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öNilRi ünrinden geçen yıl ona olan aşkımız ve minnettarlığımızı derinleştirdi 

Ebedi efe bizden bin hürmet 
-

E1ıedi Şefe 
hürmet 

Atatürk'ün öHimümin yıl. 
dönümüne girerken onun mu. 
kaddes hatıra .. ını hünnetlo 
anıyoruz. 

ölumü üzerinden ge. 
çen bir yıl ona olan hayra.,. 
lır;anuzı ckııllmedi, arttırdı. 
Elemimiz ve matemimiz yü. 
rektendir. Biz fanilerin bir e. 
becllyc kr şı duyduğlllnuz n~. 
bayetıiz bir tahaasünlür; fo. 
kat ebediyete intikal eden 
ruhlann fanilere kartı t~l:i. 
yatmı tcsbit etmek mümkün 
olaaydı, ~iycbi friz ki bugı.ı-ı 
onun cbcdı • hu kendi mil.<!. 
tinin r fah rrndığı m_m. 
lekeli uzc.ri •!dolark do. 
lapnaktad ·. 

E•et, A atürk öldü; fakat 
gözii hiç §Ü hesiz p_rkar'.a kal. 
madı. Onun izinde y•üyen 
cumhuriyet e ~ tlan ese i i 
aeçen b'- yıl i~ yeni z:ı. 
ferlerle sü ledi. Türk genç. 
ligi aldıgı emanete üysıkat ve 
aadakatİilİ iıbat etti. Kcn ı. 
sinden ıonrn Ha k Partiıin · 1 

deği~mez ba§kanlık aı u 
eline dan ismet lnönü, A n.. 
lurki:01 c?ed' gi gibi, y 1 z 
1 urk mili tin· n nlaln'.is tali i. 
ni yenen .:r kuv,et d 
dcgd, Türk m ile .ine o ı :ı 
yokluğunu duyunn..'"Wlllya m • 
ekkel bir hu~nü talih ti 
olar34' ıtbafınc. ır. 

Atatürk'W. Tu.tc milletine 
yaptıgı en büyuk i)'ilik ~ 
mi iıarbin garaıntıl.-ı :içinde 
yıkılan Osmanlı i•T._tcırlu. 
iunun enkazı aramıidlın yeni 
bir Türk devleti vic:uda ıe. 
tinnek değildir; ~ da.. 
ha büriik olan i,itiii halde 
ve istikbalde oma her türlü 
tehlikelerden llorwunak yo. 
lunu gö&tennit olmasr'mr. Ea 
yol da milletia kendi kene': ıc 
itimat e~ hiç bir 2ı0riuk 
önünde yılgmhk göıtermc. 
me&iclir. 

Büyük lcurtancmırı ö~ü. 
mıünden sowa zaferlcwle gc. 
çirdiğimiz 'ltir yıl bu bü· ü:~ 
ha/kike.tin en canlı bir dcl'li. 
diT. 

Ebedi Şef'in mmıevi hu::u. 
randa -eğilelim. 

ASIM US 

Üniversite gençliği 
Üniversitedeki 

merasimden sonra 
Cumhuriyet abidesine 

çelenk l<oyacak 
Bu in EbC'di •• cfrn iz 

. 

' .. 

- . 

Unu :amıyacağı-
mız günler 

l"n:r.arı: JIİKl\fET MC~1n 

G J~ÇB ~ sene bugim· 
den başlı) arak ken. 

di ha> atımın olduğu kadar 
gazetecilik me leğtrnin ele 
t•n nıüşkiil bir 1 azlfesbıi iize
ı·imc aJnrak Atatürkün olıi· 
munc dair intibaları tcsbitc 
mt'mur edilmiştim. O haz.in 
lıAd.I enin işte bir tarafı: 

J>olmabnh~e Sarayında 7J3a
l"<'t gıinJcrimlt'3 iz .. 

* * * n J n nya,.... tnhtadnn, 
il gli~liikle yiirü) en 

lı'r ntlnm, yanı başından sel 
A"ibl nknn ımitecs lr Jıalkn 
) ol 'ererek dcğnejl,lnc <la3 a
ıııt da)ann yiirüyor\lu ... Her 
:ı hmını mecburi bir dorak
lnma taklJl ediyor ,e ht'r 
Herle) i i urüklenen bir 
adımla tamamlanıyordu. 

l>aklkaJal'(lan onra çıkış 
Jrn msma gel<Uğl zaman: 

- Ç;ok şu kür, dedi ••• AJ a

~ımı knJ bcttlttme hayatım· 
da birinci dt'fadır ki şiikre
t 13 oı um ... Herkesin, başka
l uına ela fırsat vermek uze
l'<' c.:abuk abuk geçtl 1 bu 

* * * 
G Cz:BiıCl-J kırpıhnış 

akalı, ıdmstyah set
~ ll&ntalonu, san balnıu· 
nııı gibi ) uziinden miıtc\ azi 
bir k:Jl e papazı olduğu an
laşılan bir adımı, &) akları 

nın ucuna basarak g~tlği 
ziJ aret Nalonundan c;ıkaı

kcn, o kırmızı san<'ağın ar
dıgı sanduka)a bir <lcfa da
im bnl • r 'e sonra: 

- Hey emsalsiz lnı.;an 

hey ... Beni de o uzun saç
lnr, tahJakahp siyah serpuş 
1 e harar gibi kara cübbe
den bu metlcni kıyafete so
J,n n sen in ha... ana hanı
«1ol un!,. der 1tibi başını 

hn rıınhkln oniine t'ğerek 
tJı,..nı·ı c,:ıkıl or. 

* * * 
Z 1 \' A HF...T tlüniişü Dol-

mabahc.:enln Beşik· 

tn~ c&ddesiııc bakan kapı· 
8111clan ı.eıişan bir diıd ha
lhuJe c;ıkan kalabalık ara
ısın<la, <lort ;, aşında kadar 
bir çocuk, kcndlı.;ini elinden 
tut.an ba.bıunna bakIJOr: 

- Uaba ne oldun? diyor. 
Neden nglıyo~ıın?.. Ata· 
tnrk mii o)dii? 

Bah8'öı gözlerini uğuşta

ra rak ona bakmadan: 
- Su ;,alnım; d17or .• 

Sus!. 

AtatllrkUn ebedi hn) ata in· 
tlknlinin ikfncı yıldônümlııı· 
dC'yiz. Bu ınun·ı cbetle yuı t· 
ta BU) Uk Atamızın 11 tıra

sım husula anmak için ihti
fal programları teshil cdil
mi , memleket hudutları da
hilindeki lıUtUn müessese· 
lcrde yapılacak merasim "A"·'· Başvek·ıı Ce'a" 1 "ayar•n Ataıu··rke aı·ı hft~H'-•A•ı Çocuk, öbür uçtan anne-
cvvelcc ntm edilerek karar- \')il(ll'I\ 1 l:ı • eti iff'tll- sine bala7or. O da aib7or •• 
laştırılm şt r O güne kadar be7btıtll birer 

Anknr:W~ 0yapılacak ihtl- l lk R • • h •• •• otorite olarak tanıdığı an-
faldc dUn dc yazdığımız gi· eısıcum urumuzun son sozu neslyl~b~b-:snun ilkdefa-
bi Mmi Şef lsmet lnönUntin dır görduiü bu. bitkin bal-
l'llflletc oıan hitabesi radyo· "Büyük Kamutay; şimdıye kadar olduğu gibi bütün işlerinizde başaular dilerim.,, terine hayret tçtn<te, 8e8bı1 
da okunacak TC mil~:ak~iben y . H 1.1. Tarık Us Yazısı 3 neu sauJa111zu çıbrmadan tlpş tlplf )'iirü-(Devamı 3 :anciide) azan . a" .. d J1 yor. (Dnamı 2 incide) 
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işaretler 
1 
Yeni bir sulh vesikası 

TUıtdye BüyWt Millet Mecli.M Türk milletinin mukadder&. 
tDe at •kıya allkalı bir muahedeyi ittifakla tasdik etti. Bu 
muahede Türkiye, Fransa ve İngiltere arasında imzalanan üç 
tanl1ı yardım pakt ~dır. Bu pakt Türkiye Cumhuriyetinin aulh 
aaellerini tarsln edan, bugün dUııyayı sarmlf olan atet hattı. 
m memlelıet hudutlanndan uzak tutmak gayesini güden ma. 
lıul, milli ve fll'efli siyasetinin yeni bir Meridir. 

K11Yfttli cumhtD'iyetin ve ba.Jllllatım Mdece onun mu.ha. 1 
,.,. .... haarec1en inllnJarm yaratülı bu eterin T\irk mille. ! 
tiDbı kalbhıciım kopup gelezı lftyUk Millet Mecliainde cof)lun, İ 
twvetll bir tezahürle karşılanması ta;bii idi. : 

l'Mr milletin arzulanna uygundur. Çünkll 'l'Urk milleti hiç 1 
Mr devlete karp taamıs pyeal gtltmemektedir. l'abt dlnya 
lliDr ld bu millet daima hUr yaşamış, ve daima hUr yaeam&y& 
amnetmJttir. Bunwı için de hürriyetini, istildlllnJ korumak 
için Uzım olan tedbirleri almayı ihmal etmemiftir. lanlı bir 
tarih TDrk milletine bllyük alyasi ve ukeri tqaklnmı Adeta in. 

.. llyaıtf btr meziyet halinde bahşetmiştir. 

Şehir meclisinde konuşulanlar 

Ekmek yapılacak un
lar elekten geçirilecek 
Otomatik elek için fırıncı
lara altı aq mühlet verildi 

TUrk milletinin tarihi karakterine ili.ve olarak onun mu. Şehir MedJıd dilD lkincl reı. bu ifrenç mahzuru önlemek için 
bıdderatmda nafiz olan unsurlarm yani, ha.yatını milli dava. vekili Farmt Dvelln1D relall- ekmekçi, fıra.ncalacı ve simitçi 
Jan. vakfeden Milli Şefin, daima uvaııık, daima Beki, dalma ğlııde ıo,,ıanm.,,tJr. Geçen cel. fırmlarına otomatik ı,ıeven e. 

' senin zaptı okunduktan .onra lekler kovmak suretile ekmek 
1J&Adlaeleri kavrayan hUkdmetin, ve bütün bu kuvvetlerin mem. mecliain 16 ikinıciteıpindıen iti. ve emaali imal edllecek unlarm 
ki olan Büyilk Millet Meclisinin idrik ve aklı •liml yeni bi1' haren yedi gOn uatıldıfma dair eleklerden geçirilmesi Jttenmit-
ılyul nunaffakıyete lmil olmqtur. maJrun tezkereai okunarak ka. tir. Sıhhat mUdUrlUğtl belediye 

nwı..1.. ll .aıı- bul edilmietlr. i'lrmlard& oto. r.abrtuı talimatnameeine de töY 
.aı.u"A mi etiıllıı uıuıyaıım bir köpeiııde sulhU korumak için 1 matik elek bulunclurulm&lı uy. le bir madde konmasını teklif 

YUife almış olması onun yülutek uker1 ve politik durumundan ~ g8rtlldU~e dair MUHdye etmiftlr. 
teri gelmektedir. Cumhuriyetin diploma.si faaliyeti §imdiye 

1
. ve :tlrtuıat eneUmenlerfnln mut. ''Fmnlarda harman yerin. 

bdar blsl talihsiz neticelerle karplaft.ırmadı. "Yurtta sulh ci. terek mazbltaaı okunınuttur. den hamur teknelerine verilen 
ilanda sulh,, dUstunı harici siyasetimiute şaşmadan lııklfal et.

1
. Sıhhat ışleri müdtlrlüğtlnden ıe. unlar mutlak nrette otomatik 

len tezkerede, ha1km en ~ fi.. itleyen ve delikleri 6 numara.IJ 
ti. Butıun son eaeri Uç taraflı muahcdedir. Eeerin muvaflakı. kAyet ettili meaele eJmıelkı ha. elek delilderi bllyUklUğUDU gec;. 
yeti TU.rk milletinin hakiki kuvvetiJlm dünyaca heeaba. katJL • litasmdan ve çetnlalnden ve hat. mlyen elekten elenmek suretile 
JIUf oJmıRnm if'4e1idir. TUrk milleti dUny& muvazenesinde ı tA haınur olmamdan ziyade t. eevkedJlecektır. Elenmemtı un. 
kaliteli, U.tUn bir kıymettir. Bu kıymeti, üstilDletttren, ona lL çindeiı çıkan fare pi8Uil, kıl, çu. lardan ekmek, fıraııcala, ıılmlt, 
.,ık AY .. -.. de.ı;:,.,.•i verdiren Cumhuriyet ordularmm haiz oldu. val par~. kibrit ç6pl1 P>l pide yapmak yasaktır.,, 

lUIUnll.n teklifin1 ta.tvip et.mil • 
ler, ancak otomatik eleklerin 
def'aten temini mtlfldil oldu. 
ğunıdan tedariki için fırmcılara 
bir mühlet verilmeeini zaruri 
görmUtlerdir. Bu mazbata. o. 
kunm11ı1, latenen mühletin altı 
ay olarak verilme1i muvafık 
görWerek marb&ta aynen ka.bul 
edllmiftir. 

Hale girmesi mecburi ohm.. 
yan patatee, IOlan ve saire gibi 
mevadm nakliye tıcretinde yUz.. 
de elli tenzll&t yapılması UYK\lD 
srörUldUfUne dah' mUlkiye ve 
lktmat enctbnenkmnin mllfte. 
rek mazbatam kabul edilmiştir. 
Mecll• gelecek perıembe günU 
toplanmak bere dağılınıftır • 

..._... 6
'<öA 1 """'°'er oldua.. .... _ --'- met Encltmenler Sıtıb&t mUdtlr -fa kahramanlık, ve silAh kuvvetidir. _'fr";:,;.:.;:r•:.;;....-;;.-;.;;;~"~·--;;;.;.;;;...:rı:..;.:..~;;..;_------------------------

Sulhtı konunu için alman vaaifenin, sulhtlD bcmalmamaaı 
llkltnde inkişaf etmesi anımnmdv. J"abt bu olmadılı takdir. 
ele Ttlrk milleti hürriyeti ve 11\llhii pnlı ordU9UIMID l&flarmtla. 
:mUdafaa edecektir. 

Sadri Ertem -

Maarif Vekilinin yeni kararları 

Talebenin sıhN vaziysli mü
rakaba attlllda tutulacak 

tr tmanlarln macbnrl 
ders saatleri 

Adliye sara~•. 45 günlük staj· gören· 
Temel atma meraamun-

de s::m-.J:!.ı.-· ler terhis ediliyor 
Adliye MraJIDID lap edU.Ce 

il eski umumi ,...,,.,,. blwı-
nm yıkılmalı iti bitmek &seredir. 
llilteabhit anayı bkbç sUn• 
kadar tertemiz olar* tnllm ede. 
cektlr. 

Adli.la ...... temtllna ilk 
harcı JSafVeldf'RM Saydamm 
atması rica edilecek, ve -.raian. 
de etld ....,.. ...... ft ........ 

Haridye Yekli fikri ........ 
da buhlaaoütlr. 

Awrupaya tekrar gidecek talebeler 

!!ülırnttl!'!l•: 

1' ız kaçırmak 
isti9en sarlıoş 
kemede a1dürclüğü · gencin 

hesabım veriyor 

Unutımıyacağtnlll 
günler 

(Baf taralı ı iJM.t4e) 

A TATttRKV .. ,.,.. 
ArÜJl)erhdn _ _. 

