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Essiz lcah:ra , 
vatan sana 

an &tatiirlc, 
in.n.etta:rd:ar,, 

~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------~~~~~~~~~~~~~~ 

Seni hatırlamak için ne yaptığın işlere, ne resmine, ne hakkında 
yazılanlara bakıyoruz; yalnız kalbimize bakıyoruz 

----~---· 

-

BİR YIL 
SONRA 

Bir insan, bir deha, bir mucize ... Bil
miyorum, bizi. bugün. matemini:ı yıldö
nümiinde, yeniden derin bir hür.ün içine 
göm n Atatürk neydi? Onu, son günün
de; ancak küçük bir kadid haline getir -
miş olan o zayıf vücudilnc!e.1 şimdi tecrıd 
ederek tasavvur ediyorum ve kendisini 
fani hayatın bitip tükenmek bflmiyen be
şeri ihtirasları cırasındaki gürüJtü öm -
ründen uız.akla.ştırıyorum. (J zaman gö -
rüyonun ki, Ataturk, bızim bugün bütiln 
kalblerimizi hnrekf!te getiren bir duygu, 
ve lb:itün ru.'ı1arırrııza karışan bir ruhtur. 
O bir ruh idi, gene ruh oldu· Bütün bir 
milli kütlenin :ruhu, varlığının h:HAsa&ı 

dernek olan bir ruh ve bır içtimai kütle
nin bütün manı·vi varlıgmı temsil eden 
bir maneviyet! 

Her millet, kt.ındi tarihinde bOyle ken
di ruhi varlığını her hangi bir ferdin ya
şıyan cisminde tecessüm etmesini gör • 
ıneğe mUhtaçtır. O zaman o ferd. al 
.bir insan olmaktan cıkıır. kahra • 

Muhittin Bi 

Hayata gOzlerini yumduğu oda 
Dolmabahçede aynen muhafaza e:ıilen odada saat tam 9 u S geçe 
durdurulmuş. Yatağın başucunda bir komod, komodun çtkmecesinde bir 
ilac kutusu, bir sargı ve reçeteler ... Duvarda en sevdiği tablo asılı duruyr 

İlk df'hşet karşısında diller çözülmez oldu, 
Bülbüller bile su~tu, cök yüzü gülmez oldu. 
Kir düman bürümüştü vatan yamaçlarını, 

Kadınlar •llıyordu yolarak saçlannı, 

On sekiı: milyon kişi çocuk. ar gibi öksüz, 
Bir alev parçasıydı perçinlenen ıönlümüz. 
Böyle r~ti saatler o ıün uçurumıa,ıp, 
Gös ya ·tarı çaRladı bir nehir gibi ta.ıııp. 
Fakat bu ıztırabın en amansız deminde 
'l'anrı bir ışık ~aldı bu hicran aleminde. 
Bir nıucize belirdi kara ıünıle an.~mn, 
Gok kubbe aydınlandı üstihıde b~ımızın. 
Baktık ki •ber yer O'nun kudretlle doludur, 
Bizleri sanan gene O'•ıun tunçtan kotudur, 
Koşan O'nun ruhudur ml letin ön safında 

J:J~:!Sı?J 1 M~"1lleler atıaı ken tabutu etrafında. 

1 

O ruh bavkınyordu maddelerin dı ındırn: 
- Hız alın rüzgardaki kalbimin atı ından! 
F.n s~slz kıyılardan hen sİ7't' fısıldarım, 
GOrllven fırtınalar içinde <le ben varım, 

1 F.ıı r;nkli bir gül c-ibi en ye-ıll yaprakta br.n, 
F.n tıı.th bir sfü için açrtan dııdakta ben, 
Ben J~e her yerdeyim. dalda, kökte, flllzde, 
Sarsı'an ıöısiinüzdq "ar:ıran benzinlzde. 
nen•ek ki ayrllmadık, elinizdedir rlim, 

' . 
Ren sbde yaşıyorum, sizden uzak detillm!D 

de•üz koyc kuriuni. 1 Halid Fahri Ozan•oy 
( Det:c.mı 2 nci sa!ıfııdrı) [ŞUrln tamamı lklncl 8ay1ada] 



2 Sayfa SON POSTA 

mınnel e a acakl r 
ır ürkler Büyük Atalarını geçen yıl ~ ... A · A N Ar•·k M" · · ·· .. . ............ _ ı L ................. "' onun uşır Gazı ve Ataturk o-

bu.gun .kaybetmışlcr~. Onun zı- E k ı · G 1 laraık y.aptığı :> büvü k isleri ve elde et-
yaile Türkiyede her işin altüst olacağını me f en :ra :~i idari, askeri ve siyasi büyük zafPr-

.zanned'en veya uman yabancılar aldan - H. Emfr Er• 
1
.Jel Ieri sa.yaoak d"eğLıiı. Sakaryadan sonra 

mışlardır. Onlar Atatürkü doğuran ve Afyonkarahisar ve Dumlupınar .savaşla-
onu büyütıüp en büyük Türk başbugu rmda onun askeri dehası nasıl esaı.ılı 'bir 
yapanın gene bizzat Türkiyenin kendisi .. Son Posta" nm amil olduysa Lozanda da onun siyam nli,.. 

olduğunu unutmuşlardı. Onların büyük askeri muharriri fuz ve üstünlüğü öylece bir mahrek ol -
gafleü ayni zamanda Atatürk inkılrıb ve ............. ,_ ... , ..... _., ............................... muştu. Ondan sonra Atetürkün, ölünce-
rejiminin Türklere muvakkaten giydi -ı maktan geri durmuyordu. Nihayet et- ye kadar, nasıl istical ve tcl5ssız :fakat 
nlmiş iğreti bir kaftan zan ve telakki et- rafına •bakarak bu memleketi kurtarmak seri ve hızlı çahştı~ım, bir tar;ftan icti
meleri olmuştur. için 'bizzat kendisinin başa gcçmesir.den mai ve siyasi inkılablarını yaparken öbür 

Atatürk inkılab ve rejiminin Türkle - başka çare olmadığına hasıl ettiği ;cana- taraftan kendi elile memleketın har ta
rin istidad ve ruhlarına en uygun düşen at ona bütün yollan açmış ve dehası mil- rafın<la her türlü eksiklerini bizzat ken
davalar olduklarına dikkat edenler on - Jete ve memlekete bilyük bir talih yarat- di ellerile nasıl t:ımamlnmağa gayret cy
ların ebedi mahiyetleri hakkında ald:ın- llllJb: Kurtuluş! led'iğini hayret, tiıkdir ve minnettarhkla 
mazlar Her §eyden sarfınazar, onun ağır Görüfüyor ki Gazi Mustafa Kemal ve görilrü-z.. G-Oya ,), kıymetli ömrünün bu 
hastalık ve ölüm haftalarının İstanbul - sonra Atatürk öyle gelişi güzel bulun- kadar kısa olacağını anlamış gibi, çabşı
da, Ankarada v 'fül'lriyenin her tara - muş bir adam veya tesadüflerle birden- yor ve az zamana çok iş sığdırmağa çalı
fmda elhasıl bütün Türklerin dimağ ve bire parlamış bir kumandan değil idi. O, şıyor<iu. 

kalblerinde yarattığı derin tees..cür ve m- çetin vak'a ve hMiselerin yetiştirdiği ve Atatürk maddeten ölmüştür, fakat 
tıbalan bir kere hatırlamak Atatürk olgunlaştırdığı geniş hass:ı ve meziyet- kalblerimizde manen yaşamakta ve ile
prensip ve eserlerinin TürJ.."'1.in yürek lere malik yani deha sahibi hakiki bir lebed yaşayacaktır. füz eminiz ki ö ölür
ve iliklerine ne kadar derin işlemiş ol - milli baŞbuğd\ı. ken gözü arkada kalmamış, çünkü rr.em-
duğunu yenide!} tebarü.ı: ettırmeğe kifa- Cephelerde ııldıtJ geniş asker: tecrü- lekctin her istikamette tekamiH ve terak-
yet eder. beler ve vatanın iyi ve ~ğlam bir idare ki işlerini )~Ju11a koyduktan başka bir de 

İfte o fani hayata veda edeli koca bir ile nihayet kurtula.bileceği hakkında a- büyük bir halef bırak:mıstır. Bize gelin
yıl geçti ve daha k1m bilir ne kadar on - leddevam edinditi sonsuz iman ona Tür- ce, Atatürkü maddete"l ka rbetmeklc jş
lnrla, yüzlerle ve belki de binlerle yıllar kiyeyi kurtarmak ve yeni Türkiye kur-- !erimizin ve Türkün yükselme davasının 
geçecektir. Yalnız geçmiyecek ve silın- mak yolundaki ç.ılışmalarmdn rehb"rlik biran bile geri kalnc~ına ihtimal vrr
miyecck olan şey cnua büyük milli hiz- ettiler. 4te evvela bir ordu kum3ndanı meyiz. Oünkü tntgÜ'l başımızda, Atntiir
meUerile Türk.ün kalbinde uyandırdığı sıfatile Anadokıya geçen ve sonra rütbe kün başladığı bütün eserler: yalnız ik
ebedi minnetarlık hislerile beraber ~ı- ve nişanlarını atarak Erzurum ve Sıvas j mal edecek de~l. yPnilerfnı> de b'.lşl?va
lft.b ve CümhuriyeU korumak azmi ola - kongrelerini to-plıyan V!? Ankarada Bü- cak bir Milli Şefe. İsmet İnönüne maJi
caktır. yük Mille( MeclLc;lni kurmak!a beraber kiz. Yarın da ve ilelebed de malik fJla::a-

Evet yahuz iU geçen tek bir yıl değil yeni miııt Türk ordusunu \'Ücude getiren ğımıza eminiz. Faniler bırer bırer göç!'r, 
daha gelip geçecek asırlar ıösterecektir Mustafa Kemal böylece yetişmi~ büyük fakat vatan yaşar, millet yaşcır. ve ideal 
ki Atatürkıün yarattığı ulu Türk abidesi, bir kumandan ve büyük ve Mıhı bir a- y~r. Baki olan ve olması Jtı7.ım J?elen 
Tül:kiye Cümhuriyetı, kendisinin göç - damdı. onlardır. H. E. Erkil€'t 

mesile hemen çöküverecek çürük bina - t ---
lardan değildir. Atatürkün yarattığı eser B R, Y 1 L , S O N R A 
ve kıurduğu bina s1rl kendine mahsus ve -.-------
kendi fani haya.tına münhasır çürük tc - . (Başta.rafı 1 t~cı ayra~:ı>. \ AtatürkJ, siz kendi ıçmizde ve kendi ı.a-
melll ve lcof bir yapı olsa idi daha bu - evlıyalar. peygamberler alemıne. ı~tıkal tıralarınızda daha güzel anlarsınız~ 
günden sallandığını görecektik. Halbuki ed~~- ? zan:a~ tıu fe~d artı_k hır ın_san 1 Atatürk Türk milletinin müşterek. a -
o, sallanmak şöyle dursun günden gün~ d'eğil~r, lbır t~hilr. Bır man:v~y~t zametli ve heybetli iradesinin, asır ara
kuvvetlenip sağlamlanmaktadır. Bunun tims~lı. Bu ~nevıyeı te onun benlığ~nın sında YR§!Yan ve asırlar üzerinde yaşı -
sebebi Atatilrk dehasının yalnız yapı - fe~.1 m~ası uzenne ~~lmaz, b~ de yacak olan ifadesı idi. Onun için ağlı -
cılıkta değil ayni z:ımandn Türklüğün ve bütün milletin manevıyeti olur. Mıllet, yanlar yalnız samimi ve hasbi ağlaciılar. 
Türkiyenin bütün o ulu ve hassa ve ka - kendi varlığını onda görür ve onda arar. Omın için muztarib olanlar, yalnız 0.,,un 
biliyetlerinden azami istifade ed'erek ha- BW:un içindir k~ ~öy~e . insa~l~r, cisım ı için muztnrib olmanın lezzetini duymak 
lef ye~irmek hususunda da bütün kud halınde herke.s gıbı, günün bırınde zeva- için ıztırab çektiler. Bnska hiç hır şey 
reUerini gOOtermesi olmuştur. le.varır; fakat, mana hali~d~, ruh olarak, için değil. Bazan evllidla.r vard:r ki. ba-

Atatürk k . d" t ? mıllet yaşadıkça onunla bırlıkt~ yaşarlar. balarının veya anncfr.l'inln öldüklerini 
ım ır ve o ne yapmış ır .. t- A - k b · bir lıktı B .. ı 

B bilini
. ktu F 1 ki 0 , ~- ~te, tntür u nevı var · oy e gördükleri zaman eşimdi biz ne yapaca-

unu yen yo r. ~ va nun ıı 'b" 1 ~ ... xım· h t kd" · · 
ı - 1 "lk "h ti b" k 1 ı.. A ır var ı6.o.u v ıyen a ırasını ta ıs ıçın, ğız?> diye feryad ederler Atatürkün ar-
emşunıu ı şo re ır as ·er o ara... - . _ · · 
--~- .... _1_-..:ı... ı... .... ı Fak t k _ ınsan ne soylese bof olur. k2sından göz yaşı dökenler, bı.ı hod~am 
n.a.ı&n.•u.n.uı. ~ar. a o zamana a - kü . . l---'- h k'k. 
dar o silik bir sübq değildi. O Harb A, A~tür ıyı a~ :*'ıWi.n.., onu 3 ~ ı vnr- .insanlık duygusuna yabancı kaldılar. O-

k d . . d b" k~ ıh b b"t' ığı ıle tanımak ıçın geçen senenın bu - nun ölecegwini çoktan biliyo .. duk ve O öl-a emJSUl en genç ır er an ar za ı ı _ . _ · 

larak: d kt ğ _ d b . uh" gunlerini hatırlamak lazımdır. Onun olü- diiğü zaman yerme gelecek Türk şc!imn o or uya çı ı ı gun en erı m ı- _ .. . . • 
Und d 

. k k t~ hl munun ılk haberlen bu memlekette baş- kim olacağından emindik. Onun ölüma e amıa açı , pervasız ve a ı mn. - . d . . . 
tli 

- - 1 rll ... _.. - b 1 c-t tan başa matemıenn en erınını ve en ile Türkiyede hic bir şeyın değişmiyeceği ye goruş e e ı.=ı.uıyuze aş amı~.ı. . . · 
S 
.. ~- Fiı~ı- R li c> .. 1• "k _ samımisini uyandırdı. Göz yaşı, hıçkırık, ve ıbilakis, iş başına taze bir azim ile ge-..... &,,..., 1o:>~, ume ve =: anı gar b ~·tün mill . b" 1 · 

1 
da ..... :_ lt tı - t f ıztır ~ eti ır araya t<'p ıyıın leceJi olan Büyük Adamı hep tanıyor se-

nızan arın ıı.nuıua sa ana n mu e es- . • . • · 
.. n .. idar . 1 .~· d b 1 cak tek bir duygunun umumı ve müşterek viyor ve kendisi!le kal'c:ı bütün ümi:i ve 
111.ıı esı a e,, .. ın c u unmuş ve an . . . · " 
i 

. kudr tll bir "d . 1 k ti ıbır üadcsl oldu. Hiç bir mılU matem bu ftimadlan nızla bağlılık hissediyorduk 
yı ve e ı arenın mern e e .. · 

, __ _. __ 
0

.
1 

ıw h kk d ı.· k tl ·nı kadar umumt ve bu kadar muşterek ol - Bununla beraber, Atatürk için, bütün 
Au.ıwua ı ece6 & a ın ar..ı anaa en ıHJd. H" b" ·ıu · ·'- u-ded ........ tr· · ı· m~ de5• ır. ıç ır m1 matemın aza- millet, derin derin. yana yana, hıçkıra 
açlA.ça ucı en \-'<OAınmemış ı. . d . J"ıH hu d 

H k t 
....:.. .. -. R li fi k metı ve erın ı,,.. ereceye varmamış- bı,.ı,.ıra ağladı Çünkü Türk milleti Ata-are e OıVU3u ume r asının er- _ . . ,..n • • 

karuharb zabiUiği Onun ilk tarihi ehem
miyetli bir vazifesıydı. Umumi Harbin 
başında, genç bir yarbay olma.sına rağ
men onu Çanakkalede güzel bir T.irk tü
menhı başında komutan görürüz. İşte bu 
fırka ne Maydosta ihtiyatta bulundnğu 

bir .sırada idi ki düşmanın Seddülbahir 
ve Arrburnun.a yaptığı ayn ayrı ihraçlar 
karşısında fqll'!Ylayarak ve hiçbir e:nlr 
de almıyarak O hemen en mühim ve en 
can alıcı yere Congba)',nna doğru ken
diliğinden yür<ımüş ve Anburnu bö1ge
sinde karaya çıkan düşma~ kuvvetlerini 
Oongbayınndan denize doğru ge>ri at
mıştı. Onun bu tam vaktinde ve tam ye
rinde yaptığı nnıkabil taarruzdur ki dü~ 
manı sonuna kadar sa~ile yapışıp kalma
ğa medbur eduek bütün savletlerini a
kamete uğl'atmıştı. 

tır. Atatürkü iyi anlamak ıçın, ne onW'l türkUn arkasından kendi kendisi için de-
yaptığ'ı şeylere, ne resınine, ne de batı- ğil, yüksek, ideal ve ulvi olarak !andığı 
rasına bakınız. Atatürkü tanımak ıçın, timsal için ağlıyordu: 
daima geçen .senenin bugünlerini hatır - Bugün gene ayni cıuygu1ar içindeyiz. 
!ayınız ve dalına kendi .kalbinize bakmız. . Mahfttln Birgen 

En cok sevdiği tablo 
' 

) ( 

• 

r. u a 
Ne yılduım, ne ıim ek ona istiaredir, 
O tarihin üstüne nakı§lanan haredir. 
Vatanın dört bucağı kesilince bir zindan 
Günefi O doğurdu saçının pltınından. 
Gökler gözlerindeydi, ufuklar avucunda, 
lan.ini inciledi yıldızların ucunda. 
Dağlar eğildi ona, dalgalar Jile geldi, 
Zalerile kahr,ıman yüceldikçe yüceldi. 
Hüriyet meıalea; tutufııp !ıer ocakta 
Ne parlak~ yandı ıerelli al sancakta. 
Ya bu zaladen sonra yaptığı harillalarl 
Ellerinde yuğrulda saatler, dakikalar: 
Ne mltan, ne halilP., ne tckk '? vardı artık, 
T"'rk iline ün verdi, Türlz lıalkına lera/Jık. 
Kırıldı ~vlerdeki gi.inü kapatan kala, 
Devrildi bir yumrukta başlardaki gÜlünç fes. 
Yürüyen bir matemken siyafı çarıallı ana 
Yırtarak peçesini kavu§muş tu hakkına. 

Medeni bir kanunla sevindi nice yetim, 
Herkes haykırıyordu: - Yaıa Cümhuriyetiml» 
Herkes atılıyordu Atatürkün yoluna, 
Baılar yaslanıyordu O'nun tunçtan koluna. 

* Ba tunç ntıszl eridi, ntısıl göçtü sessizce? 
O ölüm haberile ruhlara çöktü gece. 
ilk Jelııet karşuında diller çözülmez oldu, 
Bülbüller bile mata, gök yiizü gülmez oldu. 
Bir daman büriimüıtü vatan yamaçlannı, 
Kadınlar ağlryordn yolarak saçlarını. 
On sekiz milyon ki-ti çocukl -ır gibi ökruz, 
B"r alev parçasıydı perçinlenen gönlümüz. 
Böyle geçti saatler o gün uçwumlaııp, 
Gözyaf!ları çağladı bir nehir gibi tapp. 
Fak.at ba ıstırabın P.n aman!tz deminde 
Tanrı bir ı~ık saldı bu hicran aleminde. 
Bir mucize belirdi kara günde ansızın, 
Gök kubbe aydınlandı ii.-tiinde bapmızın. 
B,.htık ki her yer 0'11an kudretile doludur, 
B;ueri •arsan yine 0 1nan tunçtan koladar, -
Y oıan O' nan ruhudur m:lletin ön salında 
Me,aleler ağlarken tabutu etrafında. 
O ruh !taykuıyorda maddelerin Jıprula:n: 
- Hız alın rüzgardaki kalbimin atıımda:n! 
En •eniz kıyılardan ben seze luıldarım, 
Gürliyen lırhnalar içinde de ben VaTun, 

En renkli l>ir gül gibi en ye,Til yaprakta ben, 
En tatlı bir s;;;e için açılan J adakta ben, 
Ben ifte her yerdeyim, c!alda, kökte, lilizJe, 
Sanılan göğ aiinüul e, sararan benziniz.de. 
Demek ki ayrılmadık, elinizdedir elim, 
Ben aiule ya~ıyorum, sizden uzak Jeğilim!n 

Halid Fahri Ozanıoy 

H y ta göz r·ni 
u vu oda 

(Ba tarafı 1 inci sayfada) ı - Burası hastalanmadan evvel ye • 
çıktık. Cam kapıyı aç1n bir saray bade- mek. salonu vazıfesini görüyordu. 
:mW büyük bir nezaketle bize yol ver<li. Bır kapı açıyoruz, burası küçük bir o-

- Buyurunuz. da, yerde k.abartma bir Hereke halısı 
Kırmw ipek koltukların, yaldızlı ma- var. Ortada bir masa ... Kenardaki ~ 

salann, billlır avizelerin süslediği ger.i~ konsolun üzerinde birbirinden güzel iki 
holün kırmızı yol halıları üstünden yü - Çin varosu, bir tarattı üsttl taşlı beyzt 'hm 
rüdük. yazıhane ... Rehberimiz izahat veriyort 

Kimsesiz, boş ve loş s:ıra.yın koridor - - Yatak odasına ynkın olan odada, 
!arından ilerledik. dairesinden çıkmak ıstemediğ1 zamanlar-

Yolumuz kih genış bir salona, kah bir da çalışırdı. 
divanhaneye, kah bir sofaya ulaşıyor ve Yazıhanenin başında bir maroken ko:ı.. 
ibiz yüıi.iyoruz... yürüyoruz. tuk var. 

Nihayet eski muayede salonuna gel - İki kanadlı bir kapıda,ı kü~.lk bir s<r 
dik ... Bir sene evvel Atatürki.in naşının 1 faya giriyoruz. jki siyah konsol, bir orta 
halk tarafından seltımlandığı s~lon, Ata- masası. .. Sağda üç, karşıd:ı bir kapı. 
türkün saraya birinci gelişinde ilk konuş- Karşıdaki kapıyı açıyoruz. Burası ge
tuğu salon ... Bütün İstanbullula!'ın dört niş bir salon. Her bir köşesi bir başka 
gün, dört gece göz yaşından bir sel gibi türlü döşenmiş ... Bir tarafta kuyruklu. bfıo 
akıp muhterem ölüye son hürmetlerini piyano, bir taraita bir büro şeklinde tal)O 
ifade ettikleri OJaion... zim edilmiş üç d'Ört yazı masası, diğer bil 

Şimdi ipek keltuklu, geniş knnapeli, tarafta ":zerine yazı yaz.ılacak geniş bfı 
yaldızlı masalı köşelerile, ne kadar az ö- tablo, kapmın bir tarafınds alatarka 
Iümü hatırlatıyor... köşe minderile fevkalade güzel bir ma~ 

Bir sene soMa gene &YJ'!İ salondan f çi- galile, sedef takınılarile bir şark köşesi ..• 
mizi dolduran, gözlerimizden silınmiyen Diğer bir tarafta üç beş koltuk ve ka • 
ayni hatıralarla geçiyoruz. napesile köşeler. 

Gen.iş lbir kapıdan kapkaranlık bir Burası Dolmabahçc sarayının tam or • 
aralığa, kapkaranhk bir aralıktan bir tasındaki geniş balkona açılıyor. Rehbe .. 
başka koridora, o koridordan bir başka cimiz bize gene iz hat veriyor. 
sofaya, oradan bir çifte merdivene çıkı - - Burası A rıtürkün en se\•diği sa • 
yonız. Bir k pıdım içeri girıyonız. A!a - lıondu, gelir gel l burasmı intihab etti. 
türlrun ıhuswd daire indeytz. Bir sene burada yattı. Sonra bu yan od~ 

Geniş, urun bir salona giriyoruz. Bü - ya geçti. O kuç'ıik oda bir zamanlar da 
tün sarayın derinliği nisbetinde geniş bir Abdülmecid Ef ""ndinin yatak odası imi§. 
Salon. Burada bizi bekllyen bir büY:.lk Atatürk hehp burada otururd-:.t. Hat• 
memur izahat verlyqr. ta bir zamanlar yemeğini dC' bu • 

Salonun ortasında kocaman bir rr.asa rada yerdi. Çok mernk ettiğ1 
var. Tepede muazzam bir avize, odanın dil işlerine bu siyah tablo üstünde çalı • 
dört tar.afında blllO.rdan ayaklı muazzam şırdı. Şu köşedeki masalar arkadaş.larlle 
avizeler duruyor. birlikte -çalıştığı mesai köşesi idi. Şu şarW 

Birkaç ay sonra, onu, Anafartalatd~ 
bir korun başında ~Albay Mustafa Ke
mal olarak düşmanın yeni kuvvetlerini 
yeniden tahrib etmekle meştnıl buluruz. 
Ondan sonra ordu kumandanı Mustafa 
Kemal Paşayı Kafkas ve Filistin cephe
lerinde muhtelıf kudretli düşmanlarla 
uğraşır görürOz. O bir yandan askeri sa
hada ve bilfiil cephelerde düşmanla -:.ığ
ra.şırken diğer cihetterı vatani ve milli 
meselelerle derinden derine meşgul olo-

Bu kır manzaruı, Ata.türke. aon Jiiıı terde hediye edilen bir tablodur. Çok 
hoşmıa ıitf.iii için huta yattıiı odaya astırmış, sık sık ona bakmıştır. Tablo, 
aynen muhafaza Ni1mı yatak odasında bugün de duvarı süslemektedir. 

