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CELAL NURİ İLERİ'NİN 
"Peygamberlerin Hayatı" tefrikası ile çıktı. Mutlaka okuyunuz. 

VAKİT YURDU 

-1 
Ebedi Şefin Cenazesi Bu Sabah Büyük 

Merasimle Ankaraya Götürülüyor 

- Başvekil Celil Bayar ve Refakatindeki zevat ebedi tefin tabutu vazifesini yaparlarken • 
Ankara ebedi şefin son ihtiram Resmi Geçidi Dün 
teşyii için hazırlanıyor Bütün Gece Devam Etti 

Millet Meclisi Önünde, Mul(addes Tabutu 
Koymak Üzere Yer Hazırlanıyor. Onun 
Ulvi HCitırasını Ebedileştirmek Yolunda 

Bütün Memleket Rol Alacak 
Ankara, 18 (Telefonla) - Ankara bü - • 

Y'iik yas gününe mütevekkil ve sabırlı ha
zırlanmaktadır. Şefimizin aziz ölülerinin 
konacağı Kamutay antresi önünde hazırlık
lar yapılmaktadır. Burada bir katafalk vü -
CUda getirilmektedir. Katafalkın iki tarafına 
altı oku temsilen altı meş'ale konulacaktır. 

Diğer taraftan şefimize layık bir anıt - ka
bir yapılıncaya kadar, Atatürkün aziz naaş
larının içinde muhafaza edileceği Etnograf
ya müzesinde de hazırlıklar yapılmıştır. Ce -
nazenin kapısında süngülü subaylar, selam 
Vaziyetinde duracaklardır. 

Cüm:Qurreisi Inönüne, Meclise, hükllmete, 
Partiye memleketin içinden ve dışından bin
lerce taziyet telgrafı gelmekte devam ediyor. 
Yabancı matbuatın neşriyatını tasnif ve ter
eüıne ile meşgul olacak, komisyon Anadolu 
kliibünde bugün de çalışmasına devam et -
nıiştir. 

Umumi Program 
Ankara, 18 (Telefonla) - Hükumet, Bü-

yük Şefimiz Atatürkün gelecek nesillerin şu-
ur ~e vicdanında layık olduğp e§:'iz ~~ 
bcdıycn yer bulmasını temi~r , 
sahaları aUı.kalıyan bir program.· ak 
kararındadır. ;- . '~"'!.:~ 

Bunlardan bir kısmı do ' !\ ~ 

nun mevzuudur. Bu arada, Atatürkün vefa.-
. tile boş kalan Ankara mebusluguna yeni 

intihap yapılmıyacaktır. Kamutayın her yok
lamasında ebedi Şefimizin ismi okunacak 
ve bütün Kamutay ayağa kalkacaktıı-. 

Paralarımızan üzerindeki Şefimizin resim
leri devamlı olarak muhafaza edilecektir. Ye
ni bastırılacak olan paralara da Atatürkün 
resimleri konacaktır. 

Ankaranzn l smi 
Ankaranın ismine "Atatürk,, adı verilme-

si bir kanun meselesi olduğundan, Ankara 
belediye meclisince kabul edilmiş olan takri
ri, Ankara valiliği Dahiliye Vekaletine gönde 
recek ve Vekalet, Bakanlar Heyetinden tasvip 
edilen bu kararı, bir kanun projesi halinde 
geçirterek Kamutaya takdim edecektir. 

E bedi Şefe Yurdun hatıralan 
Alınması tasavvur edilen diğer kararlar 

arasında, Atatürkün kurulmasını emret
t;kleri Ankara fakltesine Şefimizın is
muıın verilmesi vardır. Tü.r1t külti.ı -
rünü "Muasırı medeniyet seviyesine çıkar -
mayı,, bir prensip olarak hükumete vermiş 

olan ebedi Şeifimize bir şükran borcu olarak 
hrr · ila)'ctte bir mektebe Atatüu adı vcrıl-

• mesi; Türk köylüsüne evvela "Bu memleke

(Sonu Sa. 6 Sü. 1) 

TufanCisCi Bir Manzara Arze den insan Selinin Tazim Ziyaretini 

Rahatça Yapabilmesi için, Kara Nakil Vasıtaları, Dün, 

Bir Müddet Faaliyetler:ini Tatil Ettiler 
İstanbul halkı, dün de, ebedi Şef rfi!ii~~~~~~!!!!!!~~~~~~ Ebedi Şefin tabutu önünden, dün 

Atatürkün tabutlan önünde hazin -1 de, ağlıyarak, hıçkırarak on binlert'e 

göz yaşlan ile hürmet ve tazim r~s- l Bu· y u· '· ~ e f ,· n ! halk geçti. Bayılan ve ağlıyanlarla 
mi geçidine devam etti. Gene, on 

1

, 1\ ' çok heyecanlı sahneler birbirini ta-
binlerce halk, ardı arkası keşilme- ' kip ediyordu. 

den, azalıp eksilmeden, dut'up oin- ! Ugvr un ~a s o n o e fa Alınan tedbirler müthiş bir kesa-
lenmeden sabaha kadar Dol - U r fet peyda eden bu insan seline, nis-
mabahçe sarayına aktı. ' beten serbest ve ferah hır şekıldc na 

İnşası tarihindenberi bu tufaııasa ı : can Ve ere n 1 er t reket imkanını verdiği için geç vak-
insan selinin hiç bir akışına şahıt ol-

11 
ı l te doğru, nakil vasıtaları, normal şe-

mayan Dolmabahçe sarayı, gece yu- kilde sey.rüsefere başlıyabildiler. Ak· 
rısına kadar, gene, iki yüz bine ya- --o- şanı saat 18 de, bütün hatlarda trarn 
kın vatandaş tarafından ziyaret e- Saraydaki T ehacümde vayıar işlemeğe başlamış buıunuyc.r 
dildi. 1 du 

11 K .. Oıd ·· 11 
• 

Dolmabahçeye giden bütün yol- iŞi U Gece yansına doğru, kalabalık k1s-
lan, saat 10 dan itibaren kesif bir ı Ankara, 18 (A.A.) _ Resmi ' men hafiflemişti. İhtiram ziyareti, 
kalabalık tıkamağa başlamıştı. Daha . tebliğdir: ·' saat tam 24 de nihayet buldu. 
günün erken saatlerinden itibaren, Dolmabahçe sarayında Ata-

1 
ı ı Şehrin dünkü manzaran 

Karaköyle, Beşiktaş arasındaki bü- türk'ün katafalk'ı önündeki ih- 1 Cenaze alayının geçeceği yollar ü-
tün tramvay seferleri tatil edildi. ,, ti.ram geçidi ilk gündenberı zerinde üç gündenberi hümmalı bir 

Bu insan selinin son ihtiram vazi- muntazam bir surette cereyan faaliyet var. Yolalrdaki ufak tetek 
fesini infü:amla yapabilmesi için, ederken 17/ 11/ 1936 saat 20 dt·r~ bozukluklar tamir edildi. Eminnr.u 
Şişli * Tünel hattı müstesna olma.it sonra yüz binden fazla vatan<in Karaköy, Sirkeci ve Tophanede sey 
üzere diğer bütün tramvay seferle- şın tehaci.imüyle husule gelen rüsefer memurlarının durduk'arı 
rinin muvakkaten durdurulmasına izdiham neticesi geçit müşkul- işaret mahalleri kaldırıldı. Eminö· 
ihtiyaç görüldü. leşmiş ve gösterilen tehalük yü- nündeki tramvay tevakkuf mahall ı 

Bu vesaitsizliğe rağmen halk, bil- zünden halk safları araainda ar-. yıkıldı. Ortadaki saat kaldırıldı 'Jii ı 
hassa öğleden sonra, yaya olarak tan tazyikin bir kısmı kadın oi hane parkına giden yollar dü?.elti l 
Dolmabahçe istikametine akın edi- (Sonu: Sa. 6 Sü. · S) ] di. Sarayburnunda vapurların :1a· 

yordu. -- -' (Sonu Sü. 6 SU. 4) 
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Atatllrldbl lltıal 8riUlllda li ~ 
ladı. l'üat liu matemi, A'tattirklin kızlan D! 

candan kimle d~ dl7ebillrlL 
İlanltulaıa bir laiftiadlmberi ...ıt111 

maasara Ye btltla Tlrklfed• dlaJU ~ 
lalı bmnul • eanlı waMilerlcllr. 

1 Atatilrk kızlan ona candan hatlıdır 
lar. Çiinldl, ba memlekette onlara medeni 
lapklannı veren, insan gibi yapınak, vataıı • 
4al ıihi bıı_.:e4e m _...i olmak .....,,. 
lkftNna odur. 

Bartın atlayan lmftl 81'891, t9l'et lbleW 
terini bileklerinde taşımış, ..ıtanat ve teri· 
atbı ~m ettijl köleydi. Bu köl~rl .j.nsan 
mevldfnıt ·~ .a kam•al• ~fili 
llttna Nrrtyet~iw ıdlMfttl< .,..., ..... ...._. 
tin li:ollanna bağladığı zuUim Zincirini çö-
7.eD Atatürk, ve A,tatürki.n pul .teüili.tı, ve 
medeni baölandır. 

Atatürkün Jazlan ağlarken bu röz '18f • 
lanmn ·-blr kdi11anelft flıl1bltmenin, 
bir inkılipçıyı, bü~ bir Türkü ~ybetme-
nln acı~ a1ftl •Dında ba ...Un ~ 
kurtuluıunun minnet ve ışülq81ll da nrdır .. 

Atatürk ~ " matı.al içlaıht ıfıli.. 
dire sindire allıyorlar. Bütün dünya ve ı. 
ildal rlzlerbttle kararniıı ıDd afh1orlar-
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~ ·- Bugünün Programı 
.t\ıık Ebedi şefimizin cenazesinin ecnebi konsoloslar, teşrifata dahil 
CaJt araya nakli sırasında yapıla - askeri ve mülki erkan ile Parti er
l olan büyük merasim, hazır - kanı, tin.iversite gençleri, harp A
:;an Programa göre şöyle olacak kademisi, Halkevlerl idare heyet-

leri, milli. ticari, idari heyetler 
balı Törende yer alacak olanlar sa- mümessilleri, izciler, Yedek Su • 
l'a saat sekizde Dolmabahçe Sa- bay okulu, bandosile bir piyade 
do~ının dış kapısından Beşiktaşa taburu, halk. 

vuz yüz bir pare, ecnebi harp ge
mileri de 21 pare top atacaklar -
dır. 

Yavuz zırhlısına "C,, işareti çe
kilince büütn gemiler demir ala -
rak mevkibdeki yerlerini işgal 
edeceklerdir. Seyir esnasında 1z -
mite kadar on beşer dakika fasıla 
ile top atılarak rasimei selam ifabu.fu olan sahada yerlerini almış Alay saat 9 da hare:tet edecek-

1 uııacak.lardır. Hazırlanan çe - tir. Bu anda, Galata kolesindeki 
~nkler saat 7.30 a kadar getiril- Vardab3.ndıra tarafından bir işa- Yavuz zırhlısına, Deniz Komu-

ş olacaktır. ret verilerek Yavuz zırhlısı her tanı ve amrrallerin iştiraki ile İz-

sına devam olunacaktır. 

ge Saat tanı 8.30 da, tabut, on iki beş dakikada bir top atmağa baş- mite kadar donanmamıza men -
bo~eraı tarafından kaldırılarak lıyacaktır. Alay tramvay yolunu sup gemiler refakat edeceklerdir. 
on"tnabahçe sarayının dış kapısı takiben Sarayburnuna varacaktır. Merasimin denizden takibini te
sı Unde bulundurulacak top araba- Tabutu taşıyan top arabası rıhtı- min için Denizbank Kadıköyün -
d:~el/a.zedilecektir. Alay şu şekil- ma yaklaşacak ve tabut generaUcı den bir, Sirkeci araba iskelesin -

\7 rtıp olunacaktır: tarafından top arabasından kald1- den iki, Galata rıhtımından iki; 
lçin olu törene açık bulundurmak nlarak rıhtımdaki dubaya yana - Şirketi Hayriye, Kabataştan bir, 
<>la başta bir atlı polis kıtası, ath şacak olan Gür veya Dumlupınar Sirkeci' iskelesinden iki ve Köprü
bir ra~ tqren komutanı, Mızraklı denizaltı gemilerinden veyahut den üç vapur kaldıracaklardır. Bü 
~.ıd su.varı alayı, bandosile bir ı;ıi· Zafer veya Tınaztepe deströyerle- tün bu vapurlar saat 11,30 da ha-
han:0~bul'"U, bir topçu taburu, rinden birisine irkap edilecektir. reket edeceklerdir. 
ler sıle hır Cleniz taburu, ç-?lenk Getirilen çelenkler derhal Za- Gençlik, Beşiktaşta Akarelter 

' ce.. · d - kl l k tr d k · d Ihl • .• azenın mevzu bulun •1gu fer torpidosuna na o unaca , gee amvay ura yerm en amur 

~~~ on iki general, Atatür~ün ~~~-~:~;~~~~~;; . ..._ - .,_o·-· ;:;~;~o~l;~::~~::;~ clo&-u 
01~ 

şıyaıı "e lstiklfıl madalyalarını ta- Cenazeyi hamil torpidonun ha- Tam saat 8 de herkes yerini al-
kanı general, Riyaseticümhur er- reketini müteakip Suvat ve Moda mış bulunacaktır. Tedris heyeti, 
\tek·ı' Atatfükün ailesi efıadı, Baş- vapurları cenazeye refakat edecek törene frak, silindir şapka, siyah 

ı }:) . 
t~ ı ' l.lyük Millet Mec1isi h~ye- olan zevat ile teşrifata dahil zeva- yelek, beyaz boyunbağı ile iştirak 
ile ~anbuı vali ve belediye rdsi tı alacaklardır. edeceklerdir. Talebe koyu renk el-
~ :e_Merkez komutanları, Cenaze Yavuza çıkarılırken Ya- bise giyecektir. 

~~~...--.'l.;a_~~ 

Dünya Namına Atamızın 
Önünde Egilecek Heyetler 

" 

Ecnebi Kumandan ve Diplomatlarla Askeri 
Mü/ reze/er Dün Gelmeğe Başladılar 

Ebedi Şefim:i:z Ata türkün cenaze ı nin Ankara mümessili Emir Aslanı bir kumandan, eş.tjz bir inkılapçı o
nıerasiminde bulunacak olan ecnebi Adil de dün şehrimlıe gelmiştir. larak tanıdığı Ulu Önderinize olan 
heyetlerden bir kısmı da dün gel- Suriye heyetine hariciyeden Cavit son ihtiram vazüemizi yapnuya gel
mişlerdir. Ulvi Ercin mihmandar tayin edil- elik. Atatürkün v~tsiz ölümü dün-

İngiltere Kralını ve İngiltere hü- miştir. yanın her tarafında olduğu gibi Bul-
kılrnetini temsil eden heyetten Ma- Dün gelen heyetler meyanında garistanda da derin ve sam.imi bir 
reşal Lord Bridood ekspresle gelmiş Polonya heyeti de vardır. teessür uyandırmış ve hiç şüphe yok 
ve doğruca İngiliz sefarethanesine Dün Yugoslavya hükumeti namı- tur ki onun hayata gözlerini ~ 
gitmiştir. Heyetin diğer azaları A- na cenaze merasimine iştirak edecek masiyle insanlık yeri kolay kolay 
miral Sir Dudley Punt ile Albay olan askeri kıta da gelmiştir. Kıta doldurulanııyacak büyük bir adam 
Vhitford ve deniz teğmeni Duf.f'tur. Yedek Subay Okulunda misafir edil- kaybetmiştir." 

İngiliz Malaya harp gemisi de dün miştir. General Daskaloftan sonra Kral 
limanımıza gelmiş, limana gefüken Bugün gelecek heyetler mümessili General Panof ta şum-
şehri 21 pare topla selamlamış ve Bugün Yugoslavya, İtalya, Alman- retle teessürlerini bildirmiştir: 
Selimiyeden atılan toplar la ayni şe- ya, Yunanistan ve Fransa heyetleri "- Ataşemiliterliğinden beri bü
kilde muka bele görmüştür. ile diğer heyetler de gelmiş buluna- yük dost olarak tanıdığınuz Ata-

Merasime t irak edecek tngili:z cak:laroır. Bugün Letonva ve Eston- türk, ömrünün sonuna kadar bu 
silahendaz kıtası ve bandosu ile su- yadan da birer heyet gelecektir. dostluğu muhafaza etti. Bu itibarla 
baylar gemidedir. Bu kıta ve İngiliz Fransızların Emil Berta kruwızö- da ölümünü büyük bir kayıp saydı-
heyeti bu sabah saat 7,30 da kalka- rü ile 190 nefer ve 10 subay da gel- ğunız Atatürk için ne kadar keder
cak trenle Ankaraya hareket ede- mektedir. Kruvazör bu sabah lima- lensek yeridir. Ancak yine biıyük 
ceklkerdir. nımıza gelmiş bulunacaktır. bir dost ve devlet adamı olarak tanı-

Bulgar heyeti Almanların Emden kruvazörü de dığımız onun kıymetli halefi İsmet 
Bulgar heyeti sabahleyin saat 6,40 bugün limanımıza gelmiş bulunacak- İnönünün varlığı ile müteselli olu-

ta Sirkeciye muvasalat eden trenle tır. yoruz ... 
gelmişlerdir. Heyete General Panof Yugoslav ve Sovyet kıtaları bu- Letonyalılar reMnikabul 

B k · ı ş h e e d riyaset etmektedir. Heyetin diğer a- gün 8,30 da hareket edecek trenle yapmadılar 
aşve 1 e rımız e zalan General Daskalof ve GE>neral Ankaraya gideceklerdir. Sovyet . he- Dün Letonya cümhuriyetinin,Uı .. 

. Bukaçiyef'tir. Merasime iştirak ede- yeti ile şehrimize gelen diğer heyet- tiklalini ilan edişinin yirminci yıldö-
cek Bulgar askeri kıtası da ayni !erden mühim bir kısmı da bugün nümü idi. Bu münasebetle Letonya-c trenle gelmiştir. Bu kıta Harbiyede Ankaraya gideceklerdir. general konsolosluğunda bir resmi ela/B B .. ··ko··, .. .. o·· .. d il k kl Yedek Subay Okulunda misaf:.r e- Fransa heyeti ve heyet reisı Ek- kabul yapılacaktı. Fakat Ulu Şef A-

1 ayar UYU unun nun e lÇ lrl QTlnl dilmiştir. Bulgar kıtası bugün saat selans Alber Saro bu sabah Sirkeci- tatürkün vefatı münasebetile gene-

lli, m ad z ve uzun Dakikalar Salon Yürekler ::~:: ;:!~~i;ıecek katarla An- ~:::~:~~t edecek olan ekspresle :!ı!~;:.;1oslukta resmi kabul yapıl-
n Rumen heyeti Macar heyeti rei.inin General konsolos A. Kacens dün 

a raralıljan Ağlayışlarla Çınladı General Paul Teodorescoa'nın ri - beyanatı Ankaraya hareket etmiştir. Yapıla -
l 11Ş\>ek·ı . . y.asetindeki Rumen heyP.ti de Tran- Dün şehrimize gelen Macar heye- cak cenaze merasiminde hükılmetini 
2 Yi b 

1 
Celal Bayar, dün saat Başvek~~ .~ayd~rpaşa rı~tıınmclan ' kuf. ed~r~k ebedi Şefe son ıhtıram sılvanya vapuru ile şehrimize gel- ti reisi Tüğgeneral Vitez Ojen Pus- temsil edecektir. 

Salat eş geçe Haydarp:ışaya muva- Acar motorune bınmiş, dog.ruca Dol vazifesını yapmış, sonra kenara çe- miştir. Merasime iştirak edecek ı k ·· d '" k d' . 
1 

Rigada münteşir Zinas gazetesi _ 
t· e<J bah •t . . D k'l k h lk o an anıı un en ısıy e goruşen mu-ır. en trenle şehrimize gelmiş- ma çe sarayına gı mıştı.r. olma- ı ere a a yol vermiştir. Rumen kıtası da dün Rej · M · h · · · d · · . nin Garbi Avrupa muhabirleri Arens 

bah ht d B kT 0 ına arıya arrırımıze emıştır ki: 
lla}'d çe rı ı~ın a aşve 1 1 rgene- Fakat bu hazin levha karşıs -n"ia destroyeri ile limanımıza gelmişler- .. _ Türk' zd' d M ~..... tams da şehrimize gelmiştir. Cenaze 

\t . atp .. ,.. ral Fahrettın Altay ve General Ce ı· . . . . ıye ne m e aca. ,......,.. 1 tak· ed 
erı ~ 1 aşada Atatur. k un serya- il C 1 't .1 d'ğ b" "k .. b li metane ını muhafaza edememış, hıç- dır. Destroyer lımana girerken şeh- nın ilk mümessilliğini yapnuştun a ayını ıp erek Ankaraya gide-

\l ı· e aı v ı· . .. . m a ll ı e ı er uyu rut e kır 'h k vl . lfunl . . ' cektir. 
al rtı '. a ı Muhıttın Ustundag, askeri erkan ve subaylar karsılanu ·- a, ıç ıra ag amaya b&§lamıştır. rı se amış ve mukabele edılmı.ş- bu münasbetle Ebedi ŞefWzi müte-

t~llhı.ıı ~Vuıi Hidai Kara Taban, Is- lardır. ~ ~ Başvekilin bu büyük elemi hall~m tir. addit defalar görmek fırsatına nail Yunan heyeti geliyor 
~1Yıkta 0rnutanı Korgeneral Halis Celal Bayar Dolmabahçe rıhtı- heyecan ve teessürünü teşdit etmiş Rumen ~eye~inin . .. iiğer azaları olmuştum. Bu sebeple hükuml'tinı Atina, 18 (A.A) - Atina Ajansı 
~e tol' Y': ı\rniral Şükrü Okan, .-ena- mından çıkınca Büyük Atalarının ve merasim salonu hıçkırıklarla ı.:ıol- Ordu Umumı Müfettışı General Mo- beni Macar heyeti riyasetine seçti, bildiriyor: 
titıu .... enıne iştirak etmek üzere şelı- muştur. taş, General Traian, Grigoresco. yar- ikın.· ci defa olarak Türkiyeye gelişi- Başvekil Metaksas, Atatürkün ee-

"" mukaddes sandukasını tavaf için bir b T T od d R naze · · d y tt\'ı ge],..,..ı· ~ b 1 T ak ay . e oresco ur. umen kıta- mm çok acı bir vaziie ifası için olu- merasımın e unanistanı tem-
ttı · ... ~ uunan r ya Um11- · · hı· d ·ı ı· h lk B' "dd t · · k'l · .. 

