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Yeni kabine Reisicumhur Inönünün 
başkanlığında dün toplandı 

Ankara, 12 (A.A.) - Buaiin saat 15 de baıta Bqvekil 
Celal Bayar olduğu halde yeni icra vekilleri heyeti toplu o
larak Reisicumhur ismet 1nönünün köıklerine giderek ken
dilerine gösterilen itimattan ve kabineye tayinlerinden do
layı minnet ve şükranlannı arzetmişlerdir. 

_! ____ .... _ 
Cenaze 

merasimi 
Gelecek haf ta 

Pazar fesi günü 
yapılacak 

Ankara, 12 (A.A.) : 
Anadolu Ajansının öğ

rendiğine göre, Atatür· 
kün cenaze merasimi An· 
karada 21 Teşrinisani 
pazartesi günü yapıla
caktır. 

Ya~ao : Asım Us 

Saat 16 da Reisicumhur İnönü, başvekalet dairesine 
1 

teırif buyurmuşlar ve riyasetlerinde toplanan icra vekilleri 
ı heyetinde muhtelif meseleler görütülmüştür. 

üstü Aras Londra 
sefiri tayin edilecek 

1 Bugünkü lngiltere elçimiz 
Fethi Okyar da meb'us 
namzedi gösterilecektir 

Kendisine mDhlm bir vazife verilmesi 
lhtlmall vardır 

(Yazısı 8 inci sayıfada) 

Şehirde _sükfin 
ve mate __ _ 

etrafında . kalabalık 
yaşları durmaksızın arttı, göz 

dinmeksiıtn aktı Camliarrei.i lnönii Mecll.le mit1iuım o'liarlar'lten 

Atatürk'ün cenaze merasiminde 
bulunmak üzere 

Q_e~ecek_ ~C!_l~bi h~ye!le~ 

lngiliz Krahnı 
kardeşlerinden biri 

temsil edecek 

Oniversite 
gençliği 

Ro;rtln Abideye 
çelenk koyacak 

Hey dünya! Yeryüzü! Sarsıl, )'arJI, çok 
Neysen buınn ıöster: Delin, boşan, ıö 
Kendini yere çal, parçalan tarih. 
Ey Timur, Attilft, Yıldınm, Fatih. 
Alpaslan, lskender, Cengiz, Napol)on. 
Ey evvelce ölen yOzlerce milyon 
KArl delil gökten muhayyel tavaf: 
Kalkın mezarlardan, toplanın saf saf; 
Doğrulun: Gelen bir eşsiz kahraman, 
DoArulun: Geliyor en bftyflk insan-

• • • 
O başburcamuzdu; his tek hfsardık; 
Onunla kurtolduk, onunla vardık; 
Onunla yaşadık, gllldflk onoola. 
Biz, on yedi milyon, lSldflk onunla; 
BflUln ıtıklan glUDrdil IUl'DP· 
Ve birden hepimiz ıet adam olup, 
Tutabilmek içla onun yerlal 
Daha J'flbeltmlye J;qeserlnl 
Btr anda Cffrlldit on nCll milyon. 
Ha AtaHlrt, ha Tnrt: Yoktur ona.._ 

'Büacet Kanal CAO 
'(J)anmı 8 im •> 
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. ·• _; ...... :·~,, . . . . . .. 
Atatürk karşısında dünyanın dili 
Büt ·~ n dünyanın hayran kaldığı ilk devlet 

reisi Mustafa Kemaldir 
Bir Ingiliz gazetesi «Ingiliz müstev
lilere karşı talii tersine çevırmiş 
olan askeri dehası, davasında par-

lak bir zafer temin etli » diyor 
Londra, 12 (A.A.) - Röyter Ajansı 

bildiriyor: 
BUtiln Londra gazeteleri, AtatUrke 

baş makaleler ve makaleler tahsis et· 
mektedirler. 

Times gazetesi başmakalesinde dL 
yor ki: 

Kemal Atatürkün, yeni Türkiyenin 
koruyucusu ve yapıcısı olan o meşhur 
Mustafa Kemal Paşanın §ahsında bü
yUk asker. bilyUk devlet adamı ve bil· 
yUk şef ölmüştür. 1919 da.:ıberi Tür
kiyenin tarihi, onun hayatının tarihi 
oldu. Cesareti ve vatanperverliği onu 
ftmitsiz görünen bir teşebbüsün başına, 
küçük, bitkin ve muzaffer müttefikle
ri:ı kahir istekleri önünde bUtilnlüğU. 
nü kaybetmiş bir milletin mukaveme
tinin başına koydu. Onun ruh kuvveti 
ve azim ve iradesi, kim olursa olsun 
diğer herhangi bir şefi sarsabilecek 
olan r.orluklan yenmesine yardrm etti. 
Onu.:ı daha evvel Gelibolu yarımada • 
amdakt epik mücadelede İngiliz müs
tevlilere karşı talil tersine çevrrımiş o 
lan askeri dehası, nihayet kendi dava· 
sma tam ve parlak bir zafer temin et. 
ti. Bahtiyar ve galip asker adamı, eti· 
retli ve cesaretli fakat aynı zamanda 
ih iyatlı ve basiretli bir devlet adamı 
veJİıslahatçı oldu. Ekseriya hastıı ""1a· 
mm ölUmü için ayin yapmış olan Av-

rupa otoritelerini mahcup etmiştir. 

Bunlar, Türk milletinin harekete geç9 
mek ve devleU tekrar canlandırmak 
için sadece şefin sihirli çubuğu teması 
~kliyen gizli kuvvetlere malik oldu • 
funu unutuyorlardı. 

Yeryil::llnan Eşsiz Şefi 

Times, Atatilrkiln muhtelif ıslahatı· 
nı gözden ğe::ı dikten sonra şu suret· 
le devam ediyor: 

Onun muvaffakıyetleri yalnız mem
leketin. dahilinde Avrupalılaşmasına 

milnhasır kalmıyordu. Da.ima ilham 
ve hazan da idare ettiği harict politi. 
ka, Türkiyeyi batı devletlerinin dost. 
Juk çerçivesi içine koydu ve eııkl dU,
manlardan yeni dostlar yaptı. Evvelce 
Avrupada bir tufeyıt telakki edilen 

Türkiye, onun idaresi altında Avrupa 
politik heyetinin kıymetli ve mnterak· 
ld bir azası haline geldi. Türkler için 
bir bahtiyarlık eseri olarak. o, diğer 
mlllet sefirlerinl eııkl arkadqlanm U· 

zaklaştırmağa sevkeden tllpbe ve ha· 
setlere asla kapılmadı ve onun turdu. 
ğu sosyal ve politik lblde sağlam te
mellere dayanmaktadır. Kendisi tara· 
f ından hazırlanmış ve ldııre edilmiş o
lan Tilrk lnkıllbı, erkek kadm bUtUn 
vatandaşlara TUrkfyenln evvelki nesil 
!erinden hiçbirine n1sip olmryan hUr. 
tam ve emin bir bayat verdi. Yeni AV9 
rupada harp ve lhtf!ll kanşıklıklarm . 

dan ortaya çıkan şeflerden hiçbiri da· 
ha fazlasmı yapmamıe ve bu kadar 

zorlukları yenememiştir. O, bir milleti 
matem içinde bıraktı. TUrkler ılmdi 

dosttan olan ve AtatUrktı kendisinden 
korkulur bir dilşman ınfaUle derin bir 
hayranlıkla takdir etmif olan İngiliz. 
lerin bu kadar bUytık btr adamın Glll· 

münUn Türkiye ve Avrupa için hhıl 
ettiği zıyadan dolayı pek slyade mU· 
teessir olduklarını bilerek Jmmen mt1. 
teselli olabilirler. 

Timea gazetesi diğer bir sayfada 
AtatilrkUn tercUmei haline bet .Otun.. 
luk bir yazı daha tahsis etmi.§tir. Bu 
yazı şu satırlarla bitiyor: 

Asker, teşkilatçı ve ldarecl, onun 
modern Türkler arasında hiçbir rakibi 

yoktu ve çok eski zamanın harbçı ıml
tanlan arasında da pek az rakibi var
dı. Muvaff akıyctlerl, TUrkiyeyi bir 
Avrupa devleti yaptı. yakı:::ı doğtmun 

tarihini değiştirdi ve milslUmanlığm 

p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ 

{l,öciif1 1Jiiş!iııdü~çe 
-.~_., ~~ 

Ona eller ağhvor ! 
Bfiyük ıstırapların, onmaz acılann dünya)"! kUçillten, ikbal 

Ye saadetin maskelerini diişilrerek, arkasındaki blçllil gösteHn bir 
hali var. 

İnsan, bununla vunılnnca, gözünde her ı,ey erlror. Gönilllere 
garip bir tokluk siniyor. Altınla çamur, içimizin terazisinde ayni dlr· 
hemi alıyor. Sırmnnın parıltısı sönüyor, yaldızlar dökülilyor, her ~1 
çırılçıplak. Bu, bir an için gidenle birlikte yoklu~a Jtinllğlmlzden 

mİdlr, bllmt'm? J<"'nkat ıstırap a<lamı yiiksck potasında eritip yakarak 
110m bir ce,·hcr ynpı) or. B elk.J geçici bir temizlik. Ama bu. tA içeri• 
lerde duyuluyor. 

Kaç giindiir, milletçe bö7le yanmalar, Jlu türlft ateşle rıkan· 
malar l~lndeylz. 

Aramızda hiç bir lhttrasm şahlanmapşı da bundan ötftrO oba 
gerek. 

Bilyilk ıstırapların, onmaz a<'tlarm, bir lklncJ halt de, gönftl. 
lerl sınırsız bir hassasiyete ulnştırmasıdır. "l'as, gönülleri erimiş 

kurşundan dalgalarla döve d.ih·e oyuyor. l'ara. boşluk hUyQyllp de
rinleştikçe, içimize kuhhclerln luy~ulu sesslzll~l <folnyor. Bu kubbe
lerin içinde. bir hıçkınk, bir gfik gürültüsü glb~ uğuldar. 

işte bu hnssnslyctlc ctrnfımızı dlnleyonız. Dün gelen Avnıpa 
gazeteleri, bize gösterdi ki "ı\TA" nın gözlerini yumuşıı. 7alnız 

Türk diinyn mı knrnrtnn bir feH\ket dc~lldJr. AmerikR~ı. Asyasa. 
An•upası, hiilüsa biitün kıtalariyle haştnnha~a )'f'ryiizli n~la~·or. 

Bu ağlayışlnr<ln matemli bir millete uymak. hlr gt>nill almak 
pyrctl asla yok. Ondan hnhsedcnler, onun harikalı ha,·ası içine iti· 
,erek, kemlllcrln<lcn ~cı:t lldcrt için ansızın bizden oluyorlar, bizim 
gibi dn),ıyorlnr \ 'C hir Tüı·k nnasıntlan <lo~an hiitlin lnsan'ığın Ke. 
maline a~la ·orlnr. Ilı• ,il.n • ıı t ı> uh: ·ı r• lnı:- Tü. ' t l.lfım• deitll, bütün 
diln7anın matemi \'ar. .... · -

~~ 
~ Fi' 

iatibaleslnde hllA da kat'l bir tesiri o
labilir. 

Atatürk lnkıl4bı E§trizdir 
Deyli Telgraf yazıyor: 
.Müteaddit kuvvetli adamların ileti. 

dar mevkilne geldiğini gören neslimiz, 
bunların eserlerini gözde:ı geçirdiği 
vakit hiçbir millet ve devlet inkılabı· 
nın ne Atatürk tarafından yapılan ka· 
dar fevkalade. ne de onun kadar iyi 
mlllhem olmadığı::n anlıyacaktır. 

News Chronicle garetesi ''Bo:. Kurt,, 
başlığı altında yazdığı makalesinde dl 
yor ki: 

Atatürk. "eğer ya§asaydr tarihin bu 
günkünden çok f arkh olacağını,, bir 
hakikat olarak söyliyebileccğimiz 

mahdut adamlardan biri idi. 

Nealimiz, hiç bir devlet 
ve millet inkılabının Ata
türk tarafından yapılan ka· 
dar levkaUide olduğunu 
görmemiıtir. 

• • • 
I htilôl karışıklıkl aTınd a 

ortaya çıkan ıellerden hiç 
biri bu kadar zorluklari 
yenememiştir. 

• • • 
Harpten sonra dehşet ve 

sefalet halinde cıkmış olar. 
büyük ve yeni TiiTkiye Ata· 
türkün dimağında vücu' 
bulmu§lur. 

Dünya, bu harp ve aulh 
kahramanı Büyük Adamın 
ölümü ile lakir dii§müı· 
tür. 

Biçbw Diktatl5riln Ba§Oranuı.dığı 
Jtuvaffu/.."tyetleri Atatürk B~rdt 
Ayn:ı gazetede Veroon Bartlettin 

imzası altffida okunan uzun bir maka. 
lede ezcUmle deniliyor ki: 

AtatUrkUn ıslahatı, devamlı olacak· 
tır. Zira bu ıslahat harpten evvel ken· 
dislnl tanımış olanlar için heme:ı he • 
men tanınmayacak derecede deiifm1' 
olan TUrkiyede TUrk milletini kurtar
mıttır. Atatürk Tllrkiyeyi inhitat et. 
mit bir memleket halinden kU\--etll 
ve hUrmet edilen bir memleket halbe 
çevirmlı ve onu tek dtışmanı kalma· 
dan bırakmıftır. Bu, zamanımızın hiç. 
bir diktatörUnUn bafaramadığı bit 
teydlr. 

Dally Mail de bir makalesinde eu 
1atırlan yazıyor: 

BugUn Tilrkiye bUyUk ve yeni bir 
memlekettir ve harp sonrasınıo deh· 
tet ve bitkinliğinden çıkmıg olan bu 
yeni TUrkfye AtatUrkUn dimağında 

vUcut bulmu11tu. O, bu Türkiyeyi ken· 
dl elleriyle dünyaya getirdi. 

Fransada Tees8Ur 
Parla, 11 (A.A.) - Havas Ajall8J 

bildiriyor: 
Paris, AtatilrkU:ı ölUm.UnU bUyUk 

bir heyecanla karşılamıgtır. BUtiln ga 
zeteler. AtatUrke müteaddit say! al ar 
ve geniş sütunlar ayırmakta ve bu say 
fa ve sütunlarda yeni Türkiyel!in bil. 
yük blnisinin harikalarla dolu haya -
tını anlatmaktadır. 

Petit Parisyen diyor ki: 
Biltiln Türldycde bUyük matem hU

küm sUrmektedir. Büyük bir devlet 
reisinin şahsiyeti ne derece yüksek ve 
ne derece muhterem olursa olsun, hiç
bir ki~. aman vermez bir hastalık • 
tan sonra yaşlı sayılmıyan bir çağda 
ölen bu muzaffer general, bu yılmaz 
ıslahatçı, bu insa:ı kahramanı, bu <:Ok 
poplller adam kadar bUtün halkın kat 
bine yakın olmamı~ır. 

Temps ~tesi diyor kf: 
Yeni TUrklyen.fn yapıcısı ölmU§ttlr. 

BlltUn bir millet imdi, vatannmı ha-

Onun r Jh kudteti, azırn ve ıradesı, 
kim olursa olsun di..,er heriıangi 
bir şefi sarsabilecek zotlLklatı 

yenmesin, y; rdım etti 
laskarma ve memleketi ba§ta:ı başa de
ğiştiren inkılapların amili, muhterem 
bUyUk eefi tc.;in ağlryor. 

Onun Eseri Bakidir 
Temps gazetesi. şöyle devam eyle· 

mektedir: 
Ölil.m. mağlfı.biyet nedir bilmiyen 

bu adamı mağlup etmiştir. Fakat onun 
muazzam eseri bakidir ve TUrkiye Cum 
huriyetinın mazisi, istikbal içl.:ı bir 
zmıandır. Balkan antantının lideri ve 
şark paktının saiki olan Türkiye, dUn· 
yada kendi mevkii.:ıi almıştır ve bU. 
yük Şefin arkadaşlan memleketin 
prestijini muhakkak ki idame ettire -
eeklerdir. 

lntransigeant gazetesi, "Marcel Sau· 
vage., in "AtatUrkU nasıl tanıdım,, bat 
lığı altında röportajını ne3retmekte • 
dir. 

Marccl Sauvage, ezcümle d!yor ki: 
Atatürkü:1 şahsında. yalnız etrafın 

da hayat ve ölüm mistiği yaratmağa 
kadir şeflere his ma:ıyatizm vardL 

Bir gUn bana dedi ki: Çok bUyllk 
milletlere alt kllçük memleketler var
dır. istikbal. öteki milletlerden ziyade 
bu milletlere aittir.,, Bu cUmleler, ha • 
rızama nakşedildi. Zira bu cllmleler, 
ölUmUnün arifesinde, yakın şarkın. 

hatt:A bütiln şarkm en şuurlu, e:ı uya· 
nık, en emin adamı olarak tecelli eden 
AtatUrkün harikalarla dolu hayatının 
derin manasını göstermektedir. o A. 
tatUrk ki şöhreti memlekette:ı memle
kete geçerek hayatı efsanevi denebile
cek bir mahiyet almıştır. 

Ananeleri Yıkmak için 111&21tJft 
Kcifi Gelmiştir 

Matın gazetesi diyorkl: 
Mustafa Kemal, banisi olduğu TUr

kiye Cur.ıhuriyetinde. hiçbir zaman 
çarların bile malik olamadıkları hu • 
dutsuz kuvvet ve salahiyete sahipti. 
Bu derece derinden sevdiği memleketi· 
ni:ı modern inkişaf ma engel olan aaır
hk ananeleri ve dini Adetleri yıkmak 
f çln bir tek iımaaı klfl gelml.§ti. Böy· 
le olmakla beraber, Atatürk, kaUyen 
bu kudretıni suiistimal etmemi§tir. Zi· 
ra, Atatürk, hakikaten, zamanımızın, 
objektif zihniyetli ve temkinli bUyUk 
adamlan:ıdan biri ldL 

Jurnal diyor ki: 
ÖlUm, bir kere daha, zamammızm 

esaslı karakteristik vasfını t.e§kll eden 
normalin fevkindeki bUyUk adamlar . 
dan bırinin mukadderatına nihayet 
vermi3tir. 

BiR TEK MUVAFFAKiYETSlZLtı: 
GöRMtYEN ŞEF 

Mustafa Kemal, zaferlerinden mab .. 
viyet ile bahsederdi. Fakat onun ifti. 
har ettiği ve gurur duyduğu keyfiyet, 
medeniyet eseri idi. Atatürk, her eline 
aldığı ıeyin tl lmakına kadar nilfm e
derdi. 

J our • Echo de Pariı ıuetealnde B. 
Courson diyor ki: 

Bu kanşıklıklarla dolu zamanımızda 
belki AtatUrk'ün töhreti lradar bilyük 
töhretler vardır, fakat bi.çbir zaman bir 
tek muvaffakiyetsizlik bile kaydetme. 
m:ş ye~ane şöhret, onun şöhretidir. A. 
tatürk, uful ederken, serbest, mustakil. 
modern ve sağlam bir ordu tarafından 
iyi muhafaza edilen bir Türkiye bırak· 
mıştır. 

ALMANY ADA TEESStlR 

Berlin, 12 (A.A.) - AtatUrkUn ve . 
f atından bahseden Völkischer Beobach 
ter gazetesi, büyük devlet adamını ta
zimle yldettikter. sonra diyor ki: 

Almanya, Türk milletinin bu ~lçUlc. 
me.1 derec 

velıit acısına samimi olarak "ftırak et. 
mektedir. 

DUNY ANIN HAYRAN KALDIQI 
BtR KALKINMA 

Gazi, 1918 de ölen milletler grupu 
arasında azimli bir hareketle milletini 
tahammlil edilmez bir diktadan kurta
ran ve bUtUn dUnranın hayran kaldığı 
bir italkmma yapan ilk devlet reisi oL 
muştur. Atatürk tarihin büyükleri a· 
rasında ebedi biı surette gözükecektir. 
Türk milletine yeni bir medeniye~ 

kuvvetli ve feyizli yeni bir devlet miru 
bıraktı. Türkiyenin, Almanyada balet 
edilmeksizin takdir ve teslim edilen bu 
mirası korumasını temenni ediyoruz. 

B. Hıtler bu hissi}-atı 1933 de Bil • 
yük Millet Meclisi hariciye encümeni 
reisiyle olan görüşmesi esnasında lfL 
cie etmittir. B. Hitler, AtatürkUn mu. 
vaffakiyetlerinin Kendisinin nuyona.l • 
sosyalizm muvaffakiyetine otan inanuu 
teyid etmekte olduğunu bilhassa kay • 
deylemiıtir. Türkiycnin kurtulut mll • 
cadelesi parlak bir numunedir. TOrld. 
yede ve Atmanyada kuvvetli bir k8ycll 
lük milli kuvvethı tükenmez bir kud· 
retidir. İki milletin ayni politik gaye. 
leri mevcutur. Ve dostluldarı kuvvetli 
ekonomik münasebetlerle tanin edil • 
mektedir. 

Ayni gazete diler bir makalesinde 
f8yle diyor: 

"Türk milleti en bUyUk otlunu b.; . 
betti. İcraat adamı olan Atatürk mem
leketin ihya ve imarını dahill n,lihatla 
ve komıularla takip edilen bir dostluk 
politikasiyle temin etmiıtlr. Dıt politi. 
kadaki bilyük muvaffakiyetleri, Çanak. 
kalenin tekrar askeri bale konulma11, 
Sancak meselesinın halli .. ilah .. olmUf. 
tur. 

Bu bilyük asker ve bu dibi devlet 
adamı 1918 den 1922 ye kadar mllca· 
delelerde olduğu gibi paıı.ifik itlerinde 
de zafer dallariyle tetevvilç etmittri." 

DUNY A FAKİR KALDI 

Budapeıtc, 11 (A.A.) - Akfam p. 
zetelerf, Atatürk hakkındaki hürmetle.. 
rini gösteren çok geniı makaleler dolu 
olarak intipr etmişlerdir. 

Bu meyanda Pesterloyd gucteıi f8y 
le yazmaktadır: 

"Şuraamı objektif bir surette teıblt 
etmek icabeder 'ki, ezilmiş ve yıkılmıı 
bir milletten tuurlu bir kitle, ietill g8r 
mUı memleketten müstakil bir hüktl.. 
met ve köhne Osmanlı imparatorluğun· 
dan genç bir medeniyet yaratm•ıttr." 

Macar Orsag gazetesi de, fU mUta. 
leavı yürütmektedir: 

''Dünya. bu harp ve sulh ka.'ıraınanı 
bUyUk adamın ölümil ile fakir dUşmOJ. 

( Dfl1Xlmt 1 O ncu saufada. 

Ate tür k •• • 
muzesı 

Şiılideki Evde Büyük Şefin 
Bütün Habralan 

Toplanacak 
Şişlideki Atatürk İnkılip mtlze· 

sinin hazırlanmasına başlanmıı bulu. 
nuyordu. Ulu Önderin yüreklerimizi 
sızlatan aynlı11, müzenin biran eveJ 
hazırlanması faaliyetini arttırmıştır. 

