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Reisicumhurun_ Ecnebi gazetecilere beyanatı: 
Tü;kigenin --~~iici siğ~sewii~J; ~uliz-- J~;~;ı;,a 
sadı,'€ana bağlılık devam edecektir ,,~.ci :.:,~:.~ 

"Atatürkün 'Ankarada yapılan cenaze töreninaen iki intıba 
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Büyük Adamlar 1 • 

Reisicumlıur ismet 
ecnebi gazetecilere 

o 

in önünün 
beyanatı Se .... 

gum 
Sosyetelerinin şaheserleridir. Artistler aradak. 

kudretlerini artırmak için ıaheserleri taklit ettikler~ 

gibi, sosyal acb.mlar da sosyal şahsiyetlerini kuvvet· 
lend"rmek için büyük adamlann ıahsiyetine temessi' 
~f'1~1"1~r. 

An/zara, 22 (A.A.) - Rei-I huvvet ccviyesinde kendi.sini 1 d s· d ~;1• 
sicumhur lnönii bugün saat m:itemadi tıdma!t kaygısı ..ıOf 1 r vut 'cl" ~ • 
18 de Ankarada bulunan ec- h~'::m olmakta devam ede- A k d d •• d~!. !;1 

.. 
nebi gazetecilerini kabul e- cektir. n ara a n () n u ~u 
dcırek aşağıdaki beyanatta Nizam ve tuakki amili Ata 1 il r k h n k ti ı n d 11 t .az. Yazan: •~mııH Hbkkı üuıtacıoğıu 

1 
bulunmuştur: olan TiiTkiye, gayretler:ni si- m Uessl r h~yn ıuıt ta {~· 

"Son günlerde, bütün bir ze L ~ldirdiğim bu prenaipler b 1 cİ 
0 

u 8 

Sayuu; aanat eserleri arasmda 
pheaerlerl ayıran milhim bir fark 
vardır; bunlar hiç ölmezler. Çünkü p.. 
heserler değerlerini insanlık gibi za. 
marun yıkımına en çok karşı gelen bir 
kaynaklan alırlar, Eski Yunan ve 17 
inci asır klasikleri, Türk mimarlığı 

böyledir. Moliere'i okuduğunuz zaı::ıan 
o asrın Fra:Jsızmı de~i!, battii. umumi 
olarak lnsauı değil, insanda en insan 
olan, zaman ve mekana göre bozulnu. 1 
yan temelli karakterleri okuruz. Par-j 
tenonu ve Yenicamlyl seyrettiğimizi 
zaman Tilrk aanatmm en yüksek 3a. 
heaerini değil. yapıcı insan deha.smm I 
en ıağlam. en kuvvetli. kadir ve en 1 
mutlak teklini seyrederiz. Onun için 
bu:ılara ıaheser, ulu eser diyoruz. 

Ut oulan kör esarete delil, teklmill yo 
luna götürür. Sosyal tnsanlu da 808-

yal eahsiyetlerinl kuvvetlendirmek L 
çin milletinin ululanna temessül et
mek zorağındadırlar. Bu temessUl ruhi 
bir esirlik değil, mane"1 teşekkUl 
~artlarıdır. Büyük adamlar milletle
rbin canlı timsalleridir. Onla • 
nn ~ahslyeti, yani manevi hUviyetleri 
mJ!letferin!nlddir. Onlara temessül et· 
mekle millete temessül etmiş olunız. 

milletin Ebedi Şef'inin cena- yulunda aarfe~meğe devam U U O 
zesi önünde.ki müheyyiç he- eyleyec:?k ve dünyada sulhu 
der~ne şah:t oldunuz. Ata- muh'lfaza mahsa,..fivl~ kene'i ' 
tür!z Oflfkındalzi bu birlik bü- sine her müracaat vu!:uunda.1 
yük ~lü.nün kurd~iiu .rei~min "mevcu~,, ~evab:!~ı v=.·mehtc j 
remz:d:r. K em~l~:;m1n husu- !··'!-;ur etmıw~ceht•r. Bunun· ı 
si Vtısfı devamlılığında mün- la beraber, bu .voldahi müsa-
dem~r.t:r. raatının bu as:l davaya hir 1 

Tür.'ıiye, dah!fi siyasetinde b:r zaaf sebebi olmaksızır. j 
oldufju qi.bi harici siyasetin~ samimiyetle ba;;lılık Ribi ha
de de, h!!.tlı hareht'!tini olgun iziki manaslnda tez,.,h:.ir eyle
düşüncelerden ve bunun, mU· mes:ne it.:na edece!:tir. 
letin menfaatlerine en U1JP,Un H adisderi ~aklederken. 

Şabeaerter. insan •vldnln )'Ukaele
bDeeelt en yllkeek tepelerdir. Oralara 
çıkınca insan nıhunun en engfıa, en 
renkli, en blçimlf peyaajlannı aeyrede. 
rlz. Sanam pheserleri oldu~ gibi 
•kAnm. duygunun ve iradenin de '8· ı 
beterleri vardır. Bunlar lstlkl!l eeyir. 
ellert, l~klar, kahramanlardır. Bir j 
bısan kendinde bu eezi, r.ekAsmı. bu , 
qk c!uygu11mu ~ bu kahramanlık 1- ı 
rad•tnf topladı~ mma:ı mflll bir tim. 1 
sal olur. Atatllrk bunun en bUyUk ör-, 
nefidlr. 

Blr İtalyan Musııolinlye, bir Alman 
Hitlere temessül etmek ister. Bir Tilr. 
kUn temessuı edeceği kahraman da ge. 
ne Tilrk kahramanı olabfI!r: "Atatürk 
ölmiyecektir .. demek mmı timsal, milli 
önek olarak yqıyacaktır demek!e. 
Atatürk mfJU timsal olarak )'8.§J)'acak. 
tir, demek de ~klanmız. gençleri
miz onun eahıl:vtt önıeflne göre yetf1-
tfrtlecelr demektir. 

TUrk tnkıllbmm btıtUntnfQ, Tllrk 1-
dealfnln bOtUnlOfll için bayle bir ter. 
blve Anırldfr. 

oldufu kanaatini getirdikten Türh!y .::n:n h~kiki manzara 
sonra tanzim eylemiftir. iş- sını tam surette aksett=~me· 
te bunun için dünlanın en sa- ni;; idn sizlerden temail ey· 
lah!yettar mümessilleri ö- J4;,mehte olduffunu~ memle· 
nünde h:ç teredrfi!t etmeksi- ke!ler elharıumumiyesine bü- • /ngillz mare~alı Anlmupala.nK 
z:n diyeb:lirim ki, Türkiye- } irk ycu:ımıza bu derece dos· ballconunda 

Artistler ar lnn'vettertnt arttmnak, 
!cin phelel'lerl taklit ederler. Bu tak.. l 

Halkçılık. llfkllk. inkıllpçrJık ... ııe· 
kfl!er!nde beliren tnkd~p umdeterlmfz 
hem de terbiye umdelertmla olmadı 
bUtll:J okullanmıs gibi ~en o. 
kullamnm bu bakundan durmadan 
mUkemmelleştirmellvtı"~ Hem bina vt 
lletıerfnf. hem de ruh ve hayatlarını .• 

Çomlıca 17-10-1938 
1. HAKKI EJALTACIOOLU 

Hatayda Ebedi Hariciye Vekilinin 
Şef beyanatı 

lç1 .. yapıtan 
Antakya, 21 (A.A.) - Bugilıı biltiln 

Hatay fehlrlerinde ebedi Şefin cenaze 
tanml yapılmqtır. Antakyadaki me
rulm lfee önilndeki geni!J sahada aaat 
ikide bqlıyarak dörtte bitmiştir. Bu 
w .,. hazin merasime büttl:ı Hataylı
lar tetırak etmlı ve Atatilrklln bUstU. 
ae mUteaddit çelenkler konmuştur. Blis 
tnn yanında bir TUrk. bir parti, · bir 
Hatay bayrağı konulmuştur. Merasim. 
de Uc; zat nutuk eöylemfe ve merasim 
A~atUrkiln bUstU etrafmda alb me§a· 
lcntn yanmastle nihayet bulmuştur. 

DL\tiln resmi ve husuef mUesseeeler 
ve ç!~tlar kape.tılmıştır. 

fı,ntakya. 22 (A.A. l - Evvelki gtb 
fT by erkek lisesinde \tatUrldln ısı
"""~ hatırunu tazta ft tebcil için me. 
r~ H im yapdnııttır. 

'~se direktZSrtı ~kertya Gakaytac;. 
... ... ı5lr bir hitabede buhhmıuı,, bunu 
~ ·r k•smı ~tmen!erfn nutukl:ın ta. 
·'"' @t,,.,l!'ttr. Bllyftk yas dolayıeile lise 
.. .., 28 ine 1·ııdar tatn edflmf ı,tfr. 

işaretfee : -- -

Aniara, 22 (A.A.) - Hariciye Ve
kili Şükrü Saracoğlu, Atına ajansmm 
hususi muhabirini kabul ederek ken· 
disine qağıdald beyanatta bulunmue-
tur: 

Bqvekll CellJ Bayar, Yun1L:1fstana 
kareı olan hlssiy:ıtmı bir cok defa ,ah. 
sen bi!dirmiştl. Ben de, Hariciye Ve
klletlnl denıhte ederken. Bac:ıve!dl Me
taksasa ,g&ıdttdf~m telgrafla, keneli 
hissiyatımı btldlrdtm. 

Buttiln sizi kabul ederken IU?JU fl~vE' 
eylemek hsterim: Yunanfsfan ''0 Tl!rkf 
ye arasmdakt tttifak paktı lm~landT~ 
zam3n, iki memleket zfmamdar1""1 ta_ 
rafı~dan hıt~r1e.nan. fm7.'.llan'1n ve tat. 
blk e1flen bir VPslka idi. BugUn fee. 
fkl mmet tarafmdan hf'k0met?~rfnf' 
bfr vazife olarak tahmil edJlen bir pakt 
olmuştur. 

Dah:l!yede tayin listesi • Ankara. 22 (TelefonJa) - Dahiliye 
Vek~letl Vali ve idare Amirleri araım. 
da yeni b:r nakil vt tayin liıteıi buır. 
lamalttadrr. 

n!n harici sivt:UJet~n'1e sulh tane bir ~urette işt1rak eden 
dava3ına sadıkane baijlıl~k, bütün dünya m!lletlerine 
Kemalfot refminin birlbfrini hrırşı burada gördüğünüz 
ta!:ip eden h:!kumetleri ta· kuvvatli minnettaT tezahfi
ralrndan ıimdiye kadar tat- riinü bildirmenizi ve bu ağır 
bik olunageldiği şekilde an- he-ler:nde son c1.erere {esell:. 
la~ma ve beraber Çt-ılışma bahş bir doetlukla ihata edil
zihniyeti, dostluklarına ve it- miş olan Türk milletinin duy. 
ti/aklarına hulus ve sadakat, gulu teşekkürlerine ayn ayrı 
ve •ulhun muhafazası emrin- h~rkcs ne:zd:nde ter~.iman 
le gösterUen ttinanın en bü- olm,..,nızı bUhassa rica ede· 
yük muvallakıyet şaMlariy- rim." 
le ihata.mı r- "!mkün kılan 

Yahudiler hakkında 

Amerika 'Almanya 
ya bir nota verdi 
Vaşington, 22 (A.A.) - Hariciye Ba· 

kanlığı Berlindekf Amerikan ma.slahnt 
gUzarmm Amerikan Yahudileri hak. 
kınd:ıkf muameleyi protesto eden bir 
nota verdiğini bildirmektedir. 

Notada. Göbelsin Yahudiler aleyhin. 
deki Alman kararl:ınnm yabancı Ya-: 
hudnere tatbik edilmiyeceli hn.k'cmtla ı 

12 teşrfnisanfde söyledi.11 nutuk hatır
latılarak bu husustaki teminat isten. 
mektedir. 

Erzincan hattının resmi 
kü§adı 

Ankara, 2Z (T<:lefonla) .._ E-:rincan 
tren hattmm açılış töreni :,,ir mild::iet 
tehir edilıml~tir. Meraıln• Birindklnu. 
nun ilk ha!taınnd;ı olacak. Başvtkil biz· 
nt hazır bu1un•~~ktrr. 

' 

Po stacfb tayı nler 
An.kara, 22 (Telef onla) - lstanbul 

posta ve tcirrrat miidürlüğUne Mazhar 
Deriner, asaleten tayin edilmiştir. 

Muamellt müfettişi Kenan Onat, 
Seyhan posta ve te!graf mUdürlUğilne, 
telgraf işleri reisi Necaeti Toner yük. 

sek f'cn heyeti azalığma. Ankara tc. 
elfo:ı mUdUrU Sadi lzmir telefon mU-

dilrlüfrtine, Van posta mUdUrU Ethem, 

Ülker Zonguldağa, Ordu posta mUdU. 
rU Nazım Vana, Ankara posta muavini 
Hamit Tuncer Orduya, muamelftt mU. 
fettişlerinden Hadi Erkmen Kayseri 
posta mUdUrlü.ğline nakledilmişlerdir· 

•Atatürkün Ebedi medleni 
hakkında 

Ankara. 22 (Telefonla) - Atatürk 
için yapılacak ebedi medfen hakkmda 
mimar Yanse:J ile tehir mtıtehaaeısı 

PrOGtun mütclealan sorula~. 