Yaldızlı komt.,ıer, mavi perdeler, açık k~c;.csini de kendi tanzim etmişti. F,sasaD 
reri.k bir halı... bu salonu o kendisı tanzim ettirdi. O bllı" 

Bize ııfi>ei'Itk etmek nezaketinde bu- raya gelmeden e\•vel buramı ortada btı-
lunan zat izahat veriyor: (Devamı 11 ind ıayfada) 



-
~ALKIN GÖZÜ 

ALKIN KULA~I 
.,ALKlN DiL 

'l'Mı tıpai ı+r.+oı m 

man - Bolinda hududunda 
.. 
DD 

, ---·························-······················-···· ··········--·······················-·-·------······, 

Alman • Holinda Almanyada birçok 
hududu su_ kisi f evkif edildi 

altında bırakıldı Bfmler ha:.ıcden suika.sd fa.illerini bildirecek 
k~1!"8nlar bir Hollnda klSyOne girerek birka9 ola.nla.ra 25 bin sterlin veriyor 

şıyı Alman topraklarına kaçırdılar, çarpışmalar R A. .k d .. b ·ı · ... · b. t hı· ... d d. k. "l ·ı b oyter Jansı auı as munase etı e neşrettıgı ır e ıg e ıyor ı: ngı tere u 
oldu ve bir HolAndah öldO , 1. t • t• k t d. x.: d d ı ·· ··ı · · · d Lo mea u ıye e ış ıra e me ı~an en o ayı mazur goru mesını rıca e er,, 

~dra 9 (Husuli) - Almanya t&N - memlebti derilı bir endifeye CftıfQrmıDt- ---··-·--· ... • .. ···--···-······-·· .. ··-····· 
hıl>ıı liolAnda ve Belçika hududlannda tttr. B D kD 
....., an devanııı askeri tahşidat, bu Ud (Devama 5 inci 111,tfada} ug n 

Almanlarla Fransızlar BDyü'< 
arasında şiddetli "41atem 

Şehirde bütün eğlence 

gece muharebeleri oldu yerleri kapanıldı 
Fan! Mu.it.fa Kemalin Ebed! A -

lkı· taraf karanllkta el bombaları kullandı, 
çarpışmalar çok şiddetli oldu 

tıaUlrke lntik.al ettilı günün d~nlim 
Y1h Q(l.n11ndeytz. Geçen yıl bugün 
Det 9 u 8 ııeçe m11nkariz bir Jm -
puatodup enkazı Qzerlnde dün -
,,.nm en modern. mı halkçı, en. ileri, 
• UıkılAbcı devletini kurmak için 
çalııp.n ve yalnız milletinin tealisi 
için çarpan bir kalb durdu. l 8 rnll
,aı balkı Mustafa Kemalleşttren ve 
~ ıe.hir eden büyük deha 
e&ıcll:. Buc!lıı bu acmın ıztırabile 
mOkedder Ye mdteelltm bulunuyo -
ru&. Acunn bıQyük, yaramız derin -
elli. 

(Devama 4 ttncü sayfada) 

·---·---·--.. ·--························--· ... ··--
Bir :l:talyan 

gazetesi 

Münihte 1933 de ilk Naziler ta'7afından tertib edilt!n b;,. nümayif 

Londra 9 (Hususi) - Almanyada, Mü- İniillkın vukıı.ıbulcluğu cBurgerbrau. 
nih sııfkasdinden Hftlerin kurtulufu hır birahanesi yarı yıkık bir hale gelmiştj r, 

kiki bir mucne sayılmaktadır. (Devamı 5 inci sayfada) 

Çemberlagn sulh 
tavassutunun netice 

~· . 
verecegını ummuyor 

Sovyetleri Londra 9 - Bugün Mansioo Houuse'de 1 Çemberlayn hazırlıyarak gönderdığt 

d d d • verilen (iğle ziyafetinde hastalığı sebebi- bu nutukta Belçika ve Hollnda hilküm -teh 1 e ıyor le ıbulurumııyan Çemberltıynin nutkunu darlarının Wbligatlarma temas ederek di-
Rorna 9 (Hu:sust) _ cCiornale d'İta- John Simon okumuştur. yor ki: (Devamı 5 inci ~) 

Ha• gazetesi, Moslwva hükürnetlnin t -
f> Franaız km-m<\y sübayları harita üzerinde tetkik4ıta bulıı:nuıto....ı.ar tal.ya hnkkmdaki tahrlkfuniz siyasetini 

) arı.s 9 - Havas Ajansı askeri vui- Bir ayı miltecaviz bir zarnandanberi şiddetle tenkid eden bir makalesinde, 
~kkında şu izahatı veriyor: 1 (Devama 5 ind sayfada) eıoOml• diyor ki: 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Naziler eski Alman 
velialı.dini nezaret 

altına aldılar· 
Eski veliahd 

evinden dışarı 
~ çıkamamaktadır 

Başvekil, iktısad ve 
Ticaret Vekilleri 

arasında toplantı yapıldı 
Ankara 9 (Huırua!) - Bqvekfl doktor 

Refik Sa~ bugün &lleden IODl'a tktı
ead Veliletlne gttlmif. İktısad n Ticaret 
Veldllerile beraber uzun bir toplantı ya-

~· -------
Hitler dun parti ve 
hukomet erkanila 

, uzun mUddet görUştU 
la.'bt~ia 9 (Hususi) - Berlinden alınan 
~t r ere göre Potsdnm civarında ika -
~ ~.~te olan eski Alman veliahdi, 
'~l;t 'Uddetten-beri evinden dışarı çıkma- Berlin 9 (Husust) - Bu sabah Münib-
~ ~ır. den dOOmt1f Olan Hitler. başvekA.let dili-
~ kı Veliahd, Nazi merkezi komitui _ resinde parti ve hükOmet erkAnlle uzun 
'ıerrıl'iıe evinde nezaret altına alın • süren bir istifarede bulunmuştur. 
~ r. İstlfarelerin, Münib suikasdile al!ka • 

Ankara anlaşması 
mer'iyet mevkiine girdi 

. 
Anlaşmanın Meclis tarafından ittifak l ı tasvibi Pariste 

büyük bir memnuniyetle kar~ılandı 

"•ıı.h~ ıctmanlarda halk tarafınchn eski dar olanadliı tasrih edilmektedir. İ.stip -
"il "'te k n .. .a~, .. H d · ı· k tıni t' Hariciye Vekili Şükrlı Snrac oğlu anlaşma hakkuıda Mer.list.ı tlııtıı . arşı gösteriler. sempati ve ge- relere ~u. e11 e ıı ıra e f ır. 

~\iı-erı e&nasında kendisine yapılan te- BafVekllet dairesini muhafaza eden beyanatta bulunurken 
,. at, Nazi makamlarının endişe.sjni ·Nazi. hücum kıt'alan takviye edilmiştir. Ankara, 9 (Hususi) - Meclisin Çar- sıııa dair layiha bugünkü Resmi gaze-
'1~ olmuş ve prensin nezaı et altına j Buei1n, daireye girip, çıkanların hepsi ı şamba günkü toplantısında alkışlar a- tede neşredilmiş ve merJyet mevkiine 

~1nı intaç eylemiştir. Eıki Alman veLiahdi .zevceail. bir arada sıla bir taharriy.ata tlbi tutuluyordu. rasında kabul edilen Ankara anlaşma. girmiifu. (Driama 5 iDd ~ \ 



4 Sayfa SON POSTA 

Hergün Reflimlt •aka.le: s Senin hakkın, başkasının hakkı ... 

ihracat serbetisi, 

ithalat serbestisi 
Yaıan: Muhittin Bir n .J 

D ünkü makalemiz.le hükumetin 
bir kımm :mahsullerimizin ihra

cını :menecfw:ı kararları ortadan kaldır -
mak surctile yaprıuş olduğu hareketin ne 
ka.dar mühhn olduğunu bir parça izah 
ettik. Mühim bir iktısadi siyasetin mu -
kaddenıe& ayılabilecek derecede mü. -
hizn olan ıbu karar, memleketin dahili pi
yasasında ve billıassa köy muhitinde çok 
iyi tesirler yapmıya başlamış ve bu te
sirlerin sil.ratle ınkişaf edeceği de mu -
hakkak bulunmu.ştur. 

A:neak, ihracat işlerınde serbestinin ia
desı, memleketi iktısaden rahatlandırrnı
ya kafi gelemez. İhracat:ı verilen serbesti 
ile birlikte ithalat rejimınde de böyle bir 
harekete ihtiyaç vardır. Eğer aldanmı -
yorsak Ticaret Vekdletı, ihraca~ işlerile 
mdvazi olarak ithalat işlerini de normal 

/~ 

_,) 

bir ink.işn!a doğTu götürecek tedbir ve 1 a,ı::;.__..-...__Miıôıi~--------
kararların ıhaz:ırlanmasile meşguld:ir. Ya-: 
kın bir :r:amanda bu kararlarda ittihaz e- c!\i..11uyetsız lıir hürriyet tasavvur edilemez, hakların en Kendini tamamen hür, tamamen serbest, tab1atin verdiği 
dilecek ol'Ursa, memlekette kendi~ini ağır hüyjğti elan yaşam.ak hakkı 'bile mutlak değildir:., ölümün bütün haklara nıftlilc farzedebilirsin. :Pakat ba~kasırun hür-
surette hl$etfrmeğe başlamış olan işsiz. er;~ğinde mhayet bulur; bir zaman ve imkan çerçcvc.Y ne riyetine, scrbcstisine, hukukuna ulastth'ln dakikada durmak 
lik, tedrici surette azalacak, belkı de kı· çer\evelenm!§tu. şart:le, aksi lıalde her şeyi birden k.aybe1ersin. 
sa bir zamanda büsbütün ortadan kalka- ıc::=====:::ıı::ııı:::==========--========-==~=======-================== 
r.ıı!k her şey, harlı şartlnnnın çerçevesi 
i'çinde, tabii mecrasına dönınüs olacak -
tır. 

* Fmıakika, ihracat işlerımizde verilmiş 
olan kararlar, ithalatta da, kendilerile 
müvazi olarak, bir takı.aı kararların alın· 
mamm iktı:z:a ettirmişti.c. En büyük ihra
catını Alnınnyaya yapı..p en büyük ihti -
yaçlarını da Alm.anyadan tedarik eden 
'lürkfye, 1>ird~blre harb karşısında kal
dığı xaman, bdtiln işlerini. harbin Ill'".ıh
tcmel inkişaflarına göre yeniden bır tan
zime tAıbi tutmak mecburiyetinde bulun
muştur. Böyle bir tanzimi zaruri kılan 
sebeb.ler muhtelifti: Tilrkiye, harict tica· 
retinıi ve mübadele ihtiyaçlarını, acaba 
hangi istikametlere dokru tadil mecbu -
riyetindu kalacak? Ayni zamanda büt-1n 
muhariblerle ticaret yapabilecek mivdi? 
Buna, kencHıılni alakadar eden siyasi mü
nasebetler ne dere~ye kadar müsaid ola
cak ve tıaııgi istiksmette inkişaf edebile
cekti? Klerill,c{ memi ne dereceye kadar 
yaşıyablllrdi? Yahuct da serbest dövizle 
yapılacak işlerde Türkiye hari':i ticaret 

• milvazenesinfn inkişaf ihtimalleri ne ola
caktı? İhracatın birdenbire durudurul • 
ması, memlekete döviz girmesine mani 0-

lacn~a göre bu müvazeneyı tutmak ve 
de$1etfn döviz ihtiyaçlarını karşılıya • 

bilmek üzere ithalatı da tahdid eL-nek 
zaruıi değil miydi? 

Vindsor köşküniln 
Kahyası 

Bunlar ve bunlar gibi daha birçok me-
seleler, 'lütıkiyenin, hiç beklenilmeıni• Londrada 29 senedtr Vindsor kö§-kkü -
bir hat.b karşısında, tedrici surette sulh t 
fktısadivatından harb iktısadiyatınn geç- nün kahya kadınlıfını yapan, bütün n-
n:ı<'3fnf temin için halli icab eden bir da- giliz hanedanı erkA.n.ı ne yakından te -
vanın ~ unsurlarını teşkil ediyordu. masta ıbuluna.n Madam Amelin Hawling.s 
Bu WlSUrlar ilzerınde düşünmek. bunlara tekaüde 1eVkedil.mif, kral dn kfillya ka -
birer hal şekli bulmak, gittikçe kendisini dının ıbunca yıllık emeklerine mukabil, 
his.5ettiren bir zaruret halini aldı. kendisine şntıo dahilinde bir köşk hediye 

Bunların hallerine intizaren geçen _gün 
ıer arasında. piyasada da ~pekülasyon etmiştir. Burada kendisini k~h-ünün o -
faaliyeti başını alıp yürümeğe başlamış-- desındn gör\iyorswnu. 

~--...-......................................... --., 
Hergun bir fıkra 

Kimse seyretti mi ki 1 
Bir muharrir bir piyes yazmış, şe

hir Tiyatrosuna vermifti. p;yes sah • 
neye konuldu. ilk tem•il çok tenha 
idi. !kinci temsııde tiyatrodıı anrak 

f birakç koltuktJı insan vardı. Piyesi 

. . . . . . . • 

1 
kaldırmak icab ediyordu, muhanir 
itiraz etti: ı 

1 - Piyesimi üç g-i" içinde kaldır • 
İ mıya hakkını? yoktur. f 
1 - Peki amma, dediler, halk piye •

1 

ı 

1 sini beğenmedi. 

1 
Muharrir gill.dü: 

• -Halk mı benenr.ı.edl, bunu nere- i . 
l den çıkardın.ız, kimse seyretti mi ki. i 

beğenmiycm bulunsun? i 

\. --"" 
Se/ erb'!r ha:tnde bulunan 

Fr.ınsız ordusunun 
bir günlük y(qecegi 

Seferber halde bulunan Fransız or -
du.sunun bir günlük yiyecek listesi fU.. 
dur: 

3.000.000 kilo ekmek, 
2.200.000 kilo et. 

ve kuru sebze, 350.000 kilo pirinç 

200.000 kilo şeker, 

150.000 kilo kahve, 

tı. Mesela, inşaat m~lze~esi, başta demır İngiliz lirası cfıı ü.c a,- evveline nisbetle 
olmak üzere, her gun bıraz daha paha - yüzd'c yirmi kadar za!en düşmüştür. Şu 
landı. A(nıstos a~nda 11-1.2 k~ruş~ ~atı- halde, bugün 'J\irkiyeye yeniden jfual e-
lan demır, kı.ora bır zamanaa. bır !llıc;lm - dilecek bir maddenin, hiç olmaz.sa bir 8.000.000 kilo şarap. 

------------

Çocuk taşımalı için 
Ketenden çantalar 

İkinciteşrin 1 O 

Sözün Kısası 

Yazı Çok O/autu için 

Bugün Konamadı 

····························································-
ugünkü 

üyiik Dla enı 
(Baştarafı 3 üncü sayfada) 

Bu sabah bütün memleket gibi ıstan· 
bul da uykusundan ciğerıni yaknn bir sızı 
ile uyandi. Şehir her zamanki gürültü • 
sü.nd'e bile mateme iştirakin sesi işitili • 
yordu. Bütün f{Özler yaşlı, büt:.in yuııar 
~·esizdi. Halk adeta hızlı konuşmaktnn1, hızlı yürümekten çekimyordu ve sanlt 
Atatürk uyuyor, onu rahatsız et:nekteJl 
korkuyor gibiydi. Şehirde bütün bayrıı.1'· 
lar yarıya inm~ti. ihti:fallere her tara~ta1 C. H. P. umumi merkezınin tanzim cttığ 
programa uyularak, aziz Atanın ruhunllı 
kendisıne verene ve eserini milletine oı· 
r.akarak .gözlerini kapadığı saatte, 9 1l 
5 geçe başlandı. 

Halk evinde 
Vali ve belediye reisi Lutfi Kırdar, 1~ 

tanbul komutanı Hfilis Bıyık.tay, vnayc 
ve belediye erkanı, :ıebrimizdeki resmi 'le 
hususi müesseseler ileri gelenleri ve lrıY 
labalık bir halk kütlesi Eminönü Halka " 
vinin •konferans salonunu erkenden do!; 
durmuştu. Salonun bi.c köşesine Ebew 
Şefin büstleri milli ve parti bayrakları, 
çiçeklerle 'bezenmiş olarak yerleştirH .. 
mışti. 

Tam dokuzu beş geçe Ev reisi Agib 
Sırrı Levend kısa. fakat veciz bir hitab' 
ile salonda bulunanları taziın sükutunll 
davet etti. B:itün salo:ı 5 dakika ::ıefes ııl· 
maktan çekinerek At=ının aziz hatırasıil~ 
andı. Bundan sonra tekrar kürsüvü işga 
eden Agah Sırrı Levend, Ebedi Şefin bil" 
yatını, eserlerini, hizmetlerini, mczi~~: 
lerini tebarüz ettiren etraflı ve heyccaı.
bir konferans verdi. Onun kayıbındnll 
duyduğumuz teessürü anlattı. 

Nutku müte.ıkib Felsefe Fakültesi il d 
çüncü sınıf talebesinden Sevim Leven 
lsmet İnönünün 4-11-!138 tarihlı beyan .. 
namesini okudu. İht\fal bu suretle son: 
erm~ti. Haxır bulunanla:r toplu oıarn 
önde çelenk olduğu halde Gülhane par .. 
kına giderek Sarayburnundaki Atanın 
heykeline çelengi bayük bir teessürle 
vazettiler. 

Bütün Halkevlerınde de ayni şekild8 
merasinı icra edilmiştir. Beyoğlu Halk; 
vinde Beyoğlu kaymakamı ve birçok gll" 
zide zevat bulunmuştur. 

Ev reisi Ekrem Tur hazınınu sükl1ta 
davet etımiş, tazlı!ı sükutundan sonra a. • 
vukat Haşim Refet bir konferans verJJUŞ 
ve Milli Şefin beyannamesi okunmu.ştıJı'> 
Toplantıda bulunanlar Taksim abidesill' 
giderek muhteşem bir çelenk koymuş • 
lardır. J 

Şişli Halkevinde de nutuk söylentll ş, 
ihtifalden sonra Yedek Sübay okuıunuı\ 
önündeki Atatürk heykeline çelenk kOll .. 
muştur. . 

5000 i aşan yüksek tahsil gençliğı ısC• 
Üniversite konferans salonunda sabahl11 

pek erken saatlerinde toplanmış, Atas-1 
için yapılacak ihtifale heyecanla katıl .. 
mağa hazırlanmı.ştı. 

den faz.la. pahalandı. ~esela. ~calay ve mü<Met için, esldsınden daha pahalı ola
çtnko gibı hemen her gun her ışte kulla· c~nı farzetme~ ctddt bir sebeb yoktur. 
mlan ~dd':lerde fıatlan~ Cıha~ Harbi- Fakat, spekülft.syon ve ihtikar ruhu. iki 
n1n ıb(ly:uk f1at hareketlerını ,E!erıde bıra- aylrk intikal devrinden geniş .mikyasta 
kaıoak sıçramalar yııptıltı görüldü. Avru- istifadeyi ihmal edemez. Nitekim etmiş -
pa derileri, Avrupa kumaşları derhal pa- tir. o, sırf Cihan Harblnın uyand1rdığı 

/ngilterenin en hamiyetli 
adamı 

Hey bir ağızdan söylenen İstiklal ma~ 
şile ihtifale başlanmıştır. Rektör Ceifl 
Bilse! gençliği Atanın unutuhnaz hatıraSl 
önünde sükuta davet et.miş, Atat:irkün e
manetçileri derin bir huşu içinde beş da: 
kika susmuşlardır. Rekt~rden sonra."!'~ 1' 

İngiltere hükUınetJ, hava hücumları QOk hatibler heyecanlı hıtabelerlc: Buyii 
esnasıncta e:mtlkte vey9. yeni yürüyen Atayı anmışlar, eserine olan bağlılıklafl'" 

kl 1.-.kına k dı ı nı tebarüz ettirmislerdir. 
halamru_yn . ba.fladı. Bu pa?alılıkta amil psikolojik havayı kullanmış ve aynı 28 - Hayır müesseselerine yaptığı miJyon
olan muessırler ars.sında pıyasanın stok manda intikal devrinin tahdidatmdan larca İngiliz lirası teberrularilc şöhret 

~ an ~ n a n arın sığınaklara Bütün mekteblerdc de heyecanlı toP-
gi<tecek1en sırada, yavrularını yanların - lantılar yapılmıs, bütün şehir, bir teı: 
da taşıyabihneleri için sağlam ketenden kalb halinde Atııtilrkiln kayıbından dU1 
çantalar yaptırmış, ve çocuklu ailelere duğu teessürü '.zh.ar et~işt!.r·. ~ ce 
dağıtm~ır. Bugün şehrımızdekı ~utün egletl"e 

vaziyeti, bazı ma;idelerde belki de bir de· kuvvet almış ve yürQmllştür. bulmuş olan İngiliz maliye ve sanayici _ 
receye kadar amıl olmuştur, fakat, bu a- * . . . . . 
milln yaruba.şında bilhas53 psikolojik o- . , w • lerınden Moruı otomobillerı sahıbı Lord 
Januun tesiri dahn umumi ve ş:ımil oldu. Halbuki, eger 00 işler tanzım edılecek Nuffield hava nezaretinde vnzife almı . 
M a • - • • d" 1· olursa memleket için, hiç olmaz~ muay- ş 

eseıli. sıze d:ı~ rnetr:sını Y: ı ıraya b. uad t j bı h 11 k b hı lngiıtere hava kuvvetıerinin faa1 bir Londra radyosunda sattııtı kumaş tçrn bu,gun avnı kumaşçı yen ır m e ' yen r pa a ı ı a s I 
yerleri programları:-11 tatbik ebnemek ııı! 
müesseselerini kapamak suretıle umtt 

H "t :er t ·· · ı· k etmişlerdır ...-
dokuz lira istemekten çekınmedi. Sebe- mevzuu o~aksızıın ihttvaçlarını norm1tl surette işlemesini temin eden büyük teş.. -~~~!-!f!: •• ı.~.!f.~ ................... : ................ .. 

