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E bed i Şefln cenazesi Ankarada "Atatürk 
bizi b1rakri1a!, feryadiari içinde kald1r1ld1 
l abutu taşıyan top arabasını Milli Kahramanın mütemadiyen 
ağlayan Hemşiresi takib ediyor, arkasından İsmet lnönü ~eliyordu: 

Anl;aradan bu sabah gelen resimler: Büyük Millet Meclisi azalan Ebedi Şefin azi.ı ncşı önünden göı yaşları icinde geçerlerken 

Cenaze ala yı tam ID da 
hareket etti ve 12 yi 15 

geçe Etnografya 
müzesine gelindi 

lialk, Askerin arkasında 
bir taraftan öbür tarafa 
koşuyoı', hıçkırıklar için
de büyük Atası nı son bir 
defa görmek istiyordu 

1\.ı Ankara, 21 (Hususi) - Ankara uyku
tl "}·k göz Yaşları içinde bir gece geçirdi. 
"a~- ın Yağmur altında katafalkı tavarı 
ley, .. ha kadar devam etti. Yağmur sabah
ı'Ur~ .de de\'am ediyor, gök kubbe bütün 

Eb ıle beraber BüY:..ik Ölüye a~lıyordu. 
d~ b edi Şef Atatürkün cenaz~ tiırenin
tizer ulunmak, onu son bir defa gi'rme~ 
haı el Ankara civarındaki koy v~ kasa
leı;"~ 8 uzak şehirlerden gelen halk küt
lil· rı geceyi açıkta geçirdiler. Halk Genç-

"' r>aı·k h kada ı sa asında toplandı ve sabaha 
san r ı·bu sahaya mü temadiyen bir in

• S(' ı aktı 

ŞC'hirde s~at k' d . 'b k'l 
'*'~ıtalar . se ız en ıtı aren nu ı 
kad· 1 ışlememe~c başladı . Sl\at 9 a 
leı· ar otonıobiller Meclise kadar işle-:li 

ve cenaz t " . ~ e orenıne iştirak edecek :ze. 
toltıdılar. Saat 1 aa Türk..ltıt.aau Çan-
~~- :3 ürii :.yfaoa) 

·~ utE d;un Jı1bW t1'ell Atabra iatapau gtrerbft ReidciMv.lımet ~ftÖiıtl" V-ektUet H~y~U 4ZWı.tı 
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POSTA 

"Her halde vciziyeti umumiyenin 
p dişahı yeni bir istikamete 

-6-

- Askert vaziyetlerden çok iyi anlı • 
yorsunuz, Türkiyede herhangi bir kuvve
te kumanda ettiniz mi? 

Müsbet cevab vcrdlın: c- MuUaka a -
laya kumanda etmiş olacaksınız!• dedı. 

Alaya evvelce kumanda etmi§ oldu -
ğumu söyledim: c- Fırkaya da kumnnda 
.ettiniz mi?ıı dedi Suallne tekrar, evet, 
cevabını alınca: 

- Beni mazur görünüz, ben kolordu 
kumandanıyım ve sizin babanız yaşmda
yım LOtfen en son kumanda etti~iniz 
kuvveti söyler misiniz? 

Bu temiz kalbli adamı meraktan kur
tarmak istedim: cMuhatabınız fırka ve 
kolorduya kumanda ettikten sonra, mütc
addid ordulara kumanda etmiş bir arka • 

' 

Vali, Vahdeddl
ni 80fraya davet 
etti. 

fenalığını 
sevketmek 

Ükincitp,şrin 21 

iza le için yeni 
lazımdır,, · 
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80N POSTA 

Eb edi Şefi n cenazesi Ankarada " Atatürk bizi bu akma! , fuyadlan içinde kaldırıldi 

At4tiirkün aziz n4şı iıtayondan Meclb önündeki katafalka getiriliyor, (solda) generalfeT Bii.Jiilk Olünüıı önünden ıon defa geçerlerken 

(Baı tarafı 1 mci ıtıyfada) yere kadar 1aylavlar ve davetliler sıra- ecnebi askerler alıyor. Şimdi Atatürkün cenazesini tavaf ediyorlar. tümsek yapılmlJ, bu tümset önWıct. alti 
kırı caddesi boyunca, yabancı kıt'alar da lanmışlar. cC'rıazesini hlmil top arabası Türk ve ec- Bütün gözler tabutu takib edıyor. Ka- mC'şale arasmda Atatürkün heykell.. 
Parti binası ile Halk sineması arasmda ŞimdJ atıann ayak seslerinden başka nE" bi kıtaatın önünden geçecek. Ecnebi dm, erkek, generaller herkes ağuyor. Bü- Saat: 12 ,1 O 
Yer almış bulunuyorlardı. Ecnebt heyet bir ses duyulmuyor. Hayvanlar bile san- heyetler cenazenin arkasına doğru geli- tün Ankara bir tek kalb, bir çifl göz gi
iıaları Ankarapalas önünde ha.ztr bulu- kı bu Büyük Ölüye hürmet için ayakla- yorJar. Huruf heca sırasile sıralannıışlar. bi. Gençlik parkının kenarından feryad-
nuyorlardı. rının ucile yürüyorlar. İnsanlar gibi baş- Cen&zenin tam arkasında İlyas Ayrlcmiri lar yükseliyor: 

Ra at 9,30 a dotru cenazeyi kald,rmak larını önlerine eğmişler. Mahzun il~rli- takiben Atatürkün hemşire lerı. . . İşte - Atatürk bizi bırakma! Artık ebedi-
ÜıE>re 12 saylav meşalelerin arkasında yorlar. Reisicümhur İsmet İnönü geldi. yen yüzünü görmiyeceğiz. 
l.teclise do~ru ilerleme~e başladılar. Bü- 10 10 S t 10 45 S t 11 " 5 
l'Ük Ölünün tabutu başında dört genera! u geçe aa : ' aa : 1 geçe 
1·-ııç! .. b . '"--·kl" Mızrakh aske...nen·n son bo·· lu·· ~u· Ata Ecnebi heyetleri selamladı, mevkiine Yavaş yava• cenaze yol üzerinde. iter-
lll arını çekmiş, ihtiram no etı uc ı- 4l.L ts - .,. 
Yorlar ... Saylavlar merdivenin alt başın- türkün top arabası üstündeki tabutu ö- geçti. Yavaş yavaş top arabası ylirüyor. liyor. 
da duruyorlar. Hepsi ağlıyor. nünd'en geçiyor. Arkadan topçu taburu Bando matem marşını çalmaya Laşla:h. Ctmaze §imdi iBtasyon binasının önün-

Altı meşale durmadan duman ve alev göründü. Başta komutanları, arkada üç Cenaze yavaş yavaş ilerlerken Büyük den geçen 16 Mart §clıidleri yolunun ü-
ftıık su-bay ve onun ark d 1 ~ Ölünün hemşiresi mütemadiyen ağlıyor. zcrınde ~ .ınyor, bir taraftan da yağmur ya~ı- asın a a ay sanca5ı... ··· 
Yor. Stncak iki kahraman askerin ellcruıde Onun arkasında bütün askeri hayatını Cenaze alayı yavaş yavaş istasyon ile 

Ankara büyük kcderin verdiği bir pe- aş&~ıya indiriliyor. Topçu taburu ilerll- beraber geçlrdiği en sadık dostu. kıy- Tayyare Cemiyeti arasındaki caddeyi 
"i G ll ğ ı· ı ı nıetli Reisicümhurumuz İsmet lnönü. 0- k t d" • .~anlık içinde çalkanıyor ... Bütün halk, yor. enera er sanca ı se am ıyor ar. a c ıyor. 
"-'·ı·· şun· d" alay sancağı ve b d ·ı ha nun arkasında Riyaseticümhur heycli, ı.ıu un güzergahta toplananlar ağhyorlar. ı an osı e mu • 

ilı~çkırıklar birleşerek derin bir sessizlik !ız alayı geçiyor. Generaller bayra~ı se· Um..ımi Katibieri Hasan Rıza, baş yaver 
~ındeki Ankaranın matemli havasını lfunlıyorlar. Atatürkün kahraman muha- Celal, muhafız kumandanı ve diğer ya
tarsıvrr. Her tarafta Atatürkün resmi fızları Büyük Ölünün önünden geçe:ken wr1er ... 
ti·Jı yac:lı nazarlan tabutun u·· · d Daha arkadaki sıra: Büyu .. k Millet Mec-" ~ı·e bürünmüş. Gözleri bu matem lev- :. zerıo e .. 
hn. İşte 32 · · ı · 0 H b" lisi reisi Abdülhalik Renda, bir tnra!ı:l-._~ın~ ilişenler yeniden boşannrak hıç- ıncı a ay geçıyor... nu ar ıye 
«.ırnı::ığn başlıyorlar. takib ediyor. En önde komutanlan, altı da Celal Bayar, diğer tarafmda Mare§&l. 
l<atafalkın önünde bir top arabası du- süb~y, Harbiye bandosu, iki subay kılıç- Nihayet ecncbi heyetler yavaş yavaş iler-

tu In k · k d Tü" k ır. liyorlar. Artık hava da kendim lutaını· 

Saat: 11,30 

Top arabası Halkevi ile müze arasındi 
durdu. Tabutu top arabasından indir
mek için hareket başladı. Cenazeyi takib 
edenler yavaş yavaş müze ile Halkevi a
rasına toplanıyorlar. Bando matem mar
şını çalmakta devam ediyor. 

Cenazenin yanında sıralanan kırka ya
kın general kılıçlarını çekmifle>r, resmf 
tazım i!a ediyorlar. Reisicümhur yavq 
yavaş müzeye giriyor. Meclis rf'lsi, Bq
vckil ve Mareşal takib ediyor. Tabun. 
nakletmek için hazırlık devam ediyor . 
• Saat: 12,15 
Yavaş yavaş tabut yere iniyor. Aba 

noz tabutun iki tarafı, general, sübay V• 

erlerle dolu ... 
Askerler, tabutu yavaş yavaş 12 gene

ralin omuzlanna koydular. 

Saat: 12,18 
Büyük Atamız generallerinın 

larında merdivenden çıkıyor. 

Saat: 12,20 

omuz-

ı Yor. 12 general ve d ğer sübaylarl" er· mn çe mış, ar 8 a r sıı.r.ca5ı ve 

dıl:!r bu arabanın etrafında yerlerin• al- bunun arkasında Harbiye talebesi... yor. Bütün Ankara ile, bütün yurd ile 
la: İşte saylavlar tabutu kalafaiktan 1 O U 30 geçe beraber o da tekrar ağlamağa başlıyor. 

Cenaze istasyonla Tayyare CPmiyetine 
giden yolun tam ortasına geldi. Alay çok 
yavaş gidiyor. Tabutun üzerindeki Türk 
bayra~ı bütün Ankarad'an görünüyor. 
Gl'nçlik parkının içi bağrı yanık Anka
raularla dolmuş ... Kestirme yoıların her 
tr.rafında bekliyen halk göz ya§larile ce
nazeyi takib ediyor. 

Cenaze yavaş yavaş Tayyare Cemiye- Şimdi cenaze üzeri çinilerle süslü ka-
tın:r, karşısındaki polis kulübesine va- pıdan girdi. tln işte saylavlar geliyorlar. İlk sırada İcra 

rak omuzlarında yükselttiler. Tabut Tü"rk askerı·nı·n ge('ı·şı· nıhayetlendı·. l-'av lı Vekilieri Heyeti ... Saracoğlu, Ali Çctin-
tılıy~r :avaş top arabasının üzerıne çıka- Kırk metre fasıla ile ecnebi kıta'lar ge- kaya, Rcf=k Saydam tam ortadaldr. Say-

" liyor. En önde Alman bahriye kıt'ası. ~1- lavlar kendilerini z--tedemiyorlar. 
'-Cnnze top arabasının üzerine konun- -r ca b man bahriyelileri önd'e handoları olduğu Arkada resmi davelli barem üçüncü 

Ilm ütün şapkalar çıktı. Generaller se- halde yavaş yavaş tabuta yakl&şıyorlnr. dereceye kadar askeri ve sonra nıiilki 
)'o vaziyetinde... Herkes tabuta bakı- Alman bahriye kıt'ası geçti. Şimdi Bul- erkan geliyor. Bunun arkasından 62 vi
nı:kılierkes gözlerinden akan ya~ları sil- gn: askeri geliyor. Tam Atatürkün öniin- layetin mümessilleri, Parti, beled y~ he-

e meşgul. de. Önde bandosu, arkada asker ... Yirmi 

ı l3üyük bir Türk bayrağı yedek s:.ibay- yelleri ve halktan mürekkeb üçer kışıJik 
ar metre ara ile Fransız bahriyelileri, önde heyetler ... (Ankara müstesna) Data ar-

l ın ellerinde tabutun üzerine konu- trampetleri, borazanları arkada bando, k d k 1 Uyor. a· ;ı me tebli er ..• 
'l' b daha arkada bahriye silahendazları var... Bir piyade alayı tamamen caddeyı tut-

1 .. a utun önünde biriken heyetlPr yaşlı Fransızları İngilizler takı'b -.lı"yor. En b b oııe · t:ıı rnu~ ir vaziyette ir sıra olmu~, aşa~ı 
ltıP.sı r~ni saklıyorlar. Merasirnin başla- önde komutanları amiral, arkada sübay- dcğru iniyor. Tayyareler uçuyorlar. A-
t 1 ekleniyor, bütün fotografc,Jar sı- lar, arkada asker ... İngiliz bımcosu ge- lay yavaş yavaş istasyona yaklaŞlyor. 
tia ~nınışlar, ecnebi heyetierin resinıle- çiyor. Bu arada Türk askerinın kolbaşısı S 
~.alıyorlar. aat 11 
u ~ Tayyare Cemiyetinin önüne kadar geldi. a ı er heyetler de Ankaraplasın önün- İngiliz bahriye topçularından sonra Bir tayyare mütemadiyen Atatürkün 
eS~ıraiandılar. Yunan askeri geliyor_ geçiyor ..• Yunan tabutunun üzerinde devir yapıyor. Genç-

lU 1Yah şapkalarile saylavlar ve davet- askerinin geçişi bitti. lik parkının köşelerini doldurmu~ halk, 
~er cenazenin etrafını doldurnıuşlar. Şimdi Atatürkün tabutu öni.ı.nJe İran bir taraftan di~r tarafa koşarak tekrar 
tl ttaıe hazırlandı. Şimdi merdivcnlcr ask~ri var. Romanya bahriyelileri cena- cenaze ile karşılaşmak, Ebedi Şefi tek
~~aş Yavaş tabutun iki tarafındaıı uzak- zenin önünde. Önde borazanlar, arkada rar, son bir defa daha görmek i<ıtiyorlar. 
0ırılıyorlar. Romanya bayra~ı, altı tane süngülü ve Siirü halindeki kuşlar tayyarelerle nö-

lıairıe~er~IIPr bir araya toplandılar. Mec- sonra asker. 
1 

betieşe havada mütemadiyen Alatürkün 

~k· onunde cenaze alayının ilk safını Şimdi Yugoslavyalılar geçiyor, Yugos-
... r ıl ediyorlar. Tabutun etrafınıı. da üç ... a ii ünrya bahriyelileri ve kara müfrezes• ge-
ttırı ön~rine generaller sıralandı. Tabu- liyor. Bütün askeri kıt'al.arm yanında 
tt 1 Unde beş sıra Türk askeri. Her sı- mihmandar olarak Türk sübay!arl yürü
"' ~~ışar askerden mürekkeb. Daha ön- yor ... 
ltır ıyaseticümhur bandosu, tabotu gö- S 
·~ ~k askerlerin önünde iki sıra kara aat 10,40 

·a. ava sübayları. Şimdi Atatürkün cenazesi önünde ban-
•Y.leeı· · '-Yl lSin önündeki kaldırım tamamen dosile d'eniz müfrezemiz.CenazP.nin üze-

J)a)~Ylar ve ziyaretçilerle; Ankara- rınde bfrçok kuşlar tavaf edercesine dö
len hın önü dünyanın her tarafından ge- nüyorlar. Hava göz yaşlarını zorla tuttu. 
lk\ak· eyetieric dolu. Fotograf ve sinema Generaller top arabasının etrafını dizi-

ll'leleri mülcmad:yen işliyor. liyorlar. 20 general bir tarafta, 20 general 

S a t 10 d diğer tarafta .. 
~i.i.r· a a Atatürkün cenazesi önünde Riyaseti-

lle b un kıtaat yerlerini alıyorlar. Töre- cümhur bandosu var. Tabutun arkasında 
'ra81nşlanmak üzere, S('S sada yok. Yalnız Büyük Milli Kahramanın İstiklal madal
l'ekte~ zaptedilemiyen bir hıçkırık, yü- yasını taşıyan siyah kadifeden bir yastık 
tuy0 t kopan bir feryad bu sessizliği bo- tuğgeneral İlyas Aydemirin elinde .. Türk 

, Org.en kıt'aları tamamen mevkilerini alıyor, 
tl. ~erae~al Fahreddin Altay emir VC'r· Halkevinden itibaren sıra ile aşa~ıya doğ-
l'Q ec sım başlıyacak. Protokol müdü- ru diziliyorlar. 
~as nebı heyetierin bulunduğu Ankara- Mızraklı bir süvari alayı caddede bir 

a. a geliyor. 
4lleras· kavis yapıyor. Topçu taburu dofru kış-

~er g ın; başlıyor. Tabutun önünden lasına dönüyor. Muhafız alayı H~tlke\1-
~erb~or. _Mızraklı bir süvari alayı nin önüne diziliyor. Harbiyeliler, lstas
-., •~atı n onUnden doğru yavq ya. yondan itibaren Yenipbre gidecek u-

rtyor. Toplar son atışlarını yapıyor, tabut u-

Her beş dakikada b~ toplar atılıyor., fak bir medhal?~n sonr~. ~aide~in .. hazır· 
Cenaze sergievinin önüne yaklaştı. Ec- landı~ı yere gınyor. Butun hukumdar
ı:ebı kıtaat önlerinden geçen bu Büyük ları~ çe.lenkleri buraya d~zi~iş. 
Ölüye ihtiramkar vaziyette. Biraz evvel Şınıdı 12 general Ataturkun tabutunu 
Gençlik parkını dolduran halk buradan kaideye koyuyorlar. Abanozdan yapıl
tamamen çekilmiş şimdi sergi evine y:ık- mış tabut, beyaz taşlardan yapılmış kai
lc.şıyorl:ır. Cenaze sergievinin iltıünden dC'ye .. konuyor. Tabut kaid'eye konurken 
geçti. Ataturkün hemşireleri Bayan Makbul• 

Boysan. Reisicümhur İnönü, Meclis re:sl 
Abdülhalik Renda, Başvekil CelAl Bayar, 
Mareşal Fevzi Çakmak, mütemadiyen 
&llıyorlar. 

Saat: 11,50 
Cenaze yavaş yavaı dörtyol ağzından 

i!eriye doğru gidiyor. Yavaş yavaş tica
ret lisesini devrediyor. Nümune hasta
r.Psi ile Halkevinin arasından ileriye 
doğru sapıyor. Etnografya müzest cenaze 
içın hazırlanmış ... İçerisi çelenklerle süs
lenmiş. Hükümdarlardan gelen çelenkler 
sıra sıra "kapının boşlutundan itibaren 
iÇl'risini doldurmuş bulunuyor. Cenaze 
Etnografya müzesine yaklaştı. 

Fahreddin Altay Etnografya m:izesinin 
öniinde yer aldL Top arabası yavq yavaş 
yaklaşıyor. Müzenin önünde hafif bir 

Saat: 12,30 
Tabut tam kaidenin üzerine kondu. 12 

general birden resmi selimı ifa ediyorlar 
Rei.sicümhur İsmet İnönü. MeoJıs reill 
Abdülhalik Renda, Başvekil CeW Bayar 
Mareşal Çakmak, göz yaşları arasında 
snn selamlarını ifa ediyorlar, he)etler d6-
nüyorlar ... 

Milli Kahraman bauehrin, bütün Tür· 
kiyenin, dünyanın göz yaşlan arasınd& 
ehediyete bırakıldı. 

aellyor. Cenazenin bulwıcluju wı JOlU.D bir keııarmclalar. Karp tarafı 1 Kbecil Şefin Jııııuıi .ıreni aoa Aııkcına volculuğunu böll&e wapn WGPR 
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SON POST.,. 

Ebedi· Şefin tabotu trenden indirilirken 
Cümhurreisinden polis memuruna 

kadar herke s ağlayordu 
Aziz N aşı götüren trenin güzergahı Türk milletinin içi gibi alev alev yanan 
meşalelerle gündüze dönmüştü. Keskin bir ayaz allında saatlerdir bekleşen 
köylüler ve köylü çocukları hıçkırıklar içinde bağınşıyorlardı. "Babamız gidiyor, 

Atatürk'ün cenazesine refakat eden ı dedi bini bulmuş ve ~ir ~ı~ını İzmit-! rağmen halkın ve gençliğin geçişi sek· 
11ıuharririmizden:) te bırakmak mecburıyetı hasıl olmuş· teyP. uğramış değildir. Size bu tafsilatı 

hmitten akşam 21 de hareket tu. Bütün halk ve köylüler başlan a- telefonla verdiğim gecenin şu ilerlemiş 
eden Atatürkün hususi kompozisyonu çık, derin bir hu~u içinde boyunları saatinde dalhi halk, akın akın büyük 
sabahleyin onu üç geçe Ankaraya var- bükük, Ebedi Şeflerini selamlıyorlar - bir intiz.am içinde, lakin en taş kalbli· 
dı. İzmitten Ankaraya kadar bütün dı. leri kör edecek bir levha halinde ken -
hat boyunca mukaddes ölüye gösteri • Eskişehirde dini yeni baştan yaratan Adamın önün· 
ler. saygı ve sevgi tezahürlerini anlat- den ges:mektç, ağlamakta, ağlamakta-
mak imkansızdır. Yollarda gece yansı Eskişehre üçü on beşte, havagazi me- dır. Bütün Ankara Büyük Milli kah-
çiseliyen yağmur ve çok keskin bir a· şalelerin'.in sdlgun aydınlığında Şo - ramanı, HemşE>risini içi kan ağlayarak 
yaz altında yüı. binlerce insan ellerin- pen'in matem havasile girdik. Eskişe· tavaf ediyor. Yarınki muazzam rena -
de mec:aleler Atalannı bek1iyorlardı. hir öyle bir sükUnet içinde hıçkınyor-oı d k 7e merasimini görmek için ta gece ya· 
Eğer trerumizde büyük bir tek lamba u ki, Büyü Atanın huıurunda bu sü-

k A • k rısından sokaklar dolmağa başlamış -
Yanmamıc: olsaydı bile gu"zergahta, i· unet yiıre l~reparalayıcı haykınşler-

'i tır. Bütün Ankara ayaktadır. 
' çimiz gibi alev alev yanan meşalelerin dan daha kalıredici idi. Kısa bir fasıla-
ışığı bizi karan1ıktan ~ikayet ettirmi - dan sonra yolıı devam ettik. <kne fer· Nusrat Safa Coşkun 
yccekti. Bütün yurddaşlar, en kabus· yad, gene gö:tya~ı, gefıe hıçkırık.. Sabaha kadar 
lu bir gecede kendilerine mes'ud bir Dışarıda dehşetli bir ayaz var. Pen- Ankara 20 (A.A.) - Her şeyi silen 
gündüz yaratan Büyük Adamı gündüz cereden kafamlZl çıkaramıyorduk. Bu- ve örten gecenin karanlığı içinde ka • 
aydınlı;ıı... içinde ebediyete ug·urıamak na rağmen istasyonlar, hat boyu, in • t f lk :t 

E.• a a ın tı!!tünde altı meşale yanıyor ve 
istiyorlardı. san kütlelerile örtü lU .. Hava karardı -

- d b · b'' ı bekl' ı Atatürkün tabutu üzerine gijgelerle 
İzmitten ba~.1a_varak gün ağanncaya gm an erı oy e ıyor armı.ş. 

karışık ziyalar düşüyor. 
kadar geçtiğimiz bütün yolda elleri Ankarada 
rr.eşaleli hıçkıran, saçını b~ını yolan, Zafer anıtı önünde yanan ve Onun 
trenın arkasından: Ankara bir ölü evini andırıyordu. E- kurduğu Partinin Halk Partisinin, al· 

times'uddan sonra trenin haykırmağa tı prensipinin remzi olan altı m~ale, 
- Atatr, biıi de götür, Paşam bizi başlayan düdiigu~ ·· Ankarayı yerinden b ~ ...ı d' aşıucunda iki general, iki silbay ve ild 

bırakma! Seni unutmıyncagı"L;: ıye sarsmıştı. Halk, otomobillerle, otobüs· 
h k .. b' ı h lk t düf' eri:ı rasimef ihtiramı i!a etmekte bu -av ırışan yuz ın erce a a esa lerle Gazi istasyonundan daha çok ile-
ettik. ril~re kadar gelmişti. lunduğu katafalka giden yolu aydınla

tıyor. 
Trenimiı bir tek ağaç bulunmayan 

kupkuru birçok arazi geçti. Fakat yo
la, Atasını selAmlamak için meşalesile 
dizilmemiş kalabalıksız bir kilometre 

arazi parçası gözümüze llişmedi. Me
~alesi olmayan köylüler yol kenarın -
daki otları tutuştunnu4lardı. Dizlerini 
döven. inliyen ve sabahlara kadar a
yaz altında Atasını belCilyen halkın 
feryad!arı, hıçkınkları 12 vagonluk 
trenimizin çıkardığı seslerle ka~ıyor, 
tüyler ürpertici bir ahenk husule ge
tiriyordu. 

lzmiHe 
Büyük Atanın İzmite muvasalatı ve 

istasyona getirilerek husust trenleri -
ne konuluşu çok hazin oldu. Halk co~-

rafi vaziyeti itibarile anfiteatr şeklin
de olan şehre snf saf sıralanmış, tren 
hattının deniz tarafı boş bırakılmıştı. 
Harb gemilerin'in projekUkieri İzmiti 
nura boğmuştu. İzmit gilndüz gibi de
~il, gUndiizün ta kendisi idi. Büyük Ö
lü eller üstünde istasyona getirildi. 
Tren yoluna halkın bulunduğu taraf -

tan akseden feryadlar ve hıçkınklar 
bandonun çaldığı matem havasma ka -
rışıyor, bandadaki askerletın gözylaş-

ları borularının üzerinden akıyordu. 

