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1 Onu ne çok, ne içt~n seviyormuşuz ı i Tarihte hi9bir · şehir 
Sonsuz Acının Yaptirdığı du .. nku.. Istanbul 
lnanılmıgacak Şeyler! i 

Şehı.rde ab f A=~~üaarc:!re:!~n~r;mgaın::~m"'::uı:~~ kadar ag"" lamam1şt1r' 
' 

Z 1 a hüviyeUerlnden aıyrılm~ar, derin accıı dtter vatan- j • 
daşMlrile l)aflMınt3lardu1. Hergün ugart ı o nk'a lle • Yak aSI yok t karşııa~an curmümeşhud mahkemesine perşembe ve 

• cuma günleri tek vak'a gelmeml.ştlr. Bundan sonraki 
____ __:::.__._ __ -:ı günlere ald valt'alar da aza.lm~tır. 

-----------~~----~ 
. Bayılanlar 

.bir günde 50 kişi 

D ün onun aziz n~mı ziyaret ederken tee6sftr-
den bayünnlar 50 yl bulınııştur. Sunlan te

davi lçln sarayda bir oda tahsis olunmuştur. Bu o
daya her türlü tıbbi ıevazım konulmuş ve doktor
lar memur edflmlştlr. Doktorlar münavebe ne oda
da nöbet beklemektedlrler. 

T 1 1 
K ard~ İran, cenaze törenine gönderecetı uke-ayyare er 8 rl kıt'ayı normal vesaft ve şartıarla muay-

1 
yen günde Ankaraya yetlştlremlyecel1nl anlaymca 

ask ki• yalnız harb zamanlannd& başvurulan fevkallde bir . er na 1 - ı tedblr almış, bu askerleri tayyarelerle hududa nat-
\ le~t1r. 

·············· 1 rcnebr·heyetie·r· .. ·geimıyeH··b·aşia·d·iiar······ ...... 
~lnıanlar Emdeni de · gönderiyorlar, Iran heyeti 

nkaraya vardı, Ingiliz Mareşalı bugün geliyor 
~ tbedt Şcfm ccna • 
~~erasınıinde ec • 
lll devletlerı tem " 

edece'.t 1 
retter dr o an he • 
"aren • ın den i U • 
l'tte~e ~~'inılze gcl-

aşlanuşlardır. 
A..c1Iiye 

Satk nazırı Faik 
Unun i de bul r yasetiıı .. 

unan ~ 
"udluıt .-,rna -
S<lbahkı heyeti dün 
neı tr . konvansiyo-

enııe 1 • 
Pera ge m.§ veı 

Pal as 
lltlsat· otelinde 

" ır edihr.iştir. · 
.... ovyet heyeti 

Sovyet . 
hall'\H heyetini 
destro cMoskova. 
raden .Yel'i o e dün Ka 

ızden ll 
llıtıa gelp , manı • 
bıak rer:, top nt -
SelArnı sureuıe şı>Jıri 
t .. _ atnış ve K b 
~ açıt.• a a .. 
..... . ~arında d 
~trlenıi t' e • 
blllicfy ş ır. Sovyet 
ttluav· ~ k\):niseri 
bo ını Potenık· 
~llrade . ın ve 
'-anda nıı filosu ku
b\aşef nı arnıral Yu. 
Bek ıle diğer .. , 
~ liltbeu denl~·~. • Ankarada hazin blr tevha: Antıyan köylü kadıtı 

oı- ~ SUbaylarından mürek -1 misafir edilnıiştir. 
t heyeti de Perapalata j · (Dea• ıı tftd 141/ftıdcıJ 

Dün ~e iki yüz binden çok fazla istanbullu, Atasının Aziz Naş1n1 selAmladı, 
gece yar1s1 on binlerce halk içeri giremiy·arek saraydan geri dönüyordu 
Işte ihtiyar bir kadın haykırıyor: "Atam, Paşam, ne olur, 10 senecik daha 
yaşasaydın , •.• Işte salonun kapısında bir feryad daha koptu : "Yalan •.. 

Yalan ölmedi O... Allah bu kadar insafsız değildir, 

EbedJ ŞefiDen yakmlan, Bqvekil ve Vekiller, evvelki gUn Ankara rençllii aııd Içerken böyle atJ..,dardıı 

Isınet lnönünün 
Orduya taziyesi 

Dün civar vilAyet, kaza, köylerden ve plıyamadıtından dün Betiktq hattL"la 
heor taraftan Milli Kahramanın aziz nl • brf!e harici olarak her günldinden 09 
şuu ~yarete gelenler evvelki günden mlsll tramvay arabası tahsis etmlf, Be -

çok fazla idi. 'Halkın, Atasına son hürmet şiktq ve Şişli deposunda yedek olarak 
vazifesini yapmak Için göstermekte oldu- bckliyen arabalar hep bu hatta çalıştınl
~u tehacümü göz önfinde bulunduran li'ı~. Yedikule - Sirkeci; Topkapı • Sirke
tstanbul Emniyet müdürlü~nün d::n sa- cı: Edirnekapı • Sirkci hattınd~ taht -

................ _ •••••• , ........................... _ balıtan itibaren almı~ oldugu yeni ted • tırılan arabalar da bu hatta alınmıştır. 

Cümharrei•i ve Baıkaman • birler sayesinde gündüz herkes gayet Bo~azdan, Adalardan, Anadolu ynkasm-
Jan, Mareıal Çalımağa yol • kolay bir şekilde Dolmabahçe sarayına dan ve Yeşilköy semtinden binlerce halk 
ladığı melıtubda kahraman girchilmiş ve ayni kolaylıkla ·tekrar çık - Dolmabahçeye Atasını görrneğe gelmiş 
orduya gururla, güuenle zr.ıştır. olduğundon buralarda bir çok dükka•1lar 

baktığını bildirdi. Evvelce ilan edilmiş programa göre kapalı kalmıştır. • ...................................................... 
Ankara 17 (A.A.) - Reisicüm -

hur İsınet İnönü ile Genel Kur -
may Başkanı Mareşal Fevzi Çak -

(Devamı 11 ind sayfada) 

rtünkü ziyarete saat ondan itibaren baş- Atatürkü son bir defa görmek iç!n ci -
l:macağı bilindi~i halde lıalk, çocuklar ve \'ar vllayet ve kazalardan gelenlerle Sir. 
rnektebler güq doğar doğmaz sarayın et- keci otellerinin ve diğer ott-Uerin b'r ç~ 
rafında birikmeğe . başlamışlardır. Tram- ğu dolmuştur. 
Nay fiı'k.eU .evvelkl.gWıkil Uıhae1imü ~ (Devamı ll incl Se&JI/ada) 
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"F aziletin e, . yüksek kadınlığına kani olduğum ana m ile kız 
kardeşim inkılib işlerinde bana inanmışlar ve hizmet etmişlerdi, 

- 3 - ı - Çok seneler evvel, Selani~in gayri ı 
Emir verdi~ arkadaşlar grup ku- t:ıtilJ daha do~ bir tabir ile, anc:ıx sul

mandam Falkenhayni tanıyan adamlar tım Hamidvari blr teşkilAt kadrosuna 11-

de~ildi; fakat beni çok iyi tanıyorlardı. ~abilecek [Üçüncü ordu müşünyeti mni
Onun için bir saat sonra Falkcnhaynin ~ rti erkanıharbiyesil nin küçük bir oda
elinden benim imza mı h avi kağıd parça- sında o erkanıhar b binbaşısı Cemal Bey, 
sını alıp nvdet etmişlerdir. bı::n erkanıharb kola~asısı Mustafa Ke-

Kolayca tahmin etmek mümkündür ki mal Bey olarak tanıştıktı. Cemal Bey, es
Mareşal Falkenhayn beni, belki benden ki zamanın envaı türlü tecrUbelerine ol
başka bır çoklarını böyle sandıklada al- dukça sahib, mafevklerıni zekası, faai.i
tın vererek iğfal etmek yolunda idi! yeti ve teşebbüslerindeki sür'atle kendi-

- Bıraktığım noktaya g('liyorum: E- r•c hürmet ittirmiş, rütbesi küçük fakat 
vt•, Halebden İstanbula gitmek için •r~n roevk ı büyük vaziyette idi. Ben ise mek
üo:rcti verecek param olmadığının farkı!l- tcbden yüzbaşı çıkar çıkmaz evvel! ha
da dt!ğilmışım. Yalnız beş on atım ve kıs- pis ve tevkif, sonra nefyedilmı~ acemi; 
rağım vardı; zamanla edmilmiş, yctı~i.~- yahud eskilerin tabirine ı:öre cçömez~ 
rilmış cins atlar ve lwraklıırdı. Salibi ça- b;r gençtim. Hakkımda bu sıfatlan bi
fırdım, ve: pcrva kullanan tecrübedidelere çok te-

- Bu atlardan birkaçını satın da ls- sadüf ctmişimdir. Ben kendimle di~er 
tan bulc. gıdcbilelim, dedim. ta!"afın vaziy~tini dü§iindüğüm zaman, ne 

Bu alım satım neticesim bekliyerei\, yıılan söyliyeyim, bu arkada§lara acımak
Halebde bir aile nezdinde misafir bulı:- tan nefsimi menedemezdim. Takdir e:iı
nuyordum. Fakat benim en güzel atları- yordum, ki bu zevat bizim nazarlarımıza 
ır.ı pazarda satın alan bir tek adam çıl~- açılmış ufuklar üzerinde, yeni tulıilcn 
mamıştır. Hayret ettim, halbuki hayrete· haber veren alfunetleri görme"ıt istidadın
ı:t>beb yoktu, zabitlerirnızin mali kuvvet- da değil idiler. Bir aralık bu zaruri ve 
ler .ne güvenilemezdi, Haleb:n zenginlerı tabii tahavvüllere nazan dikkatlerınİ 
at:'\ ve kısrağa çok meraklı iseler de, sc- ce.betmck hatırımdan geçroedi deği!, hat
ft>rberlik ve harb içind'.: olduğumuzdan, t:. buna teşebbüs te ettim; fakat anladım 
bunların ellerinde bulunan hay\·anlan kı onların içinde bulundukları alem ba§
ordu alacaktı. ı~a. bizim içine girrnek üzere olduğumuz 

Bizim yE'gfıne servetinuz olan ntlardan ftit>m büsbütün başkadır. Eski alemin ~a
drı ünııdimizi kestik. hablarını, yeni alemin güneşlerine yak

"Vatan ml, eviadlar ml?, laştırmak güçtür. Herkes parlamak, par
Iatmak ve parlaklı~ını göstermek heve-

Fakat takib etti~imiı dava ve göstcr
di~imiz mukavemet bu kadar sıfırülyt!d 

olJu~umuzu belki zan':lettirmezdi. Bunu 
ne için söylüyorum, bilir misiniz, bir gün 
ayni Haleb ,şehrinde çok büyüK tanınmış 
bir kumandanin hasbıhal ediyordum. Be-
nırn bütün fikirlerime i§tira~ cttı: 

- Ne yapmak lfızundır, dedı. 
- Hiçbir şey yapamazsanıl, hiç olmaz-

sa istifa edıniz, dedim. 
Muhatabım göz yaşlarilc teyid ettıği 

tn:ir ve hissi iştirakinden sonra, ban<• de· 
di, ki: 

- Yapamam, çünkü kendım ve çok 
sevdiğim evltıdlarım için med:ırı istina
d•m yoktur. 
Hatırladığıma göre §U cevabı vcrdi":"r.: 
- Efendim, mevzuu bahsolan koca b!r 

Türk milletinin hayat ve mematıdır, 

mc;hvolan budur ve buna emin olduAu
ıııızu göz yaşlarınızla izhar ediyorsunuz; 
h~ hayat ve mernat manzarası karşıs.n
cn bususi mülahazat ve endişeler varid 
olmamak Hizırndır. 

O tarihte vaziyeti ve sözii umum üze
rinde müessir olacağına şübhe etmedi
Aım bu zatın harekete gel..mes·ne çok in
tnar ettim. 

Cemal Paşa ile bir 
mülakat 

Atlar ve kısraklarımızın pazarda sab
lDmamış olduğunu söylemiştik; o sırada 
d:·ı·düncü ordunun babrıye nazırı ku
mandanı bana Halebde mülakt oldu. Çok 
§eyler konuştuk; müşterc.ıt çok kararlar 
vermiş olduğumuza zahib oldum. Bu saf
halan hiku:--e etmek uzun olur; bu da ay
rı bir fasıldır. Fakat merhum Cemal Pa
şanın bana ayrıca bir muhabbet ve mer
t.utiyeti oldukunu zikretmek te vazifenı
dır. Ben Cemal Paşayı Ccmai Paşa ol
duktan, yahud Cemal Paşa Mustafa Ke
ır.:ıli kendisile Halcbde konuşan ordu ku
rrandanı Mustafa Kemal olarak bulduk
ton sonra tanışmış değıldık. 

Bu son cümle ile Büyük Gazi ta esiri, 
324 inkılô.bından evvelki Selimik batıra
lanna temas etti. Belki bu uzak hatırata 
avdet ederek, hasbıhali kesrnek nrzusnn
da değildi. Fakat onun bütün hayatından 
bır anı bile kaybctmek gafletindc bulu
r.abiliı mi ıdi)t? Kendilerine Cemal Paşa 
ile SelAnikteki münasebetlerinden b ıt-ı
settirmek, daima biraz karanlıkta kal~ın 
o devre ald kıymetli notlar almak iç;.'l 
filzcl bir fırsattı. Nezaketlerinden ist•fa
de ederek, Haleb meselesine gelrnek üze
re, Selanik hikAyelerinden bir kaçını din
lemek istedik. 

SeiAni~e aid bir habra 
Gazi Pa§a bu yorgupluğa da katlrın(h: 

siı;dedir, kendilerine hak verdım. 

"Büyük adam ve büyü~ 
vatanperver kime 

derler?" 
-Arkadaşlar, Selanikta Hürriyet mey

dcını denilen bir meydan vardır, maruf 
bt-zı yerler bu .meydanı ihata eder: Olim
po.spalas, Kristal, YönyöJ vesaire... Bir 
ge"e Yönyönün mah~er gibi kalabalık. 
biiyük salonunun bir kö~cSind~ ubk, 
merdivenle çıkılır; bir de hususi oda ol
duğunu haber aldım ve oraya çıkt1m. U
!a'k, zarif bir salondu ve ağız aizımı dolu 
idi. Salonda bir masaya yakla§tı~ımı ha
tırladım: bu masada ihtilalci zevat var
mış. Ra kı ve b ira içildiğine dikkat et ttm: 
masayı işgal edenler çok valanperverane 
kcnuşuyorlardL İnkılab yapmaktan, in
kılab yapabilmek için büyük adam ol
maktan bahsolunmakta idi. Herkeste bü
yük adam olmak hevesi vardı. Fakat bü
lÜk olabilmek için insan nasıl ve kımin 
flibi olmalı 1 

İçlerinden biri ba~ırdı: cCemal gibi ol
mak isterim .. ~ Sofrayı i§gal edenlerin 
hepsi: cBravo, dediler, Cemal gibi.., Son
ra hiçbirini yakından tanımadı~ım bu 
o:evat hep birden bana döndüler. Ben 
durgun ve sabit bir nazarla kenditerme 
bclttım. Bu bakışımla tabii b,ı· şey anı:ıt
mak istiyordum. Benim tavrımdaki ve 
durgunluğumdaki manaya dikkat edeL 
y::ıktu. Benim onlardan daha çok, hergün 
ve her gece temas etmekte olduğum Ce
mal Bey hakkındaki noktaı nazarlannı 

teyid etmekliğime muntazır idiler. Ben, 
bilmem neden, bu zevatı tatmin edecek 
bir i§nrette bulunamadım. Fakat içimden 
şu mülfıhaza geçti: 

.Bir adam ki büyÜk olmaktan bahse
ner, benim hoşuma gitmez. Dir adam. ki 
memleketi kurtarmak için evvelA büyük 
ndam olmak lazımdır, der ve bunun için 
lir de nümune intihab eder, onun gibi 
olmayınca memleketin kurtulamıyacağı 
kanaatind'e bulur.ur, bu, adam değildir., 

Bu nıülahazada. bulunurken, sofra nr
kadaslarımı memnun edemedi~inıı b,s
settim. Hiç §fibhe etmem, ki, bana dair 
t.ükümleri menfi olmuştur; ve bu hü
kümlerlni makul bir surette izah edebıl
mck için demiş olsalar gerektir ki: 

c- Bu acemi efendi, galiba kendini o 
kadar büyük görüyor, ki ve bu sebebden 
ıiairei rüyeti o .k .. dar daralını§tır, ki ar
tık bOyililüğü goremez ha1e gelmiştir. 
Eu adam, ar.kada~ımız olamaz.~ 

Bu gece, o sofranın mahmurlu~u etrıı
fıııdn ikl telAkki tebellür etti: Biri müs
t-et, biri rnen!i. B:r telakkiyc göre evveJA . 

·....------------- -~--~~--

Büyük Milli Kahrameını doğuran . 
mukaddes ana 

M erhu.m Cemal PCl§a 

bGyük adam olmak, sonra menlle'Keti 
kurtarmak lazımdır. Di~er telakkıye gö
re büyük adam lô.fla olmaz, evvela mem
leketi kurtarmalı, ondan sonra dahi bU
yfiklük meonuubahs değildır. 
Arkadaşlar size bu hikayeyi bugünkü 

duygumla, bugünkü tecrü bem le söyle
miyorum, c Yönyö:ı. n ün hususi odasın

dA'ki müşahedemin bana ilham ettiği fi
kir. bu idi. 

Cemal Paşanın martalesi 
Bir gün Cemal Bey SelaniK gazetek-... 

nnden birine imzasız b r başnınkale yaz

m:ş; beraber çalı~tığımız dairede!l çıkıp 
tramvaya b:nmiş, Olirnposa gidiyordul:. 
Cemal Beyin elinde o gazete vardı, bana 
uzatıp dedi, ki: 

- Bu başmakaleyi okudunuz mu? 
-Hayır. 

-Oku .. dedi. 
Okudum: c- Nasıl?~ dJye sordu. 
- Alelade bir gazetecinin JelAde bır 

yazısı dedim. 
- Amma yaptın ha, bunu, b n ) d 

Cevab verdim: cAtfedersiniz, bibni- nnne tekliflerde bulunmuş 
yordum, yazmamış olrnanm temenni e- kabul edeceklerdir. 

olduklarını 

derdim.~ 

Ve ilave ettim: 
~cemal Bey, şu ve bu tarzda siz bir ta

kım kuş beyinli kimselere kendinizi be
ğcııdirrnek hevesine d~meyinız, bunu..'1 
hiçbir kıymeti ve ehemmiyetı yoktur. 
Siz içinde bulunduğumuz vazıyeti müta
lea ediniz. Ve evvcla kabul edıniz, ld 
biraz feragat sahibi olmak lazımdır. E
ğer şunun bunun teveccühündcn kuvvet 
alma~a tenezzül edersenv., halinizi bil
mem, fakat atiniz çürük olur. Çiinkü bi
zim henüz hnkikatlc temasa gelmentiş 

vasi muhitlerimiz vardır; bu muhitlerde 
h("nüz acemikarl hayalat Ue meşbu olan
lar çoktur. Büyüklük odur, ki hıç kimse
ye iltifat etmiyeceksin, hıç kımseyi al
datmıyacaksın, memleket ıçın hakiki 
mefk\lrc ne ise onu görecek, o hedefe yü
rüycccksin. Herkes senın aleyhinde bu
lunacaktır. Herkes seni yolundan çevir
rneğe çalışacaktır. İşte sen bunda muka
veınetsUz olacaksın, önüne namütenahi 
manialar yığacaklardır, kendıni büyük 
de~il, küçük, zayıf, vası!asız, hıç telilli 
ederek, kimseden yardım gelmiyece~ine 
kani olarak bu manialan aşacaksın. On
dan sonra sana bu yükse~{ derlerse bunu 
diyenlere .de güleceksin!, 

Cemal Bey sözlerimi sükıinetle dinle
di bana hak verdi. İmzasız makalesini 
tenkid etti~ için hasıl olan tecssürü 
.1ail olmuş göründü. 

Gazi Paşa, Cemal Bey hakkındaki ha
~ıralarına, her zaman içi!ı bir ders olan 
bu cümlelerle fasıla verdi ve Haleb hi
kayesine devam etti: 

- At ve kısraklarıının satılamamı§ ol
duAunu söylemiştim. Halebda Cemal Pa
ıa merhumla birçok cidcU mevzular üze
rinde münakaşadan sonra, fU basit mü
kaleme cereyan etti: 

Bir· at sabş1 hikayesi 
- Cemal Paşa, benim bazı cins at ve 

kısraklarım var. Bunlan satmak ihtiya.
<'1ndayım; talib bulamadım. Siz buranm 
eski bir kumandanısınız, bana bir yol 
gösterir misiniz? 

- At ve kısraklannın evvelA baytar
lnrıma muayene ettireyim. 

- Diyarbakırcia iken Alman ve Avus
turyalılar bu atlarin kısrakların mühlrn 
bir servet oldu~nu söylediler, kıymet
lednde §iibhe etmiyorum, maahaza öyle 
yapınız. 

Cemal Paşa hepsi için ikı bin altın tek
lif etti; kabul ettim ve bu suretle İstan
bula hareket ettik.. 

Bir gün İstanbulda bahriyc müste§a:::ı 
Vasıf Paşadan bir tezkere aldım. Bu tez
kereye raptedilmiş olan cCemal Paşa. 
irnzalı telgrafın muhteviyatı ıu idi: cHay
vanlarınızı beş bin liraya sattım, sizden 
çok ucuz almışım, üç bin lirasını nereye 
göndereyim?, 

Bu telgraf üzerine müste1ar Vasıf Pa
şanın yanına gittim; kendisina dedim, ki: 

c- Bu telgrafın manasını anlıyama
dım; ben paşaya atlanmı, iki bin liraya 
sattım; o beş bin liraya satmıpa üst ta
rafını bana verme~e mecbur de~ildir!~ 
F?.kat ilAve etmeliyim, ki bu istifnaına 
ra~men Cemal Paşa merlıum, üç bin li
rayı Vasıf Paşa delAleti ile bana g~nder
mi~tir. 

Adi entrikac1lar1n 
reddedilen teklifleri 

Bu para yeni teşebbilsatımda benim 
için medar olmuştur; bunu zlkretmeği 

vazife addederim. Çünkü ben mUtareke 
zamanı İstanbulda bulunurken, ve çok 
vlsi te§ebbUslere karar verirken, bana, 
l.>u teşebbüslerimin manasını hissedenler 
tarafmdan çok teklifatta bulunulmuştur; 
hepsıni reddettim. Çünkü bana bu yolda 
teklifat yapanların hi9biri mefkılre sahi
bi adamlar de~illerdi. Tabirim! mazur 
görüıseniz, bu satırları okudukları za
man kendilerinin ima edlldiklerini anlı
yacaklarına şübhe olmıya.'1 o zevat dahi, 
udt entrikacılar olduklannı reddetrneğe 

muvaffak olamazlarsa, bana çok kilsta-

* At ve kısrak parasile lıtanbula geld:k, 
Anam ve kız kardeşim Akaretierde 76 
n.tmarada ikamet ediyorlardı. Ben diğer 
Im ikametgah arıyordum. Çocukluğum· 
danberi bir tabiatim vardır. Oturduğum 
evde ne ana, ne kız kardeş, ne de ah bab 
ile bulunmaktan hoşlanamazdım. Ben 
yalnız ve müstakil bulunmn~ı. çocuklu
ğumdan çıktığım zamandan itibaren dai
ın:ı tercih etmiş ve sürekli olarak öyle 
yaşamışımdır. Tuhaf bir halim .daha var, 
.1e ana- babam çok erken öimü~- ne k:ır· 
de§. ne de en ya*ın aln'nhap•ın kt•nöi zih
nıyet ve telakkilc1 1e gö~·: b&ı'~ §U •;eya 
bu tavsiye ve nasihatte bvlııl'ınasına ta
ltammülüm yoktu. Aile arasında yaşı· 

yanlar pekala bilirler ki sd~dan soldan 
pek saf ve samimi ilitarlardan masun bu 
l..ınamazlar. Bu vaziyet karşısında ık 

t<tızı hareketten birini intihab etmek za
ruridir. Ya itaat, yahud bütün ihtar ve 
r.asihatleri hiçe saymak. Bence ikisi de 
doğru değildir. İtaat nasıl olur, en aşağı 
benimle yirmi, yirmi beş yaş farkı olan 
anarnızın ihtarlarına itaat, maziye ric'at 
(!t.•mek değil midir? isyan etmek, fazile
tineJ hüsnüniyetine, yüksek kadınlığına 
kani oldu~um anaının kalbini, telakkilc
rini altüst etmektir. Bunu da doğru bul-
m am 

"Ana m ve Kardeşim , 
- Maahaza size bu münasebetle ana· 

mın , kız kardeşimin inkı~Ao işlerindq 

bnna inandıklarını ve hizmet etttklcrinJ 
de zikretmeliyim: Biz Scltınikta, tahmiD 
edeceğiniz tarihlerde, zahiri manası na 
olduğunu bilmem, fakat fedakarane k~ 
mitecilik yapıyorduk. Meşrutiyetin HA>. 
nından çok evvel, bir gece biiim evde b~ 
içtima yapmıştık. Bu ev SeHinikh: Mek· 
tebi Sanayi karşısında, pembe boyalı bU.; 
yücek bir cvdir. İşte bu evin bir odnsın· 
da bir takım arkadaşlarla toplnnmıştık: 
Bu arkadaşlardan biri, ki şchid oldu :veya 
vefat etti, kemali hürmetle yAdederllllt 
Kamil Bey isminde bir süvarı zabiti i.Ql, 
şifmanca bir zat ... Çdk paralar toplamış· 

lnrdıJ llralar, meddiyeler ve gümüş ma· 
den! paralar ... Bizim müzakere yaptı~ı· 
ır.ıı: odaya bakan hizmetçi, anama bunu 
haber vermi§. Yukarıda paralar, bahis· 
ler, münakaşalar ve pltınlac var, mnna· 
sında bir takım sözler söylemiş; anaın, 

hasta, ihtiyar, yata~ından kalkmış, bizirn 

bulundu~uz odanın kapısına kadar 
gelmi§ va kısmen ne konuştuklarımızı 

dilllemiş tekrar odasına gitmt~. 
İttihaz olunan mukarrerattan sonra ar· 

kadaşlar beni ter1kettiler, müteakiben, u· 
yumakta olduğunu zanncttiğun anam ya
nıma geldi, bana dedi ki: 

c- ÇocuRum, bir §ey anlamak istiyo· 
rum, sen ve senin arkadaşların yedi ev· 
liya kuvvetindeki padişaha isyan mı edi· 
yorsıınuzh 

Anama ne düşündU~mü, ne yaptıAt· 
mızı söylernek istemiyordum. Fakat bi· 
zim o ak§amki içtimaımtzı gönnüş, "her 
~eye vAkıf olm~ olduktan sonra, artıli 
annemden ve karde~imden hakikati git· 
leme~e lüzum görmedim, bilAkis onları 
t('nvir etme~ tercih ettim. 

-Evet anne, dedim, senin yedi evli)'* 
kuvvetinde farzettiğin adam hiçbir ku'/• 
vete malik de~ldir. Biz burada topla• 
nan insanlar memleketi b.ı z.alimlerdetl 
kurtarmak istiyoruz. Senin akim buna 
ermiyebilir, yahud evladın oldu~mu U' 

r.utarak, gider, cvliyalşra kavuşursun: 
Anam o vakit aklını başına aldı, dedS& 

ki: 
- Evladım, siz acemisiniz, madem, Id 

böyle şeylerle uğraşıyorsunuz, beni yaP"' 
tı~ınız işlerd~n haberdar ediniz ve ~tzli 
şeylerinizi bana veriniz, çok dikkat et" 
rnelisiniz. Muvaffak olmak zordur; rnnll" 
volmak dSba tabi! kaÔul edilmek l{ızıtıl 
gelir. Ne yapayım, yegane erkek evladırtl'" 
sın, senin mahvolmanı istemiyorum, bU 
~k gücüme gidiyor. 

(Devam.ı 8 inci sayfada) 
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stanbulun dünkü manzaras1 

Oolmababçe arayında açılan defted 
mahsusu imzıClıyaD ecoebiler 

Amele, ...,m bduı. bo~cı ç~iu, daire müctilrll, UDivenlteU ce~ıç, ılkmeldeb pvrusu, ya~Q"ama aitayarak onunonünden ceçiyorlardı. 
Bütün lstaD.bul tek bir IDsaD olm uttu. 
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o ve teki er Milli Kahramanın ölümü 
Çiniileri de mateme soktu 
Sovyet, Çin, Hatay ve Arnavud matbuati Büyük 
ÖlünUn bıraktığı boşluğu tebarüz ettiriyorlar 

r···················-·············-··-························· .... ··································-··············· ..................................................... , 
İşte ötekilerden biri: Be§inci Mehmed .•. Onun ölümüne saray bile lakayd 

1 

kalmıştı. Yalnız yaverleri matem alimeti olarak kordonlarını çıkarmışlar, 
birkaç saat sonra içeriye giren bir başka ya ver bağırmıştı: "Nazır Paşa 

Hazretleri emir buyurdular. Kordonlar tekrar tak1lacakf .. 
Hong-Kong 17 (AA.) - Chek.iai Çin 

ajansı teblii ediyor: 
nutmasını bilecek ve adilAne ve insani b!r 
ıulb akdetmek yolunu bulacaktır.]) 

Hatay matbuatı 
\. ........................................................................................... ··········-··-·-··-········-·-················· .. ······---············ .. -· 

-2- ı 
Atatürıdin hastalığı haftalardanberi; 

bütün yurdda endişelerle kar~ılanıyordu. 
Onu kendine can bilen Türk mılleti en 
hafif bir ıztırab çekmesine bile razı de
~ildi. Eğer mümkün olsaydı onun a~y&n 
tarafıru kendilerinin a~nsız ve sağJam 
taraflarile değiştinneye, bu u~da ölü
mü seve seve kabul etmeye hazır on bin
lerce vatandaş bulunmaz mı idi? 

Atntürkün hastalığı sırasında biz\ avu· 
tan bir hıs vardı: Bu da ölmesine bir 
türlü ihtimal vermeyişimizdi. O, ölmek 
üzere bulunan koca Türk milletine can 
vermişti; kendisi nasıl olur da ölnnıc 

yenilirdi? Öyle düşünmekte haklı idik. 
Bugün bile şöyle diyoruz: 

- O, zaferleri, rnedeniyeti ve dehası 
yaradılışla başlıyan büyük Türk mmeti
nin şahıs haline gelmiş olan ruhu idi. 
Şahlandı, harikalar yarattı. Vazifesim bi· 
tirdi. On yedi milyona kendi ml\yasmı 

kattıktan, onu olgun ve pişk.in biT hale 
getirdikten sonra gene eski yerine dön· 
dü; büyük Türk milletinin büyük varh
~a yayıldı. 

Fakat bu tenasüh bizi ne kadar derin
den sarstı: Süt dişli olanlardan süt aakal· 
lılara kadar herkes tıkanır gibi oldu. O 
saatlerde hepimiz yıldırım lesi duyan 
kuzular, şimşek gören piliçler gibi ü~er 
beşer kü:rnelere ayrılıyor; başlıınmızı 

birbirine yaklaştırıyor; ·birbirimize omuz 
veriyor; göz yaşlanının dökyor; bir ço
fumuzu acı bakikate inandıramıyorduk. 

