
PER~EMBE 
17 Birinciteşrin 1938 Yd: 22 (3). S.11: 7482 - 1692 

Telgraf adrem: Kunın • Jıtanbul 
Telef: 2Hl.3 (Yan) 24370 (idare) 

Sayısı her yerde 
S kuruş 



2-KURUN 17 IKiNCITEŞRIN 193& 

lht cnn9' H r: 

Celal Bc.y r 
H jkümetine 

itimat 
ra au : Asın1 Us 

Bapekll Ocltu Bayar yeni kablne
nla programını Hüyuk .MiJlct MccU
siade balı cttJ ,.e Meclisin ittifak ile 
\"erilen UJınat luu-ııı·nu aldı. Bundan 
sonra hükUınct butun millet ile be
raber Atat.ürkün ccıınz.e törenine ait 
işlerle meşgul olncaktır. 

Atatürklln ida -e ı,;alın ındA yük c~ 
mmretle.rlndcn biri hı an tanwıak
takl kuvvetlJ goruşü ldJ. Bununla 00-
raber lsmet lnonu <;ekil itten suau-n 
hükümct reisliğini llay <JcJ:d Hu ·a. 
ra havale ettiği Z4lman bu intihabın 
laabeUnden şüphe edenler olmuştu. 

Goçlrdlğlm.lz bir senelik t~cı·übe bu 
tilrlil fÜphclcrtn asla yerinde olma
dılım glisterdJ. Uılilkls bu lntJhnbuı 
tok yerimle oldu{,"11 ehle c·11len mu· 
vaffakıyelli neticeler ile anln..-,ıldı. 

Geçen şubat sonlnrmd.R Atn~Ih·I .. iiu 
~lıl,rı b:ı~ladıl;t.nn &>nra hiikfı· 

met işi fe\'kalAde zorlaşmıştı. Bir ta 
raftan Büyük Şefin sıhhatiyle yakın. 
dan al&kadnr olınnk, diğer taraftan 
durmaksızın akan bfi) fik bir nehrin 
cereyanı gibi fasılasız bir surette tıı· 
Jışmalı icap eden memleket ihtlJ aç
Jarraı karşılıunıık lllzımı;:cliyord:.a. 

Dar CelAI Bayar bu J'Oldnkl zorluk· 
lara dlra7et ve metanetle goI,rüs gcr
()1. 

Dllhug Atatllrkfin yaz tatlll es
nasında lstanbula geldikten 'c hft • 

talık Arazı \'ahamct peyda ettikten 
aonra muhterem bllkfımct reisinin 
ajtradılJ zorluklar yalnız pro~mm 

dahlllnde takip edilen ı lere milnha
mr kalrnayordu. Zalim hastalığın 

baarladığl mili! felAketJn artık )ak
lapnakta olduğu anlnşıhncn ıncmle
ketln IMtlkbalJne alt mühim \'tlzite
ler de görünmeğe başlayordu. Bil>·lc 
bir vaziyette şaşırmamıak, ı,nra<lan ve 
haradan gelen mfisbct \'C m<'nfi ccre
)'&lllar ara81nda do~rnı yolu görfip bu 
fatikamett.e dcrnme<lcbilnıck yulisck 
bil' idare kablU) etiyle bernber bü)iik 
bil' netla fcragatlno ve fcdakArlıp 
ihtiyaç gösteriyordu. 

lşt.e Ba7 CclAl Bayar bu imtihan 
clevreslnl geıı:oktcn derin ta'kdirlerc 
Ye tebriklere llyık bir nıu\aftakıyet
le geçirdi. Onun fçin llfiyük l\lillN 

Mecllal AzalRn muhterem hükumet 
nblmhe ltlmAt kararını tam bir \ic
lan ecnebi zlyurctçl heyetlerle hü
d!r. 

Büyftk Öndcr'Jn cenaze mf'raslmln" 
gelince, nıubtelJf memleketlerden 
selen heyetler bu işe ynlnız. mllıt dc
ııı. bc7nelmllel bir nıntem mnhlJ etl
nt vcrmlşUr. Anlmrnya ~elecl'k o
tan ecnebi ziyaretçi heyetlerle hU
k m"tara mcla ynpıln<·nk tcmnslnrın 
11mnml siyaset bnkıınmdan ehcmmt-
7ct1 büyük olncnktJl". nnyiik l\tltlcı 
)f~Uslnln hük(ımete ltUfakla itimat 
karan vermesi bu ltlbnr1a cln c:ok ye
rbıde bir mlllf tezahür sayllnbtllr. 

Ank 4 rada 
YOksek lı1 hsll genç
Uğinln toplantı it 

Ankara. 16 (AA.) - Ankara yük. 
ae1

- tahsJ tale!>czi bugün öğleden sema 
Ulua ?ııleydanındaki Zafer abidesi etra. 
fmda toplanarak AtatürkUn muk~ddes 
hatırasını taziz eylemiıler ve abiı:eye 
stlen.k kcymuılardır. 

ihtifale bir afızdan okunan lstiklfil 
J.!arıfyle başlanmıı ve iki dakika sil· 
kGt ec:lilmittir. Müteakiben bir genç 
tarafmdan AtatUrkUn ge:ıçliğe h:tabe. 
ai okunmuı ve onu yüksek Ziraat Ens

tltlllerinden, Hukuk fal: .. ltcsindcn, 
Ciui terbiye enstitüsiınd::n, tarih • dil • 
cofrafya fakUltelerinde:ı ve sıyo:.xıl o
kUldan birer gencin hitabeti t .. !·ip et. 
mı1u. 

thtifale meydanı dolduran on binler
ce ;enç halkın da İitlralciyle and"çile. 
rek nL"ıayet verilmiştir, 

Baıvekil Cc111 Ilayar ve V cl:il!rrimiz 
de ihtifal mahalline gclm':1er ve tOP
ıantınm sonuna kadar hazır bulunmuş· 
!ardır. 

' 

cliste dün Cel M 1 
ittifakla itimat 

Celili Bayarın beyanatı 

avar kabinesir~e ,,, 

beyan edi.ldi 
eclis kürsüsünde 

<cHdt ici siyasE.tımizde ce jişe:.cek 
hiçbir şey o~,tut» 

Atatüı k 'ü un ufmıy -'cağız. Millet 
uğı unda azimle yürüyeceğiz 

An1:ara, 16 ( A.A.) - B. M. Mecli8i 
bugün Roi.8 Abdülhalik Rendanuı 00,,. 
kanlığında toplanını~ va celsenin ~ 
masını mütealap Ba§OOkil Celel Bayar 
kürsüye g-0lcrek §1' bcymıa:ta bu1ux.. 
muştur: 

Sayın arkadaşlar, 

İkinci Cumhurreisimiz ismet lnöntl. 
nUn itimatlarına mP .. h~ olarak, Baş· 
vekalete tayi:ı edilciim. Kendi~erine 

takdim eylediğim heyeti vekile azala. 
nnın isimlerini havi listeyi lutfen tas
vip buyurdular. 

Teşkilatı e.qnsiye kanununun hUkUm 
lerine göre. sizin de itlmadmıza maz.. 
har olmak ~erefinl kaza:11rsam, VL 

zlfeme devam edeceğim. (Şiddetli al· 
kışlar). 

Resmt bir lisanla bu m:ıruzatmn 

bildirirken. lr.kılabm ve Atatnrk reji. 
minin en milıntaz bir siması ve TUrk 
milletinin bilyUk evlMı olan. lkl:ıcl 
reisimiz tnönUnUn, Cumhurreislik dev 
rlnin, ml1letlmiz i;in mUteyemmen ve 
mesut o1ması:n temeıuıl ederim. buna 
~1hsen emin oldu~mu ifade eylerim. 
(Bravo sesleri, ~Urekll ve şiddetli al
kı;,lar). 

Arkadaşlar, 

Mil'etlert:ı tarihi, acı. tath bir ~!t 
ıstıraplarla doludur. Bugün bla lnkL 
lflp tarihimizin, en ncı ve fakat en 6. 
nem!i bir devrini yn~ıyonız: Aziz var· 
hı;nı her kuvvetin fevkinde telbkl 
ettiğimiz ve öyle oldul?una da lna':ldL 
ğmıız ~f!mizi kaybettik. ~efin haya
tında Tilrk milleti nacııJ vekvUcut 0 1a. 
rak. tek bir kalp gibi O'nun eevglsi. 
dP blrtr.!;micse, ma~mint de ayni BU· 

rette. tek bir kalp halinde tutuyor ve 
rstırnbile a~lıyor. 

Denilebilir ki. ~•rndlvc kadar bfc;bfr 
kb.,e hnkkı:ıda bu kadar vatanşUmul 
bu kndar Alem5Umul bir acı duyulma.. 
mıştır. Kendi nıhumuzda bu acıyı 
hfs0edivor ve kalblmiztn kanadı~nı 
duvuvonı~ Ti'rlt mill"ti e-ibi ve!ak!\r 
bUvUk bir mflletin, kendisine bin bir 
mahnımlvet ir.erislnde. en bUyük mu
vaffalw·e+terl temin etmiş ola:ı bUyiik 
bir evl'\dı hnkkmda bac;ka tUrltl ha. 
re'cet etm0 c:ine esasen imk~n yoktur. 
{Bravo !!esleri. silre'cli allnş'ar). 

Atatllr1<. bize, yaralı bir vatan kur. 
tardı. Atatürk, bu yaralı vatanı, içe. 
ri~lnf asırlardnnberl sinmf!J olan hu. 
rrf'-'1 rdcı. t>(eanelerd 0 n, bfr ~'um \•l 
hf ftt-1.,1 .... ~Pn ton""'""""' tprnf'7Hvf'rek. 
kuV\·etll hir rf'ilm de kurtaran. me!!ut 
ve rıı"reffeb bir hn'de. b'ze ba.ınRla
dı (1>.rAvo gpcılerJ ''e sl'""'~n alk1 .. 1s-rl. 

Tür dh enc'1t b'r tahJi1·~ve. dt'r:ll • 
vor ~cıyn1rlt~ :rarrıa:rna.. imıfodına kn~a. 

nı1<. fe1~t·pt•"n b'n lrnrtqroı. 7-"v<t. 
b•ıı...,,ıı~ f .. H'-'AH..,rort ''P. ('hıı>-i "'"ıJ~et 

vntanrmr'tl T" rk J'('v U fstll·l~Ii al 
trnda rh"'!l.tmak im1>:~nmr buldu ve 
VE'rtJi. (Bravo sesleri, şiddetli alkış. 
lar.) 

Atatürka kdmU bfr fMGft di~ 
de aeı'1yona 

AtatUrk sadece bize vatani hizmet
ler ifa etti~ için sevmiyoruz. Ayni za.. 
manda, tam mana!!le klmil bir insan 
o!du~ fçln de sevlvonız. (Şiddetli al. 
kı~ınr. bravo sesleri). 

Atatürk, vefak~rdı. mUtev&31 idi. 
herltesın hakkını yerinde verirdi. (Çok 
gUzcl ııe"lern. 

Arkadnqlar. 
Aht r'dlı h~""tı ,,.e mazisi baklnn· 

d'.l. e .. z töylemc~ kısa bir cel2ev stğ. 
d·rMa'c C!'l m'~"':lll olan bir lc;tlr. Yal
nız mU0=ı.:ıd"nlz1e c:o't eevdi3'1 ve ~ok 
gtivendirrl, BilyUk Mi'letinfn iradesini 
tem<Jil eden bu kUr!Uden O'nu:ı ma. 
nevJyetine hitap ederek diyorum ki: 

Her Tilrkiln Atatürkil sevmesi 
milli ödevidir. 

Atatilrk. 

Seni sevmek, tebcil <tmek, her Türk 
vatanseverınin milli ödevi, ve nrunus 
borcudur. (Şiddetli alkıı;ılar ve cravo 
sesleri). 

Aziz arkadaşlarım, 

Ke::dislni methetmek ve ihtiras gös. 
termek, :çtimai bayatta bir nakise o 
larak kabul edilmiştir ve hiç şUphe.. 
sizdir ki, bu öyledir. Fakat, ben size 
iftiharımızı ve ihtirasımızı f>ı"U dakika
da i!ade etmekten çekinmiyeceğim: 

Benimle beraber heyeti \'ekileyi teş. 
kil eden arkadaşlarımın ihtilalin ve 
inkıllbın tl tık gilnll:ıdenbcri büyUk 
ve ebedt Şefimiun hayata gözUnü yum 
duğu dakikaya kadar, izinde ve peşin. 
de. yolunda şuurla yll!ildUk. bu, bizim 
ebedi lftlhanmızdır. (Şiddetli alkı3 

lar ve bravo sesleri). 
Hic; şilphe yok ki. bUyUk Türk mil. 

!etinin seciyesine ve karakterine uy. 
gun olarak vllcude getirdiği ve bize 
hediye ettiği rejimi, korumak hak • 
kındaki ihtlrasmıız, ölçüsUdür. (Bra
vo. bravo !!eSleri). 
Arkadaşlar, 

Teşkil!tı esasiye hOkllmlerlne g5· 
re. sizin itimadınızı kazaıunak için, 
hllk!ımetin progranu::ıı size arzctmek 
fktıza eder. 

Benim bu mebhasta fazla eaznm 
yqktur. 

Geçen sene U'ltf en tasvibinize lktl • 
ran eden programımızın şimdiye ka
dar yapılmış o!an kısımlnrında:ı maa. 
dasını yUrlltmek, az!m ve kararında.. 
yız. (Alkış:ar ve muvaffakıyet nida· 
ları). 

Partinın programı bt.....ım rehbe. 
tim izdir 

Ayni zamanda. bize daima haklkf 
yolu gösteren ve kinde milleti:ı nur
lu iradesi okunan Cumhuriyet Halk 
Partisinin programı da bizim rehbe. 
rfmlzdir. (Bravo Be!lerl), 
Arkadaşlarım, 

Herhangi bir hOkO.ı:ıet i~fn muvaf. 
f ak1yet Amili olarnk, birinci derecede 
gözönUnde bu1u:-durulması Jnzrmgelcn 
bir hakikat vardır: Milletin hakiki dil 
enncesl. 

Biz mllJctf mf zln ~ an fı-fn dil~nce 
terini eu suretle hullsa ediyoruz: Mil. 
letlmtı, on beş eenede:ıberi tecrUbc e
dilen Kemalizm reiimlnin kendisine 
verdl~i huzur ve 80k!ın kertsfnde ~ 
lr!ln'!'lllk ve knvvetlenmek istiyor. (SU. 
rek11 ııl!n!'!lar). 

Millf htırtutlnr d"""lndE' mesut ol· 
m:t1< emell-:-deifr. <Brıı\•o Pc~1nn. 

Rfzhn hnrlct sfvaeeHrnf?;rl,.tct: Da. 
hH.'1e sulh, J.sı'"'"te s111ı, d!h•tunınun 
ff•,,test. enc-r k hıı snret1 .. tef'"ir oh'"ll· 
bflfl". " 11"''U, 7"'

1'"tten f1'"1"li;'r ve 'BU. 
vf•lr ~ .. , t-ırnftndan ifade edilmiştir 
( 11m:ılarl. 

MP rut f .. tf1•r n. bıı rn t,..mli Pllnle. 
rlm••-le. mil1e~fn hP"l'tf ıırnıımh·eo; ... "~ 
t""P11f ~"n terq~i•H~ 1""1•h~f "Za et"' ek 
ern"''..,,lz tımıdrr. H"H.stfr ve ~ok kuv· 
vetıirlfr. (Bravo sesleri ve çok sUrek?f 
anm~lar). 

Reilmfn h"""'an Ti'rk camlasma 
rlahıı olan b"A fcıtfcına her ferdin hu. 
ltıılr"""· tnınhretiııl ve m• o~va.t .. :ıı te
knf'J't'l ,,..,.....,,_..,.-11,.. v"''1tını.,_.,..,,1'.,1"1 te. 
l•nf'f"Uif ,. ltT,,~-ı. l-n'-'''1 , ... +",,;:ı.,.,1 .,rrn 
41""''ll11 hfr s ıre t"' h., 1( nrrıt ft';:.,.,,t,,..,., 
h''l!1

!"11 irin en m\'ınuı..ı,...,. h'r vazifedir. 
(~-""'\ cıe"l,.,.l VP ,.11 .... 1.,,.), 

Millet tıprunda azlmle yllrilycceğiz 
Aziz arknda~'arım, 
Size programmım:ı harfiyen ve ol. 

du~ gibi tatbik olunnc:ı 1mı söylor • 
ken, harici slvasctimize de bir nebze 
temcı.s etmek ibtlyacmı duvuyonım. 

Harici siyasetimizde de7irecck hic , - :; 

bir eey yoktur. Anlqmalarnnıza, dost· 

hw.tı Jltr Cayar nuKU11ıeC1111u ı"'ra
; tından sitayişle bahsettiler 

Ankara. 16 (A.A.) - BUyUk Mil
lot Mccllslnln bugUnkU toplantısında 
.Baş.eldi CeHU Bayarın nutkunu mu. 
tealap muhtelit hatipler sör. alnııo
lardır. llk olarak kUrsUye gelen Ha
m Mente,,,e: 

.. tecssuı·um çok bUyUktUr. Hcyo
cana dt!şerck sl>zUn inslcanımı kay
betmekten korku) orum" diyerek söze 
başlamış \'e demiştir ki: 

Ccl ı.I Bayara açık ve tam itimadı
mı vcı·lyoruw. Ne için? O mevkii fk
Uda.·'.l gelir gelmez beynelmilel Şe· 
rnltin rnnhm·ıl oldu{;u endişeler kar
şısında bUtı;-c lwkdnları ile mukayyet 
olmıynrak hazinenin beynelmilel Vt! 

dahili pazarlarda kredisini azami U
Ullze ederek vaziyetin lcabelllrdli;t 
get.iş ve fe., kalO.de tedbirleri almak
la tcreddUt etlllemfş ve bu yolda bU
y1lk cesaret göstermiştir. lnglltere
de 16 milyonluk bir mal kredisi te
min et· iş, huna 80 milyonluk dört 
sonellk ~·r ptı\n lllh·e ettiği gibi At
ıuanyadan da ahiren 70 milyon lira
lık ayni surette ofr a\•aııs elde etmiş. 
tir. Ordu tein bUyUk meclisin kabul 
ettiği 126 milyonu. on sene mtJddet
U tahsisatı fe., kalA.denin m Udataaı 
uıllliye ,·ektlletlnce hummalı ve seri 
bir surette tahakkuk ettirilmek Uze
ro olduğunu da o bize mtllet kUrsU 
slhucn tebşir etmişti. Hu eu demt:k· 
Ur ki, kahraman ordunun her ih· 
Uma:e karşı tecblzl buwmall bir taa. 
l!yot'. Jkmal ediliyor. Harp muka<J 
der olduğu sun çetin ve uzun bir bar· 
bin bUtlın yUl:UnU aonuna kadar t . 

lıonınıU! edebilecek bir l!lurette mıı. 

ll wuk4\ omet de lluvvetleodlrlliyor. 
Hunları )aparkcn besnp wuvaıeuesl 
elJcu bırakılmış mıdır? Hence ba
yır. tdeuıleH.P.t gerek malt, gerek lk· 
tısadl ceı:heler~on mesut bir inkişaf 
gösteriyor. 11.ıtçentn muhammen va
ridatı ev•·c.ıı i ı:t.ne 20 nıUyon, ge<;en 
aJne 29 ınllym. fb.zla tahakkuk et
uıi~tır. 'J.'lcnr\?t WU\'azenesi aktif bir 
surette lnkişa! ediyor. En-elkl sene 
9S m1Jyonl11k ıbı h<:at kıymeti 126 mil 
yon liraya yUksc:lnıiştlr. Bu rakam. 
lar apncık ı:;östt rlyor ki, bazlnto."Uln 
bu"'Unc kndnı· borçıurının taksitlerini 
tediyede gösterdl{.1 ıstlkamct ve na
ıunıdcdrhk blıtUn bu a\•anslara rağ • 
uıen nıa:uoz lmlmıştır ve kalacak • 
ti!'. 

luklarımıza, ittifaklanmıza, bUtiln BL 

dakatimizle bağlıyız. Bunları bUyUk 
bır azimle yürüteceğiz. Bu sada, size 
olduğu kadar, bütün dost!arımıza ve 
müttcfıklerlmize de bir itimat ve mu
habbet sndasıdır. (Bravo seslerl ve ıU 
rekli alkışlar). 
Sayın millet vekilleri, 
Beni ve benimle vazife almak lOL 

f u:ıda bu!unan arkadaşlarımı çok ya
kından tanırsınız. Yaptığımız ieleri bl. 
lirsini~ fikirlerimize vakıf sınız. Her 
şeyden evvel temin etmek isterim ki, 
rejimin azat kabul etmez kullarıyız. 

