
HALKIN GÖZ 

HALKIN KULA 

t:IALKIN DIL ... 

• 
staubulyirnıidörtsaat Ankara matem 

içinde Mukaddes .. uyumadı, yirmi dört 
Oliiyü bekliyor saat yemedi, oturmadı 

Çankagaga ulaşan gollar Onun Ondan son defa ayrılırken bütün 
lıagalini can/andırarak şehir, tek bir çift göz, tek yürek 

~ana kana .ağlıganlarla dolu gibi ağlıyor, çırpınıyordu 
t.lec:ıi. önündeki katafalkı yapan arneleden birine ....... ·-··-Y--Öida··-·- Yavuz ufukta kaybolurken ondan mümkün oldu§'u 
lolcularak ne yapbğını sordum. Içini çekti: "Bunu kadar geç aynimak için vapurlarla donaarnayı takib 

{&- Japacağıma babaınm evini yıksaydım ı" dedi Yavuz istanbuldan edenler hıçkırarak bağınyorl.~~..:..:~~!'~~ .~!.~tür~!!' 
"~karada t&Hunan arkaüşJmiZ Ercumend Ekrem Ta!u yazıyor) • • • • Dün t.ıanbuı, bütün Türkiye ııe be • ( • • • 

-....... bu J1l sonbahar yum ÇUnenler, ajaçlar nerede ise aldanıp IZmlle nasil gitti? raber tek bir çift göz, tek bir ~e~ gibi 1 Ataturkon IkinCI defa 
\t ele._ eldu. Geeeleri qu çı - yeniden yeşerecek. Tabiat güzel mi gü- atladı... Ajladı. EbecU Şef, Türk,yetJin i • • 
~~w-_. derecesini lifıra in • z•l' Fakat_ bir ·haftadanberi bu güzellik- /zmit" in Bü ük Olü ü se- kendi elile kurdutu kalbine uJurJandı. l Anadoluya geÇIŞI 
- '-r • leıı4!1iiıı 10n ayına yaklqtılımı- te bir hüzun, 'bir melll kai't§ık. Yaprak- ... Y . Y . Dolmabahçeden, Sara.ybumu parkınm ka-L: 
"~eını~ecejiz. Öjleyin Dayatı sı- lamıı dökmeje nazlanan ajaçlann ara- lamlayışı ve Iren ın hareketı pılarma kadar her k<SJe bucak, damo.stil, Yaan: •tılailtin Bir•eıa 
C:. ~avı, berrak bir gökün üzerın- sında lru§lar, adeta ötüşmekten ihtfraz 1mııt 19 (Atatürkün cenazesine refa· b:ısamak, pencere ajaç gövdesi, pamıak- tBqtlD 1 Da la,Jfamıala) 
~ ecli teınmtUdaki aıcaklıtrm muha- ediyor. !Uıkaranm o barikulide tulQ va kat eden muharririmizden) - Gidıyo - lık Onun ebedt göçüşüne atlıyan, fakat J 

Yor. (Devcma 4 tlncü ıtıyfado.) (Devtımı ıı i7ıd u.yfada) (Devtımı 5 inci ıtıyfada) -··-·-· -· ·-· __ ..,.., 

Dün ona ..• . 
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Hindenburg, Mustafa Kemalin bir sualine cevab verememişti, 
İmparator da Türk Kumandanının suallerini hoş karşılamıyordu 

-S-
Gördüm. ki mükAlemenin hedt>fı bu 

değil, Alman ordusunun taarruz etmekte 
olduiunu söylemekle, Alman millet ve 
ordusunun bütün müttefiklerm kuvvel 
manivelyerlni yükseltecek teminat ver· 
rnekten ibaretti. Şübhemi halletmek için 
olmalı, generale kısa bir sual sordum: 

- En nihayet taarruz kuvvetieri han
gi hatta kadar gidebileceklerdir? 

Böyle, veliabd refakatinde bulunan bir 
zabiün damdan düşer gibi sorduğu suale 
muhatab olan Ludendo~ nezaket içinde 
devam eden beyanatını tevkif etti; biraz 
·düşündü, biraz da yüzüme baktı. DPdi, 
ki· 

- Biz taarruz ediyoruz, neticesını ha
disat gösterecektir. 

Cevab verdim: 
-Yapılmakta olan taarruz neticesinin 

ne olabileceğini anlamak için hadisata 
'H' talihin tecellisine intizar etınt.>ye lü
zu m olmadı~ zannediyorum. Çünkü 
yapılan taarruz, en nihayet cparsiyeh bir 
t~arruzdur. 

Ludendorf tekrar yüzüme baktı, ne de
mek istediğimi pek iyi anladı. Müsbeı, 

menfi cevab vermiyerek sustu. 
Mükaleme burada kaldı ve ziyarete 

hitam verildi. 
Ludendorfun hatıratını baştan nib&ye

t~ kadar okudum. Hatıratta çok büyük e
saslardan çok büyük maharetle bahsedil· 
miştir. Tabii bu kadar kısa bir mülakat
ta kendisi için meçhul bir zairin çok kısa 
sualinden ve o sualin mucib oldu~ te
vakkuftan bahsetmiş olmasını kendisin
den taleb etmek hakkımız de~ildir. Ltı

kin biz de bu uyaretten bahsettiğimil 81· 

rada bütün dünya qrdularında büyük as
ker ve büyük erkfınıharb tanınmış bir 
zatla ant denebilecek kadar kısa tcatıi 
efkanmızın hatırasını gömmek isteme
dik. 

lmparatorun Vahdeddine 
verdiği teminat 

- İmparatorluk içinde karargahı Itti
haz olunan otelin içinde, velialıdin oda
sında Vahdeddin, ben ve Nacl Paşa kl1-
nuşuyoruz. Bütün seyahatimiz esnaı:ında 
benim veliahde yakalarını açtığım umu
mi ve hayati bahısler üzt>rindeyiz. Baş
kumandanlık vekaletinin, Alman ordu
suna istinnd edilerek ihtiyarına devam 
Pdece~;miz fedakarlığın mutlaka parlak 
bir muvaffakiyelle nihayet bulacağı hak
kındaki fikri ile bu fikri memlekf'tP ta
mime ~alıc;maktaki mnntıkı;ızlı~ izııh ve 
isbata çnhşıyordum. Beni bu beyanata 
sevkeden vcsile, kısa sualim karşıc;ındn 

Ludendorfun bu ~kibetlcri Allaha tevdi 
f'dcn bir mütevekkili andınr vaziyeti idi 
Çok arzu ediyor ve çalışıyordum, ki ya
rının padi 3hı tam yerinde benım dedık
lcrimi çok iyi anhyab lsin' Bilmem nPden 
böyle bir teşebbüsten ümidvar olmak is
tivordum. Verdiğim izahnt velialıdin tas. 
dik ve teyakkuzuna delalet eden iş:ıret-
1(':-lc karşılanmakta idi. 

Bu esnada yüksek bir takım ,;adalar 
otelin bütün boşluklannı daldurarak bi
rim oturdu~muz salonun içine kadar 
geldi: 

Kayzer .. Kayzer ... 
Kapı vuruldu, Kayzerin Valiabd ha-::

rctlerini ziyarete gelmekte olduklan bil
d~·ildi. İmparatorun istikbaline şitab et
tir; Kayzer salona dahil oldu. Hep ~ra
her oturduk, imparntor hakikaten ce., -

tilmcnce konuşuyor, sadık ve vefakar 
Osmanlı devletinin çok klymetli bir Al
man müttefiği olduğundan ve bilhas":ı 
başkumandan vekili olan En'ver paşa boz 
rt>tlerinin bu dostluğun kıyınet ve yük -
E:>kliğini anlıyarak çnlı~tı w ndan, A ı m ::ın 
b1şkuınandanhk ve erkanıharbiyec:ınin 
bu güzide zat fevkalAde emniyet ve iti
mad besiernekte olduğundan bahsediyor
du 

Nakledenler 

. Siird Me b' usu merhum Mahmud ve F ali h Rıfk1 Atay 
- Konuşmağa devam ediniz, dedim ve 

ciddf konuşunuz, bütün endişeleri inıpa

ratora söylemekte tereddüd etmeyıniZ. 

Ben eminim ki o sizden memnun olmıya
caktır. Fakat hiç olmazsa Türkiyede ha • 
kikatı görmüş olanların mevcudiyeti~ 
inanacaktır. 

1 9 2 6 

Veliabd masum bir tavır takınarak: 
-Öyle yapıyorum, dedi. 
Söz de nihayet buldu. 

Alman ateş hattında 
Artık garb cebhesinde bize kanaat, i • 

man ve emniyet verecek kuvvetli ve aza-o 
metli manzaraları görmek üzere mııhte .. 
lif cebhelere gönderiliyorduk. Ceblıede 

bir karargAba vasıl olduk; büyücek liir 
karargahtı. Cebhenin en yüksek kuman .. 
danı, bizzat, bütün tertibatın çok tatlı 
renklerle gösterilml§ olduiu bir harita ii· 
zerinde hepimize vaziyeti izah ediyordU. 
Vahdettin bu beyanat karşısında sarsıldi 
ve yakininde bulunan bana, kulaJmta de-: 
necek surette: 

-Ya buna ne dersin? 
Dedi Derbal cevab verdim: . 

- Haritada gösterilen bu vaziyeti ma--
hallinde görmek arzusunu izhar ediniz. 

Öyle oldu; asıl ateş ce b hesine te.rna9 
ettik. Orada da bizi istikbal eden bize 
hürmetkar muamelelerde bulunan büyült 
küçük kumandanlarla karşılaştık. Bizinı 
neresini göreceğimiz ve oraya nered<>n gi• 
dt>ceğimiz lazım geldiğine dair hemen 
plAn hazırlanmış. Bu plam eörrlükten 
sonra dedim, ki: 

- Cebhenin büyük kumandanı bize 

Dün 1stanbuldan ebediyen ayrılan Btlyük Millt Kahraman f.rtanbt•Lı ilk geldiği gün Ertuğrul güvertennde ö§'le 11emeğinde vaziyeti umumiyeyi izah etti. İçinde bu c 

ılı An k lanabil bu lundu~uz muharebe cebhesi işte bize 
kat ve vefasmdan, yakın aüde Alman EUml uzattım, çok nazik: ve aliı:~na- §ı nıştı. ca top en Ryyar 

k kad :ı..-ecaı idi ,_. elıı o izahatm öğrettiği cebhedir. Müsaade e· 
müttefiklerinin saadete kavuşaeaklann- bane Utifatlanna mazhar oldum. uvvet o ar vuu Aı, evv a 

h ı R SÜl · d ki tl k dilir mi, bu sizin yaptı~nız plAnı bıraka' 
dan bahseden beyanatı şahaneleri Osman- 1 1 f d ayvan arını e ayn cıvarın a o a ·-

" k . mpara orun so rasm a larda beslemek ve ondan sonra kabilı is - lım ve benim göstereceğim :yere gidelıın 
lı devletinin yarınını düşunme vazıye-
tınde bulunan Acizlerinde büyük bir i~- 1mparatorun sofrasına akşam yeme~- tilade bir hale eellp gelmedilini yeniden O anda bir kargaşalık oldu. Vnhdet "' 

ne daveili idik. Kayzerin karşısında bir tedkik etmek llzıındı. Ben aylarca sond tin, hazır k.rokiye tabi sevkolunduB-u ıs ~ 
rab ve teselli uyandırdı. Ancak va"ciyeti 
umumfyeyi mütalea ve tedkikten sarfı -
nazar ederek, bir noktayı daha vüzuhla 
anlamak ihtiyacındayım: 

Türkiyenin kalbgihına tevcih olunan 
darbeler tevkif olunamaksızın ilerle • 
mektedir. Eğer bu darbeler muvaffak t'

Jursa Türkiye mahvolacaktır; Bu darbe -

leri tevkif için kafi teminat ifade edt:n 
:beyanatınızı dinleyem.edim. Lutfen bu 
hususta beni biraz tenvir ve tatmin bu • 
yurur musunuz? 

Bu sual üzerine imparator oturdu~ 
sandalyeden dcrhal ayata kalktı. Şoylı! 
b'r hitabda bulundu: 

- Türkiyenin mubterem veliahdi, an • 
lıvorum ki sizin zihninizi teşviş edenler 
v~rdır. Ben Almanya imparatoru size i
tiden, muvaffakiyatı lüyeden babsetük
ten sonra iübheniz kalır mı, kalmalı mı? 

Yanında bulunduğum veliabd derhal 
m5sbet cevab vermekle beraber endişe -
sinin zail olmadığını da ilave etti. 

lmparator, kalktığı sandalycye artık 
oturmadı ve bizi terkcdece~ini nezaket
le ima etti; salonun kapısına do~nı yü -
rüdü. Vahdettin ve arka.ından bizler 

Kayzcri salonun kapısından dışarı çıker
dık. Kayzer sola do~ru giden bir kondcr
dan yürüyecekti. Ben Kayzerin hoşu11a 

gitmedi{tlmi anladığiın için makOs kori
dorD doğru ve biraz uzakta durdum İm· 
p:ırator veliahdin ve müteakiben ona ya
km bulunan Nacl paşanın ellerını sıka -
rak, uzağında bulunan bana baktı. Ve 
müteveccih olduğu koridor istikamE>.tin -
d~ yürürneğe başladı. 

Benim elimi sıkmamıştı. İmparatorun 
hakkı vardı. Velialıdin refakatinde bu -
lunan herhangi bi'r generalin elini sık -
mak için onun ayağına mı geleceldi? De
ğil midir ki bu general imparator hratın
dıın eli sıkılmak şerefini ibraz için b:raz 
istical etsin. 

Bu kusurumu itiraf ederim. Bilmem ne 
den durgun, harekete iktidarsız, sabit ve 
dalgın bir vnziyet almıştım. İmparntor 
iki üç adım yürüdükten sonra tcktar ge
ri döndü, bana :Yaklaştı: 

Prens, satmda Vahdettin, solunda Berlin yedinci ordu kumandanı olduğum zaman tikamette yürüdü. Bende bir asker inadı 
st>firi Hakkı paşa merhum ve prcll8Ul so- bu fırkadan iltifade edip edemiyece~mi uyandı. Onları takib etmedim. Edınrr.iŞ 
lunda da ben bulunuyorduk. Benim so • tahkik ettim. Aldıtım ciddt bir rapor fır- olduğum haritanın delAletine güvenereJc. 
lurnda Ludendorf vardı. Ludendorf fran- kanın bir kuvvet olmadılı mahiyetinde ateş hattının bir noktasına yürüdüm vf 
sızcasile benimle görüşüyordu. İrnpara- ıdi. ateş hattı gerisinde bir ağacın dibine gel· 
tor Ltıdendorfa Almanca: Alman büyük karargAhında Hinden • dim. Orada genç bir zabit a~aç üzPrinde 

_ Sağındaki adamla konu§! dedi. Lu - burgun a~ndan ititti~ fU idi ki bu tarassud yapıyordu. Bana refakat eden 
dendorf: fı:ka muharebe meydanına dahil olmuş Alman zabitleri de vardı. 

_ Onu yapıyorum. cevabını verdi. ve vaziyet !!lah edilmiştir. Marepla bu Tarassud yapan zabit a§ağıya indi. 
Bittabi bu müka.lemeleri nnlayRcak macerayı hiUye ettim ve dedim ki: meşbudatını anlattı: 

kadar Almanca bildiğim için imparato • - Benim s6yliyece~im 1ôzler 1izin al - - Müsaade eder misiniz, ben de bu n ' 
run ihtanna ve Ludendorfun cevabına dı{tınız raporlar muhteviyatına uyrnaya - tnca çıkayım, dedim. ' 
intikal etmiştim. Dima~ çok büyük ha - bilir Fakat emniyet edebilirsiniz lı:i ha • - Hay hay, cevabını verdiler. 
rekatm idaresmden mütevellid yorgun- kıkattirler. Suriyede vaziyet ıslah olun- Çıktıın, zabitin söylediklerini aynel' 
Iukla meşbu bulunan Ludendorf, vemek mu§ değildir, bunu kabul ediniz. Sonra gördüm. Fakat asıl mevzubahs olmak ll 
esnasında hatırımda yer tutacak kadar Mareşal, siz mühim bir taarruz yapıyor - nr.ı gelen nokta, bu mÜ§ahede olunan vs 
ciddi bir mükaleme mevzuu bulamadı. sunuz ve zannetmem ki buna çok bel ba~ ziyete karşı olan vaziyetti. Onun için sor· 

Yemek bitti; bu salona bitişik. adeta lnmı§ olasınız. Yalnız bana söyler mi.si - dum: 
onun büyük bir parçasına benziyen diğer niz, emniye~le ilmid ettifinlz hedef ve - Bu düşman vaziyeti kar§ısındaki 
bir salon vardı. Sofrada hazır bulunan - maksad nedir? kuvvetiniz, tertibatınız, ihtiyatlarımı ne-
lardan bir kısmımız oraya geçtik. lmpa- .Büyük ve Ihtiyatlı asker benim bu lU· dir, lt'iUen bana söyler misiniz? 
rntor, Hindenburg, Liıdendorf, Alman alime cevab verebilir miydi, .zaten kP.n - Ateş hattının saf olan zabitleri ve :ıcu· 
başvekili olduğunu zannettiğim bir zat, disın.den b~nu beklemem~li idim. Bu. mandnnlnrı, Türk müttefiklerinin bir ını· 
bizim tarafımızdan da \'eliahd, Hakkı pa- belkı de bıraz lAüball vazıyetim, ihtımal, mandaruna hakikatı söylediler. Hak1kut 
şa merhum ve bizler.. imparator hazretlerinin sofrasında bize §U idi: Piyade kuvvetleri hemen hemen 

tm t b . k'· d kt Vahd t il~ram edilen nefts şampanyaların tesirlle gayrikafi dereceye gelmic:.ti. Süvari ike:l para or ır· oşe e aya a e -
1 

ır 

tin ile tatlı tatlı konuşuyor; ben, arka - 0 muştu. piyade gibi istimale mecbur oldukları 
sını iki salonun faslı müştereki olan kav- Mareşal, söylediklerimi dikkaUe dln - bir kuvvetten bahsettiler, o tU& birinci 
sin duvarına dayamış, çok heybetli ve l~r gibi göründü. Fakat çok basit ve Jirfn hattın istinadlarından sonra, ihtiyat de .. 
canlı asil nazariarında hakayiki anladt - bır cevab verdi, salonun ortaıında duran necek keyfiyet ve kezniyetten çıkmı~t. 
ğı eörlilen, fakat anladıklarını her ll'Uha- ve üzerinde mu~telif sigar ve cıgaralar Bu mallımatı aldıktan sonra, çok nıU .. 
tabına söylemekten muhteriz, yüksek bir bulunan ufak bır masa vardı: tehayyir olarak kendilerine biperva de-

t:ıhsiyet karşısında: Hindenburg! -- Ekselans, dedi, size bir clgara tU - dim ki: 
Hindenburgla görüşmek istiyor, kPn - dim edepilir miyim? - O halde tehlikedesinizi 

disini bilhassa veliahdla beraber ziyare- Hindenburg her şeye cevab vermi§ti. - Öyle ... dediler. 
tc> gittiğimiz vakit temas etmiş olduğu Ortadaki masaya gittik. Kendi ellle bana 
tatlı müsababc zeminine sevketmeRe ça- bır cigara verdi. 
hşıyordum. Meğer Vahdettin ile konuşan impara-

Mareşal, ziyaretimiz esnasında Suriye tor bizim temas ve mükalememizle all • 
v:ıziyetinin ıslah olundu~ son günlerde kadar oluyormu§. Alınanca olarak Mare
yeni ve taze bir süvari fırkasının muha- şala sordu: 
rebe meydanına idhal edildiğini söyle • - Ne diyor? 
mişti. Mareşal cevab verdi: 

Halbuki bu üyük adamın ahsetti~, bit- - J3ir şeyler! 
tabi oradaki kumandanlarm verdigi ra - Ben c garamı yaktıktan sonra Hin _ 
por muhteviyatı idi. Hak kati halde mev- denburgu bıraktım, impnratorla konuşan 
zubahs olan bu süv<~ri fırkası, be.n he - Vahdett n n yanına gittim: 

* - Bu ateş karargnhını terkederker:,Vııh 
dettinin irnparator tarafından refakc1ti116 

memur edilen bir kolordu kumand$lnı be"" 
ni takib ediyordu. Günlerdenberi tPrrııs
rla bulunduğumuz bu zat benimle ilıt dt
fa alakadar göründü. Otomobiliere b'oc .. 
ceğimiz noktaya kadar alla gidı;y ordt.tıt. 
Alman kolordu kumandanı ynhıma yalf • 
l:ıştı, sordu: 

- Siz vçliahdin ynveri misiniz? 
-Hayır, dedim. 
- Ne münascbetle refakatinde bt.tlıJ ~ 

Ben Vahidettinin sağında idim. Nac! 
paşa tam karşımızda bulunuyordu. İmpa
rator solunda idi. Takriben şu sual Nac! 
paşa li an ile V abdettin tarafından im pa • 
ratora soruldu: - Affedersiniz. Sizin elinizi sıkrua -

sada- mı§tun. - Türkiyenın Almanyaya kar§l 

nüz ikinci ordu kumandanı i en yıldmm - Hakt .atı anlıyor musunuz, diye sor
grupunu takviye için bu grup gö"lderil- dum Muh t bmız Almanya impaartoru
mesı taleb olunan fırka idi. Bt>n vedınd dur. B ri ·ze arzettiğim t:ndişeleri i7ah 
ordu kumandanı olmadan evv I bu ıuva- edecek b r Pk kelime söyledi mi? 
rı fırkasının teşkil ve teminine k ç - Hayır, edi. 

nuyorsunuz? 
- Böyle bir vazife aldığım )İn··· 

4~bkuı 114 1) 
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Dün Onu ebediyete böyle uğurladik 

Atatiirkfiıı azb Dl§lan Zafer torpitonu DaklediliJor Vazife balinde ailayan bir polisimiz YeBü.yUk Ölünün arkasından ıözyaşı döken bir vatanda§ 
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r Ebedl Şefin cen~ze merasiminde bulunmak üzere-ı Ankara ~.atem içinde 
L_ tayyara ile b'r lspanyol heyeti Ankaraya gidiyor _ı Muka es O vü ekrvor 

Ecne i heyetler reisierinin 
''Son Posta,, ya beyanatları 
"Ankarada bulunduğum zaman güneşe bakar, fakat bu 

güneşi ufukta değil, Çankayada görürdüm , 
Ankaraya giden Efgan, Fransız, Belçika ve İtalyan heyetleri reisierinin ihtisasları 

Dün sabah muvasalatlarını bildirdili • 
miz Yunanistan, Fransa, İtalya; Alman
ya; Yugoslavya; Belçika ve Estonya he
yetleri: kısmen Perapalas ve kısmen de 
Tokatlıyan otelinde misafir ed1J.m.iiler • 
dir. 

Ecnebl heyetler, dün ak§am aaat 19.30 
öan itibaren muhtelif fasılalada yola çı
karılmı§ olan trenlerle Ankaraya hare • 
bt etmiŞlerdir. 

Efı:an heyeti reisinin beyanatı 
Ebcdi Şefin cenaze merasimında kar • 

dP§ Efganistanı temsil edecek olan he • 
7et.in reiai E~aııistan kralının amcası 
.lltes Veli Han, dün akşam hareketinden 
wvel Tokatlıyan otelinde aazetecileri ka· 
b.ıl ederek, demiştir ki: 

cBüyük Atatürkün ufulünden dolayı 
twssürümüz o derece derin ve sonsuz -
•ur ki, bunu ifade etmek için keltme bu
lamıyorum. Çünk\1 Atatürk, yalnrı Tür
kiyenin defil, bütün Şarkın Atuı ldl. 

Büyük matemlnize, Etgan kralı ve hü
kQ.meti oldulu gibi bütün Efaan milleti 
de candan iftirak ediyor. Bu aamımt tees
aü.rümüıün bir tezahürü olarak, Türk bay 
ralının matemi devam ettilf müddetçe, 
Efgan bayrağını da yarım çekmek için 
bütün ecnebi memleketlerdeki ınümes-
ailler.imize talimat verdik. 

. 
Siztıı ve bizim için yegine teselli nok

taaı fudur ki, Türk milleti Atatürke ha
ı.! olarak ittifakla İsmet İnönü gıbi kuv
vetli, dirayetli, adil ve azim.ldr bır tah
.:yeti kendiline Şef intihab etmittir. 

İngiliz kralının taç giyme meraaimin • 
dt Londrada, kendilerini yakından ta -
ınmak 1ırsatını buldujum l.mıet İnönü, 
l'ürkiyeyi Büyük Önderin çizdili yol -
dan aötürecek ve daha pek çok yüksel -
~k en kıymetli fahsiyettir. 

Tekrar tunu aöylemek literiın ki biz 
Efganlılar, gerek gamda, gerek meserre~ 
M, fellkette ve aaadette daima Türkiye 
ne birlikteyiz. Türkiyeye kar§ı besle • 
dilimiz muhabbet o kadar kuvvetli ve 
derindir ki, bunu biç bir §ey aarsaruaz .• 

Fransız heyeti reisinin beyanatı 
Fransız heyeti reisi, dahiliye nazm ve 

eski Ankara büyük elçisi Albert Sarraut 
ta ihtisasatını fU cümlelerle ıfade etm~ -
tir: 

- Vaktile memleketinizde Fransayı 

temsil etmiş bir adam sıfatile tekrar Tür
kiyeye geldilime memnunum. Ancak çok 
acı bir vesilcnin ziyaretime sebeb oluşu 
beni cidden müteessir etmektedır. Bu Bü
yük Ölüye Fransanın taziye ve tazimleri
ni geürlyorum. 

Ankarada bulundutum müddet zarfın
da beni itimad ve dostıutu ıle taltil bu
JUran Gaziye karşı derin bir hayranlık 
bcsliyordum. Bütün Fransa, Onun kıyme
tini takdir ediyordu. Atatürk büyük bir 
inkılabcı idi ve bütün eserleri bıreır in • 
kılab eseridir. Şu anda duydutum tees -
tür memleketimin hissiyahnın hakiki üa
de.sidir. Bu aebeble - bu gibi bır fırsatta 
Ubir caizse - Atatürkün cenaze.sınd,e 

l"rıınsayı temsil edecek beyetin rıyaseti
ae intlhabımdan dolayı büyük bir ieref 
duyuyorum. 

Ankaraya büyük bir heyecanla gidiyo
rum. Zira orada Tilrkiyeden aynldıiım
clan sonra tahakkuk ettirilen pyanı bay • 
ret inki§afiara 1ahid olacatmı. Oradaki 
uerler, Mustafa Kemalin dehasının ve 
arkadaşlarının enerjisinin birer ttıruıalf-

4lr. -
Ankarada tesadüf edecejlm Atatürkün 

arkadaşlarına fUnları söyllyeceJim: 
•- Katı aurette eminim ki, AtatürkUn 

halefi İsmet İnönünUn idaresinde, TUr -
liyenin büyük terakki ve :fnldıalı .adJka
ııe aurette devam edecektir .• 

Bütün Fransanın, bfiyilk bir dOit tellk
ii etiili Türkiyeye derin doıttluk temen
Dfleırinl getiriyorum. 

