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ra a tat Eşs·z a 
Emin ol, aziz lıatıran, sönmez meşale olarak rulılarımızı 
J • 1• k f f kf REISICOMHUR uaıma ateş ı. ve uganı u aca ır. İSMET İNöNü 

• 
Reisicümhur I sm et 
İnönünün millete 

beyannamesi 
«Büyük Türk milletine: 
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili milletinin ihtiram kollan üs

tünde Ulu Atatürkün fani vücudü islirahat yerine tev•. edilmiştir. Haki· 
katte yattığı yer, Türk milletinin Onun için aşk ve iftiha;· • uolu olan kah· 
tarnan ve vefalı göğsüdür. 

Atatürk, tarihte uğradığımız en za1im ve haksız ittiham gününde rneyda· 
n.a
1 

atılmış, Türk milletinin masum ve haklı olduğunu iddia ve ilan etmiştir. 
lkönce ehemmiyeti kavranrnarnış olan gür sesi, asla yıpranınıyan bir kuv

Vetle nilıayet bütün cihanın şuuruna nüfuz etmiştir. 
En büyük zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk, ömrünü yalnız 

t iirk milletinin haklarını, inıaniy~te ez.eli hizmetlerini ve tarihe hakket
tigi me:z:iyetlerini ispat etmekle geçirmi§tir. Milletim::z:in büyüklüğün~, 
lu.Jretine, la:r.iletine, medeniyet iıtidadna ve mükellef olduğu insani· 
l'et vazifelerine aarıılma:z: itikt'fdı vardı. <(Ne mutla Türküm eliyenen 
dediği zaman, kendi engin rahanun, hi, ıönmiyen aJkını ne manalı bir 
'!'rett€ hüla.a etmif idi. 

Fenn zihniyet ve idare ile geri bırakılmış Türk cemiyetini, en kısa yol· 
d<in insn.nlığın en mütekamil ve en temiz zihniyetlerile mücelihez modern 
bir devlet haline getirınck Onun başlıca kaygusu olmuştu. Teşkilatı esasi· 
)~ıizdc ve bt=ı!Ün hizmet başında, irfan muhitinde ve geniş halk içinde bu· 
luııan bütün vatandaşiann vicdanlarında yerleşmiş olan layik, mUliyetçi, 
halkçı. inkıliıbcı, devletçi cümburiyet, bize bütün evsa!ile Atatürkün en kıy
llıetli emnnetidir. 

Ufulündenberi Atatürkün aziz adı ve habrası, bütün halkımızın en can· 
dan duygulari!e sarılmıştır. Memleketimizin her köşesinde ve bütün millet
Çe kendisine gösterdiğimiz samimi bağlıl:.k, devlet ve milletimiz için kudret 
\te w•fanın bel!ğ misalidir. · 

Türk milletinin a:z:iz Atatürlut göıtercli,i •evgi ve ~aygı, Onun n;çin 
Attttürk gibi b ·r evlacl yetiıtirebilir bir kaynak olduğunu bütün dün • 
Jlttya göatermiıtir. 

Atatürke tazim vazifemizi ifa ettiğimiz bu anda, halkımıza, kalbirnden 
gelen şükran duygulanını ifade etmeği, ödenmesi lazım bir borç saydım . 

. M illetlerarasında kardeşçe bir insan lık hayatı Atatürkün en kıymetli ide
atı idi. Bütün dünyada ölümünün gördüğü ihtiramı insanlığın atisi için ü· 
llıid verici bir müjde olarak selamlarım. Bu sözlerim, yazılarile ve top
~·§unızda şövalye askerleri ve mümtaz şahsiyetlerile yasımıza iştirak eden 

• Uyük milletlere, Türk milleti adına şükranlarınun ifadesidir. 

Devletimizin hanisi ve milletimizin fedakar, sadık 
hadimi, insanlık idealinin aşık ve mümtaz siması, 
Eşsiz Kahraman Atatürk 1 Vatan sana minettardır. 

Bii tü n ömrünü hizmetine verdiğin Türk milletile beraber •en in ha
~~unda ta:r.im ile eğiliyoru:z. Biitün hayatında bize ruhundaki aletten 
~Qnlılık verdin. Em:n ol, a:z:iz hatıran ıönme::ı meıale olarak ruhlarımı· 
ır daima ateıli ve uyanık tutacaktır. 

REISICOMHOR 
ISMET lNÖNIJ EbecU Şef Ankarada mill~tiJe vedalqtıp son gün burada ya ttı 

CenaZe töreni de kendisi 
kadar vakur, azamet/i 

ve ihtişamlı oldu 
Herkes ağhyordu, hatta 7 3 yaş1ndaki ihtiyar 

ingiliz Mareşahn1n bile gözleri yaşh idi 
Atatürkün tabulu muvakkat istirahatgiihzna konu! lu. 
Şimdi başla İsmet lnönii bul:ınduğu halde biitün başlar 
egik, Büyük Şefi anıyorlar ve Onun lıatırrısını taziz 
ediyorlardi. A1anzara tart/e sığamıyacak derecede 

yüksek ve heyecanlı idi 
Ankı:tra 21 - Sabahın saat altısı ... falt üzerinde birbirlerini kovalayan o· 

Karanlık caddelerde mutadın üstün· tomobıller, bir ışık dizisi halinde heo 
de bır faaliyet aöıe çarpıyor. Islak as· (Devcımı 3 ncü ıayfadG.) 
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Firannm zilletini Türk neferine yükletmek isteyen Generale : "Türk neteri kaçmaz. Kaçtığını 
görmüşseniz derhal kabul etmelidir ki onun başmda bulunan en büyük kumandan kaçmıştır., dedim 

1 d 
1 §eye rağmen parlak göstermek istedil'a 

- 1- l Nak e en er vazıyeu harita üzerinde izah etti. 

Şimdi padişah ve halife Vahdeddin bu Sl·l·rd Meb'usu mer~um Mahmud ve Falt.h Rtfkl Atay Miralay bey sözünü bitirdikten sonra 
zcvat ile görüşmüş, memleket:n seHlır.e- dedlln ki: 
tı için icab eden tedbirleri almış bulu-

1 
g 

2 6 -Bu zat benim emrime verildi mi? 
nuyor. Vahdeddin demek istiyordu, ki: - Evet! 

·-Siz vazife ve salahiyetiniz fevkinde "Nerede, ne kadar kuvvetimiz 
benimle Hiübalilik mi etmek i.ıtiyorsu-

kalmiŞlir? ,, n uz!~ 
Bu maksadı anladıktan sonu, Vahded- - O halde miralay bey bana cevab ve· 

din karşısında benim vicdani vazifem nJ. riniz; nerede, ne kadar kuvvetini7. kal• 
hayet bulmuştu. Aya~a kalktmı. M~sa~- ml{tır, ve ne vaziyettedir? 
de taleb ettim. Gözlerini kapadı ve hıçbır Sualim karşısında miralay durdu. 
kelime telaffuz etmeksizin elini uzattı. - Henüz müsbet cevab veremem, de· 

Salondan çıktı~ırn vakit Naci. Paşa dL Çünkü harekat icabı vaziyet biraz 
gozlerimdcki teessürü okumu~ gibi gC- meşkt1ktih-. 
ruhdü. Kelime teati etmedik, uzaklaştım, Dedim ki: 
Perapalastaki dairerne geldim ve düşün- - Miralay bey, bir vatan elden gıt· 
nıe~e başladım. Hacı zannetti~mlz zalın mektcdir, bunun mes'uliyetini uhdelerl-
zirl oo~alde haçı çıkmıştı, artık oaşka bir ne almış olanlar meşkiıkiyet üzerine bl-
Şf'Y aramak lAzımdı. Birkaç gün daha nayı müdafaa edemezler. Ben vımd• ka· 
g~çti, vakitsiz kimseyi ürkütrnek is:e~e- rar vermek mecburiyetindeyim: Sizin 
C'ğimden cumaları selAmlık merasımın- nenize istinad edebilirim, bana söylE'r mi· 
de, Yıldızın Sultan Hamid yapısı camiin- siniz? 
de ben de ordu kumandanı sıhtile isbatı Miralay akıllı bir ıattı. Ciddi sualim 
vücud etmekte idim. üzerine bir an düşündükten sonra haki-

Ben· Suriye ye gönderiyorlar kau söylemekten çekinmedi: 
- Efendim, dedi, binayı mütalea edi· 

B&r gün namazdan evveldi; bır salonda lecek bir kuvvet olmadığını kabul etmek 
başkumandan vekili Enver Paşa, İzzet muvafıktır. 
p, şa, Vchib Paşa, Balkan muharebesini - Yani karşımda bir miralay bey ve 
idare etmi~ büyük kumandanlada bera- maiyetini görüyorum, o kadar ... 
bcr r.amaz vaktini bekliyordnk. Namaz. -Doğrusu budur, cevabını verdi. 
can sonra Naci Paşa zatı şahanenin h•ı- - Karargfıhlarımıza gidelim, dedim. 
&nı:! salonunda beni görmek istedi~inl Benim karargahım Rayakta, Leyman 
bildirdi. ~:Yalnız mıdır?. diye soıdum. Fon Sanders Paşanın ki Baalbekte idi. 

- Hayır, dedi, yanında bir iki Alman Gördüğüme nazaran Rayak civannda pe· 

gt-nerali var. En bilyük harb adamı en bayilk rulh ada~ olmasını da bil mi;tt rakende, intizammı kaybetmi~, manevi· 
- Rica ederim, dedim, onlar çıktıktan ~ yeti kalmamış, bir tn:kım Jnsanlardnn 

sonra zatı şahane ile ben yalnız görUşe- kabul etmrşf'ım. Sadece müsaade alıp ev-ı dı, isimleri ordu; zayıf, dağınık bir ta-ı .- Emrmu. yapırmışı:ır, cevabını ver - başka kuvvet denecek bir şey yokt\!. Ef· 
yim. velcc terketti~im ıalona geldim; orada kım kuvvetler ... Daha İstanbuldan ha- dıler. . radı itimad ettiğim zabitler ve kuman-

- Ben de bu noktayı takdir ett!m, bir Enver Paşanın çok mtltebessim çchıui reketten evvel düşündüğüm §ey bu §C- Ben daha telefon mük!lerneslni bitır - danlar vasıt~sile derhal toplatıp terısik 
k ç defa vukubulan iradelerine münasib karsıma çıktı: kJlden çıkmak ve hakikate dahil olmaktı. meden, düşman topçusu muharebe hat - ettirdim. Bu işleri yaptığım esnad3 , bir 
c \'ablar verdim. Fakat anlıvorum ki si- ~ Bravo dedim, tebrik ederim, mu- Yımi bütün bu kuvvetler kesif bir kütle, larımız üzerine ate~ etme~c bailadı. Ge- taraftan Rayak istasyonunun kAmilcn a-
zı bu gE-neraller yanında kabul etmek vo.ffnk old~nuz! ufak ta olsa kıymetli bir kütle halınce ce muharebe ile geçti; benim ordumun teşe verilmesini emretmiştim .• 4tasyon 
ic;temckte musırdır. Ve ciddi bir tavırla ilAve ettim: tck bir ordu teşkil etmeli idi ve madem sa~ cenahındaki ordu yarıldı, esir oldu. b.inalarının ateşi arasında bana haber 

- Mümkünse bir daha teşPbbüs edir.iz, - Azizim, hiç olmazsa biraz esaslı ted- kı ben buraya memur ediliyordum, iti- ve boş kalan cepheden geçen dü~man s-J- verdiler: cBazı ordu kumandanları atla 
dPdfm. birler üzerinde konu~alım. Benim bildi- madı nefs ile lb.ım gelenlere daha ev - varileri Le~ Fon Sandersin kıırarg~hı timale geçti.:. AnlS§ılınıştı ki Şamı mü-

Naci Paşa elinden geleni yaptı ve hat- ~:rne ve anladı~a göre artık Suriyede vel İstanbuldan hareketimden evvel bil- nı bastı, hakikat anlaşılmıştı, fakat neye dafaa için ordumu kendisine tevdi etti· 
tl padişahın kulağına: ordu, kuvvet, vaziyet Isimden ıb;ırettir; dirdim, ki bu kuvvet benim emrimP ve- Y~~ar? _Be~ uzun tafsillt ile izah oluna- ğim kumandan Şamdan ayrılmıştı ~. Ge-

c- Generaller gittikten sonra kabul beni oraya göndermekle güzel bir inti- rilmelidir. Bu yoldaki tekliflerim ıstih- bılir ~uşkülat içinde nehirlerden geçe - ne bana haber verdiler ki, düşmana tes· 
etmeniz münasibdir• demiş. O bilakis kam alıyorsunuz; sonra teamül harici bir zaya maruz kaldı. rck, çollcrden aşarak ordumu Şarna kn- lun olmağa mecbur kalan ordunun bir 
onlar orada iken gelmekliğimi söyleyin- 1ey yaptınız, bizzat padişaha bana emir Biliyorsunuz, ki ben Karlsbaddan ta - dar getirebildim. Ordum Şam civanr:dn kolordu kumandanı buraya gelmi ·tir. Hiç 
cc, Nnci Paşa bunda bir maksadı mahsus verdirdiniz! mamen iyi olarak gelmi§ değiidım. İstan- istirahat için toplandı~ ttrada yanımda unutmam: bu kolordu kumanda~ını ya· 
o'acağına zahib olarak mavakai bana a.ı- Enver Paşa gülüyordu: Vehib Paşa da bula vasıl olduktan sonra gerek orada, kuçük bir maiyetle Şama giriyordum. nıma çağırdım, dedim ki: 
1 ttı. öyle .. Fakat diğer zevat gayrı müdrlk gerek karargiiha kadar seyahatimde Şamın içinde bir ıayrl tabiilik vardı, bu- - Siz kolordunuzu bırakıp Beruta gıt-

Vahdeddinin yanına girdim. N~ ra7ik, ve gayri hassas vnziyetlerini muhafaza çc:>l:ti~im üzüntüler ve bi~assa cephenin nun manasını anlamak güçtü. LAkin ben tiniz, oradan da benim yolladığ'ım trenle 
ne takdirkAr bir padişah: Henüz nyakta ediyorlardı. O esnada salonun bir köşe- çok sıkı ve az zamanda teftişi yüzünden mektebden erUnıhnrb ,.UzbaŞISl olarak buraya geliyorsunuz. Kolordu ~emlen 
iken, Alman generalleri karşısındli kısa sinde demin işaret etti#im Balkan mu- tekrar rahatsız olmuştum; İstanbul - çıktıktan sonra, ilk menfiUD olan Şamı cüzütam kuvvet ve kudret itibarile en 
bır nutuk söyledi, bu sefer gözleri aç:ktı: harebesi kumandanlan hararetli bir mu- dan çıkalı daha on be~ gün olmamıştı; tanımış olduğum için, kolaylıkla anla - büyük cüziitamdır. Bunun kumandanı 
.Cok takdir etti~im ve emniyet ettiğim havere içinde idiler. yatağımda yatıyordum. dım, ki şehir, bize karp barid blr huşu - bır tek neferini dahi kurtarmaksızın, bi· • 
bir ltumandanh diyor ve bu sözleri ile Bir büytlk kumandan, diyordu, ki: Bir gün erkAnı harbiye reisi bern.utad net kaplamıf!ır. ID.kis heyeti umumiyesini düşman elinde 
bPnf onlartı tanıtıyordu. _ Efendim, bu Türk ne!erlerintlen ha- bana o günün raporlarını okudu, basit Şanıda Liman Fon Sandersi bulaca~ımı bırakarak, şahsını kurtardığı vakit, es· 

Oturduk, dedi, ki: cSizi Suriyeye kLI- yır yoktur, bunlar bayvan sürüsüdür. raporlar, her zamanki gibi... Yalnız bu tahmin ediyordum; mü,arünileyh Şamı bab ve şerait ne olursa olsun, kolordu kU· 
ma:'ldan tayin ettim. Oradaki vaziyetler Yalnız kaçma~ı bilirler, Allah muhafaza raporlar içinde bir nokta nazım dikkati- terketmiş, oraya daha evvel gönderdilim mandanının alcyhindcdir. Şimdi bf'n size 
ehemmiyet kesbetmiş; oraya gıtmcniz etsin, blSyle hissiz bir dirüye kimseyi ku- mi celbetti: erkanıharbiye reisim Sedad beye bir ta- bir iyilikte bulunmak istiyorum. Fakat 
1" zıındır. Sizden talebim §Udur: O ta:raf- mandan etmesin. 1 l limat bırakını tı. bir şartla: Henüz kumanda etmek için 

lan ~~şman . eli~e g('Çir~iyec~k~~niz! Kendi vaziyetimi unutarak onlarla ·- ngi z;erin taarruzu KumandanSIZ kuvvetler kuvvei maneviyeniz yerinde midir? 
Verdığim vazıfeyı muvaffakıyetle ua e- !~kadar oldum. Coşkun mükalemenin en Bir İngiliz esirinin ifadesi ... Onun deld- Biraz düşündükten sonra: 
deceğlnizden eminim. Derhal o hıttaya çok sevilen kumandanına dedim ki: Jetıle keşfettim, ki bir veya iki gün &ol'\ra Bu talimata ıöre ben ordumu Şunın - Evet, yerindedir, dedi. 
hareket etmelisiniz?. p b' d k riz b. d b İn~ılizler bütün cephe üzerinde ciddi ta- müdafaası için dördüncü ordu kumanda- - O halde Daaibektc bekliyen arka· 

ı . . . 1 - aşam, ız e as e , ız e u or- ~:t 
radesıni teblıA ettikten sonra, A man d k d tml d T" k arruzlarını yapacaklardır. nı Mersinli Cemal puaya terkedece.ıHm da~ınız Fund Paşanın yanına gıdinız; ya· 

11 
. b kt uya uman a e ş a amız. ur ne- .,. •· 

generBa erkuıne ad ı: d-.l'kl . _ b' teri kaçmaz; kaçmak nedir bilmez; e~er - Biraz sonra erkanıharbiyemi toplu v kendim Rayak c:Mrında kılınandan - rın size tekrar bir kuvvetin .kumandanlı· 
r -d d~ man an t..-uı enmı yapa ı- l'ürk neferinin kaçtı~ın1 görmüş~eniz, olnrak göreceğim, dedim. sız kuvvetleri emriine almak üzere der- ğmı tevdi edeceğim. 
ırz, ahei ·hald bil _k t --·n.. derhal kabul etmelidir, ki onun başında Yataktan kalktım. Giyindim; il odasına hal hareket edece~ Söylemeliyim ki bu zat benim yanıın· 

r e ne yu eve~o."\..-ı.uıe maz- ·· V k lind d rd rd d Im f k B b lZ ne 
h 1 t b lm crl d b h k 

bulunan en buyük kumandanı kaçmış- gıderek bir muharebe emri yazdırdım. i torya ote · e ö üncü o u ka - an ayn ı~, a at aal eke de!Sil, tre 
ar o muş um, en y m e ır a ma . . . • 1 od ....:..A:...... C b. · 1 b 1 
ls yd k d i kt

. B . b. tır. Eğer siz kaçtı~nızın zılletını Türk Bu emirde: Düı:man 19 eylt11 günü akşa- rargnhı o an aya 6.:....~ emal pqayı mıp stan u a gitmiştir. 
o !1 ı ne a ar sev nece ı. en ıse ır . . . ır 

rlka k d b ı du
"'·-d nefcrlenne tahmıl etmek istiyorsanız in- mı umuınt taarruz yapacaktır. diyor ve buldum, benim aldılım talimattan onun O akşam bende şu teyakkuz hbıl oldU! 

ent cı arşısın a u un 6~. en ne . il 
k 

.l -ı . d' D"şü d" d . safsızlık edıyorsunuz. buna ordumca lınacak tedbirleri zikrc- da malfunatı vardı. Yedinci ordu kuvvet- Bütün cebhelerde ve bütün kuvvetler • 
aı.;ar mu eessır ım. u n um, ıyeyım 1 ka 

ki padişah hazretlcri, bana öyle bir \'azi- Muhatabım olan general beni tauımı- dJyordum. er;ni milen. kolordu lrumandanların- zerinde emir ve kumanda kalmamıştır• 
Yord • yahud ta mnm"·l kt g ı· d Bu emri berayi malilo-at t1'M1p ku • dan İsmet beyin emrine vererek kendisi- Adeta delice bir emir verdim·, bu enıôn fe veriyorsunuz ki o vazife}i ıfaya me- u, nı '"' ı an e ıyor u. wu •• -

mur kumandanlar mcvkilcrindedir. Beni Bir an durdu, sa~ında solundakl arka- nı&ndanı bulunan Liman Fon Sanders ne teslim ettim; ben de o ıece bir treni esaslı noktaları şunlardır: cŞamda buııı· 
Ol'\lnnn fevklncte bir başkumandanlı~a mı aşlarına sordu: eBu kimdir?~ paşaya da gönderdim. Çok hürmet etti - mahsusla Rayaka gittim. Hareketimden nan bütün kuvvetler benim orada bıra~· 
memur buyuruyorsunuz? Eğer böyle ise Fısıltılar bu zatı tenvir etti, ondnn son- ğim bu zat benim raporlardan çıkardı - evvel diğer kolordu kumandanım AU Fu. tı~un İsmet Beyin [Reisicümhur ısınet 
çok iftiharla iradenizi kabul edeceğim. ra süldlt devam etti. ~ım neticeyi baid görmtlt ve gülmüş. ad paşanın bana iltihak etmesini bfldir- İnöntl] emri altmda, Raycık havali~:ndC• 
Fakat şübhe etmiyorum, ki bunl'n far- Nab!us karargAhmd Maahaza ihtiyattan bir zarar gelme-z diye mi§tim. ki kuvvetler Ali Fuad Paşa kuınandaSl 
kında bile de#ilsinlz. Vaktile ıstıfa ede- rek bana da fazla bir fey 5iiyleme~e lO - Rayakta Leyman Fon Sandcr le aörü§- altmda şimale hareket edeceklerdir.» 
rck. haklı sebeblerle bırakbJ!ım bir or- - Nablus karargAhında ikinci defa ye- zum görmemiş. tüm. Bana oradaki kuvveti teslim etmek Emrin bir suretini bütün k.uvvetıerJJl 
duya, ki 0• ordu .bugün mağlub olmuştur, dinci ordu kuınandanıyım. İlk isim, çok Ben verdiğim emrin ufrayabilereği istedi. Hatırlanm ki, Asya kolu tlnvanım kuman-danı olan Leyman Fon Sanders 
orada bulunan bütün ordular gibi. .. Beni Czücü ve yorucu seyahatlerle cebheyi suitelfıkkilcri tnlunin etmiştim; bu sc- taşıyan ve bir Alman miralayının emıin· P&Şaya herayı malt1mat gönderdirn. A· 
onun başına gönderlyorsunuz. 0 halde dolaşmak vaziyetinl tedkik etmek oldu. beble düşmanın işaret etti~ znmmda- de bulunan Alman kuvvetinin ararga· leyhimde bir isyan olmuş: 
bütün bu irade huyurulan vazifeleri yap- Bu teftiş neticesi~deki kanaatim §U idi ki taarruzunu çok dikkatle takib diyor- hına dahil olmuştuk. Bu karargAh Ray2.k erdigim karar tatbik 

,. 1 kt d' 1 ? kı her şey bitmişt1r, yakın felAkete mAn, dum. 19-20 eylt11 gecesi, kolordu kuman- civarında cTefnabeh zıraat mektebi bi-
ma5a nası mu e ır 0 urum. o.'mak Için esaslı tedbir bulmak müc:kül- (İ .OIU'lacakflr 
E P ı '$ danlarını smet ve All Fu d paıalar) nasında idi, f(lzel ve modem bir bina.. • 

OVBr şay 8 karŞI karŞiya dü. telefon başına çafırdım ve ordum: Alman miralayı evvell bize birer 10Juk - Bu adam kimdir ve ne yapıyor? 
Fakat muhatabımın bu zemin u zerinde DüşünQnfiz, yO.zlerce kilometre imti- - Verdikim emri ve ona gör Icabeden blra ısmarladı. Ayni zomanda Leyman Ben zaten buna intizar ediyoı du rı: 

nıünakaşa etmeğe değeri olmadığını artık dadında bir ccbhe Qzerlnde tlç ordu va~ tedbirleri aldınız mı? Fon Sander parlak Alman kolunun, her (Arkası vad 
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b·--b- Katafalkın önünden neçtikten ıonra ve Ankara ıstasyoJU6.nda mukadda t4but trenden indinlırU,. Reisicümhur lımet lrı.iinfl, Bapekil t>e VekillerZ. ..... "'' , 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ayni istikamete koşuyorlar. Kaldırım· 

larda 1.eluşla yürüyen siyah gölgeler 
var. 

Ş~hrin bugünkü erken uyanı.şı, uy • 
kusuz geçen bir gecenin kabusundan 

daha evvel sıynlmak içindir. Bugün 

Ankara Büyük AtaSlna son hürmet va· 

ti!ec;ıni yapacak ve Onu ka1bine gö • 
!h ecek. 

Saat 6 buçukta 
Saat altı buçuğa doğru aSker ve po

lis kuvvetleri Karoutaya giden yollan 
kesıneğe başladı. Bilhassa Ankarapalas 
Öniinde daha kesif bir 'hareket var. Si· 
lindir şapkalı, frak giymiş birçok in· 
sanlar seri adımlarla, fakat matemt bir 
&Ü!,üt içinde otele girip çıkıyorlar. Tan 
Yeri ağardı, Ankaranın ufuklan bu
lutbr ıslak ve nemli bir sabaha açıh· 

' 
Yor Atanın katafalkı günün ilk ışıkla· 

cile!"i geçti Bölükler top aramasının a
l n ünden geçerken her bölüğün sübaya 
kumanda veriyor ve başlar hep birdea 
Bilyük Ölüye çevriliyordu. 

Onlan rnilteakıb Bilyük Britanya 
kıt'alarının önünde giC:..::n bando göziik
tü. Arkadan deniz kıt'ası, daha gerl • 
den bır piyade kıt'ası .. Onlar da. Fran
sızlar gibi, bayrakla ve başlannı çe~ 
rerek sellmlacWar. 

Yunanlrlar, bir piyade ve bir denli 
kıt'aslle, bayraklan ve kılıçlarlle A • 
tatürkU selAmladılar. İran kıt'ası da 
intizam ve hürme~e geçti. A'fıtürkQ 

1 havraklarile ve kılıçlarlle aeltunladı. 
1 Ru"men1er bir denlı: kıt'aslle ~sn • 
diltyorlardı. Onlar da bayraklan1e BO· 

1 yük Ölüyü se1Amladı1ar. 

ı Sovyetler blrli~ni temsil eden lnt'a da 
denizcilerden mürekkepti. Onlar da ileri 
do~'U uz:attıklan süngülerle Atııtürb 
hürmetlerinf eda ettiler. En yeride Yu • 
go.,lav kıt'ası vardı ve bayraklan-ıı eğe .. 
rek n~~ sE'lAmladılar. 

Misafirlerin geçişi bitttkten sonra bir 
deniz kıt'amız sert adımlarla geçti. 

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

Büvük Ölüyü ht!mil bulunan top arab:un 

tın~ üstüne çekiyor. Otele protokola 
dahil ecnebiler de gelrneğe başladı. 
licoc;i Atanın önünden geçerken şap • 
kala n nı çıkarıyorlar ve hünnetle eği
liyo .. ;ar. Keskin defne ve çam koku • 
ları içinde, çiçeklerle ve yeşilliklerle 
Sev .. ,Jcn bu dekor Büvük Atanın atlas 
bir bayrakla örtü,len 'naşından heybet 
\'e ihtişnm almış ~ibi vakur. 

· 1 dd · -ı.arken • (Devamı 4 üncü sayfada) 1 1 - - V kill ı b aber Atııtürkün aziz ncl§ını taşıyan top arabasını takibc-tı stasyon ca esıne \'""' .............................................................. . ~t~~~:~:dilinAH~~kruç~s~~~nrmşb~uunec-~··~··~··~···~··~··~··~-~-~-~-~-·~··~··~··~-·~ .. ~-~··~-~-·~··~··~··~·-~·~···~··~··i·~~~~~~~~~~=~~~== 
Saat 7 buçukta 

Saat yedi buçuk, memleketlerin:i 
teırısn eden asker ve diplomat heyet· 
~eri birer birer geliyorlar, katafalkın 
OnUnde duı'Uyorlar, selamlıyorlar, rna-

Ulus meydanında toplanan ecnebi kıt· n~bi devletler mürnessilleri de yer al- Fan"l Mustafa Kemal·l muvakkat istirahatgahlna aları teftiş etti. Bulgar kıt'ası Orge - mış bulunuyorlardı. 