CBravo SP::ıleri ve silrekll alkışlar). 
Kullarıyız dedim. bu ke1imeyi mis dn 
bir füı:tt ifade için değil işlerimize 
şuurla bağlılık ve onları sadakatle yU
rUtmek azmimizi tcbarUz ettirmek f. 
c;t:ı kullandım. <Alkışlar). 

Eğer fnkı'abm bidayetlndenberl, de. 
vam eden fikirleri !jUUrla yilrlltmek im 
klnmı ve !b'in arzu ve emelJerfnfzf 
icra etmak kudretini bizde görUyor
sa:uz (H<ıy hny sesleri) mflletin ira. 
deslnl tem0 il eden !iz kı:vmetli arka
d<>c-larımdnn ricam ~'ldur: İthl':tdmı. 
zı bızdcn csir3cmeyi:ıiz. {Alk13lar, e. 
sfrr,cmeylz s~l,,ri). 

Aziz saylavlar, 
S.>n s6z. elemimiz, hicrıınımız. çok 

bUyUktUr. Fakat inanıınız, gUvenlmiz 
de o nlsb~tte bliyUlttilr. (Bravo sesle· 
ri. alkı..,lar). 

AtatUrkU U!'lltmıyacn.~ız. (Hayır, 
rs1a s"slerll. Her znman tebcil ede,.e. 
ğiz. (Sllrckli alkış'ar). Millet uğrun. 
dn azimle yürliyeccjiz. <Bravo sesle. 
ri ve sürekli alkışlar). 

Arkftdaşlarım, bea o kanaatta~ 
kJ, CelAI Bayar pUtnların tabakkulla 
halh.ıde memleket malt ve lktıaadl 

cq1l&elor len öyle bUyük bir inkişafa 
m ııbar olacaktır ki bu avanslana 
aınoıtl nıUddetlert bitmeden daha 
bllyUk, daha geniş pllnların tatbl
k:ntı lmkA.n basıl olacaktır. 

Yurttaşlar istikbalden 
Emin Olabilirler 

Arkadaşlarım. böyle calışan n 
ı:ıo.zırJanan bir memlekete saldırmak 
Kolay iş değtldlr. Bilhassa menıle. 
ket bU)ük TUrk ordusunun. bl171k 
r; :ıa k milletinin yurdu olursa ..• Blna
tıualeyh vatandaşlar istikbalden e
n.in olarak, kemali huzur ve emDl
yetle faaliyetlerine devam edeblUr. 
ler. 

Celll Bayar, .. insan olarak da tte
ra<>atin Umsan mUşahbuı blr •ataa
perverdlr. MUebbet Atanın ölUm ıı.. 
ı..erı beni MllAsta buldu. O gün ka7. 
nuıkauıın odasında toplanmıttık. Ye
ni reisicumhurun kim olabllecett •11• 
ulJ her dilde dolaşıyordu. Celll Ba
y·,ı ruı, lswet lnönU mu! Benua 
reyimi asor<lular. Şu cevabı Hnllm: 
Bt!nlw bllıJtğaoı CelA.I Bayar 01le 71k 
se~ bir feragat aahlbl lneaııdır ki. 
kPndi !eh!nde btr cereyan olsa dahi 
arkndnşlarına lnHnUnU tavsiye ede • 
cektlr. Dedim. Buraya geldlllmde 
anladım lu, Celll Bayar bu lmtllaaa .. 
dım olgu'i tir devlet adamı ve malım · 
feragat b•r insan olarak çıkmıttır. 

:.rAatlaşlar.m, bUtUn dUnya barp-
1 .... r, dabtli karışıklıklar ve rahataıa • 
hkiar ı~ıntfe çalkanırken bu memle
kott 7arUağyarın gıptasını celbe -
den gUzel bir nizam, tam blı eUlfOn 
ve emniyet vardır. Bunu hasıl eden 
nedir? Birkaç lnzlbaUı memlekette 
olduğu gibi, korku mu, menıeae 

v' cendere metodu mu? Ha1ır. Yal
ldl ve yalnız muebbet Atanın datda
kı çadırlarına, en izbe köy kulUbe
lerlne kadar ılnmtş olan aevglal, btl-
1.Un mUJetln gönlünde 7arattılı ka
yıtsız \ e şartsız emniyet ve ltlmattır. 
O, Şb) le df!Wenılş Wl)dl: 

"Benim aızu edip de 7apama7aca
tını bh şcıı yoktur, fakat ben latedlk· 
lerlrul mlllE'tlmtn arzularına Te men. 
fnatlerlne uyı;un olaı ak isterim. A· 
lacağıw t1Jdblr1erl w.ıletlmln lradeal· 
ne \"C kablll)et!ne dayanarak alırım. 
Onun ltltı milletime v11adettltlm 181· 
!erin tahakkukunda vekayl hiçbir 
zauıan beı•; al<1atmaınıştır ... 

O bUyük insau ..ı•ljn Jek.etl dOıman 
lstılbınclan ku:-&.:ı u •tan sonra evv .. 
ıa kapitUllayonla·aa Ugaaını deTlet
lere tasdik. et.tlrerek ve devletin bUn
yeslncıen teokraalnln haklml7eUlll 
sOkUp atarak yeni devleti llylalze e
derek 'l'UrkUn azmini, ve seklaını 

onları destekllyen bağlardır.o teıolz
Jcyip milletimize aerbeıt lnklıat 70-
tunu açmıştır. ouun memleketin u
ru ş:ırtJnrından doğan hakikatler
,• .>n nıUlbow olarak vuettl. lalahat 
esasları \'O aldığı tedbirler mtlleUmla
de tam tnbakkuk kabiliyeti bulmut
tur. GOğsUwU& dik, alnımıa dik, 
yeniden glrdlğlmlı medeni 1&Tqla 

1'Urkiln ne bUyUk blr .kudreU mede
niye haılnesl olduğu bir kere daha 
tebaruı etmlşt.lr. Vatanın çocukla· 
rıuın mcdent faaUyeUn her aahaaın· 
da gösterdiği teşebbüs kabtllyeU yep· 
yeni, dipdiri bir devlet meydana cı
karruıştır. UUlAsa mUebbet Atanın 
<Julıdsı milletinin medeniyet hazine· 
sine tesadüf etmiş, O mllletlne. mil
leti ona yapışmış, sevlşmlşler n 
blrlblrlerlne pek yakışmışlardır. 

işte onun tabutu önUnde bUtOn bit' 
dUn) anın bu şu ve tazim ve takdir 1 .. 
eğillşlotn manaSJ .. O milli tarihtA' 
kurtarıcı, kurucu ve baprıaı bUtOCI 
dUnya tarihinde medenl7et Te sulb a~ 
damı olarak müebbet bir nam bıral1 '-1 
mıştır. 

DUyUk Millet Meclisinin tsmet hı,,.. 

(Sona Sa: 8. Sil: " 



Ataturk'iın ta otu önunden ihtiram 
geçişi dün sabah başladı 

Dün sabahtan gece yarısına kadar Istan bu il ular Büyük 
·Atanın önünden ağlayarak geçtiler 

t!nfver:ıfte profestJrleri Rektörle birlikte Biiyük 
ölüyü ziyarete giderlerken 

.ıı..l>Undılllidıu'en latanbul balla, Ata.... 
türkün muhteıem tabutu önünden geç. 
meğe başlamıştır. 

rethiliı Dir tecellisi demek olan sabita 
teıkllltımıır, vazUeıini BUyilk önderin 
ruhunu taziz edecek bir itina ile gös
termiştir. Bu itibarla, o emsalsiz varlı
ğa gösterilen saygı bütün minasiyle 
tebarüz etmiştir, diyebiliriz. 

Her şeyden evvel şunu kaydedelim 
ki, halkımız, Atatürkün çok kıymet 
lr'erdiği bir disiplin dairesinde Atasını 
ziyaret etmiş ve yine onun idari kud· Büyük ziyaret dün ıabah 10 da baş. 

Halkın kucağında! 
.. .. lr orak gibi gc~mlştl. Dün sa.baha ka· 

J{ara haber. goıınllcrdcn b d hayalin akim ,.e gönlün birer 
<Jn .. , Ata'nııı gözlerini yumnşu, sa e ' 

acı hAdlsestydl. 
erçek; gözlerin de malı oldu. Artık 

Diin sabııhtaııberl ise, bu acı g ili i de kalmadı. Artık a\·unacak, 
göz gi>rmeyince gönül katlanır, teshe s kalmadı 

k birbir mer em ' 
artık yaramıza vuraca ~ ·an 

0 
büyük dehl, bir tabutun için· 

Şanı, şerefi dünyaya sığma> kA ve iradenin, ilmin, san'atm, 
dtı<lh·. G Uzel \'e heybetli başında ze _ hem de Jıldızlan, ayları,, 

birer seması, 
tarih ve hakikatin a) rı ayn ,· ·le birlikte _ kat kat yükselen 1•· 
güneşleri, yıldırım \'e şlmşcklcıı) 
ratıet. bir tabutta ha?... k1 

. . tnkAra ne kadar ya a.şıyor,. 
Bu iki şey yanyıuıa gelınce, insan l l bir tezat "Ata" lle "ö-

l 1 dlr· fakat ı ç • Her tezat, beyimle hir ze ze e ' ık belirmez. 
lünı" ön yanyana gelmesindeki kadar aç . ebeplertnden başka mad· 

n ıııanevı s 
Ona, ölümü yaı·aştırnıamazı k parıltı ve çedkllk için· 

al d.. dipdiri, ren ' 
di bir sebebi de: Onu, d ıa un, kan gözleri, 1a1 gibi açılıp ka-

de gördüğümüzdendir. Şimşek gi~ .. ::ayı kucaklayormuş gibi bir hız 
pu.ııan ıe her açılıp kapanışında, u ğ andıran ve sözü ateş, lAv, 

bi 1 ade kayna ını 
7aratan kolları, renkli r r h tA 11cndlsi olmuştu. 

t ba-..·at ,·e ru un yıldırım yapan ağziyle A a, " kl 
.. dik eğer uzun ince parına ı 

Eğer O'nu, solmuş, ağarmış gorsey ' ıarında yılların ağırlı· 
b Jadığmı, omuz 

cömert ellerinin tltrcmeğe aş t but bir yanardağ ağırhğty-
ydik, bu a da. ğını du3 uran bir esn~klik sez.<Je Fakat bu da yanlış ... Bu 

le belki üstiimüze böyle çökmeyccekti~ \'e yarattıkça bizi öliim flk-
. .. ad kça yarataca yanlış ... Çiınku O, yaş 1 . k 

ı·lnden bir kat da.ha uzaklaştıraca u. k'"Jeliktcn cfendtuğe yükselt· 
d"~I O'nun o a.t 

Şimdi halk, O'nun sev ıg • c·anlı ve giizyaştyle yıkanan tav 
• .iği halk, ağlayarak geçiyor. Bu ~ 
zinciri günler sürecek. . rmek lçln geceyi beldeyonım. Geeeyt, 

Ben, O'nu son bir kere gö .. nkü 
0 

sa:ltlcrde karanlık, varlığı 
gecenin Uerlemlş bir saatini ..• ç;.. r 0 ı;;aatlerde 1üreifn 7arası 
eritir, gözlerimiz, kendi içimize onc ' . 

... h i' t duyulur. daha iyi göriiliir 'e uft ft ·' 

~~\ 
~ :~~:. .................................... . 

1amışt1r. Fakat sabahın çok erken sa. 
atlerinden itibaren Dolmabahçe sarayı· 
nın her yanını kesif halk yığınları dol
durmuştu. Sarayın ''her yanını,, diyo. 
ruz. Zira Ona bir kabe gibi, hangi isti. 
kametten dönülse yüreğiniz ayni hü. 
zünle dağlanıyor; hayaliniz ayni şeha
metin tesiriyle kamaşıyor. 

Dün sabah Dolmabahçenin her du
varının ardın.da bir kitle ağlıyor, her 
kapının dibinde saygı ile, sükun ile ve 
ellerini gözlerine kapamış olarak bir 
insan gövdesi bekliyordu. 

Saat tam onda kapılar açıldı. Halk 
arasında bir kımıltı .. , Atasını ziyaret 
borcunu ödemek uzere bir ihtiram ha. 
zırlığı ... Fakat programa göre önce teş. 
rifata dahil kimseler ziyaret edecekler. 
Başta İstanbul valisi ve komutanları, 
sonra askeri mektepler, sonra umumi 
meclis azaları, direktörler, üniversite, 
ıüksek mektepler ve nihayet herkes ... 

Lakin bundan önce, emniyet direk. 
törlüğl:nün pek doğru düşünerek biz 
gazetecilere vermiş olduğu geniş sala
hiyetli vesikayı göstererek mqbarek 
naaş'.n bulunduğu salonda o şanlı ser
dara sunulan saygıyı bütün manasiyle 
tesbit imkanım verebilecek köşemize 

sokulmuş huşu içinde duruyordum. 

içerisi! .. O salonun içerisini hepiniz 
gördünüz. Görmedinizse göreceksiniz .. 
Büyük ziyaret borcunu ödemeğe girdi. 
ğiniz ve diğer vatandaşlarınızla birlik. 
te ağlamalarınızı güç zaptederek veya 
hiç zaptedemiyerek o muhteşem sandu. 
ka önünden geçtiğiniz sırada buğulan
mış gözlerinizle farkedeceğiniz manza
rayı ben size etrafiyle tesbit edeyim. 

Atatürk taze çiçeklerle kuşatılmış 
atıaa bir ıanc:aft sanii *l1*!'\~ blr 'ta

but içinde uyuyor. Mor kadife ile ka -
:annuı geni§ bir platformun tam crta. 
sında bir metre kadar yükseklikte bir 
sandukanın ti.zerine yirmi kişi tarafın· 
dan ihtiramla vazedilmiş olan bu mu
azzam tabutu dört şanlı subay, kılıçla. 
nnı •yırmış, selim vaziyetinde bekli.. 
yorlar. 

Onlardan baıka çelik miğferli iki 
kahraman er, geniş planformun iki u· 
cunı:Ja nöbet bekliyor. 

Tabutun üzerin.deki alsancağa dalga 
dalga akisler yapan altı meşale var. 
Yarım ay teklinde dizilmiş olarak tabu
tu kucaklıyan ve Büyük inkılapçı Ata
nın altı umdesini temsil eden bu ışıklar 
harıl harıl yanan alevleriyle ta dış ka. 
pıdan göze çarpıyorlar. Böylece oraya 
bir mabet halini vermişler. Bir ideal ve 
kültür mabedi .• 

Halkın içeri girmesinden evvel, iki 
adam boyunda büyük bir çelenk geti.. 
rildi. Bu çelengin üzerinde Atatürkün 
yüksek halefi fikir ve silih yoldaşı Re. 
isicümhur ismet lnönünün adı var ... 
Çelenk, Atatürkün Genel Sekreteri, va
li ve emniyet direktörünün yardımiylc 
tabutun önüne k.:>ndu. Ardından Millet 

Meclisi Reisi Abdülhalik Rendanın, 

Millet Meclisinin, Başvekil Celal Ba
yarın ve Erkanıharbiye Reisi Mareşal 
Fevzi Çakmağın çelenkleri getirildi ve 
Atatürkün tabutu önüne ihtiramla 
vazedildi. Ve geçiş başladı. İstanbullU
lar, Atatürk önünden geçmeğe başla. 

dığı esnada, ilk üful anındanberi ara 
vermeksizin değişik nöbet be'k1iyen su. 
baylardan, sıra şu dört şerefli gence 
düşmüştü: 

Uıtteğmen Fuat, Asteğmen Avni, 
• \steğmen Sami, Asteğmen Llltfi ..• 

Bunlardan başka Atatürkün Genel 
Sekreteri yahut Yaverleri nöbetleşe ta
butun bir yanında daima yer alıyorlar
dı. 

Büyük Atanın önünden ilk olarak 
başta, İstanbul Valisi Muhittin Üstün. 
dağ, Orgeneral Fahrcttin Altay, İstan. 
bul Kumandanı General Halis Bıyıktay 
olmak üzere İstanbul birlik 'komutan 
ve subayları geçtiler. Onları topçu atış 

• 

ı-< övl.ü ve Atatürk 
Küçük İşportanın içinde Atatürkün yakaya takıla

cak kıtada ve etrafı siyahlı resimleri var. Beş kuruşa 
satıyorlar. Alıcı kalabalığının içinde bir köylü, hare

~ ketsiz, dalgın duruyor. 
Uzun zamanlar giyile giyile vücudundan ayrılmak

sızın giyile giyile yamalık kumaş ikinci bir deri haline 
gelmiş elbiseli bu yağız çehreli köylü, resimlere, derin 
gözlere baktıktan sonra yeleğindeki cebe benzer de
likleri karıştırmaya başlayor. 

Ne kaygılı, ne üzüntülü bir yüzü var. Telaşlı te
laşlı arayor. Aradığını bulamamak korkusu hiçbir his
si gizli kalamayan bu insanın yüzünde titremektedir. 
Birden yözlerinin içi güldü. Beş kuruşcuğunu bul
muştur. Hemen satıcıya nikel çeyreği uzatıyor ve sev
gili Atatürkün siyah çerçeveli resmine artık sahiptir. 
Asıl içli m:-.nzara bundan sonra başlayor. Resmi yarı 
gülen, yarı ağlayan duygu için de, zed~lemekten korkan 
bir itina ile yakası kaybolmuş ceketinın sol yanma, kal
binin üstüne onu övle usul usul, öyle okşaya okşaya bir 
iliştirişi var ki... Bu resme sahip olmak. belki baska 
parası olmayan bir köylü için hazineler bulmuş kadar 
bahtiyarlık verici ..• 

llk defa ona "efendi" diyen insana bu sozu hiç 
kimseden duymamış Türk köylüsünün sessiz ve göste
rişsiz minnet ve şükranı. 

okulu, Fen okulu, Umumi meclis aza. 
lar-ı, başta Direktör General Fuat ol -
mak üzere Harp akademisi, Üniversite, 
donanma kumandanı Amiral Şükür O. 
kan geçtiler, 

Geçiı §Öyle oluyordu: Halk, bUyilk 
salonun denize bakan kapısından itiba.. 
ren iki taraflı kırmızı kordonla çizilmit 
ve Atatürkün önünde kavs yaparak 

Beşiktaş caddesine bakan kapıda ni. 
hayet bulan halı döşenmiş yoldan sü. 
kllnetle yürüyordu. Den.ize bakan ka
pıdan girenlerle caddeye müteveccih 

kapıdan çıkanlar arasında bir fark ara
mak lizımgelirse, çıkan halkın sadece 
ıstırabının iki misli arttığını kaydetmek 

kafidir. Herkes mahzun giriyor ve de.. 
rin bir elem içinde çıkıycrdu. Ağlayan. 
ların hesabı yoktu. Hele on ikiden son. 
ra umumiyetle halkın girmesine imkan 
verildiği vakit, salonu, zaptedilemiyen 
hıçkırık sesleri doldurdu. 