CllSU idi. J>olmababçe kafi' 
lan henb halk., açılm•..., 
tı. B87ük Atanm tabuta il« 
lnnan salonda nöbetçlleW ff 
birkaç pseted4en ....... 
kimse 7oktn. 

BeJU saçlı bir Au., -
kapıdan büyük bir .._.. 

l~e girerek tabuta ~ 
yürüdü. Ona döndü. EllJdl.
Soma Jtlretl kanmamlf ; 
hl db çökerek taMıtua ._.
za bulonduiu pl&tfOJBltlll 
ucmn11öptti. Kalktı; tekfll 
elfldl ve yavaş 7av., ... 
clolnı 70lana devam ....,.. 
b6,.tlk a1on .. en ......... 
~ biri ödlMI' 
elJelıhd balllJVAk ~ 

K'DDIAlldamna atla,_... 
• • • 

1 91~ ....... saat seJdd oa .,,,, 
At.atilrldln utz aAflıd ...... 
yan kahvereJa81 tabut,• ... 
pneralln e~le k~ 
CellMe namem Jalmmel' 
hazır bir ".-,.et.e ...ı
m11tta. Namas ini~ 
1•rlerlnl aldılM .•• 

• 
Kadrini senkl muaalıad' 

biltp ey sus• 
Darup el ba.tlıJalar Jraf" 

şına ~al'An saf, ..ıt 

metlmr be7Unl Dk ,,.
olarak JıaJtiknefts ~ 
BftJtlk OIB! .. 8en Mttbl »' 

p.&mıea tamttıloa b6t -
laJ'nıeUnbı ar4mdan ••• .............. ?, .. 
..... • .., .... ..a.k 
...._ aıc11c1t•t-
nde o -*I -- ...... ...,.. ...... 
.............. 1111 .... ...,,.. ........ -] .. ..., •a 'fh? .... .._~ 
OllU 

••• 
Y ., • ., ı• blır dM 19'-k ................... .................... 

&ltaft.....-ıdlbll' 
...,.....,.. Al IRMlft 

........... Yal* 
1Mltlıro&'- .. 1 ....... 

~ne llhel ııe 
11Dflec11: 
-.&tın.,_. .... 

us-'ra ....,.. 

kola •• .,... 

teknır Mla9 -·-y ......... ••rlııl~ 
U•tıı >it ftlkat rı.ıt 
'1'lbk •llrtıı Pi 
lt-Mldlıll t. la 
.. ,,., .... ..11111 ........ 
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Af uahedenin akdi: 
ile tasdiki arasında 

Sabık Başvekil Celal Bai2rın fl ~-:ü~'ke 
~::::.:.~...:~~~~.;._ ____ nıım __ ...,._.. __ ...;;...~_._.~::::SS!ım.::=:.--..,...:;a;._,;&..&.-.c,.,......__~ • 

Yazan: ASIM ı,·_· ilk reisicu 
.111ıiltere ve Franta ile aktet. , ederek ltalyan kralını ayna za.. 

llliı oUufrwnu2 l:a~ılıklı yardım manda Amavatlul' kralı ilin eL 
~~tı Büyük Millet Meclisinde mişti. Bir tnhım ltr.lyan &azete. 

lifakla taac.ik edimi. bu taıdık lcrı o gÜnlerdc Arnavutlukta baı-
rnuzLın sc 

~lehaden sonra muahede. lıynn hareketin Karade?ize _.v~ Geçen yıl, Büyük Atalu t 

~11 lheriyct me,1:iinc ginr~si i. B"";;-azh:-ll dogru uidebılecegıı:ıı Büyük Millet Meclisinde 19 un. 
Çıı.ı icap eden kanuna mcrnsim tn. açıktan açığe yazmakta. ~ir. be~~ cu teşrinisnni nutkunu soy1 · 
''•nını1 oluyu·. gönnüyorkrdı. Onun ıçandır . 1 meye hazırlanıyordu. Ondan <' \'· 
li~ciyc V "li Snrnco;;lu Şuf, l11ı:i"tere hükumeti flcman~a ıJc vel de 15 yılını bıtıren cumhu· 

t'tiıııı~ dcd:gi ~ibi mua.'lede hü'o<tı. beraber Yun~niı:n:ıa ~·ran~ı ~er. riyetin ba~ ramını gene bir l .ı. ~t ıle rnecliıin müşterek meıai. mek mccburıyctını hısııetm_ışh •• 11 
... • B · • B lk • dakı v"' .. ı 1 ... b.•siyl"' arması b kl.:nı.\onlu. -•eridir· mcdiı azaıı JngLu ugun ıse a :ın.nr .... • ""' - '- .., 

"e ~tanı12
1 

hük\ımetlcri ile hüktı. yet ı~lh lehine olarak t~ liııtta Anki.araya gıJemıyccL•ğı 
~üınız arnımda cereyan e '"n de·· ·mi tir. Bunun ~ ~ uY':!. aıılaşılJıktuıı . onı a da, At'.\· 
~kereJeri gi:nu günı'ne takip delili ıae halya ile !urkıyenın türkün s ·sını rnd)onun sm. : J 
tttıııttir. Bu nvktadan mu~ıcde. mü tc:i i clnn Yurunııtan ara. k h . 1 •tn k ll!" laleliki andcc" bir fcmıal"tc. aında bir oL'lc::ni tecavüz anlaş. bağlanac:l cı azıy c ışı ıc ı-
llirı İC1ı\11ndnn ib -rf't kalnıış ol. ,.,,,S~"l ., esası l:l'rulncş ?~:13~'- mid.len uy--rmıatı. Olmndı. J 

~~·h beraber mual.c~ nin m c. d.r. Balknn~~rdaH bu degııııklil> bınncit~rınd~ Ankara ıpoJı o. 
1~. ınevcut üç yüz a:tıruş nzanın T:irk • ingılız - ~ranıız yar.dı.m l mundnkı gcçıd resminde r<' <ı· 
ti~tıkı i!e taıdik edilmesi bu ta. pnktınrn mesut hr s:meresıdır. cumhurun orduyn m S'.lJını o 
1 .. , \'eaikanan memleket ve mil. Türkiyen~n muvnf!a!•atayle yarı. zaman ba~\ ekil olan lznur nı • 
gc!çe n&ıııl benimscnmit olduğunu lan bu ttnlya.., - Yunan anlaka,m:ıs1 b C ·lf&l Bnyar okudu. 1 Ikın 
oıt~ir. Türk • f ngiliz - f.r:ınsı:ı: p.ı tınm ' usu \; . ' 

l\vrupa milletlerini ikiye arı. b--zı iddialann h"lafına ol~k 1. 
1 

citeşrinde yem ıçtımn yılına "'· 
~ ~ehıetli bir harp knrtısında tnlya nleyhine olmat.'ıfi'ın1 ısbat ren mecliste reısicumburun \'t. 

d'll h&!(,in sirayet dairesini tah. ed C" ~ • • rcceji yılhl: nutuk da gene b:ı · 
0~etrn~ m.:ıksadiyle nk~edilr!'J~ 2 - Alman.yan~n .. T~rkiye~~ \'ekil tarafından okundu 
t böyle bir MU'lh~en:n h•r karş1 S'ln vn7ıyctL Turlnye . 1 1 • .. de Atalurk'U 
~ta aynı tekilde tasvip edil. lnı;:iltere ve Fransa arasında un- yı · a\rıı gun . 
~i ta• ·• L-'-1 --.J' B" ı znlanan karrılıklı ynrdnn patıtı. dinlem~ye alışık olan mcclıs ıçın 0 .ı ı.>tı uaı. encmC40Uı. oy e " "h k 

:•
1\lh halde paktın istinat etti. nın ltalya alcylıine müteveccı bu pek hazin bir ayrılıktı ve or. 

~i ~lf'r 0 lı:&~r haklrrlır iti, ol<'ui:rıım~ d~ ıöyliyc~lc~ olmuı. kunç bir ıhtimal, bu hliznU .hır 
ç har açık itirnza ugrtımadı; nn. tur. Ba ıddınnm d:ı < ognı ~~~- yUrck çarpıntısı haline gctırl-

caı, L_ • 1. b" dı: • A 1 Ankara buyuk ı......, ~ taraflarda eız ı r tn. g_ı. .anyr.mn . . .. yordu. Celal Oayar'ın gur \ (' 
"'"b t riz ·zı · .. "I~" e1çm Fon Papen'ın bırlıaç gun . 
~ ~ gizli

1 

;~7~~ru ya~llnlar <1 evvel Türkiycrc nvic:ı:.in~ s53:le.. kürsüye yakışan ses~ylc, okudu. 
hadıaelerin fiili tel.zip!cri ile kcr. d'~i sözle sabittir. fılh~k.ıkn ğu nutukta hep Atatürk li nlkış.. 
~''.-ıtıkç.a ~nc!i lıatalarmı da:ıa Fon Pape:ı iıblsyon:Ja kcndıaıyle Jrıdı'k; fakat bu alkışla çırpınan 
ı;n -ı .. .. t ., . "Almanya b' ' k t llh -• ~Y•ca'c'nrdır. r·i·ck"m mu. &~~ş.cn ~nzc .ccı._crc:. . ellerimizde başka ır ııııre c . 

::ıjtltın akdi ile tasdiki "'"urnda Turluve ıle tırnrı muna.,ebetl~: Al c k için bır dnvet h ) C'<" ı ı 1''aıı ıu bir iki haflnlı'< k:3!1 fa. ne ç::-·~ ehemmiyet veriyor. lkı a ur 
~d da bile bu türlü tari=hr"n ne r.ıeml '.et anı.sın.da bir ti~ret mu. vardı. dd.,. v"""1 ;.. ol~. :=runu i: b.,t e. kswnlcsı > a;:~ a m:ı.nı oJ~k Ne ) azık! Ala.türk kurduğu 
~ hadiseler \•ardır. hic bir s;:oı~ep voktur." demiştır. meclise bir daha gelemcdı m 

ca 1 
.. - ltaJyan • Yunan ade-ni te. Türk - lngili:ı: • Franıız paktı idin hil.kimıy<'lmi temsil eden 

l:ıt ~ r.:ılaşmaıı. Geçen b:ı."'-:r ne l tı;lymı n, n~ de. Almanyamn mecliste k.ı .,üye lıakimiyclı 
ltt ''IElli j...j .. d ... Tt· .. ··=·-c il .. ı- =t nlc•r!:ıınc muteV'C"..c:h clma.dıb temsil eden Atatürk'ü bir dn 

e ... a'-m!a k.nrşıt.l.dı ynrdım böyle hndi clcre müııtenit clelı.ller 
h~tnun temeli ntıldığı zamnn ile sabit olu c:ı kirrun bu ves ka. b:ı görcmiyecektik: Nutuktan l::! 
~ tar:at:l:-ı A ı-::ı-•·:ı Çc!<od::ı. ) a b ota ıoz ıöylemeğe hakkı gün geçmişti. Meclis, meclisler 

.. 'Yayı ortacl n kali'ı:-rnış ve na. cl'll- Tr? . • t.~rihinin ilk ve son kaydettı ı 
"''lldnn Kıır.:f"nİ:ı:c clo~nı in. Bu ,.e .. ıkanın sulh değıl, harp söylenebilecek bir sessizlikle a-tıı•ıc • çin cür'etli hnrelcetlerc b .. ~. va t:ısı oldu[;"ll nnııl itldia olunn. -

1 "'" çıldı ve celse yalnız goz yaş arı. ~- sı:ıtı. Dirrer ternfta.n it Jyo l:ilir? ~ 
~ rda Arr.nvutluğu ;~.;;cl ASIM US nın, yalnız hıçkınklıı.nn natıkn. 

(\ - siyle inliyerek kapandı. 
QÜ •. ..,; 1 At tu·· rk'u·· n Cenaze alayından bir kaç gün mruge a ınaca ( a sonra, Cankaya yolundaki kb.-

mtlffilJflar anıt- !<abr·ı kUndc ziyaret ettiğim Ceı:ı 
1U Bayar'ı bu acı hnkıkatın elcmi-

6} tal"gten 12 kigi Be1nalm lel müsabaka ni, Atntürk'ün son günlerini 
kazandı sJylemekle nvutmaya müstein 

"lt ~irincıte~rin ayınd .. gu:nr ... •e haz.rlamyor b r ruh haleti içinde buldum. 
a llıtır almkk içın lise mezunları Ebedi Şef AtntUrk Un Atatürk'ün son sözü, reisi. 
r~1:nda bir mu3 .. b .. ka ımtihanı nnıt-knbtinln y.ıpılncnğı yer cumhur 51fatiyle soylediğı son 
ıs ltlı~h. Bu ımtıhıı.-ıd:ı kozanan. >lan nnsattepedekl lıUtUD 5 • z olsa olsa son meclis nutku 
atrrı lıstcıı;ı diı 1 vcı<al t tarafın- lstlmltl.k mur.melelerl bit ıçinde olabiirdi. 

1 -; İstanbul gümrC: b~müc.h..r mlşt r. Yaprlncnk eserin. Aziz matemzcdedcn bu son 
~ :ıc yb.,.; rilmi-ıtır. TJrk nullctinlrı hl si yatını nutkun hikiy.'.!sini rkn ettim. caı ~tıha.ıa gi en G 1 kışıJcn ar.. 
a~l c-n ikisi l.::;ızanmıştır. Bunlar t mıımlylc H ıde cc1cl.ıl!mcsl söylediklerini olduğu gibı Yl\Z 

arcıı,. ı~ln buuun l.ıc. nf'lmilcl şöh- dım. ve ... sakladım. O zaman 
ıt-:vnı Sc.rt!r, Ahmet Oran, foh r ti h:lfz bir ,,ıı tkara yııp zabtettiğim bu satırlan ı.imdı 
, .~.tncr, Habil özverıJi, Fı :ri tırıl ın 1 , c bunun lçin de c;ıkanyor VP. onları Ataturk'~n 
~ ın, Necıp Tuzün. S~yf,.ttin b ~ 11 !milel bir musabakn öntlnde duyduğum bir buı:fJ hıs. 

at"cr, /. hmct Refik Ak ,..N,.za. t 
'l\ Ar.!r .. , Oôan Eren Fethi uçılrua ı lrnııı.rl etırılmış ır. sivle bır daha okuyonını. 

~r:ıan, P.u't ar Aydo?an Bunun ıçln IAzımgelen \'csa· Fani me\'cudıyetini kaybet-
u .. tı:a.nanlaröan bir kısmı bu. ık \C c nslnr hazırlanmıştır. mckten dofan acıyı tekrar blı-
a•'l erde miınhal memuriyetlere Ye b ına nıUtedalr iltlnlar tiln milletçe yaı,attığımız bugun 
ı~ .rı c!ilec,.kl"r:hr. Daztlnrı da da ynpılmıştır vı.zife tclikklci:ıin yUksekllğınc 
< ;,«~t' ~lçılacak memuriyetlere en coşdıınıcu bir örnek ''eren l • ·x ırı cceklcrdir. b , .. k . 
:•n'ln işletmeleri :reni Bu 9 u·· n k ü uyu bu sryfahn. nakilinın musaa.. 
l k l desi alınmış farzcderek. gazele 
b ~ " ~ler in~ ediyor h f 1 min sütunlarına tevdi cdiyo-

""iiQ .... !"t lim:ın i letmclcri urr.um i \ i a 
il -ıı·Jtıu~u sahillerdeki iskeleleri 

1 
indılc) nım. 

