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600,000 istanbullu g-zyaşlar• iÇinde 
BUyiik Atas1n1 ebediyete teşyi etti 

-
; istanbul caddeleri bu sabahki kadar hiç bir zaman kalabalık ve gene bu sabahki kadar sessiz 
: '"·olmamıştır. Herkes ağlıyor, tayyare uğultulan ve top gürültüleri hıçkırık seslerine kanşıyordu • 

··- 'lll ~ " -~ - --

Cenaze alayı 9 u 
on geçe saraydan 

hareket etti 
12 general tabutu derin 
bir teessür içinde omuz
larında taşıyarak top 
arabasına naklettiler 

Alay dakikada 25 metre kate
~iyor, halk h1çk1r1klar iç:nde 

mutemadiyen aghyordu 
Bu s b h --

di!n .. a .. a onu İstanbulun ellerlerin-
du k so~~~ Allaha teslim etme~e götür
l'ürk Bu~un !stanbul ve bütün dünya, 
iiksu nııııetı ile beraber insanlığı da 
b:,. z bırakan Büyük Atayı, görülmemi~ 
ge"'e tce~sür ve hürmet içinde ebediyete 

l Ceğı kö .... 
si11~ t . prunun ba~ına, Türkün kAbe-

cşyı etti. 
(Devamı 4 üncü sayfada) 

Diğer resimler 
lB ncı sayfamızda 
~ 

.. nuvük Milİi Kaııramamn ve Ebec1i ~e ıın aziz ııa1ı toparabası üstünde no1.ma bahçe sarayından çıkanlıvor 



1 Sayfa SON POSTA İkincitefl"hı 1 t 

•• 
ı 

Anafartalar kahramanı Mustafa Kemalin veliabd V ahdeddin 
·ile yaptığı Almanya seyahatinin şayanı dikkat intıbaları 

-4-

!stanbulda Perapalas otel nin bir dai
rfSine yerleşmiştim. Artık her şeyin 

mııhvolduğuna kani bir adam gibi, me
yus, düşunüyordum: ancak: mahvalan bu 
lıer şeyin tekrar kurtanlabilecetıne kani 
bir .adam gibi müteselli idım. 

'' Vsliahd ile A!manyaya 
nider m:s·n·z?. , 
" 

Bu haleti ruhiye içinde iken bir gün 
bana, padişahın vekili sıfatıle, Enver Pa
şa bilvasıta müracaatta bulundu ve de-
1irtti ki, sonra bizzat şifahen dedi, ki: 

- Alman imparatoru zatı şahaneyi ka-
, r:ırgahı umumisine davet etti. Zatı taha

ne böyle bir seyahati yapaınıyacak halde 
bulunduğundan düşündük, veliabd haz
retleri zatı şahane namına bu seyahat! 
y:ıpsın. Kendisinin refakatinde bulunma
ğ• kabul eder misiniz? 

Ben böyle bir zat ile bu seyahati ken
cim için enteresan gördüğümden, derhal 
muvafakııt cevabı verdim. Tertibat ve 
tebligat yapılmış, iki üç gün sonra. bir 
perşembe akşamı, trene binıD Vahdeddin 
ilP' seyahate çıkmaklı~mız bkarrür et
rr.isti. 

Bana denildi, ki: 
- Seyahate çıkmadan evvel; veliabd 

hazretlerıle tanışmalısınız! 

Naci Paşa, şimdi kolordu kumandam 
ve Mektebi Harbiyede benim terb"yei u
kcriye hocamdı, o zaman zannederim mi
ralay Naci Bey, onun da Vahdeddinle be
raber bulunması tensrb olunmuştu. Bir 
gü:ı hareketimizden evvel Vahdeddinin 

sarayında birleştik. Bizi sarayın içinde 
Arab hasırlarile örtülmüş bir salona açı
l:ın kapıdan bir odaya soktular. Rt-dingot
lu • damlarla dolu olan odanın eşyası bir 
kımape ile kanapenin iki tarafında birer 

koltuktan ıbarettı. Henüz gırdi~imiz bu 
odada a:yakta dururken, çok laübali gö
riincn redingotlu adamların içinde diğer 
rcdingtlu bir adam peyda oldu. Bu yeni 

gel nin kim oldu~unu, ne olduğunu ve ne 
olmak lazım geldiğini ne ben, ne de ar-

kacaşım farkettnedik. İçeri girdi, bizim 
bulunduğumuz tarafa teveccüh etti, ka
nap nin sağ köşesıne oturdu. Ben kar~ı
sı c!aki koltuğa oturdum, mütenazır kol-

tu u Naci Paşa işgal etti. Bu zat bir dela 
" I r ni p dı, derın b"r vecde d 1 ı, 

r. n sonra t krar göz! r ni açtı, bıze 
hJ I ., iltıfat etti: 

- Sı nle müşerref oldum, memnu-

Hasta ver ah d 
T rar gözl rini kapadı; bu naz kfuıe 

s··zı re cevab \Crmeğe hazırlanırken, 

beyhuş bir şahsiyetin huzurunda bulun

duğumu farkettim; cevab vermek mi, 
y >ksa vermemek mi lAzım geldığınde te-

reddüd ettim. N'icı Paşanın yüzüne b k
tım, o da çok dur ndu. Onda bir d fa 
d ha tekellum k• ireti olup olmad ğım 
:ınlamak içın beklt'meği terc"h ettim. 
Bıraz sonra go l€rıni açtı: 

c- Seyahat edeceğiz, dedi, değil mn. 
Ben çok sıkılınış, çok muazzeb bir 

halde: 

c- Evet, ~eyahat edeceğiz!, dedim. 
itiraf edevım, ki bir mecnunl~ karşı 

karşıya bulundu~umu derakab hissetmiJ, 
fakat mantıki mükalemeye girişrnekten 
kE.'nd.imi menetmıştım. Hemen ayağa kal
kıp dedim, kı: 

- Efencü hazretleri, beraber seyahat 
Pdeceğiz; seyahat ıki gün sonra başlıya
c ktır. Pe mbe akşamı garda hazır bu
lunacaksınız. Oradan l arcke: edec ~·z. 

Veda ett k ve çıktık. Mükellef bir saray 
arabasına b m tik. N c Pa~a ıle ara 
ırızda takriben §oyle bir mubavere oldu: 

-- Zavallı, bedbaht, p~ anı merham t. .. 
Bunlarla ne olabilir? 

- Öyledır. 

- Bu zavallı yarın p di~ah olacaktır, 
l·cnd•.s"nden ne bekleneb"lır? 

-Hiç ... 
- Biz ki ak1 mız, mantıkırniz ,. rdtr; 

biz ki mc. lcketi ı mukr "derat;m, hı:ıl Di 

Nakledenler 

Siird Meb'usu merhum Mahmud ve Falih R1fk1 Atay 
1 9 2 6 

1 temaslarda bulunarak seyahatimize df 
vam ediyorduk. 

Bilyük Millt Kczhnıman Mf' Cilmhuriyet bcz!/f'amı günü Mareıal Fevzf Çakmak fle birlikte Millet Mediline geliyor. 
ve atisini &liUIUf iDJanlar.ı.z, De yapa- lcceiiz.• Vahdeddin askerin önünden ge- yında ekseriya gözleri kapalı konuşan 
b:liriz? çerken, iki elleri yukarıda, g.ıyri tabii ve zatı büsbütün başka bir vazıyette bul-

Nacl Paşa: gayri şuurt selam vererek yürüdü. Geri- dum. Bildkls gözlerini çok kuvvetle aç-
- Güç dedi. yP dönüp trenEt bindik. İçine girdilimiz rnış ve dikkatle bana bakıyordu. 

Almanytt yolunda salonun pencerferinj açtırarak. tren ha- Bır nutuk irad eder gibi, fu tarzda be-
reket edece~i sırada, Vahdeddine: yanatta bulundu: 

- Perşembe akşamı gara gittim. Yal- c- Bu pencereden askerı ve ahatiyi - Affedersinh Pa§a hazretlerl, birkaç 
nız daha evvel Vahdeddinin etrafındaki sc!amlayınız!. dedim. dakika evveline kadar kiminl1 nyahat 
a:iamlara haber göndermişlim, ki bizim d etmekte oldu)h""U bana ı·zah etmemı·ş-

rl b. h t - Niçin, lazım mıdır? de i. 6'"" seyahatimiz nevumma aske ır seya a 
olncaktıı: zatı aU ünüormssını gıymeli- - Evet lazımdır. 
dir. Gara ,geldiğim vakit Vahdeddinın al- Vahdeddin benim biperva ihtaratıma 
vii giyinmi~ oldutunu gördüm. Veliab- rumolmuş gibi görünerek, dediğimi ya
jfn tcşrifatçısı olan İhsan Bey isminde p!yordu. Tren İstanbulu terketti. Vah
bir adam vardı, kendisine ded·m, k : d .. ddin beraber bulundu~ıruz salonun 

cBen velıahd hazretlerinın ün forma r sindeki d"~er bir salonda k('ndine ha-
g·ymesi için haber yollamıştım, s yleme- zı.lanan koropartımana gıtti. Beni bırak-
d niz mih tı~ salon bana aiddi. Ben burada yata-

Bana saray an'anelerinın verd"ği c ktım. F kat salonun her tarafına b·r 
gururla: t kım bavul ar, sepetler ves ırc yı~ılmı 

_ Sız kim oluyorsunuz? dedi. oldu~unu g ·rdüm. Daha evv 1 Vahded-
- Ben sana kim oldu~umu izah ede- dm n çok yakını Refık ismınde bir zata 

cek vaziyette d ğ"lim. Yalnız sana soru· C1cm~im k•: 
yorum: Ben s na veliabd hazretlerının - lst yorum, Vahdeddmin yakınında 
:1mforma giymesi lAzım olduğunu söylet- v:ı.tayım, onunla beraber bulunayırn ve 
tim, kend sine söyledin mı, söylemedın kendisini mütalea edeyim., 

Il" i? Bu cümleleri biraz aert telMfuz. et- o· r UŞag'"' In UŞ .. k lı '"'gt 
tlm. O zaman bana cevab verrneğe mec-
bur kaldı: 

- Ben söyledim, fakat yapmadı. 
-Niçin yapmadı? 
- Müsaade ederseniz, izah edeyim, 

dedi. 
Anlattı~na göre vellabde feriklik rüt

Lesi tevcih olunmut: sonra mirliva oldu
ğunu bildirmişler; o da bundan mu~ber 
olarak, madem ki benden ilk rütbeyi 
r.ezetmişler, ikinci rütbeye tenezzül et
mem demiş ve hiçbir rütbeye layık ol
mıyan Vahdeddin Işte bu sebeb1e gara 
!!ivil gelmeli tercih etmiş. İhsan Bey de
njlen adamla fazla meşgul olır.a{t9 IUzwn 
görmedim. Binece~miz tren hazırdı. Bir 
askeri müfreze saffı harb nizamında, ve
liahdı teşyie muntazırdı. Veliahdın ya
nına yaltla§tım, başkumandan vekili En
ver Paşa da orada idt. 

Se!lm vermesini b:lmeyen 
veliabd 

- Bu asker sizi tetyi Için hazırdır, ken
dilerini sellmlayınız, dedim. Vahdeddin 
yüzüme baktı, bu bakışı ile: 

c- Naml?• demek istiyordu. İşaret et
tim: 

•- Siz yürüyünüz, arkanıT.dan biz ge-

Bu ad m bana evvelA söz vermişken, 
sonra oylc bir tertıb yapmış, k: Vahded
dınin yakın adamları her tnrafı doldur
muş ve b:ına bahsettiğim salon kalnuş. 

c- Niçin böyle yaptınız?, dedım. Ba
na güzel bir cevab verdi: 

- Efendimiz bendeganı iie hemkarin 
olmak ister. Zatı alıniz efendımizi ve o 
~a sizi rahatsız edebilir. Bu scbeble sizi 
o:ıun vagonuna muttasıl bir yerde bu-

hmdurmağı tercih ettim. Refik Beyin 
sözünü gayri makul bulmadım. Evet ll
:r.ımdı, ki Vahdeddinin yakınında uşak
l:ır ve Refik Bey de o ~akların başında 
bulunsun. 

Trenimiz İstanbuldan hayl: uzaklaş
mış, Trakya topraklarında ilerlıyorduk. 

Uydurma hastairk 
Bir zat geldi: 

- Efendimiz sizi salonuna davet edi
yor, dedi. Do~ bu davet beni mem
nun etti. Yarınki padişahı yakından ted
ki.ı •. etmek fırsatlarından birincisi bahşe
dHiyor, demekti. Vahdeddinin aalonuna 
girdıfim vakit, kendisini ayakta, bana 
muntazır buldum. Oturdu; bana da otur
mak için yer gösterdi. Bu dakik da, sara-

!erdi. Ancak trenin hareketinden sonra 
a!dı~m mah1mat üzerine gıyaben çok 
tanıdığım ve takdir ettifirn bir kuman-

d:ınımızla beraber bulundu~umu anla
dım Ben sizi çok iyi bilirım; Arıburnun
b ve Analartalarda yaptıkınız bütün ic-
raat ve kazandığınız muvaff kiyetler ta· 
m m n malfunıundı,ır. Siz utanbulu ve 
her şeyi kurtarmış bir kumandanınuzsı
mz, beraber seyahat etmekte olduft:m 
için çok memnun ve mUftehirim. 

Vahdeddin bu aözleri çok alır, fakat 
muntazam söylüyordu, hayret ettim. 
!cab ettili cevablan verdim; aramızda 
mükemmel, clddt ve sa.mim.1 müsababc
ler oldu. 

O gece için görü§tüklerunizi klfl ad
dederek kendisini fazla rahatsız etmek 
istemediğimi söyleyip müsaade aldım. 

Salona avdet ettiğim zaman in§irah his

sı.>diyordum. Düşündüın, ki ·bu zat alollı 
olmalıdır. lstanbulda ·nk buluştuttımuz 
vakit, o devri bilenlerce anlaşılmuı ko

lay olan esbab ve teraitin tesiri altında 
garib bir hal gösteren velihad, İstanbu
lu terkettikten, kendisini tamaman ser
best gördükten ve bilhassa muhatabları-

nın tayanı emniyet adamlar oldutunu 
a:ıladıktan sonra, tabsiyetinı olduJ.ı gi
bi göstermekte artık beia görmüyor, bu-

na göre ben de kendiaine bütün ahvali 
VP zaruretleri anlatabilirim, hattA kf'n
·lisince yapılabilecek bazı zeminler üze. 
rinde faaliyete geçebillrlm, üroidine ka
pıldım ... 

Seyahat günleri birbirim takib ediyor, 
hergün biz kısa veya uzun bır mülikat 
yapıyorduk. Bende hAsıl olan kanaat şu 
i~i. ki bu adamla kendisini tenvir etmek 
ve kendine yakından ve saminıl müzahe
ret etmek §artile, bazı i§ler yapmak müm
Y.ündür. Bu Doktai nazarımı gerek Naci 

Papya, gerek dijer zevata söyledim ve 
Vf'liahdi bu ,ekilde hazırlamak, memle
ket m nafil Daınma bir vazife oldutunu 
12ı:ıret ettim. Arkada§lar w ben D\1 ani 

Alman karargAhında 
Büyük Alman karargahının bulund~ 

tu küçük. bir kasahaya gelıniJtik. Bisf' 
:imparator karaırgfıhının medhali karşı.• 

sı:1a diziimiş :beybetli bir Alman kıfall 
seolamlaıdılı esnada, bizzat Kayser nı~d· 
hnlin sahanlığında bu istikbale iştirak e; 
diyordu. Medhalden büyücek bir hale 
~eçtik. Orada irnparator, Hindenburg, 
Ludendorf ve bütün karargih erkAn ve 
ümerası, veliabdi ve onun refakatindl 
bulunanları kabul ediyordu. 

· "'{ayser veliahdle müsafaha ettikteıl 
ve Naci Paşa delAletile birkaç kelime k<>" 
nu§tuk.tan sonra Vahdeddine denildi. ki~ 

" Siz.. ha ! Anatartalar 
knhr m~ıı 1 , 

Refakatinizde bulunanları inıpara'" 

tora takdim etmeniz lazımdır. Veliabd 
beni imparatora takdim etti. Bir elı gö~· 
sü üzerindeki düğmelerinin arasına so-, 
kulmuş olan imparator, di~er elile beniı11 
elimi tuttu ve çok yüksek sesle, almanca 
olarak: 

- On altıncı kolordu .. Anafarta! söz• 
..-.rini telaffuz etti: 

Bütün hazır bulunanlar imparatorun 
bu .ihtarı üzerine bana teveccüh ettiler· 
Ben Kayserin demek ıstedilini anla• 
c!ı~ımdan biraz sıkıldım ve önüme bak•, 
tım. 

İmparator benim mahcub ve mütevazı 
vaziyetimden şübhcJenerek, yanlış bir 
hitabda bulunmuş olması ihtimalini dil• 
;ünmÜ§ olsa gerek, bana sordu: 

- Siz on altıncı kolordu kumandanlı" 
Aını ve Anafartaları yapnu1 olan Musta• 
fa Kemal değil misiniz? 

Almanca sorulan bu suaıe fransızca 

cevab verdim: 
- Evet, ekselans .. 
Bu kelimeler ağzımdan çıkınca derhal 

anladım, ki büyük bir hata yapmıştım. 
- Sir yahud Kayzer demek ltlzımdı 

Ne yalan söyliyeyim, insan dilini alışur-ı 
madıtı 1eyleri söylemekte müfkülat çe-
kiyor. Bu, benim irtiklb etti~ilJ'l 
birinci hata da değildir. Bu}ga• 
ristan kralı Ferdinandia ilk defa knrŞI 
karşıya geldığim zaman da ayni hatadı. 
bulunduğtımu hatırlarım. 

Knrargfıhta çok güzel ve rahat ycrlcŞ· 
tirilmiştik. Vel"ahd tar fından bazı ı) n· 
re-tl r yapılmak 1 izımd : mesela H ıı· 
burgu, ondan sonra Ludendorfu z ret 
ettik. Ben ve N aci Paşa veliahde r f kal 
ediyorduk. 

Hindenhurg:a mUiakat 
idilt· Hindenburgun ufacık bürosunda 

Marcşal, masasının başında ve sol ı ne· 
r"sindeki koltukta Vahdeddin, onun ) ... 
nında dili messbesinde olan Naci P :ı 
oturuyordu. Ben Hindenburgun sıı uı~ 
te:mdüf eden sandalyada idim. Velı h 
ve Hindenburg birbirlerı le gö,U~yorı . r· 
dı. Kısa ve merasim kabilinden olan bC'Y 
le bir müllkatta çok mühim §eyler klin ı· 
§Ulmak mutad olmamakla beraber, Hı • 
denburg veliahde ve bittabi onun dcla• 
Jetile Türk milletine çok tesellibahş ı;ö:ı· 
ler söylüyor, veliabd de bu ·ıesellibııbj 
beyanata teşekkür ediyordu. . 

Ben Hindenburgun ağzından 1Jitti~ Il'l1-' 
sözlerin en nihayet kibar ve mısaiırper .. 
ver olduğu için nezaketen sarfedHnıettte 
oldutuna kani olmak istiyordum. Yoks; 
beyanatın mcdlwü, beni meyus e.:ier~. 
mahiyette idi. Mükalemeye i_ftiraki J1'l 

mısib görmedim; bilakis mililkatın ıc.ıs' 
kesilmesine intizar ediyordum. Öyle old~ 

Ludendorfla müiAkat 
Vahdeddini Lodendorf ta bUyük nez•; 

ket ve itina ile kabul etti. Denebılir ıu 
da, mareşalın temas ettiği mevzular uz~ 
r:nde tesellibahş izahatta bulundu a u• 
hassa o günlerde şimali garbi.. cebheS' 
z~rinde müttefikin orduları aleyhınc b~ 
ladıklan parlak taarruzdan bahsettı. ,.r
taarruzu esasen biliyorduk. Fakat tıı eıı• 
ruzun vAsıl olabileceği neticeyi Lud ı#' 
dorfun llsanından i§itmek için sabırs 
lanıyoı-dwn.. 

(A,.kaıı vor) 
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lstanbullular Onım ufz ııApm ziyaret Için tayin eelilen son gün zarfında da böyle gözyqı Clöktiller 

BafYeJdJ CeW Bayar .Ebedl Şefin aziz nAfm"!' bulundap ulonda halkla beraber 

Cenaze töreninde bulunmak ilz ere dün aabab felll'ıJII1U -'alı 
A.rnavud, Efp.n ve Macar heyetleri 
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• 
600,000 lstanbullu gözyaşları içinde 

B·· yük Atasını ebediyete teşyi etti 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Dün gece saat üçten bu sabaha kadar 
Her zaman bu saatte en sakin uyku

suna dalmış bulunan İstanbul sokakla
rında bu sabah 3 de kalabalık halk küt
lelerinin aktığı görülüyordu. Vakit iler
ledikçe bir küçük sel halinde olan bl' a
kış, sür'atle büyüyor, kabarıyor, muaz
zrur. bir insan nehri halini alıyordu. Sa
b:ıhm alaca karanlığı başladığı zaman 
cer.aze alayının geçece~i bütün gü1ergah 
mahşeri bir manzara arzediyordu. Fakat 
bütün bu halk nereye gidiyordu? Güzer
gihta bulunan caddeler daha dün gece
dE'n dolmuştu. On binlerce lstanbullu 
cadde ve sokaklarda, a~aç altlarında ge-
ceyi geçirmişlerdi. • 

Şehirde bir tek d'ükkan açık değildi ve 
gene şehrin bütün sokak ve caddeJe.rinde 
güzergahtan aksi istikamete giden bir 
tek insana tesadüf etmek kabil alamı

yordu. 
Caddelerden başka cenaze töreninin 

gcçece~i yerlerdeki bütün ev, d;.ikkan, 
müessesat pencereleri birer insan he
vcnği halini almıştı. 

Dolmabahçe sarayında 
Cenaze alayına iştirak edecek kıtaat ge

ccden emir aldıklanndan sabaha kar~ı 

Dalınabahçe sarayı civarına gelmi' ve 
yerlerini almışlardır. Sarayın önündeki 
cadde ve meydan tamamen hoşaltılmış, 
buraları alaya iştirak edeceklere tahsis 
edilmiştir. Bu suretle merasime dahil ze
vat ve bütün teşekküller saat sekizrle 
Dolmabahçe sarayınm dış kapısından Bc
fiktaşa doğTu olan sahada yerlerini al -
ır .ışlardır. 

Ebedi Şefin aziz naşını taşıyacak 
top arabası Sarayın büyük kapısının 
önünde duruyordu. Top arabasının üs
tünde eBUyük milli kahramanın aziz 
naşını bu top arabası taşımıştır.• iba -
resi yazılı idi. Üzerinde 19 ikinciteşrin 
1938 tarihi vardı. 

Top arabasına saat sekizde 6 tane 
at koşuldu ve araba deniz tarafındaki 
büyük kapının önüne götürüldü. 

Bu esnada tabutu top arabasma nak· 
]edecek olan 12 general aziz naşm bu· 
lu"lduğu salonda yerlerini almışlardı. 

Başvekil, vali ve diğer hükfunet bü -
yükleri de ihtiram vaziyetinde ayni 
yerde hazır bulunuyorlardı. 

Büyük ÖlünUn ailesi efradının gös
termiş oldukları arzu üzerine ve husu· 
si şekHdc Türk ve İslAm Enstitüsü Or
dinnryüs proftsörlerlnden Şerafeddin 
tarafından cenaze namazı kıldınldı. Ha 
fıı Yaşar ve Hafız İsmail Türkce tek • 
bfr getirdiler. 

ta, bunlardan sonra Atatürkün harb ve 
istiklal madalyalarını ta§ıyan generaller 
gelmekte idi. 

Cenaze arabasının arkasında Başvekil 
Celal Bayar ve müteakiben Büyük Millet 
Meclisini temsilen Ankaradan gelen 
ır.eb'uslar heyeti, İstanbul vali ve bele
ciye reisi MuhiddJn Üstünda~, mevki ve 
dE'niz komutanları, İstanbulda bulunan 
ecnebi konsoloslar, vilayet erkanı, başla
rında Rektör, dekanlar ve profesörlerj ol
~uğu halde Üniversite ve yüksek tahsil 
g~nçleri, Cümhuriyet Halk Partisi er -
l:5nı, Halkevleri idare heyetleri, izciler, 
yedek sübay okulu talebeleri; handolu 
bir piyade taburu ve en sonda halk yü -
1'\imektedir. 

Cenaze alayının Dalınabahçeden Sa -
rayburnuna kadar olan güzergahının iki 
tarafına asker jandarma kıt'alan ile mek-
4cbler ve halk dizilıniştir. 

Alay dakikada 25 metre katediyordu. 
Halk derin bir teessür içinde mütemadi
yen ağlaşıyor, top sesleri, tayyare u -
[;ultuları, mızıkaların matem havaları -
ııa hıçkırık sesleri karışıyordu. 

Cenaze alayının kolbaşısı Saraybur
nu rıhtımına geldi~i vakit alay durrlu. 

Tabutu ta§ıyan top arabası nhtı

rna yaklaştı ve tabut gene~aller ta
r2fmdan top arabasından kaldınlarak 
nhtımdakj dubaya yanaşmış olan 
harb gemisine nakledildL Bu harb 
gemisi Selimiye açıklarmda demirli 
bulunan Yavuzun yanına gitti ve ta -
but Yavuza taşındı. Cenazenin gemi -
ye konulmasını rnüteakıb Yavuz top 
endahtı suretne selam resmini tfa ve 
hareket etti. 

Limanda bulunan ecnebi harb gemi· 
leri bu selarn resmine ayni suret1e iş -
ti:-ak eylerlikten sonra Yavuzu Ada a· 
çıklarına kadar takib eylediler. Cenaze 
bu suretle fzmite götürülecek ve bura· 
da merasimle trene bindirilerek Anka
raya hareket edilecektir. 

DünkU intibalar 
Dün. Türkün Büyük Atasına yapı

lan ziyaretin son günü olduğu için hal· 
kın tehacümü öteki günlerden çok 
fazla idi. Diğer günlerde cüm1e kapı • 
sından dakikada 150 kişi girdiği hal· 
de dün bu mikdar ıso ye çıkmıştır. 
KtrklareJi, Tekirda~, Lüleburgaz, Si -
livri, Şile ve birçok ~hir ve kasaba -
lardan hususi tutulan otobüsler, dün 
yüzlerce köylü vatand~ı, Atasına son 
tazimi yapmak için İstanbula taşımış· 
tır . 
İzdihamm önüne geçmek, bir akEiam 

evvel oldu~ gibi birçok kimselerin e-
Cenaze alayı zilmesine meydan vermemek maksadi-

Cenaze namazı kılındıktan sonra le bir aralık tramvay seferleri tatil o· 
Sarayın büyük ]tapısı açıldı. Bu sıra • lunmuş. fakat halk buna rağmen Bü· 
da 12 general tabutu mevkii rnahsu - yük Ölüyü görmek ve relarnlarnak için 
Eundan kaldırarak omuzlarına aldı - yaya olm·ak Dalınabahçeye doğru ak -
~~ m~t~ 

Bu generaller şunlardı: Halkla beraber deniz filomuza men-
Ekrem Aydar, M. Sabri, Y. Ziya, suL erler, erbaşlar ve muhtelif garni

Nuri Yamut, İshak Avni, Osm;ın Tu - zonlardaki erler de Büyük Başkuman
la'1, Hakkı Gediz, Enis, Zeki, Kurd danlarını son defa olarak selam1~-
Cebe, Kemal Balıkesir. İlyas. lardır. 

Dışarıda top arabasının etrafında Başvekil 

büyük üniformalarını giymiş, 28 sü • Dün sabah saat 12 de Haydarpaşaya 
bay ve 28 er yer almışlardı. muvasalat eden Başvekilimiz Celal 

12 General tabut omuzlannda bu - Bayar, doğruca motörle Dolmabahçe 
lunduğu halde kapıda gözüktüler. Bü • sarayına geçmiş, yanlannda Riyaseti -
tün sübay ve erler selfım vaziyeti al - cümhur Umum! Katibi Hasan Rıza, 
rnışlad1. Bu sırada bir tayyare alayı Trakya Umurnt Müfettişi General Ka· 
havada dolaşıyor, Büyük Ölüyil selam· zun Dirik, Va1i Muhiddin 'Ostündağ, 
lıyordu. İstanbuldaki Meclis heyeti olduğu hal· 

Tabut top arabasına yerleştirildi. de Ebcdi Şefin buzurlanna dahil ol -
ve cenaze alayı 9 u on geçe hareke\ muş, aziz nAşı hürmetle selaml.amı.ştır. 
etti. Başvekil CelAl Bayar bundan sonra bir 

Cenaze alayına General Fahreddin müddet halkın geçişini seyretrnişler -
Altay rehberlik ve kumandanlık et • dir. Bu sırada yürekler paralayıcı te -
mekte idi. essUr sahneleri birbirini takib ediyor· 

Bu esnada cenaze alayının ile- du. 
rlsinde yolu alaya açık bulun- .Bunları görerek pek fazla müteessir 
durJllak (\zere geniş safta ola- olan CelAl Bayar, gözyaşlannı zaptede-
r:ık atlı polis kıt'ası yürümekte, bunların miyerek, hıçkıra hıçkıra salondan u -
arkasında da tören alayının komutanı zaklaşm1ştır. 
atlı olarak ilerlemekte idi. Atlı tören ko- Halkın tehacürnfi bir aralık o derece 
mutanını mızraklı bir silvarl alayı, ban - artmıştır ki, kalabalığın bir ucu Kara
dosu matem havası çalmakta olan bir pi- köye kadar dayanmıştır. 
yade taburu, bir topçu taburu, bandosu DU 
gene matem havası çalmakta olan bir de- ngeca 
niz taburu takib etmekte idi. Bunlardan Saat 23,40: Dolmabahçe ~arayınlıa, 
10nra yüzlerce çelenkalay ile beraber git· !stıınbulun son gecelik misafiri Ebedi 
mekte idi. Şe-fimizin manevi huzurundayız. Saat 

Atatürkün cenazes'nl bArnil top ara - tam 24 te sarayın kapılan, İstanbulun 
'tıası çelenklerden sonra yürümektc idi. en tarih! anilc birlikte kapanacak ve 
Top arabasının sal ve sol tarafmda on Atamız, kendisine son ihtjram vazife • 
tki general ve diJer ıübaylar bulunmak- lerini yapan aübayla.rla birlikte, altı 

meşalenin nurları içinde fecri bekli • 
yccek .. 

Onu son bir kere daha görmek, onun 
manevi varlığında son bir kere daha 
hasretini dindirrnek istiyen kadın, er
kek, genç, y~h İstanbullular derin bir 
hüşu ile geçtiler. İşte yetmişlik bir ni· 
ne, hastonunu destekieye destekieye ve 
gözlerini Atasından çevirrniyerek u -
zak laştı. 

Saat 23,50: Beş yaşında bir yavru i
le başı çatkılı köylü annesi geçtiler ... 
Aziz ölli Atamızın son ziyaretçilerl ... 

