
iKi N ~AB 1 
"'tr-Sene 9 - No. 2988 Yazı işleri telefonu: 20203 

=-
SAU 22 - İKİNCİTEŞRİN 1938 

===\ 
l''ıatı S .< .. :.ıJ 

i 

rAnkarada Onu dün ebed·yete böyle tevdi ettik 1 

i"karadan Lu sabah a1dıgımız re~>-ını!e .. der• : (Sağda yukanda) Eşsız kahrarr.anır. aziz ncişı Etnoğrafya müzesineteki mtıvakkat i.stirahatgahında, (Sağda ~ağıcio) 1\:eisicümhur l.smet lnönü, Mareşal ve 
afueıcu ile V ekiller heyeti, tabta müu deki mevkiine konduktan sonra b~ ege rek onun aziz hatırasını taziz ediyorlar, (solda yukarıda) lsmet In-önünden Ata tü,.kg son selam, (solda Gfa.ğıd4) MıUI 

Cenaze töreni de 
kendisi kadar vc.kur, 

&zametli, ihtişamh oldu 
·1\nk t_ ara 21 - Sabahın saat altlSı.:. 

te ~lık caddelerde mutadın üstün
Ith ~: faaliyet göze çarpıyor. Islak as -
toın ~Zerinde birbirlerini kavalayan o

o ılleı, bir ışık dizisi halinde hep 
(Devamı3 ncü sayfada) 

Ankaradan bu sabah 
ald1ğımız resimler 
butıko. cenaze töreni~e aid diğer 

~iınlen 9 uncu ~ıayfamızrla 
bulacaksınız 

Kahramanın hem şiresi Bayan Makbule cenaze alayında Uıbutun arkasında 

• • 
Reisicumhur lsmet lnönünün 

millete beyannamesi 
"Eşsiz Kahraman Atatürk! Emin ol, aziz · hatıran, sönmez meşale olarak 

ruhlarımızı daima ateşli 1e uyanık tutacaktır, 
cBüyük Türk milletine: • 
Bülün ömrünü hizmetine vAkfettiği sevgili milietinin ihtiram kollan üs

tünde Ulu Atatürkün tanı vücudü isti~t yerine tevdi edilmiştir. Haki
katta yattığı yer, Türk nlilletini.n Onun için qk ve ütiharla dolu olan kah
raman :ve vefalı ~öesüdür. 

Atatürk, tarihte uğradı~z en zalim ve haksız ittiham gününde meJda· 
na atılmıŞ, Tür)[ milletinin masum ve haklı olduğunu iddia ve ilin et.rniJUr. 
İlkönce eheınmiyeti kavra.nmamq olan gür sesi, asla yıprarunıyan bir ku'~'< 
vetle niLayet bütün cihanın şuuruna nüfuz etmiştir. 

• 
(Devamı 6 mc:ı sayfanın 4 ve S inci sütuD.larıDdacbr) 
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Firannm zilletini Türk neferine yükletmek isteyen Generale : "Türk neteri kaçmaz. Kaçttğtm 
görmüşsen·z derh 1 kabul etmelidir ki onun başmda bulunan en büyük kumandan kaçmtşttr., dedim 

' 
ki d 1 ,eye rağmen parlak göstermek istedil'M 

- 7 - Na e en er vanyeü harita üzerinde izah ettL 
Şimdi padişah ve halife Vahdeddin hu 

zevat ile görü§IDÜŞ, memleket~n aelfur.e
tı için icab eden tedbirleri almıJ bulu· 
nuyor. Vahdeddin demek istiyordu, kl: 

•- Siz vazife ve sa'Wıiyetiniz fevkinde 
benimle üübalilik mi etmek istiyorsu-
nuz? .. 
Bumaksadı anladlktan sonra, Vahded· 

din k rşısında benim vicdani vazlfem nJ. 
hayet bulmuştu. Ayala kalktlm. Müsaa· 
de taleb ettim. Gözlerini kapadı ve hiçbir 
kelime teıatfw: etmeksizin elini uzattı. 

Salondan çıktı~ vakit Nac~ Paşa 
gözlerimdeki teessürü okumuş gibi gö
riındü. Kelime teati etmedik, uzaklaştım, 
Perapalastaki dairerne geldim ve dü§Ün
meğe başladım. Hacı zannettigimlz zatın 
ziri bağalde haçı çıkmıştı, artık oaş'ka bir 
§ey aramak lhımdı. Birkaç gün daha 
g~çt;, vakitsiz kimseyi ürkütrnek is:e~e
ciğimden cumalan selAmlık merasıınm
Ot', Yıldızm Sultan Hamid yapısı carnün· 
de ben de ordu kumandanı sıfatil~ fsbatı 
vücud etmekte idim. 

Ben· Suriyeye gftnderiyorlar 
B;r gün namazdan evveldi; bır salonda 

bıışkumandan vekili Enver Paşa, İzzet 
Paşa, Vehib Paşa, Balkan muharebesini 
fdarf! etmiş büyük kumandanlarla bera
ber r.amaz vaktini bekliyordıık. Namaz. 
dan sonra Naci Paşa zatı şahanenin h•ı
Slt~! salonunda beni görmek lstedi~inl 
bildirdi. • Yalnız mıdır?• diye aoıdum. 

- Hayır, dedi, yanında bir iki Alman 
genHali var. 

- Rica ederim, dedim, onlar çıktıktan 
sonra zatı şahane ile ben yalmz görJşe
);m. 

- Ben de bu noktayı takdir ettlm, bir 
kaç defa vukubulan iradelerine münaslb 
cevablar verdim. Fakat anlıyorum ki si
zi bu generaller yanında kabul e~ek 
Istemektc musırdır. 

- fümkünse bir daha teş~bbüs edir.iz, 
d~11m. 

Nacl Pnsa elinden g~leni yaptı ve hat
tA padişahın kulağına: 

c- Generaller gittikten sonra kabul 
etmeniz münasibdin demiş. O bilakis 
onlar orada iken gelmekliğimi söyleyin
cr Nacl Paşa bunda bir ~aksadı mahsus 
o'acağına zahlb olarak mavakai Dana a.ı
lattı. 

Vahdeddinin yanına girdim. N~ ra:tik, 
ne takdirkAr bir padişnh: Henüz ayakta 
ikPn, Alman generalleri kar§ısıııd~ kısa 
bir nutuk söyledi, bu sefer gözleri aç1ktı: 
.Cok takdir ettiğim ve emmyet ettiğim 
bir kumandanı~ diyor ve bu sözleri ile 
beni onlara tanıtıyordu. 

Oturduk. dedi, ki: cSizi Suriveye ku
rra:ıdan tayin ettim. Oradaki vazi;> etler 
ehemmiyet kesbetmlş; oraya gılmcniz 

ı·zımdır. Sizden talebim şudur: O taraf
lan düşman eline gcçirmiyecekı;in.iz! 

Verdiğim vazifeyi muvafiakiyetle Ha e· 
dece~fnizden eminim. Derhal o hıttaya 
har('ket etmelisiniz?, 

İradesini tebli~ ettikten sonra, Alman 
generallerine baktı: 

- Bu kumandan dediklerimi yapabi
lir, dedL 

Zahir halde ne büyük teveccühe maz. 
har olmuştum, benim yerlınde bır ahmak 
olsaydı ne kadar sevinecekti. Ben ise bir 
entrikacı karşısında bulunduAumdıın ne 
kadar müteessirdim. Düşündüm, dıyeyim 
ki padişah hazretlerl, bana öyle bir \'azi
fe veriyorsunuz ki o vazifeyi ıfaya me
mur kumandanlar mevlrllerindedir. Beni 
orıların fevktncfe bir başkumandanlı~a ll1l 
memur buyuruyorsunw:? Eğer böyle ise 
çok iftiharla iradenizi kabtil edeceğim. 
Fakat §fibhe etmiyorum, ki bunPn far
.kında bile detflsinlz. Vaktile istıfa ede
rek. haklı sebeblerle bıraktığım bir or
duya, ki o"ordu bugün mağlüb olmuştur, 
orada bulunan bütün ordular gibi. .. B<>ni 
onun başına gl5nderiyorsunuz. O halde 
bütün bu irade buyurolan vazifeleri yap
roağa nasıl muktedir olurum? 

Enver P şayla karşı karş1ya 
Fakat muhatabımın bu zemin üzerinde 

rnüııakaşa etmeğe de~eri olmadığın• artık 

Siird Meb·usu merhum Mahmud ve F ali h Rıflu Atay d:!~ bey SÖzünü bitirdikten sonr~ 
1 9 2 6 -Bu zat benim emrime verildi mit • 

- Evetl 

"Nerede, ne kadar kuvveti miz 
kalm1ştır? ,, 

- O halde miralay bey bana cevab ve
riniz; nerede, ne kadar kuvvetiniz kal• 
mıj1.ır, ve ne vaziyettedir? 

Sualim kar§Isında miralay durdu. 
- Henü:ı müsbet cevab veremem, de

di. Çünkji harekat icabı vaziyet birall 
meşktlktitr. 

Dedim ki: 
- Miralay bey, bir vatan elden gıt· 

mektedir, bunun mes'uliyetini uhdelerl• 
ne almış olanlar meşkukiyet Uzerine bi· 
nayı müdafaa edemezler. Ben pmd• ka• 
rar vermek mecburiyetindeyim: SJzin 
nenize istinad edebilirim, bana söyler mi· 
sin iz? 

Miralay akıllı bir zattı. Ciddi sualfın 
üzerine bir an düşündükten sonra haki
kali söylemekten çekinınedi: 

- Efendim, dedi, binayı mütalea edi· 
lecek bir kuvvet olmadığını kabul etmek 
muvafıktır. 

- Yani karşımda bir miralay bey ve 
maiyetini görüyorum, o kadar ... 

- Doğrusu budur, cevabını verdi. 
- Karargtıhlarımıza gidelim, dediJn. 
Benim karargtıhım Rayakta, Leyman 

Fon Sanders Paşanın ki Baalbekte Jdf. 
Gördüğüine nazaran Rayak civarında pe· 

. En büyılk h4rb cuUımı en büyük mıllı. admm. olmasını da bil mf:tti rakende, intizamını kaybetmi§, manevi'" 

ı 
· k b" t ı E pıı:ınqnr cevabını ver - yeti kalmamış, bir takım .insanlardan 

kabul etmiJfim. Sadece müsaade atıp 'V- dı. isinileri ordu; zayıf, dağını ır a- - Illi'lllD ya ' başka kuvvet denecek bir şey yoktu. Ef-
velce terketti~im cal.ona ieldim; orada kım kuvvetler .•• _D~a l~tanbuldau ha- dil~r. radı itimad ettiğim zabitler ve kuman'" 
Enver Pa§anın çok mlitebessim çchresi reketten evvel duşun.dü~ ş~y bu §~ Ben d~a telefon mükAlemesiıil bltır - danlar vasıtasile derhal toplatıp tensik 
kareıma çıktı: kılden çıkmak ve hakikate dahıl olmaktı. mt-den, du§111B.D topçusu muharebe hat - ettirdim B . 1 . t v d bir 

ır • " "f b" kütl 1 - . t.... tm ~ ba 1 d G . u ış erı yap ıgım esna a, 
_ Bravo, dedim, tebrik ederim, mu- Yanı bütün bu kuvvetler kes_ı ır e, arımız uzerıne a~ e_ e6e i a L e- taraftan Rayak istasyonunun kAmilen a· 

Vaffak Oldunuz! ufak ta olsa kıymetli bir kütle halınce ce muharebe ile geçti; benim ordumun 1 .1 . . t .cl......... 1 t yon 
eşe verı mesını emre mı'i~.... ı:: as 

Ve ciddt bir tavırla ilAve ettim: 1~k bir ordu teşkil etmcli .i~i ve mad~ı:ı sa~ cenahındaki ordu yarıldı, em old~. binalarının ateşi arasında bana haber 
- Azizim, hiç olmazsa biraz esaslı ted- kı ben buraya memur edılıyordum, ıtı- ve boş kalan cepheden geçen.düpnan s-.ı- verdiler: cBazı ordu kumandanları atlıı 

birler üzerinde kon~alım. Benim bildi· madı nefs ile lllz.ım gel~nlere daha ev.- varileri Leyman Fon Sandersm karargAhı Jimale geçti.» Anla§ılmıştı ki Şamı mü· 
ğıme ve anladıfıma göre artık Suriyede ve! lstanbuldan hareketımdcn e~el bıl- nı bastı, hakikat anlaşılmıştı, fakat neye dafaa için ordumu kendisine tevdi ettl· 
ordu, kuvvet, vaziyet isimden ıbRrettir; d!rd~, .ki bu kuvvet .beni~ em_rım~ ~e- .r:ıı:ar? "Be~ ~ tafsilAt ile izah oluna- lim kumandan Şamdan aynlmıştı ~. Ge .. 
beni oraya göndemıekle güzel bir inti- rıJmelidır. Bu yoldaki tekliflerım ıstıh- bılır muşkü!At ıçınde nehlrlerden çe - ne bana haber verdiler ki, düşmana teS· 
kam alıyorsunuz; aonra teamül harici bir zaya maruz kaldı. rck, çöllerden apırak ordumu Şamn ka- lim olmafa mecbur kalan ordunun bit 
şey yaptınız, bizzat padlşaha bana emir Biliyorsunuz, ki ben Karlsbaddan ta • dar getirebildim. Ordum Şam civarınd:t kolordu kumandanı buraya gelmiştir. gJg 
verdirdiniz! mamen iyi olarak gelmi' de~ldım. İstan- istirahat için toplandılı .ırada yanımda unutmam; bu kolordu kumandanını ya .. 

Enver Paşa gülüyorduı Vehıb Paşa da bula vasıl olduktan sonra gerek orada. kuçük bir maiyctle Şama giriyordum. nıma ça~rdım, dedim ki: 
övle .. Fakat diier zevat gayrı müdrik gerek karargaha kadar seyahatimdc Şamın içinde bir ııayrl tabiilik vardı, bu- - Siz kolordunuzu bırakıp Beruta g•t· 
ve gayri hassas va.ziyetlerini muhafaza çektiğim üzüntüler ve bilhassa cephenin nun manasını anlamak güçtü. Lakin ben tiniz, oradan da benim yolladığım trenle 
ediyorlardL O emada salonun bır köşe- çok sıkı ve nz zamanda tefti§i yüzünden mektebden erkAnıharb yüzbaşısı olarak buraya geliyorsunuz. Kolordu -ienılcl1 
sinde demin i aret etti~im Balkan mu- tekrar rahatsız olmuştum~ İstanbul - çıktıktan sonra, ilk menfam olan Şamı cüzütam. kuvvet ve kudret itibarile cıı 
harebesi kumandanları harareili bir mu- dan çıkalı daha on beş gün olmamıştı; tanımış olduluJn için, kolaylıkla anla - büyük cüzütamdır. Bunun kumandaPl 
havere içinde idiler. yatağımda yatıyordum. dım, ki şehir, bize k.arşı barid bir hu1u - bır tek neferini dahi kurtıırmaksııın, bi-

Bir büyük kumandan, diyordu, ki: Bir gün erkanı harbiye reisi bern.utad net kaplamıJtır. IAl.is heyeti umumiyesini düşman elinde 
- Efendim, bu Türk neferlerinden ha- bana o gQnün raporlannı okudu, basit Şanıda Liman Fon Sandersi bulaca~ımı bırakarak, şahsını kurtardığı vakit, es· 

yır yoktur, bunlar hayvan sürüsüdür. raporlar, her zamanki gibi. .. Yalnız bu tahmin ediyordum; müfarilnileyh Şamı bab ve şerait ne olursa olsun, kolorrlu ~· 
Yalnız kaçma~ bilirler, Allah muhafaza raporlar içind~ bir nokta nazarı dikkati- terketmiş, oraya daha evvel gönderdi~im mandanının aleyhindedir. Şimdi bPn sııe 
etsin, b15yle hissiz bir ıürilye kims~yf ku- mi celbetti: erkanıharbiye relsim Sedad beye bJr ta- bir iyilikte bulunmak istiyorum. Faıt~t 
mandan etmesin. In iJ z:erin taarruzu .Umat bırakmı,tı. bir şa_rtla: He?üz. kuma?da etmek içlll 

Kendi v.aziyetimt unutarak onlarla a- g KumandanSIZ kuvvetler kuvveı manevıyenız yerınde mıdır? 
lAkadar oldum. Coşkun rnük~lemenln ~ Bir İngiliz esirinin ifadesi. .. Onun de1a- .• Biraz düşündökten sonra: 
çok sevilen kumandanına dedim ki.: lt'tıle ke§fettim, ki bir veya Iki !f.in tlOl"ra Bu talimata göre ben ordumu Ş'UlWl - Evet, yerindedir, dedi. 

- Paşam, biz de askeriz, biz de bu o,- İngılizler bütün cephe üzerınde ciddi ta- müdafaası için dördUncU ordu kumanda- - O halde Baalbektc bekliycn ark8' • 

duva kumanda etml~ adamız. Türk ne- arruzlarını yapacaklardır. nı Mersinli Cemal paşaya terkedece~im daşmız Fuad Paşanın yanına gıdinız; ya· 
t.e;i kaçmaz; kaçmak nedir bilmez; e~er - Biraz sonra erkfmıharbiyemı toplu ve kendim Rayalt Cİ'\Jarmda kumandan - nn size tekrar bir kuv•lctin kumandaııll· 
Türk neferinin kaçtı~ını görmüş!.eniz, olarak göreceğim, dedim. sız kuvvetleri emrime almak üzere der- ~nı tevdi edeceğim. 
derhal kabul etmelidir, ki onun başında Yatnktan kalktım. Giyindim; ~ odasına hal hareket edece~ Söylemeliyim ki bu zat benim yanıoı· 
bulunan en büyük kumandanı kaçmıf- derek bir muharebe emri yazdırdım. Viktorya otelinde dördüncü ordu ka - dan ayrılmış, fakat Baalbelle de~il. treJle 
tır. Eğer ~z kaçtığınızın zilletıni Türk Bu emirde: Dü§tllan 19 eylO.l günü akşa- rargam olan odaya ifrdim. Cemal pqayı binip lstanbula gitmiştir. . 
neferlerine tahmil etmek istiyorsanız in· mı umumt taarruz yapacaktır. diyor ve buldum, benim aldılım talimattan onun O akşam bende §U teyakkw: hAsıl oJdıl· 
safsızlık ediyorsunuz. buna ordumen alınacak tedbirleri .z.ikre- da malfmıatı vardı. Yedinci ordu kuvvet- .Bütün ccbhelerde ve bütün kuvvetler U-
Muhatabım olan general ben! tauımı- dıyordum. ler;nı k!mllen, kolordu kumandanların- zerinde emir ve kumanda bl.manu~tı!· 

yordu; yahud tanımamazlıktan geliyordu. Bu emri berayi malfunat grup ku • dan İsmet beyin emrine vererek endisı- Adeta delice bir emir verdim: bu eıı1rf~ 
Bir an durdu, salında solundaki arka- nıandanı bulunan Liman Fon Sanders ne tes.Um ettim; ben de o ıece bir treni esaslı noktaları şunlardır: cŞamda bult1 
daşlanna sordu: eBu kimdir?, paşaya da gönderdim. Çok hürmet etti • mahsusla Rayaka ıfttim. Ba.rekeUmden nan bütün kuvvetler benim orada bıt~ 

Fısıltılar bu zatı tenvir etti, ondan son- ıim bu zat benim raporlardan çıkardı - evvel di~er kolordu kumandanı.m A~ Fu- tı~_ım İsmet. Beyin [Reisicümlıur. t.s~: 
ra ııükllt devam etti ~m neticeyi baid görmüa ve gülmü~. ad papnın ban iltihak etmesini b1ldir- İnonü] emrı altında, RayaY. .bavali51Il ı 

Nab1us karargAhmd Maahaza ihtiyattan bir zarar gelmPz diye mi§üm. ki kuvvetler Ali Fuad Paşa kwnı:ındıf 
rek bana da fazla bir 1ey •öylemetc lO - Rayakta Leyman Fon Sanderııle 8Örfi§- altında §imale hareket edeceklerdir·' 

- Nablus karargfilunda ikinci defa ye- zum görmemiş. tüm. Bana oradaki kuvveti teslim etmek Emrin bir suretini bütün kuvvetle~ 
dinci ordu kumandanıyım. 1ık işim, çok Ben verdiğim emrln u!fayabileceği istedL Hatırlanın ki. Asya kolu ünvanını kumantianı olan Leyman Fon Sand~. 
üzücü ve yorucu seyahatlerle cebbeyi suitel!kkileri tahmin e~; bu e- ta§ıyan v bir Alman miralayının emrin- Pa§aya berayı malftmat gönderdifll· 
dolaşmak vaziyetini tedkik etmek oldu. beblc dOşmanm J.pret ettiğim zarnıında- de bulunan Alman kuvvetinin kararga· leyhimde bir isyan olmu§: 
Bu tefti~ neticesindeki kanaatim şu idJ ki taarruzunu çok dikkatı takib ediyor- hma dahil olmuştuk. Bu karargAh Rayak Verdi"'gim karar tatbik 
kı her y bitmiştir; yakın felAkete mAnf duın. 19-20 eylQ.l kolordu kuman- civannda cTefnabeh ziraat ~bi bi-
olmak için esaslı tedbir bulmak müşldll- danlarını (İsmet ve All Fuad paıalar) nwnda idi, eQze1 ve modem bir bina.. OlUnacaktır - . , 
du. telefon başına ça dım sordum: Alman miralayı nftl bize birer aofuk - Bu adam kimdir ve ne yapıyor· r1l 
Düşününüz, yüzlerce kilometre fmti- - Verdiğim emri ve ona re icabeden bıra ısmarladı. Ayni zamanda U!yman Ben zaten buna intizar ediyordU) 

dadında bir cebhe üzerinde üç ordu var- tedbirleri aldınız nu? Fon Sande~ parlak Alınan kolunun, her (Arkası var 
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enaze töreni de kendisi kadar. va kur, 
aza e li ve ihtişamli oldu 

b- .. b- Kcıtafalkm ön(ltıdn geçtikten ıonra ve Ankcıra ı8Uuyoııt6ııd4 mıık4ddeı tabut Reincilmhur Iımet tnana, Bcıpekil ve V ekilleTZ. .... ... .... trenden lndinlırken 

(Ba§tarafı 1 Inci sayfada) 

&ynı istikamele koşuyorlar. Kaldırun
larda t(!ıaşıa yürüyen siyah gölgeler 
\'ar. 

Şehrin bugünkü erken uyan~, uy -
kusuz geçen bir gecenin kabusundan 
daha evvel sıynlmak içindir. Bugün 
Ankara Büyük Atasına son hürmet va
Zifesını yapacak ve Onu ka1bine gö -
lnecek. 

Saat 6 buçukta 
Saat altı buçuğa doğru aSker ve po

lis kuvvetleri Kamutaya giden yollan 
kes-ıneğe başladı. Bilhassa Ankarapalas 
Önünde daha kesif bir hareket var. Si
lindir şapkah, frak giymi~ birçok in
sanlar seri adımlarla, fakat matemt bir 
&ükut içinde otele girip çıkıyorlar. Tan 
Yeri ağardı, Ankaranın ufuklan bu
lutı~r, ıslak ve nemli bir sabaha açılı-
Yor. Atanın katafalkı günün ilk ışıkla
l'ını üstüı-ıe çekiyor. Otele protokola 
Uahii ecnebiler de gelrneğe başladı. 
~Cpsi Atanın önünden geçerken şap -
alarını cıkarıyorlar ve hürmetle eği-

li"o • ~ k ku 
1 " l'~a.r. Keskin defne ve ça~ . o -
at'ı ıçınde, çiçeklerle ve yeşıllıklerle 
~?Vrilen bu dekor, Büyük Atanın atlas 

ır- bayrakla örtülen n~ından heybet 
\1~ ihtişam almış gibi vakur. 

Saat 7 buçukta 
~ S~t yedi buçuk, ımemleketle.rini. 
1 ll'lsıı eden asker ve diplomat heyet
öer~ birer birer geliyorlar, katafalkm 
~u~de duruyorlar, selamlıyorlar, ma
cı·ll'llı bir eda fle, Ankarapalasın mer-
1 ıv1:!nlerlni çıkıvorlar. Bu ihtiram jest
;ri~d~, Türkü~ Büyük Dahis'ne kar
t hutı.:n bir dünyanın sempati ve hay-
atılık if d "d' a esı ır. 

Saat 8 de 
lo S.tat 8 de Ankarapalasın büyük sa -
b~u bir malışer manzarası arzediyor: 
l' llnya nıillet1erinden pek çoğunun 
'hE:nrrar" k .. 'f ı .. 
.oi " "n unı orma arı goze çarpıyor. 
tı !l'çok gruplar var ve yavaş yavaş ko
h~~nlor arasında hemen dünyanın 

Un lis~nlarına tesadiif ediliyor. 

Saat 9 da 
ta~0kuzda, tektük meb'uslar ve gene
~er- ~e gelrneğe başladılar. Katafal
sı sagındaki geçidden Meclis bina -

na .d 
İiep .gı iyor ve orada top'lanıyorlar. 
bir ~ı Atayı selamladılar. Gıöi21erinde 

Q··ızıllık ve matem yorgunluğu var. 
lıare~ün alablidiği sahada müteferrik 
ltıa etierden başka ne bir kımılda -
ta tıve tıe bir gürültü yok. Şehrin hat
lta efes alı~ında bi'le ses çıkarmaktan 

ÇJ.lıan b' · · 
8aydı. ır ifade var. Herkes, yen ne, 
~r g~nın uykusunu ihlal etmemek is-

9 ~ i sessiz adımlarla gidiyor. 
~ca· Uçukta Atatürk ülkesinin her 
leli ~ındnn gelen vilayetler mümessil
leı- \> atafalkın önüne geldiler, eğildi-
~ ~ ~1 tarafta yer aldı1ar. Biraz son
()ll.lar · M. Meclisi azalan gözüktü. 
~Utduı da Ata yı selamladılar ve sağda ar. 

cile!'i geçti Bölükler top aramasının &
. [ nünden geçerken her bölüğün sübayı 

kumanda veriyor ve başlar hep birdea 
Büyük Ölüye çevriliyordu. 