,,:r. \e iskele olmıyan yerlerde (Bn tnrnfı ••• 
lt 

1 
ıskeleler inpsma başlamış. ('umbuı reisimiz Atnnın mu· 

tıı. \ nJ;k t Irnl.Hıue ı:ıderck tılr çc· 
~r, olarak Teki. dağında vapur. lc>n ko;> acuktır. Bunu hulkt.'-
'r? ?an:ı~il~ccği büyü::Ji.l:te ,·ındc , e mcı.tcplcrdc yapılan 
~~' "''c i"'tn cd'lmekt'!dir. Bun. milll m •r sim tnlclp edeccl:dr 
~~111!onrcı Mudanya, Erc~li ve Şehr;miz:!P de \'ull w• Bele· 
t"il 

1rrtıa iskelelerinin iniaı::ma llı;> t: Rcl ı LiıUJ Kırdar sabah· 
JJıt~ck!-ir Jeyi:ı Eminönll hallcevinde bt~-
) tı~~r komisyonuna ıunncak "' burnd n Ünh·ersı 
tbcn. '.a11<ayetler yanıldı t ) .gid col.tlr. üohersltcdc 

tik ~ ı.:ıu :ıle snnt tam dokuzu Leş 
~. bi .-r komisyonu dün topl n. g çe b"şlnnncnl{ , e bu sırada 
tn'i • rçok maddeler ı.izC"~inde b.ıyrn k.. l nrıyn ındlrJJecelc 

t~.i l 
8

D•la'l şlk?·•etlerı ro .. 1cn Dbcdl Şefin hitırıısını taziz 
Q~t~ltir. Komite onumüz<lcki maksadlyle beş dnkikn ayakta 
hil~ tıda bi:'çok müe<"...ce~lcr slllcOt cdilcc lctlr. 
tir. 

111
da ccz:ı kararları vcrrcek.. DılAharn AtntUrkUn lıa)atı 

l!i hnlcltmtla. muhtelif hntlpleı 
"l"taiitekait ilaç yerine 'lz aöyllyccPklC'r , e Jsmet ln· 

'l:ıe ~ehir içerek öldü öntınUrı hit besi okunarak 
·~t}'l<>ilunda oturan as.kcri mu. ünI-.e. sitcdetı toplantıya son 

'rd _u_ b" · · verilecektir. 
'l ' J.. c.-ı lı.dll adırır..ıa ın'.'n, Bu ihtifnlden sonra başta 
• \.' aı.. il?ç nlirak i:ıtc~~. fa. Van. Ret.tör H} profesörler ol 

~ i t~lı'h!da zehir şiş•sinden du{;u halde bUtUn Unl\ crslt.e 

~ ~~ biıa sonTa 6&ncılar ıçın- g nçliğı tak ime gidecekler, 
Y,~ O.blcle) P. çelenk ko~acııklardrr. 

• d " ra\c öl'llüştfır. CeKct d. Ş 
1 

r1mizd ki dl~cr halke\"· 
ıi t r l E ver Kzr::.:t t .. - .. _ - ld 

"ha.:~ ...... ~~'c'le edilmiş, !defnine l lrri de Abideye nynl şekJ ej 
Vttilrni~tir. . çelenk koyacaklardır . 

• 

Celil B.ı.yar anlatıyor: 

_ Atattlrk, mecllSln bu içti 
maını açarken söylıycce/;'1 nu~

ka çok ehemmiyet vcrdıcını 
gösteriyordu. Bu açış, nutuk. 
lrn, biliyorsunuz, hem hukünı<' 
tin geçen bir yıl içindeki ıcraa. 
tından millete bır hesab Vf'r· 

mek mahiyetini alır; hem Mılli 
Şef'in yeni girilen mesai 9Cneı;ı 
kin kendi mesai arkadaşlannn, 
millete yeni f~aliyet direktiflcrı 
veren bir ba§langıç teşkil eder. 
..AtatUrk. bu nu•kun, son nutku 
olacağını da biliyormuş gibi, 
pek üstüne düştü. 

Nutuk için bize daha eylul iç
}('rinde iken, c mek okunma. 
e·ndan bir buçuk ay kadar ev. 
yel, ııazırianmalclığımız lizıın

geleceğini ebyleml§tı, kendi tn. 
b "riyle, aynen: 

_ Nutkun ".ınateryel .. ini 

hazırlayınız. 

.. 

cmıi ıi \'ermişti 
Zıhni, h p cumhuriyet b:l\'ı • 

mındnl;ı hltab s , hep r.ı 

ac;;ılınnsınd:ıki nutuk ile:- rn 
gıbı ıdi. NuU :ı ,. erdi~ ı eh r 

yetı bize de hissettirmek istı· 

\'ordu. Aradan çok zn..."lıan geç. 
~ mışk n \ e suylenme.,ınc çok 
z. mnn , arken, o gunlcr ckı 1.ı
) nı ti rımden bırıı dEı nutJ 
geç ı: 

- Ne ol:iu? 
dıyc sordu. 
Ken'iıl nne "Matcrycl"in ha

zır olduğunu nt'U'tt!m: 
- Fal.at, bır cıcfada Uzcrl • 

r ndl:' bızznt ç lı mak ı ~yo 

r ır . Bunları ayırıp ya k Y· 
dukt.an onra t l< ım l"den:n, 

d m. 
- Siz bıldı w.niz gıbi hnzırl -

)1nız. B n Anknrayn gitııı k 
nıy tind yim (*). Orada bunl n 
kendim gozden geçirlrtm, k<':ı

dı us lu buma. çevircr k ) nıa. 
nm. Okurken kendimı f azln 
·or an 1· ıc 1 d f z!aca kı· 
saltının, buyurdular. 

Son nutuk ı.ı .. te böylece hazır. 
lanmaya başladı. 

Arzulan gıbi nutku tama
miyle hazırladık. Hatta bu lıa· 
zırlama işınde çalşrken daha 
bır ş y ) apmak istedık. Bunlar. 
dan seçeceğini tahmin ettlğ. 

mız fıkraların ifaJel mı!, k n
dısinc belki yardım olur düsUn. 
cesiyle, kendisinin Udfıbuna 

b nzetmek, yakl §tırmak iç'n 
de hususi bir gayret sarfcttik. 

Bütün istediği, Anka.raya ge 
lip bunu kendisi okum:ıktı. Et. 
rafını Anknrnya gclmek için ı:ll· 

kıstınyordu \'C bu a1"%U.Euna iç. 
tc>n mutnv at gö terilmedıf'.ıinl 
hissetbği ıçin olacak ki nltt n · 
alta bu mutn,·:ıatı hazırlar gi. 
bı gönincrek sıhhf durumunu 
galıba bir de ctr:ıfının g3rU ü 
ılc kontrol etmek istiyordu. Bir 
gün yanında doktorlar bulun
duğu ve gene Ankaraya gitme 
tlzerindc olduğu sırada, krndi. 
1 "rinc b "'nim Ankaradan hat e
ket ettiğim haberini vermişler: 
- Celil Eay:ır o günlerde cu. 

JI 
malan Istanbula geliyor, Atn-
tiı rk·u gördükten ve \'aziy te 
gorc dir klıflerini aldıktan son. 
ra p:ıznr günU .A.ıl.nraya donu-
yordu. - derhal: 

- Jştc Bayar geliyor, demi~. 
lcr; ya beni Ankaraya götOr
mck için ~eliyorsa, Ankaraıfa 

bulunmamı istiyorlarsa? .. 
Filvaki hastalığın seyrinde o 

g-ıinlcr bir hafiflik seziliyor, ~
detn timidli bir s:ı.fha açılıyor. 
du, "Ankaraya gidebilir mi, gi
demez mi?" mev::uu konuşula
bilinecek gUnler ... 

Kendisini ziyaret ctt;ğim ~ı. 

rnda nutku sormayı gene unut
madılar, gene: 

-NC' oldu? dedtler. 
Arzrttiğim şekilde hazırlı~ 

bıtmiş olduğunu söyledim. 

(•) Atartirk o vakitler Savn

rona yatından s raya geçırıl

mişlerdi. 

... 
\ . '•, ,., .. .. 

,, ..: • •' 4 1 .... \ ... \' - . . ' 
~ - ,. -" ...... ~ 

=: ., 
"7{ 

- Gö .. e,.;m ! buyurdular. 
Notlara baknrak, o yıJ içinde 

r lize edilmiş işlerden nutka 
f,irm sini uyğun bulduğum 
11oktalan anlattım. Gelecek yıl. 
l rn nid olan tasn.vvurl .... &lmu.Jl 

da hi.:l" s:ı.sını yaptım. 
Hepsini tasvip etliler ve bil. 

has:.xı. t;clc.""k st..ndere ait ohm 
bu tasavvurlarımız nutuk içın
de yer alırken bunlara BüyUk 
Mccfü;in bu yılki mesaisi ile ta. 
hakkuk ettirllmP!ii lazım \'eı:ıa 

ya maddeleri suretinde şekil ve 
ruh veren kendileri oldu. 

Nutuk, e:::ıs itibariyle nrtık 
hazırlanrruş demekti 

- O halde bunu genel sekre. 
t rlige vc..relim, orada bulunsun, 

dOOiler. 
D:ıha birinciteşrinin ba§lann· 

da. idik. 
Ankarnya gitmek ... :Bu niyet

te s bit edilir. Bu arada Cum. 
huriyet Bayrnmında geçit res-
mi yapılırlam oradaki Rcisicum. 
hur mcvkiine kolaylıkla. cıka· 
bılmc:si 1~frl asah83ı' yapılması. 
nı istemişler, hem oturmasına, 
h<'m otururken ayakta durur 
görünmesine yarayacak şekil
de de bir kürsü hazırlanm:ısı 

arzusunu rröstermişlerdi . Bu is. 
t 'deri de bayramdan evvel ye
rme g~tirilmiş, yani asansör 
~ apılmış, y~Uştirllmişti. 

FnkaL.. 

Hastalık, bu sırada Umid ve
ren seyrini değiştirdi. Ağırlığa 

doğru gidiyordu. Artık kendi· 
sine de inanç geJdi ki içincJ,~ bu
luundugu şartlarla Ankara se. 
yalıati ynpmağa ı.nkan yoktur. 

Birinci teşrinin ) ansı geçmi§· 
ti. Beni huzurl:ı.rına kabul et
t'klcri bir gün tekrar sordular. 

- Nutuk bizde, Hasan Rıza-
d'.l değil mi ? 

- l:> 1..t, dedim. 
Ve dudaklarını bükerek: 
- Bu zayıf vaziyette Anka

raya gitmc.klit'.;1mdc bir fayda 
görmiyorum, dediler; Ankaraya 
'ardığım zurnan kimsenin mua. 
\'enetine r.ıuhtaç olmaksııın hiç 
olmazs~ trenden otomobilime 
kadar gid L lmeli) im ,. arka 
daı:;lnrımla mUsafaha edebilme.. 
lıyım. 

Bunu yap:unıyacağımı anlı-
)orum. 

O zamana kadar nutkunu 
meclisin reistk makamında yan 
oturur, yan nyakta durur bir 
vuiyett"' kendisi oku)'ııp söyli
yce<>/Yini umuyordu. Arbk bu 
kadar da ava ktn durmak imkA. 
nı kalmadığını anlamıştı. 

- Gidemiyeceğim, nutka ka· 
~·ı bir şekil veriniz, göreyim, 
buyurdular. 

Nutuk, son şeklini aldı ve 
1 "nrH<"if'P gfstP .. nn'lek için mU. 
eıid bir an b,.kl .. n;!di; ('('nkü 
l astalığın seyrindeki ağn·ht1m1a 
de\'am ediyor ve artıyordu. He· 
kimler be~ dakikadan fazla ko. 
nu0ma:;ıı mU!:::.ade etmiyorlar
dı. 7""1' o d"'rece ilcrlerrı;"-"ti. 

J..,rıkat, hnsta vazifesini bırak. 
mış değildi.. 

Nutku haurlamıştı. 
B.ı.na geldiler: 

-Sizi i<:ıtiyor, nutuk da r
duya okunaca!t mu: j da b 1 :ı· 

ber! dediler. 
Odas•ııa rird;m. 
Yatağın içinde u7.anou!}b 

ee bir yorgan göğsfüıc k 
tcJtilmi~ti. Arkasındaki 
lı!klara hafif bir meyille ) 
iarımış, fluruvor<iu. Yanına y" it. 
laşmnk'ıi!ımı emrettilF?". tı:~ m• 
levi vnt11kla t mc.s eder bu ta-
1.P ge~J c ı:l. • kuldum: 

- Nutuk ne oldu? 
- Pc.zır, dedim ve son "' tc. 

li11dcn mUud0ricatıııun Uzer; le 
duracağı noktalan tekrar et. 
meye başladım. 

Beni sUkfıııPtlP dinli-romu; 
fakat ben bir yandan bUvük A· 
tatürk'iin sıhhatı, bir yarı~ n 
ynpllm:!ktn o'an bir vPzif n 
vlcdnni tazyiki nltı.. O 
hati.,rlıı> •n..,.,,n..,.., .. 1. doktor' n 
tavsivesıne p;),.e .,ı> .. ekc:t e• k 

lazımdı; f a.k::.t de\ Jet rds e 
vazifelerinin en mUhimleıir' n 
birini yapmakta idi. Kendi a ~ı· 
na ye.pıle.cnk b'r i'jteTJ trf .. r ""!... 

tına kııdar ht-hnt"fl .. ,. 01 ,.,.,.,lı icl; 
bu ise kendisini yoracı:ıktı. 

HUla.s.ı.mın beş. alt.J dal-'J·a 
sUrdUğünü. doktorların ver-l ;! 
müs:ınde haddini geçmediği 1i 
zannediyorum. 

Frknt, bUvm{ 11.ı ........... ,,. 'a 

iktifa etmedi. G:ıyet b kin tir 
lisanla sordu: 

- Okumayacak mısın! .. 
Be§ dakikadan fnzla yo:-du

ğumdan mlltcessir, gene v~:·if e
ye baışlıyorum. 

Nutuk, kendi tnbiriyle, evve
JA bir mu~w ... sonra e88.9o 
tan ibaret. Yalnız noksan olan 
"final'' - Atatürk ötedcnberi 
bir yazının, bir sözün bağ1 :ım. 
§mı bu kelime ile ifade e Jcrı. 
dl. -Nutku okumrıya ve m'lm. 
kUn mert.ebe sUr~Uc ol.un:ı.:,ıı 
başladım. 

Bu arad~ ol·uyu"'t"'lda bir 
gramer hat::. :a. bir rabıt yanlı§! 
yaptığımı anlamıştı..ı"l. 

O fıkra biter bitmez, ba~n 
tekrar ctmekliğimi söylediler. 
GUlllmsedim. Gföihıden bu da 
kaçmamıştı. Sebebini sordu: 

- Neye gülüyorsun? dedi. 
- Yanlıl)lık yazıll§lllda dr~l, 

benim okuyuşumda oldu, de. 
elim. 

