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Z-lttJRUN 18 tKINCITIŞRIK t• 
Ebedı Şefi~iz ~e si~umh~run 

Atatürk'ün cenaze törenine ait M~reşala mektubu 
·p 0 g r a m ve Ta 1 i m at «TL'.tk Ordusuna, asalet ve 

ı ...... bulrvau .... Beledi'-'• 'D-latı<;ııı· _ h e v' b c ti n ti m sa 1 i o 1 a t a k g ut ur 
• .._ ,, ~ 4'C~ ktit içinde mevkilerini muhafaza ede.' re iskele tarafında ve gemi aralıkları 

den: ceklerdir. Uç yüz metre olmak üwre prova hat.. V' e g l Ve n ' 9 b (. k f y Q r LJ m » 
1 _Ebed! Şefimb Atatürkü:ı cena.. 8 - Maarif mtıdllrll, ha."'.'tgl mektep- tında mevki fl.lacaklar ve uç gemisi 

se törenine ait eswı programın lııta.r.- lerin nere!erde yer alacaklarım Be. hiçbir zanıan Hamiıliyeni:ı bordasm • Ankara, 17 (A.A.) - Reisicumhur İsmet fn8nil ile Genel Kurmay Bqkanı 
bula ait ikinci kısmı göyledir : ' şikta!J, Beyoğlu ve Eminönü kayma • dan ileriye geçmiyecektir. Halkı ve O- Mareıal .Fevzi Çakmak arasında a~ğıda ıu mektuplar teati olunmuştur: 

kamlarile temaa ederek teablt edecek.. niveralte talebesini hlmil bulunan De. 
2 - Bu program mucibince, törende! tir. nizbank ve şirket vapurları Yavuzdan 

nr alacak zevat ve te~kküller sahalı 9 - Cenaze alaymm kolbqıın "'a.. çekilecek bey:ıclmilel A işı:.retinin ar
aaat 8ekf7Ae Dolmabahçe aa.raymm rayburnu rıhtımına g«-ldiği vakit. r-o- yaaı ile uç gemisini takiben iskeleden 
dq kapmından Beşiktqa doğru olan gram muclbi:ıce alay duracaktır. Bu yine prova hattmda olarak çark ede • 

15/11/938 
Marepl Fevzi Çakmak 

Genel Kannaym Saym Ba,1anı 

l&hada protokol menıurları tarafmdaıı vaziyette, progrnmdaki zevattan ma.a.. rek dönecekler ve limana avdet ede. AtatUrk'ün ebedt hayata intı"'kalini. onun hazarda ve seferde yakın artcadaJt 
g&sterilecek yerlerini alınış bulunacak dası. oldufu yerde kalacak ve katiyen ceklerdir. ">lan ıize ve onun zaferlere ıevkettiği ve gözU gibi ıevdiği pnlı ordusuna tatiye 
Jardır. ileriye doğru gttmlyecektlr. Moda vapuru dönUete Tophane nhtı -:derim. Sevgili Batlxığ Atatürk'ün batı raaı karşısında acımız teselli ~ulmu de. 

1 - Eau programın 21 inci madde. 10 - Sarayburnundan cena•yt hl- mma ya"laıacaktır. Buna nazaran Ya recede derin ve duygulanm.rı samimi tilk ran ve tazimle me,budur. 
lllne kadar törende yer alacak zevattan mil torpltonun hareketini mllteakıp, purdaki zevatın otomobilleri Topl-An.!. Emekli bir menıubu obnakl• iftihar ettiğim Tilrk ordusunun Batkumandan. 
mWld erkl::ı, ıtllndir ppka, frak. (sL Denfzbs.:lkın Suvat vapuru. dubaya YL de bulunacaktır. Bunun tanzimine Be- ' tğını temsil etmekle, yUkıek vazife hlı'eri i~inde bulunuyorum. Aztmklr ve tec-
)fah yelek beyaz kıravat) ve askeri nqacak ve Cenueye refakat edeceır yoflu kaymakamlığı memurdur. ·Ubeli kumandanlar; •efkatli ve fedaklr nbitler ve Tilrk milJetinin hakiki aan 
erkin bUyUk Unifor.na giyece!:ler ve Rvatı a1arak hareket edecek ve Y3VU. 1~ D 

1 
b k ">lan kahraman erlerden ve cUmleıi eh'i 7etll vazifeseverlerden vücut Lulan Tilrk 

&tikW madalyası takacaklardır. zuıı lskele&lne yanqarak bu zevatı ÇJ· -bah en z ~n ve IJfrket vapurla. '>rduıuna, asalet Ye heybetin timsali ola ralc, gurur ve gUvenle bakıyorum. Tlitk 

Konsoloslar ve malyet'eri bUyUk n 
ldforma giyeceklerdir. Un!forma giy. 
mi;yenler frak giyeceklerdir. 

karacaktır n, 11& eervisı:ıl dokuza kadar lk d c h rl ti ..• r ·1 ~b'd .ı 1 k · • 1 d k Kö r1l . • -ır usu, um u ye n ve vatan rr· ~ a asının yenı mez il ı ea.ı o ara g6zlenmi• 
11 - Suvat vapunınun dub!~ .... hL ma e ece P ya geleceklerdır. Sa· -:in 8nilnden bir an uzak bulunmıyacak tır. 
k ti ı Ut ı.- ~~r .._ at dokuman saat on dörde kadar Köp _ı_ re e n m ~a"'t' .ıu.Oua vapunı ay:ıf rOden hl bir h k 

1 
• Sayın Mareşal, aia muzaffer kuman ~antartı muharebe ıneydaniarnida I'~· 

Yalnız 17 inci maddedeki tlnlvenlte 
dubaya yana~acak ve teşrifata dahil o- tir ç vapur are et etm yecek. 'lifim yakın arka.-:laşhğın hatrralan zih nfmde canhdrr. 
lan ve bUvUk t\nlforma f1e mera"h"' el ;

8 
Bu sözlerimi, aym zamanda, kara, denfz. ve hava c-rd :ır:ıuza ıellm ve mu. 

.,. )'llkHk okullar talebesi bu kayıt
tan mllsteımadır. 

biseslnt llbtı bulunftn zevatı h!mlleı.ı - Subay ve polis lmfrlerf ve ıf. "ıabbeth1in ve ıfzin :·ilkee1c sevk ve idarenize hallı itimadımın Uadeal olarak ka-
mevklptekl yerini atacaktır. vtl Rvattan mUrekkep olmak Ur.ere 40 "Nl buyurmanıı:ı rica ederim. 

Bu kıyafeti JAbla olmıya:ılar progra. 
mm Jlrml dördllncll maddesindeki 
halle arumda yer alırlar. 

4 - Programm 16 mcı maddesinde. 
Jd fltanbul vtılyetlnln te$rlfata dahil 
mtıl!d erklm, Cumhuriyet bayramlarm 
daki tertip ve ma ür.eredlr. 

12 - Cenaze meraslml':lln denizden kişilik bir protokol ekibi teşkil edil. 
takibini temin lc:ln Denb:bank, Kachka. mfşttr. Bunlar. toJJannda (protokol) 
ybdftl ve Sirkeci araba lıkeJeelnden JUJlı bazubentıer taşıyacakla.rdır.Pro
lkt, Galata nhtnnı:ıdan lkl, Şirketi tokol memurJarmm alaym gerek top . 
Hayriye Kabata.,Un bir, Sirkeci ilk• l&."Tma, gerek hareketi enıaltnda işaret 
leeinden iki ve KöprOden Uv npur ve tavsfvelerlne tamP,....'1e riayet edil 
b.ldıracaklardır. Bu vapurlar, mr.'·(Ur mest bf lhaaa ~ca olunur. 
llkelelerden ıaat on bir buçukta hare. 1'7 - Bd program davet makamm. 
ket edecekler ve en gene; ıaat on U~e dadır. Aynca kimseye davetname gön 

SaJm ismet lnant. . 

Reiıic:umlı~ 
lSMET tNöNU 

16/11/1P38 

Yüce Bafhaf n Cam har Battcan. 
• 1 - Çelenkler ıaat 7,30 a kadar mun 

tuam ve koyu renkte kıyafetli ve çe
lengin caametın.. göre ~cak L 
d•mlarile birJUu.e sarayın dl§ kapısının 
Tophane tarafcdald trotuar il.zerfııde 
baıundunılacaktır. Bu çelenklerden 
hanıflerinln t\n.lvenfte genoll!l ve han 
gflerl:ıfn getirenler tarafmda.n tqma. 
ealı protokolca mahalllııde tublt olu. 
nacaktır. 

P'enerbahçe &J11nde ve ecnebi harp ge- derilmlyecektJ.r. 
Atatllrk'Un ebediyete intikalinden mUtevellit taztve ne ,erek şs1tmn n ge

-ekse kahraman TUrk ordusu hakkında JOtul buvurulan yll'ltsek fttifatJannu 
TUrkive Cumhuriyeti kara, denb, hava nrrlmnını tamim edil-ni•tir • 

a - Cenuenln Sarayburmma mına. 
lllatmda, çelenklerder:. bir kımnı der
hal tattap edebildiği kadar (Zafer) tor 
pltolu:ıa nakledilecek, geriye kalanlar. 
oraya yanqacak olan Denfzbankm su 
pmlltne tqmacakttr. Çelenkler bu 
pmitere nakledildikten 80:U'a. t-e'enk
Jert tapyanlar karaya dlSnceklerdlr. 

T - ~ta tof)lanm"' olan halk 
.,. mekt.eplfler, yaya ka1dJrrT"'I!""' 
btlyen qmıyacaklar vemutlak bfr BU. 

milerf ile, Kmalıada arumda kerıdil~ 
rfne tahsil edilen toplanma m•b•11fn. 
de Yflr alacaklardır. 

11 - Aziz cenue, Yavuza çıkanlır
ken, Yavuz arhhn:ıdan çekilecek bey. 
nelmilel B lpretinln A:ryuı lle Ya~ 
dan yOs bir pare top attlacalr, ecneili 
harp pmttert de yirmi bir pare ~ at. 
mak 11t1re81ilii iiierutme ljt!?ak edi: 
ceklerdlr. 

U - ~avus mrhlmndan ~kfleee~ 
beynelmilel C lpretlnb Aryuı De Ya· 
ws. ecnebi harp gemileri n dlfer bal. 
la hlmtt gemner tt.mtr alacaklardır. 
Yavuzun hareketinden llOD1'a mmt aJ. 
muı ile ecnebi harp pinl'ert. TOrk 
baro pmtlerinln e&:ıca.,...~da ve halkı 
hlmfl. DPnfzbank ve ~frketfhayrfye 
vapurlan Hamf<Uve gemhıfn!n SOO m ~ 

Atatürk'ün kalbi 
11 Hile enel, camhvlJet beDO. UAıı edllmift.1; bU siba Atattlrk 

ADbrada bir ba7gmlık pçlrdl. Hiç ftlpheU& devlet 1tıert1ıe çok at· 
ftlfDUUUD bir netJc:eel olan ba ba1smlık o vakit kalbinde bir rabat.
.abk baflangıa UJUUJU vermlftL lcap eden tedbiri almak için lattan
baldaa selen kalp miltebau&sı Doktor Ne,et Omer bir Ud aı kadar 
devamlı •urette. Atatilrkiln 7anmda kalarak kencıt.lnl nbhl mllra
bbecle bulundurdu; neticede Atatilrküa kalbinde en kOçtlk blr ,.. 
batBSlık bulunmadıla kanaatine varda ve ba kanaatJ bir raporla w
Jtt ltal. O ailnden Hnra Dr. Ne,e& Omer saman zamaa Atatürk& 
mu1ene etm.lftb' ve dalma .kalbla hareketini normal bulmqtar. 

Olllme Hbep olan baetalığa aellnce ı Bu. karactaerde çılulılf •e 
1188 HD.a ljubat.a içlerinde tethl8 edllmiftlr. MaaleMI ilk uman. 
larda tedavi ile önllııe pçllebllecetl. blç olmana birkaç Hne idare 
olunablleeell tahmin edilen bu ba.ttallk. &rafa siren pip lbtll&tıa-
1'17le Tabamet pe7da ettikten 80Dra, blr ao.a Atatllrk, muhitinde bu· 
laMD••na tö1le demJştlra 

- Bbe bep "kalp, kalp!" denilip danalD.JOl'daı karadler batı
• plmiJ'Ol'du. 

Aul dikkate deler aokta flldur ld karacller butablmm • ya
lalm devrelerhade bile Atatiirküa kalbi kuvvetim muhafaza etmlt
U.ı batı& ölilmO..den bir giln evvel, Ankaradan sara7a telefon ede
~ Atatlrklln sıbhaU hakkında mala.mat iste.ren bir sata mildavl 
doktorlardan blrW verdltt cevapuu 

- Kalp dayanıyorl cU7orda. 
Yam Atatilrküa •on daklkalarmda. Atatarkftn bfttftn 't'tlcudun. 

daa ba7at çeklldltl halde kalbi gene çallflll&kta devam edi7ordu. Bu 
llllNt1e 16 nne evvel bastalıimdan f6phe eclllea kalbin vilcudanda 
• bnetll mvu olduğu anlqılı)'ordu. 

Dealleblllr ki matlftp olmamak için 1aratalm1t olan BO)'ilk Şe
fin 6111mtl vakıa hayatında ilk ve TOr.k mllleU için unutulmaz mat.. ; 
l6bl1et1 oldu; fakat lnsanhk edebiyatında en necip du7plann mer. f 
.._. olarak blldiiimls kalp Atatftrke nlaaızhk eden vlcot organ• 1 
._. lçlacle ~plerln de en kanetllat, ea kahramana olarak ltlecU. 

Sevgi ve ltlmadmmn deıterU bir m: 111i olan bu ktvmet bieilmez iltifat. sah. 
1S &mle,ri11 1938 cumarteaı gflnG: ımıda ve TUrkfve Cumhuriyeti ordusu nttn her ferrt;n-fe ebedi şilkran n m!nnet 

',f,Jerlyle anılacak ve vulfeınldn bf:iyUk bir enerji ite if aıı için kıymetli btr dl 
Tabut. ubah eaat 8.SO d11 on ild cc:. ..,.trtff .. ı.,.1' •ar11g......_J.&--.. ..... ı ..... ~-

TöREN 

neral tarafudan filinfılacak ve Dol • GUven •e lt'Urur1ı ann"'"''k IOtlundı butun'!u'!t1,,•nı '.l'Uc'•lv• Cumhurtvetl OT• 

mabahçe ıarayınm dıt kapm önlln:!e iulan Ytıce BHbut ve Cumhur Baıkam na aynı hiılerle bağlı kalacağını izhar et· 
bu'undunalan top ara.buma vuedllo· -ıtelde 11eref duyar. 
Wlttlr. Ha,lc~mf.t • ..ıı-teıilM · pll1•eelr \t=-•Jınndaa A .... 1~. ...____ •'"'-- •-

1 - Tamı alaymı:ı lleriıfnde yolu ıaygı ile arz:edcrim. 
~e açık bulundurmak Uzere, geniş 
lafta olarak, alb polll Jutuı llerliye. 
cektlr. 

Genel Jr •mM• Batlwa 
Mare .. ı 

PEVl ÇAKMAK 

2 - T8ren aJaymm bqmc!a atlı o-
larak tnren komutam, --------------------------~ 

8 - Kmaklr bir .uvart alayı, ft park lc;l:ıdekt yolu takiben e=: :ıy-1 va filolanmız da cenue tlJrenlne lftl· 
4 - Bir piyade tabura, (Bandosu bununa varacaktır. rak edeceklerdir. 

&ide olarak). Cenaze alaymm Oolmabah~ Sa Seyir etmumda fzmlte kadar an be. 
8 - Bir topc:u taburu, rayburnuna kadar o1an gtlzerglhmc "81' dakika fası'• ile top atılarak ra.. 
8 - Bir deniz taburu, (Bandosu lhı.. iki tarafına asker, jandarma kttalari. wtmel selAm lfasma devam olmaca.k-

de olarak). le mektepler ve halk dizileceklerdir. hr. 

1 - Çelenkler, 
8 - CenuenJn mevzu bulu:ıdufu top 

arabuı, 

9 - Arabanm 1af ve sol taraflarm. 
da altıprdan on fki general, 

10 - Atatnrldln harp ve lltfklU ma 
dalyalan:n taft)'all general n onu ta 
ldben rfyueticumhur erkim, 

11 - Atat11rkUn ailesi efradı. 
12 - Bqvekll, 

13 - BUyUk Mfnet MecUslnl temsi. 
len Ankaradan gelen heyet. 

H - lstanbul Valf ve Belediye Reı. 
ıı fJe Mevki ve Denb Komuta.:ıtan, 
1~ - İstanbulda bulunan ecnebi kon. 

lôloılar, 

Cenaze ataymm kotba~ısı Saravbur. 
mı rıhtımr.ıa getdlıtf vakit alay dura 
cak. kıtalar yo'un ea~ kE'rı•rına eekt. 
lecektP.r ve cenazeyi taşıyan top ara
bA11 geçerken resmi tazimi lf a edecek. 
terdir. 

Alaya lftlrak eden r.ıevat Ye beller 
tabutu hAmll olan top araba11n1 nhtı. 
ma kadar takfp edeceklerdir. Atayı:ı 

aonundakl tabur da bulunduiu yerde 
kalacaktır. 

Tabutu taşıyan top arabuı nhtıma 
YJlklaşacak ve tabut generaller tarafm 
dan top arabasından kaldırılarak nb 
tım.iakt dubaya )'cu.a"acak ol&:ı GUr 
ve Durnlupmftr denıZRltı gemilerinden 
veyahut Zafer veya Tmaztepe deıtro • 
yer!erihden biriılne trkl.p edilecektir. 

Yavuz Zll'hh lmıvıWSrUne, deniz ku. 
mandanı ve amirallerin lştirakile İz. 
mite kadar donanmamıza mensup de. 
n:zaltı ve destroyerler refakat edecek. 
tir. 

Atatilrlril."l aileleri efradfle cenazeye 
refakat edecek olan r.evatm nakilleri 

lc:fn Ada hattına tahsis edllmek bere 
Denfzbank tarafından bu kere eelbe
dileQ ye:tl vapurlardan biri Saraybur. 
ounda bulundurulacaktır. 

Dığer taraftan cenaze alayma refa

kat eden memurlarla halk da AtatUr. 

ke yapılat'ak olan bahrfmeruime işti. 
rakinl ml\mkll:ı kılmak tlzere saat 13 
te Saraybunıundan ve K6pr0nlln ıtrket 

18 - lstanbuJ vfllyetlnln tetrifata 
dahil ukerr ve mWkl erklıu ile Halle 
Partisi erk!.ıı, 

17 - Rektör, dekanlar ve profestsr. 
ler ba§ta olmak Uzere Unlversite ve 
)'ilksek okul talebeleri, 

ve Akay iskelelerinden ikt,er vapur ha· 
reket ettirilecektir. Bu vapurlarla lstaıı 

Tabutu hAmU bulun&'l denizaltı ~ bula gelmiş buluna:ı ecnebi harp gemL t 
mfıl veya destroyer Sellmiye veya Ha,1 (' 

18 - Kumandanlan, afretmenlerf ve 
IUbaylan batta olmak Ur.ere Hatp a
kademili, • 

19 - Halkevteri idare heyetleri. 
20 - Mali, ticart, idari, heyetler mU 

meuilleri. 

21 - Jstanbulda mevcut Jzcl tetek. 
kWlerf. 

22 - Yedek IUbay okulu talebeleri. 
23 - Bir piyade taburu, (bandosu 

&ide olarak). 

