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-~--------------------Sayısı her yerde S Kuruş 

Meclisin dünkü heyecanlı toplantısı 
17 milyon Türkün duyduğu derin ve u11utulmaz 

teessür bir defa daha ifade olundu. 
Hatipler, Atatür:,'ün hatırasına ve eserine olan ebedi bağlılığı teyit ettiler 

Reisicumhur 
ismet lnönü 
Çekilen telgraflara 
teşekkür ediyor 

Ankara, 14 (A.A.) 
'ebliğ: 

, 

Riyaseticumhur Umumi 
Katipliğinden: 

Yurdun her köıesinden, 
şehirlerden ve köylerden, 
Parti teşekkülleri, Halkev
leri, spor klüpleri ve mües
seselerden, sayın halkın te
miz duygularına tercüman 
olan birçok telgraflar gel
mekte devam ediyor. Bun
dan pek mütehassis olan 
Reisicumhur ismet İnönü 

"' Dün sliz slSyliyen me'lnts?arda.n: Besim 'Atcı1ay, Fazıl A1ımct, Ber~ Tilr'/-Ce r, Ibrahi7!1 Necmi. Do'Tilor Tap1M, Re/l TC ince 

Atatürk 
Bütün 
tıpkı 
milli 

Türk milletinin kalbinde 
başımızda dalgalanan 

bayrak gibi yaşıyacaktır 
Anwa,.-1~ (A.A..) - B. M. Meclisi 

nln bugiln Fikret Sılaym bqkanlığm
da yaptığı topla:ıtıda İsmet lnönilniln 
Cumhurreisliğine intihabı dolayısile, 

Başvekil Celal Bayarın istlf a ettiğine 
ve yeniden Başvekil tayin edilen Ce. 
lal Bayarm riyaseti.1de teşekkül eden 
Icra Vekilleri Heyetini gösteren liste
oin sunulduğuna dair olan riyaseticum 
hur tezkereleri okunmuştur. 

Xil.rsüde birbirini taldı> ._ \ıatlp
ler, AtatUrkUD ölU.mU karpllnda -ft4 
milletf..:ıJıı en gencindea • Dattıarma 
kadar hJuettiği içten amnm blytlldtl. 
ğilnU gösteren sahneler ,aeattrlar ft 

bUtUn Türk milletinin Sefln bllyllk • 
serine ve hatırasına kutJ olıldı ebedi 
bağlıhğı::ıı teyit ettiler. 

Bu heyecanlı celsede nt 6 alan 
hatip. Ali Muzaffer Göker (Konya) 
oldu. 

Arkadaşlar, 

samimi teşekkürlerinin. A- • 
nadolu Ajansı vasıtasıyle 
kabulünü rica etmiştir. 

Bunu müteakıp, bütçe encümeni 
mazbata muharriri gelen evrak ar11-
smda, bulunan ve Atatürkün cen:ı"e 
merasimi için Y.apılacak sarfiyata ait 
olan kanu:ı Jayihasınm ruznameye 11-
lınarak tercihan ve müstacelen müza
keresini istemiş ve bu talep kabul e. 

·dilerek kanunun müzakeresine geçil-

Büyük bir matem içindeyiz. Atatlr. 
kU kaybetmekten büyük keder olur 
mu? diye söze ba§lryan Konya mebu. 
su. Atatürkün ve onun eseri etrafm
da demir bir çember gıöl topl~ıt o. 
lan Türk milleti:ıin. onu arumda gör
memekten mütevellit hudutsuz acıla. 
rmı if nde ederek demiştir ki: 

Reisicumur 
r ~ •• •• 

ısmetınonu 
Dünya matbuatı 

sitayişle 
bahsediyor 

(l'a:ısı 10 uncu sayfadJJ} 

1 

Reisicıımhur ismet ltıönil Baştuıkt1 Oelô.l Bayarld beraber 

Dünya matbua -
tının Atatürk 
hakkındaki 
neşriyatı 

(Yazısı ! ncide) 

ikinci sayfada 

Neyzen Tevllk'ln 
\tatUrk fçln neli~ 

hlr manzumeıs1 

miştir: 

Böylece kanunun heyeti umumiyesl 
Uzeri::ıde açılan müzakere, Büyük Şef 
Atatürkün ziyaı ebedisi karnısında bü. 
tün Tiirk milletinin duyduğu tecssü. 
rün, millet mümesilleri tarafından bir 
defa daha ifodcsinf> ve ile ..,1 1 1 

- Tilrk inkılabı, Atatnrt tnbllbl. 
her gün. daha kuvvetli ve daha gıenlf, 
oııha cın.ğlnm bir ~ekilde inkişaf edecek 

(Sonu: Sa. 9, Si. 1) 

Atatürk'e yapılacak cenc:ze töreni 
programı hazırlandı 

Halk yaı·ın ihtiram 
ge~işi yapacak 



t - KURUN ıs tKlNctTEŞRtN tNS 

ATATURl('UN ÖLÜMÜ KA SISINDA DÜNYA M,~ TEUit Ti 
Atatürl\: Türkiyeyi kılıcile meydan~ getirdi, 

Bertin. H (A.A.) - Alman ajansı 
bildiriyor: 

.Millf kahraman Atatürk memleke. 
tini kurtaıınağa ve milli bir istikbalin 
temellerini atmağa muvaffak oldu. 
lııfemleketini müzakerelerle ve Ce:ıev· 
re metotlarile kurtaramıyacağına ka. 
nJ olarak, mücadele yolunu ihtiyar et. 
ti. Yalnız çelik bir irade ve kuvvet mu 
v&ltak olabilirdi. Memleket içindeki 
eseri daha az hayranlığa Iayik değil
dir. Almanya. AtatUrklin eserine ve 
mücadelesine hayrandır. Onda, tarihf 
eseri hürriyeti sevc:ı bütUn milletler 
için bir sembol olarak kalazak kud a 
retli bir şahsiyet görmektedir. 

dehasiyle tensik etti 
"A'manya Atatürk'ün eser~ne ve mücade~esine 
hayrandır. Oııda tarihi eseri ve hürriyeti seven

ler için bir semooJ o:arak kalacak kudretli 
b:r şahsjyet görme~<tedir ,, 

Germenia yazıyor: 
Atatilrk eahsiyetlerinfn Jruvvetile 

milletleri dahilen ve haricen değişti
ren harp sonları şefleri arasında def. 
ma busust bir yer işgal edecektir. O, 
yeni Tnrklyenln yaratıcn11 ve kurucu. 
su olmuştur. Yakın doğu:mn şimdiki 
~hrestni bu adam tesbit etti. 

Sovyct Rusyada 
tetJssUr 

lıfoskova, 14 (A.A.) - Taa Ajansı 
bildiriyor: · 

fzvest!ya gazetesi, "Yeni Tilrkiye
nJn yaratıcTSI,, ba~hğı altında neşret. 
tığf bir makalede şunları yazıyor: 

'"En müstait kumandanlardan birl 
()}arak ta=ımmrş olan Kemal AtatUr
ktln padişahın istibdadına karşı tev. 
cih edilen ihtilal harekE>tine uzun za. 
mandanberf f~tirak etmiş olm:ısı keyfi 
yeti, mem1cketf kurtaracak olan rnlllt 
hareketın baema silrntle geçmesine 
yardım etmiştir. 

Gen<; TUrkiye milU cumhuriyeti, 
emperyalizme karşr bu mUcadeiesl:ıde 
yalnız kalmamıştır. O zamanlarda. ha.
rlct mUdııhat~ye ve beynelmllel emner. 
yaHzmin antıhlandırdığı dahflt muka
bil fhtfl:!.le karşı knhramanca blr mft.. 
cadele ll"rntR o•nn ~ovvPt Rıı•,rııı . Tflr. 
kiye Btlyllk Mftıet Merlf Pine dost bfr 
eJ uzatm ~ttr. Kemal Atatürk. emner
yalfzme kar!!J ml•c<ıdelevi ko1avh~r. 
nn teı,inlevvel lhtfl~Jinln fevkalade 
ehemmiyetini a:ılamı~tır. Bu, 29 teş
rinisani 1020 tarfllfnde Sovyet hükO.. 
metine J?'Öndcrdii?i tel!!rafnamede L 

cık~a ifade edilmiı:ıtir. BıırırJıın sonra, 
Xemal AtntUrk. J"('lılfi ist!h'as hareke
tf.nf:ı başmda ve Türkiye cumhuriveti 
ftlıılik makıımna bnlundıı~ mtiddet. 
4}e ~vyet hUk~metf ile en dortarı" mU
ııasebetJerf mtılıııf:ıza etm'<-tir. Tilr • 
kfve, Sovvet hllkf\metf ile faal hir su. 
rette tesrikf mesai ctmfı:: ve su'h mU
eadelesf nde s!lahsız'anma konferansı 
e~asmda Sovvet mur~lı'ı~<.ıl<ırınm tek 
lftlerlne mQzaheret cttfıli pfbf. lP?9 se 
nest~de mttharcbtr1ııın fl'r~"'atf mutıt
zammm Relt~ mı.l{trrnn mııavvcn za. 
mandan evvel merivet mevkiine kon. 

masr hususur.da Litvinof tarafından 
ya.zıla;ı protokole. iltihak ctmie ve mu 
tecavizin tarifi hakkmdaki muahede
nin akdi meselesinde Rusyanm.. yanın 
da yer almı§tır. 

Bulgarlstanda 
teesrUr 

Sofya, 13 (A.A.) - Bulgar ajansı 
bildıriyor: 

Yarı resmi Dnesa, bqmakalealnde 
ezctımle diyor ki: 

AtatUrk oldU, fakat onun yenJ Tür. 
kiyede muazum eserinde mU.ndemiç 
bulunan ruhu daima yaş:yacaktır. A· 
tatUrk, lllrihte Rusyanr.ı bllyUk Pi
erinin safında bUyük ıslahatçıların 
yerini alıyor. Hiç bir memleket. yeni 
Tilrkiyenin Atası tnrafıntlan başarı • 
lan teceddüt kadar çabuk ve· o kadar 
derin bir teceddiit görmemiştir. O, 
her tarafta dahi bir asker, müstes:ıa 
bir rslahatçı ve yurdunun kurtarıcısı 
olarak telakki edilmektedir. Bu dere. 
ccde insanlar as1rİar içinde yalnız bir 
defa görUIUr. Şimdiki TUrkiyenin ta
rihi bu milstesna devlet adamının ta
rihidir. 

Gazete Atatürkiln hayntmt:ı bnyUk 
merhalelerini saydıktan eonra, maka. 
lesini eu suretle bitiriyor: 

Bulgaristan, AtatUrkUn §ahsmda 
bUyük bir dost kaybetmt'lttedir. M.a. 
temimizi cenup kom§l.muzun matemt
le birleştiriyoruz.. Atatürk Balktn bL 
nşrm, Amllf idi. Yurduna mJIJet fik
rine dayllnan yeni bir politik iman 
bırakıyor. BUyUk eserinin esası bu L 
man Uzerlne mileS!istfr. Mukadderatı 
keza milliyet fikrinde mUndemf3 olan 
Bulrrar milleti, TilrK mflletl:ıln Kemal 
Atatlirkün bUyUk eserini ebedileştir. 
meslnf temenni eder. 

Dvenf k gazetesi, başmakaleslncle, 
Atatürk rslahatlarının fevkalAde e
hemmıyetini kaydettikten sonra. öle:ı 
Cumhurbaşka:ıının Bulgarlar arasın. 
da kendisini t.nnıvan ve hayranlıkla 
takdir eden bir çok dostları mevcut ol
duğ!lnu bildiriyor ve diyor ki: 

Bu 51Um, Atatilrk tarafmdan b~ 
lanan esere nihayet vermemektedir. 
On be~ ytJ lçl:ıde yaratmağa muvnf. 

fak olduğu mesai arklldaşlan zilmre-

o ÖL M ED i 
Tann ölmez, o dilerse görUnür bir müddet; 
Kaybolunca onu kalbinde bulur her millet. 
Biliyordu kaderin cilvesini evvelce, 
Bütün ecramı sema yasla büründii o gece; 
Yaklaşan bir acı önce güneşi korkuttu, 
AY tutuldu diyemem, gökyüzü matem tuttu. 

• • • 
Ata geçti ebedin mevkii müatahkemine, 
Bir direktif veriyor arza, beter alemine; 
Bize ilham i1e isal ediyor her haberi, 
Ki: Onun "Kudreti külliye" emirber neferi. 
Bağladı dan fenanın ebede telsizini, 
Güdelim actığı yollarda mübarek izini. 
Atatürkün beşere sundu'ha peymanı budur; 
Atatürke inananlar er olur, sulhu korur. 
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Uiçbır meuı.t'lu~ı, leoı 

i ürk f t*.JJ i o ~\ta~!I tara t ID ıla 11 

b11şarı.au tec.-dt.lt.it kadar ça
buk ve okadar dt rıu bir 

t~ccdtJüt J.;ÖrJJJemi~t r. 

Oiioya, fıu dnt>ce müs
te!lna o.au bu adamrn ÖIÜ• 

mün len eoura arllk eski, 
ka Jar enı.-ı etJau dt'ğildir. 

Atıttllrk yalnız Türkive• 
oin h(hün haraııoı de~·11 irrn 
bir d~ba değıı t ukııt, bt'V• 

o.-ıuıif.-1 mü"nai5ebeı .erde ıyi

ıık ve yulıuz t}'tlık yapan 
bir artamdır. 

- ........ 

ıl bu esere devam edeceklerdir ve 
Tilrkiye buna devam için icap eden 
kuwctlerden mahrum değildir. 

Müstesna Devlet adamı 
Mir ga.zetesi, Bulgarista.nm eski An 

kara elc;isl Pavlofun imzası altında 

neeretUği makalede ezcümle diyor ki: 
Harp sonrası Avrupa.sem en §aya.. 

nı dikkat ıimalarından biri kaybolu
yor. BUyUk asker. cesaretli ıslahatçı, 
ve mUiteısna devlet adamı. Atatürk a.. 
dını haklı olarak tafımıı olan adam ar 
tık yaşıyanlar arası:ıda değildir. Ye. 
ni TUrklyenin tarihi son o:ı beş yıl 

zarfında onun adına ayrılmaz bir su
rette bağlıdır. O, Osmanlı imparatora 
luğunu:ı en vahim anlanndan birinde 
politik sahnede gözlikerek memleke. 
tin enerjisini canlandırmağa ve mille. 
te istikbal için iman ilh&.m etmcğe mu 
vaffak olmı"tur. O anda ki, devletin 
bizzat mevcudiyeti mevzı..ubahfs idi \'e 
TUrk mflle~ mağlup olmuş, Omitsfzlik 
fc;lnde bulunuyordu. Vazifesi kolay de. 
ğildl. Uzun ve çetin harpten sonra, 
TUrk topraklarının U~te ikisi yabancı 
kıtaat tarafmdan işgal edllmlı ve ken 
disl iki cephede milcad'!leye mecbur 
bulunuyordu: Hariçte dU§JI18.nla ve 
dahilde sultanla. 

Muharrir. bundan sonra Tnrkfyeyi 
baştanbaşa değf§tire:ı bUyUk IBlahatJ 
uzun uzadıya anlatıyor ve f(Syle de • 
vam ediyor: 

Atatnrk verdlff mfsane hepsi ken. 
dl fikirlerine merbut gen~ ve enerjik 
d"tet adamı. atıker, idareci ve lllm 
zf1m~t yaratmı§tlT. 

'n!rkfvenln bu vakltstz l>lDmle ma· 
ruz kaldT!!t zfva. pek bllvl'',..Ur. Dost 
Ye komsu Tiirk mfllPtfnin bu zfvsa 
('e~A rette ta hnmmUI etmı-slnl ve mer. 
humun arkadaş'arr.ım da milletlerin 
hlssivatında bu bnvUkJiikte dahi bir 
devlet adammm ve bilvfik ıslahnk1!'m 
kaybfndan Mnra ruhıın.ı mutat otan 
mrtuklan yenmelerini temen:ıl ede. 
rfz. 

Slovo ga~tesl dfrektörO mebus Ko
iuhofun lmzal!II altnıda n~ettiğf uzun 
bir makalede "~vJe deniyor. 

AtattlrkUn btlvtık ve ıııan ve ıııerefle 
ıfo'u f!mf Ankara kavaT~nmn Üzerb. 
de. unutulmaz P.11nJerin hfr hıııtmtl!II o
lal'ftk eflfrımn k••rvor. ·~unoda. bu ton 
Mlk n~rtnde. hl~,.,, wn•buımır~~ t-ok 
bflvllk ve rok lnı~retli b'r arıam h:•im 
mtıa!rrmıtz o1ıtrıık v11ıaıtmr .. trr. Düş. 

man nrrl11l•rmT?1 f~i1Attnı1 hh· vıM.,.ım 
dar~ f"ibf dP'ctmf"k, b~trt"' muahe a 

d~Jerbl bf1' kfht" dııı,.~~14" '!!Ok etmPlt. 
haUfentn am-h1' taht ve tıamn btr 
YDJft1'U1r dart>Nne ortpıdan lraldnınafr, 

mitsız hale düşmtlş olan bir mllletin 
milli ihtirasını uyandırmak ve modern 
ve medenJ bir devlet yaratmak .. 

Işte gözlerimizin önü:ıde cereyan e. 
den ve büyilk bir kısmı itibarile Ke
mal A~türkUn şahsi eseri olan muci. 
wler bunlardır. 

Dünya erhk enteresan 
değiJnir 

Buna binaen, Glaaston gibi eu:ılan 
söylemekte haklıyız. 

"Dünya, bu derece müstesna olan 
bu adamın öl9mUnden sonra artık es. 
kisi kadar enteresan değildir.,. 

İşte. milletbJn Atası, milletinin bu 
büyUk evladı ayni zamanda yirminci 
nsrm da bUyUk bir yurttaşıdır. 

Tatıiahn kuvv(•ll 
Atina, 12 (A.A.) - Etnik.i ıueteal 

yazıyor: 

Atatürk bUtiln dünya modern tarihi 
nln en büyük ~ehrelennden bili olmuı. 
tur. 

BUyUk Tilrk, Bilyilk Balkanlı, Büyük 
Adam: 

Bir lneiliz biyoırafi onu :ıakh olarak 
"Tabiatın kuvcti., diye tav.ıt etmittir. 
O, eserini tamamen tanin ettikten •on 
ra öldü. Derin bir ~tem hiaaediyoruz. 
Zira onun bUyük ttziletlerlni, Balkan 
ı.ntantı ülküıilne olan muauam hizme
tini mtı .. hede ve tesbit etmiıttk. 

Kron::ıs gazetesi )"azıyor: 
Türkiye Büyük Şefini kaybediyor, 

fakat Yunani•tan da öyle samimi bir 
bilylik dostu kaybeiliyor, pmdiki TUr1c· 
Yunan dostluğunu ve teıriki meaaiıini 
ona medyunuz. Elen milleti TUrk mil· 
lcti ile birlikte matem yapmaktadır. 

Lehlstanda letaS'tOr 
Var§ova, 14- (A.A.) - Pat Ajanıı 

teblil; ediyor: , 
lUustrowany Kurjcr Codzienny ıöy• 

le yazıyor: 
l.tatllrk Türkiyeyi aillh kuvvetiyle 

kurtarmıı ve Va~uıgtonun aırıe,ik A. 
merikayı yaratma.ı ıibi yelli Türkiye· 
yi yaratmııtır. 

Atatilrk.,;n e1eri batıl beynelmilel 
büyük itlctde de tesirini e&temüıtir. 

Gazeta Polska lstanbuda:ı almıt ol· 
dutu ıu m.ılCimatı )&zıyor: 

Atatürk yeni 1'Url:.y.:yi kılıcı ile 
meydana ıetirmit ve dehası ile tenıik 
etmi~tir, Onun yaratıcı ruhunun ve ha
raretll vatanseverliğinin ı.ıare~ete ıeç
memiı oldufu hiçbir saha yoktur. Eekl 
Tilrkiyenin bUtUn fe14ketlerlnin 1cay • 
natı O•maıalı devletinin dahili itlerine 
ccııebi devletlerin müdahale etmeleri • 
ne cevaz veren ıultanlar rejimi oldufu
nu anlıyan ilk adam olmuştur. Atatürk 
Türkiyeyi hicaptan ve taksime uğra
maktan kurtarmıgtır. Hali hazırda Tilr 
kiye hem kenıli yakınında hem bütün 
Avrupada birçok doetlara malıstir. 

Bütün dünyanın hayranlığını celbeden 
ve Türkiyenin hayatınrn en 1erefU dn 
resini tetkil eden dahilt ıılahat billi.a· 
ti•na ıiyaıl, lktıaadt, içtima!, fikrf, Ulh. 
bUtiln uhalara ••mildir. Bu nlahatuı 
tarihi 1923 tilr. Yani Lozan muahede. 
sinin akdi tarihidir. Bu muahedeyi eli· 
f.er devletlerden evvel Tilrkiyeye 150 
ıenedenberi ananevi d:ıstlukb bağlı o
lan Polonya kabul etmittir. Mint vakar 
hissine anaalt sahip o1an Türk mfnetl· 
nin, mflJetln babası olan AtatürlrO sar· 
ıtlmaz bir aııcta sarmasıMa hayret edl. 
lecek hiçbir ter yoktur. Yeni TUrkiye 
beynelmilel ıtyasette hesaba btılmaa 
lbnngelen bir umur olmuttur. 

Türkiyenin asrileşme ve yenitcşme 

hareketi devam ediyor. Osmanh1ann 

nerjisi yerindedir. Atatürk bl!nu yap • 
makla hakikaten bir mucize göstermiı 
tir • 

Polonya lstı'"ldalinin 20 nci yıldönll • 
mil münasebetiyle Ankara ıefiri So • 
kolniski Ekspres Poranny gazetesine 
ıu beyanatta bulunmttştur. Türkiye 

Atatürkiln idarcai altında yeniden yakın 
ıarkta bir anahtar vaziyeti almışur. 

Tü. i<iye ile Polonya iktısadr sahada 
yekdiğerini itmam etmektedirler. si} ast 
a&hada ise şarki A vrupada muvazeneyi 
ve dünyanın bu kısmında sakin olan 
milletlerin istiklalini muhafaza etmekte 
menfatleri vadır. Bu gaye iki milleti 
yekdiğcrine yaklctştmyor ve onları bir. 
leıtiren mUtekabll hürmet ve dostluk 
rabıta1arını derinleştiriyor. 

ltolyada teessUr 
Roma, 14 (A.A.) - İtalyaı. matbu· 

atı, AtatürkUn vefatından teesı.ürle lıah 
aederek yeni Türkiyenin yarc.ttcısı ser
levhası altında büyiı"k devlet adamının 
hayatına ve vücuda getirdiği harikul!· 
de eserlere uzun makaleler t&bsis et. 
mektedirler. 

Tribuna gazetesi diyor ki: 

"Türklerin bliyük Şefinin vefatı kar 
tısında İtalyan milleti dost Türkiyeniıı 
teessürüne iştirak eder. Atatürkiın blü
miiyle yakın şarkın tekamülüne birinci 
derecede Amil olan son derece kuvvetli 
bir §ahsiyet zayi olmuştur. Türkiye 
Cumhuriyetinin bu matemli gününde 
İtalyan milletidost memlekete en de. 
rb muhabbetlerini gönderir • ., 

Roma, 12 (A.A.) - Stefani ajaıw 
bildiriyor: 

BütUn gczeteler cumhurbaşka.:ıı A· 
tatUrkUn olilmUne geniş bir yer tah. 
ets ve kendisinin hayatı . mesaisi ve ye 
ni Türkiyenin inş:uıı için olan mUca. 
deleleri:ıl gösteren bu makalelerine, 
tercümeihaller ve fotoğraflar llAve et
mektedirler. 