Günlerdenberi koca Türkeli ya.'! tutu
yor. Adı anıldıkça hıçkirıyoruz; hatırla· 
dıkça gözlertıniz yaşarıyor. Sanki biltim 
yurd bir tek cenaze evidir; sanki bUtun 
millet her akşam ayni sofra ba1mda top
lanan bir ailedir. 

Bu millet eskiden de vardı. Fakat o za. 
man bu millete c baş. olduklarını iddia 
eden, bu iddiayı ancak bir cte!adfıf• e 
Jstinad ettiren zavallılara kaç kl1i ııllar
dı? Onlardan tıangisinin ölümünde bu 
derece candan bir üzüntü, bu karlar de
rin bir matem görüldü. 

İşte size lstaıibulda ölen padi~ahlal"'
dan sonuncusunun ölümü ve ölüm gü
nil ... 

* 1918 senesi temmuzunun ikisi: Türl( or-
duları yurdun her çevresinde dövüiiyor. 
Mernlekette yokluk, yoksulluk, öksüzlük 
ve yetbnlik var. Dört senedenberi süren 
Büyük Harbin yıkrnadı~, yobul bıralt
madı~ı yerler padişah sarayı ve Lirkaç 
yüz bendesinin konak veya yahlarıdır. 
Ramazanın on beşldir. İhtiyar ve za

v~llı bir adam olan beşinci Mehmed Adet 
oldu~ üzere Topkapı saraJ1nda hırkai 
aaadet merasimini yapmış, Yıldız sarayı
na dönmüştü. Kendisinde kırıklık duyu
yordu; ateşi de vardı. Hemen yata~a yat
tı. Titreme devarn ediyordu. Sonra hafif
ledi, fakat kırıklık ço~almı§b. 

Ertesi eabah hastalık birdenbire hız. 
landı, bu hal ö~leye kadar sürdü, fakat 
konuşablliyor, dü§Unebiliyordu. Ö~IedE:n 

1onra derin bir dalgınlık Jçinde kaldı: ni· 
hayet akşam yediyi on geçe öldü. 

Bu sırada Yıldı1.a çıkan cadde ve aa
rayın etrafı bomboştu. Hiç kimse, ne 
yurddaflar, ne zabitler, ne talebe, onun 
hastalı~le ve ölOmlle alAkadar nlma
mıştı. Her yerde gene eski llem vardı: 

Sofra başına mümkün olan neş'e He top
lanan aileler, sokaklarda geç kalmıo ve 
çoRunun ellerinde irili ufaklı yiyecek Çl· 

kınları bulunan tektOk adamlar, turada 
burada bir iki polis veya asker, tramvay
lann çanları, arabaların tekerlek gQrül
tilleri, pek seyrek olarall ta otomobil 
kornelerl ... 

Sarayda bfle. yaln1.1 yaverlerfn 1ırma 

kordonları çıkarılmıştı. Aflıyanlar, göz
leri kızaranlar hig yok gibiydi. Sadece 
gidenler ve gelenler daha yava§ hareket 
f'd.iyorlar; başlarını, kederli ıörllnmek 
Için eJ1yorlardı. 

Kapıcılar, harema~alan, uşaklar, ara
bacılar, hattA teşrifat memurlan kendı 
odalarına veya •alonlarına çekilrnitler; 
yurdda§lann o sırada rüyalarmda bile 

Yazan : Kadlrcan Kafh 

Ankara genç lı ği gö:: ya§l a" içinde and 4'erken 

göreınedikleri nefis yemekleri hergünkü Befinci Mehmed işte bunların altında, 
i~tahla gövdeye indiriyorlardı. o sedyede yatıyordu. 

Salonda birkaç nazır toplanmış: Hepf• Buranm küçük bir balkonu vardı; Ha-

Çinde bizzat Çinin büyük bir d'evlct 
adamı gibi takdir edilen Türkiye Reisi -
cümhuru Kemal Atatürkün elim haberi 
vefatı, büyük bir heyecan tevlid etmiş ve 
bütün Çin matbuatı bu acı htldıse hak -
kmda neşriyata başlamıştır. 

Çin gazeteleri, milli Türk kahramanı
nın hayatı ve muazzam eseri hakkında 
çok derin bir sempati ve çok büyük bir 
hayranlık hisleri ile rnütalcalar yürüt • 
mekte, ayni zamanda Büyük Ölünün en 
yakın silAh arkadaşı ve serini idame 

t>decek en liyakatli adam olan namdar 
balefi İsmet lnönünün aitnyişinde bu -
lunmaktact.ır. 

Büyük bir boşluk 

Bitaraf Takung Pao gazete-ii yazıyor: 
cTürkiyenin kahramanı ReisicUmhur 

Atatürkün vakitsiz ziyaı, asil kardeş ve 
dost milleti yüreğinden yaralamıştır. Biz 
Çiniller hepimiz bu materne iştirak edi • 
yoruz, %ira büyük bir milletin bu çok se
vılen Atasının ufulü yalnız Türkiyede 
de~il, ayni zamanda bizim kıt'arnızda ve 
bütün bir dünyada büyük bir boşluk bı
rakınaktadır. Türkiyeden ecnebi müstev
lileri kovan ve müteakiben ufak bir kin 

sinin de yüzlerinde, çok sevdikleri blrlnı lice ve yandan Boğaza bakıyordu. Taba
kaybetmektcn ziyade ölümünün kendi- nı malta ta~larile döşenmişti. İşte o taş-

ı b. k .. l:issi bile beslemeden onlarla aamimt leri üzerinde hiçbir tesir uyandırmadı~ ara ır sacaya , onun ustüne bir kazan 
bir adama karşı en son ldeti yapanların konmuştu. Altındaki odunlar yandıkça dostluk rabıtaları vücude getiren, Odur. 
hisleri okunuyordu. alevler ve dumanlar kazanı yalıyorlardı. Dütün komşu meınleketlerle, hattA Tür-

Cenazenin bulunduğu yerin n· asırları hlyeye karşı kıyam etmiş olan ve Ona Odalarda ve koridorlarda yaverler gö-
kaldırılınıııtı. Malta taşları yer yer ka- knrşı d'üşmanlık hisleri ile rnütehassis bu-rülüyor; elleri tesbihli, kukla tavırlı ma- v 
rarmı•, yahud sararmış, bır' çok yerlerı· a- ltınan milletlerle de dostluk ve itt~!ak mi· beyinciler öteye beriye arasıra emirler os •• 

götürü.yorlardı. Kırmızı fesll, myah fs- i!nmıştı. Bunların üstüne teneşir tahtas! sakları akteden gene Odur. Atatürk, va-
konulmuştu. tanını istiiAya kalkan fütuhınçılann kor-

tnnbulinli, kaloJ kunduralı hadernelcr, İ .. . .. $tunç bir düşmanı ve Türkiye aleyhindeki 
gümüş zarflı fincanlara konmuş olan aa- pek veya sof gomleklı d ort hoca kol- iht' 1 d ,.. 'kl takd. d 

1 . ıras ann an vazge~.ı erı ır e 
de kabvelcrıi gümüş tepsilerle f1ıraya annı aıvamışlardı. Kenardnkı sarı bakır b 1 . b. d t d B .. .. ~ .. un arın en emın ır os u nr. u muca-
buraya götürüyorlardı. gugumler, beyaz kalaylı maşrabalar biz- d 1 . d . ·ı·k 'h . tl e e ve aynı zaman a ıyı ı zı nıye , 

Sadrazam TalAt Paşa, teYhillislAm Mu- mete hazırdı. Nalınla:ını tıkırdatan. ha- ı .. ·kımızm dehAsı mahsusudur. Yeni Tür-
cıa KAzım efendi, harbiye nazın ve ba•- demeler masayı teneşıre do~u çektller; ı.: d h t ft O b km ldu -s .. 

1
.. ~ .:ıuve e er ara a nun ıra ış o -

kurnandan vekili Enver Paşa saraydan sonra 0 unun sarındığı şalı, bürümcük ğı; ebedi eserlerin hayırkar intıbalarına 
çıktılar; otomobillerinin Içinde, iki tara- ve ketenleri, patiskalan açtılar. TP.nf:;iire tesadüf olunmaktadır.» 
fı çınarlı ıssız yoldan geçtiler. Deniz kı- indirdiler. Orada ince yün faniliısını da, 
yısından bir çatanaya bindiler ve Çen- yanlarını ve kollarını keserek çıkardılar. 
gelköyüne gittiler. Ölüyü yıkadılar. Kefene sardılar, selvi 

Veliahd Vahdeddin efendi orada oturu- a~acından yapılmı~ bir tabuta koydular. 
Bu sırada sarayın avlusunda kırmızı 

yordu. Nazıriarı kabul etti: onlarla kısa 
bir görüşme oldu. 

Yıldız sarayının kumlu bahçesinde ye
niden otornr;..):ıil gürültüleri duyuldu. Na
zırlar dönmüşlerdi. 

Biraz sonra yaverlerin bulundukları 

odaya gene kendilerinden birisi girdi. 
Hazır ol vaziyeti alarak askerce selam 
verdi: 

- Nazır pa~a hazretleri emir buyur
nıılar; kordonlar tekrar takı]acakl 

Dedi. 

Gelenin ielimını ayni ,ekilde karşılı
yan ötekiler kapıya baktılar. Orada kır
mızı fesli, istanbulinli ve kaloş kunduralı 
haderneler göründü. Ellerinde sırma kor
nonlar vardı. Onlan yaverlere uzattılar. 

Yaverler kordonları aldılar; gö~üsle

r!.ne taktilar. 

Hallerinde, herhangi bir emri insi~akf 
bir hareketle yapmaktan başka biçbir 
fE'vkalAdelik yoktu. 

Matem bitmişti. 

* 

elbiseli beyaz sorguçlu hassa askerleri 
dizilınişlerdi. Nazırlar ve şehzadE'ler de 
gelmişlerdi. 

Yeni padifah altıncı Mehmed feıt rengi 
kumaş döşen~ olan geniş tahtın bir ta
rafına oturmuştu. O buraya gelırken sa
ray bademeleri ısınarlama bir sesle: 

- Maşallah, §evketinle bin yaşa! 
Diye ba~rmışlar, alkışlamışlardı. 

Şehzadeler el sıkıyorlar, vezirlP.r, na-
zırlar, mebuslar ve Ayan azaları saçak 
öpüyorlardı. 

M~ka hiç durmadan çalıyordu. 
Merasim bittiği zaman selam ha,·ası 

tekrar edildi. Orada bulunaniann hepsi 
birden: 

- Padişahırn çok ya~a! 
Diye bağırdılar. 

Saray hademeleri alkışladılar .• 
Beşinci Mehrnedin tabutu o sırada mu

ııalla taşına konmuştu. 

Altıncı Mehrned ona doğru yürüdü, 
di~erlcri de öyle yaptılar. İhtiyar bir bo
ca aordu: 

- Bu ma~furu nasıl bilirsiniz? 

İsmet İnönü 

Kendisinin halefi ve uzun seneler ıilAh 
arkadaşı ve samimi mesai y0ldaşı olan 
Reisicümhur İsmet İnönü de daha tim -
diden Türk milletinin cVatanın ikinci A· 
t:ısu diye yAdetmekte oldu~u büyük bir 
devlet adamıdır. Yeni Reisicürnhurunun 
gerek Türkiyedeki, gerek diinyanın her 
brafındaki şahsi prensipleri müteveffa 
Büyük Şefin bırakmış oldu~u muazzam 
PH•rlerin idame edilece~inin en kuvvetlı 
zamanıdır. Bu kayıp, Türk miUeti için ol
du~u kadar İsmet İnönünü iÖhretşiar 
selefi kadar takdir eden ırkda~ı Çin kar
~eşleri için de bir tesellidir. 

Bu Büyük Ölüden ve Onun modern 
Türkiyedeki muazzam eseriııden bahse
derken hatırımıza derhal büyük lideri -
miz başkumandan Mnreşal Şan-Kay

Sekin siması geliyor. Çünkü Mareşal, A
tatürkün vaziyetinde bulunmakta ve ay
ni ideal peşinden koşmaktadır; vatanını 
et>nebi istilAsından kurtarmak ve asrt bir 
devlet kurmak. Bu iki Büyük Şef, birbir
lerini rnüteaklben takdir ve Jahst to -
to~afiler teati ederlerdi. DAhi Mare~all
miz, tabii tıpkı Büyük Atatürk gibi fev
k:ılade hasletlere maliktir. B:.ı hasletler, 
bizim nihat zateri elde edecelimirln en 
kuvvetli zamanıdır. 

Antakya 17 (A.A.) - Hatay gazeteleri 
bütün sütunlarını Büyük acıya tahsis et• 
mektedir. Yeni Gün gazetsınd<! Selim 
Ç<:'lenk cGüneş battı, fakat eliedi ışıltı yo• 
lu:nuzu ayd'ınlatıyor. başlıklı yazısında 
clyor ki: cEn Büyük, Türk sensiz kaldıK, 
Fakat, ülkünün başında bize emanet et "' 
tiğin kıymetli vedianın en sadık bekçisi 
ve nöbctçisi olarak bckliyeccğiz. Ulu şcı 
müsterih uyu. Sana verdiğimiz sözü ye .. 
rine getirecek, namus borcumuzu ödiye-ı 
ccğiz. 

Ayni gazetede Bekir Sıtkt Kunt tee5"' 
P:irümüz ve tesellimiz bnşlık1ı yazısında 
§unları yazıyor: 

cAtatürkün ölümüne biz ağlıyoruz, acı 
w matemirnizi, bizi takib edecek nesil" 
le:- ebediyete kadar tutacakl;udır. Bu DU .. 
yük Ölü karşısında ne kadar göz yaşları 
dökülse, ne kadar ağlansa, ne kadar ma " 
tem tutulsa azdır. O, insanlı~ın fevkmde 
bir varlıktı. Beşert acı ve teessürlerle O• 
na matem tutmak yeter mi . Bütün ta .. 
biat dile gelse, deryalar cuşu buruş ey• 
JesE', yıldırımlar birbirini kavalasa yeri• 
dir. En büyük tesellimiz şudur. AtatürlC 
Aramızdan ayrıldı. Fakat, ölmez eseri çe-ı 
lik kalelerden daha sağlam olarak dim "' 
dik ayakta duruyor.:. 

Gene en büyük tesellimiz §Udur: Türıi 
milletinin başına Atatürkün en yakın :ıs• 

kerlik ve siyaset arkadaşı çelik iradeli 
kahraman İsmet İnönü geldi. AtatLırkten 
sor.ra İsmet İnönünün, Türk milleti için 
en büyük talib eseri ve Onun iş başına 
gelmesi kazançların en yükseğidir. 

Besim Tecer de gene Yeni Günde ne'• 
rettiği bir yazıda diyor ki: Türkün Bil " 
yük Atası, kurtarıcısı araını ~Jan cekildl. 
O, ışıldıyan nur söndü. Elimızde Onun çı• 
rağından yaptığımız meşaleler kaldı. Ar· 
tık rehberimiz de o rneşalelerdir.lll 

Sovyet matbuatı 
Moskova 17 (A.A.) - Tas ajansı ba .. 

diriyor: 
Journal de Moscou, cTürkiye matenı 

içinde:. başlığı altında Türkiye Reisi ~ 
ci.imhuru Kemal Atatürkün ölümüne tah• 
sis etmiş olduğu bir makalede §Öyle di ıl 
yor: 

eKernal Atatürkün TürkiyedE' fevkalA"' 
de bir prestiji, halk arasında müstesna 
bir rnergubiyeti vardı. Atatürkün ölü " 
mü. Türkiyede büyük halk kütlelerini ve 
memleketlerinin istiklal ve hürriyed 
kendileri için pek aziz olan kimseleri dE!4 
rin bir 'kedere garketmiştir. Müstakil Tllı! 
kiyenin dostları, Sovyet efldirı umumi "' 
yC'si ve diğer memleketlerdeki teliikıd 
taraftan bütün mehafil, Türk milletinin 
matemine samirnt surette iştirak etmekte
dir.:. 

İsmet İnönü 

Beşinci Mehmedln 6lüsü sessizce ve 
beş on saraylının nezareti altında TClpka
pı sarayının bırkal saadet dairesine gö
.- "1 n..tı; 

Adet oldulu taere hep birden cevab 
verildi: 

Reisicümhurluk makamında Atatürk6 

h:ılef olan zat Onun en yakın si15.h ar " 
kadaşı olan İsmet İnönü, İstikHil harbinde 
A tatürkün yanıbaşında harbctmiş, hemell 
hemen 14 sene Cümhuriyet hükumetinin 
Başvekilliğinde bulunmuş, bu rnakaında 
Türkiyenin iktısadi bakımdan ıslah ve 
Jmarı ve harici ve dahili vaziyetın tarsini 
i~in büyük bir enerji göstermiş_,tir. SoV ıl 
yet efkArı umumiyesi, 1932 senesinde 
Sovyet Rusyaya yapmış olduğu seyahad 

Bütün cebhelerde asker! harek!tm biz- ve hükfunetin başında bulunduğu müd "' 
detçe hararetli bir rnüdafii olmuş oıduııı 

zat idare etmekte olan sevgıli ılılUt kah- cihan aulbü ve Sovyet. Türk dostluğu ıe
ramanunızın da ruh büyüklü~ ve Iyilik 

• uru mu,:l·~· 
Sarayın birinci, i1tinci avluları ı8aızdı. 

Daha içeri taraflardaki bütün koridor
br da boştu. Ancak Hırkai Saadet dAlre-

sinin san kapısına yaklaşıldıfı zaman 
buralarda inaanların da bulunduklan 
anlaşılıyordu. 

Redtneotıu saray adamlan, harcma~a
lan ve istanbulinli hademeler ... Bunla
rın sayıları da bir düzüneyi ya buluycır, 
yahud bulmuyordu. HergfinkU l§lerini 
yaparken nasıl !dilerse bugün de ondan 
farklı detıllerdi. 

Hacet penceresinin altın yaldızlı par
rnaklı!Jnm önüge ıelenler içeride fJd ke
revet gOrüyorlardı. Onlann üstüne tah
tadan kollu ve yüksek ayaklı bir sedye 
konulmuştu. Sedyenln ftstünü minder 
gibi dtızdü. İki taraftan koyu renkli fal
lar ve bürümcük.ler sarkıyordu. 

-İyi bilim . 

Dua edildi ve tabut kapıya do#nJ gö
türüldü. ŞeyhülislAm cenaze namazın1 

kıldırdıktan ıonra yeni padtşab onu orta 
kapıya kadar uturladı. Birkaç yüz ldti· 
nin önünde, pencerelerden ve dilkkAnla. 
nn kapılarından bakan solgun yüzl'l hal
kın kayıd8ıZ bakışlan arasında, Hallcin 
ucuna doAru, ifri bOirll aokaklardıa kay
boldu. 

* Atatnrk için yapılan merasim progra-
mını ve gerek !çeriden, gerek dıtarıdan 
iştirak edecek olanlan okurken 108anın 
başı dönüyor. Öyle bir adama bu ltıadarı 
bile azdır. Faltat 1uruı muhakkaktır ld 
dünyanın en büyük devletlerin!, en bü
yük ordulannın en mümtaz kıt'alarını 

1 

irnparatorlu~ can düşman]annı, da~ 
ıfbi dritnotlan ona aon ihtiram vazife~i-

hisleri vardır. MilU topraklanrrd'Z, bir hinde parlamentoda söylemış olduğu n~ 
k('re Japon müstevlilerin elinden kur _ tukları dalayısile İsmet İnöni.inü pelt i 

t:ınır. Bütün bunlar, Kemal Atatürkilll 
brıldıktan sonra O da her türlü kinl u - · 
=======::=:~===::::ıı::::==-=-======= bUtün muhtemel düşmanıara karşı Tü~ 
ni yapmak üzere koşturan böyle bir dt'ha 
bir daha gelmemit ve ıelmiyecektir. 

O, ezel ve ebed arasında bir tantdlr ve 
bir tane olarak kalacaktır. O bir tabika
dır ki uzaklaştıkça daha heybetli, daha 
muhteşem ıörünecektir. 

O, yalnız "lürk milletinin defil, dünkü 
d~lanmızın bile dostluklarını ka
zandıfı gıbi kalbleiint de kazanmıJ bu
lunuyor. 

Tekrar ediyoruz: Ne mutlu l'tırk mfl
letine ld bu en bUyük adamın kendı anı
sından çıkı:nası ıtbi eptz bir 1aadete er
m.i§tir. 

kiyenin müdafaası eserinin emin eııert 
k>vdi edilmiş oldu~nu göstermektedir·'· 

Arnavud gazetelerinin neşriyatı 

Tiran 17 (A.A.) - Alba ajansı teblil 84 

diyor: 
Gazeta Ekorces, ilk sayfasında AtatUt• 

kün bir fotoğrafisinf, ikinci sayfasında di 
Yeni Türkiyenin dahi, hai.askAr ve ı.sıa 

1
; 

batçısının hayat ve eserine tahsis edilJJl 
mühim bir ·makale neşretm'ştir. 

Bu gazete diyor ki: ali 
•Blr noktadan Kemal Atatürk, ane 

P.uayanın Büyük Petrosu ile mukayese r 
dilebilir• 
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6 Saytıı. 

Herrün 
-····-

Yahudiligin 
F efaket haftası 
~ Yazan: Muhittin Birren 

f?:!! eçen hafta, Yalıwülik Alemi 
~ için bir felaket haftası oldu. 

KJzgın kafalı bir Yahudi geneının Paris 
Alman sefarethanesinde bir memuru öl
dürmesi üzerine Almanyada bütün l"a· 
hudfler aleyhine bir felaket fırtınası 
koptu ve Yahudilerin evler.ınc, maAaza
Jarına hücwn ederek her §eyin altını Ül

tüne getiren halk kütlelerınden sonra 
hülı"tlmet, bu millet aleyhine fevkalAde 
~iddetli tedbirjer alarak açılmış yaranın 
üstüne tuz ve biber ve hatta daha birçok 
yakıcı şeyler ekti. Yahudiler insan dc~il 
mı ? Onlara kal'§ı bu derece §iddet reva 
mıdır? Dünyanın birçok yert•n·inde, bıl

hassa demokrasi memlcketlerind~ ve 
Angio-Sakson muhitlcrinde kendi kendi-

SON P08TA 

Resimli Makale ı = Gönüllü esir --

;ıırine bu suali soran iyi kalb:i birçok in- Fena bir muh!tte yaıamıya katlan.mıt, sevmedt~ bir ilC nüz zaman, lik!yetlttrini dinleditinb zaman imanları kendi 
sanlar, ayni zamanda cevab veriyorlar yapışmıf, kadere boY\OD elmif ldrnseler vardır, vaziyctıerl- arzularına ra~en batlıyabilecek hiçbir kuvvetin mevcud 
ve diyorlar kt: cAlmanların yaptık!arı nin fenalıtım da bilirler, bildikleri halde dayamp dururlar, c1madığını dütünunUz. Bağlı insanların yüzde doksan doku-
tey vahşettir. İnsanın insana bu derece- 1ebebin! sorduğunuz zaman: zu kendi I·endisini ballaımştır, itiyadının, korkusunun, te-
ye kadar zulüm etmesi caız olıımaz.:. Fa- - Hayat beni ba!ladı, cevabını verirler. Bu gibi adamla- reddüdünün esiri olmu§tur. Bqkuını itham ve muahaze et-
k..ıt, insanlarm birbirietine yaptıkıarı, rın kendi kendilerini ibıaa çalıştıklarma emin olunuz. mrye hakkı yoktur, rlra insanın bulduAı-ı alc.bet lAyık oldu-
yapmıya muktedir olduklar: fenal:k ve Talihe, kadere, vanyete boyun eğm.iş insanları gördüğü- ~u akıb~tl'r. 
z:u!üm, galiba tabiatin veya cemiyetin ===============~===~=~==~====================== 

;:~?Z:€~~;:~f~;::::~ 
Bunlar insan deAiller midir ki İngilız hü
k~eti yakaladığım öldürucU adalara, 
üscra karargtıhlanna sevkediyor ve hl'r 
uğradığı Arab köyünde evl~rı bomba
l.1rla berhava edip insanları aç ve çıplak 
~öJJere atıyor? Vataniarına Yahudı gel
mE'sini istemiyen Arab k3ylerıni ve Arab 
mahallelerini devlet elil~ kökünden yık
mak insanlığa uygunda _.ı\lrnanyayı peri
f3n eden Yahudilere cez!l vermek. onları 
Allnanlığın haklarından matu'um etmek 
ml insanlığa muhalütir?, 

Bir Amerikalının 
Bulduğu 

Garib bir IJlet 

Bu münakaşanın için.ien çıkan haki
ht şudur ki Adem oğullan, b\cbirlni ta~
r il'.i hak olarak tanıyan yegane canlı 

mahl(ıktur. Bunun üst tarafı edebiyat 
oJur. Bu edebiyat arasında C'!reyan eden 
hAdiselere gelince bunlar Yabudılik için 
c:ok feci bir istikamet almışt• r. Almanya
da bu hadiseler cereyan ederken, İtalya
da da bu nevi hAdiselere doğru giden ha
l"eket devam ediyor. Çekoslovakyada Ya
hudilere kal'§l geniş bir har~ket hazırıa- j 
nıyor ve galiba bugünlerde Macaristan Öpücükten 6pilcllfe farlıt vardır. A • 

h:ilillmeti de Yahudi aleyhtarı tedbirlere merikaimm biri yeni bir öpücük ölçen 
yeni bir kuvvet vercek. Dığer tarafları 1 Alet keş:fetm.iştir. Bu Alet sayesinda, çift
s-ıymıya lüzum görmüyorum. )erin öpü§lerinin samimt, veya baştan 

Bu suretle, Yahudiler, tedrıcen birçok savma olup olmadıtını tesbit edebilmek
mE.'mlekctlerde milli ha:ıtların harici bir · . . 

1 cemaat haline gelecek görünüyor, Bun- te ımıt 
dan yüz sene evveline gel!ncıye kadar 
her tarafta mevcud olan ağır vaziyet, 
yüz senelik nisbl ve tedrici hö.irriyetten 
ronra, Yahudilik üzerine t"!kra: çöke
u :ktir. 

* Avrupada bu işler böyle giderken Fi-
listinde de vaziyet fenalaştı. İngiltere 
hükQmeti Filistinin taksimi projesinden 
vazgeçti. Henüz ne yapmak istediğini 

lı:a!'i olarak söylemiyor, düşünn:e ve ma
revra yayını muhafaza ediyor. Fakat, 
Filistin Yahudileri ve bunların arkaların
da bulunan siyonist teşkilatı, bu balom • 
dan da kan ağlıyorlar. Dünyanın birçok 
yerınden kavulan ve birçok yerlerine de 
i!tica hakkından mahrum bırakılan Ya
h..ıdil~r için §bndiki halde göze görünür 
yegAne melce Filistin idı. Bugün bu ü
mid de suya düŞ11lüştür. 

Vaziyetin vehametini ıyi anlamak içln 
~ misale dikkat etmek kfifid!r. Alman
Y~H!aki halk taarruzlanndan perl§an olup 
Fr&nsa hududuna iltica etmiş olan 40 ka
rlar Yahudiyi Fransa hükumeti de hudu

-------------------------------
On yaşında bir boks 

harikası 

Suseks'de on yaşmda bir İngiliz ço
cuğu, dünyanın bir cbok.c; harikası• ad-

dedilnıektedir. Filvaki daha beş hafta 
evvel boksa bqlıyan bu çocuk, son 

gü!lle.rdc yaptı~ turnede bütün rakib
Ierini dövınüştür. 

Harika bo'ksör, bundan iki sene ev

vel, bir duvardan düşerek amudu fı ~ 

karlsini kırmış, bir yıl hastanede te • 

dnvi edilmesin~ rağmen, hall fenalaş ~ 

mış, hattA öleceğinden bile korkul -
muştur. Acele bir ameliyata ihtiyaç g(). 

rülünce, çocukcağızı saatlerce azab ve 

işkence ile kıvrandırarak, amudu tıka

risinde ga~ tehlikeli bir ameliyat ya· 
pılmıştır. 

Bu suretle kefeni yırtan harika bok· 
sar iyileşir iyileşmez boksa başlamış • 

tır. 

r ................................. ~···· ................ , 
Hergun bir f1kra ~ 

i 
Bütün bunlara rağmen 
ArkadCl§!anmızdan birinin bir hu -

IU8t otomobili var. Geçende bir dostu 
arkada§ımızın otomobUin~ı binmifti: 

- Aman çok dikkat et, dedi, gaJiet: 
uavCl§ yiirü.yecehin. 

-Peki! 
- Sokak bCl§lannda muhakkak kor-

mı çal/ 
-Peki! 
- Sakın ha, iki tramVa1J arasından 

geçmiye filan teşebbü.ı etmiyeıin. 
Arkadaşımız kızm.ı.p: 

- Bütün bunlara f'ağmen, dedi, ge-: 
ne bir kaza olacak olurıa, hangi haı - ~ 
taneye nakledilmeni i.rterıin .. onu da ~ 
ıöylemeyi unutma! ~ 

'----... ·····················-············--"" 
Nobel edebiyat 
Mükafatını Amerikalı 
Bir kadın kazandı 
Meşhur (İyi top· 

rak) romanının 

muharriri Pearl 
Buck'a, Nobel ede
biyat mükafatı ve. 
rilmiştir. Bu mü
kafat 8 bin İngila 
lirastdır. 

Mis Buck, bir 
Amerikalıdır. Se. 
nelerce Çinde ho. 
calık etmiştir. 

İyi toprak İstan· 
bul sinemalarmda 
cSarı esirler, ismi 
altında gösteri!· 
mi§tir. 

Çekoslovakyada Slovak 
askerlerinin kıyamı 

Zenci boksiJr 
Coe Louis 
Boks mualllmi 

Kara Bomba» ltkabı Ue maruf zenci 
... Jksör Joe Loui!, ayni zamlUlda müdhi~ 
biı sinenıa meraklısıdır. Bir filmde, Ro
bert Taylor lle Wallace Beery boks et -
mektedlr. Boks oyununun, hllkikl oyuna 
benzemesini temin için Co Lu~ iki ak -
törün vuruşmalarına nezaret etmif, ha -
tıılarını göstermiştir. Resmimizde bok -
sör le aktörü görüyorıunuz. 

Greta Garboyu çalıştıgı 
stüdyo kapıcısı tanımamış! 

Bütün dünyanın tamdığı Greta 
Garboyu, ne tuhaftır, çalıştı~ ıtüdyo
nun kapıcısı tanrma.ID.lf ve artıst Avru
pada yaptığı seyahatten dönüp de ça • 
lıştığı stüdyoya gelince, kapıcı artisti 
önltmıiş, aralannda şöyle bir mük.Ale ~ 
mc geçmiştir. 

- Hey bana bak hemşire, nereye 
böyle 

- Beni tanımadın mı? .. Greta Gar -
boyu m. 

- N e demezsin, sen Greta Garbo i -
sen, ben de Mey Vest'tim!. Hadi ba • 
k ı . b ı . :um, ger. as .. 

. . Greta hayretten alı al moru mor et· 
Çek ordusunda bır kiyam olmuş, Slo - fın b kım d k ..u~d 
k k · d b' k ç k "b ra a a p urur en •m' yo me • va as erıerın en ır ısmı e su ay - 1 d biri _,_ ı ...... t. 

