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~e .. k~~t~ ~ınuzlarımda hissettiğim ağır vazifeyi ifa 
""llıun ,· ~ ıstınadım Büyük Türk milletinin itimadı ve 
·~tt: •ı:ırı Yardımınızla ve sizin dilinizden ifadesi ola-
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'<" tifa etti 6('l .. hükümetin teşkilini ismet 

nonü tekrar Celal Bayara 
tevdi e. tti 

l:~·'I §\tek~' 11 (A. A.) - Reisicümhur intihabını mütea
~· hiik ... ıl Celal Bayar, Teşkilatı Eıaıiye Kanunu muci
d~ et U~e.tin İstifasını Reisicümhur İsmet Jnönü'ne 
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~k deta~Uınhur İcra Vekillerinin vazifelerinde vekale
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trnelerini rica ederek yeni hükumetin teşkilini ıa;:ı!ll' ...... "" 

Q a Bayara tevdi etmiştir. 
'tıtıbrı raı ı lll!' • • .. 
l lır lnllh t lnönU bugün Reisi- Kadir bilen \'C büyük evlatlar yetişti-
' 

1 
l.fecu 1. abını müteakıp, BUyük ren mlllcliml:dn yüreğinde Kemal Ata-
ıı nın ık • 

' 8on ıncı celsPsin1e yemin türlı adı scv~I n hürmet itinde ebedi o-
L. il)'Uı. ra şu 
"'lfJ " l'ij nutku söylnm!ştlr· • larak '·ı-cıy1t<'aktır. 

~ti tlı rııı 1 • - • 1 
' · elinın muhterem \'C- Şiil" ıın '<' tazim hislerimi söylemeğe 

• °'"ka '- t>alış~ıı .,(>:r.lcrinıln sizin muhahbet \'C .. (~ ı · 
lı~ ''1ı<lf1•ııı'l~l{eını.dn müftehir olan şeref · u!<dlr duyı:;ul:ırınızı da aksettlrd'i,-ine 

lılıı. kl'r. ıı . ' eminim. )'\i~ ıı tılJ 1 n eslı için b:ılıtiy:ır-
tlib ""~ '•~ır<' ~rl,ll.{)ns•nıı.a dc\·Ietln en ~luhterem arkndnşlnr ı De\ let ve mil· 

liııij g·· !\.ini t .... , 11 lctlmlzln ln!lltıniyrt ve mf'dı·nlyf'tin asil 
ısı "at~ "' e ı etmek tcvcc-

~ ~ı.l't dfnlı., hedl'fü•rlne dıım1adan llerle)ip y'lirüyo-
ııı ~ tol( saını • ceğlne k:ıt'i inancım \'ardır. Rü)iik \'C 

~tı~•lrıı. Şitn .rnı şü'cranla-rmı tak· kahraman hlr milletin hbmrtlnde bulu-
'-tıh_- 11.L dıdpn nnıuzlanmdll iti-;. 

"'"<ll<lı.... !\il' \a ff nuyoruz: Türk rntanınm hiiliinmP7. milli 
Ilı "• .• ,,, bUw: 1 

C) 1 ifa ederken tek 
.ıı. "' b ,,.,k T' haklanndan, hlchlr tf'f'a,·ü:ı:e tahammiil 
"''ltıL 111111.11 ürk milletinin ltima.-

-.. <dl' • sJı.In ,. d etmez, hiçbir zor lrnrşısmda rrl'li haki~ 
'- ıı lfa.a ,, ar ımmızh. \'C sizln 

lıııı..ı "'ııa esı olaraktır. 
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Bütün bir ömrü, miUetini yükseltmeğe hasretmekle, büyük b!r medeni 
eser kurma~<la tükelen Atatürkün gözü arkada kalmamıştır 

"----------------------------------------------------------------------~----------------------------------------~ 
AD nıı n~tn ır 

Ebedi) yen Kemalist, Cumhuriyet içinde, 
daima 

Kemalizmin izinden, 
doğruya gidecek 

daima mederıiyeteı 
daima 

. . 
ı y ı ye, 

Bu derece büyük bir azap içindeyken 
dahi medeni ve hukuki vazifelerini ta
ruamiyle müdrik olan şu vatandaşlar 

yığınındaki vakar ve sükun. dünyanın 
her taraf.na şu hakikati kabul etirir: 

Hayır, her şey:ni milletine hasret
mekle Mustafa Kemal hata etmemiştir. 
Bu milettc nankör çıkmıyor. 

Hayır, bütün bir ömrU, milletini 
yükseltmeğe hasretmekle, büyük bir 
medeni ve siyasi eser kurmakla tüke· 

ten Mustafa Kemalin gözü arkada kal
mamı§tır. Bu millet hızını almıştır. E· 

bcdiyen Kemalist Cumhuriyet içinde 
Kemalizmin izinden, daima medeniye· 
te, daima iyiye, daima doğruya gide

cek. 
Ağlıyorlar .. luıJdn.n \'ar; ağlıyoruz ... hnldHnıız uır •• Niznmeddin NAZiF 

Gazyaşlarrmızı s<:klamadan ağlıyo

ruz:. Matem içındeyız. Koııkoca bır mıl
let, bir gözyaşı pnarma dönmüş gibi 
dir ve her birimiz kalbine saplanmıı 

bir oku çekip son t. katıni sarf ederek 
ayakta durmağa cabalıyan bır yeğitt 

·benziyor. Bu bır hakıkattir. Fakat göz· 
!erimizin yaşı dinmeden, matemimizden 
serre kaybetmeden, kapkara matı:m 

içinde il«n, asla unutulmamcısı Uizım 

gelen bir ikinci hakikati derhal goı.c 

vurmalıyız: 

Bu ölilm, ne bir devri kapatmaktadır. 
ne de bu ölümun ardından bir ba:ıka 
devre girmemiz mukadderdir. 

Hayır .. Atatürk devrin.deyiz, Atatürk 
4!evri bUtün hatları, bıitun notları ve 
bUtün icapları ile devam etmektedir. E· 

decektir de. Fani vatandaş•mız Mustafa 
Kemalin şahsında, mukadder, katil iti 

yadından şaşmamış olabilir. Fakat bir 
millet kadar biıyük. bir ırk kadar ezeli 
ve insanlık gibi engin olan Atatürk. 

fan! tabiat kanunlarının üstün.de idi ve 
ebediyen üstünde kalacaktır. Bizi her 

saman doğruya, her zaman iyiye, her 
saman en ileriye götiırmüş olan kudret 

ebedidir şüphesiz. Müşterek azabımıı: 

bunun en büyuk delilidir. 

Atatürk, millet olcsn adam ve adam o 
lan millet demektir. Bunun içm yarına 

asil fütur duymadan bakıyoruz. Vaku· 

ruz. Bize dikkatle bakanlar, milli kud 
ret ve dehamızı şahsiyle en mümtaz bir 
ıekilde temsil etmiş olan ulu Türkün 

muasırı olmak gururunu tatmış nesil· 
!erden olduğumuzu, bu gururdan ken-

dimizi mahrum etmek hatasına as15 düş· 
miyeceğimizi anldnıakta gecikmezler 

:Asrın en büyük fevknl5delnıni, tek 
millet olmal:, iyi kn} naşmış, sağlam ke-

11etlenmiş, sarsılması imkfinsız millet 
baHnde kalmak fevkalfideliğini, biz, her 

ıeyden evvel bu gururdan alırız. 

Hayır, bizim içimizde, artık tarrami
le millileşmiş olan devlet ve hayat knı 

delerimizin dı~ına ç1kmak istıyecek tcıı: 

yanlış mahluk bulunamaz. 

Mektepte hepımizın hocası, hHpk:
de hepimizın ba~buğu, ncş- e saatlerin •r 

hepimizin ağabeyin.iz, dostumuz, arka· 
daşımız olmu~ c1an Mustafa Kemal, bize 

vasiyet yapmadan, fakat ebediyyen tek 

millet vasfını muhafaza etrrck için icar. 
eden bUtiln malzemeyi vererek göçmüş· 

tUr. 

'' tatürkün· ö üm·· 
sulh davası için de 

.. 

çok e ir,, 
Fransız naııtlatından AlbEr 
S c r o' n u n yaz c' ı ğ ı m a k a 1 e .• 

Paris, 10 (A.A.) - Havas Ajaruu 
bildlı iyor: 

Nazırlardnn Albcr Sarraut, ''Paris 
Soir,. gazetesinde, AtatürkUn 61UmU 
dola~rısile yazdığı bir makalede ezelim 
le diyor ki: 

"AtatUrldin ölUmU, herkf'..+c hay
ranlık uyandıran Türkiye için adm 
bir zıyadır. AtatilrkUn knnr~-1nnlığı 

ve dehası, Türkiyenln istlkHilinl ya
ratmış ve kalkınmasını başarmıştı. Bu 
zıya F'ransa iı:in de çok acıkhdır. 

Çünkil, Atatürk, onun s~.:iık ve snml. 
mi bir dostu idi. Bu zıya ~ulh davas1 

Ona burada kazandık 

için de çok elimdir. Zira, ı.>u devlet 
şcfl yorulmaz hır surette t.ulhün ko· 
runmasına çalışmakta :eti. Bu ölüm 
şahsen beni de fevkalade mütecllim 
etmiştir. Ankarada sefir bulunduğum 
sırada, o zaman ismi Gazi Mustafa 
l{emal olan bu bUyUk a:inm ·a sık sık 
temas imkanını bulmuştum. Aramız

da, sa.mimt ve kalbt bir eev gi hasıl ol. 
muştu. Ona karşı hayranlık ve sevgi 
besliyordum. TUrkiyede bulu. ::m bü
tün dostlanm, TUrk mllletin!n bu 
bUyUk matem günilnde duyduğum iz
tırabın ne kadar derin oldu3'unu tak. 
dir ederler ... 
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Türkiye Cumlıurtyctt \•atandaşı AtntUrk öldU: TUrl.lvc Cumlıurfycl ' 
· · ı tır··· 

llilyük l\liHctlnln lınlblnde onunlıı ber.ıber ilclt~brt yac:ı)·:ır:ı • 

~a~ata dair:' 
.. ...ı ..... a. .............. 

biiqük acı so•••b":. 
1 8 llltt~rinde sıhhat tebliğini o- ı,aşkınlık, blr yılgınlıktı. eÇllle} ı} 

En 
kuyum:a lçlmi.z llannmıgtı. Artık uiın getirdıgt Umidden vl.lZSdM ııJS' 

Umld kabil olmadığını biliyorduk; her un mıyorduk; o ümidin bu kD ğildi~· 
mllthif haberi duymnktan korkuyorduk. zamanda sönmesine razı de ....ıbl ı.Jt 

illsıı.ıı I'. O of 
Fak:ıt 'son tebliğler bir nevi nlkh\nllk o da bir insandı ve hCt ~ .)' 