Du~ tarafından tesis edilmiş olan, 
Popolo d'ltalia gazetesi diyor ki: 

Oll!mUn, bayatınm yirmi yılmı vak. 
f ettiği ve alametleri şimdi çok yüksek 
ve sağ'am bulunan muazzam yapıcı 

faaliyetinin tam cevvaliyeti içinde av· 
ladığı. vatan babasr:ıın ziyamdan do. 
layı Tiirkiyeyi mliteellim eden matem 
çok derindir. 

Gazete, AtatilrkUn aske"'.'f hayatım, 
Jnkılt\pçı faaliyetini. politik sahneye 
avdetini. dUnya harbindeki mühim as. 
keri faaliyetini Gelibolu mUdn!aaeını, 
ve harpte:-:ı sonra Türk ordusunun kur 
tulmasmı hatırlattıktan sonra TUrkt
yentn istlklAlt ic:in olan rnUcadelesi tı.. 

zerinde uzun uzadıya durmaktadır. Mtl 
teakıb<>rı J")lftik adam sıf11tile olan fa· 
alivetfnden. memlekcti:ı otokrasi ve 
t~okrm:ıiye davarıan hareketinden baha 
settikten sonra diğer ıslahatçı arasın. 
da mtllf müdafaa kanununu, lAthı 
harnerf:ıin ve İtalyan ve lsviçre ka. 
nınılarmdan alınan ceza kanunu fit 
mederJ kanunun kabulünü bfrd~ faz. 
la kadr.ı almanm men'ini.. saymak· 
ta dit'. 

Lcndra 13 (A.A.) - Röyter bildiri· 
yor: 

Observcr gazetesi yazıyor: 
Muasır hiçbir iııim Atatürk adı ka. 

dar büyük saygı telkin etmemiştir. A· 
tatUrk yalnız Türkiyenin biltün haya· 
tını değiştiren bir deha değil fakat, 
beynelmilel münasebetlerde iyilik ve 
yalnız iyilik yapan bir adamdır. 

Gazete, modern Türkiyenin blnlıinin 
hayatını çizdikten ve biltiln aahalardald 
muvaffakryetler:ni hatırlattıktan ıonra 
ıunlan ilAve ediıor: 

tnkiliz miJJeti Kemal Atatürkiln hatı· 
rasını taziz hususunda kuvvetli sebep
lere malfktir. Aynı zamanda AtatUr. 
kUn idaresi diktatörlüklerle demokra· 
silerin haddiz:a,nda yel:diğeri ile gayri 
kabili telif olmadığını gösteren klaıik 
bir numune olmuıtur. 

Filhakika biltUn diktatörlerle demok 
ratlar Atatürk 'kadar iyi ve büyilk ola 
salardı bu iki i.dare s'stemi •arasında 
hiç bit aman ararh Wr ihtiW ıula• 



Adliye Vekili 
Hilmi Uranın 

Vilayet Adliye Dairelerine 
Gönderdiği Telgraf 

CeH\l Dayar tarafından kurulan 
kabinede adlJye vekllJiğlne getirHen 
B. Hilmi Uran, dUnden itibaren ve
kalet işlerini üzerine almış ve bUtUn 
viJdyet adliye dairelerine telgratıar 
göndererek mesai arkadaşlarına mu
vaffakıyetler dilemiştir. Sayın Ve
kil bu arada !stanbul mUddclumuml
liğlne yolladığı telgrafta, AtntUrkUn 

Gençlik dün de Atasını 
saygı ile andı 

Oniversitel iler v·e O~te. t nı enlc r Ankaraya gitmek 

bütün lnkıH\plarında adliyenin mu- --------------
him rolUnU tebarüz ettirmiş ve bu 
çetin yolda, Atamızın çizdiği istika-

. ı sö'-'le-mette durmadan llerlemelerın J 

;\ G. raden izde 
rniş; kendilerine muvaffakıyetler di- Şiddetli Bir Karayel Fırtınası 
ıemlştir. Hüküm Sürüyor 

-o-

ÜE n izbank 
Van Gölünde 5 İskeleye 

Yeni Fener Koydu . 
Van gölünde seyrüseferin tamamı

le emniyet altı:ıa alııunası hususund.a 
bir mUddcttcnberi devam eden tetkı
kat ikmal edilmiş, Denizbank idaresi 
tarafından icap eden bütün tertibat a. 
hnmıştır. 

Bu cümleden olarak Reşadiye, Ga. 
vas, F.rciyas ve Dar iskeleleri ile. Çar. 
palak adası iskelelerine birer de:ıiz fe· 
nerı konulmuştur. 

Karadenizin muhtelif limanlarından 

İstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğüne 

gelen telgraflara göre Karadeniz.de şid

detli karayel fırtınası başlamış bulun· 

maktadır. 

Yolda bulu:an vapurların bir kısmı 
k 11• manlara sığınmışlardır. Bir en ya ın 

kısmı da fırtınaya rağmen yclarına de· 
vam etmekte ısrar etmişlerdir. 

Bunların tehlikede olmaları muhte. 

mekldir. 
Deniz Ticaret Müdürlüğü bu vazi· 

yeti gözönünde tuta.rak .yo_la çıkacak 
vapurların acentclerıne ıhtıyatlı dav -
ranmalarını tavsiye etmiştir, 

h a zır lı!< 1 ara başladllar 
Büyük ölüm, il.:ıiversite gençliğinin 

yüreğinde, kalbinde, ruhunda ve şuu. 
runda açtığı derin teessür "e elem gün 
geçtikçe sönmez ateşler halinde yanıp 
tutuşmaktadır. Üniversite gençliği 

ke:ıdisine sonsuz bağlarla bağlı oldu
ğu Atalarının ölümiine inanamıyorlar, 
Bu büyük ve ilahl~mış adam ölür 
müydü? 

Gençlik, Atasının Ankarada yapıla
cak cenaze töreni:ıe iştirak etmek ü. 
zere gidecek gençlerin gidiş vaziyetle. 
ri ve muhtelif hazırlıkları etrafında 

görüşmek ve karar vermek içi:ı dün 
tam sab:ıh saat 9 da üniversitede 
muhtelif fakülte talebelerinden teşck. 
kül eden bir komisyo:ı toplanmı§tır. 

Komisyon Ankaraya gitmek üzere 
bütün gençliğin arzusunu karşılama· 

nm çarelerini aramışlardır. 

Vaziyet. rektörlükle de görüşül
dükten so:ıra kati karar bugün verile. 
cektir. 

Atina ve Katina 
Biri Tekrar Tevkif Edildi, 

Biri Serbest Bırakıldı 
Randevucu Madam Atina, geçc.:ıler

de dördüncü asliye ceza mahkemesi 
reisinin kararı üzerine kefaletle ser. 
bcst bırakılmıştı. 

Ancak dördüncü sorgu hakimliği. 
nin itirazı ile ağır cczaca tetkik edi. 
l<'n karar bozulmuş ve Atba cumar
tesi günU tekrar tevkif edilmiştir. 

Yine o gün Atinanın muavini Ma
dam Katinn ise 500 lira kefaletle ser. 
best bırakılmıştır. 

---O-

Bu nasıl • 
'Ş 

l\lcskt>n tahsisatı iç'io 

Müracaat Eden Öğretmenler 
Elleri Boş Döndü 

ııs İKİNOİTEŞRLV 1938 

Türk iyede 
Klilb mensubu 2800() 

sporcu var 
Yeni kurulan Türk Spor teşkilatı u

mum müdürlüğüne tayin edilen Korge. 
neral Cemil Tahir şehrimizde yeni teş
kilata ait temaslarda bulunmaktadır. 
Umum müdiır bu temaslariyle yeni teş 
kilfltın kadrosunu hazırlamaktadır. 

Hükumetimizin şimdiye kadar Türk 
Spor Kurumu teşkilatına yardım el -
mak üzere bütçeye koyduğu muavenet 
tahsisatı bundan sonra yeni umum mü 
diırlük bütçesinde yer alacaktır. 13u 
meyanda bu sene verilen 239.000 liralık 
tahsisattan şimdiye kadar sarfedilme· 
miş kısmının yeni teşkilclta devri icap 
etmektedir . 

Diğer taraftan, vilayetler ve beledi
yeler bütçeleriyle Cumhuriyet Halk 
Partileri ile teşkilatı tarafından 6ekiz 
derece üzerinden 500 liradan 5000 li. 
raya kadar yapılan yardımlann saıiı 
da yeni umum müdürlük tarafından 
tanzim edilecektir. 

Halen memleketimizde faaliyette 
442 spor klübü vardır. Bunların hepsi 
müsecceldir. Bu klüplcrde 28000 spor
cu genx çalışmaktadır. Klüplerimiz 63 
mıntaka üzerine taksim edilmiştir. 

Yeni umum müdürlük teşkilatı ik -
mal edildikten sonra bittabi spor te· 
şekküllerimiz ve onların toplulukları 

rejimin istediği şekilde organize edile· 
cektir. Fenerlerin yapılan tecrübelerinde 

seyrüseferi tamamile emniyet altına 
alacağı anlaşılmıştır. 

-o-

Ticaret Odası Ziraat Vekaleti 
Yeni Zirai Aletler Alacak 
Ziraat Vekfıltti muhtelif çiftlikler

de kullanılmak üzere yeniden mühim 

miktarda zirai alat almağa karar ve

rilmiştir. 

t1k mektep muammıerine yeniden c Şt k Ayet I er ) 
ayda beş lira olmak üzere mesken tah 
sisatı konduğu ve bu paranın ağustos, ----------..,,_-

• 

l ki f~rma 
Çok Faydalı Bir Eser Çıkardı 

İstanbul Ticaret ve sanayi odası, O. 
daya kayıtlı şirketler!e Ticaret ve Sa
nayi erbabı ve lktısat Vekaletince ken· 
dilerine ihracat ruhsatnamesi verilmiş 
olan firma)arın isim ve unvanlarını, ad· 
reslerini sicil numaralarını ve derece· 
!erini gösterir güzel bir katalok çıkar. 

mıştır. 

Bu katolok Almanca, Fransızca, İn· 
gilizce olmak üzere üç lisa~ . ti~C:i~e 
tertip edilmiştir. Katolckta bırı~cı, .. ıkı~ 
ci ve üç_üncü sınıf tüccarlar do_r~uncu 
ve beşmci sınıf tüccarların da ısım ve 
adresleri tesbit edilmiştir. 

T . t Odasının bu eseri lktısat ve 
ıcare b .. 

ticaretle aliikalı yerli ve yabancı u· 
tün :rıahfellerde alaka ve takdirle kar-

ıılanmıştır. 

-o-

K ü çük bi r hırsız 
ya lı alandı 
• 1 ah" dr:ıda bir ço. 13 yaşında br ım a · 

cuk dün vilayette defterdarlık mah. 
· · irenlen 17 zenine pencereden gırmış, ~ 

cilt Lozan konferansı kitabı çalmıştır. 
Kitaplarla birlikte kaçarken yak~

. lana.:ı İbrahim. adliyeye teslim edıL 
mi~ sulh ceza mahkemesindeki du~uş 

"' hkum ması sonunda 20 gün hapse ma 
edilmiştir. 

Kontrplak işi 
k t Plak· Ticaret Odası taıafından on r 

ların dam.-alanmasına devam olunmak. 
o 

tadır. 

Odaya bu husus için şimdiye kadar 
"r İs· verilmiş olan beyannamelere go e 

tanbulda 25,500 adet kontrplak mev • 
cuttur. 

Odaca bunların 10.000 ni damgaları· 

nuştır. k 
Diğerleri de Peyderpey damlanma -

tadır. Oda niza:natına göre, .oda h~r 
k dam· damgaladığı kontrplaktan gere . 

. ;ıfı adıyle ga gerekse yol vesaıre masr 
birer kuruş almaktadır. 

Bazı tüccarlar al.nan bir kuruşun 
. . .. .. bu hususta çok olduğunu ılerı surmuş 

alakadar makamlara baş vur;ıcaklannı 
bildirmişlerdir. 

Yulaf Mahsulü Tamamen 
Satıldı . 

l"" bu yıl Yurdumuzun yulaf mahsu u 
,,.ıııardan tamamen satılmışt1r. Geçen J 

1 kalmı" olan stoklar {)a peyderpey satı • 
:r d ~ hal· 

maktadır. Piyasada alıcılar 01 ugu. . 
.... den hıçbır de yulaf gelmemesi yuzun 

muamele olmamaktadır. 
t mamen sa. 

Yulafın azalmış veya a . , 
tılmış olmasına scb::p. bu yıl lbıkrçotı~ 

· meme e memleketlerde arpa yerme 
mizden yulaf almasıdır. 

Vekalet ilk olarak 10 adet dolaplı 

orak maki:ıesi, l 5 adet taraklı orak 
makinesi, 200 aret oluyor. Sistemi yer 
li domuz kulaklı pulluk. 75 adet pill. 
verizatör iki yüz elli adet yayığ, 1500 

adet aşı çakısı. üç adet petek yapın~ 
kalıbı ve 160 kilo sebze tohumu ala. 
caktır. 

Vekalet bunun için 18240 liralık 

tahsisat koymuştur. Bu alat alındık. 
tan sonra liizum ve ihtiyaç görUlen 
yerlere ve çütliklere scvkedilecektir. 

--o-
fllr çocuk arkadaşını 

yaraladı 
Dün Şehzadebaşında cadde ortasın· 

da 15 yaşında bir çocuk iki kişiyi bı. 
çakla yaralamıştır. 

Hadise bir kadın yüzünden ileri gel. 
miştir. Beyaz.ıtta kalaycı Ziya:ıın ya
nında çalışan 15 yaşlarında Şükrü 

0aıu Emin ile arkadaşlarından 16 yaş. 
l:rında tsmail oğlu Mehmedin araları 
uzun mUddettenberl açıktır. Bunda:ı 
bir müddet evvel yaptıkları bir kav· 
ga yüzünden Şükrü oğlu Emin Mch. 
mede kızgındır. İntikam almak için 
fırsat kollamaktadır. Nilı~yet dün 
Şehzadebaşında ~ezerken ~ehmedi 
Mehmet oğlu Emı:ı adında bır arka. 
daşile gezerken görmüş ve derhal bı
çağını çekerek üzerine saldırmıştır. 
Mehmet daha ne olduğunu anlamadan 

sol küreği üzerinden saplanan bıçak 
darbeleri ne kanlar içi:ıde yere yuvar. 
lanmıştır. Bu vaziyet karşısında Meh
medin arkadaşı Mehmet oğlu Emin de 
carihi yakalamak üzere üzerine atıl. 
mış, fakat Şükrü oğlu Emin bu sefer 
bıçağını onun da arkasına saplıyarak 
yaralamış ve kaçmıştır. Etraftan ye. 
tişe:ıler iki yaralıyı derhal eczaneye 
götürmüşler, tsmail oğlu Mehmedin 
arkasından aldığı yaralar çok tehli
keli olduğundan kendisi Haseki hasta. 
nesine kaldırılmıştır. 

Mehmet oğlu Emin de tedavi altı· 
na alınmış ve hadiseden so:ıra kaçan 
küçük carih yakalanmıştır. Hadiseye 
müddeiumumi muavinlerinden Necati 
el koymuş ve adliye doktoru Enver Ka 
ran hastaneye giderek ağır yaralı 
Mehmedi muayene etmiştir. Çocuğun 
hayatı tehlikededir. 

Otomobil Yayları Ve 
Kokkömürü İçin Müracaat 

Etti 
Atinadan şehrimiz Türkofis direk. 

törlüğüne dün gelen bir mektupta bir 
firmanın memleketimizde otomobil 
yayları imal etmek için bir sermaye. 
dar ile teşriki mesai etmek isteğinde 
olduğu bildirilmiştir. 

Bunda.:ı maada Londradan diğer bir 
firml! da şehrimiz ticaret odasına bir 
mektup göndermiş, memleketimizden 
mUhim miktarda kok kömürü almak 
istediğini bildirmiştir. 

Gerek Türkofis, gerek ticaret odası 
kendilerine yapılan müracaattan der. 
hal alakadarları haberdar etmişlerdir. 

--o--
Romanyadan 1950 Göçmeni 

Daha Geldi 
Dün Romanyadan Köstence yoliyle 

ve Vatan vapurile limanımıza 1950 

göçmen gelmiştir. Göçmenler, Marmara 
Ereğlisine nakledilmişlerdir. Orada::ı 

da iskan edilmek üzere iskan mınta· 
katarına sevkedileceklerdir. 

önümüzdeki hafta içersinde Roman· 

yadan ikinci bir göçmen kafilesi daha 
beklenmektedir. 

--0-

Trende n düşen k ız 
Dün sabah Sirkecide bir tren kazası 

olmuş ve genç bir kız sırf 'bir tesadüf 
netice.sinde muhakkak bir ölümden 
kurtulmuştur. 

Hadise sekize çeyrek kala Samat
yadan hareket eden banliyö treninde 
geçmiştir. 

Tren kalabalık olduğundan bir kısım 
yolcular, sahanlıklarda durmaktadırlar. 
Trenin Sarayburnu köprüsüne yaklaş· 
tığı sırada üçüncü mevki sahanhkların 

dan birinde ayakta duran Valantin 
isminde 15 yaşlarında bir kızın birden. 
bire muvazenesini kaybederek sahanlık 
tan basamaklara ve oradan d;ı yere yu
varlandığı görülmüş ve yolcular bu ani 
hadise karşısında feryada başlamışlar

dır. Tren kondüktörleri bir hadise ol. 
Juğunu anlıyarak derhal treni dur • 
durmuşlar ve kız;ağızın yanına koş • 
mu~lardır. Valantin hat boyundc. düş· 
tüğü yerde dizlerinden, kollarından ve 
bazı yerlerinden yaralanmak suretiyle 
bulunmuş ve derhal tedavi altına alın
mıştır. 

Kızcağız bu kadarcık yaralarla hadi· 
ıeyi atlatnuıtır. 

eylfıl ve birinciteşri:ı aylarına ait üç 
aylığım:ı verileceğini evvelki gün yaz. 
mıştık. 

Maarif mildilrlüğü bütün mekteple.. 
re yolladığ: bir tamimde buna ait bor. 
drolarm hazırlanmasını. alakadar be. 
lediye muhasebelerine verilmesini bil
dirmiştir. 

Muhasebe, yapılan mUracaatlara 
karşı henüz böyle bir seyden haberdar 
mekt{'pler mesken bordrolarını hazır. 
lıyarak manrif memurlukları yoluyla 
muhasebeye göndermişlerdir. 

Fakat parn alQlak üzere muhasebe. 
ye dün müracaat eden bazı kaza mek. 
tep idareleri garip bir "aziyet karşı
sında kalmışlar ve mesken tahsisatla
rı:ıı alamamışlardır. 

Muhasebe. yapılan müacaatlara ka. 
nuni henüz böyle bir şeyden haberdar 
olmadıklarını ve kendilerine bu hu. 
susta bir emir gelmediğini söylemiş
Jl)rdir. 

Toplu para nlmnk arzusile bckliycn 
iki bine yakı:ı öğretmen bu işin he -
nüz halledilemediğini görünce sukutu 
hayale uğramışlardır. 

Dahiliye Vckfılctinin hususi idare 
bütçesine bu yıl tahsisat koyduğu mu
hakkaktır. Fakat henüz §ubelerin ha. 
her almadıkları ve muallimlerin boş 
yere müracaatları dikkate değer bir 
vaziyettir. 

Alakadar muallimler dün maarif 
müdürlüğü:ıe vaziyetin halledilmesi 
için müracaatta bulurunuşlardır. 

-o-

İstanbul Öğretmenleri de 
Gitmek İstiyor 

Diğer taraftan mekteplerde matem 
ayni vaziyette ve tükcnmiyen gözyaş_ 
larile devam ediyor. Bütün sınıflarda 
asılı duran Atatürkün büyUk resimle. 
rinin etrafı siyah tüllerle kapla:ımış
tır. Yavruların ağlayışları taş parça
larını bile rikkate getirecek kadar ha. 
zin ve elemlidir. 

Mcktep!crin bahçelerinde gülen, oy. 
nıyan ve onu:ı ş rkılarmı okuyan ço. 
cuklar sanki onlar değil, onların yerini 
şimdi gözleri ağlamaktan şişmiş, kı
zarmış çocuklar dolu ..• 

Atatürkün ülküsünü o:ıun verdiği 
ve gösterdiği hedefler dairesinde ça
lışan muallimler de büyük bir yas L 
çindedir. 

Muallimler de büyük ölüye son ihtL 
ramlarmı yapmak ve cenazede bulun. 
mak üzere İstanbul muallimlerini tem 
sil C'de:ı bir heyetin Ankaraya gitme· 
si hususunda alakadarlar nezdinde te
&ebbUslere girişmişlerdir. 

Köpekler sokaklnra 
uloorta bırakıl .. 

mamalı 

Kandillide bir okuyucumuz yazı

yor: 
''Belediye şehir sokaklarında $erseri 

köpekleri toplattı. Hiç ~üphesiz bu çok 
isabetli bir karardır. Sabahlara kadar 
sokaklarda dolaşan bu köı:eklerden 
kuduz gibi en tehlikeli ve feci bir felfi. 
ket gelebilir. Yalnız lstanbulun semt.. 
lerini, yani şehir dışındaki köpekler 
bir insanı ısıracak olursa bu köpekleri 
elde etmek mümkün ıelmıyor. 

Bundan bir müddet evvel bizim 
semtte bir köpek ısırma hadisesi oldu. 
Tabii yaralı derhal hastahaneye gide. 
rek muayene oldu. Yaraları sarıldı. Fa. 
kat köpek bir türlü ele geçirilemediği 
için hastaya kuduz aşısı yapılamadı. 
Polisin, bekçilerin sıkı takiplerine rağ
men köpek mahallede dolaştı durdu. 
Hatta, köpeğin sahibi bile, köpeğini 
yakalamakta aciz izhar etti. 

Maksadım şu: Belediye. semtlerde 
oturanlara, köpeklerini uluorta bırak
mamalan hakkında tebliğat yapmalı. 

dır.,, 

KURUN: Bu gibi şikayetler sık sık 
vaki olmaktadır. Hatta, arkadaşları. 

mızdan biri de Kadıköyünde bir köpe· 
ğin taarruzuna uğramış, pantalonunu 
parçalatmıştı. Yalnız bu gibi köpek sa. 
hiplerine belediyenin tebliğatı değil, 

kendilerinin köpeklerini muhafaza et
mek mecburiyetinde olduklarını bilme. 
leri lazımdır. 

Resim 1 i Hafta' n ı n 
nnen sayısu 

Dol~un miinılcrccatla ve tam 
bir ev mecnıua!H halimle 

çıktı 
36~oyfa 5 Kuru~ 

MlYıve~Dnlzden 

ısteyınnz 
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- 10-
- Fakat biz o tahtın asıl aablbl o

larak, llUerev Pervlalo küçük toru
nunu tanımıyor muyduk? 