, öıd- - 1 d' p h"k .. \ . b · mur arın an ÇlA&ge""'"i ve mese -
.nnm urmuş er ır. rag -..ı umetı u 1 k d·ı·x.ı-d h lledilm' tir 
f _ b . ı· B 1 b b e en ı ııı;u• en a ış . 
syanı ort as etmış ır. unun a era er, =========-======== 

Dohemya ile Slovakya arasında bır uçu- :.sy<mcılar yakalanmı~ ve Slovakyada ku
rum açıldı~ ileri sürülmektedir. Bütün rulan bir divanı harbe aevkedilmiJlerdir. 

duna kabul etmemiş, onlara biraz yiye- ~;:::::::;::;;;:::;::::;;::::;;=======::;;;;;;;:;:;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;:;;:;:;;;;:::;;::;;===:=:::;;:::;;;;:;:;;;::::;;;;:;:;;;::::;;;;:;:;;:;:;;;;;;;;;;;;;;:;::::;:::;=;""' 

cek ve içecek verdikten sonra tekrar bu- 1 S T E R 1 N A N, J S T E R 1 N A N M A 1 
dudun öbür tarafına atmıştır. Demek o-
byor ki Yahudileri, gıuet sütunlanndn 
bııraretle müdafaa eden Fracsızlar bile 

cınlara artık kendi hududla:!ru kapamış
hırdır. 

Yahudilerin ka'bahatıarı nedir? Bu 
mt'sele üzerinde münakaşa uzun sürer. 
Hıtler Almanyasına göre Yahudili~in 
en büyük cfirmü, bilhassa Harbden son
ra Almanyayı zelil düşüren siyasetin 
Y:1hudilE>r tarafından idare edilmiş olma· 
md ır. c Yahudiler, İngiliz ve Fransız Ya-
1-udilerile uyuşarak, Almanyaya hAkim 
clmak ve para kazanmnk istediler. Bı:
nun için sosyal demokrasiyi icarl ettıler. 

<Devamı 7 ı nci sayjada) 

Bir hariciye memuru anlattı: 
c- Be§ yıl evvel Avrupa sefaretlerimizden blrmb kAtib

liğine tayin edilmi§tim. Karımı da liarak gittim, oteide otu
rsc.tk değildik, dÖ§E'll bir daire tutmaktan da i~endik. Kü
çücük bir apa!"tıman tuttuk, tabii hiç eşyamız yoktu fakai 
arkadqlar bir ~kıl ölfrettiler. Her cins eşya satan bit" ma~a
uıya gittim, 6partımEru istediAim şekilde döşemeyı üzerleri
ne aldılar ve kısa bir müddet içinde .salon tablolarından mut
fak süngerine \•anncıya kadar hiçbir şey ihmal etmıyerek 
dö~diler, sonunda da bana bir fatura yolladılar yekQna 
baktım, hiç te pahalı bulmadım, esasen bu mikdan ikı sene
de taksitle ödiyccett;m, bana kat'iyyen güç gelmedi, Halbu-

ISTER (NAN, 

• 

ki bu defa dört aenl'Jik. dı~ memurlyetini bitirip, dört atmelik 
Iç memuriyeti yııpmak üzere memleketine gelince Avrupa
da yaptığı burada yapmanın mümkün olup olmadıt.nı araş
tırdım ve gördüm ki yoktur ve kanaat getirdim ki böyle bir 
:rnGessese memlekPt i~in büyük bir lhtiyaçtır. Fakat mese]P 
bundan ibaret te dL'~!l Bu müşahedeyi yaptıktan sonra An
karaya g!diyordum. 

Tren Erenköy .tavı..lisinden geçerken tahtaları kararını~, 
tski, ahşab bir evin duvarında tenckeden yapılmış ve rengi 
z&man]a .solmu~ bir kınnızı horoz resmi gördüm ve hatırla
dım ki 25 yıl evvel İstanbulda böyle bir müessese vardı, tim
di yoktur., 

ISTER INANMAl 
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Sözün Kısası 
-····-

Iki teklif 

E. Talu 

A tamızın ebC>di • . ybubeti Jle 
kanayan yürek sahi:blerl onUJl 

yQ<.oe hatırasım tevkir için ntt yapacakla" 
1 rmı bilemiyorlar. O, o kadar büyük, yü· 
eelerden yüce idi ki yapılan her ıey, bt
pimize u görünüyor .. 

Haklıyız. Tarih, dünya kurulalıdanhfoO 
rJ bu azamette bir matem, beşeriyet b\1 
derinlik«ı, bir acı görmemiş, tatmamışttl'• 
On 1ekiz yılda miltemadiyen mu~· .. p}et 

yııratan bu adamın, ebediyete- açılan bit 
kepıdan farksız olan kabrıne, elimizden 
gelse, her birimiz, bağrımızdan kalblB" 
rim.izi söküp koymak isterız. Zaten, çar
pan her Türk kalbi onun de~il mi idı 

LAkin, bunu yapamamak imk.B.nsızlııs 
cnünde bazı vatandaşlar bir Iki tekiifte 
bulunmuşlar: 

Bunlardan bir tanesi, Atamız.ı örtccel' 
toprağa İ3tanbulun da topra~mdnn bit 
mikdarın katılması, diAeri de mübare~ 
türbesinin üzerinde veyahud ki önünde 
alevi ilelebed canlandınlacak söndürül" 
mlyecek ol~ bir meş'alenin ikad edilınC" 
si hakkındadır. 

Bu tekli.flerin her ikisi de güzeldir• 
isabetli dir .. 

Atatürkün mucizesinden en çok istifa" 
de eden, ona karşı en büyük minneti dtl" 
yan İstanbul ve İzmir şehirleridir. MütB" 

rekenin ve işgalin hem kapkara hem de 
lupkızıl safahatını hatırlıyanlar bunu çoM 
iyi takdir ederler. 
Vatanın her bucatı, gerçi, Yüce KurUl" 

rıcının seyanen lQtfunun görmüş, nuril• 
nurlanmlJ, hlmmeti.le kalkmmış, ihY8 

olmuş, fakat Türk vatanın o iki şehri, 
bambaşka bir talibin zebunu ve makhl.l .. 
ru iken, Atatürkün kılıcile, azınile kurtı.J .. 
lup ebediyen Türklük camiasını iltihalC 
eylemiştir. Onun Içindir ki bu iki belde"" 
nin, Büyük Atamızın mirkadı müncvve .. 
rine birer avuç toprak arma~an etmelerl 
manaca çok yüksek ve yerinde olur. 

Atanın ayak ucunda, hiçbir vakit söll" 
miyecek bir meş'ale tutuştur.aıak fikriJJ' 
gelince, Türk varlığının,. kuriarıcısı, ya .. 
pıcısı ve yükselticisine karşı ıçınde yanıP 
tutuşan &§k ve imanm ebedlyetini teJXl" 
sil edecek olan bu alev, müstakbel abıdeı' 
nin önünden huşu ile gelip geçecek ne.o 
s!llere vazifelerini hatırlatacaktır. 

Vakıt bu alev her Türkün benli~ind• 
çoktan parlamış, ve babadan evl.ida iJltY 
kal ederek, hiçbir zaman sönmlyec~tit-

Fakat, farzı muhal olarak, günün blo' 
rinde imanında en ufak bir zAf, gönlnı;; 
deki alevde azıcık bir hafifleme ala1116 

hissedecek olanların, gidip te, Büyük ,. .. 
damm manevi huzurunda yeniden }c\1.,

vet bulması için bu &embol muhakkak ~ 
lAzımdır. 

Atatürk bizim kalblerimm, ıuururıııs .. 
zu, dima~ımızı nurlandırmıştı.. biz de tr 

__ .... __ ._. .......... -·····--· __ . ___ .., 
• 
General lbrahim Beken 

Boyabadda 
Boyahad (Hususi) -:- Tümgeneı; 

İbrahim Beken herayı teftiş Boya~ l 
gclmi§ ve orman koruma erlerini , 
tiş ederek Kastamonuya avdet euııif 1 
tir. ..,J. . ......................................... ___.. ...... . 

TAKVIM 

IKINCITEŞRIN 
Rumi NDe 

1364 -2 aci TetrfD 

6 

18 
Reaml ~De 

1938 

CUMA 
GÜNEŞ 

S, O. Ramazan 
6 49 
ı 69 

. OQ-Io 

S. D. 
E. ll ô9 
z. 7 09 

25 
lkiudi 

s. o. 
14 33 
9 44 

Aqam 

,:,. o. 
16 48 
l:.l 



Büyük Ölü için Hatay Millet Meclisinde 
müessir tezahürat yapJidı 

Devlet Reisinin hitabesi 
''Onun Büyük Ruhu daima bize meşale olacakhr. 

O bizim ülkü m üz, iman kaynağımizdır, 

Antakya 17 - Hatay Mıllet 1\tcd=sı -
~b toplantısında Atatürkün ölunıü do-
YısUe müessir tezahürat yapılmıştır. 

C"-e~ açıldıktım sonra riyaset rnevkine 
eelen devlet reisi ekselans Tay!ur Sök -
l}ı~ll, bir nutuk söylemiştir. D~vlet Reisi 
Atatürkün ölümü ile Türk milletinin ve 
l'?ıcdeniyet aleminin maruz kaHığı büyük 
~:;u. karşısında duyduğumu7. elem ve 
t~rün hududsuz olduğunu s0ylemış ve 
S{;lJ.erine şu surette devam etmiştir: cBü
t~SSürü, ancak ve ancak On•ın bUyük e
~erine devam etmek, koyduğu prer.si..plcr-
~·n ayrılmamak §artile tadil edebilece -
~:· ~navatanın bölünmez bir parçası ve 
d UYük Haltıskarın son eseri olan Hatay 
~~ Onun eserlerini ve prensiplt'rini 

·ma takib edecek ve istikbaliru bu 
t>rensiplerin tahakkukunda bulacaktır. 

t 
•. ~Uhterem arkadaşlar, ölen fani Ata -
u-kr· k: ur. Onun dünyayınura garkeden fi-
l trlerj şaşaasile gözleri karna§tıran cscr-
1:ı·i büyük ruhu, daima ya~ıyacaktır. O 
,ıaYenıuttur, ebedidir ve biz he: zaman O
t Un Yiiksck ruhundan hız aıarak ileriye 
d~ğru daıma ileriye, daha dik. daha zin
'/).· daha kuvvetli adımlarla yürüyeceğiz. 
~un büyük ruhu daima bize meşale olJ.
t\ tır. O bizim ülkümüz, lır.an kaynağı
~~. hızımızdır. Bu ülkü, ruhlarımızı bir 
k: neş gibi sarmış, bu hız camnrlar!mıza 
~ nn gibi dolmuştur. Bu iman, bu ülkü, bu 
~~ı. babadan cvlada, nesilden nesile ay
l~t·hararet, ayni kudret, ayni kuvvetle 
·~~al edecek ve chediyen yaşıyacaktır.:ıt 

Jat Uteakiben Hatay kurtulu5 tarihini a!'l
~t n? devlet reisi sözlerine şöyle devam 