- O halde devam! emrini 
\'Crdi 

FJknı'\ı, tekrer C'~" •nrak de. 
vıun ettim. O iıte b .. i\" Fuu: u i. 
le ve en klıçul· tt:.ı , u.ıt ıa nU
fuz ederek takib L'd.yo.ı:iu. 
Okuııma bittiği Zcir.ıan, ben 

kendisine tckn.ccl!m edcrek: 
- Eksik olan finalidir, de. 

dim. 
- Onu §mı.di ikmal ederiz, 

diy ce\•ab verdi. 
Hemen J,n,c;w aldım. Dikte 

etmelerine i.ıtizar ettiın: 

(Bü,·ük KamuU:y, 
Şimdiy<' fur.-1.nr r. 1duğı g:M., 

biiıiin i.~lcrini:d,. hfl.•rınlnr di.
lrrim·) 

Bu cümle ile nutuk bıtmişti. 
Yalnız bu nutıut b.lmwı · Jti. A
tatürk'Un blitün nutuklnn 1m 

son cUmlesi, remnt hay. tının 
son sözü kendi dikte ettirdik· 
leri işte bu söz ol nuştu. 

*** 
Şimdi de nutkun tııtbıJ·atıru 

nasıl yapacağımı soruyordu. 
Biijyo.-sunuz, iki .. : t1.. • iı ir 

ilk gUnü mecs:n i!ı. 'ma )ili ... 
çıl•rkr" r.elr ~i mec1

·., r isi ac 

ve yoklama yan:!Irp ri~·l) te!>ob' 
olunduktan sonra Reif;icuuıht 
rclslik maka.nnna gc!ack nu' 
kunu söyler; fr kıt bu def 
meclise kendileri gelip nutkt 

<.Decmm 5 inr.ir.1> 
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RADYO 
Cum1:&. 10 - 11 . 939 

8.30: İstasyonların acıhşı. 8.35 
Ajans haberleri. 9.05: Ebedi Şc 
Atalürkün ölümünün ilk yıl dönü
mü münasebetiyle, ~!illi Şef lsmet 
1nöni.inün Türk MiHeli ne hitaben 
yaptığı beyanatın Türkçe ve muh
telif ecnclıi dillercle okunması. 
(Bu neşri)·atı müteakip Türkiye 
Radyoları Türk milletinin büyük 
elemine katılarak tiızimen susacak· 
lır.) 12.30; lstasyonlarııı açılışı. 
12.35: Ajans haberleri. 12.50: Tür
kiye Radyoları, Türk milletinin bü
yük elemine katılarak l{ınıine su
sacaktır. 18.00: İstasyonların acılı
şı. 18.05: Ajans haberleri. 18.05: 

- 20 Yazan~ Kadircan Kallı 

- istifra edilir ... 
Bu doktor her ~yden şüphe e. 

den ve ldeğ~ilc mil§terileri olan 
bütün es.naf gibi lakayt idi. 

Güverte alicenap M<><l, muhte
lif a ve milletten- yolcularla kı. 
rıştmyordu. Bolivyalı bir dip. 
lamat kendisine, bu daimi sada
.katalzliklerine Titonwı nasıl ta. 
hammül ettiğini sordu .. Mod ce
vaben., sadakatsizlik meselesinin 
rogan ıskarpinlere kıyas olunaca. 
ğ;ıru ve bir kere çatlamazsa ar_ 
tık hiç çatlamryacağmı, fakat l::fr 
kere de çatlayınca, artık bu çat. 
lakların önüne geçilemiyeceğini 
anlattı. 

M.od bazan biri.Dci mevki ka_ 
maralarl:la da kaylboldu~u ıörüL 
dü. Fakat bu mesele yalnızca TL 
toyu alakadar edeceği ve o sıra. 
da da Titıo kalbindel'l. ziyade mi
desiyle tnef-gul olduğu için hi'.t 
kimse büyük trancatlantiklerde 
artık adet olan bu fibi ufak tefe!c 
hadiselere cldmş etmdJi .. 

Hattı üstüvadan geçerken: Mod 
dansetti ve birçok alkış ve hediye 
topladr .. 

Bu müddet zarfında Tito ka. 
marasında yüzü koyun yatmış 
anti-lıisteri ruhuna batırılmış an. 
çiiveııı yiyerek, sairasını bastınna
ğa çalIJ?Yordu. 

.Ve mehtap deniz üzerinde 
~i yakmıştr .• 

Toplaııttt w;e<:elerinde şarkı .söy. 
~miş olan Vagner, Stili, deve 
kadar iarışm bir tenor, Avrupa
dalt Amerikıya şarkısı.ru: aöyle. 
dikten sonra, frrtınalr bir ge
ce yumruğunu kalbi üzerine ba. 
sarak tiyatrolar<la olduğu gibi 
Moduıı diı:leri !;»:,ine çökmüş, 
Avrupadan Amerikaya 1;evgiierle 
değil, bu güzel sevgili ile gitmek 
i~tediğini, o olmadık~a denizin 
ona daha boş, daha manasız gö. 
rilndüğünü söylemişti. 

Bir: gün ·1e ile gcçin•~ıgi belir. 
siz mirasyeJi, zavallt Titoya ı;ös
terdi.ği ihtim:ımlann bt-: seme: e 
vermt:!diğini görün~e. nihayet 
Mod i1 ~ r..t.§gul olmağı tecrübe 
etmi,ti. 

Môd bu alakadan ;:;;:.tiyen mü. 
teessir götüı:medi. :):mra miras 
yedi on::ı. Vogner, St\'i, Tenor. 
dan daha muvaffak g~rünmü§tü. 
Ken:d~~:.ne çılgınca aş•k olduğun
dan, < m.ı.::?: yaşıyamıyac~ğından, 
kendine güzel bir hayat temin 
~decr.:'f.;nd·::ı. bahsetmiy?rr~t •. 

MoJ, lıu ~iddetli a~k devreleri. 
ni ço~ırr eıtlatmıştr .. 

Bn mir~yedi hakiki bir köylü 
kibarı idi. Smra en büyük htIW. 
siyeq_yele~nin iç cebinde hemen 

hemen derisine yapışık bir şekil. 
de in-ek derisi.Men büyük bir çan.. 
ta taşıması ve lbu çantanın bank
otlarla dolıı olması idi. 

Mod tetkik.at yapmış, onun ku
maştan büyük bir içdonu giydL 
ğini ve uçkurunu da üç, dört ke
re yeleğinin etrafına sardığını 

gwmü,tü. 
Bu muhterem zatın gözleri fı

rıl fırıl dönüyor ve i§aret memur. 
larının fenerlerinde olduğu gibi 
iki ayrı istikamete bakıyordu. 

Fakat bütün bunlar dolgun 
çantasr;un srrasında birer mezL 
yet olarak kabul· ediliy<-rdu. 

Bu zatuı: kam.ara1t hemen mu. 
siki sal.onuna bitişik olduğu için 
Mod uzak bir adadan geliyormuş 
gibi yavaş bir valsin nağmelerine 
ayak uydurarak bilhassa onun L 
çin dansediyordu. Bir kadirşi
na:ı>İık cJı:ıak üzere mirasyedi o_ 
na hemen cil~ yakın gibi bu-
1 una.n, yeleğinin iç cebintleki inek 
derisi çanta içinden beğendiği 
bir hatıray1 almasına müsaade 
ediyordu. 

Nez~!:~te karşı nuaiket ka.. 
dirşinaslığa karşı kadir~hk 
olmak üzere Mod da ona elini 
gömleği ile deri<ii arasına sm_ 
rak oradan beğe::diğini almasına 
müsaade ediyordu. 

11.fo.!:iki salonundan ağır bir 
valsin nağmeleri gelirken vapur 
cenup istikametine doğru saatte 
on altı mil süratle seyrediyordu. 
Birk~ uat sonra r.ıirasyedi 

yalnız olarak yatağına girdiği 
z.ama.n ora-da güzel Mo<lun baş 
döndürücü kokusunu taşıyan s.aç 
tdkasmı buldu ve biraz evvel 
kendisine emsalsiz saatler ya~at_ 
n:ıış olan Siklamen yeni krepdö. 
şın renkli elbiseli güzel sevgili
sini tc-krar hatırladı. 

Tito, Kokain'in gemideki bazı 
ka.-naralan ziyaret ederek ufak 
tefek dersler verdiğini, tecrübe. 
ler yaptığını istidlal ile biliyordu. 
Fakat şimdiki halde hissetmekte 
olduğu kıskançltk ıstırap vermi_ 
yor, yani kıskançlığı daima kay
nayor, mayalaşryor, fakat Faris.. 
te cmu sarsan endişeleri tevlit et. 
mi yordu. 

Bu lboşta dönen ve acıklı sesi. 
ni çıkarmıyan bir çıkınk gibi bir 
şeydi. 

Bedeni bir rahatsızlık olunca 
hatta bu deniz tutmast gibi aıeıa: / 
de bir ş::y bile olsa manevi ra_ 
hatsızlıklar hissedilmez, şu halde 
yeni 'bir usul t~davi keşfetmek 
mü;r.kündür: Ruhi hastalıkları 
bedeni hasta1rklarla tedavi et. 
mek... (Daha var) 

Ajans haberleri. 18.20: Türkiye rad· 
yol:ırı, Türk ~I ille linin büyfık ele
mine katılarak tazimeıı susacaktır. 

21.55: İstasyonların açılışı. 22.00: 
Ajans haberleri. 22.15: Türkiye rad. 
yoları, Türk Milletinin büyük ele· 
mine katılarak tazimen susacaktır. 

................... 

1 
Atalürk'ün ölüm yıldönümü mü- ı 

nasebetiyle tiyatrolarımız 
kapalıdır .... _______ _ 

HALK OPERETİ 
Bu akşam tatildir 

Bir tramvay küçük bir 
kızı yaraladı 

Vatman Ltltiinin idare.sindeki 
73 numaralı Beşikta.ş - Fatih 
tramvayı dün saat on dörtte 
Şehzadebaşmda dokuz .yaşında 
Muallaya çarparak: muhtelif 
yerlerinden ağır surette yara.. 
Ianuştır. Yaralı kız Haseki has. 
tanesine kaldırılmıştır. 

Edirnekaprda oturan Adviye 
isminde bir kadına. da Lllelide 
3855 numaralı kam.yon çarpa. 
rak yaralamıştır. Kamyon şo. 
förü kaçmrştrr. Aranıyor. 

TELEFON MİKROFONU 
İLE YARALANDI - Defter_ 
darda. Feshane fabrikasında. i. 
dare memuru Ahmet oğlu Ziya 
vazifesi başında iken amele Ce. 
mal tarafından tecavüze uğra. 
mış, telefon mikrofonu ile ba. 
şından yaralanmıştır. Yaralı 
memur tedavi altına alınmıştır. 

AP ARTIMAN MERDİVEN
LERİNDEN DÜŞTü - Beyoğ. 
lunda Meşrutiyet caddesinde 
117 numaralı apartrma.n kapı. 
cısı Musta.fanm karısı Gülçu... 
buk apartrman merdivenlerin_ 
den inerken ayağı kaymış, bir 
kaç 1~asam.ak yuvarlanmış, 
muhtelif yerlerinden yaralana. 
ra.k hastaneye kaldmlmıştır. 

E trüık ve Ankara sefer
lere baılıyor 

- Sonumun iyi olmadığını bi
liyorum. Faşizm, komünizme 
kralcılıktan daha düşmandır ve 
aman vermez; fakat ne çıkar? 
İdeal uğruna bile bile kendimi 
harcamaktan haz !duyuyorum. :Be. 
ni bu yddan hiç bir korku çevi
remez. Bütün ihtilaller ve inkı
laplarda olduğu gibi elbet İtalyan 
komünizmi de kur~lar vere. 
cektir; bin dokuz yüz yirmi iki
de Musolini, kara gömleklilerle 
Roma üzerine yaptığr yürüyüşü 
bir iki ay daha geç bırakmış ol
saydı şimdi biz de Sev-yet Rusya 
gi·bi olacaktık ve ... 

Sözün burasında MaI1ks ve En. 
gelsıden Lenin ve arkadqla.rma 
varıncti.ya kadar gelip geçen ko
münistlerin tasarladıklarr cennet 
dünyasını Mikaele anlatmak için 
boş yere ywulwyordu. 
Boş yere yoruluyordu, çünkü 

Habeş delikanlısı onun düşün<;e
lerini pek hayali buluyordu. Hat. 
ta Ru~ada bile vaziyetin ihtiliL 
den önce tasarlanl:lığından bam
başka olduğunu örnek gösteriyor. 
du; en sonra da kendi düşünce
sini şöyle anlatryorıdu: 

- Milletleri mesut veya baht
sız eden onların kabul ettikleri 
hükfimet şekilleri ~ğildir. lsveç 
bir krallıktır, fakat hiç şüphesiz 
cumhuriyet elan Meksika, Por. 
tekiz gibi memleketlerf:len daha 
mesuttur. Cumhuriyet tu ülkeyi 
karmakarışık bir hale koyar da, 
hükümdarlık onu tam bir rahata 
kavu§turur. En iyi&i her millete 
layık okluğu idare §dkİinf ver
mektir. 

Mikael o dakikada artık bu 
eski münalcaşalan daha çok dü
şünecek halde değill:li. 

Benittoya oturmasrnr söyledi 
ve sordu: 

- Vittoryo ne oldu? 
- Onu şu meşhur konferans. 

tan bir gün sonra iki polis ders 
arasında gelerek aldılar; bir da
ha görünmedi. 

- Bir haber ide mi gelmedi? 
- Trablusa gönderildiğini duy 

duk 1 Her halde şimdi çölün kim
bilir neresindedir ve crada lbir. 
çok fikir arkadaşları gifü o lda .... 

- Ben de ziyaretime gelmedi
ği için bayağı danlmıştzm; zaval
lı!. .. Yoksa buna ben mi sebep ol. 
dum? O gün bana yardım etti 
de ..• 

- Başlrbaşına sebep değil, fa. 
kat bahanedir. 

Mikael üzüldü: 
- Ben ona söylemiştim. Be

nimle görÜ§me, demiştim; fa.kat 
~nlemedi. Sen de gelmemeliy. 
dın; benden s.izc bir f:ıy.:la oltr.az. 
Sizinle fikir arkadaşı değiliz; o. 
nun için buraya gelmeni doğnı 
bulmam ... 

Mikael bütün korkularına rağ. 
men bu gencin kendisini ziyarete 
gelişin-den hoşlantnlştı. Ona artık 
güvenmiye başlamıştı. Fakat bu
na rağmen gelen m&tuptan bah
setmeyi doğru bulmadı: 

- Henüz almadım ... 
Mikael gitgide daha iyi düşün. 

meğe başlamıştı. Mademki bütün 
komünistler şüpheli inunfardı, 
bu gençle konuşması da faydalı 
değil, zararlıydı. 

Bunun için, ha.tından savmak 
ve bir daha görüşmemek istedi. 
Onu bahane tutarak Rom.ada bir 
takım zorluklarla kat'§Ila~acağma 
hiç şüphesi yoktu. 

Odanın içinde bir iki defa ge. 
zindi. 

Sonra arkadaşının C>nüntle dur
du. Ona şunları söylemek için 
davrandı: 

- Ben bir Habeşli olduğum i. 
~in polis elbet böyle bir zaman. 
da arkamı bıralcmıyacaktır. Sen 
de komünist olduğun için aynr 
hale uğrayacaksın. Polisin dostu 
olmayışımız bizi d0tıt yapamaz. 
Ne dü~üncelerimiz, ne de ideaL 
!erimiz biribiri.Re uyuyor. O haL 
de büsbütün polisin gözüne bat. 
mamak için artık görü~m.iyelim, 
Benitto ... YolJanmız ayndır ve 
ayrı bulunmak gerektir. Vittor. 
yo gibi sana da beni bahane ede. 
rek yazık etmesinler!... 