24 - Raik, , 
Hava filomuz tarene havadan fştf. 

rak edecektir. Bu tarzda te~ekklil edi. 
lecek ohı.:ı cenue a'ayı saat 9 da hare. 
lletle tramvay yolunu takiben Tonha 
ne. Karakl5v, KöprU yoluyla Emf11önU 
me)'danr Bah~ekapı, Sirkeci ve Sal • 
'lllWBllt tllıertnden Gtlllıane parkmt. 

darpaşa a~ıklarında ak1ntıı1z bir ma. leri BilyUkada açıklarına kadar filoya 
halde demtrlemit bulunan Yavuza ya. ~fakat ve bUA.hare avdet eyllyecekler- t 

nqmak Uz.ere afır İ.ğır yol atacaktır dl r. 

Tabut Yavuza nak'edilerek YaVU%Un Başvekil, tstanbuJdan Ankaraya ka. 
arka taret toplan lSnllne ko:ıulacak ve dar cenuenfn yanında bulu.::ıacaktır. 
bir mlifreze ihtiram vaziyetinde bekli 
yecektır. Reisicumhur un Ank ar adakr 

Cenazenin Dolmabahçeden hareketi gençfet e felgr afi 
anmda Galata kuleslndekl (Vardaba:ı. A ka 1,., (AA R · 

1 
•"-'-

d f d · n ra , •• ) - eıa CU111Dur 
ra) tara m an verllecek ışarct llze- 1 1nö il A k Yilbek T-'-sil Jrı 

rlne Yavuz her beş dakikada bir top ımet n n ara ., 
atacaktır gençliğine aplıdaki telgrafı g6nder. 

• mitlerdir : 
Cenazenin gemiye lrkA bmı m!ltea.. ı 

kıp Yavuz klp eJdahtı ıuretile selAm Ankara Yilbek Ta.'ısil Gençlilfnhı h 2 
rt-sınini ifa «-derek hareket eyliyecek. candan ve asi15.ne duygularına t11e]c.. >l 
tir. Lima.Jd& bulunan ecnebi harp ge. kilr ederim. Şifa ve teselli kabul etmeı l\i : 
mileri bu selAin resmine a,vni suretle l:U)-ilk acıya tahammülll ancak, sil 'tcJ: 
iştirak eyledikten eonra Yavuz Ada gençlerin vatena hizmet aıldle ,etir ~İli : 
ac:ıklarma kadar takip edeceklerdir. mckte eldutwıuıa ıUvendı ~ 'ile 

Gerek karada yilrtıytlf haJbdf' iken rum. 
w gerek denfade eeylr emıumda ha. 



YAZAN: Hakkı Süha Gezgin 

Gece Fener ...... 1rıarou yerdeki yapraklar gibi 
••• ~~ .~h·ıil orum Ayak-

solduran mahzun bir gece içinde ı ... -Y 'y 
11 larDDJn altında incinmiş sesler duyuluyor. o ar, 

.. en -"·açlar canlı gibi. 
canlı gibi; rüzgArcanh gibi, urper .... 

ıkm, ak için gecenin bu ilerlemiş Onun huzuruna ç .. 
be bu saatler, kendimde, gu-

ımathıi seçmiştim. Çünkü n ,.,. bir uyanıklık 
Ü ··t ki larmdan d&ha bilyua 

ıı n o e . zaman 1 hl vecdin nuı·uyl:ı. 
ıezerim. İstedim ki, ruhuoı bJJ, i A 

·· l çık•yDD. yıkanıp temizlensin. Oraya oy e ilrü. 

Beşiktaş durağından Dolmabahçe.::::. he; 
rorum. Dönüş için hiç bir vasıta o1:ıw 7ollarda iki 
taraf insan dolu. lki taraftaki afıaç 
halk ırmağı derin sular gibi sessiz akıyor. 

rdın& kadar SA;tığı 
Oymalı demir kanatlannı, a "'a:ıt ku· 

1 b lJ&ı almayor. o halde. muhteşem kapı, ka a a ., ad ı 
ltılan var Ara sıra m ea 

lesinin altında miğfer parı • >arlayor, 
d .. ğ 1 .. .. Hazan bir sırma 1 

11 me er yanıp sonuyor. k 
ı ım•ekler ça ıyor. bJr kılıç kınında krom ve nike ş ~ 

ıl k başla.r açıldL llurada şapkalar çıkar ara 
x-4 di isiyle dörder oldu. 

Asker ruhlu millet, erke&•• ş h k or 
idi Adımlar ıç ırıy , 

Sar bağladı. Kumlar, dile ge • 
1 

,.u.-ıere 
· gibi ulara ve 7aş 1 > ..-

titrek ışıklar, göz yaşlan s in hareketli gölge-
konup kalkıyor. Onun hin şekilli, b 

sfrle dolu muhteşem mermer merdivenler, flzfintiden, 
ıstıraptan. ağarmış. Fanuslarda ıslak bir buğunun tül. 
leri var. 

Bahçeye girdikten sonra, artık biz, ayrı ayrı 

"ben" !erden örülmüş bir ''arlık değiliz. KAh duruyor, 
kAh yürüyoruz. Gece, ay devrilmiş, sularda tek tük 
uzak yıldızlar sekl;t·or. J{arşı kıyılarda pencereler ağ
layor. Deniz, kendi dalgalarlyle kendini dövüyor. Sa
rayın etcklcı·lndcn dalgaların dudakları ayrılmayor. 

Yürüroruz. İçimizde hem kavuşmak, o mübarek 
ebediyeti, gözlerimizle son bir kere öpmek isteği, hem 
ti~ bu ka,·uşmaktan ürken bir ruh ürperişi sezerek fÜ· 
rü7oruz ... Niha7et yol kısa)a kısala bitti. 

Marmaraya, Boğaza bakan ön kapmm merdiven
leri başladı. Her basamakta yeni bir his, başka bir 
duygu Alemine girerek yükseliyoruz. 

lç kapı, çok aydınlık ... Sırmalı, tolgo.lı, bir canlı 
parmaklığın sonunda alevleri biirüle bürüle, kıvrıla 

kıvrıla dalgalanan altı meşalenJn çizdiği ateşten hllAI 
görftndü. Kıvranan meşalelerde bir iç acısı. titreyen 
ampullerde bir ışık ağlayışı var. 

Burada ayaklar parmak üstüne basıyor. Burada 
herkes uyandırılmaktan korkulan bir nazlı vücuda 
yaklaştığım duyuyor. Adnnlar, ağırlaşıyor. Ba.lutlu 

gözlerle bakıyoruz. Yalın Jabç genç, 7aşh zabitlerin 
sırmalar kuşanmış heykeller gibi dizildiği 7erde, çi. 
çek açmış kadifeler üstünde atlas bir sancağa sarıl
mış Atatürk yatıyor. O atlas sancağa sarılmış. Düş
tüğü yerden milletle beraber tutup kaldırdığı Türk 
bayrağı, ona sanlmış, en büfilk kahramanını SDDSıkt 
kucaklamıştı. Ap, yıldızı, kıvrımları sanki ayrı ayrı 
canlanarak bin kolla, bin canla onu sarmış, şanlı bal· 
nna basmıştı. 

Daha kapıdan girerken, salonun derin, heybetli 
sessizliği içine damlamata başla;yan hıçkırıklar, bura
du bir .sağanak halini aldı. Onümde, arkamda sarsılan 
omuzlar, ve yerlerde göz yaşl;yle ıslanmış halılar görü. 
yonım. Borada, bereket ki halk birleşik bir yığın olu
yor. Onları ayakta tutan budur. Nitekim aynlınca sen
delemeler başladı. Düşenler oldu. Polisler koşuştu. 
Ilaygınlar, kenarlara çekili7or. Halinde korkulacak a
lilmetler görülenler, cankurtaranlara konuluyor. 

Bu, ne benim için, ne bu millet için son tavaf de
ğildir. Başımız her sıkıldıkça, aştığımız dailann yük. 
sekliğl başımızı gunırla döndürdükçe, gene ona koşa
cağız. Bir daha derman istemek, minnetimizi bir kere 
daha söylemek için ... 

Tanrım· Atamızı bizden daha çok sevdiğin 
İçin mi ar'amızdan aldın? 

Küçük yavrular dün büyük Atalarının muhteşem 
tabutu önünde böyle · ağladılar 

~·ransız heyeti 
Paris, 17 (A.A.) -Havas ajansı teb. 

liğ ediyor: 
Ti\rkiye Reüticuınnuru :Kemal Ata_ 

türklln ce:ıaze meruiminde bulunacak 
olan Dahiliye Nazırı Saro, dün akşam 
o:ta.cu. ~ ... ~J ı.t: ııarel{el. t:l.mi§ ve isds-
yonda Türkiye bilyWı eltisi ile diier 
bir çok zevat tarafmdan ufurlanm11-
tır. 

• • • 
Ankara. 17 (A.A.) - Atatürkün ce

nue merasiminde bulunacak Fransız 

delegasyonlarının kati listesi: 
Albert Sarro, Amiral de Laborde, 

General Hu!ltzinger. 

Maiyet: 

Dahiliye Nezareti kalemi mahsus mü 
dUrU FraysSE', amiralin emir zabiti Kor 
vct, kaptan Lacaze, generalin emir za. 
biti yüzbaşı Dumoulin de Labarthete 
aef aret k~tibi Gassouin .. 

Sttriye ve Lilbnandan: 
Liva ge:Jeral Kelber, Albay 

bın ~aşı Bsrosart. 

B~ka değişiklik yoktur. 

Ameri.ka111 sefir temsil edecek 

Vaşington. 17 (A.A.) - Atatürkün 
cenaze merasiminde Amerika Reisi • 
cumhuru Roosevelti Birleşik Amerika 
nın Ankara büyük elçisi Mac Murrey 
ttımsil edecektir. 

Emden kruvazörü gelecek 

A:lkara, 17 (A.A.) - Haber aldığı
nııza gör.:-, Almanya, Atatilrkün cena. 
- merasimine iştirak etmek Uzere ls
tanbula Emden kruvazörünü göndere. 
~ektir. 

Bahri y~ silah endazlarında.:ı bir mUf 
reze de Ankaraya gelecektir. 

Bıılgar heyeti 
Ankar3., 17 (A.A.) - Bulgar hükft. 

ltıeti Atatürkün cenaze merasiminde 
bandosu Jle bulunacak olan asken mUf 
teze efradı miktarr.n 120 kieiye çıkar
llıağa kat ar vermiştir. 

in Jliter e Kı ah memleketi
mize gelecek 

Lon.dra, 17 (A.A.) - Daily Heral 
llzeteainin Bükreı muhabiri, Roman
)• Kralı Carolun İngiltereyi ziyar'eti. 
ili İngiltere Kralınm 1939 bahannda 
'-de edeceğini haber vermektedir. ln. 
İliı Kral ve Kraliçesi, bir harp gemi· 
le weyahat ve avdetlerinde tstanbulda 
"'lalrkuf edeceklerdir. 

• Jk gUnU .. Bayraklarm haykır-
1 dığı büyük acmı:ı bir yıldırım 

gibi Türk topraklarım yaktığı kara Yazan.· 
gün! 

M11<Jht'Z Kaptanoğl11 

Adım başında rastladığım insanla. ============= 
rın ıslak gözlerinde bu haberin yalan 
olduğunu haykırmak istiye:ı bir isyan rakterli Türk kadınmın azameti var. 

dı. 
vardı. 

tstıraplarm hakikati karşısında kü-

çülen bir isyan! 
Nereye ve niçin yürUdüğilm yolda 

ilk mektep kızlarından bir kafile çık. 
tı. Çocuk gözlerinde, bilm~en .i.:ıan • 
dıklarr, g5rmden sevdiklerı bır var. 
lığın yok oı111u karşısında duyulan ıs. 
tırap yanıyordu. 

• • • 
Saçının her telbi bir §ehit sabrile 

ağartmış bir Türk ninesiydi ... 
YUzilnün her çizgisinde ıstıraplı bir 
gimiln hatırası yaşıyordu. 

Yalnız gözlerin çocuk itimadı:ım a
tasından gelen parıltısını saklıyordu. 

Yüzündeki acı, anlatacağı bütün 
sözlerden kudretliydi. 

Sevmeği. b~ atalarile öğrenen Sesinde bütü., ninelerin ıstırabile: 
bu minik yavrwarm ıstırabı karşı- - D6rt oğlumu ve kocamı yurt uğ. 
smda hürmetle durdum. 

1

' runa şehit verdim, dedi. Biri Çanak-
lçlerinden dokuz yqlarmda sarı buk kalede, biri Anaf artada, biri İnönünde 

leli bqlı, iri llcivert gözlü bir ya~, gitti!. Fakat hiç birine bu kadar yan. 
takalU~s eden kUçilk parmaklarım, sı. madım. Hiç biri için bu kadar ağla • 
yah göğüslUğilnil sUsliyen beyaz ko~2: madım. 
lı yakasında toplayarak kop~ ~bı Onları:ı bıraktığı acı, Atamızın 
boynundan çekip çıkardı. Öbilrlen de kurtardığı mesut yurtta, torunlarımın 
o:ıu takip ettiler. neşesi arasında tatlı bir hatıra oldu .. 

Siyah göğüslilkleri üstünde yilkse- Fakat. mübarek günde gözlerini ka-
len çocuk başlarında büyük hıler ba. payan Atamın ölümü içtn duyduğum 
l&rmağa ahteden yarının dürüst k~ acı sonsuzdur. Bunu anlamak için 

memleketin o kara gUnlerinde ağaran 
başıma bakmak yeter! 

Beyaz baıına bakmadan duyduğum 
büyük acısına ıstırabımm yangını i
çi:ıde susarak iştirak ettim. 

• • • 
Beş yaşında siyah başlı bir Tilrk 

yavrusuydu. Saatlerdenberi kü 
çük kaf asmdaki duyguları öğrenmeğe 
çalışıyordu. Bin bir sual karşısında şa. 
şırmıştım. . 

Nihayet uyumasını söyledim. 
Kollarımdan sıyrılarak karyolasının 

· önü:ıe diz çöktü.. Ellerini açtı.. Ço. 
cuk sesi bir matem şarkısı gibiydi? 

-Tanrım. Atamızı bizden daha çok 
sevdiğin için mi aramızdan aldın Sen 
göklerdesin .. Onu sende:ı geri al~ma • 
yız .. Fakat, onun yattığı topraklar her 
zaman bizim olacak .. Onu beklemek i. 
çin kuvvetli zabitler olacağız! .• 

Ve gözlerinde ıslak bir parıltı ile, 
artık bir şey sormanm lüzumu:ıu his
setmeden yatağına girdi. 

Ataları önünden son defa geçen ü. 
niversite kızları arasındaydım. Ata. 
türkil:ı kızları ıstıraptan taşlaşmış gi
biydi. Hıçkırıklarında, kendilerine e. 
manet edilen yurt için, Atatürk adına 
layık r.ocuklar yetiştirmeğe yemin e
den bir büyüklük vardı. 

Solgun yüzlerinde dalgala:ıaıı meta-

1 
Sovyet heyeti dtln 

geldi 
Atatürkil:ı cenaze merasiminde bu. 

lunmak ü2re dün (Moskova) muhribl
le Sovyet Rusya Hariciye Komiser mu 
a vini B. ;ı>otemkin ve Karadeniz filosu 
kumandanı amiral Yunaşof şehrimize 
plmiılenut. 

Sovyet heyeti mihmandarları tara.. 
tmdan kareıla:ıarak Perapalu otelh!e 
misafir edilmi§tir. 

DUn Milletler Cemiyeti ııamma döıt 
kişilik bir heyet. Arnavutluk heyeti de 
eehrimize gelerek Perapalu oteline mi· 
safir edilmi§tir. 

Ata~ürkU §&hsen tanımak eerefbae 
nail olmuş sabık Ef~istan. kn.1mm 
da cenaze töreninde bulunmak bent 
evvelki gUn şehrimize geldiğini yazm11 
tık. 

Hilkfunet, sabık krala da mihmandar 
tayin etmiştir. 

Başvekil geliyor 
Ankara, 17 (Telef onla) - Bapekil 

Celal Bayar yanında Dahiliyte Vekili 
Refik Saydam olduğu halde 7.45 tre
nile fstanbula gitti. 

Jran heyeti geldi 
Ankara, 17 (Telefonla) - Merut. 

me ittirak edecek İran heyeti bu u.. 
bah geldi. 

Defterdarlar arasında 
Ankara, 17 (Telefonla) - Ni~e 

def terdarr Remzi Kürkçü Kayseri ye, 
Ankara varidat müc!Urü Muzaffer Er. 
tan Manisa defterdarhğına. Muğla 
Defterdarı Aziz Niğdeye, Manisa def
terdan Cevdet Seyhana, Seyhan def
terdarı Halil Muğlaya nakil ve tayin 
edilmiflerdir. 

lelerin ışığı altında ne kadar vakur. 
dular. 

Bukadarçok acı duyan .. Bu kadar te
miz inanan ve bu kadar içten ahteden 
bir kiltle:ıin azameti insan kafasmın 
alamıyacağı bilyük}Uktedir. 

Atatürkün mert çocuklan onlara A. 
talanndan kalan soğukkanlılığa riayet 
etmeğe çalışarak çılgı:ılıklardan sakın 
dılar. Neşeleri gibi, ıstıraplarmı da 
şuurulaştırdılar. 

Ve onlara ema:ıet edilen yurdun bL 
rer sadık koruyucusu olaca.klarmı Ata 
larmm mukaddes tabutu önünde, IS

iak bakışlarmı ören hıçkınklarl& te~ 
l'&flad~I 
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Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoy v•kl 

-----·~ ........ Hakkı sa11a t;~ıa -•s-•• 
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Wpleri. hattl dlmlıı. bile nrdı. ıra- ıo.1s aJ1DDc1a bir JaerUID bOe ba kadar 
- ..,.. ..,. Wr lallrmetJe ... h~ l&Jlk bir baauda blfle kepa· 
ft ......... lllrdlll bldQ mld. aellkhr ,apabllecellal amıetJDiyor. 
~ .- oı._da. dum. Ht1e al ellemek. lstırarmda b. 

NadlN ad rabip, bir 181 liJJeml- Jacalna his ükm1 ıeJmemlttL ,.......,,... ............... 
... ~ Stance ~dı. 
lldlıl • ,.1n1a• ........ .._bir 
tdkllkle ,., &illi idiler. All:JOll' bitim 
~ n ••""* Jpl •eadlal •· 
tarda. Jltltla ..... alabe7W "hu. 
Al I& ÇW 111!1-mm ıetaeB .... 
IDllil olacak biricik bnİt .. OD11 

taaıyorclu. Pabt onun ela lmebtlls 
._ ...... s&'llDce ıapr)almqtı. Z.. 