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

9140 ta Riyaseticümhur orkestrası ilitirarn geçidi başladı. En önde mız • 
7 bu m·u·zen·ln d1ş1ndad1r 

teırıu bir eda ile. Ankarapalasın mer· 
div{'nlerini çıkıyorlar. Bu ihtiram jest· 
leıinde, Türklin Büyük Dahisine kar
Şı bütt:n bir dünyanın sempati ve hay· 
taııJık i!adesidir. 

~özüktü. Arkasından Atatürkü taşıya- rakiı silvarller geçtiler. Silbaylar kılıç-

cak top arabası geldi. Arabanın ömin- larile Atayı selfunlıyorlar, mızrakilan Yazan: Nusret Safa Coşkun 
de beyaz ha1atlan çeken 100 er var. ac:ai!ıva çevrilmiş erler, katafalkı Bü -

'$ ~ " k d V· t' en Büyük Arkasında da gene beyaz halatlan tu· yük Başbuğlarma dönük, vakur bir hü- Ankara, 21 (Telefonla) 1 ucuna bağlıyara e~ş ı~n . . 
tan 50 kadar er sayılabiliyor. ziin içinde geçiyorlardı. On lan önde Hayır, muazzez sandukayı taşıyan ve İnsunın peşisıra koca bır dunya yıtr Jyo~ 
Katafalkın etrafında ihtiram nöbe • sancnklarile topçular ve Muhafız ala· co Mchmedciğin çektiği top arabası. An- du. 

Saat 8 de 
S,1at 8 de Ankarapalasın büyük sa • 

~nu bir rnahşer manzarası arzediyor: 
bunya milletlerinden pek çoğunun 
ten~arenk üniformalan göze çarpıyor. 
l3irço'k gruplar var ve yavaş yavaş ko· 
~~Şı:tnlar arnc;ında hemen dünyanın 

tini bekliyenler son defa değişti. Nö • yı takib etti. kcr::. caddelerinden değil, bütün ruilletın Hükümet reisleri, mareşallen, nnzır • 
bet bckliyen sübaylar, büyük ünifor- Genç Ha:rbiyeliler Ata'larının önün - kalbini yırtarak üzerimizden geçtı. cOnu Ian, generalleri, sefirJeri He, askerleril~ ... 
malannı giymiş dört generale mevki • derı metin, fakat hüzünle sararmış bir chediyete bıraktık• demiye dilim varmı- Türkiyeyi yaratan adamı memleketinm 
lerini terkettiler ve Atatürkü son defa yüzie geçtner. Yaı:tnıni sübayParında, yor. Onu milletin ve insanlı~ın kalbine ebcdf sulh ve selfunet esen havasında ra-

f d I k t n h"'t ve müsterih uykusunu uyuyacağı ye-kılıçlarile selamhyarak çekildiler. şanlı orduyu za er en za ere oş ura gömdük. .. 
k d · t d 1 re kadar onlar da bizim kadar mahzun, Saat 9 ,50 de Büyük Baş uman ~nı~ lÇ en . uyu Yağınur zaptedilmek istenilen y~7. yaş-

muş matemi sarili bır ıfadG halınde o • larını andıran hafif bir çisele)'lşle An _ mükedder ve ma~um teşyi ethlPJ'. 

UtUn lisnnlarına tesadüf ediliyor. 

Saat 9 da 

Snat 9,50. Büyük Kurtarıcının nilşı
nı top arabasına nakletmek için hazır
liklar başladı. Yaverler katafalkın üs -

tündeki atlas bayrağı kaldırdılar. Ta· 
Dokuzda, tektük rneb'uslar ve gene- butu arabaya kad.ar götürecek 12 Ka-

~ller de gelrneğe başladılar. Katafal· rnutay azası iki tarafta altışar olarak 
tı sağındaıti geçidden Meclis bina • dizildiler. 

sına gidiyor ve orada top1anıyorlar. Tabut biran içinde elierin üstünde 
~ePsi Atayı s~Iam1adılar. Gö21lerinde görüldü. Büyük ve Ölmez Şefi bu son 
ır kızıllık ve matem yorgunluğu var. seyahatinde baş üzerinde taşıyarak 

ha Gözün alablidiği sahada müteferrik tarihi vazifeyi yapmak, Onun kendi e-
reketlerden bac:ka ne bir kımılda • seri olan Büyük Millet Meclisine ve 

~a. ve ne bır gürültü yok. Şehrin hat- or.un muhterem mümessillerine düşü
lta tıefcs alı~ında bi'Ie ses çıkarmaktan vordu. İşte Meclisin temsil heyeti: Na· 
Sa ~ınan bir ifade var. Herkes, yerine, Şid mu~ (Kütahya), Mehmed Somer 
~Ydı~ının uykusunu ihlal etmemek is- (Kütahya), Evüb Danişo~lu <-ı:rabzon) 

ı- &ibi sessiz adımlarla ğidiyor. Kenan Ural (Manisa), Hasan Ali Yü • 

b 
9 

?uçuktn Atatürk ülkesinin her eel (İzmir), Hik~t Işık (Erzincan), 
lell~agından gelen vilayetler mümessil· Hilmi Çoruk (Mardin), Zühtü Akın 
~ l'i katafalkın önüne geldiler, eğildi· (Kırklareli), Galib Pekel (Tokad), 
~r Ve sol tarafta yer aldı1ar. Biraz son- Hamoi (İstanbul), Osman (Manisa), 
() da B. M. Meclisi azaları gözük1ü. Atıf Bayındır (İstanbul). 
Q tılar da Atayı selamladılar ve sağda İşte tabut bu suret1e top arabasına 

Utdular. gö"türü1dü ve ~e.ştirildL Bu sırada 

Koca Britanya filed mareşalı, lordu. kunuyordu. , kanının yanaklanndan dökülüyor. Gök d kr h 
Saat 10,35 te yüzünde siyah bulutlar birbirinin ete~i- saray nazırı ve hepsinin üstün e, a 

• temsil eden 73 lük soğukkanlı Ingiliı: bl-1 O 35 te ecnebt devletlerin gönder • ni tutmuş dolaşıyorlar. Onlar da büyü!~ 
' insanı tcvaf ediyorlar. Masum dolaşış - le rığlıyordu. 

dikleri ihtiram kıt'alannın geçişi baş· Holk mı? Yalvannm bunu sormnyın 
]adı. Türkün kuvveti, Türkün fazile • lrırı, koyu siyah renkleri Türk milletin!n bana.. Kalbinizi deşerler de feryad et • 
tir.i bütün bir cihana tanıtarak, yarat- ıztırabını sembolize ediyor. mez misiniz? Gözlerinizi oyarlar da in • 
tığı esere medeni dünyada yer ayırtan Evet, Büyük Ata ile bugün son ve - lemez misiniz? 
Büyük Şefe son hürmeti üaya !koşan • dalaşma günümüzdü. Onun ölüsil bile bi- Hcılk ... Yeniden yoğurduğu insanlan 
lnr, Atatürkü bayraklarile ve kılıçla • zi teselli eden bir varlıklı. Bu nıüdpiş mı soruyorsunuz? Nasıl anlatayım? Dis 
rile selamladılar. tC'.sclli de elimizden gitti. Şimdi hakıkatin çöktü. secde etti, saçını başını yoldu. du

Kıl'alann ilerisinde giden kuman - zalim yüzü ile ve tam manasile karşı kar- yacaknuş gibi ba~rdı, hıçkırdı, dövUn-
danlar kılıçlarile Atatürkü sclnmlıyor- şıyayız. . . ' dU, ıztırabdan bir yanarda~ gibi indila 
lar ve her milletin bayrağı top araba- Dün g<>ce Anıtara hıç uyumadı. Hnıka etti gürledi. 
sınıfı hizasına geldiği zaman eğiliyor • tahsis edilen yerler gece yarısında rlol • 0 bu akşam yeni bir Alemin başmisa • 
du. c!:ı. Sabaha karşı taştı. Cenaze törenine firidir. Onu bembeyaz ipekler ıçinde si • 

En önde alfa be tertibile Almanlnr ) rıkm zaptedilmcz bir hal ald. hirli bir fi.leme benziyen müzenın sa lo • 

g~r;tiler. Önlerinde bir bahriye bando· Tören Atatürk kadar vakw·, Atdtürk nunıı bırakırken hemen müzenin önün • 
~u gidiyor, bir deniz kıt'ası, sert ve bdc.ır nzametli, Atatürk kadar ıntişamlı deki heykele baktım. Şaha kalkmış atı 
murıtazam adımlarla onlan takib edi- oldu o iki metrelik abanoz tabut içinde ile dünyaya meydaıı okuyordu. 1-"anl o • 
yordu. Arkalarından Bulgar'lar geçti· bile dimdikti. Inn Mustafa Kemali gömdük. lı'alı:at e
ler. Siyah bir kılıf içinde sarılı duran Arkasını takib eden kalabalığa bakbm. bedi olan asıl Mustafa Kemal, bu mü:ıe
S2ncakları Atatürkün önünde hürmet· Dünya siyasetinin rotasını evvelA kılı - nin dışındadır. 
le eğildi ve geçti cıııın, sonra da zekllsının ve insanlığının 
Bu~arlM~nronn ~~mz dc~z -~~~==========~================= 

Nusret Safa Coşku,-ı 
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(Baştarafı 3 tinc:U sayfada) 
a~ır a~ır hareket etti. Bu sırada uzaktan 
top sesleri aksediyor. 
Geniş caddede bir ses yok, ne bır ne

fes, ne bir hıçkırık. Bu hareket siıkOtu 
içinde top arabasının kumları ezerken çı
kardı~ı hışırtılarında, yalnız Riyaseti -
cümhur bandasunun aAır a~ır çaldı~ Şo
~er.in matem havası göklere yükseliyor ... 

Top arabasının arkasında Atatiırkün 
ku: kardeşleri Bayan Makbule ve zevci 
geliyor. Bayan Makbule baştan başa si
yahlar giyinmiş, derin bir hUznün ma -
nasını taşıyan etvarmda milletin acısına 
intibak eden bir ifade var. 

Arkada Riyaseticümhur katibi umu -
misi Hasan Rızn, başyaver Celfıl ve ya
\·erler ve on adım daha geride Relslcüm
hur İnönü yürüyorlar .. Büyük Şefın mn
temini İnönünUn derin bir ıztırabla ge -
rilen yüzlerinde kolaylıkla okumak kabil 
oluyor, fakat yürilyü~lerinde beşeri ız -
tırabiarın her nevine karşı, kadcn yen -
rneğe muktedir insanlarda göralPbilen 
bir enerji ve tahammül var. 

Biraz arkasında başvckil CelAl Bayar 
mnhzun adımlarla ilerliyor. Kısa bir U · 
nla, ve misafir heyet reislerl, delegeler 
\Ye sefirler: Efganistan, Arnavudluk, Al
manya, Belçika, Bulgaristan, Çin, Dani
marka, Mısır, İ-spanya, Estonya, Arneri -
kıı, Finlandiya, Fransa; İngiltere: Yn -
nanistan, Macaristan, Irak, İran, !talya; 
Japonya, Letonya, Litvanya; Norveç, Ho
londd, Polanya, Romanya, İsv~, İsviçre, 
Suriye, Çekoslovakya; Sovyetler b;rli~i, 

Yugoslavya bu kalabalık heyetler Içinde 
temsil edlllyorlar. Aynca Mllletltr Ce • 
mıyctinin, Fransı! - Suriye manda ldnre
sin!n, düyunu umumiyenin mürnesaille -
rt de var. 

Büyük üniformalarını giymit bu he -
yetlerin matemli bir ihtişam arzeden kad
rosu Içinde şayanı dikkat simalar göze 
çarpmaktadır. 

4te şah Veli Han .. Dost Yunanlııtanın 
basvekili ekselAm Metaksas. Sevımli dlp
lo~at von Neurath, Türk doatu Sarraut, 
Potemkin .. Hüznü yüzünün ifadesinde o. 
kunan Baran Alol,.,l .. Amiral Pound, Ge
neral Panof, General Daskalof yanyana 
y{jrüyorlar. Arnavudluk adliye nuırı B. 
Şat'u başını onüne etmi§, mahzun adım
larla ilerliyor. General Domestıka, Ge -
neral List, General Hutrlnger, Amiral 
Yumoş~. General Buskay, General Kel
ler, albay Kollet bir aıra haltndeler. Ka
labalık arasında Emir Adil Anilan, Mil· 
letler Cemiyetinin mümessllleri Valters, 
İgnides, Bay Erm de göze çarptyorlar. 
Bunlann hepelnl ayn ayn yamı&k mad. 
deten kabil defil. 

Misllflr delegelerini kamutay baları 
takib ediyor. Ön safta Kamutay başkanı 
Abdtilbalik Renda ve vckiller var, hepsi, 

Uırif edilemlyecek derecede derin bir hü
ztln tçlnde, yavaş adımlarla ve kütle ha
linde ilerliyorlar. 

Atatürkün tabutu mUzeye ıellnciye ka
dnr bütün güzergAh boyunca bfrllmıl~ o
lıın ve acıdan, ıztırabdan yo~rul.nın' o
lan ve sessizce inliyen halk kütlelPrJnln 
arasından geçti. Tabut saflar önünden a
lır a~ıı· ıuakla§ınca geride kalan halk yı
Jınlnrı daha sıkıaşarak tek bir vt1cud ha
linde BOyilk Atasına son vedaını yap • 
makta Idi. 

Atatürk'Un tabutu muv kkat 
istlrahatgAhında 

Şefin tabutu, kendisine ton Jhtiramı 
lfa lçln aa!. tutmUJ Türk ve ecntbl kıtu
tınm aruından geçerek, orada, Etnografı 
nıOze.rinde hazırlanan muvoklr.:at lsttra -
hatgAhı önüne geldili zaman, cenaze a
layınm arzettlkf manura 90k ulvt vt 
son derecede muhte§em oldu. Arıık bu
raya herk sin, Büyük Şıofle, Atasıne, aon 
v daını yapacağı noktaya gelmit bulu -
nuyordu. Millet Meclisi önllndtki kata
faiktan buraya gelinciye kııdar yekpare 
bir granit parçası halinde kahraman B.ıı
bu~larının tabutunun bulundulu top a • 

rabasım çeken. erler Halkevi ile müze • 
nin aruında durduju zaman Ona, ınn -
lerdenberi refekat etmekhı olan allAh ar-
adaşlan tabuta kar§t CP-phe aldılar ve 

1 l!m verdiler Bu anda göz:lerimu:e Halk-
•inin, müzeve nazır cepbesındeki bal • 

kanda, l\Iare~al Birdwood'un teessOrden 
lakallüs e•miş asker çchresi çarptı. Ra • 
batsızlığı delayısile cenaze törenine l§ • 
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e e d·si ka a ' • e ihtişamli o u 

• 

Meşcılel erin ışığında Onun ve Mehmedcidinin h etJkeUeri 

·,ı ayycırelerimi% BüyüJc lSiütıü ıeZ4mlarlcırketı 

Atatürkan cı.ri.ı n4ıt top cırcıbcın D.Btande iat4111<mcfon cıı,ırılarken 

Urak edemem!f olan mareşal, Büyük Şe- ve 6riüyü aldılar. Şefin tabutu zafer - bubetınden dolayı Türk ulusuna tasiye • 
fe aon tıızimint burada yapmakta ldl. Ta- den zafere kOfturdu#U Mehmedcfklerle, Ierbıi bildirmek Jçtn gelen fevkalAde he
but arabadan lndfrilerek mUzeye girilin- komutanlarm ve ıübaylarm omuılan fl. yetlerle, kordiplomatfk, aol tarafında tse, 
ciye kadar arkasında yaver, elinde ma - zerinde JÜ.]Weldi. Ve alır a!ır müzenin Vekiller Heyeti, Millet Meclisi azaları, 
retnl asbı oldulu halde rasfmei ihtiramı medhaline do~ru ilerlemiye başladı. meraatm i§tirak eden di~er zevat bulun
ila etti. Medhal do~ yükselen rnermer basa- mekte idi. Tabut, Mehmedclklerın, gene-

Top arabasının tevakkufu Uzerine Bii- maklarm ıaj tarafmda TUrkün Büyük rallerln, sübnylann elleri üstlinde ve o -
yük Önderio yaverleri ve maiyet sübay- e\·JAdına karfı millct]erlnJn, d.evl tlerinln muzl nndn Türk ulwunun ve dünyanın 
ları tabutun üzerindeki Türk bayraiını 5ons:tu aaygı ve sev&ilerini ve nun gay- bu deA rll mumessillerinin son tazım tf· 

zahUratı arasında geçerek, oraya mU· 
zeye girdiği zaman Şefin hemşiresile. Rel· 
sicümhur İsmet İnönli ve B. M. M. Reisi 
Abdülhalik Renda, Başvekil Celal Bayar, 
Büyük Erkanıharbiye Reisi Mareşal Çak• 
mak, tabutun konulacağı kaidenin önün· 
de yer alınış bulunuyorlardı. 

'l'abut, müzenin tam orta kısmını teŞ· 
kil eden ve yukarıdan aşağ'ya beyaz 
muSI.inlerle kaplannn~ dlan sr.·:.?nun 
ortasındaki kaideye yene silah arl<a • 
dtı.şlarının ellerile kondu. Ve gene bU 
ellerle Uzerine şanlı bayrağımız örtü1• 
dü. 
Şimdi başta CUmhurreisi İsmet inö· 

nü olduğu halde, bütün başlar eğik, 
derin bir huşu içinde Büyük Şefi anı· 
yorlar ve Onun hatırasını taziz ediyor"
lar. Manzara, tarile sığmıyarak dere • 
cede yüksek ve heyecan verici... 

Atatürklin her tarafı he' dara bU • 
rünmüş olan bu istirahatgfuunoa ruh " 
lara sükiln veren, teselli sunan bir ha· 
va esiyor. Bütün gözler ve kalbler si .. 
yah bir zemin üstünde yükselen beyaz 
bir kaide üzerinde yatan bayrağa sarı· 
1ı Atatürkün tabutunda. .. Kimse ne. 
gözünü, ne kalbini Ondan ayıramıyot· 
ReisicUmhur İsmet İnönü, Öndcrin ta· 
butu önfuıde uzun bir vakfeden sonra 
Millet Meclisi Reisi, Başvekil ve Mar~ 
şal ile birlikte Atanın istirahatgfıhın .. 
dan ayrıldılar. Ve ondan sonra da baŞ 
ve ayak uçlannda uçer meşalenin yan· 
dığı ve dört sübayın yalınkılıç nöbet 
bE:klediği Büyük Kurtancı:nın tabutU 
önünde Millet Meclisi aza1arile kara, 
deniz ve hava kuvvetlerine mensu'b 
komutanlarla, sUbayların ve hükiunet 
erkan~nın veda ve tazim geçişleri baş• 
ladı. Ve herkes büyük bir sükun için" 
de gözyaşlarını içlerine akıta akıta ş~ 
fin önünden geçti. 

-- Son Dakika --
Yugoslavya ve 

Romanyada matem 
Yugoslav Başvekili beya'" 
natta bulundu, Romanyada 

mektebler tatil edildi 
Belgrad 21 (A.A.) - Avala ajansı bll• 

cüriyor: 
Bnşvekil ve hariciye nazırı B. Stoya~11 

noviç bugün Avala ajansının mümcssı " 
line aşa~ıdaki beyanatta bulunmuştur: . 

- Yeni Türkiyenin kurucusu bü)rÜ~ 
dostumuz Atatürkün cenaze merasiminırı 
yapıldıltı şu anda, krallık hükumeti ve 
bütün Yugoslav milleti namına, dost vt 
müttefik Türk milletine maruz kaldı~l 
acı için en derin s \mpatilerimizl arze.t" 
rnek isterim. Atatürk, devrimizin en bil• 
yük adamlanndan biridir. Şahsında en 
yüksek şövalye ve büyük adam meziyet" 
lt>rlni taşıyordu. 

'!'ürk tarihinin en vahim anlarında, yur· 
dunun mevcudiyetini kurtararak ona ye~ 
ni Türkiyenin bütün sosyal, politik ve e" 
konomik hayatının ana ıslahatında d:ıinı! 
temeller verdi. 

Bu bahls ve Onun idaresinde o kadar 
muvaffakiyeıle yapıldı ki, modern 'l'ill" " 
kly~ CUmhuriyeti dUnyanın terakkisc." 
ver devletleri arasında bugün miıhiın bır 
lmil teşkil etmektedir. Atatürk merrı~c; 
ketimize karşı emin ve kıvmetli dostJıl 
hisleri beslediği gibi Yugo~lav milletı de 

Yeni Türkiyenin Atasına ve Onun ka.Jırıı· 
~ ]e 

man milletine karşı daima ayni hislet 
mütehassis olmuştur. Büyük Ölünfın ı<ıı• 
tafalkı önünde fikren büyük bir acı i~~ 
e~ilcrek, Türkiye Cümhur Başkanı !n 
nü ve bütün Türk milletine derin scfll'" 
patı ve dostluk hislcrimizi ve Atatürl< e• 
serinin gelecekte bütün insanlı~ın nef'!Jl' 
olarak yapılması temennisini arzederıf1'1' 

Romanyada sı 
Bükreş 21 (AA.) - Rador sjan 

bildiriyor: t • 
Romanya, TUtkiyenin matemini ~ 

mamen paylaşmaktadır. Atatürklin ~·rı 
naze merasimi yapıldığı bugün, büt~ 
mcmlekette resmt ve hususi binala ~ 
ilzerinde matemli Türk ve . Roırıan>'1ı 
bayrakları, kardeşlik hisılerin~ tems 
etmektedir. f(lB 

Hükftmettn emri ile mekteble • 
dersler tatil edilmiş ve muallimler ~ ~ 
lebeye BüyUk Ölünün şahslyeti b9 

kında konferanslar verml~lerdir. 
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~adald kata.falkta. saytavlar ve kcmıandanlar, Ebedl Seim uiz ıı8şını sellmlarlarken 

Bütün Ankarablar dün bu halde Idiler. Saytav Aka Gündüz B üyük Ö~üyft selimladıktan sonra 

, Katafallda ReisicUmhur ls met İnönünUn çelengl 

Büyük Olü.AUn mu.kacldee IIAfı is (uyondau Meolise nekJedlliJW 
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.. Arkas1udan .•• Matemi m 

Dün Büyük Milli Kahraman n aziz n aşının Ankaradaki 
ihtiram mevkiine konması münasebetile şehrimizin 

muhtelif gerlerinde matem törenleri gapı/dı 

Ey 1am1ı ~ı ~olmasam isyan edeoet - Acı. feryad yükseldi, tarih aatırlarından, 
sini Ded1 cEyl Türk mllletl, &dil kahramaJI 

Babtım da DUil lıh .. Bu unıı dercUml oeıt- Atan. 

l1ı:ı ı Oöı:lerlni ll:&padı, o da uını dtlnJ*y&, 
Ya:mlf beni btr ltahbe 6lftm taroma l'el - Bıraktı mmetını beyaz :yıldıı:la ayar. . 

dlm, 

D1nd.1r beni ff1 aevgtll yurdum, ana eel- Ey Atam, dlhJstn sen, sana tarıh dtyemesdt 

dlml Qtlntü ululu~nu yazrnaz hlçbtr kalem. 

Ebedi Şef Atatürklin aziz nAflarını ih
tiva eden mukadtles tabutun Ankaradaki 
ihUram mevkühc nakli münasebetılc dün 
şehrimizde muhtelif yerlerde matem te
zahürah yapılmıştır. 
Ö~ledt!n evvel Halkevlerinde toplantı

lar olmuş ve Atatürkün hayatı, memleke
ti nasıl uçurumdan kurtararak yükselt -
tiği hakkında söylevler verilmi§tir. 
Öğleden sonra saat 14 de Taksinı \7e 

Harbiye meydanlarile Gülhane parkın -
d:ı üç büyük tören yapılmıştır. 

Taksimdeki tören 
Saat ondan itibaren büyük btr halk 

kütlesi Taksim meydanına akın etlt'e~e 

başlamı§ ve lbide etrafındak.i meydan -
lığı doldurmuştur. Meydanda jandarma 
ve polis noktalan tarafından inzibat ted
birleri ahnmıt ve vesaitı nakliye dur -
muştur. Saat 13 ten itibaren Beyoğlu 

kaymakamı ile, Parti, vilayet ve beledi
ye erkAnı, Halkevi reia ve azaları abide 
etrafında toplanmışlardır. Törene saat 
14 de başlanmiJ ve borazanın verdiği (ti) 
işaretinden sonra abitleye muhtelif tş -
§ekküller namımı çelenkler konulmuş -
tur. Bundan sonra Şehir bandoıu tara -
fından İstiklal marşı, Şopen ve Bethove
n•n matem havaları çalınmış, bunu mü
tcakib Parti narnma avukat Meki Hik • 
mel hazırlanan kürsüye gelerek bir söy
lev vermiştir. Meki Hikmet AtatürkUn 
hayatile, onun ağzından 19 mayısı anlat
mış, başardıjı büyük inkılfıbları tebarüz 
ettİnn.ii ve: 

c- Atatürk ölmedi, ölmiyeeeJrtir, söz
lPrile söylevini bi tirmiştir. 

Meki Hılunetten sonra beledıye adına 
Beyoğlu Halkevi başkanı Ekrem Tur kür
Eiıye gelmiş ve çok heyecanlı bir söylev 
vermişttır. 

Ekrt!m Tunı:n söylevini müteakib Şehir 
bandosu tekrar matem havaları çalmış, 
bundan sonra Halkevi namına Osman Si
pahi ve. halk adına da Kemal Baki birer 
söylev vermiJler ve Atatürkün vecizele
rindetı, onuncu yıldaki nutuklarmdan 
parçalar ve TOrk gençliğine hitabesini o
kumuşlardır. 

Bütün söylevler büyük bir heyecanla 
dinlennuş, Şehir handosunun nutulr ara -
larında çaldılı matem marşlan meyda.,ı 
dolduran binlerce halkı bır tck göz gibi 
a~latmıştır. 

ı Jutuklardan sonra halk and içmeğe 
ciavet edılmlt v bütün vatandaşlar hep 
bir a~dan: 

- Bız Türk milleti, Atatürldln lnkı -
IAblanna, Onun cUmhuriyetine ılelebed 
ıadık kalacağımıra şerefimiz, Jllmusumuz 
ve Türkluğümüz adına söz verip ana içi
yoruz, diyerek and içmi§lerdir. 
Andı müteakib tam saat 16 da Beyazıd 

ve Galata kul~lerilc Kadıköyündeki Si -
renler, Df'nızbank ve şirket vapurları dii
dükleri ça lmağa ba~lamış, Büyük Ölünün 
hatırasına son bir ihtir am olarak herkes 
oldufu yerde ve ayakta hürmet vaziyeti 

1 

Basıur beni batnmda yanan blr deli cam Yenmemt.ştı kuvvet senin dlrayetını, 

Tar, Kıra.mamıotı korku aenın ~aretln1. 
R:andır bnt: HAll o gü~ ytlzlü Atam n.r. 
HAlA o baltı4J,ar Marma.rarım batnn& vur- Ey, Atatftrlt, öldün sen, muıettn ya§ayaeall• 

muş, Benin ulu adını her saman ~yacak, 
HAll o çelllt boy Ankaranın u!kuna dunntı4, 
Oitt.ln, faka.t erten bu gtdl§ saçlan a!tın, 
m,. ıı5ı:ler! ummana çalan n.q'est 'bahtın. 

Aldın ya clhanlar de~er ınsanı ellmden, 
ÖldOr beni ff1 tahbe &tım bttmıt clblyim 

ben 

~larda m'llh&M>ett1 O; bqJt.rda batırdı 
cÖldftnh dese mmat Atat1lrt can yaratır

dı. 

ş~ so~ cök: Onu topralt nuıı al
dı? 

Oöltlnl O da: Toprak da ca§lnll~ dona'kal
dı. 

Ba,Jarda. muhabbettt O, bt.f}arda hatırdı 
cÖldünı. dese dflnya yenı bl.ftan ırar-tu'dı .. 

~ Füülted 1 Yu.na 

* 

Beni her an anarken cöı:lerlmls dolacak, 
Bana en lAyık mezar Türkün kalbi olacak! 