Teessürü son dereceyi bulan bazı zi
yaretçileri dışarıya kadar oradaki me • 
murlann refakatiyle götürmek zarure. 
ti hasıl oldu ve birkaç kişi dışarda bay. 
gmlık geçirdi. Teessür umumi ... Ağla. 
mayan bir tek kişi yo'k. Hele kadınlar 

birbirlerine metanet vermek ümidiyle 
bir araya gelip öyle geçmeği düşün
müşler. Fakat dayanamayıp hep birden 
ağlayorlar. 

Halkın girdiği ve çıktığı kapılarda 
birer film şirketi çalışıyor. Çıkış tara
f:nda film çeken operatöre baktım ... ö. 
nüne çıkan ve tesbit etmek zaruretin. 
de olduğu hüzün ve matem manzarası 
karşısında ağlamaktan çalışamaz bir 
hale gelmiş ..• 

S~kaklar dizi dizi halkla dolu .... E. 
bedi Atatürk gece yansına kadar ziya
ret edildikten sonra her yarım saatte 
bir nöbet değiştiren dörder şanlı subay 
ve ikişer kahraman erin şefkat ve iman 
la dolu gözlerine terkedilcli . 

Bugün ve yarın ondan itibaren gece 
yarılarına 'kadar ziyaret yine devam e
decek. Sonra Atamız, kendi kudretiyle 

yarattığı medeniyet merkezi, Türkiye. 
nin ruhu Ankaraya son seyahatine çı. 
kacak. Fakat kalbimizden bir adım ö
teye gidemiyecek. 

HiKMET MONIR 

Hasan Ali YÜCEL 

Amanullah Han geldi 

Büyük Onder 
Hakkmda söyledikJei 
Atatilrkiln c~e meruimincle bu. 

lunmak üzere aabık Kral Amanulla&i. 
Han, oğlu ve katibi ile dün §Clırimize 
gclmi§, mihmandarlar tarafından kar. 
şılanarak Perapalaa oteline misafir e
dilmittir. 

Amanullah Han §Rhsen tamımı çL 
duğu Atatürkün hazin ziyaından dola. 
yı derin bir teessür içindedir. 

Dünya namına büyük bir kayıp olan 
Atatürkün :yurdumuzda yaptığı inkılip 
lar bütün Garbi Asya memleketleri i. 
çin olduğu kadar Efganistan için de 
cazip bir nümunei imtisal telikki edil
miştir, 

Amanullah Han dün Dolmabahçe sa
rayına gelerek derin bir hüzün içinde 
Atatürkün tabutu önünden geç.rniştir. 

Scnra gazetecilere verdiği beyana· 
tmda demiştir ki: 

" - Büyük önderin ziyaı haberini 
duyunca, çok müteessir ol.dum. Bu te.. 
essürüm babamın öldüğü ve mcmleke· 
timizin ihtilal günlerindeki teesaürünı 
kadar büyüktür. Bu vaziyet 'karşısında 
son defa olarak bu yüksek şahsiyetin 
tabutu önünde eğilmek kararım ver. 
dim. 

Atatürkün kurduğu prensipler en 
doğru prensipler ve çizdiği yol en doğ
ru yoldur. Ve Türk milleti ·bu yoldan 
katiyen inhiraf etmemelidir. ismet in. 
önünün CumhurreisHğe intihabı büyük 
bir isabet olmuştur. İnönü, Türkiyeyi 
Atatürkün çizdiği yoldan götürmek 
suretile daha yükseltecektir. 

Gazeteniz vasıtasiyle bütün Türk 
milletine derin taziyelerimi bildirmeni.. 
zi rica ederim.,, 

Zlynret için kartR 
IUzum yok 

iSTANBUL V ALI VE BELEDİYE 
RE1SLtôlNDEN: 

Atatürke karşı tazim ziyareti yap
mak için bazı yerlerden müsaade kartı 
istenilmektedir. 17 ve 18 ikinciteşrin 
Perşembe ve Cuma günleri sabah saat 
1 O dan gece yarısına kadar ziyaret ta
mamen serbest olup hiç bir karta ihti
yaç yoktur. Yurttaş ve yabancı bütün 
halka bildiririm, 



Başmuğ, 
un 

raliçe Azermiduht
h uzu run da 

«Bu soysuz kim_ir? Niçin baş ı he.la omuzları 
üzerinde duruyor?» 
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İpekten bir halı bUtUn salonu kap
lıyordu. Kenarları zUmrUtle dokun
mu9tu, eeı>ecevre her ceşlt mücevher 
Ye lnclJerle sUslenmfştl. 

Salonun gökyUzUnU andıran tava
nı OD lkl tane bU7Uk ıomakl ve mer
mer sütuna oturtulmuştu. Karşıda

ki lkl yeşil somaki sUtunun ortasın
da ve bir adam boyu yttkseklikte al
tından bir taht vardı. Tahtın her ta
rafınclakt renk renk m Ucevberlerden 
aöıler kamaş17ordu. Arkada ve bf'p
ilnden daha yllkaek bir ocakta bin 
)'rlbk mukaddes ateş durmadan yanı
yordu. 

Kraliçe O gUn Kisraların meşhur 

kaftanını giymişti. Bu kaftan inciy
le dokunmuştu ve her iki inci arasın
da bir yakut parlayor; bembeyaz bir 
kadın vUcudunun UstUndekt yüzler
ce taze kan damlasını andırıyordu. 

Doğrusu bu kaftan, şu benzeylşlne 
göre, bUtUn lran imparatorlarından 

cok, bu güzel ve kanlı kadına yakış
mıştı. 

Artaban bu salonu birçok defalar 
görmtlştU. Fakat buna rağmen henUz 
gören bir adamın heyecanını duyu
yor; bu hissi gUçlilkle bastırıyordu. 

O heyeeana, geçirmeğe başladığı en
trikanın sebep olduğunu bir tUrlll ka
bul etmek istemiyor; böylelikle pek 
tabtt bir tş gördttğUne kendi kendisi
ni lnandırmağa çalışıyordu. 

Şimşek hızıyla dUşllnUyordu: 

- KeyhUsrevlerin. Dttrlların, Fl
ruzların Ye :-Je\-şlrvanlnrın tahtların

da bir kadın oturuyor. tran için ne 
bUyUk yUz karasıdır bu! 

Kraliçe oldu~u için o kadına dUş
mandı. O kadını tahtından devirip 

Bulgaristan da 
Kabine istifa etti, yeni kabineyi 

yine Köseivanof kurdu 
Komtuma.ı Bulgaristanda yeni bir 

kabine değifikliği oldu. D<l8t memle
ketin dirayetli diplomab ve Kral Bori. 
lhl fevbJtde itfaıadmı kazanımı, dok.. 
tor Xöleivanof istifa etti. Fakat Kral 
laoria yeni kabineyi te,kile tekrar Kö. 
aeivanofu memur etmekle Uç aene için
'de alb Ka.ei..anof kabinesi lamılmut 
olda. 

Kabine değifikliği sessizce oldu. Bul 
pr pzeteleri, memnuniyetle söylemek 
wteria ki, Bulgaristanı yataruian ali
Jcadar eden bu değiıildiğe Büyük Ata. 
tlrke ayırdıklan sütunlanndan, daha 
u yer ayırdılar .• 

Gideft kabineyi Sobranya Meclisi 
cltit6rclil. Maliye Nazın Gunef büktl • 
mete ait iki gazeteye llmn olan ıekiı: 
milyonluk munsam krediyi Meclisten 
pçirmete çalııırken 67 reyle ekalliyet. 
te kalclt. 69 mebus bu kanun projesine 
re,. .ermedi; bu suretle ekseriyet te • 
ndn e'clemiyeıı Maliye nazın yUzündeıı 
~tiln kabine istifa etmek mecburiye· 
tinde 1ıı:aldı. 

Yeni kabinede batyekllet ve harici. 
ye veklleti yine Köweivanof tarafından 
denıhte ediimi!tir. Dahiliye nuırbğı-

na eski Ankara Ataşemiliteri General 
Nedef tayin olunmuştur. Eski dahiliye 
nuuı Nikolayefden boplan yeri yeni 
dahiliye nazınnın hakkiyle doldura. 
bilecep tahmin olunur. Bulgaristan 
Türkleri Nikolayef zamanında geniş 

bir mevki almrt ve Montrö konferan -
unda BulgaT heyeti murahhasa reisi o
lan NikoJayef, Türkiye ve Türklere 
doatluğunu göstermişti. 

Bulgar meclisi azasından dört zat ye
ni kabineye girmektedir. Ziraat neza
retine tayin olunan Bagranof Kral Bo. 
risin yaverliğinde bulunmug, Razgratlı 
ve Türk doıtu münevver bir zattır. 
Maliye nazırlığına Milli banka direktö
rü Dobri Bojibf getirilmiştir. 

Yeni Bulgar k.tbinesi ile Bulgar da
hili ve harici siyasetinde bir değişiklik 
olmıyacağı aşikird r. Çünkü eski kabi. 
ne yine Köseivanofun riyasetinde iken 
kamarada Maliye nazırının bir dikkat. 
sizliği yüzünden ist:faya mecbur olmuş. 
tur. Binaenaleyh, bu değişiklik ehem
miyeti haiz değildir. Çünkü yeni kabi
ne yine Köseivanofun başkanlığı altın. 
da teşkil ed:tmiştir. 

Mahmut Necmettin DELiORMAN -
Karamazof Kardeşler 

Yazan: Dostoyevskl 

Gördüklerinden hiç memnun olım
yan Miyosov: "Bütün zevahiriyle adi 
ve kendini beienmit ruhlu bir adam 1,, 
diye dütilndü. 

Bu sırada kilçük bir saat, en ikiyi 
'VUl'du Ye bu darbeler aradaki buzlu sü. 
kQtu yırttı. Fiyodor Pavloviç: 

- Vakit tamam! diye haykırdı. Va. 
kit tamam: fakat benim oğlum Dimitri 
daha gelmedi. Huzurunuzdan onun na
mına ben af dilerim, muka.d-:les Stareç 1 
"Bu mı!kaddea Stareç hitabı Aliy01a
yı titretmifti.,. Ben, her •akit dakika
sı dakikuma gelirim. Bu ıa§lnamaz • 
lık, krallann nezaketi icabıdır. 

}~nelini tutamıyan Miyosov: 
- Evet ama, siz kral değilsiniz. 
Diye atıldı. öteki hiç tınmadan : 
- Hakkınız var, dedi. Zaten ben de 

kral olmadığımı biliyorum. Fü.at ne 
vaparı n aziaim, dilimi tutamıyorum. 

.\lıpmı kudurmuıtan beterdir, derler. 
D::ığrut Bazan acaip konuprak scyta. 
ılık etmekten ve bu suretle etrafıma 

kendimi sevdirmekten ho!Jlanmm. Et
rafında bot tesir bırakmak lazım de
ğil mi ya? ... Yedi sene oluyor, iş için 
küç:;k bir kasabaya uğramıştım, işimi
zi halletmek için polis komiserine mü. 
racaat lizım geldi. Herifin boyu pek 
uzundu. Kendi ıişmandı. Ona nezaket. 
le yaklaşarak: 

- Efendim galiba siz bizim Naprav 
nikimiz olacaksınız. 

Dedim. Bu Napravnik aslı Çek o.. 
lan me1hur bir orkestra !Jefi ve beste
kan idi. Ama herif anlamadı: 

- Hangi Napravnik? 
Diye sordu. 
O za:nan ~na anlatmağa mecbur ol. 

dum, ki yaptığım ıakadır. Ve bestel:ar 
sözünden maksat, komiserin bizim a _ 
ramızı bularak ahenge sokmasıdır. 

Bunda 'kızacak hiç bir şey yokken, a
dam,.cağız küplere b:ndi v~: 

- Affedersiniz, ben, komiserim, 
mesleğ:.nıe alay edilmesine dayana~ 

mam. 

atmadığı tein de Ferruhzadın alçak
lığına hlikmedlyordn. Şimdi iki dUı
manını birlbirine kırdıracak, ondan 
sonra boş kalacak olan meydanda 
dlled!ğt gtbl at oynatacak; lAyık ol
lanı tahta cıkaracaktı. 

Artaban Başmuğ olduğu için dl
ğerleı·l gibi yere kapanmadı. Sadece 
tahtm bir bacağını ve krallçenin ete
ğini öpmekle kaldı. 

Kraliçe sordu: 
- Merak ettim. Söylemek için bu 

kadar acele ettiğin şey nedir? 
- Sevgili krallcemtzl dedelerinin 

altın tahtında görmekle gönlttm ra
hattır. Üç giln Uç gece oldu kl içim 
kan ağlayor! 

- Niçin? 
- (Aboramazda) görttndU; bana 

korkunç şeyler haber verdi. 

J< rallçe tahtın Ustnnde merakla 
doğruldu. Bununla beraber kendtıt
ni tuttu ve dtişUndU: 

Benim yaptıklarımı haber ver
miş olmasın! 

Ve papasa sordu: 
- Korkunç şeyler ml? Bunlar ne

dir? ~e söyledi? 

Artaban satonun kenarlanna bak· 
tı. Orada ayakta duranları göıden 

geçirdi. Kraliçe onun ne dUşUndUfl
nU anladı. Saray nazınna dıoan çık
masını Jşaret etti. Tahtın iki tara. 
fında duran iri yarı ve celilt kılıklı 
adamlara doğru bakarak: 

- Onlar dilslzlerimdJr; JşitmezlerL 
dedi. 

Artaban söze başladı: 
- Ab.,ramazda ıu haberi Terdi: 

Bir soysuz Klsranın tahtına göz ko7-
du. Onu önce paylaşmak, ıonra bttı
bUtlln ele geçirmek istiyor. Bu ilha
mı ona Ehrimen verdi. 

Krallçe şimdi yerinden kalkmıt n 
uzun kirpikll kara gözlerlnl Artaba
na dikerek haykırmıştı: 

- Bu soysuz kimdir? Onun batı 
niçin ha.la. omuzlarının UıtUnde duru· 
yor? 

- Onu bilmek gUç delildir. 
- Nasıl? 

- !randa bu işi yapabilecek adam 
bir tanedir; o da sizden sonra tran
da en kuV\'etll ve bttyUk olandır. 

- Ferruhzad mı? O hep bana kul
luk etmektedir. 

- Ben de böyle görüyordum: raJ· 
nız kUçUk bir şüphem vardı, fakat 
dUn gece Horasandan kaçarak gelen 
bir kumandan, mühim ışeyler anlatır. 
ŞUphemln pek haklı oldutunu anla .. 
dım. 

Dedi, ve bize arkasını döndü. 
Bu yüz.den ipmiz bozuldu. Yine çok 

sene evvel bir gün, mühim mevki ıabL 
bi bir zata yaranmak maksadiyle: 

- Kannız hanımefendi, ne kadar 
çabuk gıdıklanıyor 1 Belli ki çok bas
sas t 

Demiştim. Bundan maksadım, kadı. 
nın hassasiyetini söylemekti. Fakat ko 
cası, bana: 

- Nereden biliyorsunuz, tecrübe mi 
ettiniz? 

D:ye sordu .. Kendi kendime zihnim 
den: '"Hadi hadi nazik olalım!,, ıösle. 
rini geçirdim ve : 

- Eveti 
Cevabını verdim. Verdim ama, bu 

d~fa bent as 1 kocası gıdıkladı. Mnete, 
yıllarca evvel başımdan geçmlıtir. 
Ama bakmrz, hali utanmadan anlatı
yorum. Ne yapayım, hezeyan etmek 
benim için ikinci tabiat olınuıtur. 

M'yosov, yüzünü nefretle buruttu
rara't: 

- Zaten şimdi de ba~ka bir tcY yap 
mıvorsunuz. 

Dedi. Starec hiç ağzını açmadan hep 
sini ayn ayn silzüyordu. 

Fiyodor, yeni bir iştah ile devam et
ti: 

- Evet. P-"evezclik e."'Jyorum. Çünkü 
benim iradcı:r.den daima sıynlarak içi. 
mc yerle~cn bir soytarı var. Ama ta • 

- Bu kumandan kimdir. Neler söy· 
Iedi? 

- Adı Keıtaaebdlr. Krallcemlıtn 

ge~kten kuludur. ll'erruhıadın ot
lu Rilltemln bir takım 1enert TUrk· 
lerl toplıyarak yaptıtı orduya ku· 
mandan 7apılmıttı. Bu orduyu da
tıtmak lltecll: Rlltem kııdı ve onu 
öldtırecek oldu. GUçlllkle kaçtı. Ban" 
&Oyledlklerlnl burada, krallçemlıe de 
ıöylememe lıln Ttrflir mi? Bu zl
yaretln clııt tu~ulmuuıı da -:ok rica 
ederim; vıntl R'1ıt.m bu adamın 

tutulup OldUrtllm•I loln baba11na 
haber actndei'mlf olmalıdır. 

- Ona ıarayda .,. yanımda bulun
duracatım. 

- Bqnmsclan •kalk olmayın! A· 
horamasdaıun dedi klerlnl tekrar ha· 
tırhyarat tıserlııde blru durunca 
manasını hemen 1esdlm. Al tın tah
ta ıoı toru IOJIUIUI& onu Once pa1-
lqmak lıtecU1111l I07lemulnden tra. 
Jlçemtzle eYlomeJI tuarladıtr anla
tıllror. Daha aonra krallçemlll orta. 
dan kaldırmak onun tola hiç de 1110 
olmıyacütr. P&kat lDhrlmanın tuıatı 
çabuk me74ua çıktı. 

Kraliçenin sOılerl bU7Umtlf, çene· 
leri ııkılmıı Tt kıııl cluclaklan sttUk
c;e aolıunlqarat lnetlmlıtt. Yorsun 
bir halde altm talata oturdu: Jlollan
nı tahtın ı\lmrlUer, 7akutlar .,. et. 
maslarla beıenml• olan kenarlarına 
dayadı. 

Artaban devam ediyordu: 
- Bler Ferruhzad bugünlerde kra

llçemtıle e•lenmek tıtedltlnl anla
tına umarım ki artık hiç bir karan
lık nokta kalmıyaacktır. 

Kraliçe başını salladı ve sanki ho
murdandı: 

- Byet! ... BODU .ı.ın.41)'• kadar a
çıkça ıö:ylemedl. Llkln dolambaçlı 

sözleri atıında toparhyarak bir te1-
ler geveleditlnl pek tyl ·anlıyorum. 

Keştaeebl hemen dinlemek lıtertm. 

