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Dün 0.000 lstanbullu bir göz yaş1 

·seli halinde Büyük Atas1n1 ziyaret etti 
. Aziz Olünün baŞucunda dizleri kesilerek yere çökenler, Onu tavaf ettikten· sonra düşüp 

· baytlanlar pek çoktu. Feryadlar, htçklnklar, iç çekişler artıyor... Artıyordu ... · 
~ ~ ~ 

~-\J 

- Ben neye yaşayarum 
da sen öldün? .. 

Genç kadın kucaGmda 
çocuGu, hayturıyordu ı 

. - Atam bizi bırakıp da 
· . nereye gidiyorsun? 

Orta yaşh vatandaş aan
dukanın BnDnde inliyordu: 

flepinüz ağlıyoruz. 'Tunç bir heykel gl bi duran asker, nöbet beldiyen polis, Büyük Ölünün önünden geçen kinnan da nlar.... Onlardan 
ihtiyarlar, kadınlar, mahlller, körJer ..• 

·····································---··················· 
Meclis Başvekire 

iHifakla itimad 
reyi verdi 

Celal Bayar dün çok 
alkışianan heyecanlı 

· b' r nu tu k söyledi 
(YaJ:~SJ 4 üncü uyfada) 

Saray göz yaş1 ile sulandi 
Dün gece saat 12 de sarayın kapıları hala mahşeri andırıyor, memurlar ziyaret 
müddetinin bitmesine rağmen içeriye girmek isteyen halkı zor zaptediyorlarclı 
Edebiyat dünyasnın gelip geçmiş en Yüce DehAnın tabutu önünden bir mil • )azar, fakat gözlerinin gördü~nü, ku -

büyük üstadlarını bir araya toplasalardı letin nasıl bir ıztırab nehri gibi aktıtım laklarının i§ittiğini, kalbierinin duydu -
da, cDün Türk milletinin yarattığı en tasvir edin~ deselerdi; her biri cildier (Devamı 5 inci. suyfada) .,. .................................................................. o···.-v····ü···-v···a····R:·:·: ..................................................................... . 

Alev olmrq yanıyar ~öz )'CiftnU%1 1 Uyuyor- Uyluuu hiç b:tmiyecelr, 1 Geceden doğdu ıııklar •açarak, 
B• htain mefiZl.leT ütiinJe. . Olü bu milleti oar e,le,.,W.. VManın 6iiıulüii# ~iirlriin Ozii O. 
Uyuyor en yüce can yolt/tJfUftız, Ona mıılıb.r bile incitmiyecek, Olatııe:ı böyle .abah, böyle ftlld, 
Böyl. hü:raıtla lalllfmul P,.de. Lhu lanflıır, ~ec. yolrtrn diyenin. TGI'iJain fGII Jolu en .aon .ö:ıü O. 

Halid Fahri Ozanao 
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Mustafa Remal Paşa, Ftilkenlıagn tarafından şahsına 

( OUnkO k1smın hu fısas1 ) Nakledenler ~~ yormuşum. , 

AnafartalaT Kahramanı Büyük Harb s·· d M h' M h d F l.h R fk Atay Vakıa, Yıldırım ordusu kumandanlı!ı· 
devam ederken bir ara 1stanbula geliyor llr 8 U~ U 3 mu VB a 1 1 1 nı deruhte edip İstanbuldan Halebe ha-
ve zamanın ha.riciye nazınnı :ziyaret . • ) reket edece~ günün gecesi idi, Fal• 
ediyor Nazır engin hayaller pe§indedir. 1 9 2 6 ~ kenhayn karargahında buluna~ bir Türk. 
Öyle şeyler yapacaklardır ki bütım dünya crkAiiıharb zabl~in refakatm~e, ~ bir, 
hayrette kalacaktır. , genç ~an zabıtı Akaret~erdek.i 7o nu-

Mustafa Kemal PQ.§a cBeyefendi, 11a - maralı ıkarnetgahıma geldı, ufak ve za .. 
nılıyor.sunuz vaziyet gördüğünüz gibi r!f sandıklar içinde Falkenhayn hrafın• 
arlak dcğiİıfir. Memleket ve her §ey dan bana bazı şeyler getirdiğini söyledi, 

!whvolmak üzere bulunuyor~ diyor. o c§ey. lerin kendilerini kabul ettığlm 
Aşa~ n.azınn cevabını okuyacak - odaya nakledilmesini emrettim. Salon 

8ınız. hpısının yanına ufacık sandıklal' istif 
ı M" 1: ·:!\. 

-2-

Çok sert ve ciddi tavırla şu .ınuknbele· 
de bulundu: 

- Kumandan bey; biz size hürmet et. 
1ik, çünkü bize dediler ki Arıburnu ve 
Aııafartalar kumandanı Mustafa Kemal 
n izmet etti, bunun için zatı lilinizı bUsnü 
kabul etmek istemiştim, fakat bugün ba· 
r.a bahsettiğiniz şeylerin başka manada 
olduğunu hisseder gibi oluyorum. Beyc· 
!Pndi bu mübahase ve tenkidstın makam 

ve muhatabı ben değilim. Ben ordu bnş- Doktoı .ıfıtmi Cevad Abbas Salih Bozôk 
kumandanma, onun crkanıharbiyesine, ı b h tt nikb t kab 1 tml 

r!erdim. Onlar buna cesaret edememı1· J gayri resmJ, bana ilti·c·a .~den doktoru m~- yorum, ~ aya a e ~ _e . Ş 
hütün heyeti vükela lle beraber denn ve lerdir. Niçin? hafaza ettiğimi en buyuk makamata bıl· adam değılim. O zaman ben halimi nık-
sarsılmaz itirnad taşıyan bir nazırım Si- zannederlın, ki yapabileceklerine emin dirrnekle yaptım. Yalnız şunu <ia söyli· bet tel.8.kki edenlere gülmOştüm. Zira 
zin tereddüdleriniz olabilir; sizin vakıf olamadıklarından! yeyim ki Yakub Cemilin bu hareketini bundan ne çıkabilirdi? Eğer ben alelAde 
olmadığınız hakikatler bulunabılir. Ben Gazi Paşa: hüsnü telAkki etmemiştim. Hatta o sıra· gurur sahibi bir insan olsaydım ve bütün 
Sı·ze bunları izah etmekte mazurum. E- . d w kt l'f •• m k 

- Kendi münasebetsiz emellerini tat· na fırkalarıından birine tayin olunan bir tahminlerimm ogru çı ı6ını gor e -
~er siz buraya şübhe ve tereddüdlerin"zi min etme~e u~ra.şmaktan başka kusuru kumandaola konuşurken kendisine İs- ten zevk alsaydıın, ne olacaktı? Menıle
hal için gelmiş iseniz yanlış yere geldi- olmıyan bir Yakub Cemili asmak için bi· tanbuldaki faciadan bahsederek: l:etin nikbetinden nasıl zevk alabiUrdrm? 
~inizi ilitar etmek mecburiyetindeyim. le nekadar korku ve heyecan geçırmi§- ~ - Yakub Cemi! asılmış.. sebebı de isterdim ki benden evvelkilerin hataları
Başkumandanlı~a ve erkanıharbiyeı-ine !erdi, diye devam etti. Mustafa Kemal harbiye nazın ve başku- nı tashih edebileyim; çamur ve batağa 
müracaat ediniz, hiç şübhe etmem, kı o- Yakub Cemil... Bu isim karilerimiz ü- mandan vekili olmadıkça kurtuluş yok- düşen Türkiyeyi çıkarabileyim. 
rada sizi lüzumu kadar, ihtiyacınız kı:ırlar zerinde esrnr(>ngiz bir tesir btrakacaktır. tur, demiş. Sana bir şey söyliyeyinı, bu * 
tenvire muktedir zevat var. Harbi umumide bu isimde bir cemiyet adam faraza muva.f~k olsaydı ve. bPf Gazi Pac:a bir mü:ldet düc:ündO, ve 

-Bana yol göstermek nezaketinde bu- ı di h b ·ıd· · •ts "d ki Y k b Ce ·ı İ ta hulda :t :t 
fedaisinin tutu up vanı ar e verı ı- ışı e ı ırn a u mı s n biraz yukanda işaret etmiş olduğu h~di-

lunduğunuz için size teşekkur ederım. tti, bu vak'a etrafında payitahtta ne ka- Mustafa Kemal harbiye nazırı ve başku-
Yalnız müsaadenizle şunu arzedeyun, ki ı;enin hikB.yesine devam etti: 

dar heyecan ve merak uyandığı maliiın- mandan vekili olsun diye isyan etmi~ ve _ Yedı"nci ordu, yani Yıldırım ordusu-
cvvelA ben Türk ordusunun yabancısı bir d ş d" G · p ff k ı B · b k b J t 

cur. Hakikat ne i i? im ı azı aşa muva a o muş. emm, unu a u e e- nun ilk defa kumandanı olduğum sırada, 
ndam değilim; ben ordu ile çok küçük hazretlerinden onu dlnllyoruz: nezzül edeccğimi tasavvur edebilir rrJ- zira malumdur ki ayni orduya bilahare 
zabiUiktenberl derinden temasa gelmiş Yakub Camii meselesi sin? Evet vaziyeti derhal kabul ederdim; tekrar kumanda ettim, bu ordunun da 
bir askerim. Ben hadisatın sevki ıle ordu- fakat 1stanbula gidip Yakub Cemili ce- dahil olduğu grup kurnandanı General 
nun ·ırı"nde zabit, nihayet kumandan ola- - Yakub Cemilin falısından bııhset- al d m k =rtile Eğer ben o ve em 4, 

~ z an ır a ır- •·• • Falkenhaynin askerlik ve siyaseti dahi· 
rak iş görmüş ve zannıma göre muvaffak rnek istemem. Yalnız Yakub Cemilde salinin tavsiycsile mevkii iktidara gele· liverniz noktai nazarından takib ettiği 
Olmuş bı·r kumandanım. Türk ordusunu, Mustafa Kemale karşı heyecanlı bir tc- ""k b" d msam adam değı·ıı·mı ~ 

r"" ır a a • · usul ve tavır ve hareket aramızda milhim Onun fazı·ıetı·nı, kıymetini ve bu ordu ile mayu··ı uyanmıştı. Bu bedbaht kendi ufak D ı ı· "d e eden ı:ahs"yetler ü1erin 
ev e 1 1 ar :t ı 

4 

bir münakaşaya sebeb oldu; bu münaka
neler yapılnbileceğini benim kadar anlı· tecrübesile ve kendisini bin türlü kanlı de bu beyhude ikaz tecrübelerinden son- ~a nihayet daha büyük makamata akset-
van az Oımu..+ur. Beni acemi bir zabit, vak'alara sevkedenlerin ef'al ve harekfı- B" ··k Gazı· · a tık bizzat tedbırler :t 

~· , ra, uyu nın r ti. Ben ""k ehemıniyet verdi~im müta-t~esadu··ne kumandan olmuş bir adam gibı tını görerek hükmetmişti ki Mustafa Ke- d· ·· d-ğ- t bb"" ı Id y b" d ~~ 6 

ı uşun u u ve eşe us er a ıgı ır e· leatıma iltifat edilrnedigwini görünce, S":i· tclaAkki ettiğ"ını·z içı·n müteessirim. Maa- mal hı başına geçmelidir. şte Yaknb Ce- B d · h t ı A d ı ih 
.,. v;r var. u evrın a ıra arı na o u • kut edemedirn. Her türlü Akıbetieri ev· 

f.h si · ma .... •r go··ru-yorum ztr" a bu-tu··n milin sehpasına gitmesine biraz da bu t·•rı t "h" ·ı k ık alaAkadardır Bu 
ma l zı '""' • k b .. B ha arı 1 1 e pe s ı · veldon kabul ederek usul ve tearnül ha· 
hayatınııda hattA şimdiki vaziyeti mü- sebeb olmuştur. Bu çocu ir gun ur- siyasi faaliyet esnasında allnan dersler, rici, denebilir ki biraz isyanUr bir şe· 
himmei si;asiyenizde henüz hakıkatle sada ihtilal ark~daşlarile bir mi11akat yeni devletin temellerini kuran Sıvas kilde kendi kendimi ordu kumandanlı· 
temasa gelmiş bir zat değilsiniz. Bana yapıyor, d_iyor kı: _ kongresi mukarreratı ve onun netayici ' · 

Bu k dr.,.. d ı k kii ğından af ve hatta vekilirni de biz?.at ta-
bir şey tavsiye ettiniz ki ben onu yapa- c- yu san .-ıı:ıız a am ar ço • üzerinde biç şübhc yok ki müessır olmuş- yin ederek [kolordu kumandanlarından 
marn, başkumandanlık vekaletine ve er- ~ü~üş; vatanın selarneti Için bunları tur. Bu yeni faaliyet günün alelade müş Ali Rıza Paşa idi] vazifeme bitarn ver
l:anıharbiycsine müracaat etmek, tereC.- oldurmek lfizımdır. Bunu ben yapaca· kLilat ve mesaili arasında boğulup gıden dim ve bu emrl vakti bUyük makamata 

ciüdlerimi orada izalet etmek .. oeyefen- ~·~h t d·ı i k lfıb 1 ke d" . fı!'ka v~ hükümet politikacıhğının tama- bildirdim! Beni bu hareketten vazge~ir-
c.i, farkmaa ae~il :nıiSlniz ki artık bu a a mu eöı .. n ı kcı lar :1 kn ısıne men fevkinde, Türk ınıiletinin karu fa· rnek için General Falkenhayn hususi bir 

·ıı· b" k. h b soruyorJar: c ldumıek o ay, a Rt va- Jı"hin" dnğl..+ı"rrnek lstı"yen ve ona ~veni 
memlekctte nu ı tr er anı ar ıye . 1 h d k ki 7 ı ~ 'i. " mektubla, başkumandanlık vekdleti ve 
heyeti yoktur; bir Alman erkanıharblye- ziyet~;s ~ fe Kece lı ~··:~i teldff c\" mukarrerat arıyan bir vatan siyaseti idi. bu vaziyelle aiakadar dördüncü ordu ku-
si vardır; o Alınan erkfmıharbiyesı, kl - u a a ema . smın uz e ı- Büyük Gaziyi artık kat'i harekete sev· mandam hayırbahane ve dostane tavas-
Türk ordusunda ilk leraat olarak benim yor. keden nihai esbab ne idi? 1 d b I d 1 B h 1 h kik ti 

Bu zavallı, malQm ricalin kendine iti- sut ar a u un u ar. u a a n n 
gı.bi A-i bir askeri tardetmek karanna Gazi Paşa, batıı-at silsileSini keserek ht.ltı. bu· zevat ve makarnat tar.afınd .... ne 

4Ll) yad ettirdiideri san'atın kendi aleyhl~ tl tl QU 

d b · h t · g~nde ivorsu küçük bir istitradla bize bu sebebi izah lam ld ~. h d var ı, em 0 eye e nu 
0 

r • - rinde tatbik edilmesinde bir mahzur ol- kadar aniaşı amış 0 u!>wnn ya u an-
nuz? etti: 1 ıl · h kik ti kl k ...ı .. madığını zikrederek vaziyeti kabul edi- aş mış ıse a a sa ama ı~.... ne 
Hariciye Naz1r1, Mustafa Kemal yor, !stanbuıa geliyor, nakıs tedbirlerle Yıldırım ordusu grupunun hazin şerait ve mecburiyetıer içınde kaı-

p d H r VUk ıa. teşebbüs alıyor: yakın zannettiği arka- serg i" zaşti rnış oıdukıarına -deltılet ettiğinden, beni. 
aşa an eye 1 e ya daşlar faciadan ürküyorlar ve haber ve- ancak, teessürlerimi daha şedid ifadeyo 

ŞikAyet ediyor riyorlar. Neticesi şudur ki Yakub Cenıil - Harbi umumfye girdikten sonra, bu scvketti. Nihayet emri vakii kabul etti-
lını t harbin feci neticelerini daima derpiş ct· ler. Fakat bu istifamın, Ali makamata ve Bı.rkaç gün sonra i""ttı·m, bu nazır bey tutulmu§ ve ası § ır. k d d d" K ı 

'i. ik~~. - li n1 rnekten en imi mene eme ıın. ıta belki bOtün millete anlatmak ıstedi~im bev. efendi, benden heyeti vükelaya a:!ka- Bana bu h· c.ıyeyi soy yen, onu a b 
. • . 1 ~ . hemfikir ve henlhal olup asılmaktan ken- harekatı aleyhindeki isyanım, ann teklif hakikf manasını gözden kaçırmak ve ku-

y~t etmış, hattCı& teczıyemi ta e.b etmış. b . s·ı k Ah olunan Hicaz kuvvei seferiyesı kuman· mandanlıktan alelade bir sebeble çekil· · ·· E dini kurtaran ve eru ı van ararga ın-
Kah~~ ıle güldum. vet 0 

.. zam~ her da· bulan doktor Hilmi Beydir. (Elyevm danlığı vesilesile söylediğim ve kabul miş oldu~mu işaa etmek için, beni rner
htngı bır Mustafa Kemal, boyle lçı dışı ettirdiğimi zannetti~im halde semeresini kezden Diyarbakırda bulunan eski ordu-

- - ·· üt . .:ı ·dt b" -ı·l · · · Malatya mebusu). 
Çl,lz:ınıuş, m er.e~ ırksu a enın ıımuk Doktor Hilmi Bey Diyarbekire gPlerek göremcdiğirn tenkidler ve bunun gibi ma, ikinci ordu kumandanlığına tayjn et-
padışah olan reısıne ar asını verere t 1 a!l 5 .1 d ki k ~~.ht b birçok mücadele sahneleri teaküb etti. tiler; zahiri bazı mazeretler göstererek . e gr a ı van a arargc.ı an ana 
kendini kuvvetli zanneden bır heyet ta- milhim malfımat vereceğini vad ve eel- En sonra Yıldınm ordusu grupunun ser- onu da reddettirn. Kuvvetle lhsas etmek 
rafından kolaylıkla cezalatabılır telak- b" . . tt• günl n· b k d b güzeşti ile benim bu grupta asıl Yıldırım istediğim feci cvaziyeb i basit işlerden· • mı rıca e ı, o er ıyar e ır e u-
kisi umumi idi. Fakat ben, başı ve niha- 1 e ·m Cevad Bey dokto b • ordusu kumandanlığım herkesin malfunu miş gibi telakki ettiklerini gösterir bir 

~ kim k d .IA1 unan yav rı ru e lad w ~ b" 
yeti malum olmıyan, i en mi u im, ni 8 getirmek emrini ald Dok- dur. Hatır ıgıma gore gayri ka ıli tes- hareketle, cbir ay kadar bir müddetle 

· d" t.ı. · k k d" d"k m yanım ı. · · ı._. h.ııd· d kimı ken ıni ~~ıı, imi en ını ı ta- tor geldi. BOtün hikdyeyi anlattı: İ<ıian- kin ısy~nım işte uu. u ısc olmuştur. mezun olduğumu~ bildir iler. 
tör, kimi k en d ını doktor farzeden bu a- bulda kalamazdım, kalarnadım. Çünkü Artık sukut ve tevazuumun nihayete er- İBRETAMİZ BİR CEV AB 
damların naçiz Mustafa Kemale bir şey b . d acaklar dedi. rnek zamanı idi; ben de bu anı fevtetrne- - Burada hatırının gelen hazin bir 
yaparnıyacaklarından emindim. Bir şey enı e as ' • • • dim. Felaketin coşkun bir nehir gıbi, noktayı da, alAkadar olursanız ışaret e-
yapabilirlerdi. O da o gün hakım olduk· HUkQmete fhlf bır ıhtar Türkiye üzerine aktı~ını göruyordum dcy.ını: Ben Halebde mevki ve vazifeme 
ları siingüye ve behimtyete istinad edc- Ben vaziyeti umumiyeyi mütalea ede- Nasıl tahammül edip susabilirdim? Bu nihayet ver n bu teşebbOsü aldı~ım ve en 
rek Mustafa Kemali yakalamait VE' as· rek adam asıırmanın çok fena olduğunu vckayiin vesikalarını size ver m, o- son teklif olunan ikinci ordu kumandan
ırtaktı HalbukJ o gün isyanımın hütün dU§ilndOrn. Adam asmamaları ıçin flilt bıyaca'ksınız. 'Netice ne oldu? B nim lı~ını da reddetti~im sırada, HaJebclen 
ınıllet arasında duyulmasını nizı1et adde- bir ihtarda bulunmak istedim. Bu ihtarı nikbetiml Bu kelimeYi mahsus kullanı- lstanbula ~tmek i_dıı simendiler ilcretJ 

- Bunlar nedir? dedim. 
Alman zabiti dedi ki: 

- İstanbuldan millarakat ediyorsunuz, 
size Mareşal Falkenhnyn tarafmdnn bir 
:niikdar alhn gönderilmiştir. 

Kimseye hiçbill dhtiyacımdan oahset
memiştirn; fakat zannettim ki mareşal 
bu parayı ordunun ihtiyacına sarfedll· 
mek üzere g0ndermiştir. 

Onun için tercümanlık eden Türk :zabl· 
tine dedim, ki: 

- Bu sandıklar bana yanlış geldi. Or· 
dırnun levazım reisine gönderilmek lA· 
zırndı; benim için fazla külfettir. 
Muhatabım sözlerimi Alman zabitlne 

nakletti. Zabıt derhal: 

- Efendim o da başka! dedi. 
Bizim zabitimize - Paranın mikdarı· 

nı bu zabitten iyi tahkik et, huzurund~ 
nlındığına dair bir sened yaz, ver imza 
edeyim, dedim. 

Bu zat emrirni yaptı, fak<:! zabit imzalı 
senedi kabul etmek istemedi, tekrar. 

- Bu zabit bilmiyor, dedim, senerli al
sın ve mareşaln versin ve siz de bu pa .. 
raları gelip alması için levazım rejsirne 
haber gönderini~. 

Bittabi iş böyle bir cereyan takib etU. 
Bu sandıklar ve muhteviyatı ordunun 

Jevaz.ıın riyasetinde, ve benim bunlara 
mukabil verdiğim sened de Falkenha:r· 
nin mahrem dosyasında birkaç ay bir
birlerine muntazır kaldılar. İşte yukarı· 
da söylediğim üzere, yedinci ordu ku· 
mandanlığından kendimi af!ettikten son" 
ra, kumandanlığa tevkil etti~im Ali Rıza 
Paşaya bu sandıklan teslim ettim ve 
kendisinden aldığım senedi o vakit ya· 
verlerim bulunan Cevad Abbas (şimdi 

Bolu mebusu) ve Salih (şimdi Bozrık roe
busu) Beylere tevdi ederek, kendilerine 
§U emri verdim: 

- Hemen Falkenhaynin karargahına 

gideceksiniz. Bizzat kendini görüp bu 
senedi vereceksiniz ve benim kendi nc.z· 
dinde bulunan senedimi alacaksınız. 

Yaverlerim bizzat Falkcnhayni gör· 
mek hususunda biraz müşkülata rnaru2 
kalınakla beraber emrimi harfiyen yap· 
mışlar. Biraz sonra yanıma gelerek de
diler ki: 

- MOşür Falkenhayn size böyle bi!' pa
ra vermiş olduğunu hatırlamıyor ve bu 
para için sizin imzanızı havi hiçbir vesi
kanın kendisinde mevcud oldu~unu bil· 
miyor: binacnaleyh Ali Rıza Paşa imzalı 
senedi de kabul etmiyor. 

Tekrar yavarlerlme dedim ki: 
- Şimdi size çok ciddi emrediyorum. 

İkiniz tekrar Falkenhaynin odasına gi· 
receksiniz ve diyeceksiniz ki verdığıniz 
altınlar olduğu gibi mahfuzdur. Bnııa si
ze sened verilmiştir, sened olmarlığ,nı 

iddia etmek, altınların mevcudiyPtınl 

nefyedemez. Vesikayı kaybetmiş o!dbi· 
lirsiniz, o halde verdi~iniz altınları size 
iade edece~iz, aldığımza dair siz bize ve
sika veriniz. Ve diyeceksiniz, ki bi7.i bu· 
raya gönderen kumandanın altın muka
bili memleket menfaatleri hakkındı:ı mü· 
samaha gösterc>cek insanlardan olmadığı· 
nı çok an b renmeli Jdıniz. Hallı b•ında 
tereddüdüm.iz varsa kumnndanım z hu· 
nu size ve .efkfırı umurl'iyeye d lıa ba<-k8 
türlü isbat edebilir. Paralarınız dunıvor:, 
fakat bu paralardan daha çok kı nıetU 
olan cMustafa Kemah imzası sızde kala· 
maz ve müsbet netice almadıkç.::ı karşımil 
gelmiyece)Q,miz. 

(Arkası varl 
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istanbulun Ebedi Şefi ziyaret~ nden intıbalar 

Bayıla bir bdm 1a Joadu çıbni1Jot. 

~ Gelenler ,.ıaa •a7Glder deiD, eom- 1 Resimlerimiz burad&: bitmemiştir. 16 ncı saytamaza bakınazli 
buri7et ..U Ye hatti daha kflçGklel'... - · 



4 Sayfa 

Ankaraya aid cenaze programının 
resmi metni neşredildi 

Anknra 18 CA.A.) - Atatürk'ün cenaze 
.......... ı .. ·ın Ankaraya ald esas programı fU -

6 - Bandosu 1le bir deniz müfrezesi, 
7 - İk1 tarafında kılıç Qek:rıılş vaziyette 

12 general bulunan ve cenazeyi taşıyan top 
arabası, Ankaraya muvasalat 

20 aontetrin 1938 pazar günü: 
Ccmazey1 ta.şıyan tren .saat. 10 da Ankara 

muvasalat edecek ve Rclslcüm
' BUyfik Millet Meell31 Relsl, Mare.şnl, lc
y_eldllerl hey'eti ve saylaı...ıar tarafından 

8 - Atatürk'ün harb ve 15tiklll madalya
larını t94ıyan general ve onu takiben Riya -
seticUmhur erU.nı. 

9 - Atatfirk'ün allesi efradı, 
10 - R#l.,icUmhur, 

karşılanacaktır. Bu karşılama me 
~:.ııw:u: bir piyade taburu lşUrak edecek -

ll - B!lyUk Millet Meclisi Rel.si, Başvekll, 
Ma.re_,al, 

- Protokol -
12 - Ecnebl misyon ~neri, 

Tabut vasondan lndlrilecek ve bu esna -
1htiram kıt'asma retakat eden bando ta

Chopin'in matem ma~ı çalınacak-

13 - Kordiplomatik ve mJsyon 
meıbut hey'etler, 

~enertne 

Tabut 12 General tarafından kemal! ta
istasyonun bUyük bolünden goeç1r1lcrek 

msıılSV<m merdlvenleri önünde bulundurula -
olan top ara bıı:ıına vnz'edllecekt1r. 

Top ar:ıbası istasyon caddesini takiben 
Mlllet Meclisine dot;ru Uerllyecektlr. 

lstasyondan Ulus meydanına giden cad • 
~n1r.. llo tarafına asker dlzllecektlr. 

Tabutun top arabasına nakli esnasında 
•ı pare top atılacaktır. Tnbut frak giymiş 

saylav tarafından top arabasından Indi -
ve Kamutay binasının medhnlinde 

"'~·-.. ··- hazırlanan mahalli mahsusa vaz'e
dHl!rek 'btr katafaik vtıcude getlrUecektir. 
l{atafnlkın 1kl tarafına altı oku temsUen nltı 
mes·nıe k'lnulacak ve bu me.ş'alelerln yanla
nnda sat ve solda birer General, birer sü -
bay ve erden ml\te.şekkll altı kişUik bir hey
et büyük ün11onnalannı lt\bls ve kılıçları çe
kllmtş bir vaz.lyette tazlm nöbet! bekllyecek
lerdlr. 

Saat ıs den itibaren istanbulda yapıldı~ı 
vechile Rel.slcümhur, BUyük Mlllet Meclisi 
Reisi, Başvekll, \cra vekUlerl hey'etl, saylav
lar, ba~ta MnreAAl olmAk U?Jere kara. deniz 
Te hava kuvvetleri mensupları lle mülki er
kAn, Cüm'hurlyet Hnlk Partisi erkA.nı, dekan 
Te profesörleri başta olmak Qzere Ankara -
dald talı:1lltel.er, hnrb okulu ve dl~er yüksek 
okullar talebelerl, memurlar, maıt tıcari ve 
!darı te~ekküller m~nsupları, ma.tbuat mü
messıuert ve arzu eden halk katafalkın ö -
nftJlden ceçerek resmi tazlml lfa edecekler -
dir. 

Cenaze töreni 
21 ıonlefTin 1938 pazartesi gün ii: 
Cenazeyi takib edecek zevat sa'<l.t 9,45 e 

tadıır Kamutay bln~ına gelml4 bulunacak
lareır. Ecnebt, mure.hhu bey"etleri Anltıı.ra
palas holftnde toplanacaklar w bUAhare ken 
efilerine tahsl.s edUen yerleri lKal edecek -
kırdlr. 

Top arabasının ön1lnde gtd~celt olan kıt
alar, kdl~a,ısı Halk slneması önfinde bulun
mak üzere Çankırı caddesi boyunca yürüyüş 
toluooa tıoplanm~ bulumıcaldardır. Yaban
cı kıt'alar parti bina.~ lle Halk sinern.Mt a -
ra!tnda kendllerlne gösterllecek yerde yürli
Jti~ kolu nizarnında hazır olacaklardır. 

Saat ıo da tabut, frak g1ymf4 12 .Mıylav 
tarafından ltıı.ldırılaralı:, Kamutay binası ö
nünde bulundurulacak olan top arabasına 
nz'edllecektlr. Bu esnada cena?Jeye retakat 
edecek olan 12 General, top arabMınm ltd 
tarafınd.k kılıçlarını çekerek mevld alacak -
lardır. 

Tabut top arabasına nz'edlldtkten son -
ra, verUecek Işaret üzerine. kıtaat yürüyü~e 
baıılıyaoak ve cenazıeyl .selOmlıyanı.k ı nu -
maralı kroklde gl\s~rllen yerlerlnl almak n
ııere Uerliyeceklerdlr. Bu yürl\yü.ş esnasında 
tıtf!ata retakat eden bandolar çalmıyacıı.k -
tır. 

Cenaze alnyının nlhayeUnd.e gidecek o -
lan piyade taburunun kolbaşısı Halk sinmn
el önüne gelince tabur duracalı:tır. Mfiteakl
ben, yabancı kıt'nlar da harekete geçerek 
tcp arabuının önündeki yerlertn1 ~ı ede
ceklerdir. Bunun üzerine oennzeyi takib e -
decdk olen zeva.t 2 numaralı kro'kide göste -
rtldUU veehlle, yerlerin! nınrak ve arkaları -
na, nlayın..nthayettnl te'kll edecek olan ta -
bur llerllyerek kortejl yapılo.caktır. 

Bu suretle teo:ekkül eden cenaze alayı, 
Terilect'k bir ı~ret üzerine, hareket eyllye -
cekUr. Bu esnada Rlyasetlcümhıır b!ı.ndosu 
Ohop1n'1n ma.tem mar~ını c;almn~a ba.,lıyn -
ca.k ve dl~r -bandolaT münavebe lle ve a -
laydaki sıralarına göre matem havMı çala
eaklardır. 