Müzede AtatUrk inkılabının bütün 
safhası ve Büyük Dahinin doğumun.. 
dan itibaren hayatının bütün safhaları. 
na ait her türlil vesikalar bulunacak· 
tır. 

Müzede timdlye kadar toplanan e. 
serlere mahfazalar hazırlanmakta.dır. 

'l'Urk inkılabı, onu yaratan Büvük tn. 
sanın hayatı ile çok canlı clarak tecea. 



A-lustama [{ cmal her şey· 
den evvel tam manasife 
sıhhatte, çerçeV"!si sağlam. 
ve huvvetli bir !:umandan, 
met:n, geniş s:mal!, de»in 
ve müte!uisif düşünceli, 

sert ve cardı sözlü bir 
zattır. 

-
r-

r.;;;türk pek sevdi;;;;;· 
~ d_~ hatıra~arile muhat kü- ~ 
~ tuphanesınde olduğu ka-

l 
dar başka hiç bir yerde ra-
hat edemez. S . . . ~ 

Atatürk inkılapları ec-

1 

nebi boyunduruğuna ko.r . .::r ? 
kazandığı hürriyet sevaiİi ~ 
anayurduna ifa ettiği en ~ 
büyük 'l:zmetlerder:.''·,. . .~ 

/VVVvv'vv... A. -'VV'v" ~ 
Bu biycğrafi ıçm Musafa Kemalle, 

hiç birisi iki sattc:ı kısa olmamak şa-. 
tile yaptığı:n müteaddit ve yorucu mü
lakatlar bana, karşımdaki zatm hariku.. 
lade kuvvette ve !~:Gkcmmel sıhatte bir 
adam olduğuna şehadet edebilecek ka · 
naati vermiştir. Akıllara hayret vere. 
cek kadar keskin ve çalışkan olan di
maği faaliyeti, cihan harbindenberi ge. 
çen yorucu yıllarda milleti için hayret
lere şayan neticeler elde etın:ş ve hiç 
şüphesiz daha blı çok seneler de devam 
edecektir. 

~--····---;.,~ L*! ~1')'_ ~~ , aı > 

Çankaya tepesine yaptığım ilk ziya. 
ret ve Türkiyenin en yüksek başının 
sevimli yu,:asında gö. dü~ü:n ı~ab uı 
ha kk nda bu kaJaı ~öz kafi. 

Gazi Hauetlerile ikinci defaki gö • 
rüşmem, birincisinden büsbütün l<:ı k'.ı 
oldu. Cumhurreisliği ikametgahının , 
ötesinde, henüz aç1lan, en asri bir tarz. 
da inşa ve teçhiz edilmiş çok dah<ı el. 
verişli bir bina daha var. 

dinlom '" t c~ tı $etil'in b'r makc:lesi . 

Çankaya'ya yaptığ ım ilk ziyaret arasrndan yalnız bir a) 
geçmiş olmasma rağmen her şey büs • 
bı.itün değişmiş ve yeni bir kisveye bü· 
rünmüştü. Mübalağa etmeden denebi. 
lir ki, eski mesken, yeni konağının içi. 
ne hiç te rahatsız vermeksizin koııabi. 
lir. Bir salon dehlizi yeni binayı bir 
baştan öbür başa katetmektedir; s J 

tarafında merasim için yetip artacak 
kadar daireler var; sağ taraft.ı. ise ge
ne birçok edalarla bt!nlarm ortasında 
kocaman bir yüzm~ havuzu, hepsi de 
çatının altında olmak üzere Pompei 
tarzında yapılm·ş sütunlu dehlizlerle 
çevrilir ve yuktırdan ışık alıyor. Bu 
şık sarayda en son sistem techizat bu 
lunduğunu duyunca insan şaşmıyor 

Ancak bu sefer '!.ıenim gideceğim yo:ı 

merasim daireleri değildir. Bu çok u _ 
zun salon dehlizinin öte başında aslte. 
ri yaver sağa dönerek bir merdivenden 
yukarıya çıkıyor. Duvarlar İskandinav-

Türk risiyle yaptığım bu mükfilcme. 
lerin, Avrupanm diğer mümtaz devlet 
adamlarile olan mülakatlardan bariz 
bir farkı vanlır. Gazi, arasıra masadan 
büyük bir kağrt parçası alır, renkli bir 
kurşun kalemile harp teferruatının res. 
tnini çizer, yahut anlattığı mülakatlar. 
da bulunan eşhasın yerlerini tesbit e· 
derdi; ikinci şıkta mesela Samsuna ha. 
reket etmeden evvel sultanla yaptığı 
en son mülSkatı anlatırken dedi ki: 

il k zi yaret 
Türkiyenin en yüks·a.< başını sevimli 

yuvasında nasıl z~yaret ettim? 
.. .. At~~ürk'e ilk bakışta hemen anla.rsınız ki, karşınızda .gözleri keskin, derisi pü

russuz, guzel, şaşılacak derecede genış alınlı, gayet zekı bir simada biribirinden 
uzak ve çok derin bir mana ifade eden iki güzel gözlü bir zat vardır. 

1 ''Odaya sokulduğum zaman sultan 
turada bir masanın yanında oturuyor. 

au. (Odanm Gabucak çizmiş oLduğu 
krckisinde burasmı kırmızı ile işaret. 
ledi.) Ben burada idim )ben, mavi i· 
şaretle). Bir pencere vardı (pencereyi 
b:r P ile gösterdi) ve sultan benimle 
konuşurken boyuna pencereden dışarı. 
ya bJkıyordu. 

- Peki, pencerenin dışında acaba ne 
vardı? 

Bu sualim üzerine hemen gemilerin 

mavi renkle küçücük krokisini yapa. 
, rak: 

"Yıldız köşkünün hemen karşrsmda, 
boğazda demirli olan Müttefikin do _ 

nanmasına bakıyordu.,, 

r Kem.al Atatürk'ün l 
vaziyeti havran-

llğa değe~ .... 
Tiil'klrc<lc, Tiiı•k Cumhur Başkanı Mustafa h<'rııal Ataturkun 

· ·. 1 ·· et·imtle tesir uyanılı r:ııı hir !;'ey olınumıştıl' . 
hat'T';i ntz1yetı kn< nr uz • .. 

. toı·l 11 tı·ıınnn daima h:ırpçi hir de,·lct ' e .Atat u r-llele Osmanlı 1111 pıu·n ,.,, . . 
·· k ı· · ı <le seı1elerce ı:ı;<'nernllilc ctnıi';', ıuhayct ele hır 

kıın blz:at en< ı. .... ın ıı c • • 

(fazi yahutta bir Fatih olduğı.ı Iıalırlıınırsa, bu ,·a:r.iyetın <lıkkate de-

ğcı-litd biislıütün meydana ~ıkar. 
. . 

1 
ıneınleJ.ctlnin kalkınma \ 'C )'enidcn irna-

Ataliirk sunclı. ıcm .. .. .. 
' d ..,.erek koımmlLH'I, gerekse hutun duııyıı. 

rmı amil' lıir siyasa, hcın e ... . ) 
.. t tnıa ,·olunu kollamaktnılır. l rogram şu-

· ·c dostça nıunnscl>etlcr u " 

hır: • 1 barış esas prensi plcrimiz<lcn biridir." 
"İçcrdc barıs \'e dıc;;aı< a ı · • '. • Jarnk btivor. Mazideki sına':' arın, 
At •tt - .. k harı"'ı snmınu 0 • • • ' u • · · i ıınlaı· ı:ı;etiı'ıniş oldıı~unu bildiği gıhi 

'l"111lcl~t~tinin lıa~ııuı hesapsız z ~ 1 sas ,·e 01 ·;ıırik olıın yegii· 
i · · ··nas hahsl hnsu.,undıı da bu derece ıas. • · • 

ne kudr~Ui Ondcr Aüriinrnektedir. t hirihirinden 
rl ·1 "seref" rnc h111111.t41u 

Alatiirk, ı-;11' nş \'e or 11 1 e ' h lıi" ...-ı•·m<-z: Hntta as-.. ·r ına.,ını emen " ... ,, 
~:nrtctmi~tiı-. O, gC'ncı·al uııı or '· . .

1 
ha:mr buhınur. \ ·aktile 

~ . . 1 ·ı sh·il clbı"c ı e < , 
kN·t g<•<.;it l'CSllllkl'llHIC H C " l afcJ'lel'i tC's'l t etmez. 

. l nılm•" o an z . 
cJiismanı OJı\Jıll\rJJl Z<ll'l\l'IOll. i:IZll ., l} - vcrh ile 'l'iirkh·cde de 
t . F ada '\elet o < ıı~n " , , 
~tc Amerilm l ı hir sefir, 'ı•:uıs. ..' 

1 
. ·tc liil·i za.nıarı Atatürk, bu 

1 . . nıusaıH e ıs < ... 
hnrp mcpfanlarmı ı;ı;<'znH' i ıçuı · kt<'nsc , ·aktilc diisnıanı 

• f 1 ini rıu]ctmc . . . 
mcy<lanlar<la kll'.ı:nmlnn zn er eı · . 1. 1 e,·<·ııt olan samimi ye 

• . . .. t · . a rasuıc1a ı-nn< 1 11 
olan l unıııııstarıla 1 uı· u~ e • · .

1 
tti- ı·ııl so····lcmisti. Gene 

. ;; 1 tcrcı ı e :.ı. · ·' • 
dostça miiııaschctlcrc ~ahıt olma,., rl 1 la ,·aptlkları tahribata 

• Iılarm Ana o n< . 
Atatiirkc Tlirld~·cnin, \ nnnn • . . 't ıidF''I sorul<lııi!:ıı zaman 

1 ta -mınat ıs en ,. 
ın·ı!rnhil, niçin Yı:nııni..,tnn< an ~. . . ile Ynnıuılstnn arasımln ıtit-
\ .. .. 1·-· c,·ap ']'ur1 ... ı,e l b 
ı tatuı·kıın hıına ,·crı ı:~ı c • ' . T .. rJ·i··c icln her hn de u 

• .. ae;;chetlerı n u ~ ·' • 
tikce ln?d~ar etlen tk:ıı·ı mun. · · l 1 olduli·unu !-iüylcmcsi ol-
k - . ı~ daha. fa~' n ı .., . 
ahıl sıkı<'t tazmınnttan <:0 " ,~1 ,. nınkul bit· şey olabılir 

1 ce,·nptan <u• 1 •• 
muı;;tn. lşte bu tcliHdd ,.e rn 
mi? "l"r en ehenıınl)•etli"i lO!H ele 

.. .. t • nntlasn1 .. •• • 1 ı\tııturkıın pıp ıırı • · ~ . ·Iın::\"l Ull'nfmdan imza nnıp 
T ' aıı:ra \'C l u~os . • 

iiı•ki~·e, Yıınnnbtnn, ı...om. · • 
1 

· -. istirak E'tmcdikleri fllkaıı 
1 1 ı\rrın,·ut ıı~un '• 
< n maales('f Hııl:!tıı•istan n • 

1 
Jılıı•rnnmnzlık (ndE'mi teca-

'l heps r-;a • , 
.-\nlaşmıı. Paktı olmak ~nrt ı e, . 

1
·iki urhrm mııhnfazasiylc sal-

.. 1 1 ·tc ı::.ınH sn , \·uz) pnktlnrı<lır. Jln < a, ':' • '• 
1 ·ı . hir anla.;nın< ır. 

dırınamazlık için aktc<lı nııf:' . · . k Tiirkh·<'nln hiitiin diinya 
.. .. . k 'J'iirkı:rcdc, geı e . 

Atnturkun ~cıc : .. · 1 h·ırı!'ôı C"ns tntnıa.,ı, hem lınr-
·ı . 1 tnnzııııı ısın< e • . 
ı e olnrı miinnschetlcrın n • · . ' 1111 ;;.uıın takdir edişi, hem ele 
1 . • . ek hır !'ôCY o ' ,., 
>fn kiilliycn aı·zn e<lılnn~ N" : • ·i lik {ımillcrinclen iyice kac:ın-

1 .. f'i 11 "'<'\IlllS Z 
ıı,·n~a me»<lnn ,·crcccl' rn 1 

"' _ 1 I "'"""' blll~ln<len do~mnı.tndtt. _ Nevynrk Tim•• .=.t 

Böylece bütün manzarayr siz de gör
müş oldunuz. Hikaye yalnız basit ve 

pürüzsüz bir surette anlatılmış olmak. 
la kalmıyor ve fakat cnun krokileri sa. 
yesinde sanki siz de bizzat odada im;ş. 

siniz gibi vak'ayı hissediyor ve geçen 
her şeye şahit oluyorsunuz. 

Bu krokilerin en kıymetlileri Ana· 
farta (Sola körfezi), Sakarya ve Dum. 

lupmar tarihi muharebelerinde tatbik 
etmiş olduğu tabiyeyi gösterenlerdir. 

Ankaramn bütün yabancı tesirler. 
den uzak ve talıiye bakımından emni. 
yctli bir hükumet merkezi olmasına da
ir fikirlerimi, Gazi'nin bizim Washing. 
tonla mukayesesine tahsis ettiğim baş. 
ka bir fasılda söyliyeceğim; çünkü o da 
inkılapçı bir general, ilk cumhuriyeti 
ve hüklımet merkezini memleketin i
çine taşımış bir adamdı. 

Ankara'nın bir bakımdan, hüku. 
met merkezimiz olan Washing
ton'a benzemesi tuhaftır. Yeni hüku
met mahallesinden eski Ankaraya gi. 
den ağaçlı geniş cadde, Washingtonun 
Massachusetts caddesini çok andırır. 
O da tatlı bir yokuşla yükselir. Yuka
rıya, tepede cumhurcisinin vakarla du. 
ran kcnağma gi<len Türk caddesinin 
de iki kenarında, tam iki düzüneye va. 
ran elçilikler ve maslahatgüzarhklar 
var. Hem bu elçiliklerin bazısr o kadar 
güzel, hatta Washington'da öğünebile. 
ceğimiz binalardan çok daha güzeldir. 
Geceleyin eskişehirden yukarıya ba -
karken, Çankaya caddesini aydınlatan 
sayısız elektrik rşıkları sanki şehri yıl. 
dızlarla çevrelemek istiyen elmaslı bir 
zincire benzer. Fakat bu güzel ca.dde. 
nin insanda unutulmıyacak bir iz brra. 
kan hatırası, üst srrtlarrndan inerken, 
aşağıda Anadolu ovasının öte yamacın
da göreceği çok ihtişamlı gün batısın. 
dan duyulan zevktir. Evet, bu batı ina
nılamıyacak kadar güzeldir. Eski ile 
yeni Ankaranın elele verip karıştığı bu 
şehirde enteresan birçok manzaralar 
vardır. 

~ . ~ 
Gazi'nin insanda bıraktığı ilk intiba 

zikre şayandır. Arkası ışığa dönüktür, 
öyle ki, sonradan bilmecburiye tetkik 
edeceğiniz hu.tut ve cephesinin bütün 
teferruatını birdenbire göremezsiniz. 

Fakat daha ilk be.kışta anlarsmız !::. 
karş·nızda, tam manasile sıhat ve afi. 
yette, çerçevesi sağlam ve kuvvetli. 
gözleri keskin, .derisi pürüzsüz, güzel, 
şaşılacak derecede geniş alınlr gayet 
zeki bir simada birbirinden uzak ve 
gözlü bir zat vardır. 

İlk mülakatta yalnız türkçe kcnuş
mak adetindedir. Fakat söylediğiniz 
kısa nutukta herhangi bir nokta alaka. 

smı""1bc4~ç_ek olursa (bende,oldyğu 

gibi) hemen gayet düzgün ve sarih 
bir fransızca ile söze başlar. Bu iş te 

bittikten sonra ikişer ikişer girmek şar. 
tile elçilik erkanı tC:tkdim olunur. Her. 
birisi ayrı iltifat görür; öyle ki, kendi

lerine birkaç lutufkar kelime ile göste. 

rilen nezaket, bunların bir daha hatıra. 

larından silinmez. (Devamı 10 ncu say/c.<la) , - ' 
1 Kemal Atatürk ve 1 

onun eseri 
Tarihto biiyük bir diplomatın veya meşhur bir kumandanın 

hayatını okuduğumuz zaman onun yüzünü, siizünii, bakışlnrıru ta
han·iil etmekten zeyk duyar Ye kendi kendimize: "Onu görsek ,.0 
tanısak ııe iyi olur<lu" deriz. 

Bugün Ti.irkiycnin mukadderatını idare eden biiyük diplomat, 
biiyiik nskcr \'C biiyük inkılUpçı Kemal Atati.irk'iin heyecanlı yıllar 
geçtikten sonı•n hayranlıkla öğTendlklcri zaman, hiç ı;;iiphesiz çocuk
lnrıınız da l>üyle diişi.incccklert1ir. Ateşli bir inkılllpçı olduğu için lınt
ta 'ar<·a nıiichlct sultanların zindanlarmlln. yutn.n, knmandanhk yap· 
tığr zaınnn galip gelerek ülkesine istikllilini knzandıran, <levlet reisi 
sıfatiylc cıı ınhuriycti ilan edip kurumlandıran Atatürk'ün hayatı 
elbette ki lıeyecanhd.ır. 

J•'nkat, bu kadar blribirine upnnz ,·aziyetler tc:inde onun bü
tiin hnyntııuı bfıkim olan bir şey ,·ardır. Türk yurduna oian sevgisi 
O da ,.,ı~dunn, .parla~ bir zeka, coşkun bir idare gibi eşsiz ve fıtri 
haslctlcrı sayesınde hızmet etmiştir. 

Ata~iirk halktan ç1knııştır ve mtite\·azi menşelnl dalına hatır
lar. Ilnbasıylo annesi Selunikte mütevazi bir hayat geçiriyorlardı. 
Çocuklnl'ının askerli;-;'e istidadı "'ar<lı znb·t ı k b "' • , ı o ma ve askalarma 
kıımaıu~a etmek istiyordu. IfencU isteğiyle Selihıik askeri ~üstiyesi· 
no ~lrdı ve •tz zaman · · d bi ' 
. • • .. t~ın e llınssa riya:iyo ve askerlik bilgisi ba-

kmun<lnn t~mayuz etti. 17 yaşında iken, diploma. imtihanlarını par
lak bir ~.ckıl<Je ''ereı·ck Manastır harbiye mektebine girdi. 

.. Rtr taraftan ela sfiz s<iyleme temrinleri yapıyor mnkaleler ve 
snl'ler J'llZl'·or<l n ı ' · .. • · ·' u. un nrm me,·zuları <laima ayni idi: o. hürriyeti 
mıufafaa. celi "Or Türk· . ·ı b ~ 

•• .r ' I) e~ ya ancılnrıu boyundurugundan ,.e sultan-
llll'm nıutdcssil h·•kA · · · ı u -umetınden knrtnrnıak istiror<lu. 

'\t t •. k • 1 n ur -, nrnlarında bir tnkım yabancılar da bulunan bilgin-
lerden tniirekkC[l l · k · ·· . .. lir omısyona Turklerın orijini ve eski medeniyet-
ler ıızeı·iıulc ne .,.·ı · t .. 1 . ~ . . 

hı Jı esır erı oldu~"lınu tetkık edıp ynzmnlan için emir 
l'Crdi. Bn "alısnı"'l"ı·ı d d'•rt ·ı . . ... . " " n sonun a. o cı t tarıh kitabı nıeydana. geldi 
kı ~·ahancı mektepleri de dahil olmak üzere bugün hiitiin mektepler
<lo bıınlnı· okutulmaktadır. 

.. Bn eser, pe<lngojinin bir şa.hcscridJr. Gerçekten Atatiirk bü-
:nık biı· ü~rctnı<' d' O ·ıı i , •. . ,.., n ır. , mı et ni cskJ Turanlı eeflatlo.rma bağlamak 
SlH'Ch)·Ic Arap niifıız ,.e tesirinden do kurtarmıstır Dn maksatla 

~· tUI iiz<'ı·lıulc <fo, bunu "miikemmel ve muntaz~m i1ır milli clil" ha
Jme solmınk için, çalışmıştır. 

Atatiirk, e,·,·eıa mikroskopik Te okunmnz hlr alfabe olan Arap 
harflerinin J'e .· 1"ti lf . _ • ııno a n a abesin! getırmlştir. Ve clilnyanın en mil· 
kemıncl fonetik clili olan tiirkc;cnin sesleri, bu yeni alfabeye çok uy
gnn ~ehn<'kte<lir. 

Ilu mak.,atla O, kendisini bir üğretmen haline getirerek bir
çok ycl'leri <loln~tı Ye halk yığınlarına nasıl imza atacaklarmı ölt-

1 
retti ki ~onr:ulnn bnnlnr, talebe olarak mektep ıınralarma da ~el<liler. , 

- Nevyork Herald Tribün -
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Yurddaşlarımın aras nda 5ır 
nefer gibi de çalışırım 

Nefer çok, fakat dilediğim gibi ktJmanda yok 
yeceğim. Ondan llODr& - latUantl ~ 
recejim. 

Keftakb: 
- Son bOlnnlball& pcllmıl,.eeektir! 
Dedi .. ~. 
Ten tabunuum Jnaaıpdeeml .... 

dWk kendi• ......... WJdlrdl. 8o!I. 
ra GRbofa1a 4l&MIU 

-Sende ...... den ... ......, 

Yanımd8• a,mmaı Llflk olduiaa 
yeri yakında balace'mn t 

Ymduada:ı çıkt:Jtmı'-n'twl tlmlt. - .,.r illa ftrl.....U b• iti biraz 
lert gittikçe IUMl•,.U. 0 kMar ki. cltlllMJlal 
NVgiUa1n1D bl'll8ID bir ... _.. - Kim• teklU ..... laaaft kabul 
ve JDllbar olarak d&r•....rı mim. .. .,.. •. 
MDm bile cluymaia beti-- l'alat - Her te7clea l'n'•l ttaqnp bqa-
ltt.e talih .. ıttblıltl Said lı1r • ,....,...... ·-•••1Q'llll· 
çunmuuı c1ibladeo, blrdeDlllre J1bek - Ben .aa .. ....,.,. •• 
ve aJdml* tep1Je ~ - ............. ,....._ Be-

AJa. ma.ırtm GlaJdı da.._. •••ı ata ......... .-.ur. 
~ Jaaber ,.....,.._ - GbGe•lror alWaT 

Kim llillr o ela - ...... ....... - ......... il ........ 
cektl! .. il•..,......,...... dik-

~ dmf=Ml-l-I .... balan o ..... ...,_ ailrldılln ... llatlell .. ...,. arb)•4•, oaıuın 
ona tthir~ olarak an1abJardla. Glllı- upklaıia qçılar da ... ,. ,.,......... ..... .. oec...,.,. -- .. merek, 
bola bunlan ~ lciD DJD,.._ 111. Ra.teal: bem ele 1aa7Nt1e nkı70rlanb. 