- JCvet! LAklo onu tahta çıkara
bUmek için önce Ferrubıadı ortadan 
kaldırmalı. Azermlduht ile o bizim l
kl düşmanımızdır. Düşmanları bl· 
rtblrtnt kırdırmaııı 

- O baldt tmre4tl'llnlıl 
Artaban pek 111 dUttınu1or4u. 

Bir taraftan batTetlrl halktan 
çok versı almak için kışkırtacak, o-
na herktal dUtman edecekti. Diler 
taraftan kraliçeye Ferruh1adın bir 
takım slıll maksatlan oldutunu, Klı
tanıll tahbna çıkmak lıtedlllnl sö1-
lfyecek: Ferruhzada ise "bir kadının 
Ontınde elllmek ne afır te1! Kahra-

Kra liçenin sarayında çevıı·dı 
fırıldaklar 

1 

Hundi, onun en itimat ettiği ve en gizlf 
i~lerini yapan bir kadındı 

man Şaporların, Adil Nu,ırevanlatın, - Şimdi lana )'lyecek cednrıer, ~rlslal bekledlfl anlatılıyordu. 
büyUk KeyhUarevlerin altın tahtı bu- Sonra uyursun. Sabah erkend .. ••· Kapı kımıldadı. 
na mı kalacaktı? oraya ılz daha lA• raya &idecellı. Kraıtç• oldulll 'er4e dolru.ı4u. 
yıksınız! Kraııce lle etlenmetlsinlz. Dedi. Oda,. olddtta l'llslll btr lllftrla 
Böylelikle kimsenin itiraza hakkı ol· lJqmul Artabarııa mlalmllll bll' cepk4ta tlymlt olan kırk taşlarında 
maz!" diyecekti. kaleyt andıran eıtarlı e-tlnde de ar- bir ll&dnı girdi. Kraliçe kalktı ve o-

Ferrubıad blt defa kraliçeye: tık u7anık .klmae kalmamııu. aa 4letı'Q MI' &4ka at&l'ak ı1a1ıu ta•-
- Evlenelim! Keştaseb oo Uç cUndeabvl at aır- llnde aordu: 
Deyince kraliçe hemen şö)'le bir tında, tanınmamak için her tUtlll at- - 01blrlat llıl 

bUlıUm verecekti: kıntı,ya katlanarak iki bin tereab - HaJır .. Ancak yarım ıaat ıoıı-
- Artaban dolru söylemiş. Bu a- 101 almıştı. O ıece ilk deta olarak ra

dam benimle eYlenecek; ondan son- hat bir kalple rahat bir u7ku1a dal
ra kolaylılla yok ederek tek başına mı1tı. 
tahta ~ılacalll Bu ıırada sararın da blrkq ocl&-

ouaeı. aç &öıltl te aaaıo bir kadıa ılyle salonlarında solgun kaıu\lller 
olan genç kraliçenin kararını şlm- yanıyordu. Yalnız, arka tarafa dOten 
dldea Hlrenmlt ıtblydl: yaldızlı oliayı dOrt kötedekl bol alev. 

- Mademki o beni 7ok etmek lıtl- il metaleler aydınlatr7t>td11. 
yor; ben daha çabuk davranmalırımt Yerde ipekli balılar, kenarlarda 

Arta ban mlHflrlne bir işaret etti. kuştUyU dol(iutulmut atlas rutıktar. 
AteflD OnUne gittiler ve diz çöktüler: la divanlar. turada burada fllclttl 
yere kapandalar. kak malt kUçUk masalar Te arkalık11• 

iskemleler, irili ufaklı altın tabak .. 
Keştaeeb, Başmutun. mabat ui· tar Ye onlann içinde her çetlt :remlt

runda her zahmete katlanacağına ler vardı. Dunrların blr kıamı al
dalr mırıltı ballnde söylediği ıözlerl 
tekrarladı. 

tıa ltlemell Hint kumatlarl7le kap. 
lanmııtı. Tavana 7er 7er &Tnalar ko-

Artaban onu odadan çıkardı. Bat- nulmuş yahut çıplak kadın reslmlerl 
ka bir odaya ıötUrdO. ltftşedekl ya- yapılmııtı. BütUn bunlarıa etrafı aı. 
talı ıöıterdt! tınla yaldtzlanmıtlı ve bôylellltle b.tD 

ra.n 
Bu kadın krallçeala •• eevclllsly. 

dl. Çtlnktl ODUD en glsll itlerini aörU
JOr: onua her tttUl a~ıı te teYkle
flllt .. , .. ,, •dlrtaftta. 

itraUO' 11'16f lt&kıa~ıı dolabm tıı
\Undekl k•IR ıaattn ballu Ye a-oe 
7ar11ının yalı:lattıfını i.nlad1. 

- Huadl, dllalzlert blr 1okla. aotı• 
ra baııa yardıma gel! 

- Batttıtunı etendtmııt 

la.san açllğa ne ka
dar dayanabilir ? 
Azami had henüz belli değil 

si de biter altm çerçeve içine allnmıt 
gibiydi. 

Meşalelerln bol Te kızıl ıtıklan bu 
7aldızlarla bd a7nalarda uıun aklı
ler yapıyor; odayı dglduran amber 
kokusu da lllTe edlllnce insanın ru
huna tatlı bir ba1ırnlık nrttord•. 

Kadın talın ipek ilahların lstöade 
ucar rtbt 1e1aı1ee kapıya gitti. Actr, 
ıuoıt tıt «Mlata ıttaı. t>aua Cl• ka
pısını açarak dıtart baktı. Orada illi 
tarafta iki ta•• 7an çıplak, iri ya. 
r1, &11k 1tıııtı adam beUerlade kılıç
ıart,rıe dlmdUı: du1111orlar4r. Bunlar 
aara7da ıarııı rtnnl11 seçen ha4ım 
dllılılerden llUllytl ve ora4a bulun
duqa ıcer1re rtlsıln6 bile 11zacatın
d1 ••tıı• •clllll'Cl. 
Kadın onlann kollanna dokundu. 

soara bahıadatıarı 79rlert &Gltere
rek r•re birer kuıa cakat rtbt 1ap. 
tı. 

Dtıııııtt .,,,ıanaı eldller. 

Açlığa ne kadar zaman dayamlabL 
lece-fi etralmda, 6tedenberl arqtırma 
)'&pılan mevzulardan biridir. Muhte
lit zatnahlarda ölilm ceıasmm milıkUm 
edilın aç bırakılarak yerine getirildl-
11 ~ vaki olmuı ve bu suretle tecrO. 
beye day~ malftmat edlnltmıgse ete. 
bu Yufyeta rafmen uamt had. urr. 
lardan aonra, bugtın blle katlyetle beL 
ll ctefttctır. 

A~lık mevsuuna alt en yeni htdlae
lerden biri, Macarııtanda g~mlttlr, 
onda bir haplahaııeye konula:ı Luklts 
lmrıJndeki blr erkek, açlık rrevtne ... 
rltmlıtlr. Kendisine verilen ceu. mu. 
ebbedeıı ajır haplıtl, temyilln bu ka. 
nn taldtk etmeel Uıerlne. greve gt. 
ritmefl yerinde ıörmUı ve yerine p
tlrmlftlr; 

Hayli ~ açlıla dayanan bu a
lanı, 111D1 rıdatandmıa tetebbU.lertu 
de ıtddetle k&r11 koyarak. C53 ıtın ne 
)'8Dlif, ne de lçmlftlr. Llkln, bu 53 
llD IOllra, aıhhJ \'Uiyetl birdenbire 
bosulmuttur. Bunun berbe c!ı bir 

butueye blclınlmıl, ıunl atdaluıdlr 
ma ll• lrendtılDl baJatta btrllmıak O&. 
rellne bqvurulmqtur. Bu tqebblltl. 
ten benUa bir netice almmamqtır. 

Dlfft' taraft&.eı Frt.nAda da batka 
blt aghk b&di1Ulle kartılatılmııtır. 
50 yaımda bir leelı olan Alfred Giy. 
yom, Ruen tehrlnde m91akkatll bir 
yqa711la ıUrllklenip duruyor, pcele
rl eehrtaa prma ıt4erek bot duran et
ya varonlarmdan biri lçeriıine eok~ 
1111or, orada aabahlıyormq .. Bir de. 
tuı:\da. lçerden kapatbfl vagon, U.. 
tetik dıtardan da kllltlenmtı. kendisi 
uyurken o vaıon. hareket edecek bir 
katarı bailannue ve tren 10 gUn sil
ren bir gldiıle U Beıansona kadar ıtt
mtı. 

lçerde aç. billç kalan işsiz. gUc;aUz 
adamıl, trenin durdt1fu her istasyon. 
da bir nlSbet avuı çıktıft kadar bL 
fmfıft ve teplndlfl. rastgele yumruk 
eavurdufu. anlaşılmııtır ve l11Wlk, 
a,eblrtan ziyade bu hareketleri teelrL 
le bitkin dUtUfU netlceııne varmretır. ------9': 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Doetoyevskl 

\.eYlren: Hakkı Süha tiea,14tu - •o--.• 
Arui sahibi Maksunov onların ya • 

Dmda, cö.1 kapakları sık uk çar .ıtıran 
-.mı bir dikkatle kendilerim .~ •• 
nlr yürüyor, daha doğrusu kcıuycr
cla. 

- Biz, ltareç %oılmayı buıuıi bir 
mesele için ziyarete gidiyoruz. önct· 
den randen &lmıftık. Blzimlt ıetmen:z 
bu bakımdan uygunsuz olur. 

Dedi. 
- Ben, onu liaden önce gördfün ... 

Tam minaıiyle bir ıövalye 1 

Jıliyosov sordu : 
- Şövalye mi?.. Kim bu fÖvalye? 
- Stareç.. Mefhur Stareç... Bu ma.. 

nastırın töhret ve ıerefi olan Star!': 
Zosimal .. 

Bu sırada karııdan kukuletalt, aolguıı 
JlslU •• ufak tefek bir papaı 18rilne· 

, ıelenlere doğru yUrUdil. Konuıma 
da 1realldl. 

ıonra ögle yemeıtn~ davtt ediyor. Tam 
aut birde IOfraya oturulacaktır. 

Sonra llaksllbO\'a danerell: 
- Sial de efendim. 
Dedi. 
Fiyodor bu davetten IOD derece mem

nun oldutunu ıötteren bir ınle: 
- Seve seve dedi. Buraya neaaketten 

aynlmamak kararile geldik. Ya ılz, Mi· 
f090Y, ab de ıeltce'k mitini•? 

Alek1androviç ı 
- Oelecelr millnia dı MS.1 mil? Ben, 

zaten buranın Adetlerini tetkilr etmek. 
ten batka bir fikirle bu mUl&kata raıı 
olmut değilim. Yalnu bir teY hoıuma 
ıitmi:yor. O da lialnlt birlikte bulun• 
mıktır. 

- ı ... 
- Dimltri Fiyoöroviç daha ıelme 

dimi? • 

- Hiç 1tlme1H dUa iyi eur. Sanı
yor muıunua ki, tizin 1111Ctranu benim 
botuma ıicUyor ... 

MiyOIOY ... tmlbı .,........_ -.rt; 

Bir kadın divana tarı uzanmıttr. 
inci ıııemell. ıuad 'f• bol bir ıal· 

Yar Cl1mt1tl. Altla ıardl tUldtll bir 
lömlek UıtUnde ltDe incili, fakat 7 .. 
tll renkte dar bir cepkeaı vatclı. Dol• 
ıun arıısunun. tombul kollarınnı 
dörtte Uçünü açık bu1Un4uru1orc10. 
Uzunca ve düzgun boynunun tııtttn
dekl batı bl\yUk bir yastıla fart dttt
mOt, ara ııra yan gllzle a7nada len
dlııe bakıyordu. nırü keıkla ,.. 
çekme burnu, genlt burun dellkltl'I, 
kalınca dudakları, bbytlcet alır, iri 
kara göılertyle ince kara taflart, ge
Dltoe ahu, en1eslnde be1as bir tel 
pa19uı111 batlandıktan ıoara ıaıı. 

verilmiş olan sık ve kara aaçlart: 
her şe1ı ayn ayn gllze carpıtorda. 

Ancak ylrml beş 7a1larındakl bu 
genç kadının adı (Azerıııldubt) du 1'e 
lran tahtında oturuy0r; tran taoını 
ıt1ı1ordu. 

O, 1alı:ın Te basır bir ann koka
aunu alan bir dltl kaptanı andırı;or• 
du. 
Odanın gerisindeki ıedef kakmalı 

tUçük kapıya baktı. 
1 FP? 

- Ziyafete gelecıiiz, Stawtı t'ltlr 
kUrlerimizi ICltfen a8yle)'inlt. 

Dedi. Fakat papa: 
- Affediniz efendirll, ıiai Stategln 

yanma götUrmefe memutuın. 
Ctvabmı verdi. MalrlimoY, UnJd : ı 

dili çağmbyormuı aibi: 
-ı- Ben, hemen bu mukaddet acladull 

yanma gitmeğe hazırım.. OntJnla il . 
riitmeğe can atanm ı 

Diye takıdı. 
Papaz, imalı bir nezacuc; 
- Stareç, bu dakikada pek metıul· 

dUr: fakat ıiı, yine nuıJ leteraenlı lSy
lece hareket ıdtnlnb. 

Dedi. 
Maklimo•, Manaıtıra dlnüncı, MJ-

yoıov, allylendi: 
- Ne yapııkan adamnııı bu 1 
Fl7odor Pavlovlç d~: 
- Bu adam, dedi, ''Sobn.," (1) Wn• 

ziyor: 
Mlyoaov: 
- Siı onu ıardlinUı mil hit? diye 

sordu. 
- Kendisini deiU, ramini ılSrmif. 

tüm. Y Uı çbıil~i tıpkı ttpkmna btn
aememekle beraber, onu andıran yerle 
ri var. Ama, o bambqka bir tiptir, 

- Bellrl 1.. Bitibirlnbl tanıyonunlb 
demek .. Ama Fiyoclor Pavloviç, unut• 
•mu• ki. bura)'a ıeliıken. rua1et ........... ~.~--

V• tadm tıp111 ıttrmeJe19ret d&n
dU. 

Ba •ıra4a •talip O•tlteAUıl 11~ar
••ttı. 8ırm•ll •tk•run tfll.._ ID• 
el 1tlelDeU kıul lpektea tatvar ipek 
balııann uıtune Ye a,aklarının etra
fına bir &Yuç tU1 flbl kGmeleadl. 

Şlmdt ıaceclk ttl14ııa bir ıdmtekle 
·kalmtttt. 

Atrıaıua ta11ıııncla IGtletlJll or._ 
dan &1fl'JDakımn ,...,. .. ,,.,... ılfa 
.. .Ola ClOlldll. Ya•arlU om.allt.tılll 
staei ı111ıaı, ıace b•ll•I. dolpa ~ 
71lYRl'lak kaloalarıar, dUzıua kMll
lartylt! bit çift beyaı &tlTercln ~.,.. 
ruıunu andıran teYlmll ayaklannı 
ıeyrettl. 

Dunat ciellkl11rı ştııp '1tlO lnltot· 
d•. 

Elleriyle ıntttınbn iki tarafındaki 
ruvarlakları anoıadr. Dtrtı 11, b•· 
t• alda ve bıraktı. 

Bu dltl kaplan, atıeın tlıtune "' 
baıunaı " •vlrlıbr lll•fıne• lehı •~ 
brrsralandttını ne klG6t hlll edl .. 
Yotd8f 
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lanana, UJaıt hnl clfftk ~elertnı 
iltlmlM., sonra, ,.,... ddaerek, kimler 
le htabet oıa11tumuıu 16rtl10rtunua 
ya... dtdL 8Cf~lıri1le muhterem blr 
adlını ••11nı. ıltt11elt lnwu korkutur. 

Papbtn kana. dtadaklah Ulttlnde IOI 
tun. bir ıwa-. beBtdl. Cenp Yet 
tnecU, Pakac bu IW~ ıbkatunwt 
Mbepltrbd lftlatMü kadit belitdt. A. 
lebadftırit kafJltdn e&tb .. lCiftdelı: 

- l>ıf)Uııu HUl&ttıt lllaledllf tabt 
halrı1catte dl•rl btJf l*ta ftmlfeon bu 
heriflerin tdpunu blrcltıt ftJ'tUlat al· 
uar 

Diye bedıd.aa •ttl. 
la'ri,. 1dıpıtmaa ikl Wahııa naq• 

dilen mukadcS.t l'tlknıerl aliıilftce, r•· 
alt batılcetlttlf Mf tıbrtıı Plyodor 
PHloYlo: 

- tıtt, &tldUıı 1 Diye baiıtdr. t>Uft. 
yada btrlstt lateclllf ılbt 1at1r. Mew 
ıa burada yiNd bet pepu Yit. 1Ceıı4l. 
lerlal lbtdete •etmltlerdlr. Uhna çor
bası yiyerek ıesinirlet. 1'\lftJan uhyo
rwn. J'akaı akbmıb ffmedili nüta ıu. 
iri Jdgbir kaclm h kapdann •illinden 
ltplf ..... AIM btrdai hlal!mi tallft
dılma bakabttlt. Btueç, an ura laannn· 
lan da kabul dyormuı. Dotru mu a· 
oaba1 Bu IOll • Yol ıa.tenn ,.,.,. 
laltalMa 1811fnmltıi. 

- Dermaıı ltamal* 1e11D W•lt•, 

-HundU 
ıtı~me~et, kum saa\lnttı b'1lapdu· 

tu sedef kakmalı dblaptaa kıtıl "f8 

bUyll btr ~at t&h tıkudı, Acarak 
kral'çellln om•ılan lılıaaında bir per 
de g bl tuttu, 

1 Krallç&ntn Ull4en gbmlelt de aJak· 
larının dlblne dUştQ v6 onu ayaJl7le 
blraı Gte7e attı. 

falla a7nanın arae11ula cene bir 
d•klka eata, eela, arka1a •&a41l. 
Gururla batını kaldırclı. EueeladetJ 
tek balı ia çlJıUıaee saçlar dalcaJaadı 
.,.. ,~ıld .. 

Kraliçe t.lrclenbtre ılllrlnlr gibi yap 
th Hlsmetcıaın ellerln••kl tah iki •t
hı rından t-.tıırall aldı~ ttlce blrlln
clO~ 

- Ha1•U." 
Dedh 

Hizmetçi öne dUtttı n klfltt ka
pıyı açtı. 

Krau,e de onull arkasından yUrtl
dU. 

Taştan bir merdivelli incliler. KU
çüll bir atabktan blr kortclora ceç
tıJer. Uıta n nj4a demirden, aolda 
tevlsclen. btr k&IN &örlladtl, llllllaln 
d• lallnde trl 1•n lklter dllıla charu
rordıı. 

Hlımıtvl ıoldakl kapıfa 40lldi \'e 
'&YAfC& llçtı, latrlte baktı. 14>ata 
kraliçeye dönerek yol verdi. A)'al &a
•aıaı• rııııclacta~ 

.... llenaı ı11anmamı11 
Kraliçe ıaıa 4aha çok bttrttndtı •• 

içeri 8UzUldU. 
llb:me~l kapı71 C6ktl, orada bet

İemete ba•ladı. 

Kraliçenin strcUft oda da ıara11Jl 
diler odalan rtbl sttslU, fakat bqtaıı 
bata kıiıl nnite ddtellDılttı. Oracla 
kızıllıktan başka renk olarak divan 
n Jaa\ıklal1lakl ltlem•t.,. 16cl•f kak 
malı kapı, kUçllcUk blr m .... ıoıerl 
c•n11 n Femıı iel• tabaklarla up. 
al. oauaı 7aaın.dakl tarap dola ıUrMJ 
Te kOtedNl bollurdaa var"'1, Baft-
11 taW bir amber kokua 4olör
muttu. 

fa kött4•Rl telif tl1&114& hmtr 
bir delikanlı 7atıyordu. Bnilllda Nlak 
renk oı..ııa ıpek bir eaat611 Tat4ı. Bu. 
7Ueek burnu, ı11oe 411d•kl&n, latalı 
blrar tarana Jlalladell blftk ,.. ea
llalıa4aa pek a•av oldalU lı4t.aea b•l
U ola1orC11t Oealt oıauıatı. li•w.t-
11 bacaklart n .. rt •014 .. l llalaa OH 
aı .. 9arp17or4a. 

Krall09 bir dakika oau lla1tu lap 
raa, ao tlt adamı-., butu•a tıtıa 
krsarmıt bir kuzu7a bakm• lltal, 
seyretti. Sonra klglk alçak maaanm 
UetQndeld tet)shlea am•.ru ıarap do
lu ıllrahltl aldı. Altın kadehlerden 
birini dol41u1ıu te IOll tıaraıuına ka. 
4lt itti. 

Dellkdb knıuı4tdı •• tauı tau 
,.rindi. 

lttı:ra rördttftt belıı:r41. 
l)udaklarıııı onatıror, l&llkt biri 

•hte blr ıerıer 1Mt1ttt10rd11. 

(Ar1oı.usvat) 
7 7 1 

timai mevkü yüksek aile hanımları olur 
aa, onlar içla dthlbdt Od oda aynlmıf
tıt, ı~ •I• Mlllllti mttAa4e edtn~ 
İfftdeti bir yoldaa • odaJiftn petldr 
releri önüne celir. Dertlerini dinlet, ftl 
lihatltrlal nrlr •• ltl•lan tôdtt e
dıt. 'imdi 4• ol'Mll H1r1tcw ıenalııl~ 
rind111 "lCoklaDv,. n ı..naa btltllJOI'. 
Bilinmez bir haıtahktan eriyip aldta 
mı halrktncta oaua 8'dftl almak itin 
celmittlr. Stareç ıu son gilnlerde pe• 
rahat111 olmaıma nlmeft Ye OdMla -
cSaa plnnalNttnl talMeft, • hdmla 
&ll'Ufmeli bbuJ ttd. 

- Kem btbnaı ıaıtt pbm. Demek 
bu ibadethanede kadınlar t~ atablt 
brrakılmıt bit kapt nr ha. .. Çinko ma
ıam ,. •• ''Atoa,, lnlbutıtıftda bdınlata 
kartı dehıetU bir bo) kotaJ ftrc!lt. Jttl• 
ğinden değil hatun kiti, eblk etek, ta. 
vull •• inek ıM dlfi ı..,....ı.n "11 
geçirmezler. 

- Aklmı batına topla. n t•W,enl 
takın Pavlovi9I .• Bayle yapana ıai 
lrapıcbpn e4ecekler ı .. 

- ltuzum Alelnan~ Hn. tW 
tahatau edecek ne yapıyonam 1 Helt 
bir kere kadmlanıı kabul ecWclikleri 111 
gWiltaaa bakııua. 1 

(At._ Nr) 
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Amerikanın 
. 

cınaqeti en esraren~ız iHaoerin 12 var mı'tj 
Ticaret IJtınlarının santim - satırı 

sondan llllıareıı ılan sayfalarında 40, iç 
sayfalarda f>O kuruş; dorduncü sayfa
da l, lklncl ve üçüncüde 2, birincide 
4, başlık yanı ke,;ınece 5 liradır. 