VilbP.ndl.'l mektebt U.le'besindet\ 

Vedad GJrdn 

* 
Büyük Atam 

Açık kallif Türkiln Atanı, 
Orasıdır 7erln Atam, 
Türkün büyük hazlnesı, 

Topraklara 1ı~az Ataml 

Eşln yalnız fU gQneştl, 

Ancak güneş sana eşt.t, 

Tarth bile ııôrmemı~ı. 
Senin gl bt dft.bl 4tam 1 

Bir clhana bedeldin Sen, 
Mevt yoktla Vr,rıe tk clotmOit b11$ erler Neden uçtun söyle neden, 

tç1ıı; Matemll clhan, gönülden 

BUyUk AtatUrke 

MeTt yoktur tı.aıD. eandan bath rehberler öıtıınllno aAJ,ar Ataml 
tçln; Nenare seııal 

' Onun heykeli etrafını çevirmi§ olan bu 
......... -~-------------, b!nlerce insanm iÖzleri yalnız Onda; tunç 

Men yoktur bin &üm aTml.l b11 18n'Hler 
ıoın: 

--··· ,ottur mtneto tuıMtD dUA.Teı1er Için; 
Mm yoktur meTtil korkDtım114 b&ba.ctırtar 

l"Qln; 

Men yoktur, Kemal, oot: ~ tad.frler 
~ın; 

BAki oldukça bu Wnn .Un pft.~n. 
Türk zindeyDa cı:lhanda da!ma 8eD linde

* •• 
Olmiyen başa 

Yordu.mun ufutlarına güneı Clbl d~ut" 
tuıı· 

Allanlar lib1 gmtre1ij> kıru"anlılı txtlm:; 
üstüne i§lenen barikullde cmana. ve 
cencrji• ye bakıyor; Ondan ayrılı§ın de
rin ve anlatılmaz acısı, bu bakışlarda §C· 

kJllepyordu. sin. Yıkıla.n yurda can verip o, Ulh bakışlll 
Btlseyta Dıi.D1t Ten\dn yaratmıştın ruhundald ~la. * Saat 14 de, İtfatye bandosu tarafından 

çalınan ve halk tarafından r>Öylenen İs -
tikl~l marşı ile, merasime başlandı. Bu
nu, Şopenin matem havası. takıb etti. 0-

* 
Atam, nerdesin? 

~ nun etrafını saranlar, Ondan aldıkları 
Cihana yaa nren, yurda atıatan 
uıu mmetının IMinnda ratan, 
Mucize, hnrtka, zafer raratan, 
Dem deCt1ttreıı .A.tam ııerdesln? 

J fevkalbeşer metanet ve enerjiye ralmen, 
işte .gene kendilerini tutamadılar; önce bl.r 
kaç hıçkınk, sonra bütün aözlerden bo -
falan göz yaşları ... Nerdestn? 8eD. pne ufeı"de mWn • 

Acep yerlerde mi, cötıerde lll1s1n? 
Ya5lı kalblerct. mi, ma~ mı.tnt 
Nerdesin, n.erdes!ıı, Atam nerdesin!-

Halkevi narnma söz sayliyecek olan E
nıinönü Halkevi başkanı Agfıh Sırrı Le -
vend blden1n önüne konulan kürsünün 
başına aeçti ve bitabcsini •öyledi: 

AgAh Sım Levendden sonra, Bele
diye adına söz söylemek üzere, Şehir 
Meclisi azasından Meliha A vni Sözen, 
kürsüye çıktL Genç hatib, Atatürkün 
aramızdan kayboluşunun bütün mem
leket! bürüdüğü asil ve derin materne 
tercüman olduktan sonra, yüzünü A
tamızın heyke!ine çevirerek himbesi
ni şu sözlerle bitirdi: 

c: Biliyoruz, inanıyoruz ki, yüksel~ 
yo!udur her açtığın yol. Bu inan içimi
zin ateşidir. Bu inan1a, bu inanı saran 
~..nin sşkmla, Senin yolunda, Senin 
uyanık bekçileriniz. Tekrar ediyo -
rum: Hep ayaktayız! Müstenh ol, müs
terih uyu.:. 

Wecdcıı& lJiahy 

* 
AtatürkUm 1 

AtP.türküm tarih! çok ıert ltırattm. 
Sel gibi, ,ımtelt clbl, yıldırım Cibt a.ktm, 
İstltlt\1 Savqmda Ben tarlh1 durdvan, 
Ordumuzu n.~n TUrkil fl1 70kta.a kuran. 
Ebcdlyet rolundan çeTtr b1ru baiJmı 
Gör senın uluunun kıZ1!1q'an 7atZDL 
Benin ululutunu anıatmalt 191n eter 
Btr kelime ulabtı.em btıttın ethana 6elv 

Alımeel lürl Tire&keı:ı 

* Atama 

• 

Co{kun ç:ı.~la.yan gtbl hl9 4urmadu. abr-

Taksimdeki törenden sonra dbıdenin Bundan sonra söylenen nutuklan 

dın, 

Her ~yi gönnet 1ıQ1n tl uzaktan ba.kardın 
Şlmdl ac3p O 16Cer bımet t:1 neye tar; 
Em!n ol kl «1 Atam, aa.Ba dt\nyalar tapar. etrafındaki mefaleler yakılırken müteakıb tekrar kürsüye gelen Agfth 

alarak li~ dakika tevakkuf etmışlerdir. Sırn Levend, Ebedi Şefin abidesi ö -
Bütün nakil vasıtaları da oldukları yer • nünde and içil~ğini söyledi ve bütün 
lerde üç dakika du.rmu~lardır. Üç dakı - halkla beraber ŞU sözleri tekrarladı: 
kalık sükiittan sonra Taksim Abinesinin eBurada Büyük ve Ebedi Önderimiz 
etrafında Partinin altı urodesini göstc -. Atatürkün heyke1i altm_da topla~~n 
ren altı meşale yakıl.ıruf ve bu meşaleler bizler, cümhuriyete, inkılablara, reJı -
ihtiram nöbeti bekliyen süngülü askerle- me sadık kalacağımıza, va~nın topra· 
rin muhafazasına tevdt edilerek merasi - ğı için kanımızı, ist~klali i çı ı:. canımızı 

feda etmekten çekınrniyecegirnize şe
refimiz ve namusumuz üzerine söz ve
riyor ve and içiyoruz.:. 

Öld!l~ün nnda.nbert gözlertmiı TILI ddtdu. 
Hiçbir çiı;:et lta.lmadı hep.si a.rardı. IOidu. 
BUmlyoru:z ah Atam, birden anna Dt oıcıu. 
Bütün dün,a alilJ'Or, lnm• teseDI buldu. 

Sana öldü denauw.., çtlıı~ uln lilmeWıı, 
Vefa Lbed:, Mwıalf• .&taç 

* Sensiz me nihayet verilmiştir. 

Harbiyedeki tören 
Ayni suretle saat H de Harblyede ye -

dek sübay okulu önündeki heykel :rrtlva
cehcsinde biiyük bir toplantı yapılmı§ -
tır. Buradaki törene Taşkışla askeri han
dosunun çaldı~ İstik1Al marşı ile başlan
mış, İsti.klAJ marşmı müteakib matPrn ha
vaları çalınmıştır. Bundan sonra Şişli 

Halk Partisi ile belediye, Halkevi ve 
halk narnma birer nutuk s~ylenmiş, A -
tatürkün gençli~e hitabesi okunıııuş ve 
and içilmittir. 

Sarayburnunda 
Saat 13,30 da Ebedl Şefin heykeli et -

rafında Eminönü ve elvarı Halk Partisi 
ve Halkevleri erkAnı, gazeteciler. Da -
rüşşnfaka, İstanbul kız. ve erkek list>leri, 
fstiklhl lisesi, ilk okullar talebelerile, ö~
retmcnleri ve ge~ bir halk kütlesi, yer 
almışlardı. 

* Saat 16 da, her taraftan çalınan dü
düklerJe beraber bütün halkı, aziz A

Atam başını taldır, biran Vif&n. 
Ah' Uyan cSa. bat kan atıı,or ntaa. 
Bütün gözle!' J&lh, ~Uk1ll ctudaklar 
A~l·yor bir &Os tftt\ gen,o, lbttyar. 

lerbad (1allar 

talarının manevt huzurunda ilitirarn önünde oldulu gibi t 14 • doğru 
vaziyeti aldılar, 3 dakika süld~t edil- bütün Üsküdarlılann iştirakile ake· 
di. le meydanında ön safta gençlik bulun-

Bundan sonra, Ebedl Şefin h~keli duğu halde yapılmıştır. 
etrafında evvelce hazırlanan meşale- S&at 14,0 te İstiklll marşlle taren 
ler yakıldı, önde Halk P~si ve Ha~- baJjlamış, müteakı'ben Şopen'in matem 
kcvi mensublan, gazeteeller oldu~ marşı çalınınış ve Parti üyelerinden ve 
l}alde, sırasile mektebliler ve halk ü - H kuk Fakülte.!i. talebelerlnden Yüm
çer üçer, Önderlerinin heykeli önünden ~ Oktann ve ondan sonra tarih öğ • 
geçerek son hilnnetj vaz.ife!erlni ifa ~tmenlerinden Bay Cemal Yener ve 
ettiler. Reşad Kaynann hoparlörlerle bütün 

OskUdarda halka gözyqlan dlSktüren hitabelerile 

Ü Ö i P i Bu .. 'l.•u""k Ölünn- biltn- -·rle.ri w haya-sküdarda milH matem t 'ren art , u.ıı wı ~ 
ve Halkevinin programlan dairesinde tı, ulusun ona olan ba~lığı teb rib. et
sac.t 11,45 te Parti ve Halkevi kurağı tirllmlştir. Bunu müteakıb elinde bir 

By blzlere ean veren yüce Ul~ nerdesin? 

Hanl bize: Ordular llertl diyen~ 1fl 
Ben yoksun ttmdl, fakat gençlite blta:.r 

Yeter blslere senden, bu bftytlk armn~ 

Ba,-rl1e ıtuakl'r-

* 
Atama 

Bulutlar parçalanıp yerlere kadar 1ndL 
bt~bul f1mdl bak ılyah tüllere lind1. 

Oldtror uıu Atam, bırakıp öutlz b1z11 
Aqıyor Ulblmlzde ebedl btr tek m;ı. 

Bana selbl, sana tazlm 1 Ey 'Olu, Ulu ~ 
Bana hep allayarat .onsuz blr lhtıram. 

Nusrct Qiilan b er 

* 
Ata m 

Ky mavi f(lklerln astı kartalı, 

Ebedl uykuna yattın yatalı, 
Yıllar geçti sandık güneş ba.taıı, 
Bu güne.ş b1r daha. yanmazmı Atam? 

Ulblertnılz derinden sızladı bmMn, 
oog.,ümüz doludur aenlnle tma.n, 

lztnde gltıne~e and içtik 1nıı.n, 
Rabatsın c!eA'll ml uykunda Atam? 

Mii.şcrref BakaCı)11 

Atama 
Ytıuek sernalara çıktın, yerlere sı~ndın.. 
Aslan gtbt tın snldın, tarihe geçt.ı adın. 

sen korudun, dünynda smınnı Tft.rklerltl ~ 
on:ı blr lto.rta.ldın bugün yüce eöklerdlt rıı'' 

Ulusuna renllmez lman verdin Atatürlt. 
··rJ· öımete hazırdır yolunda her bllki TU 

.t\lllol' 
l:ı:mtr Karat:ı:j: Nez.lhi ~ 

kA~ıd olduğu halde kürsüye çıkan .. ~! 
yaşlarındaki Güneri Ektar (~~ 0 ' 
dünya ağlıyor) isimli manzumesını ıı.!' 
kumuş, ve coşkunluğu bir kat d~ha}.. 1 

tırmıştır. En son olarak da Büyulc b\J 
tanın son hitabesi okunmuştur. Taı11t ı~ 

d"klc9 sıralarda saat 16 yı çalarken 1 r ~ 
~aretile Büyük Ölüye hünneten ne ş " 
kes olduğu yerde üç dakika durJ11ıl 
tur. btı.~ 

Nihayet altı meşale yakı1mış, (ll 
hükfunet, Par ti ve Halkevi er~.{ın~us• 
mak üzere büti1n halk Atatürkun f}ı~ 
tü önünden geçmişler ve törene n 
yet verilm~tir. 
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Eşsiz Kahramanin cenaze töreninden int1balar 

JSüyük Olünün mukaddfll nisı ve Onu IOD clefa selimlıyaıı NYla~ 

(Saicla) makaddes OliiDiiD sandukasa :&ledise retıriliyor, (IOida} tabut katafalka yerlqtlriDyor 

BatOıı rcSzleır yaŞlı idi, hançereler iç ten kopup reten feryad ve hıçkırıldan r.aptedemiyorda 



S Sayfa 

Herıüa 

Atatürk 
Diktatör deliidi 

Yazan: Muhittin Birım-

A tatürk için, hayatının aon mera

aiini de dün Ankarada yapıldı. 

Bununla bu Büyük Adamın toprak üstün
deki hayatı ve bu hayata sımsıkı bıtAlan
mlŞ olan bir tarih devri kapanmıf olu -
yer. Öldüiii gündenberi bütün memle -
ketin göstenniş olduju tee~ ve heyP
cana dikkat edenler pek vazih bir ıuretle 
bir noktayı tesbit vesilesini bulmutlardır: 
Atatürkü millet çok seviyormut! 

Bu hakikatin tezahürü için saten bu 
son ve elim vesileyi beklemete lüzwn 
yoktu. Daha o hasta iken, hastalıAımn 
mahiyeti aniaşılıp ta bundan kurtulmaEı 
tnıkAnı olmadığı meydana çıktıjl ııralar
da herkesin çehresinde bir bunlfiila. göl-

Resimli 

, --

SON POSTA 

Makale ı = Görmeli bilmek meselesi .. --

ıelf'nme peyda olmtıjtu. Bu nevi hastala· Bir ıan Birinet Napolyona: Iyi teşebbüsü köta.sünd.en ayıran tark birçok zamanlar mi-
rm 8-10 .ene olsun yaşamaları ihtimali - Hayat mücadelesinde galib ıeımenın reçetesi var mı- llmetre ile 6lçülür. Fakat bu mesafe anlıy~ gözflnde met-
bulundufunu gösteren tıbbl müf&hedelor clır? diye aormuılardı. re, anlamıyanın hesabında llfırdır, anlıyan o dakikada eesa-
atızdan afıza dol&~ıyor ve hemen her - İmparator gülerek: ret gösterir, atılır, muvaffakiyet onundur, aksi halde be çe-
ke~. hiç ohnazsa, hastalı~ Atatürkıt de kinir, onu korkak sanırlar. Hakikatte kendisini tehlikeden 
b<iyle bir aeyir takib etmesini temennl - Hay, hay, cevabını vermişti, 11raS1na ıöre atılgan, ce- korumu,tur. Hayatta muvaffakiyetin bütün aırn törmeyi 

ediyordu. Ölmezden çok evvel, memleke- (s=:ur~·:•::ır:=a:=sı::;n:=a;g~ö::;r:;:e::;ih~t=iy~a=t~kA~r~v~e~k~o~r~ka~k~d~avr~anmk~~a~t~ır~. ~~~=b~llm~e~k~t~ed=ir~·::::::::;~::=:::;::;:~~~~~~::=:~~~ 

ffP.~~E~~? :::~: 
teessür duygusu coşkun nabetıer aldı. 400 senedenberi r---····--························---, Mısır Kralının 

Atatürkün ölüm: ve bu müna1ebetle lik defa düğün li Hergun bir fikra Kızına Ferial 
meydana çıkan bu·hadise, Atatürkün h:ı.- Gören köy Ismi lıondu 
ratı ne birlikte, bir etsaneye <~• nihayet Size selam veriyorlar 
vermil oluyor. Bu efsane de, Atatürkü:ı faveç kralı Güstav bir gün tek ba-
b.r diktatör olduAn hakkmda, bilhassa ha- ıına gezm.iısle çıkmq, yo&Uı dnil ııra 
riçte arada sırada söylenilen sözlerdi t 1ıveçin tanınmış bir profeıöriı yürü-

Atatürk diktatör müydü? Eler zalıire yormu.ş. Sağda ıolda herkes duruyor, 
biikılırsa Atatürke diktatör ismini yakış- •~lam veriyorlar, profesör de kendi-
tıracak bir vaziyet görülebilir: ıinc zannettiği bu •elamlarcı mukc-

Memleketin bütün işlerinde, ba-r.an ilk bele ediyormuş, bir aralık yüksek 
ve ekseriya son söz onun ağzından çık - •else kendi kendine: 
tığına göre, Atatürkün diktatör olciu~u -
nu iddia etmek isıiyenler bu noktaya kuv
vetle istinad edebilirlerdi. Fakat, On\;n 
tahsına çok bağlı olan son on beş st'nelik 
aıyasi varlığımızda Atatürkün bir dikta
tör oldukıl iddiasına hak kazandırmak için 
bu zahiri alarnetten başka bir delil bul -
mak çok müşküldür. 

Bence Atatürk bir diktatör değildı ve 
bıç bır zaman diktatör olmayı da istem!~ 
bir insan değildir. Ben, hayatımın az çok 
olgun bir devrinde, on dört ay Onun ya
nında çalıştım. Atatürk devrinin hiç bir 
sıyasi menfaati ile alakam yoktur Bu n · 
dan sonra da bu yazılarımdan dolayı Ona 
dalvakukluk etmekle itharn edilnıe~e, 

maalesef imkan kalmadı. Bütün bu iDrt. 
1.11' içinde ve tarih karşısında en iyı blr 
vahid sıfatile, şahsan ben o kanaatteyim 
ki Atatürk hiç bir zaman diktatör olma
dı, yahud olmak istemedi ve e~er dikta
törler gibi harekete mecbur otdu~ıı za -
mnnlar olduysa bunu da, istemiye istemi
ye yapmış bulundu. 

Ben Onu demokrat ruhlu, filozof mi -
z:açh ve hUrriyeti seven bir insan olarAk 
tanıdım. Büyük Millet Meclisinin 11k se
nesinde, Meclisi ve memleketi sevk ve 
ldaıe bakımından Onda, askerlerde en -
der görünür bir liberal politikacı ruh ve 
fikd bulunduğunu gördüm. Davasını, 

muarızını susturmak yolile kazanmayı 

dü~nen adamı Atatürkte, bilhassa ilk za
nıanlarda hiç görmedim. Münakaşa ed<>r, 
mücadele eder, iknaa çalışır ve ekseriya 
muvaffak olurdu. Olamadı~ zaman na 
eabreder, cereyana uyar, yumu~akhk gös
terirdi. Başkumandan olarak, asker ola -
rek nasıl çalıştı~nı gormedim. Fakat, t-

fer o zaman diktatör olmuşsa, narb za -
manında her başkumandan zaten dıkta
tördür. 

* Hayır, Atatürk diktatör de~ildi. Dikta-
törlerin arkalanndan milletler, halk küt
le1eri hiç bir zaman göz ya~ı dökmezler ve 
böyle matem yapmazlar. Onlara yalnız 
etraflarındakiler a~larlar. Halk ise cOh, 
çok §ilkür kurtulduk!, diye şenlik yapar. 
Diktatörlln bence miyan budur; bu iljti. 
mat mlyara vurdutumuz zaman At:ı.tiırkü 
diktatör olarak tasavvur etmernıze imkAn 
olamaz .• Başkıl bir deil aramıya lilzum 
hissetmeksizin sade bu tezahüre bakarak 
hüknıUmüzü verebiliriz. 

Halk, Atatürkü yavaş yavaş baba ola
rak tanımıya alıştı. Halk, Atatür -
ke büyük bir itimad ve emniyetle ba~ -
landı Onun her yaptı#ının do~ ve iyi 
olduğuna inandı ve Atatürk bu geniş iti
mad havası içinde memleketi, Ueri ve 

fngilterede köylerden birinde 400 se -
nedenberi ilk defa olarak düğün yapll
mıştır Bunu en büyük bir hAdise olarak 
karşılıyan köy halkı, işlerini, güçlerini 
bırakarak, düğün seyrine koşmuşlardır. 

Yumurtadan zehir/enebi/ir 
miyiz? 

fngilterede Durham şehrine gönderilen 
ördek yumurtalarmdan birini yiyen 12 
yıı~larında bir İngiliz kın yumurtanın 
itı:inde bulunan bir mikrop yüzünden ze
hirlenerek ölmüitür. Ayni yumurta19r -
C:an içen annesi, babası ve iki erkf>k kar
deşi de, kaldırıldıkları hastanede tedavı 
edilE:rek iyileşmişlerdir. 

yüksek hedeflere doğru sürüklcyıp gö -
türdü Bu gidişte bir diktatörlük ruhu 
yoktur. Bir çok işlerde ilk veya aon ıoöz 

Onun olmuşsa bu, Onun dlktatör karak
terinden değil, gidişin zaruretlerinden 
iler! gelrni~ ltlr şeydir. Atatürk ne dik -
tatörü, ne de diktatörlüğü sempatik bir 
§~Y olarak tanımıt değildir. 

HattA, Atatürk, bir aralık memlekette 
ikınci bir fırka yaratmak bile istd\. Ar.
cak, ilk adımda gördü ki bizim siya~ı ter
biyemiz, henüz kütle halinde ve günii 
gününe politika yapmıya müsald bir ink!
§af almamıştır. Bunun için bu tecrübe -
den vazgeçti. ~izler, halk, millet, mflli 
hakimlyeti Onun kadar sıkı tutmasmı ve 
kullanmasını bilmit ol!!aydık, Atatürk bu 
tecrübeden vazgeçmezdi. 
Hayır, Atatürk bir diktatör d.alıldı; 

O nev'i ıahsına münhssır bir varJtk, mil
li bir kılavuzdul 

Muhittin Birgen 

- Bütün bu adamUır beni tanıyor
lar mı ki ıelam veriyorlar? 

Diyerek, arkasına bakmq, kralı 

görmi4, kral derhal ıapkasını çıkar- 1 
mı.ı, profeıöril ıelamlamış ve ıel.sen- 1 
mif: 1 

: - Evet, ıize ıeldm veriyorlar. 1 • 1 

"-----·········-·····························-··-·-" 
/talya Kralının kızı 
Bir Prens le nisan/andı 
İtalya kralı Vik· 

tor Emanoelin kızı 

Maria 28 yqların
da prens Louis 
Parma ile nişan

lanmıştır. Prensc" 

uzun boyludur ' 
~smer güzelidir. 
Bundan üç ıoene 

evvel, Avusturya 
tahtının namzedi 

Arşidük Otto ile 
evleneceği ısrarla 

söylenmişti. 

Prenses Maria
nın evveice de Bel. 
çika kralı ile ev
lenece~i rivayet e
dilmi~, bu arada 
8 inci Edvarın tah-

ta geçişinden osnra 
İngiltere ıçın seçi
lecek krali~elikte 

ismi ıeçm\ştir. 

1
' Mısır kraliçesi Feridenin bir ktz ço • 
cuğıı doAurdu~nu yazmıştık. Bu müna

/ sebetle Maırda 20 bin çocuğa elbiseler 
1 verilccek ve o gün dünyaya gelecek olan 

(
bebeklerin ailelerine de birer İngiliz li -
rası hediye edilecektir. Yeni doğan be

l bc~e Ferialisml verilecektir. Kral Fuadın 
/koyduğu bir an'ane ile, bebeğe J!' lle -baş-
hyan bir isim verilmi§tlr. Dokum esna -

l1ınua, kraliçenin başında 4 doktor ile 2 
1 hastabakıcı bulunmu~tur. 
1 Kral Faruğa ilk defa kızını g&teren de 
kaynanası olmu~tur. Feriale .. bir yaşına 
kadar bakacak olan mürcbbiye Nurse 
John.~n 32 yaşlarında uzun boyhı :ve gü
tel blı İngiliz kızıdır. Yukarıdaki resim 
mürebbiyeyi göstermektedir. 

Ingiliz hapishanelerinden 
kamçı ile /alaka cezası 

kaldırı?ıyor 
İngilterede dahiliye nezareti yenı bir 

45 sene sevişiikten sonra hapishaneler kanunu çıkarmak üu•redir. 

evlenen ihtiyarlar Yeni kanunda, bazı mecburl ve istisnai 
hallerden maada, kamçı ile lalaka cE:za-

43 sene süren bir aevifJTleden aonra, 73 aı, ve alır hizmet cezuı ilga olunmakta
yn~larında bulunan bir İngiliz, 72 ya~la -

dır. 
rında bulunan 5evgilisile nihayet evlen- ============--==== 
mi1tir. NikAhta, bu hadisenin yegane f&· 
hidi olarak, vak'ayı ilk günündenhen bi-

I~n ve her iki tarafa da öğüdler, te~~elliler 
veren bir doktor bulunmuştur. 

1 ST ER 1 NA N. 1 ST ER INANMA! 
Bir dost ıı;öyledi: 

- Canım balık iatemi§ti, Eminönünün deniz kenarı kıs· 

mından dolaşarak Balıkpazarına geçtim, ötedenberi alışve

riş ettJğim bir dükkAn vardır, oraya gittim ve adamı mutadı 
hilafına suratlı buldum, hayrola, diye sordum· 

- Battık bayım, battık, diye mukabele etti. 

-Sebeb nedir? 
- Ne olacak? Emınönün yıkılmasına başlanıp ta buraya 

ISTER IN AN. 

gelmek biraz ~üçlefhfindenberi halk balık yemez oldu, çok 
sevse bile zahmete katıanmamak için vazgeçiyor. Arasıra 
gazetelerde siz de okursunuz, bazan balık fazla tutulur, aa
tılamaz, on b 1nlerctıi denize dökülür ve muharrlrler ç~la 
kalem halkın balı sevmedf~inden bahsederler. Yanlıştır. 

Hakikat şu ki, halkımız bslı~ı sever, fakat alması için ~nüne 
götürülmesi, buyurun denllmeis H'ızım. Ben kaniim ıd sahil 
fehirlerimizdei tutulan balık iç memlekete götürülebilJe çnk 
değil, az gelir, ltapışa kapı§a satılır.• 

ISTER INANMAl 

İkinciteşl'in 22 e~ 

Sözün Kı s ası 

Yazı Çok Olclutu için 

Bugiitt K ont~maclı 

.............................................................. 
ı • 

! Dünya gazeteleri Eşsıı 
Kahramandan bahse 

devatn ediyorlar 
Iran gazeteleri uAtatürk gibi Je· 
luilar ancak zahiren ölürler. BöY• 
le inıanlar bir neıil için doğma• 
dıkları gibi, muayyen bir detJtl 

için de doğmazlar» diyorlar 

Tahran 21 (A.A.) -Bugün, An'ta!~ 
yapılmakta olan milli cenaze mera 
mtina.sebetile gazeteler, sayfalarını bU lt~ 
der li hadiseye tahsis etmekte ve hP.r b 
Atatürkün göstermiş olduğu dahiya:ııeı 
faal ve münevver ruh ve zihniyeti beYC' 
canlı tabirlerle sena eylemektedır. 

di 1 cİranı. gazetesi başmakalesinde 
yor ki: 

cKahraman ve asil Türk milletinin ll~ 
ramış oldu~u derin matem, bugtıu .. e • 
yüksek haddini bulmuştur. Zira '!'il~~ 
m:ıleti, bugün en şerefli ve en liyal<B ~ 
eviadını ebedi ikametgahına götürrtl el 

··ı 
mecburiyetinde bulunmaktadır. GıJ s}J 
Ankara şehri, bugün ıztırab beldesi h·te' 
ne gelmi§tir. Bütün Türk mılleti, mu '/. 
madiyen en hararetli temennilerınin ııı~. 
zuu, en kuvvetli ilhamlarının men1t>a~. ~l 
muf olan Şefinden ayrılınağa bir tıJ~cı 
karar veremediğinden en acı minrıet 

8 
içinde bulunuyor. Atatürk, yalnız kaıır1, m~ın milletinin büyük bir Şefi oınıalt.11 · •eti kalmamıştır. O, ayni zamanda beşerJ) 
de en büyük eviadı olmuştur. 

. lt t' 
Atatürk ün cenaze merasimine 1ştil'11 d ıı 

den ve milyonlarca insanı temsil e c., 
rs),J 

heyetierin vazifesi tamiri kabil oln11 eı1l 
bu ziyadan dolayı bütün dünyanın el 
ve kederine tercüman olmaktadır.• 

Bu gazete, netice olarak diyor ki: til 
cAtatürkün milletine yapmış old·~el 

hizmetler çok büyüktür. Ve bir J1lll
1 

, 

tarıhinde misli mesbuk· değildir. :su se dl 
bcbden dolayı Türk, velinimetine ebe 
bir nıinnettarlıkla medyundur., , 

" fo •Tahran» gazetesi, ufulüne teessıı eri' 
lunan Büyük Ölünün, büyük hizrnetl·~fl 
ne ve Tiirk milletinin Büyük Şefi . 