havası yarattı; O'nun daha uzun sene- gün ölmesi tabiiydi. Fnkllt aıışıı>ı:; 
ler ba~ımızda bulunması, bize yol göe· bir insandıın üstün görıncğe U~Uı> J 
termesi mUmkiln gibi gözUktU. Kendi· Hıze imkansız ııeylenn de ııı ti ıı~!ll' 

danbe IY 
mlzl aldatmak, O'nun ölilmUnUn yakın duğ"unu öğretmlııti: yııtar bU>,uı ,-

etmekten bile korktuğUI11UZ o•ıııJ ıtılf 
ri tahakkuk ettirmişti. ~rtı) O'fl-JP 
dimi.z gibi bir lnı.ıan sa)''lllağa. ele ~ 

olmadığını zannetmek lstiyorduk. Çar· 

eanba günl1 bu nikbinlik havaııı birden
bire dağıldı acı hakikat bUtiln c;ıplaklığı, 
bUtiln dehşetlle gözllktU. Ru tıe>fer duy
duğumuz acıdan. r.ıtınıhdl\n ziyade bir 

Darada kafbettlk. .. 

blr sonu olabileceğini d~~ııı1'.·)'Jr'~ 
IUmUz varmıyordu. Bir gu ' ış o . .jl; 

" deııı dllp,ı dediğin yaratıcı adamdır ucı ı 
1
,r 

tUn lnsanlar içinde en yıırtı ıı~ 0 

tnnrd~mağa hiç uUpheslı en ,,., 
ı~~· 

dl. lİ}'eb rtU 

ı ıı15)' oıı>1Uf 
OlmU;,... Bunu nn~ı. ,0ı-uı! r>,t' 

ruz? Buna nasıl inanabıll) buıUfl el._~ 
Bunu s6ylerken içimizde diıt'ı,ıe ~' 

keıı tı!ı biltiln katnat:ı, kendi d1Jr ~ 
o o ltlJ ı~"'' 

bir isyan vnr. Oınıfü~... · uı 0 dnJ 
· · azUlll ··61 muştu, o kadar bızırn tıtıe 

ld: ''ölmüş .. .'' demek "ııı:ıdi 
der gibi bir tuhaf geliyor. ~~' 

di ııe! ~ 
OımUş ... etmdi: "0 l5l~e ~ti· et ıl 

gönlümüzde yaşıyacaktıt• ktif' 6 .,.; 
rl bize dalma yol göstcrece 1,sl r ti 

uıı ıı o'# 
mizde acaba Atatürk b~rı )'ıııt ~ t 
masını isterdi diye dUşlınUP •• ~eııd1

11,P 
ilham almnğa çahşaca~ oıııııı • ,6 .ıt' 
dU; fakat eseri olan dc\'Jct, _ıı.ııet O~I 

'bl ıw 
ğu ~lbi y1111ıyacnktır., gı ııııJI' ~· 

da 0 4 
mek kabildir. Bu, yanlış kilidi ;.J 
şahsiyeti bedeni \'arlığı ne dolll,. oı~ 
dl; ruhu da tma Uzertıntzde ıetl 11 

1f 
ttll< .uJ ..AJ. 

Fakat bu .sözler, ifade e }(I tıl1~ çı'11,. 
hakikate rnğuıC'n, iı;lınizdC ııdlJıı ti T 
yı unutturamıyor. O, araıı:ı e~ Z 
bir daha yUzUuU görcmlYec &~ ı' 
ha "uraya buraya gittlğl111 r•e' 'T,; 

eçe· _,.J ~ 
ğız; bir daha bir yoldan g fiJeP' ,, 
birdenbire yanımızdan geç ıııu'°'; 
edemtyeceğiz. AğhyaJnn, bO p.r' 
ile ağlryalım. O'nun gUsel ~ 

Şu anda bütün vatandaşlan ve kuv -
vetlcri ile Tilrk milletinin anayasa et· 

rafında yekpare ve yalçın bir granit gi
bi duru§U muasır Jünyada ibret ve hay· 

ranlıkla seyredilmektedir. 

Muazzam bir medeni imtihanı mu
Yaffakıyctlc gcçirlyong. 

1880 - 1938 
ıın bir daha görerniyeceP >f' 

11~ 
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Harp tarihine 
mucize er kaydettiren 

~~·buYnkT- bir Ata asker, 
ha~ it ltuınandaur)ı: askeri, ve en büyük harbiye reisliğine ge~ti. Çatalcaya ge • 
~,tt.ı ~ıiıtiy nı Atatürkün askerlik len düşman geri atıldı. Edimeye ilk gi-

bir asker Alasıydı 
rağmen imanım hiç sarsmadan, yirmi 
iki gün, yirmi iki gece süren Sakarya 
savaşında bindiği atlardan üçü altında 
çatladı .. Bir defasında kendisi de büyük 
bir kaza geçirdi ve kaburga kemiği kı
nldı. Fakat o her şeye rağmen, dağdan 
dağa, cvadan ovaya, siperden sipere ko
şuyor, askerlerle, zabitlerle en ön saf
,lardan harbi idare ediyordu. 

ı ar ı.. c rnckt bi . 
~a : 'lenu

2 
c talebelığinden ren as'ker de Mustafa Kemalin idare .. 

lttııd' .Ult tahsı'ıı·Ç~cu'k1uk yaşındaki Mus· sindeki kolordunun süvari livası oldu. 
ı nı b·ı· · "'' . arıus· ı ırır bitirmez bizzat • • * ""'iti. 1Ylc A. ' 

Q skcri Rüşdiyeye gir-
ın...: Yen· 
-~l'lt ı llıckte 
di!{ı. .. • Yliks ,_ Ptc canla, başla çalı~· 

"'ti e11; Z•kA • 
tıı: Celbeden ...... sıyle derhal nazarı 

4rıııı •ellcdcn i . hır talebe olmuştu • 
bı: il " · tıbaren, b'' .. k '~ıiı .1lıruyu 1 • • utun ar a.claş-
hec~ llYdura! crln.i de kendi yürü -
l':ırıaı tı fc..,kalad~Usta.fayı, mekteptekı 

h <lı. - Se\•ıyor takdir edi-
olt h ' 

>'arı b· Ocaıar a 
ııa ır tiya .. · rasında ayni ismi tac:.ı-

'ltJta .. ıye :r 
llı.:s ''na h nıuallirni, çalışkanlığı-

tafa ayra • 
->'tıJ llıll isinı .. n ~ldugu talebesi 

......_ tııaS sıllı ist d' ıtıbarıyle kendisinden 
"Af Clli C ı: 

tısıa il adın b 
~edi .,. fa <leğil Undan 'onra yalnız 
tirdı t btıı:ıu ' l\ıustafa Kemal ols\ın,, 

tı' onUJı siciline de kaydet -
h r· llstafa " 

1~Cİg• ~Clllal 
'lltdi~· 1 "c ba ' az zamanda sınıfının 
~ ı>I §ı ol 
ttj lama rnuştu. Muallim gel-

Yord n, ark d 
ıı. a aşlarına ders bile 

lgo 
'

9
da • • • >'c . '~ray 

~~ llıdcıı. ve padişahın istibda -
lteıı.a .. t, İst"hbkuvvet vermek isti yen 
b•·"\lijCf "'1 UJ.d 

\i\ii:ı 11lc uyd a Cahil askerleri de 
$ıJt~r..~cıaı:ct ~:arak, memleketi büs-

-....ı 1- C 6Ur"J: lltc lıcttdr u ·leyecek bir isyan 
t ~ll • 
°taıı h llıcJidc 
~t a.rckct n hu isyanı bastırmağa 
)ıf 1 a Ordus . . 

llıtat ta•ıttd unun en nafız sı-
lsba a l(:enıa"1 • ~rkanıharp yüzbaşısı 

rl. ~ il 1 g" " 
~ Otd haıtırı1 oruyoruz: 
:1ııııa~ 11daıı ÇcJı:i~ıkt~n sonraki sıralar
a l{ Ycı:ı.ı bi P sıyaset hayatuıa a
~tlıtıtıaı bıınur t?v.>da olmuştu. Musta-
c:l '~ Ya 
il t~b· lıtcaki Pnıadr. Orduya bağlı 
~ "c ~tarı tar P ıcnclcrde, üçüncü or
t.aıtcrd~ Otdu:agfıhı kumandanlığm
'1ıı taı. 1~İ ~lt uıı erkanrharbiyesinde 

ı.. ıtdı . scıc nı "'Ola tılli 1t uvaffakryet herke-
lı~ll bal h aıanıyordu • 
~ oYıı "lUstaf 
b tlctiıı lllarrnda a Kemal, bir çok 
b~li ktı de balı ' erkanıharbiye seya-

t aı lllqlldanı:a§alardan, yüksek rüt
~t( bo~ Olınu rdan çok daha mühim 

" du Hu. kend· . . b· "tııa .: ısını kıskanan 
it~ to2dc 

•ı tay ıı. uıaıı:ı t 'Y' ta ~ }'oııa ~ aştırmak için uzak 
tr l.tıı l'ıll ctti}nıagı düşündüler ve bir 

't( 'tar,, er. Halbuk' b" ··k 
t • rı.. .. ~c ı uyu as-
Ctı.. ~a rna1 b .. 

'<it~ !ay • urada daha yuk -
ı lic anı h 

lllıı..,aff ayret varlıklar gös-
a)ı: oldu 

b• lgı~ • • 
ır lı de l'. • • 

ti arp Ur]ı: mil · 
~tıı >'ap1., letı Trablusgarpta 

1 ~ol} JOtdu :s 
~-.it ar k · u uzak memlekete 
tı. ttd apanrn . 

1. "'tııd· en b-. k ış, orada bır kaç 
ıaı ıı "§ ·a b' 
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Büyük harp patladığı zaman Sofya
da ateşemilter olarak bulunan Mustafa 
K~mal, derhal cephede bir vazife iste -
di ve rütbesinin küçüklüğüne rağmen 
Osmanlı imparatorluğunun harbe gir
mekte acele ettiğini de yazmaktan çe· 
kinmedi. İstanbuldakiler onu Tekirda
ğında "mevhum, ,bir fırkaya kumandan 
yaptılar. Gerçekten ortada fırkanın 

yalnız adı vardı. Fakat büyük kuman
dan kısa bir zamanda bu hayali bir ha
kikat yaptı ve mumtaz bir ordu parçası 
yarttı • 

• • • 
1915 Nisanında, Türk miJleti en kara 

günlerini yaşıyordu. !tila.I devletleri 
kuvvetli donanmalarının himayesinde 
Çanakkaleye büyük bir ordu çıkarmış- • 
lar ve bu düşman aı.keri Boğaza hakim 
tepelere doğru ilerlemiye başlamıştı. 