Vakıflar MüdiiTleri 
arasında 

' Aııkarada Büyük önderin cenaze 
merasimine Ingiltere Kralı Majeste AL. 
tıncı Jorcu temsilen iıtirak '-tmit olan 
Fcld:narepl Lord Birclv-d dUn aaba!t 
'tl ekspreale ıel:rJnize gclmi§tir. 

Atatürk:.in ufOlündcn şiddetle müte .. 
enir olan milmtaz 1ngiliı: mümessili, 
Ankara.::la Reisicumhur ltm •t lnönüne, 
ln::;illl Kralının taziye mesajını taktlim 
editinden de bahsederek ap&ıki beya .. 
natta bulunmuştur: 

, 

- Memleketinizde bulm1dutum bir .. 
kaç gün içinde gösterilen bii&nUkabul 
beni çok müteıekkir ve miltcha~lı bı
raktı. Pazartesi günü saat 11 de Reisi.· 

edilerek Kral~ Majeste AlWo&ı dôlcun 
taziye mesıjıru kendisine takdim et. 
tim. Reiı:cumhurunwa.:n son derece 
nazik ve dostane kabulünden bilhassa 
miltehassisim .•• 

"bmet lnönll, benim Çanakkalede 
Kemal Atatilrlde çarpııtığı.mızı ve harp 
ten ıonra m::tckabilcn yekdiğerimizin 
meziyetlerimizi takdir ettlğ:mizi biJ... 
tnektedir. Uç sene evvel. İngiliz es"ki 
mubaripleriyle beraber tstanbula gel.. 
diğim z:ıman Atatilrk, bana şahsi bir 
me3aj göndermek ve Orgeneral Fahrct 
tin Altayı beni karıılamağa memur et· 
mek Ultfunda bulunmuıtu ... Hazin ufQ• 
lll karıısında Türk m:lletinin gösterdi. 
tt asil ve vakur hissiyat ve bulundu.. 
tum muhte§em cenaze merasimi bende 
unutulmıyacak bir tesir bırakmıştır. 

''Atatürk gibi muhteıem ve büyük 
bir asker ve vatanpervere 1apılan soo 
ihtiram vazifesinde Kralımı ve İn:!iliJ 
milletini temsil etmek ıerdine nail ol
duğumdan kendimi bahtiyar addedt" 
rlm ... 

Mümtaz tngilh mUmesaili Fetdmı• 
repl Birdvud dlln alqamki el:ıpresle 
Londraya d~nmuı ve aynlıı nda bit 
müfreze asker selim resmi ifa ettnit
lerdir. 

Cumhuriyet ebedileşti 
Ankara. 22 (Telefonla) - Dlyarba· 

kır vakıflar mUdUrlülih.•e Bitlla mü- ;_;;;.. _ _.. ____ .... ___ '1 

~lan kalpleri blrlblrlne snntı bloklar gibi 
JU]adl. Artık millet blr tek kalptir. latırabın ate
flnda• 1anan ln8anlar .. mlW blrUjlıa" manuma u
oak ""7Afl halinde ifade edlrorlar. Artık ll&deee fi.sik 
bbt mevcut olan .. Ata .. nm ardmdan topr~a dotra 
.... n ,.,,ıar ve bir mlllctin bıçkırıklan maddenin 
elMMU 18tlhaJclerlnden birini vo onun tudr ve hl11 hali· 
.. alaa devamım ctımlealz, kellmeelz bir dllle anlatı. ,.. 

Btrolojl nıtu. O sanşm başı bir daha gôrmiyeee
llL O mavi g<>zlcrln derinliklerinde insan zekAınnın 

.,..tnlltınl bir daha hlsıııetmlyecer;ıa. En güzelimizi, 
en tazemtzi, en gcndmizl bir daha kucaklayamırM'.ft· 

tm. Bir abanos mahfaza ve çelik yıiJnlan O'nunla ara
mada ebedi bir siperdir. 

Blr dııha O'nun sesini ı.,ıtemtreceltlz. Dadaklan 
....... ecek. ae kımıtdanD('ak. 

Rer hwan dbl; h<"r canlıya mukad<lc~ olan Akıbet 

Yua'!ı: Sadri Ertem 
Pakat m.a4deden gelip, gene madde7e dönen Kr 

malla mllletilD.e. lnsanlığa bıraktığı şeyler o kadar çok
tur kl, banlan 1ek6n etmok göçtür. Ancak bunları 

lnsanlarm kafasında .ftklr, aönlflnde emel olarak fil 
,aran hakikatler diye anlatabWrla. 

o•nun ölilmil kalplere reni bir doğam hamle!!' 
yerdi. Flzlk maddesi kaybolurken fikir ve bls halin 
de dQnyay:ı 1enldcn ~o~du. Gözy~lariyle ıslanarıı! 

gözlerini hayata açan Mustafa Kemal, Kemalin pren 
ıdpleridir. · 

Kısacası: tnkı!Ap, cumhuriyet ebedileşti. 
Btı ebedi Kemali ya~tmak, blyoİoJlk KemnlJ ya 

,atmak gibi bizim lrad..,mizln dı!Jmda htr iş değlldtr. 
O'nun ebedfretl, blmm eberUyetlmlzle kaimdir 

O'na inanmak, O'nun 70Iunu tutmak, O'nun prcnstr 
lerlnl, O'nun gibi ~madan tatbik etmek; O'nu 7.ı,at 
mü demektir. 

ismet tnönft \'8l6stl1atb millet o•nun 7..,.aca 
ltna bfrbad delllcllr. Q'Jlp .)llUft blr kamun:\ lrcA etU. Had.cledn ıseldlk, 

8
ADRt ım.TEM 

dBnli7onız. ••••••••••••••-•••••••••-

dUrU Haydar Kılıçoğlu, Bltliae ,Kayse. 
1 

rfden Naci Atalay, Kayserfye vakıflar I 
ayniyat muhasibi Remzi GUrer tayin 
edilmiılerdir. 

M CJTflfal geliyor 
Ankara. 22 (Telefonla) - Marepl 

Fevzi Çıkmak Atinaya sitmek Gsere 
hareket etti. 

Heyetler geliyor 
Ankara, 22 (Telefonla) - AtatUr. 

kün cenaze tören~ milııasebetlyle ıehri. I 
mizdc bulun:ın heyetler ve ukert kıta· 

tar muhtelif aaatlerde hareket eden 1 

trenlerle Ankaradan aynld:lar. 

Tapuda tayin 

Uaztate mız 

Ramazan bayramı mi.i· 
naaebetile yarınki perıenı· 
!>e ve cuma giinii inti§cu et· 
miyecehı c:dlflGJ'tes_iden ~
?ifıaren telırar nepr od'' 
~.;ne batlıyacakta. 

KARA GÜNLERİ At< 
EDEN OYDU 

ONSUZ AK GÜNLE· 
RIMı2 KARA OLDU 

' 
Ankara, 22 (Telefonla) - Mllnhal 

1 
Çapam·nka Pid-Ç111111 

Erzurum tapu mil::!Urlilğilne BUyü'kada fabrikası sahibi 
tabu aicil muhafızı Faruk tayin olun· ı M. Nu r 1 c a pa 
d~ Iİİl .. ı ............ ~ 

)'O 

'I> 
dı 
v 

" l 



Son günfl 
F.R.ATAY. 

Reisicumhurumuzun beyannamesi 
Senelerdenberi alııık oldu· 

'iumuz katar, her zamanki a
iırlığı ile istasyona girdi. On 
altı on yedi ae:istlenberi hen· 
'clisi ile aavaııp çalııanlar~ 
gülüıüp konuıanlar, hepaı 
hazır! Y alna O, inmiyecek· 

YAZAN: Hakkı Süha Gezgin 

ft tir. Senelerdenberi tebenüm· 
ti lii selam bakııını gördüğü· 

rnüz pecerenin arkasında, 
f i-..1 · L J ölüm meıalui ya· ,,ıuı, Ra .. 

Ata.ttlrk'ün, A.nkaraya taşındığı gün, her yerde nutu~ar söy
lendi, düşünceler anlatıldı, gözyaşları döküldü. Gazeteler O'na ait 

manzum, mensW- yazılarla doldu. 
Bütün bu nutuklarda, makalelerde, his yazılarında., şilrlerde 

Atatürk'tln, yalnız birer tarafı vardı. O'nu baştanbaşa kucak~n, o .. 
nun maddl ve manevi hüviyetini bir bütün olarak ele alarak başlar 

üstüne fii.kselten, Cunılıurrcisimb İsmet İnönü'nün beyannamesi 

oldu. 
o•nun kalem.lnden çıkmış böyle büyük, bu kadar derin ve ruha 

en kestirme 7oldan giden bir yazıyı da "İnönü" nde düşmanı ~re 
serdlil gtUı okumuştuk. 

"· ••• Düşman ermeydanmı silAhlanmıza terketmJştlr." diye bi· 
ten bu yazı, basit bir harp tebliği idi. Fakat onda öyle büyük, ö~le\ 
bir mana vardı, ki en yüksek san'at eseriyle yanyana. konulc.lubru ,·a
kit de; ne his, ne fildr baknnmdan bir efiikllk göze t,:arpnuyor<lıı. 

Belld Tftrk oldutum, bu tebliğde, vatan ve m.llletim için rniijdclcrin 
en büffttünü okuduğum için, bendeki tesiri bu kadar d<"rin lir. de
diğim zamanlar oldu. Savaşın ateşi soğuduktan sonra da o'nıcl .. , 
Hafll", 0 birkaç satırdaki yaldızsız, giizelllk, zamanla tesirini 'ı.:ı• 

decek şeylerden değildi. 

Prut zaferlnln akşamında, "Baltacı" nm Valde Sulta.na yazdıtJ 

gene böyle bir zafer müjdesln1 hatırlayorum. Fakat iki tebliğ ara
sında ne dolmaz uçurumlar varı 

Dün, gazetelerde çıkan beyan.namesi, bu kılıç, ve siyaset kahra· 

manınm, kalemi de ayni kuvvetle kullandıimı gösteriyor. Bu beyan

name, yanız histen bahseden, acı bir 7as giinilniln heyecaniyle ko· 

nuşan bir yaprak değildir. Bunda doygu, bilyük, verimll ve cesur bir 

şuur aydınlığtyle elele yürü7or. Bu )'azıda Ata, İsmet lnönü'niin 
röntgeninden geçerek, içi, dışı, dünü, bugiinü ve 7armi7le birlikte 

görüniiyor. 

Bu beyannamede derin- bir aşk, tükenmez bir inanla beraber 
kutsal bir bağlılık andı da duyuluyor. Atatürk tarif ve tahlil edlllr-

kcn, O'nu doğuran milletin hakettlğl hürmet de bütün azametiyle 
orta 1 a konuluyor. 

Yeni Cnmhurrelst, bu beyanname ile bizi, geniş ufuklu bir tepe. 

ye çı'rnrmıştır. Öyle bir tepe, ki Türk idaresinin takip edeceği yollar, 

"'"'" üstiinden, başlangıçtan hedefleri ve idealleı:lyle birlikte, görü
,.. .. ,.or. nn satır1n.rhı, herkesten önce Ata'nm nıhu şadoldu. 

nıyor. Vatan toprakl"!' ~·
tünele son aelerini bitirmıı
tir. Bitmek! Her ıey, tama· 
ınen bitmek! Merasim •0~" 
Yakla§tıkça, içimize onu ~~
bütün kaybetmek tlehıefi. ç~ 
'hüyor. O'nun ölümünde ıp~
dai mağbudların nasd dog· 
ınuı olduklarını görüyorum. 

Hepimizde, her ıeyde 0 ka· 
Clar yakındart, o kadar ~ten 
ve derinden var ki on 'ı~kuz 
3'ıllık milli şahsi hatıral~r~an 
laiçbirini ondan ayırıp tlu§Une· 
iniyoruz. Hepimizden, ve her 
leyden bir parça onunla be· 
raber ölmüıtür. Bu tabut, 
herkesin bir parçasını tQfı· 

Matem günlerinde şehrimizde 
bulunan bir ecnebinin ihtisasları 

rinde ıehrimizde bulunmuı olan ıslahattan istifade ediyordu. ~l~l'lll!ıı,ııııı1111.-ıı.1-.--.1'11111,ıııııllll-ıı.l---lllllll-..-ıM11Mllıııl ......... 
latanbulun scıa matemli sünle- 1 ra hakikt kadınlıklarını kazandıran bu 1 

Yor. ..,.. ,,.. 
Yaşarken büyüklügunun 

aırrı da bu değil miydi? He· 
Pimiz, onun bir liilin~e hen: 
d . · · b lurduk: Bır nevı ımızı u 1 .. 1 kahramanlafırtlık. Onun 11 • 

lerinde köylü, ıehirli, asker, 
genç, cahil ve münevver, her· 
kes, hepimiz kana kana do
Yardık. Onunla ZD.?'an Z?· 
ınan aynıla§tıiını hısaetmı-
~•n Türk var mıdır? 

Btı bir latalolk, ha bir ö
lüm dekoru deiil, ba bir sa· 
ler kürsüsü idi: "Ah niçin a· 
.,akta durmuyor!,, diyorlardı. 
l' okuıtan a!ağı, çocu~~"!.' 
ilençler, ihtıyarlar, butun 
halk sonra köylü, bozkırın 
~ı, hıçkırıktan boğalara~ 
akıyor. Atatürk'ün azametı 
Önünde milletinin asil büyük
liiğü geçiyor: Çünkü b~tun 
bu yas alayında sadece ınsa· 
n'ilik var. Atatürk hakikatle
rin adı itli. Korkanlar, ta· 
Parlar: Biz sevdiğimize, biz· 
den olana, bizim için çalqan 
ve uira§ana, ağlıyorus. 