Ankarcıda Mecliı binası önünde yapılan katafal'Te 
(Baı tarafı 1 inci aayfada.) leri huzurile şereflendirdf~i zaman otut-

gurub manzaralarındaki kızıllık, unu1- dutu parmaklıklı köşe kuşu uçmuş bit 
nlaz bir yara ile kanayan yüz binlerce kafes gibi mahzun, mükedder, kapalı da• 
kaJbin aanki aksinden başka bır teY de- ruyor. . 
tildir. Onun can veren, neş'e veren varlı~ını 

Kırlar, yamaçlart bir sevgilinin iştiya- orada bir daha görmiyeceliz! 
kile aolan Aşık şehrelerini andırıyor. Ma- Siyah tüllerle çerçevelenmi~ resirnle
teın havası, ıehrin her buca~ına sinmiş, rinin önünden, herkes ayaklarının ucl:ı• 
bütün sesleri hanÇerelere tıkmış, sustur- nna basarak, hürmetle, tazim ile, baŞli 
mu~ur. Evlerde, yollarda, kahveıerde, o- ile e~ilerek geçiyor .. sanki bunlar aleli· 
tE'llerde, mekteblerde, devairde, fabrika- de resim değil.. her biri bin batıra bin 
larda, büyük feHiketleri takib eden bir emel taşıyan birer canlı bergüzardırl 
lafkınhk, bir yorgunluk var. Şehirde, yanya inik bayraklarda en \J• 

Ank4raua giden Yunan heueti rtiri G~eral MetaJuaı Sirked 
lıtuyonu.ndan rıkarken 

Gece, gökyüzünde ışıldayan yıldızlar, fak bir hareket, bir kıpırdama yok. Ci• 
büınana fıtkınp orada asılı kal.mıı göz hanı kaplıyan eşsiz elemi, eşyada mı dll'" 
ya§lan giıbi titriyor .. ve hep bunlar gös- yuyor acaba? 
tel'iyor ki, vatanın bafnna çökmüt derin Ben, bayra~ımı hiçbir vakit böyle dııt• 
bir acı, sonsuz bir ıztırab, matemf' yaban- gun görmedim .. hiçbir zaman omııı .kl'f'" 
cı kalan bütün duyguları gönüllerden u- rımlarında böyle bir matem havası e5'" 
zaklaştıımıf, silml1, liipürmüttür. mcdi .. Mustafa Kcmalin zaferden zaJet' 

Türkiye ile Fransa arasmda kalb ve 1 Coreaga'dan mürekkeb bulunan bir 
his birliji vardır. Türkiyeye yiırejimiz- heyet teımil edecektir. 
de yer vermil bulunuyoruz. Hatay mese- Barselona'dan tayyare ile hareket 
lt>sinin hallinden sonra, iki dost millet etmi~ olan heyet, pazar günü ö~leden 
srıısında hiç bir lhtillf kalmamıştır. sonra Ankaraya varacaktır. 

Salı gün:.l Cümhurreisi İsmet İnönü t!- (Son Posta: Heyet bugün öğleden ev· 
rafından kabul edileeelim ve ayni gü- vel Ye~ilköy tayyare karargahına ine
nün akşamı 1stanbula dönerek, dolfu Pa- cekttr.} 
risP gidece~inu 

Dost Fransanın dahiliye nazırı dün E
mile Bertrand kruvazörile Yavuzu A -
dalar açıklarına kadar takib etmi~ ve ak
tam üzeri İstanbula gelerek, Perapalas 
otelinde bir müddet istirahat ettikten 
sonra 8,30 da hareket eden trenle Anka • 
raya gitmiştir. 

Belçika heyeti reisinin sözleri 
Belçikanın eski Ankara elçisi olub, Bel

çlka kralını temsil edecek olan fevkala~e 
murahhas De Reymond da hareketinden 
evvel Perapalas otelinde gazetecilere 1un 
lsrı söylemiştir: 

cAtatürkü fahsan tanımak terefine nail 
olmuştum. Kendilerine kar~ı besledi~im 

hürmet ve hayranlık soMuz olmuştur .• 

Çankayadaki ıüneıı 
Ankarada bulundu~m zaman gü -

neşe bakar, fakat bu güneşi ufukta de
ğil, Çankayada glSrürdüm. Ve samimi· 
vPtle diyebilirim ki, hakild güneş Çan
kay3daki güneşti. 

Atatürkün elim ziyaı, dünya Için 
büyük bir kayıptır. Onun yüksek de
ha ve aziınkAr karakterine ka~ı bü -
yük b!r hayranlık besleyen Belçika 
Kralı, bu duygulannı fiilen de izhar et
rnek için beni, Büyük Ölünün cenaze 
merasiminde hazır bulunmağa memur 
etti. 

Bütün Belçikalılar, mil1t matemini -
ze samimf bir surette iştirak ediyorlar. 
Meb'usan meclisinde. Atatürkün yük
sek hatırasım tazi:z için yapılan teza • 
hürat bunun b:r delilidir.• 

İtalyan heyeti reisinin beyanatı 

Evvelce İtalvanın Ankara büyük el· 
çisi bulunan ftalyan heyeti reisi Ba
ron Aloizi de şunları söylemiştir: 
c- Uzun müddet Ankarada sefir o

larak bulundum ve bu münasebetle 
Atatürkü ~ahsen tanırnak ~erefine na
il oldum. Bilyük Şefinizin ziyaınd~n 
dolayı duyduğum teessür pek derin 
ve samimidir. Onun kıymet ve mezi· 
yetleri her takdirin fevkindedir.• 

İspanyol heyeti 
Ankara 19 (A.A.) - Atatürkün ce

naze merasiminde İspanya Cümhurl
yetini Nafıa ve Milnakalat Nazın B. 
Bernard(\ Giner de Las Rios'un riyasetf 
a.lt~nda ve Barselon garnizonu kuman
danı General Riquelme ile sahil batar
yalan ba~kumandanı General Matz, 
visamlral Tutentes ve protokol tefi B. 

Beyetler Ankarada 

Ankara 19 (A.A.) - Atatürkün ce
naze.sfn.de hazır bulunacak olan Bul • 
gar, Irak ve Framız manda~ı altındaki 
memleketler heyetleri bu sabah şehrl
m1ze muvasalat etrni~ler ve isiasyon • 
da Hariciye Vek!leti protokol ~efi ve 
askerl ve mülkt zevat tarafından me
rasim1e kıırşılallmı1}ar ve haklarında 
aı;kerl ihtiramat ifa edilmiştir. 

Misafir heyetler, Ankarapalas ote -
line misafir edilmişlerdir. 

Askert kıt'alar 

Ankara 19 (A.A.) - Atatürkün ce
naze merasiminde memleketleri ordu· 
lannı temsil edecek olan askert kıt'a -
lar, bu sabahtan itibaren şehrimize 
muvasalata başlamışlardır. 

İran kıt'ası sabah saat 8 de, Bulgar 
\'e Yugoslav kıt'alan 8,40 ta, Ernden 
kruvazörüneı mensub Alman kıtaatı sa
at 14,1 O da Ankara ganna muvasalat 
etmişler ve Ankara garnizon komutanı 
General Kemal Gökçe. merkez komu
tanı, her kıt'antn mensub olduğu sefa
ret ata~emiliterleri ve sefaretler erk!· 
nı tarafından karşılanmışlardır. 

İst.asyon dışında ibaş-larında mıızıka 
olduğu halde .yer alan bir askerl kıt'a· 
mız misafir kıt'aJara selAm resmi teati 
etıni~ ve misafir kıt'alar bundan son
ra mihmandarlarile birlikte ikarnetle • 
rine tahsis olunan mahallere gitmişler· 
dir. 

!ran ve Yugoslav kıt'alan harb o -
kuluna, Bulgar kıt'ası polis okuluna, 
Alman kıt'a.sı Gazi TerbiYe Enistitü -
süne misafir edilmişlerdir. 
···-············-········-········· .. ······· .............. . 

Antalyada portakal ihracat• 
Antalya (Husus!) - Bu sene porta

kal geçen senelere nazaran az mahsul 
ver:mi~1ir. Fakat daha büyük kıt'ada 
ve daha lezizdir. Birçok kimseler lı -
tanbuldan gelerek mubayaatta buJun· 
maktadJrlar. Limon ve mandalin dahi 
ayni rağbetı görmektedir. 

Bigadiçda yeni hUkOmet binasi 
Bigadiç (Husus1) - İlkbaharda in

~asına. başlanan yeni h ükUmet kona~ 
ikmal edilmiş ve nah lye memurlan 
yeni binada çabşmağa bal amtşlar ., 
dır. 

Çankayaya ulatan yolda sessiz dola- ulaştırdı~ı §anh vatan sembolü tımdı he> 
pnlar görülüyor .. Onun ebediyP.n ayrıl- p:mız gibi onun yokl~una altlıyor. 
dılı makamı tavaf etmete, O'nun ıezdi- İstasyon tariht günlerin manıarasınl 
Ji, yaşadıjı ve yatattıtı yerlerde, haya- arzediyor. Hazırlık, faaliyet son derec•· 
lini canlandırarak kana kana, andıre ain- Fakat, öten lokomotifierin seslerinde 
dire atlamaja gidiyorlar. bil~ yaralı bir insan feryadının canhır~ 

Gruplardan biri Kavaklıdereye sapan ahengi var. 
yolun bizasında duruyor. İçlerinden bl· Geçen yaz, O buradan blnmış, Bo~aıi'" 
ri, arkadaşlarına bir noktayı ıpret ede- çinln mutedil ikliminde sıhhat ararna4• 
rek: gitmişti.. . 1 

- Ona, en son defa fUrada rutgeldim, Yarın, uğurlamağa gelen arkada~ıarıl 
d:yor .. bakışlarımız karşılaştı. Ruhumda vedala~tığı ayni noktada, tabutu trenders 
hAlA onun 11caklığını hissediyorutn! inecek. 

İlkmektebler, bayalı günlerde oldultu 
gibi, birer gürültü kaynağı olmaktilil çık
mıştır. Minimini Türk yavruları yetim
liklerini içten duymuş, boyunlanm bük
müş, Atalarının ruhunu tacizden hazer 
ederek, .ııusuyorlar. 

O büyük ruh filhaklka her yerde dola
§ıyor. Yarıya inmiş sancakların kıvrım

Iarında, Meclis kürsüsUrıde, dPrmansız 
derdini baykıran gençlilin arasında, Çan
kaya tepelerinde, Çiftlik yolunda.. her 
yerde O! 

Türkiye Büyük Millet Meclisinın cüm-
111! kapıSl önünde iki gündenberidir geeeli 
gündüzlll bir faaliyet göze çarpıyor. O
rada yapılan bir takızafer midir? Heyhat 
ki de~il! Ölümün zaferini tes'id etmek 
Için hangi eller tak yapar? 

Bu bir katafalktır. Mukaddes ölü, sev
gili milletine son defa burada veaalaşa
calr. Arneleden birine ıtokuldum. 

-· Ne yapıyorsunuz, burada? 
Temiz bakışlı gözlerini bana çe..,;rdi.. 

Içini çekti: 
- Sorma, beyim! dedi. Bunu yapaca

~ıma, keşki babamın evini yıka idim!. 
Neyleyim? Vazife!. 
Oracıkta AtatUrkün kırk yıllık vefa -

kar arkadaşı, ilk gününden ona iman e
dip, harbde, &ulhte yanından ayrılmamış 
olan emekli erklnıharb albayı ve Kırie
hir mebusu Müfid Öıde§e rastgeldim. 
Beynine bir tokmak darbesi yemiş gibi, 
mııtmum, perişan, muztarib, münhedım .. 
bt>nli~ini dolduran onun hayalini, ma
temzede Meclisin cebhesinde, nemE na
zarlarile araştırıyor gibi idi. 

Ankarapalas her ıamankl mnıterile

r1nden tabliye edildi. Dünyanın her bu
ca~ından, tarihin en büyük iahsiyetlnP. 
vnzifei tekrimi ifaya koşan heyetler bu
rada misafir edilecek. Bunlardan el! ön
C(> gelen dost, kardeş İranın necib mü
messillerl oldu. 

A.§a~ıda, orta yerdeki büyük salonda, 
A tatürkün resmi baloları, resmi kabul-

Ankaranın bunu tasaNvura bile taıı: 
hammülü var mı?. Bir çamur yı~ının .. 
dan, onun icazkar elile on yılda bir :ma .. 
mure olan Ankara, Atatürkü daima, ebe
diyete kadar başında görmek ~sterdi,. 
ı!mdi koynuna alacak. 

Bu akşam güneş gene ufku kana boY111 

yarak hattı .. 
Yaralı ba~rımızdan sızan kanlar, yetftP 

ba~şehrin ufuklarında mı birikiyor?. O* 
nun mukaddes naşını selamlamak icitJ.I 

E ı:&. 
........................................................ ,..; 

Antalyada ışık söndUrme 
tecrübasi . ııs 

Antalya (Hususi) - Te§rinisa~tJ' 
15 inci günü akşamı saat 20 den 20 s.r' 
çuğo kadar devam etmek üzere ışı~~ 
maskclerne tecrübesi yapılmıştır. ~ 

rübe neticesinde verilen talimata 8&. 
kırı hiçbir hareket vuku bulmanııŞ 1~ 
Şehir tamamen zulmet iÇinde kal~s1 
saat 20 buçukta öten düdükle JAJ11b3 

tekrar yanmL~tır. __;: ____ _ 
Bi gad i çde sel ektör makinesi 

1
,. 

Bigadiç (Hususi) - Ziraat 1Jek:ı61 
tinin gönderdiği son sistem s~Je vr 
makinelerinden biri de nahiye~ııe g.f 
rilmişti. Nahiyeye bağlı köylerın "1~,,~ 
dunile nahiye merkezinde bir bina tl!' 
pılarak makine yerleştirilm~, tB~3 tl' 
hum ekme zamanmda çiftçiye faY lJ ~ 
min edecek şekilde çalışma~a baŞ 
mıştır. 

B=gadiçde Parti kongre~l 1cıı ~ 
Bigadiç (Hususi) - Karnun yon y.of. 

rulu yıllık kongresini akdetmiŞ, {Bf 
ocakları miimcssilleri köyleri içi:n 'f' 
dalı dileklerde bulunduktan sonr~~ 
ni yönetim kurulu seçimi . yapı~~ 
baş~anlığa Vehbi Çamlli intıhab 
mJ.itir. 



~ 24 hdncltetrfıı S O N P O S T A Sayfa 1 

• 
lstanbu yirmi dört saat uyumadi, 
yirmi dört saat vemed~, cturmad1 

Ondan son defa ayrılırken bütün şehir tek bir çift göz, tek bil yürek gibi ağlıyor, çupımyordu 
Aziz naşını taşıyan Yavuz ufukta kaybolurken ondan mümkün olduğu kadar geç ayrılmak 
• 
ıçin vapurlarla donanmagı takib edenler hıçkırarak bağırıyorlardı: 11 Elveda Atatürk:,, 

1 
(Bq tarafı 1 inci sayfada) 

~ bir kere daha olsun Onu görmek is
t!~rt ltalkla dolu idi. Sanki 700 bin İs • 
kadbuu~ Dolmabahçeden, Saraybıırnuna 
lıı1 ar bır· fiğan, bir içten gelen ağlama, 
~trte te.ı;b~hı şeklinde dizilmiştı. 

~k ta.nbul, Istanbul olalı, tek bır vücud, 
lt d bır kalb olarak milli bir felakE'ti bu 
La ar Yanarak duymadı. İhtimal ki, her 
11an · . 
\'t't ~1 bı: marşı, bir yığınımız ayni kuv· 
~ 'te butün ahengile söyliyemez. Fakat, 
c~ bütün İstanbul o unutulmaz yası, a
lad' 8Ylli kuvvet ve kudretle duydu, ya
Oı-Q~~abataşın yüksek duvarlan insanla 
"aa Uftü. Yüksekkaldınma çıkan Voy. 
rıaıı a caddesi göz alabildiğine itadar uza
)fUı \'e Yalnız başlardan mürekkeb, dün
~§~~ ell.nıanalı, en ulvi bir manzarasını 
Oıu 1~. edıyor; Atatürk evladlan, Büyük 
h·· nun derin matemi içinde engin bir 
~:§u ile Onun geçişini bekliyordu Yal
~korada nu? .. Eminönü meydanı halk 
c!etd~dı halini almıştı. Ayağını bir yere 
lt-s.i ırtbilen, damlann kayak kıremid
~~de, Yarı yıkılmı§ dükkAniann üst
~~ de, hattA, hatta Yenicamiin kubbe • 
bıtellde, Ye nihayet minare şerefelPrinde 
~ tutunnuya razı olanlar Türk milletl
~~ "e belki de dünyanın en karanlık 
"ıla~ Yaşamıya hazırlanıyorlardı. Nasıl 
\>t' alı! .. Kalem gözlerin gördüğt1nü, 
l'i!ı 0 

"•kur, fakat mehip, yaslı, fakat de-
l)ıttnzarayı nasıl söyllyebilir?. 

* 
liel'l(i 

Gece yar1s1 

rtıarı z g~ce yarısı .. Sabaha çok za -
t L \'ar. Istanbul sokaklan Kostan
~~ ı· . lah b~ au, Islambol olalı, Dersaadet o-
'~d 0Yle bir gece gönnemişti. Evler 
&an trılık, sokaklar kalabalık ve bir in
bira aktn.ı onu:ı bulunduğu yere doğru 
~lilrı. e\'veı yakla§mak için sabırsız • 
li ıl~rliyor ... 

tıe!l'l~n.i.iz gece yarısı .. Şehirde inzibatı 
lttuaını evvelden düşünmüş &lanlar 
iar, ~en yerlere memurlar koymuş -
~li ~1ar halka merasimi görecek-
O'trıanalleri i şaret ediyorlar. 

ıc olmabahçe yolunda 

bah um dökiilmüş yol üzerinc:k Dolma
~Ür~:Ye doğru ilerliyoruz. En büyük 
ttğt· un ~enaze törenine hazır buluna
~ t İkı taraflı sedlerin üzerlerinde
lıa!i~:nı~~·.. ~aranlıkt~ birer karaltı 
lin b~ .. gorunuyorlar. Iki taraflı evle
~c Utun pencereleri açık ve bütün 
'-tL erelerden kadın, erkek başları 

~l"rııv ... 

lierı~aray k a piSinda 
~le .uz sabah olmadı. Sarayın saat 

lle~·· cihetindeki kapısındayız .. 
~hı u.z. sabah olmadı. Sarayın bah -
lı'lın e ,gırdik. Büyük Önderin aziz na
tlihay ~raydaki son misafirlik gecesi 

A , ~te eriyor 
cıta . 

lturarı ca karanlıkta; iç kapmın önünde 
labutu to~ arabası güç seçiliyor. Onun 
~~l'e . ~ır arabaya konulacak. Cena
btuta itırak edecelt vazife almış ku -
~~Oıf!n arın otomobilleri birer ikişer f!.~ 
l't.~ y~r. 'Yüksek rütbeli komut~a
'4.~a ~ksP.k tiniformalanmn yaldızları 

'rop aranlıkta pırıldıyor. 
htnırı .. ara~asına yaklaşıyorum. Ara -

~ı 9 ~~erınde bir levha var: 
~n .. ıkinciteşrin 938. 

~U toUYük Inilli kahramanın aziz naşını 
lfa p arabası taşımıştır.~ 
Şa~eket saati yaklaşıyor: 

~ ak s"kt" Olları o u. Ortalık aydınlandı. 
ıı,n U l'lda kırmızı bazubendler bulu-
8ı~a h n~versite talebesi muntazam bir 
t'itıe ~~ı~de s~ray bahçesinde kendile-

J\.rtıl{ sıs edılen yere geldiler. 
"ar. '\? saravda mahsus bir faaliyet 
~ha z~ dakikalar ıteçtikçe bu faaliyet 

A lY ade h~sc;eı:iil iyor. 

Saaı ~~~.a haz1rlan1yor 
~lin k kızı on geçiyor. Te~men Ke -

U.cnandasındaki top arabası ef-

' basınm önüne atılmak istiyor. 
Bir mektebli kız: 
-- Baba, baba, diyor, ben sensız nasıl 

yaşı ya bilirim!. 
Biraz ileride sıraya dizilmi§ mektebU 

Atatürk çocukları, müşterek acının müı

f terck ıztırabile ağlıyorlar, hıçkırıyorlar. 
ıı-~~rkes ağlıyor. 

, 1'.)_. "r · :- .. ..iının iki yanındaki bütün bir 
.ı.. · • · erlerine kumanda etmiş, diışman • 
dan yılmarnış, hiç bir şeyden yılmıyacat 
f~tur getirmiyecek on iki general ağlı
yorlar. 

Yollar1n hali 
İstanbul komutanlığı binasının her iki 

tarafındaki yokuşta, insan başından b&J
ka bir şey görmek imkinsız. 
Yüksekkaldırım öyle, Eminönü mey • 

danı ö~ le, Yenicami kubbelerint! kadar 
insan dolu. 

Gülhane park1nda 
Gülhane parkının içindeyiz .. Yol ke • 

narında askeri liseler talebesi t~k sıra 

d:zm duruyorlar. Ve bando mızıka kıt.n • 
dir.e ayrılan yere çekildi. 

Alay durdu, top arabası durdu. 
Alay sancağı indirildi, İstiklal marp 

Y c:wu.ı Ebedi Şcftn aziz ndıını h4milen top ·~-.. k hareket ederkm l 
çalpııyor. Alay tekrar hareket etti. Şim· 
di matem marşının hazin nağmelerini 
duyuyoruz. 

Tabut, Onun çok seııdiği kahraman ordunun mensublan tarafındfl.n top araoasına yerleştirilıyor 

radı, h~yvanlarile beraber geldiler. A- Büyük ağlıyor, küçük ağlıyor, er leri taşıyanlar bir sıraya dizilmişler. 
raba koşuldu. Kemal kumanda veri - ağlıyor, komutan ağlıyor. Başta Cümhurrcisimiz İsmet lnöııü, fn-

yor. Tabut arabaya konuyor ön.ü ailesi ç~l~nkl~~i oı~:k üz~r.e, Büyük 
Top Elrabası hareket etti. Eski bulun- Mıllet Meclısı Reısı, Buyuk Mılıet Mec -

duğu yerden sarayın deniz- tarafında • Tabut, top arabasının yanında ... Or- i'si, Moreşal Fevzi Çakmak, Başvekil CE'-
ki kapısı önüne geldi ve durdu. dunun on iki generali tabutu arabaya lill Bayarm, konsoloslukların; valimizin; 

Saray dahilinde koyuyorlar. gazetemizin çelenkleri olmak iizere yüz-
Tabutun üstü bir atlas bayrakla örtü- 1erce çelengi taşıyan Üniversitelılt'rin ar-

Dışarıda bunlar olurken, Atatürkün 
naşını havi tabutun bulunduğu salon
d3 nöbet deği~tiriliyor. 

Son nöbet yaverlerin. Atatürk aile
sinin arzusile ordinaryüs profesör Şe
rafeddin, türkı;e tekbirlerle husust ma
hiyette cenaze namazını kıldınyor. 

Merasi m başhyor 
Saat 6 i çeyrek geçiyor. 
Kapı açıldı. Atatürkün aziz naşının 

bulunduğu salonun ~çindey~z. Kubbe 

tarzınrla yapılm~ tavanın etrafındaki 
elnktrikler soluk bir aydınlık veriyor
lar. Gündüzlü geeeli yanan meşaleler 
gene yanıyorlar. 

Başvekil, ŞE'hir erkan~ komutanlar, 
gözleri yaşlı salonun kapısına geldiler. 
B irden bütün şapkalar çıkarıldı. Bü -
tün ba~lar eğildi... Atatürkün tabutu 
kahraman ordunun, kahraman erleri
nin elleri üstünde._ 

lü. On iki general altısı bir tarafta, al - ka~ından, Orgeneral Fahreddin Altay ilc 
tısı diğer tarafta ~vki aldılar. Korgeneral Cemil Cahid, ata bınmiş ola-

Hareket rak alaya kumanda ediyorlar. 

Saat 9 u beş geçiyor. Onun son nefe
sini verdıği saat.. Kumanda verildi. 
Atlar ipiere asıldılar, Atatürkün tabu-

tunu götüren top arabası yürüdü. Sa -
ray bahçesini dolaştıktan sonra büyük 
kapıdan çıkıyor. 

Bundan 11 yıl evvel onun ayak bas
tığı taş me:diven]erden indirilen ta -
butun konulduğu top arabası Selimiye 
43 üncü alayının, birinci tabur, üçün -
cü böliiğünün on buçuk pusluk sahra 
topudur. İlk binekte çavuş Hasan Beh
çet Karaday~ birinci çift atta Arif, i -
kinci çiftte Abdullah, tlop arabasının 

bineğinde de onbaşı Saim var. 
Kapının dı.ş:nda alaya iştirak için 

bekliyen sübaylar, selarn vaziyetinde .. 
Adedi sayılınıyacak kadar çok çelenk-

Atatürkün nişan1 
Top arabasının arkasında bir general 

mor bir yastık üzerine iliştirilmı§. Ata -
türkün çok kıyınet verı:Hği İstiklal ma -
c::ılyesini taşıyor. Onun arkasından A -
tatür'kün yaverleri, arkadan Başveki.l, da
ha arkadan bütün hükumet erkanı ve pro
tokola dahil olanlar yürüyorlar: 

Yolda 
Cenaze alayı Dalınabahçe camimin ö

nüne geldiği zaman, camiin karşıı:andaki 
seddi dolduran halk artık hıçkırıklarını 
tutamıyorlar. 

- Atatürk sen ölmezsini 
- Atatürk nereye, bizi neye bıraktın? 
Yaşlı bir erkek başını dövüyor. orta 

yaşlı bir kadın kendini tutanların' elle • 
rinden kur tulmak, Onu taşıyan top ara • 

Türkün hava bekçileri tayyarelerimir, 
büyük bir gulgule ile geçiyor, g"ı;iyor, 
cnlar da En Büyüğümüzü sernalara yük
selen ruhunun önünde kavisler çizerek, 
st-lamlıyorlar. Başta millet büyükleri ol· 
duğu lialde, sahra topunun etrafında çev
relenenler manzaranın kudsiyet ve ulvi
YE>tinden baştan başa heyecan kE>silmiş
ler, artık akıtamadıkları göz yaşlarının 
ıztırabını yüzlerinin çizgilerinde yer et
tirmişlerdi. 

Sarayburnu n da 

Zafer torpitosu nhtıma yanaşmış. İs • 
tanbul Büyük Kahramanın aziz naşını 
donanınaya tevdi edecek. 

Başta Amiral Şükrü Okan olmak üze-
r~ yüksek rütbeli deniz sübayları, gü • 
vertede (O) nu bekliyorlar, arka tarette 
hazırlanmı~ olan, mor bir kadıfe örtüiii 
katafalkın arkasında da, bahriye silahen-

. dı:.z neferleri, silahları başaşağı asılmıJ 

. ı:ı• . !'' .. : c:·lar. Karada, büyük ünıforrnaları· 
rn f.1:n::.ı:~. 14 bahriye sübayı, yedişer ki· 
:ııı~ bir ilitirarn safı teşkil etmişler 

' Saat 12 yi yirmi geçiyor. Atatürkü sa
rnydan aldığımızdanberi tam üç saat 15 
d:ıkika geçmiştir. Fakat bu anlar ne ka • 
da- kısa ne kadar ömürsüz ... İna11amı • 
yoruz. Şu kumları çıtırdatarak gelPn at-

I larm çektiği arabada hakikaten Onun a
ı z:z naşını taşıyan sanduka mı var? .. Mu-
hayyelemiz almıyor, havsalamız kabul et
miyor bir türlü bunu ... İşte şimdi, gene 
(0) nun güvendiği, .$Cvdiği generalleri!~ 
etleri Onun ve aziz naşının azametle.."l • 
d!rd ;ği tabutunu gene ellerinde taşıya • 
rak, Zafer torpitosuna ulaştırıyorlar. 

Halk, Onun halkı, Ulu ve Ebedi ön • 
cerini bir kere daha selamlamak ıçın va
ptıl'larla (Zafer) e sokuluyorlar. 

Zafer Sarayburnundan 

ayr1hyor 
Arka güvertede kurulmuş mor kadi • 

teden katafalkta duran ta.butun Ü7erin • 
deki bayrak güneş ışığilc parıldıyQI'. Ş:ıp.. 
kalar elde; üniformalılar selam vıtziye • 
tinde .. Ve Onun tunçtan heykeli: ~HayD', 
O ölmedi, O yaşıyor. Çünkü Onun vaı
Jığı yaşıyor, kazandığı zafer yaşıyor, yap
tığı inkılab yaşıyor, Cümhuriyet yaşıyor 
de: gibi bakıyor ... Ona, Onu götürE'n tOllo 
pitoya bakıyor .• 

lbrahim Hoyi ve lsmet HuLüsi 

Denizde 
Büyük Atatürkün azie naşını, denizde 

de takib ederek, Ebedi Şefe karşt son 
hürmet vazifelerini ifa etmek ıstıyen fs • 
tnnbullular Denizbank ve Şirke • 
t.ihayriyenin muhtelif iskelelerdea 

(Devamı ll inci ıayfada) 



Herrün 
_. .. ___.. 