TAKViM bini sord'u~nuz zaman. sıze sadece sus- surette temın l"tmek kabildir. yalnız bu kilatın ıuanumt mildi\rlil~ne getirilmiş _ fe rnsil edilemiyor/ 
turucu buldu~ su cevabı verdi: işin ka'bfl oldu~ kadar az tahdırl ı::flrtlıı.rı tir. Lord Nuffield, bu memuriyetinden . . 

c- Efendim, harb. Art k bu kumaşlar içinde. cer.evan t:?tmesi IAzımdır: ~fademki, maaş almıyacaktrr. l.ord, zarar ve ha - Londra radyosunun verdiği teınsıl. İKİNCİTEŞRİN 
btr daha nolecek de,.ildir Size sattıt;ımı7: mn günlerde ihracatta serbestı rnde edil- ğr . . . lerde, hiçbir aktör Hitler'i temsil et • " ... s-==-==J'=-==m===-..,..-_-'""'.""'--

,.,~ ~ . "' dl tı ld ithal*tın da serbPSt eeoa•}ar sara U aID1Ş tayyare}E'.rl.'1 tamırınden. Ve il' 
fiatla bu kumaşın yerme bu diğerim koy- • ~ 8 e ıt • • • , 

0 
.. • me~e yanru,m.amaktadır. Son günlerde r..umi se.ıa 10 Arabi gen• 

m-··"' imk•- var nu' Uzerıne yeniden tanzimi ışı P.ecikmivec~k bütün tayyarelerın hazırlanmasından ..+., id .....ı cG 
1 

h . ıı.o., 1a.>~ 
.............. wı · > d k i H"k~ et L.. tl ,_. t f 1 1 rn-.. Jo arc;:.ı ama ı açın gölgesı> Cihan Harbindeki fiat yükselmelerini eme> t r. u um 1.r.ı sure. e ı.;ır arR - mes'\ı o acaktır. . . . . . .. - Resmi ~., K:;"'m 

-...J.. ı~~ bil "şt · ~ b m; kf rt- tan ihracatı. dl.iter ta:-aff n ıthalatı ser - Lord Nuffleld, rn36 senesinde hova ne- isimlı hır S'keçi temsil ettırecekti. Bu- Birincit~·in 
t=n ,, en mıa er1, e..,.er u"'-n ı şa ftm d - · ötü .. . ... . .. 28 193} ıı 
lann iç yüzdne vakıf de'tilsP. elbet bu bffit bir re e O~· .. g runce. pıva - zaretine müracaat ederek İngiliz hava - tün aktörlerin boy le bir temsilde rol 
cevabın akan rulan durdura~ kuvveti «adaki darl1kıık kenddlll~bun~E'nl dkahvhilko~ır. cılıkmuı kuvvetlenmesin~ yardım rnak- almakUın imtina eylemem üzerine pi - CUMA 
k d lA.l k . Yalnız. ha mızın a ı er e u - • 

bur~d Ha. u. kvi P.bep .. cm_. 1sus!!lı1}
0 dm~eicl· mt>t<> vardım Ptmesi, snekü16svonu şı - sadlle bütün tayyareleri lr:en<;Ji fabrika • yesteki, Gö'bbels, Görlng, fon Papen, l..\JNEŞ 1M.:iAK 

ur. afi)u ' usrun ış er ov e P,E! - A 1 \. ..ı.. tl d b 1 k Rö df ~ hsi tl in ~-'-} . Ran1azan s D <tir; Cl:han Harblnd~ Türkiye de muha _ mnrtacalk telı.ıc; ı 'ıarn'<e c>r l' ·ı un~o - smda yapmıya talib ohnu1, o zamanki m ve ~r şa ye er umu erı ~. 1..ı. • • 
rfbdi. Halen Tilrk!ve muharib olmadıjV tan ceklnme..cıi lhundır. Bu da he!' ıkı s~- hava naz.ınmn bu teklifi reddeylemesi ü- kaldırılmıştır. «> 89 28 l'i 00 

gfb1 kendisini harbe sevkcdf't'ek cebPblE:r hadakvapı~aJstıdhtrlt:k:Mtns;hahtlsil maht52~ü~ük ı:erine sanayici lorcl cbir harb takdirinde cGarnalı haçın gölge.!b Nazilf Mn ku- 12 02 
d ...n....AI ...t\ 1 ,. ş d k"ı. d satar en nıu e <' ı vacınt 't"\.ııı.ı ı fi' ll--+-4-"'2..-.....-'7"".""'-::-u:--:--"""i~~:;-e K....,"'en ,. ... ne aza ıyo. · u a ı .. a a, k ' "M ıhfw1 Bir en Allah yard\mcınıı: olsun: .. > demişti. rulu.~unu anlatır. iL.indi 
bn«ln yollar ve bütiln imkanlar acıktır.E' .:..d;:e~t~en=:. ·=·===~;;:;:;;1;;;;:;:;;;;;;L;;;;;;;;q;;;;;;:;:::::;:::::;:;;;:::::;;;;;~;;;;:;:;;;;;;;;;;;:;:;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;=::=::===========:::;::;:~ Oflle 

Akşıı.m Ya3ı 
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chı~ maddeleri her taraftan ~etirc-bilir. 1 s T E R 1 N A N 1 s T E R 1 N A N M. A ı v. 11 o8 .4 .. 9 
Scıibest dövizle alıs veriş edebilmek için • 7 OJ 4:.ı 
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TOrkiye, kend1sintn ithaline muhtaç ol - r ~ s. u. W• u. 

de elinde kMi derecede imkanlar bulun-
dujtuı gibi ihracata verilen serbl'sti save _ Şöyle bır ınektub aldık: 1 kat sen misin zahmetten çekinen? Geçen altp.m tiddetli bir Yarına aid evkat 
sinde bu imk~nlar da ı?enişlivecektir. __ Uen kotra merakl.ıııı bir adamım, oturduğum yer Bos- lodos fırtınası çıktı, bizim dalploran mder çok alçakrr.1ş, 
Ayni zamanda, bundan birkaı; ay evvel, t·ncıdır, fakııt Bostancıda mahfuz bir yer olmadı~ı tçin ~armaradan kopup gelen dalgalar secldi aprak içeri girdi- GONEŞ Kamazan 
takas ıprimleri yüxdı> seksene kadıır çık- ltotramı ötedenberl Feneroahçeye ı;ekerım. Fakat bu yıl kr. Da.lg11knanın arkasına sığınınq olan birçok ıandallarfo. :>. u 

cetveli 

İMSAK 
S. D. 

rnış oldu,ğu halde. takas ıslc>rinin bir elde Bos•.nncıya bir dalgakıran yapıldı, ben de Fenerbahç'!ye birlikte tenim ·güzel kotram da parça parça lıldu. Şimdi 6 
tıoplanrnasını temin eden Takas Vmitet 
şirketi sayesinde bu nisbet hemen he _ kadar gidip geimekten kurtulduğum iı;ln sevindim, kotramı dnlgaım an dP.nilen §eyin su seviyesinde yaptlma.smı.n ma-
men yarrva düsmüstür. Belki de daha a- da Bostaneıda, yeni dalgakıranın arkasına bağladım. Fa- kul bir şey olduğuna: 
zalacaktır. V:ıkıa; harb şnrt1an, iptida! 
maddelerin. mamul esvanın, naklive ve 
slı?Orta ücretlerinlrı pahr'arımaı:ı, maliyet 
!iatlan üzerinde tesir y .. nabiHr. Ancak, 
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• 1 Almanlarla F ansızlar 
ar sı da şiddetli gece 

muharebeleri o'r~u 

Kral Karo da 
tavassutta 

bulundu 
Londra 9 (Hususi) - Romanya kralı 

Karol, Belçika ve Holand.1 hükümdarla
rının sulh teşebbüsüne iştirak ederek, b•ı 
p,ün İngiltere kralına, Fransız cü-nhurrei-
sine ve Hitlere birer telgraf göndermiş, !manya harbe ~relielenbcri ü -
Belçika ve Holfında hükümdarları tara- çüncü defadır kı I\aı:i şeflerıne 

Himler haricden suikasd faillerini bildirecek 
o anlara 25 bin sterlin veriyor 

(Baştnrnfı 3 üncü sayfada) fından yapılan tavassut teklifir.in müs - suikasd yapılıyor. Bunların ilk ikisi Al -anan hava kumıı:ıdaıılıgı ile Berlip pulıs 
ilk dc:ıfa olarak Almanlar gece karınlı- bet bir şekilde tehikki edilmesi ternenııi- idaresine karşı bomba atılmak surctile 
ğmdan istifade etmişlerdir. sinde bulunıntl§t.ur. ika cdılmişti. Üçüncüsu ise, mıs) omıl sos-

(BE'starafı 3 üncü sayfada) 
lilt1erin :r.ı.tkunu söylediği kürsü ise, tn
lhlmen ÇÖkEm damın enkazı altında kal
!rlıştır. 

Hadise mahnllinde tetkikat 

Ge;;t P,., (Alınan gizli polb teşkilntı) 
t:ı~arından tayin e-lilen husu.c;i bir ko -
~ISycn Münihc gıderek, hadise mahal -
ındl tahkikata başlrmıştır. Vak'anın 
~~r l:c.>reyanı ve diğer teferrüat tesbit e
~Iaığ. ~rada, bilhassa su cihet nazarı 

dikk1ti çelaniştir: Ritler, her sene bu -
~ada söylediği nutku gece saat 8,30 da 
aşlar ve 10 da bitirirdi. Halbuki dün, 

tıutkun ınııtad saatten 40 dakika evvel 
- Yani 9,20 de - bitiren Hitler, derhal tre
lle binerek Berline hareket etmjştir. 

Failleri meydana çıkaranlara 
(600) bin mark verilecek 

. Suikasdin faillerini meydan:ı çıkarmak 
liıere evvelce vadedilen 500 bin marka, 
bilahare bir şahıs tarafından yüz bm 
nınrk da~a ilave edilmiş v.e yekun 600 bin 
ln'lrka çıkarılmıstır. 

Ayrıca Gesta ;o şefi Himmler de, sui
kascıin mahiyeti vc>ya failleri hakkında 
ecnebi memleketlerden verilecek ma u -
:ınata mükafat ol ak üzere 300 biu mark
lık cfuviz (takriben 25 bin İngiliz. lira:.,) 
tahsis etmi,..tır. 

Tevkifat yapıldı 
Mü ııihde suikasd dolayısile birçok tev

kifat yap l11ğı ve ecnebiler.:! karşı bazı 
~b:rler alındığı hober verilmektedir. 
:Mevkufüırın sayısı bellı de~ildir. Bunlıır, 
hUsusi to.hkil· komi:.yo.:ı t rafından bi -
rer birer isticvnb edilmektedirler. 

lIMiscnin cereyan ettiği cLurgerbrau> 
birahanesi, civar bif'a ve sokaklar polıs 
ti ıc.1eti altında bulunmaktadır. Bu mın
takaya girmek yasak edilmiştir. 

Ölenler ve yaralananlar 
Alınan resmi aiansı tarafından veri -

len ırnalUınata gör~, infH!kın tevlici ettiği 
insan zayiatının bilançosu şudur: 

7 ölü, 29 u ağır olmak üzere 63 ya -
?'alı. Ölüler arasında bir kadın cesedi de 
!bulunmuştur. 

Gizli Alman radyosunun neşriyah 
. Bugünkü neşriyatında Münih suikas -

dınde~ bahseden gizli Alm3.n chj~riyet 
radY<>su._ Nazi istibdadına kar~ı ilk bom
banın atılmış olduğunuı ve diğcrlr 'nin 
bunu takib edeceğini söylemiştir. 

Almanlar İngiltereyi itham 

e:liyorlar 

Lruıdrn 9 CA.A.) _ Reutcr ajansı tebll~ Bütün cephede, Moselle'den Rhin yalizmin beşiği :;ayılan Müı,ihte, ~ene 
ediyor: nehrine kadar, her zamankinden daha Arman -Ho aA n.da nasyonal sosyaliz!llin ikt:dar mevkiine 

ı ıtı ı t gelmesi munasebetile tertiQ olunan top-
yl mııli\mn.t alan m.ah!eller, H er n nu - kuvvetli ve daha mütearnz keşif kol • lantıda, Hitlerin nutuk irad edip toplantı 

kunt':l Holandn ve Bclçilm lnikfundarları - ları, Fransız mevzilerine tecavüz et - htJ, u' dun a du··n. akşam binasından ayrılmasın: müteakib vukua 
nın barı, tekltflnd.en baıb5edllmemlş olma - . . . -· : 1 sına. 1.,:ıret etmekte ve lbunu nezakete mu- mışlerdır. Fransız kıtaatı bu mevzt - gelmiştir. Gelen ilk hatıerlcrin muhtevası 
hal!f bulmnkl'n 'beraber Fillhrerin bu ıekllfc lerin yardımına koştuklarından, bu ta- b ı·r çarr-1 ş rr a ol u gösteriyor ki bu suıkasdı tertib edenler Alman devlet reisıne yaklaşıp bir fen lık 
ehcmmtyct -,ttetmed~ in'tı'baı~~ J/ermekte orruıun intaç ettiği çarpışmalar çok yapmıya imkan göremedikleri için t ... p _ 
o'kluğunu kaydeylemektedlrler. şiddetli olmuştur. Karanlık, otomatik (Baştarafı 3 iincü sayfada) lantı yapılan binanın üst kat odaların -

H'tlerln nutkunda tarl'hi vakıaları· ynnhş silah at1şlarını gtiçlestirdiği için mu - Holanda hududuna sevkedHmiş olan Al dan birine bir saatli bomba saklamışhr-
r,fütermesl cevn.ba IA.yık ,gör_ülmemektedlr. h1ribler el bombalar~ kullanmıo:;hlrdır. man motörlü kıt'aiarında.a başka, bugün dır. Bittabı bom:,!lnı~ infila.!t ayarını da 
Zlrn tarih göstermiş ve gene go.sterecektlr ki, B"lh . · . ona göre 'hazırhmıslardı. Fnkat Hitlc.>r 
tnglite,.'! gerek Umuml Harbe, gerekse şim- ı ac;sv. Mm:elle ıle Sar arasındakı mu de Alman süvan kıt'alarının nyni mm- nutkunu söyledikten sonra derhal Berli-
dik, harlbe mrmı olmak l.çln elinden geleni harebrler şiddetli olmuştur. takada tah~d ettiği gönilmüşt:ir. ne hareket ettiiti için bombanın patın -
yapmıştır Alman tebliği Alman tahşidatı hakkında miitalea!:mn rnası sırasmda kendisi orada bulunmadı 

Mf.11fh !nflliikına gelince, Rnylşta.g yan - müracaat edilen bir askeri müşahid, şu ve böylece patlatılan cehennem makine-
gınını o kadar m\lVattakfyetle yapmış olan Berl~n 9 (A.A) - cBaşkuma~ıdanlı- manidar sözleri söylemiştir: si de, ağlebi ihtimal, hır takım masum -
insanların bu knbll allıvalde nasıl hareket ğm tebliği» : _ Tankları yüzdürmek mümkün de _ ların kanına gırdi. Altı ölü ve altmış 
edllecrğinl tyi bildiklerine şüphe yoktur. Geç~n iki gün içinde düşmanın bir ğildir. Halbuki at. nehirleri ve kanalları yaralıya malolan hadisenin ne kadar 

Dill:er taraftan bu lnfilil.k. maruz ko.ldıkları veYa iki bölüklük ·uvvetlerle Sarbrü- de."ışetengiz bir şey olduğu, hadisenin 
l ty t1 rd es'ul tıttt klan Hit • kolayca yüzerek geçen bır hayvandır.:... husule getirdilti zayiat bilançc ""'.lndan 

::cı::~r~u~a~n ı:iye.n bazı ~lmseler ta : k.ün ve Pi:mas~ns'in .cenubu garbi!~. - Almanyanın hu haz•rlıkları karşısında anlaşılı~r. Bu suikasdi kimlerin ynptık-
rafından yapılmış, dnh.lyane blr teş~üs de rınde ynptıgı mutenddıd taarruzlar pus Holanda ve Belçika makamları da, şim - lan malum olmadığı gibi bundan evvel -
olablllr. kürtülmiiş ve mukabil taarruz1arla diye kadar alınış oldukları emniyet ted - kilerin failleri di! bulunmuş dr:ğildi. Bu 

Bundan kimin mes'ul olduğu mMeleslne ge düsmandnn bir miktar esir alınmıştır. !birlerini takviye etmişlerdir. hal tıittabi, Nazi şefleri arasında haklı bir huzursuzluk yarattığı ~ibi bizzat Alman 
linc~. İngllt.cre bu mes'ultyete iştirak etmedi- t3irnz daha şiddetli to'1cu faali,·eti Hudud su altında .ı devlet reisinin emniyE'tini de selbetmiş-
ğlndım dolo.yı mazur görülmesini rica eder. h<lric:nde kaydedilecek mühim bir ha- Holanda erkanıharbiyesi, bazı barajla- tir. Bazı Alınan ~azetelcrinin, bu gibi ah-

Holanda Kraliçesinin tel~afı disc olmamıstır. rın yeniden açılmasını emretmiş ve bü- valde duyulan tee~--ürü.n sevkile, bunu 
Atruterdam 9 (A.A.) _ Holanda Kralt _ 7 TC'c;;r'jıi~ani •,~ dit1ü1 tilen öüt:man tün H<>landa - Alman hududu su altında İngiliz casus teşk:ilfıtma maletmelcrın;n 

çesi Wllhelmine Münlh sulkasdl münı:ısebe- tay\·arelerinin ~avısı, biri İngiliz ol - bırakılmıştır. Ayrıca, kanallardaki va - yerinde bir itham olduğJna hükmedilemez. Çünkü beynelmilel ihtiltıfları şahsa 
uır Faıhrere bir telgraf çekerek suikasddcn m~~ iizcre ) erlidir. pur seyrüseferleri durdurulmu§ ve hu - tevcih edilmiş suikasdlerle hal ve faslet-
kurtuldu~undan dolayı kendisini tebrik et- d d h f zl ·ık t hl.k · •· · ı:> u mu a ı anna. ı e ı '? ışare.mı mek istiyen bir komiteci zihniyetinin, Jla"" 
miştlr. rernlJer!RUrf SU/h müteakib kanalları ve bunları birbirine yet tabii olarak mukabe:~"Yi davet etme:si 

Dün Münihte yapı~an merasim bağlıyan köprüleri 'berhava etmek için kadar mantıki bir şey olamaz. Bundan 
Mün!h 9 (A.A.) - 9 Teşrinisani güntlnün TPVBS&uturıın nrt"ce emir verilmiştir. ötürüdür ki, bu vak'ayı harici bir ~rtib olarak ele almak akla uygun gelmıyor. 

yıld6nümü münasabetlle nasyonal - sooyallst Vrre~efj:nı ummuyor Hndudda çarpışma Olsa olsa, Hitlere sııikll.sd yapanlar, ya 
harekeUnin an'a.nın1 yerleri olan Odeon ve 'Bu akşam veç. vakit Aınsterdamdnn alı - partinin .nntikomUnist müfrit unsurlan-
K.rallyet meydanlarında merasimler yapıi'- (Baştnrafı 3 üncü sayfada) nan haberlere göre, Holand~ - Alman hu - dır ki Sovyet Rusya ne yapılan anlaş -
mı:Jtır. İki 'hükümdarı tavassut tcklifme sevke nudundn bulunan Venloy k.öY'llnde bir M - anadan memnun değillerdir: ynhud da 

Hess ve von WD.Sdlıenfeld 1923 ölüleri fı - den yüksek sebebleri herkes takdir c.>de- dlsl" vuku bulmuştur. bazı askeri şefler;n mühmel bırakılma -
bldeslne birer çelenk kqymuş, müteakıben Almanlar bu köye girerek. yerli ahaliden ı larından memnun olmıyan orduya mcn
Hess ne vall Adolt Wa.gner, General von cektir. İtiraf ederim ki, geçmistcki te:: - blrk~ç klsiyl Alman t.oprnğınn kaçırmışlnr- sub unsurlardır. Bu ihtimallerin her iki.51 
wnehenteld ve Zt>netti Kraliyet meydanı - riıbelerimize binaen, Alman şan..;öliyesi- dır Ikl taraf ernsmda çarıınşmalnr olmuş ve de talhakkuk etmediğidir ki üçüncü bir 
on giderek 16 şehidin ta'butu önünde e~llml.ş nin tatmin edıci bir cevab verl'Ceğini pek bir Holnnd~lı ölmüştür. faraziye olarak ecnebi tahrikatı mC'v -
ludlr. Her ta.btıtun üzerinde Führer tarn - ummuyorum. lrgiliz knbinesindc zuubahs ola'bilir. 'Fakat yukarıda da işa -
tından >·n,ptınımış birer buket bulunuyor - Biz ıharbc lüzııınundnn bir gün d~lıi Inndra !l (AA.) - Da1ly Telegrnnh gaze- ret etmiş olduğum veçhHe böyle bir hn -
du. fazla devam etmek istemiyoruz. M"ünasib tes1, Holanda hududunda Al'rnnn kıta.atının reket. elbette ki mukabil tcrtibı-ta baş 

Mernslm mllll marşla nlhnyet bulmu.ş ve ve tatmin edici bir tarzı hal elde cdılc-bi- ycptı~ı tnbşidnt. lhnkkındnkl haberlerden vurulmasını intaç edecek ve bundan da, 
bundan sonra meydanı dolduran halk n:ıs - . . . .. . . .sonra, vaziyet, dün İnglllz kabinesi tarafın- gene beynelmil?l münasebetler miltec-s -
yona1 _ .sosyalist. hareketinin ilk şehidlerin\n lırse, İngılız hukumetı verılecek cevab dnn t'saslı suret+..e tetkik edildiğini ve Lord sir olacaktır. Felemenk kraliçesile BPl -
hatıralarını bz1z için şeref mabedine git - hakkında majeste krala tavsiyelerde bu- Hnllfak.sın, Fransız hükfunetlle bu hususta çika kralının rolh lehinde yaptıkları nsil 
miştJr. Iunacaktır. Fak!at dah.a evtvcl domin - teır.ns~ geldiğini yazmaktadır. hareketin İskandinav devletleri hükünı-

ı 1 K 1 
-M ı· · · yonlarla ve müttefiklerle istic:are edil - darlarının müzahP.retini kazanarak tes.i-

te ya ra 1 ve usso ınının '$ e·ır ital""n o""'zefn.si rini ıbir hayli <ırtttrmak istidadını göster-
telgraflan mesi ica'b edecektir. ' ,. r- f'l 1 diği şu sırada, bu müe53ıf htıdisc~in 

Çemberlayn bundan sonra müttefik - d vukuu 4bu teşebbüsü akim bıraktırabılr-
Roma 9 (Hususi) - Kral Viktor F,m- ]erin vaziyetinin geçen haftalar zarfında Sovyetleri teh id ediyor cek bir fena tec;adüf olabilir. Buna hayıf-

manüel ve Mus;olini, Hitlere bir<>r tel - kuvvetlendığini sôylüyor ve diyor ki: lanmak verind'edlr. 
graf çekerek, Münihde şahsına karşı ter- A k ı (Baştnrafı 3 iincü srıyfnda) • < l' m h 

n ara en aşması - A,\•rııpa..Ja he",_es b·ııı·yor kı', İta1ya ...Je un { /( aqı.•1· C ,,,,(!.Ç 
tib edilen suikasdden kurtuluşu münase - _ ~ r.ı ~"" 
betile kendisini tebrik etmi7 ve h5dise ıfngilYı: - Fransız - Türk muahedesi do-1 bil o bile harbden çekinmektedir. Fakat diriyor: 
haklonda duydukları nefreti bildirmiş - ğu - cenubi Avrupasında kuvveili bir bn- şunu bilmek icab eder ki, İtalya her lh 'faymis f!azetesi, İtalyan gazetecisi 
lerdir. rış ale~id'ir. ~lma~ya ile Sovy:tı.er ara - timale karşı hazır bulunuyor ve hadi • Gaydanın, kominternin beyannamesine 

Amerikan maslahatgüzarının smdakı ıpakt ıse Sovyetlere ınuhım .fay - s~leri. teyakkuzle takib ediyor. İtn1ya namına verdiği cevabdan dola-
şııhsi tel:riki dnlar temın etmış olm~ma muknbıl Al- Sovyet tahrikAtı devam ettiği tak - yı memnuniyet beyan etmektedir. 

manyaya alçalma ve zıyalara malolmuş- dirdc, Mo5kova hükflmeti bunun akis- Gayda İtalyanın, Balkanlarda Sov 
Bern 9 (A.A.) - Alınan radyosu sa- Londra 9 (Hususi) - Berlindeki Ame-

at 17 de yaptığı haber neşriyatınô.a rikan maslA:hatgüzan bugün başvekalet 
Milnih suikasdinin faili olınakla İngil- dairesine giderek, Hftlerin suikasdaen 
tereyi kat'i c:urette itham etmektedir· kurtuln.:.<rundan dolayı şahsi tebrikfıtını 

tur. . ]erini görmekte gccikmiyecektir.• yet Rusyadan daha sadık bir sulh mu-
. Nihay~t am1:1rgonun k~lkm~nsı, Ame - Londra 9 (A.A.) - Havas ajansı bil- hafızı olduğunu söylemiştir· 

rıkaı·a bıtaraflıgını idame ımkanların1 te- ·········-····························-····················································································· 

Diğt'r taraftan Moskova radyosu ela, bildirmiştir. 

min etmekle beraber, müttefiklere dün -
yanın en 'büyük depolarının kapısını aç-
maktadır. · 

Darbeleri indirmeğe başladığımız 
zaman •.. 