Minimini çocuklann: 

- Babamız gidiyor! diye haykınş -
m~ları ve gecPnin sessizliği bu levha· 
daki h!l7.nü bir kat daha artırıyordu. 

:Büyük Ölünün mukaddes naş'larını 
taşıyacak vagon bayraklar; güller ve 

ye~illikler içinde idi. Vagonun arka 
taıafına tamamen ka,panmak suret\le 
DE'vlei Demirvolları Birinci İşletme • 
ainin çok uırif çelengi konmuştu. Va -
gon, katarın en sonuna alındı. 

Iz mitten ha re ket 
İzmitin ihtiyar saat kulesi dokuzu 

vuruyordu. Hareket ettik. Lokomotifin 
raylarda ÇJkardığ-ı h~ır(klar, halkın 
feryadiarını tamamlıyor: 

- Paşamız, Atatürkümüz! 

Tren bazı istasyonlarda bir iki da -
kika tevakkul ediyor, halk: 

- AtatürkümUz nerede? diye tre -
nin önünde çırpınıyordu. 

Bu emsalsiz teessür ve ııtırab levha
ları karşısında ecnebi gazeteciler tıay-

retle.ri.r.i ve takdirler.lnl gizliyememek
te idiler. Başlarını sallayarak: 

- Böyle mmet görülmemlşiirl. di -
yorlardı. 

Her btasyo.n birer çelenk hazırla • 
mı.,tı. Fakat bunların hiçbirisini alma· 
la imkAn yoldu. Çünkü çeleniderin a· 

Ankara ... Mukaddes Hemşeri.sini ız-
tırabın en çetin bir buhranı içinde kal· Sabahtımben bu bUyük materne iş -
bine bastı. Trenin gara girişi esnasın • tirak <!der gibi kapalı ve kasvetH geç
da sırtında siyah fraklar bulunan, o - mekte olan hava, saat 4 tenberi yağ -
muzlan sarkık, yüzlerce insan kara bir mura çevrilmiş olmasına ve devamlı 
deniz gibi dalgalanıyordu. Ağiarnıyan bir halde yağmakta bulunmasma rağ· 
bir tek insan yoktu. men halk sabahın ilk saatlerine kadar 

Reisicümhur İsmet İnönünün sarar
mış yüzü, nemli gözleri istasyonda bu-
1unanılarıln hı.ÇkırıŞları artı'k ıztırabın 
hgddiaıamisf içinde gerilen fevkalbeşer 
bir kuvvetle Ankaraya kadar muka -

akın akın Büyük Şefin tabutu önUn -
de tazim geçidinf: devam etmiştir. 

En kilçu~nden en büyüğüne kadar 
bütün Ankara, en büyük evUdına kar-

vernet eden .sinirlerimizi büsbUtUn alt· ~ içten duyduğu acıyı, Onun tabutu 
üst etmişti. Biz de ~andık, zaten İs - önünden geçerken gösterdiği !rlikCın ye 
tanbuldanberi gördüklerimiz karşısın- vakar içinde tazi.m ile izhar eylemekte 
da biran bile &özya.şımız kesilmemişti "d' 

ı ı. 

ki? Gecenin sükCltu içinde yalnız, yalnız, 
Trenin penceresinden görebildiğim bir hışırtı duyuluyor, geçen bı~lerce, 

her insan ağlıyordu. Reisicümhurun - binlerce halkın ayak sesi .. 
dan polisine kadar ... 
Atanın vagonu İsmet İnönilnün, 

Meclis Reisi, Mareşal ve Heyeti Ve -
kilenin tam önünde durmuştu. Saylav
lar, teşrifata dahil bütün zevat istas • 
yonda bulunuyor, bir piyade taburu 
resmi selamı ifa ediyordu. 

Adedi yüzleri bulan gazeteci, fotoğ
rafçı, ve en meşhur film firmalan ne· 
fe.;; almadan çalışıyorlardı. Tabut 12 

generalin elleri ile ve kemali tazim ile 
inditilerek top arabasına kondu. Ön
de her zaman olduğu gibi O, at.kasın· 
dn gene her zaman olduğu gibi İsmet 
İnönü, Meclis Reisi, MaTeşaıl, Heyet:i 
Vekile, saylavlar, generaller ve diğer 
bütün karşılayıcılar olmak üzere ha -
reket edildi. Stadyom, şehrin sırtlan, 

yollar ı O binlerce halkla dolu idi. A .. 
tatürk Meclisin önünde )nşa edilen 
muazzam bir katafalka büyük bir bay· 
rağ:n altma hünnetle vazedildL Ge -
neraller ve ger.ç sübaylar ihtiram nö -
betine başladılar. Ankarapalasta misa-
fir bulunan yabancı askerl heyetler 
balkondan Büyük Şefi uzun uzun se • 
Himladılar. 

Ankaradaki katafalkta 

General Metaksas 
Büyük Ölünün tabulu 

önünde ağlad1 

Cümhurreisi İnönü dün 
Başvekil Metaksası 

kabul buyurdu 
Ankara 20 (Husust) - Yunan Baş· 

vekili General Metaksns şehrimize gel
dikten sonra gardan doğruca katafal .. 
kın önüne geldi. Atatürkün huzurun -
da tazimle eğildi. Ve Büyük Ölünü 
önünde gözyaşları döktü. 

Ecnebi devlet reisierinin çelenkleri 
mUzeye konuluyor 

Ankara 20 (Hwıust) - Ecnebi dev
let reisieri ve hükUmetleri narnma ge
len çelenkler yarınki merasirnde mü -
z.eye konacaktır. 

Ankara 20 (A.A.) - Reisicümhur İF
met İnönti bugün kendilerini ziyarete 
gelen Ekselans MetaJuaaı kabul etmlf ve 
uzun müddet görüşmüştür. 

"'\nkaranın katafalkı cldden muhte- ..................................... ........................ . 
şern ve heybetli idi. Dört yüksek sütun- J L A N 
la tesbit edilen ve geni.!J bir yer işgal . . 
ed 'll'kl i i d k' k t f lk b' Devlet Demıryolları ve Lımanları İ§-en yeşı ı er ç n e ı a a a ır . ~ . .. 
rr.abedl andınnakta ve 12 yerinden a • lctme Müdurlü~nden: Sıvas - Erzurum 
levler fışkınnaktadır. hattının itletmeye açık bulunan KemLlı 

12,30 da başta ReisicUmhur olmak istasyonund'an sonraki Alpdumanit ve 
üzere Ankarnnın Onu tavafı başladı. Erzincan istasyonlarının 23.11.936 tari
İsmet İnöntı d~ gözyaşlan içinde Onun bınden itibaren yolcu ve htr türltı eşya 
yüksek huzurund~t eaygı lle eğildi. Ve nakliyatma açılacaAı ve halen Çetinka
bunu bütün Ankaranın resmi taziml 
takib etti. ya • Kemah arasında i§liyen muht~lit 

Yağmur 
tı-enlerin günlerinde ı.ıç bir de!!i~kli:k 

yapılmıyarak Erzincana kadar devam et-
Saat 18,30 da yağmur bqladı. Buna tirileceii aayın halka Ilan olunur, 

Ankara ağ 1yor 
Katafalkın önünde akiliı bir insan kalabalığı 

değil, bir efem selidir 
Yazan: E. Ekrem Talu 

Ankara, 20 (Telefonla) ı ı 
Ankaraaa kaç gündür mutad ma-

viliğini ve berraklığını muhafazo. 
eden gökyüzü birden bulutlanmış, 
güneş gizlenmiş, tabiat iyiden iyi
ye sonbahar kisvesine bürünmü~ -
tü. Sabah saat sekizden ıtibaren 

asker ve zabıta kuvvetlerinin g~ç
tikleri yolların tenhalığında ve ıs
sızlıtında yurdun büyük matemi 
olanca derinliği ile beliriyor, bom
bo~ gibi duran §ehirde sanki öEim 
meleti <iolaşıyordu. Büyük tinitnr
malı zabitler, siyah elbiseli silın -
dir ppkalı siviller .. bazan tek tük, 
bazan da ufak ufak gruplar hı:ılin • 
de Ebedi Şefi bu son gelişinde kar
şılamak için yer ara.mata gıdiyor
lar .. 

ya takılıyor. Mustafa Kemal şiın -
di uyanacak, kalkacak, ve st>ıam 
vaziyetindc emir bekliyormuş gibi 
duran Türk ordusunun başarıcı şe· 
refli mümessillerine kumanda ede
cek sanıyorum: 

Millet Meclisi Azaları kimiJen 
istuyonda .. inti7.arların en elfmi i
le muztarib .. bekliyorlar. Tren ağır 
ağır geliyor. Yaklaşıyor .. Muazzez 
ölü sanduka~sınm içinde yere indi
riliyor .. tazim merasiminin ·uasını 
müteakib yola çıkan mevldp onun 
sağlığında çifıliline gitmek için sık 

sık geçtiği bu yolda hazin ve ses
liz bir yürüyüşle Meclisin ônünde 
hazırlanan katafalka doğru ılerli -
yor. Muhterem aandukayı taşıyan 
top arabasının hemen arkasında, 

ReisicUmhur İ.mıet İnönü mUces -
sem b1r fazilet, harniyet ve vefa 
timsall, elemli oldu~ nisbette va. 
kur, muazzez varlığı ile tek olarcik 
ilerllyor. 

Tabut, katafalkın üzerine kon -
du. Orada Şanlı Türk Sancıığının 
gölgesinde yarın sabaha kadar, A
tatürk, Etnogra:lya müzesindeki mu 
vakkat istirahatgahına çekilmeden 
evvel, çok sevdili milleti ile veda
la§acak.. Şimdi onun başı ucunda 

iki general, iki sUbay, iki de er şe
ref nöbeti bekliyorlar .. ve halk ha
zin hazin, bu ulvi, mühib fakat 
heyhat ki pek ellm manzaranın ö
nünden huştl ile geçrneğe başlıyor. 

Bir aralık ya§lı nazariarım ora-

Heyhat! Etrafı dolduran yıeın -
la çelenklerin birer zafer iklili ol
madığı, ölüm denilen feci hakikat· 
le karşı karşıya bulundu~umuz 

muhakkak .. Benim içimde yaşa -
yan Atatürkle şu karşıda heybetli 
tabutun içinde yatan en büyük in
san şübhcsiz ki birdir. O halde?! 

Halk, mukaddes ölünün huzu -
rundan mütemadiyen geçiyor. 

Bu bir insan kalabalığı değil, 

bir elem selidir. Şahsiyetler sllin -
miş, madum olmuş, sade ruhlar ve 
kalbler, yalnız Onunla dolu, 01ıun 
ebedi hicranını tatma~a başlamış, 
ruhlar ve kalblerdir. 

Geçenler bazan sessiz, yetımli -
ğini sezdirmemeğe çalışan, elenıini 

hıçkırıklarını bağrından sızan kan
Iara katan bir kafile, Bazan da ele· 
minin şiddetine dayanarnayıp co -
şan, ıztırabıru, hicranını haykıran 

biçaregan silsilesi... Alnyor akıyor, 
bütün gün aktı. Bütün gece sabah~ 
kadar akacak .. 

cAtam, gerçek sen öldün mü?:ı 
Bu feryad bir genç kız ba~rın

dan kopmuştur. Türk yavrusu fe· 
leğin bu derece zulmüne inanamı
yor, ne yapsın? Mazurdur. 

cPaşacığım bizi nasıl bıraktın ?' 
Bu da bir ihtiyarın ümidsil te· 

lehhüfüdür. Atanın nuru onun son 
dem hayatuıı aydınlatan, ısıtan gü
neşti. 

Elem seri akıyor durmadan .. 
Gece çökmeğe başlıyor. Kor -

kunç, karanlık bir gece ... Ankara
sını O böyle gecelere alıştırma -
mıştı. Katafalkın dört bir tarafın· 
da yanan meş'aleler de göklere 
yükselen alelade alev değildir, on• 
ların içinde bütün bir milletın hic
ran ateşi yanıyor ... 

E. Ekrem Talu 

16 yıl önce gene böyle bir 
pazartesi günü idi 

Xazan: Mecdi Sayman 
Ankara 20 (Telefonla) - Yarın O· 

nu nasıl götüreceğiz? Onun mütebes
sim, vefah, mehabetli yüzüne alışmış 
ihtiyar kale, Bozkırm ona inkıyad e • 
den ve münisl~en tabiati Onu yarın 
ncsıl tc1yi edecek? 

19 yıldır Onu bağrında saklayan 
Ankara Onun kaç defa tahassürile 
sarsılnuş, her aynlık biraz uzadı'kça 
ista~yon caddesine teveccüh eden na -
zsrlar Onun dönüşünü sabırs1Zlıkla 

beklerrıişti. 

16 yıl evvelki Ankarayı hatırlayınız. 
İzmir ve Bursanın istirdadından sonra 
Akdeniz Mustafa Kemalin ordularının 
zafer teranelerile dalgalaruyorken, 2 
teşrinicvvel 1922 de gene bir pazarte
si günü Başkumandanın Ankaraya dö· 
nüşti, Onun halkettiği Ankaranın ya· 
~adıgı en canlı günlerden birini te~kil 
etmez mi? Kaldırım taşları yerlerin • 
d~n fırlamı~, viran sokaklar direkiere 
takılmq, gaı lAmbalı teneke fenerler, 
ınvalan dökülm~ perakende evler, yı· 
kık duvarlar, yeşil nedir bilmiyen, 
tozdan, çamurdan kurtulmıyan bir sc
hfr. 

O, henUz bir ay evvel Dwnlupınarda 
idL Mütevazi bir çadırdan veya basit 
bir köy evinden sansar yakalı kürküne 
sarılmış, tarih<· zafer destanlarını yeni 
hazırlamıştı. O, Uç hafta e~'el İzmir -
de idi ve oradan güvendiği necib mil· 
lettne: eBu bUyük zafer senin eserin -
dir.• dlyerek şanlı ordusunun selAmı· 
nı gönderiyordu. Ve nihayet derin ta· 
basstirler ve sabırsızlıklarla geçen gün
lerden aonra bir pazartesi günü mu • 
zaffer Batkumandan Onu kar~ılamak 

için fakir bir gelin kadar süslenen }Jl~ 
keraya dönmüştü.... Vasıta ve ütl A 

k. nlar mahdud, fakat gönüller şencUı 
Onun elile açılan yeni ve mes'ud uflc' 
inen büyük ve tamdı. O, tıpkı bU~ 
gibi gene ayni yerde, Ankaranın to~· 
rağına ayak basmıştı. Birkaç bayr 
beş, on çam dalı, halılar, fotoğraf Ç~ 
çeveleri ve kr.r çiçeklerl1e kaplaniivt 
basit zafer taklarının altından ve hEl~ 
saflarının arasından geçerek, aikışi 
toplayarak Büyük Millet Meclisi bi~~ 
sım (şimdi Parti umumi merkez .'b&, 
ne.sı) yürüyerek gelmişti. üzerlll ,_ 
Mareşal üniforması vardı. Kalpağınısfll 
linde tutuyordu. Altın rengi saçl tll 
cebhede yurd güneşinin altında tBsiİ 
bir yanıkhk kapan iradeli yüzünün 9 ~ 
ifadesiırj canlandırıyordu. Yarat!~ 
harıkanın, meydana koyduğu muc.ı tt' 
nin harikulad~liğini duymuş bir insB ıııl 
dan ziyade, tarihteki müebbed sim85 dt 
k;ızanmış bir tasvir kadar mehabe · 
v~ sakindi... . ıetft 

Kim derdi ki, ayni istasyon caddrUJS 
miJli kahramanın nice güzel günle ~ 
paylaşmış olan bu manalı cadde bı.lıı4 
gün Onu bir top arabası üzerinde g~ 
ihtişamla, somuz bir hürmetle f~, . 
te1Misi imkansız bir ye'is ve elem 1 

v~sı iç:nde geçiyor görecek? 
11 

• 
Kim derdi ld, muzaffer Başkuf119 M .. s• 

d<ını 16 yıl evvel bir pazartesi gü.ntı ~ 
vinç çığlık1an arasında ağuşuna barı ' 
bu şehir karşı sırtlarda akisler uYl:1 ~· 
dır:m tek hıçkırık halinde ağlaY9:9ııı' 

Kim o~rdi ki, O eşsiz insanın. otJI 
bir gün duracak da yurdun kalbı 

11 
mC'zar olacak. 1\lecdi Sayııı' 
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tSei;dal Yavuzda kahramaD bahr.iyeWer Ebedl Şefbı tabuıu etrafında lhtlra.m nöbeti bekliyorlar, (soıcıa) lnıiJiz zırhlısı Malaya, Adalar 'açıimda ıerl dö.oerken YaVUZ1DI 

.. 

l!av, kuvvetlerimiz Yavuzuıı üzerind.;n uçarak mukaddes ölüyil seliml.ıyorLu 

!Satd:ı > I •tt t b t ·· ı · · "" \' zmı e a u gozyaş an ıçın-
ll\l'uzdan istasyona nakledilirken 

(lllkanda) Başvekil ve Amiral 
Yavuzda 

önünden ıeçerek millt .kalıramanı 1 elAmllYOI' 
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1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 
Pazarlıklız aabf kanununun tatbik mevkiine konulmuı 

Qzerint İ.tanhulun bir kısım esnafı tarafmdaıı lhdas edllmlf 
olan valiyetin İzmirde dt baı göstermlf oldutunu ışıtlyonız. 
Burada oldu~ tlbl orada da yapılan t•Y ilk ~nlerm halka 
verdili tereddQddm iltifade ederek mallarm tızerine dele
rinden fazla .fiat ı6Jteren etiketleri yapl§tır:maktan Ibaret
tir. Bu nziyet ka11wnda İatanbulun almlf oldulu tedbir
lerden bahse lQrum yok. İz:mrlınizin yaptıklarına g6re, 6 • 
reniyoruz ki, bir komiayon te§kil etmi,ıir, bu komisyon yer 

ISTER INA N. 

yu dolnşaeü, fiatlan gözden ıeçirecek, ihtiklra IIPIJUI ... 
lanlan mahkemeye verecektir. hıp.llah ya.tm bir zamanda 
netfeesfni de 6frenir, İmıirlilerln huabına memnun oluruz. 
Fakat dotnmuıu aöylemek lAzım celirse 'biz muhtetirlerln 
ilimleri guetelerle nın edilme<Ukçt, bu muhttkirlıtre hTfl 
halk boykotaja ça~ınlmadıkça, hele ceza bahainde ele .. ,. 
hu• cfirümler mahkemeleri §eklinde yıldırım .Uratinde bir 
uıu1 bulunmadıkça bu tedbırln de fayda verecetin• manmı. 
yonu, fakat ey okuyucu sen: 

ISTER INANMAl 
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Rütenler arasında kanlı 
isyanlar baş gösterdi 

Bir mosademede 39 Çek jandarması öldürülmüş 
ve Macarisiana da 5,000 Rüten iltica etmiş 

Balkan Antanti Genel 
Kurmay Başkanlari 
Atinada toplanıyorlar 

lıeBud~peşte 20 (A.A.) - Gazetelerde 
l\~redi!en son haberlere göre S,OOO 
l1lı~n·d~n mürekkeb yeni b.ir grup 
~car~stana iltica etmiştir. Çekierin 
tol> rnıyeu altında kalan bütün Rüten 
!tl ra~ıarmda halk Çek askerlerine 
t'tıı~ı ısyan etmektedir. Huszt civa • 
~ona .kain fza nahiyesinde Rüten nas
lel'tl~lıstıeri 39 jandarmayı öldürm~ • 
fı ır. Bundan maada Çekierin etra -
Jll,Çevtilerek Ung nehrinin garbındaki 
ltr~takayı terketrneğe icbar edilıni.t -
IJ.,tlır .. Bu mıntaka kfunilen nasyona -
~ erın elindedir. Nasyonalistler Rü • 
baJ!a'nın olduğu gibi Macaristana n . 
~t~~nı. istemektedirler. Rütenya'da 
1-.ta er:n yaptı.ldan tazyik neticesinde 
~ catistandn hasıl olan galeyan gittik-
~~tnaktadır. 
b~ u~tnetin organı olan Esti Ujs8g 
~ t~sınin bildirdiğine göre milH Rü
~Uda ll'ıecUsinin muralthn~tan yakında 
Car Peşte ve Varşovaya giderek Ma -
~"e Polonyc. hükUmetlerinin RUten 
Ila ınrn. Çek ı-ejim,nden kurtullması
%-. :r"at'dını etmelerini taleb edecekler-

Varşova 20 (A.A) - Macar mahfel
leri Rütenya'da va.ziyetin gittikçe ve
hamet kesbetti.ğini ve yakında kat'i 
hAdiselere intizar etmek lazım geldi • 
ğini söylemektedirler. 

Macar ıaıetelerinin ne~riyatı 

Budnpe,te 20 (A.A.) - Macar ajansı. 
gazetelerin :Rütenyadald vaziyetiu ta • 
hammül edibnez bir plill aldı~ı hakkın· 
daki kampanyalannı tel:Jarüz ettirerek 
çabuk bir tanı hal bulunması lu7.umu -
nu kaydeünektedir. 

Pqter Lloyd gazetm, Rütenyada git
tfkçt artan ıaleyanııı Çekoslovakyadn 
kalan blSlgenin büyük tehir ve miınaka
le hatlarından mahrum 'kalınca ümidsiz 
bfr ekonomik vaziyetine düşmesındc:n 

Um geldi~ bil~ekterir. 

Gazete eliyor ki: 

Yeni Çekoslovakyanın bu galeyan ve 
fırtına bucatında nizamın iadesi ve Rü
ten milletinin etnik prensip mucibince 
kendilerine düşen otodJ pozisyon hıtkkını 
iatihsal etmesi batı Avrupasının menfaa
ti fktizasındandır. 

Atina 20 (A.A.) - Balkm Antantı 
genel kurmaylar konferansı ayın 28 inci 
pazartesi ıfuıü burada toplanacaktır. 

Türk, Rwnen ve Yugoslav genel kurmay 
ba~kanlannııı Atinadaki ikametlerı on 
gün sürecektir. 

italyan -Yugoslav 
ticaret anlaşmasi 

Belgrad 20 (A.A.) - Sontewrinde baş -
lıyan İtalyan - Yueoslav ticaret müzake
releri 17 Sonteşrinde hllen meriyettc o -
lan ticaret muahedesinin esaslarına uy • 
gun bir ticaret itilafmın imzasıle neticc
lenmiştir. İtalyadan yapılan ıdhalih bu 
itilaf ile eskisi gibi tamamile aerbest ka
lacaktır. Yugoslavya İtalyadan ynpılan 
idhaUitı çoğaltınaia çalışacak n müm -
kün olduğu kadar İtalyan endüstrisine 
sipııriş verecektir. 

-----
1\Torveç 
Kraliçesi öldü 
Londr3, 20 (A.A.) - Norveç Krali

çesi Maud, vefat etmiştir. 

~en ebi matbuatta Atatürk ha <k mda 
hararat i neşriyat devam ediyor 

Oslo, 20 (A.A.) - Norveç Kraliçesi 
Mand'ın ölümü münasebetile Kral şa
to!:unda, umumt binalarda bayraklar 
yarıya indirilm~tir. Bütün tiyatro ve 
sin~malar kapatılmış-tır. Ba.şvekil B. 
Nsgaarsyold, Storting reis muavini bi
rer nutuk söyliyerek müteveffa Kra -
!içenin Norveç halkının kalbinde yeri 
olduğunu söyle~lerdir. 

İngi.iz sarayında matem 
n· 
lt Yunan gazetesi, Atatürkün siyasi ve sosyal 

teforrnlarının garb sistemlerinin basit bir kopyası 
olm_adığını, Türk ibdaı olduğunu yazıyor 

Londra 20 (A.A.) - Kraliçenin ölü
mü delayısile sarayda bir ay matem ila
nma karar verilılıiştir. Cenaze merasi -
minin teferrüatı henüz tesbit edHme -
miştir. 

