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un arkasindan Yalniz Tiirk ·yurdu 
değil, biitiin dünya ağl1yor ! 

11 milyon, bir günde, bir babadan öksüz kaldi. Onsuz ... Fakat ona bin kere verdiğimiz 
bir tek namus sözile kaldik: Eserini ve davasm1 korumak ve yükseltmek! 

Büyük 
Şef'in son 
Dakikaları 

,Doımabahçe sarayında eşsiz milli 
kalıramanın dairesi ve 1ıasıahğı 

müdi:letince yattığı oda 
(Yazısı 4 üncü sayfada) .............................................................. 

Avrupada 
teessOr 

ATATORKE Bütün dünya radyoları dün 
Atatürkün ölümünden 
onun yaptığı inkılab· 

lardan bahsettiler 
Fransız iç Bakanının illakalesi 

Kara toprak diye en hissiz ayaklar hatta 
Basamaz toprağa, toprakta cenazen varken. 

Mi let Meclisi bugün 
toplanarak 

Cumhurrelsini 

• 
yenı 

seçecek 
Başvekil dün gece Ankaraya vardı ve derhal 

toplanan Vekiller Heyetine riyaset etti 

Ankara 10 (Hususi) - Büyük 
Millet Meclisi yarın saat on birde 
f<'vkalade olarak toplanacaktır. Me
zun bulunan meb'uslar şehrimize 
dönmüş oldui~larmdan bu toplantıcia 
mutlak bir ekscriyet hazır buluna -
cak tır. 

Toplantının ruznamesi bu gece 
tesbit edilmiştir. Ruzname iki mad
deden ibarettir. 

Birinci madde, Cümhurreısi Ata 
Türkün ölümüne dair hükümetin tez 
keresi ve bu tezkereye merbut resmi 

rapor. 

!kinci madde ise yeni cümhurreisi 
nin seçimidir. Hükümetin te?.keresi o 
kunduktan sonra gizli reyle cümhur 
reisinin seçimine geçilecektir. Reylcr 
seçim suretile teşkil olunacak, dokuz 

kişilik bir tasnif heyeti tarafından u 
umumi heyet salonunda ııc;ıkça tıısnif , 
edilecektir. 
Seçimin neticesini Meclis Reisi umu

mi heyete bildirdikten sonra yeni 
Cümhurreisi risayet kürsüsünü işgale 
davet edilecek ve riyasct kürsüsüne ge
lerek yüksek sesle yemin edecektir. 

Ondan sonra kürsüyü Meclis Reisine 
bırakacak ve Meclis Reisi in'ikada der
hal nihayet verecektir. 

Parti grupu yarın sabah saat do • 
kuzda toplanınağa davet olunmuştur. 

Tcdfin merasuni 
Ankara 10 (Hususi) - Tedfin mera· 

simi için hazırlanmakta olan program 
henüz kat'i şeklini almış değildır. Ve
kületler mümcssillerinden müteşekkil 

(Devamı 4 üncii sayfada) 

Ne büyüksün ki huzurunda çocuktur matem, 
On sekiz milyon adam tek kişidir ağlarken. 

Onun arkas1ndan 
daha çok zaman 

ağlayacağ1z, fakat bu 
ölüm yeis veremez 

Atatürk bizim her nefe
simizde yaşıyor ve bizim 
kalbirnizin her darbesin
de Atatürk ün kalbi hala 
çarpıyor.. ha/Cı.. hfıla .. 

ve ebediyete kadar ... 
Yazan: Muhittin Birgen 

Bazı büyük hadiseler vardır ki 
bunların karşısında insanlar için 
söylenecek söz ve duyulan duygu
ları ifade edecek kelime bulmak 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Halk ne diyor, 
güzideler neler 
söylüyorlar ? 

Oçuncu sayfada okuyunuz! 

MITHAD CEMAL 
(Yazısı 4 üncü sayfada) .............................................................................................................. . ...... . 

Yurdun her köşesinde 
gözyaşı, hüzün, matem 

Gençlik Büyiik Ölünün kendilerine miras bıraktığı 
Cumhuriyeti korumağa, Onun 

uszrunda icab ederse can vermeğe and içti 

Dolınabahçe sarayının pannaklıklım önünde 
(Yazısı 4 üncü sayfada) 
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alıramanın hiçbir faniye nasib olmıyan hayatı 
-

8 938 
---

lllilli llllll llllll 

Onun lıagatında efsclnelerin fevkinde bir tabii/ik, fakat 
tabiatin fevkinde bir lıarikuliidelik vardır 

Atatürk.. tarihin yüksek semasında ' 
maddi ve manevi haşmetiniı: ~:.itün var
lığıle, senelerce parlarlıktan sonra. bir 
yıldız gibi akfı, gitti. .. Fakat arkasında 
dd, sönmiyen kehkeşanlar göbi gür ve 
nurlu bır iz terketti. 

Gözlerimi yumuyorum. Onun maddi 
hayatının hiç bır faniye nasib olmıyan 
~ refli menkıbelerini takib edıyorum ... 
Tcım 19 sene, tarihin huzurunda büyük 
ve 'çetin imtihanlar geçirire1: b·r milleti 
ölümden kurtaran.. ve .tarihte yepyeni 
bır devlet kuran bu hayatta, nE' ölçülmez 
br azarnet var. 

Tarih bile onun karşısında eğıliyor .. 
g ttikçe artan kudreti karşısında, onun 
attığı tarihi adımlara geçid veriyor. 

Tarihte nam alan büyük kahramanla
rın doğuşuna, e!sanevl fevkaladelikler 
atfederler. Onun hayatında, (>fsanelerin 
revkinde bir tabiilik .. fakat tabiatin fev
kinde bir harikulfıdelik var. 

Doğuşu 

1880-1296 senesinde, (Seliınik) te, K:ı

sim;ye mahallesinde. Islahhane cadde
sinde, akasyalarla gölgelP.nen pembe ev
de doğuyor. 

Validesi, (Zübeyde hanım .. ) pederi, 
(rusumat memurlarından Ali Rıza efen
di..) 

İlk hayat tarihi 

İlk tahsil için, validesinin arzu ve ısra
rı üzerine, mahalle mektebine veriliyor 
Fakat kısa bir müddet sonra pederinin 
t('nsibi ile (ŞPmsi efendi mektebi) ne de· 
\'am ediyor. 

Bu sırada, pederi vefat e':lıyor. Valide· 
Ei ıle, dayısının köyüne gidiyor. Bir müd· 
det. kır hayatı geçıriyor. Fakat valide!'iı 
e\ Jadında gördüğü büyük zPkar.ın bakla 
tcırlalarınde tebah olmasına rıza göstere
mıyor. Onu tekrar Selıiniğe gönderiyor. 

Bu s fcr, ciddi bir tahsil devresi baş-
1ıvor. Evveliı, mülkiye idadisine giriyor. 
Fakat bu mektebde bir haksızlı~a uğru- · 
yor. Buna, askerlik hevesi de galib geli~ 
yor. O, kendi teşebbüsü ile, do~ruca (Se
lanik askeri rüşdivesi) ne gidiyor. Par
l~k bir imtihan veriyor ve nctıceyi, kori-

...__--~-

ci ordu) nun merkezi olan (Şam) a nef. 
yediliyor. 

tn, teşebbüslcri 
dorda bekliyor. Erkanıharb yüzba~ısı Mustafa Kemal 

OraıJa, bir hoca var. Hem jımnastik ho- . Bey, bir taraftan staj gördüğü bölüktc 
f'ası, hem dahiliye zabitl.. mülfızim Ha- çalışırken, diğer taraftan memleket ve 
sıb bey... millet endişesile harekete geliyor. Bazı 

Hasib bey, imtihan odasından çıkıyor .. srkndaşl:lrile (Vatan ve Hiirriyet Cemi-
Onu çağırıyor: ycti) ni tqkil ediyor. Böylece ist;bdad 

- Mustafa efendi!.. Tebriit ederim oğ- idaresini devirmek için, ilk adımı atıyor. 
lum. İvi imtihan verdin. Üçüncü sınıfa Bir aralık Selanf~e geliyor. Orada da, 
kaydedıldin. İnşallah, iyi bir zabit olur- dttihad ve Terakki Cemıyeti) nin ku
sun. Devletine, milletine ha) ırlı hizmet- rulması için ilk teşebbüse girişiyor 
krde bulunursun. 1907 tarihinde, rütbesi (kola~alığa) 

Diyor. terfi ediliyor. Ayni senenin eylUl ayında 
Küçük Mustafa, seviniyor. da, Selaniktc (3 üncü ordu müşiriyeti 
- Tec;ekkür ederim. erkanıharbiye hE'yeti) ne memur edili-
Derkm, :miniminic"k altın renkli başı, yör. 

mağrur bir kumandan başı gibi yükseli- Mustafa Kemal Bey, burada da resmi 
yor. işlerinden vakit buldukça öiyasi 1üşün -

tşte onun, ilk hayat tarihi... eelerine devam ediyor. Artılt teşekkül et-

Harbiye mektebinde ıniş ve faaliyete geçmiş olım (İttihaö ve 
Terakki Cemiyeti) nde, fa.aHyet göste-

Aradan çok geçmiyor; zekasını takdir 
riyor. 

eden bir hocası, ona (Kemal) muhlasını 
da ilave ediyor. O, (Mustafa Kemal) olu- Hareket ordusu erkanıharbiye reisi 
yor. 

Mustı:ıfa Kemal, kendisim candan se
ven hocalarının teveccühlerine layık bir 
§ekilde rüşdiyeyi bitiriyor. 1\Ianastır as
keri idadisine gidiyor. Oradan da parlak 
bir şehadetname ile İstanbnla, (Harbiye 
mt>ktebi) ne geliyor. [10 mart 1899j. 

Harbiye mektebi, onun dinıağına büs
bütihı fnkişaf veriyor. Bir taraftan mek
teb derslerine devam ederken. diğer ta
raftan, memleket ve mille! düşüncesile 
dıma~nın cevherini işletiyor. 

ErkBnıharb yüzbaşısı 

Meşrutiyet, ilan ediliyor. Fakat ara
dan dokuz ay geçer geçmez, İstanbulda 
(31 mart) irtica h5disesi vı,kua gelıyor. 
Kohığası Mustafa Kemal Bey, derhal 

bir ordu teşkil edilerek İstanbul üzenne 
yürünınesi için ortaya bir fikır atıyor. 

Bu fikir tasvib ediliyor. O, bu ordunun 
erkanıharbiye reisliğini üzerine alıyor. 

Çarçabuk kuvvetler topluyor. İstanbul 
üzerine gönderiyor. Kendisi de, ordu ku
mandanı ile harekete iştirak cdiycır. 

Trnblusgnrbde 
1911 senesinde, İtalya - Trablusgarb 

~arbi başlıyor. Mustafa Kemal Bey, gö
nüllü olarak bu harbe koşuyor. Deme 
ınıntakası kumandanlığını deruhtc edi
yor. Ayni sene içinde, (binbaşı) oluyor. 
[14 teşrinisani 1914]. 

Balkan llnrbi 

faa eden (kuvvayi mürettebe) erkô.nıhar~ 
biyc heyeti arasına giriyor. 

Harb, fecaatle neticeleniyor. Mustafa 
Kemal Bey, (Sofya se!areti) ataşemili. 

terliğine gönderiliyor. [1913 teşriniev~ 
vel] ve, barbierdeki fedakfırlıklarına mÜ· 
kafat olmak üzere, dördüncü rütbeden 
Osmani nişanı alıyor ve kıdemine, iki se
ne zammcdiliyor. 

Lejyon donör nişanı 
1914 de kavmakam oluy0r. Frnnsa hü· 

kumeti tarafından, (Şövalye) rütbesin~ 

de, (Lejyon donör)_ nışanı veriliyor. 

Çnnakkalede 
.ıVfustafa Kemal Bey Umumi Harbe iş

tirakimizin önüne geçmek için çok çalı
şıyor. Faknt muvaffak olamıyor. Memle
ket düşman hücumları karşısında kalın
ca 19 uncu fırka kumandanlığını dcruhtc 
ediyor. Çanakkaleye gıdıyor. 

Türk kahramanlığına g<'niş bir imti
han sahası olan Çanakknlede, kahraman 
Türk neferlerinin başına geçiyor. Haklı 
olarak (kahramanların kahramanı) oldu
yor. Oradaki en müşkul vnziyctı kurta
rıyor. Milletın cbedi m nnetını kazanıyor. 

Bu kahramanlığına hürn•et ve müka
fat olmak üzere 1915 mavıc;ınm 19 unda, 
(nııralay) lı~a terfi ediyor. G:lmü~ liya
kat, gümüş imtıyaz, altın J "at, - telı
dilen - 3 üncü rütbeden Osmani nişan
larile Almanların birınci ve ik nci rüt
ceden demir salib nişanlarmı alıyor, kı
~emine de iki sene muharebe zammı ya
pılıyor. 

1915 te Muş ve BHlisi geri alıyor 
1915 senesi a~ustos 6 da, Hi ncı kolor

du kumandanı oluyor. Diyarbekire gidi
yor Oradaki cebhe, fena vaziycttedır. O, 
vaziyeti ıslah ediyor. Du~rrıana taarruza 
geçiyor. Üç gün süren kanlı b1r meydan 
h~rbinde düşmanı mağlüb ediyor. (Muş) 
ve (Bitlis) i geri alıyor. Bu ~ırada bir sc
ne daha kıdem zammı alarak o se!le için
de, (liva) lığa terfi ed•yor. İkinci rütbe
dt!n Mecidi ni~anı alıyor. Avusturyalılar 
tarafından da (Kurva dö Me:rit) ve harb 
nişanları hediye ediliyor. 

1917 senesi içinde, h5.mil olduğu Oı:

mani nişanı ikinci rutbeve değışiiriliyor 
Vt! uhdesine 7 inci ordu kumandanlı~ 

veriliyor. Altın imtiyaz nişanı ve Avus
turyalılar tarafından (Liyakatt askeriye) 
nişnnının (Salih) rütbrsi ile taltif edi
liyor. 

Gene ayni sene içinde 2 nci ordu ku
nıandanlığına geçtiği zaman, h mil ol
du~u Mecidl ve Osmani ni anlar hirfncı 

rütbeden (Kılıclı) lle deği§tıriliy r. 
Almanyo seynhatl 

Tedavi için Viyana ve Karlsbada gtdiyor. 
Bu seyahat dotayısile Almanya impara
toru tarafından birinci rütbcden (Kroıı 

dö Prüs) nişanı veriliyor. 
Avdetinde, · henüz hükümdar olan 

Vahdeddin tarafından tekrar 7 ·nci or
du kumandanlı~ına tayin edıliyor ve uh
desine (fahrl yaver) lik verıliyor. [25 ey
lul 1918]. 

YJldırıın ordulan kwnand.nnı 
İngilizler, cenubdan §imalc doğru ta

arruzn başhyorlar. Ordular ma~lftb olu
yor. Yıldırım ordulan grupu kumanda
nı, bütün kuvvetlerini Mustafa Kemal 
Paşanın emrine vermeye mecbur kalıyor. 
O, bütün perişan kuvvetleri topluyor. 
Toros eteklerinde, düşmanla son bir ha!'
be girişiyor. Düşman kuvvetlerini orada 
durduruyor. Orduya böylece - Cihan Har
binin son zaferini - temin ediypr. Bu sı
ıada, Mondros mütarekesi akdcdiliyor. 

l stanbula avdet 
İstanbuldaki vaziyet, Cecidir. Artık 

memleket, düşman istilası altın:\ girn~iş

tir. Türklerin de imhasına karar veril-

de, bu (umumi kongre) yi açıyor. M ille. 
tin halas ve nceatını ternın edecek ilH 
vc.sıta olarak, (Heyeti Temsihye) yi te§
kil ediyor, ve kendisi de riyasete geçiyor. 

Mü§terek dü§manlar, Anadoluyu het 
taraftan sarmışlardır. İzmir i§gal edil .. 
miş, ve yer yer istilalar başlamı~tır. Pa· 
dişah ve sadrazaını damad Ferid paşa, 
düşmanlarla b:rlr•şmişlerdir. Türk mille· 
tini ve Tüı t yı... •u kurtarmak için 
hcıyatlarını • fedaya . .ır ar vermiş · olan 
ınilliyetperverlerin başında bulunan 
(Mustafa Kemal) i imha etmek i~in fe. 
sadlar ve ihtilaller çıkararak Anadoluyu 
baştanbaşa kana boyamak ve ateşiere 

yakmak için teşcbbüslere girışmişlcrdir. 
A:yni zamanda, başta Mustafa Kemal ol
mak üzere bütün Anadoludaki m: 1~ı.yet

perverleri (idam) cezasına mahkum et
J'!lişlerdir. 

Ankarada 
Mustafa Kemal, bunlara zerre kadar 

(:hemmiyet vermiyor. Açtıgı halas bay • 
rağının altına toplanan kahraman arka
daşlarile milli ve vatani va .. dfesin~ de. 
vam ediyor. İstanbulla ve düşmanlarla 
daha yakından mücadeleye girişebilmek 
\"in Ankaraya geliyor. 

Büyiik Millet Meclisi 
1920 senesi nisanının 23 üncü günü, 

Eliyük Millet Meclisini açıyor. Turkiye 
Cumhuriyetinin ilk temel ta~nı atıyor. 

Mücadele, büyüyor. Dahili ve harid 
düşmanlar, her taraftan Ankara üzerine 
yürüyor. Kanlı barbier başlıyor. İnön\l 
zaferlerini. Sakarya meydan muharebe
si takib ediyor. Mustafa Kemal, bizzat or
dunun başına geçiyor. 

Başimmandan 

5 ağustos 1921 de Büyük Mıllet Meclis! 
tarafından kendisine (Başkunıandan) ün
vanı veriliyor. 
Başkumandan Mustafa Kemal, 23 ağus

tos 1921 de başlıyan Sakarya meydan 
muharebesini, 13 eylUl 1921 de büyük bir 
zaferle bitiriyor. Bu sefer de gene Büyük 
Millet Meclisi tarafından (Gazi) tınva

nile (Müşir) lik rütbesi tevcih edıliyor. 

Allah, daima ona .. ve onun, millet na
ınına açtığı davaya yardım ediyor. 

ller sahada muvaffakiyct 
(Gazi) nin bayrağı altına toplanan ve 

hepsi canla, başla çalışan arkadaşları, 
milli davanın kazanılması içın her saha
dd muvaffakiyetler kazanıyorlar.. Mon
dros mütarekenamesile Türk yurdunu 
taksimc ve Türk milletini imhaya karar 
vermiş olan düşmanlar, ~imdi dost olmak 
için ellerini Ankaraya uzatıyorlar. 

Fakat o: 
-Hayır ... 
Diyor .. derin bir azim ile Have ediyor~ 
- Türk milletinin harimi isınetine dü§ .. 

manlıkla girenleri, orada bo&"acağım. 
Ve .. boğuyor. 

26 ai:rustos - 18 eyiQI 
26 ağustos 1922 de, Anadolunun büyük 

bir kısmını işgal eden düşmaa ordularına 
taarruza geçiyor. 26 ağustosta, Afyonka~ 

rahisarı alıyor. 30 ağustosta, Dumlupı
narda meşhur (Başkumandan meydan 

miştir. muharebesi) ni yapıyor. Eylulün 1 inci 
O, bu felakete de göğüs germek için günü: 

İstanbula koşuyor. Siyasi mücadeleye [Ordular! .. 11k hedefiniz, Akdenizdir .. } 
girmeye karar veriyor. lsta'lbulde, mil- Em.rini veriyor. 2 eyluldP, düşman ba§-
leti silfıhla müdataaya haıırlıyacak ted- kumandanı ile diğer generaller es;r edf .. 
birleri aldıktan sonra 3 üncü ordu müfet::: liyor. 9 eylOlde, muzaffer Türk ordusu• 
tışi sıfatile Anadoluya geçiyor. 19 mayıs İzmire giriyor. 18 eylCılde, Türk millet:f• 
1919 da Samsunda Anadoluya ayak ba- nin harimi isınetine girmiş olan düşman
sıyor. 

Erzurnm kon~l 

1919 senesi 13 haziranında, Erzuruma 
bareket ediyor. Kumandarı Kazım K::r~
b<>kir Pasa ile birleşiyor. ~~ıllctin bir fer
di gibi serbest ç 1~ k içfn, 1919 senf'c;i 
temmuz ayının 8 9 gecesi tam saat 10,5 
da, ErZllr'ım telr-rnfh C;,1nde kendisını 

bu ü rtitbrlerindPn tecric etmek sure-
l c z bir fer at österiyor ve 

1919 en temmuz 23 ünde açılan (Er-
rum k ngresı) ne riya et ediyor. 

dan, eser kalmıyor. 

GnJib ve Muzaffer 
ll teşrinievvelde (Mudanya mütarc

kesi) akdedilıyor. Bu muahedeyi imza 
E:'den kıyınettar kalem, Mondros m ·tar& 
kenamesini, Sevr muahc..dcs ni, ve Türk 
milletinin aleyhine vcrilPn idam l arar
namelE'rini parça parça ediyor. 
Artık Türlt! galıb ve mu:zofjcrd"r. !{o

ca bir husumct düny ... s 'lın karşısında, 
kanı pahasına olarak ( ür ve m:istak.ll 
yaşamak) hakkını ihraz etmf§tir. 

1902 senesinde, parlak bir imtihanla 
Harbiye mektebini bitiriyor, mülazim 
rütbesile (erkAnıharblye) sınıfına geçi
r iliyor. İki sene sonra da, en yüksek tah
sil devresini Jltmal ediyor. (1904) sene
sinde. erkanıharb yüzbaşılı~ı ile fiilen 
askerlik hayatına giriyor. 

Fakat tam bu hayata ~ircceği zaman 
biı· hafiyenin şerrine uğradığı için, (5 in-

1912 de Balkan harbi başlıyor. Musta- 1917 senesi teşrinisnnisinin sonunda, Sn kongıesi 
Koca bit' tarih < ci"işiyor 

Şimdi cıra. altı yüz sc nedenberi Tür li 
Ca Kemal Bey, bu sefer de bu harb saha- veliahd Vnhdeddin ilc Almanya seyaha- Bu kongrenin bitarn nda Sıvıısa gelı-
sına ko~uyor. Akdeniz boğazını müda- tine çıkıyor. Avdetinde, hastalanıyor. yor. 1919 senesi eylulünün 4 üncü gunü 

Ziya ŞPJcir 
(Devamı l l inci sayf ada) 
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as an, 

r ne diyorlar?. 
Hiiseyin Cahid Yalçın, Cemi/ Bilse/, /smail Hakhı, isınail Habib, 
llalıllı Siiha, General Cemi/ Calıid, operatör Cemil, /rfan Emin, 

l\"az1m Şa:. lr, Safahadd;n Aı·if'in yazıları 

Atatürk milletimizin yet:s 'rdı~ı en 
biı.} uk inkılabcıdır. Ebedi gaybubC'tı 

her Türk iç n derin bir m t -.ndir. O
nun hatırası Turk m•lleti içın müs -
takb('l hayat mücadeleterind~> nurlu 
bir ı chber olacaktır. 

Hüseyin Cahid Yalçın 

* . Atatürkün ölümü ile bütün dünya 
en büyük ndamını kaybetti. Tiırk dün
yasının duyduğu acı çok derindir. On 
sekız milyon Türk içinde Qmrünun bır 
kaç yılını - hattil bugün konfcran sa
lonunda bir malışer halinde toplanan 
'Ünıversite talebesinin dediği gibi - bü
tün ömrünü onun yaşaması içın ver -
ıniyecek tek Türk yoktur. 

Atatürk, memlcketi kurtarmada, 
'ıturmada ve korumada hiç bir b:lyüğe 
I1asib olmamış büyüklüklerlc h~r Tür
h-ün yüreğinde bu yeri tutmuştur. 

Üniversite Rektörü 
Cemil Bilsel 

* 
Atati.irkün ölümü karşısında duydu-

ğum ıztırab büyüktür, onu tarif ede -
ınem. Herkes için büyük olan bu ıztıra
bm tek teseliisi şudur: Atatürk öldü, 
fakat Atatürklük ölmiyec"l<tir. Bu bir 
idealdir, Türklük ve insanlık ideali. 
Bu ideal ebediyet sırrını ta~ıyor. 

İsmail Baldo Baltacıoğlu 

* Tecssürün bu nisbet dışı ağırlığı al
~tmdayken, ne söylenebili':'. 18 milyon 
insanın kalbierini açın, orda kanayan 
neyse, benim kalhim de öyle. Butün 
'l'ürk milletinin duyduğunu, duyuyo -
rum. 

1 

İsmail Habib Sevük · 

* cAtatürk. ve cölüm .. , yan yana ge
lecek şeyler değildir. Türk milleti için 
,Sivastaki, Ankaradaki, İstanbuldaki 
«Atatürk .. le cahireb teki Atatürk ay-

ni varlık olarak yaşıyacaktır. 
Hakkı Süha Gezgin 

* O kadar büyük bir teessür içindeyim 
irJ, hiç bir şey söyliyecek halde deği -

lim. Büyük Şef memlcketi kurtarmak 
!çin ilk hareketinde beni arkadaşlığına 
alrnıştı. O günden bugüne kadar ken
Ciisine bütün sadakatirole memleketin 
sel~meti uğrunda arkadaşlık ettim. 

Bugün onun z y ı knrşısındn, b nim 
tee .ırlerım k dar, biıtün mılle•in 

de tee sıir d.ıvduğuna inanıycrum. O 
bızi terkcderken, memlekete, millete 
verdı~i feyzın devam edeceğine de 'ina
nıyorum. Mıllet..me selameth:::r ve ken
disine rahmetler dilerim. 

l{org<'neral Ccınil Cahid Toydcmir 

* Bu acı ·haberi duyar duymaz rcfi -
kam ve çocuklarunla birlikte nğlndık. 
Bu Büyük Adamın ölümü ile duydu -
ğum ıztırab, hayatta duyduğum aeı -
ların en büyüğüdür. Eğer Atatürk ol
masaydı, bugun kat'iyyen 1stanbulda 
oturamazdık. Çünkü bize imzalatmak 
istedikleri muahede ile hudud Çatalca-

' ya gelmişti. Eğer Atatürk olmasaydı, 

bugün ilim, fen, kültür, sıyaset, iktı -
sad, endüstri ve içtiinaiyat sahaların
da vukua gelen inkılabların hiç biri 
yapılnmazdı. Atatürk, hiç değilse 2 a
sırlık bir tarihi, bir atiyi tahakkuk ct
tirıniştir. 