Site llfettişi G . . . zıncır a ın e 1 er ıyen a kaJaba- ır mu . e ıçe~.1 çe ı erek dınle- atı da bugun saat 8,30 katariyle An- şu ve pek acıklı bir zamana tesadüf sil edecek olan heyetin riyaset inde 
lııt t~ktörı:ı C en.eral. Dırık, Unıver- lığının arasına karışmış ve ebedi Şe- nen Başv_:kıl saat uçe kadar Dolma- karaya hareket edeceklerdir Ru- edişi beni çok müteessir etrnışt• ir olarak, bu sabah saat 6,30 da hususi 
l IJlr ı. emıl Bılsel ve kalaba- fin huzuruna gitmiştir bahçe sarayında kalm . h · p · · · t l An ill'<lır ~afile . . . _ · · ış, ve cena. c men eyetı erapalasta mısafır e- Macar milleti, kardeş Türk mille- ren e karaya hareket etmistir 

, kendisini karşuanıı~- Başvekil katafalkın önünde derin programının tatbiki hazırlıkları ile dilmişlerdir. tinin sonsuz yasına büt·· k ıı..· 
1 

Yunan Hidra dr>~t .. ,.,v eri bugÜn İs 
~ bir matem ve teessür içinde tevak. meşgul olmuştur F' l un a ;.ııy e tanb ı 1 ak 
. , --.__ · ın andiya, Algan, Polonya, iştirak etmektedir/' u a varmış o ac tır. 

< • -

... 

.. 

-----------------------------------~ Swi~~~w heyederi F~heyetire~~~ bey~ah Hük~clin b~ e~mam~ ~ 
Ef K l F resmi binalardaki bay~aklar, Pa-

..galyaman. bahriyeliler Atalanm ziyıırete ı;di yorlar 

gan ra ının amcası Altes Ma- ! in heyeti reisi Finlandıyanın 
l Şah V 1. H 'p t El · zar, Pazartesi ve Salı 

0
aiinü y:ırıya reşa e ı an ile Paris sefareti eş e çisi Ekselans Talas'ta de-

1 kadar çekilecektir. l Müsteşarı slam Bey Han da dün miştir ki: I 
gelmişler ve Tokatliyanda misafir "- Büyük Atatürkün ölümü Fin- talya ela askeri heyet 
edilmişlerdir. Iandiyada derin ve umumi bir te- gönderiyor 

Macar heyeti de Tokatliyandı:ı mi- essür uyandırmıştır. Türk inkı!abı- ı ~a~~· 18 (Tan Muhabirinden)
safir edilm;ştir. Macar heyeti Tuğ- n~ b?~k bir alaka ile takip eden Ataturkun cenaze merasimi için ba
general Vitoz Ojen Puskasyi ile Al-ı Fınladıyalılar ayni ırka mensup riciyeye haberler gelmekte devam 
bay Emerik Nünet ve Albay Alek- kardeş millet sıfatiyle Türk miHeti- ediyor . 
sandre Macaroşi'den rnürekkt'otir .. , nin büyük acısına iştirak ediyor- Bu arada, İtalyanların 100 aı:;ker· 
Heyet Tok11Wyı:ında misafir f'dil- lar." le iştirak ed"Cf'kleri b ı l dirilmı!"tir 
m;'"tir. F:nlandı'ya hevetı'ne F"'k 1 Bu' h t• • • • ı<''"A1'l sızl11rm F:mil Bar tu knıvcı7;)rii , se- .gar eye ı reısının 

Ians Oni Palas riyaset etmektedir. b yarın fbuı?ünl '>aat v('d ide I st :.ıııbuJ-
eyanatı ela bulunmuş olacaktır. Peşte sefareti müstcşan İvahı da B 1 h · 

u gar eyetı reisi H<ırbiye Nazı- frak heyeti de yann "ab"h ~. Phrı·-
heyet te dahildir. FinlB.ndiya heyeti n G ı D k l f ~ "" ~ enera as a o ta şu beyan&tta uıize gelecektir. 
Perapalasta misafir edilmiştir. bulunmuştur: H 

Suriye heyetine iltihak eden ve " ariçten gelecek bu hE>yetler An-
Awupada tedavide bulunan Suriye- v '!mi Büyük ölü.Jı,ün huzurunda e- kara Palasta ve Belvü Palasta misa

gı ye ve bütün dünyanın büyiik fir edileceklerdir. 
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lften, dıştan ı 

Size Gıpta 
Ediyorum .•. 
Gençler; 
Bundan yirmi ıene lSnce hen 

de sizin gibi, ıizin bugün ailadı
ğmız, çağladığm.ız ~bi dertli, e
lemli, cotkun ve atetliydim. Ben 
de ıizin gibi kürıüler üıtüne çı
kar, en gür ıeaim.le yaalarmu, bic.. 
ranlarınu haykırırdım. Bundan 
yirmi sene önce, ben de sizin gi
bi yumruklarımı aıöklere kaldı

m', kartımdaki genç kalabalıfı 
yijreğiınden kopan hıçkırıklı söz
lerle co,turur, kükretirdim. Fa
kat bütün hunlar ne içindi, bili
yor musunuz, gençler, biliyor 
muıunuz? Can çekiten vatan 
içindi, ölen devlet içindi, b ... ıız 
ve perişan kalan millet içindi. 

Gıpta ediyorum ıize, gençler; 
siz de bu gün haykırıyorsunuz; 
ağlıyorsunuz; yaıh ve hicranhıı
nız; dertli ve elemli$iniz. Fakat 
ne için ve kimin için? Bizim ölü
müne ağladığımız vatanı kurta
ran için, yıkılan devleti yeniden 
kuran için, başsız ve peri~ 
Türk milletine ha, ohı.n kahra
man için .. O'nun hahrasmı ana
rak, O'mm ölümüne yanarak, 
O'nun hür yarattığı vatanda, an
cak istiklal havasını içmiş göğüs
lerinize O'nun sevgisi, O'nun gu
ruru dolarak ağlıyorsunuz. Size 
gıpta e<liyorum. Doğum tarihi
niz, istiklal mücadelesinin doğu
muna rastlıyor. Size gıpta ediyo
nım, gençler; kara bayraklarla 
inkırazı remzedilmit bir devrin 
acı, öldürücü zehrini tatmakıızm 
O'mm açhğı tarihi çağın içinde 
dünyaya geldiniz. Size gıpta edi
yorum. 

Sözleriniz beni ağlath. Gözle
riniz beni ağlattı. Ölümüne ağla
Clığınrz büyük insan, ıizi dinli
yen1er arumda bulunsaydı, (ah, 
buluruaydr ... ) kim bilir O nasıl 
co,ar, tatar ve bahtiyarlıklarm 
en ilahisini nasıl bir heyecan 
tufanı içinde duyardı. En çok 
duyan O idi. Öyle duymasaydı 
siz, bu gün böyle her kula llMİP 
olmaz bir asaletle ate, dolu yü
reklerinizi bu kadar necip bir 
botalıtla milletin kalbine döke
bili~ miydiniz? Gençler, ıize gıp
ta ediyorum; koskoca Türk mil
leti~e, O'nu ağlatmak emniyet 
ve tesliyet verebildiniz. Sizden 
önceki nesilden olup da Büyük 
Ata'smdan ödev almış bulunan
lar, yarın size, ellerindeki vazife
yi teslim ederlerken fanilere vi
dedilmit huzur ve gururun en 
yükseğini hissedecekler. Size 
gıpta ediyorum, gençler; on ye
di milyt>tra istikbali itaret ve e
bediliği hiasettirdiniz. Vatan 
toprağı üstünde vücuda getirdi
ğiniz kaiabalığm kaynıyan, co
şan, koyu sathını, aziz Atatürk' -
ün göklerden yere akseden göl
gesi olarak takdis ediyorum. 
Gençler, size gıpta ediyorum; si
ze gıpta ediyorum, gençler! .•• 

Haaan • Ali Yücel 

Bir Memura Ateı Etti 
İzmir (TAN) - Şehrimizde bir 

t ehdit vakası olmuş faili derhal ya -
k nlnnnrak adliyeye verilmiştir. 

Bir müddet evvel beled1yenin 
Karşıyaka şubesi su işlerinde çalış

tırılan 16 yaşında Cevad işinden çı
kar1lm1!;tır 

D r mu -her olar ak ertesı sa 

m • r 

dEı irl""tnE' gitrıis ve 
ıhn '11 ı . iı K~rrinin o 

c 1E; ık i 'iefo a
t , ı ıın r pntbma 

( \:nn Cevad bilahare tutulmuş -

t ur. 
t7mir, tTAN) - Cumaovası nahi.-

yesinde. karısını geceleyin iple hoğ

ma~a teşebbüs ettiği iddia oluna!' 
Hurşit isminde biri zabıtaca yaka • 
lanmıştır. 

TAN 

MEMLEKETTE MATEM 
Vatanın Her Parçası, Ulu Şef 
• 

On Bir Sene 
Evveldi... :'1 

Ya:an: B. FE 

için Ağlıyor, Istırap Çekiyor 
' 

On bir tene evvel çok ışıkJJ~ 
sfln; latanbul ODU derağlq ~ 
saadetin 10nuna varmıştı. 

herkes onUD &üzer,ihma- ~· 
lar, kayıklar, sandallar, orbb 
torpitolar Marmaradan taş1yordıa. 
tanbul halkından. denizde bU 11 

karşılıyamı7anlar, sahile yığÜJI' 
Ne sevinmiştik yarabbi! Ne gül• 
tük; ne övünmüştük! 

Onun sevgisinden dilsizler 
' olmuştu. Uınmiler edip! 

Okur yazarlarımız da içine d tÔ 
larını koyacak kelime bulamıyo 

lstanbul o gün yeniden kııf11 
tarihine yenideq başladıydık. ti 
candan ne diyeceğini şaşıran bİJl uı 
benim gibiler de, gözlerinin içi g · ıe ken kenarlarını yaşartarak bıS 
ancak ifade edebiliyordu. 

O gece İstanbul donandı; geliJl 
bi oldu. Çamlıca tepesinden bu. 
tiyar Şark yıldızının şehrayinill1 

rettim. O zaman yazdığım bir 1'8ç 
tırda demiştim ki: 

iz.mirde Anatürkün mezarı başında toplanan halk ve Kordon boyunda Atatürk heykeli önünde meraaim 

"Fransa payitahtı, derler Jd; 
beldei nurdur. Vakıa münev'1'et 
şehirdir. Lakin onun nurund• 
buğu, bir sis vardır. Taın, sal bit 

· · n· ksi · ki" ' göremezsınız. ıyece nız 

dan maksat nuru terakkidir; ' 
medeniyettir. Amenna! LAl<ln 
da eksile gedikleri yok mu? 

!zmir, (TAN) - !zmir, kurtarı
cısının acı zıyaı ile günlerdenberi 
gözyaşı dökmektedir. Şehirde ma
tem havası esmekte, sinemalar, eğ 
lence yerleri kapalı bulunmakta -
dır. Müesseselerin vitrinlerinde, 
Atatürkün siyah tüllerle çerçeve
lenmiş fotoğrafları önünde topla
nan kadın, erkek, çoluk çocuk, va
tanın büyük evliıdı için ağlamak
tadır. Karş1yakada Osmanpaşa ca
miinde medfun bulunan büyük 
Türk anası Bayan Zübeydenin me
zan, her gün yüzlerce kişi tara -
fından ziyaret edilmekte, çelenk
ler bırakılmaktadır. 

Çarşamba günü, Atatürkün hey 
keli dibinde toplanan gençlik ve 
binlerce İzmirli, Ankarada verilen 
söylevleri dinlemişler, İstiklal 
mnrşmı söyliyerek Kemalist re -
jimin polisi olduklarına and içmiş
lerdir. İzmir erkek lisesinden Ka
zım Özaner, kız lisesinden Neba· 

hat gençlik adına birer söylev ver 
mişler, b;mirin acılarına tercüman 
olmuşlardır. 

Gençliğin ve milletin getirdik
leri çelenkler, güller, heykele kon 
muş, Büyük Atanın heybetli anı
tı çiçeklerle bezenmiştir. Bundan 
sonra göz yaşları içinde heykeltn 
önünden geçilmiş, merasime ni

tıayet verilmi;,<:tir. 

* Edirne, 18 (A.A.) - Edime 
gençliği Atatürkün anıtı önünde 
muazzam bir miting aktederek 
milU ve ebedi şefin aziz hatırasını 
halkın hıçkırık ve gfü: yaşları ara
$ında taziz ettikten sonra., onun 
sayısız eserlerini birer birer say
dı ve bilhassa Türk gençliğine e
manet ettıgı en'-'Duy ur eserı ı:um -
huriyeti ilelebet yaşatacaklarını 

büyük Atanın manevi huzurunda 
hep bir ağızdan bir kere daha tek" 
rarlıyarak and içti. Mitingde ilk 
ve orta tahsil gençliğini teşkil e
den binlerce gençten başka bütün 
münevverler vali, öğretmen, me -
mur ve binlerce halk hazır bulu
nuyordu. Böylelikle Edirneliler ve 

hudut boyu çocuklarınnın onul -
maz büyük acısı bir kere daha. te
barüz ettirildi ve miting ebedt şef 
anıtı önünde yapılan büyük bir 
geçitle sona erdi. 

* Bolu, 18 (A.A.) - Büyük kur-
tarıcımız Atatürkün vefatı habe -
rini alan Bolu ve mülhakatı bir 
haftadır beşikten mezara kadar Ur 

mumi matem içindedir. Herkes bir 
birine küskün gibi göz yaşı dök ~ 
mekten ağızları bıçak açmıyor. Ke 
reste fabrikaları, dükkanlar kapa~ 
lı, radyolu yerler, Halkevleri halk 
la dolu. Hep radyonun neşriyatı 

tek nefes halinde dinleniyor. Pa~ 
zara odun ve eşya satmak için ge
len köylülere b a ne istersin cU
ye~yat sora ara, ne verırsen 
ver efendi acım var, acım diye 
gözleri yaşarıyor. 

Cenaze merasimine iştirak için 
Partiden, belediyeden, halktan mü 
messiller seçildi. 

Bolu büyük bir mitinge hazır
lanıyor. 

den) - Ulu Şef imirl candan seven 
Konya, derin bir matem teessürü 
içindedir. Mahallii gazeteler, umumi 

teessüre tercüman olacak neşriyatta 
bulunuyorlar. Halk, oparlörlerln 

Konya, 18 
l(.. 

(TAN Muh b
. . bulunduklan meydanlarda toplanaa ırm-

rak An.kara radyosunun ve Halke-
vimizin Büyük Ata hakkındaki neş
riyatını muntazaman takip etmekte
dir. Eğlence yerleri, sinemalar ka
palıdır. Vilayetin en uzak köylerin
de bile duyulan matem hudutsm
dur. 

Ankarada yapılacak merasime vi

I.ayet adına iştirak edecek olan he

yet belediyeden :reis doktor Muhsin 
Dündar, Partiden İbrahim, halktan 

Sırn Sılay'dan müteşekkildir. Bü

yük Atalanna son tazim vazifesinde 

bulunmak istiyen birçok Konyalılar 

otobüslerle Ankaraya gitmiye b~ 
lanuşlardır. 

Ecnebi Heyetlerin /stanbula Muvasalatı 

Asıl beldei nuru siz cuma gilJJ' 
tanbulun halinde görmeliydinjj. 
nur gündüzün Şarktan doidtL 
marayı ışıldatarak. geldi ve I> 
bahçeye kondu .... O nurdur ki; 
rece bir pırlanta taç ııibi beze 
Her taraf, her şey ve her kalp 
nur idi.,, 

On bir sene ıonra bugün, • 
Istanbul afakına veda ediyor. 
bulun ruhunu ıönlünü ve Y~ 
beraber ahp geldiği ~bi Şarka 
ru, ebediyete doğru &idiyor. 

Bir zamanlar lstanbulu a 
tan bu nur, şimdi bütün med ~ 
tin vicdanında yekpare hayran1' 
~~p~lmış tahtma yükseliyor, 

Geldiği zaman Istanbullula~ 

lstanbuldan ~ktığım giindefS 
güne kadar sekiz sene geçti. 11 
ve tahassürle geçen dakikaları" 
ne kadar uzun geldiği düşünül 
sekiz senelik hasretini, 1stan 
muhterem ahalisi için ruhumda 
tedi~ iştiyakın bü.yii.klilğil kola1 
la takdir olunur. 1kl büyii.k ci 
müntehasında Türk "atanının 
ti, Türk tarihinin serveti, Tü.r1' 
letinin gözbebeği lıtanbul, . 
vatanda§lann kalbinde yeri o.
§ehirdir.,. 

Dem.iştL 
Ruhunda iştiyak ateşi fwh~ 

ğunu, on bir sene evvel Atadıı' 
aizından işiten lstanbul, şimdi 
ebedi hasretile bir elem voJkıl' 
Arkasmdan yanı}'ir, yanıyor fi 
nacak! J, 

EGE KIZ 
Enstitüsü 

l ,...-- -

Binanın p;:ı:, Y akırı~ 
Hazırlanmış Olaca~ 
İzmir (Tan) - Belediye ile ~~ 

bakanlığı arasında çıkan bir ~ 
la! neticesinde inşasından xntı 1 
katen sarfınazar edilen (Ege J(tı < 
titüsü) binasının 939 yılı tçınde ' 
pılması kararlaştırılmıştır. ti, 

Enstitü ayni zamanda leyli ; 
da bulunan bir mektep olacak• ' 
tün Ege mıntakasınm ihtiyacın• 
cap verebilecektir. Enstitü bitııı 

1 
planlan İstanbul Güze] Eanatl',ı 

1 
kademisindeki profesörlere haıı 
tılmaktadır. 

o' Yeni Mektepler Açıhl' 
il " İzmir (TAN) - Turk maar bl' 

mlyeti ,ehrimizde tam devreU '° 
se ile ilk ve ana mektepleri ·~~ 
kararlaştırmış faaliyete geçilfl'I tt-' 

Bu sene Karantinada lise kJS iJ 
ilk sınıfını, ilk mektebin bir v~i 
el sınıfian, orta mektebin de b~ 
sınıfı açılacak, gelecek sene 
sımfiarda tedrisat yapılacaktır· 



TAM 

•• 
Ebedi Şefimizin Olümü MiLLETIN Y 
Karşısında Gazeteler 

Fel!ket haberi dağ ıfbl ç&Ul; 

ATAM 1Ç1 N 

U1m Jı:an ağladı, derdlnl cM!kkG; 

"Atalürkün Bügük Eserini, 
Onun Liyakatli Halefi ismet 

· lnönü idame Edecektir,, 

Bu ölüm kalblerden kinleri söktn; 

Utulün bile kuvvet, uğurlu ATAM!-

Yunanistanda : Rusyada: 

19 Mayutan bugQne kadar, 
Geçen zaman kısa, mesafe ~ dar? 

Kahpe !'clelti, gör, çalımlar satar, 
Yokluğun ne acı, q nurlu ATA.MI. 

Muhal bilmedin, zat~ ;ranıtbnl 

Bin bir yarayı birden kapattın; 
Bütün İran mahafilinde umumi bir Ülkeyi, tılkOyü sen kazandırdın; 

heyecan hüküm sürmektedir. Muhali kul eden yıpratan ATAM!.. 

Atina, ıa (AA.) A in Aj Mokkova, 18 (A.A.) - Tas Ajansı Çinde : 
b · - t a an:n - Sakarya ve Dumlu arkandan ağlar! 
ildirıyor: bildiriyor: . Mateme gl5mfildU Anafnrt:ılnr! 

ı.ft~tia gazetesi başmakalesind~bil - İsmet İnönünün Türkiye Reisi Hongkong, 18 (/;'.A.) - Ch~kıa A_- Yokluğun zehrlyse kalblerl daftlar, 
-:s8 §Öyle yazmaktadır: cumhurluğuna intihabı hakkında mü jansı bildiriyor: Çın gazetelerı, Bu- Tilrkiln en Ulusu, Kahrnman ATAM! .. 
...,'-;ııç §Üphesiz vukuatı yakından talealar yürüten Sovyet mahafılı. yük Atatürk'ün ölümü hakkında mı:-
"'"'-ltlp ed bu intihabın müstaki1 Türkiyenın talealar serdetmekte bcrdevamdır-lek cııler, dost ve müttefik. mem Milletin tatmadı böyle bir acı; 

ette VUku 1 dahili tebeddü başaracağı işlere ve ula~acağı gaye- lar. naı.ıandı hem genci, hem fhtiyarı; 
ın- . a ge en - 1 Tchung Yang Ye Pao, hükumctın .. 
"l1 hiç bir bil T- k y mü !ere en muvafık bir intıhap o duğu- Fakfrl zengini ve bahttyan; 

J\!lft_. veç e ur - unan organı olan bu gazete diyor ki: ~batını d M..+i • "inde e nu beyan etmektedir: Derdinle tutuştu. çekerek ATAM!-"'; _ _.. ee.~· rmıyece6 n - "Yeni Türkiyenln milli kahramn-~iler """"-ki R · · - Kemal Atatürk-ün en yakın silah 
b · ..ı.ur ·yenin yenı eısıcum- ı nı Reisicümhur Atatürk, öldü. Derın Urunun V kilin' • arkadaşlarından olan nönü milli is- ""-'~ 15 fuıd ı lnylnr! 
n... ve yeni Hariciye e ın bir kedere garkolmuş olan ve vata- Eı; ..... ~ n e ş:ın ı a 

1 
lar! 

~ lll"-1ek ;.;,. d t1 ğu t 'p et ti:klalin nzimkar müdafii, ve her şey- . Adını tarihten, cenkten a an -~ ew"" os u nu asvı nm bu sevgıli babasına hep birden 
~ğuıı bulundukları ve esasen o dost den evvel Türkiyenin dahili menabi nğlıyan Türk milleti için ne acı bır Dövünsün gl?rlye senden kalanlar! 
4U ....r:. ve vesaitine istinat etmesinin en ha- Kahr ık vurgundur ATAM! d,,1.. Yucut bulmasına çalışmış ol- zıya. Bu acı, biraz da bizim acımız- nman 1 sana -
b ..... tarı ınalumdur. Bununla beraber raretli taraftan ve Sovyet Rusya ile dır ve bu matem biraz da bizim ma-
tıJ.~dtiı Metaksru; ile Türkiyenin ye- olan dostluğun amili olduğu bütün temimizdir, zira Türkiyenin keneli- Gaziler, şehlUer ele.le verini 
len 1.lınanıdarlan arasında teati edi- Sovyet mahafilince maliundur.,, siyle iftihar ettiği, bizim ırkınuzın En bilyilk kıV'Bnca şu anda erlnf 
..,.1.. telgranar, vru:iyeti daha iyi bir Tas netice olarak diyor ki: ve bizim kıtamızın da müftehir bu- Milletin ,.arası, derin mi derini 
~nde .ft-rL tın kt-.li a· k "Sovyet mahafili, İsmet İnönünün lunduğu bu bu"yu"k Şefı' ve dostu "'"'- İnsanlık b"..r.D ,,orgundur ATAMl .. "'-" ~ e e 11;:\1 r. ır ere ...... - "'ö"' ,, 

-_na alenen ve resmen teeyyüt et- 1932 senesinde Moskova ve Lenin - viyor ve hakkında hayranlıklar bes· :!: olan Tül'k - Yunan dostluğu ye- gratta ikametini sempati ile hatır - llyorduk. İskender, Napolyon sıraya gelini 
h en bir vakitler Avrupanm barut - lamaktadır. Kemal Atatürk, vatanım kurtar- Vaşington ve Sezar hizaya celin! 
d anesı addedilmiş olan mıntakasm - lrakfıa : mış, ecnebi müstevlileri kovmu.ştur. Durmayın, sormayın, haydi eğilin! 

a SUUıün, istikrarın ve nizamın li- Zaferden sonra kısa bir zamanda en Geliyor en bilyük kahraman, ATAM! .. 
llıili haUne gelmiş oluyor. Bu suret- asri dev~tlerden biri haline gelmiş Ragıp Maden 
le llalkanınrd di lomatik vaziyet Bağdat, 18 (A.A.) - Bütün prkın olan memleketinin imarına vakti.. 
btr atılh, n~ 1fırnad ve sammtl kaybettiği Atatürkün ölümü, bütün ne.fs etmiştir. Atatürk, büyük bir as
atı.la§lna vaziy~i şeklinde istikarar Irakta acı teessürler uyandımuı ve kerdir, b_uyük bir ask~ ~tir, fa
~~ bulun BQtün Balkan mil- herkesi mateme garketmiştir. Yük - kat sulhu sever ve butun komşu 
1etıel'f-._ nyorb' • ill tinin sek makamlar Ankaraya taziyet tel- memleketlerle dostluk tesis eder. 0-
b'- • .. ı.uı ve illınssa Elen m e · dedir ki, ç · d T 
~ ıtt.n. h . graflan reı..-1. bütün Iralı: gazete - nun sayesın m en, una 

-'"411 avas:ı tçmde dahili kallnn • ,. ~· ... S'• • k d b"t·· mili tl ay l'.rıaya leri Atatürke beliğ mersiyeler neş - havza.sına a ar u un c er, . -
dfs çalışbklan bir dmrde bu hl- 1 k t' b- ni idealin etrafında kardeş.;~e entn fih1m ld ,.,,... retmişler onun mem e e ıne ve u-
'Öylexrı n.e derece m o uti~u tün Şarh lfa ettiği !büyük hizmetleri birleşmişlerdir. Bu id~ şudur: 

* 
ATAM 

Bir dhan d~ldl. bir güneş aOndQ 
KAlnat yaslara bQrilndQ Atam. 
Gökler mi yıkıldı, dQnya mı g0çt01 
Bulutlar yerlerde sQrQndQ ATAM. 