Kaymakam Mustafa Kemal büyük 
tehlikeyi derhal sezdi. Geride olması· 

na rağm~n, hiç bir emir beklemeden 
hemen ileri atıldı. Tepelerin arkasında 
dağınık bir surette ric'at eden askerle
re rastladı. Onlara: 

- Nereye gidiy.orsunuz? diye sordu. • 
- Düşman geliyor 1 • 
- Düşmandan ka!Sılır mı?. 

- Cephanemiz kalmadı! .. 
- Cephane kalmadı ise, süngüleriniz 

var •• 

O zamana kadar malum olan bütiin 
tabiye usulleri bile zaman zaman bir 
yana bırakılıyor, Atatürk, Türk ordu • 
sunu kendi usulleriyle sevk ve idare e
diyordu. 

Büyük Türk kumandam Mustafa 
Kemal şöyle diyordu: 

"Hattı müdafaa yoktur, sathı müda· 
faa vardır . ., 

• • • 
26 Ağustos 1922 sabahı başlıyan 

(Başkumandanlık muharebesi) inde 
19 eylül 1921 de kendisine verilmiş o
lan Mustafa Kemalin ordusu, düşma · 
run bir yılda yaptığı istihkamları, bü
tün medeni vasıtalarla kurulmuş olan 
müdafaa hattını bir günde tarumar etti. 
Dört gün sonra düşman crdulanrun bil· 
yük bir kısmı mahvolmuş, düşman baş
kumandaı esir edilmiş, tarihlerin şimdi· 
ye kadar hiçbir zaman kaydetmediği 

·hızlı ve kat'i bir zafer kazanılmı~, va-
tan kurtulmuş, yeni bir Türkiye doğ· 

muştu. 

• • • 
Atatürkün, Türk ordusuna olan de

rin sevgisi, Türk ordusuna olan sonsuz 
itimadı hiç bir zaman sarsılmadı. Böy-

Ve sonra derhal kumandayı verdi: 
- Süngü tak! Hücum! .• 

• le bir askere, böyle bir orduya kuman-

1
\la etmekten duyduğu saadet ve ıerefi 

daima söyledi. O, son günlerinde, ~on 
dakikalarında bile Türk ordusunu dü· 
şünüyordu. Hastalığının bütün şiddeti
le devam ettiği bir sırada, Cumhuriye· 

. ~ 

Boğazın en hakim tepc:lerini tutmak .... Büyük taarruzdan evvel, i\tntüri<, garp cephesi or.dulan liumandanı 
üzere bulunan düşman kuvvetleri, neye ...... """'... . ismet lnönü ile g.eçit resminde .. 
,----------------;_..-------~- Cihan harbi bitti, mütareke oldu. 

"Ordular! Hede:i.,iz Akdenizdir,, 

uğradıklarını anlayamadılar. Biraz son
ra arkadan başka kuvvetlerimiz de ye
tişti. Ve Mustafa Kemal, o gün yalnız 
Çanakkaleyi değil, bütün memleketi bir 
kere daha kurtardı. 

Türk tarihine hergün yeni bir şanlı 
yaprak ilave eden Anafartalar or<lusu
nun kahraman kumandanı Mustafa Kc· 
mal Conkbayrındaki muharebede ön 
siperlere o kadar yakın bulunuyordu k~ 
biraz ilerisinde patlayan bir düşman 

mermisinden fırlayan şarapnellerden 

biri, onun göğsüne kadar çarptı, fakat 
Mustafa Kemalin yalnız saatini parçala
yabildi .. 

• • • 

işte bu resim, o tarihi anı tc~bit ediyor •• 

Kafkas cephesinde dağılmış bir orduyu 
yehiden kurdu. Uk hamlede Bitlis ve 
Muşu kurtardı. 

Harbin son aylarında Suriye crdusu 
yabancı ellerin kötü idareleri yüzünde n 
bozulmuştu. Mustafa Kemal onların 

başına getirildi. Genç ordu kumandanı, 
bir gün evinin önünü, otomobilinin et· 
rafını asilerin sardığını gördü. Herkes 
şaşırmıştı. Yalnız o hiç şaşırmadı. Sert 
ve cesur adımlarla asilerin üzerine y:i
rüdü ve: 

- Dağılınız 1 emrini verdi .. 

f- Osmanlı devleti bu harpten mağHlP. 
l çıktı. 
t • • • 

Büyük kumandan, 19 Mayıs 1919 da 
Samsuna çıktığı zaman, sadece bir or

• dunun müfettişi idi. Fakat o kendisine 
verilen bu vazife için değil, milleti kur
tarmak vazifesine başlamak için gel· 
mişti. 

j Emirlerini yalnız kendi i.daresi altın
daki kıt'alara yazmadı. Bütün ordulara, 
hatta valilelere, kaymakamlara ~mirler 
verdi. Daha sonra bir gece istanbula 
çektiğ i bir telgrafla müfettişlikten ve 
askerlikten istifa etti. Milletin bir Cerdi 
olarak çalışmağa başladı. Bütün millet, 
bütün ordu, vazifesinden çek ildikten 
sonra da onu bekledi .• 
Düşman ordusunun Ankaraya doğru 

yürüdüğü kara ve korkunç günlerde, 
o başkumandanlığı eline aldı. Memle· 
ketin dört bucağını saran felaketlere 

tin 15 inci yıldönümil münasebetiyle 
şanlı er.duya gönderdiği mesajda şöyle 
diyordu. 

"Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi 
ile başhyan, her zaman zaferle beraber 
medeniyet nurlarını taşıyan kahraman 
Türk ordusu,, diye başlamış, bu kahra
man orduya "kalbi şükranlarını beyan 
ve ifade ederken büyük ulusumuzun 
iftihar hislerinde de tercüman . oluyo
rum.,, demişti. 

Türkün en büyük askeri, en büyük 
kumandanı Ulu başbuğ, Atatürk, bir 
ordu yarattı. Ve bunu bize miras brrak
tt. 

Türk istiklalinin, Türk Cümhuriyeti • 
nin, Türk kahramanlığının ddmi bir 
sembolü olarak ebedileşen Atamızın bu 
aziz mirasını, daima yaşatmak, daima 
büyütmek hepimizin en büyük borcu· 
dur,. 

Daha sonralan, Çanakale kahramam, 

O anda, sanki bir mucize oldu. O 
azgın kalabalık, hürmetle karışık bir 
korku içinde Mustafa Kemale yol ver 
di. 

Büyük kumnndan, büyük taarruza başlamadan 

teftiş ediyor 
önce, 

}' 

cephede askeri 
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~tatürkün ı 
n günleri 

Büyük Önder Atatürkü aramızdan a 
yıran hastalık, ne§rtdilen duktor ra· 
porlarından da öğrendiğimize gC:re, 
Karaciğer hastalığı idi. Şubat sonların· 
da davet edilen Fransız profesörü d~k 
tor Fisenje, doktorlarımızın koyduğu 

teşhis üzerinde birleşmiş ve o şckilrlt 
tedavisini tavsiye etmişti. 

Profesör Fisenje ondan sonra mem · 
leketimize üç kere t"aha gelmış, bundan 
başka Viyanadan Epinger, Berlinden 
fon Bergman isimledndc diğer iki pro· 
fesör daha davet edilerek bir çok kor.· 
sültasycnlar yapılmıştır. 

Atatürkün sıhhi vaziyetleri hakkında 
verilen raporlarda imzalarım okuduğu -
muz doktorlar büyük şefin tedavisint 
30 temmuzda başlamışlar, bundan son 
ra müdavi ve müşavir doktorlarım•z 

Atatürkün başucundan bir an ayrılma

mışlardır. 

Hastalık 16 TeşrinievveldC' mutad 
seyrinden ayrılmış ve ani surette haz 
mi ve asabi buhran arazı göstermiştir. 

g ce 
Ankara, 10 (A.A.) - Ba.5vekil Ce

lal Bayar bu a:•şam saat 23,5 da ls
tanbuldan şehrimize dönn:U~tür. 
Başvekil Celal Bayar ist •• ~ . _,n'lı\ Re. 

isicumhur vekili B. M. Meclisi .Reisi 
Abdülhalik Renda, Dahiliy.! Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri Şükrü l{aya, 
vekiller, mülki ve askeri erkan tara· 
fından karşılanmı§tır. 

Kendisini karşılamaya gelen zevat 
ile ayn ayn selamlaştıktan sonra ga
rın salonuna giren Başvekil Celfil Ba. 
yar, burada büyük matcnıi::niz karşı· 

Bu buhran bir hı.ita kadar devam et
miş, fakat son defa olarak Atatürkün 
sıhhi vaziyetleri ayın sekizinci sah gü
nü birdenbire vahim bir hal almı§tır. 

Bu buhrandan bfr aaat evvel, bir mik 
tar meyva suyu verilen Atatürk neşe· 
sini muhafaza ediyordu. Fakat, saat 
6,30 da bulantı hissetm:ş, üzerine fena· 
hk gelmiş ve kendisini kaybederek, ko
madan evvelki vaziyete girmiştir. 
Çarşamba günü vahamet artmakta 

devam etmiş ve geceyi tam koma halin· 
de geçiren büyi.ik şefimiz dün sabah 
ı;aat 9.05 de dünyaya gözlerini kapa
mıştır. 

AtatUrkün vefatından bir ı;aat kadar 
s~nra sıhhi müze müdürü doktor Nuri 
&araya gelerek bilyük ölünün yüzünün 
ve ellerinin kalıbını almıştır. 

Dün sarayda doktorlardan yalnır. 

Neş'et Ömer trdelp kalmıştı. Bugün 
diğer müdavi ve müşavir dcktorlar da 
saraya giderek naşı usulen son bir mu· 
ayeneden daha geçireceklerdir • 

li dün 
ndı 

sında duyduklan teessürün bir ifadesi 
olmak U:r.ere heyet halinde kendisini 
beklemekte olan büyük ve orta elçiler
le, atnşemiliterlerin taziyelerini kabul 
etmiştir. 

Başvekil Celal Bayar, istasyondan 
doğruca Büyük Millet Mecıisine gele. 
rek Reisicumhur vekili ve Büyük 
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda 
yı ziyaret eylemi.5tir. 

Bu ziyareti müteakip Vekiller Heye
ti B. M. Meclisinde bir içtima akdey. 
!emiştir. 

ismet lnönü 
Reisicumhur 

bugün 
oldu· 

Ankara, 11 (Hususi) - Büyük Millet 
Meclisi bugfüı parti grupunun içtimam
dan sonra, saat on birde toplandı. 

Samlin yerlerf, yabancı devletlerin se
faret erkanına mahsus yerler tnmamiyle 
dolmuştu. Bütün vekiller mebuslar ara
sıninydı. 

Yoklama yapılıp nisabı ekseriyet oldu
ğu anlaşıldıktan sonra reis, ekseriyetin 
olduğunu söyliyerek celseyi açtı. 