- Seni bu işten affediyorum. Da· yük bir ee~ brldJyor, fabl lrım.. _o,.,.......... bar• yt,.U.. Ktttuelt blc bqıaı lraJdırmıyor: 
DJIJJlanlanmm yanında bulunacak. dialni tutuyordu. l"lrmıla Belnnan da ~J• ..._ Jallua ara eıra aa.-ı 7U Skle 
na. Gerçekten doğru ve bana bağlı O dakikalarda bile hep Elçini dil- ıer. dsD7or, oeııeleı1ııl ew7ordu. 
olup obnadığmı bir defa daha de:ıe. şilnüyordu. DedL Ormanın dertnltttnden nal aeılerl 
__;::.._(_.ı_ft_.:::0 ____ ,----. ------------- At.etler yalnlcb. smtm, nraca. p- cl~Jclu. 

• n n mıaM Plele,r ı yik, yaban keçfıf, tavpn, keklik. bıL - J'lruı pl17orl 

lstanbul sandalclları 
Şalılrde her saman mevsubahsedtlen 

umumun menfaati yam:ıda bir de bir 
dmıenia derdi, onlann meeelesı var
a. Bun1&rdan biri. btanbul andalcı
lmdlr. HalliJte ~k mkeJe!er arasın
da lllePm andalcdar, uzwı senelerde:ı 
biri cleftlll eden bir formW yüstlnden 
llma vlciıt. ham de para saran gör
mekt.edfrler. Meseli Emtnönt1 iskele -
.... BJilbe milfteı'l götüren 8&11 -

dala, mltteriaini bıraktıktan 8CL-a 

..,. olarak pri döamekte. ondu bat· 
b mllt;ert alamamaktadır. Bu UZlL1 

W.. bir aatten fazla ıürdüğU ve 
Mlldlı&cı fllUen gl1Dde en çok Uç eefer 
aJablJdlil lçla blltt1D gayretine "' • 
ma aaau bJr lira olkarabihnektedtr. 
O da ber aman mlmldb olmamakta
cllr. Saadal<Ularm hemeD hepsi bunclan 
~ bu.lunduklan Jaalde bir çare
al ele buJnnamam'ltJr. ' 

Ba maele etrafmda lfizzat sandal • 
~ı. it~ Bir aQ4alcı mmnı 
~ltt anlatıı: 

- Bfa 18DdalCJlar lıkelelede bir tiJlo
lll U) 6 mQDntok. Anamla kavplar 
oluJO!h. in sommda bu uau1 balmı· 
du, hlo olmı:ua ka'fg&larm önU almdı
lı için memnunuz. l'abt arar wr4J1i 
muhakkaktır. Bizim bqb bir U9a1e 
aJrJgp• mDfJW, De J8f&lmt. 

DJler lllr undaleı delaletfr ki: 
- BU Mrek s-'lnMI• cı!ttnılfU tlifle 

Jll Anclar niyet "'' '6kmeıiyizl BOfG 
lılr• pbaU <lir• biT aöz Wl'dar, ki .._ ı.a. ı.r ,_ rapyoru. ,...,. ,.. 
..... cleaUd olaa. • 1oada1' Jcarelt ,.,_.,e aıa,.., oıaa. ,_ aJIOf' ~ 
,. ..._..var. Bıcale baf1ca tltırt, ao
,,,,. hfJa Mr dm. Evi .... ,., OZfi 
Mr .,. tiSdyonı.ı. Dıyecekaü&ü 1d. 
~ 1atn ff a, naaıl oba dıtaıe
*'rornllU? B11 doğru tleğiltUr. Barır, 

oturmak, dUfünmek de jnacmı JP1'11.'IJM'· 
Gittiğimiz iskeledeıt bot tUSnıuk 90k 
fena oluyor. Bunu" bir FeaW hZ • 
mak l4zımdır. 

UçüncU bir andm, bu uul bak • 
kında ıu ifp.atta bulunnuıttur: 

- Bunun aebeW 4endflir, meaeld 
CibaJ:de, KaaımpafCldrı. 1capriha8" her 
iki taraflndali Trayt1danJ çok milfteri 
geUr. pik ,,.,.a Jımatnriclr. ,,,,_ B • 
yüptı, Deflerdı8nlold ..... u.n. mfif 
tertaı azdır. Bu aa""81cdaN diler U
kelelm'de bekleyip ma,teri almalc fıt
Nh verilmiyor. Çok " glWen ukeJeye 
menaup olanlar paraayt baf1«.laam kap. 
hmıtyorlar. l~n 4'Yf1ri bııdacr. Ô'bfiT

leri d'e bfr §ey siSyliyeJMtfen boyunla
nnı bftkflyorlar.,. 

BUttbı B&Ddalcıtar aynı tekilde ilki.
yet etmektedfrler. Sanc!aleı!ar ceml,e. 
tinin 1'lr usul bulmam. her halde b 
yıkçılan memnun edecektir. 

'BnncJH .bqq an4atcdar kOprtl a
rasında altmış paraya adam taşıyan 
kayıklardan ıikAyet etmektedirler. 

Bir ıaadala 1'tl hauta ela twılU'I 
96y\emlftlr: 

- Belediye ,elıir daAUittde "doln11r 
,. Wr --., ,.,.,. otomobilleri ,.,_ 
~ fla ~ 41enü:de7d "'dolm• 
bir ..... ~ IMllflfJU edi -
liyor. 
lwıa tapmaya ...,. •• 1JUlta ,,.... 

-~. Dol•• bir ..... 
lt.lflNU kaJllklar, ew• taıımağa maı.. 
auhcr. Oüır. btldi if1erİlll g&-.,.,.. 
1!6fn1l ,araas l:al1m. B• adaMlaı' yeni 
bir köprll JNl'1lll gWu.tılar. BOt&nl 1* 
dn bt 1ocıt /azla --.yarlar. BM 
Oftlar Nim gibi dol» gVMıl bot gel& 
yorlar. Dolu gWmt karfUla lllNte ,ı
riyor. Hiç olmaua lMdclJo .. ...az_,. 
IWir .. 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyev•kl 

,.c:-vınıo; Hakin ~•.._ ~eagiu - 8 --ILL. 

&ünlerde bunlı&D ıark.na nrmqtı. .. Zo
llml.. am akıl crmca tarafJarmdan bL 
d c1e &inahklrlara brp ıöat•cliii 
mnıuz ıefkatti. Bu sebepledir ki, "Sta. 
ıeta", UatiyarJ.ıia vardıtı &ünlerde de 
,.,..ıar anllDda muhalifler eklik el. 
_,., oaa çe~meje c:cearet eden
llr bile çıkıyordu. Fakat bunlarm a. 
,.ı.n cUnden İilae uahyordu. Hallma 
pklulu onu çok acv:yor, pek aayıyor.. 
.. eli,,... oluyordu. Bu 10n1J1K.1ıJ1r, 
,..,.. lale Starets'ia bir vdi oldup. 
aı llylerJer ve ondan manaatınınw ......_edecek muc:beler beklerlerdi. 
AllJOta da bu inananlar arasında 1. 
.. Stareta' e olrumuı içia ı~en halta. 
lkm, kattlribn çocuJdann, biru sonra. 
._ttt daha ertesi ıibı tqekkiire ,el -
6lerl cBrillmUttit Zolimanın, hakika 
tin dertlcd PJaya kav~turan bir ku•• 
... .,... !llJ)"dı 1 y oba telldninddd te-... •••lan p)'l'et mi 1eliyord11 
1lalla A1tJtota dtitDmnek bile istemes. 
& Clnktl btt genç mGrit. ıeyhlnln inat. 

.. -• .. ·- ~•l'trn ir•• ror u 

bu hldileleri de o kutai,edn saf erle. 
rinden sa7ıyordu. 

Zoairvnrg, kendiajni IDINRR' kapı• 

amda bckliya kafileler U"aam& çıktılt 

demlerde. AliJopnm sözleri parlar ve 
yüreii çarpardı. Bu adam•ar.ı Rayanm 
hu kötcaiaden lmoıtuP celmit kkmeler. 
di. Onun 8nilnde accdeye kapaaıdr 

•1aklannı ~peder: bd.nlar Ga& dıatna 
çocuklanıu kaJdDwak ajlafırlacdı. 

St.areç. kasa .ıutukJar aı&,ler_, onlaıı 

takdie eder ve .cara aelWınk. Gitci
cle baıtıhlrlar ı,ı. aulmqtı ki. Zoıi· 
ma, artık böcereüıdea pek -.,relr çı.. 
kıyor " aiyM'etçiler, çok me biitüa 
alla mmutllm ur-da bofubofur" 
beJdiyNlardL Aliyop. balJaa ba .... 
mı neden bu kadar pil ae•dıikleriai, ni. 
çin 8nllnde secdeye JrapackkJanlll aor
maz.41. ÇIDWI ZOliPsa &NIWnin ntı. 
raptan. adaletafdiJrtn JMk ,_... ol • 
dupmı .. Mlyle Wr ..... ~ 
bvuflll&lı cana minnet bild1klerinl 
-IDen&l de halktan biri clc1ut11 tfln
_,>J•& @'? r T .,,. .... Epa .. ,. 

dJran gibi av haJV8ll)an helBID eo.. Dediler. 
7\11.maf. kıza.rt:llıJl>rdo. Otuz Pll•nMa uea bo7hl;be7as 

RUatem Gökboğayı Jıartıama al- ynııu. kartal buruoıu, matrur Ye 

mqtJ. Keştaseb cmdan daha qağıda 1Gıler1nde hıra parlayan bir adam al 
oblıııJOl"du. atını tahJanıtırarak durdu Ye hemen 

Firuzla Bebmen gedktiler. Düa ladL Bllerlnl göpUne gatUrenk RUa-
çok beklemeden yemeğe bqladılar. temin önllnde etildi. 

RUatem hep avdan ve uvqta:ı lro. oaaa arkunMlan pne al bir ata 
Ull'l'°rda.. ltlnmlt o1aa ota 7 .. lannda umer 

Bu mada T&rk taburaadakl Jfltt. bir atlı aGrllndl. fnce usun bı71kla
lerden bir çoiu ODU birbirlerlDe p ft ftl'Cfl. 88JJ'ek 1&kahn1 öne doğru 
terfyorlardı. B6ylelikle daha tfm4lda taramıttı. Acık rnk SOSlerl btnr cl
oalar aruınaa tanm""I 98 ll"lllmtt •• »areuı llbl oruıordu. Attan 
bulmnQ'ordu. imla la41 Ye Bbteml &pi tekUde 

ROıdıem 118 •••._.lMrl Wr lllllt •l&mıadl. Ba da Behmea'dl. 
Biat.Ilı, oal&ra talm4a Ye 90lunda 

Rferl tuarbyordu. bot duran 1erl•rl cGeterdl: 

G6kbofaya eordu: - Hot geldiniz! Gecfktllhılse &O-

- Ne kadar asker llmndJrT re umanm kl 171 avlandnus! 
- Benim istediğim ıtbl elli lıln kL Flru ceyap Terdi: 

ıl bunu bqanr. - Yirmi kadar kar&ea. bir 4tlslD• 
' - Nuıl olur? Hbıt htıkDm4an 1dr p7lk, birçok ufak '8.Tvanlar aTlaclık. 

GJaıtıne iki yUa bin ldeflfk ordu çıka. ttte g.Uı1TQl'lar! 
nr. Katırlarla atJarm Al Te7a 110llan-

- Kuvvet her uman ~klüta cS. na :rttlenmlt olan avlan .Rbt.em 
jlldlr. Malell doftlmellDl bu. w taı:Gtrle ..,.nm. 
kuvveW bir tek adam clöiUlmel1n1 _ Qok atl•ll 
bflmtyen w tunetaıs olan yirmi a. Jla l9dde biri 7.ı.u ~ , ...... damı haklayablllr. 

l<eltuebe bakarak Dl.n etti: W bl1tk laQ'Yaa ., .... pllna lı1 
_ 0 c1ofra llSylemJt, bin kfllUk bir •ır katıra dikkatle balrtı: 

ftrk taburu bir klarayı devirerek bir - Aalaa ta ftl'BlGllD•s! Alı, hn 
bqkamı onun yerhıe çıbnbDJr. l'a. •• bnl11nmal1Jdnl1 
bt iyi idare edilmek p.ıtUe... DJrerek lclnl oektl. 

- Sen b6yle bir ltl yapalrD1r mi· A.1111 samanda kalkarak iki b.-
lhı! mandanın omuılarıaı oqa4ı. 

- Ben ancak atstn emrettlt1eı1nt- S..mea .nae kanetı: 
si rapanm. Siz olmua7dma toktan - Blal pclktlren bullla.r4u. Bele 
fJlmtlt bulanaeatımı bl\7 bir an 1111u- ...... 071e bir bol•fta ili- GICUlkl• 
tamam. Btz Terkler be7te71L , .... eı.um. 

- Seni Tlrk taburuna hman4an DaJaa prtdekl bir btırm urtuMla 
7&p!llayı dU.Untlyorum. iki tunl anh74L Bunlar 7er rer de-

- Ben 111rttqlanmrn anamda bir lln:aJtlercll. lctnun saıt• laom•rta-
nefer ıtbt de caJlflmD. lar .-. d•ruh11·or4a. 

- Nefer ~k. fakat dtledtltm sll>l Behmea l>lraa cerlaln4ekl uun 
kumandan 7ok. emretti: 

retini lilead)ecelfne battl .....atada 
c1üa baya bir 1tuts1,a1e .... ama 
nori,.teki papallarc1an ziyade 1ftanant. 
ti. 

Bir samandanberi, bibi, ipDdekl 
cotkan dayplarla bbM!Jor, •tetlad
J'OrdU. Zolimada m!cti inen bir Tadık 
c&ınekle he,ecanı 16mniyon1u. ()mm 

lranetiDi Y*mdan •ımitd: 
- Yalım yqa:nnandm+ ne pmr? ... 

clijordu. Omm yttretinde heıb8lu ... 
llmetl için han:anacak bir kav ftt ftr. 

Bu kınvet, nam o11a bir ıtln. p f&llt 
dlnyada cerçek bir adaletin bndmL 
im&, inunJum WrblrteriDl •vmealne 
bismet edecek. Onan •ıainde llC sen. 
gin. ne fakir, ne aabip. ne nir h!anJr, 
Herkes Allahm kulu olacak ve .. ha.. 
ruıı Nltanatı bqLyacak. 

ııu Aliyopmn 1&rdtlll n111 ba 1-
cti. 

AJlyop. O ftkte lw!aT biç tammadı. 

tı brdef1erln1a ıelltleriaden pk mL 
tebaalı olmufta. Ve Dimitri. daha son
ra ıcldllf balde, -0, bunu c!aba sn .... 
mitti- t.ana ceHnce, iki qdanbed uk 
•" c&rllfllyorlar. takat blrbil'Jerine 
kaynapımyorlardı. Anlannda biT ,.._ 
balla bavamn ndliııi her i1dsl ele cJa.. 
yuyodardt. 

Allyop, dUtUncellydl, battl - ıaılp 
blT iç •ıitiJle - utaıu!acak fena Jel'· 
ter beW)'or gfWydL ı~. bk waman.. 
~ 1lOdk .__,r•n lrenıN• 1ıa-

ı.ru. plerinde .... merala ... 

•ut: fakat u --· ..... -- ol • 
-~ AliJotl. ... , ..... ...... 
..uırtea, &ıceleri •lak:DJI. aonra ~·ı 
....... aAlıu1IMlald 7111 .. ..wı ı.w.. 
naa. veftllitd. Ama. a.pa tlrUI 4llfıtl&. •il• olu)'Wda. Aaaı._ M ehemmi· 
,et vermemuUtin clUa lllıtka "oa. 
wı.,.vl' ..a.,ta1 • ..- ~&1-
Çoculua ..... h.. ... ...... pek 
bllJlilr .. ........ "ltiwlll'l ..... P-
lıi,.. v--. .,. 9111* .... ... 
lıir '" 9'11, blJ'Je 1-llt ft deler* Wr 
..... ~ •• , ..... Urtı .......... aefre.. 
tin .-ı IS Mtioell mi tdlT- ZaV91a 
AJiJ019 k'kn lleadi Madiao Wll· ,., .... ~ ~ ..... 
.. *-8 PJNtirle ıeJes pd11. 

Dlmilrt. Allrotaı• twaadln ...._ 
elerken cnun heklnııcla bilJilk blr hOr. 
met .-ri 11ataı,•41L o.nıa J.aaı 
lıirllldae ,.... ................. Mi-

tin tıeflftUMirle ......... 
Dimltl' •• tnıldm+ Wı11dılltllllld 

cop.+1-P. AH,...,. .,....,..,_ 
" ikielni anabyne ediyordu. Dimitri 
-.... IMimeft bir cehM ~l 
-,. ,..... ... eçM. BirWdndm 
....... .,n ....... li Oıl .... dlL 
,-. pk .,.a a•1•6Ulnl. 

Bu acaip ,a.rac!Jhth aile •klonuıı 
"Stan;.. in llleerellıt\aki toplanblan 
.. itte bu tarihlere tel&dGf eder. Df • 
m1t1t•w-ı .............. 

- .ulaa 7analanaı ,.,.,. 
81nlerl 

Boa renkte bolca tOylerl Ta!'dl. 
r. birer kedi 7anıı1n1nu ancbıvorl 
clı. OGslerl birer kor clbl parll)'orcl 
Ye henoz uçlan görUnmoı olan 
lPtlnt göatererek bomurdaa17orl 
dı. 

Bir aralık öltl olan baba ye 

nau &Ordtller. O tarafa dolnl cılh 
lar atarak fırladılar. 

Ortahlı acı baykın9lar dolclur4u. 
Rtl•tem: 
- Çabak bunlan blr kate•• kap 

tıa! 

Dedi. 
Sonra Flruzla Bebmene bak 

ili.ve etti: 
- BtlyOklerlnl de diri tutabtlM~ 

dJn pek 111 olacaktı. 
- Bunu 7apacaktık. fakat olmad 

Adamlarımızdan QçtlnQ paralachla 
Bir kaçı da 7aralancb. 
nruı kendlalne a7nlmıt olua r• 

re oturdu: 
- Btıytlk vezir Ferrubzad'ın ula 

avına merakını bntrdlk ama, besle 
meye meraklı olctatunu 7enl du 
dut. 

- O bunlan •ara7a Terecellm!tt 
- Sara7a mıt Sara7da kime! 
- Kraıtç979 .•• 
Firuz dudak btıktU: 
- Demek kt HIBNT Pentm tı 

karcletl AzeTmlduht kGpek\en 
11ezzll b11111rm11ror Ye aslanlarla 
lent70r! 

Rtletem eevap T91'41: 
- Herkee kendi etnstnl •ner. 

lattlıror ki krallçemlsla ba 
bir ulan rerett carprrort 

Behmen eotra1a omnıp 4a 
mıt bir kekltll oldalu gibi ahp mm 
tn Metni 1aftflatarak mm1dan41: 

- Dua pek a.wrdla. L&lda 
ala blldJllm tadar ki Alıerml4 
slbl blı' b4ınuı batnııda ancak .ı 
Jıl&D T8)'a .. JtalWl kalbi carpul 

JUlatem kafl&maı cauı: 
- B07le blr dtlföace benim 

ma altmuı 
- 07Je bir maam NA .s. ..wı ..... , ... 
Kettaseb bu llSslere kvlü kaba 

taıorda. 
llllatem IOsl .ctellttlrcll: 
- Yavrular da deterll bir 

lan olaMllrler. Batı& bulllarm 
b eok '81allecelbıl .. anm. ç 
ki b1lJG7tllıcere kac1ar ln•ana 4a 
11r1&r. 

iki bmaaclaD& GA'Hl&71 CGI 
dl: 

- SiM MI' Ttlrk ulamnı tanıta~rml 
Tonao Jıanm all11 Gökbotaı 

Jllrtml nbalı tıteştueb görttnm 
Anıdılar. rant lt•lala•cblar. 
..... OIHIU bir dil lılloe: 
- 8oa lalkmaaoı seclk•~~ 

dl'. 
Dedltlnl hatırladı. Omllftllua 

date• 7en taı ıa •• ıacmurd&D 
- Korkak ve a&tçaktı. l'akat ap 

değlldl: ceJleuem )'Olcalateau 1' 
taa oldatu•u anladı. 

(ArlııUI_.) 

• ... 6tiirQ Çllrm .... i&la ZoUma. 
,. bapurmllllardr. Anlap-nmsJık 

- 1ııeıı-.. ........ Büa ile otı 
11UD mlneMbed achmaWJı ..aürlen • 
mlfd. IWaia rabibia lakerellnde to 
luwneiJ Piplor Pnlcrriç teklif ~MI 
ti. Bu teklUte "'Veli,, aie atlfua w 
retqle alaJ eclea bir eda da ftl'dl. 
Mkilratee onun buuraada itin 
apb ... ddrla k-•.,._..p w Ma 
... MticeJe bailuaıcatı ........... 
ta. Bunu, her tki ..U da umu,....._ 

.. z ...... ya Wç c&-it .. 
.ıtri, .. lmjku••mmı .. lselıdlsllaıq 
oya edildljiai ..,,..... Palrat 
kelidine ele bir .. çarMI ......... 
fısJa buna ... oWa. Şwama da., 
delim ki. ~ kanleti lvan al1ıi, 
....... J"•mdl otunaıyor, 
ti öbtlr ucundaki bir yerde ~ 

0 •alanla teMdlfCD .... bada 
lwa Alebandroftç llı,çecw da. 
beat diiti•celi,, dine karta JIJra)'t ilk 
dam oWap ı.w., ba fınatema tslilld'I 
ederek ··Stans,, .. ......... 

Zatea -81tn· ...... 
......_ n eeld dna da idil neticeJdtı 

- ..... Bu ilanda ..... .,. --!'I 
.... Rehdml•IJ ...,..., ... nılllJlll 
....,., ..... ı. içia, .. , ...... 

nMtlrda ,.,.. •- lranır ...... 
reg ele buna rur oldu. Oiln tayin 
dl. Yalnu JDukaddes adaaa &lllDllllllP 

nkı r~ 
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,.-KU KU N-1~ 
flcarel llA::.m~f. :,::: :tın SOD· 1 

Amerz <anın en 
.. 

esraren~ız cınaqefi Haberiniz var mı ? 
...... _.-. 

Evet, Hayır 
dao ıtılJareıı ılA.ı su) lulurıııda 40, iç &11)

labırd11 &o kuruş> dorr:uncu uylııd• l, 
rkıucı ve uc,;um·u;Je 2. blrıncıde t, 1>8t 
tık yuııı kcsıııt't'e f> lırudır. 
Huyuk, çok de\lınılı, klışell, renkli llAıı 

Hreglere ayrı syra intlırırıeler yııpı!ır 
tie5ml ılAnlarıo sanıım • a11lırı 30 kuru.-
tur. 
/'kari ,;ıahtuette otmıuan kDciilı ll4nlor. 