Sabahtanberl Artabanın tahtıre

vanmda kalın perdelerin ardında yal· 
nız baıma oturan Keştaıeb iyice bu
nalmıştı. Kafasma bin türlU düşün
celer aatdınyor; tlmdl ıotuk, biraz 
sonra sıcak terler döküyordu. 

Neden sonra beyaz btr harmaniye 
ıımsıkı bUrUnmuı olduiu halde bU
yUk salona alınmıotı. 

Keştaseb salonun dekoru kadar 
krallc;enln gUzelllğinl ve geacllfinl 
de ışaşıftıcı bulmuştu. Yere kapan
~ı. Kraliçe sert bir sesle: 

- Horasanda neler oluyor, &Oyle! 
Dedi. 
Keştaseb doğruldu ve Artabana 

rarsu bir soytarı. Bütün ıayreti, baı
kalatuıı keyiflendirmek olan bir maL 
kara. Y aln • azizi:u AleksandrcYiç ara
mızda bir fark g8rüyorum. Siz iman .. 
sınmız, ben inanıyorum. Gerçi, bir za. 
mantar benim de ıUphe ettiğim olurdu. 
Fakat, timdi artık Allaha inanıyor ve 
ıöklerin benimle konuımaımı bekliyo
rum. Ben, rıJozof .. Didero,, ya benziyL 
rum. Siz, aziz babamız, onun ikinci Ka.. 
terinamn yanındaki 'Metropolid "'Pil. 
ton,, la ( 1) nasıl g8rUştUklerlni biliy.er 
musunud Filozof, onlann bulunduğu 
talona girerek elini havaya kaldımut 
ve: 

- Allah yoktur 1 
Demiıti. Metropclid buna parmaği-

1e aökleri iıaret ederek: 
- Bir deli, Tanrıyı inkir etti. 
Cevab nı vermi§ti. Bunun üzerine 

"Didero", Metropolidin ayaklarına ka• 
panarak: 

- inanıyorum ve vaftiz edilmek is
tiyorum. 

Bunun üzerine heıren vaftiz edildi. 
Prenses ''D~kov,, (2) analıimı, Pati
y:>m"ldn (3) de babahğmı kabul ettiler. 

Artık kendini tutamıyan Miyosov, 
titreyen bir sesle: 

- Fiyodor Pavloviç. ayıp yahu, ne 
~ekilmez mahlukıun f ••• BUtün bu ma. 
saltır hep uydurma. Bile bile yalan 
söylemekten utanmıyorsun. 

anlattıkl&rmı blraı datıa reıc1 
kraliçeye de tekrarladı. J 

Kraliçe tahtını ve canını la7!ie!i 
mek korkusu iclnde bile kart\lltiltta-

1 
ki erkeği dikkatle gözden ıeetrmek~ 
ten kendini alanııyordu: Kettlae 
tam manasile erkek yapılı bir aıiam 
dı. Uzun boyu, sert ve kemlkll )11111 

gUr aakaliyle b171klarr, geniı otıas·l 
ları ve lrt vUcud11 ayn arrı krautenı. 
gözlerini çekiyordu. 

Ona yan taraftaki bir kapı11 g&l-
terdl: f 

- Sen şuradan içer! str Ti IMtklel 

Sonra Artabana döndU: 
- Bana öjUt ver, ne T&Pmall)'mlt 
- Birkaç ıtın beklemelı: doln CM 

lur. lDhriman aabınıadır. Ferruhu4ı 
söyletmekte ıeelkmes! 

- Once paylqmütan vaqeoerek 
birdenbire tek bqına tahta cıtmalt 

isterse? 
- Ahoramuda her pyl tam blltr 

ve tam ıöyler. Ona tnuan yanılmu.' 
- Pekl sarın Bqmutl Klll'&Dm 

tahtında oturanlar onlara Jtrektell 
kulluk edenleri k&?tJhkaıa bsrat
mular. Artık gldebutnlnl 

Blraı sonra lrt yan dört utak iki· 
ıl önde ve lklıl arkada olmak bire 
saray avluıondan bir tahtın'ftU al· 
mıt gOttırUyortardı. Bunlann llUe
rlnde kın kolla Ye ancak dlılue bot 
dar inen kara aömlekler vardı. Beot 
yu harmaniye btırttnmlt olu llloe 
usun bir adam tahtınY&nlll ~ 
rtnln açıldılı 1erln lltsumta ft ı.
nıbatında )'1lrU10rclu. loer14e .bta
ban llıııl alnll nntıyor .,. •Tlaol• 
ellerini otuıtaru:rordu. Bamldlll 
traJeclfnln birinci perdul pek .... , 
ıeçmlıtt. 

Bvlne gider sttmes mutacl4• ate. 
tln kartııında dlse .. idi. 

Aktam oluyorcla. 
Ortalık karanrlı:en tllolk kalaba.; 

lardakl llutıar slbl kaba 'bu4ea btı'.J 
harman.lye sarm4ı. Barmanhda ~llj 
ucunu sol omuzunun Uıttlnclell ar~ 
ya dolru aşırırken yttı1lntt 4e 
yarıya kapamııtı. Bö7lece w~ 
tına ıokağa çıktı. Cartı ve &D&To1 

lar kalabalık oldup için 111ıs sokak 
!ardan dolattı. Baeyezlr Ferruhi 
dm sa1'aya yakın olan kona;... sttı 

•ti. Muğlara her tarafta ıanı ~ 
rtldlfl fc;ln hemen lçert aldılar ,.. n~ 
gibi emirleri olduğuna ıor4utar. 

- Başvezlrl hemen cGrmeUJlm. 
- Burada deltıdlr. 
- Nerededir? 
- BUmtyoruı. 

Kendlıtnl tanıtmıt olıa hemen J'• 
ruhzada haber giderdi Ye o ela her 
halde çabuk döner, bekletmezdl. J'a
kat bunu lstemlyorclu, 

Çıkacatı sırada kapının ıauu .. 
sert nal sesleri duyuldu. Bakmea 
Ferruhzadı gördU. MerdiYenlerlıı a
ışağısında saçak aaçak inciler Ye al· 
tınlarla sUsltt atından iniyordu. 

Geri döndü ve blr kenarda •etı .. 
dl. 

( A r7oıaat vat") 

Diye haykırdı. 
Fiyodor yine hiç tınmadan: 
- Bütün J1ayat:mm yalandan Oıaıet 

olduğunu ıördilı:n. Muhterem lkanp 
siz beni affediniz, son anlattıltm blkl. 
yenin ıoou uydurma idi. Bunu 4a p. 
liba 8ç almak için uydmdum. Bu •e-ı 
ıele hiç aklıma pJmemlttl. lbnti aa.. 
lattt'ken birdenbire l5Üftdtn 4ol4u. B. 
ğer fenalık ettimse, daha U'9lmU ol ~: 
mak için yaptnn. Şu Dlclero wıra,.bd; 
de, belki yirmi defa elattdar. Balan. 
ben, sizin halaım Mavra P~amf 
yanmda dinletnlftlm. 1'11oısof, lloelo ." 
va Metropclidiylo A1Ws 1lakJanda ~ 
n.ıkqa etmek için c~_Ut. &,odu .. 
dı. f 

Alekandroviç, kendindea ı~ 
bir halde ayala kaDmaqtı. Hlc4lrerıll 
ıeçen hldiıeler hakikaten artık ..._ 
çile:len çıkaracak bale ıelmittL Ba o. 
dada k rk elli HDedenberi topluma il,# 
yaretçiler, daima derin bir ilatiram U. 
oturmuflar, ~ok büyUlc blr terbiye 11' 
konuımuflardı. C<>iu clbe ıelirJer Ti 
biltün ziyaret zamanını bu va.si,., 
ıeçirirlercli. • 

( Arkaıt tJaf'; 
( l) : Moakova Metropolidi. 
(2): Katerinum pbsi do.ta, ..... 

bur Raa edipleriaclen .e ilim ... ..._., 
si isasmdan. 

(3): Katerinamn ~ 



KURUN 
"BONE l'AHll ESi 

Utmltkeı llemltlceı 

trtnd• aııuıoa 

Aylılı 9~ 1~~ K,.. 
3 ııy lılı 21i0 u~ • 
ı olılr '75 ııo • 
Yıllılı uııo 16UCI • 

lullesıııd11n H.ıılkıın Hlrlllll tçln oda 
.1tuı lıuruı clıl11uıur. l'u~t• tıırlıA•nf' ,ır. 

mı ren rer lere liYd• ) etıııtı ~ter lıuruı 
ıa nırııed ılır 

'"°"• lıııydını blldlrea mrlıtup H 
lelar•r Gt·retıuı, •bone paresaııın po6I• 

••Y• baııb ile yolhıınıe Ckretını tdarc 
kenılı bıerıne ıılır 

TDrkıu,nln lltı poato mt1hıl1td• 

1(1 IWN'o abanı IJOUlfl, 

o\dres drlııtınne OC'retl ıb lıuruııur 

iLAN UCRETt.ERI 

Tıcaret lltlnlıırının santim - satırı 
sondan ıtlharcn ılAn s ) ( lorında 40, it 
~yfıdarda 50 lıuruş; dörıhincu sayfa
da J, ikıncı ve ü~Onrtlde 2, bırıncıdı· 
'· lık yanı kesmece 5 lıradır. 

Hüyük, rok de,·anılı, idi eli, renklı 
.llln verenlere a)rı a,>rı indirmeler )8· 

pılır. llesınt ılAnlnrın santim - satırı ~U 
kuruştur. 

Tlcurl mahiut!lte o mılJOn kürulc 
lldıılar 

liir defa 30, ikı dehısı r>O, üt defası 
~ dört dcra ı 75 ve on deraıu 100 im 
r'Uftur. Üç aylık ilin verenlerın bir de
fası bedavadır. Dört utm Re\-en ılan 
larıa falla ~ıırl rı beş kuruştan hHaJI 
edılir. 

Hlımel kuponu ottlrenltr~ kiJriU. 

lldn tarif ul uu:dt 25 indirilir. 
KURl N hem doArudan dolruya ken

dı ıdare yerinde, hf'm Anlıara cadıle~ln
de Vakıt Vur<lu allında KEMAi l::VI>IJ't: 
lREN ılAn bürosu eH) le llAn kabul eder 

(Büronun ttlt/01111 20335) 

LiMANDA 
BUGON KALKACAK VAPURLAR 

(Erzurum - 12 Karadeniıe), (l'Aur -
130 Jzmıle), (~arakaa - 9 &ludıın)aya) 
kalkacaktır. 

GEl.ECEK \ APURLAR 
{Tan - 12 Kıırııdenlıdcn), (Mıırakaz -

f('\5 ~anyadan), (Uarha - 8 1'yvalık
,..,.taıtr, Uzrf\tr -12 bmlrdcn) celecekllr. 

Dünkü Ha•a 
llnı Karadeniz kıyılarında çok bulutlu 
rııt!'nil yalışlı, Trakya, KocaeJı, kısmen 

le ~e bolgele inde ve dıler bölgelerde u
•1ı.ın11)·etle ıı~·ık gcçmış, rilzgürlıır Knradc
niı kı) ıl rı .da ve kı men de Doilu Anado
luda cenubi, dıler yerlerde fİmal lıstika
metten orta kuvvette, Ege kı) ılannda kuv
Yetlıce esmiştir. 

Uiln lstanbulda hava bulutlu ıeçmlş, rOz
llr şimali ıarklden sanl)ede 5-7 metre hız. 
la esmiştir. SaRt U de hava tazyiki i61.1 
mılımetre idi. SQhunet en yüksek süneşle 
45.5, 1ı~l1ıede 14.6 ve en düşük 6.4 sanlısraı 
lu.ydedllmiştlr. 

15 Yıl Evvel Bugün 
lıla11bul :abılaıında blrrok lecrilbeler

den ıolll'Q g(jrülen neoakmn ıılahı irin 
Hrllen rapor Emnl11el Vınuml11e lludur
lülil lara./ından na:nrı dikimle alınmıştır. 

Poliıln meıle6lne merbut olmaıı eıöabı 
ler/ihl, iallkbal ve laşulnln ıanziml icl11 

ıır/ı meaaf edilmektedir. 

J~TANBUL TRAMVAY stnKETINl>EN: 
1938 11ılının Blrlnclteırln a11ında tram

ea .. arabalarında bulunan •ıll"nın mlifre
flııllc llıteıl • 

Muhtelif cins çantıılar 
Muhteıır cins çamaşırlar 

ADET 
r,() 

Çin ve tek bR)8R Ti l>ll)' eldiveni 
çm n tek b•>•n ve bay ayakkabılan 
çın Te tek bayan ve bay terlikleri 
Çift 'Ve tek b&)aD VC bny çoraplan 
~op lcerrcrl 
Erkek ve kadın şemsiyeleri 
Ba!ttonlar 
Kadın, erkek ve çocuk ppkalın 
Gl>ılükler 
Erkek ve çocuk için ceket, pantalon ve 
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ıt yeleklt'r 
2 Kumao parça1:ın 

Bayan atkısı 
Doa 
Xilap, e,·rak ve Ulıtlar 
Di.ırbıın 

Dolma kalem 
Pipo 
Tesbıh 

Batlanlf.J 
Frkck kol ~ntl 
nır rniklar mcblAJ 
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26 
Vt'mek l ıılnrı 78 
Hırdavat !\3 
Yiyecek m ddell'r 

1 
k 

Du eşya ıuıhlrılc (jnl:ıtnıtn TOnc ıır rı-
ııncta Trnmvav Sırkctıııın Hareket Kale
mine mftracnnlları. 

DltrEKTORLOK 

Balmumu 
ihracatı 

Bulgariatandan Yeniden 
Talepler Geleli 

Piyasamımı ilU'&ç m;.ddelcri ara. 
aında iyi bir mevki tutan balmumu ih. 
ncatınm yeniden artacafı umulmakta

da. 
Bu cOmledeo olarak Bulprlstandan 

llOD bir UÇ CÜD .zarfında alikadar İktI· 
udi daireler vaaıtaaiyle bazı teklifler 
yapılmağa batlanm:ıtır. 

Yapılan bu tekliflerde bilhassa kili. 
selerdc kullanılmalı: üzere mUhim mile. 
tarda balmumu istenilmektedir. 

Alakadar ba!mumu ihracatçıları bu 
taleplere cevap vermek ilzere hazırlık. 
lara girişmiılerdir. 

Marangozlar Cemiyeti 
Umumi Katibi Ankaraya 

Gitti 
Maranıozlar cemiyeti umuml katibi 

B. Fuat Teur d n ~hrimiaden Anka

raya hareket etmlıtir. 
Bay Fuat Tezer son günlerde bazı 

fabrikatörlerin kontroplik standard 
nizamnamesine ayktn ıekildc imalit 
yapmalan yl1%Undcn piyasada hasıl o
lan cnclite hakkındı VeUlete izahat 
verecektir. 

Kanser haf tası 
Bu Ayın Yirmi ikinci Günü 

Baılıyor 
B.!tiln dünyada yapılmakta olan kan· 

ser haf tası bu ay.n 23 üncü cünU ba1-
layacak ve 28 zine kadar devam ede • 
cektir. Radyum keşfinin kırkıncı yıldö. 
nümünc de rastlayan hafta içinde tıp 
fa'kültcsi tarafından ne§riyat yapılarak 
konferanslar verilecek ve halk kanser 
hastal ~ı etrafında aydınlatılacaktır. 

-o-
italyada Bloke Paralar 

ltalya ile ar•••*da yeni tic:aNt an. 
Jqmuı aktcdilmedea evvel İtalyan ban 
bfarmda 3 milyon liraya yakın bloke 
paralan bulunan tliccarlanmınn ala • 
caklan verilmefe batllruDIJtır. Bunun 
ncticesl olarak bloke mevcudu 1 milyon 
263.200 Jıraya dÜ§lllUf bulunmaktadır. 
ttalya ile ifler devam ettiğinden bu 
heaabın da pek yakın bir zamanda ka
panacafı umulmaktadır. 

Çarpı§&ll Vapurlar 
Evvelki gün Hisar ~nlerlnde çarpı

tan vapurlardan İngiliz Polo vapuru 
dün Dcnb Ticar<'t Müdürlilfü önüne 
gelecek demirlenıiıtir. 

Vapurun yaram bir hayll •fır ctdu
fundan tamir edilmek ilzcre bir hafta 
kadar limanımızda kalacaktır. 

Deniz Ticaret mildürlüğU fen heye. 
ti diln kaza hakkında tahkı"kat yapm ı. 
her iki vapurun kaptan ve tayfalarını 
dinlemiştir. Yunan vapurunun yarası 
çok afır defildlr. Bununla beraber 
tahkikat bltmemJı olduğundan hareke
te mOsaade edilmemiştir. 

Haf f v 
vef ôt etti 

istanb.ıl Mebu u ve ltl Müzeler 
t m vefat etm ;tir. Ce

nazesi Cuma gLıniı 

kaldırılacak, nama
zı Beyazıt camün
de kılındıktan son
ra Edirncl.-apıdaki 

aıle kabnstanma • 
defncdil c tir. 

1861 yılı 25 HL 
'ranmda lstan ul. 
a do du. Sadra-

lından sonra elçı olan babası ile birlik. 
te Berline g'tm I• o "da dört sene <:rta 

tah il gorm · ttir Kendisinin tarih ve 
arkeolojiye mera olduğu halde baba. 
s mn ısran ıle tab at ve kimya tahsili. 
ne mecbur olmu tu. Yilk ek tahsili f s-

viçrcnin Zurıh §ehr:nde ba ladı, Viya
na Politckn'k mek ne devam etti. 
Tek ar İsviçre Un 'il r ıte ne gelerek 
1885 te t h liru bıtirdi ve fel e e dok
torluğu dipl ma ı al.dı. Merhum, tahsil 
yıllarında t r ve a ' eolOJı ile me gul 
oldu, tct ·ik ve tctcbbuler ne devam e
diyordu. 

İstanbul vilayctınce askeri fabn'lta. 
lar ve er anıharbıye dairesi tercüme 
kalem'nc memur edildi. s ... ua mulkı -
ye, tic ret, ve Dani afakada muallim
liklerde bul ndu. 1 2 de mü eler lL 

mum m uı u kard şi Hamdi Beyin 
muavın!ı ıne t yın e di. Meşrutiyet. 
ten sonra ı O da tsta bul eh emini ol

du 

Bu vazıfede beş buçuk ay kaldıktan 
sonra bir daha hukCımet meır.urluuun. 
d1 bulun mak il ere istifa cttı. Fakat 
kardeşi ölmuştu. Müzeler mudiirlu 1.1 

vaziles' teklif e :lıldi. Halil Etem hem 

tarihi sevme i, hem de karde n n v sı
yetlerinin bulunması ıle bu vazıfe) a 

bul etti. 1931 yılı bır Mart tarihine ka
dar devam eden bu vazifesinden arzıı
ıu ile ayrıldı. Ayn yıl EuyUk Millet 
Mecı:s·nin dorduncil intihap devresine 
htcnbul mebu .luğur.a seçildi. 

Halil Etem mü e müd' rli bulundu. 
ğu esnalarda çok çalıştı. Top apı ara. 
yını milze haline gct'rdı 

Merhumun O manlı atı ka • 
talogu, 1 1 cnl n k t lo u, Si. 
vaı ve Dıvnk birlerin.in ls mt kita. 
beteri, Topkapı sarayı, Y edıkule hisa.. 
n, Duvcli 1sllrniye adlı eserleri vardır. 
Bu eserler'n bir kısmı Fransızcaya ter. 
elime edilmiıtir. 