Bunu müteakip AlntUrkümilzUn ölU
mllne dair hUkümet tezkeresi okundu. 
Başvekil Celal Bnynr'ın imzasını ta31yan 
bu tezkerede Atntilrk'ün ölllmU "unutul
maz acı ve teessUrlerle" BUyük Meclise 
arzcdildi. · 

Tezkerenin okunmasını mUteakip Mec
lis Reisi AbdUlhnlik Rcnda hıçkırık

larla kesilen çok müteessir bir sesle ve 
ağlıyarak şu sözleri söyledi: 

- BUyUk Halfıskfırımızın ölümünden 
hepimWn ve bUtUn mllletin duyduğu e
lemin nekadar büyük olduğunu dünden. 
beri gerek kendimizde ve gerek millet
te gördUğümUz büyük acılarla anlıyoruz. 
Bugün burada bunun içic çok lakırdı 

ı!Sylemek imkanı, Teşkilatı Esasiye Ka
nununun bize emrettiği "lr vazife dola
yısiyle de, }"oktur. Teşkilatı Esasiye Ka
nununun blze emrettiği bu vecibeyi ifa 
etmek de bizim için bir vazifedir., 

A.bdUlhalik Renda cümlelerini, bıçkı

nltlarla boğularak, tamnmlıyamıyordu. 

Sözlerini ş5yle bitirdi: 
- BUyUk ölilnUn aziz hatırası için ar

kadaşların beş dakika ayakta sükutunu 
rica ederim. 

Beş dakika sükOtu müteakip celse re
isi. Cumhurreisl fntihnbatma geçileceği. ı 
ni söyledi. Gizli reyle seçime başlandı. 

Mebuslar isimleri intihab daireleri sıra
sına göre okundukça reylerini kutu'" .. a 
atıyorlardı. 

Reyler verildikten sonro reis sordu: 
- Rey vermiyen arkadaş var mı? 
Herkesin rey verdiği anlaşılınca aleni 

olarak reyleri tasnif edecek heyet kura 
ile seçildJ. Tasnif hPyetl şu mebuslar
dan mürekkepti: 

t.ıımall Mehmet (STVns), Mebrure Gön
dcnç (Afyon), Faik Soylu (!ilğde), Hu
riye Ediz (Diyarbakır), Yahya Galib 
(Anknrn), lsnınil Hakkı Veral (Sinob), 

Numan Aksoy (Antalya), Nuri Göktepe 
Aydın), lıımet Eker (Çorum). 

Tasnif bitince reis neticeyi ıaat tam 
ll,4:S de şu suretle tebliğ etti: 

"-Neticeyi arayı arzediyorum. Retsi
cUmhur intihabına 348 arkada.~ iştirak 

etmiştir. 348 reyle ve müttefikan Malat
ya Mebusu İsmet lnönll intihab edil
miştir.,, 

Netice alkışlarla karşılandı. Alkışlar 

kesilince reis lı:;met lnönünil davet et
mek ve yemin merasimi için relseyi yir. 
mi dakika latil clligini bildirdi. 

İkinci celse 20 dakika sc>nra saat 12,10 
da açıldı. 

Reisicumhur ismet 1nönUntin kürsilye 
gelişi sürekli alkışlarla karşılandı. 

Yirmi dakika sonra İsmet tnönU kür
süye gelerek ııu suretle yemin etti: 
"- ReisicUmhur sıfatiyle Cilmhurtye

tln kanunlarına ve hll.kimiyeti milliye e
saslarına riayet ve bunları mUdafaa, 
Türk milletinin saadetine sadıkane ve 
bUtün kuvvetimle sarfı mesai, Türk Dev
letine tevecciih edecek her tehlikeyi ke
mali şiddetle men, Tilrkiyentn şan ve 
şerefini vikaye ve illiya ve deruhte etti
ğim vazifenin lcabatrna hasrünefsetmek
ten ayrılamıyacağrma namusum üzerine 
söı: veriyorum.,, 

Yeminden sonra ismet lnönil çok gü
zel bir hltabede bulundu. 

ismet 1nönU sık sık alkışlarla kesilen 
güzel nutkunda ezcümle "KadJr bilen ve 
büyük evlat yetiııtlren ml11etimlzin yüre
ğinde Kemal Atatilrk adı sevgi ve bUr
mctle ebediyyen yaşıyacaktır,, "Devlet 
ve mllletlmlzin insaniyet ve medenJyetln 
aııil hPrJPfü•rinP cfo~rn durmadan llerle
}ip yilkı:ıelecP.ğlne kııt'f lmnnmı vıırrhr. 

"TUrk milleti devlet kurmak, vatan koru
mıtk kudretinde, kendi cevherindeki fa
ziletlere istinıtt eden yaprcr ve yaratıcı 
bir millettir . ., 

"Milleı hızmetinde vazifelerin iyi ifa 
olunmasmı emel edinmek başlıca kaygu. 
muzdur.,, "TUrk milletinin en kıymetli 

hazinesi RUyllk Millet Meclisidir.,, dedi. 
Celse saı\l 12,20 de tatil edildi. Büyük 

Millet Meclhd Pazartesi gUnU Toplana
caktır. 

Ank:ıra, 11 (Telefonla) - Cumhurre
isliğine ittifakla lntihab edilen İsmet 

AA 'R~ - ·4 ı.: •• """ DNlftJ• ........_ 

rmdan \'azgeçmcz mahiyeti her zaman
dan ziyade taze \'O canlıdır. Türk nılUetl 
devlet kurmak, vatan kurmak kudretin
de ken<U ce\·herindekl kıymet \'e fazilet
lere istinat eden yapıcı \'e yaratıcı bir 
mlllettir. 

DlŞARDA: 

* Japon Domei ajansının bildirdiğine 
göre, Sovyetlerin mareşal Çankayşeke 

yaptıkları yardım fevkalade genişle~ek
tedir. Sovyeller son zamanlarda Singki
yang tarikile 60 askeri tayyare, 30 kam
yon ve kUlliyetli miktarda tüf<'nk gön
dermişlerd lr. 400 Sovyet pilotu bugtin 
Çin ordusunda hizmet etmektedir. 

* Fransada yeni malt kararnamelerin 
pazar günU neşredileceği çok kuvvetle 
tahmin olunmaktadır. 

«· Fransız Bert! 60 kilometrelik diln
ya bisiklet rekorunu saatte vasatı 41 ki
lometre 900 metre ile kırmıştır. 

* Japonyada imparator diyet meclisi
ni 24 birinciklinunda içtimna davet et
miştir. 

* Bulgaristanda munzam bUtçe l!yi
hasmm bir maddesinin mebusan mecli
since reddi üzerine htikOmet bUtUn IA
yihayı geri almıştır. 

* Fransız iş nazırı Frossard dUn slly
lediği bir nutukta Fransnnm derhal beş 
bin tayyareye muhtaç olduğunu kaydet
miştir. 

* Romanya kralı Karolun İngiltereyi 
ziyareti esnasında İngilterede ordu ve 
hava kU\'Vetleri tarafından mUhim teza
hUrler tertlb edilecektir. 

* Yeni Ankara radyo istasyonunun 
kUşadı mUnasebetile orada bir konser 
verdikten sonra Parise dönen konserva
tuvar piyano profesörlerinden bayan 
Magda Tagldaferu, Havas ajansı muha
birine yaptığı beyanatta, mezkur istaıı
yonun kUşadrnda konser verma1c için 
intihabından dolayı fevkalAde mUftebir 
olduğunu söylemiş ve mezkur istasyonun 
teknık ve musiki vasıflan ltib:ırlle §im
diye kadar gördüğü bUtUn Avrupa pos
talarının en mUtekAmJJI '>lduğunu kay
detmiştir. 

* Nobel edebiyat mUkAfatı Amerikalı 
muhnnir bayan Buck'a vErilmiştlr. 

* Macar bankası Mncarla:tana ilhak o
lunan topraklardaki Çekoslovak kuron
larını 100 pengö 700 kuron hesabiİe de
ğiştirmeye başlamıştır. 

* Nobel fizik mlikô.fatı !talyan Alimi 
Fenniye verilmiştir. 

* Polonyanın yeniden teessUsUnUn 21 
inci yıldönUmU dün bUtUn mcmlekPt i
çinde sevinçle kutlanmıştır. 

* Amerika maliye nezaretinden bildl
rlldiğfne göre, düncien itibaren SUdetler
den Almanyaya iltihak ecen kısımdan 
gelecek olan mallara Almanya hakkın • 
dakl tarifeler tatbik edll3cekUr. Maınm 
olduğu Uzere Amerika Almanya mall:ı

rma fe\•kalade yUksPk tarifeler tatbik 
etmektedir. 

* Japonlar Kantonda gümrük idareııl
ne vazıyet etmişlerdir. lngiliz gümrükler 
komiseri bu tedbiri protesto etmiştir. 

Resi m 1 i H afta 'n ı n 
Dn«:I savıso 

IJol~un 

hir e\I 

mlinıh~recatla ve tam 

mecmuası huliode 

çıktı 

Mlidıve~nno~:ten 
ns~e\?Dnnz 

~ıııuııwırnnıtııMnııııııPıımtınmuıınınnuıumıııın 

lnönUnU, mebuslar intihabı müteakip 
hemen tebrike başlamışlardır. Kor dip
loma tiklerin tebriklerini, İsmet fnönU 
öğleden sonra saat 3 de kııbule başlıya-

iN 
Sulh ,.e terakki yoluna bütün gayret

lerini n-;il bir tıurctte basrctml!t olan 

milletimiz mecbur olursa kendisi \'e oanh 
ordusu, geçınJş kahnımanlann hayranlı-

ğını cclb~dccek yeni kahr:ı.manlarlJl dolu 

olan fcdakir göğsünü en parlak zafer
lerle süslemcğe hazırdır. 

Türk milletini az zamanda btlyUk bir 
medenlyet se,·fyesfne yUk~elhnlş, Türk 
millC'tlne en kısa yoldan t.emlz cemiyet 

hayatını, fc3·i1.U terakW yollarını &!;:IDI' 

olan lnkıliiplar kalb \'C 'kd.Anımrzın en 
aziz varlıklarıdır. 

Arkailaşlarun, 

u l~ 
ınızdır. Sükfuı, lstfüTnr ve ~~~ 

rznsıı ; 
de çalışmaktan başka ~ bı.rdeıı ~· 
milletimizi anar§lden ve ;:,i ııt~_.,~t 
biltUn ,·atandaşlar için 111 ;ı., DY ... 

1 dorrJl'b' \• 
yet ha,'a!!r içinde bo un btUY~,ıei' 
riyetin en lrıymetll ntnıetl ııeti ~ıılJ· 
tandaşlar ar.ısmdA nıohıılı ~fll ' 
meği ve dorlnl~tınneğl en 
re !l\aytyoruz. 

ei' Arkada,lar, o.ıilleP !) 