Bir defe 30, ıkt delaııi f>O, Oc defssı 115. 
ıll\rl defHı 7f> ve on defaıu 100 kuruştur 
Oc a)·lık ll~n vert-ıılcrııı hır dtlası bed•· 
vadır Uört satırı ııec,;en ılılnlıırıo laıl• 
satırları be~ k,uruşlıın lıeıuıp edıllr 

ane hlınıd kuponu gtlirtnlut ~ 
,ak 11/Jn tarfteıı uU:dt ?~ indirilir. 

f\IJIHIN hem doR"udan doAruya. ken· 
di ldure yerınıle, hPm Aııkııta C'&rl'.!,.::!n 
de Vakıl Vurdu allınıta KEMAl.El>l>11' 
IHF.N ıllln hOrmu f'll:vle llAn kahııl eder 

OUironun trlf'fonu: ıo:i~5) 

Niçin öldürdüm? 
1 : .. ----

fefrika No. b 

'" Bu dünyada hiçbir şey 
1kaybolmaz! Eğer birini öl-

Son günlerin büyük matemi arasın· 
da göze çarpmamış, çarpsa bile okuna
mamış, okunsa bile a.Jlaşılama.mış fa
kat çok şayanı dikkat havadisler var. 
Havadisler Anadolu Ajansı tarafın
dan verilmiştir, ve tamamen resmidir. 
Bu arada, kısaca, onlardan bahsede • 
ceğız. 

Mesela, Amerlkada bir "Ref ere:ı· 
dum,, yapılmış. Sorulan sual, Bay Hit· 
lerin, A vrupada, artık hiçbir toprakta 
gözil olmadığına dair verilen teminata 
inanılıp inanılamıyacağıdır. 

Gele:ı cevapların yüzde sekizi evet 
yüzde doksan ikisi hayırdır. 

İngiltere Harbe 
Hazırlanıyor 

dürürsem onun şahsiyeti 
bana geçer!,, 

lütk - lsveç Katil cinayetlerini bLİ düşünce ile 
ticaret anlaş~.a.sı işlediğini iddia ediyor ... 

lngiltere avam kamarasında mllhte
lif hatiplerin ve nazırların verdikleri 
beyanattan. lngilterenin, biltün mana 
sile harbe hazırla.:ıdığı anlaşılmakta • 
dır. İngiltere hava mUdafaatı tertiba· 
tını arttırdığı gibi, tayyare fmaIAtma 
mUUılş bir hız vermiştir. 

Tüccarların iştirakile Bır 
Toplanb Yapılacak 

Türkiye · İsveç ticaret anlaşmasının 

Daha on yedi yaşımdanbcri farket. 
meye başlamıştım :tki dünya vardı. Biri 
manevi dilnya, dığeri maddi dünya. 
Maddi hayatımızdaki bütün terakki1c. 
rimizin esası ise manevi dünyadan ge. 
liyordu. Daha başka türlü söyliyeyim: 

feshedıldıği maliımdur. 
Bu hlikfunet ile aramızda yakında 

hfr ticaret mukavelesi yapılması ta -
karrür etmiG olduğundan Ankaradan 
eehrimizdeki alakadar iktısadi dairele 
re ve bu arada Türkofis ve ticaret oda· 
sr:ıda tsveç ile alakadar tüccarlarımız. 
la temaslara geçi!erek dilek ve ihtiyaç 
larının sorulması istenilmi§tir. 

Ticaret Odası ve Türkofis direktör· 
lUğU bu maksatla piyasada tetkikat 
yapmağa başlamı§tır. 

ÖnUmü?.dcki hafta f çersinde İsveç 
ile iş yapan tiiccarlar Odaya davet e
dilerek bir toplantı yapılacak, bu hu· 
susta görUşillecektir. 

iç Ticaret Umum Müdürü 
lzmirde pazarlıksız satış kanununun 

tatblkatile meşgul olan İç Ticaret U
mum MUdürU B. Mümta~ Rek'Lı ya. 
kında şehrimize gelmesi beklenmekte
dir. 

lç Ticaret Umum MUdilrU şehrimiz· 
de bir müddet kalacak, hem pazarlık· 
sız satış mevzuu Ur.erinde tetkikler Je 
bulunacak, hem de kontrol teşkilatım 
teftiş edecektir. 

Piyasa Durgun 
DUn !stanbul Ticaret ve Zahire bor" 

sasma 10 vagon buğday gelmiş. hepsi 
satılmıştır. İki gUnde:ıberi piyasada 
durgunluk devam etmektedir. Fiyatlar 
da da değişılclik yoktur. 

Çengelköyünde Bir Adam 
Yaralandı 

Evvelki gece ÇcngelköyUnd~. bir, 
knste:ı adam öldilnneğe te~bbus va.· 

kası olmuştur: . . . 
ÇengelkbyUnde Hasf ppaşa çiftlığın· 

de oturan Tursun camic gitmiş, sonra 
evine dönmUştür. 

Osman bir kbşeb~ından geçerke.:t 
gündüz yaptığı bir gakadan mu~berw o· 
lan aynı çiftlikte çalışır Hamdı aga· 
beysi Ahmetle yolunu kesmiş, Uzeri_?e 
atılan kardeş Osmanı 8 yerbden agır 
Yaralamışlardır. 

Vakadıı.n sonra evvela Hamdi yaka. 
lanmış, ağabeysi Ahır.et de biraz son· 
ra kanlı bıçağı ile birlikte ele geçmiş· 
tir. Yaralı ifade veremez bir halde Cer 
ı-ahpa.şa hastanesine yatırılmıştır. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

LiMANDA 
BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 

(G•lncy - 16 Knrndenizc), (Ujlur - 9·30 

lzııııt.ıı, (Su~ - 9 l.\ludnnyeYO), (Tn~ yar -
9 İIT'rozn), (İzmir_ ı ı lzmlre) kalka· 
cnktır. / 

C.El.ECEK VAPURLAR 
(Su~ - 20,15 Muclıınyndıın l, (Marsık:ız 

- 13.35 l\ludnnrndıın) gelecektir. 

Dünkü Hava . 
. il ~ J·ge-Hn\"n, \'Urdun Trnk:rn, Kocne 

1 
'nız 

. • 1 ııu Kıırtu c nln şım:ıl kı.,ımlıırında hu u • d" 
"f ıığışlı I• l.ı~ ılıırındn hıılutlu ve mpvzı ~ ' . 

k gecmış. 
~er hölpclcr<le unııımt~etle açı 

1 · ı nlz kn·ı 0 -1'ı.Jıgı1rlnr !!tık in kolıııış. Korııc e . 
1
• ··~ıı· 

. 1 le şı ınn ı ı~ • 
rın :fa cı mıht <fılicr hhllfl' erı . 1 

• n 1 ()un s 
knnıctten hnfıf olıırnk ~crınışl r. ı·ş 

t 1 ıtlu f:CÇIO ' t ı• lJı 1 :Jn tı:ı\ n ı 1 eri" etle Jll 1 
'" "' . 5.8 ırıetn• 1'\İzı.,ftr şim.,11 ş:ırl iden snnneıie ·ik" 

h d hnva tıız~ ı 
11.la esmiştir. Snnl 14 e "k l'k g0-

7GıUı mlllmcırc idi. Silhuncl en )~fj ı;ük 5.9 
ne~tt' 43.8, 1ıölgede 15.~ ve en ş 
.snnliızraı kııwleılllmlstir. 

Maddi dünyada ~oğan her şeyin asıl 
modeli manevi dünyada hazırlanıyor

du. 
Binaenaleyh, bir heykeltra~n da. 

yapacağı eseri evveli manevi dünyada, 
yani zihniyetinin içinde yaratması IS • 
zımdır. Onu zihninde o suretle yara· 
tacak k~ orada tamam olarak teşekkül 
edecek, ondan sonra o şekli maddeye 
verecek ... 

Bu fikir il.zerinde senelerce çalıştım. 
Eserlerimi, evvela zihnimde tam ola • 
rak ''görüyordum", ondan sonra onla· 
n taşın veya alçının ilzerine tesbit e. 
diyordum. 

Hastahaneye girdiğim zaman, kendi· 
mi bu manevi diinrara daha fazla ver. 
mek, Etheri unutmak ve Allaha daha 
fazla yaklaşarak, uzun mUdaettenberi 
zihnimi işgal eden bu madde • ruh me. 
selesini onun yardırr.ıl ile halletmek is· 
ti yordum. 

1932 senesinde idik. Belvilye gittim. 
Oradaki ®ktorlardan beni ameliyat 
etmelerini istedim. Kabul etmediler. 
Arzum, tamamlyle ma.ddi insanlıktan 
uzaklaşmak ve beni maddeye bağlıyan 
erkekliğimden tecerrüt etmekti. 1 

Buna muvaffak olamayınca, benli • 
ğimden başka türlil ınyrlmaya karar 
verdim. Dilşüniiyordum ki. bu dünva. 
da hiç bir gey 'kaybolmaz. Eğer ben, 
başkasının canını al rsam, onun şahsi· 
yeti bana geçmit olur. 

Markoni de bu şekilde düşünüyordu. 
Demişti ki: 

''Tabiatin iktısadi sahasında, hiç bir 
§CP tahrip edilemez . ., 

Daha birçok büyük diı ünce adam • 
lan ayni fikir üzerinde bırleşiyorlardı. 
Bu fikrin doğru olduğuna kaniim ... 

içimde bulunan ve dışan verme'lc is. 
tediğim hislerden ancak bu şekilde 
kurtulabileceğimi düşünüyordum. Ye • 
ni bir şahsiyet kazanacak ve eski şah· 
: etimi bununla tamamlıyacaktım. O 

s.y . . . . '-'2 • l' 
da eski •ahııyetımın ıçın.ı.,e gız ı zaman :s • 

olan şeyleri yenisi ile ifade eüebılecek-

tim... 0 d 
Bunun için bir tek çare vardı. a 

birisini öldürmekti.. . ~ . . 
Bu dli§üncelerle nehre d~gru ı~~~~ı. 

d Sulann kara parıltısını gorun yor um. 
klnna baıka bir fikir geldi: ce a . . 

"Hayatımda en kıymetlı olan .. ıeyı 
öldürürsem, diye düıün.düm, bugunkU 
fabsiyetimden daha fazla kurtu~muı o. 

lurum.,, . . • . • 1 Bu mükemmel bır fıkırdı. Benım • 
. dUnyada en kıymetli şeyi, en çok 

çın · h r· öld" k sevdiğim kimseyı : Et e ı urece • 

tim... da 
İşte ilk kararım bu idi ve o an 

başka 'btr kimseyi öl~ürmeyi düşünmi. 
yordum ... 

Bu cinayeti işledikten sonra yakala. 
elektrik sandalyesL-ıe konularak i-

nıp d"' 
d edilmek tehlikesi olduğunu da u· am ~ . 
.. dum" o zaman ll .... kazandıgım yen: 
şun · 
şahsiyet neye yarayacaktı? 

Fakat, 0 11rada bunun üzerinde faz. 
1a fikir yormadım. !çimde, Ethel'l 81 • 
dürmek fikri zihnimi o kadar sarmıştı 

ki pençeleri biran kafanun üzerinden 
ayıılmıyordu. Ayni şekildeki 'k.crkunç 
pc::nçeler o gece iki kadının boğazına 

yapışacaktı ..• 
Bu öldürmek hırsı ile gözlerim etraf

ta dört dönüyordu. Odama gelmiştim. 
Heykelleri işlemek-= kullandığım ucu 
elmaslı çekim gözüme ilişti. Derhal al
dım, cebime attım ve Gedeonların evi. 
ne doğru yola çıl:tım. 

Ethel'e olan sevgimi o dakikada dCl.
ha fazla hissediyordum. Fakat bu his 
beni onu öldürmekten alıkoyamıyor, 

oiJakis bu hususta daha fazla teşvik e• 
diycrdu. Gözümün önüne, bu güzel 
çehrenin, öldükten sonra, boynunun Ü· 

zerinden arkaya doğru devrilmiş man. 

zarası geldi. 
İşte, güzel bir sanat eserinin ilk mo. 

delini zihnimde tamamiyle teşkil et • 
m:ştim. Şimdi bunun maddi şeklini el· 
de edecek, ondan sonra, bu model üu. 

rinden heykelimi yapacaktım .. 
Gc\ieonlarm evinin önüne yeldtm. 

Kapı açıktt. Merdive11lerden yu!:nrı ı; 'c 

maya başladım. Kimse yoktu. O:ıl rın 
dairesinde gelince içeriye girdim, bek. 
ledim. Cebimde ucu elmash çek·ç d·1-
ruyordu. 

tık önce Misis Gedeon çıka. Beni 
çok iyi karşıladı. Hatırımı sordu. Sor· 

ra: 

SEHJRDE 

Biı1t tı·en 

- Köpeği alır biraz, sokakta dok. r 
mısın? dedi. 
Köpeği aldım ve a1ağı indim. Fakat, 

fazla uzağa gitmedim, kapının önUnde 
durdum. 

Kadın benim Ethelle elan münase • 
batımı pek beğenmiyordu. Bununla be. 
raber, bana ka11ı daima nazik davra -
nırdı. Benim Ethel'le konuşmamı niçin 
istemediğini biliyordum: Param yok • 
tu, onun için ... Kendisini haklı gördüm 
ve bundan dolayı kmnadım ... 

"DEFOL GtTI YOKSA 
tN GİLtZt ÇAGIRIRIM 1 

Biraz sonra yukarı çıktım. Kadın 

Ethel'le Ronninin tanıdrklan erkekler. 
le gezmede olduklarını söyledi. 

Evveli kendisine Ethel'i bekliyece. 
ğim, demedim. Yalnız, vakit geçsin di· 
ye: 

.. - Müsaade ederseniz sizin §Urda 
bir resminizi yapayım,, dedim ve der· 

hal işe başladım. 
Çizgileri elimden geldiği kadar ya • 

vaı çiziyordum. Bu sırada Gedeonla • 
rm yeni kiracısı olan o kısa bcylu n· 
giliz geldi. Kadın bizi birbirimize ta • 
nrştırdı. 

Fakat. İngiliz odada ancak bir iki 
dakika kaldı ve yandaki odasına sekil. 
di. Esasen vakit de epey ilerlemigti. 

(Devamı var) 

kazası 

Neşrettiği bir beyannamede, lngil· 
tere bUkOmeU, silihla.nmadan maksa. 
dının tedafut tedbir olduğu kadar, mut 
tetik devletlere, harp halinde yardım 
için olduğu:ıu tasrih ediyor. 

Mütarekenin Y ıldönümü 
Evvelki gün umu.mı harp mUtareke

sinln yıldönUmU idi. Fransa, İngiltere, 
ltalya ve Amerikada merasim yapıl -
dı. lstanbulda Beyoğlu Feriköy me • 
zarlığında da dfnt merasim yapıldı. 

Bu yıldönUmU hiç olmazsa, devletle· 
re sulh arzusu telkin edebilse. 

Diyet! 
Parlste, Alma.:ı sef areUıanealnin 

Başkatibi Polonyalı bir Yahudi tara. 
tmdan vuruldu. Buna karşılık, Alman 
yada ya.şıyan Yahudilerin bakıyyetUs
sUyufuna karşı bir hareket daha baş
ladı. 

Bu hareket esnasında Yahudilerin 
şahıslarına ve ca:ılarına hiç doku -
nulmamış, sadece, evleri, eşyaları. par 
çalanmış, camları, çerçeveleri kınl • 
mış, ne kadar smagogları \'~rsa yakıl. 
mrş, bankaları altüst edilmiş. O kidar. 
Bu arada, bir banka mildUrU, sadece. 
ailesi ile beraber intihar etmiş. 

Verilen resm.t haberlere göre, dört, 
beş giln sUren bu kargaşalıklar dlin 
tamamlyle yatışım§tır, HUkiımetı:ı al
dığı tedbirlerle her taraf ta sükfuı iade 
edilmiş bulunmaktadır. Alman tedbir· 
ler arasında, Yahudilerin sillb tqı . 
malarmı yasak eden bir medde de var
dır, bu madde nleyhine lareket eden. 
Jer yirmi seneye kadar hapis edilirler. 

Bir araba 
narak 

tamamen parçc: la
öldü 

Ekser otomobil 
kazaları niçin olur Lir l'İŞİ 

§e gitmiş, kalabalıkta gezinen Leon Direksiyonda Kadınla Evvelkı gün Edirne • lstnnbul tren 
yolu Uzerinde feci bir kaza olmuş, lo. 
komotifın önünden geçmek isterken 
kaçnmıyarak altcıa düşen bir araba 
tamamen parçalanarak, bir kişi ölmüş 
bir kişi de ağır surette yaralanmıştır. 

Tarife üzerine diln akşam 19,30 da 
Sirkeci istasyonuna varması beklenen 
Edirne • İstanbul treni vakti:ı bir hay
li gecikmesine rağmen gelmeyince me 
rak uyandırmış, ve derhal yapılan 

tahkikat neticesinde feci kaza. öğrenil· 
miştir: 

Tren tam Si:ıekliyi, ge<;ip Çerkeskö
yUne giderken, önüne birdenbire i . 
çinde Ali. Osman ve Muharrem ismin
de üç kişi bulunan atlı bir araba çık· 
mıştır. Arad'.lki mesafeni:ı azlığı yU· 
zünden lokomotif durdurulamamış ve 
bütün hıziyle arabaya çarpmıştır. 

Müsademe sonunda içindeki insan· 
lar bir tarafa, atlar bir tarafa uçmüş, 
Muharrem beyni parçalanarak hemen 
ölmUştUr. Ali ağır surette yarala:ımı§. 
tır. Diğer yolcu Osman gUzel bir te
sadüf eseri olarak hiç yaralanmadan 
atlat."llış, atların her ikisi de ölmüş
tür. 

Biraz ilerde yavas yavaş hızını ke
sen tren durmuş ve yaralıyı alarak 
götürmUstUr. 

Vnkaya Silivri müddeiumumisi el 
koymuş, tahkikata başlamıştır. 

Tren Sirkeciye birkaç saat rotarla 
gelmiştir. 

Bir Yankesici Yakalandı 
Fatih civarında oturan sabıkalı yan· 

kesicilerden İsmail evvelki gü:ı, Yemi. 

adında birisine çarparak 26 lirasını Görülen Şoförlere Ceza Var 
çalmıştır. Otomobil kazalan olmasında, oto _ 

Bilahara işin farkına vararak zabı· mobil silrenlerin yanları::ıa oturttuk· 
taya başvuran Leon, suçluyu sabıka· ları sevgililerinin de tesiri olduğu, 
lıları:ı fotoğraflan arasında tanımış, muhakkaktır; bu suretle, tanmmıe bir 
hemen yakalanan İsmail dün adliyeye çok kimsenin kazaya kurban gittiği, 
teslim edilmiştir. gazetelere sık sık aksetmektedir. 

DördUncii asliye ceza mahkemesine Tunusta. bu yolda kazalar olmuma 
verilen İsmail sorgusunu müteakip tev önU alınmak için, son derecede cez. 
kif olwunuştur. ri bir çare ara§tırılmış, neticede ıima

Haliçte Batan Motör 

Birkaç ay evvel Haliçte içindeki 
mlişterisini götUre:ı Şabanın kayığına 
Mehmet adında birisin!n motörii çıırp· 
mış, kayığı batırmıştı. Yetişenler ka· 
yıkçıyı kurtarmışlar, fakat mUşte~I 
sulann arasında kaybolarak buluna • 
mamış, birkaç gUn sonra cesedi Ye· 
miş iskelesi civarında meyda.:la çık -
mıştır. 

Kazadan sonra yakalanan motör 
kaptanı Mehmedin muhakemesi dün 
sabah ağız ceza mahkemesinde başla
mıştır. 

ıt Afrika ceza kanununa 3 bendli bi:
madde konulmuştur. Bu madde mucl
bi:ıce, otomobil süren biri, bu sırada 
sevgilisi başını omuzuna koymuş vazi· 
yette görillürse, derhal otomobil dur. 
durularak, S frank para cezasına çarp
tırılacaktır. Eğer bu pozda daha ileri
ye gidilmişse, ceza dalıa §iddetlene • 
rek, 5 frank 10 franga çıkmaktadır. 
Sevglllsini öperken görülen kimse, 20 
frank ödiyecektir. 

Bu m~hut suç hallerinde jaodarma. 
ya, para cezası kesip derhal tahsiline 
giri .. mek salahiyeti verilmiştir. 

Bununla beraber, bu cezalann bu 
kabil vaziyetler yüzilnder. olan kazala
rm önUnü nlmnğa yarnyac.ı.ğr busu -
sunda mütereddit da\Ta:ıılmaktadır; 
ihtimal bir d recevc kadar işe yarar, 
diye dilşUnillUyor! ? ... 

Mahkeme. suçlunun sorgusu:ıdan 
sonra. hadisenin tamamen aydınlan • 
ması için kaza mahallinde bir keşif 
yapılmasına lUzum görmUştür. Keşif 
raporu verildikte:ı sonra muha!·cmeye ---------------
devam olunacaktır. Beyoğlu Halkevindeki 

Mahkemenin bu kararı üzerine Meh Toplantı 
met ltaptan, işin uzaması dolayısilc Beyoğlu lla,kt'vfnden: 
kefaletle tahliyesini istemiş, 150 Jira 13-11.938 Pouır gilnO Evimizde yapdma. 
kefalet verdiği takdirde serbest brra. sı evvcke kararlaştırılmış olan mllsabaka 
kılmasına karar ver"--ı .. t-ı-. .. ,.e loplanlr dOc:ır olduı'fumuz büyOk ve mıı.. 

UJ.U~ ll acı dolayıslyle tehir edJlmfıUr • 



~ 
Dün Üniversitede yapı· 

lan merasimde Atatürk' e 
coşkun bağlılık intibaları: 

- Yukarıda muhtelif ha· 
tipler ve Rektör Cemil Bil
çef heyecanlarını ifade edi· 

1 

vor; diğer resimler de genç 
fi~in biiyük ve dinmez tees· 
-·: .. •'!rini görüyoruz. 

vvvvvvvv 



Yeni Cumhurrelsl intihabında Meclisten lntıbalar 
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üstü Ar as Londra GeTec0l<lleYetk r 
'(Baı tarafı t tnrfdtJ 

sefiri tayin edilecek 
Bugün~'Ü lngiltere etçimiz 

Fethi Okyar da meJ'us 
nanızedi gösterilecektir 

Kendisine mühim bir vazife verllmesl 
ihtimali vardır 

Ankara, 12 (Telefo.,la) - Haber 
aldığımıza göre, eski Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Aras Londra sefirliğine 
tayin edilecektir. 

Bugünkü Londra Sefiri Fethi Ol:yar 
Jae açık bulunan mebusluklardan biri· 
ne namzet gösterilecektir. Mebus se· 
çildikte:ı sonra kendisine mühim bir 
vazife verilmesi ihtimali de vardır. 
Reisicumhur tarafınd~n kabul edildi 

Ankara, 12 (Telefor.la) - Londra 
aefirimiz Fethi Okyar bu sabah Anka
raya gelmiş ve öğleden sonra Mecliste· 
ki Riynseticumhur makamında Cum • 
hurrelsl İsmet t:ıönü tarafından ka· 
bul edilmi§tir. 