Onlan müteakıb Büyük Britanya 
kıt'alarmm önünde gicl.:n bando gözük
tü. Arkadan deniz kıt'ası, daha geri • 
den bır piyade kıt'ası .. Onlar da, Fran
sızlar gibi, bayrakla ve bruJlannı çev1ı
rerek sellmlad.rl.ar. 

Yunanlrlar, bir piyade v-e bir denb 
\tıt'aslle bayraklan ve kılıçlarlle A • 
tatürkü' selAmladılar. İran kıt'ası da 
intizam vıe hürrneme geçti. Ailtür1d1 

1 bavraldarile ve kılıçlarile 8elfunladı. 
1 R~enler bir den b; kıt'asile t~sn • 
dtltyorlardı. Onlar da bayraklan1e Bill yük Öli.iyü se1Amladılar. 

ı Sovyetler btrll~ni temsil eden k1t'~ da 
denizcilerden mürekkepti. Onlar da ılert 
do~-u uzattıklan süngülerle Atııtürn 
hürmetlerini eda ettiler. En peride Yu • 
goslav kıt'ası vardı ve bayraklan~ı e~e • 
rek nAşı selAmladılar. 

Misafirlerin geçişi bittikten sonra blr 
deniz kıt'amız sert adımlarla geçti. 

Saat 10,40 da 
Saat 1 0,40. bir kumandayı müteakıb 

Büvük Ölüyü hArnil bulunan top arabası 
· 1 dde · -ı.. .. ken - (Devamı 4 üncü sayfa d n) 1 _. 1 " " V kiP--I b aber Atr.türkiln aziz ndşını taşıyan top arabasını takibe'l. stasyon ca sıne ~-r ............................................................. . 

~·t:~~~~~d~M~~k~~~~~~~~~m&-~"~··~··~··~··~·-~·-~··~··~··~-~·-~-~-·~··~··~··~-~··~··~-~-·~··~··~··~··~··~··~··i-~·~~~~~~~~~=~~~== 
U1us meydanında toplanan ecnebi kıt- n~bi devletler mümessilleri de yer al- Fan"'l Mustafa Kemall. muvakkat l•stirahatgahlna alan teftiş etti. Bulgar kıt'ası Orge - mış bulunuyorlardı. 

neralin önünde bir selam geçidi yap- Saat 10 u 10 geçe biraktik fakat ebedl olan Mustafa Kemal 
tı. Onu on geçe top arabasının önünden 

9140 ta Riyaseticürnhur orkestrası ihtiranı geçidi başladı. En önde mız - ' bu mu··zen·ln diŞllldadir 
gözüktU. Arkasından Atatürkü taşıya- rakiı süvariler geçtiler. Sübaylar kılıç-
cak top arabası geldL Arabanın önün- larile Atayı se1am1ıyorlar, 'Illl'Lrahian Yazan: Nusret Safa Coşkun 
de beyaz ha1at1an çeken 1 00 er var. aşağıya çevrilmiş erler, katafalkı Bü -
Arkasında da gene beyaz halatlan tu- yük Başbuğlanna dönük, vakur bir hü- Ankara, 21 (Telefonla) ucuna bağlıyarak değiştiren en Büyük 
tan 50 kadar er sayılabiliyor. ziin içinde geçiyorlardı. Onlan önde Hnyır, muazzez sandukayı taşıyan ve !nsilnın peşisıra koca bir dünya yiıdyor-
Katafalkın etrafında ihtiram nöbe • sancaklarile topçular ve Muhafız ala- 60 Mchmedciğin çekti~i top arabası. An- du. 

tini bekliyenler son defa değişti. Nö - yı takib etti. karG caddelerinden değil, bütün milletin HükUmet reisleri, mareşallen, nazır • 
bet bckliyen sübaylar, büyük ünifor· Genç Harbiyeliler Atalannın önün - kalbini yırtarak üzerimizden geçtı. cOnu ları, generalleri, sefirlcri ile, askerleri!~ ... 
malannı giyiniş dört generale mevki - deıı metin, fakat hüzünle sararmış bir chediyete bıraktıkı. demiye dilim varmı- Türkiyeyi yaratan adamı memleke:ının 
lerini terkettiler ve Atatürkü son defa yüzie geçtiler. Yanınıl'li sübayPannda, yor. Onu milletin ve insanlığın kalbine ebedt sulh ve selnmet esen havasında ra
kılıçlarile selamlıyarak çekildi1er. şanlı orduyu zaferden zafere koşturan gömdük. hııt ve müsterih uyk~~nu uyuyacağı ye-

Büyük Başkumandanın içten duyul y g~ ur zaptedilmek istenilen y;;'T. vaş- re kadar onlar da bızım kadar mahzun. Saat g 50 de · b' ü d h 1· d ::ı ın • -kedd m g~mum teşyi ettılP-r. ' muş matemi sarili ır a fl a ın e o - larını andıran hafif bir çiseleyışle An - mu er ~e a . S t 9 50 B .. "il- K rt aşı k d " - " G''k Koca Brıtanya fılcd mareşalı, lordu. aa , . uyuK u arıemın n - unuyor u. karrının yanaklanndan dokuluyor. o 
1 

. "stü d k h 
nı top arabasına nakletmek için hazır- S t 10 35 te lar b. b' . . ıe~· saray nazırı ve heps nın u n e, ra 

aa ' ~iizündc siyah bulut ır: ırının ~. ~·- ·ı eden 73 lük soğukkanlı lngili.ı: bl-lıklar başladı. Yaverler katafalkın üs - .... ı· tutmuc:: dolaşıyorlar. Onlar da buyult temsı 
tO 35 te ecnebt devletlerin gönder - •• 'S' ğl d 

tündeki atlas bayrağı kaldırdılar. Ta- ' . b ı'nsanı tevaf ediyorlar. Masum do1aş.ış.- leH& lıkyor u,. Yalvannrn bunu .,..nnayın dikleri ihtiram kıt'alarının geçişı aş- ov 

butu arabaya kadar götürecek 12 Ka- ladı. Türkün kuvveti, Türkün fazile - leın, koyu siyah ~nkle~ Türk milletınm ban:.. ::İbinizi deşerler de feryad et • 
mutay azası iki tarafta altışar olarak tir.i bütün bir cihana tanıtar~ yarat- ıztırnbını sembolıze ediyor. - mez misiniz? Gözlerinizi oyarlar da in • 
dizildiler. d t d- d tan E\•et, Büyu"k Ata ile bugun son ve -tığı esere me enı unya a yer ayır lemez misiniz? 

Tabut biran içinde e1lerin üstünde Büyük Şefe son hürmeti ifaya koşan - dalasma günümüzdü. Onun ölüsil bile bi- Hıılk ... Yeniden yot..trduğu i:r.sanlan 
görüldü. Büyük ve Ölmez Şefi bu son lar Atatürkü bayraklarile ve kılıçla - zi t~sclli eden bir varlıktı. Bu naüdhi~ mı soruyorsunuz? Nasıl anlatayım~ Dil 
sevahatinde baş üzerinde taşıyarak ril; selamladılar. te:.elli de elimizden gitti. Şimdi hakıkatin çöktü. secde etti, saçını başını yoldu, du
tarlhi vazifeyi ~apmak, Onun kendi e- Klt'alann ilerisinde giden kuman - zalim yüzü ile ve tam manasiie karşı kar- yacakmış gibi bağırdı, hıçiordı, dövün
seri olan Büyük Millet Mec'lisine ve danlar kılıçlarile Atatürkü selamlıyor- şıyayız. dO ııtırabdan bir yanarda~ gibi ir:ıdifa 
or.un muhterem mümessillerine düşü- lar ve her milletin bayrağı top araba- Dün gece Ankara_ hiç uyumadı. Haika et;i gürledi. 
yordu. İşte Meclisin 1emsil heyeti: Na- sınııı bizasma geldiği zaman eğiliyor - üıhsis edilen yerler gece yarısında dol • 

0 
bu akşam yeni bir Alemin başmisa • 

şid Uluğ (Kütahya), Mehrned Somer du. c:ı. Sabaha kar~ı taştı. Cenaze törenine firidir. Onu bembeyaz ipekler ıçinde si • 
(Kütahya), Eyüb Danişo~lu (Trabzon) En önde alfabe tertibile Almanlar yakın zaptedilmez bir hal ald. hirli bir Aleme benziyen müzenın saJo • 
Kenan Ural (Manisa), Hasan Ali Yü • ~~~tiler. Önlerinde bir bahriye bando- '!'ören Atatürk kadar vakur, Atatürk nunıa bırakırken hemen müzenin önün • 
eel (İzmir), Hikmet Işık (Erzincan), su gidiyor, bir deniz kıt'ası, sert ve hıdur azametli, Atatürk kadar ıiıtişamh deki heykele baktım. Şaha kalkmış atı 
Hilmi Çoruk (Mardin), Zühtü Akın murıtazam adımlarla onlan takib edi- oldu o iki metrelik abanoz tabut içinde ile dünyaya meydan okuyordu. Fant o • 
(Kırkl~reli), Galib Pekel (Tokad), vordu. Arkalanndan Bu1gaı1ar geçti- biJc dimdikti. Inn Mustafa KemnU gömdük. }"akat .._ 
Hamdi (İstanbul), Osman (Manisa), İer. Siyah bir kılıf içinde !arılı duran Arkasını takib eden kalabalığa baktım. bedi olan asıl Mustafa Kemal, bu mUze-
Atıf Bayındır (İstanbul). sancaklan Atatürkün önünde hürmet- Dünya siyasetinin rotasını evvelA kılı - nin dışındadır. 

İşte tabut bu suretle top arabasına le eğildi ve geçti cıl"ın, sonra da zekAsının ve insanlığının 
~riMüw~~ria&s~~ Bclprlu~n~nrn~a~zd~iz·i~~~~~=======~================= 

Nusret Safa Coşku!ı 
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z e i de e disi ka r vakur, 
z t i ve ihtişam 1 oldu 

(Baştarafı 3 üncll sayfada) 
a~ a~r hareket etti. Bu sırada uzaktan 
top sesleri aksediyor. 
Geniş caddede bir ses yok, ne bır ne

fes, ne bir hıçkırık. Bu harebt sülrQtu 
içinde top arabasının kumları ezer'ken çı
kardığı hı§lrtılannda, yalnız Riyaseti -
cümhur handosunun alır a~r çaldılı Şo
penin matem havası göklere yükseliyor ... 

Top arnbasının arkasında Atatitrkün 
kız kardeşleri Bayan Makbule ve zevci 
ge1iyor. Bayan Makbule baştan başa si
yahlnr giyinmiş, derin bir ht1znün ma • 
nasını taşıyan etvarında milletin acısına 
intibak eden bir ifade var. 

Arkada Riyaseticümhur Utibi umu -
misi Hasan Rıza, başyaver Celal ve ya
verler ve on adım daha geride Relı;lcüm
hur İnönü yürüyorlar .. Büyük Şefın ma
temini İnönünün derin bir ıztırabla ge -
rHen yüzlerinde kolaylıkla okumak kabil 
oluyor, fakat yürüyil~lerinde beşert ız • 
tırabiarın her nevine karşı, kadcn yen -
me~e muktedir insanlarda görllE"bilen 
b;r enerji ve tahammül vnr. 

Biraz arkasında başvekil CelAl BAyar 
mahzun adımlarla llerliyor. Kısa bir fa · 
ula, ve misafir heyet reislerl, delegeler 
\"e sefirler: Efganistan, Arnavudluk, Al
manya, Belçika, Bulgaristan, Çin, Dani
marka, Mısır, İspanya, Estonya, Arneri -
ka, FinlAndiya, Fransa; İngiltere: Yn -
nanistan, Macaristan, Irak, İran, İtalya; 
Japonya, Letonya, Litvanya; Norveç, Ho
lnnd.ı, Polonya, Romanya, 1sveç, İsviçre, 
Suriye, Çekoslovakya; Sovyetler birli#f, 
Yugoslavya bu kalabalık heyetler lçlnde 
temsil ediliyorlar. Ayrıca Mtlletler Ce -
mıyctinin, FransıJ - Suriye manda idare
ain!n, düyunu umumiyenin mürnesaille -
rt de var. 

Büyük üniformalarını giymit bu he -
yetlerin matemli bir ihti~am aneden kad
r~ı lç'ihde gayanı dikkat 1imalar göze 

çarpmaktadır. 
İşte ~ah Veli Han .. Dost YUilanistanın 

başvekili ek!!ellru Metaksu. Sevunll dlp
lomat von Neurath, Türk do.tu Sarraut, 
Potemktn .. HüznQ yüzünün iladesinde o
kunan Baron Aloial.. Amiral Pound, Ge
neral Panof, General Dukalof yanyana 
yürüyorlar. Arnavudluk adllyt nuırı B. 
Şat'u ba~ını 6nüne elroi~, mahnın adım
larla ilerllyor. General Domertıka, Ge -
neral llit, General Hutz.inıer, Amiral 
Yumoşev, G~neral Buskay, General Kel
ler, albay Kollet bir aıra hallndeler. Ka
labalık ara!ında Emir Adil Arilan, Mil
letler Cemiyetinin mümesslllerl Valters, 
tgntd~. Bay Erm de cözt çarpıyorlar. 

Bunların hepeini ayn ayn yamıak mad
deten kabil delil. 

Misafir delegel@t'int kamutay baları 

takib ediyor. Ön safta Kamutay ba§kanı 
Abdülhalik Rendave vekiller var, hepsi, 
tarif edilemlyeoolr. derecede derin bir hü
ıQn 1çtnde, yavaş adımlarla ve kf.itle ha
linde ilerliyorlar. 

Atatürkün tabutu müzeye telinciye ka
dar bütün güzerglh boyunca birilrnılt o
lan ve acıdan, ııtırabdan yoturulmnJ o
lan ve sessizce tnllyen halk ldltlelf'rlnln 
ansından geçti. Tabut saflar &ıilndtn a
lır n~ır uzakıa,ınca aerlde kalan halk yı
lınları daha eıklaşarak tek .U vdcud ha
linde Büyük Atuına 10n vedaını yap • 
ınakta idi. 

AtatOrk'Un tabutu muvakkat 
istlrahatgAh1nda 

Şefin tabutu, kendJI'ine 1011 thtiraını 

lfa için aa1 tutmUf Türk ve eenebi kıtaa
tınm arumdan ıeçerek, orada, ltnoirafi 
ınUzesinde hazırlanan ınuvakkat iltıra -
hatgthı anüne geldilf zaman, cenaze a
layınm arzettitt manzara tok ulvt n 
aon derecede muhteşem oldu. Artık bu
rayn herkesin, BüyQlr: Şefle, Ataaına, aon 
vedaını yapacajı noktaya ı•lmit bul u · . 
nuyordu. Millet Meclı.t önündeki kata
faiktan buraya geli nci ye kadu yekpare 
~tr granit parçası halinde kahraman B.ış
buJ1larının t•butunun bulundulu top a • 
rabasım 'eken erler Halkevi ile müze -
nin arasında durduıu zaman Ona, ıün • 
lerdenberi refakat etmekt olan 1\Ah ar
kadaşlan tabuta karşı cephe aldıbr ve 
1elAm verdiler. Bu anda gö:denmııt Halk-

Inin, müzeye nazır cephesinde)ct bal -
k:onda, Mareşal Birdwood'un tee sGrtıen 
taknllüs etmiş asker çehresi çarptı . .Ra -
batsızlı«ı dolayısile cenaze tôrenıne i§ • 

• 

Meıatet erin ~ğında Onu.n ve Mehmedci(finin h wkelleri 

'l cıyyarelerimiz Bil!/ÜIC l\lt1tnl ıeı4mlarlarka 

Atatürkiln a.zU ft~p top ucıbcuı aı~ilw lıt4111ondon a~nltr1cln 

tirak ede.memlf olan mareşal, Büyük Şe- ve 6rtüyü aldılar. Şefin tabutu zafer ·ı bubetinden dolayı Türk ulusuna tasiye -
fe aon tariminf burada 7apmakta idi. Ta- den ~!ere kO§turdutu_ Mehmedciklerle, lerf.nl bildirmek için gelen fevkal!de he· 
but arabadan indirllerek ınüzeye l'rllln- komutanlarm ve .Ubayların omuzları ü- yetltrle, kordiplomatik, 101 tarafında ise, 
ciye kadar arkasında yaver, elinde ma - zerınde yükseldi. Ve ajır afır müzentn Veldller Heyeti, MJllet Meclisi azaları, 
rt"fAl l~l~ı oldulu halde rarimel ihtiramı medhaline ctojru ilerle.miye ba§ladı. meraaime litirak eden eliler ıev.ıt bulun
ifa etti. Medhale dofnı yük:Jıelen mermer basa- rnekt idt. Tabut, Mehmedciklerin, gene-

Top arabasının tevakkufu özerine Btt- makların al ta.raünds Türkün Bilyük ıallerin, lilbaylann elleri üstünde ve o -
yük Önderın yaverlerl ve matyet sübay- eviAdına kUfl millot.ıerln1n, 4 vl tlorınin lnuızlannda Türk ulWiunun ve dünyanın 
ları tabutun Uzerindtki TO.rk ~yrajını ıons~ HYil ve HV&il rini v 1lWl ıay- bu dajerll m\l.meilillerinln aon ta.ıını te-

zahüratı arasında geçerek, oraya mü· 
zeye girdiği zaman Şefin hemşiresıle. Rei· 
siciimhur İsmet İnönü ve B. M. M. Reisi 
Abdülhalik Renda, Ba~vekil Celal Bayar, 
Büyük Erkanıharbiye Reisi Mareşal Çak" 
mak, tabutun konulacağı kaidenin önü.n• 
de yer almış bulunuyorlardı. 

'l'abut, müzenin tam orta kısmını teş· 
kil eden ve yukandan aşağıya heyaz 
muslinlcrle kap1a.nımı.ş dları ~~.>nun 
ortasındaki kaideye gene sila.Jı arka " 
daşlarının ellerile kondu. Ve gene b\J 
ellerle üzerine şanlı bayrağımız örtü1· 
dü. 
Şimdi başta Cümhurreisi İsmet İnö

nü olduğu halde, bütün başlar eğikı 
derin bir hu.~u içinde Büyük Şefi anı" 
yorlar ve Onun hatırasını taziz ediyor" 
lar. Manzara, tarife sığmıyarak dere 11 

cede yüksek ve heyecan verici... 
Atatürkün her tarafı be~ Lıara bü " 

rünmüş olan bu istirunatgahında ruh ... 
lara sükun veren, teselli sunan bic ha" 
va esiyor. Bütün gözler ve kalbler si " 
yalı bir zemin üstünde yükselen beya21 
bir kaide üzerinde yatan bayrağa sarı~ 
lı Atatürkün · tabutunda... Kimse ne. 
gözünü, ne kalbini Ondan ayıramıyor. 
Reisicümhur İsmet İnönü, Önderin tD-• 
butu önüııde uzun bir vakfeden sonra: 
Millet Meclisi Reisi, Başvekil ve Mare-o 
şal ile birlikte Atanın istirahatgahıl'l .. 
dan ayrıldılar. Ve ondan sonra da bs~ 
ve ayak uç1arında uçer meşalenin yan• 
dığı ve dört sübayın yalınkılıç nöbet 
beklediği Büyük Kurtanemın tabutll 
önünde Millet .Meclisi aza1arile kara, 
deniz ve hava kuvvetlerine mensull 
komutanlarla, sübayların ve hükCı.rnet 
erkanmın veda ve tazim geç~leri baŞ• 
ladı. Ve herkes büyük bir sükun Jçin " 
de gözyaşlannı içlerine akıta akıta Şr, 
fin önünden geçti. 

-- Son Dakika --
Yugoslavya ve 

Romanyada matem 
Yugoslav Başv~kili beya· 
natta bulundu, Romanyada 

mektebler tatil edildi 
Belgratl 21 (A.A.) - Avala ajansı bllJ 

dirlyor: . 
Buşvekil ve hariclye nazırı B. Stoyaöl,. 

novlç bugün Avala ajansının mümcssl ~ 
line a~ağıdaki beyanatta bulunmuştur: . 

- Yeni Türkiyenin kurucusu büyü• 
dostumuz Atatürkün cenaze merasimirıııt 
yapıldı~ı şu anda, krallık hiikfuneti 111 

bütün Yugoslav milleti namına, dost 'IJf 

müttefik Türk milletine maruz kaldıli 
e•"' acı için en derin s\mpatilerimizl arz · 

mek isterim. Atatürk, devrimizin erı bil• 
yük adamlanndan biridir. Şahsında eıı 
yüksek şövalye ve büyük adam meziyet' 
lt-rini ta~ıyordu. 

'l'ürk tarihinin en vahim anlarında, yur
dunun mevcudiyetini kurtararak ona ye' 
nt Türkiyenin bütün sosyal, politik v~__:, 
konomik hayatının ana ıslahatında de,1Jw 

temeller verdi. 
Bu bahis ve Onun idaresinde o kadBf 

muvaffakiyetle yapıldı ki, modern 'l'Ü1• "' 

klyt Cümhuriyeti dünyanın terakklse .; 
ver devletleri arasında bugün mühi.ı11 bı 
Amil teşkil etmektedir. Atatürk menıle; 
ketimize karşı emin ve kıymetli dostl~e 
hl1leri beslediği gibi Yugoslav milletı 
yeni Türkiyenin Atasına ve Onun kalır:; 
man milletine karşı daim~ ayni hisler , 
mütehassls olmuştur. Büyük Ölüni\rı ~~~ 
tafalkı önünde likren büyük bir acı 13"' 
e~ilerek, Türkiye Cümhur Başkanı trı , 
nft ve bütün Türk milletine derin sc~ 
pati ve dostluk hislerimizi ve Atatür~. 1 
serinin gelecekte bütün insanlı~ın rıef ı~ 
olarak yapılması temennisini arzedefi 

Romanyada d 
Bükreş 21 (A.A.) - Rador ajıııt~ 

bHdiriyor: . tl' 
Romanya, Türkiyenin matemını e' 

mamen payla~maktadır. Atatürkü~. ~11 
naze merasimi yapıldığı bugün, bUtrt1' 
mcmlekette resmt ve husust btnalıl 19 
üzerinde matemli Türk ve RonıaıtSi) 
bay rak!arı, kardeşlik hislerini teı1l 
etmektedir. rd' 

Hü]cumetin emrl ile mektebletB ~ 
d~rsler tatil edilmiş ve mua11irnier ~ ~ 
lebeye Büyük Ölünün şahsiyet! b 
kında konferanslar vermişlerdir· 
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~--------------------------------------- , İnönünün millete Dün Büyük Milli Kahramanın aziz n aşının Ankaradaki 
ihtiram mevkiine konması münasebetile şehrimizin 

muhtelif gerlerinde matem törenleri .uapı/dı beyannamesi 

Ebedi Şef Atatürkün aziz na§larmı ih
tiva eden mukaddes tabutun Ankaradaki 
ihtiram mevkiine nakli münasebetilc dün 
§ehrimizde muhtelif yerlerde matem te
uıhüratı yapılmıştır. 

Öğleden evvel Halkevlerinde toplantı
!ar olmuş ve Atatürkün hayatı, memleke
ti nasıl uçurumdan kurtararak yiı"'kselt -
tiği hakkında söylevler verilmiştir. 
Öğleden sonra saat 14 de Taksim V<' 

Harbiye meydanlarile Gülhane parkın -
cb üç büyük tören yapılmıştır. 

Taksimdeki tören 
Saat ondan itibaren büyük bir halk 

kililesi Taksim meydanına akın etıre~e 
b~J&.mış ve fıbide etrafındaki metdan -
lıgı doldurmuştur. Meydanda jandarma 
\'C PQlis noktalan tarafından inzibat ted
birleri alınmış ve vcsaiti nakliye dur -
mu~tur. Saat 13 ten itibaren Beyoğlu 

kaymakamı ile, Parti, vilayet ve beledi
ye erkanı, Halkevi reisi ve azaları abide 
etrafında toplanmışlardır. Törene saat 
14 de başlanmış ve borazanın verdiği (ti) 
işaretinden sonra abidcye mufıtelif te -
şekkuller narnma çelenkler konulmuş -
tur. Bundan sonra Şehir bandosu tara -
fmdu.n İstiklal marşı, Şo~n ve Bethove
n•n mntem havaları çalınmış, bunu mü
tcakib Parti narnma avukat Meki Hik -
rnel hazırlanan kursüye gelerek bir söy
lev vermiştir. Meki Hikmet Atatürkün 
hayatile, onun ağzından 19 mayısı anlat
nuş, başardığı büyük inkılabları tebarüz 
ett rmiş ve: 

Taksimdeki toplantıdan bir intıba 

c- Atatürk ölmedi, ölmiyecektir. söz- Taksimdeki törenden son"'- a.t>ıncmin 
lPrile söylcvini bitirmiştir. etrafındaki me§aleler yakılırken 
Mekı Hikmetten sonra bcledıyc adınA . . 