'l' ek zaittir_ zikretmişlerdir. Hürriyeti ve ~ is~iklfili. emperya-
}l>os gazetesi yazıyor: Türk elçill~ine taziyet telgrafları listlere ve ecnebı mustevlilere karşı Sen i5bnedln ATAM mihndtlr filen; 

~. ŞÜltrü - - • • - - yagmış, ...tıeye'iıer 81.!l'1.1.'t!1.llall zıv · l.- u - ı...ı.-~ ... ı ... .-.- olo- ınüda Y-o.ra 1.uprııJdcra odur gOmtll 
edil,...'- Sanıcoğlu arasında teati ret etınl§tir. KraJ haz:retler:lnlıı ~ü- faa etınek ve asri bir devlet vücude DOnya kararsa da kararmaz ıu'len 
n~<q Olan telgrafnamclcr, Yuna - messili başvekil, büyült devlet a - getirmeğe çalışmak. Büyük ölü, bu Ebedde nurunuz g6rQndQ ATAM. 

lllez l'lJ 'l'ürkiyeye bağlıyan çözül - damla~ mebuslar ayan eşraf bun- iki :işin birincisini tamamile ve tkm-
L ~ostıuğu isbat etmektedir. lann b;şındn idi , ' cisini de kısmen yapllll§tır. Namdar Kalblere acından başka his stnmez, 
~n"' halefi lan R .. ümh Is 1 .. Ağlarız haşredclt ynşımı.z dinmez:. ~ Unün Metaksasa vermi~ oldu- Gazeteler İsmet İnönfinibı cum - 0 eısıc ur met no- Sana ağlnmı;rnn gine g!n denmez 

dar c~aPtaki hararetli ifadeler o ka- bur reisliğine seçilmesi münasebeti- nü, ayni kıratta bir devlet adamtdıt' Bırak ta kan1nrla oyalım ATAM. 
b'ı &r-akteristiktir ki bunların e _ le bir çok makaleler yazmış ve İnö· ve hiç şüphesiz bu ikinci işi ikmal 
tt l"' Yetini tebarüz ett.irmeğe hiç nünün başvekilliği .sırasında Türki- edecektir." 

ll?utn Yoktur" ye ile Irak dostluğunu sağlamlaştır - Şanghayda intişar etmekte olau 
Shung Pao, Sing Wen Pao ve Stng 

Elen milletinin •evinci dığını, bu siyasetin halefleri tarafın- Min Pao gazeteleri de Atatürk'ün 
d~~lloa gazetesi Elen milletinin rnk dan takip olunduğunu, yeni Reisi - ölümüne ait olan kederli haber bak 

-·4'1 bir ..- cumhur devrinde bu siyasetin Dd kında heyecanlı mütelealar serdet.. 
~ bir nıemntmtyet ve çok sam1 • memleket için daha geniş ölçüde ve- mekte ve onu bütün Asya kıta.sı mil-
.._ ~-le müşahede etti"" bir rlmli 1 )il.,~ 1 l rd 

Bahtmm karaym11 kara gOn ~ 
Kara kattan giydik, kara btlründQk. 
Nineler sııçından ('elenkler ördilk 
İzJn ver türbene koyalım ATAM-

ilhan Damacı 

* ..... ,. " - - • AU'S ö• o aca5u.l an atmış a ır. !etlerinin babası addeylemektedi.--
.._d 8l'dır ki o da fkl memleket ara- Irak h · ı lt.-- +.-.-
-"1 lllti anc ye nazın par wuen .... ,... ıer. Bu gazeteler, diyorlar ki: Ü Ü Ö Ü 
ha)' dostluğun Atatürkün hail Atatürkün ölümünü bildirmesi ~ .. Atatürk, müstevliyi vatandan na- B Y K L YE 
~,~tında olduğu gibi bedihi bir rine meclis tatil olunmuş ve uzun bir sıl bir ruhla ve ne gibi vasıtalarla Hiç btr insan a#}am8% a,.nbnca eşinde 
b~~ 0 1:1rak kalmas:cıır._ Esasen sükut içinde Atatürkün hatırasını tardettiğini bize göstermek suretıle Ağlndı~ kadar Atamızın peşinden 
l~ iki tfırıu olama7.dı. Çünku bu dost tebcil ederek Iraklılann knrdeşük milli selametin yolunu irae etm4"tır. Her ,eye inandırdı 6leceğtne ll!la 

~~tedır ınıııettn iradesine istinat et- hislerini tezahür ettirmiştir. Büyük Liderimiz Chlang Kai Chck. Khnbillrdt Jd TnrkOn kalbi dolacak 7asla 
d~le ' ve çQniru Türkiyenin yeni 1 ayni dava için ayni zihniyet ve ayııi İnanmıyorum bugQn omm 6ld[iğQne lıh 
dosttı t ~ Yunanlstanın tecrübeli randa: vasıtalarla yürümektedir. Onun, pe~ Rabblm hakikat midir JOrd(lğQm = 
bt d 

0~ ve başvekil Metaksu gi- ziyade takdiretmckte olduğu Ata- On eektıı: rnDJıoon 'l'Qrkd 78.kıJw kara ıı.. 
~tte Ostluğuıı tarsinine müesru bir su Tahran, 18 (A.A.) - Parla AJ81lSl türk gibi bu işten muzaffer çıkaca- ber 
~Ot. :tlll'dnn etmi§ olan İsmet İnönü- tebliğ ediyor: ğına eminiz. Kardeş milletle beraber Bir btn ordusu bogQn aı::raDe llllftiitıw 
~ Gazeteler siyah çerçeveler ı~nde Büyük Şefin ufulüne ağlıyoruz, fa- Ben ~lec:~ blr «ün 11en hep ~ 

~n.- lllfllett Retsicumhar ismet t- Atatürkün totom-afilerinf bamıakta kat onun zihniyetinin kalplerimız.da K•'-l 1111 