Fethi Okyar bu ı:.kşam ekspresle İs· 
tanbula hareket etmiırtir • 
ismet lnönll Maarif V~ki1\ın k..-ıbul etti 

Ankara, 12 (Tel fonla) - Cumhur
refai İsmet İnönü bug-'Jn saat 17 de 

Büyük Millet Meclfsfııe gel~k. RJya· 
setlcumhur makamında Ma.arif Vekili 
Safvet Arıka:ıı ve Türk Hava Kurumu 
Başkanı Fuat Bulcayı kabul etmiftir. 

Parti llerknillde 
Ankara, 12 (Telefonla) - Bqvekil 

Celil Bayar ile Dahiliye Vekili Refik 
Saydam bugün Cumhuriyet Halk Par. 
tisi Genel merkezini ziyaret ederek bir 
müddet meşgul olmuşlardır. 

~ükrü Kaya 
Ankara, 12 (Telefon!a) - Eski Da· 

biliye Vekili ŞUkrU Kayanın da birse
farete tnyi:ıi ihtimalinden bahsolun • 
maktadır. 

Diğer taraftan, Dahiliye MU!teşar. 
lığına eski mUste§ar Vehbi Demlrel'in 
getirileceği ve bugUnkU dahiliye müs
t~:ın Sabri Çıtakın milnhal valilik· 
!erden birJne tayini de mevzubalı8trr. 

Almanyanan yahudi aleyhtarlağı hareketleri 

Fransada « Çırkın ve vahşi bir 
manzara» sayı!ıyor 

HAjlsenln lnglllz - Alman münasebatına 
tesJr edecegl de zannolunmakladır 

Paria, 12 (A.A.) - Gazeteler Al· 
manyada Yahudiler aleyhinde yapılan 
ııumayiıleri şıddetle tenkide devam et· 
mektediı-ler. 

Bpçxıuc gazetesinde Heııry de Ke. 

:;.ehir ma
tem içinde 

rW1e yazıyor: Dolmabahçe 1arayuuıı etrafı. Uu 
••voo Hatlı\ katleden genç Yahudi. gUodenberi arzeLtiğl sU.ldiD ve matem 

nia bu menfur hareketini ıuppew tak· 
bi.h ciliyoruz. Diplomatın herkesin ıem 

--~·....-.mıı dtıfllat ,bir adam ol· 
'tt>i.ıi b• kat daba. müteessir edi. 

yor. Fakat bir dclının şahsi hareketilc 
A1mAıa Yahu.diler:.ni istıli eden kin 
dalgaaı araauıda bir münasebet bula • 
mıyor~. 

Bu kin neticesinde bütün Almanya
da yangınlar çıkarılmıJ, yağmalar ol· 
muıtur. Buyük bir milletin bir phıs 
tarafından iılenilen bir cürüm dolayı. 
elle intı'"kamını ic:lı: silahsız bir ekalli. 
7etten almaaı kadar çirkin ve vah§i bir 
manzara tasavvur edilemez. 
HADiSENİN lNG1LtZ - ALMAN 
i MUNASEBATINA TES1R1 

Londra, 12 (A.A.) - Almanya.da 
Yahudiler aleyhinde yapılan nümayiş. 
lerin doğurduğu heyecan tngili.ı mat· 
buatında devam etmektedir. 

News Chronicle gazetesi Dr. Göb • 
bela tarafından verilen izahatı kabule 
pyan görmemektedir. Gazete, ıöyle 
JUma'ktadır: 

"'Pr:.paganda nazırının izahat ver. 
mck Uzcre gazetecileri davet etmesı. 
blitiln dünyaya yayılan deh§et ıeıinin 
Almanyada da duyulduğu ümidini ve. 
riyor . ., 

Daily Herald gazetesi de bu tarzda 
bir mütalea yüriıttiıkten sonra diyor 
ki: 

••Bu hafta cereyan eden müthiı va
kalarla bazı de•ılct adamlarına yap lan 
bedbahane hücumlar halihctzırda bir 
tn~ili.ı • Alman itilafı teşebbüslerini 
güçleıtirmektcdir. Göbbel•, belki de 
bunu iıtiyordu.,, 

TA YMtS TOPLATTIRILDI 
Berlin, 12 (A.A.) - Times gazetesi, 

bu sabah polis tarafından müsadere e. 
dilmigtir. Bu gazete, tahmin edildiğine 
göre son günler zarfınca Yahud'.ler a. 
leyhinde yaprlan ı.ümayişler hakkında 
tafailAt verdiği için toplattmlmııtır. 

ALMANY ADA iNFlAI~ 
Berlin, 12 (A.A.) - Yahudiler aley 

hindeki taşkınlıkların İngilterede bı -
raktığı akisler, siyasi Alman mahfel • 
lerlnde bUylik bir memnuniyetsizl:k 
doturmuıtur. 

Bu mahflller, Yahudi meselesinin ta 
mamile dahili m.,hiyette bir mec.-c)e oL 
dutu tezini ycn~den lleri sürmekte ve 
eon hldiseler nef cesinde yap lan ,.,.,u. 
dahalelerc ve verilen hükümlere t2ham 
1DW etlJjlemlzrecıei":lai ıMSJ•lmektedirler. 

manzarasını muhafaza etmektedir. 
l:HlyUk Ataıuızı son defa görebil

mek ihtimali coğalruış olduğu için 
bi!lıassa dl.in, kalabalık durmaksızın 
artmış \"e gözyaşları dinmeksi.zin ak· 
mıştır. 

Bununla beraber Atam111 ıl1aret 

şekli hakkında .lıUkOmet merkezin
den benUz bir emir gelmedlğl lçio 
saray kapıları kaı>alı bulunuyordu. 

Yeni reisicumhurun UAnındauberl 
saray Uzerlnde.kl RlyaseUcumhur 
bayrağı inmiş ve onun yerine milleti· 
mlzin !lembolU yarıya kadar çekllmif 
bulunmaktadır. 

BUyUk Atamızın mübarek nlfı 

tahnit edilmiş olarak rahat döşeğln· 
de şanlı subayların yaşlı gözleri al
tında ebedi uykusunu uyumaktadır. 

BUtUn şehir, matem acısı lle dur
gun bir bayat yaşıyor. Akş.uıı dük· 
k!nlar erkenden kapanıyor, aaat do. 
kuzdan sonra hemen hiç bir dUkkA· 
nın kepenkleri acık kalmayor, bal.il 
bUyUk ıstırablyle ba,baea kalı1or. 

Yarın Kamutayın toplanacağı gUn 
olduğu için, Büyük Atamızı ziyaret 
tarzı hakkında bir emir gelmeıl bek-
lenmektedlr. 

DUn Dolmabahçe sarayının etra
fını blnl"rce mektep çocuğu da ağır 
a6ır ve derin bir ıstırap içinde taaf 
ediyordu. Bu mektep çocuklarıoıu 

göğüslerinde siyah kordela ile çev
rilmiş bir madalyon ve madalyonun 
içinde mtlletln gözbebeğl AtatUrkUn 
muhteşem bir resmi görülmekteydi. 

lki İtalyan Gazeteci 
Merasimde Bulunmak Üzere 

Geldi 
AtatUrkün ufülU dolayı1dyle mem

leketteki hUznll tesblt etmek ve hal-
yan gazetelerine makaleler yazmak 
Uzere dun, İtalyanın başlıca g•zete-
lerinden "Stampa" ile "'Messacero'' 
gazetelerinden B. Clno ve B. Ruıso 
adında iki ltal1an gazetecisi tehrl
mlze gelmiştir. 

Sahh 8ozok'un te~ekküt ü 
.Kay.nbabam S:ılih Bozok, rahataız

lığı hasebiyle bizzat hastahaneye ge. 
lenlere, telefon veya telgrafla Uitfen 
hatırını soranlara ayn ayn cevap ve
recek vaziyette olamadıklanndan, muh 
terem gazetenizle teıekkUrlcrinln nq.. . 
rlnl rica ederim. 

iSMET YENEN 

Sabık tncUtere Kralı (Sekizinci Ed
nrd) Vindsör Dükünün geleceği ri· 
vayet ediliyorsa da, İngiltere Kral aile· 
al namına hareket etmekte olmayıp 

memleket dıpnda müstakil bir hayat 
yaıamakta bulunduğundan ker.disinin 
ancak phsl olarak geleceği ümit edil. 
mektedir. 

Şehrimizde bulunan lngllb BOyOk 
Elçial Sir Peni Soren diln aktamJd 
ebpreıle Ankarayı gitmiıtir. 

GELECEK HEYETLER 

Ankara. 12 (Telefonla) - Atatilr· 
kün ccna.ıe meraaiminde yabanc:ı dev. 
Jetleri temail edecek olan mutc&ddit 
heyetler hakkında hlikümetc wailit 
& elmektedir. 

Sovyet heyeti hariciye komiser muL 
vini Potemklıı'in baıkanlı&ı altında bu. 
lunacaktır. Romen heyeti hükumet ve 
krallığı temsil etmekte olan Deniz ve 
Hava Nazırı General Paul Teodoresko 
ile General Motas, General Trajan ve 
Romanyarun Ankara aefirinden müıek· 
keptir. 

Yugoslav heyeti, heyet reisi Bahri· 
ye ve Harbiye Nazın General Nediç 
ile Yugoılavyanın Ankara elçisi Ace • 
mov:ç ve Kralın fahri yaveri Amiral 
Prika'dan mürekkeptir. 

MECL1S1N YARINKl 
TOPLANTISI 

..... 
Ankara, 12 (Telefonla) - BOyOk 

Millet Mcdlainiıı Puartcsl ıltnU yapa. 
catı toplantıda AtatUrkün cenue me. 
rasiminl tespit hakkındaki kanun IA· 
ylhaaı mUzakcre olunacak ve BUyUk 
Şefin cenazesi için bu kanunla tesbit 
edilen programın ~tbikine derhal ıe
çilecektlr. 

FRANSIZLAR ATATttRKttN 
ABlDEStNE ÇELENK 

KOYDULAR 

Ankara, 12 (Telefonla) - Şehrimiz. 
deki P'ranaızlar haf ta ıeraf et erklıu 01. 
mak Uzere kalabalık bir kitle halinde 
bugün Atatürk Abidesine giderek çe. 
lenk koymuşlar ve Büyük Şefin ölü· 
mUndcn dolayı duyduktan aaıniml te· 
essürlerini izhar etmiılerdir. 

YUNAN HEYETİ 

AtatUrkUn cenaze merulmlnde, Yu. 
naniatan; Bapekil General Metaksa. 
aın riyaseti altında bilyük bir heyet ta
rafından temsil edilecektir. Heyet ıu 
zevattan mUrckkeptir: 

Bqvekil General Metaksaı (Kralın 
ve hük(lmetin bat mümessili), Kralın 
aıskert maiyet kumandanı General D~
mestikaa (Kralın ikinci mümessili), 
Harbiye mUıteıan General Papadimas 
(ordunun mlimessili ve hükumetin i· 
kinci mümessili), Ankara elçisi B. Ra. 
facl (Kralın ve hükumetin üçüncü mü 
meBSili), Baıvekllet hususi kalem dL 
rektCSrU, Uç yaver subay, Hariciye ne.. 
zaretinden bir ataıe. 

Yunanistanı cenaze töreninde aynı 
zamanda dört ıuba)· kumandasında 120 
kitilik sancaklı bir aıkeri lata da tem· 
ıil edecektir. 

Cenaze günU bUtUn Yunaniıtanda 
reımt matem gUnU ilin olunacak ve 
resmi binalardaki bayraklar merasim • 
den bir gün evvel ve bir giln sonra da. 
bi yarıya çekilecektir. 

BULGAR HEYETİ 

Bulgaristaru t1..msilen bulunacak he. 
yet de atağıdaki zevattan milrekep o. 
lacaktır: 

Baımabeyinci General Pançf (Kra· 
lrn mUmeasili), Harbiye nazın Gen:· 
ral Daskalof (Bulgaristan hUkQmeti 
milmessili), Sofya Garnizonu Kuman • 
danı General Lukaı (ordunun mümeı. 
ıili). 

Bulgariıtanı cenaze dSreninde aynca 
72 kitfden mürekkep bir askeri kıta da. 
hl temsil edecektir. 

M~ddelumuml 
htanbuJ Müddeiumumisi Bay Hik· 

met Onat evvelki gUn Ankaraya git • 
mi§tl. Dil.:ı ıabah da AnkaraJan dön. 
müştUr. 

Bay müddeiumuminin bu gidip gea
ıi memuriyetine ait işler üzerinde te
masta bulunmak ve bu climleden keıı
disine noterlikten tevdi olunmuş bir va 
liyetnameyi vasiyet hükmünce Adliye 
Veldletlne bi21Z&t ula§tırmak lçi:ı oldu 
tu 16Jlenlyor. 

.• . ' . ' . . 

Gençlik dün Atc.türk'ün c.zız 
hatırz sını andı 

Bugün Cumhuriyet 
abidesine çelenk konacak 

Gençllk AtatUrkUn yüksek batıra-' 
lll)ı anmak, profesörleriyle beraber 
dertleşmek, huşu ve sUkOn tclnde on
ları dinlemek üzere dUn de tJniveraı
te konferans salonunda bir toplantı 

yapılmıştır. 

Toplantıya umuldulundan fazla 
kalabalık bır kütle lttlrak etmif, •a
lon Jt~rı gelmiyerek konferanı eaıo
nuoun bahçesi blle hıncahınç dol
muştur. 

Gençlik mUmesslllerlnln bıçkırık
ı~rJ~ oku\!ukları nutuklar, filrl~r. 

geue ı;O~yaşlanyle diuleowlş ve kuu. 
ferans tı.lonuuun önUnden geı,;cu 

h.ılk tla g.ençllğin bu bUyUk teesslirU 
kar~ısınaa heyecana kapılmaktan ve 
aı;lawakıan .kendilerini alamawış 

!ardır. 

Saat tam dokuzda Oniveralte Rek· 
törU Cenıll Dilsel kUrsUye gelerek ilk 
sözlerini söylemiştir. Söze başlama
dan önce Ata'nıo hatırasına bUrwe
ten Uç dakika susulmasını bildirmiş 
ve mUddetln hitamında çok acıkla bh 
Jlsanla eözlerlne başlamıştır: 

Rektör Anlabyor 
.Arkadaşlar: 

"Atatiirkü kaJbettlğlmbin ftçtıncü 
g(lnilnde)'lz. Bu acı1la üçilncU def.a 
olarak Unh"erHltede Loplanıyorua. 

Yüreğimiz bu cırla ber gtto bu· 
parça daha fazla acı1or, daha fazla 
atızlı1or. 

Şarktan Garba, Şimalden Oenuba, 
bütun wenılcketler Tiir.kün du1d11$_u 
acıyı, O'nun büyil.kliiğü)'le ölçüyor •• 

Atatürk dün.Yanan büyuk 81m&8ıJ· 
dl. Onun büyil.klüğüoil dilD)'A sün 
geçtikçe daha lfl anlı1acaktll'. 

Tarlbde kalacak onun en bftyftk 
vasfı "Büyük Kurtancı, Bü1ük Koru
yucu" olma \'aslıdır. 
Karanlık \'e ümitsiz günlerde kur

tuluş yolunu g(isteren ve millete u· 
l~tıran Atatürktill'. 

latlklAI Ye Gazi Mustafa Kemal adı 
tarih durdukça blriblrlnl tamamla-
7acaklardır. 

Her safhası bir harika olan hafa· 
tında Atatürk bllfiik işleri )'&parken 
hiç bir güçlük önönde dönmeyen ve 
1ılma1an bir ulmle BU1il.k 010'· 
nün manevi şahsl1et1 karı;uunda bir 
kere daha hürmetle eğilirim." 

Rektörden sonra bir talebe sOz aı. 
mış ve uzun bl r hitabeden sonra ıöz· 
lerlnl şöyle bitirmiştir: 

"Türkl7e cumhurt1ett AtatOrkten 
aldığı hızla, mesut ve muzaffer ilele
bet ı.a1ldar olacaktır.'' 

Hıfzı Vildanın Sözleri 
Hukuk Fakültesi Doçenti Hıfzı 

Vildan nutkuna şöyle başlamıştır: 
"14'ezarun uçsuz bucakaaa derlollk

lerlnde Ö)'le büyülı ve mubt.etem fil· 
dızlar vardır ki bunlar tabiat kaoun
lar17le IÖD88ler bile aelden plen 
ı~ıklart7le ebed11ete kadar a7dmla. 
oır. Atatürk de Türk fezaslBlll bö1· 
le muhteşem bir Jı\dJZ1dır. 

Zalim tabiat onun ctsmtnJ elimiz
den aldı. l•'akat onuo Türk u;ıf;ı vata. 
ıumızı ebediyete kadar aydınlatacak
tır.'' 

Bundan sonra Doçent Yavuı ıöz 
almış ve gözyaşları arasında ounları 
söylomlştlr: 

Yavuz Anlabyor 
"Gözlerimizden akan 7qlar Bllfftk 

Olü'uilD zlyaı karşwında durulan 
hicran olduğu kadar onun eserlerine, 
onun başarılarına karşı bağlılıiunı· 
zın teminatını da taşı1or. BlylloJI 
ve ıusyoloJinJn' sert ve amanaıa 

blr kanunu fertler fani. mllletler ba
kidir, der. 

Ölümün gadri Ttirk 10yandan olan 
en bfiyük dehA1a lu1mak ıurett1le 

bu kanun hilkmllnll bir daha tekit 
cttJ." 

Bundan sonra bir bayan talebe 
'ı "ya Kemalin Atatllrke alt olan şi
irlerini okudu. Tıp Fakültesinden 
Cengiz, Edebiyattan AbdUlkadlr Ka· 
rahan çok heyecanlı eözler eöyledl· 
ler. 

En sonunda hep blr atızdan İltlk-

HU warşı okundu. İstiklAI martı bo
ğuk hıçkırıklarla devam etti. Geneler 
bu.;Un saat on birde Taksim meyda
nında Abide önünde TUrklye cumhu
ı·tyotlni ilelebet muhafaza ve mUd~ 
faa edeceklerine and tceceklerdlr. 

Merasimden sonra genç Unlvenlte. 
Jller ismet lnönll'ye ou telgrafı çek· 
wlşlerdlr: 

Jamet 1nönü 
Cumhurreı.t 

ANKARA 

fetlklftllmlz1n. cumhnrl7etlmlzln 
vo hıkıllUmnazıo başmda slzJ görwek· 
le İstanbul UnJverslte gentll~. 
kara haberin kaı·a tclAketl kar~ilsm
da bü)·ük ilınide ve biricik tetlellbine 
ı..avu11muştur. 

HütUn Türk gencliğl, mJIJctlo ve 
başının sağ olmasını dlle1erek bllr
mctle ellerlıılzden Öpcl'. 

tSTANBUL ONtVERSlTESt 
GENÇLIGI 

Tayyare 
piyangosu 

Büyük İkramiye 33665 
Numaraya Ç1kb 

Yen! tertip tayyare piyangosu bu 
aabah çekilerek bitirilmiştir. Bu 'kqi. 
denin en büyük ikramiyesi olan kırk 
bin lira 33665 numaraya çılmuıtır. 

Bu biletin talihlilerinden biri Tilnel 
meydanında Alınan matbaaaında tipo. 
graf Hatstır. 

Bundan batka Enıniyeti umumiycde 
Birinci !Ubede Ahmede ve Çanakkale.. 
de bağcı Tahire on beşer bin, Kasımpa-' 
şada ÇUrUkllik sokağında 23 numarada 
Fatma ile KaragümrUkte Melekhoca 
caddesinde Saime ve ortağı kurıuncu 
Arife on bin lira çıkmıştır. { 

Har.ri Bur Gitti 
Temalller vermek ilzcre evelld 1&• 

bah tchrim.lze ıelmit olan Franaıs 

artiıti Harri Bor dUn ötleden eoma 
Atlnaya gitmlıtir. 

iZiNDE ... 
Kaç yıldır tnrkçeydl tannnın dllJ.ı 
Jnqna ne llllh ne de sevıdll 
Ne de ana • baha aralı)'ordu: 
Her an yaralıyor, yaralıyorJa. 
Birlikti gönüller ona iyma11da. 
O ateş yanardı her domla kanda, 
Yolumuzda öncü, ışık, hızdı o, 
Elimizden tutan babamızdı o, 
Ana ~l'katiyle seven ilk erdi, 
Damarlarda kandı, ıözlerde ferdi. 
TekcU heplmlzdl, bizdendi blzdl1 

O bizim bafımız her teYlmlzdJ.. 
• • • I 

Ecel, alçak ecel; ne ynzle kıydı 
Fani olmasaydı o da tanrıydı: 
fıl'rçl el - kemikdl onun da dıfı 
Arnma semnlııra denkdi bakışı, 
Snçları n!evdi, ruhu alevdi, 
!l{}tün dıinya onu tanı)·ıp sevdi. 
llOnya hııştı~nhaşa ona hayrandı; 
,") e,ı bir daha Relmez ln~andı, 
10.000 yıltianlıf'ri aranan uncat
\itlar bir bahanın ardından, anrat. 
Bir • iki coculu nihayet t>q • on; 
mı şimdi öksfüıl1z on yedi mflyon, 
Kadın-erkek, yaşlı-ilenç, çoluk-çocuk, 
Her ıöz kan ltincle, her benlı uçuk; 
Hıtkırık boradır, seldir ıözya,ı; 
Butün yere dik her Türkün batı-• . . 
\Jtartan tek ışık bu karalf(lntl 
Senin aziz başın sadık fnönQ: 
Sen se!ılendin, ondan doAruldu ba,lar; 
Diyordun: Biz nrız, biz; arkadaşlar. 

!Ata, kanı1a yaşar, gön!Ude yaşar; 
O sitil, TOrklilk var, TOrklQk; TtırklOk 

nrl 
Ruhumuzda fnan, «özOmOzde J18t. 
Ar.ıda tek hlhlz, ödevde tf'k bat; 
Milyonlarca adım, tek hedef, tek la; 
Onun dAvaııının iradesiyiz. 
Eııklıılnden dohn şuurlu, zinde, 
Senin ardındayız, onun izinde-

J 
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Ay ve güneş tutulmasında 
kadar uydurulan şu cfsa~~ere bakınız 8 1J;JÜne 

Geçen akşam ay tutuldu. ~~r~tunu.z} 
l1Ul? Yoksa ihtiyat tcdbirlerınızı nlmış 
mıydınız? Bir cinayet faili aranırken 
Gülmeyi:ı! Bugün için bunlar. gü· 

lünç geliyor. I<'akat. gayet kısa bir ma· 
ziye baksak. görürüz ki o zamanki d~
delerimiz güneş ve ay tutulmasını bu 
felaket sayarlar ve bugiinkü insanla
rın harpte tayyare hiicumlarına knrşı 
aldıkları tedbirlere benzer müdafaa 
tertibatı alırlardı. 
Güneş ve ay tutulması, ~arkta cin· 

!erle, perilerle alfıkndar bir şey telfıkki 
edilirdi. Fakat. garplılar bile bu hadi 
seyi bir felaket gibi karı:ılarlardı. :Me
seHl Fra.:ısada Razim edebiyattaki , 
şaheserlerini yazarken, Paskal ilim w 
fenle uğraşırken on yedinci asır şair. 
!erinden bile, o günlerde vukun gelen 
bir güneş tutulmasında halkı:ı ne ka
dar korktuğunu şöyle anlatıyor: 

ôğlcdcıı birlxıç saat evveldi; 
llalk o lxı.dar l:orktu ki! 
.Ambrcas'ın tahminleri 
Tcüı...<Kı dü~lrdii mill!;ti. 
Türlil yala11lar atıldı. 
Halk da bunlara kapıldı. 
Kimisi sabah crlreııdcn 
r emeğini yedi acele ilen: 
Kimisi gölcyüziinc bakara':, 

Dü~iip bayıldı §nld.-aclak! 
Kimisi iif iiriil.-çiilcrc 
Gitti ilaç alıp ycmcrjc. 
En fazla cesur nlanlar 
Bodrumlarda sal:kmdı1ar ! 