llııŞtir: 

~~~Aziz a[kadaşlar, bize bu istiklfılı b:ıh
las~n ve bu mes'ud günleri yaşatan ha -
tır. ar ~t.~türkün büyük ruhu ve aziz ha
tniıı ası onunde hürrnetle eğılerek sonsuz 
""' net ve tazimlerimi, anavatana saadet 

tefah temennilerimle arzeder, Büyük 

Atntürkün gaybubeti elirnesne yan:ın 

'l'ürk milletine ve bütün §ark alemine 
C'n samimi taziyelerimi sunarken Büyük 
Dahınin siHih ve mesai arkarlaşı ve Tdrk 
'nilletinin Ondan sonra m çok sevdi~ı '\rC 

itiınad ettiği Lozan kahramımı sayın Ge
rıcral İsmet İnönünün Cümhurrıvasetine 
!nt:habmı bu kürsüdtn de kemalı mem -
1'Uniyetle selamlar ve tebriklerimi arze -
~er: m.-. 

Devlet reisinden sonra söı alan An -
takya meb'usu ve reis vekih Yedi Ka -
rabay da bir nutuk söylemis ve Atntür
kün aziz hatırasına hürmeten fizayı sü
~un duruşuna davet etmiştir. Beş dakika 
ayı:kta durulmuştur. Bunda:ı sonra söz 
a!an İskenderun meb'usu Harndi Selçuk 
bir nutuk söyliyerek demıştir ki: 

.En Büyük insanı, En büyük Türkü, 
En büyük mürşidi, En büyük kurtancıyı, 
En aziz ve en müşfik Babanazı kaybet -
Uk. Hududsuz bir acımız VP sonsuz bir 
ıztırabımız var. Öksüzdük. O bize Baba 
o!du. Bizi karanlıktan ışığa ve esaretten 
hürriyete o kavuşturdu. Hatayı. kurtar -
madan ölürscm gözüm açı!< gider, d~ -
miştir. Hangi ahval ve şerait içinde olur
srı olsun dediğini mutlaka yapan bu En 
Büyük Kurtarıcı kurtardığı Hatayın kur
tuluş bayramını gördü .• 
Perşembe günü toplanmak üzere eel -

seye son verilmiştir. 
Cümburreisi İnönünün telgrafı 

Antakya 17 (A.A.) - Reı~icümhur İs
met İnönü, devlet reisi Tayfur Sökmenin 
tebrik telgrafına şu cevabı vermiştir: 

Ekselans Tayfur Sökr.ıen 
Hatay devlet reisi 

Antakya 
Riyaseticümhura intihabıre dalayısile 

söndermek lütfünde bulunduğunuz teb • 
rik telgrafından dolayı te~ekkürlerimi 

~nkdim ederim. 
!n ön il 

Harici ye V ekilinin bir 
P ransız ajansına beyanatı 
Saracoğlu iki memleket arasında ticari, ikhsadi ve mali 

lllünasebetlerin genişlemesi temennilerini izhar etti 

ltı Ankara 17 (A.A.) -B. Şükrü S:ıracoğ- Harici siyasetimizde değiŞf'cek h•ç bir 
~;k A.gence Economique et Financier'in şey yoktur. Anlaşmalarımıza, ıiostlu1.ları
!tı;t~ra muhab'rini kabul edl'rek Fransız rr..za, ittifaklarımıza bütün s::ıdakatimi: -
~i b Uatına isal edilmek üzerP. aşağıda- le bağlıyız. Bunları büyük b!r azimle 

· , 'i :'Ya:ıatta bulunmuşlardır: Y?.~teceğiz' Bu seda, size_ ~ld~ğ·ı ~a~ar 
aı.ı tU kabinenin bugün ıtti!akla almış butun dostlarınuza ve mu.tefıkıerırnızo 
"Uğu "t· .ı · b' · · d h bb r.ıı ı ınıad reyini henüz almadığı sı- ~.:t:. ır ıtıma ve mu a et .>ada:ıdu.:. 
ard ak· G- .. ki b .. 1 ' l'i~. . ı ınuhtcriz davranmak mccbu - oruyorsunuz u soz er, başKaca 

tl ctındcn Şimdi azade bulurıuyorum, d- mütalealar ilavesine hacet btrakm!yacak 
l'o~ahsaıı kabul etmekle bir zevk duyu - dcıecede açıktır ve bu sözlerin her yC'r -
ır:·. de ve herkes tarafından din!enilip an1a-

(:ij% ki~enin harici siyaseti, Türkiye ~ılacağını üm!d etmek isteı:irıı. . 
i·şll\ Ur~'Yetinin ilk günlerindenberi d~ - Maamafih, madem ki Fransız efkarı u
kın cnıış olmasına binacn bu siyaset hak- mumiyesine hitab ediyorum, şunu ilave 
~ da beyanatta bulunmak fikriınce iü- etmek isterim ki Fransa ile '.i"ürkiye a
._.\ıtnsu'! ise d b h ' .d b' ra~,ndaki münasebatın iki memlPkctin .ran e u ususta teyı en e - .. . . 

etrnek a }-.ıksek menfaatlerı ile hemal,enk olınası 
ı;.__ rzusundayım. . . _ · 
"-'>ClSen !~ın elımdcn gelenı yapaca~ım. ";Tatan • 

t!~falar uz~n scneler~enberi müteaddit d:ı~lannıza iki memleket arasındakı ti
~Ulund ~ekaleten ha~·:t:yenuı b:ı~ında cari, iktısadi ve mali münasel:ıetlerin mah 
'e~Yarı~g~: .~c si~i de Baş~ekılım ~chil sus derecede genişlemesini fevkal5.de ~e
tturn·ye . 'YUk Mıllet Meclısı heyetı u - mcnni etmekte ve temennıye şayan bul
)anatın~~:a~afından alkışlanrın kat'i be- maktn olduğumu da söyleyınb: .• 
t}:j~ bul bır kaç dakika sonra kubul et-

unuyorum 
~a~ekn .~ 
t1tı'll . ' şu beyanatta bulunmuştur: 

.ı, ctun· 
'lllen le ız 15 senedcnberı tecr!ibc e -
rli"' enıalizm ·· . . lıı hu reJımının kendisine ver-

M1s1r l(ra1içesi bir kız 
çocuk doğurdu 

Türk -Yunan 
dostluğu 

Atina matbuab hararetli 
neşriyatta bulunuyorlar 
Atina 17 (A.A.) - Atina ajansı bildi-

E 
e /ş işten geçtikten sonra 

araştırlan mes'uliyet 
Yaıan: Selim Ragıp Ernec.. 

Büyük Ölü hakk1nda 
londra radyosunda 

konferans verildi r;yCJr: . E erdierin hayatıntia olduğu gl 
Gazeteler, başvekil B. Metaksa~ ıle . u-

Dün Jet':fl Londra rad,vosunda, saat 
1%,35 tc bütün dünyaya bitabelı Ebe
di Şefimb Atatürkün bayab wı ya • 
raUJta lnkslab ile içtimai, ilmi ve si
ya!>i sabaJardak.J başarılan bakkın

da yarım saat süren bir konferans 
verilmiştir. 

Türkiye Reisicümhuru General tsrnet bi milletlerinkinde de her ha-
İnönü ve Türkiye Hariciye Vekili B. · reket bir düşünce ve hesab ınahsulü ol
Şükrü Saracoğlu arasında teati edilmiş mak gerektir. Aksi takdirde hesabsıı nh· 
olan telgrafnameler hakkında rnütalea - lar. adımların boşa gitmesi gibi yanlış 
lar serdine devam etmektedirler. hesabiarın da bir takım zararlarla neti-

Konferan"'ÇI İngiliz kadını. At:ıtür
küu a keri deha.sım tebarüz ettirdik· 
ten sonra Büyük Önderiıı bütün re

Hronos gazetesi diyor ki: c~1enmesi tabiidir. Ferd, yarılışının ceza-
cCidden acı bir hadise, Tür~ - Yunnn sını şahsi ziyanile öder. Cenı'i hayat ise, 

clostlu~una geniş bir tezahür ve bu dost- cıc>receli bir takım mes'uliyetleı i nazau 
!.ı~un her iki komşu milletııı vicdanları- <likkate alır. İyi hizmet gören insanlar 
nç kök snlmı~ olduğunu isbat.ı vesile CJl- maddi vey<ı manevi surette mükafatlan-

etra.fiı bir surette izah 

Büyük Ölü hakkında 
nıuştur. cl:rılır, aksi hali sabit olanlarm c!e cemi-

Türk mill~tinin Reisinin ölümü Yu yEte verd;kleri zarar nisbetıle mütenasib 
n::.n milletinin derin teessürlerinl mey - h:- ceza görmeleri zaruridir. 

Belç:ka Mebusan 
Meclisi reisinin hitabesi 

d.:na çıkardı ise, krala vckalet etmekte Çekoslovnk feciasının birine: perdesi 
dan veliabd Prens Polun Reis;cümhur kapandıktan sonra şimdi açılan jkincl 
!nönüyc çektiği telgraf bu c;ars:lll'nz his- perde, bize, bir takım mes'uhyetlcri mev
J~rin Yunan milletinde devam edip git - !JU bahsettiriyor. Anlatılışa göre Çckos

Brüksel 17 (A.A.) _ Belga ajansı bil- tiğini göstermektedir.• 
Messager d'Athenes gazctesı ~öyle ya-

di riyor: 
z:yor: Mcb'usan meclisinin dünkü eelsesinin 

~Yeni Türkiyenin Büyük Kurucusunun 
~aşlangıcında reis B. Huyusmans, Ata - :Hümü ile Yunanistanda has:l ol:ın derin 
tcrkün hatırasını tebcil etmış ve On:m 

!ıc~·ecand'an sonra İsmet lnonünün en 
B~lçikalılar arasında mesaı arkad:ı~lan Yüksek makama seçilmesi iki Jost ve 
Lulmuş ve Türkiyenin sınai bakımdan ~üttefik memleket milletlerinin ve ri -
tf'nsiki için bunları Türkiyey~ dıset et- t•alinin bundan sekiz sene evvel açılan 
mi~ olduğunu hatırlatmıştır. slyasete derin bağlılıklarının tezalıürüne 

lovakysnın parçalanması, sıyasi bir ta
kı:n hataların neticesi olmuştur. Filvakl 
<ırtad:ı bir hata olduğu muhakkaktır. Fa

kat bu hatayı göremeyiş bir mes'uliyeti 
mcvzuu bahsettirir mi, ettirmez mi7 A· 
ra~tırılan cevab, işte bu sualh karşılığı, 

olacaktır. Çekoslovakyanın Paris scfiri 
Day Osuskinin .iddiaı:;ına gört>, bu zat, pek 
çol- zaman evvel, Çekoslovak devletini, 

Meclis reis~ şöyle devam et'lliştir: 
\'esile oldu. Bu siyaset o vakittenberi tar-

cCür'etkar bir insan olan Atatürk, iti- . .1 . lh'' k tlendı'rı'lme-. . . . . . l\tr" suı edı mış ve su un uvve 
cla} ıle hareket etmesını bılmı~tır. c.ıU - • • • 'hdaf d · • d ~t} k VC ıtlı 

" · · · ·ıl· ~.mı ıstı c en samımı o. u -
s.:ırunılcyh, ıslahatçı ıhtırasım mı ı top- t ~· :ı eden bir - faklarının şaşmaz esasını e::sr... 
r:ğfl hasretmi~ ve yeni devletm men - . . · 

. . . . 'k umdc halını almıştır.• 
f:ıatlcrıne hızmet etmış, Onun ıstı ran- _______ _ 

nı temin eylem iş ve ecnebileriıı sempa - Hergu .. n .· Yahud1-11·g"' ·111 tilc·rini celbe muvaffak olmuştur.» 

Meclis, reisin Ankara hükumet ·ve par- f 1 " k t h ft 
ınmenıosuna bir taziyet ıeigrar~ göndc- e a e a aSI 
rilmesi teklifini ittifakla kaoul etmiştır. 
Naıır B. Heymans, meclis reisinin t:ı

zıyet sözlerine hükumetin taziyetlerini 
ılave etmiştir. 

Başvekil ve Dahiliye 
Vekili şehrimizde 
Ankara 1 7 (Hususi) - Başvekil Ce· 

lal Bayar yanında Dahiliye Vekili Dr. 
Refik Saydam ve yaveri Baki olduğu 
halele saat 19 u 45 geçe kal'kan trene 
bağlanan hususi vagonla İstanbula ha· 
reket etrr.iştir. istasyonda Meclis Reisi 
Abdülhalik Renda, Vekiller, meb'us • 
lar, askeri, mülki erkan tarafından u· 
ğıırlanmıştır. 

~-----------------

İngiliz Kralı 
babarda İstanbula 

geliyor 
Londra t 7 (A.A.) - Daily Herald 

gazetesinin Bükreş muhabiri, Roman· 
ya Kr&lı Karol'ün İngiltereyi ziyare -
tini İngiltere Kralınm 19 38 baharın
da iade edeceğini haber vermektedir. 
İn~iliz Kral ve Kraliçesi, bir harb ge -
misile seyahat ve avdetlerinde İstan · 
bulda tcvakkt:C edeceklerdir. 

ingiliz, Efgan ve B n qar 
heyetleri busabah 
şehrimize geldiler 

Atatürkün cenaze merasiminde bu· 
!unacak olan Bulgar saray nazırı gene· 
ral Panof, harbiye nazırı general Das
kolof, Safya garnizonu komutanı gene
ral Bukaçtarı müteşekkil Bulgar heyeti 
ve 140 kişilik askeri bir kıt'a bu sabah 

(Baştarafı 6 ncı sayfada) 
cı:.,orlnr. Uarb sonu siyasetinden yirnıi 
sc~ıe yüreği yanmış olan Alnıanya böylP. 
ctüşünebil'r. Fakat, Fransa Y~ lr.gılterc
n:n Yr.hudileri baakmaları, or.ları hu
dudlarına kabul etmemeleri için sebeb 
nedir? Herhalde YahudiHğin bir kaha
hatı ve kusuru olmak lfızımdrr ki şu 1a.
kikada hiçbir tarafta vücudlcrı arzu ed:
Iir isnarlar değildirler. Hatt\ kendilerı
ri rnüdafaa eden Amerik:ı biie, fazln Ya
hudi muhaceretinin önüne geçiyor. 

Bu ahval gösterir ki Yahudi'erlc dun
ya arasında bir ihtilif vardır. Bu ihtilaf 
halle.dilmedıkçe onların vctzıyet~ri ıshh 
edilerniyecek ve bugüne-' fevkaladc va
him vaıiyet artıp gidecektiı. 

* Şu hale göre Yahudiler düny& ile &n
la~maya :mecburdurlar. Bunu anlıyoriı:.: 

Mı? Zanncdersem beniiı.: anlamış değ;l

dirler. Hala eski usulleri~ mücadele c.:ı
yorlnr. Şimdiki halde kullandıkları ye
fane müdafaa silahı Amenk.ı Cümhur
rtisi Bay Roozwelt'tir. Amerika maliye· 
Finin üç direğinden ikisıni ellerinden tu
tan Yahudiler, Amerikayı VC' CUmhur
re'sini tahcik ederek onunla kendilerini 
müdafaa etmeğe çalışıyorlar. Bcyhude 
g.'1yret! Amerika yalnız başına Yahudili
a: felaketten kurtaramaz. Hatta. Amcrı-
~· 
bdaki bu Yahudi faaiiyeti bu şekilde 

ccvam ettiği takdirde on~arın ora'.iaki 
v:ıziyetlerine karşı bilhass.ı Amerikalı

l~r arasında da bir hareket peycia oln
ı:aktır. Ahval o kadar ciddidit ve içinden 
~·kılamaz bir hal almı~tıo:. 

Dünya Yahudileri dünya He anlaşma
ya mecburdurlar. Bu c:nlaşma har, keıi 
onlardan gelmelidir. Eğer vaziyetlcrinin 
ı~lı.hını, insanların ve millet]erin merha
metlerinden ve insan lı:< duyguların ian 
beklerlerse aldanırlar; milletler hodgam 
ye yırtıcı insan kütlelerı ol:iuklarını şinı
rl:ye kadar kiıfi derec~:ie isbn~ ctmir: bu
!ımuyorhır. Yahudileri, ancak Yahudilık 
fı1eminde husule gelcccl: blr inkılab kur-
tarabilir! .l'rluh;~:n '3i.,.gerı 

hııdisiııi bekliyen tehlikelerden haber· 
,!ar etnıiş ve mevcud ittifakların vaht 
yardımından bir şey beklenemiyeceğini 
hi1dlrmiştir. Başta devlet reisi oldu~u 

halde hükümet erktımnın c-jmlesine ve
rilen raporlar tamamen ihmal edilmiştir~ 
Bıtndan dolayıdır ki şimdi teşekkül eöen 
l.ıir tahkik komisyonu, geçmişte mes'uli-

yetleri tahakkuk eden zevatı ve bunların 
bata derecelerini tesbit edecektir. Eski 
Reisicümhur Beneş ve onun hükumet re
is: olan Hod:ıaya atfedilen başlıca mes'u
Jiyetler şunlardır: 

1 - Milli felakette Bay 'BPrıeşin hissesi. 

2 - Dahili siyasette tahstsatı mcsture 
ı~.·in oynadığı fena rol: bilhass1 matbu, 
ata verilen paralar. 

3 - Bazı selirlerin yolladıkları rapor· 
lcır neden hariciye nezaretinde ihmal e
dilmiş ve üzerinde durulmamıştır? 

Tesbit edilecek noktalar bunıardır. Fıl
\·akf hakikatin meydana çıkması, bu iş

ı:!c:n mes'ul olanların da fen:ı rollerini 
tcbarüz ettirecektir. Fakat neye yarar ki 
tu hata, koca bir vatana malolmuştur. 

Kör bir vatanseverlik, bazan hain emel
le.: kadar bir memlekete zara: vcrcbUi
y:>r. Bunun son misalini Çt:>koslovakya
r.ın akıbetinde pekilla görmE>k mümkün 
clmuştur. - Selim Ragıp Emec 

/ spanyada 
Harb vazigeti 
Salarnanka l 7 - Umumi karargah 

tarafından evvelki akşam neşredilen 
bir tebliğde şöyle denilmektedir: 

Ehre'nin sağ sahilinde Kızılların e -
li:'\de kalar. &.razinin işgalini tamamla
mışlardır. 

Ebre muharebesi neticesinde kıt'ala· 
rımız 19 779 e(' ir almışlardır. Düşma -
nın zayiatı 75,000 kişi olarak tahmin 
ed:lmektedir. 

Stokholm 1 7 - Yiyecek yüklü fs -
panya hukfımetine aid bir vapur Bar -

selon'a gitmek1e iken birkaç gün ev -
vcl Sbokholm'a iltica etmişti. Vapur, 
ŞimaJ deııizinde dolaşan Frankist kru· 
vazörünün takibinden kurtnlamıyaca -
ğını arılamLŞ ve tekrar Leningrada 
dönmel:: üzere harE>ket etmiştir. 

· snat 6,45 de hususi trenlc Sirkeci gan
n::ı. muvasalet etmişlerdir. Bulgar hey
eti istasyonda Bulgar sefareti erkanı ve 
mihınandarlan tarafından karşılan -
mışlardır. Bulgar heyeti bu akşam An· 

le mihnıandarları tarafından kar~ılan· 
m·~lar, doğruca İngiltere sefaretine 

Bursa gençleri de 
and içtiler 

gilmişlcrclir. Bursa 17 (Hususi) - Bugün Ata • 

\ı ~ur ve ··k· e kuv su un içerisınde çalı~mak 
,... Vetien k . . ~ 
., dahn· me ıstıyor. Mı'li hududla-

ni~· Inde rncs'ud olmak ~melindedir. 
ını ha . • . 

Sulh h . rıcı sıynset.imizdekr Dahilde 
• arıçt · 

Londra 17 (Hususi) - Mısmn genç 
Kraliçc:'si Feride, bugün İskenderiyede
ki Kral saraymda bir kız çocuğu dün
yaya ı;etirrniştir. 

karaya hareket edecektir. 
Mareşal Lord Birdwodın riyasctinde 

deki İngiliz heyetile, Efgan kralının 
amcası Alles Mareial Şah Veli hanın 
riyasetindeki E!gan heyeti de semplon 
ekspresile 6,15 geçe Sitkeci istasyonu
na muvasalet ctmislerdir. 

Efgan heyeti de Efganistan büyük türk anıitJ ön~tnd~ toplanan binD.erce 
elç 'si ekselans Sultan Ahmed han ve u!ebe acılannı dökerek and içti. 
şehrimiz.de bulunan Efgan zabit ve ta
ler-deri tarafından karşılanmışlar, doğ
ruca Perepalas oteline gitmişlerdir. 

Amiral Pound'un riyasetindeki İn~i-

Holanda kolonisi Atatürk 
anıtına çelenk koydu 

~ak bu c sulh düsturunmı ifadesi an-
'ıUıette SUretle tefsir olunabilir. Esaı;ı 
~ ifa~ gel~iştir ve Büyük Şef tarafın

e edılmiştir. 

Bu haber bütün Mısırda büyük bir 

sevinçle karşılanrnuı ve halk şenlik • 
ler }'apmıştır. 

Yann resmi merasim yapılacaktır. 
İngiliz heyeti Sitkeci istasyonunda 

İngiliz ateşeromteri ve sefaret erkani-

liz. deniz kıtaatı da saat 6 de Malaya Ankara 1 7 (Hususi) - Memleket! .. 
dretnotile ]imanımıza gelmişlerdir. mizdeki Holanda kolonisi tarafından A .. 

Gemi Haydarpaşa açıklarında top tatürk anıtma bugün bir çelenk kon • 
atmak siretilc şehri selamlamışhr. muştur. 



Otobüsler her tarafta 
ayni biçimde olacak 

Komisyon Avrupada yapılan tedkikat neticesin~ 
göre karar verdikten sonra faaliyete geçilecek 

Otobüsle nakliyat gün geçtikçe ço~aı. 
maktadır. HükO.met, her tarafta işiiyen o
tobüsleri ayni biçime sokaca'k n böylec~ 

başka başka şekil ve eb'adda otobüslerin 
aefer yapmasına meydan verilmıyecek, 

aervisler beled'iyeleştirilecekti:. Ankara, 
İzmir ve İstanbulda otobüs servisleri mo
dern şekilde beledlyeleştirilmek için ça
lışılmaktadır. 

Otobüslerln, biçim, eb'ad vesair bu -
lı.Jslannı tesbit ve ne ile işletıleceklerini 
tayin etmek üzere bundan bir müddet 
evvel İktısad Vekfiletinde bir komisyon 

te~kil edilmişti. İstanbul belP.diyesı ma -
kine .şubesi müdürü Nusret te bu komis-

Mateferrlk: 

Canavrada bir k8yc010k 
konferansı toplanacak 

939 haziı·anında Cenevrede köy hayatı 
mevzuu üzerinde görüşülmek üzere bey
ı:~lmilel bir konferans toplanacaktır. Bu 
konferansa memleketimizden de murah
baslar iştirak edeceklerdir. 

GOmrDkler bef muhafaza takib 
motörD yaptıracak 

• Bir kaç gündenberi şehriroiz giimrilk 
muhafaza teşkilatında teftişler yapmak
t" olan gümrük muhafaza genel komu -
tarıı General S~yfi Düzgören, bugün An
karaya dönecektir. Muhafaza teşkilMı, İs
tanbul limanı için yeni beş muhafaza ta
kib motörü yaptırmala karar vermiştir. 
Motörler yakında sipariş olunacaktır. 

Halk sandıılı 1 ikincii<.Anunda açılacak 
İstanbulda 15 ikinciteşrinde açılmasına 

karar verilen ve Atatürkün zıyaı dola -

yısile açılma merasimi tehir olunan Haik 
snndı~ 1 ikincikanunda açılsıcak ve faa
liyete ba~lıyacaktır. 

Toplsnlılar: 

Tramvay va TDnal heyeti umumiyeleri 
gelecek ay toplanacak 

Trnmvay ve Tünel Şlrketlerhun hükthnet-
08 ntm alınması etrafındaki hazırlıklara 

devam olunmaktadır. Her rk1 4lrket heyeti 
umumlyelerl gelecek ayın 19 unda Metro 
hanında toplanarak bntlyazın hükOmet ta-

yonda bulunmaktadır. Komiııyon, bu hu
susta hazırlıyacafı raporuna son §eklini 
vermek için, makine iUbesl müdiirü Nus
retin İstanbula alınacak otobüsler hak -
kmda Avrupada yapaca~ı tPdkikatın ao
no. ermesini beklemekte idi. Nus:et Av -
rupadaki tedkikatını ilcmal etmiş ve fs -
tar.bula dönmüş bulunmaktadır. İktısad 
Vckaletindeki komisyon Nusretten bu 
hesusta izahat istemiş, Avrupa şehirl~ -
rinde çalıştınlan otobüslerin ne ile tah
rik edilmekte oldufu sorulınuştur. Ko -
misynun istedi~i malQmat yakında gön. 
dcrilecektir. Tedkikata göre Avrupa da 
havagazına rağbet edilmemekte, tobUsler 
mazotla tahrik olunmaktadır. 

PolisiBI 

SON P08Th 

Leylei Kadir 
ve Bayram 

İstanbul Milftnıttnclen: ikincı~n 
on dokuzuncu cuma:?tesl günü Ram~ 
nın y1rın1 alt.W olmakla akşamı <pazar 
3cce.st> Leylel Kadlr n y1rm1 ftçtinctl 
çar.§amba ıüntl Bayram oldulu UAn o
lunUl'. Istanbul Müftı.l 

BAYRAM NAMAZI 
8. D. 

Vasatı saat 
EzanJ saat 

, 
1 

15 
10 

Sadakl f1tlr 
En iyi Iyi 

Buldaydan 15 14 
Arpadan 24 20 
Üzümden 84 67 

Hurmadan 00 133 

So 

12 
19 
54 
00 

rafından satın alınması hususunda müza
kerelerde bulunacaklnrdır. Bu toplantıda 

heyeti umuml~er tarafından idare meclis
lerine h!lkt\metıe milzakere lçln aallhlyet 
Terlle ce ırtlr. 

Abizer ile anası Fatma taranarından dö- len sıra numaralarmdan mütebakt ayni ter
vüldüğünü iddia etmiştir. tfblerln dlğer sıra numaralarına Te 2678, 

534e, 5670, 8799, 9670 numaralı tertibiere ka-

Snr.t,n!ilina rniliz;ab!relerlnln tA.ntın~vvel 

ayı içinde bltırlleret Tramvay Te Tünel Ş1r
ketıer1nln 939 yılı başından ittı:ıare.n devlet 
eıuc lşlettlmeslne başla.n11.ca~ı tahmin olun
maktadır. 

Kırk birinci ilkokulun kongrasi 
Kadıköy 41 1ncl İl1rokul himaye cemtye

tlnden: 19/111938 cumartesi günü toplaoa
caRı Ufın olunan kongremtzln mını matem1-
ml2 hast'b11e 3/12/ 938 cumartesi saat 15 e 
tallk edlJdl~lni sa.yın ilyelerlmlıe b11dlrJr1z. 

İ<1are turulu 

TUrk • Macar ticaret anlaşması 
müzakerelerine yakmda 

başlanacak 
Yeni Türk - Macar ticaret anla,nası 

müzakerelerine yakında başlanacaktır. 

Bu maksadla Macaristana gidecek olan 
ticaret heyetimize verilii1elt üzere an -
laşmada ~as olacak raporlar hazırlan -
maktadır. Bu raporlarda Macaristanla a
raınızdaki ticart münasebatı inkişaf et
tirecek dilek ve mütalealar tesbit olun -
ma ktadır. 
_. ....... ·--··························--··· .. ··--·--

VEFAT 
İktısad VekAletl memUl'lanndan 8ad.ık 

Kemal Özdemlrln babam, e«k1 Kadıköy Be
lediye müdürü Sadık Paşazade Bay Kemal 

Suçlular yakalanmış, tahkıkata başlan
mıştır. 

iki korucu bir adamı dövdüler 

Çubukluda Dede caddesinde oturan 
r-:nçpcr Hasan, zabıtaya müracaat ~de
r~k Paşabahçesinde oturan Said Molla -
nın köşkünde korucu Hasan ile Halil ta
raflarından döv.ildüğünü iddid etmiştir. 

Her iki suçlu yakalanarak mahkemeyE' 
verilmişlerdir. 

Birbirini döven iki kifi yakalandı 

Ortaköyde Gült~kin soka~ında oturan 

Fahred'din ile ayni sokakta oturan Eşref 

i~minde biri bir münazaa neticesinde bir

birlerini dövmüş olduklarını iddia et • 
mişlerdir. Her ikisi de yakalanarak mah

kemeye verilmiştir. 

Bir suçluda eroin bulundu 

Fatihte Sarıgüzelde oturan Receb is -
nıinde biri, emniyeti suiistimctlden auçlu 
olarak karakola getirildi~ sırada üzeri 

tmınmış, ayakkabısının içinde bir paket 
eroin bulunmuştur. 

Suçlu hakkında tahkikat& bclşlanmıf!Jr. 

Nevyork sergisine 
gönderilecek eşya 

Özdemır mu21tarlb oldu~ hMtalı.ktan kul"- Önümüzdeki nisan sonunda açılacak o
tulnmıyarat <1fin vefat e~t.lr. Cenazesi b n beyn~lmilel Nevyork se ·gisin'!! ai d 
b~fin saat U4l te Kurtuı~ta Slmeru so -
taıtında Bayan Behzar apartımanından taı- h~zırlıklara memleketin her tarafında ha-
dırılarak Teşvikiye eam!Jnde namazı kılın- raretle devam olunmaktadır. Sergide t~ş
diktan sonra. Ferfköy mezarl$na c1atMd1 - hi:ı- ohmacak eşyaların gönderilmesine 
lecektir. Allah rahmet eylesln. yakında ba§lanacaktır. 

mllen amortl Isabet etmiştir. 

İkramtye ve arnorU bedelleri 22 lldnciteş

rln 1938 tarthinden itibaren tedlye edllecek
tlr. Amortı bedeli beher tahv11 lçtn blr Türk 
llrıuıı n y1rml kuruştur. .............................................................. 

Atatürk ün hahrat1 
(Bastarafı 2 inci sayfada) 

- Anne, dedim, bu işler almış yürii
müştür. Ben namuskar bir adam olarak 
bu işlerin iç~nde bulunmak mecburiye
tir.deyim. Beni bundan meneder misiniz? 

- Hayır, evladım, bir gün bu işler ol
duktan sonra, seni namus ve haysiyet sa
hıti olanlarla beraber görmezsem, işte o 
ırunan meyu_! olurum. Ben senin kadar 
okumadım, senin kadar bilmem, 1enl 
gcrdüğün, anladı~ın ieyleri yapmaktan 
nıenetme~e kalkışmam, yalnız dikkat et 
es~s muvaffak olmaktır, muvaffak olma: 
~:\ çalışınız. 

(Arkası vcır) 

-··························································-
Bankalar ve milli 

matem 
Osmanlı Bankasından: Ulu önder Ata

türk'ün cenaze töreni ve büyük mlllJ 
mat~m dolayıtil~ Osmanlı Banlı:asının 

Galata, Yenicami ve Beyotlundaki gişe
lcri 19 sontetrin Cumartesi ve 21 •ontet
rin Pazarte~ i\lnleri kapalı olacaktır. 
··············································-·----·· .... 

- Küçüciik «fitre• lerlmWe büyilk bava
cıhk dava.mı:ıın baJllnJ kolaJJattmnı4 
cıl4afumoıu unutnuyalım. 

İkhıcltefrin ı 8 

Sulama tesisab ve barajlar 31 milyon lira sarfile üç 
senede ikmal edilecek ve kurutulmuş olan Cellad 
gölü arazisi, köylüye ve göçmenlere tevzi edilecek 

Ankara borsast -···----Açılıt· kapanıt fiatlan 17- 11- g58 -ÇEKLER 

AçılıJ 
Londra 6.88 
Nn-YoB ı:.-6 . li"25 
Parll S,29 
Mllf.no 6,5875 

Cennre ~8.237ö 

Am.tter<1am 67.86 
Berlln w 1175 
Bt-tıltltl 21,1671S 
Atina l,Cpö 
Sotya ı.ıwıs 

Prll C,2926 
W&dd4 IS·88 
Varton 23.02 
Budapette i4,6J26 
B ttkret 0,90 
Belıra d 2.7876 
Tokohama S4 3:ı7G 
Stokholm so.ms 
Mo.kcrra 23.6:l6 

E S HA M 

Ana<1olıa lDL " • 
peeln 
A.. em. " 10 n~U 
BomonU - Ntldar 
A.llan cım.nto 
Merk• Banh• 
fo Bankaa 
Telefon 
bUha' " Dettı. 

Acı.ıı1 

24 60 
2S60 
6 90 
886 

10l 
ı o 
125 

1160 

Kap,•ııf 
5,91 

121,8126 
S,3071S 
6,6226 

18,3823 
tS 19.50 
1(),372:J 
21,2760 
ı,onıs 
ı.ıs360 
4.51~ 
6,91 

IS 64 
~.76 

0.9026 

··~ S4 8026 
50.1t6 
23640 --

~PUII 

24 60 
11\liO 
690 
886 

102 
10 

-
ll 60 

Atmanyaya tutun, zahire ve 
tiftik ihracati artti 

Şart DellrmtDS 1 llô -
Terk«» 6 10 6 10 --İSTİKRAZLAR _... 

15 ağustostan itibaren mer'iyet mevkJi
l!t' giren Türk - Alman ticaret anlaşma
imdan sonda Almanyada bloke bulunan 
pcralar ihracatın fazlalaşmasil~ azalmak
tadır. Üç dört ay evveline kadar Alınan. 

ı 
Açılıı ~apaaıl 

nrııı borcıa ı ı>etlD 19 80 19 76 

• • n • - -
• • ı •adoli -

_) 

========~========~==============~~ 

Aydın Vilayetl daimi eneümenindeJI 
1 - Eksiltmeye konulan i§ Aydın ilinin Çine kazasında ilk mektE'p inşaatı 27~70 

lira 31 kuruş keşif bcdellidir. • 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak 1unlardır: 

A - Kapalı zarf usulile ebiitme ı:ırtnamesi. 
B - Mukavele projesı. 
C - Bayındırlık işleıi genel 1artnamesi. 
D - Fennt şartname. 

E - Keşif metraj cetvelleri 
F - Resimler. 
İstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa Mlidtirlül\lnde görebilirler. 

S - Eksiitme 8/12/938 Peı-şembe lfinü : .. •t 15 de vilayet daimt encümenfnd' 
yapılacaktır. 

4 - Eksiitme kapalı zarf usulUe yapılacaktır. 
S - Eksiltıneye girebilmek için tsteklllPriıı 2068 liralık muvakkat teminat ve~ 

mesi ve Aydm vili.yetinden bu if içln alırurul müteahhidlik vesikaBl gös
termesi yaptı~ en büy(.i.k itin b~d~li 2500 liradan aşağı olmaması ınüteslı~ 
bidin bluat diplomalı mühendis veya mimar olması veya bunlardan tıirisil' 
mü§tereken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lazundU"· 

1 - Teklif mektuhları yukaTıda ftçüncü maddede yazılı satten bir saat evVeli0
' 

kadaı: nafıa dairuine getirilerek ek~iltıne l!omisyonu reisliğine makbuz JTlıı~ 
kabilınde verilecektir. Posta ile gönderllecek mektubların nihayet !.içililc 
maddede yazılı saate kaô.ar ıeımı, olması ve dış zarfın mühür ınurnu il' 
tyice kapatılnuı olması }Azımdır. Postada olacak geeilaneler kabul edilfl'lez. 

~488) 



Büyük Atanın annelerinin izmirdeki ı 
makheresi bu hafta yapılmağa başlanıyor 
Makberenin ortasında bir heykel ye kitabe, etrafında 
blevsim çiçeklerile bezenmiş genil bir park bulunaeka 
İzmir (Husus1) -

aüyük Şefin üfulile 
Inaterne bürünen 
tehirde blr hafta -
danberi derin bir 

•essizlik vardır. 
Rahvehaneler ve ga 
ıiholal'lla e~ence 
Yerleri mfi1terisiz • 
likten a~amlai-ı el' 
kenden kapanmak • 
ta. halk .atlece ev -
lerine kapanarak 
büyük matem meV~
ruu etrafında ko .. 
nuşrnakta birbiri • . ' 
ııı teselli etmekte " 
dir. 

Halen, ilk acı ha
ber günQ. haatala • 
han ınekteb tale • Tcırtht bir resim: Atatürk 26 ikincikdnun 1923 de 1zmirde 
beleri, genq çocuklu annesinin mezarı başında 
lnekteblerlne devam edememektedir. ı caktır. Arsası istimlak olunmuştur. 
bo!ablıkuyudr. Emine adında ihtiyar Burası gı:mç1iğin dai.mt bir ziyaretgahı 
bir kadm acı haberi mütealdb fazlaca olacak'ır. 
!'ahatsızla.n.ank hayata ıözlerini yum~ Halkevinin bopar1örle neşriyatı 
lrı~tu.... Büyük acımızı vatandaşlarile pay -

Vilftyet ve belediye te§rik::i. mesai e- !aşmak isteyen !zmir Halkevi, p~zar 
«erek dUnyamn en eşsiz iruanını dün _ günün:_ kadar hoparlörler1e ne~yat 
1aya getiren büyük Tnrk anası Bn. Zü- yapma~ !kararlaştırmıştır. Neşrıyat, 

ineboluluların posta 
idaresinden bir 
dilekleri vardtr 

inebolulu okuyuculanmızdan al
dığmıız bir mektub, postalarm va· 
ziyeti hakkında bazı dilekleri ihti .. 
va ediyor. Bu mektuha göre İnebo -
lu, arkası geniş bir mıntakarun 
mahre~ iskelesi olmak noktasından 
zengin bir posta çantasına malik bu~ 
lunuyor. Vapurlar İneboluya gelin
ce, mektu'b ve gazete paketleri de 
diğer emanet eşyası ve nakidlerle 
beraber vapurdan çıkanlmakta, bu 
ıse iki, üç saatlik bir zamanın geç
mesini mucib olmaktadır. Halbuki 
meıktub ve gazete mümkün sür'at
le tevzi editmek lazım gelen nesne
ler olduklan için bu intizar, rnek -
tub sahiblerini ve gazete aboneleri
ni bihakkın müteessir etmektedir. 
Bu sebebiedir ki m&tub ve gazete
lerle emanet eşyasının ve paraların 
ayırd edilmesi ve birincilerin der -
hal şehre nakil ve hemen tevzi e -
dilmesi istenmektedir ki bu husus
ta mektub sahibinin çok hakkı var~ 
dır. Keyfiyeti posta umum müdür
lüğünün nazan dikkatine koyuyo -
ruz. 

Ödemişte feci 
bir kaza 

beyd · So"--"·1- .... .:.ı 1d b. Halkevi salonundan yapılacaktır ve 
enın ~u~u.7uua mezarını ır . 15 30 d b 1 kt r B• t b•) 18 d 

tn ıın bU··iu. t..J akbe h ı· her giln saat , a aş ıyaca 1 • ır 0 OmO 1 yaşın 8 
u ce vul\. mr m re a ıne ge- ·· H 1 

th·- • · Söz söyliyecck munevverler, a - bı·r k·· ı·· ·· e"" ·ı 

Sayfa 9 

(~_O_ku .... yu_cu_lar~ln_k_ale_m_i i_le _ ] 
Atam1za yemin Büyük yasın destan• 

Ey bu DurlU Cl*lerln mt.Tl ıôzlü b.rt.&lı, Kurtardm 1Ufdunu ölüp de kendin 
Kanadianna taktın p.fa.klard&ki all, Ona her Ja"l. bakan d~anı yendlP 
Bir sabah ufuklardan ebedtyete &ktm. Ah onun en btiyük nlldı sendin 
Ardmda blr mllleU 'boynu bükük bırattm. Uyan Atam uyan anan atlıyorl 
Bir mllleU m1 hayır .. Bat bir cihan atııyor, 
Herşe1 yasa büründü, tçlm.lz kan allıyor. 
KaybetUk ~ünyamızın en kudretli bqını 
NaSll alleblllrb gözümüzün yaoını, 
Gö~sümılıfl tıkar:ten !bıçkınklar mutta.tıl 
Nasıl nefu alıyor Te }'qıyoruz nasıl? .. 

Radyolar, uututıar, törenler detıı. 
cİnkıllb• sırrına erenler ddll, 
Yüzünü yakından ıörenler detu. 
Adını tı.Jaktan duyıı.n atlıyor 

Atamu söyle blz1 nasıl bıraktın d& tılttln Ey T\lrk\ln Atası, Tiirkün uıu.ml 
Kızıl bir k&rtal gibi göklere aktm, litUnl Ey insan nesllnin en duygulu.sul * Ey k'tlta.n kurtaran büyük ulu.ıul 
Havır .. Ne bırakılan, ne de bir bırakan 'ftl', Adını bir 'kere anan atııyor. 
lçhntz alev alev yanıyor, blr volkan nrl 
Birden yanarda~ oldu gö~sümflzdeki sızı, 
Ey Atatürk1ln o~uı.. Ey Atatürkün kızıl .. 
Iztırab damlamasın gönlündeki ateşe, 

Gözlerini kaldır bak semadaki gtlne.,e. 
N-t-kadar d& yüksekti dünyadaki taçlardan, 
Onu tanıyor musun bu tıpkızıl saçlardan. 
Gökten vuran bu ışık kanunızdan ta.tıyor. 
Bakın gözler1ml.7.e, cBüyük Önder• ~yor. 
Aı:ınız, kalbJmlzl onun clsml yatıyor. 
Dokunun nabzunıza onun 1sml atıyor. 

* SD.ııkl kuvvet duracak karşısında ba hızın, 
And içtl senln o~lun.. And Içti ısenin kızın 1 

Tıb Fakültesınden 

Harika özerenıfn 

Güneş batb 
(Ula Önder Atatürk Için) 

Yü!cse!te AtD.m blr eüneş hallnde yanardm, 
Öksüz bıratıp sen blz1 matemiere sardm. 

Şu dallar bilmezten kaYıt. keder ne' 
Bak bütürt yaylalar blr yaslı anne 
Haleb, Şam, SelAnik, Sofya ve Deme 
Delll bir memleket cihan aftlıyor. 

Çimenler aararmış Murad dajtında 
Sakcırya timdi en )'aslı ça~ında 
Gumüş yıld17Jann en pariatında 
BUe bir büzün var, bakan a~lıyor. 

Bu yasla kendlnl batı.rsan da ar; 
Ey Anafartıı.! Ey kanlı sırt, Bo~azl 
Gezdl~ln yollarda dolaşsak biraz 
Çık~ı~ın dalları a§an a~ıyor. 

Ön::inde en büyük ruhlar çökllp d1z 
A~l>.yor Otuz Han, AttUO., Cenglz 
Füıuli başında yaslı ve sessiz 
Ve ayak ucunda cSlnan• a~lıyor 

Gi.\ç geldi gönlilne ey Ulu Tann 
Yııktın bizi yaktın Atatürküm, Ulu Önder, Gö1clt:rde otımnak o nurdan ayrı, 
Tarihte mühlm çaA J&Tatan oanıı büyük er. Mahvettln blr anda ettı~ın bayrı 

Elbette bu zulmü yapan atlıyor. 
Aıemde güne~ten daha pariaktı eemalln, 
Bin mucl2e yapmı~. yaratınıttı Kemalln. 

Hiç yoktu hata Önderimiz yaptı~n Lite, 
Sarsılmadın azmlnle programlı g1dJ4te. 

Kurtardı aenin azmln Atam öz ana yurdu, 
Öı yurdda senin azınin Atam, cenneti kurdu. 

Her an yaşadın milletinin ktıygularlle, 

Tarih seni daim aDilCak saygılarlle. 

vatımda elemsiz blr göz mü kaldı? 
Ardında denmedlk bir söz mü kaldı? 
Ben öldün mlllettn ötsllz mü kaldı? 
Ar\ande.n bütün blr vatan aRlıyor. 

Ey öHlm ı Maksad ın teretse e~er 
Saııa lf1yıt de~U öyle blr de~r 
Öldüyse o, ölmez kurdutu eser 
Bu ölmez esere tapan aRlıyor. 

Ba-sında gezerken binlerce utku <•> 
Kutsal ve büyük annatanındır bize deTrlm, O mavı gözlere glrmezdl uyku 
c:ı:ntlan korumaktır öde'Vlın and ederim. BuluUar ~ardımı o ma.Tl u!ku? 

~uıege 'karar vermişlerdir. Makbere - k ·ne müracaatla isimlerini yazdıra~ oy uyu eş gt e 
llın hazırlanan plAnına göre bu hafta caek~~arrlır. Evvelki gu··n şu zevat din - beraber parçaladı Ant! ettik Atam, ko~ata gösterditın Izde, 
f •. Her sahada, yerlerde; semalarda., denizde. 
~nde rnilnakasası yapılacak ve inşaa- lenmi~tir: Ödemiş, (Hususi) - Odemiş - Ada-

Bu hızla çdlayg.n aman a~layor. 

Ak,am bir carlbllk çökmüş ovırya, 
Herlte.'l kaşlar çatık dönmüş yuvaya. 
Kızların bıtşında blr siyah oya başlanacaktır. Muallim Hakkı Baha Pars, doktor gide yolu üzerinde feci bir otomobil Sen Önderlınlz ba~a. blltün r:orları a~ık. 

Makberenin ortaSinda bir heykel Fikret Soydam, muharrir Orhan Rah- kazası olmu~, 18 yaşında bir köylü ve Her sahada kutsal emel u~runda ıav!l4tık. 
~e kitabe, etrafında mevsim çiçekle - mi Gökçc, Avni Olkıvanç, Muzaffer 0- merkebi parçalanmış, ölmüştür. Kaza, En ünHl Şefim sen unutuımu yara açtın, 
._:e bezenmi§ genif bir park buluna - ras. iki otomobilin deılice yanşları netice - DOnyaya ziyaınla hazin blr han aaçtın. 

._.. si olarak vukua gelmiştir. 
~rıantsada bir köylü Bir çocuk cifle ile Şofö:- MeciC.. idaresindeki 36 numa- Mo.temle cihan ehllnln hep benzt sarardı, 
A ra! otomobil'e Ödemişe d'lğru gider _ Yer. gök ve deniz ye'ırt mel!llnle karardı. 
~rkadaşını Kazaen bir adam 

ken, arkasından 15 numaralı otomobil- Kalbler bu ztyaın lle t.~lere yan.mı, 
Sopa lle öldilrdil Öldürdü le ~oför Küçük Mehmedin geldiğini Her yer bu teessilrle atyah renıe boyan.ruı. 

M görmüş, yol vermemiş. diğeri de geride 
lta anı~a {Husus!) -Merkeze bağlı Manisa (Hususi) - Şehrimizin Ça- kalmak jc::temediğinden iki otomobil Mııtemıe, tees.sürle bfittln talblmhı ınıer, 
Al calı ~veı• Hasaıı ne Hasan oğlu vuşoğlu köyünde feci bir 'kaza olmuş - arasın~a korkunç bir yarış ba~lamış _ Atakı sarsr saçtıtımız ahla enlnleT. 

1 arasında blr arsa meselesi yüzün - tur. Çiftl:kten Ahmed isminde birinin tır. Ah!.. eıtm~eylz gamla dik ba~lanmızıa. 
den kavga Ç!kmış Hasan Alinin başına oalu 15 yaşlarında Halil babasının çif· Tarlasmdan· merkebiı:e binerek e • Ya:xtı'k s!lna bin merslye göz )'84lanmızla. 
~~ ile vurmak ~tlle kendisini a - tesi ile oynarken çifte 'birdenbire ateş vine gitmekte olan 18 yaşlarında Mch~ 
&ırca Med isminde bir çocuk. otomobillerin Yaralamı,...ır Yaralı derhal mem- alnnş, çıkan kurşun o sırada orada bu-
~ 'i" • sür'atl~ geldiklerini görünce şoc::enin 
!ilm~ ~~stanesine kaldınlrnış ve orada lunan Hasnn dayının başına isabet ede- kenanna kaçmak istemiş. hareketinde 
bir Uştur. Katil ya~lanarak evrakile rck adaıncağızı cansız yere ser - geç kalmıştır. 36 numaralı otomobil, 

~ Adliyeye teslim edilmiştir. D"Jştir. merkebe şiddetle çarpmış; k~rn·nı deş-
miş, üzerindeki çocuğu da altına ala ~ 

C Manisada spor hareketleri ) rak çiğnC'miştir. çocuk yarım saat son-

------------~--------------~ rnmmu~~~~ ~~~lınm~t~ 
Şoför Mchmed tevkif edilmiştir. ... __ ...;:... 

Kuşadasındaki göçmenlere 
evler yapıhyo! 

Ey şanlı Büyük Önderimiz, ~ad ola ruhun. 
Göz yaşlı dllektlr sana blz, ya.,tı Rtıruhun. 

NEVZAD AKLEl'tlAN 

Atam ••• 
Etrafı kaplamı~tı bir kara dtmıan, 
Bıraktın 'blz! yettm. ey Ulu Atam 
Yayıldı dünyaya bu acı haber, 
Ka~bimlzde blr hüzün, çehremlzde bir kedeT, 
Her tarafta hıçkırık se.oıleri yükselmekte, 
Herkes senln o büyük ismini söylemekte, 
Kararan · ufukları sen aydınlatmı~tın, 
Tarihte unutulmaz ne adımlar atmıfbn, 
YUzi\ne bakılınca t1trerdl bütün kalbler. 
Kazanmı,-tın sayu;ız nice büyük saferler. 
Sen blr varlıktın ki, öz Türkün en ba4ında, 
Bir benzerln gelmlyecek hiçbir r;ama.n cihan-

da. 
Harikalar yaratan TUrlt1ln yüce ulwıul 
Sana atlıyacattır, vatanın her yavru.su. . 

Perlhan Zeki Barıucu 

Ölen - Atam1z 

Kral, elçi, rençper, çoban a~lıyor. 

Şeh!r. çat1ı, meydan, okul ve kı~& 
Her taraf inliyor bu haykınşla 
Ey Atam Mn bizl affet, ba~şlal 
Biz llettı yürekte yaran a~lıyor 

Hayır o ölmedi o saklı blıde, 
Yaıııyor ulmıta, gökte, denizde. 
Fa~ıı.t bu hııı;loran ne kıı.lblmlzde? 
Ayrılık derıen o hicransa aRlıyor. 

Ruan AclnaD Gls 

(•) Zafer. 

Acam1z 
TOr)- çocufu en yaslı gününde hıçlnrıyor, 
Ke<:!erlmlY mukaddes, mu Atanın dlyor, 
Kenıyor gözlerlmlz, acunız sonsuz diyor, 