""'ltlıı b l>'' • nlı kal n.. ... , milll - ~v erde ,,...,..D btr emanet olaeahm ~ ld a~eldl Metaksasa gönder- ve l1lc sayf alannı ona alt yazılnra daıma ca aca6u..., muca- Kurtaramadı onu htc:ap etstıı tebfıtbet 
~~~lıtu telgrafta Türk - Yunan tahsis etmektedirler. Gazeteler. ye- delelerimiz. saatlerinde bize müzahir Allaam. atıasııı hep evUldı olan mmet.. 
·~~ "sanılmaz"' diye tavsif nl Türkiyenin banisinin kahraman . olacağını. Büyük ölünün halefi ola.o H y ıJma;a 
"1ıta,,,._ obnaauu hiçbir zaman u- lıklarla dolu olan hayatından,yapnuş bütün dünya gibi bizim de takdır et.- • 
lir.&.. ~aktır. Elen milleti Ha- olduğu muharebelerden. askerl, si . mekte olduğumuz Yeni Türkiyenin * 
~~ \1 en mümtaz devlet adamı Ismet lnô
-.""" eldli Saracoğlumm Me- yast ve fdarl yfiktek meziyetlerinden oü'nün Büyük Milli eseri idame ~ 
ıı. ..... - gönde ...... ı. oldu.ıh· tel- heyecanlı tabirlerle bahsetmektP.dir-
;-~ &~'i 6

" deceğini düşünerek müteselli oluy~ 
~<:Ur )'UJnış olduklarını hakkile ler. Gazeteler, İran milletinin duy - nız. lsmet Inönü'nün bu işi dAhi se-- ATAMA 

ll'Q :ınıb ektedir makta olduğu derin keder hlsleriJ,e lefi gibi muvaUakıyetle yapacağll\3 
~ticeı a n teminat esasen mnsbet terceman olmnkta ve elemU tazive - eminiz.,. 

Bir matem lnfltfsi kapladı utuklan 
BilUln millet allıyor, ağlı;ror için içfb. 
Ktılnat )'llSlı bug(ln. gök san toprak san, 
Bir ıünea libl sönen ULU ATASI için.. 

~at 
0 

er \>ermek itibarile pek tey _ !erini Türk milletine arzetmektedir • 

l\ta.tn ~ Türk - Yunan dostluğunun ler. Belçikada : 
~Ple~kürı. nıuazzam eserinin muak- Ittılaat gazetesi diyot' ki! 
kf ett·t&rnfından daha ziyade inki _ • Bu derin zıya karŞlsında franlı
llıeJtt...a trlleceği kanaatini tevlit et • lar, Türkler kadsr acı ..fuymaktadır-

''lfr. Iar. Biz, kendimizi Türklere yabancı 
4tQt ·· k haleli addetmivoruz Tiırk kardeşlerimizin 
~thın: Ün liyahatli elemine samlmt ı::urettE' iştirak Pdi 
"\> 

8 8 
Nen yazıyor: voruz Bizim duvdu~umuz acının se Unan· 

~e 'l'u~ ıstanın mücerrep dostluk bebi sadece Türklerle olan dostanP tk. y . 
~t]j b Unan dostluğunun hara - miinasc-betlerlmiz det!lldlr. belkı iki 
te~sas:rıl~i olan İsmet f nönü B Me- ml1leti yekdlğerh•e ba~hvan karneş
ll'ıt-d" buRondermı~ olduğu telgrofna - tik hlslrrinin iki millet arasında vÜ· 
la\''ff t!t do~tlui'ıı " sarsılmnz .. dive cuda getirmis olduğu mütekabil ala 
4ıketııı lllC>ktedir Şu halde iki m~m ka ve merhutlyı•ttlr. 
tıaı Cd istınat etmiş oldı:ğu ve isti- D!Jter gazeteler de Atatürkün ter-
letinin ~:ğih muazzam eser Türk mil- cemeihalinden bahsetmektedirler. 
den 8 UYUk şefi Atatürkün ufulün- Bu gazeteler şöhretşıar büyük Tür 

onra d d 
rt J\t h n evam edecektir: Bu kün askeri zaferlerinden. Türk mil-

~5no. idaturkün liyakatli halefi olan letine yapmış olduğu büyük hlzmet-
a.ıne edecekttir _ lerden bahsetmektedirler. 

Bruksel, 18 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyClr: 

Mebusan Meclisinde Meclis ReirJ 
Bay Canille Huysmans tarafından i
rat edilen ve mebuslar tarafın1'1<in 

ayakta dınlcncn nutkun metnıdır 
.. Turkıye Reısıcumhuru vefuı <·L

Her TarkOn kalbi 90f1StJ% btr aa:rJa ~ru-
7or 

Batan gQn bOe gamh, kederli yash bug(ln. 
Milyonlarca knlp aynf lstırapla kanıyor, 
Her şeyin rengJ soluk, 1$1klar pash bugQn.. 

F.y! unutulmn1 ATA ı Mııknt1deıı Jrurtnneı 
Bu ırenç Cilmhurtyet ki: Bize en 9"'ln h,._ 

dlven 
miştir. Kemal Atnturk 15 sene P.\'Vel F.y! TilrkHlCQn şcrcill. haldskAr mutlıı 

tacı 

kalbinde eb~I-
Cumhurrcısı olmuş ve Cumhu,.ıyctı 
sistem zıhnıyctı ile larsin etm4. fw Yaşıyorsun her Tilrkiln 
kiyeyı azımklırane Garbe doğru c:e· yen! . 

vırmış ve ıdaresını deruhte etrrıış Bu gQnde sönen fant, bir Mustafa K:e
olduğu devletı Avrupalıla§tınruştu. maldi 

Kendisinin başlıca kaygılanndan bl- Ebedisi ölmedi, ı51mlyecek, yaşıyor ... 
ri Türkiyeyi bir sanat memleketi na- Vakarlı çehresiyle her gönülde yer aldı 
tine getirmekti ve bu maksatla ecne- Tilrklük onu şcrcne varlığında taşıyor .. 

bi teknisyenlere ve pedagoglara mil· Mustafa Cengiz j:\k•oy 
(Sonu: Sa. 10 Sü. 5) CEYHAN 

/ 

GİDİYORKEN 
Erken ölümün, ey koca Türk, avdetin erkenJ 
Millet geliyor hakkına sen hakka giderken! 

Cennette melekler bile etmiş sana gıpta 
Renk alınış o bayrak gözünden kan akıp ta! 

Yetmez ki şu güller, bu çelenklerdeki lale 
Yetmez.. Sana layık ayın ardındaki hale! 

Ay doğmuş, Atam, işt kızıl renkli göğünde 
Yıldız ona yoldaş, bakınız, dün de, bugün de! 

Bak, nur yağıyorken o ışık kaynağı sönmü~! 
Millet kederinden dona kalmış, taşa dönmüş! 

Küskün şu ağaçlar, niye solmuş bu çiçekler? 
Gölgenle de artık sanlıp gülmiyeceklerl 

Sahilde deniz dökmede göz yaşlan sanki 
Kuşlar da, Atam, yas tutuyor gökte inan k~ 

Öksüz gibi hep boynu bükük yollara dolduk 
Peygambere yüz sürmeğe gelmiş nice kulduk! 

İndikce büyük devriminin kalbine doğru 
Bakıık çıkıyor ruhlara Türk olma gururu! 

Erken gidiyorsun, koca asker, evet erken! 
Millet geliyor bak sna sen hakka giderken! 

Jff. 
Edip Ayel 

Bütün Dünya Ağlıyor! 
Dediler nafiledir gitme ardından hiçin. 
Bir iman cevap verdi: Her şey inanan için! 
İnandı, inandll'dı; etti bize hediye 
Türk onu yetiştirdi beşere mabut diye. 
Onun geçtiği yerler dalın refaha erdi; ; 
Gözünden taşan huzme bozkırlara can verdi. 

Fakat bugfin, kara gün mabmn etti ulusu; 
l\fucizclcr tanrısı, ey ulular ulusu! 
Kimsesi:z.ler desteği, ümitsizler ilfıhı; 
Semalara sığmıyor öksüzlerinin ahı. 
Gördük bütün dilekler, dualar oldu heder; 
Bugün hlkim bir tek his, sadece büyük kcdeı: 
Yapraklar çırpmıyor, sana kuşlar ağlıyoı:; 

Bapbot akan sular Atam diye f*ihyor. 
Söndflremez hiç bir ~7 kalplerde ;ranan han; 
Gölerimiz kan doldu bütün Çehreler san. 
Sensiz kalan dünyaya düşmüşler birer birer: 
Sema kara bağlamış, doğmuyor seyyareler; 
Denizin boynu bükük SJğuımı.ş karalara, 

B..-. tarihte seçen gftnJerden daha kara. 
Işıldar titreşiyor: Atanın gitti, diye. 
Her gözde bir istifham: Niçin, nasıl ve niye? 
Şöyle düşiinmektedir arkadan her inleyen: 
Ecele mağlup olmaz asırları çiğneyen! 
Ölüm ve onun adı.:. Bu yanyana olamaz; 
Ecel insanı alır, mabutlan alamaz! 

Tann dedi: Gftnepn yerde durman nlrfn! 
Seni yanına aldı, alnından öpmek i~lıı!-

Büyük * Yasımız 
Allamam ben kat'lyyen, akıtmam göz yaşımı, 
Ben ATATÜRK oğluyum. eğmem mağrur başum. 

Benim Atam ölmedi ?e asla ölmeyecek, 
Bundan sonra o bizi göklerden seyredecek. 

Yaratmak kudretine ~ ölür mil hiç? 
Ona "öldü" deyenler eminim, ki birer biç. 

Ytrml yıldanberidir o bb:i yettşt1rdt, 
İnsanlık kemaline tamamen eriştirdi. 

Şimdi artık çeklliD derin. mavi go"klere; 
Göklerden güneş gibi aksedecek yerlere. 

Bize ıönmez nurunu daima gönderecek, 
İtili yollarını daima g&trecek. 

Ağlamam ben kat1yyen, akıtmam göz y~ı; 
Ben ATATÜRK oğluyum eğmem mağrur başımı. 

Benim Atam ölmedi v• asla ölmeyecek, 
Bundan sonra O bizi göklerden seyredecek. 

• 
Ağlıyorum 

Ağlıyorum durmadan hıçkırarak içimden 
Yaş akıyor gözümden kan sızıyor kalbimden 
Bayraklar verdi bugün bize kara haberi 
Mateme döndü dünya siyah oldu tan yeri 
Atam oldü derneğe varmıyor benim diHrn. 
Hıçkırıklnr bof:uvor yazmıyor artık hm 
Nasıl dnynnır millet bu haber ki en acı 
Asırları deviren tarıhin Odur tacı 
Odur dogmus bir ~üncş başımızın ustünde 
Odm olmuş mıllPtC' hayat veren bır gunde 
Can veren bir varlık bu gün olur mu cansız 
Dönmesin artık dünya hayat geliyor tatsız 
Dursun artık bu kalpler işlemesin hiç bir an 
Doğmasın artık gıineş ufuklar olsun duman 
Yaş yerine kan aksın sel gibi gozüınuzden 
Uçurduk semalara Atayı elimizden 

Hilmiye ~ğu 
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Bugün 
Bütün Dünyanın. Hürmet Ettiği Millet 

Yaan: Omer Rua DOGRUL 
AtatUrkün ölümil ferdaımda yas· tatürlr.'ü anlatıyor, n Türk ile Tör· 

dıiım yuuıın serlevhaaı "Butün kiye havumı teneffüa ediyor. Gcii· 
dim) anın hıirmet ettiği Büyük Tilrk,, aümüzü kabartması icap eden bu hi· 
dü. Bütün dünya matbuatmuı a;üu· cliaeyi, bu keder ve matem ıünleri· 
lerdenberi devam eden neıriyatı bir m.izde yabuz ıükran ile karpbyabi
ıahmin deiil, fakat bir illuua eseri leeeiiz. Fakat bu iftihar hakkımw 
olan bu serlevhada da, o serlevhan~ da hiç bir zaman anutnuyacaiız. 
altındaki yazımı da pek sönük bıra- Atatilrk'ün ölümünü inaanhk ha 
kacak bir ~kilde aksetti. Fakat bu yatında bir botluk · hk 
aönüklüge raimen kendime ayudı- bir yoksulluk ' uısanl namT ~ 
.:ı;.._ b' · be h" · dır B . sayan ar var. ur-. 
...... ır ısa t ısseaa var · u ısa- milletinin dai b be 1 .ı:... d ld • 
bet, b . k h t . d • 'leli ma u f U5u o u 

ır e ane eserı eıı • Ken· rac•mna b bo 1 .. .ı:... • ı •• . . -- ' ve a ' ..... zencua qw· 4limizi tanımak ve medeDJyet dü"ya- recejine in . 
. .. d' anı) orus. auun neırıyatmı mutema ıyen talı.ip 

etmek neticesinde ediailen b' .ka Atatilrk'ün ölümünil haysiyet\, 
naatti. ır • muiye ait bir hatıra tanıyan bir de· 

Bizim teessür ve matem içinde ifa
de ettiiimiz hisleri baıkalan yalnız 
fikir olarak anlattıkları ve bu fikir· 
leri istedikleri ıibi işlemek imkôm. 

• Dl da bulduklan için, söyledilderı, 
belki de bizim aöyledilr.lerimizdl•n 
daha çok parlaktı. Belki de bizim ya
ralı kalplerimizden fışkıran hisler, ka 
lemimizden ayni muvaffakıyetle dö
kUlememiştir. Fakat bu muvafluı· 
7etsizlik doiru ise, o bile bizim için 
bir muvaffakıyettir, Kederimiz, ma
temimiz, dilimizi ve kalemimbd ..... 
tfaracak derecede derindi. 

vir içinde, çok haysiyetli bir adamın 
ortadan yok olması minuında telik· 
Ü edenler var. Türk milleti, bu hay
siyette bütün dünya içinde dainıa 

haysiyet ve 19ref timsali olaralr ya
flYacaktır ve öyle yaf81D8bdır. 

Atatiirk'tla ölümünü, insanhg•n 
en mukaddes mefhumlan bakımın· 
dan pek büyük bir kayıp sayanlar, 
fÜphe yok ki yanılmıyorlar. Fııbt 

blse teselli veren nokta bu dej'ildir. 
Teselli veren bir py varsa, Tilrk 
milleti hakkında &österilen inan~tqo. 
Yeryüzünde hiç bir dtlşünceli ve nıU 
nevver adana. Türk milletinin nıu· 
kadderatını, bir tehlike ıölıeaine 
marua ıönaüyor, ve bütün dünya 
Tilrk'ün l(ilcüne, emeline, kalaı.ına 
ve kalbine iman ediyor. 

Bb kendi elemimizle bu kumi sil· 
k6tu yararak yazı yad.aksa, ve )'DZ • 

dıklanmızda hislerimizin ıölsesini 
bile aksettirdikse, bana yine bir mu
vaffakıyet sayarız. Zaten öle~ bizim 
ölümüz· eser bbim eaerimb, ba ölil· Bepriyete bu inancı verenler A· 
atin ~dıiı pn •• .. ref, bis.im tatiirk ile Ttlrklerdir. Iaancm •ıl 
pn ve prefimiz, ba ölünün debusı kaynata olan bblene, çok ıilkür, 
bblm milli dehamıs oldaia için, bize kendbnbe .Uveniyona. Yoksa bir 
aöz aöylemek pek te düımezdi. kimseye ba buuacı veremesdik. 

Medeniyet Aleminin bwıa bvrı- "Btltiln dinyamn hllrmet ethtl 
7arak üz.erine dtlfen vazlfeyi yapntll· Btlyilk Ttlrk" aerlevhaalle yazdıiun 
11, bu deha bu eser ini fAD ve pnıf yuıya "Bütün dünyanın hürmet et· 
karpamda hislerini ~e fildrlerini an· dii Büyük Millet,, serlevhasını taşı· 
lat111aı51 &erekti. Çok ıttk&r mede:ıl· yan bu yazıyı eklemekle Tilrk •le 
79t lJemi, ilk defa olarak htl7ilk bir Atatürk birletildiiinin bütün dünn
Tllrk'i, bütün varlıtiyle 'benhmiJe- ea tanllUDlf oldatana ı&termek ta
nk •azifesini yaptı! Bir be söndür, tedim. 
bütiin dlnya Atatilrk'tl 719p7er, A· Ankara 13 lJdncitefrin 

Büyüt Safin Uğrun~a 
Son Defa Can 
Yarenler 

{Safi ı tndcle) 

mak azere on bir vatandqımı
zın hayatlannın IÖnmesine Mt

bep olduğu büyük bir teeuürle 
haber alııımlfbr. 

Zabıta kuvvetleri vatanc:latla
nn hayat emniyeti için kılavuz
luk yapmakta ve halin icap et
tirdiği tedbirleri almakta old t 
ğundan bu gibi müessif hidisc 
lerin tekerrürüne mini olmak 
için zabıta kuvvetlerimizin ve 
sayasına riayet edilmesi muhte
rem halkımızdan ehemmiyeUe 
rica olunur. 

ÖLENLER 
Verilen malUınata göre bu 

müessif hldisede ölen vatandq
lanmızın isimleri §Unlardır: 

1 - KurtulUfta Sütçü Diva
mandi (40 yaşında). 

2 - Topkapıda Arpaemlrıi 
yokUfU sokağında Abdülhamlı 
(50 y8§lllda). 

3 - Aksarayda LAieli cadd ~ 
sinde 8 numarada Köse Mehmet 
(35 yaşında). 

4 - Tarlabapnda 19 numaTa 
da Santik Ohannes (35 yapnda). 

5 - Denizyollan ifletmeaı 
müdürü RAuft Maynasinin k\Zt 

Bilun (16 yapnda). 
6 - Mesajeri Maritim kun.

panyuı avukatı Kutonun torunu 
Sen Benua talebe.uıden Paul 
Kuto (115 y-.,nda). 

'1 - ı.tiklll cadd.mde 238 
numarada Ana Okur (18 18flD
da). 

8 - Istiklll caddesinde Gö till 
sokağında Yıldız apartımanın -
da madam Raya Kopıir. 

9 - istiklal c-addesinde Gönül 
sokağında Yıldız apartımanmdı. 

Bella KOfDlr. 
10 - Bakırköyünde ah~ Ha

tice (55 Y8flllda). 
11 - Beyoğlunda Lüksem

burg otelinde Belçlkah Leon. 

Yahudi Aleyhtarı Hareket 
Almangada Kararlar Şiddetlendi, Her ·Taraft 
Bu Fikirden Mülhem Akisler Kuvvetleniyor 

Ne\7ork. 18 (Hususi) - Alman- tarafından çağınlmasına bir mu'ka- sika göstenniyen yahudilerin 
yuıın Birtetik Amerika bükfum.atle- bele olduğu 118Dlhyor. leketten çıkmalannı menet 
rindeld sefiri Berline çağırılmı:...tır. Vqington, 18 (Hususi) _ Roose- Bugün yahudilerin kendilerine 
Almanyada yahudilere karşı yapılan velt, elAn Amerikada bulunan 15,000 dükkanlardan yiyecek satın 
muamelenin Amerikada yaptıgı te- yaıbudinJn, A merikada.ki ikamet rına ve bazı dükkanlarm 
sirler hakkında kendisi Alınan HL"'i· müddetleri temdit edileceğini beyan hudiler tarafından idare 
ciye nazın Fon Rlbentrop'a 'zahat etmiştir. mesine müsaade verilmiştir. Bu 
verecektir. Bazı mahfiller bu hare- Bertin, 18 (Hususi) - Alınan hü- heple Yahudiler aleyhindeki v 
ketin Birleşik Amerika hükt\metle- kıimeti, bin milyon marktan pay.na tin biraz gevşediği anlaşılıyor. 
rinin Berlindeki sefirinin Ruosc"elt düşen kısmı ödediği hakkında bır ve- Hariçte Akisler ve Had~· ~lllıl 

Bir lngiliz Gazetesinin 
Şayanı Dikat Neşriyatı 
'' lngilterenin Balkanlara Sermaye 

Vermesi Lazımdır ,, 
Great Britain 8 The rut mecmua- yor.) Bugün avrupada hüküm süre-

11 yazıyor. n emniyetsizliğe sebep olmaktadır. 

münih anlaşmasınvı tesirleri hala Ekonomik bir bakımdan bakılınca' 

tam vuzuhla belli olmodı. Onun için Almanyanın merkezi' ve cenubi şarki 
nikbin, ve bedbin bir çok tefsirler avrupa devletleri ile münesebeti ve 
meydan aldı. Yakın ve orto uyanın orelerdeki mevkii nedir? Coğrafiya 

tüccarl bir tarzda kolunun ve ayağı- vaziyeti itibarile almanyanın oralar
nm ııkı fıkı bağlanması ifi, alman- da hikim bir vaziyet alması lazımdır. 
ya için ancak bir zaman meselesi ve Ve binaenaleyh emrile oluyor. 

almanyanın bu taraflara ait ekono Denet rekabet: Şu varki ingiltre 
mile niyetlerinin pek kati olduğunu' orta ve yakın şarkta sırf kendisine 
ve alman ajanlarının önlerine durul-

münhaaır bir istisman murad etmek • 
maz bir niyet ve kuvvetle harekete 

tedir. Ekonomik harp' Tüccari reka-
geçmi§ bulunduklarını iddia eden betten bambaşka bir şeydir. Birinci· 
mahfiller vardır. 

sine. teessüf ederiz' ikincisini alkış-
Berlinde de filvaki böyle dü§ilnen- larız. Dürüst rekabet sayesinde t ic(l· 

=.:.1nır~n~:1::::.=:.:ı rette payımıza.dü,eni elde edeceği· 
blru gayritabii telikki etmek l&zım- mize emin buluamktayız. 
dır. Alman ekonomik makinesinin Şu muhakka.ktırld eger inğiliz me
bir silindir globi balkanlar üzerinden nfaatleri kımıldanmazsa orta ve ya· 
ve orta asya arl ve sami ırklan üzen- kın A.ya ticaretindeki vaziyeti iler
nden geçerek hindlinin eline yapıt- letmek değil muhafaza bile edemez. 
mak berline musallat olmuf :yeni bir Hep beklemekle insan hiç bir teY ka· 
riiyya değildir. ıanmaz. lnğiltere eger arkada kalma· 

bu gibi fe)'lere kulak uarak kara kistemiyorsa ferdt ve müşterek kuvv· 
kara haber vericili kedenler de al- etli bir gayrette buluııması llzunclır. 
mil:. ~ ıM!lltmi ııt!ttllı'4ftilMW' U..•ı 

Bükreş, 18 (Hususi) - Ruu .. ...,.. 
yada bir Havra berhava edi'lllllr'llll 

Bükreş, 18 (A.A.) - Çar 
ve perşembe günleri Büka 
birçok şehirlerinde Yahudiler al 
hin# nümayişler .,Yapılmıştır. 

Yahudi mağaza ve fabrikal 
girmiş ve buralarda yangın çık 
tır. Bazı mıntaKalarda janda1'l'l!llımım 

müdahalesine mecburiyet hasıl 
muş ve jandarmalar, birçok ye 
sarmıştır. Bir takım tevkifat yapf 
mıştır. Yahudiler aleyhindeki blJl!f' 
met, çok büyüktür. 

Bükreş - Ruma\ıya hü~ 
tarafından Alman unsurlarının 
manyada Yahudiler aleyhindeki 
reketlerine mani olacak inzibat 
ttbatı alınmıştır. Demirmuhafı 

lehinde herhangı propaganda pcl 
detle menedilmektedir. 

Belçikada 
Brüksel, 18 <A.A.) -

Alman Yahudilerinin Belçika to 
lanna girmelerine mani olmak 
alınan tedbirleri hafifletmeğe 

gizli olarak memlekete giren Y 
dilerin tardını tehir etlneğe .k 
vermiştir. 

Varşova, 18 (A.A.) - Dan 
kaçan takriben 200 millteci Y 
Gdyniaya vasıl olmuştur. 

AnkaraEbediŞefin on 
Teşyii için Hazırlanıyor 

ec:Jer' f .. lre+ bu.. lfavP.+i ll'rthPnUlk ic:a• 

A •k tme._okruilerlnimtlnıyokdaya· ~ ~·--m e rı a namiyacaJım iddia edenler alman peder Demokrasiler tarefından terk 
devi flll'kta bir galibiyetten ötekine edilen bu memleketler mallannı ba-0 r d usunu kOfUP dururken garbin hiç bir fey· şita devletlere satmak ve oralardan 
ıer yapamamakta oldu~nu illn e- mal satın almak mecburiyetinde ka-

A t YOr denler var. lırlar. Ve işte o zamandır ki sade yal elleri federasyonunun dün akıll&llllll 
(Bafı l iftcicle) lder Atatürltilıı aziz batıruını takdi r lrl top tüfekle ittifak eder. ziyaretinde bir nutuk söyllyen 

İşi böylece tahlil etmek meseleyi 
wı .iki dakika rik6t etmlflerdir. Bu Vqincton, 18 (Busuml) -Amerika Bu memleketlerin üzerini hala. ka· ye nazın Reyn·a· ud, Başvekil D 

tin efendısl,, adını veren Ataıilr· esnada derhal toplanaa on binler- Müıdfaa Num Comon, Birlefik Ame- üstünkörü görmektir. Orta ve cenubi a ·n er'den m soz alarak meml 
kün ismine her villyette bir ôrne~ ce halk da ihtifale 1ftirak etmif rika hük6meti ordu ve lvıva kuvvet· tarkl asya hakkında baş vekilimizin ra bulutlar sarmakta devam edebı ır. bildirmiı oldux..• iktisadi ve mali 
-..- ~·-·1--- b -.. -:.- __ ._., ... kl anı ka da .. lediklerinl ha Fakat bir ..n .. -'1 .. _ ortalı~ ay- 6 "" 
-.oy ...... ~ U•U&& ~-r . bulunuyordu. lerinin tezyit edileceflnl. ,.. elln av marasın soy • dınlatmca eg:r~ngilillz-;ena~cll~rinin lAnç·on·un korkunç rakamlarını 
taplannm batına onun gençllte Kafile müteakiben Yenl19hire mevcudü 400,000 olan ordunun dön tırleyelım. Sözleri fUlllerdı: J • etmw+tr 
hitabının yaınlft'\Aa ve bunun al- "Alman iktisad nazın Doktor Fu- kudreti kAfi gelmiyorsa kabahat ne -Y"' • 

: giderek Bulvardaki kutsal Abideye ay zarfında bir ullne tblU edilece- h 
tına gençliğin •ftlfınıft konıılması. ._ nk'un faaliyetlerinin mntlaka liyasl orta nede f&l'k kartp devletlerinde Reisicümhur Lebrilıı, 
her viliyette ş;n;;;htD bir heya- "Güven Abidesine çelenkler koy- linl bildirmiftir. bir gayeyi istihdaf ettiii söylendi olmoyocoktır. Onlann neyi tercihe- tarafından ittihaz edilen malt 
l1 bulundurulmam libl kararlar mut ve lJdpr dakika sükt\t etmlt- Londra: Teslihat lfln.I bilrokratik bu mütemadi kufkullanmadır ki (her ttikleri ap qiklr meydandadır. On- 1eri tasvip ettilini söylemif ve 
cümlesindencilr. tir. Merasimin devamı müddetin- mecralardan kurtarmak için if adam hanli bir adam bir ite kalkıpa mut- ıara iRi! niyetten' kıskançlıktan ve vatandafl!l bu tedbirlerin ıatb 

Posta idaresi, 'bftJtlk J'Ulil'dS ee bütün :maimJar bpalı kal - lanndan mürekkep müstakil Mr k°" laka onun altmda gizli ve fena bir vesveseden Ari bir tarzda 1e11Deye sadakatle yardım etmesini talep 
dolayısile matem pulları çıbra - mıştır. mitenbı tefkillne karar ftl'llmift1r. niyetin mevcudiyetinden f(lphelenl verilmelidir" miştir. 
eaktır. Bunlarda Atatarkibı ıwtm- An.,_,a ,.,,,lacaJı ~ Bu yent tefe)dtiOOD tesisinde mu- ------·----------------....._ ____________ _ 
leri siyah bir çerçew Jçlnde ola - ...,.aimine ail İMltnGm• balefetin ve ÇurçWn talepleri mü ... 
caktır. Ankara, 18 (A.A.) -Atatürkün ee * olnuqtur. Çemberlayn ve Daf Ku 

Yurdumuzda, yabancı memle - nazelerinin, 20 son~ 1938 pazar per, teslihatta bir teahbilr ve nokaan 
ketlerde Atatürk ve inlallp mn- giinil, Ankara istasyonundan kata· olmadılım iddia ederek. Levazımat 
mu ilzerinde yapılımt olan bütün falk'a nakil ve vazını müteakip cere Nezaretin.in tesisine muhalefet et
nepiyat toplanarak kitap halinde yan edecek defile merasiminin aske- miflerdL 
:basılacak ve bunlar çok ucuz bir rt ve millld erkhı hükılmetle mall, 
fly.tla satılacaktır. ticari ve idari teşekküllere ait kısmı tl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 

Diğer taraftan Şefimizin pmdl- hakkında lzahname: Bugün, phrimizdf' bulunan bütün et 
ye kadar söylemiş oiduklan nu • Saat 9.30 da ordu mensuplariyle naf, saat 12,30 da dükklnlannı ka- · 
tuklar bir araya getirilecek, bun - hOkt\met erklnı "baremin befincl payark Ulus meydanındaki ve Yenl
lar arasında rejimin ana prensip- derecesine kadar - bu derece dahil - fehlrdeld Atatürk heykellerine birer 
Jerine temas edenler aynlarak Ke dtr;, tepifat aıruile yani mahkemel çelenk koymuılardır. Bu münuebet
malizmin ideolojisine ait en sali- temyiz, Ş6rayı Devlet, Divanı Mu - le dükkhlar ilç buçuk saat kadar 
hi:yetli esere vücut verilecektir. hasebat, BqvekAlet ve sıra ile ve- kapah kalmıştır. 

MUU Matem klletler erklnı, Ankara villyeti, be- İstanbul Untvenitedne mensup 25 
Btr sene on ikincitep'inde mil- lediyesl, C. HaUc Partisi ve her ban _ pnç meruime lftirak etmek ilzere 

n matem yapılacaktır. Bu huaus- kadan gönderilen üçer ki.fiden mü - pazar lfinil tehrimtze geleee~lerdir. 
ta bir kanun projesi hazırlanmak· rekkep heyetler, Kızılay, Çocuk :ıı: - Talebeler, dil, tarih fakültesine 
tadır. Ebedi Şefimizin resimleri, sirgeme Kurumu, Türk Hava Kuru· misafir olacaklardır. 
siyah ince bir tülle örtülü oJarak mu, Ankara Ticaret oduı, Barosu, AlatiirMin delneılUeeefi yer 
resmi dairelerdeki fe1efli yerini Anadolu Ajansı, Türk Spor kurumu, Ankara, 18 (Tan Muhabirinden) -
muhafaza edecektir. A. Elektrik Türit Anonim Şirketi. t. Atatürkün defnedileceği yer hakkın-

Halkevlerinde her aene, Ata • tikW caddesinde yer a1nut olacak - da memleketin muhtelif yerlerinden 
türkün büyük inkıllplarının yıl • 1ar ve cenaze arabasını takiben say - buradaki alllidar makamlara mf'k· 
dönümlerinde, Samsuna çıkq, bil- lavlann geçifini müteakip katafalkın tupla ve telgrafb teklifler vaki ol -
yük zafer, Lozan, Cümhuriyetin önünden geçmek üzere verilecek l- maktadır. 
yıldönümü ve saire gibi sayılı ıün- pret üzerine yürüyeceklerdir. Bu teklifler bilhusa mektep m~ 
lerde Şefimizin hayatına ait ko- Katafalk önünde yapılacak bu P- aWmlerl, belediyeler ve miW teşek-
nuşmalar yapılacaktır. çiJ Ulus ~danı istikametinde icra idiller tarafından yapılmaktadır. Ta. 
Esnaf Cemiyetlerinin Diinldl edilecektir. menni kabilinden olan bu milracaat-

Tezahürü Dahili tepifat olan ukert erklmn ler tamtf edilmekte ve en çok arzu 
Ankara. 18 (A.A.) - Ankara büyük üniformayı, erklıu mülkiye l- edilen yerin Çankaya oldulu IÖylen 

E naf cem yetleri birliğine dahil le diler tefekldlller memubi.ninin lae mektedlr. 
Ankaranın bütün esnaf ve tacirle- caketatay ve lilin<Ht ppka ıtymeleri Ankara 18 (A. A.) - Ankarada sa
ri bugün öğleden sonra toplana- ve olmıyanlann da koyu elblleyi il- kin Almanlan temsil eden bir heyet, 
rak kalabalık bir kitle halinde U- bis bulwmıalan muvafık olur. bqiln ölle üzeri uıua meydanına p. 
lus meydanındaki Zafer Abidesine A,.,_,. analı plenlı lıo7"a derek Atatilrt anıtına bir çelenk 

telerek çelenk koymUflar ve tJtu On AUara, (TAN Mubablrinden) - ..,_Uflanbr, 
Db plen 1tlr ecnelti Jaeyedn lstJk'balln•e " kahraman ordamudan bir 

iman Sara1du cabrkea 

İhtiram Resmi 
Geçidi Dün Bütüıt 

• 
Gece Devam Ettı 

(BQfl 1 tnctMJ 

naşması için sahile bir duba .. ~ 
eli. 

Dün, tramvay seferleri bir ınü: 
durduğu için fehrin kalabalık 