Ve O' nun sancağını yalnız 
l'eni hakikatlerin lethi için 
kullanacağa. Atatürk, iatik· 
bQld" ır. 

konserve Fabrikatörlerinin 
Bir Dileii 

~eınleketimizin muhtelif yerlerinde 

Fnnsıa sazeteciai M. O. P. GiL 
bert balkın ııtırabım, matemin Derin Bir Matem 
seniıliiini ve derinliğini kuv. 
vetli bir .. kilde fÖyle anlabyor: 

Eski Bizans ve eski Kostantinopl' de 
ıimdi ne hayat vardı, ne bir gürültü ... 
Yalnız, tramvaylann ıesi, vapurların 

düdüğü ile yırtılan büyük bir aükılt. 
Gökyüzü 'kirli bir pembe renkte, dur. 
cun bir hal almıı. Şimdi bu •essizlik 
ıehirde yalnız, artık konuıımyan, ıar

kı söylemiyen, bağırnuyan kalabalığın 
yavaı yavaı > ürüyütü duyuluyordu. 
Bütün bir millet he~canla titriyordu. 

ınanpan, Ata~k. ölmU,tQ. 
la~bala ,Uer sfrme• &8rdUIUm 

bu idi. Batındaki adamı kaybetmiı oL 
maktan Pfkm bir vuiyette kalmıt bir 
ha11an heyecanı. 

Bu adam memleketini battan bap 
değiıtirmiı, Türkiyeyi güııbüz kollar~ 
na almıf, altüst etmiı, yeniden yoğur .. 
muıtu. Memleketin Uzerine fiddetli bir 
ıevci, coıkun bir sevinç, büyük bir ira
de ile atılmııtı. Alfabeyi değiıtiriyor, 
kanunları ıslah ediyor, milletine yeni 
bir kanun veriyor, kadınların hür ci
m.ak istediklerinden emin olmadığı hal. 
de kadınlan ıerbeıtiye kavuıturuyor. 

du. 
Bize bir saray edebiyatı öğretmitJer, 

bir Türk kadın tipi hayali yaratmıılar. 
dı. Kemal hapishaneyi açtı, hava, ıpk, 
neıe verdi, kadınlan havayı ve ıtıfı sev 
miye mecbur etti. 

O, kadınlara intihap hakkı, res. 
mt dairelerde çalııma hakkı, eskiden 
kendilerine hlkim olan erkeklerle bir 
hak veriyordu. 

Bütün memleket, ıekiz milyonu ka.. 
dın, on yedi milyonluk bir millet 
olan bütün memleket, aileyi garp fun.. 
delerine göre yeniden kuran, kadınla-

Bağıran, gülen, ağlayan, kızan halk, 
sinirli olan korkunç ve dehşetli bir hal 
alabilecek olan halk kütlesi pek nadi· 
ren sessiz bir vaziyette bulunur. Hal
buki, İstanbul halkı susuyor. 

İstanbul sokaklarında doıt.ıtım. Kar 
ımıa mütemadiyen, görmeden giden 
erkekler, kadınlar çıkıyordu. Bütün mi 
narelerdeki ticari reklam levhaları kay 
bolmuıtu. BütUn tiyatrolar ve sinema. 
lar kapan.mııtı. Halbuki Türk milletine 
lrimse aiUamak. kalbinde bu derin ke~ 
deri taşımak e1J1rini nrm~miJti. 

Sordum: 
- Tlyatrolann Jcapanniuı için rea. 

men bir teblif IU!tredildi mi? 
Cevap verdiler: 

-.Hayır. 

Kendisiyle görüıtüğüm, aiyahlar gi· 
yin.miı bir gençti. 

- Siyah giyindim, dedi. Kimse ba· 
na böyle giyin diye söylemedi. Fakat, 
bütün Türkiye matemde, Şarklılar acı 
çekmesini bilirler. Bizim hakkımızda 

çok minası.z ıeyler uydurulmuştur. 

Mustafa Kemalin resimleri önünde, 
Gazinin o ıert !jıİ.zgileri karşısında her. 
kes duruy.or. Yüzleri gergin bir halde, 
kadınlar ağlıyor. Bütün 'Universiteler. 
de, bütün mekteplerde, matem genç
lerin kalbinde ... 

Bu&ün ölmüı olan adamın eski Tür
~iyeye kazandırdı~~ b!lliaesa. bu genfo· 
lik olmuıtur. O, Turkıyeye hır gençlik 
kazandırdı, tehirler, yollar, fabrikalar, 
hastahaneler kurdu. Asya sahillerine 
harikulade bir binanın tohumlarım 
serpti. Nebat fa.vaı büyüdü. Fakat, bu. 
gün fevkalade kuvvetlidir. 

~e tnunhasıran ekserisi lltanbulda bu- -------------
luıuın konserve fabrikatörleri odaya 
llıUrıt.caat ederek muamele vergisinden 
lttuat tutulmalannı istemi§lerdir. Oda, 
bu tnüracaati ehemmiyetle :ıazarı dik. 
~~te alarak lktısat Vekiletine gönde-

Gazinin yarattığı hastahaneler, yol. 
lar, ıehirler bu ebediyet memleketinde 
ne kadar devam edecektir? 

iltnek üzere bir rapor lıazn'lamqtıl'. 
Oda, raporda fabrikatörlerin istekle -
~nde haklı olduklarmı, muamele ver. 
tlsiııin bu sanatin istikbalini tehdit 
;ıınekte bulunduğunu yazmakta. mut-
aıc surette himayeye muhtaç oldu.ki&
~' ehemmiyetle . tebarüz ettirmekte. 

!', 

-·"'o--

~ 1!.. " D • 1 B ·· T til .. ·•ntı aıre er ugun a 

1· na'1'aın mu:-ıısebetiyle resmi daire~ 
r Cuınaıteaiye kadar tatildir. Ancak 

l"':ı k • c an bir kanuna göre resmi daıre. 

Ziraat Vekaleti Eelbediyet çabuk ilerler, Gazi, Ayasof 
yanın yalnız bir müze olarak kalmasını 

Zeytin Mmtakalannda Islah istedi. Saraylar kütüphane oktu. 
latasyonlan Açmağa Karar Piyer Loti g&ne, Türlriyedeki yeni 

Verdi dünyanın bu ka.dar çabuk ilerlemesi 

Her yıl Ziraat Veklleti tarafından karıısuıda taıırır kalırdı. Mermerden 
muhtelif r.eytin yetiştiren bölgelerde büyük binalar, radyo antenleri, fabrika 

ılınakta olan kursların faydalı netL bacalan vvar. ~ehirler mu.zaf;er kuman- -
:!ıer temin ettiJi gözönUnde tutularak dana dogr~ bırer marş g~~i yükseli} r.r. 
bu yıl da ayni suretle iki kurs açılma.\ Karadenızden gelen ruzgara doğru, 

karar verilmiftir. Boğazın karanlığından, bizi Tarabyaya 
sıı;k olarak en iyi zeytin yetiştiren götüren vapu~ eski devir .zenginlerinin 
bölgelerden birili olan Ege mmtalqı- bombO§ yalılan önünden geçiyor. 
smda "Zeytin ıslah istasyonu,, adıyla Vapur, ~olmabahç~ Sarayının önün
bir istasyon kurulması münasip gö • den de geçıyor. Gazı burada istirahat 
rWmüş, bu hususta icap eden hazır. etmektedir. 
Iıldar& geçilmigtir. Yüzü balmuımu gibi sararmıı bir ka. 

Bundan sonra Aydında, zeytin imar dın, rıhtım boyunca uzanan beyaz sa. 
ve budama ustası yetiştirmek üzere ra3 n uzun uzun bakıyor. s~ra yüzü 
başka bir kurs açılacaktır. Zeytin mm- birdenbire geriliyor, içinde bir acı duy. 
takalann:ı zarar verecek hayvanlarm muş gibi iki kat oluyor. 

Günün -
• 
• -

Unutulmaz Hatıralar 
-3-

19İk1nclteşrin sabahı saat seldzl on geçe Atatürk'ün aziz naaşı
nı taşıyan kahverengi. tabut, on iki generalin eliyle kaldırılarak ~ 
nıue namazı kıhnmağa hazır bir vaziyete konulmuştu. 

Namaz kılacaklar, 7erlerlnl aldılar. 
• • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • ' • • 

KADR1N1 SENKİ MUSALLADA BtTVP EY BAKİ; 
DURUP EL BAGLAYALAR KARŞINA YARAN SAF, SAF. 

meşhur beytini ilk defa olarak hüküm.süz bırn.lrn.n Büyiik ölü! •.• Se~ 
bütün ba7atmca ~ kadir ve kqmetlnln ardırulan ölümiln4tr 
sadece aAfaUm. Ve hUe o kıJmet.e ıMddE Jmıaeatımna and tçlrıcllaı ... 
Nerde q eski MD'an f&lrJnla byata ktlmlıtlf terane.u ... Ve Derde ee
nin her tmk&na bo7UJI eldlrmlt mUii.ffer ve galip ptmlfbı? .... 
Babtl7ar Olil r 

Al sancağa biirü.nmüş Atatftrkü getiren top arabası, halkm, 
iki yandan sıra dağlar gibi dalga dalgl\ biriktiği Kabataş rotu.na gtr. 
mesiyle çığlıklar, önce fişekler gibi fı'şkınp, sonra gene o fişeklerin 
yağmur gj.bi serpillşlne benzer bir J'aiışla Atatürkiln naaşı üzerine 
dökülmeğe başladı. 

Birdenbire şapkalanm ellerine alarak aya.ta kalkan mustarip
lerin arasından bir kadın sesi: 

- Tutun beni! .. Beni de ka.ldırm! ... Kötürüm de olsam, Atam, 
beni karşısında bu halimle görüp geçemez ... 

İki yanındaki delikanlı, o sed üstüne nasd .getlrlldillne hapet 
ettikleri bu maHU kadınm kollarından kavra7arak ayağa kaldırdı
lar. Ve maHU kadın, iki yardımcı kolon ortasmda Ata ceçtnce7e ka
dar öylece bıçkınp sallandı. 

Yürüyen bir orman gibi çelenk dlzlleri görtlndilltl SJnda, halk, 
uğra7acağı Akıbeti sezmiş gibi, derin ve sarsmtılı bir göifls g~
yor. Al sancağın rengi göze iliştiği vakit feeyat başlaror ••• Bu esna
da bir gazeteci ne güzel bir cümle söyledi: 

- Atatürk, iki sıra feryat arpsından geçiror.t. 

Saçını avuçlariyle çekerek haykıran bir Jazm 
on beşini bulmamış bir çocuk: 

- Baba ..• Babacığım .•• diye çırpınıyor. BabacJğmı... (Sonra bu 
sesle uyandıramıyacağma kanaat getirmiş gibi, O'nu, bir de eliyle 
çağırıyor:) Atatürk! •• Atatürk!., 

Unutulmaz cenaze alayının geçtiği her sokak, göziln alablldiil 
yerlere kadar bir de insandan kaldırımla döşenmiş .•• Cadde7e baka
bilen en u~ak evde, önüne gelen bir ağacm yapraklan ar8Blllda kuf 
gözü gibi yerden baknıağa razı üstüste vatandaş farkedillyor. Şehir, 
ba~tnnbnşa insandan bir kabartma harita halinde .•• 

Top arabasının muhkem tekerlekleri, kaldırmılann üzerine ser
ııllmtş diri kumları çıtırdatarak geçerken, arada bir sarsıntıya ui
ra1 ıp, tabutun üzerindeki ipek sancak rüzgArla harekete gelince 
~tatürkün, bu feryatlara cevap verecekmiş gibi ruhunun kıpırdadı~ 
gını sanıyoruz. 

Dakikada bir üzerimizden uğuldayarak geçen tayyareler Ata. 
türkün ruhunu göklerden kıskanırcasına telAş edip kolan vuruyor. 
Dönüyor, tekrar; tekrar dönüyorlar ... Yahut onlar, Atatürkün çelik
leşmiş ruhudurlar ki, Türk müdafaasmın ebedi hareketi halinde 
uyanık, seyretmekte devam edeceklerdir. 

19 tkinciteşı'tn 1988 günü saat tam. 18 de Atatflrkiln tabutu Sa .. 
rayburnun~an "Zafer" torpido$11.Da bindirildill sırada, parkın ucwı
da mermer kaide üstünde, O'nun ebedi hiivlyetine glylnmiş, ayakta 
duran heykeli, ğiden sandukanın temsil ettiği m&Umi umin işaretıy. 
le susturmak istiyor gibiydi. HİKMET MnNtR 

;- Cu:n•rtesi günü de yarım günlük 
~sa7 i~in aç·lmıyaca'ktrr. Bu bale göre 

":tı:tr':ır beı gün tatil yapacaklardır. 
ltlltuıı mUeaıeselerle bütyn dükkln
berraaı &Unlerlnde açıktır. 

hiçbir suretle bırakılmaması için de O &ece Türkiye bana kalbinde ve bü-
vilAyetlere Ziraat Veklletinde::ı bir tün vücudunda, ka:l.Jolan Adamın acı ......... _'-flllılllı.ııll-.ıı-111111111111 _______ 1111 _ _, ......... ~W!Mt 
tamim yapılmıetır. boşluğunu hisŞıeder gibi göründü. 
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Gökhoğanın teklifi Rüstem 
ile k umandanlarıoı ürküttü 
Gökt:Jeki yıldızL. tdan m€det umaı ın vay hc.lır e!. 