«bu suikac;din mes'ı.ıllerini Alınan hu - Amerika hariciye nazın Hull, suikas
ducUarıı ın haricinde aramak 1:1ıım gel din akim kalınası münasebet'le H>tleri 
diğini> bildirmektedir. resmen tebrik etmede:ı evvel, Berlinden 

Alrııan radyofiu iniilfıkta 7 kişinin öl- ~önderilecek olan resmi raporl'. bekledi - Keza harb cephesinde atıl kaldJğı -
dü~ünü ve 63 kişinin yaralandığını bil- ğini söylemiştir. 
diriye . ------------- mız için de muaheze ediliyoruz: Fa -

kRt 1914 harbi bize isbat etmiştir kt, 
lfoss ve Nazi partisinin diğer şefleri A k 1 ş as SUikasdden biraz önce Hitlere refakat n c.ra an a m 1 darbeyi bütün makine işlemeğe amade 

ett. olduğu zaman indirmek, makine yarı 

d.ır:klen için ölenler arasında dı.;giller- mer'i A et mevkiine girdi yarıya hazırken indirmekten daha i -
N • yidir. Darbeleri indirmeğe başladığı -

atilerin vermek istedikleri mana (Baştnrnfı 3 üncü sayfada) nıı7. znman dilşman kalesi yıkılmakta 
• Anıc;terdam 9 (A.A.) - Havas A - P,~cikmiyecektir. Keza cephede taar • 
J" F ransada memnuniyet .. nsı bildiriyor: runı geçmeden önce cephe gerisindeki 

Bcrlinden bila.ırildiğine göre, bazı Paris 9 (A.A.) - Havas bildiriyor: ;ıha linin hinıayesi şimdt 1914 ten da • 
siyasi mahf llcrinin, Führer aleyhine Üç taraflı Ankara muahedesinin Tilr ha ço1' IUzumludur. 
'Y~pılnn suikasde vermek ü;tedıkleri kiye Büyük Mil1€t Meclisi tarafından Almanya cevab vermiyccekmiş 
lnfma ~udur: Allah Hitler'in koruyu - ittifakla tasvibi, Pariste en bilyük bir 
l'~udur. Bu mehafil, daha hiç bir tah- memnuniyetle öğrenilmiştir. B· M. Mec Kopenhag 9 (A.A) - National Ti -
kıı t b 1 · · kd tt• • · 1 dcnd <Taz.etesi Bcrlinı muhabirinin, ·a yapılmadan, suikasdin yabancı lic;iniıı u mcse e ıçın a e ıgı ce seve tı 
(!ller ~arafından hazırlandığını söyli • hflk:m olan hava bilhassa Şükrü Sa • yüksek şahsiyetlerle görüştükten son-
Yerek /ıJman milletini tahrike çalış - racoglunun heyecan verici gözle - rn verdiği bir habere göre, Holanda ile 
?naktrıd·rlar. ri, Pariste, iştirak halinde bulunan üç Be1çikanın tavassut teklifine, Alrnanyn 

Aneak, Hitlerin, nutkuna başlama - milleti 1-ağlıyan derin dostluğun yeni tarafından hiçbir cevab verilmiyecek -

darı. evvel b:Jhassa hararetli bir şekil - birer burhanı te]{ıkki edilmektedir. tir. 
~e sö ·1 1iği vcçhile, Allah tarafından Dürüstlük ve cesurluk yüksek va • Ruzveltin tavassutu isteniyor 

erhalde himaye edilmekte oldu"!una sıfları k!'rşısmda müttefik bir hürmet Londra 9 (A.A·) - Bilyük bir şöh -
~:na" milletini kandırmak, saniyen, duyulrın Türkiyeye karşı, Fra~nda bir ret~ olan işçi şeflerinden George Lans. 
aıa bolsevik aleyhtarı olarak kalıp sempati an'anesi mevcuddur. Ik! mem bury Ruzvelte bir telgraf çekerek bu 

nedamet etmiyen birkaç N:ızi mensu- lckctin menfa.at birllğl ve Akdenizde korkunç harbi derhal durdurmak jç\n 
bunu ortadan kald!rmak makı:;adile, bu sulhün idamesini temin hususundaki Bekika ve Holancia hükümdarları tara
!Uik::ıs ın Gestapo tarafından hazır - knygu beraberliği, bu an'nneye yeni fından yapılan asntme teklif lehinde 
lanınış olması variddir. bir kuvvet vermektedir. kudretli ya~dımını rica etmiştir. 

Sabahtan Sabaha 

Üç millet 
Türk..İngi'ıiz-F.ransu: ittifak muahedesinin ittifakla tasdilt edlldiği l\Wlet l\lec -

llsi celseslnde Hariciye Vekilimiz mühim bir noktaya temııs etti. Üç büyük dev • 
Jet arasındaki bu anlapanın bizim için yalnız siyasi bir zafdr değil ayni r.amon. 
da içtimai bünyemiz ve kültürümüz hesa.bıııa da bir munffaklyet oldufımu söy -
ledl. Tiirklyede Franslz harsına karşı hayranlık, İngiliz terbiyesine karşı da tak -
dirkürlık yeni değildir. Balk ta.bakıı.!11 n arasında bile İngiliz malına emniyet, 
Flransıı: kültürüne hürmet milli bir an'ane halindedir. 
Osmanlı lmparatorhıtunun son de virlerindekl (Dünkir iskelesll, (Ayııstafıı -

nos) hadiseleri Te müşterek (qlvasto pol) hatıraları bu tabll sevgili cograft ve ta
rihi -vazifd..erin zarureUdrl De lmnet lendlrmlsttr. 

Fransa ve İngiltere birbirlerini uzun tecrübelerle anlamış ve arz üzerinde ken -
dildrini tatmin edecek noktnlıırda bakimlyetJerinl tesb etmiş tok devletlerdir. U
mumi siyasetlerinin hedefi sadece bu mevkii tehlikeye düşürmemektir. Tiirklye, 
nailli hududları içinde geniş mikyasta bir kalkınma devri geçiren ve b'un11.n için 

de dL~ıdıı ve içeride sükun ve emniyet isteyen bir dev:eıtir. Bu 6Üklın ve huzu
ru l>oz:ı.cnk her hııreket nereden gelirse gelsin bu üç devletin müşterek düşmanı
dır. işte dün l\'lill~t Meclisinde lttlfalıla ta,dik edilen ittifak muahedesi bu sükun 
ve emniyetin temel taşıdır. Paka.t Türk milletin guhin iki büyük medeniyetine sl
ynsi ve askeri )'oHardan bağlayan muahcdrnln kıymeti bundan ibaret değildir. Ha. 
rlciyc \'ekilimlzln güzel tahin.erle iz.ah ettiği gibi bu rabıta iiç jl'rlillctln kültür Ye 

cemiyet ıbayatlıırım da kaynaşhracnk ileri hareketin başlangıcıdır. l\lulıt.nç oldu
cumuz ve milli k:ıbillyetlerlmlzi i'lletecclı: her vıı.ı;ıtayı bu iki medeniyetin gerek 
ilim, gerek san'at ve teknik kaynakl rındn b11lar3ğu .. l'tli letler:I birbirine ba~ln -
yan vasıtalar ne blsst temayüller ne de :ıdeee lyasi raıruretlerdlr, Bugünün nıa
tmyallzml samimi blslerln mutink surette mndcli lbtl)":LCIU'la bernbcr 1ürünıesbıl 
zaruri kılmıştır. • 

Ne yuı mukaddes icled.ojileı·in, ne de kliğıd üzerhıdekt tantanalı askeri lttitak
lann, hadiselerin mukadder yolunu clekiştirmedl~I gene son ıcylnrın h!idlselcrl 
gösterdi. Bunun itin temc11eri, ıhcm tarihl ve ıın'anevi rabıtalara, hem do bugihıiln 
oldutu ilı:adar yarının da kıırşl!ıldı ihtiyac;laıına tama.mile uygun olarak ntıia'lı bu 
ittifak, İngiliz mnh kadar ı;ajlam, Fransız haı-sı kadar en~n ve Türk ı:ücft k.ıı<lıır 
da metin olacaktır. 

'-23ul!han 
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( 
DeQirmenciler un çeşnisini bozdular 

v fiatlan yükselttiler 
Un fiatlarındaki yüksekliğin ihtikar mahiyetinde 

olup olmadığı tetkik ediliyor 

SON POSTA 

rler· 
, Şehir Meclisinin 
içtima devresi bir 

hafta daha uzatıldı 

) 

İstanbul Şehir Meclisinin bu içtima 
devresi 7 gün daha uzatılmıştır. Dün 
de toplnnblarına devam eden Şehir 
Meclisi ruznamedeki işleri a!Akadar 

Hırsızllk yapan iki 
kadın yakalandı 

Pencerelere tırmanarak ev soyan hırsı% 
hadınlar altışar ay hapse mahkum tJdildiler 

13.elediyenin ekmek çeşnisini her. sene tıkl~~ anlaşılırsa cezalandınlacaklnrdır. encümenlere havale etmiş, Ekrem Tur-
yenid'en t~t etme~e karar verdi~ ya - Dort d'eğirmene muknbil kırmacılann · K'J ta Sat H ti · zıl~. Eyl{H ayında tesbit edilen yeni sayısı on beş kadardır. Belediyece tesbit dan. açılan Tra~v~y'.. ~lektrik, Işlet - . ı y~s. ev soyan ı ve a ce .ıs- kim olamıyarak bu suçu işlediğini söYı 

lemektc idi. çe~ hazırlanırken dejtirm.enciler, k,r - edilen şekle göre klrmacılar kırma para- mesı Umum Müdürluğü murakıblığı - m~nd~. ıkı genç kadın ~akkıı:?~. Aslıye 
maeılar, ekınekcfler ayn ayn çajtırıl - sı olarak otuz para alacaklardır. Halbuki na bir namzed gösterilmesi için ma - 3 L\ncu ceza mahke.mesınde gorulen btr 
mı.ş, fiat üzerinde mut:ıbakat teminine son günlerde kmnacıları~ .?u .fiatı otuz kamın teklifi riyaset makamına hava- daya dün neticeye varmıştır. 
ça.lı.şı~ı .• D ~nnenc~ler unun cuva - altı. paraya çıkardıkları gorulmil tnr. ~e- le olunmustur. Meclis Perşembe gu" Iddiaya göre iki genç kadm Ki1yosta 

Müddeiumumi Übeyd de 1ddiana • 
mesinde bu ciheti delillerle sabit gör• 
müş ve maznunun ceza kanununun 449 
uncu maddesine göre cezasını isterken, 
hadisedeki tahrik sebeblerinin de nS4' 
zara alınmasl mütaleasında bulunm~ 
tu. 

lını ek"mekçılere nltı yuz kuruştan vere- ledıye, kırmacılarıa temasa gcçmış, fıat- .. .. ' • · · · · · · 
ceklerini ıbildinn.1ıı:lerdi. Bu un, bt ledl _ ların )"Ükselrne sebeblerini tahkike baş.- nu toplanmak urere dagılmıştır. Muc;tafa ısmmde hırını~ evı~e ~ence. 
yenin tesbit edilen ekmek çeşnisi unu lamıştır. relere tırmanmak suretılc gırmışler -
olacaktı. Haricden çuval nz gelmekte olması yü- omanya vapuru bir dir. Bir hayli ziynet altını ve kıymetli 

Bir iki tin muvafık geni.Hen zi.inden çuval fiatları bir miktar yüksel- e\' eşyası çaldıktan sonra firar eden 
çeşni üzerinden un veren değirmen<'ilcr, miştir. Değirmenciler. fiatlara beher çu- :":flZa y['znnJSn ka1mlar, zabıtanın sıkı takibatı neti-
müteakilx-n çe ruyı bozmuşlardır. Viltı - val başına yapmış oldukları on bc9 ku- ~ f ~ t f • • • Dünkü celsesinde mahkeme, hadise-
yet hududları dahlllnde dört deJ!irmen ruş zammı, çuval ve kırma fiatının y:lk- cc.sınde. yakalanarak, adlıyeye veril - nin son sahidi olarak Fatih sulh hu • 
vardır. Dört değirmPn'n de ayni zaman- selmesinden dolavı yapmağa mecbur kal- lim~nımıza döndü rnı~lerdır. kuk hakimi Ekremi dinlemiştir. Ha • 
dn ceşniyi bozmu; olması manalı ~örül - chklarını 'beyan etmektedirler. Hasan isminde birile, Rukiye na - kim Ekrem, şehadetinde ezcilmle şuI1>' 
:mektedir. Dört de!{lrmen, çeşnivi boz - Ticaret od!lsındakı ihtiklır komisvo- Evvelk·.· gece limanunıza gelmiş 0 _ nın:ıda b~r diğer kadın da suça iştirak ı ö ı · ti 
malda h<'ra'b<>r, unun çuvalını da 600 ku- n.u Ç'Uval fi.atlarının yükselme sebeblerini flfl 

5 
Y e.mış r: 

rustan 615 kuruşa çı.ıtarnu~lardır. tahkike lbaşlamıstır. lan Rumen ba~dı.:alı ~omanya vapuv - cürmi\naen mahkemeye sevkolunmuş- - Odamda meşgul iken, bir silah se-
Belediye, nıyi bozan, un fiatla!'ım Bundan başka kepek ihracatının ya - runun yolda buyuk hır kaza atlattıgı- !ardır. si duydum· Ayni zamanda bir karltJJ 

yükselten de~nnenctler hakkında tetki-j ;pılnmamasının aa un f~atlarının teref - m ve uskurunun birdenbire bozulma- Suçlular zabıta tahkikatı sırasında sesinin cöldürdü, Allah belAsını ver .. 
katcı baslamı{Jtır. Diğer taraftan Ticaret fü'fine sebebiyet verdi~ı iddia olunmak- sı vüzünden saatlerce deniz ortasında vck'ay; itiraf ettikleri halde, rnabke - sin!» diye, haykırdığını işittim. Tele • 
odası da belediyenin milracaati üzerine 

1 

tadır. kal~rak nihavet tek uskurla İstanbula m::.de inkar etmişler ve: 
'Un fi.atı terefffiünde ihtikar olup olma - Ahiren di~~r bazı emtia mevamnda ke- ı~r v. '. v t k - T:ızyik altında böyle söyledik, de- fonla haber vermek için polis merke. 
dığıru tetkik etmek ii~ere keyfiyetten ih- pe~n ete ihracınn müsaade edilmekte ol- ge · H~ım yazmış ı · mic:]erdir. zini aracbm. Fakat, kiimse yoktu. Solfoı 
tikAr ~misyo~rnnu haberdu etmiştir. ne- duğun<lan. bu mahzur ortadan kdkacak- Rumen vapuru burada dalgıçl~rımız ra, bir de dışarıya çıktım. Vak'a mı:ı. • 
r.; il r· l d h kA 4~ f d k 1 t 1 eden Mahkeme, duru~ma sonunda suçları ~.rmenc er un ıat arın a i ti ıı.r vap - tır. 1.<1Tn ın an us ur arı e ve saır :4 halline halk toplanmış bulunuyodtt-

. kurtarıldıktan sonra tekrar Karade • d"lillerle sabit olan Satı ve Haticenin Bu smıda polisler de maznunla l;ıirlik--

Miltef ~rrih: DPniz iş r eri: nize hareket etmiştir. altış:ır ay müddetle hapislerine karar te ~f'ldil<:'r. Ve yaralı kadını hastaneY6 

F k t K d · Bow aklaştı vcrmic:tir. H~enla Rukiye ise beraet a n ara emz gazına Y • ., - rnı.k!etmek üzere, bir otomobile koy • 

Gümrüklerde imtihana girenlerden 
12 kişi muvaffak oldu 

MacellaPOS vapurunun liman ve 
şamandıra masrafı 

Bir müddet enel Gümrükler Ba.şmüdilr - Haliçte tld yıldanberi mahçuz bulunan 
lü~de ı~ mezunlan ara.smda yapılmış o- ı İspanvol bandıralı Maoellanes vapurundan 
ıan mfisaba'ka fmtınuınının netJoesi dün haczin kaldırıldığını yazmıqtık. 
'VekAletten allkıaodarla.ra ~iğ edllmlştlr. Görülen lüzum üzerine vapur, bir ren he
İmtfhan:ı iştirak eden 81 Hse mezunu a _ yeti tarafından tetkik edilmiştir. Fen heye

tinin verd!ği rapora nazaran, vapur tamir 
raaındo. yı;Jnız 12 ~ ikazannılf}tır. Bunlar edtlmeden hareket edebilecektir. Ancak iki 
aldıklan dfil'ooeleıe göre; .gümrükte münhal yıl kadar Haliçte ktı.Ian ve llman, şamandı. 
çıldıtça VeklletıQe deıftıal ~n edilecek - ra gibi masrafları blrtlonlş olan V'll.purun, 

lerdir. İmtihanı kaza.nan gençlerin IBlm - bunlar verllmeclfkA;e hareketine müsaade e-

v d k' 1 · t m ça et:ni.c:.lerdir. f!ı ~ıra a ma ıne erın mun aza - ciular. Bildiğim bundan ibarettir. 
h~mad:ğı anlaşılmış, kaptan vaziyeti Kıskançlık yUzllnden iş•enen Muhakeme sona ererek, karara bıra
tehl:!<f'li görerek \'apurun uskurları - bir c'nayetin muhakemesi kılmıştır. 
nın bornlduğu tahmin edildiğinden, İs-
tinye havuzlarına çekilerek es~sıı bir neticsleodi Bir rUşvet suçlusu beraat etti 
tetkik ve tamirden geçirilmesine lü • Fatih sulh mahkemesi yolunda, kıs. Beşiktaşta arabacılar kahyasındaı:l 
7tım gfü:terilmektedir. kanç1ık saikasile kansı Şükriyeyi öl- rü~vet aldığı ve sonra yakalanınca pa• 

Zeytin ve z~ytinya~ fiatlan 
yiikseliyoT 

düren sucu Hasanın muhakemesine 1 rayı yuttuğu iddiasile asliye 2 nci ce • 
inci ağırce1..ada dün de devam edile • zada 6 ay hapse mahkfun edilen poli• 
rek, dava hitama ermiştir. memuru Kemalin duruşmasına, yeni.-

Suçlu, karısile aralarında ihtnaf ol- den ve nakzen başlanmıştı. 

lort ~dnlardır: dllmlyecektir. 
Avni SellSO", .Muned Oran, ~ahmud İmer, Vapurun liman ve şamandıra mn.cırafı o- Z'!IV'tlnvallı ihrnrının mM't'lmı ve ?:evtln 

HAl>U ösverdi,• Flltri Seçtin, Necib Tüzün, larnk 700 Ura. borcu olduğu taıhmh,1 edilmek- 'hr""1'"1'l "ıı l-1ımn'-'11 tAbl olmM1 dolavı~ne 
Tı-! ted' <1ahlli ktl}ıli\lrfıen fa,,la olan btt malların 

duğunu ve sulh teşebbüsü için Fatih Muhakeme, dün de devam etmiş ve 
mahkemesin" gittiği sırada, karısını nPticed~ Fuadın beraetine karar veril
aştkı ile wkakta göıiince kendine ha - miştir. 

Seyledd1n ııuzer, Nezofuet Aşışık, O~an E- .r. tonta-:ı flatları dÜ'mlfiı; ve dfısiikllik b!lhıı&Qa 
ren, Fethi Tuııhan, Rıthsar Aydoğan. Bir Amerikan vapurunda Lc;tthsnl rr.mtakolarmda müessir o}muştu. Bayram 

Pazartesi 

Alman Hariciye 
Nazırının hemşiresi 

lstanbulda 
Şehidlikleri İmar Cemiyeti tetkikat yapıldı Bun!arın da ser.be<:tce lhra<'ına mü.~aade 

k · k d edllml! olması ı;ebeblle, fla.tlar vükselmeğe 
ta vım çı arma ı Evvelki gün limanımıza gelmiş olan Ame- ve normal sevlveslnl lbulmağa başlamıştır. 

Şebidllklert imar Cemlyst:nden: Şehid - rlkatn ıbatn<!_.ıral1 ..... ı 11E~bl ~ .. vapuru teçıhlzat Sen .. Hk zevt!n ihracatımız ı 400 000 ve İstanbul M\iftülüğünden: · 
İ'kincitcşrinin on üçüne müsadif 

PazRrtesi günü Bayram olduğu ilAn 
olıınur. 

ve es!Sa ~· ını.:- e r ~ ıvapurunda bu. · · ' 
llklerl im:ı.r cemtyet1 namı altında piyasada lunması ical> eden her türlü evısafı haiz mü- zeytlnva!h \h.racatımız da 4 ,400,000 klloyu 
tatrriın satılmakta olduğu W.kl müracaat - kernmel bir teknl'k CL'5erd!r. bulnaktn ve bu."llların kıymeti 2 milyon 11 -
lerden anlaşllını.şt.ır. Cemlyetlmlz; ~ sene- nevıet Denlzyolları umum Müdürü İbra- raya ya\laşmaktad1r. Al~kadarlar bu sene 
denberi takvim -nı muhtıra çıkartmamak- h1m Kemalin ba.şkanlı#ında mütehassıs bir dış plyasalardon razl-a talebler vu'lmtıuı -
ta ve sa.ttırmanuıkta olduğu ıribi iblQbir tak- böyet. dür. vapura giderek bir saatten fazla makta oldutundan, furacatın da.illa fazla 
vım ve muhtıra Ue de nl§.kadar d~lldit'. Key- omda kalmış, vapurun Mr tarafını tetkik vo..rıln'bU~~nl blldlrmekted!rller. 

İstanbul Mliftisi 
F. thgener 

etmiştir. Bu tetkikatın İngiltereye yeniden Romanya ve Mısıra zeytin ihracatı de -
fiv.-c muhterem ibalkımm:a blltnnwk fiı re ısmarlnnneak olan 11 vapurla al~kadar ol. vam etmekte ise de, kararname henüz alı\-

Sadaka i f ıtl r 
lstanbul M6ftfilütünden: 

ıtln olunur. duğu Anlaşılmaktadır. kadar!ara tebliğ edtldlğlnden zeytinyağı lh En iyi tyı Son 
K. P. 

Bir talebe grupu matbaamızı ziyaret etti 1 
racntma henüz lbaıŞlanmamıştu. iıhracatçı 
tüccarlar ihraç ha.zırlıtlarlle meşgul olmak
tndU"lnr 

Men'i ihtikar Komiyonu toplandı 
Di!n men, thttkA.r komisyunu mıntaka Ti

caret Mlidtirlilg-iinde Wplanarak, yüksek fL 

K. P. K . P. 

Buğdavdnn: 12. 20 
Arpadan : 16. 30 
Üzümden : 83. 20 
Hurmado.n : 00. 00 

10. 00 
16. 00 
66. 30 

133. 20 

8. 10 
o. 00 

50. 00 
00. 00 

atla snb.ş iddiaları etrafında tetkikat yap - ............................................................. . 
mıştır. Kcmtsyon kömür ve un mesele~rinl Bir kunduracı merdivenden düıtü 
de tetkik edecek ıve aon günlerde mahrukat Samatyadn Kadıntek:kasl sok.ağında otu
tıatıarınd.a görülen yliksekl~kle, değlrnuın - rau w Bepetçi hanında kunduracılık ya.pnn 
lcrdekl un vazlyeUnln ibtıkar ma.hlyetlnde Koço, çalıştığı hanın merdlvenlertnden tner-
olup olmadığını tedblt edecektir. kcn müvnzenetrtnl kAybederek dUıpnüş ve Almanyanın Ankara büyük elçiliği ti .. 
Kom~na vuklibulnn ş1kii.ıyetler devam vücudfinün muhteıtt yederlnden ağır su - 'caret konseycsi M. J eAke, zevcesi ile bir-

etmekJe bere.her, bunlar dllha ziyade mev _ rette yarala.n.mlitU'. likte dün sabah semplon ekspresile şeh .. .............................................................. 
zU ma'htyettedir. Alft.kadarlar futlkfu' hare- • • rimize gelmiştir. 
ket!nln lınmen ıhemen tamamen denecek TEŞEKKUR M. Jenkenin refıkası Alman haricİ)'e 
derecede dumıuş oldu.tunu ve tetıkik edl - Vefatile blzl matemlere ıo.rkeden Meal- nazırı M. ~ibbentmpun henı.ş;rcsidlr. 
Jen hMlselerin ehermpJyetmz mahcyette bu- yetln uzun hastalıA'tnda. kend13ini aık sık ~~an i:ıear~t konseyesi ve eşi Slr~ • 
lund~unu ~lemektedirler. vok,ıyan cenaze&nde bulunan ebed1 gay - kecı ıstasyıonunda Alman konsolosluJ..i'U 

b 
..... ~tlnl' d d •~ı.n- r '._. b •-ı t erkA.nı tarafından kar$llanmışlardır. 
~ uyup a ..., •• a., me.uu , ....,. e on- M J k 1st d k d' · ·· J1 

la ve antrflle Ue -Yeıya çelenk göndermek s~ b" . k en e asyon a ~n .ısını goı"C 
tıl ta i et d ·""t.er .. _t1 ır ar adaşı.mı.ıa momlcketımızle Alman .. 

r~ ~z Y e ent:~~m .. ......,.~ .... ıı:m1dH!a, yn ara.ı;ında bir ticaret anlaşmasınm in .. 

B 1 f 
~-ra ıza ve ma ua 11<>9" ..... ıu e e - zala.."lace~ .. nı, bıınun İÇİ"' Ankarada ":fa -

ir eme e tele on mikrofonile bir ...... ı:;• ·• 

ı d 
""'dA ....... , "'' e1l lnd 

1 1 
b-u..a kında rnuzakerelere bnşlanaca~ını sti~·le-

memuru yara a ı ..... ..., ... ....,.n er en ge en, wv... mu- m.i.ştir 
halt yapan mtldui doldnrla.ra, konsülta.syo. n-~ M J k il · · .. 