Bu manzumeden de anlıyonız ki. a
limler gUneşin tutulacağını evvelden 
halka haber vermişler. Demek ki. pek 
o kadar geri bir zama::da bulurunu· 
yorlarmış. Hakikaten. on yedinci asır 
edebiyatının olduğu Jmdnr, ilmin bir· 
çok büyük eserler verdiği devirdir. Bu. 

Bağırsak 
im 2. lathaneleri 

Bir Kısım" Tüccarlar 
Hükumete Müracaata Karar 

Vc~·dilcr 
Son hafta ic;inde bazı barsak ima

Hi.thanelcri:ıin kap:ınmış olması. bu ih 
racat maddcmiz'e alfıkadar buLınan 
tücc:ırları endişeye düşürmfü;tür. 

ö~cnildiğinc göre bir kısım tüccaı 
lar aralarında bir toplantı yaparak bu 
işi göriişccekler ve imnlatlınnelcrinin 
lrnp:ınmasiylc piyasada hasıl ola:ı dur· 
gunluhun öniinc gcçi'mesi hususunda 
a'akadar nıakamlara ba.5vuracaklar -
dır. 

Keyfiyeti öğrenmiş olan Ticaret O. 
dası bu hm:ııf!ta raportorlarına esaslı 
tet'dkl r yaptırmağa başlamıştır. Bu 
Lt'iiklcr .rnnunda hazır'a:ıacak rapor 
htısat Ve:{:ıletine gönderilecektir. 

Paraları kaybolan 
b3kkal 

Çırağının Parmağını Kesti 
Kasımpaşacla bakkallık yaP.an Meh 

met. diin, kasadaki parasr:u eksik bu· 
lunca çırağı 8 yaşında Hikmetten şüp. 
helenmiş. kendisini sıkıştırmıştır. 

l<"'aknt Hikmet almadığını söyliyerek 
inkar edince Mehmet eline pey:ıir bı· 
çağını alarak Hikmeti yakalamış: 

- Ya parayı saklndıı:'1n yeri söyler
sin, yahut seni kıtır kıtır keserim, de· 
miş, fakat hakikaten parayı ça~ma_ · 
mış olan Hikmet yine ağlayıp ınkar 
e:li:lce, bunu pişkinliğine vererek. ~or. 
kutmak için sağ elinin baş parmagını 
kesmi~Ur. r 

Hikmet bayılmış, ~,eti'"enler P0

1 
ıse 

:tr-ıb:!r vererek baltkalı yakalatmış ar
dır. 

Çocuk tedavi altına alınmıştır. 

· · ,, itcsi Nevyork Sergızı .ı."cm 
O .. .. d k" h ft İstanbul Ticaret 
n:.ımuz c ı a a _ .. 

1 
eden 

9e Sanayi Odasında teşekku 
. . t planaraktır. Nevyork ser"i komıtesı o . ,_ 

,, . ·· dcrı'crel\ Bu toplantıda sergıye gon . 
numuneler üz('ri:ıd" g0rüşülecck. şım. 

• 1 aksada uy -dıye kadar toplanan ar m 
w tk'k olunacaktır. gun olup olmadıgı te ı 

na rağmen, halkın bu kadar ilimden 
uzak ve batıl itikatlı olması şaşılacak 

şeydir ... 
Bununla beraber, gü.:ıeş tutulması • 

nın neden ileri geldiğini, ne gibi neti
ce verebileceğini ancak heyet alimleri 
biliyorlardı ve buna diğer ilim erba -
bı:ıı bile inandıramamışlardı. MeseUi, 
bahsettiğimiz bu büyük güneş tutul • 
masında (1654 senesinin 21 ağusto • 
sunda ı doktorlar halka "felaketten 
sakınmak için,. §U tavsiyede bulun • 

muşlardı: 
"Tamamiyle kapalı bodrumlara sak

lanmah .. İçerisini kokulu bir ı:ıebatla 

tiilsülemcli... Fena netice doğurabile -
cck gazlerdcn ancak bu suretle kurtu
labilirsiniz. Bu gazleri teneffüs edecek 
olursanız üzerinize sıtma gelir ... ,. 

AJDERHA G f'NEŞt KAPMAK 
İSTİYOR! 

Avrupa. halkın ay veya güneş tu • 
tulmasmdan bu kadar korktuğunu pek 
çabuk unutmuştur. O tarihten yirmi 
beş. otuz sene sonra, şarki Hindistan 
yerlilcrini:ı batıl itikatlarmdan balı -

sederken şöyle diyordu: 
"Onların itikadına göre, ay veya gü

neş tutulduğu zaman, gökyüzündeki 
bir ajdcrha, kara pençelerini bunların 
üzcri:ıe atmaktadır ve onl~ı yakala · 
mak istemektedir. Ajderha, güneşi ve 
ya ayı pençesine geçirmek üzere iken 
yerliler derhal nehirlere girerler ve 
boyunlarına kadar sulara gömülürler. 
Onlara göre, bu suretle güneşi veya a
yı. njderlıanın pcnçesi:den kurtarmak 
kabildir ... 

Birçok kavimlerin ay ve güneş tu . 
tulmasını. bir ajderhanın onları yaka
lamak istediği şeklide izah ( ! ) ettil:lc· 
rini görüyoruz. En eski devirlere veya 
bu,.,.ünkü geri memleketlerde halk bu 

0 

ı· A "k l'l . 1 itikattadır. Mesc a, merı a yer ı erı., 
Papuler, gii:ıeş \'e ay tutulmasını bu 
şeldlde gördükleri gibi, eski Mısırlılar 
hatti Pline g-ör«". eski Yunanlılar da 
ha1"~evi bu şeldlde iz9 h ederlerdi.. 

I~ski lskandiı1avya1ılnr da gökyü · 

zUnde ltazı hayvanların bulunduğuna 
inamı !ardı. O:ılara göre, ayı ve güneşi 
tutan ajderha değil, iki kurttu. Güneş 
veya ay tutulduğu zaman, halk sokak
lara fırlar, davullar, tencere kapakları 
çalarak, müUıiş bir gü..""iiltil yaparak, 
kurtları korkutup kaçırmak ve bu su. 
retle ayı veya güneşi kurtarmak ister
lerdi. .• 

Birçok yerlerde bu gibi şeyler hal
kın itikatları olarak kaldığı halde 
Çinde, daha son senelere kadar, bu 
tedbirler ( !) resmen ah:::ııyordu ... Gü
neş veya ay tutulduğu zaman, bütün 
Çin nazır ve nezaret memurları, ana· 
neler nezaretinin kapısı ö::ılinde topla. 
nırlar ve davullar çalmağa, ahali elle
rindeki madeni şeyleri biribirine vu • 
rarak gürültü koparmağa başlardı. 

Tabii, tutulan güneş veya ay, bir 
müddet sonra kurtulacaktır. O zaman 
da, Çbliler bunu kendilerinin bir mu· 

vaff akıyeti olarak sayarlardı ..• 

lDAM EDİLEN lK! MÜl\"ECC!M 

Çok eski devirlerde bile ay veya gü· 
neşin ne zaman tutulacağını yıldız a. 
limleri hesap edebilirlerdi. Hatta. Kon 
fuçyos zama.:ıındQ: bile bu işle uğra • 
şanların bulunduiu görülüyor.. Meaeıa, 
Milattan 2137 sene evvel, Çin 1mpara· 
toru biri Hsi, biri Ho isminde iki mü
neccimi ayın ne zaman tutulacağını 

tesbite memur etmişti. 

Ay tutulmuş. fakat, mibeccimler 
hala ayın tutulacağım haber verme • 
mişlerdi. Bunun üzerine imparator kı. 
zıyor. iki müneccimi aratıyor. Hsi ile 
Ho'yu ayın tutulmasını beklerken içki 
içmeye başlamışlar ve sızıp kalmışlar
dı. 

Çin fmparatoru bunları derhal idama 
mahkum etmiş ve iki müneccim ba.~· 
!arı kesilerek Cildürülmüştü. 

Hi:ıdistanda bugün de ay veya gü· 
neş tutulmasının bir ajderha maarifeti 
olduğuna inanırlar. Onlara göre Rahu 
isminde bir ajderha vardır. Bu ajder· 
ha, gökyüzünde füıhlar meşgulken. bir 

Sekiz cinayetin faili 
olduğu anlaşıldı 

Çekoslovakya adliye ve zabıta kuv· 
vetleri aylarca sUren araştırmalardan 
~nra bir cinayet failini yakalamışlar 

• ve sonradan bu adamın bir cinayetin 
değil, sekiz cinayetb faili olduğu ken· 
di ikrarile anlaşılmıştır. 

Anton Stanel ismindeki bu adam, 
vaktiyle Pariste giyotinle başı kesilen 
Landrü tipinde bir katildir. Bu da, 
hizmetçi kızları kandırarak evine çe. 
ke:ı ve orada öldürerek cesetlerini fı
rında yakan Landrü gibi, onun hare
ketini andırır şekilde cinayetler işle
miş olmakla zannaltmdadır. 

Anto:ı Stanelin, Prağda polisce ta · 
nırunış Anna Kindi isminde bir kadı • 
nın öldüriilmesi üzerine izi üzerine dü

mevkuf, omuzlarını silkmi§ ve şu ce
vabı vermiştir: 

- Maksat mı? Bu, bir zevk işidir, 
benim için! 

- Nasıl 

- Evet, kadınların kanma girmek. 
ten dehşetli bir zevk duyduğum için 
yaptım bu i.şi ! 

Ve kimleri öldilrdilğü:ıU birer birer 
sayıp döken Anton Stanel, bunları na
sıl öldürdüğUnU de büyük bir soğuk -
kanlılıkla anlatarak, bu vaziyete rağ
men başını kurtarabileceği ümUli:ıi 
göstermiştir: 

- Buradan çıkmca dokuzuncu clna
yetimi işlemiyeceğimi garanti ede -
mem. size!? ..• 

§Ülmüştilr; kendisi, Taborda ele geçi---------------
rili:ıce, sorgusu yapılırken, şöyle de· 
miştir: 

- Mademki yakalandım bir kere ve 
elinizde delil de var; artık ne diye sak 
lıyayım? Evet, Anna Kindli ben öl. 
dilrdüm. E, bir cinayeti ikrar ettik • 
ten sonra, artık başka cinayetleri sak
lamanı:ı manası yoktur. Ben bu kadın· 
dan başka da sekiz kadın öldürmüş bir 
erkeğim! 

Onlan LandrU gibi lğfalle evine so. 
kup öldürdüğünü söyliyen Anton Sta
nele, böyle seri hallnde ci.:ıayetıer iş -
lemekle takip ettiği maksat sorulunca. 

aralık, onların mukaddes içkisbi iç . 
miş ... İlahlar başlarını çevirip bakın
ca içkilerini bitmiş bulmuşlar, hayret 
ebnişler ... 

O zaman, mukaddes içkiyi Rahunun 
içtiğini görmüş olan ayla günes ilah
lara haber vermişler ... fllhlarm eo bil· 
yilğil olan Vişnu da Rahuyu yakala • 
mış ve başmr kesmiş ..• 

Fakat, njderhanm., vUcudundan ay. 
rılan başı yaşamakta devam ebniş ve 
gökyüzünde dolaşır dururmuş ... Onu• 
yaşaması:ıa iki sebep varmış: Birin • 
cisi, iJahlarm mukaddes içkisini içti
ği için. ikincisi içinde intikam hissi 
bulunduğu içi:l. 

Jşte şimdi Rahu bu intikam maksa· 
dile gökyüzünde dolaşmakta ve ayı 
şimdiye kadar ay ve güneş bu ajderha. 
günesi yemiyc çalışmaktadır ... Fakat 
şimdiye kadar ay ve gUneş bu ajderha 
nın ağzından kurtulmuştur ... 

Bunun gibi, eski milletlerde ve bu • 
gil:ıkü geri kavimlerde güneş ve ay 
tutulması birçok efsanelerle izaha ça
lışılmaktadır ... 

lngiliz Kraliçesinin ~~iyarefüı 
de giydiği elbiseler moda olmuştur. 

- KUUUNun kitap şeklimle roman t-clı·lkası -
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2li T,ASTTK YUZT,U 'ADA~ 

Fakat adliye binasını şimdi yUz kadar polis 
c;c\'lrmiştl. Kimseyi içeri bırakmıyorlardı. 

Cimi cebindeki htl\·Jyct varakasını göstererclt 
polisleri ikna edinceye kadar bir hal oldu. 

Sonunda onu iccri bıraktılar. 
Falrnt l ınerikalı kız, dışarda taksi içinde bek

lemeğc mecbur kaldı. 
Çok sürmeden Cimi paltosuyla beraber dışarı 

çıktı. Tekrar taksiye bindiği zaman cebinden çan-
tnyı çıkarmış: 

- Buyurun, demişti. Fakat lcerlsine bir ba
kınız. Ne kndar paranızı caldığıma ben de pek me
rak ediyorum. 

Amerilrnlı kız çantayı açmağa bile lllzum gör. 
ıııeksizin: 

- Tlntı sızın ytizilnllzde hırsızlık etmiş bir ada. 
mırı ifad<>sinl göl'nıiyorum, dedi. 

- \'UzUmde dnlıa ziyade bir çny içmek arzusu 
vnr, değil mi? Siz Amel'llı:adn bu saatıcrde çay iç. 
nınk itiyadında mısınız? 

E\'et. Her gtin... Çocukluğumdanbcri her 
gUn saat dörtte bir sUtlU çay içerim. 

- O halde lıirllktc gidelim. 
Meri Mortlner, seıdııl çıkarmadı. Cimi bunu 

''irnlıııl" manasına alarak, şoföre Fellks patfserlsl
nln adrf'sini Yerdi. 

Gldcı·ken glilllmseyerck kıza ştt nasihati veri
yordu: 

• 

LASTtK TUZLU '.ADAM 2 5 

defterine bakarak) çantanızda kaç para var de
miştiniz? 

- Beş liradan biraz fazla .• Fakat bence mU. 
lılm olan para değil. Çantamda kıymetll bir anah. 
tar vardı. 

- Bir anahtar mı? 
- Evet. Ben o anahtara paradan daha cok kıy 

met veririm. 
Sh•ll memur başını iki yana sallıyarak göğüs 

geçirdi. lçinden "ah bu kadınlar!., diyordu. 
- Vallahi sız nasıl teldkkl ederseniz ediniz; 

ben gazetelere bir ildn vermeğl muvafık buluyo. 
ruın. Anahtarı getirene bir mUkUat da vadedebl
liriz. HugUnlerde hırsızların gazeteleri okudukla
rını b11lyorum. Çantayı her kim aldıysa, anahtarın 
zaten kendisine bir faydası olmıyacaktır. Evet, e· 
vct .. Böyle yapmalıyız. Den şimdi otelime dönUyo
rum. Orada iltını hazırlayacağım. 

Meri, Skotland Yard'dan çıktıktan sonra kal
dırımın üzerinde bir mUddet durdu. Sanki hangi 
istikamete gideceğini tayin edememişti. 

Bir dakika sonra, hayret içinde kaldr. ÇUnkU 
çantasını alıp götüren adamın kendlslde, Skotland 
1 ard'dan çıkmış, hızlı hızlı gidiyordu. 

Meri şaşkınlıkla doğru bir polise koştu ve: 
- Şu yukarı doğru giden adamı görüyor mu

sunuz? dedi. Benim çantamı çalmıştır. 
Vilyam Severn adındaki bu pollı bir aUet •1-
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A.tatürk karşısında 
dünyanır. dili 

Amerikalı diplomat Ç 2rl Ş etl'fn 
bir makalesi 

(l.Juş tutafı J üııcüde) reisi idi. Her elçi kendilerinden ayni 
ya · nın son zamanlarda imal ettiği halı. l ölçüler dahilinde iltifata mazhar oldu
lara benziyen tatlı renkli halılarla süs.. 
lüdür. Merdivendeki yol halıları da ay. 
ni renktedir. Filvaki etnfımu:daki bü· 
tün renkler, insanın resmi binalarda 
görmeğe alışık olduğu camit renkler • 

lar. Sağında mevki itibarile kendisin. 
den ıonra gelen B~yük Millet Medis.i 
Reisi Kiz.ım Paıanın refikası hanune. 
fendi oturmu§tu. Solunda ise Sovyet 
sefirinin zevceleri vardı: çünkü Sov _ 
yetlerin elçisi, Tilrkiycye gelen elçile
rin en kıdemlisidir. Cumhurreisinin sa. 
tında yer tutan ilk erkek, Baıvekil İs
met Pap idi. Yanında da benim zev. 
cem oturtulmuıtu. Ben karımın hemen 

hemen karııaında bulunuyordum. Sa -
lnnda (aramızda vcldllerin birinin re. 
fikalan olmak il.zere) Fransız Sefiri 
Comte Charlea de Chambrun vardı. Bu 

(Bel§ tarafı 2 nci sayfad.ı) 
tOr. 1ktidan, azmi ve bahadırlığiyle a_ 

man bilmiycn galiplerin tatbike kal • 
kıştıkları pranga siyasetini ilk kıran 
A tatiirk'tüc.,. 

YUNANiSTANDA TEESSÜR 
Atina, 11 (A.A.) - Atina Ajansı 

tebliğ ediyor: 
Cumhur Başkanı Atatürk'ün ölümü 

haberi bütün Yunan mahfillerinde ha
kiki bir yeis ve elem doğurmuştur, 

Dost .ve müttefik Türkiyenin büyük 
şefinin ziyaı her tarafta büyük ve sa. 
mimi bir teessür hası] etmiştir. 

Bütün gazeteler, Atatürkün tercü. 
meihalini neşrederek memleketin bli -

tün terakki ve medeniyet sahasında 

tekrar dirilmesi için başardığ1 muaz -
zam eseri kaydeylcınekte ve Atatürkün 
yalnr:ı yeni Türkiyenin banisi değil ay. 
ni zamanda Türk - Yunan dostluğu ile 
Balkan Antantının da en büyük hara. 
retli amili olduğum.: tebarüz ettirmek-

tedirler. 

Eatiya gazetesi. Atatürkün dahiyane 
eserini kaydettikten sonra diyor ki: 

"Yunanistan milttefik Türk milleti-

nin matemine ittiralıt etmektedir. 
Tilr1dyc için daima iyi bir şef olmuş 

olan Atatürk, aynı zamanda Türk • 
Yunan mllnasebetlerinin iyi bir hamisi 

olmuıtur. 

Türkiyenin ihyası imkinmı anlamış 
n baJ&mUı olan A tatilrk. devamlı bir 
TUrk • Yunan dostluğu imkiruru da 
•nl&mIJ Ye b~annıştır. Bugün hayata 
veda eden Atatürk. Türkiyeyi tasavvur 
ettifi ve nasıl olması lizrmsa o tekilde 
ve Türk • Yunan dostluğunu da tarsin 
ediJmiı bir ıekilde bırakmaktadır . ., 

Vra.dini gazetesi yazıyor: 
''Cumhur Başkanı AtatUrkün ölümü, 

dost ve müttefik memleketi elem için
de bırakmaktadır. Fakat Atatürk tara. 
fından atllan temeller Syle bir granit 
teıldl etmektedir ld, yeni Türkiye bu 
ıranit tl.zerine oturmakta. ve tarih de 
bUyük islahatçı Kemal Atatürk'ün adr. 
nı bu granit üzerint: hakketmiı bulun
maktadır.,, 

SOVYET RUSY ANIN 
TEESSURU 

Moskova, 11 (A.A.) - Türkiye, 
Cumhur Baıkanr Atatürk•iln ölümü ha 
beri Sovyetler Birliği hUkUmet mahfil

leriyle diğer bUtün mahfiller de büyük 
bir tesir hasıl etmiştir. Atatür'kün adı, 
Türk milletinin yabancı istilacılara em. 

peryalizmin cürüm ortağı olan sulta -
nm istibdadına karşı milli kurtuluş i· 
çin yaptığı kahramanca mücadeleye 
ıx!a bir surette bağlıdır. Kemal Ata -
türk bu milli hareketi parlak bir 'Suret. 
t e neticelendirmiştir. Sovyet efkarı u. 
mumiyesi, Atatürkün sevk ve idare et· 
tiği ve Cumhur Başkanlığı mevkiln[ 
muhafaza ettiği bütün bu milli hareket 

esnasında, Türkiye Cumhuriyetinin 
Sovyetler Birliğiyle en dostane mü -
nasebetler idame etiğini de ziyadesiyle 
takdir etmiştir. Bu sıkı dostluk müna. 
ıebetleri, Türkiye ile Sovyetler Birliği 
yabancı istilacıların taarruzuna karşı 
mücadele ett;kleri anda teessüs etmi1 
ve daha sonra beynelmilel sahada barı1 
ve kollcktif emniyet ic;in yapılan müca. 
dele meselelerinde dostane bir teşriki 
mesai ve iki memleket arasında sıla 

ekonomik münasebetlerle takviye edil· 
miştir. Kemal Atatürk, Türkiyenin bu 
politikasının bur.isi ve dirijanı oldu. 
Sovyet efkarı umumiyesi, Türk mille· 
tinin maruz kaldığı ağır ziyağdan dola. 

yı çok müessirdir. Bu münasebetle bil. 
kOmet mahfillerinde Türkiyeye samimi 
taziyetler ifade edilmektedir. 