1 ol' 
tutmakta olduğu materne tahsis etrnıŞ 
ciuğu başyazısında şöyle diyor: , 

"Jilf 
eBu gibi dehfilar, ancak zahiren ~ tC' 

ler. Çünkü hakikat halde milletıerıTl 1 

lakkilerine derin ve silinmez ızler ~~t· 
rakan eserlerile daima herhayattır 1'' 
Böyle insanlar, bir nesil için doğnıad~o$' 
ları gibi, muayyen bir devre için de. b~ 
mazlar. Bu gıbi insanlar, millctlcrınıı~~~~ 
nimetleri kaynağından mütemadiyeP tl' 
tefid olmalarına imkan bahşetxnek sıı~, 
tıle asırlarca milletlerinin tariblet 
hakim olacak olan insanlardır., ~ 

cKU.şişı. gazetesi, sa majcste şellill# 
ile Türki?'enin yeni ReisicümhurıJ #.: 
ekselans Ismet İnönü arasında teatı tfo!~ 
miş olan telgraflan neşretmekte ve ıaf 
ntilletini ebedi Atatürke bu kadar d" • 
bir halef intihab etmiş olmasından 
layt tcbrik eylemektedir. 

Dörtyol jandarma Kumandanl~ 
Adana, (Hususi) - Dörtyol jarıJ~tıı' 

komutanlığına seyyar jandarına c4P' 
rundan yüzbaşı Kadir Tüz tayin 
miştir. ,./ ....................................................... 
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Cümhurreisimiz bugün 
yabancı heyetler reis ve 
azalarını kabul edecek 
Ankmcı 21, (Hrmıa) - Cümhurreisi l•met lnönü yarın (bugün) 

Jt:rat 15,30 Ja ıehrimldc bulunan ecnebi heyetierin rei• ve azalarını 
ltabul eJecelttir. Ayrıca •aat 16,30 da yabancı matbuat mümenillerini 
llqauri mrette kabul buyuracaklar d ır. 

Fransa Dahiliye Nazm, Büyük Ölü 
önündeki geçide evvelki gece 

halkla beraber iştirak em 
Ankara 21 (A.A.) - 14. Albert Sarraut muşlaı ve evvelki gece bu maksacfla halk 

llt Fransız setiri Henri Ponse, beraberle- a:-asına karı~an Albert Sarraut ile Henrı 
l'lnde General Huntzinger Ue vısamirııl Ponso, Fransız heyeti reisinin Fransız 

Lthorde oldulu halde Türk milletinin A· hükumeti namına sureti mahsusada Pa -
t&türkün tabutu önünde yapmakta ol - risten getirmiş olduğu çelengi katafalkm 
4utu geçide iftirak arzu.rwıda bulwı - önüııe koymuşlardır. 

Cindo Japonlar başıbo
zuk Çin kuvvetlerile 

çarp1ş1yorlar 
Tokyo 21 (A.A.) -Japon kıtaatı, ba -

lıboıuk Çin kuvvetlerine karşı harekata 
~lflanu~lard.ır. İki Japon klt'ası Biıyük 
k.naıın üzerinde ve Chantwıg'wı gar -
'-nda kain İntzingnle Houpen eyaletinfn 
Otnubu garllisinde kliıı Hankong'u işgal 
tbnişlerdir. Bu iki tehh'. ıayri muııta -
1tın Çin kuvvetlerinin iırünad etmekte ol
dUkları hareket üssü idi. 

italyanlar Şarki 
Afrikadan ll O kilo 
platin çıkardrl r 

1\oına 21 - Yüksek etar§i komisyo -
111ınun son tıoplantısmd.a İtalyan .şarki Af. 
ttkasında fu.liyette bWunan tiç nıaden 
llrketinin mtlmessilleri bilhassa altm ve 
~lltin arama n iatihu.ll yolunda elde e
~l4!!n ilk netireler hakkında şayanı dik
~t rnalılmat vermijlerdtr. 
d ~u şirketlerden biri bu aene J o u do ma-
e_nıerinde 120 kilogram plttin ıstıhsal et
~ir. 1939 renesinde takriben 2UO kUo. 
!ll'n plAtin elde edilebUece~ iımid e -
"~lınektedir. 
~İkinci pr'ketin UolleJa mıntakasmda 

ınıardan ve kayalardan altın çık~ı.rmak 
)~lundald meaaisi 1~,000 kilogram altın 
'de edileb:leceği netioetrini vermiştir. 

Belçika Krahnın 
Holanday1 ziyareti 

büyük alaka uyand1rd1 
Brüksel 21 (Hususi) - Kral Leo • 

pold, beraberinde Başvekil Spak oldu· 
ğu halde bugün Amsterdama varmış· 
tır. 1 

Holonda payitahtını resmi surette zi
yaret eden Kral Leopold, Roterdam is· 
tasyomında w1iahd Prenses Juliana 
ve kocası Prens Bernar tarafındıın, 

Amsterdam istasyonunda ise bizzat 
Kralıçe Viihelmin ve hükumet erkanı 
tar;:ıfından karşılanmıştır. 

Halk, Belçika hükümdarına buyük 
tezahürnt yapmıştır. Kraliçe VılhPlmi -
nl'l ve Kral Leopold birlikte saraya git· 
m işlerdir. 

Kralm mühim telakki edilen bu ziya· 
r~~i esnasında iki meınleketi alakadar 
eden meseleler görüşü1ecektir. 

YugoslavYa Naibi 
Prens Pol Londrada 
Londra 21 (A.A.) - Yugoslavya Nnibi 

Prens Pol, refakatinde düşes dö Kent'ın 
heın~iresi prenses Olga olduğu halde (iğ. 

l~dE'n sonra Londraya gelmiştir. 
Zahiren hususi mahiyette olan ru zi

yaret esnasında prensin İngiltere hüku -
metinin mümessilleri ile ticari meseleler 
hakkında müzakerelerde bulunacagını 

bav gazeteler yazmaktadırlar. 

Yunan Başvekili 
beyanatta bulundu 

"Türk milletinin acısına 
Elen milletinin acısını 

kabyorum, 
Ankara ll (A.A.) - Yunan 

Başvek~ Eksdans Metaksas, 
Türk matbuatma aşağıdaki be • 
yanatta bulunmuştur: 

cAnkaraya üçüneü defa ola • 
rak yapbğım bu ziyaret acı his· 
lerle meşbu oldu. 

Kemal Atatürkü §ahsan tanı· 

mak fırsatını bu1mu.ş ve kendisi· 
le uzun görüşmelerde bulunmak 
şerefine nail olmuştum. Atatürk, 
yalnız Tiirk tarihinin büyük bir 
siması değil, ayni zamanda Bü
yük Adamdı. Onun yeni Türki· 
yeyi yaratan eseri asırlara inti • 
kal eden bir abide olarak ka1a • 
cak tır. 

Şefi için ağlayan bütün bir 
milletin arzettiği manzara haki· 
katen muazzam, hakikaten do • 
kunaklı ve müellimdir. 

Türk milletinin acısına, Ona sı· 
kı ve çözülmez bağlarla bağlı bu· 
lunan Elen milletinin acısını ka· 
hyorum. 

Ankaradan aynlırken Türk 
milletinin mukadderatım kendi· 
sin~ tevdi ettiği Şefin ölen Bü • 
yük Adama lAyik bir halef oldu· 
lu tesellisini götürüyorum.» 

Atinada matem 
Atina 21 (A.A.) -Atina ajan· 

st bildiriyor: 
Birçok ga21et~er, Atatürkün 

fotoğrafisini neşretmekte berdew 
vamdırlar. 

Atinada ve Yunanİstanın diğer 
şehirlerinde umumi binalarda 
bayraklar yarım çekilmi§tir. A· 
tina belediyesi cadde1erde ma • 
tem dekorlan vücude getinniş • 
tir. Caddelerde-ki lAmbalara si -

F ransada grevler 
tekrar başladı 

250 işçi bir fabrikayı işgal 
etmek istedi, fakat jan
darma kuvvetleri greveileri 

dağıttılar 

Sayfa 9 

Kral Karol, Londra ·~4~ 
ve Paristen sonra .At.:E .... ~e 

Beriine gidiyor 
Paris 21 (Hususi) - Fransıı: hükfunet 

erk~nile milhim temaslarda bulunmuş o· 

Akdeniz hakkında bir 
Fransız noktai n azarı 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

lan Romanya kralı Karol, beraberinde le on seneler içinde emniyeti 
veliabd prens Mişel olduğu halde boı ak- e;;;;}) meselesi bir hayli mi'ıı'ekkeb~ 
§am Beriine hareket etmi~tir. sarfedilmesine ve söz .söylenrnsıne esb~b 

Kral Karolun Beriinde bir gün kala ~ olan cAkdeniz:. hakkında gözüme bir yu. .. 
rak, Alman ricalile de görüşeceli bildi - zı ili~ti. Bu yazı, geçen ay Romada top
rilmektedir. !anan Volta kongresine eski Fransız baş-

Romanya kralnun gerek Londra, gerek vekillerinden Andre Tardiyönün tevdi 
Pariste yaptıJ'ı temaslar yalnız iktısadi etti~i bir eserin bazı parçalarını ihtıva 
mahiyette olmayıp, ıiyast sahaya dsı inti- etmektedir. Çok 1ayaru dikkat oir tedkik 
kal ct:miştir. mahsulü olan bu yazıda, Bay Tardiyö Ak-

Parıs 21 (A.A.) - Romanya Kralı denizi ve Akdeni:ı etrafında toplanan 
Karol ile Veliahd Prens Mişel, Reisi • meseleleri töyle tarif ediyor. Ben, bir 
cümhur Lebrun, Hariciye Nazın Bo • hülasa yaptığım için bu satırlar, eski baş
ne, husust trenle Raınboui11et'ye git • vekilin ancak mana itibarile fikir)erini 
mişlerdir. Reisicümhur, orada misafir ifade etmektedir. Llfzi olarak şekiller 
şereline bir av partisi tertib etmiştir. ayrıdır. 

ingiliz ve Fransız 
nazıriarı Almanyaya 
karşı vaziyatlerini 
tesbit edecekler 

cAkdeniz ne Avrupaya, ne de Afrika 
veya Asyaya aid defildir. Bu, bir hattı 
vasıl ve bir mafsaldır. Vaziyeti itiharHe 
bir hayat ve bir medeniyet merk~>zi ol· 
duğu için tabiatile ihtiraslara hedef ol· 
muştur. Asya ve Avrupanın büyük ne. 
birler etrafında toplanan kavimlerİnı Ak .. 
denizin cazibesi denizci milletler yap• 
mı§tır ve bunlar, istilaya açık olmnkla 

Londra 21 (D. N. B. muhabirinden) n:aruf olan Afrikaya .. teveccüh etmi~ler-

ö .. .. d ki h fta rta d gruw dır. İnanlılın tefekkusr merkezleri olan numuz e a o sına o . . 
t ·ı· ı ·ı Fr 1 Atm~, İskenderıye, Roma, h.tanbul, Pu-
ngı ız nazır arı e ansız nazır an a· . . . . .. . rıs daima Afrikaya gözlerıni dıkmişJer• 
rasında yapılacak olan muz.akerelenn d' B' k .11 1 in b" "k b" ··k 1 .. _..;ı:ım· t' ır. ırço mı et er uyu uyu ro 
resmı programı n~rGUı ış ır. . . . 

Ç be ı ·ı Lord H lif-•·- be • aynadıklan bu denızın her mıllet ken· 
em r ayn ı e a ~. d' id 1 b'l ,.. . . V k 

b l 
· d B kilin' h • k*t'bi :ne a o a ı ece&ını zannetmıştır. a -. 

ra er crm e aşve U5usı a ı ı·ı b d . . b'" - h 'll · ah '. 
Lo d D ı ·ı H · · M" t ı e u enızın utun sa ı erıne s ıo r ug as ı e ancıye us eşan . . 
C d k 

_, A 
1 1 

. d bulunan eski Romalılar Akdenıze Mara 
a ogan ve rner eu. vrupa ş erı ~ . . 

• w nostrum adını vermışlerdır. Onların ha· 
partmanı şefi Trang oldugu halde çar- 1 1. • ım-L 'dd' d b 1 lt ı · - . . ek dir. ~ ı o .... ı ıasın a u unan n ya ıse 
şamba gunü Panse ge1ec ·ler . b" .. Akd . Af 'k h"b d · 

ı · 1.1\- t lm kta 1 h til utun enız ve rı aya tesa u aı· 
yı ma wııa a a o an me a • . . 

de Paris müzakerelerinin İngi.ltere ve yesıne kalkıştı. Fr.a~sı:lar da aynı lısanı 
Fransanın yeni büyük devlete yani Al· .k~J_Ia~yorlardı. B.~rıncı Napolyon Akde· 
manyaya karı;ı takib ede~k1eıi hattı nızı. b~ Fransız go~ü. olarak Fransız ~e
harekete müteallik olacağı söylerunek· malıkine ilhak etrnıştı ve 1830 da Ceznıre 
tedir. yerleşen Fransa cenub ve şimal s:lhillcri 

Münih 21 (A.A) _ Münih mat· ele geçirince bu ııı:~kın tamam olduğu· 

b Ç 
,__ 

1 
H l'f ks ,_ nu snnınl§tı. Cebeluttankla Mınorka a-

uatı emuer ayn ve a ı a ın yal\.m· n . 

d P 
· ~-ı h t h kk dasına yerleşen, utreht muahedE:sıle de 

n arıse yapacaK. an seya a a ın· .... 1 . ı .. 
da t f 

· lerd b 
1 

kt d 1 M t n &ltnyı ele gcçıren ngılızler, bundan 
e sır e u uruna a ır ar. a • 'k' 1 B ç- · ı•· f d . Ak 

b t b 
· ~ hf 

11 
. M" 'h ı ı sene evve ay orçı ın ı a esıle • 

ua azı sıyası ma e enn unı 
konferansile hasıl o1an havaya muga· denizi imparatorluğun ciğerleri olarak 

· b'~ h va varatmağa çah.ştıklannı gösteriyorlardı. 1stik.balimiz su üsstünde
~~d~~e~edir. İngiliz matbuatının dir, vecinsini ortaya atan ikinci Viihel
b 

1 
ima ebetle ittihaz etti~ tarzı ha· min kalasmda da Akdenizle Afrika yer 

uk ~ bi!l~assa te 'kid edilmektedü'. etmi§ti. Bir gün gelip imparatorluk yol· 
re e n larma, kömür ve petroldan mahrum bu· 

lunan bir milletin el atabilece~i sanıl· 
mamıştı. Şu da unutulmamak lazımdır ki 

gönUIIUieri. 1840 daki Avrupa buhranına ACrika ve 
.. . .. Akdenize aid iddialar sebebiyet vermi§ 

Ispanyadan dönen Belçika 

Bruksel 21 (A.A.) - Cumart.esı gu· oldu~ gibi İtalyayı ittifakı müselles sa
nü Cümhuriyetçi İspanyadan gelen fına sürükliycn, Roma • Berlin mihveri• 
Belçika gönüllülerinin hemen hepsi nın kurulmasına da gene bu ikı mevzu 

Paris 21 (Hususi) - Hükumet tara· malül, yaralı veya hastadır. sebeb olmuştur. Elyevm Akdeniz devleti 
fmdan ilan edilen yeni iktısadi ve ma· olarak O~ büyük kuvvet vardır: ingilte-
ll kararnameler, bilhassa ic:çi sınırı a· Adana muall·ımler·ınden "ık"ıs·ı ':' re, Fransa ve İtalya. Bay Tardiyöye göre 

ispanyada yaziyet Eski l~panya kralı lsveçe ~~:!~ır~üyük bir hoşnudsuzıuk uyan· EIAzıga verildi bu devletıer yekdiğerıne birçok zararlar 

Ad (H 
t) Ş h . . . ml ü verebilirler. Fakat yekdiğerini iKrıa ede-

S ı yer'eşecekmiş Amele, birçok yerlerde kırk saatten ana, ususı - e rımız yu· ç . 
_. ıt amanka ıı (A.A.) -Umumi karar- • . k 1 .. ~ tm 1 . d Şefik mezler. Bınaenaleyh ba~kalanna muh· 
:'h tarafından evvelki akızam neşredilen ... kh ı 21 (AA) B" · fazla çahşmak istememiştir. Rubede, Anıskant 0Ed~ u. 

0
.1:e tien erGın ~ L.u] ö: taç olmadan birbirlerile ahenk ıçinde ge .. 

·~ s- ::;to o m . . - uyü.ı<: bir i~ a- bir fabrikanın 250 amelesi grev yapa· r u ırne vı aye ve azı OJL u ıs· . . . l 'd' 1 Çü .. 
flni bir tebli'"de cö•1• denilmektedır: cent"'sı İs"eçte 40 odalı parklı ve av ı'çı'n t 1 · d H di D 1 ul çınıp gıtme ı ır er. nku, Akdeniz bu S 5 'J' J . " •• • • • rak fabrikayı işgal etmek istemişse de, re men erın en a ye um u arz arı . 'ı egre ınıntakasında k.ıt'alarımız duş - genı~ arazısı olan mödern bır şato ara - harekete geçen jandarma ik tl . üzerine Elazil vilayet.! emrine verilmit- :heng:.~a~ta~dırb.' T~k baş~na bu al'lah .. 

ı.'tıı Seros civarında i,gal ettiği mevzi - rnek ve satın almak işini üstüne al'llıştır g .
1 

. d g- tm la dır uvve en ı· ·ara s ı o m ır cınnettır. <q-<le . revcı erı a ı ı~ r . ır. B' k F Ak.d · · 
, n tardetmi§lerdir. CümhuriyetçilP.r Acentanın ecnebı bir prensin hP.sabınl ' . V • ır ısım ransanın enız vazıyeti 
4ltt zayiata utramıtla.rdır. 1200 esır a - çaiıştığı bilinmekle beraber bu prensin, k AyrıscoaoNantila, .dıger bır asket fabri· Akhisar pa ti kongresi yapıldl h&kkındaki telakkisi işte budur. Bu de· 

)l..__c ühi ·-:'-dard h · d nnın am~ esı grev yapmış ve haf· r nı'zı', bu nç devlet paylac:malı ve arala-~ ... ·~~ ve m m nUA a aro malze - kim ol uğu söylenmemektedir. Bununla "' ~ 
t31 i~tfnam edilmiJtir. beraber bazı kimseler bu ecnebınin e.:ıki tada .kı:k saatten fazla çalışmak iste • Akhisar, (Husus!) - Parti bza kon- nnda gürültü çıkarmamalıdır. Yani ltaı. 
~av~ ıo:vvetlerinin faaliyeti: İspanya kralı olduğunu tahmin etnıelde- memıştır. gresi vali ve C. H. Partisi Uyönkurül baş- yayı tatmin ederek Almanyayı bPrtaraf 

e ugun o~Ie zamanı tayyareleruniı: Ali- dirler. Umumi bir grevin ilAn edilmesinden kanı Dr. L~tfi Kırdarm bqkanlılmda etme politikası - Selim Ragıp E11teç 
~l'lte şehrinde öldürillen ve gömülen Fa- korku!makt.adır. Böyle bir ihtimalin toplandı. 
~nı tnüessiai Jose Antonio Primo de R;- Lo:1draya giden Alman Generali önüne geçmek için, alAkadarlar tedbir Sekreterlite Halid Akgün, Süruri öz- Edirne Osmanlı Bankası 
L ~anın batırum ı tebcilen tehrin hapis- almaktadırlar. kan seçildi. Memleketin dilekleri üyeler d l ..., Q'rı Londra 21 (A.A. )- General Char- f d ı ldı b mU Ur UgU ç.,_·~lennin ye mezarlıtmın üstüne çi _ tara ın an an atı , iea eden lflerin ya-

Iller atin1Jlardır. les Bodenhchalz'iın Loh~dra seyahatinin Fransa - Suriye pakb pılarak kabul edilmesi Ostyönkurula bil- Edirne, (Hususf) - Osmanlı Bankası 
1 tamamilc usus ma ıyette olduğu Al· dirilmesine karar verildi. müdürlUtüne tayin edilmi~ o1an Ak§e• 
lalyada seiiUioz istihsaiAtını manya sefaretinden btldirilmektedir. BeruHa nümayişlere İki senelik çalı§lll& raporu takdirle kar- bir §Ubesi müdürü Osman Ztihtü Edırnt• 

. Londrada il~ameti esnasında General, sebeb oldu land ye gelerek vazifesine başlamı~Lır. 
artırmak için yeni bir k9Şif sefaretanede kalacaktır. 

11 
tıçe~önkurul başkanlı~a Mehmed ··············-············································ .. 

ht~~~a 21 (A.A) _ Stefani ajansı Bununla beraber, bazı gazeteler mu· Berut 21 (A.A.) -Dün Fransa· Suriye Sındırgılıollu, üyellklere de Ali Kemal 
'Qltıyor: maileyhin bazı maliyecilerle görüşerek muahedenamesine munzaın mukaveleler Ergun, Nüzhet Ipk, Ahmed Onal, Meh-
~~demi azasından profesör Cior • Londra piyasasında Alman tediyatı hakkında netredilen bir havadis ür~rine med Şehbazo~lu, doktor Ziya AU Gü
~· nın riyasetinde eMilll sell:ıloz• meselesini halletmeğe çalışacağını yaz· bir takım nümayitler ve mukabil nüma- lüm, orta okul direktörü Ek:mel intihab 
t:~;;nde bir firket test. edilmiştir. Şir • m3kladır. Bu tediyat, Mareşai Göring )1tler olmuştur. edllml§tir. 
ltn n ~ayesi bazı nebatlardan çıkan· tarafından idare edilen dört senelik 
'tl~tiPtıdai maddelerıle aellüloz istih _ p1fmla alakadardır. 
otaı ~1 tanzim etmektir. Bu fennt ve 
>ilk"§·~ müessesenin ehemmiyeti bü -
ltttcatur. Çiln..kü yeni tfrket kağıdı, men
til) t ve patlayıcı maddeler endüstri· 
ı.r: lazım olan seliülo:ru milhim mik -

a tetnin edecektir. 

Antalyada hoparlörler 
Antalya (Hususi) - Şehrin muhte· 

lif yerler!ne birer hoparlör konuldu. 
Bu hoparlörler Halkevindeki radyodan 
idare edilmektedir. 

F aris Kur i tekrar Suriye 
meb'usan meclisine reis seçildi 
Berut 21 (A.A.) - Bu ana kadar Su • 

riye meb'usan meclisi riyasetinde bu • 
lunmuş olan Faris Kuri, yeniden büyük 
bir ekseriyetle intihab edil.mi§tir. 

Çorlunun yeni muallimleri 
Çurlu, (Hususi) - Muradlı okulu b&§· 

ökretmenl Sahahaddin Çorlu Cümhuri
yet okulu ba§Ö~retmenliğine, KıZ11pımır 
öğretmeni Sabri de ayni mekteb ö~et
menliiine tayin ed.ilınl§ ve ije oqlamış
lardır. 

Son Posta 
okuyucularına 

Gazetelerin Şeker ve Kurban 
Bayramıanna tesadüf eden günler· 
de yerlerini (Kızılay) gazetesine 
terketmeleııi mutıaddır. cSon Pos
ta~ bu itiyada uyarak çarşamba ve 
perşembe günleri çıkmıyacak, cu • 
ma gününden itibaren neşir vazife
sine devam edecektir. 
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Kad1köy Vakiflar Direktörlüğü IlAnlari 

Muhammen İlk teminat Mahalleatvecinıi 

Onümüzdeki Yil istanbulun iman için Şirketi Hayriye _kuçuk 

b.. ..k b. f 1. t f l k ve yollu gemller 

kıymeti 

L. K. 

25 
160 
70 

L. K. 

ı 88 
12 00 
5 ~ 

Zühtüpafa Tahtaköprü caddesinde 2 No. lu evin enkaZL 
Zühtüpa~a Tahtaköprü caddesinde 4 No. lu evin e."lkaıL 
Zühtüpaşa Tahtaköprü caddesinde (6. 8, 10, 12) No. ıu 
ev in enkazı. uyu If aa ıye sar o unaca yaptıracak Zühtüpaşa Tahtaköprü caddesinde (14, 16) No. lu eviD 130 9 7!5 

ka?.ı. 

Atatürk bulvannın açılırken istimlak olunacak bina 
sahibierine yakında tebligat yapılacak 

Şirketihayriyt!, Bo~aziçindeki vapur 
iskelelerinin yerlerini tedkik etmektedir. 
Bo~azda son senelerde yeniden ınşaat ya
pılmakta ve bu suretle kesafetin merkezı 
sikleti de~işmek temayülünü göstermek
tedir. 

250 18 75 Osmanata Arayıcı sokak 31, 31/1 sayılı iki bölük ahşalJ 
evin enkazı. 

Yukarıda mevki ve c:insleri yazılı yerl~rin enkazı açık arttırmaya çıkarılınıt' 

tjr, !haleleri 28.11.938 saat ll dedir. İstekillerin Kadıköy Vakıfiar Müdürlü~n• 
Atatürk bulvarının inşaatı etrafında 1 takdirde binanın altmdan bir tnnel ge - gelmeleri. (8366) 

belediye imar §Ubesi tarafından yapılan çirilecektir. 
Bo~azın Karadeniz ciheti sskert mınta

ka haline sokulrnuş ve halk, askert mınıa
kaya girip eğlenmekten menedılmiş ol
dn~u için Boğazın eğlence semtlerı de 
değişme~e yüz tutmuştur. Eski senelerde 
:-ağbet gören ve bilahare raJbetten düş
tükten sonra geçen seneden itibaren tek
rar canlanan Çubuklu bu aradadır. Şir -
ketihayriye, Boğazdaki e~lence yerlerf
nin birbirine yaklaştı~ını ve İstanhula o
Inn mesafelerinin kııııldağını nazarı iti -
bara alarak; bundan sonra 65, ô7, 74 gıbi 
büyük gemi inşa etmenıeğe !arar ver -
mi§tir . Bundan sonra sefere çıkarılacak 
şirket vapurları 75, 78 numaralı vapurlar 
gibi küçük cesamette olacak, rO.ratlerinin 
ziyadeliğine ehemmiyet verilecektir. 

hazırlıklar ilcrlemektedir. Yakınrla is -
timHik edilecek bina ve arsa sahiblerjn~ 
teb!iğ.at yapılacaktır. Atatürk köprüsün
den Taksime kadar uzıyacak geniş yola 
büyük ehemmiyet verilmektedir. Köp -
rüyü inşa etmekte olan müteahhidle ya -
pılan mukaveleye göre köprünün üzeri
ne tramvay raylan döşenecek, fakat köp
rüden tramvay geçirilmiyecektir. Yapı • 
lan tedkiklere köre köprüye her lki ta -
rmum inen yollar fazla dik oldulundan 

• bu şerait altında arabalar gidip gelemi -
yccektir. 
Azabkapıdan Taksime kadar uzıyacalc 

yol için de muhtelif mütalealar ıleri .sU -
rülmektedir. Yol, Azapkapıdan Tepeha -
§ın& kadar müstaklm ve tekrar buradA!ı. 
Taksime kadar müstakim bir hat gibi u
zıyacaktır. Bunun Için İngiliz sefaret bf -
nasınm satın alınarak yılolması ıkttza et
mektedir. Sefaret binası satın alınamBd~ı 

Şehir işlPrl: 

Biçimsiz bina lnfı!atına mUsaade 
edilmiyecek 

Biçimsiz ve şehrin güzelli~ni b'lzacak 

bin:ı inşaatına müsaade edilmiyecektır. 

Bu zamana kadar yapılan binalar hiç biri 

birbirine benzememekte, Türk tarzı mi

marisi ortadan kaybolmaktadır. 

Belediye, bundan sonra açılacalc mey

öanlann etrafını çeviren binaların ayni 

tarzı mimaride yapılmasını temin edecek

tir. Bu binalar, mevdanı süsliyen abıde 

vesair mühim bir binanın mimari ta,.zına 

uydurulacaktır. --------
Bir otomobil iki ki,iye çarptı 

Ayvansarayda bu~day koruma memun: 

* Beşiktaşta vücude getirilecek Hayred
din meydanının planlan üzerinde etüdler 
yapılma~a başlanmıştır. Belediye imar 
şubesi müdürlü~ tarafından meydana 
ald vücude getirilen proje, nafia mü -
dürlülü tarafından tedkik edilmektedir. 
Nafia, nıeydanın açılması için belPdıye -
nin istlmlak edilecek bina ve arsalar et -
rafındairi etüdünü muvafık bulursa pro
je kat'f şeklini almıJ bulunacaktır. Bu:ı
dan sonra harcanacak paranın tedariki 
ile me~gul olunacaktır. 