Poliste: 

Fesha~ hbrika.smda fanUl daire&.l me .... ll ...., f . 1 J.~ırn . en e e zevcesını ~öster 
Dün 44 üncü okul 3 üncü sınıf tale- Küçük yavrulara ögr· etmenlen' · b - na lr•a~rn yer w ecn.,....,. pro eıııör ere, Orta - kted' ıca murlanndan Zlya Dolanla, arnl !abd.tada köy şıta Yu.rdunan 4a.h.l:>i Dottx>r Anm Onu- m.#4e--ır_. __________ _ 

bec;fndcn 80 kişilik bir grup matbaa - ~derı iznhatı vermiş ve küçükler bu ameleltk yapan ceımaı arasında bir meae - ra " müessesenlıı blltün men&"at>J.n1ne ve 
mızı ziyaret ederek gazetenin hazır • fzshatı alaka ile dinlemişlerdir. leden C)lkan tayga nedocslnde Oemal, tel&- bllhasaa proteeör Akıl Muhtara, doktor Ek _ 
lan1ş tarzını görmüşler, makine ve rer- Yukarıdaki Nr.im, küçük talebelerin 1lorı m'trot.onu lle Ziya ~nı ba.şından ya. rem ~rtfe ve doktor Ba71Ul İffet Onura son-
tib dairelerini gezerek teknik işlerimiz avdetleri sırasında idıırehanemiz önü~ raı.amıftu'. sua tttkran ve m1nMtlerlın111 blldlrlı1a. 

Şehir Tiyatrosu 

\.te.tü-rkün öliim yıldönümü mti.nasebe
ttle ~atrolarımız kapalıdır 

hakkında fikir edinmişlerdir. de alınmıştır· Yarah tedavi altına alırınut, .ru.çlu amele Zevci Valid.eısl. 
~::::::::;;:;::;;:;;:::;::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=JB:k:~:~:rmuşt::::~:·::~~~~~~==:cı:ı:=-====!::::~V:ili:·~N:Ul'ed::::dln:.,!v!a...~N:ü~~Lıl::m~la:.;Qürll~~k&ul~u~~:::::::::::::::::::::::::::::::::,..., 

Şeker Bayramı münasebet le Y ARJN Mı\ Ti NELERDEN l'I'lBAREN 

iP ve AY 
sı·nema,·ar11ıda Birden 

2 lNCt BÜYÜK TÜRK FiLMİ 

Bq rollerde sevimli ve kıymetli sa:-ı'atkarlarımız HA
ZIM - VASFI - FERİHA TEVFİK - MAHMUD - HALİDE -
NECLA - ŞEVKlYE - SUAVİ ve T ANASE REVÜSÜ AR· 
TİSTLER1. Musiki ve ıarkılan MUHLİS SABAHADDİN 
&l film aynı zamanda İzmirde EL H A M n A sinemasında dn 

göıterilecek tir. 



=:::!,_o İkinci teşrin 

duki Reiaicüriıur Atafürkün duçar ol -
tini arı karaci~r hasta~. normal sey _ 
latib takib ederken J6 Birinc~teşrin J938 
~~ tesadüf eden Pazar günü bir -

l~ llfağıki ar:uıı. göstermiştir: 

Cit~k- Saat (1~,30) dan (22) ye kadar 
Ue ~·~ artarak devam eden umumi zlf 
ltact lrlıkte hazıni ve asabi iraz bu saate 
'le ~r nabız da.kikad~ (116) teneffüs (22) 

:a ara~t ~recesi (36,~) idi. 

lad - Saat (22) den bu sabah saat (lO)a 
ha~ ~arda ismi geçen lraz kısmen 
'le har E.'frUş ve dakikada (104), na.bz (20) 

C a~t cfer~eıtıi (37) olınuştur. 

n~ Ya.pılan muayene ve müşavere 
dava de tesbit ve tatbik edilen mü -
tal3Jı t1-ı amra umumJ ahvalde hafif bJr 
>'etini ~ekle beraber vaziyet ciddi· 

nu ~faza etmektedir. 
fltıhı tebliğ ile Türk milleti Büyük Şe _ 
diııy ihastalığı.ndan res~en haberdar e -
~k ~?du. Tebligtn ne§l'i ile beraber mem 
le~ e 'Ulnımıi bir matem havas• esme . 
la he~~ı. Halk tebliğleri sabırsızlık• 
ltaY'be lf)'or ve herkesin yüreğine onu 
Y<>rctu tıbıek lıttmaıtnin korkunç lavı akı 
Itifaf · 'Vadyet böylece hiç bir esaslı in
U~ ~eden Birlnciteşrinin yirmJ 

kadar devam etti. 

ıa:U ~llıte neşredile-:ı resmi tebliğ, A. 
ioru~ !haetalı.ğında mahsüs bir sallh 
thıe ~ işaretle, badema rapor n~ 

t lütunı görülmediğini bildiriyordu. 
tirat tm -"in~ e ek !Azım ki, bu raporun se-

~tinde llluhteviyatı memleket asabı ü
li. d ~id' tesir yapmadı. End:şe hA 
~e~&ln ediyordu. Atatürkün bir an 
~ laınaanen tyt olmasl, ayağa kalk -
tıe d l'llernlekette tek arzu idi. Halk, içi· 
hu r aha e~Iden çöken acının tesirile, 
diy ltPoru bir nevi Qmidsiı teselli adde
A.taotdu. Ne kadar haklı imişiz meğer .. 
htr 1ll'?l \"Üeu<iüne ihanet eden cifterııı 
tt\az ~.netin bağrını yakacağım arzulan-

ır kehaneUe anlamışız. 

M" * bı.ete Udavf ve müşavir tabtblerin hükl'.i -
atal'S<ı.~erınış oldukları raporlara bir r,öz 
rı.un • ıhastalı-ğın 938 senesi İkincika -
ita ~~da başladığını göreceğiz. F'ılhnki -
~t kUY'(lk Şef, bu sıralard:ı vücudünün 
iika~ l8unlannda htr takım kaşıntılArdan 

Yet eti tıra f e yorlardı. Ayni zamanda ara 
tııy0 azıa olmamakta beraber, burnu ka
l'luy r, hallerinde umumt bir z~f hissoh.ı-
~ ~· Şef iştlhasıtlıktan ve halslzlik-

Jetçi idi. Muayeneye lüzum gö -

SON POSTA 

* Operatör M. Kemal bu devreleri şöy

le anlatıyor: 
c- Atatürk, hastalığı. ilerlediği gün -

1 
1 

Okuyucu ar diyorlar ki 
( YILDÖNÜMÜ ) 

,.tam: Seni tAvııfa gelen ulusuna bak. 
Ne derin huşu ile menkıbenl anıyor 
Uyan artık yeti lr: Haydi Atam haydi kalk! 
Bir ylldır lhasretlnle kalblerlmlz yanıyOT 

Yurdumuz Havva i~e, babamız Ademdi O ... 
Yıkılmış bir ülkeden yeni devlet yarattı, 
Türk mllletl ha.:lsı Onun elinden tattı. 

Onım, elinde gordük ıhürriyet, istiklali, 
Bize O. terkettirdi teessürle metali. 

Yürüveceğlz biz çizdiğin yolda 
Sana

0 

lmammız duy, tamdır Atam 
\'attığın kabirden bir kes dotrulda. 

Necati Aydınel 

ATAM 
Arkada~!. Yaşadıtın, b'u bir matem P - - . 

Bir yıl başta İnönü, Millet sana ağlıyor nüdüT, İstikbali iher faniden daha iyi 'oren mavı 
s. oldu -mbe yüzleri, bir v. ıldır jfelinlerin büwii _ gözlerin hayata kapanalı bir yıl oldu. Mille~ 

... - .Matemlerin içinde en hazin, en J ı in k hl Hi<'ranın kıılbimirl hasretinle dağlıyor. tüdür. tine bnakhğın en büyük m ras sen a r 
Dinmez kalbinde acın ben Türküm diyenlerin fradendir Bu irade bütün insanlık tarihi 

. . Ufukta yanan ıüneş işte bugün eridi, boyunı:a Türk kudretinin ııembotfi olarak 
Senl buden çekerek alırken ebedıyet, Manen kalbimizdedir, madde toprağa ıirdl. kalblerde ebediyen yaşayacaktır. 
Ardından kadın. erkek. çoluk. çocuk atladık. Ruhunun huzurunda secdeye gelsin başıtt, _ · 1 • 
T 

.. k d ı ğ c- h · •ı · Aziz ruhun musterih olsun, seni millet nın 
ur e !en en en az z arma an um urıye~. Bir kalb olup yükselsin Allaha kadar nlşın. · - ·· • 

[Jiverek pmdl Atam biz ona bel bağladık l'lil"den olum de alamadı. J\fa!leVl varlıtın 
• A Ed.b Ul Yalova: Semih Çe.tlk her an milletinin kalbindedir. Bu vata" top. 

• 1 uç - :ı. d f . h ti Ü -raklarının 11stun e anı aya arını s rup 

BUGÜN ATAM gidecek bütün na~uı~ adını son!l'Us S&Ylıyla 
ırnacak1ardır. Başka fanilerin varlıklarına 
kara bir ıtölte c;eılen ölüm ~eni ebedileştirdi. 
Türk ml lf'tlnln Ebedi Şen yaptı. 

Bugün, ne bir bayramdır, ne de bir el düğünü ~aranhk çöken Türk ülkesinin sen, 
Ru~n, Türk tarihinin en büyük matem günü Uzerine gfineş gibi, bir d~ğdun. 

onu. biz aramızdan ·işte b'u~n kaybettik, Memleket gerlyf' dot'nı gıderken, 
En biiyük ırlırabı gene, bugünde çektik. Düşmanla beraber haini koğdun. 

O, bir nurdu ufukta parlayan güneş gibi, Yıktın tekkeleri, kaldırdın fesi, 
En k1lran.ık günlerde parladı ateş gibi. Sapkayı giydirdin Kastamonuda 

o, bir lr.ıŞtı tarihte, yanan kıvılcım gibi" Minnettar Dna mKletin hepsi 
Askerlikte bir şimşek, harbde yıldırım gibi. Vatanı refaha soktun sonunda. 

Sen nılUetine sonsuz bir saadet yolu ac;tın. 
l\lilletln gene senin Ebedi idaren altında bu 
f!'aaıld yolunda yürüyor. Türk milletini se -
nin yolundan btr lahza ol!!on çevirmek i!lte
Yenif'r mira!! bıraktığın kahraman iradenit• 
bütün millete bir anda granltleştlğinl göre
ceklerdir. 

Sayfa 1 

Artık tamamile kendisini kaybetmi~ 

olarak. ~etin bir ıztırabın alevleri ar!\ -
sında kıvranıyor, hazan ihtilAçlal'la yata· 
~nda sıçramakta, hançercsinden kesik 
hınltılar çıkarmaktadu·. 

Mütemadiyen iki kelime talUffuz cdi • 
yor: 

- Aıman Yarabbi, aman Yarabbi!. 
Yüzü gittikçe siyahlaşıyor. Artık Bü -

yük Şeften hiç bir ümid yoktur. Akşam 
olm~tur, güneş batacaktır. Tabiat ezell 
hükmfrnü yerine getirecek, bır milletin 
kalbi sızlayacaktır. 

* 10 İkinciteşrin .. 
Aziz Ata, yatağındadır. Vücudü hb 

çocuk vi.icudünden farksız.. gözlerı ka , 
palı .. göğsü mütemadiyen inip çıkıyor. 

Saat 9 u beş geçiyor. 
Bu dakikada bir milletin kalbı dura • 

caktır. 

Atatürk gözlerim son defa hayata 39" 
rnı.ştır. 

Başını bir sağa bir sola çeviriyor. 
Bir devir kapanmış, ferdi bir iztırab 

yerini milU bir mateme bırakmıştır. Fa
ni Atatürk, Ebedi Atatürke münkalıb ol· 
muştur. 

Doktor Mehmed Kamil, beyaz bir tuı .. 
bendle Muaz7.eZ Ölünün çenesini bağlı -
yor. 

Ölüm derhal Celfil Bayar1 habı.>r veri .. 
liyor. Bu hastalığın ve bu kayıbın acısı· 
nı herkesten fazla hissedip, yanan Celll 
Bayar, yanaklarından göz yaşları süzü • 
!erek, odaya girıyor. Aziz Şefinin önün
de hu.ştıla diz çökerek elini öpüyor. 

Burada CelAl Bayarıa ~ahsmda bir 
millet varoır. Diz çökon Türkiyedir. Bu 
Büyük İnsanın minnetle elini öpen bi • 
ziz. 

* 
Onun kaybı için neler sôyliyemcyiz ve 

ne söyliyebiliriz ki. rn milyon bir çift 
göz halinde onun için ağladı. 18 milyon 
tek kalb halinde yandı. 

Yalnız 18 milyon mu? Bütün dünya 
ona göz yaşı döktü. Kaybından mütees • 
sir oldu. Bugün yüreklerım1z onun acı • 
sile yanıyor, yanaC'ak dP. 

Ben, büyilk matem önünde duydu • 
ğu:m iztıra.bı 1'e matemin azametini Mit
h<ıım Cemalin ıki mısramda hülasa edi • 
yorum: o bir engin denizdi hem sakin, hem dalgalı, Nihavet tabiat ktSkandı seni, 

~zqn başı durgundu, bazan da fırtınah Tariri imklnsız ateıfle yaktın, 
o bir göktü semada bizi bafc-ına basan, On beş :ra.wındakl Türk milletini A; yıldl7.la dünyaya fazftet ~ref sqan. Büyük bir yeisle ökııllz bıraktın. 

Sen inkCibmuzın Ebedi Kaıbramanı, Türk Nf' h·;vi;ksiin ki, huzurunda ~onıktur matem 
mlllettnhı Ebedi Şefisin. Aziz ruhun möstf! - On sekiz milyon adam tek kişidir atlarken. 

Ankai'a: Osman Samim Çetin 
rill olsun 

Nusret Saf u Coşkun 
llarduiua temeller -ıtamö Atam, 



.. 

R Sayf 

O, bizim içimizde yaşıyor, 
yaşıyacak dünya durdukça 

Yazan: Ercümend Ekrem T alv. 
Atatürk öldü ... 
O bir güneşti. fakat güneş te batıyor. 
O bir devirdi.. fakat devirler de kapa-

~or. 

O •bir taıiht.i.. tarih te seyredıyor. 
Biz onu bütün bWlların fevkinde bili

ye duk. Güneş hiçbir yurdu bu kadar 
mtmamış, hiçbir yurda bu türlü feyiz 
ve berC'ket vercmemıştır. 

Hıçı'bir devir, Onun devri kad.nr muhıti 
nura bo mamıştı. 

Tarihın hiçbir safhası Onun kadar bir 
<iclıhi, bır kumandan, bir kurtarıcı ve bir 
yaratıcı ka~ betmemiştir. 

Atatürk .. öllım.. 

Bu iki kelimenin yanyana yazılacağı
na. y.anyaı.w tekellüm edileceğıne hiç bi
rlıniz, hiçbir vakit ihtimal tasavvur ede
mezdik. 

Fakat işte yazıyoruz da.. .söylüyoruz 
da .. 

O demir gibi vücud, bir yıldanberidir 
ecel ile pcnçeleıe pençeleşe nihayet mağ
ltib oldu. Mağlubiyet Onur. bilmt>diğı bir 
şeydi. O, düşmanla çarpışmtş, Türk varlı
ğı aleyhine köpürmüs ve coşmuş bir ci 
!han ile çarpışmış, cehil ile çarpışmış, ta
assuhla çarpışmış, tarih ile asırların kur. 
duğu an'anelerle çarp~lJ ve hepsini 
yenmişti. 

Biz Onu daima galib, daima muzaffer 
vaziyette görmcgc aiıştık. Onun için. côl
dü! • dedikleri zaman inanmadık .. hala da 
inanmak .istemıyoruz.. 

Heyhat ki Atatürk öldü! 

Böyleler hakkında öldü demek te doğ
ru mu? 

Tarihin kucağına göçtü de.sek, o da de
ğil. Tarih On•ı..>ı büyuklil,ğünil ihtiva ede
miyt"Cek k dar küçüktür!. 

Ebediyete intikal etli .. bu da vahi bir 
iddiadır. Ebediyet Onun kendine rAmet. 
tiği şeylerd€Ddir. 

Atatürk ölmedi. Atatürk bir milletin, 
milletlerin en asil v~ en ulusunun kal
binde kök salan, tahtını oraya kuran ef
sanevi lbir şahstyetti. 

Oradan çıkmadı . 
Oradan çıkamaz .. 

SON POSTA 

• 
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Ercüm nd Ekre , F lih Rıf ı, Ha n Ali ve Hüseyin C hidi yaz ı la ı 
lıyor. Çokları için bir nisyan uçuflll11\l 
olan ölüm O nu insa ık e.d.flarından ll"' 

zaklaştırmak suretiyle bütün batün bU. 
yültmüştür. 

ıu müdafaa etmek ıçtn bir tek irade gibi · nklarım donup cümle olmalıydı. Fakat 
kaynaşacağız. Onun gön.fillerde sönmiycn aksi, göıler-

Atatürk, şimdiya kadar bilmiyenler, bu 4eki yaşı yıldızlar gibi parlatıyor, hıçkı
milletin seni ne kadar sevdiğini, senden nkları dualar gibi ilhlıileştirlyor. Ölüm
sonra, ismin ve eserin (lzerinc titrerken den bile hcyıbet, ım.ıhabbet, kudret du-
anıı,acakLa.r! • yıuyıoruz ve hayat alıyoruz. 

Aklımızın ve kalbimizin vazifeleı ini Ondan geldik, ona gfür.ekteyız. 
ayıralım: Ey bütün ağlaşanlar, gözyaşla- * 

Biz Onu Onun bizi sevdl~i kadar se-1 Atatürk ün ölümü bu~n. bilaistisna. 
' 

6 iıe Türkün kalb" · h:~-'~ l l dol· 
veme1.dik. Her şeyde O bizden üstündü. r _ .. ı?.~. ıu.u~ ve. e.en: e rsı 

Ölümü ile bu eksikliğimizi gene ken- dW:uyo~. Çünkü 1 urk mıllet nı ınlo r· 

d . · ~ft- 1 k B d 'IJ ha ielaketınden, zillet ve esaretten O lC\l 
ısı ı.c:uuam ıyaoa . un an sonrnaı - d bil' 

yatımız, Ona bağımızı uzatmak içindir. tar ı; .c~ı. muntazam ve modern 
. devleti O kurdu. 

Onun için doğmuşuz, Onun iı.ind~ ole- _cı. 

ği Fakat bununla k:J.lmadı. Atatürk Dı.ı> 

ce z. letmi oı ta çağların ko1me "'' 

rımzı biribirlne kattığınız gi ;, elle nizi 
biriblrlne uzatınız. Ata ilrke yo.~rken 

verdiğimiz sözü unutmayınız. 

Milli matem müteassııb t>ağıan ne zincirlenmiş tercıt· 
kürün esaretinden kurtararak hi.ır ve ıno-

Şu anda varlığımın büt'iin faniliklc?"l Hüseyin Cahid Yalçın dern düşünce ve hareket s hasına eriş· 
yok oldu. Onda \am bfr cbedillk yaşama- Atatilrk öldü. Bu kısa ve basit cümle- tirdi. O'nun a51l büyüklüğü işte bundl"' 
ya başlamıştır. Ufkumu~dan h~ ~z.aklaş- nin Türk milleti ıçin ifade ettiği ıztırab dır. İnkfir kabul ttmez mua1.za.ın hizmet· 
ırnasında b~ ~;an~ bır _zerresını tattı~- 'e teessüııün hakkiyle tenvirine imkan lerinin ve muvaffakiyetlerımn haşrrıctl 
dı. Ne acı ıksir · ·· \ ucudunden kaybetti- 0 !amaz. O'nun hayatı baştanbaşa bır mü- huzurunda hu~ ıle eğilmek her Tiir1' 
ğini ruhunda ka1.ımarnk. kimseye müyes- cadele ve bir destandır. O da bl:pimiz gi- için en tabii bir vicdan borcudur. 

Güneş battı 
Yazan: Hasan Ali Yücel 

Ufkumuzdan ağır ağır ve ihtişamla çe
kildi. Sıcaklığı kalbimizde devam ediyor; 
ışığı hala .bizi ay<iınl .. tarak. 

Onun için yanıyoruz, onunla yanıyo

ru~ 

ser olmamış azametli bir çekilişle miL ibi insar.dı, fant bir mahlOktu. Fakat mu- Türk milleti kahramanlar fideliğidit· 
yonluk !bir gönftl sahasını kaplayan gök- vakkat hayatı lçınde ebediyeti kucakla- Tarihın en eski zamanlarındanberi 'fii!' 
lere yükseUyor. mak gibi •bir harika göstermişti. Çalıştı, kün adı, Türkün şanı v~ ordusu dünya· 

O, bizim ;çin bir yarı illhtır. çırpındı; ihtiraslar ve kirılerl·.? mübareze ları kaplamış, lıer kıt'adn hükümran ol• 
'* etti. Fakat bugün hayata gözlerini kapı- muştur. Büyük imparatorluk banJJeri, el· 

Nurdan izi, yüreklerimizde alev alev .. 
Arkamızdan karanlık bırakmaksızın 

batan güneş. O oldu. 

Şimdiye kadar Onun içın soyleyıp yaz- yarak ademin karanlıklarına viicudün~ hangir ~n.danl~r, yü~sek devlet :: 
dıkl..ırımız, Onun b yüklüğü yanında ne terkederkcn IAycmutluğun yüksek §nhı- d:ımla~ı ıt~barıle T~rk, d~nyanm en ~e et 
k d kü"""" ne kadar fıcfz kalmıştı. kalarmda çehresi nurani bir hale ila par- gın mılletı sayılabılir. Boyle bir :rnıll,, Göz yaşlarım, kararıp kelime, bıçkı. a ar 'J'~• içinde temayüz \'e t ferriıd edebiltneı> 

çok zor ıbir mazhariyet r. Atatürk işte 
bu harikayı göstereli. BUyük hır ku'Jllaıı· 
dan, ) üksek bir devlet adamı ve dahi bit 
inkılabcı olarak cihan tarihınde yer ıııdı. 

Tavnf 

Yazan: lbrahim Aldeddin Gövsa 

Bu Ülkeyi yaratbn o pıırlak yaldı:ımla, 
Sen ki ne )'lldırımWuı kork.ardın, ne şim-

şekten, 

Bir bahçe ynratırdm istersen bir çiçekten, 
Bir milletin me!l\lini söyl~ derin derin Sen ki uft\r yolunda Şcfimb:dln, Atat6rk. 
Dd."Yll önuncte çı.rpıDAl"IÜt Dolma.1>2hçenin. Hem ufuk gibi ıenlili, hem denizdin, .ıUa.türk. 

. Na ;ıl oldu, sen öldun! Na ıl oh'ln bu zulüm? 
G~ümde eski batırn.lar, eylcrım tnvaf .. _ "> 
Antk o doğmuyor di7e muzlimdi lıer tnTitf~ Nasıl el dokundurdu o rdm bıı.şa o~um · 

Gözlerin kapandı htı, şefl:at rlt"la gozlcrln1. 

Çamlar hüriinlil, yollara duşm~ ö!Hit, çma.r, On y('('ll milyon i c arltanda öksü7.lerin. 
'Yaprak dökiip lıuzurıı kapanmıştı sonbahar. Bu, öyle bir acı ki ebedi bir dol'umdn, 

Bu snbah güneşiml:ı öndü bir uçurumda-

?\lermerli metbalfn On layık vekt\!rt bo , 

Reyh t o muhteşem kapının intizarı boş. 
Sen öldiin, öfüm güzel demektir 

Yazan: FaruL; Nafız Çamlıbcı 
ı nöbetçiler de heJiiliı dola.şnuıda. 

. • ÇdhrcJe.ı.:., uıanzaralı.v bir te.'k elem sahibidir. 
Her yerde bır kederlı m.u. mma dolnşnında. Hepsi bir günde içinden çöküvermiş gibidir ... 

Sasmu~ bütün saray, nefflı! nlmnz o izdiham Neye bakl!am, kimi görsem diiğiinür hıçkı
Son uykusunda tek rat.at etsin deyip Atam. rarak: 

r 
Türkliik yiirf!ğini ddtasm gayri 
Cihan da bizimle ağlasın pyri. 

En büyük en güzel en yiğit kayıp 

Dereler denİ71er çatlar ağlayıp 
ltabbim de gözyaşı dökmezse ayıp 

•Türklük ürefrtnl dağlasın gayri 

Cihan d:ı bizimle af lasın guyrl • 

Her ııittiği yere o an verlrdl 
ı\r<,IDn hake mı görse erirdi 
KaşlMı yeleden nişan verirdi 

Türklük yüretfnl dağla.mı gayri 
Cihan da bizimle atlamn gayri. 