B ğlu H lk · b k Ek Tu 1 " alarak üç dakıka tcvakkuf etmıı:ılerdır. cyo a evı aş anı rrcrn r ~ur- .. • _ .
1 1 

d ld kl - ı · k h 1 . · .. 1 Bu.un nak.i vasıta arı a o u arı yer • 
suyc ge mış ve ço eyecan ı oır soy ev .. k.k d /ı d Ü d k 

"şttı l(>rde uç da ı a urmu§lar ır. ç u ı -
verını r. T ksi ~ b"rl · · 

Ek Tu •· 1 · . ··ıe k.b ş h" kalık sükCıttan sonra a m a ı esmın 
ı. drcm 

1 
krun soytevınıhrnu 

1 
a ı le Jr etrafında Partinin altı umdesini göstc -

ı•an osu e rar ma em ava arı ca mış, 
1 b d H ık . 0 s· reı altı meşale yakılmış ve bu meşale er un an sonra a evı narnma sman ı· . _ . . .. .. . .. k , 

h. h lk d d K 1 B k b ihtırarn nobetı beklıyen sunguJu ac; erıe-pa ı ve a a ına a ema a ı ırer . . . 
- ı · ı At 1- kün . 1 r!n muhafazasına tevdı edılerek rnerası -soy ev vermış er ve a ur vecıze e- . .

1 
• • 

me nihayet ven mıştir. 
rinden, onuncu yıldaki nutukiaruı~an 

parçı:ı1ar ve Türk gençliğine hitaoesırıi o- Harbiyedeki tören 
kumuşlardır. Ayni suretle .saat 14 de Harbiyede ye • 

Bütün söylevler büyük bir heyecanla dek sübay okulu önündeki heykel ırüva
dinlenmiş, Şehir handosunun nutulr ara - cehcsinde büyük bir toplantı yapılmış -
larında çaldığı matem marşları n1eydapı tır. Buradaki törene Taşkışla askı.!ri barı
dolduran binlerce halkı bir tek göz gibi nownun çaldığı İstikHil marşı ıle bnşlan
ağlntrnıştır. mış, İstikUıl marşını müteakib matPrn ha-

:i~utuklardan sonra halk and .çmeğc vaları çalınmıştır. Bundan sonra Şişlı 
cinvet edılmiş ve bütün vatandaşlar hep Halk Partisi ile belediye, Halkf'vi ve 
b:r ağızdan: halk namına birer nutuk söyl~nmiş, A -

- Biz Türk milleti, Atatür:itiin inkı - tatürkün gençliğe hitabesi okunr~uş ve 
lfıblarına, Onun cümhuriyetine ıll'lrbcct 
sadık kalacağımıza şerefimiz, namusuırıuz 

ve Türklüğümüz adına .söz verip a.r>a içı
yoruz,. dıyerck and içm;şlE.>rdir. 
Andı müteakib tam saat 16 cia BPyazıd 

ve Galata kulelerile Kadıköyündeki Si -
renler, Denızbank ve şirket vapurlrırı dü
dükleri çalmağa başlamış, Büyük Öllimin 
hntıra~ına son bir ihtiram olarak lıcrkes 
olduğu yerde ve ayakta hürmet vaziycti 

nııd içilmiştir. 

Sarayburnunda 
Saat 13,30 da Ebedi Şeiin he) keH et -

rafında Eminönü ve civarı Halk Partisi 
ve Halkevleri erkanı, gazeteciler. Da -
riiş<-afaka, İstanbul kız ve erkek liseleri, 
İst iklfıl lisesi, ilk okullar talebelerile, öğ
rE:'tmcnleri ve geniş bir halk kütiC'si, yer 
almı§lardı. 

Onun heykeli etrafını çevirmiş olan bu 
b;nlerce insanın gözleri yalnız Onda; tunç 
üstüne işlenen harikuUıde cmanh ve 
cencrji:t ye bakıyor; Ondan ayrılı§ın de· 
rin ve anlatılmaz acısı, bu bakışlarda şe
killeşiyordu. 

* Saat 14 de, itfaiye bandosu tarafından 
çalınan ve halk tarafından söylenen İs -
tıklal marşı ile, merasime başlandı. Bu
nu, Şopenin matem havası, takib etti. 0-
r,un etrafını saranlar, Ondan alri.ıkları 

:fevkalbcşer metanet ve enerjiye rağmen, 
i§te .gene kendilerini tutamadılar; önnc bi,: 

kaç hıçkırık, sonra bütün gözlerden bo -
~alan göz yaşları ... 

Halkevi narnma söz söyliyecek olan E
nıinönü Halkevi başkanı Agah Sırrı Le -
vend abidenin önüne konulan kürsünün 
başına geçti ve hitabesini söyledi: 

Agah Sım Levendden sonra, Bele
diye adına söz söylemek üzere, Şehir 
Meclisi azasından Meliha A vni Sözen, 
kürsüye çıktı. Genç hatib, Atatiirkün 
armuzdan kayboluşunun bütün mem
leketi bürüdüğii asil ve derin materne 
tercüman olduktan sonra, yüzünü A
tamızın heykeline çevirerek hitubesi
ni şu sözlerle bitirdi: 

~ Biliyoruz, inanıyoruz ki, yükseliş 

yohıdur her açtığın yol. Bu inan içimi
zir. atP.şidir. Bu inanla, bu inanı saran 
Senin aşkmla, Senin yolunda, Senin 
uyanık bekçileriniz. Tekrar ediyo -
rum: Hep a) aktayız! Müsterih ol, rnüs
te.rih uyu.• 

:aundan sonra söylenen nulukları 
müteakıb tekrar kürsüye gelen Agah 
Sırrı Levend, Ebedi Şefin abidesi ö -
nünue and içi'eceğini söyledi ve bütün 
halkla beraber şu sözleri tekrarladı: 

cBuradd Büyük ve Ebed'i Önderimiz 
Atatü rklin heykeli altında toplanan 
bizl<·r cümhuriyete, inkılablara, r ji -
me sad1k kah!cağırnıza, vatanın topra
ğı için knnıll1izı, istikla.Ji için canımızı 
feda etJllt'kten çekinmiyeceğimize şe

rf'fimiz ve namusumuz üzerine söz v~ 
nyor ve and içiyoruz.• 

* 
Saat 16 da her taraftan çalınan dü

(B~ tarafı 1 inci .sayfada) _ 
En biiyük :aluleri kazandıktan ~onra da Atatürk, ömrünü yalnı~ 

Türk milletinin haklarını, in•aniyete czeli hizmetlerini ve tarihe hakkel• 
tiği meziyetlerini Üpat etmekle geçirmi§tir. Milletim:zin biiyüklüğün~' 
kadretine, laziletine, medeniyet i•tidaJna ve miikellel olduğu insanı• 
yet vazifelerine •anılmaz iti/u,dı vard(. uNe mutlu Türküm Jiycneı> 
dediği :aman, kendi engin ruhunun, hi( •Önmiyen cqkını ne manalı bit 
wrette hülcua etmit idi. 

Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış Tiirk cemiyetini, en kısa yol" 
dan insanlığın en mütekamil ve en temiz zihniyetlerile mücehhez model"~ 
bir devlet haline getirmek Onun başlıca kaygusu olmuştu. Teşkilalı esası 
yemizde ve bugün hizmet başında, irfan muhitinde ve geniş halk içinde bı:· 
luııan bütün vatandaşıann vicdanlannda yerleşmiş olan layik, milliyetçı, 
halkçı, inkılabcı, devletçi cümhuriyet, bize bütün evsafilc Atatürkün en kıf' 
metli emanetidir. 

Ufulündenberi Atatürkün aziz adı ve hatırası, bütün halkımızın en can· 
dan duygularile sarılmıştır. Memleketimizin her köşesinde ve bütün millet; 
çe kendisine gösterdiğimiz samim1 bağlıl!k, devlet ve milletimiz için kudrC 
ve vefanın beliğ misalidir. • 

Türk milletinin aziz Atatürke göıterdi,i sevgi ve saygı, Onun ni~tll 
Atatürk gibi bir evleiJ yeti tirebilir bir kaynak olduğunu bütün diin " 
yaya göatermittir. 

Atatürke tazim vazifemizi ifa ettiğimiz bu anda, halkımıza, kalbimdeJl 
gelen şükran duygulanmı ifade etmeği, ödenmesi lazım bir borç sayd~~· • 

Milletlerarasında kardeşçe bir insanlık hayatı Atatütkün en kıymetlı 1~~ 
ali idi. .Bütün dünyada ölümünün gördüğü ihtiramı insanlığın atisi için ıı~ 

· mid veıici bir müjde olarak selamlarım. Bu sözlerim, yazılarile ve toP" 
rağunızda şövalye askerleri ve mümtaz şahsiyetlerile yasımıza iştirak edeJ'l 
büyiik milletlere, Türk milleti adına şükranlanının ifadesidir. 

Devletimizin hanisi ve milletimizin fedakar, sadık 
hadimi, insanlık idealinin fışık ve mümtaz siması, 

Eşsiz Kahraman Atatürk! Vatan sana minettardır· 
Bütün ömrünü hizmetine verdigin Türk milletile beraber aenirı ha• 

zıırunda tazim ile eğiliyoruz. Biitün hayatında bize ruhundaki ateftell 
canlılık verdin. Em:n ol, aziz hatıran sönmez meıale olarak ruhlarıtrıt' 
zı daima afefli ve uyanık tutacalllır. 

REISİCÜMHUR/J 
iSMETiNÖ~ 

~.22 .... ~.m~~aa~c~.m~DE~~~~~-~~ 
Arkasıudan ••• 

Ey gmnlı saçımi Yolmasarn isyan edecek -
sini 

Babtım da nasıl ah .. Bu uzun derdlml çek
sini 

Yıknıış beni bir kahbe ölüm karşma gel -
~ dim, 

Dindir beni ey sevglll yurdum, sana gel
dim! 

Sustur beni bağrımda yanan bir deli gam 
var, 

Kı>..ndır bnl: HAla o güne, yüzlü Atanı var. 
Hfıla o bakışlar Marmaranın ba~a vur-

m\IŞ, 

HfllA '() çelik boy Ankaranın ufkuna dunn\IŞ, 
Gıttir, fakat erken bu gidiş saçları nltın, 
Ey gözler: uımmma çalan neş'esl bahtın. 
Aldın ya cihanlar değer insanı elimden, 
Öldür ben! ey kahbe ölüm bitmiş glblylm 

ben 

Başlarda muhab'bettl O; başlarda batırdı 
.öldüm• dese millet Atatürk can yaratır

dı. 

Şa;kın soruyor gök: OnJJ toprak nasıl al
dı? 

Matemi m 
Ac•, feryad yükseldi. tarih satırlıırındn;~ıı 
Dedi cEyl Türk mllletı, öldü kahr~tııi1ı 

Gözlerini kapadı, o da !1\nl dünyııya, 
Bıraktı milletını beyaz yıl d ızla aya 1 • 

eıııefll' 
Ey Atam, dfıhlsln sen, sana tarih diY 
Çünkü ululu{hınu yazmaz hlçblr ıtaJrJl'l· 
Yenmemlştı kuvvet senln dlrayetınl. 
Kıramamıştı korku senin cesaretini. 

neııliJ 
Ey, Atatürk, öldün sen, mUietln yMıı)' 
Senin ulu adını her zaman tn.şıyncıı.k, ıı.IC• 
Seni her an annrken gözlerimiz dolıı~ııc'ıf 
Sana en l~yık mezar Türkün ktl]bl 0 .sıııôcJ) 

MühendJ.cı mektebl talebe 
Vedad Gırgin 

Büyük Atam 
Açı)( kalbi Türkün Atam, 
Orasıdır l't!rln Atam, 
Türkdn büyük hazinesi, 
Topraklara sıjpnaz Atam 1 

Eş!n yalnız şu güne.,tl, 
Ancak güne, sana eştl, 
Tarih blle görmemlştl, 
Senin gibi dfıhl Ataml 

OöklPrl O da: Toprak da şaşırmış donakal- Bir clhana bedeldin Sen, 
dı. Neden uçtun söyle neden, 

B·~şlnrda muhabbettl O, başlarda batırdı Mr.temll cihan, gönülden 
.öldüm dese dunya yeni baştan yarntırdı.. Ölümüne a~lar Atam! seııııl 

düklerJe beraber bütün halkı, aziz A- ====== 
Tıb Fakültesi f. Yuna N~~ 

============== 7-8 
kfığıd olduğu halde kürsüye çı~~atilJ'Il 
vaşlarındaki Güneri Ektar ·pl o 1 

dünya ağlıyor) isimli manzunı~sı}ı1l t.f' 
kumuş. ve coşkunluğu bir ıwt .. ~ıc ;.. 1 

tırmıştır. En son olarak da :au~aJll bıı 
tanın son hitabesi okunmuştut·diJdttlt ~ 
sıralardel saat 16 yı çalarken }ıef J 
şaretilc Büyük Ölüye hü~e~:rrrıııŞ 
kes olduğu yerde üç dakıktı 

tala.nnm manevi huzurunda ihtirarn önünde olduğu gibi saat 1-4 e doğru 
\"aziyeti nldılar, 3 dakika sükut edil- bütün Üsküdarlılann iştirakile iske
di. le meydanında ön safta gençlik bulun-

Bundan sonra, Ebedi Şefin heykeli duğu haide yapılmıştır. 
ctTafında evvel ce hazırlanan meşale- S& at ı -4,45 te İstiklal marşile tören 
ler yakı1dı, önde Halk Partisi ve Hal - b~lamış, müteakıben Şopen'in matem 
kcvi mensublan. gazeteciler olduğu marşı çalınmış ve Parti üyelerinden ve 
halde, sırasile rnekteb1iler ve halk ii • Hukuk Fakültesi talebelerinden Yüm
ç~r üçer, Önderlerinin heykeli önünden nü Oktann ve ondan sonra tarih öğ -
g\,;çerek sor- hürmetJ vazifellerini ifa retmenlerinde.'l Bay Cemal Yener ve 

ettiler. Reşad Kaynarın hoparlörlerle bütün 
Osküdarda halka gözyaşları döktüren hitabelerile 

Üsküdarda milli matem töreni Parti Büyük ÖJUnün bütün eserleri ve haya
Y~ Halkevinin programlan daire~inde Lı, ulu .. un ona olan bağlılığı tebarüz et
sn<.t ll ,4; te Parti ve Halkevi km ağı tırilmiştir. Bunu mütcakıb elinde bir 

~~ ~~ 
Nihayet altı meşale yakı~ışkunı ~ 

hükumet Parti ve Halkevı e~:;p btı 
, t"r~~ ~ 

mak iizere bütilh halk Ata-~ e JljJı 
tü önüntlen geçmişler ve ti)re1l 

yet verilmiştir. 

' 
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&ON I'OITA 

Herrüa 
Atatür/c 

Resimli Makale ı • Görmeti bilmek meselesi.. = 

Diktatör detildl 
Yazan: Muhittbı BirreD-
tatürk için, bayatının .on mera· 
aimi de dfln Anb.rada y1pıldı. 

Bununla bu Büyük Adamın toprak ülii1n· 
d~ki hayatı ve bu hayata IUDilb b"-llan· 
mı1 olan bir tarih devri kap&IUillf olu -
yer. Öldüiii gündenberi bütün memle • 
ketin ıöstermi§ oldulu teeasür ve heye
cana dikkat edenler pek vazih bil' l\11"8tte 
bir noktayı tesbit vuileslni bulmuılardır: 
Atatürkü millet çok aeviyormutl 

} 

•• 

\\1 /;~~ 
~ 

Bu hakikatin tezahürü için uten bu 
aon ve elim vesileyi beklemete lüzum 
yoktu. Daha o hasta iken, hutalılınm 
mahiyeti aniaşılıp ta bundan kurtulman 
inıkanı olmadığı meydana çıktılı malar
da herkesin çehresinde bir bUI'Ufllla. J51· 
ıelt>nme peyda olmUftU. Bu nevi haatala· Blr ıon Birlııcl Napolyona: Iyi teşebbüsü kötQaünden ayıran tark birçok zamanlar mi-
rın 8-10 .ene olsun yaşamaları ihtimali - Hayat mücadeleainde calib ıeJ.menın ~teli var mı- llmetre ile ölçülür. Fakat bu mesafe anhyanm gözünde met-
bulundutunu gösteren tı.bbt m~edelor dır? diye aormutlardı. re, anlamıyanın heaabmda afıNır, anlıyan o dakikada cesa-
atızdan ağız.a dolqıyor ve hemen her - İmparator güler~k: ret ıösterlr, atılır, muvaffakiret onundur, aksi halde lle çe-
bs, hiç obnazsa, hastahtm Atatürkt~ de kinir, onu korkak aaımlar. Hakikatte kendisini tehlikeden 
böyle bir seyir takib etmesini teroennl - Hay, hay, cevabını Yermiıtf, 11ruına ıl5re atılgan, ce- korumuotur. Hayatta muvaffakiyetin bütün sırrı ıörmeyi 

ediyordu. Ölmezden çok evvel, memleke- ~su;:r;::':a;=:ır:a~sı:n~a;g~ö=re~ih~t~iy~n~t~k=Ar~v~e~k~o~rk~a~k~d~avr~anmk~~a~tı~r~. ~~====b:llm~e~k:te~d=ir=·~==~~~~~:;:::;:::;:::;::=:~~=::=::~~ 

~t§~ğ§~?~:::: 
toouür duygusu ~ nWbetJ•• ~d.. 1'/: ;;:e::;::rı rH~;g-0···n·····b··:1·r·"·f·1·k .... r .. a ... ,! :::;:::~~~':::; 

AtatdrJdln ölümü ve bu münuebetl.t, 
meydana çıkan bu hldise, Atltilrkün hıı- Gören lıög . ,. . laml kondu 
1atı ne birlikte, bir efsaney• "-• nıhayE:'t Sıze selam verıyorlar 
vermlf oluyor. Bu efsane de, Atatürkü:ı lıveç kralı Gü.atcıv bir gUn tck bcı-
'b:r diktatör olduju hakkında, bilhassa ha· pncı gezn»ue çıkmı.ı, yokf.a 6n.ü ıırcı 
rtçt arada sırada aöylenilen aözlerdi 9 1.veçin tanınmış bir profeıöri.ı ı,ıil1'Ü-

Atatürk diktatör müydü? EAer zahire S/OTmUf. Sağcia ıoldcı herkeı duruyor, 
bakılırsa Atatürke diktatör ismini yakı§· ıtolam veriyorlar, profesör de kendi-
tıracak bir vaziyet görülebilir: line zannettii}i bu ıeldmlarcı mukcı· 

Memleketin bütün i~lerinde, buan ilk bele ediyornıt.ı§, bir tıralık 11Ukıek 

ve eberiya son söz onun ajzından çık - ıtol.ıt kendi kendine: 
tıgına göre, Atatürkün diktatör olrlu~u - - Bütün bu adamlar beni tanıyor-
nu iddia etmek istiyenlcr bu noktaya kuv- lcır mı ki ıelam veriyorlar? 
vetle i.stinad edebilirlcrdi. Fakat, Om:n Diyerek, arkasıncı bakm.ıf, kralı 
tahsına çok ba~lı olan son on bet aeonelik görm-ü§, kral derhal 1apkasını çıkar-
aiyasi varlığımızda Atatürkün bir dikta- m1f, profeıöril ıelamlamış ve ıel8en-
tör oldulu iddiasına hak k~n.dırmak için mfı: 1 
bu zahiri alarnetten başka bir delil bul - 1ngilterede köylerden birinde -!00 se - ~ - Evet, ıize ıeldm veriyorlar. 
mak çok müşküldür. nedenberi ilk defa olarak düğün yapll· \ J 

Be:ncc Atatürk bir diktatör deği.ldı ve '--····-···-··············-···········--..,. mıştır Bunu en büyük bir hAdise olarak J 
bıç bir zaman diktatör olmayı da istemıı talya Kralının kızı 
bir insan değildir. Ben, hayaiımm az çok karşıtıyan köy halkı, işlerini, güçlerini 

bırakarak, düM. ... aeyrıne ko .. mus:tardır. Bir p· .. ensle nı·sanlandı 
olgun bir devrinde, on dört ay Onun ya- 6

"'"" :r :r ı 

nında çalıştım. Atatürk devrinin hiç bir Yumurtadan zehir/enebi/ir İtalya krali Vik-
aıyası menfaati ile alAkam yoktur Bun- tor EmanoeHn kızı 
dan sonra da bu yazılarımdan dolayı Ona miyiz ? Maria 28 yqların-
dalvakukluk etmekle itharn edilme~e, tngilterede Durham tehrine gönderilen da prena Loulı 
maalesef imkan kalmadı. Bütün bu iart- ördek yumurtalarından birini yiyen 12 Parma ile nitan-
lar i9inde ve tarUı karşısında en \yı bir İ 

tahid sıfatile, şahsan ben o kanaatteyim 
ya~larında bir ngiliz kızı yumurtanın lannuıtır. Prense" 
içinde bulunan bir mikrop yüzünden ze- uzun boyludur , 

lti Atatürk hiç bir zaman diktatör olma- hirlenerek ölmü..tür. Ayni yumurtalar • 
dı, yahud olmak istemedi ve eAer dikta- ,. ~smer güzelidir. 

can içen annesi, babası ve iki erkt"k kar· Bundan üc sene 
törler gibi harekete mecbur olduııı za • T dcşi de, kaldırıldıkları hastanede tedavı evvel Avusturya 
mnnlar olduysa bunu da, istemiye istemi- ' 
ye yapmış bulundu. edilE=rek iyileşmişlerdlr. tahtının namzedi 

Ben Onu demokrat ruhlu, filozof mi • yüksek hedeflere doğru sürükleyıp gö - Arşidük Otto ile 
zaçlı ve hürriyeti seven bir insan olarAk türdü Bu gidişte bir diktatörlük ruhu evlenece~ urarla 

ı Mısır kraliçesi Feridenin bir :tıı ço • 
cuğu dojurduğunu ya:muştık. Bu mUna· 
j sebetle Mı.sırda 20 bin çocuAa elbiseler 
1 verilecek ve o gün dünyaya gelecek olan 

{
bebeklerin ailelerine de birer !nıiliz U -
rası hediye edilecektir. Yeni dolan be

l be4e Ferial ismi verilecektir. Kral Fuadın 
1 ~yduAu bir an'ane ile, bcbcite F lle ba~-
lıyan bir isim verilmi§tlr. Dojum esna -

lmnıla, kraliçenin başında 4 doktor He 2 
1 hastaba'k:ıcı bulunmuştur. 
1 Kral Faru~a ilk defa kızını g&teren de 
kaynanası olmu~tur. Feriale bir yaşına 
kadar bakacak olan . mürebbiye Nurse 
Johnson 32 yaşlarında uzun boylu ve gU
zel biı İngiliz kızıdır. Yukarıdaki resim 
mürcbbiyeyi göstermektedir. 

tanıdım. Büyük Millet Meclisinin Ilk sc- yoktur. ~ir çok ~lerde ilk veya son söz söylenmi,tt. 
nes.inde, Meclisi ve memleketi sevk ve Onun olmuşsa bu, Onun diktatör karak- Prenses Maria· 
idare bakımından Onda, askerlerde en - terinden değil, gidişin zaruretlerindE:'n nın evvelce de Bel
der görünür bir liberal politikacı ruh ve ileri gelmiş •:r şeydir. Atatürk ne dik • çika kralı ile ev· 
fıkrl bulunduğunu gördüm. Davasını, tatörü, ne de diktatörlüğü sempatik bir lenece~i rıvayet e
muarızını susturmak yolile kazanmayı Şt'Y olarak tanımı§ değildir. dilmiJ, bu arada 
dü~ünen adamı Atatürkte, bilhassa ilk za. Hattfı, Atatürk, bir aralık memlekettP. 8 inci Edvarın tah-
manlarda hiç görmedim. Münakaşa ed(>r, ikinci bir fırka yaratmak bile istdt Ar.· ta geçişinden osnra Ingi/iz hapishanelerinden 
mücadele eder, iknaa çalışır ve ekseriya cak, ilk adımda gördü ki bizim siyası ter- tngı·ltere ıçın "'eçı·. k ·ı p l k tf k 

1 
d • amçı ı e a a a cezası 

ır.uva a o ur u. Olamadıtı zaman oa blyeıniz, henüz kütle halinde ve &üntl. lecek kraliçelikte 
1abreder, cereyana uyar, yumu~akhk gös- gününe politika yapmıya müsaid btr inki· umi ıeçmıştir. kaldırılıyor 
terirdi. Başkumandan olarak, asker ola - şa! almamıştır. Bunun için bu tecrübe - İngilterede dahiliye nezareti yenı bir 
rıık nasıl çalıştı~nı görmedim. Fakat, to- den vazgeçti. Bizler, halk, millet, mfUt 45 · · t "k ten so Sene SeVlŞ l nrQ hapishaneler kanunu çıkarmak ÜMredir. 
ter o zaman diktatör olmu§Sa, narb za - hakimiyeti Onun kadar sıkı tutmasmı ve 

nd h evlenen l"htı"yarlar Yeni kanunda, bazı mecburt ve iltlsnal 
mRnı a cr b:ışkwnandan ı.aten. dıkta- kullanmasını bilmit olsaydık, Atatürk bu 
tı: dü hallerden maada, kamçı ile falakl c~za-
ur r. tecrübeden vazgeçrnezdi. 4~ ıene süren bir •ev1f111eden aonra, 78 sı, ve atır hizmet cezası ilga oltmmakta· * Hayır, Atatürk bir diktatör d .. iıldJj yn~larında bulunan bir İngiliz, 72 yaşla -

H 
~ 

nyır, Atatürk dlktatör de~ildi. Dikta- O nev'i tahsına münhasır bir varltk, mil- rllld& bulunan aevgilisile nihayet evlen- =--==::ıı:::====:::ıı:::::====-== 
törlerin arkalanndan milletler, halk küt- li bir kılavuzdul mittir. NlkAhta, bu hadisenin yegane f8· ltn ve her iki tarafa da öğüdler, ttflelliler 
leleri hlç bir zaman göz ya~ı d6kmezler ve Muhittin Birgen hidi olarak, vak'ayı ilk günündenhen bi- veren bir doktor bulunmuştur. 
böyle matem yapmazlar. Onlara yalnız ~:=:::::::;;::;;:;;::;::::::;;;:;:;::;::;;;;;;;;§;::;::;;::;.;;~;:;:=~==;::;:;:=::;;;;;;::~========;:::;;;~;=:;;:=~ 
etrafıarındakiler a~larlar. Halk ise cOh , 
çok şükür kurtulduk!~ diye §enlik yapa,r. 
Diktatörün bencE:' miyan budur; bu !~tl
mat mlyara vurduAumuz zaman Atatiırkü 
dlktatör olarak tasavvur etmemu:e iırıkAn 
olamaz. Başka bir deli aramıya lilzum 
h1ssetıneksizin sade bu tezahüre bakarak 
hüknıümiirll verebiliriz. 