1 NlÇIN OLDORDOM ? 

1 v ... 1onmızm çok! ğund • dol 

1 

ooamam•ıtn-ı özür d'leriz. 

-------------------------* Prense• Baba Mihraca Oluyor! 
Prenaa Baba'nm maceralanru bili. 

yonun&ddur: Cava adalarından birine 
ıiderek orada .altanatuu ilin etmit bır 
tn•ilizin torunu olan bu Prenıes, O:'-Ş
hıı; tnıiliz pehlivanı Grcıori ile evlen. 
dl diye babuı tarafmdan reddedil
mek tehlıkesini atlatmı§tı. Fakat sonra 
Saravak sultanı kızının uzakta yap· 
mak prtiyle pehlivanla evlenmesine 

raı:ı olmuıtu. 
Bir müddet sonra, Prenses Baba,n·n 

babasına kartı isyan edeceği haberi ve. 
rildi. Prenın kendi batma bir memlc.. 
ket kurmalt ve orada tek hakim olmak 

iatiyormu~ .. 
Bu haber sonradan babası tarafından 

tekzip edildi. Fakat, yeniden haber ve. 
rildiğinc göre, bugUnkil Misis Gregorl 
\:ocası ilı beraber, Cava civarmda bir 
ada aatm alacak ve orada yeni bir 

pren"'l'k ilan cde::ck. Tabt, adanın M
kimi .resmen eski pehlivan olacak. Fa-
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Vekalet Tahsisat Verdi 

Doğum dispc.n-
ser leri açılıyor 
Sıhhat işleri direktörlüğü, Sıhhat 

Bakanlığı ıle yaptıgı temaslar netice • 
sinde verem dispanserleri gibi İstan • 
bulun muhtelıf 'kazalarında doğum dis 
panserlerinin de kurulmasına karar 
vermi~. bu hususta tahsisat ayrılrru tır. 
fstanbulda açrlac k ol n hu d. p n er
ler ?: yı t n ittb ren fa ı ete 
cekler ır. 

Sovyet Rusya Deri Alıyor 
S v et Rusya 

nid n den l 
iki gun a f nda ıfti 150 kuru ara m. 
da 50 bın adet o wlak derisi satılm:ştır. 
Piyasa istekli oldugundan bunu diğer 
partilerin takıp edeceği umuluyor. 

--o-

Ve'< aleti 
Şehrimizde Hayvan Ve 

Z'ra~t Sergileri Kurmağa 
Karar Verdi 

Ş hrimiz hinterlandı dahilinde kuru
lacak hayvan sergileri ile beraber çift
çilerin de i tif delcrini temin maksadL 
le Ziraat Ve c leti alakadarlara bir ta
mim göndermiştir. 

Bu tamime na aran hayvan s rgıle. 
rinden maada ziraat mahsulleri sergile
ri de kurulacaktır. Bu iş için Vekalet 
al ad r %ir at mekteplerinden, Ziraat 
oda nd n ve zir at mahsullerinden ra
porlar iste ictır. 1cab tf <H takdirde 
t "iye wretmenlerinden de ist'fade C

dılecektir. 

-o--

Etrü , vapuru 
Gcmin:n 'azan Js {araları 

Değiıtirildi 
Mersine yaptı~ı b rmcı ve u~uncu 

seferlerinde vasatı on mılden fazla ıc. 
!er süratiyle seyrcdem'ycn Etrusk va
puru yapmakta olduğu üçünciı ıefe • 
rinden evvel isti:ıye fabrikasından çe
kıl rek l nk heyetince muayene 

m nın yar m yukle 13,S 
1 J mil ol n mu'kavcmet 

tecru clcrde 
ide bur da el-

Gcm'nın m vazene ııt ı h ında. 

ki ·a ar da k mılen m 1 z ve a ıl. 

sızd r. Et Us'k vapurunun tadil ol ın -
mak U ere Almanyaya gönderileee i 
de hiç bir vakit mcvzuubahs değildir. 

ırıncı apatt
m nı soyarl<en 

Suc Ü .. t · nele Yakalanıp 
f. .cmeye Verildi 

ı d ç adında bı ısı 
a bırıso apartımanların 'bil

u t ka tlarmı ve taraçalarmı .oy • 
mu , yı ınlarca kadın eşyası, bilezik.. 
ler, yuzukler, para vesaire çalmıftır 

N ha;> et l 1 ıncı apartımanı soyup 'ka 
ısarken } a, !anan Mı ırdıç dün adliye. 
} e verılmış, dorduncli asliye .ecza mah· 

e e 1 nmu;tur 

tur. 

k mecburiyetinde ol 
e u umi de cezalan 

· fr 

a i n talik olunmuş. 

Zabıt ismini yanlı§ 
Yazdırdığı için 

Balıkpazarında kuru'kahvccilik ya _ 
pan Veli adında birisinin belediyece 
duk nında yapılan muayenede kah • 
velen karı ık çıkmış, hakkında zabıt 

tanzım edılmi tir. Fakat zapta isminı 
ha ka türlu yazdıran kurukahvcci bu 
suçtan dolayı birinci sulh ceza mahke
mesınde b r ay hapse, bir lira da para 
c:zasına mahkQm olmuştur. Suçlunun 
ayrıca d k nı da bir ay kapalı kala
caktır. 

Kaput bezleri 
Fabrikalar Kış Dolayıaiyle 
Faaliyetlerini Arbnyorlar 
Tıcari mu adel tın ta'kas yoliyle ya. 

pılm ma başlandığı tarihten itıbaren 
leketimıze hariçten yapılan kaput 

be ıthal tı asgari h dde ınmı tir, tt
hal tın alma ı yerli kaput bezi yapan 

nmızm faaliyetıni arttırmıtt 

uzlu ç 1.ş ak suretiyle mem 
e et ı cını temin etmeleri yolu tu. 

tulmu t 

n son bırkaç yıl zarfında yerli 

put r bütün memleketin ihtiyacını 
temine kah geliyordu. Fakat 80ll ..sa • 
manlardı halkın ve bılhassa 'koylunun 
kaput ıhtiyacı artmıı olduğundan fab
rikalar, normal mesaınin fevkine çıka. 
rak piyasanın ihtiyacım karııtamaga 

çalışmışlardır. 

Y pdmrı olan bir etüde nazaran 
memle etimizde kaput bezi sarfiyatı. 
n n en ziyade Te§rin aylanndan itiba. 
ren ço l ı ı, K nunusani orta anna 
.d ru azami haddi bulduğu gcir~lmüı
tur 

Yen· den Palamut Ve Torik 
Tutulma~ başlandı 

el nıylc beraber ye. 
ut tutulmağa bq. 

an hır hafta evvel timanmuzduı 
ol rak h rekct etmiı 91alı 

n m i ı e İtalyan vapurlan 
te rar J'm nımıza gelmı lerdir. B nJar 
yenı n lım n m zdan ton1c ve palamut 
alarak hareket edece terdir 

' 
'kat fiilen her ıeyi Prenses Baba idare Bu 
edecek. .. 

Her halde Prenses Baba satılık ada 
b lmakta guçluk çckmiyecektir. Çun -
ku o civardaki bir90k a alann sultan. 
1 rı istenen para ıle devredilmektedır. 
Pren • n baba ınm babası da sultan. 
h ı para ile almı§tı. 

Para İsteyene Güzel Bir Cevap 
Son Rus çanmn k rde 'nin o lu 

Pr ns Corc Nevyorlrta fakir bir halde 
geçen gün öldü. Onun vaktiyle Mon. 
te ~.rlo kumarhaneler'nde beş yüıluk, 
bınlı t frank! rı masanın uzer:ne attığı. 
nı hllenler akıbetine acr·crlar. 

Rus Prensi hakkında anlattıklan bir 
r kra var: 

Bir gün Montckarlo kumarhanele
rinden birinde Prensin karıısma bir 

enç elmış. Ken • int me bur bit 
Frn ız r n n o lu o arak tanıt 
mış ve Prcn ten p ra istcd kten eond 

bun:.ı m zur o terme · tiyerek: 

- N •a yım efe. ım'z, demi§. 
B nde i · } rı ., hs yet vardır. Bıri aoft 

::!ercce m ce· p rcrttir ... 

O a"nan Prens Corç : 

- O halde, demiş. öteki gelsin, pa. 
rayı ona vereyim ... 



Atatürk'ün t2butu önünden geçenlerin 
akını dün fasıl asız devam eti~ · 
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Yarının gençliği BüJük Atasının ta"!Jutu 
önünden ağlayarak geçti 



ur met 
ağlamagan 



1938 

Büvük 
yatak töreni 

Atz nın 
o 1ası 

Meclis kürsilsilode 

araya ait esas 
Her~ey olduğu gibi 
muhafaza ~diliyor 
Bilyilk Atanın Dolmababçe Sarayın. 

ogra hazırlandı 
, 16 (A.A) - AtatUrltUn ce. { da harekete gelerek top arabaBJDm 6-
nlnin Ankaıaya aıt esas pro- l nündeki yerlerini iıgal edeceklerdir. 

da ruhunu tcsı:m ettiği yatak oda:t! ve 
bütlin daircai bir ıeyine el ıürülmoksi
sin olduğu &ibi muhafaza edilmektedir. 
Tarihi yatak odası, tasavvurun fevkin
de bir aadelilde döıcnmiı bulunmakta.. 
dır. 

(Baş tarafı! ncİ Sa']J/ad..ı) 
nünU onun balefı olarak seçmekte v~ 
onun bayrağını onun eline vermE>kte 
gôsterdlğl isabet Bliyllk Meclisin, f. 
radel mllllyenin baklkl mUmeaaıu ol· 
duğunu bJr kere daha tebarüz ettir· 
wlştir. 

lnönü Milletçe Sevilmiı 
Bir Devlet Adamıdır 

lnönü nutkunda ne cebrUtaz)lk, ne 
• Bu.:ı un üzerine cenazeyi takip edecek 
• olan zevat 2 numaralı krokide pte. 

de aııuu-şl blltUn vatandqlara aal1aavı 
emnıyet verici tedbirler aıınacakur. 
a\)'Or. Bu, bUyUk bir bepretUr. O. 
f>a sözlerle devletin nizamında aev· 

1938 pa::ar gtınA: 
a tqıyan tren saat 10 da 

yonuna muvasa at ede. 
!cumhur. Büyilk Mıllet Mec 
M~al, lcra Vekılleri He

ylavl:ır tarafından merasim. 
acaktır. Bu karşılama me. 

lılr piyade taburu iştirak e· 

mdan Şope:ıın matem mar 
ktır. Tabut 12 general tara. 

tazimle ist.,syonun bU· 
den gec;lrilerek ıstasyon 

&ıtlndt bulundurulacak 
arabuma vaı.edilecektlr. 

bul latuyon caddesini ta. 
k Millet Meclisine doğru L 

rildıfi veçblle, yerlerini alacak ft a11o 
kalarma. alaym nihayetini teeJdJ ede. 
cek olan tabur Uerllyerek korteji ka
p')'&caktn'. 

Bu 111retle t.ettekktll edeD cenue ala· 
yı, verilecek bir işaret berine, ha.-e. 
ket eyllyecektlr. Bu esnada Rlyaseti
cumh urbMdosu Şopentn matem mar. 
şmı ~lmağa başlayacllk ve di3er ban. 
dolar mllnavebe ite ve alaydaki 111'81a· 
nna göre matem havam çalacaklardır. 

Alaym yUrUyUşe bq!amasırrlan ttL 
baren cenuenln mOzeye muvasalabna 
kadar her 6 dakikada bir adet top a
tılacaktır. 

Alay kr~atr.ım Jı:olbqm Bahriye 
caddes' hizasına varmca krtala.r 3 nu. 
maralı krokide lpret edilen yerleri 
ala<'aklardrr. Topçu tabunı krokide l 
ısaret edılen maha11e Yftkl8'ırken yo
lun 99ğlnı yanı!llacalt ve tam mevklfne 
gelince duracaktır. TUrk piyade kıta. 
atı ne ec:ıebl 1ntaıb yUrOyfu:e devam 

Cem bit karyola. koltuk ve kanapc, 
dörtkGfe bir IUt n b~ yaa.ıııda 
telefon-

Haftada bir defa kurulan ba uat 
AtatilrkUn ufQlUndenberi hlll iflemek
tedlr. 

Dunrda lloskon sefirlmb Zekat 
Apayclmm cönderdili bir tablo uılı 
durmaktadır. 

Bily:..k önderin terki hayat ettiii 
yatak aynen muhafua ediliyor. 

Bilyilk Atanın mesai oduı da ayni 
aadelikle döıenmiı bulunmaktadır. Ev
velki glln, kcndıalnin mUbarek naap 
yataktan ihtiramla alınarak tabuta kon 
duktan ıonra, bu tabut, bu yazı masa. 
sa lberine vazedilmiı ve etrafında bir 
mUddet o haliyle nöbet beklenmiştir. 

Atattlrklln mllsait vakitlerinde mcı
cul olduğu dil mevzulan için kullandı· 
ğl yazı tahtası da saklanmaktadır. SL 
Unmiı olmakla beraber hafifçe okunan 
bu yaz lardan •'özen,. gibi bir kelime 
farkedilebilmektcdlr. 

· n ve emniyetin bundan böyle dt 

blkim olacajını teyit ederek oıUeb 
uet Atanın lıııy1 Ulbalefl olduğunu I· 
•.,u ediyor. lnönU miJletçe çok ee
~Hw iş bir devlet adamıdır. Denıe0ı 

kl Aı.aıu kadar eevllwlşUr. takat o
!l 1•1 ~olun(]11. yUrU)e yUrUye mllletlıı 
yüreğinde ayni ltlnıadı teala edeceği. 
ne ttınuı.dıw vardır. 

BUyUk wllletlw, azlı yurtdatlarım, 
İnönü bu emniyete !Ayıktır. Senin ve 

dan Uluı meydanına giden 
iki tarafına asker dizilecek· edereok krokide g~terlJen yerlerin! 

yo'a tevcihi cephe ederek i~C\'fll ede
cek?er ve cenue geçerken lellmlıya. 
caklnrdır. 

•devl~n menJ.til de ona ayni emni
yet ve ltlmutla sarıluıaktadır. Baau 
şaklabanlık tarzında, bazan ı:cnı 

dUşUndUrUcU ve nevmldiye aevked.,. 
cek surette ılusl fısıltılar llflenecek
Ur. Onlara kulağını tık.ama ısın. Dev
let riyaset makamında eaflarnu o 
derece aıklaştırm Jısıo ki, oradan 
usla fesat rüzgA.rları glrememetldlr. 
Duna bugün, dUnden ve 1anndo.n 
fazla ihtiyaç vardır. Zira hududun 
öte tarafında eaçsaça başbaşa blrl 
blrl rlne &lrlşwlş olanlar uztaşwa .• 
Uzeredlr. Bu eller saçlar ve bal)lar. 
dan kurtulup da musataha ettlklerı 

gUnU tabakkUme alışmış olanların si
yasetleri eskiden olduğu ıtbi blrlbl
rlne rakip olarak değtl, 7ekdlğerlm 

muzahir olarak hududundan glrme!1< 
savaşacaklardır. Buna karşı bir tek 
adam glbl astı ve dimdik durmalısın. 
ılra tarlbe karşı vazifen bUyUktUr. 
Türkün medeni bir cevher bir kudre· 
ti medeniye olduğunu yeniden tabat 
ederek müebbet Atanın dediği gibi. 
medeniyet safında Ustun mevkle cık· 
makla mUkellefsln. Umarım ki onu 
yapacak ve baaşraca.ksın. 

top arabasına ııaklf esnL 
pare top atılacaktır. Tabut 

12 sayJav tarafından top 
indirilecek ve Kamutay 

methalinde önceden hazırla-

le konulacak ve bu meşa 
lırmda uğ ve solda birer 

birer subay ve erden milte • 
Jı:lolllk bfr heyet bUyUk lini

llbls ve 1'1hçlan çekilmi~ 
tte tazim zıobeti beklfyecek. 

..,,. 1938 pazartem gflna: 

11 takip edecek zevat saat 
Kamutay !>fnAsına gel. 

caldardır. Ec:ıebl. murah-
1ert Anknr11nal11 h"'ilrıde
klar ve bil~ hare kcndilerint 

tdllen yerleri f§gal edecekler. 

nba!Tnm l5::10"'~" trl~erek 'l. 

!ar. kolb!•T!H Hn1k sineması 
buhmms't t\1.ere ~ıın1t'M el\~ 

n("& vOrUvi\CJ kolıı-·da t,.,n . 
lnıhmıırA'~hrrl'l'. Y bnN·r Jn. 
rtf blnıı~t ile p .. lk !llfnemıuıı " 
1'etı~IJart"e rrf"'f,.rllrA 'r vtrdt> 
kolu nlzamı:ıda hazrr olacak. 

1ft ı!ıı tcıbııt ,,..,'t oh'mltı 1., •R'' 
""""" kRl~·r 1ırA1<. F"'ml'tR'' 

nde bulııntitırıılo"~ 1( ol:u; 
il vp..,An,.,.,., t;r, Bu trn1'. 

W'9e l'!f!t'tl\t ed .. ,. .. ~ 01ın 12 
tcrp arab1s•nm i'•f t~r~t'mcla 

rmı Qekerek ~evki alacaklar • 

tnn ırab3!!Tlll Vl!:ı-e-tildiktcn 
ftl'llecek l~uet UJ:erine. kıhıet 

ba11hya"ak ve cen"•evı tıe. 
nalr l :ıuMar tı krol-ide ~os. 
"'""''" .. İ"! ,.,,....~k l'z re fler'i"e 

dlr. Ru vOrtlv"q f>onas•nrlıı kıta. 
tfabt eden bando1ar ç 'mıyacak-

Cenazeyi taşıyan top arabaın ve bu. 
nu takip edf!n heyet UerllYf'r:' Etııog
rafya mOR!lnln methılfne takarrOp e. 
decel{ler ~ 3 :JUmAralJ kft\kfde göste
rildiği l1zere ah.zı mevki eyliyecekler. 
dlr. 

Tabut ~neral'er tanJ. ""'n mıltal. 
11 mahsusuna nRkled''ecek ve Wren 
burada hitam bulacaktır. 

Ce:utze alayı fU 1Uretle ~kkW • 
decektlr: 

l - Mızraklr bir .Uvarf alayı. 
2 - Tonçu taburu. 
3 - Alav eanca~ ve bandoau ne 

muhafız alayı, 

4 - A'ıv sancafl ve bandoau ne 
Hnrbll·e 'llayı, 

~ - Ecnebi kıtalar (Alta.be masl. 
le), 

6 - B&:ıdosu fle bir deniz miltre
zesl, 

7 - iki tarafmda kıh~ <:ekmiş va. 
zfvette 12 gtnerat bttlnnan ve cenL 
r.evl ta•Tvan too arabası. 

8 - AtatnrkUn harn ve fstflt'~' mil· 
dıı.tvalAnnJ tll'tv'\n ~.,en.' w nnu ta. 
kin eden Rivuctlcumhur erkl:tı. 

9 - AtPtUrkUn ailesi efradı, 
10 - Reisicumhur, 

11 - BnvUk Millet MecUll Relat. 
'Ba§vekll. M&~al, 

ProtoW 
12 - Ecnebi mfsvon tenerl, 
l3 - KnrdfYllom"t'k Ye mblyon tef· 

terine merbut hevet'e.r. 