On yedi mllyon Türkün, bdrı parçalanıyor.

Şadl Kurtulıq .............................................................. 
Çorlu belediye reisi seçimi yap1ld1 

Çorlu, (Hususi) - İkinciteşrin iptida
sında ilk toplantısını yapc1.n Çorlu belE!* 
diye meclisi belediye reisli~ine eczact 
Şchab Armanı seçmiştir. Meclise iltihalf 
eden yeni ve eski aza şunlardır: Refet 
Demiray, Ziya Güray, Ali Nazmi, Süley~ 
man Eten, M. Özel, Adem Toylu, Reiili 
Çiftçi, Ali Aybey, İsmail Mt.>rken. Ramiz 
Baykal, Refet Esendal, Tahsin Gençer, 
İbrahim Tekiz, Emrullah Ölçüm, Behice 
Aygül, Emin Kazlı, Sadık Tuna, lzzet 
Yılmaz, Haşim Eürel, Hakkı Uzu:r., İzzct 
Hiçsönmeı. 

Ku~adası, (Hususi) - Ka7.anıızın Da
vutlar köyüne iskan edilen 23 göçmen 
:ı!lesi için yapılmakta olan evler birkaç 
güne kadar ilcmal edilecekti:-. Kış mev
siminin bastırmasından evvel bitirilerek 
göçmenlere teslimi için gayret edilmek
t-..•dir. Ufaktefek noksanlar da bu hafta 
içinde lkmal edilerek bu ayın 20 sinden 
sonra teslim muamelesi yapılacaktır. 

Parlak bir gün~ glbl dotularunızdan dot-

~un ( Küçük Memleket Haberleri ) 
Kurdun eflmhurlyetl Tüikler Atuı oldun.. _ _ 

la.t ~~ (H~) - Geçen hafta pa- içinde yenmf4 ve müteakiben Sakarya 
flllnlft nü VUA~ bir spor günü ya- klübü idare heyetinden Nadir Eyüboğ
llUn ır. Mani!a Sakaryaspor klübü • lu tarafından valinin memleket-e karŞl 
ınuu Y:ptığı bu spor gününün intiza • gösterdi~ atAkanın gençliğin spor he~ 
dahilin~n için çizilmit bir program yecanını bir kat daha arttırdığını an • 
b !Po e ~ket edilmlf ve Akhisar- !atmıştır. 
daveı rcud ge~çler He SalihlllHer buraya Öğleden sonra yeni stada gidilerek 

e ilrnışlerdt "L\..l- ka "-Inı ltifatı r. ruuUl)1ir yma~a- sporcu genlçer öır geçid resmi yapmış-
his lı n başkanlığı altında ve Ak - . . . 
,__ a.:ı- 1ar &lihlı·ııı Ili ~- b. lardır. Salıhlılılerle yapılan maçta Sa-
~flle ' er e ye yal\.ın ır 
••ti halinde şehrimize gelmiştir. Mi- lihli takımı vilayetimiz Bozkurd tak! • 
ltı(l~~;rin teretine vilA.yetimiz spor mını 2 • 1 mağlup etmiştir. 
vern~d~ elli. k'i.şilik: bir öğle yemeği Akhisnrlılarla Sakarya klü'bilnün 
fi }{ırd ş r. Şöle~e valimiz doktor Lut- yapmış olduğu maçta da keza Akhi ~ 
başkan ar, beledıye ba.,kaını, halkevi sar1ılar 3 - 2 Sakaryalılan mağlub et
nıtşı~r~ vey lanınrn~ zevat davet edil - m işlerdir. Resim valimizi Akhisarlı 

ır. ernek çok aamim.t bir hava gençlerle bir arada gösteriyor. 

lzmirde bir otomobil kazasa 
İzmir, (Husust) - Turan gazhaneleri 

önfinde müessif bir otomobiJ kazıısı ol
murtur. Bergama nafıa su işlerine aid 1 
sayılı otomobil gazhaneler önünden geç
til! sırada arkadan gelen bır 0tomobile 
yol vermek istiyen su Işleri otomobili 
kenara çekilmit ve iyi fren yapaınıyarak 
dört metrelik bir hendele yuvarlamı1tır. 
Otomobil şoförünün kolu kırılmıf, mU
htndis Cevad da yaralanmışt.r. 

Odem:şte bir kaza 
Ödemiş, (Husus!) - Beyda~ı nahiye

slnin Yenişehir köyünden 4 yaşında Os
mıııı Uysal, Şükrü adında blr adamın ka
rı~tırdı~ı tabancadan kurtulan kurşunun 
!sAbetile gö~sünden a~ır surette yaralan
rr.ı~ ve hastaneye kaldınlınıştır. HAdise 
biT kazadan ibarettir. 

Ço~aıttın okullan, fabrikalar kurdurdun, 
Medeniyet\ kurdun, maMnlert buldurdun. 

Yollıırnnm 90italttm kdfturdun tlb Ttır~ 
lerı, 

varııtınıa dolruldu ltöyl11mbtin bellerl. 

Şlmdl bu 61Gmünle Dlblerlmıst J&lrtm 
l"at:ıt bir hayal oldun ~nülleı1ml.ze attm 

Bu acı ölftm yalnız, aen1n ı&Ydtnt aldı 
Fakat ~nıxıa h&yalln taıblertınısde kaldı 

Kabrinde een rahat ol bl• sana atlıyalım 
Bu tar&nlık ıtmıert )'tfla.rla plklıf&}ım. 

Bu yüce l'ftcudünü Jildızlarla ltisle.sem 
Seni her an kabrinde burtıerıe beklesem. 

Tablatın en güzel o~~ıe tabir J&psa.m 
Güneşin renklerini balUcuna uzatsam 

Bü..lhtlllerl getirsem fllrler eöylet.!em ıana 
Gene UJbim 'balırac&t bu azdır diye bana 

Fethi Şenkal 

Glres"Unda bir teberrü 
Gıresun ihracat taelrlertnden Bay P. 1\ 

Danyelsen Kızılayın Glre3un §Ubesine •o& 
lira teberrüde bulunm~tur. 

Glresunda 7enJ taylnler. t 

Gıre,un orta okul tabU bUrUer ötretmen• 
lltıne Şeblnkarı.ı.hl.sa.r ortaokul O~tme~ 
Ahmed ErdemJ.r tayin edUerek vazlfeslıWI 

~lamlftlt. Gölköytl kaza.sı hükibnet dot .. 
torlvtana da Olre.sundan Mümtaz Günsoy 
byln edibnlttır. 

Derell Dirokulu batötretmenl Htlsntl Du• 
rult.an kendl talebi tlzerine Ça~lu köyü o .. 
kulu ötretmenlltln.e nakledllml~t.ır. 

Emniyet A.mlrllilne tayin olunan Zelı:t 
Taner burıı.ya gelmil ve yeni vnzl!eslne bat• 
l&mıttır. 

Boyabad Tapu memurlota 
Boyabad Tapu memurluguna eski ~rae 

Tapu kltıblortnden Kadlri veklleten taytn 
edllmlf ve bir aydır kapalı bulunan Tapq 
dalrest açılarak t~ b9.4lanmıştır. 

Boyabad bilkfimet doktorlutu 
Boyabad ht\kfunet ddktorlu~ımn Dada7 

btlltfunet doktoru Ba.haeddln örste.n ta.y1ıı 
edllmlş ve vn.zlfeslne başlaml§tır. 
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ONUN GOZLERU 
On iki sene evveldi ı -Safta baki 
Ben, Galatasarayda talebeydim, izcly • - Sa~a bakmıştım.. Ona balcm.ı~ .• O-

ilim. Cümhuriyet bayrammda resmı ge· nun gözleri gözlerime bakıyordu. 
~de iştirak için Ankaraya gitmi~tim. * 

* Güneşli bir gündü: 
Resmi geçid başlamıştı. Me,.]is ~nünde

ki bandonun ahengine ayaklarımızı uy -
ôurmuş, yürüyorduk. Binbir ayak sanki 
bir ayak olmuştu. O, bir ayat!D sesi bü • 
lün Ankarada duyuluyordu: 

-Rap! 
Atatürkün önünden geçecektim. 
Atatürkü görecektim. 
Atatürkü selamlıyacaktun. 
İçim içime sığmıyordu. Atatürkün bu

lunduğu tribüne yaklaştı~ım zaman ku -
laklarımdaki bütün sesler birden kesil-
Öi!er. 

Kalbirn sık sık çarpıyordu. Gözlerim 
yalnız onu görüyorlardı. 

O. Türk varlığını nefsinde cemeden Bü
yük Kahraman, Eşsiz Ban.i tribünde dirn
aik duruyordu: 

Boynu bükük insanlar aras1ndayım: 
Dörder dörder yürüyoruz. Başlarımız 

eğik, gözlerimiz yaşlı, eönüllerimiz kırık. 

* Yürüyoruz. 
Onun önünden ıgeçeceRUD
Onu ~'On ·bir kere daha görece~im. 
Onu selamlıyaca~nn. 
Ses yok, nefes yok, kalbirn duruyor, 

gözlerim görmüyor .. 
Türk varlı~ının yoktan var edicisi ora

da sa~ımda: 

Eğik başım dönmüyor, bakamıyorum .. 
Fakat Onun on iki sene evvel gözleri:ne 
bakan gözleri, gene o zamanl~i kadar sağ, 
gene o zamanki kadar kudretli, gene o za
manki kadar ateşli, hissediyorum ki o göz 
lC'r gene gözlerime bakıyorlar. 

lsmet Hulu.ri 

C Bunlan biliyor mu idiniz? ~ 
Irak ta bul una n bir medantıetin 

izleri 
Aşa~ı Itakta ya

pılan bazı kaz.ılar, 

miladdan 450- se -
ııe evvel mevcud 

eski bir medeni -
yetin eserini mey-
dana koymuştur. Bu medeniyet, yar.ınm 
keşfinden evveline aıddir. Bu mınta~clda 
gene elde edilen bazı deliliere göre o za
manlar, muhtelif memleketler arasında iş 
tem.aslan mevcud bulunuyordu. 

DUnyamn tarihinin baŞ' 
tamamen karanliktır 

Je"Olojya bakı -
nundan dünya -
mn tarihın! dört 
safhaya ayırırla.r; 

İlk devre için dün
ya yüzünde mah • 
lıik olarak yalnız 

balıkların mev -
cudiyetini kabul 
eder. İkinci dev -
re 1\in kuşlarla 
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Halil Etem 
merhum 

llımeltepia ll= 

Bir emniyeti suiistimal 
davasına devam edildi 

Şahidier davacının lehinn~ şahadette bulunarak elm~s 
ve mücevheralın ona aid olduğunu söyJP~;Jer 

Çorlu ceza hakimiNuran ile öğretmen kurşunla bacaımdan alır yaralanıruştır. 
Selma arasındaki emniyeti tiUiistunaı da- Evvelki gün Gureba hastanesine naJdeo 
vasma Asliye 3üncü ceza mahkemesinde, dilen Mustafa, dün ölmüştür. 

rlü~ devam edilmiştir. Cesedi muayene ed~ adti.ye doktoru 
Dünkü celsede birçok şahid dinlenmiş, Enver Karan, defnine ruhsat vermiş, Si· 

şahidlerden Mürvet, mahkPmede şun - l.!vri müddeiumumiliji tahkıkat.ı el koy-
lnrı anlatmıştır: muştur. 

- Ben, bundan beş sene kadar evvel • • . • • 
Nuran ile Selmanın evlerine hizmetkar Atmamn lt.razl reddedildl 

Asırlann nadir yetiştirdi~i kemal sa- olarak girdim. İkisine de, abla diye, hi- İkinci defa tevkifi üzerine, tekrar tah· 
hiblerinden biri olan eski Müzeler Mü- tab ederdim. Çünkü, onlar zaten kardeş liye talebinde bulunan Madam Atinanın 
dürü, Mektebi Mülkiye muallimi, !stan- gibiydiler. Şimd'i, davaya mevzu olan eş- lıu isteği, 4 üncü sorgu hAki'lJı f,ami ta
bul mebusu, arkeoloji ülemasmdan olan ya ve mücevherler, hepsi Nurana aiddir. rafından reddedilmişti. 
Bay Halil Etem çok zamandanberi hasta BiHi.hare Nuran abla ile birlikte ben, Ma- Bu defa yeniden asliye 4 üncQ ceza 
ıdi. Rehayab olamıyarak irtıhal etti. Bu latyaya gittik. Selma, anası ile, evde kal- reisli~ne müracaatla, karara i~iraz edeıa 
h§dise memleket için teıafisi gü~ bir zıya d r. Nuran, Selmaya bir elmas iğne, bir suçlunun, bu iürazı dahi reddedilmiştir. 
oldu~ gibi kendini tanıyanlar beraber altm çanta, eflitun taşlı ve alyans iki yü
çalışanlar ve bilhassa bizler için unutul- ruk vesaireyi, emanet olarak, vermişti. 
maz acıdır. Sonra, Selma Malatyaya geldi. Nura.,, 
İnsanlık ve rnekirimi ahlak tecessüm ()rada da, kendisine beş bilezik vermi§ti. 

e;:l:p insan kıyafetinde göründü denecek Bundan sonra söz alan Selma: 
k:ıdar yüksek bir yaradılışa sıUıib olan bu _ Bu şahidin söyledikleri k§milen ya
nadirei vücud ilim aleminde tanınmış ve landır. 1Ie:Pide, bunlann nilafı hakikat 
hjrmet edilmiş büyük ve muhterem bir oldu~unu isbat edece~im. Şahidin şaha-
sıma idi. detini kabul etmiyorum, demişti.r. 

Memlekete yaptı~ hizmetlerin başın
da büyük kardeşi Harndi Deyle be:-aber 
tesis ettikleri İstanbul Asarıatika M'üzesı 
gelir İlk müdür olan Harndi Beyden son
ra müdüriyeti uhtesine alnıış olan Hali1 
Etem müzenin bugünkü tekamül esasını 

Diğer bazı şahidierin celbi içi:ı, duruş
ma talik edilmiştir. 

Iki hırs1z on dörder ay hapse 
mahkOm ed;ldiler 

kum1uş ve Avrupa müzeleri derecesine Maçka civarında, muhtelif tar:Herde, 
muhtelif evleri soyan Hayreddin ve Mus-

gctirmiştir. . . . . . 
Meşrutiyet akabinde müze haline ge- ta fa ıs~l~rmde _ıki_ azılı hırsızın m~a -

Manisada bir köylu 
bir adamt öldUrdu, 

kardeşini ağtr yaraladt 
Manisa (Hususi) - Şehrimize baj · 

lı Karaoğlanlı köyü yakınlarında bit' 

cin&yet işlenmiştir. Köyden Hasan ot

lu Halil ile kardeşi Mustafa Turgudi11 
pa1.an:rı.a giderlerken ayni köyden AU 
oğlu Mehmed karşılanna çıkmışver 

ralannda anlaşılmaz bir sebebden do • 
layı kavga baş göstenniştir. 

* Heyetşinasiarın bir keşfi 

tirilen Topkapı sarayı müzesim tensik k~mesı ~sliye 4 uncu ceza mahkemesınde, 
ve tasnif hususunda islam eserleri müzt>- dur. netıceye varmıştır. 

yerde sürünen hayvanların mevcudiyeti- s!ni, şarkı kadim müzesini tesisi işinde Yapılan muhakeme so~unda, suçlan de 
r,e inanılır. Tersiyer devre d.! n:emeli ve gösterdi~i vukuf ve mesai il~ bu müze- li llerl.~ sabit olan her ikı suçlu ~a 74 der 

Bu kavgada Halil Mehmed tarafın

dan öldürülmüş, kardeşi de ağır suret
te yaralanmıştır. Katil derhal yaka 

lanm~ır. 

Rcyetşi

naslar.ı göre kü • 
rci a-:-zın devri. 
cümlei şemsiye • --~:=f==WJO~<:FC
nin ıcdblarına ce -
vab verememek • 
tt'dir. Sür'atinden 
bir asırda (17) sa-
B~ye 51 salise kaybetmektedtr. 

* Avus•uralyada Kanguriler azaldı 
Avustralyanın en sevimli mahlDlru 

kangurilerdir. Bu, göbekleri altındaki 
keselC'rde yavrularını taşıyan hayvanlar, 
~vustralyanın İngılizler tarafından isti
lisından sonra büyük bir tahribe maruz 
!:almışlardır. Bugün Avustralyada güç 
~ayılabilecek derecede az kanguri kal
mıştır. Her sene aviana aviana kökü tü
kcncn bu hayvanların üremesi içm A
yustralya hükümeti tedbir almı~ bulun
maktadır. 

fıkralı hayvanların yer yüzünde belir - .en·n bugu"nkü mükemml halini vücude ay muddetle hapse mahkUm edılmışler - T b 1 d b" or a 1 a 'r orman yang1n1 
dili kanaati vardır. Dördüncü devre olan getirmiştir. ' dir. ... 

S.,. . d a alanan Torbalı, (Husust) - DagkızıJca köyil-Kuarterner ise insanın belirmesilc başlar, Müzeler Umum MüdürUığiınden teka- 1 IVrl Ormamn a J r 
nün üç kilometre mesafesinrie DoltanCJ· 

Fakat Tersiyer devrede, dünya yüzünd~ iid olarak ayrıldıktan sonra mesle~ine O• adam dün öldü lar hududunda büyük bir orman yangınJ 
J.ln sönmez aşkı kendisini yine müzeden d b h .. d. ,.ıkarak u"ç saat d-·am etını' • ve :·~: kıt_ !.rısanın mevcud olup olmadığı e!an bir 

,;rı·dır. İlim, bu suale cevab verememek • 

tedir. 

* Mogollar yemek kablarm1 
nasJI tem·zıerler ? 

· Silivride, Kurtlar ormanın a ir ıa ıse ') ""y :or uu " 
ayırmamış, memuriyet hayatında reisı <'lmuş, ormanda odun kesen Mustafa ll - yün halkının gayretiyle ıöndürillmOtt(lr 
o!du~ (Eski eserleri koruma) encüm~ tt~ b' Zarar büyu··ktür ve tesbit .)lnnmalrtadU' 
~M~~hti~~rm~k~dınig~~m~i=~=e=b=~~··~k=o=ru=~=S=ü=l=e~==~=J=n=a~ı=6~ı~rr~=~=~~=~~~~~--~~ 
tererek senelerce orada memleketin ilim ~kli~nde ahlAk! vasıflarla da ziynetlen- geıek muhitine karp tuttulu ~uamele 
zenginlikleri olan asarıatikayı ve bedii- rrJşti. t.:rzlan en terbiyeli bir denıokrat vatan• 
yatı korumak hizmetinde bulunmuştur. Kendine duyurulan bir af1ayış yok idi daşa nümune olacak derecede sade ve ki

Mektebi Mülkiyede çok zaman devam ki ona teselli vermesin. Muttali oldu~ bı;rdı. 
t>den jeoloji tedrisatı sırasında yetiştir- bir ihtiyaç yok idi ki ona mctddeten yar- Hayatmm son 281D.anlannda çok yetlt-

Asırlardanberi Mogollar, içinde yemek ı 
dili talebenin kesretli olan adedı arasın- dım etmesin. Hemen hergün bir mektub kin ve kıymetli bir ilim adamı t'lan ol ll 

yedikleri kablan su ile değil, otlar la veya d 'f d d 1. D s ·ı E · ka ~-·•- kl d- ... da merhumun ilmin en istı a e e erel\ veya bir müracaatla istimdad eden tanı- r. iı eyman temı yu.::w'"e e uç-
kuru bez parçalarile temizlerler. Bu Adet hot'alık kürsüsüne yükselenler ve devle~ dığı ve tanımadı~ına deriıal imkanı de- ,ıdu~u dağlar dayanınıyan keder darbe
kendilerine Cengiz Han zamanından kal- memuriyetlerinin ali tabakalannı işgal recesinde yapaca~ muaveneti yapmak- oıile harab ve bitkin bir ömür sürmeld8 
mıştır. Su ile temizlenen kabların kutsi- edenler halA mevcuddur. tan zevk alırdı. ~di. 

yetlerini ve temizliklerini kaybettıkleri- Babasının; müessislerindeu bulunduğu Emsalsiz bir istikamet, bükülmcz bir Akıbet hastalıtınm elim tesiri onu da 

ne inanırlar. Darüşşafakayı bu yegane milli yetim mü~ ~'!oğru seeiye mümeyyiz suatlanndan idi. aramızdan alıp götürdü. 1861 tarihinde 
r-_c:::esesini kurmak ve idare etmek him- Kendi tabirince bir hazine olan milyon- doğmuş, İstanbulda ve Vıyanada tahsil 

Bugün bile orta Asyada bu adet elfın lif ed k Uim h metinde bulunan Türk okutma kurumun- lar değerindeki müzeler çok mii5tesna E'tmiş, birçok eserler te · ere · a-
c:ıri bulunmaktadır. da yıllarca aza ve reis olara-;c bulun- devirlerde elinde bulundu~ halde bun- y:ıtında çok yararlık göster.rıiJ, b'lyük 

-·······················································-·········--··················---· .. ••• ... ••• ... •••.,.••••.. makta ve ancak didinmek tabirile ifadE' ların muhafazasına öyle ttıtirnam göster- memuriyetlerde bulunmuştu. Nibayel 

Okuyucularıma 

Cevabiarım 
BıbaeSkide Bay eS. Ş.• e: 

- Yaşınızın küçüklilğüne baka • 
rak anlıyorum ki, Arabca, Acemce 
kaideleri gramerimizden çıkardığı -
mız zaman s .z henüz tahsilin ilk 
devresinde bulunuvordunuz, bun -
lan öğrenmeğe vakıt bulamadınız. O 
halde, eoranrn: Arabca ve Acemc. 
kullanmakta neden ısrar ediyorsu • 
nuz? Arab"a ve Acemce mutabakat 
kaidelerini bPmiyen Arabca ve A -
cemre kullandıih takdirde gramer 
hatalanna düşmekten kurtulamaz, 
Iyisi sadece T ürkce kelime kullan -
maktır. Mektubunuzun bende bı -
raktıi1ı umÜmi tesir bu. Suatinizin 
cevabına gelirıce: 

- Evlenmek için hem ya~nız kü· 
çük. hem de kazancın ız az. Bu vazt • 
,ettc bir müddet daha beklemek 
öaha muvaf.ıktır. 

* Bay Yap..: 
- Sevmiyen sevilmesi mfimküD 

değildir. İlk adımı siz ataca'k, muka

bele~-i karşınızdakinden bekliyecek· 

slniz. İki sevginin ayni zamanda doğ 
masına gelince, elbette müraccah -

t:r. Fakat her zaman herkese nasib 

"lmnz. 
Kendi kendiniz için kullandığınız 

chovarda• sı!atına gelince, tam ma· 
nasını anlamaktan korktum. Bu ke • 
limeyi unutınaya çalışınız. Başkala -

nnın zfhninde hoşa gitmiyecek ma • 
nalara da gelebilir. 

* .CUimiyen, lmzasi)e mektub ya-

un genç kadına; 
- Bekleyiniz. Çektiğiniz mahru -

miyet hayatının maddt mükafatını 

ahneaya kadar bekleyiniz, kurtulma 

günü geldiği zaman ise eJinize ge -

~ecek ser'Vetle ve yaşınızla mütena -

sib bir koca arayınız. Şimdi karşı -
m1.a çıkmış olan tehlikelidir. Sizi di
le diişürebilir. Ondan çekininiz. 

TE'YZE 

olunacak bir mücadele ile bu mübarek mişti ki hemen geeeli günciüzlü denecek 16-17 T. Sani geeesi rahmetiralımana ka
Ot'Rğın devamına çalışmakta idi. d~recede sarfetti~ mesai aılıhatini ihlAl vuşmu§tur. Rabbimizden malfereı eli· 

Bu kadar kemalata sahib olan bu yüce d~recesine varmıştı. leriz. 
yaradılışlı insan, ilminin derecesiz yük- Gerek maiyetine karşı gösterdi~i ve Eski Eıe,-leri KoruıNI !t&C!Omcw' 

Manisa K1z Enstitüsü çok rağbet görüyor 

Manisa (Husust) - Valimiz Doktor Lötfi KJrdann de~erli alAkalarile memleketc mal edilmit olan ~z ~..a.tttnsl 
çok rağbet görm~tür. Enstitüye bütün genç kızlarınuz devam eunektedirler. Talebe adedi gittikç.! &. -:-.-~~QJt· 
Kızlanınız burada san'at bilgilerini arttırmakta ve tam san'atkAr bir Türk kın ol:ıralt yetişmektedirler. 

Edirne kız enstitüsüne naklen tayin edilmif olan eski müdür Neyyirin ay nlması dolayıale enatit4 kızlan bO • 
calannın tereline bir ayrılık ziyafedı ver~erd.ir. Resim ziTa.fetten sonra a lınmıştır. 
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(Bqtarafı 1 tnci sayıaaaJ 
Dalınabahçeye yürüyerek veya tram

Vay, otomobil vesalr ile gelenle; Dol -
rnııbahçe camiinin kapısı önün~ alınmak
tn, dörder liişi olarak meydana do~ru 
Yi:.rütülmekte idi. Meydanda bir kavis çJ
ıildikten sonra sarayın kapısına giden 
Yolda yürünüyordu. Halk, bırradan iti -
baren palto, pardesü ve şaokalarını çı -
kar.rnakta Atasına son ihtiram borcunu .. , 
0deıne~c hazırlanmakta idi. 

Evvelki gün, heyecanla bavılarJarR pek 
Çok tesadüf edileliğinden diin tedbirler 
ahnrnış; bayılanlan ve baygınlık geçi ~ 
tenleri tedavi etmek için ihtiram borcu 
lfa edildikten sonra çıkılan kapının ya -
tıındaki oda tahsis edilmiştir. Bu odaya 
her türlü tıbbi levazım konulmuş ve dok
torlar ayrılmıştrr. Doktorlar mUnavcbe 
lle bu odada bulunmakta, bay:.lanlann 
Yardımına koşmakta idiler. Fazla teha -
rilrnü karşılamak fizere dörder kişilik sı
ralar halinde salondan çıkıldıktan sonra 
Yıınyana iki sıra halinde yürünmekte 
idi 

Dünkü ziyaretçileı-le salona giren Da
tıirnarka seliri Mösyö Vençmank Büyük 
Öliinün önünde eğilmiş ve bir müddet 
tevakkuf etmiştir. Bu esnada sefirin ko
lunda matem alftmti olan sıyah kordciA 
bulunmakta idi. 

bün de DolmaQahçe sarayının bütün 
Oda, koridor ve salonlarında çıt yoktu. 
~··büyük salon ve odalarda gezinenler 

Uyük Ölünün manevl huzurlannı rahat
~ız etmemek için birer gölge gibı süzü -
Üt> gidiyorlardı. 
boımabahçe sarayında bulunanlar, kır~ 

llı:>kfz saattenberi halkla birlikte a~la -
ttı~ktan bitab bir hale gelmışler, kendile
~.ne tahsis edilen salonun bir köşesinde 
d lter külçe halinde ihtl.ram vaziyetinde 

urrnakta idiler. 
Ziyarete bugün de saat ondan itibaren 

Rcce Yarısına kadar devam eıtilecek, ya
~n Büyük Ö1U büyük merasunle Anka
aya götürülecektir. 

a u 
' • a 

- Mateminizde bile bir asalet var!. elleri kavu.şuk, gözleri yaşlı, mfitevek-* kil ilerliyorlar. 
Sabahın çok erken saatlerinden iti- * 

baren Dalınabahçeye giden yollar bir İşte bir feryad daha koptu. Kolla -
insan seli halinde idi Tramvaylar, oto· rından tutan iki delikanlıyl sürükliyen 
mobiller halkı taşımakla bitiıremiyor- çarşafh bir kadın. Sesi grrtlağını yır -
du. Saat 9 dan itibaren halk ve mekteb- tarak çıkıyor: 
ler sıra ile büyük ölüyü ziyarete baş· :-- Paşam, Mustafa Kemal Paşam, on 
ladılar. Aziz naşın başucunda gene iki senecil' daha yaşasaydın!.. Blitün mil· 
general ve iki genç sübay bekliyor... let sana ciğerini, kalbini verirdi Sen
Bugün yeni gelen çelenklerle sanduka- siz dünyanın tadı var mı, Mustafa Ke
nın etrafı dahn ziy de bir çiçe'k bahçe- mal Paşam! .. 
si haliııi almıştı. * 

Ayni ıztırab, ayni matem, ayni göz- Sevgili Atatiil"k çocuklan .. 
yaŞL Sizin gözyaşlannız ıbize daha çok do-

Daha saronun kapısından girerken o- kundu. Belki atasının önünde "kendini 
nun m~leler ortasındaki sandukasını yere çarpan kadın sizin kadar heyeca
g6renler hıçkıırnıağa ba.şlıyorlar. Bu mı düşürmedi bizi 
hıçkınk yavaş yavaş ve artarak yak- Gözlerinizi kurulıyan minimini elle
laşıyor, büyüyor, 1..-ubbede akisler ya- riniz yann onun emanetini teslim ala
parak, diğer taraftan ağır ağır uzakla- cak! Biz, bu emaneti bir milletin göz
şıyor. Baştaraftan işitilen kısık, boğuk yaşiie cilaladık, temizledik, sin bıra· 
bir sahne. bir hıç'kınk derhal s~rileşe- kıyoruz. 
rek bütün kütleyi isiilA ediyor. * * Geçiyor, geçiyor. Durmadan, dinlen-

Milli kahramanın önünden dün kim- mE-den, arkası kesilmeden millet tavaf 
ler geçmed i ki. .. ediyor onu. 

Yedisinden yetmişine kadar, genci- Aksakallı, çok temiz gty:fnmlf, nura-
le, ihtiyarile, kadınile, erkeğile, saka- nt yüzlü bir ihtiyar. . 

(Btlltarafı 1 inci lfZflfado.) 

Suriye Meclis Reisi hükümetini 
temsil edecek 

Difer taraftan, ha1en §ehrimizde bl! -
lunan Suriye meb'usan meclıJi reisi Fa
ris el-Kouri de cenaze merasiminde Su -
riyeyi temsil edecektir. 

Filistin meselesine dair ArAIJ mümes -
sillerınin Londrada yapacakları toplan -
tıd.a Suriye murahhası sıfatile hazır bu -
lunmak üzere İngiltereye gıtnıekte olan 
Faris el-Kouri, geçen perşembe günü, 
şehrimizden geçti~ sırada Atatürk:ün sılı
hatlerini sormağı ve kendilP-rine afiyet 
temenni etme~ bir vazife telakki etmi§
ti. 

Bu münasebetle, Faris el-Kouri geçen 
per§embe sabalu saat 10 da Dalınabahçe 
sarayına giderek, açılan husust deiteri 
imzalamış ve Atatürk:ün sıhhntine dair 
sorduğu vakit, Büyük Önderın bir aaat 
evvel gözlerini ebediyen dünyaya ka -
padı~ kendisine teessürlerle söylenmi§
tir. 

Hiç beklemediği bu haber üzerine elim 
bir teessüre kapılan Fari.! Bey, vaziyeti 
derhal Suriye hükfunetine bildirmiştir. 

Hükfunet tarafından verilen talimat mu
dbince Bay Faris Londraya gitmekten 
~arfı nazar etmiştir. Kendisi, Büyük Şe -
fin cenaze merasiminde Suriyeyi temsil 
edecektir. 

Halen Perapalas otelinde misalır edil
miş olan Bay Faris, dün kendisile görü -
§E'n gazetecilere şunları söylemı~ir: 

cBütün Suriyeliler, Atatürke karıı de
rin bir muhabbet ve hürmet beslcmelde
dirler. tı. sağlamı, fakir!. zengini ile bütün fs- - O evliya oldu, diyor. Fakat o na

tanbul. İçlerindeki elemi, acıyı iç1eri- sıl sığdı bu küçük tabuta. On sekiz 
ne atarak, gözyaşlannı kalbierine akı- milyon nnsıl 'bir metrelik yere sı~?.. Atatürk, Suriyenin iruklAli hakkında-
tarak geçenler, gök gürültüsü gibi bir Kendi kendime Akiften Iki nıısra mı- ki hissiyatını Fr8Il$lzlara ve !ngilızlere 
sesle bu ölüme isyan ederek, bağırarak, nldan,yorum: mOteaddid defalar açıkça anlatrr.ı~tır. Ve 
feryad ederek geçenler içlerinde onun HeTcümerç etti~m edvara da yetmez 0 Onun bu hissiyatı Suriye fstiklAlinUı ta. 
tabutu önüne gelinCE> dizleri kesilerek kitab hakkukunda müessir olmuşt11r. 
düşenler, içlerinde fevkalb~er bir kuv- Seni ancak ebedivetleT eder istiab. Atatürkün Tflrkiyede yarattılı yenilik, 
vetle, dişlerini sıkarak, duyduğu ağır Nttsret Safa Coşktm yükselttiği fan ve kurdu#u modem ha -
ıztıraba mukavemet gösterip geçtikten G • . yat tarzına karşı, biz Suriyelllerin bü -
sonra çıkış kapısı önünde dfişüp bayı- ecenJn 1ntlbalar1 yük alaka ve hayranbit vardır. Onun, bi-
lanlar oldu. . zim gibi bütün fark memleketlerine bir * Denilebılir ki dün btitün istanbul aa - yol gösterdi.ıwnı . ..nkranl Ad di 

hah k 1 )h d 't"b es• ,... a Y e yoruz. 
Hele bir genç kadın! aran ıs.n an 1 ı aren gece yanmı- Ve bu yolu takib etmek fırsatlarını ka _ 
Bunu bütün ömrümce unutmıyaca· d.an sonraya kadar Dalınabahçede idl Be- betmlyecekfz. Y 

.. K ır.. d ğu ~ıktaştan, Maçkadan, Ayaspaşadaıı. Ka- . _ 
gım. uca5.n a ÇOCU ile tam onun raköyden Dolmabahçeye giden yollar: in- Bliyuk Şef, harbden· aonra kudretini 
önünde boşandı. Kendini tutamadı. A- san, otomobil, tramvay, araba malı;~le g~sterıni~ i~s~arm ~n tayanı takdirfdir. 
na evlad yere yuvarland.ılar. Kadın ba- .. t""l 0 tü Zıra, O, hıç ki.ınsen.inkl.ne benzemiyen 
yılmıştı. Kucağından çocuğunu aldı - or u m ş · şartlar içinde yoktan var etmek gibi bir 
lar, memurlardan biri kendisini kaldır-- Dalınabahçe meyd~ma gellnc@, in • mucize yaratmış, Türkiyeyi en yüksek 

Aınele, esnaf, yüksek tabaka men- dı. Ayıltmak için 'bir odaya aldılar. Dün s3n1ı~n kuruluş .tar~ınden bugüne ka- ve hürınete f&yan bir mevkte çıkartmı~ 
SUbu bayanlar, sokağında emanet ede- tedavi maksadile bu odaya alınanla - dar, dünyanın hıç bı.r yerinde, hiç bir tır. Bunu biz görüyoruz. Bu biz şarklılar 
~:~kimse luılmadığı için çocuğunu ku- nr. adedi eliiyi buldu. · n:eydan bu derece kesıf bir kalabalıla P.- ve bilhassa Suriyeliler için 'ıftiharla tak-
~ına almış kenar semt kadını, daire Bir ihtiyar kadın daha l!lalon kapı • hıd olmamı~r. dir edilecek bir haldir. 

GündüzUn int1balar1 

OlUdürü, boyacı çocuk, Üniversiteli smda diz çökmüştü. Yanındakiler yü- TA Karakoyden Beşik:qa kada.r uza - Atatürkün, Suriyelllerin zUıninde yer 
fenç 1lnz ilkmekteb yavrusu hülasa rümesini fısıldad.ılar. Güçhalle yerin • nan bu hareket ve ses kütlesınin gecenin etmlf hatıraları pek çoktur. Bılhassa O -
d~~ keli~e ile 'bütün millet ~anyana den doğruldu, yıkıla, yıkıla ilerledi. f. derin karanlı~ Içinde büsbütün artan, nun: cMuhal yoktur. Bu kelime mecnun. 
un de mukaddes ölünün önünden ge- ki gözil iki çeşme idi sanki. Yumru'kla- ~onsuzla§an velvelesi, anlatılması pek ların karnusunda bulunuyor. Madem ki 
~tek onu hürmetle selrunladı. nnı başına vuruyor, saçlanm kopan- güç bir heybet lktisab ediyordu. irnde vardır, her 1ey yapılabıHr, yolun • 
st O, sağlığında «Millet imtiyazsız, ycrdu. Kalabalık geceleyin daha arttı. Dolma- daki sözü, kendi eşsiz muvaffakiyetleri-
~:ı~z bir kütledir• diyordu. Bunun - Atam, paşam; paşa evlA.dım! Bu bahçe tarayının bahçesine dalga dalga nin sırrını teşkil etmiştir .• 

guzel misalini ölümile gene bize eccl sana nasıl kıydı? Nasıl aynlıyor· yı~ılan İstanbulluları o sahanın kucak - Merasime illirak edecek olan 
0 '~erdi. sun aramızdan!.. lamasına Ihtimal yoktu! 
Çe Sarayın kapısında polisler halkı ü- Sandukanın önllne geldiği zaman Nitekim öyle de oldu. MUteaddlcl fası- · ecnebi Int' alar 
br Üçer sıraya dizerken hiçbir müda· sesi gırtlağına takıldı. Boğuk bir iki \alarla aaray kapılarının kapanmuı za _ Ankara 17 (Husust) - Şehrimizdeki 
~Ye meydan ibıralanadan, istirahat sayha çıkardıktan sonra bütün şidde· rureti Ue karşılaşıldı. Sonsuz, uçsll% bu _ merasime iştirak edecek ecnebi kıt'alar 
aı ıanında biTdenbire top1anma emri ti!e kendisini yere çarptı. Koştular. Q- caksız bir göz yaşı ummanı hP.l\nde cad- 1060, aübay, küçük zabit ve erı.len mü -
lc~~ış dis~plinli bir ordu gibi yürüyüş nun cesedle~iş vflcudü yerden henUz dey~, C~mlı Köşkün önüne dökülen halk, rekkebdir. 
d ;uıc1a ıntizamla toplanıveren vatan- ka1kınıştı kı, salon kapısından kopan değıl yurüyecek, da~ılacak blr saha, tek İngiliz kıt'ası Terbiye Eruıtitüsünde, 
v ~ar zenginle fakiri, yenı ile eskiyi, bir e.rkek sesi, bütün· ıslak gözleri 0 ta- adım atabilecek bir yer bile bulanııyor- FrRMız kıt'a!ı Siyasal okulda, Bulgar 
y~ Yoğu birbirine 

0 
derece telif edip rafa çevirdi; avazı çıktığı kadar ba~- du' kıt'ası polis enstitüsünde, Yuna.1 kıt'aSl 

YQt} Are .bir millet manzarası arzedi - rıyordu: . Dün gece yarwna kadar Do lmabahçeye in~aat usta okulunda, Rumen kıt'ası jan
nas ~r ~ı. büyük acı önünde milletin - Hayır, yalan, ölmedi o .. Yalan akın eden vatanda~lann ayısını anlata- darma enstitüsünde, Yugoslavya kıt'ası 
d-'!\ 1 bırleştiğlni bundan güzel isbat e- sövlüyorlar. Ta'butun içindeki o değil! bilmek için, mübalA~asız bir tahmin ne, Harbiye okulunda. 100 erden mürekkeb 
ıı'"n ~aş~a bir Ievha bulunabilir mi? Yalan söylüyorsunuz. 300,000 demek lAzımdır! Bu tehacümQn Sovyet kıt'ası Ziraat enstitüsünde, lnn 
hi~Si Yur-eklerlnde ayni ıztırabı, hüşuu Tabu~un önünde d~z çöktil: . Milli Kahramanı ziyaret etmenin, Oç gü- kıt'a~ıı Harbiye okulunda ve Alman kıt'a-
lar ederek, hıçkınklar içinde geçiyor- - Soyle Atam, söyle sevgıli başı - nf' münhasır olması yüzünden vukua ıel- sı eEki Avusturya sefarethanesinde mi-tvv mız, sen hakikaten aıdün mü?. Sen ö· diğini sanmayın! safir edileceklerdir. 
~fi. ~~ki .. gün tam 200,000 'kişi aziz lürsün de biz yaşar mıyız? .. Yalan, ya- ·Millet sarayh nm kapıları de~fl 3 ,On, Alman hükOıneti Karadenızde bulu -
!tam n . onunden geçmişti. Dün bu ra - lan .. Allah ibu kadar insafsız değildir. üç hafta, üç ay, açık bırakılsa bu mah - nan Emden kruvazörüne İstanbula ha • 
baıtı~bırkaç misli artmıştır, demek mü - Kollanna girdiler, o bahçeye çıktığı şcrt kafilenin son bulması JmkAnsızdır! reket emrini vermiştir. Kruvazördeki 
di Şe a olmaz. Bütün vatandaşlar ebe- zaman !hAlA bağınyordu: İ~imizde duyduğumuz acı bu kadar de - deniz erierinden müteşekkil bir kıt'a An-
botın flerine son vazifeyi yapmak için - Ya1an, yalan .. Atat~ ölmedi, rindir. kara merasimine iştirak edecektir. 
buıu abalıçeye giden yollaıuı t:'kamış yalan söylüyorsunuz .. ,Sablh Alaçam lran heyeti Ankarada 
bir nuyorlardı. Fakat bu on binierin * R Ankara 17 (Husust) -İran heyeti bu 
rtıınno~~ava tcveccühü şehrin intiza • Bütün bu haile sahneleri bir'birini ranSQ 1, SUkfuı snbah Toros ekspresile geldi. Merasirnde 
ll'lab h . etini bozmuş değildi. Dol- takib ederken hallon gösterdiği soğuk· hazır bulunacak İran kıt'uı yarın gele -
lı::rc:: ~enın saat kulesi dibine on lbin· kanlılı~ı, muhafaza ettiği süktlneti ~ A /manga cektir. 
bir §arn alk 'b:lplanıyordu. En küçük intizamı kaydetmeden geçemlyeceğim. F 
•raya aro olmu)'llr, binlerce çocuk bir Önlerinde, arkalannda bu yllrekler! Parlıı 17 (A.A.) - PeUt Journal, B. rannz heyeti ıreliyor 
du~eliyor da en ufak bir gürültü dağlayan manzaralar cereyan ederken Françoi.J Poncft, Fransa ile Almanya· Ankara 17 (A.A.) - Atatnrkün cena-
hale uyordu. Poliislcr böyle mUda- kimse durup seyretmek, alftkadar ol - nın mü§terek bir beyanname neşret - zc merasiminde b,ul~nacak Fransız dele
Yı~ Ye tnecbur kalmadıkları bir insan mn k gibi, yürüyü~ün intizamını kay ; melerl için zemin hazırlaını.ş w hattA gııayonlannın kat t liatesi: 
~fan~~~ bynaşmasıru belki de ilk beWrfp, geriden gelenleri durduracak, bir ıniMk projesi viicude getl.rmif oldu- B. Albert Sarraut, amiral de Laborde, 

dürü B. Fraysse, anıiralin emir zab~ 
korvet kajptanı Lacaze, generalin enrl 
zabiti yüzb~ı Dumoulin de Labarthe~ 
sefaret katibi B. Gassouin. 

(Devamı 14 üncü sayfada) . ........................................................ .... 

isınet inönünün 
Orduya taziyesi 

---···---
(Bll§tcırafı 1 inci srıyfada) 

mak arasmda aşağıdaki mektublar 
teati olunmuştur: 

15/11/938 
Mare~al Fevzi Çakmak 

Genel Kurmayın ıayın Ht4kanı 
Atatürkün ebedl hayata intikali

ni, Onun hazarda ve seferde ya -
kın arkadaşı olan size ve Onun za
ferlere sevketti~ ve gözü gibi sev
eli~ 1anlı ordusuna taziyet ede -
rim. Sevgili BaşbuA Atatürkün ha
tırası kartısında acımız teselli bul
maz derecede derin ve duyguları

mız samimt §Ükran ve tazimle meş
budur. 

Emekli bir mensubu olmakla if
tihar ettiğim Türk ordusunun 
B~kumandanlığını temsil etmekle, 
yüksek vazife hisleri içinde bulu -
nuyorum. AzimkAr ve tecrübeli ku
mandanlar, şefkatli ve fedakar za
bitler ve Türk milletinın hakikt ö
zü olan kahraman erlerden ve 
cümlesi ehliyetli, vazifeseverler -
den vücud bulan Türk ordusuna, n
salet ve heybetin timsali olarak, gu
rur ve güvenle bakıyorum. Türk 
ordusu, cümhuriyetin ve vatan mü
dafaasının yenilmez abidesi olarak 
gözlerimizin önünden bit an uzak 
bulunmıyacaktır. 

Sayın Mare§al, siz muzaffer ku
mandanlarla muharebe meydanla -
nnda geçirdiğim yakın arkadaşlı -
tın hatıraları zlhnimde canlıdır. 

Bu sözlerimi, ayni zanı:ındn, ka
ra, deniz ve hava ordu'lıuza selam 
ve muhabbetimin ve sizin yüksek 
sevk ve idarenize halis itimadımın 
ifadesi olarak kabul buyurmanızı 
rica ederim. 

Reisicümhur 
İsmet İnönü 

16/11/1938 

Sayın İsmet İnönü 
Yüce Bll§buğ ve Cümhur Bll§kanı 
Atatürkün ebediyete intikalin -

den mütevellit taziye ile gerek şah
sım ve gerekse kahraman rürk or
dusu hakkında lıltüf huyurulan 
yüksek Utüatlarınız Türkiye cüm
huriyeti kara, deniz, hava ordusu • 
na tamim edilmiştir. 

Sevgi ve itirnadmızın değerli bir 
misal olan bu kıyınet biçilmez il
tifat, şahsırnda ve Tilrk!y~ Cüm -
huriyeti ordusunun her fenlinde 
ebedt fÜkran ve minnPt hislerHe 
anılacak ve vazifemizin büyük bir 
enerji ile ifası için kıymetli bir di
rektif olarak varlıAımızda yer a -
lacaktır. 

Güven ve gururla anmai: lfıtfü=ı- 1 
de bulunduğunuz Türkiye cümhu
,riyeti orduları Yüce Başbu~ ve 
Cümhur Başkanına ayni hislerlc 
bağlı kalacağını izhar etmekle şe
ref duyar. 
Hakkımda gösterilen yüksek iti

madlarından dolayı bilhassa fOk -
ranlarımı aay.gı ile arzf'derim. 

Genel Kurmay Başkara 
Mareşal 

Fevzi Çakmak 
İnöntinün Ankara genç· 

lerine telgrafı 
Ankara 17 (A.A.) - ReısicQmhur 

İsmet İnönü Ankara yül~sek tahsil 
gençli~ine a§a~ıdaki telgrafı gön -
dermişlerdir: 

Ankara yüksek tahsil gençliğine 
Ankara Yüksek tahsıl gençlı~i -

nin candan ve asilAne duygularma 
teşekkür ederim. Şifa v<:> teselli ka
bul etmez büyük acıya tahammülü, 
ancak siz gençlerin vatana hizmet 
aşkile yetişmekte oldu[;unuzn gO

vende buluyorum. 
n~t k üyorlar. Bu intizam ve sliklı - yolları tıkıyaca'k bir harekette bulun - ğu için yakında bir Fraruız - Alman General Hutzinger. 
hayre~rş~~a .bir ecnebi meslektaş muyor. Herkes kendi ıztırablle başba- mukavelesinin akdine muhtemel ııa • Maiyet: 

- nı şoyle ifade ediyor: şa .. Ba§lan göğüsleri h1za.mıa dÜfmtt, zarile baltılabileoeiini Ju:maktadıl\ Dahiliye nezareti kalemi mahsus mü-
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1 KlRK YUZLü ADAM 1 
İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 

Cinsi Mikdan Muhammen B. Muvakkat Eksiitmenin 
Beheri Tutarı !eminatı ŞekU saati 
L .K. S. L. K. L. K . 

..... ,:;i-UIIIUHU .. llllllllll: ... , ... Ingilizceden çeviren: Negyir .... llll~ 82 X 114 ambalaj kağıdı 
Toz tütün çuvalı 

30000 Kg. -.30.50 9150.- 686.25 Kapa.zar114.30 

l'en görse tanıyamaz. Kapıdan serbest 
St'rbest çık. 

2000 Ad. 26,75 535.- 40.12 Açık 15 
Katil kapıyı, öldürdüğü adamın üstü

n~. usulca kapadı. Geldiği gibi göriinme
den sıvışmak için gene geldiği yere, ti
yatro binasının sağına düşen halkona 
doğnı acele acele uzaklaştı. 

- Eller yukarı! 
İhtiyar aktör titriyen ellerinı yukarı 

kaldırırken kekeledi: 
- Benden ne istiyorsunuz 
-Kimsin sen? Rejisör mü, ca~ aktör 
.. ~ mu. 

3/8 200 m/m boyunda yu-

v.ırlak başlı civata 
3/8 120 m/m boyunda yu
varlak başlı civata 
3/8 demir pul 

4000 • 

8000 , 
12000 , 

60 Kg. 

440.- . 33.- • 15.30 

Tabanca sesini, seyirciler çılgın bir al
kı~ tufanı içinde farkedememişlerdi. Fa
ka+ içerdekiler pek iyi duymuşlardı ve 
iite aktör, dansöz localarınm kapıları te
~~~la açılıyordu. Birer ikişer hepsi oe- ol
j.ığunu anlamak için silah sesinın geldi
!i yana koşuyorlardı. 