Saat 23,S5: Şeref mevkiini almış o
lan polisler, geniş kubbenin altında a· 
kisler yaratan ve ancak Türke hAs bir 
sel~rnla, (0) nun manevi buzurundan 
ayrıldılar. 

Saat 24 te Büyük Atanın son nöbe
tini alanlar, 16, 17, 18, sonteşrln ge • 
eeleri ihtirarn nöbetini bekliyen, albay 
Sn~ahaddin Toparlak, önyüzbaşı Fu -
ad Ülgqr. asteğrnen Hasan Tirnoçin, as
teğmen İhsan Öner ve Süleyman ve 
Mehmed Çavuşlardı. 

Atatürkün, ebedi uykusunu fırçasi
le canlandıran ve tarihi nutlrunu harl
talarmı yapmış olan harita yarbayı Sa-

lahaddm Düzgün, engin bir teesstirle: 
c!stanbulun bu gece son misafiri ... Ba§ -
kıl ne söyliyebilirim, diyor. 

Saat 24: Büyük Atanın huzurunda 
son bir defa daha eğilerek çıkıyorum. 

t. Ho. 
İran kolonlsl 

Dün §ehrimizdeki İran kolonisi başla
nnda İran general konsolosu Bay Garile, 
konsolos Aı.af ve konsoloshane erkanı ol-
du~ halde Dolmabahçe sarayına giderek 
Büyük Atayı selamlamışlar ve İstanbul
da bulunan İranlılar narnma güzel bir çe
lenk koymuşardır. ............................................................ _ 

Halk Partisi Divan1 
bu sabah Ankarada 

toplandi 
Ebedi Umumi Reisini 
kaybeden Halk Partisine 

yeni bir reis seçilecek 
Ankara, 19 (Hususi) - Cumhuriyet 

Halk Partisi büyük divanı şimdi Büyük 
Millet Meclisinde toplandı. Bu toplantıyı 
saat ll de Parti grupu toplantw takib e
decektir. Her iki toplantıda müzakere 
mevzuunun, ebedi umumi reisini kaybe
den Halk Partisine yeni bir umumi reis 
seçmek işinin olaca~ı zannedilmektedir. 
Büyük divan ve Parti grupu bu seçim 
işinde kendisini salAhiyetli görmezse Bü
yük Parti kurultayı en kısa zamanda 
toplanmaia davet edilecektir. 

Bayan Makbule 
Ankaraya gitti 

Halk, Ebedi Şefe çok 
benzeyen hemşiresini 

hıçkınklar ·içinde uğurladı 
DUn ak.şam Haydarpaşa gan görül· 

merniş bir kalabalıkla dolmuş bulu -
nuvordu. Aziz Atasına son hünnet va· 
zif~sini yapmak için Ankaraya giden 
yüzlerce insan, alınan tedbirlere rağ· 
rnon güçlükle gişelerden bilet alabili· 
yorlar ve trenlerde yer bulunamıyor· 
du. Birçok İstanbullu Ankaraya kadar 
ayakta gitmeği göze atarak, trenlere 
hücurn ediyorlardı. 

* Atatürkün hemşireleri Bayan Mak-
bule de, evvelki akşam Ankaraya ha· 
reket etmiştir. BUyük rnillt kahrarna· 
na çok benziyen hemşiresini trenin 
penceresinde gören halk, kendilerini 
tutamamışlar, onun en yakını ile bera· 
ber, htçkınklarla ağlamışlardır. 

Atatürkün hemsireleri Ankarada 
Ankara, 18 (Hususi) - Başvekil 

C~lAl Bayann refikaları, refakatlerin· 
de Atatürkün hemşireleri Bayan Mak
bule Boyian olduğu h~lde bu sabah 
şehrlmize gelmi§tiı; 

lıdncitetrbı tl 

Ebedi Şefin tabutunu 
himil top arabasını 

Ankarada erler çekecek 
Ankara radyosu pazartesi sabahından itibaren 

törenin bütün seyir ve tafsilabnı verecek 
Ankara, 18 (Husust) - Şehrirnizde 

yapılacak pıilli cenaze töreni jçin bü
tün tedbirler alınmıştır. Hazırlıkların 

ikmalL"le geeeli gündüzlü çalışılmakta
dır. Pazartesi günü cenaze alayının ya· 
pılacağı saha üzerin~ bugün öğle üze
ri askerl kuvvetlerle bir deneme ya • 
pılmış ve programın tatbik tarzı can· 
landınlmıştU'. 

Diğer taraftan pazartesi günü hal -
kın hareket tarzı hakkında Belediye 
bazı kararlar almıştır. Bu kararlara 
göre millf. cenaze töreni günü yalnız 

resmi arabalarla törene davetli olan -
ları getirecek vesait i.şliyecektir. Oto -
mobiller saat 8 e kadar urnumt cad -
deden geçecek, 8 ile 9 arasmda Havuz· 
başı - Necatibey - İpodrom - Atköprü 
yolile Meclise gelebilecektir. 

Halk için Gençlik parkı sahası ay -
nlmıştır. Saat 8 e kadar herkes burada 
yerini almış bulunacaktır. Cenaze ala
yını takib edecek halk, Belediye bina
sile Sarnanpazan arasında yer alacak
tır. Otobüsler saat .8 den sonra ~lemi • 
yecektir. 

Cenaze alayının geçeceği yollar üze· 
rindeki resmt bütün binalar o gün tah
liye edilmiş bulunacaktır. Pazartesi 
sabahından itibaren törenin seyir ve 
tafsilAtını Ankara radyosu geniş tarz
da takib ederek n~riyatta bulunacak
tır. 

Orgeneral Fahreddin Altay 
Ankara 18 (Husus!) - Orgeneral 

Fahreddin Altay, pazartesi günü at Ü· 
zerinde cenaze alayına kolbaşılık ede
cektir . 

Top arabasını erler çekecek 
Ankara, 18 (Husust) - Gerek pazar 

günü istasyondan Meclise kadar, ge -
rekse pazartesi Meclisten Etnoğrafya 
MUzesine kadar tabutun konaca~ı top 
ara basının erler taraf tn dan çekilmesi 
karar laşmıştır. 

* J\.nkara 18 (Husust) - Pazar günü 
Meclis önünde tabutu top arabasından 
katafalka koyacak 12 meb'usun ve pa· 
zartesi günü tabutu · ayni mahalden 
top arabasına nakledecek ikinci 12 
meb'us ekipinin isimleri tesbit edil -
miştir. 

Meşaleler yakılatak 
Ankara 18 (Hususi) - Etnoğrafya 

Müzesi ve Ulus meydanındaki Atatürl: 
anıtı önünde merasim günlerinde aıtr; 
şar meşale yakılması için tertibat alıD' 
mıştır. ~ 

Hatay heyeti 
Merasirnde Hatay devleti ııaınuı'. 

bulunacak heyette Meclis ikinci reid: 
Vedi Karabay, meb'us Hikmet CelAl vtt , 
Agob bulunacaklardır. 

62 vilayetin heyetleri pazartesi güıı• • 
kü merasirne mülki erkanla birlikM 
iştirak edeceklerdir. 
Atatitrkün nişlannı nakleden vagoll ' 

müzeye konacak 
Ankara, ı 8 (Hususi) - AtatürkilXI. 

aziz naşını buraya nakledecek olan bu• 
susi vagonu rnüze haline konacak CaJı'l\ 
kaya kö~künün parkma ve rnünasib bttl 
mahal!e vazedilecektir. 

Pazar gününe aid merasim 
Ankara 18 tA.A) - Atatürklin ce'\ 

nazelerinin, 20 sonteşrin 193& pa~ 
günU, Ankara istasyonundan katafa!P 
nakil ve vaz'ını müteakıb cereyan edr 
cek deflle merasiminin askerf ve mill"• 
kt erkanı hükfunetle mali, ticari ve idaj 
rl teşekküllere ald kısmı hakkında i 1 
zahnarne: ' 

Saat 9,30 da ordu mensublarile bil., 
kurnet erkanı, cbaremin beşbici dere"} 
cesine kadar - bu derece dahildir .. ., 
teşrifat sırasile, yani Mahkeme! T~ 
yiz, Şılrayı Devlet, Divanı Muhaseba~ 
B?şveka1et ve sıra ile Vekaletler er~1 
nı, Ankara Vilayeti, Belediyesi, C. "'.., 
Partisi ve her bankadan gönderil~en 
çer kişiden mürekkeb heyetler, Kııı 
lay, Çocuk Eslrgeme Kurumu, , 
Hava Kurumu, Ankara Ticaret~· 
Barosu, Ar.ado1u Ajansı, Türk ;:;:} 
Kurumu, Elektrik Türk Anonim Şir ~ 
keti, İstiklal cıı.ddesinde yer almış oW~ 
caklar ve cenaze arabasını takibe~~, 
saylavlann geçişini müte~kıb katafal-, 
kın önünden geçmek üzere verllecek t•; 
şaret üzerine yürüyeceklerdir. ! 

Katafaik önünde yapılacak bu ge 't 
çiş Ulus meydanı istikametinde ıcra ~ 
dilecektir. t 

Dahili teşrifat olan askeri erk~ 
bilyük iinifo!'Ynayı, erkanı rnfilkiye U 
diğer te~ekküller mensub1annın ise cl!, 
ket etay ve silindir şapka giymeleri \lt 
olmıyanların da koyu elbiseyi labis bu' 
hınmaları muvafık olur. 

Bütün ecnebi heyetler 
şehrimizde toplandılar 

Bu sabahld ekspresle Yunanistan baş
vekili General Metaksasrn, Yugoslavya 
h:ırbiye ve bahriye nazırı General Me -
diçin, Fransa dahiliye nazırı Alber Sa -
ronun, Almanya müşavirler meclisi reisi 
fon Nöyratm ve İtalya fevkalade muralı
hası Aloizinin riyaset ettikleri beyetle -
rin şehrimize muvasalatile, Ebedi Şefi -
miz Atatürkün cenaze merasiminde hazır 
bulunacak olan beyetler tamamlanmış o
luyor. 

Dün sabah muvasalatlarını bildtrdiii
miz İngiliz, Efgan, Macar ve Bulgar he· 
yetlerinden maada, öğleden sonra da har
biye ve hava nazırı General Pol Teodo -
reskonun riyaseti altmda bulunan Ro -
manya heyetile FinlAndiyayı temsil ede
cek olan orta elçi Oni Talas cTranstlvan
ya, vapuru lle gelmiş ve Perapalas ote
linde misafir edilmitlerdlr. 

Dün ayrıca sübaylarile birllltte 80 ki§i· 
den ibaret bir Yugoslav kıt'ası, 120 İn -
giliz deniz eri, 60 silAhendaz ve 56 ki§ilik 
bir bando, sUbaylarile birlikte 120 Bttl· 
gar ve 65 Romanya askeri de tehrim.ıze 
gelerek, muhtelif ltıpalara yerletti.ril -
mişlerdir. 

Bu ihtiram kıt'alarmdan başka İngiliz 
cMalaya. kruvazörü, Fransız cEmil Ber
tran• destroyeri, Alman cEmden. kru -
vazörü ve Romanyamn cRecina Maria• 
muhribi de }imanımıza gelerek top al -
mak suretile §ehri selirnlamış ve Hay -
darpaşa açıklarında demirlemiş olan do
nanmamız yakınında yer almıflardır. 

Bu sabah da bir Yunan destroyerınfı' 
muvasalatı beklenmektedir. 
Şehrimizde bulunan ecnebi heyeti~ 

den Bulgar heyeti ve kıtaat ile Yugosla 
kıtaatı dün akşam hususi trenle Ankat" 

:.: .. ~.:~.~~:.: .. :~!~!.:~~!:.: ...................... ---f 
Dolmabahçede 

izdiham neticesi 
müessif bir hAdise 

Ankara 18 (A.A.) - Resmt tebut': 
dir: 

Dolmabahçe sarayında At~~r~ 
katafalkı önündeki iht~ geçıdi c' 
gündenberi muntazam bır surette~ 
reyan ederken 17 j ll / 1938 saat 20 t# 
sonra yüz binden fazla va tandafı!l • 
bacümü ile husule gelen izdih~ ~ 
cesi geçid müşkülleşmiş ve gös~ 
tehnlük yüzünden halk saflan ls • 
da artan tazyikin bir kısmı kaclıı:ı 1. 

mak üzere on bir vatandaşımızın ~ 
yatlannın sönmesine sebeb ol 
büyük bir teessürle haber alı~ 

Zabıta kuvvetleri vatandaşlan~_1rtf 
yat emniyeti için kılavuzluk y~~ 
ve halin icab ettirdiği tedbirlerı a ~ 
ta oldurundan bu gibi müessif bl 
lerin tekerrürüne rnAni olmak için 
bıta kuvvetlerimizin vesayasına 
edilmesi muhterem halkımızdan 
miyetle rica olunur. 



V 

çoc g ._ __ O_ku_yu_cu_la,_rl n_k_a l_amıııa31i _il e __ • .J 
Riyaziye hocası Ona "Oğlum, senin ismin de Mustafa, benim de ... 
Bu, böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra 

senin ad1n Mustafa Kemal olsun, demişti 

Atamaz için 
Bir matem lnlltlsl, kapladı ufuklan 
Bütün millet a~lıyor, a~lıyor lçln Için. 
KAinat yaslı bugün gök san, toprak san, 
Bir güneş gibi sönen Ulu Atası lçln.. 

Her Türkilo gönlü sonsuz bir acıyla yanıyor, 
Batan gün bUe gamlı, kederli, yaslı bugün. 
Milyonlarca kalb ayni ıztırabla tanıyor, 
Herşeyin rengl soluk, ışıklar paslı bugün. 

•• 
Olmiyen Atam1z 

Atntürlı: ölmez, ölernez vv ölmlyecektlr. O 
bütün bir Türk mUletldlr. 17 r.ıUyonun ka
nı, nefesl, canıdır. Böyle bir varlılı: hiçbir va-
kıt ölmez. Onu, görmeml-7 olanlar bile, Ata-
türkü her zaman, her yerde diledili dakl
karta göreblllrler. Çünkü: Atatürk gözbe -
beklerlmlzJn Içindedir. ~Üyük Türk.. o zaten, bunun içirı ya - 1 ra~men kararını vermişti. Hatti bir gün, 

!'atılmıştı ... Daha henüz pek küçüK bir • annesine hiç bir şey söylemeden evden 
Çocukken bile, onun her insana benzemı- çıkmış.. Do~ruca (Askeri rüşdiyesi) ne 
~en Yaratılışında, herkesin gözüne çar - giderek, kabul imtihanına girmiştL 

~tatürkil öldü sananları, sonsuz acılan 
aldatıyor. Çapraşık bir Işiniz mi var? Darıl· 
dınız da bir şeye karar mı vereceksiniz? 
Gözlerlnizl kapaym, Atatürk hemen ka~ı· 
nızdndır. Atatürk bir varlıktır tl, blr ket 
geldJ, fakat gitmez ve gitmlyecektlr. 

.. ;uı büy··k k Bu imtihan, çok parlak geçmişti. O za-l u em al eseri var. 
d aao-1296 senesinde, (Selanik Şt>hr!n • rnanki (Mülk.iye idadisi) nin iitinci sını· 

Ey unutulmaz Ata! Mukaddes Kurtarıcı 
Bu genç Cümhuriyet ki: Bize en son hedl

yen. 
h~(~). dünyaya geliyor. Çocukluk hayat~, fından gelerek imtihan veren küçük M.us-
•~:ırını takib eden hadiselerle muhte-lif tafa, büyük bir sabırsızlıkla imtihan oria· 

Ey Tilrkl!iıtün şerenı, ha.lA.sktlr mutlu tacı 
Yaşıyorsun her Türkün kalbinde ebedlyenl . 

Bunu böyle bllmeUylz ben, siz ve bill.ün 
bir Türk toplulu~u nasıl yaşıyorsa, o da ya
şıyor ve llelebed ya..şıyacaktır. -ııalar ~eçiriyor. sının kapısı önünde gezinerek neticeyi 

Pl lNveıa; Onun ilk tahsili için, validesi, t.eklerken; mektebin dahiliye zabiti ve 
Bugünkü sönen: fiinl bir Mustafa Kemnldl, 
Ebedlsl ölmtdl, ölmlyecek, ya~yor. 

Kadri Glr&inkO< 

V ~~ri arasında bir ihtilaf zuhur ediyor. jimnastik muallimi (mülazim Hasip Bey) 
}'ia~desı (Z~beyde Hanım), e~ki an·~~e- dışarı çıkmış: 

Val;.arlı çe'lueslle her gönülde yer aldı 
Türklük onu ~erefle varlı~ında taşıyor .. * Atatürk dünyaya öğretti 

bağıozrnak ıstemiyor .. Derin bır sevgı ıle - Mustafa Efendi!.. 
tas-andığı yavrusunun, mutad olan ınt>· Diye, ona seslenmişti. Ve sonra; k'>§a • ki Türk ölmez 

\( Ceyhan: 1\lustafa Cengb Aksoy 

* sın ı~le (mahalle mektcbi) ne başlama - rak yanına gelen bu on dört yaşırıdaki 
1 ıstiyor. ateşli çocuğa, şu kararı tebliğ etmişti: 

Sevgili Atam1z 10/11/938, saat 9 u 5 geçe dünyın yerinden 
oynuyor. Beşer öksüz kalıyor. Tarih faklrleşl
yor. ll. lletıeri, (Rüsumat memurlarından, Ali - Tebrik ederim, oğlum! .. İyi imtıhan 

rnt"l.a Efendi) ise, 0 tarihte en yeni okut _ verdin. Üçüncü ·sınıfa kabul edildin. İn· 
Ev harikalar. mucJ-ıeter hAliki ln.cıan, 

Dahileri hayran bırakan dfl.hll zlşan Bugün yalnız 18 mllyon Türk de~n. 100 
mllyon dünya Türkü onun ruh ve Izi üze -
rinde secde edere!t ona b::ı~lılı~ını teyid eden 
andlar lç1yor, onun kurduğu içtimat mezhc· 
bin hudud tanımıyan arızi sedlerini yıkm14 
bir halde talb ve ruh blrllltl etrafında top
lanıvor. 

rn:akusuJü takib eden, (Şemsi Efendı) niıı ş:ı;ıllah, iyi bir zabit olursun. DevlPtınc, 
"1.: te.binde, tahsil boyatma girmesini ar- milletine hayırlı hizmetlerde bulunur • 

Sen Türke güneş; taze hayat zevkini -verdin. 
Türkün azarnet kaynağı, tımsali ezeldln 
Alnında ufer parlar ldl tuttu~un lşde 

edıyor. 

ç~ıhayet pederi, bu ihtilafın halline bir 
t.lltı buluyor .. İstikbalin büyük Türkü; o 
ınutanın küçük ve s:ırışın (Mustafa\ sı, 
lle ~d olan merasimle maha?e m~kte~i -
lU <!Şlatılıyor. Böylece, valıdesının gon-
~. ~Pılrnış oluyor .. Bir kaç gün s?nra 
li ~teah~ıı: rnektebindcn alın.a~ak, cş.~m
lPce ndının mcktcbi) ne vcrılıyor. 'Boy -

İ" ~e, Pederinin arzusu yerine qelıyor. 
ta~ıs\ at acı bir hadise, birdenbire onun 
~yı hayatını durduruyor. Pederi, vefut 
kardor. Yalnız kalan validcsi; Onu ve Milli Kahramanın gençliği: Kolağa.tı 
eeçl eşıerı~i alıyor: o zaman köy hayatı Mustafa Kemal 
~ten. bıraderinin çiftliğine çekiliyor. -Artık, mekteb yok. Evde otura<'ak • 

1~ s 1\'\sı Efendi mektebinin; küçük, ate_ş
\te lcarışın talebesi; şimdi burada, çiftlik 
~~r hayatına karışıyor ... Dayısı; küçük 
d!rnı araya, vazifeler veriyor. Onun yar • 
~Uçu~rından istifade ediyor. Ve bilhass:ı 
lcoın Mustafanın çiftlik adamlarını ve 
~r..ı~larını idare etmek hususunda gns-

s ın 
Büyük anne, böylece, sevgili torunu • 

nun mahzun gönlünü memnun edeceğini 
zannediyor. Fakat küçük Mııstafa, bir kö
şeye çekiliyor. Derin derin düşünmiy~ 

başlıyor. 

'~tğı d" 
lı~or: ırayet ve kabiliyete hayrette ka-

- Mektebe gitmemek .. Vaktimi, bom · 
boş geçirmek .. Bu, çok fena bir ş~y ... E· 
~cr böyle yaparsam, netice ne olacak? .. 

tn~ ~u Çocu~a, şaşıyorum. Sanki: büyü- Hiç .. . Halbuki ben, (hiç) olmak istemem. 
" te k·· ·· k lı i k · Ö 1 b" ki l'or. li' uçulmüş... Her şeye, a er • Bir şey olma isterım... y e ır şey ... 

~e,. herkesin kuvvetinden istifade et - O zaman, küçük Mustafanın zihnir:de 
., ı ·ı · l'or 

8
._t ıyor. Az söylüyor; temiz söylU - bir takım levhalar canlanıyor ... Sabahlerı 

l!ıı k Utün işleri kolaylıkla gördüriiyor ... mektebe giderken bazan rastgeldiği as • 
Q0"1.l~~ar çocukta, bu kadar kabiliyet? •. kı::r kıt'alarJ .. Talime giden bu kıt'alara 
.. biy~ıını: ~örmesem, inanmıyac~ğtm ... kumanda eden dik ve vakur başlı zabit

tol'le • kuçuk yeğeni hakkında hıslennı !~r. Bir iki defa kışla meydanında hay • 
llu:ekten ıevk duyuyor. ran hayran scyrettiği talimler ve manPv-

tı:ı gi:· annesi de görüyor. Küçük ve al- ralar .. Birer birer gözünün önünden ge -
bir Çif 1 • sarı Mustafanın, böyle münıevt çiyor... Zabitlerin sert kurnanda sf>sieri, 
fları. rntlık kö~esinde; okumadan, yazmn- adeta kulaklarına geliyor ... Sonra; bir ço-
ü~IU ahrum bir halde geçen günlerıne cuk .. Bir komşu çocuğu ... Binbaşı Kadri 
la tar;or .. Bu büyük zeka nurunun, bak- Beyin oğlu Ahmed .. Onun askeri rüşdi
~aınıa alarında, cahil ve basit çiftlik a • yesine mahsus resmi elbisesi o elhic;enin 
d.i~ıe;ı arasında sönüp gideceğinden e:ı- verdiği gurur ile yürüyüşü .. Bütün b~n
d.i~i ~e kapılıyor .. Fakat, o kadar sev • !ar, Onun his ve hayaline kuvvet verıyor: 
ll'ııh dUstafasını, gözünün önünden l!ytr- - İşte o, bir zabit olacak. Bir kıt'anın 
~'iıı ll.~f~ bir türlü kıyamıyor .. Derin de- başına geçecek. Onları, sert kumandalar
~ları.i~s ~ücadelclcrinren sonra: Onu la tali m ettirecek. Belki bir gün olup, har
dakarı ~~ki hemşiresine göndermek fe • be gidecek. Memleketine şerefli hizmetler 

Cerı. ıgına katlanıyor. ifa edecek ... Fakat ben .. Eğer büyük an-
Ja.rı, ç~kana i_le küçük Mustafanın ayrılık- nemin sözüne uyup ta mektebe gitmiye • 
~abi} S ?azın oluyor ... Fakat buna mu - cek olursaın, bunların hiç birini yapamı
~~iYetelanikteki teyze, .derin bir mem - yaca~ım. Bir (Hiç) olarak kalacRğım ... 
~l'l'netıi d~yu~or. Kendisine gelen bu Hnyır, bu mümkün değil. 
~or. 0 nıısafıre, şefkatli kollarını açı - Diye, düşünüyor. 
tı-.· nu (M·· lk" t!)or .. u ·ye idadisi) ne kaydet - * 
~fa. oİ.a I<uçük Mustafa; böylece, ikınci Çiftlikte kalan annesi, sevgili Mu_!:tafa-

A.rad rak tahsil hayatına giriyor. smın vaziyetini haber alır almaz, Selani-
ihııe, ~·.~ısa bir müddet geçiyor. Mek- ~e gelmişti. Hem büyük anneyi, hem kü
l( v~ vaiUklerin muhitinde; altın renkli, ~ük ve sarışın Mustnfayı dinle:ı:nişti. Bü -

tıilrı. ~ ur başı ile b:r anda secilf>n sa- yük annenin verdi~i hükme; itaat e:Jıle-
tıı, Ustafa· b" .. b" • ğ .ror. ~ • ır gun ır haksızlığa u • nıczdi. Kü çük Mustafanın arzusu yPrine 
~kQdaşu ka. ve istidadını kıskanan lı!r gelecekti. Yani, tahsile devam ... 
li~or. lı e Şiddetli bir münakaş:ıya giri- Yalnız: annesi, askerlıkten korkuy~r • 
''"1..) ı:ıocaları · · d k- d · b"" ·· · ad n ıçın e, (Kaymakam Ha- du Çün u o evrın utun haksızlıkları, 
~ar. Buında basit ve kaba 'Bır mttallim c-kseriya zabitleri hedef ittihaz ediyordu .. 
;a"l..iYetıntn~allirn, iki arkadaş arasındaki Coluk çocuk sahibi zabitler, istibdat dE-v-
ere, sarı ınceliğini anlıyamıyor. Nahak rinin ihmali yüzünden, sıkıntılı bir hayat 
,l\üÇÜk ~n Mustafanın kalbini kırıyor. geçir iyorlardı. Sonra da, her hangi hir 

!'ile evın ustafa o akşam nemli gözle _ h:ıfiyenin jurnalı yüzünden, dağbaşları
~etile k e dönüyor. En evvel büyiik an- n:ı. ücra köşelere sürülüveriliyorlardı ... 
tllr lrıuh=~~laşıyor. Büyük ~nne, derin Ayni zamanda, Rumelinin hali, günden 
tldeıtı etle sevdiği torununun ç~hre- güne fenalnşıyordu. Kornitacı eşkiyala -

~ı.~ ıztırabı b" ı d"" k b l ~bin· ır anda görüyor. Bunun rın pusu arına uşen as er ve za ıt ere 
~l'lern;k s~ruy~r. Her şe~i olduğu gibi dair her gün acıklı vak'alar işitiliyordu ... 
~ll lrıekte~:etı olan küçük Mustııfa, 0 Acaba yarın, daha neler olacak .. Bu la • 
lt t,ıYor .. I<ı e ce.reyan eden htıdisPyi an- c!alar, kim bilir ne kadar artacaktı? ... 
) lerı bii .. Yrnetlı torununun üzerine tit- 7.eki ve hassas (Zübcyde Hanım) hi) -

0t: YUk anne; derhal hüküm veri • tün bunlan düşünüyor: memlketin, on 
'---(l) b sene sonra alaca~ı şekli gözünün öııiine 
(1) ~ getiriyor. Sarışın ve küçük Mustafaqını, 

ttlııh ı Oğduğu ev· S ı· "k k k ~c4 a lesinde • e an• te Kaı;ımiye as er yapmıya ıyamıyor. 

&ir, \istij Islahhane caddesinde, altı Fakat küç~k Mustafa .. O; annesinin bü-
ahşap, iki katlı, pembe ev. tün ihtirazlarına ve bütün endişelerine 

sun. 
Demişti. 
O, artık küçük Mustafa değıldı. 'l r-blig 

edilen şu karara: 
- Teşekkür ederim. 
Derken, miniminicik altın renkli ba~ı. 

ma~rur bir kumandan başı gibi yültsel -
mişti. 

Mektebden çıkar çıkmaz, doğn~ca eve 
gelmişti. Annesi, bugün Onun uzunca 
kaybolmasından endişe içinde ıdi.. Onu 
görilr görmez sormuştu: 

- Nerede idin, yavrum? 
Mustafa Efendi, memnun ve mağrur 

bir tebessümle cevab vermişti. 
- Mektebde. 
- Hangi mektebde? 
- Askeri rü§diyesinde. 
-Ne yaptın, orada' 
- imtihan verdim 
-Ne imtihanı? .. 
- Duhul imtihanı. .. 
-Sonra? .. 
Mustafa Efendi, mektebde geçen Şl'Y • 

lc:ri anlatmıştı. O anlattıkça, Zübeycie 
Hanımın gözlerinin içi nemli oir tl\baka 
ilc bulutlnnmıştı ... Bu vaziyete, ne df'nl
lcbilirdi?.. Zübcyde Hanım, Onun altnı 

başını göğsüne çekmiş: 

- Allnh, hakkında hayırlı etsin ev liı -
dım .. O zabitin dedi~i gibi; inşaallah, 
ılcvletine, milletme büyük hizmet edl"r
sin 

Diye; Mustafasının yaptığı (emri val-., ~ 
kabul etmişti. 

* 
( Ruşdiye) hay:- tı 

B!r mt'ınla yoktu o Ui'ıhl yürüyilşte 
Her noktayı cennet yaparak öyle tanıttm 
Atakını sevdin: severek: sevgi da~ıttın : 
Şııhsın glhl gelml~ ml acab? böyle halrısktır 
Yı·:-dun bnb::ısı : halk Atası böyle nzlmkt'ır 
Tahındak! ulvl o as::ılet: o şların; 
Dü'lvayn boyun eğdlren hevbetll vakarın 
M'llızun bırakın blzl ı:-rl bir kuş gibi uçtu 
Ç:u·p~n htt yl~lt kalbiere birdenbire sustu 
Oltnd!iz gece oldn gözümiiz yaş döküyorken 
Şen yavrular a~lar. Atamız öldü dlyorken; 
Türltün btriclk vnrh~ı her neş'esl sendin 
Sonquz bu kadar sevgiyi sen bizlere verdin. 
Türltün tıtı hazin matemi tarihlere sı~az 
Yıllar yılı ml!ll bu elem hiç unutulmaz 
Ge'lçllk sana; TürkHi.k sana, halk ,ep sıı'lıı 

a~lar 

Yurdun sana: m\llet ~ana: dünya sana d
lar 

Kimyag-er eeu.cı Rücısmettin Savq 

+ 
Atatürkü n türbesi 

Na! ıl uçtnn bu yuvndnn, bizi bıraktın; 

Bu yuvavı tekrar kurdun, desem yarattın 
Ço'! mudur ki Büyük Atam bize hayattın? 
Yıldızların arasında pnrlaktın, aktm. 

* Ök.qüz k:ılan uıu~unu ne çok ~everdln: 
FeYl7 alırdı çocukların özlü sözünden, 
Ay~ılmadı gözlerimiz mııv:l gözünden. 
Pa:-lıyordu ltnlblerlmlz nurlu yüzünden. 

* Bin dokuz yüz otuz sekiz .senesl Türkün 
oer.e gözü bulutlnrıdı. yac:larln doldu! 
Ko•kmn ~ınkın ! Be.Jedl~in o parlak iilkiln 
Çelık kablerde yazılı bir kltab oldu. 