ATATURKUN BİR SöZU 
VE YUGOSLAVYA 

Oelgrat. 12 - Vreme gazetesi, neş
rnttığl başmakalesinde bilha!'sa di
yor ki: 

Türklyenln kederine bUtUn dost ve 
mUtteflklerl ve bilhassa Yul;oslavya 
iştirak etmektedir. Kral Aleksandrın 
katlini mUteakıp ''Seferberllk ııa.n 

edeyim mi" cümlesini muhtevi blr 
telgraf çeken AtatUrkUn bu sözU Yu
goslavyada hiç bir zaman unutulmı
~ acnktır. Bu suretle Yugoslavyada 
Ltiluzu Avrupada olduğu gibi Asya 
n llletlerl arasmda da sened!\n sene-

ye al'tmaltta bulunan tamamlyle mll
lt ve kudretli modern bUylik Tllrki
yey: vücuda getirmiş olan AtatürkUn 
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den blisbütün başn ve 90k daha %atil. 
Uzakça, merdivenin başında binanın 

sol koldaki köşesinde bir kapı, açık 

keresteden mamul hop gidece'k kadar 
geniş ve rerah bir daireye açılıyor; bu. 
nun ortasında uzun bir ulon mama51 
var. En öte ba§taki köıede, tam bir it 
adamına yakışacak masanın yanı ba • 
şmda Ga.d duruyor; bu defa simasında 
çok l\itufkir ve aıina bir tıcbessUm 
var. Şimdi birinci görü§tilğümüzden 

daha fazla kendi muhit ve yuvutnı bul
muşa benziyor, çUnkil k:UtUphaneıin • 
dedir; yaratılış itibarile daima okumak 
ve tetebbü etmek istiyen bir zat, kendi 
kitaplarile zevk alır. 

Gazi Hazretlerine gelince pek ıevdL 
ği kendi haritalarile muhat kütüphane. 
sinde olduğu kadar baı}ka hiçbir yerde 
rahat edemez. Fakat bu haritalardan 
başka bir fasılda bahsedeceğim. U zu:1 
masalı geniş daireden itibaren binanın 

bütün cephesi boyunca uzanan ve Ana. 
dolu ovasrna bakan diğer büyük bir da.. 
irenin köşelerindeki raflara bol bol 
yerleştirilmit kitaplardan da bahsede. 
cek değilim. Bu haritalarla kitapları, 

Türk yazısının değişmesi ve yeni Türk 
tarihine dair olan faslmuzda anlataca
ğım. Gazi Hazretleri, bu in'lal!pla.n, 

ecnebi boyunduruğuna karşı kan.ndığr 
hürriyet., Osmanlı empcryalirminden 
halS.s ve müstevli düşmandan kurtul. 

zatla bundan elli yedi sene evvel dün. 
yaya geldiii Washington'da çocuklu 4 

ğumuzdanbcri arkada1tık. Kıdeminden 

dolayı cumhur-reisinin hemen hemen 
karşısında oturmuştu. 

Cumhurreisi Hazretleri iltifatlarını 
on elçinin hepsine ayn ayrı ibzal bu
yururken. henüz yeni tayin edilmiş o. 
lan İtalyan Elçisi Sinyor Lejakono, en 
sona kalmıştı. Aralannda teati edilen 
naziklne cümlelerden. Gazi Hazrc.tlerL 
nin pek ne~eli olduğu anlaş hyordu. İ

talyan, karşılık olarak Türk"lerle İtal
yanların daima bir arada büyük bir a. 
berıkle çalışaeaklan ümidini izhar et ~ 
tikten sonra (boyuna kendi gayesini 
göz önünde tutan hakiki bir faşist gibi) 
.. bilhassa her iki memleketin gençleri,. 

sözlerini ilave etti. Gazi Hazretleri, se. 
vlmli yüzlerinde güzel bir tebessümle 
buna mukabelede bulundular: 

adını hiç bir 1<!man unutmıyacaktır. madan sonra, sevgili ana yurduna ifa 
"AtatUrk blr defa cisminin topra.- ettiği en büyük hizmetlerden saymak. 

''Daha doğrusu her iki memleketin 
olgun başlan deyiniz. Zatı alinizin 
gençlikten bahis buyurmaları çok isa _ 
betli oldu; ~ünkil arkanızda eski Roma. 
nm mutantan bir tarihi var. Gençl\k 

mükemmel bir şeydir; ancak unutma -
malıyız ki, İtalyan ve Tilrk ırkları gibi, 
bütün ağaçların derin kökleri olma~ı 
lazımdır .. , 

ğ• munkalip olacağını, fakat cumhu-
1 'yl Un ebedi olduğunu söylemiştir. 

: · •goelavy~l hlikO.metl bu sözlerdeki 
ha~ıkate inanmaktadır. Kemal Ata
tllrkUn eseri payidar olacaktır." 

TüRK1YENiN DOSTLUKLARINA 
SADAKATİ DARMESEL OLDU 
DUkreş, 12 - Unlversul gazetesi, 

neŞrettiği başmaka!eslnde bUyllk as
ker ve d!ht devlet adamının uzun u
zadıya senasını ya.ptrktan sonra şöy
le yazıyor: 

"Atatürk belki de zamanımızın en 
bUyUk adamlarından birldlr. Roman
ya.um sadık dostu olan Ataturk Ro
men eCk~rıumumlyeslniıı sadık dost
luğunu kazanmıştır. Romen mllletl 
de bu acı gUnlerde Türk milletine 
dostane teselli hlsslyatmı izhar et
mektedir." 

Ayni gazete, eskl Osmanlı nazırı 

Casarya imzası ile neşrettiği diğer 

bir makalede, AtatUrkUn bUyUk ese
rinden bahsederek bu btlyllk adamın 
llham ve idaresiyle meydana gelen 
ısl~hatın bugUnkU yeni TUrklyeyi 
· urattığmı kaydetmektedir. 
noman~· a g-azetesl şunlan yazryor: 

tadır. 

Mustafa Kemal Hazretleri her §ey
den evvel tam manasile savaşçı bir ku. 
mandan, metin, geniş 9imalr, derin ve 
mütekasif düşünceli, sert ve canlı söz
m bir zattır. Ancak bu gece tam mana_ 

ıile ince ve nazik bir :tıükQmet adamı, 
ayni zamanda mükemmel bir d evlet 

AtatUrk, Romanyanm en şeretll 

ve sadık dostlarından btrl ldt. Esasen 
Türklerin dostluklanna sadakati blr 
darbımesel olarak tanınmıştır. TUrkt
yentn llk cumhurrelsi Ankarada. ya
ratı! rn ış olan Balkan AntJlntınrn en 
mUhlm mttesslslerinden btrldlr. 

Vlttorul gazetesi yazıyor: 
Eseriyle beşeriyetin Ustl1ne çıkan 

bu lnkılft.pçı, seciyesi ve bayatı iti ba-
1 fyle insanlara. en yakın olanlardan 
blrlydl. Esasen şahslyetlntn cazibe
si ve hayatının sonuna kadar muba
!az.a ettiği otoritesinin srrrı bunda
dır. BugUn insan ve bam madde iti-

CHARLES H. Sbemll 

KADIKOYONDE: 
Üşküdar lfa.l<uk fldklmll~ind~n: 
hmail Samil vekili anı1'nl Suat Benı:ıO 

&arafındıın Beyoğlu Birrlımeci sokak 40 No. 
da oturan Roıelyasegete aleyhine açılan 
hımf'I :revl'lyete cfant ıfav11.,ından dolayı 

miiıfrfalevh n01elya~·e ıtönılerilen dava ar. 
whılı 'Un'Iİ müdclaleyhanın meıkt'ır ad
re.,te olmar1ıRı ve nereye gitıi!(i de meçhul 
bulunılulıu ,erhiyle bila lt>bliA iade kılın

mış , ... dava ırzuhııli <1uretiyle 14-12-938 
~·arşamh;t ":ıut 1 O a daveti mutaunnmın da
'·etiye v:ırako<ıı mıılıkrme ı\iv:ınh:ınP.,.İnP 

talık Pılilıniş olıluğıınılan ıla,·a arzuh:ıliııe 

20 gün :r.:ırrınrle revap vermek "e yevmi 
me1kürrl'1 ılıı mahkemeye fll"lmek lizere 
keyrlyet ilanen tebliğ olunur. (V. P. 2686) 

............. WWL:.~f~>EC!"J ... ~~111 .... ı. 

Dr. Hafız Cemal 
bariyle kuvvetU olan ve Akdenlzde üahiliye miltebassm. tst.anbu 

No. 104. T'el: 22398 blrtncl derecede mUhlm bir mevkii 1 Divanyolu. 

bulunan Ttlrklye cumhuriyeti istik- ••••••••••••••••il 
ball sUkônetle derpiş edeblllr. 

• KURUNun kitap eekllnde roman tefrikası -

26 .C..ASTIK YUZLU AUAM LASTfK YUZLU ADAM 

bl yerinden sıçradı ve çok sUrmedl'D adamA ye. 
tıştl: Onun omuzuna elini koyarak: 

- Biraz benimle beraber geliniz, dedl. Bu 
ıenç kadın sizden şikA.yetçl. Kendisinio çantasını 
<;aldığınızı söylUyor. (Fakat blrdl'nhire kendisini 
tanıyarak) Vay Mister Stanton, siz misiniz? 

Cimi Stantonun canı sıkılmıştı: 
- Nedir bu muame le ? diye haykırdı. Ben hır

arz mıyım? 
Gazeteci Cimi, son ilr.l saat lçlnde zihnen o ka

dar meşgul ldi ki, içerisine dUştüğü vaziyeti bir 

tUrlU kavrayaruayordu. 1"akat Meri Mortlmor ile 
yUzyUze gell nce, anlıyabildi: 

- Ooo ... dedl. Slz misiniz? 
Şlmdl Meri gUlUmseyordu. Polis Vllyam Se

vern bu hale şnşmağa haşlamıştı. 
Kıza dönerek: 
- Zannedersem bir yanlışlık yaptmız Merl, 

dedi. Bana çevirmemi söylediğiniz. zat .Mister 
Cerms Stantondur. Kendisine "Cimi" derler. Lon
dranın tanınmış genç gazetecllerindendlr. Onun 
herhangi bir suretle hırsızlık yapm1yacağını size 
ben temin ederim. 

Cimi. bu söze karışarak: 
- Müsaade edersen, dedi. Kendisine vazlyc. 

tl anlatayım. 
Polts Severn onları yanyanıı. brrakıırnk ayrıl .. 

el r. 

Cimi bir mUddet kızın yü.züne baktıktan son· 
ra lsmtnl sordu: 

- Meri Mortlner. 
- PekAla. Mis Mortluer ••• Bu tarzda. h areket 

etmenize sebep nedir? 
- Size çantamı veru:ılşUm; hatırlamıyor mu

sunuz. Biraz tutmanızı rlca etmiştim. Siz de çan
tamla beraber çeklllp gittiniz. 

- Evet hatırlıyorum. Fakat o dakik.ada benim 
lçln o kadar mühim hft.diseler cereyan ediyordu ki 
ne yaptığımın farkında değildim. Size o esnada bir 
muhakemenin son celsesini taklp etmekte olduğu
mu söylemiştim sanrrrm. Bir adama idam hUkmU 
verllecektı. JUr1 hemen avdet etmek üzereydi. Nt
tı:ılrim, jUrinlo avdet ettiği haberi gelir gelmez, 
ben nerde olduğumu !arketmeden derhaJ sıc;ramı. 

şım ve soluğu adliye binasında alınışım. 
- PekAlA şimdi çanta nerde? 
- Uzakta değtl. Mahkeme binasında matbuat 

locasında bıraktığım paltomun cebindedir. 

- •.. !? 
- lstersenlz şimdi sizinle gtdlp alalım. Eğer 

bana itimadınız varsa, beraberce bir taksiye atlı
yablllrh:. 

-Hayhay. 
Bir taksi çağırdılar. Clml önce kızı tçerl soktu. 

:Arkasından da kendisi binerek, adliye bin .. ... .. . 
önUne geldiler. 

-N -- -c -

.ıualar Sulh .'Julıkemni Salıı Jltmurlm• 
4ll'ıtlon: 

Feride t1Jg0rün Mustara Oıce ile şayian 
•e mü~lercken mutasarrıf bulunduğu BO
yükoda Cami mahallesinde Gilıeller soka .. 
tında klıin yeni 14 kapı No. bahçeli ahşap 
evin izelel şuyu suretiyle satılmasına ka .. 
rar verilml~ oldu~rndan açık artırmaya ko
nulmuştur. 

Mezkur evin umum mesahası 311,50 ve 
binanın sahası da 70 metre murabbaında
dır. Hududu bir tarafı Nail, Hll~nQ ve sai
re hahçesl, bir larafı Musıara baJıçesf, bir 
tarafı Ali Rıza bahçeı;i ve iki tarafı da Gil
ıcllt'r !lôk:ııtı ,.e tariki ha~ ile mahduttur. 

Birinci kallR bir ~ora üıerinde üç oda, 
bıı mutfak '"e lıir hela, ikinci katta bir so.ıı 
ra iizerinrle dört oda, bir hela, bahçede bl .. 
n;ırn tıitişlk 19 metre murabbaında bir o
dunluk ' le l.>ır kuyu ve bir de sarnlç mev
cullur. Kı}mcli muhammlnesl 1738 liradır. 

\'c•rgi, knviriye •e tanılfiye bedeli iha
leden ıı• nı;il olunur. lhale pulu ve yirmi se
nPlik la,·iz bedeli müşteriye aittir. Artır .. 
nw~a iştirı.k edenler kıymelf mubammJ .. 
nenin \'edi hııçıı~u ni!lbelinde pey akçesi 
\•ereC"eklerıiir. Olrlncl artırma 13-12-938 
tarihine müsadif !lalı günü saat on dörtteıs 
on ııllıya karlar mahkeme koridorunda ic
ra olunacaktır. Kıymeti muhammenentn 
yfü:rle yetmiş beşini bulduğu takdirde mllş.
leriye ihale erlitir. Kıymeti muh:ımmene .. 
nin yüzılt' yetmiş beşini bulmaz.sa en çok 

artırımın lrahlıüdil bakJ kalmak Qzere oıs 
beş ı:tün uzatılıp ikinci artırma 28-12-938 
tarihine nıüsadif çorş3roba güoU ayni saat,. 
le icra ve en çok artırana ihale! katiyesl 
yapılacaktır. Mezkur gayri menkul üze-
ri nele ipotek sahihi alac:ı.klılarla diAer alA .. 

kadarların ve hususiyle masraf "e fald 
dair l•lılialnrını yirmi ~ün r.:ırrında bildir" 
nı rl r ri ııl;si tnkdirde ııntı' bedelinin pay .. 
l:ı~m:ısrnrlan hariç kalırlar. Daha fazla 
ııı:ıliınınl elmıık isteyenlerin il3n tarihin .. 
den it iharen herke~in sörebilmesi için ~ 
~·ık bulunclurulncak arttırma şarlnamesiyl .. 
938/ 68 numaralı dosyaya müracaatla meT~ 
cul vesaiki «örchilel'!.'kleri lldn olunur. 1 
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~r. arfan Aayra 
RöNTGEN MOTEHASSlSl 
fürlıc, Bozkurd kıraath;meai k.ar

~sında eski Klod Farer sokak No. 
~ • 1 O. Öğlffle.n 9onra 3 ten 7 ye 
'<adar. 
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, 
keşidede kazanan numara.ar Dünkü . -- -~-· 

numaraların lkramlyelerlnl EmloUnftnde 
ikramiye kazanan 6 , mal klaesl derhal Udeyecektir 

Tekkoılu "e Y 

No. 
5 

22 
46 

123 
140 
181 
210 
228 
363 
571 
572 
660 
772 
773 

1049 
205 
321 
341 
4115 
565 
592 
650 
689 
793 
881 
9215 
966 
978 
991 

2134 
1150 
244 
499 
545 
568 
577 
634 
697 
701 
7315 
785 
797 
858 
905 
913 
SU6 
961 

3033 
80 

325 
488 
551 
609 
637 
668 
693 
721 
729 
739 
803 
823 
825 
949 

4007 
9 

188 
203 
371 
463 
521 
522 
553 
611 
681 
796 
826 
870 

5004 
84 

186 
203 
224 
411 
431. 
436 
464 
689 

URA 
500 
500 
30 
50 

• 

100 
30 
50 

30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

100 
50 
30 

500 
3.0 

150 
30 
30 
50 
50 

500 
50 
50 

500 
50 

10000 
50 
30 

100 
50 
30 

150 
50 
50 
50 
so 
30 
30 
30 
30 
50 
50 

100 
3i> 
50 
30 
30 
30 

100 
50 
30 
30 
50 
50 
50 

150 
ıoo 

30 
500 
50 
30 
30 
so 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

500 
30 

100 
30 
30 
30 
3() 

No. 
719 
748 
774 
846 
884 
987 

603-0 
97 

128 
141 
161 
264 
334 
.S21 
537 
630 
728 
882 
908 
920 
946 

7059 
114 
158 
200 
272 
323 
335 
438 
518 
611 
645 
678 
728 
821 
859 
883 
933 

8093 
105 
181 
199 
215 
288 
388 
514 
611 
681 
705 
89CS 
901 
994 

9043 
87 

168 
172 
174 
191 
292 
448 
496 
641 
743 
876 
914 
918 
987 

10098 
2f.2 
5?0 
594 
659 
682 
760 
762 
766 
799 
814 
842 
895 

952 
991 

11094 
142 
19J 
195 
269 
287 

LiRA 
150 
50 

500 . 
50 
30 
ıoo 

30 
30 
50 
30 
ıso 

500 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
50 
30 

500 
50 
50 

100 
500 

30 
30 
30 
50 
30 
30 
.so 

150 
30 

500 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

100 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 

100 
1so 
500 
30 
ıoo 

30 
30 

150 
50 
30 

500 
30 
50 

150 
ıso 

50 
150 
50 
50 

100 
150 
50 
30 
30 

10000 
30 

100 
50:> 
30 
50 
50 
30 

No. 
323 
327 
343 
430 
538 
585 
694 
744 
988 

12023. 
252 
404 
425 
541 
560 
657 
682 
809 
988 

13076 
113 
125 
165 
203 
217 
324 
352 
357 
404 
482 
554 
563 
580 
888 

14012 
28 

163 
389 
437 
455 
583 
586 
687 
733 
769 
829 
885 
tıs 

948 
998 

15250 
251 
318 
574 
589 
599 
679 

16005 
53 
69 

179 
196 
210 
258 
285 
346 
464 
573 
687 
770 
840 
901 
970 
!175 
996 

1"055 
'12~ 

299 
~06 

363 
jt,• 

~tı9 

.Ul 
41i 
42'i 
•;c, 
687 
d71 

LiRA 
100 
50 
30 
30 
30 

150 
30 
30 
50 
30 
30 
50 

500 
500 
500 

30 
500 
30 
30 

2000 
50 
50 

100 
50 
30 
30 
50 
30 

150 
50 
30 
30 
30 
30 
31) 

50 
3'1 

30 
500 

50 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
so 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
Sil 

30 
1000 

30 
30 
50 
50 
30 
51) 

30 
50 
30 
50 1 

SJ 
3J 
30 
3;) 
3) 

3tl 

No. 
8&2 

18C57 
62 
72 

152 
171 
233 
271 
353 
361 
470 
523 
691 
713 
759 
767 
815 
891 
948 
990 

19015 
60 

162 
185 
191 
302 
348 
366 
468 
470 
471 
621 
638 
682 
711 
836 
842 
869 
870 
895 
959 
975 

20166 
220 
352 
520 
563 
571 
648 
684 
788 
817 
829 
881 
882 
954 

21008 
68 
81 

13;': 

178 
191 

258 
263 
266 
312 
~31 

365 
457 
680 
813 
&17 
822 
934 

22011 
69 

18R 
!05 
376 
449 
548 
nı 

80tt 
827 
905 
958 

23017 

• 

LiRA 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
30 

500 
30 
30 
50 

500 
150 

50 
30 
30 
50 
30 

500 
30 

100 
30 
30 
50 
50 

500 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 

100 
!5.0 

100 
500 
30 
50 
30 

1000 
30 
30 

500 
30 

100 
30 
3J 
50 
30 
.50 
30 

500 
3'J 
50 
3J 
M 

.500 
50 
SJ 
30 
5J 
50 
30 
30 
31) 

3i> 
50 

501) 
500 

50 
30 
50 
5:) 

50 
100 
100 
30 
30 
30 

500 
30 
30 

No. 
91 

161 
188 
212 
270 
303 
815 
867 
962 

24056 
251 
359 
377 
413 
493 
!.03 
600 
614 
768 
812 
887 
903 
940 

25000 
52 

72 
147 
208 
268 
298 
439 
513 
514 
536 
646 
689 
693 
926 
936 

26006 
11 
40 
41 
47 
50 
64 
72 

ıos 

J96 
201 
298 
299 
341 
394 
434 
4~6 

~c.ı 

sn 
u47 
693 
729 
738 
906 

27022 
32 

100 
161 
176 
347 
524 
t73 
11ı 

803 
888 
960 

1.8061 
79 
99 

173 
227 
390 
433 
444 
595 
90J 
959 
982 
996 

LiRA 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
50 

100 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 

150 
50 

100 
50 

500 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 

15'.) 
30 

150 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

500 
30 
50 
30 
3:> 
Sil 
50 
3!) 

3!) 

30 
30 

100 
30 
30 

1000 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
31) 

50 
30 
50 

150 
50 
3~ 

30 
30 
50 

150 
500 

50 
50 
50 
50 
50 
30 

No. URA 
29103 50 

108 50 
205 30 
233 30 
238 500 
254 500 
270 30 
301 500 
319 30 
409 50 
410 30 
432 30 
476 50 
547 5J 
549 500 
597 30 
598 150 
957 100 
747 30 
752 500 
941 30 
981 3U 

30043 500 
106 50 
152 50 
327 3i) 

355 30 
407 30 
420 50 
446 2000 
592 30 
597 30 
598 su 
677 30 
t>98 30 
703 30 
754 50 
770 S:J 
771 30 
875 50 
918 3J 
961 30 

31019 100 
39 30 

116 50 
125 500 
129 50 
19Z 30 
211 30 
371 30 
453 500 
506 5J 
555 30 
568 100 
591 30 
598 500 
605 30 
701 50 
784 30 
858 100 
925 50 
966 500 
999 500 

32035 30 
112 30 
154 30 
290 30 
sos 3J 
360 50 
426 3() 
451 10i> 
523 15;) 
559 500 
587 500 
708 30 
809 30 
818 50 
849 30 
856 30 
91 q 150 
923 50 
933 100 

33022 151 
84 30 

108 50 
152 30 
220 30 
45~ 50 

No. LtRA 
522 50 
525 30 
SJ.3 30 
ti03 30 
615 100 
665 40000 
716 30 
924 30 
954 50 

34059 30 
232 50 

251 50 
409 50 
502 50 
534 30 
570 50 
666 50 
667 30 
685 30 
727 100 
733 31) 

809 30 
940 50 

35007 3l 
53 500 

139 30 
140 51) 
253 501) 
331 30 
382 50 
388 50 
397 50 
398 30 
445 100 
443 30 
489 50 
669 500 
671 50 
7.08 30 
807 ıs•> 

839 100 
967 50 
993 50fJ 

36013 50 
128 100 
251 50 
266 50 
HG 50 
505 50 
553 50 
942 3J 
946 509 

371S"l 50 
204 S:J 
397 3:) 

708 100 
796 30 
799 50 
899 100 
928 30 
953 30 

S8006 50 
15 30 

154 30 
156 50 
436 50 
563. 100 
581 100 
820 500 
85S 50() 
393 100 
407 10:> 
329 50 
389 50 
504 500 
8S1. 100 
894 150 
991 15o) 
893 3i) 

891 so 
944 51) 
971 50 
971 5;) 

39078 30 
87 3J 

247 30 
S69 3J 
873 3) 

~ ' .. ·.; . ..,.. ' ... ' ~ . . . 

lsla11bul Emniyet Sandığı Direklürlı1-
~ıınden: 

Cin.si Miktarı 

.u U di lllll:L i:S, 

Beheri Tutan 
L.K.S. L.K. 