Di~er taraftan belediye hük11metten a-

lınacak paralarla yapılacak işler hakkın

da bir proje tanzim etmiştir. Hükumettl'n 
geiecek sene .alınacak para ile derhal tat

bikata geçilecektir. Bu itibarla gelecek 

senf' İstanbulun iman için büyük bir faa
liyet .sarfedilecektir. 

Po/iste : 

Bir hizmetçi çama~ır asarkan 
aokaCa dOştü 

Beyo~lunda Küçük Par~ ~kapıda E -
min apartımanının 5 nun;arasında biz -
mt-tçl'Mk eden Gülfem isminde bir kadın, 
pencerede çamaşır asmakta ıken müva -
zenesini kaybederek sokağa düşmüş. 

muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Ya -
ralı tedavi altına alınmış, tahkikatn baş
lanmı~r. 

Bir rençber apıtrtımanın beşinci 
katından dOşOp yaralandı 

Beşiktaşta Yıldız sokağında oturan Kir
kor isminde bir rençper, Ayazpaşada Meh 
nted Ali isminde birinin yeni yapılan a
partımanının beşinci katında çahşırken 

mUvazenesini kaybederek apartımanın 

zemin katına düşmOş, vücudünün muhte
lif yerlerinden yaralanm.ıştır. 

Muhtelif yerlerde kapah 
havuzlar yapilacak 

İstanbulun muhtelif yerlerinde kapalı 
havuzlar vücude getirilecektir. Deniz kı
yısına uzak semtlerde yapılacak bn ha -
vuzlardan halk ve çocuklar istifade ede -
cektir. Şehireilik mütehassısı Prost, şeh

Istanbul Jandarma salınalma komisyonundau 
Mikdan Cinsl Tahmin lık 

kilo bedeli teminat 
Lirn Ku Lira Ku 

1240- 1400 Kosele 2310.00 173 

1 - Cinsi, mikdarı, tahmin bedeli v~ ilk teminatı yukarıda yazılı evsafına U:Y'" 
gun 1240-1400 kilo kösele 3/12/938 Cumartesi günü saat ll de Gedikpaşad•" 
ki İstanbul Jandarma satınalma ko:-:ıisyonunca açık eksiitme ile aatm alı" 
nacaktır. 

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

3 - 2490 sayılı kanuna eöre ,eraitt haiz isteklilerin ilk teminatlarile yazılı gil1l 
ve saatte komisyon gelmeleri. (8482) 

1 Devlet uemiryollarl VB limanları ıŞJ9tmasi Umum ldarası ilanlırl 
Muhammen bedeli 20.000 lira olan (76) kalem hususl elektrik tel ve kabloları 

5/1/1939 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf wıulü ile Ankarada ıdar~ bJ. 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1500) liralık muvakkak teminat ile kanunun tpyfJt 
eUfi vesikalan ve tekliflerini ayni giın saat 14.30 a kadar Komayon Reı..sligint 
n~rmeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa d& 
Tt:sellüm ve Sevk Şefiilinden da~ıtılacaktır. (8517) 

rin ileri planına göre havuzlarm yerlerini ~!!~============= 
tesbit etmi§tir. Bunlardan birincisi Tepe
başı ile Kasımpaşa arasında; ikincisi SuJ

tanselimle Haliç arasında yapılacaktır. 

Beyazıd havuzunun suyu husust tertibat
la çekildiğinden bu sudan istifade etmek 
suretile Beyazıd civarında da kapalı bır 
havuz yapılması düşünülmektedir. 
······························································ 

Bayram çarşamba 
günü 

&taabal Mültilitlnden: İk.tnclte.şrlnln 
')'1rm..l üçüne tesadiit eden çaroamba gü
nü Bayram oldu~ llln olunur. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubeai 

Merkezi: Berlin 

Türkiye fUbeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrü~ 

* Her tiiTlü banka iti * 

l ı.: AN 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi :İSTANBUL (GALATA 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenlcaml) 
MERSİN, ADANA. Bürosu 

Y ananatandaki Ştıbelerit 

SELANiK • ATİNA Nazmi ile Ahmed zabıtaya müracaat ede

rek şoför Mahmudun idaresindeid 1514 Yaralı Beyo~lu zükftr hastanesin~ kal -
sayılı taksi otomobl1inin kendilerine çarp- dırılm~. tahkikata başlanmıştır. 

BAYR.UI NAMAZI 
1. D. 

Vasati saat 
EzanJ aa& 

., 
1 

S5 
51 

Osmanlı Bankasından: Şeker bayramı 

nıünasebetile Osmanlı Bankasının Gala
ta, Beyoflu ve Yenicami Şubelen aonteş
rin 23, 24, 2!5 ve 26 mcı günlerı kapah 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi mış olduğunu iddia etmişlerdir. 

Suçlu şoför yakalanarak tahkikat& bat

lanlT'ıştır. 

Bıçek çeken bir adam yakalanda 

Küçükpazarda Yenihayat aoka~nda o
turan Ferhad, Tophanede oturan AHni'l'l 

kendisine bıçak çektiwnl iddia etmiştir. 

Suçlu yakalanarak tahk.ikat.a başlan • 

-···········-· .. ·············································· 
Bir doktorun ·günlük 

notlar ı ndan 
Kulaklardaki 
lttihahlar ve nez leler 

Kulatıarda vultua gelen nezleler, lltl
tablıır ve akıntılar muhtellf sebebler 
tahtı teslrinde vt.kl olabtllr. Fakat ek -
serlyetle ta.brJblertn btr~e yaptıtı 
§ldde~J! nezlelerln botu yolu vuıtaaUe 
kula~a lntıkaU en büyük lmUdlr. 

Bundan başka kulak lhtUltıan hld 
lıa.stalıklarda olur. Mesell ltızıl, tuo, tı
r.amık ve buna benzer Arl dôlttlnt1Ui1 
tuıstalıklann mlkrobları d& tulakt& lltt
tablar yapar. 

Herhangi sebebden olursa olsun kulak 
Utlhablanndan, akıntılanndan konm -
mnk lçln en btlyült, en esaslı çare bu
run ve boıazın temtzll~ldlr. Her gec41 bu
runa damlatılacak muzadı ta.afftln mah
lül ile gece ve sabah gene bazı muzadı 
t~affün mablfıllerle Ye )'&hUd I&Jet ba
&it sıca~ tentürdlyoUu .su De yapılacak 

gargıı.ralar hemen daima hMtalı.klarm 

n yahud. nezlelerın kutakta llt.ıhab Te 

lhtllA.t yapmamnsına yardım eder. B:t
hassa çocuklarda buna çok dikkat etmek 
lAzımdır. Çünkü müırnln hale gelen ku
l:ı.t Utlhablan, yıllar at\ren akmtılar 

yııptı{;rı glbl sa~ırlık dahi hu.ruıe ret.ırtr. 

ce ... ab t tuen okuyııcuıanmınn ..... 
pul• fGliamalarını rlea ederb.. .&kal ta)ı. 
Llrct• IJteldeıl auakabeı .. ta kal&blJ.D, 

Bir afyon ve bir esrar tiryakisi 
yakalanda olacaktr. 

Tahtakalede filpheli bir vaziyette do • 
laşmakta olan Mehmed isminde biri za -

Sadaki fd1r 
En iyi İyi 
~ 

OSMA NU BANKASI ~ bıta tarafından yakalanarak üzeri aran- Buğdaydan 15 14 12 Biga İcra Memurluğundan: -mq. bir mikdar esrar bulunmuştur. Suç- Arpadan 24 20 19 TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Müfll.s Demetokalı Halllin borçların~ıs 
lu hakkında tahkikat& başlanmışttr. Üzümden 84 67 54 - dolayı mahcuz olup satılmasına tarar ~ ~ * Hunnadan 00 133 00 ~İS TARİHİ : 1863 rU~relt birinci arttırmanın 21/11/938 n ı~ııı· 

Tahtaka1ede şüpheli bir vaziyette Yurdumuzun hava müdnfauı e!babmı sermayesi: lt.OOO.oot İDgllia llrası - cı arttınnanın da 6/12;938 tarihlerınde ~ 
dola~an Erzurumlu Ali Rıza ismin~e birı temin hususunda pek me,k:fir mesalsl pılaca~. (Yenı S:ı.bah C'&zeteslnln 19/1019 

cörülnıekte olan ve aldı~ı teberruatı Kı- po.' ~ 
zabıta tarafından yakalanarak üzP.rı a - tarlhll nilshasının son aayfasında Bon 

ıııay ve çocuklan Estrgeme Kurumu gl- t• ~ 
ranmış, bir mikdar afyon bulunmuştur. bl hayırlı te.ştkküllerle payl~an Tıirk Türkiyenin başlıca şehirlerile ta gazetesının de ayn! tarth n 14 cO tlfl'f ~ 

Suçlu hakkında tahkikata başlanmıştır. Hava Kurumuna Ml' vcçhlle yardımda Paris, Marsilya. Nı., Londra ve ııınd:ı.) Karrı çlft.ıı~ı ve.saır ara:ıllerın ııııtl ı' 
Bir tramvay bir otobOsa çarpti bulunmak mühlm blr vazlfemlzdir. Bl- - Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, ıacatı Ulın edilmi~ Ise de birincı arıtırııııırıc~ 

r.aenaleyh bu babda Dlyanet İ§Ierl Re- yapılaca~ı gün yanı 21111/938 pazartest f • 
Evv ık. ~ s· k cid S 1kı -ğ •. d r d rU •· ı t tr"n Filistin ve Yunanistan'da 110 .-.ıı e ı gun, ır e en a fTlSO ı.: lail~ tara ın nn n m.., o an et va -.. nü Ebedl Büyük Şefimiz Atatürlt'lln öln .... ~ 

cihetine gitmekte olan 1127 numaralı vat- muclb\n~ aadakal fıtır ve zeklt lle mü- Şubeler!, Yugoslavya, Romanya. te~ 
f 1 nı havadan <~•1 lt teh s · y · •A-..ı. Fil all - dohyısUe Matem gtınll olarak nıBn Mehmdin idaresindeki 89 numaralı kelle 0 a ann • .~ ece - urıye ve un&nlSW~.Uu.a Y erl ı"' 

Ukelere kar.şı )'UI"dumuzu, muıetlmlzl dır bit edilmi' olmasına nazaran sözü ,eçen ; 
tramvay araba.n, toför Osmanın idaresin- korumat utrunda pek feylzlt ve devamıı var . zetelerde llln edJlen gayrtmenkullert.n tıl " 
deki Babaeski 15 aayılı otobüse çarpmış- bir surette çalı,an - mezltQr Türk Hava rlncl arttırma.ruun 2/12/938 tarlbln.e ~ ... , 
t Kurumuna yardımda ve bu Teslle lle de ııı " 
ır. mem.le1Detimi%e hizmette bultınulnıa.n Her tUrlU banka muameleleri lıyan Cuma ctınn ve ikinet arttırman crıÖ 

Otobüsün pencere camlan kınhnış ise ıtızumu aadakal tıtrın neri .,. IDikta- 17/12/933 tarlhlne rasUıyan cumarıe.sl ı ct• 
de inianca .zayiat yoktur. Tahkikata bllf- rlle beraber 1l1.ıı olunur. yapar. Btııa tera Dalre!inde s den 11 e kadar 1 

lanm.ıştır. edlleedt tashlhen llln olunur. ·---·-······-····-··-···-···--···-.. ··········-·· .. ~=~==~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~;;;~~~=;;::::ııı==ı:~~ 
( 

Nöbetci eczaneler ' ~----... 20 ASRlN GO N EŞi 
------

Bu ıece nöbekl .ası ec&&Deler tanlar· 
cbr: 

tstanbal c:fhetlndeldler: 
Abar;:ıyda: <Barım), Alemdar da <Sır

n Asınıl, ~yazıdda: (Asador), Bamat -
yada: (Teofilo.s), EmlnönUnde: (Am! -
ra.sya), Eyübde: (Artt ~), Feoerde: 
(&nllyadl), Şehremlnlnde: (Nazım), 

ŞehzadebaJında: CÜniveralte), Kara -
eümrfikte: (Keman, Küçükpazarda: 
(Yorgt), Baltırköyünde: (Merkez). 

Beyolla clhethtdekller: 
i.atık!M caddesinde: <Dellasuda), Oa -

la.tada: (Hü.!eyln Hllsni1>, Taksim de: 
<Lmıonclyan), Pangaıtıda: CNargtlecl -
J&n), Be.şlk~ta: (Süleyman Reoeb). 

Boğaziçi, Kadıkö7 ve AdalardakJier: 
tisltüdarda: <Sellmtye), Sarıyerde: 

<OsmanJ, Kadıköyilnde: <Saadet, Osman 
Hu1Qs1), Bliyükadada: (Halk), Heybeli -
de: (Halk). 

ULU ÖNDER ve ŞEFiMiZ 
K. A T RK'ün 

UfuUı fizerine Daimabahçe Sarayından Saraybumuna, Sarayburnundan İzmite, lzmitten AnkaraY• 
Ye Ankarada yapılan bilumum meruimin tamamı. Türkiyenin eıı mqhur operatörleri 

tarafından sinemaya çekilmiftir. . 
Ayrıca film arşivlerimizde mevcud ATATÜRK'ÜN lst lkiAI harbinde memleketimiz dahilinde muhtelıf 
aeyahat!eri, birçok açılıf taranlarinde filmlerile bizzat kandilarinin TOrkiye BOyOk Millet Meclisinde 
irad buyurdukları nutukları film halinde gö terilecektir. Bu 3000 met roluk film bu akşamdan itibare" 

. p ve A R A y linemalarında birden 
1 gösterilecektir. 

Bu film 
itibaren 

yannd n 

lmı•rd AM B A ve· Y 
sinemalarında da ayni zamanda gösterilecektir. 
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Sa ı amışta on ·altı köy 1 

eğitmen m ek ebi yapılıyor 
l<arsın Cilavuz eğitmen kursundan yetiştirilen on alh
tğitınen mektebleri kunnak üzere çalışmıya başladılar 

Senkamıştan 

"'~arıkamıştan yazılıyor: Karsın Cila· 
·~~ e·. ta gıtmen kursu mezunlanndan ka· 
e·tllıza 16 eğitmen ile iki seyyar b~ -
gretrnen v ·1m· t• a .. en ı.ş ır. 
hıy u .egıtmenlerden doh.-uzu Selim na -
tıa}ı:sı köylerine ve yedisi de Bardız 
ee ?es.i köylerine olmak üzere iki böl
böı eş~ıl edilmış bulunmaktadır. Selim 
şe ~esı başöğretmenliğine, öğretmen 
te~et, Bardız bölgesi seyyar başöğ • 
~ı· enlığine ise seyyar başöğretmen 
~aı tayin edilmiştir. 

~k u Yıl içinde kazamızda yeni açıla· 
t.nd olan bu okullarda birincikanun ba· 
4lit tedrisat başlıyacaktır. Okul bina
dttı: sıra ve saire ihtiyaçlann şimdi· 
tak ~hzar ve temin edilmesine başlana· 
~a ılkkanunun birinde okulların ted -
~ğ~ elveriııli bir surette ihzar edil· 

'" Çalışılmaktadır. 
~rgan çayına bir sed yapıldı 

o0 
.. ~"balıda bir baba 

!Sflrıt ortalığa tehdid 
açarhen yakalandılar 

bi.,. mcınzcırcı 

Karaurgan nahiyesi merkezi bulunan 
Karaurgan köyü içinden geçen çay ilk
bahar sularının tuğyanile köyde bir 
bataklık meydana getirdi~ gibi ilko • 
kulun bulunduğu mahalli basar, okul 
önüne çıkılınasım güçleştirir ve çocuk
ların suya düşerek boğulmak tehlike -
leri de .görünüyordu. Bu defa çayın Ö· 
nüne yinni metre uzunlıığunda ve üç 
metre genişliğinde bir sed yapılarak 
miliiye müdürü Kemal musoyun ha· 
miyetile bundan böyle yatağından taş
maması temin edilmiştir. 

1\fenclgert • Karaurgaıı telefon 
hattı yapıldı 

Nahive merkezi Karaurgan köyü ile 
Mencigert köyü arasında çekilrnekte 
bulunan telefon hattı ikmal edilerek 
muhaberenin b~ladı~ haber alınmış· 
tır. 

Karabükte bir berber 
Jiömürle 
Zehir/enerek öldil 

'l'orb 
hid~ nlı, (Hususi) - Burada garib bir Karabük (Hususf) - Bugün Kara • 
hal:ar 0lınuş, baba oğul rasgeldikterine bükte herkesi müteessir eden feci bir 
~lk et etnıiwler ve herkesi yaralamn~a ölüm hadisesi olmuştur: 
4ıı ;:;:ışlardır. Vermil köyünden sabı- Karabükün en iyi berberl olan yirmi 
de bir ll'led çavuş, sarhoş bir halde elin- yaşlannda Ali Demir hamama ginniş 
tasab d ~alta ile sokağa fırlamış, evvela ve yıkandıktan .aonrn giyinmek üzere 
t, bi Ukkanına giderek Ramazam, son- gird iği odaya konulan mangaldan çı
~~,r kahveye giderek kahveeiyi tahkir kan hamızikarbon gazı lle zehirlen-e -
lirıııtıd tek~~ yola koyulmuş, Ali Bahri n~k ölmüştür. 

-...... ş': b~rıne tesadüf edince: Bu hadisenin; esasen fennt şartlara 
biy llndı &eni ikiye bölecc~im! tamamen mugayir olarak inşa edilmiş 

~lk d;~ek üzerine yürümüştür. Daha çe- olan hamam için i'lk ve son olarak kay-
lıı-ıuıı:anan Bahri, muhakkak ölümden 

1 

dedilmesini dileriz. 
)e~e \>e ~ş ~e sarhoş yakalanarak adli- -------
~lllıa ... tilnııştir. Fakat iş bu kadarla d:ı Kaşta ev taşliyan kurnaz 
'tt ··•ıştır Al· ğl M f ı ~ gü • ı çavu~u~ o u usta a, hayvan hırsizları 
çlll !tah n babasının ıntıkamını almak 
~alllıığ ve kahve dolaşmağa ve Bnhriyi 
t~fıtıda a başlamış, o da jandarmalar ta-

n 'Jakalanrrustır 

lılarh;;a E;eÖ:isina yeni 
~orıu göçmenler ge:di 

~~t>aıı ~ (liususi) - Dördüncü s<>ferini 
~daş ~an vapuru ile 1534 göçmen va
).ı ~"etteb arnıara Ereğlisine çılmnş ve 
~~ a!"ıtıara ~ah~Uerine gidinciye kadar 
~~işler r ÖYtindeki kamplara yerleşti
:ı..l'ahaı, " r. lrk~lalfımızıP sa~lık, is-
"'ttıı ., ezne ve . 1 . lı-ı ııe\>k . . ıçme erıne Kızılay, göç-

~~ buYük ~ırlı~i ve iskan memurları-
k ır alfıkn göstermektedir. 

ozand 5 
'l' <\dan a 5 koyun çaldılar 
~ a~ koy~ (liusus1) - Kozanın Sokut 
~"bl~ lto:~en Ari f karısı Kudretin el· 
,. ltı~ ·· o.rnu evin· ı tı:_ a..ınsel ın av usundan, meç-
'(l'. ~ er tarafından g··t·· .. Im .. 
~ oyunı o uru uş -
~ Çtkarılnıaarı~ ."e hırsızların meyda-

lanııştır. sı ıçın takibat ve tahkikat 

Adana f 1\.aa na ıa fen memuru 
fta f na (lius ·) 
\>~~·en lrıeın 1ttsı - Vilayetimiz na· 
)jll <ı-let soseı ur arından Saim Göksaf\ 

0 lul'l-.. er fen heyetine naklen ta
... •ıuştur. 

Ka§ (Hu.susi) - Kazamızın Bezirgan 
köyünde garı tı bir badise olmuştur. 

Köyun mczarlığina yakın Mustafa a
d.ndn birisinin evine, iki ay evvel gece
lerı taş yağınağa başlallll§ ve sonra da 
Mustafanın hayvanlan aşınlmıştır. 

Köylüler, vak'ayı iyice tesbit edeme
n:işlerdir. Bunun, açıkgöz köylüler tara
fından, evin mezarlı~a yakın olmasından 
istifade edcı;ek, ev sahibierini korkut
mak ve onlann hayvanatını aşırmak iç!n 
ycpıl'lll§ bir dolab oldufu zannedilrnek
tedir. 

Sümerbank Umum MüdUrU 
Karabukte 

Karabük (Hususl) - Sümerbank 
Umum Müdürü Nurullah Esad Sümer 
fabrikalar ve teşkilAtını teft~ için Ka
rabüke gelmiş ve tedkikte bulunarak 
Ankaraya avdet ebniştir. 

Eskişehir hususl muhasebe 
köy bürosu kAtibligi 

Çorlu, (Hususi) - Çorlu husu~ mu
hasebe köy bürosu kltıbi Receb Ertekin 
teriian E'!kişehir husust muhasebe köy 
bürosuna tayin edUmiş ve yeni vazifesi
ne başlamak üzere mahalli memuriyatine 
gitmiştir. 

SON POSTA 

T emreliler vapur ve 
postane istiyorlar l 
Kat (Uasıasl) - lbn••zuı Temre 

nahlyesf, yedi köyün bir araya &op -
lanmq olmumdan ~ül e&mJ.t 
büyü bir kasaba ballnde4ir. 

Ticari ve lkıısadi n.dyeti itibarlle 
cenubl Anadolunun • zenılıı bir 
mmtakası olan Tem.re, her seae b&
rlce n dahlle külliyeW kereste, U· 
mür, palamat, bufday, arpa Te me
:rankokü se-rketmekte " bu lt.lbarla 
kuamızm lkıısadi •• ticari faaliyet 
bak:ımnıdan en lleri bir merkezi ha -
line r~ bulunmakıadır. 

Temre nahiyem, Kq n. Fiıılke ara
aındıulır. Devlet DcnbyoUarııuı:a .,..._ 
pman haftaıla Iki kere Ina Umanlara 
utradıta halde ticareti bu Iki Iskele
den dıllıa çok olan Tmnreye npur 
afratılmama.ktadrr. 

EncJce b• hususta neı,rlyal 7& -
plima~ da bir fayda ~örülmemiştir. 
Tcmreye npur uğra.tılmakla nüfusu 
90k ve ticari faaliyeü meyd:ında olan 
böyle bir na.biyenin çok ehemmiyetli 
ve mübrem bir Ihtiyacına eevab n -
~ ola~ktır. 

Temre nıııhlyesinde postane yo1ı: -
tur. Kfimelenm~ yedi köyde bnrün 
4008 nüfus otu:rrm.ktadır. Ban.lann 
n7.lyeti, nahlyenin mülki teşkilltı, ııl· 
yast 't'e co!rafi vazlyetl, bu nahlye,Ye 
ook ehem,mlyet vurnemizi içab etti
ren kuvvetli ııebeblerdlr. 

Temrede bir postane açmak 't'C 
Ttmıreye vapur atratmaıt, a.çılı: 'bir 
zanıret halindedir. 

Edirne Ebedi Şefe son 
ihtiram1n1 gösterdi 

Üç dakikalık bir sükuttan 
sonra Önderin heykeli 
önünde ihtiram geçidi 

yapıldı 

Sayfa 11 

Bolu kazalan arasında yeni ve 
muntazam yollar ap1ld1 · 

Bir müddet evvel tamamen yanan Hoıu hükumet konağı' 
yeniden yapıldı, Parti bahçesi de park haline geldi ' 

Gft"ede - Bolu uolu ilzerindeki Çaydut köy{l 

Bolu, (Husus!) - İsmetpa§a, Gecede, ı nin Bolunun iktısadl ehenunıyct1 üzer\n
Gerede - Bolu, Bolu - Adapazan arasında dekl rolü büyüktür. Şehirde yapılan yeııt 
olduğu gibi, Bolu vilAyetinin bUtiin ka- likler de 1ayanı takdirdir. Bundan bir 
zaları arasmda posta mUnakalltını yapan müddet evvel yanan hükfunet konaAt 
oıobülser ayni zamanda yolculann da ehemmiyetli bir para sarfile yeniden ya• 
muntazam cidip eelmelerini temin et- pılmıştır. Parti binası da bugün Bolunun 
mektedir. en güzel bir yerinde ve en güzel binası-

Gercde lle Bolu ara.aındaki yol M kilo· dır. Parti binasının bur..ınduğu calıçenin 
metredir. Bu yol üzerinde de bazı nok- dört tarab duvarla kapatılmış, bah~c a 
talarm tamiratı yapılmaktadır. zamt itina ile tanzim ve tarholunmuş ye .. 

Önünde büyücek bir iÖl ve gölün dört §illikler diyarı olmuştur. 
yanında da köyler olan tam yol Uı.erin- A . d mi k "tt"l 1 . ynı zaman a urnu par ı ı ıaz o u .. 
deki kısma Yemeefa nahıye merkezı te- p ti bab . kşaınl h I'- · • . . . . nan ar çesı a arı a ~Un ge-
sadilf etmektedır. Nahiyedeki evler çok . d 1 t ğ .. 1 b" h li Imi 

t d k
.. .. ,_ t . b . zıp o aş ı ı guze ır yer a ne ge ~ 

mun azam ır, UÇU&. ve emn: ır çar- f 
şısı vardır. Son yıl içinde be1 dersaneli ır. 
ve yatılı büyük bir ilkmekteb binası ya- Bolunun suları bol, fakat kısmen kl
pıJmıştır. Bu güzel nahiye Büyük Atamı- reçlidir. Ahalisi muktesiddir. Ekmek ek· 
zm cTürkün en büyük halk 1airiı. dlye seriyetle evlerde yapılır, bunun için her 
tavsif huyurdukları Dertlinin de do~um evde fırılnar vardır. Bolunun denizden 
yeridir. yüksekli~i 900 metredir. Burada her çe· 

Yeniccfadan ayrıldlktan eonra Boluya şid sebze istihsali mümkün olmaktadır. 
kadar yol düı: ve virajJI% devam eder, yol Bolunpn takriben dört kilometre ötesin ... 
üzerinde hanlar, köyler, müteaddid köp- de bir de kükürtlü hamarnı vardır, hu ha
filler vardlr. Bilhassa bu yol fizetindeki mam bundan birkaç yıl önce yanmış ve 
su değirmenleri çok efizel bir manzara yeniden yapılmıştır. 
arzetmcktedir. Bir delirmenin .uyu ayni Bolu lle Düzce arasındaki yolda mü· 
zamanda birkaç değinneni dolaşnıakta ve temadi tamirat devam etmekte, sık &ıli 

hepsinin de bUyük taşlannı döndürmek- bozulan meşhur Bolu dağındaki geçid 
tedir. esaslı şekilde ıslah edilmektedir. Bu da-' 

Edirne 21 (Hususi) -Büyük Kurtan Hergün bir parça daha tnki~sl eden Aın yol üzerine teasdüf eden mühinı blrı 
cımız ve Aziz Önderimiz canımız Ata- Boludn son yıllarda imar hususundaki kısmı açılarak göçmen köyleri yapıl
türkün ölümil dotayısile günlerdenbe· faaliyet pek çok artmıflır. Bilhasas vali- mıştır. 
ri acıldı bir matem içinde çalkalan • ======:=====:=======:::================::::a' 
makta olan Edirnemizde bugün saat B ı d • R • • • • 
14 de istiklal marşile ba~ayan büyük e e ıye eısı seçımı 
bir tören yapılmıştır. 

İstiklal marşını müteakib muzika. er yerde tamamlandı 
nı"'l çaldığı matem havası dinlenmiş ve 
partimiz, belediye, halk ve Halkevimiz 

mımına söylenen nutuklarda Atatür - Deniziide İsmail Cillov, Çanakkalede Osman Gu··nel, 
ki.in eserleri memlekete ve millete yap 
tığı büyük hizmetleri, hayatı ve onun Çorluda Şahab Arman, Orhangazide Mustafa Erdem 
aı-amızdan ayrılmasile duyulan büyük reisliğe seçildiler. Denizli kazalarında da seçim bitti 
yeis ve elem anlatılmıştır. 