Niçin öldürdü 7 • 
Bu Rahat Bırakılır mı? •• 

Bir adam uıak arıyormuı. Nihayet 
bulm~ş. Uşağa az tir aylık vereceğini 
çunku yapılacak fazla iş olma.dıfını 
söyliycrek saynuı: 

· fef rika NQ, 8 \.evittn: v. (;. 
Büyük, çok dcYamlı, klişeli, renkli 

ilan verenlere •> rı ayrı indirmeler 7a
pılır. Resmt llAnlıırııı santim - sntırı 30 
kuruştur. 

Ticari malılyctlt: oln1111an küçük 
itdnlar 

Uç kişiyi öldüren katil - Sabahlcy.n erkenden kalkar kil. 
çük hanınun kahvaltısını hazırl:ma _ 
dan evvel, ortalığı aüpürürsün, ve onu 
:ncktebe götürür bırakırsın. Sonra, yat. 
Öğle yemeğini piıirmek için lhım olan 
öte, beriyi alır, qçıya ver.inin, 'Y, • ... 

Bir defa 30, fkl defası 50, Oç defası 
65, dört defası 75 ve on defası 100 ku
ruştur. Üç aylık il1'tn verenlerin bir de
fası bedavadır. Dört satırı geçen llAn
Jarın fazla salırları beş kuruştan beup 
edilir. 

Bir masa saati çalc'ığı için vicdan 
duyduğunu söylüyor! 

azabı 
Upk: 

- Beyim, ben bu evde anlatılan ten
b~Ui&e •lıtaca&ım. allahaısmarladık. 

Hiımel kuponu getirenlere Hçlk 

11111 tarif e•l 11üıde 25 indirilir. 
KURUN hem doğnıdan doAruya ken

di idare yerinde, hem Ankara caddesin
de Vakıt Yurdu altında KEMAl.EDDfN 
fREN llftn bürosu eliyle il!ın k:ıbul eder. 

(Büronun t le/onu: 20335) 

KURUN-
AHONlı 1 AlllF~St 

lltmltliıı "tnıltlıll 
lflflt11 aı111ıdo 

A)'lık it~ 1~~ 1\,.. 
1 •)lık ~110 •2~ • 
9 8)1111 ,,~ ll20 • 
Yıllık 900 lliOU • 

faı l/c:uııden Halkan Hlrlıtlı için ayd11 
.1luı kuru, du~ıılıır. l'uslıı bıı lıAııır '"'' 
llll)'t:D )t:ı lt:re 11)d11 )'dıııı, l>c11ı:ı ııurut' 

ıarıırııetJılır. 

"hnııe ku\dıııı bllt.lirrn ml'klup n 
lelHrıır lkırlıııı. altıııı" ı•ııtıı,ıııın po,lu 

"•Y• tuıııkıt ile yolhııııu uc-relıııı ıdıırr 
kt!rıdı tııt"ı ırıe alır. 

1 IJrklu,.nın htı pnlfo mtrl.t:lnıtı 

ıa uı .v·a 1Jtm11t 110:1111. 

~dreıı lfı·A•~lırıııe nı ·ıı ıı <t!ı ııuru.tur L ____ _ 

Garip bir ceza 
Bir Kadın iki Sene Müddetle 

Alışveriş Edemiyecek 
Avustraly:ıda Sidni şehri hakimle. 

rlnden biri bir dükkA.ndan hrreıalı~ e. 
den bir kadın ha.kkrnda husuaiyeUi 
bir ceza tayi:ı etmiştir. 

Mod Bud ve kızı Filis, bir dilkk~
dan 6 pens değerinde 2 kalıp sabun 
aşırmaktan mahkc~eye ,·erilmiş, kız, 

aonunda beraet etmisse de annesinin 
cezalandırılması !Azım ge!diff ka:ıaatI 
his~l olmu3tur. 

H3kim ceza olmak Ur.ere, bu kadı
nın iki sene mllddette herhangi bir 
dOkkAna Ryak basmamasına hükmet. 
ıniştir ve kadın, bu karar karşısında a. 
fallamış: 

- Aman, demfşttr. Hapis yahut da 
para ceı'lsı kesiniz de, ona göre bu 
tein iç!::den sıyrılayım, bu ceza, 1'ana 
göre değil! 

Ve hakim. karıırm değişeıniyeceğL 
nJ bildirince de şunlnrı söylemı~tir: 

- Ben ev kadınıyım. Alacak, vere
cek işlerini kendim yapmalıyım. Ko
cam badanncıdrr. Sabahleyin i~e çı. 
kar, ak§ıımdan akşama eve döner, iki 
kızımla bilyük oğlum da a::lcak yemek 
zamanları eve uğrar. 13 yaşında bir 
delikanlı olan en genç oğlum. bütiln 
gürt.ınekteptedir. Eh, ben kasap. bak
kal dUkk~nına giremiyecek olursam. 
nurl öteberi alırım da nasıl yemek 
piffrfrim? l::ıaaf? 

LiMANDA 
Bt:GON KALKACAK VAPURf.AR 

(Ege - 12 Kara<lenızc), (('ifıır - 9.30 
Jz ıile), (Su!!_ 9 Mııdıınynyııl, (Kenınl -
19 J\ar:ıbig:ıy:ı), (lnönn _ 10 Mersine) 
kall(tcaklır. 

GELECEK \'APURJ.AR 
<-'ksıı- 12,30 KnrndenizcJen), {Rur!la-

14,30 Barlından), CSıı~ - 18.15 l\lııd:ınl.3 • 
dan), (Tnyyıır - 17 lmrozd!ln) gclecektır. 

Birdenbire, kıan Bserine bntnn ıtır. 
biamla abandım ye parmaklarımı bo
ıuına ıeçlrerek boidum... 

ölmilttlL .. Bunu ıöriince, bUyiik bir 
nefretle, debıetle ayala kalktım ve ıe. 
ri ıeri çekildim. önümde korkunç bir 
ceset yatıyordu. ölGm onun blitün gU
ı:ellii{ni alımı götUnr.UıtU... O kadar 
ki, 0 eUıel kız, biran içinde korkunç 

bir çehre atmııtı. 
Şimdi aklımdan Etbel'l öldilrmek 

fikri .de çıkmııtı. O dakikada yalım bir 
arzum vardı: Buradan sal ve aa1im çı. 
k p gitmekti ... 

Fakat. tngillıl de ~ldUrmem l!mn. 
dı. ÇUnkU, olup bitenlerin hepsini iıit
tiğini biliyordum. Yalnız, ber halde 
korkmuf, onun için odalllldan dıpn 
çıkmamıı olacaktı. 

Cebimdeki ucu elmaalı çekici onu 
~ldürmekte kullanacaktım. Ben bu c;e. 
kici, Ethel'i öldürmiye ıaklamııtım. 
Madem ki onu artık öldüremiyecektim, 
bqpu baıkasını öldürmekte kullanabi

lirdim. 
Sabah clmuştu. U§Uyordum. Yorgun 

düımüştüm. 
Çekici cebimden çıkardım, tngilizin 

odasına gittim. Kap:yı açtım. Yat.a~ın
da yatıyordu ve uyuyor gibi idi. Fakat, 
sahiden uyuyor mu idi? Zannetmiyor. 
dum. Bugün de, uyumadığına kaniim; 
mahsustan öyle yapıyordu. Hakikaten 
uyusa bile, da.~a evvel olup bitenleri 

duymadığı ne ma1iımdu? 
Hiç bir ıey duymamıı bile olsa. be

nim o cec• ne ceJdiğiml ve kadınla 
konuıtulumu eörmilttil. Polis ıelinco 
bunu her halde söyliye<:ekti. »qka bir 
ıey bilmese bile bu kadarı k~fi idl. 

&AFAK SÖKERKEN 
UÇUNCU ClNA YET ••• 

Karyolanın batı ucunda biran ayak. 
ta kaldım. Ucu elmaslı heykeltraı çe
ldcinl kaldırdım, keskinlemeaine tut. 
tum ve adamın kafasına indirdim .•• 

Kald.rdım, blr daha indirdim ... 

Ondan ıonra üıtGste vurdum. Fakat 
kaç kere vurduğwnu bilmiyorum. Son. 
radan gazetelerde okudufluma göı;ı: a
damı on beı yerinden yaralı bulmuı. 
lar. Demek ki on l>eı kere vurmuıum ... 

Bilmiyorum ... 
ingilizin işini !Atirince öteki odaya 

geçtim. Odadaki biltlin çekmeceleri ka
rıştırdım. Ethel'in resmini arıyordu l. 

Fakat EtheJ'in bir tek resmi yoktu. 
Yalnız, Ronninin iki fotoğrafını bul -

dum, onları aldım. 
Resimlerden birinde Ronni'nin yilzil 

yandan •g8rUlüyordu. Diğerinde de res. 

m:ni çıplak çektirmi~ti. 
Odadan çıkarken, küçük bir masa 

saati vardı, onu da aldım. Bundan do
layı büyük bir vicdan azabı duydum. 
Fakat, bu da Ethel'in saati idi. Hatıra 
olsun diye almrıtım ... 

Bu urun gece bana bir aaat kadar 
bile ııürmemif gibi geldi. 

Evden çıkmadan evvel, banyo oda -
sına gittim, elimi. yüzümü yıkadım. 
Elbiselerimin 'izerinde bir tek kan 

damlası bile yoktu. 
Evden çıktığım zı:man iyi.den iyiye 

gündüz olmuştu. Kapıyı arkamdan 
dikkatle kapadım. O zaman kendimi 
müthiş yorulmuı bir halde hissettim. 

Dünl<Ü Ha va ı imde de Ethel'l bulamamaktan, il; 
Hava yurdun, Trnkyn, Kocaeli blilı;ele- c~nayet iştemit olmaktan dolayı bir hü

r , .. hıılııllu, Knr:ıdrnlzin ş:ırk köşesinde •iln ve pi"manlık vardı. 
,. ı liğrr ) erler- .. " 

ço ıu•lıı ve nıc' zıt ~ 0tt•ş ı, 1 Çünkli benim mal:sadım Ethct'i öl • 
de açık ııeçmiş, rü7.RMlar: l\:ıradcniz kırı-
larınd:ı ıı:ırhl, d'Jıcr lıöbıcl"rde unıu;l,Ye1ı- dunnekti. Halbuki şimdi buna muvaf_ 
le şim:ıll ı~ıil :ımetıcn, Orln An:ı o.u< :ı fak olamadığım gibi, hiç aklımda olmı
km ,·etli, dıgcr yerlerde oı ıa ku\'\'cllc es- yan Uç 'k:şiyi öldilrmiye mecbur olmu~. 
mlştir. - tum 

t 1 kcıp:ılı f{tçml~. ruz- • 
Dll.n tımtıulda ıa,·a · ,. metre hır- Diaer taraftan üzerime milthit bir 

ılr tımall ş:ırklıkn ~nnhcde 7-• ~., 0 ° N d 
1 

. ~ 14 '1 hnvıı tnn iki 7 ı-· uyku da bastırmı,tı. ere eyse ayak-
• tsml:,t r. .,nnı e ü eşle E li 1 

mlllmetre idi. Suhıınel rn ) li'.~ek R ın U ta uyuyacaktwı. ve ge r ge mez he. 
29.S. ~lgede 13.8 ve en dü~uk U aaa ·l IDIO ..._ prcUm ft Jsendlmi yataia 

dar attım. Akpma kadar delikau bic 
uyku uywnuıum ... 

ERTESt GUN .•• 

Ethel'e kartı şimdi içimde, a§kUn 
baıka, bir kin de U} anmıştı, Onu yine 
ealdıi &ibi kendimi kaybedecek, öldür. 
mek isteyecek ıekHue seviyordum. Fa
kat, ayni zamanda, üç kişiyi oldürme. 
mc ıebep clduf:u için kendu.ine karşı 
kin duyuyordum. 

Benim makaa.clım onu öldürmek ve 
61dilkten sonra, boynunım üzerine ya
na dotru devrilen başının ağzı açık va. 
aiyette bir heykelini yapmaktı. 

Akpm, ıuetecilerin bağırmalan ile 
uyandım: 

''Cinayeti yuıyor f 52 inci caddede. 
ki üç cinayet 1,, diye bağırıyorlardı. 

O zaman, bir gece evvelki blitün ht
diseler gözümün önünden geçmeye 
başladı. Uç ki§iyi öllürdüğUm için mU. 
teesair değildim. Ethel'i öldüremedi· 
ğim için mliteessirdim ... ÇUnkil, benim 
aııl hedefim bu idi. .. 

Bu üç cinayeti işlerken, 'keıfedilme
mek için ne yapacağımı düıünüyor. 

dum. Fakat, şimdi kaçmak veya ıuık -
lanmak aklıma gelmiyordu. Çünkü, ne 
de olsa cinayet işlemiştim ve bu hare. 
ketin zihnimde heykel halinde teces -
ıUm ettiğini görüyordum. 
Aklım başıma gelince, polisin beni 

nasıl olaa bulacağını düşUndUm. Çlln.. 
kU, her tarafta parmak izlerim kalmış. 
tı. Sonra, ingilizi öldUrdUğtım odada 
eJdivenlmln bir tekini unutmuştum. 

IBu yazfyet dahilinde en Jyisf ~fdfp 

kendimi poUae teslim etmem o11!"2!ktr. 
Fakat bunda pek acele etmek istemi
yordum. ÇünkU, düsCndOftım sanat 

nazariycıi hakkında bir kitap yazmak. 
ta idim; onu bitirecektim. İşlediğim bu 
cinayetlerden ıonra, zihnimde teıekkUJ 
eden hayallerle, tecrübemi yaparak, 
nazariyemi daha iyi bir tekilde izah e
dcbılecektim. 

Tam sekiı gUn gündüzleri evden dı
tarı çıkmadım. Yalnız, gece geç vakıt 
çıkıyor, ve yiyecek öteberi alarak ge.. 
liyordum. Bundan başka, kendimi po
ıı~e vermemek için başvurdu~um hiç • 
bir çare yektu. 

Evde, bitirmek Uzere olduğum hey
kellerimle meıgul oluycrdum. Cuma 
gilnil boks6r Cek Cons~n·a rastgeldiği· 
mi hatırladım. Kendisine, portreıini 

yapacağımı vaadctmiıtlm ve ertesi gr .. 
ağleden sonra evine gidecektim. 

Fakat cumarteıJ gUnU boksör benim. 
le ogUn ıörUşemlyecefinl bildirdi. E
ğer ogün Ce'k Conson'un portreılnf 

yapmaya baıluaydım bu cinayetlerin 
hiç birini lılemeye mecbur olnuyacak. 
tım, resmi bitirmeye çalıpcak •e ev -
den dıtan çıkmıyacaktun. 

Ben Şopenhaver'i çok okumuıum
dum. O der ki: "Bütün canh varlıklar 
cinsi hislerin kurbanıdır.,. 

Onun bu fikri ile ben yalnız bir nok
tada birleıemlyorum: fakat bu, ço'k 
mühim bir nokta. Şopenhaver'in dedi· 
fi doğru; yalnız, maddi sahada dotnı, 
manevf sahada değil. Halbuk~ biıiru 
meselenin izahını bulabilmek için ru. 
hl bakımdan tetkiklerde bulunmamız 

lhım. 
Ben kendimi, bir radyo makinesine 

benzetirim; bQtUn difer hısaıılar ı.' • 

ByJedlr ya. Derler J.J, insanda bir ıuur 
ftrdrr. bir de ıuur &Jeti. 

(Dnanu nrl 

Diye çekip &itmif. 

. Alma~yadaki Yahudilerin vuiyetle· 
rı d: böyle. Bakınız, evleri, müessese. 
leri, fabrikaları, din mabetleri yakılıp 
yıkılan bu adamlar için ne karar •er
miıler: 

- Toptan, perakende ticaret yapa· 
mazlat. Komisyonculuk edemezler 
müstakil esnaflık yapamular, bir mu: 
nseıeyı aahip olamazlar, gayet tabii 
resmi dairelerde it alamular. Umumf 
bahçelere, yerlere giremezler. Fakat 
istedikleri gibi yapyabilicler. Eflen'!· 
bilirler. Bir de, ıervetlerini, diyeti bir 
milyar mark olarak tesbit edilen Von 
Rat için milaadere edilir. .Fakat bu 
istedikleri gibi yapmalarına. eğlemne.. 
lerine mlni değildir. Bir nokta daha. 
harap olan emlak ve emvali için ıiıor
talardan zararlarını alamazlar. Öyle y., 
mademki istedikleri gibi yafıyorlar, ıU. 
lilp eğleniyorlar, bu parayı ne yapa .. 
caklar? BlitUn bunlardan ayn olarak 
ehemmiyetsiz bir ıey daha var. O da, 
ıu: Yıkılan, yakılan binaları, eıyalan 
biıat kendileri yeniden yapacaklardır. 
Öyle ya .. Jstedikleri gib~ zevklerine u1 
iun bir tarzda yaparlar, zevk ve aafa· 
h:nna devam ederler, değil mi? 

Bu kadarcık, sade, ve yalnız bu kL 
dar. 

Ama Yahudiler: 
- Biz bu 'kadar eğlenceye, yapına

ğa dalarsak sonra ne yaparız? Allaha· 
ısmarladık, 

·Diyorlar, diyorlar, fakat gfdecek bir 
yer bulamıyorlar. Hoı ba~ka yere gidip 
ne yapacaklar? AJmanyada bu kadar rj 
hat ya,amak dururken r r .. 

,--------------------------------------------------.: 
N e 

.----------------------* No lel edebiy a t nı U kAfalı 
Bu aenenin Nobel edebiyat mU· 

klfatı, Amerikalı kadın muharrir 
Misiı Perl Buk'a verilrnittir. 

Misis Perl Buk 1882 de Amerika. 
da doğmuıtur, Babası rahipti ve 
misyoner olarak Çine ıttmlgti. Onun 
için, Perl Çinde bilyUmüttür. Ana 
dilini konuşmaia baflamadan Çince 
öğrenmiıtir. 

Perl Buk'un bilhassa Çine dair 
birçok eserleri vardır. Bunlardan 
biri ''Şark Çehreleri,, ismindeki fil· 

me mc alınmı§tır. Oğullar, ''Taksiın edilen 
ev,, , ''J>Jnya evi,, onun en meşhur eserleri aras ndadır. 

Çinli trin büyük bir edebiyat eseri aayılan bir romanı 
"BütUn tı.sanlar Kardeıtir,. ismiyle Perl Bu'k tarafından 

ingilizceye, oradan da diğer lisanlan tercüme edilmlttlr. 

Şelf~f <'lgara f<'al edlldl. •• 
Bu icıtt da bir Amerika icadı. Fakat, keşfeden bir Ma

car: E~e: bu ka~ıf, Amerikan fabrikatörlerini ikna edebilir
se, bun:l:n sonrn, cigara içenler, ıeffaf cigara içecekler ... 

Şeff"f cigara dedikleri, klgı.dı ıeffaf olan cigara, Daha 
doğr:ısu, bunlarda kağıt yerine yine tiltlinden yapılmıı bir 
setliıloz k•,nmuştur. Bu suretle, cigarayı içenler içinde1d 
tütünleri görecek. 

Fı:yJ:uı? Her halde bUyilk. Çünkü bir kere, bu aelt~ 
bz. k~ğıtt~1& daha kuvvetlidir ve yırtılıp cigaranın kırılma. 
sı ıh~malı pek .~zdı_r. s~~ra kağıttan daha yumupktn. 
Bun.d .. r. 1 aşka, uzerı ıelluloz 'kaplı olan cigaraların klitlerl 
de u.zun ır.üddet üzerinde durabilecek ve derhal dökülmi e· 
cektır y 

Bu icat ortaya konursa her halde cigara fabrikat~rleri 
de kar eC.:cc 1.t~r. Çünktı, bun.dan sonra cigaralan kalın mu
kavva kııt.:lara ko} mak mecburiyeti k11lmıyacak, ciıaralar 
çabuk c.ab:ıl·· yırtılmıyacağı için, ince k!ğıtlara sarılarak 
satı~a çt'karılabilir. 

Bumi~n ba~k~ tabii, fayd!l1ı noktalan haJz olan bu el· 
garalar cla:ıa çok mü~teri bulacakttr. 

M 'tar klşifintn bu icadı yakında her halde tatbik mn 
ldiDe konwacalc ve tef fal dpralar pi,._,. pbai1atır. • 

Ne yok? 
~------------------~ Kadın polisler in sUsl en-
mesl mecburi 1 

tn~Jtuede ve Ameriırada kadın polia memurlan ... l 
dır. Fakat, bunlar bir cihetten biribirlerile tamamile t;~ 
teıkil ediror. 

İngilizler kadın poliılerinln ıUalenmeslnl, tuvalet yapıp 
boyanmaıarını menediyorlar; halbuki Amerikalılar bilikil 
kadın polis memurlarının aüslenmelerini ıart koıuyorlar .•• 

AmeıikaWarın dü§üncesi ıu: 

Onlu diyorlar ki, kadın pcliı, itter resmt gezsin, ı.ı 
ter sivil, canil~rl, hırsızları, auçlulan tutmak vuifesini t.J 
pyor. Bunun ıçin de, her çareye başvurabilir ve elinde """ 
aait ne kadar çok olursa o kadar muvaffak olur .. Kadınuı 
sUsü ptlati lae, onun ailihlarından biridir. Kendisine bu su. 
retle birçok kimaeleri çekebilir. 

H '!r bald~ pek yanhf bir fikir detu. 
tr.gilizler lif, poli&in ht-r ıeyden önce dUrüıtltıll ve 

do{ruluk temsil edece~i,ıl, b:naenileyb silse ihtiyaç ~örane
me.i lazırne·a. 

Bu fiıue ~tirak etı:n:'ı de yerindedir. 

Fakat, Amerika ile lngiltercnln içtimai veztyetini de 
ıözönünde tutmak lizımdır. Amerik da haydut.lan avla
mak için her hald~ kadın polislerin biraz süaülil püalil ol
maları icap eder. Her ıeyden evvel fantaz.i diyan olan Ame
rikada, ha~ıJıen, haydutların çcğu tik adamlardır. Bunlar. 
Ja mt:c.ıdele edecek olan polisin de tık ve eilslü olmau U• 
am gelmH mi 1 

Askerlerin eanı sıkılmasın dl 1e 

Fran.a, Majino hattında'kl askerlerine günde, difer .. 
kerlerden iki misli tiltiln vermeyi kanrlaıtırmııtır. 

MalOrr:dur ki, Majino, Fransanın Almanya hududun
daki istıhkln: hattıdır ve burada, ıulh samanında da bir 
çok askl"rlcr bulunmaktadır. Vadfeleri aadece iıtihkAmlar 
dald yerıerin: işga1 etmekten ibaret olan bu •kerln caa.z ta 

bldrtı n lnanun için .kendilerine fula dıara nrildill an 
JaphJor. 



