbi şey sezdimek iste
miyordu. Buına binaen, gerek Ab
dul'lıııha ve gerek ona refakat ede
cek eshaba, nereye gidecekleri 
bildirilmedi. Sadece, A:bdulla -
hın eline kapalı ibir emirname ve
rildi Abdullah, maiyetindclti'ler
le beraber Medlneden çıkıp ta iki 
konak mesafe katettikten sonra 
bu emirnl!meyi açııp okuyarak va
rı:üesini öğrenecekti. 

Kendisine ilk defa olarak (E
miriilmüminin) Unvanı verilen 

Elazığ Nafıa Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usulile eksiltme i lanı 

1 - 22940 lira 50 kuruş bedeli keşifli Elazığda (80) yataklı meml 
hastanesi elektrik tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştu. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak ıunlardır 
Bayındırlık genel şartnamesi. 
Fennl şartname. 
Eksiltme şartnamesi, 
Hu!Asai keşif. 
Mukavelename. 
İstekliler bu şartname ve evrakı v11Ayet Nafıa Müdürlüğüne ve Na!ın 

kAleti yapı ve imar reisligi tesisat bürosunda görebilirler. 
3 - Eksiltme 22/11/939 Çarşamba günü saat 15 de Eliftzığ Nafıa Müdürl 

lü odasında müteşekkil arttırma eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek: içın ısteklilerin 1721 lira muvakkat teıo 

vermeleri bundan başka aşağıdaki vesikaları getirmeleri lAzımdrr. 
A - 15000 lira kıymetinde elektrik işleri yaptığına dair vesika. 
B - ElAzığ vilayetinden alınmış ehliyet vesikası. 
D - İnşaat müddetince işbaşında diploma1ı bir mühendis veya fen 

muru bulunduracağına dair taahhütname. 
5 - Teklif mektupliın yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir s 

evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
gönderilecek mektupla üçüncü mndde1e yazılı saatte gelmiş bulunmalı 

Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. c928 

TAKViM ve HAVA 

10 İKİNCİTEŞRL'< 1939 
CUMA 

11 lncl ay Gün: 314 B. Teşrin: 28 
Hlcri: 1858 Rumi; 1355 
Ramazan: Z8 Kasım: 3 

Güneş: 6.39 Akşam: 14.40 
Öfle: 11.58 Yatsı: 18.30 

İmsak: İkindi: 5.00 1 -
14.40 

.__ HAVA VAZİYETİ 

Yeşllküy, meteoroloji istasyonun 
dan alınan malümata nazaran, hava 
yurdun cenup dotusu bolgeteri ile ı 

Akdeuizln şark k ıs ımlarında kapah ve 
yağ1Şh, Eğenin cenup k ısımlarında az 
b ulutlu, diğer bölcelerde um.umtyei -
le bulutlu \'e m evzll yağışlı ıeçmı,. 

rüzgarlar şimali istlkametten, cenup 
ve garbi bölgelerde kuvvetlice, diğer 

bölgelerde orta kuvvette, Ege deniz 
il şarki Akdenizde fırtına şeklinde es
miştir. 

D11n İstanbulda bava kapalı ve 
mevzii yafışh geçmiş, rüzıilr tim.ali 
prklden saniyede 4. - 6 metre hızla 

esmlşUr. Saal 14 de bava tazylltl 
1027,6 mlllba.r idi. Sühunet en yük~ 
sek 15,0 ve en dıi.şilk 8,0 saotl&Tal 
kaydedUmlşllr. 

.._ Çocuk Hekimi -
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
T aksim - Talimhane 

Palas No. t 
Telefon: 40127 

•Ullunl Mümessili ve Neşriyat Dl .. 
rektörü: A. Naci, Basildığı Yer: 

Son 'l'elgraf Basunevı, 

Alltullah, Resulü Ekremin bu em
rini aynen üa etti. Medineden ha
reketinin ikinci günü, emirna -
meyi açtığı zaman vazüesinin, 
(Ba.tnı Nahle) ye kadar giderek 
oraclrul geçecek olan Kureyş ka
filesini tarassut etmekten ]baret 
olduğunu öğrendi. 

Abdullah, denhal eınrolun&D 
yere gitti. Ve i.call eden tertiba
tı a:I:arak ıbekledi. Birka.; gün son
ra, zengin ıbir ticaret kafilesinin 
gelmekte olduğunu öğrendi. 