Dr. operatör Cernil Topuzlu 

-* 
Bu muhteşem tariht inhidam - uyan-

dıracağı heyecan ve inkisar bakımın - , 
dan - dünya müvazenesın! bozacak ka
dar büyük ve sarsıntılı bir hı1disedir. 
Yer yüzünde en geniş ve asil manasile 
otorite haline gelmiş olan bu Yüce 
şahsiyetin eşini, beş kıt'a içinde bulup 
göstermek hakikaten imkansız adcie -
dilebilir. Şimdi artık onun ölçü kab:.ıl 
etmez ve hudud bilmez hüviyet~, kendi 
rejimi halinde, kendi elleri!·~ yoğurdu
~u bir mefkiıre şeklinde ve bütün can
lılığı ile yürüyccektir. cKemalizm. i 
şimdiye kadar bir çok surctlerle tarif 
ettiler. Bence, Kemalizm, tezadları te

lıf ve hayatın akışını en yüksek mef
küre ile takib eden realist bir rejim ke
limelerile hülasa edilebilir. 
İdealizm ilc realizmi bu kadar mu

vaffakiyct ve salfıl'ıiyetle tatbik eden 
bir başın ışığı, öyle inanıyorum ki uç -
suz bucnksız mesafelere kadar ayni hız

la akıp gidecektir. Esasen bütün mille
ti ve bütün mefküreci ınsanlığı öksüz 
bırakan Ulu Ata, bunu kendi dilile baş
ka şek lde söylemişti. Bir gün inkılub 
adamlarile konuşurken demişt: ki: cİki 

Mu.stafa Kemal vardır. Biri yaşıyan, te
neffüs eden ve nihayet herkes gıbl bir 

gün ölecek olan inni Mustafa Kcmol. 
İşte, bu ben! Bunun yanında bir ıkin -
cısi vardır ki dünyanın en bı.iyük m • 

"kıl.Jbını yapmış, en büyük zafer ni ka
zanmış ve bir milleti, taribın bır ~cv -
rinden öteki devrine doğru yürütmilş
tıir. Bu, beşikteki çocuğundan, yatağın
daki ihtiyara kadar bütün efradile be
raber Türk millctidir. Asıl olmiy~cek 
olan Mustafa Kemal işte budur!ı. 
Şuphe yok kı Mustafa Kemal doğıın, 

yaşıyan ve doğacak olr.ın her Turkun 
varlığında kendi manevi hüviyct! ıle 

yaşıyarak ebedıyete kadtır gidecekt'r. 
Avukat İrfan Eınin Köscmihaloğlu 

* Kurduğu Türkiye hükümeti ve Türk 
nilesi onun Türk olaraK dünyaya gcl
mesile ne kadar ütıhara hak kazanmış 
ve ziyaı ile de o kadar yanınağa ve a
cınmağa liyakat kesbetmiştir. Kendi 
namıma, kavi ve medeni bir memleke
tin hükıimct reisi öldüğü vakit. o mem
leketin kavi ve medeni evladla!'ının 

uğradığı teessürün ayni ile müteessi -
ri m. 

Dr. Prof. Nazım Şakir 

* Atatürk öldü. Her fani gibi, onun da 
bir gün gelip hayata gözlerinı yumm:ı
sı mukadder idi. Fakat gene k::ıdcrin ne 
acı cilvcsidir ki Kemalizmin hayatta o
lan b!r çocuğu sıfatilc bunu duymak 
ve görmek ıztırabı içinde bunalıyorum_ 
Onu, nami.itenahi genişliklcre sığını -
yan bu hüviyeti, titriyen ellerimizle k::ı
ra toprağa bırakıyoruz; fakat içımizde, 
cbedi bir hayata ulaşmış olan varlığı ile 
gene onu buluyoruz. Bütün Türk mıl
letini ve dünya ölçüsünde mefk(ırcci 
insanlığı göz yaşiarına sevkedel! bu ö
lüm karşısında, onun idealizmi, günün 
ve yarının renlitesini kucakhyan, çi -
zen ve değiştiren idealizmi, Türk mille· 
tinin maşcri vicdanında yerleşe!l ve 
kök salan Kemalizinin layetegayyir te
kamül hamlesile yaşıyacaktır. 

Binaenaleyh diyebilirız ki Atatürk 
mrncmiştir. Çünkü Atatürkün yekpare 
ve külli bir mefhumu halinde yaşıyan 
Türk milleti, bir kelime ile, Kemaliz
min maddl ve manevf bütün hnyat'ye
tini temsil eden Atatürk milleti var -
dır. 

Avukat SalıThaddin Arif Mcrc 
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n diyo • 
Bir şelıid anasının feryadı : "lki oğlumu da harbde 
bu millete şehid verdim. Ikisinde de sevgili başımızı 
kaybetti_ i,mizi öğrendiğim zama ,ki ac1yı duymadım, 

D;.ınk ı en ıztırablı günde, vatandaşl.lr- 1 
d:tn h1çb1r olçuye sı~mıyac~k ol n y lu
ri"' \ t rır ni i!t-edim Bu ktist cür'f'tlnl 
'la'1:ı. \eren, büyük acıların d ırduğu 

de·dleşme arzusudur. Konuştu~um vatan
da lann hepsi derin bir teessur Içinde 
ld:ter. Hemf'n hepsi benimle aglayarak 
konuştular. Bazan beraber n~ladık. Bl· 
~n bc::ı onları teselli ettim, bazan 0'11 

•• 

bana tesclll vcrdller. 

Ne diyorlar? ... 
ll ılil GCikler (Nişanta~ Kodaman 

caddesi No. 38l : 

- Gozlerhne bakınız. Oradaki kızı1lılt, 

vn'1an lcimln şiddetını size sövl!yecektlr. 
Nac;ıl yandı~ımı size anlatabUir miyim 
h!çl Savesinde yaşamak saadetine erdi -
~lmlz adamı kaybettik. Herşeyi onun şah
sı"lda bulmuştı:k. O hakikaten blzlm ba
bnmızdı. inanın bana. şu dakikada ana
mı babamı knybetseydlm bu kadar yan
mazdun. 

Büııbanrddin Erenler (Çarşıknpı Dl
vanı!Ul caddesi 8 numara): 

- Büyük bir teessür Içindeyim. Gün
le'"denberl zaUm hastalı~ı yüzünden yü
rcl;lmlz sızlay'lrak sıhhat ve atlyetlne 
dua etU~Imiz Yüce Şefimiz bizi bırnklp 
dariilbel(aya göçtü. Ne kazandıksa onun 
swcs1nöe, ne yaptıksa onun 1rşadlle, ne 
bac;ardıksa onun enerJisUe.. Şimdi de o
nun iz!nde yürümekle vazlfemlzl yapnca
~tz ve kederlmlzl unutınaRa çahşncn~ız. 
Onıı Cenabı Haktan rahmet dlllyorum. 

Alımt'd Coşkun (Aksaray Nalıncı so
kak No. 37) 

- Onun ölümü karşısında hangi dU 
duvduitnnu anlntabllir. Hl\lt\ inanamıyo
rum. Kendi kendime, nasıl olur, nasıl o
lur. diye mmldanıyorum. O yalnız Türk 
tarihinin deli-ll, dünya tarihinin yetlştlr

dl~l en yüce insandır. Eg-er onun gibi bir 
d!l.hl b!r daha dünyaya gelmez! dersE'm 
btınıı müba!Ma saymaz.c;ınız sanınm. tı,
te kenril mPydanda. eseri meydanda. 
Ynlnız biz Şefimlzl def;ll, dünya da en dc
{l'erll e\'ll\dını kaybetti. 

Bu. bizim Icin oldu~u kadar bütün dün
ya Için de bilvük bir acıdır. Çünkü Ata
türk bizim olmaktan çıkmış, dünyanın 
~-ılı olrnustu. Onunla yalnız b174 de~n. 
dünya da Iftihar ediyor, şeref duyuyor
de Kayıbımız büyüktür. 

I\luhterem SeTmen <Baklrköy Bezez
yan Llsl'sl orta birinci sınıf talebeslnden): 

- Atatürk bizim herşeylmlzdl. Düşman
la rı onun sayl'~lnde yen dik. Onun zckfı
slle büyuk bir millet olduk. Onu kaybet
mek bana çok acı geldi. Hocalanm anla
tıyorlar, bizi l:nranlıktnn, ölümden o kur
tarmış. Harab yurdumuzu o Imar etmiş. 
Gördü~limüz b:itün lşlerJ o başarmı§. 

Onun ölümil karştslnda :ı~lamamak ka
bU ml? ... 

Sıdıka Tanrı.,.ever (Şehremlnl Sa
tay meydanı 12 numara) : 

- Beş vakit namazda onun sıhhat ve 
ar•yetlne dua ediyor, benim omrümu de 
ona ver Allahım diye ynlvarıyor<tum. m
.,ım ya<~~amamızdan ne çıkacak? Allah bi
ıim ömrümüzü ona vermcll idi. o. daha 
ço!t SE'neler bt>sımızdn yaşamalı idi. 

İlk h:ıstalıi!;ını duydu~um gi\ndenberl 
fld gö'llim Iki ç!'şme evll\dun. İki o~lumu 
da harbde bu mlllete şehld verdim. İkl
ıılnde de .sevv.IJI basımızı knybettı~lmlıJ. 

ö:Trendiğim zamanki ncıyı duymndım. Al
lah onn rnnl g"lnl rnnmet eylesln ve dev
lete. mlllete zeval vermesin! 

fliic:rvln Danl" Srvl'roJ;lu <EmekU 
blnba ı tisküdar. Ba~larbaşı) : 

- Onu, onunla harbedenler biHrler O 
ölüme mevdnn okumuş bir aslandı. Ge
np de ölüme meydan okuyarak öldü. Ken
dirtl kohy kolay tesilm etmedi. Siz ne 
dh1orsunuz? Onun kt>mbile duvduf.umuııı 

1'7tırab anlatılır mı? .. İçim yanıyor. So -
k:ıklarda deli gibi dolaşıyorum. Yarabbl 
diyorum. bu haksızlık.. Biraz onu daha 
bize ba~ışlamalı ldlnl .. Hangi millet tari
hl"~dP onun kadar büyük adam vardır. En 
biiyUk dAhiler onun tırna{tı olamazlar. O 
Allahın yarattı~ı en mükemmel insandır. 
O yirminci asrın peygamberi !di. Elimiz
den ya:lmaktnn baflka hiçbir şey gelml -
yor. Brn şlmd! onu ecelln cilnden kurto.
rarnıval'l fennP ve llme de düşmanım. 

NPbahat lÜnlverslte Hukuk Fakül· 
tesi talebesinden): 

- Görüyorsunuz. çok perişan bir vazl
yetteylt'ı. Havetırnda bu kadar içim ya -
narak ağ.ladı~ımı hiç hatırlamıyorum. O, 
bh:lm lnnndı~ımız, ba~landı~ımız adam -
dı. Eırerlnl bize g{ivenerek emnlyetle ema
net eden adamdı. 

ÖHlmü kar~nda duyduklarımı !fade 
edem~menln aczJ Içindeyim. Bana başkn 

birşey sormayınız. • 

Saffr.t (Tıb Fakültesi talebesindcnl: 
- Öldüğü Için a~Jıyoruz. Fakat o ölme

di. Sadece fı'ml olan Atatürk aramızdan 
çekildi. Ctsml topra~ın malı olacaktır. Fa
krt o asıl yerini blzJm kalbimizde yap -
m•Fıtır. Ebedlvyen burada yaşayacak, ne
slller, nesillere yalnız onun emanetını de
ğU, ayni zamanda lsmtnt de aynı taze 
hey.:eanla de\Tedeccktlr. 

O, e'!:ledlyete kadar yaşayacaktır. Bil 
onun yolundan yürüdükçe onun yoklu~u
nıı hlssetmlyece iz. O müsterlh öldü. Gö
zü arkada kalmadı. Türk gençll~l Ata -
türkten bir parçadır. Biz acımızı onun en 
bU)'Uk eserini emanet ettlf:I kütle olmak
la biraz olsun tahflf ediyoruz. 

Rııklye (İstanbul Kız Ltsesl tale'be· 
sinden) ~ 

- Derste ldlk. Hocamız, cçocuklar mU
leUnlz sa~ olsun, size acı bir haber ver -
mek mecburiyetindeylm, Atamız öldü) de
di. Bütün sırtıf hıçkıra hıçkırn a~lama~a 

b:ışladık. Bu kara haber mektebe de yayıl-
(Devamı ll inci sayfada) 
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Yurdun 
•• 

gozyaşı, 

her köşesinde 
hüzün, matem 

Ankara 10 (Hususi) - Milli kahra
ınanımızın ölümü haberi baş şehirde 
derin bir elem ve acı uyandırmıştır. 

Evlerde ve sokaklarda kadın . erkek, 
çoluk, çocuk, genç, ihtiyar herkes mil
li materne göz yaşlarile kanşmışlardır. 
Sokak aralarında mekteb1erinden dö • 
nen çocukların hıçk.ırıkları, devriye 
gezen polislerin nemli gözleri, dükkan
ıarını erkenden kapıyan esnafın ız -
tırab dolu yüzlerı şehrın matemli 
ınanzarasını arttırmıştır. Fcsm.! ve hu
susi Daireler bayraklarını yarım ola
rak çekmişlerdir. 

Yüksek tahsil talebeleri gençler öğ
leye doğru Ulus meydanına gelerek 
Türkün Büyiık eviadının hcykelı ü -
nünde hürmetle eğilerek geçmişlerdir. 

Ankarada bı.itün sinema ve Qarlar 
kendiliğinden kapanmıştır • ., 

Ercumend Ekremı.ı intıbaları 
Ankara 10 (Telefonla) - Kara haber 

Ankarada, sabah 10 da duyuldu. 
Biraz sonra bütün şehir derin bir 

materne bürünmüştü. 
Atatürk ölmüş! 
Bu elem dolu cümleyi herkes kendi 

kendine söyleniyor, rastgeldiği aşına
sına teessürden titriyen dudaklarile 
tekrarlıyordu. 

Henüz resmi bir tebliğ vaki olmadığı 
için yarıya indirilmemiş bayraklardan, 
halk sevinç ve teselli bulmağa çalışı -
yordu. Bunlar da inince artık şüphe 
kalmamıştı: O ölmüştü! 

Bu çok ağır bir vakıfı idı: Güneşin 
sönmesi, arzın miliverinden fırlaması, 
kıyametin kopması gibi bir şey! 

Mütarekenin kara günlerini ve on
dan sonraki kurtuluş sava~ını, daha 
sonra da inkılabın bütün safhalarını 

hatırlıyanlar o yığınla batırab gözle -
rinin önünde canlandırmışlar, üzerle
rinde daimi bir şeref ikiili gibi duran 
onu."l, bu akibetinden duydukları acıyı, 
hadisenin derinliğine dalmış gözlerin -
den akan sel gibi yaşlarla ifade edi -
yorlardı. 

ı 

Elemin en elimini, gençler. çocuk -
lar ... Onun nesiine mensub olunlaraa 
görmeli idi. 
Ufacık mekteb çocukları, içieri ya:ıa, 

yana, akıttıklan göz yaşlarını, gri ön
lüklerinin ete~ine sile sile hıçkırarak 
geçiyorlardı. 

Cümhuriyet abidesinin etrafında top
lanan yüksek mekteb talebesi, At:ı -
türkün kendilerine . miras bıraktığı 

cümhuriyeti korumağa, onun uğrun

da icab ederse can verrneğe and içti -
ler. 
Köşedeki fotoırafçı Remzinin came -

kanında Atatürkün siyah gilllere bü -
rünmüş portresi halka bir ziyaretgah 
oldu. Önünde durup da sakin sakin 
Rğlıyan kadın, erkek, çocl•k, yüzlerce 
yurdda~ manzarası, milletın bu bü -
yük matem etrafındaki bu mübarek ö
lünün miras bıraktığı yüce idealin 
önündeki tam ve necib vahdetinı isbat 
ediyordu. 

Onun kendi kutsal elleri, kendi nuru 
dchasile kurduğu binanın ne mertebc 
sarsılmaz, sağlam olduğunu, diktiği 

feyizli ağacın, milletinin kalbinde na
sıl kök saldı~ını takdir edebılmek için 
Ankaranın bugünkü manzarasını gör -
müş olmak kafidir. 

Garb mütefekkirlerinden biri: c:Bü
yük elemler sessiz olur!ıt demişti. An
kara, duyduğu acının b:.lyüklüğünü sü
kıin ve vakarı ile izhar etti. 

Atatürkten nurlanan, feyiz alan Türk 
milleti ona ba~lılı~ını, onun kurduğu 
esere bihakkin lAyık olduğunu. bağrı
na taş basıp da, yaralı kalbinden sızan 
kanları kendi içine akıtmakla teyjd etti. 

Sevgili milletinin, elden giden şcre
fini, istiklfılini, yurdunu i~tirdad P.dip 
de, İzmirden muzafferane avdet ettiği 
gün, bir alay yiğitle takib etmiş oldıJ. 
ğu İstasyon caddesinden aJiağıy:ı bak -
tım; şimdi muazzam bir şehrah olan 
o vakitki dar yolun üzerinde, mütehas
sir gözlerim onun can veren bakışladie 
karşılaşır gibi oldu .. 
Yarın buradan onun muhteşem ta • 

butu g('Ç€cck .. Bu acı hakikati aklıma 
getirdıkçe, gözlerimin, daha o vakit, o 
sevinçli manzaranın üzerine, neden ka
panmadıgına csef ediyorum. 

A• t" k Öl"" 1 ~a ur .. um ... 
Bu adları yan yana getirdikçe bey -

nimi parçıılıyan, içimi sün~liyen pe • 
rişan duj guyu avutacak, tadil edecek 

)egô.ne teselli cümhuriyet rejim ve hü
kumetinin kudret ve azameti, Türk var
lığının ebediyeti ve Türk mmetinin 
. elernde bile - vahdet, vakar ve neca
betidir! 

Ercümend Ekrem Tulıı 

Şehrimızde 
Milli kahramanın ölümü ha beri şe

hirde şayi olur olmaz umumi hayatta 
bariz bir durgunluk görülmcğe başla
ımştır. Bütün halk bu elim haberin te
biri altında sendelemiş, ve bütün çeh -
releri asil bir matemin vakur hüznü 
kaplamıştır. 

Mektcblerde 
Büyük Şefin ölümü habPri mckteb -

lerde çok elim ve acıklı teznhürlerc se
beb olmuştur. Biraz evvel gülerek ko
şup oynıyan ilk okul yavruları mual • 
Jimlerinin tebliğile buna muttali ol -
dukları zaman göz yaşiarım tutamıya -
rak yürekler parçalıyan mahzun kü -
mclcr teşkil etmişlerdir. 

Üniversitede 
Bu dayanılmaz acıyı duyan Üniver

siteliler ise derhal Beyazıd meydanın
da toplanmışlar ve bilahare lbıversite 
konferans salonuna giderek bu buyük 
matemi tebarüz ettiren hareketlerde 
bulunmuşlardır. 

Rektör Cemi! Bilsel kürsiiyc gelerek 
bir kaç söz söylemek istemiş. f:ıkat te
essüründen buna da imkan bulam&mış 
ve ağlıyarak kürsüden inl'l"iştir. 

Gençlik and içti 
Bütün gençlik Büyük Ölünün kudsi 

emanetini sonun:ı kadar canla başla mu
hafaza ve onu başarıdan oaşarıya koş
turarak aziz Atalarının ruhunu şad e
decekler:ne and içmişlerdir. 

Yanya çekili bayrcılt karşısında 
Cümhurrcisliği bayrağının yar ı ya çe

kili bir halde elemli elemli dalgalandı
ğı saray civarında da gelip geçen ve 
bilhassa mekteblerinden çıkan; ağ la -
maktan gözleri şişmiş, yüzleri kızarmış 
çocuk, genç ve yaşlılar da vardı ve 
bayrağa d;kilen gözler yerıiden gözleri 
yaşararak ve hıçkırıklarını saklnmağa 
lüzum görmiyerek göz yaşlarını akıt -
makta devam ediyorlardı. 

Eğlence yerleri kendiliğinden boşandı 
Sinema, tiyatro ve benzeri eğlence 

yerleri derhal kendiHiPnden boşnnmış 
ve bu gibi yerler kapılarını kapamış -
lardır. 

........ A.vruPad·a····ıaess·u·r······· 
Büyük Şe!in ölümü, Türk aleminde 

olduğu gibi bütün Avrupa merkezle -
rinde de samimi ve derin bir tccssürle 
karşılanmıştır. 

Dün öğleden sonra neşriyata b:.şlı -
yan bütün Avrupa radyoları., Atatür
kün ölümü haberini dünyaya yaymış 
ve tercümei halile başardl/Jt eşsiz in -
kıliıbdan uzun uzun bahsetnıişlcrdir. 

Londra radyosu, dün öğleden sonra
ki bütün havadis neşriyatı servislerin
de, ilk yeri Atatürkün ölümü ve hayatı 
bahsine tahsis ederek, Ulu Önderin ya
ratmış olduğu inkılfıbın saflıaia.ı.ıı ay
ı·ı ayrı anlattıktan sonra, bahsı şu su -
retle bitirmi§tir: 

«Atatürkün ölümü ile Türkiye uza
ğı gören eşsiz bir inkı)abcı, dünya ist! 
büyük bir devlet adamını kaybettiler.~ 

Ayni surette Paris, BerJinı Rcma, 
Brüksel; Prag; Bükreş: Belgrad; Sofya 
ve Atina radyolan da elim haberi bil
dirdikten sonra. uzun boylu Atatürkün 
hayat ve ıcraatından bahsı>tmisierdir. 

Berlin radyosunun bildirdiği~e göre, 
dün akşam ki Alman gazeteleri Atatürk 
hakkında sitayişkar yazılarla doludur. 

Ecnebi devlet ve hükumet re:sıeri 

Türk milletinin büyük matemi dolayı~ 
bile 'sefirlerimize taziyet beyan etmış • 
lerdir. 
Fransa Dahiliye Nazınnın makalesi 

Paris 10 (A.A.) - Havas ajansı bil
diriyor; 

Fransa Dahiliye Nazın Alber Sar • 
raut, Paris Soir gazetesinde, Atatürkün 
ölümü dalayısile yazdığı bir mgkalede 
ezcümle diyor ki: 

c:Atatürkün ölümü, herkeste hayran
lık uyandıran, Türkiye için azim bir 
ziyadır. Atatürkün kahranıanhğı ve 
dehası. Türkiyenin istiklalini yaratmış 
ve kalkınmasını başarmıştt. Bu ziya 
Fransa için de çok acıklıdır. Çünkii, A
tatürk, onun sadık ve samimi bir dos • 
tu idi. Bu ziya sulh davası için de çok 

SON POSTA 

Mill.et Meclisi bugün 
toplanarak yeni 

Cümhurreisini seçecek 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

bir komisyon bu hususta bir kanun 
projesi tanzim etmiştir. Hükümet bu 
projeyi Büyük Millet Meclısine ı ak -
dim edecek ve kurulacak muhtelit bir 
~ncümenden geçerek layiha umumi 
heyette görüşülecek ve kanuniyel kes
bedecektir. Kanunda merasirnin B5yük 
Ölüye yaraşır bir şekilde nası: cereyan 
edeceği ve Büyük Şef için ebedi isti -
rahat yeri olarak neresinin tayin edi -
leeeği tasrih olunacaktır. 

Başvekil Ankarada 

Ankara 10 (A.A.) - Başvekil Celal 
Bayar bu akşam saat 23,5 da !stanbul
dan şehrimize dönmüştür. 
Başvekil Celal Bayar istasyonda Rei· 

sicümhur vekili B. M. Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda, Dahiliye Vekili ve 
Parti genel sekreteri Şükrü Kaya, vc
killer, mülki ve askeri er~fm tarafın -
dan karşılanmıştır. 

Kendisini karşılamıya gelen zevat 
ile ayrı ayrı seliımlaştıl<ta'l sonra garın 
kabul salonuna giren Başvekil Celal 
Bayar, burada büyük matemimiz kar -
şısında duydukları teessürün bir ifa -
desi olmak üzere heyet halinde ken -
disini beklemekte olan biiyük ve orta 
elçilerle, ataşemiliterlerin tazıyclerini 

kabul etmiştir. 

Başvekil Celal Bayar, istasyondan 
doğruca B5yük Millet MPclis'ne gele
rek Reisicümhur vekili \'~ Büyük Mil -
]et Meclisi Reisi Abdülha1ik Rendayı 
ziyaret eylemiştir. 

Bu ziyareti müteakib vck;ller heyeti 
B. M. Meclisinde bir içtima akdeyle -
miştir. 

Sefirlerin taziyetleri 

• Ankara 10 (A.A.) - Bugün bi.ıtün 

ecnebi devlet mümessilleri Reisicüm -
hur vekili ve B. M. 1\Teclisı Reisi Ab -
dülhalik Rendayı ziyaret edPrck def -
teri mahsusu imzalamışlaı·dır. 

TaziyeHer 

Ankara 10 (A.A.)- Mcm1eketi
mizdeki bütün ecnebi dedet mümes
silleri Harir'ye Vekili Dr. Rüştü A· • 
rasa, milli matemimize samimi işti -
raklerini bilcl:ren taziyet mektubla
n gönacrmislerdir. 

Resmi tebliğ 

Dünldi ~Phir tabımızda nec;rettiö-i
miz resmi tebliği bugün tekrnr ko
yuyoruz: 

İstanbul 1 O CA.A.) - Türkiye 
Cümhuriyeti hükumetinin resmi teb
E~idir: 
neşredilen son raporu Atatürkün 
n~şredilen son raporu Aatürkün 
dünyaya gözlerini kapadığını bildir
mektedir. 

Bu acı hadise ile Türk vatanı bü
yük yflpıcısını. Türk milleti Ulu Şe
fini, inc;anlık büyük eviadını kaybet
ti. Milletimize içimiz yanarnk bu ta
rife sı~mıyan ziyaından dohyı en de • 

rin taziyetlerimizi sunarız. 

Kederlerimizin tesellisini ancak 
ve ancak onun büyük eserine bağlı
lıkta ve aziz vataıiımızın h·z.metinde 

ararız. Şurasını da herşyden evvel 
beyan etmeliyiz ki ölmez olan onun 
büyük eseri Cümhuriyet Türkiyestdir. 

HtikOmetinız, içinde bulunduğu -
muz bu mühim anda bugüne kadar 
olnuğu gibi dikkatle vazife başında
dır. Müesses olan nizarn ve vaziye -

, ti idame hususunu büyük Türk mil -

Jetinin hükurrıetile tek vücud olarak 
teyid ve temin edeceğine §iibhe yok • 
tur. 

Teşkilatı esasiye kanununun 33 

elimdir. Zira, bu devlet şefi yorulmaz 
bir surette sulhün korunmasına çalış -
ınakta idi. Bu ölüm şahsen beni de fev
kaHide müteellim etnu~tir. Ankarada 
sefir bulunduğum sırada, o zaman is
mi Gazi Mustafa Kemal vlan bu Bü -
yük Adam ile sık sık temnc; imkanını 
bulmu§tum. Aramızda, samimi ve kal
bi bir sevgi hasıl olmuştu. Ona karşı 
hayranlık ve sevgi besliyordum. TUr -
kiyede bulunan bütün dostlarım, 'I'Urk 
milletinin bu büyük matem güniınde 
duyduğum ıztırabın ne kadar derin ol
du~u takdir ederler .• 

İkindtcşrin 11 

Büyük Şef'in son dakikaları 
(BCl§tarafı 1 inci 30!/fadCt.) 