ııp!ald -Wıat.. P· 
.,. ,....,ayonla lrile. ..,.. ....... : 

- ~-i--lı.eflJ ... '*·---

Di19 ....... .,. ikini 1ıltlrmel9 

~odada Pnala -
rllldı. 
......... titrek becak1an •• 

tinde ayala lrlllııuak, Ale~ 
Ud .... t1ltt1I w: 

-·--~ ................... .... 
bl'fl lfldlr, fakat nnaT 

-JITetl 
- ÜOl!Ul&IÜ ..... 4a ..... , b 

De4I Jd: lraa4a • n...ut 
IEnlloere ea ıam oıma. 1111m• .. ır, 

- l'üat .... Kllrupl 
dlllUa. &ndlterle MlllllflMıllı• ..... 
timi nuıl 11011l1eblllrlmt 

- Aiti bir adamıımz. Zira ZerdUft 

vaba ıöre &emen fırlamala buırlana. 
rakı 

- lluhterem efendim, .aalerlm mı 
incitti ml1 

Dire IOl'du. Stareç, pbanı bir ta· 
'ftl'1al 

- Rica ederim, .U de ~ nbatm 
olmaymu. Kendi eMlsc1e lmifdıılı sL 
bl 1meket .., .,. hele _,lnldıı 
bu clerece utanmaktan -ıuce9n1s. Btl· 
tin fen'1rk1ar bu 111-.- ceBr • 
Cevabım nrdL 

- Kencll evimdeki cib1 mltlaıP ... Ok 
ne lyL Ne iyi. •• fu hlJ4e tam ..... . 
le eerbntfm. Ba mDliaclenbl isim al· 
lerek kabul ediyorum. ı.etuflarnm, 

beni llTlaçll bir te••Gr lfln4e bmla.. 
F· Fakat uis pederim, beni 1lu bda' 
..-nala,am. Oldulum Pbi clrtlD. 
meme ruı olmak. teh1lke1l bir 111 o
lur. Ben, b5J1e bir barüete na • 
mam. Bunu 18yı.,ltim de llsl bndlnl· 
si mlldafaa,a dam etmek içindir. Da;. 

n!anmn bana den nrmefe bl_. 
1anna r11men bu it. yine karanbkta 
kahyor. fa IOft cllmle, bllh ... me hl· 
_, ediyor, Alil~ Sis, ma
bddll Ata __ e, ....... pa• 
llyliJ911m Jd, bu dülb.. iç~ 
...,.c•"- t111aı:aJr bir taaw.,s& 

lbtlJU PllJato, kollan ........ 
rü •Jlia kalktı. 

- Sal ~ ban .,. emairen 
mmeleri talEdlt ederim. Biru enet: 
"KelMhl•den u~ buJUl'lllut 
tmnss. ile "'1lk tlS hL. illa bu liL 
tümıa erc1ikteD IODl'&Cbr ki, ••n• 
bir .. ,... itimi ...... s.. bre 
halka yaldatlrkea, onJum ..... .. 
a1pk müJOk ben oldqumu 4-.anmtıt 
t11m. H..tıı.m bana ...... ra auariyle 

baktatma ln""ftf " bil '"""'" ela: ......... 1d e,tedlr, ....... ,_. ..,,... 
tanb1ıı ....... Çtbakl .. tlldr .. mL 
taı.ms ~ _ _. delll. 1llllrlm, 

ki •• benden de ·- ..ı.tlWanı-

~~-ı: .:r.:r:: 
ler bir yere ptaliea,. ~Wr .._ 
si1li lrupamc•a-~ AlJa1ı 
bWr ld. 111Ukenntl lılr ~ •• Mm. 

~ Phl°"f M1le ...... 
toara dis lltil cllfd.. .,. ı 

- AlJala indinde ..... '* inal ol· 
ak lgla ne J&ll • ını 2 11 ahllr. 

tJ>lye IOl'Clu. Ba \alilltı ille 1kJ edip 
ftmecUll pot beUl 4tlDdL Heyecanın,. da.,.,. .wı ......... itil~ 
i1'*1t11y1111*ıi~:ti'aiwbatk 
ıemsdl. 

Türko!<u ma 
Kuram undan ı 
Yanın llU'CllD ... Mr -•• 

beri Darilfllfabnıa irfan Ye 1...,. if. 
lerirle alrqmalı llUlı Tulf........,._ 
nında baluadurım 1'1 ba .aı•••1' 
unutulma hlzmetlerl 4okam ....._, 
llebma " '1"Mı ~ sarama ,_ 
ft1dU - ....... JlaUl .... Jitl. 
._. elmlftlr. C.•ıll IMılla Mitli * 
Şl§lldı Oamıüe.7de ........ o... 
•blındül 4' No. 111 macleD bldan
Jarak IWUll 1111 mil Beıuıt • 
mffnde tıhndıkta _,. ~ 
ille meurlalına delned.llecektlr. J>.. 
rilffafıkanua dalma ml•Plbl ...... 
Te tq111ellı ba ala brp IOll Wıllfe 
hlrmell ifa ecleeek .... ...,_ ..... 
Ue DarllHafab alltalM ~ 1111-

-dlrlr Ye IUIJtlerlmlıl ariedeiil. 

•taret. pıerlal - .......... 
.,. cUllmllJerek: 

- Çoktanberl .. )'lplllk Jlllmce1· 
dfllDI biJIJ'Ol'lunas, ..... ,....... »ay ... 
plulıir .... ~~. 
dtMll. it.., .. ...,., ........ W. 
.. para imimi ...,..._,_ -
tir .... ,.. ..,..., ...... 

- Dldero •)•ı ada 
telmih ·~ 4111111111 



KURUN Amerı<anın 
~ 

eıı esratenrtız Eller yukarı! 
\80Nlf t"ARIJ,.'ESI 

lleml•t•• ... , •. ,,, .... ,,., .... Niçin ÖldürdÜM? 
Uç Gangster Bir Güzellik 
Enst:~üsüne Hücam Etti 
- Eller yukarı ..• 

Ayh' .. 
ı oııt .. 1'6 ~ ... 

fJ6 • fefrika No. 5 
-------------- ~Vİrt>o: V. f;, 

Nevyorkun beşinci caddealnde kibar
lara mahsus bir gibelllk enstlttıatlne 
elleri revolverli 3 gElgBter gir!JW ve 
orada bulunanlar, derhal ellerini yu • 
kan kaldınyor. O anılık lçerde 30 dan 
fazla mllşteri vardı, '8.kpm geg vakit. 
tL malaa kapanmak üzere o14utan -
dan ltçiler acele ediyordu. KUttmile • 
rhl hepsi de kadındı. 

• ıuWc 471 no • 
Yıl..- .. ı• • l r...ı .... .., ıı.•••• 8lrlll' lçı. •i•• 

otua ~ıanıt d&~11'r l'o.t. bırhl•n~ ıtr. 
.ol)•n \t1le.-. a.r• ,_...,.. bqer ,.,.... 

.,, Robert yalan söyliyor ! ,, 
rArutoec.lıı•r 

4t.,,n• k•Jd11n blldfrtn mektup " 
t.l.rraf Dcreltol, •boııe parHıoıa poal• 

•>• ba••• tle tc.ıa. ... lcreluu Jdan 
~endl O?l•f 1011 alır. 

"Katil beni öldürmak istemiyordu ... ,, Car.inin 
sevdiqi kız ifadesinde böyle diyor 

Kepenkler inmiş. kapı da yan )'&· 

nya kapa.ıımıı. böyle bir safha.. Ve hi
klye değil, olmue bir gangster hlcble. 
11! 

,.,.kf,,,.,,,,, hrr ,,..re tnert•d• 

&l.lıt:No ClboM "'"'"· 
Ac1"4 dıı-tittlrme lcretl :16 ku ...... 

ti.AN CCRETLERI 
Tlcıret UAnlarıoıa 1&ntim - .. tın 

aı>ndan itibaren ılAn 1ayfalım11da 40, iç 
s<ıyraıımla :>o kurut: dürılüncO 19yfa
dı ı, ikinci •e üçüncüde 2, bırhıcıd• 
4, b:1,hk yanı kesmece l» liradır. 

Rl!yiık, çok dtvamh, kliıJP.lt, renkli 
llAa Yl'l'f'nlere ıyn ıyra lndlrm~ır P· 
pılır. R_.mt llAnlırın unlim • aatan 30 

kunıtt"'· 
J lcarl mahf11ttlt olmıuan Uçtu 

lldnlar 
;tir derıt !t), iki dr.fııı 50, a~ defıııı 

G5 •• ~rl c:!efa"ı 75 ve on ddaııı 100 ini• 
n.,ıu ... Üç aylık iMıı verenlerin bir de
fası lwdHadır. l>l\ı1 uım geçen llAn
lıno farla a .. tırlırt HŞ kuruştan be•P 
edilir. 

lllzmel lttıponn r'-tlrenler. kll'll" 

lldn tarlfeıl uüıdt !5 indirilir. 
KURUN hem dolrudan dotruP ilen

di idare yerinde, hem Ankan caddeala
de Vakıf Yurdu allında KEMAl.EDDIN 
IREN llAn bilro!lu eliyle llAn kabul eder. 

(81Jronıın telefona: to335J 

15 Yıl Evvel Bugün 

Bunanın civar köylerinde oturan Haıııe
ne ıdınde bir kız ıecenlerde evlenmiş, fa
kat :ı:ıfııf gecesi erkek olduJtu ·-ı . .,.1ım~-
brHasene bantlll ımellyatlın ııonra asıl cln
dyetl ni elde etınış, Hasan bey olmu~tıır. 
Jlmıtl hlr lm:lıa eYknmek nlyetindecfir. 

Dünkü Hava 

...... iP e871eml,orumı ÇUnldl 
1MD kendimi artık eJmut Nyıyorum. 

a.th••n isin 18ylllyorum ve .cnlana 
artanJma1111 lltiJG1'111Do DUnyada dt-
Ultrin " canlleria plalmuı 1efalet· 
tendir. Halbuki, bunlann birsoıu. se. 
filet olmısa, ae deli olurdu. ne clni. 

Orecoıı'dakl ınektepte kaldıtım mUd 
detçe on dolar kadar blr para biriktir. 
qdm. JlekteptlD çıktıktan eoma bun 
Jan ıötUrDp aımeme verdim. . 
Amıeın çok HVindl. Kucakhyank 

btDi öptü •e: 
- Sini dDDtdenem I01l defa oJa. 

ra1s ıartıyorum. dedi. 
Hilllnd• aldaıunaımftı. Ondan IOn• 

ra kendlllııl bir daha 18rmediua Melr· 
tup bile ,._.dun. Eneli, timarha. 
nede bu)unurr.dum. Onun fçh\ mek. 
tup ,asmadım. Sonra, auen ••acfam ol 
...... ....ı,. kaıdilln• mektup ,.._ 
_,. karar nnniıtim. • 

N11amn 11 l ldi. Beaı lQevlancl'da 
bulunuyordum. Orada elime ıeçea bir 
pntede okudum: Annem ISlmUt- llm 
dl hlJl Pfıyorum: Niçin ogUn cidip 
kendhnl pollee telilm etmedim. ÇUnkU 
o anda bayatımm en büyük acıuıu duy 
muıtum. Be1lr:l hayatımdaki ilk ve IOD 

acı odur. 
Ben ölilmden korkmam. Evvelden 

de 6Öylcdim, fakat yine tekrar etmek 
i••"•'-• sU-t.U ,..~111.lau-ı. ı.-- bir 
allkaaı vardır. 

Madem ki bafkuının hayatını al· 
dım: Bu ikıbete ben de utramayı ka. 
bul cdiycrum. Çlinkil bence ölüm bizim :tf·· NtırnA9:1W:t 
fllnc:ek oW. IJk ~C4Jr1,, 

YALAN SöYLUYOR! Aav.a yurdun Karadeniz b~1şıe1erlnıfo 
klpnlı ve mevzii yağışlı, Trakya, Kocneli
de ve kısmen Egenin şimal taraflarında bu-
lutlu, dilter böl"elerde açık .ıecmlş, rüıgftr- Robert trvin'in itirafları burada bl· 
Jır; Trakya, Kocaelide garbi, Karadeniz tiyor. Görülüyor ki, kat;J aaı1 Ethel'i 
kıyılarında cenubi, Eıte ~e Cenubi Anado- CSldürmele karar verclitiJıi, onu 81dUr· 
fodı şimal! iııliknmellen orta kuvvetle a- mek için Jittilf ıece diler Uç kitinin 
ml!J, dl~er yerlerde snkln kalmıştır. katili olmak mecburiyetinde kaldıtmz 

htanlmlıta hava bıılullu ftl'çmiı,, rOııttr 

Benim bıkkımda buı töylec:likleri 
var ki. tamamen yalan. Meacll. tözde 
Bob beni ıcviyormUf... Beni öldürmek 
lltiyormut. ve evlenc:lifimiı gündenbe
ri blr gün gelip beni öldürecek diye, 
kocamla ben hep korku içinde yapmı· 
tık... Bunların hepıi yalan 1 

Şimdi tize evveli, Robcrt neye ya. 
lan ıöylüyor1 onu anlatayım. 

Pukalyadan iki ay kadar evveldi. 
Yılbaıı- tatilinden çıkmıttım. Bir at. 
pm ben çahıtıizın yazıhanede idim. 
Telefon çaldı. Beni iatiyorlanmt- Te. 
lefondaki adam: 

- BeJı Robert lrvin, diyordu. Slzln· 
le gtirilımek lıtiyorum. .. 

O anda buna ne hayret ettim. ne ee 
herhangi bir heyecan duydum. Robert 
evvelce bf.zim evde kiracı idi: ve daha 
ben J oeef Kudnerle' evlenmeden enel. 
Annem ona kartı çok iyi clananırcb, 
çok merhamet 161terirdi. O da iyi ve 
namualu bir çocuktu. Onun için, bizim 
eve ilk 11k celip elden bir ahbap hali· 
nl almııtı. 

Aylarca yaıımuzda kim yapa bu 
tekflde ahbap olurduk. Onun için. Ro. 
bert'in bWm aileye fazla yalan bir hal 
almumda bir fevkal&deli'k yoktu. An. 
nem onu bizimle bir tutar, oğlu yerine 
koyardı. Robert benim phıtıtım yL 
sıhanenin, annemin evinin. babanım 
ı:nal!:azasırun telefon numarumı bilir. 
aık sık telefon el1erdt. 

Yalnı:r, bl:rim evin adre9tni bllmerdi. 
Ben evlenip ayn eve çekildiğim gUn -
denberi bize hiç gelmemiıtl. 

O _...... tjMonda ku.,.. _,Jaına 
erin adreaia.I vercllm. Hanci taıaele bl· 
Dip hangi lstaayoııcla lııecelbıl. ıwtp 
yoldan aapacafını tarif ettim. 

Gect saat g da geldi. Ben, o, kocam 
tıçUmüz beraber oturduk, ordan bur. 
dan konuıtuk. Kahve içtik. 1ki saat Jra. 
dllr kaldı ve bize yapmak iatediii ıey. 
lerden de bahıettl. 

BUYUK BlR JtiKtR 
şlmall l8rkidcn sııniyede 2-4 metre hızlıı ıl5ylcmck lıtiyor. 
eıım1$tlr. Saat 14 de hrva tıızylkl 7nU> mi- Buna mukabil. Ethel de polise ver.. - Bilyilk bir fikrim var, diyordu. 
llrMtre idi. Sühıınt>I en' yül,o;ek 0.2. g~JRe- diği lfadeıinde: Biraz rckllm temin edebilsem muvaf. 

LiMANDA 
BUGON KALK~CAK VAPURLAR 

. 

, de ı uı ve en dilşük 6.5 santigrat kırde- _ Hayırı diyor. Robert trvln yalan fakiyet yüzde yilz. Vakıa bilyük bir 
dilmlştlr. - MSylilyıcr 1 O beni öLdilrmek istemiyor. sanat isi sayılamaz. Faltat miltbit para 

du... Ronni'yi öldürmek lstlyorda ve . k getil'CCe ... 
öldiirdil ..• Neye öldürdü, onu da biliyo. 
rum. Fakat her halde zavallı annedfi· ''Bir kadm bftattlntı.. Meseli, Ethel, 
mi ve Jdracımıs olan tngili.ıf lildUrmelr senin bUıtUnU bir yılan vUcudU U:ıerf· 
istemiyordu. bunlara sonradan mecbur ne oturtmak istiyorum. O zaman bu 

heykel herkesin glSzUne çarpacak, her 
oldu... d ' ı d 

kat tiz onu mümtu bir tekilde iflel'Hoo 
.m. barikullde blr aey olur. 

.. Bir tanıdıizm ar: benim isin blr 
ıerıi •calmı ft&dettl. Senin yılan 
vücudu lberindeki bUatilntl de orada 
tefbir edecelim- Emin bl, çok sUıel bir 
HOf olacak... Çok bUyiik f&ıret kaza· 
nacatım. Yalıµa, nazarıdikkati onun il· 
serine çe'llllıek ve sanat mUnekkltlerL 
nin bn1 kqfetmeaini temin etmek ıa.. 
sım. .. 

""Bunun için de bir ftkrim var. Bel. 
ld .. biru tuhaf celecek ama, reklam 
mneletinde kuDaıulacak vauta1af ay. 
le pek bıce elenip ilk dokunulmu"' 
Ben di70rum Jd, baıal enelce yfldlnUn 
bir 'kalıbım ahmttma: qte, yı1anh bOat· 
te onu kuU.nıcatnn. .. 

''Yalnıa, bmadan bqb brpmda blr 
lld kere durup kroldnl "'"'ına da mL 
uade edeceWn. ÇOnktl, lati70rum ld, 
heykeldeki 'bdmm Jtld tamemlyle 
ılmanın bennlln. Hattı, heykelbı p. 
seteye btllllcak nelmlerbı&ı bile ba 
benserUk ol4up slb1 ı&rtımUn. 

"Buna bblm mealekte flçllncll llftlf 
lt derler; lll'a ile it ~karan heykeltrq
lann utraıtlklan lfler. Pakat, bunu 
yapmakta mazurum: ÇUnknpara bzan 
maya lhtlyaeım vart" 

Bunun lberine kocam: 

- Peki. dedi, bu ifte 1ülm rolL 
mllz ne oluyor? 

Robert izah etti: 
- Slzin rolUnllz çok bllytlk olacak. 

Bakm nasd: 
''Heykelin resmi ı~etelerde çıka.. .... __ ...... ~,..... 

cehfnfc. Jıtıaeı -- brloıs. Sis bir •• 
vu1ratlmq, Baylı bir varidatın hukuk-
ça ne clbl bir ci1rOm aydabilecelfnl 
bilirsin!%. Derhal dava açac•ksmn, be. 
nl mahkemeye •ereceblnls. 

"O saman pzeteler hldlleden bL 
)'ilk bafhklarla bahaedecekler. Menli: 
.. Hana Ye yıla,. cllye... Guetecller 
ünle 1Brilfml1• &elecek. Etbel bu • 
lundup beyanata Jmmıı 18rUnecek: 
''Ben yılan • kadın delilim 1,, diyecek. 
Si& tekrar köpörecebinlz: "Rezalet 1 
Çok k6tU bir teıebbiil ı., diye bapı· 
caksınu:. 

"Bunun il.zerine heykeltrqla da 18.. 
rilfrnete ıelecekler. Heykelin aahibi: 
"Bütün kadınlarda blru yılanlık var. 
dır 1., diye cevap verecek .... 

BİR tTtRAZ VB 
JIEMNUN1YETStZLtK. 

Kadm aeelerl blrlbirlM klLrlllJUi. 
bafınp çafırmalar •• Bir Jmmu. böfle .. 
fakat bir kıamı da, ihtimal o alrlam 
davetli bulunduklan lalonlar& tuvalet 
lerl mükemmel olarak giclemfyecekle. 
rinden. billlda hiddete kapılıyorlar. 
Krem kutularım, makulan. maplın. 
taraklan, tflelerl. hulAa& ctı-llik .. 
tttUıUııde ne var, c:ıe yokl& hemlll hep.. 
IÜl1 tuvaletlerbifn yanda blmuma 11e. 

bep olan p.npterlerlıı tı..me fll'1atı
yorlar. Hattl. yttzll 11at8 yan tıP1ü 
Jatan bir kac!m bile, ,_. &tlıyar ve 
pnpterlerin tızertne &tılı)'ar. 

lıfftdafaa yollu muk&bll btlcmn. pn. 
pterlerf Pfll'byor. Kendilerin eWm. 
larm htlcum etmeli kU'llllD4a IDlh. 
larmı kullanmJyorlar, belki de ....... 
Uk enatlttıatı mDtterDerlDe JaJamuml
lar. 