Alayın yür{l~·Oşe başlamasından ltı.baren 
eena7!E!n1n müzeye mtrVasalatına kadar her 
6 daldkada bir aded oop atılacnktır. 

Alay kıtaa.tının kolb~,..sı Bahrlye caddesi 
hl~.sına varınca kıt'elar S numtı.ralı kroklde 
1şareL edl1en yerleri alacaklardır. Topçu ta
bunl krotıde ı.,aret ed1len mahalle yakla.ııır
ken ~lun .!3~ına yanB.4aeak ve tam mevk1-
1rw ge11nee duracaktır. Türk piyade kıtaatı 

1le ecnebi kıtaatı yt\rilyü~ devam ederek 
trokide ı&<ıt.erU.en yerlertnl yola tevclhl ceb
he ederek ı~al edeckler ft cena.~ reçerken 
aelftmlıye.c~lardır. 

Cenuıeyl taşıyıan top arabası ve bunu ta
ttb ed.en hey'et fierllyerek Etnoıraf9a Mü -
~&!inin m.cd.hal1ne tekan11b edeoekler Te 8 
numaralı kroktde. c&terilditi Üllel'e ahzı 
mevki eyll~ccklerdir. 

Ta.buı Gencraller ıtarafmdıın mahlllll m h 
susuna nakledUecek Te t6ren burada hltam 
bulncaktır. 

Oenaır. nlayt ~ suret.ıe tıe ek1tül edecek • 
Ur: 

ı - Mırro.klt bir sUvarl alnyı, 
2 - T pçu taburu. 

- Protokol -
14 - İcra Vekllirt Hey'eU, 

- Protokol -
15 - Saylavlar, 

-Protokol • 
16 - Barem üçüncü dereceye kadar aske

rt erkAn. 
17 - Barem üçüncü dereceye kadar milltd 

erkAn, 
18 -Bir piyade taburu. 

Tashih 
Atatürkfin ailesi, yalnız Ankarn törenine 

tştırnk edeoektır. İstanbulda yapılacak tö -
renc!e bulunaca~ına dair oln.n fıkra tashih 
olunur. 

Ta.klb edilecek yollar 
Ankara, 16 <Husus1) - Pazartest günü 

cePaze a!ayı saat onda Meclisin önünden 
har~ket decek ve İstasyon caddesini takib e
derek, lstn.c;yond!ın harlclye vekfıleU binası -
na giden t'ıtddeyl geçece'k ve buradan Etnog
rafya müzesinin bulunduRu mahalle glde -
cek• ir. 

Ankara ı6 <Husust> - Part! Oönyen Jı:u

ruln adına Cevdet Kerim İncedayı merasim
de bulunmak üzere istanbula. hareket ettl. 
İnt'edayı Vektıletler ve Parti adına çelenk -
ler kovaC!lktır. 

Cenaze törenine gelecek 
Alman heyeti 

~nlcaro 16 (A.AJ - Atatürk'ün cenaze me
rasimlnde hazır bulunacak olan Alınan hey
etJPin tam listesidir: 

:Müşavlrler meclisi reisi son etseHIM Ba
ron Fon Nt>urath, ordu kumandanı piyade 
generali. List, Amiral Cerls, hava ordusu ku
mandanı Oenernl Felmt, orta elçi Fon Kot
zc, sefaret müsteşarı Braun Von Stumm. se
faret kfıt1bler1nden Fon Kessel. tayyare al -
bayı Kc.ttenbeU, ya.rbay Fon Rost, bahrlye 
birinci müUızlml Betge. 

Fransız heyeti 
Pnrls 15 1A.A.> - Havas ajansı tebll~ ~dl· 

yor: 
FrallSlZ hfikftmetlnl Atatfirkün cenaze 

merasiminde teımil etıne~e memur edllmtş 
olat1 Frarunz hey'etl bu akşam saat 22,15 de 
Paristen hareket edeeelrtlr. 

Dahiliye Nazırı ve esld Ankara sefirl B. 
Albert Sarraut'nun rtyaset\ altında bulunan 
hey'etl, yftk.sek harb meclisi azasında.n ge
neral Georgcs ve yüksek harbiye m.eclt.sı a -
zasından Visamlrnl Laborde'den mUrekkeb
dlr. 

Hey'ete ıso bahriye aUII.hendazı retakat ~-
dece".{tlr. 

Fraruınnın Suriye ım tomiseri Kont de 
Mnrlel, ve ~ı1tıtakl Fransız kuvvetlerı ku -
mnndanı general Calllault, cenaze merası -
mlnde teıruıU edlleceklerdlr. 

Albay Kole de hey'ete dnhll bulunmakta -
dır. 

An'knra 16 (A A.l - Emme BertJn adın -
da~ı Fran~ız kruvaıörü Atatürk'ün cenaze 
merasimine lotırak etmek üzere İstanbula 
gelecektir. 

Sovyetler de askeri kıt'a 
gönderiyorlar 

ı\nkarn 16 (A.A.) - Atatürktın cenaze me 
rastmine ıoo kll}lllk blr Sovyet mü1reze1Jin1n 
za'b1Uerllb blrUtte ~tlre.k edecekleri haber 
alınmı~tır. 

* Atatürkün cenaze merasimine iştirak 
edecek olan ecnebi hı>yet ve askeri kıt'a
lnr bugünden itibaren şehrimize gı>lmege 
btşlıyacaklardır. 

Sovyet mariciye halk komiser muavi,ni 
Bay Paternkin'in riyasetinde bulunan Kn
rndı:>•ıiz filosu ltum.mdanı Juma~efden 
mi.\teşeY.kU Sovyet heyeti bugUn bir Sov
yet destreyeri ile Umanımıza gelecektir. 
Mareşal Bırdwurdun riyasetindekl İngiliz 
heyeti, İngiliz kıtaat ve sübayları, Bul -
gar, Efgan heyetleri yarın, di~er h~yetler 
de ~umartesi günQ şehrlanize gelecekler

dir. 
Cenaze merasiminde hazır bulunmak 

üzere evw~lki gün ve dün şehrimızt yüz
den fazla yabancı gazeteci ve fılm mU -
tehassm gelmişlerdir. 

Şirketi Hayriye husus) vapurlar 
tahsis etti. 

Şirketihayriye, Atatürkün muazzez ta. 
l.utu huzurunda son ihtfram vaııte..ıini 
ifn edecek olan Bo~aziçi halkı ıçin dün -
den itibaren bir çok husw;t vapurlar tab
sis etmiştir. 
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c is Başvekile 
i tifak a itimad reyi verdi: 

Ankara 16 (A.A.)) - B. M. Mecli
~ bugün Reis Abdülhalik Rendnrıın 

başkanlığJnda toplanmış ve eelsenin a
çılmasını müteakib B~vekil CelAl Ba
yar kürsiye gelerek şu beyanatta bu • 
lunmuştur: 

Sayın arkadaşlar: 
İkinci Cümhurreisimiz İsmet İnö • 

nünlin itimadlanna mazhar olarak, 
Başvekaiete tayin edildim. Kendileri -
ne takdim eylediğim hey'eti vekile a -
zalannm isimlerini havi listeyi lütfen 
tasvib buyurdular. 

Teşkilatı esasiye kanununun bU • 
kümlerine göre, sizin de itimadımza 
mnhar olmak şerefini kazanırsam, va
zifeme dcvrun edeceğim. (Şiddetli al -
kı~!ar.) 

THrk nıiıtctinin büyük evUidı: İnönü 
Resmi bir lisanla bu maruzatımı bil

dirirken, inkılabın ve Ataürk rejimi -
nin en mümtaz bir siması ve Türk mil
letinin biiyük eviadı olan, ikinci Rei -
sim'z hönünün, Cümhurreislik devri -
nin, milletimiz için müteyemmen ve 
mcs'ud olmasını temenni ederim, buna 
sahc;an emin olduğumu ifade eylerim. 
(Bravo sesleri, sürekli ve şiddetli "1 -

kışlar). 

En önemli devir. 
Arkadaşlar; 

Mil!etlerin tarihi, acı, tatlı, bir çok 
h:ltıralarla doludur. Bugün biz inkılab 
tarihimizin, en acı ve fakat en önemli 
bır devrini yaşıy~ruz. Aziz varlığını 
her kuV'.r~tin fevkinde telakki ettiği -
miz ve öyle olduğuna da inandığımız 
Sefimizi kaybe-ttik. Şefin hayatında 

Türk milleti nasıl yekviicud olarak, 
tek bir kalb ~ibi onun sevgisinde bir -
1eşıniş5e, matemini de ayni surette, tek 
bir kaJb halinde tutuyor, ve lztirabile 
ağ1ıyor. 

Alemşiimul bir acı 
Den:Jebllir ki simdiye kadar hiç bir 

kimse hakkında bu kadar vatan~ümu1 .• ı 

bu kadar Alemşümul, bir sıcı duyulma • 
mıştır. Kendi ruhumuıda bu acıyı his
sediyor ve kalbirnizin kanadığmı du -
yuyoruz. Türk milleti gibi vefakar. bü
yük bir milletin, kendisine binbir mahm
miyet içerisinde, en büyük muvaffa -
kiy~tleri temin etmiş olan büyük bir 
eviadı hakkında başka türiii hareket 
etmesine esasen imk~n yoktur. (Bra -
vo sesleri - sürekil alkışlar). 

Atatürk, bize yaralı bir vatan kur • 
tardı. Atatürk, bu yaralı vatanı, içeri
sini asırlardanberi sinmiş olan hurafe
lerden. efsanelerden, bir takım vahi fi
kirlerden tamamen ·ıemizliyerek, kuv -
vet!1 bir rejim de kurarak, meg'ud ve 
müreffeh bir halde, bize bağışladı. 
(Bravo sesleri ve sürekli alkışlar.) 

Türkün ebedi bir tehlikeye, düşü • 
yor !anıldığı zamanda, imdadına koşa
ra~. fel~ketten bizi kurtardı. Zeval bul 
maz istik1dlimizi ve ebed müddet vata
nuuızı, THrk rayeti istikl~li altında ya
şatmak imkanını buldu ve verdi. (Brn
vo sesleri. şiddetli alkışlar ) 

«Herkesin hnkkını yerinde verirdi.,, 

.AtatUrkü sadece bize vatarü hizmet
ler lfa ett1ği için sevmiyoruz. Aynı za
manda, tam manas11e kAmil bir insan 
oldu~ için de seviyoruz. Şiddetli al -
kış!ar, bravo sesleri.) 

Atatürk, vefakatdı, mütevazı idi, 

herkesin hakkını yerinde verirdi. (Çok 
güzel sesleri). 

Milli ödev 

Arkadaşlar, 
Atatürklin hayatı ve mazisi hakkın

da söz söylemeği kısa bir celseye sığ • 
dınnak en müşkül olan bir ~tir. Yal • 
nız müsaadenizle çok sevdiği ve çok gü 
vendiği büyük milletinin iradesini tem 
sil eden bu kürsüden onun maneviy -
yetine hitab ederek diyorum ki: 

Atatürk: 
Seni sevmek, tebcil etmek, her Türk 

vatanperverinin milli ödevi, ve namus 
borcudur. (Şiddetli alkışlar ve bdavo 
sesleri.) 

cEbcdi iftihanmız~ 
Aziz arkadaşlarım: 
Kendisini methetmek ve ihtiras güs

ter:rnek, içtimai hayatta bir nakise ola
rak kabul edilmiştir ve hiç şübhesizdlr 
ki, bu böyledir. Fakat, ben size, iftiha
nmızı ve ihtirasımızı şu dakikada ifa
de etmekten çekinmiyeceğim: 

Benimle beraber hey'eti vekileyi teş 
k'il edı>n ark<ıdaşlarım iht11alin ve in -
kılnbın ta, ilk günündenberi büyük ve 
ebecll Şefimfzin hayata gözünü yum -
duğu dakikaya kadar, izinde ve peşin
de, yolunda şuurla yürüdi.ik. Bu, bi -
zim ebedt iıft1harımızdır. (Şiddetl1 al • 
kışlar ve bravo sesleri.) 

Hiç ~übhesiz Büyük Türk milletinin 
seciyeı::lne ve karakterine uygun ola • 
rak vücude getirdiği ve bize hediye et
tiği rejimi, korumak hakkındaki ihti -
rasımız, öJçüsüzdür. 

Program 

Arkadaşlar teşkilatı esasiye hüküm
lerine göre, sizin itimadınızı kazanmak 
içir., bükflmetin programını size arzet
me~ iktiza eder. 

Harici •iyaset 
Aziz arkadaşlanm, 
Size programımızın harfiyen ve oldu

~u gibi tatbik olunacakını söylerkPn, ba
rict siynsetimize de bir nebze temas et -
:lı~k ihtiyacını duyuyoruJlt, 

Harici siyasetimizde değişecek hiç bir 
:ey yoktur. Anla§malarımıza, dostlukla -
rımıza, ittifaklarımıza, bütün sadakati • 
mizle ba~lıyız. Bunları büyük bir amnle 
yürütece~z. Bu sada, size oldutti kadar, 
bütün dostlarımıza ve müttefiklenmize 
de bir itimad ve muhab'bet sad<uııdır. 

(Bravo sesleri ve sürekli al kış lar). 

" Rejimin ezad kabul etmez 
kollarıyız , 

Sayın Millet vekilleri, 

r.eni ve benimle vazife almak lQtf\inde 
bulunan arkadaşlarımı çok yakından ta -
ııırsınız. Yaptı~ımız i§leri bilirsıniz, fi -
kirleriınize vA'kıfsınız. Her şeyden evvel 
t..::min etmek isterim ki, rejimin azat ka -
t.ul etmez kullaryız. (Bravo ıes!eri ve 
ııürekli alkışlar) kullanyız dedim, ve 
kelimeyi miskin bir itaat ifade için de~ll 
ışierimize şuurJa bağlılık ve onlan sada
katle yürütmek azrnimizi tebarüz ettır -

TUrkün pek temiz oğlu ve Atatürküılı 
sağ kolu, olan İnönü başta olduğu haıde 
hu yekpare yalçın kaya ve pjatin par .. 
çası gibi bütün dünya müvacehesınoe bir• 
liğini ve varlığını gösterecektir. Atatür• 
kün İsmet İnönüne sarsılmaz güveni 
vardı. İnönünün de Celal Bayara sağla~ 
güvenini görüyoruz. Atatürk te Celfıl Ba• 
ya~ sevrdi: 

"CelAl Bayarı ben niçin severim, 
Celal Bayarı ben niçin severim, bir gün 

gel CelAl dedim eline yırtık paralarla 
b.)- çuval verdim. O çuvalı aldı Yekfilet~ 
bıraktı. Feyzi bütün dünyaya yayılac~li 

::rc:ıdar bir maliye şahikası vücude getir• 
di. Ben Cellili i§te bundan dolayı seve .. 
.1m:. buyurmuşlal'dı. Arkadaşlar İsmet 
tnönünün güvendiği ve kurduğu heyete 
biz nasıl güvenmeyiz. (Bravo se.slerl; aı .. 
kışlar). 

Halil Menteş demiştir ki: 
Celal Bayara açık ve tam itimadımı v~· 

riyorum. Ne için? O m:vkii iktidara ge1m 
gelmez beynclmilel şeraitin mahmul olJ 
duğu endişeler karşısında bütçe imkfm .. 
ları ile mukayyed olmıyarak hazinen.n 

beynelmilel ve dahili pazarlarda kredisi., 
ni azami ütilizc ederek vaziyetin icııb et~ 
tirdiği geniş ve fevkalade tedbirleri al .. 
makta tereddüd etmemiş ve bu yolda bU .. 
yük cesaret göstermi§tir. ' 

Arkadaşlarım, böyle çalı§an ve h:'\zı:- .. 
Yanan bir memlekete sağdırmak kolay i§ 

değildir. Bilhassa memleket büyük TüriC 

crdusunun, büyük Türk milletinin yurdu 
olı.ırsa ... Blnaenaleyh vatandaşlar istik ~ 
b?lden emin olarak, kemali huzur vP. em1 
nıyetle faaliyetlerine devam edebılirler. 

C~laı Bayar feragatın timsali 
~celal Bayar insan olarak da feragatın 

timsali müşahhası bir vatanperverdir, 
Müebbed Atanın ölüm haberi beni Mi ., 
lasta buldl.l. O gün kaymakamın odasın .. 
da toplanmıştık. Yeni Reisictimhurm~ 
kim olabileceği suali her dilde dol!:tşıyor .. 
du. Celal Bayar mı, İsmet !nonü mü ı 
Benden reyimi sordular. Şu cevabı ver ., 
Jim: Benim bildiğim Celal Bayar öyle 
yükst!k bir feragat sahibi insandır ki, ken 

di lehinde bir ccreyan olsa dahi arkada~ 
ln.-ına İnönünü tavsiye edecektir, dedım) 
Buraya geldiğimde anladım ki, Celal Ba .. 
yar bu imtihandan olgun bir devlet ada· 
mı ve mahzı feragat bir insan olarak cık .. 
mıştır. 

Büyük Atanın kudreti 
Arkadaşlarım, bütün dünya harblı>r: 

dahili karışıklıklar ve rahatsızlıklar i"in-. ~ 

de çalkanırken bu memlekettc yarü ağya-
rın gıptasını eelbeden güzel bir nizam, 

tam bir inzibatlı memlekette olduğu gl
bi, kork:.ı mu, mengene ve cendere mE> • 
todu mu? Hayır. Yalnız ve yalnız miieb-

bed Atnnın dağdaki çadırlarına, en izbe 
klSy kulübelerine kadar sinmiş olan sev• 
gisi, bütün milletin gönlünde yarattı~ı 

kayıdsız ve şartsız emniyet ve itimaddır. 

İ§te Onun tabutu önünde bütün bfr 

dünyanın huşu ve tiızim ve takdir ila me-k içln kullandım. (Alkışlar). 
Eğer inkılAbın bidayetindenberı, devımı eğtlişlnin manası, O milü tarihte kurta • 

eden fikirleri şuurla yürütmek imkAnını rıcı kurucu ve başarıcı bütün dünya ta. 
ve sizin arzu ve ernellerinizi icra etmtk rihinde medeniyet ve sulh adamı olarak 
kudretini bizde görüyorsanız (hay hay müebbed bir nam bırakmı§tır. 
St'sleri) Milletin iradesini temsil eden siz Büyük Millet Meclisinin İsmet 1nilnü-
kıymetli arkada~ıarımdan ricam ıı:udur: nu" Onun halefı' ol k kt O 

Bo[:aztçi halkının Kabataşa getfrıhnesı "$ 
7 

• arn seçme e. Vı.! • 
himadınızı bizden esirgemeyinız. (Alktş- b ğ 0 

ve merasimden sonra da avdetleııni tc - nun ayra ını nun eline vermkte gös· 
lw.r, esirgemeyiz sesleri). 

min için de bir çok vapurlar tahrik ede • terdi~i isabet Büyük Meclisin, iradei mll-
cektir. Aziz saylavlar, liyenin hakiki mlimessili oldu~nu bir ke 

Şehrimizdeki çiçek stoklan tükendi Son söz, elemimiz, hicranımız, çok bü- re daha tebarüz ettirmiştir. 
Atatürkün cenaze' merasimi dolayıaile yüktür. Fakat inanımız, güvenımrr. de o Hatibierin bu beyanatını müteakib' ta· 

şehrlmiztn her tarafında binlerce ç~lenk n!ıbette büyüktür. (Bravo sesleri, alkış- yini esmai ilc reye müracat eüılmiş vo 

hazırlanmaktadır. Elde mevcud çıçek ato- lar). tasnifi arA neticesinde reis 342 reyle ve 
ku çelenklere k~fl gelmediğinden Yuna- Atatürkü unutmıyaca~ız. (Hayır, asla mevcudun ittifakile Celal Bayar hükU • 
nistan, Romanya ve Yugoslavyadan taze ~tsleri). Her zaman tebcll edecettz (sü- mctine ltiroad beyan edi1diğinı bildir • 

çiçe'k getirtllmektedlr. Şehrimizdeki bü - rekli alkışlar) millet u~runda azirole yü- miftir. 
tUn ecnebi §irketler ve huausi müe.ssese - rüyece~iz. (Bravo sesleri ve sürekli al • Bunun üzerine kürsüye gelen Bn§vekil 
l~r de çelenkler yaptırmaktadırlar. kıtlar), C'elll Bayar, cteveccühünüze ve mııhab • 

Başvekil geliyor 

Haydarpaşadan Ankarnya yanm Hatibierin söıleri ' betinlze lAyik olma~a çalışaca~ız d\ye te• 

saatte bir tren hareket edecek Ankara 16 (Husust) - Başvekll Celal ~şekkürde bulunmu§tur. 
Büyük Şefin cenaze merasimınde bu - Bayarın heyecanlı ve belig nutkundan Meclis egelecek içtimaını 28 ikiııciteşrin 

lunmak üzere Türkiyenin h r tarafın - sonra Halil Mente§, Fazı! Ahmed Ay- pazartesi günü aktedecektir. 
dan Ankaraya beyetler göndcrılecE'ktir. kn~. Kitabcı Hüsnü ve Naim Hazun O • 

3 - Alay .sancaı'tı v-e bandOSlı lle muhatız 
ala yı. 

f - Alay ısancafı ve bandO!u lle Harbiye 
aıa,ı. 

8 - Ecne'bt kıt'alar ..alfabe ma.sııe-

Şirket cumartesi günü yapılaca 'k b ll -
ük cenaze merasiminde bulunacalt Ann

dolu yakasındaki mekteb talebeleri ile 

Devltt Demiryollarl idaresi, gtlnde 15- r. at İsmet İnönü ve CelAl 'Bayar hak • 
20 tren tahrik! için terUbat almı ır Her kında sltayl Idr beyanatta bulunmuşlar-
yarım saatte bir Haydarpaşad nk • dır. 
raya bir tren tahrik edilecektir, Hazını Onat ezcüınle demiştir kı: 

Ankara 16 (Hususi) - Başvekil Ceıtil 
Bayar cenaze töreninde bulunmak üzere 
yarın akşam İstanbula hareket edecektir, 
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Dün 200.000 istanbullu bir göz yaş1 
seli halinde Büyük Atas1n1 ziyaret etti 

yarlar arasına karıştı~ım zaman, et ve ke-(Btlltarafı 1 inci ıayfada) ,. - ~ 4ıl mikten tecerrüd etmiş gibi idim!. 
funu aslının binde biri kadar olsun anla- • Duygularımın, 17 milyon Türkün his-

tamazlardı. • settilderinden başka oldu~unu id:Ha et-
Ben, tabutlaşrruş koskoca bir tadMn miyecefim. Çünkü, bu şerefli vaziff>yi ıta 

karşısında dün asırların en büyük hane- ederken, kendilerile göz göze geldiğım 
fint seyrettim. Hiç bir kaba sığmıyacak, vatandaştarımın yüzlerinde okuduğum ız-
dckil kalemin, foto~raf objektifinin da- tı.r&b !:adesi de benimkinden farklı dt- -
hi tesbitte izharı aczedeceti bu heybetli, 1 ğildi. Atatürke karşı, milletin yürekt~n 
bu muhteşem, bu yürekler paralayıcı gelen ba~lılığı, sanki, tecessüm etnıij 
mıınzarayı bir kaç sütunun hasmıne na- t.ir ıztırab halini almıştı. Sükütun bel!l 
sıl dökeceğlmi düşünüyorum. lisanı ile duyulan, hissedilen, anlaşıl'an l•u 

Dün tam 200,000 lstanbullu bır göz ya- 1 ölüm havası içinde sanıyorum ki chf' 
şı ve hıçkırık seli halinde Büyük Atasını yen ihtiram nöbeti bekliyeceğim!a 
ziyaret etti. Asteğmen İrfan Baktır: 

Dün Dolmabahçe sarayının her tarafı c-=.. İlıtirarn dakikası gelip te iç~ri g•r-
Kudüsün ağlama taşı gibi göz yaşile su- diğim anda duyduğum heyecanı kaybet-
landı. Dün bir milletin ıztırabı gözl~rde tiı ecek bir kuvvetin var olamıyar.:ığ•na 
endi, hıçkırıklar da dile geldi. kaniim! 

Yaralı kalbi, kırık ümidi, şi§ gözlerile Yerimi aldıktan sonra hissettim kı da-
genç, ihtiyar, kadın, erkek bütün 1stan-

1 

kikalar ı- · rük bir hızla geçiyorlar ... BPn 
bul kolları arasında haya_ta gözlerını ka- Dün Onun aziz ölüsünü ziyaretten çıka" ise: buraact değil saatlerce, yıllarca kal -
pıyan fani Mustafa Kemalin tabutunu ta- 1stanbullular r.ıağa hazırım, titriyorum! Atarnın hl'r 

Vaf etti. 1 zaman söylediği gibi, büyük şeyleri, iıi -[ Saat Sakizde ı 
Evvelki akşam sabahlara kadar çalı

§llarak Büyük Şefin tabutu ve ou tabu
tun milletin ziyaretine vnzedileceğı yer 
hazırlanmıştı. Dün sabah sekizde Büyük 
Şecn aziz naşları kurşun tabuta konu
larak lehimlendikten sonra ceviz sandu -
kaya yerleştirildi, ihtiramla lstanbula ilk 
teşrif ettikleri zaman halk mümessillerile 
görüştükleri salona indirildi. Kapırfan gi
rince tam cebheye gelen kısma zemini 
koyu kırmızı kadifeden 30 santim yük • 
lil'kliğinde geniş bir saha hazırlanmış, bu
nun üzerine 60 santim irtüaında kaide 
oturtuimuştu. İşte aziz Ölünün gene 60 
Bantinı irtifaında bulunan sandukaları 
hu kaidenin üzerine konulmuş bulunuyor 
dtı. Üstüne kırmızı kadife bir örtü ve 
kadifenin üzerine de 6,30 metre gPnışli -
~inde ipek bir bayrak sarılmıştı. Bayra
~ın ayı Büyük Şefi kucaklamış, yılrlız da 
tanı sandukanın başına isabet etmışh. 

Ayak uçlarında yarım daire şekiinde 
Onun ideolojisini temsil eden altl oku 
Bembolize eder bir tarzda havagazır.dan 
altı meşale yanıyordu. Sandukalarının et
t~fı güUerle çevrilmiş, geri pliın ge-ne 
~~ekıere ve yeşilliklere garkolunrnuştu. 
~~ uçlarına tesadüf eden üç pencrenin 

ıne kırmızı, ortadakine de tiil bir 
P;rdc asılmışh. Daha evvel ayni pcrdc1er 
~~Yah renkte idiler. Dün gece derhal de· 
~ışr ·ı S ırı erek, yerlerine bunlar konulmuştu. 

alonun orta kapısından içeri gırılinet: 
tnuntazam bir şekilde kırmızı kuşaklarla 
11Ytılrnış yol Büyük Ölünün sandtıkası -
nın·· . ' 

onunü takib ederek yan tarartııkı ka-
Pıd · ' a nıhayet buluyordu. 
b Güneş yalnız büyük kapıdan bır parça 
aşını içeri uzntabiliyordu. Loş salonda 
~~nız lneşalelerden yükselen ışık vardı. 
ı ır lllabed sükunetl içinde bulunan sa -on d 
c a, dolaşanların ayaklarından çıkan 
E'sler dahi · ·ı·l · d li ışı ı mıyor u. 