Prnto'kol 
14 - f Ct"a Vf'1d11o"f Heye!t, 

PMto'koı 
1~ - Saytavlar, 

Protokol 

16 - B~rem UçUncU dereceye kadar 
askeri erkln. 

17 - Bı-r~m OçUncU dereceye kadar 
mUlld erkln, 

18 - Bir piyade taburu. 

Ht>lçlk a MP1.'usan 
Mflc•llslnde 

At tür ' .. un 
atrrası anıldı 

Fransız heyeti 
yola çı .tı 

Parlı, 16 (A.A.) - Havu Ajansı 

tcblit ediyor: 
,Yransız hük<lmetlni Atatürkün cena.. 

ıe merasiminde temail etmeğe memur 
edilmiı olan Franau heyeti bu akpm 
aut 22,15 ıe Parilten hareket edecek
tir. 

Dahiliye nazın ve eski Ankara ıerirl 
B. Albert Sarro'nun riyaseti altında 

bulunan heyet, yllkıek harp meoliai L 
Asından Q-!neral Georgeı ve yllksek 
bahriye mediai basından Visamiral 
Laborde·den mllrckkeptir. 

Heyete 180 bahriye ail1hcr.dazı refa
kat ede::ektir. 

Fransanın Suriye lli komlaeri kont 
de Martel, ve ıarktaki Fransız kuvvet. 
lerl kumandanı General Caillault. ce -
naae merasiminde temıil edileceklerdir. 

Albay Kole de heyete dahll bulun • 
maktadır. 

Ankara, 16 (A.A.) - Emltte Bertin 
adındaki Franau kruvazörü Atatllrkil."1 
cenaıe merasimine lttirak etmek il.zere 
tstanbula ,.elecektir. 

Fazıl Ahmedin Sözleri 
Halil Men~ede:ı sonra kürsüye Fa. 

zıl Ahmet Aykaç (~lQzıg) gelerek 
şunları söyleııılştlr: 

O çen yıl hemen hemen bugUaler· 
de idi. Kaybettiğimiz Ulu ônderin 
yıllık nutkunu dlnlomtş, onun Toros 
silsileleri gibi bll'ibirlnln Uzerlne yıj. 
dığı yalcın ve muazzam fikir kltlele· 
rinl hayı·etle ve hürmetle görmUştUk. 
TUrklyenln yeni bir senelik taall7etı 
için bUyUk mUrşUdUn ilhamı, icra 
k u vvetlne neler lrşad ettlğlnl ve önU· 

fnalllz bOkt\ ın el loe mUzde nasıl keaıt bir mesai devreıı 
ft bulunduğunu anlamıştık. 

RÖre Yine bugünlerde tdt. Saym Bqba 

B a 1 k a 1 .1 a r d a kan uzun programmı okudu. Bu prog. 
ram Ata:ıın freatlarmı tahakkuk sa-

' 
n g .111. z m e l . f a ,.. t 1• n E haauuı. getirmek ıçın hilldmıetin wıau. 

• runda yeni ödevlerin nr•l lSr.ıenle pay 
A lafıldığmı hattA buan pek ktlçtlk te. 

d e ver v c. r 1 J 1 r ferruatl dahi ihmal etmiyerelı: anlat· 

Romanya Kralı K.arolDn Londra7a tı. Program :ıutkunda ılk gördtlğllmtla 
sltmeel münuebetlfle tnglllace •'San- vasıf ıu idi. 
de7 Da.peç" sazete11l bu ziyaretin oıa- Sayın CelAl Bayar demek istiyordu 
nuuu ve muhtemel netlcelertnl lab· ki, ·•Arkadaşlar, TUrk teşkilltl esasL 
We çabıııor ve dl7or kh yeslnln granit teme'leri llfıerlne kurulu 

..Bu styaretl bilhassa lngtlterenln olan demokrat, llfk ve lnkıl!pçı cum
Alman7a .,. ltalya Ue uzlaşmak 111- huriyet rejiminde en bUyUğilmilsilıı bu 
7aeetlne clevam etmekle beraber,! yıl çah~alarma çlzdlğl istikamet mL 
Balkanlardakl nüfuzunu muhafaza- 10.m. işte o meti:ı esasa ve ı:artımizin 
ya karar vernıeıl ıekllnde izah ede· prensiplerine day n&.rs.k tasarladığı. 
blllrlı. mız şeyler şunlardır: 

.. Kendisi yarı Alman olmasına rağ- Nel r yapaca~ızı Biz mfl'et ve-
men, Kral Karol de Alnıanların Bal· killerinin gözU 8nl1ne ve ıaym utu:u. 
kanlara doğru ilerlemeleri karşısın-! muzun arık ittıllma birer birer serf. 
da memleketinin latlkllllnl mubafa. yorum. Bunlan g<Srilııllz, dUştınU
zaya ve Romanyanın tabll membala-\ nilz. eonra ona göre mUtale&nJZI da 
rının gellrlerlnl inkişaf ettirmeye ka-ı kullanınız .•• 
rar vermlt bulunu7or." Faaliyetinin tefernıatım ıaldamı • 

Gazetenin 7udı.,"'ma göre, Romen =--:============= 
ıtrah Londrada Roman1amn •ınal 1 arzusu göze alınına, Krahn 

Brüksel, 16 (A.A.) - Belp Ajana ve alral ilerlemesi için eartolunmak geçenlerde Yugoslav Kral Naibi 
bildiriyor: llzere t5 milyon lngllla liralık bir ile yaptığı görUşmelere daha husuet 

Mcbusan Meclisi, dilnkü celsesinde kredi lmzala7acak ve lnglllz ve Ro- bir mana vermek kabtıdlr. 
Atattlrkün hatırasını tebcil etmiştir. men petrol ı,lrketlcrt arasındaki lb. Filhakika, Yugoslav Kral Nalhf 
Mecliı Reiıi. meouıları ayala kalkma. tllAflan halle ~ahşft.t'aktır. Prens Pavle de bu ay tclnde zahlrt-n 
ğa davet etmiı ve Atatürkün öt:.mOr.U Romanya ı~ ml11on Rtcrllnllk krc- hususi bir Bel Rhat maksadlyle Lon· 
heyeAanh tabir'erle Mecrse bildirmi~. dl lle ln-:lltcrodcn ,;anayi Aleti ,.~ drava g lerelttlr. 
tir. Rc's, miiteakiben Türkiyeyi muha· mR-1111 ma1rlc al~!ı:tır. ••fnvlllz hUkômeU Ralkanlarda Al· 
~ap edinerek b;r tuiye hitabesi irat et. Gaate llAve ediyor: man menfaatleri için olduğu gibi tn-
mi tir. Müteakiben MecU. nısnameye l Kral KarolQn lnstltere tle dostlu- glltz menfaa.U tçln ete 1er oldulu ka-
geçmlttir. tunu kunetlendlrmek huauıundakl naatlndedlr." 

yaıt ve politikacı ruhunda:ı uzak, yllk 
sek almlı devlet adamı mfatile eöz IÖ1 
Uyen Başbakanm takdir ve tenkidi
nize arzettiği maddeleri dikkatle din. 
lediniz ve samimiyetle tuvlp buyur
dunuz. O daklkada:ı itibaren çetin bir 

faaliyet başladı. lç durumumuzda cum 
huriyet hUkillnetlnln medeniyet ve in. 
saniyet umdelerlnl bUtipı aydmlığı L 
le memleketin en hQera k6felerbe dg. 

hl uıa.ıırmak için açtıfl halk cihadı, 

bQytl'lı: muvaffakıyetle devam ettt. Dil 
nyas&DWlda bOtnn uzak, yakm dost. 
luklanmmn kenetler! bir kat daha tak 
vlye edildi ve Hatay. Tllrk Hatay, ana 
yurdun kucağında hakkım ve latlkll. 
ll:ri tanıdı. 

Mali mOcadelemlz wrlm1ntffnde de. 
vam ederken tktnadl hayatımızda in. 
kl1'af bllyUdO ve fngiliz Alman dostla
nmızJa btıdtğinlz mali anlaşmalan te. 

mln ettik. Ancak bu muvaffalnyeUl a.
dım lar atılıp dunırken heplnlsb nı. 
hm,u amantnr. bir kurt kemiriyordu. 
Atamıs hasta idi. Şu eebeple milletin 

tşlerile yUkto olan hO~et. ul1 mil. 
let babasının dilnyadakf 11bhatl ile de 
uğraşmar.a sava~. Bu alanda. hl~ p
mata etmeksizin bUtU:ı Tllrk lı:udre • 

tile cihan Aleminin nasıl ete1e verdf.. 
~nl ve ıavm Celll Sayamı durmadan 
dlnle'.':!meden bu işe D&ll1 canım aar. 
rettl~nl bl'lyoru&. 

Fakat mukadder olan bUyllk fellket 
başımıza geldi. BUtUn lmulrılığı kal. 
blnde-n yaratıyan bu faclanı:ı Ozerin
de rhırmıvaca~m. Has!las. yaralı ve 
bP.nlls kanı dinmemiş gön01Jerlnizi bu 
a~ vuife uatlerlnde tekrar ba::ıçer. 
!emek affedilmez bir gUnah olur. 

8'ı.sve'ril Dünkü Yolda 
Bı°zgün de Emniyetle 

Yürüyeceğini Temin Ediyor 
Sadede dö::ıUyonım. Atatnrk. mn.m 

yatağında dahi bUyilk vazifesini u:ıut. 
madı. Son nutku:ıu Bagvekil bu kür
ıUde okurken naaıl hepimizin heybet-

ten ve beyecanda:ı titrediğimizi hatır. 
lanmm. Fakat o gUndenberi TU.rkiye
nin mukadderatı AtatUrkUD ıadık ve 
vef aklr evlltlanna intikal etmit bu. 
lu:ıuyor. 

İsmet ve kudretine hayran olduğu. 
muz yeni Relalcumbur, latifaamı ve
ren hUklimetin bqma tekrar saym Ce 
ili Bayarı davet etti. tattı eonauz va. 
tanseverliği:ıl, temiz vek&rm1 ve bU -

yUk fi birliğini bir yıl içinde bir çok 
defa g6steren Bqvekil de lize elmdi 
dl1nkU yolda bu gUn de, yarın da ay. 
n1 eellbet ve emniyetle yürtlyecetlni 
teml:ı ediyor. 

,Aziz arkadaılar, 
Nasıl devlet idare edenlerin bete • 

ntlmlyeıı hareketlerini buan can feda 
ederek tenkide hazır duran bir ••neca
atı medeniye •• varsa bua:ı da bir ta.. 
kmı hizmetleri, bUyUklll~ meth et
mekten adt whimlerle Jı:a·bn bir .. ce. 
banetl medeniye., vardır.En bilyilk hla 
11f yat ve irade kabiliyetini daha bir 
hafta evvel dtınyalarm g&ıllne içtimai 
bir fazilet :ıOmunesl olarak mola:lml. 
bulunan pek muhterem h.,.ıtıdsl &)'. 
le bir şa lbeden bUtiln blbfmle teml1l 
ederim. Sis mtlletin lhıe tmU ettfll 
murakabe vazifesini yaparken iyi gör
dUklerinlzt de, fe:ıa buldııiunuzu da 

• 
ayni Mmfmlvetle s<Syllyeeek inanlar. 
ımtL Ben Aciz arkadqmn da he~
n•ze menqup olmakla dtınya:ım en 
haklı iftlhanru duyan bir ~ 

Şu sebeple fite en gUr eetıle memJeJı:e. 
time illn edfyonım ki, Celll Bayar htL 
kt\metine tamblr inancım vardır ve 
banıyonım kf, 111fafn hllr ve mtlatüll 
duygulu ~nUllerlnta de aJDI itimatla 
dolu bulunuyor. 

Tek dlleffm, h0k6metln btıyOJr k
ısanlara ermeli ve mflletlmlzbı bllytl.k 
havırllll'& lravupnuıdır. 

Hatfplf'rln bu beyi.namı mtttealnp 
tayini eaml ile reye mOracaat edil. 
rnft v~ taanlft lrl netlcealnde reis M2 
reyle ve meveudun lttifaldle CeW Ba. 
yar hUkdmetfne itimat beyan edilcll
fbl bl!dlrmf§tlr. 

Bun1m UP.erlne kUTltJye ~len ~ 
9'"1<•l Cet~l Bav'lr. "teTeccUhftntbe ve 
muhabbetlntze llvık olmah. ÇBlışaea
ğrz.. dfye t~·ektdlrde bulunmuştur. 

Bllyı1k Mfllet MecUıi gelecek içti. 
maını 28 fktneltelrb puartell dntl 
aktedeaektlr. 
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ayrıaklar lleı·I; 
daha ileri! 

on bet )'Ildır bafl'&ldumuz u.terden zafere koşuror. 
Oa bet )'llcbr reni bir bal"bin siperlerind~, sabralarmda V11· 

ruf1110NZ •• Çetiln tablatle cenldeşl1oruz. Betbaht bir talibJ 

,. ... çalıfqonız. 
Bir 808,etenln ruhunu fetbedi1oruz. Topralm tıatlbıde 

bir kene gibi J'erleşmek ıst11en Jnsan, onun eathml delil, 
ct3l'blllklertıd, kalbinde taşıdfiı cevherleri, kudretleri, bir 
7enl sekbm lfıtı, bir rem göztin nuru1ta keşfedl1or. Va 
tam remden uptediJor. Kıraç, nekes, tabiatten prdu. lstl

IA ordusundan kurtarır gibi kurtarı1oruz. 
Ağaçsız step emrimize boJUn e1t1or. Oradan 1eşll, 

aölgeU, Hrln bir Tatan doğuyor. Kuronuvüsta son nefesini 

emtrlerlmlzln eşitinde verdi ... 
Fabrika endilstrlnln "1stlk1Al marşını., (alı1or. Kerpiç· 

ten betona geçen ruh, yem tetlhlerln rüyasını J'aflfOr. 
Bu rü7a hakikati daha evvelden sezişinden başka bir 

f9J' delildir. 
Fakat biz fetihten fethe koşarken kumandan nroldu. 

.Jl'akat bapak fen düşmedL Şimdi o bayrak en lArık ola· 

am, lnöntl'niln elindedir. 
Rflzglrlar gibi koşuyoruz. Kartallar gibi zirveleri &fi• 

1ormı. 
Ben bu hm bir milletin göz raşından, bir gen(Ulfn f&-

un kalbinden, ulak gözlerinden alıyonım. 
Bu hm bir hakikattir, bu hamle bir milletin tarihi mu

kadderatmm en olgun verimlerinden biridir. Biz bu haki· 
kate, Atatürkün diliyle, ruhuyla, eneı-Jlıdyle erdik. 

••• 
AtatflrJdln öUlmfl bize kendi eserinin zaferini, kendi 

eserinin ruhlarnmzda umduiumuzdan daha fazla ycrettl-

llnl bir kere daha anlattı. 
Göz raşlaroını tasan ruhuna nakşettiği hakikat şudur: 
Olilm denen şef milletin Atatürk, Atatürktln millet 

olmasıdır. 
Bu harlk1ıll4• lsdhalenhı içinde 7aşayanlar için tek 

parola ancak: 
"- BafJ'&klar ileri, daha ileri" olabillrl 1 

SADRI ERTEM 

s 

Y.et;Jtllbe p1eD, dUDya de. 
Dilen bu mihnetıumede bir Wı
za ömUr dren, az yaeıyan, çok 
yapyaıı blltibı faniler gibi, çL 
lesini doldurdu, o da bu llemden 
göçtll, toprağı:ı malı oldu.. i 

Böyle olmıyacak kim var! 1 
Oyle ama onun ölfhntt, benim 

yok olmama benzer mi? O, bir 
varlıktı, her gey ondan doğuyor 
du. En az yirmi sene, yani bu 
günkü gençlik, vaziyete hlkim 
oluncaya kadar, memleketin, o
:ıa ihtiyacı vardı. 

Bizim nesil. inkıli.p ve ihtil&l 
neslidir. Harpten çıkmqtır, 

yorgundur ve itiraf etmeli ki, 
içimizde bu rejimi hllA hazme
demiyenler vardır. Sulhun ve 
cumhuriyetin yetiştirdili ço • 
cuklar. hiç aüphesiz daha ıaakin 
ve sağlam bir mUf ekkire lle ha. 
yata çıkıyorlar, iyi öğre:ılyor. 
ıar. iyi terbiye alıyorlar. 
Niçin itiraf etmemeli ?Rejtmln 

halie evli.dl.. Elbette bizlerden 
daha bağlı, daha can~ yetişi
yorlar. Zaten bu rejimi kuran, 
mUdalaasmı onlara emanet et
medi mi! 

Bu günktl idarecilerin vazife. 
si, büyük bir asabiyet ve kıs. 
kançlıkla onu, olduğu gibi mu. 
bafaza etmek, kendilerinden ao:ı 
ra gelecek olanlara. emanetleri
ni sağlam ve pürUzsllz olarak 
teslim etmektir. Bu rejime sa
dık, TUrk ordusu gibi muazzam 
bir ıuvvet vardır. Müdafaaya 
o Uzerine almıetır. Endlleye 
mahal yoktur. Sonra. tstikWin 
zevkini tadF• h\lrriyetine ka. 
vuşan bir milletb. herhangi bir 
kuvvete ve tahakküme boyun 
eğmesine imkl.n ve ihtimal var 

mıdır? 

S AAt K AÇ? 
AtatilrkQn son s&zQ b u o ldu 

Saat 18.30 du ı 
Kendisine cevap verdiler, 

IUltu. Ve bir daha konuşmadı. 
Saati niçin sormuotu? BilmL 

yoraz. Zamansız ebediyete inti
kal ederken zamana ait f 1.:1i su
ali bu oldu. 

Saat 19.15 te artık tamamiy. 
le kendisinden geçmişti. Etra. 
fmda)dleri bile f arkedemiyor • 
lardL 

Çarp.mba gllnUnll tamamen 
banın blrhalde pçlrdiler. Sıh
lıat raporlanna imza atan dok
torlar gece gündüz O':ıun başı 
ııcundı& idiler. Nabzı, ateıi ve 
teaemlall mütemadiyen kon. 
trol ve tesbit ediliyordu. 
~mbe eabahı eaat dokuza 

on la hutanın batı ucuna ge. 
len clOktor kalbini muayene et. 
tl: lağJamdı. Fakat tam dokuz
da Yeni bir muaye:ıe kalpte bir 
dJIJet ipretl verdi. Doktor, 
bem'en arkadaelarmı çağırdı. 
~ mukavemetmde bir an-
• kördlller. 