* Bn"'Ün göklerin ii<:tünde yükselen ruhun 
Yıltfızların arM;ındnn bize bakacak. 
Co" sı>vd '~l ynv!lsına göz koyanları 
Şimsekieri saldıracak, gene yakucak 

* Mustafa Efendinin sınıfta temayii?. c~- K'llhlml.,~rn ayrılınıyan bir eş gtblsln? 
mesi gecikmemişti... O tarihte askeri B'l!l1!l"'"d" hlc .. qönmlyen ~ukse·nekş !lbblsbln!l' 

• .. . Ey gökyÜ7Ü. dunyaların yu aU es . 
mekteblerde, uç ayda b:r kere (hu:ıusi E;er. ml oldun A•atiirkün yüce tUrbesl? 

Türk dünva mllletıorlnln özüdür. Ondan 
büyük ~ltıs yoktur. O ltlbarla da Atn. dün • 
yan·n en büyüıtü olmak hakkını tamamen 
kaz?nmı.~tır. Herkes bUivor kl lmk bin yıl
lık Türkün tarihinde birkaç (Ergenelron) 
vardır. Fakat bunların Jelnde C1919l badtre
sı lc"dar fecaat Ifade eden bir devreyi. blr 
anı beşer tarlhl dahi knydetmemlştlr. İşte 
böyle pek feci badlreyi atıatarak en şereru 
bir devl'lt kurm:ık dünyada hangl büvü~e 
na'\lb olmuııtur? Dfinvada 18, dnha do~ • 
rusı! 100 milvon Türkün Ataya ve eserine 
bu k:ndar .cıevgt ve sa~ı ''" ba~lanmıştır? 

onun tçln ebedt tstırahatgligında en bfi -
vlit: blr ltalb huzuru De ebedlyyen uyu ey 
Büvü'k Ata!. .. 
Kurdu~un şerefli. şanlı binanın zlvnet ve 

thtl<~amını artırmak için yetlstırdliUn en 
yüksek n en kıymetli mimarın, büyük İnı) -
nünün etrıdında topl<lnan 18 milyon Türk 
senin lzlnı1en zerre kachr bir lnhlraf vuka 
bulmaz .. ,.kilde yürüvar ve ebedlven de yü • 
rUvı-cektlr. Sana tazlm ve sadakıı.tlmizln l -
fadesl lclrı dünya lOgııtlerlnde, dillerinde ke
lime buİ:ımıyorum. Bunun Için en derin bir 
hU'Şu ve huzu ne son söz olarak en bl\vük 
mana ta~~'ıyan büyük .ı:Ul{Ob u kullanmat 
mecburiyE-tlnde kaltvor ve bövle<'e mnnev! 
hu .. :ırlarında duvnıı~um vecdü lstajh"akın t
çlnc!e soıı.c;uz tazlmlerimle !rglllyorum. 

Lüleburgıı .. 
Ref~t Rodoplı 

* 
Gençliğe 

Atatürk ölmedi. gönülde yaşar 
Onun scvgtsl her yürekten tn~a 
Türk genel pren.s!pler!nl ba$nr 
o, Türk tarihine şerefler kattı 

* 
Atatilrk yolunda yürür gideriz 
Rejimi koruma~a and lçeriz. 
Bilgi yolunda yürüyüp geçeriz 
Türklyeyl o, yeniden yarattı. 

Y. D. sübayı O. 
1\lünir Akdeınir imtihan) lar icra edilirdı. Mu5tafa Eten- I ()demi,: Celal Çandarlıotlo 

di,~~tilimd~~av~)~ili~nıilirnz========~===~==~================~ 
P.tmişti ... Çavuşluk, imt:hanlarda en faz- Jışınası bile programlı. Da~~ o ya~ta ikE'ıı; 1 ncst.ik hocası ~~e ~ahiliye zabiti müi.?~i~ 
le ehliyet ve liyakat gösteren beş tale • işlerde muvaffak olmak ıçın, tah ve te- Hasıp Bey. Dıgerı, ~ransızca muaılımt 
bcye verilirdi. c;adü!ten ziyade, iyi düşünüşlere ve- iyi yüzbaşı Naki Bey. Üçüncüsü de, lıesab 

Bu suretle üçüncü sınıfın (sıra çavuşu) düşünüşterin iyi tatbik edilmesine k~n:... hocası yüzbaşı Mustafa Bey. 
cl:ın (Mustafa Efendi), ilk asker ünifoı- El! büyük ze\•ki, bir şeyi tam ôğrenmek; Üçüncü sınıfın sıra çavuşu; bu üç za
masını, giymişti. ve öğrendiğini de, arkadaşlarına öyiPce tın kendisine gösterdikleri alakayı çok 

La · d uhadan gög"sünde tek sıra ööretmck ... Onun için ekseriya, ve hatta takdir ediyor. Bilhassa Hasip ve Nakl 
cıver ç • 0 B I k d b" ·ı b .. ·· y:' 

ay yıldızlı sarı düğmeler parlıyan dJr daima; arkadaşlarını etrafına toplt~yor; .ey. ere . arşı, a eta ırer aı e uyug:.ı 
bir ceket. Ceketin kol kapaklarının ü 7.P.- bildiği bir bahsi açıyor; gittikçe rlermle- hıssı beslıyor. 
rinde, birer parmak kalınlığında üç sıra şen ve berraklaşan bir ifade ile onlara o Bir .. gün, ~asip Bey le N ak~ Bey arasın 
Şt!r:it. Sağ bazusunun üzerinde, gene ay- bahsi anlattıkça, ruhunda bir haz ve n~~e da, şoyle. b1ır muhavere geçı~or: . 
ni şeritten üç sıra çavuş nişanı. Dar ve duyuyor. - Hasıp ... Mustafa Efendı, (dah~h. 
yeşil zıhlı bir pantalon. Sol kaşının üze _ Mektcbdeki arkadaşlarının hepsine Yl') (3) den çıkıyordu. Sana mı gelmıştı\ 
rine do~ru hafifçe eğilmiş, asker püı:;kü!- karşı mültefit. Kendisine gösterilen alaka - Evet. 
1ü al bir f.es .. İşte Onun, o zamanki kı _ ve takdiriere karşı da memnun ve müt<"- - Ne istedi? 

f t . bessim. Fakat muhitine aldığı arkadaşlar - Validesi sıtmadan rahatsızmıc: . On ye. e ı. y 

Karakterine gelince ... Şen, şakacı. Fa • mahdud. Ancak: anlayışlı olanlar: ve 0- rlan dolayı müteessirdi. Teselli ettim. 
kat. ağır bnşlı .. Mekteb sıralarında gö • nun muahazelerinden hakiki ve ciddi - Bana da geldi. Ben de teselli ver . 
rülmesi tabii olan yaramazlık, geçimsiz- zevk duyanlar ... Ve bilhassa şunlar· dim. 
lik, hırçınlık, didişkenlik gibi çocnklara Fethi, Fuad, Adil, İsmail Hakkı. Selıi- Şu kısa muhavere gösteriyordu ldı 
mahsus hallerden, onda eser yok ... Bir nikli Mehmed Ali ... Ve, bir müddet sım· (Mustafa Efendi) mahzun kalbıne tesel· 
§eye kızdığı zaman, o meseleyi kavga ve ra mektebe gelen; Nuri ve Salih ... (2) li istiyecek kadar bu iki hocasını seviyor• 
gürültü ile ıdeğil karşısındakini hakka İşte; üçüncü sınıfın sıra çavuşu (Mus- onlara samimi bir rabıta ile bağlı lmlu· 
rücu ettirecek akıl ve mantıkla hallet _ tafa Efendi) nin o günkü küçük navarile- nuyor. 
miye taraflar ... Onun için, mekteb ha - ri. Bu üç hoca da Ona karşı beslediklerı D• 

yatında Ondan hiç kimse şikayet etmi _ Hocaları da, bu büyük ruhlu çocu~a' lfıkayı günden güne arttırıyordu ... Jim -
yor: ve o da kimseyi şikayete lüzum gö:- karşı bir ineizah ve takdir duyuyorlar; nastik muallimi müliızim Hasip Bey 
müyor ... Çok hassas. Her güzel şeye karşı hatta, bariz bir hürmet ve alB.ka t:>esllyor- m~ktebin ve hatta Selaniğin en şık Zdbi' 
meftun ve takdirkar. Hareketleri ç~v!k, la::: idi. Güzel ve temiz giyinenleri, çok sever. 
kısn ve kat'i... Görüşleri, çok kuvvetli. Bilhassa, üç hoca Onunla meşgul. Ade- di. (Mustafa Efendi) çok temiz ve iyi gı. 
Açık, doğru ve tok sözlü. Hayrete şayan ta, üstüne titriyorlar. Bunlardan biri, jim yiniyor .. Yeşil şeritH mckteb üniformac;ı
dereced, ikna kudretine malik. Herke~ ii· nı. narin ve körpe vücudUne çok iyi ya .. 
z~rinde müessir, ve nafiz. Küçüklerle, ar- <2> Bu zatlar sırası ile (Londra Se!iri kıştırıyordu. 
kadaşça: büyüklerle büyük gibi konuş • Fethi, Rize meb'usu ve Tayyare Cf>rniyetı 
masını biliyor. Şahsf tesirlerden V'! bil- Reisi Fuad, şimdi Yedikule şimendifer 

istasyonu müdürü İsmail Hakkı, meb'us hassa şahst tahakkümlerden hoşlanmı -
F k t d . · ı· e k hü tk~ Demir Ali, merhum Nuri Conker, timdı yer. a a , ısıp ın arşı rme "r... , 

Her seyde intizamperver ve itinalı. Ça _ Bozök meb usu Salih Beyler) dir. 

(Devamı 10 nca sayfada) 

(3) Askeri mekteblerde, inzibata me
mur olan zabitlerinin odalarına (dahilı -
ye) denirdi 
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Ağlamayınız, 
İftihar ediniz 1 

Yazan: Muhittin Birten 

M illet hala ağlıyor; hep ağlıyo
ruz. Kimimiz gözyaşlan.mızı 

dı.~arıya dökerek ve bundan biraz te • 
selli bularak, kimimiz de bu sıcak yq
lan içimize akıtarak, hep, onun aziz 
hatırasile yaşıyoruz. Bu Büyük Ölü • 
nün Bilyük hatırası kaıiısmda belki de 
ası.rlar ağlayacak! 

SON POSTA 

= H edi ge ve nasihat.. = 

Hiç şübhe etmeyiz, tarihte arkasm· 
·dan bu kadar gözyaşı dö1ttürmüş bir 
sevgi gö!'ülmemiştir. Tarihin hiç bir 
büyük adamınn halk kütlelerinin bu 
kadar hürmet ve bağlılık gösterdiği 
işitilmedi. Kaç milyon senelik hayatı 
oldu~nu bilmediğimiz bu köhne top • 
ral:, hıç bir zaman bütün bir insan kal
binin bir tek adarr. etrafında bu dere • 
ccde birlc~tiğini hatırlayamaz. Ata • 
türk, sade milletı değil, bütün dünya • İyi bir nasihat ıengin bir hediyeye ekseriya mürec- Sadece bir kuvveti düşünen heıdiyeyi, istikball düf{inen 

nın, düşünen, anlayan ve duyan in • =c=ah=tı=r:::::.=====================n=a=s=ih=a=ti=t=er=c=ih=e=d=er=.=============== 
sanlarını öksüz bıraktı. 

Kendi hesabıma ben de bir itirafta 
bulunavım: 

Hiç· bir zaman kalemimin bu kadar 
kuru cansız kuvvetsiz olduğunu gör-' , 
medim. Hiç bir zaman kelimelerin ben· 
ce bu kadar manasız, boş şeylerden 
mürekkeb bir yığın olabileceğini bil • 
mczdim. Atatürk'ün ölümündeki bü • 
yüklük. milletin ona karşı gösterdiği 
bağlılığın kuvveti beni kelimesiz ve 
kalemimi cansız bıraktı. Çok sami:m! 
olarak başka bir şey daha söy liyeyim: 
Hatta yazmak zevkini kaybettim, yaz· 
ma heyecanım durdu, hattA yaşama 
neş'em! .. 

Ne tarafa baksam onun resmini gö
rüyorum; sağırndan onun ismini, so • 
lurndan onun ismini duyuyorum. Her 
şey bana onu hatırlatıyor ve nih~yet 
o zeka dolu gözlerile ve daima guler 
gibi duran dudaklarile, onun sevimli 
çehresi hayalimde canlanıp karsıma 
geiiyor. Uzun senelerdenberi işitme • 
diğim sesi kulaklanmda duruyor ve Ş. 
sesini J sesine yaklaştı:rarak teliı.ffuı 
eden kelimelerini duyar gibi oluyo
rumJ 

* Düşünüyorum: Atatürk ele ve avu-

Dolfüs'ün karısı 
Çocuklarını 
Yetiştirmeğe çalışıyor 

ca sığmıyan bir ruh, kendi kendinden Eski Avusturya başvekili DolfüsUn ka
başka bir kontrol tanımıyan bir insan, rm bugün Gal Spasında bulunmaktadır. 
ga!ı bır yumruğile bir ordu ezmiş, gah Uç odalı bir evde oturmaktadır. Saç1arı 
bir hamlesile bir dağı atlamı.ş, ve gah ağarmıya yüz tutmuştur. Kendisini z.iya
bir kelimesile bir millet kütlesini a - ret eden gazetecilere: 
yaklandırmış bir kahramandı. O enerji c- Hiç bir §eyim yok. Ben sU~n isti
nasıl tükenir, o gözler nasıl söner, ve o yorum. Bütün emeliın çocuklarımı yetiş
dudaklar nasıl susar? Zihnim bunu bir tjrmektir. Gözüm ba~ka hiç bir §ey gör
türlü tasavvur edemiyor, bu ölümü ka- müyor. Hayatımı da yazmak niyetinde 
bule iınkar. yoktur, hiç bir insan hav • değilim. BUtün teklifleri reddetmiş bu -
salası Dolmabahçenin kubbesi altında lunuyorum. Ben siyasete kanşmı~ bir ka
yatan tabuta Atatürkü sığdıramaz! dın de~ilim. Husus! hayatım da efkan u-

Gecende okuduğum bir Bağdad ga- mumiyeyi pek alakadar etmez. 
zetesi,~ Atatürk'ün şifa bulmaz hasta - Sonra ne denirse densin Mussoliniyi 
lığından bahseder ve Büyük Kahrama- c!aha hala yakın bir dost olarak telfıkki e
nın ölçülmez büyüklüklerini anlatır • diyorum , demi~tir. 
k~n şöyle söylüyordu: ---------

cAtatürk, bütün hayatının en bü • 12 yaşzTJda muharrir 
yük muharebesini yapmakla meşgul - !ngilterede 12 yaşlarında bir genç kız, 
dür. Hangi harb sahnesine girdiyse o - Süzan ve Sambo isimli bir hikaye kitabı 
ra:ian mutlaka bir muı.afferiyetle çık - neşretmiştlr. Kitab resimlidir. Resirole -
mı~ olan bu yenilmez lmmandanın, rini de çocuk muharrir yapmıştır. 
hastalığa karşı verdiği bu son meydan =============== 
m'Jharebesinde uğrayacağı mağlubiyet di, Türk kahramanı olarak dünyanın 
çok hazin olacaktır!• her tarafmda ismini dolaşbrdı ve ni -

Iraklı arkadaşımızın hakkı var. Fa- hayet Türk babası olarak Türklerin ku
kat, bizzat ölüm meleği de gönnüştür caklarında, o!llann göğüslerine yasla • 
ki, AUıtürk kolay mağlup edilir bir in· narak ve milletle birlikte nefes ala ala 
sıın değildi! Bunun için ölümü de, ma· söndü. Böyle bir insanın ölmüş olması 
alesef, çok hazin değil, pek çok elim elbet acıklıdır, elbet yürek yakar. Fa
oldu! kat, hiç olmazsa bütün tarihiniz onun -

Onun ölfimü arkasından matem tu- la ebediyen iftihar edecektir. 
tan bir Suriye gazetesi de diyor ki: cİftihnr ediniz. Sade ağlamayınız, 

«Atatürk asrın o adamıdır ki onun kuvvetli de olunuz ve bol bol, göğsü -
gibi ölmek için herkes her istenilen da- nüzil g.ere ge~e iftihar ediniz. " 
kikada can venneğe hazır olurdu!• cİftıhar edınlz ki onun ruhu şad ol-

r---····································--···, 
Hergün bir f1kra 1 

Yeni bir moda: 
Saatler şapkalara 
Ası lıyor/ 

. . . . 

Ömrüm oldukça 1 
Fransa kralı Lui Filip, Norma"'.diya • 

eyaletinde seyahat ediyordu.. Ktlçiik 
bir ka.sabaya uğramıştı., kasabanın be
lediye reisi kralın istirahatini temin 
{çin elinden gelen her ıeyi yapmı~tı. 
Kral bundan çok memnun oldu.. Bek?
diye reisini çağırttı. Ve kcndisıne bir 
sigara verdi. Beledi1je reisi sigarayı 
aldı. Te§ekkilr için ıöyliyecek güzel 
bir söz düşündü: 

- Ha§metmeab, dedi, bu sigara be
nim için dünyalar değer .. Bütün ha -
yatım miiddetince bu sigarayı içece
ğim! 

\. ................................. ·-············ .. ····~ Göğüste, kolda, yakada, tak•lan aaat -
Avrupanın tanınmış simaları le-rden sonra, boyanmak yüzlindon ran -
müteıreke olduğu gün ne eevulanna yeti~emiyen, gÖz verdikleri 

F.aatte gelemiyen bayanları bu külfetten 
• yapıyorlardı ? kurtarmak ikide birde saate bakmaktan 

Bundan yirmi yıl evvel, mütarekenin dn müstn~ kılmak için, yenı bir usul 
.. d "ld·~ · ·· d tan nmıo:: o::ahsıyet- bulunmuştur. Bu usul de rrıineli saatini ilcı.n e ı ıgı gun e, ı '$ :r - • • 

ı t ~ tıran bir İngı"liz şapkanın kenarına ters olarak lli§trr -erin ne yap ıgını araş . 
· · t b"t tt'ğ" e göre 0 zaman mel~tır. Bayanlar çantalarını açıp ta ay-

gazetesının es ı e ı ın • . 
Alb rt 1 .-ft'\diki Ingiliz nnya bakınca, kolaylıkla saatın kaç ol -lar prens e o an, ır.... _ 

kralı altıncı Corç mütareke günü Fran- duğunu oğrenebilmektedir. 

tada tayyare karargahında bulunmakta J l . .k 
idi. Harbin ilk senelerinde bahriyede hiz- ngi ferenın en nazı 
met gören kral, sonraları hava ordusuna telefon müşte;isi 
geçmi§ti. İngilterede Lidde bulunan ve telefonu 
Çavuş Hitler, bir gaz hücumu tıetice- clan Bayan Atkinson üç yıldır en birinci 

s:nde tedricen körleş:n:~e yü~ .tutara~, telefon nbonesi olarak seçilmiştir. Zira, 
hastanede yatmakta ıdı. Kendı51JlP. mu- bu telefoncular onun bUtün İngiliz abo -
tareke oldu diye haber ~erildiği zaman, :::ıc.>leri içinde en sabırlı, en terbiyelist ola
hissettiklerini bilahare foylece anlatmış· rnk tavsil etmektedirler. 

tır: Bayan Atkinson da: 
eTek başıma ko~uşuma gidebildim ve c- Telefon ederken, gayet baalt üç 

yata~ıma kendimi atarak hıçkırdıın., şarta riayet ederim. 
Mussolini, İtalyada bulunuyordu. ı - Hiddetlenmemek, 2 - Nuik ol -

Harbde malt:U kalmıştı. Popolo d'İtalia mak, 3 - Anlayışlı olmak. Bu yüzden 
gazetesini çıkanyordu. Bu gazc.>tesini §imdiye kadar tek bir defa yanlı1 numara 
1914 de kurrnuştu. Mütareke ilan edilir !le karşılaşmı~ de~ilim • 
edilmez: İngilterenin bu havallsinde otomatik 

- İtalya esir olmaktan kurtuldu. Ar- telefon daha kullanılmamaktadır. 
tık kendisinin ve istikbalinin haklml-
tlir ... diye yazdı. 

Kayzer Vilhelm, hUS'Wli trenile kaçı

yordu. Üzerinde kül renkli apoletsiz bir 
üniforma olduıu halde Maarn'da kü~ük 
bir köy istasyonuna indi. 

lrıgilterenin zıpzıp şampi
yonu kolsuz bir çocuk 

İngiltcrnin bilye oyunu §ampiyonu 12 
ynşlarında bir çocuktur. Bu çocutun tek 
bir kolu vardır. Patmakları kopmuştur. 

Laciverd ve pembe saçlar Bilyeyi ayak}arile oynamaktadır. Bu 
Saçlarını türlü türlU renklere boyıyan şampiyon ayni ~amanda, bile~ne bağla

Avrupa kadınları, artık plAtin, kızıl saç- nan bir mendille tutturolmuş bir kalem 
lardan bıkmı~ olacaklar ki, zengin mu - lle güzel yazı birincillğinl almı§tır. 
hitlerde hep l!civerd, göl mavisi pembe Şampiyon, film artisti olmak aevda -* sun!• 

Muhittin Birgen saçlarla gezmektedirler. sındadır. 

Bu kadar derin bir matem içindeki ~=~~~~~~~~~~~==~=~~;:::~:::;;::::;;;;;~;;;;;;~=====~===~=~~~~===' millete teselli vennek müşkilldür. Fa·. r ., 
kat, hiç olmazsa gözyaşlanrun yakıcı 1 S T E R ·1 N A N, 1 S T E R 
cereyanı arasında muztarih göğüslere 

INANMA! 
biraz serin su :;erpebilmek için şunları 
söylemek istiyorum: 

cMuztarib vatandaşlar, artık ağla -
mayınız. Ağlamak zfıf alametidir: A· 
tatürk zafı hiç sevrnedi. Bugün onun 
tabutunun arkasından, ağır, derdli, fa-
kat kuvvetli olarak yürüyünüz. Düşü • 
nünüz ki o tabut içindeki insanı, bil -
tün dünya, siz5n gibi hürmctle ve te -
essürlc teşyi ediyor. O insan ki Türk -
tür. Türk çocuğu olarak dünyaya gel -

Bir ya~urluk almak lstemiştik, ma~aza sahibi önürnOze 
yığdı~ı cins cins ya~murlukları be~endirmlye çalışırken: 

- Hepsi de İngiliz mamulltından, deyip duruyordu. Biz 
de gülümsüyorduk, nihayet iddiasını tevsik etmek ıatemi~ 
olacak ki: 

- Markalarma b:ıkınız, cümlesini HAve etti, ve birer 
birer açıp gösterıniye kalkıştı. Gene gillilmsedlk, adam 
biraz §a§ırdı, o zaman: 

ISTER INA N, 

- Bizim bildi~imizc göre memlekete dikilmi~ elbise gir
mesi yasaktır. O halde bunlar ya, çok eski mal olacak, ya
hud da gümrük kaça~ı? dedik. Dükkfıncı bu defa büsbü
tün sarsıldı: 

- Ne o, ne de öb!lrü, madem ki anlıyorsunuz, size açık 
stsyliyeyim, bu damgaları biz burada yaptırtıyonız; vakJA 
do~u bir hareket değildir amma, ne yapalun, müşteri böyle 
Istiyor, dedi. 

ISTER INANMAl 

İkincitC§rin 19 

Sözün ıs ası 

-····-
Türk gençligi 

E. Talu 

~ ne güzel, ne temiz, ne yükselt 
~ kıymette 'bir gençlik! Ataları 4 

nın hicranını, A~sunu yüreklerindt\ 
1 adını dudaklannda ve imanını bakıŞ # 

lannda taşıyarak, anıdının önünde eb• . ~ 
diyete karşı baykırarak and içtiklerı 
ni gördüm.. 

Ulviyete misal arayanlar, o gün o • 
1 rada benimle beraber 1"1 malıı idiler. 
Hıçkınklara karışıp kalbe ve nıhn ~ıı· 
ha iYi işleyen, içten kopmuş beliğ sot' 
lerle ifade etmek istedikleri şey: BU 

1 

gün fenadan bakaya intikal eden )-üce 
varlığın elinden emanet aldrkl~ 
cCümburiyeb i, nesilden nesile teV 
ederek ve icabında her biri bir asl~ 
kesilerek korumak azminde bulundul<• 
landır. .. 

Türk gençliği şu anda başka şey. d~ 
şünmüyor.. yalnız Atanın anetı! • ge..'lç kal bl erde, mutad fant heyecan~ 
larm hepsi de yerini bu muazzez 
mukaddes ülküye terketmiştir. 

O'nun cihan vils'atindeki kalbı ~;' 
çarptığt müddetce böyle değil miy~ı; 
Bir tek mAşuku1 vatan .. bir tek endış·r 
si onun selameti, huzuru, saadeti .. bı 

1<' tek ideali Cümhuriyetin temiz ve ~u f 
tedir ellerde daima yükselmesini, ııer 
gitmesini görmekti. ·Ji 

Türk gençliği, Atasının güven?ıg, 
kadar vardır. Bunu mateminin derın .. 

1 

lfğile ölçülebilen vakarı, Atatürk ülk_ü 
süne inancı ve bağlılığı ile isbat cttı~~· 

Onun mukaddes sandukasının e~ 
1 

fında en ken" ' ' · bir kütle ha1ıP 
de toplanan gençlık vatandaşlar iç~ 
en sağlam bir güvenç mihrakıdır. Ycı • 
nnki neslin de ayni imanla yetişcce ~ 
ğini, küçücük mekteb yavrulannın t 
cssüründen, eleminden anlıyoruz. , 

d. '-'tl Bu sene rnektebe başlıyan ye ı J • 

şır:daki kızım Esin, kara günün ferd~ği 
smda acemi yazısile bana gönderdı 
mcktubda: e' 

- Babacığım! diyor; bayramda ~el • 
ceğim diyorsun.. hangi bayram? .Attı , 

'"ld""l mız o u.. 
11

, 
Yetişkin oğlum, kendisini ay1ard3 ,, 

beridir zapteden yatağından bana }la) , 

kınyor: 1" 
- Biraz kımı1danabilsem, O'nun ~ ... 

""kSI.l~' kasından, ben de gözyaşlanmı o ·J11· 
vatanciaşlarımınkine katmak isterdı·J.}( 
Beni bundan meneden hastalığıma, l 

defa, l§net ediyorum! ··ı. 
Bu çocuklar bir değil, bin de?ıt 

yüz binlerce, milyonlarcad ır. Tur lC 
gençliği büyük matemi herkesten ÇOS' 
hissetti. Çünkü o, kendini O'na herl~e ~ 
ten yakın duyuyor, O'nun nesli olıtl0 

gururunu taşıyordu. ttı 
Necib bir simanın aksettirdiği. ele# 

başka türlü oluyor. Onda oyle bır 8
1
bJ 

Jet, biı· ulviyet var ki, manzarası k3 f• 
lerde yer ediyor. Ben bu manzara 
talebemle gördüm. unutamam. . it' 

Türk ~ençliği! Aziz evladlar! sı;ıı• 
diirüs L ve civanmerd seeiyenizi en ° 1 

ce keşfederek, eserini size miras bı~ 
kan Atatürk tarihin koynunda, }la ıtf 
Tarihin fevkinde yaşadıkça, ınancı~i , 
la, ülkünüzle, azıninizle ve çok se~ i( 
ğiniz, uğurunda kurban o1mağa an ·ıl4 
tiğiniz vatanınız ve Cümhuriyettnı 
varolun! b!Jı 

Size, hepimizden, bin sevgi v~d. tr 
saygı .. Türk varlığının büyük umı 1 

lan asil çocuklari 

2.~ 

lKINClTEŞRIN 
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Ehedi Şef hakkı~da Çin 
nıatbuatının mütaleaları 

" Bu acı biraz da bizim acım1zd1r ve 
bu matem biraz da bizim matemimizdir, 
bı~~~gltong 18 (A.A.) - Chekia ajansı Mareşal Şan-Kay-Şe'kin sevk ve idaresi 
~ dır.~~?r: Çin gazeteleri, Büyük Atc-tıir- ı>ltında son ferdimize kadar Japon nıüs

n olumü hakkında mütalealar serdet- tcvlilerine karşı mücadele edecegız ve bu 
'-ekte berdevamdırlar. ır.ücadeleye topraklarımızın bir karışı 

'I'c.hung Yang ye Pao, hükümetin or·, dü~an elinde bulundukça devam eylı -
~~ı olan b d" k" v· A . d .. . k" u gazete ıyor ·ı: yecegız. ynı zaman a sanayıırom m ı-

1\t~~e~i Türkiyenin Milli Kahranıanı ı;::ıf ettirmeğe, randımanlarını arttırınağn 
~ ısıcumhur Atatürk, öldu. Derin l)ır ke- ve bunlan sivil ve askeri gayell'rımizc lUr: garkolmuş olan ve vatanm bn sev- h!\.dim kılmağa çalışacağız. Sev~iJi !ide
ltı~ B.a?asına hep birden ağlıyan Türk rimiz Maresai Şan-K\qy-Şekin bi?:i ni -
~ etı ıçin ne acı bir zıya. Bu acı. bir:ız hat zafere isal edeceğine imanrmız var • 
~ b~~ acımızdır ve bu matem biraz dır.:. 
~ bı.ı.~ matemimizdir, zira Türkiyenin Şanghayda intişar etmekte olan Sh un~ 
~ disUe iftihar ettiği, bizim ırkımızın P.:ıpo, Sing Wen Pao ve Sing Min Pao 
~ biı.iın kıt'amızm da müftehir bulun- gazeteleri de Atatürkün ölümüne aid olan 
~ bu Büyük Şefi ve dostu seviynr ve kederli haber hakkında heyecanlı müta-

1< ında hayranlıklar besliyorduk. lealar serdetmekte ve Onu bütün Asya 
.,_b·eınaı Atatürk, vatanını kurtamıı~ ec- kıt'ası milletlerinin Babası addeylemekte
- ı m .. lo Ustevlileri kovmuştur. Zaferden d;rler. Bu gazctl'ler, d:yorlar ki: 

Edirnede de gençlik 
Atatür k ün an1t1 

önünde and içti 
Edirne 18 (A.A.) - Edirne gençl :ği 

bugün Atatürkün anıtı önünde muazzam 
bir miting aktederek milli ve ebedi Şe -
fin aziz hatırasını halkın hıçkırık ve göz 
va!':lan arasında taziz ettikten sonra, O -
• li d 
nun sayısız eserlerini birer birer say ı 

ve bilhassa Türk gençliğ:ne ~manet et -
tiği en büyük eseri Cümhuriyeti ilelebed 
yaşatacaklarını Büyük Atanın IPanevt 
huzurunda hPp bir ağızdan bir kerf> dah& 
tckrarJıyarak and içti. Mitingde ilk ve or
t:: tahsil gcnçPğini teşkil eden binlerce 
CC:'rıçten bnşka bütün münevverler. vali, 
öğretmen, memur ve binlerce halk h~zır 
bulunuyordu. Böylelikle Edirnchler ve 
hudu boyu çocuklarının onulmaz büyük 
acı~ı bir kere daha tebariiz ettiri1oi ve 
miting ebedi Şef anıdı önünde y'\pılan 

b:iyük bir geçidle sona erdi. 