Sa e:kesin gözü yaşlı, rengi sapsart idi. 
~~~ Büyük Şcfin ölümü tabuta konul
tnur~e kat'ileşrni§ gibi, onun dört metre 
ltas bbaı bile yer kaplaınıyan sal'du -
~ık ı karşısırıda insan, insnnlı~ın fevkine 
tid tnd ış bu en yüksek insanın acısını daha 

Ctle n· ıssediyordu. 

* Sabanı . 
~Oll eyın sekizden itibaren zabıt3 

arda t 
lı tn ed bir almı§ . saray meydan ı at-
tt~ı· ~t·otosikleti, bisikl~tli polisler le çevril-

Y ı. B··r· 
~eye u un vesaiti nakliye Dolmabah -
~erı :oğru seferber olmu~tu. Butun bu 
tıok~ en o:nayış, 200,000 insanın bir 
en ur~~ d~gru .. t~e~cüh etmesine rağmen 
C\.ilını bır gurultu, int:zamsızlık hı~
baş .. ~?1~.du. Herkes sakin, ıztıraoile baş 

"• o um·· 
"ekkiJ un insafsızlığına karşı mhtc -

Sar ' boynu bükük ilerliyordu. 
0 ı ayın kapısırıdayım, 

... stanbul ·ık . . 
u.!V~ni a ı geldıği zaman bu ırer-

- n başında şöyle demi~ti: 
L «Artık b 
'
1lir olan .. u sa~ay, Zillullahların değıl, 
dır V ' ınustakıl olan milletin sarayı -
ltıakla: ben burada milletin misafiri oJ-

ll ahtiyarırn!:t 
~ta u~da iki gün daha misafirsin Büyük 
~'lrnakt n acı şey dünya üzerinde misafir 
l:aht f~r .. Sen eti ve kemiği ıle ölen bed
larıra d~~llerden değilsin! Sen öldiikten 
lı '-~ ır ı din ş· d· 

'<~lbl tnı· · ım ı daha diri, daha can-
cr ızdesin! Dünyada Halikin, aa-

rayda milletin misafiri idin. Fakat kalb -
lerimizin sahibisin!.. 

Yürüyorum. Ayakucunu çeviren altı 

me~ale yalnız altı oku de~il, milletin a
c:sını da sembolize ediyor. Hepimizin 
içinde şu tavana doğru dillerini uzatan 
alevler gibi ıztırabın ateşi yanmıyor mu':. 
Kalbierimiz birer yanarda~ de~ii mi? .. 
Başında dört genç sübay bekliyor. Çe -
!ikleşmiş. bir heykel hareketsizli~ için -
ıieler. Nefes almıyorlar, gözlerini k•rpmı
vorlar, biliyorlar ki, bu vazife, va-ıifele
rin en onörlüsü, en yücesi, en mukad -
desi ... 

~to,•5D 
Saat 9,45: . 
Riyascticiimhur umumi katibi Hasın 

Rıza Reisicümhur İnönünün muh+eşem 
celengini Atanın başucuna hürmetle yer
leştiriyor. Şimdi çelenkle Ata başbaşa ... 
On sekiz yıl İsmet İnönü ile kendisinın 
olduğu gibi... 

Bu çelengi Büyük Millet Meclisinin, 
Meclis Reisi Abdülhalik Rendanın, Br.ş

vekil Celal Bayarın, Mareşal Fevzi Çak
mağın çelenkleri takib ediyor. Büyük 
<)ef cennette, gül bahçesindedir sanki.. 

1 saat ıoU 
Saat tam 10: 
thtiram nöbeti bekliyen genç subaylar 

verlerini generaliere bırakıyorlar. 

· Şimdi General Osman Tufan Vf" Nuri 
Yarout kılıçlarını çektiler, yüzbaşı Hızır 
ve üstteğmen Hidayet te kendilı::rine il
tihak etti, Şefin başındalar. Dığer iki 
t-aşta iki er. Orgeneral Fahreddin Altay, 
v.ali ve belediye reisi Muhiddin Üstün -
dağ ve İstanbul komutanı Halis Bıyıktay 
ilE'rliyorlar. Üçünün de gözleri yaşlı. Bü
vük Ölünün önünde tazimle e~ıliyorlar. 
~ıra ile yüksek rütbeli askeri erkan ve 
zübaylar Şefi selamlıyarak ~eçıyodrlar. 

Arkalarını Topçu Atış mektebl, ~·en Tat
bikat okulu, İstanbul Vilayet, Parti ve 
:ı,elcdiye erkanı, leşrifata dahil zevat, Şe
}ıjr Meclisi azaları takib ediyor. Tabutu.'l 
önünden geçerken hıçkırıklarını tutamı

yarak, omuzları sarsıla sarsıla adeta ko -
şarcasına geçenler var. 

Konsoloslar a~ır ağır ilerliyorlar. Ja -
pon konsolosu ve maiyetindeki zevdt he
men bir sıra teşkil ederek şarkın bu en 
büyük güneşinin manevi huzurunda yer
lere kadar eğiliyorlar. Konsolosların için
de dahi ağlıyanlar bulunduğunu ılAve e
dersem, teessürle mübalağa yaptığım 

tehabına kapılmayınız. 

Donanma kumandanı Şükrü Okan, mai
yeti erkanı, muhterem Ölünün önünde
kr. Ağır ağır yürüyorlar. Türk donan -
masının amiralı Türk milletinin ebP-di Şe-
fini seliimlıyor. 

İşte gençlik! ... 
Atatürkün en büyük emanetini ken -

dilerine bıraktığı kütle .. geliyorlar ... 
Gönülleri tutuşmuş, hepsinin yüzle:i 

sı:n, gözleri şiş, başları önlerinde yetim 
kalmış çocuklar gibi mahzun.. Başta 

R<>ktör Cemil Bilsel, Fakülte dekanları, 
Türk ve ecnebi bütün profesörler. 

Hıçkırıklar kubbede aksi sadalar ya -
parak büyüyor, büyüyor, tekrar üzeri -
mize. omuzlarımw sökerten bir heybeUe 

te-krar iniyor. Yarabbi! Bu 
de bir rnanzaradır. 

ne harikull-
1 
rak ederek yapabilmek için soğukKarılı 

!ünün başucunda diz çökenler, Onu tı.vaf olmak lazım geldiğ.ni düşünemıyor, bu
ettikten sonra düşüp bayılanlar pek çok- ııu, ancak, ihtiram nöbeti bittikten Sf'nr:ı 
tu. Feryadlar, hıçkırıklar, iç çeki~ler bir hissedebiliyorum. Vazifemi yaptığım es -
.ın geldi, o kadar arttı ki, bu teessür kar- nada gözlerim bir noktaya, ebedi Atama 

Atasına bütün iç yanıklığile, en katı.k
sı:: ba~lılıklı~e ağlıyan gençlik!.. 

Genç kızlar çeşmeleşmi~ gözlerinden 
boşanan yaşları, küçük mendillerinin 
yalaklarına sığdırmak istiyorlar, miinı -
kün mü? .. Yerler göz yaşile sulanıyor. 

Halk ve gençlik dün Atatürkü gö7. ya -
şile gasletti. 

l..__ _Saat ll U 
Saat ll: 
İlıtirarn nöbetini iki deniz, iki süv~ri 

sübayı teslim alıyor. Albay Ertu~•u ve 
dbay Mehmed Ali. Üstteğmen Ahmed 
Kızıltan, üstteğmen Ahmed Hakltı Er • 
giner. 
Şimdi Atasına Veteriner tatbikat ve pı

)'ade atış okulu tazimlerini sunuyor. 
Onları başlarında komutanları Kor -

general Ali Fuad olmak üzere Harb A -
l.ademisi takiab ediyor. Yedek sübay oku
lu talebesi şapkalarını sol kollarına al
ınış, ağır bir yürüyüşle hazin bir yürü • 
yüşle geçiyor. 

II_S_aat 12 _de ____ l 
Saat 12: 
Halk başladı. 
Yüre~i yanık İstanbullu hemşehrim! .. 
Senin Atana dün gösterdiğin o yüks<>k 

ba~lılı~ı, yanışı nasıl anlatayım? 

HAla şaşıyorum, şaşıyorum ki, o mer
mer sütunlar senin feryadlarına, dö'lün
melerine nasıl tahammül etti, ortasın -
dan kırılıp devrilmedi, hıçkırık, feı·yad 

ve haykırmandan o sakır kubbe nasıl o
lup da üzerimize çökmedi? Ve bu uh•i, 
bu muhteşem, bu acılar acısı içten göc:; -
tt:riye tavandan sarkan avize nasıl dayan• 
dı da, parçalanmadı. 
Şehremininden Dolmabahçeye kadar 

yürüyerek gelmiş ak saçlı, beli bükük 
~htiyar nine göz yaşlan yerleri yıkıynrak, 
hiçkırıkları gırtlağına düğümlenerek ~öy-

1~ bağırıyordu: 

-Ben neye yaşıyorum da, sen öldün?. 
Bir genç kadın, kuca~ında çocuğu. bir 

tanesi ete~ini tutmuş, haykırıyordı..ı: 
- Ataın, Atam! Bizi bırakıp nereye gi

diyorsun? 
Orta yaşlı, çok temiz giyinmiş bir va

t:..ndaş sandukanın önünde sendeliyor. 
bo~uk bir sesle inliyor: 

- Sen de mi ölecektin Ata? .. Ecel sa
na da mı kıyacaktı? .. 

Genç b!r kız ellerile saçlarını yoluyor: 
- İnanarnıyorum inanamıyorum, sahi

den öldün mü? .. 
Hepimiz ağlıyoruz. 
Tunç bir heykel gibi duran askE'r de, 

nöbet bekliyen polis te, hepimiz, hepimiz 
hıçkırıyoruz. 

Bastonuna dayanarak yürüyen ihtiyar 
kadınlar, kucağındaki minimini yavrıı -
larile anneler, tahta hacağını sürükliye
rek geçen malul vatandaşlar, arkadaşı -
r .. n kolunda en Büyük İnsana son ''azi -
f~yi yapmağa gelmiş körler .. Bir vatan
da3 çocu~unun elinden tutmuş. Sanduka
nın önünde tevakkuf ediyor: 

- Bak yavrum, diyor, bizi yaratan a • 
dam orada yatıyor. 

Teesaüründen dizleri kesilerek azi~ ö-

şuanda dayanmak, sarsılmamak i~iıı. in· 
san gücünün dışında bir irade kuvvetine 
sahib olmak lazımdı! 

Saat 15: Atanın eski arkadaşı, sabı1ıt 
Ffgan kralı Amanullah Han salona girJ -
yor. Yüzünde duyduğu teessürün bari1. 
çi?.gileri var. Bir dakika ihtiram vaziye -
tinde durdu. Dudakları kıpırdıyordıt 

İşte Mustafa Kemal Nesli geçiyor. 
Orta ve ilk okul çocukları: 
Minimini gözleri yaş içinde. Küçük o

muzlan sarsılıyor. Başlarını ona ceviri • 
yorlar. Dudakları titriyor. 

blkıyor! 

Her Türkün erişmek istedi~i bu rnu -

k9ddes ödevde bulunduğum için ballti -

yarım. Fakat, Atam! Seni kaybetmeS"Y

dim de bu mUkaddes ödeve crişemesc1 -
diml• 

Asteğmen Ziya Erdoğan: 

«- Nihayet, heyecanla bek.ledigim ih -

tirarn nöbeti sırarn gelmişti, sert adıfl'hır-

1a Atarnın yanına yaklaştığım zaman. viı
rudüm sanki bir çelik olmuştu! 

Saniyeler geçiyor ... Kalbim, göğ's~:r.e Hayır, hayır .. hiç bir millet şefirıP bü
tün tarih boyunca bu kadar yanmamı~ 

sı~mıyacak imiş gibi çarpıyor! Atama ta
tır. En küçük çocuğunda bile bu derece rnamen yaklaştığım zaman, onun bana 

~uur uyandıran bir acı zaten tarih boyun- güldüğünü hissediyordum. Atam! S.:ma, 

t'll hangt milletin başına gelmiştır ki.. bu son vazifemi yapmakla kalmıyac~~ım. 
Hayır ... Hayır ... 

Bize emanet ettiğin mukaddes 'la tan ı m 
Anlatmak imkansız bu dekoru... Bunu 

irin, kanımı seve seve akıtmağa hazır llu-
gidip son vazifeni yaparken sen görecek- ı . .macağım! Sen, müsterih u~!a 
..in İstanbul hemşehrisi... Ve oradıı his -

settiklerini sen nasıl içine sı~dıramıya -

ı•aksan, ben de ceviz tabuta nasıl sı~dı -

ğına hala şaştığım koca tarihin, önün

den bütün bir milletin akışını da ö.vlcce 

t&Jsvir edemiyeceğim. Kulaklarımda. göz

lerimi burgulayıp, pınarlaştıran feryad -
lnr var: 

- Atam bizi bırakıp nereye gidiyor -
sun! 

Bu bir milletin haykırışıdır. 

Nusret Safa Coşku?& 

* Gecenin ilerlemesine ra~men, halkın 

Dolmabahçeye do~ru olan akını nihAyf't 

bulmuyordu. Şehrin bütün semtlennden 

kopup gelen kalabalık kütleler, Do.ma -

bahçe sarayının önünde birleşiyor, girgi. 

de kesafet pcyda ediyorlardı. 

Bu vaziyet, saat yirmi dörde .ıcadar <!e
vam etti. Sarayın kapılarının ziyaretçi -

lere kapanması icab eden zaman geldiği 

halde, içeri girmek, Atatürke ılıtırarn va
?.ifelerini yerine getirmek istiyen halkı 

durdurmak mümkün olmuyordu. I _____ Gece =ı Dolmabahçe sarayı gecenin karanlıtı 
Milli Kahraman Atatürkün başınd" fh. ve derin sükfıtu içinde kaldıktan S"nra 

tir~m nöbeti bekliyen sübaylar, oiiyük bilt-, yollar hıncahınç idi. Bütün bu ka ~ 
üniformaları içinde, tunçtan bir heykel . labalığın tek bir lisanı vardı: Göz yaş. ve 

.salabcti ile dimdik duruyorlar. Onların, hıçkırık ... 
büyük ve mukaddes Ölünün yanıba~mda Yolun kenarına büzülmüş olan ıiıtıyar 
\'Ükselen siületlerini, yanan 6 meşalerun bir kadın şöyle diyordu: 
kızıl alevleri yalıyor ... Kapıdan, Umman- _ Onu, tekrar tekrar gördüği.ım halde, 
lardan kopup gelen bir sel dalgası halin- ge-ne doyamadım! Yarın sabah, ı~ri ilk 
de salona giren halkın uğultusu, birden- giren gene ben olacağım! 
bire derin, fakat mehib bir sessizJik ile Sabih Alaçam 
kesiliyor. Yalnız, bu ulvi, asil ve o nia -
bette de tüyler ürpertici hüzünden 
~!oğan süklltu; !asılasız denecek ka -
dar sürekli göz yaşları, vakit va'kit bır 
feryad halinde yükselen hıçlnnldar 
parçalıyor .. Ebe8i Atatürke, ihtıram va
zifelerini yapan lstanbullular bırdt>n de
til yürümeği hatta nefes alma~ı bile u -
nutmuşlar gibi; Büyük Ölünün ıtarşısın
clan ayrılmak istemiyorlar. 

Orada kalmak, Onunla beraber, Onun
·o başbaşa ~almak, Ondan ayrılmamak, 
bu mahşeri kütlenin tek ve müşterek ar-
zusu ... 

Albay Feyzi Yenal, bu haleti ruhiyeyi 
i!&de edebilmi§ olmak için, şöyle diyor: 

c- İhtiram nööetine girmeden önce 
duyduğunuz heyecanı anlatmak imkan -
s;zdır. Nöbet bekledik ve aA'Iadıic! Sıra, 
başka arkadaşlarımıza gelmişt1. Yeri -
mizd~n ayrılmadık ve gene a~ladık.~ 

Albay Selim Aydın da şöyle diyor: 

Valinin tebHgi 
istanbul vali ve belediye rcislitın:ien: 

.-\ tatürke kar~ı tazim ziyareti yapma:< 
i!;in bazı yerlerden müsaade kartı istf>ml

mektedir. 17 ve 18 ikinciteşrin perşembe 

ve cuma günlcri sabah saat 10 dan gpee 
y:ırısına kadar ziyaret tamamen se,.b~t 
olup hiç bir karta ihtiyaç yoktur. Yurddat 
11e yabancı bütün halka bildiririm. 

9 u beş geçe 
duran saat 

Atatürkün hastalıklan esna -
sında yattıklan odada bulunan 
saat müzeye konulmak üzere kal-

dırılacaktır. Saat artık işleme -
nıe'ktedir. Akrebi dokuzu, yelko-

vanı beşi göstermektedir. Bu, e
bedt Şefi kaybettijimlz aaattir. 



t Sayfa 

Herrün 
Atatürkü 
Seviyorsak ... 

Yazan: Muhittin Birgen 

K aç gündür herkesin çehresi 
somurtkan, kaç gündür her

kes ağladı. Kim bilir daha kaç gün l~i
mi~eki matemin acısı ve hüznü geçmi
yecek. Demek, Atatürkü bu kada:: se
viyorduk? Evet, bu kadar seviyorduk ve 
hala seviyoruz. 

Evvelki günkü gazetelerde Ünivcrı:;Ue 
gençliğinin yaptığı buyük teessür niırr.ıl

~;~lerine aid resimlere bakarken derin 
derin düşündüm. Yalnız neler düşündüm, 
size onları anlatayım. 

* 1ç'nde pek çok şeyler yapılması Inzım 
gelen bir memleket var. Atatürk bu 
memleket uğurunda, hayatının son yir
mi senesi içinde pek çok çalıştı; pek çok 
şey yaptı. Fakat, o her zaman biliyordu 
kı yapılacak şeyler, onun ömrünü de, 
kendinden sonra gelecek olanların ömür· 
lerini de dolduracak derecede çok ve 
mühimdir. Bunun için, Atatürk günün 
birinde gençli~e döndU ve mealen dedi 
ki: cEy gençler, bu memleket sizindir; bu 
inkılab s'zin için yapılmıştır. Onları size 
emanet ediyarum; memleketinizi yük
scltiniz ve inkılabı işleyiniz!. 

SON POS'IA 

Resimli · Makaleı = Nasihat karşısında insan = 

Size verilen nasihat, yapılan tavsiye e~er sizi memnun 
ediyorsa billniz kJ, yüzde doksan faydasızdır, münhasıran 
tabii meylinizi ok~adı~ için boşunuza gitmektedir, sıze dol
ru, yerinde ve muhlk olarak görünmektedir. 

Fayda verecek ni'sibat, fayda verecek tavsiye daima görü· 
len bir kusur fizerme yapılır, yaptıturuz bir hatanın blr ba~
kası tarafından görülmesi ise bize en acı gelen bir k.eyfiyet
tir, olgun insan acı nasibati bazm.etmesini bilendir. 

Dünyanın 

En mükemmel 
Sismografcısı 

1 r--....................... - .... --..,, 1 

Hergun bir f1kra • 
Çocuğumuz olunca 

HcıN bir !skoçyalı yeni evlenm.işti. 

Vindsor dükil 
Kardeşi ve gengesille 
Görüştil 

İkindtqrin 17 

Sözün Kısası 
-····-

Türk kadını ve Atatürk 

\. Hatice E. Talu 

C lhan, Atatürkün arkasından 

gözyaşı dökerken, onun acısı• 

nı en çok duyan, yetimliğimizi bütün a
:zametile hissederek ağlıyan, döğünen bi· 

ı ziz .. Türk kadınları! 
O bizim her bakımdan velinimetımiz .. 

1 her §eyimizdi.. bize insanlığımı.zı o idr ak 
ettirdi .. bür vatanm içinde hfir kadınlıK 
onun en bilyük eserlerinden biridir. 

1 Onun devrine gelinciye kadar yaban· 

ı 
cılar için bir merak ve istihza mE>vzuu 
olan Türk kadını bugün, yüzüne gıpta ile 

ı bakılan, buzurunda bürmetle eğilinen 

müstesna bir varlık olmuştur. Dünyanın 
1 biçbir bucağında k dm, Atatürk çağının, 
Atatürk ülkesinin tir ve mes'ud kadın· 
ları kadar ileri gitmiş değildir. 
Atamızın, en kavi en çetin maniaları 

eritmek gibi mucizevi bir kudrete m&lik 
olar bizi mazinin karanlıkJarına, 
an'anelerin, hurafelerin, cehalet ve taas-
subun zehir dolu zindanına ba~lıyan zin· 
cirleri de bir hamlede yok etmişti. Ana
larımızdan, ninelerirnizden miras olara)[ 
şuurumuzda yerleşmiş halis Türk fazile
tini inkişaf ettinnek kabiliyetini biz, o 
nurdan aldık. 

Atatürkün varlıRı gönüllerimiıi ısıtı· 

yordu .. çocuklarımıza bir ideal gibi onun 
sevgisini aşılıyorduk. Milli benliğimlzi 
idrak etmi§, analık ödevimizin esas hat· 

Bu söz ne kadar samimi ise o kadar ca 
dcrındir. Çünkü, her memleket, bız yaş
taki insanlar için değil, bizden sonraki 
insanlar için hazırlanan bir hayat sahne
si, bir cv, bir yurd, bir fabrika, bir tarla 
ve ilahiridir. Biz yaştakJ insanlar, btmdan 
sonra nasıl olsa yaşarlar: fakat, gençler, 
onların ömürleri uzundur ve henüz ço
cukları da gelecekler ve çocuklarmı'l ha
yat ailelerile de meşgul olacaklar. Şu 

halde, bu memleket için biz bir çalışacak
sak, içinde yaşadı.Pımız . ,ce.miy.e,ti mıınPn 
ve maddeten yükseltmek için biı bir 
kuvvet sarfedeceksek gençler, bizden 
birkaç defa fazla çalışmaya ve kuvvet 
sarfetrneğe mecburdurlar; hem rnf'nfaat
leri bunu iktıza ettirir, hem de gö~sle
rindeki gençlik kuvveti onlara .fazla ça
JJşmayı farz yapan bir sebebdir. 

KansiZe ilk defa sokağa çıkıyorlardı. 
Bir şekerci dükkanının ônünden ge
çerlerken kadın: 

1 

lannı tayin eylemiştik: Cümhuriyete sa· " 
dık, a§ık, temiz ve dürüst ahlaklı hizmet. 

~s!.rlar, muayyen bir ülkü uğurunda, ıcat; 
,_.-,.....,..,, __ .. ~.. \lince, seve seve, güle güle ölecek yiğit 

Şu halde, bugün gençlere şunu söyle
mek bizim ıçın vazifedir: «Eğer 

Atatürkü seviyorsanız ve onun ölümü ile 
yüreklerinizden halcikaten kan geliyor
sa, Atatürkün vasiyetini unutmayınız \'e 
bu memleket için, onun istediği tarzda 
~alışınız!:. 

Gençlik çalışmıyor mu? Elbet çalışı

yor. Fakat, dikkat ediniz, conun isted i~ 

t:ırzda :. dedim, kaniim ki, gençlik onun 
istediği tarzda çalışmayı henüz tamamen 
beccremiyor. Çünkü, gençlikte ateş çok, 
kuvvet çok, amelt oldu~ derecede f ikri 
'\ie nazari tecrübe azdır. Maalesf".f ha
yatın kaidesi, kanunu böyle kurulmuş. 

Bunun için dünya, dünya oldukça, bil 
yaştaki insanlar, gençlere daima ir~ad e
d'ci .sözler söylerneğe mecbur kalacak
lardır. 

* 
Bir misal vereyim: Atatürk bu mem

lckette milli hllkimiyetin en kuvvetlı ta
raftar ve naşiri oldu. 10 temmuz inkJJa
bını yapan İttihad ve Terakki milli haki· 
miyet d&vasının Türkiyede ilk na~rliği 
vazifesini ifa etmiş olduğu halde bu da
vayı hiçbir zaman Atatürk dereecsinde 
hararetle müdafaa etmiş değildır. Fara
zn, bugünkü Ulus gazetesinin ılk adı 

·HAkimiyeti Milliye:. idi. Bu gazt'teyi 
ilk defa olarak Ankarada günlük tek yap
raklı bir mücadele gazetesi olarak ben 
~ıkarmaya başladım. Atatürk bu gazete
yi bana verirken, yegane tavsiye ve ye
gane talimat olarak şu sözleri söyle-di: 

c- Var kuvvetimiıle hakimiyetin m;I
!ete aid olduğu fikrini ncşredeceğizh 

Gazetede bu propagandayı yapttrmak 
ıstiyen Atatürkün, bizzat bu uğurdn na
sıl çalıştığına, on dört ay yakından şa-
hid oldum. Her şeyi Millet Meclisinin 
!çinde yapar, onun rey ve kararını her 
şeyin nstünde tutra, en mütevazı bir lTie
busun bile sl5züne hürmet ederdı. Bazım 

kendi fkirlerile Mecliste tebellQr eden 
fikirler arasında ihtilM olursa, susturma 
yolundan gitmez, mfinaka§aya girişir, 

söyler, dinler ve neticede kendısine mah
sus ikna kudretile herkesi etrafına top
!ayıp yola öyle çıkardı. 

Doğrusunu söylemek lazım gelirse bu 
ıısulü bu memleket, Atatürkün istediği 

derecede muvafiakiyetle kullanmaya ne 
o zaman tamam hazırlanmıştı, ne de bu-

Dünyanın en iYi sismoğrafçısı, yani 
yer sarsıntılarını kaydedici İngiliz 

Conson Şo'dur. 

Evinde dünyanın en hassas, en kuv
vetli aletleri bulunan Alim, gece gün
düz demez çalı~ır. Ve muhakkak su -
rette dünyada vukua gelen her sarsın· 
tı onun aletlerilc tesbit edilir. Yukarıda 
resimde Conson Şo, çalışırken görül

mektedir. 

gün bu sahada kusursuzdur. Buna ralt
men, Atatürk senelerce bu u~da ça
lıştı. 

Herhangi bir memlekette Atatiirkün 
jstediği derec~e tam bir millt bakırniyet 
tesis edilebilmesi için o memleketin ih
tirassız, nefsaniyctsiz, millt ve müşterek 
bir duygu ile müttehid, çok münevver ve 
milli hiidiseleri tam objektif olr adese 
ile görrneğe kadir kütlelere sahlb bulun
ması lazımdır. Bizim nesil bu memleke
te bu evsafı haiz kütleler veremez. 

* 

- Çikolatalan gördüm, canım çek
ti. 

Dedi. !skoçyalı hemen şekereiye 
girdi. Bir paket çikolata aldı. Ufak 
l?,ir parça kırdı, kansı.na verdi. Ufak 
bir parça daha kınp onu da. kendi ye-

~ dikten sonra kalananı cebine koydu: 
i - Bunu da ıaklanm. Çocuğumuz 
j olunca yer! 
i Dedı. 

'-. .................................... ·-······--· ... -" 
Alman sinema 
Rejisörü 
Kadın Amerik ada 

Acaba, gençler, gelecek :Eamanlar için, 
daha do~su kendi zamanları ıçin Ata-
türkün idealini tahakkuk ettirmek fizere "'3u genç bayan, Almanya Ba~ekili 
kafi derecede çalışıyorlar mı? Uzun za- Hıtler'in saınim.t ve en yakın dostla -
man hoca olarak bu memleketin gf'nçliği rından, sinema rejisörü Leni Rifenştal· 
ile temas etml~ bir adam sıfatile söyliye- dır. Şimdi, Amerikada Almanyanın 

bilirim ki chayır!. Hem gençlik gibı bi- re mı Olimpiyad oyunlan fi.Iimlerini 
zim gençlik te, asrın kuru materyalist satınakla meşguldür. 
ıuhuna rağmen, idealisttir. Fakat, bu ba
kımdan sarfettiği gayret, kendisim tam 
manada bir Avrupa medeniyetile tcchiz 
etme bakımından yaptı~ı cehd ve bilhas
Fa temiz, milli, tamamen Türk ve fakat 
şövenizmden azade, tamamen ılmt ve 
!ikri mesaisi itibarile gösterdiği çalışma 
kudreti eksiktlr. 
Eğer Atijtürkü seviyorsak, nefsirnizi 

tekcmmül ettirmek, içimizi temiz, ihti
rassız, nefsaniyetslz bir Türk ruhile dol
durup kafarnızı da objektif ilim fikirle-

rile techiz etme~ bir vazife bilmelıyiz. 

Ey gençler, bu vazife bilhassa sizindir. 
Atatürk size bu memleketi, içinde heves
Ierinize göre yaşamak için emanet et
medi: o size bu vatanı, temiz rublu, mOt
tchid, Türk, ihtirassız ve mfinevver bir 
milletin yurdu haline getirilmek tartlle 
tevdl etti. Eğer onu seviyorsanız, bu 
acıklı günlerde bunu unutmayınız! 

Muhittin Birgen 

1 ST ER 1 NA N, 1 S T ER 

Vindsor Dü.kü, Sekizinci Edvard ola· 
r.k İngiltere Krallığından çekildiği 

gij,nden, yani 2 senedenberi ilk defa 
olarak, en küçük kardeşi ve yengesile 
Pariste bliluşmu.şlardıır. Hararetli bir 
surette göriişmüşler, bulunduklan o • 
telin salonuna, hep bir arada indikleri 
vakit de gazete fotoğrafçılan onlan sı· 
raya dizerek gördüğünüz resmi almış -
lar-dır. 

Vindsor Dükü, kardeşine, son gün -
le:de almış olduğu şntoyu göstennek 
istemiş, sonra bu fikrinden cayarak 
karısite birlikte misafirlerini Baron 
Rcçlld'in evine götürmüş, bir çay ziya
feti vermiştir. 

H aydud Alkapone gelecek 
sene hapisden çıkıyor 
Amerikanın vaktile bir numaralı 

gangsteri diye tanılan meşhur haydud 
Alkapone'nin, mahpus bulunduğu Ka
liforniya sahillerinin ötesindeki Alkat
raı hapishanesinden çıJana ve serbest 
kalma zamanı yaklaşmıştır. Gelecek 
senenin başmda müddetini doldura -
caktır. 

Amerika efk:Anuınumtyesi, bu ha -
herden aslA endişeye dilşmemiştir. Zi -
ra Alkapone dimağ1 birhastalıklama
lfıldür. Onun, Indiyana civarında bir 
çiftlikte, çiftçilik edeceği söylenmekte
dir. Filva'ki, yeni alınan bu çiftliğe 80 
bin İngiliz Urası harcanmıştır. Çiftlik 
şirndi ltendisini beklemektedir. 

23 kadınla nişanlanan 
Bulgar 

Sofyada, Bulgann birl 23 kadınla 
nişanlanarak, hepsinden külliyetll mik 
darda para çekmiş ve yakayı ele ver • 
miştir. Son Uç nişanlısını, polisce ta -
kibe uğradığı sıralarda aldatmı~tır. Hi
lebaz do1andıncı, şimdi mahkemede 
hP.sab verrneğe hazırlanmaktadır. 

INANMA! 
Eski bir meselenin tedkiki için sekiz on sene evvel çuı:ıp 

bir müddet sonra sönmüş olan bir gazetenin koleksiyonunu 
bulmak istiyorduk. Şehirde küçük büyük ne kadar kütübha-

ne varsa hepsine b~ş vurduk, yok dediler, sebebini sorduk: 
- Bizde sadeec t:ıhibleri tarafından gönderilen neJriyat 

bulunur, cevabını verdiler. 

ISTER INA N, IS TER INAN MAl 

erler, gelecek nesillere ayni ülküyü ta· 
:ıyan kalbler armağan edecek analar ye
tiştirmek ... 

Erkeklerimiz, Cümhuriyeti koruroağa 

and Jçerlerken, bizim de andımız bu ol• 
muştu. Onlarla şekilde belki ayrı, lakin 
esasta biriz! Bu birlikten duyduğumuz 
gururu da, kıvancı da bize Atamız arına· 
ğan etti. 
Arkasından hıçkıra hıçkıra, katıı:ı ka• 

tıla, dövüne dövüne ağlıyoruz .• ağlıyaca
ğız. O, vatanı bir defa, fakat o vatanın 
içinde bizi, biz kadınları iki defa kurtar
mıştı: Önce, herkes gibi dü'şmbı tecavü
zünden, sonra da an'anelerin korkunç 
esaretinden!. 

Atam! Atamız!. Hiçbir kadının göz yaş
Iarına tahammül edemiyen büyük yürek~ 
ll insan! Feri sönmüş, çelik bakışlı, gök 
ve ümid renkli gözlerini aç, bak: PPşfn 
sıra yetim ve öksüz bıraktığın milyonla 
kadın, daha şimdiden gönüllerine çöken 
sonsuz bir iştiyakla, ebedi bir hicranla 
nasıl hıçkırıyor! 

Senin, solmu~ rengini canlandırdığın 

1erefli sancağıımza sarılı, ak ve al gül• 
lerle çevrelenmiş kutsal sandukanın hu• 
zurunda yokluğunun fecaatini hen:.:z id· 
rak edemedikleri halde, gene için için 
sezip te minimini boyunlarını yetimarte 
büken yavrularımızın başlarına yenıin e-o 
derek, biz de, bizlere işaret eylediğın fa · 
zilet ve vatanperverlik ödevini ayni aziın 
ile ifa edeceğimize bir daha and Jçlyoruz. 
Doğmuş ve doğacak çocuklarımız se~ 

nin aşkınla, senin idealinle yetişecekler, 
senin ebedi yadınla, çizmiş olduğun yol~ 
dan ayrılrnıyacaklar, ağabeylerine ema• 
net ettiğin cümhuriyeti, nöbetleri gelin· 
cc ayni kıskançlıkla koruyacaklardır. 

Bundan emin ol, Atnm! Zilletten kul" .. 
tardığm Türk anaları, evUıdlarını, kur .. 
duğun devlet ve yarattığın millet uğu· 

runa can verecek tıynette yetiştirruekle, 
senin o Uitfuna l~yık olduklarını daima 
isbat edeceklerdir! 

Hatlee E. Talu 
··············································-···········" 
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TELGRAF HABERLERi . . ' . ~ . . . 
Amanullah .. Han S4~ 

·Şark ve Garb Büyük 
Ölünün matemini tutuyor 

Milli Kahramanin hat1ras1 Belçika ve Irak 
parlamentolarinda hitabelerle taziz edildi 

11En muvafık 
Bir intihab, 

Sovyet mahafili lnönünün 
Cümhurreisliğine intihabını 

hararetle karşıladı 

geldi, Büyük-Olünün .At.: E .... ~ 
önünde eğildi 

Sabık Efgan kralı Amanullah Han dün 
sabah şehrimize gelmiştir. Amanullah 
Han Atatürkün cenaze merasimine, ebedi 
Şcfin şahsi dostu sıfattle iştirak edet-ek-

. tir. Eski Efgan kralı dün Dolmabah~-e sa
rayına giderek Atatürkün aziz naşlarını 
ziyaret etmi§lerdir. 

e Fransa, bir f elaketten 
Kendini zor kurtarıyor 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

• 
D 

ster, siyasi, iSter ictimat ve iktı-

sadi olsun; vaziyetlerin icablari· 
le mütenasib olmıyan ıslahat teşebbüs· 
leri daima hüsranla neticelenegelmiş -
tir. Fransanın bu hususta yaptığı tec -
rübeler meydandadır. Sekiz on senelik 
bir terakki ve ıslah gayretinden sonra 
kt>ndi kendini büyük bir imsake mah -
kum etmek lüzumunu duyan bu büyük 
demokrasinin bugünkü hali cidden te
essl.ırü mucibdir. Nasıl olmasın ki biz
zat kendi maliye nazırı, son sekiz sene 
zariındıı Fransız demiryollan üzerinde 
seyrüsefcr yapan vagon sayısının üçte 
bire indiğini, iktısadi mücadelenin git· 
tik.:e durgunlaştığı~ı, 1933 de Alman· 
yadan fazla demir istihsal eden memle
ketin bugün dört defa daha az netice 
alabildiğini, ı 900 senesinde bütün 
düııya denizlerinde üçüncü mevkie sa
hib olan Frar.sız ticaret bandırasının 
ı 914 de beşinciliğe, bugün ise sekizin· 
ci mevkie düştüğünü kaydediyor. Bu, 
sermayenin gerileyişidir. Mesai duru • 
mundar. vaziyete gelince; Fransa, bu· 
glı!'l için, istihsalatı yüzde 30-40 nisbe
tinrle arttırmak lüzuınunu duyuyor. 
Bunu yapabilmesi hemen hemen im· 
kfı:ısıztl•r. 

Bütün Iran m ehafi linde umumi bir keder, 
umumi bir hey ecan hüküm sürmektedir 

Moskova t 6 (A.A) -Tas ajansı bil
diriyoı: 

Tahı·an 16 (A.A.) - Pars ajansı teb -
liğ ediyor: 

Gazeteler, siyah çerçeveler iç:nde Ata
türkün fotoğraflarını basmakta ve iJk 
Fayfalarını Ona aid yazılara tahsis et • 
rnektcdirler. Gazeteler, yeni Türkiyenin 
b5nisinin kahramanlıklar dolu hayatın • 
dan, yapmı§ olduğu muharebelerden, as
keri, siyasi ve idari yüksek mezıyetle • 
tinden heyecanlı tiıbirlcrw bahsetmekte
<i!rler. Gazeteler, İran milletinin duy -
tnGıkta olduğu derin keder hislerine ter • 
eüman olmakta ve cleınli taziyelerini 
Türk: milletine arzetmektedlrler. 

tün Irak gazeteleri Atatürke beliğ mer • 
eiyeler neşretmişler, Onwı mcmlPt<etinE> 
ve bütün şarka ifa ettiği büyük hizmct
J<'ri ıJkretmişlerdir. Türk elçiliğıne ta • 
ziyet telgrafları yağmış, heyetler sefa -
:-ethaneyi ziyaret tmiştir. 

Kral hazretlerfuin mümcssili, başvekil, 
l:üyük devlet adamları, meb'uslar, ayan 