Halk, Atatürkü yava; yavaş baba ola
r•k tanımıya alıştı. Halk, Atatür • 
ke büyük bir itimad ve emnly tıe b;ı.a -
landı. Onun her yaptıtmın ctotnı ve iyi 
oldufuna inandı ve Atatürk bu ıeni§ iti
macı havuı içinde memleketi, Ileri ve 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMA! 
Bir dost söyledi: 
- Canım balık iateomişti, Eminönünün deniz kenarı kıs

mından dolaşarak Balıkpazarına geçtim, ötedenberi alışve

riş ettfğim bir dükkin vardır, oraya gittim ve adamı mutadı 
bilatma suratlı buldum, hayrola, diye sordum· 

- Battık bayım, battık, diye mukabele etti 

-Sebeb nE:'dir? 
- Ne olacak? Emınönün yıkılmasına baolanıp ta bur ya 

lS TER INA N, 

gelmek biraz RÜçlefhJindenberi halk balık yemez oldu, çok 
sevsc bile :r:ahmete katıanmamak için vazgeçiyor. Arasıra 
gazetelerde aiz de okur.sunuz, bazan balık fazla tutulur, aa· 
tılamaz, on b1nlerctıi denize dökülür ve muharrirler çsla 
kalem halkın balı sevmedlğinden bahsederler. Yanlı~tır. 

Hakikat fU ki, halkımız balı~ sever, fakat alması :için önüne 
götürülmesi, buyurun denilmcis lAzım. Ben kaniim .tti sahil 
fehirlerimizdei tutulan balık l.ç memlekete götürülebille çnk 
değil, az gelir, kapı§& kapı§a satılır., 

ISTER lNANMAI 

Sözün Kısası 

Yazı Co lt 0/Jutu Için 

Bugütt Kontımada 

ı Dü~ya··g~i·eieıe~"i··Eş;iı 
Kahramandan bahse 

devam ediyorlar 
Iran gazeteleri «Atatürk gibi J~ 
halarancak ziıhiren ölürler. Böy
le in•anlar bir nuil için doğnıa• 
dıkları gibi, mcıayyen bir derJtl 

için de doğmazlar» diyorlar 

Tahran 21 (A.A.) - Bugün, An\ar~~~ 
yapılmakta olan milli cenaze merasU~" 
münasebetile gazeteler, sayfalarını bu ~eo 
derli hadiseye tahsis etmekte ve her J:ıitl 
Atatürkün göstermi~ olduğu dahiyaJle' 
faal ve münevver ruh ve, zihniyeti beYeıı 
canlı tabirlerle sena eylemektedır. 

•İranı. gazetesi ba§makalesinde di ' 
yor ki: 

"cKahraman ve asil Türk milletinin ııl' 
ranuş oldu~u derin matem, bugiın .. ~ 
yüksek haddini bulmuştur. Zira '!'il~ 
milleti, bugün en 1erefli ve en Uya~a ii 
ev lidını ebedi ikametgAhma götür~ el 
mecburiyetinde bulunmaktadır. auııı 
Ankara şehri, bugün ıztırab beldesi ba 
ne gelmiştir. Bütün Türk mılletı, lJlLl~ 
madiyen en hararetli temennilerınin J%1~. 
zuu, en kuvvetli ilhamlarının men1J:>B~. ~3 
muJ olan Şefinden aynlma~a bir tUt ı 
karar veremediğinden en acı minnetlC 
içinde bulunuyor. Atatürk, yalnız ka}ıl'~ 
man milletinin büyük bir Şefi olıll9l>ııı 
kalmamıştır. O, ayni zamanda beşeriyel 
de en büyük eviadı olmuştur. 

Atatürkün cenaze merasimine i§tiral' ~ 
den ve milyonlarca insanı temsil edC ~ 
heyetierin vazifesi tamiri kabil oırnı)~ 
bu ziyadan dolayı bütün dünyanın el 
ve kederine tercüman olmaktadır.• 

Bu gazete, netice olarak diyor Jti: 

cAtatürkün milletine yapmı~ old~ 
ruzmetler çok büyüktür. Ve bir rnuı , 
tarıhinde misli mesbu.k- değildir. BU ~ 
bcbden dolayı Türk, velinimetine e 
bir nıinnettarlıkla medyundur.~ , 

cTahranı. gazetesi, ufulüne teessü! ;ı, 
lunan Büyük Ölünün, büyük hizmeti. ili 
ne ve Türk milletinin Büyük Şefi . 1~fı 
tutmakta olduğu materne tahsis etfl'\lf 
ciuğu başyazısında §Öyle diyor: , 
eBu gibi debalar, ancak zahiren ~~il~O' 

ler. Çünkü hakikat halde milletıerın , 
litkkilcrine derin ve silinmez ız}er ~~fı 
rakan eserlerile daima berbayattıt lt' 
Böyle. ~sanlar, bir ~esil için d?~roııd~ol' 
ları gıbı, muayyen bır devre içın de. b~ 
mazlar. Bu gibi insanlar, milletıerıfl1~i!f 
nimetleri kaynağından mütemadiyeıı rf 
tefid olmalarına imkan balışetmek 50 ~· 
tıle asırlarca milletlerinin tnriblet 
hakim olacak olan insanlardır.~ . ~ 

cKüşişı. gazetesi, sa majeste şetı.iJl~oJ) 
ile Türkiyenin yeni Rcisicümhurı.ı öW 
ekselfms İsmet İnönü arasında teatı ~
miş olan telgrafları neşretmekte ve ı)1i 
milletini ebedi Atatürke bu kadar 100 

1 

bir halef intihab etmiş olmasında11 

layt tcbrik eylemektedir. 

11~1 
Dörtyol jandarma Kumandan ~ 

Adana, (Hususi) - Dörtyol ;anJ:bıf 
komutanlığına seyyar jandarllıa 16fr 
rundan yüzbaşı Kadir Tüz tayiP 
mi§tir. • .... / 
····················································' 

13ö4 -ı Dci TeJrio Re•mf tene 
9 1938 

SALI 

GÜNEŞ Ramazan 
;:,. o. 

Cl 04 29 ı 07 

Öfıle lkiıırli 

s D. s o. -'· 

E, .12 00 H sı 

z. 7 14 9 4() 



••• 

SON POS'lA 

Dünkü cenaze töreninden inttbalar 

a!Mk X 

Onun kendisi kadar ~akur, azamet U ve ihtip.mlı olan cenaze töreoinden cöriinıüşler: Ce.naze alaşı lıa.reke«eD IIODI'& 

Başvekil ve Vekiller beyeti azalan cenaze töreninde 

Reisicümhur lwıet JWiııii f.ohutq takib. ededw:t 

ingiltere kralinın 
Isınet inönüne 

gönderdiği mesaj 
Bu sabah şehrimize dönen 
Ingiliz Mareşalı Son Posta· 

ya beyanatta bulundu 
Büyük Ölünün cenaze merasimınce 

Ingiltere Kralını temsilen bulunmak ü .. 
zere şehrimizden geçerek Ankaraya gl -
den Mareşal Berdvud bu sabah h•ısusi 
trcrıle şehrimize dönmüştür. 

Mareşal bir muharririmizi lngili?: se
faret konağında kabul ederek demıştir 

ki: 
- Dün Yeni Cümhur Reisi İsmet İn • 

önj tarafından kendi ikamei:€ahında sa
at dörtte kabul edilmek şerefine nail 
oldum. 

Majeste KralCore tarafından kendi
lerine şahsi bir taziyet mesajı tevdi ct• 
tim. 
Hakkımda gösterilen ihtimam ve mi· 

safirperverlikten dolayı fevıkalade mil
tehassis bulunuyorum. İsmet İnönü ile 
görüştüğlimüz esnada benim Çanakka· 
lede At.at.ürkün ;karşısında harbetmiş 
es~i bir muharib olduğumu bildiğini 

gördüm. 
Ec;asen üç sene evvel tekrar Çanak· 

'kalecleki mcza:rflıklan z.iywrete geldi· 
ğim esnada Büyük Kumandan Atatürk 
bana karşı <iostluğunu izhar etmek için 
G~nerrıl Fahreddin Altayı sureti husu
siyede Çanakkaleye göndermiş ve ha
n~ reh herlik ettirmişti. 

~ı cu 
ntbuı- Isınet İnönü aziz n&şı hA mil tabutun . luvakkat istirahatgUlıına 

Büyük askere karşı bu son vazifemi 
yaptığımdan ve bu münasebetle kra·lı 

temsil ettiğimden dolayı ç0k mütehas· 
ais bulunuyorum.• 

(Üsttet ıdman askerleri Mukaddes Öl U~'ii sclamlar]Rrkcn, altL-ı n~"ağ:mrtan 
rahatsız bulunan ihtiyar İngiliz mare şali Etuoğrafya müzesinin balkoımn .. 

ün Büyük Ölü yü seliirohyor 
konmasina yar dıın ediyor 



ıo Safh SON POSTA 

Onümüzdeki Yil istanbulun iman için Şirketi Hayriye _kuçuk 

b.. ..k b. f 1. t rf l k ve yollu gemder uyu If aa 1ye sa o unaca yaptıracak 
Atatürk bulvannın açılırken istimlik olunacak bina 

sahibierine yakında tebligat yapılacak 

~tatürk bulvarının inşaatı etrafında\ takdirde binanın altından bir tünel ge • 
belediye imar şubesi tarafından yapılan çirllecektir. 
hazırlıklar ilerlemektedir. Yakında ts - * 

Şlrketihayriye, Bolaziçindeki vapur 
iskelelerinin yerlerini tedkik etmektedir. 
Bolazda aon senelerde yeniden ınşaat ya
pılmakta ve bu suretle kesafetin merkezi 
sikleti delişmek temayülünü eöstermek
tedir. 

Bolann Karadeniz ciheti askerl mınta
ka haline sokulmuş ve halk, askert mınta-

tlınlak edilecek bina ve arsa sahiblerine Beşiktaşta vücude getirilecek Hayred- k aya girip eğlenmekten menedılmiş ol-
tebliğat yapılacaktır. Atatürk köprilsün- din meydanının planlan üzerinde etüdler duğu için Boğazın eğlence semtlerı de 
den Taksime kadar uzıyacak geniş yola yapılmağa başlanmıştır. Belediye imar değişrneğe yüz tutmuştur. Eski senelerde 
büyük eheınmiyet verilmektedir. Köp - §Ubesi müdürlil~ tarafından meydana :-ağbet gören ve bilAhare rafbetten düş
r üyü inşa etmekte olan müteahhidle ya - aid vücude getirilen proje, nafia mü - tükten sonra geçen seneden itibaren tek
ptlan mukavcieye göre köprünün üzeri- dürlüğü tarafından tedkik edilmektedir. rar canlanan Çubuklu bu aradadır. Şir _ 
ne tramvay rayları döşenecek, fakat köp- Nafia, meydanın açılması için beledıye - ketihayriye, Boğazdaki etlence yerlerf
rüden tramvay geçirilmiyecektir. Yapı • nin istimilk edilecek bina ve arsalar et - nln birbirine yaklaştı~nı ve t.atanbu1a o
lan tedkiklere köre köprüye her Jki ta - rafındaki etüdünü muvafık bulursa pro- lan mesafelerinin ltısıldağını nazan Iti _ 
raftan inen yollar fazla dik oldulundan je kat'l şeklini almı~ bulunacaktır. B~n~. bara alarak; bundan sonra 65, S'T, 74 gıbi 
bu şerait altında arabalar fidip gelemi - dan sonra harcanacak paranın tedarıki büyük gemi inşa etmemefe larar ver _ 
yecektir. ile meşgul olunacaktır. m;ştir. Bundan sonra sefere çıkanlacak 
Azabkapıdan Taksime kadar uzıyacak Di~er taraftan belediye bükfulletten a- t!rket vapurları 75, 7S numarah vapurlar 

yoJ için de muhtelif mütalealar ıleri .U -
lmacak paralarla yapılacak işler h~tk.lnn- gibi küçük cesamette olacak, ı!lratlerinJn 

rülmektedir. Yol. Azapkapıdan Tepeha • · d 
da bir proJ·e tanzim e+-'•tir. Hük\tmel!l'n zıya eli~ine ehem.miyet verilecektir. 

§ln:;ı kadar müstakim ve tekrar buradan ~~~ 
gejecek sene .alınacak para ile derhal tAt

bikata geçilecektir. Bu itibarla gelecek 

sen~ !stanbulun iman için büyük bir faa
liyet sarfcdilecektir. 

Taksinıe kadar müstak!m bir hat gibi u
zıyacaktır. Bunun için İngiliz sefaret bi -
nasının satın alınarak yıkılması ıktıza et
mektedir . Sefaret binası satın alınamııd~ı 

Şehir iş/Prl: 

Biçimsiz bina ln,ııetına mDsaade 
edilmiyacak 

Biçimsiz ve şehrin güzel1i!ini b,zac~tk 
bln:ı inşaatına müsaade edilmiyecektır. 

Bu zamana kadar yapılan binalar hiç biri 

birbirine benzememekte, Türk tam mi

marisi ortadan kaybolmaktadır. 

Belediye, bundan sonra açıtaeale mey

aanların etrafını çeviren binaların ayni 
tarzı mimaride yapılmasını temin e.iccek
tir. Bu binalar, meydanı süsliyen !bıde 

vesair mühim bir binanın mimarı tarzına 

uydurulacaktır. -------
Bir otomobil Iki kitiye çarpti 

Ayvansarayda bu~day koruma memun: 
Nazmi ile Ahmed zabıtaya müracaat ede
rek şoför Mahmudun idaresindea 1514 

sayılı taksi otomobilinin kendilerine çarp

mış olduğunu iddia etmişlerdir. 

Suçlu şoför yakalanarak tahkikat& ba~

lanmıştır. 

Bıçak çeken bir edam yakalandi 

Küçükpazarda Yenihayat sokaRında o

turan Ferhad, Tophanede oturan Alinhı 

kendisine bıçak çekti~ini iddia etmiştir. 
Suçlu yakalanarak tahkikata başlan -

ınırtır. ............................................................... 

Bir doktorun günlUk 
notlar rndan 

Kulaklardaki 
lltihablar ve nezleler 

Kulatıarda vutua ceıen nezleler, Utl
tablar -ve atıntılar mub.tellf eebebler 
tahtı tesirinde Tlkt olablllr. Faka.t et -
Rrlyetle ta.hrlblerln blrdenblre yaptıtı 
flc!de•Jt neılelerln bolu yolu TUttulle 
kulata intlkall en ~üyüt lmlldlr. 

Muhtel~ yerlerde kapah 
havuzlar yapılacak 

İstanbulun ·muhtelif yerlerinde kapalı 
havuzlar vücude getirilecektir. Deniz kı-

Bir hizmetçi çame.ır asarken y:ısına uzak semtlerde yapılacak bu ha -
aokaGa dO,tO vuzlardan halk ve çocuklar istifade ede -

Beyo~lunda Küçük Par~kkapıda E - cektir. Şehireilik mütehassısı Prost, şeh
mfn apartımanının 5 nuır.arasında biz - rin ileri planına göre havuzlarm yerlerini 
metçilik eden Gülfem isminde bir kadın, tesbit etmiştir. Bunlardan birincisi Tepe
pencerede çamaşır asmakta ıken müva - başı ile Kasımpaşa arasında; ikincisi Sul
zenesini kaybederek sokağa düşmüş. tanselirole Haliç arasmda yapılacııktır. 

muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Ya - Beyazıd havuzunun suyu husus! tertlbat
ralı tedavi altına alınmı~. tahkikata baş- la çekildi~inden bu •udan istifade etmek 
lanmıştır. suretile Beyazıd civarında da kapalı bır 

Bir rençbar apartımanın beşinci havuz yapılması düşünülmektedir. .............................................................. 
katından dOtDP yaralandı 

B~iktaşta Yıldız soka~ında oturan Kir
kor isminde bir rençper, Ayazpaşada Meh 
med Ali isminde birinin yeni yapılan a
partımanmın beşinci katında çalt~ırken 

milvazenesint kaybederek apartımanın 

zemin katına düşmüş, vilcudünün muhte
lif yerlerinden yarala~tır. 

Yaralı Beyo~lu ıilldl.r hastanesiM kal -
dırı~. tahkfkata başlanmıştır. 

Bir afyon ve bir esrar tiryakisi 
yakalandı 

Tahtakalede filpheli bir vaziyette do • 
laşmakta olan Mehmed isminde biri za • 
bıta tarafından yakalanarak üzeri arall
mıt. bir mikdar esrar bulunmuştur. Suç
lu hakkında tahkikata başlanmıştır. 

* Tahtakalede fÜpheli bir vaziyette 
dol~an Erzurumlu Ali Rıza isminete birı 
zabıta tarafından yakalanarak üzP.rJ a -
ranmı~, bir mikdar afyon bulunmuştur. 

Suçlu hakkında tahkikata başlanmıştır. 

Bir tramvay bir otobOse çarptı 

Evvelki gün, Sirkeciden Salkıl'\Söğüd 
cihetine gitmekte olan 1127 numaralı vat
man Mehmdin idaresindeki 89 numaralı 
tramvay arabası, toför Osmanın idaresin
deki Babaeski 1~ sayılı otobüse çarpmış-
tır. ·. 

Otobüsün pencere camları kınlmlJ ise 
de insanca zayiat yoktur. Tahkikata ba§
lanDUfbr. ................................. -.......... -...... _ ...... . 
( 

Bayram çarşamba 
gün U 

lstanbal MüftUlfiııden: İkinclte§rtnln 
}1rmJ O.çtıne tesado..t eden çarpmba cü
net Bayram oldutu Ul.o olunur. 

BAYBAM NAMAZI 
8. D. , 
1 

15 
H 

Sadaki f1br 
En iyi İyi 

20 

Kad1köy Vak1flar DirektöriUğil IlAnları 

Muhammen İlk teminat Mahalleli ve cinli 
kıymeti 

L. K. L.ıt. 

25 
ıso 

'10 

130 

250 

1 sa Zühtüpqa Tahtaköprü caddesinde 2 No. lu evin enkazı. 
12 00 Zühtüpa1a Tahtaköprü caddesinde 4 No. lu evin e:ıkUS. 
5 28 Zühtüpap Tahtaköprü caddesinde (G_ 1, 10, 12) No. lU 

evin enka.zı. 
9 '15 Zühtüpqa TahtakSpril caddesinde (14, lS) No. lu evı. 

kv:ı. 

18 7~ Osmanata Arayu:ı 1okak 31, 31/1 sayılı ild bölük ah~a) 
evin enkazı.. • 

Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı yerl~rin enka.n açık arttırmaya çıkarılJnıt' 
t.r. !haleleri 28.11.938 1aat ll ded.ir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar MüdürlüJüıl' 
gelmeleri. (8366) 

Istanbul Jandarma satınalma komisyonundao 
Mikdan Cinal Tahmin tık 

kilo bedeli teminat: 
Lira Kı.ı Lira Ku 

1240- 1400 KOsele 2310.00 173 25 

1 - Cinsi, mikdan, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukanda yazılı evsafına UY" 
guıı 1240-1400 kilo kösele 3/12/938 Cumartesi günü saat ll de Gedikpaşada .. 
ki İstanbul J andanna satmalma ko:=ıisyonunca açık eksiitme ile nt m aıı~ 
nacaktır. 

2 - Şartname hergün adı geçen komisyonda eörülebilir. Veya parasız aldınla· 
bilir. 

3 - 2490 sayılı kanuna ıöre ıeraitl haiz isteklllerin ilk teminaUarile yuıh gül 
Te aaatte komisyon eelmelerl. (8482) 

Devlet Demiryollara va \imanları ışıetmesi Umum ıdaresi itanlırı 
Muhammen bedeli 20.000 lira olan (76) kalem huswf elektrik tel ve kablolatf 

5/1/1939 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada tdue bi
n:ısmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1500) liralık muvak.kak teminat ile kanunun tayiJt 
eUli vesikalan ve tekliflerini ayni gün •aat 14.30 a kadar Komilyon ReWijiJlt 
vermeleri llmnd.ır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Baydarpqadl 

Tc-sellüm ve Sevk Şellijinden datıtılacaktır. (8517) 

DOYÇE ORIENT BANK 
Drudner Bank Şubui 

Merkezi: BerllJı 

Türkiye pbelerit 

Galata - İatanbul • İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gürnrülfl 

* H er tiiTlii 6cınlıa iti * 

1 LA N 

SELANIK BANKASI 
Tem tarlhf : 1888 

• 
Idare Merkezi :ISTANBUL (GALATA 

TiUitiyeJelri Şalieler-it 

İSTANBUL (Galata ve Yentcaml) 
MERSİN, ADANA Bür0111 

Y rınaniıtantl alti Şubeleri 1 

SELANıK - ATİNA 

• 
Her nevt banka muameleleri 

Kiralık kasalar Jervisl 

Osmanlı Bankasından: Şeker bayramı 

nıünaaebetile Omıanlı Bankasının Gala
ta, Beyojlu ve Yenicami Şubelen aonteJ
rin 23, 24, 2~ n 26 me~ ıünlen kapalı 
olacaktr. ~ 

OSMANU BANKASI - Bip İcra Memurluiundan: 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARtılt : 1863 
Sermayesi: ıt.ooo.oot lnıllll l1rul 

TO.rkiyenin başlıca fehirlertlt 
Paris, Marsilya, Nil, Londra ve 

- Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeler!, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanıstanca Filyallert 
vardır. 

H&f tDriO banka muameleleri 
yapar. 

lılüfll.s Demetotaıı Halllin borçların~ 
~ 

dolayı maheus olup aatıımuına tarar ~ 
rtıerek blrlncl arttırmanın 21/ 11/ 938 n ııd? 
cl arttırmanm da 8/ 12f93S tarihiertnde ~ 
pılacatı. (Yeni Sabah cazeteslnin lt ;ıo/9 , 
tartbil nOsha.mıın aon aaytl3ında. 8oO pol , 

ta. ıazetesloln da ayni tarih ve 14 ctı .. ,t• , 
sınd:ı.) Karııı ·çıtt.ııtı Teaalr ara:llertn sa~ 

: lacıı.tı UAn ed~ ise de birincı arııınn• O' 
- yapılacatı ıtln yanl 21111/ 938 pasarı.e.d 1 e 

n tl Ebedl Büyük ŞefimJ.I Atatürk'tın 6liW, 

dobyıslle Matem ctıntı olarat ~~ 
blt edllm1.t olmuma nazaran aö:ıil ceçeıı , 
zetelerele Ul.o edllen pyrtmenkullertıı tı1 , 
rlncl arttırmuı.o1n Jjli/ISI tarlblne tt~'61 
ll:Jan CUma ıtıııtl n Wnet arttırm&JliSl ll~ 
17/lljtU tarlhlne rutli1U Ctııııarte'l ,O ct' 
Blp tera Dalrellnde 1 den ll e Ud&l' 1 

eclllecetı tuhthen llln olunur. ,/ 

ASRlN GÜNEŞi Buııd&n ba_,ta lrolat lhtll1Uan hAd 
hastahtlarda olur. Mesel& tım. Ufo, b
u.mık n buna benzer aart döttı.nttııcı 
b.astalıltlann mikroblan da kulakta nu
tablar yapar. 
&rhanıt ~ebebden oluraa oban kulak 

Utlhablanndan, akıntılanndan torun -
mak için en büyük, en esaslı çare bu
run ve batazın :temizl!lldlr. Her gece bu:. 
runa damlatılııcak muzadı taatrlln ınah
UU Ue gece ve sabah gene ba11 muzadı 
taaffün mahl11llerle ve yahud p.yet ba
sıt sıca}: ıenttlrdlyotlu su ne yapılacak 
gargaralar hamen dalma hl3talıt1ann 
v~ ynhud nezlelerln kula1tta Utihab '" 
lhWAt yapmamasma ya rdun eder. Bil
hassa çocuklarda buna çok dJtlı:at etmelı: 
lAzımdır. Çünkü mfizmin ha.le ıelen tu
l:ı.k lltlhablan, yıllar süren akmtılar 

yııptı~ gibi sa~ırlı ıo: dahi husule cettrtr. 

Nöbetci eczaneler ' , 
a. cece DO"'betet olaa ecuneler pnlar

dıl': 
htaıabal clhetlndeldler: 

ULU ÖNDER ve ŞEFIMiZ 

Cenb fıteyen okayanlanaıaa .-ıa 

ınal u r •li &ma ı ar nu rtc a H e rta. .AJuıl &all· 
(.lrde lsteldeıtl mıa.lı.abeJMb kalaı.W.. 