Kafile, kalabalıktı. Ve iıçlerin
de, Kureyşin belli~ erkanın -
dan bir talwn adamlar da var
dı... Aptiı.uaıı. ile diğer eshall, 
bu fırsatı ka.;ınnak istemediler. 
Mahirane bir manevra ile, ıbu kar
vanı vunnıya karar verdiler. Ve 
derhal, o kafilenin kxınak vere -
ceği yere inerek, orada bekledi
ler. 
Kureyş lolrvanı, müslümanlan 

görünce şiiphekmdiler. Ne suret
lıe hareket ederekılerine dair te
reddüde diiııtüler. Fakat Müslü
manlardan bazıları kilrvaındaki
rerin nezdine gittiler. 

(Arkası var) 

Gayrimenkul Satışı 
Beyoflu Sulh l\lahkemeleri Başk · 

tipllğinden: 

Karamanoğ,lu Nıkotakı ıle l\lelpon1e· 
ni Kovasın şayıan ve ıni..ışlereken mı 

tasarrı.f bulundukları GaJ.atada Kema 
ke~ Musta!apaşa mahallesınde Havya 
hanı sokagında ehkı 11 3, 5, 5 mi.ıke 
rer yeni 9 illi 11/2, 9, 11 numarat 
ve altmış beş metre murabba sah 
üzerine mebni olup altıuda bir di..ık 

kftnı, bodrum katınua komüı·lük v 
kalorifer dairesını ve fevkani dör 
katta mermer merdivenle çıkııan u ... 
çer oda ile birer haladan ve nıozni 
merdivenle çıkılan son katta ikı o 
da ile bir taraçayı muştemll olup 
muntazam ve tam kagır bulunan v 
tamaını yirmı bın lira kıymeti m\.iı -
hamminesinde Hıdıroğlu namıle ma
ruf han euyuunun ız.alesi zımnında a
çık arttırmaya konulmuştur. Birinci 
açık arttırma 14/12/9~9 tarihine te
sadüf eden Perşembe gunü saat on 
dörtten on altıya kadar Beyoğlu Sulh 
Mahkemeleri Başkiitıpliği nezdinde 
yapılacaktır. 

Arttırma bedeli muhammen kiy -
metin yüzde yet.miŞ beşıni bulmadıgı 
takdirde en son arttıranın teahhli.dü 
baki kalmak üzere ikınci arttırma 

29/12/939 tarihine tesaduf eden Cu
ma günü saat on dörtten on altıya ka ... 
dar icra edilerek en çok arttırana 

kat'l olarak ihale edilecektir. Bir:k ... 
mis ve ihale tarıbine kadar birike • 
cek bina ve Belediye vergilerile ev -
kaf icaresi hissedarlara ve tell1liye 
rusumu ile yirmi senelik taviz bede
lin.in tamamı ve ihale pulu ve tapu 
ha,rçları mil§teriye aittir. Arttırmay1 
iştirak edecek kimselerin gayrimcn 
kul kiymeti muhamminesinin ytizd-. 
yedi buçuk nisbetinde pey akçesini 
veya Milli bir bankanın bu nisbctU. 
teminat mektubunu getirmeleri şari 
tır. Arttırma bcdelinın kendısine he 
le olunan tarafın ihale gününden ı~ 
haren yedi gün içinde mahkeme ka -
sasına ödemesi nıecburidır Aksi tak
dirde ihale feshedilerek kendisinden 
evvel en yüksek teklifte ,bulunan kım· 
ee arzetmiş olduğu bedelle almağa ra

zı olurı:a ona ihale edilecek ve o da 
razı olmaz veya bulunamazsa hemen 
on beş gün müddetle arttırmaya çı -
karılacaktır. Yapılacak ilan a!Mta -
darlara teblilt edllmlyecektir. Milza -
yede sonunda en çok arttırana ihale 
edilecek ve her iki halde. birinci ıhale 
edilen kimse iki ihale arasındaki 

farktan ve zarardan mes'ul tutulacak
tır. İhale farkı vegeçen &ünlerin yilz
de beş faizi ayrıca bükme hacet kal
maksızın tahsil olunacaktır. İpotek 
sahibi alacaklılarla, diğer alakadarla
rın gayrmenkul üzerindeki hak'..annı 
hususile faiz ve masraf vesaireye 
olan iddialarının evrakı müspitcleril• 
yirmi gün içinde satış memuru olan 
mahkeme başk.Atipliğine bildirilme -
si lıizımdır. Aksi halde hakları tapu 
~icillerile sabit olmadıkça satış be -

.. delinin paylaşmasından hariç kala ... 
caklardır. Fazla mahlmat almak ıs

teycnlerin 939/21 numara ile ma·,1 -

keme başk!\tipliğine müracaat etır.e

leri !l~n olunur. (21762) 