Bakışlan i~k ~bi çakardı 

I'arını görürdü dllne bakardı 
Kürsüye çıktı mı arşa çıkardı 

Türkliık yüretinl dağlnsm gayri 
Cihan da bizimle ağlasın pyrL 

ner bı-l!yı önler ı:ırda atardı 
Dermandı her derde hemen yeterdi 
B~b:ımır.dı elımkden tutardı 

Atatürk'ün beş on sene içinde yaptı1'• 
!arını biz asırlar içinde bile bu millete 
nası"'b clmıyac.ak saadetler diye :ıtiil18 

ederdik. O':nda derin ve uzak ir gört.1Ş. 
devamlı ve yılmaz bir irade, askerlik fB .. 

hasında olduğu kadar idare ve siyas~t 
füeminde de büyük bir manevra ·at-ill 
yetı vardı. Hedefi gözönünden kay ot• 
ıneden, ahval ve şeraitin irablarına uf .. 
anayı ilıınal etmezdi. Lazım geldiği ı~ 
ıman en şiddetli tir hamle i c bütün bJ 
itikad'lara, kökleşmiş itiyadlara bilctl~ 
etmekte ve her şeyi yıkmakta tereddtl 
etmiyen bu müceddtri henüz m inııslb 
vaktin hulfıl etmediğini hissettiği dakl .. 
kalarda teenni göstermesini de bt1frdi. 

Tunç rengind~ saçlarının halelediği Yor~nn ttl"gln yarı yo1larda ka\ her bayrak, 
v.akur, necib simast.. gök, deniz, çelik Son uykusunda öyie mJ bir devr uyandıran, Dökülür gözyaşı halinde solan yapmki ar, 

TOrkliik ytlretfnl dağla..'llD gayrf 
Cihan da, blztmle ağlasın gayri. 

Bu milletin ruhunu en i)i Atatürk ntı· 
ladı. O kadar büyük inkılablnn, o kadııt' 
bir cSChli mümteni> ile yaptı ki bunis.fl 
hayret ve zevk ile temaşa etme.~ek ~ıı.~ 
ıbil değildi. Bütün yenilikler sanki sihır1. 
bir güneşin hayat verici tesirile kenJl 
kendiliklerind'en fışkırıyor gib: tabii Eu· 
rette kolay kolay birlbirlerini takib et
tiler. 

rengindeki keskin bakı~lı gbzlerı.. Bir ırka can vl'iren Atatürk adlı kahraman? Matemin gezdiği başl rdn. sayılmaz aklar, 
Sol dı. Yaşl!ırm çizdi~ yü:ılerde çoğalmış kırışık, 

ma Dü "'1in olur mu topraj'a goçmüş cihan gibi, Kalmamış •isli ufuklar gibi ö:ılerde ışık ... 
Sönmedi! Sönsün o mavi cöz·e.r:1 blr asuman gibi. • Sanki bin yıl yaşamış gamlı cihan bf· gı"\nde. 
Bizim icimizde yaşıyor, yaşayacak .. 

<funya durdukça: S115Sun o mavera kon n madeni s:ıd Oocuğum ilk acıdan sarsı1ıyor ömründe, 

Kaybını yıldıdar bile btelcr 
Kırıla kanr.tlar sola yeleler 
Kurcl in ş duyup cenazene ıelf'Jcr 

Tt1rkliik yürelinl dıığia.sm gayri 
Cihan <la blstmle ağlasın pyrl. 

Bırakımz 
Yazan: F. R. Ata) 

Bırakınız, sdn öamlasına, kadar, göz 
yaşlarınızı O'nun ~asında tük:eti iz; Ata. 
türkün ölümünü görmüş olanlar, bir da
ha kime ağlıyacaks.nız! 

Darsun olur mu Dıflkate bir fabr ol n zekiı? F..şlmin benzi la1' olmnktn auarken yarmı, 
11Gltti yavrum• diye annem yoluyor saçlarını. 

!'özler ki çağlayıp gülcJiiren bir pmar gihl. Bu giden yolcuyu bir boyda yaratmış yara.. 

lfülor ld şahlanıp atilaıı dalgalar gibi. dan! 

J\lillet Abn g-ittt başın satoısan 
Ölümü devr açınn yeni çat olsun 
Dağlar birer birer yanar daJ olrun. 

Türklük yüretfnl da~8.Slll gnyrt 
Cihan da bltlmle a~lasın gayrL 

~lardan1beri, on yedi milyon Onun 
lbaşuC'Unda. bu f cı.avı geciktirmek için 
çırpındı, durdu. Bir 'l'anrı veya kahra
man mı, bir bt:ba, dos~ veya kardeş mi, 
Onunla ne kaybediyorduk? Hayır •. On
~ nemiz kalacaktı7 

Baş sözu bırakalım: Atatürk ölmüştür, 
hakikat bu! Müthiş olan bu! On yedi 
milyon bir günde, bir babadan öksüz kal
dık. 

Atiye, hfıJe, ı;eçmlşe her anda bir temas, 
Bln türiu ihtiSAS ıle bin türlfi ihtiras. 

Wyonla hat'kı cczb ile mlhra olnn -zeki, 

İfratı, hadsi, vecdi, teza iyle bir deha: 

R1r m~leydl neşesi Qıcr bezme nur olur, 

Bir barllmyclı benliği bh mül .u doldurur. 

Cismne pek güzeldi ve mhlyle de dl O, 
Bir yıldınmdl, bir mfitekisıf alevdi O. 

Eyvah O varlığın bize ka•ınış .fesnnesl, 

Yastıkta bir ışık yele, arslan nişanesi. 

En mes'ud Türk~er. Atatürk yaşarken Kanııında servtik ve gurubun vuran ah 
ölmüş olanlardır. ônırüınüzü.a Türk ta.. Göklen1e şimdi Çank:a7anın şanlı kartalı ... 

rihinin en acı yasını tutmak talihsizliği ~ nam Qlan, 7.aıer yaratan, fokıl:i.b açan, 

bize düştü. Halk, en büyük Türk kahra- Ey yol veren lıükümlert tarihe bir uman. 
nınnını, ordu, en büyük Türk Bnşbuğunu, 
tarih en büyük Türkil ve asrımız en hü- Ey eski kahramanları geçmiş ırlann! 
yük insanını knybetti. Acının derinliğini Gaziye ihtiram ile kalkın ve topl~ un. 

Saf bağlayıp &eliima durun hep! Odur gdcn 

İlk nc;ırdanberi hlçb1r g-idenin ardından, Gitti her ocağın si!ndü a:evt 
ou kndar yandıfl dünyada bilinmez Türkfin. Yer},İdi dediğin bir ölü evi 
Atatürk {;]dil, bütün nıiJletc can -vertUğl g{in 1 Cihan türbe ol a almaz o devi 

Türklük yfireiin dağlıyor ndl 
Sen ki yüksek doğarah gün gibi yüksek va- Cihan da bizimle ağlıyor ş1ndl. 

şndm, Dönmüş denider rOıyaşı tasına 
naha yüksekti ölurken ynşıyanlard:ın adın. Dünya ortak çıkmış Türkün yasına 
Sann lmktıkça güneş titriyor, ay kısk:uııyor: Der evden bir ölü çıkmı!fÇa!ıına 
Cürıkü l'fiksek yaşamaktan btiyük Öhn~k Türldük yürettn aathyor ştndl 

dahıı zor... Cihan da bizimle. ağlıyor indi. 

Gidiyor 

Yazan: qrhmı Seyfı Orhnn 

Gökler ağıtlardan titriyor kat kat 
Dfi tü üsfümüze gerilen kanat 
Onsuz dünya yanın insanlık !takat. 

Gidiyor, rastgelmez bir dam tarih eşine; Türldfik yüretln dağlıyor şindl 
GltUvor, on yedi milyon kişi takmı~ peşine. Cihan da blrlmle nthyor 'llndL 
Gidiyor, '!onsuz olan kudreti ığınaz akla; O brp doln tuthı boş atmadıydı 
Gidi•10r, J:Öğsfi!nü çepçe'R'e s:ıra.ıı bayrakla. Söz verlnre ·aptı aldatmadıydı 
Gidi or, :izleri ii tünde birikmiş )"af{.ar; On l><' ytl tek burun kanatmadıydı 

Gidiyor, yerde J,ılıçld la Jğilmlş ba.şlar..... Türklük y"ıreitin dnğlıyor şindl 
Gldiror, h'lrbin o en korkulu aslan yelesi; Clban da bizimle ağlıvor indi. 
Gidiyor, ,sulhün ufuklarda yanan meşnlesi... Bizdendi f;evinei bizdendi derdi 
Gene bir devr açacakmış gibi en ba~a O Biz uyurduk 0 blrl bekterdl 

var' Uyudu nöbeti bir.len vt'rdi 
llıçl;ıran seste O var, sess~ akan l ıışta O 

var! 
sıcak ruh yaramız sogumağa Vl! uyuşan 

beynimiz yeniden ı lemeğe başladığı za
man anhyacağız. Tttrh ırkının mnbabbeU fistündo :rükselcıı. Slliyor ruhnnun ulvfUiti fani etini; 

Tiirklfik yürd1n dağlıyor şindl 

Cihan da bir.imle ağlıyor şlndi. 
Kuru ynprıık':nra ben%edik hu güz 
Rer gl>z kan içinde sapsan her yilz 
J\lllyonlanz bir babadan öksiirl\z 

Bend n sonra.. Benden sonra.. f\pne
lerdenberi, 

0

hepimlZ böyle hfr kara günün 
ızttrabını. lbu iki kelime ile gönlümüzden 
ıuzakfaştınyorduk. Düşünmekten koıku. 

yorduk. İşte onsuz kaldık .• 

ÇiziyCtr ufka, bııtan bir giineşin heylıetlnl: 

Ölmez evet gön 1ere heykel kur.ın Atam. Hhyiiyor gökten inip toprnjta yaklıı.ştıkça; 
LA.kin nedir içimdeki payansız ln...'lıldam?_ Büyüyor glqridc gözlerden ur.akı.aştıkça ••• 

Kara haber 

Yazan. Halid Fa.,,ri Ozansoy 

Onsuz .. fakat Ona bin.kere verdiğımiz Bu sabah üudaı.ıard:ı titredi kara haber 

bir tek n us sö ü lle k:ıldık: Eserini ve Cekflili G"ÖzJerlme göz yaşından perdeler, 

davasını korumak \ y~kseltmck! Bizler Ben öleydim bu ncı gömfılmcdcn gönlüme 

için ihayatın bir manası var a bu yemini Attım, Atam, Atamız, nasıl kııydın ölinnc? 

yt ıne tirmek ic;in yaşamaktır. en ki her nefesinle bize bahtiynrlıktıı, 

Bugün Ona aqlayıp yanmak için bfr tnsanh~ın ü tünde şerefli bir va1rlıktm, 

~ kalbiz; yarın onun eserini ve davası- en ki oleu milieti dirilttin bir hızınla, 

Ağıt 

Ya.zan: • .\mk Ömer 

Yok gayri blderc uykıı dönek vay 
Kime bel b;ıklıyak kime dönek vay 
Vny nmansız ecel alçak fclCiı. vııy 

Tiirklilk yfiretfnl daltlnsın gn)Tf 
Cihan dıı bizimle atlasın gayri. 

Afla gözfim ntta yqlar dll olsun 
Kurumuş drue:er baştan 54'1 olsan 
Çiçek kara açsın çııyıı kül olsun 

Tiirklfık ytlrfll!'in da~lıyor indi 
Cihan da bizimle allıyor ştndl. 

Gök dllşstin Uıprap Uıza belensln 
Mezarma gece yıldız elensin 
Sehidler doğrulsun nöbet dohnsm 

'.l'iirklük yür~n dağlıyor şindl 
Ci.ban dn bizlmle njtlı.yor şf ndl. 

Dünya hem kahrolur hem ona gömer 
Yıldızlar kandildir semalar kemer 
Sns bo~Jay:rthn 511.!1 Aşık Ömer 

TürkHlk yfiretfn dağlıyor şlndJ 
Cihan da bizimle allıyor şindL 

Atatürk, en çetin imkfinsızlıklan dıifl' 
yanın en kolay, hergünkü işlerı gibi baŞ!I 
çıkarmaya muvaffak oldu. Çünh.-ü yan~· 
anaz •bir keşif ve intikal sırriyle devri111tl 

istidad ve temayüllerinı keşfetmişti; ınil• 
letin isticbıdı, ihtiyacı ile yekvücud ~l· 
muştu. Alhval ve şeraitin icabları o:ıı~ 
t~~hbus etmiştL Atatürk ve mili t n) 
şeydi. ~erte baştaki Şefin ve o Şcie ı;ııf"' 
sılmaz bir iman ve itimad He bağlı :rn • 
letin bu ahenktar anlaşmalar dır ki tD. 
rihin en büyük mucizesi olan Türk cuıtı• 
huriyetini yaratt1. 

Umumi Harbi mütealnb, mütareke iıtl' 
za edilerek düşman askerleri 'r'Jrki)'C~ e 
dbld\ıktan sonra, artık Türk milıetjJ'l1ıı 
müstakil iıir istikbaline dünyada inafl~ 
oak tek bir kişi \'ar mıydı? Buna Atatı.ır 
inandı ve O'nun arkası sıra yüriiYeP 
Türkler inandL 

Atatürk yalnız büyük bir asker değil: 
di. Vatanı ecnebi istUSsı.ndan kurtardı~ 
tan sonra, tamamen yeni telikkilere 8.

1
• 

re canlı ve y~ma kabiliyetini haiz ~ 
... ı· 

li bir devlet kurmak vazifesi de vat e 
Mazi ile d'eğil, mazinin zararlı ve kb~:ıı 
an'anclcriyle rabıtayı kesmek, Türlt 
manevi yolundaki engellcıi de kaldı;. 
mak Jfızımdı. Atatürk, bunlo.rı d yaP 

)>il. 
Sonra, O'nun yapıcılık hususundak! 
'biliyet ve dehasını seyrediyoruz. 

Bugün gördüğümüz hür ve şerefli "'~ı 
tan kendisini Atatürk"e candan b=1ğ 
:hisseder. Onun içindir ki şimdi Atn:_ilt'; 
kü kaybetmPkle bir yetimlik hüztlıl~ıı 
~üriımnüştür. Her Türk, şu dak.1'11 • 

.. l . . d . k d Attı goz crın1 vıc anma çevırerc ora a • ıı 

türk'ün d'ehfısına, iradesine', çalışn1ıısıfl 6 
borçlu olduğu ist!.kldli şerefi, inkılftb ~1, 
tealiyi büyük biı minnettarlık ve b:ı iı' 
lıkla görecek ve düçar olduğu matc.Pl 
sızısını bütün şiddetile duyacaktır. 
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•• u 
Doktordan b" k "" .. k İstanbulda da iki olmak üzere dört maç o d B li y f b ·ı s lt M ·1· ·· d 1 · d · k Güll:ı ilnı Pe.k ;,..ı ı~ ~çu avans koparma- _ Fakat Antoine, dedi, Mösyö BurJy kl rd ra an en usu ey ı e u an • um ~vtmgı aı ı~di~z e enn en çıngene ızı :,,. 

deznedi ....,,L {.or~u. Fakat buna cesaret e- elbette ki ıne Eve'e. ne de bizlere fenalık yapaca a ır. dın vuruşmasına, Güllü Fatmaya, derken, ı· ·a 
da:n evv vf M!bır şey söylemedi. Çıkma- yapmak istemiştir. Onun yegftne kabaha- Yugoslavlar milli futbol takımlarını da Kıüçükefendinin de Güllu Fatmanın oyu- Güllü Fatma, orak zamanı bir buğday 

. - Ya~m r~ud 'ya: . . ti lbu vaziyet kal'ŞlSında doğrudan doğru- memleketimize göndermek arzusunu gö.c;.. nuna !hayran olanla:dan bi.ri olduğuna, tarhı.sının içinde. ~~ğmuştu. :ı::a?.ası , er· 
dônebilir . •. dedı, rahatp, tekrar ~lımğe ya sana, yahud da bana müracaat etme- . bu çengfı rakk9Sellın bclkı de bu j:?ece kek çocuk hasretı ıdi. F atmn, gozun ayırd 
Yok O sınd ız ... Korkulacaıt hıçbır şey 1 miş olmasıdır. Hakikaten termışlerse de futbol federasyonumuz bu Çekmecedeki çiftliğe d~ getirilmiş olaC'.a- edebileceği çağa kadar İbrahim.don boz:.. 

· ra a sızı bir rnekt b. kü" • •• teklife şimdilik m~fi cevab vermiştir. "'ına vardı ve birdan.bjre içine bir korku ma İbo ismi altında ve' og~lan kıyafetinde 
Şadını ya an . . . _ e ın r~ı - - Sen sus! üzerine vazife olmıyan iş- 6 

layacakU:d bır reısıcumhur . gı~ı karşı- lere karışacağın yerde kendi yaptıkları- Matbuat takımı Ankara ya düştü. büyümüştü. Oğlanlarla gü:e~rek, kav~n 
şını çala ır. Orkestra ~'Iars~.ıllaıse mnr- na dikkat etsc..ırı çok daha doğru hareket • • Evliya Çelebi de, bu sazendeler sohbe. edere~, at koşturarak serpı.lmiş .olan Fat-
ınet ,.· cakk ve '<apıct sıze guzel bır de- etmiş olursun gıdıyor tini toparlayıvermişti: ma, bıı: amazond~. Onun ıçindir ki göz. 

.. ıçe takdim edecektir E b · '7-. • İ - onun bır kız oldugunu pek zor ve geç a-
Goniar · ve u sırada . hıçkırarak .~ğlama.ğa İstanbul matbuat takımı ka tanlııııın- - uuıınacılara 2elınce, stanbul~a. yuz rd' et . ti. 

de e\rin mem..-rıun ve muinıaın bir hal- başladı. Zanette hıddetle ona denerek. P 15 nefer kaba zurnacı vardır. Bunlar filı Os- yı Ge İ:to l ' B b N 1 .. -
da bekı? dönd'ü. Charlot onu apartıman- - Tek kelime istemem, Eve, diye ha- dan: man padişahının alaylarında çalar, bir de nç ' e~ a ·ı3 a • azının ~ozu-
"ehan ~Y'Ord\ı. Tilkiyı eı• yakın bir kai-ı- ~ırdı. !İstanbul matbuat takunı, Ankara mat- cura zurna vardır, t.ııbıl ile beraber çalı- ~=tmakQaI'PJlllŞtı·,.· ı. hrcası lrnc ~l ~~r İatyı boy-
llılştı e e bir fincan kahw içmeğe yolJa- and Th M h d p ğ .u.a ,,.m şe e ge ış cru!. s an u-oturtiu Gomar Charlotu per.ccrenin onüne BuTly ayağa kalkmışll. Renp:i bnlmu- buat takımı ile karşıla,~ak üzere 12-11- n ır. ~r e n_ıe aşanın a ası ıun Fatih ile Edi.rneknpısı ve KaragUm-
""''· oianıve apa.r. tı.-n.ına gir.ecck veya çıka- mu gibi sararmıştı. Kendi kendine ham~ 1939 Pazar günü !ıtanbuldan hareket e- 1Ass:f •ağamnılarıca.;ıd_ ettikğid Asa!iferdzurnlrayıB ça- rük arasındaki mahallelerinden birinde, 
~ ar ı lamıC! oldu,.,, s6zlerl t•m•mı"le un tm • · · ar zurnac ua se en ne · un- •..:• -k .b. yd d b. h 11 k h _ H ı goze. t emesinı tembih etti. 'i ,.,... ... 0 J uş- decektir. Seyanate ıştırak edecek arka - lardan ı.a"""·a Arab zurnası, Acem zurnası A:UÇU. •• ~ me an a, ır ma n e a ve-

erkese d kk 1 b-ı. Elb tu. Kendine acındıracak bir tavırla ke- u ~ d trafl mah ll ı Ve ka'b"lse 1 ·at ~ <IA . ıselerine keledi: daşların Pazar ~nü saat 13 de Haydar- ve Şehabi zurna diye üç çeşid zurna da- rğu 01:~!. e_. e arına a. en ~ ço-
~ yüzlerine dikkat et. paşada bulunrn:ılan rica olunur. ha vardıT. Düdükler de pek çoktur, kaba lu QOl '"c1ıU.S" Oile berab1.er kır~. ellı kilşı todp-

2a.ıı.dı. kendisi gittı, sedirin üzerine u- - Sizi temin ederim ki. mösyö, arada düdük çalan sazendeler yüz neferdir. Ka- .amış ar . z~an zo on uç yaş arın. a 
bir suttcfehhüm var ... Ben zannetmese Profesyonel güreş ba düdükler $İmŞir ağacınd 1 mce ~ bir şupardı. cKoca ~Z> ın hü-

B 
1 

* idim ki.. . b k f y ır dücrok k .. an yap! ?"· nerlennden sonra başından külAhını çı-
nı:ı ... ~ Y Yazıhanesine .J!eldiği zaman Go- - Be'- :m katil oldu~umu zannetmişti- m0S3 a 3 arı e 

1 
. - ' ~$·an yanyana getırıl- karıp parsa toplarken, ihtiyar bir adam 

._,-.ıo.ıı t>ıraknu ld ,. h b d ı..."-k . c1e~·ı "? u mişl ik~ dudüktür: Rum 5obanları çalar- bile,ği'lJıden sımsıkı yakalayıvermişti. Bu 
uir ihaL ş o Uc;U a er en u.:q a ruz, "ı mı. aakkımda bu kadar iyi Şeker 'bayramının birinci günü T.ık _ ar Çagırtma düdük Üsküb şehrinde icad t ~Vl.!r ciaıha aldı. Mösyö Zanette onu kmınat besledi~niz için si:ı:e teşekkür e- · , ihtiy::ır adam, stanbulun en meşhur o-
1\"Vı.ı~ ten sonra evine davet ediyordu. derim. Şahsıma kar~ yapılan bu tahkirin sim stadında prllfe3)'oneller arasında bü- o:~~ştu_r .. Kemikten yapılır. Macar d'ii- yuncu kollarından birinin başında bulu• 
nıette• t bundan çekiniyordu. Zira Za- intikamım tbizzat almama mlni olan bu- ~k güreş müsabakaları tertib edtlıni~tir. düğünun .. ıçınde şamata. veren telle~ nan Balat çingenelerirufon Baba Nazlı idi. 
bi!iy ind ona neden bahsedeceğini pekala rad.a Eve'in bulunuşudur. Programan azaran Tekirda~lı Hüseym ~~~· Bu~ ~~~J~~~r~n ~li~ ~tiklderı Baba Nazlı, cemindenberi ayıyı de!i1, 
,..._ or u ... ü .. züntü He hazırlandı. E•;er Fa~- M"" B b k"l" tb h- K Al. D" 1 t>e me er !.l Uı,u er er. 0 uz e- ayıcının yanındaki oğlanı seyrediyorau. 
~:nar d ,, - .r.at ooyö Zanette, ya bu cesed? a acs ı ı ra. ımlc; sra ı ınar 1 liltli karnıştarı bir düdük vardır Karade ç ğun · k 1 b··ı-~ı ;; t 
bij+.::_ sozun .~ ~urabilse idı, işler büs- _ Ne olmuş hu ceı.sede! dl M .. ll . K be l1 H • - ocu ınce ve ırı ıo UA:J me,;e ev-
dı.a~Iar h~-ı-a .. türlu olacaktı. 