Türk mllletlnln en feytıll b şte bııf' 
~ük ımııet Me<'JJsldlr. G~~~ JJııf " ıu~r J"' 
zorluklan yenmt~ olan b~ 

Millet MccHsl geıecclcte en ~ıetlD lı"' 

' 

ı.ıreı 
detlerln, zafer \'e mo\'tlf ıı Millet hizmetinde \'azifelerln lyl ifa ı 

olunmasını emel edinmek başlıca kaygı- lıca lmynağr olacaktır. 

aza nan 
numara ar 

15000 
Lira kcıanan 

30142 
42 ile biten numaralar ikişer lira a

morti ahrlar. 

12000 
Lira kazc.nan 

29899 
1000 

Lira kazananlc.r 
32631 

500 Lira kazananlar 
38863 27355 16710 38726 33323 13498 
32131 16771 34573 

ı·ao L•ra kazananlar 
6525 39456 5799 39424 18690 35452 
9471 5033 24361 25499 30275 15419 

16432 38868 11897 1594 441 12648 
33260 33689 24634 17835 2147 7754 

100 Ltra l<nzananlar 
16801 17060 3-0813 33591 19245 36006 
17734 19781 788 28090 13444 30119 
138i4 34267 25229 37396 7121 4542 
15330 4880 1605 6862 22215 14398 
35542 31913 3874 17354 3320 1831 
28301 8745 1568 

50 l.,lra knz1nanlar 
25372 5629 39885 34062 l 1925 33124 
33023 31413 27236 11727 27380 11380 

1872 13663 23192 33418 11804 943 
838 6179 7698 30126 27800 17028 

1221 11456 26219 324.37 3tl 72 
2730 33377 13188 3457 35966 14323 
9886 29630 61 31689 auso2 7421 

31282 32268 21877 11125 6784 31889 
12771 27H4 299518070 18165 21566 
7703 36537 6G71 23899 1202 21131 

12908 6080 609 34704 61Ci7 7761 
6022 25280 9936 399 ~7190 254S5 

20776 9228 17285 9907 15237 23665 
810 14538 

4829 542 16073 31669 3493114239 
28288 30283 ~::,99 4237 39708 5905 
38789 33748 10016 6200 ı1009 g5go 
12684 37398 708 833232 1952 17779 
11692 32716 170()~ 22081 37297 38585 
32942 

30 l/ra ""zananhır 
28888 39816 12641 11188 8676 9248 
36559 34974 39926 22010 37315 8874 
29356 21341 27199 4057 16~84 1448 
27'180 21591 17701 28020 22834 21859 
35592 15~78 267 12002 16396 14503 
31661 2516 6165 3G583 20211 21159 
13841 24803 39049 5151 1042 21440 
18421 37991 39356 3C991 34330 25532 
26640 26122 11414 1988 36638 16195 
30003 21560 5951 27462 29550 2731 

2751 21926 33291 1704 239 11970 
18135 16314 31319 16946 20536 10694 
21954 32476 9552 26292 34580 

caklarclır. 

Büyük Millet Meclisinin 
Reisicumhur intibah ettiği 
şehrimizde bu gÜn saat on 
üçe yirmi kala toplar atılmak 
suretile ilan edilmiştir. 

Almanya da 

Bütün 
Havra tar 
IJakuaı ,p 

,.8dD (J 
· te on· , tı Bertin 11 - Parıs _ r1ııı.ı .. d 

, . tara.ı ıt'µw 
nnda bir Yahudi gencı 'bi fo11 .. ff· 

1 ·ı·w• katı tJY rulan Alman e çı ıgı 
011

, tıef. ? 
ölümü üzerine Almanya. ... al< bıf 

'l k rı::l bU) fında yahudı ere a li ,.,ı! 
ılır 

leyan başlamı§tır. diltı ) .. · "rP 
Berlindeki havı alar lara ııe rtJ 

tır. Halk yığınları ha"r9. yııbııd1 

dökerek yakmaktadır.ı::iştif· ntU' 
ğazalan da tahrip cdıl Jtlell b~ 
Almanyanın hemen }le ııır > 

. havra 
büyük şehirlerlndekı ~· 
mıştır. l·E'''erc &~ 

Yahudi aleyhtar~ ha:.~~els tııjb,,ıf 
vet ''crilıncsine dnır Go n lJıl 
w ihne , 
dan yapılan davete rau cJttedit'•d< e' 
kat gittikçe şiddctıenrn. de çeP ,.ı' 

Kurfstendandn, eııerı~duğıl b ,., 
dun ve demir çubuklar 

0 e'"1'f .~ 
bir gençler kafilesi öğledella.Jl t~, 
hudi mağazalarında ba.§l~~r. ~Ullle-,.jıl 
tı ikmal etmekle meşgııl ,~el ' 

do.' 1 il ,,by 
Çiler "kahrolsun yabu ·• p~ ' ' .,.e 
sokaklarda dolaşmakta ğn 
yahudilerc ait yiyecek rıııı. ~ 
yağma etmektedir 5:11ııgofl,r se ..... ,,ı, ıtJ 

Prenz.rejantcn Ştra ıarı ıııe 11~ 
Tazanem Ştrase sinagogıarı1ııfe~, 
çindedir. Şille Ştrase . . ~,ğer iJÇ 
ve I....aypniç Ştrascdcltı ıefı 
gog da yanmaktadır. An e<J .,,.j) 

·t olı:v- ~11 
Gece yabudilere aı_.4-ahtı.Jl > fJ' 

camlan kırılmıştır. po.y~~J ıll~oı" 
mağazaların kain bulun t ise w:;,; 
rinin başlıca caddclcr!11:ıar0ıl'1 

mış cam yoktur. Magıı. . ~ 
lar altüst edilmiştir. d'let' r'~yl 

Münihteki bütün yabU ~crel' ~ 
miscrliklcrine müracnat ırı ,,e ·t11 ti' 
mantarının, dükldinl~se ıes11 
larının anahtarl::ı.rını po i~ 
mişlerdir. ctıtlel~ ~ 

Yahudilere Münihi ter~lJJ'lı~;.G' 
48 saatlik bir mü~Iet 'V ıı.-,.uıı.fll1'cıl. 
mühlet dün sa:ıt 16 da b r~et re.~, 
tellerdeki yah udiler de b9.1' uıe ııJ! ~ 
!erdir. Hepsi yahudi olll'l3tJlıJJl .I/' 
larında birçok kad~n d~ıJlııdi e' 
ki~i tevkif cdilmiştil'· ): ~ /. 
den birçoğu yakılınış~r~~ ~I! 

Münihte, bir yahudı ~rtl J.ıfP'I. 
ları kırılmış ve direkt~ıı.ıt}(~ ~";# 
tevkif olunmuştur. B~ fllet' ıl 
direktörü ve ortağı ~ra ~ 
ise irtihar etmişlerdiI"· ucıılJl ~'~ 

Nürembergde s. A: b "e too 
yahudi evlerine girmı~ ;I 
kırmLslardır. butO~l 

•dıı. tJı· ~' Frankfurt-Am.M~~ şıJlıS .e Ct' 

gogl:ır ateşe verilmı.ştil'· 111,,ııl' 
cum edilmemiş, yalnız c ~· 
harap edilmiştir. aı' f'~6J 

. f1ilX11c;>. oi' ' 
Hücum kıtaatı şefı ytılltl jll ~ 

bcrg kanununa nazaran sıD sil ciı:" 
dilmeleri icap eden cşb3 jrtlo)I! ~ 
malannı meneden bir efl'lt cd~~ 
lamıştır. Buna muhalefe v~ed1 c~ 
l:ır, tahşit kamplarına ~e tlltıılJ 
ve 20 sene için mevkll 
dır. 
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c:ı~ı,..Eş-Rift- - 19315 

Hınçak Ermeni 
ihtilali ve 

Ah a 
Kı~ıı 
niç;,, sultanın casusus Cevahirciyan kimdir, bu işe 
entr 1~e nasıl memur edi l miştir ? ihtilal hat ek etinde 

a Çeviren Sürpik ve Luiz isimlerindeki genç 
B ermeni kadmlarmın hüviyetleri .. . 
• ll Üo 1 a l-J - ı· d f • ı. b 1 1 ... f k l &JI! d nen sa~ nnıız n te rıırnya aşa ıAımız ev a• 

ıa00 •k k [lte dt"ğcr tarihi roman ÜZf'ı inde bir kaç eöz 
C%e hlcrf Ylltnd 
t. tin e"-d a Anadolu yer yer Cevahirclyanda.n başka hiç kimse bulun-
~tlftı ~ e h • 
l:ıaçıa n Ahduıtı a~çguz:ır olmuş, bir 
ttı lopıadıkı atnid adamlarının kır -

tele arı a§[ı 
ta( n bıkın r, ve hcrapsız ver-

litrııı ~ usanın eli - • tı elınd ış, ger tan:f Lan 
tl a ~liht e zebun olmustu 

mamıştı. 

308 tarihine kadar Cevahirclyan ihtl
lô.l komitesi erMniyle el ele çalıştıktan 
sonra birincikfınunun yirmi beşinci cu -
ma ~Unu zaptiye nezaretine gizli bir ha-

~ e Abdülh • . 
tııd eıı'1ı,esi ta aınfd ve sarayın bi- ber göndererek: ''llem:ıllkl mahrusal §a.-1\:::: ııcıeıı lb ht davası ve şahsi hayat hııncd:? ı;a!dn Ermenileri salt.an!1tı s<!hl-
ftı.ıe 1ahatçı arec buluneuğu için ida- ye ve hilkC.mc!l OS!P..:ınl:)c alclhhıe mU-

l'l a Politik 1 t>ıill tasınııa acı ar Avrupa se • sellciı:ın lsynn ettl~k Uzerc tahrik ve 
tı1ıı atIIJ 'alta OteJtik dokuyarak gQya tc~' lldc lstlhsnll mııksatln.n cemiyete 
1 ta'Hl natın1 eli ·"nıı:ıekt tehlikeden kurtarır dahlli dnlrcl lttlfaklan olan cshasa neh-
~ aıe~·hiııe e ve fakat bizzat efendi- bU~:ı.rct ,.e ş:ı.lın\'Ct dcyu sizlere ta.sal-

dottj Clı.su8] ki 
ııt'tııak u ar yaparak ceble- lüt 'e l atll nUfus e~lemo}cr! lı;ln tn!l-

~llrt-- taydılar. 
lal't d ""<lll başka 
lıı.ıııı ~:la d ğtİ Yalnız anayurdu sınır
' ~aııer ' YUrd içinde de yer yer 
~Ilı açıktan gaıgesı altında hemen he-
lllzoıa b1t "nhaçığa Çalış:ın partiler, çok 

tdı t aı:neu h 
ctıı:ıb · ite b nzırlrma{;'n b:ışla-
C-~ el htıducti tı aralık orta Anadoluya 

a"aaı arınd 
.. da Y an Yayılan bir Hın-

'' ~il~ 01 alınış buhınuyordu. 
.,'lıııda bt ~l'tnenıst '" 
"~ete r <llıuıa. an teşkili gayesi 
~ t1! t~eıı (li 

1 eirketi) halinde faa
~"iıı~ llden tlln llıçak:yan) lar bir çığ gi

~ı. eıı ~"""'~e ı:oğaıarak Toros etek-

mn' ~:ı bıılunan , .c olvcçhltc bazı m:ı.bal
lerc'Je g~ p 'c ~:ı.ret n §aknvet ve katU 
n.ifw cf':ılln.,. lrti ar,, (1) edenleri bil
dirmiş ve zaten hnurlanan zabtlye der
hal tevkUnta başlamıştı. 