-11~ -

Göklboğanrn duruşu, salonun tava
.nını ıtutan mormcr dire!tforl andırı
~·ordu. RUstem onu dikkatle gözden 
geçiriyor, o zamana kadar blldlgln
<den i'Ja1ra. lro\•vetli utayordu. 

Buna rağmen hemen karannı •;e
~em1yordu. 

Sehlr hnherlert: 

Flruzla Behmene sordu: 
- Siz ne dersiniz? 
Onlar da Gökboğanrn plO:nını biraz 

;:ı:-u.ea olmakla beraber manasız 

bulmamrŞlardı. Firuz cevap Yerdi: 
- Bu, yaman bir sa•:aş olacaktır. 

Koca bir ordunun ortasına yıldırım 
dUşmüş gibi bir şey ... Yüzde doksan 
kazanırız! 

Uel.menin cevabı daha sertti: 
- - Göl.bo~a doğ;'u sHyleyor. Cesur 

olan l(nzanır. Sizin yolunuz benim do 
yolumdur. 

Bu sözler RUstcmin cesaretini ar
tırıyordu. 

Gökboğ'a onun: 
- O halde karar \"erildi. Şimdi 

3ökboğa bize bu baskın için daha ne4 

lcr dUşUndUğUrlU iyice anlatsın! 
Demesini bekliyordu. 

Bir bekçinin topla
dığı fıtreler 

K · çük bir çocuk zarflart 
kulübeden çaldı 

Dün, Fındıklı bekçisi Mehmet, bay· 
ram münasebetiyle semtindeki evl~rden 
liava Kurumuna verilecek fitre: zarfla. 
rını toplaftüş ve sohra 25 tane olan ıad 
ları ltu1übcsinc bırakmıştır. 

Fakat bekçinin elindeki zarfları gö. 
ren ve bir aralık dışarı 9kınca içeri)~ 
giren 13 }'aşında Arif adınaa bir çotııK, 
zarfları ahp 'kaçm·~. içlerindeL-i 80 • 100 

vuracağı sırada yetişen bir gardiyanın 
elini tutması ile hafifçe yaralamıştır. 

Dün birinci sulh ceza mahkemesinde 
sorguya çekilen Celal, suçunu inkar et. 
mig, Alinin kendisini vurmak istediğini 
fakat aaha atik i:lavranıp elinden bıça.. 
ğr alırken yaralandıgmı söylemiştir. 

Muhakeme, şahit olan gardiyanların 
çağırılmaları için talik edilmiştir. 

lira kadar tutan paraları cebine indir· R , 
nıı,,.--,cr-----.~o~e1.~ırn_: 1 ~ nsnuu•lz.pn dikten aonta, n.man b r ~ p .. 6 c at. 

mıştıt'. Şehremininde oturan Halidin 10 yaş-
Bekçinin hırsızlığı farketmesiyle, larındalti oğul Cevat, dlin evde yalnız 

tahkik!!.t s5nunda ele geçirilen Arif dün kalmış ve canı mkılınca radyoyu açmış· 
clcllly~ye teslim edilmiş, dördüncU aslL tır. Cevat fli ile radyonun ötesini be. 
ye ceza mahkemesince muhakeme altı· risini karıştırırken tli cereyan.-. çarp.; 
na alrnm:ştır. mış, hemen ölmüştür. 

Tevlcifhanedeki yaralama 
Ge;enlerde İstanbul tevkifhanesinde 

miilikC.mkr arasında yine bir yaralama 
\"akası olmuş, hadise dün mahkemeye 
a::set:niştir. 

Tevkifhanede katilden mahkiim bu
lunan Celfil, yine mahkii.m Ali ve arka. 
eaşlann3 daima alay rpevzuu olmakta.. 
dır. 

· Nihayet. bunun Aliden çıktığını an
~1yan Celfil, eline geçirdiği bir sustalı 
ile bir gün bahçede gezinen Alinin üs
tUne atılrrıı~. el:ni lta1dırmış, fakat tam 

Dün çocuğun cesedini muayene eden 
adliye d:;.!ttofu Enver Karan, cesedin 
gömülmesine izin vetmlştir. 

Bozuk yağ satnh mahkWn 
oldu 

Balıkpazannda bağcılık yapar:. Miha
ilidiı:ıin dükkanındaki maUar geçenlerde 
muayene edilmiş, bütün yağların mah
llıt olduğu anlaşılmıştır. 

Birinci sulh ecza mahkemesir.de mu
hakeme olunan Mihailidis 1 ay hapae 
bir ay da dükk!lnını kapatmağa mah. J 
kum edilmiştir. 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostcyevsk G 

'.-eviren: Hakkı Süha t;e.l~İu - 18••• 
K:ıdm, L nlcm sôykdıkten sonra 

tli :brlni dö ıdü. Stareç: 
- Benim kanııatim, sizi kuşkulan

C:ırmasın, c!edi; fikrinizde samimi ol • 
d J-nllza inanıyorum. 

- Te§~kxür e erim ... Bakın mesela 
[; .. lcrimi kapıyor ve düıünüyc1'um. i· 
r:ı ı he::u ... rı geliyor? Temin ettikleri
n! ı:..:ı· ihr~ • .Ginlcr, taoi~tin ilk insan
i"r U::erincc bıraktığı korkudan doğ. 
muş. f<:1::ıt ha!.ikatte bö) ·i: bir şey yok 
r.ı •. •. I~ .. nJi k: ndime: "Bütün ömürle. 
re :n· ".'lJım. Dir gün öleceğim ve ben
c..""'::ı bJ dü.ıya~a hi~ bir şey kalnuya -
c • • •. Ya1rıız .,.,, arım da otlar bitecek. 
Dir mL harri::ir. dedi~i gibi bu ne !eci 
b:r yohlu1;tur ı .. Hakiki imana nasıl 
k~vuşmalı? .. Ben, düşünmeden, maki. 
rı~ gibi tnc~k çocuk1:en inar.mıştım. 

Sonrahrı bu vasıtasız inanışı kaybet • 
tim. tcit.ıde 'Upheler belirdi. Siz, h'3na 
vol s-ö terin'z. Çünkü anhyorum, ki e. 
·~ . r bt f, f"' ı ~: t'~ kıı~mı-'...ım. bir daha 
t ~o::·..: ::ı::ı t..11 t .. ~.;J yo!ctu:-. !-\asıl şU~ 
helera~::ı kurt•.ıhyım. 'Hıtnl!i drtmeT"e 

bağlanayım! Ne talihsizim! ... Etrafım
da bu işlerle uğra~cak hiç kimsem 
yok. Tek ba§una başararnıycrum. Ka • 
ranlık beni ezecek kadar bil) tk ve de.. 
rinl ... 

- Evet, bu, öyle bir şeydir ki isbat 
edilemez, inanılır. 

- Nasıl? .. Hangi delillerle? ... 
- Hız veren ajkla... Kendinizi, ia.. 

tilcbalinizi sevmeğe tükenmez bir şevk
le daima zorlayınız, bun.:ia muvaf. 
fak oldukça içinizdeki şüpheler siline. 
cek. Bir gün ruhunll2:daki aşk kemale 
erince de artık, hiç bir ~üphe bulutu 
inanmızrn 'köklerini karartmryacak. Bu, 
bir tecrfibe işrdit. 

- Hız veren aşkla .. diyorsunuz. Bu 
da ayrı bir mesele, hem ne mesele t .. 
Mesela ben, insanlı~a inanıyor ve onu 
seviyorum. Bilmem inanacak mısınız, 
bazan bu aıPc içimde öyle 'taşar. öyle 
kabarır ki, bütün varımı yoğumu ona 
vermek, biricik yavrumu da ona bağı§
lıyarak insanlık mabedinin bir rahibe
si olmak ioıtedifimi duyamn. Bu dem-

'Fakat RUstem gene karar veremi· 
yordu. 

Pencereye doğru gitti. Kızıllaşan 
batıya baktı. Sonra Gökboğa ile ar
kadaşlarına aönerek: 

- iı\kşain o~uyor. Sabahı bekle
mekle bir şey kaybetmiş olmıyaca

ğız. Bakalım )'Ildızlar ne diyecekler? 
Olye sanki kenaı kendine söylen

di. 
Gökböğa Firuzln arknaaşma göz 

attıktan sonra hnyretle RUsteme sor
du: 

- YıHlızlar mı? N'"e yıldızları? ... 
RUsteın bUyUl{ bir bilgiç ball ta

kındı. GülUmseyerek onun omuzuna 
elini koydu: 

-Gökteki yıldr?:Jar! Onlar bize her 
şeyi haber verirler. Yalnız, dillerin
den anlamak gerek. Hayatımız ba
şından sonuna kadar onların tesirle
ri altındadır. Her iş l~fn de uğurlu 
,·oya uğursui: zamanlar Yardır. KörU
körUne yUrUmemell. Yapacağımız i
şi uğurlu zamana rnstgetlrmelfylz. 
Yapacağımız baskın ve hucum için şu 
gUnlerin uygun olup olmadığını bu 
gece anlarım. 

- Yıldızlara bakacak olan adam, 
yanlış anlarsa.? 

- Hfc UzUin::c! Ben bakacağım. 

Kendim bakacağım. Şimdiden gide
yim Ye hazırlanayım. Siz buradan ay
nlmnymız ! Ben yemeğe gelmiyece
ğtm. Size boğazolnl 

Rüstem salonun ucundaki merdl
\'ene doğru yUrUdU; tarasaya tıkan 
mermer merdivenlerin kuytuluğun
da kayboldu. 

GBkboğa epeyce kırgındı. Tasar
ladığı parlak baskını yapamamak kor 
kusu bir taş gibi bUtUn nğırhğlyle 
yUreğ1nc <;ökUyordu. 

Firuz onuh koluna girmlştı: 
- RUstem yılatzlara. bakatak, 'ta

lihin hizo3lclcr 1sakla.d.ıibnı ne frl 
bilir. Bu ııerkes n Jtoıay ıı:o1ay aş -
racağı şey değildir. 

Bchmen onu tasdik ediyor ve RUe
temln birkaç defa yarının bize neler 
sakladığını nasıl tıpatıp bildiğfni nn
latıyordu. 

Gökboğa bunlara acımak mı, yok
sa gUlmek mi lAzımgeldlğtnl kestire
miyordu. 

- Bence asıl bilgiçlik fırsatları lta
cırmamak, demiri soğutmamaktır. 

Diyordu. 
Yemekten sonra bahcede gezindi

ler. Sonra herkes odasına. çektldi. 
Koca konağın salonlarlyle koridor
larında birkaç uşaktan başka Rimee 
kalmadı. Salona açılan bUyük korl· 
dorun ucunda oymalı bir kapı ve iri 
yarı iki hadım köle vardı. Oraaan 
harcım dairesine geçlllyordu. 

RUstem de bUtUn lranlılar gibi ka-

]erde ruhumun !;onsuz bir kuvvetle dol 
duğunu hissederim. lçimde, hiç bir kor 
ku, çekinme kalmaz. Hiç bir yara, çü.. 
rUycn h~çbir et parçası beni tikslndir
mez. Onları kendi tlleritnle yıkayıp te
ml.diyebileeeğime, hastaların U!serleri
ni öpeccğime lnartırım. 

- Bu tUrlU gUZel dUşUnceler, sizin 
ruhunuz hesabına ehemmiyetli bir ka
zanç_tır. Bunlardan bir gün haklkaten 
yüksek bir hareket te çıkabUir. 

- Evet ama, acaba böyle bir haya. 
ta uzun zaman dayanabilecek miyim? .. 
İşte beni en çok kıvrandıran başlıca dü
JÜnce budur. Gözlerimi kapar ve ken.. 
dime sorarım: "Bu yolda devam edebi
lecek misin?.. Ya senin yaralarını yı. 
kadığın, ağrılarını öpüglerle geçirmeğe 
uğraştığın hastalar nankörlük ederler, 
mızmızlanarak seni iıkenccye sokarlar. 
sa da - ki çok ıstırap çeken hastalar
da bu haller sık ırk görülır.üştür. -
sevgin eksilmiyecek mi? .. Şunu da söy~ 
liyeyim ki aziz babamız, benim insan
lığa karşı beslediğim büyük agkı yal• 
nrz onun nankörlüğü söndürür sanıyo. 
rum. Hülha ben, ancak karıılıklı bir 
aıkı anlıyorum. Tek taraflı olarak hiç 
kimseyi sevmeme imkan yoktur. ' 

Genç kadın, böylece, içini döktükten 
sonra. Zoıimaya samimiyetin parlattı. 
fı gözlerle baktı. 

Stare~: 

- Böyle düşünmekte, siz yalnız: de.. 

rrlarfyle ca'rlyelennl ve küçUk ~o
cuklarmı böyle klllt Hında tutuyor
du. 

O gece Rllstcm yıldızlara bakaca
ğı tein saz Ye şarkı sesleri de gelmi
yordu. 