Netlcecle, flltlerl. bqlan ,.ntıt. pır. 
tık hale gelmlt olarak, prllln prl et~ 
ntıp gidiyor. kaçıyorlar, ancak, bu L 
re.da fçeriıfnde 300 dolar balmıan balı 
tiı kasaıım koltuk altma mkJfbı'matı 
da beceriyorlar. 

Resimli Hafta'nın 
9 inci sayısı 

0ol"1JD mttndereeada •e tam 
bir e• meemaam ballndA 

çıktı 
36 Sayfa S Kul'llf 

MQveztnlzden 

isteyiniz 
RESİMLi HAJ'TA 

AtatUrk AlbDmD 

'(Karadenlı - 10 Karadenlze), (Saı -
t Mudenyaya) 1 (Morakas - 8.15 ~odU" .. 
maya), (S:ıodet - 19 Karnblgaya). (Kon
~· - 10 Mersine) kalklcaktır. 

Balnn. ben .ıse hakikati anlatayım: yerde bundan ve olayıs1y e ben en 
Robertin a6yledlk1erinin heı* değil. bahsolunacaJr. O zaman ben de methur Robert'ln ne demek lateclllbd ben 

se bU. hlt olnw"- ..,,_...., ••nıly. oJaeapm... de anhfordum. kocam da. Pabt fikri. 

88 surfalık 
bu albQmde Atat'1rk''1D ha71otma 

alt fazla reetm bulunmaktadır. 
GEt.ECEK VAPURLAR 

le uy.tınma. Bun.tan. pzetede okuduk.. "Belki bunu adi blr rekllm nııtan nl millllt karpladık. Yalnu ben bir 
lanna. etrafta l8y!enlleB1ere 1are ken. teUkJd edecek iniz. Fakat, blitilo meı· n.cktaya ltlru ettim. Dedlm 1d: 
dld uyckmndf. Be1Jd de 'bu yalanlan bur bevkeltratlar bu gibi çarelere bıf.. 

(Ulur - 11.lfi tzmltten). (Saı - 11.15 ken:d':•l:_d:e:..::f•::,rlrı-n:.:d::•::....;.ot:..,,,._d_ın_•8""':'v_10vo __ r. __ "11rm~-1Jt11-ta_r __ rtır=: :P:as:ba=va=lh=b:fr=fl:kf:r:: :'•=·=======::---(_D_ftllllll ___ ,...._>..:., ____________ _ 
Mudanyadan), (Saadfl - 8.30 Jlandırm•· _ 
dan). (Manka.c - 20.15 Randırmarlan), 
(1ay79r - 1 Ker .. '-IF(atfan) kalkacaktır. 

Vefat 
bt.wt Vekllotl memarlanndan Sadı1ı 

t:••na.I Ö1:d<!ırtirl11 "ederleri eakı Kadıköy 
l..eh.ôl>• rulltl~rll SiltJık paşuıade J<emıl 
bı:t1t.nıır nıdt lr!l& ulıJıılu hııstıılıkton kur
bılanu)·aralL dün rcfal eımi•lir. Cennıtısl 
Jn.ıJ(tln .,.,, J .& de Kurlnluşla s'ımen ı&0ka-
1t11 a Bavan Behza apartımanından kıl-

•ırıla · • cen111 . Jc .ı Teş•lkiye camltnd• 

l•lındılıtan "', • Ferlk6y meurhtını 86-
~ılUef'•lrllr. 

Oamanh Bankasındanı 
T'tn Ort'•ır• /. ıeuırlı ıın c:r.t>Dtı! tl\rrnt •• 

btı, ll• n ı:ıı " ııtft'n dr·la11ıl)·le Oıımınlı 
Ba~••t•tnın G. l•·t ... Ycııle•ml Yf' B~yotlmı
ftaıu ll•f' J& rı l9 .;~nl"J"i• Cum•rteal ve 21 
:lııttt tc•l'll' ~,, •• , .. rıOn\tri bpaJt ola-

e.ı!rtır. 

Ne var, Ne yok? 
a...------~~=---~~~~ Caeua Kontes Serbest Bıralalacak 

Lehli Kontes Vl elopollJka casusluk suçundan dolayı 
AJmlD poll8l tarafından Berlfnde tevkif edllmi§tl. 

Bll'leneden fazla bir zama:ıd:ınberi de'Vam eden bu lıAdl. 
• tekrll' ortaya çıkmlt bulunuyor: Kontee JJlbaemda Hr-

bllt bJrl'alıcak m11o • 
KollW Vlelopoleka. VareoVa.dan trene binip Pari1e 

,ıcıerkan. Berllnde tl!vldf edilmişti. Bu:ıım tır.erbe, Le. 
hf8taam Q<>k nilfusl u adamlarmdan biri elan kocası Kont 
Vlelopolska blmt Bitlere müracaat etmiftl. 

l'akat Alman hUkdmetl Kontel!I! mevkut bulu:ıdurmak
ta devam etmlf, bunun berine Kont. sekiz yaşmdaki kızmm afzmdan Bitle 

re bl1' ınektup ~ 
Bu mektubun tellrl oldulu ll5yle:ılyor. ÇUnlril. bllyilk bir caBUSluk suçu ile 

itham edilen Kontes bf1' kaq ıseneyP. mah?tftm olmuııı:tu. 
K tes bugllB Berlinde:ıri bir hapishanede bulı n a.ktadır. Ve:ilen habera 

g6re, :U~Uzdekl Noel yortusunda {yılbaşından bir hafta evvel), )Jalan cez&81 

da affedilerek. lll'belt bırakıJacaktır. 

~------------------------......... Gizli Evlenen Sporcu ... 
Jn,Ulderin meohur telllt pmply:> nu Şayesin bundan llç ay kadar evvel 

glzli olarak evlenditl a:ılqılmıfbr. Fakat. bu sırrın ortaya çıkması artık bit 
mahzur teekll etmiyor. ÇUnktl pmpl;ron Davis kupası için talim' yapm11, maga 
lh'mlt ve kuumıetır. 

81.yeetn mendili maçtan evvel 81renilmlı 011Jaym11 kendlat:ıt mtısa"8b. 
ya 10kmularmq. ÇUnld1 lnglllzlerfn çok dikkat ettikleri bir nokta ftl'dır: 
Bir maqa hazırlanan sporcunun çok mhhatlf olması ve tamamfle ~la ufn.3.. 
mm llzmıdır. • 

Bunu.ıla beraber, Şayeı, hem evlenmlg, hem de sporlle meşgul olarak maçı 
lcannmıftır, 

Şayestn nlklhı Framad& yapılm11tır ve aldı~ 1m da Pariıtekt bir iRi Ja.. 
zıdır. Niklh IJ)era11bnlnde p.hit olarak Fransa Dahiliye Nazın Alber SUo De 
eski İngiliz kralı Vindlor dukas bulunmuştur. 

Anlattıldan:ıa ,an. fn ..... Hit snorcusu Al1Ser Saroya hitap ederken: 
- Saym Spor 118111'1 •• demlettr. 
Bunun u.tne Nam: 
- P&rdaa ..._, bla ... watı delilim, Dahlll,. __.,,,.. Han-• ............ ~·~·· 



_Qiil!ra_ l>_I!_ kad~_r _ l(e_d_er~~JJ~!ll~r JJ~Ç•~l!"l~~I 
Ankarada halk sokaklarda, başları önlerinde 
eğik, ellerinde. mendiller, gözyaşlarını siliyor 

S ON c!enlmls Hulcu1ru DOvel. 
Muhterem Profesörümüz :Mab 

mut Esat Bozkurdu bekliyoruz. Kapı 
açıldı ProfeaCir bqı önünde, yilzil 
moamor olmuı, cözlerinden yqlar ala. 
yor, içeriye circli- KUnilde. 

- :Maalesef den veremiyecetlm, 

de4 
Reden, ne oldu, niçin af hyonunuz, 

gibi hallerle birbirimize bakıımap 

bafladık. O ilive etti: 
- Atatürk. • 
Beynimizden vurulnıuı cfbl olduk. 

Vllcudilmilzdeki blltUn k;an hep birden 
kalbimize yıfıhverdi. Karahaberi bir. 
u sonra tamamen ifitmiı olaca~ 
ProfeaCir atlıyor, konupmıyor. 

- Atatürk öldU. 
BlltUn ıımf birden deli ıibl olnıuı· 

tu. Hep birden ııralara 'kapanarak, göz 
terimizi olarak, hıçkırarak ağlı)"Orduk. 
Profesör ICizlerine devam etti: 

- Evet Atatürk öldü, Türk Cumhu· 
rlyetinl, Tilrk istiklalini size emanet 
ederek öldU. Onu korumak ve yUkıelt. 
mek ae sizin nzifenizdir. 

ProfeaCSr muftan çıktı. Sokaklara 
dökilldtlk. Kimin yilzilne baksam göz.. 
lerine unki kan oturmuı. Genç, ihti
JIU', kadın erkek, aihyor. BütUn bir 

Ankara, bUtiln bir Ttır1dye, blltiln bir 
cihan afhzor, ağlapyonu:. Dünya ku
ruldup 11bıdenberl bu kadar hazin, 
bu kadar kederli ve buhranlı günler 
ıeçinnemittir. 

T OTON halle aokaklarda, baıtan 
8nlerinde, ellerindeki mendil· 

lerle g8zyaılannr kurulayarak, Uluı 

meydanına, Atatilrl: lbideıine doğru 

ilerliy.or. Yürüdük. Muazzam bir kala. 
babk heykelin etrafını alnuf, tavaf e. 
diyorlar. ihtiyar bir kadın kaldırıma o. 
tunnuı, gözlerini heykele dikmit ağlı
yor. Annesinin elinden tutmuı, Uç ya,. 
lannda ıevimli bir yavru: 

- Anne Atatürk ölmüı öyle mi? di
J"e ıoruyor. 

Anne çocucunu kucakhycr, çocuk 
annesinin boynuna ıaahyor. Ağlapyor 
lar. Cençlerden birçoğu heykelin etra. 
fında yer aldılar. Gilr bir ıea biltün ku. 
laklarda çınladı: 

- Dikkati.. 
Binlerce halkın üzerine birden mu. 

aszam ve derin bir ıül:ut çöktil. Biraz 
aonra hep birden, hep bir ağızdan, can
dan ve ylirekten baıladık : 

• - Korkma ..... - pf~da 
7'izen al aancalr.,, 

r.farş bitti, ti uzaktaki bir radyodan 
lelln geliyor. Herkes radyo baflarma, ( 
kahvelere, ıumolara kotu1or, radr> 

kat çıt yok, Herkesin ell yOzOnde, dlr. 
ıeği masaya dayalı bir ölilm ıilkutu ı. 
baıJarı bir an kovanı gibi dopdolu. Fa
çinde AtatUrkUn ölilm haberlerine dair 
maıamat bekliyor. 

Radyoda Büyük Millet Meclisi Reiıi 
AbdUlhalik Rendanrn, hUkQmetin teb. 
liii. dalııtor1-m n.-mı o11mıu)Ul. 
Genç bir adam yanındakinin kulağına: 

- Yarın :Mec.lis toplanacak, yeni 
Cumhurreilini ıeçecek di,.or. 

- Acaba kim olacak denin? 
-lnönüL 
Diğer adamın gözleri birdenbire par

lıyor. Gözlerinin yap dinmiıtir, bir fe
rahhk geçirerek cevap veriyor: 

- Tann ona uzun ömürler venin. 

Akpm otuyor .Uluı Matbaaımın ~
nü bir mahıer gibi, halk matbaaya bU.. 
cum ediyor, guete iıtiyorlar. Matba. 
anın cam 'kapııı üzerinde bir levha du
ruyor: "Burada gazete satılmaz, mll
vezzilerden arayınız.,, 

- Fakat bani müvezzi nerede? tkin
d tabı kalmadı diyorlar, bari bir tabı 
daha yapsalar. 

G ECE oldu. Sokaktan dolaııyo. 
nım. Tek insan yok. Kapılar 

kapalı, pencerelerin pancurlan apfı 
doğru inmit. biltün Ankara sessiz ve 

Yazan : Emin Karakaı 

derin bir uykuya dalmr,. Genlı asralt 
caddelerde, karanlık, uzun, dar ıo'kak. 

larda boyunları büyük bekçiler dolqı· 
yor, DUdllk bile çalmıyorlar. . 

Bauk ta~ Ü9 b9f mua ve iıkeın
lesi bulunan mahalle kahvelerinde evle. 

....Dad- i.ok•qı'• 11ti'"u ~~"-~ 
şular radyoda verilen konferansları 

dinliyorlar. 

Konferanı veren zatm bir noktada 
sesi tıbnıyor. Sesler bançerelini yır • 

tarak dıpn fırla)'!Or. Köfede oturan 
seksenlik bir ihtiyar buruıuk yllzUn • 
den uzan birkaç damla gCSzyapnr tuta· 

mıyor: ağlıyor. Ayakta bir ölU gibi 
ıesaiz dolatan garaon elindeki tepsiyi 
devirmemeğe gayret ediyor, athyor, 
kahve sahibi, patron gözyaflarmı göa.. 
termemek için iki elini birden yüzüne 
kapamıı ağlıyor. Yer bulamryara'lıc a • 
yakta kalan, arrtmı duvara vererek de. 
rin bir diltünceye c!alan genç adamlar 
ağlıyorlar. 

E RTESI gUn, günqle beraber 
biz de yatağımızdan fırbyorm. 

Saat on birde Büyük Millet Mecliıi top 
lanacak. Mecliı kapısının önü daha ea
at dokuzdan itibaren büyük bir halk 
'kitlesi tarafından kapalUIUf. Polis ne-

!erleri gelen Millet Vekillerine yol aç. 
mağa çalışıyorlar. 

Meclis ealonundayıs. Daha toplantı.. 
)'A kuJı. 1'411 GeMOra h•eJ " HM ~ÜU 

sanüin yerleri bir dakikada doldu. Zil 
çalmap baflıdr, mebualar kapılardan 
aalona girmeğe bqladılar. ttç dakika 

..-.~······ .ı • •. ---·
hiç bir yer kalmadı. Dinlemek için ge. 
!enlerden 'bazılan kapılardan bqJanm 

içeri sokarak 'bir teYJer ıörmete ~-
ııyortar • 

Biraz ıonra Mecliı Reiai Bay Ab
dillbalik Renda riyuet JdlnUıUne ıeL 
di, kitipler yerlerini aldılar. Yoklama 
batladı. Biltiln Millet Vekilleri hepsi 

hazır. Yoklama bittt Meclis Reiıl aya. 
ğa kalkarak Atatilrkiln diln sabah uat 

dokuzu 'bet ceçe öldiliilnll .CSyledi. Ye. 
ni Cumhurreiıini ıeçmek için Millet 
Vekillerini intihaba davet etti •e bet 
dakika BUyilli: ölUnUn ruhunu 
taziz ve takdis için ayala 'kallanasmzı 
ICiytedi. 

Salonu dolduran bine yakin insanm 
batı önünde hutu içerilillde nc:Cle geL 
miı gibi duruyıorlar. Gözlerimiz doldu. 
Etraftan hıçkırıklar iptilmeğe bafladr. 
Büyük Meclis bu Meclili kuran BU,ok 
önderi iç.in ıCSzyap dökilyordu. 

Olüm Mberf A nkarnya gelir gelmez 
caddeleri dolduran gcn9lik ve göz~ 

,USketa Atıloatdlı bir 1oczdıt& 

Baıvekil ve Maarif Vekili 
Ankarada Halk Aruında 
Halkla Beraber Ağlayorlar 

Oturduk. intihabat bqladı, mebul
lar reylerini gizli 01-ak kutulara atı. 

yorlar. Bu itte bittikten aonra kura ile 
dokuz mebuı seçildi, reyleri talftif et. 

tiler. Ankara mebuıu Yahya Galip 
Kargı rey puıulumı MecU. Reiaine 

takdim etti. Reisin cür ıen Millet Ve. 
killerine ve bOtiln millete yeni Cum

~urreisinin iımini bildiriyor: 

- Arkadaflar, Türkiye Cumhuriyeti 
'Jteilicumhur ıeçimine 348 mebuı arka-

clat ittirak etmif ve ittifakla Malatya 
Mebuau ismet lnönil Cumhurreiai ola. 
rak intihap edilmiıtir. 

Miithit bir allat tufanı, lalonun du. 
nrlan çatlıyor ıandrm. Bu allat dakL 

kalarca devam etti. Tilrk milleti çok 
ellm olan bllyük kayıbr karpamda te
ıelli buluyor. Yeni ve BUytlk Şefi; tn-
8nil, Mudanya, Lozan kahramanı la. 
met Inönllyil aellmlryordu. 

V IRMt dakika i~ fanla '"
rildL Y"ırmi dakika 90lll'& dıpr. 

dan bir gllrilltil lfitilmeie beılanch. 
Bando tatHrW .Marımı çalryor. Yeni 
Reilicilmhur fmnet inini cell,.orda. 

Hep ayaktayu .. MWet VeJdUed çd• 
gmea &tr-.ıkif tufanı !çtii4e yar~ 

ni aelimbyor. 

tnanll çok heyec:anlı ve nlmr. Riya.. 
set kilrlilailnde yemin ediyor. Yemin 

bitti. iç cebinden çıkardılz nutkmm 

okumafa bıt1adı. Yavat '-fladı, Mil 
clttikçe yUbeUY9r, okuyor: 

- " DEVLET VE :MtLLE'l'lm. 
ZtN !NSANIYET VE llEDBNIYL 
TIN ASIL HEDEFLERiNE DOGRU 

DURMADAN iLERLEYiP YttDL 
LECltG!NE KATI lllANDıl VAR• 
DIR.,, 

Bu .azlerl .a,ıler1ien BOyUk KllırL 

man, tnanUnde '81terdili u1m 'Ve ce. 
llcleti c81teriyor gibi fcll, ill'Ve etti: 

- .. TURJt VATANININ BöLO'N. 

MEZ, HlÇ BiR TEavttZE TA:• 
HAMMUL ETMEZ, HiÇ B!R zo• 
KARŞISINDA: MtLLt HAKLARDI• 
DAN VAZGEÇMEZ. MAHlYETI. 
HER ZAMANDAN ZiYADE TAD 
VE CANLIDIR.,, 

Her cUmlenin eonu a11afla nihayet 

buluyor. Mebuslar, Elçiler, ve hattl u
sulden olmadığı halde bütUn dinleyici. 
ter g8zyaıtan içerimde yeni Milli Re. 

isini alkı1hyor. Fakat bu yqtar bqka 
g8zyqlan, blltiln vatan, b1ltUn Ttıri 

milleti yeniden bir lıtikW muharebell 
yapmıı ve muzaffer otmuı cibidir. 

- "Sull\ ve terakki ~tunda bUtln 
gayretlerini asil bir ıurette va'kfepnif 
olan milletimiz mecbur otuna, kendlal 
ve pnlı ordusu, geçmiı kabraman1arm 
hayranlığını celbedecek yeni kabra~ 
mantarla dolu olan fedaklr göpilnll en 
parlak vazifelerle ıllılemefe hazırdır.,. 

Blltün gözler yaflı, salondalk ıll
rWdenir gibi çıkıyoruz. 