Hınçal:lann bu bUyUk ibtiW hareketi 
bu suretle adliyeye intikal etmiş ve tah
kiknt sırasında ne tUyler Urperten hfıdl
scler, ne casusluklar, ne garib ve heye
canlı safhalar meydana çıkmıştır. 

Bu işte bilhassa o zaman Sivas zabtı-
ye nazırı olnn Hilsrev paşa çok çalışmıs 
ve inkar götUrmcz deliller meydana çı
karmıştır. 

""" ""4t0tı ' ~~la "e l{arad l kadar için için dafhl- Yakın hir tarihe ait olmasına rağmen 
~ , l'ıılı: hıııtııt eııtz Sahillerine kadar henilz iç~ üzil hakiki ve tariht delil ve 

te-.. aten t h . · l.ı ·"'l~lerı:ı e ilke olacnk fna- vesıknlnra istinat ettirilerek yazılmamış 
"" 11ht lif 1

• olan bu çok heyecanlı Ermeni ihtiltıli, 
~~~-... ltoıı b 
~~· halk:r<ıan çalı§an Erm~I ih- izznt bu ihJilalin başından sonuna kn-
\ ~1 dn ·~ t da1' içinde bulunnrak mahkemede esbabı ~ı. iUııe .. ı. nassubund:ın istifade 
).. "'IJJ •e11. (Lıı1ı muahffcfc takdiri)'le yedi sene kalebent 
·~ tıı~ • <~ıı 1<1lrl vatanperverler 
~~ "'~lstatıııı lslflnırn selametini an· liğe mahküm olan ve cliln bayatta bulu-
tıı;::ıa ar) nan (A. K.) nın elindcld mahkeme lla-
"l bı. tııı"aııı gibi nuhtelif ve uy. 
A 'l'tıı: lltla h mmdan ve bizzat kendi hik"~ •·e iza-
~\'rıı""' ı;f daı:... alkı zehlrllyerek u._ • 
"'<k ""lı t>•tı:na~ hından iktibas edilmiştir. 

tttı ltıUııtr-vuı n ve filet olduktan Kurilerimizin bu birlbir:ine çok gltifr 
lt~1 tın ğe erin emellerini tahak-

~da 
1 
~atla 1ÇaJışıyorlardı. esrarlı hfidlsclcri tam bir vuzuh ve dik-

lıadoı: ~1ıı~tı ~·b"°ı lldraaa, tsviçrcde Ali- katle takip edC'bilmelcrini ve ayni za • 
ttı •ı ' J\\'t'u ' manda heyecanlı, lezzetli bir tarih roma-

' 

l~r 11rlııa" radn basılnrak A-
C ne,.., " da~ıt 1 nı gibi okuyabilnıelC'rinl temin etmek i-

d ltı ••ne b 0 1 an birtakım ga. 
t 1,.. hatırJıı .• aşlı:Yan Hmçaklar yurd çin bu hatıraları yazılariyle tanınm.:ş 

~·ıı 08tıı li..larını k kudretli arkad:ı;ılnrımızdan biri kaleme 
'lı ~ anıı d uvvetıcndlrebil- almıştrr. 

,.llret ltıtll CVletının gayrimfislim 
~" ta::"ruııa~~ l§kence ettiğini flerl Hınçak ihtilaline (Luiz) ve (SUrpik) 
~ "l!t t'dly nrı d, aleyhimize teş- adında iki kadının ismi karışmaktadır. 

tf! ~ Otlardı. Luiz ihtilalci Tomayan Karabetin karı-
tl: °ıı. 4\~ beveıı ~ sıdır. Bir Rus papasının kızı olan Lulz, 
~l'!ıı ti 1l'e, Gtbn ozgnd, Çonım, Mer- tsvlçrcrle Lorn'dn okumuş ve Tomayan-

~'4 ttı §tıb()lcrjrtlk, Tcnosda ihtiUil- la evlendikten sonra Merzüona gelmiş, 
b ~ca~ btıı1111 11 . açılmış ve faaliyete orada bir müddet kalmış ve sonra gfıyıı 
~ttt 3

04 • io~rdu. sıla maksadiyle m<'mlc>kctlne dönmüş, 
"~ ~llpııea,"al'a ak tarihlerinde bu gizli fakat İsviçre, Fransa ve İngilterede se-
~ltıı8' ~ll Çt\alln8<'d<:bi!mlş, Abdülha· ynhatler yapmış nutuklar söylemiş, mu
t., il) a ~ <'Pa11 Jştı, :Enncni şakilerin himce bir para toplamış ve fhtilıll ko· 
~~ hoğdlarıııda~~), (Gülbcnk), (Mi - \ mitf'sine bUyük yardımlarda bulunmuş-
~ da (~~ar Rlbi 8"tgerdclerin halkı tur. 
" 1\ ~lış l'rnPniııta lurıp döktUğU ve bun (Silrplk) Everekde doğmuştu. Tevkif 
)~).\.'lıc!"lb 11ltları ll) t('qkill gay<'sl al- olunduğu zaman henüz 26 ya.,ındnydı. 
k~~ l.e ~ld k al'lıca hı:.ber alı"r>lş Manok adında bir Everekllnfn kttı olan 

~;~ t~lanllı.~~ar <ricali devle•i all- Silrplk fhtiffil komitesine başından so-
ıı.. ~~ ~ 8 • k d 
.. , 11 ~tıııı aba.ha k nuna a ar yardım etmiştir. 
•• ilah... Eı1t1ış adar sarayda tAm- Bu iki kadınm ihtilal hareketindeki f'n-
..;ı~ \ ·· ıı • ne hU 
~-~ 'l"t ~" a·~ nk!h. ne de zap- triknları Rup<'n Cevahirciyan kadnr mil-
~~t ~~t 1"~r n ~ lt, 1• llu 1 1 

azırlıır bir sgnlye himdlr. 
s'ıl l'fJı tı l'lne AbdUlbnmld (J) 27 Zilkade !'lene 810 ve fi Sl ma.-
"-ı:_"ltı~ llul>eıı yıs stnc Sn9 tarihli "rcl!ii llUseyln mts-
~ ~t bUıııttr h Ce"ahlrciyan davet nU, Am Te\'fllc, b.A Ali. Ad OnnJk, 

bıı i!örtı tızıırunda altı saat Aza Yor~,, fım.n.ln.rmr tn .. 5ıyan nuıJıkcme 
~illede Abdillhamidlc ilamı. 

~ 
· l' ·r 

~'ıdar:. •Levazım '1iidürlüğUnden: 
~ ~tt ıhtiYacı i . 

~ lı. - ~1~fon kaParn 300 adet masa 20 adet dıvar ve 30 adet seyyar ki ceman 
lıaı~ııu ll\nı<'nbed 1 ~rfla eksiltmeye konmuştur. \ --a~i ~ 93a Pa eh 0?500) muvakkat teminat <7815) lira olup eksiltmesi 
ı..~~ l t,~alına k:a~esı günü saat (15) de Ankarada P.T.T. U. MD. tük bi 
,._ ~ ..... "'f teltı·ıler ınuvakrnı Yonunda yapılacaktır. 
4'~~r lllektub kat teminat mektup veya banka mektubunu kanunt vesaik· 
~ Sa11 ~kt un~ muhtevi kapalı zarflannı o gün saat (14) e kadar mez 
~"- llaınpJ et"dır . 

·~ ~ l'r Ank 
1d, lükt . arada P.T.T. levazım İstanbul Kınacıyan hanında P.T.T. 

erınden p.ırasız ve rilw•!\tir. ( 4512) '7934) 
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Şe 'zir mekturrıLarı 

r 
için 

. . 
ıçın devam eden 

tehnke 
L u göç, bugün 
halindedir 

gizli bir 

Beyoğlundan lstanbula nylardanberi, 
hUmmnlı bir muhaceret v:ı.r. 

Pasaport davası ,tabli,et ka\ga ı, hu
dut dnlgnsı gibi hlidlsclerc intfıml etme
diği için, için için devam eden bu göç 
gilnUn dc.dikoJulan ar.ıs a k ı 

re!t, itiraf etm t n ç 

gizli b r tC'h1ık<' hnliLc g m:, ır. 

tein scbebl<'rinl a tırtL n önce 
gözle gorilljp E"lle tutu1an goç deh 1 rıni 
sıralıyalım: 

İstanbul asırdide eski vezir artığı ko
naklarının örümceklcnmiş kapılan açıl

dığı ve her katta ve belki her odada tir 
başka aile kendine ev nçtı{;11 halde bile 
yine üzerinde (Kiralık) levhası g üle
bllecek bir tek semt k:ıln .ıınıştır. 

tstanbulda boş tavnn arn 1 bile yok
tur. Bu hadise lstanb..ı un mut v ı zib. 

niyetli rıv s:ıhiblerinı blrd n lı y n ve 
modern apartımanların sa ıbl ri g' i 
hırçın ve ate3in bir kira 'l'orsacılı:'hna 

sevketll ve kiralar aldı yUrUdil. 
AIU yedi nilrnin otur;} :u hun a) SI 

evlerin tahta paravanlarla odulara knl
bolunmu~ sofaları (20 - 25) liraya kira
lanmış ve bnşı sıkıııan evsiz hnlk, mü
selsel kefil, üç aylık peşin, tamirat ken
dine alt ve hatta tanzüiye, trnviriye, ev- I 

kaf parası gibi aidatı da e binden vcnn k 
gibi şartlara boyun bıikmC".;;e LlC r ol-
muştur. 

Pazarlıksız satış r:ı rları bi,.d nbire 
hararetli nlı;;ıverişe u ,raroı.j, c'! •kanlar 
tutulmuş, mf'rdlven aru1ıldarındrı, kı:nı 

içlerinde, sokak köşelerinde, boş nrsa
larda işporta esnafı çerçöplC'n dUkkim
cıklar açarak bu fırsatı p::ıraya 1 bvil 
imklinlnrına dil mUş, 1stanlm!un sinek 
avlıyan sinemaları birdenbire mUştı:>ri 

çevirmek haline geçmiş, V<'lhasıl lstan
bul tıklım tıklım dolmu tur. 

Kimsel r'n gün:ı.hına girmok istrme -
mekle bernl~r itiraf <'deriz ki, mal eti
ketleri de değl"!!li!'I, yeri rin" bir pnha
lıhk manzarası h:.l;fm olmu tur. 

Ticaret odası yine takib:ıtında devam 
ede dursun, ihtlkfır demc>fe dılimiz var
mam:ısına rnğmE'n Beyo •ıun:ı nnwran 
lstnnbul dnhn lüks bir pazı:.rlıl sızlı-a 
kavuşmuştur. 

OtobUsler önUnde el kaldınp hüsranla 
yaya kalanlar, tramvayların durak yor
lerinde ayaklarına kara su lnenl"r ve ni
hayet parasınıı güvenip taksilere dolan
lar lstanbulun sabah manzarasına da 
coşktın nüfuslu ve hUmmc.h faaliyetli 
bir şehir hali sindirmiştir. Buna muka
bil Beyoğlunun en mutenn yC'rl rı d lan 
yolu, konforlu, günC'şli, manzaralı, ra -
hat, geniş evlerin, c.pnrtnnanlarm npı

lanna, boş pencerelerine nsılan (klrn