.Muvakkat Ekalltmenln 
teminatı ŞekJI Saati 

L. K. 

S2Xl14 ambalaj klğldı 30000 Kg. -.30.50 9150.- 686 25 Ka. zarf U.30 
Toz tütün çuvalı 2000 Ad. -.26.75 535.- 40.12 Açık 15.-
3/ 8 200 m/m boyu:ıda yu-
varlak başlı cıvata 4000 Ad. 
3/8 120 m/m boyunda yu· 
varlak başlı cıvata 8000 Ad. 440.- 33.- AçılC :US.30 
3/8 demir pul 12000 Ad. 

60 Kg. 
rerazi 20 Ad, 17.- 340.- ~.50 Pazarhk 18.80 

l - Ntımunesine uygun olmak wttıe 30000 kilo 82Xl14 ambalaj kltJdı 
2000 adet ince şeyler konabilen standart normal sık örgülü toz tilttb çuvalı, 
Cibali bakım evine yapılan platf onnla ra lazım olan yukarda ebat ve miktan 
yazılı cıvata ile demir pul ve taahhildUnU ifa etmiyen müteahhit hesabma 1&· 

tm alınacak 38 damgalı ve kefeli 70 kiloluk ve yanlıkları alemi:ıyUm ve lSI· 
çiller müf cttişliğince damgalı 20 adet terazi ayn ayn hizalarında yazılı uauı. 
!erle eksiltmeye kon.nuştur. 

D - Muhammen bedellerlle muv:ık kat teminatları hizalan:ıda gösteril
miştlr. 

rrt - Eksiltme 21-11-938 tarihi ne ra!thyan pazarteaf gUnU hialarmda 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komieyGmm 
da yapılacaktır. 

IV - Ambalaj kAğıdı ntıınunesi hergün sösU geçen tubede g&illeblllr. 
V-F~ık eksiltmeye ve pazarlığa i§tlrak etmek tstlyenlerln mUnakua için ta· 

yln edilen gün ve saatlerde %7,5 gllvenme paralarile birlikte yukarda adı yazı. 
lı komisyona gelmeleri. Kapalı zarf eksiltmesine t§tirak etmek tatiyenlerm 
de mUhUrlll teklif mektubunu kanun! vesaik ile yUzde 7,5 güvenme param 
makbuzu veya banka teminat mektub unu ihtiva edecek otan kapalı zarflan 
eksiltme gtlnll en geç saat 14 de kadar adı geçen alım komisyonu bqkanlJfma 
makbuz muka.billnde vermeleri llzımdır. (8080 

Cicai 

Bileği taşı 

Tütün tozu 

Tskarta ip 

• • • 
Miktan Muhammen B. "15 Ekailbnenln 

Beheri Tutan teminatı Şekli Saati 
L.K.S. L.K. U. Kr. 

96 Adet 36.- 5 . .0 Puar1ıt 14.-
100 Ton Bedeli 550.-

Amballj 700- 187.50 Açık 1~ 

maa. 
1250.-

1958 Kllo -.19.12.5 37'.'6 156.16 Açık H.30 

ı - Paşabahc;e fabrikasında eık t cam fabrikası enkazından bakl19 
90 santim kutrunda ve bir sant'"ll lı:ahnlığında 66 adet bllelltqı, lzmlr 

tUtUn fabrikasında mayıı 939 nihayetine kadar toplanacak ıc o ton ttıton 
tozu ve üskUdar depolar pundl\ mevcut 1958 kilo ıskarta tp htzalann 

da. yazılı usullerle satılacaktır. 

ıı - Muhammen bedellertle yUzde 15 teminatıan hizalarında ıtsate 
rllmlıtır. 

ın - Arttırma 28-11-939 tarthlne ruU17aıı puartuf S11Df1 hlsalan.n· 
da 7uıh aaaUerde Kabatqta leTası m Te mubayaat ıubealnde mtıtetekkll 
komlıyonda yapılacaktır. 

ıv - Blleflta,r numuneleri Pq:ıbahoe tabrlkumda 1145+811•1911 
kilo ip nUmu:ıest Osktldar depolar grupunda görtılebll!r. 

v - isteklilerin arttırma için tayin edilen gUn ve aaatlerde yOme 15 
teminat paralarlle birlikte yukarda adı gec;en komisyona gelmeleri lllıı o-

lunur. C 824 7l 
• • • 

1 - idaremizin Samsun fabrlkUJ için ıartııameetnde yazılı ebat ve evaf.. 
ta olmak Uzere 1000 metre mtklbı kereste pazarlık usultl ile eatm alınacak• 
tır. 

U - Muhammen bedeli beher M3 - 1 37.50 lira ve muvakkat temlnab 
2812.50 liradır. 

ın - Eksiltmu 18-11--938 tarihi ne rastlıyan cuma gUntl saat H.30 4a 
Kabataşta tevazı:n ve mubayaat ~ube sindeki alım komisyo:ıundA yapıDacü. 
ttr. 

rv - Şartnameler 1.87 lira bedel mukabilinde aözil geçen 111beden alma. 
blllr. 

V - isteklilerin pazarlık için ta)i n edilen gUn ve saatte yUzde 7.15 gtiftll
me paralarıle birlikte yukarda adı ~ec: en komisyona gelmeleri llln olunur. 

Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 

Nevi 
Et ''Dağlıç,. 
Et ''Sığır., 
Et "kuzu .. 
Beyaz peynir 
{aşar ııe) ıılr 

Çolı: 

Kilo 
6000 
1200 
2000 

900 
400 

Az 
Kilo 
400\ 
900 

1600 
800 
soeı 

Tahmin edilen 
fiyat K. 

u ı: 

80 : 
65 : 
40 
70 

. . 

tııı temtnat 
Lira K. 

267 00 

48 00 

Yük ek Öğret ml'n okulunun 939 mayıs sonuna kadar ihtiyacı otan Te 

yukarda nevi ve miktarı yazılı yiye ceğln 21.11 -9:-18 pazartesi gUntı ıaat 

14 de açık eksiltme usulile ihalesi yapılacaktır. Bunlara alt ilk teminat 
miktarları da ayrıca gösterilmiştir. 

Eksiltme lstanbulda Eski Dllyunu Umumiye binası içinde Yüksek mek 

t..epler muhasipliği binasında toplan an satın alma komisyonunda 7apıla. 

caktır. Ekslltmeye gireceklerin 938 yılı Tlc'\ret odasından ve vekllettn 

hareket edenlerin noterltkten alacakları vesikaları göstermeleri mecburi • 
dlr. 

lsteklllerln belli gUn ve saatten bir saat evvel teminatlarını J11ksek 
Kurun Hıızcleslnin 5-11-938 larlhlı nü~

hasınnı 11 ncı sayfa 3 üncn sülunundn 19293 mektepler muhasipliği veznesine yatırmaları ve şartnameyi görmek Uzere 

. i"lA et bahçesinde depo cdılmiş olan 
tahJlli:ı edıle n "' •Y • 

hr~:ıp nıınuıralı gayri menkule ail S:ıııdıliı- llayazıtta 'Üniversite arkasındaki YU ksek Öğretmen Okulu dlrektörlUIUne 
11111. horı;hılnrındon ölil Bayan Nesibe ~a- >ı :ışv 11 rmnları ııtm olunur. (R090) 
r.slrriııe IJ5n yolu)la )opılnıı tebliğde S:ın - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rlı~ırııı7.dan aldığı 400 lıru borcu 24-6. !l:lll Ç • k I.."' 1 K 1 k 1 d 
ınrıhın .. knclnr ~ıızıtııııısı ı:ı7.ım ıceın·kl·n Ot U ı~S rgeme urumu ffPOe mer ez O en 
:u fi-938 tıırilıine k:ıdar ya7.ılıııış olclu{tu ' 'e Gündil b k · dl kt·· lllğU k An 1 1 d al te 
fo11, koınıs~on ve masnrifi)le beraber hor. z a ımevı re or açı tır. a mektep er n e ç lfDUI c. 
375 llro ~ıızılması !Azım Mel irken de 376 li~ rübcli bir bayan öğretmen alınacaktır. Taliplerin vesikalarile mtıracaatlan. 
ra •ın:r.ılmış olduAundan lashlhen ilıln olu- (8332) 

Hepsme 400 lira bedel k alan uzun ve kısa demır potrel 
ve kapı as . 

32 kalem bakır levha, pencere k t Ankazm liste::ıl ile şart.nrunesı EncU 
1 satıtaca ır. 

vesaire gibi enkaz pazarlık a , 6 O liralık teminat makbuz veya mektubi· 
rnen kaleminde görülebilir. tstckU.er . saat 14 buçuktn Dafm! EncUmende bu· 
le berab~r 14-11-933 pazartesi :il , ~ .... -;)) 
unmalıdırlar. 

nur. 
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• .ımmııoomınmınıııımın~mııımıınıııımırııııınıııııııııınmını11~~nıımmımıınıııımımııı~ijmııııııı~mmmnıııııııım11mlfMi•n••ıu~Mııoo®~ıı•~~ooıı~ıı~•••n• r•: 
== ÜZERİNDEN BiR BUÇUK ASIR GEÇTIGi HALDE = Eskişehir Tayyaresinde tesvlyecl Hllmtı 

oğlu Şefik tarafından İstanbul Halıcı°"" 
mahallesinde mü!Azim Süleyman yanında 
Snfiye aleyhine açılan boşanma dn\·nsuıııı ı:= 

ilk şöhretini muhafaza edebilen müesseselerimizin sayısı pek mahduttur !! yapılan tahkikatı sonunda: Taraflar ara .. 
~ıntla müşterek hayatın çekilmez lıir hale 
..ıelmesini mucip olacak derecede şiddetli ŞEKERCi: . ~ 

Ali MUHiTTiN HACI BEMIR ~ 
ı·çimsiılik olduğu mahkemece talı:ıkku1' 
•iliği nden boşanmalarına ve dava olunanın 
ıır sene müddetle evlenememesine \'c kız-
1.ırı Ayselin anası yanında ipkası ile vi-

TiCARETHANELERi ~ 

ıi\yetin anası tarafından kullanılmasına ve 
15 gilnde bir saat icra dairesinde lıabası 
ile çocuğun görüştürülmesine ve ço<'uğun 
nafaka ve terbiye masrafı olarak takdir e.; 
dilen G liranın her ay davacıdan alınarak 
miiddeialeyhe verilmesine temyizi kahil Ol· 
mak üzere 5.10-938 tarihinde 670 s:ıyı ile 
kar·ır verilmiş olduğundan ikaınet~rıııı me9 
hul kalan müddeialeyha Safiyenin işbu ilAn 
tarihinden itibaren 15 gün içinde kanun 
y, . jJıırın::ı müracaat etmediği takdirde ka. 
rarı mezkürun kesbi kati~el elmiş ad<ledi· 
lcce~i i!Hn olunur. (27329) 

1 BU MAHDUT SA Y(LI MOESSESELERDEN BiRi ii 
~OLMAKLA DAiMA if1 iHAR edecektir. I 
looııııııımıımıııııııı~~ll~l!llliJ~ll•mı~~llij~ırn~wııım:...... HAllÇEKAl:'I - BE~OGLU • K.\R\KÖ\' - KADIKÖ\' ~Jlllffllll~l-illlllllllllllllmııııııı~111111111111~~mı111ııımml 

Baş - Diş 
ağrıları 

- Grip 
derhal 

ve· bütün 
• • 

geçırrr 
l - 12 ilk Taklltlerlndeo sakınınız. 

ambalajlarını ısrnrla isteyiniz. 
............. ~~lr::..J ............ .. 

Muhammen 
Aylığı 

Semti ve mahallesi Cadde veya sokağı No. su Cinsi 
Br :ıçckapı 4 ncü Vakıf harun 1 ci katta 10 Oda .. . " .. " .. 12 ,, .. ,, .. •• " 44 • • 

•• ,, .. •• .. 18 ,, 
Müddeti icar: 

Teslimi tarihinden 939 senesi mayıs sonuna kadar. 
Fe:rer, Abdi Subaşı Fener 312 Depo 
Müddeti icar: 

Teslimi tarihinden 94:1 senesi mayıs sonuna kadar. 
Bakırköy, Küçük Halkalı 204 ve 205 Çiftlik Ye 

Müddeti icar: 

müştemilatı 

ile arazi 

Teslimi tarihinden 7- T. Sani -911 akşamına kadar. 

Lira Kr 
16 00 
15 00 
15 00 
,16 00 

60 00 

Seneliği 

Lira 

300 

1. -rukarıda yazı!ı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çIKarı 

mtştır. İstekliler 15 - T. Sa:ıi - 938 salı günü saat 15 e kadar Çemberlitaş 
ta İstanbul Vakıflar Başmü<lürlüğünd e Vakıf Akarlar Kalemine gelme~eri. 

(8147) 

Almanca mütercimi 
aranıyor 

A:;keri Fabrikalar Umum MüC:iirluğünden: 
Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya mükemmelen tercümeye 

mukteeir bir mütercim alınacaktır. Almanca~ ile beraber Fransızcayı da ayn J 

derecede bilenler tercih olunacaktır. 

bt.eklilerin şartları öğrenmek üzere birer istida ile Umum Müdürlüğüe mU-
racaatla~ .(8030) 

-

. 
lsta nbul Komut~nhğı Devlet Demiryolla~ı ye Limanları 

işletme Umum idare~i ~ ilanları 
~Attn3 ima Komİgvonu it:\nhr! 

' 

Kule 
spor ev 

Devlet Demiryollarma alınacak müfettİ§ muavini mü
li askeri lisesinde yapılacak sabaka şartları: 
l zemin döşemeslle duş yeri Hareket müfettlşl yetişmek Uzere mllsabaka lle müfettiş muavini alına. 

yaptrrıl acağından açık ekstltme He caktır. Mllsabaka şartları aşağıda yazılıdır. 
28 lklnciteşrln 938 pazartesi 1 - tmtihand& kazananlara 130 Ura aylık verilecek ve staj mUddeti-ihalesi 

gtinil s aat 14 de yapılacaktır. Mu. nin hitamında mllfettişliği tasdik edilenlerin aylıkları 151 Uraya. iblağ olu. 
n keşif bedeli 2803 lira 97 ku. nacaktır. hamme 

ruştur. llk teminatı 211 liradır. Şart 2 - Müsabaka imtihanlarının yapılacağı mahaller, tallplerin adedine 
namesi ve pla.nı komutanlık inşaat ~öre bll!hare tesbit edilecektir. 
şu besin de bedeli mukabilinde veri • 3 - Müfettiş muavini olabilmekiçin ıa.zım olan evsaf ve vesaik. 
Ur. A - TUrk olmak. 

le; tek lllerinln ilk teminat makbuz B - 40 yaşım geçmemiş olmak. 

veya m ektuplarile 2490 sayılı kanu- C - Mühendis veya yüksek iktısat ve ticaret mektebi mülkiye mektebi 

nun 2 ve 3 uncu maddelerinde yazılı Hukuk veya Fen fakültesi mezunu olmak. 

vesi kal arile ihale gününden sekiz Ç - İşletme merkezlerinde yapılacak sağlık muayenesinde faal hizmet. 
vel vll!yet fen mtidllrltikle • te çalışmağa mani bir hali olmamak. gün ev 

rinden alacalt.ları vesikalarile bera. 
li gün ve saatte Fındıklıdaki 
anlık satın alma komisyonuna 
eri. (8102) 

ber bel 
komut 
gel mel 

Askeri Fabrikalar 
ilanları 

10 t on nikel alınacak 
T alım.in edilen bedeli 25.000 lira o. 

ton nikel askeri fabrikalar ulan 10 
mum 
komisy 

mUdUrlüğü merkez satın alma. 
onunca 2-1-939 pa.za.rtesi 
aat 15 de kapalı zarf ile ihale 
ktir. Şartname parasız olarak 
ondan verilir. 

gü:ıil s 
edil ece 
komisy 

Talip !erin muvakkat teminat olan 
rayı havi teklif mektuplarını 1875 1i 

mezkflr günde saat 14 e kadar ko • 
a vermeleri ve kendilerinin de 
umaralı ka:ıunun 2 ve 3. macL 
deki vesaikle mezkur gün ve 
komisyona müracaatları. 

misyon 
2490 n 
delerin 
saatte 

(8336) 

• • • 
200 
Tah 

lan 200 

Ton Ferro sili.syum alınacak 
min edilen bedeli 42.000 lira o. 

ton Ferro silisyum askeri fab
umum müdürlüğü merkez sa.. 

ma. komisyonunca 3-1-939 
rikalar 
tın al 
salı gü nü saat 15 te kapalı zarf ile 

dilecektir. Şartname 2 lira 10 
mukabilir.de komisyondan ve.. 

ihale e 
kuruş 

rilir. 
Talip !erin muvakkat teminat ola:ı 

rayı havi teklif mektuplarını 3150 li 
mezkur günde saat 14 de kadar ko

a vermeleri ve kendilerinin de 
umaralı kanunun 2 ve 3 mad. 
deki vesaikle mezkfı.r gü.:ı ve 

misyon 
2490 n 
delerin 

D - Askerlikte ilişiği bulunmamak, 
E - Fransızca, almanca, ingilizce ve italyanca ıısanıarmda:ı btrıne va. 

kıt olmak tercih sebebidir. .. 
MUracaatname ile birlikte ibraz edilecek vesaik, 
A - lstlda ve 6 adet vesika fotoğrafı. 
B - Polisten tasdikli iyl durum· kA.ğıdı. 
O - NUtus cUzdanı. 
Ç - Mektep diploması. 
D - Askerlik vesikası. 
E - Makfna ile yazılmış kısa ter cllmeyl bal varakası. 
F - Şimdiye kadar başka yerde çalışmışsa aldığı bonservis lSrneklerl. 
Bu vesikaları eksik olanlar ve muayyen vakitte müracaat etmeyenler 

milsabaka. imtihanına kabul edilmezler. 
4 - Müsabaka. imtihanları 28-11-938 tarihine müsadlf pazarteıl gtl. 

nu yapılacaktır. Talipler yazılı vP.salkle en nihayet 20-11-938 tarihine kL 
dar Sirkeci, Haydarpaşa, !zmfr. Ankara, Afyon ve Adana işletme müdllrıtık. 
!erine mUracaat etmiş ve sıhht muayenelerini yaptırmış olmalıdırlar. 

5 - Müsabaka imtihanında rfyazlye (Ali değil) memleketin lkllsa. 
di coğrafyası iktısat Türk ve Türkiye Tarihi umumi tarih ve coğrafya sorula. 
cak ve bildiği dile ve mütekabilen türkçeden tercüme yaptırılacaktır. 

6 - Staj mliddeti: 12 :ıy 
1-2.3 üncü sınıf istasyon ve anbar larda 4 ,. 
Hasılat servisinde. 2 ,. 

Baş müfettişlik kaleminde. 3 
Müfettişlik kursunda ve imtihan. 3 ,. 

Müfettiş nezdinde. 24: " 
• • • 

Doktor alınacak 
Devlet Demiryolları Umum Mitdiir lüğünden: 
İşletmelerde münhal bulunan kısım hekimliklerine, mecburl hizmete Ubl 

olmıyan ve bu sene askerlik hizmetini bitirmiş olan geçlerden beş doktor alı · 
nacaktır. 

Bu doktorlara ayda 177 lira ücret ve ikametleri için ayrıca lojman verile· 
cektir. Lojman bulunmayan yerlerde ev kirası verilir. Kısımlan dahilinde ya· 
pacakları vazife seyahatlerinde ayrıca harcirah da alırlar. 

Talip olanların bir dilekçe ile Ank arada Zat İşleri Müdürlüğüne müraca· 
at' etmeleri ilan olunur. (8242) 

Ceniz · Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları _ 

saatte komisyona müraraatları, 1 _ Tahmin edilen bedeli (770) 1 ira olan 44 adet kökner kütUk 29- İklccl 
(8337) teşrb-938 tarihine rastlayan salı günü saat 14,30 da açık eksiltme usulü ile 

• • • alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 
300 lira muhammen bedel ile bir 2 - Muvakkat teminatı (57) lira 75 kuruştur. Şartnamesi komisyondan 

çift ko 
İstekli 

şum beygiri satın alınacaktır. her gün parasız olarak verilir. 
!erin 18-11-938 cuma gUnU 3 _ isteklilerin 2490 sayılı kanun da yazılı vesikalarla birlikte ve belli 

Top ha 
rikala 

netle Salıpazarında Askert fab gün ve saatte Kasımpaşada bulu:ıan komisyona müracaatları. (8368) 
r satın alma komisyonunda • • • · 

saat 1 4 de 2490 sayılı kanunun iste-
diği v esalkle birlikte o gün ve o sa_ 

omlsyonda bulunmaları, şart. 
her gUn komisyonda görUlebl. 

uzde 7,5 teminatı olan 22,5 lt

atte k 
name 
lir. Y" 
tanın her hangi bir malmtidtirlUğU_ 

tırılacak makbuzla komisyona 
aatbrı. ( 81 Ofi) 

ne ya 
rn tı rar. 

D 
Rö 
r. irfan Kayra 

NTGEN MOTEHASSISI 
rbe, Bozkurd kıraathanesi kar 
a eski Klod Farer sokak No. 

O. Öğleden sonra 3 ten 7 ye 

Tü 
~ısınd 

8 - 1 
kadar - Sahibi: ASIM US 
NeşriY.at MUdilril Refik A. Sevengil 

Marmara Vssüba.hri K. Satınalma 
Cinsi 

Koyun et, 
Sığır eti 
Kuzu eti 

Kilosu 

25.000 
30.000 
20.000 

Komi.syonu Ba§kanlığırıdan: 
Tahmini fiat Tutarı İlk teminatı 

Kuruş Lira Lira K, 
40 10.000 
25 7.500 
45 9.000 

26.500 1987.50 
1 - Komutanhk deniz eratrnın yıllık ihtiyaçlarından olup yukarda 

cins ve miktarı yazılı Uç kalem et bir şartnamede ve kapalr zarf usu111• 
ekslltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 2G iklnc!t!şrin 938 cumartesi gUnU saat 12 de lzmlt. 
te Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartname 135 kuruş mukabllinde komisyondan alınabl .. 
lir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun istedi .. 
ğl vesaikle birlikte rukarda milrtarı gösterilen ilk teminat makbuzlarını 
havi teklif nıektuplarını munyycn gUn ve saatten bir saat evveline kadıı.t 
komisyon başkanlığına. :vermeleri~ :CS187)J 