Emin KARAKUŞ 

Sahibi: ASDI US 

Nevrlyat lııllldllrfl Refik A. SawuJl 



Engin bir matem fçfndeyb. tf iMtıt· 
ıuz büyüğümüz için s~yienmtk lazım 
relen sözleri memleketin her bucağın. 
ta hatipler olanca belağatlariyle söy. 
ediler. Bu sözleri tamamlamak için 
nilletin bUtUn fertleri g6z yq.lanar o. 
ıanca bolluğiyle akıttılar. Daha çok 11öz 
ıöylenecok: ve daha çok göz yaıı aka
ıak. 

.tçerde ve dıprda değerli muharrir· 
ler onun mucizelerini saymak ve tahlil 
etmek için çok değerli yazalar yazdı. 
lar. 

Henüz anlatılımyan daha çok mucL 
.zelerini keşfedecekler ve bu sahada da. 
ha çok yazılar yazacaklardır. 

Ben de onun yeni anlaşılmağa baı
Jayan en büyük mucizesini bu yazım· 
da tebarüz ettirmeğe çalışacağım. 

Ben yarım asırdan fazla yaşamıı es

ki bir askerim. Ben ya§ta olan bu yurt. 
taılar imparatoııluğun üç yüz seneden. 
!>eri terı tarafa yürüyen idbar akınının 
eon hamlelerini gören insanlarız. 

Bil öyle günler gördük ki, vatanımı· 
sın ıerbatleri pek çok daralmış oldu
lu halde bir ucu Fizan, bir ucu Aden, 
hir ucu Kafkas ve bir ucu da Tuna 
maileıi idi. 

'-o devirde o geniş vatanın ışıklı tek 
hlr y~rinin kalmadığını da gözümüzle 
ıannilştük. Nereye dönsek karanlık, 
ile tarafa baksak zulmet çökmüş idi. 
Bb o k,ara günleri titreye titreye yqa
aıır. O devirde idi ki biz farkına var. 
nuyarakbizi m çağda bir çocuk doğmuı 
leli. Onun küçüklüğünü, çocukluğunu 
birçoğumuz pek yakından tanırız. O 
bra günler karardıkça o çocuk açıl. 
IDağa, yükselmeğe başlamış idi. 
Uzatmağa ne hacet. Bütün dünya o

hun inkitafırun ve mücahedelerinin 
ıeyrini biliyor ve tasdik ediypr. 

Memleket batbktan sonra o, bir gil
neı olarak yıkık vatanın ufkuna çiktı. 
Onun ııığı biltün karanlık yerleri ışık. 
landırdr ve bütün vatana hayat verdi. 
~vet öyle bir güneş idi ki Türk olsun, 
)abancı olsun, onun huzuruna çıkabi . 
len en parlak zeka.tar ve en yükı.ıek ka
biliyetler, güneJin karş:sında sönen yıl 
drzlar gibi sönüyorlardı. Bunu inkar e· 
decek dünyada teık kimse yoktur. 

fşte b:ı güneşi biz, insan olarak ara
~ızcla senelerce gördük. Emirlerini ba
•rınızrn üstün:Je tuttuk. Gösterdiği iL 
'ikamette yürüdük. Bütün dünyayı 
layrctte bırakan inkılaplan yaparken 
tın:ın inkılap ordusunun erleri idik. O. 

At'ltürk'ün en büyük 
• • 

mucızesı 
nun gUıel yUzUnil, mübarek vtıcudflnü 
her gün temas edercesine yakından gö· 
rüyorduk. He r fırsat düıtükçe elini aı. 
püyorduk. Onun madeni leli her giin 
kulağımızda çınlıyordu. Atamızdı, ha.. 
yatımızın kaynağı idi, yqayışımuın en 
büyük kuivet menbaı idi. En tehlikeli 
dalgalar arasında, en korkunç hadise. 
ter karşısında ilk hatmmııa gelen kuv. 
vet "AT ATURK,. idi. O var iken ne 
olabilir derdik? Burada açmağa lüzum 
yoktur. Vakit vakit siyaset aleminde 
mübalağalı haberler dolaııyordu. Fakat 
ATATURK var iken ne korku vardı? 

r=-- YAZAN: 
ı Ruşeni Barkın 1 
1 Sam1an mehmu 1 
kisinden fazla ibirleımiı ve :kaynqmıı 
bir haldeyiz. Biz bundan sonra bu eaıt
betle onun ruhu yanında biç korkma.. 
dan, irkilmeden, eap, tola tapmadan 
ilelebet ileri daima ileri yilriiyeceğiz. 

Bizim bugün bütün dünyaya göster. 
diğimiz bu aallbet, bu birlik ve lbu i. 
teri yilrUyUı azmi, ATATURKUN en 
büyük muciz~ıidir. 

önilnde teceuOm edecek ve o bllyü!C 
ATANIN, o büyük kudretin birden.. 
bire Uful ettilin! ıördiller de nasıl oldu 
da çılchrmadılar? 

Evet onun en bilyilk mucizesi işte 
bugUn çıldırmadan ve dağılmadan o. 
nun en kıymetli ar'kadaıı ve vatanın en 
yilkıek evlidı İsmet 1nönünün arkasın... 
da onun gösterdiği yolda yüriimemi.s:.. 
dir. 

O bu vatanı ebediyen mesut etti. Oı 
büyük varlık, ebedi bir varlık Glaca~ 
tır. 

Ru,eni BARKIN 
Biz bu huzur ve saadet içinde onun 

etrafında mesut yqar ve her giin onu 
görürken birdenbire onun vücudünün 
gözümilzün önünden ebediyen ayrıldı
ğına fahit olduk. 

Hiç 1Upqe yok ATATURK g~zlerini 

kaparken liıaruhal ile ''f&§InDaym, bir ll•••••••••••ı•••••••••••••••• 
olun ve yilrilyUn ben yine varım,, di-

Kendisine yakın olmak, arkadag ol
mak nadetimt 'tdühar Olan bblet, onu 
küçü'k yapndanberi tanıyan bizler, 0-

nun biltiln 'eaerleriııl ıören bizler, nuıl 
oldu da onun Cijilmll brpmıcla ~
madık ve çilyaVl'UIU gibi dalıln\adlk? 
Dünyada pek çok insan bunu bekliyor. 
du. Fakat biz bugün bir yumruk gibi 
onun yarattığı demir çember içinde es· 

yordu. 
Benim kanaatimce 'ATA TURK'ON 

en bUy\ik. mucizeıJ ölümünden aonra 
bafb7or. 

YU. une eonra ıeıecek ola.n neall; 
dilnyanm en medtat, • tlstUn. en .sen
gin ve en mesut fttuml ~ ve 
bbl hatrrhyacaktır. OnJq ~er 
ki, ATATURK ile beraber yqayanJar 
ne mesut imanlardr. Tarihi tetkik e
derlerken bugünkil manzara gözlerinin 

Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlunun beyanatı 
«Fransa ile Türkiye arasındaki 

münasebatın genişlemesini 
fevkalade temenni ediyorum» 
Ankara, 17 (A.A.) - B. Şilkrll Sa· 

racoğlu, Agence :Econ.omique et ırJ.. 
cıancier'iıı Ankar& muhabirini kabul 
ederek Fransız matbuatına isal edil. 
mek ttzere apğıdaki beyanatta bUlun-

muşlardır: 

''Yeni kablnıen.iıı bu gUn ittifak ile 
atmıt olduğu itimat reyini henüz al. 
madıfı mala.rdaki muhteriz davran· 
mak mecburiyetl:ıden. timdi azade bU. 
ıunuyorum. Sizi plısen kabul etmekle 

bir zevkduyuyorum. 
TUrk!fenhı harici efyaaeti. Tilrkiye 

cumhuriyetlnln ilk günlerinden.beri de 
ğişmemil olmuma binaen bu siyaset 

hakkı:ıda beyanatta bulunmak, fik • 
rimce, lilzumSUZ ise de bu hususta te
yiden beyan etmek arzusundayım. 

Esasen uiuıı senelerdenberi mütead. 

dit defalar vekAlet.eıı Harfcfyeııln ba· 

şında bulundum ve sizi de Başvekilim 
Ceıal Bayattı BUyUk Millet Meclisi he 

yeti umumiyesi tarafmdan alltıflaılan 
kail btyanatmdan bir kaç dakika son. 
ra kabul etmiı bulWıuyorum.,, 

Ba§vekil, fU beymatta 1nılwmı111 • 
tur; 

"Milletimiz 15 &en.edectberl tec:rtıbe 
edilen Kemalizm rejfmlnbı iendisiııe 
verdlfi huzur ve ıllldbı fçerisfnde ça.. 
hlmak ve kuvvetlenmek fıtiyar. Milli 

hudutlan dahilinde meaut olmak eme. 
llndecllr. 

Bizim harici ıfyuet!mlzdekl: Dahil
de sulh, hariçte 9Ulh dtıstaruııucı ifL 
deii ancak bu suretle tefsir olunabilir. 
F.sası milletten gelmJftir ve BilyUk 
Şef tarafmdan ifade edilmlfÜr. 

Harici ıfyuetfmfzde değieecek hiç. 
bir eey yokttir. AniaflD&lanmıza, aoet
Iuklamnrza, ittffaltlarmııza. blltUn eL 
dakstimizle bağlıyız. Bunlan bUyUk 
bir azimle ytırllteceğfz. Bu sa.da ılze 

olduğu kadar biltttıı dostlanmıza ve 

mütte!iklerimi7.e de bir itimat ve mu. 
habbet sadqıdır.,, 

Görilyorum ki, bu sözler baakaca mil
talealar illvesine hacet bıralmııyacak 
derecede s.çıktır Te bu sözlerin her yer. 
de ve h~rkes tarafmdan aiıı.lailip anıa 
şılacağmr funi t etmek isterim. 

Maamafih madtlbld ~ 

ATAM'a 
B7; 4e'tirl• dtrriren, .taıalAple 7arat&D, 
Kalbi ftrk mUletbala 7Mll bılbJnde' atan; 
Mvt Atam! ma. .4.taml Gflnet ıpJdı Ataml 
~Afl7Jeı ~le~ ADA Yat.an. 

Ben•• pek erken &öçtb; bbl 7ettm. lnraktml 
Göz1ertmb4e 7Af oldun, siizilldfln ö7le alrtm; 
Ah Atam, can.mı Atam! Gözlerlnl aç da bak; 
On 7edl mll7on Tiirk'ü ardında nuıl 7aktml 

Bütün cihan a,tla7or een bilTflk evl.t.dmaı 
Tarih bile titredi milletin f9r)'admal 
Tarih bile donarak bir mezar t.afı oldu; 
Tflrk'tln Tanrısı olan Atatürk'ün admal 

Bizi pjmeoeklerJn mezamu sen ettlnl 
BeDMrln 7ok dlıanda; kendlne kendin ettin r 
Alev gibi parla7an irade metaıe'Dle. 
Yüz asırda dolm&nııf m'akaddes bir gftııeftlnl 

On tlç gttııde akmıştın t& Afyondan denize; 
K1ıme Ttlrke benzemez bb benzeriz tam bizel 
SenlD çelik iraden harikalar 7arattı; 
Birkaç )'llın içinde anrlar pldl dize! 

Cehille, taassupla 7orulmadan sav&ftln! 
Mllletl esir eden her manU sen Aftlnl 
SenlD için lst.emek, her şe7e ulapıaktı; 
Bu dün7a kuru.lalı görfllmemft bir b&ftml 

Atam! Kahraman Atam! Ölmedin 7&fl70nun! 
H&J'll', toprakla delil, bizle kaJDMl1ol'91Ull 
Atamız sen ölmedin! Mlllet.e t&kslm olclmıl 
On J"edl mll1on Türkiln. kalbinden taşıyol'llUDI 

Or. irfan Kayra 
RöNTGEN MOTEHASSISI 
Türbe, Bomrd kıraathanel1 ~ 

psıııda eaki Klod Farer eobk No, 
s • ıo. öfleden 10ıva 3 ten 1,. 
kadar. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mltteh•am. tıtanbu1 
~ • tM, T.tl; ıaau 



1 ~ lt\lllUN nttNCITEŞRIM 1931 

~~~~~~~-. -.~~~~ •• ~ Karol'un Lon~ra 
Hatay Meclısınde mu- seyahc.tiı.de'.~i 

· t hu··rat yapıldı gzve es sır eza ı - Almmıya b!Tı71"UU1a Rmruınya. 
Devlet Reisi Tayfur Sökmen Hatay- :,:-ı'8Gdl i!tikl4lini mu1ıaı~ et-

. . t •• }d ! _ Şarkf At7nlpa meselc.!ind.e lngil. 
)Jl8fJ0 hlSSJyatına ercuman Q U tere~ Franaanın vaziyetini lJğren. 

tavet bUyUk hallBkArın yenllmeı az. mektir. blld"rlli .Antak7a. 17 (A.A.) - Hatay M\lletl 
Jıfecllılnln toplantısında AtatUrkUn 1 
OlQmU dola7ıalyle mUeBBlr tezabUratl 
7apdmııur. Celıe açıldıktan aonrai 
rtrueı mevkllne gelen devlet relıl 

Bkaelanı Taytur Sökmen, blr autulı 
9ll7leml1Ur. Devlet reisi AtatUrkUn 
nıumn lle TUrk milletinin ve mede
niyet llemlnln maruz kaldıtı bUyUlll 
siya kareııında duydutumuı elem n 
teeaUrUn hudutsuz oldutunu söyle-
a:.te ve sözlerine şu suretle devam et
mltUr: 

.. Su tee11ttrU, ancak ve ancak onun 
bUyUk eserine devam etmek, koydu-
1.ı prtnılplerden ayrılmamak eartl
te tadlJ edebileceğiz. Anavatanan bö 
IUnmez bir parcası ve bUyUk balAskl· 
nn ıon eeerl olan Hatay da onun 
eserlerini ve prenelplerlnl dıılma ta
\tp edocek ve istikbalini bu prenttlp
lerin tahakkukunda bulacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, ölen fant A
tatUrktUr. Onun dünyayı nura gar
keden fikirleri şaşaslyle gözleri ka· 
mqtıran eserleri bllyUk ruhu. daima 
7qayacaktır. O llyemuttur, ebedidir 
'H blı her zaman onun yUkaek ruhu o
dan hız alarak IJertye doğru dalma 
Uerlye daha dik, daha ılnde, da.ba 
kunıtll adımlarla yUrUyeceğiı. o-

• Londradan ı yor: 
141 aaraılmaz çelik lradealnln mesut Lo d zi ti 1 blr tszabUrU olarak 2 eylUl 1938 ta- Kral Xıırolu:ı ı. ra . yare. n n 

rlbinde ıu mecllai ilinin kUeadlyle ~nunda blr
1 
~~~raz ~te~=~: R:e 

blnayı lıtlklll tekemwUl ederek da· Bilkrettekl ng z ve n -

fiil .. 11 dllwlıtlr men elçlliklerlnln ısefarethaneye teb· 
va en u& e • . t! 1 k ""rUI k•-..ııı 

A l k dnlar bıze bu tıtlklAH dıll ka o ara go · me ~ r. 
z z ar • _. • Ro kralı Londradan ao:ıra 

bahşeden ve bu weaut ılıııleri 1af1&· manya . h 
tan ballaklr AtatUrkUu bUyUk ruhu BrUkself gidecektir. Bu zıyaret ~: 
ve aziı aıauruı önünde bUrwttti• • 81 ft aamlmJ mahiyette görülme 
tiJerek .unıuı minnet ve taılwi"rl- dlr. 

Kral Karol bundan sonra Parlse gt-. wl ana vatana ıaadet ve refab teUJeD· 
çıecek ve ayın yirmi blri'e yirmi iJt1 

• 
nllerlmle arzeder. BUyUk AtatUrküu 

arasında kalacaktır. Bu ziyaret te hu. gaybubeti eUweslyJe yanan 1'Urı:. 
susl mRhfyettcdır. Yalnız, Kral Kn.rol 

mllletınlu ondan sonra en çok eevul-
Pariste görUşeceği hUkCimet erkanı i· 

gi ve ıtııuat ettiği Lozan kabrawanı le temasta bulunarak Fn.:ımz hUkQ • 
enyın üencral lamet luönU'nUn cuUı 

metinin vaziyeti hakkında malflmat 
bur riyasetine ı.1.ıbabını bu kUrsUl.ieu edinecektir. 
do kewall memııu11lyctle ael&.wlar Vt' Bu Uç hUld\met mP.rker.fndeld zfya-
wı11 lklerlml aı zcderlın.'' retinden sonra Kral Kerol A!manyay:ı 

Devlet reisinden sonra söz alan An gidecek ve Sigmaringe:ıde Hohenzol. 
takya ml'bueu ve reis ,·ekili Vedi Ka· lf'm prenslerinden Frederik ile gorilee. 
rabay da bir nutuk söylemiş ve Ata- cekttr. Prens Fredl'rik Hohenzol'erin 
tUrkUn azlz.l hatırasına hürmeten l· ılfleslnlıı relsıdir ve bunda.:ı bir mUd· 
zarı sUkQn duruşuna du·et etmiştir. dtt tvvel BUkreşte bulunuyordu. 
JJeş dakika ayakta durulmuştur. liuu Bükre,te kralm bu ~vahatı hak • 
dan sonra söz alan İskenderun mebu- kmda fazla tefsirden ~kinllmektcdfr. 
ıu Ha.md Selçuk bir nutuk ıöyllyerek Romanva. fngtltere ve F'raM& tıe dai
dernlı,tlr iri: ma mnhsfaıa etti<H dosta.:ıe ıııUna•e. 

''En bUyUk lnaanr, en bttyUk TUr- bata devı.m arzuımndadır. Bununltt 
k.ıl. en bUyUk mUrşldl. en 7Ukack kuı bfınber. AlmanvaV1 da tdare etmesi IA. 

nun bO;yUk rubu dalma bize metale uı.rıcıyı. en aziz ve en mUofik baba
olaoaktJr. O bizim UlkUmUz, iman uıııı kaybettik. Hudutauz bir acı-

znndrr. Cilnkt1 Almanva Romanvıtnın 
hem mUhlm bir mf'•tl'rfsf. hem de ken· 
dis'"e mal Htaj bir memle1tet. 1.&ynatımrı. hızımızdır. Bu UlkU. 

ru.t.larımııı bir suneı gibi earmıo. bu 
hlZ damarlarımıza kan glbl dolmuş. 
t.,r. Bu iman, bu UlkU, b•ı hız. baba 
•an evllda, nesilden nesle ayvt bara-
ret, ayni kudret, ayni ku'' elle ınu. 
kal edecek ve ebediyen raoayacak
tır. 