hk) levhaları gU.neşt<'n sararıp solmu~, 
fakat h5.U1 hallls' fırlar çılup bl re v 
sahlblerinin yUzilnU gül 'fınnC'""' 1 ir Ale
lade bir kefili kafi gören, yr ı ) 1 nı 

alıp yarısmm Ustiln bir b d'.lk su lç
meğe razı olan, tamirat yapıp, ayni za
manda. kiradan tenzile razı olnn ev sa
hiblerl bile konturat yapmaf,a hasret 
kaldı. Dükld'ınlar bo~!lldı. GC'niş c:ıdde -
lerde bir zam:ın1nr sinPmnlardnn bo !il -
mu~ halk gibi oluk oluk yoll ı, ) l- r ları 
dolduran holk ecyrekl ı::mlş, kahveler 
boı;almı::ı, lol antaların vi+ıi ... lf'rini 'd ye
mekler, tatlıhr girecE'k bo"''\z, taz" ta
ze eriyecek mide bulamam"f,a b:ıF,:ı"mrn, 
yani umumiyetle bir halk krizi almı'j yU
rUmüştUr. 

Beyo.;;ıund"n l"tnnbuln m('~''Tll olma
dığı halde bile hfila de~amlı bir gl:iç gö
rlllfiyor. 

Sabah ve akşam köp:-llnUn iki t ı.-a 

dizilen yUk arnbahrı tı'-l•m tı1tlmı bl :ı

re nakllzede r,öç Nıy:ı<ıi"ln b ·J ir'• n 
insana Beyoğlu sayfiye!'lnd n ı. •anl)ul 
kışlağına bir sezon dönü,U var gibi gö
rUnUyor. 

Bu bir tehlikedir. mra ihtıkt rı, r n"'f 
lbtllt;trı, nı;,~ll l htilt" n ve nihayet VE' al
tlnakliye buhranı, ev buhNnı, g '"im , 

r·-- lladJse]:~--;;;;-:,:-y-azı_5_1_ll_o __ tanm __ m_ış-cs-kl--g-a.z-ctecl--•a-T-ka.-· -~-ı;l_a.ı,...uı~ 1 
~ dan ''1 t.anbol muhabiri" Bugünden ltlbaren Ha.bert.o sevgili okuyuculnrma E . : 
~ 1 ı-r ~ yeni \'O aı.tUel bir hiidlsr:rt ynzncnktır. BugUn \'nl'nn~blrl E 
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Ceyoğhındn lnıgUn bir modem apn:rhmıı.n hayatı ba,slanuş bulunuyor ... 

buhranı gibi hltlkAr ve buhranlar 
doğurabilecek bir tehlikedir • 

Sebeblerine gelince, etrafını cnml, ağ
yannı mani bir izah yapabilmeğe insa
nın pek de dili varmaz. Her şeyden önce 
B )o-ıundn bir (modern apartıpıan ha
yatı) başlamıştır. Evlerde oturmak mo
dad n dti muş, fıl~araya has bir hal al
mış, o kadar ki iki katlı evlerine kiracı 
bulmak isti) enler bile kapılarma (kiralık 
apnrtıman) levhasını sımıağa mecbur 
kalmış, dcğıl bir apartıman, belki bir 
eve bile bcnzcmiyen yerlerin kapılarına 
(minik aparlıman), (elice palas), (ma
halle s:ır:ıy) gibi adlar yazdırılarak bu 
moday<ı uyulmağa başlanmış, miltevnzı 

bütçeli h:ılk bu ileri apartımancılığm bir 
fzz<'lin<'fis dnvası haline gelmesi kar§ı
sında yeri yurdunu tMkedcrck (ev haya
tı) ha.tim olan lsto.nbul:ı kapağı ntmağa 
b:ışlnınıştır. Scbeb bir. 

}. lışverişte pazarcılık yerine dükkan
cılık slstc>ml hfıklm olmuş ve bu malın 
m:ıliy tine lük'3 dUkkô.n kirası, frijider 
kirası ve vitrin kirası gibi birtakım fu
zuli masrafların ilavesine ve ayni :ı&. -

manda ka&11t kfiğıt içine sarmak ve ya
ni yirmi kuruşluk kCığıdı icabında yUz el 
li kunışluk mnlla ayni fintta okutmak 
gibi bir ncaibliğin halk sırtına yUklen -
mP ine sc-brb olmu§, uzak semtlerin alııı 
V<'ri i sıhhi şartlara biraz yan çizen 
rn 'ille bakkallarına kalmış, bu da hal
kı ÇilPdC'n çıkararak lstanbula kaçırmış
tır. Sebeb lkt. 

Tramvay arnbalarmm yeıılllne tayya- l 

re plyankosu gibi hasret kalan halk, 
karanlıkta evinden çıkrp dUkklinma, da
iresine, işine yetl§ebllmekten bıkrp usan
dığı için evini işine yakın bir yere ge
tirip bu nakil vasıtasttlığmm azabından 
yakasını kurtnrmağa savaşmak mecbu
riyetiyle göç etmiştir. Sebeb Uç ve böy
lece daha nice sebebler sayılabilir. 

Neden olduğu belll olmaksızın ':ah\·c
ler pahalıdır. lşe yarı) en dUkklin bul
mak için klt'k tane pastacı, yUzlrırce a
yakta sUt, a)'tl.tn "e sandviççi dilkklını
nı geçmek, lSnlerine yığın yığın halk yı. 
ğılan vitrinlerin yanrndan ayaklarına ba
sılmadan, elbise dUğmclcrl koprr:adnn, 
kavgasız, bclli'3tz geçebilmek ve ıJhayet 
sinema dönüşlerini a) arlamnk gibi bin 
belAyı hesaba katmak zarureti vnrdır. 
Ve yine yüksek npartnnanlnrıı. ne sattı

ğını anlatabilmek için nvnzı çıktığı ka
dar haykıran esnafın bu yırtıcı sesin -
den bizar olan k~ damlı evlerin halkı 
biraz da huzura ka\-usmak için göçe 
mecbur oldular. 

SözUn sonu: 
Parası ve eklı olan aklını deV§irlp pa

rasını 1stnnbulda akar yapmağa tahsis 
etmelidir. Amma bir şartla: Apartmuın 
değil nzamt iki Uç katı geçmlyccek ev 
yapmalıdır. Her yükseli-in bir inişi var
dır derler. Doğnıdur ve göı eceğiz ki bir 
gUn gelecek semalarn servi ağaçlan gi

bi boy gösteren apn~.,!!nlar Nnsrcddi
nın isabetli makasına arak kesile 
kesile ikişer, üçer katn 1ndirilcrck kuşa 
benziyeceklerdir. 

lstruıbul mulıablrl 

I 

le: \•e dış basur memelerinde, basur memelerinin her tUrJU iltibaplarmda. 
cerahatlenmış fıstüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

daimo muvaffakıyetle şifayı temin eder. ·-
lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 

ı - idare ihtiyacı için muhtelli cb'atda 29 kalem kurşunlu kara kab
losu ıle 2 kalem denizaltı ka.~Jc.~u kapalı zarfla eksiltmeye çrkanlmıştır. 

2 - Muhammen bedel ~l 46794.20) muvakkat teminat (8590) lira 
olup eksiltmesi 29.11·938 salr gi:nü saat (15) de müdürlük binaS!J!daki Sa
tınalma Komisyonun.da yapılaca'ktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 
knnuni vesaiki muhtevi ltapaL z2.rftarmr o gün saat (14) c kadar mez'k<\r 
ko'l'lisyona vereceklerdir. 

4 - Şnrtnamcsi (367) k~ruş mukabilinde her gün Levazım amhliği.· 
mizden alınabilir. (7 535) 
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Uoi versilctlc 
İstanbul.da yürek kanatan toplu eh. 

tezahüratı bilhassa üniversite ıençliı,; 
arasında görüldü. Universitelller konfc. 
rans salonunda toplandılar. Gençler a· 
:zi.z Cumhuriyeti kendilerine emanet br 
rakan o\talarının ölümüne ağlaştılar. 

Aralanndan seçilen bir heyet Vali 
Muhiddin Ustündağa giderclc Ataları 
nın ebediyete kavuıtuğu son mesker.i 
nin kapılan dibinde ağlaşmağa hazır 
landıklarını söylediler. 

Vali tlstündağda ağlıyordu. Gençlen 
Atanın bilylik sözlerini tekrarlayaraj. 
onlan tesliyeye çalıştı. Memleketin u 

muml matemi içinde, kcndikrine ema 
net edilen aziz Cumhuriyetin asil cvUt 
lan aıfatiylc, ağlayan, analarını, ba 
hılannı, kardeılerini bu derin hüzürı • Eğlence :>erleri dcrlınl lmııılannı kapadılar ... 

·-· 
Myft' Ata•nm ztyaıt11 iiğrene11 yurıJdafla1 Anadolu AJansmm IJnUnU <1otılurmns1a.rdı Uayrıılclar ya.nlb. .• ' 



Umumi harp içinde dördüncU, yir. 
minc.i ve UçüncU kolordu kumandan. 
lıklnnnda bulunmuştur. Mütarekede 
Hnrbiye Ne?.arcU müsteşarı oldu. Ay· 
ru z:ımanda sulh hazırlığı .komisyonu 
rcisliı,~.ıde bulundu. Osmanlı devle
tini dUşm:ın boyunduruğu altına al. 
m:ık istedikleri o nazik zamanlarda 
resmt ve milli vazifesini h"'·'·ıvte yap. 
tı. Fakat dU!jmanın elnltında, daha 
doğrusu avucu içinde bulunan lstan· 
bulda, gUn geçtikçe bir ~ey yapmanın 
imkanı kalmıyordu. 20 mart 1920 de 
Anadoluya geçti, doğruca Anknraya 
gitti. Onu ~nıyanlar, kıymetini bilen
ler milü mücadeleye iltihaK ~çin An. 
karaya geldiğini işittikleri zaman bil. 
yük bir sevinç duydular. Birinci BU· 
yük Millet Meclisine Edirne mebusu 
olarak girdi. BUyUk MiJlet Meclisi ta· 
rafından Erkanı Harbiye Reisliğine 
seçildi. 

BUyOk 1nönU muharebesinde dilş . 
mamn hUcumunu püskürten ve Kü. 
tabyada Çcrkes Ethemtn kuwetlerinl 
ezerek ortadan lmldıran miralay 1s· 
mettir. Bu hizmetlerine ka~1l•k ola