(AtatUrkUn hastalığı müddetince 
yakınında bulunarıların " Son 
Po~ta , ya verd kleri ma:omat] 

Reisicümhur Atatürkün duçar ol -
dukları karaciğer hastalığı normal sey
rini takib ederken 16 birinciteşrin 1938 
tarihine tesadüf eden pazar günü bir
denbire şiddetlenmiştir. Hastahğın bu 
şiddetli anları RiyaseticümPur Umumi 
Katibliğinden tebliğ edilen raporlarla 
halka bildirilmiştir. 
Hastalık hakkındaki ilk rapor şun -

dan ibarettir: 

17 Birinciteşrin 938 
Rlynsf't~cümhur Umumt Katlbll~lnden: 

ı - Relslcümhur Atatürkün sıhhi vnzl
ye•ıcrl hakkında müdavi ve müşavlr tn
bll.llerl tarafından bugün verilen rapor 
1klncl maddededlr. 

2 - ReisicUmhur Atatürkün düçnr ol
dukları karnc\ğer hastah~ı normal seyri
ni takib ederken. 16 blrlnclteşrln 1938 ta
rihine tesadüf eden pazar günü birdenbl
re aşa~ıdakl tirazı göstermiştir: 

A - Saat (14,30) dan C22) ye kadar 
gittikçe artarak devam eden umumt zAt 
Ue birlikte hazmt ve As!ı.bi fı.raz, bu saate 
kadar nnbız d:ıktkada. (116), teneffüs 
(22) ve hnrnrct dereesi C36,5) ldl. 

B - Snat (22) den bu sabah saat (10) o. 
kadar yukarıda Ismi geçen l\raz kısmen 
hnfitlemlş ve nabız dakikada (104), te -
netfüs (20) ve hararet derecesi (37) ol
muştur. 

C- Yapılan muayene ve müşavere ne
ticesinde tesbl~ ve tatbik edilen müdavaı
tan sonra umııml nhvalde hafif bir salah 
gl:riilmekle bern ber vazlyet clddlyetlnt 
muharaz<ı. etmektedir. 

Bir hafta sonra şiddetli fıraz tama -
men zail olmuş ve 23 birindteşrin 1938 
tarihine tesadüf eden pa1.ar günü Ri -
yaseticümhur Umumi Katibliğinin res
mi tebliği ile hastalığın nnrmal seyriııe 
avdet ettiği. günlük teblığ neşrine lü
zum kalmadığı bildirilmişt;r, 

Atatürk kriz. anlarında dalgın yat -
mış, bu zamanlarda yanlarında ya: -
nız doktorlar bulunmuştur . Doktorla -
rm bu hususta vermiş oldukları malu
mata göre karaciğer hastalığı normal 
seyrini takib ederken biroı>nbire şid -
detli arfız gösterebilmektecıir Bu kriz
ler esnasında hasta vücudüuün muka -
vernetine göre hastalığa tahammül gös
termektedir. Atatürk. 16 birinci teşrin 
1938 tarihine tesadüf eden pazar günü 
başlamış olan krize bünyesinin sağlam
lığının yardımilc mukavemet göster -
miş, onu ycnmiştir. Hastaiık norma'ı 

seyrine avdet ctt'kten sonra Atatürk ge
ne eskisi gibi ctrafile konnşrr.akta de
vam etm•ş, icab eden direktifleri ve: -
miştir. Başvekili kabul etmiş, ve Baş
vekilin muhtelif işler etrafır.daki ma -
ruzatını dinlemiş ve kendisine lazım 
gelen direktiileri vermiştir. Bu arada 
vekilleri de kabul eden Atatürk, on -
larla da konuşmuş. izahat almıştır. Bu 
müddet zarfında Atatürk, doktorların 
nıünasib gördüğü yiyeceklerı almış, ga
zeteleri mütalea buyurmu~, tabii ~ekil
de, yanına giren herkesle kcnuşmuştur. 

Büyük Millet Meclisinin teşrinisani 

içtimaında okunacak nutukiarını dikte 
ettiren Atatürk, nutuk ha'l"ırlandıktan 
sonra tekrar okutmuşlar, lcaiJ eden yer
lerini iieğiştirmişler, bu hnsusta yanla
rmda bulunan Başve:kil Celal Bayara 
direktifler vermişlerdir. Bıından sonra 
orduya mesajın yazılmasırıa geçilmiş 

ve mesaj hazırlanırken de >\tatürk bir 
çok direktiflerde bulunmuşlardır. Ta -
mamen hazırlattıktan ı;onr;ı mesajı 

Atatürk tekrar okutmu§lar ve dinle -
mişler, lazım gelen yerlerini değiştir -
mişlerdir. 

Bayram gunu ikinci kriz 
Hal böyle devam ederken Cümhurı

:yet bayramı günü ikinci bir krizin baş
lamakla olduğu müşahede edilmiştir. 

Cümhuriyetin on beşinci yıldönümünü 
kutlulıyan Türk milleti arac;mcia bulun-

iincü maddesi mucibince Büyük Mil
let Meclisi reisi Abdülhalik Renda 
Reislcümhur veknletl vazifesini de -
ruhde etmiş ve ifaya başlam1ştır. 

Gene te~ki!atı ec:asiye kanununun 
34 Ün<'Ü maddesi mucibince Büyük 
Millet Meclisi derhal yeni Reisicüm -
huru intihnb edecektir. 

Tü .. kiyenin en büyük makamına 
te~h.ilfıtı esasiye kanununa göre ge • 
çecek zatın etrafında hükfunetile, 
şanlı ordusile ve bütün kuvvetile 
Tnrk milleti sarsılmaz bir varlık o 
larak toplanacak \'e yükselmesine 

mayı çok arzu eden Atat".irk "o günün 
akşamı saray önünde ve denizde ya -
pılan ntimayişi duymuşlar, ziyad<'sile 
müteessir olmuşlar ve bu teessürlerın • 
den sonradır ki bu ikinci krizin b:ışla
nıış olduğu görülmüştür . 

İkinci, fakat birinciye nisbetle ha -
fif denebilecek bu kriz on i~~i iln on al 
tı saat devam etmiş ve bu müd ct.n 
hitamında hastalık tekrar birine d" ol
duğu gibi normal seyrine avdet elm;ş
tir. Hafif atıatılan bu kriz rcsmı ıeblıi! 
ile neşredilmemiştir. 

Ikinc· kr.zjan sonra 
Her iki krize mukavemet göster~n 

Büyük Dô.hınin vücudü artık çok :vıp

ranmış, kuvvetten düşmüştilr. Duktor -
lar hastayı müteakib bir krızden "ıka
ye için her türlü müdavah yaprr.ışiar 

ve ikinci krizi de atıatmış olnn Ata -
türk tekrar yanlarındakiiel'lı:> konuş -
mağa başlamışlar, ~oktorları ve .Y~n -
larına girip çıkanları scvındırmişlercHr. 
Hastalığın devam eWği müddet z.ır -
fında müdavi ve müşavir '..ııbiblcr her 
gün hastalığın seyri ctrafırda rr.ufas
sal raporlar hazırlamışlar, Ankarayı 

günü gününe haberdar ctmişlerdır. 

Hiç umu;madık bir dakiK l a 
üçUncU kriz 

Son felaketle neticelenen kriz ölüm· 
den kırk sekiz saat evvel h!ç umulma· 
dık dakikada birdenbire başlamış ve 
hemen şiddetlenmiştir. Atstürk kriz:n 
başladığı andan sonra kendılerini kay. 
betmişler ve bir daha konuşamadan 

gözlerini kapamışlardır. Felakctlc ne -
ticelenen son kriz başladıktan sonra 
müdavi ve müşavir doktorların vermiş 
oldukları rapor Ankaraya bildirilmiş 

ve bunun üzerine Başvekil Celal Bayar 
gece yarısı hazırlanan hususi trcnle 
derhal İstanbula gelmiş, krizin devam 
ett'ği müddet zarfında saraydl bulun
muştur. 

Krizin başlaması ani ve şiddetli ol -
muş, bu şiddet kırk sekiz saat dPğiş -
meden devam etmiştir. Mi.ıdavi ve mü
şavir tabibierin Riyaseticiiınhur Umu
mi Katibliği tarafından neşrcd lcn 
tebliğinde halkı birdenbire fazla tces
bÜre garketmemek için h\1 ani ve şid
detli krizin başlangıcı birat hafifletil -
miş, krizın şiddeti ikinci ve üçüncü res
mi tebliğlerde anlatılmıştır. 

Soa dak.kal:cr 
Krizin başladığı dakikadan ~tibaren 

kırk sekiz saat sonrasına, yanı d'in sa
bah saat dokuza kadar Biiyük Şef ya
taklarında sakin ve fakat dalgın bir 
halde yatmışlardır. Müdavı ve müşa -
vir tabibler bu müddet ıarhnda teda
vilerine devam etmişlerdir. Saat do -
kuzu bir, iki, üç ve dört dakika gcçın -
ciye kadar vaziyet değişmenıiştir. Fa -
kat tam saat dokuzu beş geçe A~atür
kün birdenbire dünyaya ebediyen göz
lerini kapadıkları anlaşılmıştıı·. Ölüm 
o kadar sakin olmuştur ki odada bulu -
nan bütün doktorlar bunu fark dahi e
demcmişlerdir. Binaenaleyh 9 u b~ş ge
çe ölümün vaki oldu~u değil, aoktor
ların bunu farkettikleri v~kittir. 

O .. ; um .e·ı sonra ... 
Atatürkün ölümü Başvekil Celfıl Ba

yara haber verilmiş, Ba~vekil Celal Ba
yar derhal bulundukları odadan çıka
rak, Atatürkün yatmakta oldukları o
danın kapısına gelmiştir. Celal Bayar 
rengi sapsarı, gözlerinden akan· yaş -
ları zaptedemiyerek kapıdan içeriye 
ağır ağır girmiş, Büyük olünün ya -
nına yaklaşmış ve diz çökerek başını 
eğmiş, hürmet ve tazim vazHesini yap
tıktan sonra ayağa kalkmı~, gene ar,ır 
ağır yürüyerek kapıdan d•şarıya çık -
mış, doğruca kendisi için hazırlanan 

trene binrnek üzere saraydan çıkarak 

Haydarpaşaya geçmiş, Ankaraya h:ı -
reket etmiştir. 

devarr:. edecektir. 
Bug-ün ayrılığına ağladığım1z Bü

yük Şefimiz Atatürk her vakit Türk 
mıiletine güvendi. Eserlerini bu gü
venle yaptı. İdanıesi esbabını da is
tikmal ederek güvenle büyük mille
timize bıraktı. Ebedi Türk milleti o· 
nun eserlerin! ebediyetle yaşatacak· 
tır. Türk gençliği onun kı,)'metli ve • 
diası olan Türkiye Cümhuriyetinin da
ima kor uyacak ve onun izinde yü
yecektir. 

Kemal Atatürk, Türkiin tarihinde 
ve gönlünde daima yaşıyacaktır. 
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y Şefi n Resim le H aya 
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Kolağası Mustafa Kemal, Paris te Piknrdi manevralannda ecnebi ataşenıiliterlerile. (Yanındaki en 
sevgili dostu Fethi Okyardır) . 

Erlclnıharb yüzbaşısı Mustafa Keınal arkada§larile birlikte 

1\Iusiafa Kemal, Harbi~ talebesi 

Binba.tt Musıafa Kemal, 31 martta lstan· 
bula sevkedilen efrada SelAnik lstu

'JODuncla buıl1ık ,aparkeıı 

l\lustafa Kemal, erkanıbarb 
yüzbaşuı 

Fırka Kumandanı M\ıstaftl 
Kooıal Paşa 

Mustafa Ke:nal Trablusta 

Mustafa Kemal Trablus garbde, Dernede 

)lustafa Kenıal Çanakkalcdo 

Vatanı kurtaran Büyük Kumandalı 'Milli Müca~lede 

Büyük ~fku mandan cebhede 

- ----.... - , ___ ...__ _---.........~-



6 Snyfa SON POSTA 
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.. 

Büyük Kurtan cı MllU Mücadelede cebb.ede bir istira bat daJdlrasmda 

Büyük tsarruzdan evvel Bqkumaııdanın kalıraman ordu yu teftişl 

Milli MUead.e ledc oebhede 

Gazi Bqkwuaıncf;anla, ıa:ıti eebbesl 

ordulan kumandam İsmet Paşa bU· 

yük taarruzdan evvel bh 

resmi reçidde 

İkinciteşrin 1" 

le 

BUy1tk - BalA.U.·, iatercfen sonra ls taniMıla iık gelişinAfe 
Dolmabahçe sara yına rlrlyor 

Atatürk, lstanbula ilk retişin de Ertoğrulun güvertesinde 

Daima halk arasmda yapyan e tsiz inkılibcı bir tedklk: seyahati 
em•smda balkla _ kon~y4:&: 

Atatürk, ppka iDkılibmı ;yap hiı rünlerde Kastamonuda 
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UYU Şefi n Resim le Hayat• 

.... enı Türkiyenın yaratıcısı Millet Meclisi kürsü5üııde 

Büyük Başkumandan, kahraman ordunun manevralarında İsmet lnönü Ue ıörii§iiyw 

Atatürk, e&'le.nce yerlerinde bile çal~ırdı : Büyük Şef İsmet bönü ile 
deniz yarışlanııda 

' -Atatürk, kendlai.Di ziyarete ce leu lraa ~inpbı De bir aracia 

Büyük Şef, balkın derdierini dinliyor 

Atatürk. Gülcemal vapurunda 

Atatürk, Yalovada denizde Büyük Şef, :lstanbula son a:elişlerinden birinde motördo 

Atatürk Baıvekil vo Dahiliye Vekiline clireküf ve.rirkeıa 

1 
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- Türkün kara günii •.. Resimli Makale: Hergüa ---
--···-

Yugoslavyada 
lntihab hazırlıkları 

Yazan: Muhittin Birgen 

V ugoslavyanın çqk kıymetli 
devlet adamı Stoyadinoviç, 

935 de intihab edilmiş olan Skopiçinayı 
c!nğıttı ve önümüzdeki ayın on birinci 
günü için yeni intihabat yapılması kara· 
rını ilan etti. Bugünlerde Yugoslavya ye
ni intihabat için hazırlık yapmakla mef· 

guldür. 
Bay Stoyadinoviç yumuşak elli, sert 

yumruklu, keskin zekalı, demokrat ruh· 
lu, iş başarmasını çok iyi bilir bir devlet 
adamıdır. Kendisine bidayette tübheli, 
sonra gittikçe sağlam ve sadık bir parU
mcnto ekseriyeti temin etmek suretile 
Yugoslavya mukadderatını idare etmeğe 
b&şladığı zamandanberi Yugoslavyayı, 
gab mülayemet, gah şiddet, bazan sıcak 
dostluk, bazan da açık muareze yollarile 
ô kadar iyi idare etti ki, şimdi kendisi 
Için daha müsaid şartlar içinde yeni bir 
intihab yapmak ve etrafına toplıyaca~ı 
dı:ıha kuvvetli bir eksertyetle memlekete 
yeni bir hamle yaptırmak zan,anı geldi~
ni görünce fırsatı elden kaçırmadı. Bu .da 
onun iyi görüşlü ve her şeyi zamanmda 
yc.pmasını bilir bir .devlet adamı oldu-

Dün Türkün AtaH öldü. Kaybettiğimiz sacıeca t)lr §et 
de~ildir, hepim'zin içinden ayrı ayrı birer kalb koptu. 

Göz yaşı bizim için artık bir yeisin ifadesi olmaktan Çlk
mıştır, dün Türkün bayrajı halindeydi. 

Fakat biz bu göz yaşlarında ~tikbal için yeni bir kuvve
tin kaynağını buJacağız. 

Teessür hakkırnızdır. Sarsıla sarsıla ağlıyabiliriz, acıdan 

bitab düşeb•Jiriz, fakat insanm ebediyen kaybetti~J sevgl
lisine kartı en büyük vazifesi hem metin olmak, hem de 
onun yadigar bıraktıjı eseri, gittikçe güzelleştirerek, git-
tikçe kuvvetlendire-rek muhafaza etmektir. Atanm, Ataya 
lAyık çocukları olduğumuzu unutmıyalım. 

funu gösterir. 
Bay Stoyadinoviç, Yugoslavya işlerinf 

~k kanşık ve düşkün bir nmanda eline 
aldı. Sırb - Hırvat mücadeleterinin sev
kettiği bir kral diktatörlü~\l devrinden 
yeni çıkmış, kralını Marsilyada bır sul· 
kasde kurban vermi§ olan 'Yugoslavya, 
dahilde henüz iktısadi buhranı tamam 
yenernemiş bir vaziyette idi. Memleke
tin ekseriyetini ve hükfunetin temelini 
h~şkil eden Sırb kütlesi, çiftçi oldu~ için 
borç içinde idi. EvvelA onu borçtan kur
tarmak istedi ve çok mahiranc bir mali
ye ameliyesile bu işi halledt-.rek Sırb küt
lesini kendisine bağladı. Ondan sonra 
Hırvatlarla meşgul oldu. Onlara 1ert mu
amele etmedi; onların istedikleri feyle- ' 
rin bir çoğunu verdi ve hattA kendi aley
hinde söyledikleri zaman, hiç aldırmadı. 
Birbirini takib eden iyi tedbirlerle bir 
taraftan Sırb köyünU, öte taraftan Hır
\•at sanayiini buhrandan kurtarmaya ça-

1 lıştı. Bütiin bu dahili siyasette akıl ile, 
zekA ile, iyi niyet ve kalble, etrafında bir 
dostluk muhiti yaratırken Htrvatları ho!'!· 
nud etmek için, Sırbistanın S.nod'u ile 

ı:::~ :~,::;:;::~;, ~-H~~ğjj~"bj·;··f;k~;-l ~=:nil :,~:i:;~~~: 
Biri aç/ 

1 
0 

b .. 1 Için bir meşher 

keskin bir mücadeleye girışmekten çe- Tanınmış İngiliz stnema yıldızlarmMn 
kinmedi. Girişti ve mağlub olmadı. Norab Suruburn, bir sabah Londra so· 

* kaklarından birinde gezerken, köşe ba • 
Fakat, Stoyadinoviç asıl kuvvetini, en §ında resim yapan bir halk san'atkArını 

uzak görüşlülüğünü harici siyasette gös- görmüş, durmuş bakmış. Bir foto~raftan 
ter.di. Avrupa da olup bften işlerin mana kendi resmini çizdiğini görmüş, hoşuna 
rını, birçok devlet adamlarından eV\•el gitmiş. San'atkarın yanına yaklaşmış, 
anlamış olan bu başvekil, Yııgoslavyanm crP.sminden yapacağına aslından yap• 
h&rici siyasetini en evvel Fransa inhisarın demiş; ve ressamın ortaya çıkardıAı eser· 
d~n kurtarmaya karar verdi. Fransanın den de ziyadesile memnun kalmıştır. 
Balkan Antantından ve bilhassa Türkiye =============== 
dostluğundan aldığı kuvvetle, Bay Sto
yudinoviç, günün birinde Fransızlara a
ç>kça şunu söyledi: 

- Yugoslavya, bundan böyle, kendi
sine en münasib olan dostlukları in •• hab
da scrbesttir! 

Yugoslavya, asıl bu sözü söylediği gün
dür ki istiklaline kavuşmuş bulunuyor
du 'Fakat, Stoyndinoviç, burada da dur
madı. Bir zaman sonra, Münih konferan
tında Avrupaya yeni bir şekil ve yeni 
bir siyaset sistemi verecek olan devlet
lerin kimler olaca~ını vaktinde s~>zmiş 

bir devlet adamı gibi, Berlin - Roma milı-

Çekoslovakyaya satılması mutad olan 
malları ya Romanya, yahuri da cenubi 
Macaristan ve Avusturya üzerinden gön
derrneğe mecbur olmak yüzünden ihra
catın birdenbire azalması! Çünkü, Çekos
lovakya yüzünden Almanyaya, Macaris
tanın askeri tedbirleri yüzünden de Çe
koslovakyaya mal sev~erlHcmiyor.du. 

Eylul ayında 100 milyon dinarlık daha 
az mal satan Yugoslavyanın. Avrupayı 

altüst etmesi muhtemel bir harb karşı
sında bundan daha büyük bir derdi yok
tu! 

* 

n &f gun . 
1 

Hapishanedeki mahkumlar, kendi 1 

ı 
aralannda konU§tLyorlardı.. Biri: 1 

- Ben bir adamı ı~araladığım için ı 
aç ıene hapi$ yataca§ım! 

Dedi, bir ba§kası: 
- Ben, dedi, ancak on beı gün yatcı-J 

ccığıml c 
- Suçun nedir? i 
- Dört kişi öldürdü:m.. 1 
- Dört kişi öldürdüğün halde on ; 

beı gün hapis ha? 1 
- Evet, on beş gün ıonra... ı 
- Tahliye ml edilecek$ln? 
- Hayır, idam eclileceğiml • 

\._ ................................................ ./ 
· iki ahbab çavuşlar 

.... u köpeıc.le bir Ingiliz olan efendisi, iki 

verine yavaş yava~ yaklaştı ve dcıc;tluklar İşte, Stoyadinoviç yeni tntihabata bu a;>-rılmaz ahbab çavuiturlar. Her yere bir-

llkte giderler. Efendi, gazetesim okuya -

cak olsa, köpek. te sırtma sıçrar ve büyük 

Londrada açılan kadınlar mcşherinde, 
en son moda kadın tuvaJetleri de eöste -
rilınektedir. Resmimiz, dünün ve yarı -
nın tavaletleri hakkında size bir fikir ve
riyor. 

Amerikada haydudların 
tuttukları yeni bir yol 
Amerikada yeni ve caniyane i~ler 

peşinde koşan bir ~ebeke meydana çı • 
karılmıştır. Bu şebeke, gözüne kestir -
diği kurbanıarına türlü türlü vasıta • 
larla hülftl ederek, onlan kandırmak • 
ta, kendilerini yüksek meblAğlara si -
gorta ettirdikten sonra öldürmekte, 
sonra da şebekeye dahil olan doktorla· 
nn verdiği etabit ölüm, vesikalarile 
sigorta kumpanyalannı dolandırmakta 
imiş. 

Irak kralının tayyare merakı 
yaptı. Arada sırada, Yugoslavyanm Fran- hadiselerden sonra karar VE".rdi. Münih 
ı:aya müteveccih radikalleri tarafından konferansı ve neticeleri, ona tuttu~ ha
arkadan hücumlarına uğradı~ zaman da rici siyasetin ne kadar yerınde olduAu-
res çıkar.madı. Gitti~i yolun Yugoslavya nu isbat imkanlarını veren bir muzaffe- bir alakn ile gazeteyi süzer. Irakın genç kralı Gazi, de~etli tay· 
!çin yegane hayırlı yol oldıığuna kanidi. riyet temin ediyordu. Aynı harici siya- yare meraklısıdır. Uçmayı pek sever. 

Daha fazlasını yaptı: Bled konferan- set, Yugoslavyanın iktısadi kalkınmasını Hizmetçilik eden sinema Geçenlerde İngiltereden üç tane tay -
smda Macarlada Yugoslavva arasında da temine imkin vermiş oldn~undan yeni yıldızı ya:re satın almıştır. Bunlar şimdi, Bağ-
biç olmazsa daha dost bir komşuluk tPs\ı: bir intihabdan Yugoslav başvekil~ belki dadda k~ndisinin husust hangannda 
edecek yumuşak. makul v<> dürüst bi:- de iki misli bir kuvvetle çıkacaktı. Ka- Kırk sene evvel, Nevyork operası • bulunmaktadır. Hususi tayyaresi için, 
ı:iyasetin kahra.manı oldu. rarı verdi ve şimdi muzafferiyetinden c- nın en yiiksPk ve şaşaalı yıldızı olarak tercihan bir İngiliz pilotu aramakta, 

Bütün bunları yaptıktan sonra da ı:ok min bir kumandan gibi, yenı intihabın mas. raflarından maada, ayda 80 İngı·llz binlerce kişiyi ayaklarının dibinde sü • 
t&nberi Avrupanın göbeğinde hazırlanan neticelerini bekliyor. Avrupanın bugün- lirası aylık vermek istemektedir. Fa • 
f rt bl d b. b"t" d ı-. ı· ·ı k" b k ıı d rü!deyen Edna Knollys, şimdi bir lok -ı ına, r en ıre, u un e .şe ı ı e pat- u aşve i eri arasın a, ıtend!Sini Sto- kat hiç bir tayyareci, bu vazifeyt ka -
lamış bulunuy"or.du. O zaman Dr. Stoyn- yadinoviç kadar rahat hisseden devlet m:ı ekrr.ek bulabilmek için, ortalık sü- bule yanaşmamaktadır. Sebeb de Irak· 
dinoviç, Sırhistan başvekili sıfatı ile adamı az olsa gerektir! pürmekte, boğaz tokluğuna hizmetçi - ta yaşayan bir ecnebi Için bu paranın 
• b 'lmem içer mi? • piposunu yaktı ve Muhittin Birgen lik etmektedir. az geleceği endişesidir. 
hadiseleri seyretti. Chamberlain, ıayya- ~r~:::::;:=;:::::;:::::;=:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;:::::;:;::;;;;:;:;:;:::::;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;:;:;:§;;;:;~;;:;:;;;;;;:i=;;:;=:;:;;:::===~ 
re ile Berchtesgaden'e koştuğu sırada, 1 
Yugoslavya milleti etrafına göz gezdir- S T E R 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 
ditf zaman şu manzara yı görüyordu · Al
manya dost, İtalya dost, Mac-ari,stan düş
ınan olmaktan çıkmış, bütün Balkanlar 
dost! O tarihte Belgradla Za~eb'in en 
büyük derdiert fU Jdi: Almanyaya ve 

Türkü n binlerce yıllık tarihin de eşi görü1memi~, en b O yük ma temintre 
tamamen kaybetmiş bir sütundur 

BU DAKIKADA AGLA YABILMEK BENIM 

bugün hikmeti vücudünü 

DE HAKKIM 

İk.incifeşrin ll 

Sözün Kısası 

Türk Sanğalı 
Ve biz 

ll!. T•lu 

M emleketimize mahdud bir müd4 

1 det kalmak üzere gelmiş bır ec· 

• nebi olan dostum, beni kolumdan tu .. 
tup, kendi çalışma odasına götürdü . Ora• 
da bir vitrinin (camlı dolabın) önünde 
durduk. 

O, kapısını açtı ve içindeki ufak tefeli 
arasından, bir tanesini aldı. 

- Bakınız! dedi; bu, cİstanbuh muş! 
Anlıyanlar çok nadir bir parça olduğunu 
söylüyorlar .. beş liraya satın aldım .. be-
dava değil mi? 

Mevzuu bahsettiği şey, düz beyaz bir 
aşure testisi idi. Fakat öyle parlak bir 
cilasıJ öyle düzgün ve zarif b !r şekli var· 

ı 
dı ki, nazarlar onun üzerine zavk ilc, haı 
ile konuyordu. 