İki yolculuk 

Yazan: Muhittin Birren 

O smanlı bayra~ını taşıyan lhl bir 

~ tekne, 919 bahannda, İstanbul -

dım aldığı bir yolcuyu Karadeniz yollle 
Anadolu sahillerine çıkarmıştı. Bu, Atn
tark devr.nm ılk Anadolu yolcusu idi. 

Ayni yolcu, dün de ayni devrln son 
yolcuııu oldu. Sanki gözlerimizi bir aç -
m:~, bir kapnmı§ gibi, kısa bir zaman 
içinde, on dokuz senede geçen vukuatın 
bi.ıyüklüğünü, değişen şeylerin derinli~· 
ni ölçmek isterseniz iki geçiş ve iki yol
cuh.:k arasındaki farkiara bakarak bunun 
üzerinde düşününüz. 

19 sçne evvel alil bir Osmanlı teklle -
sine binerek ve gözlerini meçhullere 
doğru dikkatle dikerek yola çıkan bu 
yolcu Türklerin en dinç yüreğini, en ce
sur iradesini ve en yılmaz azminl taşı -

BON POST~ 

Resimli Güç iş, kolay iş .. Makale: --= 

yordu. Dün, Türkiyenin en büyük ve Bazı insanıar l:er ıeyi g(lg, bazılan efa her feyi kolay JlS- DO.nynda hiçbir j§, adarnma düşmek ve zamanmda ballan-
kuvvetli gemisine binerek gene Anadolu- rürler. Her ieyi güc; JÖren hiçbir işe bqlamaz, daima hare- mak tartile J(lç deAildir. Başanlamıyacak If de yoktur. Fa-
ya giden bu yolcu, şimdi durmuş bir kalb, tat her if, her adam tara.tından JGrillemez, muvaffak olmak 
kaplinmış iki göz ve sönmüş bir vücud ketsiz kalmaya mahlti}mdur, her feyi kolay göreni bekllyen ktiyor musuıı. i§f güç görme, ayni zamanda da kendı kuv-

olan bu yolcu için artık hiç bir meçhul =n=k=ıb=e=t =tae==ek=se=ri=y=a=h=a=y=a=l ='=u=ku=tun==a=u=~==am=a=kt=ı:;:;,r=. =====~ve~t;ini;;;;öl~çm;;,;;e;.;;;d;.;;;en;;;,;k;;o;;ll;.;;;ann~;;;.ı ,;sı;;v,;;;ama.;;;;;.==-=-====-== 

~~~22~d~::::::~: 
sur irade ve yılmaz azim, bugün durmUJ, Dolma Jı.alemle 
erimiş, sönmüş, fakat; asln mahvolmıya- B ilardo 
r:ık büyük bir ruha istihale etmiş. Bu 
ruh; bugün bütün memıekcti kapıamıı, Ognanabilir mi? 
herkesin yüre~e girmiş, herkesın, bü -
t-jn bir millet kütlesinin benli~ne inkı
]ab eylemiş bulunuyor, zamanın ve hA -
diselerin yaptı~ derin inkıalb, büyük mu-
c!ze! 

* 19 sene evvel Mustafa Kemal vspura 
b'nerken Onu, Galata rıhtımında b:r kaç 

r---..-................................... ---, 
Hergun bir ftkra 

Marsilyada hastalanan 
Marıilya tan"kile Pcıme gideıı bir 

yolcu Marsilyada ikm hafif bir ra
hatsızlık geçinnl§, blr doktor çCJbırt
mııtı. Doktor haıtayı dikkatle mua
Jien• ettikten ıonra: 

- Zatürree! 
Dedi. 
Yolcu gülilmıedi: yakın dostu, korka korka selamlanuştı. E 

Dün, Onu, ağlıya a~bya ve haykıra hay- - Deıenfze e:hemmiyetriz bir haı-
kıra bütün İstanbul yola çıkardı. Vaktile, tcıtık. 
bu yolcu vapura binerken, Onun girlışln- - Ehemml11etsiz bir haıtalık mı? 
den haberdar bile olmıyan Osmanlı İs - - Şübhesiz ... Siz Marsilyalı değil 
t2nbul, düşman ifigali altında, harab, pe- minniz doktor. 
rlşan, ezilmış ve hatta biraz da gafıldı. - Evet. 
Halbuki bugün oylc de~ıl; kimin ve - Doğru .ıöylemişim, ehemmiyet-

Amerikanın 
"Milyoner 
Mahcub gelini , 

nereye gittiğini iyi biliyor; belki mad - siz bir hastalıktır. Sizin %atürree de- Resmını g6rdtif{int1z bayan, ~erlka -
deten daha harabdır; çünkü yıkılmış bir di§infze bakılırsa hafif bir gri-o geçi- nın tanınmlf milyonerlerindendir. 38 ya-
imparatorluğun temel taşı idi; fakat, ma- Ingııterede yapılan bir bilArdo mö.lsa- riyorum. şmdadır. Buna rajmen daha hill hAkiki 
ncn 0 kadar mamUıC, o kadar marnardur bakasında, topların yer vaziyetinin ista- \.. 1 dı,..... in ak.t dır o 

B~ "k İ k ·ı Im ...n 1 tird·~· . g· en __ ..................... ·---·······- "" sevgiyi bulama 5 u.La anın a • na, ki bu ümranm kahramanı olan uyu n- n ı e vuru asını .... ç C§ ıa.ını or tl z· cmahcup ıe:ıtn. ünvanı verilmit r . lra 
sanı selametlernek için evvelki gece hiç İngiliz faınpiyonlarından biri dolma ka- Romada Papanın beo defa niyet etti~i halde her seferinde 
uyumadı; dün hiç oturmadı ve akşama lamini çı~, onunla oynanuya kal • evlenmekten caymı~tır. Her defasınf'ia da 
k:ıdar da yemek yemedi. Mendili ehnde, kıpnış, rakibi kabul etmemiş, bunun il - Tahtı lutaşta / cse~edim, aeıvemedim, onun ıçin evle-
onu kAh gözlerinden akan y!ıı::lnrla ısla - ze:ine hakem, nizamnameleri kan§tırmış, 

-y ncmedim! t demiJtir. 
tarak, kah Ya\--uzun kudretli kucağına sonunda da stilo ile oynıyamıyaca~ ka- Romada Senpeter kilisesinde büyük ce- Milyoner kadın dehşetli çocuk merak _ 
yaslanan yolcuya son veda seltımlı:mnı rorını vermiştir. maatin huzurunda yapılan bır ı.ytnden lısıdır. Bir çok fakir çocukları beslf"mek
göndermek üzere, ıztırabla, telehhüfle ve ======dah==i==ö=l==k=i=i== sonra, Papanın oturduğu taht ateş al - te, gı'ydırm' ektedir. 

büyüklü~nü a yi çme st yorsa-
hi('ranla, başının üstünde sallıyarak Onu d k li d t ht b 1 d ğu selametledi. nız size ıunlan royliyebilirim: mıştır. Bu a, i ·se e, a ın u un u Şimdi gene Amerikanın milyonerlerm-

. . Osmanlıların Rumeliye geçtikleri ve sandukanın etrafında yanan yüzlerce den birisile nlfanlanmı§tır. Ona: 
Ah, bu hazın yolculuk ve ebedi gıdış! İ b 1 1 t'kl · tariht A . . . stan u a yer eş ı en en sonra, • mumun bararetinden ileri gelmıştir. - Seni daha aevmedim. Seversem. ka-

Ah, tekrar kavu§IIla saatim neklemek - k A d 1 t kl - "1 k 
lı . . d d ah 1 tatur na o u opra arına gomu ece Kilisede her hangi bir panik çıkrnarruı:ı nn olacağım, istersen bekle .. demekte -

tcse ısın en e m rum o an acıkh ay- 1 ilk Tü' k d 1 t . 'd' 0 1 ı ıt 
ı k h . d 1 o an r ev e reısı ır. sman ı s- . d b' k ~- tli il aht dir. 

rı ı ve azın ve a. b Id hi kın d 0 1 ,. tan 1se e, ır ço JL.Iyme etya e, ı ın . tan u an ç çı a ı; sman ı, ıs -
919 dakı beş on yakın dosta mukabıl, b Jd ,_ d' i i in bir d tt . üzerinde bulunan işlemeler harab olmuş-

b - k d b" .. b' h' kü 1 u a .~en ı. ç ayn yur yara ı, 
~gun ar asın a utun ır .. şe ır t esi- İstanbulu vatan, Anadaluyu gurbet ta - tur 

n.n ayrılık gaz yaşlarını goren a1iz yol- d =============== 
cu, yapt1~n finkılabın derecesini şmıcU nıAıt t" k . Tü' k i . Tü' k' . t mure vardır. Bu mamure, hiç bir 1ey de-
..ı h i · "rdü -, a ur ıse r çın r ıyeyı va an 
"'a a yı go n mu. k - .. t•v• .. d 1 d A ~lse bir timsaldir: Mustafa Kemalin yapma uzere gırış ıgı muca e e e na-* doluya sı~ınmış, ruhunun bütün kuvvet- Sqmsun seyahati ile Atatürkün İzmit se-

ımı B .. d yahati arasındaki zaman zarfında 'Iürk. 
19 sene evvel, yeni bir devir yaratmak lerini ondan a ştı. ugun e son uy -

k · A d ı k lüğün nasıl yükseldiğinf gösteren b!r 
azınile yola çıkan Mustafa Kemal Paşa, kusunu uyuma içın na o unun • nca • 

tim sal! 
o aman nereye gittiAint ve kendisini ne· ~:na atılıyor; ondan aldılı kuvvetleri. 

ı d f f b Uğurlar olsun, ' Atatürk... Sen Ana -
ler bekledilini hiç bilmiyordu. Fakııt, bu- ondan top a ığı eyzi, bu de a artmış, ü-

- h fı k ı ·r b' dolu topraklarında yattıkça, o toprakla-gün Atatürk her şeyi biliyor. GittiAi yer, yümuş, er tara ap arnı§ muzat er ır 
h h ı d d · 1 d' ra vereceğin feyiz ile Türk, daha pek bü-

muzafferiyet lklimidir; ufuklarmd:ı .rr.u- ru a in e, eene ona ia e etmeK ıç n •r 
ki A - k ah · k yük işler görecek ve memleketin her ta-azzam bir zaferin yaratıcı ve yaşatırı ha- · tatür son sey atıne çı ıyor ve 

ef k An d d rafını Ankaraya benzetecek! 
von dolaşan Anadoluya, onun göbf>~in- son d a olara a oluya gi iyor! 
de kurulmuJ olan fnkılab marnuresine ve Mustafa Kemal Pa~ Ankaraya ilk de- Sen artık meçhul bir istikbale gitrni -
Ar.adolu topra~ına gidlyor. o toprakla fa gelditi zaman orada yalnız oir hara- yorsun. Türkün ne yapacafını biliyorsun! 
ebedi bir kucakınşmaya gidiyor. Samsu- be bulmu§tu; ayni şehre son defa olclrak Müsterih ol! 

.Muhittin Birgen 

"Şişmanlamamak mı istiyor
sunuz, yemek geginizl , 
cGenç kalmak, çok yaşamak mı isti

yorsunuz? lstedi~iniz kadar, mideniz do
luncaya kadar yeyiniz. Yalnız, ilkönce 
ıhtiyncınız olan, midenizini ihtiyacı bu
lu.~an şeyleri, ondan sonra da istedi~wi
zi yeyiniz. 

Gözlerinizpı parlaklığını muhafaza et
mek için de, havuç usaresi içinlz. Sebze 
sularını terclh ediniz. Diyet yapacaJım 
diye asla pehriz yapmayınız. Şi,manla
mamak için, limonlu şeyler yeyiniz. Ço
cuklarınıza asla teker venneyinl~, di~ 
lt-rini bozarsmız,, 
Bunları söyUyen Amerikanın en meş

hur doktorlarından biridir. na ayak bastılı gün, bütün aşkile öptüğU girdiği zaman, artık karşısında bir ma
ve üzerinde ruhu marnur bir mıllP.t için ,~===;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;::;:;::;:;:;:;;;;;;:;;;;::;:=::;;;;;;;:::;:::;;;;;:;:;;;;;;;::;;;;;;;:;::=:::;;;=:::;;;;:;:;;;;:;;::;;;:;;::;;;=:;;::;;;;;:;;;;;;::;;;;;:;;;;;::;:::;::;~ 

medeni bir memleket kurnuya yemin et- 1 S T E 1 A 1 S T E J N A N M A .1 t!~i bu toprala, artık Atatürk kat'i su _ • R N N , R 
rette kavuşacak, büsbütün ona karı~n -
C!lktır. Türkün bu en dinç yüre~i b•ı en 
keskin iradesi ve yıkılmaz azmi bu top -
ra~a kanştıktan sonradır ki asıl o zaman 
Anadolu tam mana:dle bir Türk topra~ 
olacak! Ey mübarek vatan topra~ı, ey A
nadolu, seri bütün tarihinde ilk defa ola
rak 'Iürkün t~iz, kahraman, medeni 
ruhile kat'f bir kucaklaşm.a ve karışma 
yapıyorsun. Sevin! 

* Must1fa Kemal Paşadan Atatürke, 
Samsun yolculutundan İzmit seyahatine 
kadar geçen zaman zarfındaki inkı!abın 

Bir arkad~ anlattı: 
- Ataya son selAmı verebilmek için alayın geçece~i cad

delerden birinde münasib bir yer arıyordum. !5 lira muka
bilinde bir dükkancı ile mutabık kaldık, memnundum, fa
kat adam akşam O.z('ri gelerek paramı geri verdi, özür dili
yordu, ~~phesiz daha fazla vereni bulmu~tu, akşam canım 

sıkılarak eve döndüm, bfr de baktım ki kardeşim mtisterih, 
ı: akin: 

- Ben meseleyi hnllettim, diyor. 20 lira verdim, fakat 
cıdden güzel bir yer .. 

Adres sordum, me~er benim 5 liraya tuttuğum yer de-

iSTER INA N. 

~n ml? Fakat daha fenası var. Dün sabah saat 6 da evclen 
çıktık, nihayet yarım saat sonra dükkanda bulunacaktık, 

bol bol vaktimiz var, diyorduk. Hakikaten öyleydı. Yalnız 

köşe başına vardı~muz zaman iş de~işti, caddeye çıkmak 
mümkün dekildi, bir başka yol bulalım, dedik, geri dön

dük, arka taraftan dfllaştık; başka bir köşeden caddeye çık· 

mak istedik, heyhat orası da kesikti, ve bizim günümüz iki 

Oç saat oturmak hakkını 20 liraya satın aldı~ınuz dükklna 
girebilmek için d:ikk~na nihayet !SO metre mesafede dolq
makla geçti. Bu talihsizliğe: 

I STER INA NMAl 
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Yar1n Büyük Ölünün 
hat1ras1na yapılacak 

son ihtiram 
Ebedi Şefin aziz naşı 

Ankarada mevkii mah· 
susuna konulurken bütün 
yurdda herkes olduğu 

yerde 3 dakika duracak 
f.tanbul belediyesinden: 
1 - Ebedl Şefimiz Atatürkiln azil 

nitlarının 21/11/938 pazarteBi günü An' 
karada mevkii mahsusuna vaz'ını mU • 
tealdb yurdun her noktasında Büyük Ö
lünün hatırasına son bir fhtiram olarıık 
herkes oldu~u yerde ve ayakta hürrııet 
vaziyeti alarak üç dakika tevakkuf ed~ 
cektir. Bütün nakil vasıtalan da olduk· 
lan yerlerde üç dakika duracaklardır. 

2 - Bunun için Galata ve BeyaZld kU • 
lelcrlle Kadıköyünde mevcud menler ta· 
mam saat on altıda bütün kuvvetlerile 
çalmaAa başlıyacaklar ve Denizbank "~' 
'irket vapurlan dahi ayni saatte nerelel" 
dt'! bulunuyariarsa canavar düdtiklerı çal· 
m:ık suretile bu saatin huHH etti~ini bill" 
ka bildirmeğe yardım edeceklerdir. 

3 - Bütün saatler 21/11/938 zcvalin • 
de Galata kulesindeki vakit kü..resile ayaı 
edilecektir. 

Torkiyedeki iran 
kolonisinin teessürü 
Kardeş Iranillar " Ulu Onder 
"AtatUrkUn HIUmU insanlik ta .. 
rihinin en ac1 sayfasma teşkil 

ediyor,, diyorlar 
Gazetemize gönderilmiştir: cDost ve 

kardeş Türkiyede tıpkı öz ülkemizd~ 
olduğu gibi yaşayan biz İran koloniSlı 
derin bir muhabbetle bağlı bulunduğll' 
muz kardeş Türkiyenin uğradığı eP 
derin, en yüksek, en unulmaz yas ve 
matemine bütün kalbirnizle ortak ol• 
duğumuzu beyan ederiz. 

Tarihin eşine rastlamadı~ yükse~ 
bir k:umandan, dahi bir asker, de~e. 
adamı, büyük bir insan·olan Ulu ~ 
der Atatürkün ebediyete göçüşü hıÇ 
şübhe yok ki insanlık tarihinin en ~{ 
en kara sahifelerinden. bir.in! te~,...

edecektir. 
Osmanlı İmparatorluğunun ınüste ' 

hasesi üzerinde çelikten iradesi, biit~ 
varlığında kaynayan ebediyetler :kB it 
dar engin vatan sevgisile yeniden b 
ülke yaratan Yüce Atatürkle Şahi~t: 
hımız AlA Ha7..reti Hümayun Pelıle , 
nin aralanndaki müveddet ve kard~e
lik hisleri tarihe altın kalemle kaY tf. 
dilen zerrln bir sahife daha katıllı::; 
asır]arca süren iki kardeş milletin 8~ 
nl!k ve ıztırablan o iki büyük insa~;, 
dehakAr ve i~adkar irade ve sözle ... ~ 
bir anda dinmiş, 1ran ve Türkiye btl ş• 
tün dilnyaya öme~ olacak bir ba~ıan;fil 
la birbirlerine baglanmışlardı. NıteJc fs
Şabin~slı AlA Hazreti Hümayunun 9• 
tanbulu teşrlflcri sırasında biz tebf 
sına buyurduklan şu yüksek: "rW' 

- Bundan böyle İTanJ.ıllarla 'fil ıd 
ler kardeştirler. Ve sizler de satl , 
kendi öz yurdunuzda imişsiniz gi?i ;:. 
şayınız• sözlel"i tam bir hakikatın 
cellisi oldu. . 11, 

Dost Türkiyenin engin misafirh~ ~~ 
kardeşlik nilvazişleri arasında aynı tıi• 
mimiyet ve muhabbetle y~ayan: tııJ 
!ran kolonisi, Türk karde~lerlmizınte 1 

ebedt ziyaı karşısında duyduklan 

(Deoomı 7 ınci sayfad4) •• -' 
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Milli Kahramanın ölümü 
lspanyada da büyük bir 

elemle karşılandı 
iran matbuat1n1n neşriyat1 devam ediyor 

lspanyollar : "Atatürk nefsinde askeri de ha ile devlet 
adamı ve filozof dehasını cemebniş idi, diyorlar 

'l'aJıran 19 (A.A.) _ Pars ajansı bil - Vefat haberine dair olan telgrafnameyi 
diriyor: uzun bir makale takib etmektedir. Bu 

Atatürkün ölümü karşısında bütiin İran makalede yeni Türkiyenin uful eden Şc-
ınuı· k d h" · fı"nin yapıcı ve sulhçü e.seri çok biiyük etinin duymakta olduğu e er ıssı-
~e tercüman olan gazeteler, bilhassa şöy- bir hayranlı~ı ifacte eden tabirlerle sena 
~azmaktadır: edilmiştir. 

t Atatürkün zıyaı Türkiye için olduğu İşte bu makalenin fıkralanndan biri: 
adc.r İran için de pek büyüktür. İnkısama u~ramış, tezlil edilmi ş, iht:-

]p,.'t'üksek askeri meziyetlere ve mü.lki iş- zar haline eetirilın~ olan Türkiyey: kuv
~ hakkında derin bir vukufa sahıb o - vetli, ileri ve mütecanis bir millet haline 

bu Dalı i pek yakın bir tehlikeye ma- getiren adam ölmüştür. Sakarya mn ga -
~'tı kalınış ~lan memleketini o tehlikeli zisl müstevlilerin galibi ve İzmirin fa -
~da kurtarmıştır. İran, Türkiye hakkın- tihl, tarihte en ziyade hayranlığa l~.yik 
O] her zıtman sempati hislerile miıtehassl!ı nümunelerden bi:i .olarak ke~dinı gos : 
llıuştur. tf'recektir. Müşarunıleyh, nefsınde askerı 

k·Atatürk.. ayni azme sahib oian hü • deha ile devlet adamı ve filozof dı>hasını 
le~~arunızla beraber eski ihtilaflan hal- cemetmiş idi. 
~ll'ıış ve bu ihtilfıflar yerine komşu ve y matbuatının neşriyatı 
l~deş iki millet arasında ebedi bır dost- unan devam ediyor 
t.. Ve derin bir kardeşlik kaim olmu~ - . . . 
'"f. Atina 19 (AA.) - Atına aJa~sı bıldt -
~.d · G t ı Ankara ve Istanbula ~ abad paktı, yalnız bu paktı ımza et- riyor: ~ze e er, • . _ 

~§olan dört devlet değil, ayni zamanda göndermış oldukları hususı ı:ıuhabırle 
cı· Yıleitnucı sulh ün de menfaatine ha - rinin yazılarını neşretmekte oerdevam -1

lndir. dırlar. 
d lran lllilleti bu dakikada karde~ ve Büyük Şefinin zıyaı münas:betı~e ~i)st 

Ost ll'ıilletin düçar olduğu materne işti- ve müttefik nıilletin matc.rı:ı~e Jştırak 
~ etmekte haklıdır. Bugün İran mille- etmek üzere Yunan başvekılının Anka • 
~tılı:t kederli kalbine teselli veren yegane raya müteveccihen yola çıkmasınd.~n ~ah 

): &eden gazeteler, B. Metaksasın Türkıye-
le l3u.Yük nıeziyetlere sahib ve Türk mil- nlo yeni Reisicümhurun~. s~ Ma~e~te Y~
~ t~lı:t nıergubu olan İsmet Inimünün nan kralının ve Yunan hukumet_ının tazı
~'l!lSicürnhur intihab edilmiş olmasıdır. yetlerini iblll edece~ini yazmaKtadırl&r. 
aı~la olarak yeni Reisicümhur, eski Rei • Elenlerin ı:e~~rlerinin bu resmi ıfade
t\aC\illlhur ile daıma mesai arkadaşlığın - sinde en küçuk Elen vatandaşı~~~n t>n 
~ huıunrnuş ve siyasi faaliyetlerinde ve büyük Elen vatan?aşın~ ka?~ butun _E
lll ~r Slhalardaki icraatında Ona müessjr lcn milletinin samimt hıslerının teza~u -
~~tte Yardım etmiştir. Bu dakıkaJa Bü- rünün de mündemiç bulu~du~nu soyle
~or Öiünün şerefli hatırasını tebcil edi- rneğe lüzum var mıdır: ~ılhakika .. Yun~n 
aıtı Ve Onun halefinin yüksek idaresi milleti, Türk • Yunan ıttıfak.ı~a fıı~en ış
~ !ıda 'l'Urkiyenin daima terakki yolun- tirak etmektedir ve Ege denızının ıkı sa
'l"ııtll_:rliyeceğ: ni ve karde~ millet olan hillnde ya§amakta .ola~ iki milletin ebe
~ ltıye Ue tran arasında derin dl)stlu _ ~iyen dost, müttefık bır medenıyet sa. • 
~ daha ziyade kuvvet bulacağını ümid hasında mesai arkadaşı olarak ya~ıyabı -

)oruı, leceklerine inanmıştır. 
~ lsllflnYoJ ınatbuatuun neşriyatı Messager d'Athenes gazetesi, Atatür -

th &tseıona 19 (A.A.) _ Barselananın en kün tesis etmit oldu~ devletin dahili si
~~~Y~tli gazetesi olan Vanşuard&, ll yasetinde ilham almıt olduğu pre~sip -
,·~n tarihli nüshasının birinci say- leri hülba eden ve Auıust Von na• ta • 
~~ BiiYÜk Türkün vefatı hakkındaki rafından kaleme alınımı olan ttitabcan 
hı,. t haberi vermekte ve Büyük Ölünün aldılı parçalan neşretmekte herdevam • 

otoğrafisini neşretmektedir. dır. 

Alman Yahudileri için 
ınüstemleke aranıyor &· 

lt ,F tansız gazetesi Yahudilerin aralannda topladıklan 
ltıılyonlarca parayı nereye sarfedeceklerini soruyor 
~ . 

~~lis 19 (A.A.) _ Gazeteler, Al - runda sarfedilmiyecek ise iş yolunda -
~!'e \'adakı Yahudi aleyhtan hareket- dır. Fakat Alliance İsraelite'njn bu pa
~lin~ b~nların rnüstemleke meselesi ray1 intikam almak maksadile sarfet • 
~is ekı tefsirledne geniş sütunlar mesi muhtemel değil midir? Biz, Alli-

lleııı ~~~t~dir. . . ance lsraelite'nin Fransız efkan umu-
lon arısıen gazetesi dıyor ki: miyesini te~ik içirı propagandalar 

~<iii~~ ~e Vaşingtonda Alman Ya - yapmaJ..-1a olduğunu biliyoruz. Allian· 
~diyetı içın bir yer bulmak meselesi ce'in Almanya ile Fransa arasında da

~İtıik e ıne__vzuu bahsedilmekte ve ima bir husumet idarne etmek arzu • 
4~leri e? CUmhuriyetile Kenya'nın i- sunda clduğu malı1rndur. 
1n bu Zıkredilmektedir. İklimi iyi o- _ ---------
Oo b· nıemleketlere Deminiken'de F •1 1 1
20 b~ ~:~Y<ı'da 20,000 olmak üzer~ ransa J a yan 
~1tı.tak ışı Yerleştirilebilir. Bu iki • t 1 .., 
~"· Ve·~~a Yerleşme imkan1an va:r - 1mpara or ugunu 
b ahudu ır kıc;ım mallarile gelecek olan d 
Uitıer. er, burnda kolon esaslan kura- resmen tani J 

l"ahqd"J 
~<lris 1 ı er Para topluyorlar 

~~etesınd: (A.A.) - Action Française 
~ tıce (Aı· Maurras, beynelmı1el Al -

tilrı iN .ıyans) İsra e-lite'nin bir kaç 
tlıı. \'•tı de 12 o · 
~~oldu- ılA 130 milyon topla -

Ritıı y gunu cuma günü istihbar edil· 
~&er ~Ztnaktadır. 

u Para, başka bir maksad uğ-

Roma, 19 (AA.) - Fransız sefirı And

re França.ıa Poncet, bugün saat 7. 30 da 

İtalya Kralı ve Habeşistan im para taruna 

hitab eden itimatnamesini takdim etmiş. 

tir. 

Français Poncet, Kral Vicktor Ema -

ouel ile yirmi dakika aörüpniljtür. 

Oolmabahçe 
önünde 

ac1kll vak'a 
ve Hariciye 

Vekilieri dün Parti 
grupunda beyanatta 

bulundular 
Ankara 19 {A.A.) - Dün akpın 

valti olan davet üzerine C. H. P<>r
tisi Meclis grupu umumt heyetl 
cl9/ll/1938. saat on birde reis ve
kili Trabzon saylavı Hasan Saka -
nın başkaniıkında toplandı: 

İlk söz alan Dahiliye Vekmmiz 
Ref.:k Saydam Ulu Önderimiz A -
tanın ufulü günündenberi memle
ketin her tarafında Onun y.iksnk 
maneviyatma karşı bütün devlet 
devairi, Parti teşkilatı ve halk küt
leleri tarafından vekar ve cidrliyet 
içinde ve hükümetin tanzim ettiği 

program dairesinde izhar ed;len 
hürmet ve saygı tezahüratı son gii
ne kadar hiç bir hadiseye llebebi~
yet vermeksizin tam bir ıntızam 

içinde cereyan etmekte oldıığunu 
beyan etti. 
Yalnız 17 İkinciteşrin 938 akşamı 

İstanbulda Daimabahçe sarayı ö -
nünde Büyük Ölünün önünden geç
mek suretile bütün İstanbul halkı
nın ve civar mahaldcn gelenlerin 
mutad tezahürü saat 8.20 de ani o
larak büyük bir izdiham husuliine 
sebeb olmu~ ve bu izdiham arasın
da yedisi kadın ve dördü erkek ol
mak üzere on bir vatandaşın ezi • 
lerek vefatma bais olmuştur. 