E .ı bUyü • e ~erı 
.F. R. AT.ti\' 

H r S!ı.nl çok znmnn hatırlardan geçmiştir: Atntürküıı 

en bü;·ük c.&cı i hnngi.siclir'.' 

llu em~lc ce\ np \'erenler, ekı.~riya, onun zalcr \'cyn ln
kılAı>lıırın<lnn bir.ini hatırlııtnu~htrdır. l~b'eı· zafcı·ler olnıa

snydr, bu inl"lilı>lar viicut bulnuyncnk.tı; \'O bu inkılftphu 
olmak ızm, :r.nfcrc \'e onun kııhrnnınnlnrınn yazık olacak
tı. :Fakat AtntürJ.:ün en büyük csed, bu eserin <IC'\ um ,.e 
istikrnr inancn mı, Türk milletinin şuur 'o il'adcsindc nrn
mak, onn maletmck olmuştur. Hayrnnlıırı kendisinden 
b:ıhscttiklcrl kndnr, AtntiirJ.:, millett.cn bnlısctti: l\liJlct i, ken

dine iııaıunnğn sc' kcttlğl kadar, nrkadaşlurını millete innn
mağa, onunln blrlcşnıcğe \'e kaynnşınağn se\·ketti. En giiç 
bnlıı•an znmnıılnrmı llnhi, u.sln şnh i clcğil, ancak milli lrnraı· 
u tedbirlerle füılcıni~tir. Tarih, ıııuı:nffcr Mu tnfa J{emnl a
ynrmda pek az fert l.:uclreti tummıştır: Hu ~lustafa I\:cmal 
hiç bir an meclissiz kalmamıştır. Çiiııkii, eğer bütün inkılfiı>· 
ları herkes taı·nfındun milli kurtuluşun csnsları \'C iınklin

Juı, olnrnk bcııiıııscnmcıniş olsuycLı, ölümünden sonra Türki
.> enin bugünkü lıil'lik \'C te. ... aniit mucizesini gi.istenncs~ıe ih
timal \ar ıruydı'? Istıraıı, uınuıııi, <leı•in, samimi ıstırnp, mu
cize bu değihlir. Hıı, olacaktı, tnbii \ ' C insani idi; faknt a
<'nlıa Jınngi millet hu kadar neı mnteııı gününde, bizimki kn
c!nr rnı.istesnn hir inkılüp ıı.hanu il,;in böyle lıiı' iymnn \'e tm
dn:..nt ahtll göstermiştir'! 

Atatiirküıı en h:iyiik ınıruı·u Tiiı·k milletinin e\•lfulı ol
maktı. JHc kim~c im milletin asil faziletlerine \C yiik:-ek kucl
rctle.rhıo onun ı.nclar <lcıinden iıınnmnınıştır. Onun iı,:in, hcr
qangi hfr ınünn·;cbctle, Atatül'kiiıı nğzındnn J akın uzak, hiç 
bir istikbal şüphesi \"C tchlike:.i c.lııyulmnmıştır. 

J{eıı:llml:.-ıı ~onı·:ısını gene en iyi o göriiyormuş; o bill
yornıu-;;: Eğer ı;;u üç matem gününde nıhu Tiirldycnln sokak
larııu \'C el·lcriııi dolnşmış olsaydı, eğer Jüıınut.nyın 11 Jkin
dteı;;ıin celsesini, boş Iocnsmdan scyrcdebil eydi, Iınyntta 

iken kemli ölümünü fületa bir inkıraz fnclnsı gibi tnsa\·,·uı.· 
e<lcnlcıi o kudnl' Jrnt"i reddeden sesi ile hepimize soracaktı: 

- Nasıl, bana bir daha inandınız mı? 

' Ölüm, yeryüzünde, aman ver. 
me.z tırpanı:ıı kullanmıya b~
ladı başlıyah, hiç bu kadar yük
sek değerli bir varlığa saldır. 

mış değildi. 

Görüp sorabilirsem, ona "A.. 
TA.TÜRK'e nasıl kıyabildin, ö. 
lüm? 

Onun kafasının içindeki be
yin, sanki yalnız gü:ıeşin ışık
larından yuğrulmuş gibi, en. 
gelleri aşarak, zamanları ve me 
saf eleri yararak, uzakları gö. 
ren ve bilen bir şeydi. Hiç öyle 
bir Deha, yokluğa götüriilür 

.. ? mu. 

Onun. rengi:ıi göklerden al. 
mış zözleri. kimin ü~inde dur 
ı:ıa, onun yüreğini mıknatıslar, 

sanki gözlerden yüreğe nüfuz 
ederek içi:ıdeki en gizli duygu 
ve düşünceleri anlardt. Hiç o 
bakışların parıltısı söndürülür 

.. ? mu. 

O, ~kalan gibi, fani bir in
sar.a hiç benzemezdi. Onun her 
sözü, her hareketi, Olimplerden 
inm.i§ bir iliih düşü:ıdürürdü. 

• • • 
ATATÜRK... Kendi seçtiği 

bu ulu ad da ona nekadar yaraş 
mı&ı. Bu adı aldığı gUndenbe.. 
rl. sanki daha kemale ermişti. 

YlİZÜ.Dde bütün insanlığı doğ. 

ruya, iyiye. güzele dpğru gö. 
türecek büyük, ilfilıt bir ışık 

r:ırlıyordu. Yüreğini:ı içi yalnız 
ülkü, yalnız sevgi dolu idi. 

O yüreğin artık, durduğuna, 
o I!'Iğın artık söndüğüne nasıl 

in.anılır? 

••• 
l~'lfamızın üzerinde bir j·ıl

c rım gibi patlıyarak akla, beda 
hı.te, hakikate rağmen biz.i in_ 

k:Crn götüren bu duyguları O. 
s~n!d daha yıllarca evvel sez. 
rn;'}, görmüş. bize cevabır.ı ken. 
Ci vermi§ti: 

"- iki Mustafa J{emal var
dır, demi~ti: Birisi, ben, /6.ni 
MustfJ.fa Kemal. O, 1ıerlres gibi 
z~a=· r:11.'ı'~

0

1'l•litr. T)';.., ıi r-: .. -;c 
1rktıırW. 10 ı·c;l.~ rT~t 

•••• 
ebedi. Mıışia/a KemallePdir Tı.'i, 

ben, onların hayallerini tahak
kt~k ettiriyorum.,, 

Ölümünün acısı, milletinin ü. 
zerine çöktüğü zaman, Onun on 
yedi milyonluk bir öksüz küt. 
lesi hali:ıde nasıl sarsıla sarsı. 
la hıçkırdığını daha o zamandan 
görüp de, o hayatında tek sev
diğin milletini teselli için mi 
bu sözleri söyledin, ATA
TÜRK? .• 

• • • 
Aylardanberi acı ıstıraplar L 

çinde çırpma:ı o büyük insan, 
bir dakika bile sevdiği Türk mil 

Jetini unutmadı! Ateşler için. 
de yanarken, hep Ankaraya 

dönmeyi, on beşinci cumhuri -
yet bayramı:ıda sevgili milleti-

ne sevgili ordusuna görünmeyi 
özledi! Buhranlar içinde hep 

milletini, onun tarihini, onun 
dili:ıi düşündü! 

Daha yatta iken, bir parça 
kendinde kuvvet bulunca, Türk 

Tarih ve Dil Kurumlarını çağır

mak istedi.Yalnız bir görüşmek 
için değil, şimdiye kadar ne ya_ 

pılmış, şimdi ne yapılmakta_ 

dır, ilerde neler yapılacaktır, 

hepsi:ıi bir program halinde gör 
mek için .• 

Dolmabahçe sarayına geçti1c. 
ten sonra, dı§ardan gelmiş bü

yük elçi ve elçileri kabul ettiği 
gün, yine haber gönderdi: 

- Dilcilere söyle: aklım, f ik
rim onlardadır. Biraz daha k1w 

vet bulayım da onlara da bir 
geçit resmi yaptıracağım! 

O geçit resmini hasretle. sev. 
giyle, ümitle bekliyorduk: hey. 
hat!. 

Bize hazırladığın o mutlu ge. 

çit resmi:li~ seni ebediyete gö
türecek olan hazin mevkip ö-

nünde mi yapacaktık, ATA. 
TÜRK? .Ah, ATATf'RK.. 

1. ;..· t cmı Oilnıen 

1 

Gü:ılr var ki, yanında facia.. 
la.rm gülünç bir tebessüm gibi 
kaldıkları hakikat bizi sardı: 

Atatürk öldü. 
Bir milletin gözyaşma, bir 

dünyanın feryadına rağmen, 

ben buna hala inanamıyorum. 

Günler var ki, .bütün ısrarları
ma karşı kalbim isya:ı ediyor 
ve onun ölümünü kaydetmek ci
nayetinden korkuyor. 

Tabiat kendisile yaptığımız 

büyük ve şevkli cidalde bizi 
pusuya düı;ıürdil. Bizi kalbimiz. 
den vurdu. 
Yaramız, her ölümün ruhlar

da açtığı gedikten daha başka. 
dır Onun içi:ı Atatürkün ölümü 
de hayatı gibi müstesna bir hü
viyetin, kudretin, azametin i
fadesi olmu~tur. Onun için bü. 
tün ölüler bir yana, Atatürk bir 
yanadır. 

II 

Oskar Vayld der ki: 
".Ne kadar çok hayat yagaı. 

sak o kadar çok ölümle ölürüz .• , 
Gerçekten, :ıe kadar çeşitli 

hatıralara sahipsek bu hatıra. 
!arın sahiplerini kaybettikçe 
ölüm, bir buhran gibi, bir gece 
gibi, bir deniz gibi etrafımızı 

kaplar. Ve nihayet bizi boğar, 
hatıralarını içinde taşıdığınız 

insanların birer birer sizde:ı u
zaklaştrıklan yahut bu hatıra
larıruzı bir servi gölgesi ve me. 
zartaşı ile birlikte tahattura 
başladığınız zaman, gözünüzün 
yıldızları görmesine, burnunu. 
zun bir bahar havasını tc:ıef. 

füs etmesine, vücudunuzun yu

m uşak ve ılık bir bedenin ha. 
raretini nakletmesine rağmen 

siz, bir yarı ölüden başka bir 
şey değilsinizdir .. Çü:ıkü, birik. 
miş, ağdalaşmış hatıralar ye. 
kfınu olan şahsiyetlerimizle böy 
lece yavaş yavaş bir başka ale
me intikal etmiş oluyoruz. Böy
lece hayatla ölüm belirsiz bir 
şekilde birbirile düğümleniyor. 

. Hem yaşıyor, hem ölüyoruz. 
Dostlarımın ve en güzel hatıra
larının en güzelini kaybcde:ı bir 
insan, yeni bir hatıralar yekunu 
halk edinceye kadar fizik ba.. 
kımından muhakkak yaşar, fa.. 
kat bu yaşayış, bllr:lunu otlara 
sokarak dünyayı bir demet ot. 
tan ibaret sanan bir öküzün ha
yatı tadıı;ıından başka bir şey 
değildir. 

Hafızanın kendini bulabilmek 
içi:ı, maden arar gibi mütemadi 
yen toprak kazmağa mecbur 
kaldığı zamanlarda insan, ken· 
dini kendi üstüne kapanmış bir 
mezartaşr sansa revadır. Çün. 
kü zih~imize gelecek her sua. 
lin cevabını bir mezar taşı ve. 
recektir. 

Ne kadar çok tanıyorsak, ne 
kadar çok seviyorsak, o kadar 
çok öleceğiz. Her ölü bir~z da 
bizi öldürüyor. 

Fakat bu düşünceler sadece 
bir insanın ruhunda izler bıra
kan dostluk, akrabalık, ve sev
gi hislerinb birden bire ma ve. 
rai bir hal alıvermesinin ıfade. 
sidir. 

Atatürkten başkaları için 
dökülen gözyaşlarımızın ruhu. 
nu Oskar Vayld gibi tahlil e
debiliriz: 

III 

er ve ·ta tür 
\u~au: Sadri Ertem 

d<.'miyecek gözler, bir daha 
milletinin scsi:ıi duymıyacak 

kulaklar, bir daha söz söyle • 
mek için açılmıyacak ağız önün. 

de bir gözyaşı kütlesi halini 
alıyoruz. Atatürkün milletten 

alıp millete, beşeriyetten alıp 

beşeriyete ilave ettiği kıymet. 

ler yalnız hish:ri değil, yalnız 

gözyaşlar.r::ım anlatacağı ılık 

bir mevzu değildir. Onun sert, 
keskin hatları vardır. O, bir fi
kir kainatıdır. 

Atatürk asker olarak, devlet 
adamı olarak, fikir adamı ola

rak hayatında tek bir şeyi ta. 
hakkuk ettirmeğe çalıştı: Türk 
Rönesansı! 

Asker Atatürk bir milleti te. 
cavüzden korumak, milleti is. 
tiklale kavuşturmakla huHlsa e
dilebilir. Devlet adamı Atatürk 
modern man.asiJe (millet -
Devlet) rnuadelcsini halletmiş, 
milleti:ıi yüzde yüz modern bir 

1 

devlet cihazına kavuşturmuş-

tur. Asker Atatürkün eserini 
modern devlet tamamlamıştır. 
Fikir adamı Atatürk, müsbete 
kıymet veren, müsbet ilmi ha. 
yatının rehberi yapan, Türk 
milletini muasır mUlctlcr sevi. 

yesine çıkarmak istiyen ve bu 
cıun prensiplerini, sistemlerini 
tamamen orijinal bir artist gi· 
bi halk eden insandır. 

Onun asker, devlet adamı, ve 
fikir adamı olarak tahakkuk 
ettirmek istediği haya'-ın kıy. 

metini ölçmek içi:ı A vrupanın 
16 ıncı as-ırdan evvelki hakimi 
yahut cumhuriyetten evvelki 
Türk fikriyatını ve devlet or. 
ganizasyonunu hatırlamak HL 
zımdır. 

O, yalnız hudutları organizas 
yonu ile değil, ruhile, kültUri. 
le, tefekkürile yaşayan f ooda
lite:ıin ve imparatorluğun de
korunu değiştirdi. Bu ruh ham. 
lesinde büyük bir mimar halin. 
de hem ruhlara, hem madc!~ye 
şekil verdi. 

Onun eseri meydandadır. Yn.. 
rattığı ruh içimizde yaşıyor. 

Şekillendirdiği maddenin ahen
gini seyrediyoruz. 

Fakat bu harikuHlde şekil al
mış ruhların ve madde:ıin usta. 
sı aramızdan ayrılmıştır. Bu. 
nun için bir cihan halk eden 
ustamızın kaybı ile yanıyoruz. 

SADRI ERTEM 

ARDıNSIRA 
Sensiz kalan Diiııyanın bağrını sardı kanser, 
Göç etmenle kalbimiz isyan dolu nn be an. 
Ardınsırn koşuyor, koşncnğız durınnclnn •• 
nnşta tsmet tnönii son ferdimiz beraber. 

Yırtıldı gür sesinle ıniitnreke yılları, 
Ulusun bünyesini kemirirken J·nrn kurt. 
Oncii Türkün yenilmez, yanılmaz l'ekan .• 
OkBüz knlnn bizlere ili.: tescll1 anayurt! 

Tnş kesilen geceler arclımrzdan yas bağlar, 
Nice clinç kartnIInrm pençesinden şnn kaptın? 
Geri lmlmış kiitlcnln hlzc ihtiyacı ,·ar, 
Sen, o kiil yığınından Şnrk'ı bir cennet yaptın! 

l\:tı\'\'et bulur elbette her ya':'nynn yadmln, 
Yiicclcrln )'ii<"esl ey \8rlığın Oncleri! 
'l'iirkiin asil kanıııı ihya eden nclınln, 
1'arihc sığmaz nsln clehfının akisleri... 

Atatürk bir millet halketmc. Her iilkcdc ı:iil'iinclcn hlrrr mucize eser, 

Atc.türk'ün 
son saatleri

ne dair 
.ı atır a lar 

Atatürk bu !::ni dünyaya göz
.rini kapa tar.ık ebediyete intikal 
ttiği vakıt, c.dasın.da yalnız dok. 
dar vardı. 

Aşağıda naklettiklerimiz onla-
1 muhitlerir.tle anlattıklarına is 

.inat etmektedir: 
Büyük ön .. ere, pazartesi günü 

ıir ponksion yapılmıştı. Karın • 
arından su alınması üzerine, 
nidelcrinde bir bulanma hisset· 
ıişlerdir. Umumi hal yavaş ya-

ıaş fenalaşmış, salı günü akşam 
ızeri 7 yi 1 S geçe ken.dilerini 
caybetmişlerdir. Ondan sonra, 
1efatlarına kadar kimseyi tanı -
ıacak vazi}ete gelmemişler, bir 
.k söz söylememişlerdir. 

Bu suretle, bütün çarşamba 

.~nünü yan baygın bir halde 
;eçirmişlerdir. 

Raporlara imzalarını atan bü· 
ün doktorlar, nöbetle, gece gün 
lüz başı ucunda bekliyorlar; nab. 
:mı, kalbini, ateşini daima kont

;.ıl altmda tı.:tuyorlardı. 
Perşembe sabahı, doktor Abra
ıya, dokuza on kala - yani vefat
ı.n on beş dakika evvel. - nöbeti
ıi bitirmişti. Büyük hastanın ba· 
jl ucundan ayrıldığı zaman, kal· 
'Jini mukavemet ediyor vaziyette 
bırakrruştı. Tam dışarı çıktığı sı
:ada, vazife başına geçen doktor 
:neslekdaşlarını birdenbire çağır
dı: 

Kalbin mukavemetinde bir arı. 
za hissedilmişti. 

Doktorlar, Şefimizin etrafını 

aldılar. 

Evvelki gündenberi baygın ya 
tan Ulu önder, ifk: cefa olarak 
gözlerini sıhhatteymiş gibi açtı. 

Her zamar.ki canlı, parlak na
:ı:arlarile doktorlara baktı. 

Bunu müteakip Atatürk bir 
k:.lime söylerr.eksizin veiat etmiş
tir. 

Önderimizin vefatından sonra 
mübarek mı"şını gören dcktorlar 
şöyle söylemektedirler: 

- Yüzü gayet nurlu, fevka • 
lfide güzel bir ifade almıştır. 

Gene doktorların muhitinden 
öğrenildiğine göre, Büyük Ön • 
der, geçirdikleri ve gazetelerle 
ilan edilen büyük buhrandan 
sonra, kuvvetlenmiş değillerdi. 

Meyva suyu içiyorlar~ı. Gazete· 
iere bir göz atmak arzusunu gös· 
termişlerdi. 

Bu sırada, devlet ve dünya i§
lcrile de alakadar olmuşlar, on 
':ıeşinci yıl münasebetile okuna• 
:ak nutuklarında birkaç kelime 
leğiştirmek arzusunu gör.termi.ş. 
erdi. 

_______________ <w>_.,.. 

Hissiyat denilen şey 
klın, mantıkın, muha
nenin çok fevkinde 
·· <uvvet ve kudrete 

maliktir. 1923 
• • • 

Medeniyetin bugünkü 
vesaitini, hatta bugijnkü 
fikriyatını demiryolu 
haricinde intişar ettir~
lıilmek müteassirdir. 
:lemiryolu refah ve um
ran yoludur. 1924 

• • • 
Hiç bir meden devlet 

yoktur ki ordu ve do· 
ıanmasından evvel ik
• sadiya tını düşünmüş 
..,Jmasın. 1923 

• •• 
di. o bi?.zat bir milletti, millet. Her saniye cihamn tükenmez nınteınt \'nr. H~tvelerini, attığımız 
ten geld i mı"lletc döndü O mil lnsnnlır...m ruhunu hnynt durfüıkr;a hcsler, 

' · · ,.; nedeniyet ve teceddüt letten gelip millete dö:::erkcn Şifalı sözlerinden Arzn diiş<'n sntırlnr. 
bir büyük istihalenin, blr bü. 'ıatvelerine uydurmak 
vük olu~un hamlelerini taş:dı. 1 ı l8M A tr.. SAFA ESC: f N ı t'-"miyenler ne bethaht-
Bunun için bir daha. mavi de- M ______________________ ,iırlar. 1925 
nizi, bu güzel ufukları seyre-



A.nadoluda Tllrk ordunnc!aD 
ne kalmıpa onu kumınd•IJD• 

ahp MilU Milcadeleye lJel)adı· 
tı 1919 tarilıiııdenberi TUrkL 
J'8DÜl tarihi, onun Jı:endl hayatı 
olnnıftur. 

Kemal AtatUrlı:lln ceuıeti ve 
ftt&':lperverliif, Jı:endfafnl gö.. 
rOn .. tlmltals bir tetel:ıbUdn 
....... pçfrmfltl. l'aJı:at o ga.. 
terdtll ulm .,. devam ne her
ıa..ı bir kumandanm takatini 
tftket.ecek milPtlllt tçeriahıden 
l&ndmaksızm çlktı. Gellboluda 
...,,,, mUcadeJeıdl• hUp ta.
Jlhbl !ngUiz mu.tevlilerl atey. 
.... tnlrmil olan uUrl de. 
... l&yesinde pyeaine tam 
n parlak bir zafer temlıı etti. 

Jl'ab.t o ma1arda TUrkiye se. 
kls llDellk bir harple kam • 
mflmfı bir halde bulunuyordu. 
JllbııkaıJlt, ticaret, ziraat ga
,eı harap ve perioaıı bir vazL. 
JettPJdL Kart ~ zap. 
tedlleıııaf JQl'du. Tllrkiyeyl BU. 
J,'lk Harbe IOkan "İttihat '98 Te 
rakld. Cemiyeti., ni:ı bekayası, 

s6rllna ,.. ......... iM 
DUi olan Mıd ~ ... 
bmyOrdular. Diler taraftan 
7fDe onun zaferile heyecacı& gel 
mil olan tttBıat ve talim en. 
t:rllı:acdarr, TUrklyen!ırtekrU' ı. 
llml)'etln mflcadele Aleti haline 
pleeeflııl um.uyuıdulat· 

l'abt bltuD bu amttler JD. 
Jdlara uframJt ve muzaffer bir 
ubrden kuvvetli w malı P 
ren bir devlet adamı ve bkıllp
vr ÇJkmıltlr. 

Koda• PÇliıil teoıautDID 
mevkll mtlatahlı:eml olan TDr • 
klJain, AtattlrkUD .. mo • 
~ bl1tftD mtnek
idtlerl hayret içinde blrakmll
tlr. 

Atatllrkiiıı muvattakJ18Ü• 
,..,,Jelreti dahile:ı A~ 
tlrmakla katmamıfbr. Dalma 
omm Uham ettift ve buan L 
dan ettfii harici aiyuetl ile 
Drkl,eyl garp devi~ ~ 
....me eoktu .,. eski dllt • 
;:mı yeni dolt1arl' JiaUile 

~ Ruqa ile o1aD doetça 
mftn•eebatı muhafaza efmlll, 
ı..utere ile dahl 'fevkllW 1)'1 
mitlallbat telil efJeınetlnA, 
blır "maular lral dUemanı olu 
Y1llialdatabla anJ•fl"& ~ 
..., IODI'& onunla ittifak et • 
..... komlU Balkan '" prll 
481& memlebtlerlle ~ak 
tıatmut.ıe mlnl olmamlPD'· 

Atattlrk ,..._.. ..... ol-
•1dı a.rlh ............ .. 

ol arda 
.N~ KrqıDikl guetell ya. 

myar: 
"Kemal Atattlrk öyle adam-

Jaı6adlr. ki, elei' yapmam11 
olsaydı, tarih her halde bafka 
tilrltl olurdu. Banu katiyetle 
töyliyebi.llriz. Kemal Atattlrk, 
haya.tile tarih1:ı 11yrine milea. 
ıir olmut inl&lıdn'. 

Meeel& eğer 19~ senesinde 
kalblnlıı tam Uz.erinde bulunan 
bir saat dolayısile öltımden kur 
tulmamll olsaydı. tngllizler Ça.. 
nakkaleyl zaptederdi ve harp i
ki se:ıe daha lmalırdı. 

biltDM Wllaa'!lldtt 
kardı. 