.......... ---

At.sar:Lyda: (Sarun), Aleındarda (Sır

n Asım), Beyuıdda: (A.sadorı. Samat -
yada: (TeofUOJ), Emlnönilnde: (Aml -
ra.syal, Eyübde: (Artt Be4lr), P'enerde: 
(bıllyadl), Şehrem1n1nde: (Nazım), 

Şehzadeba.tında: (Ün1Teraite), Kara -
eümrOkte: <Kemal), Küçükpazarda: 
<Yorın. Bakırköyünde: (Merkez). 

Derolla elhetindeldler: 
İst1k1Al caddesinde : <Delluuda), Oa -

ıa:tada: <Hüseyin Hilsnü), Tabl.mde: 
(Limonclyan). Panca.Jtıda: (Narglleci -
yanı. Beşlkta4ta: (Süleyman Recebl . 

Boi'azJçl. Kadıköy Te Adalardak.iler: 
1İı>kildarda: (Sellmtyel, Sarıyerde: 

(Osmanı, Kadıltöyiinde : <Saadet. Osman 
HulOsl. l, Büyilka.da.da: (Halk), Heybeli • 
de: (Halk). 

K. ATATÜRK'ün 
Ufulft tızerine Dolmababçe 

.,.. Ankarada yapılan 

Sarayından Sarayburnun.. Sarayburnundan İı:mite, lzmitten Ankara1• 
bilumum meraimin tamamı, Türkiyenin en mqhur operatörleri 

tarafından linemaya çekilmiştir. 
Ayrıca film artivlerimizde mavcud ATAT0RK'0N lstlklll harbinde memleketimiz dahilinde muhtelif 
seyahalleri, birçok eçılıf törenlerinde filmlerile bizzat kendilerinin TOrkiye BOyOk Millet Mecllsind• 
lrad buyurdukları nutukları film halinde glS terilecektlr. Bu 3000 metroluk film bu aktamdan itibarefi 

. p E K ve S A R A y ainemalannda birden 1 sıösterilecektir. 
M B A ve YE N 1 itibaren 

y nndan 
lzmtrde 

Bu film 

sinemalarında da agnl zamanda gösterilecektir. 



Cümhurreisimiz bugün 
yabancı heyetler reis ve 
azalarını kabul edecek 
Ankara 21, (Humri) - Cümhurreisi lmıet lnönü yarın (bugün) 

4QQt 15,30 da tehrimide bulunan ecnebi heyetierin reiı ve cu:alannı 
ltcıbal eclecelrt'r. Ayrıca ıaat 16,30 da yabancı matbuat mümeuiUerini 

Kral Karol, londra S4~· 
ve Paristen sonra .At:E _!!Ç~ 

Beriine gidiyor Akdeniz hakkında b:r 
Fransız noktai n azarı 

Yunan Başvekili 
beyanatta bulundu Paris 21 (Hususi) - Fransız hüktlmet 

"Türk milletinin acısına erkinile mühim tem~larda bulunmuş o- Yazan: Selim Ragıp Emeç 
Elen milletinin acısını lan Romanya kralı Karol, beraberinde s on seneler içinde emniyeti 

veliabd p:ens Mi§el oldu~u _halde bu ak- meselesi btr hayli mnrekke~ 
kabyorum n f&m Bcrline hareket _etmişt~r. _ aarfedilmeaine ve aöz söylenmsıne esbcb 

Ankara ll (AA.) - Yunan Kral Karol~n ~erlinde ~ır gu~ kala - olan cAkdeniz:. hakkında gözüme bir yn-
B4vek~ Eksetoans Meıtaksas, ~k, Alm~ ncaille de göruşece~ı b\ldi - zı ilişti. Bu yazı, geçen ay Romada top-
Türk matbuatma aşağıdaki be - rılmcktedir. !anan Volta kongresine eski Fransız baş-
yanatta bulunmuştur: ~manya kralının gerek Londra, gerek vekillerinden Andre Tardiyönün tevdi 

F D h
.,. N 8 ll .. k o" lll ~karaya üçüncü defa ola - Panste yaptıtı temaslar yalnız iktısadi ettiği bir eserin bazı parçalarını ihtiva ransa a IlYO aztrl, uyu u rak yaptığım bu ziyaret acı his- mahiyet_te.olmayıp, iiyast sahaya da jntf- etmektedir. Çok pyanı dikkat bir tedkik 

lerle meşbu oldu. kal etmıştır. mahsulü olan bu yazıda, Bay Tardiyö Ak-

11 
11 

d k' .. d lk' Kema'l Atatürkü şahsan tam- Paris 2l (AA.) -Romanya Kralı denizi ve Akdeniz etrafında toplanan 

htııuıi ıurette kabul bayuracaklardır. 

Onun e 1 geçl e evve 1 gece mak fırsatını btilm~ ve kendisi- Karol ile Veliabd Prens Mişel, Reisi- meseleleri 1öyle tarif ediyor. Ben, bir 
le uzun görüşmelerde bulunmak cümhur Lebnın, HariciyeNazın Bo • hülasa yaptığım için bu satırlar, eski baş· 
şerefine nail olmuştum. Atatürk, ne. hususl trenle Ramboui11et'ye git • vekilin ancak mana itibarile fikirlerini 

halkla boraber l'ştt'rak etti yalnız Türk tarihinin büyük bir miş1erdir. Reisicümhur, orada misafir ifade etmektedir. Llfzi olarak şekiller 
Ü r siması değil, ayni zamanda Bü- şerefine bir av partisi tertib etmiştir. ayrıdır. 

\. yük Adamdı. Onun yeni Türki- cAkdeniz ne Avrupaya, ne de Afrika 

llt Ankara 21 (A.A.) -M. Albert Sarraut mu§laı ve evvelki gece bUmaksadla halk yeyi yaratan eseri asırlara inti - ingil;z ve FranSIZ veya Asyaya aid de~ildir. Bu, bir hattl 
!1 Fransız sefiri Henri Ponse, beraberle- a:asına karışan Albert Sarraut ile Henrı kal eden bir abide olarak kala -

1 vasıl ve bir mafsaldır. Vaziyeti itiharHe 
.;de General Huntzinger ile visamirol Ponso, Fransız heyeti reisinin Fransız cnktır. n!.\zırlart Almanyaya bir hayat ve bir medeniyet merkr>zi ol-
t horde oldulu halde Türk milletmin A- büklımeti narnma sureti mahsusada Pn - Şefi için ağlayan bütün bir Ci duğu için tnbiatile ihtiraslara hedef ol-
dat\lrkün tabutu önünde yapmakta ol - risten getirmiş olduğu çelengi katafaiklll milletin arzettiği manzara haki- karŞI vaz·tyetlert·n·l muştur. AKya ve Avrupanın büyük ne-
Uğu geçide iitlrak arzusunda bulun - önüne koymu§lardır. katen muazzam, hakikaten do • birler etrafında toplanan kavimlerini Ak-
f'\• kunaklı ve müellimdir. tesb•t edecekler denizin cazibesi denizci milletler yap-

uinda Japonlar başı bo- Belçika l<ralının Türk milletinin ·=ına, On• sı- ı m•ıt•r v• bunlar, tstilliy• açık olmak!• 
lo ve çözülmez bağlarla bağlı bu- Londr 21 (D N B muhabirinden) maruf olan Afrikaya teveccüh etntişler-

ZUk Çin kuvvetlerile Holandayl ziyareti lunan Elen milletinin acısını ka- Önüm~zdeki .hafta. ortasma doğru dir: İnanlılm t~iekküsr merkezleri olan tıyorum. İ .
1
. 

1 
.
1 

Fr 
1 

Atin&., lıkenderıye, Roma, h.tanbul. Pa· 

1 b k al k d d A k d 
'""'ı k Tür' k ngı ız nazır arı e ansız nazrr an a- . . .. . 

Çarplşlyor ar U
··yu·· a"' a uyan Ir 1 n ara an aJ·~ır en .. rıs daıma Afrikaya gozlerıni dikmişıer· 

. milletinin mukadderatını kendi- rasında yapılacak olan rnuzakerelerin d' B' '- ·u ı b .... k b .... k ı 
A edilm'ertir ır. ırÇOA mı et erin uyu uyu ro 

'l' · t di ·- ş fin ··ı B- resmı programı nefr ıi. . . . . 
.. ~.._oky0 21 (A.A.) _ Japon kıtaatı, ba _ Brüksel 21 (Hususi) _ Kral Leo _ sıne ev ettıgi e o en u • Ç be 1 .1 Lord H lif-•·- '-- • oynadıklan bu denızın her millet ken-
"uu y-k Ad ı• ik b' h 1 f "'1d em r ayn 1 e a ~. ua di 'd 1 b·ı :ı.;,..ı · V k ı. ZUk Çin kuvvetlerine karşı harekata pold, beraberinde Baş-vekil Spak oldu- u ama uy ır a e vı u- b 1 -· d B killin h t ı-•ı·\,..1 ne aı o a ı ece& ...... zannetmıştır. o -~ı:ı.ı A-.. t llisi' . ··ı~-"' ra er c. ın e aşve usus IUI ıul til b d . . bü .. h'll . ah'" l-: IUnışlardır. İki Japon kıt'ası Biıyu .. k gvu halde bugün Amsterdama varmış- &... ese nı go ~uyonım.• I d D 1 il Haric' M'' t e u enızın tun sa ı erıne s ıo ~ .JOr ug as e ıye us eşan . 
\. alın üzerinde ve Chantung'un gar - tır Atinada matem C d k -• A ı .. ı . d buJunan eski Romalılar Akdenize Mare •ıııd · a ogan ve mer eu vrupa ~ erı e- . . 
.... a kain lntz.ingnle Houpen eyaletinin Rolanda payı' tahtını .resmi surette zi- Atina 2 t (A.A.) -Atina ajan- tm .-~: Tr ld - ba\d nostrum adını vermışlerdır. Onların ha-""11ub b Idi par anı şoıı::u. ang 0 ugu e Çal"' 1 f' , __ '- ·dd. d b 1 I \ · 

'

t.... u garbuıınde klin Hankong'u işgal yaret eden Kral Leopold, Roterdam is· !t i riyor: b günü p . ·-" ek1 dir t' ı O,uu&&. ı ıasın a u unan ta ya Jse "'Ul"l B' k şam a anse gıı::ıec er . b~ t" Akd . AL-'k t h ''b d . le.ıtı -y ~rdir. Bu iki ,ehir. ııayri muııta - tasyonurula V'eliahd Prenses Juliana ırço g821etcler, Atatürlrun İyi malOmat almakta olan mehafil· u ~n enız ve nı.ı.ı aya esa u . aı-
~llk Çın kuvvetierinin ı.tınad etmekte ol- ve kocası Prens Bcrnar tarafından, fotoğrafisini neşretmekte bertie- de Paris müzakerelerinin İngiJ.te~ ve yesıne kalkıştı. Fr~~sı~ar da aynı llsanı 

ları hareket üsaü idi. Amsterdam istasyonunda ise bizzat vamdırlar. Fransanın yeni büyük devlete yani Al· kullaruyorlardı. Bırıncı Napolyon Akde-
• Kraliçe Vılhelmin ve hükfunet erkanı Atinada ve Yunanistanın diğer manyaya karşı takib edecekleri hattı nizi. b~ Fransız gö~ü olarak Fransız ~c-
Iİalyanlar ŞarkJ tarafınds.n karşılanmıştır. şehirlerinde umumt binalarda harekete müteallik olacağı söylenmek- malıkine ilhak etmışti ve 1830 da Cezaıre 

Hnlk, Belçika hükümdarma büyük bayraklar yarım çeld.'lmiştir. A- tedir. yerleşen Fransa cenub ve şimal s:thillerf Afrikadan J2 O kilO tezahürat yapmıştır. Kraliçe VılhE>lmi - tina belediyesi caddelerde ma • Münih 21 (A.A) _ Münih mat· ele geçirince bu ın:akın tamam oldu~-
nR ve Kral Leopold birlikte saraya git- tem dekcrlan vücude getirmi~ • b t Ç !L- 1 H ı:.ı k -!-- nu sallilllftı. Cebeluttarıkla Mınorka a-

l t
• k d J t· c dd ı d~~ ııı-b 1 si ua ı emuer ayn ve a ua sın yiU\uı· d Ü . 

P 
a rn ÇI ar ı ar mişlerdir. "- a e er = ~ .. a ara - da Parise yapacaklan Beyahat hakkın- asınn yerleşen,' treht ~uahed•sıle de 

1\o Kral:n mühim teHildd €dilen bu ziya- (~------~- da tefsirlerde bulunmaktadır1ar. Mat • Mik~ltayı ele lgeBçırenç··İn~l!~ızlerf ,d ~ntıAdakn 
"u llıa 21 - YUbek otartl komisyo - r~ti esnasında iki memleketi alakadar ~.:.-.:.-.=.-.=.-.=.-.=.-.:.-=-.:.-.=.-=-.:.-.:.-- buat baZJ siyası mahfellerin Münih ı sene evve ay orçı ın 1 

a es:te • 

t~l'lun son toplantısında İtalyan .şarki Af- eden meseleler görüşü1ecektir. Fransada grevler konferansile hAsıl olan havaya muga- denizi imparntorlu~n ciğerleri olarak 
lot:sında faaliyette bWunan üç ınadcn y:lr bir hava yaratmağa çai!Jibklannı g?steriy~rıa:~ı. İstikbalimiz. s~ ü.sst~~de-
~l4t~tınin mümessilleri bilhassa altın ve Yugoslavya Naibi tekrar başladi ka detmcktedir. İngiliz matbuatının dır, vecızuını ortaya atan ıkıncı Vılhel-~~ ltı arama ve iatihsali yolunda elde e- buy münasebetle ittihaz ettiği tarzı ha- min kafasında da Akdenizle Afrika yer 
t,t rı ilk neticeler hakkında ~ayam dik- Prens Pol londrada reket biı'lhassa tenkid edilmektedir. etmişti. Bir" gün gelip imparatorluk yol: 

t\ ll'lalftınat vermiflerdir. !arına, körnur ve petroldan mahrum bu-

d~rı~ §.irketlerden biri bu sene Joudo ma- Londra 21 (A.A.) _Yugoslavya Naibi 250 işçi bir fabrikayı İşgal l lunan bir milletin el atabileceği sanıl-
~ıt~'•ncte 120 kiloııram piktin istıhsnl cı- Prens Po!, relakatinde düşes dö Kent'ın ehnek istedi, fakat jan- spanyadan dUnen Belçika maınıştı. Şu da unutu!mamak Jiızımdı. ld 
lt~r 1939 aenesinde takriben 200 kilo- hcınşiresi prenses Olga olduğu halde öğ- d k l . gönUIIUieri 1840 daki Avrupa buhranınn Afrika ve 
~!:rtı Pltttin elde edlleb1leceAi ümid e - lt!den sonra Londraya gelmiştir. arma uvvet en greveileri .. . _ Akdeni:ıe aid iddialar sebebiyet vermil 

İlt:ktedJ.r. Zahiren hususi mahiyette olan ı-u zi- dağıililar Bruksel 21 (A.A.) - Cumartesı gu- olduğu gibi İtalyayı ittifakı müselles sa-
~;tıci tırketin Uollega ınıntakasmda yaret esnasında prensin İngiltere hüku - nü ?ümh~~.et~i ~anyadan gel~ fına sürükliyen, Roma • Berlin mihveri~ 
)aı iirdan ve kayalardan altın çıksırmak m~tinin mümessilleri ile ticari meseleler p · 21 (H i) H .. kfun t ta Belç.ıka gönullulerinin hemen hepsı mn kurulmasına da gene bu ıkı mevzu 
'!d l.ttıdalti mesaisi 1~,000 kilogram altm hakkında müzakerelerde bulunacagını fındans·ı:- ed~sus -:-ik~ di e ra- malul, yaralı veya hastadır. sebeb olmuştur. Elyevm Akdeniz devletf 

e edilebUece~i neti~ vermiştir bazı gazeteler yazmaktadırlar ır kan ı an lı enbyilhenı :sa. ı.nıfıve ma· Ad ll" 1 . d olarak nç büyük kuvvet vardır: !ngilte-. . ararname er, assa ~çı s a- ana mua ım aran en ikisi 1 . .. .. 
• • rasında büyük bir hoşnudsuzluk u an- v • • re, Fransa ve talya. Bay Tardıyoyc gore 

ISpanyada vaz1yet Eski h:panya kralı lsveçe d~tır. Y EIAzıga verıldl bu de:'~etıer yekditerln~ bi:ç~k zararıa11 s . . . verebilirler. Fakat yekdığerını iK'la ede-

•'h illtaınanka 21 (A.A.) -Umumi karar- yer' eşecekmiş .. Amla ele, birçok yerlerd~ ~ırk saatten .Adanaku, (Hı ~~1) tm Şıehı:mud ı yuŞmefilktıç mezler. Binnenaleyb başkalanna muh-
araf d . ıaz çalışmak istememıştır. Rubede nısan o u ogre en enn en a t Im d b' b' . . t~i b· ın an evvelki aqaın neşredılen Stokholm 21 (A.A.) -Büyü~ bir iş a- b' f b 'k 250 1 . ' Arkut Edirne·vnayeti ve Gazi okulu ~~- aç o a an ır ırlerıle ahetlk ıçınde g&4 

~cgreır tebli~de IÖyle d~nilmektedı~: cen~ası İsv.~te 40 odalı, parklı ve av için r~~ :a::ik:; işgal e::;s~f:::ı.~ ::~~~ retmenlerinden Hadiye Dumlu arzulan çinip .gitmelidirler. Çünkü, Akdeniz bu 
lllatlı S nuntakasında kıt alarımız duş - genış nrazısı olan modern bir şato ara - h k t . d !k ış t . üzer'ne EliziA vilayet! emrine verilınia- ahengın anahtandır. Tek başına bu anah·• 
ı_ eros -: d . 

1 
. ... . are e e geçen 3an arma ruvve lerı ı & • t ahib 1 ak b. · tt· 'l;!t<ıe "J.Varm a lfga ettıgı mevzı - mak ve satın almak işini üstüne al'llıştır. .1 . d v 1 d t' ara ' o m ır cınne ır. 

,
11 

n tard tmi 
1 

rd Cü'mh . . grevcı en agıtmış ar ır. ır. B' kı F Aı . .ı . . ~ır 2:a . e § e ir. urıyetçıler Acentanın ecnebi bir prensin hesabın:ı . V • • ır sım ransanın ~cnız vazıyeU 
~%ıı Yıata uğramışlardır. 1200 esır a - çaiıştığı bilinmekle beraber bu prensin Ayrıca Nantta, .dıger bır asket fabn- Akhisar parti kongresi yapıldl hakkındaki telakkisi i~te budur. Bu de-
~tti ş. \'e :rnühim mikdarda harb malze - kjm olduğu söylenmemektedir. Bununla kanm 500 ame1esı grev yapm~ ve haf- nizi, bu nç devlet paylaşmalı ve arala .. 

lla~!tlııa:rn edilıniJtir. beraber bazı kimseler bu ecnebınin eski tada .kı~k saatten fat.la ça1ışınak iste - A~hisar, (Hususf) - ~ar~ uza kon- nnda gürültü çıkarmamalıdır. Yani !ta} .. 
l3u ~ kuvvetierinin faaliyeti: tspanya kralı olduğunu tahmin etnıelttc- memıştır. gresı vali ve C. H. Partisı ilyonkunıl baş- yayı tatmin ederek Almanyayı bPrtaral 

tılı:ıte&Un Ö~le zamanı tayyarelerimiz Ali- dirler. · Umumi bir grevin ilAn edilmesinden kanı Dr. Lutfi Kırdarıo baJkaıilılında ~tme politikası - Selim Ragıp Emeç 

~a Ş:hrinde öldürülen ve gömülen Fa- korkulmaktadır. Böyle bir ihtimalin toplandı. 
~arıltıueasisi Jose Antonio Primo de n;. Londraya giden Alman Generali önüne geçmek için, allkadarlar tedbir Sekreterlite Halid Akgün, Stiruri Ö%- Edirne Osmanli Bankasi 
haııeı~~ hatırasını tebcilen fehrin hapis- Londra 21 (A.A. )- General Char- alınaktadırlar. • kan seçildi. Memleketin dileklen {iyeler mUdUriUgvU 
ÇeltJe nin ve mezarlılmın üstline çi _ tarafından anlatıldı, icab eden i.Jlerin ya-

r atrnıtliU'dır. les Bodenchalz'ın Londra seyahatinin Fransa ~ Suriye pakh pılarak kabul edilmesi üstyönk:unıla bil- Edirne, (Husust) - Osmanlı Bankası 
hal . . tamamile hususi mahiyette olduğu Al· dirilmesine karar verildi. müdürlü~{ine tayin edilm:iş olan Akşec 

a
Yada seiiUioz ıstıhsalAtinı manya sefaretinden büdirilmektedir. Berutta nümayişlere İki senelik çalışma raporu tudirle lı:ar- hir §Ubeli müdünl Osman Zühtiı ~dıme. 
rt u:mdrnda ikameu esnasında Generaı, b b Id ırmak için y'tJni bir kaşıf sefaretanede kalacaktır. se e o u tılandı... ye gelerek vazifesine ba§lamışlır. 

:aonıa İlçeyonkurul başkanlığına Mehmed ············--· .. ·······-····························· .... 
hilcihi ~ 1 (A.A) _ Stefani ajansı ~unu~Ia beraber •. bazı gazet:1~! mu· Berut 21 (A.A.) -Dün Fransa- Snriye Sındırgılıotlu, üyeilkiere de Ali Kemal Son Posta 
~Yor. m::ı.ıleyhın bazı malıyecflerle goruşerek muahedename!ine munzam mukaveleler Ergun, Nüzhet ı,ık, Ahmed Onal, Meh-

~l'n~ellli azasından profesör Cior _ Londra. ~iyasasındav Alman .. tediyatı hakkında n8§redilen bir havadis ü1~rinc med Şehbazo~lu, doktor Ziya All GQ.. okuyucularina 
~ind riyasetinde eMilll sell~ıloz~ meselesını halletinege çalışacagını yaz- bir takım nümayi§ler ve mukabil nüma- Iüm, orta okul direktörü Ekmel intihab 
~ti:n e bir •irket 'tesiJ edilmiştir. Şir • maktadır. Bu tediyat, Mareşal Göring yiller olmugtur. edilmiştir. 
~ ipt~Yeet bazı nebatlardan çıkan· tarafında~ idare edilen dört senelik 
~l~tlllı dat Inaddeleı(ie sellüloz istih _ plAnla alak_a_d_ar_d_ır_. __ _ 

ta~Ut lanzını e'tmektir. Bu fennt ve A l d h ~tür Intiessesenin ehemıniyeti bü - nta ya a oparlörler 
'ııcat ~;unkü yeni ,firket kağıdı, men
~tıe ~dı Pallayıcı maddeler endüstri-
~a tP~ olan sellülozu mühim mik. 

-·'"! edecektir. 

Antalya (Husug) - Şehrin muhte
lif yerlerone birer hoparlör konuldu. 
Bu hopnr1örler Halkevindeki radyodan 
idare edilmektedir. 

F aris Ku ri tekrar Suriye 
meb'usan meclisine reis seçildi 

Çorlunun yeni muallimleri 
Çorlu, (Hususi) - Muradlı okulu bat

ö~etmeni Sahahaddin Çorlu Cüınburi-

Berut 21 (A.A.) -Bu ana kadar Su - yet okulu başöğretmenliğlne, Xız1lpınar 
riye meb'usan meclisi riyasetinde bu - ö~retıneni Sabri de ayni mekteb ~ret
lunmu§ olan P'arls ~url, yeniden büyük menliğine tayin edilmiş ve işe o~lamı~-
bir ekseriyetle tntihab edilırıi§Ur. IıırdJr. 

Gazetelerin Şeker ve Kurban 
Bayramıanna tesadüf eden günler~ 
ı:le yerlerini (Kızılay} gazetesine 
terketmeleri mutıaddır. cSon Pos
ta~ bu itiyada uyarak çarşamba ve 
perşembe günleri çıkmıyacak, cu .. 
ma gününden itibaren neşir vazife· 
sine devam edecektir. 



1 Hldiaeler Karştımda 1 

Elimizden e ge ir? 
- Elimizden ne gelir ki: 
Toprağı kendine rameden, toprak 

reyzini bir balmumu gibi şekilden şek
le sokan. bir kudret membaını bakır te
le sık~tıran, göklere çıkan, denizler al
tına giren medeniyet; ölüm karsısında 
elleri bağlı bekliyor. 

Her şeye: 
- Yasakl 
OiyebiHrken, blı ona: 
-Ynsak! 
Diyemiyonız ve ölüm, küçüğü, bü -

yfiğil, kıymetliyi, kıymetsizi, genci, ih· 
tiyan; sıra aramadan; sorup danışma
dan alıyor, götürüyor. 

* 
- Elimizder. ne gelir ki! 
Ölüm bizim babamı:r.ı alır, anamızı 

alır, kardeşimizi alır. B iz ağlarız gün
lerce yeis içinde yaşanı ve nihayet 
h{:p ayni sözü söyleriz: 

- Elimizde.ıı. ne gelir kil • 

sında ebecU istfratgahına kadar götür
dü ve boyunlarımız bükük: 

- Elimizden ne gelir ki! 
.Dedik. Fakat ayni zamanda bakır -

dık: 
- Hayır O ölmedi, O yaşıyor. Çün· 

kü Onun eseri yaşıyacak. 