- Ne o, ne de öteki... Makyajcıyım. 

Bana ckırk yüzlü adam. derler. 

Katil aynaya son bir göz attıktan son
ra kalktı, elmasları masanın üstüne bı
raktı, bir şey demeden çıktı. Çıkarken 

genç bir adamla yüz yüze geldı. Adam o
na şöyle bir bakıp geçti. Merdivenleri 
i:ıcrken de iki süslü kadınla k:.>.rşıla~tı. 

I!içbiri dönüp ona bakmadı bile .. Anla
~ı!..ın tanınmıyordu. Cesareti arttı. Sah
nemin yanından da bir geçebilırse alt ko
ridorun öbür başına, kapıya kadar git
!l.ek işdcn bile değildi. Fakat üçüncü 
rastlad ığı genç kadın nedense yüzüne 
gaşkın şaşkın baktı ve korkunç bir şey 
görmüş gibi bir çığlık kopararak kaçma• 
ya başladı. Az sonra önüne çıkan yaşlıca 
bir adam da onu tepeden aşagı sık sık 
süzdü. Ani bir korkuya tutulmuş gibi bir 
~eyler mırıldana mırıldana adımlarını 

Eıklaştırıp kaçtı. Bu ne demcktı, önceki
lı;.-r hiç aldırış etmemişlerdi de bu sonun
calara ne oluyordu? İ çini bir korku aletı. 
Ne yapaca~ını, nereye aapacatıru pşırdı. 
Ne olursa olsun o hızla sahneyi geçti, so
kak kapısına do~ruldu. Arkasmctan ka
dın, erkek birkaç kişinin bir ,eyler fısıl
daştıklarını duyar gibi oldu. 

Terazi 20 Ad. 17.-.- tl4U.- 25.50 Pa1:arlık 16.30 

- Tamam... Ben de seni arıyordum. 
Glindayı öldüren benim. Alçak kadın öl
meyi hak etmişti. Beni aldattı. Öcümü al
dım. Binayı polis sardı. Kaçamıyorum. 

Beni buradan çıkarmak senin e1ınde ... 
Bunu yaparsan (tabancasız elinı paltosu· 
r:un cebine soktu. Yüzük, küpe, kolye bir 
. vı~ın mücevher çıkardı) bunların hepsi 
senindir. Dikkat et, bütün ömründe ka
ı:ındı~ın paradan çok... İstedi~ımi yap
n:azsan kafnna bir kurşun yersın. Zaten 
ben canını dişine almış bir adamım. Na
sıl olsa önüme geleni vurur, gene kaça
rım. Hem bu mücevherlerde kimsenin 
hakkı yoktur. Onlan Gllndaya ben al
mıştım.. Kabul ediyor musun, çabuk söy
le. Bekliyecek vakit yok. 

I- Nümunesine uygun olmak şartile 30000 kilo 82 X 114 ambalaj kağıdı. 2000 
aded ince şeyler konabiten standard normal sık örgülü toz tütün çuvalt, Cib=ılı 
Ilakım evine yapılan platformlara lazım olan yukarıda eb'ad ve mikdan yazılı 

<Kırk yüzlü adam. bu sırada yaşçs 
kt·ndinden çok genç bir aktör arkar!aşile 
lerasında oturmuş, paradan, şöhretten 

kenuşuyorlardı. Delikanlı aktör: 

dvata ile demir pul ve taahhüdünü if1 etmiyen müteahhid hesabına satın alı

nacak 38 damgalı ve kefeli 10 kiloluk ve yanlıkları aleminyum ve ölçüle-r mü· 
fettişliğince damgalı 20 aded terazi ayrı ayrı bizalarında yazılı usullerle eksilt
ıneye konmuştur. 

- Nafile, diyordu, bu meslek kann do
yurmaz. lşle sen ... Bütün ömrünü bu u
ğurdıı tükettin de ne oldu? Vaktile şöh
retin dünyayı tutmuştu. Makyaj eımde 

II - Muhammen bedellerile muvakkn t teminatları bizalarında gösterilmiştir . 
III - Eksiitme 21/XI/938 tarihine r&stl:yaıt Pazartesi günü bizalarında yazılı 

,aatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya• 
pılacaktır. 

IV- Ambalaj kağıdı nümunesi hergün sözü geçen şubede görülebil\r. 
, oyuncaktı. Her sahnede bir başka yüzle 
eöründüğün için .sana ckırk yüzlü adam. 
diye hayran oluyorlardı değil mı? Hal
buki bugün ihtiyarsın. Modan geçti, ye
ni yetişenierin makyajını senin gibi bir 
yapan olsa burada bu kadarcık yeri bile 
bulamazdın. Böyle azizim, nafıle ... 

İşte tam bu dakikada tabanca patladı. 

Kırk yüzlü adamın silaba dikili gözleri 
korkudan kısıldı, kısıldı, havadaki elleri 
daha çok titredi. Bu elmasları aL;a ... Sa
hiden bütün örnründeki kazancının bir 
kc:.ç misline delecek. Almasa ... Gözü ka
rcıran katil onu da, önüne çıkacak daha 
başkalarını da öldürecek. Kısık, ürkek bir 
sesle: 

V - Açık eksiltıneye ve pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin münakasa için 
tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

yuılı koınisyona gelmeleri. Kapalı zarf eksiitmesine iştirak etmek istiyenlerin 
de mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile % 7.5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva E-decek olan kapalı zarflan eksiitme g\1· 

nü en geç saat 14 de kadar adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mu-

kabilinde vermeleri lazımdır. c&084. 

* 
Genç aktörle kırk yüzlü adam da neye 
u~radıklannı bilerneden dışarı !ırhdılar. 

Herkesin koştu~u yere koştular. Burada 
bir kadın cesedi, o günlerde halkın pek 
çok sevd!~i bir dansöz yere ö!ü olarak 
l!zanmıştı. Polis gelenleri dafılıyor, kim
aeyi cesede yaklaşmaya koyvermiyordu. 
cKırk yüzlü adam•: 

Katil locadan çıkar çıkmaz ckırk yüzlü 
a~am. çetin bir imtihan geçirmış bir in
san gibi yorgun argın sandalyasına çök
rnü~tü. Daha kendini toparlıyamadan ka
ı:ısı vuruldu. Beraber silih sesme koş
tuklan genç aktör arkadaşı telişll telaşlı 
i~e-ri girdi: 

l:cll'dım.. Şu gördüğün elmasları da bana\ ını şimdi işi ... Bir ölünün dirılenıfyece~a 
b;.raktı. Fakat bunların hiç birhı~ iç et- ni herkes bilir. Onun için katili o 1uya 
rnek aklımdan bile geçmedt fctte görür görmez derhal şü.bhelenil 

- Öyle ise ne diye kaçmasına yardım yakalıyacakları muhakkak. Kim billl 
l'e!ki de şimdiye kadar yakalanmqtır bl· 
1e ... Bak gene koridorda koşuşma var. 

- Vahvah, dedi, me~er Glinda imiş! 

- PekBla, dedi, kabul ediyorum. Otur 
da hemen yüzünü boyayayım. ettin? 

* N~ de güzel bir kızcağızdı. El çnk teY 
söylerdi amma günahı kendi boynuna .. 
şunun bununla düşer kalkannış. Bize 
ne ... Yazık oldu zavallıya .. 

* Cesedin başına birikenler da~ıhrken 

itı arkadaş da geri döndüler. Genç aktö
rün oyun sırası yaklaşmıştı, ayrılıp gıtti. 
cKırk yüzlü adam» locasına girdı. Fakat 
daha makyaj masasının önüne oturup blr 
nefes almadan kapısı aralandı. Siyahlar 
giyili, uzun boylu, şık bir adam mü~aP.de 
almadan içeri dalıp kapıyı kapadı ve bir
df'nbire cebinden çıkardı~ı tabancasını 
ckırk yüzlü adam. a çevirdi: 

Ve başladı. Şimdiye kadar kaç kereler 
]:endini, kaç kereler de başkalarını böy-
1~ şekillerden vekle sokınuştu. Bu sefer 
can korkusu sanki san'atının bütiin me
haretlni fırçasında toplamıştı. Aradan 
be~ on dakika geçmeden katilin genç yü
zü altmışlık bir ihtiyara döndü. Siyaha 
boyanan dişlerinin arasında kendi haline 
}lırakılan tektük dişi bll ihtiyar yil.le yarı 
perişan, yarı korkunç bir hal veriyordu. 
Kendini aynada gören katil, şaşkınlıktan 
donakal dı. 

- Yahu, ne meraksıı adamsın. Dışarı
~a neler oluyor urourunda bile dP~il. Bi
liyor musun katil hill bulunamadı. İçe
ride olduğu muhakkak. Glindanm hiz
metçisi görmüş, siyah paltolu, terrlz, pak 
bir gen~miş, amm.a nereye sıvışti bilen 
yok. 

Ha sahi onu soracaktım.. Kuzum kirndi 
şimdi buradan çıkan bunak herit? Az 
k .. ı..sın ayağımı çiğniyordu. 

- Kaçmasına yardım etmedim, sadece 
odamdan çıkardım. Eli tabancah, azgın 

bir insanın dediğini yapmaktan 'oaşka e
limden ne gelirdi? Hayır deseın Glind-1 
gibi hem ben, hem de belki daha birkaç 
ki~i arada kurban gidecektik. 

İstediğini yaptım, yüzünü boyadım, 

ı.~tünü başını değiştirdim amma l>uradan 
ctı~arıya bir adım bile atamıyacıık. Çün· 
kü: Ben o katil herifi kimin kılığına sok-

Hakikaten o, bunları söylerkf:ıf kaııl 

ce yakayı ele vermiş bulunuyordu. Tarn 
kapıdan çıkıp gideceği sırada eski kapı· 

cıyı bilen artistierden biri, arkas•nchn a• 
tılınış, tabancasını kullanmasına vakit 
l:ırakmadan onu yakalamıştı. 

- BilmenL Ambar rütubetli idi. ü-
şiittüm galiba. Sırtımdan aşağı soğuk 

sular dökülüyor. 
Başını çatlıya • 
cak gibi ağnyor .. 

İfakat hanım a· 
tıldı: . 

- Yalan! Sa -
kın inanmayın ! 
Bir şeyciği yok. 

cKırk yüzlü adam, onun paltosunu da 
çıkartıp yerine eski püskü bir elbise giv-
dirince: · 

- Haydi, dedi, şimdi durma git. An-

.-Kırk yüzlü adam:.. cevab vermedi. 
Yalnız uzandı, katilin ~ıraktığı styah pol
wyu aldı ve arkadaşının yüzüne manalı 
manalı baktı: 

- Ne, yoksa katili ... 
- Evet, o hale koydum da ouradan çı-

SON posT ANlN 
EDEl? QOI"\AN\ 

YAZAN: Ercümend Ekrem Talu 

1.i.lın bilir misin? Tiyatronun bundan ev
\'elki kapıcısının ... Sen bllmezı.in, senin 
gibi yeni gelenler de bilmez anıma eski
ler onu hep tanırlar. Bu kapıcı gc(jen yıl 
l:.ıı zaman zatürrecden ölmüştü. Aniadın 

Deminden, şura • - Oğlum! Bir fazla, ve insana da 
dan geçen aşifte- tehli"ke mi var? para kazandırıyor. 
ye öyle bir bakı • Toriğin yerine Biraz geriye çe • 

yordu ki, yiyecek gibi Allah vermesin!. Takvor cevab ver • kildi, baktı.. onun 
Hasta adamın, kokmuş karılarda gözü di: ardiye sandığı, ge • 
olur mu hiç? - Tehlikenin hem niş, Ankaranın stad· 
Aralarında kavga başgösteriyordu. de Alyası, düz pem - yomu kadar yer kap-

• Zl!lvallı Gurabi efendi, şiddetli başağn- besi vardır. Doğru • lıyan bir şeydi 
sıruıı verdiği asabiyetle, karısına çı • dan bizler için değil Birkaç adım ile-
kı~tı: · de, bassaten Torik riye doğru gidince, 

-Behey cazu!. Behey insafsız, iz'an- beyzademi alakadar bunun duvariann • 
sız mahluk! Önümden geçen herhangi edoor. . da acayib resimler 
bir hl!ltunu görmemek için gözlerimi - Birini mi vur- gördü. Durdu, sey • 
mi. kapayaydım? Sen dahi geçsen, sa- du? Bir vukuat mı retti. Bunlar, ace • 
na da bakardım. Bu, tabii bir hareket- çıkardı? Ne oldu? mi bir elden çıkmış 
tir. Senin, körolası gözlerin heriflere - Yok. Daha he- hissini veren, göz a-
baktıkca benim sana serzeniş ettiğim, nüz kimseyi vurmuş lıcı renklerle boyan-
~yle ahmakca, eblehçe tirizde bulun- değildir amma, kaç- mış bir takım, aca -
d uğu m var mı? m azsa o da olacak. yi b şeylerdi. 

-Haydi, sus, sus! Gene beylik sıfat- Zavallı ihtiyar çıl- Kısa pantalonlu, 
lannı bir bir dökrneğe başlanm ha! dıracaktı. dar ~pkenli, matruş 

Torik araya girrneğe lüzum gördü. - Ayo1! Söylesenize!. dedi. Merak 1 tü n merakib hem yerli, hem de asker ı bir adam, -önünde adeta diz çöker vazi· 
- Btrakın! dedi; anlaşıldı. İkiniz de içi~de bırakmayın beni, bu hasta ha -1 işgali altında idi. Mevcud bir iki ufak yetteki bir öküzün boynuna bir kılıç 

haklısmız. Bizim babalık gerçekten lirnde! kayığın da, oralarda dolaşan jandarma- saplıyordu. Bunun mukabil tarafında-
hasta: fspanyola tutulmuş! . Takvor meseleyi kısaca izah eder - la!"ın göz hapsinde bulunduğunu gör - ki diğer bir resimde, gene bir takım 

Takvor dayanamadı: ker:, Torik de tırnaklannı yiyerek, ne dil. Oradan böylece ümidini kesince adamlar, nallan havaya dikilmiş ökü • 
- E, aferim, bravo! diye bağırdı. Bu tedbir alacağını düşünüyordu. Birden· de, gerisin geriye döndü. Şimdi de so- zü. bir çift beygir koşulu bir kızağın 

espriye haryan olmuşum. Lakin şim • bire: kak aralarında bir yangın yeri, bir vi- iç<ırisinde sürüp götürüyorlar, ve bu 
di!t esprinin kertesi değih:lir. Sen ne - Hele ben bir ®laşayım! dedi. Ge- rane araştırıyordu. Bulursa, orada giz- e5nada sahnenin gerisini dolduran ke
halt edeceğini düşün, karere bağlayı ~ lir sizi bulurum. Buradan bir yere ay- len~cekti. Zavallıcık, burasını İstanbul sif insan kalabalığı da o deminki ayni 
ver. nlmayın. sanıyordu! .adamın üzerine yelpaze, portakal, şap-

Torik, derhal ciddiyetini takındı, ve Ve süratle uzaklaştı. Maksadı H- Gele gele, büyük bir kapının önüne ka, mf'ndil, hasılı bin bir çeşid eşya 
düşüneeli düsünceli söylendi: rr.anı şöyle bir kolaçan etmek, hareket geldi. Üzerinde, iri harflerle Arena de ya~dırıyorlardı. 