F r ans1z sosyal:stleri 
kararnameleri kabul 

etmiyorlar ~~a ~a bir zamanda en asri devlet - Atatürk, müstevliyi vatandan n::ısıl bir 
~~ bıri haline gelmiş olan memleke- '"Uhla ve ne gibi vasıtalarla tardettiğini Paris 18 (A.A.) -Bugün ~con Bluı:ı~n 
Ulrk ~arına vakfı nefsetmiştir. Ata - b"7e göstermek suretilc milli selametin riyasetinde toplanan sosyalıst partısıran 
ltert' buyük bir askerdir, büyük bir as - yolunu irne etmiştir. Büyük Liderimiz 

1 
p::ırlamento grupu memleketin kalkın -

ko Şeftir, fakat sulhü sever ve biitün Ş::ın-Kay-Sck, ayni dava için, avni zıhni- ması için hükfı.metin haz:rladığı k~rnr -
0ıı tnıu mernleketlerle dostluk tesis eder. yet ve ayni vasıtalarla yürümektf>dır. O- nameleri toptan reddetmege ve parlarnen
~n sayesindedir ki, Çinden Tuna hav- r.un, pek ziyade takdir etmekte olduğu A- 'to açıldığı zaman bu kararnarnelerin ıp
etr na kadar bütün milletler, ayni idealin t:ıtürk gibi bu işten muzaffer çıkacc:ğına talini isterneğe karar vermiştir. 
ldea~ında kardeşçesine birleşmişlerdir. Bu E'miniz. Kardeş milletle beraber Biiyük Komünist partisi de kabul ettiği pek 
eı:ı a ' ŞUdur: Hürriyeti ve milli istiklfıli Şefin ufulüne a~lıyoruz, fakat Onıın zih- ş!ddetli bir takrirde hükfımetin mali ted
~/ıeryalistıere ve ecnebi müstevlilere nivetfnin kalblerimizde daima canlı ka p '!::jrlcrini insafsız ve adaletsız olarak tav
~ §ı her ne pahasına olursa olsun mü - laca~ını, milli mücadelelerimiz sn"tlo - 5:r etmiş ve bütün çarelerc müracaat e
~~a etmek ve asri bir devlet vücude r;nde bize müzahir olacağını. Büvük Ö1ii- dilerek bu tedbirlerin tatbikine mani ol
lr~r:e~e çalışmak. Büyük Ölü, bu iki nün halefi olan bütün dünya gib: bizim mı:k için sosynlistlere teşriki mesai tek
lrıs ırıncisini tamamile ve ikinci'i'i.nı de de takdir etmPkteo oldu~umuz yeni 'l'i.ır- lifinde bulunmuştur. 
~ t ltei ; .. Yapmıştır. Namdar halefi olan kiyenin en mümtaz devlet adamı smet Paris 18 _ Fransız gazetecileri fede _ 

bır s cuınhur İsmet İnönü, ayni kıratta bönünün büvük milli esPri idam(' cde- · 
IJci,.. ~e~ıet adamıdır ve hiç şüphesız bu C'('~ini düc:üneorek müteselli oluyoruz. İs- rasyonunun dün akşamki ziyaft-tinde rcı-

••cı ış· ·km ı E:icümhur Lebrun, hükumet tarafln<~an " ı ı al edecektir met nönünün bu işi dahi selefi gıbi mu -
.oj 1 · ittihaz edilen mali tedbirleri tasvıb et -"ere gelince, milli kahraman•mız vaffakiyctle yapaca~ına eminiz.» A tiğini .söylemiş ve her vatandaşın bu ted-

hkara esnafı Atatürk A~manya Vaşington :;::~~"ı!~:~i~:iş~:.·k•tl• yard•m ·ı-
an1t1na çelenk koydu sefirin geri çağ1rd1 
bu~kara 18 (Hususi) - Şehrimiz esnafı 
lilrk n lnus meydanına toplanarak Ata
~ ~nıtına bir çelenk koymuşlardır. Bu 
teç asım münasebetile dükkfmlar ancak 
J\.~kit açılabilmiştir. 

hlen an kolonisi de anıta merasilTlle bir 
k koYmuştur. 

Romanya kralı 
Parise gitti 

fıı~~dra 18 (Hususi) -Üç gündenberi 
~ad ı:z: devletinin misafiri olarak Lon • 
~•Ita~ bulunan Romanya kr~lı ~arol v~ 
~atı, d Prens Mişelin resmı zıyaretlerı 

ltr ernıi§tir. 

Londra 18 (Husust) - Berlinden ah -
nan haberlere göre Vaşingtondaki Al -
man büyük elçisi Hans Dikot müstacelen 
merkeze davet edilmiştir. 

Büyük elçi, son defa Almanyada Y alıu
dilere karşı başlamış olan şiddetli har~

ketin Amerika umumi efkan üzerinde 
bırakmış olduğu tesir hakkında hüküme
tc rnalumat verecektir. 
Bazı mahfellere göre, Alman se!iriuin 

bu surette merkeze daveti, Berlindeki A
merika sefirinin bir kaç gün evvel Va -
şingtona çağırılınasına bir mukabele sl
yılmaktadır. ---

Filistinde arbede 
ve çarpışma lar ilnen a~.ve Veliahd, kendilerine tahsis e -

~et ır destroyer ile bugün Parıse ha-
fngi~tınillerdir. Kudüs 18 (A.A.) - Dün Yafa ile Ku-

11-uf ~kralı Core, hariciye nazm Lord dCs yolu üzerinde Latrum kasabası civa
'-ına ' saray ve di~er hükUmet erkanı rında Arablarla İngiliz kıtaatı a-ı:-asında 
~anya kralını Viktorya istasyonund:ı bir muharebe olmuştur. Bu muharebe es-
I etnıışlerdir. nasında İngiliz tayyareleri ~e fc:aliyet 

Yuna-n-=.s_t_a_n_d_a--
3
- gun göstermiştir. Bir İngiliz askeri ölmüştür, 

Arablann zayiatı ise çok mühimdır. Beş 
Arab tevkif edilmiştir. Hayfa mıntaka • 

matem tutulacak s:nda Kania kasabasında da arbedelcr 
J\.tin olmuştur. 24 Arab tevkif edilmiştir. 

1tit..-: a. ıa (A.A.) - Atina ajansı bildi -

~lş\reltiı 

Çeklerle Rütenler 
arasında kanlı 

çarpışmalar oldu 
Budapeşte 18 (A.A.) - Matbuatın bil

dirdiğine göre dün Huszt'de asi Rüten 
müfrezeleri ile Çek kıt'alan arasında sa
ntlerce süren hakikt bir muharebP. ol • 
ır.uştur. Muharebe nefcesinde takriben 
40 Çek askeri ve 70 asi ölmüş ve yara -
lanmıştır. 

Nagyszollos ve Visk'te asiler Çek jan -
drırmalarile çarpışmışlardır. Bu çarpış -
mada 100 kişi kadar ölmüştür. 

Ecnebi memleketlerdeki 
italyanlar 

Roma 18 (A.A.) - Stefani ajansın.n si
yasi muharriri şöyle yazıyor: 

.Ecnebi memleketlerde bulunan İtal· 
yanların memlekete avdetlerini knlay -
l3ı;tırmak için Romada daimi bir knmis -
yon kurulması siyasi ehemm;yeti pek bü
vük olan bir tedbirdir. İtalyada faşist re
J!r:ıinin teessüsünden evvel bir muhace
ret komiserliği mevcud idi. Bir knç mil
yon İtalyan o zaman memleketlerlm ter
kederek dünyaya yayılrnışlardı. 

Milli Kahramanin 
Olümü Şam1 da 
materne soktu 

Şam, 15 - İki gündenberi Şam matem 
içindedir. Büyük Türk Önderi Atalürkün 
ol üm. haberi buraya perşembe giinü öğle
yt- doğru gelmişti. O saatte Lütün gaze
teler çıkmış bulunduğu halde haber yıl
dırım gibi her tarafa bir anda yayılmak
tan hali kalmadı. Biraz sonra ga7.~t~ler 
!kinci tabılar ve ilaveler neşrine başla
-~ılar. Neşredilen şeyler halk tarafından 
kapışıldı. Bir zamandanberi Atatiirkün 
ş!fa bulmaz bir hastalıktan muztarih ola
rak Dolmabahçe sarayında yatmakta bu
lunduğunu burada hilmiyen olmamasına 
rağmen, buhranı müteakib hasıı olan sa
lahın devam edeceği ümid olunuyordu. 
Ilı..ndan dolayı, ölüm haberi Şam halkı 
üzerinde adeta bir yıldırım tesırı yap
mı~tır, diyebilirim. 

Ertesi günden itibaren gazeteler, Bii
yük Türk kurtancısının büyük büyfık 
resimlerini neşir ve onun hayatından bsh
r.etmeğe başladılar. Bu neşriyat halA de
vam ediyor. Ötedenberi Türkiyeye dar
gm olmakla maruf bulunan mufrit nas
yonalist gazeteler bile Atatürkün adım 
b;iyük bir hürmetle anıyorlar ve onun 
şark tarihinde misli görülmemiş büyük 
b!r insan olduğunu söylemel{te ıttitak e· 
d:yorlar. Sade kendi yazdıklarile de kal
mıyarak ecuebi dillerinde Atatürke dair 
yazılmış olan makaleleri tercüme ve na
kilden de hali kalmıyorlar. 

Halk arasındaki teessür ve heyecana 
gelince, pek büyüktür. Bunların sokak
lArda ölüm haberini veren ilavelE'ri nasıl 
kapıştıklarını ve bir araya toplanıp ila
Vt'leri veya gazeteleri okuyarRk bırloirle

rile nasıl derdli derdli konuştuklannı 

görmek, Türklerin kaybettikleri Buyük 
Adamın buralarda nasıl telakki edildiği
ni, ne derecede büyük bir ismi ve şöhreti 
olduğunu anlıyab: lmek için ye~anP ve 
fakat hazin bir vesile oldu. 

Halk arasında vaktile Atatürkün ]cu

manda ctt~ği orduda askerlik etmiş oi
makla iftihar edenler ve bunlara ai d h ıka
yeler anlatanlar, onu nerede ve nasıl gör
düğüne dair h:kayeler söyliyenler, yahud 
dR Atatürk hakkında yazılmış fıliın ki
tobda falan İngiliz muharririnin neler 
dediğini izah edenler de pek çoittu. İki 
g:indenberi Şam kahvelerinde sözler hep 
A tatürke da irdi. Hangi Şamlı bır 'I Ü>kle 
karşılaşsa onu derin derin taziye ve te
sc-lliye çalışıyor ve Atatürkün medih ve 
s-Pnasını yap·a yapa bitiremiyor. 

Türkiye kolonisinin keder ve ııtırabın
Jan bah~ctmeğe lüzum bile yuktur. İçi
mizdeki derd o kadar derindır ki bunu 
şt~ dakikada ifade etmeğe imkan gö:e-
mi yorum. 

Ebedl Şefin son 
arzu ve emir~eri 

Erzincan hattı önümüzdeki 
günlerde halka açılacak 

Ankara 18 (Hususi) - Ebedi Şef Ata
türk demıryolunun Erzincana vard•ğı ha
berini ölümünden bir müddet evvel duy
mu~ ve büyük bir sevinç içinde Haşvekil 
Celal Bayara, bu hattın açılma torenine 
bilhassa riyaset etmesini ve hattın der -

e Romanya kralının 
Londra seyahati 

E 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

~?:!!!!. ünün muhtelif siyasi badise • 

\\;0 leri arasında &manya kralı -
nın oğlu Prens Mi.şel ile beraber Lon· 
draya yaptığı seyahatin ehemrniyetini 
takdir etmemek mümkün değildir. 
Çünkü bu .seyahat, haiz olduğu resmt 
mahiyeti haricinde, ayrıca, Garbi Av •1 
rurı "" hususi bir telakkiye mazhar 
o ı r. Çünkü Londradan ..sonra 
Kr.ü Knrol Parise gidecek ve Paristen 
sonra da Brüksele uğrayacaktır. Kral 
Karolün yaptığı bu seyahatin muayyen 
ve kat'i bir hedefi olduğu iddia edile • 
mez. İkı defa dahili ve harici mesai! • 
den dolaYı teahhüre uğrayan bu ziya -
retin buğün icra edilmesi, iki memle • 
ket hükiimdar hanedam arasında mcv· 
cud iyi münasebetlere yeni bit teza -' 
hür vesilesi vermek ve bundan istifa • 
rlc ederek Orta Avrupada hasıl olan 
vaziyet karşısında Rumen siyaseti ha •

1 

riciyesinin dış fngiliz siyaseti tarafın ~ 
dan ne dt"rece desteklenebileceğini ma· 
ha1len tedkik eylemektir. Bir Balkan 
dev~eti olmak ve Balkanlar müvazene
si:ün Şarki Akdeni2 müvazenesi üze ~ 
ri~.de son derere büyük ehemrniyet1 
bulnnnıa'k itibarile Romanyanın, müs· 
takhcl hntt1 hareketi için İm~ilterenin 
düşüncelerini öğrenmek istemesi tabit 
ve mantıkldiı. 

GeçcnlerdP Şarkt Avrupa mem le ., 
ketlerin. ziyaret eden Alman iktısad 
nazın Bay Funk'un Romanyaya yap ~ 
maSı mukarrer ziyaretle de Romanya 
hiikürndamın Londraya yaptığı seva ~ 
hatin ala~ası bulunduthınu iddia edPn~ 
ler yok değildir. Zira, Kral Şarl, Al • 
manyanın memleketine verm~P.e ha ~ 
zır bulunduğu krediyi mesela ln(til te • 
reden temb cdebilirse. mümkündür ki 
B n,. Funk'a karsı başka bir lisan kul· 
la nı;;ın. Bundan dolayıdır ki, bu~ünkU 
sartlar içinde Rumen kalının Londrava 
vuku bulan sevahati hususi bir dik,·a· 
ti celbediyor. Verebileceği neticeler i • 
se. an,..nk, bir müddet sonra anlaşıla • 
bilecektir. Bu takdirde de ya Romanva, 
İngiliz mü1.aheretinden emin olarak 
müstakil ve milli bir siyaset takibi"le 
koyulacak, yahud da Almanya ile sıkı 
bir ikt1sadi ve onu takiben siyast bit 
tesTikimesai yapınağa mecbur kala • 
caktır. - Selim Ra~p Emeç 

Atatürkün hayattna 
dair Rumen askerlerine 
konferanslar verilecek 
Bükreş 18 (A.A.) - MilU müdafaa na 

zın neşrettiği bir emirnarnede Bıiyük 
Türk Şefi Atatürkün cenaze merasimine 
tesudüf eden pazartesi günü Romarıya 

-:!ahilinde bilfımum askeri kıt'aların, as
keri müesseselerin ve askeri binaların 
b:ıyraklarının matem alemeti olarak ya
rıya indirmelerini emretmiştir. 

Bütün Romanya dahilindeki askerl 
kıt'alarda zabitler neferlerine Atatürkün 
hayatı hakkında konferanslar verecek ve 
~yni zamanda Romanyanın büyı1k bir 
dostu olan bu büyük devlet adamının ta
r:hteki mühim rolünü efrada anlatar.ak· 
iardır. 

Dançikte de Yahudi 
düşmanhğ1 başladi 

IQerasi . Metaksas, Atatürkün cenaze 
~ h:mde Yunanislam temsil edecek 
"'-t 6 3~etin ri yasetinde olarak, bu sabah 
l'eltet ' t da hususi trenle Ankaraya ha-

lf;;1_: tniştir. 

Cenubi Afrika Müdafaa 
Nazırı Beriinde 

Berlin 18 - Dün akşam buraya gelmiş 
olan cenubi Afrika milli müdafaa nazın 
Pirov, bu sabah Potsdama giderek yarsü
baylar mektebini ziyaret etm!ştir. Mumni
J~yh, Ôğleye doğru hariciye nazırı Fon 
Ribentrop ile görüşmüştür. 

Ecnebi memleketlerde İtalyanların ve
ya bir İtalyan babadan doğanların mik
drırı 10 milyon olara~ tahmin edilmekte -
dir. 

hal halka açılmasını emretmiş idı. Bii -
yük Şef:n bu arzusunun en kısa zaman
da yerine getirilmesi için tertibat alın • 
dıfı sırada vuku bulan milllfacia üzerine 
tören tehir edilmişti. Cümburreisi İsınet 

İnönü Atatürkün bu son arzu ve emir -
lerini yerine getirtmek maksadile Naf:a 
Vckaletine lazım gelen talimatı vermiş
tir. 

VekB.let hattın önümüzdeki günlerde 
halka açılmasını ve seyrüseferin başla • 
masını temin etmiştir. Açılma töreni ise 
htıdisenin ehemmiyetle mütenasib olarak 
birincikanunun ilk haftasında yapılacak
tır. 

Varşova 18 (A.A.) - Dantzfg'den bil • 
d:rildiğine göre bu şehrin hükfuneti Ya
hudiler aleyhinde bazı şiddetli tedbirler 
ittihaz etmiştir. Bu tedbirler Almanyada 
tatbik edilenlerin aynidir. 

t.. ""'Utner · . 
.. qı•Iardl . 111 bır emırnamesi ıle resmi 
.~ iiin~ ki bayraklar, pazar, pazartesı vP 

u Yarıya kadar çekilecektir. _, ____ _ 
Çek Nazıriarı Beriine 

~r gitmiyorlar 
t ag 18 ( 
leller 1 A.A.) - İyi haber alan mah-
~ na laricivc nazırı Şvalkovski ile na -
~ ı. ı.ırı Ge 1 
a,•atıer· nera Huarka'nın Berlin sc-

~<lir. ınden vazgeçildöğini bildirmek -

Pirov ö~le yemeğini Mareşal Goring 
ile yemiştir. --- ---

Fransa Cümhurreisinin 
Londra seyahati 

Londra 18 (A.A.) - Resmen bildiril -
d"ğine ıgöre, Fransa reisicümhuru İııgil· 
tereyi 21 martta ziyaret edecektir. 

Japonyanın Amerika 
Notasına cevabı 
Tokyo 18 (A.A.) - Amerikanın 6/10 

tarihli notasma Japonya tarafından ve -
r:len cevabı mevzuu bahseden muş~hid -
ler, Japonyanın Amerikan notasının her 
noktasını cerhetınekle 'beraber Çinritt ca
çık kapı. mevzuunda pek ihtiyatlı bir ~i
san kullandığım ve bu kelimeyi hiç 
sarfetmedi~ini tebarüz ettiriyorlar. 

Mısır Kralinin ilk çocuğu 
Kahirc 18 (A.A.) - Kral ve kraliçenin 

ilk çocuklarının doğmu, bütün memle -
kctte sevinç nümayişlerile selamianmış -
tır. 

Genç prensese müteveffa kral Fuadın 
annesinin ismi Ferial adı verilecektir. 

Bükreş 18 - Çarşamba ve perşPmbe 
günleri A!ınıın ekailiyetinin meskun bu
lunduğu şeUrlerde Yahudiler aleyhine 
nümayişler yapılmıştır. Ahali, Yahu~i 

mağaza ve fabrikalarına girmiş ve bu • 
ralarda yangrn çıkarmıştır. Bazı mmta • 
k~larda jandArmnın müdahalesıne me<'• 
tıuriyet hasıl olmuş ve jandarmalar, bir 
çok yerleri Sl rmıştır. Bir takım tcvkliat 
yapılmıştır. Yahudiler aleyhindeki hu • 
sumet, çok bütüktür. Bir sinagoa da yan
mıştır. 



\ 

1 Sayfa 

Kanserin 
halkımıza 

tehlikeleri 
anlatıla ca k 

Ayın 23 ünden itibaren kanser haftası başlıyor, hafta 
içinde toplantılar yapılacak, konferanslar verilecek 

Tehlikeli bir hastalık olan kanserin \ cudün ıayıflamaya başlaması gibi hal
lilratle tedavisi lüzumunu halka anlat- ler daima kanser için şüphe vermeli-
mak üzere Türkiye Kanserloji Enstitü
sü tarafından tedbir alınmaktadır. Bu 
maksadla ayın 2 3 ünden itibaren bir 
kanser haftası yapı1acak11ur. Ayrıca 
Konserloji Enstitüsü tarafından has • 
talık hakkında şu yayun neşredilmif· 
tir: 
Kanser Iyi edilebilir bir hastalık mıdır? 

Kanser, halkın hayatı için tehlikeli 
bir düşmandır. Orta ve ileri ya.,larda -
lrl ölürolerin birçoğu bu hastalıktan • 
dır. Bundan da anlaşılıyor ki kanser 
herkes için tehlikeli bir hastalıktır. 

(Bu tehlike senin ve efradı allen için 
de varlddir). 

Tehlike ~aretlerl: 
Tehlikeyi belirten işaretler: Kanser 

vücudde ya ur veya açık yara halinde 
bir taşkınlıktır. Fakat her ur ve açık 
yara kanser değildir. 

Kanserin tehlikelerinden biri de çok 
defa başlangıçta ne ağn ve ne de e • 
hemmiyetli bir ha~talık alArneti gös • 
tennemesidir. Bundan dolayı ~ tehli
ke işaretlerine dikkat etmelidir. 

Harid kanserler: Derinin içinde ve 
altındaki, ale1husmı memedeki her 
türlü kabarcıklar, düğümler meme ba
ıpnın büzülınes\ ve bozulması; muan -
nld ve günün birinde büyüme~e veya 
~klinl değiştinne~e başlayan siğiller, 
benle:r ve cild lekeleri, bir türlü kapan
mak hilmiyen çıban yaralan ekseriya 
kanser şüphesi verir. Kanser eski bir 
Açık yan veya onun kapanm~ nedbe-
11 fıstünde çıkabilir. Bu şeyleri görür 
gö!'Il'lez size rahatsızlık vennesini bek
lemeden hemen hekime gidiniz. 

Ağrısız da olsa vilcudünüzde bir de· 
tf~iklik olunca k.ayıdsız kalmaymız ve 
ona dikkat ediniz. 

Bu işin erbabı olmıyan şarlatan mü
tetabbiblerden ve tehlikeli kocakan i
llçlarından sakınmız ve hekime gidi • 
niz. 

İç aıa kansP.rlerl: İç azadaki kanser
ler gözle görülür, elle hissedilir bir ur 
olmadı~ı halde de gösterdikleri bazı a
lAmetler sayesinde erkenden farkedile
bilir. Hazırnda ve def'i tabiide intizam
sızlıklar, karuratta, idrarda, kusmuk -
ta kan. kadınların gayrimuayyen za -
manda kan zayi etmesi ve kanlı ifra -
zat, cln!f münasebetlerden sonra ka -
namalar, hayızdan kesilen kadınlarda 
yeniden hayzın zuhftru ile beraber vü-

PollBle: 
Bir hırsez suç OstDnde yakalandi 
Sabıkalılardan Sadeddin isminde biri, 

LAlelide Çakır Mehmedin apartımanında 
;alışan arnele Mehmedin ceketi lle şap -
katını çalmış, kaçarken yakalanınışttr. 

Ceket ve şapka sahibine iade ediL,nlf, 
ruçlu hakkında takibata başlanmıştıt'. 

Bir adam kendisine otomobil 
çarJ:bGıne Iddia attı 

Galatada Kuledibinde oturan RUhsaı
ı:ıbıtaya müracaat ederek şoför Yusufnn 
Jdaresfndeki 1860 numaralı otomobilin 
sadernesine maruz kaldıtım iddia etmiş, 
ıuçlu yakalanarak tahkikata başlanınış
tır. 

Bir adam alacak yDzDnden 
arkadatına yaralada 

Beşiktaşta Şevketpaşa caddesinde otu
ran Eşref, arkadaşı Ali ile bir mes~'leden 
dolayı kavga etmii, üzerinde bulunan 
ıustalı bir çakı ile Aliyi ayağından yara
lamı~tır. 
Yarnlının müdavatı yapılmış, auçlu ya

kalanarak tahkikata başlanmıştır. 
Bir arnele Iş yOzOnden keserle 

arkadaşının yanaöını kesti 

Şehremininde oturan ve ayni fabrika. 

da çalışan Ziya ile KAmil, evvelki gün iş 
yüzünden birbirlerile kavga etmişler, mil
ııszaa neticesinde Rıza elinde bulunan kl'
eerle K&.mllln yanalını kesmiıtir. Stıçlu 
yakalanınıştır. 

dir. Bu haller bilhassa 35 yaşını geç
miş kadınlarda tehlike işaretidir. 

Kanser iyi edilmez bir hastalık 
değildir 

Bu hastalık vaktinde farkına vanl· 
mak ve maksada uygun bir tedavi tat
bik edilmek şartile ekseriya kattı ve 
devamlı surette iyi edilebilir. 

Kanseri iyi etmenin tek yolu vak -
tinde aınellyata teslim etmek veya 
Röntgen, Radium tatbik etmektir. 

Tedavi vasıtalanndan hangisinin mü
essir olacağını tayin etmek yalnız he· 
kimin işidir. Bu sayılan alametleri far
keder etmez vakit kaybetmeden hattA 
bir gün geçirmeden kendini derhal bir 
hekime muayene ettir. Ve unutma ki: 
Kanser vücudc çabuk yayılır bir derd
dir. 

Her şUbheU alArnet karşısında heki
me müracaat ct ve esaslı muayene ve 
tedkik ettir! 

Kanser haftası programı 
Kanser haftası programı da şudur: 
1 - 23 sonteşrln çarşamba günün • 

den itibaren başlıyacaktır. O gün Rad
yum ve Röntgen k~ifleri hakkında 
gündelik gazetelerde ve radyoda neş -
riyat yapılacaktır. 

2 - 28 sonteşrin pazartesi günü sa -
at 1 5 te Üniversite konferans salonun
da urouma mahsus toplantı (açıl~ nut
ku. Röntgen ve Curie'lerin hayatı hak
kında bir müsahabe ve kansere dair 
halka mahsus bir konferans). ~ 

3 - 30 sonteşrin çarşamba günü sa
at 18 de Ehbba Odası salonunda he • 
kimlere mahsus toplantı (kansere da
ir iki konferans ve bir film gösterlle • 
CEk, bütün hekim arkadaşlann bu ilA
m davetiye olarak kabul etmelerini di
leriz). 

1 - 28, 29. 30 ~onteşrin günleri kan· 
sere dair gündelik gazetelerde halka 
mahsus makaleler neşrolunacak. 

Memleketimizde çıkan bütün tıbbt 
mecmualar sonteşrln nüshalannı kan· 
serP tahsis edeceklerdir. 
6- Halka mahsus hazırlanan kanse

~ karşı apel umurnt mahallere astın
lacaktır. 

7 - Sinemalarda bu hafta zarfında 
Curie'lerin ve Röntgen'in resimleri 
teşhir edilecek ve kansere dair halka 
mahsus esaslı bilgiler tamim edilecek
tir. 

Top i antılar: 
Beyoölu Halkevinde t~ren 

BeyoRlu Halkevtnden: 21-11-938 paz~ 
günn .saılt 11.45 te Evimizin Tepeba.4mdakl 
merkez b1nıwnda, Türk mllletinln Büyük 
Kurtarıcısı ve Azl:ıı f$e11 Atatürkün varlıtına 
ve hatıra~ım\ ba~ılı~unızı aunmak için tö
ren yapılacaktır. 

Bir otomobil bir adama 
çarpıp yaralada 

Galatada Gümrük soka~nda oturan 
Hüseyin, zabıtaya müracaat ederek, Ka
raköyde caddenin karşı tarafına gPçmek 
isterken, şoför Mehmed Alinin idaresin· 
deki 1574 numaralı otomobilin aadt>me -
sin maruz kalarak yaralandıjtını ıdd.ia et
miştir. Suçlu yakalanarak tahkikata baş
lanmıştır. 

Bir kundura atelyeal tututtu 

Evvelki gece, Galatada Kemank~~ cad
cesinde Küçük Han namile maruf bina
nın ikinci katında bulunan Osmana aid 
kundura atö\yeSindQki soba kur'Umlan 
yüzünden baca tutu§Inuştur. Yangın tt -
faiye tarafından söndilrülmUJ ise de atöl
yenfri iki bin liraya sigortalı oldu~ an
laç:ldı!ından tahkikata başlanmıştır. 

··;:ıi~"ki;;··i;··a·~-~-k~~; .. A:··şi~·~·~,i~·;;;;~·· 
Bankamızın İstanbul, Beyoğlu, Galata, 

~belerile Beyazıd, Kadıköy ve tl'sküdar 
Ajanlannın İkinciteşrinin 19, 21, 23, 24, 
25; 26 ncı günleri kapalı bulunacalını ıa
ym müşterlleriınize arzeyleru. 

Portakallar1m1z1n 
şimendiferle ihrac1 için 

teşebbusler yaplld1 
Portakal ihracatçılarımız merkez! Av

rupa memleketlerine ve Almanyaya por
takal ihraç mevsiminde geniş mikyuta 
ihracat yapılabilmesi için Nafia VekAle
tine müracaat ederek bazı temennilerde 
bulunm uşlardır. 
İhracatç;lar iki yıldanberi milhim rolk

darda ihracat yapılan Almanyaya porta
kallarımızı vapurla göndermektedırlf'r. 

Halbuki vapurla portakalların satıt mf'r
kezlerine gitmesi ancak 25-30 günrle ka
bil olmaktadır. Bu sebeble gerek müddet 
bakımından, gerekse malların dayana -
maması dalayısile zarar edilmektedir. 

İhracatçılanmız, Nafia Vekaletinden pl)r
t:ıkallarııruzın timendiferle ihracı için tm
kAn hazırlanması ve §iınendiferin geçe -
celf memleketlerin hatlannda da ko • 
laylıklar gösterilmesinin temininf rıca 

etmişlerdir. 

Portakallanmız için Balkan demiryoJ
larında, şehrimizde toplanan Balkanlar 
arası şimenditer kongresinde hazırlı:ınan 
t~rifelerle tenzilat yapılması temin olun
muştur. Ancak Yugoslav hududundan 
sonra olan kısım çok pahalıya malolrnak
tadır. Bilhassa Çek ve Macar demiryol -
larının tarifeleri çok yüksektir. Bu yıl 
portakal yetiştirilen bölgelerde mahsul 

geçen yıla nisbetle iyi ve bereketli ol -
muştur. Portakal mahsulü için lAzun o
lan yağmur bu sene çok mikdarda yağdı
tından yeni mahsul 75 bin kentali geç -
miştir. Bu sene Almanyaya mühim mik • 
darda portakal ihraç olunacaktır. 

Toprak mahsulleri 
ofisi Ankara ya 
nakledilecek 

Muvakkaten İstanbulda çalışmakta o -
!tn toprak mahsulleri ofisi umum mü -
dürlük teşkilAtı bu ay sonunda Ankııraya 
naklolunacaktır. Bu tarihten sonra teh -
rimizde yalnız ofisin İstanbul fUbesi ka
lacaktır. 

Toprak mahsulleri ofisi, kanun mucl -
bince Ziraat Bankasından buğday işle -
rini devralmaktadır. Ofis şimdiye kadar 
43 buğday mübayaa merkezinden 30 unu 
devralmış ve bunlar ofis narnma buğday 
mübayaasma devam etmişlerdir. 