Üç dakikalık bir sükilt ve ihtiram· Denizli ( Hususi ) - Denizli şehir med Acar belediye encümeni daimi a• 
dnn sonra meş'aleler ate-şlenmiş ve meclisi toplanarak yeni reisi ve yeni z-ehğına seçilmişlerdir. 
Büyük Önderin heykeli önünde ihti - encümen azalannı seçmiştir. C. H. P. nin gösterdiği bu namzet-. 
ram geçidi yapılmıştır. Belediye relsliğine memleketin ileri lerin seçilmesinden halk pek memnun 

Büyük Atamızın varlığına ve ha - gelen ve iyi yetişmiş gençlerinden İs - olup şehir içinde yüksek başarılıklan 
tırasma bağ1ılığını candan ve yürek - man CiJlovu ıeçmiştir. Bu seçim halkın göstereceklerinden ümidvar bulunul • 
ten gösteren genç, ihtiyar, kadın ve er· da arzusuna uygundur. maktadır. 
kck bütün talebeler ve binlerce halk Tavnsta Mehmed Şahal, Kalede Os - • Çorluda 
h1çkırıklar içinde gözyaşı dökm~le.r - man, Kızılcabölükte Mustafa Yağcı, hk toplantısını yapan belediye mec-
dir. Çalda Halid Çelikba~; Çivrilde Musta- lisi eczacı Şahab Armanı belediye reisi 

Bartının bir 
Köyünde bir yalı 
Mehtebl yapıldı 
Bartın, (Hususi) - Civardaki köyler 

halkının maddi manevi yardımlariyle 

Kaşbaşı köyünde inşa edilen yatı rnekte
binin açılma merasimi yapılmıştır. 

Merasinlde kaza crktm1le teşekküller 
reisleri ve memurlardan birçok ıevat, 
civar köylerden kalabalık bir halk kilt
lesi hazır bulunmuştur. 

Kaymakam Hamid Erkan, kendisine 
verilen makası, fUbe rew yarbay Mu
hiddin Töleğene takdim ederek k:ordellı.
yı kesmesini rica etmlftir. Yarbay Mu
hiddin Töle~en kısa ve içli bir hitabe 
söylemi§, kordelayı alkışlar arasında kes
miştir. 

Bundan sonra husus! muhasebe ~mu
ru LQtfi Ertanla Ziya U~ ve FUtl Kı-

lıcay birer nutuk söylemitler ve küçük 
mektebli İlhan Aladal ate§li bir man
zurne okumuştur. 

Fişekler atılırken binanın içine giril
miş ve iezilıni§tir. Biraz sonra da yine 
otomobil ve kamyonlara binilcret kasa
baya dönülmüittir· 

fa Çorbacı, Acıpayamda Feyzl Erten; olarak intihab etmiştir. Yeni belediye 
Sarayköyd! Süleyman Tok; Babadağda meclisi azaları da şu zevattan müte • 
Hamdi Arman; Buldanda Yarangilmeli şekkild :r: 
oğlu belediye reisiikierine seçilrnişler- Ziya Güray, Refet Demiray, All 
dir. Nazmi. Süleyman Eten, M. Uzel, A • 

Denizlililer yeni belediye reisi İsmail dem Tüylü, Tevfik Çiftçi, Ali Aybey, Lq 
Cillovdan çok işler beklemektedir. İlk maıl Mergen, Ramiz Baykal, Rıfat 'E-1 
iş olarak bayram yerinde bir araba du· sendaL Tahsin Gençer, İbrahim TekiZıj 
ralt yeri tesis ederek herkesin serbest Emrul~ah Ölçüm, Behice Aygül, Emin 
haT'ekatını ternin etmek suretne Çanıı Karlı, Sadık Tuna, İzzet İçsönmez, 
medhalinin manzarasını güzelleştir - fzzet Yılmaz, Haşim Süre!, Hakkı Öz-
rnek. dem. 

İkinci olarak medent bir nsktl vas1 -
tası olan belediye otobüslt-rlne sepet; 
beybe. çuval gibi pazar eşyasını koy -
dunnamak bu suret'le halkı so~an; pıra· 
sa; yağ ve et kokusundan kurtarnıak 
ve yahud otobüse asılsn eşya nakledil
mez) lC\?hasmı kaldınnak. 

Çanakkaleele 

Çanakkale belediye seçimi bugün 
bitmişti r. Dört yıldan beri bir takım 

muvaffakiyet'ler gösteren ve bi-lhassa 
belediyenin bfidcesini tevzin eden Os· 
mon Günel, Belediye Reisli~e seçil
miştir. 

Avukat Davud Baykan, birinci rcis 
veldlliğine. avukat Tahsin Gür ikinci 
re is vekilliğine ve Sım Kaval ile Ah-

Orhangnzide 

Orhangazi (Husust) - Bue:ün bele .. 
diyede toplanan yeni be'ediye nzalan 
selırin imarına çok Ç<11ışmış olan eski 
belediye başkanı Mustafa Erdemi tek .. 
rn ekseriyetle Orhangazi belediye bq"' 
kanlığına seçmişlerdir. 

Orhangazide bir esrarkeş 
yakalandı 

Orhangazi (Hususi) - Orhangazidd 
inşaat işinde çalışan İnegöllü İsmail 
şehrin 500 metre haricinde bir yel'da 
esrar içerken ve üzel'inde bulunan biı1 
m~kdar esrarla jandarma devriyesi w 
rafından yakalanarak evrakile birlik14 
Adliyeye teslim edilmiştir. 



12 Sayfa 

1 Hidiaeler Karfllluda 1 

Eli ..... izden ne gelir? 
- Elimizden ne gelir ki: 
T<oprağı kendine rameden, toprak 

leyzini bir balınumu gibi şekilden §ek
le sokan, bir kudret membaını bakır te
le sık~tıran, göklere çıkan, denizler al
tına giren medeniyet; ölüm karsısında 
el!eri bağlı bekliyor. 

Her şeye: 
-Yasak! 
Diyebilirken, biz ona: 
-Ynsak! 
Diyemiyonız ve ölüm, küçüğü, bü • 

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

* 
- Elimizder. ne gelir ki! 
Ölüm bizim babamızı alır, anamızı 

alır, ke1rdeşimizi alır. Biz ağlarız gün· 
ler<:e yeis içinde yaşarız ve nihayet 
hep ayni sözü söyleriz: 

- Elimizden ne gelir ki! ı 

sıncla ebedi istiratgahına kadar götür· 
dil ve boyunlarıımı bükük: 

- Elimizden ne gelir kil 
Dedik. Fakat ayni zamanda ba~ .. 

dık: 
- Hayır O ölmedi, O y~ıyor. Çün· 

kü Onun eseri yaşıyacak 

* - Elimizden ne gelir ldl 
IIayı!' bu hiç doğru blr söz değil, 

eli!ııizden herşey gelir .. Mademki O 
herhanı;i bir ölü değildir. Mademki O· 
nun ynşadığına inanıyoruz.. Bu 6ÖZÜ 

geri almak gerek: 

- Elimizden ne gelir kil 
mi ded ik .. Hayır hayır! 

- Elimizde~ heNJey gelir. 
O b ize mükemmel bir eser brraktı. 

Ya~asaydı, bu eseri daha mükemmel 
bi: hale getirccekti. 

Mademki O bizim içimizde yaşıyor. 

* Riçbir kuvvetin: · 
-Yasak-

Onun yapmak isteyip yapamacl.ı.Q:ı.ru biz 

1 yapmalıyız. 

Diye yolunu kesemediği ölüm, ni
hayet Türkün ve dünyanın en büyük 
adPmım da aldı. Onu gözyaşlan ara • 

- Elimizden herşey gelir. 
Eseri tamamlamakla Onun yaJjadı -

ğın{ isbat etmeliyiz! 
İSMET mrr:Ost 

C Bunları bi iyor mu Idiniz ? =ı 
Telgraf tellerinin sUs olarak 

ku:ranı:dığı mem:eket 
Borneonun şi

malindeki aıra kn
:vaktaki yerliler 
telgraf tellerinin 
meclubudurlar. O 
civarda yapılan 

telgraf hatl:ırı dai· 
Jna yerli güzelleri 
lar:afından kopan
larak, sus olarak 
~anılır. 

* 
225.000.000 sene evvel 

'Fenni ismi Edaphosaurus olan, ve ba -
tılarının cgemi-kertenkele. adını ver

dikleri bir hayvanın Tcksasta bir !osılini 

ele geçirmişlerdir. Boyu 2 buçuk metre 

olan bu hayvanın 225,000,000 sene evvel 

diınyada yaşamııı oldu~u iddia edilmek

tedir. 

* Horza benzeyen tavuk 
1474 senesinde İsviçrede, Bal eyRletln· 

C:le horoza çok benziyen ve horoz gib! ö

ten bir tavuk ilk yumurtayı yumurtladı~ı 

Gnda derhal yakalanmııı ve bir dirc~e 
ba~lanarak diri diri yakılmıştı. H,ro~a 
benziyen bu tavu~un bir slhirbaz olması 

fÜphesi yakılmasına sebeb olmuştu. 

DUnyanm iht~yar ikizleri 
kimlerdir ? 

Dünyanın en ih· 
tiyar ıkizleri ma· 1;' 

dam Luise Vaverie' . 
Julie Filancha- { 1 

pouedıtirler. Yaş. ~ , 

çok benzerlı>r. ~ 1 1 

Garıbi şu ki şim- r ~ ~ 
diye kadar bn iki 1 1 • ~ 
~:~~! a~:~!al=~ : ) J. fl ı. 
mışlar, aynt za - fı J 1 '" 
manda yatağıı düş- ı... 
müşler, ayni za -
manda iyilc~:ni~ -
I erdi. 

* DUet adam 
Şikagoda Laui.! Perlınan adlı bir musl

k:şinas vardır. Bu adam aynl zamanda 

bir piyano ve bir kem~ çalmaktadtr. Bu 

yüzden kendisine Düet adam adıru ver

mııı!erdir, 

* Tırnak ve saç 
Tırnak ve saç birbirine hiç benzemlyen 

şeylerdir değil mi? Halbuki halctkatte 

her ikisi de ayni maddelerden t~t>J.:kül 
etmişlerdir. 

-·································································································-· ............. - ....... . 

Okuyucularıma 

Cevabiarım 
Göztepede Bayan .o. İ.• ye: 
- Başkalannın muvaffakiyetle

rlni kıskananlar kendileri çalışıp 

yükselrnekten aciz olanlardır. Bu 

tçtiır.ai kaideyi gönül sahasına nak· 

te derseniz: 

· - Başkalannın saadetini kıska • 
nanlar bcdbaht olanlardır, şeklinde 

Uade edebilirsiniz.Fakat bu hükmün 

mutlak surette doğru değildir. Ken· 

disi tamamen mes'ud olmasına rağ· 

nıen başkasının saadetini çok gö • 

renler df:: Yardır. Hakkınııda imza· 

sız mektubu yazmış olanı bulmak, 

bu bakımdan pek kolay olmayacak 

samnm. Zira sadece düşmanlannı

Et değil, dostlarınızı da gözden ge .. 
~imıek lazun eelecektir. 

Behekte Bayan Bedriyeye: 

- İç işlerinin hakimi kadın, dış 
{şlerininki erkektir. Fakat bu iki 
&aha arasında hudurltaşı ekseriya 0 • 

tn ve çimene bürünür, görünmez 0 _ 

lur, işle= arasında tedahül başlar. 
Mesclenin esası kadınla erkeğin 
yekdiğerine samirniyetle bağlı ol • 
malarmdadır. 

Evet. İç l~leri kadındadır, dı., ~
leri erkektedir amma, geminin u _ 

mumi kumandasının da erkekte bu· 
lunduğunu unutmayınız. 

* İzmirde Bay Ahmed Hilmiye: 

Evvela mektubla ziyaretlerine 

gitmek arzüsuncla olduğunuzu bildi

riniz, sonra verecekleri cevabı bek

leyiniz, cevab almazsanız arzunuzu 

tekiden bilelinneye lüzum yoktur. 

TE~ZE 

SON POSTA 

~ 
Çocuk bakımı 

Çocuğunuzun konuşma
sını daha küçükten 

düzeltmelisiniz 

Hemen ner çocuk muayyen kel(IDelen 
kendine mahsus bir şive ile söyler. Bu 
bebek dili çok defa o kadar tatlı, o kadar 
tuhaftır lti biz büyükler bunu diizeltmek 
~öyle dursun, çocuğu kendi gıbi yarım 

yarım konuşarak sevmeye bile ı.:alkışırız. 
Bu, onu adeta teşvik olur. 

Böylece yavrumuzu bazan butun öm
rünce duyaca~ı bir ıztıraba kendı eli
mizle atmış· oluruz. Çocuk büyür, dilıni 
iyice düzeltmeden mektebe gider. Arka· 
daşları onun o sözlerile alaya başlarlar. 
Herkesin kendisite eğlendiğini gören 
yavı u da bir sıkılganlık, il rkeklık başlar. 
1t:in için üzülür, rnelankoHye kapılır. Di
lini düzcltse bile, aldı~ı bu ılk tesirle pı
sı:-ık olmaktan kurtulaınaz. Artık cesare-
tini. kendine inancını kaybetmiştir. Dai
ma arkadaşlarından geriye kalır. Z~kası 
bile inkişaf edemez. Bu, tabii oir bE'bek 
konuşmasının vaktinde düzeıtılmeme

s1r.den do~abilecek acı bir netice ... 
Bir de hakikaten kekeme olan çocuk

lar vardır. Bunların kekc.meli~i y:ı si
nirdcn, ya da damakların teşeKkülünde
ki b0zuktuktan gelir. 

Sinirden geliyorsa yapılacak ,ey gene 
çocuğu düzgün konuşturmaya çalışmak 

olmalıdır. icab ediyorsa heceleri tek tek 
söyletmeli, bu hecelcri 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
günlüğe gitgide daha çok alışır. 

Burada anne kadar ö~retmenın de ro
lü büyüktür. Çocuğun öğretmenile ya
kından temas etmeli. Onu arkaciaşlarının 
alayından korumasını, ona cesaret ver
mcsini rica etmeli. 

Mümkünse çocuğu bir ıaman tçfn ev
den başka bir yere yollaınalı. Yeni bir 
muhit bunlara daima iyi bir tesir yapn. 
l\Jektebde, eğer öğretmen çocukla yakm
cinn meşgul olursat bu yeni muhitin ye
rini tutar. 

Yaradılıştan ağzının teşekkülü hozuk 
olduğu için iyi konuşarnıyan ÇO<'Ukları 

tabii doktora göstennek ve ona göre te
davi etmek liizun gelir. Çocuğun kPndini 
bütün hayatınca küçük ve geri h;ssc~ 

memesi için bu işi pek erkenden ehem
miyetle ele almalıdır. 

Yemek bahıi t 

Yufkalı kebab 
Koç etinin bud tarafından biru ya~lı 

kesip bunu kuşbaşı doğrayıp sogan sı.:vu 
ve tuz ile oğup bir gün o halde bırakın'ız. 
Sonra şişlere saplıyarak güz ateşte çevire 
çcvire pişiriniz. Tuzlu su ve biraz da sa
deyağı ile bir yufkalık hamur tutup ka
lınra yufka açınız. Et suyunda pişirerek 
ve kefkire alarak layıkile süzdükten son
ra sadeyağından sertleşmiyecek kadar kı
zartınız. Bir sahana yayınız, ortasma ke
bablan diziniz, arzu olunan baharatı da 
serpip yufkayı dört tarafından oükerek 
bir bohça yapınız ve altüst ederek kena
rına koyu et suyu koyup kapağını kapa
yınız ve bu suyu çekmcıye kadar ha!ii 
steşte kaynatınız. 

Her kadın bilmelidir 

lkinclt~ 22 

Tarihi tedkikler: 

lhtişam yarışı ••• 
Yazan: Kadircan Kaflı 

Devletlerin arasıra askerl kud - gibi silahlan da altm ve g0 n, ~1en· 
reUeri~ A birbirlerine göstermeleri öte- mişti. Bir kasırga hızile karşı~ırken at• 
d~n.berı adet ve üıtiyaç halindedir. Şim· lılann saçtıkları beyaz ve sarı panltılaf 
~ zam:ınlar~a bunu manevralar veya gözler kaınaştınyordu. 
geçad resımlerile yapıyorlar. Dir devletın Yanındakilerin 'ht' · d t~ ord k u· .. d ı ışam sayesın e 

1 
usunu uvve ı ~en ostJar~ ~ost- tanbul halkını, vezirleri ve hatti padişa• 

-~klar~ artıyor ve duşmanların kotü ni- h:ı şaşırtacağını uman Şah Kulu bir vaU" 
)etler~ uyuk~amağa mecbur oluyor. nin· ihtişamı karşısında afallaınıştL Gu· 
ı:: ~:v:rklerdel manevralar yoktu. rur ve neş'esi kırılmıştı, bununla berabel' 

er uyu av ar tertib ederlerdı. Bu nzifesini sonuna k d mak nzere 
alaylarda otuz kırk bin kişmin bulundu- yoluna devam etti. a ar yap 
~~ olur, yabancı elçilerin, esir düşmüş İkinci Selim 0 sırada Erlirnede butu• 
Juşman kumandanlarının d.lvet edildik· r1uyordu. Elç' t t buld p • ı p~ W 
ı · ·· ··ı·· d'' F k b , ı s an a ı~a e aşa 
erı goru ur u. a at unlar pek seyreK- rafından kab ı d 'ld' . a·· . ı . u e ı ı. 

tı. osterış erın, ordu kudretl cihetinden Edirnedeki sarayın e k b ı erasi" 
de~il, devletin zengintği cthetınden ya· rr.inin ihti<.:amını art v k 1 ~ uh. mb. ce1 

lm 
· · d h f 'S ırma ç.n ıç ır "~ 

pı ası ıçın a a çok ırs~t çıkardı. B~n- ~sirgenmemişti: Her renkt~n v~ parisit 
!:ır da yabancı veya raltıb devlete gon- elbiseler gı'ym·ış ı k ı ~.ıst• . . . o an as en, on arın 
derılen el.çı heyetle~ıle _olurd~. Bu heyet- !~inde ve siH1hlarında parıldayan altlll 
ll!r ekserıyetle yenı bır padı~ahın. veya ve gümüşleri gören elçi ha anlı~ı.n.ı gi%' 
kralın tahta çıkması sırasıncia ıebrık ve !!yemedi. yr 
bediye takdimi için giderlerdi. Gelen ya- Şah Kulu ik' gu- d ~ .. ı n sonra sa razamın P 

bancı heyetlere karş~ ~nlan kabul eden yaretine giderken bir silah · patladı ve ya• 
devlet te elden geld ığı kadar muhteşem nındakilerden b. · ı d B a•aD . . .. . ırı yara an t. unu · 
~ır. kabul resmı hazırlar, ooylelikle bır adam hemen yakalandı ve bir atırı &u1• 
ihtışam yanııı halini alırdL ruğuna bağlanarak alayın geçere~ yol• 
Osmanlı tarihinde bu çeşin aahneler larda, ölünceye kadar, sür:iklcr.dl. 

t'Ctktur. En meşhurlarından bin de tran Elçi sadrazama hediyelerinf takdiı%1 
hükümdarının ikinci Seliırun cülılsunda etti. Ona: 
gönderdi~i sefaret heyetidir. n·· ]c d· - utün ülemanız eserlerinin mu s 
İran sefaret heyetinin reisli~ini Revan demelerinde sizin adınızı anmaııdırlal'· 

valisi Şah Kulu Sultan Han yapıyordu. Hatta İran iiiimieri de pek haklı olaralCı 
Bu adam Osmanlı imparatorl·ı~una k:om- sizin yaptığınız güzel işleri eserlerınde 
şu blr mcmlekette oldu~u Için sık sık anlatmııılardır. 
münasebette bulunurdu. Zaten ikinci Sc- Dedi. 
li.nin cüllıs tarihi olan 1566 dm on iki yıl Padişah tarafından kabulü 61rasındııld 
cnce de gene elçi olarak gt-lmişti. Ayni alıayın önünde satenden, ıc;ıd ife ve sır
zr:.manda güzel ve nükteli sö1. söyliyen mcilı çuhadan, Şam kumaşlanndan elbl" 
ho~ bir adamdı. Vazifesini yaptı~ı sırada :'=eler giymiş çavuşlarla müteferrıka .;e 
o zamanki İran devletinin kudret ve haş- sipahilcr bulunuyot·du. Ondc1n ronra yil• 
mctini göstermek üzere elden gelen gay- ~'Üyen üç yüz !ranlı da çe~ıd renlderd.ıı 
ret ve fedakarlığı yapmı~, phı da buna ve kenarları hayvan resimlt!ri!e iş!enıtl~f 
razı etmişti. alay elbiseleri giymiş oldukları halde ı• 
Şah Kulunun yanında kenarlan nltın lı:rliyorlardı. Elçinin atıarını gı1türen o· 

işlemeli amame giymiş olan yüz yirmi şcıklar ve iki yüz yeniçeriden sonra şab 
!ran asilzadesinden başka su-ma elbıseli K~lu göründü. Başında sırmac aank. şl"' 
iki yüz atlı, onlar kadar şatefatlı gıyin- kasında al elbise vardı. Eğer taktnU aıl" 
miş olan dört yüz tacir bulunuyordu. tm, gümüş ve firuzelerle parıldayan tı!t 
Bunlara ald eşya ile padişaha ve vezire nta binmişti. Fakat bu ihtişam asmanil 
sunulacak hediyeleri bin yedi yüz at, ka- s&rayının ihtişamı karşısında söntik ıcıı· 
tır ve deve taşıyordu. l:yordu. Bununla beraber tnciler, yaıcııt• 

Sefaret heyetinin husus! bir mızıka ta- .lnr, çok ince oldukları halde tancsinı ııltl 
kımı vardı. Bu takımın beş tane büyük kişinin kaldırabildiği büyük halılar, ıe
dc:.vulunun her biri birer deveye yüklcn- hir dokunduğu takdirde kınldıkları soY· 
mişti. Diğer aletler de beşı uzun iiçü kü- lcnen sekiz kase (?) ikinci Selımin ts"· 
çük olmak üzere sekiz boru tle beş ney. dirler!ni kazanmıştı. Elçinin itimad roc!C· 
lir düdük, bir tarobur ve b~rçok diğer tubu da hediyeleri derecesınde muhte-
5Jetlerden ibaretti. Çalgıcılar arasında- şem, belki de onlara üstündü. ÇünkÜ pe~ 
ki dört güzel sesli ve şarkıcı cariye bıl- parlak bir üslubla yazılmıştı. Sarı Abdıl1" 
hassa göze çarpıyorlardı. lah efendinin mecmuasında bıı ınek'tılb 
Şahın padişaha gönderdi~l hediyeler büyük boyda kırk dokuz yaoraktır. 

pek değerli ve çoktu: Altınla işlenmiş Bugünkü siyast rnünasebe~lerle bU tıı• 
en güzel kumaşlardan iki ç~dır, fevkala- &ih sayfalarını karşılaştırınca rıyadan s'' 
de san'atkarane işlenmiş ctldler içind~ rnimiyete, lüzumsuzluktan faydaya, iS" 
bir Kur'anıkerim ve bir şehname. İkisi raftan tutumluluğa doğru büyük arlıırıl3f 
on miskal yani kırk dirhem yani yüz atılmış oldu~unu daha iy1 an11yoruJ. 
gram a~ırlığında iki büyük Inci bunlar 
arasında en hafif fakat en pahalı olan
lurdandı. Ayrıca armud biçirninc!e bir ya
kut, <levrin en kıymetli ve değeri! keten 
ve ipek ~maşlarından bir \Okları da 
vcrdı. Bu kumaşların değen, (Ham
mer) in yazdığı doğru ise, tamam yüz 
:ıltmış dört bin altın yani bugünkü he
r:ıbla aşa~ı yukarı bir milyon sekiz yüz 
bin liradır. Birçok büyük halılar, kase
lf'r, yüzükler, e~erler de vardı. 
İran hükümdan bunlarda'l ba~ka av 

için alıştırılmış ve yetiştirilmiş olan kırk 
ş:ıhin de göndennişti. Ayrıc11. vaktile ba
hası Kanuni Süleyman tarafından öldü
..üJeccği için İrana kaçan ve orada idam 
edilen şehzade Beyazıdın silahlarile de
velcrini de yollamıştı. 
Şah Kulu bu büyük alayla İran payi

tahtından çıktı. Erzurum valısi onu kar
şılıyacaktı. Elçinin ihtişamını önceden 
::iğrcnmişti. O da kendisini göstermek 
hevesini bir türlü yenemerli, hattA devle
tin şerefini korumak maksadilc bunu lü
Lumlu buldu. Hemen civarchı.ki tırnar ve 
zcamct sahiblcrile kendi erınndeki as
kerleri topladı. Onları mükemmel suret
tc düzdü. 
Şah Kulu, Erzurum valis;nhı kendisi

ni karşılamaya geldiğini söyledikleri za
man aldırmazdı, fakat onun ardındaki en 
az sekiz bin kişinin dörtnal yaklaşırken 

Adana mem:eket hastanes7 

bakteriyoloğu 
Adana (Hususf) - Adana rneııı1e : 

kat hastane.:;i bakteriyoloğu doktor fÇ~ 
mal Arsoy Stı.nısun memleket hasuıf ~ 
si bakteriyoloğluğuna tayin edi1ı11~ ~ 
yerine Kenya memleket hastanesi blJ , 
teriyoloğu doktor Vasfi Güsar atsl' 
mıştır. 

Kars beled·yesi şehir için 
radyo ve hoparlör aldi 

~ 
Kars, (Hususi) - Kars 'belediyesi )1Bıcl 

kın ihtiyacını nazarı itibara alarslc 
1 
e

büyük hoparlör ve bir büyük radY0 g 
tirterek şehirde bir tesisat yapmı~t· 

Akh:sarda belediye faaliyeti 
i5" 

Akhisar, (Hususi) - Belediyeden bt" 
tasyona kadar olan hükumet caddesi ·1~ ~ır 
ton olarak inşa edilmektedir. Ele g:JÇ 

istaryonunda yenilikler yapılmak\.8• .8 ıc• 
olan direkler değiştirilerek demir dı~ 
ler dikilınektedir. Hükumet, Parlit ~ 
lediye elele vererek ümrana bJJ ~ 
mektcdir. 

Alaşehirde polis teşkilAll ıı· 
Hasır nev'inden yaygılann üstünde- gö~terdikleri heybetli manzara karşısm

ki yağ i~k.eleri petrol ~e t:mizlenir. da bakakaldı. Hele biraz yaklaşınca hay
Lekeler ıyıce yerleşmiş ase bır diş fır- reti büsbütün arttı. Çünkü bu sekiz bin 
çasıru petrola baurıp leke yerlerini 1- kişiden iki bin kişinin elbiseleri gayet 
yice fırçalaymız. delerli ku.maşlardan ve yepyeni olduku 

Alaşehir, (Hususi) - Manisa ,ıt§~ıı· 
nin Akhisar, Turgudlu, Salihli Jcaıats.,,1, · ·ıa~ dan sonra Alaşehirde polis teş"ı·-:.:cet 
başlanmıştır. Ayrılan polisler ve ~ 
asayiş i§lerini devir almıştır. 
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ürk ka 

~ozan1n evinde başliyan hik&ye 
ltı Ben Inakasemın dediği gibi.. acaba; 1 
htı lnbuı kuan ve ben de kepçe olsam 
ll . karayatu delikulıyı ele geçi -

0.bılecek miyim?. Bu, pek rnuhal olan 
~t hayal aınrna .. hele bir, ~e girişelim .. 
~;ırn; ayinei dev:ran, ne suret gös -.. 

u· ~ 
i lindüz, o kadar yorulmuşuro ki; 
~ adetA, &lü gibi uyum~um. 
~lJYanır uyanm.az, ıderha.l giyindim. 
~· fa~a. enli kenarh ,apkamı geçir -
llo~.:._ İkinci vapurla İstanbula ind~m. 
ıMı ~<uca doktorun muayenehanesme 
.~.tun. 

tü 'boktcr, beni bu kadar erken gördü· 
ta ne hayret etti Mutad olan şakrak 

\'ri le: 

~ ........ Gel bakalım benim sahte hastam. 
•h ~~ sabah karanlıkı, horozu başına 
~ gelınene bakılırsa muhakkak mü-
Ş bir haber var?. Yerimden fır1adım ve bağırdım. 

Ost:Pkanu Çlkardım, bir sandalyenin ler. Demek ki bunda, bir sebeb ve hik- - Onlar, böyle mi söylüyorlar? 
ga~~e attım. Kendim de bir koltuğa met var ... Bu sebeb ve hikmeti, hüku ~ _Evet. 