- Evet. Mesele o! Ne yapaca~z? üstünde yabancı bir vapur, yelkenli, Toros yazılı idi. Kendi kendine: Torik Necmi bu resimlere baktı, 
Memlekcttc yabancı olmasam, ötesini kayık, ne bulursa, kaptanla, sahibi ile - Tuhaf şey! dedi. Bizde Arenayı baktı .. bir mana veremed1. Kendi ken-
berisini azıcık bilmiş olsam, bir tarafa paznrlı~ı uydurup, onun içine kapağı cingeneler sırtlannda çuvalla satarlar. dine: 
giz.lenir, İl-erisi için rahat ırahat tedbir atmak, sığınmaktı. Bu Toros adındaki henfci oğlu her kim - ZC'hir, burası bir sinema, falan o-
alırdım. Boşu boşuna her tarafı gezdl. Hali se, şu koskocam ardiyeyt yaptırmış. lacr.k ; dedi. 

Gurabi efendi sorou: harbde bulunulduğu için, limandaki bil Anlqılan burada, arenanın sUrümü Etrafı §Öyle bir aözden ıeçitecek ol· 

Y ARIHKl l(f)ım.uıxznA: 

Kiralik apar:unan 
Yazan: lımet Bulun 

du. Nazan dikkatini o anda ufak ufak 
hücre gibi yerler celbetti. Zihninde 
beliren muammayı halle çalışıyordU· 
Kaybedecek vakti olmadığını unut • 
muştu. Aklı, fikri, düşüncesi hep bura 
ya ta'kılınıştı. 

- Arena.. sinema ilanlan. kodesde
ki ağır cezalıların kapanlan gibi dap · 
daracıl:: hücreler .. ne mina? 

Diye söylenip duruyordu. Birde~ 

kendi başında dolaşan felaketi hatırla" 
dı. Bu hücrelerle onun arasında der .. 
hal kendince bir münasebet tesis etti. 
İçeride, :n cin top oynadığı ses sad• 
gclmediğinden anlaşılıyordu. Burada 
na güzel saklanabilirdi! 

- H(:le önce bir keşfedivereyi.m! J{a~ 
rarile, kocaman meydanı çevreleyeıı 
tahtaperdeyi tavaf etti; sonra da irtifll" 
ını ölçtü. En nihayet bir yolunu bula ~ 
rak içeriye dalıp, kendi tabirince: Me" 
kinını peylemek lazım geldi. 

Bunu yaptıktan sonra, tekrar geri " 
sin geriye dönüp arkadaşianna ha~ 
verecekti. 

- BısmillB.h!. 

Fotinlerini çıkarıp koynuna sokt'I
Böylece, ayaklarında sade çoraptarilf 
zamanır~ cilalamış olduğu tahtaperdeY~ 
daha iyi tutunarak üzerine tırmandı. 
İçarisi bomboş, alabildiğine geniş bit 
sahadan ibaretti. Etrafta, fırdolayı "'' 
anntiyatro şeklinde, oturacak yerıert 
ta karşıda, kapalı bir kapı, bir in a~ " 
zır.ı andıran loş bir medhal vardı. 

içeriye atladı. Kulak verdi.. her tS" 

raf ctıs!• dı. 

- Ne tuhaf! dedi. Burası §imdi dt 
bizim Fenerbahçe stadyomunu andı~ 
yoı. Herhalde bir oyun yeri amma, ıc 
racısı, patronu ifla:. etmiş, kapatıntŞ <r 
lacaklar. Yahud ki muharebe yüzUrt : 
den oyu-;-ı paydos. Hücrelerin kapıs~fl 
d:ıki örümceklerden belli. Hele lP"" 

buraya b!r yerleşeyim de, bulup rrıef" 
dana çıkarana a.şkolsuni 

(Arkan _,, 
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lik T.ürk kadın- casusu 

Cebhaneliği berhava eden kiin? 
1809da Ingilterenin mütlefiki vaziyeline geçen 

Babılili ile Fı anfia arasında 
diplomasi münasebetlerin inhıtaa uğraması 

İran phı, Efganlar, . Mahratlar, ı Meş?ed yolile Herat ü~erine yürüy~ 
ku Y orgunluktan, geceyi derin mr uy· 1 
se ıle geçirmerne rağmen, gene hadi • 
t !l'n tesiri altından kurtulamamış • 
rıı:r .. Uykumda bile bütlin bu mesele • 

t ın hayall sP.rpintileri ile uğraşmış -
•m. 
Şe}iliyanır uyanmaz, tavanı vurarak Ra 
" Yukan çağırdım. Onunla konuşma· 
.. a başladım: 
-E, R~el!.. Ne dersin, sen bu jşe? .. 

,_ - Ne diyeyim küçük hanım .. öyle 
1\:Qto, t 
ıut um, öyle korktum Id; dizlerim 
~~nıuyor. Bilmem bugün, nasıl çalışa-
Cırn? .. 

iş- E komşular ne diyor? .. Acaba bu 
nasıl olm~? .. 

- Vinç kopmuş. 
- Kirnden duyrnuşlar? .. 
- lierkes öyle söylüyor. 
- Sen, ne zaman duydun?. 

dı 'D Orada, o gürültü patladı, patlama
la. ışarı fırladım ... Herkes de sokak -
ıa~ :ır:amı~ı... Baktım; Sinenin ec • 
daı e.sının önune toplanmışlardı. Bir a
Cltin durmuş, anlatıyordu. eVinçin zen· 
~ord~~Ptu. Cebhaneler ateş aldı.» di-

IJ&dise . ·ı s· . . . önu. yen ı e ınenın eczanesının 

mı ' en kuvvetli ve en yörük bir ada -
birn ayağı ile, en aşağı yirmi dakikalık 
huk rnesat~ idi. Bu ad~ oradan ne ça· 
.4.cab gelnu~ de, bu havadisi vermişti. 
~n .8 bu adarnm sözleri, bir tahmin -
ıarıdıbaret mi idi?. Yoksa, bir propa • 

a eseri ıni?.. -
::: ~aşel, sen bugün ~ gitme. 

E ÇOcuklar .. ekmek isterler. 
- Gündeliğini ben veririm. 
::: E.h .. öyle olursa, zarar yok. 

l'aluı: liadi, o senin partal elbiselerle a
....._ abılan bana getir. 

ttıı .Atnan küçük hanım.. gene onlan 
gıyeceksin? 

:aı:-. E. dün akşam söyledim ya sana? .. 
~·ııın y t .. ao'lln ap ıg1m ~eyleri merak edip, 

, te11bi~acaksın... Re bakaya da, böyle 
na etmeyi unutma. 

~ttrıi ~el, zeki bir kadındı. Hiç şüphe 
Va~0l'Utn ki; artık benim - kocava 
bir işa~tan T.lyade - hükfunete aid gi~li 

ll'ak ıe meşgul oldu~rnu anlamıstı. 
nt be . durn. 
0 

n, bu kadından korkınuyar-
tAbi 

1 
nun; mim ve dini bir an'aneve 

bildi~ a:ak, gördüğünü ( görmedim.: ) 
Ila ra k nı, (bnmem .. ) diyeceğinden.. ve 
~tece .~rsısında mutlak bir sükut gös -

gınden emin bulunuyordum. 

"ioku * latrı ı tan inerken baktım. O muaz -
~unıa:1 iiket sahasının her tarafında 

O ar tütüyordu. 
btt k~~htese:n istasyon binası, adeta 
"allaıı. .s halıni almıştı. Yanınıyan du
ltı•şt1 ' açıklı koyulu is tabakalan sar· 

h 'te~i k . 
~Y~an·ıe§ıfler peşinde koşan bir alim 

do!dura ı ~ yokuştan indim. Her tarafı 
~tıeıe; ~eraklı ve mütecessis insan 
~Ye Uf'rl:~~ konuştuklannı dinliye din-
e herk,..,. ırn. Her yerde, ayni terane .. 

'-<>L~ 8 'h•kA - Cebh ' ynı ı ~ıye ... 
"incin Zin ane sandıklan ağır gelmis .. "e ciri b. d b. k .. d sandık} · ır en ıre opuvermış .. 
Uşer dü ar nhtı.mın taşlan üzerine 
- oı Ştnez ... 

ur tnu? -olm . 
- p az rnı? .. 

atıar :nu? 
- p tl ... 
b a arnaz ' 

<li aha MıA mı. .. 
~ tlliyen b a bu boş sözleri söyliyen ve 
.ı . ~hUde u safdil insaniann arasında, 
~~""' Yere vak't . . d ~ .. Şim nd ı geçırmek ısterne • 
Uğu geç~d ifer makaslannın bulun • 
llurad Yerine doğru ilerledim 

l'att an ileri ·Im· . ) a asker .. ' geçı ıyordu. Her ta· 
\> eleli gBrüı~obetcileri, ve polis devri· 
ı~ tabitıem yordu. Ortada sivillerden ::i dol~ı en mürekkeb tahkik heyet· 
lQ tli el ko{?rd.u.. heyecanlı ve hara -

lea beya IŞaretıertle birbirlerine mü-
ı:ıe~öbe~çU~ e~ikleri g6ze çarpıyordu. 

güç ola n araSlndan geçmenin, rn: bulrnakc~~ını anladım. Bir kola • 
ı:lı.ı tnakas ~n. geçid yerinin solun· 

11dıın. Bi çıf lllbesinin arkasına sak
r ırsat kollamıya başladım. 

«~]enc:t.fm, kaç defa. söyledıl:: cŞU C'1Jhaneleri btıra.ya. çıkarmayın.» 

Şirnendifer memurlan, mütemadiyen vagonların arasına kaydim. Beş on a· 
ma.ıevra ile meşgul oluyorlar, sağlam di.m, hızlı hızlı yürüdükten sonra, yer
kal~n vagonlan, eski istasyonun önün- den kömür parçaları toplıyarak elim -
del{ı boş hatlara çekmiye çalışıyorlar - del~ı sepete doldurmağa başladım. 
dı. ' Nöbetçi zincir hattının içindekiler, 

Lokomotifler, gidip geliyor; düdük kendilerini bile göremiyecek kadar te· 
sesleri, ve kumandalar birbirini takib la§ içir.delerdi. Yük vagonlarınm ar -
ed!yordu. kalannda, grup grup içtima etmişler -
Meraklılardan bazılan, nöbetçilerin di. 

ve kumpanya memurlarının etraflan Çünkü, daha hala tek tük top mer
rni!eri patlıyordu. Ve felaketin asıl 

mc~kezinc sakulacak kadar kahraman, 
az bulunuyordu. 

na toplanmışlardı. Mütemadiyen sual· 
ler soruyor~ardı. 

KencUsine ınühim bir poz veren ge -
veze bir kondüktör, etrafında uvandır
dı~ı alakadan şımararak, yüksek sesle 
söylüy<ırdu: 

- Efendim!.. Kaç defa söyledik: 
cCanıın. şu cebhaneleri buraya çıkar
ma~·ın. Kalabalık, ay.ak altı ver. Bura
da bir kaza olur.» dedik. (Derince)dc 
cebhane deposu olabilecek yerler gös
terdik. Fakat askerlere bir türlü lakır
dı öinletcrnedik. 

-Sebeb?. 
- Sebeb, rnalılm... Guya oralarda, 

tahtelbnhirler v11.1r vızır dolaşıyor -
larrnış .. eğer görürlerse ... 

- E burada dolaşmıyorlar ını? .. 
- Daha; dün değil evvelki gün, Ba-

Fakat ben, yavaş yavaş oraya ka • 
dar tel:arrüp etmeğe; kendirnce kurdu
ğum brızı nazariyelerden dolayı, o sön
müş volkanı gözden geçirmeğe karar 
vermi~tim. 

Eminim ki. şu anda, ınahir bir sah
ne san'ı:ıtkfm gibi rolümü çok iyi ifa e
diyordum. Her gün buralarda ayni işi 
yapan fakir kadınlara benziyordum. 
Yere çömelmiş olduğum halde, loko -
motifl~en dökülen kömür parçaları -
nı toplayıp sepetime doldura doldura 
a~!r ağır dolaşıyordum. Ve, şurada bu
rana toplanan grupların muhaverele -
rini, rniinakaşalarını dinlerneğe gay -
ret edivordum. 

kırköy tarafından geldi. Ahırkapı ö - Herkec;in suratından, zehir akıyor -
.nünde, ~öylece bir lfunelif çevirdi. Bir- du 
denbire Selimiye kışlası tarafına yol 
verciL Bacasım, Kızkulesi açığına ka -

Her'ltcs öfkeli, herkes hiddetli idi. 
Bu büyük felaketin arnili olan meçhul 
düşma.,a karşı herkesin yüzünde bir 
kin be1irmişti. 

da!" gözlerimle takib ettim. Ondan 30n
ra, görernedim. 

Bu tahtelbahir muhaveresi; artık 

dallanr3ı, budaklandı. Herkes bir hika -
ye anlatmıya başladı. Nöbetci de, bu 
hikayelere dalmıştı. 

Bu fırsatı, kaçırmadım. Usullacık, 

Çok belli idi ki, en ciddi ve hakiki 
iztırabla kalbi sızlayan bizimkilerdi. 
Çehreleri, matemi bir renk ve şekil .a -
lan bu Türk zabitleri; 

(Arkası t•ar) 

vesair civar kavimler ile anlaşa- cektı. Cenub koluna gelince, bu malıc
rak Hindistandaki İngiliz arazisi ü- mesini nakil için Birecikte kayıklar ya .. 
zerine yürümek taahhüdüne de giriyor- hud sallar bulacaktı. Bu filoya islinad 
du. İran .arazisinden sevkedilebilecek ederek Fıratın sahillerinden binni Ba~ .. 
bütün Fransız kuvvetlerinin serbestçe dad hizasına kadar takib edecek Vf.> Kir .. 
geçmelerine de müsaade ediyordu. manşah, Isfahan ve Yezd tarikile şark 

Napoleon, Finkenstein muahedenanıe- istikametini tutacaktı. Kollar HE>ratta 
sinin tatbikini tacil için, Taiırana Gene- 'birleşeceklerdi. Büyük karargah ora(la 
ral Gardane'ın emri al\ında askeri bır bulunacaktı. Rusya ile uzlaşma takdirin .. 
heyet gönderdi. Lnparator generaıe vE>r- tie, Fransız ordusuna iltihak etmek üze
diği emirde Iranın Güreüstanda Rusya re şiinalden gelen Rus kuvvetleri de ora .. 
:ıleyhindeki taarruzunu canlandırmayı, da bizimkileric birleşeceklerdi. Hindts.. 
İran ile Türkiye arasında bir barışma ve tona hücum ya Kabil ve Peşaver yolile, 
askeri bir itilaf akdini i:,iihsal için ça- ya Kandıhar yolile vukubulacaktı. Diğer: 
lışmayı, Hazerdenizinde gemiler tesını taraftan, bu hareket Bombay şimalindo 
etmeyi, İndus'e doğru istila yollarını ted- General Decaen tarafından İle de Fran<:e-! 
kik, Mahratlarla bir ittisal tesis eyleme- dan gelmiş kuvvetlerle ::rapılacak bir hu .. 
yi ve nihayet, Neciddeki Vehabilerle te- ruç arneliyesi ile birlikte olacaktı. Ordu 
masa girmeyi tavsiye ey!·ıplşti [1]. J:ırk, elli bin Fransız ile kadroya sokuı .. 

Tilsitti muahedenamesinin imıası ve muş otuz, kırk bin İranlı ve Hindliden 
Fransıztarla Rusların barışması bu tali- terekküb edecekti. Fakat menzil hatları 
matı biraz sonra tadil ettirdi. Gardıme i.izerinde garnizonlar bırakmak lazınıdı. 
İstanbuldan geçerken artık İran ile Rus- Akdenizde mühim İngiliz kuvvetlerinin 
ya arasındaki itilafı kolaylaştırmak ve mevcudunu İskenderiyede bir ihraç a. 
bütün gayretlerini İngiltere aleyhindeki meliyesi müşkül hale sokarsa, herhal· 
harbe çevirmek için emir aldı. de orduyu karadan, Anadolu içindE'n Ha· 

Fransız askeri heyeti Tahrana • kanu- lebe doğru sevketmek daima mümkitndü. 
.nuevvel 1807 de vasıl oldu. Şah Finkens- Bundan başka Karadeniz ve Trabzon ta· 
tein muahedenamesini derhal tasdik etti. rikile de bir çare düşünülmüştü. Bu fa· 
Bundan başka mütemmim bir mukavele- raziyeye göre, Fransız kuvvetleri F.rzu• 
name imza ederek Basra körfez!nde rum ve Tauris'ten geçeceklerdi. 
Kharg adasının tasarrufunu kat'i v~ tarn Vakayi bu projelerin fiile çıkarılması• 
surette bize terkeyledi. tki Fransız ge- nı> imkan bırakmadı. Çünkü ı:arkı pay .. 
misi şaha Bender Buşirde yirmi b;n tü- laşrrıak hususunda, Rusya ile bir türlü 
!ek teslim edecekti. ~nla~amadık. Napoleon Karadf'nizi bir 

Maamafih, imparator Gardane'a vazi- Moskof gölü haline getirmeye razı olu· 
fesini itmam için yalnız dört aylık bir yc;.rdu. Fakat Çanakkaleyi kendi elinde 
:nühlct vermişti. Onun için, zabitlerimiz tı.ıtmak istiyor ve Akdenizi bir Fransız 
İran ordusunu tcnsik ve Hindistanı i~tila denızi yapmak emelini besliyordu. A· 
için en iyi yolları tedkik hususunda isti. lexandre da Kıbrısı, İzmir i, Anadolu is
c ::ıl gösterdiler [2]. kf.>lelerirıi, Suriyeyi ve Mısırı bize terket· 

Heyet reisi her §eyden evvel Kıbns mcyi kabul ediyorsa da bo~a7.Jara tam 
adasını zaptederek orasını bir üssü ha- surette sahib olmak iddiasından vazgeç .. 
reket yapmak münasib olaca~nı düşü- ı::ıi~·ordu. Taksimden evvel Tunn vilayet· 
nüyordu. Askerler İskenderuna çıkacak- l:rıne el koymak ta istiyordu. İşte Nap~ 
lar ve sonra Birecik üzerine yürüyecek- l:On .. ~u~yan.~, ~rkiye:ıin ve !Aranın Ü• 
l.:rdi. Fransız ordusu 0 zaman iki par~aya çuzl~ ıştıraki uzerıne ~messE:'S planlarının 
ayrılacaktı. Şimal kolu Fıratı geçerek ıa~nı _zamanda hep bırden yıkıldıklarııu 
Urfa ve Mardine gidecekti. Vanda Sul- goı·du. 
t;ıniye ve Kazvine doğru yoluna devam Rus askerleri 1809 teşrinısnnisinde 
E'tmeden evvel Nasturt kuvvetlerilc tak- Güreüstanı tekrar istilA edince, şah G~ 
viye olunacaktı. Tahranda zabitlerimiz •lf"ral Gardane'dan yardım istedi. Maaı.. 
tarafından Avrupa usulünde talim edil~ tcf\ssüf, General Gardane inıparatorla 
miş bir İran kuvvetile karıştıktan sonra çabuk bir surette muhabere Nlcmiyordu. 

Bu pek esef edilecek bir şeydi. Çünldl 

[ll Napoleon Vehabilere bUhassa ehem- tam o sırada İngilizler bütün İranda en
mlyd v~rlyordu. 1803 de, Lcvanttakt mü- trika yapıyorlardı. Zaten lrandu birçok 
mes..c:illerlnden onlar hakkında malfı.mat ıs- taraftarlan vardı. Siyasi ajanıarı Har· 
temlşti. :\loniteur 31 teşrlnle~el 1804 de, bu ford Jones ile Malcolm Fram:ız heyeti• 
meıheb h:ıkkında vesalke mustenld btr ted- nin yerini al k - ·ık - ·b f kik neşretmlştl. . . ma uzere ı ınunası ır· 

sattan ıstıfadeye hazır bir halde bekli· 
[2] Fransızlar Anadoludan top natll zor

lu~unu ortadan kaldırmak lçln btr topht.ne 
tesis etmişlerdir. 

yorlardı [1]. 
Tam bir hayal sukutuna uğnya; İran 

şahı, 1809 şubatında, İngiliz tekli!lerinl. 
kabul etmeğe razı oldu. 

Şi E i AY iYEDEN: 
Bunun üzerine General Gardane ile 

zabitleri, iınparatordan talimat bekle
mC'ksizin, avdet yolunu tuttular. Fakat 
Tiflisten ve Rusyadan geçme~t! mecbur 
oldular. 1809 kanunusanisincte Büyük 
Britanyanın müttefiki vaziyetine geçen 
B~bıali ile Fransa arasında diplomasi 
münasebetlerinin inkıtaa u~runası has~ 
bile Türkiye yolu onlar için kapanmlf 
dem ekti. 

~bedi Şefimiz Büyü~ Halaskarın Cenaze Törenine 
iştırak edecelr sayın halkımız için tar!fede Cumar
tesi gününe mahsus olarak yapılan tadilat ile ila
veler: 

1 - Saat 9 a kadar Köprüye muvasalat edecek oJan mutad babah 5eferlerile Köprüden kalkacak olan 6 10 
16, 22, 26, 30 ve 38 numaralı seferler yapıldıktan sonra, münakalat, resmi tebliğde yazılı olduiu üzere 'saat 
14,30 a kadar inkıtaa uğrayacaktır. 

2 - Vaniköyünden saat 7,22 de, Beykozdan 6,50 ve 7,25 te, A. KavaiJndan 6 12 ve 7 02 de kalkan vapur-
lar fazla olarak Beşiktaşa da uğrayncaklardır. ' , 

3 -1\levcud seleriere ilave olarak sant 6,30, 7,15 ve 8 de Bebekten birer vapur hareketle Amavudköy, Orta· 
köy ve B~iktaşa uğrayarak Köprüye gelecektir. 

4 - 7,30 da Köprüden fazla o1srak bir vapur Beşiktaşa gidecektir. 
5 - Araba ~apuru sabahleyin saat 5, 6, 7 ve 8 de yalnız ~~~küdardan Sirkeciye ve 5:30, 6,30, 7,30 ve 8,30 da 

da Sirkecidcn Uskiidara birer· sefer yapacaktır. Kabataş ile Usküdar arasında mutad seferler saat 14 45 ten 
itibaren başlıyacaktır. ' 

Görülecek ihtiyaç karşısında zuhurat postalar yapılmak üzere 
de terfibat alınmıştır. 

Aziz naşı denizden takib edecek sayın halkımız için de müteaddid vapur-
lar tahsis edilmiştir. Bu vapurlar Köprüden saat 11.30 da kalkarak program 
mucibince Adalara kadar gidip dönecektir. 

Bilet ücreti herkes için bilaistisna bir nevi olup 22 kuruştur. Pa
solar muteber değildir. 

Artık İngiliz nüfuzu İranda serbest su .. 
rette inJdtaf etti. 1839 tarihine kadnr t. 
:anda hiçbir mü.m.essilimiz bulunmadı. O 
devrede Louis-Philippe hükün~eti Tah· 
rana Comte de Sercey'i fevkalftde elçi o.. 
1olrak yollamala karar verdi. 

* Gardane heyetinin muva!fııkiyetsizU .. 
!i ve 1810 tarihinde İle de France'in İn· 
gilizler tarafından zaptı Hindistan ya .. 
mnadası ilzerinde Fransızların emelleri .. 
ne hatlme çekmi~ detudi. Napolcon tark .. 
ta hegemonya hülyasmdan henüz vaz.. 
g€~memişti. Rusyaya karşı projelerinde 
bu hegemonyayı fiile çıkarmayı gizlı gi%
li takib etti~i ,Ubhesizdir. 

(Arkası va.r) 

(1 J Maleobn Benden.bba.sta, Bir Hnrfortt 
Jones Bender Buşirde ldl. Bunların hareket~ 
lerine İngilli gem.llerl ve İnııtıız .. Hindll M• 
lterler müzaheret ediyorlardı. 
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or anlar 
Onlara göre, gemici olabilrnek için he 

nüz: genç bulunuyordum. Fakat denize 
ka::-şı olan sevgimden dolayı bana de -
niz kıyısında münasib bir iş bulacak -
lannı vadediyorlardı. Hakikaten vad -
!eti vechile denizle alakadar bir iş bul
muşlardı. 

Bu iş, bir deniz fenerinde idi. Söyle
diklerine göre bu işin gemicilikten far
kı vokt u, kendimi bir gemide farzede • 
bitirdim. Bütün gün gah sakin, gAh fır
tın;ıh denize bakarak gemilerin kolay
lık'a Vf>ys d:ılgaJarla boğuşa boğuşa 
seyrettiklerini temaşa edebilirdim. 

Fremantl~'in cenubunda kain Leeu
wiP.. BP.aoon deniz feneri bekçilerinin 
m"..lavinliğine tayin olunmuştum. Bu 
fener bütün Avustralya kıt'asının en 
garbında kain ve en büyük bir fenerdi 
ve cmuavin!.• ne muhteşem bir iln .. 
vandı bu!.. •Fener» bir kelime ki de -

SO"l PO~TA 

•So• Peat&- nm denlı romanı: 11 

• en a 
Tiirkçe1e Ct"'rireu: M. Siile77a DDmeıı 

a dolaşan genç avc1 

nizlerde, dalgalar önünde yuvarlanıp Ayni güml" gecm fnıer kulesinden bir beygir çala k ka §tım 
giJen gemiler için bir çok manalan l .. di "' çmı 
fade ederl.. Eh.. ne zennediyorsunuz! yurdl;mn~ ~at.. bırakarak Port ı makta, ~ygirlerini tırnar etmekte, Jlan 
BüUin bunlan bittecrübe bilen bir ge- At~ta .ra donmuştüm. larını gezdirmekte vesair işlerde çok 
mict değil mi~·rlim! da Bır~ bu:a.da. Y~ Port Auııusta- faydalı bir şahsiyet olabileceğimi be -

Ne ise, bana burada •camlar. ı yani la~;e~n bırınd~ bır ı:ırun_ Y?.lcu- yan etmişlerdi. Şunu da ilave eylemiş-
fenerin pertavsız 'annı temizlemek va- ç aıc:a oldugunu gormu~t~. !erdi ki onların i'ji de benim işime be -
zitesinf venni~1erdi Binlerce menşur - - Oo, dedım, acaba bunlar kırndır? · d çünk- 1 da d . hn 
dar ibıJreıt oı~'n fen.erin •muakkas• 

1 
Ne biçinı yolcuiardır! Bunlar Hind fa zı~.>r u. n on ar auna seya at 

~.._ . b' h ı· h t d- .. -.4- kirlerinden mi.irekkeb bir truptu Be ediyorlardı. Şu kadar ki onlann getiş-
uwıı ır ay ı ayre e uşurmui'.u. . ih • · - le · dah k k d ki ı ...J ı 

H 
·· "J t• taza d t nı a.a eden rnerakı hertaraf etmeg-e n a ÇO ara a va o uyoıuU! 

ergun, a <? ın mun m evre • . ml!~inı temin icin lazım gelen işleri muvaffak olamıyaralk kendilerine yak- Bu trupda bır çok da kara gözlü 
yamyor, yani makineyi kuruyor, ayar !aşmış Ye O!llarl~ ~m~uşrna~a. ba~la~ış- Hindli kızlar vardı ki bakışlan insanı 
ediyordum. Benden gayri burada üç tım. Bunlar benım bır gemıcı oldugu - teshir ediyordu. Binaenaleyh ben de 
fener bekçisi vardı ve hepsinin de yük- ~u anlayınca .beni~ ~endilerine yarar bunlara kanşmıştım. 
sek yann üz~!inde birer küçük evleri bır adam olabılecegımı, çadırlannı kur (A,.kası Vm") 

bclunu~~u.Bu ~~~r ~nkri~===============~=========~===~~ 
r ' Bir doktorun günlük 

birbirile ya iskarnbil oynamakla geçi -
riyorlar vey;~ balık tutmakla meşgul o
luyorla:dı. BiHün i~leri de benim üze -
rime yıkmışlnrdı. Buna mukabii günde 
d~Jkuz: peni al,vordum! 

Fener bekcilerinden birinin Eva a -
dıncıa güzel bir kızı vardı. Bir gün bu 
kızı öpnıüo:tüm. Gerçi bu öpüş mrısu • 
mane b~~ öoüstü amma getgelelim kızı 
fera bir yerde öpmüştüm: Bu yer üze
ri kitid!i bir oda idi. Fakat yan tarafı 
aç:l-.. ve denize nazırdı. Bu esnada kı • 
yıc:ı balık tutmakla ~şgul olan bek • 
çilerden biri kızı öptüğümü görmü!} ve 
koşa koş& Evanın babaS'lna gitmişti. 
Biraz sonra dehsetli küfürlerle beraber 
kilidli kapının vurolduğu işitilmişti. 
Kız ve ben korkudan titriyorduk. Ne 
ise birdenbire kanıvı açhm ve açmam1a 
be-aber ctl(!ln rribi dı.şan fırlayıp uzak· 
la!imam bir olmustu. 

Bittabi fene re bir daha dönmemil)
tirn Bu suretle ihtiyar Peterin bana 
Yediği cDeniz sandığı• nı ve onun ih
tiva ettiği bütün eşyamı kaybetmiş 
bu'undwn. Bu. benim için büyük bir 
ziya idi. A vni !!Ünün gecesi, geç vakit, 
sinsi sin~i fener kulesine yakl~ış ve 
bir beydr çalarak kaçmı~tım. Bu bey • 
giri bilahare otuz şiiine satmı~hm ki 
he~abıma röre benim geride bıraktığım 
e~yanın deı1erini karşılayordu. 
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SOLDAN SAÖA ft YUKABDAN AŞAGI: 
ı - S:ırth olarak. 
2 - Taharrl etmeden. 
3 - Ramazan - Efendım mA.ııa.sma. 
4 - Emellerim - Hatırlama. 

5 - Hazıneden - Hayvanlar1- lrız böcek. 
a- insan- Sentür. 
7 - Şafak - MürÜ'VTetl 
8 - Oen~Uk. - Şalwma ald yemenl. 
O- Evfml.zf.. 

liJ - Bahtımız. 
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notlarından 

Damar katılıkları 
'fasallübü feragin 

Muayyen bir yaştan sorıra hall tabl1de 
on üç fizertnde bulunan damar tansiyonu 
derecesi bazı kl.maelerde bndenblre ar -
ta.r. On yedi on aekU hat.tl yirmi dere
cP.yl ucavfiz eder. Ba, dönme.sl, göz ta
rarmas•, stk sık gece idrarına kalkm.ak. 
çarpınt', nldt.slz ihtiyarilk alfunetlerl bu 
drunar hMtalı~nın ba.flangıç lrazıdır. 

Damar kaıtılıtl llerler3e ka.lb fizerindeki 
d:ı.rnarlsrın serU~e.slne ve kalbin biz
zat deveranında ve beslenmesinde bo
zukluKlar intnç eder. Kalb damarları sıkı
~r ve me~hur ve çok mühltlt olan hun
nnkı 52dır, anjln dö puaırtn görülür. Bu 
çok tehlltell ve. vaktinde yeti~Dmezse öl
dürücü bir hastalıkttr. Damar k.atılı~ 

beyin damarlannın da çatıııınasına ve 
rıeztl dfma~infn meydana gelmesine se -
beblyet verır. Bunun neticesi nüzül ve 
!elcler zuhftr eder. 

Damar katılıltı ~ tansiyon yükseldt~ 
her zaman ~ her surette çok müblm blr 
hastalık Arazıdır. Onun yükıselmeme.!lrıe, 
~llakfs tımstyonun Inmesine çalışmak 

lAzımdır. Bunun çarelerını bUfı.hare tar
silen arzedertz. 