* - Elimizden ne gelir kU 
Hayır bu hiç doğru bir söz değil, 

elimizden heı~ey ~lir .. Mademki O 
herhangi bir ölü değildir. Mademki o
nun yn~adığına inanıyoruz.. Bu &özü 
geri almak gerek: 

- Elimizden ne gelir kil 
mt dedik .. Hay1r hayır! 

- Elimizde:ı herşey gelir. 
O b ize mükemmel bir eser bıraktı. 

Yaşasaydı, bu eseri daha mükemmel 
bir hale getirccekti. 

Mademki O bizim içimizde yaşıyor. 

* ffiçbir kuvvetin: . 
-Yasak-

Onun yapmak iSteyip yapamadıRlnı biz 
ı yapmalıyız. 

Diye yolunu kesemediği o1üm, ni· 
hayet Türkün ve dünyanın en büyük 
adcımıru da aldı. Onu gözyaşlan ara -

- Elimizden herşey gelir. 
Eseri tamamlamakla Onun y~adı • 

ğını isbat etmeliyiz! 
İSMET HUI.;Ost 

C Bunları biliyor mu Idiniz ? =ı 

SON POSTA 

~ 
Çocuk bakımı 

Çocuğunuzun konuşma

sını daha küçükten 
düzeltmelisiniz 

• 

Hemen ner çocuk muayyen kelunelen 
kendine mahsus bir tıve ile söyler. Bu 
bebek dili çok defa o kadar tattı, o kadar 
tuhaftır ki biz büyükler bunu düzeltmek 
~öyle dursun, çocuğu kendi gıbi yarım 
yarım konuşarak sevmeye bile ~alkışırız. 
Bu, onu adeta teşvik olur. 

Böylece yavrumuzu bazan bilttln öm-
rünce duyaca~ı bir ıztıraba kenctı ('H
ır.izle atmış oluruz. Çocuk büyür, dilmi 
iyice düzeltmeden mektebe gider. Arka
daşları onun o sözlerile alaya başlarlar. 

HE' I kesin kendisile eğlendi~inı gören 
yavı uda bir sıkılganhk. ürkeklık başlar. 

Telgraf tenerinin sus olarak 
ku:lanı:dığı mem:eket ı 

DUnyanın iht:yar ikizleri 
kimlerdir ? 

lc:in için üzülür, melankoliye kapılır. Di· 
' lini düzeltse bile, aldı~ı bu ılk tesirle pı

sırık olmaktan kurtulamaz. Artık cesare-
Borneonun şi· 

malindeki sıra ka-
tinh kendine inancını kaybetmiştir. D ~ıi

nıa arkadaşlarmdan geriye kalır. Z~klisı 
bile inkişaf edemez. Bu, tabii oır brbek 
konuşmasının vaktinde düzeltılmeme

s!r.den doğabilecek acı bir netice. .. 

waktaki yerliler 
ıalgraf tellerinin 
meclubudurlar. O 
civarda yapılan 

telgraf batları dal
ala yerli güzelleri 
tar-afından kopan· 
larak. sia olarak 
'-'ıllanılır. 

Dünyanın en ih· 
tiyar ıkizleri ma
dam Luise V .ıverie ' 
Julie Filancha
pouechtirler. Yaş
ları dakson dört
tür. Birbirl('rine 
çok benzerlP.r. 

Garibi şu ki şim
diye kadar bn iki 
karde~ ayni za -
manda hastalan -
rnışlar, ayni za -
manda yata~ıı düş
müşler, ayni za -
manda iyile~:ni~

JerdL 

Bir de hakikaten kekeme olan çocuk
lar vardır. Bunların kekemeliği ya si
nirden, ya da damakların teşek..kulünde-

1 ki buzukJuktan gelir. 
f Sinirden geliyorsa yapılacak şey gene 

* 
225.000.000 sene evvel 

Fennt ismi Edaphosaurus olan, ve ba -

EJlarınm cgemi-kertenkele. adını ver

dikleri bir hayvanın Teksasta bir fnsılinl 

el~ geçirmişlerdir. Boyu 2 buçuk metre 
olan bu hayvanın 225,000,000 seııe evvel 

dünyada y~amış olduğu iddia edilmek

tedir. 

* Horza benzeyen tavuk 

* DUet adam 
Şikagoda Lauis Perlman adlı bit' musi-

kişinsa vardır. Bu adam ayni zamanda 

bir piyano ve bir kemao çalmaktadtr. Bu 

yüzden kendisine Düet adam adını ver

mıi!erdir. 
1474 senesinde İsviçrede, Bal eyRletin-

C!e horaza çok benziyen ve horoz gib! ö- * 
ten bir tavuk ilk yumurtayı yumurtıadı~ı T1rnak ve saç 
flJ1da derhal yakalanmış ve bir dire~e Tırnak ve saç birbirine hiç benzemfyen 
ba~lanarak diri diri yakılmıştı. Hrıroza şeylerdir değil mi? Halbuki halJkatte 

benziyen bu tavu~un bir sihirbaz olması her ikisi de aynJ maddelerden t~tolkül 
fÜphcsi yakılmasına sebeb olmuştu. etmişlerdir. .............................................................. -.. ···························-·--·· ... ·····-····· ........... . 

Okuyucu larıma 
Cevabiarım 
Göztepede Bayan aD. İ.• ye: 
- Başkalannın muvaffakiyetle

rini kıskananlar kendileri çalışıp 

yükselmekten aciz olanlardır. Bu 

tçtirr.al kaideyi gönül sahasına nak· 

(ederseniz: 

Bebekte Bayan Bedriyeye: 
- İç işlerinin hakimi kadın, dış 

işlerininki erkektir. Fakat bu iki 
&aha arasında hududtaşı ekseriya o
ta ve çimene bürünür, görünmez o
lur, işle= arasında tedahül başlar. 

Mesclenin esası kadınla erkeğin 

yekdiğerine samirniyetle bağlı ol _ 
malarmdadır. 

Evet. İç Işleri kadındadır, dış iş· 
leri erkektedir amma, geminin u _ 

mumt kumandasının da erkekte bu· 
lunduğunu unutmayınız. 

* İzmirde Bay Ahmed Hilmiye: 

çocu~u düzgün konuşturmaya çahşmak 

olmalıdır. İcab ediyorsa heceleri tek tek 
söyletmeli, bu heeeleri birleştirerek düz
gün ve kısa kısa kelimeler yapabilmesi
ne çalışmalıdır. 
Şarkı söyletmek te bu gibilere çok iyi 

gelir. Çocuk şarkı söylerken kendini u
nutur ve düzgün telaffuza başlar. Bu düz
günlü~e gitgide daha çok alışır. 

Burada anne kadar ö~etmenın de ro
lü büyüktür. Çocuğun öğretmenile ya
kından temas etmeli. Onu arkadaşlarının 
alıtyından korumasını, ona cesaret ver
mesini r ica etmeli. 

Mümkünse çocu~ bir zaman Için ev
den başka bir yere yollamalı. Yeni bir 
muhit bunlara daima iyi bir tesir yap:ır. 
Mektebde, e~er öğretmen çocukla yakın-
dan meşgul olursa, bu yeni muhitin ye
rini tutar. 

Yaradılıştan a~zının teşekkülü hozuk 
olduğu için iyi konuşarnıyan çorukları 

tabii doktora göstermek ve ona göre te
davi etmek )azım gelir. Çocuğun k~ndini 
bütün hayatınca küçük ve geri hisset-

memesi için bu işi P.ek erkenden ehem
miyetle ele almalıdır. 

Yufkah kebab 
Koç etinin bud tarafından blra7. yağlı 

kesip bunu kuşbaşı do~rayıp soğan suyu 
ve tuz ile oğup bir gün o halde bırakınız. 

Sonra şişlere saplıyarak güz ateşte çevire 
çcvire pişiriniz. Tuzlu su ve biraz da sa· 

deya~ı ile bir yufkalık hamur tutup ka
lınca yufka açınız. Et suyunda pişirerek 
ve kefkire alarak layıkile süzdükten son
ra sadeyağından sertleşmiyecek kadar kı

zartınız. Bir sahana yayınız, ortasına ke
t:ablan diziniz, arzu olunan baharatı da 
"erpip yu!kayı dört tarafından oükerek 
bir bohça yapınız ve altüst ederek kena
rına koyu et suyu koyup kapağını kapa
yınız ve bu suyu çekmeiye kadar hafif 
öteşte kaynatınız. 

Tarihi tedkikler: 

lhtişam yarışı ••• 
Yazan: Kadircan Kaflı 

Devletlerin arasıra askert kud -
retlerini birbirlerine göstermeleri öte
denberi adet ve ihtiyaç hali.ndedır. Şim
diki zamanlarda bunu manevralar veya 
geçid resimlerile yapıyorla.ı:. Bir devletin 
ordusunu kuvvetli gören dostların dost
!ukları artıyor ve düşmanların kötü ni
yetleri uyuklamağa mecbur oluyor. 

Elki devirlerde manev1'8lar yoktu. 
Türkler büyük avlar tertib ederlerdı. Bu 
alaylarda otuz kırk bin ki~min bulundu
f'.ı olur, yabancı elçilerin, esir düşmüş 
Jüşman kumandanlarının davet edildik· 
t~ri görülürdü. Fakat bunlar pek seyrek
ti. Gösterişlerin, ordu kudretl cıhetinden 
de~il, devletin zengintği cıhetınden ya
pılması iç:n daha çok fırsat çıkardı. Bun-
1:ır da yabancı veya rakib devlete gön· 
derilen elçi heyetlerile olurdu. Bu heyet
lt:r ekseriyetle yeni bir padişahın veya 
kralın tahta çıkması sırasında tebrik ve 
bediye takdimi için giderlerdi. Gelen ya
bancı heyetiere karşı onlan kabul eden 
devlet te elden geld i~i kadar muhteşem 
\:ir kabul resmi hazırlar, oöylelikle bır 
ihtişam yarışı halini alırdı. 
Osmanlı tarihinde bu çeşid tahneler 

t>oktur. En meşhurlanndan biri de İran 
hükümdarının ikinci Selimin cülılsunda 
gönderdi~i sefaret heyetidir. 
İran sefaret heyetinin reisli~ni Revan 

valisi Şah Kulu Sultan Han yaptyordu. 
Bu adam Osmanlı imparatorl· ı~una kom
~u b ir memlekette olduğu Için sık sık 
münasebette bulunurdu. Zat~n ikinci Se
li.nin cülüs tarihi olan 1566 d.ın on iki ytl 
önce de gene elçi olarak gelmişti. Ayni 
zamanda güzel ve nükteli sô1. söyliyen 
hu~ bir adamdı. Vazifes ini yaptı~ sırada 
o zamanki İran devletinin kudret ve ha9-
metini göstermek üzere elden gelen gay
ret ve fedakarlığı yapmı~, tabı da buna 
r~zı etmişti. 
Şah Kulunun yanında keTlarlan altın 

işlemeli amame giymiş olan yüz yirmi 
İran asilzadesinden başka sırma elbıseli 
iki yüz atlı, onlar kadar şate.fatlı gıyin
miş olan dört yüz tacir bulunuyordu. 
Bunlara aid eşya ile padişaha ve vezire 
sunulacak hediyeleri bin yedi yüz at, ka
tır ve deve taşıyordu. 

Sefaret heyetinin hususl hlr mızıka ta
kımı vardı. Bu takımın beş tane büyük 
dc..vulunun her biri birer deveye yüklcn
mişti. Diğer aletler de beşi uzun fıçü kü
~k olmak üzere sekiz boru tle be~ ney. 
l:.ir düdük, bir tambur ve b~rçok di~er 
tıletlerden ibaretti. Çalgıcılar arasında
ki dört güzel sesli ve şarkıcı cariye bıl· 
hassa göze çarpıyorlardı. 
Şahın padişaha gönderdi~t hediyeler 

pek değerli ve çoktu: Altınla işlenmiş 
en güzel kumaşlardan iki ç~dır, fevkall
de san'atkarane işlennıi.:ş cıldler içind~ 
bir Kur'anıkerim ve bir şehname. İkisi 
on miskal yani kırk dirhem yani yüz 
g,·am ağırlığında iki büyük Jnci bunlar 
arasında en hafif fakat en pahalı olan
loa-dandı. Ayrıca armud biçimince bir ya
kut, devrin en kıymetli ve degeri! keten 
ve ipek kumaşlanndan bir tokları da 
vnrdı. Bu kumaşların değen, (Ha~
mer) in yazdı~ı doğru ise, tamam yüz 
ıı.ltmış dört bin altın yani bugünkü he
rıı.bla aşağı yukarı bir milyon sekiz yüz 
bin liradır. Birçok büyük halılar, kAse
lt>r, yüzükler, eğerler de vardı. 
İran hükümdarı bunlarda"\ ba,ka av 

için alıştırılmış ve yetiştir~lmiş olan kırk 
ş:ıhin de göndennişti. Ayrıca vaktile ba
hast Kanuni Süleyman tarafından öldü
"Ülece~i için İrana kaçan ve orada idam 
edilen şehzade Beyazıdın silAhlarile de
velerini de yollarnıştı. 

gibi silahlan da altın ve gQmftt Işlen .. 
mişti. Bir kasırga hızile karşıtaşırken at· 
lıların saçtıkları beyaz ve sarı panltılaf 
gözler kamaştınyordu. 
Yanındakilerin ihtişam sayesinde 1t

tanbul halkını, vezirleri ve hatta padişa· 
hı şa.şırtacağını uman Şah Kulu bjr vaU• 
nin ihtişaım karşısında afalJamıştı. GU'" 
ıur ve neş'esi kırılm.tştı, bununla berabel' 
vrazifesini sonuna kadar yapmak üzere 
yoluna devam ettL 

İkinci Selim o sırada Edirnede bulu
r,uyordu. Elçi İstanbulda Pıyale Pa~ tı'" 
rafından kabul edildi. 

Edirnedeki sarayın ve kabul merasl~ 
rr.inin ihtişarnını artırmak tç!n hiçbir ş~1 
~sirgenmemişti: Her renktt:n ve parialt 
elbiseler giymiş olan askerı, onların ;ıst· 
lerinde ve silahlannda parı Id ayan altıfl 

ve gümüşleri gören elçi hayranlıgıru giı· 
li yemedi. 
Şah Kulu iki gün sonra sadrazanun :d· 

yaretine giderken bir silah patladı ve ya~ 
nındakilerden biri yaralandi. Bunu atan 
adam hemen yakalandı ve bfr atın kuY
ruğuna bağlanarak alayın geçerefi yol'" 
larda, ölünceye kadar, sür-lkler.dL 

Elçi sadrazama hediyelerini takdiJJl 
etti. Ona: 

- Bütün ülemanız eserlerinin muJcad~ 
demelerinde sizin adınızı anmalıdırlat 
Hatta İran alimleri de pek hakh olaralcı 
sizin yaptığınız güzel i§leri eserlerınde 
anlatrnışlardır. 

Dedi. 
Padişah tarafından kabulü sırasındaıd 

allıyın önünde satenden, ıuuiife ve sır
malı çuhadan, Şam kumaş lımnd'an elbt'" 
seler giymiş çavuşlarla mütefemka .;e 
sipahiler bulunuyordu. Ondan sonra yü· 
.-üyen üç yüz İranlı da çe~Ştd renklerde 
ve kenarları hayvan resimleri!e ışl~n.nıif 
alcıy elbiseleri giymiş oldukları halde 1~ 
ltdiyorlardı. Elçinin atıarını gntüren u· 
şaklar ve iki yüz yeniçeriden sonra şab 
Klllu göründü. Başında sırmal: aarık, ar
kasında al elbise vardı. E~er takunı ,ı
tm, gümüş ve firuzelerle oarıldayaıı b!t 
:ıta binmişti. Fakat bu ihtişam ()snlan!J 
sarayının ihtişamı karşısında sönük ıca~ 
l.yordu. Bununla beraber ınciler, yaklJt· 
l<ır, çok ince oldukları halde tanesinı ıılU 
kişinin kaldırabildiği büyük halılar, ıe
hir dakunduğu takdirde kınldıkları söY• 
1enen sekiz kase (?) ikinci Selımin ta!<· 
dirlerini kazanmıştı. Elçinin itimad roe!t· 
tubu da hediyeleri derecesınde nıuhte
şcm, belki de onlara üstündü. ÇünkÜ pe~ 
pc:ırlak bir üslubla yazılmıştı. Sarı Abdol
lah efendinin mecmuasında bu mekttlb 
büyük boyda kırk dokuz yaoraktır. 

Bugünkü siyast münasebe~lerle bU W 
dh sayfalarını karşılaştırınca rıyadan sa· 
rrıimiyete, lüzumsuzluktan faydaya, iS" 
raftan tutumluluğa doğru büyük aGunlıf 
atılmış olduğunu daha iyı anııyoruı-

Adana mem!eket hastanası 
bakteriyoloğu 

Adana (Hususi) - Adana meııı1t .. 
k2t hastanesi bakteriyoloğu doktor 1{" 
mal Arsoy Sanısun memleket bastart' 
si bakteriyoloğluğuna tayin edilmiŞ ~ 
yerine Konya memleket hastanesi b8 • 
teriyoloğu doktor Vasfi Gilsar atsJl 
mışttr. 

Kars beled·yesi şehir için 
radyo ve hoparlör aldi 

ııııl· 
Kars, (Hususi) -Kars beledlye!i ıd 

kın ihtiyacını nazan itibara alarslC l 

büyük hoparlör ve bir büyük radY0 ge
ürterek şehirde blr tesisat yapmışUt· Şah Kulu bu büyük alay1a İran payi

tahtından çıktı. Erzurum vahsi onu kar-

~_ılıyaca~tı. Elçinin ihti~a.mını .. önceden Akh:sarda belediye faaliyeti 
~ğrenmışti. O da kend'isıni gostermek iY 
h~vesini bir türlü yenemecU, hattA devle- Akhisar, (Hususi) - Belediyeden bt' 
tin şerefini korumak maksadi!~ bunu lü- tasyona kadar olan hükumet caddeSi J) 

zuınhı buldu. Hemen civardaki tırnar ve ton olarak inşa edilmektedir. Eleıclf,ç 
r.camet sahiblerile kendi eMrındeki as- istasyonunda yenilikler yapılmakta, ."~ J(• 
kerleri topladı. Onları mükemmel suret- olan direkler değiştirilerek derrıir ~·~ 
te düzdü. ler d.ikilmektedir. HükUmet, Pctrliı # 
Şah Kulu, Erzurum valis!nin kendisi- lediye elele vererek ümrana htı f 

ni karşılamaya geldiğini söyledikleri za- mektedir. 

- Başkalannın saadetini kıska .. 

panlar bedbaht olanlardır, şeklinde 

Uade edebilirsiniz.Fakat bu hükmün 

mutlnk surette doğru değildir. Ken· 

Ciisi tamamen mes'ud olmasına rağ· 

nıen başkasının saadetini çok gö .. 

I'Cnler de \·ardır. Hakkınııda imza· 

••z mektubu yazniış olanı bulmak, 
bu bakımdan pek kolay olmayacak 

santnm. Zira sadece düşmanlannı· 

rı de~ll, dostlanntıt da gözden ge • 

.. ;nnck lAzım celecektir. 

Evveli mektubla ziyaretlerine 

gitmek arzusunda olduğunuzu bildi· 

riniz, sonra verecekleri cevabı bek· 
leyiniz, cevab almazsanız arzunuzu 

tekiden bildirmeye lüzum yoktur. 

Her kadın bilmelidir man aldırmazdı, fakat onun ardındaki ~n t 
az sekiz bin kişinin dörtnal yaklaşırken Alaşehirde poJis t~şkiiA 1 

:!" 

DYZB 

Hasır nev'inden yaygıtann üstünde· gö!tterdikleri heybetli manzara karşısın- Alaşehir, (Husust) _ Mantsa vilA~". 
ki ya~ ~~~eleri petrol Ue t:mi~Jenir. da bakak~ldı. Hele biraz yaklaşınca hay- nin Akhisar, Turgudlu, Salihli kaıaJıır" .... , 
Lekeler ıyıce yerleşmiş lse bır d~ fır- rcti büsbutUn arttı. Çünkü bu sekiz bin dan sonu Alaşehirde polis teş~il~~ 
çasını petrota batınp leke rededat i· kişiden Ud bin kişinin elb•selerl ıayet başlarunışttr. Aynlan polisler ve ~ 
ylct brça.la~ ._edl ~ ve yepyeni oldutu asayiı iflednl cl&v1r atmı,ıır. 
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cas u su 
Yazan: Ziya ŞakU 

~ozantn evi de başliyan hikiye 
~Ben ınaltasemın dediği gibi.. acaba; 1 
b anbuı kazan ve ben de kepçe olsam 
~~· karayatız delikaıllıyı ele geçi -
b· ılecek miyim?. Bu, pek muhal olan 
b 
1~ hayal amma .. hele bir, işe girişelim .. 
~~!ırn; ayinei devran, ne suret gös -.. 

* teGündiU, o kadar yorulmuşuro ki; 
ce adetl, ölü gibi uyum~um. 
~ Uyantr uyanmaz, derhal giyin d! m. 
~arr.a, enli kenuh f&pkamı geçir -
~~ İkinci vapurla :lstanbula indim. 
ıtt; Uca doktorun muayenehanesine 
~~.tıın. 

lu Doktor, beni bu kadar erken gördü
ı. l'le hayret etti. Mutad olan şakrak 

\tti le: 

~ ........ Gel bakalım benim sahte hastam. 
'lı Yle sabah ka ran h~ horoz u başına 
h~ gelrnene bakılırsa muhakkak mü-

• bir haber var?. Yerimden fır1adım ve bağırdım. 

ler. Denıek ki bunda, bir sebeb ve hik- - Onlar, böyle mi söylüyorlar? Ga~:Pkamı çıkardım, bir sandalyenin 
ga~~e attım. Kendim de bir koltuğa 
~ Ulerek bir sigara yaktım. Çalış -
'fır~:dan maWtır ve müftehir bir ta 

rnet var ... Bu sebeb ve hikmcti, hiikfı - _ Evet. 
met de kabul etmiştir. Artık bu vaziyet 

- Fak3t hakikat meydanda Bu k:ı
dar meydanda olan bir hakikatten kaç· 
makta ne man..ı var?. ~ Mühim .. çok mühim, doktor. 

karşısında, ortaya başka bir iddia çı -
karmak, doğru değildir. 

- Fakat, doktor bey ... 'DIYe IJUnldandım. 
ı.,~ktor, bir sandalye çekti. Ciddi bir - Hiç yorulma, kızım ... Bu işin fa -

la karşıma oturarak: katı, makatı yok ... 

- HDkikatten kaçılmaz~a. mes'uli -
yetle kar~ılaşmak icab ediyor. 

~~ Mühim haberler, ha... Anlat ba- - Canım .. Hiç olmazsa o sebeb ve 
~ın, kızım. hikmeti öğrcıv>yim. 