eşraf bunların başında idi. 

İsmet İnönünün T ürkiye Reisicüm· 
hurluğuna intihabı hakkında mütale -
alar yürüten Sovyet mehafili, bu inti • 
habın müstaki1 Türkiyenin başaraca -
ğ, işlere ve ulaşacağı gayelere en mu· 
vafık bir intihab olduğunu beyan et • 
me'ktedir: Kemal Atatürk'ün en yakın 
silah arkadaslarından olan İnönü mil • 
li ;stiklfılin ~zimkar müdafii, ve her 
~eyden evvel Türkiyenin dahili menabi 
ve vcsaitine istinad etmesinin en hara
retE taraftarı ve Sovyet Rusya ile olan 
doo::tlu~un arnili olduğu butün Sovyet 
melıafilince malurndur. 

Dün Perapalasta bir arkadaşımızı ka
bul eden Amanullah Han, çok mukedder 
\'C müteellim bir ifade ile §Unları söyle -
miştir: 

- Hakkında en derin bir saygı ve hay
ranlık beslediğim Atatürkün ölüm habe
rini alınca, çok müteessir oldum. Baba
ının ölümü ve ihtilıU zamanlarında duy
duğum tcessürü duyuyordum. 

Bu vaziyet karşısında dayanamadım ve 
nihayet, gidip Onwı tabutu önünde- eğll
rneğt karar verdim. 

lttılaat gazetesi diyor ki: 
c.Bu elim zıya karşısında lranlılar, Türk 

ler k~dar acı duymaktadırlar. Biz, kendi
mizi Türklere yabancı addetmiyoruz. 
'!'ürk kardeşlerimizin elemine samırru su
rette iştirak ediyoruz. Bizim duyduğu -
ınuz acının sebebi, sadece Türklerle olan 
dostane münasebetlerimiz değildır, belki 
iki milleti yekdiğerine bağlıyan kardeş · 
lik hislerinin iki millet arasında vücude 
getirmiş olduğu mütekabil aliılta ve mel'
butiyettir.» 
Diğer gazeteler de Atatürkün tercü -

ll'lei halinden bahsetmektcd:rler. Bu ga -
Zeteler, şöhretşiar Büyük Türkim askeıi 
1nferlerinden, Türk milletine yapm~ ol
duğu büyük hizmetlerden bahsctmE>kte • 
dir ler. 

Bütün İran mehafilinde umumi bir ke
tier, umumi bir heyecan hüküm sürmek· 
tedir. 

Belçik1 parlAmentosunda 
. Brüksel 16 (A.A.) - Belga ajansı bıl· 
diriyor· 

t ~eb'~san meclisi, dünkü ~esinde A
ltaturkün hatırasını tebcil etmiştir. Mec-
s reisf, meb'usları ayağa kalkınağa da

~et etmiş ve Atatürkün ölümünü heye -
~llnlı tabirieric meclise bildirmiştir. Reis, 
htUteakiben Türkiyeyi muhatab edinerek 
lı:~ tatiye hitabesi ir ad etmiştir. Mıitea-

1 en meclis ruznamey geçmiştir. 
Irak ta 

b l3~ğdad 16 (A.A.) -Bütün Şarkın kay-
ettı~i A.taı- k- -ı.. .. b'~tü· Ir kta ~ s ur un o umu, u n a a-

tt- teessiirler uyandırmış ve herkesi ma
~:~e garkctmiştir. Yüksek makamlar 

araya taziyet telgrafları çekmiş, bü· 

Gazeteler İsmet İnönünün Cümhurreis
!i~ine seçilmesi münasebetile bir çok ma
kaleler yazmış ve İnönünün başvE>ıdlliği 
[:Irasında Türkiye ile Irak dostlıığt•nu 
=ağlamlaştırdı~nı, bu siyasetin halef!Pri 
tarafından takib olunduğunu, yeni Rei -
sicümhur devrinde bu siyasetin ıki mcm
ı~ket için daha geniş ölçüde verımli ola
C'ağını anlatınışlardır. 

Irak meclisi tatil edilrli 
Irak hariciye nazın parlamentoya A -

tatürkün ölümünü bildirmesi üz~rine 
meclis tatil oJunmu~ ve uzun oir sükut 
içinde A tatürkün hatırasını tebcil edE> -
rck Iraklıların kardeşlik hislerini teza -
hür ettirmiştir. 

Konferanslarda 
Atina 16 (A.A.) - Atina ajansı bıldi

•iyor: 
Dün saat 11 de matbuat ve turizm sek

:eter muavinliği binasında Balkanlar a
rıısı turizm konferansının mcsaisi başla -
mıştır. 

Açılma 'nutkunu matbuat ve tı..rizm 
sekreteri B. Nicoludis irad etmi~ttr. 

Mumaileyh şöyle demiştir: 
Müzakerelerinize başlamadan ev\-el htı

~ırıma gelen bir şeyi söylemek ıstiyorum. 
Sizler, yanılınıyorsam yalnız Türk kar -
deşlerimizi değil; dört Balkan milletini 
materne garketıniş olan elemli hadtserten 
sonra ilk Balkanlılar içtimaını akdetmi§ 
bulunuyorsunuz. Bu dakikada Re is Ata
türkün dahi şahsiyetini, O Büyük ŞE>fın 
hatırasını düşünüyorum. Onwı meml<>ke
tine yaph~ şeyleri, Onun Balkan Af)tan
tı için yaptığı şeyleri ~mdi burada söy
lemenin zamanı değildir. Fa~at şöhrct • 
şi&r ölünün hatırasını tebcil ıçin bir da
kika sükut etmek hususunda benim!e 
müttc!ik oldu~nuza eminim. 

Bir dakika sükUttnn sonra kenferR"lS 
mesaisine başlamıştır. 

lürk - Yunan dOstluğu 
~;iıa gazeteleri, Dev!et Reisieri arasında teati eı:! i :en 
e Rrafların iki mem~eket arasındaki dostluğun çok 

kuvve tli olduğunu gösterdiği7l i yazıyorlar 

bitd~t.ina 16 (A.A.) - Atina ajansı vardır ki o da iki memleket arasındaki 
~tıyor: dostluğun Atatürk'ün hali hayatında 

le l' Stia gazetesi başmakalesinde §ÖY - ol1uğu gibi bedibi bir r.eaiite olarak 
a~aktadır: kahnasıdır.• 

«liir> "b ltib I şu hesiz vukuatı yakından ta- Athinn~a Nea yazıyor; 
~tt:denıer, dost ve müttefik mernle - cYunc.nistanm m ücerreb dostluk ve 
bıç b' \'Ukua. gelen dahili tebeddülün 'lürk - Yunan dostluğunun hararetli 
batınır "~chıte Türk - Yunan rnünase- binisi olan İsmet İnönü, B. Metaksasa 
~. ~ğİştirmiyeceğinden emin idi- göndenniş olduğu telgrafnamede bu 
~lun Yenin yeni Reisicümhuru - dostluj!u csarsılmaz• diye tavsif et -
~ket~~ ~eni h~riciye vekilinin iki mern mrktedir. Şu halde iki memleketin is
lunzıukı ostıugunu tasvib etmekte bu - tinad ctnıiş olduğu ve istinad edeceği 
~d bu arı ve esasen o dostluğun vü - mııazzam eser Türk milletinin Büyük 
ltltnd lınasına çalışmış olduklan ma - Şefi Atatürk'ün üfulünden sonra da 
~eta~:· ~ununla beraber Başvekil devam edecektir: Bu eseri Atatürkün 
liathırı~as ıle Türkiyenin yeni zirnam - liyakatli halefi olan İnönü idame ede -
lar, \'az~ra:ında teati edilen telgraf - <X!ktir.~ 
tih ~trn~e i ~aha iyi bir şekilde tas - Katemerini yazıyor: 

'rYp • t~dır. cEN!n Başvekili ile Türkiyenin yeni 
ıı}3 os gazetesi yazıyor; Reisicüınhuru İsmet İnönü arasında te-

b. şukz,~etaksas ile B. İsmet İnönü ve ati edilen telgraflar Türk - Yunan dost 
d.i'J.nliş ~ Saraçoğlu arasında teati e - luftınun her zamandan ziyade canlı ve 
!l.ı '!'ürk· an telm-afnameler. Yunanista- her zamandan ziyade faal olduğunu 
!uğ)1 isbıyeye lxıi!lıvan çözülmez dost - göstermektedir.~ 

~t at etmektcdir Proia diyor ki: ~ nos gazet · · 
etin h' esı, Elen milletinin çok cÇok hararetli bir dostluk teminatı 

bir ae\t~ç~ern~uniyet ve çok samimi veren telwafl:ır, Ege denizinin, yeni 
e Dltişalıede ettiği bir şey sahllindeki h ükfunet adamlan ile mil-

Tas netice olarak diyor ki: 
cSovyet mehafili, İsmet !nönünün 

1932 senesindt-Moskova ve Leningrad
dcıl-i ikametini sempati ile hatırlamak-
ta dır. 

Almanyada Yahudi 
düşmanhğt Amerikada 

infial uyandtrdt 
Londra 16 (Hususi) - Amerika C':.!m -

lıurreisi Ruzvelt, dün akşam gazetecilere 
beyanatta bulunarak Almanyada Yahu
dilik aleyhindcki hareketlerin Amerika 
tnlkı üzerinde derin bir tesir bıraktığını 
söylemiştir. 

Mumaile~h, Amerikanın Berlin sef:ıi 

Viisonun Vaşingtona çağınlmasını bizz~t 
istediğini ve yirminci asır medcn·yetinin 
böyle bir şeye infialle şahid oldugunu 
ilfive etmiştir. 

Partiye gelen 
taziyet telgrafları 
Anknra 16 (Hususi) - Parti genel 

sekret('rliğine yurdumuzun her tara -
fından Parti Halkevi, be1ediye ve di
ğer müesseselerle bir çok yurddaşlar
da~ı ebP.di Şef Atatürkün ölümünden 
dolayı sonsuz acıya tercüman olan bin
Ierrc ~eıgraf gelmiştir. Herbiri bütün 
meınleketle beraber bir yurd kö~esini 
ve bir millet kütlesinin acısını dile ge
tiren bu telgraflara partice verilen ce
vabta unutu~maz matemimizin bütün 
dünva tarafından paylaşıldıqı kaydedi· 
lerek milletimize baş sağlığı temenni 
edilmektedir. 

Atatür'kün kurduğu prensipler ve çiz -
diği yol, en doğru yoldur. Bütün Türk 
milleti bu prensiplerden bir nebze. dahi 
:U:hiraf etmemelidir. 

Türk milleti, İsmet İnönü gibi yüksek 
Vl' değerli bir şahsiyeti Cümhurreisliğine 
intihab ederek, çok büyük ve hayırh bir 
is:lbet yapmıştır. 
İsmet İnönü, Türkiyeyi Atatürkiin çiı. 

miş olduğu yoldan yürüterek, çolt daha 
yükseltecektir. 

Muhterem gazeteniz vasıtasile bıitün 
Türk milletine, bu telafi edilmez zıyadan 
dolayı en samimi taziyctlerimi sunarım.:. 
Beş kişilik maiyetile birlikte şehrimize 

g(>lmiş olan Amanullah Han, bir kaç gün 
sonra tekrar İtalyaya dönecektir. 

Büyük bir zıya 
Istanbul meb'usu eski 
müı.e:er müdürü Halil 

vefat etti 
!stanbul meb'usu eski Müzeler müdürü 

kıymetli ilim adamlarımızdan Halilin ve
Int ettiğini, dün akşam teessüde duy -
duk. Merhum uzun müddet Müzeler mü
dürlüğünü muvaffakiyeıle ifa etmı,, mem 
lekete büyük hizmetleri ile tanınmış, 
beynelmilel şöhreti haiz en de~erli ar -
kcoloğlarımızdandı. Ölümü büyük blr zı
ya<iır. Kederdlde ailesine taziyetlecımiz! 
Eunarız. 

* Merhumun. cenazesi cuma sabahı kal -
dmlacak, namazı Beyazıd camlinde kı -
tındıktan sonra Edirnekapıdaki aile kab
ristanına defnedilecektir. 

Ankarada 
Gençlik. and içti 
Ankara 16 (A.A.) - Ankara yükset tahsU 

talebesi bugün öjtleden aonra Ulus meyda -
nındaki 7.afer Abldesl etrafında toplanarak 
Atlltürkiln mukaddes hatırasını taztz eyle -

Amerika Ilabinesinde muler vc ' nbıde~ çeıent kormuşlardır. 
İhtlfalf' bir a~ızdan okunan lstlkl!\1 maristifa/ar şlle b~lı-mnı, ve lkl dakika sükiıt edilmiş -

Yaşington 16 (A.A.) - Gazeteler, ad- tır. MfitenkLben bir genç tarafından Ata -
türkiin gençl!~e hltabcsi okunmuş ve onu 

liye nazırı Cuurnings'in istifasını Rıt7.vclt yü~ek ziraat enstltü!erlnden, hu'kuk fakfilte-
kabines;nde diğer istifaların takib edece- sJn1en, Gıtz1 terbiye enstitüsünden, tarih -
ğini tahmin etmektedirler. Filhakika tı- dll • cot;7afya fakfiıtesJnden ve siyasal o -
caret, harbiye, bahriye, posta, telgraf, te- kuldan birer gencin h1tabesl takib etnılf -

lefon ve iş naz.ırlannın istifasından bah- t.ıthtıfald~ meydanı dolduran on binlerce 
sedilmcktedir. genç hallun da i§tiraklle and tçilerek .nlha -

Hatay mah~ulü 

Ankara 16 (Hususi) - Hatay devle
~nin miııt m ahsul ve mamullerinin 
mem1eketimize ithalini kolaylaştırmak 
üzere, rner'i gümrük tarifesi üzerinden 
yüzde doksan dokuz tenzilat yapılması 
VekiHPr Heyeti tarafından kararlaştı -
ııbuşt:r 

letlerin ciddi mahiyetini hakkile ve ay
ni derecede idrak etmekte olduklan 
bir realitcnin esaslı ve derin bir ifade
sidir.• 

yet verllın!ştır. 
B:ışvckil Celal Bayar ve Veklllerlmlz de 

lht!fal mahalline gelmlş~r ve toplantmın 
son•ına kadar hazır bulunmutlardır. 

GençlPr bundan sonra toplu olarak ban
kal:>r caddesini takiben yenişehire giderek 
orduevi kar§ısında Kutsal Abldeye ve Güven 
anıtına çelenkler lı:oymu~ardır. Oi!nçlerln 
bu t•zahiiratına polis enstltil3n ve kolle -
Jln!r. muhtelif sır>ıfiarı mümesstllerl de işti
rak eylemekte Idiler. 

ingiliz - italyan itiraf1 
meriyet mevkiine girdi 

Çünl<"ü haftada 40 saat mesai üzerin
den bütün işsizleri de işe alarak çalış· 
tınnak mümkün olsa, aradaki farkı an· 
calt yüzde yedi sekiz nisbetinde yük -
seltmek mümkün olabilecektir. 
Şu halE' göre, bir terakki arnili ol • 

maktan ziyade bir tedenni arnili olan 
haftada kırk sekiz saatlik mesai esası· 
nın değiştirilmesi lazım geliyor ki 
Fransa da şinıdi buna hazırlanmakta -
dır. 

Rakka!lllann bu belagati karşısında 
demokratik Fransa, bugün, Fransız 

müesseselerinin parlamento müsaade
si olmadan harkten istikraz akdetıne
lerini dahi yasak etmiştir. Devlet dahi, 
alt! ayrlan evvel şu veya bu sebeble 
borç para alimlmak karannı vermiştir. 
Bu ilk tedbirlerle Fransız büdçesi, a -
çığ:nın ancak 20 milyarlığını kapaya -
bilmi~ir. Eğer böyle bir feragata kat
lan,lmamış olsa idi, Fransa için mec • 
bulAta doğru tepetaktak yuvarlanmak· 
tan başka yapacak bir şey kalmıyordu. 
Nazariyat ile ameliyatın bu 1\zim farkı, 
kennilerıni hayalata kaptıranlara bü • 
yülı: bir ders olmalıdır. 

Selim Ragıb Eme.; 

Karpatlaraltı Rusyası 
Varşova 16 (A.A.) -Express Poranny 

gazetesi başm~kalesinde ezcürnle şöyle 

yazmaktadır: 

cKarpatlaraltı Rusyası halkının sara -
baten izhar etti~ arzunun tahakkuk ede
ceği saat yaklaşmıştır. Bu halk bütı.in bu 
memleketin Macarisıana ilhakını istiyor. 
Milletierin rnukadderatlarına hakim ol -
malan prensibinin bu sefer de galehe çal
ması lazımdır. Fragın niçin mukavemet 
ettiği anlaşılamıyor. Bizzat Çekler bile 
hududlarının kat'i surette tesbıtim arzu 
etmelidirler. Çünkü bunsuz beynelnıilcl 

bir garanti mevzuu bahsolamaz. Çekler 
e~er delicesine mukavrmet ederek coğ • 
rafyaya, mıntaka ve halkın arzusuna rağ
men Rütenyayı ellerinden bırakmak is -
terniyorlarsa kimseden yardım görmiye
ceklerini bilrnelidirler. Çekler ne Vıya
r.adaki hükümlere, ne de 1920 senesinde 
Rütenya halkının arzusuna riayet ı?tmı>yi 
taahhüd eden garb memleketlerine gü
vcnebilirler. Du mesele ne kadar çabuk 
hıılledilirse Çekler için o kadar hayırlı 
olur.~ -------

S1hh~t müfr tt1şlikleri 
Ankara 16 (Hususi) - Yalova hü -

kurnet tabibi İhsan Tilmaç İstanbul 
sıl:hat müdür muavini Osman Teoman 
sıhrıat müfettişliklerine tayin edilmiş
lerdir. 

Elefteron Vima gazetesi _şöyle diyor: 
eBu telgraflar, o kadar manalıdır ve 

iki milleti yekdiğerine bağlıyan dost -
lu1c ve tesanüd hislerini o kadar mü -
kenımel bir surette tebarüz ettirmek
tedir ki bu bapda herhangi bir müta -
le2 scrdine lüzum kalmJyor.-. 

Akropolis gazetesi diyor ki: 

Rorr.a ı 6 (Hususi) - Y:edi ay evvel 
akdedilmiş olan İngiliz - !talyan anlaş
m~sı, bugün hariciye nazın kont Cia -
no Ue İngiliz büyük elçisi Lord Pert 
arasında imzalanan bir deklarasyon i 
le mer!yete konmuştur. 

Pek sade olan imza merasiminde 
hazır bulunan M:ısır mas1ahatgüzarı 

da, ayrıca Süveyş kanalına ınüteallik 

bir deklarasyon imzalamıştır. 

kont Ciano vasıtasile İtalya Kralı ve 
Rabeşistı:m İmparatoruna tevdi etmiş· 
tir. 

cTeati edilmiş olan telgraflar, iki 
rneml(:ket arasındaki münasebatm in
kiş:ıfının birer nişanesidir.-. Lord Pert, yeni itimatnpmesini 

Bütün İtalyan gazeteleri bu yeni 
vtıziyeti memnuniyetle karşılamakta 

ve hararetli yazılar neşretme.ktedirler, 



.. -

Atatürk köprüsüne ineri yollarda 
istimtak muamelesine başlanacak 

"Etrüsk, vapurunun 
.nacerast 

Istimtakler etrafındaki etüdler ikmal edilerek sarfedi .. 
lecek para mikdarı tesbit edildi ve Nafıaya bildirildi 

Etrüsk vapuru Mersine yaptıtl bırinci 
ve üçüncü seferlerinde vasaıt 10 milden 
fazla sür'at ile seyir edemedi~i için İs -
tinye fabrikasına çekilerek Denizbank 
fen heyetince muayene edilmiş ve gemi
nin yarım yük ile 13,5 ve tam yük ile 12 
mil olan mukavele sür'atleri Almanyada 
fazlasile elde edildiği halde burada ayni 
sür'ati temin edememesinin sebebleri a
raştırılmıştı. Tedkikat neticesinde bura- · 
da ve Almanyada sür'at farkının kazan 
ıskaralarından ileri geldiği tesbit edılmiş
tir. Gemide bu sefer Denizbank tarafın • 
t!an yeni ve kömürlerimize uygun ıska -
ralar yaptınlarak eskilerile değiştirildi -
ğinden Etrüsk vapuru 12 mil sefer sür'a
tini tekrar elde etmiştir. Geminin müva
zenesizli~i hakkındaki şayialar kAmi -
len mahalsiz ve asılsızdır. Etrüsk vapu -
runu tadil ediLmek üzere Alınanyaya gön
derileceği haberi de yanlıştır. 

Atatürk köprüsüne inecek yollarda ya
pılacak istimiskler etrafındaki etüdleı 
bitmiştir. Belediye, bu husustaki tedliik-

lerini bir rapor halinde tanzim e tm .f ve 

Nafia Vekfıletine göndermiştir. Raporda 

nerelerde istimilik yapılaca~ ve ıstimiiık
ler için ne kadar para harcanaca~ı bildi

rilmektedir. Nafia Vekaleti belediyE'nin 
bu raporunu tedkik edecek, hükumE>tin 

· Pollste: 

Bir kamyon ve bfr otomobil bir 
afjaca çarptılar 

Dün sabah Nuruosmaniyede bir oto -
mobil kazası olmuştur. 
Babıaliden Türbeye çıkan yol yapıl -

makta olduğundan, otomobiller Nuruos -
ıruı.niye tarafından saparak dar sokaktan 
tramvay yoluna çıkmaktadırlar. 

Hlilin idaresindeki 4217 numaralı kam
yon, Babıfıliden gelerek köşeyi dönerken 
karşıdan gelen, şoför İhsanın ıdaresindeki 
2801 numaralı taksi ile kar§ılaşmış ve 
her ikisi de köşedeki a~aca çarpmışlardır. 
Kamyon ve otomobil hasara u~ramıştır. 
Bir adam scba borusu temizlerken 
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yapacalı yardım mikdarı tesbit edilecek
tir. lstimlAk etrafındaki etüdler bıtmiş 
olduğundan bir iki güne kadar Unkapanı 
cihetindeki ev ve arsa sahibierine tebli -
~at yapılacaktır. 

Atatürk köprüsünün Beyo~lu cıhetinde 
mühim istimlake lüzum görülmektedir. 
Bu civarda Fenerler idaresinden Deniz -
banka devredilen saha ve binalann is -
timlald için uyuşulmu~tur. 

Deniz işleri: 
Çarpışan vapurlar hakkında ke,lf 

yapıldı 

İki gece evvel limanımızda çarpışan 

Yunan ve İngiliz vapurları hakionda De
niz Ticareti Müdürlü~ü tahkikata devam 
etmektedir. Dün Deniz ticareti fen heyeti 
,.e vapur acentaları kazanın vuku bul -
~'!uğu yerde ke~üler yapmışlardır. Gemi -
lerin hareket edecek bir vaziyette olup 
olmadıkları henüz anlaşılamamıştır. 

Miltejerrlh: 
Elr tavzih 

Evvelki gün Tophanede ayar memurla
rı tarafından yapılan aramada bir odun 
deposunda hileli haskül bulunduğunu ve 
depo sahibi hakkında zabıt tutularak ta
kibata başlandığını yazmıştık. Bu odun 
deposunun Tophanedeki Vahan Koçyan 
~nahrukat deposu olmadığı tavzih olunur. 

Denizbank bir tekaüd sandığı kurdu. 
Denizbank gemi adamları için bir te

kaüd sandığı kurmuştur. 
Devlet serınayesile işletilen müessP.se

lerde çalışan memurların tekaüdlük h
nununa göre gemi adamlarının tek::tüdlük 
hakkını kazanabilmeleri için 30 sene hiz
met etmeleri lazımdır. Ancak gemi ateş
çi ve kömürcülerinin denizde geçen bi -
rer senelik hizmeti bir buçuk sene itihar 
olunmaktadır. Diğer gemi adarnlarının te
knüdlük hesabında, denizde geçen her 
hizmet senesi için iki ay ilave edilmekte 
ve bunların yekunu üç seneyi geçme -
mektedir. Bu vaziyete göre, gemı ateşçi 
ve kömürefileri 20 sene, diğer ~emi a -
damları da 27 sene deniz hizmetinde bu
lunduktan sonra tekaüdlük hakkını ka -

Pangaltıda, Tavukçu sokağında oturan 
" yaşlarında Horen isminde biri, dün e
vinin yanındaki arsada soba borularını 
temizlerken birdenbire düşüp ölmüştür. 
Yapılan muayenede kalb sekıesinden öl
düğü anlaşılmıştır. 

• z~nacaklardır. 

Bir aarho' bir dOkkAnın camlaraın 
kırdı 

Arabcami caddesinde bir dükklinda ça
lışan Şaban, zabıtaya müracaatla, Fethi 
isminde birinin sarhoş bir halde dükkAnı
na gelerek dükkanının camlarını kırdı -
fını iddia etmiştir. 

Suçlu Fethi hakkında tahkikata l>a§lan
m.Iitır. 

Bir amele parmaklarıni 

makineye kaptırdı 

Fındıklıda Hamam sokağında Fehmi -
nin marangoz fabrikasında çalışan Sabd, 
dün fabrikada çalışırken dikkatsızlik ne
ticesinde parmaklarını makineye kaptır
mıştır. Yaralı tedavi altına alınmıştrr. 

Bir kadın otomobil altında 
kalıp ~ralandı 

Pangaltıda oturan Belki! ismin~e bir 
kadın, evvelki akşam Ergenekon c~dde -
sinden karşı tarafa geçmek istedıği sıra

da, Umurca rakı fabrikası sahibi Petro -
nun idaresindeki 765 numaralı husu~t o -
tomabilin altında kalmış, başından yara
lanmıştır. Bclkis Şişli çocuk hasta'lesıne 
l:nldırılmış, suçlu yakalanmıştır. 

Bir tehdid suçlusu yakalandı 

Fenerde Kiremid mahallesinde oturan 
Stıkrat Kozma isminde biri zabıtaya mÜ· 
racaat ederek, ayni ısemtte oturan Erzin
canlı Nazım tarafından bıçakla tehıiirl e
dildiğini iddia etmiştir. Suçlu Nazım ya
kalanarak tahkikata başlanmıştır. 

ispanya ile yapılan anlaşma ticari 
münasebetleri inkişaf ettlrdi 

................................................................ 

Sadakai f1t1r 
Istanbul Miiftiliğinden: 

En iyi İyi Son 

Buğdaydan 15 14 12 
Arpadım 24 20 19 
Üzümden 84 67 54 
Hurmadan 00 133 00 

Yurdumuzun hava müdataası esbabını 
ternın hususunda pek meşkur mesalsl 
görülmekte olan ve aldı~ı teberruatı Kı
'T.ılay ve çocultları Eslrgeme Kurumu gl
bl hayırlı teşekkUllerle paylaşan Türk 
ııava Kurumuna her veçhtle yardımda 
bulunm:ık mühlm bir va:rJfemizdlr. Bl
~aenaleyh bu babda Dlyanet İşleri Re
lsH~l tarafından verilmiş olan fetva 
muc!blnce sadaka! fıtır ve zekflt lle mü
kellef olanların - havadan gelecek teh-
Ilkelere kar§ı yurdumuzu, mllletlmlzi 
korumak ug-runda pek feylzll ve devamlı 
bir surette çalışan - mezk\ır Türk Hava 
Kurumuna yardımda ve bu veslle Ue de 
memle:Cetiınlze hizmette bulunulması 
lüzumu sadakat !ıtrın nev'i ve mikta
rlle beraber lllin olunur. 

İkbıdtepiıı 1, 

Devlet Demiryollara ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanlara 

Devlet demiryollarına alınacak müfettiş muavini 
müsabaka 1artları 

s 

Hareket müfettip yetişrnek fizere mUsabaka ile müfettit muavini alınacaktır. 
Müsabaka şartları a§ağıda yazılıdır. 

1 - İmtihanda kazananlara ıso Ura aylık verilecek ve staj müddetının bit&• 
mında milfettişliği tasdik edileillerin aylıkları 151 liraya iblAğ olunacaktır. 

J - MUsabaka imtihanlannın yapılacağı mahaller, taliblerin adedine JÖre bl• 
Wıare tesbit edilecektir. 

3 - Müfettiş muavini olabilmek için lAzım olan evsaf ve vesaik: 
A Türk olmak. 
B - 40 yaşını geçmemiş olmak. 

C - Mühendis veya yüksek iktisat ve tıcaret mektebi, Mülkiye mektebi, Hu; 
kuk veya Fen Fakültesi mezunu olmak. 

C - İ§letme merkezlerinde yapılacak sağlık muayenesinde faal hizmette ça• 
hfJllağa mAni bir hali olmamak. 

D - Askerlikte ilişiti b·ılunmamak. 
E - Fransızca, almanca, ingilizce ve ıtalyanca lisanlanndan birine vlkd oı. 

mak tercih sebebidir. 

Müracaatname ile birlikte ibraz edilecek vesaik: 
A - fstida ve 6 aded vesika fotografı. 
B - Polisten tasdlkli iyi durum kAğıdı. 
C - Nüfus cüzdanı. 
Ç - Mekteb diplaması 
D - Askerlik vesikası. 

E - Makine ile yazılmış kısa tercüme! hal varaJCası. 
F - Şimdiye kadar başka yerde çalı~nıışsa aldığı benservis örnekleri. 

Bu vesikaları eksik olanlar ve muayyen vakitte müracaat etmlyenler 
müsabaka imtihanına kabul edJlmezler. 

4 - Müsabaka imtihanları 28/11/938 tarihine müsadif Pazartesi günü yapıla~ 
caktır. Talibler yazılı vesaikle en nihayet 20/11/938 tarihine kadar Sirkeci, 
Hr.ydarpaşa, İzmir, Ankara, Afyon ve Adana işletme müdürlüklerine müraca ... 
at etmit ve sıhht muayenelerini yaptırmış olmalıdırlar. 

5 - Müsabaka imtihanmda rlyaziye (Ali de~il) memleketin iktlsadt co~af.,. 
yası İktısad Türk ve Türkiye Tarihi umumt tarih ve coğrafya sorulacak ve bll• 
diRi dile ve mütekabilen türkçeden tercüme yaptırılacaktır. 

e - Staj müddeti 12 ay 
1/2/3 ncü sınıf istasyon ve anbarlarda 4 • 

Hasılat servisinde 2 • 
Başmüfettişlik kaleminde 
Müfettiş kursunda ve imtihan 
Mülettiş nezdinde 

3 • 

s • 
24 • 

Doktor alınacak 
Devlet Demiryolları Umunı Müdüriüğ ünden: 
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İşletmelerde münhal bulunan kısım hekimliklerine, mecburi hizmete t!bl ol· 
ınıyan ve bu sene askerlik hızınetini bititmi§ olan gençlerden beş doktor aıı .. 
nacaktır. 

Bu doktorlara ayda 177 lıra ücret ve ikametleri için ayrıca lojmaii verilecelt• 
tir. Lojman bulunınıyan yerlerde ev kirası verilir. Kısımları dahilind~ yapa .. 
cakları vazife seyahatlerinde aynca harcirab ta alırlar. 

Talib olanların bir dilekçe ile Ankarada Zat İşleri Müdürlü~ne müracaat etıe 
meleri ilan olunur. c8242:ı. 

~ 

İlk eksiltınesi feshedilıni~ olan 7790,76 lira muhammen bedelli yeni Afyon garı 
rnefruşatı 30/11/1938 Çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara .. 
da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 584,:H liralık muvakkat teminat ile kammun tayin 
ettiği vesikaları ve bu gibi işleri taplığına dair Nafia ehliyet vesikası ve teklifle• 
.rini ayni gün saat 14,30 a kadar Kom.isyon Reisli~!ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden Haydarpaş:ıda 
Tesellüm ve Sevk Şefli~inde.:ı ~a~ıtılacaktır. (8415) 

Bendek tera 1\lemurıutundan: Kocaeli Asliye Hukuk HaJrimliguıw• • 
Mevlüdıı. dört bln lira ıtasına borçlu Eb- den: 

tuksu köyünden Kupluh o~lu Hasanın gay-
rimenkullerinin paraya çevrllme.rute karar Kocaeli inhisarlar Başmüdürlü~ 
vertımlş oldu~undan borçlunun Sotuksu kö- Vekili avukat Ali Sedad Pek tarafın ' 
yünde vakt Cami soka~ında sa~ı Cami, ııolu f 
yol. ark8S1 Hacı Mustafa avlusu, öntı :rol lle dan stanbulda Kızıltoprakta Hüse~ 
mahdud tamamı yüz ylnnl Ura kıymettnde- pa~a Çlkmazında 16 No. lu evde esld 

Yeni anlaşmadan ~onra memleketimizden lspanyaya 
· külliyetti mikdar da yumurta ve sigara ihraç ediidi .............................................................. kl 35 No. lu tapunun ihtiva ettt«-ı iki bab ambar memuru ve satış memuru Nııil 

Bankalar ve m i 111 dilkleAnın nısfı ve gene köy Içinde Şarkan Kızıklı aleyhine, müddeialeyh Nailili 
15 temmuz 938 tarihinden it.ıbaren pamuklu mensucat, pamuk ipli~i, mantar, 

mer'iyete giren Türkiye ile İspanya cüm- kurşun ve halitesi, kalsiyom emlahı. a -
huriyeti arasındaki ticaret ve tediyP. an- ~açtan mamul düğmeler, işlenmemiş ya~ 
laşmasından sonra, bu memleketle olan ve kuru deriler idhal edilmeğe başlan -
ticari münasebetlerimiz hayli inkışaf et- n.ıştır. İspanyadan yaptığımız yaş ve ku

miştir. Bir sene müddetle muteber olan ru deri idhalatı umum idhalatımızın 

bu anlaşma hükümlerine göre, Türkiye cüz'i bir kısmını teşkil etmektedir. 

menşeli mallar İspanya cümhurıyetı a - İspanyaya ihraç ettiğimiz madrlele -
razisinde mer'i olan hükümler danll!nde rin başlıca yumurta, tiftik, afyon, sıga -
hiç bir takyid ve tahdide tabi tutulmak- ra, palamut hültısası, krom vesair adi ma-
sızın idhal olunmaktadır. den cevherleri ile zımparadır. 

İspanya cümhuriyeti menşeli mallar da Bilhassa yeni anlaşmadan sonra İspan-
memleketimize genel idhalat rejimi hü - yaya memleketimizden külliyetli mikdar

kümleri dahilinde girmektedir. da yumurta ve sigara ihraç edilmekte • 

İspanya ile Türkiye arasındaki ticari 

mübadelat klering ve hususi takas yoli.e 
yapılmaktadır. İspanyada Jdhal edilen 

malların bedelleri Türk idhalatçıları ta
rafından Cümhuriyet Merkez Bankasına 
Türk lirası olarak verilmektedir. Merkez 

Bankası bu paralan İspanya harıci han • 
kası namına açtığı faizsiz bir Türk lirası 

hesabının matlubuna geçirmekte, İspan
ya harict bankası da bu paralan nıün -

hasıran İspanya cümhuriyeti ülkesine id
hal edilen Türkiye menşeli malların mü -
bayaasmda kullanmaktadır. 

Ticaret ve tediye anlaşmasının tatbi -
kinden sonra İspanyadan memleketınıize 

dir. Geçen yıl umumt yumurta ıhracatı
mızın mikdar bakımından yüzde 60,24 dil 

ve kıyınet itibarile yüzde 58,24 d:i !span
yaya isabet etmiştir. 

Yeniden Uç fabrika daha 
kurulacak 

I~dır mıntakası pamuklarını itlemek 

için Erzurumda kurulmasına karar veri

len iplik fabrikasına aid etüdler bltiril • 
rnek üzeredir. Yakında inşaatına başla -

nacak olan bu fabrikadan başka Er:ıu -
rumda bir kömür fabrikası ile bır de a
lominyoıxı mürekkebatı fabrikası kurula
caktır. 

t tıarlk, garben, ,Pmalen tarlk ve dere, eenu -
ma e m ben sahibi sened lle mahdud 36 No. lu tapu ~ İzmit milskirat ambar memuru bulu114 

Osmanlı Bankasından: Ulu Önder Ata
türk'ün cenaze töreni ve büyük milli 
matem dotayısile Osmanlı Bankasının 

Galata, Yenicami ve Beyoğlundaki gi~e
lcri 19 sonteşrin Cumartesi ve 21 sonteş
r in Pazartesi günleri kapalı olacaktır. 

nun ihtiva ettıtı kırk Ura kıymetinde bir dö- duğu sırada zJmmetine geçirdiği ı o-49 
nilm çayırlık bu kere birincı açık arttırma 

ne 9/12/ 038 cuma gftntı ıaat ıı de Hendek litre 67 santilitrelik sumanın bedeli lt 
tera dalresinde paraya çevrlleeeif ve haddi lan 2309 lir.a 72 kuruş ile 9916 lira ~' 
1Ay1kln1 bu1m.adı~ı ta'kdlrde ikino1 açık art- 2 226 
tırma lle 24/12/ 938 cumartesi rUntı ıaat ıı kuruş inhisar resmi ki cem,an 1 ' 
de Hendek tera dairesinde paraya çevrllece _ lira 2 7 kuruşun tahsili hakkında sçılaı; 