Cevab bte•en okuyacularımuın poala 
~tul• )'&.hanaalanaı rica ..Suls. Akli tali· 
•Jıcle bteldeLI ıuıüabeleab kalabUU. 

Ecnebiler şehrimizde 
toplanınağa başladılar 

(Btl§tcırafa 11 inci ıayfada) 
Suriye ve Lübnandan: 
Liva General Kolber, albay Co!let, bin

bl!şı Barosart. 
Başka değişiklik yoktur. 
Paris 17 (A.A.) - Havas ajansı tebliğ 

ediyor: 
Türkiye Reisicümhuru Kema~ Atatiir -

kün cenazesinde Fransa hükfunetini tem
sil edecek olan heyete General Georges 
d:ıhil bulunmamaktadır. Onun yerine 
Ş:ırk kuvvetleri başkumandaru General 
Hutzinger Atıkaraya gideed-tir. 

Am~....!'-a erıK aamma 

rUe birlikte sarayın d)f kapısının Topııatıl 
tarafı.ndıak.i tretuar üzel'inde bulundurııl~ 
ealtttr. Bu çelenklerden hangtıertnln t}ıı.l 
versite gençll~i ve hangllerinin getıreııl" 
tarafından taşınacağı protokolca ınabaJllP' 
de tesbit olunacaktır. • 

e - Cenazenin BaraJbumuna muvaJ~I• ' 
tında, çelenklerden blr kı.smı derhal J5tl~ 
edebildiği kadar cZ1ı.ferıt torpitosuna na~ 
dliccek; geriye talanıar, oraya yanM1 ı
olan cDenizbant. m su gembine tMınat~ 
tır. Çelenkler bu gemilere natıedlldll • 
aonra., çclenkler1 ~ıyanla.r taraya dô111 

ceklerdir. f1 
7 - OfizergAhta toplalUlll.f olan }lal~~ 

meltteblller, yaya kald~armı kat'11,~ 
aşr.uncaklar n matlat blr ıJilt.t\t iÇJV" 

Yaşington 17 (A.A.) - Atatürkün ce- me-vt.:ıerlnl muhafaza edeceklerdir. ~ 
8 - Maarif müdürü, hangi me~_,_ 

n:ıze merasiminde Amerika Reis!cümhuru 
Ruzvelti Birl~ik Amerikanın büyük el -
çisi Macmurrey temsil edecektır. 

Bulgar a.skerf müfrezesi ve bando 
Ankara 17 (A.A.) -Bulgar bükiimeti, 

At;.türkün cenaze merasiminde banrlosu 
ilC' bulunacak olan askeri miüreze efradı 
mikdarını 120 ki§iye çıkarmala karar 
ve~ür. 

Ankarada hazırlık 
Ankara 1'1 (Husust) - Büyük Millet 

Meclisi önünde vücude getirilecek kata
falk için inşaata ba~lanmıt ve hazırlık -
br ilerlemiştir. Usta ve amele gece de 
~alı~aktadır. 

Medi• heyeti 
Atamızın cenaze meras.imınde buluna

c:ık olan dokuz kiş!lik Büyük Millet Mec
lisi heyeti ile Ba§vekalet hususi kalem 
müdürü Baki Sedcs ve askert heyet dün 
sabah Ankaradan şchrimize getzrüşlerdir. 

Parti heyeö 
Cümhuriyet Halk Partisi genyön kuru

lundan Cevdet Kerim İncedayı Partiyi 
temsilen şehrimize gelmiş ve bugün saat 
,iokuzda Partinin çelengini Atatürkfın 

tabutları önüne vazetmiştir. 

Çal'fl esnafı dükkAnlanm ve 
çarşıyı açmamağa karar Terc:Jiler 
Dün Kapalıçarşı esnafı cemiyeti topla

narak Atatürkün cenaze törenmin yapı -
};)ca~ yannki cumartesi ~nü sabahtan 
~qma kadar bütün çarşıyı kapalı bu • 
lundunnata karar venniştir. 

Bu karar bütün esnafın törene iştira -
k;ne bir fırsat vermek istenmesinden ile
ri gelmektedir. 

İnriliz heyeti 
Sofya 17 (A.A.)- Mareşal Birdwoodun 

başkanlığında olarak Atatürkün cenaze 
merasimine iştirak edecek oıan İngiliz 
beyeti bugün saat 1'7 de Sofyadan geç -
miştir. Heyet istasyonda Başvckil ile har
biye nazırının birer mümessil.i ve Safya
daki İngiliz orta elçisi tarafından selim
lanmıştır. 

Bulgar medisinde 

Sofya 1'7 (A.A.) - Meclisın bugün 5~
leden sonraki eelsesinin ba§langıcında 
reis B. Muşanof, Atatürkün vefatı müna
sebetile Türkiye B. Millet Meclisı Rei -
s:ne çekti~i telgraf1a B. Abdülhalik Ren
dadan aldığı cevabı okumuş ve bu telgraf-
1ar hükCunet azası, meb'uslar ve halk ta
rnfından ayakta dinlenmiştir. 

Sofya 17 (A.A.) - Harbiye nazın Ge
neral Daskalof, Ankaraya hareketinden 
önce kral tarafından kabul edilmiştir. 

istanbula aid program 

nereleıde yer alacaklarını Beşltta.t. se~ 
ve Enunönü kaymakamlarne tema.s I!CfW" 
tesbit edeeektlr. • ~ 

SJ - Cenaze aı ~ vm.uı kolba~ sarJtt' ~ 
na rıhbmtna geldi~! vald.t, progratıl ırııı 1 

blnce alav duracaktır. Bu vaziyette. pf(llrd' 
ramdaki zevattan maadası, oldu~ ye 11" 
kataeak ve katıyy-en lleriye d$11 gitıı' 
cektlr. ~ 

10 - Saraybumundan cenazeyi r 
torplf.,onun hareketıni mütealnb, oentsb' f1 
kın cSuvat• vapuru. dubaya yatıa4aca!.ff' 
cenazeye refakat edecek zevatı alarak ~ 
ltet edeeet ve .. Yavuz• un L!keJ~ne ~ 
rak bu ~vaıı ~taracatı.tr. ~ 

u - .. su.nt. vapurunun cıut.daJl f' 
ketini mllteakıb cKoda• n.puru ayni cl~ 
rana~acat Te te~i!a.U clabll olan Te ı,..ı-: 
tın!forma ne mera.<ılm elbisesinı ıAbfj ., • 
nan zevntı hAmllen meft!bdekt yertrı.l 
cattır. .;. 

ı~ - Cı,naze merasiminin dentzdetl d~ 
bini temin için Denlzbank. KacllkÖ,nıı ,If 
bir, Slrkeci araba iskelesinden iki, oJl ~ 
nhtımmd:ın iki, Şirketi Hayriye Katıata f1 
bir, Slrke('l lskelestnden Ud, ve Kiil)rftd;:, 1 

?anur kaldıraea.klardır. Bu vapurıar. t 
lrl\r Iskelelerden saat ll buçukta bartktC 6' 
deceltler Te en geç saat 13 te Fenerba~,d' 
nünde ve ecnebl harb gemllerne. J{ın--..A 
ara.~nda kenrlllertne ta'tısls edllen t,opiJIIY 
mahallinde yer alacaklardır. 

101 pare top ~ 
13 - Az1z een:uıe, cYavuz• a çıta~~ııi 

.. Yavuz• zıı'blısmdan çekllecek 'beytlev-tl 
cB• lşaretıntn Rryast lle Yavuzdan y{l~ , 
pAre top atılacak, ecnebt harb gernUt et' 
J1rml bir pAre top atmalt 3uretUe bU ısı 
sime !.ştirak edet-etlerdir. ~ 

H - Yımıs zırhlısından çeldlecet bt~ 
mll!)l CC) işaretınin ar,a.sı lle YaY\lZt ~ 
harh ~ın!Jerl ve dlj!er halkı hft.mll ge" 
demır alttet'.ltlardır. Tavuzun baff!ıcet1 ~ 
sonra m eTki almasfle ecnebf barb getfl .,ııı 
Türk harb gem.llerlnJn saneaAmda ~ ~ 
hA.mll, Df>nlzbank ve Şlrket.l Hayrtre l.f 

1 

lan cHamldiye• gemisinin (500l rnet~ tJJI. 
kele tarafında ve gemi anı.ltklan csOOl ,t( 
re olmak fizere prova hattında ırı~ tfJıl 
caklar Te uc gemıst hiçbir zaman ·~~ 
ye. nJn bordamndan Uerl geçrn.IY..,.. tıııl( 
Halkı ve Üniversite talebesini hAJnil ~ 
nan Denizbank ve Şlrltet vapurıart 1'~ ,r 
dan çekllecek beynelmDel CAl ~arrtlrt1 ,lJ 
yuı ne ty(' gemisini takiben 13keledefl ;,/ 
prova hattında olarat çarkederek dô11 

ler ·n llmana ıwdet edeceklerdir. ~ 
Moda vapuru dönüşte Tophane rılt 1 st 

1 

yana.şacal:tır. Buna nazaran vapurdaıc ct~ 
vat,n otomobiliert Tophanede buiurt• fft' 

1 

Bunıın tanzl.mine Beyotlu kaymakaın' , 
murdur. ,~ 

15- DenJzbank ~Şirket npurJaı1· ~ 
sen1slerlnl dokuza kadar tt:ınal edere•.t ~ 
rüyc geleretlerdlr. Saat dokuzdan ..,. .,r 
dördt> kad:ı.r Köprüden hiçbir taraf• 1 

haretcet etmlyecktfr. ~ ~ı(J 
18- S!lbay Te polfa lmlrlert ~-" ~i. 

vattan mürekkeb olmak Ozere (40) J'tlıı~ 
btr protokol eklpl ~kll edilmt~ır . .. ıef v 
lto1larmc:a cprotnkoh yazılı bazuben~ ~ 
•ıyncaklardır. Protolrol mernuTlarınıtl~ 
J1n gerek toplanma. gerek haretcet~.~ 1 
mtda. imret Ye tamyelerine tamarnv-
yet edllmt.sl btıhsssa rica olunur. 111,;. 

Fenerden kactıktan sonra Port Au
gusta'ya mtmistim. Orada bir hızar de 
ğirmeninde bir is bulrnuştum. Bu, çok 
ağ!r ve müdhis bir i~i. Gerçi verilen 
gündelik de fena deeildi: Otuz ~lin!.. 
Fakat burada esva fiatlan da o nisbet· 
te yü~c;eıkti. h2t1a i~ceğimiz suyu oile 

r • 
l 

M 

~ 
A 
M 

D A M • E N • s 
T A N E 
A y E ~ 
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( 

Nöhefcj eczaneler 
ı - Ebedl Şeftmlz Atatürkün cenaze tö

) renine ald esa.<ı programın İstanbul& ald i
kinci kı.cmı! bathdır. 

17 - Bu program dnet maJclltr' ~ 
Ayrıca ~eye davetname eönderil 
celttlT. 

l 

tt.. A 
A 
K 

N 
T • D 

D E 
~ N E M E 
[ii E M E L 

para ile alıyorduk. Şöyle böyle bir ~ün Evvelki bu.tmaamı?L h4lledibniı §ekli 
de elde avuçta birkaç §ilin kalıy'o-rdu. _ ........................................................... . 

1 O Kanunuanele kad~r biçbir 
spor hareketi yapa'ınayacak 

Bu iş, yaşayıslan c<* adi ve fakirane 
olan Cinli işciler için kArlı bulunabi • 
lirdi. Burada altmış şilin biriktirebil • 
dikten sonra d11ha fazla çalışmakta de-
va.""Tıa tahammül edememiştim. Ulu Önder Atatürlcün vefatı dQl:ıyısile 

Bir gün. avladığı Kanguru derile _ Türk Spor Kurumu 10 kAnunuevvel 93e 
rini satınakla j:!~nen bir Norveçliye tariliine kadar memlekette hiç bir spor 
tesadüf etıniştim. Bu adama tasarruf bırreketi yapılmamuını alakadar mm -
ettiğim paravı ve Almanyadan getir • takalara bildirmi§tir. 
mi!j bulundutium saati vererek ondan İstallbul lig maçlan bu mUnuebetle ll 
bir tüfek almıştım. Artık onnanlarda kAnunuevvelde b~lıyacaktır. .............................................................. 
dol:ışıyordum. Avcı olm'Wltum veya 
-hiç olmazsa- avcı olmağa yelteni • 
yorduru. 

Bu işde de btr ay meşgul olduktan 
sonra onnanlann ıssızlığı. insanlardan 
uzak yaşayıs bana sarınadı. bo hal A .. 
sabım Ü1.erind, fena tesir ya'J)Tna(!a baş 
tadı. Binaenaleyh bngurulan da ten· 

Evlerimb:e buakılaD fıtre u.rflarına 

b~ blı'b( ......... lU araya 
relmeslle, renç pDotlarunızın ve kırıl -
mas kanadlanmızın sayısı a~ak, Kızıt
aYOl biitia fetiketlue 7e&lpıte Jmılnıü 

eotaıacakm. 

--···--k pce aöHtçi elan eeuaeı. ..-
lanlıı': 

istanbul clhetindekiJer: 
Aksarayda: (Sanm>, Alemdarda: 

fAbdfilkadir), Beyazıdda: (A!ador), Sa • 
matyada: (Erof11o.s), Emlnönunde: (8&
l!h Necati), Eyübde: (Arif Beoir), Pe -
nerde: (Vitam, Şe.hreminlnde: (Nhnn), 
Şeluadeba.,ında: (Hamd1>, Karagüm -
Tfıkte : atma!). Küçükpazarda: <Yorıri>, 
Bakırköyünde: (Hll!l). 

Beyofla dltetiııdeldler: 
İstıldM caddesinde: <Galatasaray), Tü 

nelbe.§ında: (Maıtkovlç>. Oalatada: (İld
JOD,Fmdıklıda: (Mustafa NaDJ. Cftm -
huriyet caddesinde: CKürkclyan>. Kal -
yoncuda: (Zaflropulos), Firuzaiada.: 
{Ertutrul), ŞJ~Ude: (Alım), ~ldatta: 

(All Rıza). 
Bofazl(f, KdıkÖJ "'Adalardaldler: 
Üsklidarda: (Ö!ner Kenan). s:ın,.e.r

de: (Asan, Kadıköyünde: (Saad~ Os -
m&n HuUW>. Büyütadada: (Halk), Bey
beüde: (Halk). 

r-

/zmir belediyesi 
Yeniden 27 

2 - Bu program muclblnce. törenele yer 
alacak ıevat ve te~ektüUer sabah saat 8 
(se!d.s) de Dolmabahçe a&r~m elli kapı
aından Be.ş.l.lttap dotru olan sahada proto-
kol memurları taratından &ôsterllecek yer- Oto.büs alıyor ~~ 
ler!ru alnı~ ba1unacaklardtr. İ . ~.r 

! - !!su programın (:ıl) ınot maddesine zmır (Hususl) - Şehir ~·J 
tadu tö:ende ,er alacak 1enttan mWJd evvelki gün belediye reisi DoktO~ 1 
ertAn. alllndlr taPka. tra.k. (.alyah :relet be- cet Uzun riyasetinde toplanrıt, D~; 
yaz tn.vat) ve as~ert erkAn büyük ünltor- çen zabıt okunarak, aynen ıcabtJl Jl~ 
ma giyecekler ve Istiklll madalyası tak& - d ·kta r h ale tv'"" catıardır. t4 n sonra. mee ıse av ~ JT 1 

KoruolO!'lt.r n malyetıert tıüyük ünlforma evrak, aid olduklan encümen ~ 1 
giyeeeklerdlr. tTnıtorma ctYmlyenltt trak va~e edilmiş, gelen mazbataıat ( 
glycceklerdlr. kunrnuştur. ~ 
Yalnız 17 ncl maddedeki Öntverslte ve Geçen eelselerde daha 27 otob ~ 

yftbek okullar talebesi ba DJlddan mQ.s - ı h ·kk d ri t ..... a1tl!!'...tt 
1 

tesnadır mm ası a ın a yase .ı.•- iP'.~ 

Ba kt;,.fetı llbts olmıyanlar programın 24 ~clise verilen tahir, bUtçe eıı;z;ııt"' 1 

ünell ma.c!desindek1 halk aruında yer &b.r- ni!lden müsaid bir rn&xbata t!e. ~'1 
lar. ve mazb:tta o1runarak; riy~1ıı0tF1 

t - Programm ll neı maödeslndıekl ts - terdiği Iüzum üzerine dahil 27 ~ 
tnr.bul VIIA.yetlnin teşrtfata dahll müıld er- • ı -+-~--=-~ kabul O 
Unı, c mlnırlyet bayramlanndaki \ertlb Te ısmar anınası mum:.uaan .,1 
aıra Qzeredlr. muştur. ~ 1 

5 - Çelenkler saat (7,30) yedi buçub ta- Meclis, tekrar toplanacak "le~ 
ctar muntuam w koJU renkte kıJafeW Te i!jleri hiti:rirse, bu ay içıuxıaını 
çeJenıt ~meUDe l6re ~ adamla- tac.aktır. 
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Son çıkan son derece müessir ISKiN KAŞBLIBi Uşütme, gr!p, nezleye ve ağrılara bire birdir. sAL~~b~~~p~n 

,~ ~DE iZ BANK 

ATATÜRKON 
Aziz Naşını teşyi Merasiml münasebetile 

1 - 19/11/938 cunınrtcsi günü mcvkibe iştirnk edecekler için aşağıda yazılı vapurlar kaldınlacaktır: 
·ı . A) Saat ll ,30 da ncfsi Kadıköy vnpur iskelesinden bir, Galata nh tırnından il..i vapur kaldınlacak ve aynen 
'Uıuvcrsite t.'llcbcsi için de Sirkcci arabn vapuru isl(elesinde iki vapur bulundurulacaktıı. Bu vapurlnr ınuayyen 
llıcrasiın programı mucibince mevki be iştirak edeceklerdir. 
• 8) 18/11 1938 cwna sabahından itibaren Köprü • Kadıköy - Haydarpaşa iskclcsile nefsi Kadıköy vapur 
ıskelesinde muayycn gişelerde bu v.npurlnr i~in bilet satılacaktır. Bilet ücreti herkes için (22) kuruştur. 

C) Biletler ınahdud ınikdarda satılacnğından mevkioo iştirak edeceklcrin yukarıda yazılı gişclere müracaat
le biletlerini tedarik etmeleri rica olunur. 

2 - Adalar ve Haydarpaşa, Kadıköy hattı seferlerinde o güne mahsus olnuik üzere aşnğ'ıdald tadilfit yapıl· 
llııştır: 

A) Adalardan Köpriiye iniş seferler inde Büyiikadadan 7,50 de kalkan doi!ru postndan itibaren Pendikten 
14,30 (la kalkarak Kartala uğradıktan sonra Biiyiikadadnn 15,15 te kalkan scfere kadar olan postalar yapılnu
Yacak1ır. 

8) l{öprüden saat 14,30 a kadar Adaları Kartal. Pendik ve Yalovaya kalkan postalar hareket etmJyecek, 
.. buna mukabil Köprüden 8,30 da bir vnpur kaldınincak ve bu vapur tekmil Adalara ve Knr1aln uğrnyarak Pendi
te gidecektir. 

• C) Köpriiden Adalara 14,20 de kalkan vapur 14,30 da kalkacak ve Kadıköyüne uğramadan doğru Adala.ra 
ı:ıdecl•ktir . . 

D) Heybeliden 6,35 te kalkan Anndolu postasının sabah seferi de yapıhnıyacaktır. 
'E) Yalovadan saat 16,35 te Büyükadadan 18,00 de kalkan Yalova döniiş postası da yapılmıyac:aktır. 

ka F) Kadıköyünden 8,30 ve Haydnrpa<;adan 8,45 ten sonraki seferlerden itibaren Kadıköyimden 14,35 te kal
n Postaya kadar olan seferler yapılmıyacnlctır. 

Ila G) Köpriidcn Kadıköyüne 8 de ve Haydarpaşaya 8,20 den sonraki sefflrlcrd<'n itibaren KHprüden 14,30 da 
• Ydarpaşa ve Kadıköyüne kalkan postaya kadar olan seferler yapfunı yar.aktır. 

li) Kadıki)y ilc Köprü arasında mütcaknbilcn ynpılncnk bu mahdud mil.dardaki sabah sefeiCe.rine Uftveten 
Yolcu iz.dihamım karşılamak üzere aynen yurdınıcı postalar kaldlnlacaktır. 

~ ~ 

·'" ,. ; ,, , ', - , , . , ~ ,, . ;" . , , . . ' ,/ 1' ~ , 
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'1------------------------------------·----lı~~~~~~.ul Gümrükleri Başmüdürlüğünden Son Posta Matbaası 
t\tıiıeı·in ~ l§ 2~.1~.9:8 Sah günü saat 10 da pazarlıkla ihale edileceğinden il· 
) 1 - :all§ln~~u~?rluktekl komi~yona gPlmeleri ilan olunur. 

Ne~dyat Müdürü: SeUm Ragıp !'meç 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi 1 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Ziraı ve ticarı her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
i RA iYE VEREGE < 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesabiarında en aı 
SO !ırası bulwıanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
göre ikramiye dağıtılacaktır: • 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 , 500 ,. 2,0 JO , 
4 • 250 • l,OJO • 

40 
100 
120 
160 

" 
100 ,. 4,0JO ,. 

, 50 • S,OuJ , 

" 40 " 4,800 , 
, 20 " 3, :d)O , 

DİKKAT: Hesaıılarmdaki paralar bır' sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlcre ikrazniye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kuı·'alar senede 4 defa, 1 EylUl. 1 Birinci kfinuıı, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

~lllllllllllllllllllllllllll ~~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII" 
~ Tork Hava Kurumu § 

~ -~ -- iY 1 
§§ İkinci Keşide: 11/Birincikanun/938 dedir. ~ 
::Büyük ikramige: 45. Liradır ••• ~ = Bundan başka: 15.000, 12.0JJ, 10.030 .liralık ik: amiye· ~ = lerle t 20.00J ve ıo.o:ıO) liralık iki ade d mükafat vardır... 5 

Yeni tertibden bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et- § 
- meyhıiz. . Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasınn § = girmiş olursunuz... .§ 

~IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllfW 

traş 
biçaklar1 

ve J 1 LE T 
tras makine
leriaiki ayn par

çadır. Bunlar 
birietmeyinca 

mükemmeliyet 
temin oluna• 
max • 

ZEN TH 
En eski ve halihazırrlu en 
mtHt kAmil ve dllnytının her 
tıırafıuda en fazla oranım 

r3dyodur. Yalnız Beyoğlun
da B A lC ER Matazalannda 

satılmaktadır. 

Yereoatan, Çatalçeşme sokak, 25 

Yevml, Siyast, Ha vadLs ve Halk cazetesl 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütiin hakları 

mahfuz ve gazeteıruze aiddir. 

ABONE FIA TLARJ 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TORKtYE l400 760 400 
YUNANİSTAN 2340 122\.1 710 
ECNEBİ 2701) 1400 soo 

Abone bedeli ~indir. Adres 
de~iştirmek ~ kuru§tur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
!300 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan me•'ılliyet alınmaz. 
Cevab için mektubUıra 10 kuruşluk 

Pul ilAvesi lAzımdır. 
,., ..............................................• ~ 

: Posta kutusu : 741 İstanbul ~ 
! Telgraf : Son Posta i 
i Telefon : 20203 E 
~ . --.ıılınas1 İh durluk binasınır. zemin ka tındaki beton kolonlar üzerine limbiri 

· ale bedeli 104 lira 80 kurUJ. (8500) 
., ........................................... •'" • ~ S. Ragıp EMEÇ 

SAHIPLEit : A. Ekrem IJŞAKLIGlL '------------' 
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18 Sayfa SON POSTA 

RADYO Endüstrisinde BAŞI TUTAN IKI ALMAN markası: 

ORNYP·HO 
ve BRADN 

t -Ses te saciakat 
2--6 ses ayan 
3-Kahn ve ince seste ayni berraklık 
4-Sar(iyatta tasarruf sistemi (7o30) 

S-.Munzam oparlör tertibah 

6-Gramofon için terti'bat 
7 -Çift sl!r'atli ayar düğmesi 

8-.Paraziti kesen husust toprak prizi 
9-Yeni sistem tennik sigorta 

Büyük bir sürpriz 
nisan 1939 a kadar satılan 1939 

modeli HORNYPHON ve BRAUN 
radyolan sahibierine büyük bi.r slir· 
priz olmak üzere gayet zengin bir eş· 
ya piyımgosu tertib edilmiştir. 500 
nurnaraya isabet vaki olacaktır. 

Lira 

lt-Işıklı ve isimli istasyon ayan 

1 1-Dört dilimli sihirli göz 
1~-13 metreden itibaren kısa dalga 
1 3-K.ısa dalgada yüksek randımanlı 

GARANTlLl BtR RADYO, 
ÇÜNKO: 

t inciye bir pırlantalı pJAtin kol 
saati 165 
2 nci ye 14 iyar altın cep saati 100 
3 üncüye Perpetüüm P. S. oto-
nıatik gramofon 6S 
4 üncüye Perpetüüm P. S. 3 oto-

anti feeıling tertibatı 
1 - Yedek aksamı tama· 

men mevcuttur. matik gramofon 40 
S inciye Dok.sa marka altın 14 14---Motörlü tiplerde 1 O otomatik 

is tesyon 
2 - Mnkemmel tamir atOl· 

yesi mnşterilerin emri· 
ne amadedir. 

ayar kadın kol saati so 

Umumi VEKILI: 
Istanbul, Havuzlu Han 

Rikardo Levi müessesesi 
latanbul Umumi Acenta.sı : 

Türk Elektrik T esisat ve Ticaret ltieri Müessesesi 

OSMAN ŞAKAB 
Galata mağazası: Bankalar caddesi, No. 47 Voyvoda 

Han zemin kat 
Üniversite caddesi No. 28 

Beyazıd mağazası: 
Elektrik İd!lresi karşısında 

Kadıköy maiazasr Muvakkithane caddesi No. 33/2 

Ankarada: S. ve N. Kardaş 

İzmirde 
Eskişehirde 
Bursa da 
Trabzon da 
Samsun da 
Kıridarelinde 
LU leburgazda 
Edremit te 
Erzurum da 
Konyada 
Ereğiide 

Zonguldakta 

• . 

Vilayetlerde satış yerleri: 

Pannetti ve Pariente 
İbrahim Ener 
İsak Şoef 
Hakkı Atmaca 
Alaeddin Saatçi 
Fehmi Akay 
Ali Şefik Şimşek 
Fcreli M. Öner 
Neş:et Solak 
Mumca Kardeşler 
Atamer Kardeşler 
M. A. Gürol 

Bunlardan başka 495 nurnaraya 
muhtelif hediyeler 

Antensiz iş!eyen 
ve çanta 

B RA UN radyolarımiz 
gelmiştir. 

Uzu~, orta ve kısa mevce 
ve gramofon 

fia li 165 lira 

HO NVPHONveBRAUN 
radyolım bu sene daha yOksek, daba mnkemmel Te 

dııha zarıf modellerle pıyHsayıı çıkmıştır. 

HORNYPHON RADYOL~ 
1939 modellerinin fiatları: L. Vade Ay 

Tipi Prlnz: 8 Lambara muadfl 4 L. 135 12 Ay 
• Lord : 12. • .t 5/6 L. 185 12 Ay 
.t Relcs: 12 Ltlmbayd muadil5/6 L. 215 12 Ay 

motörlQ otomatik 
• Olimpik: 16 L!mbaya muııdll 8 L. 28:> 12 Ay 

motorıo otomatik 

E RA UN RADYOLARI 
6 Lambalı Mortel Soper 16,) 12 Ay 
6 • Model Sl\perlnks 1U5 12 Ay 
6 , Üstte grofomoıılu 250 1~ Ay 

PERPETO OM G R A M O F O NL A R 1 
Kendiliğinden 8 Plak Değiştiren Elektrikli Gr;- mo fon Mobilyası 

Muhtelif otoımıtık pikup mo<1cllerı 
8 

12 AY VERESI YE 
Türk Elektrik 

Tesisat ve Ticaret 
İŞleri Müessesesi OSMAN ŞAKAR 

Bankalar caddesi, No . .f 7 
Galata mağazası: Vayyoda Han, zemin kat 

Be d - Üniversite caddesi No. 28 
yau magazası: Elektrik İdaresi karşısında 

Kadıköy maj'azası:Muvakkithane caddesi No. 33/2, 

Kömür soba!ar1 

AViZELER 

K~ra<'iğer, böbrek, ta~ ve kumlanıı· 
dan mütevellid sancılarıruz, daınar 
sertlikleri ve şlşmanlık ~ikiyetleri -
nizi U R t N A L ile geçiriniz. 

URlNAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok· 
salat gibi maddeleri eritir, kam te
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay~ 

dır. Yemeklerden sonra yarım bar
dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESI 

BEYOOLU - İSTANBUL 

FennJ Te sıhhl blr aıırette Imal edile'li 

Hllumam yanıklar, &lrq )"aralan T. S. 

TEDAViEDER ViROZ.A 

SES 
Resimli Haftalık San'at, Edebiyat, Sosyoloji Gazetesi 

BUGÜN ÇlKTI 
MUTLAKA OKUYUNUZI .. s 

Tabi b alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umuın Müdürlüğünden: 
Kırıkkale, Küçükyozgat ve Erzurumda btihda.m edilmek üzere üç tablb .ıını~ 

cr.ktır. 

İstcklilerin vesikalarını birer istidaya bağlıyarak Umum Müdürlüie mürae8" 
atları. c8381· 

P. T. T. Fabrika müdürlüğünden: 
Kasa imalinde kullanılınalt D.zere on üç ~lem s~ç ve salr ~alzeme açık e~~~ 

me ile satın alınacaktır. Muhammen bedt:h 849 lira 94, temmatı muvakkaıP" VER ES iYE Her türlü elektrik ve havagazı 

tesisatı aletleri ve motqrleri: 

Mt:Şhur «Leuci• ampullan 6 m um dan 40 muma kadar 19 KURUŞ 
Eksiitme 25/11/938 tarihine müsadif Cuma sabahı saat 10 dadır. J 

63 lira 75 kuruştur. 

tsteklilerin şartname'yi görmek için hergün eksiltıneye girmek için de 111~1' 

'~---------------------------------------=-~ y~n gün ve saatte teminat makbuzlarile birlikte fabrikada mate~kkiı .komiS>'"" 
Dünyanın meşhur Şekereisi 

ALi MUHiTTiN 
HAC I B EKiR 

Pazar günJerl Mağazaları açıktır. 
Istanbul • BeyoGiu • Karak&y • Kadak&y _, --

POKER 
trq bıçaklan en sert sak alı hile 

yener ve cildi yumuJabr. 

Her yerde 

Poker traş b1çaklar1n1 
ısrarla isteyiniz. 

RlJK 
ICiN-

na gelmeleri. (8260) 

------------~~--------------------·--------------~ 

Ilan T arifemiz 
Tek sütun santıml 

•ahil e 400 kuruf 
•ahil e 250 , 

O çüncü •ahil e 200 )) 

Dördüncü •ahile 100 )) 

Iç •ahi/eler 60 )) 

Son •ahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında 

faclaza mikdarda ilan yaptıracak. 
lar ayrıca tenziHitlı taritemizden 
istifade edeceklerdir. '!'am, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpi§ edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlincıilk Kollektif ŞlrkeU 

ŞAPKA 
Meraklı/arına 

VIyananin methut 

P. ve C. HABiG 
marka tapkala
rıo son model· 
leri gelmittir. 

Taklitlerinden 
sak!nmak ıçın 

fU resimdeki 
markaya dikkat 