Hallfellil llp etmeli ve b. 
dmlan mahpuai1et hayibw'M 
Jr;urtarmll o1mul 'biz prptıı. 
rm. )Jymetild kolqca ~cUr e. 
~ tnklllplaidaa· 
dır ... 

DAM .-f.M ttyık 
bir ia1811 

DtrU•nr~ ,,,,. .,,,,,: 
.......... Atatllrk, kedi me.' 

tallıl1e 1'llJlk Jlb)mt bRmDll 
ft C1lld ftlfma llJik 1111' in. 

l8bdL 
1911 ele Çıuüka'en'D ,.0. • 

cıaıaaama )'Udmı ecıcı amç 
TDrk .. yı. bu hart,l ~ .. 
den bir cllfer mulı&reWe fllih
retlDI cllh* ziyade ,uaeıtmele 
muvaffak olclL 

Bu umhal'ebe. 1920 ele TUr. ld,. dk! ollD ~· te. 

oaTIJllL 
~ ae.- m1111Mcleel yır, 

tı1dL ıı1Jltafa Kemal. yep,.ltı 
bir mı•mla Ol~&n1"11 Tllrk 
miJ)etblJn )rahralD&1ll alda ~ 
b1I b]u'ama:l bJrt>lrtııl t.Jdp • 
dan tnkJJlplarla ~ l*
dill gibi ..,... etti. 

Atat.tir~ lılô .-,.e ,ok ld, 

1J1rdl1itlL 



ATATÜRK'E YAPILACAK CENAZE TORENİ PROGRAMI 
Ankara, 14 (A.A.) - Atatürk'e yapı

lacak cenaze törenine ait esas proğ-ramdır. 
1ST ANBULDA YAPILACAK TÖREN 

16Sonteşrin1938 ÇarŞamba günü: 
KATAFALK: 

Dolmabahçe sarayında Atatürk'ün ilk 
defa halk mümessillerini kabul buyurduk
lan salonda vücuda getirilen katafalkın 
buJunduğu salonun kapılan Sonteşrinin 
16 ncı Çarşamba sabahı saat 1 O dan itiba
ren, aşağıda izah edildiği surette, ziyaret· 
lere acık bulundurulacakbr. 

o;tü Türk sancağı ile mestur, etı-afmı 
gırlant şeklinde giillerle muhat ve alb oku 
temsilen yanan altı me~alenin yanlannda 
tazim vaziyet ini .,~mış bulu11an general, a
miral, kara, deniz ve hava albay ve yarbay
larından mi; .. e .. ekkil altı yük .. ek rütbeli su
bayın nöbet be!dedi?'i katafallan önünden 
berayı tazim, aşağıdaki sırayı takiben ge
çilecektir : 

l - İstanbul vilavetinde bulunan te§· 
rifah. dahil as~~eri erkan, 

2 - T e~rifata dahil mülki erkan, 
3 - Rektör, de?;:anlar ve profesörler 

başta olmak üzere üniversite ve yüksek o
kul taleı..~·1eri, 

4 - Kumandanlan, öğretmenleri ve ıu
baylan başta olmak üzere Harp Akade
misi ve müteakıben yedek subay okulu la· 
lcbeleri, 

5 - Halk Pa.rtisi erkanı, 
6 - Hal cevleri idare heyetleri, 
7 - Mali, ticari ve idari teşekküllerin 

il eri gelen erkaru, 
8 - izciler. 
Saat 14 den itibaren halk geçmeğe baş-· 

lıyacak ve Sonteşrinin 17 nci perşembe ve 
18 inci cuma günleri saat 10 dan başlıya
rak saat 24 e kadar bu tazim geçidi mek· 
teplilere ve halka inhisar ettirilecektir. 

tST ANBULDAN HAREKET 
19Sonteşrin1938 Cumartesi günü: 

Tabut, sabah saat 8.30 da 12 general ta
ra fında.n kaldırılacak ve Dolmabahçe sara
yının dış kı.~ısı önünde bulundurulan top 
llrab!3.s111"" '""" ..,.,,.!l!1.a.cektir. 

1 - Tören alayının ilerisinde yolu tö
rene açık bulundurma )< üzere geniş safta 
olarak,,. l':x polis kıtası ilerliyecektir. 

2 - Tören alayının başında atlı olarak 
tören komutanı, 

3 - Mızraklı bir süvari alayı, 
4 - Bir piyade taburu, "bandosu önde 

olarak", -. 
5 - Bir tc;:~!l taburu, 
'j - Bir deniz taburu, "bandosu önde 

olart>.k", 
7 - Celenkler, 
8 - Cenazenin mevzu bulunduğu top 

arab:ısı, 
9 - Ar .... .,.n ıağ ve sol taraflarında 

altı~9.rdan on iki general, 
1 O - Atatürkün Harp ve istiklal ma· 

dalyalarmı ta~ıyan general, 
11 - Atatür'·•;n ailesi efradı, 
12 - BaşvE"'dl, 
13 - B;iyi.H~ Millet Meclisini temsilen 

AnakradC'n P,elen heyet, 
14 - İstanbul vali ve belediye reisi ile 

mevki ve c1eniz komn""'n1arı, 
15 - lstanbulda bulunan ecnebi kon

solosh.r, 
16 - İstanbul vil:\u·ctinin teşrifata da

hil aslceri ve müP;; erkanı, 
·17 - R ... f.,.ör. de•,anlar ve profesörler 

başta olmn~< üzere üniversite ve yüksek o-
kul t '"' 1ebeleri, ~ 

18 - Ku.ı~~ndanlan, örrretmenleri ve 
sub""yl:ırı başta olmak üzere Harp Akade-

• • 
mısı, 

19 - 1-!"" 11< p,._ rtlsi erkRnı, 
20 -1-l?ı.ll::evleri idl're hevetleri, 
21 - r.1ali, ticari ve idari heyetleri mü

messilleri, 

22 - lstanbulda mevcut izci teşekkül
leri, 

23 - Y ct1ck subay oI·ulu talebeleri, 
24 - Bir piyade taburu, "bandoau önde 

olarak", 
25- Halk. 
Hava filomuz törene havadan İştirak 

edecelderdir. Bu tarzda teşekkül edecek 
ceınaze alayı sasııt 9 da hareketle tramvay 
yolu!lu takiben Tophane, Karaköy, Köprü 
yolu ile Em~nönü meydanı, Bahçek~pı. Sir
keci ve Salkım~öP.üt \.\zerinden Gülh~ne 
parlan:ı ve park İçmdeki yolu takiben Sa- · 
rayburnuna. varacaktır. 

Co::laze .... b.yunn Dolml\bahceden Sa· 
rayburnuna k<c ... '.,r <'len pi!zerP-"ahının iki 
tarafına as1::er, .iaıı<larrr.:a k·.'alan ile mek
tepler ve hnlk dizileceklerdir. 

Cenaze alayının kolh3.~ısı Saraybumu 
rıhtımına ge' ~'·~ vakit alay duracak, kıta
lar yolun sağ l<:enann~ cekilece!der ve ce· 
naz.:;:/ ,. ... ';''"""!l t,,.., P ....... hası geçerken resmi 
tazi,..,: ;fa e-'~ce'·lerc1ir. 

Alaya i~t;ra!< ecl~~ zevat ve İzciler top 
arabasını takiben rıhtıma kadar tabutu 
lınmil olan top arabasını takip edecekler· 
dir. Alayın ~~:r.mndaki tabur da bulunduğu 
yer~~" kalacaktır. 

Tabu~ taşıyan top arabası rıhtıma 
yakb.şacak ve tabut generaller tarafından 
top arab=ı.smdan kaldırılarak rıhtımdaki 
dubaya yanr-o.,r:t.cak olan Gür veya Dumlu
pınar denizaltı gcm~ler1nden veyahut Za
fer veya Tınaztewıe destroyerlerinden biri
ıine bindirilecektir. 

Tl\b',~tt han--:t huJunan der:--:~lh P-emisi 
veya destroyer Selimiye veya Haydarpaşa 
açıklarında akıntısız bir mahalle demirle· 
miş bulunan Yavuza yanaşmak üzere ağır 
ağır vol alaca!dır. 

Tabut Yavuza nı:o.kJ~dil~rek Yavuzun 
arka taraf topları önüne konulacak ve 
bir müfreze ihtiram vaziyetinde bekliye
cektir. 

Cenazenin Dolm~ b'.:.lhceden hareketi a
nında Galata kules!nc!eki "Vardabandıra" 
tarafından verilece!< işaret üzerine Yavuz 
her beş dakikada bir top atacaktır • . 

Cenazenin JYemiye irk;_bını müteakıp 
Yavuz to-o end'"lhtı sv"e!iyle selam resmini 
ifa edere!-c hare~ı:el eyliyecektir. 

L1manda bulunan ecnebi ham gemileri 
bu selô.m resmine ayni ımretle İştirak eyle
dikten sonra Yavuzu Ada açıklanna kadar 
takip edeceklerdir. 

Gerek kara~a yürüyüş halinde iken ve 
gerek denizde seyir esnasında hava filola
nnuz da cenaze törenine refakat edecek· 
lerdir. 

Seyir e,...,"'••nda fZMİte kadar on be~er 
dalaka fasıla ile top atılarak rasimei selam 
ifasına devam olunacaktır. 

Yavuz zırh it kruvazörüne, deniz komu
tanı ve am~rallerin İştirakiyle, lzmİte ka
dar donarmam~'.'!a mensu'l denizaltı ve 
destroyerl~r refakat edecektir. 

Atatürk'ün aile!eri efradı ile cenazeye 
refakat edecek olan 7evatın nakilleri için 
Ad::ı hatbr.I\ t~h .. :s er1qmek iizere Deniz. 
bar:~. tarafından hu kere celbedilen yeni 
vapu.-!~rd=tn biri Saraybumunda bulundu
rulaca!dır. 

Diğer taraftan cenaze all\yın-:ı refakat 
~den memr•-:-b:rl:ı lınlhın da Atatürke yapı· 
1 1 l bh.. . •• ı·· .. :ıca c o .3n ~ rı merıı-.n~rı~ rt:·ra ::ını mum-
lciin !nlm~k i1zere ~!'ı~t 13 ele S'lrayl:urnun
cb.n ve K'3!lrÜ:niln ş;rket ve Almv idcclcle
rinden ikijer vanur h?.reket et~irilecektir. 
Bu vapurlarla ı~tanb·,1~ p:elm'1 bulun--n ec .. 
nebi harp gemileri Büyükada açıklarına 
kadar filoya refakat ve bilahara avdet ey
leyece!derdir. 

tZMITE MUVASALAT 
Yavuz zırhlı kruvazörü İzmit önlerin. 

de demirleyecek ve cenaze bir denizaltı ge-

misine veya bir destroyere naklen Mayn 
iskelesine çıkarılacak ve orada bulunduru• 
lacak olan bir top arabasına vazedilecek• 
tir .• 

Cenaze bu suretle İzmit İstasyonuna gö
türülerek Atatürki.in zati kompozisyonla
rına takılacak olan hususi vagona irkap 
edilecektir. 

lzmitte yapılacak törene vilayet erka
nı, kara ve deniz kuvvetlerine mensup kı
taat ile mekter,:l"ler ve halk iştirak edecek
tir. Bu vagon iki büyük Türk sancağı ve ga· 
yet zengin bir surette defne dallariyle tez· 

. d 0 I . 1 1 yın e ı m1ş o acr.-~tır. 

CP-'\a.zevP. ref;\kat edece}, olan zevat bu 
trene binecelderdir. 

lzm1Hen Anl ..... r,_vll nakH esnasında alb 
subay cenazeyi bek1iyecektir. 

Cenazeyi nakledecek olan katarın ge• 
ce geçeceği istasyonlarda meşaleler yakı
lacak, k.,.tar kasaba ve köylere vakın olan 
istasyor 1ardan gecerken, mahallin en bü· 
yiik mülk,ye memuru bulund~ğu halde, ka .. 
saba ve köy halkı tarafından selamlana· 
caktır. 

Cenazeyi hamil trenin Eskişehire mu· 
vas~ h.tınrl(\ as•<eri rıerasim VAl'l1l".\cak ve 
bir ihtiraz kıtası selam resmini ifa eder· 
ken hanr1osu da matem havalannı r.alacak
tır. Bu törene vilavet askeri ve mülki erka
m iştirak eyliyecektir. İstasyon peronunun 
münasip mahallerinde meşaleler bulundu· 
rulacaktır. 

Tren Polatlı i!e Ankara arasındaki is
te syonlardan P,'Ündüz gececeğincl.en mahal
li köy ve kasaba mektepleri talebesi de is
tasyonlarda treni selamhyacaklardır. 

Ankara proğramı yarın verilecektir. 

Jstanbul Belediye Reisliğinden: ......, 
1 - Dclm~1'"'h~e sl'lt"Rvında At~.türkün 

aziz naaşlannm bulunduğu salon 16-11-38 
çarşamba günü saat ondan itibaren aşağı
c!a gösterilen şekil ve sıra dahilinde ziya• 
retlere ac,1( bulundurul;ııcaktır. 

A -·Teşrifata dahil askeri zevat (Sa
at 10) da. 

B - Teşrifata dahil mülki zevat (saat 
10,15) de. 

C - Başlı=tnnda rel-ctör, dekan ve pro· 
Eesörler olmak üzere üniversite ve yüksek 
okul talel.~leri (saat 10,30) da. 

D - Komutanlan, öğretmenleri ''e su
bayları başta olmak üzere Harp Akademi
si ve bunu taJ.dben yedek subay okulu tale
beleri (saat 12) de. 

E - Cumhuriyet Halk Partisi erkanı ve 
Halkevleri idare heyetleri (saat 13) de. 

F - Mali, ticari, idari teşekküller (sa-
at 13. 15) de. · 

G - izciler (13.30) da. 
2 - Ayni gÜn saat 14 den saat 24 de 

kac~_r lise ve orta dereceli mekteplerle 
halk bu tazim geçidine iştirak edecekler· 
dir. 

3 - 17 - 18 lkindte~rin gÜnleri de saat 
ondan itih2'ren saat 24 de kadar ilk mek· 
teplerl'"' lıe.11( ayni veçhile ziyaretlerde bu
luna~aldA.rdır. 

4 - Bu proğramd1\ ya.-,;ılı teşrifata da
hil mül!a zev;ı-t ve teşekküller davetiyeleri
ni mensup oldu'.darı daire ve müessese şef
lerinden alacaklardır. 

5 - Saray~"- girile<",,..lc, ~ılolacak kaTJ1-
lar ve takip edilecek yollarla v.eçiş şekli 
mahalHndeki memurlar tar1'1 fından tanzjm 
ve İşaret olunacağından izdihama ve inti
:zamsızhğa mahal verilmemek için vazife. 
dar memurların bu husustaki tavsiyelerİne 
riayet olunması ve geçiş esnasında mutlak 
bir sükunun muhafazası ve geçişin hiçbir 
suretle inkıtaa uğratılmaması ve sıranın 
bozulmama11 bHhl!\ssa rica olunur. 

6 - 18-11-938 cuma günü saat 24 de 
bitecektir. 
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ki.in şahıiyetini ifade ederek demiştir 

Reisicumhur 
lsrrıet lnönü 

ki: 
At.:: 4 ürk büyük bir Türk babası aıfa

tiyle r-.JJlletini bağrına baıımış ve büyük 
aı'kınr ona vermiş bir varlıktı, 

Talihleri Tersine Çeviren 
İnsan! 

KinıiJ D..ıraun (İzmir), Dünya ya
ratıldığı gilndenberi talileri tersine çe· 
virmiş olan tek insan Atatürktür, de
mi~tir. 

Örge Evren (Balıkesir), Ata türkün 
ölümünUn bütün dünyada husule ge • 
eliği akislere tercüman olmuş ve de
miştir ki: 

Ulu Önder, biz TUrk ç.ocukJarı sana 
ve senin Ön.derliğine layık Türk olarak 
kalacağız, Ahclımız budur. 
İstemat Özdamar (Eskişehir), Ata

tilrkUn ölümü yalnız kendisinin yarat· 
tığı Türk milletini değil bütün dünya
yı yasa düşürmüştür. Demiştir. 

Hamdi Ongun (İçel), Arkadaslar de 
miştir, Kaybımız ve bundan doğan a. 
cımız, teessürümüz, ölçü kabul etmez 
derecede büyük ve derindir. Buna rağ
men tesellimiz de aynı derecede büyük 
ve kuvvetlidir. Suna şükretmeJiyiz ki: 
Atatürk az zamanda bütün eserlerini 
ve onların yaşaması sebeplerini ikmal 
etmiştir. Harpte, sulhte, kuruculukta 
ve yapıcılıkta onun daima yanında, en 
yakınında bulunan ve onun sağ kolu 
olarak en bUyük yardımcısı ..,lan İnönü 
bugün başımızda bulunuyor. 

Atatürk Türkiyesi Y aşayor 
Fazıl Ahmet Aykaç (Elazığ), ön

der öldil. Şüphe yok. Bunun yanında 

'l'ürldye, gerefli, muzaffer, kal:.raman 
Tilrkiye, Atatürk Türkiyesi, ebediyete 
namzet olan Türkıye, Türkiycmiz ya· 
ıryor. Binaenaleyh hangi vaz .fe, hangi 
gaye bize mate-nimizin iı:ılı1de ilerlenı~ 
ıine ait olan işten alikor? 

Arkadaşlar, bugün acılarımızı bağrı
mıza basarak, gözyaşlaruruzı kabil o
lursa canımızın içine akıtarak ancak 
yarının yüzünü güldürecek faaliyete 
teşebbüs etmekledir ki Atatürkün la.
yık halefleri olduğumuzu isbat edebili
riz, demiştir. 

Hazin Tablo; Elini, Ayağını 
Öptüm 

Niğde mebusu Dr. Abravaya da ıun. 
lan söylemiştir: 

Arka.daılar, Jİmdiye kadar, sondaki· 
kaya kadar huzurunuza çıkmak ıercfi
ne mazhar olup ta söz göyli,-ec:~~!:ni 

katiyen bilmiyordum. Fakat son daki· 
kada, kırılacak derecede çarpan kalbi· 
m.in heyecanı beni buraya sevketti. Bu. 
raya geldiğim dakikada ne söyliyeceği
mi bilmiyorum. Atatürkün büyüklüğü 
Atatürkün dehası, Atatürkün eseri hak· 
'kında neler söyleneli, neler yazıldı ... 
Kiltüphaneler dolusu kitaplar mevcut .. 
Radyoda neler dinledik ... Bunlara ilave 
edecek söz bulmak şimdilik benim t;in 
kabil değildir. Esasen maksadım bunlar 
dan bahsetmek deği)dir. Gözümün ö • 
nUnde hazin ve elim tabloyu gör<lüğUm 
zaman elini, ayağını seve seve öptüm. 
Fakat bu dakikada c arzu yine bende 
uyandr. Ve ·huzunınuzda - huzurunuz 

., , 

Dünya 
dit ve 

matbuC411 
sitayişle 

Faris, 13 (A.A.) - Journal Desdc
bos, ismet 1nöntintin Cumhur Baş. 

kanhğına ııe_çilmesi dolayısile, mlişarü. 

nileyhin parlak terci.imeihalini neşir 

ve geniş bir kültür ve çok ~dyanı dik· 
kat artistik menkıbelerle yükseltmiş 

elan politik tecrübe ve teknik meziyet
lerini bilhassa kaydetmektedir. 

Alman gazeteleri ve Cumhurreisi 
ismet lnönü 

Berlin, 14 (A.A.) - Alman gazete
leri yeni Cumhurreisi İsmet 1nönünün 
şahsiyetini tebarüz ettirmekte ve Ata
türke layık bir halef olduğunu kaydet. 
mektedirler. Gazeteler, yeni Cumhurrc 
isinin siyasi hayatı hakkında mufassal 
mallimat neşrederek Türk milletini, 
Atatürkün gösterdiği yol üzerinde sevk 
ve idare edeceğini yazmaktadırlar. 

Berlin matbuatı, yeni Cum.hurreisi· 
nin harici aiyaset sahasında kayda de
ğer muvaffakıyetleri ihraz etmesinde 
başlıca amil olan fevkalade enerji ve 
meziyetlerini kaydetmektedir. Gazete
ler, Almanyanın İsmet İnönünü selam
ladığrm ve ona en samimi temennilerini 
gönderdiğini müttefikan, yazdıktan 

sonra şunları ilave etmektedirler: 
'' Altnanyanın dostu sifatile, İnönü • 

nün Türkiye ile Almanyayı birleştiren 
iyi münasebetleri takviye ve teksif e· 
deceği muha\tkaktır . ., 

Yunan gazetelerinin yazdıklan 
Atina, 14 (A.A.) - Atina Ajansı 

bildiriyor: 
Atina gazeteleri Atatürkün ölümlyle 

İnönünün intihabı hakkında yazılar 

neşrinde devam etmektedirler. 
Elefteron Vima gazetesi yazıyor: 
Büyiik yaratıcı Atatürkün ölümüpe 

rağmen Cumhurrelıi İsmet tnönUnün 
Başvekalette de Celal Bayarın bulun
maları dolayısile, komşumuzun dahilt 

diyorum. Çünkü huzurunuz demek doğ 
rudan doğruya AtatUrkün huzuru ma· 
nevisi demektir • eğilmek ve milyonlar
ca defa elini, ayağını öpmek iça~ bura· 
ya geldim. Sağ olsun Türk milleti. 

Hatiplerin bu coşkun ve heyecanlı 
beyanatından sonra, heyeti umumiyesi 
ilzerindeki mtizakere kafi görülerek A· 
tatilrkün cenaze merasimi için yapıla. 
cak ııarfiyata ait 11.anun, mevcudun it
tifakiyle tasvip edilmiştir. 

Meclisin bugünkü toplantısında Ce
lal Mengililörü (Antalya), Mustafa Şe· 
ref (Burdur), ve General Kazım İnanç 
(İzmir) in vefatlarını bildiren Başve
kalet teskeresi okunmu§ ve hatıralarına 
hürmeten bir dakika ayağa kalkılarak 
s:lkılt e<lilmiştir. 

Meclis çarşamba günil toplanacak p 

tır. 

kendisinden tak
bahsetmektedır 
ve harici siyasetinde mahsus hiçbir 
de~i~iklık oJmıyacaktır. Atatürkü.n vü
cuda getirdiği teşkilat sayesinde, Tür
kıye, bugün şahikasına vardığı terakki 
yolunda kendisini muhafaza ve idareye 
kabiliyetli birinci derecede emniyetle. 
r .. sahip bulunmaktadır. Bugünkü de
ği~iklikte tezahür eden sürat ve ittifak 
Tü:-k milletindeki birliği göstermekte
dir. 

Prc1.a gazetesi, Atatürkün, Türk -
Yunan münasebeti hakkındaki bir el 
yazısının fotoğrafisini neşretmekte v~ 

şunları ilave etmektedir: 
.. Bu mesut münasebetler say~inde 

parlaklığı, dünyanın gözlerini kattı.aş • 
tıracak olan ziyadar bir ufkun nazarla. 
rımız önünde açıldığını görmekte ge· 
c.':miyeceğiz.,, 

Atina, 13 (A.A.) - Bütün gazete
ler İsmet İnönünün Cumhur Başkaru 
ir.tihabını seiarnlamakta ve Tilrk - Yu· 
nan dostluğu politikasında Atatürkün 
mesai arkadaşı olan İsmet lnönünün 
bı· politikaya devam edeceğini kaydet. 
rr.e!ttedirler. 