Alnden ayni haklara irtifak haklarına vesa- davada: Dava olunan Naile gösterileıi 

Istanbul Beşinci tera memurlutundan: ır haklar:ı malik olanlar ylrml gün zarfın- ·ıııt 
Muk!lddema Kadıköyde carerota mahalle - adrese gönderilen dava arzuhali, Naı da evrakı milsbltelerlnl tbraz etmeleri, abi • 
sinde OüneŞ]Ibahçe sokak 46 numaralı evde bu evden çıkmış olup nerede oturdU 
oturmakt:ı iken halen Ikametgahı meçhul takdirde paylaşmadan hariç kalacakları. Ta- IJA 
olan Ramazan Flkrete: cahaglrde Oba sokak ltb olanlar yüzde yedi buçuk depo a~esl n- ğu bel11 olmadığı meşruhatile tebliğ~ 
KAhya apartımanı ı numaralı, dalrede avu- ya banka mektubu ı.braz etmeleri. Daha faz- dilmeden iade edilmiş ve ikametg • 
kat Übeyde Btyo~lu birinci hukuk mahke- la mal1hnat almak ısteyenler Hendek fcra da- şu suretle meçhul bulunmuş ol:rrınlc~ 

ı ı 22/10/937 tarıh 937-1876 esu ı tresının 938 /95 No. lu dosyasına mUracaatıa- ...,.,... 
mecı n n aayı ı rı llln olunur llAnen tebliğat yapılmasına mahke~>· o~ 
U!rnlle borcunuz olan 50 Uranın 2/12j937 • i ıeYP 
den ıtıbaren yüzde 5 faizle 327 kuruş masarl- ce karar verilmis olmakla müdde a ~ 
f1 muhakeme ve tera masariflle birlikte tedt- Bendek tera Memurlopndan: Na ilin 1 8/ 11j93S cuma günü saat 

1 

yes~ne dair tanzim edilip berayı teblll !ka- Dursull1L 470 ııra ve masarifının ttasına de Kocaeli asliye hukuk mahkeme:t~! 
metg!hınıza rönderllen 938-5261 sayılı ıcra borclu BllfJ)unar mahallesinden Recebin OC"" 
emri tkametgAhınızın meçhul bulunması do- Başpunar mahallesinde alacaklıya tpotekll gelmesi, gelrnediği takdirde gıya 
tayıslle bUl tebli~ Iade edilmesi Uzerine tera bulunan hanesının paraya çevrllmestne ka- muhakemesine bakılacağı davetiye ~ 
h!t1m11~1nce 1~bu tebl1~atın bir ay m\lddetıe rtı ı. Id ır. d -· yü llra .... olU l'l8l' ve m~ O U15UD an """~ Z aıyme- kam.ına kaim olmak üzere ilan 
UAnen tebıt«"tne karar verllm~ oldu~undan tınde BllfJ)unar mahallesinde n.k:1 yemını 

2111 936 tarlhl m.ndan bir ay tçlnde hükmolunan Mur.tata, yesart Cemal arkası sahibi aened, nur. 1 · ~ 
paro.yı Memeniz lAzımdır. Bu müddet içinde ebh-... ı ••- hd .. •7 t ··-a..b ı ll~~' 
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ıunmanız, bulunmazsan~ haptsle tazytk o- açık arttırma lle 24/12j938 cumarteal ayni açıtc bulundu~u. Daha fazla malfımat e.s(J,ı 
ıunacatsını.z, ve haldkate muhalif beyanat- saatte Hendek tera dalresinde paraya çev - L!teyenler Hendek 1cre. dalresinin °3 o ' 
ta bulunuraanız haplale cezalandırılacallll.lZ rllece~den ayni haklara irtifak haklarına No. lu dosyasına müracaat etmeleri 11~11 
lllDen teblll orunur. a1l hatlar& ma:llk olaıllar y1nnlliin zar- lunur. 
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Çankırı Ankaranın 
sayfiyesi halini alıyor 

Şehrin cadde ve ana yolları barkelenip ağaÇiandı· 
nhvor. lcme suyu tertibatı da tamamlandı 

SON POSTA 

izmirde Devrim 
Muzesisinin 

inşas1na başlandi 
İzmir (Hususi) -İzmir Kültür parltın· 

da Kültür BakanlıAı tarafından ln§Uına 
karar verilen Devrim müzesinin temel at
ma mera.simi yapıldıltnı yamuttım. 

Kültür müzesi olarak in§ası bıdayeten 
muvafık görülen binanın ilk kısmı Kül -
tür Bakanlıl'mm verdi~ 24,000 ll,.a ile 
yaptırılacak, ü.&t kısmı da inşa edildikten 
sonra (Devrim müzesi) meydana gelmiş 
olacaktır. Bu müze, Kültür parkı ve futrı 
süsliyen en güzel ve mükemmel binalar
dan biri olacak, fuar zamanı inkılab e -
serJerimizi görrnek Için yüz binlerce kişi 
tarafından ziyaret edilecektir. Devrim 
müzesi, fuar açılıncıya kadar inşa ve tan
zim edilecektir. 

Ktzılcahamam belediye 
intihabat1 neticelendi 
Kızıkahamam (Hususi) - Kızıleaha • 

marnda belediye intihabatı neticelenmiş, 

Sayfa 9 

Adana portakalları 
ıslah edilmeğe başlanıyor 
Portakal ağaçlarında görülen bazı hastahklarla da mil 
cadeleye ba,Iandı. Mücadeleden iyi neticeler bekleniyof 

Çankından güzel biT görü.nÜ§ umumiyetle Parti namzedleri kazanmış-
Çankın (Husust) _ Çankırı beledi· kmya doğru 5-6 kilometrelik şosenin tır. BU: rneyanda kadınlar da reylerini ek-

yesi cwnhuriyetle beraber onun him • nıevcud olduğu görülür.· siksiz olarak tamamen istimal etmişler • 
metlerinden istifadeye başlamış, şehre Bugiin vilayetin idarei hususiyesine dir. İntihab neticesindereyler tasnif edil· Adananın altın ,.enkli portakalları 
~ hemşerDerine karp vazifesini ba - aid (222) kilometrelik yoldan Ankara mi~. Tahir Barlas, avukat Bahri Mflste - Adana (Hususi) - Adananm çeşid.li için harekete geçilmiştir. 
tannıştır. hududundan Kastamonu hududuna ka- cabo~lu, Osman Türedi, Sadi Dinçer, fab- ihraç mallan arasmda en hafta gelen Her köye ve çiftlik sahibierine bu h~ 

Geçen 1 S yıl zarfında ,ehrin en mü b- dar viiavet dahilinde l 09 ve Çerkeşten rikacı Ali kardeşler, İsmail Aydın, İs - pa."lluk ve portakall ağaçiannda bazı susta tebligat yapılmakla beraber me ., 
~m ihHyaçlanndan başlanarak ve bir Gereele hududuna kadar (40) kilomet· mail Çolak, Etem Suner; Necib Ayaşlı; hastalıklar görülmi14 ve derhal müca- mudar ve maiyetler vasHasile bu koza-4 
program içinde çalışmak suretile bir relik muntazam şose yapılmış, Ilgaz ile Hüseyin Koçak, Hüseyin Akdo~an, Hancı deleye geçilmiştir. Portakal, lim.)n, lar toplattınlıp tarlalarda yakılmaırıa.. 
9Qk işler meydana getirmiştir. Bu cüm- Ç~rkeş arasında (62) kilometrelik ima· Mehrned çavuşun en. fazla rey aldıkları mandalin ağaçlarındaki sinek hutalık- dır. 
!eden olarak Çankınnın içme ve diğer latı sınaiyeli tesviye üzerinde kısım kı· ~la~ıldığı.ndan beledıye balıkiarına se- lan ile şimdiye kadar mücadele yapıl - Pamuğun verimine tesir yapan wJ 
Dıtiyaçlarına kMi gelecek yüksek taz- sım şose yapılma suretile yaz kış gidiş çılmış.lerdır. . . . . mamı.ştı. kalitesini bozan bu kurdun imhas~ 
yi]:Ji su tertibatı yapılmı.ştır. ve geli~e müsaid hale getirilmiştir. ~eçımd~~ so~ra ~cıs .ıntihabu_ıa. geçıl • Bu sene başlanan mücadeleden çok karşı çiftçilerimizin de yardımlarıni 

Çankırı her şeyden ziyade nafıa iş- mış, ta~nif.ı ara netıcesın~e on ıkı sene - iyi neticeler alınacağı, bilhassa mahsu- esirgemiyecekleri şüphesizdir. 
Son zamanlarda çok genişiiyen şeh

rin bütün ihtiyaçlannı tam olarak kar
fll:ımak maksadlle elektrik tesisatı de· 
ğişhrilmekte ve yenilenmektedir. 

lennin yollarına ehemmiyet vermiş ve denberı bılAfasıl~ .beledıye başkan~ı~ı~ı lün kalitesinde bilyük inkişa!lar görü- Bölgemizdeki portakal cinslerinin 
idarei hususiye büdcesine koydu~ y:ıpan ve ken<lsını halka çok sevdırmış Ieceği umulmaktadır. Pamuklara hız ıslahı ve çeşidlerinin çoğaltılması i~ 
tahd•atı sene sonlarmda tamamen sar- olan ve en fazla rcy alan sabık beledıye olan pembe kurt başeresinin bölgemiz- de çalı~ılmaktadır. 
fettiği görülmüştür. r:isi Ta~ir .B~las tekrar belediye reisli- den tamamen kaldırılması için ziraat Filistinden arzu edenlere parası mD~ 

Çankırının büyük ihtiyaçlanndan bi· 
ri olan otel; belediye tarafından küçük 
rnikyasta iruıa edilerek bu ihtiyacı kar
tılamış bulunuyor. 

Bu yollar üzerinde bulunan ah~ap ğıne seçılmıştır. mücadele baş teknisiyerligince esaslı kabilinde dağrtılmak üzere altı ~şi~ 
köprülf'rin bir kısmı beton ve kargire tedbirler alınmak üzere tarlalarda kal· portakal, üçer çeşid limon ve mand~ 
çevrildiği ve ileride tamamen çevrile- Gebzede iki ÇOCUk m~ olan kör kozaların toplattınlması getirtilecektir. ' 

Şehrin ağaçlanınasuia her yı1 önem 
\'erlldiği gibi şehre yakın ve hakim bir 
noktas:nda vücude getirilen şehir or
manı büyük gayretle genişletilmekte -
tir. 

ceği gibi, (19) bin küsür lira ile nafıa Kuyuya düşerek 
dai!esi tamamlanmıştır. Manisada belediye reisi ve belediye 

azalan seçimi yapıldı 
Cadde ve ana yolların parkelenmesi 

lçin çalışılmaktadır. 
Şehirdeki her türlfi bayındırlık işleri 

eldeki imar planına göre yapılmakta • 
dır. 

Bilhııssa yaz aylan esnasında Anka· 
rarı'n bir sayfiyesi haline gelen güzel 
Çankırının bu yolda daha büyük fay
<lıılar e!de etmesi için icab eden tedbir· 
ler alınmaktadır. 

Cumhurivet devrinden Evvelki ista
tistikler tedkik edilirse Çankın vila • 
~eti dahilinde Çankından itibaren An
araya doğru tam şose adile bozuk dü· 

ten ancak l S-20 ve Kastamunuya doğru 
!:.! O ve Kastarnonu hududundan Çan-

Kızırcahamamda yakacak 
tuhranı 

Kızılcahamam (Hususi) - Kızıleaha -
marnda havalar birdenbir bozmuş ve ilk 
kar düşmüştür. Sühunet sıfırın üstünde 
beşi göstermektedir. Bu sene onnan ida
resinin gösterdiği bir çok zorluklar do -
layısilc dört tarafı büyük ormanlarla çev
rilmiş olan kazamız bir sobalık odun bu-
lcbilmck için büyük bir sıkıntı çekmekte
dir. Havaların billdenbire so~urnası ve 
civar köylülerin satmak için kasahaya o
dun getirmelerinin orman idaresinden 
menedilmiş olması halkı büsbütün endi • 
şeye düşünnüştiir. Maliye dairesinde bi
le odacılar şuradan buradan çalı çırpı 

toplıyarak memurların odalarını ısıtına

ğa çalışmaktadırlar. 

(Manisada Atatürk asfalt yolu yapaliyor ) 

lfa · t,ı . llisa (Husust) - Bu yıl yapılan yük ve modern olarak bir sinema binası 
d ~ en başmda gelen it Atatürk cad- yapılmaktadır. 
li ~ı~r. Bu caddenln biran evvel ikma- Son günlerde doğum ve çocuk bakım 
Caıc;ın gece ve gündüz. çalışılmaktadır. evinin temeli de Atatürk caddesinde 

ddenin genişliM yirm" fki d" atılmıştır. Sağ ve sol taraf hep marnur 
Diğer 6 ' ı metre ır. bir haldedir. 

büy·· taraftan ~ bankası taranndan Gönderdiğim fotograf asfalt dökülür 
ük ve ttıodern bir banka binası, bü· iken göstennektedir. 

Boğuldular 
İzmit {Hususi) - Gebzede feci bir ka

za olmuş, anneleri tarlada olan, 5-9 yaş
larmda iki erkek çocu~ oynarlarken ci
varda bulunan kuyuya dü.ş.erek bo~ul -
muşlardır. 

Zongu:dakta amele için çıkarilan 
faydali bir kitab 

Zonguldak (Hususi) - Hayreddin Dô
ler isminde bir zat, Zonguldak havzası 
için yapılan neşriyat arasında pratik ba
kımdan en faydalı addedilebilecek küçük 
bir kitab çıkarmıştır. 

Kitab, gayet açık ve sad.o bir lisanla 
ve gene açık ve sade krokilerle rnaden 
kuyularında vukuu melhuz tehlikeleri 
anlatmakta ve korunma tedbirlerini gös
termektedir. 

Maden kuyularında ve küçük dikkat
sizliklerin, ufak tefek ihmallerin bazı ah
valde çok büyük tehlikeler do~urduğunu 
gözönünde tutunca bu küçük kitabm de
ğeri kendiliğinden meydana çıkacaktır. 
Kitabı çıkaran Hayreddin Döler, ilk 

hamlede akla geldiği gibi bir miıhendis, 
bir teknisyen, ıhiç olmazsa bir maden ça
vu~u falan değildir. Sadece bir maden 
şirketinde çalışan bir memurdur. Ve fa
kat küçük it noksanlarmın, herkesin bıl
mesi lAzım Kelen bilgisizliklerin do~r • 
dufu kazahad göre göre yüreği burku1-
muf ve böyle bir kitabı çıkarması bekle
nen alikalılardan önce bu birnıneti gös • 
terml§tir. -------
lzmit emniyet mDdUrU terfi etti 
İzmit (Hususi) - İzmit emniyet mü

dürü Şerif Nimet emniyet umurn mü -
dürlü~ müfettişliAine terfian yerine de 
Ankara emniyet urnurn müdürlül'ü 6 ncı 
§Ube müdürü Necib tayin olunmuştıır. 

İzrrdt çevresinde pek sevilen Nirnetin 
terfian da olsa, İzmitten ayrılışı teessür 
husule getirmiştir. -----

1\Ianisa (Hususi) - Yeni yapılan~ 
lediye reısi seçiminde eski başkanAvni 
Gemicioğlu ekseriyetle kazanmıştır. 

Azalı:k.!ı:tra da Muhtar Özer, Selim Ak
yüz, Hulfısi Can seçilmişlerdir. Seçimi 
r.ıüteakib azalar büyüklerimize tazirn 

Kız1lcahamam köyleri müşterek j 
tayyare piyangosu bileti aliyoriar 

Kızılcahamarn (Husus!) - Bu sene ka
zamızın bütün köyleri bedeli köy aandık
larından verilmek ve ikrarniye isabet et
tiği takdirde bu parayı köyün ihtiyaç ve 
kalkınması hususlarına sarfedilmek üze
re Tayyare Kurumu Başkanı jandıuma 
komutanı yüzbaşı Zühdü Güven'in teş

viki ile birer tayyare bileti alma~a başJa
rnışlardır. Biletler köy sandıklarında sak
lanmaktadır. 

lzmitte köyiU kalkmması 
İzmit {Hususi) -- İzmitte köylilnün 

kalkınması yolunda başlıyan çalışmalar 
devam etmektedir. VilAyet, köylüye ıslah 
edilmiş cins buAday tohumları tevzi et-

lzmit C. MUddeiuinumiligi mekte oıduğu gibi, bntnn çift uatmın da 
İzmit Asliye ceza mahkemesinin kıymetli :fenni şekillerde olmasına çalışmaktRrlır. 

Relsl Kemal, İzmir o. Müdaelumwnilltlne Geçen hafta köylüye 50 çift pulluk tevzi 
ternan tayin oıunmuttur. edilmiştir. 

teıgraflmı çeıan~ter ve !:>elediye heyefi 
vaHmiz doktor Lutfi Kırdara gidereJC 
kendilenni tanıtmışlardır. 

Resim belediye Azalarını ve belediya 
reisini doktor LO.tfi Kırdann etrafında 
toplanmış bir halde gösteriyor. 

Inegöl çocuk esirgeme 
kurumunun yardımlari 

İnegöl {Hususi) - İnegöl Çocuk E~ 
geme kıırumu her yıl olduğu gibi bu yıl 
da okullara giden 121 çocuğun elbise, a .. 
yakkabı, çorap, defter, kalem, ıhtiyaçla1 
rını temi.n etmiştir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu giydırdi~i ço.ı 
cuklara ö~le yemeği de vermek gı:ıyesiı. 
okul himaye kurumlarını davet edereli 
mcmlekette harniyet sahibi zevatm yapa.. 
cakları yardım mikdarını tesbit etmi§ler. 
dir. Yakında bu· güzel işe başlanacaktır. 

Çanakkalada orta mektebin 
b!r. toplantısı 

Çanakkale (Hususi) - Orta okul di • 
rektörü Kemal Batu; talebe veliletiJd 
sinema binasına davet ederek onlarla Uıl 

zun bir tıasbıhal yapm~tır. 
Direktörün hasbıhall çok büyük btt 

dikkatle dinlenmiştir. 
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[ Hidiaeler KarfU1Dda 1 
VE DON ~ 

O 
nlar Osmanlı hükilmetl zama· zamanında da yaşıyorlar. Gene dünya

nın dört buca~ına gönderdikleri adam· 
nında da vardı. larının topladıklan haberleri yüz olnler-

Bu kış ne 
yaptırayım? 

Hududlar.ınuzm dışında do~uşlar_cıı. ce milyonlarca insana bildirmek i~n ba· 
dışında yaşarlardı .. dun- A h lind ins insan ev ev 

dört bir bucağına gönderdıkleri a- sılı kn~ıdlar a e an ', 
topladıklan haberleri, yüz daltlıyorlar. 

milyonlarca insana bildirmek 

basılı kağıdlar halinde insan insan. 
* Onlar Türkiye Cümhuriyetl hükQmeti 

zamanında da var. 

Sade ve abiyye mantolarda 
kışlık tayyör ve roblarda 

yenilikler 

11 apartırnan katım soyan bir husızm 
muhakemesi yapıldı 

Suçlu hırsızlıklarının bir kısmını inkar etti, diğerleri için 
de kapıyı açık bularak girdiğini ve eşya çaldığını söyledi 

ev da~ırlardı. 
Onlar Osmanlı bükilmeti . zamanmda 
vardı: 

Gene o zaman da onlara gazete i.<ın!ini 
Osmanlı hükümetinden, Os-

hükO.meti ricalinden pek arada sı
bahsettikleri olurdu. 

Bu pek arada sırada bahsedişte Os
hükümeti idaresinin birkaç y;uılış 

areketi sayılır, Osmanlı hükümeti rlca
beceriksizliği anılırdı ve sonuna: 

- Bı.ınlar daha yaşamalı mıdır, orada 
mıdırlar? 

Gibi, sual tarzında yazılmış bir ihtar 
cümlesi ilave edilirdi. 

Onlan okuyan, saltanab sırtıanna bir 
yük gibi yüklenmiş olan Türklerin içi 

sızlardı, saray kuşkulanırdı .. rical ise te
laşa düşerler; işaret edilenin önünO al-

mak değil, .işaret edeni susturmak yolla-
rmı ararlardı. 

* Onlara; Osmanlı saltanatı zamarında 

Ha: Tan denilirdi, Taymis denilirdi, Ma

ten denilirdi, Deyl Meyl denilirdi, velha

sıl hepsine bugün ne deniliyorsa o de
nHirdi. 

* C.nlar Türkiye Cümhuriyeti hükı1meti 

Gene bu zamanda onlara gazete ismin~ 
veriyorlar. Bu zamanda Türkiye Cümhu-

rlyeti hükumetinden ve Türkiye ricalin
den pek sık bahSediyorlar.. bu pt>Jt sık 
bahsedişte Türkiye Cümhuriyett hükU
metinin yerinde, iyi ve doğru bareketle
:i uzun uzun sayılır ya.. Türkiye hfıkfi
metini idare edenlerin yüksek ıdare ka
biliyetleri methedtliyor, ve sonuna: 

- Bu devlet yaşamak. ilerlemek hak
kına sahib kuvvetli bir devletUr. 

Cümlesi ilave ediliyor. 
Türk milletinin gö~ kabanyor. Tür

kiye Cümhuriyeti hü.Jdhnetinin icra mev
kiinde olanlar gene ayni hızla çalıpna· 
lanna devam ediyorlar. 

* Büyük Atatilrkün ölüm haberin! alır 
almaz birçok sayfalannı, onun büyüklü· 

ğünü anlatmak için yazılmış yazüara 
tahsis eden, İsmet lnönünün Rejsicüm-

hurluğa seçimini alkışlıyan bu gaıetele
~ bugün de Tan deniliyor, Taymis deni
liyor, Maten deniliyor, Deyl Meyt dPni
liyor, velhasıl hepsine dün ne denluyor
sa bugün de o deniliyor. 

İşte dünle bugünün farkı! 
lsmet HtılUıi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Yaşh insanlar ve tayyareler 
Damarla

nnda katılaşma o
lan yaşlıca insan -
lann alelıiıuum 

tayyare ile sı>ya • 
batıerinde mah • 
zur vardır. Çünkü 

sür'atle uçan bir tayyarcniJl bu hareke

tile ciğerlere kafi derecede müvellidul -

Dellizaltında yanardağ 
Amerikamrı Ka -

liforniya sahıJ:e • 
rinden 150 mil il -

çıklarda ve deni -
zin iki mıld~n faz-
la derinliğindt' bJr 
yanarda~ k.Şe -
dilmi§tir. Bu yanar 

~b 
-GJJ 

dağın iki menfezi old$ tesbit edilmiş-

humuze girmemesi bayılmalannı ve tür- se de hali faaliyette o~p olmadı~ı anla

lü rahatsızlıklar hissetmelerini intıle ey • şılamamaktadır. Çünkü hiç bir kim.c:e ya

lemektedir nardafa yaklaşmıya cesaret etmemekte-

* dir. 

Gııneşe tapan Meksikaltlar derler ve ibadetlerini yaparlar. 

.Bugün Meksikada Y&Fyan bır kısım Bu ibadet saatlerce sürer, ııecde eden-

h lk " · k • ..: eı· ,_A -ı.: tn ler Içinde bulunan ihtiyarlardan biri gü-n guneşın uwuy me ~nan ~ -
ceşten hayaliyet ve aaadet dilenir. Löy-

kalann adetlerini aynen tatbik ederler. lee de bir yıl sükUnet ve rahat temin et-
Her sene muayyen bir günde yüksek bir tiklerini sanırlar. Tuhaf olan fU ki ilıade
dağda toplanarak güneşe karşı aecde e- ti yapanlarm hepsi hıristiyandırlar. 
............................. --·------

Hiyanet karşısında 
Kadın .• 
c- Kocam beni aldatıyor, bir başka 

kadınla bana ihanet ediyor, bildı -
~imi henüz kendisine söylemedim. ba

§lmı alıp gitmedim, amma bilemez • 
siniz ne kadar bedbahtım.• 
Yukarıda okudu~uz satırlan bana 

Bursadan gönderilmi~ bir mektubdan 

çıkardım. Öğrendiğim mcscle karşrsm· 
da düşüncem, her vakitki düşüncenı
(lir. 
Koc&nın ihaneti karşısında k:ıdmın 

reaksiyonu iki türlüdür, karaiderme 
ve durbin olup olmamasına oakar. Ya 
ilk dakikada asabi bir buhrana kapı • . 
lır, kırıp döker, tamir kabul et.mez bir 
vaziyet ihdas eder, başını alıp gid('r, 
mahk,.meye koşar, taliik ister, yahud 
da derdini içinde saklar ve ne yapa • 
cağını düşünrniye koyutur. 

Bana mcktub yazan okuyucum ilk 
aakika bir sinir buhranı gcçirmemi~ 

olduğuna göre ikinci §ıkkın kadındır 

düşünme yolWln girmiitir ve eMinim 
ki en iyi hareket tarzmı bulacaktır. 

------.........-.·----.................. . 

Kendisine sadece §Urasını hatırla • 
tayını: 

- Bir erkek metresini sevebilir, fa
kat ~vgisinin derecesi ne olmsa ol -
sun hakkında takdir beslemekten u -
zaktır, bir zam.lil gelir ki., sev~~ daha 
doğrusu iste'le söner, yerine tik.c;imr~ 

hissi bim olar. Fakat hırs, inad va 
hiddet bu zamanın gelmesini gecik • 
tirebHir. Mesele erkekte hJI'SJ, inadı, 

hiddeti uyandmnamaktadrr. O d:ı. zev
cenfn kavgaya vesile- wnnemesi ile 
mümkündür. Zira insan niçin ksıvga 
ettiğini daima bilir, fakat kavgaya ve
receği neticeyi temin etmekten ekse . 
riya uzaktır. 

* Bayan cH. 1.,. ye: 
- Muhak'kak erkeklerin arasında 

çok akıllılan, büyük b "r seziş kı..vve
tine malik olanları çoktur. Faltat ~ 
fızaları pek kuwetli olanlar arasında 
da bahsettiğiniz vaziyette tereddüdsü:z: 
hüküm verebilenler yoktur. Mnvaffa
kiyet sizin elinizdedir. İnkar edecek -
sini%, inkarda ısrar edeceksiniz. Esa -
sen onun me.nfaati de inanmaktadıt. 

'l'EYZE 

Dün, asliye 4 üncü ceza mahkemesmde 1 ve desiseyle, devletin 534 lirasını df>lan
Beyo~lu ve Tpebap civannda, mubualif dırmıştır. 
t~rihlerde 11 apartırnan katını soyan az.ılı Mahkeme, Kevserl bu defa görülen mu-
bir bırsızın muhakemesi yapılml§tır. hakemesi sonunda tekrar 1 sene 2 ay 

Suçlu Aram oğlu Mğırdıç, apartımanla- tnüddetle hapse ve hazineye yapttlı za • 
nn bilhassa en üst ve taraça k:aUanna Çl· ran ödeme~e mahkilm edilmiştir. 

karak. kapılara anahtar uydurmak te ~- Bir belediye veznedara 6 sene 
let kullanmak suretile, içeriye gireblluu§ d"ld• 

\ ve kadın eşy~ aıtın bUezik. gramofon 4 ay hapse mahkOm ee ,t 1 
gibi bir çok eşya ile para çalnuştır. Zimmet ve lhtilllstan maznun bır bele-

Mevkuf bulunan suçlu, mahke~ede diye veznedannın muhakemesi, A~ırce .. 
verdi!i ifadelerde suçlarının bir kumum zada, dün neticeye vannıştır. 
inkAr etmiş ve diğerleri için de: Şehremini belediyesi sabık vemedar-

- Açtım, sefil düşmüştüm. Mecbur ka· larından olan, maznun Salih yekfullarda 
larak, bu suçlan işledim. Fakat, kapılan tahrifat yapmak sureıile, 546 lira, küsur 
açmak için. anahtar, yahud Alet kullan- parayı zirnmet ve lhtilAs etmiştir~ 
mıt dekilim.. Kapıları açık bularak, içe· ~ceza mahkemesi JUÇU sabit olan 
riye girdim, demiJtfr. veznedarın, 6 sene 4 ay müddetle hapsi-

Fakat, iddia makamı mütaleasında, suç- ne ve 3 sene 6 ay müddetle memuriyetten 
lunWl 11 suçunu da delillerle, sabit göre- mahrumiyetine karar vermiştir. 

re k, hepsinden, tecziy~s~. ~stemiştir. Ma b' ot kahve satan tir kahveci 
Mahkeme karar t.efhııru ıçın; muhake- • 

meyi ayın ı2 sine bıra~ır. bir ay hapse mahkOm oldu 
Maaş cUzdanile sahtekArhk Balıkpazarmda mahlilt kahve sataıı 

: d 14 Veli .isminde biri, polis tarafından tutu • 
yapan b.r ka IR ay lan zabıtnamede, isminin Hüseyin oldıı • 

h:tpse mahkOm edildi ğunu söylemi~, ış an~aşıhnca. yaaaıana-
Kevser isminde, sahtekarlıktan suçlu rak, adliyeye ved~mı_ştl bke • 

bir kadının nakzen görülen muhakeınesi Sultanahmed 1 ıncı sulh c~ m~ de. 
Ağırcezada dün neticelenmiştir. mesinde, Velinin muhakemesıne d~n _ 

s ı b- -k validesi Fatma CemHeye devam edilerek, neticede suçu 1abı. f!n 
aid u~~ :~anı ve mahalle ilıtıyar he- rülmü~; 1 ay hapsine ve dükkinml~ 1 ~y 
yetinden aldığı yoklama ilmühaberlerlne müddetle kapatılmasına karar venlmıt-

Gündelik. ac.ue mantolann kesilişi b· kendi resmini yapıştırmak suretile, hile tir. • 

;;::ı~~~d:~~~er~a!!m~~!aairigi~ •1k·1 kadin komşuları ı Bir otomobil elektrik 
iliklerle kapanmaktadır. Buniann biçim- k 
ımndeki düzıak çoğu çizgm. tabartma- dl·g\Jer b·ır kadini direg\Jine çarpara 
lı, türlü fantezi desende olan kumaşlan-

nın kJymetini ortaya çıkarıyor. zehiriediler parçalandi . 
Bundan başka bu kış iki ku.maşt:ın 

r."ld.ntolara çok rastlıyacağız. Kumaşın Evvelki gün Sarıyerde bir hadise ol • Evvelki gece, saat 2.4,30 da bır ı:nüş~ 
böyle iki çeşid olması da hlçımin sadeli- muş alelade bir münaferet yüzünden iki rinin sarlıoşluku yüzünden bir otomobil 

b · kt d" k.adı'n ""' ..... "ularmı __ ı..:_,_:..6ğe ~ .. lkış - elektrik direğiıle çarparak parçalannu.J • ğini ica ettırme e ır. ~ ;u;:a.ı..ı.~... -

Abfyye mantolarda biçimler bilakis mışlardır. tır 1 h 
Sarıyerde Hasann:ıca sokağında 4 nu- Nereden bindikleri ve hüviyet erJ .. 

çok d~şik değişiktir. Bir kmnı beli sa- •• ,.-~ n~: le r·r 
-aralı evde oturan :Ferihanın, ayni GO - nüz \eSbit edilemiyen i.A.i yo u §Cl " np meydana çıkanyor. Bir k!stril omuz- .... ,.,.,.:ı5 ah 
kakta 8 num--1• evde oturan BinnaL ve Mehmedin idaresindeki MM~ nuınar c!an itibaren bol.. beli hiç belli etmiyor. anu..ı. ıd·ı-
sldıka •~-:-..ıeki kadınlarla alelade bir taksi otomobilile Şchzadeba;jına ge 1• • 

Bazıları hemen omuz bizasında denecek ı:ü.u.u.ı..u a1 
Ji·--'-~ne dcdikodusu yu-zünden bir müd· leri aırada yolculardan biri, bir sigara -

kadar yandan ilikli, bazılarının ilik dü~- ı:ı.ı&.U<1.U .. ı · 
mesi tam ortadL dettenberi araları açıktır. ması için şoföre durmasını soy emış, ~o-

Bir kaç gün evvel Binnaz ve Sıdıka för de otomobili durdurarak sigara almak 
Tayyör modelleri mantolardan daha komşuların araya girmesile Feriha ile ba- üzere otomobilden inmi~, a.çık bır tütün-

süslü. Birçokları da mantolan uygun. rıştırılm~ ve bunlar tekrar birbirlt>rinin cü diikkiını aranuya başlamıştır . 
Eteklerio umumi duruşu düz. Fakat evlerine gidip gelmiye başlamı~ardır. Bu sırada bir mot.ör gürültüsü ~iterek 

dar etekten fazla plili etek V:ll". Pliler ya İddiaya göre Feriha evvelki gün, gene arkasına döndüğü zaman, kendi otoruo .. 
tlikili, ya p ikürlü. ya da tamamen dikiş- eskisi g~bi görüşmek üzere misafireten bilinin hareket ettiğini n korkunç bir 
siz .. hepsi de silueti gençleştirıyor. Sıdıka ve Binnazın evine gitmiş, bir müd- sür'atle ve tehlikeli zjkzaklar yaparak u-

Mesela pikürlü pliler yapllmı~ düz det oturduktan sonra gelen kahveyi iç - zaklaştığını görmüştür. 
!enk bir etek üstünden ekose yünlüdt'f! miştir. Bir, iki saat sonra evine dönen Şofôr Mehmed, bütfın kuvvetini sarfe-o 
bir ceket, daha üstten de bo: bır marıto Feriha, birdenbire müdhiş ağrı ve sancı- c!crek otomobilin arkasından ko~mıya 
a.iyili"yor. larla kıvranmıya başlam~, zchırlendiğini · ;ıı. k 
c başlamış, bir taraftan da avazı çuttıoı a-

Alelade etek • ceketierin en büyük ye- hissetmiştir. dar. durmaları için bağırm.ıştır. 
Vak'adan derhal haberdar edilen zabı-

niliği = Tıpkı bütün bir rop gibi gör.inme- k k 
tay~ Feriha §U şekilde ifade vermiştir= Otomobil ayni tehlikeli ve or unç 

lcrindedir. ...., ş ı t _Görüşmek üzere Binnaz ve Sıdıkala- zikzaklar içinde Veznecilerde am 1 s • 
Kışlık roplara, t.akımlara, ağır manto- rın evlerine gi.t.miitim.. Kahve geLirdiler, kcnder mağazasmm önüne kadar gelmiş. 

!ara türlü türlü garnitürler konulmak- içtiın. Eve geldikten sonra sancı!arLl kıv- bütün siir'atile mağazanm önünde ~e VU. 
t:ıdır. Renk.ICiin birlt!§mesinde de kaç yıl- :anmıya başlad.ı:IIL Sıdıka ve Binuzla e- dırımın kenannda bulunan elektrik di • 
d.r görmediğimiz bir göz alıcıiık var. pey zamandanberi ~yordum, dar- reğine çarpmıştır. Bu müsademeye raJ-

Meseüi: Menek§e moru bir etek üstün- nındık Pişfrdikleri kahvenin içine göz- men hmnı alamıyan, otomobil kaldırunm 
cen kolları bu renkte, vücudü ~ıl bir taşı koyarak beni zelıirlediltlerl:ni za.ıı.ne.- üzerinde bir yanın daire ~klinde dön • 
ceket. giyiliyoc. 'Üstten giyilen ır.anto d.a diyorum. müştür. 

cteğin renginde ve kürkle süslfı... Bu. Ferlhanm iddiası uzerine Sıchka ve Bin- çarpqma neticesinde otomobilin öa 
t.Uumı mor k.ordelah yeşil bit föU fapka naz yakalanmıj. IUÇ!ular hakkında taJı.. kısmı tamamen parçalaıırJıq. etatrlk efi.. 
tmı.amlıy~. 1-ikata bqlamrrqtir. reli lld parça halinde caddenin 67.erine 

v:ahtıd si•ah bir robun korsajı açık doÇu ~· 
z, " lzmirde "haftailk klylD 

pembe ile işleniyor, işlemenin kenarları- Çarpışmayı müteakib sarhoş yolcular 
na açık mavi geçiriliyor. pazarı " kuru:ayor otomobili terkederek kaçmışlardır. 
Gümüş rengi çizgili kahverengi yünlü İzmir (Hususf) - İmıilin Basmahane 

kumaştan bir öğleden sonra elbisesine istasyonu civannda 400J)OO lira sarflle 
sfis olarak yalnız ayni kumaştan bir toka inşa etticilecek merkez halinin iliata du
konufuyor ve bu tokaya gümii~ rengf la- varlan yakında In~a edilmeğe başlana -

meden ikf ponpon takıhyor. 

Çağala rengi, beli sıkı, ba:sklı bir lame 

tluzun altın renkli düğmeler ve etcğinin 

yünlüsünden bandlarla sü.dendi~ görü
lüyor. 

iğreti yakafa:ı:Ja man~onla r t ayyö.r ve 
mantolann en baş gamitürü gibi Kurk 
manşenlar çanta yerine de kuUanılıyor. 

Bu: sene şapkaların bir çoğu J le 
süslü. 

cak tır . 
Belediye rcisliği, bu geniş saha üzt>rın-

de toprak tesviyesi de yaptırdıktan son
ra burnsını :fıaCtalık köylü pazarı için 
tahsis edecektir. Bundan maksad, hayat 
ucuzluğunu temin için fıaftaıun muayyen 
bir günunde uzak ve yakın köylerden hal
kı !zmıre ct'Ibetmek ve köylünün hay -