~t" 
~ ına 20 (A.A.) - Atina ajansı bil

Yor: c . 
~~l.et(;!ler, Türk milletinin matemi 
~~nda hususi muhabirierinin gön -
heı-d 1i oldukları yazılan neşretmekte 
tı e;arndırlar. 

lttu~~on Vima gazetesi, bilhassa A
~ Un siyasi ve sosyal reformlan -
l'as1 garb sistemlerinin basit bir kop
tqtıı.ı01tnadığııu, belki Türk ibdaı oldu
htiy '~e bu reformların kuvvet ve ha
~.(İ.~l~~rınin Atatürkün milletinin te
~, blıdu için hususf bir sistem bulması 
~tltı~nu tatbik etmesi keyfiyetinde 
~tU e~iç bulunduğunu yazmaktadır. 
ı~\'Ji tkun ölümil ile b~layan yeni 
~; nişanesi, Onun eserine baıtı -
b~ nun direktiflerine bağlılık ve o
~11 llı-ensi}:\1erini ta t\l:>ik etmek ola .ı r. 
~-'~ ~;~~ger Athenes• gazetesi, mu -
~ erıncten Mos~opoulos'un !Ke ~ 
~lt ~n iktısadi doktrini hakkındski 
~llı ~alesini neşretmiştir. Muharrlr, 
'lqt ayarın Finansiyal Times'de in
'\t .. ~~en bir makalesine işaret eyle-

tt "~ır. 

~~~g~ d'Athenes muharririnin, 
~ is~t rejiminin memleketin mut -

'klalini h•min ettikten, Türkiye-

nin !Osyal ve siyası bünyesinde bütün 
reformlan yaptıktan ve bugün pek az 
mil~tin nail olduğu istikrar ve itimadı 
te6ia ettikten sonra Türkiyeyi iktısacli 

bakımdan, en kısa müddet zarfında ve 
tamamile ruyonel vasıtalarla dünya· 
nın en ileri memleketlerinin se'\.iyesi -
ne çıkarmalı gaye edinmi§ olduğunu 
ya:ımaktadır. 

Ethnos guetesi <M, hususi muhabi -
rinin uzun bir yazıaını neşretmekte • 

Bütün gazeteler, cenaze merasimine 
aid hazırlıklara uzun yazılar tahsis et
mişlerdir. 

Tiran 20 (AA.) - Alba ajansı teb
lf! ediyor: 

Japonlar yeniden 
taarruza geçtiler 

Şanghay 20 (A.A.) -Alman ajınsı, 
Japon kıtalannın cenubi Çinde yer.i bir 
taarruza geçtiğini haber veriyor. 

FiZisiinde 
Müsademeler 

Londra 20 (A.A.) - Kudüsten Röyter 
ajansına bildiriliyor: 

Dün Tulkareıı yakininde vu.kubulan 
müsadcmcde bir İneiliz zabiti yaralan -
mı~ ve bir İngiliı neferi ile iki isi öl -
mü~tüı. 

Demokratia gazetai, cAsnmızın en 
mümtaz sinıası Atatürb b~lıklı ma
kalesinde, Büyük Ölünün tercümeiha-
linden ve eserlerinden bahsetmekte - ltalya ile Polonya arasında 
di~u gazet• ezcümle fÖyle diyor: imzalanan itilafnameler 1 

cAtatürk, asrımızm en mümtaz si - Varşova 20 (A.A.) - İtalya maslahat-
rr.asıdır. Filozoflann muhtelif metafi- güzarı ile Polonya hariciye mü.ıeşarı dün 
zik manalar venni4 ve şairleıin en gü- akşam 1938 sene&i içiıı Polonya - İtalya 
zel ve en yüksek s6zlerle tasvir etmiş mali tediyatını tanzim eden bir itilafna -
olduklan ideale O, realist na:f'ha~Ple me ile son zamanlarda Polonyaya ilhak 
can verm~tir. O, s&ıleri icraata kal • edilen araziye müteallik Polonya - 1Ktal
betmi.ştir w bUyük ıcraatın lisanı ken- ya ticari tediyat.ını tanzim eden bir iti -
dindedir. lafname imza etmiflerdir. 

Bar 1 d butu A ·kada Alma ya Bir tayyare vapur fistüne b' se on a n merı n düştü, oo kişi öldü 
), Ir mc.hal!e yandi aleyhine numayişler Nevyork 20 (A.A.)- Honolulu'da bom 

~ ("~ bardımım hava filolmıun talimlen ema -
b. ~ .20 (A.A.) - Barselonda bilUla Nevyork !O (A.A.) - Ellerinde cNa- sında tayyarelerda biri limanciakj va • 
~ bilct~U.eyj harab eden bir yangın çık- zflertn tedhlt hareketlerini eziniz. ve purlarm üstüne clüpıüttür. Tayyarenin 
~tlah ırılıne.ktedir. İtfaiye ve kıtaat cAlman Yahu.iileri için aı~ınacak bır yer iki pilotu ölmilf ve bef ki.f1 yaralanmıt • 
~~lıbu~ı :rn~ddeler depolarında 1ık aık bulunuz. levhalannı tqıyan 500 kişi Al- tır. Hawai hava kuvvatlerinia kumaııılanı 
'"'l{fllte an ınfilaklar delayısile yanımı maıı :tonsolOihanesiniıı önünde bır ge - miralay Mhwort& yaralananlar arasın-
~ ~ti ll'ıeınektedirler. çıd yapmıtla.rdır. Herhangi bir hadise dadır. 
~d<ı~~riyet hükfunetl yangınıB bir vukuuna dair malfunat yoktur. * 

Bir Alman gemisi 
Çanakkale Boğazında 

karaya oturdu 
Çanakkale, 20 (Hu.rust) - Doyç Le

vant kumpanyasının İthaka vapuru 
1885 ton rnahJOt haınule ile İzmirden 
fstanbula giderken Kepez fenerinin 
400 metre açıjında sahile müvazJ te -
kilde kum topu üzerine otunnti.ştur. 
Gemi, kendi vesaitile lrurtulmağa ça -
lışmaktadır. Bu mümkün dlmadığı 
takdirde Alemdar tahllsiye gemisi 
kurtaracaktır. ~minin vaziyetinde va
haınel yoktur. 

Macar- Çek 
Hududunda 
Bir hadise 
Budnpeşte 20 (A.A.) - Macar telgraf 

ajansı tebPğ ediyor: 
Cumartesi akşamı Ruten asker ka -

çakçılarını takib eden Çekoslovak aııke -
ri kuvvetleri Feketepatak kasabaaı Y• -
kininde Macar hududuna tecavüz et -
mişlerdir. Bunun üzerine Çek alk~rleri 

ile Macar hudud muhafızları araaında 

tüfek ateşi batlanu~ ve yarım saat de • 
var.:ı etmiştir. Bundan aonra Çek asker -
leri ölü ve yaralılarını ıötürmek ıureti -
le Çek arazisine dönmütlerdir. 

Rutcn firarUerden iki ölü ve aekiı ya
ralı vardır. 

/ spanyada 
Harb vaziyeti 

Bilbao 20 (A.A.) - Genel karargAhın 
t~bliğindc, Milliyetperver kıtaatın .Fe -
7Cre cebhcsindeki mevzilerini ıslah ettik
leri bildirilmekt~. Bu cebhede 31 esir 
alınmıştır. 

Gönüllfilerin aTdeti 
Paris 20 (A.A.) - Cümhuriyetci ta -

pmyol saflarında muharebe etmit o -
lan 130 tsveçll eönüllü Fransız - hpan
yol hudurluna ıelmişlerdir. Franaa yo -
lilc memleketlerine dönecelı::lerdir. 

Polonyalılarla Ukranyalılar 
arasında arbede 

Var§ova 20 (A.A.) - Leopol'da Po -
lonyalı talebclerle nasyoııallst Ukrmya -
lı talebeler arumda bir arbede vukubul
muştuı. Ukranyalı bir profeaörü.n eduı • 
na bir kestane fiteli at:ılmlftır. 

Politeknik en.titüıünflıı rektöril ıayrl 
muayyen bir samana taelar deralerinı 

kesmi§tir. 

Bata tevkif mi edildi ? 
Reichenberı 18 (A.A.) - A1maa a -

jansı, büyük Çek Endüatriyell Batanın 

tevkif edildijt hakkında çıkan habedıı 

teeyyüd etmedifıııi bildirmekte<itr. 

Dünya, hala derin bir 
huzursuzluk içindedir 

Yazan: Selim Ragıp Eme~ 

U mum! ve uhirl surett• bey .. 
nelmilel aiyul vaziyettu iyi 

oldu4'unu söylemek dotrudur. Ortalıkta 
ne karıJıklık, ne de gereinlik var. Fa~a\ 
hakikatte bir abaklık ve rahatsızlık ol
duğu mUhakkak. Bu rahataızlık, belki de 
devletlerarası muahede ve 'tı'Mlenn ina
nılmaz hale eelmesinden doA"uyor. Bu se
beble herkeste bir tereddüd hasıl oluyor, 
bir ihtiraz ve ihtiyat havası vaziyete .ha
kim oluyor. 

Bu yüzden, denilebilir k1 hiçblr fCyde 
sağlıımlık kalmaınıştır ve hiç kimse, 
hiçbir §eyin hakik.lli~ne inanmıyor. İşte 
bır misal: İngiliz - İtalyan itilafı. Bu iti
ltıf bundan yedi ay evvel imza lanmı' ve 
ancak i!mcU tatbik mevkiine konmuştur. 
O zaman, birçokları, bu sayede, Ud taraf 
münas~batının mükemmel bir hale ge
lt-ce~irt sanıyorlardı. Bugün, bu muahe
de, mer'f hale eelmiştir. Fakat ortalıkta 
de~ışmi1 bir ıey yoktur. İki taraftn ihti· 
yatkarug-ı, bi1Ak1s daha ziyade artını~tır. 
B·ma ilaveten Almanyanın müstemleke 
ıste~l kRrşısında vazılı bir vaziyat alını
yc.n İngiltere ile Fransanın manalı sil
kutJarır.a takılırsa, ayrıca İtalyanın. 
Fransa ile yapacalt anlqmaya daha §im
didE'rı Fransa için bir takım ağır tartlar 
ileri sürmeye hazırlandıjı nazarı dikkate 
alınırsa ve aynca Almanyanın Yahudile
re kar~ı aldıjı yeni tedbirlerin Amerika
da uyandırdılı reaksiyon düşilnn lürse, 
babsE'Uiğim hurursuzlu~n fazlasıle 

mevcud olduğu anlaşılmıt olur. İdeoloji 
ksvgası, maales~f, dfinyanm muhtaç ol
duğu mütekabil emniyeti ve sayııyı öl
dürmüştür. Bu tibl vaziyetlerde sulbil 
kurtarmak için yapılan bütün gayret ve 
fedakArlıklar, ancak mevcud tehlikeyi 
Reriletmit oluyorlar, esu meseleyi hal· 
!etmiyorlar. Bundan dolayıdır 1d bunca 
fed::ıkarlıklara ra!znen, buglin aufhün 
tam rnanasile lrurtarılmıt oldu~unu id:Ha 
edemeyiz. Çünkü bütün deli1ler buı.un 

aksini ~österiyor. - Selim Ragıp .rmeç 

Vindsor Dükü 
Türkiyeye geliyor 
Londra 2 (AA.) - Sunday Pittoual 

gazetesi, Dük Glouoetter'in fimdild 
Hindlı;tan umumt valiai Lord Linlth • 
gow'un vui.fe.tnin hitamında onun y .. 
rine tayin edileoe~ni haber vermekt .. 
dir. Dü~ de VindJor, 939 sene.t ~~~ 
gıcmda Maıra ve Türkiyeye, mütealoo 
ben mart ayında Londraya ve ondaa 
Afrikaya eidecek ve en nihayet tngn. 
tereye dönüp kat't olarak orada yerı .. 
şecektir. 

Atatürkün cenaze merasimine Iştirak 
edecek lspanyol heyeti Ankarada 

~~lt~ 1~ neticesinde çıktığını .unne _ Önümüzdeki çartamba günD. 20.000 Nevyork 20 (AA) - Jorji'de bir 
' ~~ kikata başlamıştır. Bir çok kiıi- perakendecl tüccar, Almanyada ekal - bombard.ı.maD tayyarea uçar.ke.n ate.ş Tayyue i1t gelealıpanvoı Mtldi Yeıilköv tawON ~nd4 

edilmiştir. liyetlere kup yapılmakta olan muam... almı§ ve omıua düfmÜft.ÜI'. 4 ölü, 2 Atatürkün oeııue atruimiade fa • taayc.ınuna lıım.iflerdir. İlıpanya h.,..u 
leyl protelto etmek ilaere bir saat mala· yaralı vardır. 

h.t-~. 400 kltl öldü ı:alannı kapatacaklardır. ------- panya Cümhu.rtyet hdkOm.etini temail nafıa ve mnııabllt nazırı B. Bernard:ı 
~:!'is ıo (A.A.) - Havas ajanml • Milanoda sahte puaport etmek üzere ~oııd.u. tayyan u. Giner dıe lu ıuo.'uıı riyueti &ltında 

h R Kral • f hareket eden qpanya b.,..u düa 61le - Baraeloıı ıarnizonu 'kuı!Wıdanı General il Qa.. omaoya ı na zıya et yapanlar ... _ y "-• ımJ 
~~ •Selon • den sonra saaı ı• - efiu.uye P ~ Riquelme ile Nhil bataryalan "tJru • 

~t' tı~ ~dan gelen yolculann tta • Paril 20 (AA.) - Reisicümhur B Roma 20 (A.A.) - Polia, Ililanoda tir. Heyet aza~ bir aat kadar Yqtl - al Tu 
Ror b k- d . · h 1,_. mandanı General Matz, V.iaamir -foô ırı 'Ir e, u şehrin varoşlannm Lebrun, ve ~uı bugün Romanya sahte pasaport yapaıı yahudilerden mu • oy e ı.c;tıra at •tt aıeD eonra ıene tay- , 

~i ~~.!au"~~kasında infilik olmUf, Kralı Karol terefiu btr zlydet ve • rekkeb bir çete yatelamııtu-. Bırkaç kJp yare ile Ankaraya hareket etmlf " aaat tentea ve protokol tefi B. Coreaı• dan 
~n v•ur. mıtıerdir. , tevkif edilmiıU.. 17,10 da Ankara E~ tayyare il - mürekkebdir. 



liON POSTA ttkincit..cl'in 21 ......,..- , 

Bugün Atatürk için 1 Sevgilisi yüzündan iki Alman piyasalarında mühim ihraç 
maddelerimizin son iki aylik vaziyefl b.. .. k .. I ] k defa hapse giren Aşık 

UYU toren er yapi aca Evvelki akşam rakı içip 
Son haftalarda Türk ve Alman firmalan arasınd• 

lzmir pamukları üzerinde de dolgun işler yapıldı Saat 16 da bütün vesaiti nakliye duracak ve herkes 
olduğu yerde 3 dakika sükut edecek 

EbedJ Şefimiz Atatürkün Ankarada- lacaktır. Saat ıs da Atatürkün aziz nlt· 
ki cenaze merasiml münasebeüle buıün larının Ankarada mevkii mahsusuna vaz 
bOtün yurdda ve ,ehrlmizde t6renler ya- ını müteaklb herkes oldulu yerde ve a
pılacaktır. Yurdun her tarafmda n 1eh- yakta hürmet vaziyetl alarak üç dsklka 
rimizde bugün bütilıl resmJ, yan resmt tevakkuf edecektir. Bütün nakil vaaıta -
n busust müesseseler, mektebler, mala- ları da olduklan yerde üç dakika dura -
aalar kapalı kalacak, halkevlerinde de caklardır. Saat ıe da Galata ve Beyazıd 
toplantılar yapılacaktır. kulelerile Kadıkayünde mevcud Slrenler 

Bugün ö~leden aonra saat ı' de Tak- bütün kuvvetlerile çalmala başlıyacak -
lim meydanında ve Sarayburnunda yurd lar, Deni.r.bank, Şirket vapurları da aynl 
clajlar, Atatürkün anıdı etn1ında topla- .saatte nerelerde bulunuyorlana canavar 
aacaklardır. düdükleri çalacaklardır. 

Taksirnde Abide 6nünde yapılacak tö- Bütün halkevleri de bugün öfl~en 
rene tehlr handosunun çalacatı ist~klll aonra ve yann kapalı kalacak, bina için -
IUrJile baflanacak, parti, belH!ye, bal- de hlç bir faaliyet ıösterllmiyecektlr. 
•evı ve halktan birer ut söz .ZSyllye - Fatih Halkevinde 
eeklerdir. Bund1lll 10nra Atatürkiln ıenç Fatih Halkevindeıı: Ulu Şefimiz ve •t-
Jfje hitabui okunacak ve saat tam 16 da siz Atamızın yüluek ve ebedt iıatıruını 
Iç dakika sükllt edilecektir. Müteaklben anmak ve bailılıtımm sunmak üzere bu 
tbide etrafında altı meş'ale yakılacak n gün saat 11,45 de ev kura~ndaki toplan
btmlar süngülü askerlerin muhafazasına tı salonunda bir tören yapılacaktır. 
tevdi olunarak tören• son verilecektir. İstikili marşı ve söylev söylenecek, 
Ayni suretle Sarayburnu parkındakı A· Atatürkün gençlite hitabeleri okunacak
tatürkün heykeli ön11ııde de tören yapı- tır. 

Baro teşkil olunacak 
viiAyetler tesbit edildi 

Denizbank ll gemi 
daha sipariş ediyor 

Avukatlık kanununun tatbiki hakkın- Denizbank tarafından Almanyana in-

efkarlandı ve gene sev
gilisinin kapısına dayandı 

Kadri isminde bir adam, evvelce bir
likte ~adıl'ı Ay~e adındaki bir ka -
dın yüzünden ikinci deta Müddeiumu-
mtli~e verllınittir. 

Suçlu, bundan bir müddet evvel Ay· 
şeyi fena halde dövmft4, Adliyeye ve
rilerek, muhakemesi sonunda 1 ay 5 
giln müddetle hapse mahkfun edilmiş
ti. 

Bu defa cezasını bitirerek çıkan Kad
ri evvelki alqam bir hay1i içerek, ef • 
kArlanm1ş ve hemen bir taksiye atlı • 
yarak bJrkaç dakika sonra sevgi.llıinin 
kapısma dayaıunı.ştır. Fakat, böyle bir 
ihtimall hesablıyarak Kadri hapisane
den çıktı~ gündenberi tetikte bulu -
nan Ay~e derhal poliM haber vermiş, 
suçlu daha kapıyı çalma~a vakit bula
madan karakola götürülrnüştür. 

Adliyeye verilen Kadrinin Sultan -
ahmed birinci sulh ceza mahkemesin -
de duru~ası yapı~tır. 

Neticede, hAkim sarhoşluğu aablt 
görülen suçlunun 4 gün müddetle hap
sine ve tevkifine karar vermi4tir. 

9 yaşında bir çocuk 
cayır cayır 

yanmaktan kurtuldu 

Şehrimize ıelen haberlere göre, son 
Iki ay içinde ehemmiyetli ihracat mad
delerimizin Almanyadaki piyasa vaziye
tl ıeçen yılın ayni ayiarına niııbetle çok 
iyi bir tekilde geçmiştir. Muhtelif mad-
deleriınizin iki aylık piyasa vazlyet]eri
ni qalıya yuıyoruz: 

Kuru meyvaların aatışiarı geçen yıl

kinden çok daha fazla mikdular üzPrin
den yapılmıştır. Allkadar Alman kon-
trol ciaireai, 7 numaralı İzmir llzftmleri 
için 100 kilo başına cif Hamburı H lira, 
8 numaralı üzümler için 15 lira, 1 numa
ralılar iç~ ıs lira, 10 numaralı üzümler 
i~ 18 lira, 11 numaralılar için 21 Ura ve 
12 numaralı üzümler için de 24 lira üze
rinden ldhalAt müsaadesi veriiUflir. 

Fob fiatlar yukuıki fiatlardan 100 kilo 
bapna 1,ft lira daha noksandır. Yan! fob 
lzmir ıatıldılı takdirde, mesell 7 numa
ralı tip için 12,5 lira ödenmekte<iir Fın

dık Qzerinden de bir hayli ışler olmuş

tur. Allkah kontrol dairesi Türk iç fın
dıklanndan ıerek Trabzon, gere.be Gi
resun mallan iç~ ıoo kilo bqma clf 
Hamburı 80 lira fiat nrmiştir. 

Türk cevizleri üzerine de bir hayli it
ler yapılmı,tır. Fiat 100 kilo bqma cif 
Hamburg yüzde M aatlam mallar için 
20 lira, yüzde 90 saflam mallu için Jı;e 

21 liradır. 

İncirlerimiıı bu sene Almanyada hayli 

·re~ ra~bet bulmuştur. Alman kontrol daı J 
muhtelif incirlerimiz için 28 lıra ne 3l 
lira arasında de~şen fiatlar vermiştir· 

Son haftalarda Türk ve Alman firrtır 
ları arasında İzmir pamuklan uzerirı: 
de birkaç yüz bin mark dejeri.1de işl 
yapılmıştır. Fiat hususunda anlaşııdıJI 
takdirde pamuk üzecinden muameJelt' 
r~ devam edeceği beklenmektedir. get 
iki taraf alakadarluı bu hususta ınesal 
aufetmektedirler. 

M1s1r toprak mahsulleri için 
yeni şahadetname ihdas etti 
Mısır bükfuneti, topr~k mahsUuetl 

hastalıklarına m~ni olabilmek için eC' 
nebi memleketlerinden Mısıra idhal 1' 
dilecek o!a!l toprak mahsulleriniı: ~; 
razdan salim olduğu hakkında lYW'" 

gümrüklerine bir şehadetname ~~~t~ 
rilmesi mecburiye~inl ihdas etını;ı--

Keyfiyet, İktısad Vekaleti tarafıll~ 
şehrimizdeki alakadarıara teblii 0 

~~~~ !~!!!': .................................... :::::;:::::; 
- (Fltre) sını cöklertm.b:ln ~ 
lçhı barcamata ldet baline ret~ 
(!eker Bayramına artalt havaeliıla -pr 
dam ıünü adını 'fermek çok yerf.nd~ 
lur. Kurban Bayramına da ayni adı 
mek çok anun olaeatı &ibL u Ankarada yapılan hazırlıklar lkmaJ f& t>dilen ve edilmekte bulunan gemiler

edilmiftir. Kanun hükümlerine nazaran den maada yeni gemilerin yaptınlacaJı -
llanJi vilAyet merkezlerinde baro teşkil nı ve bu hususta faaliyete geçildıAıni yu
ecblecefi mahallerine teblil edilmfttır. mıştık. Alikadarlar arasında cereyan • -
Baro te§1dl edilen villyet merkezlf".rinin den müzakereler kat't safhaya girm.lf li· 9 yaşııilda Cemaleddin isminde bi!r 
adları funlardır: bidir. çocuk, Limon ilkelesiDcie b1r motör Tabi b alınacaktır. 

Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ay- Ö~rendilimtze &öre yeni inja edilecek içerıemde oynarken. birdenbire ben -
4lm. Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, olan gemllerin !•JUl on birdir. Bunlar - zin deposu tutuşmuş ve çocuk muhte
:lcl.lme, Elhıl, Erzurum, Esldfehir. Gazi- dan dördü Mersin, yedisi Bartın hattına lit yerlerinden ya~tır. Cemaleddin 

Askeri Fabrikalar Umum MüdürlÜğünden: 
Kırıkkale, Küçükyozgat ve Erzurwnda iı;tihdam edilmek üzere üç tabib aıın•· 

e&ktır. 
uteb. Giresun, İçel, İltanbul, İmılT, Xas- tahsis edilecektir. derhal Balat hastanesine naklediluek İlteklilerin vesikalarını birer t.tidaya bajlıyarak Umum Müdürlü~e mnraca• 

' atları. c838h ___..., tamonu, Ka~ri, Xocaeli, Konya. JCü - ·· tedavi altına alınmı.ş ve badise etra • 
taııya, Malatya, Maniaa, Mufla, Nıjde, Jfektebler bir tında tahkikat& b~lanm~tır. 
&am.wı, Seyhan, Slvu, Tokat, 1\-abıon, /lafta tatil 
f.onıuldak. Kanserle mücadele 

haftası 

1 Devlet Demiryolları valimanları işletmesi Umum ıd;resi ilAn~ 
-------------------

Frans1z hastanesi 
yanmak tehlikesi atiatti 

Evvelld ~m Beyoğlundıa, Tak -
Jimdeki Fransız hastanesi, bir yangın 
tehlikesi atlatrnıştır. 

Gece saat 8,30 da dan sonra birden
btre hastanenin hacası tutu.şmuş ve 
havaya doğru alevler yükselmeğe baş· 
lam1.1trr. Bu vaziyet derhal ha!tane i· 
priainde ve civarda tel~ uyandınnı~, 
alman tedbirler sayesinde baca söndü· 
rill~k tehlikenin ~nüne geçi~tir. 

Mahkemelerde: 
Demir çubuk çalen genç 18 gOn 

hepse mahkOm oldu 
Şükrü Darjan isminde bir genç, Re

pdiye caddesinde Liman ida~sine aid 
WT in1aattan sekiz aded demir çubuk 
talım,, yakalanarak, Adliyeye sevke -
dilmiş tir. 

Suçlu, Sultanahmed 1 inci sulh ce
ada muhakerne edilerek. 1 5 gün müd
tletle hapse mahkUm edilmi4Ur. 