Ofis bir taraftan da buğday ıhracatı 
yapmağa batlamıştır. İlk olarak Alman
y:ı ve Hataya müteadd.id buğday parti -
leri sevkolunmuştur. .............................................................. 

leylei Kadir 
ve Bayram 

İstanbal Müftllilinden: İkincl~rintn 
on dokuzuncu cwnartesl günü Ramaza
nın ytmıl altıaı olmakla ak§alDl (pazar 
eecasO Leylei Kadlr Ye ylrm1 üçüncü 
çarşaınba günü Bayram oldulu Uln o
lunur. htanbul Mültld 

BAYRAM NAMAZI 
8. D. 

Vasati saat , 15 
Ezani saat 1 " Sadaki fıtar 

En iyi lyt So 
--

Buf'daydan 15 14 12 
Arpadan 24 20 19 
tizümden 84 67 54 
Hurmadan 00 133 00 

Yurdumuzun hava müdataası eababını 
temin husuaunda pek meşkftr me.!al.sl 
görülmekte olan n aldılı teberruatı Kı
zılay ve çocuklan Estrgeme Kurumu gl
bl hayırlı te'eltküllerle payl~an Türk 
nan Kurumuna her nçhUe f&l'dunda 
bulunmak mühlm bir nzlfemlzdlr. Bl
I!aenaleyh bu babda Dlyanet ioıerı Re
Wlti tarafından nrllml§ olan fetva 
muclblnoo ndakal fıtır n zeklt Ue mü
kellef olanların - havadan gelecek te h
Ilkelere karşı yurdumuzu, milletımtzı 
korumak utrunda pek feylzll ve denmlı 
blr surette Çlllışan - mezktlr Türlı: Hava 
Kurumuna yardımda ve bu veslle ne de 
ınemlekıetlmlse h1ztnette buluınulması 
ınzumu Jadatat fıtnn nev'l ve mikta
me beraber no.ıı olunur. 

lkinclteşrln 19 

ı Istanbul Belediyesi Ilinları J 
Çocuklan kurtarma yurduna lüruınu o1an ve bir metresine 20 kuru~ 25 san• 

tim bedel tahmin edilen 3400 metre amerikan bezi açık eksiltıneye konulmuftutw 
Nümunesile prtnamesi Levaı:ım Müdür lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sJ" 

yılı kanunda yazılı vesika ve &1 lira 64 kuruşluk ilk teminat makbuz veya .ınek
tubile beraber 22/11/938 Salı ıünü saat 14 buçukta Dalınt Encümende butun• 
malıdırlar. (İ.) (8161) 

Mezarlıklar Müdürtütüne blr tane servis 
otomobili. 

~uhanunen bedeli 

2300 

İlk teınin,!!; 

1'72,50 

Nafıa Müdürlüğüne bir tane kamyon. 2300 172,50 

Yukarıda muhanunen bedelleri yazılı otomobil ve kamyon ayrı ayrı açık~ 
siltıneye konulmuştur. Şartnameleri Lev azım Müdürlüğünde görülebilir. !steW 
liler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat 111ak• 
buz veya mektubile beraber 21/11/938 ·Pazartesi günü saat 14 buçukta Da {DJ! 
Encümende bulunınalıdırlar. (R.) (8119) 

~ 

Keşif bedeli 9517 Ura M kuru§ olan Ramide Rami kış1ası önündeki şosenin siS-' 
kUlüp yeniden yapılması işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiitme 21/ı 
11/938 Pazartesi günü saat 15 de D ai mf Encümende yapılacaktır. Keşif evrakilcf 
tartnamesi Levazım MüdürillAünde görülebilir. İsteklilcrin 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikadan başka yollar şubesinden alınacak vesikayı Fen İşleri Müdürlil• 
t:.inde tasdik ettird.ikten sonra 713 lira 82 kuruşluk ilk teminat m2kbuz vet' 
ml!ktubile !beraber teklif mektublannı havi kapalı zarflannı yukarıda yaııl' 
günde saat 14 e kadar Daimt Enciinıene vermelidirler. Bu saatten sonra veril,. 
Cö!k zarflar kabul olunmaz. c818h 

~ 

Kartala ba~lı Ballıca köyü okuluna alınacak olan ve hepsine 559 lıra 50 )cıJ' 
ruş bedel tahmin edilen inşaat malzeme si açık eksiltıneye konulmuştur. Şartnr 
me~i Levazım. Mildürlüi{ünde göriılebllir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yaıtJ. 
Vl!sıka ve 41 lıra 96 kuruşluk ılk tcm,nat makbuz veya mektubile beraber 22/111. 
938 Salı günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (~ 

Devist Dem · ryolları va ıimanları iŞletınasi Um um idaresi ilAnlari 
Muhammen bedeli 20.000 lira olan (76} kalem husust elektrik tel ve kablolatf 

!5/1/1939 Perşembe günü saat 1~,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare })tt 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1500) liralık muvakkak teminat ile kanunun ıayiD 
et'ı.i~ vesikaları ve tekliflerini ayni giin saat 14.30 a kadar Komisyon Reisllll11' 
vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, HaydarpaşadL 

Tcsellüm ve Sevk Şefliğinden da~tılacaktır. (8517) 

~ 

Muhammen bedellerile mikdar ve vasıfları aşağıda yazılı 2 grup malzeme beı 
grup ayrı ayrı ihale edilmek tlzet'e hiıa larında kayıdlı gün ve saatlerde }Js1• 
darpaşada gar binası dahilindeki ko mis yon tarafından kapalı zarfla eksiltın eY' 
konmuştur. Bu işe girmek istiyenlerın her grup bizasında yazılı muvakkat te-' 
minat ve kanunun tayin ettiAi vesafk ve teklif ve kataloklarını muhtevi zarfl•• 

rm eksiitme günü saatinden bir 1aat evveline kadar Haydarpaşada gar bina~' 
dahilindeki komisyon reisli~ine vermeleri lAzımdır. 

Bu işe aid şartnameler komı.syondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - ~ aded 4-5 Kg. karpitlik seyyar yük ~ek tazyik asetilen cihan: Muhamır.~ 

bedeli 1110 lira ve muvakkat teminatı 8325 kuruş olup kapalı zarfia eksiltrll1 

15/12/938 Perşembe günü saat 15 de yapı lacaktır. 
2 - 10 aded 8-10 Kg. karpitllk seyyaryüksek tazyik asetilen cihazı: Mı.ıh8111~ 

men bedeli 2900 lira ve muvakkat teminatı 217~ lira olup kapalı zarfla eıcsilt' ı 
mesi 15/12/38 per§embe günü 1aat 15,30 d'l yapılacaktır. · (8523) 

. ~ -
İlk eluiltmesl feshedilmi~ olan 7790,76 lira muhammen bedelli yeni Afyon gafl 

mefru§atı 30/11/1938 Çarşamba günO. saııt 1~,30 da kapalı zarf usulü ile Anıtar•~ 
d~ İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek istiyenlerin 584,:U liralık muvakkat teminat ile kanımun tayill 
etti~i vesikaları ve bu gibi ~leri yaptıtına dair Nafia ehliyet vesikası ve teJcliflr 
rini ayni gün saat 14,30 a· kadar Komisyon Reisli~ine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden HaydarpafldJ 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinde.:ı daAıtılacaktır. (8415) ~ 

Sasun bölresinde yapılacak yol, köprü ve binalar inşaatı eksiitme j]ADJ-

BirİDCİ Umumi Müfettişlikten: . 
1 - Eksfltmeye konan iş: Birinet Umumt Müfettişlik mıntakası dahilinde tı~ 

riben 60 kilometre tutinde cMalabadi • Pisyar- Ziyaret. yolunun tesviye ve 11~ 
n.d imalAtı ve Hazo-Harpak - Sasun yolunun Mergi deresi üzerine köprü iJlf' 
1ile Sallapost, Harpt, Girih, Silint, Herruk, Norşin Pisyar, Mangig, Teınok. J3r 
lan, Harbak, Sasun boyun noktası, Kedir, Evirdos, mevkilerinde karakol <tl 
Hazo Siyanis mevkilerinde birer kıtla V6 Siyaniste bir ahır olmak üzere ce? 
an 18 bina inşasıdır. 
Keşif bedeli yeldulU c679,138,lh liradır. tJ1Pf 
2 - Eksiitme 22/BirincikAuun/938 perşembe günü saat ll de Birinci t!tn 

Müfettişlikte Eksiitme Komiıyonu Odasında kapalı zarf usulile yaptlacaktıt· 
3 - Eksiitme şartnarnesne buna müteferri evrak 33.96 lira bedel mukabiliJld' 

ve Diyarbakırcia Birinci Umumi Müfettitlikten alınabilir. • t 
4 - Eksiltmcye girebilmek için iateklilerin 30.915 lira 25 kuru§luk muvattk', 

ttminat vermeleri ve bu inşaatı yapabileceklerine dair Birinci Umtim! )löf•* 
tişlikten alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lAzımdır. ~ 

eBu ehliyet vesikası için eksiitmenin y .ıpılacağı günden en az sekiz gtln e ,tl' 
bir iatida ile Diyarbakırda Birinci Umu.:nt Müfettişli~ine müracaat edtı.ınesl f 
tır.» CArl sene Ticaret Odası vesikası. 931 

5 - İsteklllerin teklif mektublarını eksiltme günü olan 22/BirincikAnurı/ ))i~ 
perşembe günü saat ona kada: Ekailtme Komisyonu Reisli!ine makbuz ınult8 

linde vermeleri lAzımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c8224, ~ 

-------------------------------~ 
SiNGER 

Bayanlara mahsus elrnaslı ve pırlantalı S t N G E R saatıeıiJlW 
yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 75 lira ile 500 liradır. 

- EMSAU..ERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR -
Taşradaki muhterem mü.şterllerimize • arzu ettikleri 

takdirde yeni katalok gönderilir. 
8 tN GE B SAAT MAÖAZASI- İs~bul Eminönü. Tel: 21s&'-
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Egenin tütün m~hsulü 
İzmirde satışa çıkarıldı 

Egenin her yerinde açilan piyasada 70- 95 
kuruştan 14 milyon kilo tutun satiidı 

Kuşadasındaki iki 
sab1kah bir bekçiyi 
öldürrneğe kalktılar 

Bundan bir müddet evvel z~ytin hırsız· 
lı~ yapadarken auç üstii gece bekcisi İs
tr!ail otlu Muharrem tarafından yakala
nan ve hapse mahkfun edilen sabıkalı-
lardan Mustafa o~lu Baru AU ile arka
nagi Çete Hasan, hapisten çıkar çıkmaz 
kendilerini tutan bekçi Muharremi öl
dürmeğe karar vermi~ler ve yolunu bek
leme~ başlamışlardır. 

Kaşta Mira medeniyetini 
saklayan topraklar 

Üçağız köyünün bulunduğu yerde bu eski medeniyetin 
birçok tarihi ve kıymetli eserleri saklı 

Kaş (HUSU!t) -
Bugünkü Kqa bal
lı ve Kaşm doğusa
na d~ Üçağız kö
yünde, tarih! Mira 
medenlyeti ya~a -
mı.ştır. 

Evvelki ak~am ınıntakasını dolaşmak
!a olan bekçi Muharrem, bu iki sabıka-
lının bir duvar dibine sinerek beklcdik-
1erlni görünce orada ne yaptıklarını sor
muştur. 

AU burada oturduklannı ve karısı 

Pembenin, yabancı birisini bu akşam eve 
alacağını haber aldığından beklediği ce
vabını vermiştir. 

Bu cevaba inanınıyan bekçı, oradan 
1 c~rhal uzaklaşmalarını ihtar etmi§ ve bu 
1 kcnuşma arasında Muharremin yanına 

sokulan iki sabıkalı ansızın üzerine atıl
nuşlar ve daha kuvvetli olan AP arkadan 

Geçıni4 asırlann 
parçalıyarak dörl 
bir tarafa savurdu • 
ğu bu medeniyet be-o 
şiğl, eski devirlerin 
yapıcılık kudretini 
bütün vüzuhu ile te 
barüz ettirmekte -
dir. 

Burada topra:. · Kaştan bir görilnilf 
lar, çok değerli e • 

Asırlarla geçen bir zaman sonra, 
toprağa gömülen bu kilise, çok üstiin 
bir mimarf tarzı yaşamakta ve toprağın 
derinliklerinde geçmiş hadiselerin ef· 
sanevi hatırasını saklamaktadır. 

serlerle doludur. ki zamandan kalma bir kilise vardır 
Arzi h~diselerle, Anadolunun Gü - ki, bu, haddi zatında çok ehemmiyetli 

ney kıyılanndan aynlarak, büyük bir ve tedkike değer bir mevzu 'kaynağı .. 
ada halinde Üçağız limanını kapayan dır. 

İzmir ıiltiın i§M leri çaiı§trlarken 
sarmak suretile bekçi Muharremi tut
mu§. Çete Hasan da bıçak.lama~a başla
rr.ıştır. 

taribi Kakava adası ile buraya adım a
tılacak ~adar yakın kale harabeleri a
rasmd:ı meydana gelen gayet mükem • 
mel bir liman, sulannın sakin derin -
liğinde, bu bilyük medeniyetin göz ka· 
maştıran güzelliklerini saklama'ktadır. Bir devirde Hazreti İs§.run yerine 

kaldığ:nı ilAn ederek, bu civarda kü ., 
melenmiş Yunan halk kütleleri ara ..; 

İznıir 18 (Husus!) - Tiltün piyasası, ı üzerinde evvelA 108, bilahare de 110 ku -
dün &abah Ege mıntaltasının her yerin - ruş fiat bulmuştur. Akhisar ve Gavıır -
4~ tnutad mera.simle açılmıJ ve yeni mah köy.de bir kaç parti de 124 kuruşa kadrır 
~1 bütün bereketiyle aat~a arzedilmiş • fJrlamış ve kolaylıkla satılrnıştır. 

Zorlu u~raşmadan sonra sabıkalıların 
elinden kurtulan bekçi, dPrhal silahına 

Burada, sulann sihirli güzelliği üs
tünde birer ada halini almış, eski çağ 
eserleri serpili vaziyette durmaktadır. 

Mira medeniyetinin sıkle't merkezi, 
denize yaklaşmış tariht kale harabele
rinde ve bunun civannda görülmekte
dir. 

ı 

sında peygamberlik iddiasile propa • 
gandaya kalkışarı Ayanikolas adında 
bir papaz, bu kiliseyi kendine ikame~ 
gAh ittihaz edinmiştir. 

r. Piyasa açıldıktan dört saat sonra aşa
. Sabahın saat sekizinde başlıca Ame - ğı kaliteli mallsı.r 65 kuruş fiat bulmu~, 

l'ikaiı kumpanyalann mümessilleri, eks - fakat daima piyasa yükselrnek istidadını rr ve mübayaa memurları, Türk firma- muhafaza etmiştir. Dün akşama kadar 
lrının eksperleri, İnhisarlar miibayaa Egenin muhtelif yerlerinde yapılan sa -

davranmı~ ise de hem gecenin karanh
f.;ndan ve hem de yolun dönemeçti ol
masından istifade eden mütearrızlar fi
rara muvaffak olmuşlardır. Kalenin arkasındaki geçid vermez, 

çetin yol dönemeçlerinde, i'ki kapı var
dır. Bu, eski Mira şehrinin Mira kale
sine açılım kapılandır. 

Zamarunın Rus Çanndan yardım 
görmüş olması, onu, mezheb yayma da" 
vasında muvaffak kılmış ve Ayaniko· 
las, etrafa saldığı haberlerle, ortodok! 
dininin yayılması maksadına sarfedll· 
rnek üzere bütün hiristiyan Aleminden 
altın ve gümü~ mücevherlerini kendi· 
sine vermelerini istemiştir. 

lllemurlan, Türk limited memurlan her tışlar dokuz milyon ve 250.000 kılodur. 
lnı.ntakada faaliyete pçmlfti. Fakat bü - Bugün saat on altıya kadar dört buçuk 
tiln alaka Akhisar, Aydın ve Seydiköy milyon satılrnıştır. 
ltııntakalarında toplanmı§tır. 

Vaziyetten haberdar olan zabıta dcr-
1:~1 harekete geçerek yaralıyı hastaneye 
kaldırmı~ ve suçluları aramağa başla

mı~tır. 
Kakava limanı, tariht bir medeniyeti 

sulannın derinliğine almakla 'beraber. 
yakın geçm~lerde de çok ehemmiyetli 
ve tarihi hAdiseler görmüştür. 

Akhisarda tütün müstahslli, piyasa -
nuı açılınasma intizaren geceyı uyk1ısuz 
leçirrniştir. Sabah olunca köylüler, eks -
l>ertiz edilen malları için ilk fiatı iste -
~işlerdir. Bu fiat 87 kuru§tur ve orta ka· 
'teli iki parti mal içindir. 

32 milyon tahmin olunan Ege tütün 
rekoltesinin yarısı 36 saat içinde s:ıtıl • 
mış bulunmaktadır. Müstahsil, fla+Jr.rın 

bu dakikada takib ettiği seyirden mem-
nundur. Bu sene çok nefis olan mahsule 
karşı bilhassa Amerikalı firmaların ver • 
J:kleri fiatlar, gösterdikleri alak.a çok 
yerindedir. 

Müstahsil sevinç içindedir. Eğer piya
sa ay sonuna kadar tükenirse, üzftm ve 
incirden sonra tütün mahsulü ile de müs 

Piyasa bu fiattan açılmı1 ve derhal 
~•tış tesciline Egenin bütdn tütün roer -

1 
eııerinde başlanmı§br. Kuıa bir zarnan 

'1~de tütün piyasası, kalitesine göre 
•t 95 kuru§ arasında qafı yukarı bir fi
~ temposu temin etmiştir. Fakat iyi cins tahsilin yüzü gülecek ve refahlı bir ~ene 
-!.!:_kalade kaliteler bu fiatların daha idrak edilmiş olacaktır. 

Bigan1n en uzun 
saçh k1z1 

~· 
haııg~ (Huıusi) - Şehrimizin bır ma • 
<it~esı sayıılan İdrukoru köyü halkın • 
Öıc ve Kafkas göçmenlerinden Zegohu 
!te an kı%1 yirmi yaşlannda Bayan 
tal.vsetar, Bigarun en uzun saçlı kızı ola-

nınrnışt ır. 
l<:öyU •. 

~1 ol nun en munis voe ldbar bir kı-
iib· an bayan Kevserln, çok gür ve ipek 

\lı~r:mUŞak olan kumral saçlannın 
gu, bir buçuk metreden fazladır. 

Antalyada iki çocuk 
boğuldu 

Antalya (Hususi) - Çirkinoba kö • 
yünden Korkudiline yaylaya gitmek -

te olan köylü kafilesi Küpez mevkiinde 
kona'klamıŞlardır. Kafi1ede rbulunan 
çocuklardan 1 1 yaşında Fatma ile kar· 
deşi 9 yaşında Fettane, uzaktan ışıkla· 
nnı gördükleri Antalyaya gitmek ar -
zusuna kapılmışlardır. İki kardeş giz • 
lice kafileden ayrılarak yola çıkmışlar 

ve epeyce bir yol yürüdükten sonra 
yontlm~lardır. Çocuklar sabahleyin 
yoUanna devam etmek karannı vere· 
re'!< geceyi geçirecek bir sığınak ara • 
mışlardır. Çocuklar Mancarcık sarnıcı 
denilen ve yağmur sularile dolu olan 
S metre derinliğindeki sarnıca girmiş· 
lerdir. Bu sırada 9 yaşındaki Fettane
nin ayağı kayarak suya düşmüş ve bu· 
nu gören Fatma da kardeşini kUrtar • 
mak üzere ileri doğru atılmıştır. Her 
iki çocuk da feci bir surette boğularak 
ölmüşlerd1r. 

Saçıanna çok meraklı olan bu bayan, 
onlann uz&ması için hiç bir ilaç kul -
lanmamakta, yalnız pek temiz tutup 
örmekte ve kınimalarına meydan ver· 
mernektedir. 

Civar köylerden misafir gelen ka .. 
dınlar, onun lepiska saçlannı görme -
den gidemezler,. 

Bu kınn saçlan birdenbire uzamış, 
birkaç sen~ içinde 1::1u hale gelmiştir. 
Köyünde ona !herkes cSaçlı Hanım» 
demekte, her kız bu sevimli saçıara ö· 
zenmekte, durumuna gıpta etmekte • 
dir. Resimde bayan Kevserin uzun saç
lan görülmektedir. 

Sabaha yakın yapılan sıkı araştırma 

!=Onunda Ali ve arkadaşı Çete Hasan suç 
uletlerile birlikte yakalanarak adliyeye 
verilmişlerdir. 

Yenice köy parti 
N ah iye ; ı ·ha bı 

Umumi Harb senelerinde, A'kdeniz
de faaJiyete geçen Hamidiye harb ge
mimiz, cenubi Anadolu sevabilinde 
müttefik devletler donanmasınm ta -
kibine uğr&yarak Kakava Umanma gir· 
miş ve burada gizlenm~tir. 

Rus Çan, ortodo~ mezhebinin ya .. 
yılması için Osmanlı hükumeti üzerin· 
de ı.cıütemadi bir tazyik .!iyaseti güder
ken, Rus prenseslerinden birisi mev • 
zuubabis kiliseye tesahüb ederek, A " 
vanıkola~ı himayesi altına alınış ve 
Osmanlı hükUmetinden bu 'kilise ile cl• 
varının terkedilmesini taleb etmiştir. . 

İnegöl, (Husu · 
si) - Dört yüz 
hane ve üç bin 
nüfuslu olan ve 
evvelce nahiy~ 

merkezi iken bi " 
lahare lağvedil • 

miş olan kazarnı • 
za on kilometre u· 
zaklıkt~ bulunan 
Yeniceköy parti 
nahiye' intihabı Mecit Altan 
yap;lınış ve nahiye· reisi sabıkı Mecid 
Altan yeniden intihab olunmuştur. 

Mecid Altan ayni zamanda Yenice 
ve mücaviri yedi köyün kooperatif re· 
isidir. Parti nahiye intihabına iştirak 
etmi1 olan yedi köyün murahhaslan ve 
Yeniceköy halkı partiye olan dilekle • 
rinde Yenicekôyde, eskisi gibi nahiye 
teşkilAtı yapılmasını istemişlerdir. Ye· 
niceklSyün muhtan Muhtar ve parti 
nahiye başkanı Mecid Altanın çalışma
lar: neticesi olarak köyde inşa edilmiş 
olan köy konağı binası nahiye olduğu 
taldirde hükfunet kona~ ihtiyacını da 
karşılayacak derecede mükemmel be • 
ton bir binadır. 

Aksarayda yeni tayinler 
Aksaray (Husus!) - Bir seneye yak 

laşan zamandanberi salahiyetle Arap • 
sun ve Nevşehirde vazife gören Aksa -
ray hAkim muavini Şilleyman Nehip 
Ulukut buraya tayin edi~ ve vazife· 
sine ba~!aınıştır. Muhasebei hususiye 
memuru Tahsin Diken Nevşehir mu • 
hasebei hususiye memurluğuna nakle
dilmiş ve yerine Bor muhasebei husu -
siye memuru Rıfat Anka tayin olun -
mu§iur. 

Muhasebei hususiye memurlann • 
dan varidat memuru Ahmed Altınso -
yun ımıaşı 20 liraya, Hazırnın 16 liraya 
ve muhasebe! huswriye memur mua -
vi ni Kamil Ş işınanın da maaşı 17 ,, li· 
raya Çlkarılmlftır, 

Düşman donanınası için Haınkiiyeyi 
bulmak kabil olmamıştır. 

Çünkü Kakava, co~afya vaziyeti f. 
tibarile kutu kutu içinde tAbirine uyan, 
'hilkaten kilid1i bir limandır. 

Kakava limanını kıymetiendiren bil
hassa orada Hamidiye mürettebatının 
deniz kıyısında. kayalara oyulmuş ha· 
tıra bayra~dır. 

* ~uraya yakın Eynehal köyünde, es· 

Edirne Emniyet işleri 
umum müdür 

muavinliği 

Babı!liden çıkan bir fennan, buna 
ı 

~ni olmu~ ve vakit ilerledikçe bura· 
ls:-dakt mezheb davası durmuştur. 

Bugün kiliselerde ~ yü1csek mevldf 
işgal eden Ayanikolas'ın Demre'deld 
ldlisede bulunan kemikleri İtalyanlBl' 
tarafından Roma müzesine konulmuş 
ve Antalya müzesi müdürü Süleyman 
Fikri oe bu kemiklerden birazını bu .. 
larak Antalya müresine götürmüştü-r. 

Bigadiçde bir kamyon 
kazas1nda beş kişi 

yaralandi 
Edirne (Husust) - Emniyet işleri Bigadiç, (Husus1) - Bigadiç - Sm• 

umum müdür muavinliğine terfian ta· dırğı arasında bir kamyon kazası ol " 
yin edilen Trakya umumi müfettlşliği muş, 5 kişi hafif yaralanmıştır. 
emniyet müşaviri Hulftsi Devrimer bu Bigadiçten zahire yüklü olarak Sm· 
gün umumi müfettiş General KAzım dırğı pazanna gitmekte olan Demircill 
Diriği, başrnüşavir Sabri Öneyi, Edir • tüccar Mehmede aid yük kamyonu yo-
ne valisi Niyazi Mergeni, belediye re • B id · 

Tu
M..a luna devam ederken, esimin aresın .. 

isi Şerif Bilgeni, kumandan ~u y 
Ta1atı, müfettişlik müşavir, vilAyet deki otobüs yetişmt, w korna çalar&M 

··d· üf tt• l'k memurlan kamyondan yol istemiştir. Kamyon O" mu ıranını ve m e ış ı -
n ayrı avn ziyaret ederek veda etmiş· tobüse yol vermek üzere yolun kenan .. 
/ w na çekilmişse de bu sırada yolun kenaoı 
ır. Çok sağlam bir karakter ve seeiye rındaki uçuruma yuvarl~~ştır. Bu 

sahibi olan Hulusi Devrimer bilgisi ve yuvarlanma esnasmda buyuk bir taşa 
ciddiyetile kendisini sevdi..rmit, sevgi takılan otobils, dereye düşmekten kur
ve saygı kazanmıştır. tulmuş ve içinde bulunanlardan 5 kip 

hafifçe yaralanarak bir tesadüf esert 
Sinob defterdaranan teftişleri olarak bilyük bir faciadan kurtulmuş-: 

· (H t) v'tı• t d f !ardır. Kamyon parçalanmı~tır. Zabı • Boynbad usus - aye e ,. 
terdan Hikmet Koç, Kunduz ormanı • ta tahkikata el koymuştur. 
nm devir ve teseliilm muamelesini yap 
mak üzere memuren vilayetten ayni • 
mış ve avdette kazamıza uğnyarak ma· 
liyede bazı tefti~atta 'bulunup Sino • 
ba avdet eylemiştir. 

Inegöl polis komiserligi 
Inegöl polla Jrom1ser1 Vahld annalp ·ter -

nan İzmlre nakli dolayısUe açık kalan ye -
rlne Bura& merkez komlser muavinlerinden 
Kemal Denemeg ıı.ımit n lUifeaine bat -
l&mlftır. 

Aksaray hUkOmet konaklari 
tamir ediliyor 

Aksaray (Husus1) - Büyük mas • 
raflar ihtlyarll~ vücude getirilen ~ "' 
saray hükfımet konaklannın akan ça • 
tısının tamirine karar verilerek bu işin 
ifasına başlanml§ ve bu suretle çok gü .. 
zel olan bu binalann harab olmasının 
önüne geçllmiştir. Tamirat bitmek üze.ı 
re dir. 
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D olmabahçeden Saraybumuna Edirneli Edirnede, Bursalı Bursada 
kadar uzanan yolun iki tara -· velhasıl Türkiyenin her bucağındakiler 

fında gözleri yaşlı İstanbullular, sıra ~ 
1andılar. 

Atatürkün tabutu bir top arabası i
çinde onların önlerinden geçiyor ve 
gidiyor .. 

- O burada kalsaydı ... 
İstanbullunun günlerdenberi yaş 

Ciinmiyen gözleri tekrar yaşanyor: 
- Onu bıra~ak isterneyiz, aramız

da öldü, aramızda gömülmelL 

* Samsunlu söylüyor : 
- O, İstiklal Savaşına girişıneye ıta

rar vennişfi. İstanbıl'dan Anadoluya 
geçti. Anadoluda toprağa ayak bastığı 
ver Saınsundur. Sarnsuna gömülmeli. 

* Erzurumlu söylüyor: 
- O, kurtulus yolunda, ilk t6plantı

yı Erzurumda yapmış, karannı millete 
ilk defa oradan duyurmuştu. Erzuruma 
göınülnıeli. 

* Sıvaslı söylüyor: 
- Sıvas kongresi inkılab tarrininin 

mcb'dei sayılır. Bu kongreyi toplayan 
o idi. O Sıvast2. gömülmeli! 

* İzmirli İzmirde, Konyalı Konyada, 

onun o bucağa gömülmesini istiyorlar. 
İsternekte haklıdırlar. Çünkü o onla
nndır. iddialarında haUdıdırlar: Çün.J 
kü o her yerde bir eser bırakmıştır. 

* Fakat o Ankarada gömülmelidir. 
Erzurumlu, Samsunlu, Konyalı, İstan
bunu daha saymıyayım.. Her nereli o
lursak olalım bütün Türkler onun ru
hunu kalbierimize gömdük. 

Na~ını, yazık ki kalbierimize göme -
mtyoruz. Fakat onu yurdumuzun kal
bine gömn:eliyiz. 

O kalb ki, onun varlığile, bütün vü
cudün mefltı~ kaldığı zaman çarpmı.ş
tı. 

O kalb ki, onun kudretile vatanm 
her bucağına can dağıtrnıştı. 

O kalb işledi. Ve mefluç vücude kan, 
kuvvet geldi Vücud canlandı. 

Ondan kuvvet alan o kalb, gene bir 
kudret membaı halinde çarpıyor. 

O kalb Türkiyenin kalbidir. Türki ~ 
yenin kalbi Ankara. 

Atamızı-c ruhunu kalbierimize gö
men bizler, aziz n§.şını da yurdumuzun 
kalbine gömeccğiz. 

İSMET HUL'ÜSİ 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Siyatik nedir? 

Bir çok insanlar 
siyatik denilen 
hastal•ktan muz • 
taribdi.r1er. Bunun 
manası şudur: Si • 
~atik damarının 

nevraljiye u~ra ~ 

ması. Siyatik da • 
ınarı vücudün en 
hal!imli bir damarıdır .. Tcnasül nahive . . 
si:ıden ayaklara kadar uzanı" ve ayağı -
mızın arka kısmından geçer. Nevralji jso 
bir damarın ağrıması demektir. Şn halde 
siyatik, siyatik damarınlll ağrımasma der
lı.ır. 