Bu acıklı vak'anın hüdusundan 
dolayı grup umumi heyetinde çok 
teessür duymuştur. 

Hariciye Vekilinin beyanatı 
Bundan sonra kürsüye gelE:'n Ha

riciye Vekilimiz matem had:sesi -
nin haber alındı~ günden itiharf'n 
harici muhitlerde, uzak, yakın bü
'tün dost memleketlerde muhterem 
Ölümüze karşı gösterilen saygı ile 
dolu teessür ve taziyet tezahüratı -
nın fevkalade minnet nissiyatile 
karşılanacak mahiyette ve J'llik -
yasta oldu~unu ve o zamandanberi 
devam eden taziyet ve gerek yeni 
Reisicümhur intihabı dolayısil~ iz
har edilen tebrik tezahürlerınııı ay
ni şekil ve mahiyette bulunduğunu 
izhar etti. 

Parti grupu umumi heyeti bü • 
yük duygu ve tahassüsler içinde 
bu izahata karşı memnumyelini bır 
kaç batibin söz söylemesi suretiJe 
ifade etmiş ve ruznamede bıtşka 

bir madde olmadı~ından c~lscye 
nihayet verilmi§tir. 

Nevyorkta Almanya 
aleyhine bir nümayiş 

Atatürk için 
Macarlar siyah 

bayrak çekiyorlar 
Budapeşte 19 (A.A.)- Macar ajansı 

e Fransız halk cephesi 
nasıl parçalandı ? 

E 

Yuan: Selim Ragıp Emeç 

tebliğ ediyor: D 1J vaziyetlerde hAsı1 olJUJ d• 
Başvekil fmredi, Atatilrkün ce~a~ AiJiklikler, çok defa, milletle-

merasiminin yapılacağı 21 teşrlnisanı rin dahil! siyasetleri üzerinde de müe• 

pazartesi günün Ma~tanın ~~~ sir oluyor. Nitekim Münih konferansına 
m::ıtem günü telAkki edılerek butun takaddüm eden gergin günlerde :ıtransıı 
memlekett~ resı:nt. b inalara. si.yah bay: ii yaseti dahiliyesinde tesirini göster~il 
ri:tklar çekılmesını emretmıştır. Har ve halk cebbesi denilen sosyalist, radtkal 
biye Nazın ve Budapeşte bel~diye re- sosyalist ve komünistlerden mürekkeb 
isi de, asker:i binalar ve beledıye bin~- siyasi cebhenin parçalanmasını intaç et
ları için ayni karan alınışl~r ve beledı- miştir. Bunun sebebi, Fransız hükUıneti 
ye reisi halkı da ayrıca sıyah bayrak ile bu hükQmete müzahir bulunan bazı 
çekmeğe davet etmiştir. partiler arasında takib edilecek siyas~t. 

ten dolayı ihtilif çıkmı§ olması ve bu ih· 
tilafın, son maU ve iktısadi tedbirler mü
nasebetile had bir şekil almasıdır. Bay 
Daladyenin riyaset ettiği Fransız hük\\
metine müzahir bulunan partilerelen bl

Kont de Martel 
Suriyeden ayrıldı 
Berut 19 (A.A.) - Şimdiye kadar ri sosyalistlerdir ki Çekoslovakya• hadi

Fr:ınımnın Suriye ve Lübnan ili ko • seleri münasebetile Alınanya ile bllrbet.
m!serliğini yapmış olan Kont de Ma.r· rnek lAzım geldili kanaatini bealiyor -
tel, kat'i surette Fransaya dönmek ü- )ardı. Di~er kısım komünistlerdir ki on
zere bu sabah Beruttan aynlmıştır. lar da sosyalistler gibi Alınanya ıle harb 

Ha1efinin n-e vakit geleceği henüz yapılınası kanaatinde idiler. Fakat h.ıl-
malCım değildir. km ekseriyetinin harbe aleyhdar oldulu 

tezahür edince, sosyalistler derhal vazı -Mu··stemleke meselesi yetlerini de~iştirdiler. Buna mukahıl ko-
miinistler noktai nazariarında mar etti· 

Berlin 19 (A.A.) - Beriiner Boersen ler. Bu yüzden, kendilerine müzahir bu-
.Zeitung, diyor ki: hınan bir kısım sendikalar bile komıi-
Zannolundu~a göre, Fransa, Alman- nistlere aleyhdar bir vaziyet aldılar. Bu 

vanııı müstemlekeler hakkındaki metali - arada Münih itilafı münasebetile parlao 
batına yeni bir delil ile cevab vermek m<.>ntoda yapılan müzakereler Dalady~ 
istiyor. Fransızlar diyorlar ki: hükQmetinin tiddetli hücum.lara uitfa. 

Alman müstemlekeleri iade edilemez. masına sebeb oldu. Bu hücumlari yapan 
çünkü bu müstemlekeler çalınr.ıamış, lar. bilhassa komüni.stlerdi. O k.omünist
h<>lki bir harb esnasında fetbedilmi~ler • ler ki büklımetle beraber ayni siyası oeb
di.:-. Ve çünkü bunlara temelluk için hede mevki almıt bulunuyorlardL Bu 
Fransız kanı dökülmüştür. Binaenaleyh hal. radikallerin mukabil hücuına geç
Fransa Almanyanın kanun! noktai na - melerini intac etti. Komünistlerın radi· 
ıarına kuvvetli delille mukabele ediyor. kallere, Almanlara boyun eğmeleri itha· 
Hatırlardadır ki Almanya, müstemleke - mına karşı, radikaller de eski miıttefık· 
)rrin bir harb sebebi teşkil etmiyece~ini ]~rini, memleketin iktısadiyatını balta
beyan etmiştir. la.ınakla, millt istihsali dörtte bino indir-

mekle, tayyare sanayiini mahvetmek töh
Pariste kaçak muhaceret metıerinı savurmakla mukabeıe ettiler. 

teşkilatı meydana çıkanldı ~~~ay~~~~nkı::::ı~::~::ba~~~ğ~:· 
Paris 19 (A.A.) - Pariste mühim ~ir g5st~rd.i ve böylece komünistler, sosya

beynelmilel kaçak muhaceret teşkilatı listlerle beraber radikallerle vücude ge- · 
yakalanmıştır. TeşkilAtm isti~bar ve tirmi§ olduklan cebheden aynimak vıı
kayid büroları Lehistanda, Belçıkada ve ziyetinde kaldılar. Fransa, timdt, bir 
bazı orta Avrupa şehirlerindedir. Hepsi rnilll birlik hük1lmetine doğru gitmek
yabancı olmak üzere 18 kiJi tevkif edil- tcdir. Senelerce devam eden siyasi müca-

Mısır Kralının 
parlamentoda nutku 

Kahire 19 (A.A.) - Kral Faruk; bir 
nutuk ile pariimentonun yeni içtlma 
devresinin küşad resmini yapmıştır. Kral, 
M:sırın istiklalini muhafaza etmek için 
m~lli müdafaasını takviye etmesi lAzım 

olduğunu söylemiştir. 

Kral Karol Pariste 
Paris 19 (A.A.) - Kral Karol ve 

wliahd prens Mihail istasyonda B. Geor
ges Bennet ile cümhur başkanı narnma 
albay Mrceak ve bir çok phsiyetlf"r ta • 
ra!ından karşılanmıştır. Kral ve oğlu Bü
viik otele misafir olmu§lardır. Pazartesi 
ğiinüne kadar orada misafir olacaklardır. 
Misafirler garda toplanan binlerce halk 
tar~fından alkışlanm.ışlardır. 

Prens Pol 
Londraya gitti 

df'lelerin yapamadıAuıı, Çekoslova'ltyanın 
ı;arçalanması Fransaya temin etti Yani 
Fransa, Çekoslovakyamn tahsmda bir 
müttefik kaybetti. Fakat millt benliğinj 
hissetmeye başladı. 

Selim Ragıp Emeç 

Konya ve EIAztğ 
gençleri de and içtiler 
Konya 19 (A.A.) - Bugil.n saat 15 

te Cümhuriyet meydanında toplanan 
Konya gençleri Atatü~ anıtıma çe • 
lenkler koydular ve Ulu Şefin ölilmün
den dolayı duyduklan acıyı canıandı
rarak Onun ülküsünden ayrılrnıyacak· 
larına and içti!er. 

Belgrad 19 {A.A.) - Naib Pren!' Pol 
f!e Prenses Olga İngiltere kralınm diveti 
üzerine Londraya hareket etmi§lerdir. Bu 

Londra, 19 (Husus1) - Nevyorkta ziyaretin tamamen huırust mahiyeti haiz 
ki Alman konsolosanesinin biraz iler- olduttu bildirilmekte beraber Prens ile 
sinde bugün büyük bir nüınayiş ter- İngiliz sal!hiyettar mahleller arasırıda 

yahudi polis amirleri 
Alman konsoloshanesini 

muhafaza ettiler 

Elazığ 19 (A.A.) -Bugün Cümhu 
riyet meydanında Atatürk heykelinin 
önünde toplanan binlerce ElAzığlı ve 
ortaokullu genç, Atatürkün izinde ve 
Cümhuriyetin müdafaasmda can1a 
başla yürüme~e and içtiler ve Ona saY' 
gı ve sevgi dolu hitabelerde bulundu· 
lar. 

Turkivedeki iran 
kolonisinin teessuru 

d 1 · · iki memleket arasındaki dostane müna -tib e ı mıştır. · · d lah · -
(BaştaTafı 6 ncı ıayfada) 

essürü, acıyı ayni kuvvet, ayni derin· 
likle duymaktayız. İkinci vatanırnızın 
üzerine kanad geren ve dünyanın en 
büyük eviadını kahhar penceresine a
lan ölümün karşısında bulduğumuz en 

. . . sebetleri daha zıya e ıs ve tıcaret mu-
Siyah levhalar taşıyan nilmayışcıler, nasebetlerini inkişaf ettirmek maksadlle 

Almanyada Yahudilere karşı yapılan noktai nazar teatl Milecelf zannedilmek-
mezalimi pretesto etmişlerdir. tedir. 

Nü.mayişçiler, konsolosanenin önü -

ne kadar gitmek istemişlerse de, polis 

tarafından alman tedbirlerden dolayı 

muvaffak olarnamı.şlardır. 

Nevyork Valisi, La Guardiya, Yahu

ii polis Amirlerini Alman koruolosane

sini muhafazaya memur etmiştir. Bu 

amirler kendilerine tevdi edilen vazi -
feyi ciddiyetle baprmıflanhr. 

sıcak teselli Türkün Ebedi Şefinin kur
Ingiliz hava koyvetleri du;,ru ve ~bediyete perçinledl~ aziz 

Londra 19 (A.A.) - Londra matbuat Cümhuriyeti sarsılmayan bir metanet
klübünün ziyafetinde bir nutuk söyliyen le ayakta durması ve onu idare B"~d:'~ 
hr.va nazırı Kingsley Wood, 1939 aenesi büyüklerin de_ aynf .:n.:tan:tıe uyu • 
haziranında İngilterenin ukerl hava kuv- Kurucunun izmde yurumege and iç 
vetlerinin memleketin ururet hlstl ola- rnelerı<lir. . 
cak olan bütün müdafaasmı tE'minf' hazır Büyük Türk m11leti.. Baş~n .. Başı • 

- b" ki~iye ma.li.k olacatuu beyaıı et- mız sağ olsun.• İran kolom~i narnma 
yoz ın .. AbdülhUse in Ehrabl 

·ı· y IDl§ ır. 



• 

Hapishane etrafındaki 
binalar yıkılacak 

Istimlik için lazımgelen 44 bin lira tahsisat gönderilmiş 
olduğundan istimlik faaliyetine yakında başlanacak 

Sultanahmeddeki Umumt Hapisane ı eklenerek Ankaraya gönderilmiş ve 
binasının yıktırılarak, bunun yerinde Adiiye VekAletince tedkik edilmekte 
bir Adiiye Sarayı yapılması evvelce bulunmuştur. 
takarrür etmişti. Bu maksadla Valinin Vekaletçe yapılmakta olan bu tedki
rlyasetinde, mimariann da iştirak et • kat henüz ikmal edilmemiş olmakla 
tiği bir komisyon toplanmış ve .toplan- beraber hapisane binasının etrafında
tıda binanın tariht bakımd~n bı~ kıy • ki binaların yıkılınası karar altına a
mcti olup olmadığı da tedkık edılmiş - lır.mıştır. 
tir. . İstimlak için llzım gelen -44,000 lira 

Hapisane binasın.~n .. ve d~ha zıyade tah'sisat da Nafıa Müdürlüğüne gön
tbrahim Paşa köşkünun tanhl ~~~e- derilmt§ olduğundan, istimlak faaliye
ti haiz olduğu hakkmda ileri süru~n tine yakında başlanacaktır. 
fikirler üzerine meselenin bu bakım· . . 
dan Tarih Kurumunca da tedkik edi1- Diger taraftan h~ısane .oınasının 
mesi lü:zumlu görülmüştü. Hapisane yıkılıp yıkılmıyaca~ ve Adlıye Sara· 
binasının yıkılması ve Adliye Sarayı· yının yapılacağı yer hakkındaki karar 
nm yapılması etrafında yapılan tedki- d2 bugünlerde alAkadarıara tebli~ o-
knt ve serdedilen mütaleat bir rapora lunacaktır. 

Haydarpaşa açıklarındal 
bir sandal batt1 

Evvelki gün saat 12 de Hasır i5kelesi
ne kayıdlı 4219 numaralı sandalcı Hüse
yin, Haydarpaşaya götürmek üzere san
dalına bir ton sıkletinde karyola somya-
11 yüklemi§, Haydarpaşaya yaklaştığı sı-

rada etraftan geçen motörlerin husule 
ıeotirdi~i dalgalar yüzünden sandal bir-

denbire alabora olmU§ ve batmıttır. 

Civardan ye"Jen kay.ıklar HOseyini 
bo~ulmaktan kurtarmışlarsa da sandala 
yüklü eşya kurtarılamamıştır. Ka7& hak

kında tahkikata başlanmıştır 

MQteferrlk : 
Çorap mDtehassısı yakında geliyor 

İpekli kadın çoraplarının ıslahını te
min için Avrupadan getirilmesine ka-

rar verilen çorap mütehassısı önümüz
deki ay başlarında şehrimi7A gelecek 

ve !aaliyete başlayacaktır. 
<;arap standar nizamnamesine aykı

n olarak imal edilen çoraplar piyasada 
tamamen bitmiştir. Yılbaşından sonra 
bütün kadın çoraplan çok sa~lam bir 
tekilde imal olunacaktır. 

Toplantılar: 

EminiSnO Halkevinde toplantı 

Eminönü Halkevinden: Ulu Şefimiz 
ve eşsiz Atamızın hatırasını tebcil için 
21/11/938 pazartesi günü Evimizin Ca
falo~lundaki salonunda saat 11,-45 te 
yapılacıak toplantıya bütün yurddaşla
n davet ederiz. 

Gumrokler kanunu 
tadil edilecek 

Gümrük ve lnbisarlar Vekaletı, g{lm
rük kanununun tadili için uzun zaman
danberi yapmakta oldu~ tedkikleri bi
tırmiştir. 

Vekalet • ilk it olarak, muhtelif mem
lckctlerin gümrük kanunlarını getirtmiş 
v~ bunlan tercüme ettirmiştir. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekalt::ti güm
r:.ik kanununun tadili etrafında bir proje 
hPzırlamış ve bu proje üzerinde alAka
darların mütalealannı sormuştur. Yeni 
proje Meclisin bu içtima devresinde mü
zakere olunacaktır. 

Po ll• te 1 

Bir talebe dDşDp çakı lle yaralandı 

Haydarpaşada Hayvan Sağlık Oku
lu talebesinden Salahaddin, mektebin 
bahçesinde koşarken düşmüş, elinde 
bulunan çakı kasığına batarak yara • 
la nmıştır. 

Yaralı tedavi altına alınmış, tahki -
kata başlanmıştır. 

Pamuk tohumları deCittirilecek 
Ziraat Vekaleti memleket içinde ekil -

rr.ekte olan kapalı koza, yerli pamuk to
humu ile evvelki ve geçen seneler d~~ı -
tılmış olan bütün pamuk tohumlarının ö
nümüzdeki sene tamamen de~iştirilmesi
ni kararlaştırmış ve keyfiyeti alakarlar -
lRra tebli~ etmiştir. Bunların yeriM pa
muk müstahsillerine Nazilli pamuk ıslah 
istasyonunda elde edilmiş olan temiz A
kaln pamuk tohumları verilecektir. 

Vilayet ziraat müdürlü~, lazım olan 
pnmuk tohumu mikdarını tesbit etmek -
tedir. 

Büyük sulama işlerine 
faaliyetle devam ediliyor 

Bütün inşaat ve tesisat dört senede ikmal edilerek 
942 de bir çok ovalarımız fenni surette sulanacak 

Büyük sulama programına göre Nafia sahil kanalı ve Kaynar - Tahtaköprü ka
Vekaleti tarafından bu yıl içınde Ege nnlı inşaatları hayli ilerlemiştir. 
bölgesinde yapılmakta olan su tesisleri Projeleri tasdik olunan Silıfke kıuıal 
hakkında bundan evvel malumat ver - ve regülatörile Pınarbaşı - Altıkesek -
ınittik. Karagözler kanallarının inşaatına da baş-

lhalelerj yapılan, Seyhan nehrinin saA lanmıştır. Tokadın Gömenek regı'\l!törü 
VII? sol sahil sulama kanallarının jnşaatı- ve saJ sahil sulama kanalının ıhalesi ya
na devam olunmaktadır. pılmıştır. Çarşamba ovası ıslah ameliye-

Susıtırlık ova5ını feyezandan kurtar- ~!ne faaliyetle devam olunmaktadır. 
mak, sulamıya salih bir hale getinnek Bunlardan başka M. Kemalpaşa dere -
gayesile başlanan çalı~alar da hRyll sinden Karacabey ovasının sulanması, 

flcrlemi.ştir. Burada Uluahat çayının lkı Koçarlı ovası sulanması, Aydın bataklı~ı 
sahiline sed yapılarak teyezanların önüne kurut tlması, Malatyanın Derme - Surgü 
geçilmekte ve avaya sulama tesisatı ya - ksnal regülAtörü, Fıratm sol tahilinin 
pılmaktadır. kurutulması, Sultansuyu kanal ve regü-
Iğdınn Serverabad mehaz, tünel ve l~törU, Meriç Bosnaköy feyezanlarından 

kıınal inşaatile Seyhanın regülltör pro .:. korunma işlerine aid inşaat ihale edumiş 

Dün de şehirde 
tek bir suç 
işlenınedi 

Birkaç gündenberi olduğu gibi Ebe
dt Şefimfzin çok hazin cenaze merasi· 

mi.nin icra edildi~ dün dahi akşama 

kadar mcşhud suçlar mahkemesinde 

hiçbir muhakeme cereyan etmemiştir. 
Bu hal, bütün şehrin görülmemiş 

bir matem havası içinde bulunduğuna 

en büyük ~arettir. 

Şehir ve kasabalarin 
imar planlari süratle 

yapilacak 
Bazı şehir ve kasabalarımızda goru

len büyüme istidadı ve nafıa hareket
leri dalayısile vaziyetlerinde hasıl o • 
lan değişiklikler üzerine haritalannda 
tashihat ve tadiU\t yapılmasına lüzum 

görülmüştür. Memleketimizde ~imdi -

ye kadar eı ~ehrin ve kasabanın ha -
lihazır han~an yapılmış'irr. Bugüne 
kadar 50 aded şehir ve kasabamızın i· 
mar plfınlan hazırlanmış ve bunlar 

Na Cıa Vekaletince tasdik edilm iştir. 
Na!ıa Vek~leti şehir ve kasabalarm ge
rek halihazır, gerek~ imar planlarının 
tanzimi işinin daha süratle yapılma -

sını kararlaştırmiŞ ve bu hususta Be
lediyelere icab eden emirleri vermiş • 

tir. .............................................................. 

' Bayram çarşan1ba 
günü 

1oıtımbal Müftilillnden: İklnclte~rlnln 
ytrml üçüne tesadüf eden çarşamba IÜ
nü Bayram oldu~u Uw olunur. 

BAYRAM NAMAZI 

Vasattaaat 
Ezani •aa' 

1. D. , 
1 

Sadaki f1tlr 
En iyi İyi Son 

Buğdaydan ıs 14 12 
AJpadan 24 20 19 
Üzümden 84 67 54 
Jlunnadan 00 133 "' 00 

Yurdumuzun hava müdataası esbabını 
temin hususunda pek meşkfır mesalsl 
ııörülnıekte olan ve aldı~ı teberruatı Kı
zılay ve çocukları Eslrgeme Kurumu gl
bl hayırlı teşekküllerle payl&,fan Türk 
Jiava Kurumuna her veçhUe yardımda 
bulunmalt mühlm bir Tazifemlzdlr. Bl
r.aenaleyh bu babda Dlyanet İşlerl Re
lallll taratından nrllmlş olan fetva 
muclblnce sadaka! tıtır ve zekAt Ue mil
teller olanlarm - havadan gelecek teh
Ukelere karşı yurdumuzu, muıetlmlzl 
korumak utrunda pek feylzll ve devamlı 
blr aurette çalıaan - mezklir Türk Hava 
Kurumuna yardımda Te bu "fe.5Ue lle de 
memlcketlmlze hizmette buhınulma.sı 
uızumu aade.kal fıtnn nev'l n mlkta. 

-
İnhisarlaı· U. Müdürlüğünden : -

I - İdarerolzin Yavşan tuzlasına getirHecek tatlı suyun tuzlaya isale3ı i~ 
tartnamesi mucibince satın alınacalı ve 19/X/938 tarihinde ihale edileeefi i1AJf 
edilen ve eksiltıneden kaldırılan 25.000 metre m~aat tutünde 60 M/M kutruıııl' 
font ve listesinde müfredatı yazılı husus! aksamma aid şartnarnede taeillit ~ 
pıldı~dan yeniden kapalı zarl usullle ek..qfltmeye konmuştur. 

ll - Muhammen bedeli aif Haydarpaıa 25000 lira ve muvakkat teminatı ı,t 
liradır. 

III - Eksiitme 4/1/939 tarihine rutlıyan Çarşamba günü saat 15 de Ka'bataf' 
ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Muaddel prtnameler parasız olarak hergün İnhlsarlar Umum MildiiftO' 
tü Levazım ve Mübayaat Şubesite Ankara ve İzmir Başmüdürlü!finden ahıı" 
bilir. 

V - Eksiltıneye iştirak etmek istiyen firınalann fiatsız teklif ve katale1tlııt' 
nı ihale gününden '1 gün evveline kacıar İnhisarlar Umum Müdürlüğü ıuz f,d 

ruhesine vermeleri ve teklifierinin kabulünü mutazammın vesika almaları ıt' 
ıımdır. Bu vesik.ayı haiz olmıyanlar mü:ıakasaya iştirak edemezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile 6 nci maddede yazılı tu' 
!tn §Ubesinden almacak eksiltıneye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme patpf 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarJrıııl 
eksiitme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen alım komisyonll ~., 
kunlı~ına makbuz mukabilinde verilmesf lAzımdır. (8499) 

I/Jtl1lltiN 

I - İdaremizin nakliyat şubesi ıçin ,artnamesf mucibince y~ptırılacalt •~ 
güverteli armalı ve tam techizatlı bir aded çektirme (tekne) 19/XI/938 tarfbitJ" 

de ihale edilcmedi~inden yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 
n - Muhammen bedeli 4500 lıra ve muvakkat teminatı 337.50 liradır. 

III - Eksiitme 5/XII/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de l{abl' 
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindek\ Alım Komisy~munda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergiin sözü geçen şubeden alınabillt· 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenuıe pat~' 

larlle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri il~n olunur. (8535) 
,.,.,., 

Cinsi Mlkdarı Tartma Muhammen bedeli %7.5 t~ Eksflt 
kabiliyetı Beberi Tu tn n mina b Jll81l~ 

Ll. Kr, S. Lf Kr. Li. K. 3 
Snı.ıorge BOOO A. -.11.375 341.25 25.60 H 
Bask Ol 3 A. 1000 Kg. 248.-. - 744.- 65.80 ı.,. so 
Etil eter 1500 Kg. -.90.- 1350,- 101.25 16 
Içki baııdrol kA· -.40.- 2800.- 210.- ır;. sO 
~'ldı 70X100 eb'aciındtt 

I - NUmunesine uygun olmak 1artiyle 3000 aded süpürge, 1artnamelerl 111~ 
cibince 1000 kilo tartma itabiliyctinde 3 aded yerli mamulAtı baskiii ile sıtl 
itlerde kullanılmak üzere 1500 k:lo Etil eter ve taahhüdünü ifa etmiyen ınnte,JJ" 
hid hesabına nümunesi evsafında 70 X 100 eb'adında 7000 kilo içki bandrol ~ 
lıdı ayrı ayrı açık eksiitme U9uliyle satın alınacaktır 

• - • ..tltı 
II - Muhammen bedellerıyle muvakkat teminatları bizalarında gösterilJJlli~t, 
III - Eksiitme 29/XI/938 tarihine rastl:yan Salı günü bizalımnda yazılı ts' 

lerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonıında y•fl' 
hacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden almabilee'~ 
fibi süpürge ve içki bandrol killdı nümunesi de görülebilir. 

V - lsteklilerin ebiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenınt 9'; 
ralariyle birlikte yukarıda adl geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. c~ 

Nöbetci eczaneler 
Bu ıece nöbetçi olan ecu.ııeler pııı

lardır~ 

İstanbal cihetindek.Der: 
Aksarayda: (Zlya Nuri), Alemdarda: 

(Esadl, Beyazıdda: (Belkls), Bama.tya -
da: (Rıdvan), Emlnönünde: (B&flr Ke
mal), Eyübde: (Arif Beşir), Fenerde: 
(Hüsameddin), Şehremlnlnde: (Nazım), 

Şehzıadebafmda: <l Hakkı), Karaıüm
rükte: <Suad), Küçütpazarda.: (Wk.ınet 

Cem.m, Bakırköyünde: <İstepan). 
Beyotlu clhetindeklJer: 
İstiklll eaddeainde: (Kansuk), Dal -

rede: <Güneş), Topçularda: (8por1d1ıl), 

Takslmcle: (Nizameddln>, Tarlaba.oında: 
fNihad >, Ş1.fllde: (Halk), Beflktqta: 
(Nall Balld) . 

Boıaztçl, Kadıköy ft Ada.lanlakller: 
Üsküdarda: (Ahınedlye>. Banyerde: 

CNur1>. Kadıköyünde: <Bıhha.t. Rıfa.t), 

Büyükadada: <Halk), Heybellde: (Halk), 

ILAN r-' 
Osmanlı Bankasından: Şeker baY ~ 

nıünasebetile Osmanlı Bankasının G ıl 
ta, Beyoğlu ve Yenicami Şubeleri ,o'D f 
rin 23, 24, 25 ve 26 ıncı günlerı ~ 
olacaktr. ,A 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şuı,e.J 

Merkezi: Berlin 

Türkiye tubeleri: 

Galata - İstanbul - !zmir 
Deposu: İst. Tütün GümriiJil 

rUe beraber Uln olunur. 

~.~ "ae .,1 

ULU ŞEFİMİZ 

ATATÜRK'ün 
HAYAT ~· 

lCRAA TIND.4f{ 
PARÇALAfi 

EBEDT VE MUKADDES HATIRASINI TEBCIL IÇIN ALIM ARŞIVLERIMIZDE MEVCUD 
SESLI VE SÖZLO VE BUGON MILYONLAR DEGERINDE OLAN B0T0N FILIMLERI
MIZI TOPLUYARAK KlYMETLI siR ESER HAZlRLANMlŞTlR. 