Bir parça daha çıkardı .. 
- !şte bu da bir cçcşıni bülbül!::. de· 

di Beykozda yapılırmış .. fakat Türkiyede 
bile örneği hemen hemen kalmamış. Bil' 
Yahudinin elinden otuz liraya edindim. 
Hayranım bu pa:rçayal 

Kim bilir hangi eski zanıan rinclintn 
akşam keyfine hizmet etmiş, hangi na~ 
zenin ellerde gezmiş, şeffaf süt rengi ze• 
min üzerine çizilmiş halezunlarile ger• 
çekten bülbülün aşık gözlerini hatırla • 
tan bu rakı sürahisine de benden yüz çeL 
virmiş, uzaklaşmış, kadim bir Aşina gibi 
ııitemle baktım .. 

Dostum bakışıarımdan büsbütün başka 
manalar çıkarıyordu. 

- Bakın! .dedi; siz de sıın'atkArsınız ... 
anlıyorsunuz bu kıymetli §eyleri de na• 
zarlarınız dumanlanıyor. 

Halbuki benim nazarlarımı duman'ı •. 
yan bir artist hazzı değildi Ben yakında 
yabancı bir diyara gidip yerleşecek vti 
belki de bir daha hiç dönmiyecek cvlA -
dının karşısında yüreği kanayan bir ba• 
ha gibi idim. 
Şimdi şu ecnebinin camekamnı süsli • 

yen o nefis parçalar, zengin bir mazi .: 

1 nin mirasından arta kalmış son kırıntı • 
lardı. Ve onlar da elden gidiyorlardı. 
İçim yana yana düşündüm; Bir vakit· 

ler bizde her ev bu nadide e§ya ıle dolu 
idi. Ve o bolluk içerisinde bunları, kıy• 
metlerinh farkında bile olmıyarak, mü• 
reffeh bir ailenin kadir hilmiyen çocuk • 
ları gibi, kırıyor, döküyor yeniliyorduk. 

Gene de öyle iken, sandıklarımız, do "' 
bblarımız bunlarla dolu, duvarlardaki 
bücrelerimiz, kavukluklarınuz bunlarla 
süslü idi. 

Büyük ninelerimizln göz nuru döke • 
rek v:; cu1h getirdikleri, nadirle kunıa§l~ 
azerii.le kılaptan, ibrişim i§lemeli bohça.' 
lar, çevreler, makramalar, çeyizden çe• 
yize intikal eder, ailenin, c;tHalenin, ha• 
nedanm kadmlığını, kıvraklığını, tutum• 
luluğunu, ahlafa isbat eylerdi. 

Bugünkü tezgahların bir daha doku • 
mak ve boyamaktan Aciz olriukları ha .. 
lılar, kilimler, namaz seccadeleri, birer
sun'i Japon bahçesi gibi, kışın dedeleri• 
mizin, ninelerimizin gözlerini oyalardı. 

Her evde fağfur, mürettebatı, Sakson • 
ya, Viyana fabrikalarının bılhassa şark 
için imal ettikleri sahan, kase, şerbet bar
da~ı, B.§ılre testisi, çiçeklik, kahve fin • 
canı düzünelerle bulunurdu. 

Yurdun her köşesinde \şliyen ufacıli 
tezgAhlar meydana çıkardıkları şaheser• 
leri, yazı çekmecesinden, tesbihlerin en• 
vaına, pirinç mangaldan, işkembe fenere 
kadar iç piyasaya dökerlerdl. 

Hattatlar, bazan bir, iki yıida yazıp 
tekmil edebildikleri mushafları, muhtell1 
istiflerde vücude getirdikleri levhaları 
cüz't chediye, mukabilinde, zamanın e
kabirine takdim ederlerdi. 

(Devamı 9 uncu sayfada) 
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ı ı lkinciteşrln 

Filistin meselesi yeni 
bir şekilde hallediliyor 

isviçredeki kantonlar şeklinde, Arablar ve 
Yahudilere mahalli muht&riyetler verilecek 
Kudüs 5 (Hususi muhabirimiz yazı - zamandnnbcri Arab matbuatında bahsi 

Yor:) - Size son zamanlarda yazdığL"ll çok geçen federasyon ve lcor..federasyon 
tnektublarda Filistin meselesinin Arab - sözleri ve Türkiyenin de bu işlerde bir 
larca kabulü mümkün bir hal şekline va- rol oynıyacağı hakkındaki rivayetlcr, yu
racağına dair muhtelif Arab kaynakla - J;:arıdaki şekil dahilinde tceyyüd etmiş 
rından sızan dedikoduları ve haberleri ı bulunuyor. Henüz bu haberler resmen 
kaydettim. Yüksek Komiserin son I on - teeyyüd etmiş değildir. Bununla beraber, 
dra seyahatinden avdct etti~; zamandan- rivayetlerin gayet cid~i olduğunu temin 
beri burada İngiliz mehafıHnden Mzan edebilirim. 
haberler ve bilhassa Yüksek Komise.rlik Konferans toplanıyor 
tnakamınm etrafta yaptı~ elaltı faaliyeti Londra 10 (Hususi) - Filistin davası-
gösteriyor ki, muhtelif tarihlerde size nın balli için toplanacak olan konferansa 
bildirmiş olduğum §eylerin büyük bir kıs- Arab ve Yahudi mümessillerinden baş
ını doğrudur. ka Mısır, Irak, Yemen, Maverai Erdün 

Filhakika, iyi haber alan ve sade ha- ve Suudi Arabistanın mümessilleri de 
her değil, bir takım teklifler karşısınd'l davet edileceklcrdir. 
bulunduğu muhakkak olan Arab meha- Suriye ve Lübnanın konferansta mu
filinden vak.i sızmtılara &öre Londra hü- ruhhasları olmamakla beraber, konfe • 
k1lmeti aşa~daki esaslar dahilinde Filis- ransın meııaisi hakkında kendilerine ma
tin meselesine yeni bir hal tekli vermeği Ilimat verilecektir. 
son günlerde kararlaştırmıt ve bunun Kudüs Müftisi konferansa 
tatbikatma ald teşebbüslere de girişmiş-
tir: i1tirak edemiyecek 

1 - Her ıeyden evvel Filistinde sü • İngiliz hükumeti, Kudüs müftisinin 
k1ln ve asayitin iadesi konferansa iştirakine müs'iade etmiye -

2 -Sekiz Arabdan ve dört Yahudi ilc Cf:ğini bildirmiştir. 
bir hıristiyan Arabdan mUrekkeb olmak Hükumetin bu kararı, Filistin A1:abları 
llzere Filistinde teşril bir meclıs kurmak. arasında büyük bir memnuniyetslzlik u-

3 - İsviçredeki kantonlar şeklinde ge- yandırmıştır. Arablar, konferansa hiç 
rek Arablara, gerek Yahudilere mahalli nıümessil göndermernek niyetindeditler. 
!rı.uhtariyetler vermek. Diğer taraftan müstemlek~t naıırı 
4- Uzun bir müddet için Filistine Ya- Makdonald, büktımetin Filistine mali yar 

SON POSTA 

Çekoslovakyada· 
partilerin vaziyeti 

Prag 10 (A.A.) -Sağ cenah partileri a
rasında bir blok teşkili hususunda siyasi 
rnehafil bedbin gözükmektedir. 

Bu hususta beyan olunduğuna göre, 
blok teşkili hususundaki müzakereler bir 
takım müşkülata uğramıştır. Biliıkis, sol 
re:nah cereyanı kuvvet bulmaktadır. Hu
susilc ki, sosyalist partiler milli bir renk 
almışlardır. 

Yeni hududların çizilmesi iıkabinde ya. 
pılması mukarrer olan reisicümhur inti -
J-ıabatı bir müddet daha tehir olunmuştur. 

]aponla.r 
llerlegorlar 
Şanghay 10 (A.A.) - Çança mıntaka • 

~ında hareket eden Japon kıt'aları, Yo -
çeuya varmıştır. Yoçcu'nun yakında dü
~ece~i pek muhtemeldir. 
Yabancı askeri müşahidler. Çin milli 

otoritelerinin Çangçayı müdafaa ıçin bu 
şehir etrafında asker tahşidatı yaptığı ka
naatindedir. 

Sovyetlerin ya:rdımı 
Tokyo 10 (A.A.) - Domei ajansının 

bildirdiğine göre, Sovyetlerin Mareşal 

Şan-Kay-Şeke yaptıkları yardım fevka • 
Iade geniş1emektedir, Sovyetler son za • 
manlarda Singkiyang tarikilP. 60 askeri 
tayyare, 30 kamyon ve külliyetlı mikdar
da tüfek göndermişlerdir. ~00 pilotu bu
gün Çin ordusunda hizmet etmektedir. 

/ spanyada 
Harh vaziyefi 

hudi muhaceretinl menetmek. dırnda bulunacağını bey;ın etmiştir. Mu-
5 - Önümüzdeki 5-10 sene arasında Fi- maileyh demiştir ki: Barselon 10 (A.A.) - Mill1 müdafa3. 

listin, Irak, Suriye, MaveraY:.işşeriaclan cGeçen seneki kargaşahklar, emniyeti nezareti, düşmanın Segre mıntakasmda
lllürekkeb bir Arab konfederasyonu te • umumiye masarifini son derece arttır - ki bütün taarruzlarının tardediimiş ol -
•isi vazifesini İngiltere hüktlmeti üstüne mak suretne varidatı azaltmıştır. Filistin duğunu bildirmektcdir. Ebre mıntaka -
llacak ve bundan dolayı mes'uliyet ka- büktimetinin bu hale bir çare bulamıya- sında düşman ağır zayiat vermek paha -
bul edecek. cağı bcdihidir. Munzam kredfler şek - sına Siyerra Agila'daki mevzilerini ıs -

6- Bu neticeye vAsıl olmak için Arab linde mali bir yardım içiı:ı -zamanında laha muvaffak olmuştur. 
ll'lcselelerile yakından alAkadar olan in- parlfimentoya bu babda tekliflerde bu - Şark cephesinde cümhuriyetçUer, Nul 
eiltere, Frama, Türkiye, Mısır, Jrak; lunacaktır. mıntakasında tekrar taarruza geçmi~ler-
Suudi Arahistanı arasında il birliği te • Çarpışmalar dir. 
lis etmek. Kudüs 10 (A.A.) - Tulukt"rim yakinin-

Kudüsteki Yüksek Koıniserlik maka - de krun İrta'da asilerle askf'r arasmda vu
ll'lının bu esaslar dahilinde nıuhiti istim- kua gelen bir çarpışmada asilerden 19 
taç etmek ve hazırlık yapmak üzere ta - kişi ölmüştür. Askerler, mukabclei bil
liınat almı~ bulundu~nu muhtelif kny - misil olmak üzere kasabayı tahrib et -
llaklar teyid etmektedir. Bu suretle bir mişlerdir. 

Alm~nyada Yahudilere 
karşı düşmanlık arttı 

Bütün Yahudi ev ve mağazalarının camları kırıldı, 
sinagog,ar yakıldı, binlerce Yahudi te~kif edildi 

Berlin 10 (Hususi) - Paristek! Alman 1 Nürcmbcr.gde S. A. hücum kıt' alan, 
~efa~ethanesi katibi Von Roth'ın b!r Ya- Yahudi evlerine girmiş ve mobilyelerı 
Udı tarafından öldürülmesınden müte - kırmışlardır. 

'~ellid infial büyük bir fiddet kesbetnuş Fraııkfurt .. Am-Mayn'da bütün sina -
\'e Alınanyanın her tarafında Yahudil~ goglar ateşe verilmiştir. Şahıslara hü -
~Yhinde yeni bir hareket baş göstermiş- cum edilmemiş, yalnız emval ve eşya ha

:-ab edilmiştir. Polis, Yahueli eşhası hi -
ınaye cylemektedir. Yahudil~t serbestçe 
gezebilmektedir. 

Delikanlılardan ınürek.keb bir takım 
~up_lar, sabahleyin saat ikiye doğru 
ttrlınin Yahudi matazalannın henüı 

Pek çok mikdarda bulunmakta · olduğu 
:&rb tarafındaki cadde ve mahallelerde 

ola§arak, ellerindeki çekiçlerle mağa a 

~~la:ın camlarını kırımşlardı:r. Maamafih 
övuşme olmamı§ ve zabıta müdahale 

lnecburiyetinde kalmamıştır. 

Kolonyada bir Yahudi sinagogu tahrib 
edilmiştir. 

Achcn'de de bu tarzda had;scler ol
muştur. Viyanada beş bin Yahudi tevkif 
etlilmişti r. 

Ancak, bugün öğledn sonra propagan
da nazırı Dr. Göbels bir emirname neş -
rederek, Yahudi aleyhtarı hareketin dur
durulmasını cmretmiştir. 

Ankara radgo 
Istasyonu 
Pa ri5, 1 O ( A.A.) - Yeni Ankara 

radyo istasyonunun küşadı münasebe· 
tile orada bir konser verdikten sonra 
Parise dönı>n konservatuar piyano pro
fesörlerinden Bayan Magda Tagkiafe
ru, Havas Ajansı rnuharririne yaptığı 
beyanatta, rnezkıir istasyonun küşadın
da konser veJrmek için intihabından 
dolayı fevkalade müftehir olduğunu 
söylemiş ve mezkur istasyonun teknik 
ve rnusiki vasıflan itibarile şimdiye 
kadar gördüğü bütün Avrupa postalan
nın en rnütekamili olduğunu kaydet -
miştir. 

--------------------
Macar kıtaları işgali 

sona erdirdiler 
Budapcşte 10 (A.A.) - Macar kıtaatı

nın çarşamba günü Beregeza'yı işgal et
tikleri ve çarşamba günü Mukas. üngvar 
ve Kassa'ya girerek bu suretle işgali hi
tama erdirmi§ oldukları haber VE'rilmek
tcdir. 
Budapeşte 1- (A.A.) - Yann saat ll 

d~ Macar kıt'nlarının naib amiral Hor
tl'nin kumandasmda Kaşau'ya girişi, bü
tün Macaristanda kutlanacaktır. Kral 
naibi ile birlikte, 400 meb'us da bu tarihi 
uı.E:rasime iştirak eyliyecekti,. 

dolaşmakta ve bilhassa Yahudilere aid 
yiyecek mağazalarını yağma etmektedir. 

Ingilierede yeniden 6000 
tayyara sipariş etti 

L<mdrn 1 O (AA.) - Hava Nazırı 
bugün Avam Karnarasında yaptığı be
yanatta önümUzdeki sene hava büdce
sinin takriben 200 milyon İngiliz lira
sı olacağını, bu miktann geçen sene ise 
128 milyondan ibaret olduğunu bildir· 
miştir. 

Hava nazırının izahatın:ı göre, ilk hat 
tayyare kuvvetleri yüzde 30 artınla
caktır. Yeniden 6000 tayyare sipariş 
edilmiştir. Geçen hazirandanberi 13670 
tnyyared hizm~te alınmış ve 1200 pi
lo~ ve 23 bin tayyareci şimdi talim 
görmekte bulunmuştur. 

Hava ordusu ihtiyatında da terak -
kiler elde edilmiştir. Bugün rasidlerin 
adedi 13 binelir ki, geçen sene nisanı
na nisbctle 6000 fazlalaşmıştır. 

Muntazam hava ordusunun kadrosu 
31 rnarttanber~ 69,500 kişiden 85 bin 
kişiye çıkrnıstır. Bu rakam önümüzde· 
ki sene yüz bini bulacaktır. 

Japonyada kabine 
buhran1 atlattld1 

Tokyo 10 (A.A.) - Milli sP..ferberlik kn
nununun ll inci maddesi hakkında zu -
hur eden noktai nazar ihtilafları dola • 
yısile çıkmasından kurtulan kabine buh· 
ranının önüne geçilmiş ve bunun için bir 
uzlaşma formülünün tedkikine başlanıl
mıştır. 

---------------------
Bulgar kabinesi 

Mecliste ekalliyette kald1 
Sofya 1 O <A.A.) - Parlamentoda 

makine mubayaalan için, hükılmet:çe 
istenilen munzam tahsisat layihasında 
hükfunet hiç beklemediği bir anda iki 
rey farkla ekalliyette kalmıştır. 

Bunun neticesinde kabinede bir de • 
ğişiklik olup olmayacağı henüz belli 
değildir. Kralın derhal Sofyaya dön -
mP.sı bekleniyor. 

Parlamento reisi meclisi bilamüd -
dct tehir etmi§tir. 

Sözün k1sas1: Türk 
sanğat1 ve biz 

(Ba§tarafı 8 inci sayfada) 

Zamanla, hayat şartları a~ırlaştı~ için 
ncdret kesbeden bu nefaisi kısmen yan -
s;ınlar, kısmen de göçler mahvetti. Arta
ı.ını ise- bunu söylemekten sıkılıyorum
y0k pahasına, harice.. evet, harice sat • 
tık, hala da satmaktayızl 

Para, - bari çok ta bir şey olsa! - na -
zarımızda, hatıralarımızdan daha mı kıy
metli olmalıdır? Zarureti anlatım. Fakat 
elimizde bulun.an böyle bir parçayı pa -
raya tebdil etmek zaruretini duyuyorsak, 
bari kendi içimizden olanlara satalım. 

Tck, bu cihan de~er miras yAd iliere 
kaçmasın! 

Zenginlerimiz de bu meselede, IAkayıd
lıkları dolayislle suçludurlar Kaç tanesi 
bir vitrin sahibidir? Kaç tanesinin salo -
nunda, Türk san'atınm ölmez eserlerin -
den nümune bulursunuz? Garb snobiz -
minin doğurduğu sakil, sahte kübik eşya
nın yerine Türk eserlerini ikame edelim! 
Bunlara vereceğimiz para, yurda, ~r -
dun tarihine harcanmış olacaktır! 

E. Talu 

e Iki hatıra, 
Iki acı 

Sayfa 9 

9 yıl evvel, Almanyanın Kolanya şeh· 
rinde bir matbaacılık sergisi açılmı§tı. 

Üç beş gazeteci gidip gönnek hevesine 
kapıldık, gidip gördük. 
Geniş bir saha, yüzlerce pavyon, 20 n

ci asır fenninin son buluşlarından istifa· 
de edilerek yapılmış, işler halde, düzü • 
nelerce makine, çiçek, çimen, bayıak, on 
binlerce seyirci ve tepemizde kızgın bir 
güneş. 

Gece yorgunluktan bitkin, Ren nehri 
kenarında yükselen bir lokantada ye -
mek yemiştik, gece yarısına doğru, arka
daşları bırakarak çıktım, otclime gide -
cektim, otomobil bulmak kabil olmadı, 
yaya yürürüm, dedim, Otel neh\r kıyısın
daydı. 

- Elbette bulurum, diyorum. Fakat 
henüz tanımıya alışmadığım bu şehirde 
clksi bir istikamet tutmuşum Belki bir 
saat, belki daha fazla yünldükten sonra 
bir de baktım ki, şehrin kenarına gel • 
mişim ve sokaklarda tek insan yok. 

Bir köşe başında iki polis, yanlarına 
yanaşıyorum, otelin kartını çıkarıp gös .. 
teriyorum. Gülüyorlar: 

- Aksi tarafa gelmi~iniz, geldi~iniz 

yolu bir daha katederek öbür tarafa gi· 
deceksiniz. 
Sıkı1ıyorum, utanmasam taşların üze .. 

ı·ine oturarak dinleneceğim, fakat bere
ket polislerden biri nöbetini bitirmiş, va
zifesini arkadaşma devretmiş, benım gi • 
deceğim tarafın yolcusu. Yolda§lık ede • 
bileceğiz. 

Konuşuyoruz, Türk olduğumu anlıyor, 
adamda bir memnuniyet nidası: 

- !stanbulu çok iyi bilirim. harb içinde 
tupçu çavuşu olarak altı ay Çanakkalcde 
bulundum .. ve dcrhal ilave edıyor: 

- Talihli bir milletmişsıniz. Mustafa 
Kemal gibi bir şef buldunuz, bakınız b:z 
~:'lan zenci askerlerin çizmelerı altında ya
şıyoruz. 

* Geçen sene İsviçrede ihtiyar bir İngi-
liz gazetecisi ile konuşuyor.Jum. Sırası 

düştü, m~mleketim hakkİnda kendisini 
tenvir etmek istedim. Elinin bır işareti 

ile durdurdu, meğer 25 yıl evvel, gazete
ciliğe girmeden evvel sefaret ataşesi ola
rak İstanbulda bulunmuş, ve geçenlerdo 
de eski hatıralarını tazelemek üzere ts -
tanbula gitmiŞ.,_ oradan Ankaraya kadar 
uzanmış: 

- Aradığıını bulamadım, dedi. Bir a
dam çıkardınız, tarihinizin seyrmi değiş
tirdi. 

* Dün gece Londra radyosunu dinJiyor
dum: 

- Türkiye uzun görüşlü, çok akıllı bir 
şef, dünya da büyük bir devlet adamı kay 
betti, diyordu. 

Dün ve bugün bütün dUnyanın l.ıü • 
yüklü~ü üzerinde Ittifak etUğ; bir kayıp 
karşısındayız, fakat Türkün her vakit 
harikalar yaratmış bir millet olduğunu 
unutmıyalım. Gerçi kayıbımız büyüktür, 
fakat o kayıbı içeride ve dışarıda hisset
tirmemek, onun yolunda yürümek azmi· 
miz de o nisbettedir. 

Yaraınız derin, acımız büyüktür. Dündenberi birbirimizi tesciliye çaİışı· 
yoruz. Dünyanın hayrımlı~ını göz bebeklerinde toplamış büyük bır insan 
kaybettik. O bizim Atamız, babamız her ieyimizdi. Ne Türk ıarihı, ne cihan 

tarihi o yükseklikte bir fevkalbeşer kaydetınedi. Bütün bunlar yerle gök 
arasında düşünen her milletten ve tıer ırktan insanın iman etti~i en samimt 
hakikatlerdir. 

la Gece Yahudilere aid olan evlerin cam
rı kırılını~ır. Payitahtın Yahudi ma -

fllıaları klin bulundu~ mahallelerinin 
llŞlıca caddelerinde ise kırılmamış cam 

~~ktur. Ma~azalardaki mallar altüst e • 
lıniştir. Fakat hırsızlık vak'ası olma -

l'rıı§tır. 

Von Rath'ın cesedi yarın Paristen Ber
Iine getirilecek ve cenaze merasim., doğ
duğu şehir olan Frankfurt-Am-Mayn'da 
yapılacaktır. 

Halk, bütün bu nümayişleri ve hare • 
ketleri sükunetle seyretmektedtr. 

Onun §ahsını ifade etiecek kalem ler ne kadar biçare ise eserini izah ede
cek dimağlar da o kadar perişandır. Bunu itiraf ederken yalnız bir noktada 
benliğimizi aydınlık görE-biliriz. O blze öyle bir vatan emanet etmiştir ki ba· 
har mevsiminin taze gıil bahçelerinden temiz ve bugünkü siyaset dUny3sı-

Beriinde ateşe verilen sinagogların sa
Yısı dokuzdur. MUnihte ise tek bir sina -
:og dahi kalmamlf ve bütün Yahudı dük
t:nları talan edilmiştir. Tekrar Münih
dtİ 60 yaşından aşaAı olan bütün Yahu -
;: tevkif edilmişlerdir. 

ın ir Yahudi bankasının camları kırıl • 
n ış ve dlrekWrü Aufhauser tt"vkif olun-

o
lU§tur. Bu bankanın di~er direktörü ve 
rtağ v-_ 

ın· ı .n.camer ile karısı ise intihar et -
lflerdir. 

Harekat devam ediyo:r 
Berlin 10 (A.A.) - cHavas.: 
Yahudi aleyhtarı hareketlere nihayet 

verilmesine dair Göbbels tarafından ya
pılan davete rağmen, bu harekat gittık
çe şiddetlenmektedir. 

Kur!urstendan da, ellerirıde çekiç, o
dun ve demir çubuklar olduğu halde bir 
gençler kafilesi öğleden evve! Yahud: 
mağazalarında başlanan tahribatı ikmal 
etmekle meşguldür. Nümayişçiler cKah -
rolsun Yahuda. Avazelerile sokaklarda 

Derlinde tahribat 
Berlin 10 (A.A.) - cHavas.: 
Berlindeki havralarm tahrib! hakkında 

yava§ yavaş tafsilAt elde edilmektedir. 
Bu sabah saat beşe doğru gençlerden 

mürckkeb kafileler havralara girerek 
yerlere benzin dökmüşler ve ateşlemiş -
lerdir. 

Sabahleyin tahribden kurtulmuş olan 
Yahudi mağazaları da öğle üzeri tahrib 
olunmuştur. Halk, sokaklarda sevinçle 
bağırarak dola~aktadır. 

nın Majino, Siğfrid, Sinrıapor istihkamlarından kuvvetlidir. O Tiirkün yıkıl
maz ve zaptedilmez bir kalesi halindE: yüreklerimizde yaşadıkça ruhu da 
scvdi~i, medcnt seviyeye eriştirdili milletini mes'ud görerek müsterih ola· 
caktır. 

Aziz ölüyil milletini, vatanını kurtarmak için beyninin fosforunu saçtığı 
Ankaranın yüksek kalesine böme1im. Etrafını ülkenin dört bucağmdan top· 
lıyacağımız çiçeklerle bir cennet yapalım. Onun cehennemden cennet çıka

ran bronz başı o yüksek kaleden yalnız Timurlengin cenk sa'hrasını değil, 
yoktan var kıldığı Türklüğürı açtığı yolda merdane yürüdüğünü de 5eyıcdip 
şad olacaktır. Bür1ıan Cahıd 
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Belediye işleteceği oto üs sefarlerinini 
p anlanm tanzim edecek 

Pazarhks1z satış 
kanununun tatbikati 

Pazarlıksiz satı~ kanununun tatbikatı 

etrafındaki etüdler ilerlemektedir. Ka -
nunun tatbikatı hakkında tam bir fikir 
~lde etmek için kanun mer'iyete girdık -
1~n itibaren iki ay beklemek lazım gele -
ceği kanaatine varılmıştır. İstanbul bele-

o· obüslerin gidip geleceği yollar tesbit olunacak 
modern birer atölye ve ~:ıraj vücude ge·irilecek 

Şehirdeki otobüs servisinin İstanbul ! kikierini ikmal ederek Avrupadan d5n - diyesi bu iki ay içinde etüdlerini tamam
belediyesi tarafından idare edileccğin: müştür. Tarık, garaj ve atöiyeler hak - hyacak, Vekfılete mufassal bii rapor ve
ve bu işe tahsis cdılmek üzere iki sene lundaki tedkiklerini bir t>aporla Vekalc- recektir. 
zarfında iki yüz otobüs sgt•n aJ.ınacağım te bildirecektir. İzmir. Ankara belediyelerinin ve tica
yazmıştık. Yeni otobüs servıslerınin çok İstanbul belediyesi fen heyeti garaj ve ret odalannın Vekalete göndereceği ra -
muntazam olmasına çalışılacaktır. Bu ötölyenin yerini tesbit etmek üzere ted _ porlar tedkik edildikten sonra kanunda 
hususta etüdler yapılmış, Bükreş veBer- k"kl kt d y kı d 1 b" lüzum görülen değişiklikler yapılacaktır. 
li d k

. .. . 
1 

. - . . 
1 

ı er yapma a ır. a n a o <- us sey- . 
n e ı otobus servıs erı gozden geçırı - PazarlıksiZ satış kanunu ticaret alemini 

miştir. riisefcrinin planlan tanzim edilecek, o - ziyadesile memnun etmiştir. Yalnız, ka-
Şehirde işiiyecek otobüsler için mo - tobüslerin gelip gideceği yol!ar tesbit o- nunun tatbikatında daha esaslı surette 

aern birer atölye ve garaj vücude ge - 1unaca~ seyrüseferin rnerkt:zi s•kletinP kc.ntroller yapılması lüzumlu görülmek -
tjrileceği rnalümdur. belediye garaj ve göre garaj ve atölye yeri tPsbit edilerek tedir. Bclediyeler, kontrol işlerini ziyade-
atölycler müdürü Tank bu husustaki ted- inşaata geçilecektir. lcştireceklerdir. 