Fakat tam söze başlıyacağı sı
rada birdenbire Elissayı hatırla
dı: 

- O kargapı..kta.n soııra lıaı
kasınr tutmadılar ıru? ... Şey, Elis... 
sa da bana yardım etti de ... Asıl 
o kurtarmıştı beni ... 

Benittonun yüzünde bir .evinç 
görüldü: 

- Demindenberi senden bu 
ııöm bekliyordum. .Vittocyonun 
acı haberiyle birlikte sana bir de 
çok iyi haber getirdim. Fakat 
bunu nasıl karşılayacağini, sana 
selam ve haber göndereni düşü
nüp düşünmediğini bir türlü kes. 
tirerniyorum. 

Mikael kenardaki iskemleyi 
Benittoya yakın götürdü ve o. 
turdu; ona merakla sordu: 

..:_ Bana ondan da haber mi ge. 
tirdin? 

- Evet... Kargaşalığın dör_ 
düncü günü fakültedeki derslere 
gelmedi. Aradan üç gün: geçti ve 
an~ak ondan sonra göründü. Ha. 
linde büyük bir durgunluk vardı· 
kimse ile konuşmuyor, somurtu~ 
duruyordu. Yalnız arasıra etra.. 
fa bakışın-dan birisini aradığı an. 
Iaıtlıyordu. 

Mikaelin yüzü aydınlandı: 
- Acaba beni mi arayordu? 

Kabil mi? Be.nd. nasıl arayabilir? .. 
Bir İtalyan kızı ve bir Habeş 

delikanlısı ... 

Uzun tnüddettenberi k.azanlan - Beni kimse görmedi. Ancak . Bu:ıları bi~ türlü yanyan<; ge-
tamir edilen Etrüsk vapuru ile bugün fırsat buldum. Düne ka. tı_re~y~r, böyle bir anla§inayı 
stkı bir tamirden geçirilen Anka- dar kapının önünde iki sivil po. Hr türlu kafa&na sığdırauuyor. 
ra vapuru bayram ertesi havuz. lis durmadan dolaşıyordu; seni du. 
dan çıka-taklar, derhal tecrübcle. gözetliyorlar, kendini kolla!... Sesini çıkarmadı ve sözün so. 
rl yapxlarak işlemeğe lbaşlıyacak. - Bana ne yapacaklar? Kanu. nunu b:!kledi. 
larl:Hr. na aykm bir hareketim yok ki... Düşündüklerini v~ umdukları. 

iJe Sabah' O- &:le ve Ak~am Diğer taraftan Denizyollan İ- Burada bir misafirim; isterlerse n1 vakt~n~~n önce ajığa vurma. 
ti y daresinin Heybeliada, Pendik ve şimdi hudut haricine gitme~e ha- man:n ıyıliklerini biliyordu. 

Her .yemekten sonra gün de 3 defa muntazaman Kıonya vapurlariyle Herport isim.. zmm. Babama bunu yazdım a... Bcnitto devam etti: 
li bir İngiliz gemisi havuzlara ma... - Onunla aramda aru:ak tiç 

Clişlerinizi fırçalayınız. girmiştir. Scın günlerde Kasım.. Benitto sözün burasında me. kişi vardr. Bir aralık yanındaki 
.... - ---.da- __ pata ve İstinye havuzlarında itler rakla sordu: a::-.kadaı:ı.ına Vittoryoyu sord 0 µ.,16Qf~--~...-...-- ............. ~..-..~~...-... ...-........... 1 :# u .... 

~ ~?h~\LA...ı..~..WA•WW.W.Wl-LY.ı.ıü açı mıttxr. - Ne cevap geKli? nu aradığını anladım. Arkadaşı 

_ .. n~ ........ .-• .-ıt..-...c•----------------- -,.,,.·~ ~~~~ı...:.< ~"r".!.-r- . . ~~_. ~~z.-.x.W,A.JV•l·.A·l-.A .• V.JC-
, ' zindrle asılı m .. inım.' ini. bi_r ana.li. Lazar tebessüm etti ve açık Adallı bu sözleri öyle bir .sil.. 

ra ıi.iı.'U'ıiiı ıu.. CIÇJ t t rdI Kilidi d k ı _..ı_ l.1M!> ~ '17 lbg IF6 t'fl;.i3} b ft R\ l~@m "!\ n 0 ar va . ._ çevır .~· .. apa.. o at; pencer~. ~~ya bak .. kil.netle süylüyordu ki, Tade 

Sin ele 
Diye La.zar Dalrah sordu .. , 
~si h&!:a yerlerde dola. 
Ş(l.n Polonyalı ~yyah kuru bir 1 
sesle: ı 

- · Evet benim.. ' 
Diye cevap verdi ve her iki. 

si da sustular .. 
La.zar Dalrah bir köşeye bü. 

zülmüş durmadan mrnldam • 
1 yordu: 

- Sinek Beyi, Sinek Beyi... 
Cenubi Afrikadan gelen~ pır. 
la.ntalar da onun çetesine mi 
nasip olacak! .. 

Tade düşüruncde devam edi
yordu. Birdenbire yüzünde 
gözlerinde bir ışık belirdi.. San~ 
ki meselenin halline bir çare 
bulmuştu.. Kendisine refakat 
eden alime yaklaştı: 

- Üstat. dedi. Artık bunları 
düşünmeyelim .. Haydutlar her 
Mlde treni berhava edemezler, 
nihayet bcrııim de burada hiç 
'J'-ir l-nr1···-, ~•'\1r f;:;' .. ln..:ı;;:.:_:~ 

..... • . l ::.,.__:_ - .; ~ ~ ~ ... 
g"·:Vi ; """ ~ : ~ıe,_ ~~;sıa-· 
nınGraar • .w- ~ 
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Y astılar arasında köşeye bü. 
zUlm~;; . höy~e tchd:t e:iilc::ı bir 
yolcu~·a refa!~at etmek mesulL 
yetini üzerine alır.ış olduğu için 
kendi keneli.-.~ ltnet o:rnyan ili. 
tiyar maden mütehassınm kor. 
kak haline gülüyordu. 

Tren Dijon'a yaklaşmakta 
idi. Tade, Laza.r Dalrahrn he. 
men yanına oturdu. 

- Üstadım, korkmayın .. 
Ben o kadar vaziyetten emir.,im 
ki size hemen burada ve derhal 
kıymetli pırlantalarımı göstere. 
bilirim.. Onları benim elimden 
almak istiyen zavallıya yazık o. 
lur. · 

Tade yeniden bir düdük çaL 
dr .. Hemen yanı başlarında ay. 
n.r düdük cevap verdi. Sonra ye. 
rınden kalktı, üzerlerindeki fi. 
leden hafif kahverengi deriden 
yapılmış bir valiz aldı ve aç.. 
tr .. 
. ':.ı!!~n rçm~~ ga,Y~t tnce ıxr 
ı . . " J"'eıur '- ... ~~ '---"'· ıı...;,. ""' 
ltk ·k~·ô~rer.f•"°~n(!Ja•:tJit 

ğr. açtr. lçınd~ da.ha küçuk fa. mag-a başJ~ı, ş1md1 hır korku. ~ayriihtiyari eJlerini gevşetti, 
ka.! da.hf. 90~ ış.lemeli ve daha lukta.n .geçıyorl.ardı, so!1ra ya~. fakat derhal seri bir hareketle, 
saglam ikıncı bır kasa.cık çık. mış, cüzaım.lı bir çalıhgı ve nı. tehlike işaretinJ. çekmeğe mu.. 
tı,.. Ta.de bunu Lazar'a uzat1p, hayet bir çitin ayrrdığı yolu a.. vaffak oldu. 
gülerek: şıyorlardı.. Yar~ncı adamın üzerinden 

- Buyurun, açm.. Laz:ır küçük kasanın kapağı. kalku:,en hattın kenı1rındaki 
Maden. müteh~ISI kilçük nr ı~ır:ı.ktı, ka:pak ctomati!ı: bir yolda iki a 1amm bir otomobile 

k~3;YI elme aldı, saga, sola çe.. şe.~ılde kapandı, Tade r.ıade:ı. atlry:ırak kaçtıklannr görmüş. 
vırdı, her tarafını yokladı fa. muleha.ssaunrn bu hayretine tü. 
k.at ~üt~ .~etleri boşa git. giik~ :-e eı~ni uzatarak ka.ea.yı Laza.r da ayağa kalkmıştı, 
tı, bır türlu açamıyordu.. almak 13tedı.. . rakibine bir iskambil kağJdı u. 

Tade gizli . bir yay vasıtasile Fakat Lazar birdenbire kalk. zattı: Sinek Beyi.. 
kapağı yerinden fırlatarak: mış, pencereye bir kere daha 

- İşte, dedi, gayet basit.. göz att::Ctaıı soo:ır-a elindeki ka.. 
S~y.ah .bi~ ~ad~e .~zerine yer. S~YI .. bütün hızıyla dışarıya, çi

Ieştırılmış ıkı buyük pırlanta tın ote tarafındaki yola fırlat. 
meydana çıktı, her tarafa bin mış~ı. 
bir ışı~ saçıyorlardı.. Lazar Ş3,Şm:.n Tade, La.7..ar'ın kolu. 
hayranlıgmıı saıklayamayıp: nu tutacak zaman bile bulama. 

-: Oh ! .. v n:ıış, r.il!.ayct birdenbire bu ga.. 
Dıye bagırmış sonra onları e.. rıp yol n.rTradq•nm li=.erine at;L 

line alı~ . t~~kik~ koyulmuştu.. mış vev ?'nu-ı h~ır.en yer~ y:kılı. 
Ancak ışıtıhr bır sesle mınL vere.:..e~ll.ı~ tahmin ederken, genç 
danıyordu: ve sağlam bir insan gibi mu.. 

- Üç ~ elli kırat! .. Rejan. ka\·em"t E'ttif;ni yörerck h~Y
dan Kıohınor'dan da fazla!.. retc düşmi.iştü .. Bunun üzerine 
Yontan sanatkar da ne kadar Tade: 

- !ı;te, dedi.. kim olduğumu 
öğrendirı;z.. Epsilon, şefimiz 
S'L-ı ~ğ' kolu.. Ha.kiki Luar 
Dalr1h adamlarımız tarnfmdan 
dikkatle odasmda muhafaza e
dilr~1cxtcdir. Ei2)2 gelince siz de 
'bir d:ı.r.a. eş pırlantalarrnızr as. 
la r,öre:niyeceksiniz! .. Şimdi is. 
terscr4:z beni tevkif ettiriniz .. 
Ne oha ki sanki? .. Ben nasılsa 
bıı mii1 hiş vurgundan hissemi 
alacağım ... 

Tade gari;ı düdüğünü yeııiden 
i\ttürm·:ştü. Fakat bu kere To 
tilotombo görünmedi. usta imİlj!.. - Totil"tOl"'Jbo!. 

Hiç bir zaman bu kadar gü. Diye muhafızını r.ahrdı. - Ben sire Totilotombo'nun 
zcl taşlar görülmemiştir. Bunı. - Sa.:>anuz .. C.~ye La.zar Dat gelmiyeceğini evvelden Eöyle. 
lara kıymet biçmek imkansız.. rah ~1re"tti. ıJu~ı:nuz! .. Co.~ ye.. ~§tim .. diye Epsilon tekrar et-
d~;-. re bz ,.n-maym çünkü Totil<>t:om. ti .. 

- Esa.::c.n Sl.n.ı:>lc Bevl şövaL bo ıc 1-iyecek. Bt!mm seb:?T" _ - ı:t,.r.ın' .• 
1 '".,i"d•l'l" ·~·· ·<f • • • -t' M"'A ye t."!"'11 e tahrik edeon bu :VR !.. lerirıi ı:ıimdi ı:ıi~ İ?:~ h p,:ı,,.,. ... .:ıı,.., .. """ 

bana baktı ve ona gösterere~ 
"Benitto bilir.' dedi. . it' 

Mikaelin yüzü sarardı, iS 
çekti ve mırıldandı: 

- Sonra?... 
- Ona Vittoryo için duyd 

Iarrmı söyledim. Çünkü bıt .~' 
haberleri biz komünistler, ~ıf 
lerinıden önce duyarız; çok ti"" 

dir. 
- Evet? ... 
- Acıdığınr 

etti." dedi .. 
- Bu kadar nu? ... 
Habeş delikanlnıının kalbi ~ 

yecanla çarpryordu. Sanki bu 
ze verilecek olan cevap ya of. 

büyük bir saadete kavuştura' 
yahut pek çok üzecekti. 

- Seni sordu. 
- Sahi mi? Ne dedi? 
Benitto karşı.s.;ndaki ge.1' 11ilia13u 

geçirdiği heyecanı anlayor ve~ ~ 500 bi 
şuna giriy<':rl·· Sesini alçalt~ lıtlı:nıştı 1 
rak cevap verdi: : o! • tlitıe 

- An1aaz111 Kı o seni sevi}'. ' llasy0 
Mikael... O, seni ara yormuş! ~ı \> eıı es 
toryoyu benden sorması, seıu · aııııan 
na sormak içinmiş. Onu bula• :hetıy1 
yınca bana sordu. n·IIess· 

Mikael arkada~ınm elini a\f\l( bızat 
larrna aldı: · evıe 

- Sahi mi söylüyorsun? f 1 ~erı ka.darnu hi~ ummam ... Acıınıştl ~llldc 
öyle değil mi? ... Nasıl sordu? Qaıı.tnd 

- Yalnız acımak değil... ~ bin 
gelemediği için üzülmüş ... p.ca I! I': hı. 
nasıl oldun, diye çok merak e t ~1 t 
yormuJ; fak:at gelmek elinde 0 ~ a VukJ 
ğilmiş. Babası darılmış ve bı'.3 ~'\'l-or 
mıyonnuş. Seninle görüşmeyı a:ınd 
yasak etmiş ... Öyle ya, bir faşı 1 ~o 
milis kumandanının kızı bir ıl ıatırııa. 
b.eş delikanlısına arkadaşlık c ıllı 1'ttcla 
sın ..• Hem de böyle bir zartıt: tı llş ol 
da!... Üzüldüğü yüzün<len beli~ a atıa 
Ona, seni hiç görmediğimi sö)'l :eırn 
diğim zaman merakı arttı ... ··O. ne .~tap 
demez misiniz?" dedi. CaddtC ~ı t 
si~l ?~~is dolaştığını söyledi lıir~b" 
Busbutun merak etti; sara ı~1k a 
İlk fı~tta seni görmekliğirn, ~tı la 
olmazsa haber almakhğım i' ı ~ ıab 
bana rica etti. Söz verdim. Seti fta_~1'C 
ortalık biraz duruluncaya kaO zil.Q Ol 
toplantılara falan gelmemeni il ı.~a 
söyledi. Bütün bunlardan a a tt 1 

dım ki seni sahiden seviyor .. Aı. ~a~ le 
..~.ikae~n o dakikaya ka~r~ıı-~11 

b~y~ .. h~r sevinçle gülümse} "'~ıa\{ 
yuzunu ınce bir keder kapııııll rı%ı 
içini çekti. 'eı~lı. ıı. 