rinde adeta bir gayri tabü lftAftfıll~I 

hasıl olmuş, herkes yayan yu 
ğe mecbur kalmıştı. 

Cenaze alayınµı g~eği ca 
üzerinde halk bir kaç günd•nl!JWllll 

yerler arıyordu. Oteller 
hatta pencerelerini kiralıyor 
Birinci kat pencerelerin fiyau ıs. 
kinci kat pencerelerin fıyatı ıo, 
çuncü kat pencerelerin fiyau 8 
ya çıkmıştı. 

Bir kısım halk akşamdan rne 
larda merasimin gôrulebileceji 
leri işgal etmişti. ~ 

Yerlerini kaybetmemek için ~ 
yı meydanlarda, ve yollarda r:~ 
renler pek çoktu. .ul 

Cenaze alayının geçeceği ~ 
dün akşam itfaiye tarafından ~' 
mıştır. 

Dün mektepler millt 
nasebetile tatil edildi. 

Spor teşkilltı, milli matenY.J 
meten bir ay hiç bir maç ya-..,.."llltı• 

labrarv~. 
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Milli Matem ve Gelen Ecnebi Heyetler 
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Hava Tehlikesine Karsı 
1 

Tayyare Silihının 
Türkiye Kadar Faydalı 
Olabileceği Hiç Bir 
Memleket Yoktur 
Yazan: Şakir Haım Ergökmen 

Kaf..abq U.- tal.W.W.. ltaırlattdrlan 
Ata111r• ,,,.,., • .,. ltapafı 

L6-, U... W.Wftain ltımrlaıldtlan bro,iir 
~.,,. .. , Liwi talebeleri, bl,ok mat.,.imm dolayıaile, Atatürk 

için bir bJ'Oflb- nepine bnr -.-miti• Te kendi aralarında top.. 
Jadddan pua De 10 bin adet brotür hutmmtlardır. Bu brotür
ler, baaünclen itibana l>olmabMçede ihtiram remüseçidi yapa-
cak halb Mzi ..........,,;,. • 

Kabetat talelJei.-i, QDi sanwncla,.. Atattlddln aiyah kordelilı 
JIC'laJtleaindea ~ n bunı.n meccanen teni etmit
lerdR. Son ..,.,,. lıom6arJ ..... tanarelerinıi ... 

-- llÇtlf ltolinJ• 

dujundan hiç kimle f\ipbe etmeme- Dünyanın, naalı bir değiAfl!Po-,.,rıın\ 

lldlr. do~ haf döndürOcü bir hızla 
Uzak Şarkta ve Alya~. blı' çorap rildOIQ.nden aklı bapnda ol 

sökülü gibi, olaeü onlann ,burada. .Uphe edemezler. Ve bizim katı..,1&1'11 

Avnıpa ve Amerikada siblO tJna .. mü odur iri. bu ddişfkli~ sebff e 
lar altında mütalealar ,.Oriltmtıı o- lan nvvet. uman mefhumund l'lıh 
lanl•nn söylemi• old\lklanu ben· •f11t eden 0(' btiut üzerinde h la.y 
ıemlyeeeA'fnl kolayca IOfta erdtril· "Mn. merham,.htz~ öldüren 
mlf olan halya .. ffabet harbi .,. f.. '"'" tayyare ıHllndU". 
talya-fnjftltere met1el•lert lfhl, lftf" ll'alrat biJ' noktaya bflhusa 9' 
lus Sildetler Macar- C.k aftlart ~f'mmmtle 1.-M edtlmek pe1r 
• sanılahtllr 1rt • -pek ~-ı l1Jt8t et· ıumluduT Tayyare sfllhmm. 
mislerdir. Onlann olmaz dedikleri, •. ,. kadar fayda1ı olabfleceit'i hiç 
qılar gibi akıp yürüyerek olmuştur. memleket yoktuT. Yani biç 

AVTUt>A:ırt 'harpten yıldıran kuv· memleket, Türkiye kadar hava 
vetin. Avrupa ft Amerikayı Çln • lundan çolı: faTdalanma'k w 
Japon haTbtne ka"flU)nan mrla a· qfll'hmdan hte 'korkmamak 
l11royan kunetm. tam lrendtll oldu· ttnde de~dir. 
,.unu mlernejte 'tftsum ı&relmtı,or Bu Mvle btT .... , .. A.tfltU'"'I 

Bu"°n Chlm en kat.halık w 981!· tftT lrl. c.flhlya harltumm deft! 
rrtn lnmnlannı t.ı-1 etmft balunan ~ın l&flenebfld!ı1 ba dmrde, 
T11nonlamı lrnTiandlklan en mfthtm ifa Jmnıettt TnrJdyeye, tam btr 
cıOAh tayyarediJ' ,.. .. fnRfIJzlerln zuTla hld!selmn fnJrl!fabm 
"t,,gal etmeden hlktm olmak flna .. m~lr fırsatını verecekttr w --
tmı wrdtrdtıtnl.. ~ledtklm - bu tedtr. 
tayyaTe tlfllhmm Çine yanetmô ta- Dalad1er, bet bin tayyare 
ttyeeek beyaslan b!1I da ayni de- dıkça polttnı:aanm ne oldutunu 
~e Bltftlrfteft w t.lr11 olaealı bl- lemlyeeeltnl blldtrtyor. tn 

Parasız Vahlı Oğretmen Okuluna 
Kabul Edilen er 

1tnmelr llmnchr. re ftaıya w Almanyada başka 
Her memlekette • çok kon11f114 kabul 9tmılk ftld,..etude bahmJlm. Demek ohıyor ld. )llpOll 1-ft bT 1ft lı:cmufUldula tddta edflemes. 

lan mevmun -U.ncılık melelelerin 1•. Atılan her bombamn maddl Te vetıert Uzak Şarkta hlktm olan bt- 1'abt bts ktdta edeblllr:l• Jd, 
veya havada zayıf yahut fistiin ol- manevl zararlar wereeelf bu _ _._ .. ı .. nr lı:u•wt 01-~ ortadadır. Ve _...... ~· • · - ~ t~ malik oldufumus 
maktan dolacak vaziyetler oldutwı- ve kalabalık mmtakalardan dolayı. "'" lı:u+wt mtaee yftrftyeu .,ume- Tftr1dye dftnyamn en ku+Mt11 

Anbn. ıa (TAK ua,..ddwlau) d;pe Ozdmntr, Samime ôzdemtr, zı- dan~ küme fftphe edemez. her dnlet btr bukına utrayıp, Ja- nen. te1d11eneeek ole ~HJr po11- lf'tt olarak ortaya ~acak w A 
~ Panm ~ ~ okuluna lıede:n Sabahat Abel. Bir zamuılar, befhıcl. hatta Clll1ID-- hat buırhbn yakalanıp altolmak tfltalarla $an ~da panm Ja- na, )'akmlarmda genitleme 
kabul edlı-ı.tD Wm'Aldal bildiri • Balıkesir ötretmen obhma• ah- cu eheııımt,et derecesinde ayılmıJ kmkusmnı ~kte '" kendtmrl rınymnn tsted!ldertnt ~ 1nD btr lem aramak haT'ekettnde daha 
~ mnı.r: Upktan ı.m.n Paracollu. olan bu meselenin bugfin en Deri hazırlıklı myan yahut daha çok fe- .,.amanda ~kt~. ka tOrlft 'ft daha çok aysal 

JCdlri. im Btı4ituA1i .... a1ea• aJI;; Dmil Erpl. lSmlrdmı Mazhar Han- l8fa almmasmı zarmi kıbm hldae- dakh bulan :mf1letlef, korkanlara J8P(m m~ ~ biner nacaktır. 
DIJllar. J:dbueden NertmlD 'Onltı, eılar, Akh1aardan Hasan ttskftdarh, 1-l \wa a. ._ ~ ~ .km9. W.hcs Ae1me ..J••nırenm~ffr.•.lıtk-.Aa...ı.:..&ı-.. ..... ,......_.,,.....,._....,..._ .....,.-..& 

Çorhlllan Kermıl&t ~ 'mrkln Aydından H~ A0.1>8J81'Jlldan Mu mak belki yorucu olur. Fakat dev- maktadırlar. enl!!1~~,k bnılacafı yazılan 
Karak. Çanakka1eden Cemile Km- zatter Torun, Sallhattin Arıkan, letlerln hakikt kuvvetlnln, hava ba- Bu milnuebetle Awupanm, artık Ar,a tmpantorlulumm ne tuaı, 
aran. Teklrdaldazı Melek OstQrL Mustafa Uan, Burbanettin Sanoğlu, kımmdan arzettiklerl vaziyetlerle tamld'fte'.l'l, harbetmek 'kudretini kay· ne gururu bize dilfel'. Pabt fUl'U1 

;;tU naıae -p !lrlmaanmu:ı n:rr. 
tekrarlıyabrurtz. Dnnya -'11'1-

Bura im öpb:oeu olmlUD& ah- Tallt Boruancı, Abdullah Dkge.len, ölçüldüğü btı devirde btı noktalan, bettflt aliyleneblllr; fakat, Avnıpa- besbent Jd, Awapah. tftrttı adlı Bin· 
Dalar: lnpntapMlen Nari, Ana.. EU:ifehirdıen Şe& Turptlu. en emsh taraflarından ele alarak da Avrupalılar arasında harbin ya· dlstanlardan, Avusturalyaclan 'ft btı
ndan z.ma Dlks. By6ptıeD QCWar Konya otı......_ okulum ah- mfttalea etmek, bhim için de, pek pıtmaz btr vaziyete gelmiş bulun- vOk Asya adalanndan ftmtt kestiren 
'1"Qıblla. Danadan Sıcbb. Adape- nanlar: ltataYJaada Kebran n- Ummılu olan btr lf sayılmak do~- ması mrettnde mAnalandınlmalt ft'ct bir vaziyetle karp karpya btı-
armıdlaa Bud)ıe ıtmah, Ana Oa. blm. dur. lbımdır. lunmaktadır. 

korumak tçhı TOrldyenhı 

olmuı prttır Ve havada 
olan, ytızde ytız kuvvetli olan 
let demektir. 

Baro Kurulan VilAyet 
Merkezleri llSJ, Serftl Y-uklektepe, Fallbe Ba~ Erzincan Otretmen okuluna ah- A~ b1aba1* w mnghı 1llm9 Awupa, At1ape1a eli ulafa!DJ18n fp bftyt\k ~~o-

ltan, Fatma Ulwı:wr1'. Kadık6ydm mlar. GCmıGfbamdm Xenan öt - tabbmnda :haftdan plecek tehlt· takat ktmd!sbdn elinin ulatabileeeği lan w edecek olan Awapa fmpua· Anbn. 11 (TAN mabltbtr~:I 
Nedbe Odw. ~·atin Nedbe -0. ctm. Vehbi uıuı.,, Erxurumdan Re- kf'lemPn do1"' """ lum~ btT l'tarl>t ~•'halara dotru w A~da btr har- torltıklannt, kcmttfGP IBylefl'Mden - Awbtbk Kan11DWmD 
cerfık. t.tnmıAen Mımtw. hparta .. ı.t ODner, Erztnetından Gelip, Har- 111keden Muammer Ulmuı. Mehrtwt bt ftnlemek bahamıa, btr ltnl harp- vantmı, anlaşmalar halinde •Awu- lWdnndaki huırlı1tlar .lbna1 
dan ~ Knüh. ıntncandan dar Yılchnm, SUrtten Kasım Ayte - Gbrtürk. Sırn Baykan, ıtuan Ma- ler ftl'dtnnele hnırdır. Ve yayıl- oalmm tem kudrethıln altmda hu- mfltlr. Kanun hOkibnlerine 
Remzl19 Sa, Kaman IW1ba AltaJ, kin, Bdtp Baynm. Necati Ozcan, dend, Meninden Ahmet Adanç. Ra- mü. llftfflenwk t.ttyenler, Avru· 1unan A•rupaya daha yakın mmta- hanll Yillyet merknlerinde 
K1munm Altan, İmllrdıiia Servet, Ahmet Ilım. ŞefJk ttıılu. :Mustafa. fit ıtmısu, lbrahtm Ho.eyin, Yılda mtıttft rahat w huzuru namına, ıa- ltalarda '!"' edfntp ,..tepne .... mr- tefkil edilecell mıhallerine 
Botazlçlndm &-. .._ Etem-. SlvM Olretmm okuluna ah- Thmlrtabr, Uttf ~. Buan vıftamü ftzere Avrupa dıfl!lda em· layaeak bir Orlnet mfthhn w eldd! edllmtfttr. Bu barolarda 18~2 • 
Enis Beikar, Kaıdudiu Ane S.,.. nanlar: Samlundan Qmnan özttlrk, Tvmcan, tbrahım Dalmor, Ali Yedi 1>91'Y&llmı hareketlerine 8"k 'ft bu <1ebep te budur. Şu halde ATnSpada ka,nlı bulunmaktadır. Baro 
kal, Zekiye Eıder, :r.tım KuUum, n...Jiden Meıım.t U.taollu. Ço- p, Abanydan Halit Kocabal, Ali hareketlerde tepik olunmak ftzi· hıt"P edemiyen, Amıpadan mü in· knlerl fUlllaıdır: 
Silrtten Tomrtıl Blb:..._ Naibe nandan Sadt Brdunm, K.aywiden Yelpmar, Tayyar Yılmaz, Şafl!'U vettnded!rter. talal"da hayatt denecek kadar bftytlk Afyonkarahlaar, Ankara, Mı 
Gaı,ıtm.. Bwwlmı Jılı"u Ana. 8llmi Brp. Anp)drden Supbi So - Ka~ NeYfehlrden Mustafa Tüfek Awapa etrafında, A'91'Upalının menfaatler kaybedeeek olan Awu· AJdm, Balıkesir, Buna, DenJsli, 

Jmdr Km Otıwbw ebhma taJ, ~ Mehmet Çmnhbel, çt, Vahtl. Abaraydan Hilmi Odum, kol.,.. ertfebDeee~ bir genişleyip panm bu Jatadıjınm dntrde bak- yarbakır, Edime, Ellzıl, 
.ımanıar. '0'*6darda I.am. Ya • Çcıırumıdul Şlnul Ba)'ktr, ZDeden Necad E:rgon, Tanstan Mehmet yayılma nnntakasmm filen tekillen· ranlı bir hayat .OrdOlthıtl, ttpki Ellripthlr, Gaziantep, Gıresun. 1 
..,... lmdrden Edibe. Bnmtl Temlır, Nlldeden llaan Tev Gdrantn, Salih Sakarya, Ha.eyin Su mekte olduğu wı bu mmtakanm ta- ilk mt'lstemleke aJnnlan flbl, yeni İstanbul, İzmir, Kastamonu, 

fatanbn1 Km 011•~ Gblw ftk. Urfaclan Utıf SoJaJp. .t, Sad!t Tllld, Sabri ÇokgQlma, rlf edllebmr bir mefhum haUnt al- ba~, blr mtıstemleke, nOfuı m1n· ri, Kocaeli, Konya, Kütahya, 
eJmen1ar. ~Latife....... Umw Olıetuwa almhma ah - Muhteşem Ce.det, Duran Bitgill, Şa dıf!m anlatan 1m :realite, çok oynak tı'llraın Y.s. derdine dO~ek ftzere ya, Manisa, Mu~la, Niğde, 
Bl&IJtı* O.--. Samime T8r1mtta. -ıar. mbG8tenda L6Ul, Mehmet ban Yücel, Suphi, Elbüstandan Mu- kıymetlerle dipdiri meydandadır. bulunduğunu kabul etmek doğru- Seyhan, Sıvas, Tokat, Trabzon, 
.MelAbat Erkım::a. Erxb1Candan Na - Kaya, NDıat Eray, Zafer Baykal, Si· zaffer .Akttmç. Doğan Ceylan. Cfdd! varlyetler önünde bulunul· dur. guldak. 

bchr, m ild 1D9toJa aıqmas, fakat ziyanı yok, me 
f6phe .Wlinls maharet1m1 ,.m. Ptereblllrim! ... 
eli. 

Baftfçe kiau1luA. Zell: -ıto,unm. diyordu. kOf'I 
nm, ~ IODl'a don oluna!,. V• pek tat.___________ mll'-~U..----ıım------- bam~ 

REFiK HALiD JIFRIKA No. l 11m bir-.. wwwlucıl)9 adar menekf9 ,e.ıı 

BU9DOI AJrwten p1en Gnn Oeste ArJantS
• demlryolu Mendaa,a utrayıp Ant dallannı dQn. 
,anın • unn Ulne118rinden birini pçerek Şilinin 
Valparaonna ftl'lr. Ant .n.u .. u Hlll faaliyette 
olen bir .ortl J'UW'dal1arlle. J'9Cll bin metre yilk
.Ul llfnde ı.peı.rn. ,.. J'9dl 'bin altı Jb kilometre 
tutan uuDlutu71a Antlart Ortddelerba ~tar ılbl 
Mrtldlll w palml,,.ıerln p alabllcltllne ,elpue
J.ndlt! mJalbla dallarf GtlmClf madenleri JflldıJU 
claj'u. 

Ksym kam Zell'ntn tı.,ecanmdan 8"k aldıtmd&D 
"Bize pampalan anlatuual" ~ yalvardı. 

- Pampa deniadlr Dalplanm otlu, MbldU'llll ,,.,,bo, dolaf8n bayvanlaJ' tefkil "- Za• bu • 
razınln denizden 10kaekte kabp nü bir .... an 
dejlldlr; topr.tmda bl1l tus tadı bahmm, Uftıo 
aında ~ koklarsınız. Topratı diyorum... bu bir 
toprak mıdır? Yaprakların, köklerin. ot1arm Pt
rnen71e *'1cle aelmif bir nebati ıtlbn- Ç6ıı.t, 
kum.. punpalan bu feflall mil &ur. Dd mu,. Jd.. 
Jometre murabba gtıbrell topnt! DnflhıthıGz ti 

hetbıde lftn!erden beri ,..,ı alchlmm w allıeağl

nm Akdeniz ancak '1~ bin kilometre meahaaında
clır. 

- Pampalarda at peflnde k()ftunmı. lulO kul • 
landum mı? 

Bunu --Mndtm. 
Zeli onap wıwttne 1Jrtc m mıdan 1* klııt 

lııopudı, 6wtne ~ kellme yadı, aoara pncmı ça
ltnP hlr kaman DUmarul ftl'dl W puulaJI gön
derdi Bla bekll7orduk .. 

Blru eonn aaka11ı adam. elinde afak bir ~n • 
ta1la kapıda '6rilndü. Zeli kOflDut. çanta:ra kap • 
mlfb. 

- Yanht bir teW!mla ı..o dedltmm bla tu-
br. Sbdn bir rt ~· ftrdillJds ..,,,,,,tyett 
Pampalılar da buna 'ftlirler. 

Çanta11 açtı: Bir ımm ka111t ucunda btr Dmfk
Gtıverteye 1Ül'i1JeD kaduun arkuından IOrilklen.L
,orduk. 

- BWJUt1UDm Jd lazmyı dQpnan avlamak için 
de kul1amrn... - w bana döndil - yer dardır, lnza.. 

ablt ok lfbl JWlndm fırladı. Bapmtld•D bir ll1Jt 
pçt:l w ,.astlmbl bir rilzalr sıyırttı. Lulonun 
dtllllml milllıtmtn 'bo)'nundaydı; Zell neuketen 
UJlflll ucunu JW9 atmıf kopnUf, avuun eUnl lıkl
JOl'du. B..._ aDaf1arbn bm taJun!nlmtn bota pkma
aada l9fll'llllF 

- fQpbe Jok ld ba ım ArjatlnlSdlr, P.mpeJa,. ... 
i>lJ9 dlfbOJW, ..... ~ 

iV 

Çllln Ortumcla Raadtrn vw1,. 
Vapar kmnt-1. ber 1ib*O 1ibi. batınma IOrdü

taa ..... 1*u kaa11f1D111 olmak ~ dedi ki: 
- Daltam Smorltanm kendine .... orf3Jnal 

halı.rt ftl'. M..ı& J91Dek u.te.indeld kat, emirle
rine Pl""''MlnnGmkiba delil. Baht domu .U. ma
ral .... labnam ,o.ana bil• sarma taemiJor. v .. 
para ıtrdllf ıftn metrdotele im falmler JUl}ı bir pa-

IU1a ftrdi; btıyOk bir bahfıt1• beraber .. Acaba •• 
mum! IOfralarda, st1afetlerde ne yapıyor? Bahklll 
" domuaus bir m6nfl bulmak 1911ah için pak _.. 
dur. Jambon 19Jft1Jft miUlQmanlara p rupi • 
dlm; fakat bunlar prap da içmalerdb 

- Çok ..,mtmn a,-ı. lrapdllerl olur Jd en .. 
eaytp H1Dd w Çba cliD1ertDla h1U'llfelerinl prkl9 
biram. 

- Pabt Pampa pre....sntn bprlalert aynd 
koca ukıUt W1eatnde de mncut. .. Dalma Umarr 
1mda oturan bu Hintli de o yemeklere düf!Danl Br 
u öyle pllJOf Jd hanum ,.. aptı kırmızı derili A
merika llintllleinba tahaf adetlerinden bir kısmllll 
kapmıf1ar. P....,.Jer w Azad dallan, elbeıte, lspar 
,ol rahmma Jathılunda daha derin w kuytu dell
u.ı. '9'"Pı elbette fthtl Patagon'lar ,.. T~ 
lal' ba dehlta't.- ...... 'Nricl lalerinl bırakmlf -
lardJr 

- O...k. ...,., Z.11 ftlrttyle .. nen " eeırıt 
t.panyol dellkanhlannın Arjantin yerlilerıyle evfe
MNll ortaya ~ıkardıklan meleı Go~ neslındenrlır 

- Dan '- kullan1t1ndak1 maharet1 bana bO 
ftbt ..._ ita _... atarken behnın bar yay gtbl 
...ı blkllclOllDI. ~ tutupcakm1f gtbi 
Mlll ~ l&'dtlnila mQ? Atletik mederıl 
bir .aaatta bir Japr baklpnm ..Umlliil Şevktnısi 
larmamU ltbl Dlw ~ Bu haller, bütün o ... 
laJlp u.tı.r OofD nJWdırıım kıymetini indirmez; bl-
llldl - ............... ..n..tnt arttırır· 

(Dncmıı 'Dar) 



TA~ 9 

BAR 51\[)I K 
Yakon TaırDlhln Eın lEsraıroo Çetllıresn : 

aşı boş Dağlarda Gezerken 
Yuvan Önüme Çıkmıştı. o. Bir Domuz 
Kacıyor ve Ben Onu Takip Ediyordum 

Altı Parmak Lef terin --
~etesine ncuıl girelim? 

Çekild" . ef o?'tna la ığun dağlann ıssız.lığı, 
f. leşı· n ı:n sessizliği beni sak:n -
• ~ ~edı. Balkanları süsliyen ka

Jl> a guııe . in 
ı ıı.arıal".ın rnı ve çamlann, dere ke-

p ke& da ve su başlannda bıten 
11'\ı.h ve nanelerin keskin kokulan 
A.yı~ ?.üsbütün hırçınlaştırdı. 

.. rusUn suren yalnızlık beni yav
ltatiar u ~anan dişi bir kaplan 

t ltıu Vahşıleştirdi, hiç rahat otur-
Yor -lelin ' ınutemadiyen Bulgar köy-

~en. e Saldınyordum. Beni takip 
ıı: ltıa k Osmanlı askerlerinden dai
ı: l'l a .... açınıyordum. Sıkıştıkça sını-

""".i•Yor ve "Sak çıyOI'd . ar" balkanına ka-
f ll.astırın lttn. Bilhassa dedemin ma

lltın h a kapanıyor, günlerce o -
1f g- a~ıra defterin! okuyarak vah 

Oll.lunı·· ile 't>'_ u avutuyordum. Edirne 
4~l'kkilise r l'hıoe b arasında, sınır üze-

(, tam d- ulunan Bulgar köylerinde 
~ Ço}t ih0:t~ ay dehşet saldım ve oir 

aldını. tilalcı Bulgarlnı:ın canlarını 
ti b· 

'°ll' "'"'-'roltıı o'4U Kırkkilise yakınmda 
l'ctık k- -'1y0l'd oyu mernlannda dola-

du~ unı. Kıyafetinden Bulgar ol 
ç~~ anladığım bir köylüyü 
~ l3u ırn. Zavallı delikanlı meğer
gar 0~ar değil, Yanbolulu ve Bul 
lU:na Usundan kaçmış bir müs
t'Gtiu;;;:~· Bir hnftadanberi yol yü 
g!QE!ce~ Y_aya olarak İstanbula 
' l3tr aoyledi ve yüre~Lıni sız 
d~ ,., dereciğin kenanna otur-

• -ra +~-
~ SO ~:mıda bulunan yanm ta-
d~. ~ne ekmeğimi önüne koy 
~ "e ~ saat kadar dertleştik. Kı-
%~ ~afctlındcn elimde ve be
~tl ta Silfthl:ı:rdan eşkfyn olau -
da b~ ~tt anlamıştı. Söz arasın-

~ :~e, dedi, Lefter kapta-
let en misin? .. 

~lruıtcr kaptanın buralarda d<>-
Çiftliğ· 1 

bir hafta evvel Suluoğlu 
hdll?ı. ı;;;e de işitmiştim. Dellkan
~,, alnıak için suratımı aa -

_ e gôzlermi açtım: 

ıçıne geçmiş veya göke çekilmiş
ti. Vizeye kadar indim. Oralarda 
yaptığım araştırma ve soruştur -
malar da neticesiz kaldı. Artık timi 
dimi kestim. Kırkkilise tarafları

na dönmek üzere yola düzüldüm. 
Ertesi gün Vize ormanların.n 

Karadeni'Ze sarkan yamaçla:rı ü
zerinde dalgın dalgın yürüyor ve 
düşünüyordum. Edirne ile Kırkki-

ğunu biliyordum. Hemen hükmü
mü verdim. Kara Yuvan beıüm 

gibi kaçak geziyor dedim; peşine 
düştüm. Şeytan herif izini kay
betmek için orman içinde zikwkh 
bir yGrüyüş ile ilerliyor, arasıra 
duruyor, ağaçları siper edittt!rek 
arkasını gözlüyordu. Yanm ~aa~ 
kadar böylece o kaçtı, ben kovala
dım. Orman gittikçe sıkla~ıyor iu. 

Kaçması, elimden kurtulması ihti· 
mali çoğalıyordu. Diz çöktürrı. ve 
kalçasını gözliyerek man1eylıi!'i

min tetiğine dokundum. Kara l u
van bir domuz gibi homurdandı, 
yere yuvarlandı. Bir kaç adm\ i
lerlerken habis herü doğrul-lıı, 

belinden çıkardığı Nagant rüvcl
veri ile ateşe başladı. Attığı ık. 

kurşundan biri kulağımın yanuı

dan geçmiş, ikincisi de baldırımı 
delmisti tminr.i~nii nttırmadını. 

(Devamı var) 

Defterdarlar 
Arasında 

Ankara, 18 (TAN muhabirinden) 
- Defterdarlar arasında yapılan de
ğişiklikleri bildiriyorum: 

-· HiKAYE 

KURNAZ! 
Niğde defterdarı Remzi Korukoğ- Yazan : Marli HellinCJer 

lu Kayseri defterdarlığına, Ankara -~~~!!!!!!!~!!!~ .... ~~~~~~-
varidat müdürü Mustafa Erten Ma-
nisa defterdarlığına, Muğla defterda
n Aziz Kutlay Niğde defterdarlığı -
na, Manisa defterdarı Cevdet Şenol 
Seyhan defterdarlığına, Seyhan def
terdan Halil Eroğlu Muğla defter -
darlığına nakil ve tayin edilmişler -
dir. 

-0----

T oplanhlar, davetler : 

Beyoğl~ Halkevinde 
21.11.938 Pazartesi günü saat 

11,45 de Evimizin Tepebaşındaki 
merkez binasında, Türk milletinin 
Büyük Kurtarıcısı ve aziz şefi Ata
türkün varlığına ve hatırasına bağlı
lığımızı sunmak için tören yapılacak 
tır. 

ı - İstiklal marşı, 
2 - Söylev, 
3 - Herkes gelebilir. 

--O-

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun Teşekkürü 
Çocuk Esirgeme Kurumundan: 
Ulu Atamızın hatırasını taziz 

maksadile yoksul çocukların ihtiyaç 
larına sarfedilmek üzere Brezilya 
kahve Türk Anonim şirketi tarafın
dan kurumumuza teberrü olunan 
150 Türk liradan dolayı sonsuz te
şekkürlerimizin iblfığına sayın ga -
zetenizin tavassutunu dileriz. 

-<>----

Kamyon 1 a Otomobil 
Çarpışt1 

Şoför İhsanın idaresindeki 2801 
numaralı otobüs ile şoför Halit ta
rafından kullanılan 4217 numaralı 
kamyon arasında Nuruosmaniye cad 
desinde bir çarpışma olmuş, ilcisi de 
hasara uğramıştır. 

Ayakkabısından 

Eroin Çıkh 
Fatihte Muhtar sokağında oturan 

Recep, bir suçtan dolayı karakola ge 
tirilerek cepleri aranmış, ayakkabı
sı içinde bir paket eroin bulunarak 
tahkikata başlanmıştır. 

s inyor Lombardile Sinyor Es-
Posito, çocukluklarmdanberi 

içtikleri su ayrı akmayan canciğer 
dosttular. Hayata pek pesten giriş
tilerdi. Fakat yol aldıkça hızlana
rak, sonralan haylice dünyalık top 
!adılar. 

Sinyor Lombardi mühendisti, 
hem de iyisinden. Otuz üçünde, 
kırmızı dudağı yüzünde ispati bir
lisi gibi duran, süğlün endamını 

yürüttükçe kalçalarına tahtaraval
li oynatan bir h;ıtunla evlendi. Bir 
oğlu oldu. Çok geçmeden yalnız 

sağlı sollu bir çift pomatlı bıyık -
tan ve bir de katıksız içkiye bağ
lılığından başka dünyada hiç bir 
şeye malik olmayan bir İngiliz cen 
tilmeni ile kaçtı. 

EspoSito bu gibi kertelerde bir 
dosta söylenebileceklerin hepsini 
söyledi. "Mademki bunu yapacak 
bir kadındı, yapmış olması daha i
yidir,, dedi. "Sne artık oğluna bak. 
Onu büyüt, büyük bir adam yap 
artık oğlun yalnız senindir. Onun
la mesut olmazsın da neyle olur
sun.,, 

Lombardinin gözleri parladı. 

Dostunun elini sıktı. "Çok doğru 

söylüyorsun,, dedi. Ve bütün emel 
Ierini ümiUcrlni oğluna bağladı. 

Çocuk bir yumurcakken büyüye 
büyüye bir delikanlı oldu. Fakat 
hiçte babasının umduğu gibi çık
madı. Eğer doğrusunu düpedüz söy 
lemek lazım gelirse, ola ola, oğ -
lan, her rastladığı insanı aldat -
makla bir kurnazlık etmiş olduğu
nu sanan bir züppe oldu. 

aldanacak avalın biri çıkar. 
Ve bina da ateş pahasına berlfe 

okutuldu. 
Akibet binamn her tarafı ta.. 

mamlandı. Vincenm göğsünü ika. -
harta kabarta Espositonun yazı -
hanesine girdi, ve mühim hadise
yi babasının dostuna müjdeledi.~ 
te tam civcivalı ana erişmişti. 
Şimdi Esposito elini cebine sa

lıp çek defterinCfora edecek. AI -
kasına vagonları takmış tren mar
şandiz katan gibi upuzun bir raka 
mı terutaze kağıdın üzerine yürü
tüverecekti. Fakat Esposito hiç te 
öyle yapmadı. Delikanlıya doğru 

eğildi. Ta özden. gelen bir sesle 
"Oğlum seni sevdiğimi bilirsin. Ba 
banın hatırasına saygım dolayisi
le sana bu küçük oyunu oynadım 
evveldenberi niyetim sana bir üc
ret vermek değil; fakat kendin 
yaptığın evi, olduğu gıöi sana he
diye etmekti,, dedi. 

1 Erkekler 
Sarısınlarla , 
Evlenmezler 
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Faliat, Onları Sevmeği 
Tercih Ederler 

Sanşınlann teni göründüğü gibi 
beyaz olmadığı gibi esmerlerinlrl de 
esmer değildir. Bu iki renkte de kır-

" ~~et, dedim, üç gün evvel btr 
Otılal'd abaesıoye gitmek üzere 

~ an aYrılmıştım. 
q~ llk~t sen bizim çetenin bura
~oksa 0b~uğunu ne biliyorsun!_ 
,, ı.r tnkip kolunun casusu 

lise arasındaki sahada benim için 
yapacak iş kalmamştı. Olsa da be
ni arıyan takip kollan ile karşı -
laşma.k ve çarpışmak ihtimalleri 
çoktu.Bunu istemiyordum. Korku
dan değil .. Ben Şumnuda iken bile 
nedense Türkleri ve müslümania
n çok severdim. Edirnede bir kaç 
ay süren silah arkadaşlığımız b~ni 
Türk neferlerine çok ısındırmıştı. 

Onlarda gördüğüm yüksek erkı'~ 
lik ve insanlık duygulan, tertcm\z 
ahliıklan hele mi.ısademolcrdc gös
terdikleri kabadayılık ve atılgan· 
lıklan kendilerine karşı içimde de
rin bir sevgi ve büyük bir sayg. u
yandırm~tı. Onlar sanki Osmanlı 
hükumetinin adamları değildi. Hıç 
birisi hükumet amir ve memurla
rına benzemiyorlardı. Büyüklerine 
karşı kuzu ve düşmanlarına karşı 
arslan kesilen temiz insanlardL 
Ben onlara nasıl kıyar da kurşun 
atabilirdim? 

Bu sebeple Tuncayı geçmeyi ve 
biraz da oralarda didi§meyi tasar
lıyordum. Böyle düşüne düşüne 
bir kaynak başına geldim. Arkası 
bana dönük bir adamın yüzüko· 
ymı uzanıp su içtiğini gördüm. He
men sağımdaki sıklığa sokuldum. 
Oradan çekilip gitmesini bekledim. 
Suyunu içen bu adam kaynağın 

b~da yüzünü yıkadı ve oturdu. 
Sigara sarıyordu. Tuhaf, bu sıma 
bana hiç te yabancı gelmiyordu. 

Rahatsızhk Vermiyen Peklik 

Odada yalnız kaldıkça Lombar
dinin alnı gönlüne çöken karanlık 
dolayisiyle çatlıyordu. Çocuk ye
tişeceğine gitgide kabak çiçeği gibi 
açıhyordu. Bir gün onu bir yana 
çekti. Ona uzun uzun acı acı ko -
nuştu. "Bu sana verdiğim son fır
sattır. Göreyim seni mühendis o
lacaksın!,, dedi. Aradan üç sene 
geçince oğlan sahiden mühendis 
diplomasını nlıvermesin mi? 

mın, san, mor, mavi ve yeşil renk -
ler vardır. Sanşınlarda san renk, es 
merlerde yeşil, daha doğrusu mavi 
- yeşil daha fazladır. Sarışın bir ka
dın, kıskançlık yüzünden, yemyeşil 
kesilir. Çünkü ani heyecanlar yüzün
den, kan yüzden çekilince, yeşil renk 
kendini gösteriyor. 

'l' ... 

~ deliltanh bu sôzlerlm kal'

)~~ §8.§lrdl. gözleri 

~ ~~~edi, dfuı aqam geç~ 
b~~~ girerken onlan 
lıirı gı'bi başında buldum. Tıpk1 9e

tller. nİl'O~la.r da beOOen şüphe et
?'a ~l"'-' iki saat sıkıştırdılar, son
:ııı... ~ inanarak saldılar be-

~~nlunn verdiği bu hober 
~~~ birçok bakımlardan çok 
~İlJde idi Ve daha doğrusu bir 
~ ~a!llaJıiY'etlnde idi. Aylarclan
~,l>Yalnız gezmekten usan -