Ticaret işleri: 
Polonyay.:ı üzüm Te incir 

ihraç edilecek 

Hükfunctimizle Polonya büklımeti 

arasında akdedilmiş ticaret muahedesi 
mucibince, Polonya memleketimizden 
üzi!m, incir almağı kabul etmiş ve bu 
mr:ıhsullerimizin ikişer aylık fasıla ıle 

idhalini tesbit ey1erniŞti Mevsimin 
geçmek üzere bulunması dolayısile 

Polanyanın idhalini kabul ettiği bu 
mahsullerimizin idhal müddetine kadar 
piyasada kalınaniası tabii olduğundan, 
hükumetimiz keyfiyeti Polonyaya bil
dirmiş ve kontenjan dahi1indeki incir 
·ve üziimierin serbestçe idhaline mü -
saade edildiği takdirde daha faydalı 
neticeler istihsal olunacağını bildinniş

tir. Po1onya hükumeti bu teklifimizi 
muvafık görerek dcrhal kabul etmiş -
tir. İncir ve uzum ihracatçılarımız 
Po1onyaya tav;n olunan kontenjan da
bE.ndc serbestçe mal ihraç edebilecek
lerdir. 

Bu hususta İktısad Vekaletinden 
şehrimizdeldi alakada:ıflara rnaıllırn::ıt 
gelmiştir. 

Balıkesirete kurulacak şeker 
fabrikası hakkında 
tedkikler yapılıyor 

Balıkesir civarında kurulacak olan 
yeni şeker fabrikası için tedkiklere 
d~vam edilmektedir. Bu mıntaka köy
lerindeki pancar durumunu tedkik e
acn mütehassıslar, raporlannı ve kro
ki!erini İktısad Vekaletine vermişler
mr. 

lt'abrikanın kurulacağı saha henüz 
kat'ı olarak tesbit edilememiştir. İlk 
tedkiklerden a1man neticeye göre, Ba· 
w~E'sir köylerinde bir dönüm vasati 
olarak üç ton pancar yetiştirebilecek, 
bu cia piyasan•n şimdiki durumuna gö
re otuz lira temin edecektir. Müstah
sil d " ğer mahsullerden dönüm başına 
on beş lira kazanabildiğine nazaran, 
pancar ekimi çok faydalı olabilecek -
tir. 

Yeni tohum ıslah istasyonlan 
açılarak 

Ankara Orman Çiftliğinde nçılım.sı 
takarriir edPn veni tohum ıslah istas -
yonunun !insa;U.ına yakında baŞ!ana
caktır. Bu istasyon Ankarada esas"n 
mevcud istas •onun yeni bir şekilde 
tee~süsü olacaktır. Yeni kurulacak is -
tasyonla beraber Ziraat Vekaleti to -
bum ıslah ve deneme servisi iki mil
yon kilo ıslah edilmiş tohum daintal,i
llecek bir kud:-ete çıkanlnnş olacak -
tır. 

Çiftçiliktc en mühim unsur olan to
humun ıslahı !çin, şimdiye kadar An
kara. Ec:kiŞ€h:r, Adapazan ve Yeşil

kövde tohum 1slas istasyonları bulun
ma~ta idi. Bundan başka Eskişehir -
Cie i:rir deneme istasyonu, Çifteler de 
tohum üretme ciftliği, Antalyada sıcak 
dklim nebatıai-ı istas~nu, Kayseride 
yonca deneme ve yonca tohum temiz -
lcrrıe istasyonu, Erzurumda tohum ıs
tah ve de-neme istasyonu, Örnek ve Ü
retme çiftliği, Ordu, Konya ve Çorum
aa dem•mc tar!alan mevcud bulunmak
tadır. Bu ista~yonlar, çiftlikler ve tar
lalarla tohum ıslah işlerimiz fevkalade 
iyi işler bir hale getirilmektedir. Ye
ni istasyonlar bunu takviye etmekte -
<i ir. 

J olisfe: 

Dükkandan gömlek ç.,lan bir 

sabıkalı yaksl nc'ı 
Kumkapıda oturan .sabık:alılardan Meh -

med, Mahmudpaşa caddesinden geçerken 
tuhafiycci Turnnın dükkfınına birşey al -
mak 1stlyen blı :nüşt.erl sıfatUe glrmt.,. dilk
kdnda bulunanların başka mfışterllerle 
meşgul bulunmnlarından bllistifnde bir göm
lek çalmış, kaçarken yakalannuştır. 

Eir kadını döven a aracı ile 
metresi yakalandı 

Küçükavnsofyada Mehmedpaşal yoku.şun

da oturan Mellha, Unka,panında Teklr.da~ 

Iskelesinde 1 nurnarada oturan araba~ı 

Harndi Uc metresi Samiye tarafından dö -
rlil:lfiğfinü Iddia tmlş, her 1kl suçlu da ynko.
lanm~tır. 

Kahvede poker oynayan 
dört kişi tutuldu 

Cib:ıUde Küçükmustafapaşa caddesinde 
Ahmedln kahvesinde Davud, Hıillm. All ve 
Saffet Ismindeki şahıslar poker oynarlar -
ken, tarassud ed!lmcktc olan k!ıhveye bir -
denbire zabıta memurlan girmiş, otuz üç 
llra, dok..,an sekiz kuruş para ile, pHiko. ve 
saire bulunmuştur. 

Suçlular yakalanmış ve tahkikata başlan
mıştır. 

Kolonya c'erosunu soytm 
hırsız yakalandı 

Dün gece saat 24 raddelerlnde Dlvanyo 
lunca kolonya deposuna anahtar uydur -

Vays1z yük arabalari 
seferden menedilecek 
fstanbulda dört bin iki yüz at araba

sı mevruddur. Evvelce sayısı daha faz
la olan arabalar, kamyon ve kamyonet
Ierin çoğalması üzerine azalmış, daha 
ziyade kenar semtlerde kalarak, bü -
yük caddeleri motörlü seyrüsefer va
sıtnlarına bırakmışlardır. İstanbul Şe
hir Meclisi gi!rültü çıkarınamalan için 
bu arabalann yaylanclırılrnalannı ka
bul etmi~tir. 

Araba!ann yaylandırılrnalan ıçın 

vcr;.len mühlet gelecek ay bitmiş ola
caktır. Bu miihletin hitamında yaylan
dmlmayan arabalar seferden menedi -
lecektir. 

Seyyar satıcılık ve sırtta hammallık 
yasağı başlad ıktan sonra at arabaları -
nın tekrar çoğalmağa yüz tuttuğu gö
rülrnü~se de Belediye araba adedini 
tahdid etmis bulunduğundan araba ça
lıştınnak üzere yapılan müracaatler 
kı:ı.bul t=>di1mcmt>ktedir. -.,-..----..---

Giimrüklerde: 
Yol "U beraberindeki ~~ya 

bakkın-'a bir karar 
mo.k suretne giren sabıkalılardan Agob, bek- Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti dün 
çi tarafından görfilm~. ve suç üstünde ya- ·alakadar1ara yeni bir emir gönderere~ 
kalanmıştır. be · d 1 "dh li · . d yolcu bera rm e ge en ve ı a caız 

Caddeden geçen bır a am olan eşyadan kıymeti yüz liraya kadar 
araba allında kaldı olanların kontenjan rejimi dışında 

Şükrü ~smlnde bir adam, Üsküdarda Do -
bncilar caddestnden geçmekte iken, Vetlı1d memlekete idha1 edilebileceğini. yüz 
oğ1t1 Azizin arabası altında kalarak muhte- liradan yukansı için de merkezd~n 
ut yerıertnden ynralandı~nı iddia etmiştir. müsaade alınması lazım geldiğini bil
Arabacı Aziz hakkında tahkıkata başlan - dirmiştir. 
mıştır. ------,....--

Abdest alan bir adal"ın parMını Bir yankesici yakalandı 
çalan yankesici ~ a · ·alandı Birkaç gün evvel Bedros isminde birının 

Birkaç gün enrel Beyazıd camlinde ap _ 25, Koço 1smlndn blr adamın da 51 Urasını 
dest almakta olan Fettahın 160 lirasını ça- çalıp flrar eden meşhur yankesicilerden 01-

rldH Has:ın, dün zabıta tarafından yaka -lan rne~hur sabıkalılardan Nuri, dün Ikinci 
k 1 t lanmıştır. şube memurları tarafından yn. n anmış ır. .. ........................................................... . 

Albn di~ çalan bir hırsız yakalandı 
B!r milddct evvel Beyo~lunda dl~ doktoru 

Tu:-:ının muayenehanesinden beş tane altın 
dış çalıp kaçan snbıkalılardan Çakır Va -
han yaknlan~tır. 

Bir kadın diğer bir kadını dövdü 
Üsküdarda Bürhanlye mahallesinde Nu -

rib'!y sokn~ında 14 numaralı evde oturan 
Fntma, nynl sokakta oturan Mehmed kızı 

Süreyya tarafından dövilldüğünü Iddia et -
mı,. suçlu kadın ynkalanmıştır. 

Bir tr2mvay bir otornotile çarph 
:!613 numaralı vatman Basrinin 1daresln

nek1 14 numaralı Slrkecl - Edirnekapı tram
vay arabası, dün Fatih~ Maltaçarşı.sı ö -
n ünden geçmekte Iken, Dr. Adil Sefer! n , 2 
numaralı hususl otomobUlne çarpmıştır. H•ı
sus1 araba., ehemmlyetll surette hasara u~
ramış, h!'ıdlse hakkında tahkikata başlan -
mı~tır . 

Milte[errlk: 

Hazin~ye bo,.çlu olanlar hakkında 
takibata başlandı 

Hazineden taksitle mal satın alıp da 
yıllar geçtiği halde borçlarını ödemi
yenler hakkında tahsili emval kanunu 
mucibince .takibata başlanmıştır. on 
kanunla bu gibilerin borçlan 15 sene
lik uzun taksitiere çıkanldığı halde, 
el'an borçlanru ödemiyenierin ellerin
de bulunan mallar yakında tckrnr sa -
daha ucuza satılacak olursa aradaki 
tışa çıkarılacak ve eski satış fiatından 
fark, mallan ilk satın alınış olanlar -
dan tahsil edilecektir. 

ÖLÜM 
Üsküdarın tanınmış ve scvUmlş slınala

rınjnn, Yenicami kayyumbaşılı~ıpdan e -
mekll, Halıcıoğlu tel ve çlvl fabrikası me -
murlarından Kfımll Çevik vefat etmiştır. 

Cenazesi bug!inkü cuma gün~ saat 11,30 
da hanesinden kaldınincak ve Üsküdar Ye
nlcamlinde nam:ızı kılındıktan sonra BUl
billJereslndekl nlle- makberesine defnedl -
lecek tir. 
-r·······································~·············i 

'öbetci eczaneler 
---···--

Bu gece nöbetçi olan eczaneler şun
Jıudır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda (PerteTl, Alemdnrda {Eşref 

Neş'etı, BeyaZJdda (Cemill, Samatynda 
{Rıdvan), Eminönünde (Bensason), E
yübde (Hikmet Atıarnazı, Fenerde (Hü
sameddin), Şehremınınde (Hamdl), Şeh
zadebnşında (İ. Hakkı}, Karagümrük -
te (Fuad), Küçükpazarda <Hull1s1}, Ba
kırköyde (İstepan). 

Beyoflu ciheUndekDer: 
İstıkldl caddesinde (Galatasaray), Tü

nelbaşındıı (Matkoviç), Galatada (İki
yol>. Fındıklıda (Mu.rtata N aH>, Cum
huriyet caddesinde (Kürkçlyan), Kal -
yoncukullu~unda (Zafiropulos), Firuza
ajtada (Ertu~un, Şlşllde {Asım), Be -
şlktaşta <Nail Halld). 

BofazJçl, Kadaköy n Adalaraakfier: 
Üskü.iarda <İskelebaşı,ı; Sanyerde 

(N url), Kadıköyde <Moda, Merkez), B!l
ytıkadada ( Şinası Rıza>, Heybellde Ta
n&f). 

İkinciteşrin 1 l 

lST ANBUL BELEDlYESİNDEN: 
.Belediyece eski senelerde istimlak edi le re k bilfiil yola katılmış veya el kon

muş yerlerden 1500 liraya kadar alacak ları olanlara tediyat yapılacağından a· 

Jacaklıların tarihten itibaren 15 gün z3r fmda müracaat etmeleri ilan olunur. 
(B.) (8248) 

Devlet Demiryolları va limanlırı işletm3si Umum idaresi ilanları 

Devlet demiryollarına alınacak müfettiş muavini 
müsabaka §artları 

Hareket rnüfetti§i yetişme k üzere mU sa baka ile müfetti~ muavini alınacaktır. 
Müsabaka şartları aşağıda yazılıdır. 

1 - 1mtihanda kazananlara 130 lira aylık verilecek ve staj müddetinin hita· 
rıunda rnüfettişliği tasdik edilenlerin aylıklan 151 liraya ibHi~ olunacaktır. 

2 - Müsabaka imtihanlannın yapılac:ı.~ı mahaller, taliblerin adedine göre bi· 
lahare tesbit edilecektir. 

3 - Müfettiş muavini olabilmek için lazım olan evsaf ve vesaik: 
A Türk olmak. 
B - 40 yaşını geçrnemi' olmak. 
C - Mühendis veya yüksek iktisat ve ticaret mektebl, Mülkiye mekteb~, Hu

kuk veya Fen Fakültesi mezunu olmak. 
Ç - İşletme merkezlerinde yapılacak sa~lık muayenesinde faal hizmette ça· 

lışmağa mani bir hali olmamak. 
D - Askerlikte ilişiği b'.llunmamak. 

E - Fransızca, almanca, ingilizce ve italyanca lisanlarından birine vAkıf ol
mak tercih sebebidir. 

Müracaatname ile birlikte ibraz edilecek vesaik: 
A - 1stida ve 6 aded vesika fotografı. 
B - Polisten tasdikil iyi durum ka~ıdı. 
C - Nüfus cüzdanı. 
Ç - Mekteb diploması. 
D - Askerlik vesikası. 
E - Makine ile yazılmış kıs:ı tercümel hal varakası. 
F - Şimdiye kadar başka yerde calışmışsa aldığı bonserviıı ~rneklerl. 

Bu vesikaları eksik olanlar ve m uayyen vakitte müracaat etiniyenler 
müsabaka irntihanına kabul edilmezler. 

4 - Müsabaka imtihanlan 28/11/938 tarihine müsadif Pazartesi günü yapıla· 
caktır. Talibler yazılı vesaikle en nihayet 20/11/938 tarihine kadar Sirkeci 
H&ydarpaşa, İzmir, Ankara, Afyon ve Adana i~letme müdürlüklerine müraca
at etmiş ve sıhhi muayenelerin~ yaptırmış olmalıdırlar. 

5 - Müsabaka imtihanında riyaziye (Ali değil) memleketin iktısadl coğraf
YctSı İktısad Türk ve Türkiye Tarihi um u mf tarih ve coğrafya sorulacak ve bil
diği dile ve rnütekabilen türkçeden tercüme yaptırılacaktır. 

6 - Staj müddeti 12 ay 
1/2/3 ncü sınıf istasyon ve anbarlarda 4 » 

Hasılat servisinde 
Başmüfettişlik kalem.inde 
Müfettiş kursunda ve imtihan 
Müfettiş nezdinde 

2 • 

8 lt 

3 » 

24 ~ 

Doktor ah n acak 
Devlet Demiryolları Umunı ~füdürlüğünden: 

"(8241) 

İşletmelerde münhal bulunan kısım hekirnliklerine, mecburi hizmete tabi ol· 
mıyan ve bu sene askerlik hızmetini bi tirmiş olan gençlerden beş doktor alı· 

nacaktı~ 

Bu doktorlara ayda 177 lıra ücret ve ikametleri için ayrıca lojman verllecek· 
tir. Lojman bulunmıyan yerlerde ev ki rası verilir. Kısımları dahilinde yapa· 
cakları vazife seyahatlerinde aynca har cirah ta alırlar. 

Tali b olanların bir dilekçe ile Ankara da Zat İşleri Müdürlü~ne müracaat et-
meleri ilan olunur. c8242:. 

\ İstanbul Belediyesi İlanları 
• ı 

Senelik muhammen kir~sı 15 lira olan Kasımpaşada Küçükpiyale mahallesi
nin Mekteb sokağında Abdülkadir çavuş rnektebi 939 senesi Mayıs sonuna kadar 
kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulrnu§tur. Şartnamesi Levazını Müdür

lüğünde görülebilir. İstekliler 1 lira 13 kuruşluk ilk teminat makbuz veya rnek· 
tubile beraber 18/11/938 Cuma g-:inü saat 14 buçukta Daimi Encümcnöe bulun 
malıdırlar. (8058) 

Jf..lf-.11-
Scnelik rnuhanunen kiras! 60 lira olan Beykozda Şahinkaya sokağında 2 nu

nıaralı dükkan teslim tarihinden itibaren 939 mayıs sonuna kadar kiraya veril~ 
mek üzere nçık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 

görülebilir. İstekliler 4 lira ?G kuruşluk ilk teminat makbuz veya ınektubile be
raber 28/11/938 Pazartesi günü saat 14,30 da Daimi Encümcnde bulunmalıdır• 
lar. (B.) (8297) 

Muhammen bedeli Teminatı 

Eminönünde Şeyh Mehmed Geylani ma- 80, 12,00 
hallesinin Arpacılar sokağında yeni 43 
numaralı iki katlı etrafı kargir dö~me 
potrel üzeri taras ve çini kaplı içindeki 
tesisat mal sahibine aid dükkan. 
Eminönünde Şeyh Mehrned Geylanl ma- 60. 9,00 

hallesinin Yenicami sokağında yeni 100 
102 nurnaralı üzeri iki katlı odalar altın-
da iki dükkan. 
Yukarıda semti ve muhammen bedelleri yazılı iki enkaz ayrı ayrı pazariılda 

sutılacaktır. Şartnameleri Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler bizalarında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya rnektubile beraber 14/11/938 Pa7.artest günf1 
saat 14 buçukta Daimt Encümende bulun malıdırlar. (B.) (8331) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz çamaşırhanesi için 1800 kilo beyaz ve mutfak için 400 kUO 

yeşilsabun açık eksiitme usulile alınacaktır. 

2 - Muhamrnen bedel 816 ve rnuvakk at teminat 61,20 liradır. 
8- bıalesl 22/11/938 Salı günü saat 10 da Ankarada Rektörlük binasında ınf1~ 

teşekldl komisyon tarafından yapılacak tır. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız Jarl name almak iltiyenler Enstit(l dair• 

MüdtlrlüAfuıe müracaatları. c4700~ · c819b 



Zonguldaktaki maden 
müesseseleri birleşiyor 

Boyabadda iki köylu 
laşla öldürUldU 

Onun arkasmdan daha çok zaman 
ağlayacağlz, fakat bu ölüm yel s veremez 

(Baştarafı 1 md uyfa.da) türk hayatmda Uk ve son defa mağldH 
güçtür. Dün sabah saat dokuzu beş ge- olctu. 'Ölümle k.ar~ı karşıya, pençc 
çe dünyanın en büyük hadiselerinden pençeye bir Türk kahramanına yakı• 

Kömür havzası için kabul olunan tek elden idare 
şekli yeni yıldan itibaren tatbik olunacak 

Zonguldak, (Hususi) - Zonguldakta
ki muhtelif maden müesseselerinin tek 
Idare altında toplanmaları Vekiller He
Yetinin kararına ermiştir. Kömür havza
Gl için kabul olunan bu yeni idare §ekli
nin tatbikine yeni yıldan itibaren başla-

Boyab~d, (Husus1) _ BoyahAda bağ· biri vukua geldl, AtaW:k öldil. Bu şacak brzda uğraştıktan ve boğuştuk
lı Yukan Akpınar köyünde bir cinayet hAdise karşısında ~~de bızler, yani O tan sonra hayır hayır Atatürk maA~ 
olmuştur. Dilsiz o~lu Yakub köyden Büyük Adamın küç~ vatand~lan de- 1(\b olmu~ sayılmaz. Bu ölen BilyUlC 
Şakirin kızJle dil kavgasına başladığı kfl, bütün dilnya mil::ıssöir 

1 
olaca~ ~e İnsan artık hayatın hududlanndan çı· 

bir sırada Şakir gelerek kavgaya mü- heyecandan benim gı s y eyece aoz kıp tarihin ebediyetine geçmiş olan 
dahale etmiş. Fakat bu sırada Şakirln bulrunıyacak. . Türklerin sevgili Atatürkü mağli\b ol· 
ko'llŞUlan Şaltirle bir olup Yakubu la· Şu satırlan yazarken ~laklanm öğ- muş değil, ölümü ile de bize bir misal 
şs. tutmuşlardır. le neşriyatmı dinlemek üzere. ~dyol~- ':ermiştir. Ölüı:ı meleği karşısına gen 

. . nn etrafına toplanm1.1 olan biltün bır Im hayatın degişmez kanununu kel)-t 
A!ılan ~.ş~~an biri Yakuba ısabet milletin hıçkınklarını duyuyor. Bu hıç· disme tebliğ edinceye kadar hastalık

et:miş ve olumune sebeb olmuştur. kınk hengAmesl içinde kendimi ve la kahramanca mücadele eden bu bü· 
Şakirle kardeşi Hasan, :zan altına alın· kendimizi teselli edebilmek ilzere ke· yük Türk kanunt bir emir karşısında 

nacaktır. 
Yeni kabul olunan idare tekline göre 

birleşecek olan ocaklar şunlardır: 
ı - Etibanka aid Gelik, Osma, Kozlu, 

Çaydamar, Kilimli madcnlerı. 
2 - İş Bankasının maden kömürü iş

leri Türk anonim sosyetesine aid: 63, 
T~han~. Kilimli madenleri. 

3 - Gene !ş Bankasının Kozlu kömür 
!şleri Türk anonim şasyetesıne aid: İn
cirharmam, İhsaniye ve Kozlu istismar 
ınıntakasındaki şirkete aid di~er ocaklar. 

Knrar altına alınan birleşmenin şümu
lü sadece bu ocaklara inh\sar edecek O· 

lursa bunu, esasen Havzanın en verimli 
ocaklanna sahib bulunan Etibankla ı, 
Bankasının Havzada iş ber&berliği yap
Inaları suretinde ifade etmek daha doğru 
olacaktır. 

Zonguldak Güntepe klJmilr ocağı 

Malumdur ki; kömür havzasında he
nüz esaslı bir jeolojik tedkikat yapılma
mış oklu~dan Havzanın toprak attı ser
veti için ileri sürülen rakamlar tama
mile nazaridir ve tahminlerden ibarettir. 

mışlardır. lime bulmak imkansızdır. * Diln bu büyük tarih h~disesl her ta· 
Şehrlmize ba~lı Asarcılt kayünde rafta gözyaşları döktürmeye başladığı 

. .. . sırada evvela kimse haberlere inanmak 
bır cinayet olmuştur. Koy heyetı ihti- istemedi. Onun ölmüş olmasını kimse 
yariyesinden Mehrned Dökmedi ile ay- bir türlll kabul edemiyordu. Fakat acı 
ni köyden AU kansı Satı arasında bir hakikat o kadar katı idi ki inanmaktan 
kavga çılanış, Satı kendisine küfür et- başka çare kalmadığı zaman bütün 
tiği için Mehmed, yerden kaptığı bl.r ruhlar derin bir isyan geçirdi ve niha· 
taşı kadının kafasına in~ ve Satı- yet dünyanın en büyük hakikati olan 

. ölüm kar~ısında bütün ba~lar tevek-
yı ~ yere sennıştir. .n külle öne eğildi. Biran içinde bütiln 

Katil yakalanmıştır. takatle.ri tüketen, bütün vicdanlan is· 

.T rabzonda Atatürk 
heykeli 

l Etibankla İş Bankasının haricinde Hav
lada istihsal ve satış bakunından ileri bir 
Yer ~lan diğer bir maden müessesesi de 
İtalyan sermayeli cTürk Kömür Maden
Ieri Anonim Şirketh dir. Bu şirketin 
lnadcn istihsal romtakaları Kozlu ve Bir milyar ile iki milyar ton arasında de· 
leandilli isimleri altında ikiye ayrılmak- ~işen bu nazari rakamlan ve tahminler! 
tadır. Bu iki mıntakadan bilhassa Kan- bir tarafa bıraakrak işlenen ocakların 
dilli imalat sahaları maden ... cevherinin jeolojik planları üzerinde tesbit edilmiş 
ltclorisi ve kalitesi bakımından Havzada olan besabiarı gl>zönünde tutarsak, Eti
dalına husust bir mevki almaktadır. Ge- bank bu cihetten havzanın bütün ocak
tck bu müessesenin ve gerek eşhas elin- lanndan üstün kömür &ervetine malik 
d~ bulunan diğer münferid ocaklarm bulunmaktadır. 

yana sevkeden, bütün gözleri sıcak 
gözya~larile ~lşfren bu inanılmaz ölüm 
eğ~r insanların hayat karşısında mağ· 
lubiyetleri demekse bu Atatürke hiç 
yaraşm1yan birşeydi. Bütün ömründe 
yalnız rnuzafferiyeti ve yalnız galebe
yi düşünmüş ve bunlan daima avucu· 
nun içinde tutmu~ olan d\inya kadar 
kuvvetll bir varlığın ma~lub olması ne 
acıldı ve ne feci bir mağlubiyet olur
du. Atatürk bu rnağlubiyeti kabul et
memek için herşeyi yaptı. O hiç affet· 
miyen gaddar hastalı~a mağl(\b olma
mak için ruhunun bütün kuvvet ve e· 
nerjisUc ölüme karşı koydu. Biz fani· 
lel'i kolayca alıp götürebilecek olan bu 
hastalı1da onun tükenıniyen ruhl kud· 
reti çok uğraştı. Fakat heyhat Ata-

Milli Kahramamn biçbir faniye 
nasib olm1yan hayati 

lirndilik birleşmeden hariç bırakılacak- H d k' bü .. k d ·· 1 ı 
ı nvza a ı yu ma en muessese er -
a~ anlaşılmİaktadır. H h d dl nin kömür istihsal vasıtaları ve mevcud 
.ı:.tibankla § Bankası avza u u arı 

içinde tek müessese halinde birleşirler- tesisleri birbirinin hemen ayni oldu~una 
ken sahib oldukları ocakların toprak altı göre her iki banka arasında s~rmaye nis
eevherine ve ocaklarda mevcud tesisata betinin hesabıanmasının birinet derece
ltıyınet koymak suretne aralarında bir de gözönünde tutulacak nokta herhalde, 
~erınaye nisbcti bulacaklarına şübhe yok- müesseselerin sahib bulundukları toprak 
tur. altı serveti olacaktır. 