* DOnyaya en fazla zarar veren 
tabiat unsuru 

Mevcud Alemi 
teşkil eden top -
rak, ateş, hava ve 
sudan, insanlara 
en büyük zararı 

veren unsurun a· 

Güneş en kU çUk yı 1 ~tzl 
Küreiarza en \ 

yakın olan yıldız \ ı/ 1 / 
güneştir. O gü • , \ / ~ 
neş ki bize verdi- ' o --
ği ziya ve hara - ; -

Te1le hayat:)nızı /; IJ 
1 

\ \' ~ 
temin eder. Şa - 1, , \ 
yed güneşi San -
tor cümlei kevke ~ ~ 
'biye~tin AHa ~ 
yıldızının yanı • 
na göt.ür.mek " 
mümkün olsaydı, gözle görebildiğimiz 
en küçük yıldızlar gibi bize görünür -
dil. 

* Londra en az kaza oıan 
b"r şehir 

Londra, otomobil kazası en az olan 
bir şehirdir. Buna mukabil en fazla ka
za bisikletler yüzünden olur. Londra
nın otomobil kaı.alan umumt nüfusa 
nic;bet edilecek olursa l~şey mesabesin
dedir. 

teş olduğunu bi - lah, en büyük tabii afetler dahi yangın
!iyor muydunuz? ların husule getirdiği zararlar derece

. Dünya dünya o • sinde insanlara ziyan vermeınişlerdir. 

;.••·························································· .. ····························································-

Bulunmıyan •• 
Saadet 
Okuyuculanından ciL S. Ç.-. in 

ilerdini kendi arzusu üzerine buraya 
pazamıyacağım. Fakat mücerred bir 
mese1e haline konulup o bakımdan 
tedkik edilmesi mümkündür. Esa
ie:rl de:-di birçoklanmızın derdidit: 

- Evlendim, kanmda aradığım 
vasıflan bulmadım, mes'ud olma ~ 

ijım. diyen bir cümle ile hülasa ed.i
!lebilir. 

Derhal söyliyeyim ki, birçok er -
keklerde olduğu gibi bu genç okuyu
tuda da karısından ayrılması, bir 
lbaşka hayat kurması imkanı yoktur. 
Çocuk bağ:le ebedi surette bağlan • 
mışlardır. Bu bağın içinde kalmalan 
afızımdır. 

Bu noktayı kaydettikten sonra 
kendısini bcdbinliğe sevkedecek bir 
sebeb görmediğimi söyliyeyim: 
Lı~an hayatta her istediği şeyi, 

her istediği şekilde elde edemez. 
Nasibin, talibin ve tesadüfün önü ~ 

n7 getirdiği şey birçok defalar bek· 
[ediğ;nin aksi olarak zuhur eder. O 
ıaman hadis olacak vaziyet alakada· 

rın karakterine bakar. Ya zayıf, ira
desız bir adamdır, talibin önünde 
boyun eğer, yahud azimkar, irade 
sahibidir. Eline verilen alçı külçesi 
ile kendi hayalinde büyüttüğü hey· 
keli yapmağa kalkışır, ekseriya mu
vaffak olur. 

BenilJl tanıdıklanm arasında öy • 
le bir kadın var ki, okuma yazması 
bile yok denilecek derecede kıttı 
rnusikiyi gramofon plağında tanımış: 
tL Hayatı da sedirli bir evde geçi • 
yordu. Btı kadını takriben 15 sene 
kadar gözden kaybettikten sonra bir 
ev hanımı, bir salon hanımı, çok iyi 
bir anne halinde buldum. Kendisin~ 
de. büyük bir meziyet olduğuna ka· 
ni ~eğilim. Bütün takdir kocasına 
tevcih edilmek lazım. Kalın kafadan 
ye'sl' düşmedi, kaba histen incilme • 
di, ve onu kansı olarak koluna ta .. 
kıp dolaşhrmaktan utanmadı. Mey
dana çıkardığı eser önünde her va
kit hir takdir hissi duyanm. 

Aziz okuyucum, hazır heykel bul· 
mak nasibiniz değilmiş, fakat eliniz· 
de bir külçe var, ona istediğiniz şek
li vermek vazifesi sizin omuzlarını· 
za düşüyor. 

TEYZE 

SON POSTA 

~ 
Saçlarınızı 

fırçalıyormusunuz? 

Saça fırça kadar iyilik veren şey 
yoktur. Bunu hemen herkes bilir. Fa -
kat fırçalamaktan fırçalamaya fark 
var. F-rçanızı, kıvırcığını bozmasın di
ye,. saçlarınızın üstünden şöyle bir ge
çirivermekle mi kalıyorsunuz? Nafi ~ 

le .. 
Bir değil beş on kere fakat hep 

-dalgalarınızın, buldelerinizin duru -
ŞU!'\U bozmaktan korkarak- ayni ta -
ra!lara doğru mu fırçalanıyorsunuz? 
Bu da nafile ... 

Fırçanız yumuşak mı? Boşuna emek 
veriyorsunuz. 

Yolile fırça1anma şudur: 
Oldukça sert bir, hatta ~kl. fırça ile 

saçlan her yana doğru kuvvetli kuv ~ 
vetli ve tekrar tekrar fırçalamalı. 

Evvela arkadan öne (yani bütün 
saçlarınızı yüzünüze dökerek) fırça -
lamak. Sonra hepsini sağdan sola, sol
da., sağa doğr.ı fırça~amak. Ondan son 
ra iki fırçanın erasından aşağıdan yu
karı hepsini birden fırçalamak. En ni
havet tutarn tutam, her sefer oldu~ 
gibi, tA dipten uçlara kadar fırçalamak. 

Motif 
.. .., . 
ornegı 

Bu nıotıt renkli ketenden kesilir, sık 

ilik dikişile herhangi bir örtünün ortası
na, etrafına dikilirse çok şık görünür. 
Yastığa da konulabilir. MeselA §Öyle ya
pabilir.siniz: Çiçekler pembe, yapraklar 
yeşU ketenden yapılır, saplar da yeşil 

ipekle sarılır ve krem bir keten üstline 
dikilir. 

D9lgu benekler de saplarla bir renkte 
olur. 

Yemek bahri: 

Hindi dolmasi 
Semiz, ya~lı bir hindiyi yo1up !yice te

mizledikten sonra üstünü örtecek kadar 
c;u ile ateşe koyunuz. Bir taşım kayna
c!lktan sonra köpü~nü alıp tuzunu atı

r.ız. Bir taşım daha kaynatarak yumuşa
maya başlayınca ateşten indirip ıuöan 
çıkarın ız. 

Hindinin. ci~eri, katısı ve yilre~ini ka
l:nca kıyınız. İnce dokfanmış so~anla 
\::irlikte sade yağında kavurunuz. Yete
cek kadar pirinci ayıklayıp yıkadıktan 

:!onra tencereye ilAve ederek pirinçler 
pembeleşinciye kadar çeviriniz. Sonra 
hindinin suyundan azar azar döküp pi
riııçler yumuşayıncıya kader pişiriniz. 

!stediğiniz baharatı da koyup bindinin 
İ!rini doldurunuz. Üstüne so~nn suyile 
birlikte yumurta sarısı sürerek fırına ve
riniz. 

Aşk yüzünden işlenen bir cinayetin 
muhakeriıesine Bursada başlandi 

Sevdiği kadınla görüşürken kocasının gelmesi üzerine 
onu öldüren katil suçunu inkar etb 

Bursa (Hususi) - Yalovanın Lala
d:!re köyünde bütün köy halkını ala -
kalandıran ve nihayet cinayetle neti -
celenen hazin bir aşk macerası olmuş
tur: Bu köyde Hasan Kocatepe ve İs -
mail Tınaztepe isminde iki delikanlı 
vardır. Bunlardan Hasan Kocatepe ö .. 
tedenberi İbrahim Çavuşun kızı Aliye 
ile sevişmekte iken babası kızı İsmail 
Tınaztepeye vermiştir. Fakat iddiaya 
göre; kızın nzası hilafına olan bu ev· 
ler.meden sonra Aliye kocası !smaili 
sevmemiş, Hasan ile sevişmeğe ve mek
tublaşmaya devam etmiştir. Hatta o 
kadar ki: Hasanı gizlice davet bile ede
rek onunla konuşup sevişmiştir. Bir 
gün gene böyle bir davete icabet eden 
Hasanın karşısına ansızın Aliyenin ko
cası İsmail çıkmı~. Fakat Aliye, koca
sı bağırıp bir iskandal çıkmasın diye 
elile onun ağzını tıkamıştır. Bu sırada 
Aliyenin sevgilisi bıçakla !smaili sol 
k:ıburgnsından vurmuştur. İsmail (ye
ti~in komşular!) diye bağırabilmiş ve 
lS adım kadar gittikten sonra kanlar 
içinde yere düşmüştür. Boğuk sesler 
üzerine yetişer. köylüler İsmaili yer -
d~ can çekişirken bulmuşlar, lakin ken
disini öldüreni söylerneğe muktedir o
lamıyarak öldüğünü görmü~lerdir. 
Katili ve cinayeti gören olmamıştır. 

Ancak vak'ayı müteakıb köylü bu aşk 
m3cerasını bildiği için hemen Hasa -
nın evini muhasara etmişlerdir. Ha -
sa"l; korku ve heyecan içinde evin ar -
kasındaki bahçeden kaçıp savuşmuş, 

ertesi gün Yalova jandarmasına tes -
lim olmuştur. 

Aliye ise, cinayet saatinde evinde 
uvumakta olduğunu ve Hasanı sevme -

diğini, onunla görüşmediğini iddia etti
ğinden katili meçhul kalan bu esraren• 
giz cinayetin muhakemesi Ağırceza 
mahkemesinde yapılmava başlanmış ; 
tır. Hasan Kocatepe, mahkemede All" 
yenin kendisini sevdiğini, fakat kendi .. 
sinin onu sevmediğini söylemiş, reil 
gi olur mu? Herhalde sen de onu se\11• 
gi olurmu? Herhalde sen de onu sev!~ 
yordun!• demiştir. Reis, aynca şahid• 
lere; Hasanın mı, yoksa İsmailin ın1 
yakışık!ı ve z~ngin birer delikanlı ol ~ 
duklarmı sormuş, şahidler, tsmailln 
zayJf ve ortaboylu olduğunu söylemif' 
lerdir. Hasan ise ona nazaran daha iri. 
gürbüz ve yakı~ıklıdır. Bu muhakeme
de şahidierin hepsi de cinayeti görfll#' 
diklerini söylemişler; Aliye ile !s .. 
mailin annesi kendilerinin Hasandar 
başka düşmanlan olmadığını iddia ede
rele ondan başkasının katil olamıyacll" 
ğım söylemişlerdir. Maktulün annesi 
Havva; bin ki~i bir kız jster, nihayet 
birine kısmet olur. Biz de bu kızı al • 
mıştık. Oğlumun kanına kan Isterim! 
demiştir. Diğer şahidierin celbi içiD 
muhakeme başka güne talik edilmiş ' 
tir. 

Yeniköy kaymakammın beraeti 
Bir müddet evvel bir rüşvet iddiasi· 

le muhakeme: altına alınan ve iki sene 
hapsedilmesine karar verilerek Tem " 
yiz heyet. umumiyesince hakkındald 
karar bozulan Yeniköy kaymakarıU 
hakkında birinci ceza mah'kemesinde 
cereyan eden muhakeme dün netice .. 
lenmiştir. Avukat Esad Eğemanın mil· 
dafaa ettiği suçlu dün beraet kararı al• 
mıştır. 

Atatürkün· Çocukluğu 
(Baş tarafı S inci sayfada) 

Jimnastik talimleri mektebin arkasın

daki bahçede yapılıyordu. Bir takım mu
sevi ailelerinin pencereleri, bu bahçt>yı- ba 
kıyordu. Talim esnasında bu pencereye 
toplanan genç kızların gözleri ve piU' -
maklan, daiml bir ısrar ile, üçüncü sını-
fın sıra çavuşu, çevik ve zarif endam1ı, 
tertemiz üniformalı (Mustafa Efendi) 
nin üzerinde dolaşıyordu. 

Fransızca muallimi Nakl Bey de, Onun 
bu derste ilerlemesini temin ediyor; sık 
sık derse kaldırarak teşviklerde bulunu
yordu. 

Riyaziye muallirirl yüzba§ı Mustafa 
Bey; çok memnundu. Çünkü bu sevgili 
talebesi; bazan derslerde kendisine yar
d:m edecek kadar büyük kabiliyet gbs -
teriyor .. HattA ders haricinde de arka • 
daşlarına müzakerecilik ediyordu. 

Bu hoca, bu büyük istidadlı talebesine 

(Aferin), (Tahsin) gibi taltif varakalat1 
vermeyi az görmiye başlamıştı. On\lı 
kendi cevherini gösterecek bir §eyle rnll· 
kifatlandırmak istemişti. 

- O~lum! .. Senin ismin de Mustafa. 
henim de ... Bu, böyle olmıyacak. Arada. 
bir fark bulunmalı. Bundan sonra seııi11 

adın, (Mustafa ~<emal) olsun. 
Demişti. 

(Kemal) .• Hakikaten Onun en yakışsn 
bir vasfı idi. O, zaten her §eyde ve daim• 
b5yük bir (kemal) eseri gösteriyordıt· 

Her gün izhar ettiği yeni bir tekemmill 
e~eri ve istidadile, istikbal hakkında bil• 

~-ük ümidler veriyordu. 
Artık o günden itibaren mektebde ~ 

.!ler yerde ona: 
-Mustafa Kemal. 
Diyorlardı ... 

[Muharrlr arkada1Jımız Zlya Şaldrln Jelt 

lntişar eden cAtatürkıt adlı kitabmdan] 

( __ A_la_ş_e_h_ir_d_e...;g~o-· ç;...m_e_n_l_e_r_i.;.çi_n_y:..a...:p:..h_n_Ia_n_e_vl_e_r_~ 

\lnşehir (Hususi) - Memleketimize 
ı. .en göçmenlenn bir kısmı Alaşehir ka
zasına yerleştırilmışlerdir. Göçmenler i
çin yeni yaptırılmış olan evler çok gü -
zel olmuştur. Verilen aliltı zlraıye ve çift 
hayvanlan vesatre ile yerleşen göçmen
lPr yerliler arasına kar~mı1 ve i§lerini 

bir düzen altına sokmuşlardır. Valiırıft 
Doktor Liltfi Kırdar göçmenlete karşı ya 
pılması gereken her türlü ihtiyacatı te " 
minde büriik bir alaka gösterıniştır. Gö!1 
c!crdi~im resim kazaya bağ'lı Dereköyde 
y<>niden inşa ettirilmi~ olan göçrneıı ev .. 
lerini göstermektedir. 



Çocuk sayfasını sevenlerin yazıları 

~Bak, ufka bak: Gün karardı.. nerede ı Oğlum! Ey Atatürklin sadık evladı, sU 
~neş? Nerede bir ay ışığı? Of, ü~üyo- gözünün yaşını. Bak, kız kardeşin tesel
burn. Yok mu ısınacak bir ate9? .Yok mu liye daha çok muht!ç. Git, onun elini 
!r kıvılcım? bırakma .. ve de ki: c Ağ la .. acını içim dök 
Boynum bükük, kanadım kırık .. öksü- ağla, nğla da biraz açıl. Sor..ra sus. Göz

~nı, yalnızım, kimsesizim. Bugün. en }erin eski nurunu korusun. 
b abtsız bir günüm. Sağım boş, soluro boş, Kadın, erkek yine elele verip büyük 
0§luğa bırakılmış bir hiç gibiyım. Karar- kurucunun eserini korumaya ve onu yük

dı .. gün karardı, gözilm karardı, etraf k:ı· sel!me~e sağlığında olduğu gibi timdi de 
~'ardı, kararan gönlüm gibi... ıınd içelim. 
h Sus evlAd, gönlün kararmadı. Evet Türkiye Cümhuriyetinin ilk Cümhur 
ter kalb en büyük acısı ilc yuğrnluyor. Başkanı öldü .. Türk milleti ve Atatürk 
rısanlık camiası en büyük evladını, Türk sen ya~. 

N. Siltunç ~ençliği en değerli babasını Ulu ~fıni 
aybetti. Fakat kaybolan cAtatürk:. de

lil, bu isim gönlünü aydınlntmağa kafi 
~eğiı mi? O bütün kudreti ve yüksekliği 
~e .cönlümüzde her zaman yaşıyacak. 
llrıh sayfalan cAtatürk~ le aydınlana· 

Cıtk 

k Baba, ne mutlu harbde kanını dö
~nlere, ne mutlu 15 yıl içinde ölenlere. 

lar ne mes'ud insanlarmış ki en buyük 
~cıy~ duymadan bizden ayrıldılar. Şimdi 
~Yük ana kollarını büyük o~luna açtı. 

rkün Atası Türkün anasına yaklaştı. 

Ona yaklaştı. fakat bizden uzaklat
~adı. Bütün ruhlara kuvvet veren, göz-
1Qri aydınlatan o, gönlümüzü yıne nur
andırıyor. 

Ulu Atamıza 
bağhhğtmız 

~ Atatürk, sen bize, bir neş'e ota~dm 
Ordunun ve ulusun çözülmez blr b:ığıdın 
l'urdumuzun ebedl ttıten blr ocaRıdın 
I>UUa.rın, öksüzlerln bir anıı kuca~ıdın. 

Gittın fnkat varlı~ın. unutturmaz yadını 
lrlrdın ııhl •. Heplmlzln kolunu, k!Uladını 
ltaıbımtzi"l susturmak, mümkün mU fer· 

ı yaduu 
Clnıiz 'kan a~ıyor. anıyor'ken adını. 

Bilttın dünya fl.şıktı, senln nurlu yüzüne 
Var mıdır ba~lanmıya.n özüne ve sözüne 
V'arıı~ınla eriştık, biz bu varlıklı güne 
~1.!11 cihan yas tutmaz, n~lamaz öldü· 

tü ne ... 
Zeki Duygulll 

Tarihi bir vak1ay1 
ta hattür 

Sevgili Başbuğumuz, aziz lrurta.ncı· 
m1z Atatürkün yüreklerimizde açtığı 

derin ve unulmaz yaranm elemini, o -

nun izinde yılmadan, yonılınadan yü· 
rüyecek olan İsmet İnönünün intihabı, 

bir derece azaltJyor. Bu, çok yerinde 
intihab o büyük insanın ruhunu da 
m~mnun etmi~tir. Çünkü İsmet İnö -
nünün bu yüksek mevkie llynkatini, 

daha bundan çok evvel o, takdir etmiş 
ve bize bunu zımnen tavııiye ve ~ret 

etmişti. 

Bundan bir devre evvelki Reisicüm
hur intihabmda, reyler tamif edilir • 
kcn bir tek reyin İsmet Paşaya, di~er
lerinin tamamile cGazi Mustafa Ke • 
mah e verildiği görülmüştü ki, bu tek 
rcy sahibi kıymetli ve değerli Başve • 

kilini daha yüksek mevkilere layık gö· 
ren Ulu Önder Atatürk idi. 

Bursa okuyucuJanruzdan 
O.Homri 

Ne yaz1k l 
• 

T:ürk ulusunun yenilmez ba§ltanı olan 
Atatürkün ölümü karıusmda duydu~m 
heyecan ve ıztırabı anıatmakla bitlre· 
recm. Bu ıztırab ve heyecan yalnıı ben· 
de olmayıp bütün Türk ve hattA bütün 
ecnebi uluslar için de böyledir. Bu büyük 
kayıbla Türk ulusu boynu büldlk bir ye-

L Sinekten kurtulmak çaresi 

- Bu rinekten de raJVJt yok. 

~ 

:: llele ıu tabak §ekeri masanın üze-
ne koyaJiım. • 

~~ 

- Kovu.yorum, gene geUyor. 

- Oh, artık rahat r41uP gazettnj 
•1cuyabiZirim. 

• • 

En büyük acıl 
Her gözde yıı.şlı bakı~. söz yerine hiçkırık 
Yürekler hep yaralı sanki kol kanad 
Ka.ra haber doln~ı milletin çehreslnde 
Matemin şekli böyle yurdun her çevre-

alnde 
Ata öldü diyen aöz göz 7&Ş1Il& yolda.ot.i 
Çünkü sönen o hayat Tilıkte en büyük 

b~tı 

DetU bir yurdu bQUln dünyayı sardı yası 
Onun blr hedefiydi beşerin kalkınmuı. 
Sevgisinden h1ç tübhe ftl' mı lnklra 

mecal; 
O bulmuştu riitbeyl: Clban.şUmul b1r 

Kemal. 
Bır millet n~lıyarak duysa yapare elem, 
Bu büyük ölü içln tim demez k.utal hl-

mem 
Onun Türke verdiği sonrasız ha.yatlyet 
Binlerce yıl geçse de apa~lkA.r bir huccet. 
E'Jimlzdar tutaralt rüşde erdirdJ blzt 
Aramızda"l uçsa da önümftzdedlr 1z1. 
Bu ınan, bu ~ılık olsa da bir teselli, 
Fakat Ata hasret.l nasıl yakmaz ~. 
Artık a§tıys& ruhu bu dftnya afatını. 
Melekler k.ıı.t b.\ ona kurdu rahmet 

takım. 

Caialo~lu 
ltemduh Erberk 

~-------------J tim gibi kaldı. ÇünkU, bizi tarıf edilmiye-
cek kadar büyük zorluklardan kurtara

r:ık başımıza bir güneş gibi do{tlıp eli
mize herkesin imrendiği parlak bir cUm
huriyet vermiştir. İ§te bu cUmhuriyet 

devrini Atamız lle beraber ebeciiyen ya
şamak isterken ne yazık ki bu bap ara
nuzdan kaybetmlt bulunuyoruz. 

İstanbul Kız Lisesi talebesinden 
SabaJı.at lnal 

··y·ü·ç·ü·k··-ö·k·ü·y·ü·cu"iiifiinii. 

Vaktile bayük bir şehirde, hiç kimsesi 
olmıyan bir kadın vardı. Bu kadm sonra
dan fakirle~en çok zengin bt.r ailenin kı· 
zıydı. Bütün o büyük servetten elinde 
kalan şey gayet geni§, ve şehrin en güzel 
yerinde bulunan bir bahçe idi. Kadın bu 
güzel bahçenin ortasında yıkık bir kulü
bede otururdu. Kendisini tanıyanlar bu 
koskoca bahçeyi niçin satmadığını. satar
sa epeyce para alabileceğim soylerlerdt 
Fakat kadın bir türlü buna razı olmazdı. 
Babasının bu bahçeyi çok sevdiğim, ken
di çocukluğuDmı da burada geçmiş oldu· 
~u, onun için bu bahçeyı ne olursa ol
sun satmıyaca~ını söylerdi. 

cak bir yer verdiler. Bahçeceki kulübcyi 
C'l' yıkıp yerine hükümdar için yazlık' 
köşk yapmıya başladılar. Köşk bittiği za· 
man .güzelli~ine herkes hayran oldu. Bir 
gün oradan geçen iadm bahçesim gö· 
rünce dayanamadı. Ağlıyarak kadıya 

koştu: 
- Bahçemi istiyorum, bir çare buU 

dedi. 

Bir gün şehirde bir faaliyet bal gös
terdi. Memleketin hükümdarı bu şehre 
gezmeğe gelccekti. Her yerde bir hazır
lıktır gidiyordu. Nihayet hükümdar gel· 
di. Bu güzel fehir o kadar hoşuna gitti ki 
bütün maiyeti.ni peşine takıp, vezirlerni 
de yanına alarak bayük bir alay halinde 
~e.lıri yaya olarak gezme~e başladı. Şehir 
de beğenilmiyecek gibi değildi. Sokaklar 
gE>ni§ ve temiz, evler bembeyaz ve reng~
rcnk çiçekli bahçeler içinrle idi. Halkın 
kolay su bulabilınesi için her yerde be
yaz mermer çeşmeler yapılmıştı. Park
larda havuzlar, fıskiyeler o kadar çoktu 
ki bütün §ehir Içinde f1Ml 1ırıl akan su
yun sesi duyuluyordu. HükUmdnr hayran 
bayran dolaşırken o fakir kadının bah
çesinin önüne geldL Bahçe fehrJn en iyi 
yl'rinde ve en güzel bahçt>slydı. Bu bah
çenin içinde ev göremeyıncG hükümdar 

Kadı düşündü, taşındı, kadını teselli 
etmek için birkaç söz söyledi. Sonra eli .. 
ne bo~ bir çuval alarak atınn bindı, sar:ı· 
yın yolunu tuttu. Hükümdar kendisini 
gayet iyi karşıladı. Elinde duran boş çu· 
valı görünce bunu ne yaoacağını sordu. 
Kadı: 

-- Sizden bir şey rica etmeye gelmi~
tim. Ben bu çuvalı sizin bahçenizin lop
rağı ile doldurmak istiyorum, dedi. 

merak etti: 
-Burada kimse oturmaz mı? Bu bah· 

çeı boş mudur? 
Cevab verdiler: 
-Bahçe bütün servetini kaybeden bir 

aileye aiddir. Bu zengin adanun tck kızı 
efe parası olmadığı için fYV yaptıramıyor, 

bahçenin ortasında bir lrulübede oturu
yor. 

Hükümdar pek hoşuna g:den ~u bah
çenin ortllsmda kendisine ya~lık bir 
köşk yaptırmayı dü~dü. Yanıııdak1Je
re kadını çalirmalarını söyledi. Kadını 
çaltrdılar, hükümdar kocaman bir kese 
altın uzatarak bahçeyi aatın almak iste
dilini söyledi. Kadın altınlara hiç bak
madan bahçesini kat'iyyen satmıyaaağını 
söyledi. Hükümdar ı&rar •tti, kadın inad 
etti. Nihayet hükümdar kızarak yürüdü, 
gitti. Ertesi sabah erkenden hükümdarın 
adamlan gelerek kadını zorla bahçeden 
çıkardılar. Kendisine iehir içınde otura· 

Hükümdar izin verdi. Kadı çuvalı del· 
durdu. Sonra oturup hükümdarb konu~· 
mnğa başladılar. Kadı çok güzel konu
şan bir adamdı. Hükümdanna bir sürü 
güzel hikAyeler anlatıp vakit geçirdikten 
sonra gitmek için kalktı. Çuvalın ucun· 
dan tutup çekti, fakat kaldıramadı. Hü· 
kümdara döndü: 

- Bana yardım eder misiniz ~u çuvnlı 
atıma yükliyeyim. 

Orada bulunanlar şaşırdılar. Bu nasıl 
la.ftı. Hükümdar ata çuval yükler mi di· 
ye hayret ettiler. Bir iki kişi hükümdar
rm yerine çuvalı kaldırmaya ko~tular, 

fakat hükümdar bir işaretle bırakmaları· 
nı anlattı .. O, kadının tuhaflıklarına alış· 
kmdı. Hem de kurnaz Ihtiyarm bunu bir 
rnaksadla yaptığını anlamıştı. Çuvalı tut· 
tc, kaldırdılar. Tam atın sırtına koya .. 
caklan zaman hükümdar çuv:ılı elinden 
kaçırdı. Yere düşen çuvalın içindeki top, 
raklar döküldüler. Kadı neden düşi.ırdün 
dt>r gibi yüzüne bakınca hükümdar sıkı} .. 
dı, gülerek : 

- Çok a~dı, ne yapayım tutam:ıdıın 
dedi. 
Kadı kurnaz kurnaz güldü: 
- Düşününüz ki çuvalın içındeki top

rak hakkınız olmadı~ halde zorla alcı • 
ğınız bu koskoca bahçenin ancak pek al 
bir parçasıdır. Kaldıİ-arnıyacak kadar a· 
~!r buluyorısunuz. Peki yaptıgınız bu bü· 
yük haksızlığın ağırlığını 'llcdanınız na .. 
!ıl tnşıyabilecek, diye sorunca: Zeki ka .. 
dının bu buluşu ve sözlerinin doğrulu~u 
hükümdarın o kadar hoşuna gitti ki için. 
deki köşkle beraber bahçeyı eski sahibi· 

ne iade etti. ** 
C Yeni bilmecem iz _ı 

Çütçi, çiftliğinin hayvanlannı, lU i - ... --:----,~~~ilii~~~~ 
çinnek için çaya gö 
tftrmüştü. Hayvan -
lar orada fakat çift
Ci birdenbire orta • 
dan kayboldu. Aca· 
ba neredcdir? Hele 

bir arayın .. bulur - ~~~~~==~~~~~~~~~~~~ sanız olduğu yere '~ 
işaret koyun, bize kl!l~-~~ 
g5nderin. Bir ki~iye 
cbir kilo çikolataı. 

bir kişiye bir eÇen· ·---?.=:~~~~~~~ 
gel kitabı~, diğer L:::;:::;;:~::.!!..:~~~~ 

21 ~ 
Cumhuriyet ~ 
rammda Blıada A· 
ıatiin IlirlDl ... 
rftzel okumill o&aa 
Sak.arya. orta okJa.o 

lu.ndan Bana. 

l.taııı.J Oeleabed 
wta matebi 3-A 
daıı .lll RD& 01~
tıo 16 blrl.ııcltetrln 
bU.....- mlklfaı.. 

lann.claD. bir kilo çl
kola&ıa kannmıfhr. 

ynz kişiye güzel ve 
kıymetli hediyeler vere...""eğiz. 

Bilmeceye cevab verme müddeti on 
be~ gündür. Bilmece cevabını bize 
gönderdiğiniz :zarlın üzerine d3ilme -
ce• kelimesini ve bilmecenin gazetede 
çıktığı tarihi yazmız. 

Dikkat: 
Bilmeceler hakkında ve mUkfıfatla

ra dair bir dileğiniz olursa, bu dileli 
mektubunu ayrı bir zarf içinde gön ~ 
derınelisiniz? Ve :zarfın üzerine cİdac 
re» kelimesini yazmalısını:z. 

Erdelll 
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Babadan kalma iki dükkiınım, bir e
vim, bir iki parça da arsam vardı. Dük
kAniarım sapa yerlerde olduğu için çok 
a:- kira getiriyorlardı. Evim pek köhne
leşm~ti. Kimse tutmuyordu Arsnlarım; 
C~ğaloğlu gibi, Ayazpaşa gibi yerlerdE> 
olmadığı için bir işe yaramıyorlardı. Dü
§ündüm, taşındım .. bütün bul"lar: sntmak 
ve hepsinin parasile iyice b:r yerde, bü
yücek olmıyan bir apartırnan yaptırmaya 
karar verdim. Olanı biteni az çok k:-.ç 

müşteri buldurnsa verdim. Elime terte
miz olarak on dört bin lira geçti. Bu pa
rıının bir kısmile münasibce bir yerde 
bir arsa aldım ve apartımana başlattım. 
Apartırnan yarıya gelince de benim pa
ralar bitti amma, ev yapanh evlcncnin 

Allah vardımcısı olduğu gibi apartırnan 
yapanın da Allahın iznile ıpotcldc borç 
para veren müesseseler yardımcısı olu
~:or. Yarım apartımanı ipotek ettim. Pa
ra aldım \'e güç hal tamamladım. 

Benim apartıman, dörder odal:, dört 
0\er odalı da iki daire yanı topyekün 
altı dalreli bir apartırnan oldu. 

eKiralık apartımanlar:. 

Levhasını kapıya astığım göJn k 'ra be
delini de tayin etmiştim. Dörder o::l:ılılar 
Için elJi lira istiyecek, pazarlık sor.und11 
kırka in~'cektim. Diğerleri içhı de kapıyı 
kırktan açıp otuz üç, n ihayet nihayet o
tu:!: ikiye razı olacaktım. 
Apartımanda idim, elmaslarını seyret

mekten zevk alan ihtişam dü~künü bir 
kadın gibi apartımanımı oda oda dola
fıyor, köşe köşe seyrediyordum. 
Kapı çalındı; açtım. 