AYRlCA 
ISTANBULDA, · DOLMABAHÇE SARAYlNDA 

DOLMABAHÇE SARAYlNDAN • SARAYBURNUNA 
~ZMinEN ANKARAYA kadar ve ANKARADA Yapılacak Bütün Törenierin tarrı•"''~ 

TOrkiyenın en mablr 6 Film Operatörtı tarafından Filme alınmaktadır ve bilhassa bu merasim Cilmini çel<rll ~ 
relen Anupanın meşhur Foka ve Paramount operatörlerinin yardımı lle 8000 metre uzunlu~unda yapılti 

olan bu muazzam ve tariht Filmler PEK YAKINDA 

Beyoğlunda 1 P E k - S A R A V • M E L E K Sinemalarında IZMIR~t: 
EL HA MR A ve V E N 1, BORSADA TA V V A.R E ve TürkiyeıııJJ 

Bütün Büyük Sinemalarında Birden Gösterilecektir. jeslnln tatbikine devam olunmaktadır. ve derhal faaliyete başlanmıştır. 
Yenişehir - Kazank - Viran1ehir - Yah • Bütün bu inşaat dört senede iltm!ll edi
yabey kanalları ikmal edilmiftır. İç~l vi- lecek ve 942 de memleketin bir çok ovala-
llyetinde Berdan reifila~ Al ve aol rı fennt sulama ı.ialerile sulanacaktır. ,._••••••••••••••••••••••••~ FlTAŞ - BEYOGLU 



Çankırıda kültür hareketi 
Kasabalarda ve köylerde birçok rnektabler yapıldı 

muallim adedi 96 dan 138 e yükseldi 

Bütün memleket Eb edi Şefiri ölümüne ağliyor! 

Illi 

İzmir (Husu • 
si) - İzmir gençli 4 

ği Cümhuriyet mey 
danında, Büyük Şe1 
~ ordulanna Ak 4 

denizi hedef göster
diği heylrel önünde 
büyük bir miting 
yap~ ve and iç .. 
m~. On binlerce 
gencin matemli gö .. 
nüllerile, göz yaş .. 
lanru akıtarak i-şti 4 

rak ettikleri bu mi .. 
ting ulvi bir hüziln 
levhası manzarası " 
ıı taşıyordu. 

Yedi yaşındaki 

çocuklardan yetmi .. 
şindeki ihtiyarlara 
kadar herkes büyük 
kederi içine mdire 
sindire konuşuyor 

ve konuşanlan din· 
Çatıkın Güne~ ilkmektebi liyordu. 

Çankın (Husus!) - 800 yıll1k salta - iyat sahası 73.000 hektara bali~ olniuş - Gen9 hatiblerin 
llat hepsi de Türk se .. 
·b Çankırıda kültür lflerine en çok 14 tur. malan üzerinde gu• 
bı Ura ayırabilirken bu günkü gc>nç Vilayette hububat ziraatınden başka rup eden parlak go.... 

,COınhuriyet 130.000 Ura harcamaktadır. yeni olarak aspir denilen yağ nebatı ge- ne~Jn Türk Cürnhu .. 
''-- Cüınııunyete girerken tehrimizde o - t irtilmiş ve köylere tamim edilmiştir. As- riyetini ve yeni Tür 
.-.u) sayısı ve okuyanlar adedi bugünkü • pirin bugünkü zeriyat sahası 19.000 hek- kiyeyl yaratmak i .. 
Aürı ancak yüzde onu idi Bugün ise dör- t:ırdır. Aspirin ziraati kolay v~ muşkül - çin sarfettiği yük • 
~ ll'lerkezde, iki.!l kazalarda, beşi nahi _ pesend olmadı~ı için köyler tarafından e- ıek mesaiden ha .. 
~~lerde olmak üzere on tam teşki!atJı ve kilmekte ve yağı istihlak edilmektedir. yırla ba..hsetm~. 
~erleri köyde olmak üzere (66) tane Bundan başka Soya - Çin fasulyesi de - cO-. nu toplu hatlar 

okuı vardır. nilen ya~ nebatı tohumundan da gctirti - halinde anıatmağa •. , , 'tukanda Izmirde, Apğıda Bc:Umecle :AtatirJc Icin rcıpılaft topi4Mlan14" mtıbcılcıf' 
d CUmhuriyetin illnmdan bugüne ka _ lerek tecrübe tarlasında tedkik ve tek - çalışmıştır. 

4 ar dö.:-dü fehir ve kaza merkez:erinde S:r edilmiş ve bu seneden itibaren mil • Törende hemen !ierkes ağlıyordu. 
'ierlerı köy ve nahiyelerde olmak üze - r:ıklılara meccanen verilmiştir. Atatürk heykeline tiyah kordelilara 
~ (42) yeni okul yaptırılmıştıl'. Bu bi • Ötedenberi arız oldu~ meyva ağaç - sarılmış buketler bıra.k:ıldıktan aonra 
) llara hususl muhasebe (398.598) lira larını kurutmakta olan tırtıl, elma içi İzmir gençli~ hep bir ağızdan fU andı 
k lrdun yapmıJ, köylerde bu mikdara ya- kı:rdu ile mücadele edilmiş ve sğaçlar içrnişlerdir: 
'ltlll! bedent ve nakdt yardımda bulun - bu başereler zaranndan kurtarılmıştır. cBiz Türk gençliği, Atamızın bırak-

Uftur. Her sene seksen ila yüz bin aı;aç ilaç- tığı mirasa, onun Gümhuriyetine, o • 
~ Cünıburiyetin ilk yıllarında Çank1rı lanmaktadır. Bu arada mezı·uata zarar nun inkılabına, onun kuvvetli ve kud
bu havalisinde ö~retmen sayısı (96) iken yapan yaban domuzlarına .karşı 7.:raat ret!i rejimine daima sadık, toprağına 
bt ınn (138) e çıkmışhr. Hallun ve tale - rl3iresince köylere silah ve cebhane ve - kanımızı, istikl~line cimımın ve birli
ll Ilin, okuma ihtiyaçlarını düşünen Cüm :-Herek mücadele yapılmış .ve nt:ticede ğine, şerefi.rniz, gençliğimiz, namusu -
.:liYet nıaarifi biri şehir di~e: ikisi ka- domuz tahribatı önlenmiştir. Ziraat fen muz ve TürklüğümUz narnma yüce A
ta~erkezlerinde olmak üzere üç tane ki- memurları tarafından köylere cık sık gi- birlenin önünde söz verip and içiyo -
l.rd:ray açmış ve bunlara kısa zaman • dilerek köylüler zirai konferanslada ir - rm:.• 
tab (8107) kltab kazandırmıştır. Bu ki- şad edilmektedir. İzmir erkek Hsesinde de hazin bir 
'<27 saraylardan her yıl vasati ollrak 938 senesinde Külburnu mevkiinde 80 tören yapılmı' ve altı hatib heyecanlı 
ltrdOOO) vatandal faydalan.maktadı.r. Bun h<.'ktar saha meyva fidanlığı için mali - hitabeler irad etmişlerdir. 
~lla an başka bir çok köylerde okuma o • yeden devir alınarak tesisata başlanmış, Anasına ve babasma isyan eden on 
lt rı açılmıl ve bir çok gazeteler abo - beş hektarlık sah'ilda muhtelif yaba:U iki yaşında Silha adında bir ilk okul ta
ı-rı ettirilerek köylünün okuma ihtiyaç - meyva çekirdeği ekilerek 30.000-40.000 lebesi bu sabah habersizce ve trenle An 

karşılanmı§tır. f;dan elde edilmiştir. Bu seneden itiba • karaya hareket etmi~. Süha, şimdiye 
~ ren fidanlar iyi cinslerle aşıanarak köy. kadar Atatürkü görmediği için onun 

~ da zirai hareketler Jülere meccanen tevzi edilecek ve vU~ _ nAşını zi~raret etmek emelindedir. Sü-
tab~rıkın vilAyeti 8850 kilometre mu- yet ınıntakasmda meyvacılıfm inkişafı _ hanın babası da yann sabah Ankara -
"iii aı .s~asında bqlı başına bir çiftçi r.::ı çalışılacaktır. Bundan başka her sene ya gidecek ve çocu~nun haklı arzusu
Ilir Yetı.dı~. Hububat, pamuk, pirin~. as- vilayet büdcesine konulmakta olan tah- nu yerine getirecektir. 
lah~etıştırmektedir. Çankırıda zeriy::ıt sis:ıtla faydalı nebatlar tohumları get!r _ Edirnede lise. orta ve san'at okullan 
•aııa h 

15 
Yll evvel 42.000 hektar iken bu tilerek bozulmu~ olan nebatlar ıslah e • talebeleri ve bütün münevverler, bin-
~ sene ıenftlemif ve bugün zer - dilmektedir. le~ halk Atatürk heykeli önünde bü

yük bir tezahüratta bulunmuşlardır. 
Bunada 

Bursa (Hususi) - Evvelki gün saat 
Zonguldak havzasının bir aylık kömür istihsalatı 

Ji.."l.~ (H-.t)' - Bilin~ -
t
. ..yında .,. __ 
ıhsaıat 

11 
&Nngu:ı.tak havıuının ı. -

içinde ~ 9·1 ll tondur. ~ bu ay 
dahileki körnUr satlfa ı., US,H9 tonu 
U~:ere ,v;

2 
37•073 tonu da harlee olmak 
.622 'ondur 

L Bundan b ka • 
"ası · . a, Ta.rt aDtruit fabri -
kok ıstihsalltından 9&07 ton yanm 

Ve 852 
lir. ton Briket imıv edilınl.J -

liavzaııuı B' . 
ırtncitepiıı .onu itiba -

Malkaranin kurtuluşu hazin 
bir şekilde yapildl 

Malkara (Husus!) - Malkaranın 
kurtuluş bayramının 18 inci yıldönü -
mü mtinasebetile şehrin her tarafı ya
nya indirilmiş bayraklarla süslenmiş, 
uker v~ talebelerlu yaptığı resmi ge -
çidi müteakib bir mekteb yavrusunun, 
mUteakiben kaymakam Kerim Özda -
yın1n sliylevi ile merasim hazin bir şe
kilde nihayet bulmuştur. 

Bursada örnek köyler 
Bursa (Husust) - V al'bniz Şefilk 

Soyer, kaza kaymakamlanndan ve bü
tün nahiye müdürlerinden nuntakalan 

rile yani on aylık umumt istihsallt t- dahilinde bire'r örnek köyü yapılarak 
se 1.<406.70<4 tondur. Bu mi.kdara an - adlannın bildirilmesini istemiştir. 
trasit fabrikasının gene on aylık istih- Merkez nahiyesinde örnek köy ola
salatı olan 7 ı .795 ton yarun kok ve rak BilAdiyunlll köyü üzerinde çalışıl-
3<4,927 ton Briketi ilave eylemek lA- maktodır. Bu nümune köyler idare A
zımdır. mirlerinin muvaffakiyetleri derecesi-

İstatistiklerden alınan on aylık ne - ni gösterecektir. 
ticeye göre havzanın 1938 prodüksiyo- Köy kalkınması davasında en önde 
nu 19 3 7 den fazla olacaktır. giden vilayetimiz için örnek köy tesisi 

Resım kömür stoklarından tahmil!t köyle.ri.m.izds yeni bir hamle vesillesi 
yapan bir katan gösteriyor. olacak~ 

da, en kilçük yaştan, en büyüklertn• 
kadar mektebliler hazırlanan kürsUyl 
çıkarak elemil iztırablanru döktüler. 
Gözyaılaı- icinde hep bir ağızdan and 
~til er: 

cBiz TOrk gençli~ Atasının b! ak • 
tığı eşsiz mirasa, onun Cümhurlyetine, 
onun inkıliblanna, onun kudretli VI 
kuvvetli rejimine daima sadık kalma .. 
ya, vatanm toprağına kanımızı, istikll
line canımızı vermeğe; şerefimiz, g~ 
liğimiz, namusumuz ve Türklüğümiil 
namına yüce Abidesinin önünde söz v& 
rip and içiyoruz.• 
-----·····-·-···-···---·-···················· .... ·· 

Ceyhan çeltik 
fabrikalan işliyor 

Bu fabrikalar mıntakanın 
Burıada Aıcıtürie heykcl'i 

bütün çeltiklerini ayıklıyor 
15 de Atatürk anıtının etrafında top • 

!anan binlerce mekteblt ve bunlara n
tihak eden halk, Atatürklin ölümün • 
den mütevellid acılannı izhar etmi~ • 
ler dir. 

Ev~lA, derin bir nygı ve hüzünle 
istikW ma.rşı okundu. Bunu müteakJb, 
üç dakika sült1lt edildi. Bundan sonra 

Emniyet işleri umum mUdUr 
muavini Edirneden ayr1ld1 

Edirne (Husus!) - Terftan Emni
yet işleri umum müdür muavinliğine 
tayin edildiğini bildirdiğim Trakya U
mumf müfettfşliği emniyet müşavJr 
Hrıliisi Devrimer bu sabah trenle fs -
tanbula hareket etmt., ve başmüşavirl 
Sabri Öney, Edirne Valisi Niyazi Mer
gen, hudud komutanımız U. müfettişlik 
müşavir ve muavJnler, vilAyet müdür
leri ve müfettişlik memurlan ve daha 
birçok zevat tarafından istasyonda u
ğurlanmıştır. -------

Bigadiçde otobus rekabeti 

Ceyhan (Husust) - Epeydir fa~lıye • 
tini tatil eden Ceyhan çeltik: fabrika • 
ları yeni yıl çeltik mahsulünü çeknıek " 
p!rinç haline ifral etmek üzere tekral 
faaliyete geçmiş bulunmaktadırlar. 
Şehrimizde üç tane çeltik fabrikaSI 

mevcuddur. Bu fabrikalar Kadirli ve ha
valisinde yetiten çlltlklerle Maraş vtıa. 
yeti dahilinde yetlftirilen bütün çel~ 
leri ayıklar. 

Kadirll mıntakumda yetiştirilen çel• 
tikler dört tekerlekli arabalarla ve diiH 
Mara§ ınıntakasındaki çeltikler de yoluıl, 

hayli uzak bulunması hasebfle develerl• 
Ceyhana nakledilir. 
Maraştan Ceyhana çeltik nakUne daha 

henüz başlanmamlJ tse de KadiTlidea. 
hergün gündüzleri ve geceleTi yüzlerce 
araba ile çeltik getirilerek fabrika aıJlııl 

b.ırlarına depo edilmektedir. 
Bilhassa sab:ıhlan geç vakte kadar 

fabrikaların bulundulu caddeler bu çel
tik arabalan ile dolup boşalmaktadır. 

Böyle hem mmtakamızda çeltik yetiştt.. 
li ve gene kasabamız fabrikalan tarafın-

Bigadiç (Hususf) - Bigadiç ile Ba- dan kabulu ayıklanarak pirinç haliDe 
lıkesir arasında bir birlik kurarak ça- getirildilf halde pirinç fiatları her ne
Jışmakta olan dört otobilsUn sahibieri dense pek yüksektir. Hele son gfinlE>rde 
arasında bir geçimsizlik çılonı§ ve bu Ceyhanda pirinç fiatları birdenbıre Y'lk· 
yüzden birlik bozulrnuştur. Bugüne ka- selmiştir. Pirincin..kilosu en az 22, en çok 
dar 40 kuruııa Balıkestre gidilirken bir 2? kuruş arasında satılmaktadır. Binaen. 
aydanberi devam eden rekabet yilzUn-
den ı s kurusa mü~erl taşımaktadır. a!eyh Ceyhan halkı böyle muhftimizde 
Bu her nekadar otobüs sahibierini za· yetişen ve günlük zaruri ihtiyaçlarından 
rara sokuyorsa da halkı memnun et - bulunan pirincil'l ~a ucuza satılınasım 
mektedir. dilemektedir. 
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MECLiSTE 
Bu btr kitab ... 
Benim kitabım. .• 
Kabının üstündeki yazı: \ 
Gazi M. Kemal! 
Ka lıı açı yorum: 
Nutuk. 

cMecltsbı küşad.uıa pek çok !Jtieal 
ediyordum. Nihayet, ıelebilmiJ meb -
uslarla ikti.fa ederek meclisin Nisan 
2 3 üncü Cuma günü açılmasına karar 
verdik. 

O, bu nutku 15 • 20 Teşrlnıevvel 
92 7 de Büyük Millet Meclisi kürsü • 
sünden millete "söylemişti. 

Büyük Millet Meclisi toplanıyor: 
cHey'eti temsiliye namına Mustafa 

Kemab imzalı tebliğin birinci mad • 
d esi: 

Sayfayı çeviriyorum: 
Onun o yılda yapılinl!j bir resmi.. 
Onun mu bu resim? 

c 1 - Bimennehllkerim Nisan m 

Onun resm; fakat o değil. Onun yü
zündelti asil mana, hele gözlerindeki; 
o, h iç bir kimc:enin gözlerinde olmı • 
yan kudret ışığı yok ki bu resimde .. 

2 3 üncü Cuma günü, Cuma namazını 
mfiteakib Ankarada Büyük Millet Mec 
lisi küşad edilecektir.• 

Bu tebliği 24 Nisanda gene chey • 
eti temsiliye narnma Mustafa Kemal• 
imzalı bir tebliğ takib ediyor. 

Karşı sayfa: 
Nutuk başlıyor. 
Okuyorum: 
Samsun: Arzum, Sivas ..• Miill mü • 

cadele ... 

cBimennihilkerim N isanın 2 3 üncü 
Cuma günü Büyük Millet Meclisi kü
şad edilerek vazifeye mübaşeret eyle • 
diğinden, yevmi mezktirdan itibaren 
bi!funum makamatı mülkiye ve aske -
riyenin ve umum milletin mercii mez· 
ktlr mecli.t olacatı tamimen arzolu -

Sayfaları çeviriyorum: 
Onun büyiik kurtulu' savaşındaki 

'büyük önderliğinin bir tarihi: Bu tarih 
benim tarihim, bizim tarihimlz, yur • 
dun tarihi... 

nur.• 
Türkiye Büyük Millet Meclisini 23 

Nisım 920 de kurmuş olan Büyük Ata
türk şimdi o meclisin içindedir. Meclis 
kendi ruhunu verenin aziz n8.şını kuca· 

Nutuk sayfa· 308 
Sayfa kenannda, sayfadaki yazı • 

nın özü: 
Büyük Millet Meclbi toplanıyor: 
O söylüyor: 

ğında taşıyor. 
İsmet Hultlsi 

1 Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
" Con Bul , nedir? '' Şoför , ne demektir ? 1 

Şoför kelimesi nereden çı~tır, bi· Con Bul, İngilizlerin alameti farika-
llr misiniz? Anlatalım: Dünyanın ilk sıdır. Dünya milletlerinin dilinde İn -
şoförleri haydudlardı. 1 1 nci ve 18 in- gıilizle:den bah!edillrken bazan cCon 
ci asırlarda Fransız haydudlan kur • Bub kelimesi de kullanılır. Bu keli • 
banlarmın ayaklarını yakarak kendile- me uydurma olarak ortaya çıkmamış
rine işkence yaptıklanndan dolayı on- tır. İngilterede gayet inadcı, şişman, 
lara cısıtıcıııı mfm~sı~a . gelen Şoför - so~kkanlı bb: adama bu isim veril • 
Chaufeur adı venlmıştır. mi~, bu suretle de İngilizler düny~ 

* milletleri dillerinde bu isimle de yad 

MarkopoiO}'U kendi memleketi 
halki tammam1şlardJ 

Çinin ilk kaşifi sayılan Markopolo, 

edilir ohnuşlaroır. 
Bu arada Fransızlar Jak Bonom, A

merikalılar da Anki Sam lakabını alır-
lar. 

Jı.enüz 8 yaşında iken bu keşif seyaha- :::::::~=-=-====ı=:z:ııı=:=---====== 
tine çıkmış bulunuyordu. AmcasiJe 
birlikte Çine gitti, senelerce orada kal
dı, o kıt'anın hükümdan olan Kubi· 
lly Hanın maiyetine girdi. Çalıfb., u~
raştı, birçok maceralar geçirdi ve niha
yet zengin olarak mem.leketi olan 

bir halkı ve akrabalan kendisini tanı
madılar. Markopolo ile amcasının 

çoktan ölmü.j bulunduklannı zannedi
yorlardı. Markopola günlerce uğraştı. 
Hslka birçok hatıralar anlattı. Ezbere 
birçok yerler sayıp döktü ve nihayet 

Yenedığe döndü. 
Dönüşü de gidişi gibi prib oldu. Şe-

kendilerinin cMarkopololarııı olduğuna 
inandırdı. 

---··---·············-·---,--- , ___ -----------·······---········ 

Erkeğin ufak 
Kusurları 

Bir kadın okuyucumdan aldığım 
mektubu aynen kopye ediyorum: 

Sayın Teyze, 
- Gönül işleri sütununda çıkan 

yazılarınııı takib ederim. Okuyu • 
cularınıza verdiğiniz bir çok nasi -
hatlerden kendi hesabıma pay çıka· 
rır, islifade ederim. Bu kadın oku • 
yucuhtrınıza ekseriyetle, bir ev ka • 
dınınm kocasına karşı nasıl hareket 
e1m~si lazım geldiğini anlatırken: 
«Kadın kocasını daima güler yüzle 
karşıiaınalıdır. Evinin içinde temia 
giyinmeğ.: gayret etmelidir. Kocası· 
nın hoşuna gitmiyecek şeyleri yap
maktan çekinmelidir.• tarzında ö • 
iüdl~"r veriyorsunuz. 

Bunlar çok güzel; fakat şunu so
ranuı: Evli bir erkek de, evli bir ka
ilında!'l farklı mıdır? Kansının ho -
funa gitmiy€:n şeyleri yapmaması 

lAzım gelm€:z mi? Bu hususta şim -
diye bıdar hi~ bir şey yazmadınız. 

Mesela; ben kocama bağlı bir ka
dınım; kocam fena bir insan değil 
amma, ufak tefek bazı kusurlan var. 
MeseJ.:i eve: geldiği zaman, benimle 
az konuşur. Akabinde gazetesini çı· 
kanp okumağa başlar. Yemeklerde 
de benim arzum hilllma .iki kadeh 

rakı içcr. Buna ne dersiniz? 

* Sayın okuyucum, 
Kııbah:ıt senin dersem bana da • 

rılmazsın değil mi? Gerçi kocanın 
kusurlan pek büyük sayılmaz amma 
kocanızı bunlardan da vazgeçirebi -
lirsin. Onun için gazete okumak bir 
ihtiyacdır. Onu bu ihtiyaçtan mene
demezsin. Esasen senin de hoşuna 
gitmiyen cih~t de onun gazeteyle 
meşgı•J olması, değil, seninle biraz 
rneşgı.:l olduktan sonra gazetesini e
line almasıdır. Seninle çok meşgul 
olması için ona karşı daha müşfik, 
daha bağlı hareket etmen, açıkçası 
daha hoş karşılayıp hoş görünmen 
icab ediyoı demektir. 

Yemeklerde iki kadeh rakı içme
fıine gelinct.: bak sana bir yol öğrete
yim: Kocana, kendi elinle güzel me
zeler hazırla, en iyi cins rakıdan al 
ve de ki: 

- Ben sana böyle içki verece -
ğim, amma bir şartla: Bunu her ak
~am içme. bir akşam fasıla ile iç. 

Tahmin ederim ki kocan bu iyi 
hazırlanmış içki sofrasını her ak -
şamki iki kadehe tercih edecektir. 

B1r zaman böyle gider. Bir ak • 
şamlık fasılayı iki akşama çıkanr -
sın ve böylece kocanı, tamamtleye 
luzum yok, sık içmekten vaz_geçire -
bilirain. TEYZE 

SON POSTA 

~ 
Şık bir bluz 

.... . . 
Ş.ltali, Jııt, aluuya ve seytin ağaçltlTma büyük %11Ttll'l olan Lelumyum 
hcqeruine çCZTe nedir? • Karaballık haıtalığı neden olur?· ltltll'mara 

çevre.inde mandalina yetiıtirilebilir mi?. 

Y amn t Ta rımman 
Bay Rıza Tekin; bahçeaindeki teltali ı azaı katılarak kanştırılacak, en sonra 41 

ve akasya ağaçlarmda dallara yapışmış, gram amonyak ilave edilerek k.re~ reD• 
mldye kabulu biçiminde kestane renkli ginde bir ~bye oluncaya kadar ~otuleo 
bir takım böcillere rastladıtını söylüyor. cek ve bu hasıl olan bulamaç ta dıferlerl 
İki yıldır boyuna üreyorlarmıJ- hatti bu g h; ~ 2 su ile çoğaltılıp ağaçlara serpl• 
yüzden birkaç atacı da kurumuş. lecektir. 

Şeftali ve akasyadan başka dut, zey- Gerek hazırlarını, gerek kendi ha~~ıı.-
t . '- ı ğ larına da musaHat yacaklannızı taze taze kullanmalı ve ıla9" m ve a.ame ya a aç .. . . 
ı b ·· ı di~· g··runüşteki böcüler lamayı golgelı bır havada :l!l)':.-l&yı ter

o an, u soy e &ı o • 1. . . B db. • · ·k· d fa 
fen dilinde c~kanyum:ıı diye anılan bit- cih etme ısınız. u te ırın .-ı:- ı ı e i-
lcrdir. Pek çabuk ürediklerinden, konuk- te~~rile Lekan~m t~maıneıı yok f'd 
ı d kı ğ h a ıar Bo-yle Le lebılir. Karaballıga gelınce; onun da ar-:ı ı an a acı emen sar r.. . - f 
k b. ı inin · tilasma uğramıc a- kadaşından ayrılıruyarak mutlaka de o-::ınyum ıt er ıs -s ı ·w-· " .T. 
~açlann, daha cansız büyüdülderi uzak- up gı gı goru ur. . 
tan bile farkedilir. Suyunu bitlerin em· Ben, Lekanyuma evlerde~ .. mandalııı: 
diği afaç serpilmekten geriledikçe, bit- saksılarında da rastladım, boyle kapa 
t-.ıbi me~a da veremez olur. Daha fena- yerlerdeki ataçlar için hazıılcmacak mah
ıw bu böcüler bir takım tatlı su ifraz et- HU " 1 olmalıdır. Birkaç saksı için oluD· 
·k' ı · d b d h ı b c:ka bı"r ca cKatakilla• ilacını, haşeı·e görülünct tı erm en, un an oş anan a-s . . 
hııstalıtm amilleri de eli oraya çulla- lrullaumak. daha pratiktır. Bu fllç toSo 

ı B ·kin · lıg pğu zun ka dur ve on kilo suya~ çab katılarak h .. 
nır ar. u ı cı zarar , ço mu • 

1 
.lir 

raballık diye tanıdığı Fuınajin hastalı~ı- zır anıp serpı · . 
'uz yaptırmaı. ımyor muıu.nuz! J\.U- d.r ki, ıenç dallara ve yapraklara, kömür İster e~ler~e, ıster bahçelerd~. ols~~ 
~ınız ipeklise bu modelin zevkinizi tozu serpilmiş gibi bir manzara verir. ağaç sa~ıble~.in Lekanyum böcüsun 

okşaması pek mümkün. Çünldl hem genç, K b 11 k ~ t ff" .. bll- kar§ı daıma muteyakkız bulunmaları, o-
. . ara a ı , a6acın ene usune ve Im d .. 

1 
• k d·ı · e hem de~i§i'- hem de rahat rahat gıyıle- h (KI fil t ··ı··) d .1 . nu yayı a an onıeme erı, en ı erın a .., assa oro emessu u enı en vazı- , 

bilir Genit yakasının ön bandının ve f . . ılın ~-' 1 k L k olduğu kadar memıekete de hayırlı bıt · ' . . esının y.ap asma mı:uu o ara , e an· 
kol bileziklerinin kenarlarını dantel gıbı yumun zararını bir kat daha arttırmış o- hkl"eket olur. 
yuvarlak dilimil bir band kuşatıyor. Bu~- lur. Nihayet günün birinda açlıktan ve 
dan bir de dik yakası var. Başka ne bır nefes alamamaktan ağacın tamamen ku- * 
SÜJ, ne bir lrup. · · ı-u du~ görülür. 

Pratik güzellik bilgileri 
Yüzü ya~lamak klfi gelmez. Bilhassa 

kışın hergün boynunuru da yathıymız 

ve yaflı kremi yukarıdan aşatıya doğru 
parmaklarınızla kuvvetiice otarak sürü-
n üz. 