Muhterem arkadaşlar, bugUn çatı
n altında bulunduğumuz mustakll 
Hatay devletln\n AtatUrkUn bUyUk 
debAslyle nasıl kurulduğunu bUyUk 
~lUnUn aılz hatırasına izafeten tek· 
rar ediyorum: Tllrk diyarının ufku
nu saran mütareke ve lstilA.nın kor-
:tunç kara bulutlarını dağıtmak için 
Anadoluya ayak basan bUyUll balb· 
kir yer yer mllıt kurtuıuo hareket. 
)erini ihya ve tanzime başlarken o 
an Antakya. tekt>nderun ve bavallaı 
namı ile anılan Hatayda mUcadele 

Jıar:eketlerl başlamış, bulunuyordu 
.Anayurdun kuı tuluş hareketleriyle 
!oblrıttl 7aı;ımak ve blr program da
lll1lnde çalışmak Uzere Gazlantebe 
sttm1t olan Hataylılar Gaılanteblu 

Sam köyünden 1336 senesi nlıaoın
da Rumeli ve Anadolu mUdafaa bu-
kuk cemiyetler reisi Mustafa Kemal 
Paşa U azretlerlne cektlklerl blr tel· 
srafa. Atatürk o znman Antep mın

taka ~umandanı bulunan Recep bey 
- ki hıı.len askeri temyiz mabkeweıll 
lz:ı:ııdır - vasıtaslyle 'erdikleri ce
vapta Hatayın Misakı ?.~llllye dabll 
bulunrlı;ğunu, aznmJ fedakArhk ya
pılmasını 'e Maraşda ycnl teşkil edl· 
len ikinci kolordu ile mUnaaebet te
cslı edUmeıı lüzumuna bildirmek tu· 

retlylP Hatayın kurtuluş temelini at-
mıotı .• 

Ankara !tllltnameslyle tevflk Te 

tabkhn edllmış bulunan bu temel. 
13:19 e:-nrsl :ı.ıartrnda Gazi Mustllfa 
l{ uııı.l ı>aı,a Ho.zretlerlnln Adanaya 
yuku bula~ taı1bt seyahatlerinde iten 
dllerhıe yapıları istikbal merasiminde 
Bltah tUlleıe l:\!ı Unerek Antakya, İs
kenderun blrı.~ı namına kurtuluş dl· 
Jeyen naıayl. bir kıza: 1 'K ırk asırlık 
TOrk yurdu JU~mnn elinde esir kala
maz.'' hltabeıt7Je Hatay iatlklAllnln 
en satlam ve en bUyUk teminatını 

yermiştir. 

Bu ara birçok alyut bldlselere 
aahne olan Hatay vaziyetinin taham. 
mUlsUz hal aldığ1nı gören bUyUk ba
JAskAr, BUyUk .Millet Mecllılntn 

1936 açılış nutkunda gece ıundUz 
TUrk milletini legal eden Hatay ı,ı. 
ala bir bttyUk mllll dava olduğunu 
learet bu7urarak davanın katı suret
te ha111ne karar vermişti .• 

Arkada~ıar. 193 8 Sl'neel nisanın
da Hatay111 kurtulması ıctn Sam kö
yü telcnBaae1fade atıla• temel, nl· 

• ııı:-: ve sonsuz bir ıstırabımız var. U

ııuı . en son eserinin saadetlerini be· 
ol.iz tatruayn başlamıştık. Du ıaa· 
dete ebedt blr zehri blcrau karıştı. 

Arkadaşlar. başı gökler kadar 
yUkeek olan bu insan bize en yakın· 
dı. Son iki aenealnln baehca faaliyet 
mevzuu Hatay ve en çok dUşUndUğl. 
blz Hataylılar olllluştuk. Her banıı 
bir UlkUden bin kat dalla aziz varlı
&ına wu•all&t. oıau baat.ahiının •t.ı
rabı altında bile biz.im ha tısımızhı 
meşgul olmuştur. En korkunç bh 
karanlığın enginleri içinde bocaia
dı~ımız günlerde, bizi kurtarmak 
az.uııuıo kudretiyle hasta halinde ti 
M"rıuııe yanıbaeımııa kadar ıolerelo 
ufkuwuz.a. çevirdiği alev dehl11nw 
lljlğl ll~ O karanlık &Unlerimlzl blr I• 

,ı~a ve esareti bUrrlyete çe,·lrdt, 
yurdumuzu bir balıu sa babı gibi a) • 
dınlatmışta. ôkaUzdUk. o blıe baba 
oldu. Blzl karanlıkttt.n ışığa ve e· 
aaretten hürriyete o kavuşturdu. 

Hatayı kurtarmadan ölUrsem gö 
z.Uın açık gider. demişti. llangl ah
val ve teralt lçlnde olursa olsun de
diğini mutl&ka yapan bu en bUyUk 
kurtarıcı kurtardığı Hatayın kurtu· 
ıuo bayramını gördU.'" 

HaUp sözlcrlnl ou elimle ne bltlr
mlştlr; 

"BUyUk Atanın aziz ruhu. sen bizi 
lşlt. Kurduğun bu millet mecllslnln 
kUrıUsUnden oıedentyctler yaratan 
mllletlnln tarihini lşhad ederek aad 
ıcıyorum. ıenden aldığımıı lruanuı 

hızı Ue ber zaman ıablanacak ve •· 
serine ebediyen aadıll kalacalıı. 

Pereembe cUnU toplanmak tızere 

celseye son verlhnlştlr. 

lzmlr hey~ ti hugUn 
hare&. et ediyor 

Izmir. 17 (A.A.) - Ebedt Şefimiz 
-AtatUrkUn cenaze töreuınde lzmlrlileri 
temsil etmek Ur.ere Be!ediye Reisi Dr. 
Behçet Uzun bAokanlrğında bulunan 
bir heyet yarı:ı sabahki trenle Anka. 
raya hareket edecektir. Heyete lzmir 
halkı adına avukat MUnlr Bllsel ve 
Parti namına da Rept Lebleblcioğlu 
dahildir. Ayni zamanda heyet Parti 
tarafmdan yapılan muazzam bir çelen 
gt de beraberinde ıötUrecektlr. 

1 Ot On p' yas1t~ı 
hmir. 17 (Husus!) - TUtUn plya. 

sası gevşedi. Satıı H milyon klloda 
kaldı. Fiyatlar dilşUrmck isteniyor. 

Spor umum mDdOrO 
A:ıkara, 17 (Telefonla) - !por t1-

lerl umum mUdUrU Tilmpner&l Cemili 
Tahir Taner \'Ulfeıdae bqlamllbJ'. 1 

Bükreg oldukra k:ını:ıık bir vazlvet. 
ten. emniyeti irin mUt>t!CJfr bir si ·a~ct 
çrkarma~a çalı~ıvor. Snvvet mesele
si, Macar mescle~d. Bul!?'al' meselesi 
Romanyanm vaziveUni tl\vfn irin hııu 
hesaba katılması !Azım gelen ~iller. 
dlr. 

Lo:ıdrada A lmanvanm vayılm:ı l!lya 
seti karşısında LehlstandP. ve Yugos. 
Iavvanm bazı wr'm d f'T'ı'I•• 1 r " 
terfldfi{i zannedilivor. Lehistan Da..1. 
zfg "Koridor .• unda kendisine knn,ı bir 
tehltke J?örtlvor. Fakat RUtenvadıı.. Uk 
raynalt J..thler ~fhetinden duyduğu en
di~ daha taztadrr. 

YtıCP<>11lavya. Macar lhtfraelannm 
tekrar uvandığmı hissediyor ve bil • 
hl.l!sa Hırvatya clhetindE>:ı korkuyor. 

Onun için, gerek l..ehistan, gerelt 
Yugoslavyll, mllı;ıterek menfaatlerini 
muhafaza irin Roman va ile tttlf ak te. 
mln edebfJlrlerse memnun olacakları 
dır. Fakat, bu iki rnemlcketten her bi. 
ri kendi vaziyeti ile me.ı:gul olduğu 1-
c:f n. meeeleyi tek t&.rafmdan görmek. 
tedlr. 

Lehistan. Ukravnada ~ıknbilecek ka 
nşıkhklara karşı Macaristanı RUten. 
yaya ml!dahele ettirebllmeğe çalıı;ıyor. 

Yugoslavya ı~e A'.rna:ıyanm yayılma 
meseles!n!n bilhassa Balkanları al! · 
kadar eden tarnfmcı ehemmiyet verir 
görUnUyor. Romanya da vaziyetini ta. 
yinetmeden evvel kendi em:ıiyctini te· 
mtn etmek mecburiyetindedir. 

Kral Karolun bu seyahatinde yapa. 
cafr görUımelerln gayesi. Almanya 
ka1'§1ıında Romany1C1m f ktıaadl istik. 
llllnl muhafaza etmek ve ıarkt Av
rupa meae'esinde İngiltere ile Fransa.. 
nm vaziyetlnl öğrenmektir. 

(Jurnal) 

Romanya kralı Londrada bulundu
ğu müddetçe Bukingam sarayında mL 
safir edUmektedır. Kralın muhafaza. 
ıma lngilterenin Skotland Yard m~· 
murları:ıdan Uç kişi memur edilmiştir. 
Kral Guildhall'dekl ziyafete gidcrkcı. 

de bu memurlar kendisine rc:akat ede. 
cektlr. Bundan başka binanm damm
da da bir ıfvll polis memuru bulunL 
caktır. Bu. esasen bUtlb ecnebi ziya. 
retçiler huauaunda alman bir tedbir· 
dir. 

Bundan bqka kralm yanında kendi 
polisi de bulunacak ve bu:ılar da Jn. 
gi!lz polt. memurları ile beraber çalı
pcaktır. 

Romen kralı tngillz kral ailesine Ro. 
men kadınlarının bir çok hediyelerini 
1(6tİ.irmi13tUr. Bunlann lc:bde en gürel 
Uç hediye Tardır. Eaki tarz silslerle do. 

.. 
Cenaze a1aymm ıeçeeell 7011ar ten 7.İm edilmf'ktedir. Ba arada 

meydanın:laki tramvay durakyerindeld sund~rme d• kaldıı ılmaktadrr. 

An!ranıda l\'".dit ı,;nan önün~ b '"-'lu• konaeaiı J• 
:lu resim in~t baıle.dıiı aıralarda alıa ınııtır. 

yatıll ö::>retmen Par asız 
okuluna 

• 
afınar lz.r 

Ankara. 17 (Telefonla) - Parasız 
Yatılı oğretmen okuluna kabul edilen • 
lerln adlarını bildiriyorum: 

Edirne Ku öğretmen okuluna alı. 
nanlar: 

Edirneden Neriman Unlil. Çorludan 
Kemal Atoğullu. Türkan Mizrak, Ça. 
nakkalcden Cemile Kurtaran, Tekir
dağdan Melek öztilrk. 

Bursa Ku Öğretmen okuluna alı
nanlar: 

Ni~antaşından Nuri. Ankaradan 
Zc ra lkcr, y p G iza T r -
oğlu. Bursadan Sidika Taktan, Adapa. 
zarından Huriye Kurcnlt, Ane özsoy. 
Servet Ylinektcper, Fatiha Balkan, 
Fatma Ulumeriç, Kadıköyilnden NezL 
t.e özka~ Aydındaı. Nec:be Becerik. 
lstanbuldan Munjıe, lıpartadan Ulvi
ye Kavaklı, Erzincandan Remziye San, 
Karatan :Meliha Altay. Klmuran Al
tan, hmirden Servet, Boğaziçinden 

Baise Baleli, Enise Egmen. Enis 
Beykur, Mersinden Ayşe Saykal, Ze. 
le.iye Erdir, Fatma Karakum, Siirttcn 
Tamris Hürdoğan, Nezihe Ciürg1:n, 
Bursadan Mediha Artun. 

bmir Kıa öğretmen okuluna alınan. 
tar: 

Usküdardan Utife Yavaı, bmirden 
Edibe. 

İstanbul Kıı öiretmen okuluna alı. 
nanlar: 

Erenköyden LStife Ertem. Hidayet 
önsöz, Samime Türkoğlu, Melahat 
Erkmen, Erzincandan Naciye özdemir. 
Samime özdemir0 Zileden Sabahat Ak· 
ıel 

Balıkesir ötretmm okuluna alınan
lar: 

Usküdardan t.mail Paracollu. K1 • 
mil Ergün, tzmirden Mazhar Hancılar. 
A'lchisardan Hasan Uskildarlı, Aydın. 

dan Hfiıeyfn, Adapazanndan Muzaf. 
fer Torun, SalihattinA nkan, Muı· 

tafa Ozan. Burhanett0 n Sanoğlu. 

Talat Borazancı. Abdullah llkgeliıı. 
Eski şehirden Şefik Turgutlu, Konya 
ö~~tmen okuluna alınanlar: Knstamo. 
nuda:ı Mebrure İlhan. Erz!nt!llndan Bğ-

kunulmuş Uç hah, halılardan biri bal 
rengi Uzerlne ınrma ve beyaz kılaptan· 
la işlenmiştir ve Kraliçe Eliıabete he_ 
diye edilmektedir. tklncfsi san ve ma
vi renk üzerinedir ve Valde Kraliçe 
Meri içi ıdir. 0--Un"OsU de bilhassa san 
ile kırm1zmm hakim o1duğu bir hah. 
dır kf. bu da Romen kadınlan tara -
tından Kent DUoeshıe hediye edilmek· 
te:llr. 
Hııhlan bu gfbf f"!leri pek meşhur o. 

lan Gorj kö~•lUlerl dokumu~tur Ye uze. 
rinde beş aydan bert me~ olmuglar. 
dır. 

Rome:J çoculdarı nnmmq da tncrflfz 
krahntn çocuklarma bebek ıandcril. 
mi§Ur. - (Parisuar) , 

retmen okuluna almanla~ GUmUpne. 
den Kenan AkgUn, Vehbı Ulutaş, Erzu
rumdan Refet Guner, Erzurumd&:ı Ga. 
lip. Erzinr.3ndan Haydar Yıldınm. Si. 
lrtten Ka1:1ım Aytekin. Edip Ba)Tam. 
Necati ö-..can. Ahmet l igin. Şefik On.
ıu, Mustafa. Sıvaa öğretmen okuluna 
alı:ıanlar: Samsundan Osman ôztilrk. 11 
Develi.len Mehmet Ustaoğlu, Çorum .. 
dan Satii Erduran, Kayıscrfden Saml 
Ergün, Arapkırden Suphı Sunav, Es
kişehirden Mehmet Çamlıbel. Çorum.. 
daa.,şt 15alkı . zn UıHiU""'l'tJ.i 

mer. Niğdede:ı Hasan TeVflk. \1rf.aaan 
Latif SoyeJp, ~dana öğretmen okulun& 
a'manlar: ElbUstandan Lfıtfi Mehmet fil 
Kaya. Nihat Eray, Zafer Baykal, Silif· 
keden Muammer Ulusan, Mehmet GOr. ID 

tUrk. Slrrt Baykan. Haaan Madenci. 
Mersl:ıden Ahmet Adanc;. Rqft Kamu.1 ret 
İbrahim HU11eyln, Yıldız Timur Takar, t 
Lltlf Şaşmuer, Haaan Tarincan. 1b. be 
rahim Dalmor. Ali Yedic:'ÖZ. Aksaray .. t 
dan Halit Koc-abalık, Ali Belpmar. Tay di; 
yar Yılmaz. Saşmaz J<apc:ı. Nevşehir. torl 
den Mustafa Tilfekci. Vahdi, Aksaray. >'il 
dan Hilmi Orhan. Necati Er~Un, Tar .. Çıka 
sustnn Afrhmet Güra.:ım. Sa'ih Sakar- tar 
va. Hlisı>yin ~uııt, Sadık T.ilkl. Sabri ile 
Cokctilmcz. Muhte~em Sudanduran. bir 
Bingöl. Saban YUceİ. Suphl, Elbllstan.. ''Xo 
dım fıtzıtffer Aktunc:. Doı?ttn Cevllıı. '-, 

-Surıye razetelerinin llıun 
neşriyatı 

Ankara. 17 (A.A.) - AtatUrk'On 
ölümü dolayısiyle Lübnan ve Suriye 
matbuatında. Atatürk.Un bUyUk ese. 
rin.den aitayi§klrane bahseden yazılu 
çıkmaktadır. Beyrutta mUnteılr Loryaa 
gazetesi. ,.Atatürk, insanlığm mucize. 
aidir ,. baılıfı ile nqrettifi bir ma1cala. 
de diyor ki: Kelimenin tam mlnuf yle 
bir yapıcı ve yaratıcı olan Atatürk, 
dUnya har:tasında memleketine yepyeoı 
ni bir hudut çizmiş, onu yqatmak içla 
lizımgelcn mcnbalan bulmuı. mUdaf u 
için silahlandırmış, ona ayrıca bir dille 
bir de alfabe temin etmi§tlr. O, mem"' 
lekete bir Meal neflıetmiı bir irade v• 
bir ruh aııtarru!Jtır. BiltUn bunları 192J 
ten bugüne kadar. ıon dcrecı muvaff.., 
kiyctle bapmugtır. Memleketi ecnebi 
ihtiraslanna karıı tahkim etmiıtir. O 
ecnebiler ki harpten galip çr1nnrtJar Y9 

her istediklerini yaptırabilecek blr k~ 
vete sahip bulunmuılardır. lıte Boğas
içi kıyılarında bir saray odasında ga ... 
ferini hayata ebediyen kapayan b1' 
rehber, tar:hin her devresi için insaııJı' 
~ın bir mucizesidir, 

Mısır l<rıtlh:.-sl kız 
dokurdu 

:ni 
Gali 

l) ve 
tı:ıtir · 
lıı : ( 

Cev 
8inop 

Kahire, 17 (A.A.) - Mmr ıtra9- ,_.__.. 
c;esi Feride, bir kı.ı çocuk dcıun-' 
tur. 



---- ---. 

Suriye meclis 
reisi şehrimizde 
Cenaze Töreninde Suriyeyi 

Temsil Edecek 5000 ün iv e,r site 1 i 

1 - KURUN - 18 IKINCITEŞRIN 1938 

Nevyork sergis; 
Nümunelerin Mühim Bir 

Kısmı Toplandı, Gönderiliyor 

BUYUK ÖNDER HARPTEN SON
RA KUDRET!Nt GÖSTERMİŞ İN

SANLARIN EN ŞAYANI 
TAKDtR1DtR 

Büyük Ön.derin cenaze töreninde Su. 
riyeyi, Suriye Mebusan Meclisi Reisi 
B. Far:s Elhuri temsil edecektir. Şimdi 
şehrimizde bulunan Suriye Meclis Re
isi, Filistin meselesine dair Arap mü
messillerinin Londrada yapacağı top -
lantıda bulunmak üzere İngiltereye gi. 
derken, İstanbula uğrayarak Atatür -
l:ün sıhhatini sormak ve kendisine afi
yet temenni etmeği bir vazife telakki 
etmi§ti. Bu münasebetle geçen Perşem 
be sabahı saat onda Dolmabahçe sara. 
yına giderek açılan defteri mahsusu 
imzalamı§ ve Atatürkün sıhhatine dair 
aorduğu zaman Büyük önderin maale. 
aef bir saat ka.dar evvel dünyaya göz. 
]erini yumduğu kendisine söylenmiş
tir. 

Atatürk'ün 
vapurJa 

cenazesini denizden 
takip edecekler 

ÖnUmüzdeki nisan ayı içerisinde 
Nevyorkta açılacak ola.:ı beynelmilel 
Nevyork sergisi hazırlıklanna ehem. 
miyctle devam olunmaktadır. Serginin 
açılmasına Uç ay gibi pek az bir müd. 
det kaldığından hazırlıklara büyük 
bir hız verilmiştir. Bütün ticaret oda
ları kendi mıntakalarmo istihsal 

maddelerini ve sanayi mamulatını top 
lamaktadır. Bunların çok iyi bir ~ 
kilde ambalajı yapıldıktan so;nra A
merikaya sevkedilecektir. 

Bunun ilzerine elim bir teessüre ka. 
pılmış olan Suriye Meclis Reisi vazi. 
yeti derhal hükumetine bildirmiştir. 

Suriye hükumeti kendisine Londraya 
gitmekten sarfınazar edip Büyük Şe. 

fin cenaze merasiminde Suriyeyi tem
ail etmek üzere Ankarada bulunmasını 
bildirmiştir. 