Hlndl hırsızı aabıkah 

Topkapıda bir arsada bağlı bulunan 
Mlyazi isminde birine aid bir hindiyi 
plarak kaçarken yakalanan sabıka
hlardan Arif Delioğlu Adliyeye veril· 
mlttir. 

Suçlu, Sultanahmed 1 inci sulh ce -
nda yapılan rnuhakemesi sonunda, !U· 

fU sabit olarak, 3 ay 15 gün müddetle 
ilapse mcı.hkılm ve derhal tevkit edil
mittir. 

Iki garaon bir OzOmcDnOn u,ını 
tebakla yareladıler 

Ankara caddesinde bir lokantada ça
ıı.an Sklahad•:Hn ve Ali isimlerinde i
Id garson. tokantanın önüne üzüm kil
felerini koyan Muhiddin isminde bi • 
ıtnı. bu yüzden çıkan münakaşada ta
bakla ba,mdan yaralamışlardır. 

Suçlular yakalanın.J4 ve hAdile et -
rafında tahkika ta ba.ılanilllfb.r. 

Atatürkün cenaze töreni ve Şeker 
Bı.ıyramı münasebetile tehrimizdeki 
bütün ilk ve orta olrullarla liseler fa • 
s.ılasız olarak 28 ikincite~rln pazartesi 
gününe kadar tatil edilml.flerdir. 

MUteferrllı : 

tık ekailtmesi feshedilmi§ olu 771i0,76 lira muham.men bedelli yeni Afyon ı&fl •• mefruşatı 10/11/1931 Çarşamba ıünü aa at 15,30 da kapalı zarf usulü Ue .Ankıt' 
d~ İdare binasında 11tın alınacaktır. 

önümüzdeki çarşamba günü bütün ...td 
Bu i,e Jirmek ı.tiyenlerin N4,31 liralık muvakkat teminat ile kanunun tar 

memlekette kanserle mücadele haftası J.ill'" ettili vesikaları ve bu &ibi lflerl yaptıJına dair Nafia ehliyet vesikası ve tek 
batlamıf olacaktır. 0 gün bir çok yerler- riııi ayni gün aaat 14,30 a kadar Komi1yon Refslijine venneleri lazımdır. 
de konferanslar verilecek, radyodıa rad - di 

Dahiliye Veklletinin yıldırtm yum ve rontıen kaşifierinin hayatları Şartnameler paruıs olarak Ankarada Malzeme dairesinden Haydarpat:J 
telgrefları hakkında bir tamimi hakkında müsahabeler yapılacak, 28 Son- Teaellüm ve Sevk Şefiitinden dalıtılacaktır. (8415) __/ 

Dahili~ V~l~ti, ~ay~l~e b~~ ~F~puu~~~nüudı5dede0ni- -·~------------------~--------~~~~------~--~~ 
mir göndererek teıgraf muhabereıerın- verırit• konferaruı satonunda umuma mah Istanbul Jandarma aatın alma komi~yonundan 
de vıldınm işaretlerinin husus! tel • s.o.oe Wr toplantı yapılacaktır. -~ ,aCJ ·· mı tel Jılikdarı Tahmin bedeli İlk teıwrı 
graflara aid oldutunu ve res • Çift Cim. Lira I.Jrl ~ 
graflara yıldı.rmı i§aretintn kat'lyyen PazarlikSIZ sabş üzerindeki ~ 
~?.~~~~~~!:!?.~~~-~ .. :.~~~i.t:; .... --- tedki k ler 

~ 

ı.ooo 

100 
Kundura n yedek pençe 
Cizme • • 

5500 
900 ____.,. 

Bayram çarşamba 
günü 

İstanbaJ Müftıııttnden: ikincite~rln1n 
:vırml tlçtıne tesadtlf eden çart;mıba rtl
nü Bayram oldutu Ul.n olunv. 

BAYRAM NAMAZI 

VuaU saat 
Ezanl saat 

B. 

' J 

Sadakl f1tar 

D. 

15 
61 

En iyi lyt Son 

Buğdaydan ıs 14 12 
Arpadan 24 10 ll 
tlzümdeıı 14 17 14 
Hurmadan 00 133 00 

Yurdumuzun han müdafaaaı eababını 
temin hususunda pet metltiU meaalal 
röriilmette olan ,.. aldltı teberruatı Kı
zılay .,. ~oeu'llan ı:aırreme Kurumu cı
bl ha:rırlı te~eit..kllllerle payJ.&tan Tllrt 
ııava Kurumuna her 'feçh!le yardımda 
bÜlunmat mühlm b1r nzlfemtzdlr. 81-
r.aenaleyh bu babda Dlyane\ t,ıerı Re
t.sll~l tarafından ftrilm.1t olan fetn 
muclb\noe li.dat&l fıtır ..,. seklt Ue mll
kellet olanların - handan relf!cet teb
Jikelert kar§ı )'Ul'dumuzu, mınetlmbl 
torumak u~rıında pet feybll n de'Yamlı 
blr surette çalıtan - mezlttlı Türt Hava 
Kurumuna yardımda .,. bu 'fe&ile 1le clt 
memlekıettmlıe hbmette buluıntılmuı 
ıüzumu •dataı tıtnn nevı 'Yt mikta
rlle beraber uan olunur. 

ı.. 

Pazarlıks1.1 Ntış kanununun tatbi -
katı dolay:wne tedkOOer yaptırmakta 
olan Ticaret w Sanayi Odası raporunu 

j hazırlamak üzeredir. Bu raporda, ka
nunun tatbiki sırasında aksaklık olup 
olmadığı tesbit edilecek ve kanunun 
bütün Türkiyeye şümulünde bu cihet 
nazan dikkate alınacaktır. 

Oda, ayni zamanda perakende satış
larda, esnafın ihtiklr yapıp yapmadı· 
ğım da tedİrik etmektedir. 

6400 480 

1 - Tahmin bedeli n ilk teminatı yu ka rı da yazılı 1.000 çift kundura ile tOO ~ 
çimıe birer çift yedek peııçelerilP. birlikte ı/12/938 perşembe günü ss•!,tı 
de Gedikpafadaki İstanbul Jandarma satın alma komisyonunca kapalı 
eksiltmesile satın alınacaktır. • 

1 - Şartname ve n.Qmune herıün adı ıeçen komisyonda görülebilir veya ,tt 
nameai paras1.1 aldırılabillr. ııı;1 

1 - Şartları haiz ı.teklilerin 2490 aayılı kanuna göre hazırlıyacakları te )D' 
mektublarıru ebiitme günü aaat ı 4 e kadu makbuz karşılılı olar al' 

misyona vermeleri. (842&) 

r 

ULU ŞEFİMİZ 

ATATORK'ün 
AYRlCA 

HAYAT ve 
İCRAA TINDAıf 
PARÇALAll 

EBEDl VE MUKADDES HATIRASINI TEBCIL IÇIN FILIM ARŞIVLERIMIZDE MEVCUD 
SESLI VE SÖZLO VI! BUGON MIL YONLAR DE<lERINOE OLAN B0T0N FILIMLERI
MIZI TOPLAYARAK KlYMETLI BIR ESER HAZlRLANMlŞTlR. 

ISTANBULD~ DOLMABAHÇE SARAYlNDA 
DOLMABAHÇE SARAYlNDAN • SARAYBURNUNA 

IZMinEN ANKARAYA kedar we ANKARADA Yapılacak BOtDn TlSrenlerin tamar111 

TO.rtiyenin u mablr 6 Fılm OperatörQ tarafından Filme alınmaktadır n bilhassa bu merasim filmini çekrıı$ 
plen Avrupanın meşhur Foka ve Peremount operatOrlerlntn yardımı ile 8000 metre uzunluıtunda yapıl8 

olan bu muazıam n tariht Filmler PEK YAKINDA 

Beyoğlunda 1 P E k - S A R A V - M E L E K Sinemalarında IZMIRD! 
EL H A M R A ve V E N 1 , BURSADA TA V VA R E ve Türkiyenıli 

Bütün Büyük Sinemalannda Birden Gösterilecektir. ~ ,. 
FITAŞ - BEYOGLU .~ 



Mardinde hem kız, hem 
erkek acaib bir yavru 

Memleket hastanesinde yapılan ameliyattan 
sonra k1zhğa daha müsaid olduğu görüldü 

lle m kı.ı, hem eTkek vcwnınun ameliyattan evvel ııe ıonra alman 1'esı.mlen 

b(ı t.l~rdin (Husust) - 939 yılı zarfında sinden bir ameliyatla kız yapılmıştır. 
Yük ve modern bir binaya kavuşacak Midyatın Tafa köyünden Vesile adın

.ıaıı memleut hastanemiz umumi sıh- daki kadının, kocası tarafından kulak· !:! üzerindeki faydah ça~malarına ları, burnu ve alt dudağı kesilmişti. Bu 
!ed~ eyl~ek~edir. _Qperatör Şera - kadın da ıa.me'liya l 'a 1 !kurlar ~ı.ştır. 
b. edin .~esenm ıd~ altında ve dahi- Dört metre yükseklikten düşen ve bu «! mutehunsı Halillıı ıayret ve fe- esnada a1nınııı sa~ taraf kemikleri ta
lat ~lrltklarU. mUhitiıı cankurtaranı mnmen parçalanan ve dimağına hata -
tü line gelen aağlık yurdunda geçen bir rak tazyik yapan Osman oğlu Mehmed 

zarfında binlerce polikHnik muaye- . .. "-i ve li t _,_,. b' de gene başlıekım operator Şerafeddin 
ı.._ ame ya yay~, gene m- K . k tli .. d h ı ·ı . ·ı 
-.ret hasta atınlarak .ı.-..ı • dilm' • csenm ıyme mu a a esı e ıyı eş -
tıL.... 1 -.ıavı e ış ı· ·ım· t' 
11111', ırı ış ır. 

!u ay tqbu:Lt Şerafeddlıı Kesen tara· Genç ve kıymetli doktor Azizin ida-
lutdan üç mühim ameliyat yapılmış ve resi altında iş gören on yataklı trahom 
:uvaffaldyetle netioelendirilmiştir. hadane ve dispanseri de, iki yıl evvel 

Unlardan b1rU:I ham m, hem de er - yüksek bir nisbet arzeden trahomu gi· 
~klik alaimi glS&teru Abdi çocuğu derrnek yolunda faydalı ve muvaffaki· 
Cthıdeye tatbik edUmit ve teşekkülatı yctli çalışmalar göstenniş ve bu nisbet 
~arile lnrlıfa daha mibai<l görülme- gittikce düşmekte bulunmuştur. 

Tarsus Halkevinin 
faydalı çalışmaları . 

SON POSTA 

Silivride feci bir kaza 
Iki çocuk b~dukları bir 

bomba ile oynarlarken 
bomba patladı, ikisi de öldü 

Silivri, (HUI'UI!) - Kazamuda acıklı 
bir htdise olmUf, iki çocuk yolda bulduk
ları bir bomba lle oynarlarken, birden
bire bombanın patlamuile, feci ,ekilde 
ölmütlerdir. 

Evvelki gün koyunlarını otlatmak ü
zere deniz kenarına iilen ll yqında 

Muıtafa, yerde bir bomba bulmUf, arka
daflannı da çaJırarak, bomba lle oyna
mala başlamıtlardır. Nihayet, çocuklar 
bunun patlayıp, patlaınıyacafını merak 
etmitler ve Multafa elindeki bombayı 

kuvvetli olarak, bir tqa çarpDUfhr. 1n
fi1Ak neticesinde YilcudQ. delik deflk olan 
Munafa, 3,~ metre yübeklil!ndeld bir 
tepeye fırla.mııtır. 

Çocuklardan Yuruf oJlu Alinin beyni 
par~alannllf, Olman imıindek:i ele elle • 
rinden ağrı yaralarurufhr. 

Alinin ve llu.tafanın &lümlerile net1-
celenen bu feci htd.isenlıı tahkikatina ad· 
Uyece başlantıUft bombanın bir İngiliz 
bombuı oldulu anllfllmıttır. 

Sayfa Q 

V anda yeni ve modern 
binalar kuruluyor 

Van - Başlıale yolunda aç mühlm geçid 
azerinde beton klJprQler inşa edildl 

Inegöl belediye reisi seçimi yapıldı\ 
lneıöl, (Huau· Yukanda Ukmekteb ~i~ temel .ttM meruiwii ıtcıpllıricen, aşa~ Va, 

d) _ Şehrimiz Do- ilkele yoluMail IMr görünGf 
lediye azaları ~e- Van, (H\LIU.!t) - Vanın delerli valisi Özalp n Bap.ale kazalarında yeniden 
çimi tntihabı ya . Suheyp Karahanoflu Wl' sene evvel bu- yapılmaktA olan hükftmet konakları in• 

pıl.mıf ve btıtün 
halk reylerint Par
ti namzedlerint 
verm11Ierdu. İn· 
tihab neticesi .nA-
yet makamına llil
dirllmif, neticede ı........--.:ı...-ıta-ıı............;.;..J 

nbık belediye reisi 
Nuri Doğru! ıene · Nuri Do~rul 
belediye reillllfnde ibkuı vilayetçe tas· 
dUt edilerek kaymakaınlıJa bildirilmiş

tir. Şehrimirln imarında büyük y.ırariık
lan aörülen ve u zaman zarfında büyük 
işler başaran Nuri Dofrulun tekrar be
lediye reisliJine •eçllmeli halkı ıevlndir
mi,tlr. 

S1vasta bir aç1kgöz 
suyu gaz yerine satt1 
Sıvaa, (Huıust) - Ankaranın Şükriı

ye mahallesinden Sıvua gelen Mehmed 
Kaya isminde bir adam, Buğday meyd a
nında boş bir pı tenekesine su doldurup 
ağzım kapatmıt ve bunu gazyatı diye 
Kabuakal köyünden Emineye 200 kuru
ta 11tmıştır. Tenekeyi köyüne götürüp 
lAmbalara tabim eden Emine aıdanıldı-

raya gelerek vazifeye bqlamıf ve bu patı bitmek üzeredir. 
müddet za.rtmda memlekete birçok kıy- Gürpınar, Muradiye ve yine Ba~kale 
mf'tli eserler kazandırmı~tır. Delerli ve kazalarında yapılmakta olan ılk okul bi· 
imarcı bir idareci olan valimizi.n timdiye naları önümüzdeki ders yılına kadar k· 

• 
kadar başard.ıfı iJleri fU tekilde aıraya ma! edilın.lf olacaktır. 
koyablliriz: Merke:ıı, Şitalt kazalarile Havasor na. 

Göl kenarmda urt bir gazino n tatlı hiyesi hükdmet konaklan esaslı bır ~C· 
JU tesisatile du~lan havi 14 pltj iJlfa edil- kilde tamir ettfrllmi,tir. 
mittir. Van - J!atkale yolunda üç mühtm ge-

lıkele köyünde yeniden btr ilk okul çid üzerinde betonarme köprüler yapıl-
bınası yapılmıştır. mı~ ve diJer tamirt muhtaç kaza yolJarı 

Şehri · iskeleye ballıyan 9 kilometre bo- da tasfiye edilmiftir. 
yunda muntazam bir tose yapılmıt ve Gerek merke:ı ve ıerekse mülhak ka • 
fOsenin her iki tarafı )kiter ınra sölüd ve nlardaki tamirat ve in~aatın normal bir 
.kavak fidanlarile ııüslenmittir. .urette ilerlemeainJ temin için valinıi1 

Ayrıca tehir dahilinde modern bir beraberinde de~erH nafıa mücfı.ir vekıll 
Halkevi ile beş sınıflı ilk okul Dinaları Fahri Kuran oldulu halde daimi bir su• 
inşaatı süratle ilerlemektedir. rette mürakabe ve kontrola t§bi tutul· 

Yıllardanberi kiralık evlerde dolatan maktadır. 
hususi idare ve nafıa mQdürlüiderine ye- Hillha, fevkal!de enerji sarfile mem. 
niden ve e1ulı bir daire binasının ik- leketin terakki ve inkişafına candan ça
naallne azam! faaliyet ıösterilmektedlr. lı~an Joymetli elemanlara malik oluşu

Kazala:ı:daki faaliyet te devam etmek- muz biz Vanlılar için hususl bir n;me* 
tedir. ve bahtiyarlıktır. 

Erzurumda bir kadına 
Taarruz eden 
Bir köylü yakalandı 

Malatyanın 

Bir kazası: 
Altçadağ · 

güzel 

AkçadaJdan yazılıyor: Akçadağ. Ma .. 
latyaya 33 kilometre mesafede suyu ha· 
vası çok iyi bir kazadır. Kaza yedi kilo
metrelik bir yolla Fevzipaşa - Diyarba· 
kır hattına bal:lanmıştır. Mıntakanın a
razisi çok eeni~, mümbit ve mahsuidar· 
dır. Kazanın Dotanşehir, Küreclk, Le· 
vent adında üç nahfyesi vardır. Nüfusu 
4. bindir. :Kaza-da Etilerden kalma b!rçoJi 
eserler vard ı r. Kazanın Çocuk Esırgeme 
Kurumu, kaymakam Hulusi A'kalının 

yardımları ve reis Korkud Koparalın ça• 
lışmasile CUmhuriyet bayramında 2.1 ye
tim ve yoksul çocula elbise verilmiştir. 

Orhangazide meyvaetlik 
ve sebzeelik 
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ı Hidiaeler Kor-da ı Ona aid 
• [ Japonyada Man~vi Seferberlik ] 

Yeni elbise giyilmiyecek, ATANON SOZlbiERD Hatıralar 
T ürkün haysiyet ve izzeti n~ tefkil edip muharebeye devam eder. Y.ll

fsi ve kablliyeti çok yüksek nındaki cüzütamın çekilmete mecbıı~ ol-
- - - dutunu ıören cüzütamlar, ona ttbı ol-

Ye buyuktür. Boyle bir millet em J&p- mu. Bulundulu mevkide nihayete ka-
maktansa mahvolsun evlldırl dar &ebat ve mukavemet• mecburdur. 

* * Yalnız mitingler ve tezahtırat büyilk ıtudret ve kabiliyetteıı mahruın o -
gayeleri hiçbir vakit kurtaramu. lanıara iltifat olunmu. İnsanlık, adalet * ve m€lrüvvet icabatını, bütün bu evsafı 

Kuvayi milliyeyi lmil, ve idarei mil - h i ldu~u ıösterenler taleb edPbllir. 
liyeyi h8kim kılmak esastır. 8 1 0 * 

* Bu eser Türk milletinin hürriyet ve 
Millet herhayat oldukça ve te§ebbüsatı istlklll fikrinbı llyemut abidesile, bu 

fednkaranesine devam eyledlkçe ademi eseri vücude rettren bir milletin evlAdı, 
muvaffakiyet mevzuu bahBolamu. bir ordunun bqkumandanı oldutumdan 

* i.elebed mes'ud ve bahtiyarım. 
Nısfet ve merhamet dilenrnek flbl bir * 

prensip yoktur. Türk millet!, Türkiyenin Bis, Türkler btıttın tarih! hayatımızca 
müstakbel çocukları, bunu bir azı hatır- hürriyet ve t.ti.klile timsal olmUJ bir 
San çıkarmamalıdırlar. m!lletfz. 

* * Millctime şunu tavsiye ederim ki: Si
oesinde yetiştirerek başınm üstüne ka
dar çıkaracağı adamlann. vicdanındaki 
:cvher asiiyi çok iyi tahlil etmek -dikluı
Unden bir an feragat etmesin. 

Türkiye Cüınhuriyeti cihanda işgal 
etti!i mevkie lAyık oldutunu asaT'lle is
bat edecektir. 

* Bizim çehremiz her zaman temi7. ve 

* pAk idi ve daima temis ve pAk kalacaktır. 
Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafta * tardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın 

~er karış toprağı, vatandaşın kaniJe ıs
b.nmadıkça terkolunamaz. Onun ıçin ktı
JÜk, büyük her cüzütam, ilk durablldi~J 
loktada, tekrar <iüşmana .lcarfı cebhe 

Ey Türk gençli~ birinci vazifen, Tüık 
istiklllini, Türk Cümhuriyetini tleh•bed 
muhaf za ve müdafaa etme~tir. 

DcrlıyPn 

1:rmet Hul~sı 

C B n lan biliyor mu idiniz ? =:1 
Asırlardanberi bozulm1yan 

bir orm2n yolu 
ingilteaeki De

om ormanında iki 
bin sene evve. Ro
malılar tarafınd:m 

yapılmış bır yol~~~~~~~~ vardır. Bu yol o 
kadar iyi yapıl-

mıştır ki o zanıan
danberi bır tsışı ne 
eksilmiş, ne de yerinden oynamıthr. 

* 

Kuş yuvasr şeklindeki 
garib şapkalar 

Almanyada Id 
Karaorman nıwta
kasında bir za
manlar kuş yuva
sı §eklindeıu f&p
kalar çok moda 
idi. 

Bu modanın 

bu ıünlerd~ Av • 

Kulağı de~ik bir hayvan: Yarasa 

rupada yeniden 
biifÖitermesini beklfyebilirsiniz. 

* Kulağı delik hay
vanıann başında 

yarasaları sayma l,t 
doğru olur. Yara
salar ufak böcek-
lcrin kana d sesle- 4. W a 
rini gece karaniı- .._.-~~ 
lmda duyar vP on-
ları bu sayede yakalıyabilirler. 

/yi hoca, aile babası, 
Zümrüdanka kuşu •• 
c- Bir çocukluk nrkadaşımla sevi
yorduk, evlenmek üzere ıdik, derken 

araya aile dedikoduları, menfaat en
dişeleri karıştı, ayrıldık, o zaman ~at
ça biraz olgun, fakat servet<,-e daha 
kuv·vetli, mevki itibarile daha gözde 
bir erkekle nişanlandım. Blrinriyi u
nuturum, ikinciyi sevrniye başlarım, 

sanıyordum, amma hakikat öyJP. çık· 

madı, birinci elan kalbimde, ıkind in 
bana g:ttikçe soğuk gelmekte. Rira.ı 

daha bekliyeyim, diyor<lum. Yalnız 

lzdivaç günü yaklaştı, şaşırmıJ bir va
Eiyette kaldım .• 

* Bomonti tarnilarında bir yerde otu-
ran Bayan eP. K.» böyle derd yl\nıyor, 
Jrendisine biraz hodbinane bir nasihat 
:vermek rnecburiyetini duyuyorum. 

KıLım, 

Scvmediğin bir adamla evlenirsen, 
bu vaziyette bir yerine üç kitiyi bed
baht Ptmiş olursun. Birincisi kendln
&in, ikıncisi bıraktığın nişanlın, üçüıı· 

cüsü de kocan olacak zat.. 
Fakat sana derhal bütün köprülerJ 

yakarak, gernileri tutuşturarak, Afrl· 
kadan İspanyol toprağına geçmJf olu 
:Arab kahramanma benzerneyi tavaiY"t 
etmem. Tevekkül işlerinde avantür 
geçen asrın romantik hayatuı.a bolkf 

Dev adam Karnera bir 
daktiloya gönül vermiş 

Eaki ağır .tklet bob fampiyonJann • 
dan, timdi de İtalyanın cöııde sınema 
yıldızlarından olan dev adam · Karnera, 
posta daktilolarından birine ~ık ol -
muf, onunla bebemehal evlenmek iste -
mektedir. 

yakışırdı, 20 .net asrm buhranlı dün
yasında belki bir !ey olmaz düşünce· 
sile uçuruma atılmaya benziyor. O 
halde yapacalın ~y fUdur: 

• Eski nişanlını bul, onun da sana kar
rı eski muha:bbetle baflı kalıp kalma
mı, oldulunu öfren, mili;bet cevab a
lırsan, aile dedikodulannı, menfAat ttı
dişderini bir kenara bırakarak, artık 
ikinci bir nişanlılık devresine u~ra

madu derhal evlenmenln mümkün 
olup olmıyacatını ö~ren, mutlak bir 
kanaat edinirsen, ancak o zam:ın bu
günkü nişanlına vaziyeti dostça anla
tarak ondan özür dile ve sevditın !le 
evlen. Aksi takdirde, birçok gen~ kız
lar müstesna tartlan nefsinde toplR
ııııJ erkeklerin zümrüdanka ku~u ha
line geldiğini iddia ediyorlar. Böyle 
olmasa bile ane babası olabılecek ko
·cnlann tümen tümen sokakları doldur
madıklan meydandadır. Bugün elind!' 
bulunan erkeli bırakma. Nişanlı ik!'n 
sevmiyorum diyonıun, karın olduktan 
sonra fikrini detf§tirmekltJin de müm
kündür. Hatırdu çıkarmL 

* Mııniıada Bav cB. Ş.• ve: 
Sizlıı yerinizde. ve bir erkek olsay

dım ne yapardım bilmiyorum, düşün
düm, tayin edemedim. Binaenaleyh 
ıize mür;;bet veya menfi hiçbır tflvsiye
de bulunmıyae~ım. Allah yardımcı-
nu oı.UJL f'EYZE 

..G~en yılm atustosunda E:zlncan köy 

1 
h e b • 

t~{tmenJ yetittirme kursundau dö~u.-yor- bı·na yapı mıyaca ' ıç ır 
dU.'U. Sıvua eelince liae binuuu IOrm!k 

iç!n doAruca oraya tnmiştim. Bu bınada k • Id w ı • ı • k' 
b;r talebe olarak vaktiyle -~eni~ d~ ha- şe ı e eg enı mıyece . 
tıularım vardı. Fakat duşünuyordum. 