Bu itibarla gerek Lekanyum ve gerek 
kııraballık meyva, ağaçlarının ehemmf
yetle takib edilecek iki derdidir. Birin
cisinin göze çarptığı yerde, ikincisinin de 
olacağını; yahud karaballığın göründü
ğü yerlerde mutlaka onun yaşamasına 

yllrdım eden bitlerin bulunduğunu hatır-* lamalıdır. Bu sebeble mücadeleye daima 

Ş d ı kull rsanlz, m\:zel hsşerelerin - evvela - yok e.:iilmesile gi-nye osyon anmıyo &' •• 
1 

ı·d· 
b ·ı t db. 1 1 h ı rışı me ı ıı. koku ihtiyacınızı şu ası e ır er e a -

!edebilirsiniz: Saçlarıruzı, kulak arkala- Lckanyumla başa çıkmak oldukça ko-
rınızı kolonya ile silinb. laydır: Bunun için başerelerin göründü-* fü zamanlarda, üzerlerine onları yakıp 

Saçlarınazı her ay bir veya lld defa ~Id ürecek ilaçlar serpme k klfidlr: ~u. i
gerek hlndyafı ve gerek ya~lı pmpuan- !Açlann hazır aatılanlan olduttı gıbı bız
ln ya~lamakla bırakmayınız. Yumıışak 7.at y~pılabilenleri ~e. vardır. Wolk ve 
ve parlak olmalannı istiyorsanız onlara Albolineum admdaki ılAçlar bu yolda ö
hergün briyantin de sürünüz. Briyantin tedenberi tecrübe edilmitlerdcndir. Be-
saça zarar vermez. ya~ bir aübye halinde olaıı bu ilAçlar ge-* rek kıpn yumurtalan için, gerek yazın 

Çok yoruldutunuz zaman ıki eJinizle kendileri için " 2 nisbetinde suya katıla
böbreklerinizin üstünü otunuz, yorgun- rak a~açlara serpilınek mretile kullanı
lutunuz çabucak geçer, çok rahat eder- lırlar. İlAcı önce kendisi kadar bir su fle 
siniz. 

* Kirpikierin düzgün ve kalkık durması 
baJaşlarınızı derinleştirir. Onun için kır
pikierinizi hergün ya~Iı bir madde ilf' 
temizleyiniz ve güzel bir kozmetik sü
rünüz. 

* Duda~ınızdaki sivilceyi koparmayınız. 
Kaynamı§ su ile yıkayıp sivilceye gitnde 
Jki defa şap sürünüz. 

sulandırmalı, ondan sonra kararınca au
ya eklemelidir. Serpecek olan püslrürgeç 
(pülverizatör) ne kadar ince püskürür 
ve a~aç bu ilAçla ne kadar iyi ıslatılırsa 
tesiri de o kadar çabuk ve kat't olur. 

Bu hazırlann tedariki her zaman müm
kün olmakla beraber, bulunmadılı yer
lerde fU tertibiıı de iJ göreceği kaydolu
hüyor: 20 gram aabuıı rendelenecek, 200 
gram suya atılarak eriyineiye kadar ısı
tılacak, sonra 670 gram zeytinyalı azar 

Mumara çevresinde mandalina 
yeti~tirilebllir mi? 

Tanıdık meraklılardan birı, Marmart 
,;ahillerindeld köyünde bir mandalini 
bahçesi tesis etmeği düşünilyormuş. Be
nim de fikriini alinak istemiş: cAcaba o
lur mu?:. diyor. 

Evvelco de bir münasebetle uzun boY• 
lu yazmıştım: Marmara çevresi, manda· 
liııa ağaçlarının yetişmesine pek müsa
iddir. İklimin yumuşaklıjl, bu sahillerde 
birçok kuytu köşeler bulunması bund 
mümkün kıldığı gibi, İstanbul piyasası
nın yakınlığı da bunu tetvik etmektedir 
Adalarda, hatta Bursacia muvaffak olmlll 
bir kaç mandalina bahçesi vardır. 

Son Postanın bu yoldaki neJriyatıru 
gözden kaçırıruyan İstanbul villyeti de 
Kartalda bir mandalina fidaniıiı tHisini 
kararlaştliliUJ bulunmaktadır. Bu f!daD
lı~uı 1§e başlamasından sonra Marmart 
kıyılarmda birçok mandalina babçelert 
görecetirniz fiibhesizdir. 

Mandalina bahçesi yapmak istiyen o
kuyucuya şimdilik söyliyebilecefim fU" 
dur: Marmara çevresinde yet!ştiri1eceJ 
mandalina ağaçlarının mutlaka (üç yap
raklı yabani limon - Sitrüs Triptera) il· 
zerine aşılanınıı olması lazımdır. Fidd 
alırken veya aetirtirken bu noktayı dal 
nu. hatırda bulundumıahdır. ÇünkO 
bu anaçların soğu~a ve zam.k hastabiıni 
daha çok dayandılı tecrübe ile sabittir. 

Tanmman 
Zirai miitkölleıtnW •• YUUlD .... 

eenb -.erelhn. 

Her kadın bilmelidir 
- Ko1aladığınız yakaları, kolluk

lan, öu!ükleri ~ertleştirmek için kola 
suyuna, bir çimdik Borax katınız. 

inegöl adliyesi intizamla ça:ışıyor 
2 - Gümüş samdanlar üstünde top

lanmış mum leRelerini temizlemek i · 
çin şamdanlara kaynar su döküp bez • 
1~ oğunuz. 

3 -Bir gün evvel kabuklannı so
yup ayıkladığ:nız sebzeleri ertesi gü • 
ne kadar taze tutmak için lirke ile 
nemlendirilmiş bir beze sannız. 

4 - Sabunu bıça'kla keseceğiniz za
man b1çağı bir gazete kağıdına sanp 
kes i niz 

5 -Tütün kokan bir odadaki tü -
tün kokusunu eksiltmek için bir tara • 
fa suya batınlmış bir sünger asınız. 

6 - Cilalı mobi!ye üzerindeld su le
kelerlni çıkannak için temiz, ıslak bir 
bezi signra külüne basıp leke yerleri -
ni oğunuz. Sonra da hafif bir elladan 
geçirin iz. 

7 - YürürkMı ayak:kabı~arınız gıcır
darsa tabanın kenannı pamuk yağ-ile 
ya~!aymız. Hem gıcırdaması gider, 
h~rn de daha çok dayanır. 

8 - Her tUrlü v1dayı tahtaya vida
lamak içln önce tahtaya sabun sürü -
nüz. Vidalar verine daha cabuk oturur. 

İncgöl, (Husust) - Kazamız adliyesinde açık bulunan ceza hakimli~ıne :fdU"' 
danya mfiddeiwnumisi Basri Özkan salahlyetli hakim olarak gelmiş ve ife bar 
lamıştır. Şimdi tam kadrosile çalışmakta olan adliyemiz günlük yetmı~ Sf'kseıı 
hukuk ceza davası olmaama ratmen Işler günü gününe görülmekteair. Bir ınüd" 
dettenberi adliyemizi teftişlerinde devam etmi§ bulunan adiiye müfettişi rnPrYl'" 

nun olarak avdet etmittir. Resim aciliye müfet~i aralarında old~u halde adll:Y• 
heyetini bir arada aöatermektedir. 



Yavuz İzmite nasıl gitti? 
• •• 
lzmitin Bügü.k Olügü. selô.mlagışı 
ve trenin Ankaraya lıareketi 

Son Gün 
Yazan : lbrahim Hoyl 

bbe b8yte tan.f ed.Dmemlftl J.tanliu- .ım. arqtınyordu. Bm de adımlanını-. 
Jma dlSrt 'bucaJından ~ •1 Jibl ı.mı aJa)darma 11Jdilrarak ılededlm. 
üm eden toluk 9DCUk, bdm, erkek ebe- Sank1 lııbı1erce :JJ]m lauretiDi, Pllanruf 
~ ı6çıeD Aıalarmm JDaUYI Jluzu. pbi, ha.ı1Jı haz1ıı ppüdayan, uzanan " 
nmda 1011 cWa blıt elecülu. eıı lMiJilk u.nki büytık matemı. o da karannlf ll!ıl 

. (Ba, t.nıfa ı twd •vfada) Be ka:famın içinde Dqb bir kop- yorlar ft tıpkı hayatta 1mif Jibllabde mat.mlerlDilı lıtlttııı uaı.ttni yblerlnde tçli içli allqan dentzln karpluıa Jnbet 
'-· fatanbulun cilerlerini 16kıo.k, p · yuını çektitim bu tilm tç1Dde en ihti- egilerek ayrık,.arlar. ~yerek. BIJilk TOrkibı ebedJ uyku. eden tat JUrdivenl8rden, bu JaflJila t.. 
llrtıd Ur ettik. kalbiDl dallatfık, ferya- yu ıarihi, en ıenç tarih &ıQnde db Saat 11,.80 da Yavwı lmıttia &abde IU1l uyudufu Dolmabahve IU'aJloll& Jidl- dar ~ b4r vecd, bir hUfU O. 
'~ aruında .evJililinl elinden al· çökmilf ı6rüyonım. deınirledl BdJft Ölü .u. O..tbde z.. rarlardı. Ne 1m .... •• 'Wl' MfM. •. Yal- Ç'lktım. •• Bd~ ..ı-wı, lot heybetl igb 
Cak. lldiJOnı&, Onu ancak bu p Y&fUIUI Büyükada arkasında yabanıcı ı-mi- fere, oradan da karaya D•kletllldL b:mtt nuı ~rder 46rcla- olmutı amıf n -.vki de Jrubbemte dotru lavrıla, kıvnla u-. 
~ 8Difn m tı.ti1D4a ancak kahraman ı.r onu aellmlıyarak aynlıyorlar. aahilı.rt hmcahmf bir blabaJ..ıkJa Mlu. farkı ıözetmeUlziD YUQ'm& ,.lmtf olan .I1Ail m!tf11elerin bcaldac:blı k~ 
y '"l'Usun kucafma amlyet ed.ebUirdik. Saat' Qilneı battı Buıb İzmit çok deriıı btr matem aQnit balkm, korkar Jib' yere Mıtıklan ayak- (0) ıau a6rdflm. 

1'1Uz. bu Yavuz nlAclıııı bafnna butı. H ~ karardı. · y:ışadı. Bllyilk cenazeyi kaqal.amak n lanıwı haftf fltırtıları ftl'dı. l'uıl rieud:lla, aranızdan ayrılall 
d ltavruıu blblndeıı fıtkıran limliyah : h dumanl YaVUZtm fıtkırt- Ebedt Şefe IOil bU ihtiramla yilz .amıet Hatırlıyorum, Omı&Dlı hftkthnetJ • Atamız, beltan ruhu lle orada i41. Etrafi, 
~le Marmarayı matem Nn&ine tı~lm ;• ~Aı ... d-'• ar~~= : üzere 6Jleden IODfa J1 bbı tmuıu 4e • nJıı aon haliful llecldin ıene bu nrayda 6nü çelenklerle bezeU, en gO.vendlli, .-... 
""'11Yarak Utrllyor. zu e .....,...A ""P... z Dı!ryolu ve iJtuyon boJu.u, Saray Mh- otvrdu!u zamanlarda, bizleri Arayı ıez- dili ordunun en büy11klerinden bqlı.,... 

ltahraman ve bedbaht Yavuz! düdnyamı~ dlflk ve hayat veren ıünet4 çeslne atın etmtye bqladı. Bütün 4fık. mete aötilrmQ.f}er, UJ:UD red.l.n.ıotlu, nh- rat en tilçilfüne kadar nöbet bekled!A 
Aluı Yazında bu da varmıf demek!.. gi iyor. ab guruh P etti. Birinci ıü • kAnlar ve kahveler kendJll»t~deJl bpm- te "Yakarh, u'JUf\lk deTlri ada.mlarmın undukanılı içiııde yatan O delildl. O, Oc 
8eıı h neş yann aa a gene dopcakl Öteki- •AU . 
~ aıametU alnene bastılm bu mu • si S6ndü il? Ha dı, · mıt ve ,ehir mah%Ull m.anlarUe yar1ya rehberlijiııde, Dolmabahçe merdivenle- raya mfamuclı. Ne bileyiın, Dolmabah~ 
t!UJıı öın lle bui\ln ne kadar hüzünlil chn fırlay= al~~·,:ıümil~~ ~ : inmit bayraklarile derin bıl.r mat~ bü- rhıt tmnanır, ıa.termel1k e,ya aeyreder aarayının bu muayede salonunda sesm. 

B YoriUnl tu turdu. Ondan 1ıD alar a rünmü,ut. Ba,ta lbOyilklerlmb oWutu Jibt, Abdilhnecldin çalıft.ılı odayı, re1im· bir tAinat kaynllflyordu. Kıyametler ko-
"0»~ Onun eaerlııJ muhafaza fgin ş bl gü ld pŞim~h imi: halde tehlr ve bulan, nahlyeleri teıuil lubai yaptıfı clainyi ~eyretmı1, kendi- puyordu. Fakat kopan bu )oyametlett 
l.l'ltıı 1 ıürletmek mecburiyatinde ka· ~y~de ~~ gü:e4 ova:.· He ~ güne- eden heyetler, kara ve deniz ukerleri, mJz:l Kabatap uzanan eaddede buldulu- kaynapn 'bu Uinat, Onun uel ve ebedt 
t sana aenden tat kat faık dü§ln8nı ç . dı l 1tatü k. :U mekteblller Tenane bahçesine toplaD _ mu zaman 0 vakitkf vocut aklı ne bile birbirine ballıyan IUmŞ\1 karpsında DI 

~ kudretini verecek olan ebedi - ::m~: d::an bahtbd~. ·Zira ~1! ':ı~ n~ışlardı. Ya§lı aözler mütemadlywn 41e. klbualu, kuveıll bir ywcla kunuldutu- ifadesizleti)'or, manuızlaşıyordu. 
" hatıraaıru unutamıyacatın fU arka ~ k bol B ' nız ufuklarında 4ol&§lyordu. muza adeta lft'bmıJtt.1k, H~ (0) ıaun aevdlli canından ast. 

"ertende k d' b 1 ltınd n saat ay ur. u lae ~ yurdun üze - , 
~ u en 1 ayra ının 1 

• m 1 rinden ek.!! ik olmıyacak! Büyük ölüyil hAmi1 olan y ava mr h- Halbuki, buıdn, kapılan ardma bd ar tuttutu halk geçiyor, doyamadan geçt.. 
Aı.-:_h Yl.1yan ebedi iıısandır. Onun diri . . lısı aaat 1 a 30 da İzmit önüne nrdı açık .araya UUJl btr matem terldl ıfbl yor ve btr ttlrlü içinde oldutwıa mma• 
·~nü tqıd.ıjuı h t ladıJm Aııl Türk gençleri ' · '-i bUtün . 1 

• ır ~ d ldu Bu ıırada Vali, Tümn milltahkem kayan Atatürk cvllcflan.ı halk çocufu. madıfım nndubdaıı ydbelen O her aı. 
kbrı bır dünya zaptedemez; nıte - Dün ıçın. 0 ~uz ldlçücük n • mevki ve üssübahri komutanlan Se • mübarek 81ülerbıtıı mannt huı:urlarma manki Jlbl aancı, oqayıcı nurlu hav .... 
~nu ~di Ona allıyan dünya da purunuzun, adec!i, yinnlye çıkan irikı· men motörile Yavuza ~iderek ~ bir an evvel ulqmak için Ablraıılaıııyor, mn ıtrlle ıtırlanarak uzakl~pyorlardı. 

Oidi ~emlftl. yım harb g.milerlnin dalgalanna bak- yi •elAınl8.lD.lflardır. Projekt6r1er:in Atuını yattıJı yerde bir an evvel ,ar. K&be blSyle tavaf edilmeınlfti. 
~ Y ruı. mayarak, yana yatan ~vdesile na!ll kuvvetlı ı.,aiarı altında deniz w melt için nemli f6zleri tle cmület t:lbe- İbrahim Hovt 
~e~~~ M~~~~~ru~~hlr~~~~n~;-~~--------~-~-=~~~-----~=~ 

ltlla kaıında İngiliz, J'r&DBı., ATman, Aynbuak istemiyordunuz. Onun ide • düz ~inde karanlıktan. ~ 1 t b 1 • 1 d •• t d 
~alyan, Yunan barb gemileri. Ve .. ali arkasından da ayni heyecanla kof" ce glSıyl.flan alev aleT=~ Bü· s an u yırm ort saa uyuma 1 

Jcu lerA tu~nuza, aynimak il'tmıed.ilini~e tam yük ölü aaat 18,80 de Zafer dat.roym'l f 
-..... çilk uskurlarlle bbi tetyıe çalıtan: bir inancımız var. Bu inanç denn ya • ile mayn iskele.tne çıbnldı. 1 1 d n d • t d 
n !in bırakma bizi bırakmal ramız:a en ~fakAr bir merhemdir. ytrmt ort saat yeme 1 o urma 1 ket: gibi haykıran Denizbıuık n Şir - Yavurun arkasından ltofuyonız. h B{;ekil.,;:.!üytlk Millet Mecliai J 
lt 'Yriye vapurları. Çiçekler içinden aeçtJ~i% kıpkml r:ıye d3. ve riltbeU komutaıaıan-

-....ı~ta.n köfküııden dürbünilmü etrafa tabuta bakıyorum. Karanlıkta bile va· 
1 

~ B oenaze O. birlikte bulunuyor • (BtJffanıfı 1 md ıcıyfGdG) m ÖlüıilnO. tqıyan Yavuzda, Jllak ba • 
;;~U'IYoruın. Marmaranın dört yant in • zih bir §ekilde yan miyop gazlerlmle ~r ~ ~ btıyük ünifonnalı bat em- blchracaklan "Yapurlar için daha btr JÜ.n kı1larla oraya bakıyorlar, konuşmadaD, 

Q )ılını ... 1927 yi hatırladım. seçiyonını onu. Marmaranın ortasında nıye misert ve meruime mcnur evnllnd.en Wletlerini almıılardı. h!ç bir hareket yapmadan, yalnız atlı • 
hl.i lı1 Muatafa Kemal ilk defa lıtanbula üzerimize a~amın ~~ çakerbn Ata· komutan ~~ koluneSa piyacie kıt'a· DOn aabahtan itibar~ karada oldulu yorlardı. Zaman zaman ıötfislerden ko .. 

Yordu. mızın tızerine nur lni:r.or sanki. II, deniz kıt arı, mızıka 'Ye gerek .. - f{bt, llmanda da fzd.ihama mahal verme· pan hıçkırıklar, botanan göz y8§ları btı .. 
,o_.. böyle Onun etrafını çevirmlf • Dürbtlnlerlmtzle ~an, Jdrplklerl- birden, ger~k İstanbuldan ıelen '"A- m•k için 1bım ıelen tedbirler ahnmı1 ve yük matemin ull havuında, daha u il blr 
~ llarb iemJleri, vapurlar, motörler, miz tlıerlnde titreten damlacıklan an- yısı y!lılen bulan çel~ büyQk ~ - b•r türlü Mler kuilmifti. mana yaratıyor; bize Onu ne çok, ne yü. 
~ Ylklar; aandallar ona kO§uyordu. Sahil- dıran ••hile bakıyonıı:. İnsanlar kay _ lfiuün tabutunun ~nünde mevki aldı- Umanda bft bir hareket ~lmtıyor, r~k.ten nvdllimizi bir kere daha göste-
e~ aedleri haline gelnufÖ. na~ıyor. Atalannı uzaktan g6rmek t • lar. Ta~utun arka.mıda Atatilrkün barb .. hrtıl her tarafmdakl dertn ıenizlik ve r.yordu. 
)' ""''Cll I8De ayni... çin belld de sabahtanberi bekleten o - 'Ve fatilclll madalyalanm tqıyaıı o. matem deııa.da daha bYveUe hı.edill- Ada a Ikiarinda 

'-r ~t arada ne zalim, nt iDiafmı bir nun evlAdlan. neral ve aırastie B&..JVekil, B. M. M~ yonlu. Cenue tareııiDe ı,tfrak eden tay- Ç 
; '~ll: . İı.mite akla 

1 
nu liii m(lmessillerl, İmıit Valisi, TOmen yarelerimiztn motör ~e~ı.rt bu bu ma - Saat 1,30 olmU§tu. Adalar açıklarmda 

~ ~n Onwı diriaini kalhimize basrnJf- Y f yo ve üuübahri komuta.nlan, belediye ~ temengiz haTAyı bo&mU)"'O', belki yaralı milaflr harb aemilerl ve latanbullulan ta 
,... "&ugfln Onwı öln..iinü kalhimize g6m- İstanbt:ı bıraktık. Atatürk koynu· i!i, İBta.nbuld.an gelen ant, daha ar- kalbiere daha kuvvetle duyuruyordu. flY&D vapurlann dönme zamanı .. Bu da· 

0 
~ lıfurhıyoru.z. muzda. ttlıt ona Jeceden yoırpna kada aakerl ft mülk! erldn, kazalar- Büyük JıılilH Kahramanın canazelini ta- kikanın uil heyecanını anlatabılecek ke-

ı...._ ltın ıültıyorduk. &vincimiadtın ~·- üstüne çekeceAfs, dan gelen heyetıer, Parti ve Halkevi kil. edecek olaa clonanmamı• Haydarpata Uma bulmak ne kadar zor .. Biltün ha~ 
t~ Yatanyordu. Bug(ln aflıyoruı. Dünyan.m dört btr tarafına bugfuık{l, erklm olduttı halde tetekkül eden ce- açıklanııda de:mirlemlftl. Bu arada, 8a- Yapurlann peııcereande, göz yqları flm .. 
~ftden kalbimis ıztırab akan bir bir mutetın gtSıterebflecelt en un '" naze alayı bandonun. çaldıfı matem Tarolla yatı 4a Xadık8y ~ ce- 41 bir tufan halini almıf .. Bu aahneye ta• 
~~ ~ IÖzlertmfz .zehlr fııkıran :Iki mua- en vakarlı ihtiramı g&teren merasimlıı mup arasmda aj'ır afır Te.rsane bpı- nue merulmiDe iftirak edecek olm tn. hammill edemiyeret bayılan kadınlu 
"- 1Çbı bu keder bana 0 öl9(U(lz aevln- tafstlltını vermek Jçtn bütün ajan.tlar, arndan geçerek 1stuyoııa yOrtımefe ,Utere Akdaia fUo.a am1ra1 ıemat ıla- 'Yar. Vapurlar alır alır dönüyor. Ve Onu 
ıı-. tedliliııtyaptmyor, bilıniyorum? Yal- muharrirler, muhbirler ulonda çalı - başladt. Büyük &Hı, Türk bayralma a- laya ortada, Zm4en oııua arkuında, di- yıllarca evvel İltaııbula ilk geli§inr1l, ge. 
~tiın htr ,ey var: Kag ,Undür tq fıyorlar.. nlt olduttı halde yUbek r{ltbd. .a _ IR 4oıt memleketler harb pm1lerf de ne burada, PD• b6yle vapurlar içPrisin • 
' IÖtlerJ.m bugtın kalbimde ertyen 1 İzrnlt, :ne ~le!. acaba!.. baylanmızın ve erierin elleri tı.tiınde aUile yakın '1W alımt bulunuyorlardı. dtı, fakat 18Viııçl.e brplıyan latanbullu • 
~ .. aı ... oldu, vaJhyaru yanakla- Bu bekle)'lf ctnu nekadar l&rmllf • götürülüyordu. Alay reçerkerı artık Halkin Yapurlara lar, flmeti Ona: 
h do Y'Uvarlanıyor, bugünkü kadar do. tır. g5zler yaş1annı ve ga~er hıçkınk - - Elveda c!iye bafırıyorlar! Yqh c5z. •tc h •lladıJımı hit hatırlamıyorum. Aktamın gariblif1 tçiııde ha.rretin iç- lannı uptedemn olmUfUı. En kQçnk- tahacUmU ı.t ufukta uukla1uı Yavuzwı ıt ıuetiılı-
~~ 11•llaınıyabillrim ki, 1911 ın ıa - lerinf yakan atetle kimbilir ııuıl ona ten en büyü~e kadar herkes atlıyordu. Saat 11,15 ele, ZbecU Oefin oenaıut K8p- de, acı haldbtı artık tamamı1e tavnya-
~ h!38 In En Bilyük İnsanı, ~lümtln sanlacaklar?.. Bu derin gözyqı aeU aruında c.Atam rilden ıeçtlkteıa 80nr&, Tophane nhtmıın- rak, bitkin n m~t yvleriDe göldly~ *' ~ ZUrundan bayraklan, baılan e- Nusret 8afa Cotktm gidiyor musun, O tabuta nasıl ıtrcfm • da yaııap11 bulunaıı ŞJ.rketihayrty. va- lar: 

ltı. Yorlar. V d 1 IH diye mityen h.ıçkınklar derin I'OkQtu purları, Atalanmıı arkumdan ı.ıru da- - Elveda, Atatilrtl 

4h1 !stanbul... BVUZ 8 Va zm 8 yı..~yordu. Alay, saat 20,30 da i1tu - ha &ftmek, Ondan kabfi oldulu kadar pç --;- --

~ d devletlerin gemneri gene bu lU· Yavuz zırhlısı ll - Proıram muoi • yona vardı. Orada Ata«lrldln ıltt lrom- ayrılmak igtn çırpmu. halkla doldular. Bır vapur karaya oturdu 
. ~teınJrli idiler. Şimdi gene aynı ... blnce ecnebi harb ıemlleri Yavuıa Ada pozfsyonlanna akl vagonu hArnil tren 11,30 da bu Iki T&pur, oturacak JV kal • 
~&rada ne muazzam bir lark var. açıklarına kadar llefakat etuıer, erada bekUyordu. Vap defne dallan ve m&mJf ~Jr 'YUlyette ltınana dolru agddı, Evvelti gtın Şirketihayriye vapurların· 
~~ -.onlar dünyanın en ileri, eıı mo • Yavuz ve di~er harb gemilerlD:ıis, yolla • bilyük trt Tnrk bayral!» örttlltı idi. bUDu dıAer latelelerden hanket edeıı va- dan biri taraya OturmUf, vapurda bulu· 
~lbııı bazu.u kuvvetli bir devletiniıı, rmı kestiler, baıta İqiliz Malaya nrhlıaı Tabut bu derlı\ teessO.r lçtnde vapa purlar takib etti. nan yolcular büyük bir heyeoan geçfr. 
'-fbu 18faratutı En Bilyük lnaan olan oldulu halde bütün ecnebi harb aemt- y~rleıtlrlldi ve tren saat tam ll 4e •· BUyük ölünUn Yavuza mlflerdir. 
' ~ lnılllllak tvtıı yarı inık bayrak- leri birer birer Yavuzun aaJından ıeçtl- ~r aAtr hareket ederek istasyonda w kil !abah aat '·40 da ltanlıcadaıa kalkan. 
~ Pettelerine 4izUf aiWıendular.fle ler ve aerl döndüler. Bu lll'~da bu harb biıtün hat boyuna dolan hbıJeree hal· h8 Omar taptalım ld.uwlııdeki ?O Dwnar .. 

~Yerlar. ıemilerinin zabttaıı ve efradı .ellm va • km hıçlcnklan arumd.m alır •tır yO.- lut 13 de. BaraybumUDa YaD&fiiUI bu- h Ştrketfhayrty. "Yapunı Hisar uteleslııt 
lıt .. - * ziyetınde aıralanmıtlardı. Yavuzun ,cı - rilyerek mwkanm pldılı matem ha • lunan Zafer torpitomıu, Büyük ÖlClnün hareket ettlfl aırada çalalan Ila yüztııa. 