118tUıı doktorlar, bllyilk has. 
~ bap ucuna toplanmıştı. t. 
ki pmdenberl bayem bir halde 
~:ı BUy(lk önderin gözleri 
bltlln hayaUyetl e parlıyordu. 
ı>O\torlar aon bir tıınitle çırpı. 
JU70r1ardı. o • .on dakikalarda 
~ı alan bu kederli insanla
ra, tatilnt mU~ldln otmıyan blr 
lıı.te- derin der b•ktı. Uk defa 
oıarat rinl • ki sıhhatte 
.. nh ~ fUU'J.ak açmıı 

ti. 
~~~ söv

1
e. 

mekalliD 0 derin manalı. deıea 
ve ı ~eftni kapadı. 

-ISU:Yllri aıouu bir 61Um sükft. 
tu qıı~ J)olmabah nin 
Uiefltyt kt yav&I yavaş 

~b.,.... 
u bir 

., 

fstanbul akşamı... Bayatı. ö
Ulm arasındaki mesafeyi ImaL 
tan. bezgin ve bezdiren bir ~ 
biat dekoru iCindeylz. Gökten 
kasvet akıyor, yerden elem ve 

acı fışkırwor. 
Deniz gllmtlt rengini kay. 

betmlştir. Parlamıyor. :Martı.. 
lar uçmuyor. Engin deniz bir L 

vuc: su kadar dar. hudutsuz ta. 
biat bir nıabbet glbt mahdut ve 

sıkıcıdır. 

mum tabiat içinde, mınuız ve 
meçhul bir eerar yıfcıı halin-
de ... 
Bo~ yer yer kudurmq 

• hissini veren akmtumda bu ak
eam bir seulzlik okunuyor, kö. 
püklll dalgalar dinmt1r Doğu 
mehtap altmda bir ıtık seli gibi 
akıyor, Dolmabahçenin beyaz 
ve temiz gölgelerini kıtkırb· 

ror. 
Atatllrk haıta. .. 
O, bu bina içbıde. gtl:ılerden. 

beri ölllmle mücadele ediyor. 
Fakat hiç bir gUn "ah,, deme
den ve bUtlln clehfet:lle göi'll· 
nllp kaybolan 61llmUn karpnn. 
da en ktlçllk bir m-tl~blyet d.. 
fiyet1 g&stermeaen.. 

BUtUn TUrk milleti öyle btıL 
yar. dUııya O':ıu böyle tanıyor. 
Harp meydanlarmm muzaffer 
kumandam. talihsizliklerin ve 
bahtsızlıkların galip kahrama
m ölllmil de yenecek sanıyoruz: 
Belki teselli bulmak için ve fa· 
kat daha çok hakikat olduiu L 
çın. •• 

Tarilı, O':ıun ölüme gllldUğU. 
nU bilir. Yine o tarih öltımUn 
O'ndan korktufunu da kayde. 
der. 

O, ya lıtiklll, ya ölllm demlt
tf. tstikllli aldJ ve ölUmU, bil.tün 
bir medeniyet dUnyasmm önUn
de öldürdü. 

Fakat Atatürk Dolmabah.. 
çe'cje hasta yatıyor. 

()lmJyacak eeylerl oldurdu. 
ğu. muhayyerUlukulU mUmkU:ı 
tılcbtı lgln ona lnanıyoruı: 

insanlar, ni~ln ve nereye git. 
t ğini k ndll sinin de bllmed ~ 
birer lllUl'IUZ mahlil halkıde 
kJıDJdıYor, ~akit ....... 

Korktuiumuz bqmııza gelmL 
yecekUr. ;Fakat ya tabiat? Ya, 
o ~ verdiflnl pli alan. hiasiz 
Ye zalim hayat.. Onu nuı! tat-
min ecleblllrdtk? 
~-..-At.-

MuBtafa Kental Umumi Harpte 

Fakat ne olurdu? Onun el&. 
mi, onun kadidi daha birçok se
neler, gözU.mllzllıı &ıtı:ıde bir 
hayal, bir canlı hatıra gibr a
ramızda yaşasaydı •• 

Filhakika Tllrk mflleU, yer
yUzllnde yqadıkça, onWJ lftdı, 
onun yurdu baki kaldıkça. ama 
bu mertebeye yllkaelten deı'ıa. 
DD, hatıralardan silinmeaine 
lmklıı yoktur. o. bir kere ta.. 
rihin ve beşeriyetin malJ olmue 
tur. Yakanlar, yıkanlar, tarih. 
te kahramanlıkla. yld edilitler. 
Yapana, yoktan var edenlere 
ne lakap verilir? Onu da aöyll· 
yecek'otan yine tarihtir •• 

• •• 
Biç unutmam: 
Yurdun müdafaası için mille

tin, mülkilııil, servetini, değil, 
milyonlarla. evlldım gömdüğü 

\

yeisli ve matemli bir anda idi. 
Her tarafta cepheler çözülmüş, 
silahı düşmana. teslim edilmiş.. 
Ur Osmanlı ontusu. bizi, bit 

-Zavallı Bfzanı gocuklant .. 
diyecektim. Ne olurdu. İçiniz. 
den bir Mustafa Kemal çıkll.J· 
dı da Venizelosun borcun uke. 
rtn1 Türktın intikam kıhcmdaD 
hrü.rabilseydl!, 
Ukiıı o tunlerde, Edirne vl. 

IAyetl balDıtlhendJal olan K6a. 
yö Fuoyu. dllnya ge&t1 ile bir 
daha bir yerde görmek mtlyea
lel' olmadLı. 

••• 
Staviski Jıldhıesl emıaamda 

Fransanm yüksek adliye erkl
nından biriai, Şamda, OnyoJL 
Klü.pte, yt1kaek sesle baiıra ba. 
ğır&: 

- Fransa, aizln ~ gibi, 
kudretli bir phsiye~ muhtaç. 
tir, demişti. 

Hiç şüphesiz bana bir cemile 
yapmak için değil, içinden bir 
isyan ve ihtiyaç taşmıştı. Ağ. 
zmdan çıkan kelimeler, ruhu
nun, vicdanının sesiydi-

• .. 
Yine bir,. Wr çok FnmlD .... 

bitinin bulmıchıiu l>fr kır el· 
lencestnde. o aman on Ud ya. 
pıda oJan bflyllk Jmmı: 

- llil.laade edeneaU, ahre 
bizim lstlkll.1 maremı çalayml. 
demifti. Bakalnn. beğenecek 
misiniz? 

PlAk kondu, 1DU'I bapadı.. 

rmın ayaklan 
açamaz mıydı? 

Bozcaa.fa aç 
fun önünden, k 

ldllçe et ve kemik halinde -. 
kak ortasma aıtr- Seiıeplli 
vablfnln, 'l'llrk zabitine omUll 
çarparak geçtlff, thıfformamn 
hakaret görcltığU kahır ve mağ.. 
lflbiyet gilnlerinl J&llYOrdUk. 
Cannnm burnumdan geldiği bit 
yeis anmda Köprllden geçerk~, 
Mösyö i'uo isminde. eıkldeıı 

tanJdığJm. bir dostla karlılal
bm. Doet, diyorum, çiinkt1 biz, 
bıçağı gır1.lağmııza dayayınca· 

ya kadar herkese dost deriz. t. 
çimdeki acıyı duym111 ta ha. 
iline Uzlllllyor gibi, hazin hazin 

o, gUlen, p)talqan, topraklar maz.. 

bOynunu bükerek: 
- Ah.. dedi. Koca bir OL 

manlı devleti içinden bir Veni
zelos çıkıp ta 111 milleti kurt&· 
nm~ 

Ben de onun ytlz8ne acı acı 

baktım.: 

ilstUnde, çocuklar gibi yuvarla. 
nan genÇ r.abitler, hep birden 
ayala kalktılar, mareı sellm 
vaziyetinde diıılediler. Gözlerim 
doldlL 

Ben, IUngtller araamda. kur
f\Ul& dizilmefe götllrOlen TUrk 
neferlerini gördUm. ŞlmclL Bar 
blyeden geçerken Atattlrktın 

heykeline bakıyorum, yine göz
lerim doluyor ••• . . . ' 

- Söyle .. demek l8tedlm, fır. Her iti kolay tutmıya alt. 
sat senindir .. 

Averof, halifenin sarayınm 6. eanlar maziyi unutmalıdır der. ı------.ı.,.r....: 
nüne demirlemlttL Fakat glln ]er. Hiç mazi unutulur mu? Bu 
geldi, Gasl :Mustafa Kemalin günU anlamak için, o gUnlerl 
orduları, VeniRlosun askerlerL gözUnün önUne getirmek lAzun.. 
n1 İzmirde denize döktU. Ben dır. Hayatımda hiç bir sebep 
de: ve hadise olmuyor ki, bana geç-

----------- miş gUnleri hatırlatmum. 
tUrklln aıhhat haberi:ıi almak l. 
çin demir kapmm parmaklıkla. 
rma l&Jl}an genç, ihtiyar, kadın 
erkek vatanciaşlarla doluydu. 

- Atatürk nasıl? diye soru. 
yor, onun sıhhati hakkında Jna· 
lfımat almada:ı evlerine dönemi 
yorlardı. 

O'nun müdavi doktorlarından 
biri aunlan söylUyor: 

- Atatürke pazartesi gllnll 
bir ponction yal>ıldı. Mid lerin
de bir bulantı hissettiler. Buıı. 

dan sonra umumi haller yavıı 
yavaş fe:ıalaşıyordu. 

Salı gUnü ak mı saat ı 30 
da artık koma baş rdu Bu 
esn da Ata.tor n g açıl. 

dı. Ve 80D.fa 1avasa IOrd 
_._ ? 

Büyiik fırtınalarda, gemi, en-
ginlerde korkunç dalgalarla \o .. 
ğuşurken, aklıma mazi geliyor. 
Bir tarafında Suzüdil, öbUr ta. 
rafında Zülfüyar, saray pence. 
resinde, boyalı sakalile baykuş 
bakışlı padişahı görüyorum. On 
beş senede neler oldu? Her gün, 
deniz.e birer tat atsalardı, altı 
asrrda Kara.denizde limansız 
memleket kalmazdı. 

Büytık Harpte, askerin yansı 
yollarda kJl'lldı, yolsuzluktan 
~ ,0luu.. Kafkas dağların. 
da Silveyt kanalma insan yaya 
gider mi? Bizim, Pozantiden dir: 
Hatebe kadar at üstünde 

canı
mız çıkmıştı. Kanlı geçitte bir 

f'8l'ÖU1, ba)'VanlarUe bir~ 
te~~ 
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T. c. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluf tarihi: 1888 

Serma7esı: 100.000.000 Türk Llraa1 

Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai we Ucarl heı nevi bauka muamclclert 

i 

Para biriktirenlere28.8001ira ikramiye verecek 
Ziraat Bnrıkasııı1a Kuıııharatı \'C lhharsıt raırnrrııt hPı:ıııılıırında 

eo aı 60 lirası bulunanlara serıede 4 defa ÇPkllecrk kuru ile uşağıelukl 

pllLa göre ikramiye da~ıtılacaktır: 

t Adet 1 000 L:ralık 4 000 Lira 

4 .. 600 .. 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.UOO .. 

40 .. 100 .. 4 000 .. 
ıuo .. 511 fı 11110 .. 
120 •• 411 e .. • .ırno .. 
160 .. 20 x 200 .. 

l>IKKA"I: He"'"'''"rıııılnkl ıııtrıtlın "" .. rrıf' l(.'lnrt(' mı llrnıtnn R';'h 
tJ c!~mf)'('nfrre lkrnırıl)«' .;ıktıf;ı IJt',Hlll'ıle eri tcı fH1.111,.l3 it H'f'llı· 

~ktlr. 

Kur'alar sPnedP 4 <IPfıı . 1 J~ylül, 1 BlrlnrlJ,l\111111 ı l\lıırt \'e ı lhı 

il 11 ı 1 H I' 1 tı 1P1 1 il 1., <: ~ li t l uı • ı • I< 1 ır 

• . • . . ~ .. ' .,.~ ,, • ~t ' 

Osmanlı Bankasından : 

1 

1 

,, 

uıu Onder Atnturk'uıı cenaze töreni vp Ür Murad Rami Aydın 
bilyilk mıllt nı:ılenı ılolnyıslle Osmanlı B:ın. r ıksım - Tali'!lhane. rarlabaşı 
kaıınııs Gıılata, Yeııi<"ınni ,.e Hl''l:O~hmdnki ı·~d"!Psi No. 10 U,.fa apt. 
ci,elerl ı 9 Sonte,rl n cumartesi ı e 21 Son. Tel: 4 ı 'i5:~ 

ırla paıaı1rııl günleri kopnlı olncaktır. l•ı•••••••• .. -•••CWmilj 

Reuo/ilıı 3 Dncü Sulh lfulmk lldkinıli6ln. 
den: · 

l\fnhkemenln 938/2033 sayılı do~yaslyle 

Beyolilunda FiruznAnda Defterdar yoku~un. 
da yeni Ateş sokn~ında 6 No. lu hanede o
turan Yusuf Hasan Koracaoğlu tarafından 
Galatadn Bnlıkpnznrında KurŞtınlu banda 
zemin katında 9 No. da Sııide Hikmet ve 
Ali Kirami; Fikret, A\·rıım, Leon aleylıleri. 
ne (Gnlntnda Ycnlcnmi mahallesinde Kur
şunlu handa zemin katında 9 No. lu oda. 
nın) lzalcl şuyuu h:ıkkmda açılan davadan 
dolalı dava edilenlere gönderilen daveti. 
yelerılc ınezkflr mahalli tcrkcderek Jınlen 
ncrde bulundukları bilinmediğinden lehli· 

g:ıt icra edilnıediaı mübaşirin me~rulıatın. 
tlnıı nnla51hııış ve dayacının iste~iyle \'e 
20 gün fasıla ile ilanen icnı. kılınan tebll. 
gııt lizerlne muh:ı'keme süniinde gelmedik. 
!erinden gıyııplnrındn muhakemeye ıJe, aın. 
la tnrudan kaydın celbine \'C davacı w:kl. 
linin !steğl ''eçhile de gelmeyen dnva edi· 
!enlere Jıuncl:ın bahis ile yirmi gün rasıl.ı 
ile ilfın<'n gıyap kararının tebli~lne karar 
verilerek muhakeme~{ 14-12.938 tarihine 
müsadif ç:ırşamba günü saat 10 a bırakıl
mış olduğundan işbu gıyap kararının lliinı 

tarihinden itibaren beş gün zarfında itiru 
etmeleri 14zımdır. lllraı etmedikleri ve 
mahkeme günü ele mahkemeye gelmedik. 
!eri takdirde gıy.ıplnrınlla muhakemenin 
icra edileceği gıyap knrnrı lebliği makıınıı· 
na kaim olmak iizere iliın olunur. (2i3U7) 

Rr11Ôfilu 3 ıincü Sullı llukıık Mahkeme. 
siııdcıı: 

Beyoğlu Galotas:ıray Pnrma apartımuııı. 
nın ~3/2 No. lu daircsinıle oturan Aton:ış 
Angclıdis ıarnfııırl:ııı Nış:ın, 1'omnyi ve 
Bel oğlu Sııkıznğaç Çöııliıkçeşıııe 1 r-;o. hı 

:'\ıkol.ıki npnrlııııaııının 4 No. lu dairesin
de oıuran Mihran M:ırdıky:ın aleyhlerlnt 
kıra hedelindcn alacağı olan yüz on fit Iİ· 

ı n seksen kuruşu n ınh-;ili hnkkındu l\'lıAı 

ı~O\Ud.ııı dolayı dJ\'ll cılilcnlcrc gönılcrılen 
d.n·ctiHlerclen l\lihraıı Mardıkyan hakkın. 

dJkı da\'!~liyeııiıı lkıınıetgtıhı meçhul hulun. 
ııı:ısı lıu~chiyle klıligat y:ıpılaıııırnrıık laıfı• 

~ ı lııırııa~ ı lizerinr nwlıkeıııece yirmi gün 
fıı-;ı'.ı ile \'C iliıııeıı klıligııt icrnsına kuraı 

n~rilerck nıulınkt•ıııesi 14 · 12-938 ç:ırşıınıhıı 
ı;unü sn.ıl 10.30 o lıırnkılıııış olcfuğıındıın 

ycvın ve \ :ıkll ıııezkurdn gclnıedıi!i ,.l'l'a ta. 
r'l :ıııd:ın ıııur.addnk lılr vekil göndtrmedi~i 
takdırdc gnııhındıı muhakemeye deYnnı O· 

lun:ı<-nğı telıllA mıık_nnıına kaim olmıık üı.e. 
re ilrı.ı olunur. (V. P. 2800) 

Kiralık Yazıhane Ve Katlar 

/!.evll!t Def"ırgölla_iı v~ Limanları · işlrtme 
. ~. ·. ·;.ı •. .. . - m11,,,. ' id~resl il onları 

" . 

Devlet Demiryollarına alınacak müfettİ§ muavini mü-
1abaka şartları: 

Hareket mUfettlşl yetişmek Uzere müsabaka ile mUtettlş nıuavlnl alına. 
caktır. MUsabaka şartları aşağıda yuzılıdır. 

1 - lmtihand. kı>.zananlara 130 lira aylık verilecek ve staJ mUddeU-
olo bltamın<la murcttlşllği tasdik edilenlerin aylıkları 151liraya1blaf olu,. 
ıacaktır. 

2 - MUsalıaka lmtibnnlarıaın yıı pıl Lcağı mahaller, taliplerin adedi~ 

öre bilAhnre teeblt edilecektir. 
3 - MU!ettlş mua' tnl olab!lmeklçln la.zını olan evaaf ve TeHtk. 
A - TUrk olmak. 
B - 40 yaşını geçmemiş olmak. 

C - MUhendis \'eya yüksek iktısat ve ticaret mektebi mülkiye mekte'bt 
Hukuk veya Fen rukllltesl wezuuu olmak. 

Ç - işletme ıııcrkezlerlude yapılııı:ak ~ağlık ıuua)eneıinde faal blımıt. 
te tıılışnıaf;a mani bir bal! olıııauınk. 

O - Askerlikte lllşlgl bulunıııF ıııak. 

E - Fransızca. almanca. ingilizce ve ıtalyanca lisanlarında.:> biriııe va. 
kır olmak tercih sebebt•Jlr. 

MUraPaatnaıııe ile birlikte ibraı edilecek Yesaik1 

A - istida ve ti adet vesika rotosrarı. 
U - Polisten tusıill{ll ili duıuuı kt'lğıc1ı. 

C - r-:urus cilzdarıı. 
C - Mektep dl&>loıııu$ı. 

O - Askerlll• \'esikosı. 

E - Maklna ile yazılmış kısa terrUmeyl hal nrakaar. 
F - Şimdiye kadar br.ş'ca yerde çalışmışsa aldığı bonservfı 6rneklerl. 
Bu vesikaları <''tsik olanlar \'e ıııuı-ıyyeıı \'akitte ıııUracaat etmeyenler 

nıUsabaka lnıtlbunına kabul edllıııe1 iN. 
4 - MUsabaka lnıtlbuıılurı :.?X- 11- 938 tıı.rlblne ıuUsadit paıarteel &Ü· 

ııu yapılacnktır. Talipler yazılı \'1 ık 1.e en nihayet ~O-l l-938 tarihine ka. 

dar Sirkeci. Haydarpaşa. I •• '~. Anktı ra, Afyon \ ' C Adana işletme mUdUrlUk
lerlne müracaat ı ~nılş ve sıhhi ıııuayPııelcrtnl yaptırmış olmalıdırlar. 

5 - MUsabaka imtihanında rı .-aıiye ( All cle[:ll I memleketin lktıaa. 
di coğrafyası iktısat Türk ve Türkiye Tarihi umumi tarih \'e coğrafya sorula. 
cak ve bildiği dile \'e mlitcka.bllen türk reden l cr('Umc yaptırılacaktır. 

6 - Staj mUddetl: l 2 ıy 

1·2.3 Uncu sınıf istasyon \'e anbar larda 4 ., 
Hasılat servisinde. 2 ,, 

Baş mUfettlşll'c kaleminde. :{ 