Yerimden fırladrm. Ve, bağırdım: 

- Anladım, doktor bey .. rnes'uliyet

tcn kurtulmak isteyenler, (suikasd) ı, '-'edi Doktcr, sanki bizi dinleyenler var-
~~~ İki gündür; n~e çalışıyorum, mış gibi kulağ!ma eğildi: 
~oa musunuz? - BDn.ı, lüzumsuz gevezelik ettir - - Ha. babıma rahm~t. 

(kaza) yapıyorlar. 

......_ erhal~. Beyotlunda. me ... Sen, zeki bir kızsın. Şunu bilmen - Pcd~r. h~nüz vefat etiT'edi. 

......_ ~ayır. · lazım ki, biz bugün adeta vesayet al - - Allahın rahmeti, yalnız ölülf.'r i -

......_ a, nerede?.. tındayız. Kuvvetimizin fevkinde bir çi:- değildir ya. kızım. C~nabıhak, elim 
, Sutkasd yerinde. kuvvet vnr. Bize yardımcı gelenler, bi lemize merhamPt etsin. 
, nang1 suikasd yerinde?. zim amirimiz kesildiler ... Onlar ne der- Am dd ~ . d k 1 
' liaydarpaşada. se, öyle C'lur. - in .. ci en, amın; Ar~a~~r v~~r·· 
~n-... &~~~rl~~orn%~============================= r'~ın' ........ .. 
de tn_De~n mi ya, doktor? .. Yoksa, siz 
~a 1 

bu hAdisenin bir kaza eseri oldu
' tarnfdarsınıı? 

)alta~nirn, henüz hfç bir fikrim yok ... 
lt 0 ' nıeselenin kaza olduğuna kana
~eu ... 
, 'rnek lAzım. 

"1iı/~asıl olur, doktor bey ... Müsaade 
tlı.ıtı ı de trize. tedkikat ve tahkikatı -
lıi:u~sini anlatayım. 

~~ik Yeye. Rozarun evinden çıktığım 
~~dUadan itibaren bqladım. Bütün 
~i kiefimi. bildiklerimi ve işittikle-
~ anlattım. 
~1 ~~r, derin bir 1abn tahammülle 
"'het •nledi. HattA vakit vakit, derin 
~tn ~Ser leri gösterdi... Fakat, tam t' biter bitm~ı, ne cevab verse be-

·'lliı' ...... .. 
~~et, kızım.. biitOn bu söy1edikle
~~ en kuvvetlt mantık delillerine 
~- tecr g~lebilir ... Ancak şu var ki; 
~~at~l!Jt fe~~~:tın b~lıca sebebi, dik -
1~11 b Yüıunden wkua gelen bir ka-

dıL~th aşka bir şey de#ildir. 
''4..)). 'Daı,. oturdu~ ~rde doğrul -
, ~ erın bir hayretle sordum: 

~~~~~~sıl olur, doktor bey. Hem, söy
~~~lllıi kabul ediyorsunuz. Hem de 
~~o~ ın bir ku.a eseri olduğunu iddia 
~ktUnuz. 
'13~r~ sUk1lnet1e cevab verdi: 
~- l'aıı1~diay! eden, ben değilim kı -

11~işı,· kik hey'etl, bu yolda rapor 
~. ır. Bunu kabul etmek de, zaru-

t' ~ 
~~ğ~at ben bunun a.luıini isbat e -

~~kt. . 
~ hiror, derhal k~lannı çattı. Çok 

~' lfa !&vır aldı. 
~de<l~ bak kızım.. sana; cevab 
~, la~11: evveı. bir nasihat vereyim. 
~ ~\! ita. '· 'ktıt>e kalsm ... Sen, nazik bir 
~~· at ediyorsun. Bu varlfede birin
~ taın1"~18fte tAbi olmaktır ... icab et
~ ~~n, ttnenin delilinden Hindis-
,. da, ed~ksin. tc. b etmediği zn -
'-ı.llli gaglSzflnun ~nfindüi haham kub 
~·~ııı t:ıiYeceksin... Şimdi, bu me -
t ~1~.. ki\ine memur olanlar ka -
.~ ç ta ' 
'aiıı. ~i rr verdiler. Sen de kabul e;. 

T. c. z· 
Kurulu' tarihi 1 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticarı har nevJ banka muamelelerı 

PARA BiRiKT.iRENLERE 28.800 
iKRAMiYE VERECEK 

lira 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesablannda en u 
SO !ırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plina 
göre ikrazniye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,00U Lira 

4 tt 500 " 2,000 ,. 
4 • 250 " 1,000 .. 

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

DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir aene içinde .SO liradan 
diŞnjyenlere ikramiye çıktığı takdirde , 20 fuluile verilecelttir .. 

Kur'alar •enede 4 defa, 1 Eylıll, 1 Biriııd kinua. 1 Mart ve 1 Hazuaıa 
'~ı.~. u raporun altını imza eden

~de budala '4az:nlaı:,değildir;, .. "'-'~~,_..~~~~~~~WIII~~~~~~~~~~~ 
tarihlerinde çekilecektir. 
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SARKA A D KAYNAKLARI. 

y .... J.,'PiJ'ut .. '•cSlaeedeaa d/:.!f#Mt ealtlt ~of(}Uf 
Süvegş kanalında motörlü nakliyat ve Fransa 

ile Ingiltere arasında hilmiyen rellabet 
Bu bulırandan prestljimiz fiibhesJz ki 

}:f'!k azalmıt bir halde çıkıyorduk. Fakat, 
Mehmed Allnin Mısırdaki nüfuz ve kud
rt.'tinin takviye edilmesinden memnun 
olmamız icab ederdi. Bu sayede, Mısırda 
iyi nüfuzumuzu idame edebilecektik. 

İngiltere bizi Suriyeden ve Fı,.attan 

hertaraf etmekle beraber Rusyayı boğaz
lardan uzaklaştırıyordu. Fakat Mısır me
selesi hakkında birçok vesikalara istina
den yazılmıt olan bir kitab, M. Rog~r 
Laınbelin Sir Valentine Chirol tarafın

dan Büyük Britanyanın Mısır hldh•i ıle 

münasebetleri hakkında beyan eti i ği mü
tııleayı hatırlatıyor. Şark mesPlelerine 
dair pek iyi vesikalar toplamış olan İn
gil!2' muharriri Mehmed Alinın alcyhm
de bulunacak yerde onun tarafını ilti7am 
etseydi acaba Palmerstondan iyi yapnıış 
olmaz mıydı diye düşünüyor. İngiltNe 
Suriyede, Mısırda, Arabistanda, Sudanda 
paşanın hAmisi vaziyetini alsa ve ona 
Fransızlardan daha fazla müzaheret ve 
müsaade göstererek böyle mahirane bir 
po!itika ile hırsıcahlarını teşvik etse ıdı 

hiç şübhe yok ki Hind yolu ilzerindekl 
hakimiyetinf sağlam ve ucuz surette te
sis etmiş olurdu. Daha o tarihten it'ba
ren geniş bir İngiliz - Arab imparator • 
!u~unu kcılayca teşkil edebilirdi. İngil
te: ~ böyle bir imparatorluk yaratmaya 
ym·ım asır sonra çok daha zor iıırtlar 

içinde uğra~ıp dururdu. 

* 
M. Guizot boğazlar mukavelenamesinin 

müzakeresile meşgul olduğu sırada, Fran
sızlarla İn~lizler arasındakıl rekabet'n 
en başlı mevzuu olan Yakınşarkın tıca

ret yolları meselesi hakkında İngi lterP 
hükumeti ile anlaşma~a teşebbüıı ettL 

13 kanunusani 1841 de, Londradaki se
firimiz Comte de Saint-Aulaire'e Pal
merston'a söylenecek şu sözleri teblif 
etti: ~GPrck Süveyş ta:ikile Akdcr.1ı ile 
Kızıldeniz, gerek Suriye ve F'ırat tarikile 
Akdeniz ile Basra körfezi arasındaki ti
carPt yolları için umumi ı;erbestl şeraiti, 
belki de müsbet bir bitaraflık Jeralti te
sis edilebiUrdi. Bu bütün Avrupa için 
büyük bir ehemmiyeti haiz olurdu. Av
ru!)anın Asya ile süratli bir surette art
maleta olan münasebetleri iÇin öyle mil
kemmel prensipler vazederdi ki ihtımal 
ki bir daha bunları tesise fırsat bulurı-

l\f. Cuizot birkaç hafta sonra bu me
_!;r•1eyi tekrar ele alarak, Londradaki mas
lnhatgüzarımız Baron de Bourqueney'e 
yazdığı mektubda cAvrupa ile Asya ara
sında gerek Süvey~ berzahı ve Kızıl

den:z, gerek Suriye, Fırat ve Basnı kör
fez; tariki]e vukua gelen milnakalt yolla
rının, hiçbit' devlete husust bir rollsaade 
ve ımtiyaz temin etmeden, bütün Avru
pa milletleri tarafından serbest surette 
kullanılmasını temin edecek kat1 bir uz
lac:maya mevzu teşkil eyliyebileceiınh 
bild;riyordu. 

aJlakta kaldı. Zaten İngilterenin o tarihto 
müzakereyi bertaraf etmek isteterek bir 
takım mühim sebebi vardı. Mülazim 
Waghorn ile yüzbaşı Francis Che;.ney ta
rafından tavsiye edilmiş olan se:i."i nakli· 
yat projelerini ikmal ile meşgulaü. Lord 
Pnlmerston chususi bir ferdin tcşebbüs 
ruhundanıt bahsederken onlara ima edi· 
yordu. 

Mısır ııeferinden sonra, Manş denizinin 
öte tarafındaki komşularımız Hindistan· 
daki imparatorluklarile seri münakale 
vasıt&ları tesisi ile iştigalden hali kalma. 
mışlardı. 1823 de ve 1826 da, Bombay hü .. 
kiııneli Hindistan ile Süveyş arasında 
buharlı bir seyrüsefer servisi tesisi için 
Türkiyeye iki kere teklifte bulunmuşsa 
da muvafık bir cevab alamamıştı. Bunun 
Ü7erine, müHizim Waghorn Hindistana 
gitmek için Mısır yolu ihtiyar ed:lirse, 
ıptıdai vesalt ile bile, elde edilecek büyük 
tasarrufları isbata kalktı. 1829 cia, Ül!.lid· 
burnu yolile gönderilmiş olan mektuhla
IJn ikinci nüshalannı masrafı kendısine 
aid olmak ür:ere sevketmek müsaAdesini 
istihs:ıl etmişti. Mutad nakliye vasıtala
rııu kullanarak ve bilhassa İskenderiye .. 
den Süveyje kadar Mısırı geçmek içtn 
cOverlan yolunu~ takib ederek hep o bl-

rind gelmişti. Bu isbat neticesmde. 1830 
da Bomba) dan Süveyşe ilk defa olarali 
buharlı bir gemi geldi. Fakat Mclımed 

Ali bu nakliyata pek müsaid görünme· 
diğinden, İngilizler Fırat tarikilP nchiı 
nakliyıltını da tedkik eylemişlerai İ§te 
1828 ve 1832 de Mezopotamya w Kızıl· 

deniz tarikil e vukua . gelen üç seyahaı, 
tt>n sonradır ki yüzbaşı Francis Chesne3 
mü1azim Waghorn'un kararlarındaı 
farklı neticelere vuıl oldu. O, Bas.ra kor· 
fcz: yolu lehinde rey beyan eaıyordu 
Bunun ilz~rine, Kızıldeniz yolile ve Bas 
ra körfezi ve Fırat yolile mukayeseli biı 
tecrübe yapıldı. Fakat tasarruf ve iktı· 

sad mülahazasına mebni Ümidburnu yo
JJle celbi iktiza eden kömür nakJ!yat 
zorluğundan dolayı bu tecrübeler cesa. 
ret verici bir mahiyet arzetmediler 

Binaenaleyh lstikbalde bulunarak hai 
çaresi iimendiferlerle buhar gemilerina 
birlikte istimalinden ibaret gibi görimÜ· 
yordu. Bunu, 1837 de, yüzbaşı Franc~ 

ChE-sn ey Fıratın seyrisefaine kabil iyetJ 
hakkında uzun ve derin bir tedkikten 
sonra tavsiye etti. Suriyede, Lbkiyc ile 
İskenderun arasında Sü'Veydiyeden ha· 
reket ederek Antakya ve İskenderundan 
geçecek ve Fırat üzerinden Meskeneye 
müııtehi olacak bir demiryolunun inşa· 
sını tavsiye ediyordu. Bu fimendiferin 
mütemmimi olmak üzere, Meskene ile 
Basra arasmda bir de gemi ı;ervisi ihdas 
oJunacaktı. 

İşte M. Guizot'un Lord Palıiıeıston'a 
Süvey§ ile Basra körfezi yollarının bit.a· 
raf hale sokulmasını teklif ettiği zaman· 
larda İngilizler yüzbaşı Chesney'in pro· 
jesini fiile çıkarmak üzere ıdıler. Baj
dadda, İngiltereden numaralı olarak gön
derilmiş parçalada inJa edilen vapurlar 
biraz sonra Fırat üzerinde sefere başlı
yncaklardı. Diğer taraftan Peninsulaire 
ve Orientale kumpanyası, 1840 tarihin
denberi, Hindistan lle Silvey§ aıasında 
bır vapur servisi teaı. etmişti. Lundra 
kabinesı İskenderiyeyi Kahire yoLile Sü
nfye baflıyacak bir demiryolunun in· 
tasını da dOf{inüyordu ve Mısır berzahın
dan bir kanal açılması hakkındaki F'ran
!ız projelerini akanıete uğratmak üzere 

İngilterenin cevabı gecikmedi. 21 fUbat 
1841 de, Lord Palmerston Mösyö Gui
zot'a cevab verdi: cAvrupanın Aı;ya ile 
büyük münııkale yollanndan biltOn dev. 
letlerin serbest surette istifadeleri (ne 
tarzda kaleme alınırsa alınsın) yalnır İn
giltere tarafından elde edilmi§ humal bır 
nimet gibi tclfikkl olunacaktır. 1!\ tem
muz 1840 danberi, İngiltere politikasına 
karşı serdedilen büyük muahazelerden 
biri Mısır meselesi vesilesile milnakale 
yollarının inhisarını ele geçimıtk iste
mesidir. Bunu prensip itibarile sair bü
t:in devletlere de teşmil etmek neye ya
rıyacak? Hindıstanda bir imparatorlu~a 
malik olan ba§ka bir devlet var mı? İn
gilterenin, sahte bir feragat altında müt
tt'fiklerini aldattı~ söylenecek ve bu da 
bilhassa Fransada söylenecek. lnıilter~
nin yalnız kendisinin J§'ine yanyacak bir 
maddenin muahedenameye sokulmaıını 

istedilini ve Fransa ile çalışmak için bu
nu tart ko~tutunu söyliyecekler. Bl!lm 
elimizde bir imtiyaz yoktur. İmtiyaz da 
ıstemiyoruz. Husust bir ferdin te§ebbüs 
ruhunun yarattıtı feyl iatemekte ve ıtl
c!e etmekte herke.! terbe•t olsun. Bu btr 
muah~deye konacak tartlar içbı mevıu 
teşkil todem~% ... ıı 

bu hattın imtiyazını alacatını umin edi· 
yordu. Görillüyor ki Lord Palınerston 
Avrupa ile Hindistan imparatorluğı.: ara
llndaki büyük müna.kale yolları Ü7erindt 
batkıt devletlere ve bilhassa Fransanıı 
bJr takım hulru.k: dava etmelerine biç te 
müsaade edecek defild.l. M. Guizot'yl 
verd'ili cevabda, bu Hindistan irnpara 
torluğunun yeglne hlk:imi İngiltere ol· 
dufunu hatırıatmakta da kusur etme 
mJiti. 

·'M. GU.izot ıaru etmedi ve meaele mu-

1854 de Kırım muharebesi vuJma gel
dt. 80 mart 1856 da, muhasemata nıhaye~ 
ve.ren Paris muahedenamesi Avrupa 
devletlerinin Türkiye ne münnscbetle
rınde bir delişiklik yaptı. 

(Arkcuı var) 
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Deniz Şeytan• 

Meşhur güreş şampiyonu 
Fakat benim fikrimi ileal edell Sankt ı 

Paulinin neşatlı eğlence ve zevk aalon· 
lan değ:Idi. Beni Bamburta çeken, ~ni 
oraya götüren başka sebeb vardı. 

Brauerknechtergrabendeki eaki eve 
gitmiştim, eskilikten gıcırdayan merdt -
venleri çıkıyordum. Peter Breumer yazısı 
hala odanın kapısında idl. Kapıyı vuru -
§Uma ihtiyar, fakirane kıllklı bir kadın 
kapıyı açmakla ve beni içeri almakla ce· 
vab vermişti. 

Tavanda hala kırlangıç balılı sallanı • 
yor, duvarda Peterin yaptı~ gemi resmi 
duruyor, papağan hali sümsük sümsük 
kafesinde bulunuyordu. Yaşlı kadın: 

- Peter mi? diyordu, o, öldü .. burada 
şimdi ben oturuyorum.. onun bemşiresi. 

- Peter öldü mü? 
- Evet, üç yıl evvel!" Onun deniz~ 

çıl~asına yardım etti~ genç aiz mistniz! 
Onun o~lu? .. Ah .. o ne kadar çok aizden 
bahsederdi. cAcaba çocuk timdi !lerelcr
dedir?:. diye sorardı! Evet Peter aldıl! 

~ycığıns aydırdım ~e 01ıu kılndeden llfG~ ııtmaga muvaffak oldum. 

vet almalı çalıpyordu. Fakat aya~ aziı babacığun onu elirnden kapJll14 ve 
kaydırdım ve onu kilndeden a1afı atma- !enelerce cüzdanında iftiharla ve gu • 

Peterin ölüm haberini aldıktan aonra 
gittim, büyük bir gemi demirini aldım 
ve üzerine (Seni unutmam - o~lun) cüm· 
lt'.st yazılı bir tunç levha tesbit ettirerek 
Ohlsdorfdaki kabrini ziyarete kojtum, ve 
bu, bir gemiciye en uygun bir monument 

ta muvaffak oldum. rurla tqımıştı. 

olnbilece~ kanaatinde bulundutum bu 
çapayı kemali itina ile kabrin üstüne 
yerlcştirdim. 

Seeadierin akınlanndan beri ihtfyar 
gcrnici Peterin kabri -bilhassa Alrrıan 

çocuklan için - ziyaretgAh halini almı§
tır. 

Hwnburgda, Harnburf Dom denilen 
festivalierin başladığı birincikAnun ayı 

Müessesenin çıfırtkanı, §ampıyonun 

aırtını yere cetirmediJimi -havlar gıbi • 
batırarak söylüyordu. Fakat onun bu itl
razı seyircilerden pek azının tarafdarlı-
lilfl! kar~ılanmıflı. Ortalıkta dehşetli bir 
ıürültü ve tamata vardı. Gemiciler her 
türlü patırd.ı çıkarmala hazır bulunuyor
lardı. 

Müessese müdürü elime bir takım gü -
müt sikkeler aıkıştınyordu. Bu mev'ud 
elli yerine yirmi marktı. İtiraz etmemiş
tim. Hasmımı yendikten sonra tab'atim-
de bir de~'lkllk hasıl olmuştu, tatlılaş -
mıttım. Gemi arkadaşlanm beni omuz -
lıtrı üzerinde yükseltrnişlerdi. Böylece 
bE"ni en yakın bir salona geçirmişlerdi. 
Burada - galih safiyetle • halkı tekrar 
tekrar selAmlamı.ştım. 

idi. Mahud Sankt Pauli'de bir çok, yeni 
yeni, eğlence yerleri ve meı,rherler açıl -
mı~tı. Bunlardan bırinde de meşhur peh
livan Lipstulian güreş için angaje edi! • 
mişti Onu yenebilecek olana elU mark Ondan sonra arkadaşlar beni bir fo -
mükatat verileceği ilan olunuyordu. Ar- toırafcıya iııal ederek güreş elbisPlerile 
kadaıılar beni, onunla güreşe teşvik ve ve altında (Sankt Paulinin güreş ş<ımpi
tııhrik ediyorlar ve herhalde herlfi ~alla- yonu) cümlesi yazılı muhtelif poz resim
sırt edip yere vuracağırru söylüyorlardı. ler çıkartrnışlardı. 

- Phelax, diyorlardı, haydi tereddüc Fakat bilir misiniz? Bu resmi gör-
etme!.. Çık! .. Muhakkak onu devirirs;nı. dükçe ne kadar gururlanırdım! 

- Hayır, diyordum, ben iştihar etmek İşte bu, benim, artık cAdam» oldu-
arzusunda değilim! ju.mun bir vesikası gibi bir şeydi. 

Pehlivan bu konuşmaları işitmif ve ar- Ayni gece bu fotografa bakıyor, o -
kadaşlarımın beni tahrik ettiklerini gör- nu ebcveynime göndermeği düşünü -
müş olmalıdır ki platformda, ma!nırane yordum. Muhakkak ki onlar beni ar -
bir eda ile, ilerleyerek bana: tık ölmüş biliyorlardı. Haydi, adam 
-Oğlum, diyordu, buraya gelirken bır değilken kendimden onlara haber ulaş

Ç'.ıval getir de eve dönerken kırılmı~ ke- tınnağa utanıyordum. Fakat ya şim -
miklerini içine koyarsıni di? .. Resme tekrar tekrar baktım ve bu 

Herifin sözleri bana deh§etli bir tahkir Sankt Pauli güreş şampiyonunun mü -
gibi gelmişti, derhal yerimden kalkarak hib tekaddümesinin arkasına şu satır
güreş mahalline tırmanmlitı.m. Müesse- lan yazdım: 
stnin çığırtkanı bağırıyordu: cAziz bir hatıra olmak üzere muh· 

- Haydi.. bayanlar, bayl&rl Giriniz! terem pederime» 
"Kemikleri kırılacak bir tüfeyli bulun _ Sadık oğlun Felix tarafından 
muştur.. buyurun efendim buyurun!. 1902 

Lipstulian platformda, müsabakaya gir- Bu ibareyi fotografın arkasına yaz -
miş bir öküz gibi yürüyordu. Para çan _ dıktan sonra zarfladım ve zarfm üze -
tarnı çıkarıp tutmak üzere bizim yelken- rine de babamın adresini yazdım. 
ciye vermi§tim. Müessesenin adıtmları Fakat. .. Birdenbire cesaretim beni 
beni küçük bir çadıra götürerek bana terketmiştL Bu fotografla memieketi -
kırmızı-beyaz bir gömlek v kısa bir gü- mizdeki hayatımız arasındaki farkı gö-
rcş pantalonu giydirmişlerdi, belime de zümün önüne getinniştim: cSankt Pa~ 
b;r kemer takılmıştı. Bu kıyafette tekrar ullnin güreş şampiyonu» ile cfehamet· 
platforma döndüğüm zaman Lıpstulian 1\1 Kont Heinrich Von Luchner'i mu -
nazariarını şöyle bir vücudümde dolaştı- kayese etmiştiın, bu mukayeseden son· 
rarak çıplak koliarım üzerinde bir müd - ra kalbirnde acılar duyarak birdenbire 
detçik tesbit etmi§ ve bir an dalar ıibi zarftan r~smi çıkararak sandığıma koy 
olmuştu. muştum. 

Bu hakiki ve teknik bir güreş deJildi, Babam, benim imparatorluk ordu • 
sadece işlenmiş bir kuvvetin denenmesi su'P'lda bir zabit olmarnı nasıl umuyor 
katilinden bir elleşme idi. Lipstullan idiyse benim de imparatorluk donan -
beni kendisine doğru şöyle bir aılkmek masında bir deniz ıabiti olmadıkça aile 
teşebbüsünde bulundu, işaret verilme _ oca~a dönmiyeceği.me dair olan ye • 
öen evvel devirmek istedi. Onun bu ha- min hatn·ıma gelmlfti. Bundan dolayı 

reketi beni kızdırmıştı. Ant bir ahlı~Ja kendi kendime: 
t:mu yakaladım, fakat ne dersiniz, yl!rden - Varsın beni ~lmÜf bilsinler... Ta 
kaJdıramadırn. Bütün orada mevcud ge- imparatorluğun bahriye üniformasım 
nucilcr bana cesaret vermek için batın- IAbi.a olarak kendilerine dönüneiye ka· 
§lyorlardı. Gemi arkadaşlanmdan biri dar ... 
ejİer hasmımı nit edersem ilave olarak Diyordum. 
bana elli mark verece~ıni iltın edıyordu. Ve hakikaten bir d(miz ı.abiti olarak 

Uçüncü teşebbüsümde muvaffak ol - evime avdeıt edince, Utif olarak bu 
mu§tum: Herifi kaldırdım, o, ayakJann- fotografı cSank Paulinin güre~ şam
i:tan birini çadır direğme dayayarak kuv- piyonu • diye babama ıösterm.iştim de, 

-VI-

Caesara gemi&inin acıkh seferl 

Şimdi size oldukça dramatik bir de· 
niz macerası anlatmak isterim. Bir da-
kika müsaade buyurun, pipomu yaka -
yun .. v~ Caesara gemisinin deniz sefe
rini anlatayun. 

Bu benim hizmet ettiğim ilk Alman 
gemisi idi. Melbournee götürülmek ü -
zere aldığımız hamule ile Hamburgdan 
hareket etmi~tik. 

N au k e de bu gemide idi. Binaena -
leyh tekrar iyi bir arkadaşa kavuşmuş 
bulunuyordum. Kaptanımız akıllı bir 
adamdı. Yalnız çingene tabiatli idi, ha
sis bir ihtiyard:. 

Alman gemilerinde Smutje tesmiye 
edilen aşcı çok iyi bir adam, güzel bir 
arkadaştı. Amma hasis ve cimri kapta· 
nın gönlünü de hoş etmesini bilen bir 
kurnazdı!. İkisi başbaşa vererek bizim 
gıdamızdan kesrnek için şayanı hayret 
şeyler yaparlardı. 

(Arkası var) .............................................................. 
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Evvelki bulmacanın halledUmı.ı §ekli 

İkinciteşrin ,, .................................................................................. , 
.. -~· Niğde tahrirat kaleminde ba~layıp İatanbulda 1 

l.!~~~!.~~~--~.~.~~~~ .. ~.~~~~.~~~~~!~~ .. ?.~.~.:'.~~~ .. !.~.~ ... ) ... ..., 
Devlet kapasanda elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Naz1r1 ve eski meb'us Ebubekir H Azım 

Musuldan İstanbula döndükten sonra Fransa h 
tinin ansızın bir zırhlı göndererek Midilli adasına , 
çık~dığı ve hükumet dairelerini işgal ettiği işitil01 

BabıAli ve mezahlb nezareti de ev -ı Viki olan istizah üzerine, bü~ 
velae verilen kararda sebat edemedi - tin verdiği izahatU., bu muanıtl 
ler. Bu intihabı yapan mıtranlar, ba - yani Midilli işgalinin yalnız ,ahJi d; 
dema wkubulacak intihablara papa mathlbun alınması maksadile oll118 

vekılinin iştirak etmiyeceğini tahriren ğını göstennek için, eski tabiri 
taahhüd ederlerse, müstesna bir mu - csiimmeltedarik:t icad edilen bahıtl~ 
ame~ olmak üzere, vaki intihabın tas- ler bulunmuştu. : Mesela memleltt 
dik kılınaca~ bildirdiler. mizdeki Fransız mekteblerinin 

Bu emirler, mıtranlara teblil olun - ne müşkülatla müsaade 
du. Diğer beş altı madde içinde de tB 

Verdikleri müşterek cevabda, papa kadimi vechile intihab olunan 
vekilinin, badema bulundurulmıyaca • Bağdad Gilcfant pa'trigl intih' 
ğını sarnhaten yazmağa cür'et edeme • tasdik olunmaması da vardı. 
dikleri veya onun muvafakatini alama- Fransa cümhuriyeti ne kadar 
dıklan için; hakikaten mugayir olarak, olursa olsun, indelhace vaktile bif 

1
• 

intihab esnasında ictima edilen odadan tarafından verilen cLa fiile ai.JI1~ 
çıkarak intihabdan sonra rnahza dua l'Eglise» c Kilisenin !?üyük kı%1~' 
için heyete i~irak ettiğini, yani tnti - nma muvafık bir hareketle, 
babata .karlflJladı~nı bildi~lerdL memleketlerinden kovduklan, 

Bu cevab, evvelki taamül iddiasını papasları ile şerktaki KatoUklerl 
zunnen çürlltmek!e beraber, Kasıdın mayenin bir şeref IJzimesi 
dua vesiJesile intihab meclisinde bulun· beyan ile Fransız meb'usan ., 
masına açık bir kapı bırakıyordu. Ben, hayret ve heyecanını izale ettnı,tı: 
bu cevabın emirlere uygun bir taahhüd Lorando ve Topini'nin alacaklıt1 
olmadığını söylediğim gibi, mezahib ·ıc 
neıareti de kabule c::ayan bulmadı. Me- diye olunınakla beraber, patt1 ~ 

~ noel efendinin intihabmın da t8S 
se!e halile kaldı. İcab ettikce Emanoel dileceği maalesef anlaşılıyordtı. 
efendi (pat!ik) imzasile tezkere yazı -
vor, biz de (Mıtran Emanoel efendi) Bu meselenin haricl şeklini 
diye cevab veriyorduk. matbuatında görmekte bu 

gibi BabıAli ve sarayca cereyan 
Bayram veya veladet ve culO.s gün - ahval ve mahsO.s temayülAtı da 

lerinde saraya ve sadarete patrik im - hib nazın Abdurrahman Pa.şadatl 
z:.sile çektiki telgarfnamelere imzaya oV O OO O 0 dt 
rıö:-e cevab geldiği için telgraf milvez- re~riıgım ıç~ muşarünıleyhın ıı1 
zilerin~ bol bol bahşiş veriyor, fakat ~ibı!e ve ~arussa?e a~ası Abd~lfl ıP 
me.zahib naı:ın ya hiç aldırmıyor veya g~ vasıt~sı~e ~adişaha ŞU a.riZ yi 
mıtran Emanoel efend1 diye yazarak d.m etmı~ım. 
onun keyfini kaçınyordu. cİki şahsın alacağ-ını tediye 

Hlikümsüz kalan bu intihabdan son.· için, Fransa hükfunetinin bir . 
ra. papa vektll monsenyör Hanri Mu - gönderc~e~ Milliyi işgal etm~~nı 
su!da hastalanarak Bağdadda öldü.. sıı meclısı mebusanı da tasvı 

rek istizaha kalkı~ması üzerine 
Bu ölümün, papa tarafından duçar 

oldu~ pek ~iddetli tekdirlerden, tah -
kirlerden ileri geldiğini, rnevsuk ma • 
1flmatına .müstt'niden, Yusfani efendi 
c;öy lemişti. 
Mıtran Yu~uf Zeyyat efendi de, ma

nalı bir tebessümle, onu tasdik etmiş
ti. 

mettedarik bulduğu birkaç eh 
yetsiz madde arasına Musul 
patriğinin intihabı tasdik ol 
meselesinin de kanştınldığınl 
leı·de gördüm. 

Papa vekilinin huzur ve 
sile icra edilen bu yolsuz intihllb 
rure tasdik olunarak ise, hiç 0 

atiyı· temin icin Mezahib - ı 
mevcud evrak dosyasında mahltl 
ve bu intihabı icra eden rUesaYl 

Bunlardan ve diğer bazı vaziyete va
lqf kimseler ile petrikhane mensubla
rından tereşşüh eden rivayetlere göre, 
itira1.ım üzerine intihabın ne sur.etle ne
ticesiz kaldığına dair kasidin gönderdi~ nive tarafından verilen 
i'ri mektubu, Papa, bizzat okurken o - sa~aha tEn mezkO.r olduğu üzere 
turdu~u koltuktan bir kaç defa hiddet- vekilinin intiliaba müdahale 
le fırlayıp kalkmış, yazdığı cevabda, intihab icra edildikten sonra 
cgenç bir Tilrk olduğu anlaşılan Musul meclisine mahza dua etmek içftl 
valisini istenilen yolda hareket ettir - ği anlaşılınasına binaen tasdik 
m~ğe, hiç olmazsa susturmağa bir çare tir• yolunda bir kayıd ilave~i 
bul~mıyarak asırlardanberi devam e - olacağı acizane bir mülaha~ 
rlen bir taamillü bozdunnası mukaddes arıederim.» 
neclerin pek ı:iyade teoessüfünü mucib Fransa bükfulletinin bütün 
olduğunu,. bildinniştlr. tamamile kabul edildiği için, b!J 

Musuldan fstanbula döndükten bir nin Abdülhamid II tarafından 
müddet sonra, Fransa hükumetinin. ğunda değil, zarfının açılıniŞ 0 

ansızın bir zırhlı göndererek Midilli da bile şübheli idim. 
adasına a~ker çıkardı~. hükUmet dal - Yedi sene kadar sonra, A 11e 
relerini ~gal ettiği i~ltlldi. Bu hareke • II nin hal'ini müteakib nuktld 0 
tin, yirmi sene evvel, hazinenin, Fran- revherlerine hilkumetçe vazıyeıısi ~ 
sız tebaasından Topini ve Lorando ad - teşkil olunan ve mebusan rrı~ııtı 
larındaki iki bank~en istikraz ettiği mına da üç rnebwı bulundurtl ts~ 
seksen bin Osmanlı lirasını~ öderu:ıe : mi!'yona, o zaman ~ehremini ve~~~ 
sindeki pek ziyade teahhilrden ilen bul valisi olmak müna~ebetile ~ 
geldiği anlaşıldı. ( 1) beni de rel.s tayin e~işti. --~~ .t 

•ft5' f' . 
Eşhasa aid bir alacağın istifası için, Bu komisyon Yıldızda va~f ~t (f 

makul ve müllyim yollar daima mev - ettiği esnada Murad Bey.~ rııillCtl 
cud iken, o zamanki Fransa hilkfuneti- lin jurnallerini aramak ıçın ~ t 
nin 4ımank bir çocuk fibi pek şiddetle ren gelen o zamanki hürriY;:~ıı' "! 
hareket etmesi, yalnıı: bizi de~n. bü - manı Enver ve hatınmda kal 1ıef f tün dünya efkAn umumiyesini ve re Menteşe mebusu Halil ~ 'oiPıtl 
Fransa meb~a.n mecliliııi de hayrete tunun zarflan bile açııma:mL11<1pı ,1 
düşünnüştil. jurnal vesair evrakı, bulundtl ~ 19 

{1) O zamanti rınyete ~re, b1ı pa.ra, 
Muracl V n1n cWft.su emuında ~tntras olu
narak cüli\s merasimine aarf veya kendisine 
ta1tdlm edllm1ştlr. Muracl '" h&letı olan Ab
dfilhamld li ının zamanında cMur&d• 1sın1 
btıe aöylnemes oldutu. bu 18imle mtıaemma 
az 90k maruf ktıMeltt bile adlannı dıet1•t1r
dlkler1 lçln ytmrt sanedenberi maliye nuır
lan bunun nı1lmea1ne d-tn. hszinenln böyle 
blr borcu bulundutunu ~&rıemete bUe oeaa
ret edemeın.l4lerd1r. Bu .o..kdt yüztınden dn
lBt ba:ı:tnesı U1l borcun dön mlsllnden a,-
de t.utan, falzle bera.ber ft4 y1ll NUtn bin 
l1ra 't'enneP meobur olmutwr. 

ve salonların ortalanna yı~' i 
lop gitml.şlerdi. b1J e r 

Bizim arkada~lar, arası~ ~,o~l 
harmanlarının kıyılanna t iıtl 1 1 
denleri okuduklan için bell P'"/ 

t t efetl e~ ' de Trabzon mebusu zze b f11l 
line, açık olarak geçmlıs. II111'~ 
(eski Ticaret Vekili) Ali CB _,,ıl 
hum: 11"' 

·-Bakın, atzin de j~ 1} 
dir• lAtife e~tl. (.,tr~ 



~ lki.ocitqrin SON POSTA 

Fazla Yemek 
Bazan insan kendisini tutanuyarak nyahud bir bayram, ziyafet veya 
dantte mutaddan fazla yer Te lçer. Fakat çok recmeden vtıcudda 
atırlık MlDEDE EKŞlLlK nya kusma elhanl bir keyif bozukluitU 
h111edlllr. O zaman derhal yarım bardak tue suya bir kahn kaşılı 

MAZON 
Megoa Tuzu 

İnhisarlar U •. Müdürlüğünden : 
I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 26~ m/m lik yüksek nevi 

180oo bobin aigara ka~ıdı kapalı zarf usulile eksiltıneye konmuştur. 
n- Muhammen bedelibeher milimi aif 2,10 kuruJ henbile 83i7,150 lira ve 

lrıuvakkat teminatı 626.07 liradır. 
lii - Eksiitme 28/XI/938 tarihine rastlıyan Pazartesi f(lnil saat 15 dt Kaba -
~a levazım ve milbayaat fUbesindek:i alım komisyonunda yapılacaktır. 

I\7 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ıubeden alınabilir. 
"'~-Mühürlü teklif mektubunu kanun! vesaik Ue " T,~ güvenme parası mak

buıu \'eya banka temiı1at mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarm eksilt
lrıe g\inQ en geç saat 1f,30 a kadar yukarıda adı geçen komlayon ba~kanlığına 
~kbuz mukabilinde verilmeti JJ.zımdır. c7480• 

~ 

Cin d Miktarı Muhammen B. 9(t 7,5 Ekliitmenin 
beher1 tutan temin ab flkll aaati 

~ Lira K. Lira K. Lira Kuruş 
~Yaz toz yaldı.z 100 kUo 2,80 280.- 21.- Pazalık U 
ll..ııger k!tıdı 16000 adet -,ts 1200.- 90.- Açık 1-',30 

l- Yukarıda cins ve mikdan yazılı iki kalem malzeme tartname ve nümu
~eleri mucibince bizalarında yazılı usullerle ayn ayrı satm alınacaktır. 
n - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan bizalarında gösterilmiştir. 
liı - Eksiitme 7 /XII/938 tarihine ruthyan Çar§amba gün d bizalannda yuılı 

'-•tıerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
llılacaktır. 

ll - Şartnameler parasız olarak hergün sözü ıeçen fUbeden alınabliteeli 
lı.tlnıunelerde görülebilir. 

"1- İsteklilerin eksiitme için tayi'l edilen gün ve saatlerde % 7,~ rüvenme pa
r,ı~le birlikte yukarıda adı geçen komisyona 2elmeleri i1lıı olunur. c8485, 

~n mahiyeti 

~ta 
bı nbuı başmndnrın~n 
ııı~aınnın kaldırım ta-

~ t.laıt~----
t\'1 e_pe ensUtnsn memur 
~aı~rı bahçe divarlarile 
~m yapılması 1~1 
ııaba::----~-,.,1 rıye tutun işleme 
~elesı inşaatı 

Keşif bedell %7.5 teminatı Şartname EkaHtml'nin 

Li. Kr. L. Ku. L. K. 

ı 185,65 89,03 pazarlık 14 

881,27 62,84 - 5 açık u,so 

729,80 M7S açık 15 

l 
t~ıı .": 9/XI/938 tarihinde ihale edilerolyen İstanbul BarmQdürlO.~ kaldırım ta-
~ l'ı ışi, Maltepe enstitüsü memur evleri etrafına duvar ve parmaklık ve mer. 
~,enu üç bahçe kapısı ile kaldırım yaptmlması i§i, Bahariye tütün itleme evi
'i ~eniden yaptırılacak iskele inşası bizalannda yazılı umllerle ay.ıı ayrı ck-
1ıneye konmuştur. 
~~ - Keşif bedellerile muvakkat teminatlan hizalarında gösterllml§tir. 

a.,~ - Eksiitme 1/Xll/938 tarihine rastııyan Perşembe günü hizalannda yazılı 
~ 1 lerde Kabata~ta Levazım ve Mü bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
acaktır. 

~~-Keşif; şartname ve projeler yukanda yazılı bedellerle hergün a6zü ıe
\t lUbeden alınabilir. 

tttlle ....._ . Maltepe Enstitü duvarlan ve Bahariye itleme evi ek'illtmelerlne ittirak 
)~ lt ıstiyenlerin İnhisarlar Umum Müdürln~ İnjaat Şubesinden fenıı! ehli
~\>esikası almaları lazımdır. 

~'raı- Lıteklilcrin eksiitme için tayin edilen gün ve aaaUerde ,.. T,& ,O.venme 
arııe birlikte yukarıda adı geçen komisyona aelıneleri ilAn olunur. (83156) 

k-_ 
tt~ıtaşı tn 11 tozu 

~~ 
'~"ta Ip 

Mikdan 

96 ıtdet 

100 ton 

1958 Kilo 

llıNtN 

Munaınmen 
Be h eri 

L. K. S. 

B. 
Tutan. 
L. K. 

36.-
Bedeli 650. -

Ambalaj maa 700. -

1250.
-. 19. 12, 5 874. "6 

% 1~ temlnab Eksiitmenin 
Lr. Kr. Şekli Saati 

6. -'0 
187. ~o 

Ge. 16 

Pazarlık 1f 
Açık 14,15 

ı, 
~~tl'ı.ı :Paşabahçe fabrikasında eski cam fabrikası enkazından bakiye ~ ıantlm 
t. ~ llda ve bir santim kalınlı~mda 56 aded bile~ ta§l. İzmir tütün fabrJltuın
~l'r ayıs 939 nihayetine kadar toplan:ıcnk 100 ton tütün tozu ve ttsküdar de
~~tır gul'Upundıı mevcud 1958 kilo iıkarta jp bizalarında yazılı urullerle 1atıla-ll . . 
ltı:.. ~uhanunen bedellerile % 15 teminatlan hizalarmda ıl5sterilm1Jtir. 

~tlt!rd Arttırma 28/XI/938 tarihine raatlıyan Pazartesi günil hizalarma.a yazılı 
~ e Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesinde müteıekkll kom.iıyonda tv ca1ttır. 

~ tıu~ Bileği tap nümunelerJ Paşabahçe fabrikasında 114S + 113 - 1958 kilo 
lt U.neıi Osküdar depolar grupunda görülebilir. 

tu ........ latekl'l . tt . . 
"Q-ıle b' . ı erın ar ırma ıçın tayın edilen gün ve aaatlerde ~ 15 teminat pa-

lrllkte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. c8247, 

llıNtN 

, lfl 
·' .. ,. ;, 

; . , , , , , , . , , , , 
... ~~ . , '"' '·., ,, , .. /, r-
,~ J.'/ , , 1 

t , 

Aydın Vllayetl daimi encümenlnden 
ı - Ebiltmeye konulan it Aydın ilinin Çine kaUl$lllda ilk mektep inşaatı 27a70 

lira 31 kuru§ ke~i1 bedellldir. 
a - Bu ite aid 1artname ve evrak tunlardır: 

A - Kapalı zarf usullle eksiitme tartnamesi 
B - Mukavele projesı. 
C - Bayındırlık itlerl genel ıartnameai. 
D - Fenn! tartname. 
E - Keıif metraj cetvelleri 
J'- Resimler. 
İstiyenler bu evraln Aydm Nafıa Müdürlüğünde g6rebilirler. 

S _ Eksiitme 8/12/938 Pertenıbe günü .•nt 15 de Tillyet daiml encümeninde 
yapılacaktır. 

f - Eksiitme kapalı zarf usulUe yapılacaktır. 
D _ Eksiltmeye girebilmek için t.teklllf'rin 2068 liralık muvakkat teminat Ver

mesi ve Aydın villyetinden bu 11 içjn alınmıt müteahhidlik vesikası gös· 
tennesi yaptılı en büyük i1ln bedeli 21500 liradan aşa~ olmaması müteah
hidln bizzat diplamalı mühendis veya mimar olması veya bunlardan bjrisile 
mQ,tereken teklif yapması ve mukaveleyi birlllrta imza etmesi lAzımdır. 

1 - Teklif mektublan yuka·rıda tıçüncü maddede yazılı aıı.tten bir saat evveline 
kadar nafıa dairesine getirilerek ek:;iltme komisyonu reisliJine makbuz mu
kabllinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet !!~cil 

maddede yazılı raate kadar gelmit olması ve dıt .zarfın milhür mumu lle 
Iyice kapatılmıt olmuı lhımdır. Po1tııda olacak eecilaneler kabuı edilmez. 

(8488) 

Istanbul Defterdarlığından. 
Bolaziçinde Arnavutköyünde Arnavutkoy mahallesinin yeni Set ıokaltnda es

ki 13 yeni 8 nyılı evin 1/-48 payı muhammen {607) altı yüz yedi lira 50 kuruş 
bedel üzerinden paruı peşin verilmek ve yirmi senelik vakıf icaresile nir mas
rafı alıcıya aid olmak tartile açık artınna urulile satılacaktır. 

İsteklilerin 28/11/938 Pazartesi J{lnil saat 14 de yüzde yedi buçuk temınat ak
çelerile Mi1ll Emak Mildilrlülilnde toplanan komisyona müracaatları. 

{F.) {834-i) 
Mlkdarı Mumammen B. " 7 ,t> teml

nab 
Eksllt· ======-:ı::=z==c:==-====-===cı:::::===::ııı:::::;:::oı:=-==ıo:ı:-=:::ııı== 

~ 
' 

~ uvar. 1576 metre 
~ 'Yış 

Beheri Tutan 
Ll. Kr. LJ. Kr. 

b 68 8flrı Tı 
'~tı.ınltı rtık- 200 kilo SI.U US. - cSib 

Lf. Kr. 

67.20 

8.86 

men In 
na tl -14 

u.so l ......._ Yuın Ka. 

~cr1J~naınelerine ekli listede eb'ad ve mikdan yazılı 1575 metre yassı ve 
~~fbitıc •Yı§ ile 37 X 68 sarı tırtıkb alüminyum killdı tartname ve nUmuneleri 

......._ ~ ayrı ayrı açık eksiitme usuliyle satm alınacaktır. 
\ltı ....._ t Uhıunnıen bedelleriyle muvakkat teminatlan bizalarında ıl:lsterilmi,tir. 
~~l'cfe ~siltıne 30/XI/938 tarihine rastlıyan Çariamba günü bizalarmda yazılı 
~~~tır. ahataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya-