-·············-·····················' Burada, bizden sonra okuyanlar ne ka- r··· .. ··-· .. ······--·········-···-······················--·-·········· ' 
dar t:ılıhlt idiler. Koca bir kurtulu' h~r- i ' .((Mtınevi S.lnberln)) in Tokyoda kuvvetli bir ce?.'iyetlni vardır. ı 
b;n~ ve yeni bir devletin kurulufUnU, bü· i ... Japon bayraiını kendilerine •em bol yapan b'! ~re_ ce~~elerde 
tün dünyanın gözlerini kamR§tıracak bır i dövüıen cukere mümlıün. o_ldap k~dar ... aymaj'a, omıırlerını yarı : 
ba§an ile sona erdiren Atatürk, bu bına- i Karanlılc ıçınde i'e çırmei'• çal1fıyorlar. ./ 
da ne heyecanlı günler geç\rmit~l. Etra- \. ....... -.... ... -·--,----··--····· 
fında toplanan ilk talebeleriniıı dt-rsanf'-
sl, b!!yük vatanperverlik ideoloj;,inl ne•-
re b:ı~ladıfı kürsU, içinde miUet!nın kur
tulu' plAnlarını hazırladı~ yataJt odası. 
ııad.- ve basit eşyası ile burada. oldu~ 
gfLi duruyordu. İnsan o günlere ve kcn-
cH içine dönerek koridorlarda sessiz do
lasırken, vanlı bir kurtuluş tal"ihıntn ilk 
s;ıvfalarını bizzat yaşatan ve teneffüs et
tirt'n bir hava ve bir muhit içinde oldu
funu hissediyor. 
Yanım sıra yürüyen memur, tarihe 

maJolan bu eşyanın her parç:t!'ltftl burnya 
JrenJi ta~ımıf gibi bir, bir gö~terek he
yecanla anlatıyor. Onun hayat\ aankı bu-
rada başlamıt, burada bitecektt Hnkkı 

vnrdı. Bundan tam on dokuz yıl evvel. 
lıu binada, Atatürkün yanınd• ve hlzrne
tinie bulunmuştu. AtatUrkün burada uy
kusuz biten gecelerini, etrafına topladık
larının bile getirdikleri müşküllt dü-

ğümlerıni çözrnek için nasıl utra~tı~ını 

b!zznt görmUş ve yaşamışh. Ataürkün 
yazılarını saklıyacak kadar itımadını ka-
7anmak, onun için ne bUyük bır mUkA
fattı. Fakat bu derece baflıhAından. aile-

TokyocU& cırtık cı.ı rcığ bet bulan bir ıinemcı o!naa 

. . zuı tı kı Pica-ı Bu eereyan bir bakıma Japon haUonıJl 
Eskiden Tokionun .Gın bU -~k etlen- esaslı bir cebhesini, herkesle beraber a. 

dilly sirki.ne benzerdi. ~u :d ı .. de- layıp beraber gülmeyi emreden birllll 
cc yerini gören herkes ci.şte n ra hissini temsil ediyor. Cebhedekilere olaB si ve babası endişe etmiye ba~lorrJştı. d' · alamazdı. .ı 
rnekten ken ını . . ok Toklo sempatilerini isbat için bunlara herha~r Şehirde fena haberler dolaşıyordu. Nı- Bugün bunlardan hıçbiri yeh. i ldu bir lü.bten bir zevkten vazgeçmelerini 

hayeot b:r gün, babası dayanaır.amt,, giz- - -k kaklar § r o · ' 
1\'ce onu görmiye gelmi..+i. yeniden loş, sonu dso jı rastgele bir söyleyiniz, son derece sevinçle kabul .,. 

s• Yarı karanlık yollar 8 aya lir- derler 
- O~lum etme,. eyleme, bm'k evine ta~a çarpan gezmenin aklına ilk ~~g:ar~ Ane~ manevi seferberler kafilesi bıl 

ge!. bugün, yarın şehir basılacak ve bu- cAcaba bu şehir bir hava hücum pek tabi! fedakArlık duygusunu en p 
radakiJer yakalanacak deniyor Mustafa 11 mı hazırlanıyor?• . eb' le- lünç, en dar bir hale aokacak kadu ileri 
Kemal her feyi göze almı~. Se".l kendini Hava hücumlannm yalnız Çınu'j öır e- gidiyorlar. HattA. bazan bu yüzden bUkiY 
ve alleni düşün! diye yalvarıyordu. H~ rioe mahsus bir korku oldulun .: 

1 
metin aldığı ekonomi tedbirlerini tehlı. 

yecanla sözünü keserek: nince de cTokio herhalde harb tazyı :u.: keye düşürüyorlar. Japonyada ekono-
- Dabaııınn bu teklifine karfl ne yap- tında elektrikten ekonomi yapıyor» mik meselelerin en Jl!Uhimmini, beyne~ 
tınız? diye sordum. fiincesine kapılır. n milel ticaret müvazeneainin mümkün ol-

- Babam, sözünü tutmam için birkaç Halbuki ne 0 • ne de öteld. Japonyan~ duğu kadar az Çinliyi iplz bırakacak,.-
en sıkı bir ekonomi havası içinde yabta - kilde balli tecıkil ediyor. Ham pamuk vt defa daha gelip beni tazyike devam ettı. V ~ muharc e u- • ır 
~ında §Ubhe yok... e e.er . J yün ithalinin &ıkı surette tahdidi esaseD Atatürk bu vaziyetl aezmi~ olacak ki bir ar. d k benzıyor - a- . 
zarsa • uzıyacala 1 ç~ . dört u- çoklarını i§siz bırakmıftı. Şımdi b\lllA ~Jn beni çaltrdı ve sık sık yanıma gele- pon ekonomisinin. İngılterenın ~ k..i ilaveten bir de manevi aeferberler, halki 

nın kı·m olduJih, .... u sordu· lı i · de bı'le tatmadıı:>ı es t-6
...... • zun harb yı çın . bi~ hal yeni elbise giymemeye, yenl ev yap b -

- Babam efendim, dedim. Atina kanunlan kadar flddetli mamaya hi"bir eğlenceye gitmemeytr 
kkak Fakat ne Ginza- ' ~ - Peki dedi. alacağı da muha ··· 

1 
. i kravat takınamaya, permanant yaptıi" 

Biraz sonra, beni, tekrar çatınnıştı. yı ne de ona benzer ellence yer erın mamaya, her türlü rahatlıktan nattı ih-
ELni omuzuma koyarak: bÖyle karaniıla ıömen, nonnal btr eko- tiyaçtan feda~lığa teiVilt etmekle dahJ 

- Hizmetinden memnunum; faltat b~- norni kaygusu deJildir. ÇQ.nkU.: Bu m~: nicelerinin işsiz güçsüz kalmasına aebe~ 
. 1 UC\&& elde ettiaı ba hakkı büyüktür eit dedi. Git, fakat ba- leketın en ko ay ve en . oluyorlar. 

bıma söyle, ki vatan elden giderse e\•!!- bir şey var sa 0 da elektriktir. Bunlar, hele geçenlerde hükO.metteıa 
dın ne hükmü kalır.. Hayır, Toltioda1d ışık ulılının ae~bi resmi daire, lokanta, büyük apar!UJ'IJJI 

bamba§ka... Burada yani cebh_e g•rilm~ gibi umumt yerlerdeki aotuk hava tesi-
Bu aözler bir hıçkırıkla düğümlenmi1- de rahat rahat yqıyanlar, ömihlerlnı sahnm kaldınlmasını isterken .ifratıarı· 

ti. durmadan allıyordu. Bu n'! manalı, ne yarı karanlık içinde geçirmeyi, ct-bhede- nın aon derecesine vardılar. İleri aürduk
insant bir atlayı§tıl İri gözlerinin pına- ki askere mümktln oldulu kadar uymak leri sebeob şu idi: Bu tesisatta kullanı1aJI 
rından dökülen yaşlar, Atası içlıı muhab- için göze alıyorlar ve bunun adına cma- kimyevi bir madde hariçten getirlliyol" 
bet ve sadakatle çarpan kalbinuı en celt nevi seferberlik• diyorlar. du, bu yüzden memleketten dı§arı p~rs 
bir ifadesi, o günlerin içinde birbirine cManevt seferberlerı. in Tokioda kuv- çıkıyordu. Fakat alakadarlar, a~an ı~ 
akan ıztırab, sevinç ve hasret duygu!an- vetli bir 10syetelerl var. Japon bayratını net:ceye nisbetle ~u paranın hıç ~.esa 

t' k d. · d' kendilerine sembol yaptıkları, ve ,O.ya besınde oldutunu ısbat ederek orta) <ı ,... nuı en ısıy ı. 1 rln tuttuk kı """..;;ı·· ----l'l . . . . . Japon ruhunu nazarlye e • uas - tılan mantı ., ....... uvcıuı er. 
Sadece aevınınesı lAzım geleceJuıı hıa-lları için, salAhiyetli mahfeller bunların Büyük bir lokanta sahibi, tesiaat kal-

aettiren bir tonla: hattA en yersiz pllnlarına karp koymak- dırılır kaldırılmaz dükklnının da kap~ 
- Neden atlıyorsunuz? dedim. ta güçlük çekiyor. (Devamı 14 ündl •ayfud4) 
Kendini toplamata çalıflı ve başını 

kaldırarak: 

- Hi~ ... dedi. Babam bugün!erl cört
medi de ondan ..• 

* Bizf ölümden kurt ranm ölüıntınelnan
mak ne kadar güç! Fakat kat JÜlıdür, 

bizi n~latan gerçek bir aynltk nr. O 
günlerden aonrasını göremed~n Ye bu
günl~rdeo bizimle atlıyamadan aramızdan 
ayrılmıt olanlar için ele yanalım n aAlı-

yalmı. H. R. 

Elbise hırsızı mehkOm oldu 

Kapalıç.a.11ı.da e1biseci ~ dük~ 
kAnından (Ömlek ve .ıab-e çalan Meh· 
med Ek5pru, y~kalanarak Adliyeye 
tesilm olunmuttur. \ 

negöl Çocuk Esirgeme Kurumunun çalışmalan 

Derhal Sultan~ bitinci sulh 
1 

~za hlkiminin huzuruna çıkanlan 1 İneg61. (Husu.d) _ tn~ Çocuk Esir ıeme Kunmıu buyük bir hızla çalışmak .. 
suçlu, yapılan duruşması tonunct. 20 tadJr. Kurum bqkanı maarif memuru F•ik ve arkadqlannın tewebbüsıle . S: 
gün müddetı. hapse ~edilm~- defa 130 fakir ve kimlena yavru bqtaa tırnaja kadar yepyeni elbiselerle JlY 
tir. rUmi tiL :Yukand..Ui r-. ~ soc:u.klan iÖitermekted.tr. 



op ve 

Bu 1 ,1d •~e knrk ve ıilrklü fapkalar son derece modadır. lılo- Bu ~ abiyye roba cfikbt ettfkıçe flklılmı daha tok 
Can~ 1°rd0ğünüz bu kürk tokların en orijinal ve Fklarm- anlıyaeabınız. F.au itibarfle ~ok ıacle. Yalms tinıln.de, o-
"luıı · Önünün alına doğru inen sivri ucu kadın yllzün{ln muzlardan inen 4rape bir parça bellil u yukarısında kal.ı· 
~Ya : Yararan bir tarzdır. Tepesindeki kocaman tüy, pp- yor. Tülden ıeniı, büzgQlü ir aentür arkadan ıelip bu par-
kılde ~bütün başkalık veriyor. Kimseye benzerniyecek te· çanuı aralarından eeçiyor Te elekoltenin 'bittili yerde iri bir 

(Her kadın bilmelidir) Ufacık 
Şapkanız yakanıza Kürk parçaları 

uymalıdır Çok ir~ yarar 
fapkanwn ydı:ünüu, boyunuza uydu-

ltı bdar ıtydilfnis tayyörlln mantonun 
yab.mıa da U7Jl1Ul lbım ıeldılinl bil
mem hiç hatırınadan ıeçirdinlz mi 'l E
nt, ,Uzel ve urlf aörllılmek için bu nok
tanın büyük bir ehemmiy~\ vardır. nık
kat edinir:, pek iyi dllrlldiJi, •ahibine çok 
yarqtı~ halde umuml ,mlnüf{l o kadar 
hoı- ıitmiyen mantollnll, mf yakasının 
ftpkaya uyına.muı yüzünden pk ıörUn
med!Jini farkedecekainiz. Bu, p.pka için 
de bllyledlr. Zaten bunun için de~l midir 
:t1 ppka, hangi tıibtse ne ıfyilec kle o el
btaenin üstünden prova edilerek •eçil
melidir. denilmektedir. 

a. Farzedelim ki mantonuzun - ç(lnkü 
bundan sonra daha ı::iyade manto zama
mdır ? yakan devrik Te ufaktır. Şapka
mz klo§. geniJ, ve ini.k kanarlı olmalıdır. 
B~yle bir fapb dik yakalarla kullanıla
mu. 

tt. Yahud dık fakat boynunusu nnve
ren ufacık bir yakanu var. Saçlarınızı 

- Jırterseniz - eıuenize bırakabıltrsini.z. 
Ç(lnkü düf(lk nçlar en ziyade bu yaka
ya yaraşır. Yülilnüzü, enanl.z:i •n bir 
de kenarlan kalkık oapka Ciyersınız. Hem 
11çınıza, hem yakanıza uyar. 

c. Kalkık ve kenarlan ıerl büktmı bir 
yaka ile ulacık toklardan başka fapka 
eitmez. Ne eıueye, ne 4e yaniara uç in
dJnnemelldir. 

d. Tılki deriainden bir pl yakanın üs
tflnden releve fakat öne eJik JiyilP.n f&P

-........::..rıyinınekten hoşlananlar için hoJ bir modeldir. bo!um halinde. ········ ö -•-•n••-••••n•n-·-·-·-----•nnooouuuouuu•••- •••·---•••••••-n•u•u- --- kılar Iyi gider. 

tg:·reti• -kU-r-k e. Hale blçlmi iri bir bere ise u ka1ltık 

Modası ıeçmiJ ıııwıtonuzun sa~lam &. 

lan .ufacık .kürk parçalarını i§e yRramu 
aanmayınız. Bunlarla yeni bir mantonllZQ 

rundelik alelade halden çıkarabilir, ~ 

ve yuvarlak yakalara uyar. ablyye yapabilirsiniz. * ı,te örneAJ: -ı 
yakaları Ayakbnruı tlfüyorsa lakarpinlerini- Sa~da: Mantonun esas §ekli sa~dakj 

• rgü çeket ( Tırnak güzelliği ) 
Tırnak temiz olmalı ve 

güzel görünmelidir ? 

a. '1\ma:kla.r, temb Tt C(lzel iurmak 
Için çok uı;un olmamalıdır. 

b. Onlara arzu ettiJinb UZUDluJu efe
Urerek verebilJ.rsln.iL 

c. Tırnaklarınıza "ftrecttmb Iriçimi 
parmaklannızın ,ekli tayin eder. 
Akpmları elle.rin.lzi kreml.e ovatken 

biraz da tırnaklarınmn içine tatırıruz. 

Çünkü krem, deri ıfbl, tırnakları da 

dn içine gazıett klpdmd.an kalınca bir Jibi idi. 

taban koyunu'l, aıcak tutar. Solda: mini mini bir kUrk parçasında * yakasının eskiden eıarpla kapatılan .,.. • 
Gazete klA'tdlarını blr 1elende ısıa-

tarak avucuııuzda hamur haline getir- rJne ufacık bir dik yaka talohr takdmu 
dikten 1onra kurutunus. A~ tut\ı.ftur- birden bire deği§ti, a~ırlaştı. · 

malrta i§inhe yarar. Kürkünüı daha fazla ise bir de man~ * yaptırıp bu manto ile birlikte çanta yprf-
Camlan temblemek ~ tyioe ıala- ne 1rullandınız mı yalnız mantonuza delfl 

tılm~ bir ıaute ile aillniz. Pariatmak 
için de kuru pz.ete lr:ullaıı.ına. bUtUn giyinişinize bir başkalık gelir. Bi11 * yorsunuz ki bu sene, kOrkün en çok kıy .. 

Çabuk 110tumamuını iated111nis bir met aldılı ve en fazla kullanıldığı b~ 
yemek teneenıini içi ellld guet.lerle yıldır. 
dolu bir kabm içine koyunuz. ,-=====o:==========::ı:::a 

* l!u döldllmlq halı, perke ve aaireyi 
çabueak kuıııtmak Jçbı tatüne pzete 
tAkıdlan bastınnız. 

* 

bftyalar, parmak izlerile lekelenit.ler, 
Bunları temizlemek için, temiz bir bez 

parçasını hafifçe petrola batırıp sillrl• 
nb:. 

* 

lL besler. 
~ etk: 

Petrol, pulanmı, mad.enlerl çok ça
buk temizler. Paslı y•rlm puı tama
mile geçincey• kadar petrol n. ci11niz. 
Sonra da y1lnH1 bir bn parçastıe o~-
nu ı. 

Bir tahtaya vidalanmış veya çakıl • 
~ çivi ve her cinsten vidaları çıkal"" 
mak için zorluk görürseniz üzerleriM 
birkaç damla petrol veya essence de 
trebenthine damlatıp birkaç dakib 
bekleyiniz. 

tılıl: hr et renç kıılarla geq tadınlara Bundan ba§ka: 
~~r. a. Tırnaklarmızuı boyunu, •l~lerken * 

tt..ç ~ · Yuvarlak, kapalı yakuı tam !ula yaniara kaçırmayınu. lt6kler\ kuv
~'~-ıt 'Y Yilz içindir. YaJlılar bu bdar vetair.le§ir. 

Çok defa kapılar, d.ol.ablar, ol1llı mo-

,f\_ altadan sakınmalıdırlar Vuc:u- b. Tırnaklarınızı her akp.m aabunla 
~ •ıkJI • ~aç Tuvaleti ~ d 11ı da genç bir vücudde daha köpürtülmüş lllya .. ldırınu. On 4aldka 

'ttJi!ıaı, Urur. Cepler hele üstleıtindeld kalsın. 
4tt. renkli lflem~ tamameıı ıenç lfl· c. Bir kOradının ucuna nemlendtrllmlt 

bir pamuk aanp tımak dibineSeki deril~ri f 

ft\~tt k 
.-~•lerı OYU ~ahverıengidtr. Yaka11, 
'tı k YtJildır. İşlemesi yeJıl, an, 

Ör m su ~rı tıktır. 
}' ~ilnedlr. 
~-------------

11 ~hk etile börek Içi 
t\t ltif Ve be 
)'1 'ttl.!ıllb yaz etli balıklardan ar-
~ Ylkadık't kadarını güzelce temizle
~ den an sonra suda ha~layınız. 
t ltıya ;• kılçıklaruu ayıklayıp to-
hı b-.ıık.\ınız. İki saat kadar kalsın. 
~ ta. 'tekr okusu tamamile zall olma
«t r lobııı ar Yıkayuuz. Lü.ıumu ka ~ 
t ~U., Ufak ufak doğrayıp az m -
~ 10~ncaya kadar kaynayıp ıüz
t. ~~ az sade yağından ~ da· 
~ ~ u tü ntrı. Balık etlerini de di· 
"- tlte~k, ~ katınız. Tuz ve biberini 
a. l!r-a._ ta.,.,. ık, kuş üzüm U arzu olu-
~ -~ın k • 
hı_ 9e'Virdik oyarak birkaç defa da-
~ ten sonra ateşten indirl -

geriye almız. . lAreti kürk yakala.nıl huııt mantolarla 
d. Temiz bir kürdanı eau nyeeee·e kullan.ılabilece~e iki J(l.ıel iirnu: 

batırıp tırnaklannızın etini tımaktan a- SaJda: Prense. ltiçimi bir manto. Yan. 
yırmadan içini temiı:leyiniz. larında .Ganslı birer kelik TU. :mt.klert 

e. Tırnaklarınuwı n.tüne ltlru (ae'-
tone) sürllnüz. önden aizli dülmelerle illk11. 

f. Tırnaklannıza tırnak parataeakla İfrrii kürk ya.U kutordur. İki JUT&r-

parlatınız. lak parça ile bir dik yakadan lba.rettir. 

Kn~nn tmuıldara brp u ,.apmab? * 
Bunların önüne ıeçmek kolaydır. Solda bu manto 4radır. önden &fmeli 
1 O ır am Lanoline. dik yahlıdır. Tllkl elerımıden iJreU bir 
lO gram Vaıellne. ,al yaka beline bdar iniyor, onda bn- . 
2,~ gram Adde aaltey!lique'tı k.\rıfh- di kumatmdan ıenlf bJr ttranıo U. 'al- Bu sene, ı.ter uıun.. ilter orta, lıter kı- E~er bU yeni kuvafürler lllnumlepn!-

np bir mahlUl yaparak tırnaklannı:a içi- ltnıyor. n, !lter lovırcık, iıterte 4algalı, bütün yoria sebeb yepyeni oluşunda ve yıl~ 
ne daldırınız. aaçlann euee açıktır. Zarif ıörOnmelr dır dü§ilk aaçlara a1.ıpn gözlerimizin .,.... * ktbrlti onda bir aiabetinde pot .... aaıu- iriiyen biçbir kadın Mı Mktayı ihmal e- dırgamaJUldadır. Yoksa bir alışılırsa mu. 

Zedelenmt,, berelemn~ tımaldara üque mahldlüne aatırarak korlarımı ye- demez. Hem de ihmal etmeye ae aebeb hakkak k.i eskisinden daha pratik oid~ 
karp De ,..pmahT re IÜI'Ünüz. Sonra tırnaJızm oruuu b- var? Bu ac.çlann yapılııı mı daha güç, dahıı da yaraştığı göriılccektir. 

Tırnaklannız kapı, pencere n buna zıyınız lncellnce ucu yalalmıf bir tın• daha nu çabuk bozuluyor, yokaa dAha mı İki örnek veriyoruz: 
benzer §eylerin arumda mkıfmea kara- ile d&Up kanını 91kararak çıkanıua. gilç yara§ıyor. Hiçbiri defil. Zor :yapılı- Soldan birinci ve Qdnci: Ense dümdaı 
nr. Bu kararma orada kan toplanmuın- Tımatınız dü,ecek ı. altınd.u ~a- yorııa biraz kolayına gidillr, çabuk bozu· yukarı taralı, ön aaçlar geniş ou.ıdelt. 
dan olur. Bl>yle bir hal brpmıda tırna- cak yml tırnalm biçim.1ni bozmam.a~ tçfn Iuyoraa yer yer tarakla tutturulur, ya- Sa~da: Bu ense daha dalgalı, ve yana 
~ınızı hemen fazla aotuk auya daldınnız. basit bir ameU::re Ue kolayca alcbrabtlJr- rq.maaı cihetindcn de altisinden ieri taralı Alın da bu.k.leli değil, derin derfU 
Buna ratmen orada ku toplanırsa bir ainiz. :bldıjı Iddia edilemez. dalgalı. 
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Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Efsanelere bak1lırsa, çok eskiden hay- tim ona konuşmasını.:. Tabit bay hakim Şikayetimi dinledi; fakat sonunda kah

vanlar da llsana gelip konuşurlarmış. uğradığım şaşkınlığı tahmin edP.rsı.niz! kahalarla gülrneğe başladı. 
Madem, lti eskiden konuşurlarmı~; §U Benimle alay ediyor sandım. cOvte ise · .; - Gülmesin de ne yapsın adamcalız 
halde şimdi de konuşmalarında hiçbir biraz daha konuşturun bakalım!. dedim. 
eayritabiilik olmasa gerek. bu işe!. Ne ise sonra ne oldu? 

Lokanta sahibi de konuşan bir köpek 

gördükünü ve bu köpeği satın alclığını, 

fakat nedense sonradan mezkılr hayva

nın dili tutulduğunu iddia ediyor. Bu va

ziyette doğruca soluğu mahkemede aldı. 

İsterseniz hep beraber mahkeme salonu
na girip bu barikulade celseyi d\nliye
lim: 

Hakim - Anlattıklarına bakılırsa her 
§eye çabucak inananlardansınız! 

Lokantacı - Fakat bay hakim, o sıra

~a lokantada köpeğin sahibinden başka 

müşterilerim de vardı. Hepsi de köpeğin 

bülbül .grbi konuştuğunu duydular. 

- Demek maznunun köpelf bizim gi
bi konuşuyordu? 

-- Elbet efendim, elbet. Köpeğin söy
lediği sözler, blr insan sözünden ne fazla, 

1 

ne eksiktl 

-· Peki, onunla kar~ı kar~ya geçip 
konuştunuz mu? 

- Öyle pek uzun boylu alıbablık et

medik. Fakat sorduğum şeylere cevab 
verdL 

- Anlat bakalım, etraflıca!. 

- İşte bay hakim, Mösyö Pivo (maz-
r.un) yanında bir kurt köpe~i ile lokan
taya geldiydi.. 

- Demek kendisini evvelden tanıyor-
aunuz? 

- Kimi, köpeği mi? 

- Hayır Mösyö Pivoyu? 