Proya gazetesi yazıyor: 

!>:t ve müttefik komşumu::r:, yeni 
Türk~ye,ıin en yüksek vazife ve ıeref 
mevküne Kemal Atatlirkten sonra en 
mümtaz şc.hsiyeti çıkararak ittifak ka
ran ile tt-barüz etmit bulunan o nadir 
birlikle iftihar edebilir • 

~smet İnönü Lozanda görünmüş son 
ra ~a İngiltere ve Fransa ile aktedil
miş c.hın muahedeler esnasında büyük 
bir devlet adanu olarak görülmliıtür. 
B:ı:im !çin İsmet İnönü, Kemal Ata• 
türktcn ı;onra, Türk • Yunan dostluğu 
nun atn.lidir. Güzel faziletlerinden biri 
olan kati doğruluğu ve samimiliği, icap 
'1e mantık mahsulU olan ve artık iki, 
memleketin vicdan ve fUurunda kök • 
leşmiş bulunan Türk - Yunan dostluğu 
i~in kıymetli bir dc:;tek olmuştur. 

Katimerini guetesi yazıyor: 

Yunanistanrn, Türkiye Cumhur Baı
kanlığmda münhal kalan mevkiin tec
d.i.be r iilmiş bir kıymet, itiraz g8tilı'
tnez bir kabiliyet ve, Türk • Yunan 
rr,ünasebetlerinin istikbali bakımından 
!ki milletin yaklaşma eserine samimi 
Hr sureti:e teşriki mesai etmiş otan bir 
şahsiyet tarafından işgal edilmesini 
görmel,;":~n mütevellit sevinci çok bü· 
yüktür. :!amE:t tnönU Türk - Yunan an
tzntının hararetli. bir dostu.dur. Esasen 
bu tariM hadise kendisini iktidar mev
klin de :!ccn dmuştur. O hfi.dise ki, bu. 
r;t;n da11i beynelmilel ~leme iki millet 
arasında pasifik ve yaratıcı teşriki me· 
sai maksadiyle aktedilen parlak ve ba
li!lane bir antant nümunesi arzetmek-

K llltUNun k.ita.ıı şeklinde roman tefrikası -

34 T,ft.STtK ynzr.O ADAM L.!.STtK'. YUzr,u ADAM 

teclir. Bundan başka. Türk - Yunan 
dustlu~nnWl, sonradan üzerine Balkan 
antnnti kurula11 ı:ağlam temeli te,kı1 

'Ct:niı ()lduj;unu t!a unutmuyoruz. 
:.rt~a;qtı· (!'aıheneg'den · 
İsmet .inönünün icraatı. Atatürkün. 

khtlen -aynl.::az. Anadolu harbinde ge· 
neı·a~ Loı:anda müzakereci, ıslahatı 

t:. ~· ... c e..&en hükumetin başında laareci 
ola!l. i&ınct İnönü, AUtürkteft aonra 
y.:ni devlette ve bilhallil Tilrkiyenin 
harici !iyasetine ve bu ara.da da lahsi
sen Tür'.( • Yunan mukareneti ile Bal
kac arltantırıda en büyük mevkii işgal 

·ektedir. 
!'!;lınfkon MeUon ve Aİfropolis gaze. 

teleri de aynı hissiyatı ifade etmekte· 
~r. 

del :·ad, ıl4 (A.A.) - Avala Ajansı 
bildiriyor: 

Bütün Yugoslav gazeteleri en mü
him yerlerini Türkiye Atasının ölümü
ne tahsis etmekte berdevamdırlar. 

Gazeteler İıtnet inönlinün seçilmesi 
ve yeni hilkCbnetin te§ekkülü hakkında 

·birçok haberlet neşir ve yeni Cumhur 
Başkanının tercümeihaliyle birlikte 
fotoğraflarını da dercederek İsmet tnö· 
nünün büyük Atatürkün en samimi 
meaai arkadaşı olduğunu ve onun da. 
hiyaıie politikasını takip edeceğini kay 
detmcktedirler. 

Vreme, tnönünün Yugoslaryaya kar
şı olan derin dostluğunu tebarü~ et
tirdikten ıonn yuısına şu suretl~ de
vam etınektedir: 

"AtatürkUn program tıdan oir harf 
bile değiştirilmlyccektir. DahlU kalkın 
maya devam. ediltcelttir. Dıt sahada, 
Türkiye anart1' hallne gelen bugUnkU 
politikayı terketmlyecektir. Balkan 
antantı TUrkiyenin Jiu.r:ur ve ııüllfınu -
nun temelini tem&il edeceldir. tsmet t. 
;::.ÖnUnün, Büyük Şefin Tiirkiyenin sa
adeti için oü.Ji illliüsilnü başarmak ü
ıcre AtatUrkUn bir devamcısı <;larak 
seçildiğine tamamen kani olan bizler 
onun seçimini, müttefik Türkiyenin is
tikbalinden ve bUtUn Balkanlar barıı· 
dan emin bir surette selamlıyoruz. 

Sofya, 14 (A.A.) - Bulgar Ajansı 
bildi.riyor : 

Yarı reıımf Dneı gazetesi, Atatürkle 
sadık ve fedaklr afkadaşı lnönilnü bağ 
layan tefrik kabul ebnez bağları hatır
lattıktan sonra diyor ki : 

Bulaar milleti. İlmet :liıönünün Cum 
hur Başkanlığına seçilmesini busust 
bir seyinçlc karşılamaktadır. İnönünün 
kendisinin de mühim bir hi&seı.i bulu-

\ nan selefinin büyük eserine yorulmaz 
bir şekilde devamını dileriz. 

Slovo gazetesi, direktörü mebus 
Kojuhiarof'un imza!ını taşıyau ba~ma
kalesinde diyor ki: 

Politika sahnesinde Atatürkiln kud. 
retli çehresi gözüktüğilndenl:ieri, dtin· 
ya onun yanıbaşmdı. kendisif'in ayrıl
maz silflh arkada~ı İsmet İnönünil gör
meğe alıştı. Buna binaen, 'kendisinin 
bütün ittifakla Atatürke hale( seçilmi§ 
olması pek tabiidir. Atatürkün bir tek 
ülküsU vardı: TUrkiyenin itilasr, ha. 
yatta öHlmde yeni Türkiyenin iki bü -

.. 
llm. Yarın da Pnrlse gideceğim. Birkaç tıa fta ka
dar Avrupada kalmanı muhtemeldir. Onun için ha
na bir ay kadar kifayet edecek birkaç bavul ha

zırla ... 

Fakat; şoför, htc btr söze kulak asmryarak 
dell glbl koşuyordu. N - = -~ 

- BaşlistUne efendim. 

Oda hlzmetc:lsi, bu haberi. şatonun diğer h:ıl
k:ına anlattığı zaman, kimse hayrete düşmedi. 

Bil~kls bir çokları bu haberi memnuniyetle 
telAkkt ettiler. Zira, hiç kiınt1e onun me\cudiy('tln
den zevke.! oıı)'oruu. 

Fakat bu sırada Lord, hiç Umlt etmediği bir 
haber aldı. Her zaman kendi otomobillnl suren ye
ğeninin blr kazaya uğradıA"ı bildiriliyordu. Dunu 
bileli ren de bir şofOrdU: 

- Kendisi yerine hemi gfüHlcrcH, dedi. Den F.1-
!Zl Londraya kndar glUUrtlp otomobil gPrl ~C"tlrr

blllrlm. 
Lord Bogard Parlse gitmek için acele etme

seydi; birkaç sual daha sorar, yeğeninin uğradığı 
kazanın mablyeltnt tnhklk ederdi. Fakat buna vak
ti 7oktu. 

Otomobile atladı ve yeni şoförle yola çıktı. 

Tarı yola varmamı$tı ki, uyku bastırıverdi. 
Otomobilin şorör yerine merbut olan lAsllk 

t,oruyu a~zına alarak. soföre yavaş gitmealnl söy
lo41. 

Lord kızdı ve şoföre açılan pencerelerden bt
rlnl oynatmak lstedt. LA.kin buna muktedir olama
dan tekrar sırtustll dUştU. Gittikçe artan blr bay
gınlık geçlrlyordıı. 

Nihayet gözleri tamamen karardı. 
Tekrar kendisine geldiği zaman otomobilde 

değildi. Yabancı bir oda içinde bulunuyordu. 
Bu odada bir yatak, bir masa, iki koltuk var-

dı. 

Lord, gözlerini bu odaya alıştırıp etrafı görUn
ceye lı:adar bir hnyll vakit geçti. Bununla beraber, 
ha.il.\ tamamen kendine gelmiş değildi. 

Yerinden kımıldayarak, mas::ınm Uzerlnde gli
zll ne ilişen zile bastı. 

Ilir iki daldka sonra içeriye lkf adam girdi. 
Lord Bolard hunların yll:zlerftJe hayretle baktı. 
7.ira ikisi de birlbirlnden ayrı yapıda adamlar ol
makla h~rnher, yll:zlerl yokdiğcrinin ayni tdl. Her 
iki ytiz de gUIUnıseyordn. Fakat niçin? ... Lord Bo
gard bunu tayin edemedi. 

fkl adamdan cUssece biraz kUçUk olanı şöyle 
söylcdt: 

- 1-IUrmetlerimt takdir ederim Lord hazretle
ri... Umtt ederim ki odada, ihtiyacınız olan her şe· 
yi bu,labillrsinlz. Bendeniz, ev sahtbtytm. 
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yük-;;ladı ~Atatürk ve tnönil bu wkii:' 
ye bağlanmışlardı. 

İıımet !nönU, Başvekil sıfatiyle yal
nız Türk milletinin değil, Türkiye hu. 
dutların.dan çok uzakta milletlerin dahi 
hürmetine mazhar idi. Kendisini tanı
mak fırsatına malik olan herkea, poli
tikada da asker faziletlerini muhafaza 
etmiş olan bu dürüst nam1ı1.slu devlet 
aclamrndan hürmetle bahııetmiılerdir. 

--o-

Başvekil 
c~nıtzeyl almak 
Uzer e gelecek 

Ankara, H (Telefonla) - HUka~ 

met namına Başvekil CelAl Bayac 
Meclis namına divanı riyasetten Uç, 
me<ıııslnrdan altı zat cenazeyi almak 
için 1stan bula gideceklerdir. 

lstanbulda cenazenin nakli mera
simini tesblt için bUktimetçe memur 
edilen zevat bu akşam hareket etti
ler. 

Iluglin öğleden sonra Ankara vali
si Nevzat Tandoğanın reisliğinde se .. 
kizincl tll:mcn komutanı Kemal Gök.ı 
çe, merkez koınutanı Demir Ali, pro-ı 
tokol umum mUdUrU ve emniyet mU
dlirll toplanarak hazırlanan progra,. 
mın tatbikatı üzerinde konuştular. 

Posta ve telgraf idaresl millt ma
temi gösteren .pullar çıkartmaya ka .. 
rar vermiştir. 

Erzincan hattının resmi kU;ıadı 26 
lkinciteşrin gUnUne bırakılmıştır, 

Profesör Afet, Sabiha 
Uö~çen 

Profesör Bayan Afet, Atatllrk kızı 
Dayan Sabiha 0-tlkçen ve AtatUrkün. 
yanından ayırmadığı kUçUk ÜlkU An• 
karara gitmişlerdir. 

Öğrendiğimize göre, zavallı UlkU, 
AtaturkUn ufUIU haberi karşısında 

baygınlık geçirmiştir. 

Başvrk 1 lln refikası 
Şıtellyor 

BugUn Başvekil CelU Bayarın re
fJJtası şebrJmize gelerek BUyUk Ata.
tun hemı,lrelerl Be.yan Makbuley• 
Ankara seyahatlerinde refakat ede~ 

celttlr. 

General Guro geliyor 
Ankara, U (Telefonla) - Ata tur .. 

klin cenaze merasimine ait progratıı 
ikmal edilmiş, matbaaya gönderilmtı 
tir. Yarın alflkadarlara tebliğ edile4 
cektir. 

En son aldığım marn.mata göre~ 

Fransa. namına General Guro'nun rı .. 
ynsetlnde askeri bir heyet merasime 
iştirak ed ecektlr. lngilterenln Ak· 
deniz filosu kumandanı Amiral 
Toomb ve maiyeti, 55 kişillk bando_ 
ve 2 5 O kişilik bahriye sil9.henda.zı 

1 nglltereyi temsil edecektir. Sovyet 
Rusyanın da ayni şekilde merasime 
iştiraki söyleniyor. 

lnglliz ve Sovyet filolarının amiral 
gemllerl Yavuzu Ada acıklarına ka· 
dar takip edecekttr. Hava. kuvveUerl 
ise tzmlte kadar refakat edecekttr. 

Sarayda açılan 
defteri imzalayanları 

BllyUk Atamızın mübarek naaşını 
ziyaret saatleri yaklaşıyor. Yarından 
itibaren şehrimizde tatbik edilecek 
olan ziyaret programı, dün vlldyette 
vall ve emniyet dtrektörUnUn bulun
duğu bir komisyonca işlenmiş ve icaı;ı 
eden tedblrler hazırlanmıştır. 

Dlln Dolmabahçe sarayında defte .. 
rt mahsus açılmıştı ve Uç gUn
denberl llk defa olarak ziyaretçller 
bUyUk kapılardan içeri girerek, iki 
yıl önce Dil Kurultayının toplandığı 
salonda, bllyllk Unitormayı 11\bls blr 
subayrn bekledl~i defteri imzalamış
lardır. 

Gelen mUmtaz zlyaretçıler arasın
da Reisicumhur hmet tnönll'nlln 
kardeşi B. Hasan Rıza ve hemşiresi 
de bulunuyordu. 

BUyUk Ata'nın naaşı, dttn rahat 
döşeğinden ihtiramla alınarak, ser• 
vlden bir tabuta Yazedilmlş ve tabut 
atlas bir sancağa sarılmıştır. Yarın 

''Muayede salonu" na lndirllecektlr. 

l'ütün piyasası açıld 
Akhisar, 14 (Husus!) - TUtlln pi

yasası bu sabah 85 den açıldı. Bir 
mUddet sonra yetmişe dUştirdUler· 

Vaziyet endişf!li. ZUrra gayri meın· 
nundur. 



-Mi-
M. H. V. Deniz M~rkez SııtmalIDA Komisyonundan: 

1 - Tahn · d;l bedeli 17.000 Ura olan 50 ton B. B. marka Mobiloilin 
ıın e • en .... 

kapalı zarfla münakasası ıS-11-938 tarihine rasthyan pazartesi gunu saat 
ıı de Vekalet binası:ıdaki komisyonu muzda icra edilecektir. 

2 - Parasız şartnamesini a.lm!lk is tlyenlerin her gün komisyom. müraca. 

atları. 
B - :W.ls:.ı.bakaya gtrmek tstlyenlerln dı 1275 Hrııhk ilk temfnatJan ve 

knnuni belgelerini havi kauah teklif zarrlarım belli gUnde mtıne.kasa saa.. 
UndAn ofr sant el·vtı1fne kadar m akh ıız mu ~A blıtnd.,, komisyona. vermeleri. 

Fostaia ola.cak gecikmeler kabul edl ımeı. 0719) (82i3) 
• • • 

:&f. M. V. Deniz Merk~ Satınalm a Komisyonundan: 
1-Tahmtn edilen bedell 4-8.000 Ura olan 200 ton kaim Benzinin kapn

b zarfia milnakasası :s-ıı.oss tart hine ra.cıthyan paurteıd gijnü saat H 

de vekA.let binasında müteşekkil konı ls7onuıı.uzdA icra edilecektir. 
2 - 240 kuruş bedel ile şartname sini almak :lsUyenlerin her gün komis. 

• 
ı-ona milrat'aatlan. 

8 - Münakasaya gtnnek ısttyenl erfn de bent gftn mftnıJ1uuıa. saatinden 
bfr suat evveline kadar 8600 Ura ilk teminat ve kanuni beJgelcrfnJ havi 
kli(>rı lı tckllt znl'llnl'ml makbuz muk ahili komisyona vermeleri. l'ostadP 
olacak gecikmeler kabul edilmez. (4720) (8244:) 

• *. 
1 - Tahmin edi1en bedeli 23145 lira em kuruş olan 119000 kilo pirinç 17·11·938 

tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 de kapalı zarf usulile alınmak üzere ek· 

siltmeye konulmuştur. 
2 - Muvakakt teminatı 1735 lira 92 kuruş olup şartnamesi komisyondan her 

rOn param olarak alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2i90 sa}•th kanunun tarifatı dahilinde tanzim edeceklPri kapalı 

teklif mektup!arını en geı; belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpa· 
pda bulunan komisyon başkanlıitJna vermeleri. (7968) 

Siyasal Btl~iler ()k uiuna ahnacak doçent 
ve es:stanl8 rın seçme şartları 

Siyasal Bilgiler okuluna üç doçent, ü~ asistan alınacaktır. Doçe:ıtlerin 
maaşı baremin altıncı derecesi olan ye-tmiş liraya kadardır. A.!ıh•tanlara ba 
remin onuncu derecesi olan otuz beş lira üz.>t-fnden maao verilecektir. 

Doçentler aşağıdaki ilim braneları lcb alınacaktır. 
1 - Amme hukuku 
2 Hususi hukuk 
3 fktısat ve maliye 
Astistanlar aşağıdaki ilim branşları için almacaktır. 
l - Sosyoloji 
2 - Tarih ve coğrafya 
3 - tktısat ve ma!lye 
DoGent olmak için aşa~tdaki şartla. n haiz olmak tbnndll': 
al Sf_,r.rsa! Bilgiler okulundan ve Universite fakUltelerinden veya ecnebi 

memleketlerde bunlaM\ muadil bir mU essesedcn mezu:ı olmak. 
b) Doçent tayin olunacak branşa ait btr eseri bulunmak, (Bu eser bası!· 

mıı, veva basrlmıımr~ otabflfr. 
c) Bir ecnebi dilini çok iyi bildiği tahsil vealkalanndan anlafılmak veya 

okulda yapılacak imtihanla sabit olmak. 
d) Talimatnamesi oairesinde yapılacak habilita.syo:ı lmtlhanmı başarmak 
Bu şartlar dairesinde doçentliğe talip olanların lklnclteşrfnin sonuna ka • 

dar hat tercümelerini gösterir birer is Uda Ue direktörlüğe milracaatları lazım 
dır. Habilitıtsyon lmtihant birincik~nu :ıun ilk h"füumıda yaptlacakttr. Asis. 
tan olabilmek kin asağrda yazıh ışart tar lbımdır. 

a) Siy'.lsa ı Bil ı;iler okulundan ve U niversite fakUltelt"rlnden veya ecnebi 
memleketlerde buna mııadil müesseselerden mezun olmak ve ecnebi dillerin· 

den birf::ıl l~yıkile bilmek. 
b) Ta limatnamesi dair~sinde açılacak imtlhaııdll munN1tk olmak. 
"İmtihanın icra şeklini talipler mil esseseden i"iğrene.b

1

ltrler ... 
imtihan birlncikfı.nunun besbri, ttl tmcr, yedinci ~nlerhııie yapılacaktır 

Taliplerin hal tercUmclerini gösterir bir istida ile ikindteşrin eonu::la kadaı 
okul d irektörlüğüne mfuacaatları la7.ımdır. (45<1-5) (79361 

TALilllii%LiillLEIH 
~ARSI 

CILiill SiPER 

• •• 
33. Tümen birlikleri için 15000 ki1 'J 

ıspanak 30 bin kilo lahana 30 bin kilo 
pırasa ı:1atın almacağında....ı açık eksilt.. 
me ile ihalesi ao ikincitcşri:ı 938 çar
şamba günü saat 10.30 da yapılacak. 
tır.Muhammen tutarları ısranağın 975 
lira lahananın 1275, pıra~~nın 1:.i50 
liradır. Hepsinin ilk teminatı 270 Ji. 
radır. Şa rt:ı amesi !ıer gUn komisyon. 
da görülebilir. 

lstek1ilerinin ilk teminat makbuzu 
veya mektuplarile 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 maddelerinde yazılı vesika. 
lıırile beraber belli gün ve saatte Fm· 
dıklıda komutanhk satınalma ko. 
misyonuna gelmeleri. (8299) 

••• 
Çatalca mUstahkem mevki komu. 

ta.:ıhğınıi bağlı birlikleri için 6200 Jd. 
lo ıspanak 5900 kilo lahana 7500 kilo 
pırasa satın alınacaktır. Açık eksilt.. 
me ile ihalesi 30 ikinciteşrin 938 çar. 
şamba giinli saat 11 de yapılacaktır. 
Mu!ıammeıı tutarları ıspanağın 43-t 
lira lahana 265 lira 50 kur;ş . pırasa· 
nın 356 lira 25 kuruştur. H~psi:ıin ilk 
temmntı 80 liradır. 

isteklilerinin ilk teminat makbuzu 
veya mektuplarile beraber belli g1Jı; 

ve saatte Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (8300) 

• • • 

. ' 1 1 Ki . 'iN t:; tKr:ctTEŞR~ 'J O 

l~alıa VeKciletinden 
.. Sıvaa - Erzurum lulttmm 676 m cı kilometresinde yapılacak blr 

k~gı: açrk tunel ile 656 mcı kilometresinde bir ve 550 + 667 67L 674 
CÜ kılometrelerde Uç amele barakası ve 720 inci kil tr ı ' · ~ be d t ·· .

1
.. ome e erdekı kop 

ş a e goz ı avesi kapalı zarf usuli te mUnakıı.saya konulmuştur. 
1 - Münakasa 28-11-938 tarihi :ı.e tesadüf eden pazartes· ·· tı 

on beşte veMletlmiz demiryollar inşa at dairesindeki ·· k 
1 
~ odasında yapılacaktır. mun~ asa omisy 

. 2 - Bu i~lerin heyeti umumi yesin in muhammen bedeli yuz" d •~M u 
lıradır. o~a.n ç 

3 - Muvakkat te~i~at miktan o:ı bin dokuz yüz liradır. 
4 - Mukavele pro1es1, eksiltme şartnamesi, b:ıyındırlık işleri 1 

ea~esi. f~n~i §artname, köpril projesi açık tilnel mnktaı, dör~ adet~;:: ş 
el ve vahıdı kıyasi fiyat cetvelinden i'Jaret bir takım mUn k kı pd .. ıt . . a asa evra 0 
yuz a ~rş beş kuruş mukabılınde dem iryollan i:ışaat dairesinden tedarik 
lunabilır. 