' Ş 
artnameler parasız olarak herg{ln ıörll geçen Şubeden alınabUeceJi 

gibi nümuneleri de görülebilir. 
V - İateklilerlıı ebiitme için tayin edilen gün v saatlerde % 7,6 A'Üvenme pa

ralarlyle birlikte yukarıda adı ceçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. c8282, 

J - İdaremilin nakliyat fUbe!i için tartnamesi mucibince yaptırılaca.k açık 
güverteli armalı n tam tecblzatlı bir aded çel tirme (tekne) 19/XI/ 938 tarihin-

de ihale edflemeclifinden yeniden pazarlık usulile eksiltıneye konmuştur. 
IT - Muhımunen bedeli 4:600 hra ve muvakkat teminatı 837.50 liradır. 
m - Eksiitme 8/Xll/938 tarihiı!a rutlıyan Pazartesi günü saat H de Kaba

tatta Levazım ve Mtibayaat (lubeslndek\ Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler par1.112 olarak her,On .ant ıeçen fUbeden alınabilir. 
V - İltekllleria pazarlık için tayin tdJlen ,On w ıaatte "' 7,5 ,Uvenme para-

larlle bfı-l!tte ;JIIkarıda W J8çeıl kOmiJJ.OD& Jelmelezi ilin olunur. .(8535). 

Sayfa ıs . 
katarak içiniz; keyifsizlik alametleri 
zail olur. lçilmesi gayet lAtiftir. Tesiri 
seri, kolay, tabii ve kat'fdir. Mazon 
Isim ve HOROZ markası,a dikkat. 

'\ 

~ 
&n~. 

&Mi 

Prezervatifleri 
Teki 10, 3 liik ~0, 

6 lık 40 Kuruştur. 
Her eczanede bulunur 

a 
Yerebatan, Ça.talçeşme sokak, 25 

Yevmt, Siya.st. Ha vadls ve Halk ıtazetw 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemıze aiddir, 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKtYE 1.00 760 •oo 
YUNANİSTAN 2340 12.20 710 
ECNEBİ 2700 1400 soo 

Abone bedeli peşindir. Adres 
deliştirrnek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

160 
170 
800 

Gelen evrak geri verilmes. 
Ilanlardan mu'uliyct alınma2. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. .................................................. , 
f Posta kutusu : 741 İstanbul 1 
i Telgraf : Son Posta 
! Tekfon : 20203 '-............................................... ,. 
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Bunun için deiç; buzlu Osram-B-•m· 

putünü tercih-etmelisioiı.. Osram -B· 
ampullan urf edecekleri cereyana 

mukabil elde edilebilecek azami 1.41k 
nisbetini temin ederler, yani 

Ucu:ı att.k! 

AMPULLARI 
AEG 

Torkiye Vekilleri: Elektron 
TOrk Anonim Elektrik Şirketi Uınumiym Türk Anooam Şirlu:ti 

İSTANBUL P. K. 1449 \STANBUL P. K. 1144 

ÖksUrenlere ve 
gtiğUa nezlelerlne AT AN 

~ı mnnnmllllnnınnu! ~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111! 111111111 m llllllllllllllllllllll§ ] 

§ Turk Hava Kurumu ~ ~ 

i ü -- Pi s 
1 lkinci Keşide: ll /Birincikinun/938 dedir. 

~ Bügülı ikramige: 45.000 Liradır ••• 
~ Euadaa bqka : 15.000, 12.0)), 10.00() liralık ikramiyo-
~ lerle ( 20.0JO ye 10.030) liralık iki adod müklht Yardır ... 
= Yeni tertibden bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal et· 
§ me,iııiz. Siz do piyanıonun meı'ud YO bahtiyarlan arasma 

\ııtuiiı~iııuÜ:ıiUDıiiıiıiiiiıııııııııııııınıınıııııııııııııııııuııııııııııııuıııııııııııııuııııııııuııW 
Asipin Keaaa 

&Izi aoluk alganlll•ndan, nezleden, grlpten, bat 
ve dlt aftrelerand•• koruyacak •• Iyi lllç budur. 

l.miae dikkat buyuru1mua 

Ticarethanemiz eskiSi glbl kürk 
mantolarını 10 sene garant\ ve 

ay vade ile kefaletsiz olarak sa• 
blmaktadır. Anadoluda ayni te· 
raitle ıipatriı kabul etmekteyiz. 

Mahmudpaşa KtlrkQÜ han lçerlsl 

BBYBO T~;~~~: 

.------- Beykoz ~------..ı~~~~~~~.,..... • 

Deri ve Kundura Fabrikasi 
Türk Anonim şirketi müdüriyetinden : 

Şirket müdiriyeti lstanbulda Aşırefendi sok~
ğında Baker hanının 2 inci kabna nakledilmiştir. 

' P. T. T. Fabrika müdürlüğünden: 
Kasa lmalinde kullamlmak üzere on üç kalem saç ve sair malzeme açık eksilt

me ile satın alınacaktır. Muhammcn be dtill 849 lira 94, teminatı muvakkatesi 
63 lira 15 kuruştur. 

Ebiltme !5/ll/g38 tarihine mü.sadif C uma sabahı saat 10 dadır. 

isteklllerin şartname yi görmek için h ergün eksiltmeye girmek için de muay
. yen gün ve saatte teminat makbuzlarile birlikte fabrikada müteşekkil komisyo-

na gelmeleri. (8260) 

ADEMI İKTIDAR 
Ve BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 

o 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

( Po•t• kutuau 1258 Hormobln ) Galat•1 latanbul 

Ilan T arifemiz 
Tek aütun aantımt 

ıahile 400 lrunıı 
ıahile 250 n 

Oçiincü ıahile 200 ,, 
Dördüncü ,ahi/e 100 ,, 
Iç 1ahileler 60 ,, 
Son JtJhile 40 ,, 

Muayyen bir müddet zarfında 
faclaza mikdarda ilin yaptıracak. 
lar ayrıca tenzilath tılrifenmden 
istüade edeceklerdir. 'J:am. yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için a7rı 
bir tarife derpiş edil.m~tir. 

Son Posta'nın ticari ilinlarına 
ald işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlancıtak KoUektlf Şirketi 
Kahramanzade Dan 

Ankara caddesi 

······························································ 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Sellm Ragıp Emeç 

Milyonlarca 
kişinin sıhhi ve 
idare/i sabunu 

Milyonlarca pratik kadının bulduklari 
ve kullandıkları ideal sabunu olan 
CADUM sabununu siz de kullanınız. 
Gayet kurudur, fazla köpürür ve ko-' 
kusunu son darnlaaına kadar rnuha• 
faza eden en ekonomik bir aabundur: 

• 

En &ıhhi bir aesbun olup en hasaaa 
cildieri bile rnül<ernmelen ternizler 
ve beyazlatır. -

GÜZELLİGiNİZ 
iÇiN 

REM BALSAMiN 
KANZUK 

Bütün dünyaca takdir edilmiş nh· 
W güzellik kremleridil'. Gece için 
yağlı, ıündü:z için yağsız ve halis 
acıbadem çeşidleri hususi vazo ve 
Hiplerde satılır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESI 
BEYOCLU - İSTANBUL 

PARİS ve LONDRA'nın 
En son modellerine göre 
BAYANLAR için büyük 

ŞAPKA MEŞHERi 
gn7et ucuz fiatlarla 

BAKER MAfiAZALARINDA 
ŞAPKA dairesinde ablrnaktadır. 

. ' 
Mühiın müjde' 

lo sene teminatlı 

Mqhur Singer aaauerlP1~ 
aatışında tenzilAta batlaD sı 

Singer Saat Mağa:. 
htanbul EmlnöııQ Tel 21 

f.şA.PK; 
Meraklılarıfi/Jt 

Vlvanan•n metll,11~ 

P. ve C. H ABI o~ 
Marka şapkalann ~~: 

modelleri gebnıŞ 