1\ıı ~OU.t& tahlia vertesinde bulunan Bqvekll ve ıtmeral· vası içinde uzaklqtı. tabotunu hlmft olarak hareket ettt ft a- den taraya oturmqtur. 
SO<I.ttıı. edllcı .SU.. vap11· lerimiz bu ihtiram ifad~e mukabele Trenin hareketin&! eenuenf:n Ila • l.ı.r alır ilerliyerek, 11,11 .. Yana arh· Vipur bir aat IODra Jllçbir Mara • 

' 'l'tırı.: \Ye ttUlu. J:cnebi auıilerııı 43n0,0nden lundu~ vagonuıı peı-Mlerl açılmış bu· bımza vardı. Burada Btlylk ÖlilnOa ce- ramadan lnırtulmuftur. 
-.....; ~ ecncrbi ıuetecl. llll'atı • aoııra Yavus bızım arttırdı. Büyük öıı • lunuyordu. Bu 1\ll'e'tle bt\tiln lı:mit n...ı ihtlramla bq pmiy. aaklnhuıdu. 
~ •hp la döfen rüqlnn de • derin mubdde. n&,uu hlmil elan Ya • halkı Bilyü·k Şefe IOn Dıtiramı yaJIIDAk Bunu Yavıwluı" cto.t ınamlebt .-ni- Sarayburnana t&Nn 
~~ I•Urd1Ji gö:ıyqma ratmen vur. ve Onu takib eden dlJer Tt1rk harb fırsatmı bulm~ o1dular. Tabutua .t . lc:blclen atılu toplar takib eUL C. H. Partiai Emin&.ü İlçe Sqk&Dı 

• IUimus4la ibt f(lwrtede- senılleri dakikadan dakibya İ&mıt4t yak- rafında altı m•le yanıyordu ft bft· Yavuzun harekati hfından: Ulu Şefbniz ve e.pU Ataım,.ı 
' IIIJrı lqıyorlar, akfamıa alaea kar&Dlıjı bu ytlk tınifonnah lq cSem. Ye ft9 kara mı hatirumı tebcll tçtn 2 1 Ddndtq ~ 

'-,_,_bbU etJ1, •• thtipmh 1* maııza • matamU kafUeyi ıfttlkge per4elı,.,., ,.. aübayı kılıçlan çe1dlmtf olduh Ilalde Saat, J,JD 6t Ebedl l.tba cea..tnt rbı 9'8 puartesl gtbıil uat 14 te S.. 
l:aa GaıcSe mide bep Atatilrkta ba.h.tedlltyor, mab'· nöbet bekliyorlardı. baJrma buua Yavu, - takibe• Ha • rayburnu parkındaki heyken.rt 6ni1Dı 
~' <lA. llkı ah anlmıt Ya • uslar Onun MecUa hata:ralanıu ve inkıllb ... midtye lauftlllir6milz, &ahr, Tmut.pe de yapılaeak t&ene biltiln 11JI'ddaflU1 
~ b-~ct. Onu ebediywn lrucafın· hamlelerini, aeneraDer ele harb menki • ·~ torptto ft Dwalupmu, Ok daiaa!tı ıe- daftt ederiz. 
2~ ~ ~ynu bftkük, yetim i · belerini anlatıyorlar, her anlatılan hatıra Eskftehtr 10 - :lbed! lefta muhilct. milerimis ,...... yav., ~ ettll•. Bir otomobn bir alm•dolye .. rpb 

·~t Savarona .. İkUinin ·- elSzlerde tue bir rutubet bırakıyor. n&şını hlmfl tna ... yani ... - Baf'a Kala,. mhı.a oJd1ılu halele .... 
~ hzleıiıı Malayuı, Almanlarm Amlralin aalonunda toplananlarm n. birden ı-qmlftlr. Halk t.tMyoDda tap • tır laarb pDiflm buD1an taklit .wı.r. ~ ~Jt~kribıb ~<Wd 211q 
~ ~lllazlerıD Zmfl Bentonu n bu, kalbi, dJmalı hep e kıt wetlarm aı. lallDUfb. ltalalMhp aramda • •u · Qeadlerdeki kıtaat Ya"YUa brp ibUram numaralı Wml otcmobtll Edimebpt • 

' ... tuıda pn1ı renklere Wlrilna BüJilk 0 _ yar tadınlara n e aat puklan • • 'YIDJeU aJcb1u D-t+nk .,. tır· dm Fat.ihe .. lmekte tken Malta çar • 
~nı den Paramunt Jurnal'iD di • lOndD yanmda 11Uldub.J1 bekllym bCl • aadD.f edilmektecllr. bdlaa~ cloku npurı., 8ua plbıibıde clo1•f"Wkta olaıa Ömer fı .. 
~ eoı~ıo:eaıru hissediyorum. Satım • ytık Qnt1ormalı ltlbaylann ll• yarım a- ~W. ,.cı.s- J..ıa ,.ı..ı: npana adli Olenb MDa....mt ta· m1:ndıe bb- -nar ıdmiddye ÇUl)l!ll4 ~ 
lrçı~ 1 ıntıteınadJyen ferld dönüyor. atta bir n~et cfeltft1rmelert ele JlClsünld yapımıJlaıdır. Lıtu,..c. w pr ,.._._ nf ~ Adalara dotra Jol tır. 
C1b&. iaka&ıanıııa takıbnJa ~Mr bobiıı bir t~reııe vutla olu701'. N5betta çıkan meşale " blfllll eJmSt halk kilU.U. alııiQta batl•cbW, Vapulardaki J1b- · Y~nh tedavi altma elmq IUÇ1II 

lilbaym_ Wıe,_ l1ıl Ataıanm •lAmla.. mW1 ):U tlrbe JDıaDMna ••tı••• ldL ı.rct SDMnm 16zlert. Omm a • JOiıDr 71kalenm,.ıır, 
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LEYLAKLAR ADASI 
l T. C. Z!~~~!: ~s~NKASI 

Onu iki ;cne evvel Bostancıda geçir - ~ızan buğu beni tamamile sarhoş etme - - Bugün olmaz; -yarın gelir~ bcnt 
(fifim birkaç ay içinde tanımıştım. Sarı, dE>n arkadaşım sudan çıkıp yanıma geldi bekle .•. 
başak Jibi sarı saçlan yüzünün ıki yanın- ve yanımdaki kızı görünce o da, bira7 ev- - Peki ..• 
dan, dümcliiz bir çile ipek gibi sarkiyor, vel benim yaptığım gibi, gür bir kahkaba Üç yaşında bir çocuk gibi boynunu 
'b~a dünyadan gelen ve başka diinyaya attı. bükerek gitti. Arkadaşım alay edıyordu. 
baku yosun yeşili gözleri insana gül- -Şimdi de sana musallat oldu öyle mi? - Kurnaz adamın biri imişsiıı; aierin 
ıaekle allamak arasında garib bir heye Allah sana sabır versin oğlum ben çeki - sana.. ucuz kurtuldun. 
can nriyordu. lip gidiyorum. Hayır, kurtulmamıştım. Ertesi sabah 

()Mı nasıl gördüm? Bir sabah arkada- -Ne söylüyorsun Cemal? Bu kızı ta - esrarengiz bir kuvvet beni aldı, gene C) 

pır.la ~kmış, köyden biraz ileride, tenha nıyor musun sen? tenha yere götürdü. Onu, yeşil mayosile 
bir yerde denize ginn.iştik. Berrak ve yal- - İki senedir onu Dostaneıda herkes yeşil otlar arasında uzanmış buldum. 
dızh gü•eşle denizin insanı büyü1iyerek tanıyor. -Adın nedir senin çocu~um? 
kavradı!ı güzel bir gündü. Yüzrnekten - Kimdir? Tatlı tatlı yüzüme baktı .. gülümsl!di: 
Jll"f~im tutuluncıya kadar denizde kal - Eğildi kulağıma fısıldadı: - Benim adım Fahiredir .. hayır, Deli 
DU§. sonra kıyıya dönerek gözlerimi ka - - Ona eDeli kızt derler. Zavallıcık fyl kızdır. 
payıp uzanmıştım. Sıcak otların ü7eriM bir aileden amma beş senedir hasta; brı - -- Niçin Leylaklar adasına gitmek is -
uka üstü uzanmak ve ıslak vücudümdc tün tedaviler kar etmemiş; böyle zarar.- tiyorsun? 

UIIIHIII .. nll... Yazan: Muazzez Tahsin Berkand .dftiii .. IUiiffi 

güneşin tatlı sıcaklığını duymak ne zevk·· sı:ı: ve içli bir deli olarak ortalıkta yaşı - - Orada çok lcylak var da orıdım .. 
li bir şeydi. Hiç b!r şey düşünmüyor, ka - yor Hem ... Söylemem; orada görürsün. Gel 
pc:lı göz kapaklanrom arkasından bır Kıza baktım. Ne konuştuğumuzıt an - gidelim. 
ce.-ınet diyarını scyrediyordum. lamndan tatlı, hassas bir hayvan bakışi- - Şimdi seninle biraz denize 

-Gel, seni Leyl8klar adasına götüre - le beni süzüyordu. de sonra .. 
yim... Arkadaşım sordu: ..._ Peki... 

Gözlerimi açmadım. Bu tatlı olduğu - Seni de Leylaklar adasına götürmek Genç vücudü bir balık gibi sulara dal-
kadar vahşi sesin rüyalar diyarından gel- istt>di değil mi? dı. Arkasınaan ben de atıldım ve birlikt(.> 
diğini zannetmiş, dudaklarımda derin bir - Evet şimdi bunu söylüyordu zavallı yüzdük. Zavallı kız, bronz b1r heykele 
tebesrumle kendimi uyku ile uyanıklık yavrucak? benzeyen taze vücudile ne güzeldil 
arasındaki gevşekliğe bırakmıştım. - Sakın ona acıma; her nedense ken - Bilaihtiyar onu koliarım arasını\ al -

- Gel, seni Leylaklar adasına götüre- Ilisine acıyanları tanıyor ve bir vahşı sar- m:ık, hasta başını omuzuma day.lmak, 
ylın. maşık gibi ona sarılıyor. b:.ışak gibi s:m saçlarını okşamak, okşa -

Ne acib ve esrarlı rüya idi bu ... Bunu Yerimden fırladım, deniz kenarında yı mak istiyordum. İçimde ona karşı derin. 
clüşünme!e sıra kalmadan sert ve ıslak itı~ı duran ve bana kabin vazifesıni gören isimsiz bir şefkat taşmıştı. Onu himaye 
bir elin elimi tuttuğunu hissettim. Bu el taşirırın arkasında giyinrneğe gittim. Fa- t'tmek, onu avutmak, onun iztırabını din
küçüktü ve ancak parmaklarımı içine a - kat zihnim bilaihtiyar bu zavallı meczup dirrnek istiyordum. 
labiliyorau. Ağır ağır ve uyanmanıcığa iti- kızla meşgul oluyor, onun güzelliğine ve Zavallı kızcağız belki de benim bu 
na ederek, gözlerimi açtım. Dekolte ma- tazeliğine acıyordum. ş~fkatime kurban gitti. Bu sebebdPn ken 
yosu içinde yan çıplak bir çocuk, yosun Arkadaşım kolurodan tuttu: d!mi hiç bir zaman affetmiyeceğim. 
T~Şili bakışlarını bana dikmişti. Üstünde - O tarafa gitmiyelim; mutlaka bizi Onunla hemen hergün buluşuyorrluk. 
yathğım yeşil otlar, bu çocuk gözlerinın bekliyordur; gel şu taşlıkların arkasın - Mnksadım onu tedkik etmek, doktorların 
Yetfii ve denizin yeşil hareli suları birbi- dan geçelim. Çlll'e bulamadığı hastalığını ruhi ve ma -
rine karıştı: Ayaklarım geri geri giderek ve kalbirn nevi bir şekilde tedavi etmek, bu dn ol -

- Ne istiyorsun benden 'küçük kı?:? o zavallı kıza acıyarak arkadaşımı t~kib mazsa, onu teselli etmekti. Her sabah bu-
- Seni LeyUıklar adasına götürmek is- ettim. Lakin tam yola çıkacağımız zaman luştuğumuz vakit ilk sözü: 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevl banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
iKRAMiYE VERECEK 

Lira 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en a-ı 
50 !ırası bulunanlara senede .f defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plina 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 , SOO " 2,0JO " 4 • 250 ., 1,0JO ., 
40 ,. 100 ., 4,0JO ,. 

100 " 50 ,. 5,000 " 120 , 40 tt 4,800 
160 , 20 n 3,200 n 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO Uradan ~~ 
düş.miyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasite verilecektirw 

Kur'alar senede 4 defa, ı EylUl. 1 Birinci kfınun, 1 Mart ve ı HuiraD 
tarihlerinde çekilecektir. 

tiJorum. gene onunla karşılaştık. - Bugün Leylaklar adasına gidE'cek 
- Bu ada nerede? Oraya nasıl gidil•r? - Gel... miyiz? suali olurdu. Ayrılırken de, top- ~--~~~~· DİŞ T ABiBl .. 'ı .. ---~ Doktor •••••' 

d- ŞŞu ıc_:~şıdndki }yeşil dağların arkaı;ın- - Hayır kızım, bırak beni gelemem. .. raklar la oynamaktan, ağaçlara tırnıan- RA TiP ru··RKO ,;<ıL l)" i br ahim Zatl Ön el 
<ı... urai.Ul san a ım var, seni alır gide- - Gelmezsen sandala biner, tek başı .. maktan, kürek çekmekten nasırlanmış ve ll ı:: 

rim. ma giderim. sı>rtleşmiş küçük ellerini omuzlarıma ko- Sirkeci: Viyarıa otell sırası. Eelediy3 ı arşısınds, Piyerlotl 
Güldüm ... Kendi kahkaharn bana ha - Bu bir tehdid miydi? Zavallı kız tek yıırak: No. :.!G, Kat 1 de horgün o~.::do1 c:r.ddesmda ~1 nurnaradı ber~ı.lJl 

kikatı anlattı. Hayır rüya görmüyordum. böşına denize nasıl açılır? Nereye gider - - Yarın geleceksin değil mi? diye sor- sonra saat 14 den 2J ya ı:=udıı: \J~~eden sonu basta.l.ıırı:ıı kaJJl 
Y:ınunda on beş on alb yaşında yarı çıp- di? İçim gene acıdı ve bir yalan uydur - mağı unutmazdı. Bunu sorarken vahşi ı lıı.staıarı kabul eder. ...•••••~ eder. 
Jak bir kız vardı. Onun taze vücudünden d .M 1 ,. 
=:~~~~~~~~~~~~~~~~~u~m~:========~==================~====~(~D~e~v~a~m~ı;,1~3~n~r~ü~sa~y~f~a~d~a)~=c==:L~~~~~~~~~~~~~~~~~~================~====~:=~~ 
-- Bööüü .. ü! f d i t "{ d e(!c ' Boğa, bu kısacık vak e en s 1 a ~ t•~ 
İçeriden hep ayni ses geliyordu. Lakin SON POSTA N 1 N - 112- h 1d k•~t flll.lŞ ... - , rek kendisini fena a e sı &oJ ı 

bu ses, bizim ökü:a E D E 1? { QO 1"\ AN\ Adeta, sivri boynuzları Toriğitı vücudiiJl' 
adını vediğimi:a dt>ğiyordu. nı 
sıska, cılız, kara Bu vaziyet karşısında ne yapaca~ 

.ıı- 1 b"~- d ı· d k" ndilil1• sı6ır arın ogur - şaşıran zavallı a am, c ın e l me .1_ 
tüsüne hiç de ben- h..tyvanı büsbütün çileden çıkardtğını bı 

. d B d ğ ·ııyorı zemıyor u. ~~. mcksizin, boyuna burnuna o ru S3 • ııJJ 

gök gürlemesile, aklı · sıra onu ürküterek uzaklaştıraca~ 
.,. YAZJL~: Ercümend Ekrem Talu 

bazan İstnuhula sanıyordu. tl 
seyy~h getıren bü- mişti. Derken, bır • seyre koyuldu. Ahali Günlerce, belki haftalarca karanlı~ıı' 
yük vapurların denbire rahatlanı • sabır sız lanı yordu . durmaktan, heyecanın son rnertebe5~1" 
düdük scsi arasın- verdi. Herhalde hir bekle - varmtli kocaman boğa habre !'iecrnıd' 

ca bir şeydi. Torik Necminin içine hafif - Adam sen de! diği vardı. Ve o da snldırıyor, o da tabii çevikligi aa~esı:ilf' 
bir korku gırdi. Kapı kanadlcırının kalın- dedi. H~rifler gelse bir türlü ort:ıya çık- sağa sola sıçrıyarak hayvanı muın 
!ı~nı elile yokladı. Bu cihetten müsterih ve beni burada bul • nuyordu. mertebe idareye çalışıyordu. d , 
olacağı sırada, öte tarafta çok ağır bir salar da ehe:nmiyeti Bir kaç dakika da- Halkın durmadan kopardı~ ferya ıJ 
cilsscnin kımıldadığını ve gezindiğini yok. İşin içyüzünü ha boşuna geçti. To- l:ıra, alkışiara da bir mana vereıniY~ 
dllydu. Ürkek ürkek geriye çel:ildi ve bilmezler, beni ya - rik, seyircilerin ara- Torik neye uğradığını bilmiyor: ,rtıı• 
ıübrenin üzerine çöküb oturdu. tacak yeri olmayıp sında gözüne l!oş gö· mihaniki bir tarzda mendil sallayıp, c:u .. 

Birbiri ardınca iki, üç siğara daha içti. da ahıra sığ·nmış bi- rünen g~tcolnrm te - haz gibi sıçramalarla kurtulınaga çab 
Hayvan ikide birde böğürmese, aklını ri sanırlAr. Kısmeti -' maşasına iyiden iyi - yordu. ·ıı .. 
başına toplayıp da bundan sonrest içır. mizde varsa, bir de; ye dalmıştı. Bir ara - Her zıplayışında, boynuz dnrbelerl .. 

. d~ 
Wbir dü§ünecekti. Fakat mel'un bııak- sopa çekip, kapı dış:ı-· lık, ensesinden do~ - ecn ken.dlni korumağa muvaffak ol u 
a:ıyordu ki! Her böğrüşünde, Necminin rı ederler.. o kadar! ru hafif bir rüzgar ç:ı halk, tribünlerden bağırıyordu: 
yüreği hoplayor, düşüncesi dağılıver. - İyisi mı: Ben hiç dei esintisi duydu. Çok - Bravo Torero! bl" 
yc:-clu. keyfimi bozmayım. } hassas olan boynu - Hayvan yaklaşıp da, bo.yrtUzlannı .. 

- Acaba buradan başka yere m: ka - İçine iyıce gühre~ nu korumak ıçin, ba- fif değdirdi mi, o zaman da batırtı del' 
vaııço olsam? diye kendi kendin~ sordu. kokusu sJnm~ ek .; .kışlarını gene de tri- şiyordu: 

Usulcacık kalktı, meydana açılan asıl mekten bir dilim da-; lbünlerden ayırma - - Bravo Toro! e"' 
kapıya kadar gitti: araladı, baktı. ha kesip afiyetle ye-: l:lan, ce binden çekip Bir defasında, yana doğru sctırt;r) aJı' 

- Tuuhl Hapı yuttum! di: üzerine de iki yudum su içU ve ka -ı Bütün o sıra sıra basamaklarda, insan Ç!kardıgı kırmızı mendil ile bo~azını sar- zavallı Torik meydanda iki kişinin d f1' 
Dedi ve kapıyı tekrar kapatarak yeri- ranlıkta zorla basan uykuya kendini kap- kalabalığından, iğne atılsa yere düşmıye- dı, tekrar daldı. bulunduğunu gördü. O anda yürdine d' 

ne döndü. Dişarıda, beş altı kişiniı:ı1 el- tırarak, daldı, gitti. cek. Kadın, erkek halk birbirin~ çiğne - Bütün bu esnada, hücrenin içine 11 • serpildi. Onlara doğru koştu. hayvan bl' 
l€:rinde taraklada meydanda, toprağ• tes- Ne kadar uyuduğunu Allah bilır! Bir- yor, oturanların omuzlanndan, yer bu la- çı lan mahud kapının şiddetli kafa dar • beraber geliyordu. Hem de bu sef~r, CJ1J 
viye ile meşgul olduklarını görmüştü. denbire kulağına akseden bağırtılarla mayıp da ayakta duranların gö\'desı sar- bclerile zorlan.dığını ve nihaJet ~e ardına ş:nı yere eğmiş, niyeti pek fena tdı. 
Bu sefer başka bir korku ile muztarih göz açtı. Dişarıda kıyamet lcopuyordu. kıyor. kadar açıldığını kat'iycn duymamış, hat • havlile Torikciğiz bağırdı: ıı1 
oL'llağa başladı.: Sayısı tahmin edilerniyecek bir insan ka- Mahşer dedik a? Adamakıllısıl Gelge- t5 sezmemişti. Birdenbire, o ayni böğür- - Ulan, eşşeoğulları! Ne duruyorsu" 

-Ya o herifler burasını da, gelip, yok- l:ıl:alığı tepiniyor, haykınyor, ıslık çalı- lPlim, orta yerde mey.dan bomboş. Ah:ıli- tü bu sefer t§ kulağının dibinde kükrec11. be? tıl' 
lıyacak olurlarsa?! yor, herhangi bir açık denizde ansızır. r.fn nazarları, yan tarafa isabet eden in Döndü, baktı.. bakmasile de beraber Herifin bir tanesi ileriye do~ • r .. 

Kendi ke.ndine küfrediyor, akılsızlığı - kopmuş yaman bir fırtına gibi uğuldu - gibi yerin kapısında. hndini meydana atması ve var kuvveti- dı. Elinde tuttuğu al canfes astarlt }la 1ıs 
nı, düşünccsizliğini ayıblayordu. Buraya yordu. Torik: Torik Necmi: 1~ koşması bir oldu. nınniyi türlü oyunlar yaparak boga~'~ f 
ne diye gelmiş, tıkılmıştı? Şehr!n dışına - Vay anasıru!. Ne oluyor, be diye - Ha! dedi; ya gOreş var, yahud da Kocaman, azgın bir boğa peşisıra onu önüne serdi, sonra gene hızla çekip, bil"' 
çıkmış olsa, elbette, gizlenecek uaha uy- scylendi. Herifler bir muzaf!eriyet ka - bir futbol maçı. Fakir de şurscıkld, ıma- kovalıyordu. Torik önde, hayvan arkada, vam Toriğin karşısına getirdi, bırilkU 
gun yerler: Bir hendek, bir orman, bir zandılar da nümayiş mi yapıyorlar, yok- for tarafından dikiz edivereyim. Fena mcy.danın ortasına kadar geldiler. O an - uzaklaştı. 1ctt 
harabe bulacaktı. Ve sittin sene de onu sa? dt>ğil; vakit geçer. Bana da u~rayaa ol - da, Toriğin boynundaki kırmızı mendil Zavllllı Necmi nefes bile alnıala .,~ 
oralarda aramak kimsenin hatır ve haya- Bir daha davrandı, kapıya kadar gitti. ı-:ıaz. Rahat rahat, bugün de akşamı ede- yere düştü. İnsiyaki bir hareketle, Torik bulamamıştı. Bo~a gene kafasını yr 
lfııe gelıniyccekti. Halbuki burayn keııdi ar&lıktan dişarıya göz attı. Ne görs"'-n? rim rlurdu, döndü ve mendili yerden kaptı~ı e~miş, hücuma hazırlamyordıı. 
'IQ~J ile, enai enai gelmiş, . kapana air- Mahşerl Kapuwı kaırad.uu siper edinerek. o da mbi tekrar kacmak lsted1. .Mümkün mil? (Arktm ..,, 
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a 
lh:- Evet amma .. dünyadaki paralar, 

ıı·ette geçmiyor. 
- Fedakarlık hissi .•• 

.,. - Bu, olabi!ir ... Lakin, bunu biz ya· 
ı-atız Dü thr ... şmranlarımız, hayata bizden 
ıa: ade kıymet ve ehemmlyet veriyor • .. 
tab~~ş~a bir Avusturya zabiti, Alman 

tmt mat etmek istedi: · 
- Efe.nd· ai ım .. bombayı, elile atmaz ... 

bu; saatii bomba .. elektrik piline mer
;ıan bir maşin enfernal... 

rek lnıan zabiti, sert ve inadcı bir ha· 
{!t}e onun da sözünü kesti: 

ka~ lla~:ır efendim, hayır ... Etrafta bu 
a:k} r nobetçi varken, bu ihtimalleri 
"" a getirmek bile makul bir şey ol • 
·•ıaz. 

ıt'k!~ münakaşa; az kalsın benim fe • 
llllle neticeleniyordu. 

'I'ek ·· _ .. gozlüklü zabit bağırdı: 
<le Nobet.çi mi?.. Acaba bunlaia ne 
~ te;eye 'kadar itimad edilebilir ... İş -
ıt~i1ı:'di de her tarafta nöbetçiler var. 
hite 'tahki'k3t bitinciye kadar, bu mu· 

11 1 .Yabancı hiç kimsenin sokuJmama· 
tı çbınkkatı emirler de verildi. Halbu • 

• a ın A ız ... 
Ili g;usturya zabiti, hem pannağile be· 
rrı~'lt ~t~yor, hem de davasını kazan • 
'"uk çın iYi bir delil bulan acemi bir r gibi ba~rıyordu: 
ını; ~te bu kadın, kordon hattını geç· n· Uraya kadar girmiştir. 
-~~kaç ses, gülüşe~k cevab verdi: 

llırıu anını.. o ~kadın .. görmüyor mu • 
ıı.rç '-, ~alini...' Zavallı, kadın, birkaç 
ıtı!l'\~ koınür toplayabilmek için de • 
~ Sü 11beri vagonlann altında, yerler-

l'ÜnUYQr ...... n·· . 
~kuı ~manlarımızın da ayni şekilde 
Jtıiaı ... ?ıu~ olduklanna ihtimal vermez 

••17' .. 

Yamn: Ziya Saklı' 

e çahş1yor 

c- Kan, defol §'U.Tadan.. Şimdi d• buraycı mı geldin?~ 

lı bir Tüı1:. zabitinin öfkeden panl pa· 
rıl yanan gözlerile karşılaştım. 

Belimin ortasına bir tekme yemek, 
işden bile değildi. Çünkü, şu anda bu -
rada bulunan zabitlerin hemen hepsi, 
teessürlerindeu adeta şuurlarını kay • 
betmişlerdi. 

Derhal sepetimi koluma taktım. kor 
k:ık bir dilenci gibi, 'kaçarak vagonla· 
nn arkasına dolaştım. 

Çok isabet olmuş ... Buradan, tah -
kik hey'etini daha iyi görüyordum ve 
seslerini. daha açık bir surette işitiyor· 
dultl. Bunlar, üç kulaç kadar bir zinci
rin etrafında toplanmışlardı. Büyük 
bir dikkatle, bu zincirin uelarını mu • 
ayene ediyorlardı. 

Bir Avusturya zabiti, zincirin ucu • 
nu tutmuş, oradakilere gösteriyor: 

Leylaklar adasi ı 

mo.hkeme huzurunda söz söyliyen bir 
avukat gibi, fikrini müdafaa ediyordu: 

- İşte.. apaçık görülüyor ... Vinçten 
indirilen zincirin şu son halkası, aşa • 
ğı taraftan gördüğü tazyika tahammül 
edeınemiş .. tam, perçin yerinden açıl -
mı.ştır. B~ açılma da, felakete sebeb ol
muştur. 

Bir AJman zabiti, sert sert cevab ve· 
riyordu: 

- Yüzbaşı efendi!.. Dikkat ediniz. 
Acaba, halkanın açılması, gördüğü taz 
yik neticesi midir.. yoksa; açılan yer, 
bir aletle kesilmiş midir? .. 

-Kesik yok. 
-Buna nasıl hükmediyorsunuz? .. 
- Kesilmiş olsa, kesilen yerin par • 

laması icnl:. ederdi. 
(Arka$':. vnr) 

~İNİR AÖRILARI 
ASABl ÖKSÜRÜKLER 
BAŞ DÖ~MESl 
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1815 senesinden sonra, fransız politikasıııtn 
Ingiltere ile anlaşma i~tikametini takib etmesi 

Bu muahedename Fransızların !
randa, hattaa Basra körfezi sahille
rile adalarında bile oturmalannı menc
d.!yordu [1]. Nihayet, 1803 de, Fırat va
disini nezaret altında bulundunnak ve 
Bonaparte'ın Suriye çölü tarilcile proje
lerine mürnanaat etmek için Mezopotam
yadaki Arab §eflerile anlaşmak üzE're 
Basraya bir İnıgiliz ajanı gönderilrli. 