::~~itı~fter kaptanın buralarda 
1€iıtt ~ 1 Suluoğlu çiftliğinde işit
~ ~atıı:;an çOk sevinmiştim.Onla 
d~U ~nlnıılıktan kurtulmağı 
r:.~lu~uın. Fakat bu rivaye · L.ı 
k~itn l) na pek ihtimal verme -
~ış ; elikanlı bu haberi doğnı 
lr.e b<!'tlie ;erdiğ i kuvvetli bir ümit-
erı eline e:ahlandırmışh. AynJır

tn - l:tezn uç ~ltın sıkıştırdım. Ve: 
ha İtcnd· ~rı. Al şu parayı da yor 

1 
aesıtıye ~ı, dedim, buradan Ba -

a... ın Ve trenle grt İsta:ıbu-
~""' .. -·ıını ...n... 

t'1len d 6
'
0 1 ferahlıyan ve yüzü 

abaesk~lOtanlı yolunu değistirdi 
~r ıye dolh- 1 • ' 

kapt s• u du. Ben de Lef-
~ere I<ır:~ı ?etesine kavuşmak ü
las A.rıYan ~•s: yolunu tuttum. 

1tlı da d clasım da bulur, mev-
aırı" <!rler B b .. .. k 
~ tarrı · en u sozun a -
k da~ on beş gün tlolaşmadı
d al?l)Clıdı.' 13~1?11anmadığım tepe 
>t lltı, iıhcle ~n ormanları tara-

<l.J:>ta:n rı aradım. Lefter 
~tesi ~ ...... 1 •• 
~ yer YBn1nııa 

Bu benim pek yakından bildiğim 
bir adama ne kadar da benziyo.r
du. Sanki yarım elmanın yarısı bu 
adam yansı da Şumııudaki kom. 
şum komitacı kara (Yuvnn)dL Si6a 
rasını yakarken biraz daha dikk:ıt
lice baktım, tamam oydu... Fakı.t 
bu berilin buralarda ne işi var·ı.: 

Hem bunu düşünüyor ve hem de 
gözlerimi dikmiş hareketlerini in
celiyordum. Bulgar olduğu hald.e 
Türk köylüsü kıyafetine girme~ı 
içime kuvvetli bir şüphe düşürdü. 

Esasen bende bu adama kar~ı eski 
bir kin de vardı. Sofyada Harbi
ye mektebinde okuduğum sırada 
bana küfür ettiği için bu kara Yu
vanın küçük kardeşini hırptıla

mıştım. Az bir zaman sonra bu cia 
üç arkadaşile beni bir yerde sıkış
tırmış ve fena halde dövmüşlerdi 
Kendi kendime güldüm ve. 

- Tam sırıısı. Şu dayağın acı
sını şuracıkta çıkarayım. Ve şu 

kara yılanın başını ezivereyım. 
Dedim ve bir kaç defa öksür-

düın, ilerledim. Kara Y1Jvon bi
rinci öksuriığümü işitince ltitıı 

olduğumu ôğrenmeğe lüzum gôr
meksizin sıçradı, kalktı. Çekine
rek etrafına bakındı. Bir yılan 
gibi süzülerek gerisindeki ornrnn
lığa daldı. Bu hareketini kor~qk-' 
lığına hamledemezdim. Çünku ce
sur ve görgülü bir kooıitacı old1>-

Bazıları giinlcrce dı~anya c;ıka· 
mazlar da yine hiçbir taraftan ra
hatsızlık duymazlar, onlann ~iki· 
yeti bir adeti yerine gctireme
mektendir. Sadece bundan dolayı 
kendilerini üzerler, Adeta ha~a 
sayarlar, bu hastalık fikri zihinle
rinde yer tutar, onu unutamazlar 
ve gittikçe büyüterek peklik neti
cesinde başlarına bih·ük bir dert 
geleceğinden korkarla'r. Bir taraf
tan da, şundan bundan isittikJeri 
türlü türlü ilaçlan kull~nmnlfta 
kusur etmezler. 

Peklik insana rahatsı7.lık verme
yince onu merak etıniye, kendini 
hasta saym1ya da hiç lüzum yok 
demektir. Bu türlü, basit peklik 
çok defa midenin ve harsakl:ınn 
düşmesinden, karın üzerindeki a
dalelerin ge\'şekliğinden gelir. Bir 
hekim muayenesi bunları rne~·da
na çıkarır \'e ha ·it tedbirlerle 
-mesela kann üzerine bir kemer 
takmakla- önii alınır ... Fakat ki
misi de yemeklerinde intizanı.c;ız. 

lıktan, peklik olduğu için dokuna· 
cak yahut -zayıflamıya merakh 
bayanlarda- şişmanlatacak korku
sundan pekliğe tutulur. 

Pekliğin hangi tihliisit oluMa ol 
sun bir müshil ilaçla, linet veren 
şekerlerle, yahut tenkiye yaparak 
onu geçirmek herkc~e pek kolay 
göriinürse de, bunlan kendi bn-

dine yapmak tehlikeli olabilir, 
peklik hervakit mutlaka geçiril
me!'li lbım olan bir.ıey değildir, 
yerine göre pekliğe dokunmamak, 
onu devam ettirmek te lüzumlu 
olur. 

Yemeklerden bazdan, ilaçlar
dan daha ivi. nekliği ge~irmiye 
yardım eöcd,.r.' Mesele taze ye
misler, bal, tereyağı. Sabah kah· 
valtunnda balla tereyağı yiyerek 
üzerine sütlü kahve içmek hem 
lezzetli bir yemek. hem de iyi bir 
ilaç olur ... Yalnız süt işi biraz ka
nşıktır. Süt iyi hazmrdilince in· 
sana inkıbaz, hazmedilemeyince 
de linet verir. Hazmedilememesi 
~ idn bir irilik demek ol-

maz. o vakit başka türlü zararlar 
verir. 

Buna kar.plık tue pevnirler, kı· 
~n ka er peyniri de pekliğe knrşı 
koyacak yemek1erdendir. Sabah 
kahvaltı~nda bunlara taze yemiş, 
reçel --en ziyade erik rt""Çeli- ila
ve edilir. Peklik çekenler için ııa
bah kahvaltısının bokn olma-.ı mü 
him bir şeydir... Böyle mufas<ıal 
bir kahvaltıdan ııonra bir si~ara 
yakarak kenara çekilmek bir rok· 
lannda pckliğin önünü almıya 
hizmet etmiştir. 

Tütiinün pekliğe k:u~ı faYda-.ı 
ötedenheri bilinir. BİT.im m~m1e
ketimizde tüfün veni öğrenildiği 
vakit, en ziyade ~a·bahlan çubukla 
oraya gitmek için kulJanıldıj?ını 
büyük annelerimiz de söylerler· 
di... 

Sabah kahvaltı<ıı ne kadar hol 
yenilse in!'lan yalnız onunla kala
maz. Peklik ~ekenin ak<ıam '\'C· 

mekleri ihtiyatlı ve az olsa da . Öğ
le yemekleri yine holca olmalıdır. 
C~k yiyenler peklik <"ekmC?:ler. 
Ögle ve akşam yemeklerinde de 
hamur işleriyle, makarna, neneli 
~ebzeler, . patateıı pekliğe karşı 
fıtyda verırler. Ynlnt7., pirindn, 
aksine, inkıbaz verdiğini tabii hi
li"iniz. Pirinç çorbası, pirine la
pası linete karşı ilaçtır. Onun icin 
pilav yemekte çok ihtiyatlı bu
lunmak lazımdır ... Bir de vtımur· 
t~, 'karaciğerin i ini i~·i gö~eme
sınden dolayı safra ekı;ikliğinden 
gelen pekliğe pek dokunur... Çi
kolRta pekliği arthnr, onun kin 
sabah kahveatttSJnda sfitlü çikola-
ta. peklik çekenler için, iyi birşey 
olmaz. 

Peklik çekenler için -ıabahlevin 
uykudan kalkınca dışnn çık~ak 
doğru olmaz. Aç karnın:. o i~i gör
miye teşebbüs etmek hiç te kolay
lı.~ ~ermez. Uykudan kalkınca yU. 
"Zunu yıkamak, ahsık ise duşunu 
banyosunu veya jimnastiğini yap-
mak, ondan sonra da sabah kah
valtısını yemek peklik ~eken için 
mühim bir kaidedir. Kahvaltıdan 
sonra her is kolavlasır-. 

Lombardide kalp nastalığı vardı. 
Bu beklenmedik hadise dolayisile 
heyecandan yüreği çatadak çatla -
dı. 

Delikanlı babadan kalma miras
la şatafatlı apartımanlar tuttu. 
Mühendisti ya! 

Fakat, kireç ve :kerpiçle ya
pılacak binalar tahayyül edce
ğine,garsoniycrine gelen kadın mi 
safirlerine lafla tatlı martavallar 
yapıyordu. Öte taraftansa paralar 
suyunu çekiyordu. Çok sürmeden 
delikanlı topu attı. 

' Sanşın çocuklar, esmerlerden faz 
la romatizmaya karşı hassas olurlar. 

Cinayet mütehassıslanndan biri, 
sarışın canilerin diğerlerinden daha 
inatçı olduklarını söylüyor. 

Sarışınların saçları, esmerlerden 
daha çabuk dökülür. Fakat sanşın -
lann saçlan, ekseriyetle esmerlerin 
saçlarından daha çoktur. 

Erkeklerin esmerlerden fazla sa -
nşınlan sevdikleri fakat esmerlerle 
evlenmeyi tercih ettikleri söylenirse 
de ana tabiatın sarışınlan pek sev -
mediği anlaşılıyor. 

Çünkü sanşınlar esmerlerden da
ha çok çabuk yıpranırlar. Sonra sa
rışınlar boğaza, buruna ve ciğerlere 
musallat olan mikropalara daha çok 
fazla maruzdurlar. 

Zavallı Esposito dostunun oğlu
na kurtarıcı bir el saldı. "Dinle,, 
Vicenzo, sana büyücek bir ev yap
tırtacağım. Evi bitirince sana yağ ~lllnı _T_A_N __ Ga __ ze_t..;;e..;;s..;;i_ 111111n~ 
lı bir ücret vereceğim.,, dedi. He- 5 İ -
men delkanlı paçaları sıvadı. Ken- = tan Fiyatları ~--
di kendine "işte fırsat bu fırsat! : -

Ona bir ev yapacağım, fakat ken- =-= J ı·ncı· say--o-fa santı·mı· : 
dime de yağma Hasanın böreği 400 S 
dedi. Ona yardıma kalkışan bir ~~ E 2 • • • 250 E 
damı aldatmakta olduğu fikri , ilAç § 3 • • • 200 § 
için olsun, bir kere aklına gelmedi. § 4 • • • J 00 § 

Şaşırtıcı bir hızla işine koyuldu. : iç sayfolarda • 60 = ... 
Üç çuval çimentonun iki çuval iku -

k =- Son sayfa 40 :_ ma orunası lazım geldiği yerde, _ • _ 

yalnız yanm çuval çimento koy- § Dikkat: E 
du. Faturaya ise dört çuval kayde- § l - 1 santim: gazetenin ince § 
diyordu.Oh! Keyfim keka! diye ""' 
evi . 6 yazısile 2 satırdır. ---s ne sevın~ avuç oğuşturuyor, .... t 

Acem kılıcı gibi hem yapıdan hem 5 2 - lanlann fiyatı gazetenın : 
paradan çifte çırpa çırpa binayı ::: tek sütunu üzerine hesap- E: 
k = lanmıştır. = at kat üzerine yükseltiyordu. -

Ama evin on sene ayakta dura E 3 - Kalın yazılar da gazetede E 
cak hali yoknıu~! Onun nesine lA- ! kapladığı yere göre santim- E 

: le ölçülür. = zmıdı ! Mutlaka dümdüz sıvasına • -
nm11ıınmım1rmrmmııııı~ 
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Ebedi Şefimizin Ölü 

MAHKEMELERDE : 
Karşısında Gazetel 

Kocasının Yu•• Z w• •• EKONOMi:. (BCJ§'tarafı? incide) "Bana rehberlik etmiş ol 

Tam 11 Yerden 
un U racaat etmiştir. Bu ecnebilerin birin sipler, gerek memleket, g 

Ç Fındık ve Ceviz ci kısmı iş hayatını tensilt etmek, ı- için terakkinin ve refahın 

O b 1 H 1 kinci kısmı da yarının nesillerini ha- bir kaynağıdır. Dün böyle ı 
ücevher ve r a e aş ıyan Satışları zırlamak için Türldyeye celbedilmiş· böyle oldu, yarın da böyle o 

tir. Bu mesai arkadaşları arasında Kemal Atatürk, son demin 

E Ç }mış K d M h k • C } G d Belçikalılar da vardır. Kemal Ata- vücude getirilmiş olan eserin şya a a ının u a emesı an } İ iyor türk, ayni zamanda hem hadiseye Wığına itimadı olduğuna b 
Dün Sultanahmet sulh birinci ce- hem de sembole karşı nlii.ka gösteri- işaret etmek istemiştir.,, 

u mahkemesinde on bir evden ve Son hafta içinde Karadeniz ve yordu. Türkiye Reisicümhuru, .ıtadı- Kendisi ekseriya ecnebile 
dükkfuidan mücevherat, elbise vesa- Kocanın Eski Karısından Olan Çocuklar Kocaeliden piyasamıza tirilen ce- nı kurtarmış ve tarzı hayat ve kıya- bir tecrübe görmeden büyü 
1re çaldığı için tevkif edilen Onni - viz ve fındıklann hemofi hepsi satıl- !etinde ıslahat yapmıştır. Ilimle lı- vasıtalara malik olmadığı Jl 

ğin muhakemesine devam edilmiştir. Babalarının. Karısının Çocukları da mıştır. Piyasaya çıkarılan kabuklu sanla meşgul olmuş ve Latin alfabe- başlamış olduğunu tekrar 
Hadisenin yirmi iki şahidi olduğu cevizlerden 268 bin kiloluk partile - sini kabul etmiştir. Kemal Atatürk şöyle devam 

halde dün bunlardan yalnız on ikisi Kadının Lehine Şahadet Ettiler rin kilosu 17-17,20 kuruş arasında ve Kemal Atatürk, hareketsizliğe "Fakat şevk, heyecan ve 
dinlenmiştir. kabuksuz iç cevizlerden işlenmiş o- scvkctmiş olnn ananevi telakkılerın vendim. Ve bu iki meziyet, k 

Onnik poliste bütün suçlarım iti _ Dün Sultanahmet sulh birinci ce- Bakkal Ahmet kızın küçük olduğu larsk 9400 kiloluk partiler kilosu tesirinden kurtulmak için tedrici su- bir anane ile kısır bir ın 
raf etmiş çaldığı yerleri, ve çalman za mahkemesi bakkal Ahmedin yü- nu ileri sürerek anasının bu teklifi- 42-46 kuruş arasında satılmıştır. rette adapte etmek tasavvurunda bu- hnkkından geldi.,, 
~ylerl ~ttığı kimseleri birer birer zün? sıcak su ile haşlayarak tehlike- ni reddedince ağız kavgası başlamış- Muhtelif mmtakalann iç fındıkla- lunduğu parlementer bir anayasa vü Bu cüretkar devlet ndaını. 
göstermiştir. U hır. surette yaralayan bayan Mu - tır. Muazzez, mangalın üstündeki nndnn kilosu 71.72 kuruştan yetmiş cude getirmek suretile memleke'.tc dairesinde hareket etmesini 

Hatta, öyle yerler ve khnseler gös- azzezın duruşmasına başlanmıştır. tencereyi kavradığı gibi kaynar çor- bin kilo satılmıştır. b.ir. hürriyet reji~i? teessüs etme- tir. Müşarünileyh, ıslahatı, 
termiştir ki bunlar eşyala.nnın çalın Ahın. etle Muazzez kan kocadırlar, bayı kocasının başından aşağı dök- sını hazırlamak ıstedı. nı milli topraklara hasretnıiŞ 

ek d ukl b l d .. allı d bac:ı -zu" ve Hamburga bu hafta içinde 626142 Türkiyeyi, laik, Cümhuriyetçi bir nebi memleketlerde yenı· 
dı.lh .... polise bile söyl · 1 d' s ız e çoc an var, un ar an muş, zav a amın ~ , yu , 
6~ ememış er ır. - k' k d d- .. .. h 1 kilo, Viyana 50300 kilo kabuklu ce- devlet haline soktu. Bu düşünceye menafilne hizmet ve 15• tik 
Şahitler dinlendikten sonra ıuçlu dordü Ahmedin es ·ı ansın an or- gozu aş anmıştır . 