Benitto ona dedi ki: 
1 

~a.~ 1 ° 
-:- Sen <le onu seviyorsı.IJ1· talın 

Sevı~orsun değil ı.u ?... aaı tıı'll 
Mıkael yerinden l:aJkarkerı ?' ~kın 

rrldandı: l:ı e• 
Jı t <1 

- Neye yarar?... Ar.anuzD", ~lte 
d?ldurulması milmkün 01,mı~, r~ Ver 
bır uçurum var. Ben onunla ~· t) 
leşemem. Kanlarrmrz ayn... jl 1 l~eı· 
Habeş kanı ve ıbir İtalyan kaJV' r l'ıfilr. 
B~r kaynaşabilir mi? Kayıııt a~t:y 
mak ıst~seler bile kim bırakır?· 1hırıe 

(Da.ha v~ ~tıq 

• VA K i T ~:~·~ 
ABO!'ı'E TAitİFESt 

lltmltket 
içinde .! 

A7hk 93 f. 
3 &Ilık 260 425 ,, 
O aylık 475 820 •' 
1 yıllık 000 1600 ,. 

l'arıteden Halkan BirliAi ıç:: 
ııı.·dıı otuz kı:ruş düşülür. po.d' 
bfrliiiine llirmlyen ~'erlere ııY 
\·t:tmı~ bcser kurus :ıamnlt'dil1'~. 

Abone kaydını bildiren ıtle 1 
lup ve telıırat ücretin ı. sbO~ 
parasının posta ,·eya bank9_ IC< 
Yollama ücretini idare kendi us 
rine alır. 

...iirklyenln h<'r Mc:ta mct1'c 

zinde VAKIT'ıı •bone yaıııll1' 
Adres değiştirme ücreti 

25 kuruştur. 

tl,A~ UCRETLER1 

Tlcarel ilıinlarının santlrrı • ~ 
lırı sondan itibaren il~n saYf~~ 
rında 4fl: iç <ıavf:ılarda 3() . 11,ı rns. <f lırıiıı neü ~ay fada 1; iki ~ 
ve üciin<"üdr 2: bırincide 
ba•lık vanı kesmece 5 lirnd!r;ıı 

Riiyiik. çok dt,·amh. klı1 ·r' 
runkli ııan \'erenlt•re ayrı 11),. 
lnrfirm,.ler vapılır. Resmt H611r 
rın snntım • salın 30 kuru5!LI' 

T1cari l\1a'1.iy<'ft e oımıt'" 
Kilçük İHinlnr 

oc 
Bir dela 30, lkı defası &8• o

rfera~, ti5. dört defıısı 75 •e yll~ 
defası 100 kuruştur. t'ç 9 JI" 
ıl:\n verenlerin bir drf:ı<;l be rı~ 
vodır. llört satırı l{eçen it~nJııııe 
farla satırl:ırı tıes kurust:ıtJ 
-ııırı eriilir. 1, 

Va~ı~ hem <lo~ruclan c1°~~ıı· 
l>endı ıdare ycrınde. her1l ,1r.~ k:ır-ı enrfcl,,~inr)(' Vnkıt ff~ 
:ı 1 ı ınılıı K E"A 1.EDDl:--1 ~dıı/ 
ilan Büro~n eliyle it~n a/ 
eder. (Büronun ltlefonuy 

ıııet 
lıı.ıııa 
~l.~r 
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illere yapılan suikastıı,~,~~,o~v.~~~~~~~"l Yan. ve belediye reisi Roman-
filak Hitlerin Münihteki biraha- T:c"l;~J,~~t~!~~:Ti::~ yaya davet olundu 
eyi terkinden biraz sonra oldu ~;~~::~~:~?.~;T~~~ Bayramın bincı günü vaour'a 

Köstenceye gidiyor ~Unıh sıllerı bu sabah §ehrlmızc gele. 

• l3 ' 9 lA.A.) - Diln al{·/ naklen vermiş olmasına da ay· Suikast tcşebbUsUncle öldU· r<'k Tıcaret Vekili tarnfından 
k· ıllitıeıin nutuk söyle· rıca dikkat çekilmektedir. ğU ilfın edilen ,.c fakat kendisi- öğleden ~onra kalı}ll edilmişler 
~:~ı°' blrnhnncslndc D. Dcrlin mnha(lli. Londranın ne bir >•Y olnınclığı görlllen ~~ A~mk;'; vakı olacak tü • a~ son nayı tcrkctmesindcn suikast havadislno herkesten Hes, bu merasimclC' llitlcr na- u.z:ı ı rıı.c~ .!11ız üzerinde uzun ~ttı..ra. bir infilak vukun- ovvel nasıl muttali olduğunu mına çelenk koymuştur. ~~g!~t goruşmelerdc bulunmuş 

· ~ n kaydederken, kral Aleksan· MerasimdP. bulunan Nnziler· Bu ·· .. .,_ l rd A .k 
lnd. ·. Ajansı, ı·nfı'l·'\.k ııc· d goru~me e . c merı. a. '\..·a 

" tt. drın Paı·Ist k tı· · k R en bir kısmının Azası sarılı O· ih t ı til .J ta " li kişinin öldllğUnti e ·a rnı, eza o- raca ımızm_gen~ş e mesı ıçın ,,,tı.unfazıa kjşinin de .. -aı·aıı' manya başvekili Kalineşko !arak görlilllyordu. Bunlar, alır.ı'lcak tcdbırlerın ma_,hi.yeti ve 
~ u " nun katı· hAdl 1 l · d lıir gece evvel, suikast hftll"ıse ı ı a.kk d l a1c bildirmekte b ı u se er nın e vu· esas arı •. ın a mu um ka_ lar'ıll Yabancı meınl'e~!ue~ kubulduğu sıralarda Londra sinde yaralananlardı. rarlnr ~·erılr:ıiş olduğu .~ildiril. 
~lr tarafından tertip edil· radyosundan haber verilmesi- Hl\disede menlerin miktarı mckt?rlır. Tıcarct Ve~ılı _heyet 

l'fh Suikast teşkil ettiğini nl şayanı c.ltkkat göstermekte· 7, yaralananlar 72 clir. Yaralı· şeref~nc bu akşam b~r zıyafet 
ili etnıektedir dil'. larm 29 u ölmUştur. vermış, yemekte dış tıca.rct re. 

• s~••tın falllc.rlnl bulacak- Hollanda kr•llcesi Vilheluıin ŞÜPHELiLER Is vokilı Cemal Ziya ve vekfilet ıı Oo bin ınark ntikclf t . . Hitlere bir telgraf çekerek ka· YAKALANIYOR <ırkam hazır bulunmuşlardır. 
b 1!lŞtır. 1 a 'n zadan kurtuımnsın r tebl'ik et- ı d !l (H f ---o-
., man gizli )lOilSi, sullrnstlc nlt\. o uz av ık ıhraca ~a«sitler dUn akşam Mun·ı· miş·tı·ı·. ,on ra, . ıısus ) - .Al· D k 1 • 
eıı. ~onat sosyalist partlsi- 1923 hareketinin yıldönUroU kadar olmasına ihtimal ''erdiği ' 

l'a.llllaBki mensupları şerefi· merasimi bugUn Mtinlhte it· birçok şüphelileri ynlrnlamış· tı m~z 84 mı.iyon 
bcu n senelik toplantı mtl· marn edilmiştir. O sıra.da öl· sn ela, kaç kişinin tevkif edil· r 

f ı.e Yle gelmi"ti. D. Ru- mUş bulunan 16 Nazinin batı- diğl bildirilmiyor. Almanyn· 
•ı ss·· v tı bizzat 1n yerine, birahane- rasına h rmetcn çelenkler ko· de.ki ecnebiler hakkında ço'k 
tlevı ll: Hltıer sBz almış· nulmuştur. f:itkı tedbirler alınmıştır. 
!!er ~t ışleri, B. Hitlcrin 
lthı.dhne dönmesini icabet
a111n en kendisi toplantıyı 

Qe bı dan evvel terketıuiş ve 
lr. 

1 
nnıek tlzere gara glt

ey1 l\filft.k B. Hitlerin bira· 
ta Yu~rketmesinden bl raı 
'e\'y Ua gelmiştir. 
tı.aınodrk, n (A.A.) - H.euter 
d an: 
lıı~~~aberlerine göre MU
llıın(l kı, birahanenin yu· 
tıı~ akı ufak bir odaya ko
batı Olan ayarlı bir bomba-

a ~el a.nıaıu neticesinde vu· 
4ıtatnlşt1r. !nfilAk, mera

nert l> bulup da halk. bira
%. \' terketmeğe başladığı 
irah Ukua gelmiştir. 
ı~ıJq ane bfnasr yıkılmış tse 
il 'l.a.ar sönmemiş ve bu sa
l c~1 bıta, ölUlcri ve yaralı· 
.,~k Cabuk kaldırmağa mu
""hıtOltnuştur. ,a. felfı,ket kurbanları-
~ crı lcrJni bildlrmelüen im
~l'ıı.ıe'lne kte dir. 

~lı· 1lar arasında 4 kadın 
~~ıa 
bı~e~et esnasında. nazi şef. 
~I h Goebbels, Hess ve 
ııaı, er bulunmakta teli. 
talın tı.:ıUşahltler, FUhrorin 

ı ~: karşı bir sutknts ol· 
~~lıı ht"mel görlilen bu in· 

ıı c'~eticeslnde halkın Hit
~ lte~ ~atında daha sıkı bir 

\·er 0 Planmak gibi bir ne· 
t eceğlnl söylemektcdir-

ltl'r 
tı.tiıa birtakım nıtişahitler 
aıQyh ~ neticesinde Yah udl-
1b1rıe •nue çok daha şiddetli 
Uııd: alııımaı:ıı muhtemel 
:tr.ıı1~111 mtıtaleasmı serdet· 
erıı er. 
r ıı~· ,? (A.A.) - B. Ru· 
~l~r sın suikast esnasında 

tı.laıı. arasında bulunduğu 
~tı. 'nlaktadır. 

İJ\.NYADA TEESSÜR 
~~rıı 'Vl!ı 1NF1AL 
ap11~ 9 (Hususi) - Hitle· 
~ıı 

41
n suikast teşebbtisll, 

~'I il~· nıanyada teessur ve 
~ ııııuı:ı.~ndırmıştır. 

llıuy a beraber, teşebbU· 
ııııı68~ffakiyetsizlikle neti· 
ltı.ucı halkın memnunlye· 
~ltaı:t olmuştur. Berlinde 

stıaıı binası etrafında 
~ 'ltt:lk bUyilk tezahllrat 
hııt ır. Neşredilen res

\ llııtcı2 ~ ltitıerln kurtuluşu· 
~>'llt oıe nevinden bir maz
t ~ler :rak göstermektedir. 

1. _<ıl\re Ugtln Nazı rüesaslle 
~~tıcı:ane akdetmiştir. Bu 
~l_t~tur.ınuavini Hes de bu
"l'\ er ~e dtlllUtcakiben !talyan 
ı,ll ir<lttıter sefirlerin kazayi 
~ .. ı .. k,b llden dolayı tebrik· 
t,1'11.iseı:ı.uı etmiştir. ite l'e k in akabinde, !talyan 
~: ''ge ra~ıc;esi ve Mussolini 
ıı.._ll~~ş olsun.. telgrafı 
t~t t4) r. Bu telgraflar, 
~~~,,JebbUsünden duyduk 
\ ~ıe ,., r 'Ve infiali beyan et· 
ll\ '-kt:~itıerl kurtaran ta
l l)'-l r etmektedir. 
~e ~b fa9ıet partisi sekre· 
~-1 • tik telgrafı gönder· 
4 k'et 
tfı~l\e Pa t~şebbUeünUn ge
,1 ıı11 11 l"iBteki Alman se· 
~~~ tca tnUşavlrin öldUrUl
~t 1 tay~d'J.f eden bir gUnde 
~'ı~dır. nı dikkat aörUn-

"-r t Ilı . h elsh:,nin 
l!I\ ~!?Yl, 

Avam kamarasında sorulan 
bir suale verilen cevap : 

"lngilterenin Karadenize 
bir teca\#ÜZ projesi yoktur,. 

Londra, 9 (A.A.} - lşçi me·ı 
bus B. Prlce, Avam Kamara.
smda cok mUhlm bir sual sor
muş ve demiştir ki: 

- Bay Molotofun nutkunu 
biliyoruz. Şimdi, B. Çember· 
Iayn, Karadeniz sahildarı ol
mıyan bir -devlet Karadeniz 
statUkosunu tadile teşebbüs 
etmedikçe, bizim bu stattlkoya 
müdahale arzusunda olmadı
ıımızı, öyle bir teşebbüs ha· 
linde mıeiin"ba.'k 'T'İ'\\fkl)feHin 
nzaeı;rıe mUdahal~ edece~J
zl, Sovyet hUkikmeUne a~iça 
göstermek isterler ml? 

B. Butler şu cevabı vermı,. 
tir: 

- Boğazları alt.kadar eden 

meseleler Montreux mukayele· 
sile halledilmiştir. Yalnız şu· 
nu lltlve edebilirim ki, lngiıte
re hUkümetlnin Karadenizdo 
bi r tecavüz projesi yolctur. 

B. Prlce ısrar oclerek şöyle 
demiştir: 

- HUkömet, Sovyet Rusya· 
mn endişelerini izale edebile· 
~ek bir anlaşma müzakeresin
de bulunmak Uzere Sovyet hli· 
kCınıetile bir yakınlık tesis et· 
mek istemez mi? 

8.DU "* Alt ıBuUftt .. il .QM'a-. 
bl vermııt1r; 

- Zannederim ki, az evvel 
verdiğim cevap, İngiltere hU· 
kfımeUnln noktal na.zarını kaCi 
derecede izah etmektedir. 

Çemberlayn Ankara anlaşma
sından sitayişle bahsetti 

Londra, 9 (.A.A.) - Bugün 
M.:ın.sion Houu.se'de verilen öğ. 
le ziyafetinde hastalığı sebe. 
bile bulunamıyan Çeırtberlayniıı 
m•tkunu John Simon okum\11-
tur. 

Çemberlayn bazırlıyara.k gön 
derdiği bu nutukta. Belçika. ve 
Holanda hükümda.rla.rmIIl teb
ligatlarına temas ederek diyor 
ki: 

İki hükümdarı tavassut tekli-
fine sevkeden yüksek .sebe~leri 
herkes takdir edeoektır. ltiraf 
ederim ki, geçmişteki tecrü~ .• 
!erimize bina.en, Alman şansolı. 
yesinin tatmin edici bir cevap 
vereceğini pek ummuyorum .. 

Biz ha.rbe. lüzumundan bır 
gün dahi fazla devam etmek is.. 
temiyoruz. Münasip ve tatmin 
edici bir tarzı hal elde edilebi
lirse, İngiliz hilkfuneti verile
cek cevap hakkında majeste 
krala tavsiyelerde buluna.ca.k -
tır. Fa.kat daha evvel domin. 
yonlarla ve müttefiklerle istişa.. 
re edilmesi icap edecektir. 

Çemberlayn bundan sonra 
müttefiklerin vaziyetinin geçen 
haftalar zarfında kuvvetlendi -
ğini söylüyor ve diyor ki: 

İngiliz - Fra.IlSJ.Z - Türk mu 
a.hedesi doğu cenubu Avrupa • 
smdaki pakt ise Sovyetlere mü. 
hi.ın faydalar temin etmiş olma. 
sına mukabil Almanya.ya. alçal
ma ve zıyalara ma.l olmuştur. 