Saatler ilerledikçe sesslzıtk derin. 
lcşlyordu. 

Gece yarısı dn geçmişti. Gökboğa 
uzandığı divanda biraz dalmıştı. 

Bu 1urada dışarıda gUr bir ses du
yuldu: 

- Cökboğa ... Gök boğa nerede? ... 
Delikanlı kapıya koştu ve açtı. 

M eşale tutan blr uşağın 6ntJ nde se
' inÇtcn gözleri parlayen nustenıle 

burun buruna geldi. RUsteın onun o
mozlnrından tutmuş sıkıyor \'e: 

- Bu işin sonu çok iyidir. En u
ffurlu zamandayız! f,lruzla Rehmen 
nerede? 

Diyordu. 
Onlar da uyanmışlar ve salona cık

ınışlardı. HUstcm iki kumandanı cn
ğırdı: 

- Gelin! Gökboğa bize bu baskın 
~t!n dnhn neler düşUndUğllnU etraf
lıca anlatsın! 

lluradn. asıl sevinçli olnn TUrk 
prenslydl. 

Anlattı. 

Konuştular. GUn doğal'ken her şey 
en f ncc noktalarına kadar kararlaş. 
tırmış bulunuyorlardı. 

Hemen o sabah Gökboğanın bin 
adsızı l\lervln doğu knpısındnn çıktı
lar. Biraz sonra batıya döndüler ve 
dbrtnala uzaklaştılar. 

Her askerin yanında blrer tane 
yedek at vardı. Kendi yurtlarında 

~det olduğu gibi atlardan biri yoru
luncn diğerine blnec~l ler, böylelikle 
h1ç durmnc'lan ve bOyUk bir hızla gi
deceklerdi. 

hüstemle lkl nrkaclaşınm kumnn
dasmdak1 lran atlıları ancak akşama (logrU bVU ıU~Zill. ı111"L'IG' &il& ue ._. ......,.y • -

yola çıkmış olacaklardı. 

* • * -9-

lKl ÖLÜM.,,. 

GUneş, Elçln'in bulunduğu ufuk
lardan doğdu. Gökboğa bugUn onu 
her gUnden daha bUyUk, r,ınrJnk ve 
gUlcr yUzlU buluyordu. Cıldaın'ın 

UstUnde ''e özcngllere hasnrnk yUk
selmek, sevgilisine doğru haykırmak 
istiyordu: 

- Uzaltlaştığımızn bakıp da UzUl
mel Sana. varan en kısa yol budur. 
Yollar, her zaman, gözlerimizin gör
dUğU gibi değildir. Aşılmaz bir dağı, 
dolanmak gerektir. 

Gerçekten geriye bnktr. Fakat ses 
çıkarmadı. 

Dee, altı adım geriden gelen Koraç 

ğilsiniz. Çok evvel, tanıdığım zeki ve 
Çok bilgili bir doktor da olgun yaşında 
ayni buhranı geçirmişti. O dn sizin gi
bi açık olarak; fakat davasına biraz 
ıaka ve nükte karıştırarak şöyle der
di: 

''Ben insanlığı seviyorum. Fakat in· 
aanlığı topyekfın sevdiğim kadar, in -
sanları tek tek sevemiyorum. Bazan 
kendimi insanlığa vakfetmeyi, bu uğur. 
da mücadeleye girişmeyi dlişilnürdüm. 
Fakat tecrübe ile bilirim ki, başkasiyle 
b!r odada iki gUn bile yaşayaJıam. Ne 
yapayım, birinin bana yaklaştığını du
yunca, tiksiniyor ve hürriyetimin kay. 
bolduğumı duyuyorum. Yirmi dört sa• 
at içinde, sofrada çok kaldığı, kiminden 
nezleli olduğu için kaçarım. İnsanlığın 
aııkı olan ben, insanlarla temasa gel. 
diğim dakikadan itibaren oniarın düş. 
manr kesiliyorum. Şu te.,.ada bakınız, 

ki ihsanlardan nefretim çofnldıl:ça, in· 
sanlığa karşı aıılcım, bağlılığım, fcdı?.. 

kirlığım artıyor. Bu ne haıtıir? .. 

Genç kadın: 
- Böyle olunca nereye başvurmah, 

hangi çareye kime sarılmalı? Bu, insa· 
nı ümitsizliğe silrül:lüycr. 

Dedi. 
- Hayır, teessür duymak yeter .. Siz, 

etinizden geleni esirgemeyin. iyilikler 
kaybolmıyacaktır. Siz, kendinizi bütün 
derinliğiyle anlamak için zaten , Uizım. 
gelen kuvveti harcamışsınız. Eğer ba. 

da onun gibi yaptı. Onun ~a yut 
ğinde ayni hislerJn bulunduğu 

şilpho yoh-tu. Yalnız, Gökboğad 

başka herkes glbl o da bu hızlı gt 
'şln sebebini bilmlyordu. Sormayı 
saybısızlık buluyordu. 

Öğleye doğru bir dere kenantı 
ınoln verdiler. 
Gökboğa zabitleri cağırdı: 
- Htezifon tızel'lne gidiyoruz. F 

ruh~ndın yardıma ihtiyacı vnrill 
Son hızla varmak lbrmdır. Ora 
ı,olumuzu sallı~ arak girmek de \'f 
kırk clll defa daha kalabalık blr d 
manla karşılaşmak da... Her ha 
yaman bir \ş gtfreceğiz. '.Blr savne 
kadar ıı:orlu olursa o knClar şerefli 
hır. lstemeycn geri dönebilir. Aa'k 
lere s .;leyin! 

Kı a boylu yağız bir adam ileri 
trld ı: 

- Hepimiz senin gittiğin \"e buyi 
duğun yere seve ı.cve gideriz. 

Diğerleri tasdık ettııer: 
- Evet, gideı iz. Biz zaten bu gil 

bekliyorduk. 
Gökboğ'.\ atlardan yere fndlrlll!1 

olan on tane kıl torbayı gösterer
I\u balla emretU: 

- Zabitlere kırkar dinar ver. } 
kerlerln yirmişer dinarını da onlıı 
teslim edersin, gôtUrUp dnğıtsınlat 

Zabitlere döndU~ 

-Anladınız mı? 

- Evet! 

- Siz blJln ,.e askerlere de söy 
yfn ki, TUrke yakışır bir şekilde 'E 
\'uşırlarsa sağ kalanların kendile 
ne ölenlerin de çoluk ve cocuklarlf 
(O yakın akrnbhsınll bu paranın 
mislini vereceğiz. 

Parnlar dağıtılırken askerler e.r 
sında sessiz bir seYlnt vardı. 

.Kubad bir torbayı olduğu &lbl G 
bo"nya uzattı: 

- Bu sizin hakkınızdır. 
- Denim hakkımı RUstem verl 

Sen Zcmlhrle beraber yüzer dinar 
lın. Artarsa saklayın, lAzım olur. 

Du genç adam herkesi şaşırtıy 

Cökboğa en acar zabit kumand 
sındakl yUz kJşillk bir mUfrezeyl ıt 

rl sUrerken ~u emri verdi: 

- Hlc kimse bizden Heri gecemi. 
cek. Geldiğimizi duyurmadan ansı~ 
11 r-zifona girmeliyiz. Kubadln. 1 
mlhr yol gösterecekleri 

İki kılavuzla zabit yUz atlıyı nrtl 
una. tnknrak sankt kanatlandılar. 

Seklz gUn sonra bir akşam J:Ite 
fon görUndU. 'Ufka kadar uzayan. 
şll bahçeler ortMında J{isra sara 
nın kurşun kaplı damları boğulu t 
rynıı gibi parlayordu. 

Gôkboğa ~ehre giden başlıca yol 
rm hepsini tutturdu. Sonra aske 
bulunduklttrı yerde mola verdirdi. 

Gece sessiz geçti. 

na bu kadar açık kalplilikle içinizi d 
meseydiniz, hız veren aşka yaklaş 
olmıyacaktınız. Ömrünüz ruya gibi S 
çecek, karanlık istikbali unutacaksı 
Sonra §Öfle veyahut böyle bir seöt!V 
huzura kavuşacaksınız:. 

- Size insan nankörlüğü karşısı!l 
duyduğum nefret ve tiksinişi anlatısı' 
la, samimiyetimin Jayik olduğu takdİ 
azalttım. Bana kendi kendimi okuın' 
öğrettiniz. 

- Böyle bir itiraftan sonra, si%i ~ 
bir insan olarak kabul etmemek i 
nı yoktur. iyi bir yoldasınız:. oıı 
ayrılmamağa çalışınız. Hele gerek ~eıı 
di kendinite, gerek başkalarına 
yalan söylemekten çekininiz. Nefret . 
tiler.inmelere gönlilnüzde yer verıııef, 
niz:. ken.dinizde yeni beğenmedi · ~ 
bir şeyi farkettiğiniz dakikada orıd 
kurtulm'..1! olursunuz. . ~ 

Bu .ul_vı aşkın yolunda kend~ }dlÇ ,ıı' 
Jı.iklerınızden korkmayın.z. Sıze el • 
iyi şeyler söyliyemediğime mute~, 
rim. Çünkü hız veren a~r. lahuti 'el' 
dayı, görülen, değilen bir aşka beııı,< 
mck korkunç bir şey olur. Nasutf 

5 # 
• . iste 

gının çabucak neticeye varması J" 
ve bu uğur :a a ıklar en büyüle ~ 
kfirlıklar yaparlar. Lahuti aşk. f~ 
baş1·adır. O, insanın ruhuna ışıle f 
girer. Bu aşk insanı kendine ha~irtl iJil 
pan uzun bir didinme, derin bit' ,J 

(De~ 
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1 •1 lılı 2611 ':ıb • 
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farllesıııdı-n Rılkın HlrliM1 tçın ı)ttı 
.>tuı kur~, du~ıılıır . .,usııı ıııı l•A•ıı• 1111 

tıe .. cı ııuru ıııiyeu yeı lere ıı)ı..111 )t:lllllf y 

ıanııııınJıhr. 

~hoıte llıydın.ı bllıllreD meUup .., 
.. lllr•f Ot·rcııııı, ılıuıır pııra~ııııu po~•~ 
"'• INtıık• Ue yollıııua Qcn:uıaı id11ıı 
lle11dı tlaerıne ılır. 

'l'Ortl11rrtln heı poeto .,.,teri,,. 
«I HllN'o ol»olN flG11111• 

~dr• del•tlirıne ikreU ~ 1ıuruttur 

!LAN OCRF.'fl.ERI 
ıım • satırı Ticaret tıAnlorının aan 

. lıl v(olarınılı 40, I\; sondan ıtıboren ı n ıuı,, 
d rıJunt·ü sa) hı· 

aa'-'fnlımla 50 kuruı; 0 d 
J J •• bıriOl' I I' 

d11 1, ikıncı ve ıh;unruı • •• 
t, hoşlık y11ııı keımıec-e 6 ııraıhr. kh 

Huyük, çok devamlı, lılışelı, ren 
llAn verenlere ayrı •> rı ıııılırııırlcr >.o 
pılır. Re ıııl ıJaıılurın sunııın • .uıırı JU 

kuruştur. 
Ticari mahlgtllt olmıyon kQrDl 

1ld11/nr 
Bir defa 30, iki drftı!!I 50, Oc defa,ı 

15 dört defaııı 75 ve on d<'fo51 ıuu lıu· 
ru~ıur. ('ç ıylılı ıldıı verenlerııı hır de· 
fHI bedavot.fır. f)llrl !'111111 11e~ell ıllin· 
lıırın roıla saıırlıırı be' kuru~ıuıı lıeıw11 
edllır. al 
Hlım•I k11pona gtllrtnltrı lcllr 

lldn t11r{ft1ıl 11ıl:de 25 uutirl/lr. 
L'('UUN hem doAruıJ11ıı dııRruY• ken· 
n, 1 leı.ın 

dl iıJııre )crınıle, lıerıı Ankoru cııı ı . 
de \'okıt "ı ıırılu allıncfu Kl:MAl.EUUIN 
UtEN rl~ıı hOrosu elıylr ıınn kalıul eder 

( 1Jüru11un tele/011u: 20:J3JJ 

Hav laz talebeler 
Su gibi çocuklarra ciddl 
surette meşgul olunacak 

Geçen yıldan ıtibare:ı tat~ik ~il. 
me~e ba'.}laruın haylaz talebe ıle mlica· 

.. o . • .. .. - - . • - ·- -· 
rette ,ıhemm ·yet verilecektir. 

Bu igle mcagul olmak Ur.ere U. w 
orta okul dirckt8r ve öÇetmenlerhl • 
den mUteşckkıl bir komisyon kurul 
muştur. Kom!syon okul açık bulundu. 
fu saatlerde muhtelif kazalarda yapa 
ca3ı arııştırmalarla okul kaçaklarını 
tes~it edecektir. Ayni zamanda yqla. 
n. it!bnrile talebelik vakar ve haysi • 
yet.illi rencide edecek hareketlerde bu· 
lunmal:ı.nna ve bu gibi yer!erde dolq. 
mamalan:la dikkat cdıleoektir. 