- Kat'iyyen tanımıyordum efendim; 
oe onu ve ne de köpeğini.. her iklsi de 

g,.ldikleri zaman yanyana bir masanın 

başına çöktüler. Yanlarına yaklaşarak ne 
arzu ettiklerini sordum. cBir şişe şarap:. 

~edi. İşte o vakit çok garib buldu~um 
bır ses: cBana da bir baş!. dedi. Bu sesin 

nereden geldiğine şaştım kaldım. Do~
rusu .. etrafa bakınırken (elile mııznunu 
g5stererek) efendi: cO kadar şaşırma 

de~i, bu konuşan köpeğimdirh cNe? Kö
peğiniz nü?. cEvet köpeğim, ben öğret-

Aklınca kahbelik telakki ettiği hare
ket tanından dolayı herife fena halde 

içerleyen Torik 
ona hitaben: 

O da: cSorunuz canı ne istiyor?. dedi. _ Komiser gülmesini bitirdiktE-n son-
i'1anmıyarak köpeğe sordum: cSana ne 

ikrilm edelim?• Köpek, aklımı başımdan 
ra bana: eSen umduğumdan da daha ab

dalmışsın, doğrusu, dedi.:. Ararlan sekiz 

giin geçti. Bu sekiz günün nıhayetinde 
uçuracak kadar pürüzsüz bir §ekilde: 

cBir ba~ dedim ya. diye karşılık verdi.. 

Salonda, benimle beraber, karım, ço

cuklarım, çırağım, ve bir alay daha müş

teri hepsi bir ağızdan: cA! Oo! Köpek ko

nuştu, konuşuyor!. diye bağırmağa baş

ladılar. Büsbütün şaşırmış kal~ttım. 

O aralık köpeğin sahibi davranarak: 

cHaydl, ısmarladlklarımızı getirsene!• 
dedi. 

Hemen gittim, istediklerini getirdim 

ve içkiyi efendiye, başı da köpeğe ver
dim. 

- Köpek sana teşekkür etti mi bari? 

- Hayır teşekkür filan etmedı. Hemen 

başın üzerine atıldı. İşte fenalık burada 

koptu. O aralık karım, heni ·oir köşeye 

çekt:rek: eBu köpeği hemen satın alalım, 

dedi, dükkanın kapısına (Konuşan kö

pek) diye bir levha astık mı? Işler ta

:mamdır. Dünyanın parasını toplarız.• 

Aldırmamak istedim; bu sefer çocukla

rım da, çıra~ım da yakama yapışıp .slZ

l::mdılar: cAl baba, al bu köpe~i baba!:. 
diye. 

-· Velhasıl köpeği aldınız! 

- Evet, efendim, tam kırk liraya .. 
yalnız parayı verirken köpek, efendısine: 
•Dernek sen beni satıyorsun ha, dedi. 
Öyle ise ben de artık ağzımı açıp hiç ko
.r.u§marn!, 

- Şüphesiz, efendisi gittikten sonra da 
ağzını açıp bir tek kelime söylemedi.~ 

- Buyurduğunuz gibi a~zıni ancak 
havlamak için açtı. Akşam dükkanı:ı ge
len müşterilerin hepsi benimle alay etti-

ler ve köpeğin efendisinin karnından ko
nuşan yani Vantırlok olduğunu söyledi

ler. Allah Allah bu da ne demektı? Öm
rümde Vantırlok kelimesini duymadım. 

Alriatılmış olduğum için müthiş kı7.dım, 
hiddetlendi.m ve kornisere baş vurdum. 

Monmartr panayırtnda köpeğin sshıbine 

rastladım. Hem de orada cambazıık yapı

yordu. Onu görünce hemen polise koş

tu:n ve yakalattırdım onu .. 

Hakim maznuna dönerek sordu: ·, 

- Siz Vantırlok musunuz? 

- Evet efendim. 

- Köpeğinizin konuştuğuna, lnkanta-

cıyı inandırarak onu dolandırnuşsınız; 

öyle mi? 

- Hlşl efendim; dolandıncılık kat'iy
yen varid değildir. Köpe~l satın almak 

için saatlerce uğraşan ve bu yüzden ca

mmı sıkan bu adamdan asıl §ikl}'et ede
cek. benim .. hayatımı onun yüzünden ka

zandığım için köpeğimi hiç te satmak 

istE-miyordum. Rica, rica üstüne l-aşladı. 

c Yirmi lira veririm!, dedi, reddet tim. İş 

kırk liraya çıkıp ve ba~ ile şarap cabası

nn olunca dayanamadım. c Yirmi liraya 

başka bir köpek alırım, üstü de oıına ka

lırı. diye düşündüm. Razı oldum ve kö

peği sattım. Israr eden kendisi. Şüphesiz, 
saımayıp ta ne yapacaktım. 

- Köpek ne oldu? 
- Ne olacak, beni aradı buldu. Maa-

mafih köpek mösyönün malıdır. Arzu e
derse ... 

- Teşekkür ederim size kalsın! Konuş
mıyan köpeği ne yapayım ben? 

Hakim - Demek mamuna, köpeği sat
ması için ısrar eden bizzat sizsiniz!. 

- Ne yapayım karım, dükkA.na asıla

cak: cKonuşan köpek. ilanı ıle müşteri 

celbeder, para kazanınz, diye ısrar· e:ii
yordu. Ben satın almağa mecbur kaldım. 

Bu şerait altında, mahkeme dolımdm
cılık iddiasını tamamile vari<l. ve bun•ı 

teyid eder mahiyette delail göremediğı 
için davayı reddedip, köpeğin asıl sahibi 
hakkında beraet kararı verdi. 

SON POSTAN1N 
EDEI?l QOf'\AN\ 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.8DO lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasariuf hesablannda en aı 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pli.DJ 
göre ilcramiye dağıtılacaktı.r: 

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

40 • 100 • 4,0JO ,. 
100 • 50 • 5,000 ,, 
120 tt 40 n 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan 
düşmiyenlere ikramiye çı.Jctığı takdlrde % 20 fazlasile venlecektir

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylfıl. ı Birinci kfmun, ı Mart ve 1 HuiraJS 
tarihlerinde çekilecektir. 

Konservatuvar Y atı Kısmı Direktörlüğünden: 
1 - Konservatuar yatı kısmına 30 erkek talebe alınacaktır. OW yatılı .,. 

meccanidir. cMusiki ve orta tahsil öğre tilir.» 

2 - Müracaat edeceklerin ii.k m~ktP.b mezunu bulunması Hizımdır. DiJer f!" 
raiti öğrenmek için hergün saat fdokuz dan on ikiye kadar. Beşiktq KılıcııJid' 
Okul Müdürlü!üne baş vurmaian. c8446• 

kıstırmağa götürüyorları 

- Bana inanmazsın? Değildir ~ 
rum. Helbet benım de bir bUd.ığUil v;()ı 
dır. Bu millet acaibdir. Bır bot• 6l,DJ 
reni Allah mertchesinde tutar. ,4.Uil ~ 
asker ederler, hıç? Nerede gorın~ 
ğün vardır asker olduğunu? 

- Eviva!. 

- Ka rnarsı!. ~" 

- Ulan! Senin 
tHnini... . . . . bor -
cum olsun! diye 
ulu orta savur -
rnakla beraber, 
can havlile pan • 
talonunun ce • 
binden sustah ça
kısını çektiği gi • 

Bu esnada, genç, güzel bir ~ ıı!' 
yanına koştular. siz, etrafma bakın • uzun boyu ~yesinde Toriğin yuıtı f(itl-

- Bravo Torero!. dı ve Ta.kvorun ha· zas•na yaklaşıp bir öpücük ırond~ ~D' 

bi. açtı, hazırol veziyetine girdi. 
Boğa saldırmıştı. Torik geriledi.. ve 

tam, hayvan boynuzlarını onun karnı 
bizasma yaklaştırırken o da elini ileri
ye attı, çakıyı, iki omuzunun arasına, 
sapma kadar soktu. 

- Bravo Torero!. Bravo Torero! .. 
Canevinden yaralı hayvan, bir ton 

ağırlığında bir et ve kemik külçesi gi
bi yere, kanlar- içinde yığılmıştı. Hala 
burnunun deliklerinden bora gibi fış -
kıran soluğu yerdeki ince topraklan 
birbirine katarak harman etmekte idi. 
Tribünlerden, Necminin üzerine bir 
sürü araib eşya yağınağa başladı: Şap
kalar, şemsiyeler, mendiller, portakal
lar, her çeşid madeni paralar, bilezik -
ler, kol ve ccb saatleri, rnürekkebli, 
mürekkebsiz kalemler .. halk, eline ne 
geçPrse atıyordu. Heyecandan tepinen 
tepinene idi. ZavaUıcık Torik Necmi, 
şaşkın, bitab, alık alık etrafına bakını· 
yor, arada bir yerde yatan boğanın 
lerine bir nazar atfE-diyor, sonra da, ta
rihi, kırmızı mendilife, şakaklanndan. 
alnından, burnundan sızan terleri sili-
yordu. • 

- Bravo Torero!. 
O. in ~ğzı gibi kapıdan, üç at koşulu 

ıim:ak qibi bir ~ey getirio, boğanın leşi
ni yerckm aldıl<'r, götürdüler. Necmi 
meydandn yalnız kalmıştı. Fakat hal
~tn alkışları, feryadlan kesilmiyordu. 
· ·:isü bile bir çoklanna dehşet veren 

··an ortadan katkııica, ahaliden ba
carmaklıklan aşarak, Tortjüı 

-Ebenizin örekesi!. la orada olduğunu Dönüp de bunun kim olduğunı:. gortl d' 
- Es un torero görünce seslendi: C(!, Torik de hoşafın yağı kesildi O tl , 

Turco!. Bravo!. - Ahpar! Gel şu drıyanamayıp, kıza elile bi.r puse ~& 
- Topunuzun a • hanım eviadianna d et di. Çılğına dönen İspanyol y()$!P" 

namzı e.şşek kova • laf anlat, dinin hak· bağırdı: 01 
lasınL kı için, be! Burada - Torero de me korasonl. ~ 

Canlanmıştı. Ce • . olsun arkad~lığını me virla!. 
vab veriyor, doya göster. - An .. nam!. Canını sev~y1ınl nt' 
doya sövüyordu. - Ne var? N~ is· Torik bu karşılığı fırlattıktaıı fO 
Derken kulağının toorsun? Kime, ne Takvora döndü ve sordu: ._«J,f 
dibinde bir ses çın • ağnattırayım? - Gaco, elmalı, vidalı bir lAf ~ot • 
ladı: - Baksana be! Ge- du .. kurusun, falan kanştırdı.. ~ 

- Aşkolsun To .. ne beni ~ubeye gö - rnek istE'di o? ol" 
rikzadem! Torea - türrnek istiyorlar. - Korasoıı dernek yürek deınel' 
dor olacağdın de - Bu defa şube • caktır .. vida da candır. 

11
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nee demedin? ye değildir! - Vi da can mıdır? Bunların cB b~ 
-Ay! Sen bura • -Ya, nereye? vida demek ki.. tevekkeli de~ çtr ~ 

da mı idin, kavur Torik: cUZan git yoksa tepelerimh diye bağırdı. Gerçekten de fena öfkelenmişti. - Seni el üzerın- gevşiyor! Velakin bana öyl~ geliJ<'pll' 
oğlu? de taşımak, ehtiba - attın. Ne demek olduğunu sen dt 

- Bunda idim, ya? ı başına bir kaza geldiğini, şu meydan ·ı nm yükselttirrnek istoorlar. rniyorsun. 
- Hayvanın beni kovaladığını gör • da başka oyunlar yapılacak iken, bu - Aman, eksik olsun! - Yok inan olsun ki doırudııt· 

dün mü? hadisenin birdenbire, beklenınediği - Bırak. Senin hakkında iyidir. Be- -Ne maliım? • Jctl~fl" 
-Hemde nasıl? Tak ilkkiptadan ao- helde vuku bulduğunu sanıyordu. O - ni diğne! - V2kti inan ben, Şişhıme JO e~ 

nuna cak. nun için, Tak\•orun seyirciler arasında Zr.ıten. din1emiye falan kalmadı. Beş d:ı bir yahudi karısını rnantinO~ 
- Gördün ha? " bulunduğu halde imdadma koşrnarn.ı.ş altı kişi birden kendisini sirnsiki yaka· idim .. 
- Gördüm. ve iftihar ettim. olması son derece bedıne gitmişti. layıp, havaya kaldırdılar. - LTJ~n. yernedi~in halt yold ltf 1' 

- BE'nl parçalasa, barsaklanm1 dXk· Son sözleri söylerken, üzerine hü - - Etmeyin, be!. Bırakın ulan! .. iste- Dağırnıalar, havkırmalar. allt~ ıt~f' 
seydi, gene dt iftihar edecek mf idin? cum eden ahalinin gene kendisini yer- rniyorum!. rası~ds alay caddcye çıkmış. ~~rı~ 

- Ö~·lt> bir ~ey fikrime gelmemiştir. den kaldırmak. karga tulurnba etmek ZavaHı Torik bir yandan ba~nyor, du. Içerideki halktan maads ~ıst 
- ~nim geldi.. Tuh, Allah be!aru istediklerini gördü. Bütün kuvvetile bi:- yar.dan da muttasıl debelenib duru· kapmm önün~ de kalabalık bt ,dııtı'l 

versin 1 Haydi. defol karşundan!. direndi Ye bağırdı: yordu. Fakat kulak asan kim? Or.Jar da katıldı. Artık sokalcl:1,rdıı~ 
- Necien kovoorsun? - Bı:akın. be! Anam avradırn olsun Takvor da o aralık, yanına sokulmuş, almaz olmustu Mevkib katdırı §rıısf11P 
- Ulan, git! Alimallah t.epelerim. ki, gitmem!.. Ben bihyorum gene de kendisim teselliye, teskine çalışıyordu. taşıvor, dükkaniarın carne~, If 
~rçekten de fena öfkelen.mişti. O nereye götüreceğiniri. Bu sefer man • - Tınrna, beyuıdem! İytdir. Koy al· tehiikeye koyarak, duvar dib 

hAll, n~ olduğunu ne bittiiinf bilmi • depsiye zor basanmJ. tı okka etsinler, Bunu ilen kurtulacalc., ı kı§ıyordu 
yo-:-du. fspany•da bop lfÜfe4lert J1lPU- Fakat dinlemiyorlar, ı de bacak- lAmete çıkacaksınf - Evir4!. ~1 

"ArJilll' .,... tı;u:u. l.)'ıb eletil a. ~ Bl'IA ~ kollarma ~. • - H• ael&meti rahut Otu kapana • 

1 



\ 

... lt lkladtepta SON POITA Sayfa 13 

12 " Son Posta, nın siyasi tefrikası : 17 

lik türk kadtn. casusu 
. -o ö ~ o o - ~ ~"-----

SARKA AlD KAYN~K~ARI . 
y ... , J_, 'fliJ'ı,. __ ,.._. ede•ı :J/ülegMt.. f?a/!it 't[al'tJut 

Mehmed Ali Paşanın ve Büyük Britanyaiun 

1 Yaaıı~ zıya laldt paşayı hakiki bir dilşman telakki ed işi 

stasyonda dolaşan· genç adam Ümidburnuna, Maurice'• ve Sey- giltere Süveyş ve Fırat yollarının biı 
cheHes'de yerlepnif olan Büyük Fransı;; dostunun eline geçmf!sini dedn 

İn1i Britanya Hindi6tan Okyanuaunun bir infial ile görüyordu. Paşanın nüfu3 
lı; Ilk eımumda, bl.rut dumanla- zaman dd her tarafı asker kuşatırdı. - Onlarla epeyce kon~tu. Sonra, Kızıldenize, Basra • körfezine ve ve kudretini kırmala karar vPrdiği gibl 
~ ~arı.klıtı karartamaa mı?. Etrafı- Oralardan, kuş bile uçurmazlardı. Öy- ortadan kayboldu. Uzakşarka açılan 1air kapılarını Cez:ıyiri ıaptetmemizin ve fark politika. 
ller 1 a~ a .. parlayan ne kalmış .. le olduğu halde, koca bomba nasıl pat· -Ne tarafa gitti, acaba?.. da büyük bir itina Ue nezart!t altında tu· mızdtı muvaffak olmamızın acısını da 0:' •tın.iyah.. ladı? .. Halbuki burada nöbet bekliyen - O aralık tr~n geldi~'i için m~şgul· tacaktır. Hindistan& müntehi olan muh- bizden çıkarmak utedi. 
~Ila~:; Mrt ve rOr ... kulaklarım- Avusturya askerleri, beş on neferden düm. Nereye gittiğini ıöremedim. .. Yal telif deniz ve kara yollarını kendi nüfuz İngilirlerin dÜfm.anlı.lı iptida iktisad 

l{a ibaretti. Aralarından da; ameleler, iş • nız, bir şeye dikkat ettim. O iki adam; ve hakimiyeti altında tutmak ıatiyecek- sahasında kendisini gösterdi. 1838 tem• 
\ıı~ nt. Defol fUradan.. şimdi de ciler, serbest serbest gelip geçerlerdi. orada parmaklı~a dayanmış, duruyor- tir. Bütün raltib devletleri Basra korfe- muzunda, Mısırda ihdas edılen inhisar-
~~ ~ celdin? Şimdi, ~ kırbacla Yol arnelesi, makascının bu sözleri· lardı. Birbirl~rile, konuşrnuyorlardl. zinden kat'iyetle uzaklaştıracaktır. Baa- la-ın kendi ticari te,ebbüslerine pek zi., 

Cü erını kıracatım. ni tasdik etti: Yalnız, sık sık saatlerine bakıyorlar • ra körfezini bir İngiliz gölü haline 1oka- yade sekte verdiklerini bahane ederek, 
lt<', b~'etk&rlıfımın, ne kadar buda • - Be!l bile, kaç kere girdim, çıktırn. dı ... Aradan, çok geçrnedi. Onlar da rak Fırattan İndua üzerine yilrüy~ek Türk hükfunetile bir muahedename ak• 
~ ~apır hareket olduiunu anlarnıştırn. Ne arayan oldu, ne soran. birdenbire kayboluverdiler. Yarım sa- dUşman ordularmı arkadan vmmaJa dettiler. Bu suretle bütün Osmaniı impa, 
lttuanı~Yıırı derken, herhald~ acı bir - Canım .. Hadi sen, arnelesin. Ha - at sonra da, bu felak~t başımıza geldi. mahsus bir İngilli • Hind heyeti aefen- utorlufun-da tam bir ticaret hürrjyetine 
~tetet·' lle ka.r:tılqacaktım. Zaten, linJen. kıyafetinden belli... Ya, başıbo- Bazı insanlar vardır ki; böyle mü - yE-sini Şatullrab a~a dotru türatle malik oluyorlar ve bahsettiğimiz inhisar .. 
\bı hı nn kadar görmllftüm. Vaziye - zukiar? Su göz!erimle gordüm. Kaç ta him hadiselerd~n sonra. ya hislerine nakil için bundan f&tifade edecektir. ları ortadan kaldırıyorlard.ı. 
'ttbnl!J~likl.rinf lS~k kadar da nesi, cebhane sandıklannın aralann - ve hayalleıin~ tAbi olarak veyahud da Aşa~ıki bablarda bu 1iya.etin muhtelif Nizib muharebeaine ve Osmanlı ıruv .. 
~ li ını. .. Tekrar tepeti koluma tak- da dolaşıyorlardı ... Hele bir, kara ya - sabı~larma ehernmiyet verdirrnek ar - tezahürlerini ve Yakınprkta devletler vetlerinin hezimetine müntehi o1.an yenJ 
~karab v~gonlann arkasından do - ğız oğlan vardı. Gün aşın gelir; adeta zusura kapılarak yalan yanlı~ b~ya - arasında tevlid ettili rekabetleri tediik Tnrk • Mııır ihtilifı İngilizlere Mehıned 
hldiın..' lnakaıcı kulübesinin yanına etrafı kolaçan ederdi. n~tt.a bulunurlar ... Bunda, husus! bir edeceliz. Ali ve blnaenaleyh Fransa aleyhind~ bil 

l• zevk bulurlar ... Dikkat ettim. Makascı, müdahale vesilesi verdi. Devletlerin e ,. Nı--ıaka- L-ı·· . ·· Derhal sordum: Do"rdu""ncu" kısım "''bir~ &u u~~nin arka~ındakı ku- _ Knra yağız oğlan mı?. • sat bir adamdı. Yalan söylemiyordu. mf'lleri hakkında kAfi malumahmız yok• 
~tm dereZin uzerine, bagdaş kurup His ve hayaHne de kapılmıyordu. Göz- XIX uncu asrın Fransiz-Ingiliz tu. Paşanın hakild vniyetinin ne oldu· 
~!ldi~~u. Önüne yaydıfı kırmızı bir _ 

1
- bKarı:_yağız diyoz::'a7, s~msiyah de- lerile gördüğü, ve ehemrniyet verditi Junu da bilmiyorduk. Nüfuz ve kudretJ 

lltr U ~. sıraladıj'ı ekmek pey - gi ·· ayagı. esmer guze ı.. em de ya- bir vak'ayı anlatıyordu. Acele acele ihtilAflar& Suriyede mukavemet gösterebllmemizt 
~ b~~lnden rnür~kkeb yemeği~i. bü· kışıklı bir oğlaıı ... Amma oğlan olup ta sordum: F M d4 S . tü h müsaid delildL Bu noban rnalumat yü 
~rı~!r ftttha tle ytrrken·, d~rezinin te • öy1e on sekiz yirmi yaşlarında falan E b k ühim b" h be h c ra":~ mr k~~- ~"i11~ emnt zünden onun emellerine müzaheret gÖl• 

.. .,.] .. ..ı - .. u, Ç'O m ır şey.. a r emen -mamcn ~ı$tn n uara mu 
~l a~j~I.IUna ç&nel.m.iş olan bir d: değil.. şöyle ~ir, yirmi beşinde, hat- verdin mi?.. olaccıbı ve bizzaNre mi.Ut~tıkı bul; terdik. Eline geçirdifi yerleri Jiddetle mU 

' l:ıh ı~ konu~yordu: t yirrnı seki7jn e var. Makascı. dik dik yu''zürne bakh. Son- ğ . bi .3- '-ı· #- •• z •• dafuya kadir olacafına ve başka mi11eb-
ıı~Jt '" N K f t ·? naca ı 11e1ıı .,. ~va.e: ın .. mını gor- . . . "llth•a.ı ••• aıfb.. Jr:ımıet... Daha şu - ıyıı e ı. ra, basır.ı öbü-r tarafa ç~virirken: kt k 1 --L -·.3 ., lerm bu yerlen onun elindP.n alamıya. 
t.. " ·~an . - fhe en pe memnu" o 'm&J/t.M.'liA .,M\Iır, lll\'ıl"a lUkımız kesilmemi•... Bak - Düzgün. temiz ... kolalı gömlek. _ n-li misin, nesin be kadın? .. Ha- C . . s· . ,_ -ı fıow caklarına zahib bulunuyorduk . 

.J -ı ut: ezayır rc3ann var. ızın .. mu te """" . . . 
l{ujijbe Boyunbağı. Hepsi tamam. b~r v~reyim de, başlrnı belaya mı soka- niz MU~r arcıında u kaZacak? Hcmft Lord Palmerston .en ve mahır bır ma· 

!tt IÖste . nın, delik de.yfk olan damı - - Demek ki bu adam; arasıra ge - yım ... Sonra, yakama sanlsınlar ... İs - heıMn hiçbir lflll zavallı 7\ınw ve nevra ile Prusyayı, Rusyayı, Avusturya• 
~e s<sl7Yor; korkudan leSi titreye tit- lir, buralarda dolaşırdı. tanbul ka7.an. ben k~pçe .. sokak sokak Trablul devletlm: Bütiln AfrilcG NhtN yı İngi terenin etrafında toplamağa mu• 
t_' 'ra~e devam ediyordu: - Dah:ısı var. adam aratsınlar... ve Akdenizdeki A~a ı®Ulcriftdcn bir vaffak olciu. Bu dlSrt devlet, Londrada 
<çett4-kt lektz mermi parçası düştü. N ? par""- rud::a#_ J-L-..3-." Lli-

1
,.-J 184.0 aeneai temmuzunun 15 inde imzala-" ~ trıak - e... Bana verilen, rarib bir nasihat ,. ..... , .n. u. ı;,,.... ~~ "'UT d~ 

~ t ~alırsuı as Al~tlerini görsen, şa - - Bu adam, dün de geldi. Gene el- Eve, bitkin bir halde avdet ~ttfm. ne kadGr olan ynln bu ıuretlc nüfu nar. bir muahedename ile ihtilMı Fran-
•-'~ddı · Hepsi, paramparça oldu ... l•rı'nı· arkasın" bagvlamış.. buralarda ve hakimiyetini% cıltında kalacaJr. Bu aayı işe karıitırmadan tesviyeye karar 
'41!\ ıl'\ hoc ded"JW b' All h "' D~rhal octama çıkarak, yatağırom üs- d 

1 
M t ltı, b anın Ip;ı g1ı ı; a • gezdi, dolaştı ... Sonra bir aralık, yavaş bizim lfimize gelma ... ~ ver i er ısır paşuı aleyhinde zicrt ted-

~t~ 0 eıı C'Übb~nfn ~de değildim. tüne serildim. Vaziyetf, şöylece gözden ("-__, ..._ ..... --...&-- .. o•-.-6•a birler kabul olundu. 14 ağustosta, amiral •-h"- yavaş uzsklaştı. (Hastanelere giden a · d;m V iha •t k~nd.i k"'ndirn• ı:u ..... "" .a--...a ... ......_ 
:rr..k1·• • ınanevra olsaydı da, ben :-,<'çır · · e n Y"' ·'" "'• "i -.-or: ' man 114t) Napi~r kumandasındaki müttefıkler do-tk..-.... neı yokuşu göstererek) ağır ağır, şu tara- k d' ~__.., 

... 
1tl&.ı- erin b14ında bulunsaydım, ararı ver ım: nanması Berut önilne v!sıl oldu. Amiral 

~ı.rıı ..n........ fa doğru gitrneğe başladı. Ben, artık B b'" ··k k 1 t ı· h*d" · F M 
L ~\t tı"\qiUU. - u uyu an ı_v~ a eş ı cı. ısenın. ran!a, ım d08t. lı&~tı - Yakıntarkın Stopford donanmuı ile İskenderiye ö-
"' "'"'-+. bu adnm gitti, zannetmiştim. Aradan a b bi (S k-.o4.J)d B f l'- s t İl"' ,._ • ., kaçırmadım. Derhal saf yeg~tne se e , uı ~ ır. u suı- t caret yo .an - unu• k4tlı41'J'M - SGVCJ~f nilnde kendisini rösteriyordu. 