Nihaye°t ambargonun kallc • 
ması, Amerika.ya bitaraflığını 
idame imk8.nlarmı temin etmek 
le beraber, müttefiklere dUnya
nm en bUyUk depola.rmm ka.pı. 
smı açmaktadır. 

Gerçi zayiata. maruz kalıyo. 
ruz fa.kat Alman denizaltılarına 
ve ayyarelerine ka.Tfı şiddetli 
bir muharebeyi muvaffakıyetle 
başarIYOl'UZ. 
Alaylarımu:ı Frall9&ya bir tek 

adam, bir tek eilah kaybet:meı&ın 
nakledebildik ve edebiliyoruz. 

Kaçak mücadele ıervi:eimirln 
~etli ~areltetiıı~. ~ edi-

ğu kal:iar az sıkıntı vermek için 
elimizden geleni yapıyorU%. Fa. 
kat, şura.sının teslim ve takdir 
edilmesini rica ederiz: Vazife
miz muazzamdır, çok zordur. 

Ke.ıa harp cephesinde atıl kal. 
dığnnız için de muaheze d:filiy0-
ruz: Fakat 1914 harbi bize isbat 
etmiJtir ki, darbeyi bütün maki
ne İ§lemiye amade olduğu zaman 
indirmek, makine yarı yarıya ha. 
zrr iken indirmekten daha iyidir. 
Darbeleri indirmeye başlaJ:hğımız 
zaman düşman kalesi yıkılmakta 
gecikmiyecektir. Keza cephede 
taarruza geçmeden önce cephe 
gerisindeki ahalinin himayesi 
şimdi 1914 den daha çok lüzum
ludur. 

Çemberlayn müteakıben eko 
nomik mahiyette muhtelif kon
troller tetkik ediyor. İn~iliz mali 
sisteminin lbarrş rejiminl:fe harp 
rejimine geçiııindeki suhulet ve 
alestikiyeti bilhassa kaydediyor 
ve diyor ki: 

Umumi harpte kinden daha 
muğlak ve daha pahalı bir şekil 
almıs olaııı. techizat meselesi, ima. 
latrn~ ve iasenin kontrolü, birçok 
~da maddelerinin l:ieniz aşın 
memleketlerden mübayaasmm 
hükumetin elinde toplanması ve 
benzin ve diğer ithalat maddele. 
rini!'l iatihlakinin tahdidi Pibi tcl:L 
ri .. 1en istilzam' etmektedir. 

thracata konulan bazı tahdida
ta gelince, bunııın iki mühim sebe. 
bi vardır: Evvela bize lüzumlu o
lan maddeleri muhafaza etmek. 
ikincisi de düsmanı ihtiyacı olan 
mal:ideleri tedarikten meneyle
mek ... 

Çemberlavn katnbivo kontrolü. 
nü11 müessirliğlni hatırlattıktan 
ve küçük fedakirlıkların milletin 
harp potansiyelini nasıl arttmnıs 
oldu~unu tebarüz ettirdikten .eon. 
ra milletitt ve imparatorluğur 
ıcösterdiği birliği ve sadı4' ve 
kahraman FraM& ite olan tam 
mutabakatı bilhasaa lcayd~k 
-~. 

\.nkara, 9 (A.A.) - Dış U
caretimiz etrafında Yerilen 
resmi rakamlara göre, Eylül 
ayı iç;lndc memleketimize ya
pılan 5.lHl3.687 liralık itham.ta 
ı.nukabil 11.219.085 Jira kıv
memetlnde ih rar.atta bulunu.1-
muştur. 

lkincikO.nun-daıı EyHıl ayı 
sonuna kadar olan 193 9 yılı· 
nın dokuz ayı zarfında da 
99.432-.263 bin llralrk itham.ta 
karşı 84.803.532 llrn!ıl{ !hm· 
ca t yapılmıştır. 

1938 yılınm ayni ayları iı;in
deld dış ticaretimiz ise şıı idi: 

lthalat 112.219.737 
İhracat: 70.034.797 

Ankara anla§maaı Res· 
mi Gazetede çıktı 

Ankara, 9 (Hususi) - An
kara anlaşması bugünkü resmi 
gazetede intişar etti. Meriyet 
mevkiine girdi. 
tktısat Vekaletindeki 

toplantı 
Ankara, ~ (Huşusi) - Baş.. 

vekil Refik Saydam öğleden 
SQm'&' :ııKti88~1:Ve~ ftl~ 
rek'11t'Ufit "Ve ~l ~"lfttiıliFe· 
uzun suren bir toplantı yap • 
mı tlr. 

Beri in 
sef arethanemizde 
Cumhuriyet bayrammda 
yapılan kabul resmi 
Berlin, 9 (A.A.) - "Gecik

miştir.,, Cumhuriyet Bayramı 
ınUnusebctiyle Berlin bUyUk 
elçiliğinde bliyU){ elçi Hüsrev 
Gürede tarafından bUyllk bir 
resmi kabul yapılmrştır. 

Altı yllz kişinin davetll bu
lun.-d uğu bu muhteşem ziyafet
tr. hUtlln Tllrk kolonlsllc ecne
bı sefaretler erkıinr ve Alman 
de~ let ricaliyle yUksek sanayi 
ve ~emiyct mahaflli iştir!k ey
lemiştir. 

Ziyaretçiler arasında hllhas· 
ı:;a Almanyanm Anknra bUyllk 
elçisi Von Papen ne hariciye 
kG.tlbi umumisi Weitzsaecker 
göze çarpmakta idi. 

Cumhuriyet devrinde Tllrki
yonln nnll olduğu feyiz ve inkl 
şaitan hayret ve takdirlerle 
bnhsolunmuş, Tllrk milletiyle 
BUytik Heislcumhuru tsmet ln· 
önlinUn şerefine idnrol okdah 
edilmiştir. 

---<>-

Finlandiya - Sovyet 
Murahhaslan dün 

görüştüler 
Londra, 9 (Hususi) - Fin. 

landiya heyeti bugün Sovyet 
hükQmeti ile mUzakercleriJıe 
devam etmiş ve bu defaki top. 
la.ntıda Molotofla birlikte Sta.. 
lin de bulunmuştur. Müzakere. 
lerin yalanda sulhperver esas
lar dahilinde biteceği ümit ediL 
mcktcdir. Finlandiyada Sovyet 
aleyhtarı kitaplar ve Bitlerin 
"Kavgam,, eseri menedilmiş. 
tir. 

Komünist aleyhtan kitaplar 
da kütiıphanelerin camekAnla. 
rından kaldn'ılmıştır. 

Macar • Sovyet hududu 
tahkim edıliyor 

Londra, 9 (Hususi) - Bu. 
gün Macaristan mebusan mec. 
!isinde lıarbiye nazırı, Maca.. 
rista.ı:ı.m Sovyet hOOudunu tah
J(ime ~ pildi:mıi§t.ir. 

Vali ve belediye reisi doktor 1 
Lutfi Kırdar, Romanya pro
paganda nazırı Aleksnııdr 
Vraüyan tarafından Romanya. 
ya da\"'•t edilmiştir. Vali bu da. 
,·eti l~al.>Ul etmiş. Ankaradnn 
isli1.aııda bulunmuş, müsaade 
\'er:Jmirtir. Vali ve belediye re.. 
i;,i r ~ ::.. ı il~ b!rlikte gidecek. 
tir. l\'. ndıl rine tstanbuldaki 
Romen turist ofis tarafından 
avtıkat Mus' afa Hilmi Tunalı 
ile rcfikcsı ~fakat edecektir. 

Davetliler bayramın birinci 
günii saat on yodide Galata rıh. 
tnnm:':n.n kalkacak Romanya 
vapurilc lstanbuldan hareket e. 
decckler, ertesi günli Kösten _ 
ceye vasıl olacaklardır. Davet. 
lilcr I\östencede Romen pro. 
paganda nezareti turizm mUdU
ril Korbo ta.rafından istikbal e. 
dileceklcrdir. 12,15 trenile Bük. 

Ortamekteplerden meslek 1 
mekteplerine gelen tale- ı 

oeRm notları 
Maarif Velraleti, orta mektep. 

lerden birinci yoklamayı müte.. 
akip meslek mekteplerine ge.. 
len talebenin aldıkları notları 
5 esasına böre yeniden tesbit 
etmiştir. Yeni notlarda 10 ve 9 
numaralar 5 numara, 8 ve 7 nu
maralar 4 numara. 6 ve 5 nu. 
maralar 3 numara, 4 ve 3 numn.. 
ralar 2 nunuı.ra, 2 ve 1 numa
ralar da 1 numara sa:>ılacak
tır. 

---<>-
Maarifte tayin ve terfi 

Ankara, 9 (Hususi) - Niğde 
maarif mlidilril tbrahiın Özka. 
ya Diyarbakır Maş.rif müdürlü
ğüne, Ankara ticaret lisesi mu. 
allimlerinden Enver nhami dör. 
di.incü sınıf müf etti§liğe nakle
dilmiştir, mUfettis Seniha fü_ 
.-ı bir derece terfi etmittir. 

Vekalet emrine alınan 
muallim 

Ankara. 9 (HÜsusi) - Gazi 
Terbiye Enstitilsü muallimle
rinden doktor tu.ettin Şadan gö.. 
rillen lüzum il?.erine vekllet em. 
rine alrnmı~trr. · 

Yunaniatanla t icaret 
müza kereleri 

Ankara, 9 (Hususi) - Yeni 
~raite göre tanzim edilmek Ü-
7.ere yakımla. Yunaııistanla ti _ 
~t müzakerelerine başlana • 
cagı ha.her verilmektedir. 

reşe gidilecektir. Bükreşte pro. 
paganda nazm ile tanışılacak 
b~: ziy~et . verilecektir. Ayn; 
rrun Bukreşın f abrikalan ile 
belediyeciliği alakadar eden ee
hi r ~ücsesclori gezilecek, gece 
beledıye tarafından bir ziyafet 
verilecckir. Çarşamba günU o _ 
tomibillerle Homaııyanm petrol 
s~ala~nn gidil.erek büyük ra... 
fıne tesısatı gezılecek, Sinayada 
yemek yenilecek, saraylar geai. 
l~cek, kış sporlan görülecek _ 
tır. 

Kar müsaade ederse Bra.ŞOVL 
da g-idilecektir. Orada büyük o. 
t~ller, banyo yerleri görülecek. 
tır. Gece Btikreşe döniilecek 
ertesi gün tayyare ile Kös~ 
ceye hareket edilerek perşembe 
akşamı kalkan vapurla tstan~ 
la dönülecektir. 

Tapu dairesi tamir 
olunuyor 

Hukuk mahkemelerin<ien bur. 
lan yersizlik yüzünden Yenipoe. 
~ane binasından, Tapu dairesi
nın alt katına taşınmıştı. Fakat 
~uranın sıhhi mahzurları oldu _ 
gundan eski Şurayı bevlet binası 
adliyeye verilmiş, dün ıde fazla 
har~p olan binanın tamiri milte
abhıde ihale edilmiştir. 

Biı;a tamam yedi bin sekiz yilz 
yctmış kuruşa tamir edilecek 
bütün hukuk mahkemeleri bura.: 
da çatışacaktır. 

--o
Muallim Mekteplerine 
alınacak parasız yatılı 

talebe 
Maarif Vekfileti, Mualli .. 

mekteplerine alınacak parar 
yatılı talebelere ait ikinci lisı.e 
üzerinde çalışmalarına devaa 
etmektedir. Bu ikinci listenin 
bayram ertesi katı ,aekliııi ala 
cağı ümit edilmektedir. 

--0-

Üsküdar cezaevi 
müdürü beraat ett 

. ~ir müd~et evvel işten el çc. 
ti_:i~~ Ü~dar tevkifanesi miô. 
d.uru <?,emıl Öz.dilin muhakeme. 
sıne dun Üsküdar ~udiye cezada 
iba.kılmLq ve neticede iddia. e. 
dilen suç sa:bit olmadığından 
muhakemenin talep ettiği be 
raet kararma müddeiumumi ~ 
iştirak etmi§ ve Cemi' 1)9-'iiMt, 
beraetine karar verilrr- ·· 

Sabık Başvekil Celal Bay~"'~ın 
Atatü rke ait hahraları 

(Ba§ tarafı 3 üncüde) 
kendileri okumayacaktı. Bunun 
şekline işaret ediyorlardı. 

Izah ettim: 
- Reis celseyi açacaktır. Ba.. 

na söz verecektir. Teşkilatı esa· 
siye kanunun 36 mcı maddesi
ne göre reisicumhurun senelik 
nutuklarını başvekillerine o· 
kutmak salahiyeti mevcuddur. 
Ben de (Emirleri üzerine nutuk.. 
lannı okuyorum.)_ diyeceğim. 

- Oldu! dediler. 
Bundan sonra, meclisin içti

ma yılı başlarken gerek mec. 
liste, gerek fırka grupunda ye. 
nilenmesi nizam icabı olan reis 
seçimleri için ne düşilndüğUmU 
sordu. 

Taamül vecbile hareket edi
leceğini söyledim ve şahıslar ü
zerinde bir değişiklik yapılma

ması mUnasib olacağını arzet. 
tim. 

- öyle yapınız! dediler ve: 
- Arkad<ı§lanrna benimse-

lam ve muhabbetlerimi söyle
meyi unutma· 

Tenbihinde bulundular. 
Bir aralık dışarda ayak ses. 

leri i§itiyordum. Daha fazla 
kalmamaklığıın için doktorlar 
bana müessir olmak istiyorlar
dı. Ayrılmak üzere hazırlandım. 
Ayağa kalkbm: 

- Blançoyu zengin buldum, 
b..,-:nıdtHar; memleket i~ ha· 

yırlı, muvaffakiyetli işler ba§a· 
nldığını gördüm. Seni ve vekil 
arkada§lannı tebrik ederim, ilti.. 
fabnda bulundular. 
Sağ eli yorğanın dışında du. 

ruyordu. O müstesna güzellikte 
olan ve yurdun kurtanlışmda 
ve kuruluşunda en mühim b· 
rarlara imza vasıtası olan el kil 
çUlmüş, incelmişti. Bu en bU 
yük Türkün elini iki elimin a. 
rasına aldım. Beni kendime hL 
raktı, onu içimden taşan sevg 
ve tazim heyecanı ile okpdım. 

kokladım, öptüm. Gazlerimlı 

gözlerinlıi veda işaretini alaral 
ayrıldım. 

••• 
Bundan sonra, AtatUrk'e ikin· 

ci bir defa daha maruzatta bu 
Iunmak vazüesinl yapmışımdır: 

Cumhuriyet bayramındaki 

bayramlaşmanın, geçid resmi
nin nasıl geçtiğini öğrenmek la. 
temişler, nutkun mecliste ~ 
bir tazim ve tahassUr duyğusu 
ile dinlendiğini benden ititmie· 
lerdir. 