Lord Wellesley'den aonra, vali Crıru

wallcs (1805), Bar lo w (1805-1807) ve bil
hassa Lord Minto (1807-1813) Hin,Hstan
da İngiliz hakimiyetini takviye ye çalıştı
lar, hatta bududiardan öteye Vt! civar ül
kelere teşmil ettiler: Sikh'ler ve Efgan
lsr nezdinde, Siruide, !randa, Basra kör
fezinde ve Arabistanda nüfuz sahibi ol-
dular. 1809 martında, Elphfnstonc hususf 
memuriyetle Kabile gitti. Hükümuar Şah 
Shoudja'dan Fransız ve İran ordularını'l 
Efganistan arazisinden muhtemel bir 
geçmelerine mani olmak taahhüdünü is
tihsal etti. Ayni sene ağUstosunun 23 ün
ele ve 25 inde Sind ile ve Sikh'lerle bur.a 
benzer mukaveleler imzalandı. GarJanc 
heyetinin İrandan müfarakati oradaki 
tngiliz ajanlarına meydanı serbest bırak
tı. Bunlar İranlılara yeni bir muahede 
kabul ettirdiler. Bunda İran ~ahı Hin
distan üzerine yürüyecek herhangi bir 
Avrupa ordusunun hareketine mani ol
mayı taahhüd ediyordu. Buna mukabil, 
Büyük Britanya hükumeti İran istikll
l;ni tekeffül etmekte idi. 

Bu muhtelif müzakereler esnasında, 

yüzbaşı Grant, Christie ve Pottinger Bülü 
c!stanın bütün sevkulceyş yollarını ist!k
şaf ve tedkik ettiler. O memleketın muh
t~lit şeflerile dostluk muahedelen imza
ladılar. 

İngiliz bahriyelileri de Basra körtt>?.ini 
oralarını kaplamış bulunan hadsiz hesab
sız haydudlardan temizlerneğe başlıımış
lc;rdı. 1810 da, Arnman sultanile bir iti
la!tan sonra bir İngiliz - Hind heyeti se.
fcriyesi ha~udlann Ras-El-Kheima'da: 
ki başlıca ilticagahlarını tahrib etmiş, ge
milerinden elli kadarını yakmıştı. 

İngiliz ajanlarının faaliyeti Arabistana 
"*' Suriye çölüne de şümul peyda etmişti. 
Dundan da maksad Arab kabilelerinin 
b:r Fransız istila ordusile muhtemel el 
hirliğini müzakere edecek Fransız me
murlarının hareketlerine mAni olmak
tı [2]. 

* Napoleon'un sukutu İngilizlerin Hin
d:standaki arazilerini müdafaa hususun
d3 İngilizlerin duydukları endl,eler~ m
hayet veremedi. Yeni Rus -İran harblerJ 
Vf' 1813 deki Gülüstan muahedenamesıle 
Rusların temin ettikleri kazançlar İngil
iere nazarı~a Fransız tehdidinın yerine 
Rus tehlikesini ikamet etmit bulunu
yorlardı. 

Bu tehlikeyi William Thorn lle John 
M acdonald Kınneir 1818 de ne~rettiklP.ri 
bir k'tab ile izah ettiler. Bu eser bir Av
rupa devletinin Hindistanı istili ihtima
!!ni tedkik ediyordu. 

İki İngiliz muharriri Kızıldeniz ve Bas
ra körfezi yolile bir heyeti 'ieferıye iÖ.Il

dermek fikrinin hayall addcdllme..ı IAztm 
geldiğini söylüyorlardı. Böyle bir tasav
vuru ciddi surette gözönUne alabilmek 
için yalnız Basra ve Suriyeye delil, Iraka 

ve İranın cenub viiayetlerine de tam ve 
kat'i surette hakim olabilmek icab eder• 
d!. Fakat muharrirler İranın ve Efganis
tnnın iimal yollarından yapılacak istilA 
teşcbbüslerinin muvaffakiyet ihtim:ı\le. 

rini teslim ediyorlardı. Tedkiklerine şu 
ııöilcrle nihayet veriyorlardı: 

cİyi disiplinli, Avrupa zabitıerının ku: 
mandası altında bir İran ordusunun Hin• 
distan ovalarında karşılaşmış olduğumu1 
düşmanların en müdhişini tP.şkil e.ı.mesJ 

pek ihtimal dahilindedir. Hindistanın 

zaptı kendisine bahren bir m ün nka le yo• 
!u açamıyacak bir Avrupa devleti için 
pek az fayda temin etmekle beraber 
Rusya politikası bizi en başlı §cvket vt 
kudret kaynaklarımızdan biri öiye telak· 
!ci etti~i Hindistan hikirniyetinden ma.P
rum bırakınayı münasib görebilir. 

* 
Şimdi, Fransanın Hindistanı istilA 

planlarının tedkikine istinad ederek on 
dokuzuncu asırda Yakınşarktaki 1ngiliı 
politikasına hakim olacak büyük prcn· 
s;pleri istihraç edebilmek kolaylaşmıştır, 

Hindistana karşı Suriye, Hazardenizi 
\'C Oxus yollarile tevcih edilmiş bir istilA 
hareketi korkusu altında kalan İngiltere 
Fransayı Mısırdan, Suriyeden ve Arnbis .. 
tandan uzaklaştırma~a çalışacaktır Rus• 
yayı da Akdenizden, İrandan ve Efgcınis
tanQan uzak tutmak istiyecektir. 

( A rka.sı var) ............................. _ .............................. -

J 

Ui(QiQ MSLANGI~ 
~OlAY OlMAMIS Tl~ 
~~~ 

• 

uvaflak olmuş bir ilaç PA ST i L KATRAN HA K K 1 Öksürüklerı kökünden keser • . 
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Deniz Şeytan• Devlet kap1s1nda elli yıl 

fi.rqep tntna: M. Binna DiliMa 

Honoluludaki garib adam 

Yazan: Eski Dthiliye Naztrı ve eski meb'us Ebubekir HAz•• 

O günlerde Istanbuldaki ~rmeni katolik patri" 
Musuldan çekilen iki bin ii ·alık telgru po i. 

nazan dikkatimi celbetmişti. Bunu Abdiirıaaaaaı•
Ben, iyi bir gemiCi olabileceğiini tah 

min ediyordum ve bu ani terfi bana 
dünyada her şeyin fevkinde görünü -
yonlu! }3inaenaleyh boks mektebini 
derhal terkedip Golden Shore gemi -
sintfe i' almağa can atrnı.ştım. 

Honol•ılu'da garib, çok garib bir 
Misteri ile karştlaşmıştun, inanılmıya
cik ~ir hAdise .. ben bile bu hadiseyi i
zah etmekten aciı:im. Belki bir gün 
böy'te bir misteriyi bize izah edebile -
oek bir kimseye rastlayabiliriz. 

Gemimizde Na uke isminde bir Al -
man kamarot vardı. Bu çocuk memle -
ket inde viyolin yapmakla geçinirmiş. 
Fakat sonradan bütün parasını kaybet
miş ve kısmetini denizde aramak üze
re bu gemiye girmişti. Bu uzun deniz
lerde, vatanda~ olmaklığımız dolayı -
sile, aramızda çabucak bir dostluk te -
essüs etmiştL 

Honolulu'yR muvasalat edince Na -
uke beni kend!sile birlikte sahile çık
ma.ğa davet etmişti. Nauke, çok sevdi -
ğimi bildiği için yanına lbir kutu da 
teksif edilmiş süt almıştı. Ne ise çık -
dık ve Honolulu'nun (!iizel manzarala
nnı görmek üzere yüriidük. Gördükle
rimizden biri de Rawai adalan hüküm
darının sarayı olmu~u. Biz buraya ge
lince, bittabi saray önünde dikilerek 
hükümdarın o t"SMda çay alışını tema~ 
şa ediyorduk. Hülkümdar, kamıştan 

mamul bir sandalyaya oturmuş ve zev 
eelerinden ikisini yanına a~ bulu • 
nuyordu. 

Bu aralık gavet Iyi giyinmi~. prö • 
meona.d yaptığı zanoolunan bir centil -
men bize doğru gelmiş ve İngiliZ'Ce o -
larak: 

- Vaktinizi bövle bir şeyle boşuna 
~ye geciriyormnuz? demi~i, nıçın 

Hula - Hula dansını görrneğe gitmiyor
sunuz? 

Hula - Hula dansı tam bizim gör -
mek istediğimiz bir danstı. Binaena -
leyh bu zatın teklifine muvafakat et ~ 
miştik. 

Centilmen yolda bize daha iyi el
bisemiz t'lup olmadığını sormwı "ve bit 
tabi menfl cevab almıştı. 

- Beil yok. diyordu, ben ikinize de 
birer kat elbise bulurum. 

Herd bizi dört katırla çekilen bir a
rabaya bir:dinnişti. Bir aralık arkada
şuna A1man~ olarak centilmenin zen
gin bir nt olma!:ı lazım geldiğini söy
lemiştim. Bu adam ayni dille: 

- Bu kadaı fazla konuşmamalısı -
nızr 

Diyonlu. 
Ne ise.. gidf' gide kasabanın ~ın -

daki şeker kamışı tarlalarını dolaşmış
tık. Araba durmustu. Bizim mihman -
clar bizi bir tarla yolundan sevkederek 
t.iı- Avrupalı evine isal etmişti. Etrafı 
tetlerle çevrili bir çayıTda genç tay -
urın otladığı görülüyordu. Güzel ve 
muazzrun viiianın bilyük pencerelerin
de sıra sıra bir çok seyyar masalar 
görüyordum. Bu masalar bizim Al -
manyada konferans salonlannda gö -
riilen cinsten idiler. Ev sahibi bir pas
ta getirerek Nauke'ye vermiş ve dışarı
da beklemesini sövliyerek beni içeriye 
sevketmişti. Bu anlık Naukeye bura -
dan aynimaması için fısıldamağı unut
mamıştun. 

Eve girdiğim zaman garib bir ürper
me hissediyordum. Herif, beni, içinde 
bir çok masalar bulunan bir salondan 
geçirerek bir odaya isal etmi§ti. 
Burada da, salonda gördüğüm gibi u~ 
zun, \Miyük w sevyar bir masa vaıi!L 
HP.rÜ k~pıyı kiHdlemek üzere iken iti
raz ettim. Bunun üzerine yukaridan 
bir mezro getireceğini söyliyerek ay -
nimıştL Yalnız bulunmalrtan bilistifa
ae şöyl~ etrafa bir göz gezdirdim: Ma
sanın altında iki tane ensiz ve fakat u
zun sandık bulunuyordu. Sandıklann 
tk! tarafında da birer knid asılı idi. 
iYoba şu sandıklardan birine nri JOlru
lacakt\m? Fakat ~n kendime güveni
yordunı. Bu kadar zamandır boksörlü
lil niçin öb'enmistim! 

Ev sahibi, elinde bir terzi meZI"'OU 
olduğu halde. avdet eCmqtt. llerif g6-

Yıldın.m ıüra.ti i~ rilkl nerek ceketimi giydim. 

ya bana giydireceği elbisenin uygun fak:tt korkunç bir manıara sanki ka -
gelmesi için ölçümü alıyordu. Fakat nımı donduracaktı. Çünkü bir takım 
bir terzinin ölçtüğünden farklı olarak boş şişeterin bulunduğu pencerenin alt 
omuzdan bileğe doğru değil de, bilek - kenannda uzun bir siniri havi kesil -
ten omuza doğru acemioe ölçüyordu. miş bir insan baş parrnağı görmüştüm. 

-Otuz.! Bu koı·Irunç rnanzarayı görürken ev 
Diye mınldandı ve bu sayıyı tekrar- sahibi de pantalonumu aşağı doğru 

lad!~tan sonra dişlerinin arasmdan da --koşmarruı mini olacak bir şekilde
ha bır çok sayılar mınldandı, sonra da çekiyordu. 
ceketimi geriye, ~ağıya doğru yan ya· Yılrlınm sür'atile silkinerek ceke -
nya sıyırdı, o suretle ki kollanm geri- tirni giydim, ağır bir darbe ile centil
ye ck>ğru bir vaziyet almı.ştL Fakat he- meni (!) yere yuvarladım, masanın ü
rif ışığın zayıf olduğunu söyliyerek be 
ni pencereye doğru çevirdi. O vechile zerindeki ·boş bıçak kını ile kemeri 
ki sırtım dış kapıya müteveccih olınuc:- kaptım ve en yakın bir kapıyı iterek 

-ı dı~an fırladım ve Naukeve ses1endim. 
tu. Göründü. Hala pastayı çi~niyordu. 

Bu esnada duyduğum gıcırtılar bir 
kimsenin kapı dışında harekette bulun- Ne ise kendimizi şeker kamısı tar -
duğunu bana anlatmıştı. Odanın bir lalanna atm1ştık, koşuyer ve kaçıyor -
köş~.sinde ve masanın altında da inti _ duk. Bir aralık sık kamışlar içine sin -
zamsız surette bir yığın elbisenin mev miştik. Bu esnada bir takım ıslıklar, 
cudiyetini ve bunlann galiba da gemi- atların ve insanların koşuştuklan işi
ci elbisesi olduklannı görüyordum. tiHyordu. ~ikardı ki yol boyunca bizi 
Ceniilmen (!) şimdi benim kemerimi arıyorlardı. Halbuki biz tarlalar için -
de çıkararak onu masanın üzerine koy- d~n. kimseye görünmeden gidiyor, fa -
du. Kemerimdc bıçağırom kını vardı. kat yolumuzu da kaybetmiş bulunu -
Fakat km boştu. Çünkü sabahleyin ge- yorduk. Bununla beraber bir hayli, dü
mide bıçakla patates soymuş ve onu şe kalka, yürüdükten sonra sahile mu-
gemid~ unutmuştum. vasalat etmiştik. 

Tam bu esnada gördüğüm küçük ve ( Arkatı var) 
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SOLDAN SA<iA ft YUL\RDAl"f AŞAÖI: 
ı - Resmini çizer gibi anlatm&. 
2 - A§!retler - Tayaran eden. 
1 - Ke.yı~ın küçü~ü - Sonunda bir cR• 

ols:ı.ydı cyob un zıddı. 

f - Demirleri blrblrtne eklemek Için kul
lauılan bir nevi tnırgulu çin - Efrad. 

1 - Sonunda b!r eN• olsaydı dost ve kom-
4U bir devlet - Ezmek ma.sda.rın.da.n 
emrl hazır. 

e - Tııvıı. 

'1 - K:ısa.bın sattıtı. 
ft - Kendine blr ütu bulup yer!~ 
1 - VAde - Btr nota. 
ı o - N erer - Alem. 
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Bir doktorun günlük 
notlarindan 

Vücudün fabrikası: 
Karaciğer 

Blr insan !evkallde liisum Msıl ol -
du~u vakit bir böbr~lnden mahrwn ola
rak yaşayabllir. Gene pek zarurl vak'a -
larda :ıltclferlerln birisinin vazıre.sı lptaı 

1 

<'dilebilir. Ve lruıan muvakkaten bir ak
ctterle yqarablllr. 

Gene bazı mübrem ve mecburi Tak'a
larda midenin dahi mühim blr kı.mıı çı-
knrılablllr. Ve insan böyle bir vaziyette 
bile uzun müddet ya.ışayablllr .. 

Fakat karacl~er böyle de~lldlr. Kara
clllerin vazifeleri o kadar mühlm ve o 
kadar bilyüktür k1 Insan taracl~erlnl.n 
velev tt blr kısmından aarrınazar ede -
m(:z. Vücudde ya.mnak !çln §eker Imal 
eden, hazım Için sa!ra lfraz eden, mllt -
roplan ve zehirleri öldOnnek 1çin hu-
au.s1 madde lt!'&z eden, kan yapan, de -
veran üzerinde milhim bir rol oynıyan 
kl\racl~er en küçük bir lrıza ta~ısuıda 
~Ue derhal umuml ak:s1lllmel cOsterlr n 
insan derhal hasta diqer. 

Kar:ı.ct~erlerlıılsl JOnD.aJlnıs_ çok ba
haratıı yemekler, turfUlar, lazartma ye
mekler, salçalı §eyler, fazla JUmurta n 
et yemek taracl~erl JOra.D lınlllerdlr . 

Cenlt Ine~ ~ ... ,. 
, ... , ...... lanlll rtea ...... Abi ~· 
Cini• e.t...,ı ••htll•a alabilir. 

~----------------' ----·-····---.. -----·--·-····--

Pş.ya haber verdim 

Bu zatın ifadesine göre yuka -
nda ismi geçen ( Babagurgur ) da
ğı eteklerinde sondaj arneliyesi yapı -
hrken birdenbire gayet §iddetli bir fe
veran ile fışkıran petrol ve intişar e -
den zehirli gazlar, İngiliz mühendis -
lerinden ve arneleden birkaç, yahud 
beı; on kişiyi öldürmüş, açılan delik 
bin müşkülAt ile kapatılıncaya kadar 
vüsatte bir petrol gölü te~ekkül etmi~. 

danberi tekarrür eden hu teamuı• 
nrz tarafund~n itiraz olundujuııll 
lüyordu. 

Yusufani efendi: 
- Bunlar, zltıilileriDi 

için birkaç bin lira feda'·~-ı.;:. ... da 
zırdırlar dediği gibi. 
Hayyat efendi de: 

- Papanın en büyük U&9au&-

labilirsiniz, diyordu! 
Cevab verdim: 

-73- - Sade nişan değil, külliyetU 
lardan da bahsediyorlar. Fakat, 

Giildani patrlk'inin intihabt • Fransız meyan ettiğim mubik itirazı geri 
zırhlısının Midilliye asker çıkannası... ma imr.in olmadığı gibi, bana 

verilmek istenilse de boşunadır. 
Mevsime g{ire Musul ve Bağdadda Mıtran efendi: 

ikamet eden Güldani patriği, Basra, - Hayır, dedi, 
Bapdad, Musul, Diyarbakır vilayetle - -papa veki!ine Arab & .. ,., .. u, .. a .. 

rine, hatta İran içine kadar uzayan ru- de verilen isim- ltfrazınızı geri 
hani romtakasının genişliği ve koyun - mak istemiyorlar. Yalnız bundan 
larmın, hatta nüfuzu altında bulunan itiraz etmeır.enizi rica ediyorlar. 
nüfusun çokluğu itibarile Musuldaki lile.ri badema sükılt buyurursanıJı 
patriklerin en ehemmiyetlisi idi. tanbulca bir tasdik çaresi 

Musda gitmeden önce Güldani pat- Yusuf efendinin bu sözleri, 
riği Bağdadda ölmü.i, mıtranlardan söyledi~.ni anlıyordum. 
(mctropolid demektir) Kerküklü Yu - HattA, esbabı mııişetleri 
su! Hayyat efendi patrik vekiletinde temin edilemedi~ Için biltimurll 
bulunuyordu. ra:ılar ~bi kendisinin Vatikan 

1900 senesinde Bağdaddaki papa sinden maq aldıitnı, binaenaleyb 
vekili Musula geldi. Münhal olan pat- sıd cenablannın• nzasına muv.,._ 
rikliğe. birinin intihabı için diğer Mıt- rekette bulunduğunu da TTUII .. .,.,._. 

rar.Jar da davet olunmuşlar ki hepsi se- tiraf eylemi.şti! 
kiı ki~i idiler. Ben, tercihan, vekaJ.ette Bu zat, müteveffa patrik Abdi 
bti.lunan Yusuf Hayyat Efendinin pat- Kerkük - Süleymaniye Uvalatl 
rik seçileceğini zannediyordum. Ke:ı - rik1iğine intihab olunarak mezaJÜ1' 
disı de bunu umuyordu herhalde. Fa - zarctine tahriratı resmiyesi 
k:ıt, Yusuf Hayyat Efendi lehinde rey ken mahza patrikli~ intihab 
verC'n mıtranlara papa vekili tarafın - ğı ümidile bana bundan hiç _ ... ,.__.,. 
d!m taıyik yapılarak reyleri geri aldı- mlşti. 
rıldı; Siird mıtranı Emanoel efendi in- Patriklik ümidinin ıail olmaSI 
tihab ettirildi. rine- müteveffa patrlğin hastaıııı 

Bu intihabda benim de reyim olsa, sıncta yazılan tahriratı vererek 
scv!mli bir zat olan Emanoel efendiye hib nezaretine trsal ve tervictne 
ve:!rdim. Fakat intihabın icrası şek - ver."t ctmeml rica etti. ArzusUJ111 
lindeki yolsuzluktan dolayı itiraza ey~cdim. 
mecbur oldum. Babıali, ve mezahib Emanoel efendi, Franm 
neı.aretine keyfiyeti bildirerek Emano- müdabalesi için Fransanın MusUl 
el efendinin intihabını tasdik etmenin so~.,suna telgraf da çektirmlf! 
muvafık olmıyacağını arzettim. setır: 

Çünkii, Osmanlı tebaasından bir ce- cİntihab d!nt, ruhant bir ~1 
maatin ruhant reisinin seçilmesine yıp maddi ve dahili bir meeetedit· 
hem p~pa vekilinin -bilhassa riyaset na sefaretltı müdahale edEmt·~:: 
suretile- ve hem de İranın bilmem yolunda bir eevab vermiş. 
neresin~en gelen yabancı bir Mıtranın bilvasıta konsoloshane t-rftırOIIP'!" 
iştiraki doğru değildi. öğrenmiştim. 

İtirazım ınuhik görüldü. Papa vekili O günter.Je lstanbuldald 
~tirak etmemek şartile, intihabın ye - K'ltolik patritfne Musuldan 
niden icrası emrolundu. ki bin liralık telgraf pollçest 

Halbuki keyfiyet papaya bildiril - celbetmi~ Kendis11e 
mi~, Vatikan sarayından, tasdiki muta- b::ıba - o~l <!f!recesinde 
zamının berat ve nişan yola çıkartıl - adliye mezahib nazm Atıdurr-~ 
mı,. pa~aya derhal Pfre telgrafta 

Bu vaziyet~ gerek papayı, gerek ve- verdim. ( Aricas 
kil monsenyör Henriyi ve mıtranlarla 
beraber Emanoel efendiyi, cemaate 
kar~ı pek müşküi bir mevkide bırak -
mıstı. 

İtirazımın tesirini izale yolunda her 
çareye ba~vurdular. ·O zaman Musulda Yevml. Blyu!. Ha;db",.. Balk 
malsandığl emini bulunan ve meşruti - 1 s T A N B U L 
yetten sonra Mustıl meb'usluğuna in -
lihab edilen Güldant Davud Yusufani 
efendi d€' beni kandırmağa memur e -
dilmiş. Yusufani efendi, beni ric'at et
tir=11enin imkansızlığını müteaddid tec 
riibelerile bi:diği için, kendisine söy -
lenilen ~özleri ancak maJOmat vermek 
şek!inde naklediyordu. 

Patrik vckiJi rnıtran Yusuf efendi, 
ir.tlhabır. iptalinden tabiatile ~k mem 
nun olmakla beraber, bunu sakhyor; 
hatta papa vt>kili Heminin tazyiki üze
rine beni yumusatmak için kerhen ol • 
sutı. söz söylemekten hali kalmıyordu. 

Hat~a papa vekilinin beyanatma da 
atfetrneği unutmıyarak üç yüz ~neden 
beri bu intihabın Alko, manastırında 
(• J bu ~ekilde yapıla~eldiğini, bu de -
fa da Sırn pa~nın Diyarbakır valiiili 

Gazetemizde· çıkan 
resimlerin bütfuı 

mabfuz ve pzetemil8 
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Bir randan orda baneıhtıııa para lle paşanın hiç itiraz etmeyip kabul ve 
rardun ed~rken blr ;randan da Türk 
paçllttıd baactJanctırmata ça1-.aa Ra- tebrik ~ttiğtnf, bu kadar uzun mpıan.-
• KuramalUl ller ..... a ·~ ..... 
.rttNıt Ileridil •• ... Qlnl&l.,a. (• > Muulda bu DAIDda):t 1lılr 'iJdt ba-"---------------'1 bDwa CMktt.almanubn. 
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Dünyanın me~hur Şekereisi 
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SAGLIGINIZI 
KORUYUN Z: 

Ilan T arifemiz 
Tek sütun aantıml 

Birinci sahile 400 kuraı 
Ikinci •ahi/e 250 n 
Oçüncü •ahi/e 200 )) 
Dördüncü sahile 100 » 
1, sahileler 60 J) 

Son •ahi/e 40 » 
Muayyen bir müddet zarfında 

faclaza mikdarda ilan yaptıracak. 
lar aynca tenzilatlı taritemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir tarif e derpİJ edilıni§tir. 
Son Posta'nın ticari ilantanna 

aid i§ler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

blneılık KoDektll Şirketi 
Ka.lıramall%ade Han 

Cr-----~ ~d!_esf_- _\ 
~~~~~-

Güzel bir şapka erkeğe ş1khk verir. 

Viyananm meşhur 

P. ve C. HABiG 
Markalannın yeni gelen son 
modellerini en güç beğenen
lerin zevki selimini bile tat
min ebuektedir. 

• Taklldlerlnden aakınmıtk Için şu resimdek 1 markıtyil dikkat 

NEZLE - BAŞ ve DiŞ 
AGRILARI • !.OGUK ALGINLIKLARI

NEVRALjl • KlRlKLlK 
KIRGINUK- BÜTÜN AGRILARA 

ve 

GRiP'e · 
Karşı yegAne çare 
BIR KA'E 

Trat olduktan sonrı Cildinize 
krem sürmeyiniz. 

POKER 
tra1 bıçaklan cildi yumuJ:ıtır ve yü· 

zünüı.ü pamuk gibi yapar. 

Her yerde 

P O K E R traş bıçaklarını 
israrla isteyiniz. 

.sUl 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 ll JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ~1 ~ 1 .. .. T_!i!k Hav.a Kurumu 1 ---
§ Ikinci Keşide: ll /Birincikinun/938 dedir .. 

~Büyük ihramige: 45.000 Lirad1r ••• - -= [undan ba~ka: 15.000, lı.OJJ, 10.000 liralık ikramiye•l 
~ lerle { 20.0JO ve JO.OJO) liralık iki ade d mükafıt .-ardır ... 
a yeni tertibden bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et· s 
_ meybiz. Siz de piyangonun me.s'ud ve bahtiy~lan arasına !§§ 
=. girmi_, olursunuı... 3 
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MuhammeD ·İlk teminat 
kıymeti 

L. K. L. K. 

Mahallesi ve ci.rurl 

-------------------------------25 1 88 Zühtüpaşa Tahtaköprü caddesinde 2 No. lu evin enkazı. 
160 12 00 Zühtüpaşa Tahtaköprü caddesinde _. No. lu evin e.."lkazı. 
70 5 25 Zühtüpa1a Tahtaköprü caddesinde (6., 8, 10, 12) No. lu 

evin enkazı. 
130 9 75 Zühtüpa1a Tahtaköprü caddesinde (1-4, 16) No. lu evin 

ka1.1. 
250 18 7:5 OmıanaJa ArayJcı sokak 31, 31/1 sayılı iki böllik ahşab 

evin enkan. 
Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı yerlerin enkazı açık arttırmaya çıkarılmış

tır. İhaleleri 28.11.938 saat ll dedlr. lsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne 
gelmeleri. (8366) 

_.._. Dr. IHSAN SAMI~-.. ,------~--~ 
B A K TE Rf y O L Q J 1 Emsnli arasında en güzel ve şık 

Mobilyalar satan 
LABO RATU ARI 

Umumi kan tahlilib, f.reogi ııoktaı (ESKI HAYDEN) Yeni 
naurıodaıı <w .... rmu; ... Kalın ttamru- BAKER Mağazalan 
leri) kan kür.yvab •ayılmuı, tifo n 
••tm• hutalıklan tqhi•l, ldrv, balıam, Ziyaret ediniz. SALON, YEMEK ve 
euahd, hıurat YO lU tahlılib, nitra YATAK ODASI takımlarının zen· 
ınilao•kopi, tm.u.i qılar imhı:an. Kanda yi 
lir•, ,ekor, Klorür, Kollutariıı miktar!uı- gln çeşidleri her yerden i şartlar 
DJa tayini. ve ucuz fiatlarin bulursunuz. 

~ Divanyolu: No. 113. Tel: 20981 4 

Dr. HAFIZ CEMAL 
(Lokman Heldm) 

DalıWJI •l!tehusua: Pnar.dan maada 
tı.erıiln (2 - 1) D1VI.Il70lll Dwnar& 104. ~~ te
llfODU usga - 11066 

........................................................... ., 
Son Posta Matbaası 

Ncşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAIIIPLEltİ: A. Ekrem UŞAK.LlGlL 



IÖZJqlan ara liDda ıaoutu takib edq,. 

Ebeciı Şef Atatilrkibı JatlkW madalye sı bir paera1imJz tarafmtlaia ~ 

Aziz DAp himU olan t abut Zafer torpitosundaıı Yavaza Dakled.Hirkeg 

Yanm takib ecleD torpitolar 