'lerek bir sigara yaktım. Çalış - met de kabul etmiştir. Artık bu vaziyet _ Fakat hakikat meydanda. Bu ka-

~la:dan ma~r ve müfiehir bir ta - karşısında, ortaya başka bir iddia çı - dar meydanda olan bir hakikatten kaç-

...... 'h karmak, doğru değildir. makta ne man.ı var?. " · ~vıühiın.. çok mühim, doktor. 
uıye - Fak.ıt, doktor bey... - Hnkikatien kaçılmazsa, mes'uli -b llluıldandım. 

~"'~ktoı-, bir sandalye çekti. Ciddi bir - Hiç yorulma, kızım ... Bu işin fa - yetle karşılaşmak icab ediyor. 
,:ıa karşıma oturarak: kat1, makatı yok... Yerimden fırladım. Ve, bağırdım: 

~ı, MUbinı haberler, ha ... Anlat ha- - Cam m .. Hiç olmazsa 0 sebeb ve - An!adım, doktor bey .. mes'uliyet-

~:1. kııun. hikmet i öğreneyim. ten kurtulmak isteyenler, (suikasd) ı, 
~ Doktcr, sanki bizi dinleyenler var-...._ tı,. (kaza) yapıyorlar. 

hııt~o i gündür; nerede çalışıyorum, mtş gibi kulağıma eğildi: - Hn. babana rahmet. ......_ U IlıUSunuz? - BımD., Iüzumsuz gevezelik ettir ~ 
'li erhaJde. Beyoflunda. me ... Sen. zeki bir kızsın. Şunu bilmen - Pcd~r. henüz vefat etmedi. 

....._ 'l aYlr. lfızım ki, biz bugün adeta vesayet al -
....._ Sa, nerede?.. tındayız. Kuvvetimizin fevkinde bir 

- Allahın rahmeti, yalnız ölüler i -
cir değildir ya. kızım. Cenabıhak, cüm 
lemize merhamet etsin . ....._ ttlkasd yerinde. . kuvvet var. Bize yardımcı gelenler, bi 

....._ ~angt suikasd yerinde?. zim amirimiz kesildiler ... Onlar ne der-
'li aydarpaşada. se, öyle clur. 
~~~ ... &~~d~ri~~.orn~rm~~=========================== 

- Amin .. cidden, amin, doktor bey ... 
( Arka:;ı var) 

\!ın' ......... .. 
d~ ttıi!)eğiı Ini ya, doktor? .. Yoksa. siz 
~a tbu hAdtsenin bir kaza eseri oldu· 

....._ 
8!'"nfdarsınız? 

)'alta~eninı, henüz hiç bir fikrim yok ... 
lt get't ll'ıeselenin kaza olduğuna kana

' Iınek lb.ım. 
'1irıi~asıı olur, doktor bey ... Müsaade 
l'tıtrı 11 de size, tedkikat ve tahkikatı -

lı f'ti~ . l 'lika sın anlatayım. 
da~ik ~eYe, Rozanın evinden çıktığım 
R6:-du~ 1 ~ itibaren ba~ladım. Bütün 
thtıi ai'ı. ~nu, bildiklerimi ve işittikle~ 
~ n attım. 

~lı! ~~r, derin bir sabn tahammü11e 
~~t ·nledi. HattA vakit vakit, derin 
~ın b~serıert gösterdi... Fakat, tam 
t~irs: . ter bitmez, ne cevab verse be-

·l'lıt' ......... .. 
~ı ~:et, kı1.ırn .. bütün bu sövledikle
~~n n kuvvem mantık delillerine 
~ f~ ~elebUir... Ancak şu var ki; 
ta ~Zlilt e~Ak;tin başlıca sebebi, dik -

dan b Yüıunden vukua gelen bir ka
~ ~th ~Şka bir şey de~ldir. 
~. !)~ri oturduğum yerde ıdoğrul -

' l-• n bir hayretle aordum: 
~rt 1. l'l&sıı ol ·· 
~ l.ıı;l~r· ur, doktor bev. Hem, soy-
~dis~rı~ kabul ediyorsunuz. Hem de 
'<lıyors~ bir kaza eseri olduğunu iddia 

bokt Uı. 
'~~r:ds~knnetıe cevab verdi: 
~· 'l'nıı~~ıay! eden, ben değilim kı -· 
~iŞtir B hey'eti, bu yolda rapor 

lt. · unu kabul etmek de, zaru· 

~'-takat be 
~giın n bunun aksini isbat e -

~ bol{t~r d 
dt bir ~ erhal kaşlannı çattı. Çok 

" ' lian. vır aldı. 
~~t'ltıedenaa. bak kızım.. sana; cevab 
~e. ~k-tıda ~~~ bir nasihat vereyün. 
~ ~~f~ ita ~'"'~kalsın. .. Sen, nazik bir 
~~~a.tt, aiyas~orıun Bu vazitede birin~ 
~:ı.ı ~~n ~~tAbi olmaktır ... icab et
~ &e:'fted e~in delitfnden Hindis
~ dıt, ga:ceksın fcab etmediği za ~ 
·~1 11l.i göl'nU tlnün önfındeki haham kub 
~ ~tıiıı tanJ:ekc:Uı .. Şimdi, bu me -
~!lt •1~e raPo ne m~>mur olanlar, ka -
~t 81tı ltt b r ve-'"dil .. r. Sen de kabul e~ 

, b. • u rı.'""'ru ı . 
erh&ıd• b .t'V n a tını ımza eden-

udala 1~lar değildir-

T. C. z·R 
Kurulu' tarihi 1 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Li:-ası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve tıcarı har nevJ banka muamelelerı 

PARA BiRii<TiRENLERE 28.800 
iKRAMiVE VERECEK 

Lira 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda 
50 Iırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 

4 " 500 " 4 .. 250 
" 40 " 100 

100 " 50 
120 tt 40 

" 160 " 20 " 

4,000 Lira 

2,000 " 
1,000 .. 
4,000 .. 
s,ooa .. 
4,800 " 
3,200 

" DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan qa!ı 
dusmiyenlere ilcramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazluıle verilecektir .• 

Kur'nlar senede 4 defa, ı Eyl(U, ı Birind kinuıı, 1 .Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekHecektir. 
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T-·~~~~~~r~~,~~~ır~of~ 
Süvegş kanalında motörlü nakliyat ve Fransa 

ile Ingiltere arasında hilmiyen rekabet 
_.i.. · .l;bher;iz ki allakta kaldı. Zaten İngilterenin o tarihto 

Bu buhrandan pre:n Jımız ,... · k t t k bir 
ld kı rduk. Fakat, müzakereyı hertaraf etme ıs e ere 

pflk azalmı§ b.ir ha edç~ ::fuz ve kud- takım mühim 5ebebi vardı. Mülazim 
.Me~~ed Ali~ın M~ a inden memnun Waghorn ile yüzbaşı Francis Che~ey t~
retının takvıye e . Bues ed Mısırda r&fından tavsiye edilmiş olan serı naklı-
olmamız icab ederdı. say e, . . . 1 ·ı ı ·· L d 

. ed b ı kfk. yat projelerını ıkma ı e meşgu au. or 
iyi nüfuzumuzu ıdame d e ı ece v ı at tan Pnlmerston .hususi bir ferdin tcşebbüs 

· · b" · S ·ye en ve rı'" .. Jngıltere ızı un R b ~az ruhundan. bahsederken onlara ima edi-
bertaraf etmekle beraber usyayı 0 e; - d 

i yo .. u lardan uzak.laştırıyordu. Fakat ~ ısır me- • · . . 
ı · h kk d birçok vesikalar.ı istina- Mısır seferinden sonra, Mımş denızınin 

se esı a m a ıı· d" t 
1 b" kit b M Roger öte tarafındaki komşularımız ın ıs an-den yazılınıt o an ır a • · ·ı · · k ı 

L . b li s· Valentine Chirol tarafın- daki impafatorlukları e serı muna a e 
nın e n ır · · ·ı · f Id hAl kalma dan Büyük Britanyanın Mısır hldid ile vasıtaları tesısı ı e ış ıga en a ı .. • 
·· , b tleri hakkında beyan ctliği mü- mışlardı. 1823 de ve 1826 da, Bombay hu· 

muna:se e A . H" d" il s·· 'Ş arasında taleayı hatırlatıyor. Şark meselelerine kuınetı ın ıstan e uve.~. . .. 
da;r pek iyi vesikalar toplamış olan fn- buharlı bir se)TÜsefer s~rvısı tesıs! ıçın 

· h · · M hmed Alinin alcyh;n- Türkiyeye iki kere teklıfte bulunmuşsa giJ•7 mu arrırı e - t B 
de ·bulunacak yerde onun tarafını iltizam da muvafık bir cevab alamarnış ı. unun 
etseydi acaba Palrnerstondan iyi yapmış Ü7crine, mülazim Waghorn Hindistana 
olmaz mıydı diye düşünüyor. İngiltere gitrnek için Mısır yolu ihtiyar ed:lirse, 
Suriyede, Mısırda, Arabistanda, Sudanda iptidai vesait ile bile, elde edilecek büyük 
paşanın hftmisi vaziyetini alsa ve ona tasarrufları isbata kalktı. 1829 c&a, Üllıid· 
Fransızlardan daha fazla rnüzaheret ve burnu yolile gönderilmiş olan mektubla
rnüsaade göstererek böyle mahirane bir rm ikinci nüshalannı masrafı kendısine 
po~itika ile hırsıcahlarını teşvik e:se ıd~ aid olmak üıere sevketmek müsaadesini 
hiç şübhe yok ki Hind yolu üzerındeki istih~l etmişti. Mutad nakliye vasıtala· 
hakimiyetini sağlam ve ucuz suret.te te- rmı kullanarak ve bilhassa lsken~leriye
sis etmiş olurdu. Daha o tarihten it"ba- den Süvey§e kadar Mısırı geçmek için 
ren geniş bir İngiliz - Arab irnparator - cOvcrlan yolunuı. takib ederek hep o bi
luğunu kolayca teşkil edebilirdi. İngil- rind gelmişti. Bu isbat neticesındP. la30 
te!(: böyle bir imparatorluk yaratmaya da Bombaydan Süveyşe ilk defa olarak 
yarını asır sonra çok daha zor &artlar buharlı bir gemi geldi. Fakat M~hmed 
içinde u~raşıp dururdu. Ali bu nakliyata pek müsaıd gbrünme· * diğinden, İngilizler Fırat tarikile nehir 

nakliyBı,tını da tedkik eylemişlenil lşte 
1828 ve 1832 de Mezopotamya Vt! Kızıl· 

deniz tarikile vukua gelen üç seyahat. 
ten sonradır ki yüzbaşı Francis Chesne3 
mü!azim Waghorn'un kararlarmdau 
farklı neticelere vbıl oldu. O, Basra kor· 
fcz: yolu lehinde rey beyan eÜı.fordu 

Bunun üzerine, Kızıldeniz yolıle ve Bas 
ra körfezi ve Fırat yolile mukayeseli biı 
tecrübe yapıldı. Fakat tasarruf ve iktı· 

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

M. Guizot boğazlar mukavelenamesinin 
müzokeresile meşgul olduğu sırada, Fran~ 
sızlarla İn~lizler arasıı:dallıi rekabet\n 
en başlı mevzuu olan Yakın~arkın tica
ret yolları meselesi hakkında İngilterP 
hükümeti ile anla~mafa teşebbüıı etti . 

12 kanunusani 1841 dt>, Londradaki se
firimiz Comte de Saint-Aulaire'e Pal
merston'a söylenecek şu sözleri tt>blil 
etti: cGt.'rek Süvcyş ta:-ikile Akd~r.lz ile 
K17.1ldeniz, gerek Suriye ve Fırat tarikile 
Akdeniz ile Basra körfezi arasındaki ti
carPt volları için umumi ı;erbestl şeraiti, 
belki de müsbet bir bitaraflık şeralti te
sis edilebilirdi. Bu bütün Avrupa i~in 

biivük bir ehemmiyeti haiz olurdu. Av
ru~anın Asya ile süratli bir surette art
m~kta olan münasebetleri için öyle mü
kemmel prensipler vazederdi ki ihtimal 
ki bir daha bunları tesise fırsat bulun-

Binaenaleyh istikbalde bulunncak hni 
çaresi iimendiferlerle buhar gemilerı'!i17 
bir!ikte istimalinden ibaret gibi göriınÜ· 
yordu. Bunu, 1837 de, yüzbaşı Franc~ 

Chesney Fıratın seyrisefaine kabiJiyetJ 
hakkında uzun ve derin bir tedkikten 
sonra tavaiye etti. Suriyede, Lazkiyc ile 

mazdı... İskenderun arasında SüıveydiyedE'n ha-
M. Guizot birkaç hafta sonra bu me- reket ederek Antakya ve İskenderundan 

ı:r:levi tekrar ele alarak, Londradaki mas- geçecek ve Fırat üzerinden Meskeneye 
lnh;tgüzarımız Baran de Bourquent'y'e müntehi olacak bir demiryolunun inşa. 
yazdığı mcktubda cAvrupa ile Asya ara- sını tavsiye ediyordu. Bu şimendiferin 
sında gerek Süvey~ berzahı ve Kızıl- mütemmimi olmak üzere, Meskene ile 
den:z, gerek Suriye, Fırat ve Basni kor- Basra arasmda bir de gemi servisi ihdas 
(ez~ tnrikile vukua gelen münakale yolla- oJunacaktı. 

rının. hiçbir devlete hususi bir '"müsaade İşte M. Guizot'un Lord Palmeıston'a 
ve imtiyaz temin etmeden, bütün Avru- Süveyş ile Basra körfezi yollarının bita
pa milletleri tarafından serbest surette raf hale sakutmasını teklif etti~ zaman
kullanılmasını temin edecek kat't bir uz- larda İngilizler yüzbatı Chesney'in pro
laşmaya mevzu teşkil eyliyebileceğini. jesini fiile çıkarmak üzere ıdıler. Beğ
biWriyordu. dadda, İngiltereden numaralı olarak gön-

fngilterenin cevabı gecikmedi. 21 rubat deriimiş parçalarla inJa edilen vapurlar 
1841 de, Lord Palmerston Mösyö Gui- biraz sonra Fırat üzerinde sefere başlı
znt';ı cevab verdi: c:Avrupanm Asya ile yacaklardı. Diğer taraftan Peninsulaire 
büy{ik münakale yollarından bütün dev- ve Orientale kumpanyası, 1840 tarihin
Ietierin serbest surette istifadeleri (ne den beri, Hindistan Ue Süveyş aı asında 
tarzda kaleme alınırsa alınsın) yalnır İn- bır vapur servisi tesis etmişti. Lı:mdrs 
giltere tarafından elde edilmit htmı!t bır kabinesi İskenderiyey:t Kahire yoıilc Sü
nimet gibi telAkki olunacaktır. ll'l tem- veşye bqlıyacak bir demiryolunun in
muz 1840 danberi, İngiltere politikasına 1asını da dü§iinüyordu ve Mısır berzahın
karşı serdedilen büyük muahazelerden dan bir kanal açılmuı hakkındaki Fran
biri Mısır meselesi vesil!sile münakale aız projelerini akamete u~atmak üze-re 
yoUarının inhisarını ele geçirmek iste- bu hattın imtiyazını alacafını ümid edi· 
mesidir. Bunu prerulp itibarile aai.r bil- yordu. Görülüyor ki Lord Palınerston 
t~n devletlere de teşmil etmek neye ya- A 

1 . . 1 ıt vrupa i • Hindistan imparatorlu~ ara-
rıyacak? Hindıstanda bir ımparator u.,a aındaki bUyük münaka1e yolları Ü?erindt 
malik olan başka bir devlet var mı? İn- başkıt devletlere ve bilhassa Fransanııı 
gilterenin, sahte bir feragat altmda müt- bir takım hukuk dua etmelerine hiç tt 
tt>fiklerini aldattı~ı söylenecek ve ~u da mUsaade edecek defildi. M. Guizot'y# 
bilhassa Fransada söylenecek. İngıltere- verdili cevabda bu Hindistan irnpara 
nin yalnız kendisinin i§ine yanyacak bir tarlutunun yeılne hlltimi İngiltere ol· 
maddenin muahedenameye sokulmuını dulunu hatırıatmakta da kusur etmo 
istediğini ve Fran~a ile çalışmak için ~u~ ml§ti . 
nu 1art koJtu~unu söyliyecekler. BJxım 

elimizde bir imtiyaz yoktur. İmtiyaz da 
istemiyoruz. IJusust bir ferdin teşebbUs 
ruhunun yarat.tıtı şeyi istemekte ve el
de etmekte herkes serbeat olsun. Bu bir 
muahcdeye konacak tartlar içiıı mevıu 

teşkil edemez ... ~ 
M. Guizot ısrar etmedi ve muele Dl\V 

18~4 de Kırım muharebesi vuKua gel
di. 80 mart 1856 da, muhasemata nınayet 
veren Paris muahedenamesi Avrupa 
devletlerınin Türkiye ile münasebetle
rinde bir dej'i§iklik yaptı. 

( Arkcısı var) 
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eşhur güreş şampiyonu 
Fakat benim fikrimi işgal eden Sankt ı 

Paulinin ne~atlı eğlence ve zevk salon
l:ırı değildi. Beni Hamburla çeken, beni 
oraya götüren başka se-beb vardı. 

Brauerknechtergrabendeki etki eve 
gitmiştim, eskilikten gıcırdayan merdi -
venleri çıkıyordum. Peter Breumer ya~sı 
hala odanın kapısında idi. Kapıyı vuru -
§Uma ihtiyar, fakirane kılıklı bir kadın 
k4ıpıyı açrnakla ve beni içeri almakla ce
vab vermişti. 

Tavanda hala kırlangıç balı!ı sallam -
yor, duvarda Peterin yaptıi! gemi resmi 
duruyor, papağan halA sümsük sürnsük 
kafesinde bulunuyordu. Yaşlı kadın: 

- Peter mi? diyordu, o, öldü .. burada 
şimdi ben oturuyorum.. onun hem~iresi. 

- Peter öldü mü? 
- Evet, üç yıl evvel!.. Onun denize 

çıkmasına yardım ettiği genç siz mi~niz! 
Onı.:n oğlu? .. Ah .. o ne kadar çok aizden 
bah.sederdL cAcaba çocuk timdi nereler
dedir?ı. diye sorardı! Evet Peter öldu! 

Peterin ölüm haberini aldıktan aonra 
gittim, büyüR' bir gemi demirini aldım 
ve üzerine (Seni unutmam - oğlun) cüm
lesi yazılı bir tunç levha tesbit ettirerek 
Ohlsdorfdaki kabrini ziyarete koştum, ve 
bu. bir gemiciye en uygun bir monument 
olDbileceği kanaatinde bulunduğum bu 
çapayı kemali itina ile kabrin üstüne 
yerleştirdim. 

Seeadierin akınlanndan beri ihtiyar 
gemi ci Peterin ka bri -bilhassa Alrrıan 

çocukları için - ziyaretglh halini almıf
tır. 

~yağını kaydırdım vt onu kündtdfm 
~t alma~a çalışıyordu. Fakat aya~ 
kaydırdım ve onu kündeden aşa!ı atma
la muvaffak oldum. 

Müessesenin çıfırtkanı, şarnpıyonun 

sırtını yere getirmedilimi -havlar gıhi • 
batırarak söylüyordu. Fakat onun bu iti
razı seyircilerden pek azının tıırafdarlı-

!D~ kar§ılanmıştL Ortalıkta dehşetlı bir 
gürültü ve f&mata vardı. Gemıciler l1er 
türlü patırdı çıkarınala hazır bulunuyor
lardı. 

Müessese müdüril elirne bir takım gü -
müt sikkeler sıkıştınyordu. Bu mev'ud 
elli yerine yirmi rnarktı. İtiraz etmem!ş
tjm. Hasmımı yendikten sonra tab:atim-

Harnburgda, Harnburı Dom denilen de bir deği§ikllk hasıl olrnu§tu, tathlaş • 
festivalierin başladığı birincikAnun ayı m.ı~tım. Gemi arkadaşlarım beni omuz -
idi. Mahud Sankt Pauli'de bir çok, yeni ları üzerinde yükseltrnişlcrdi. Böylece 
yeni, eğlence yerleri ve rneşherler açıl - beni en yakın bir salona geçirmişlerdi. 

mıştı. Bunlardan birinde de meşhur peh- Burada - galih safiyetle - halkı tekrar 
llvan Lipstulian güreş için angaje ed.H - tekrar selAmlamıştım. 
mişti Onu yenebılccek olana elli mark Ondan sonra arkadaşlar beni bir fo -
rnükafat verileceği ilan olunuyordu. Ar- tografcıya isıal ederek güreş elbisf'leriie 
katiaşlar beni, onunla güre§e teşvik ve ve altında (Sankt Paulinin güreş Ş"'mpi
tahrik ediyorlar ve herhalde herili salla- yonu) cümlesi yazılı muhtelif poz resim
sırt edip yere vuracağımı söylüyorlardı. ler çıkartrnı~lardı. 

- Phelax, diyorlardı, haydi tereddüc Faknt bilir misiniz? Bu resmi gör-
etme! .. Çık!.. Muhakkak onu deovirırsin!. dükçe ne kadar gururlanırdım! 

- Hayır, diyordum, ben i~tihar etmek İşte bu, ·benim, artık cAdam• oldu· 
arzusunda değilim! ğurnun bir vesika!ı gibi bir şeydi. 

Pehlivan bu konuşmaları i§itmit ve ar- Ayni gece bu fotografa bakıyor, o • 
kadaşlarımın bcnı tahrik ettiklerini gör- nu ebcveynime göndermeği düşünü • 
mÜ§ olmalıdır ki platformda, mağrurane yordum. Muhakkak ki onlar beni ar • 
bir eda ile, ilerleyerek bana: tık ölmüş biliyorlardı. Haydi, adam 

- O~lurn, <liyordu, buraya gelirken bır değilken kendimden onlara haber ulaş· 
çuval getir de eve dönerken kırılmı~ ke- tınnağa utanıyordum. Fakat ya şim -
m;klerini içine koyarsıni di? .. Rc'Wle tekrar tekrar baktım ve bu 

Herifin sözleri bana dehşetli bir tahkir Sankt Pauli güreş şampiyonunun mü -
gibi gelmişti, derhal yerimden kaJkarak hib tekacldümesinin arkasına şu satır· 
güreş mahalline tırrnanmı1tım. Müesse- lan yazdım: 
sE:r.•n çığırtkanı bağırıyordu: cAziz bir hatıra olmak üzere muh· 

- Haydi.. bayanlar, baylari Giriniz! terern pederime» 
Kemikleri kırılacak bir tüfeyli buhm _ Sadık oğlun Felix tarafından 
muştur.. buyurun efendim buyurun!. 1902 

Ljpstulian platformda, müsabab.ya gir- Bu ibareyi fotografın arkasına yaz • 
miş bir öküz gibi yürüyordu. Para çan _ dı'ktan sonra zarfladım ve zarfın üze -
tnrnı çıkarıp tutmak üzere bizim yelken- rine de babamın adresini yazdım. 
dye vermiştim. Müessesenin adAmları Fakat... Birdenbire cesaretim. beni 
beni küçük bir çadıra götürerek bana terketmişti .. Bu fotografla memleketi -
kırmızı-beyaz bir gömlek ve lusa bir gü- mizdeki hayatımız arasındaki farkı gö
reş pantatonu giydirrnişlerdi, belime de zümün önüne getirmiştim: •Sankt Pa· 
b:r kemer takılmıştı. Bu kıyafette tekrar ullnin güreş §ampiyonu• ile dehamet
plntforma döndüğüm zaman Lıpstulian 111 Kont Heinrich Von Luchner'i mu • 
nazariarını şöyle bir vücudümde dolaştı- kayese etmiştim, bu mukayeseden son
rarak çıplak kollanm üzerinde bir müd - ra kalbirnde acılar duyarak birdenbire 
detçik tesbit etmiş ve bir an dalar gibi zarfian r~ çıkararak sandığıma koy 
olmuştu. muştum. 

Bu hakiki ve teknik bir ıüreş de~ildi, Babam, benim imparatorluk ordu • 
sadece işlenmiş bir kuvvetin denenrnesi su"lda bir zabit olmarnı nasıl umuyor 
kat:ilinden bir elleşme idi. Lipstuliaıı idiyse benim de imparatorluk donan -
beni kendisine doğru şöyle bir 11l.kmek masmda bir deniz zabiti olmadıkça aile 
teşebbüsünde bulundu, işaret verilme _ ocağur.a dönmiyeceğime dair olan ye -
oen evvel devirmek istedi. Onun bu ha- min hatırıma gelmlftl. Bundan dolayı 

reketi beni kızdırmıştı. Ant bir atılışla kendi kendime: 
onu Y{lkaladırn, fakat ne dersiniz, y~'rden - Varsm beni ölmü§ bilsinler... Ta 
kaldıramadırn. Bütün orada mevcud ge- imparatorluğun bahriye üniformasım 
nuciler bana cesaret verrnek için batın- lAbiJ olarak kendilerine dönüneiye ka· 
cııyorlardı. Gemi arkadaşlarundan biri dar ... 
eger hasmımı alt edersem ilAve olarak Diyordum. 
bana elli mark verecetini ilAn edıyordu. Ve hakikaten bir deniz ubiti olarak 

Üçüncü teşebbüsümde muvaffak ol - evime avdet edince, 1Atife olarak bu 
muştum: Herifi kaldırdım, o, ayaklar-ın- fotografı cSank Paulinin güreş şam· 
dan birini çadır direğine dayayarall kuv- piyonu • diye babama &östermiitim de, 

111a~ atmaga muvaffak oldum. 

aziz babacığım onu elimden kapm14·ve 
ıtenelerce cüzdanında iftiharla ve gu -
rurlatqımıştı. 

-VI-

Caesara gemi&inin acıkh se(erl 

Şimdi size oldukça dramatik bir de
niz macerası anlatmak isterim. Bir da-
kika müsaade buyurun, pipomu yaka -
yı..""n •. ve Caesara gemisinin deniz sefe
rini anlatayım. 

Bu benim hizmet ettiğim ilk Alman 
gemisi idi. Me!bournee götürülmek ü • 
zere aldığımız hamule ile Hamburgdan 
hareket etmiştik. 

Nauke 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 gemilcrinde Smutje tesmiye 
edilen aşcı çok iyi bir adam, güzel bir 
arlı::adaştı. Amma hasis ve cimri kapta
nın gönlünü de hoş etmesini bilen bir 
kurnazdı!. İkisi başbaşa vererek bizim 
gıdamtzdan kesrnek için şayanı. hayret 
şeyler yaparlardı. 

(Ar kast var) .............................................................. 

1 
2 1-l-l-1-1-ı=l-1-1-l-11 
s 

1--·1--1--1 
4 
ıı--ı--ı 

5 
6 
7 

8 

9 1011-+--~4--1~~~~~~-1 

SOLDAN SAÖA n YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Merhabalnşma. 

2 - İsimler - Başkan. 
1 - Fakat - Yeni va.purla.nmıııdnn blrt. 
4 - imal ~enl - Sonunda 'bir eN• ol -

saydı clld. 
1 - Ufacık. 
1 - Vlllyet - İstıtham nlduı. 
'J - Tez:ıyüd eden - Esrnet ma.sdarındt.n 

emrlhazır. 

1 - Fenalık - iruııı.nc&. 
t - Vııde - Bir meyva. 

10 - Harbeden erler - Canlı. 