\'ani ve n bati istihsalfıtmı ucu:ı fiQtlar]a 
İzmır halkına sa~ imkfınıru huırla -
maktır. 

Şoför vak'adan zabıtayı haberdaı: et • 
m~, suçlular hakkında takibata l'aşlan
mıştır. 

fzm1tte bir maç 
Yenl teşkil edilen İzmitgücü 1por ıa:ıuırıı

Kfı~dsporla bir maç yapm~ ve 3-3 bernbe .. 
re k:ılmııtardır. 

En bfiyüf'fımüzden en küçüf'ümüze ka• 
daı' Türk Dan KaTarnunu benimseme-
yt: llıınaJ etm.iyecek olarsaJc. Türk baY'i
cılıtn•:ı da. Türk askeri fibi, millctiınl:t8 
his biT ö'zlüliik vermek Jr:otarca elde edi· 
feeekılr. 
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VE RESIYE 
SATIŞ SlıHiBiNiN SESi 

VE ACENTALARlNDA 
3o2 isıiı<LAL.CAD 

BEYOÖLU 

ÇOKI ÇOK MOHiMI 
Et ve sebzclerln tylce plşmemeslnde n, meyvalann gÜzelce yıkanmamumdan, 1çllen sulann temıı Te aat olmamasından hA

lll olan aolucnn de~ımız barsak kurdları en muzır haJTanlardır. Bunlar; lnce barsaim iç zarma yapı§arak ve kan emerek 
Jet~tr n ürerler. J:kserlyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızhk, karın ağrıları, karın §İşmeleri, burun, 
nıakat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya ben-

zer sinir halleri, gece korkulan, görmede, işitmede bozukluk hep 
bu kurdiarıo tesiridir. 

( ISMET SOLUCAN BISKOVITI) 
bu Jı::urdlarm en blrlncl devasıdır. Büyük ve küçüklere emnttet n itimadla verlllr. Her çocuk ~eve seve yer. 
nede birkaç defa fhtıyaten veriniz. Atle dokt.orunuza · danıfl:llıs. 

DIKKAT: Kullandıktan yinni dört saat 10nra sOlucanlar düşmezse çocuğwıuzda 10luean 
ltıad ediniz. 

Sıhhat VekA.leUnln resını müsaadesini hatzdtr. Tam 1stlmall kutuların lç1nde JUl}ıdır. 
Rullaru~ tarzı: Bir bisküvit çizgi ile be§ müsa\i kısma aynhmştır. Büyükler: Gece yafarken iki kutu billdl

'rit, çocuklar: 10 - ıs yaşına kadar bir kutu, 10 yaşındaıı aşaiı çocuklara her )'Bf için cece yatarkeıı bir çbci 
b=-k·· ·ı ilir. . .. uvı ver . 

Fiatı her eczanede 20 1tn~ur. ct 1 M E T) 1smlne c11kkat. 

ADEMi iKTiDAR , 

ve B E L G E V Ş E K L İ G i N E K A R Ş I 

HORMOBiN 

Çünkü ASPIRlN senefer~ 
denberr .her türlü "'soOukaf: 

. gsnJıklaf~na ve -aOralara kar~• 
., fesiri .. şaşmaz bir IlAç oldu~ un~ 
lsbat etmiştir. 

A S P i R f N In fesirfnden 

emt n~ olmak için Jüffen Ejy .mar• 
kasına-dikkat ediniz: 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
'' Sirop Pectoral ,, 

Eaki ve yeni biıtiln ökaürükleri geçirir, balgam söktürür, brontfan 
temizler, nezle ve gripten korur, göğüsleri zayıf olanlara biliıaua 

tayanı tav1iyedir 
INGILIZ KANZUK ECZANESI 

BeyoAiu letanbul 

ALMAN 

WESTFALYA KOKU 
Kaloriferler ve diğer tesbin vasıtaları için 

en mükemmel ve elverişli koktur. 
-----·~~-----

ALMAN 
BRIKET KÖMÜRO 
Her sobada zahmetsizce yanan çok temiz ve 

Yüksek Hararetli Kömürdür. 

HUGO STINNES REDERAV A.G. 
Galata Gümrük binasının karşısında 6 ncı Vakıf 

~~an 3 üncü kat 13, 15 No. Telefon: 43361 

BANKA KO M ER Çı YALA 
iT AL YANA 

Sermayesi Liret 700.000.000 
bıtıyat akçesl Llret 1,5.'769.15f,51 

Merkezi İdare : MİLANO 
İtalyanın baflıca tebirlerlnde 

ŞUBELERI 
bııütere, İavtçre, AYusturya, Maca
riltan, Yugoslavya, Romanya, BUl
ıartatan, Nwr, Amerika Oemah\rJ 
Miltteh1de31. .Breıllya, ew. Urupay, 

ArjanUn, Peru, Erfatôl' n 
Kolumbl,y&da 
Atıl yasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddw Karak07 

Palu (Telef: 44&ü / 213/415) 
feblr tahJtbıdek.l aeeateler: 

lstanbulda: AJAlemclyan : hanında 
Telet: 22100 JJ/111121H; Be7otlun-

4a: İAlk1A1 caddeM Telef; 41CK8 

lzMtımE ŞUBE 

• 

Ilan T arifemiz 

ıahile 400 ltunıt 
ıahile 250 ,, 

V çünca ıahile 200 >> 
Dördüncü ıahile 100 » 
J ç ıahileler 60 >> 

Son ıahil e 40 » 
Muayyen bir müddet :zarlında 

faclaza mikdarda ilin y»ptıracat. 
lar ayrıca tenzilitlı tarHemizden 
utüade edecek.lerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilinlar içlıı ayrı 

bir tarife derpİJ edilmiftir. 
Son Posta'nın ticart ilAniarına 

ald işler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

binealık KoUeldll Şirkeü 
Kahramanzade Baa 

Ankara eaddeel 



"Son Posta,, n1n Hikayesi 
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lll~ 
kendi tarlalarında tütiin yeti§· 

~ bu tütünleri sonbabara do~ru 
götürerek, köy znptiye amirine sa-

kat siz yazın, Çerekin fasulya tarlııl,.rına Heza gene sustu. Çünkü pıposu sön-

ı. Devlet menfaatlerini sıkı sıkıya 
yan köy zaptiye amiri de bu tütün!e-

gümrük müdürüne ve inhisar memur
satardı. 

olunca, bütün bu memurlnr ka
gazinosunda toplanırlar, Çerekin 

bir göz atacak olursanız, fasulyalar ara- müştü. Piposunu yaktıktan sonra· 

Bayramda yalnız 

KIZILA Y Gazetesi 
Çıkacaktır • 

llinlannızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılaya 
yardım etmiJ olacaksınız. 

MOracaat yeri : 

lstanbulda, Postahane kartestnda Kızılay satış bOroau. Tel: 22«553 
lstanbulda, Postahane arkaatnda IlAncelık Şirketi. Tel: 20094-95 

larında yetişen tütünü içerek, bu 
linin tütün yetiştirrneğe müsaid ol

sında, fasulyaya hiç te benzemiyen geni~ - İşte bu gümrük memuru, diye sö· 
yapraklı ve kalın saplı bir takım otlar :!Üne devam etti.. fakat sözünü oitirmE>ğe 
görürsünüz!. Diğer taraftan Çerekirı köy !mkan bulamadı; çünkü bu akşam mel'un 
dışındaki mısır tarlalarında da ayni ot- piponun bütün aksili~i üstünde idı .. bir 
lnr göze çarpar .. Çerek, bu otların nE' o~- türlü yanmak istemiyordu.. Hcza yeni
duğunu soran meraklılara, bunların, bii- den piposunu yakıncıya kadar oir haylt 
yük domuzları beslemek için hususi bir vakit geçirdi.. hemen hemen hıkfıyesine 
ot olduğu cevabını verirdi.. bnşladığından ancak bir saat sonra sö1ün 

Bu sene Çerekin tütün mahsulü pek alt tarafını getirebildi: ,--------------------------------~ 
bahseder ler d i. bereketli olmuştu. Çerek tüti.ın dev~ir- - Evet, şu gümrük memuru Elı:-nayı 

rr.esile o kadar meşguldü ki, ";töylülcnn, kucakindığı gibi öpüverdi ... 
kızı Elena hakkındaki dedikodularını bi- Gümrük müdürü, maiyetinde çalışan 
1e işitmeğe vakit bulamamıştı .. köylüler: memurların şahsi işlerine bumunu sok-

1 ARTIK BAŞIM ÇATLIYOR 
NEZLEM VAR 
NEVRALjlYE TUTULDUM 
GruPTEN KORKUYORUM 

bana gönderen odur. Bana inanır mı-
ız, Herseğin iklimi bize nazaran daha 

k olduğu halde, gene orada tü tü n ye
liyorlar .. hem de ne ti.ıtün, öyle . ., 

mı .. 
Gümrük müdürü, ağzından, şarap bu

na karışan bir yumak sigara dumanı 
rarak: 

- Bura köylüleri, derdi, henüz bu gibi 
becerek bir seviyeye gelmediler .. 

iklimi bir tarafa bırakınız. Fakat bizim 
köylüleri bu işden meneden başlıca nok
ta, kanun korkusudur. Mah1ma, bizde 
tütün devletin inhisanndadır. Hatta bi
zim köylüler tütün yetiştirseler bile on
ların hiçbir işine yaramıyacağına emi
nim .. çünkü sadece tütün yetiştirmı>k ka
fi değildir; bir de onu işlemesini bilmek 
te lazımdır. Halbuki bizim köylüler elle
rindeki tütünü işlenmemi~ bir halfle saı
mağa mecburdurlar .. 

Köy zaptiye amiri, gümrük müdürü
nün sözlerini tasdik ederek: 

- Çok doğru söylüyorsunuz, d~dı. 

Hersekten iyi memleket yok. Benim ha
lazadem ... 
Kasabanın gazinosunda bu konuşma 

cereyan ederken Çerek, köyde, aılı:- efra
dile birlikte, harıl harıl tütün kıymakla 
meşguldü. Çerek, tütünün kötüsünü 
koınşularına ve hemşerHerine satar, iyi
sini civar köylere ve kasahaya s~vke

derdi. 
Çcrekin bu kadar çok tütün yetiştir

diği kimsenin hatırına bile gelmezdi. Fli-

- Cebhede! 
-Buyur? 

Cebhede. 
Madrid civann-
da bir yer· 
de olacak.. 

- Sen aklını 
kaçırdın? Yok -
sem beni mayta -
ba aloorsun ? 

- Şu Elenanın peşinde dolaşan güm- mak itiyadında idi.. 
rük memuru yaman adam, diyorlardı. Gümrük müdürü odasına girdiği za-

Çerek pazar günü ambara bir göz attı. man, yukarıda ihtiyar Hezanın kerıdi
Çünkü ertesi günü kurutulmuş vP. kıyı!- sinden bahsettiği gümrük mcmunı pip0 
:nış bir tütün. partisini kasahaya götü ı e- içiyordu.. amirini görünce ayağa kaJktı. 
cekti.. onun için şimdiden elincieki tütün Gümrük müdürü, herhangi bir mukaa
stokunu teft>it etmek istiyordu. Fakat demeye lüzum görmeksizin, gümrük me-

ınuruna hitaben: Hk bakışta Çereke tütün biraz azalmış gi-
bi göründü .. Çerek derhal kanları getir- - Dostum, dedi, hakkınııda bazı dedi
di; tütünleri tarttı ve başını sallad •. E\·- kodular dönüyor; hakikaten o kız bu ka
oekileri çağırdı ve tütün leri, bu defa da. dar güzel mi? 
onların yanında, bir defa daha tarttı. E- Genç gümrük memuru, ilkönce ne söy
vet, yanılmıyordu: Tütün düne nazaran Eyeceğini şaşırarak hafifçe kızardı .. fakat 
eksilmişti. Bilhassa en iyi tütünden iki sonra kendisini toplıyarak: 
kilo eksilmişti. Hem de, köy zaptlye ami- - Harikulade güzel bir kız, dedi. Ade-
rine sattığı tütünden ... Acaba bu tütiin ta melek ... 
ne olmuştu?. Nereye gitmişti?. Biitün Gümrük müdürü sözüne devam ede-
Çerek ailesi büyük bir hayret içinde idi.. rek: 
Çerek: cAkşama, bu iki kilonun nereye - Dün gece sandığımza büyücek bir 
gittiğini hatıriarnağa çalışırım!:t di yı:- dü- paket yerleştirirken gördüm: ne ldı o 
şünerek toprak sobanın üzerine uzandı. paket?. 
Fakat akşama da hiçbir şey hatırlıyama- Gümrük memuru ne cevab vereceğıni 
dı. Sobanın üzerinde yatmakta dE-vam bilmiyordu ... Hiç sesini çıkarmadı .. 
!'derek mütemadiyen kafasını bu kayho- Gümrük müdürü, gayet nazik ve mül-
l:ın tütünlerle yordu.. tefit bir eda ile: 

Çerekin bu akşam, adeti hılflfına k~- - Madem ki cevab vermek ıstemiyor-
yün küçücük meyhanesine gelmemı:-~in- sunuz, zarar yok, dedi, cevab vermiye· 
den istifade eden köy ihtiyarlarından bilirsiniz! İsterseniz gidip birer bardak 
Heza, başına üşüşen köylülere dün gece şarap içeriz .. fazla kalmayız, çünkü sizin 
Elenayı nerede ve nasıl gördü~ünü an- gece nöbetiniz var .. 
]atıyordu. İhtiyar Heza: Yarım saat sonra genç gümrük memu-

- Dün gece Elenayı gördüm, dt-di. ru Amirile beraber küçük bir meyhane~ 
Ve sesini keserek ağzındaki pipoyu çe- de oturmakta idi.. içmeğe başladık]ann

kiştirmeğe başladı .. bir müddet sonra ge- dan takriben bir saat sonra fevkala<ie 
r.e sözüne devam etti: 

- Elenanın yanında gümrük memuru 
vardı .. 

n(.'ş'elenmiş bulunuyordu .. iki saat stınra 
i:ıe, Elena ile olan bütün maceras,nı a
mirine anlatarak, tütünün genç kız tara-

SON posT AN tN 
EDEI? QOMAN\ 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

Bundan oraa ya- - Vay babanın 
zıb da cevab alın- aşığma!. Pardon, 
caz kıdar, bu To- unutuorum da Türk 

riği sana bırakacağım? ce ı ar edoorum .. te -
- Teessüf ederim amma, öyle. şerrüf ettim, müsü .. 
-Bana bak, Mösü zabit! San şakacı Muher! Hoşça kala· 

bir adam görüno..orsun. Velakin benim sınız!. 
şu ara şakaya tahammülüro yoktur. Bir reverans ya • 
Gel. şu meseleyi tatlıya bağla da, bizi pıp, bu kalab .. lık i · 
bırak, yolumuza gidelim. sinıli zabitin yanın~ 

- Siıe diyorum: Hiç bir şey yapa - dan aynlan Takvor 
mam.. hemen Toriğe koş ·• 

Takvorun aklına bir kurnazlık gel- tu; kolundan tuttu' 
• 

di. ve: : 
- Hiç değilse, dedi, müsaydc et de, - Haydi! dedi~ 

anasına, babasına görünsün .. Adiyo de- arş! Takke durmaa; 
sin gelmez! Seni kur ... 

- O mümkün! tardım amma, irah~ 
- Şu halde, izin verin, gidelim. metlik validemden 
-Buyurun .. size bir kağıd vereyim .. emdiğim gat bur "\ 

bir saat sonra, arkadaşınız burada bu- nurndan gelmiştir .. ~ 
lunc;un. Sevkedeceğiz. - 36 - ı Takvor, sokağın ortasında birdenbi-

Tah·or, kendi kendine, Türkce söy· Dişarıva çıktılar. Sokaklar, seferber re durdu. Döndü; Toriğin yüzüne bak-
lerdi. bir miJletin te13şlı manzarasını göste- tı; ve Lağıra bağıra: 

- Bak, bulabilirsen, sefk etrnemez- riyordu. Toriğin Takvora ilk sözü, ba - - Zo, gitti, gitti idln! dedi. 
lik etn:e! balığına dair oldu: Torik gözlerini hayretle açtı, sor • 

-Bir şey mi dediniz? - Moruk nerede, bizim? du: 
- Yok, ha\'ır! Bir saatten döne-bili- - Her ikisini de, nhtımda birer ba - - Nereye? 

riz? 01'u hisab edoorum. banın üzerine oturtmuş, doğrudan sa· - Evvela marıebeye .. ateşe. Sorarn 
-Mutlaka dönme1idir, ha! na gelmişim. Altık ondadırlar? .. De • da bamya tarlasına! 
- Tlirkcede bir tabir vardır ki, ma- ğildirler?. Orasını bilmoorum. - Ya, beni omuzlarında taşıdılar, 

yeteyesüf frı:-nkçesini deemeeceğim: - Herifle, bu kadar uzun, ne konuş- ya? 
Olur, molur, derler; (sansfaute) gibi tun? - İyi ya! Bilalıara taşımağa vakit 
bi sevdir.! -- Şimdik sana da aryı hisap verece- olmaacağt için, bunu peşınen yapmış • 

Za bit, kağıdı yazdı, verdi. ği :n? lar. 
- Havdi, gidiniz. - Sordum. Ayıb değil a? Tekrar yürürneğe başladı! r. Takvor, 
- CC'k mersi, müsü .. müsü?. - Başına gelenden babann yoktur sesinin perdesini değiştirerek· 
- Hose, Benaldo, Mariya de Umbre belli ki. - Bana bak, oğlum! Beni dığn . de-
Muhcrl - Ne gelmiş? dl Sent bu heriller gönüllü olmağa 

DİŞİM AGRIYOR 
DEMEYİN 

BiR 

En iyi çaredir. 
fından kendisine hediye edildiğini söy
ledi.. 

Bu gece gümrük müdürü genç gü mrü k 
memurunun yerine nöbet tuttu. 

Ertesi akşam ise, her vakit olduğu gi
bi. bütün inhisar ve gümrük memurlaıı, 
köy zaptiye amiri, kasabanın gazinasun
da toplanmış bulunuyorlardı.. meciıste 

hazır olmıyan yalnız gümrük müdürü 
idi. Oradakilerin hepsi de onun bıı geç 
kalışına hayret ediyorlardı. İşte tam bu 
sırada gazinanun kapısı açıldı. Kolt'Jğnn
da kocaman bir paket olduğu halde güm
rük müdürü içeri girdi: 

- Affınızı rica ederim, diye söze baş
ladı, biraz geciktim. Postaya gilmi~fim .. 
bilseniz ne iyi bir tesadüf oldu.. bPnim 
bir amcazadem var .. memuriyet icabı ge
çenlerde kendisini Herseğe tayin etmiş
lerdi .. bugün kendisinden, şu gördü~ü-
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geldin sanarak, kay
detmişler. Senin bu 
işde kabayetin pek 
yoktur. Cahillik 
ayıb deği. Lakin Al
lahtan oldu da üze
rine geldim. Köpoğ
ausu seni bir türlü 
selbez bıralonak is -
temoordu. Diplo • 
matcaz laf ettim: 
Politika ilen, falan, 
feşmekan; seni için 
bir saat izin kopa • 
rabildim. Şimdik bu 
bir saatin içerisin -
de neki olacaksa o • 
lacak. Sen bundan 
cizlamı çektin ? .. 
Çektin. Çekemedi • 
ğin gibi, doğrudan 

ccbhee! Pir sevdasına mefat olmağa!. 

Onu için, düşün, taşın bak: Fikrini işlet! 
BC'n, cenahın gibi akıllı adam az gör -
mlişüm. Hoş: Senin gibi enal de gör· 
medim. Bazıbazı öyle çocukluklar eder· 
sin ki, hızdık mekteb çocuğu etmez. 
Amma velakin, bazanda öyle kıyak iş 
işlersin ki adamın parmağı ağzının ka
pı!>1nda kalır. Bu defa gene kendini iyi
re göstettir.. şu cehennemin içerisin -
den hem kendmi. hem de kabil ise bizi 
kurtar. Ağnoorsun dediğimi? tA.skı .. 
sa-:? 

Tarlk: 
-- Tuh, ölüsü kınalı!dan başka cevab 

bularn vıp, pis pis düşüneeye daldı. 
Bundan öteye her ikisi de ağız açma

dan nhtıma geldiler. Gurabt efendi ile 

-nüz tütün geldi.. amcazadem, mektubun· 
da bizim köy zaptiye amirinin halazade
s~ni tanıdığından da bah.sediyor_ fakat 
aksi gibi bu iki abbabın arasındaki dost
luğuna uzun müddet devam etmesi nıu
kadder değilmiş.. çünkü zaptıye amiri
nin halazadesini Galiciyaya, bir başka 
v~zifeye tayin etmişler ... Maaınafih tü
tünsüz kalacağız diye müteessir olmanı
za lüzum yok .. çünkü bundan sonra ayni 
!iatla ayni tütünü ben de size verebiJe-

ğ. 1 ce ım ... 
Zaptiye amiri, sadece başını sallanıak

la iktifa ediyordu. 

1" ARnnet Nn8JIAMIZDA: 

Kırk yUzlU adam 
İngilizceden çeviren: Neyt;ir 

~'--------------J 
İfakat h:mım konsolun üzerine ters 
k0nmuş birer saksı gibi, birbirlerine 
arkala!ım dönmüş. çima babalarının 
üstiinde oturuyorlardı. 

Kocakarı Takvoru görür gönnez. 
ar.a derd yanınağa girişti: 

- Beni bu bunakla bırakıp da nere
lere sürtmeğe gittin? Azkalsm hafa • 
kanlar boğuyordu. 

Takvor, bir el işaretile sözünü kesti! 
- Şimdik bunun kertesi değildir. 

Can pazarındayız. Vakit kaybetmez .. 
den bundan gitmeliyiz. 

lfakat hanım komik bir tavır aldı· 
- Ay, gene mi durup dinlenmiyece

ğiz? Nedir bu çilemiz?. diye sordu. Bir 
aydan fazladır yollara düştük; dünya· 
vı dolaştık, gene de bir yer görmedik. 
Barım, burada olsun azıcık kalalım. Bu 
memleket benim pek hoşuma gitti. Sı· 
cacık. Hem de, deminden heritin biri 
küfeler dolu ·u, yumruğum kadar kan 
!>(>rtakalları geçirdi, gördüm. Ben pek 
sevninı. Doya doya yeyivereydim, ne 
olurdu? 

Tak\'orun zevzekliği, üzerinde idi. 
Cevab verdi: 

- Sen arzu eder isen kal. Bunda salı 
portuk::ıl değil. her bir şey safi kandır. 
VtJ!akin bi1lm kana susamışlığlmıı 
yoktur. Hele Torik beyimizin, hiç! O 
sel.ebden, bir ayak evvel daha anemık 
bir yere ~itmek arzusundadır. 

Gurnbi efendi asla lakırdıya karıŞ .. 
mryordu. O, cezbeye tutulmuş bir rıı
hıı.ni, yahud ki tahtadan bir Buda heY· 
keli gıbi. boynunu bükmüş, nazarlarırıJ 
engine dikmiş, kucağındaki bavuluna 
sımsıkı sarılmış, hareketsiz duruyor " 
du. Torik, yanına yaklaşıp, dürttü. 

- Babalık! Dalgada mısın? :Macuıı 
mu yuttun? 

İhtiyar evladlığına doğru döndÜ:: 
alık alık baktı .. 

- Hastayım! diye mırıldandı .. dilt' 
- N e oldun? Raftan sünger ını 

tü? 
(Ar kor. _,. J 
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lik Türk kadtn casusu· 
Yazan: Ziya Şaklr 

Esrarengiz suikasdc1 
Dem~stim ... Ve artık bu hükmü ver-I 

cli.kten ~nra da, bu felaketi benimsiye
!'ek faydalı bir iş görmek istemiştim. 

Allah razı olsun, bana çıldmnak is
had eden memura ... Onun bu hareketi, 
ldeta bana bir ihtar yerine geçmişti. 

4i şarlatanlığa boğarak, beni za9 -
tetrnek isteyenlerin ellerinden kurtul
~Uştum. Kalabalığa kanşarak, koşa 

Şa Dörtyol ağzına kadar gelmiş .. ba-
tlnıı çevirip bir daha arkama bakmıştun. 
. FelAket yeri, simsiyah dumanlar i -
~nde ir~L Şiddetli tarrakalar devam e -
:

1YOrdu. Gar binasının üstünde, siyah 
d Uhttl:ır dolaşıyordu. Daha hala hava -
an demirler ve direkler yağıyor .. de -
~zi~ 1'l1Uhte1if yerlerinden, büyüklü 

ÇtikJü su sütunlan yükseliyordu. j 

• c- Aman kii.çü.k hanım, bv. ne kıyafet?. 

Sayfa 13 

" Son Posta, nm siyasi !efrikası : 13 
• c:> 

osARKA iu) KAYNAK\AR( ı 
v~, Jf»ff piJ:, _ l rii•• .-, J/:JtgMt f?alflt :J af(}Uf 

1 ürkler/e iranller arasındaki ili/liflar ve 
Fransanın /ranı le'lhire çalışma!jı 

Dijer taraftan, 18-3 de, imparator Ge- nştırınak ve nihayet, Güreüstanda bir
neral Decaen'i de İle de France'a Hındis- birlerine rakib bulunan Rusya ile İran 
~:ın sahillerine bir ihraç arneliyesi teşki- cU'asında bir uzlaşma temin etmek ll· 
'ii't~ı yapma~a gönderdi. Bu ihraç hare- zımdı. 
kcti Şarki Akdeniz kıyılanndan yola çı· İşte bu maksadla, 1807 baharında, üste
kacak bir kara hücumu ile merbut bir rode civarında Finkenstein şatosundn te
halde icra olunacaktı. sis edilmiş olan imparatQrun karargA-

. Tü. kl 1 1r lıl rm el lunda Fransıztarla Türkler ve İr.ınlılaı: Bu yenı plin r er e an a - .. 
b. ı·kl · ı·· go··sıerı·yordu. Binaer•- arasında muzakereler başladı. Fakat ır ı erıne uzum - . . ı . . 
al h k bir müddet sonra, e- Türk sefırı ran ıle bır mukarenet haJı;. 

ey • anca uzun k d h. b. t h h .. d ·..-... k . t 
snslı bir diplomasi hazır lı~ nı mütea'kib ~n a ıç ~ a~ u. e gı. •im e ıs c~ 
fiile konabilirdi. İngiltere ile harb tek- dı. Bunun üzerıne, ımparator, doğrrıaan 
rar başlayınca, imparator başka bir pro- doğruya, İra~ . mümessi~ ile a~Iaştı ve 
je ile Hindistanı zaptetmeyi düşündü, bu bunu, bu polıtıkayı tasvıb etmıy~n Tal
da sırf bahri bir runeliye neticesınrle vu- leyrandın gıyabında yaptı. 

1 kua gelecekti. İmparator bunun mekani.z- Fransa, 4 mayıs 1807 muahedE>name. 

1 
masını Sainte-Helene'd ..;f etmiştir. sile, Gürcüstan da dahil olmak üzere, 
Ferrol ile Brest ve Roch an hareket İranın mUlld tamamiyetini tekeffiil edi-

ı edecek üç filo İle de France'a ka~ar on yordu: ~Ayrı_i .zama~da, ~usyayı Giir;üs
f nltı h:11 asker göndereceklerdi. Bu kuv- tan vılayetinı tahhyeye ıcbar etmeyı dt 

b Gar binasının üst katı da yanıyor; 
tl Uradan da etrafa alevler saçılıyordu. l 
~~cerelerde, bir tek cam kalmamıştL 
Yoltıanın içinde, koşuşanlar farkediH -
l l'du. Penc~relerden atr1an kocaman 

0
l'atnan kAğıdların ve defterlerin, ser· 

~li kı>1ebek1er gibi uçuştukları görü -
Yordu. 

tftn~Ulağımın dibinde, acı bir nara işit· 

Ier.cn sözlerin hepsini dinlerneğe mu -
vaffak olmuştum. 

Bütün bu ~özler, bütün serdedilen 
fik;ı-ler, bir tek merkez etrafında top
lar.~yordu: 

ya, birer tahm.inden, veyahud da sui -

kasdi yapanların propagandalanndan 
ibare tti. 

\'et orada erzakını aldıktan ve mevcudll- taahhüd eyliyordu. Bundan başita, İrana 
r.u tamamladıktan sonra Hindistan sahi- zabit, mütehassis, top ve tüfek Vt!re~eko 
line müteveccihen yola çıkacaktı. Karar- tik. İran şahı ise derhal Ingiltereye harl 
la an noktaya vasıl olur olmaz, asker ka- Han etmeyi ve bütün İngiliz tebaasıa 
rı:ı;a ihraç olunacak ve gemiler de İugiliz İran ara~nden kat'i surette kovmaYJ 
karakol gemilerinden kurtulmak ür.erc kabul eylıyordu. 
dcrhal yerlerine iade edilecekti. Kendi (Arkası var) 
haline terkedilen, fakat emin ve mukte- -··•••••••• .. •••••••••••••••••••••-••••••••n••••••• .. ··-

- Cebhane sandıklarını kaldıran vin -V arda ... 
t cin zincin kopmuş. Sandıklar, rıhtımın 

11 ğe!", çevik bir hareketle büyük çı " taşian üzerine yuvarlanmış. Ve .. ateş 
}r ağaemın dibine sıçramasaydım Ka 

1 '1.1\15 d a mış ... 
( la Y en gelen tulumbarım altında ka- Şimdi, kendi kendime soruyordum; 

ea\tıın 

Görüyorsunuz ya? .. (Suikasd) di .. 

yo~m ... Bu, d~rirı bir kat'iyetle benim 
zihnimde yer etmişti. 

İlk defa olarak iş başına geçiyor -
duın. 

(Arkası var) 

dir bir şefe tevdi olunan Fransız ordusu 
alışkın bulunduğu hankaları orada da 
gösterece kti. 

Avrupa kıt'ası vakayii bu projeyi te
nhhüre uğrattı. Zaten İngilizler artık mü
teyakkız bulunuyorlardı. 1806 itanunusa
nisinde, Ümidburnuna 10 bin asker Çj· 

fç· · . 1 b v ve kendi kendimle konuşuyordum: 
~. 0~rnden; bu mfnimıni 'tu um acıga - Pek ala, amma .. zincirin koptu -

.......................................................... "'' knrdılar. 1807 şubatında, am.iral Duek-

bacıt u omuzlannda koşturan tulum - ğt:nu PÖren ,1ar mı? .. 
_ara da acıdım: . .1 - Hayır .. zaten ilk müdhiş infilakın 

1\ Zavallılar, bu cehennem ateşını vukubulduğu yerde; erimedik, mah -
ı ltıj sö d- b·ı k . . ? 

GERÇEKLEŞEN 
RÜYA 

worth'un filosuna Çanakkaleyi geçirı>rek 
Babıaliyi korkutma~a kalktılar. Fakat o 
ıaman 1stanbulda sefirimiz bulunım se
bastiani derhal şehrin müdafaasını ele 

"'- n u re ı ece suıız · • volmadık bir f.ey kalmamış ki... Geniş 
vıy~ nurı}dandım. 1 . ~ • . • 
lto~ k k t d N f ı bır salıa, adeta volkan gıbı kavnamış .. ller ':ta oşa yo uşu ırma'll ım. e es .. .. ~ 
t"se, Raselfn evine vardım. Rebeka-ı etTafa olum Javları saçmış .. burada, ne 

tıı!ı • . , • b. tek h.d k ı 

Ahmed Emin Yalınanın bu adlı bir ldta- :ıldı ve İngiliz gemilerini tekrar Ege de
bı çıkmıştır. Kltabda muhtelif memleket nizine dönrneğe mecbur etti. General 
meselelerine dair düşünceler ve münakaşa- Fraser'in kumandası altındaki İngiliz 
lar varcır. küvvetleri, bu muvaffakiyetsizli~n inti-cıa· tı~·ayetine nazaran Raşel korku - can.ı; ve ne o~ cansız ır şa ı a -

l)ıa~ bır baygmhk geçirdilcten sonra, mamış ... Kıtabın bablan tunlardır: karnını almak için, 1807 martının 17 sin-
Binlerce senclJk bir arayış - Ogüst Kon - . 

~ 6rrıat toplamağa gitmişti. Tabiidir Vinç neredP.? .. Vinç zinciri nerede?. tım rüyalarındakl Türkiye _ Nasıl olablllrcU? de İskenderiyeye çıktılar. Rosette cıva-

'~zaman gelece~ de belli değildi. Vinci idare eden arneleler nerede? .. 
\?e ll' tarafbtn soyunmaya başladım. Bunları gören nerede? .. 

Sojıınurken de· j . . 
....._n b . . . . Bu suallere. hı~ kımse cevab ver -

~:ıti e eka!. Çabuk .. Annenın ış elbı- rnek kudretin: haiz değildi. Çünkü, vinç 
l)i bana V getir. ile vincin zinciri, o cehennem i ateş i -n.;e bagırdım~ . . çinde eriyip gittiği gibi, o muhitte bu-

-KemaJizmlıı anı& çlzgUeri - Nerelere var • rında muvakkat bir tevakkuftan son -
dık? Menfi cereyanlar karşısında - Görll§ ra, yeni paşa Mehıneci Alinin Mısır orrlu
zavlyelerlnl Ayar - Hamleden plAna ve teş - s..ı tarafından şiddetli bir mukabil hlcu
klltl.ta - İki zıd Alem - Hayattan doğmıyan rnuna maruz kaldılar. Alır zayiatta geri 
ka!lunlar - 1srnfa u~rayan büyük kıymet - püskürtülen İngilizler ric'at ettiler; İs
Müşteri sıfatUı:_ devlet - Tılsımlı bir zentberek Y.c deriye üzerine döndüler ve orada, 14 
• K•ndlmize guvPneblllrlz - Kalkınmanın er- n . b. d.l 

~tı. b·heka, e\'Vela bu garıb talebım - luna-n tam yirmi beş arnele ile şimen -
41ddetır şey anlamadı. Fakat bu emrimi difer idaresinin bir tek memuru da. 

klto:ı; harbiyesi - Azlık. halinde bir tıp _ En eylul 1807 de tekrar gemılerine ın ı er. 
mükemmel Insan cevherl - Barem ölçüleri - * 
Vatandaş fabrikaları - Üniversite nlemi -
Demokrasi ve O~crite - Kemalizme lAyik ga-J ı.ı fi le tekrar edince, annesinin o par- parca parça olarak bu büyük felakete 

tıitıı~ta~ı ile, her -tarafı yırtık iskar .. kurban gitmi~leıdi. 
bql' ka~ı getir;p önüme koymağa mec- _ Şu haldt:? .. 

zeteler - içtimal boşluklar - Sözün sonu. 
(Gerçekleşen Rüya> her Türk vatanda .. 

şının alakn ne okuyacağı bir kltabdır ı... ...... n dı. - Şu halde, söylenen bütün sözler .. 
~ ~ ebeka!.. Çabuk.. başıma saracak 

Fiatı 50 kuruştur. Her kitabcıda bulunur. 

~Y buL 

~ıa;aııı loz, dönüp dolaşıyor, bir şey 
~ ~ıYordu. Merdiven başında, mut -

~Jan tıcer:sbe gerilmiş, karalı bas -
ktittı e~ıo bir perde gözüme ilişti. 

:\lı~a' kopardım. Yüzümün yarıc;ını 
~<ltı ;ak surette başıma sardım. Ka

~ğa bır)adını. Yokuştan aşağı koş -
aşladun. 

\ı~ ~Cak * 
)ı~ na '.gece yatsı ezanlan okunur -
~ıtat :eıuı evine avdet edebilmiştim. 
~ or~luktan bitkin bir halde 

~l>l\>t 
'1'\t{ .. açan Rebeka: 
1:)· Çuk hanım geldi! 

fttı ı :Ye ha
a~an b_gırdı. Aşağı odadan karşıma 

....._ A- 4\.ilŞel: 
~~., ·~an k·· .. 

· · • uçük hanım.. bu kıyafct 
biye h 
1:) 8Ykırdı 

~ erhaı ka . 

ı Kad1köy Vakifiar Direktörlüğü llinlarJ 

Muhammcn İlk teminat Mahallesi ve cinsi 
kıymeti 

L. K. 

25 
160 
70 

130 

250 

L. K. 

1 88 Zühtüpaşa Taht:'!ltöprü caddGsinde 2 No. lu evin enka7.ı. 
12 00 Zuhfüpaşa Tahttıköprü cadd~sinde 4 No. lu e\'in e:ıkazı. 
5 25 Zühtüpaş:ı Taht:ıköpru caddesinde (6, 8, 10, 12) No lu 

evin enkazı. 
9 75 Zühtüpaşa Tah~nköprii cadd('sinde (14, 16) No. lu evin 

ka?.ı. 

18 75 Os .. mrinağa Aray•eı sokak 31, 31/1 sayılı iki bölük ahşab 
evin enkazı 

Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı yerl.:-rin E'nkazı açık arttırmaya çıkarılmış~ 
t.r. ihaleleri 28.11.938 saat 11 dedir. fsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürldğüne 
gelmeleri. (8366) 

Üniversite Rektörlüğünden 

Qllodak'! şlarıını çattım. Parmağı -
~~rıa~n~~d~d~: ---

1
--------------------------

~ bunda' ıç bir şey sormıyacaksı~. stanbul Jandarma satınalma komisyonundan 
~~-· haltlt~dasonra da, benim hareketle- Mıkdan Cinsi Tahmin İlk 

Tıb Fakültesi adli tıb, göz fkınci haridye, doğum ve kadın; kulak; boğaz, bu
run asistanlıkları açıktır. İstiyenlerin Fakülte dekanlığına müracaatlart. (8391) 

-~1. Ineraklı olmıyacaksın, kHo bedeli teminab 
" Lira Ku Lira Ku ~iye 

) \' llta~~orrıurdandım. 
d~>. llatj8,_ nı. Tenıizlencüm. Odanın be 
~ ıı;a Öı1 .. 1 , 
~~~ · llUtün .u Ü sediri üzerine uzan-
~ ~t1ceyt Y~~gunluğumun ka7.andır-