.c:ny}e d~;...+f"'= dü Muazzezdendir. Muazzeez bundan 30nra evden viz ile Rumanyaya 800• Hamburga nutuklarının ve yazılarının ekserısin etmiş olan sempatileri k 
or- ~ ..... • kaçmıc:tır. on bin kilo kabuklu fındık ve Ru - de tesadüf. olu.nur. Olüm. ünden b_ iraz bilmi...+ir. 

- Bunların hepsi ,,...landır .. Sabı- İlrl sene evvel kan koca arasında ~ 2000 Hamb 30020 el biz tih b t il 'i~ 
J- manyaya , urga , evv ım ın a a e ayru 'la- s· M Us Ank 

kalı olduğum için tazyik edildim. bfr geçimsizlik çıkmış ve bir sene ev Dün işte bu kavganın muhakeme- Nevyorka 10080, Santoza 2000 kilo man yapılmış olan belediye lntihabn- ıze ec • namına 
.Bunlan itiraf etmek mecburiyetin _ vel de ayn yaşamıya başlamışlardır. sine başlanmı~. Şah~t olarak M? - iç fındık ilıraç olunmuştur. Şehri _ tı münasebetile Başvekile göndermiş met ve parJ.amentosuna bit 
de kaldım. Mmızzez, kocasının evini terketmiş, nzzez ve Ahmedm sekiz çocuğu dm· mizde 80 bin kilo kabuklu ceviz ile olduğu bir telgraf vardır. Bunda mesajı gönderilmesini teklif 

_ Peki, sen gaipten de haberler anasının evine gitmiştir. Bununla lenmişlerdir. Ahmedin eski kansın- 45 bln kı"lo iç ve 45 bin kı1o kabuklu şöyle yazıyordu: nım.,, 
vermişsin. Çaldığın evleri, eşyayı sat beraber hergün sabahleyin kocasının dan olan çocuklar babasının, Muaz- fındık stoku mevcuttur. 
tığın yerleri de gösternıi§sin. Hatta evine gelmiş, çocuklnnn yemeklerini zezin çocukları da kendi lehine şeha-
öyle yerler göstermişsin ki meselfı p~şirmiş, akşamlnn evine dönmüş - det etmişlerdir. Muazzezin evlendi - 1Y 
P

altosu çalınan bir dam lise mü- tur. Muazzezin on altı yaşında bir kı- rilmek istenilen kızı şöyle şehadet BELED EDE : 
racmrt etmediği ~e sen1:nlan da zı olduğu için bir genç anası~a mü - etmiştir: 

.Muhim Bir Karar 
:haber vermişsin, k et sahibi ml- racaat ederek bunu istemiştır. Mu - _Babamın yüzünn, gözünü an • Şehir MecDsinin Dün 
ıshı? eram azzez bir gün kocasının evinde kala- nem yakmadı. p gece annem baba-

Suçlu bo suale kaııdınc:ı bir rak akşam üzeri kendisine bu hayırlı mm yanına bile çıkmış değildir. An- Verdiği Kararlar 
l>Ulmruıımş., yalnız· cevap işi açmağa ve müsaadesini almaya nem Ç<>rba yapmış ve tel dolaba koy 

_ Ben snbıkaııİann hepsini tanı- karar vermiştir. muştu. Babam dolaba yanaşırken Şehir meclisi dün birinci reis veki 
ııım.. Onlardan işittiklerimi söylemiş- Muazzez akşam üzeri bir Eene- kazaen yıkıldı. Çorba da başına dev- Ji Necip Serdengeçtinin riyasetinde 

toplanmıştır. Dünkü içtimada ciheti 

askeriye tarafından Çamlıcada istim 

lak edilecek araz.inin takdiri kıymeti 

için teşekkül edecek komisyona mu
hammin ve aza intilıabı hakkındaki 

teklif ile Beykoı kazasında teşekkül 

rUm. diyebilmiştir. dir yüzünü görmediği kocasının ya- rildi. 

Çukurovada Pirinç 
Ziraati Menedir yor 

Muhakeme, gelmeyen 10 fahldln nına çıkmış ve: Gelmeyen şahitlerin çağırılması i-
ça#ırılması için başka bir güne kal- - Km. birisi istiyor. İyi, namuslu çin muhakeme başka bir güne kal-
~ delikanlıdır. Verelim. demiştir. mıştır. 

;Jenil{öy Nahiye Müdürü DONKO TöREN: POLiSTE: 

Sıtma Mücadele Heyetini 
Raporu Vekalete Gönderil 

Beraet Karan Aldı 

Dün asliye bhiDd ceza mabke - U f [ E • n d 
mestnde rüşvet aldığı fhbar ve iddia na i tem ın ren cere en 
ıedfldiği için tevkif olanan Y eniköy c D 
mahiye müdürO. Allettin ortagdag'm en az esi Üşer ek 

edecek olan tak~ir ve itiraz komls -

yonlanna aza seç~ hakkındaki 

teklif rlynset nukamına havale edil

miştir. 

duruşmnsıM~,_,__e.~~a.:. &-~-»nen Go-mu··zdu·· A v l Ui.IAçıli ~ .. ı.u.u..u ~ cuıı ğır 1. ara an ı MJl. eıı ~an utıır'-'kUru ZI 

wç.la alfikası olmadığı neticesbıe Vefatını teessürle haber verdiği· Dün Beyoğlunda feci bir kaza ol- olsa ıkame edılmiş olunan davalar-
1\'mantk beraet karan vermJş v~ der miz Istanbul saylavı, eski müzeler muştur. dan sarfı nazar edilmesine kanunen 
lıa1 kendisllıi 9Cri>est bırakmıştır. müdürü Halil Etem, dün talebP.nin Tünelde Şahkulu sokağında otu- imkan olmadığı hakkındaki kavanin 

On aydmıberl mevkuf kalan Ala - ve sevdiklerinin elleri üzerinde taşı- ran Davidin kızı Hida evin ikinci kat f'ncümeni mazbatasile Cumhuriyet 
ettin, bu karnrı eldıktan sonra dışa- narak Edirnckapı şehitliğindeki aile penceresinden düşerek başından ai,rır bayramı münasebetile yapılan do -
a:tya çıkmış ve avukatının boynuna makberesine defnedilmiştir. yaralanmış, Şişli çocuk hastanesıne nanma tesisatı bedelinin sureti tes-
sarılarak adaletin bu şe'ldlde tecelli- Merhumun ceruı.zcsi, dün sabah knldırılmıştır. _ . 
sinden dolayı sevinç göz yaşltın dök- Şişlideki evinden Darüşşafaka tale- T Ot b •1 viyest hakkındald bütçe encumenı 
a:nüştür.. besinin elleri üzerinde olarak Har- ramvÇay • tomo I teklifi de kabul edilerek toplantıya 

·ım· b d arpış ı . biyeye kadar getirı ış, ura a ce- Şoför Omerin ıdaresindeki 2723 nihayet verılmiştlr. 
*Ankaradan aldığımn malnmata naze arabasına konulmuştur. numaralı otomobil ile 94 numa .. alı 

,göre. Spor işleri tmıum müdürü Tuğ- Halil Etem merhum, cen~csine Harbiye - Fat~ tramvayı arasınd~ MOTEFERRlK : 
!general Cem.fi Tahir Taner vazifesi- çelenk konulmamasuu ve naşuun Çarşıkapıda hır çarpışma olmuş, ı- :Adananın umumi görünüşü 

e başlamıştır. kapalı otomobille nakledilmesini va- kisi de hasara uğramıştır. - -------
*Bu hafta içinde açılması mukar siyet ettiği için cenaze belediyenin Sustah ile Yaraladı Hataydan Getirilecek Adana, (TAN) - Pamuk ve hubu-

çeltik istilısal edilmekteyse 6't 
liyet masraflan çıktıktan sofJff 

edilen kar, iki yüz elli bin 

barettir. Buna mukabil, 

ırer olan Halk sandığının .,.ılma tö- kapalı cenaze arabalarından biri.~me Yeniköyde Keresteci sokağında o- bat gibi ekimi geniş mıkyasta olnn 
treni btrlnclkanun~ blrlncly gününe konmuştur. Cenaze arabasını meıhu- turan Zeynel ile komşusu Mu,;tafa Mahsullerin Gümrüğü Çukurovada pirinç zeriyatmın artık 
!tehir edilmiştir. mun ailesinden ve sevenlerinden 20 arasında alacak yüzünden bir kavga nihayet bulmak üzere olduğu anla -
,c::============= kadar otomobil takip etmiştir. çıkmış, Zeynel Mustafayı sustalı He Hataydan getirilecek her nevi zi - şılmaktadır. Çünkü, Çukurovada çel
YENi NEŞRIY AT : Cenaze otomobili, uzun seneler bacağından yaralamıştır. raat mahsulatı ile sınai mamulatın tilt zeriyatı devam ettikçe, sıtmanın 

TORK ŞAİRLERİ - Sadettin Nnzhet 
!:rgun'un h er ayın on beşinde çıkardığı 
bu eserin 2 inci cild 38 inci formıısı da 
~lunmuştur. 

19 MA YJS - Samsım Hatkevtntıı btı 
dergisinin 33 fuıcQ sayısı tıkmıştır. 

M. T. A - Maden Tetkik Ye Arama 
EnstttQsQ tnrabndan 3 ayda bir neşrolu
nruı bu mccmunnın. CQrnhurlyeUn 15 inci 
yıld!lnQmQ mQnasebctiyle tevkallıde bir 
nflshas:ı çıka.nlınıştı.r. 

1 TAl<VIM ve HAVAi 

19 lkinciteşrin 1938 

CUMARTESi 

11 inci ay Gfin; 30 Kasım: 12 

Arabi: 1357 Ruml J 354 
Ramnzan! 26 İkincitcşrin: 6 

Güneş: 6.52 - Öğle: 11.59 
İki dl: 14 33 - Ak5am: ıtı .48 
YaLı 18.24 - Ln ak: 5.08 

müdürltığünü yaptığı asarıatika mü- * Arapcamünde oturan Kamil oğ- ithalinde gümrüklerimizde mevcut kökü kurutulamıyacağı anlaşılm!§tır. 
zesinin avlusundan geçirilmiş ve ı H K k" d t ı Bu neticeye varan sıtma mücadele u asan ara oy en rnmvay a ge- tarifenin yüzde doksan dokuzu nis -
Babıhümayun'dan Ayasofya meye<a- k · · k b d k heyeti raporunu Vekalete gönder -çer en muvazenesını ay e ere be ind ·ı:ı. 1 k 1 
nına çıkanlmıciır. d " ·· 1 k 1 k ı et t e tenzı cat yapı ması amr 8§- mic+ir. Vekaletin, o-nümüzdeki mev-

'll• uşmuş, so o u ırı mıı.-.ır. ı.-• 

Tabut, namazı kılınmak üzere Beyn- * Şoför Mehmet Alinin idaresin- tınlmış ve gümriiklere tebligat ya - simde, Çukurovada çeltik ziraatlne 
zıt camü avlusundaki musallaya kon- deki 1574 numaralı otomobil .KAra- pılmıştır. müsaade etmiyeceği, etse bile şehir-
muş ve namaz vaktine kadar D:nuş- köyden geçerken Ahmet oğlu Cema- Yeni Baro Te,1kil Edildi !erden, kasabalardan, köylerden u -
şafaka talebelerinden on genç mek- le çarparak bacağından yaralamtŞ- :ı:ak pek mahdut bir sahada pirinç zi-
tebin eski hocası önünde ihüram va.~ tır. Yeni avukat kanununa göre 1stan- raati yapılmasına müsaadede buluna 
ziyeti almıştır. * Beyoğlu Balık pazannda kasap bulda yeni baro teşkil edilmiştir. Vl- cağı tahmin edilmektedir. 

Bu sırada Istanbul kız lisesi tale- Lukarun çırağı İstavri sol elini et Hiyete bağlı kaZ&lardaki avukatlar Yapılan hesaplara göre, cenup böl 
besi ve Darüşşafnka talebeleri de ta- makinesine kaptırarak yaralamıştır. da bu baroya bağlanmışlardır. gesinde bir senede on milyon kadar 
butuİı geçeceği yol üzerinde sırdla•,. 
mışlardır. 

SEFi1"iZ--, ULU --

dald sıtmayı önlemek için sıııJ>I 
kilfıta tam bir buçuk milyon JIJ" 
canmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında çeltilC 

tinin menfi faydalan olaca~ 
he yoktur. Çeltik tnrlalannda 

lık içinde çalışan amelenin 

tarlalannda çalı~ası kabil ısJ 
gibi mütehassıslar, yüz hekUf 
çeltik tarlasına kllfi gelecek ,

oin hektar pamuk tarlasını ~ 
ııulamak mWnkün olacağını d• 
ıemektedirler. 

Ticaret Evlerine Yüıl• 
Namazdan sonra tabut yine Dn

rüşşafnka talebesinin elleri üzerinde 
Veznecilere kadar getirilmiş, bura
da cenaze arabasına konulmuştur. 1 ATATÜRK' •• HAYAT ve Taziye Telgrafı Geli1 

ICRAA TINDAN Ebedi Şefin -ı- .. - _.,,.be 
MC7.an başında Darüşşafaka f.;\le

besinden iki genç manzume okumuş, 1 
Darüşşafnka müdürü Kami Akyüz 
de, Halil Ethemin meziyetlerim ve 
hizmetlerini sayan bir hitabe ver-

un o umumun~ c' 
PARÇALAR bütün Avrupa ve Amerika ti 

EBEDi VE MUKADDES HATIRASINI TEBCiL iÇiN FiLiM müesseselemiden taziyeler gt 'f' 
ARŞiVLERiMiZDE MEVCUT SESU VE SÖZLÖ VE BU· tir. Muhtelif memleketıerdeJl 
GÜN MiLYONLAR DEGERINDE OLAN BÜTÜN FiLiM- kiye ticaret evlerine gönderil~..J llliştir. 1 

YURTTA HA VA y AZIYETI Törende, Vali Muhittin Ustündağ, 
Profesor General Tevfik Sağlam. A Y R 1 C A

. LERIMIZI TOPLAYARAK KIYMETLI BiR ESER HAZIR· graflar hergün artmaktadır. 'fil· 
LANMIŞTIR. ile iş yapm.ıyan bazı müessesel~ 

Muharrir Husryin Cahit, vuayct 
m ktupc- tsu O mıın, G 1.el amıtıar 

J 
alrnd ı 1 ı d ı ek toru Burhan Top' ı.k. 

1• • ıuz ler muduru Azız, Topkapı ,,r,ra
c yı muzcsi muduru Tahsın, Tiırk ve 

islam eserleri muzesı müdi.ıriı Ab
dülkadir Erdoğan, Akademi profe-

k lmı~ır sörlerinden Sedat Eldem Cemiyeti 
no.n t t:ınbuldıı h::ıva bulutlu gcçmf$, tcdrisiye azaları, Dariişşaf aka mual-

r ı G rpt n r.anıyed 2 - 4 metre 1' l · . . . · · 
h 1 m·şur. Sn t 14 te hava tn.ylki ~m c:ı: Şırkctı Hayrıye ıdare me .. lı· 
764 5 m m"tre idi. Suhunct en yılksek \ sı reısı Necmettin ve merhumun 
giln tc 40.2, gölgede 14.1 ve en d~k hürmetkarlnrından bir çok kimJ '!lcr 
3.1 santigrat knydedllınJ~Ur. l:)ulunmuşlardır.. 

s anbulda, DOLMABAHCE SARA YJNDA le !stanbulda Türk firnlalafl 
bazılarına deri nteessürıerin-İ ).ı~ 

DOLMABAHÇE SARAYIN DAN • SARA YBURNUNA, IZMITTEN ANKARA YA mişlerdir. Bu arada Atına. 
Kadar ve ANKA it ADA Yapılacak Bütün Törenlerin Tamamı Türk ve Macar ticaret odalııfl ~t 

Tiirkiyenin eo mahir 6 film operatörü tarafından filme alınmaktadır ve bilhassa bo merasim filmini rr 
giliz ticaret odası cemiyeti ti ~ 

çekmiye gelen A vrupanın meşhur Foks ve Paramount operatörlerinin yardımı ile 3000 metre uzunlu- ıı 
ğunda yapılacak olan bu muazzam ve tarilıU filmler Pek Yakında dan ticaret odasına gönderile 

Büyük Şefin öliiıtl11fl' 
Beyoğlunda İPEK • SARAY • MELE . Sinemalarmda ~:n;:!:ur duyduktan snrllı.Jtr 

IZMIRDE ELHAMRA VE YENi, BURSADA TAYYARE ve TÜRKIYENIN BÜTÜN lLı;anla beyan edilmiştir. od11• 

...._ BÜYÜK SINEMALARINDA BiRDEN GÖSTERiLECEKTiR. ı yclere teşekkür cevabı ile ın~6 

~------------• F1TAŞ - BEYOliLU ., atmidi.c. 



Bayramda yalnız 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KIZI LA Y GAZETESi 
Çıkacaktır. 
•••••••••••••••••••••••• 

'1' A N 

1 htısat VekAleti İç Ticaret Umum 
MüdQrlüğünden: 

1 30 İkinclteşrin 1330 tarlhll kanun 
1
hükümlerine göre Türkiyede iş yap 

1 :rmya izlnli bulunan F.cnebi Şirket-
lerinden (Vestern Elektrik Kampini 

1 • 
1 Nir ist) Şirketinin Türkiye u.rnumı 
; vekili haiz olduğu salahiyete bina-

1 en bu kerre müracaatla firketin 
1 
Tütkiyedeki ıubesi daimt mtıdürlü-
ğü.ne, şirket namına yapacağı işler-

den doğacak davalarda bütün mah-

liô nl arl ft iZI vermekle hem kendinize ve hem ::~e::a;at~~ ~:r v\!: 
d A • 1 k # lunmak üzere Galatada Danüp Ha-de Kızdaya yar ım e.mış o aca sınız. nında mutım tngmı ıebaasından 

Harold Mac (Harold Madge) Yi ta-
Müracaaf yeri: lstanbulda, Postahane ka rı111nda Kızday yin ettiğini bild.irmiJ ve lbım ge-

satıı bürosu. Tel. 22653 len vesaiki verm~tir. 
lı. lstanbulda. Postahane arkasında Kahraman zade han Keyfiyet kanuni hükümlere mu-

~~--------mır • ilancılık Şirketi. Tel: 20094 - 95 •----------.. vabk görülınÜf olmakla ilim olunur. -=----- - ---------
_____________ I '' D E,-N i Z BAN K .. Harici Askeri Kıtaat ilanları 

eJts· Mersın garn zonundakı kıtaatın ıht.yacı ıçın aşağıda yazılı en.aklar ~---~~-w 
~ ıltrneye konulmuştur Şartname ve nümuneleri Mersinde A. Sa. Al. 

0
• da ıorülür. İsteklilerin belli saatte Mcrs·n Ko. da bulunmaları 

Kilo 

'011 -------
398.000 

Mu. Be. 
lira 

47-760 

Mu. Te. 
lira 

3587 

·~42., (8396) 
thale gun saat şekli 

30.11.938 15 kapalı 
zarf 

Sade Yal 18.000 18.000 1350 ., ,. 16 

lnıaat işlerinden Anlar tır Mimar, Mühendls veya 
Fen Memuru Aranıyor. 

Q Konya kolordu İnşaat Şubesınde vazıfe gormek üzere (150) lira 
creııe aşağıda evsafı yazılı bir fen memuru aranıyor. 

'l'ahp olanlar yol masrafı kendilerine ait olmak üzere derhal Kon
'h kolordu Komutanlığına bizzat veyahut istenilen vesaikle birlikte 
ltıektupla nıüracaatları ilan olunur. 

Aranılan evsaf: 
1 - Nafia Fen Mektebi mezunu ve husmile yapı ve mimarl işleri 

rıe \'\ıkufu olmak "Diplomalı mimar veya muhendiA tercihan kabul olu 
llllJ' ... 

2 - Askerliğini yapmış olmak. 
3 - Ecnebi kadınla evli olmamak. 

tlıı 4 - Polisten musaddak vesika "siyasi cemiyetlere mensup olmadı
•. ?nahkümiyeti bulunup bulunmadığına dair.,. 

5 - Bonservisler. 
8 - Nüius ka~ıdı veya musaddak sureti. (650) (11531). . ,--- - -----

.~so 000 kilo unun kapalı zarfla 
ı80 ltrneye konulmuştur. Bedeli 
~ira ilk teminatı 1350 liradır. 
at la "'r.12.938 Pazattest' günü sa
)'ı ete Merzifonda Muhabere ala
"' larniıonunda satın alma komis -
.,on\ln.ı- . 
!'astı .._yapılacaktır. Şartnamesı pa 

Leva::ım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu llCinları 

As. Tıbbiye okulu için 7~ kalem 
dişçi malzemesi 21.11.938 pazartesi 

günü yapılacak merasim dolayısile 

daireler tatil olduğundan 28.11.938 

pazartesi günü saat 11,30 da Topha

nede lst. Lv. Amirliği satınalma Ko. 

da pazarlıkla eksiltmesi yapılacak -

tır. Hepsinin tahmin bedeli 528 lira, 
teminatı 79 lira 20 kuruştur. İstekli-

4,, her gün İstanbul ve Ankara 
Co ~ın lmirliğinde ve komisyonda 
a ~lebilir. lsteklilerin kanunun 2, 
lıat lııaddelerindeki vesaik ve temi
bal'i lnakbuzu ve teklif mektuplarını 
~ ıa.rtuı kanunun 32, 33 madde -
rıtı lldek..ı tarifat dairesinde ihale gü
l'll saat 14 de Kornlsyon başkanlığı-

"ertlınesL "652,. "8533.. lerın belli saatte Ko. na gelmeleri. 