Ayrıca kahve sahiplerine polis ta . 
rafmdsn vorllccck emirlerle bu gibi 
tc.!eboler lmhvelere ayak basmıyacak 
ve oyun oynamalarına müsaade edil· 
miyecektir. 

o 

MOtekait 
ö;:r tme11ler 

AJa:a'<'arr oJan mesken 
bedellerini lstıyorlar 

Vilayet husus! idaresile hesaplarını 
keserek ayrılan ilk tedrisat öğretmen· 
lerlnfn mesken tahsisatlannm ödenme 
ıl için bütçeye 7500 lira .kondufu ma. 
lCtnıdur. 

lı:tanbul vtlAyetl::Jden aynlan l5'1'eL 
nıenlerln alacaktan olan Ucretln tedl· 
J'e edilmesine batlaııDlJltır. 
Diğer taraftan öğren~•fimifJI gnre, 

~ctmenlikte tekaüt edilen ve bJrfk· 
nıtı olan mesken bedellerini almağa 
hak kazanmış, mlltekait öğretmenler 
de Kültür Bakanlığına müracaat et. 
ıni;,lerdJr. 

Miltekaft l5ğretme::Jter vttAyetfn he. 
llt'pl"nm kesnıfo bulunduklan için 7500 
liradan bunlara alt mebJAğm da verll· 
ınesfni istemektedirler. 

Va.ziyet tetkik edilme~e başlanmq
tır. Netice birkaç gilne kadar bel!i o. 
laca~tır. 

Di•nJ.i1 Hıt va 
Yc~llk15y Metco· oloJI tstasyonunıfon eı:. 

•an malOmoıa göre hnvn y·ırdur, I:.ırenln 
eenup kısımlariyle AkdC'nlı kıy l.ıı ınılı 
but7 Ju, diler bölgelerde umumiyetle to1< 
buıuııu ve mcvıiJ 3 n.11 lı; nı1.ı<Arınr d #ıı 
•e C('nU!> do~u unda 'l:ırkt, dl~er blf~(')ı ı
de umumlyelle cenubi istikametten Tr:ıt
h, Kocaeli n Ege•ıln tlmal tısımlannd.a 
luı-.Tclllce, d~ l>JJıelerde orta kUYTe.te, 
eaıaıttır, 

1 • 

._ w Yanan KnDari7Je Yaıoalav Kral Naı"W Prens Pol • 

Dört Devlet Reisi Londrada 

Balkanlar lngiltereye 
yaklaşıyor 

Kral Borfs, Kral Corç ve Kral KaroL mlibayaa edecek olan İngilizler ton ba. 
dan sonra Yugoslav Kral naibi Prenı ıına buğdaydan 3600 Ley gümrilk alın 
Pol da Londraya gitmit bulunuyor. masıru da kabul etmiılerdir. 

Kral B\>riaiıı Londra aiyaretini mil. Bunlara mukabil Ukr~ynadald altın 

teakip, 1nıUU ricalinden butlan IOf· madenlerinin itletilmeai tngiliz\ere ve
yaya ıelip citd. KilltUrel mahiyette el· rDecek n hlıilis petrol firketlerine 
duiu bildirilen yakın temaıalann neti. husuat ban mUaaadelerde bulunulacak. 
ceıi iktıaad! vs mali anJapmlara kadar tır, Romen guetelerl Kra1m Londrada-

.... ki muvaff aklyetlndea memnunlvetle var"'. ı 
Jn&illır maUyedlerl aillhlanmak Un. bahsetmektedir. 

re Bulpr bllkQmetinı dokuz milyon Yuıoılav Kral Naibi Prem Pol da, 
liralık kredi vermete muvafal:at etti: dlln Londraya vardı. Bu ziyaretin, ln. 
bundan maada. harp eonu istikruları giliı Kralının daveti llzerlne yapıldığı. 

nı Yugoalav gazeteleri yazıyor. (Poll. 
tika) gazetesinde basılan bir ba§ımaka· 
lede, Prena Polun huaust ıurette Lon· 
drayı ziyaret etmekte olduğu kaydolun 
duktan sonra, bu veıile ile, ıiyaıt ve 
iktıaadl meselelerin görüıülecep de 
bllc:lirilmektedir. Her halde, dört Bal.. 
kanlı devlet hWrilmdanıun Londrayı 

ziyaretleri ehemmlyetais addedilemez: 
btıhaaaa. Orta Avnıpadald 90ll hldll6-
lerden sonra. .. 

Mahmut Necmettin DELiORMAN 
baklanda ıörilfmek üzere Bulgar Ma· ______________ ....., ____________ _ 

Şehir Meclisinde llye Nuın Bojilof'un riyasetinde bir 
heyet Londraya vardı. Bu heyet., iatik
ru tahvilleri himilleriyle müzakereler. 
de bulunacak, ve ayni zamanda, yeni 
verilecek kredinin teferruatını tekarrür 
ettirecektir. 

Kral Borilten eonra, Yunaniatan 
Kralı Corç Londraya &itmi§tl. Doat 
memleket kralı henilz Londra.da olup 
daha birkaç hafta .erada kaJaca.iı da bil 
d:rili;xor. Kral Corç birkaç &üı:. evvel 
Londrada Kral Karolla da ıı>rilftU. 
v erııen naocncrc gou:, ıngııwcı t: ı u.. 

n•nh'lr-Wı•a4a Wr kndl maelal ba. 
~•uuclw. 

BuJcar w Yuna ltraJtanndan -n. 
Roman,.a Kralı Karol, Veliaht Mifelle 
birlikte Londraya gidip döndO.. Kral 
Kafolun Londra dyareti fevkalldo e· 
bemmiyetll addedildi. ÇUnkU, Avn:pa· 
da caeyan eden llOn aiyuf hldiseler 
devletler arasındaki mUvueneyl sara. 
mqtır. Alma. !ar Avuıturyayı ilhak et. 
tiler. Küçülen Çekoslovakya Almanya
nın iktısadl ve aiyaal nUfuzu altına ıir 
di. Macaristan, Berlin mihverine Hti • 
hak etti. Binaenaleyh, Kilç:.ık ttilAfm 
bozulması demek olan bu değitiklikler 
karpmda Romanya Kralı Karol tnıil. 
terenin Orta Avrupa lıleriyie ne dere. 
ceye P.dar allkadar olabilecelinl anla. 
mat iıtedi. Bu itibarla çok bUyUk li· 
yasf ehemmiyet nrilen Kral Karolun 
Londra dyaretinin muvaffakiyetle ne· 
tic:elendlll Bilkrqten alman haberler. 
den anlatılıyor. 

Pilftki. tnsllhlerle Rmmıler arum. 
da lktıudl n malt an11fmalar olmUfıo 
tur. Bu ınlaptar Kral BUkrqe dan· 
dUktm aonra derhal mevkll merlyete 
girecektir. Son ıelen haberler, ln&Ute
redm Romanyaya nrilecelc lc·1a ftL 

deli ve falsab kredinin 12 milyon lnıL 
liı Jtrahk oldutunu blldiri:~or. Bıtndan 
bafka ilk it olarak 60 bin ton buğday 

Radyo antenleri talimatnamesi 
yeniden hazırlanacak 

Şehir Meclisi, dUn 11.&t on bqt.e l·ı 
kinci reis vekili Bay Tevfik TUrenln 
başkanlığında toptanmı1o geçe:ı celse
nin zaptı okunduktan sonra belediye 
... .s...a- ~-ı-..t. •··'~ .. ,uy .. ,._-ır r.ad:vn An.. 
~ ~ ti&Claaan ta\imat • 
. ..ı .. a-.\.W. ._,.,.,..,ur. 

WliDıtaweııJD beli maddesi olnıa • 
duktall IOllra bir çok azalar bu tali • 
matnameııln kabul edllemfyeeetbıf llSy 
ledller. ÇUnkü Wimatnameye g~re. 

anten kurdurmak içl:ı belediye eube • 
!erinden lztn almak, kurulacak yerin 
projesini yaptırmak ve teefsatta kul. 
!anılacak malzemenin nevini t .. yin gi· 
bi kUlfetler ve f azl& masrafı ıcap et
tirecek maddel,.r vardJ. 

Netioede tnll 1atname yeni baftan 
hazırlanmak Uzere fen heyeti:ıe iade 
edildi. 

bin liralık tc fındık, 985 liralık deri 
kazıntışı, Yunanistan& 1127 liralık 

taze torik, Amerlkaya; 787 liralık 
pirine çölpareal, lnglltereye; 28 5ü 
liralık Y.ıkanmıs yUn. Polonyaya 
28U liralık yaprak tutunu, Rigaya 
880I Hralrk T•Prak tU&llllU, llatODTA
p: 1888 Urahk 7aprak tutunu, Ro
man1aya 83&0 llralık 7apralc tutana, 
Fraııaaya SGU liralık )'aprak toto. 
ntt, Vareon7a SU liralık yaprak ttı
tUnU, Belçlkaya 3089 liralık ham af-
7on ve 3213 llrahk 7aprak tUtUnQ, 
Londraya 68892 liralık ham afyon, 
Tlryeateye 395 liralık taze palamut. 
Surtyere 3327 liralık ıo fındık, Fl
Ustlne; 297 liralık taze palamut, 
Bulgarlıtana: 807 liralık taze pala
mut ile son gUnde Almanyaya 73240 
ktloluk ve 255627 liralık yaprak tU· 
tunu ihraç edilmiştir. 

lktıaat itleri Profesörünün 
ilk Dersi 

Bundan sonra kat! heup encllmenf. 
nln raporwıa ııra geldl Rapor top • 
lantıdan biraz evvel dağıldığından aza. 
tar bunun da okunup tlıerlnde saz aöy. 
le:lebllmesl için b:ışka celseye tehirini 
istediler. Bu teklif te kabul olunduk. 
tan sonra pazartesi g(lnU tqplanmak' 
Uzere lçUmaa nihayet verildL 

Univeralte lktısat işleri profes~rlil.. 
filne tayin edilen Dobresbager, ilk L 

çılıı d~TSini önUmUzdeki pazarteaı &11· 
:ıU verecektir. 

Son Hafta lcinde Neler 
thraç Edildi Serbest Konferanslar 

l1k okul öğretmenlerine bu yıl veri. 
tklncltetrtn a;yının dGrdtınctı haf. lecek olan eerbest konferans ve kura

tuı lgerlılnde fetanbul gUmrUldtt· larm programı tesblt edilmJgtJr. 

rinden Almanyaya '1762 liralık ta-J Konferans ve kurslar 
boklu ceviz, 96796 liralık 7apra.k tU-' kUdar ve İstanbul k • Kachk8y, u .. 
tunu, 21UO liralık kirli yapak, e okut binaJarmd 

1
azalarmdald ilk 

a açı acaktır. 

Köylünün Yası 

Nooeı sulh 
mükafat 1 

Cenevredeki Nansen 
cemiyetine verildi 

Nobel ıulh mükifatının 1dme verile. 
ceği son günlere kadar bir mUnakap 
mevzuu teıkil etmiıti. Avruparun en 
buhranlı günlerinden ıonra, ıulhiln kur 
tanlması, bu yolda en fazla yararı do • 
kunanlardaıı birine bu mükafatın veril 
meli ileri ıürülilyor ve, bu arada eski 
Çekoılovakya Cumhurreial Bcnq ile ta 
giliz Baıvcldli Çemberlarn teklif oJu· 
nuyordu. 

Oılo Akademial lg33 N6bel IUlb mU 
klfatını, bk tek ldmaeden dyade bir te. 
ıekkUle vermeyi 4aha milnalip bulmuı 
ve Nanaeıı cemiyetine venniıtir. Mer. 
kezi Cenevrede bulunan Nanıen cemi· 
yeti, harp veya difer aJyul ıebeplerle 
memleketl:dnden çıkmaya ve baıka 
memleketlere ilticaya mecbur olanlara 
yardım etmektedir. 

Şuşning serbest bırakılacak 
Viyanadan Royter Ajansına bildiri

liyor: 
Reımt bir. memurun ajana muhabiri. 

ne ıCSylediğine göre, eski Avusturya 
Baıvekill Şuıninı belki hiç muhakeme 
edilmlyecektlr. Mahkeme heyetinin teı 
1d1 edildill hakbndald haber teblp e. 
dilmektedir. Ayni memur Şuınigin bel 
1d birkaç aya kadar serbeat brrakıtaca· 
tını, fakat llld bapeldlln Almaııyada 

kalmaya mecbur edilecefinl 18J!emit
tir. 

o 
Tunuata Veba 

Hudut n Sahiller Sıhhat MüclürliL 
iünden: 

Tunuata 7 "'\ 10 Tqrinievveı ve a 
Te§riniaani ı 938 tarihlerinde birkaç 
vclJa vakası görllldUğU haber almdıltn· 
dan bu liman muvaredatma brp umu
mi talimatnamenin 51 inci maddesinin 
birinci, lkincl, ilçUncn fıkralarmda ya. 
zıh tedbirler konulmuıtur. 

Poııste 

Bir evlat babasını 
öldürdü 

Kansı da Kendiıine Yardım 
Etmit 

Şileye bafh Afva nalıiyelinin Güce 
k6yUnde aakin Al!ettin Akaay karım 
Ayte ile bir olup ö.z babası 65 yapnda 
HUseyinl batııu tafla ezerek aldUrmOf 
tUr. 

Su~lular jandarmalar tarafından ya. 
kalanmıılardır. Vakanın sebebi tahkik 
edilmektedir. 

Odunla Eniıteaini Yaraladı 
Sanyerde Ortaçepne caddeainde z 

numaralı ev4Se otursn 52 )'aflllda Ze. 
keriya kayınbiraderi Mustafa ile kavı• 
etmiı, Mustafa eline ıeçirdili odunla 
eniıtesini batından ehemmiyetll •uret· 
te yaralamqtır. lluatafa Jak•l•Dllllf, 
yaralı baıtaaaneye kaldınlmqtır. 