•ır 11. varım saat kadar geçti. Yukardan ge- k di f 'll ri ı · ti Ew k z z 1 ....._ "I '-!'ak ben de .aze karıştım: as n aı e • e e geçrnemı~ r. ger ana ının açı ma.ıı • ngiH.ıı.ri" Mııın Bu •ırada İngı"liz Richard W d' • lı.~- cı laıı lecek trene yol açmak için küçük ma- b 1 d '-- bi ~"' ö b"l' b · ı · ş h s 'd l ' 00 un ~n 
.,lll. .. 'lll._.' 90luğuna çocu~a bağış - u.rn.ese e e uen r ~. g re ı _ırsem. u t;ga. ı - e11 a_ı meıe el'i - .M. ••kat if- trikaları neticesinde, Lübnanda Mısır ic • 

.. ~ knsa gittiğim zaman, bu karayağız oğ- ı h bl ff k t t k ı ed k ı 1904 ..3 k F 1 :.. .._ ....._ \r. &ralara sadaka verdin mi?. m. tl nr. r muva a ıye ~ş ı ece • erı - "e ı ran.nı, ngıl:i.ı Uil4fı. ıali aleyhinde bir t-an patlak verince, 
'"'Y ~- 1 lan, tekrar gözüme ilişti. t y d itib ı -:~ 

• Ridtrıt"' o ur muyum, hiç ... Ak~am ı:. arın an ar~~ paça an llvarna- Mehmed Alinin kuvvetleri, M. Thiers'jn 
~tın en, kes~nin yansını, fuka - - Nt>rede?. lıyı.rn.. işe giıisrn~lıyım ... Her ~yden 1815 den aonra. J'i-aımı politik,., h- tahmini hilAlında pek ı:ayıf bir muka-
~ lıu ~=euıta bo.falttım. - İşte .. şurada .. yokuşun ortasında- ev~ı. mak~cının (Karaya~ız) dediği gıltere Ue anlqma utikametini takib et- vernet aö.sterdiler: bunun üzerine vakayl 

h 0' ~nu~a. makascı ile ah _ ki. şu çarpık ağaç yok mu?. Orada. o eormer delıkanhyı ~le. geçırmeliyirn. ti. Fakat Mıeır ve Suriye yüzünden tn. büyük bir ıüratı6 birbirini takib etti. l4 
~ •laın ua kAn gel~ti ... Hadise • - Ne yapıyordu?.. Koca İstanbul. yüz bınlerce halk .. wve giltere ile ihtillllı bir vaziyete firmamiz eyltllde, tıtanbulda papnın azli ilan 0_ 
lttıernıı~~den ~eıwmle~iş, v_e bu - Orada duran iki adamla konuşu - bu~ların arasında, bir tek karayagız gecikmedi. lundu. Müttefik kuvvetler Berutu, 

~ ~l,rı bu e henüz ft:ıennden. gıt~e- yordu. ? dehkanlı... Mehmed Ali, 17D9 da, Abolıkir'de bi· Saydayı, Suru ve Trablusu işgal ettılcr. 
~ldtsın. b:ait ruh lu adam; şımdı de - Sonra. (Arkası var) zim aleyhimizde harbetmit olmakla bera- Nihayet, 3 te§riıtiaanide, Ak kA amir al 
~~ ~tin, cSev. kahraman pozu vererek ber, saltanatının ilk umanlarından itiba- Stopford'un eline dtlftü. 
'~~a r6r. b~ etmf4ti. P'lktr .. ve m~t~- ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJI~ ren, memleketimize kartı bOyilk bir te- Loui•-Philippe bütün devl~tleri aley-
\tn ar, İ4ittlkıer·çok •eyler soyı~rnı~tı. g Türk Hava Kurumu e mayül göatermekt•n lfl!"i kalm.aını,ıı. himizde birleştirecek bir ıhtntıı tehlikesi 
~·· ll'tJtat ım.den fazla bır şey :: 5 Mısırı tensUl ve ihya i9fn birçok asker kartısında ceri çekildi. 8 teşrinlevvelde 

ır 1
Yet lı:: ~n sözl~ri: birdenbire ~ B u .. ,.. yu· ... K p . YA N c o s u § ve aivil F'ra.n•ızlara müracaat etmi,tl (1] . iatJfa eden M. Thierı'in yerine Londrada-~ llkaa01• ~ fvennı.ttı. := 1 5 Onun bu ıayretlerini ıerek Fraııaız hil- ki setirimiz M. Gui:ıot başvekAlete geldi. 

~h~Sltlka.d)~ 0 'anın, tam manasile 5 5 kOmetJ, ıerek Fran~ız efUrı umumiyesi O artık hanaayı AYrUpa konseyine telt-
' ~tnıtYOTd ldu~nda zerre kadar S İ . . . . . . . .. . § bnyük bir dikkat n 18mpati Ue takib rar sokmala çalıttı. 10 haziran 1841 de, 

~-. Zınotr lı::o u. . . S kıncı Keşıde. ll /Bırıncıkanun/938 dedır. 5 ediyordu. Mehmed AIJ, aultanm 1artıannı kabul et-
~;:.gelaın.ıer :~ dıye id~ia edıyo~ • s .. .. . . 45 000 i§ Büyük Britanya iM pqayı laa.kild bJr ti. Mısır M~hm~d Aliye bırakıltyordu. 
~~a .,.,_ • onu bem~ ?ec_ehk S Buyıik ıkramige • • Liradır. •. 5 dütman telAkki etmekte idi. Franns or- Xvlldı ir• tarikile kendisine halef ola-
ı._ 1:':gı-..ıı"&U~bınlar... Vincın zıncırle· = = d k 1 ,_ 1n cakla-.lı ,, h d .. ,~ A d ki b-· tü ~'<lll "f': ' daha · =: [undan ba ka: 15.000 12.000 10.000 Uralık 'fkrami e- 5 um çe i d!&ten 80nra gilterenin Nil nı· .~tr.~.e me AJJ. sya a u n ~•ııı ıiDlld.a li ,Uç ay olmadı. Bılek = f • • . • ' y = kıyılarmda kat'l surette yerleflllHl için hukuku terke mecbur olmuştu. 1!5 tem· 
' )'a ~ nctr kopar mıymış; hiç ... 5 lerle l20.000 •e 10.000) lıralık ıkı aded müklfat Yardır... E t ğı bütü t bbü muz 1840 mukavelenamesi 'lg dild" 

13 tı\.~ ...._: tahtelbahir, tayyare laflan E Yeni tertibden bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal •t· 5 ;:!~ından ~ 1eşe alerin ~ulamöerQte uf- temmuz 1841 de Fransa .:ir ad:vlet:~rle 
~~!' ~·T ... Güpegü d(l t ht lb h" - • s· d . ' d b h . ı - o ayı oııu me• ı yor- • 
~ , tQp atar ~ z a eJ a ır 5 rr.eyinıL ız e pıyangonun mu u Ye a tiyar an aruına 5 du. EvvelA, Mehmed Ali İnıtltereye ıa- boJazlar mukavelenamesini imza etn. 
)l~1lfttn, klın mı.:: ~udala mı. bu :::=: girmil olursunuz... S yf't sadık 'Ye taraftar olan bey Mohammed Bu mukavel•name Çanakkale ile Boğazl-
)ot~r. ~. ~p 'Yru,nn:\i;rda T~~~~~a: ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllfllllllfiiiiiiiiJIIIJIJJIIIJIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIffW el Elfy'e galebe çalınıftı. Sonra, 1807 de çfni bütün Avrupa har b don.ınmalarına 
~1)0 ~lertnt biray da t f ş · İskenderiyey-e tngruı kqvvetleriniıı ih- kapıyordu. 
'Vı di ~"I.r .. Bi~z d :ı ~ ~ a çe • • racına muvaffakiyetle mlnJ olmuştu ( Arkas~ var) 

~tit~1~fyorıar ... ~ra:~:u~a~: Ilan T arifemiz ~O.IDfUD1UZ İng~lizler Mehmed Alinin tn~ -::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~····-
)otlar eeabuıa koyup da bir e sor- g:lızlere verdili bozgunlptu Esbekieh'de 
~l"h i § y Tet atltun aanttmı yüzlerce İngflb bafUU tethlr etmek ve OSM.ANU BANKASI 
' t ll ~ 8()rdum· İngiliz esfrl@rine avam halkın yu'lıalan 

-~~ ~~ ~lar, ne ~li kt" ? Mhil• 400 lrunıı v~ hakaretleri altında bir ıeçid remıJ 
--~~ ını i&yUyt!Ce~~N ın·.:· • uhil• 150 » yaptırmak ruretne tee'fd etmJt olduftmu 

'tt,..' nt btltyoh....... on ·· .~ ~~or Oçiinca uhil• 200 ,, unutamıyorlardı. Erte.t aenelerda p••a ,:•t. ---u, u 1oy ıye - ' _,. 
~ ... "lıt~aa DlJrJüncii uhil• 100 ,, Kızıldenbde, Arabiatanda ve Sudanda 
"~\t 0~ s&yletmet için onun gu· Iç Mhilel.,. 60 » nüfuz ve kudretini tepnil edince, İngiliz-
~ l!n}ıl~ lnak lAzım gei<fİ: Son uhil• 40 » l~rin düpnanlıfı biıtfuı bOtün töhret pey. 
~~larıl\ ~ •daınıar, &yledir. Küçük Muayyen ltlr müddet zarfında da etti. Hele Ceı:ayire k&rfı bir .efer te~ 
tıh;~ ... lta tlerUıe ehem.mtyet ver _ faclau mikdarda tan y .. ptıracak. ttbl ıayeaile 1827 -:e 1829 tarihlenr,dt bi-
' l\ılJı lbukt; onlatın içinde senin lar ayrıca tenzilltlı tarifemlzden ze yaptılı iki teklif Londracia haber alın-
~ ~ln~darnJar da bulunabilir. Uıtifade edeceklercilr. Tam, Janm d1fı .zaman bu düşmanlık pek çok arttı. 
~~llı ~bu lf1 anJaınak için 0 ka • ve çeyrek aayfa ilAnlar için ayrı Sonra, 15 maya 1833 deld Kütatıya mu-
~ lıtıı~l\hı m olmaya da lüzum yok bir tarile derplf edilmittir. kavelton arneli Suriyeyt ve Adana havalt-

TÜRK AN0~1M ŞİRKETİ 
1'1'1JİS TA.Btıd : 1N3 

8erma711l: ıt.ttt .... tncwJ Uraa 

Türkiyenin Nflıca ,ehtrlerile 
Pari•, Manilya, Nil. Londra ve 
Mançeater'cie, Mwr, Kıbru, Irak, 
İran, nıı.ttn w Yunanıstan'da 
Şubelerl, Yuıoalavya, Romanya, 
Suriye n Yun~ J'ilyallerl 
vardır. ~'-'ltt~ trıuhafataııııı ÜZ81'"l~ıine ~~ 111 : lljtlf•:S.aınlliJII"'Ill.~~ Son Posta'nın tJcarl ilAnlanna sir.i Meh.meci Aliye terketmekle İnıfUz 

~ ~ td.,-l)'a tabitlert· ht.. bir ya ;.i lll ;.tt 6 il JU~ U aicl ifler için fU adr ... müracaat dGpnanhJmı azamt hadeline çıkardı. hı-
~:~ı ·•ıJTı, koM~ ' •y • dJlm u..ıı-
~~tıl'~ltrıi ıd~ hattından içerı ~- /- ~· • , ~ e e ı.ıu-: ı Her tUrlU banka muameleleri ~b~' Sultan <Ha. edtyonlarm~.. . f/1(/J;UtQ. iılıuıllllt IoUelrtU flrbel [1] BuıW.rm ara.tmct. mtub!m sn.1 

'llJh:_.:.... Ranı. td Yıldız sarayın· &aıırunanM41e Ba.a saretmek lfımmdır. ı• da, Xıztb muhare- yapar. 
-·~., oanı 1'6• HEtios • E •1 , .&akara ...... bectnü ııı.ır Uırn.u.ıa. • tımı•nc~a edi-

lline .. ı&ınıık ettiği M-u:!:.~ ESS s" 1 .. '!"!-:::~~, JWCI1L ~lillliliilllll--111111111--iilllliiiii1illrtl 
' . 
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Deniz Şeytan• S ikinci teşrin tarihli 
bilmecemizde kazananla TIRoeye ~rirea: IL 8iirena DilmeD 

Kayak h1rs1z1 iki haylaz S ikincit~ tarihli bilmecemizde 
kazananlan &4ağıya yaz~oruz. İstan
bıılda bulunan talihli küçük olruyucu
larımızın pazartesi, pe~be günleri 
öğleden sonra hediyelerini bizzat ida
r~hanemizden almalan lAzımdır. Taş
ra okuyucu'la.nmızm hedi,yeleri posta 
ile adreslerine gönderilir. 

lu b1r1ne1 okuldan 171 Bedia, btanbul 
llsaıi mu1 4-ıı: de &91 ömer. 

İlk iş İngilizce konupn bir polla a -ı mırJ boyamak üzere bir mikdar beyaz na yelkenlerini kullanablliyorduk. 
ramak olmuştu. Bunu bulduktan son - bora vermiflerdi. Çünkü annaya çıkacak hal ve mecal 

BOYA KALEMİ oC. 
Dur.sunbey, Cebecl mmalle.ııl No. '7 de 1J 

ten Sümcr, btanbul btrtnc1 okul JUllf -:J 
de 181 Muammer, İstanbul AksaraY ~r 
pa~a caddesi No. 10 da Ber1a, ioıtanb~ 
dılr:öy orta okulu sınıf 2 de Sactd, sıı. 
lile orta kı.mıı sınıf 3-D de 952 Fikret. 

ra başımıza geleni anlatmı.ştık. Herlf İtte bu küçük kayıkla avlandık, he- kimsed kt 
omuzlarını silkerek adalarda esraren - vesimizi aldık ve nihayet bundan da En ih~ yo tuC. ·ıı ıklannda İn ·ı 

· b" k bol . . n aye , cı ys aç gı-
~kızb ı1ı: ~ret1 te akay .. anh··-!.emibcılderın usandık!.. Namuslu ıençler olduğumuz tere sahillerini gördüğümüz vakit ge _ 
a • e ını an am ıçın ~wıı 1r e - için, muvakkat kaydlle, aşırdığımız san mide mevcud b ı · ~- d 
t kt"f ""f · 1 kil ek 1.. . . eze yenın son &.ısnu a 
e ı mu rezesı eş otm KZım dalı gizlıce götürUp yerine bırakalım de tayfalara d gıw t 1m ştı ,...._ · · · Co Iş Bankası kumbarasi 

AYNA 
]d Wo • •• 1 . t" ..:ın_ M a 1 ı . ~mımızı re 

ge ıgı.~ı soy emış ı. uuı. ve onu odeville'e götürürken ya- St. Georg~ kanalına sokacak olan ro _ 
(Son Posta hatıralı) 'i 

İ.!tl\nbul Calal~lu orta olr:ul J-B .~: ·' Zeyrelt Ortaokulunda ı A dan 59 Kenan. IIQ" r 
k Ge.ınıye avdet ettikirniz ~an ıs.e, kayı e1e verdik ve bir Kanadalı haki - morkör hize doğru gelirken hep birden 
~ptan,mız_ sadece sahile gittiğimi2 içın mtn huzuruna çıkarıldık. Hakim mun- bağırıyorduk: 

,.,.,....._. .... 
1 

Muhatn, İstanbul birinci okuldan A 
MUHTIRA DEF'TER İstanbul 20 nc1 okul 3-A da Fehın1. et~ 

bırer dayaga hak kazanmış olduturnu- sil bir sdammı• be--n- t · ı B" · ·· ı kl "k "f tm'..+i -ı .n:.ıı.e versın. ızı 
sru soy erne e ı tı a e ..,. · . birkaç hatta nezaret altında bulundu~ 

Başımıza geleni anlattığımız gemfcı mak kararını verm~ 
arkadaşlarla bu esrarengiz hAdisenin İşt b im k __ ,_,_ 

h . t" · 1 b"l k ı~ .. ö ümil tt en orsauı..LA. hayatıının ilk ma ıye ını an ıya ı me 'su~ n z- vak' b d ! 
tleki pazara, götürüldiltümüz villaya uı u ur 

* bir baskın yapmağı karar~ış ve 
bunun için de bir plln ha:mlıyarak ll- Vancouver'de dört direkli ve Pin -
zım gelen silahlan tedarik etmiştik. more adlı bir İngiliz yelkenlisinde ça
Nc çare ki cıuna günü - o sırada ruhur lıfmak ilzere b!r kAfıd imzaladım. De
etmiş sari bir hastalıktan dolayı - ge - nlzci.lik hayatınun h~ durmaksızın, en 
milerin karanUnaya tabi tutulacafı uzun seferini bu gemlde yapmıştım. Bu 
llan edilmiş bulunduğundan baskından gemi ile San-Frans1.5kodan Horn bur -
vnzgeçilmek mecburiyeti hlsıl olm~- nunu dolaşarak Liverpool'e kadar tam 
tu. iki yüz seksen~ gQn .seyahat yapmı~-

Sonralan bu garib hldbe tıa1donda tım. Halbuki gemimizde ancak yüz sek
ç.ok araştırmalar ve so~alar sen g(lnlilk komanya bulunuyordu. Su 
yaptırnsa da beyaz gemicilerin o adada tanklanmıza da deniz suyu girmişti. 
ekseriya kaybr>lmakta bulunduklanna Cenuba dotru yol alırken günlerce de
tlair bir çok hikayeler t~ftmekten ba'- vam eden denirln aaldnliği ve sonra da 
ka bir şey öğrenerneml.ftim. Horn bumunu dolqırken karşılaştığı -· * mu 1ert rüz.glrlann bizi gerilere at -

Golden Shore g~I1\isinde Almanya -
nın Vinsen kasa basından August adın
~a biri vardı. Biz iki vatand~. böyle 
l'!aima aldatıcı veziyetlerle ba~kalannın 
ec!ri olmaktar.c::a kendi ~dimfzin e -
fendisi olmak ve serbesice hayatımızı 
kazanma'!( fikirleri üzeriinde konuşma -
lat> yapıyorduk. İc::idip ~ğrendi~mlze 
göre Şimali An·er!kanm garb sahllle
rin<:JE' b<llıkrılılc bir hayb ilerde bir iş
I:H. B inaenalevh buralara giderek başlı 
başımiza bal!kcılık yapmak karannı 

vermiş ve bu karan tatbik mevkiine 
koymaea azıneylemiş bulunuyorduk. 

Golden Shore iskona8'1 Seattle'e gi -
aiyordu. Buraya vannC'a balıkcılı~n 
,Vancouver etrafında daha kazançlı ol
l!uğunu öğr('nmistik. Vanoouver de va
ziyeti şöyle bir tedkik ettikten sonra 
bir sandJl tedarik edib onun üı-erlnde 
yatıp kalkmanın ve sıra :fl• balık avia
manın bizim icin ideal btr Iş olaca~ 
net:cesine varmıştık. Bu takdirde ha -
yatlarını tam anlamı~ hQor Te ~rbest 

olarak kazanan iki vatandq olacaktık. 
Ceblerimizdek! parayı blrleftlrerek 
tuttuk bfr tüfek aldık .. eh.. f1md1 bir 
undala ihtiyacımız kalmı~ 

Medeville balıkcı köyüntın ~nünde 

\Te açıl·.ta bir çok yelkenli tandallann 
demirli bulunduklaruu J6rüyorduk. 
B'Jnlar Amerikanın yerlllerine veya 
meleziere aid kayıklaniL Balıkcılann 
kurduklan kampın a~lerlni görüyor 
~e müdhlş köpeklerinin havlamalannı 
lşitiyorduk. Ortalık kanınıftı. Kemali 
ihtiyatla sahilin kumluklan tı.zerinde 
bulunan kanolardan birini yavap de
nize sürdük ve içine atlıyarak k:Qrek
lere yapıştık ve açıkta d~li yelkenli 
sandallar içine girdik. Burada hofumu
ıa giden birine ker.dimi:r:i aktarına ede
rek demirin ipini ke&tfk. Gayet hafif 
bir rüzgar estiği Için kayıtmuı yava~ 
gidiyordu. Halbuki sahilde byılm 
hareketi hissolunmu~. Bir kanonun 
" ortada bir fevkalAdeUk yokm~ rfbi ~ 
kürek çekerek bize doj:ru aeldij1 ıa -
rülüyordu. Sandalımızın anr'attni art
tırmak içir. yelkeni iyice fora etmiJtik. 
tKanodaki adamlar bunu derhal an -
lamışlardı. Onlar da küreklere ·daha 
kuvvetle san1arak süratleri.ni a~ 
mı.şlardı. İşte tam anlamlle bir belAya 
çatmışt:k. Fakat rüzglr altında yüksek 
tepeleri geçer ı:ıeçrneı daha kuvvetlt b!r 
esint1 ile kayığımızın yelkeni ~işti, 
ttlrati artmışh. Biraz .onra kayıtıınu, 
kUrekli kanonun önünde ve karanlık -
lar içinde kaybolup gitm.i.fd. Bu ema
C!n r.ahilden üzerimize atef açrrtlflardı. 
Korsanlık suretne aşırdıtımız bu yel

kenli küçük kayı~le Seatıle aelmf~ik. 
Orada ibir Alman gemtstnin tayfalan 
W~e bir mikdar komanya lle N.Ddah -

ml.f bulunması yolumuzdan bizi bir 
hayli gün alıkoymll.fhı. 

Gemimi:r:e aanki bir ş~ytan postunu 
ya~tı. Vhi denizde bazı ihtiyacla -
nmı.zı temin edebilecekiroiz hiç bir tek
neye rastlamıyorduk. Semayı kaplı -
yan ve hareket hallnde bulunan bulut
lar da, birBI 111 tedarik edebilmemiz 
için, bir türlü blze yaklaşmıyorlar ve 
boı:anınıyorlardı. 

Yiyecek tayininin yanya indirilmek 
mccburiyeti hasil olınas1 ve suyumuzun 
da tuz:laş~ bulunması üzerine gemide 
hastalık da başgöstermi.şti: İskorpit 
w Beri-Beri! 

Bu hastalık aramızdan altı k~iyi alıp 
götünnüştü. Öt~kiler de bu korkunç 
ha~talığln pençesi altında kıvranıyor -
lardı, o kadar k1 'eunlann karınlan ve 
bacaklıırı şi~mlşti. Düçar olduğumuz 
hastalık yilzUnden geminin yalnız fırtı-
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ı - Aztmet edemlJeL 
1 - Llzım pı.tı. 
1 - Ziyafet - tan l&bltaA 
t - Kabı.ı.llk - R tllclr. 
1 - Ballam - Teo:rübe et. 
1 - tmek JU'dmıcı audarmda.n mtı -

sart oem1 b1ı1n.ol tahıa - cQene• bi
rıncı pb8l IAtl am.trı. blrıa:.t. 

' - Ha)"T&Jl ytyecel1 - CUdJ. 
• - Oen1tllk- J:aki ftytıl lllddı. 
t- Yıl yıl, 

ll - cGldemlyen• 1D lllddı. 
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lvv•IW hlft'WIC&tl.Uı haUecCUmir ıeJcU 

-Su, su! 
(Son Posta hatırt.Iı) t9.4 L1ma.np~a SelArnlık eadde.si 14 U 

Giresun komaer muannJ Hlkme\ ~lu m1 ye. 

Sunulan suyu içtik, midelerimizin a
labildiği kadaı içtik .. fakat hissetmek
te olduğumuz ate,ııi bir türlü teskin ede
medik! Sanki vücudlanmız kurum~ -
tu!. Karaya ~kmca tam iki ay hastan~ 
de yatmak mecburiyetinde kalmıştJm. 