tlatı adise duşlinrneğe başladım. 
~ıi "~ bü:hallinbı etrafında top·a -
h .. tıs ~ 'llıeşgnı" bu hA'Cfisenın rniinaka -
~~'lle &oku~lan insan gruplarının 
""' ra- uştwn. fttJmeme ve ka

inıen, hAdise etrafında söy-

1240 ~ 1400 Kösele 2310.00 173 25 

ı - Cinsi, mikdarı, tahmn bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı evsafına u:v
gun 1240-1400 kilo kosele 3/12/938 Cumartesi günü saat ll de Gedikpa~ada
iki İstanbul Jandarm satınalma ko-::ıisyonunca açık eksiitme He satın alı-
nacaktır. 

2 - Şartname heıgün aa geçen komis-yonda görülebilir. Veya parasız aldırıla
bilir. 

3 - 2490 sayılı kanuna göre şcraıti ha1z isteklilerin ilk teminatlarile yazılı aün 
ve saatte komisyon gelmeleri. (8482) 

Bu vakayi cereyan ederken Fransız -
tran ittifakı bir renlite haline gelmi§ti. 

1803 de, Güreüstanda Rusya tRrafın

clan hücuma uğrıyan İran İngiltereden 
imdad istemişti. İngiltere ~ mühim 
talebiere kalkmış, ezcümle, HazE:rd~ni

zindeki bütün İran limanlarının kendisi
ne verilmesini, Bender Buşirde bir İngi
liz kalesinin inşa ve Basra körfe1inde 
Kharg adasının işgal edilmesini istemiş
ti. Bunun üzerine, 1804 kanunuevvelln
JeJ Şah Napoleon'a ittifak teklifınde bu
lundu. 

lmparator bu talebe cevab vermeden 
evvel, 1805 senesinin başlangıcında. İra
,a iki heyet gönderdi. Biri Romıeux'Un, 
di~cri de tercüman Amede Jauber~'in i
dı:ırcsi altında idi. Romieux Haleb, Mu
sul ve Hemedan yolile binnisbe daha ko
laylıkla İrana vAsıl oldu. Faitat, 1805 leş
rinievvelinde Tahranda vefat etti. Jau
tlert Trabzon, Beyazıd ve Tauris'ten geç
ti Ancak 1806 haziranında vasıl oiRbiidi. 
ÇUnkü Türkler kendisini Beyazıdda u
zun müddet mevkuf tutmuşlardı. Fılha
kika Türkler düşmanları İranlılarla bir 
Fransızın münasebete girişınesmi hiç 
h:temiyorlardı. Jaubert Tahranda pek az 
kaldı. Orada hastalanarak Fransaya dön
dü. Maamafih imparatora tran hiiküm
darının yeni ve kuvvetli bir istimdarlım 
getiriyordu. 

Sonra, İran ahvali hakkında Ko:ısoJo
sumuz J ouanin ile istihk~m yü?. başısı 
Bontcmps, M. de la Blache tarafından 
mal\lmat alan Napoleon kendi ayajına 

gelen bu uzak ittifakı kabule karar ver
di. İran askerlerinin kendi ordularının 
en son saj cenahını teşkil edeceklerini 
heosab ediyordu. Ruslan ezdikten sonra, 
onları Avrupadan çevirerek fngiltere a
leyhinqc Asyaya stirükliyecektf. Bunun 
i~in de Türkiyenin rızasını istjbsa1 et
mek ve Jrakı dava eden İran ile onu 'ba-

• 

HER SABAH 
DAHA GENC 
görünüyorum. 

Pariate: 
Bayall Grebert diyor ki: 

cUyanır uyanınaz, hemen el 
aynama sarılıyor ve yüzüm
tleki buruşuk-

luklanmla çjz
gilerimin gün• 
den ,One kay
boldutunu ke
mali hayreti·· 
görüyorum ..• 

cBir hafta .zarfında nıuclze 

denecek bir tarzda gençleşip gü
zelleşmeıne cidden §aştım. Bü~ 

tün arkadaşıanın buna nasıl 

muvaffak olduğumu soruyorlar 
ve beni candan tebrik ediyor
lardı.» 

Bu usulü tatbik etmiş olan bin
lerce 'kadınlar bir hafta zarfın-, 
da birkaç yaş gençleşJlliŞ bulu~ 
nuyorlar. Yüzlerindeki buruşuk
luklarla çizgileri tamamen kay -
betmişlerdlr. Alimler, buruşuk -
luklarımızın ancak ihtiyarlama~a 
başladıjımızda meydana çıktı~ı .. 
nı keşfetmişlerdir. Çünkü, cild 
ihtiyarlayınca bazı hayaıt cev • 
herlerini kaybeder, bu cildi besle
yip Jruvvetlendiriniz, hemen ta -
zeleyip gençleşir. İ§te, VJyana 
Üniversitesi profesörlerinden 
C!oktor Stejskal'in §ayanı hayret 
keşfi olan ve BİOCEL tAbir edi -
len ve genç hayvanlaTdan istihsal 
edilen cild hüceyreleri hülAsası, 

bugün pembe rengin~eki Toka· 
lon kremi terkibinde mevcuddur. 
Her akşam yatmazdan evvel tat
bik ediniz. Siz uyurken cildinizi 
b~sleyip gençle§tirir. Ve buru • 
fUklukları giderlr. Bir hafta niha
yetinde on yaş daha gençlepnif 
görüneceksiniz. Gündüzleri de 
beyaz rengindeki Tokalon kreıni .. 
ni kullanınız. Siyah noktaları e
ritir, açık mesameleri sıklaştırır 

ve birkaç gün zarfınds en esmer 
ve sert bir cildi beyazllltıp yu • 
muşatacaktır. 
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Deniz Şeytan• 
Türkçe7e Çf'Yiı'eD: ll. Sürena DUmen 

Şarab düşkünü gene 
Ond~n sonra da hep bir a -

ğız:lan taganni ediyorlardı. Bu 
taganni!er benim çok hoşuma gi
diyordu. Gürtelerini pek o kadar an -
lamıyorsam da besteleri bana çok 
neş:ıtlı geliyordu. Hele bandonun bü -
yük davuluna ideta meftun ve meshur 
olimuştum. Bu müzik bizim Dresden -
&ki kiliselerde ~ittiğim müzikten ol -
dukça farklı idi. Fakat beni en çok en
terese eden bu teşkilatın malik oldu -
ğu bir gramofon idi Evvelce böyle bir 
gram.ofon gönnüş değildim. Ben A -

, vustralyada Kangurilerile, vahşilerile 
bir beyaban göreceğimi sanıyordum. 
Halbuki ben burada muazzam bir me
deniyetin muhteşem bir eserile karşı • 
laşmıştım. Bunlan gördükten sonra 
kendi kendime: 

- E'n, Felix, diyordum, dünyada her 
şey senin düşündüğünün aksine çıkı • 

İkinciteşrin 17 

OKUYUCULAR 
NE DIYORLAR? 

Atlaraina Ağlayanlar Vas 
A!lıyor aana ruhun önünde taribe a.çtıtın Denizlerta y~Ul. göklerin mavi renıt; 

yaprak Sönsün, kararsın artık, Atamın ıözlerinde. 
All aana ataklarda dalplandırdıtın ~tılısın, parçalansın, yılclızların ahengt; 1

101' 1 bayrak Gol yaşları çatlıyor, yurdumun her rer1ncıeı. 

A!!lJ'Ol' rıuıa emanetlnt kalbinde ~;r•n on yedl mUyon Tnrktın, elleri dlladaydı. 
1 genç ba yar He!)Si de güle güle canını vermek 1çln, 
Aflcyor .sana aon ömründe mes'ud olan A!lardı hıçkırarak, yanardı için lçln. 

lhtlyar. Hazırdı •ranrısına, tek ONU bıratsaydıl 
Atıılor sana ifte. cıtın yilzilk ta'tan Dlfanh, 
.\~lıyor aana buı1ln; dün muracl alan 

clellkanlı 

All110r !ana l:urtarc1ılm 
yavrular, 

AIU10f una allarten ctlldilr4tlltln dullar. 
llesim Bdltrak 

AtamiZ 
Atam aana aonıuzluk mut.ad4erten ezeıcıen, 

Gözlerini aç ATAM, yüzilntl göster bize; 
Kalbierin kara ya.sı, o ~ıkla yıkansın. 
Kımıldanan yaprab, dalp..lanan denize: 
Düşman oldu gönlümUz onlar da aenl IU14Ull 

Attııa, Cengiz, Timur. elleri Jı:anlı cıttı; 
Onlar göçtüttı günde, a.t.erlerf de bttU. 
Senin fanlı zaferin, blttlkçe b&flıyacat: 
Ba.~~adıkç:ı bitmeden pbla"" "' k: artacak! 

Balrımı.zda kaa oldu fl.rakln bllmem neden? Tar1b seni kıskanır, senden alır hızını; 
Hangi eldir aönclüren, tutemin yı.idızıml 

Bu btr &ilm detlldlr, bu bir mlracdır ancak, Yarat\ıt.ın eserin, fUlzlenen her dalı, 
tJ~canu ıtellmlar ,erde Jilzlerce aancat. Senden aldı kuclretl, Çanltayanın Kartalll 

Seni ııökler alaa da, bulutlar taçusa da.; 

Ahlret 1c1am etmlt. melekler dl'fan durmu§, Yıld!.ıl.ar taç olarak, bLfına takılA da, 
oı,orıar ki: Atat1lrk ıöklere çıkJJonnUf. Kanad.m bir tut g1bl, çırpınsak da artada

YıldlZlardan yapılan taklar JOlları aarmı.o, 
Meter a.:ıa bl.s detU Wıut13'&n da :JUIIUI· 

Sen b1zlm yanımızda, tanımızdan.sın Ataıal 
Sald.~ 

Ona 
yor!. 