1 2 i\ .. 6 ~ 7 8 9 10 

ı 

2 

a 
4 

6 

6 
7 
8 

9 
10 

G ,-
D 
~ 
M 
ı 
y 
-
E 
N 
ll 

t 
c 
A 
B 
E 

If 
N 

• B 

IQ E M 
A B E 
V E T 
~ L ı 
T ı ıli 
ı K ~ 
M • D 
il y E 
s E N 
E L E 

t y E N ~ 
D E N ~ G 
t M ~ s E 
K • :f_ E L 

• D J_ li E 
_ç_ E N E M 
E R ~ s T 
N T ş E y 

~ s E N E 
M T y E N 

Evvelki bulmacanın halledUmıı §ekU 

,, ................................................................................... . 
.. - .. = Niğde tahrirat kaleminde başlayıp İatanbul:la ) 

l.!.~~.~-~-~.~-.~-~~~~~ .. ?.~!~~ .. ~:~~~r.~~ .. ?.~~:'.~~: .. ~.~-~-- .-~---...... 
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Yazan: Eski Dahiliye Naztrı ve eski me b' us Ebubekir HAzlnl 

Musuldan lstanbula döndükten sonra Fransa hükiıf11~ 
tinin ansızın bir zırhlı göndererek Midilli adasına as~ 
çıkardığı ve hükumet dairelerini işgal ettiği işitil 1 

'1 Babılli ve mezahib nezareti de ev -ı Viki olan istizah üzerine, bil~ i' 
velce verilen kararda sebat edemedi • tin verdiği izahatia, bu muaıneıeııb~ 
ler. Bu intihabı yapan mıtranlar, ha - yani Midilli işgalinin yalnız şaıısf dı' 
dema vukubulacak intihablara papa matlubun alınması maksadile o~' rJ 
vekılinln iştirak etmiye-ceğini tahriren ğını göstermek için, eski tabiri e • 
taahhüd ederlerse, müstesna bir mu - csiimmeltedarik::t icad edilen bahstlti • 
arnele olmak üzere, vak:i intiliabm tas- ler bulunmuştu. : Mesela meınıeı<e ıı+ 
dik kılınaca~ bildirdiler. mizdeki Fransız mekteblerinin tııt11 J 

Bu emirler, mıtranlara tebli~ olun • ne müşkülatla müsaade ediyort1iıı~~ 
du. .. Diğer beş altı madde içinde dt ts;~ 

Verdikleri muşterek cevabda, papa kadimi vechile intihab olunan r.~ 
vekilinir., badema bulundurulmıyaca - Bağdad Gildani pa'triğ'ıi intiba 
ğını sarnha~n yazmağa cür'et edeme - tasdik olunmaması da vardı. ~ 
dikleri ~~y~ onu.n muvafakat~i alama- Fransa cümhuriyetl ne ~adar tl? 
dıklan Jçın, hakıkaten mugayır olarak, olursa olsun, indelhace vaktile bir pJ l' 
intihab esnasında ictima edilen odadan tarafından veriicn cLa fille ail1l~ <f 

?ı~:arak int~a~dan son~ mahza d~a l'Eglise» c Kilisenin büyük kı%1' il~ıı~ 
ıçın heyete ı~ırak ettigıni, yani intı - nına mu vaf.ık bir hareketle, ~ ~ 
babata karı.pnadığı~ı bild~rmişle~di memleketlerinden kovdukları, I{stııJ' 

Bu cev~b, evve~ki taamul iddiasını papasları ile şerktaki KatoUkleri p~ 
zımnen. çu:nıı:ne~ .e berab.e~, Kasıdın mayenin bir §eref llzimesi oidtl~ 
dua vesılesıle ~tıhab medısınde bulun· beyan ile Fransız meb'U3an rnet\ 
masına açık bır kapı bırakıyordu. Ben, hayret ve heyecanını izale etrnwı· 1/ 
bu cevabın emirlere uygun bir taahhüd Lo d T . ., i 1 cs.kl'~..J 
1 d ğ ö 1 d. v. gib" h "b ran o ve opını n n a a ~"-

0 ma ı . ını s Y e ıgım ı, m eza ı diye olunmakla berabe-r, pa trik ~ 1 
neıaretı de kabule sayan bulmadı. Me· 1 f din" . t"h b d ıssd , . İ · . 1 noe e en ın ın ı a ının a 
se.e balıle kaldı. cab ettıkce Emanoe d"l w. 1 f n1 1 rdU. ..c . ( . ı ecegı ınaa ese a aşı ıyo v 
efendı patrik) lmzasıle tezkere yazı - . . . i f!Sl} 
yor. biz: de (Mıtran Emanoel efendi) Bu meselenın .. hane! şeklın1~ııt~ dive cevab veriyorduk. matbuatında gormekte bu ed~ 

~ .. gibi Babıali ve sarayca cereyan it? 
Bayram v!ya veladet ve cuHhı gun - h 1 h ·"' t -ıAt da 1< l · d t ik . a va ve ma sus eınayu Cl ı 6 

lermde saraya ve sa arete par un - hib Abd hm p şadatl . . • 1 im nazırı urra an a tt1 
z:.sıle çektıği telgarfname ere zaya . V • • •• • • dt 
O'Ö:-e cevab geldiği için telgraf müvez- renrlıgım ıçı': mu§arllnıleyh~.1 111 ~. 
zilerir.e bol bol bahşi~ veriyor, fakat ~ibi!e ve ~arussa~e ağası Abd~$ tV 
mEzahib nazın ya hiç aldırmıyor veya ~ vasıt~sı~e padışaha ŞU ari% 
mıtran Emanoel efendi diye yazarak d.m etmıştım: ·(!t~ 
onun keyfini kaçırıyordu. etki şahsın alacağını tediye ettııı~ 

Hükümsüz kalan bu tntihabdan son· iı;in, Fransa hükOmetinin bir. -p' 
ra, papa vekili monsenyör Hanrl Mu - göndere~~~ Milliyi işgal etm~~n;tJ11ı<' 
su!da hastalanarak Bağdadda öldü.. sız meclısı mebusanı da tasv. tl 

rek istizaha ka1kı~ması üzerıne "-,J 
Bu ölümün, papa tarafından duçar hefl'V. 

oldu~ pek ş!ddetli tekdirlerden, tah - rrıettedarik buldu~ birkaç e ·ıd' 
kirlerden ileri geldiğini, mevsuk ma - yetsiz madde arasına Musul Gı rri 
1 fımatına müsteniden, Yusfani efendi patriğinin intihabı .tasdik oıunrtl:ıe:f 

meselesinin de kant::tırıldı1n-nı g söylemişti. ·~ 5 ... -

Mıtran Yu~uf Zeyyat efendi de, ma· lerde gördüm. d ~~' 
nalı bir tebessümle, onu tasdik etmiş· Papa vekilinin huzur ve nıO ~l' 
ti. sile icra edilen bu yolsuz int~b~fl'l~~ 

rure tasdik olunacak ise, hıç etı~ 
Bunlardan ve diğer bazı vaziyete va· atiyi temin için Mezahib n~ısr i 

l{ıf kimseler ile petrikhane mensubla- ftlı ~ 
rından tereşşüh eden rivayetlere göre, mevcud evrak dosyasında ınah rı:; 
itirazım i.iıerine intihabın ne suretle ne- ve bu intihabı icra eden rüesa)"l 8tıı 
ticesiz kaldığına dair kasidin gönderdi- niye tarafından verilen bevant1 4pl~ 
ci mektubu, Papa, bizzat okurken o - sarahaten mezk11r olduğu üzere ı#, ı 
turduğu koltuktan bir kaç defa hiddet- vekilinin intiliaba müdahaJe eiflti~' 
le fırlayıp kalkmış, yazdığı cevabda, intihab icra edildikten so~~çfıt ~ , 
c~enç bir Türk olduğu anlaşılan Musul meclisine mahza dua etme 

1 di!tı\ ı 
valisini istenilen yolda hareket ettir - ği aniaşılmasına binaen tasdi~ ;ı.ı'"'J 
m~ğe, hiç olmazsa sustunnağa bir çare tir~ yolunda bir kayıd ilavesı 011 

bul:ımıyarak a~nrlardanberi devam e - olacağı acizane bir mülahaz• 11 

rlen bir tanmülü bozdurması mukaddes arzederim.» ıetıll, 
peclerin pek ziyade teessüfünü mucib Fransa hükfunetinin bütün t~ ,ıV 
olduğunu~ bildinniştir. tamamile kabul edildiği için, b }eti~ 

Musuldan İstanbula döndükten bir nin Abdiilhamid U tarafından ~dt't 
müddet sonra, Fransa hükOm~tinin, ğunda değil, zarfının açıl.ınlŞ 0 

ansızın bir zırhlı göndererek Midilli da bile şübheli idim. ··tb' ~ 
adasına asker çıkardı~, hükUmet dal • Yedi sene kadar sonra, J\bd

0
,re ~ 

relerini i~gal ettiği işitildi. Bu hareke • II nin hal'ini müteakib nukııded l 
tin, yirmi sene evvel, hazinenin, Fran- cevherlerine bilkurnetçe vazı~l~ '1 
sız tebaasından Topini ve Lorando ad • teşkil olunan ve mebusan nı ısıt 
larındaki iki bankerden istikraz ettiği mma da üç rnebus bulundurtl j{J.~ 

l ~e ı.Y 
seksen bin Osmanh lirasının ödenme • misyona, o zaman şehremin ~W 
sindeki pek ziyade teahhürden ileri bul valisi olmak mUnasebetile 11 

ge!diği anlaşıldı. ( 1) beni de rel! tayin etmişti. ·teslııll_ 
Eşhasa aid bir alacağın istifası için, Bu komisyon Yıldızcia vaZl i ~tl 

makul ve müllyim yollar daima mev • ettiği esnada Murad Bey v~ ~O!(l ,( 
cud iken, o zamanki Fransa hüldlmeti· lin jurnallerini aramak içill t ~t.~ 
nin şımank bir çocuk gibi pek şiddetle ren g~len o zamanki hürri{;1~ı11 ( 
hareket etmesi, yalnız bizi de~H, bü - manı Enver ve hatınmda ka 1ıe!• ~ 
tün dünya efkan umumiyesini ve re Menteşe mebusu Halil ~ 'olf>ttJ' 
Fransa me b 'man mecllsin.1 de hayrete ğunun zarflan bile açıl.ınaJl'lclıŞ ıctııfl bit" 
düşürmUştü. jurnal vesalr evrakı, bulUJ'l ıı rıJ' 

ve salonlann ortalanna Y1~9 i 
kıp gitm~lerdi. b, e\ 1 (1) o zamanki rtnyet. 16re, bu para., 

Murad V nin ctllil.,u esnuuıda bU'kras olu
narak oüli\.s mera.s!mlne aarf veya kendisine 
takdlın edllm~. Murad ft ha.le'ft olan Ab
dülhamtd n inin umanmda cMurad• 1smt 
bile söylnemes olduRu. bu i&imle mtısemma 
az QOiı: marut kt!Meleı bUe adlannı d.e~,ur
diklerl 1ç1n y1nn1 senedenberi maliye nazır
lan bunun vernmesine detU. hazinenin bOyle 
bir borcu bulundutunu ll'ıflemde bUe cesa
ret edemeınJ41erdtr. Bu ~t yüztınden de-Y
lm bazinesi uı1 borcun dô" mtsllnden 1119-
d.e tutan, faizle beraber 60 )"(ls sebeıl bin 
Ura nımeı. JUObur olmUftur. 

Bizim arkadaşlar, arası~~~~ö~ 
harmanlannın kıyılanna iıtl ' ııl 
denleri okuduklan için ben 1161~~~ 

ı t efe ev 1 
de Trabzon mebusu ~ze ıe'o tJl ~ 
line, açık olarak geçmış. II~~ 
(eski Ticaret Vekili) Ali _ .• tl 
hum: VV 

·- Bakın, sizin ne j~ ~~ 
diye lltife etmişti. (~f'~ 
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~="azla Yemek 
Bazan Insan kendisini tutamıyarak nyahud bir bayram, ziyaret veya 
cınette mutaddan fazla yer -.e tçer. Fakat çok reçmeden -.ncudda 
atıdık MlDEDE EKŞlL!K veya ,kusma elhaaıl bir keyif bozukluttu 
b111edlllr. O zaman derhal yarım bardak taze 1uya bl.r kahve kaşıgı 

MAZON 
Meyva Tuzu 

katarak Içiniz; keyifsizlik alametleri 
zaU olur. lçUmesi gayet lAtiftir. Tesiri 
&eri, kolay, tabit ve kat'idir. Mazon 
Jslm ve HOROZ markası•1a dikkat. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1- Şartname ve nümunesi muclbince satın alınacak 2614 m/m lik yüksek nevi 

l6ooo bobin sigara kağıdı kapalı zarf usulile eksiltıneye konmu,tur. 
ll_ Muhammen bedelibeher milimi aif 2,10 kuruJ hesabile 83•7,50 lira ve 

~ ... akkat teminatı 626.07 liradır. 
lA~ - Eksiitme 28/XI/938 tarihine rastlıyan Pazartesi ,Untı aaat 15 de Kaba -
~a levazım ve mübayaat JUbesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
lV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen fUbeden alınabilir. 
"V- Mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile ,_ T,5 güvenme parası mak· 

::U 'Veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarm eksilt
~gijn{l en geç saat 14,30 a kadar yukarıda adı aeçen komisyon başkanlı~ına 

huı mukabilinde verilmesi lAzımdır. c7480, 

Cinsi Miktarı Muhammen B. " 7,5 
behert tutan temlmttı 

Eksiltıneni n 

••kil aaati 
~ Lira K. Lira K. Ltra Kuruş 
~aı toz yaldız 100 kilo 2,80 280.- 21.- Pazalık 14 

ger kaıtıdı 15000 adet -,~ 1200.- 90.- Açık U-,30 

~l - 'Yukarıda cins ve mikdan yazılı iki kalem malzeme tartname ve nümu
leri :rnucibince hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 
ll_ Muhammen bedellerlle muvakkat teminatlan bizalarında gösterilmiştir . 

._.llı- Eksiitme 7/Xll/938 tarihine rastlıyan Çarşamba f(lnü bizalarmda yazılı 
M llerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya

acaktır. 

b~ - Şartnameler parasız olarak hergün aözQ ,eçen tubeden alınabiltoce~i 
'1 Urıelerde görülebilir. 

t•ı -1steklilerin eksiitme için tayirı edilen gün ve .aatlerde % 7,S güvenme pa-
a.rne birlikte yukarıda adı aeçen komiı::yona ~elmeleri ilAn olunur. c8485, 

~ 
~taııb 
bı1111sı uı başmndnrın~n 
llılrt 

1
' 11n kaldırım ta

~şl 
"la,te:----
t~lerr enstıtnsn memur 
keı1 bahçe divarlarile 

~ 
~"ı 1 t~ye tnlnn işleme 

~ 

Keşif bedeli %7.5 teminatı Şartname Ekslltınenln 

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

1185,65 89,03 pazarlık 14 

881,27 62,84 - 6 açık a,so 

729,80 M-73 açık 15 

ı ..... 
llıır1 1 

9/XI/938 tarihinde ihale edUemiyen İstanbul Ba~Odürlü~ kaldırım ta-
d \trı~' .Mal tepe enstitüsü memur evleri etrafına duvar ve pannaklık ve mer
be ~e .uç bahçe kapısı ile kaldırım yaptmlması i§i, Bahariye tütiln iJleme evi
ti,~ llıden yaptınlacak iskele inşası bizalannda yazılı uaullerle ayn ayrı ek-
ll eye konmuştur. 
ıı1' Reşif bedellerilc muvakkat tem.fnatlan bizalarmda gösterilmi§tir. 

~l!e~ Eksntme 1/XII/938 tarihine rastlıyan Perşembe ıünCl hlı.alannda yazılı 
~llacalo:t~ K.nbataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komlayonunda ya

h, r. 

~~ ~ Reşif; şartname ve projeler yukarıda yazılı bedellerle hergün aözü ge-
"V ...... den alınabilir. . 

~t~ek ~.altepe Enstitü duvarlan ve Bahariye ifleme evi eluiltmel~rine ittirak 
~~t Vesik~Yenlerin İnhisnrlar Umum MUdUrlü#(l İnşaat Şubesinden ~ennl ehli-

"Vı sı alınaları Ifızımdır. 

baraı~1 ~teklilerin eksiitme için tayin edilen gün ve aaatlerd~ ~ T,li ,Uvenme 
e birlıkte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri flb olunur. (8356) 

Mikdan 
"""""""' 

Mu nammen B. 
Tutan. 

9~ 15 teminatı Eksiitmenin 

~ 
Be h ert Lr. Kr. Şekli S atı 

L. K. S. L. K. 
tn ~ı taşı ----

tnıı toıu 96 ftdet 
100 ton 

36.-
Bedeli 650. -

Ambalaj mas 700.-

~- 40 
187. 50 

Puarlık 14 
Açık 14,16 

~t 
ltta Ip 1250. -

1 1958 Kilo -. 19. 12, 5 874. 46 68. 16 • 

~ıu .... ' llaşabah 
( "'1ıtıda çe fabrikasında eski cam fabrikası enkazından' bakiye 150 santim 
~ ~a~ \'e bir santim kalmlı~da 56 aded bileği taşı. İzmir tütün fabrlkasın-
~-~ ırııru aag nihayetine kadar toplaoscak 100 ton tütün tozu ve Usküdar de-
~ır. PUnda mevcud 1958 kilo iskarta ip bizalarmda yazılı u.sullerle aatıla-
lll ...... ttuh 

••tt ...... ~~en bedellerile % 15 teminatları bizalannda ıösterilmittir. 
)~l!rde lt ~:ma 28/XI/938 tarihine rutlıyan Pazartesi günü hizalarına.a 'yazılı 
l\t iCaktır~ ataşta Levazım ve Mübayaat Şubesinde mütetekkil koınlıyonda 

~ l'l ...... llueki . 
\' %ıu.nesi U ta.~ nUmuneleri Paşabahçe fabrikasında 1145 + 813 - 1958 kilo 
t~ ...... t8ıeku s~udar depolar grupunda görülebilir. 

ıli! birUk:erın arttııma için tayin edilen gün ve saatlerde ~ lS teminat pa-
e YUkarıda adı geçen komisyona gelmeleri illn olunur. c8247, 

Cinısı """""""' 
Mikdarı Mumammen B. 

Beherl Tutan 
Lt. Kr. Ll. Kr. 

~ ıa:~~ 
&7 ~ ıt-n uvar. 
b ):68 ş 1575 metre 896. - cSih 

" 7,5 teml· 
natı 

Lt Kr. 

67.20 

Ek silt-
men tn 
saati 

14 
-ıuın&~rı 'I'ırtık-
l....., lntunı Ka. 200 kilo · a,. 448. - •Sib 8.86 U.SO 

)Q\t Şartn 
~ atlak k lllnele.rine kl' li , 
·lı~tbın 'Yı§ ile 

37 
e 1 stede eb ad ve mikdarı yazılı 1575 metre yassı ve 

lt Ce aYrı X 68 sarı tırtıklı alüminyum ka~ıdı tartname ve nümuneleri 
...... ti h aYrı açık k 'ltm ı· ttı u aın:rn e sı e usu ıyle satın alınacaktır. 

~tti!....., tksUtnı ean bedelleriyle muvakkat teminatları bizalarmda cösterHmi1tir 
~ıL rcıe I< e 0/XI/938 ta 'h· . -..caltt abata§ta Le rı ıne rastlıyan Çarşamba günü bizalarında yazılı 

l\1 ........ ırŞ \'azım ve Mübıı.yaat Şubesindeki Alım KomiJyonunda ya-

•rtnaıneıer 
Parasız olarak herf(in sözü ıeçen Şubeden ahnabUeceJi 

, , 
·' .. . . ~, , , 

# , til , , , . , ~ . , ·' , 
... :,~ . , ,/ '· ~ ,., , . , '/ ,.-; 1, .l.'l 

, , 1 
1 , 

yd n Vllayetl dal. i encümen· den 
ı - Eksiltıneye konulan it Aydın ilinin Çine kazasında ilk mektep inşaatı 27!'170 

lira 31 kuru§ ke§if bedellidir. 
2 - Bu ~e aid tartname ve evrak ıunlsrdır: 

A - Kapalı zarf usulile eksiitme tnrtnamesi. 
B - Mukavele projesı. 
C - Bayındırlık itlerl genel tartnam~UI. 
D - Fennl tartname. , 
E - Keşif metraj cetvelleri. 
F- R~imler. 
İstiyenler bu evrakı Aydm Nafıa Mlldürln~Unde glSrebilirler. 

3 _ Eksiitme 8/12/938 Per~embe i\lnü ıeut 15 de viliyet daiml encümenlnde 

yapılacaktır. 

4 - Eksiitme kapalı zarl usuli.le yapılacaktır. 
5 _ Eksi.ltmeye girebilmek için isteklllPrin 2068 liralık muvakkat teminat ver

mesi ve Aydın vtllyetinden bu lo için alınmıt müteahlıkllik vesikası gös
temıesi yaptı!ı en biiyük itin bedeli 2500 liradan aşağı olmaması müteah
hidin bizzat diplomalı mühendis veva mimar olması veya bunlardan birisile 
mUgtereken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte i~za etmesi lAzımdır. 

1 _ Tekill mektubları yukarıda üçü.ncü maddede yazılı aatten bir saat evveline 
kadar nafıa dairesine getirilerek ek::iltme komisyonu reislitfne makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta lle 1önd~rilecek mektubların nihayet ~çüncü 

maddede yazılı raate kadar gelmit olması ve dıt zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmıt olması lAzımdır. Poatııda olacak ıecikmeler kabul edilmez. 

(&488) 

Istanbul Defterdarlığından • 
Bolaziçinde Arnavutköylinde Arnavutköy mahallesinin yeni Set soka~da es

ki 13 yeni 8 aayılı evin i/48 payı muhamm~n (607) altı yüz yedi lira 50 kuruş 
bedel üzerinden paruı peşin verllmek ve yinni senelik vakıf tearesile nir mas
rafı alıcıya ald olmak tartile açık artınna usu1ile satılacaktır. 

İsteklllerin 28/11/938 Pazarteti ıünü .saat 14 de yiizde yedi 'buçuk temınat ak
çelerile Millt EmlAk Müdürlülfinde toplanan komlsyona müracaatları. 

(F.) (8344) 

gibi nümuneleri de görülebilir. 
V - 1atek.lilerin eksiitme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,6 güvenme pa

ralc.riyle birlikte yukarıda dı ıeçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. c8282, 

I - İdaremizin nakliyat fUbesf ıçin 1artnamesi mucibince yaptırılacak açık 
gUverteli armalı n tam techizatlı bir aded çektirme (tekne) 19/XI/938 tarihin-

de :ihale edilemedilinden yeniden pazarlık usulil eksiltmeye konmuştur. 

IT- Muhammen bedeli ~00 lira ve muvakkat teminatı 337.50 liradır. 

III - Eksiitme 8/XII/938 tarihine rastlıyan Pazartesi g3nü saat 14 de Kaba
tatta Levazım ve Mü.bayaat Şubeslndek~ Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnam~lor parUll olarak her,nn ~rl\ ıeçen fUbt"den alınabilir. 

V - İlteklilerin pazarlık için tayin edilen J(1n ve aaatte % 7,5 ,O.venme para-
ıaru. ltidikte yukarıja adı &eçen komiiY,ona relmeleri 1l1n olunur, .(W5) 

~ 
~~erı 

&Mi 
Prezervatifleri 
Teki 10, 3 lük ~o. 
6 lık 40 Kuruştur. 

Her eczanede bulunur , -
SOD o st 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 

Yevml, Siyasi, Havadls ve Halk ;azete.sl 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemızo aiddir. 

'-····-
ABONE FIATLARI 

TÜRKtYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 6 3 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

1400 75U 400 
2341.) ,1 .. 20 710 
2700 14(10 soo 

Aboııe bedeli p~indır. Adres 
deAiitinnek 25 kuru~tur. 

1 
Ay 
Kr. 

100 
270 
aoo 

Gelen evrak . geri verilme~ 
IUinlCJTdan mcs'uliyct aluımcu. 
Cevab için mektublara 10 Jturu§luk 

Pul ilavesi ltızıındır. 
.,, ..............................................• 
f Posta kutusu. : 7~1 İstanbul 1 
i Telgraf : Son Posta 
; Telefon : 20203 
'····•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'r 
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Bunun için de içi budu Osram-I!J-am· ~ 
pulünü tercih-etmelisiniz.. Osram-EJ· M' l 
ampulJan Nrf edecekleri cereyana rJ 
mukabil elde edilebilecek azami ~ık 

nisbetini temin ederler, yani 

Ucuz.lfık.! 

AMPU LA 
AEG 

Torkiye V ek ilieri: 
Elektron 

TOrk Anonim Elektrik Şirketi Umumiyesi Türk Anonun Şirk.di 

İSTANBUL P.K. 1449 tS TAN B U L P. K.. 1 1 44 

(iksUrenlere ve 

gtiğUa nezlelerlno ATBAN AKK 
~ll tllll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 U IIIIIII(Da 

5 Türk Hava Kurumu '§ - -- -- -- -- -- -== = == = - -- -- -- -= = § İkinci Keşide: 11/Birincikanun/938 dedir. ~ 

~ Büyiik ikramige: 45. 00 Liradır .•• i - -5 Eundan ba,ka: 15.000, 12.0)J, lO.OJO liralık ikramiyc· 5 = -5 lerlo ( 20.000 ve 10.030) liralık iki aded mükaf.ıt vardır... := 
S Ye~ tertibden bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et· S 
5 meyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan aruına Si§ 
e girmiş olursunuz... EfE 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltll u lfW 

i lle an 
grlpten, bat 
IlAç budur. 

Beykoz~--------~ 

Deri ve Kundura Fabrikasi 
Türk Anonim şirketi müdüriyetinden : 

Şirket müdiriyen lstanbulda Aşırefendi soka
ğHıda Baker hanının 2 inci kabna nakledilmiştir. 

P. T. T. Fabrika müdürlüğünden: 
Kasa imalinde kullanılmak üzere on üç kalem saç ve sair malzeme açık eksilt. 

me ile satın alınacaktır. Muhaıruncn beddi 849 lira 94, teminatı muvakkatesi 
63 lira 75 kuruştur. 

Eksiitme 25/11/938 tarihine müsadif C uma sabahı saat 10 dadır. 

İsteklilerin şartnarneyi gönnek için h ergün eksiltıneye girmek için de muay
yen gün ve saatte teminat makbuzlarile birlikte fahrikada müte~ekkü komisyo-
nu gelmeleri. (8260) 

ADEMI İKTIDAR 
Ve BEL GEVŞEKLIGiNE KARŞI 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

kutusu 1255 Hormobln ) Galata, Istanbul 

Ticarethanemiz eskıst gibi kürk 
mantolarını 10 sene ~aranti ve 

ay vade ile kefaletsiz ola! ak sa
tılmaktadır. Anadoluda ayni şe
raitJe sipariş kabul etmekteyiz. 

Mahmudpaşa Kürkçü han tçerlsl 

B B K O Telefon: 

21685 

• 

Uan T arifemiz 
Tek sütun .santımı 

•ahi/e 400 kuruf 
•ahile 250 >> 

Oçüncü •ahile 200 >> 
Dördüncü •ahil• 100 >> 

Iç •ahileler 60 >> 
Son •ahile 40 >> 

Muayyen bir müdJet zarfında 
faclaza mikdarda ilan yaptıracak. 
lar ayrıca tenzilatlı tarifemlzdcn 
istifade edeceklerdir. '-'am. yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilm~tir. 

Son Posta'nın ticari ilanıarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlancılık Kollektif Şirketi 
Kahraman:ıade Han 

Ankara caddesi 

······························································ 
Son !»osta Matbansı 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

Milyonlarca 
kişinin sıhhi ve 
idare/i sabunu 

\.. 
Milyonlarca pratik kadının buldukfare 
ve kullandıkları Ideal sabunu olan 
CADUM sabununu siz de kuUanınız. 
Gayet kurudur, fazla köpürür ve ko; 
kusunu son damlasına kadar muha• 
faza eden en ekonomik bir sabundur4 
En sıhhi bir sabun olup en hassee 
cildieri bile mükemmelen temizler 
ve beyazlatır.. -

................... ~~ .............. .- , 
GÜZELLiG~NiZ Mühim müjde' 

İÇİN 

REM BALSAMiN 
KANZUK 

Bütün dünyaca takdir edilmiş sıh
hi güzellik kremlcridir. Gece için 
yağlı. gündüz için yağsız ve halis 
actbadem çe§idleri husust vazo ve 
tüplerde satılır. 

lNGİLİZ KANZUK ECZANESI 
BEYOGLU • ISTANBUL 

PARiS ve LONDRA'nın 
En son modeUerine göre 
BAYANLAR için büyük 

ŞAPKA MEŞHERi 
• gayet ucuz fiatıarta 

BAKER MAGAZALARINDA 
ŞAPKA dairesinde satılmaktadır. 

15 sene teminatıı 
·~ Meşhur Singer saauerııı dJ. 

satışında tenzilata başl5t' sı 
Singer Saat Mağaı~i 

219ll" 
İstanbul EminörıO Tel 

Ş a 
Meraklılarıfl~t 
Viyananın rnet 11, ~ 

P. ve C. HADI 
Marka şapkaların .e~f 

modelleri gelJ111Ş 