- Apartımanlar kiralık değil 

y:m? 
mi ba-

§t:>ylerlc alakadar olmuyor, her kata çı

!cşta odaların pencerelerinden dışarı ba
kıyordu. 

- Kaça vereceksiniz bayını? 
-- Dört odalı daireler eıli, Ôiğerleri 

kırk. 

-Çok ucuz. 
Ne demek istediğini anlıyamamıştım. 

Galiba benimle alay ediyordu. Esasen o
nu kat kat gezdirdiğime kızarken üste
lik bir de alayı kafamı büshütün kızdır
mıştı. 

- Siz buraya neye geldi~ır..ızi söylPse· 
n ize. 

- Size yardım için. 

Küstahlaşıyordu da .. 
- Bana yardım için mi, ben sızden ya!"

dıın mı istedim? 
- !nsan değil miyiz, insan ins:ına muh

t:ıçtır, insan insana yardım::\ borçludu!'. 

Bu bir deli mi idi, neydi? İlk miişteri 
olarak bir deli ile karşılaşmak hiç te hoş 
bir şey olmamıştı. 

- Gerçi öyle amma, benim yardıma 

:htiyacım yok. 

- Vardır. Müsaade edin, izah edevim; 
şimdi sizin istediğiniz ktra ıçin ucuz de
d•m Haddi zatında ucuz dr;:ğıl, bilakis 
p3hah, bu paraya kiraya veremezsiniz. 

-- O benim bileceğim i§, bir kere d!iha 
sorayım, siz kiracı mısınız, dPğil misiniz? 

- Kiracı olayım, olmıyayım .. nihayet 
sizinle birazcık konuşmak istiyeıı bir in
s~nım .. hele beni dinleyin. Ne diyordu:n. 
P~halı .. siz bu fiattan aşağı ınersiniz am
ma .. sakın fnmeyin hatta .. elli lira deai
ğiniz daireleri yetmiş, kırk lira dedikle
rinizi de elli beş liraya vermeniz müm-
kündür. 

Bunu soran, kılık kıyafeti pek yerinde 
Yüzüne dik dik baktım 

olmıyan biri idi. 

tımanı gezdirmeden fiatı söylememell 
sıniz. Bu dediğime riayet etmeni~ şarttır. 

- Beni de deli yerine koysunlaı:- değil 

mi? 
-Neye? 

- Bu apartımanlar yetmi~ lira eder 
· ~ mı. .. 

- Gerçi etmez amma ,verecek çoktur. 
Siz bana güvenin. 

- Ne münasebetle. 
- Orası bana aid .. şunu ds iln\·e ede-

yim .. bu kazançlı hizmetime mukabil üç 
yüz lira isterim, hem şimdi dcğii, bE'n si
ze itimad ediyorum. Üç yüz lirayı rıpar
tımanınızın bütün dairelerini kiraya ver
d:kten sonra ödersiniz. 

-Peki! 

- Apartımanı bugün kimseye gczdir-
mcyin; yann gezdirebilirsinız .. dedikle

rime iyi dikkat ettiniz ya .. tic yüz liramı 
rılırım. Size bir iyilik daha .. konturatları 
pek kısa zaman için yapmasanı:;o; sizin i

çi:ı iyi olur. Şimdilik Allaha ısmarladık. 
Beni bir daha üç yüz liramı almaya gel-
1ığim zaman görürsünüz. 

Çıktı gitti. Deliyi savdım, diye sevini

yordum. O gün onun tembih ettiği için 
değil amma, bir işim olduğu için apnrtı-

m:ında bulunmadım. Ertesi gür. :ık gt!len 
kiracıya apartımanı gezdirdikten sonra 

fiatını sorduğu ıaman nasılsa dilim kay
dı: 

- Yetmiş lira!. 
Dedim. 
- Biraz aşağı olsa. 
- İmkfm yok! 
- Peki madem ki ısrar ediyorsunuz. 

!kı akşam konturatı yaparız. 

* - Apartırnan mı arıyorsunuz? - Neye yüzüme bakıyorsunuz.. deli V lh 1 .. .. · · d d k' d' . e ası uç gun ıçın e apartırnan :ı ı 
ıye m~?.' Sakın ha! Ben deli de~ilim .. si- bütün daireleri kiraya vermı~tim. Y:ılnız 

ZC' teklıfım şu: Apartımanl:ırınızın daire- son daireyi gezdirirken bir şey nazan 
1 c>ı·ini kira ile tutmak istiyeceiderc dört dikkatimi celbetmişti. Kiracı odalan gez
odalılar için yetmiş, diğerleri için de t>lli dikten sonra bir kere de pencereden dışa
be§ lira isteyiniz.. sakın aş11gı inmeyin.. r~ bakmış, biraz da fazlaca bakınıştı. 0-
~ıuhakkak tutacaklardır. Yalnız şunu da nunla beraber ben de bakmıştım. Karşı 
söyliyeyim gelenler kapıdan fiatı sorar- opartımanın bir katında, gene ve güzel 
larsa onlara, hele bir görün, deyip, apar- bi~ kadın vardı. Çok açık bir tuvaJet giy-

- Hem öyle, hem de değil; sordum. 
- Kiralık. 
- Gezebilir miyim? 
-Buyurun. 
Kat kat gezdi, benim kiracılık zama

nımda bildii:;rim, apartırnan ge7.Prken, 
evveln odalara, banyo daires,ne b:ıkıhr
dı. Fakat bu kat kat gezen adam, böyle 

Sağa sol:ı birkaç adım daha attı. 
Kapılan yokladı. Bazılan kilidli idi. 

Bir tanesi, iter it
mez açıldı, arka
ya dayandı. To -
rik içeriye göz at· 
tı: Zifiri karan -
lıktı. Bir iki daki
ka durup gözleri· 
ni alıştırınca, ke· 
nara yığılmış güb· -Ya ben "ne ya· 
re gördü: pacaktım •rnaça be · 

-Oh! dedi; yi? Sen sorguya çe-
mis!. Döşek hazır .. bizim bavulu getir • kilmiyesin diye gi • 
dim mı, onu yasdık yapanın. Mükem· dip de teslim mi o • 
mel! Sonra b'J yerin dibine batası di - lacaktım? 
yardan büsbütün zamkinozu çekme • -Onu demoo • 
nin yolunu rahat rahat düşünmek, ft · rum. 
yaknsını biçimine getirmek 'kalır. He - - Ya? Ne helva 
le varavım da bizimkilere söyliyeyim, ciğniyorsun? Para -
onlar .:la ker.di başlannın çaresine bak- dan yana endişeliy• 
sınlar. sen, moruğa ben la· 

İçE.,.; ve ı:rircHri gibi c ıktı. Foi i n leri- zım olan kadannı 
ni tek"n ;o ayaöma geçirdi; hızlı adım · hırakırırn. Üst tara • 
larla ı ·"wna nöndü. Orada. ötekiler fını cAllah kerim• 
kendis. ,..,i meral< icinde beklivorlardı. oanrrasına çek çeke. 
Takvor hepsinden önce karşı gelip sor- rim. Katalavis? Ha 
du: o::ahi, sen urumvr 
-NP ettin, ıo? Bunda meraktan he- değil, Ha •'sın. Par 

pirniz rie hellak olmusuzdur. don! Askısar? dive 
O. ••'Her bir sima ile cevab verdi: cektim. Haydi, ~çol 

- t~·m ayn<ı! &-n yerimi buldum. konuştuk. Vakit ge.; oldu. Kuyruğu -
İki üc ün. izirri kavbettirinciye kadar muzu kapana kıstırmadan, namusu -
oradP . ..., io::afir <>lacağım. muzla şuradan cizlamı çekeyim. Baba-

- F b:z?! lık!. 

- S · i benim eibi kovalıyan yok. Gurabi efendi sokuldu: 
Güzel ,-.üzel oturu!'sunuz. -Ne var oğlum? Ne yaptın? Vasıta 

- v, ben o::ana kefil olmusum. bulabiidin mi? 
- Öldilrmezler a? Bir iki saat sıkış- - Şımdi sana da ayriyeten laport ve-

tır.rla. .. cBen ne vaoavım? Herifci oğlu rcrnem. Ahpar anlatsın. Sen al şu man-
tüydi; ı dersirı; olur biter. gizi! 

- ~ k, dabafıının dibini öpeyim, et· Cebinden para çıkanp, ihtiyara u -
me! ~" ı c;takil bizi de götürmelisin, To- zattı. 

rik bc,·zadem! - Sakın çarçur etme, ha! 
- Olmaz! Birim kopuklann bir ra - - Etmem, oğlum! 

eonu vardır: cKuvruğuna kabc..k takan - Haydi, zaptiyeye emanet olun! 
sıcan yakayı cabuk ele verir; onun için -Sen nereye gidiyorsun? 
'·1cac:ıksan tek kaç!,. derler. - Fışkıpalas'da oda tuttum. 

- Eyi amma, sen bunu etmiye~ktin. - Orası neresi? 

,. 
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- Hergele padişahının sarayı, Ma· 
beyni hümayun! 

- Estıığfürullah! 
- Estağfürullahı yok. İnsanın dibi-

ne felfelek kaçtı mıydL, barındığı her 
yer saray olur. Anne hanım! 

İfakat han!m yaklaştı .. 
- Buy~r evlidım? 
- Amanın da! Hepiniz, meğer ne ka-

dar da tatlı dilli imişiniz, be? Ben gü -
vertede direğe bağlı iken nerelerde i · 
diniz? 

- Ben biliyor muydum? 
- Haydi. ne ise! Hakkım helal et. 

Ben piyasadan çekiliyorum 
-Ne oluyorsun? 
- K.ırklara kanşıyorum. 

- A. A. A. Al O stilme iyilik, sağlık! 

Ba~rranıda yalnız 
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Cinsi Tahmini 

fiatı 

Ekmek 10 
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Sığır 36 
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20000 

6000 
4000 
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150 00 

399 

75 75 
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Pazarlıkla ihale 28/11/938 
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Mnngal kömürü 5 5000 pazartesi günü saat 14 ue 

Liscnıizin Çamlıca şubesi için 14/11/93& pazartesi günkü eksiltınede yukarıda 
mikdarı, ilk teminatı ve muhammen bedellP.ri yazılı yiyeceklere istekli çıkmadı
ğından temdid edilerek et, ekmek ve zeytinyağı grupunun ihale günü ve sant 
leri yanlarında gösterilmiştir. Odun ve mangal kömürüne verilen fiatlar yüksek 
gör\Udüğünden pazarlığı ayni günde yapılacaktır. 

tsteklilerin ilk teminatlarını liseler muhacebeciliğine yatırmaları ve belli gün 
ve saatte ilk teminat makbuzları Ticaret Odasının cari sene vesikaları ile Beyol· 
lu İstiklal caddes:nde liseler muhasebeciliğine gelmeleri lan olunur. (8513) 

mişti. Bizim apartımana do~ru bakıyor 
\e benim kiracıya tatlı tatlı tebessüm e
diyordu. 

* Akşam olmuştu. Apartımanın kapı~ın-

dan çıkıyordum. Onu gördüm. O, yani 
bana akıl öğreten: 

- Lütfen üç yüz liramı verir misiniz? 
Cüzdammı açtım, üç yüz lirayı verdim. 
- Bir dakika beni burada bekleyiniz. 
Bekledim. Karşı apartımana girdi. Bir 

ka\ dakika sonra yanında, günaüz .pen
cerede gördüğüm genç ve güzel kadmla 
beraber göründü: 

- Ona da yüz lira bahşiş vermez mi
siniz? Çok yoruldu. 

İşi anlamıştım. Bir hesab yaptım. Yüz 
Era da ona versem gene bir zaranm ol
muyordu. 

- Buyurun, size de yüz lira. 
Genç güzel kadın, Za.ı'if bir tebessümle 

elimden yüz lirayı aldı. 
Kadın yüz lirayı alırken, öteki ona 

dönmüştü: 

- Burada işimiz bitti. Hemen eu~tlArl 
tepla.. yarın bir başka tarafta çalıpnaya 
br.şlıyacağız. 

·····························································• 
Her ııeneki gibi bu bayram da Tü.rll Ha· 

va Kurumuna dii,ünmek borcana uat
mamalıyız. 

nını da iyice doyurup, kalın ve sıcacık 
- 111- gübre yığınının üzerine uzanmış, yat • 

mıştı. 

Bütün bu işleri görmeden önce, yap
tığı ikinci bir keşif esnasında, bu hüc · 
renin içinde başka bir kapı daha oldU· 
ğunu farketmişti. Nereye açıldığını bil· 
m-ediği bıı kapıyı elile yokladığında ki· 
lid gibi bir ~ey bulamayınca: 

-Kim bilir, nenin nesi? Herhalde. 
-Amin! Rüküş kör bir kapı olacak .. dem~, ve baŞ'kaca 

hanıma, Yavru be - ehf'mmiyet te vermemişti. 
ye selarn götüreyim Yalnızlık, tenhalık, sükun, karan • 
mi? lık, uykusunu çabuk getirmişti. Bir i'ki 

-Aman, evla • sigara tellendirdikten sonra, a~ırlaşan 
dım, iyi saatte ol • göz kapaklarını daha fazla açık tuta • 
sunlar! madı. Bavulunu almayı unuttuğu için, 

- Amin! Moruğa gübre yığınının bir köşesini kabarta • 
iyi bak. Hırlaşma. rak vücucte getirmiş olduğu tUmseğe 
Çentez onda. başını yasladı, uyudu. 

Takvor gene da- Uyku arasında. kulağına, öküz bÖ • 
yanamaclı, araya gi· eurtüsiinü andıran sesler geliyor gibi 
rip sordu: idi. Lakin o. dalmış olduğu hayal Ale • 

- Cen~bını arar min~e, çok del'inden akseden bu ses • 
isek nerde bulalım? le:!, o aralık gördüğü rüyanın tetüın · 

- Cenabımın ad- matından addederek, bittabi aldırıııı · 
resi: Postarestant yordu. • 
Gizli kalması lazım. Böylece birkaç saat geçti. Uyandı • 

- Bir daha, bir • ğında. ihtimal ki dışarıda sabah oırnı.ış· 
birimizi görmiyece - tu. Lakin bu zindan gibi yerde gnniltl 
ğiz hiç? doğup doğmadığı kat'iven belli de$1 • 

- Haftaya Marsilyada randevu! İlk di. Torik Nccmi gerindi, birkaç yudttrt' 
varan ötekini bekliyecek. su içti. bir sigara nefeslendi, etrafı gö-

- O h.-ılde, besbelli ki papor bulmu- zcfip. dinledi.. 
~un.. - Bööiiüü! 

-Fazla soruşturma nafile! Ağzım • -Ay! O da ne? 
dan laf kapamazsm. Allaha ısmarladık! Yattığı yerden fırlıyarak ayıt~ 

Başka ne bir suale, ne de biı;- kelama kalktı. Akşam keşfettiği kör kanının 
meydan bırakmaksızın, Torik sür'atli te tarafından, kalın kalın bir ö'küz se: 
adımlarla uzaklaştı, ve lahzede gözden si geliyordu. Bunu, hayal meyal ha , 
kayboldu. h-:"nda kalan rüya esnasında kula~n 

Yol üzerinde rastladığı bakkal dük- aksrden böQ-ürtülerle kıyas etti. S 
kanından bir sornun ekmek, biraz pey- - Tuh! Rüva değilmiş, be! dedi. •: 
nir, bir ~işe su, bir iki paket sigara ve hif.en ökiiz böğürüyormuş. Galiba ";, 
birkaç kutu kibrit aldı. Paket yaptınp mm öte yanı inek ahırı.. acaba orıt 
kollukladı ve tasarladığı yerin yolunu insan da var mı? dS .. 
tuttu. O kapıya kadar gidip, kulağını 

Biraz sonra, peylediği hücreye gir- yadı ... 
mif, kapısuu sımsıkı kaparD.If w kar - . (Arkası t?tJr) 
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Bir düşman tayyaresi 
~- Ah bu Almanlar!.. N e dik başlı .. 
lruıı sllz dinlemez adamlar... Bütün bu 
lar takanm idaresini üzerlerine aldı -
Illi" ~~ki, Almanyanın göbeğindeler -
Us ç 

1 
gıbı, kendilerine mahsus bir takım 

laru le~ koydular ... Sartki, iyi mi yaptı
rı.ui llıç böyle apaçık yere cebhane ko
beıı~r ınu? .. Bunun böyle olacağı, pek 