Fakat, resmi bir vazife olanı 
söylediği söz, aktüalitesini kay. 
betmiyecek, daima yqayacak 0 

söz olmuştur: 
"Biiyül~ Kamutay, '""' 
Şimdiye kadar olduJu ,_:ı,ı 

biiııqı İllmni::dP. ba~anla- -li· 
lerim·" hakkı tank us· 



10 IKINCITEŞRIN 1939 
" iW I o :mm !!Clft&WWOQE. 

Serbest sütun 

Seyircinin hakkı 
Bin bir sebeple yanda kalan 
maçlara bir nihayet vermeliyiz 
Sporumuzun ve bilhassa ttıt 1 

bol maçiar:ndaki ke!::mC-:.eşin, 1 
genel direktör:üğiin işi eline al. 
dığı gi.indenberi, nihayet bula - 1 
cağını zannediyorduk. Fakat 1 
şon senelerde müna.l:aşa ve l:av.; 
galara sık sık tesadüf edildiği. 
ni ve maçların bir kısmının da 
nihRyetlenmcdiğini ereflc görii. 
yoruz. 
~on Galatasaray - Demir • 

spor ve J!e<;en haftalarda yapı. 
lan Galatasaray - Fencrbahçc 
mac;lannı ilk p}inda zikrede • 
biliriı;. 

Bu vaziyetten efkarı umumi. 
ye ne kadar nevmit oluvor ve 
bu hal sporumuz için ne k3.dar 
infial uvandınyor ise, sporu 
yaşatan ve teşvik edici olan se. 
yireilerimizi de o nispette ma. 
nen ve maddeten mutazarrır e
diyor. Uzak yerlerden bin bir 
zahmetle bir maç seyri icin ge_ 
lenler, oyunların müessif hadi. 
selerle, tamamlanmadığını gö. 
rüyor ve sahalardan sessizce u. 
za.kla.şıyorlar. Acaba bu hale 
bir nihayet vennenin zamanı 
henüz gelmedi mi? 

Bu işlerde muhakkak ki bir 

mesul vardır: Ya klüp · idareci
leridir, ya oyuncular veyahut ta 
otorite sahibi olamıvan hakem
dir. Binaenaleyh, ortada böyle 
mesul bir şahıs varken bu ha. 
<liselerin bir daha tekerrür et. 
memesi için daha ne bekliyo.. 
ruz? 

Seyircilerin bu tatmin edil • 
memi§ arzularının hesabını kim 
verecek? Seyirci nıeden zarar 
görsün. Spor sahalarının seyir
ciler icin nihayet bir temasa 
sahnesinden farksız olduğunu 
iddia edebilir miyiz. Giinlerce 
reklam yayıp stadlara binlerce ı 
kişi toplanıyor. Onları bövle ta. 
mamlanması ve neticeleri meş. 
kiık ma<'ların zevkinden uzak 
tutmaya kimin hakkı vardır? 

Soorummm artık hakiki bir 
veçhe verelim. SPonl11 nihayet 
bir disiplin esaQı okluğunu öğ. 
renelim ve bilelim. 

Seyircilere; tamamlanmamış 
bir maçın nihayetinde. sadece 1 
M&d kapılarını açmakla iktifa 
etmiyelim. 1 

Onun da ha.kkına riayeti ar.ı 
tık öğrenelim de~il mi? ... 

Tarık Bcıbcı?tOğlu -
Bu hafta yapllacak İstanbul - Ankara 

lik maçları 
Bu hafta yapılan futbol li.k 

müsabakalarmm programı şu. 
dur: 

.~ere/ Stculı: 
I<aragümrük - Anadolu. 
Süleymaniye - lstanbulspor 
Topkapı - Vefa 
Galatasaray - Beşik~ 
Taksim Stadı: 
Pera - Galata.spor 
Beykoz - Hilal 

Muhtelit takımları An
karada karşılaşıyorlar 

Istanbul ve Ankara muhtelit 
futbol t&knnları önümii3de Şe.. 
ker Bayramı tatillerinden istL 1 

fade ederek Ankarada bir mü. 
saba.ka yapacaklardır. 
B&~m üçij.ncii günü An. 

karada 19 Mayıs stadında ya. 
pılacak olan bu mühim karşı. 
laşmanm rev~ı da Kurban 
bayramında tstanbulda olacak. 
trr. ' 

Bayramda yalnız 

!<.. ızı!ay Gazetesi 
Çıke caktır. 

ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem 
de Kızılaya yardım etmiş olacakaınız. 

MÜRACAAT YERLERİ : 

l"tanbulda, Postane karşısında Xuola7 &atlf bürolnı. 
'fclefon : 226.>.'l 
1 .. tanhul<la, Postane arka.11ındaki sokak (Ankara Cad· 
clcsi koşcsl) ilancılık Kollektlf Şirketi. 
Telefon : 20091 - 91'> 

.Mıılı.ıınnıen lıeclcli 3~06 Jlra 2;; kuruş olan 5U.OOO adet 2:.12:. san
tim dJ .ıdında çimento karo 27.11.1939 Paurtesi günli saat ( 10,30) on 
huı:ııl,la Ha.) darpa5ada Gar binası dahilinılcki komisyon tarafından ı 
açık c .sillme usıılile satın alınnl'aktır. 

Bu işe girmek i:.ti) enlerin 292 lira 97 kıını~lu~ muvakkııl teminat 
''e knııııııuıı tayin elliği 'esaikle birlikte eksiltme günü saatine kııdar 
komisl on.ı müracaatları lazımdır. 

Bu işe rıit şartnameler koınİ5yondan 

tadır. 

'* 

parasız olarak <lıılıtılmak
(9373) 

Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası 

Kurulu' ta.rtht: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liraıı 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ,.e ticari her nevi banka muameleleri 

Kadıköy Stadı: 
Altınordu - Galatagençler 
Fenerbahçe - Altmtuğ 

Bu de.faki mi.isabaka jçin ls. 1 ~Nri 
tanbul futbol ajanlığı Galata. 1 11 

saraydan Faruk, Cemil, Enver, ı 
SalahaWn ve Celili, Fenerden 
Cihat, EeatJ Basri ve Melihi. 1 

~ikta.ştan da: Hüenü. Meh. 
met Ali, Şeref ve Hakkıyı da. 
vet etmiş bulunmaktadır. 

Bayramdaki profesyö
nel güreşler 

Bayramın birinci günü Tak. 
sim stadyomunda profesyonel 
güreş müS&ha.kalan yapılacak • 
trr. Tekirdağlı HUsevin Balta.es. 
kili İbrahim ile, Dinarlı Meh:.. 
met Kara Ali ile, Mülayim 
l{aracabcyli Hayati ile, Ara.p 

V·AKIT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 

No. 41.50 5 CJ ..,., Kr. 
t1 Oö Profun® 50 
42 Güniln bultukl ve ı~timaı 

meaelele1'1 75 
"1 Eflitu.n 35 
44 Gizli harpler 75 
45 Diıraeelinin hayatı 100 
46 Metafizik ol"dir? 25 
47 Yeni adam 75 
48 lnıiyethı teairlen • 75 
49 
' 

Polltl!ta felsefesi 75 
50 Estetik ~ 

Sll'I 

Bu serinin tiatı 810 ıruruştur. 
Hepeinl ıılan~l'9 yUzdE 20 iılron
to yapılır. Kalan 4 .as ırureur. 

1.88 kuM14u peşin almarak mOte. 
bakl!I ayda birer lira l\dtnme.lc 
lber,. De: tllksftt bağlanır 

1lr. Necaettin Atasagun 
Sabahlan 8.30 ı kadar0 ak,:ur

~:ırı 17 den sonra l.Aleli Te\ \' ırı 
l.ı\p. Dalrr 2: So 17 rlr hutıılıırını 
~ahnt ,.~,., '7 ,.,,.,,.n :!:t!t';:t ı 

Hüseyin .Molla MehmetJe, Po. 
mak Deli Mustafa Varnal• 
Müslüm ile. Somalı Fethi Dinar. 
lı lsmail ile güref!eceklerdir. 

T clShih 
9.11.939 ıuılıli nüshamızda :\IC'ı -

kcı. Hıankn'iutırı h:ırtnlık ':ııi~t·ı 
cehclinin tarılıi 4.11.1939 ulur:ıl. 

ken sth\"en 4.10.1939 olnıtı')lur. A~ 
rıc:ı Aktif kı-;mının hiso;ed.ırlur ~ t'· 
ki'ınu 4.500.000 milyon olması rn
•ım gelirken 450.000 lira olarak çık- 1 
nu~tır. Tashih ederiz. ı 

Para biriktirenlere 28,800 lira · 
ikramiye veriyor . 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve iılbaniız tüarruf 
hesaplarında en az 50 lirası buİunanlara 'senede• • Ciefa 
çekilecek kur'a ile a~ağıdakl pllna ~öre ikramiyeler 
dağıt~lacaktır: · 

4 Adet 1,GOO Liralık 4,000 Lira. 
4 

" 
500 

" 
2,000 

" 4 
" 

250 
" 

1,000 
" 40 

" 
100 

" 
4,000 

" ıco 
" 50 " 5,000 

" 120 
" 

40 
" 

4,800 
" lGO 

" 20 
" 

3,200 
" 

is·anbu1 Asliye üçüne~ Hu~uk H~" m'•öind"en: 
J:. !ı • :.ıı .ıfınıl.rn Bt ~oğlu Osıııaıı 

Brr füı) t:ır Alır.ıcı so: n:, i ~o. dı 

Dokıor Şnkir .\lınıct 3:ınıııdıı aşç 

.':ılıan :ıleylıiııe mnhkeıneııin 939/ 
826 No.lı dosyası ile açılan ıescilı 

nikah dn,·:ı~ırıcla nıliılde:ılevhin )'a. 
zılı adresi krkcclt'rek ycnic;i belir· 
siz olduğu cihetle il:inen Yaki olar 
tchlii(:ıta r:ıihıırıı ıııun~;) en olar 
2/i/10/!13!1 t.ırihiııdc s:ı:ıt 10 ılı 

lll.4hl.eıııcJc Lıi zzat. \ e~ a bih-eJ-~h 

lınzır hulunın:ıdıiı ~ihcllc hakkııH!. 
gı~ap kararı iltlhaz ve tebliği kin 
ın uhakenıe 15/12./939 S. 13 e. tnll-

kine karar verilrniıstir. İşbu illn ta. 
rihinden itibaren beş giin zarfında 
rııüdde:ılcybin itlraz etmcdiji tak
ılinlc bir ılnha ıııahkefl\eye kabul 
olunııııyncalh . ve gıyabında devam 
olıınacnih tchliit olunur. 

~nkara caddesinin en ·şlett. en · mu~r yeriritll' 

Kiralık diikkin 
V AKIT matbaası idaresine -müracaat 

ı:r.~ ·- . .......... 

Ankarapalas-izmi 
ı ELEFON . (343 

1z.nurın en m~. ~o temiz ve 3D muntazam 
'l'&Yuubr. Ka.&or, ae11ıı:dik, uC\&Zhık ooktaandan A.11 
ra Palum fevkinde otel ,oktur. 

Banyolu, kalvriferU, müteaddit firıttrll otdt.;..· 
Ol nefta yemekler verem lokutayı. putaha.neyı. .,.. 
raathaneyı bavidır. 

Dev lef 
Umum 

Denizyolları 
Müdürlüğü 

. 
Münakalat vekiletlnce yapılan ilanla 15 leşrıııievvcl !139 

hare idaremizce yapılan il;lnla da 31 tcşrinie,·vcl 939 tarihine 
kabul edlleceJi bildlrilmit olan, lngillereye ısmarlanacak Jl'mil 
kındaki teklincrin kabul müddetinin 30 teşrinisani 939 tarihlıtlt 
temdit edildiği ilan olunur. (9262) 

Semti Te mahallesi 

Aksaray, Küçük l.anga 
Şehremini, Aydın 

Kethüda 
Molla Gürani Scyid Ömer 
Şehremini, Gzun Yusuf 
Alemdar, 

lbrahlın Pa,ıı 
Çarşı s~rif .\f;ı 

ft " 

" ,, 
Çarşıda 

~lü<ldeli icar: 

Cadde veya sokaAı No.sı 

Aplülliıtif Pa~a 

Ya~la 

Koruk Mahmul 
Ya) la 

3;;.49 ahşap e" 
1 ahşap ev 
G ahşap e'' 

Zeynep Sultan camii 18 l.aln 

Cami 
lkinri ndad.ı 

Hateııin camii 
11-15 Barakll 

43 Dolnp 
47 Dolap 

,, 38 ,.c 39 Dolap (lkil 
, Parça ~ıl.;ırda 56 dtikkinın nısfı 

Teslimi tarihinden 940-seneı;i llayıs sonuna kadnr. 
Şehremini lbrahim Ça,·uş canıi J4.JG arsa 
Alüdd~,11 icar: 

Tt'!!limi tarihinden 9U-Senesi Mayıs sonuna bdar. 

Edirnekapı haricinde 
~lüddeti icar: 

Olakçılnı da 4 Tar}ıı 

Teslimi tarilıinllen 942-Sene:si Kasımına kadar. 

\' ukarıla ) ıızılı ııınhaller kira~ .ı ,·cı·ilınek üzere arıtır.rnıal 
tılnııştır. 1 ıe;.mer 17 Ttşrinisani 939 Cunıa ,Unü saa.t oil b(ş' 
ÇenıiJerlilaş.a İslanhul Yakıflar Ba~mü.dıirlülünde Vakıf .~k~ 
leınıne gelmeleri. $9 

Çoruh Nafia Müdürlüğiintlen: 
l - Hoi)ıı uoı \'lı..ı ) uıunu.ı nıulılclıı lılunıe.1 .. ,\;ı4nde;.i ~ 

köpı ünün be:unarıne tabii) c in,a:ıtı ,.e bu küprüle:·in mu\'..atk• 
,.e l/02a nci kilomcıresindel.i isıınat duvan in9. atı ışı ~J 
ııiid,.lc.ıe ı.:ıralı Larf tı.uıı) le cksıl.ıne)c çıkarılın ••• r. 

2 - .Hu i~leriıı mecııımı ke7ir lıclicli onııltı lnıı doli.uz yuıı: ıJ 
ıjra kırk hır lrnJ"u,.uı. 

3 - .ı:. .. sillrııc 17 lkiuc. tcşıiıı 939 Cuıua guııu saa\ 15 -
Salia müdürlü:ande yapılııcaktır. l' 

4 - İsteklilerin e,•rakı fenniyeyi Çoruh l'aria naüch1rıüli' 
.l·abılirler. '= 

5 - Eksiltmeye ıireiııilmek için istekliler bin iki yüı olUS 
) etmiş altı kurufluk teminat ile ehliyet ., esikası ve cari sena' 
caJ"et odası ma..l.ıuıu tel.lif ınakbuıu ile b.rı.kte konaıs)OUıt ' 1 
lazımdır. hıekliler ehliyet ,·eıı;ikasının verilmesi için ckıılllnıe'' 
lal'lıı}ı günden on ıı;d;iz gün C\ vel hir istida ile vilhele ınlit 
muktazidır. Bu. müddet zarfında ,·eslka talelıinde bulunını>•ısJIC 
· ıC)e' arireraeıler. 

6 - 1stntiler muvakkat temtnat makbuzu ,·eya melllU~ 
Odası makbuıu -.e ehliyet veaikuı ile teklif mektupluını 1 
olan 17 İldııcitefl'İn 939 Cuma dnü saat ı• de eksiltme k , 

r~iditıne makbuz ruwuıbllind" lrdlm eıtllPr.ekttr. Po~ıadıa 0;1 
meler' k'abul edilJtRz. (5661) l 

· SAHiBi :· ASlll V~ 
8ı'91dılı yer: VAKiT Malbllua 