Eroin balanda - Kasımpapda Bah. 
riye haatabaneal dvannda oturan Ya
pnn il.zerinde eroin bulunmqtur. 

Bundan batka Galatada Karabq ma 
balleainde tldncldere IObltnda oturan 
Halit de filphell bir .uiyette dolqır. 
km çevrilmif, lberinde il ıranı cuar 
bulunmuıtur. 

YnlmrdtmöCete ımıf almaasn 
Can, ciğer 143ımıa i§te ben varım 
8ürUmil.ı Ataaız, ö~ kalnuıaın 
Atam aen gidorHn ben M yapanm 

Garw!~ ~yleyın 'bu{/ı1n 'tl.obfna nn 
Kara'lar bağl.adı bma•m aabahı m 
Gecm biter m• bu biıyUk yaMn 
Ben d6 acımadın W., Allahıml 

lrmala dscUm 1d mı akma art ık 
Çağ'la11an ldzımacı i§te gözlerim 
Kaual14 ba§bqıı tlerip ağladık • 
Atam gitme, Atam, 8eni özlerim 

Kcrttrn A~li için afj1mnıf, yan~ 
Benim hasretimi aöndllrmez ate~ 

Jtccnını deli imi!', Ferhat yalanmıf 
Yandığım ~k ~ğil, a<snen bir gU116f j 

~cılı'lara kul Ucen olduk e/enılf. 
O bizi yüceltti, glJç etti kendi, 
Jlillet ona, o n:ıillete güvendi 
Beıe onun yolundan nanı aapamı 

Topra~ıı ycılvardım: .Alma Atamt 
Gönülde ya§ıyan yerde yatar mı 
Et, kemik l4zımaa ~e bma vantn 
.,4.t~mı alıraan ben ne !fCll>G"M-

A.H.AXDEMIR 
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8Plu - Erzurum battmı:ı igletmc ye a~ık bulwııın Kemah istasyonundan 
...-ı ALPDUYANLI ve ERZINCA N ist:ısyonlarının 23-1 ı-938 tarihin. a.. ltlbare:ı yolcu ve her tUrlU eşya nakliyatına &Qllacağı ve halen ÇeUnka. 
P.-K'emah arasında feliye:: muhtelif trenlerin gUnlerinde hiçbir değ~iklik 
~ Erzlncana kadar devam ett1rilece~i sayın halka llln olunur. 

._, 

)~~~f\~!1_;~$.~!~if i~ eSı llanidr~ · . ~ 

Harita §Ubpi lçln !Uzumu olan ve- hepsine 760 Ura bedel tahmin edilen 
ııo ...-.~ 1.00 X ıo.oo 400 top ozallt veya Oce marltalı .eczalı klğıt açık ek· 
llltme:Yt' ko:ıulmugtur. K~ğıdm nUmU\l esi!E- en.rtııamesl levamn mUdUrlUğ'Unde 
ptlleblllr. 

Jatcltlilcr U00 sayılı knnnnda yazı lt ~ika ve ~7 liralık ilk teminat mak· 
• ~ya mcktubile beraber 0-12-93 8 cuma. :ı;:Unll sa.at H buçUkta daimi en. 
~ bulunmalıdırlar. lSJU) (B) 

• • • 
. !tarta.la bn{Jlı Eallıca k6yl1 okulun a alm~c:ı.lt o!an ve heps!ne 559 lira 150 

tahmin edilen inraat m:ılze m~lne ait açık eksiltme .5-12-938 pa. 
:e uzatılmıet1r. Şartnn.ı:ıes l levn.mn mUdUrlUğUnde g6rWebilir. 

2100 11nyılr kanunda yazı h ve,ika ve 41 li.rs t>6 kurucluk ilk te· 
ı1(W Jıillllbuz wva mektublle beraber ;J\!kar4a )'Ulh ..... -.at 1' bQaukta 
~'. ~ lmlnmna)JC)ıPlar. (8008). 

,. • '-t ] ........ .., I 
SU«4~'~'~· 
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OOION N• t 

LiMANDA 
BUG'ON KALKACAK VAPURJ.AR 

(Ç:ınııkkııle - 18 Dnrtına). (Maraknz -
t l\lilduny:ı)'DI, (Sus - 8.15 Bandınııoyn), 
(Saadet 15 Ayvıılığa), {Ülgen - 2U ifan. 
dırmaya) kulkacaktır. 

GELECEK VAPURLAR 

(T<ırıdenlı - 13 Karadenlıdcn), (U. 
tur - Jll.15 lımlltenl, (Mnrnkuı - 20.31 
Mudnn)·ullun,) (Sus - 22.15 Uıındırma-
daıı) aclecekllr. ! 

~--~~--~----------~~' 
lıtnnbul Aıllue 5 inci llukuk Mahkeme • 

1 

.tnden: j 
Kıırnlk Melkonyanın Yumak zade Jlnsıuı 

HllsnQ aleyhlerine aı;tıılı 600 lira hakkın. 
dnki IJorı;lıın kurıulnıa dnvıısındnn dolnyı 

nıüddc:ılcyhe )':vm muhakeme lı;ln gönde. 

rilen dıwetlyelerln bitli ıebllA ve ikamel
Aiİıı meçhul ku)dİ)'le seri çevrllnıesi üze. 

rlne müıJdenleyh hakkındaki lebllı1ntın 

lltınen lebliltıne tahklknl hôltimlll:ılnce ka
rar verilmiş ,.c ıahkl!;ııt günü olmak ilzcrc 

13-12.938 snh snat 14 de talik kılınmış ot. 
du{tunllan mczkOr ,;Onlle ,;clmcdlillnlz ve
ya hlr •ekil ı:ön<ll'rınecllftiniı takdirde 
muhakemenhı gıyaben cereynn edeceAln. 

den tehlll mıkımını kaim olmıık ftzere 
h7fi.-et Jlh olunur. 1 

BAŞ 

OlŞ. NF..ZLl
NEVRAW1 

ve Büttln 
ağrılara karsı 

Teknik Okulu salln alma komisyonu 
haşkaoıığıudao ı 

Cinsi 
Kumaa kahve rengi 
·Kumaş liicivert 
Kumaş siyah 
Kumaş gri 
Kumaş kumlu siyah 

Don 
Gömlek 
Fanila 
Çorap 
Mendil 
Havlu yQz l~hı 
Havlu ayak için 
Bornoa 
Pijama 

iskarpin 

1'ahmin n. Tutan ttk t&- Eksiltme 
mfaat Saati 

Miktan Lira K. Lira K. 
400 m. 420 18-18 00 
265 m. 640 2206.00 
890 m. 650 2535.00 

92 m. 550 423.20 
82m. 880 311.60 

7413.80 555.04 !'-

--------------------~ 'SO.J 

326 
326 
978 
978 
a26 
826 
64 

326 

JJ 

175 
60 
25 
11 

100 
30 

415 
fM 

268.95 
570.50 
195.60 
244.00 
107.58 
326.00 
97.80 

304.00 
1467.00 

--
~~81.93 268 6S J4.30 

__________ .... ______ _ 
w34.25 77~7 15.00 

Tckr.lk okulu ihtiyacı olan yukarda cins ve miktarlle tutan ve ilk teminat 

1 

lan yazılı mn..h:emcden çam~ırlar ile kumaşlar kapalı zarf. iskarpintn ise a.. • 
çık eksiltmesi 8-12-938 tarihine rast lıyan pc~embe gUnU Giimtişsuyu:ıda Y. 
Mühendis mektebi muhasebesinde top !anacak olan komisyo!lda yukarda yanlı 1 

rmda yazılı sar.tlrrde, §artnamesıne gBre yapılacaktır. ı,teknterin 2490 eayılı 
kanunla eartname tarifatı dairesinde tnnzlm edeceklPrJ teklif mektuplannı 
eksiltmeden bir saat evvcli=ıe kad:ır komisyon başkanlığına makbuz mukabl. 
linde vermeleri. 

Şnrtnnmeyi ve nilmunelerl görmek -ve ilk temtnat yatmnak Ur.ere eksilt· "
meden bir r,Un. evveline kadar Yıldızd a bulunan okulumuza ve eksiltme gilnU 
de GUmPşsuyundakl komisyonumuza gelmeler!. Posta gecikmeleri kabul edil' 
UJ~ \OUUIJ 

Askeri Müze 
Müdürlüğünden: 

Askeri Mllze bayramm birinci, lkf ncl ve ilçllncU günlerinde açıktır. 8616 

.. l :~ ... ~ • - • ... • ,. ••• :-. ,. .... \'...... • .;• • _. , • ~ .. .. • 

T. C. Z i R A A T ~ A N K A S 1 
K u ruıut tarı bt: unıa 

BeruaaJtttl: 1 ou.uou.uoo l't.ır~ Ltruı 

ı:ıfub• n •Jırna acJtHU: ın 
Ztral \"e Uran heı ae•I twuıka muam.,lrltol't 

Para hiriktirenlere28.8001ira ikramiye verecek 
Ziraat Hankuın1a K unıharall ye lhbart11ı 1'a..arrt1f hHaplartnd• 

en aı 611 lirası tıultınarılara lf'nf'd" 4 def• çekilecek kur·• 11• &f•&ıdaaı 
plALM. ,ore lkruııtye daiıtııacaktır: 

t Adet ı.uou t..ırahk 4.000 Lira 

' .. 600 • 1.11110' • 
4 .. ır,o .. ı.ooo .. 

40 .. 1110 .. 4 000 • 
]OU .. 10 .. ı.ooo • 
HO .. 40 .. 4 N llt) • 
ıso .. ıo • ı.ıoo .. 

n11< K A'I : llf·~nrılRrmıhı kt ftftra lıu hh -.cuf' tc:tn,,f' PlO llrnıbn .... 
ttı f?U1:111l)'t.'11lcre lkrıuni)·e çıktı~ı La~dlrtle '' ıto ral.llllll) le veril" 
·t•ktlr. 

Kur'alar nnede 4 defa. 1 IJJlll. 1 1Ur1nefklnun, 1 Mar1H1 ff• 
•I rR n t ı:ı rt tı IPrt ni11> ~Plt IJP•'f' k tir 

{ 
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Vücut kırgınbklan Siyatik Ağrılan 
Romatizmalar, Kulunçlar 

Bat ve Bel Ağnlan Aybqı Sancılan 

NEOKÜR ~ N 
Kapleri almakla bertaraf edilir. . 

• Lüzumunda günde 2 kal' atmabilir. 

NEOKORIN mideyi bomıa1 ve kalbi yormu. 

Tek kate 6 kunq, 6 lık amhalij 3o kuruş. 
Her eczahanede bulunur· 

Ankara tstasyonundald pzlno binul birinci katında yaptmlacak teahin ve hava
ıı.ndırma teaı.tı ppalı sarf UIUllle ekııllt meye konmuetur 

1 _ Rn fs'" ,.,,ııhıammon b.cdalf l~ liradır. 
2 - lsteklllertn bu it• .t4 prtnam• ft-.lr ..raıa Devlet J>iinhôYôlW'mlll &-. 

·ııra ve Sirkeci vemelerm4en 25 1mrut mukabDllule alabilirler. 
3 _ Eksiltme 2-12-838 t:arthJnde Cuma stıntl saat 15 de .Aüara,'da D. D. 

lollan Yol Dairesinde merkez birlncl komisyonunca yapılacaktır. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için istek Werln teklif mektublarile birlikte aoalıda 
l'Uılı vesaiki aynı gün saat 14 e kadar Ko misyon Reisliğine tevdi etmil olmaları ll-
ll:mdır. 

A _ 2490 ıayılı kanun ahklmma uygun 337,50 liralık mu~_,,t teminat 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 

1g3g 
ALMAN 

RA DYO 
tekniQlnin 

SAH ESERLERİ 
OLAN 

RADYOLARINI 
Görünüz 
UMUMT VEKiLi -- -

flb~urn~ını iıre 
Istanbul Bahçekapı Hasan 

Depesu üstünde 
Telefon: 2352 l 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları 

c - Nafıa Veklletinden muaaddak eh llyet veılkuı. 
5 - tıteklllerin ehliyet vesikan almak Uıere bu gibi lılerl bqarm11 oldufu,. 

aa dair veıalkle birlikte en az lhale tarl hinden 8 gt1n evvel Nafıa Vekiletine mU
l'acaat etmeleri ve bu tarihten sonraki mu racaatıarm nuan ttlbare almmıyacaiı l 

Or. irfan Kayra 
RöNTGEN MUTEHASSISI 
Türbe, Boskurd lmuthaneai kar 

şıtında elki Klod Parer aobk No. 
s • ı o. öt1eden ıonn 3 ten 7 ye 
kadar. 