MUfettlşllk kursunda ve lmtlh2n. ~ .. 

MUf~ttlş nezcllnde. 24 •• 

• • • 
l>oklor ahnacal< 

Dovkt DemiryoCLarı Umum Müdiirfüğünden: 

• 

' 
Iıletmelerde münhal bulunan '<ısım hekim ilklerine. mecbur! hizmete tlbi 

olmıyan ve bu ıene askerlik hiunetinl bitirmiş olan geçlerden bet doktor ali• 
nacaktır. 

Bu doktorlara ayda 177 Ura ücret ve ikametleri için ayrıca lojman \terlle
cektir. Lojman bulunmayan yerl~rde ev kirası verilir. Kısımlan dalıtHnde ya. 
pacakları vazife seyahatlerinde ayrıca harcirab da alırlar. 

Talip otanlann bir dilekçe ile Ank arada Zat İışleri MUdUrlUğUne mUraca .. 
at etmeleri ilan olunur. (8242 > 

• • • 
Muhammen bedeli 26330 lira olan muhtelif cine ege 3-1-1939 salı gUnit 

saat 18.30 da kapalı zarf uı::ulü ile A:ı karada idare binasında satın alme.cak. 
tır. 

Bu işe girmek tstiyenlcrin 1974.75 liralık muvakkat teminat ile kanunun. 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay::i gün sa:ıt 14.30 a kadar komisyon. 

reislif1ine "ermeleri lazımdır. 
Şartnameler 130 kuruşa Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde satılmakta· 

dır. <8431) 

Ankara istasyonundaki ga.zbo bin ası birinci kııtında yaptırılacak teshin. 
ve havalırndırma tesisatı kapalr zarf usu!U ile eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 4500 liradır. 
2 - istekliler bu i€e alt şartname veııair evrakı Devlet demiryolluıncı 

Ankara ve Sirkeci veznelerinden 25 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksi1tme 2-12-938 tarihinde cuma günti saat 15 de Ankarada D.D, 

Yoı;arı Yol dairesinde merkez birinci komisyonu:ıca yapılacaktrr. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplarile birlikte 

aşağıda yazılı vesaiki ayni gUn saat 11 c ı~adar komisyon reisliğine tevdi 
etmiş olmaları lbımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygı.•n 337 50 liralık muvakkat teminat. 
R - 'Bu ka:lunuıı. ~.yin ettiği veai katar. 
C - Natıa Vekfıletlnden musadda k ehliyet vesikası 
5 - fsteklilerln ehllvct vesikası a,I mak üzere bu gibi i§leri b~mııı ol. 

duğuna dair vesaikle blrllkte en az ihale t.cırihiı:ıden 8 gUn evvel Nafıa Ve. 
ki.le:tine müracaat etmeleri ve bu tarihten sonr:ı~d mUracaatlann oazan f. 
tibara ahnmıvacağı ilAn olunur. (4818) (8'168) 

lslnnhul ikinci lcr11 
Foıl Dulosun Uohoradııki ulaco#ına knr

şı hacı:cdillp puroya çevirtne!line karar ,.e. 
rilcn kodinıen Yecllkule Kozlıı;"şmcdc Fn
tllı Sullıııı Mehmet M:ılıolle:r1inıle e'ikl \"C 

l·enl Fıılırlk:ı soknlıında e5ki ,.e ~eni 4 (ma • 
hallen sokak hnıl Kösele soka~ıılır) K hı 

ve ıamomınn 2880 llrn kıymet lnkılir rcll 
len mukadılem:ı ftıhrlka tl)e\·nı bir lıııp 

rıınJ::ımı ııtık arllrınaya konınıı~ıur. Hina ı 
ktırgir olup r.crnin knl 7.cnıini çirnt•nlo ''r 
fı;:inıte li nılel hnnı7. \"c 2 kireç ılol:ıhı lıir 

alaturka hela \r. zrminl hey:ız çini hlr dıı~ 
ıırnlııılli hir musluk hir pisoıı. 

Oiriııci kut : Tcodm;yadı-; folırik.ısın•lıı 

geçilerek kullanılan .C kapılı 4 odn şeklin· 
de eh~ap hölnıclcrlt' oyrıl:ın hlr salon olup 
binanın Teodosv:ıdiıı fohrlk:ıo;ı cihelin<tr 
beden du,·erı yoktur. Bina fohrikaya baA· 
lıdır. İçinde :ıyda 25 lira kira ile Tcodos. 
yodis kiracıdır. Pencereler drmlr çerçe. 
veli olup elektrik de ,·nrılır. Snh:ı~ı 120 
metre murahhaıdır. 

memurl uj;'(unden: 

Müccdrlet ve her türlü konforu havidir. Yııkordn :nır.ılı ~nyri menkule alt şort. 

bulunl,lurul:ıcaklır. Uirioci artırması 21.12-
38 l:ırilıine mi\sndlf çarş:ımba gfinfi $Hl 

10.12 ye kacl:ır ht:ınbul ikinci icra daire• 
"ind<· icrıı olıınnruk muhıımmen loynıelln 
% 7;, ini geçmek şartiyle en tok artırana 
ihale edilecektir. O J;iln bu rerin alta 
cdilıncı.se :ırıırmn 15 giln tecdit edilerek 
fi-1.0:l!l tarihine ınll5adif cunıa ıOnD aynt 
ınahnl ve ~aoııe icrıı olunarak (2280) N. lu 
kunuıı lıükıınıleri söz.önünde hıtularek en 
ı;ok url ır:ınııı ihtiine lıırakılacnklır. !po
h'k :mhihi nlMoklılnrla diğer all'ıkadnrlar111 
ırn~·rı ml'rıkııl Ozerindeki haklın hususiyle 
raiz \ 'C mıılirafa dnir olan iddialarını evnkı 

nıü~lıitelt·ri\ le 20 sün içinde icra dairesine 
hildirmelcrl aksi takdirde hakları tapıı Iİ· 
cillerlyll' ı;ahlt olm:ıynf'ak, salış bedcll
n in p:n ls$nın~ınrlıın hariç bırak11aeaklan 
\'C talip olanların yüzde yedi buçuk ı>eY 
akçesi "e~a milli lıir bankanın teml"ııı 
ınekııılmnu ihraz etmeleri. fazla mnlClnııt 
nlnrnk i<0tlyenkrln her r.:ım:ın dalremlr.ln 
n3;,/ t 3:i!l N. sına mür:ıcaııt ederek istedik. 
leri mnlümalı olnhlle<-eklcri llıln olunur. Ankara cııddc inde 105 numıırac'la ll~n ırn. namr 10-12-38 tarihinden itibaren herki'· 

rosundo Ferdi Selı:{lc müro<"o:ıl. Tel: 20335 1 sin ıörnıcsi için icra dlv:ınhanesinde açık (\', P. !?801) 



lnhisarıar U. MUdürlU9ü.nden . . ' ' 

'-~ ~-· · 

l - !dartıuı.zıa 8anu;uo fabrıkası ıçUJ prtnamesiruie yuuı ebat ve evaaı. 
ta olmak Uzenı 1000 metre miklbı kereste pazarlık uaulU ile satm alınacak 
tır. 

D - Muhammen bedeli beher M3 - l 31.M lira ft muvakkat temlna"ı 
Z812.:50 liradır. 

m - Eksırtmu 18-11-938 tarihine ralltlryan cuma rftnU saat H.30 da. 
Kabataşta levazım ve mubayaat fllbeıindeki alım komiayooundA yapıDacak. 
tır. . t 

iV - Sartnameler ı.81 llra bedel mukabilinde .l&fJ reçen eubeden alma 
bilir. i 

V - lstekllJerfn puar1ık için ta)1 n Mllen gOn ve saatte yn,..de 7.?S gO\"eD 

me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri llln olunur. 
(8328) 

• • • 
ı,tıı mahlynl Kctlf bedeli9' 7 .s teminatı Şartname Eksiltmenl:ı 

llbnbul bqmtıdilrlilğtl 
binUJnm kaldırım ta· 
mlrf~eJ 
!ılaJtepe enatıttı.au me. 
mur evleri bahçe duvar. 
larlle kaldırım yapıl
muı l§t 

L. K. Ll. Ku. Ll. Kur. 

ııss.~ 89,03 __ -~- Puarlık 14. 

831.27 62.3f -.6 Açı'lr 14.30 

Bahariye tfltUn tıtetme 
evi lekeleal lııtaatı 729.80 54. '13 -.4 Açık 15. 

1 - 9-11-938 tarihinde ihale edilemiyen tstanbul bqmUdllrlOğU kaldı . 
nm tamiri ııt. MAJt pe estitUaU memur evleri etrafını duvar ve parmaklık ve 
merdivenli Uç bahçe kapısı ile kaldırım yaptınlması işi. Bahariye tiltiln işle. 
me evlne yeni den yaptırıJııcak f!lkele fn~ı htzalan:ıda yazılı usullerle ayrı 
ayn eksiltmeye konmuştur. 

O - K-.ff bedellerile muvakkat teminattan bfzelarmda g6st.rUmtştlr. 
nt - Ekailtme 1-12-938 tarihine rasthyan perşembe gUı.U hlzalannda 

JUıh aaat•erde Kabataşta levazım ve mubayaat ıubesindekf alım komlayo-
nunda yapılacaktır. • 

iV - Keısif. oartname ve projeler yukarda yazılı bedellerle her gUn sözll 
pçe:ı tubeden alınabilir. 

Y - Maltepe enstltUsO duvar lan ve Bahariye f şleme evi ekslltmelerint' 
lftlralr etmek tstlyenlerln inhisarlar umum mildilrlilğU lnpat eubesinden 
fenni ehliyet vesikası aımalan llzımd ır. 

VI - isteklilerin eksl1tme için tayin edile:ı gUn ve saatlerde yUzde 7,5 gU. 
nıame D&ralarile birlikte vu.karda adı geçen komisyona gelmeleri llAn olunur. 

(8356) 
• • • 

Muhammen B. 9' 7,5 Eksiltmenin 
Clııs1 Miktan Beheri Tutan teminatı Şekli Saati 

L. K. L. K. L. K. 
Beyaz toz yaldm 100 Kilo 2.80 280.- 21.- Pazarlık 14. 
Stbıier kAfıdı 15000 Adet -.8 1200.- 90.- Açık 14.30 

I - Yukarda cl:s ve miktarı yazı b iki kalem mabeme şartname ve nü· 
-flltıl'l'WElrra ~uclbince hizalarında yazılı usullerle ayn ayn ntm alı!\aQaktır. 
.~.., 111n"-ı1Jrl"t'?\ Muhammen bedellerile muva.kkat temİııatl&n hil&larmc:ü. gö8terll 

mittir. • 
m - Eksiltme 7-12-r~g tarihine rutlıyaıı çarpmba gibU btzalarmda 

yutlı saatlerde Kabatqta levaztm ve mubayaat §Ubeaindekl atım komlıyoııun 
da yapılacaktır • 
.ıcı lV - Şartnameler parasız olarak her gUn sazil geçen §Ubeden almabllece. 
6• numunelerde görü'ebilir. 

V - lsteklllerJn eksiltme fçb tajf n edilen gUn ve aaatlerde yüzde 7.3 
gtlvenme paralariJe birlikte yukarda adı gecen .komis~ona ze'ıneleri illn olu. 
Jıur. t8485l 

• • • 
M'uhamme:ı B. ~ 15 Eksiltmenin 

Cinai .Miktarı Beheri Tutan temlnatı Şekli Saati 
L.K.S. L.K. Li. Kr. 

Bllefitqı 96 Adet 36.- 5.~o Puarlık 14.-
a'Utlln toza 100 Ton Bedeli 550.-

( 
Ambalij 700.- 187.50 Açılr 14.15 
mu. 

1250.-
r.nrta ip 1958 Kilo -19.12.ıs 374.46 56.16 Açık 14.30 

1 - Paşabahçe fabrikasında eski r-am fabrikası enkazından bakiye 90 
a&ntlm kutrunda ve bir santim kalmh ~ndA 56 fldet bl'e~itatı, f zmir tUtün 
fabrikasında mayıs 939 :ıihayetlne kadar toplanacalc 100 ton tUtUn tozu ve 
UıkUdar depolar grupunda mevcut 1958 kilo ıskarta ip hizalarında yazılı usul· 
lerle aablacaktır. 

U - Muhammen bedellerile yllzde U teminatları hfzaJarmda gösterilmiş· 
tir. 

nt - Arttırma 28-11-938 tarihi ne rastıryan pazartesi gtlnO ht:ralam. 
da yazdı saatlerde Kabatatt& levazım ve mubayaat eubesfaıde mUteşekkll 
komisyonda yapılacaktır. 

IV - Blle~ita~ı ntlmuneteri Pa31bahçe fabrfkasmda 1145+813 1958 kllo 
!p numunesi OskUdar depolar gnıpun da görilleblllr. 

V - isteklilerin nrttnına içb ta y1n edilen gOn ve saatlerde yllz.de ıs 
teminat T'l•r11larfle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri il~ o. 
Junur. (8247) 

Oalatasaray l,f~Psl dfrPk tUrlUğUnden: 
İkinci taksit zamanı ı llkklnun 93 8 dir Takalt!erln vaktinde yatırılması 

!bumu Jlln olunur. (8447) 

Türk 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

lkind ktfide: 11 I Birindklnun / 931 dedir. 

Büyük ik rami ve 45.0JO liradır. 
Bundan baıka: 15.000. 12 000, 10.000 lirahk ikramlıeJerle (20.000 

" 10 000) liralık iki adet mUklfat ••rclıT. 
Yeni tertipten bir bilet .ıarak lttirak etmeJi ihmal etmeylnla. Sia de 

plpnıoaua mea'ud " bahtiyarları aruma ıinnlt olununua. 

'J L 1 b l) t: l L Uı.l.1 la ( Jj C • 
4"\K"l lf" L•r.1 

, ..... ...a 1111 ....... 17 158 612 
llaaluaoc.. 
Utalrlı.11,, 

• 
• 

• • 
• • 

2-l.tS-t.000.47 
1 'Z .!W7 .OGl • 
J.143.5;>2.24 43.2-lli.M'J. 7 J 

110 

2.71,, 23t" 
C1lrll •an. ı • 
~ ..Ualtlrlerı 

• 210.{)32.43 210.032.4: . . • • 6 00000 

a.ım ...n ldıu.-raı ff 0!>4 61' 
~bB8 talırill l&a tı&I ....... 

12.736.038 .. % 
• .aawwae&ı BaADoua:r: 

Jenıbt.e edl ea erru.ı -.1tıı,.. 
l 58. 7 48.G63. 

MY1al•. 2.000.f>l Kanunun 6-8 ı.ucı madde
MlMI IA v • ll>UI bAZlM t&r.ı~ 

,.. rald c.alı&&. 
011• d1''1s1• .. ~ 

<IUU. ~yclett • • e e 

...... ~riUNtı 

13 008.297.01 26.6&7.303.U ll'U :l7 602 -
uuht. ec!I • •YRID aaau,.. 

'er'UhU edüeo en-akı •aırttJt-
us.uıo.ooı.-

.... kt,... . . . . 
158. '148.563.-

><.,...ıırı tamam• aJtaı ol..,_. 
IAfft.D c.d&YlUe 1'...all• ıo.000.000.-

ltanı• un 8 • 8 lncl mad· 
tel•rtae te'l'ftkaa ti&&1M ..,.. 

"mdU naı t.dıyat. 

........ ... .4Alılı 

• • • 

ll>.137.602. ıııs.aın.ooı.-

s-•-· •Wf•bftt ll&Yet.9 ıı. 

n-.& 

l .. rlı U~ı ......... 

lN\'19 ,._.., .. .._., 

3.l.000.000. 

•asitte -olan. 
,...,,, •1t•tl• • • • • • 78 4aıt.527.14 78.41>1.327.14 

41tme lalı..Ut aabll ClllT1El• 

nttn cMW' ' " aJacalrlll 

!1'1!r1 .. ıa.ı.ıy .... 

S .. 4136.7 ............ ,. ............ , 
'Den.ıllte ..uı .. ıw.lu .... 

\ , ayeal• •ar,ılıf> -.nıum "' 

41 AA7 2RfUU u.---· llUlıWU e 1 • • • 
\ ... "' •• ' ıttıı.r1 lnJD'leUe 

.. r-... ..aaa. n &&JınW 

SD.407 .027.3H 
0.767 .O:>.'>.O:'i 46.264.082.43 

Hazineye kısa "a~etı a\ant 
4 llm .,. .. V1 lllCJ'Ulıl 

4.229.000. 
214.402 .• 

ratı"11U ... ,,_ 

.._...rLU 
f) 071.710.0! ı 3.54.;.122.!!!> 

4.[')0f).000. 
u >lf) 8( 8.77 ..... a.uı ..... 

1 Temmur 1!1:.~ t:ırlhlnrtrn lllbıırf"n: 

~OlANT5h~~ 
UNiNY. 

Zayi l\faMmz 

İstanbul lthaldt gUmrU Un ın 
l43Gl numar lı muvnkk t kabul b 
yannamcslne nlt (525292) sıra nu 
maralı ve (19347) yevmiye numaralı 
31- 8-937 tarihli makbuzu zayi ey 
ledlm. Yenisini aıacn~ımdan eskisi 
nln hUkmU yoktur. 

ŞükrQ A~o 

S htbi: ASIM US 
Neşriyat MUdllrU Refik A. Seveng11 

\ 

lsı.uıııu ııuıltJı '!o 4 Altın 

H =---====-"===-.:==·-..... -··-.. ·-.. ===---·-=== 1 CAFER-Müshi~·i· ş'a-....• ;·k-_.. 
a T esirı katı alımı kolay en ıyı müshil şekeridir 
Ü liılumum eaanelerde bulunur. 
:: :::::::::=nn:c ••• ..:.-:::ı::::c:::::::::::.-ı::::: ••••• :. :n~r.~==-====~~!!!!!i 

lı yu una 
kuruş bedel t hının edıl n i~ t mal zemesı açık eksıltmeye ...., .. 
Şartnamesi levazım mUdtirtuğUnde gö rUlebihr. 

lstekliler 2490 sayılı kanun a yazılı ve ıka ve 41 lira 96 ~ 
minat makbuz veya mektubile beraber 22-11.-938 salı gUntl aat 
ta daimi encümende bulunmalıdırlar. Cl) 

ün·vers·te Rektörlüğünden 
Tıp fakiılt si adlf tıp, göz ıkinci harıclye. doğulrl-ve kadm, 

burun asistanlık1an açıktır. tiyenle rin fakUlte dek~hğına m 

1 - Tahm n edılen bedeli (2408) lıra 93 Kuruı olan 60 kalem m 
o1e cb'atta kereste 28 - !kincitcınn - 938 tarihine raıtbyan pazartesi 
1 l 30 da açık eksiltme usulü ile alınmak üzere münakasaya komılm 

2 - Muvakkat teminatı 180 lira 67 kuruıtur. Şartnameıi komla 
gUn parasız olarak verilir. 

3 - bteklılcrin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte 
'tc K ada bul nan komisyona mUrac~tları. (8304) 

... .. . .. .. ' - .. . . . . 

Jr. irfan ayra 
RöNTGEN ~UTEHASSISI 
rUrbc, Bozkurd kıraathı C'Sİ kar 

sında eski Khd Fırer ıo1tdk No 
• 10 ö~Je-den sonnı 3 ten 7 yr 

ar ..- . .... . . . .. 1 

Dr 

~abahlan 8,30 ı kadar wt 
arı 17 .20 de 1.Aleb Ta 

nci daıre No. 17. Olr1ıaft~ 
7.dan para alma&. 