'ru * (8435) 
~ lh ~ birlikleri eratınm kışlık seb 
1732 tıyacı olan 13650 kilo ispanak.. 
lltıı 5 kilo pırasa ve8925 kilo lahana 
de 5·12.938 pazartesi günü saat 15 
•ç~Çatalcada Tüm satınalma Ko. da 
~ ı::tnıesı yapılacaktır. lspana
~ bı bedeli 695 lira ve ilk te· 
~ll ; 1 51 lira pırasanın tahmin be
~ 93 Ura ilk teminatı 52 lira lah
ltıiııa rı tabının bedeli 402 lira ilk te
~ 01tı 30 liradır. Şartnamesi para
~- ı:~ __ her gün Ko. da görülebi
,~erin sözü aeçen gün ve 

lt.a. na müracaat etmeleri 
(649) (8530) 

'-\~ zarf usu'tıe yaptırılacak bir 
lttı ~talip çıkmadığından pazar -
' ·12.938 tarihine kadar uzatıl • 
~ ~ Mezkttr tarihe kadar taliple
~ ıı!lnlllll%da yazılı -yesaikle ve 
ile bir- 80 kunıı teminat akçalan 
'l lUrt. her gün Çanak.kalede 
~u!~kl satınalma Ko. na müra-

(651) (8532) 

ıı "-· * l• de ~clt~n 938 pazartesi saat 
~il~ ihalesi yapılacağı evvelce ilan 
ili~ Amasya, Çorum, Merzifon gar 
'<>o.OOo~ •atının ihtiyacı olaiı 
~kilo unun Dıalesi 28.11.!138 
tlt. ~ IÜnü saat 10 a bırakılmış
tıır ls rtnanıesfnde değişiklik yok
la111e ~klilerin temınat ve vesikd
da1tı '< raber Samsun Tüm. binasın
lhaıe 0 na gelmeleri ve zarfların 
haşka 1~0tinden bir saat evvel Ko 
~na vermeleri (653> t85341 

a Suvare Tehiri 
Yıı.n :la"~ Bayan Fahir !pekçi ve Ba· 
Vac1 nı.~ıye Punar evlatlannın izdi
doryan~nascbetile bu akşam Serkl
!r\atenı a verilecek suvarenin MilU 
lbııht@ dolayısne tehir edildiğini 

re.ın davetlilerine bildirirler. 

* 16107 metre tela 21.11.938 pazar-
tesi günü yapılacak. eksiltmesi me -

rasim dolayısile daireler tatil oldu
ğundan 28.11.938 pazartesi günü saat 

11.15 de Tophanede Lv. Amirliği sa
tınalma Ko. da pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 4026 lira 

75 kuruı teminatı 604 liradır. Şartna 
me ve nümunest Ko.da görülebilir. ls 

teklilerin kanuni vesikalarile bera -

ber belli saatte Ko. Jl8 gelmeleri. 
(8402) 

* Piyade atıı okulu, Maltepe ve Bur 
ııa As. liseleri için üçer adet çama -
fır yıkama, sık~a, ve ütüleme maki
nelerinin pazarlığına istekli çıkına -
dığından 21.11.938 güinü merasim 
dolayısile tatn olduğundan eksilt -
mesi 28.11.938 pazartesi günü saat 
11 de Tophanede İst. Lv. Amirliği 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Üç ma
kineye İstanbul için 4.300. Bursa için 
4.700 lira fiyat tahmin edilmiştir. 

İlk teminatı 997 lira 50 kuruştur. 
Şartname Ko. da görülebilir. lstekfl
lerin kanuni vesikalarile birlikte Ko. 
na gelmelerL ( (8401) 

Deniz Levaıım Sahn -ı ima Komisyonu llCinları 

l - Golcukte bulunan Denız Fab
rfkalan ağaç işleri kısmında çalış -
mak üzere bir ustabaşıya ihtiyaç var 
dır. 

2 - Taliplerin şeraiti öğrenmek 

üzere Kasımpaşada bulunan Komis
yona müracaatlan. (8424) 

Bugünkü ikinci Mudanya Postası 
Bugün saat 13.30 da Mudanyaya kalkması lizım gelen posta bir saat 
teahhürl~ saat 14.30 da kalkacaktır. 

lstanbul Telefon MüdürlüğUnden : 
18.11.38 tarihinde ihallesi yapılamayan, 17000 adet galvanizli askı 

teJi halkası. 215 adet galvanizli askı teli civataJı, 420 adet galvanizli askı 
tcll kenedi, 225 adet galvanizli lente gergi mekiği 5500 adet galvanizli 
tirfon vida. 1400 adet galvanizli direk ayağı ve 2000 adet kutu dirseği 

No. 7 için somun 20x5 m/ m, 29.11.38 salı günü saat 10,30 da açık eksilt
me sur'etile ihale edilecektir. 

Muhammen bedeli (2162.50) muvakkat teminatı (163) liradır. Re
sim ve nümunelcri her gün levazım amirliğimizde görülebilir. 
İsteklilerin mezkur gün ve saatta ilk teminatlarHe rnüracaatlan. (8543) 

tstanbul Teleton Müdürlüğünden : 
İdare ihtiyacı için mübayaasına lüzum görüln 78 adet deri ceket ile 

kasket açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 858 lira ve ilk teminat 65 llr:ıdır. Şartname ve 

nümuneleri her gün Levazım dairemizde görülebilir. İsteklilerin muvak 
kat teminat makbuz veya banka mektubu ve kanuni vesaiki ile beraber 
5.12 938 pazartesi günü saat 14 de Müdürlük binasında müteşekkil A -
lım SatJm Komisyonuna müracaatlan. (8539) - -------~-------------lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 

14. ı l.938 tarihinde ihalesi yapılamayan 930 lira muhammen bedel
li, 10000 adet mika, 1000 adet harurive~a ve 3000 adet sigorta 14.12.938 
tarihine müsndif, çarşamba günü saat 15 de pazarlık suretile ihale edi
lecektir. 

İlk teminat 70 liradır. Şartname ve numüneleri her gdn Levazım 
iımirliğinde görülebilir. İstekli erin mftkfu- gün ve saatte ı teminatla
rile müracaatlan (8541). 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ticaret Şubesinden: 

200 Ton Söğüt Çubuğu 
Küçük Yozgat istasyonunda Devlet Demiryollan vagonlarında tes

lim şartile satın atlınacaktır. 
İsteklilerin: 2. ikinciktmtm. 939 tan1ıli pa1.artesi günü saat 1~ de 

sekiz yüz liralık bir teminatla birlikte Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Ticaret Şubesine müracaatları. 

Şartname hergün saat 13,30 dan 15,30 za kadar Ankarada Ticaret 
Şubesinden ve İstanbulda Fmdıldıda Askeri Fabrikalar Yollama mü
dürlüğiinden parasız alınabilir. 

Şartnameyi istida ile isteyenler 20 kuruşluk damga ve 8 kuruşluk 
posta pulµ göndermeleri lazımdır (4837) IR495) 

PUDRALAR' AGARAN 
SAÇLARA Modasında 

Büyük Bir Tebeddül 
--o-

Miibal4ğalı HMakiyaf" kalmadı 

--<>-
CİLDE SO'RÜLECEK GAYET İN

CE BİR PUDRA. TABlt BİR GÜ. 
ZELLİK VERİR. 

Par:isin şık ve kibar kadınlan. 1e
ni bir moda meydana atmışlardır. 

Onlar, bütiln gün zarfında hiç par -
laklık izi vermeksizin şeftali çiçeği 

bir ten temin eden yeni bir pudra 
keşfetmişlerdir. 

renkte sıhhi saç boyalandır 

1 
• KUMRAL ve SiY AH ı• 

• GİLİZ KA~ZUK ECZAN1ESİ 
Bu da; yent V(' hususi bir usul ile BEYOCLU - İSTANBflL 

f'n ince bir pudrPyı iockli elekten üı; ·~~~~~~=~~~~~~~ 
defa geçirilmi::ı ve hakikaten krem = 
köpüğü ile kar.stırı•mış pudradır. - at zarfında "Mat., btr t~n temin ede
Fransız kimyagerleri tarafından u- cektir. "Fini Mat,, Tokalon pudrasını 
zun araştırmalar neticesinde elde et- kullandıiınızda ne ıiizgir, ne yağ -
tikleri bu en son usul -Tokalon mü- mur, ne d~ ter cildinWn güzelltğini 
essesesi tarafından imtiyaza alınmış- bozmaz. Sehhar güzelliğinizi artıran 
tır. Tokalon pudrası. parlak bir bu - bir tazelik ve bir cazibe verir. 8 ca
.runa ve yağlı manzaralı bir cilde al- zip ve yeni rengi. olan 'lokalon pud
ba.Yet verecek 'ft Gze nefis W 8 ... rumı Jdeyinla ft kuDannm.. 
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Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Marriroz Teodor Glavani ve Kozmete ve Aspasya Aleksandr Korpi ve 

Sofi Kuto ve Fani Kardiça ve Aleksandr Lambrinidis ile hıssesine ülas 
masasınca vaziyet edilmiş olan Aleksandr Korpinin şay.ian ve müştere
ken mut9sarnf oldu.klan İstanbul Cibali Eski Sivrikoz ve yeni Kuçük 
Mustafa Paşa mahllesinin eski Fener ve yeni Abdülezel caddesinde eski 
166 ve yeni 136 kapı No. lu dükkan ile ayni mahalde ve sokağında eski 
209 ve yeni 221 NoJu dükkan ile ayni mahalde eski 183 ve yeni 193 No.lu 
bir bap mağaza ve keza ayni mahalde Fener caddesinde Hatap meydanı 
ve Andorıyad.i ve Cı"bali iskelesi sokağında eski 9, 12, 168, 170, 172, 174, 
176, 178, 180, 182, 184, 186, 188 ve yeni 138, 140, 142, 144 kapı No. lu 
maa mü~emilat Korpi değirmeni ile maruf un değirmenindeki işbu dört 
parça gayri menkulün tamamı izalei şuyuu zımnında peşin para ile fu
ruhtu takarrür ederek müzayedeye vazolunmuştur: 

HUDUT VE EVSAFI: 
Cibalide Eski Sivrfkoz yeni Küçük Mustafa Paşa mahallesinin eski Fe

ner ve yeni Abdülezel Caddesinde eski 166 ve yeni 136 No. lu bir tnrafı 
lebi derya ve iki tarafı Korı:>i emlaki ve tarafı rabli tariki 9.m ile mahdut 
48/26 hissesinin vakıf tavizi verilerek mülkiyete tahvil edilen Kereste
ci gediğinden münkalip dükkan ile ayni mahalde ve sokakta eski 209 ve 
yeni 221 kapı No. lu saf tarafı 223 No. lu muhterik hane arsası arkası 

harap kale dıvarlan solu cedid 219 No. lu Polonarhos positis hanesi önü 
Fener caddesile mahdut 48/ 26 hissesi evkafa mülhak Mimar başı D&vut 
Ala vakfından 48/22 hissesinin tavizi verilerek mülkiyete tahvil edilen 
bir bap mağaza: 

Ve aynı mahalde ve ayni sokakta eski 183 ve yeni 193 kapı No. lu sağı 
Petroyana hanesi ve arkası Kazun ve hissedarların hanesi sol tarafı Nor
fi ve Rrısto hanesi ve cephesi tariki am ile mahdut 48/26 hissesi Sultan 
Süleyman Han Vakfından 48/22 hissesi.oin vakıf tavizi verilerek mülki
yete tahvil edilen mağaza: 

Ve aynı mahalde eski Fener cadde6iyle Hatap meydanı ft Andonyadi 
ve Cibali İskelesi sokaklarında yeni Abdülezel caddesinde eski 9, 12, 186, 
170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188 ve yeni 138, ao. 142, 144 
kapı No. lu bir tarafı EksantoPolos arsası ve bir tarafı Andonyadi hane
leri ve bır tarafı lebi derya ve bazan Cibali iskelesi ve biır tarafı Andon
yadi sokaklan ve tarafı rabü Fener caddesi ile mahdut 48/26 hissesinin 
Ayasofyayl kebir, Kaba Sak.al Mustafa, Kemankeş Kara Mustafa Paşa 
ve Mahmut Ağa ve Kasım Ağa ve Şeyh Allettin Vakıf.larlyle mahlut 
vakıftan 48/22 hissesinin tavizi verilerek mülkiyete tahvil edilen maa 
müştemilat un değirmenindeki dört p~ müstakil gayri menkul: oldu
ğu halde Fenel' caddesindeki 193, 221 No. lu haneler ayn ayn ve müsta
kil birer gayri m enkul vaziyetinde olup diğer iki büyük aksam değirmen 
ve depolar olarak halert tevhit edilmiş bir vaziyettedir. 

1 - Fener caddesindeki yeni 193 No. lu hane: Mesahası 83 metre mu
rabbaı oluD zemin katı ahır ve birinci katta iki oda ikinci katta iki oda 
ve bir helayi muhtevidir. Ve nim kagir ve muhtacı tamirdir: 

2 - Fener caddesindeki 221 No. lu hane: Mesahası 55.50 metre mmab
baı olup zemin katı garaj ve bir.inci katta iki oda ve ikinci katta iki oda 
ve bir hcliıyi muhtevidir: Ve muhtıcı tamirdir. 

3 - 136, 138, 140, 142, 144 No. lu ve Yekdiğeriyle tevhit edDıni~ Te 

içinde demirbaş eşya ve edevatiyle birlikte Cibali Korpi Un değirmeni 
nam.iyle maruf gayri menkulden: Fener caddesindeki yeni 138 No. lu b
sun: Mesahası 480 metre murabba üzerinde birinci katı tl,iir ve ikinci 
katı ahşap ve üstü kısmen oluklu saç ve kısmen alaturka kiremit ile 6r
tülü civan taş ve çatısı ahşap depo olarak kullanılmaktadır: 

Fener caddesindeki 138 No. lu kısım: Mesahası 85 metre murabbm 6-
zerinde Tonoz kemerli iki kat kagir kadim bir b ina olup halen değirme
nin malzeme deposu olarak kullanılmaktadır: Bu kısmın arkasında 130 
metre murabbaı mesahnsında üstü oluklu saç örtülü bir kattan :ibaret 
depodur: 

Fener caddesindeki 140 No. lu losun: Cephesinde bir elektrik mahav
-.ele merkezi bulunan kısmın kısmen bir ve kısmen ~ kattan ibaret ol
mak üz.ere 525 mdre murabbaı saha üzerinde tam kagir halen un depo
su olarak kullarulmaktadır: 

Fener caddesindeki 142 No. lu kısmı: 279 metre murabbaı saha ~ 
de üç kattan ibaret kagir makarna dairesi olup arkasındaki arahktan 
sonra 420 metre murabbaı saha üzerinde ustabaşı odalan ve marangoz
hane ve Kazaan dlliresi ve fabrika bacası bulunmaktadır: 

Kazgan dniresinin üstü oluklu saçla mestur ustabaşı ve marangozhane 
kuımı iki kat ve üstü kiremitle örtülmüstür. 

Fener caddeglııdeki 144 No. lu kısım: Fabrika methali ile katlan pot
rel varası ve vulto kemerli İki kat tam knl!iı" fınn dairesi olUl> mesabmn 
280 metre murabbaıdır: 

Zemin katında cidar kayanisi kaplı be~ adet otomatik buharlı fırm da
iresi ve birinci katı makine ile müteharrik hamurhnnedir: 

Fener caddesindeki 142 No. lu kısım: arkasına tesadüf eden mahalde 
tamam kagir beş kattan ibaret 1065 metre murabbaında asıl değinnen 
dairesi mevcut olup zemin katında büyük bir tamirhane ve blrlncl ve 
ikinci katlarında değirmen aıat ve tefcrrüatı mevcuttur: 

Fener t'addesindeki 144 No. lu kısım: Arkasındaki kısımda 1000-;;t
re murabbaı üzerinde kısmen üç ve kısmen iki kat olnrak tam kagir buğ
day yıkanma dairesi ve ittisalinde iki kattan ibaret altı depo ve üstü ya
zıhane olarak kullanılan 455 metre murabbamda bir bina mevcuttur: 

RIBTIM: 

80 metre tulunda olan bu nhtunda bir adet demirden mamul buğday 
alma makinesi ve mahalli mevcuttur: 

İşbu i:ayri menkulde mevcut bilcümle demirbaı awt ve edevat ve ma
kine ve ı:&otörler vesaire ehli vukuf raporunda ve vaziyet zaptında yazı
lıdır: 

Maa milştemilat işbu gayri menkul ve demirbaş eşyanın heyeti umu
miy~nin kıymeti muhammenesi 100,000 Yüz Bin liradır: 

Birlncı açık arttırması 21/12/ 938 tarihine müsadif Çarşamba günü 
saat 14 ten 16 On dörtten On alt1ya kadar icra olunacaktıt: Kıymeti mu
hammen~nin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdir&e o gün ihalei kat'i
yesi yapılacaktır. Bulmadığı takdirde en son arttıranın teahhüdü baki 
kalmak üzere on beş gün müddetle temdit edilerek İkinci açık arttırma
sı 5/ l / 93Q tarihine müsadif Perşembe günü saat on dörtten on altıya ka
dar icra kılınacak ve o 2ün en çok arttırana ihale edilecektir. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlann hissesi ınas masasıyla 
alikadar olan hariç olmak üzere işbu gayri mekul üzerindeki haklannı 
hususrylr> faiz ve masrafa dair olan idd alaruu evrakı müsbiteleriyle yir
mi 2ün ıt'mde bildırml'IC'r lazımdır: 

Aksı h!tldc hnkları tapu s1c·llenle sab.t olm. d tkç:ı satıs bedelinin pay
laşmasında n harı !'O. C' k ard r : 

Miıtcr kITTl b ltimum mul )<' b na V<' buhrrın ve b('l diye ve vakı f ica
resi vcrg l!'rı borç 'a"ı n s~ inde h;ssroarlaro ve t ıı:ı ·l- \•e vak nar ka
nunu mucibmce verılmesı lazım gelen j'1rtnı senelik tavız bedeli ve ıhale 
pulu ve tapu masrafları müşteriye aittir: 

Arttırma şartnamesi işbu ilan tarihinden itibaren mahke.~e div:ınha
nesine t~Wk kılınm1şt1r: 

Talıp olanların kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
pey akçes!ni hamilen o gün ve saatte İstanbul Divanyolunda Dairei mah-
9Wl8Slnds Sultan Ahmet UçüncO. Sulh Hukuk Mahkemesi Başkitabetine 
938131 No. :ile mOracHtlaft i1An o1un112. 
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lştihasızhk • Ha
zımsızhk • Şişkin
lik • Bulantı • Gaz -
Sancı • Mide Bo· 
zukluğu-Dil ·Bar-
sak Ataleti - inkı-
baz • Sarıhk • Saf
ra • Karaciijer • 
Sıkıntı • Sinir • 
Horlamak ve bü· 
tün Mide ve Bar
sak rahatsızlıkla· 

rına mutlaka 

•• HASAN Meyva Ozü 
Mide için her yemekten IODra 1 - 2 tatlı kqığı yarım bardak su içinde ve müıhil için her sabah 
veya gece yatarken aç karnına 1 - 2 çorba katığı yarım bardak ıu içinde köpürterek içmelidir. 
HASAN MEYVA iJZO meyvalardan ve meyvalann özlerinden yapıl11119 bir harikai aan'attır. 
AYnıpa ve bilhuaa. İngiliz meyva tuzlanndan daha yükaek olduğu kat'iyetle sabittir. Buna rai-

men Avrupa meyva özlerinden bet miıli daha ucuzdur. HASAN MEYV A iJZO yalnız 
bir türlü olup fekersizdir ve çok köpürür. 

Şiıe: 25 iki misli 40 Dört misli 60 Sekiz misli 100 Kr. 

ADEMİ İKTİDAR 
ve B E L G E V Ş E K L 1 G 1 N E 

~ 

KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri her eczanede arayınız. (Poıta kutuıu 1255 Hormobin) ~, 
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,.r ve saiış salonu: Beyoğlu lstikliil ~Clddesi No. 34 

E D i S O N Müessesesi 
• 
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TAN 

·ve 
isterseniz ziya kabili· 

yetine erişilememiş olan 
Osram-BJ-ampullarını 

kullanınız. 
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AEG 
Türkiye Vekilleri: 

Tiirk Anonim Elektnk Şirketi Umomiyesi 

İSTANBUL P.~ 1449 

19 - 11 - 938 

Türk Anonim Şirketi 

iSTANBU L P. K.. 1144 

ÖKSÜRENLERE: KATRAN HAKKI EKREM 

Sabah yataktan kalkarken baıınıı ağrıyorsa 

yahut, nezleniı varsa hiç düıünmeyin 
hemen bir kaşe 

Alır-.ız;. 

Nezleyi ve ha, ağrısını geçirir ve Gripten 

korur - lımine dikkat ediniz -

HiLKAT, 
Daima · Kanunlarına Sadıktır, 

Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak hak
kını vermiştir. Her türlü suiistimal ve tabiat kanunlarına aykırı 
hareketin cezası ölümdür. 

Yurddaş' Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütiin uzviy<'tİ
ni gözden geçir ve gördüğün en ufak bir arıza üzerine derhal faa
liyelf': geç. Kendinde düşkiinlük, halsizlik, iştahsızlık, kansızlık, 
kuvvetsizlik, tembellik, korkaklık mı hissediyorsun? Bunlar uzvi
yetin imdad işaretidir. Çabuk yetiı ve hayat eksiri olan 

Kan, Kuvvet ve lstiha Surubu 
içmiye başla, FOSFARSOL tababetin esasını teşkil rden bütiin 
doktorlar tarafından takdir edilen en mühim iliçların· gnyet fenni 
bir surette teırikinden yapılmıı emsalsiz bir kudret şurubudur. 
Kanı tazeler ve çoğaltır, iştihayı açar, hafıza ve zekayı yük~el

tir. Sinirleri, adaleleri sağlamlaştınr. Azim ve faaliyeti yükseltir. 
Ve biltiln kudretleri uzviyette toplıyarak ömrü tabiiyi hiitün neşe· 
lerle ıetirir. FOSFARSOL gilneJ gibidir. Girdiği yere sağlık. 
dine-tik ve gençlik saçar. her eczanede bulunur. 

SİNİR ACRILARI 
ASABİ ÖKSüRüKLER 
BAŞ DÖNMESİ 
BAYGINLIK. 
ÇARPINTI 
UYKUSUZLUK ve 

SiNiRDEN 
ileri gelen bütün 
Rahatsızlık lan 

iYi EDER. 

İstanbul 4 üncü İcra Metnııt 
ğundan: Bir borçtan dolayı satıfl" 
karar verilen bir kıymetli bal1 

ev eşyası 22/11/938 Salı günii ıti 
9 dan itibaren İstanbul, Binbird ~ 
mahallesinde Piyer Loti sokalt ~, 

No. lı Sinanağa apartımanı 9 

_ lı dairesinde önünde açık arttı~ 
, .. ----··----------------• 1 ile ve peşin para ile satılacağıfl ,,_J' müşterilerin o gün ve saatte m:ı 1 

KİMYAGER ARANIYOR 
Mtihim bir müessesenin Şarkt Anadolu'da Şimendifer güzergahında 

bulıınan ;;ubesi için, maden vesaire tahlillerini yapabilecek. muktedir 
bir Kimyager aranıyor. Bu vazifeye talip olanlar muhtasar terciımei 

1 
hallerinı ve i<:;tedikleri ücret miktannı gösterir bir mektupl.ı {Ankara 
Posta Kutusu 498) adresine müracaat etmelidir. 

linde hazır bulunmalan ıuı:' 
ilan olunur. 
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