M. M. V. Deniz Merkez Satmalma Komisyonundan: 

lln olunur. ( 4818) (M68) 

.. l' Dudakla- 1 
rınızın 

GGaeUlllnl "' cuibeaini arttırma~ 

Dudaklaıı 
bozulmaz 1 

Or. Hafız Cemal 
Dahiliyt mlltehan111. tstanbul 

Dlvanyola. No. 104, Tel: 22398 

... ; ................ . 
ı - Tahmin edilen bedeli 110.000 Ura olan Dbel • Cenereyt6r gurubunun 

kapalı zarfla mtı:ıakasası 12/Birincikl nun/938 tarihine raatıayaıı pazartesi 
gUnU saat 14 de Vekllet binasındaki komisyonumuzda icra. edilecektir • 

2 - tik teminatı 67M lira ve eartnamesl de MO kuııqtur • 
3 - Şartnamesini almak istiyenle ri:ı her gUn ve mttnakaaaya girmek lltl. 

yenlerin de belll gUn ve saatten bir saat evveline kR.dar ilk teminatı ve kanu · 
nt veaikalan havi kapalı tek1if zarfları m makbuz mukabilinde komisyon Bat· 
ka:ılığına vermeleri. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( «90) (7823) ................... 
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Polis Clmlyi derhal tanıyarak hayretle: 
- Bura.da ne yapıyorsunuz? Mister Stanton, 

diye ıordu. 
Cimi Stanton kabil olduğu kadar kısa bir za

man içinde hldlseyl anlattı. Çok sUrmcdcn bir can 
kurtaran arabasının sesi işitildi. 

Pollı memuru: 

- Şimdi seninle hastahaneye kadar gidelim. 
Sonra Skotland Yarda gelirsiniz, dedi. 

- Hayhay. 
Bir taraftan da yerdeki ölUyU kaldırıyorlar. 

dı. Onu da can kurtarana aldılar. Cimi yUrUyerek 
otobüse bindi. 

Polls memuru cesedin ceplerini araştırırken 

Clmlye sordu: 
- Kim olduğunu biliyor musun? 
- Hayır. Fakat onu öldüren adam, muhak-

kak surette adliye binasını basanlardan biridir. 
ÇUnkU yUzUnde, ayni llstlk maskeden gördUm. 
Cebinde ne var? 

Polis memuru hayret ve dehşet içinde cevap 
verdi: 

- Elli sterlinden fazla banknot ... (bir rovel
ver göstererek) bu tabanca ... Bir sigara kutusu, 
bir mektup, bir uzun zart ... Şunları bir dakikacık 
tutar mısın Mister Stanton? 

LABTfK TOZLU ~DAK 

kcnuşmak isterim. Şimdi de konuşmak laUyorum. 
Ne olursa olsun konueurum. Aklıma geleni söyle. 
rlm. Fakat hayır .• Sana bir ee7 1ö7leml7ecelfm. 
Vazgeçtim. 

Cimi Stanton genle bir nefes alarak: 
- Çok tyt ettin aziz dostum, dedi. Çeneni tu

tarsan daha muvAfık olacak. 
Ve kalkıp 1ıv11mak istedi. Llkln buna im • 

kAn bulamadı. 
Yabancı aarhoe bir hamlede onu kolundan 

tutmuştu. 

- Hayır, diyordu. Sana bir şey söylemlye • 
ceğlm. Seninle konuşmıyacağım. Sen Skotland 
Yard'ı blllr misin? işte orada konuşacatım. 1 • 
tlmdeklnl orada dökeceğim. Adliye binasında ge. 
çen hA.dlseye dair orada bir kaç Bir ifşa edecelfm. 
Onların da öfrenmek için can attıktan birkaç 
Bir. 

Clml'nin gözleri parladı: 
- Ne biliyorsun bakalım, dedi.. Ne glbl bir 

sır ifşa edecekBln 1 
Yabancı adam birdenbire hiddetlenerek: 
- Sen kim oluyorsun, dedi. Bana auat sor

mak cesaretini sen nerden buluyorsun? Ben ..• 
Burada söz keBtlmlştl. Gözleri, snratle geçen 

bir otomoblle takıldı. 
Derken inanılmaz bir hldlse oldu. 1Smtl ~1-

re btr paU&ma ttl.Uldl Te ~t, ,-at> 



ıo-IWKUN 

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalanndan sakınınız.! Y.avrulannızın midesini abur 
ı - - - cuburla doldurmayınız! Tabii, saf, lezzetli - · 

HASAN 

~;elerden6erf 

her türlü -soğukalgınlıkJarma ve ağ· 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

AS P İ R İ N in tesir~nden emin o1makJ_çin 

lütfen markasına dikkat ediniz. 

KREM PERTEV 
JJuna ~klar bayılıyorlar. Çok it tahlı ve severek bUyUrler. Bu sat azıu unların vJtamlnl bol, gıdası çoı.. .c 
kalorisi y11kaektlr. Bllttı.n çocuk doktorları buna şahadet eder. Avrupada diplomalarla musaddak blrlnclll#i 1 

.Muhtelif isimli birçok kreniler arasında en mütemayiz mevkii alan ve 
yüksek sosiyeteye mensup aileler tarafından katt tesir ve faydalan kemali 
memnuniyetle tasdik olunan krem yalnız Krem Pertevdir. 

KREM PERTEV diğerleri arasında en eski ve en tanınmış markadır. Ve, 
~u mevkii uzun tecrübeler ve kimyevi tetkikler sayesinde ihraz etmiştir. ' kazanmıştır. Bu kadar ytrksek evsafa malik tabU gıda ancak 

HASAN özlü uolarıdır 
Sizler de, sıhhatinizin vikayesini, taıavetinizin yetmiş yaşına kadar mu

hafazasını ve daima gen~ kalmağı arzu ediyorsanız Krem Pertevi kutuların· 
daki tarifat dairesinde kullanınız. Krem Pertt:vin gece ve gündüz kremlerini 
kullanmakla gençlik, güzellik ve taravetinizi sizler de uzun müddet muhafaza 
ediniz. 

·Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, Jrmik, Patates, Mısır, Türlü, Bezelya, Badem, 
Ça~darözü unlarını çocuklarınıza yediriniz. 

KREM PERTEV bir güzellik sigortasıdır. Bunu kullananlarsa bekledjk
leri i!tifadey.i temin edeceklerini beyanda müttefiktirler. 'Krem Pertev yerine 
sızlere vermek istiyecekleri herhangi bir kremi derhal reddediniz . 

.. ~ ............ mmı .......................................... llllllii ... 

LASTİK YOZLt! ADAM 

mın alnında bir delik açıldığını hayre tle gördll. 
Sonra bu 4\dam sallandı, yere dliştil. Bir diğer kur
ıwı da kalbine girmlştl. 

Cimi Stanton, insiyaki bir hare~etle derhal 
yere yattı. Yanındaki adam ölmüştU. Besbelli oto
.mobllle ge~en h.er klm ise, bu sarhoşun çenesini 
tutmasını istiyordu. O çeneyi ebediyen kapa. 

m1ttı. 
Ve besbelll bu cinayet, adliye binasına vakı 

.ol&n baskınla ala.kadardı. lhtimal, idam mahl<ümu 
Vilyam Harvudu hA.kim önUndcn kaçıran çetenin 
lflydl. 

ClmJ, bu vaka karşısrnda yalnız kendi gaze
tell için havadis !;lktığmı dlişilnmekle kalmayor, 
ayni zamanda zabıtayı da haberdar etme!{ zarure
tini hlssedlyord u. 

Yerinden kalkmak istedi. Fakat kımıldar kı
mılılamaz bir stll\h sesi daha duruldu. Cimi sağ 
elinde blr acı hissetti. DliştU. 

Bu esna.da bir adamın kendilerine doğru yak
ıaıtıfını gördü. Bu adam yerde hareketsiz yatan 
fld kl_şlye bir :müddet baktıktan sonra her 1klslnln 
de Oldllğtine kanaat getirmiş olacak ki yaklaştı ve 
efllerek sarhoş olanın cPplerini ar.aştırmağa baş
ladı. 

Cimi hlç hareket etmeksizin gözUnnn ucuyla 
onu glızlUyordu. Ji'akat birdenbire hayret ve deh
şet içinde kaldı . Yerdeki ölilnUn ceplerini karış· 

l 
• KURU.Nwı kita.P şeklinde roman tefrikası -
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tıran bu adamın sırıtan bir yUzU vardı. O kor
kunc ıa.sttk maskelerden birini taşıdığı şüphesizdi. 

LA.kin Ciminin dikkatini bu maskeden ziya
de, adamın kulağı celbedtyordu. 

KUçUk bir kulak,tı ve dellği et yumrulartyle 
hemen hemen kapanmış gibiydi. tşte bir tşaret 

ki, daima hatırında tutabilirdi. 
Derken bir tramvay arabasının ısesi işitildi. 

Sonra fren sesleri. .. Ve tramvay durdu. 
tcerden vatman ve kondüktör dışarıya fırla

yıp kendilerine doğru ilerledUer. 
Bunu gören katil, derhal cesedi bırakarak şa

yanı hayret blr suratla nehire doğru koşmağa 

başladı. 

Tramvay vatmanı yanlışlıkla arkadaşına Cl
mlyl işaret ederek: 

- tşte, diyordu. Bu adam olacak. SllA.h sesi 
buradan geldi. 

Cimi asabiyetle yerinden kalkmağa ~alr_şa

rak: 
- Budala! diye haykırdı. Ben değilim. Katil 

işte kaçıyor. 

Bu sırada bir motörtln ekzoz patırdıları du
yulmağa başladı. Clml meyus iUve etti: 

- Kaçırdınız! 

BlltUn bu hft.dlselerln sliratle cereyan ettiği 

Hnada vaka yerine kUcUk bir kalabalık toplan
mıştı ve bu arada bir polis .g6rUlllyordu. 

-N -- -c --.. 
tD -

• 

$.aha ~. V" . .Aır ,,_.. 

~~~e~u~ı~ HELİOS MÜESSESATI !!.~ ... ................. ,.. 
Dr. Necaeddın Atasago 

.;abahlan 8,30 a kadar ve ak,all' 
.arı 17 ,ıo de Laleli Tayyare Af!l' 
l nci daire No. 17. Okuyucular'· 

T~I: 239.Sj ı 111 Jan para almaı. 
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'TELEFUNKEN A 
Şimdiye kadar muh~elif '!'c:ırka ~-, 

bir çok radyo dınledmız. ~ 

Bugftn der 

TELEFUNKEN 
Radyolarının 

989 modellerlnl dlnllyerek 
~al'J kararıoızı vereblllrı1nlz 

Beş kıl'ada 70 den fazla memlekette 

TELEFUNKEN 
Radyolarının 

Büyük bir rağbet ve itimad gör mesl 
sizin için en ~ uvvetli teminattır. 

~ 

TDrlllye Vekll1 ı 

u 1 uroı Ilrk Hnonıı lirk~I 
Galata Vo 1voda cadtf esi No: 58 62 

Tel~raf: Elektron . lstanbul 
Telefon : 41460 

Ankara Satıı Veri: 

· Dıltroıeı llrl Rnonım lirtetı 
Anafartatar Caddesi No: 10 

Telgraf: Elektrofen • An~ara 
Telefon: 1287 

Anado~unun bütün mühim şehirlerinde 
bayilerimiz vardır. 

Bnnnn lçtn .le içi buzla Oaram·ll·•m· 
pulunu tercih etmeliainiz. Oarara·B· ~ 
am puJlın urf edecekleri eereyam 
mukabil eJde edilebilecek aumi atık 

ıüabebw temin ederler,,_ı 
Ucuaapk! 

AMPULLARI 
AEG Türkiye .YE~µ.leri: 

/- Elektron 
1'i1rl Anonim Elektrik Şi rketi Umamiycai ' 

İSTANB UL P.K. 1419 
Türk Anonim Şirketi 

İSTAN DU L P. K. 1144· 
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I CAF~ER Müshil Şekerı fi Dr Murad Rami Aydan 
ı ff rakstm _ Tali!!lhane. Tarlabaşı 
; T esirı katı ah mı kolay en ıyı rnüshil şeker idh il <'add~i No. 10 Urfa apt. . 

Kilümum t>CZlln f' IE'rdP bulunur. i Tel: 41 'i!\:{ 
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Elbiseye Dair ihtiyaçlannuı Gılatada Me§lıur 
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EKSELSYOR 
Büyük Elbiae Mafazaıında Her Yerden UCUZ, jlK 

Ve Teminatlı Alabilininia. 

J<ADINLARA M I HSUS -----------------h.N SON tuO!.iA ve LLKS IPEKL1 MU§AMBALAlt 
i UNLU MANTOLAR 
GABARDİN PARDESULER 
HER CtHSTE MUŞAMBALAR 

E R K E K L E R E M J. H S U S 

HltR CtNS lNGn.:ız MUŞAMBALARl 
GABARDİN PARDESULER I 
HER CtNS TRANÇKO'tl AR 
UCUZ, ŞIK ve DAYANIKJ.J HER NE\ .. 
HAZIR ve ISMARLAMA KOSTUM n PARDESULD 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

HER NEVt KOSrOM tAI.TO n MUŞAllBALAJl 
:-

R eka be ts iz Fiatlarla 
GALA·1 ADA 

EKSELSYOR 
. BByük Elblie M~da Balaeekama 

Tedlyatta Testıııat 
Telefon: 43IOS 

Hafif bir üşütme hazan büyük bir hastahk 
çıkarabilir, derhal bir kaşe 

SEF ALiN alınız 
ı.R&P • NtaLE • UAŞ Ye otş ye bitin ..,lan 

derhal -rçirir. 

Leziz Meşhur Ekstra Ekstra 
. 

UCUKLARINI 
Hrr bnkltal d0kl4Anında arayınız 

---- Apikojlu Markulna dikkat ediniz.----· 