(Bqtarafı 2 inci sayfada) 
milletini zulüm ve istibdad altında inle
ten düımana geliyor ... 1 teşrınisani 1922 
de, Büyük Millet Meclisinin bir hamle
~lle 0$111anlı saltanatı devrllip gidiyor. 
Koca bir tarih değişiyor. 

Kırklareli belediye 
Reisi seeimi yapıldı 
I<ırklareli (Hususi) - 2 .nci teşrinin 

birınci günü toplanan yeni belediye 
l'rıe<:lisimiz §ehıi -
l'niz belediye re • 
isHğine vilayet 
daiınt encilmen 
Azası veteriner 
SÜreyya Har -

ınankaya seçil • 
l'lliştir. 

Süreyya Har -
ll"ıankayn memle • 
k.etin itimad ve 
sevgisini kazan • 

trıış bir zat ol • 
trıakıa beraber 
t"tnnhııriyet halk Silrt1Jtltı 
İlattlai gençlik ve Harmankaya 
IJ>or teşkilAtı, Hava kurumu, Kızılay, 
lia!kevi gibi slyast ve içtimat te~kül-
1~rde yıllarca Azalık ve reislik yapmış, 
lnütemadiyen çalışarak muvaffakiyetti 
~ler görmüştür. 

Bursa pamuk ziraati 

Boluda har 20 santim 
Kalınlığını buldu 

İnönü, Sakarya, Dumlupınar gnlibleri, 
(Lozan) da açılan siyasi harb meydanın

Trarnon, (Husus!) - Bundan bir müd- da daha büyük zafer kazanıyorlar. Türk 
det evvel Trabzon belediye meclisince milletinin eski ve yeni dünyanın millet 

Bolu, <Hususf) - Dün sabah saat şehrin Jtlek bir meydanına rekzedilme- ve hükümetlerile ayni safta yaşamak 
dokuzda başlayan yağmur gece saat sine karar verilen Atatürk heykelinin hakkını ibraz etti~ini isbat ediyorlar. 

yinni dörtten soma kara çevirmiş v._e yapılması için bütceye yüz kırk bin lira ~~yet • 
yirmi santim kalınlığında kar yag- tah . t k , tk,.-I 1923 senesi teşrınıevvel ayının 29-30 

sısa onmuş ve san a w.- arunız ara- t (ZO ao) d (Tü. ki c m 
mıştır. .. gecesi tam saa , a r ye u -

Kar, yaprakları henüz dökülıniyen sında mUsabaka yapılmı§tı. Musabakaya huriycti) ilAn ediliyor. Millet Meclisinin 
ağaçlardan bir çoklann;n dallannı kır· i~tirak ed~n es~r~er. ~r~smda jüri heyeti- bu kararı vermesinden tam 1~ . dakik~ 
mış ve telefon hatlamda ehemmiyetli nin kararıle bırıncıli~ı heykeltra~ Ne- sonra (yani saat 20,44 de) (Mu§ır, Gnzı 
hasarat yapmıştır. jadla Ratip Aşirin müşterken yaptıkları Mustafa Kemal), ilk defa olarak (Cum-

Boluda sonbaharın uzun sürmesi ö- maket kazanmıştır. Maket son günlerde hurrelsi) .~a~amına geçiriliyor. 
tedenberi tabit olarak karşılanırdı. Key san'atkArlar tarafından §ehrımize geti- Bitti mı... t k lAhlar 
fiyet bugün fevkalade bir hAdise gibi rilmic:•, valinin daveti üzerine Partide ya- 1 h n kı t b d b 

A • • • • •• • • _ ~ • '$ Hayır .. ası are e un an sonra aş-
telakkı edilıyor. Türldyenın agaç denı- pılan toplantıda aan'atkarlarrmız eserleri ı 0 İnkılA.b inkılAbı takib ediyor. Gazi 
zi olan Boluda Evvelce bir buçuk, iki hakkında izahat vermi§lerdir. İzahatı ;J ;· fa Ke~alin kurdu~ rejim on bes 
liraya güçlillô~ satılan bir araba odu - ··ı akib Tr b için •. L ö- u aarfında Türk mı'lletine yar~ asır~ b ·· ü b k dö t lir k mu e eser a zon muvau.& e sene z 
~n vtluksgu~ ç. uç~ ' ~Al a~a a • rülmüt ve takdir le kabul edilmi§tir. Re- lık bir mesafe katettiriyor, 

r e esı ve ann en evamı . Anafartalar ve DumluplJlar galibinin 
hal~:ı haklı olarak düşündürüyor. ırim maketi göstermektedir. terakki ve teklmül harbleri iktısad, zi-

raat, sanayi, umran sahasında da hergün 
zaferler kazanıyor. 

Bitiyor mu? .• 
Hayır .. bitmiyecek ... Onun rejimini ya

şatmak.. onun, Türk genç1i~ine emanet 
ettiJi Cumhuriyeti, medeniye~ dünyası
nın son merhalesine kadar ulaştırmak .. 
onun hiçbir llll kalbierden çıkmıyacak o
lan manevl varlı~nı azab içinde bırak
mamak için (Atatürk rejimi) nin çalış

mak ve muvaffak olmak cidaU durma· 
dan, dinlenmeden devam edecek ... 

Ziya Şakir --------

Bursa, (Hususi) - Ziraat VekA.letin· 
den alakadar makamlara bildirildiıine 
16re, Bursa vilAyeti gelecek yıldan iti

har~n Akala pamu~ mıntakasma alına
Caktır. Bu takdirde (pamuk kanunu) mu-
Cibince; her çeşid açık ko2'.aıı pamukıa- Trakyada nalband kursu 
l'ın ziraati yasak edilerek, nıünhasıran Edirne (Hususl) - İstanbulda Seli -
«\kala cinsi ekilecektir. mJ yede kurs görmekte olan Trakya nal-

Yüksek kalitede verimli bir pamuk bandlan bu ay için~ §ahadetnameleri -
Clnsı olan Altalanın vilfıyetimizdcı yayıl· ni alacaklan için köylerde sıra bekllyen 
~· pamuk ziraatimiz için çok hayırlı dördündl çup bu ay aonuna doAru İs -
~aktır. tanbula eönderllecektir. 

b Şiındiden tohum ihtiyacının tesbitine T kattan yazılıyor: Yeni ~apılan belediye reitlik aeç:tmtnde Tokat YetiJ.ır- Bunlarm yatı ve yiyecek masrafian 
'Vlannııştır thtlya,. belll olduktan son- 0 

• T ...4 ....... ~ n.. 1 ......... Ziraat Vek!letinden, aileleri lle kendi 
ta ıa · ., . mak gazatesi neş:riyat direktörü Dr. Remzi opçam , ..... ~ ""' rey e ~ • b h hk1 d u umS MM ttiflik ta-
ı.~ ıun gelen tohumluAu Zıraat V(·kl- lile .eçilmittir. Resim Tokat belteliye aza1armı,.. belediye rellllWm.IS Top- :tıM: ~W:,. · - e 

l tenıın ederek köylüye da}ıtacaktır. camı aöstmi.Yar. 

-

kairnanuş olsaydı kendisini teslim et • 
mezdl. Kanun.. Kanun. Buna karşt 
muhalefet edilmezdi. Gözlerini kapadJ 
ve teslim oldu. Evet Atatürk hastalı~ 
mağluh olmadı, kendisini mağlubiyefl 
demek olan bir ölümün pençesine tes
lim etmedi; sadece kanuna Itaat ettt' 
Kahranıanca ya§ayan ve her şeyle kaıi· 
ramanca dövüştükten sonra kahraman• 
lar gibi ölen bu en büyük Türkün ma.· 
nev! varlığı huzurunda hürmet ve +es· 
limiyetle baş1anmızı eğelim, onu içi .. 
mizin en derin köşesinde bütün yaptı
~ ve yarattı~ı şeylerle birlikte hatır
ıayarak ona kendimizde ve kendimizi 
onda görelim. O, Türk mllletinin şah· 
lanmış imanı. kınlmaz iradesi ve tü· 
kenmez enerjisi idL O, bizim içimizde 
çıkmıştı, gene bizim içimize girdi. 
Atatürk öldü. Arkasıından ağ'lanz ve 
çok zaman ağlayaca~ız. Fakat bu ölüm 
bize yeis veremez Çünkü ne o bizden 
başka bir şeyd:, ne de biz ondan ayrı 
olduk. Vatandaşlarım ağlamasınlar Aw 
tatürk öimedl. Atatürk tekrar millet 

arasına kanşh. Atatürk bizim her n~ 
fcsimizde yaş1yor ve bizim kalbimidn 
her darbesinde Atatürkün kalbi hAlA 
çarpıyor, hdla hAla, ve ebediyete ka .. 
dar. Muhiddin Birgen 

Kocaetinde köy eğitmenleri 
çoğaltllt)·or 

İzmit, (Hususl) - Arifiyede yapılan 
eğitmen kursu binasının inşaatı sona er
miştir. Bunun, birkaç gün içinde mera
sirole küşadı yapılacaktır. 

Yeni bina, tam bir e!{itmen okuludun 
İçinde lüzumlu her türlü konfor ve tesi
sat mevcuddur. 

Kocaeli vilayeti, köy kalkınmasına ge4 

niş bir önem vermektedir. Bu davanın 
tahakkuku peşinde ileri ve güzel adım· 
lctr atılmı~tır. 5 senelik plfın-ı göre, her 
köyde, göze çarpan varlıklar vücud bul .. 
maktadır. Köy meydanları, sağlık işleri, 
belaların köy ortasından kaldırılması, bol 
ışıklı köy evlerinin yapılması, köy oku
ma, yatma, misafir odaları gibi ..• 

Köye eğitmenler de girince, manzara 
pek başka olmaktadır. Bugün Izuıitin 100 
köyünde 100 eğitmen ve 100 e~ıtmen o
kulu vardır. E~itınen okulu ders devre
sine, her sene devam edecek ve bütün İz· 
mit köyleri birer e!{itmeı'l okuluna ve eltft 
mene kavuşuncıya kadar kurs açık bu· 
lunacaktır. 

Bundan sonra da köy mualli.m mekte .. 
bl olacak olan binada, münhasıran zekl 
köylü çocuklar yeti~tirilecektir. 

Halk ne diyor 1 
(BQ.§ tarafı 3 üncü sayfada) 

mıt, tenelfüste a~ıamayan arkadaşımı• 
yoktu. Hocalarımmn tesellllerl fayda ver
miyordu. Hiçbirimiz derse girmek lsteml
yorduk. SokaRa çıktı~ımız zaman berite
sin gözlerini yaşlı buldum. Bu beni daha 
çok üzdü. Onu nekadar çok seviyorduk. 
Atatürkfı hiç unutmıyacagız. O, daima 
b!zlm babamız olarak knlacakl 
e Salim Barndi Rrdat (16 nıart cad

desı, emekli mualllml: 
- Bu tıP.bah kahveye çıkmadım. Mü -

vezzller 1klncl tabı diye ba~ırıyorlardı 
Oün1er1 şaşırmışım, !\Vln ll 1 zannedlyor
dum. Piyango tçtn tkinet tabı yapıldı san
dım Sonra karşıkl komşu at;Iayarnk: 

- Atatürk ölmüş! 
Deyince §a~ırdım. Fakat inanma -

dım. Gene çıkanlan uydurma pyiaJqr
dır decUm. Fakat dışarı çıkıp da gazec
lerde bu mQdh~ haberi okuyunca bey -
nlmden TUrulmu~a döfıdüm. Varlı~ımı -
1!1, sa~lıRımm kendts1ne medyun bulun • 
du~umuz bu eşsiz truıanın öiQmll kariJı -
aında tendl yaJQyiŞtmdan utandım. Tüı1l 
mınetl bütün tarihi boyunl!a bu derece 
btıytlk b1r açı IOrmtmlttlr ve aörmlyecek
Ur. 



t2 Sayfa 

[ Hadiseler Karşısında 1 

ATATORK 
- Baba neye ağlıyorsun? 
Birbiri ardma k~ç kere okuduğumu 

bilmediğim gazetemi dizierime bırak -

tım: 

- Baba, neye ağlıyorsun? 

Üç yaşındaki çocuğum, masum göz
lerını; yaşlı gözlerime dikmiş cevabı

mı bekliyordu: 

- Atatürk öldiı. 
Küçük dimağının büyük bir cehdle 

bir karar vereceğini yüzünün deği~ 

sinden anlam1ştım. 

Odanın duvarlarına baktı, bana bak
tı, dizierime bıraktığım gazeteme bak

tı: 

- Ağlama baba, Atatürk ölmedi. 
Di.işünmeden söylüyordu amma, bel

ki de doğruydu. 

'-Atatürk ölmedi mi? 
Ben de onun baktığı gibi baktım. O

damın duvarlarındaki İstiklal Müca • 

delesine aid birkaç resim, on beş yılın 
büyük eserlerinden bir iki tanesini 
gösteren tablolar, önümde duran gaze-
temin harfleri, dili, portmantoda asılı 
duran şapkarn, S{ kaktan geçen kadın, 
hür rnemlekf'tte hür doğan çocuğum, 
benim cumhuriyete karşı imanla dolu 
göğsüm ... Bütün bunlar onun eserleri. 

* 
Yoktan varlık yaratan büyük insa· 

nın başarıcı, kurucu kudreti ile mey
dana gE>lmiş yapınm en küçük çivisin
de bile onun ruhu var. O bir müessir

di. Biz ve bizden sonra geleeelder o· 
nun eserleriyiz. Onun eserleri yaşadık· 
ça, o da yaşayacaktır. · ı 

Tekrar çocuğuma baktım: 
- Baba Atatürk ölmedi. 

Cevab verdim: 
- Hakkın var oğlum, Atatürk öl -

me=di ve ölmez. 
İSMET HULUSİ 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Londrada 15 bin polis vardır 
İngilterede ve 

Gal'de 56303, 
İskoçyuda da 
65 12 polis var • 
tlLT. En büyük 
polis ınıntakası 
Londradadır. Bu· 
rada 19,384 em -
n:iye~ memuru 
buJunuyor, bun
lardan 1 S,644 ü 
polıs kadrosur.dadır. 

• 
Sesli sinemanm geç:ı d gi 

safhal ar 

Solaklık bir noksan degildir 
Solak insanların 

sol eı ile iş yapma
ları veya sol ayak
larını sa~larındnn 

fazlıı kullanmaları 

bir kusur değildir. 
Fenni tedkikler, bu halin dima~a ald teş
rihi bir netice olduğunu göstermiştir. Bu 

sc:beble solak kimselerin bu itiyadlarını 
ıslah etmeye çalışmamak lazım geliyor. 
Bu takdirde asıl o zaman solak kimse 
için dun bir mevkie düşmek tehlikesi 
meydana geliyor. 

* Gözle bir fotograf camının farkı 
Sesli sinemanın icadı ve taammümü Tnhii halde ve 

yorgun olmıyan -~ zamanını hepimiz biliriz. Flalbuki, bi· bir göz, düz arazi-
zim tayin edE>ceğ'miz seneler hiç de de 27 kilometrcde 
dowru olmıyacaktır. Sesli sinema, ta - bulunnn bir mu
ammümiinden çok evvel icad edilmi~- mun ziyasını göre
ti. Bu Uırz sinemanın icadı sessiz film bilir. Bir fotograf 

• w camı ise 10 bin 
yapanların zararlarını mucıb olacagı k'l t d b 
muhakkakh. Bunu bilen bütün sinema· 
cılar bir birlil{ yaparak ihtiraı satın 

. aldılar ve bu ihtiraı ortaya koymama-

yı karadaştırd!lar. 

Fakat bir müddet sonra iflas halin
de bulunan bir film l"UUnpanyası, vazi· 
yetini kurtarmak maksadile sesli film 

yapmaya başladı. 

Bu ku."llpanyanın sesli film yapması, 
diğerleri arasındaki anlaşmayı da boz· 
mu~ oldu. Hep birden sessiz filmi bı -
rakıp, sesli film yapmaya baş1.adılar. 
Birçok kumpanyalar sesli film yüzün
den az zamanda büyük bir servet ka· 

zandıkları ha!de, iflastan kurtulmak i· 
çin sesli filmi ilk yapan kumpanya ge· 

ne iflas etti. 

ı ome re e ulu-
nan bir mumun ziyasını zaptedebilir. 

* Koyunlar nas1l yüzerler? 

. "'-.. \ \ 1 1// /_; 

"" - .... 

Koyunlarm yüzdüğimü bilir misi -
niz? .. Bir koyunun her nekadar su ile 
başı hoş değilse de ,mükemmel surette 
yüzdüğü muhakkaktır. Bilhassa ön a
yakları yüzme hareketlerinde çok mü
him bir rol ovnar. 

" .............................................................................................................................. 

Saat durdu 
Matbaadan çıkıyorum, gö.rim· 

de y&ş, elimde henüz tevzi edilmi· 
yen gazetelerden bir nüsha .. 

Kapının önünde genç bir kadın, 
yanında iki minimini yavru. Beni 
durduruyor, bir pannağı binanm 

balkonundan yarıya indirilen bal· 
konıia, sontyor: 

- Felaket tahakkuk etti mi? 

Gazeteyi uzatıyorum, bir göz nh· 

~·or, b!.f hı~kınk duyuyorum: 

- Allahım sana bir can lazıİnsa 
benimkini alsaydın da onunkini bı· 

raksaydın! 

Ve kulaklarımdan hiç çıkınıyacak 

' r çocuk sesi: 

- Gazi Baba mı öldü anne?. 

* 
Bir hıçkırık, 
Yatağa atılan bir vücud, 

Hizla yere çöken iki diz. 
Sonra birisi ayaklarının ucuna ba

sarak masaya doğru koşuyor, üze .. 
rinde duran saati alıyor, camını taz
yik ederek yelkovanı hareketten a
lıkoyuyor. 

Artık .. saat dunnuştur. 
Gün doğacak, ay çıkacak, dünya 

dönecek, fakat bu matemli ev ıçın 
§imdi vakit mefhumu ortadan kalk· 
mıştır. 

18 milyon TUrk diln müşterek 
sevgilisini kaybetti. 

Gönül ~leri durm~tur. 
... 1'-r..E .... t-z-s 

SON POSTa 

~ı 
Bluz modeller 

Sade bir jile. Kesik yel'lerine geçiri
len büzgüler korsajına iyi bir bolluk ve· 
riyor. Başka renkten yakası, kol kapak
ları güzeldir. 

Bu, ince vücudlere yaraş:ıcak değişik 
bir blozdur. Arkada iki önde dört pli yep
yeni bir siluet yaratıyor. Bu başkalık çok 
hoşa gidebilir, yalnız şişman göstermesi 
tehlikesi vardır. Dolgun vücudlü iseniz 
pek heves etmeyiniz. 

Yemek bahsi: 

Uskumru dolmasi . 
Uskumru balıkları pek taze ve diri ise 

bir gece durdurmalı. Üst kulakları ara
sından parmak sokup iç kulaklarile bar
saklarını çekmeli. Fakat ç.cnesi altından 
k.ırnının üstüne bağlı olan iplik gibi §ey
leri koparmalı, baştan kuyruğa ve kuy
ruktan bn§n doğru parmaklar arasında 
bastıruak iyic~ yumuşatıp etleri çıkar
malı. Ba~ ve kuyruk tarafından kılçığı 

kırarak çekip almalı, balıkları paralama
dan içlerinde kalan fazla etleri boşalt

malı. 
Orta boydan her balık için birer hesa

bile lüzumu kadar soğan soynp gayet in
ce doğrıyarak bol zeytinyağında sara
rıncıya kadar çevirdikten sonra balık

lardan çıkan eti yıkayıp kefgirden süz
meli, fıstık, kuş üzümü, bahar, tarçın vco 
biraz dövülmÜJ karanfil, yetecek kadar 
tuz koyduktan sonra kar.ıştıraıak kavrul
muş soğanın üstüne koyup içini doldur
malı, kulaklarını da kapayıp üstüne ba
harat, tuz sürdükum sonra unda yuvar
lamalı. Çok alevii ateşte kızgın zeytin
yağına üçer, dörder tane koyup her tara
fını nar gibi kızartmalı. Kefgirle çıkar
malı, yağını süzüp s~yunca tabağa istif 
etmcli, üstüne dövülmii4 tarçın serpmeli. 

İkinciteşrin ll 

Mehmed Ali Pş. ham davasi 
evkaf lehine neticelendi 

Karar temyizce tasdik edildiğjnden kısmen harab bir 
hale gelmiş olan hanın tamirine yakında başlanacak 

Bir müddet evvel Karaköydeki Meh -
med Ali paşa hanının aidiyeti hakkında 
evkaf ile hazine arasında bir ihtilal çık
mıştı. 

Bu ihtilaf her iki daire arasında h:ılle
dilemediğinden mahkemeye intikal et -
.rnek ve her iki taraf vekilleri tarafından 
hanın aidiyeti hakkında bir çok vesaik 
ibraz ve deliller serdedildikten sonra ni
ha.yct asliye beşinci hukuk mahkemesin
de rüyet edilen bu dava hazine alt!yhin
ac neticelenmişti. 

Hazine vekilieri kararı temyiz etmi~

lcrdir. Karar temyiz hukuk dairesince 
tedkik edildikten sonra tasdik edilm.iş 

ve bir kaç gün evvel asliye beşinci hu -
kuk mahkemesine tebliğ e<i•lmiştir. 

Mabkemei temyizce kararın tasdiki ü -
zerine hüküm kesbi kat'iyet etmiş ol -
duğundan Karaköyde post.ahane binası 

arkasında Mehmed Ali Paşa ham na -
ınile maruf bu han Evkafa aid olarak 
kalmıştır. 

Uzun müddettenberi bakımsız kaldı -
ğından kısmen harab bir halde bulunan 
han evkaf idaresince tamir edilecektir. 

Kendis:ne açı'ınıyan kapıyı 
kıran koca 

Dün altıncı hukuk mahkemesinde en-

Trakya göçmenlerine buğday 
dag1tıhyor 

Edirne (Hususi) - Bu sene memle· 
ketimize gelen yeni göçmenlere ye • 
me~dik buğday tevziine başlanmak ü -
zeredir. Bunlara ayrıca tohumluk buğ· 
day da tevzi olun&caktır. 

Göçmenlerin tohumlukları Lüle • 
burgaz devlet işletınesi çiftliğinde ilaç
lanmış olarak verilecektir. Bundan baş 
ka çift hayvanı da verilmesi mukar -
rer bulunmuştur. 

Enez civarındaki geniş arazisi bu • 
lunan Çiftlikkoruda yeni bir göçmen 
köyüniin tesisi de düşünülmektedir. 

LUleburgazın kurtuluş bayramı 
Lüleburgaz (Hususi) - Lülebur -

galln ebedi kurtuluşunun on sekizinci 
yıldönfımü büyük bir törenle tes'id e
dildi. Bu münasebetle kasaba çok neş
eli ve heyecanh bir bayram günü ya -

şadı. Yapılan te!ahürat ve merasime 
kasaba ile civar köylerden gelen bin -
ler~e halk iştirak etmiş ve coşkun te

zahürat yapılmıştır. 

lpsalada belediye reisi seçimi 
İpsala (Hususi) - Bu seneki bele • 

diye seçimi neticesinde belediye reis -
liğine gene Ahmed Koru seçilmiştir. 

Ahmed Koru hayatını memleketin 
imarına hasretmiş, çalışkan •ve tanın -
mış bir, vatan evladıdır. Mumaileyhin 
ilk işlerinden birisi kasabamızı plan -
laşt:rmakla su işlerini tamamlaması -
dır. 

teresan bir boşanma davasının muhake • 
m esine devam edilmiştir. Davacı yerin· 
de Beyhan adında gen_ç bir kadın; 

duvalı mevkiinde de Hüseyin adında 

hiri var. Hemen her boşanma davasında 
olduğu gibi bunda da şiddetlı geçi.msizlik. 
fE:>na muamele sebebleri yer almıştır. Yal· 
nız bunun bir ayrıhğı var: Koca, alabil
diğine coşkun. Yerinde duramadan mü • 
temadiyen kalkıp oturuyor, .söze kanşı -
yor ve sık sık hakimin müdahalesini da• 
vet ediyor. 

• Kendisine açıımıyan kapıyı kırarak e 
vinden içeriye girdiği şahidlerin dilile an-
laşılan bu asabi koca, bir aralık phidler· 
den birine hitaben cBehey, boyu bosu 
devrilesi. .. » diye çatacak oldu, dava sı

rasında geçen sözlere göre bir sanator -
yomda çalıştığını söy li yen bu zata karşı 
hakim, yeni bir ihtarda bulunma~a mec
bur oldu: cŞahidlerin sözleri kesilmez, 
oıılara tecavüz edilmez. Şimdi seni dışa
rıya çıkarırım. Şahidiere çntacak yerde, 
çalıştığın hastaneden biraz müsekkin al
ınab idin!:. demek ıztırannda kaldı ve bu 
coşkun hava içinde ça~anan dava, diğer 
şahidierin dinlenmesi için başka bır gü
ne bırakıldı. 

Kaşta ~tma mücadelesi bir 
türlü yapllam1yor 

Kaş, (Hususi) - Burada sıtma esas•ı 
bir mücadeleyi icab ettirecek vaziyette 
olduğu için Kaşta sıtm:ı mücadele teşki
Hitı kurulmuştu, fakat henüz sıtma lle 
hakiki bir mücadele yapılamamıştır. 

Teşkilatımızın faaliyeti~ Ov.agclemişte

ki bataklık üzerinde açılan kanalların bit 
ktsım suların akıtılmasında görülmekte
dir. Halk arasında sıtma., eski faalıyetile 
dolaşmaktadır. Mücade!e daıresinin ~e
nelerdenberi doktorsuz bırakılması. bu 
teşkilatın sıtma ile bihakkı:ı mücadele' 
sini geriye vurmakta ve istenilen netice 
elde edilememektedir. 

Kaş - Elmah şosesi işlemege 
açıldl 

Kaş, (Hususi) - Kaş ile Elmab arn
sındaki şose, işlerneğe açılmıştır. 600 yıl-
dır ve belki dünya yaratılalı yoldan 
mnhrum, cenubi Anadolunun çatısı olan 
yüksek Toros silsilelerinın çevirdi~ı ve 
hücra bir köşe haline getırdiği Kq, Cunı· 
huriyet devrinde iç Anadoluya yolla bag
lanmış ve artık hücra bL.· köşe olmaktan 
çıkmıştır. 