0 
zaman ı·d- Mehme e; u y;m araca Y a - niz. uşağı gemiciler çalarlar, Trabzon dü- kal"d - ..... ~·d .. .. · .. dU b _..,. ~ B l kl b . . k M f V 1 Mü .ı.:\ğü. d l ç b l ld ~ l a e muı:ı .... ı gorun.en vucu , ac'"' bi}i....ı·ını mtiSbet delillere istinad ettire- ur Y yavaş yav~ a ını aşına top- yatı ıle; Poma ust3 a arna ı s - u~ _ _er er. . o an ann ça ı~ı tu u~ adalelerinin sertliği ve ayak Q.ilekıerinin 

"4\.11. luyordu. Madam ki artık her şey bitti, liınle. Somalı l<'ethi Dinarlı tsma•lle gü- , dudüğü Rus ıcadıdır. Gırnata i.se İ!1g.tlız fevkalade inceliği, onun kıymetli bir rak-
Za~t saat ~da bankerin evine gitti, hiç olmaz.5a Eve onu bir korkak zannet- reşeceklerdir. i~~ır. ~ynu.zdand~. ~er_ çeşıd dudük- kas olacawnı gösteriyordu. 
h.._ e e. kc_ı,pıyı bizzat açmıştı. Onu bir memeli idi. Binaenaleyh bankere: ·-······ ............................ - ..................... - çül~rm bır araya gelıp dudu~ fası! etme- Yüz çizgilerinin düzgünlüğü, omuzla-
~~lamiJe selamlıyarak içerı aldı ve - Bu cesed mevcu<ldur, diye ba,ğırrlı, Bir amele 8 metre irtifadan lerı! Sultan Murad efend.!mıze bır kere nna dökülmüş ~y:ıh, parlak ve lüle lille 
Od"'"4 salandan geçırerek kendi mesai katil kendini bu cese~ctcn ~~rtar~az. nasıb. ol.muştur. Amma boy le faslı n.c saçları, iri gözleri ve gözlerine asil bf!ı 
ke~ı· soktu. Eve çok hüzünlü ve çok Onu ?rtadan vok edebılmE>k ıçın <>lınden düşüp yaralandı Çıem.şid, ne İskender, ı,ıe Da~a, ne de Hü- mana veren düzgün çekilmiş kaşları ve 
za er ı göriinüyordu. Göz kapaklan kı- gelcnı ya?tı. F~kat ada~l~nm onu adım Deft~rdarlık binası inşaatında çalışan a- seyin Baykara etmern.ışlerdır. nihnyet, türkü söylerken, devrinin ayni 
an~lıı. Onun ağlamış olduğu hemen achm takıb ettıler ve ıl~ınden .dah:ı al- mele<!en Kaysertll Htiseyin, dün iskele liBe - Tam o sırada idi. Kayığın baş tarafın- zamandn kıymetli bcstekim olan Baba 
rı ~. Yordu. Georgcs da her zama:ıki C'"lcca lbir yeni cinayet ışlernesıne m~ni rinde çalışnken rn~azelleSint ka-ytbederelı: cbı, bi~ müddet bağdaş kurup mısır yi- Nazlı}~a bir büyük hanendeyi müjdele-
~ clı tavırlarının aksine çok ciddi j?Ôrü- oldular. 8 metre yükseklikten yere dtişmüft{ir. y~, bır aralık ta, çıplak ayaklarını de- yen •bir sesi, bu şoparı, ihtiyar çingene-
tıa. yk:~· ~ank~r ce buz gibi soğuktu. O- Zan~~;~n bu söyledtklerinizden h. b Bu BU kut netıceııtnde mllhtellf yerlerin _ rurln ılık ~larına sarkıtarak uzanıp ya- nin gözünde, çamur içinde keşfedilmfı 
bk,,.,.,

1 
}>ır müstantik tavrile ileride bir ıc ır lle tan Rum ~oçek, ayağa. kalkmı$, kayığın bir mücevher yerine koymuştu. 

sı~·ue ışaret etti ve kendisi de karşı· ns:vr· _;en?la:mıvorum, diye ba~ırdı. C'<'sed den yaralanan Hüseyin, imdadı alhht a.rkıasındah rulara dıkkatle bakrnaJ!'a KüMık İbouıı bile~inden ''akalayan ·'""'a a~ kt d d ... ~ eu nerrahpaşa ha.8tanestne lı:aldırılmıştır. ~t B • k d T d ... - .1 • "' J ll'ı~: ;a a ur u. Söze şöyle başla- Burlv v.avas sesle: ı. unu Jar e en ayyarza e Baba Nazlı çingenece: 

~ Sizi buraya ne için çağırmış oldu-
1111->1.1. zannederim ki tahmin edıyorsu-
--..ıur. 

ftin~ly bu suale ne cevab vereceğini dü
di~ U~rdu. Davetin sebebini pek iyi bil
v~ k lde bunu söylememeği tercih etti 
baı-.._arşısındakine istifham dolu gözlerle 

l\.Q, Zan.ette: 
zu; Biı<biru:ıi.ze kom~di. oyna~mızn lü
tırJ Yok, azızım, dedı, ıstcrsenız işi ha

aınanızaı yard~m edeyım. 
ka~ Neden bahsetmek istediğinizi haki

n· anlıya.mıyorum. 
lter: ıddetinden yerlnde11 sıçrayan ban-

ile Evliya Çelebi de ayağa kalkıp arkaya - Ad'ın ne renin? 
- Bu bina iç;nde. · dedi. balonışlardı. Kendi kayıklarından iki yüz Diye sormuştu. Cocuk inci gibi dışlerl· 
Zanette bu söz Ü?.erinP bir ürperme ge- Ankara borsası metre kadar geride, kıçında kafe.!li bir ni göstererek, hiraz yılışık: 

ç!rdiğini pek f;Üttl f".lrlc~t"'l'li~t;. Yalnız köşk bulunan bir kayık gelmekte idi. Bu - İbo! 
hakikıaten sapsarı olmuştu. hiç-bir söz -····- köşklü kayığın süratinin fazla oldu~u, Demişti. 
sövlemeden avukata baktı . Sonra kı>ndi- Açıht _ Kapan111 fiatlar1 9 - 11- 939 h lb" d h kl t :r. ·· rol n; biraz teskin ~tme~e gayret l"d<.>rek: er an ır.a:z a a ya aş ıı;ının go me- - Seni yanıma alayım, sana çuha po-

- Bundan emin misiniz' dive sordu. Ç E K L E R si ile anlaşılıyordu. tur alayım, sana saq pabuç alayım, sana 
Burly lbaşilı> blr tasdik işareti ynptı. Açılıı Kapaıııı Tayyarzade heyecan ile: şeker alayım, sana bir at alayım, gelir 

Artık bu adıımdan korkmuyordu. o sim- - Kim ola gerek içinde? misin? 
di meohul bir lı-urban namınl ~ene meç- L'lndra 6.2' &.21 Diye sordu. Evliyanın gözleri çok kes- - Çuha poturu al, sarı pnbuçu al, iO--
hul bir katili itham ediyordu. Nev - Yort ıso 0:.16 180 116 kindi, derlıa.l farketti: ker de al, atı da al. gelirlm .. 

Pıı.ri.ıı ~ .9 876 2 91: 6 B d k" Zanette: 
6 

- HünkAr kayı.klarından biri... - u a am ım'? 

- Avukat efendi, dedi, söylPdiğinizin 
doğı'u olduğuna emin misinız? Hakikaten 
cescd• evimde mi? 

Mll~no 6 80 1 
•
7 > '26 - HüınkAr kayı.klanndan biri mi?. - Amcam .. 

Cenevre ~99 ·!~~ 29 . ı.75 Gümrükçü birdenbire sapsarı kesH- - Baban var mı? 
A~tırdam u 

59.oon mişti: - Var. 
Berlin 21 0976 21 sı:ı.; - Bre kim olsa gerek içinde?.. - 'Anan var mı? 
!~~n~eL l.'n o .ıı6s Diye sordu. Su sualtn cevabını, kayı- - Var, Güllü benim ~marn. 

istt lifıla komcdimze devam etmek mi Birkaç saniye düşündükten sonra· 
kij~rsunuz? dive bağırdı. Bu zavallı - O halde polise marnmat vermekten 
lı kızın bevnini böyle korkunç ve as- bfışka yapıla-caık şey yok, diye devam 1.ıQ21 1.li9ıı> ~ başındaki Rum köçek vermişti. Fakat - Haydi gidelim babanı göreyim. 

sorya .- Rum delikanlı, Hüseyin efendinin suali- senden alayım._. 
~::rid ı3.ltrı6 18.1016 ni işiterek değil, keşflni ilA.n etmek için Baba Nazlı ayıcıya da dönmüş, onunla 

bağırmıştı: da konuşmuştu: 

du~ olmıyan cinsyet hiktıyelerile dol- etti. 
llu hn. do~rusu affolunur şey de~Hdir. - Katil her kim be bu cinavetinın ce. 
~- u1.Ayelerin asıl ve esastan ari oldu- zasını çekmeliriir. Haydi, aidelİm ... • 

- Güllü Fattna geliyor ... Güllü Fat- - Bu çocuı:tu ben yanınıa alırım .... 
ma geliyor... - Bu çocuğu sen ne yapacaksın yır 

&ı.rnu h '"' Varşova 
lllahk erkesten ziyade siz bilirsiniz. Sjzi - Nereye? Budnpe•t• 28..56 2s 415 
~ eme~~ .Yermek istedim. Fakat bun- - Nasıl nereye? Cesedi gôrmek istı- BUkret o. 86 0.93 
dide Eve Y'Uzunden ''azgeçtim. Fakat şfm- yorum. Nerededtr? Belgrad ~ .'96 :us 
?n.ın nkSOn~ Eve ile dostluğunuzun deva- - Nerede olduıtunu bilmiyorum. Fa- Yokoham 81.111 so 98 
tık a ·<t!t'ıven müsaade etmiyeceğim. Ar- kat size Cf'Vab verebilecek birisini tanı- Btokholm ıı1.l9 81.oııs 

k.f!;i bilirsiniz. vonım. dedi. Ejter is~erseniz onu buraya Meıskova .- Gün battıktan sonra, saray kayıklann-
l'~ ~deşinin hiddetini teskin etmek isti- getire'bilirirn. dan biri ile Marmaraya açılan kadın, 1s-
~rges: ( Arkım uaT) tanbulun en .meşhur çengUi ve padişahın 

( 

KÖÇEK İBO 
mna alıp .. 

- Oy.uncu yapacağım. Çalgıcı yapa~ 

cağım. 
- Biz Balat çi~enesi değiliz, bizden 

oyuncu, çalgıcı çıkmaz ... 
(ATkası var) 

(Arkası var) 
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("Meml~ket Daberleri) ~,mElllJlfJJ'' ''ıSaonkPosdta,, nıın Hikayesi '''11111-kl mi 
. b b ki ki 1 ' Gönende = vve a ın ar ve ÇOCU ar!§] Dnzcede ntn ata l ar tütüncülük tiiİllll ınııı.. Yazan: Nimet : Mustafa .• dlHl-lllra 

köklerinden kurutuluyor Gönen (Hususi) - Balıkesir vilAye- zı~ ~:~r;~:~ab:a~~n~:;:i~~~::~~j Ka~~~~~l~~h~~k~o~~~~~~::rtaı: : 
tu:ım en büyilk. kazalarından biri olan halbuki kadınlara çocuklara tercih e- mayı, on1arı koruduğumuz için degil 
Gönende her cıns hububat ve meyva dilecek birçok erkekler mevcuddur. sadece, biz erkeklerin kadınlara nis • 
yetiştiği gibi son zamanlar<la kooacılık Bahis mevzuu, bir gemi tehlikeye betle ne kadar kavi, acıya, ölüme bile 
dahi bily~k bir hızla ilerlemelye başla- uqradığı, zaman en evvel kadınların ve mütahdmmil olduğumuzu ispat için ya· 
mıştır. Gone~ topraklarının h:men he- çocukların kurtarılması üzerinde idi. par~z· Bu hareketimizde kadınları~ 
men heı yerınde Bafra ve Duzre aya. Uzun senelerdenberl itiyad haline gel- leh!ne olmaktan ziyade kendi kudretı
rın~.:ı gayet. güzel kokulu tütünler de miş olan bu tarza itiraz eden haklı gibi rnizi ispat etmek için ~ena taraflarını 

köy 
sekiz 

sıtma mücadele 
seneden beri 

Kaza merkezile 57 parça 
hududları içine alındı, 

faaliyet devam ediyor 
ve~ı~ektedır. . . . . görünüyordu. Sözüne şöyle devam etti: da göz<' aldığımız bir nü.m!yi.şt~ iba -

Istıhsııl rekoltesı, bırkaç yıl öncesıne _ Ne olacağı belirsiz bir çocuk, ye- rettir. Çocuklar kalıyor değil mı? Onla· 
kadar bir milyondan :a~~a .. iken son sc- me~ pi:.)irmekten, yahud da süslenmek- rı da kadınlara karşı yaptığımız nüma
r:~lerde bnzı sıebebler ~uzund:n. yarım ten başka bir şey bilmiyen bir kadın yişin hatırı için kurtarırız. Es&!ı kadın
mılyona kadar tenez~l .etmışhr.' Bu niçin bir erkeğe tercih edilsin. Gemide dır. Çocuk ve kadını korumak diye or• 
f'beblcrclen başlıcası ı~ı.<>arlar ıdar:- lfü~1,~ttayin bir kadın var, ve bir dE" mü taya attığımız iddiamızın •. zayıf bir is -

sinin mahsule dolgun fıat vermemesı- him bir erkek, erkek meselA btr Edi - pati! 
di~. sondur. bir Avinştayjndir. Frövddi.ir. - Bence evvela kadınlar ve çoruklar 

Idore evvelce 50,000 lira sarfilc bü - Gemi tehlikev~ uğradığı zaman 1Aaletta kurtflrılrrıalıdır. Asırlardanberl devarıı 
yük tütfüı depoları ve 17,000 lira sar- yin k:?dın k~rtarılıyor. Ve Ayinştayn eden bu adet en doğru ve en isabetli 
file de bir büyilk idare binası i~a et- ~1an, Edison olan erkek bırakılıyor. olcınıdır. Herhangi bir kadın, bir Edi
tirm.~şti. . .. .. . . . . Ve bu yüzden cihanşümul kıymet ele- sona tercih edilir. Herhangi bir 

G0nenlıler, tutun yetıştırme~ı pek nize gömülüyor. Çok gülilnç, çok ma- çocuk bir Lavvaziyeden evvel kurta • 
iyi bilirler. Bu hus~~t~ her biris~ birer nasız bir ~det değil mi? rı lma lıdır. . . . . . .. 
cksperdir. Onlar, ti.itim yettştırmck H k1 ·a· Dov .. ,1.. du. n·ınli- Kanusnn eski btr denızcı ıdı. Ömru-
• • ..:ı h f n1 11 • a 1 ı ı. gru SO'\ uyor • . 
tŞlfüı\? er zaman en usu ere rıavet 1 t d'k d · kl a·· bı'r b"'Ş nün hemen yarısından fazlasını denıı· .. " ven er onu as ı e ece er ı, .. -
ederler. Gonen halkı ..çoluk çocuk- hep. "k .. k t )erde geçirmis, birçok deniz kazalarına 
. t" l" .. d.. H' bi f d ·ası soze arış ı: · 

c:;ı u unru ur. ıç r en a amınm .. K 1 sr.hid olmuştu. : 
tarifine hacet kalmadan çok iyi randı- . - Yerden goke. hak'kı va\

1 
a~~:k~~ ' _ Sizin böyle söyliyeceğiniz esasen 

man alırlar. nızamları, adetlen vazeden z e - ı · d · E k' b ' denı'z kurdu deniz .. _,_ 1 la k" .. . _ _, _ b' b t 1l k k d l k d . ma um ,_,. s ı ır ' 
Duzr.eu.c mam r oyu cıvannaa ır a a: ı Ekim idrak ve imal tarzları hiç de riz. Erkekler a ın ara arşı aıma Al . d .. d" aptıysa onu de-

Düzce (Hususi) - Kaza merker:ile · ~esailerile Düzce ve havalisine cidden iptidai değildir. Her OOnenii tecrübeli mütahakkimdir1er. Daima kadınları ~.eml.rı b(''rnekagnournuo,l~era~ kabul eder· 
' ' ' d k " "k k d'mli d 8 ;.; IŞm€7 J c 5 7 parça köy sıtma mücadele hudud • ı endilerini sevdiıvnektedirler. bir tütün mtistahsilidir. Yeter ki mah- k~n<lı.mız e~ uçu .' en 1 z en z - Eski denizri cevab verdi: 

lan içine alın- Yeni bir köy yaptbyor . sulljnc iyi fiat bulsun. ~ı: hı.~se~erız. Belkı . erkek o!duğum - ~rçi öyledir, fakat denizci deni7.· 
ıu.ıştır. Geçen hafta Halkevi mensublan baş. !~: rı ro;·Iuvorum. Be~kı de hakıkat de ciler:n kanununu, kendi de muhakeme 

Sekiz seneden - ta kaymakam Fahretttn İnal olduğu 16 - 18 yaşlarında oövleı::lır· Esasen hak~kat b.övle.olmasay- edebilir ve 0 kanuna ondan ~nra bo .. 
bari devam e • halde yeni yapılmakta olan Şakoç kö- ki k d .... dı. erktk. say1sı taym edılemıyen asır- v 

den mücadcler- vilnü ve şelAlesini ziyaret etmişler - çocu arın ur ugu lardanberi kadına hakim vaşar mıvdı? vun "~er. . . b' t k lime.-

den i)ı netice - rlir. bir h ırsız çetesi Hangi devirde, başta erke~ görmüyo- ler1;5!~~:~1:~~r 1:eı~~f~~s:ı·~r:~ ş:nıarı 
for elde edilmiş - BeJedivenin 60 bin lira sarfile tesisi- Bursn (Hususi) - Şehrimizde 16-18 l'U7.· • • .

1 1 
. h k' sövleni: 

Ur. Önceleri Dilz- ne başlodığı elektrik işine aid muaz - yaşlarında beş kişiltk bir hırsız şebekesi - Tarıhte Maderşahı aı e erın a ı- v d ki kü " k 
1 K.. ··b k 1 f l ' tl · b d il . mı'v,,Hni unutuvorsunuz? - Kazava ugramış v. apur a cu. , 

ç~m n opru aşı 7.am ann aa ıye erı u ara a gez - yakalanmıştır. Buı.ların hazan gece, ba- . '- v ., • • • • henüz konusmıyan, ytirümlyen çocu · 
ve civarı bir ha- rr:iş v<' takdirle karşılanmıştır. 7.an gündüız bazan hep beraber baznn da - Ha, evet, bu vakıdır. Fakat ıstısna, v •

1 
d · 1 v bil bilir misi 

t kl k h 1. d ·a· n ·nı d • k k 1 d ' ' · d . . t . 1 d bo""'•l gun, ı er e ne o acagını e -a ı • a ın e ı ı. oı assa agı yarara aya ar an muhtelif gru.plar halinde, ve münferid istisnrıs ı, aıma e.tsenye ıç ın e 5u - ... ., Y:ı. Atatürk 
0 

ise ka7..ava uğramı1 
Bu sebebden ba - açılan muazzam kanal tesisatı dikkate olarak hırsızlık yapını§ oldukları tesl)ıt mı\•a mahkum k~l1:111llardır. Hem ne ~ı~ · rdaki kadın ya Ata türkü doğura· 
teklığa gömillen şavan bir mı:ınznrn arzedivordu. edilmiştir. Çeteye reislik ettiği zannedı - bil :vorsunuz bu ıstısnalara, müstefina 'akpu ...... İı;:te bunun tçtn evvcIA 
2 1 k Dr Mazhar Vlgı:n k b kö l'\l l h b'h 1 d ~ · · 1 d k kl d ır.ııdı' ca ana 1""'° " ' "' ııayvan arı ur · · MU~ea i en v t ere as 1 a e en len 18 yaşında Murad ısmınde bıı· ço - va7ıyctı veren er e er e er e~. · kl k d 1 
ta k b ·1 .. kü' 1 dı 1 1 d dl ·1 d'J k t 11 d h ·ı ı h k' ' ti d hAkim coeu ar ve a ın ar. tma ı e mum n o amez . paı ti nza arı on arın er erı <", ı e - cuktur. Diğerleri Murad, Aydın, smail, .ı•la erşa ı aı e Pr a 1m ye n e ········-····-~· ··--·······-···---·--·-··-

Bugün miıGadele sayesinde bütün lerHe yakından alAkadar olmuşlar _ Receb Onurbilen ile Hiiseym Kapsayar- cs'.lı;ın d? kadın olmaz, tkadmın erkek VezirköprUde kUltur hareketler 
b1,1tnklıklar kurutulmuş, mümbit ve d:r. d'ır. Bir gece taşçı S:Heymanın evine gı - kardc>c;i olurdu. Hem bu uzun süıımüş, 
nınhsuldar bir arazi haline getirilmiş - Halkevinin tertib ettii?i bu köy gezi: rcrek kirli çamaşırlarını, başka bir gece kö1<1e.,miş bir hükt1met tarzı da değildi Samsur. (Hususi) - Vezirköprü kaı..ıı.-
tlr. sütçü Basanın evinden bır takım el- ki.. . Daha başka bir misal de alabiliriz. sı dahilinde bu sene birçok yeni ilkınek' 

L leri çok istifadeli olmaktadır. Bu hafta ı lm kt d 
:namlAr, Açma ve Hacı Yakub köy- . . . bise ve elbisenin cebinde on iki lir;,yı, Jan Dark bir kadmdı. Fakat J an Dark teblcr kazanılmasına ça 1'1 a a ır. 

lertnfn de açılan kanallar vasıtasile sıt- rl~ a~nı .kol Kışla .n~hivesın~ gıderek Tuzpazarında bakkal İbrahimin bakkal büviil.: bir şey yapmadı ki, sadece erke- Köyltiler hükumetimizin kültür sahasın
m n yuvnsı bataklıklardan kurtarılması- kovhtlerın dcrdlerını dinlemışler, ken- dükkanına duvardan aşmak ve arkad:ın ği 

0

pe~inr- takmakla kudretini g&terdi. rla bahşettiği terakki imklnlarını §O.le -
na çAlışılmaktadır. dilerine faydalı bilgiler vermişlerdir. delik açmak suretile iki y-.iz küsur ku - Bir kndın önden gideme, kadını ken - ranla anmaktadırlar. 

Sıtma mücadele doktoru Mazhar Bu köy gezilerinde kaymakamımızın ruşu, ayni dükkıin:ı başk:ı bir gün tekrar di:rıdrn zavif bilen erkek d~rur mu? Vezirköprü kaymakamı Tevfik Kılıç-
Ül ,'-'n ve arkadaşları geceli gündüzlü bliyi\k yardımı olmakta.dır· girerek 15-20 kuruş ile bir miktar çay ve Bövle de olmasa kaç tane Jan Dark sa- aslan sık sık köylere giderek yeni okul 

k~hvey:i. Kerim oğlu 1fustafanm evindı:n yabilirsiniz? ürkek kahramanlar mı i~- binalarını gözden geçirmekte ve thtiyaç
ıbır cck;t ve pan.tal~nu, boyacı ~hmedın tcrsiniz?. Sayayım ... Saymakla bttirf!- ları üzerinde durmaktadır. Tevfik Kılı~ ( Lig maçlarına bu haftada devam edildi 

'----------------------------------------

İzmit (Hususi) - Akyeşil ile KAğıd- : vanla birınci devre şampiyonu oLmuş. 
spcır arasındaki maçı hükmen galib ge- ı tur. Lig maçlarının devamı m üddetin

leı·ck Akyeşil spor kazanmıştır. ıee Akyeşil 25 gol atarak 7 gol yemiş _ 
Gölcük ile Hereke arasındaki maç da Ur. 

2-2 b<>rcıberlikle sona ermiştir· Her sene olduğu gtbi, bu sene de 

Geçen hafta İzmit İd.manyurdunu kuvvetini gösteren Akyeşili hararetle 
~-2 sayı ile yenen Akyeşilspor 15 pu - tebri1' ederiz. 

bazı alatını, Se'bılenın bakkal dükkanın- h'l k . ··m k" ?! ..... ıan VezirkÖ'prilye d'eleli henQz sekıs . .. . . . ı C'Ce mı v ı ı. . ...., • o 
dan ha.yl.ıce tutun, sıgar~ p~ketl.~rıle, rakı Kaza vukuunda, kadınların ve ço _ ny ol.:iuğu halde cidden güzel eserler vft-
şişelerını, bakkal İbrahımın dukkanın - , ki ilk 1 rak kurtanlmalannın cude getirmiş ve çok faydalı birçok teşeb· 
d "k 1 b ' k" · ·ı b 11 cu arm 0 a an çı o ata. ıs uvı ı e eş rayı ve d v 1 d v ·aa·asını ortaya atan büsl,.ri başarmış, genç ve faal bir tdare-

h l 'f inst . 1 . . . h b or,ru o ma ıgı ı ı 
mu te ı c e peynır erı, sı) a eyaz e•1e iddiada musırdı: cimi7.dir. Muhitte cidden sevHmektedtr. 
m~~~n~W~~n~hltclm~~~A~g~~~~~~~~~====~==~=~====~~=~~~~~ 
liye ceza rnahkeme3inde yapılan duruş - Devlet demiryolları ve limanları iş letmesi umum idaresi ilAnları 
malarında da itiraf etmektedirler. 

Sigad:çte şüpheli bir ölUm 
Bigadiç (Hususi) - Bigadiçe bağlı 

Işıklar köyünden saf bir adam olan deli 
Ahmed, YQl yapılırken evine dönmüş, 

hastalanmış, öleceğini söyledikten 20 gün 
sonra can vermiştir. Ahmed bu aralık 

kendisinin dövüldüğf.intl söyJemiştir. Za
bıta bu hususta tahkikat yapmaktad1r. 

Bursanm Gürsu nahiyesinde 
Parti kÖngresi 

Bursa, (Hususi) - Cümhuriyet Halk 
Par tisi kaza ve vilayet heyetlerinden mü-
şahidler Gürsu nahiyıt merkezine gitmıt· 
ler, nahiye Parti kongresini aktetmişlcr
dir . Burada Halkevin\n faalıyete geçme
si hususunda gerekli tedbir ler alınmıştır. 

Muhammen bedeli 800 lira olan 1000 kUo deniz mavisi toz boya 16/ 11/1939 Peı1embe 
gunü sat (10,30> on buçukta Haydarpaşnda gnr blnıısı dahilindeki kom13yon tarafın -
dan 'lÇık eksiltme usullle sat.ın alınacaktır. 

Bıı 1şe girmek isteyenlerin 00 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettlll ve
salkıc birllkte ek.<llltme giinü saatine kadar komisyonu müracaaUarı lbundır. 