Ankaraya gidinceye kadar Perapa-
las otelinde misafir edilmekte olan Su. 
riye Meclis Reisi Bay Faris Elhuri dün 
lceııdisiyle görüşen gazetecilere demiş. 
tir ki: 

" - Atatürke karşı Suriy~lilerde 
derin bir muhabbet ve hürmet duygu
su vardır. Atatürk, Suriyenin. istiklali 
hakkındaki hiss:yatını Fransızlara ve 
İngilizlere müteaddit defalar vuzuhla 
göstermiştir. Ve onun bu hissiyatı, Su
riye is,tiklalinin tahakkuk etmesinde 
:müessir olmuştur. Atatürkün Türkiye. 
de yarattığı yenilik, yükselttiği şan ve 
kurduğu modern hayat tarzına karşı 
da biz Suriyelilerin alika ve hayranlı. 
ğınuz vardır. Onun bizim eibi, bütiln 
prk memleketlerine bir yol gösterdiği-

• ni biliyoruz. Biz de bu yolu takip et -
inek fırsatlarını ka} betmiyeceğiz. 

l. "Büyük önder, harpten sonra kud. 
1 retini göstermiş insanların en şayanı 

• takdiridir Zira o hk kimseninkine ... • , x 

• benzemiyen şerait içinde bir şeyi yok. 
y. tan var etmek gibi bir mucize göster
'! di; ve Türkiyeyi, en yüksek impara
r. torluk zamanlarında olduğundan daha 
y. }'üksck ve şayanı hürmet bir mevkie 
r. ç,kardı. Bunu biz görüyoruz. Ve bu, 

·ıark için, bilhassa Suriye için iftihar 
rl ile takdir edilecek bir haldir. Çünkü 
n. bir darbımcselimizin ifa.de ettiği gibi: 
n.. ''Komşumuz ne kadar müreffeh clur. 

la, bu refah bizim içindir de ... ,. Bizim, 
undan istifade edeceğimiz muhakkak. 
ır. Atat ürkün Suriyelilerin zihninde 
er etmiş hatıralan çoktur. Bilhassa 
'nun "Muhal yoktur. Bu kelime, mec
unların kamusunda bulunur. Madem 
i irade vardır. Her şey yapılabilir,, 
olunclaki sözü, birçok 'l'lUvaffakiyetle-
in .sırrını teşkil etmiştir .. , 

. M. M. heyell geldi 
İ\tatürke ait cenaze töreninin İstan. 

Ulda yapılacak kısmında Büyük MiL 
tt Meclisi adına bulunmak üzere ay
tlnıış olan dokuz kişilik heyet dün şeh 

1 İınize gelmiştir. Heyet Büyük Millet 
celisi Reislik divanı namına reis ve
lcrinden Refet Canıtez (Bursa), ida. 
amirlerinden Halit Bayrak (Beya. 

t), katip Ali Zırh (Çorulı) tan ve 
}'lavlardan Mükerrem (Isparta), 
h:ni (İzmir)ğ Raif (onguldak), Yah 
Galip (Ankara), Ali Barla:. (.fstan. 

l) ve Müa.fik (Ankara) dan mürek
tııtir: Müşfik (Ankara) yerine Naşit 
lı.ıfr (Kütahya) gelmiıtir. 

Cevdet Kerim lncedayı 
Sinop Saylavı Cevdet Kerim lnceda
tenaze töreninde Cumhuriyet Halk 
ttisi ve Halkevleri adına bulunmak 
re dün Ankara.dan ıehrimize gel

. Cevdet Kerim tncedayı, tabuta 
m'wt "•?\ Partisi adına bir. 

hurlyet Hallı Partisi Genel sckre. 
t>oktor Refik Saydam adına bir çe. 
koyacaktır. 

Türkkt şu 
çalışmaları 

Muhtelif yerlerde Gece 
Çalışma Odaları Açılıyor 
Türkkuşu çahşmaların:ı bu yıl g:· 

çen yıllardan çok daha fazla ehemmı. 
yet verilecektir. . . 

Talebenin kolay devam edebılmesl ı-
çin muhtelif semtlerde gece çalışma o. 
daları açılacaktır. B~ suretı: talebe 

b üniversitedekı dersı:ıe de. 
em Tür' kk vam edebilecek, hem de . uşu.:ıa 
't nazari dersler görecektır. 

aı ·· kk te Yeniden on vilayette Tur uşu ş-

kilatı yapılacaktır. 
-o-

General Seyfi Ankaraya 
Gidiyor 

Bir kaç gündenberi şehrimizde bu
lunan gümrük muh::.faza ge:ıel komu. 
tanı general Seyfi, dün de tetkiklerine 
devam etmiş, gümrük muhafaza teşkL 
Jfıtmm çalışma tarzını teftiş etmiştir. 

General Seyfi bugün A:ıkaraya hare
ket edecektir. 

-<>-
Almanyadaki Bloke Paralar 

Almanya ile münasebatımız yeniden 
artmağa ve bu memlekete olan ihraca.. 
tımız da fazlalaşmağa başlamıştır. 

Aldığrmız mallımata göre, son haf
talar zarfında Almanyaya bilhassa tiL 
tün, zahire ve tiftik ihracatı madde. 
leri::ıden mühim miktarda mal gönde
rilmiştir. Bunun neticeei olarak son ak 
tedilmf§ olan Türk • Alınan ticaret an
l~masından evvel tüccarlarımızın Al. 
manyada kalmış 9 milyo:ı lirayı bulan 
alacak miktarı 2,Si milyon liraya ka. 
dar düşmüştür. 

--0-

Çarpışan Vapurlar 
Bir iki gün evvel Hisar önlerinde 

ki vapur kazası tahkikatına de. 
vam edilmektedir. Deniz ticaret mü. 
dürlüğü dü:ı de Yunan vapuru kapta
nı ve tavfalarmı dinlemiştir. 

lngili~ vapurunun acentesi tazminat 
istediğinden Deniz Ticaret müdürlüğü 
kabahatin kimde olduğunu tesbit et
mek üzere tahkikatı derinleştirmeği 
lüzumlu görmüştür. 

-0-

Yüksek lktısat Ve Ticaret 
Mektebi Mezqnları Cemi~ti 

Yüksek lktısat ve Ticaret mektebi 
mezunları cemiyeti her yıl şeker bay. 
ramında yapmakta olduğu bayramla~ 
ma merasimini bu sene Büyük Şefın 
elim ziyaı dolayısile yapmamağa ka. 
rar vermiştir. Dü:ı keyfiyet cemiyet 
reisi tarafından bütün azaya tebliğ e· 
dilmiştir . 

-o-

Beynelmilel Köy Hayatı 
Kongresi 

1939 senesi haziran ayı içerisind~ 
Cenevrede köy hayatı me\'zuu üzerin
de konuşmak ve bu hususta kararlar 
ittihaz etmek Urere Cene\Tede beyne!. 
milel bir ko:ıf erans toplanmasına ka. 
rar verilmiştir. 

Bu konferansa memleketimiz de da. 
vet edilmiş olduğundan icap eden ha
zırlıklara başlanmı~tır. 

-0-

Türk - Macar Ticaret 
Anla§ması 

Macaristan ile aramızda yeni bir ti
caret anlaşması yapılmak Uz.ere yakın. 
da müzakerelere başlanacaktır. 
Bükr~şte cereyan edecek müzakereler 

de memleketimizi temsil etmek üzer-;? 
bir müddet evvel gitmiş olan heyetimi. 
uı verilmek üzere rapor hazırlanın!§ 
ve t:"Öndcrilmiştir. 

Mlizakereler yapıiırken bu raporda 
S<'rdediien mütalea ve dilekler gözö-. 
nünde tutulacaktır. 

Atatürkün Ankarada yapılacak ce. 
naze töreninde İstanbul üniversitesini 
temsil etmek üzere gidecek heyetin se
çilmesi için dün bir topla:ıtı yapılmış.. 
tır. Toplantıya son sınıf talebelerinden 
birer kişi iştirak etmiş ve gidecek ta
lebe heyetinin seçilme işi görüşülmüş. 
tUr. 

Bundan başka ybe dünkü toplantı. 
da İstanbul üniversitesinden 5 bin ta
lebenin Atatiirkün cenazesi:ıi l""""lite 
götürecek olan Yavuz zırhlısını takip 
etmeleri için Şirketi Hayriye ile Akay 
idarelerinden tutuiacak vapu .. !'lrın te. 
mini hususu:ıda görüşülmüştür. 

Gençlik, vapurla cenazeyi lzmite ka
dar takip etmek arzusunu göstermiştir. 
Vaziyet bugün yapılacak ikinci bir 
toplantıda belli olacaktır. 

Onivetsite 
talebes·ne 

Törene İştirak Etme 
Programı 

Üniversite ve Yüksek OICullar 
tedris heyeti ile talebesine, Üniver
site Rektörlüğünden: 

1 - 19 ikinciteşrin Bilyük Önde. 
rb cena1..e töreninde toplanma yeri 
Beşiktaşta Akaretler tramvay durak 
yerinden İhlamur caddesi istikame
tine doğrudur. 

2 - Tramvay yolundan Akaretle. 
rfn kö§esine kadar olan ~.ısım ted. 
rls heyetine ve arkası talebeye ay
rılmıştır. 

3 - Toplanma saati: Profesör ve 
talebeler tam saat 8 de kendileri::ıe 
ayrılmış olan yerlerde toplanmış o. 
lacaklardır. Saat sekizden sonra 
Tophane yolu kapanmış olacağından 
arka yollardan gelinmek suretile e., 
geride yer alınarak alaya iltihak e
dilebilir. 

4 - Törene İ§tirak edecek tedris 
heyeti için kıyafet frak, silindir şap 
ka, siyah yelek, beyaz boyunbağıdır. 
Fraklı olmıyanlar fraklı olanlarla 
talebe arasında yer alacaklardır. 

5 - Kız ve erkek talebe mümkün 
olduğu kadar koyu re:ık elbise giye. 
cektir. 

izinsiz odun 
kesmeğe 

1 

gıren 
Korucu Tarafından Tüfekle 

Vuruldu 
EVYclki gUn Silivride Kurtlar orma. 

nına izinsiz odun kesmeğe giden Mus
tafa, orman muhafızı Süleyman tara. 
fı~dan görUlmüştilr. 

Deri eldivenlere 
rağbet yok 

Satışın Azalmasında Ne Gibi 
Sebepler Var? 

Her yıl k~ mevsimi girerken cldL 
ven satı"'ı bir hayli arttığı halde bu 
sene piyasada eldiven satışı üzerine 
hiçbir hareket görülmemektedir. Yap
tığımız tahkikata göre. satışın eski. 
ye .:ıisbetle hiçbir fark göstermemesi 
iki sebepten ileri gelmiştir. Birincisi, 
kışm henüz basıtrmamış olması, ikin. 
cisi de eldiven yapan sanatkarların 
mevcut bulunmamasıdır. 
Eldiv~ fiyatları yarı yarıya dUş -

müştür. Hiç bir satıfi kaydedilmemi§· 
tir. Söylendiğine göre, halk ta eldiven
lerini öteden beriden tedarik ettikleri 
derme çatma makinelerle bizzat ken. 
diieri yapmaktadır. 
Diğer taraftan valttile düzünesi 35 

liraya satıla:ı deri eldivenler, şimdiki 
halde 18 liraya düşmüştür. 

Yün eldivenlerin piyasada fazlalaş. 
ması ve halkın bunlara fağbet gös. 
termesi de deri eldiven satışının azaL 
masında bilhassa müessir olmuştur. 

Alakadarlar lktısat Vekaleti:ıe va
ziyeti anlatmak üzere bir rapor ha.. 
zırlamağa başlamışlardır. 

o 

Muhafaza Teşkilatı Yeni 
Motör Yapbrıyor 

Muhafaza teşkilatı genel komutu. 
lığı tarafından görUlen lüzum Uzerine 
yeniden 1stanbul limanı için beş tane 
ye.,i motör yapılmasına karar ·veril • 
mi5tir. 

Bu husustaki projeler hazırlanmak
tadır. Motörlerin Denizbankm Haliç
teki tersanesinde yapılması düşünül • 
mcktedir. 

Motörlerin çok süratli ve en son teç. 
hizah ihtiva etmesi:.c dikkat edilecek
tir. Motörlcr İstanbul limanında vaki 
olacak kaçakçılık ~ıadiselcrini takip e
decektir. 

-o-

Yas ayında 
Mekteplerde Müsamere Ve 

Konser e Vrilmiyecek 
l{Ultür Bakanlığı tarafından bütün 

okullara yollanılan bir tamimle Ata. 
türkün ölümü dolayısilc 21 ikinciteş. 
rindc:ı 21 birincikanuna kadar bir ay 
mlidd tlc müsamere, konser vesair eğ. 
lencelcr tertip edilmemesi bildirilmek
tedir. 

Bu müddet zarfında talebeye kon • 
f~ranslar verilmesi, ayni zamanda Par. 
ti ve halkevlerinin yapacakları topla:ı
tılara istirak etmeleri bildirilecektir. 

Şehrimiz Ticaret odası Istanbul hin 
terlandı dahilindeki mahsulat ile sana. 
yi mamulal:mın mühim bir kısmını top 
lamıştır. 

Diğer taraftan Türk sitesinde teşhir 
edileeek kitaplar hemen hemen tamam. 
la:ımış bulunmaktadır. Bunlar da birer 
ikişer gönderilmeğe başlanmıştır. 

Poııste 

Jki Araba Çarpıttı 

Cağaloğlu:ıda Nunıosmaniye cadde. 
sinden geçen şoför lhsanm 2801 n.u -
maralı otomobil ile ~för Halidin top. 
rak yüklU kamyonu çarpışmışlardır. 1-
kisi de hasara uğr:unııı. eoförlere bir 
şey olmamıştır. 

Kumar oynarken yakalandılar -
Fatihte !sta:ıbul caddesinde Hasanın 
kahvesinde Hüseyin, Sami, Musa, Hüs.. 
nü. MusWa isminde beş kişi zarla ku. 
nıar oynarlarken yakalanmışlardır. 

• Ortada bulunan 384 kuruşla zarlar 
müsadere edilmf §tir. 

Heroin bulundu - Fatihte Sangü· 
ulde Muhtar sokağcl'da"" oturan Recep 
emniyeti suii;tiQlalden •dolayı karako. 
la getirilirke:ı üzeri aranmış, ayakka
bısının içinde bir paket heroin bulun. 
muştur. 

Tıbbıadllye glmderildi - Firuzağad::. 
KUlhan soknğı:ıda 3 numaralı evde o. 
turan 18 yaşnida Tanaş, evvelki gece 
aklID,I oynatıp sokağa çıkmış, rastge
Icne sataşmağa başlamıştır. Tanaş za.. 
brta memurlan tarafından tutularak 
tıbbıadliye gönderilmiştir. 

Başından yamlandı - Kurtuluş -
Eminönil seferini yapan vatman Feri. 
din idaresindeki tramvay arabasına 
Tepeüstlinden· 12 yaşında Zara ismL:ı. 
de bir çocuk asılmış, tramvay nıilaşm. 
ca düşmüştür. Başı taşlara rastlıyan 
Zara yaralanmış, çocuk hasta.:ıesine 
kaldırılmıştır. 

o 

Evleri Soyan MahkUnı 
Oldu 

Maçka ve civarındaki evleri aıra ile, 
bilhassa sabaha karşı soyUp soğana çe. 

viren sabıkalı hırsızlardan Hayrettin 

lie Mustafa dib .asliye d6rdüncü ceza 

mahkemesince 14 ay hapis cezasına 
çarptırılmışlardır. 

TASHiH 

Muhafız, Mustafnya durmasını ih • 
tar etmi~. fakat sözünü dinlemeyince, 
tüfrn5ini ateşlemiştir. 

Kurı:un ~üleymanın kamında:J gire
re~' rıkmış. ağır surette yaralamıştır. 
Dün sabah Guraba hastane~ine yatırı. 
lan Süleyman biraz sonra ölmüştür. 

Vakaya Silivri mUd<lciumumiliği el 
koyarak tahkikata başlamıstır. 

Leylei Kadir 
lstnnb~l Müftülüğünden: 
İki:ıciteşrinin on dokuzuncu cumar. 

:esi günü ramazanın yirmi altısı ol. 
nakla akşamı (pazar gecesi' (Leylei 
rndir ve yirmi üçüncü çarşamba günü 
'Jayram o!duğu ilün olunur. 

Gazcıcmlzln 6-11-938 tarihli 7481/1581 
sayılı nn hasının 11 inci sayfasının birinci 
sulunundn İstanbul beşinci icra mcmurlu
i;unun iliinının birinci satırındaki isim 

YASlr.1Kt olmnyıp VAStLAKt Te dosya 
num:ırnsının 3714368 olmayıp 3714508 "e 
hudut arnı;ındnki SAKA 1arnfın SAKA AR
TIN oldıığıı 1:ıslıihcn iUn olunur. 

Büyük 
Ceset, dü:ı, adliye doktoru Enver Ka 

ran tarafından muayene edilmiş, def
nine ruhsa verilmiştir. 

-0-

Buğday 
Arpa 
C'züm 
Hurma 

SADAKA! FITIR 

En iyi iyi 
15 14 
24 20 . 84 67 
00 133 
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Ebedi Şefimiz Büyük Hal as karın cenaze törenine iştirak edecek sayın halkımız 
için tarifede cumartesi gününe mahsus olarak yapılan tadilat ile ilaveler: 

1 - Saat 9 a kadar Köprüye muvasalat edecek olan mutat sabah seferleri ile Köp
rüden kalkacak olan 6, 1 O, 16, 22, 26, 30 ve 38 numaralı seferler yapıldıktan sonra, 
münakalat, resmi tebliğde yazılı· olduğu üzere 14.30 a kadar inlataa uğrayacaktır. 

2 - Vnniköyünden saat 7.22 de, Beykozdan 6.50 ve 7.25 de, A. Kavağından 6.12 
ve 7.02 de kalkan vapurlar fazla olarak Beşiktaşa da uğrayacaklardır. 

3 - Mevcut seferlere ilave olarak saat 6.30, 7 .1 S ve 8 de Bebekten birer vapur ha
reketle Arnavutköy, Ortaköy ve Beşiktaşa uğrayarak Köprüye gelecektir. 

4 - 7.30 da Köprüden fazla olarak bir vapur Beşikta§a gidecektir. 

S - Araba vapuru sabahleyin saat 5, 6, 7 ve 8 de yalnız Usküdardan Sirkeciye ve 
5.30, 6.30, 7.30 ve 8.30 da da Sirkeciden Osküdara birer sefer yapacaktır. Kabataş 
ile Üsküdar arasında mutat seferler saat 14.45 den itibaren baslavacaktır. 

Görülecek ihtiyaç kar§ısında zuhurat postalar yapılmak üzere de tertibat alın
ml§tır. 

Aziz naa§ı denizden takip edecek ayın hal lamız için Cle müteaClit vapurlar tahsis e
dilmiştir. Bu vapurlar Köprüden saat 11.30 da kalkarak program mucibince Adala
ra kadar gidip dönecektir. 

Bilet ücreti herkes için bila istisna bir nevi olup 22 kuruştur. Pasolar muteber de
ğildir. 

• ~ r • I ' ". '..... ~ " ' • • • • • !._ .. 1 •I 

lsim, miktar ve muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları aşağıda 

yazılı 5 Jiste muhteviyatı muhtelif malzeme 30-11-1938 çarşamba günü saat 
ll5 ten itibaren smı ile kapalı zarf wru lil ile Ankarnda idare binasında satm 
nlınacnktır. 

Bu işe girmek fstlyenlerin hl~la.n nda yazılı muvakkat tembat ile knnu. 
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lhmıdır. 