İlk otomobilin girişi, halkın coşkun te
zahüratile karşılanmış v~ sevınç izhar 
edilmiştir. 

lzmit Halkevi musamaresi 
İzmit Halkevi evvelki akşam, NecatibeY 

okalu müsamere salonunda Müsahlbzade
niıı (Balaban> Isimli piyesini büyük bir mu
va ffaklyetıe temsil etmiş, gençler . \lOt al -
kı§lsnmışlardır. Müsamere pet taıabalık 
olmuştur. 

Karabük fabrikalarinin ald1ğ1 son şekil 

Karabükteki demir ve çelik •nbrlkalarnnızın in§aab her gün · btraı daha Uerlemektedir. Resimler fab..l"ikaJ.arımuın 
bugünldl vaziyeUerini &österiy~ 

• 
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lik Türk kadın cas u su 
Yazan: Ziya Şaldr 

Isiihbaratta ilk vazifem 
DUnkU ktsmın hUIAsas1 

l{ornanın kahramanı Melek Hanım asil 
aile kadınıdır. Kocası Çannkkalede 
edilmiş, babası da ortak olduğu bir 

dolandıncıllğına uğnyarak if· 
etmi§ ve felce uğramt§tır. Bu yüzden 

Hanım o zaman Osmanlı devleti 
harb halinde bulunan bir ecncbi dev
karşı büyük bir kin ve intikam 1ıissi 

• Nihayet günlerce dtl§ünüp 
tan sonra mücadeleye karar veri

Enver Paşaya gidiyOT, düşünederini 
···u''-'-'""M", Enver PQ.§cı da onu uzun boylu 

geçirdikten ıonra yat•crini ça
, kendisini (K ... ) beye gönderiyor. 
llanım bir paravanın arkasında 

. Nihayet eK_,., bey kendisini 
~!l§ırtıyor. 

(Boman denm ediyor) 

~ 

d llaravaru do1aştıın. Odanın ortasın -
da, yaverin kar~ısında, elleri arkasın· 
~· irice vücudü dimdik duran, müte -
bi S.Sim çehre1i, tatlı ve merd bakışlı 

r miralay il~ karşılaştım. 
Yaverin vazifesi; bitmişti. 
Şarrrk .. bir mahmuz sesi. Keskin bir 

seıam .. yaver, çıkıp gitti. Paravanın 
~tl:asındaki kapının, hafif bir gıcırtı ile 
apandı~ı i~itildi. 
ll- Nihai henım .. sizsiniz, değil mı?. 

Uyurunuz. Şöyle oturunuz. 
tu Miralay, yaz.ihanesinin önündeki kol
tı &u göstennişti. Ben; ince bir hesab 
•e. tam pencerenin karşısına konul -
lİ}~~ olan bu koltuğa otururken, o da 
lşı~a arkasını vererek yazıhanenin ba· 
fllldaki deviar koltuğa yerleşti. 
ltı İşimin, bu miralayla olacağını anla -
ıştım. Gayet sakin bir tavırla: 

C·~ Efendim!.. Asrl ismim, Melekt ir. 
b ıtışeceğim işin icabı olarak, ihtivatlı 
~!unmtık için mektubun altına (Ni • 

·) imzasını nt tım. 
~ Diye, söze b~şladım. Büyük bir sü -
t'ı Unet içinde, Enver paşaya anlattıkla
d mı, miralay (K ... ) beye de tekrarla-
tın. 

~·()' beni büvilk bir dikkat ve alfıka ile 
\ll ı . 
g t; .:di. Sonra aramızda şu konu~ma 
~-ı: 

\l • ~ Ala .. sizi, istihbarat işleri için çok 
llYf:;un buluyorum ... İşe, nereden ve 
asıı başlıyacağınızı biliyor musunuz? 
~- Bu işin tamamile yabancısı oldu -
tu nı için, henüz hiç bir şey bilmiyo -

ın. 

g·- PekAla... şu halde bana ikamet -
t ahinızın adrP.sini veriniz. Ondan son· 

1 a da, size tevdi edilecek vazifeyi bek· 
eviniz. 

... ~... beye ikametgahıının adrec:;ini 
~~"d' c 

1
• ım, Ve tal'T' bir hafta, bana verile-

e. ,, 'f 
' v azı Pyl beklediın. 

* \tel3u ?ir haftayı, büyük bir heyecan 
le . 1nt!uı.r ile geçirmiştim. Hatt1ı; gün
trı:ın adedi beşi, altıyı geçtikten sonra, 
~ır~ lay K ... beyin, nazikane bir ~ek il-

S eni at1attı~ına hükmetmiştim. 
'ıcı ab~mın sürekli hastalığı dolavısi!e 
iç- detlı bir ihtiyaç içinde bulunduğum 
t';~ ürnidlerim zayıflamaya başlayın· 
ttı· albimde derin bir teessür hisseyle-

1~tirn 

da~arn. sekizinci gfin kapı çalındı. Bir 
•ika scnra, dadım aşağıdan: 

\tıb l<üçük hanım!.. <kl al şu rneku. 
~iy:• bağırdı. 

tl!h Şagt koştum. Dadırnın ''erdiği rnek· 
[~açıp, şu satırlan okudurn: 
V anılll<!fendi, 

~aı ~tın tam saat dört buçukta, Ca
ay ogıunda doktor Ali İrfan beyin mu· 
le~nehonesinc gidiniz. Kendinizi, usu
g0.ı.t :rn~ayeneye gelmiş bir hasta gibi 
4tı erınız. Ancak, doktorla yalnız ka
to{a kendisine (husus! hastayim) pa
~ 981nı veriniz Alaca~ınız talimat da· 
~ı nde hareket edersiniz.] 

leq·. geceyi, derin bir sevinç içinde bek
't! 

1~· Ertesi günü, rnuayyen olan sa
la ' 1Ple çektim. Tam saat dört buçuk· 

' ttzun pelerinli bir çarşaf ve yüzüm-

c- Pekala, şu halde bana ikametgah adresinizi veriniz!. 

de kalın bir peçe olduğu halde, dokto- bir adam olan doktor, hiçbir şey söyle
run muayenehanesinden içeri girdim. meden. yandaki kapıyı açtı. Beni içeri 

Çocuk yaşımdanberi, sinirierime pek aldıktan sonra dikkatle kapıyı kapadı. 
ha:dm bir insan olmakla beraber, ne Ayakta. aramızda şu konuşma başladı: 
yalan söyliyeyim; doktorun intizar o- - İsrniniz? .. 
dasma girdiğim zaman, garib bir heye- - Melek. 
can içir.de idim.. - Nerede oturuyorsunuz? 

Derhal orada bekliyen hastalara, göz - Kadıköyde.. Rızapaşa arsasında. 
gezdirdim. Acaba bunlar da benim gi- - Tamam ... Şimdi, beni dinle kı· 

bi. buraya talimat almak için mi gel- zım. Sana, çok nazik bir vazüe verili· 
rn!~lerdi?.. yor ... Seni, Beyoğlu tarafında çok ta-

Bekliyenler, biri erkek, ikisi kadın nıyan bulunur mu? .. 
olmak üzere üç kişiden ibarctti. - Teehhül edinciye kadar, hayatım 

Birer birer doktorun odasına giren Avrupada geçti, doktor bey. Evlendik
bu hastaların muayenesi, uzun siirme- ten sonra da tzrnirde yerleşmiştik. An
di. Nihayet sırR bana geldi. cak zevcimi kaybettikten sonra. hasta 

Doktorun odasına girinciye kadar, pederinıi aldım, İstanbula geldim. O 
yüıümdeki peçeyi açmamıştlm. Fakat z3.mandanberi, dadırnın Kadıköyde, Rı
onunla yalnız kalır kalmaz, yüzümü zapaşa arsasının bir köşesindeki mün
açtım. zevi evinde oturuvoruz ... Kimse ile gö-

- Dok_tor bey!. Ben, hususi hasta- rüŞ!Jleyiz. Gerek Beyoğlunda ve gerek 
yım. İstanbulda beni tanıyan hiç kimse yok 

Diye, mırıldandım. gibidir. Birkaç uzak akraba ile de ... 
Orta yaşlı, keskin bakı~lı. babacan ( Ar1t:ası var) 

ı İnhisarlar U. Müdürlüğünden : ı -------I - İdaremizin Samsun fabrikası için ~artnamesinde yazılı eb'ad ve evsarta 
olmak üzere 1000 metre mikabı kereste pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 
II- Muhammen bedelibeher M3 ı 37.50 lira ve muvakkat teminatı 2812.~0 

üradır. 

III- Eksiitme 18/XI/938 tarihine rastl;yan Cuma günü saat 14.30 oa Kabata§
ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 1.87 lira bed"'l mukhbilinde sözü geçen şubeden alınabilir. 
V- İsteklilerin pazarlık için tayin ed1Jen gün ve saatte % 7,5 !fJvenme parala-

riyle birlikte yuknrıda adı geçen Komiı;yona gelmeleri ilan olunur. c8328~ 

~ 

Cinsi Mikdan Muhammen B. % 7.5 temi- Eksiitmenin 
Be h eri Tutarı n atı şekli sa ab 
IJ. K. L. K. L. K. 

Tahta işleme 4 kalem 1175.- 88.13 Açık eksiitml! 15.-
tezgahlan 
Dingil ve tekerleği 16 aded 

32 • ll- 128.- 9.60 Pazarlık 16 
I - Şartnamesi mucibince satm alınacak 4 kalemde tahta ir.leme tezgahları 

ve teferrüatı ile taahhüdünü ifa etmiyen müteahhid hesabına şartnamrs· muci
bince alınacak dekovil arabalarının müstamel 16 aded dingil ve 32 aded tckerleği 
bizalarında yazılı usullerle eksiltıneye Jronmuştur. . 
II- Muhammen be<1ellerile muvnkkat teminatları hiza 1 arında gösternm:ştir. 

III - Eksiitme 14/XI/938 taril\ine rastlıyan Pa7.artesi ~iinü bizalarında yazılı 
saatlerde Kabataşta levazım ve rnübayaat şubesindeki alım komisyon:.ında ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabilir. 
V- lsteklilerin eksiitme için tay:n e<iilen gün ve saatlerde '1ı 7.5 güvenme pa-

ralnrile birlikte yukarıda adı geçen korn_lsyona gelmeleri ılfın olunur. .7989., 

~ 

Cinsi Mikdan Muhnmmen B. 
Be h eri Tutarı % teminatı Eksiitme 
L. K. L. K. L. K. saati -Emme basma tulumba ll a~ed 200.- 2200.- 165.- 15.30 

Hortum 455 Met. 1.30 671.50 50.36 16 
I- Yukarıda yazılı ll aded emme basma tulumba ile 455 metre hortum §art

nameleri mucibince ayrı ayrı açık eksiitme usulile satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedell~rile muvakkat teminatları bizalannda gö5terilıniştir. 
III- Eksiitme 18/XI/938 tarihine rastlıyan Cuma günü hizalarında yazılı sa-

.ıtlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen §Ubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenme 

paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. c8053, 
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B~ YRAM Y AKLAŞlYOR 
Elbiseye dair ihtiyaclannııı 1imdiden Galatada meşhur 

yEKSELSYOR 
A 
K 
s 
• 
1 
T 
l 
E 

Büyük elbise mağazaaında her yerden ucuz, 
11k ve teminatlı alabilirsiniz. 

KADlNLARA MAHSUS: 
EN SON MODA ve LÜKS İPEKLİ MUŞAMBALAR, YÜNLÜ, 

MANTOLAR, GABARDiN PARDESÜLER, HER CİNSTE MU -
ŞAMBALAR. 

ERKEKLERE MAHSUS: 

HER CİNS İNGİLİZ MUŞAMBALARI, GABARDiN PARDESÜ -
LER, HER CİNS TRANÇKOTLAR, UCUZ, ŞIK ve DAYANIKLI 
HER NEVİ HAZIRve ISMARLAMA KOSTÜM ve PARDESÜLER. 

ÇOCUKLARA MAHSUS: 
HER NEVİ KOSTÜM, PALTO ve MUŞAMBALAR. 

REKABETSIZ FİATLARLA GALATADA 

EKSELSYOR 
BUyük Elbise Mağazas1nda Bulacaks1n1z 

Tediyatta Teshilat 
TELEFON: 43503 

'------------·------------------~ Gümrük muhafaza Genel komutanlığı Istanbul 
satın alma Komisyonundan: 

ı - Deniz vasıtaları için satın alınacak 535 kalem stok tamir malzemesinin 
12/11/938 Cumartesi günü saat 11,30 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutarı 6600 lira ve Uk teminatı 495 liradır. 
3 - Cins, mikdar ve evsafını gösterir listesi komisyondaıdır. Görülebilir. 
4 - İstcklilerin o gün eksiitme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı 

kanunun tarifi veçhile hazırlıyacakları teklif me'ktublarını Galata eski ithalat 
gümrüğü binasındaki komisyona vermeleri. •7956ı. 

• 

Adapaznn İcra Memurluğundan: 
Hayri Balo~lunun tasarrufu altında olup İbrahim Türkoğlundan aldıft'ı 4500 lira bor

cuna mukabll tpotekle merhun olup rehin müddetının bitmiş olmasına btnaen paraya 
çevrllmeslne sı:3 gelen Adapazarının Tı~cııar mahalle.stnlr. Gümrük caddesi mevki • 
Inde satı Hatıceye Isabet eden bahçe avlu solu tarikiilm ark:ı.sı Hasibe hissesine isabet 
eden dükkl\n cebhesl tartktl\m lle mahdu1 fevltanl üç oda bir .ııofa bir helfı ve tahtanı 
üç dükki'ln ve mutfak ve taşlıtı müştemU ~e t.amamı 1200 lira kıymetli bir bap ahşab 
hane lle gene burada şubatj929 tarih ve 28 sayılı sa~ı AhmE'd hanesi solu Çakırlar Ha-
san mahdumu Mehmed ve İkbal ve Hurlye hane ve bahçel,.r! arkam Ahmed ve Hayri -
ye mfişter~k avlusu eebhesl tariktAm lle mahdud 79 metre 12 deslmetre üz~rlne mebnl 
zemin katında blr ma~aza ve mahzen ve orta katta tki odn bir hel!\ bir koridor v~ blr 
çık:lrtma balkon ve Ust katında tki oda bir koridor bir helA ve balkonu müştemll üze
rı Ahşab çatı ve fabrika klremltlle örtülll ve tamamı (4000\ lira kıymetli bir bap krı· 
gir mn~azıı bu gtlnden itibaren açık arttırma ıle satı~a çıkarılmt~. ve arttırma şartna
mesi herkes tarafından görOlebllmek üzere 9/11/938 gününden itibaren tera dlvanha • 
neslne tallk edllml~ olacaktır. 

İşbu gayrlmt>nkullcrln birine! arttırma ile satı~ı 14jl2'!l38 tarihine mUsadir çar -
3amba günü saat 10 dan on beşe kadar tera dalrestnde yapılacaktır. Blrlncl arttırmada 
gayrlmenkuller~ tahmin olunan klymetın -,ı, 75 int buldu~ takdirde en çok arttıran 
müııterlslne lhalı> olunacaıtı ve mezırur art- tırmada arttırma bedeli % 75 tn! bulmadı~ı 
takrilrde arttırmn daha on be~ gün uzatılarak 29/12/938 tarihine milsadlf perşembe 

günü ayni yer ve saatlerde yapılacak tklncl arttırmada gayrimenkul en çok .arttıran 
müşt~rlst üstfinde ihale olunacaktır. 

İhaleyl takib t"den yedi gün içinde mü~tert Ihale bedelint def'aten ıcra dalresine te
dlyest me~rut olup aksi takdirde tera ve tnAs tanununun 133 üncü maddesı dalr~s1nde 
muamele yapılacaktır. 

% 2 buçuk dı-llAllye ve terat ve teslim gibi masarifatın müşterisine ald olacatı ve 
gayrimenkullerin satış gününe kadar ~lemtş vergilerı ve taviz bedeli ve vakıf tearesının 
satı~ tutanndan ödenecektir. 

Müşterllertn arttırmaya Iştiraklert için kıymeU muhammtnentn "' 7 buçuk pey ak -
çesUe arttı.rmnya lştıraklerl lAzımdır. 

Aiacakları t:ıpucla kayıdlı olmıyan alacaklılarla dl~er trtıfnk hakkı sahlblerintn bu 
haklarını ve hruın.sııe faiz ve maMafa dair iddinlarını UAn tarihinden 1Ubaren 20 gün 
tçinöe teraya müracaatla taydetttrmeler1 atsı ıakdlrde alacakları tapuda kayıdlı ol -
mıyan alacaklıların satış tutannın paylaşmasmdan mahrum talacaklardır. 

Müşterilerin arttırma günlerinde satış yerinde bl:ı:?.at veya bUvetrııe hazır bulunma
ları ve fazla mnUimat almak Isteyenlerin ıcranın 938/1751 dosya sayıslle müracaatla· 
rı lüzumu llAn olunur. 7/11/938 

Mudanya Hattı Kış Tarifesi 
13 1kinc1teşr1n 938 pazar günQnden Ulbaren tatbttına başlanacak olan Mudanya 

~attı kış tarifesi herıün sefer yapılması esasına göredir. 
Postalar İstanbuldan herglln saat g da taık.acakla.rdır. Buna UA:veten cumartesJ 

günleri istanbuldan saat 13,30 da aynca bir vapur kalkacaktır. 
Çarşamba postalarlle cumartesi günlert 13,30 da talks.cak postalar Armndluya 

u!rıyarak Grmlt~e kadar gtdeceklerdtr. Dönii4te Mudanyadan pazartesi, salı, per
~embe, cuma ve cumartesi cllnlert saat 15 te kaltaealt postalar 18,15 te İstanbula ge
Jeceklerdlr. Çarşamba ve pazar postalan Mudanyadan saat 17 de kalkarat İstan
bula saat 20,15 te geleeeklerdlr. Bundan maada pazar ~abah1 Gemlikten hareketle 
mıat 10 da Mudanyadan llaltacak vapur Armudluya utraya.rak saat 13,35 te İsta 
bula gelecektir. 

Istanbul Jandarma sahn alına komisyonundan: 
Mikldan Cin.<U Bir takımı İlk teminatı 

kuruş Lira Kr. 
............. -------------------·-----------------

l.000-1.500 Taıkıım kelepça ve kilit 265 298 ı3 

ı - Jandarma birlikleri için cinsi, mlkdarı, tahmin fiatı ve .ilk teminatı yu
kanda yazıh (1000-1500) takım zincir ile iki kilitten ibarettir. 

2 - Eksiitme 12/11/938 cumartesi saat ll de İstanbul Gedikpaşadaki Jandar
ma satın alana kx>m.isyonunda yapılacaktır . 

S - Şartname, ev-saf ve nümune her gün adı geçen komisyonda görülebilir, 
veya prtnamesi parasız alclırılabllir. 

4 - tsreklilerin ibeili gün ve saatte 2490 sayılı kanuna göre ibrazı. icab eden ve
silta w ilk teminatlarile satın ahna kömisyonumuzda bulunmaları. (7937) 

·-. ~----
~·-· 
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eniz Şeytani 
Türkçeye çeviren: .1\L Süreyya Dilmen 
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SARKA AlD KAYNAK~ARI . 
YauaıJf1iMI'/)iefQ11_ T•cüme edcut :J/IiJeg.MC.. ealiir :Jaf~ 

Süveyş kanalının ve Kızıldenizin 

tiyar • • 
ZCI ete bahsinde IJabıalinin yeni red 

açılması 

cevabı 

Saint-Malo armatörlcrinden mürekkcb 
bi:r §irket, Mısırda alınan gayet yüksek 
resimden. kurtulmak için, Ümidbumile 
kahve ticareti yapınağa teşebb!is etti. Bu 
şirketin kaptan Merveille kumandasında
ki gemileri 1708-1710 tarihinde Aden ile 
Moka'ya ilk defa bir seyahatt\'! b~lundu
lar. Ertesi senelerde, Hindistı:ındaki mües
seselerimizdeki doktorlardan mürekkeb 
bir heyet, La Grelaudii~re'in rıyaseti al· 
tında Mouab'a, Yemen kralının nezdine 
gitti. Bu te§Cbbüsler Moka valisile bir 
ticaret muahedenamesinin imzasına mün
tehi oldular. Fakat bu itilafa Arablar ri
ayet etmedikleri için, Saint-Malo şirke

ti, 1737 de, La Garde - Jazter'in kuman
dası altında, bir tedib seferı açtı; imamı 
yeni bir muahedename kabulüne mecbur 
etti. Bu muahedename bize yalnız Mo
ka'da de~il, bütün Yemende ticaret hak
kını veriyordu. 

çölüne tevcih etti. Ahval müsaid göril' 
nüyordu. Türk - İran barbierinin bitJ11t" 
si üzerine Irakta sükfuı avdet etmişti. J3ır 
bil peskoposu Bağdad paşasının bizilll 
yeni politikamıza muvafakatin1 isti~ 
etmişti. Halebdeki konsolosumuz petrO 
de Perdrian da icab eden bütün talil'Jlatı 
almıştı. Böyle olmakla berAber bu pliıl 
<ıkim kaldı. Ç · ü M ..... ?llya ticaret odaSI 
emtianın Basra ve Hr.Je~ tarikile naJdl 
pek masraflı olacağına hükmetmi~ti. 

Babama, evvelce imparatorumuzun as 
keri ünibrmas;nı şerefle giyeceğime da 
ir bir vad vermiş bulunuyordum. Şimdi 
evrlen, ailemden, her şeyimden uzakta
şırken imparatorumun deniz ünüorma
sın! şerefle giyineeye kadar avdet et
m~.neğe karar veriyor ve bu karanın
da pek ciddi ve sabitkıdem bulunu -
yordum. 

Hamburgda trenden dışan atladı -
ğım zaman büyük bir heyecan içinde 
idim. İşte burası büyük bir limandı ve 
işte denize açılmak azınile aile ocağını 
terketmiş olan ben de bu büyük ilma
nın bir kenar.nda bulunuyordum. 

Trenden indiğim zaman Concordia 
oteline aid fiat listesi gözüme ilişmiş· 
ti. Bu listeye göre bu otelin gecelik fi
atı elliden yetmiş beş feniğe kadardı. 
Bu, bana göre yüksek bir fiattı amma 
ne zaran vardı?. Hamalın biri bavu -
lumu almıştı, kılık ve kıyafetim düz -
gün olduğu için herif bana büyük bir 
saygı gösteriyordu. Fakat Conoordia o
telini işaret ettiğim zaman yüzüme 
baktı: 

- Demek sen de, dedi, denize açı ,. 
lanlardan birisin ha? 

ff lmmalın gösterdiği saygı hareketi 
ile Concordi:ı otelinin adı verilir ve -
rilMez konuşmasındaki değişiklik cid • 
den şayanı hayret idi. Şimdi o bana adi, 
kal>a Almanca ile hitab ediyordu. 

Her ne ise ben gemicilerin sevdikleri 
bir otel olan Concordiayı tesadüfen 
bulrnuştum. Fakat her nedense gemici· 
ler burada harnallar tarafından gere -
ği gibi hürmete mazhar olamıyorlar<lı. 

Concordiaya muvasaltıt edince öğ • 
rendim ki ge!lliciler öyle büyücek otel· 
lere sık sık ~ıtmiyorlarmış. Burası iç 
ve arka sokaklarda kain alelade bir ev· 
di. Hani bura da. Amerikada cGernicilcr 
har. ,. denilen neviden bir şey. Her ne 
ha ı ı se burava varınca yetmiş beş feni· 
lik bir vatak istedim. herif beni altı ki· 
şil"k bi~ odava götürdü. Burac;ını gö -
rünce en vüksek fiatı verdiğim halde 

"' nltı kişWk bir odada yatrruyacağımı 
sövledim. Sö7lerime kahkaba ile gülen 
ot~! katibi. e~er yanımda beş arkadaş 
bu1unma~ı beni tatmin etmiyorsa elli 
fen i ~e kırk dokuz arkadaş bulunan bir 
odaya p:ötüreb'leceğini beyan etmesi 
ü:erine ilk odada kalmağa razı oldum. 

Evdon kaçışıının ilk akşamını, 
H<>mburgun, biitün dünya gernicilerin· 
ce mallım Sankt Pauli denilen yerde 
gcçirmiştim. Burası şehrin en eğlence· 
li ve her türiii hareket ve faaliyetlere 
sahne olan bir yeridir. Burada dünya 
mil'etlerine mensub her çeşid gemlci 
bulabilirsiniz. Malezyalıdan tutunuz 
da Hind garbinin her türlü insanına 

rast gel!nir. Kezalik bazı eğlence sa -
Ionlannın kapılannda sihirbaz elbiseli 
A.f:-ika zencilerinin dikildikleri görü -
lür. 

Gernilerde ı~amarotluk için ilk mü -
racaat ettiğim armatörler, ancak on üç 
buçuk yaşmda bir çocuk olınakhğırn 
dalayısile gemilerde iş alabilmekliği -
min ebeveynim tarafından yazılı bir 
muvafakata bağlı bir keyfiyet olduğu· 
nu beyan etmişlerdL Bunun üzerine 
berı doğrudan doğruya gemi kaptanla· 
rına baş vurmanın, gemilerde iş bul
maida en kısa bir yol olacağını sanarak 
yelken gemileı-inin demirli bulunduk· 
lan liman kısmına gittim. Burası, adeta 
gemi direklerinin teşkil ettiği bir or .. 
mandı, yani gemiler burada o kadar 
çok ve kesifti. Ayni zamanda sahilden 
ce bir hııyli uzakta yatıyorlardı. 

Ben bu gE'milere büyük bir iştiyak
)a baka:- ve ne yapmaklığını lazım gel
diğini düŞünürken ihtiyar bir adama 
ra .. tlam!Ştım ve onunla konuşmağa baş 
1amıştım. Bu, tuzlu deniz rüzgarları -
nın simasım kavurduğu bir gemici idi. 
Sonradan öğrendiğime göre tam otuz 
he; yıl aç:ık denizlerde dolaşmıştı. Şim
ci ise, ihtiyar halinde, edindiği bir san
aalla liman içinde çalışarak ekmek pa· 
tasını çıkarınağa uğraşıyordu. Binaen
aleyh beni karşıda yatan gemilerden 
birine götürmesini söylemiştim. İbti • 
yor gemici sandalına atladı ve hayre -

KamarotLuk için müracaat ettf~m gemı sahibieri benden hep ana ve babamın 
muvafakatnamesini istiyorlardı. 

Kahve ticareti münasebetile Fransa ile 
İngiltere arasındaki rekabet çok uzun 
sürmedi. Fransa ile İngiltere kendi müs
temlekelerinde kahve ağacı yetiştirrneğe 
muvaffak olur olmaz, rekabet tedricen 
azaldı. 