Bu işe ald şartnameler komisyondan parasız ol:ı.rak dağıtılmaktadır. (8964) 

~ 

Şartnamesinde yapı.lan trutıınıat ddlayıslle 1/ 11/ 1939 tarihinde mukarrer olan eksilt
mesi tehir edUen ve beherinin muhammen bedeli (395) kuruş olan 5000 aded 98.m tel
graf direği 23/ 11/ 1939 Perşembe günü sant 15 c!~ kapalı zarf usulü ile Ankara.da İda
re binasında satın alınacaktır. 

B u işe girmek tsteyenlerln (1481,26) liralık muvakkat temina.t ile kanunun tayin et
tiği vesikaları ve ukllflerinl aynl gün saat. 14 de kadar komisyon relsllltne nrmtierl 
11\zımdır. 

Tas~ihll şartnameler para.sız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Ha.ydarpqada 
Tesellüm Sevk ŞeIDtlnden, Eski.şehir 'Ye İmtlrde idare ma~azalarından dalıtılacaktıı'· 

(9132) 

---Muhammen bedeli 2900 Hra olan 5 aded aeyyar ve 5 aded saıbit elektrikll ııa.ntrtfuJ 
tulumbaaı 11.12.1939 P a.zartea gUnü naat (15) on bQ-ite Haydarıpaşada gar binası daıbfliD· 
deki Kom~ tıa.re.fında.n ~ı 118.rf usulile satın alınacaktır. 

Bu 1~ girmek t8ti'yenlerln 217 Hra 50 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun ta -

Pazar C'la Hasan Bey Diyor ki · 
yin ettiği vesikalarla tekliflerini mllhteıvi znı-flarını ayni gün saat (Hı> on dörde ta
dar komisyon reisliğine vermeleri lAaımdır. 

Bu ltc aid şa!"tnameler K~ndan parasız olıırak dağıtılmaktadır. (9372) 

- Hasan Bey, türkçe -
mizdC? sık sık kullanılan 
bir soz vardır .. • 

/ 

/ _. --
...... .. 

. • . Altı kaval, üstü sis -
han~ derler .•. 

... Ne demektir bilır mi
. ? 

sın ..• 
Hasa.o Bey - Arnavud 

kaldırımlarının altındaki 

asri yeraltı helaları demek
tir azizim! 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Mevsiminde kesilmiş 7 metrellklerden 100 n.ded, 8 ımetrellklercten 200 aded, 9 metre -

Ji'klcrclen ı oo aded, 10 metrellklerden 100 aded ki cem'an 500 aded Üısküdardıa taSllıll 
ıve 7 metreıtklerden 10 adEi<i de Bakırköyde te.sllm ki oem'an 5ıo aded kestane teJgra.t dJJ'O
ğl m3tea.hhktln taa.'lfuüdünü )~amaması haseblle nam ve 'hesabına olma k lhıere avıl 
ekslltrneye Joonulmuştur. 

Elr.slltme 29/ 11/ 939 Çarşamba saat 16 da B. Post:ılhnne binası blrlnol icat ta P. T. 'f, 
Mü1ürlüğü odasında toplanacak Alnn BatUJl Komfsyonunda yapılacaktır. 

7 metrellklertn lbe'herlntn muhammen bedeli 450 kuruş, 8 metrel1klerln 550 ~ 
9 ve 10 metreliltlerln 700 kuruş, hep.sının 2!195 lira ve muvakkat teminat 224 lira 63 'kU' 
ruştur. 

İsteklilerin şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmAk \bere çalıt
m.e. günlerinde me2Jkür müdürlük idari ka1eıın ln:ızım kısmına, eksiltll'MI ıün ve _.un .. 
de C!e muftkkat ~mlnat m akbuzu Te 9sg senesi lçln muteber T1caret Oduı ~· 
blrlikt~ Kom~a müracaatJeri. (9369> 



SON POSTA Sayfa L 

az n e ua uzu 
Müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, temizler, MİDE ve BAR
SAKLARI alıştırmaz ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MİDE BULANTISI 
ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde MİDE EKŞiLiK ve yanmalarında 
emniyetle kullanılabilir. Mazon isim ve Horos markasına dikkat. 

··. : '.~·~- . ~.,., .-:; . . \• . .' '-" v ... . . .. . .. ...~ ..... < . 4 . 

' 'Milli Piyango '' nun 

ilk keşidesi 
11-/kinciteşrin -939 Cumartesi saat (10) da gapılacaktır. 

Bayram arifesine rastlıyan bu keşidenin büyük ikramiyesi 
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( 1) Liralık ( Ondabir) b:Ietle iki Bayramı bir arad:ı yap:ıb:Iirsiniz ! 

• 
Hayata gözlerini yumduğu oda 

İstanbul üçüncü icra memurluğundan: 

Agnstino ve Ciuzepe Kazereto şirketi Sir
kecide Nurhanında iken hfl.len ikametgft.hı ve 
ttcarethana5i nıeçıhul: 

Yillt tlir <Başta.rafı 2 nci sayfada) 1 ri yarım boş, b:iyük suvar döpari şişe.si, İsL!tuto Nazionale Delle Sigorta şirketine 
ileler A- ırnasa vardı ve koltuklar kana - bir tanesi de boş Reinta kolonya şişesi, İstanbul Asliye İkinci T!caret ma.fhkeımesin
kerıdis~e k~narlara dizilmişti. O burasını masanın üstünde bir saat, bundan \..1ffi den verilmiş 15131939 tıarihli ve 9381'ı48 No. 

ıne göre yapmıştı. bir sene_ evvel Türk milletını büyiık mate- lu lliimı ilf' ~rmeğe mahkfun olduğunuz 
f28S9!>) lira 37 kuruşun yü:rıde 5 falz ve yilz-

Şinıd· * me boğ.an saati göstenyor. de beş ücreti veıraıet ve 66633 kurlJ4 ma.hke-
ta gözı 1 .<>~un yatak odasındayız. Haya- Dokuzu beş ,seçen bu saat Atatürkün ·ne m:ısrnf• ve tahakkuk edecek icra ma.va-

l!u erını Yllmduğu oda... hayata gözlerini yumduğ..ı saatte durdu· me birlikte tahsın için dairemizin 939/3112 
ŞiirıQi ~aya büyük bir hüzünle gırdik. nılmuştur. sayılı dosynsı ne başlanılan muamelede yu
bi.tbir· ~lbiıniz.i dolduran bir hürmetle Lava'bc>nwı üzerin::le duvarda büyülç karıda yazılı adresinizıe gönderilen icra em
d~ tınızıe konuşınağcı bile cesaret e - bir tablo asılı. Ressamının imzasını oku - rlnin arkasına mübaşirin verdiği meçuhatta 
~'klü e.n Odayı suzüyonız. Oda orta bü- yama<iığımız t:ru tablo yeşil bir kın ve ~rketln on sene önce dağılmış olduğu ve ye
~etindkte bir oda, iilizi duvarlarının il _ ağaçlığı .gösteriyor. ni !\dresinlzln <le meçhul bulunduğu anla.şıl. 
)'ot l'-.e Yaldızdan yıldız.cıklar bulunu -ı - Bu kendisine son zamanlarda bedi- mııı olmasına göre icra emrinin mı.nen teb -

· ueniz . . . . . 11 ğirıe müteallik muamelenin ırası sırasında 
Çeye ~lka: açı.lan mavi perdeli ü~, balı- ye edilmış bır resımdı. Çok severdi. Kar- icra Mıctmllğince de 2'3/lO/re1l tarllhln<'le 20 
leena.w. hır geniş pencercsı var. şısına astırdı. Hastalığında hep ona bak- !!Ün müddetle icra emrinin u~nen tebU~ir:e 
t' ·~<1 Ce ' k t , r;. ır i&J"lı vız aplamadan bronz kakmalı ı. vıırar verilmiştir. 

ltanaPe~ıı ~o!a?., bi: tuvalet masa~ .. Geniş Geniş ~enc:relerile mavi de~ize ve du- İşbu Ufm tarihinden itibaren 20 gün zar -
"in. izj . .rıaıa ~zerınde oturan vucudle - varındakı ye.şil kırların resınıne naKan tındn yutanda yazılı lborcu, faiz, m!k.ı;raf, iıe
lfep a nı. Y\ltnuşak şiltelerin de saklıyor. büyük hastayı düşünüyoruz. İşte o bu ret! vektılet ve icra :mnsranarile ödemeniz 
tı.ı}ı; rnı kumaştan yapılmış dört kol - odada kendisini çağıran milletinin sesine IA.zundır. Borcu ödem.ez, tetkik ~rcllndf'n 
Wıt' a tı sandalye ve şurod.ı burada kü- 1 cevab vermek için bu yataktan fırlamış: temyiz veva:hud !Jıde1 muhakeme yollle ald 
§e~ tnasaıar, yatağtn ayak ucunda bir - Beni istiyorlar. - olduğu malhkemeden icranın ~ri bıra~ -
ta g~ Ve nihavet Atatürkümüzün haya- Demiş ve kendisini istemeleri ona o ka- mnsma rniltednlr bir karar getirllmedl;cçe 

8 OzJerini Y\lmduğu atak. dar engin bir beveca!l vermi~ ki yeni bir cebri icra yapılnooğı Ve gene tbu müddet 1 -
ı.._ tonz k k Y • • • _ çlnde tera ve lt'lfts k nun 74 üncn maddesi 
veyaı ,_ a malı, ceviz kaplamalı yatak .. kriz onu •buraya bu yatağın içme gom - h .. k ün tıcvfik 

11 
h kk 

)' l\eten b' .. .. . .. ..
1

. • b. .. u m e an m.a. arınız a ında be _ 
<>tga11 . ır ortu ıle ortu u mavı ır 'muş... ~ııda lbulumnadığınız takd!NM! hapsen taz-

IJu~. aa:lenıe~eri~ altından görünüyor. ..- O yatağa Temm.u:un . yirmi dfır - yik olunacağ:ınız gibi yan1ış beyanda bnlun
b~ • genış, bır asker yatağı. Yatağın dunde yattı. On Teşrımsanıy~ kadar... duğunuz takdirde de gene icra ve tnAs k. 
cı:ghıd d~ bir komod, komodun çekme-1 Heyecanı bir kainat kadar geniş büyı.ik nun 337 inci maddesine tevfikan ha.pl.sle tec 
de t~e 'hır hap kutusu, bir sargı ve bir! adamın son aylannın geçtiği muhit... royc edlleceğlnlz hususları malumunuz ol -
Otı.ı)'o eteler, tavsiyeler var ... Şöyle bir Odadan çıkıyoruz, kapı üzerimize ka- mnk üzere icra emrmln tebliğ makamına ta 

·~ı tı.ıı. panıyor... im olmak üzere keyfiyet 20 gün müddetle 1_ ı 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAM~YE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbars!z tasarruf hesablarında 
5(1 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
göıc ikramiye dağıtılacaktır: 

' i-..c. ed 1,000 Liralı,, 4,00) Lir .ı 
4 
4 

~\) 

luJ 
ı:ıo 

16u 

" 500 " 2,000 " 

" 250 " 1,00) " 

" 
1 JO ,, 4,000 ,, 

" 
~J ,. 5,000 ,, 

n 4J .. 4,800 u 

" ~J " 31200 " 
niKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 

dü~ıniyenlcre ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birinci.kanun, 1 Mart ve 1 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

Yül sek Mühendis Mektebi Sabnalma Komisyo
nundan: 

Mektdb müst.a.:hdemlnlne nümune ıve şartnamerlne tevfikan 61 takım elbl.tıe yaptın. 
ın.caktır Muhammen bedell •165011 kuruş ve Uk teminatı 11761 liradır. Eksiltmesi rl/11f 
939 Pazartesi günü saat 15 te Satın Alma .Ko.mlsyonundıa yapılacağı llfm olunur. 

t~e ~Yıldızlı ilaç sancılara karşıdır. Bu Başlarrmız öne eğılc, duvarları tablo- JA.n olunur. 939/3112 · 1 
' 1 k~ alınacak, iki yıldızlı ilaç, larla süslenerek resim galerisine benze - -----------------------------------------------
Çe~~ on damla .. ;, tılmış geniş koridorlardan geçerek sa -

(9370) 

~ Utt·· CYi örtüyoruz. Tuvalet masası- raydan çıkıyoruz. 
~de iki kolonya şişesi var ... Bi- Suad Derviş 

Aı.kara Radyosu 
l).\LGA UZUNLUGU 

't..\.q lata •· ıız Kes. ı2e Kw. 
't'~· :•.11 "'· umıs Kes. n Kw. 

' l,1t in. H65 Jtca. IO Kw. 

Almanyada kömür 
istihsalatı çok arttı 

Berlin 9 (A.A.) - Alman ajansı bildi
riyor: 

Almanyada kömür istihsalAtı halen o 
kadar çoğalmıştır ki, istihsalin muvakka
ten tahdidi ilıtimal dahilinde bulunmak
tadır. Mevcud stokları Almanyanın ih -
racatta bulunarak miUıim maddeler it -

• hal etmesini ve döviz ihtiyatını arttır -
a.ao .ctnwA, ıe hdnclteşrln 1939 1 rnasını imkAn dahiline koyacsk derece -

8 3e1 l.a~nların a.çıllfl. dedir. 
•"6 ~ ~:!İı..ıdln ölOmftnftn ı --·--···-······--·--···········--.......... .. 

l.ii Ylldönftmü milnasebetue. Nöbetç·ı eczaneler llı Ut Şet İamet İnönünün Türk 
tı llıetıne hitaben yaptığı beya
b~tın tllrk~ ve muhtelif ecne
( dllıerı.te okunması. 
y Bu neşriyatı müteakıb Türki
l'~ radyolnrı Türk mllletinln bll-

k elemine katılarak tazı.men 
12°"0 ~caktır.) 
1~.ııcs ~onların açı1141 
12.30 ~ans haberleri. 
~ radyo1an. Türk mille
~ büyük elemine katılarak 

le Oo .fi.... en susncaktır. 
la~ ... L.tiSy()nlnrın a.çılı.şı 
la~ ~t. ba.berlerl. 

ıını!1Ye radyo!nrı. Türk rnll~
taz1.nı b!Jyük elemine kat:larat 

~-55 İıı en ~usncaktır. 
'2 Oo .\.~arın ~ılışı. 
~.ı~ ~ns ihaberıert. 

ttnı<iye ra~ıan, Türk mllle
ta ... ı~ it>~ ele.mine tatılara'k 
-uıen &wıacaktır. 

Bu rece nöbetçi olan ecza.neler şun -
iardır: 

İ!itanbul cilıetlndckiler: 

Sehzadcbaşında: (Asa!), Eı:nlnönünde: 
(Yorgi), Abara.yda: <Pertev), Alemdar
da: (~e! ~t), Beyazıdda: CHaydarl, 
Fatihte: CHfisameWn>. Ba.kuti)yfinde: 
mııru>. Eyübde: CEyüMulta.n>. 

Beyollu clhettndeldler: 
isttkltıl cadde:dnde: (Galatue..ray), 

Gun:thurtyet caddıeıdnde: CKU.rkçiyan), 
Fıruza~ada: (Ert.u~). Şişlide: (Asını), 
Taksimde: {Kemal), Beştktqda: (Nail 
Halid). 

Bolaz.içi, Kadıköy 'le Adalardakiler: 
KadtlııOyt\nde: <Kadıköy), tt.ktıdarda: 

(Merlra>, Sar~: (Omı.l.n), Adalar: 
da: (Halt). 

Türkiye Ciimhuriyet Merkez Bankası 
AKTİF 

Kasa: 

Altın: Safi ldlıogram 15.500.313 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler : 
Altın: S&fi ld1ıognun 6'18.111 

Türk lirası 
Hariçteki Muhabirler : 

Altın: Sati kllogram 10.010.238 
Altına tahvm kabil aerbea' 
dövizler 
Diğer döv~er Te Borçlu tlirlnı 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte e:111~n evratı nakdlye 
karşılıtı 
Kanunun 6 - 8 inci maddele
rlne tevnlı:an haune tarafından 
vfı.ki tediyat 

Scnedat Cüzdanı ~ 
TİCARİ SENEDAT 

&ham ve Tahvilôt Cüzdanı : 
(Deruhdt edllen evrakı nalr

A - (diyenin tarfllıtı X.,ham .,. 
CTahvt\At 1t1bar1 tıymetle) 

B - Seroeat. eabam n tahTllAı 

Avanslar: 
Hazineye tın ndell avans 
Altın Te Di.h1z ft.rtne 
TahvllAt CEerine 

Hissedarlar ı 
Muhtelif: 

' 

4 - lkiııciteşrin - 1939 Vaziyeti 

21.802.i\30,68 
13.24'4.337,f>O 

1.465.485,67 

963.816,81 
326.369,46 

14 .080.200.14 

17.926,76 

4.84'1.469,01 

168.7'8.563,-

Lira 

36.512.253,85 

PASİF 

Sermaye: 
İhtiyat Akçesi : 

Adi ve te~kalA.de 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 
1

·
280

·
186

•
27 Deruhde edilen evrakı nakd\1e 

Kanunun 8 - 8 lncl maddeleri 
ne tevfikan hazine taratından 

vA.kl ted.iyat 
Deruh<'le edilen evrakı nakdiye 
batlyeai 

18.MUG0,91 Karfllılı ıamamen altın olarak 
ll!veten te:ıavüıe vazedilen 
Reeskont mukablll ilfıveten t.eda. 
vazed. 

Türk Lirası Mevduatı : 
Döviz tanhhUdatı: 

17.307.666,- 141.«D.897.- Altma t.a.tıvlll bbil dövlırler 
Diğer dövızler n alacaklı klirlng 
baklyelezl 

203.026.430,02 203.026 • .U0.02 Muhtelif: 

., J591.644,97 
'1.G66,M 7 ,08 55 .158.l 92.65 

".B97.000 r-
11.055 ,97 

'J .&TUJl,66 15.5'5.477,63 

U00.00.
jl'l .3Sn..l'f4,40 

• 

Lira 

u .ooo.oaor-

4.217J34•,25 
6.000,000,- 10.2.17.114.11 

158.748.563,-

ı 7.307.866,-

141.440.897,-

17 .000,000,-

136.000.000,- 294.440.897.-

31.319.808,0I 

2.760.02 

41.310.332,';2 41.313.092~'7t -
101.311.270,70 

I ' 

Yekftn 6'1Uouoı,so Yekfuı 493.602.202.ao 

1 Temmuz 1938 tarihinden ltı'l>aren: İskonto haddi % 4 Altın üzerine % 3 
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E\ectrıc 
.:::::, Genera\ 'ld·ı 1 
'- verı · ~ f abri"ala rına 

FOGEL 

NE W-Y O R K BELEDiYE elektrik idaresi birinci 

sınıf muhtelif marka radyoları arasında fenni in

celemelerden sonra - 265.000 radyoyu General 

Electric fabrikalarına bir defada slparış vermiştır. Sizde bunun gibi 1940 model Gene r a ı E 1ectr1 c radyolars dinledikten sonra evinize 

bir General Efectric radyosunu alacaksınız. 1940 Akumütatörli ve cereyanti radyoları geldi. BiltEŞIK AHlliKANI# HAHOlA1/IİR 

:::ı~ GENERAL ELECTRiC MAGAZASI Beyooıu, l•tlklll caddeai No. ae, Teıoton •3•4• 

lai:=!::=ir~:lml--~mll!:rzıJ ..... 11'13Dl&•--------------mZl~R!Bl-~~~~3ZElj--llılmlı:m:al~zazl--l!llm ...... B!mB:JEI ... ._ ____ _ 
~ Dr. IH;:,AH SAMI SOBA MI ALACAKSINIZ? 

SABAH, öGLE ~e AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

dislerinizi fı .. çıhvmız. 

Devlet Denizyolları işletme Umum 
ilanları Müdürlüğü 

._ ______________________________________________________ .. 

Mumtkal!i.t Vekaletince yn.pılan lllinla 15 T~rlnlevvel 939 ve blldhare ldarem1.zce ya
pılan lldnla da 31 Teşrinievvel 939 tarihine kadar kabul edileceği blldlrllmlş olan, İn -
gUtereye Lmıarlanacak gemi~ hakkındaki tekliflerin ka:bul müddetinin 30 Teşrinisani 
939 tarihine kadar temdld edildiği llln olunur. c9262• 

EKZAMiN ·· 
Ekzemenın illcıcır. 

Yura ve çıbanl.mla kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

Istanbul Gümrükleri Başmüdür
lüf!ünden: 

Şark Bahriye Acenteliğine : 
Ace'ltalığınıza lbağh MQrlto.nya vapurunun 341 tarihli manlfesOOsu noksanına ald ola

rak a.:anan 2679 Ura 4 kuru.,un 10 gün içinde gUınrük --veznesine tediye edilmeal., edil -
med.ğl tnkdlrde hakkınızda 1723 sayılı kanun hııkmüne tevfikan ve tahsili emıval yo _ 
Jlle icra! ta'ldb yap:laoağı bllinmek ve tebliğ makamına k11tm olma'k üzere keytıyet 

ilA.n suretlle bildirilir. 19342) 

Maliye Vekaletinden: 
ı - 2257 numaralı madeni ufaklık para kanununun sekizine! maddesi mucibince 

mevkii tedavulden kaldırılan cskt bronz bet ve iki buçuk kuruşluklarla nıkel bir kurut
luklar 31 K. evvel/ 939 tarihinden sonra devlet borçlarına mukabil geN)k malaandıkları 
ve gerekse Hazine veznedarlığır.ı ifa eden Merkez ve Ziraat Bankalarınca dahi kabul 
edilmlyecektlr. 

Binaenaleyh: Ellerinde bu nevi para bulunanların -Ounlan mezkur tarihe kadar Dev. 
~t borçları mukablllnde malsandıklarlle :M.orke2 ve Ziraat Bankası şub~l~rine yatırma-
ları llft.n olunur. (804U 

Gonokok Aşısı 
Bclsofıuı.lu~ı ı;e ılıtilatlarıha karşı pc'!c 
tcıırlı ve taze ıışı lır Dıvaoyolu SJlt ıo 

Mahmud turbcai ~o . 113 

7 A l·i - Askeri vesika, hayır cemiyeti~ • 
rinden aldığım fotıogra.fil vesikalarımı du • 
şürdiım Yenisini çıkaracağundan ooklleri • 
nın hUkmü yoktur. Bulanın insaniyet namı
na adresime göndermesini dilerim. 

Beyoğlu Kumbaracı yokuşu Tercüman 
çıkmazı numara Z2 de inebolutu 1300 
do~umlu Seyid oğlu İzzet 

· Doktor. 1. Zati 0DBl ~ 
Belediye karşısındaki muıtyen3h!\· 

ne . n •e öğleden sorıra hastı. rı ıı 

kabul eder. ""-~•fi 
······························································ 

Akba kitabevi 
Her di.d ın kilab, gazete, mecmua 
satar. SON POSTA'nııı Ankara ba· 
ylidır. En iyi kırtıısi ya malzeme-

... . si mevcuddur. 
······························································ 

İlan Tarifemiz 
Tek sütun santıml .......................... 

Birinci sah:le 400 
ikinci sahile 250 )) 

Üçüncü sahi./, 200 )) 

Dördüncü sahil• 100 )) 

iç sahileler 60 )) 

Son sahil~ 40 )) 

Muayyen bir müddeç zarfında !u
ıaca m1k~rdll llln yaptıracaklar 
ayrıca tenz:lıi.fü tarltemlzden istifade 
ede<:eklerdl!' Tam, yarım ve ~yrelı: 
aayfa illnlaı: için ayrı blr tarU'e derpı1 
edilmiştir. 

son Po.st1-'nın ticari lldnlıırına aid 
i~ler için ııı adrese müracaat edil
melidir. 

tıiıml,Jı Iollektil ŞirkeU 
Kabramaıuade Han 

Ankara caddflSJ 

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

Neşriyat Müdürü: Sdim Ragıp Emeç 

• S. Ragıp EMEÇ 
SAllİPLF.JU: A. Ekrem UŞAKLIG/L 

Hiç di' şünmeyin, bir 

KREFFT SOBASI alınız 
937 Ankara kömür sergisinde bi inci mükafat, 
altın madalya ve şeref diploması hep b:rden ka
zanmış~ır. 

Taklitlerinden sakmımz. Katalog isteyiniz. 
Adres; İstanbul Yenı postahane kaışıs111da No .. O 

OHANE PAP ZV N 
# > Şeker Bayramının tadı 

HACI BEKiR 
Şekeri ile daha gnzeı çıl<ar. 

Bir buçuk asırdanb'3ri devam eden ve h"r iş:irdk ettiği enternıısyooal 
sergilerde daim.1 b rineiliğ i kazanur.tl< dUnyuya Mm veren 

ALİ MUHioo·N HACI BEKİR 
Bahçekııpı merkez m · ~azıısile Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy ŞubeleriıtiO 

vitrirılerini b .,yrıım mnnasebelile gt>lin odrısı gibi sOslemiş 

_,,. Denizyolları İsletmesi .---
' Kooperatif Şirketi Direktörlüğünden: 

----
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizına 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrıl :ırınızı derhal keset• 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

- ~er m;.p~tula-rl~n:.. ,, 