ı idi. 
DiyoriardL 

h .... A.lrnan zabitleri de, kababati Avus~ 
""'Yalılara yükletiyorlar; 
~- A.h bu A vusturyalı1ar!.. Bu cebha
dı~ Illeselesi dalayısile işimize kanştır -
ki gı:ız için ne kadar hata ettik. Keş -
~· u cebhaneJerin sevkini de biz ida
~~~~Ydik. Avusturya zabitleri, vazi -
)'o rıne zerre kadar ehemmiyet vermi
«1~ ar. İşleri, daima neferlere bırakıp 
Ri Yorlar ... Bu felaket, kim bilir han -
lli~s~rsern ve sarhoş Avusturya neferi-
111; ıhnıaı ve kayıdsızlığı yüzünden hu-

.e geld' n· ,, 
ıye şikayet ediyorlardı. 

h~"usturyahlar tse; hem bizimkilere, 
ı.rd de Almanlara kabahat buluyor ~ 

ı. 

~- I<eş'ki, onla n dinlemeseydik. Ge
kets ceb~aneleri, derhal trenlerle sev ~ 
tır. (dık. .. Fakat işimize o ka'Clar ka -
ettı'1 • ar ki .. hangi karargAhtan gelen 
lü : ~inlemek lazım gelec~ğini bir tür 
Illiı-ı Yın e~emedik. Her saat deği~en e-

D~le, adeta sersemledik. 
latcı ~Ye, mes'uliyeti üzerlerine almak 

lllıyorlardı. 
Sonra .. 

'ly~Uhtelif gruplarda, tuhaf tuhaf ri
l'ah etıer de vardı. Bu rivayetlere naza
h;·· bir hafta evvel, bir düşman tay -
k~~~ gayet yüksek uçuşla, bir •kaç 
~ Ustüste .buradan geçmiş .. ceb'hane-

n nıevkiini, gayet iyi tesbit etmiş ... 
)ah~ne b14 rivayetlere nazaran .. iki ve 
tt11~d üç gece evvel, Moda istikame -'n .~:~en bir tahtelbahir, iıdeta rıh
do~ 8lırun~rek geçmiş, Kızkulesi'ne 
~· akıp gitmiş ... HattA, tam bu ceb
lta .. /ığınının önünden geçerken, bir -
~~ akika tevakkuf etmiş... Nöbetçi -
!tat ı:>re.skoba ateş etmek istemişler. Fa 
ıtı~ 1~ır olmadığı için cesaret edeme -
be; ~r. I<oşmuşlar, nöbetçi zabitine ha 

"eınıişler, Nöbetçi zabiti; 

tı.ı~ ~kın a'teş etmeyin. Olur ki, de -
t~ Ustüne çıkar. Mukabil ateş açar ... 
ı..~ r Cebhane sandıklannın fizerine bir 
~ttı ~erını düşerse; hem cebhaneler , 

" u Inuhit mahvolur. 
vern· 

h, ış ... 
'lJr 

lltı.nd gı,~pta da, muhtelif zabitler a -
~ıy0 a Ştddetli bir münakaşa cereyan 

rdu: 
........ ~ . 

bır b·rir cebhane sandı~, beş metrelik 
......., ~(adan düşmekle, patlamaz. 

atı ar 'C . 
dı\ta .~nırn, nasıl patlar?. Beher san-

dilmes!ne lüzum gösterdi. Bu arada, i
Şİftlize yarayamıyacak olan ağır topçu 
merrnilerinin de oradaki uçurumlar -
d:ın birine atılarak imhasını emretti. 

Otuz sarıd:ıık menniyi, otuz metreden 
daha derin olan bir uçuruma att:ık. Bun 
!ardan, yalnız bir sandık patladı. 

Bu aralık oradan bir Alman miraJa-
ymm geçmesi. bu münakaşayı birden

bire kesmişti. 
Bir yolcu vagonunun yanında, daha 

hararetli bir muhavere cereyan edi -
yordu. 

Ten gözlüklü, şık ve zarif giyinmiş 
bir Avusturya yüzbaşısı şöyle bir su-

al soruyordu: 
- Zincır kopmuş .. benzin patlamış .. 

eYet, bunlar da birer ihtimal olabilir ... 
Fakat, niçin başka ~ebebler de akla 

gelmiyor? .. Mesela, bir düşman bomba
sı bu işi yapamaz mı? .. 

Bir Alman zabiti bu suale, bir sual
le mukabele ediyordu: 

- Bir düşman bombası mı? .. Bu 
bombayı atan adamın da o anda mah -
volması lazım gelir. 

- Tab:i değil mi, ya?. Bombayı at -
mış .. kendisi de mahvolmuştur. 

- Bunu kim yapacak? .. 
-Bir feda!. 
- Bir !edat mi? .. Bunu, benim ak

lım almaz. 
- Niçin? .. 
- Ölümü, bu kadar açık ve sarih bir 

şekilde kabul eden bir adamı bulmak 

biraz eüçtür de, onun için. .. 
-Para 

(Arkası var) 

............................................ ,. 
Lokanta ve Gazinocuların 

Nazarı Dikkatine! 
Fabrikamızın BAŞKURT marka
lı yer li mamulibmızı görmeden ÇA T AL 
K AŞlK ve BIÇAK takımlarınızı alma-
yın ız. 

Bütün mallanmız hem kalite itibarile Av
rupanınkinden daha yüksek ve hem de fiat
ça yüzde OTUZ daha ucuz.dur. 

Toptan satış yeri : Tahtakale caddesi No. 51 

Beykoz 

Deri ve Kundura Fabrikasi 
Türk Anonim şirketi müdüriyetinden : 

Şirket müdiriyeti lstanbulda Aşırefendi soka
ğında Baker hanının 2 inci katına nakledilmiştir. 'ı-ata~ uç menni vardır. Bu mennilerin 

Sorıra da kartonlarla aynlmıştır ... 
~alllıŞt lll~trnilerin kapsülleri takıl - ..,. ________ __ 
llasıı atır. Kapsül olmayınca, mermi .111 ... 

KREM 
........ s eş aıır?.. Ol çü üzerine 

~~j'~:uttan hasıl olan tazyi ke ne 
........ t niz?.. Fenni Kas1k bağları 

frtteı~ "et amma, bu tazyik her zaman Mıde, bnrsak, böbrek 
........ ,}ebebivet vermez. dOşkOnlO~tOne lerin yüz tuvaleUndeki rol ve tesirleri 

velir • 
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. ·SARKA AlD KAYNAKLARI 
Yai.aJfltUI'f>iJ'u._ .T.a- ed••• J/r:Jtfj.Mt @aftlt :Jaf(}IAt 

Hindprensleri arasındaki ihtilal ve Fransızların 
Kraligetçi ve ihtilt1lci diye ikiye ayırı/mları 

dotayıslle /ngllizlerin Hindistana gerleşmelerj 

Çünkü Moskovaya mütevecciben yola 
çıkmadan evv~l M. de Narbonne'a 1öyle 
demişti: 

eBu uzun yol Hindistan yoludur. Bü
yü k İskender de Ganj nehrine vasıl o1-
ınak için Moskovadan daha uzak yerler
can hareket etmişti. Bugün, İngiltereyı 
ele geçirmek için Avrupanın bir ucun
dan hareket ederek Asyayı dolaşmak la-

n:ıse!betleri akid ve idame etmek üzere 
Maskata bir İngiliz murahhası gönderil .. 
mişti [1]. Köyün §eyhini celb için mbra• 
cutlarda bulunuldu. Diğer taraftan, 
Fransız natüralist! G.-A Oliver'in hPy~ 
tine rekabet için 1800 tarihinde frana 
gönderilınlf olan Sir John Malcolm §ah .. 
tan 1801 muahedenameaini i.stihsa1e mu• 
\'nffak oldu. 

( Ar1cası var) zım. General Gardane ve General Jau
bert İran heyetlerini biliyorsunuz. Bunlar 
dan ehemmiyetli bir netice çıkmadı. Fakat [1] Bonaparte'ın seterinden sonra, l.fas. 

kat 1mamı Fransa Ue dostluk mnnuebetıerl ... 
Erivandan Tiflise, Hindistandaki İngiliz nı tdamede devam etmt,tL Hattı askerlerini 
arazisine kadar gitmek için içlerinden 'taUnı 1çl:ı birkaç Fransız zabltl gönderllm~ 
geçllecek yerlerin ve ahalinin haritası sin! 13t.lyordu. Bize kaflı vazlyetı Anıle~ 

. . k k bü "k muahedcnameslnln akdinden sonra dell§Ul 
bende var. Tiflisten yola çı aca yu - Kendisine gönderdl~fmlz tonsolosu resm~ 
bir Fransız ordusu ve yardımcı lru\'Vet- tanımaktan ımtına etti. mndl3tan denlzlndJ 
!eri için Ganj nehrine kadar ilcrlem(>k im- birçok gemUert bulundotu için, yanmda bil\ 
kA ı yok mudur dersiniz? Bütün Hindis- Fram~ ajanı bulunduıııaa, İnglltzlertn baj 

n • . :. " _ gemilerı zaptedeeeklerlnt söylOyordu. ÇüntQı 
tanı da bazerganca bır huyuldukten ib~- 'lı:endlslnl . Fransızlann müttefikleri tel1kki 
ret olan cİngiliz binasını yıkmak içın edeceklerdt. İngilizler tendtaJne harb UAn &o! 
Fransız kılıcının bir ucile dokunmak kA- derlerse mukavemetten lel.z kalacaktı. Maa,.. 
fi gelmez mi?:t mafth, blrlncl Consul milzaheret ve yardımj 

etmek istiyorsa biltOn murahhaslannı ta ., 
bule hazır oldutunu d& blldtrlyordu. * Fransız plAnları hakkındllld bu muh

tasıir izahattan sonra, Napoleon projele
rinin icıa edilmelerine mürnanaat için 
P.indistan hükumeti tarafından birbirini 
m{ite.lkİb takib edi~ olan müdafaa 
tedbirlerinin başlıcalarını tedk•« etmek 
rrünasib olur. 
Bonaparte'ın Mısırdaki Uk muvaffaki

yetlerinin 1798 senesi teşrimrvvel başlan
ır.çlarında Bingileye gelen haberi İngi
liz memurlarını derin surette heyecana 
clfişürmüştü. Ayni zamanda, Nelsonun 
bir zabitinin Suriye çölünden geçerek ge
t:rdiği Aboukir zaferinin müjdest bile bu 
heyecanı teskin edemedi. Tippo-Saib'in 

vaziyeti bu korkuları artırıyordu. Çünkü 
!ngilizler bu hükümdann İle de France
d<ın yardım istemiş oldu#unu çok geç
meden haber aldılar. !ngiİiıler Mysore 
hi'ıkümdarının tesUbatının ~ergün daha 
tehdidkar bir hal aldı~nı görüyorlar ve 
nrıun Kabil hükümdarı Zemaun Shah ile 
münasebetini de biliyorlardı . Moka'daki 

s'.vasi ajanları yüzbaşı Wihon, Bona
parte'ın Kahireden chadsiz hesabsız ve 
mağlub edilmesi imkansız• bir ordunun 
'başında yakında gelip Mysore kuvvetle
rile birleşece~i bildlnnek ü-zere 2ı5 kl
nunusani 1799 da Tippo-Saib'e yazdılı 

bır. mektubu haber verince, İngilizler ar
tı!; Tippo-Saib'in bu hazırlık1arı ile Mısır 

sP!eri arasında bir irtibat bu!unmasından 
hic şübhe etmez oldular. 

İngilizlerin o sırada Hindist11ndakl va
ziyetleri gayet nazikti. Çünldl birçok 
F!'ansız gönüllü kıt'aları yerli prensierin 

····························································~ 

BAY ANLAR IÇIN YO'NLOLER 
Yiikaek Faatasl 'ftl 

PARis " LONDRA'DJa 
•• ..,.Pur fabrikalarıadaa plme 
y6ıılü laamatlar. O...a 'ftl elaalorl 
ralaıs BAKER MAÖAZALARINA 
mlialtuırdır. Her JWde• acıas 
..,tlar ft fiatiarta aatılaaktaclır. 

hizmetinde kaJ.rnışlardı. Bunların yerlet- s p 
me leri takriben 6o bin kişilik küçnk bir O D O S ta 
ondu vücude getirebilirdi. Avrupa usu- 1================1 
lühde talim görmüş olan bu ordu İngiliz-
lC'rin Hindistandaki yerlerini ntndafaaya 
memur kavimleri tarda tamamen kifayet 

Yerebatan, Çatalçetme sokak, 25 -·-Yevml, Btyaal, Havac11a ve Halk ıazetuı 
İSTANBUL 

edebilirdi. 1-- ------- - ---- -& 
Gazetemizde çıkan yazı ve 

Fakat, İngiltere hesabına çok f{\knr ki, resimlerin bütün hakları 
yalnız Hindli prensler arasında deltl, mahfuz ve gazetemıze aiddir. 
kraliyetçilerle ihtilalciler diye ~Iye ay-

rılmış olan Fransız kuvvetleri ,efleri a
rasında da ıtilAf imklnı yoktu . 

Lord Wellestey bu rekabetlerden tati
fade yolunu bildi. 180~ de umumi valilik 
mevkiini tertketti~ zaman, Hindistanı 

ABONE FIATLARI 
1 8 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
kr. Kr. Kr. Kr. 

........ V ·· Falilli Uiy.ıkile btlinmedi~i devlı-lerde. 'ben .. ~l'lnez. .. Siz ne demniz, Hayri Fransızlara tamamen kapamıt bulunu-

O KOrlaiU K R E M p E R T E V yordu. İngiliz arazisi mühim IUl'ette ge-

TORK M 1.00 750 .00 160 
YUNANİSTAN 2840 1220 710 270 
ECNEBİ 

ll~Ytn ~trıana kadar bu milnakaşayı din l.tiyoıılero~ ö!çii nişlemişti. Bütün gönüllü kuvvetlerin 
t ~abr binbaşı, fasih bir Almanca i . tarif-ı ıröaderilir. silAhları almmıt ve tt!f]tilAtlar daft~ı.l-

' h "~rdi: EmlniinU vardı. Şöhretini kendinden alan K.rem mıştı. Başlıca Hind devletleri parçalan-
~~..k oen \.__ ızmir sokeıtı 1n 
;>:>iıtı B ~~ evet; h~ hayır diye - 1'el. 2021& Pertevin bugünkü muvaffakiyetinin mış, itaat altma alınmlf, yahud gJlfz 
arı ~~ alk~ harbinde, Komanova • z AHA R YA sım basittir. Tamamen fennf ve titiz arazisine ilhak edilmifti. 
~~ltıd ~n bır halde ıic'at ediyordu k. Oreopulos bir itina il~ günün ~kA.mülünü takib Mark! de Wellesley eözlerini Hindit-
~. tllıunıı, Çolak Faik beydi... Fa Taklitçilerdan edişi v~ memleket mahsulü olmakla t:ın hududlarından çok uzaklara bile çe-

~evltiine ·~ı;;la.dı~ı yeıi bir müdafaa iftihar duyu~udur. virmişti. Hürmü:a ve Babülnıendeb bo-
~l'l an evvel vbıl olmak için, \, S8klntn1Z. ~:ızlarını amiral Raynier'in filowna ve 
i\ ~ .. rn~an bir kısmırun feda e - Hindistan kumpanyasmm gemilerine 

\Jk KATRAN H dcrhal abluka ettirmi§ti. 1799 ve 1801 de, sureniere : A K K 1 E K R E M r~~. ~onra Socotora muvakkateo. itgal 

2700 1400 800 aoo 
Abone bedeli pefindir. Adru 

delittirmek le kuruftur. 

Gelen eord •m 11.-ilma. 
Ilinlardan md'aliy.t olınma. 
Cevab için mektublara 10 kllrUfluk 

Pul iliveli lbımdır. 

····;;-~·;;;:;:·;:;;ii;~i,;j ... , 
( 

Telgnıf : Son Posta 1 
.... :.~:!:.~--~~ .................... ,! 

S edllmıttı. Am.ınan ıultaru ile dostluk mü-

Oh çıkan son derece muessir HISKIN KAŞELBBI uşutmo, grip, nozloyo ve ağrılara bire ·birdir. SALlH NECATI 
Bahçekapa 
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•Son Posta. nın denb romam: 12 

Deniz Şeytan• • 
Ingilierede lig maçJarı 

Honolulu adas1nda bir hidise çok heyecanlı geçiyor 
cHL-ıd fakirleri• trupile Avustralya- ( 

.JWl bir başından girip öbür başından 
pkmı§tık. İşim, gücüm onlann çadır -
lannı l:urmak, umumi ~rlerde hüner
ierini gösterebilmeleri için icab eden 
tertibatı almaktı. Bunların yelken be -
~Jen olm bir çok şeyleri benim ge
aicılik hayatımı hatırlatmaktan hali 
Jtalmıyordu. 

Fremantle'de öteye beriye el illn -
Jan dağıtırken sağdan soldan kulağı.ma 
şu suall<.T Vf! teklifler çarpıyordu: 

- Hello Kont! Art~ Reha ordusun
Cia değilsiniz ha? Ey.. Gel bakalım bir 
.zencefil ~rabı yuvarla! 

Zencefil şarabı!.. Her vaktt leziı: ve 
nefi<: olan içki idi bu! .. 

Fakirlerin J!Österdikleri hünerler 
eidden ha~efza. idi. Bunlar bir Man
lO c·> ağacını gözlerinizin önünde dikip 
büyiitüyorlar!. Bu, Hindistanın klasik 
hilPlerinden biridir. Benim ıvazifem 
bütün numaralar yapılrp bitirildikten 
sonra salıneyi toplamak olduğuna gö -
re herkesin gözü önünde dikilip muci
zevi bir ~erkHde büyütülen ağaca dair 
herhangi bir ize tesadüf edemiyor -
C! w n! 

Bunlann gösterdikleri bu şayanı 
hayret numaralardan biri de ortaya su 
aoıu bir kap getirmeleri ve bunu hal
b gösterdikten sonra fakir, buzann 
su kabını bir an göremi~cek bir şekil· 
de oturuyor ve sonra yana doğru bir 
lıareket yapmasile tekrar halkın na -
zarlanııa arzeriilen bu cam kapta bir 
ço'l( canlı balıkiann yüzdüğü görülü .. 
yordu!.. O karlar çalı~tım, o kadar dik· 
kat ettim, bunu nasıl yapı~rlar diye? 
Ke§fedcmedim .. ve bu yolda mihaniki 
bir alet de kullandıklarma müsadif ol· 
mallım. Hele bunlarrlan biri seyirciler· 
aen birine hiteb ederek: 

- Pannağınızdaki yüzük, diyordu, 
ne kıyınettar bir şey! Onu kaybetmek 
yazJk olur. Bu yolda çok dikkatli ol -
mnnız JAzı.m .. fakat.. bakınız!. Onu 
kaybettiniz bile!. Çünkü bakınız! Yü -
züğünüz benim parmağımda? 

Ve haldıkaten hal.k arasındaki o za· 
tın yüzüğü o anda fakirin parmağında 
11anldıyordu! 

Bu fakirler kumpanyasında, Malez· 
yah bir kız vardı. Fakirierin bir çok 
hilelerini öğl-enirim diye bu kıza flört 
yapıyordum. İlk günlerde kızoağız pek 
sıkılıyordu. Fakat sonralan alıştınnış· 
tım, benden ürkmez olmuştu. Bu kız 
fakirierin hünerlerinden bazılannı ba
na söylemiş ve öğretmişti amma o ka· 
uar şayam hayret olmıyan kısımlarını .. 
Bunıan ben mükemmelen öğrenmiş -
tim ve bugün de yapabilirim. Fakat a· 
sıl akı!lara durgunluk veren hünerleri 
kız, kendisi de, cmucize• addediyor .. 
cu. Bence bi.:- Avrupalı için bu müdhiş 
sihirbazlann ehemmiyetli olan sırlan
nı öğrt'nnıek mümkün değildir. 

* Bir pazar günü sabahı idi. Deniz ke-
nannda çamaşırlanını yıkamakla meş
gul bulunuyordum. Bu esnada üç kişi 
yanıma yaklaşarak. benim çamaşır yı -
kayışıma dfkkatle bakıyorlardı. Ben, 
vficud bakımından genç irist bir ço -
cuktum. Kudret ve kuvvet ifade eden 
şişkin pazılanm, demir gibi kollanm 
vardı. Omuzlanm ise dışan taşmış si -
nirlerlP bir ambar kapısı genişliğinde 
ld.i. 

Bunlarean birisi: 
- Kaç ya~ındasın oğul? 
Diye sonnuştu. Takriben on altı ya

şında olduğumu söyledim. 
-Nasıl bokc.; ö~nmeğt ister misin?-
- Pek çok, dedim,çünkü yumru1t at-

:ınacoım iyj bilseydim zor dayak yerdim. 
:I şte o günden itibaren fakirler kum 

panyac;:nı terketmiş ve bir boks rnekte
bine girmiştim . Burada sıkı bir vücud 
muayenesine tabi tutulmuştum. 

Burr.da bana alh fn~iliz lirası vere -
cekler ve profesyonel bir boksör yetiş
tirip ringe çrkartaca1dardı ve yalnız 

(•) lDod.lstanda yetlfen blr nevi meyvadır. 

Oueensland nanuna müsabakalara gi - ~~ ben, böylece boks mektebinde 
recektim. bo'ks öğrenmeıkle meşgul bulunduğum 

Şimdi benim için büyü'k bir gayret günlerden birinde limana Golden Sho
ve enerji sarfını istilzam eyleyen bir re adında dört direkli blr Amerikan 
hayat başlamıştı. Vücudümü ve bilhas· d ı iskonası gelmişti. Bu Oueenslan i e 
sa has'm yumruklanna mukavemet e-
debilmesi için ,göğsümü ve midemi sert Honolulu arasında işleyen bir tekne i-

leştırmek, sıkıla~tınnak için bütün jim di. Bilahare San Francisco • Vancou • 
nasıik aparakoslarım da emriıne ama - ver - Honolulu'ya seferler yapınağa 
de kılmışladı. tahsis edilmişti. Bu gemiye bir takım 

Bir bdks tecrübesine girişmezden tayfa anyorlardı. Ve burada bana da 
evvel tam üç ay bu suretle beni talim k.ı:-k beş dolar gibi yüksek bir ücretle 
ettirmişlerdi. Ondan sonra da tecriibe- cgüçlü gemicb olmağı teklif etmişler
li bir boksörle karşıtaşarak yumruk di. 
atma ve yumn1k yeme talimlerine baş· Eh Jmmarotluktan bir sıçrayışta ya
latıJınıştım. Bana söylendiğine göre bu rar gemiciliğe çıkmak! Bu deniz haya
işde kafi derecede meleke ıPeyda ettik- tında ilerlemeğe ümidbahş bir başlan -
ten sonra orada cOueensland'ın müka· gıç teşkil etmiyor muydu? Halbuki 
fatlı boksörü• diye ilk defa ringe çıka- bu hayatta mutad olan tera!kki zinciri: 
nlacaktım. Bütün bunlar bana gül gibi Kamarot, baş kamarot, miço, tayfa, ya
görünüyordu. Boksu sevmiştim ve bu- rar geınlci .. değil miydi? 
gün de seviyorum. ( Arkas: var) 

Ikinci ligdeki bir 'maçta 60.000 seyirci bulundu. E~ 
ton'un 260 bin lira kıgmetindeki hücum hattı lif'. 
sonuncusu Birminghan müda/aa5ı karşısında aciz k~ 

İngiltere lig maçlannın on dördün
cü haftası oyunlan başda giden takım· 
lann mağlubiyetile bitmiştir. 

Ligde ikinci, fakat en iyi vaziyette 
olan Everton takımının 260 bin lira 
kıymet~nde olan hücum hattı, 1igde en 
sor.uncu gelen Birmingham müdafaa -
sı karşısında bir tek sayı yapmak im -
kAnını bulamamıştır. 

B~ h~ftadanberi Qstüste mağllip o
lan Aston Villa ise ligde sekizinci va -
zfyette bulunan Blackpool takımı mer
kez mühacimi ~ İngilterede en çok 
gol yapan F. O'Donnelli'yi altmış beş 
bin liraya satın almağa mecbur ol -
mu~r. 

Birmingham: 1 - Everton: O 

Puvan vaziyeti rakibinden çok bü -
yük olnn Everton haftalardanberi kar· 
şısında oynayan takımlan müşkül va -
ziyete sokan hücumlarile işe başlamış
tır. 

Mükemmel bir müdafaa yapan Bir· 
mi~1gham hemen her tehlikeyi güçlük
le bile olsa atıatmağa muvaffak ol -
rnu~tur. 

Devrenin nihayetine beş ~akika ka
la bir korner kazanan BiiTningham o -
yunun yegane sayısını yapmışbr. 

İkinci devrede bu ma~lubiyetten 
kurtulmak için Everton takımı müd -
his bir ga~et sarfetmiş, fakat netice 
değişme~iŞıir. ,. 

Everton ligde bir oyun noksan oy -
nadığı ha1de ikinci vaziyettedir. Bir -
mingham bu galibiyete rağmen yirmi 
birinci vaıiyettedir. 

Maçta 25.000 kişi bulunmuştur. 

Charlton: 1 - Derby: O 
Lig lideri Derby'nin maçı için stadı 

dolduranlar sukutu hayale uğramışlar-

ceye doğru gittiğini .ezmekte 
memişlercli. 

İki gol Liverpool hücum hattını 
çılnmış ve top derhal Arsenal 
intikal etmiş ise de orada bir lSlüıD 
likesi gibi dolaşmağa başlamıştır. 

Topu her yakaladı~ zaman ~ 
li bir şekilde hücum yapmağa baş 'il 
Liverpool devrenin sonlarına do~ 
sayı kaydetrneğe muvaffak olmu~ 

tKinci devrenin beşinci dakik~ 
bir gol daha yapan Liverpool befV"· 
vaziyete geçmiştiı'. 

ArsenaH zafere ~türecek tek ~ 
yapmak için yapılan bütün hüe1J111""'4 
Liv~rpool müdafaasının pek sert of' 
nu kar~ısmda neticesiz kalmıştır· ~ 

Liverpool ligde dördüncü, Ad'· 
on üçüncüdür. 

Maçta 4S.OOO kişi bu1unmtJ1lUS' 

Stokc City: 3 - Aston Villa: 1 

Dört haftadanberi ma~llibiye~ 
kurtulamıyan Aston Villa bütün ~ 
retine rağmen bu oyunda da hasıDl 
şısında boyun eğmiştir. 

İlk devre 1 - 1 berabere bttmi~, ~ 
ci devrede İngiltere milli takımını~ 
açığı Matthewsin pek korkunç hil\tlll! 
lan karşısında bocalıyan Aston p..t 
müdafaası biri 66 ıncı, ikincisi 77 ~ 
d~kikada iki ~1 daha yemek sUte 
mağ'lubiyete uğramıştır. 

Newc&stle: 2- Fulham: 1 

. İkin~i ligde liderlik için b~rbi~·~ 
nın peşıni kovalıyan bu ikı talCJIP'", 
rn2f<l beklendiği kadaı:. sert ve ııe1' 
c<~n1ı olmuştur. tl 

Ful~ı3m daha parlak oynamış, ı-T~ 
castle bu he~anlı oyuna hemen =.11 
m~n avni şekilde mukabele etıP-· 

d muvaffak olmuştur. • ~ 
ı r. JIP"". 

r Bir doktarun günlük"' 
notlarından 
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İlk on beş dakika oyun Derby'nin taz İlk devre 2 - O Fulham'ın ale~ 
viklerile geçmi~tir. Ra.kibine ayni şid - bitmiş, ikinci devrede Fulham pe~ 

Ergithe det!e mu1<abele eden Charlton yirmi bdan ~ir sayı yaparak liderlik ~~ 

1\ 
dördüncü dakikada merkez mühacim.- ra~ibiııe bıra'kmıştır. Fulham bir 7

ouerx hastaliğı lerınin sıkı bir şütile bir gol yapmı§ .. v:m geride ikinci vaziyettedir. 
Pek çok tesadüf edilmernekle beraber tır. Maçta 60.000 kişi bulunmu~/ 

ara sıra rastgelinen bir hastalıktlr. Bu 'k' t f --············-··-·••••••••••••••• .. ••••••••• .., 
h t ı ğ h tl Oyun bu savıdan sonra ı ı ara a -asa ı ın e emıniye oudur k1 vaktinde "· 2 '""'•nd• bir çocuk penc.,.. 
teşhisi ırızımdır. ras•nda bir nevi düello şeklinde geç - ~-

Çünkü bu hastalık arkasından Iki •ev · t' dDtOP yerel•ndl ~ ".~ mış ır. ~ 
getlrlr: Ya verem veyahud romatlzma. Devre 1 • 0 bitmiştir. Tünelde Şahkulu mahallesinde o~~ 

Genç ~ahı'ilarda ve çocuklarda görü - 1 JPT~· 
lfir. Birrtenbire diz kapa~ından başlıya _ İkinci devrede pek heyecanlı ve sı- çiçekçi Davidin 2 yaşındaki ol~ 
rak aya~a kadar lmtldad eden kemik n _ kı hücumlar yapan Derby dört yarda- evvelki gün evinin üat katındaki ~ 
zerinde ön taratta kırmızı adeta dü~e lık bir mesafeden mühim bir fırsat .. ka- sinden bakarken birdenbire sokal•_ :ll 

LDAN SAJ'o... tarzın:!a ka banklar görülür: Çok acır, .. ~ rette yaralanmu•+ır ~ so un.: çırrnıştır. muş, a6ır su "9" • ., 
hasta dokundurmak Istemez. Dereeel ha- uk hast ~ 

ı -Bir nota. Yıl.lınm isabet etmic: gı'bi kale di .. berayı tedavi Şi~U çoc an 2 _ Namaz kılınan mahal. raret yükselir. Bu kırmızı dü~eler ce _ l.ı -ı 

1 _ Nan olan. rahat toplamnz, lltfhab yapmaz. Müd - relderine vuran toplardan hiç biri ka - ıiınlmıştır. . ~ 
4ı _ Sporcu al!t!§ı - Yed - Bir nota. detı üç haftadır. Üç hafta Içinde kaybo- ley~ bulamamış ve lig lideri salıayı 27 yorgan çalan bir h11"8IZ yeka~-. 

İkl i d d ,...A :lh lur gat-r. Fakat yukarıda da söyiedi~lm k · ı· ~~ 
6- ne erece e - ver. a. m:l[!lup olarak ter etmış ır. su··ıeymanı'yede Mım' arsm' an ... dd~ 

ı tl fo - Ml d ku gibi arkasından tüberkülöz•ve)•ahud ro- .... e - Ada e e "i Koren - nare e o - Deı by lig lideri, Charlton ise beşin· kka- -·"~ nan. matlzma başlar. ~te bu hastalı~ e- -
40 

OOO ki . b de yorganeı Bedrinin dü aulo-
'I _ işaret _ N ert IA.hlkası _ Ayı yuvası. hemmlyeti buradan llerl geliyor. ci vaziycttedir. Maçta · şı u - kilidi kırılarak 27 aded yorganı çal~ 
a _ Mümanaat eden. Vaktinde teşhis edilirse hastanın ?&- lunmu~tur. tır. Yapılan tahkikatta yorganlar~Ji -~ 
1 _ Afl.f. zlyetlne göre lazım gelen tedbirler alı - Chelsea 4 • Sunderland: O hanede yapılarda _ t. .... RaJDazall ~ 
ıo San'at. nır. Ve günün birinde naho§ aürprlzier ,.~. t"J 
~AN AŞAOI: kareısında kalınmaz. İki kuvvetli takımın çarpışması pek de biri tarafından çahnmıt olduJI' ~ 
ı_ Uzat' tşaret ıçın mda. 1---------------1 beklenıniyen bir şekilde sona enniştir. iılmıştır. Suçlu yakaliD!Dlf ve prr 
1 - cSeklslncb komedJBinl en 1yl oynı- en•~ a.tey•n -.,. .. .ıuUDDUt pos'• Oyuna daha bidavette pek parlak bir )ar snhibine iade edilmiftır. 

yan artı.st. ,_.. JloliaMaıanın rtea ederla. ADI tak· şekilde başlıyan Chelsea her fırsatta 
s Bllgtll •lrde uteld~ı muabel•b IWabWı. ku t1l ki 
4 
= Edatı tugtr _ VllAyet _ Blr oota. cektiği ştıtleri sayesinde vve ra -

5 - Kedinin dülMan «Mdutu hayvan - .............................................................. bi karşısında mükemmel bir sayı kaza-
duvarcı lletl. nttn Chelsea ilk devreyi 2-0 galib bi • 

1 - ~ - Hatırlama. .~,- tirrniştir. 
'1 - Ayı yuvUJ - Etleıt - Ayı yuvası. o Chelsea f~kalade güzel bir kom'bi-
1 - Geçmit Dman. e _ KomF~ n dost blr dıevlet. nezon tutturnıus ve ikinci devrede iki 
ıo- zaman. sayı dah3 yapaı=ak 4-0 gibi bir derece 

ı 2 S .f 1 ~ 7 8 9 10 ilE> sahadRn ayrılmışttr. 
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Evvelki bulm4Camn halleclilmiJ ıekl' 

Chelsea hürum hattmın devamlı 
şütleri bu yüksek sayı farkında belli 
ba,ıı bir rol oynamıştır. 

Sunderiand ligde dokuzuncu, Chel· 
sea on dördüncü vaziyettedir. 

Maçta 30.000 kişi bulunmu~tur. 

Liverpool: 2 • Arsenal: 2 

Bu mevsim ligde hatın sayılır ta -
kımların b~ında Liverpool gelmekte -
dir. Arsenal üstüste yaptığı iki sayı -
dan sonra Liverpool'ün stadı dolduran 
taraftarlan oywıun pek fena bir neti • 
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SON POSTA 

kabiZI 
Barsak, kara~ ve midenin kusurlu işlemeel demektir. Bu no 
uzvun iyi işlemesini temfm için muhakkak gece yntnrken Ye 
sabah aç karnma bir kahve kaşıgı MAZON MEYVA TUZU 

alınır. Alınması gayet IAtit, tesiri tabil ve kolaydır. 
Mazon 

SiZi 

tf~§\~~~~;~\.~c.ıd~ ~9 
\lr~'-"'it\\ ~\)9 

Yeri 

Beyoğlu Te.jvikiye Mah. Yeniyol S. No. 2/4, 12, 10 
Beyoğlu Teşvikiye Mah. Yeniyol S. No. 2/5, 12, 10 
Beyoğlu Teşvjkiye Mah. Yeniyol S. No. 2/6, 12, 10 

155 Beyoğlu TPşvıkiye Mah. Yeniyol S. No. 2/7, 12, 10 
356 Beyoğlu Tcşv'ldye Mah. Yeniyol S. No. 2/8, 12, 10 
359 Beyoğlu Teşv:kiye Mah. Yeniyol S. No. 4/4 

!~ Beyoğlu Te~v;kiye Malı. Yeniyol S. No. 4/5 

363 
Beyoğlu Teşvl~iye Mah. Yeniyol S. No. 4/6 
Beyoğlu Teşvikiye Malı. Yeniyol S. No. 4/2 

865 Beyoğlu Teşv.kiye Malı. Yeniyol S. No. 6/fJ 
366 Beyoğlu Tcşvı}iye Malı. Yeniyol S. No. 616 
867 Be~ oğlu Tcşvi: iye :Mah. Yeniyol S. No. 6/7 
asa Beyoğlu T('§'> k ye Mah. Yenıyol S. No. 6/8 

~~~ Beyoğlu TP v k ye Mah. Yenıyol S. No. 6/9 

371 
B Y lu Te e Yeriyol S. No. 6/4 
Beyo u Te,, )e I\ h Y ol S. No. 6/3 

372 Beyo lı 'I' v )e M b. Y y 1 S. No. 6/2 
373 Beyo lu Teş k' M h. Yenı ol S. No. 6/1 
:~: Beyo u Tc ··k ve Hah. Yrnıyol S No. ö/3 

Beyo~ u Tc ·ık )C M h. Yenı ol S. No. 8/2 
376 
387 

Bl:'yo-ıu TeŞ7lk'ye Mah. Yeniyol S No. 8/1 
aea B('yo lu T iye Mah. B an So. No. 6/7 

389 
Beyo~lu Tc v 1 ·~e Mah. Bo tan So. No. 6/8 

890 
Beyo lu Tesv 1 iye Mah. Bo tan So. No. 6/9 

a
91 

Beyoğlu Tesv·kıye Mah. Bostan So. No. 6/10 
a
92 

Beyoğlu Tesv 1 ... e Mah. Bostan So. No. 6/5 

EC:1PERS S 
GALATA vLfARVZ f.O.S~ e&N.I 
a..LAT. ~t f:AO m 11.1 • 

Kıymeti 

T.L. 

4584.-
4.9H6.-
56G0.-
7938.-
5362.-
4400.-

3464.-
3787.-
8325.-
4224.-
2274.-
2189.-
2105.-

2632-
2700.-
3 03-
~502.-

3181.-
3362.-
4880.-

4620.-
4.280.-
8832.-
4172.-
2270.
'1072.-
3354-

Nevi 

-Al'sa 

t 

, 

lt 

:ıt 

lt 

• 
lt 

, 

lt 

, 

• 

Harita 
No. 

2 
3 
4 
5 
6 

10 

ll 
12 
14 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
~ 

29 
40 
-!1 
42 
43 
44 

673 M2 
'179 M2 
665 :M2 
567 M2 
383 M2 

1100 M2 

1082.50 M2 
1183.50 M2 
832.50 M2 

1508.50 M'2 
947.50 M2 
eı2 M2 
877 M2 
40 M2 

675 M2 
625.50 M2 
62550 Ml 
994 M2 

1401 M2 
1220 M2 

1155 :M2 
fi35 M.2 
479 'M2 
521.50 M2 
611 M.2 
620 M2 
279.50 M2 

916.80 
997.20 

1130.-
1587 60 
1072.40 
880-
692.80 
757.40 

1665.-
844.80 
454.80 
t.n.8o 
421.-

526.40 
540-
'100.60 
500.40 
636.20 
672.40 
976.-

924.-
856.-
T66.40 
834.40 
654.-

1414.40 
670.80 Beyoğlu Teşvıkiye M . Bostan So. No. 6J4 

393 a
06 

Beyo lu Ter.v kiye Malı. Bostan So. No. 6/3 3330.- , 45 277..50 M2 666.-
a97 B yo~lu Te~ kıye Mah. Bostan So. No. 6/6 3310.- , 48 691 12 662.-
3ga Beyoğlu Teşvık ·ye Mah. Bostan So. No. 817 444~·.- » 49 694.50 M2 889-
3

99 
Beyoğlu Tc vıkiye Malı. Bostan So. No. 8/3 '7483.- , 60 719.50 :M2 1496.6\1 

«oo Beyoğlu Teşv;kiye Mah. Bostan So. No. 8/4 6202.- , 61 646 M2 1.240.40 

401 
Beyoğlu Tt•şv:kiye Mah. Bostan So. No. 8/5 3701.- » 52 885.50 M2 740.20 

•o
2 

Beyo~lc 'l'eşv'I·iye Mah. Bostan So. No. 8/6 '18!2.- :t 63 651 M2 1562.40 
•oa Beyoilu Te~ikiye Mah. Bostan So. No. 8/2 5516.- » 54 492.50 M2 1103.20 
40

4 
Beyoğlu Tcşv'kiye Mah. Bostan So. No. 8/1 7154.- 1t 55 626 M2 1430.80 

40~ Beyo~lu Teşv•kiye Mah. Yeniyol So. No. 8/4 115.- :t 56 36.50 :M2 · 23.-4\: Beyoğlu Tcşv'k ye Mah. Yeniyol So. No. 8/5 288.- » 1>7 240 1\12 57.60 

~ne;.es ve tafsilfitı yukarıda yazılı arsalar açık artt1rmaya usulü ile ve faizsiz sekiz taksitla ilki peşin geri kalanı yedi 
Mu 1 ve tnUsnvi tak .. !t e ödenmek üzere satılacakt1r. 
İst ~ayede 5/12/938 Pazartesi günü saat onda başlıyacaktır. 

lerıı: lllerin bizalannda yazılı dep.nito akçesini vezneunze yatırarak arttırmaya girmeleri ve yanlarmda nUfua tezkere-
üçer foto~af ı• ırmeleri. (747) (8389) • 

Enı a E B_a_n __ d_a_n-•• --------
~as~ ve y am ası 

0 • Yeri Kıymeti Nevi Harita :Mesahası Depozfto 
........_ T.L. No. T.L. 

379 -
383 

~Yo~lu TE'şvıhye Mab. Bostan So. 4/10 6300.- Arsa 31 630 M2 1060.-
384 Beyo~lu TPsvikiye Mah. Bostan So. ~/4 ~705- ~ 8~ 170.50 M2 UU.-
385 Beyoğlu Te~vikiye Mah. Bostan So. 4./3 6810.- , 3fı ~1 M2 1162.-
Ad Beyoğlu Teşviki) c Malı. Bostan So. 4/2 9456.- 1t 87 &91 M2 1891.20 

fı1nüres ve tafsilatı yukarıda yazılı arsalar açık artırma uru1ile ve pesin p:ıra ile satılacaktır. Müzayede: !.12.938 Cum3 
togra{~aat_ o~dadır. İs!E'klilcrin bildirilen gün va s-ıa tc bizalarında vazılı depozito akçesi, nüfus tezkere-ii ve üç aded fo-

n bırlıkte ~ubemıze gelınelerı. (748) (8483) 

Sayfa 1~ 

eyvaTuzu 
nun ismi taklid edilebilir. 
Fakat ne terkib, ne de tesiri 
taklid edilemez. Mazon isim 
ve horoz markasına dikkat 

iL AN 

Soğuk algınlığı, nezle ye teneffib yol
larile geçen hastalıklardan korur, grlp 
ve boğaz rabatsızlıklannda, ae1 kısıklı
ğında pek faydalıdır. 

INGiLiZ KANZUK ECZANESI 

ve DE A 
BrOGENI.NE •• Terkibinde bulunan kinin, Çelik, Arsenik ve 

• acı nebatat hülasalariyle tababetin fevkalade 
ehemmiyet \erdiği ve tayanı bayret ~ muvaffakiyetler temin ettiği 
bir devadır. 

B.QGEN"NE . Uzun Ye kısa at~~li ve ate~siz süren hastalık! 1 • lardan sonra görülen zafiyet, halsizlik, kansız-
Iıle 1- allerini mucize gibi pek kısa bir :zamanda izale eC:er. Ktın· 
daki kırmızı yuvaıla cıklan tazeler ve çoğalbr. İştihayı s.çar, der
mansızlığı giderir, vücude daima gençlik, dinçlik 'ferir. Cildin soluk 
rengini canlancırarak penbeleştirir .• 

iQGE 1• E • Sinirlilerin kıymetli ve sadık bir arkadaşıdır. 
~ · • Siniriere kuvvet verir. Hastayı ve muhitini 

usandıran bir çok asabi buhranlan en çabuk bir zamanda tifnlan
dırır. Hiçbir sinir ilacı: Nevrasteni ve isteriye müptelii olanlara 
(BiOGE:. iNE) kadar iatifade temin edemez. 

GE E . Gençlerde görGlen ve çok defa nevrasteniden 
• mütevellid olan iktidarsızlık ve bel gevşekli-

ğinde pek mühim rol oynar. ;OGE E • Sıtmay kartı fevkalAde koruyucu tesiTi oldu-
1 • ğu gibi lilıtma nekahatlerinde de pek müe.ssirdir. 

E E .. Şekerli hap şeklindedir. Biiyük ve küçükler 
• kolayiıki alabilirler. Sıbbat Vekaletinio mfirııa-

adesini hai:zdir. Her ec:zanede bulunur. 

Cil d un sur u olan ,. 
tesiri şa n1 h ret 
Olduğunu bayan 

M areilla 
diyor: 

Bir kaç gün ~arfında yüzümdek1 kü
çük buruşukluklarım ve çizgilerim 
kaybolmala başladığını gördUm v 
birkaç hafta sonra 10 Yil§ daha genç 
görUnd Um. 

Biocel, büyük bir Viyana Profesö-
rOnUn keşfidir. Pembe renkteki Toka
lon kreminln terkibinde Bloeel vardır. 
Her akşam yatmazdan evvel bu kre
mi ve sabahları da beyaz renkteki To
kalon kreminl kullanınız. Bu suretls 
en esmer ve en sert bir r.ilde çabucak 
bir gençlik parlaklıAı ve canlı bir taze 
lik vererek yumuşatacak ve beyazlata-

caktır, 

Ba~ını.z mı a~or? 
Grlpten ml yatıyorsunuz? 
Romatımıanız mı teprendl? 
Dlş1nJz1n a~rısı sizı ç k mu 

nı.ha tsız ediyor? 
B1r tek knşc 

Bütün bunlan derhal glderlr. 
Ve size göz açtırır. 

LQ.zumunda gilnde 2 knfe 
alı....ablllr. 

• 

1 
Mideyi bozmaz ve kalbi yormaz.J 
Tek kaşe 6 kuruş, 6 lık ambnlAj 
Sil liuruş. Her eczanede bulunur 

.............................................................. 
Son Posta Mntbaası 

Ncşriyat Müdürü: Selim Rag1p Emeçı 

. İ S. Ragıp EMEÇ 
SAIUPLER : A. Ekrem UŞAKLJGllJ 



CENAZE TÖRENiNDEN INTiBALA 

"'enaze alayı geçerken Tophane eaddesi 

Top arabaslDID ark asmdaıı ıtcten yaverleri, katibi umumi si, muhahz a1a;rı kumandaıu 