Er~ün Yılrtınm, Balıkesir, Aygören mahal- KİTAB ··' 
lesi A.!malt sokak No. 2 de Nmn, Ka~rt 11- fl.r 
se sınıf 2-E de B5e Müzeyyen Gökhan, ta- Zonguldak Çellltel llsul 898 Hadi. V 
tar.bul Bcyo~lu f5 inci Uk okul 4-A da 24 bul 10 uncu okul .sınıf 2 de 488 ~~ 
Ferda. btanbul -H Qnetı olr:ul aınıf 1-B de tanbul Karaıümr11k orta okul 352 f~ y 
268 Necdt, İstanbul Cumhuriyet ıwı u.e&ln- io;tl!\nbul Vefa erke lr:llse.!tnden 388 J{J ~ 
d 27 dana kolordu caddesi 269 numarad• rf1. 

en 5 Hü.snt\ye. İmntt lbtlyat aQvarl yarb&:J'l kızı All1'• SJ. 
YUVARLAK D'VNYA KALEMTRAŞ ce htlltfunet .atak No. ıt de Mtıııt.ıı· f 

Bu uzun ve acıklı seferden sonra bir 
daha görmemek temenn~ile Pinmore
den ayrılmıştını. Fakat garib tesadüf -
lerdendir ki onu - çok uzun bir zaman 
sonra - bir daha görmüştilm. Bu görüş, 
benim akın gemisi Seeadler'in güver -
tesinde olmuştu. 

<Son Posta hatıraıı> 
İstanbul Galata Bereketzade mahalle.! 

Medrue sokak No. 9 da Nedim, İ.atanbul 
Hayriye ııscslndeo 231 Nejad, İstanbul 44 ün
en okul !tnıf 4-A da 132 Ergün Sez1411, ts
tanbul Cumhuriyet kız ltaeatnden 518 l"er
dar:e, İ.!tanbul m orta okulu sınıf 1--0 de 
517 8tıheyll. 

r&nbolu frenlr:1 mücadele memurı.atııl ~ 
Muharrem ol1u Sadık, Mutla dal aıa11 '1 
batı HUm1 kım Özden Elçi, Mant&a ~et 
hallm No. s de yüzba.tı Cemal tısı N' 

RESiMIJ ELİŞI MODELİ ~·.J 
Alaca bankacı Hakkı otıu Rıza ç.ıv-'~ 

Alqehir lstAı.ayon tetl otıu Billen.i• Oi 
mftddetumumı..t ollu Vecl!b.t, Antalt' ~ 
nt okula 3UUf 3 dt 11 namarada F ~ 

V İzmir Denizbank tdhalU rümrütft _ ... tl~ 
(Son Posta hatualı) mtmıurlanndan Avn1 km Vicdan. 11' .... cfJ 
DİŞ FlRÇASI 

Sanld Paulinin ~ ~piyonu 

Btr Alman gemici!l, cebinde biraz pa
ra ile seferden döndü~ zaman Ham bur
~un parlak ve ışllüı Sankt Paulisi onun 
bt>lli ba,ıı gideceli eser m~nzili• olur. 
bu cebde, nasılsa biriktirilmi,, para ra
hat durmaz, cebi yakan bir nesne olur .. 

Ankara İlteld.n olrulu s-A da hhJman ukerl11r: ~ubem re1s1 nkUl binbalı saıııı,, lı 
Türker, To.'5)'a Jl'enlpaşa Dk okulu sınıf 4 de Sa1Ahadd.1n, Bafra Yalr:a mahalle.st ıto-~ 
235 Mehmed Tümer, İstanbul Caltalollu or- Meral, Yo~a.d .W.h hAktml Artt tıS1tlırf~l 
ta okul sınıf 2-C de 22 Nazım Melek, 1atan- Xtll.a orta okul talebe.stnden 343 4, 
bul Beyo~lu 31 tncl okuldan 205 Muatafa, i.s- Buru Cumhuriyet caddesi 298 n~• 1 
tanbul l"atl!h ıs kıc1 okul .sınıf 4-B de 8edad. Sato, Ankara 81hhat Vekllett aynira tl.. 

DİŞ MACÜNu hutbl P'eyzi oliu Seçin Xont, öcıeınif 1 
diyt" caddesi No. 15 de ııam.ız, Balı~estı'ıı~ 

Ltanbul Be~ikta' Şenlllr:dMe Mezarlık ao- okul aınıf 3-c de 871 Refad, Kırıtıc-2: .. tf/1 
kal: No. l~ da Bill!, İstanbul Vefa erkek 11- ye tahrtrat kltlbi oflu Clll, EsldteP"' 
ses~nden 225 Ml!!a, 1.stanbul Fatıh 15 ınci o- Zafer okulu mııf & de 182 Mua.U'· 

Pınmore cemisinden ayrılırk~n keme -
rimde bin kadar mark bulunuyol"'h,t Eu 
paranın mevcudiyet! bana yeni bir he -
yecan kaynaftı olmuştu. Bilhassa bunları 
gümüşe de tahvil ettirmiştim. Bu suret
le gözlerime ziyafet çekmiş oluyordnm. 

Kemer veya cebd@ bu kadar para olun
ca gurur duymamak mümkün mü? İ~te 

ben de ma~rane bir eda tle karaya çık
mı~ ve Hamburğun deniz cephesind«:> kl-

in Sankt Pauli'ye gidiyordum. Nas1l gi -
dişti bu, bilir misiniz? İlk devriAlem ae-
ferlnden dönen, bir ıemicı gi -
dişi idi bu!. Eski bir veteran ae -
mid gibi kurum kurum kuruluyordum. 

( Ark<m tınr) 

Nöbelci eczaneler 
Bıa ıece nöbetçi olan ecs&neler fldl

lardır: 

Inanbal dhetlndeldler: 
AJt.qrayda: (Şeref), Alem~: (~ 

dilllı:ad1r), Beyazıdda: <HaJ'(l&r), Sa -
matyada: (ErofUo.s), BınlnönQnde: 

(Mehm.ed Klzım), Eyübde: (Hrltmet At
lamu), hnerde: <Vltall), f}ehremlnln -
d•: (Hamd.i), Şeh.zadeb&fUlds: (Asa!), 

Xaraıümrütte: <Artt), Kfiç1lkpuarda: 
(NeeaU Ahmed), Balr:ır~yünde: (HiW). 

.Beyoflq elhetlndekller: 
Tlloobqında: (Matkov19>. Ttlbek -

kaldırı.mda: <V1naopulo), oaıatada: 
(Merlr:el), Tab1mde: {Kema.ı. Rebul), 
Şt.Jllde: (Pertev>, Befitta.tt&: (All Rıza>, 

Botadçl, Kadıköy n Aclalardakiler: 
th~oarda: (İmrahor), Sarıyerde: 

<A.aaf). Xadıköyde: (Moda, Men•>. Bll
yülr:adada: (ŞI.na.st Rua), Heybeltde: (Ta
nq). 

kul sınıf 4-C de 346 İhsan, Tarsus orta oku- KART tl 
lu sınıf 1-B de ~a eevkl, Xutahya u.. IUll1 Afyoon lise orta kısım 8-A da ı SOO -lt· V 
3-A da 219 Fethlye Yürür. Beyler~yt lik olr:ul talebeırtnden 141 1Jio'e6 , 

AI .. ÜMİNYOM BARDAK tanbul erkk lu~ sınıf 4-A da 62 ~ fftT! 
(Son Posta hatıraıı> yüb orta okuld n 839 R~d. İstanb bt'ıı'1 

İstanbul -H t1ncft Uk okul aınıf 4-A d.& 292 kız or.ta olrulundan 114 Nermln. 1) 
F!l:rP-t, İstanbul 58 ıncı Okul J-A da 147 AU ll ınci okuldan 210 Rafet, Çorlu or::url'J 
Kt'mal, İstanbul Ca~alo~lu erkek orta okulu sınıf 2-A da 49 Fuad. btanbul :Ketıı~ 
2-C de !2S Sallm Dmlr, :btanbul Vefa erkek ille okulundan SO Mellha, 1.st.anbul Jt-'J: 
llsesi 791 Faru't. İstanbul ••"'-lt l'•--'nden orta okulu 1-C de 64 Sablh, Antata ~:.1 

... -.c """""" okulu .sınıf ı de 61 Fıihı1. Fı.tç1l saııtl (1", 
1313 Hllml Dlnç memuru Sami kızı İlcu. Uzunk~r{\tl~ 

KOKULU SABUN oktılu talebesinden ıse ~rtt. Tok&~ ri 
tsta.nbul Cataıotlu kı& orta okulu aınıf muhıı..o;ebe köy bilro.•iu ~ltt'bl TeYttk flll ~ 

ı-c de !20 Mellhat, ioıtanbul ikinci olr:ul aı- nın. l"u~ıı gQmr11t !dar memuru ll~~ ~ 
nıf 5-A da 640 Klmtı, btanbul Sultanah- ın Birsen, Elhıl po.~ta teırrat rn~ ~ 
med Kaptab-n Deltrmen 80kat No. 18 da km Emel. Ankara erkek H8e.sl orta ~f'l 
Hatice, İ.rtnnbul ~ ıncı okuldan 641 Bab&- da 1383 BUl&n.d, Ankara &an'at okul~ıı 1 
h::ıt, İstanbul altıncı okul mut 4-.A d& Rliftll .sinden Abdülkadir, Çorum 1stıltlAl &-1! f. 
Ersoy nıf 5 de 7 Beheet, Adana tız 1~ dt$i 1 

ALBÜM 525 Saltha, Bursa Fevziçakmak ~; 1,01. 
(SoD Po.sta hatıralı) ~ da Aalan. Bına orta okulu sın~r./ 

Ankara Yeııı.ehir İnkıllb .akat No. ll de 
Şarfka, btanbul 411 ttnet\ okul aınıt f-.A da 
228 şntran, lılerliıı cazeteler ba,.U Mehmed 
All vuıtuUe mtmet Eken, İltanbul Beyot-

oanlme, !.stanbul Xabat&4 ertet ı:f.:~ 
288 Adnan, Nttde orta okulundan ~ı~. '·' 
ıt.raman .nhhat memuru otlu y...-- pır, 
f8'hlr om okul aınıf 2-A t1a 308 Zl~~tf 
bul Hayriye Uaest 311\lf 1 dan S3S 

Japonyada manevi seferberlik 
l 

(Bqtarafı 10 uncu sayfada) 1 Japonyada dans aalonuna gıtıtı'! 1. 
ması .zarurl olclulundan, o vakit en u klübü veya d.araaneai açmak buı'l 1~ 
elli i§cinin ortada kalacaJındaıı d.erd yet itlemekle bir tutuluyor. - D9 
yandı. lar 4a dahil - k.imseniıı balo "' ) 

Manevt seferberler makndlarına bu izin yok. -J"w 
sefer de başka bir lilth buldular. Aıker- Bu dÜJmanlılm manuı 111: lf)~ 
lerimiz cebhede 110, 120 derece aıc:aktan aeferberler bir ıenç kızla bir d• ,P .A 
bayılıyor~ bize bu kadar rahat aramak nın dansetmelerinden muhaW~ ~r~ 
yaraşmaz diye tutturdular ve ner.-de ile bir ahllkl netice çıkacaJuu iddi' 11~etlf vaziyete blkim oluyorlardı. Terden bu- lar. Erkekle kadının ahlAk f• 1~( 
na!a bunala didinen hiçbir in1an g\lı:ıp ta dofu.rmadan bir arada bulun•bl ~ 
kendinin serin havaya cebhedekilerden imkAnsız görüyorlar. Bunun ıÇ~~ 
çok muhtaç oldutunu aöyllyamedi. linden qalı, otuı befinden yu~.JJ 

Derken ife polla karıftı. Bu aefer na- yan kızların lokantalarda ıart""" 1. 
sılsa haklı taraftan yana çıktL Son kur'a m~leri yasak. ı-1 ~ 

efradı arasında ukerl!te yaramıyacak- Fakat lte bak:ın.ıa ld ayni ini.SS 41 l 
ların aayıaı &rtmıftı. Bundan ı1ıiıhl kfJd- ahlAk meselelerile ya pek Uı 1' ,ı~ 
lnta hız vermenin ıarurl oldulu törlll- metful de~ller ... Açıkçası butı1.,.6ot1 müştü. Japon ırkını dövüfllp ölecek ka- cenJn, rabatm de~l, ıarblılı~Ul Ç 1 
dar aaflamlqtırma.k üzere yeni bir n~za- nıdırlar ve bu elbetten en gen ~ıJJf~ 
rt-t açılmıttı. Japon polla ifte bu neza- den daha mutaa&;aıb davranın•~. ;; 
retin hizmetinde bulunuyor. Binaeııaleyh Yoksa ahllk aözü bir ınas~~ 1 
polis direktörü, aotuk hava tertibatmm tahaan acaba Japonyanın o bef ıf 1 
balkm aaflıfma yaradıtmı, hükOmetin dili kötü yerler merkn:t Yeti<~JI"~f 
de buna taraftar oldutunu, mant>vt 11fer- böyle zecrl tedbirler ahnd.ı JPl 6~1 
beriere anlattı. Meaele de blSyle kapandı. arqtırd.ı.m. G6rdüm ld oraya ıı•51\)tbJ İ§in tuhllfı nereainda: Japon manevt nan, ne de ıtiraz eden olıntıf- cS•'ıer' 
ıefC'rberlerinlna aleyhine yü.rildkleri Çünkü Yopvara eakı Japon t . ~ 
konfor, lüb, eflence, ziyafet ne vana uyıun bir etlence tanı aayılıyo'" -c {. 
hep.si de u çok ıarba mahalli lf'lylerdir. Dotruaunu ıöylemek azıııı çer'~J 
MeselA: En. ful.a hücum ettikleri teY halkçı birçok Japonlar bu taŞ~ f/ 
(bunda polla te kendilerlle beraberdir) nm tamamile aleyhindedirlet';d•t 
- ne manadla ve ııa ,.tnde oluraa ol- hlçbirt de manevt &eferberler 
IUD • cla.utar. UrlflP mücad.eleye &irlfUÜ1°t' 
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ve Eytam Bankasından: 

SON POSTA 

Yeri Kıymeti Nevi Harita Mesahuı Depozito 
~ ........._ T.L. No. T.L. 

a.a ~YoJiu T~kiye Mah. Bostan So. W10 1300.- Ana ll 130 M2 1080-
... a/otlu Ttotyikiye Mah. Bostan So. 4/4. &70~.- • ll 170.50 M2 1141-
._ Yoflu TOJVikiye lrfah. Ba.tan So. 4/3 6810.- • H 181 M2 1182.-
~ ~01lu TeJVikiye :Mah. Bostan So. 4/2 8451.- • 37 891 M2 1891.20 
~ •a.a.~' tabiiltı yukarıda ya%1lı araalar açık artırma UJU lUe ve p~n para He ntılacaktır. 'Müzayede: 1.12.938 C\ı.m:ı 
\.IM"fla b· 0~dır. lr.eklilerin bildirllen ıün n aaatte bizalarında yanlı depozito akçesi, nüfus tezkerem ve üç adld fo-

Irlikte fubemize gelmeleri. (7.a) (8483) 

~Yramda yalnız 

l{lz AV azetesi 
Çıkacaktır. 

)~~lnıuzı 't'ermekle hem kencliıılze 't'e hem de Kızılaya 
•tnüt olacakslDl.L 

!.._ MDracaat yerlı 
"burd 1,,, b'· Postahane kar,ısında Kızılay aabf bOron. Tel: 22553 

tı Ulda, Postahane arkasında Kahraman zade hanında 
IlAncılık Şirketi. Tel ı 20094 ·SUS 

87 SENELIK MEVCUDİl::ETİ 
8IIDUlDda oldulu c1b1 da!m& 111 GIDa 
malları her yerden mO..ald tartlar ft 
uc~ ft&Uarıt. a&tm&la dıenm ldıecek
t1r. 

Tr~tıanmıs, KOYermrtıatı~ııUS, 

Reııkontlanmıa .,. Oebardinlertm.lıt ~ 

çim, cd.na, Te fJ,klık Wltartı. emsaıatld.lr
ıer. Beyolla BAK&R malazaa.n 

Doktor 

lbrahim Zatl Oget 
Belediye tal'flsında, PiyerlotJ 
caddelinde 21 numaracia llerilla 

1 Utledea IODl& bastalarım kablll 

t ~ eder-

PALMOLIVE 

Cünkü -ASPIRIN seneler-. 
denberi her iürlü soğukaiJ. 

gınlıklarına ve aOrılara karşı 

tesiri 1aşmaz bir ilaç oldu~unu 
lsbaf etml~fir. 

A S P 1 R l N in fesirinden 

emin olmak lçln lütfen ffi marka· 

~ 11na dikkat ediniz. 

~~-

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz çamaprhanuı için 1800 kilo beyaz ve mutfak için <iOO tue 

:refil aabun açık eksiitme uı;ulile alınacaktır. 

J - Muhammen bedel 816 ve muvakkat teminat 61,20 liradır. 
1 - thalesi 22/ll/938 Salı ,Onü .ııaat 10 da Ankarada Rektörlük binasında mtl· 

te,ekkil komisyon tarafmdan yapılacaktır. 

4 - Daha fazla izahat ve paruu: prtname a.l.ma.k istiyeııler Enstitü datre 
Müdürlüküne müracaatları. c4700• c819h 

AÖARAN 
SAÇLARA 

KUMRAL ve 81Y.AH 
renkte aıhht saç boyalandır. 
lNGlLtZ KANZUK ECZANESI 
BEYOCLU - İSTANBUL 

Soa Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme aolı:ak, ıa 

Yevmt. Slyut, Han.cıı. Te Halk ıazetQI 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin büttin haklan 
mahfuz ve gazetemıze aiddlr. --ABONE FIATLARI 

1 6 3 
Sene Ay Ay 
Kr. 1\.r. f'.r. 

TüRK !YE l~ 750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 ' 400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
defiştirmek 25 kuruştur. 

ı 
Ay 
Kr. 

160 
270 
!lO O 

Gelen ct11'alt geri vnilmu. 
IUi:nlcıTdan mea'uliyet alrnmcu:. 
Cevab için mektublara 10 kuru§luk 

Pul ilavesi lAzımdır. 

lt•··~:~f,;~~;·;:~~~···) Telefon : 20203 
\ ................................................ , 

..... ı.--..,! ........... "'" 
h -· ...... ....,. ,.., .... bd., 

.._ .. • ..... ,-wtrlwl ıı.e.ı..ı .. 
~ • ..._ -- laf ...... ki 
_.. -leftab .... Hif\M rıptıo ..ı.rwan 

t.-1. ........... oMbB ... ..ıan.ki 
bıl.o ,._. .......... , ..... ,u.,.,. ... , .... 
..ıtı..ı. - lan• ......_ :.J>ALMOUVl - 1 
lnııı...-... Utwır. 

K_. ,..wı • ..__ .... ...ı.. ı.. 
~ ı...ıs ".U...• k•J• tıo .. ı- lçıa 
D.lıt.r DAFOK, PALMOUVI•ı latl.., ot· 

llktee - ..ı~ .......... ..nk 
......... .ıwı.e ........ .ı-ı.eı ..._,. 
~kM6or . T~ " ._,.._... 
PALUOUVI'I t.ıı..-. "--• ~d
,._.. _._ .. ~ ..uaiıı, .. PAJ... 

wouvı •b• •"-

ICytlDJ&tı , (Ü• 

uııc,tir1d luı· 

.. slan Ua ıaa• 

nıldur . 
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Mahlôt Yağlardan Sakınınız !' 
Sabunluk yağiara tasfiye ediyorlar, çiçek yağlarile karıştır1yorlar. 

Çok dikkat ve ihtiyat laz1md1r 

Dünyunm en saf ve leziz yaiıdır. Terkibinde zerre kadar rafine Jait yok tur, hnlistir, ve kat'iyyen karışık 

değildir. Yemeklerde, tatblarda, pilavla~da, salatalarda, balıklarda nefasetine payan olamaz. Tababette Kum, 
Böbrek, Meune, bilhassa Safra ve Kar aci[:er h~talıklannda şerbct pbi bol bol içilir. Zaiı umumi de hayat ve 

lllıhat verir. 

Ş 1 Ş E L E R : 1/4 40 - 1/2 60 - 1/1 100 kuruş. 
Tenekeler: 1 kiloluk 90 - 3 kiloluk 225 - 5 kiloluk 350 - 7 kiloluk 475 kuruş. 

Sabah yataktan kalkarken başınız ağrı
yorsa yahut, nezleniz varsa hiç düşünme

yin hemen bir Kaşe 

Alın ız 

Nezleyi ve baş ağrısını geçirir ve Gripten 
korur - lsmine dikkat ediniz -

EY GENCI 
Sağl•ğ•nı, aileni, vatan1n1 

FRENGi va BELSOGUKLUGU 
Afetinden koru. 

KÖRLER, SAKATLAR, HAP1SHANELERt DOLDU
RAK KA 1'1LLER, TL\fARHANELERDR ll\'LlYEN DEI.J
LER, MEZARLARA gOn görmeden gOmUlen masumlar 
bUtUn dejenere INSANLAR ekseriyetie ya kendileri 
tartttından kftzanılıın veya anıı lıabnlnnndan mirlls ka. 
hn bu me!'un hastalıklann kurbanlandır. GA YRİMEŞ
RU MOt-;ASEBI<..'TU.RDEN çekin. Her gOrdO~ilnO temiz 
sanmo ve hAyatını knput dedi~lmiz prezervııtitlere teslim etme. Nefsine hAkim kullan. 
PROFILAKSJN bUtOn nıUtemeddin memleketlerde gençli~i yOzde yOz bu bel& tutanından koruyan en birinci 
sll4hht. Sıhbat Vek8letloin resmt masaadesini haizdır. Tarzı isti nali kutular içinde yazılıdır. Her eczanede 
PROFiLAKSIN daima ve her zaman PROFILAKSIN. 

PAS iL HAKKI ATR 
Istanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden : 

ÖKSÜRENLERI 
KÖKÜNDEN KESER 

Son Posta Matba~ı 

' 

Her gün evinize 
n eş' e 

P i P O merakhlar1na müjde: 

OLDEN KOTI 
En müşküıpesenaıeri memnun edecek derecede 

PipolarımiZ gelmiştir. 
U.şradan tediyath slp•rişler kabul olunur. 

Satı.ş 
deı,osu P 1• p 0 pazarJ latanbul suıte.nhamaıst 

Kebabcı karşısındıt 

YENi 
HAVALANDIRILMIŞ 

PUDRA 
Gütnloıü~ 

e e\r 
\n C 

-raze\\K 

Pudra hususunda yeni 
ve cazip bir fikir, en son 
bir usul ile yapılan bu 
pudra şimdiye kadar tanı
dJlınuz pudralardan daha inee 
ve daha hafiftir. O kadar ince Jd 
.!lldde mevcudiyet! bile farkedil
ınez, şayanı hayret bir ten temin 
eder. Gündüz, rilzglr ve ya!mu
run bozamıyaca~ı bir tazelik ve
rir, ıece de en sıcak bir dans sa
lonunda bile kat'iyen terden m\i
teessir olmaz. İmtiyazlı bir usul 
dairesinde krema köpüğü ile ka
rıştırılmış oldu~undan bu yeni 
Tokalon pudrası saatlerce sabit 
kalır ve cild'in tabit yağlı ifraza
tını masetmesine mAni olur, _ku
rumaktan muhafaza ederek bu· 
ruşuklukların teşekkülünü mene
der. Terkibinde Krema köpü~ü 
bulunan bu meşhur Tokalon Pud
rasını tercih ediniz. 

PARASIZ 
Birkaç gün zarfında ten~ 

husule getirece~i şayanı lı• ()11' 

ıüzelli!i cörünüz. Kadınlarıı' lfo" 
da dokuzu tenlerine uygun ° ıl" 
yan fena renkte bir pudra ~tl p1 
n ır ve yüzleri makyajlı ve . '1ı~ 
bir manzara kesbeder. Tefl# 
uygun renkteki pudrayı bl.l ııJ1 
nın yegAne çaresi, yüzünüziltı ,p
tarafına bir renk ve di~er t•' eı' 
na başka renk pudra tecril~rı} 
mektir. Bu suretle en rnu ıı~ 
pucfrayı intihab etmiş oıursııred' 
Şayet rengin jntihabında 1~ıı' 
düd ediyorsanız müessese ;çtı' 
müracaat ediniz. Tecrübe ıl D' 
muhtelif renklerde ve parsS ede' 
larak nümunelikler takdifll 
eeğiz. 

Güzel bir şapka erkeğe şıklık 
Viyananın meşhur 1 g 

P. ve C. Hab!r 
b=:i~:uo:~~ie~~çi~ ~~:u:t~.lt~e /~et~~:~~~ ~a~:~~=t=~n~:~:rt~:k~~: Ne ri at Müdürü: Selim R~ E Marka ~apkalarınm yeni gelen son Modeııer:;dır~J 
na dair makbuz veya banka mektublarile 29 teşrinisani 938 Salı günü saat 15 de ı ş Y gıp meç be~enenlerin ıevkl selimini bile tatmin ~tnıe~ ıP 

Taklldlerinden sakınmak için ou resıuıde Galatada Deniz Ticareti Müdürlülüne ve tartnarneyi görmek ittiyenleri n de • ww+wu ~•. S. Ra gıp EMEÇ dikkat. 

mtidüri.yet idare şubesine milncaatları .UAn olunur. (8281) Sıuur&J..UW,; A. rem UŞAKLIGIL '-••••lliılil•••.-•••••••••• .... .......-