Şartnameler para.sız olarali Ankar ada. mal reme dairesinden, Haydarpaşa. 
da tesellüm ve sevk §efllği:ıden dağıtılmaktadır. (8345) 

Miktan .er Muhanunen bedel Muvakkat temlna.t 
No. 
1 
2 
s 
4 

Ton İmn1 Lira 
300 Sürşoför yağı 67500 

1200 RezidU yağı 120000 
350 Ma.r.ot 24500 
400 Petrol 69500 
150 Pis gad 
150 Benzin 33000 

Lira 
4625 
7250 
1837.50 
4725 

2475 

Enkazı mUtea.hhlde mal edilmek üzere Sirkeci marşandiz garl!lda vezir is. 
kclcsl caddesi ti.zerinde kain emirler camii ve mU&temilatile Macar ziraat şirke. 
ti ve antruya ambarı binalarırnı yıktırılması 1000 lira muhammen bedelle ve 
açık arttırma usulilc 3-12-938 Cumartesi günü saat 11 de sirkecide 9 işıetme 
blnasmda ihale edilecektir. Bu i~e girmek isteye:ılerin 75 lira muvakkat temi. 
nat ve vesikalarllemuayyen gün ve saatte komisyona milracaatları lfızımdır. 
Şartnameler parasız olnrak komisyondan verilmektedir. 

(8498) 

lYüksek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 

Çok Az Tahmin edilen tik tem,nat 
Nevi Kilo Kilo fiyat K. Lira K. 

Et "Dağho,, 6000 4000 42 ,. . 
Et "Sığır,, 1200 900 30 267 00 
Et "kuzu,. 2000 1600 66 
Beyaz peynir 900 800 40 . 48 00 . 
Kaşar peynir 400 300 70 

:Yüksek Öğretmen okulunun 939 mayıs sonuna kadar lhtlyneı olan vr 

J"Qknrda ne\•I ve miktarı yazılı yiyeceğin 21.11-938 pazartesi gUnU saa ı 

lf de acık ekslltme usultle ihalesi yapılacaktır. Bunlara alt llk temina t 
mtktarlan da nyrıca gösterilmiştir. 

Eksiltme lstanbuldn Eski Düyunu Umumiye binası içinde Yüksek mel\ 
tepler muhasipliği binasında toplan an satın alma komisyonunda yapıla· 

caktır. Eksiltmeye gireceklerin 938 yılı Ticuet odasından ve vcktılcten 

hareket edenlerin noterlikten alncakları veslknlnrı göstermeleri mecbur!. 
dlr. 

lsteklllerln belll gUn ve snatten bir saat evvel teminatlarını yUksek 

Askeri Fabrikalar 
ilanları 

200 Ton Ferro silisyum aZınaoak 
Tnhmin edilen bedeli 42.000 lira o. 

hm 200 ton Fcrro ailisyum askeri fa.b
rikalar umum müdürlüğü merkez sa. 
tın alma komisyonunca 3-1-939 
salı gilnü saat 15 te kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname 2 lira 10 
kurug mukabilinde komisyon.dan ve. 
rillr. 

Taliplerin muvakkat teminat ola:.. 
3150 lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkflr gUnde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mıı.d. 
delerindekl vesnikle mezkilr g1.b ve 
saatte komisyona milracaatları, 

. (8337) 
• • • 

10 ton nikıel alınacak 
Tahmin edilen bedeli 25.000 lira o. 

lan 10 ton nikel askerl fabrikalar u· 
mum müdUrlUğü merkez satın alına 

komisyonunca 2-1-939 pazartesi 
gü::ıU saat 15 de kapalı zarf ile ihal.~ 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
1875 lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkflr gUnde saat 14 e kadar ko • 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı ka:ıunun 2 ve 3. mad. 
delerindeld vesaikle mezkflr gün ve 
saatte komisyona müracaattan. 

(8336) 

KuleJI as kerl lisesinde yupılncak 
spor ovl zemin döşemeslle duş yeri 
yaptırılncağından acık ekslltmo ile 

ihalesi 28 Jklnciteşrln 938 pazartesi 
gUnU saat H de yapılacaktır. Mu. 
hammen keşif bedeli 2803 llrn 97 J u. 
ruştur. llk teminatı 211 liradır. Şart 

mektepler muhnslpllğl veznesine yatırmaları ve şartnameyi görmek Uzere namesi ve plft.nı komutanlık inşaat 
Ba7azıttn Unlverslte arkasındaki YUksek Öğretmen Okulu direktörlUğUnt- şubesinde bedeli mukablltnde veri • 

lir. 
başvurmaları na.n olunur. (8090) 

lslaohul P. T. ·r. mUdilrlUğUndeo : 
J. - Yeşilköy ve Osmaniye Telslzlerile paket. Beyoğlu portahaneleri ve 

JPabıita ihtiyacı Jçin 127 ton sömikok kömüril açık eksiltmeye ko::ıulmuştur. 
2 - Muhammen bedel 3134,5 lira muvakkat teminat 236 liradır. 
1 - isteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminat makbuzlarile 

29-11-938 salı günU sant 16 da Büyilkpostahane birinci katta müdürlllk alım 
satım komisyonuna gelmeleri, şart:ıamcsi mildürlUk idari kaleminde görülebi· 
Ur. (836~l 

lsteklllerlnln llk teminat makbuz 
veya. mektuplarlle 2490 sayılı knnu. 
nun 2 ve 3 Uncu maddelerinde ynzılı 

veslkaJarlle ihale gUnUnden sekiz 
gUn evvel vllt\.yet fen mUdUrlUkle • 
rlndcn nlacnklan ıe•llrnlarlle bera.. 
ber belll gUn ve saatte Fınd1klıdakl 
komutanlık satın nlma komisyonuna 
gelmeleri. (8102) 

KREM PERTEV 
Muhtelif isimli birçok kremler arasında en mütemayiz mevkii alan ve 

yüksek sosiyeteye mensup aileler tarafından kati tesir ve faydalan kemali 

1 
memnuniyetle tasdik olunan krem yalnız Krem Pertevdir. 

KREM PERTEV diğerleri arasında en eski ve en tanınmış markadır. Ve, 
bu mevkii uzun tecrübeler ve kimyevi tetkikler sayesinde ihraz etmiştir. 

Sizler de, sıhhatinizin vikayesini, tara\•etinizin yetmiş yaşına kadar mu· 

1 
hafazasını ve daima genç kalmağı arzu ediyorsanız Krem Pertevi kutuların· 
daki tarifat dairesinde kullanınız. Krem Pertevin gece ve gündüz kremlerini 
kullanmakla gençlik, güzellik ve taravetinizi sizler de uzun mUddet muhafaza 
ediniz. 

KREM PERTEV bir güzellik sigortasıdır. Bunu kullananlarsa bekledik· 
leri istifadeyi temin edeceklerini beyanda müttefiktirler. Krem Pertev yerine 
sizlere vermek istiyerekleri herhangi bir kremi derhal reddediniz. 

.. .......................... a.rmı ............... ~ 

T. C. Z i R A A T B A N K A S 1 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100:000.000 TUrk Lirası 

~ube ve aJanı adedi: 262 

Zirai ..e tJcart her nevi banka wuamclelert 

.. ,, 
Para biriktirenlere28,8001ira ikramiye verecek 

Ziraat Bankasmı.ıa f{uwbaralı •e lbbnrsn. Tasarruf besaplnrında 
en az. 60 llrıısı bulunanlara enede 4 defa cekllecek kur'a ile aşağıdaki 
pla.ı.n göre ikramiye deııtılacaktır: 

c Adet ı.ooo Liralık 4.000 Lira 
4 •• 600 .. 2.000 .. 
4 •• 250 .. ı.ooo ., 

40 .. 100. ., 4.000 Q 

ıoo .. 60 .. fi.000 .. 
120 .. 40 " 4.800 • 
160 • 20 .. 8.200 •• 

D1H JtAT: Hesaıılanndald parnlar bir ene itinde lro Uractan aşa. 
ğı dil~uılyenlere lkruıııl)'e tıktıf;ı uıkdlrde 'l'< 20 Cn7Jas1yle vertJo. 

r·cktlr. 

Kur'alar senede 4 defa. ı Eylül, 1 BlrlnclkAnuo, 1 Mart ve 1 Ha· 
•.ıran tarihlerinde cekllecektlr. 

·, .... ~· ... -: .. - .. ·_·. ··t..·~ -.. · ··. ı 

1 - Tahmin edilen bedeli (770) 1 Ira olan 44 adet kökner kUtUk 29- lki.:ıd 
teşrb-938 tarihine rastlayan salı günU saat 14,30 dn açık eksiltme usulU ilt 
alınmak Uzere mUnakasayn konulmu§t ur. 

2 - Muvakkat temin.atı (57) lira 75 kuruştur. Şart.namesi komisyond~ 
her gUn parasız olarak verilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve bell 
gUn ve saatte Kasımpaşada bulu:ıan komisyona mUracaatlnn. (8368) 

• *. 
Marmara Vssftbahri K. Satınalma Komis1JO>ıu Başkanlığından: 

Cinsi Kilosu Tahmini ffnt Tutan llk temınııt1 

Koyun ett 
Sığır eti 
Kuzu eti 

25.000 
30.000 
20.000 

Kuruş Lira Lira K, 
40 ıo.ooo 

25 7.500 
46 9.000 

26.500 1987.50 

1 - Komutanlık dentz eratının yıllık ihtıyaclarından olup yukard' 
cins ve miktarı yazılı Uç kalem et bir şartnamede ve kapalı zarf usutll' 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ekslltmest 26 tktnclteşrln 938 cumartesi gUnU saat 12 de Jııı>I" 
te Tersnne kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

S - Bu işe alt şartnnme 135 kuruş mukabtllnde komisyondan aıınatı" 
lir. 

1 
4 - Ekstltmeye iştirak edecek lsteklllerln 2490 sayılı kanunun ıste6 ' 

ğl veealkle birlikte yukarda miktarı gösterilen ilk temlnnt mnkbuz1ar1ıı, 
havı teklif mektuplarını muayyen gUn ve snatten bir saat evvcltne ka6' 
komisyon başkanlığına vermeleri.! (8187> 

r 
l 
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Aziz Nac.şını Teşyi Merasirni Münasebetile 
1 - 19~ 11-938 Cumartesi aünü mevkibe iıtirak edecekler İçin aıağıda yazılı va-

purlar kaldınlacaktır: • • 
A) Saat 11 30 da nefsi Kadıköy vapur iakelesmden bır, Galata nhtımmdan iki va-

pur kaldınlacak ve aynca Oniversite talebesi için de Sirkeci. araba vapur iıkeleıinde 
iki vapur bul1.Dldurulacaktır. Bu vapurlar muayyen meraıım programı mucibince 
mevkibe İ§tİrak edeceklerdir. 

8) 18-11-938 Cuma sabahından itibaren K~prii • Kadıköy • Haydarpap iakele-
ıile nefsi Kadıköy vapur iskeleainde muayyen kitelercle bu vapurlar için bilet aabla
cakbr. Bilet ücreti herkes için (22) Jaıruttur. 

C) Biletler mahdut miktarda 9&blacaimdan mevla1>e İştirak edeceklerin JU· 
karda yazılı kitelere müracaatla bilet!erini tedarik et!"el('ri r!.ca olunur. 

2 - Adalar ve Haydarpaşa Kac:lıkoy battı aeferlennde o gune mahsus olmak üze-
re aşağıdaki tadilat yapılmııtırı I 

A) Adalardan Köprüye init seferlerinde Büyükadadan 7.50 de kalkan d'oğru 
postadan itibaren Pendikten 14.30 da kalkarak Kartala uğradıktan ıonra ~üyük. 
adadan 15 15 de kalkan sefere kadar olan postalar yapılmıyacaktır. 

B) Kö~rüden 14.30 a kadar Ad!1la~~ K~rtal. Pendik ve~ alovaya kalkan poıta
I-.r hareket etmiyecek buna mukabıl Kopruden 8.30 da bır vapur kaldınlacak ve 
bu vapur tekmil AdaLtra ve Kartala uğrayarak Pendiğe gidecektir. ' 

C) Kö)1riiden Adalara 14.20 de kalkan vapur 14.30 da kalkacak ve Kadıköyüne 
uğramadan doğru Adalara gidecektir. 

D) Heybeliden 6.35 de kalkan Anadolu poıtaımın sabah ıeferi de yapılmıyacaktır. 
· E) Y alovadan saat 16.35 de Büyiikadaclan 18.00 de kalkan Yalova dönüt postaaı 

ela yapılmıyacalçtır. 
F) Kadıköyünden 8.30 ve Haydarpapdan 8.45 den sonraki seferlerden itibaren 

Kac:lıköyünden 14.35 de kalkan postaya kadar olan aeferler ~pılmıyaca"ktır. 
G) Köprüden Kac:lıköyüne 8 de ve Haydarpa,aya 8.20 den ıonraki seferlerden 

itibaren Köprüden 14.30 da Hayclarpqa ve Kadıköyüne kalkan postaya kadar o
lan seferler yapılmıyacakbr. 

H) Kadık~y il! !'öprü arasın~ ~ütekabilen ya.,ılacak bu mahdut miktardaki 
sabah •eferlerıne ılaveten yolcu ızd•hamını kartılamak üzere aynca yardımcı poıta· 
lar kaldınlacaktır. 

82Xt14 ambalaj Jr:lltdı 80000 Ks. -.ao.ıso 9ı50.- 188.9 KL art'.ff.80 
Toz tütiln çuvah 2000 Ad. -.26.75 5a5.- 40.12 Açık ı.s.-
3/8 200 mim bo)'U:lda yu. 
varlak başlı cıvata fOOO Ad. 
3/8 120 mim boyunda F 
varlak bqh cıvata 8000 Acl. 
3/8 demir pul 'J.2000 Ad. · 

60 Kg. 
20 Ad, 1T.- HO.- 215.50 Pazarlık 18.30 

1 - Nllmuneslne uygun olmak prtUe 30000 kllo 82X11f ambalaj klfıdl 
2000 adet ince şeyler konabilen ataııdart normal ıık Grgtllll toz tUtlb çuvah, 
Ciball bakım evine yapılan plAtformları llzım olan yukarda ebat ve mıktan 
yazılı cıvata ile demir puJ ve taahhfidilnU ifa etmlye.n mUtAahhlt beubma • · 
tın alınacak 38 damgaJı ve kefeli 70 kiloluk ve yanlık lan alaıl:ıyUm •• Ol· 
çiller mUfettlf ltfince damgalı 20 adet teraa1 ayrı ayn bl11•armda JUlb uaul. 
lerle elcalltmeye koD&nUlftUJ'. 

D - Muhammen bedellerUe muv.ıtkat temfnatlan lllalan:acla ~ 
mfttfr. 

m - Ekıfltme 21_:11--938 tarihi ae ra!thyan pazartesi g0na blzaJannda 
)'aıtb saatlerde Kabatqt& ıevumı ve mubayaat pbeelndeki alım tomlaJODUD 
da yapılacaktır. 

iV - Ambalaj kAğıdı nUmuneef hergOn l&ft llQeSI pbede a&'lllebUtr. 
V-F,qık eksl1tmeye ve puarbla ı.ııraır etmek fltlyeD)erln mtıualra• tcfn ta· 

)'in edtten gUn ve eaatlerde 41ıT,B gtıvenme paralarlle birlikte yukarda adı YUI• 
h komtıyona gelmeleri. Kapalı zarf etıUtmeetnı tettralr etmek fltlyenlerln 
de mObtırlU teklff mektubunu kanuni n•il ile ,Uzde '1 .B slftnme param 
makbuzu veyı banka temhat mektubunu ihtiva edecek olan tapalı u.rflan 
eksiltme ll'ftnO en ~c: taıt t ı de kadar adJ pc:en alım komtqonu bapanlıinıa 
makbuı mukabfltnde vermeleri tlznndır. (808ft 

Kons<-rvatuvar Vatı kn1mı 
Dfre•tUr'IJOnd~nı 

2 - X0Mf.!rv1ttuar yatı kmnl!l& 30 erkek talebe aJmıcaktlr. Okul ptılı"' 
aı~canfdlr. "l!01ıtkl ve orta tahlil Dtretlllr." 

Z - MUrtr•at edecekleri:ı ilk at.ııt tep memma bulUD•U' Jbımdır.l)lfer 18 
ra!ti OCNnmek için l1er gUıı aat "Dokulldall oa ikiye kadar.'' Betlkt.&t Kıbıu; A. 
ltd• Oırul Mndtlrllfttne b&1 vurmaJan. (844&) 

Türk Hava Kurumu 
BüYüK PiYANGOSU 

Jıaad kqadı• ıı / BirinciklnuD / iSi dedir. 

Büyük il< ram{ye 45.000 liradır. 
Bundan t-at•ı u.OOt. U 000. 10.000 litahk ikramiyelerle (20.0QO 

,. u.ı.o~o) 11:.ı ılı& ast adet .e&fat •ardır. 
y •i t.-ılp"9 Wr ı.ıa. lluals lıdrü .-.,1 Ga-1 etmeylnls.. Sb de 

,.,_. .......... " 11• 11,..._ ..... p.lt olunwaııa. 
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AD•IATICA 
SOC. A~. Dl NAVIGAZIONE·VENEZIA 

DtU' .. HATLARI 

Pin. Brinc&I. VenedDI 
ltOJ>t 

PALESTtNA 
RODt · 

trenleri PALES'l1NA 
Trteate 

BOtllD A mıpa için eımpr. 
Ue tellld ederler •• ROD! 

Cl'rrA'dl BARI 

4/11 
11/11 
18/11 
25/11 
2/12 

1/11 
11/11 
1/12 

Pire, NapoU. MUlllJI, cemwa lıtaahal • PiRE 1Mt 24 la. 
,, NAPOLI da3Joan 
., MARSILYA da 4. 

llBRANO 1/11 
CAMPtDOGUO 17/11 

Pire, NapoJI, llanllJa, Cencm Jl'ENtctA 1/12 

Ka•ıla, Sellnik, Goloe. Pire, Patru. ABBAztA 10/11 

~it 
ij 

' t; 

J 

• 1: A,..~da. Brinditı. Ankoaa. Vllledik QUlRINALB 24/11 j Trieate 

Sellnlf, MldilU, bmtr, Pire. 
KaJanuıta, Patr~s. Birindi.si. 

V tnecJJlc. Trlestı 

• 
Burıraa. Yım• IC8ıtftlu 

Sullna, Kalu. fbraD 

ALBANO 
VESTA 
ISEO 

CAMPlDOGfıılO 
VESTA 
QUlRtNALB 
FENlCtA 
ISEO 
Dt4NA 
MERAN O 

CAMPtDOGLtC 
QUIRlNALB 
PENICIA 
DtANA 
MERAN O 

S/11 
17/11 
1/12 

2/11 
5/11 
9/11 • 16/11 

.. ... 
19/11 J 
25/11 
SO/U 

2/11 .. 
9/11 ı

H/11 ,.. 
23/11 1 
10/U 1 

Kumpan1am11 Venedlll tarlllll• Parlı H Londra ıoın, SBJ•t tea&ll edtJ. 
mit flyatlarla. blrletmlt blletler tta eder. 

Fazla maUlmat almak ıeın Ualatada Mambane Şarap lı1re1HI 11·17· 
141 "Af>RfATICA" nmumt e\P.entah~ına fTel. 44877·8·1) ._ Beıotıaacl 
Galatuaraı elwanada Yoknl J>alr•la• (Tel. Ullt) mltaoaa& oıuu. 



gözyaşı dün de· dinmedi 