Size evvelce gramofon görmediğimi 
söylemiştim ya .. Binaenaleyh gördü • 
ğüm bu ilk gramofonu, halkı aldatmak 
iç;n tertib edilmiş bir oyun zannedi • 
yor ve bu zaonımı bir türlü hertaraf e· 
demiyordum Bu aleti şöyle yakından 
da görmeğe, bu suretle ne mahiyette 
bir şey olduğunu anlamağa da imkan 
ve fırsat bulamıyordum. Zira her ne 
vakit gitsem orasının daima kalabalık 
olduğunu görüyor ve yalnız cdindar• 
şah:sla11n ileri geçmelerine müsaade 
e<Hldiğini anhvordum. Bunu anladık -
tan sonra bir Alman gemisine mensup 
olan benim gibi yaşı küçük bir arka • 
daşı bu cRha ordusu• na ginneğe ikna 
etmiştinı. Büyük bir toplantı günü her 
ikimiz bu teşkilata giımek üzere ken • 
dimizi lazım ~elenlere takdim etmiş; 
ma7 ide irtikap eylem~ bulunduğumuz 
gü:-ınhlan itiraf ve fena birer genç ge
mici olduğumıızu beyan etrniştik. On • 
dan sonra da hiç bir vakit kuvvetli iç· 
!ki içmiyeceğirnize dair birer sened jrn· 

Bu, bütıln Avıutralya kıt'cı ıının em garbınd4 bfr fen.erdl Tavslfler~ ııtmayan namında bl.r ttısun nr. 
uştı. Sırtıma giydirdikleri bir ünifor- - Kont, diyorlardı, bir zencefil şa· Tam on sekiz milyou Jı:alb aenln qtınla 

Ey Mukadde3 Ölü ı Mucbıe~r yaratan 
Kw.tancı!.. Ruhun §ld olsun! .. 

iiıa ile sokaklarda ve çarşılarda dolaş • r~bı almaz mısın? çarpar. 

tırarak cemiyetin hayırlı maksadlannı Memnuniyetle kabul edeceğimi bir 

Ölçülmez clehl ve zetlnla uırlardanbe .. 
rf tHt~manlanna boyun etmeyen. Te 4114ıtl.
y1 lı:end~ine büyfık bir zlliet bUen bu necib 
Türk milletini on beş yılda bütün engeUerl 
yıkarak en uzun adımlarla l!ylk oldu~ mef 
kle koya!t sen de~U misin? 

bildiren risaleler sattınyorlardı. Bu iş· göz kırpmasile belli ediyor ve sunulan 
de epeyce muvaffak olmuştum ve olu-

zabmıştık! 

Sonradan öğrendim ki gramofon mü 
kemmel bir şey-dir! Bunun içindir ki 
cRha ordusu• beni kendisine mükem -
melen bağlamıc:tı. Hergi\nkü terennüm 
ler ve irad olunan muvazaalar beni di· 
ni ~ayrette en ileri safda bulunan bir 
genç yapmıştı. Yani ben de artık csa • 
hibi din• şahıslardan biri olmuştum. 
Bu teşkilatta hana bir de i~ vermekte 
gec·kmemişlercli: Hayır sahibierinin 
hibe ettikleri c1bise1ere güve tozu eki· 
yordum. Şu halde artık kap kacak yı • 
kaınaktan yani •bulaşıkcı• lıktan da 
kurtulmuştum İleride bir mülaziın o
JabilecE"eim bir orduda hizmet ediyor· 
dum. Müiazirn olmam için Alman or -
du·~ yerine •Rha ordusu• olmuş ne çı· 
kardı? fşte bPn yığın yığın elblselere 
hem güve tozu e~kle meşgul olu • 
yor. hem de eözü açık rüyalar görüyor 
ve hayalen kasaneler kuruyordum. 

Mademki artık ben, bütün günah -
lardan sıyrılTT"ış, dini hidayete mazhar 
olmuş ve muk2.ddıes bir te~ilatta aza 
bul•muyordum, o halde bütün hakikat· 
leri mP.ydan,q lroymaklığım lAzım gel· 
mez miydi? B!naenaleyh bir gece top -
lantısında bir 1.akrib ayağa ka1karak 
mcnsuı• olduğum cRha ordusu• nun as 
keı:Jerine benim gerçek adımın kont 
FC'!ıx Von Luchner olduğunu söyle -
dim, bu hakika!ı itiraf ettim. Fa'kat 
herkesi de istiğraba salmış oldum. 

Hakiki hüviyetimin meydana kon -
ması fizerine bizim ordu mensubları 
beni Adeta bir reklAm vasıtası yapmı~
Iardı: 

- Allaha şükür olsun, diyorlardı, 
bi:- Alman kontunu cuhrevf bir hus • 
ran• a duçar olmaktan kurtardıki 

Ve ilAve eciiyorlardı: 
- Buraya gelmezden, aramıza gir -

meıden evvel, bir balık gibi, viski içi· 
yordu. Şimcii ise bütün içkilere tö'be -
kar bir genç oldu. 

yordum. Halk bir konttan bu gibi risa-

leleri almakta beis görmüyordu. Bu 
gic!işle bir yüzbaşı da olabileceğimi 
umuyordum. Benim için viski içmernek 
veya onu Içmekten vazgeçmiş bulun -
mak zor bir şey değildi. Çünkü bütün 
ön:rümde esasen viskiyi tanımamış -

tım. Fakat linıonatayı ve zencefil şa • 
rabını ve biihassa, risale satmak için 
girdiğim barlarda bana sunulan ve i -
çinde alkolü ihtiva ettiğini sandığım 
zencefil şarabını pek seviyor ve bunu 
büyük le1.zet duyarak tadıyordum. Gir 
dijpm ekseri yerlerde bana zence!il şa
rabı ilr.ram ediyorlar ve bu suretle be· 
nimle saka1~sıyor1ardı 
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Soldan Sata ve Yukandan A.ptı: 

ı - Slyahlama. 
2 - Ar sını açmamak. 
S - Rahat eden kirnseyt 
t - AJlka dolayıslle. 

-

1-

ILI 
1-

-

D - Bir nevi uzun ceket-emmet ma.sta: 
rından emri hazır-<lahL 

8 - Ge-lmek-şart lAblJı:ası. 
'1 - Fransızca bayan-aded. 
8 - Hıristiyanların c emini • aözlerl -

göl gem. 
1 - Erkek-tecrübe. 

10 - Bir nevi teker-arzu. 
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Evvelki bulmacanın halledılmiş fekti .............................................................. 

PARIS ve LONDRA'mn 
En 1011 modellerine cöre 
BAYANLAR için büyük 

kor.tu• nu görmeğe geliyorlardı! 
Bizim teşkilAt, şimdi bentın v(lcu • 

ŞAPKA MEŞHERi 
pyet ucu liatlarla 

BAKEB MAÖAZALABINDA 
ŞAPKA dalre.ıocle uhlnyıktadu. 

Eh artık .. hakkımda yapılan bu n~
riyattan sonr~ kasabanın her tarafın -

dan bu cteh1.ibi ahlAk eylemiş Alman l 
düı ldeD bqka IUI"8tle btlfacleye blk- ~----------"' 

bardağın muhteviyatını yuvarlıyor -
duın. Bu hahm herkesi güldürüyor ve 

ben de onlanıı gülmelerine katılıyor -
d um. 

Bir mü{ldet sonra bundan da bık -
mıştım. Ben bir gemici olarak hayata 

atılmamış m:ydım?. . Düşünüyordum 

ki benim bir üniformalı müHizım ol • 

maklığım lazım gelirse ancak bir balı
riye mülazimi olabilirdim ve eğer her
hangi bir meslekde kaptan olmaklığım 

mukadderse bu ancak bir gemide ol -
malı idi. Gerçi cRha ordusu• mensup -
lahndan çok hoşnuttum, bana cidden 
çol:: büyük iyilikler yapmışlardı. 

(Arkası var) 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Sigatik 
GeçenJerde bel tutuk.lu~u yanı Lumba

godan bahsetmiştim ve bunun romaUz
malı olanJarda sık sık görüldü~ünü söy
lemiştim. Slyatlk de a.şa~ yukarı ayni 
vazlycttedlr. Slyatık de romatlzan olan
larda veyohud artritik olanlarda daha 
'd ya de görülür. 

Slyıı.tlk kab:ı etlerrolzin sa~ veyahud 
ıSOl tarafından arka taraftan başlar. Ve 
gene arka tarafı t.aklb ederek ayagn ka
dar lnt~ar eden ~lddetl1 a~rılarla kendi
ni gö:ıterlr ve bu ngnlar bazan o kadar 
§lddetlldlr Id hastayı yurütmez olur. Ya
ta~a düoürür. Slyatik müzmln n ~lddetll 
oldu!u zamanlar hasta olan baca~ı zayif 
düşürür, a~ta kurutur. 
Slyatık so~uktan, rutubetten daha çok 

azar. Kışın daha fazla ıztırab verir. Slya
tık tedavi~! mümkündür ve hastalar 
mutlaka iyi bir tedavi lle §lfayab olabi 
!Jrler. Kaplıcalar, yazın gün~ banyosu, 
dahlJl ve l~ne şeklinde Ufı.çlar dlyastell 
UAçlann ve tedavinin esasını ~kU eder. 

Cenb llte~en ok•Y11rularlJIUSua ~&a 

,... r•lianlafanaı rlea .. .u. Abi &a,. 
• .Udo llteklwl auakabol•b kalabWı. 

Nöbetci eczaneler 
Buıfl:e ııöbetd ola.ıı enaneler pular

dır: 

İstanbul clhetlndeldler: 
Aksarayda: (Şeref), AJemdarda: (Ab

dillkadlr), Bayazıdda: (Haydar), Sa -
matyada: (Rıdvan), Emlnönünde: (Ben
a.ı.son), Byübde: (Hikmet AU&maz), Fe
nerde: ( Büsameddin >, Şehremlnlnde: 
(Hamd.J>, Şehzadeba~ında: C'Ön!verslte), 
Karagümrükte: ( Arif ), Küçütpaznrda: 
(Necati Ahmed), Batırköyünde: <iste -
pan>. 

Beyofla elhetlndekDer: 
İ& tiklll caddesinde: (Kaıı.zul:), Oalata

lotada: (İsmet), Tak.stm.de: <Ntzamed -
din), Kurtuluşta: (Nec<let), Yenloetıır

de: (P:ırunakyan), Bostanba~tnda: (İtU
had). 

Botadçl, Kadıkö7 Ye Adalanlaldler: 
Üsküı!arda: C İ&kelebll41 ) , Sanyercıe: 

(Nuri), Kadıköyünele (Moda, Merkez>. 
BtlJiltAdad&: (Şlnut ıtı.a), Be7bellde: 
('l'aDaf), 

Yarattı~ın bu eser, Allabı dtlşündürür, 
Ardından haykırarak ebedl~tlcr yürür. 

Oösterdi~in hedefi takib Için beplmlz, 
Bl.r daha and lçerlz, bir daha and lçertz. 

Nazun Dopn Ertnan 

Büyük Ata'ya 
On yedl mUyon Türkün; 
Kim dindirlr yasını; 
On yedi mUyon bugün, 
Kaybettt Atasını. 

Öksüı ·Jı:aldı bu ntan: 
OltU, onu yaratan. 

Bu mmet bu asll (on ~1) milyon TOt ' 
kün kanına ve kemiklerine kadar işleyen 
sevr,l ve nü!uzun yok olmıyacakl.. Senin i " 
çin yanarak çarpan bu mUyonlarca kalbdt 
ebedlyyen yaşayacaksın! .. 

Heyhı.t, ne yazık!. Bugün boşlu~unu dol .. 
duramıy~ca~ımız Büyük Şeflmlzi ebediyett 
gömüyoruz. Hayır hayır_ İnanmadık. Ata .. 
türk ölmez! Atatürk ölmez!. Bir aslan beY .. 
betlle bütün be~riyette kudret ve kuvvetı ~ 
ni gösteren bu fevkalbeşer insan ölmez!. 
yaşıyor ve y~ayacaktır ... 

Anıasya M. orçı&ll 

Ata m 
Onu bir daha görsek; Niçin ufuklar sıyah, neye güneş karardı. 

Dalı, tafl yaratan. Neden bakışlar ıslak ve benizler aarardı.;.,ı 
Bu halk niçin a~lıyor, bu v_at.anda ne ml .-1· 

Ştmcıı neler yapmalı; 
On yedi milyon öksüz, 
Biz, Atanın emrinden, 
Ayrılmıyan bir Türküz. 

Sa~Iı~ında dedl~l. 
Her işleri yapmalı: 

Onun şanlt ruhunu, 
Rahatça }'ll4atmalı. 

İsmet Özarı 

Fransız kabinesine 
müzaharet 

Paris 16 - Dolaşan bir şayiaya gö -
re sa~ cenah partileri bazı şartlada Da
ladye kabinesine müzaheret edeceklerini 
bildirmişlerdir. Fakat bu müzahereti te-

Bugün Tiirt milletının tük:enmez matemi ıııs. 
Abm demek ki sah1, demek k1 sen de öld .,. 
Demek ki mukadderdi yetlm kalması TOrtc!, ... 
Tanrım sen bu kederl kalbiere nasıl sal(ll""" 
Nasıl gönülden tüten sesiere uzak kaldttıf 
Bugün on seldz milyon kaybetU Atasın11 

Ruhunun enginine slndlrfp te yaamı. 
Sardı hıçkırıklarla onu al bayra~ına ... 
Bıraktı Ankaranın mukadde:; topraıtına· 

~leozlyet H. ~ 

Ka] e ısi Başvekalet Hususi 
Müdürü lstan bul da _. 

Ankara 16 (Husust) - BaşvekAlet ! ~ 
sust kalem müdürü Baki Sedes oll ' 

şarnki trenle İstanbula hareket ~ttı·/ ........................................................ 
min edebihnek için kabinenin milli kal - ________ ,....,,....,,....,~~~~ 

kınmaya engel olan komünist pıırbsini 

feshetmesi istenilmektedir. 

BUyük ziraat kongresi 
hazırlikları bi~irildi 

KAnunuevvel ayı içinde Ankarada top
lanacak olan büyük ziraat ve köy k,ıl • 
lanması kongresine aid hazırlıklar tama
men bitirilmiştir. Kongrede görüşülecek 
olan raporlar da Ankaraya gönderilrniştir. 
Biiyük ziraat kongresfne memleketin her 
tarafından murahhaslar iştirak edecel-tir. 

Saat çalan bir hırsız yakalandı 
Abdullah isminde bir çocuk f'!V\·elki 

gün Veznecilerde tütüncü Zekinin dük -
kanına girmiş, tütüneünün meşgul oldu
ğu bir sırada, masa üzerinde bulunan bir 
saati çalmıştır. 

Zekinin tikiyeti üzerine Abdullah ya
kalan.mış ve saat sahibine iade edilnıit -
tir. 

" 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 1~ 
İdare Merkezi :İSTANBUL (G~ 

Türkiy~cleki Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yentc~ 
MERSİN, ADANA Bür0f1J 

Yunaniatanclaki Şubeleril 

SELA.NtK- ATINA 

• Her nevı banka muameleleri 

~ 
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MiDE Rahatsiziikian: 
Yanmalarc, mide agnlan, ek!fülklerj, mide aaır
lı~ ve yemeklerden sonra vncudde hissedilen 
çOktlnt11 ye a~rlık ne işkence. Bu hallerin kat't MAZON MEYVA TUZU: 

Sayfa 15 

alınız. Ayni zamanda KA Bl ZLI ÖI deteder. 
E K Ş lL 1 K ve Y AN M ALAR I gidererek 
vncude terahlık verir. MAZON Isim ve HOROZ 

çaresi olarak tesiri tablt olım markasına dikkat. 

Son çıkan son derece müessir SISKIN KAŞBLIBI Uşütme, grip, nezfeye ve ağrıfara bire birdir. sA~~h:!p~n 
. Muvaffak olmuş bir ihıç PA STiL KATRAN HA K K 1 Öksürüklerl kökünden keser. 

l'Orkiye CUmhuriyet Merkez Bankasi , 

AK Til' 
tta .. : 
.\ltın: San tııocram 17.1H,81ı 
~~~OT 
b}o>Ala.ıx: 

~deki Mubabirler • 

~~ Uruı 
iltiçteki Muhabirle.r: 
~bn: san kilogram 0.054,S1t 

d.öt.ına tahvW tabU aeıbeat 
b '1ıler 
b lter d6v1zler n Borçlu tıırlna 
atıJelert 

~e Tahvilleri : 
t hde edilen eVratı nakdlye 
'ltartııı~ı 
tı:unun e - 8 ıncı maddele
'l tevntan hazlnt tarafından 

tl tedıyat 

SeneeJat Cüzdanı: 
~ BONOLARI 

ts~ıanı BENEDAT 
ve Tahvilfıt Cüzdam : 

4 <Deruhde edUen evrakı nat-
- <dlyenın tırr~ıtı~ Esham ve 

ll <Tahvllftt ltıbart klymctıe) 
~ - Serbest esham ve tah\·Uiit 

"anslal'. 
ll~ • 
<\ltın ere kısa vadeli 

12 - lkinciteşrin - 1938 Vaziyeti 

2Uki80,4'7 
1 'l J»81.0CUr-

1.lf3.532,24 

210.932,43 

12. '136.038,33 

2.966,91 

13.908.297 ,.94 

158.748.563,-

15.137.602,-

78.454.527,14 

59.497.927,38 
6.767.055,05 

PA Sİl' 
Lira 

Sermaye: 
Adi 1'8 tevtaılde f· 

43.245..553 71 Ihtiyat Akçeai: 
' Husust 

110.932,43 Tedavüldeld Baıılmotlar : 
Derubde ed.Jlen nratı rıatd!Je 
Kanunun 11 - a 1nc1 maddeleri 
ııe teTflkan 1ıu1ne tan.fınd&D 
.ıtı tedl,yaı 

Deruhde edllen twatl nakC!J.Je 
batı ;,ed 

2S.M7 .303,18 ltarfılıtı tamamen aımı olarak 
1JJ.veten tednille nzedUen 
Ree:ıton\ mutt.bın lllveıen tedL 
nzed. 

Türk Lirası Mevduab : 
Döviz taahhüdatı : 143.610,961 

'18.454.527 ,a 

46.264.982,43 

Altına tahTlll tabU dövlzler 
Dller dövizler n al&cııtll kllr1nl 
bakiyeleri 

Muhtelif ı 

( 1. 'J12.2Sl,U 

1.000.000,.-

168. 'Jt1.5ar-

15.13'7 .!02,.-

14B.!10,Ml. 

11.000.000 

34!000.000 

3.336,1o 

41.857.286,08 

Lira 
ıa.ooo.ooor-

I.'JIUM,ll 

ı.e.!t0,H1 

41.860.!22,78 
92.729.633,46 

.!. 

lnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi 

Biletitaşı 
Ttıltın tozu 

latarta Ip 

Kikdan 

96 Adet 
100 ton 

1968Kllo 

Munaınmen 
Beherl 

L. K. s. 

Bed8ll 
AmbalaJ maa 

-. 19. 12, 5 

B. 
Tutan. 
L.K. 
86.-

650.-
700.-
1250.-
874. 46 

% 15 teminab Eksutmenln 
Lr. Kr. Şekll SaaU 

5. 40 Pazarlık ı l 
187. 50 Açık 14,1f 

G6 16 » l~ 

1 - Paşabahçe fabrikasında eski cam fabrikası enkazından bakiye 50 sarıtim 
kutrunda ve bir santim kalınlıkmda 56 aded bile~ ta~. İzmir tütün fabrikasın-
da mayıs 939 nihayetine kadar toplanıcak 100 ton tütün tozu ve Üsk-Jdar de
polar gurupunda mevcud 1958 kilo iskarta ip bizalarmda yazılı usullPrle satıla· 
caktır. 

n- llubammen bedellerile % 15 teminatlan biialannda gösterilmiştir. 
m- Arttırma 28/Xl/938 tarihine rasthyan Pazartesi günü hizalannaa yazılı 

aaatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesinde müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

IV - Bile~i taşı nüınuneleri Paşabahçe fabrikasında 1145 + 813 -:2 1958 kilo 
ip nümunesi Usküdar depolar grupunda görülebilir. 

V - İsteklilerin arttırma içtn tayin edilen gün ve saatlerde % 15 teminat p:ı. 
ralarile birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c8247, . 

fttllıNW 

İşin mablyetl Keşif bedeli %7.5 teminatı Şartname Ekslltınf'nin 

Li. Kr. L. Ku. L. K. 

1185,65 89,03 -- pazarlık 14 

• 'l'aııltl'e Döviz üzerıne 
1 ll· lt Uzerine 

Pttı!Sedariar : 
ldıtelif: 

4..229.000,-
244.402,38 

9.D71.719,91 13.545.122,29 
4.500.000,-

14.219.868,77 

Istanbul başmUdOrlngn 
binasının kaldınm ta
miri işi 

Maltepe enstitnso memur 
evleri bahçe dlvarlnrile 

S60.699.250,95 kaldının yapılm!lsı ı i 

881,27 62,34 - 5 açık 14,3C 

) 

Yekfm 370.699.250,95 Yekf\n 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avans % 3 "--... 

n~d ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
llaı.~.~k İcra l\temurlufundan: S t Ş İlaA 

koYUı;aı Aliye 59 Ura ltasına borçlu Nuriye 8 ı nı 
l'oaıı~ e..'l Ekşı otuu Hasanın B:ı.şpunar mn- Osküdar lcra Me:nurlu.~undan : 
~ ç~~<ı 20 No. lu gayrimenkulünün para- .-:. 
a~llun :?ıesıne knrar verUmtş olduğundıın Saniye tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24607 ikraz numarasile borç alı-

Ge ~ar~t tnahaıresının Oturaklar mevkiin- nan paraya mukabil birinci derecede ipotek göstekrilmiş olup borcun ödenme
~l'lıtben n Çay, Garbcn Lütfi, Şimalen ve mesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli ÜÇ ehlivukuf 
~u:ı ı~ Sançayırlı İbrn.hlm tarlalarlle mnh tarafından 2850 lira kıyınet takdir edilmiş olan Ü'sküdarda Gülfemhatun ma-~etın Cllek, borçlunun hisscsi otuz Ura 
~ btrın l!ekı tarlanın üçte bir hissesi bu te- hallesinin Fum soka~mda eski ll yeni 18 numaralı kaydına nazaran sa~ tarafı 
~rı& ııa~~ açık arttırma lle 9/12f938 Cuma 2 harita numaralı Salih a~a arsası sol tarafı 72 harita numaralı Mehm~ a~a ar

d:tı ll 9 da Hendek ıcra dalresinde ve 
t~ llrttı~ktnı bulmadıAı takdirde lldncl a- ımsı, arkası yangın hududu elyevın Alı bey hane ve bahçesi önü Fırın sokaAı ile 
~tte li ına lle 24/121938 euınartesı aynı çevrili bahçeli bir kArgir evin evsnf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 
lecetın:ndek ıcra dalresinde paraya 9eV - 10 taj numarasını ta~yan iki basamak mozaik merdiven ile çıkılan karesiman 

~llr ha~n aynı haklara 1rWak hakianna döşeli salıanlık üzerinde ahşap ıki kanatlı kapıdan girildikte: Zemini karesiman 
._

111da tlt nra ınuıık olanlar y1mı1 gün znr-
t~ tatd~kı tnilsblteıerlnl Ibraz etmeleri döşeli bir taşlık üzerinde sade tavan ve döşemesi ahşap olan bir oda, bu ta,ıık-
a.,_k arı, 'r de Paylaşınndan hariç bırakıla - tan sa~ taraftaki bahçeye çıkılır bir kapı zemini karesiman döşeli bir koridor 
tı ~elltu ;ııb oıanıar yüzde yedi buçuk depo üzerinde zemini kırmızı çini döşeli alaturka ocakh bula§lk çukurunu havi y~rli 
ıL... ~ha ;:ra banta mektubu Ibraz etmeıe- bir dolabı ve tabaklığı olan bir mutfak (mutfağın altı sarnıçtır) küçük korldor 
eı~~t lcrazıa nıalQmat almak ısteyenler 
~ura!. dairesının 938/56 No. ıa dosya- üzerinde ve bahçe tarafında zemini kırmızı çini döşeli, mermer musluklu alatur-
i ~at etıncJerl 1llın olunur. ka bir belA ve üst kata çıkan ahşap bir merdiven, merdivenle hela arasında 

~a Posta 
\'ereba 

\>e,..,, tan, Çatalçeşme sokak, 25 
""!,sı -····-

r-.............. yt~' Havadl.s ve Halk cazete.sı 
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Gnzctemizdc çıkan yazı ve 
resiını erin: bütün hakları 

" llıahfuz ve gazetcmıze aiddir. 
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l'at MudQ · . . 
8~ ru. Selım Ragtp Emeç 

!İJ:ıttmt S Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem VŞAK.LIG1L 

bahçeye çıkılır bir kapı ve koridor üzerinde ve merdiven altında bir kömürlük 
vardır. 

Birinci kat: Ahşap merdivenle çıkılır bir koridor üzerinde sokak tarafında bl-

ri büyük di~eri küçük iki oda ve balıçe tarafmda da bir oda ile blr helAdır. 
Umumi evsafı.: Gayri menkulün beden duvarları kargir olup dahilt bölmeleri 

kısmen ba~dadi ve kısmen kf!rgirdir. Döşeme ve tavanlan lambalı fab.rika tah
tası ve çatısı Marsilya kiremidi ile örtülüdür. Binanın sa~ tarafında sokaktan 

bahçeye girmek için bir kapısı ve bahçede tulumbalı bir ~yusu ve arka tara
fında bir darnlalı~ vardır. Sokak tarafındaki alt kat odanın altı bodruındur. Bi
nada elektrik tesisatı mevcuddur. 
Mesahası: Tamamı 151 metre mUT'abb:ıı olup bunun 58,5 metre murabbaı bina 

geri kalanı bahçecUr. 

Yukanda hudud, evsaf ve Diesahası ya ztlı gayrimenkultın tamamı açık artbr· 
maya konmuş olup 21/12/938 tarihine rastlıyan Çar§amba günü saat 14 den 16 ya 
kadar 'Osküdarda İhsaniyedeki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Art
tırma bedeli muhammen ltıynıetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul en 
çok arttıranm üzerine ihale edilec~., aksi takdirde en son arttıranm taahhfidü 
baki kalmak üzere arttırma on be§ gQn müddetle temdld edilerek ~/1/939 tari-

hine rastlıyan Per§embe g:inü saat 14 den 18 ya kadar gene dairem.lzde ikinci açık 
arttırması yapılacak ve bu lldncl arttırmada da artırma bedeli muhammen kıy
metin % 75 ini bulmazsa borç 2280 numaralı kanun hükümlerine eöre be~ mOsavi 
taksitte öderunek üzere tecil edılecektir. 

Satl§ peı~fndir. Taliblerin arttırmaya girmezden evvel muhaınmen kıymettn 
% 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya miill bir bankanın teminat mek· 
'tubunu ibraz etmeleri lazımdır . 

Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet için
de parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yüksek tek
ilite bulunan kimse arzet.miş oldu~u bedelle alma~a razı olursa ona. razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttı-

rana ihale edillr. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 8 den hesab 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmakJızm mcmuriyeU
mizce alıcıdan tahsil olunur. 

Birikmi~ vergilerle belediye ye ald ten viriye, tanzifiye ve deliAliye reshnlerl 
ve Vakıf icaresi aatı§ bedelinden tenzU f!dilir, 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
alddlr. 

200• numaralı icra ve iflAs kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 

Bahariye tntnn işleme 

evi iskelesi inşaatı 
729,80 64.73 - 4 açık ı o 

I - 9/XI/938 tarihinde ihale edUemiyen İstanbul Başmüdürlüğü kaldırım ta· 
mlri i§i, Maltepe enstitüsü memur evleri etrafına duvar ve parmaklık ve mer. 
divenli üç bahçe kapısı ile kaldınm yaptmlması işi, Bahariye tütün işleme evi
ne yeniden yaptınlacak iskele inşası bizalannda yazılı usullerle ayıı ayrı ck
siltmeyc konmuştur. 

n - Keşif bedellerile muvakkat teminatlan bizalarında gösterilmiştir. 

m - Eksiitme 1/Xll/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü bizalarında yazılı 
saatlerde Kabata~a Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Keşif; şartname ve projeler yukanda yazılı bedellerle hergün sözü ge
çen fUbeden alınabilir. 

V - Maltepe Enstitü duvarlan ve Bahariye i§leme evi eksiltmelerine iştirak 
etmek istiyenlerin İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesinden 4'cnni ehll
yvt vesikası almaları lAzımdır. 

VI - İsteklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvcnme 
paralarile birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. (8356) 

fttllıNW 

I- İdaremizin Samsun fabrikası için 1artnamesinde yazılı eb'ad ve evsafta 
olmak üzere 1000 metre mikabı kereste pazarlık usuliyle satm alınacaktır. 
n- Muhammen bedeli heber M3 ı 37."50 lira ve muvak.kat teminatı 2812.50 

liradır. · 

m - Ek.si~tme 18/XI/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14.30 da Kabat ş
ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

rv - Şartnameler 1.87 lira bedel muk&bilinde sözü geçen ,şubeden almabilir. 
V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 g'lvenme parala-

riyle birlikte yukarıda adı geçen Komlsyona gelmeleri ilan olunur. c8328, 

Cinsi 

Beyaz toz yaldız 
Sünger ka~dı 

Miktarı Muhammen B. 
baberi tutan 

_. Lira K. Lira K. 

100 kilo 2,80 280.-
16000 adet -,li 1200.-

% 7,5 
teminatı 

Lira Kuruş 
21.-
90.-

Eksiitmenin 
şekli saati 

Pnzalık 14 
Açık 14,3( 

I - Yukanda cins ve mikdan yazılı iki kalem malzeme şartname ve nümu
neleri mucibince bizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 

n- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları bizalarında gösterilmiştir. 

m - Eksiitme 7 /Xll/938 tarihine rast lı yan Çarşamba günü hizııJarındn yp,zılı 

saatlerde Kabataşta Levazıpı ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü gt>çen şubeden alınabiiE>ce~ 

nümunelerde görülebilir. 

V- Isteklllerin eksiitme için tayırı edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa-

ralarile birlikte yukarıda adı geçen komiı::yona gelmeleri ilan olunur. c8485• 

bu gaynmenkul üzerinde lpotekli alacaklılar ile di~er alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahibierinin bu haklannı ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiala
nnı, bu ilAnın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı ~üsbiteleril~il
dirmelerl icab eder. Aksi halde haklan tapu sicilile sabit olmadıkça satış bede
linin payıaşmasından hariç kalacaklan ve daha fazla rnalumat almak isteyeJıle· 
rin 21/11/1938 tarihinden Itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak 
olan arttırma §artnamesile 938/364 numaralı dosyasına mür"caatları ilan olu· 
nur. (8470) 



• 
· lstanbulun Ebedi Şefi ziyaretinden int1balar 

Ebedt Sefi.a riller arasmdaJd am DAp, alta met'ale, birer bzoaz heybl «ibi duraD aüba7 ve erler ve IOIU'a ıö~ 7at Jan. .. 

I!Jaray 4lpldald mafıter ve Içerde, hal laa leSIJ& ıözyqlarile sulaııan salon 

-