* 

tengiz bir meharetle onu harekete ge- mişti. Nihayet ona, ebeveynimden haç 
tirdi. Evvelcc böyle sandaHa denizde mak suretile uzaklaşmış bulunduğumu 
gezmiş veya böyle bir gezinti görmüş itiraf etmiştim ve bu suretle de ihtiyar 
değildim. geır.icinin sempatisini kazanmıştım. Fa 

Bu esnada ben, etrafımızda yükse - kat ona babamın arazi sahibi ve bir Colbert ŞarJd Hindistan kuJ11panyası-
len gemi direklerine bakarken ihtiyar kont olduğunu söylediğim vakit adam· nınd ana yasasını hazırladt~ı zaman, ü
Peter bana, gemicilerin fırtınalı hava - w •• •• b" · k k ·ı b kt :;ıi burnu yolu üzerinde İngilizlerle Fe

cagız yuzume ır nevı or u 1 e a ı lemenklilere cidcli ve ftıüessir surette re
larda bıı direkierin bazan ta tepesine ve: 
kadar çıkmak mecburiyetinde kaldık - kabet imkanı hakkında büyük ümidiere 

-Bir kont mu?, demişti, ne söylü • k::ıpılmıyordu. Bu da onların Hindistan 
larını sövlüyordu. :ı:...}? B k Id gelen 

Bir ~k gemilere uğramış ve iş iste- yorsun o~u . .. u, ra an sonra kum panyalarının kudretli teşkiHitların-
mlştim. Fakat uğradığım bütün gemi • bir rütocdir!.. dan ve Fransaya karşı iktisab etmiş ol-

lerin kaptanlan küçük olduğum için lunOunbaudnı.abiı~rangemmıyı"doerd~lç~ir :ı~~~l~~~ :~kl~ı. takCadldbümtdeAn ileri. geliyordu. 0-
e\-vela babamın bu hususta bir muva- 1 n ıçın, 0 er sya ttcareti Fransa 

w için ailesinden kaçmıc bulunabileceği· lehine olmak üzere Mısıra ve Akdenize 
fakatna!nesini harnil bulunmaklıgun -ı 

d" B .. ı ne ihtimal vermiyordu. Vaziyelin fe - doğru eelbederek Asya ticareti inhisarı-
lüzumunda ısrar etmişler ı. fi oy ec~ caati onda alfıka uyandırmıştı. Böylece nı İngilterenin ve Felemengin elinden 
her uğrarlığım gemiden men 1 ceva almayı düşündü. Planı Bahıalı ile müza. 
aldıkça teessürüm artıyor ve bu tees - de aramızda samimi bir dostluk tees - kereye girişerek Süveyş limanını tekrar 
sür yü7ümden de anlnşılabiliyordu ki süs etmişti. ticarete açık bulundurmaktı. İslamın 
=ih=t~~~a=r~P=e=~=r~b=u=n=u=s=e=z=rn=e=k=te~e=e=c=~=m~e-~~~~~~~~~~=(=A=r=k=a=n~v=ar=J~ Kudüs ~hlrle~in yab~~ h~ebile bu 

Adapazarı icra 1\icrnurluğundaıı: 
Mrhmed Ziya kızı Naziye ve Suleyman evıi\dıan Asar ve Atıf ve Zekiyenin tasarruf

ları altında. olup ölll İbro.hlm verescsinden o~lu Bekir ve kızlan Rabia ve Ayşe ve Ha
tice ve k11rısı Zehraya olan borçlarına muknt-ll haczolunup satılmasına sıra gelen A
dapazannın Mehmedefendl mahallesinde ve Yazlık mevkllnde martj936 tarih ve 39 sa
yılı ve 1378 metre 35 deslmetre ko.yıdh malümülhudud ve her bir 919 metre murabbaı 
25 Ura kıymetli tarla lle Adapazo.rının papuçrular mahnlleı:lnln Şafak sokağında mart 
/936 tarih ve 40 sayılı farkan Dlba, garben Mehmed bahçesi şim, yol cenuben Mehmed 
tarlası lle mahdud tapuda evvelce bahçe şimdi de~lnr.enl müştemll bir bap hane kayıdlı 
ve de~irmen mc.törle müteharrik üç taşlı de~lrmen ve de~lrmenin bulunduğu mahal ve 
gerekse sokak yüzündeki hane ahşap ve hane lle değinnentn Alat ve edevatlle Oç bin 

Bunun üzerine, duc de Praslin bütill' 
dikkatini Kızıldenize atfetti. Fakat bil 
defa 1ngilterenin nüfuzu ile çarpı~tı. W 
sır ülkesinden itibaren Yakin~arkta FraD" 
s:ı ile İngiltere arasındaki rekabetın ~ 
başlı mevzuu haline girdi ve bu vasfıııl 
muhafaza etti. 

* Maamafih, İngilizler o vakte kadar ~· 
sıra ikinci derecede bir ehem.m!yet atfet· 
mişlerdi. 1756 danberi burada bir ıconsO' 
losları bile yoktu. Colbert ile haleflet1' 
nin projeleri gizli kalmış oldu~u içll' 
Manşın öte taralindaki komşularııtlı$ 
bundan vesveseye düşmemişlerdi. onl" 
nn Hindistan kumpanyası elindekı in}ı.i' 
sara güvenerek ticari münaka1e1eri, eS' 
ker nakliyatı ve kuryelerin seferi içiıı 
münhagıran Okyanuslar tarikım kuU'' 
nıyordu. 

Mısır üzerindeki emellerimiz 1735 d' 
cabbch Le Mascrier tarafından Benoit C4 
Maillet'in hatıralarının neşri üzerill1 

meydana çıktı; İngiliz müste~lekecilr 
rinden bazılarının dikkatini uyandıtÖl' 

(Arkcuı vat~ ·························································· 

1 2 s 4 5 6• 7 8 9 10 
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beş yüz llra 396 metre 44 desimetre üzerinde mebni bu gayrimenkul 1le gene bu mahat
de mart/038 tarih ve 66 .sayılı ve 110 metre 50 deslinetre üzerinde mebnl tapudaki hu -
dudla mahdud tahtani ve revkanı üç oda blr sora ve hel~ ve bahçe ve mutfak ve boş
lu~u mfistemll ahşab Te 800 llra kıymetll dl~er bir hane bu günden ıtıbaren açık art • 
tınnn lle sat~ll çıkanlmış ve arttınon ,artnamest herkes tarafından görülebllmek ü
zere 10/11/938 tarthinden ıtıbaren ıcra divanhanesine tali k edllmlş olacaktır. 

lıman Avrupalılara tamamen merr.nu idi. 
Bizim Hindistan kumpanymmzın gemi
leri Süveyşe Asya mahsullerini getire
.::eklerdi. Sonra, kervanlar onlan çölden 
İskenderiyeye taşıyacaklardı. Levant a
dını taşıyan başka bir Fransız kumpan
yasının gemileri oradan bu mahsullerı 
alarak Avrupanın her tarruma götüre
ceklerdi. Fakat, Colbertin bu projesi 
1665 de ve 1671 de, se!irlerimiz L:ı Haye
Vantelet ve Nointel tarafından İstanbul- -SOLDAN SA(iA: 
da yapılan musırrane teşebbüslere rag

Bu gayrimenkullerin birinci arttınna He s:ıtışı 15/12/938 tarihine müsadlf perşembe 
günü saat 10 dan 15 e kadar ıcra dairesinde yapılacaktır. Bu arttırmada arttınna 

bedelinin gayrtmenkullere tnhmtn olunan kıymetın ~ 75 Int buldu~u tnkdlrde gayrl 
menkuller en çok arttıran üstünde ihale olunaca~ı ve böyle blr bedel elde edllmedl~l 
takdirde arttırma daba 15 gün uzatılarak 30112/938 tarihine müsadlf Cuma etin U ya
pılacak ikinci arttınonda gene arttınon bedell gayrtmenkullere tahmin olunan kıyme
tın % 75 Int bulmad~ı takdirde 2280 numaralı kanuna tevflkan sa~ beş seneye tecll 
edilerek borç be~ senede ve be~ mOsavi taksıtv.ı ödenecektir. 

Alacaklan tapuda kayıdlı olmıyan alacaklılP.rla diğer lrtlf:ık hakkı sahlblerlnln bu 
ha~arını ve huo;uslle faiz ve masrafa dair lddlalannı IlAn tarthinden Itibaren 20 gOn 
tçtnde teraya refiracatıa kaydetttrmelcr1 aksi hkdlrde alacaklan tapuda kayıdlı olmı -
yan alacaklıların satq tutannın payiaşmasından mahrum kalncııklardır. 

% 2 buçuk <icllfıllye ve ferag ve teslim glbl masarlfatı~ mUşterisine ald olacajtı ve 
mO.şteri ihale bt'dellnl Ihaleyi takib eden yedi gün Içinde def'aten Jcra dalresine tedtye
sl mcşrut olup mezkftr gayrimenkuller alacaklı üstil:ıde lm!dı~ı takdirde alacaklı d!ı 
ayni meraslml yaparak bu müddet içinde alacağının satı~ tutarından mahsublle rüsu
mu ltı.zlmelerlnl vermesi aksi takdirde 1cra ve IflAs kanununun 133 üncü maddesine 
tevflkan ihale festh Te ihale lle kazanılan mülkiyet nez'edıtccektlr. 

MUşterllerin arttinnaya ıştırakleri tçln kıymeti muhanımenenln % 7 buçuk pey ak
çes!nl depo etmeleri ve arttırma mahalllnde satı~ günlertnde bizzat veya bllvekAle ha -
zır bulunmalan lfızımdır. Oayrtmenkullerln s:ıtı~ gününe kadar ~lemt~ vergilerin satl§ 
tutanndan ödencce~ı 1lft.n olunur. 7/llf938 

men bir neticeye varmadı. 
Seignalay, bu müzakerelere Girardin 

vnsıtasile tekrar başlamaya te§ebbüs etti 
ise de bu da bo§a çıktı. O zaman, Fransız 
nazırı Süveyş kanalının açılması ihtima
lini dü§iindü. Hatta Pontchartrain Sü
veyşin yerine Kızıldenizdeki bir Habeş 
limanını ikame etmeyi düşündü. Bu li
manı Nil yolile İskenderiye ile ticart mü
nasebette bulundurmak kabil olacaktı. 
Bu maksadla Benoit de Maillet'i Kahire
ye ve Le Noir du Roule'ü Necaşiye gön
derdi. O devirde Mısırı zaptetme!t te d(i. 
şünüldü. Uzun müddet • oalırem tutul
muş olan bir muhtırada, Leibnitz on dör
düncü Louis'e Mısırın elde edilmesı cşar
kın zengin kıt'alarile seri bir münakale 
temin edece~ini, Hindistan ticaretini 
Fransa ticareti ile bir1e§tirece~ini, büyük 
kumandanlara İskenderin fütuhatına la
yık fütuhatlara do~ru yüriimek için yol 
açtığınb temin ediyordu. 

Regence devri ve on beşinci Louis'in 
saltanat devrinin başlangıçları on dör
düncü Loius nazırıarının Yakınşarkta 
Fransanın inbisatını temin arzusile sar
fedilmiş olan gayretierin devamına şahid 
oldular. O tarihte, Marki de Villeneuve 
1728 den 1741 e kadar İstanbulda ifa et~ 
tiği. ~arlak sefaret esnasında bizim §ark 
p~lıtıkamızın en başlı arnili olmuştur. 
~ılhassa, 1740 tarihinde, evvelki kapitü
Jasyonlarm tecdidin1 temin etti. 

1763 de, Hindistandaki felaketirnizi 
tesbit eden Paris muahedenamesindc>n 
sonra., duc de Praslin, Colbt>rt'in eski pHi
runı tekrar ele alarak İngiltereden acı çı
karmağa te§ebbüs etti. Maamafih, Sü. 
veyş kanalının ve Kızıldenızin açılması 
bahsinde BabıAlinin yeni bir red cevabı
na maru~ kalacağımıza emin olduğu için, 
gciyreUerımizi Basra körfezine ve Suriyo 

1 - Yemek arasında yenilen. 
ı - Do~ru g~den saat. 
S - Keşlt lstlkbnl - Razı olmak. 
4! - Ba~lılılı: - İşaret sıfatL 
6 - Pi!k aydmlık olmıyan yer - Beyglt·O' 
ll - HayVanların konulduklan yer - 0 

mü§. 
'7 - Sakll masdar llhlkası - Kavrnil1aJ. 
8 - Hane - Gözleri görmlyen. , 
t - Unetlenmlş - Ok§amak masdarıD 

dan emrlhazır. er 
10 - Yapı yapmak - Yapmak ccüruıııl 

de kullanılır. 
YUKARDAN AŞAÖI: 
ı - Zevk- Pratik. 
2 - Alleler - tçlnde öteberi dövülen ı-9' 
2 - Lnla vazifesi görmek - Vazife. 
f - San'at - Yanmış kömür - vaııde• 
!5 - Saka! kesmek. 
8 - Baya~ - Bl.r mezheb. 
7 - Şair - Yayla atılan. 
8 - A~abey - Yıldırım. 
9 - Uzak. 

10 - ISlak bırakmak. 
ı 2 s 4 5 6 

~vvelki 

Almanca bilen Türk 
gençleri aranıyor 

Bir ilmi müessesede çalışmak n;:; 
iYi almanca bilen Türk gençleri 
maktadır. 

J.ondra otelinde sat 
:rosere müracaat 
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IZ? 
Bu aqam bir ka~k 
MAZON alınız. Yann 
neticesini görürsünüz. 

MAZONMeyv T İsmi taklid edilebilir. Fakat ne tertııoı 

UZ U n U n bi, ne de tesiri tak li d edilemez.MAZON 
isim H O R O Z markasına dikkat.. 

Biirhaniye İcra Daircsindcn: 
İş B:ı.nknsı Edremfd şubesine borçlu Bürhaniyede Müdüroğlu Mustafa, o~u İsmaU, 

"e Süleyman ve Mustafa varlslerl gene o~lu Süleyman ve İsmail ve kızlan Medine ve 
Aıü!levvertcı borçlnnnıı kar4ı bunlardan Mustafa mezkOr bankaya blrlnel dereec ve bl -
ttncı sıra olmalt üzere Ipotek tesıs etmiş oldu~u kasabanın Yunus mahallesinde 
~10400l lıra kıymeti muhammenell ve tarafı erbaası belediye de~lrmenl binası Ue ar-
a~ Kabrl!t!ı.n h!ılen Mustafa bahçesi arkası kez~ Mttstafn ma~azası cebhesl yol Ue 

rnahdud tahtani ve fevkanl kflgtr sabunhane 'Ve lçlnde eczayl mütemmlmesinden olan 

fkt sac k::ızan V" zemin katta ya~ ma~:ızası ve dokuz lanca ve doktn: kilp ve lk! tulumba 
"e sabıın karıştırma makınesı meveud olup avlusu ve cümle kapısı yoktur. Kapı eadde
)e acılnbillr vnz1ye~tedlr. Ve keza mahalli mezkfırdn (27060) ııra 'kıymeti muhamme -
~eıı .c;~~ı All ve knbrlstnn ve hl'llen Mustafa ve dc~rmen bahçesi h!l.len sabunhane soltı 
t 1'11 Om1on arkası de~Jrmen arkı ve önü Mustafa; Haın: Mehmed, ve Ham ve Mus
data eviert ve Hacı Ahmed enddesne mnhdud zevtın tasirtne mahsus kAıtlr binalı fabrika 
Prunıınd:ı. İnr.mz mnmul!ıtı kırk beygir knvvetınde buhar makine ve 41/6 arnperlik Sl
~0~ Şukart dlnnmo ve ön ve arkası Muakknr rııı tnzylkU kırk beygtr kuvvetli buhar 
aZıın ve zeytin yıkama makinesi teferrüabndan slllndlr ve helezun ve hunl blr lanca 

~e Iki çift teferrüatlle birlikte taş ve iiç n.ded perese lklsi Rankin marka olQP bun -

1~rdan blrlsl 10 ve dl~erl 12 ınce ve diğer pere,.;e Va.sllvadl marka olup 10 ınce ve Oç po
ı ıne Janeası ne birlikte ve lk1 tazytk tulumb:ıst blrt.ııı Vas'llyadl dl~ert Rankin marka 
tl~r baskı tazylkll ve su tulumbası ve kazan dairesi ve önündeki oda ve santlrtfoş 

:e Ya~ tulumbaorı ve dört ktlovat kuvvetinde dl'lamo ve müdür1vet dalresi a~p tahtn
't 1 revtanı 1kl odadan ibarettir. Ve fabrika. deomlrbnş eşyn.sından dört adedi 1kl gBzlll 
~ tkı adedi iiç r,özlü altı aded lanea ve ilç adedi üçer gözlQ pollme ve lk1 ad meak 
t'ı deposu, gelbert. kürek. ve torba teknesi ve kaldınmlı tahminen on dönüm mikda-
ncıa avlu ve elerununda bir pirina deposu ve ık1 su havuzu ve gene b1r tavuk kfimesl 

1 

Yerebat.an, Çatalçeşme sokak, 25 

Yevmt, Siyası, Havııdls ve Halk gazetesi 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetermza aiddir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECl\TEBİ 27JD •400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştinnek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
no o 

Gelen evrak geıi verilmez. 
llanlaJ"dan mu'uliyel alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 ku111Jluk 

Pul ilavesi lAzımdır. 

~ bir çamaşırlık ve altı nded anbar ve blr'saya ve gene lkt yaft mağazasııe lçlnde tah
la lnl'n bcşer yüz kiloluk al tm~ altı ad ed ltüp Vi! filtre dalreı:t ve dötme soba ve demir 
't nca ve gene yağ ma[tazası ve içinde tahminen lki!!Cr bln ltDoluk otuz Oç aded lanca 
'tte btr adcd k~en demır klSlllen saç büyük soba ve blr au havuzu Ue gene avlu deru -
~nda tahtani ve fevkani tki oda ve blr helrt ve bir ahşab nnbar ve bir ahır ve beş nded 
~i.l~ depoc;u ııe Gomeçte lvlustafn fnbrlknsında Kılımaks m:ırkıı on beygtr kuvvetinde ,., ............................................. ._ 
•e : Posta kutusu : 741 İstanbul \ 
1 <BOO) Ura kiymeti muhammeneU motörfi cem'an (38260) Ura kıymeti muhammcnell J 
.,92 Parca gayrlmenl"ul <'CZ yl müternmlmeoıl lle birlikte dnlrem1zce nçık arttırmaya i Tel.!JTaf : Son Posta 
~ı'edilınlştlr. oı;meçte bir nded mötör Uc Bllrhanlyede sabunhane ve fnbrtka eezayt : Telefon : 20203 
~teınmımesllP birlikte ve peşin para ve açık arttırma Uc satılacaktır. Açık arttır - \._ "··········· .. •••••••••••••••••••••••••••••• ... ••r 
11! l~rı 19/12 938 paznrtesl günü .saat. 15 de dnlremlzde yap•lacıı.ktır. Ve bu t!ır1hte tek- ,J 
ta Oıunarak arttırma bedelleri muhaınm"n kıymetlerinin yUzde yetmııı be!ilnl bulmaz -
tre arttırmı.ıan on be~ gün dnh:ı. uzatılarak 3/1/939 salı günü .saat 15 de ihalesi gene da
dı ltıizde !cra kllınacaktır. İ.~bu emval üzerinde irtifak ve herhangi bir surette hak ld
ttia.sında bulunanların evrnkı miisbltelerlle birlikte llll.n tarihınden 1tib:ıren arttırma 
'ttnn aaatlne kadar memurtyetlmlzc müracaat ~tmelerl ve tallblerln muayyen gün ve sa
ttı e dnlremlzde hazır bulunmal!ln ve işbu emvaHn arttırma ~artnameıert bugünden 
le~aren herkese açık bulunduruldu~u ve taıJa maJOmat almak isteyenlerin ııartname-

Okumaları tı{ın olunur. 
~Iz yüz llrn kıymetli motBr sntılmıyaea.ktır.) 

············································-···---········ 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERI: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Üş··ımenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş ağrıların n ~:!:i 

angi enk 
Sizi Mesud Eder? 

10 KADlNDA 9 U 
FENA RENKTE BIR 
PUDRA KULLANlR. 

Fena renkte bir pudra, yüzü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sızı oldu~u • 
nuzdan daha fazla yaşlı göste
rir. Teninize uyg'.ı"'!. renkte blı 

pudra intihab etmenin yegane 
çaresi, yüzünü!Ün bi: t:ıra!ında 
bir renk ve djğer tarafında bı~· 
ka renk pudn tecrübe etmek • 
tir. Bu tecrüb.?yi hemen bugiın, 

size parasız ciarak verllecek 
yeni ve cazib renklerdeki To· 
kalon pudrasile yapmız. Bu ye· 
nl cCild renkle~h (Kromoskop) 

tabir edilen en son ve modern 
bir makine vac;ıtasilp karı~tırıl~ 

mıştır. Sihranıh bl.- göz, tam ve 
kusursuz bir ineelikle renkleri 
tntihab eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajh 
bir yüz görünmiyeı:cktlr. l'oka· 
lon pudrası, imtiyaı~ı bir usul 
dairesinde cKrema köpüğü:ı~ Ue 

PARASIZ 
Bu sihramiz yeni 
" pudra renkleri, 
tecrübe edilebilir. 

karıştırılmıştır. Bu sayede pud· 
rnnın saatlerce sabit kalmasını 

temin ettiği gibi pııdranın cil .. 
din yağlı tabi! lfra-ı:ılını mas ~ 

setmesine ve Lu su~tle cildin 
kurumasına ve S<!rt\eşmesine vo 
binnetice burnşuklu.kların zu ~ 

buruna da mfıni olur. Her vakit 
krema köpüğile kanştırılmı~ 

meşhur Tokal'ln pudrasmı kul· 
lanınız ve birkaç gün zarfında 
teninizde yapaca~1 cazib tckem· 
mülü görünüz, daiMa kutuların 
üzerindeki Tokaloı:ı ismine dik1 
kat ediniz. Tcntnize uygun renk 
intihabında tcredd..id etti~ıniz· 

de 1\itfen 1stanbuldn 622 No. pos
ta kutusu adresine (Tokalon 
pudrası 6) rumuzile vaki ola~ 

cak talebde siZ-d ffiemnuniyetle 
muhtelif renklerde nümunelik 
altı ufak pakc~ pudra göndere· 
ceğiz. 

• 

KArariğer, böbrek, taş ve kumlann• 
dan mütcvellid sancılanruz, damar 
sertliklel'i ve şişrnanlık şikayetleri • 
nizi U R t N A L ile geçiriniz. 

Vücudde toplanan asid ürik ve ok· 
salat gibi maddeleri eritir, kanı te
mız1er, lezzeti hoş, alınması kolay
dır. Yemeklerden sonra yarım bar
dak su içerisinde alınır. 

BEYOOLU - İS'l'ANBUL 

Babçekapı 

Salih Necnti 
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iBiNiN SEs· . . - . 
ISTII<LAL CADDESI -BEYOGLU 

TR LARlNDA 

Türk Şekerciliğine Milli Çeşoiyi bundan Yüz elli sene evvel 

İlk Veren B ACI BB KI B Olmuştur. 
• hittin ac1 

bununla daima iftihar eder. 
:,...---------• Bahçekapı • Beyoğlu • Karaköy • Kadıköy ~:---------•" 

N 
ve DERMAN 

B"QGEN.NE • Terkibinde bulunan kinin, Çelik, Arsenik ve 1 1 • acı nebatat hülisalariyle tababetin fevkalade 
ehemmiyet verdiği ve tayanı hayret muvaffakiyetler temin ettiği 
bir devadır. 

BI.QGEN.NE. Uzun ve kua atetli ve atepiz süren hastabk
I • lardan sonra görülen ı:afiyet, halsizlik, kaosız-

lık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale eder. K~n
daki kırmızı yuvarlacıkları tueler ve çoğalbr. lştihayı açar, der
mansızhğı giderir, vücude daima gençlik, dinçlik verir. Cildin soluk 
rengini canlandırarak penbeleştirir. 

BI.QGENJ.NE. S?ı!rlilerin kıymetli ~e aadık bir arkadaş~d.ır: 
• Sınıriere kuvvet venr. Hastayı ve muhitını 

usandıran bir çok asabi bulıranlan en çabuk bir zamanda tifalan
dırır. Hiçbir sinir ilicı: Nevrasteni ve isteriye müptelA olanlara 
(BIOG~NINE) kadar iatifade temin eden..ez. 

BI.QGENI"NE • Gençlerde görülen ve çok defa nevrasteniden 
• mütevellid olan iktidarsızlık ve bel gevşekli-

ğinde pek mühim rol oynar. 

BI.QGENJ.NE • Sıtmaya karşı fevkalade koruyucu tesiri oldu
• ğu gibi aıtma nekahatlerinde de pek müessirdir. 

B•IOGEN.INE. Şekerli hap şeklinaedir. Büyük ve küçükler 
• kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Vekaletinin müaa-

adesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

, 

~,-- RlJ~ 
ICiN-

BE!:>iR 
MAWMUT 
6-C~~N&~I 

MUSTAH2AR~TIN AN~ 

PE KTO R 1 Nf_vL~ 
,. 

Baker mağazalarında 1 
Erkek ve Kız çocuklanna 

mahsus elbise daireleri tevsi 
edilmiştir. Her yerden nınsaid 
şoralt vo Iyi fintlarlo m nl iz 
ve zengin çeşlUer bulacak nız. 

İkinclteşrla ı ı 

i 
Vücut kırgınlıkları Siyatik Ağnlan 

Rom.ati.ımalar, Kulunçlar 
Baş ve Bel ağrı\arı Aybaşı sancılan 

NEOKÜRİN 
Kaşeleri almakla hertaraf edilir. 

Lnzumurıda gOndo 2 knşe alınabilir. 

N E O K O R 1 N mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. 

Tek kaşe 6 kuruş, 6 lık ambalaj 30 kuruş. 

Halbuki 
Alman 

Her eczanede bulunur 

'ın son 
icadı 

Sıhht a~ızlııtı kullaruldı~nJa tntnnün koku ve lezzettinl bozmtıdao istedik~ 
leri mlkdnrda tütün içebilirler. Çünkü bu n~ız.lııtın içerisindeki yedek 
kısımda bulunan kimyevr madde tütünün: Nikotin, Pirirdin, Amonyak 
gibi zehirlerini C}iı 89 ·der~::cesine ,süzer; a~z, ci~or ve yürek temiz kalır· 

Fifltı her yerde 150 kuruş~ur. 

Satı~ yeri : PIPO PAZARI Sultanhamam, lstanbpl 

ADEMI İKTİDAR 
Ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

ORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede arayıoız. 

(Posta kutusu 1255 Hormobln) Galata, Istanbul 

~ 
Traş olduktan sonra Cildinize 

krem sürmeyiniz. 

POKER 
traş bıçaklan cildi yumUŞ3br ve yli

zünüzü pamuk gibi yapar. 

Her yerde 

POKER traş bıçaklanoı 
israrla isteyiniz. 

' 