. 5 ~ Taliplerin ~lr defa.da en az y11z bin liralık bir yol ve but im 
dıfer .einf mliteahhıt sıfatile yapmış olmalan §arttır. ya ş 

6 - Bu işe girmek lstlyenler, referans ve diğer vesikalarmı b. ı tfd 
ba~ltyarak mUnakas~ taribi.nden en az sekiz g\b evvel vekalete ~rr:ek 
retıle bu ı., fçfn ehhyet vesıkası isti yecek \•e bu ehliyet vesikalarını mil 
kıı.sa ko.mis~onuna ibraz edeceklerdir. Ehliyet vesikası için münakasa tarih 
den sekız giln evvel yapılmıyan müracaatlar nazarı itibara altnmıyacakt 

1 - Mi.bakasaya iştirak edecek!er 2490 numaralı arttırma eks'ltm 
lhal~ kanunu mucibince ibrazına mecbur olduktan evrak ve vesaiki 

1 
ek 

temm<!tlarmr ve fivat teklüinl havi kapalı ve milhUrlü __ _.. muva k . · ~uannı mez 
.anu...,un ve eksıltme şartnamesbin tarifatı dairesinde hazırlanarak 28-11 

9J8 tarihinde. saat on dörde kadar numnıılı makbuz mukabilinde demiryoll 
inşaat dairesı münakasa komisyonu reisliği:ıe teslim etmeleri l" dır 

< 428 ı rn2s1) azım • 

Senelik muhammen kirası 60 Ura olan Beykozda Şahinkaya kağm 
2 num~ralı dillı:kA.n teslim tarihinden itibaren 939 maYıs soouna k:ar 
ya venlmek üzere açık artttrmaya konulmuştur. 

Şartnamesi levazım miidürlüğlindcn görUlebillr. istekliler 4 lira. 50 
~l~k ilk teminat m~kbuz veya mek tubi1e beraber 28-11-938 p 
gunu saat 14.30 da daımi encümende bulunmalıdırlar. (B) (8297) 

• • • Muhammen bedeli tık teminat 
Mezarlıklar mUdUrlüğilne bir tane ser-
vis otomobili 2300 ı 72.50 
Nafıa müdürlüğüne bir ta:ıe kamyon 2300 172.50 

Yukarda muhammen bedelleri yaz.ılı otol'}'lobil ve kamyon ayn ayrı a 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri levazım mildilr!Uğilnde görülebilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve hizalarmda gösterilen 
teminat makbuz veya mektubile beraber 21-11-938 pazartesi gü.:ıü saat 
buçukta daimi encümende bulunm.alıd ırlar. (B) (8119) 

• • • 
Beher metre murabbama 2 lira !50 kuruş bedel tahmin edilen Akse.ray 

gm yerfnde Muratpqa mahaJJesinJn Selçuk cam.il çıkmazı sokağında 3 m 
Bursa askerf hastanen1n fizik te- re yüzlü 15 metre murabbaı çıkmaz 80 kak parçası satılmak üzere açık elm 

davi şubesi için lüzumu olan 14 çeşit meye konulmuştur. Şartnamesi levazım mUdUrlUğUnde görillebilfr. 
!!At ve edevat satın alınacaktır . .A r r'- İstekliler 2 lira 81 kuruşluk ilk temnat makbuz veya mektubile l>era 
eksiltme ile ihafesi 26 Birincikan ı. ı. 21-11-938 puartesi gUnU saat 14 buçukta dalın! encümende bulunmalı 
9a8 pazartesi günil saat 14 de yapıla. 2ar. (8l16) ~~M~~m~~~~ı~sıL --.-.--.-----.t---R---k--.-.--1-.-.----.------~ radır. tlk teminatı 229 liradll'. tstekll· UnlVefSI 0 e tor ugünden : 
lerinin ilk teml:ıat makbuzu veya mek Tıp fakültesi adıt tıp, göz ikinci hariciye, doğum ve kadm, kulak, 
tuplarile 2490 ı::ayıh kanunun 2, 3 burun asistan. lıklan açıktır. İstiyenlerln fakülte deka:ılıgmv a müracaatı 
mad·.l.· lerinde yazılı vesikalarile bera. 
ber ihale giinil val\tf ınuayyeninde Fm (8391) 

~~~!:;~:~~=~~1~8;~;1;aıma komıs. inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi Miktarı 

Fatih icra MemıırlulJundan: 

Ma7.lıımun Mnhmuttan ıılııenfı olan me
balığın lemini için ipotekli bulunan Sul
lanlıumnmı Molln:ışkt mahallesinin Paşa. 
h:ınıaını sokak eski 28/ 34 yeni 34 numaralı 
evin J6 da Oç hlı;~C' ı;alıibi Fahrinin ika
nıelgiıhı meı;-hul olclıı~ıındnn narzkOr ı;ıayri 
menkuliln rn ela on üç hi~ııe~lnin dört yfü 
virmi yedi lirn tıerlC'lle alırı Ma7lume 9-11-
938 tarihinde kal'J lhnle~fne knrar verildi

~ınılt.>11 keytıyctln 15 Ftün müddetle Hônen 
lelıliiUne icra lıiıkiıııllı'tince karar verlldiRi 
i!An olunur. (V. P. 2790) 

lıtanbnl ·' üncü icra Memurlu4undan: 

"5500 A., 36.600 M3 

Muhammen Be. 
Beheri Tutarı 

L. K. L. K. 

% 7,5 
teminatı 

L. K. 

123.52 

Eksiltnı 

saati 

lf. 

Pılukaıfıfema Bo!tazlçlnıfe Emirg~n Mu-
vakkııhane cndde•inde 58 numar~ı hane- ~~~~~~~~~~~-~~~~~~--~-~-~--~~~ 
de mukim iken halen ikametgiihı meçhul 
bulunan Fatrıııı Hııh<;nra. 

Dalıo e ıtlnln (l n i reın i z ln 3lV2531 numara
ya muk:ın·et <fos) as iyle zimmetini.ı:de ala
caı:tı olan ik " lı i ıı liranın nına faiz ve m·ıı:a

rifi tolısi! lınk~ın'ı.a :ık~lı lnize rapı.11ş ol
t.lııAu ~ n kılı:ı tı ı crıı ıye fiTcrine icap eden 
rnı·rnsıınl knııtııı ivC' tek!'nımüliiaii mlileııkıp 
alııcaklının tnlelıiyle F.mn\yet Snndığındıı 

me,·cııt 2:l201 hcsııbınn kayıtlı mevdıınlı

nızdn.n 215 lirıı 28 kuruşun hnriz edildıı'U 
mezkur ~ıınd ık idarrsi nrlı>n bildirilmiş oı. I 
~a!.ınn \"e . tarnfınızn tehlıği muktezi 103 1 
ılıh.ır•nır. ıknnıelgıilıı hn:ııranız rne"l uı · . 1 
t
. ı · ı . ~ ı ı)e-
ı ı ı ıarı} le ıl rı n cn tchliği lnk:ırriir et , · 

1 
· • ' ı11e- 1 

s :ne ıııe ıı ı bu lıu~ııst:ı bir dıyerr"· 1 
1 

•• •• 
1
• c;ın ı var-

sa arıı~: ı :ınılıın itilıarrn üç gün 7.aı fın ıfa 
ıJn ırCTI'l7t. lıtlıfirmc>n(z fıClRn Ye k r· 

1 • "I l C)' 1) el 
me1 rnr ı 1 •nr varakn.., ıııın tarnr . . • ' • ınıza tcblı~ı 
nınkıııııın:ı !.ııım cılınnk üzer .1 .. olunur. (V. P. 2687) • e ı .. nen tebliğ 

Z AY 1 
Avıfın nrıa okulıınctnn ıılıfılfım ş:ıh:utf't-

Rl'y<>{jl11 1 lnrl Sllllı 1/ukuk Hdkimlt.ıı:ı 
dffl: u~ 

. Fıı~ılın tsı n nhtılıf:ı Seh:zedebaşınrla Turan 
tıy:ıtro~un ılo Ar!İ<il ve $ehzndf'başında tR 
~tart .Sehitlrr rnılıle'iincle 2.f numarndu 
ı 1 ırkıı ve Mehmet nleylılerine aı;tıllı ctok-
ıınn 'iek' r ~ • 17. ırn nlnrnk cta\'!l'iının ~nri dnnı,. 
maııı ıııtaııı nıla : Müride! ııenet vererek da
vasını ta!l>ıknl!ıı hbrıt e<le<'eı!inl ııöylemiş 
ve nıııhkf•mrre miid<lealcyhlerlo lkamel
ı:tfıhlnrının nıeı:hullye!inr nıehni gıyap ke
r.ı~l:ırıııın on heş ı::ün nıiidrlelle ilanen t eh
lliııne kArnr verilmiş olılut!undnn muhn. 
keme g(inO olan 2!-11 -038 ııııal lO d:ı blr.-
7'at veya ~lh·ekAle mnhk<'meye gelmt'ni7. 
nıuenı l'lclı gıyaı, kararı ınııkomıne kaim 
olmak ÜZ<"re ilan olnnnr. (V. P. 2791) 

Fatih Sallı icrasından: 

Mecur Mehmet All tarafından mftııtecl 
Mukıırldes hokkındn Fenerde Tevfikl Ca 
fer mnhnllesinde Cerrah sokaltında 1l na 
maralı hanenin konturat mllddetlnln hlta 
mına mehni tohliyes ini talep eyJemiş, mb 

lt'clr Muknrlıfe~e tahliye emri gônderilmlı 
he rle meruru terk ile hlr semti meçhul• 
giıtilti miihn~irin mt>şruha!ından anlaşıldı· 
Jtınılan 1!> ~!in mfidılclle llAnen tebliRat le< 
ra>1ına kurar Terllm i ştlr. Tarihi llAndall 
il lbııren m<"1knr m fülclet 7.arrındn müstecir 
ıın)ri menkulü ı ııtıliye ve lesl l ın etmedill 

V<')n k i rıı nın hitı iğine veya u1arlıltına dah' 
bir ilirn7.ı var~n ve Ş{ene bu mlidrlet zarfın. 
de isliclıı ile veye şifııhen icrn dairesine 

Be#klaş icra Memurluğundan: bildirmeıflj:!i lnkrflrrle gayri menkul ıorlı 
talıli)e erlileccği llAn ve tebliğ olunur. 

~rçtan. dolayı tahtı hacze alınıp paraya (V. P. 2793) 
çevnlrnesıne kıırıır verilen bir a<let 1933 --------------.....ı 
modelli raıt:ro ,.e gramofon ve 40 adet muh-

telif plAk 22-11-938 teri hine mll~adif çar-
amhn 'ln 

ci artırma :nıreliyle 13-12-938 tarlhlq 
mıı~ndif f{ilnil ayni sealle en çok artırt. 
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Cinsi 

Elektrik motörü 
Elektrik motörü 

Muhammen bedeli 
Mikta.n · Beheri Tutan 

22 adet 
5 adet 

Lira K. Lira K. 
70.- 1540.-

200.- 1000.-

Muvakkat Eksiltmenin 
teminat 

L. K. Şekli Saati 
115.50 Açık eksilt. 14.-

75.- pazarlık 14:.30 

I - tdaremizi:ı İzmir tütün fahri kası sigara makineleri için 22 adet elek. 
trlk motörü ile taahhüdünü ifa etmiyen müteahhit hesabına Cibali Tütün fab· 
rikası için beş adet redüksiyonlu elektrik motörü şartnameleri mucibince ve 
hizalarında yazılı usullerle ayn ayn sa tın almacaktrr. 

Il - Muhammen bedellerile muvakkat temi::ıatlan hizalarında gösteril· 
mlftir. 

m - Eksiltme 9-12-938 tarihine rastlıyan cuma gUnU hizalarında yazılı 
saatlerde Kaba taşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü g~en şubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız fe:ınt teklif ve kata· 

loflarmı eksiltme gününden bir hafta. evveline kadar inhisarlar umum müdür. 
lUğtl tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muta
za.nunm vesika almalan li.zımdır. 

VI - lsteklileri:ı eksiltme için tayin edilen gUn ve saatlerde yilzde 7,5 gü. 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(7856) 

Cinsi 

• • • 
nı Muhammen ~. 

Miktarı Beheri Tutarı 
Lira K. Lira K. 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

Kıymı bıçağı 2500 Ad. 4.79 11975.- Sif 898.- KapalI zarf 15.-
Bakalit 2 M2 20 m/m 
Bakalit 2 M2 25 m/m 
Bakalit 2 M2 30 m/m 380kilo 5.50 2090.-A.:J.Tes156.75 Açık Ek. 15.30 -----Bakalit 2 M2 35 m/m 10 met.2 
Bakaljt 2 M.2 40 m/m 

Kuge klğıdı 120 adet ıı.- 1320.-Sif 99.- Açık Ek. 16.-
. 

I - Şartnameleri, resim ve nümun3leri m•1cibince satm alınacak 2500 adet 
kıymı bıçağı 380 kilo Bakalit ve 120 adet bobin kU§e k~dı hizalannda ya· 

zılr usuııerle eksiltmeye konmuştur. 

fi - Muhammen bedellerile muva.itkat teminatlan hizalarında gösterll:ÔU§
llr. 

M - Eksiltme 17-1L938 tarlhl:ıe rastlıyan perşembe günü hizalarmda 
JllZlJ saatlerde Kaba.taşta levazım ve mubayaat gubesindeki alını komisyonun 
da fapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gUn parasız olarak sözll geçen şubeden alınabileceği 

rfbl kıyım bıçağr:ım resmi Bakalit ve kuşe kağıdı numuneleri de görülebilir. 

V - Açık eksiltmeye l§tirak etmek lstiyenlerin tayin edilen glin ve saat. 
ldd komisyona gelmeleri. Kapalı a rf eksiltmesine iştirak etmek istiyenl?· 

rlD. de milhürlU teklif mektubunu kmu nl vesaiki ile yüzde 7,5 güvenme paruı 
• makbuzu veya bankş. teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflan· 

m eksiltme günü en geç saat 14.30 a ka dar yukarda adı geçen alım komisyonu 
Baıkanlıima makbuz mukabilinde ver meleri ilin olunur. (7949) 

• • • 
Muhammen bedeli Muvakkat Eksilt-

Cinsi Miktan Beheri Tutarı teminatı me saati 
L. K. L. K. L. K. 

Elektrik motörU 14 adet 40.- 560.- 42.- 15,30 
rıre.u el traktörU 1 adet 750.- 56.25 16.-

1 - İdaremizin İzmir tütün fabrikası s:gara paket makineleri için 14 a
det elektrik motörü ile Maltepe enstitü sil için 1 adet f irezeli el traktörü şart
nameleri mucibbce ve ayn ayn pazarlık usuJile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminattan hizalarında gösteril. 
mittir. 

m - Eksiltme 5-12-938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizalarında 
ya.zıh Pf!.8.tlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonun 
da yapılacaktır. 

JV - Şartnameler para.sız olarak hergil:ı sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız teklif ve kataloklarını 

eksiltme gününden Uç gün evveline kadar inhisarlar umum müdürlüğü tütün 
fabrikalar şubesine vermeleri l!zımdır. 

VI - İ!teklilerin eksiltme için tayin edile::ı gUn ve saatlerde yüzde 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen konisyona gelmeleri ilin olu· 
nur. (7701) 

• • • 
1 - idaremizin Çan.kın tuzlasında plim ve şartnamesi mucibince yaptı. 

nlacak varagele tesisatile mubayaa olunacak dekovil malzemesi kapalı zarf 
usulile eksiltmeye ko:ımuştur. 

il - Tesisata ait malzemenin sif Zonguldak teslimi ve mahalline monta· 
jm yapılması, muhammen bedeli 13500 lira ve muvakkat teminatı 1012.50 li. 
radır. 

ın - Eksiltme 5-12-938 tarJhine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de mı. 
bataqta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyo:ıunda yapılacaktır. 

iV - Plan ve şartnameler parasız olarak her gOn sözü geçen şubeden a. 
lmabilir. 

~OL.ANTS~ BAN~ 
UNi NV. 

l -r C. Z i R A A T c:S A N K A S 1 
Kunuuo taruıı: USH 

Sermayesi: ıoo.000.000 Ttlrk Llraa. 
Şube 'H ajana adedl: 263 ..... 

Zirai ve tlCArl her nevt bank• muameleleri 

Paıa biriktirenlere28,800lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf heaaplann.da 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4ı defa çekilecek kur'a lle aealıdakl 
plALa göre ikramiye dağıtılacaktır: 

' Adet ı.ooo Liralık 

4 •• 600 .. 
4 •• 250 • 

40 ,. 100 .. 
100 o 60 • 
120 • 40 • 
160 .. 20 • 

4.000 Lira 
2.000 .. 
ı.ooo .. 
4.000 .. 
6.000 .. 
4.800 • 
1.200 .. 

DlKXAT: Besaplarmdakl paralar bl.J' eene içinde IO Ura4an ap. 
ğı dttşmJyenlere ikramiye çıktığı takdJrde % 20 fazlas17le veril~ 

cektlr. 

Kur'alar senede 4ı defa. ı Eylnl, 1 BlrlnclkA.nun. 1 Mart ve 1 Ba
.ı:ı ran tarihlerinde cekllecektlr • 

Devlet Demiryolları ve Limanlar. 
işletme Umum idaresi ilanları 

Devlet Demiryollarma alınacak müfettit muavini mü· 
aabaka şartlan: 

Hareket müfettişi yetişmek Uzere milsabaka ile mtlfettlş muaTlnl almL 
caktır. Müsabaka şartları aşağıda yazılıdır. 

ı - lmtlhand& kazananlara 130 Ura aylık verilecek ve ataJ mıtddeU
nln hitamında müfettişliği tasdik edl tenlerin aylıklan 161 llra;va lblat olu. 
nacaktır. 

2 - Müsabaka· imtihanlarının yapılacağı mahaller, taliplerin adedine 
ı;-öre bUAhare tesblt edUecektlr. 

3 - Müfettiş muavini olabllmeklçln lAzmı olan evsaf ve ves&lkt 
A - Türk olmak. 
B - 40 yaşını geçmemiş olmak. 
C - Mühendis veya yüksek lktmat ve ticaret mektebi mtılt17e mektebi 

Hukuk veya Fen faktıltesl mezunu olmak • 
ç - İşletme merkezlerinde yapılacak sağlık muayenesinde faal hlzmet-

-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiil te çalışmağa mani bir hall olmamak. 
ı D - Askerlikte ilişiği bulunmama~ 

Askeri Fabrikalar 
ilan lan 

E - Fransızca, almanca. lngillzce ve ltalyanca lisanlarmdm blr1ne ya. 
kıt olmak tercih sebebidir. 

Mtlracaatname Ue birlikte ibraz edilecek vesaik, 
A - lstlda ve 6 adet vesika fotoğrafı. 

300 lira muhammen bedel ile bir B - Polisten tasdikli iyi durum kA.fıdı~ 
çift koşum beygiri satın alınacaktır. c - Nüfus ctlzdanı. 
lsteklllerln 18-11.938 cuma gtınU ç - Mektep diploması. 
Tophanede Salıpazarında Askeri fab D - Askerlik vesikası. 
rlkalar satın alma komisyonunda E - Maklna ile yazılmış kısa tercnmeyt hal varakan. 
saat 14 de 2490 sayılı kanunun iste- F _ Şimdiye kadar başka yerde çalışmışaa aldılı bonservis örnekleri. 
dlğl vesaikle birlikte o gün ve o sa. Bu vesikaları eksik olanlar ve mueyyen vakitte mtıracaat etme7enler 
atte komisyonda bulunmaları, şart. mUsabaka lmtihanma kabul edilmezler. 
name her gUn komisyonda görülebl. 4 - Müsabaka lmtlhanlan 28-11-938 tarihine mUsadif pazarteıl atı. 
lir. Yüzde 7,5 teminatı olan 22,5 11- nu yapılacaktır. Talipler yazılı vE>salkle en nihayet 20-11-~38 tarihine tL 
ranın her hangi bir malmUdürlllğü. dar Sirkeci, Haydarpaşa, tzmtr. Ankara, Afyon ve Adana işletme mtıdUrltık
ne yatırılacak makbuzla komisyona !erine müracaat etmiş ve sıbht muayenelerini yaptırmı, olmalıdırlar. 
müracaatları. (8105) 5 _ Milsabaka imtihanında riyaziye (Ali değll) memleketin lktiaL 

dl coğrafyası iktısat Türk ve Türkiye Tarihi umum! tarih ve coğrafya sonılL 
Mahkeme- . ~ . ··t k b"l türk d t Um tm1 AA1""--cak ve bıldigi dıle ve mu e a ı en çe en ere e yap al;Cl.Aı.u-. 

lstanbul Asliye 6 ncı Ilukuk 
sinden: 

Arşngül tarafından Samatya Yalı kena
rında Kumsal sokak 7 sayılı evde oturmak
ta ikeıı halen ikametgahı meçhul Yuvan a
leyhinde acılan nesep davasının icra kı
lınmakta olan tahkikatının 20-10-938 ta
rihli celsesine i15nen davet olunan mumai
leyh Yuvanın mezkur günde hazır bulun
mamasına binaen hakkında gıyap kararı 

ittihaz olunarak işbu gıyap kararının on 
beş gün müddetle ill\nı için tahkikatın 5-

6 - Staj müddeti: 12 ay 
1-2.3 üncü sınıf istasyon ve anbar larda 4 •• 
Hasılat servisinde. 2 ,1 

Baş müfettişlik kaleminde. 3 ,, 
MUfettlşllk kursunda ve imtihan. 3 ,, 
Müfottlş nezdinde. %f .. 

• • • 
Doktor alınacak 

12-938 pazartesi saat 9.30 a bırakılmış ve Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 
yazılan ihbarnamenin bir nüshasının da işletmelerde münhal bulunan kısım hekimliklerine, mecburi hizmete U.bl 
mahkeme clivanhnnesine talik kılınmı~ ol- olmıyan ve bu sene askerlik hizmetini bitirmiş olan geçlerden beş doktor alı • 
duğu tebliğ yerine geçmek üzere ilan olu- nacaktır. 

nur. (V. P. 2788) Bu doktorlara ayda 177 lira Ucret ve ikametleri için aynca lojman verile-

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fiatsız fenni teklifleri· -------------- cektir. Lojman bulufımayan yerlerde ev kirası verilir. Kısımları dahilinde ya
pacaklan vazife seyahatlerinde ayrıca harcirah da alırlar. nl p!i:ı ve detay resimlerini tetkik edilmek üzere ihale gününden en geç bir 

hafta evv~line kadar inhisarlar umum müdürlüğü tuz fen şubesine vermeleri 
v.e tekliflerinin kabulü:ıü mutazammm vesika almalan lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede yazılı 
tuz fen şubesinden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve yüzde 7.5 güvenme 
parası makbuzu veya ba.:ıka teminat mektubu!'ıı ihtiva edecek olan kapalı 
Al'fları eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon 
bqkanlığına makbuz mukabilinde vermesi llzın>dır. (7657) ' 

• • • 
1 - idaremizin Samsun fabrikası için şartnamesinde yazılı ebat ve evsaf. 

ta olmak üzere 1000 ~eke miklbı kereste pazarlık usulll ile satın alınacak· ..... 

Sahibi: ASIM US Talip olanların bir dilekçe ile Ankarada Zat İşleri Müdü.rlüğllne mtlraca· 
at etmeleri ilin olunur. (8242) 

ıı - Muhammen bedeli beher M::S - 1 a7.50 lira ve muvakkat temina'ı 

2812.50 liradır. 
m - Eksiltme 18-11-938 tarihine rasthyan cuma günü saat 14.30 da 

Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki ahm komisyo::ıundil yapınacak. 

tır. 

iV - Şartnameler 1.87 lira bedel mukabilinde sözii geçen şubeden alma. 
bilir. 

V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gUn ve saatte yfü.de 7 .5 güven 
me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

t;öz hekimi 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabqı 

caddesi No. 10 Urfa apt. 
Tel: 41553 