rak BüyUk Millet Mecfü,i 10 ikincildi.. 
nun 1931 de cınu livalığa yU:rneltti. 

İkinci lnönU znferlnden !..Onra BU. 
''Ük Srf At.sıtUrkten aldığı ııu telgraf 
AtttUrkUn İsmet lnönO .aJ~kınd.aki 

HABER - Akşam Po8'8..n 

dilşUncelerinl açıkça bildirmesi itiba• 
rile dikkate değer: 

Namınızı, tarihin kitabet mefa· 
hlrine kaydeden ve bUtün milleti 
hakkınızda ebedi minnet ve şükra. 
na sevkeden büyük gaıa ve zaferi· 
nizi tebrik ederken, UstUnde dur. 
duğumuz tepenin size binlerce düş. 
man ölülerile dolu bir meydanı 

şeref hissettirdiği kadar milleti· 
miz ve kendiniz için şnşal iti. 
li ile dolu bir ufku istikbale de na. 
zır ve hakim olduğunu söylenıek is. 
terim ... 

BUyUk Millet Macllsi Reisi 
MUSTAFA :~EMAL 

1nönU, bu zaferden tonra 1921 ikin· 
cite.:ırinin onunda bUtün garp cephesi 
kumandanlığına geldi. 

Soyadı kanunu çık' .... _n sonra da 
Atatürk, ona, lnönU adını verdi. is
met lnönU generalliğini muharebe 
meydanında kazandığı gibi soyadım 
da zaf erlerlnden aldı. 

Sakarya meydan muharebesinde 
İsmet Paşa garp cephesi .rnmandanı 
bulunuyordu. Burade'·i büyük biz. 
metlerinden dolayı, BliyUk ..dıllet Mec 
!im tarafından bir takdirname ile kar. 
şılnndı. 

BilyUk zaferden eonra Ja rütbesi 
ferikliğe çıkarıldı. 

DUşmnnın denize dökUlruesi Uzeri· 
ne, Yunanlıları Anadoluya saldırtan 

devletler telRşn düştUler. Ouce bir mu. 
tarcke EOnra da bir anlaşma yapıl. 

ması için Ankara.ya ba§vurdular. Mu
danya.da bir konferans toplandı. Mu. 
harcbe mcyuanlannda olduğu gibi 
sulh sahasında da ihatalı ve çalfı.k ze. 
kfu>ile mil1etin hakkını koruyacağın· 
dan herkes gibi AtatUrk de emin bu. 
lunduğu için İsmet İnönü Mudanyada 
toplanan mütareke koııfernnsmda 

TUrk ordusu başlmmandanl:ğını tem. 
sil etti. O konferansta İsmet Paşadan 
b:ıska Fransız generali Chapi, İngiliz 
generali Hnrington ve 1taly:m gene· 
rali Monbilli hazır bulunuyorlardı. 

4 birincltcşrin 1922 de başlıyan Mu. 
danya mUzakeresl yedi gUn .... ürdU. Bu 
tarihten tam dört sene cvv:!l 30 birin
cite~rln 1918 de Osmanlı •rnparator· 
luğu Mondros mUt:ı.rekesini kabul e. 
derE'k büt~n mevcudiye". düşmanla· 
nn malı olmm;tu. Türk rnilleti için 
esaret knra.n olan o mütareke Mud::ın. 
ya konferansile b1tiri1 •·. B·ı • ıı son
ra sıra Sevr munhedeslnindi. 

I.oznnda, Tilrk milletinin meı)faat -
terini de mürlafaa etrn°•i, BUyük Şef 
ve Büyük Millet Meclisi General Is. 
metin zekii ve h:-ımiv"tine 1lanet et· 
ti. 31 birin<'itesrin 1022 Hariciye Ve. 
kili sıfatını tızf'rlne alarak. Tiirk baş 
murahhnm sıfatlle J..ozana gittt. Lo
zan müzakereleri 21 iklnclteşrin 922 

' 

• 
D 

den 24 temmuz 1923 e ı:. sUrmU§ 
bu müddet zarfında bir defa inkıtaa 
uğramıştı. 

Bu uzun zaman zarfında asabına 
hfl.kim olarak bin tUrlü çetin mesele
lerin halli çok gUçtU. 

Bu, belld de binlerce meydan mu. 
harebesi kazanmakla müsaviydi. ls
met lnönU bunu da kazandı. 

Cumhuriyet llf.uıının ert~ g{lnU 
30 birinciteşrln 1923 de Hariciye Ve. 
kaleti de Uzerinde kalmak Jzere icra 
Vekilleri Heyeti Reisliğine seçildi. 22 
tkinciteşrin 1924 de Rru;ıvek!llikten c;e 
kildi. Yerine Fethi Bey g.-ldi. Fakat 
Fethi Bey knbinesl a" ... ., k <lört ay ka· 
dar icra mevkiinde kaldı. 'B~'Ah:mt ye· 
rini yine lsnıet Pa§aya bıraktı. L3mct 

' 

Büyllk Arltadaşl>le... 

lnönU, o tarihten 937 ye yani geçen 
senenin eylül ortalarına kadar bilafa. 
sıla Başvekalet vazifesini bUyUk bir 
kiyasetle ifa ettt. Onun Başvekiileti 

zamanında memlekete yapt.Jğı faydalı 
~ler sayısızdır. Hem bunlar o kadar 
yorucu, o kadar yıpratıcı !§.erdir ki ... 

İsmet Paşa Başvekil bulu .. ôuğu sı· 
rada 30 ağustos 1926 da bhincf ferik· 
liğe terfi etti. Bir sene gonra da ken
di lsteğile askerlikten çekllJikten son 

ı ra gerek Başvekil ve gerek Cumhuri. 
yet Halk Partisi Umunıt Vek!ll olarak 
hem harici, hem dahllt siyasette mem
leketin şimendiferlenmesi, ff brikalaş. 
ması ve bUtUn terakki ve medeniyet 
vaSttalarlle bezenmesi için biltUn mev
cudiyetilc didinmi§tir. 

....r('f f f'1fm fi' Wffl (' f('f\ N'~ 

REiSiCUMHURUMUZ iSMET INöNO uııtl{lrtr{'tf' rıı 

Değerli blr hatıra: ATATÜRK ve iSMET INöNO • 
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Atatürkten Tiil'k 
Gençliğin 

B:ugün vasıl olduğumuz netice, aıırlar

danber.İ çekilen milli musibetlerin intiba

hı ve bu aziz vatanın her köıeıini sulayan 

kanların bedelidir. 
. Bu .neticeyi Türk gençliğine emanet e-

diyorum. 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, 

Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilel

cbed, mWıafa7fl ye müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istiklalinin yegane 

temeli budur. Bu temel senin en kıymetli 

h3.%İnendir. tstikbalde dahi, seni, bu hazi
~ ... - mahrum etmek iıtİyecek dahili ve 
~ 

harici bedhahlann olacakbr. Bir gÜn, is-

tiklal ve cumhuriyeti müdafaa etmek mec

bUriyetine düşersen, vazifeye atılmak için, 

içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şe

raitini dütünınİyeceksin! Bu imkan ve şera· 

it, çok namüsait bir mahiyette tezahür ede

bilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün düpyada~ali görülme· ıaı1•t;(4~~ 

miş bir galibiyetin miimessili ol er. 

Cebren ve hileyle aziz vatanın, ün kale- ".ff ....... _,,.,. 

leri zaptedilmif, bütün tenanelerine giril

miş, bütün ordulan daiılmıı ~e mleke-

tin her köşesi bilfiil ifpl edilmiş olabilir. 

aha va-

him olmak üzere, meml~ de, 
iktidara sahip olanlar p.flet ve da alet ve 

hatta hiyanet içinde hulunabilitler. Hatta 

bu iktidar sahipleri taliai menfaalleri müs

tevlilerio siyui eınelle,...·ııt . .\~IU! 
ler .. Millet, fakru ZIU'W'.et için 

bitap dütmüt olabilir. 

Ey Türk istiklalinin---evlidı ! işte; bu ah

val ve şerait içinde dahi, ft.likn Türk is· 

tiklal ve cumhuriyetiıd Jrur ktır ! 
Muhtaç olduğum kudret, <lamarrar daki 

asil kanda mevcuttur. 



• Btl)'1lk Ata, Oamhnr1yet Raik Fniauıı lldnd btlytllr kongre11lnc1e t.arnıı 
nutkunu 8Öy1Uyor 

9 EyHll 1923 de (Halk partisi) pren
llpleri son şeklınl aldı. "Miııt hliklmiye
tın halk tarafından ve halk için icrası

na rehberlik etmek", "Türkiyeyi asri 
blr devlet halinde yUkscltmek", "Türki
yede bUtUn kuvvetlerin UstUnde kanu
nun velliyetinl hfikim kılmak" gi':ıi me
ni veçhelerini k('ntJlne hcd"f ed nrın 
parti prenıılpl"rl dikl:'ltli bir tnhlil süz
geci altında Türkıye>nln kavuştuğu hll

ytik inkılapların barız nlıvcleri olarak be
llrlr. 

Birinci esaıııı < milllyN} rırensipi. ikinci 
esası TUrk hnrfl<'rı, kı,afct ınlcılfı.bı, öz 

dil lnkıl~bı, din vr• dUrı} a tslc>ı inin nyrıl
ınası ııureılylo UUlt Turklye d<'vle>t sls
temt inkıll\bı gibi dr\'rlrn rrin rırcn~ı"ı e
r'lnl; n .. -. 1 f'l!llfl' millf hlikiml, et ve 
dcmok . ı •I pr n'31Tll<'rinl htıl'i a f'dcr. 

Görülllvo · ki Atntlirk Rei 0 icUmhur ol
madan ön<'f'kf dc\'frlcrdc huk•ık•tl'l'''ı':rla 
yepyeni değ'i fkliklN n'P\'Chna gf'tl~i'I 
ve her şeydr>n l\nce hugU.,kfl ,..,..ı tPkamll 

ve olgun Tfirk l'ıımhurlv tinin r ,'.l.I 
programmı c:lzmı~ b•ılunuvor'fu. 

Baltnnnt ve hllAfe•ln arka erkaya yıkı
lrşy bir zihniyet lnkılı\bıdır. Atatürk kav
rulmuş Türk kllltUrünll bu hamleıdyle a-

. 
l>ofmabalice aarariıtta mrlan 40 t.oz,IÜıbtannclan bfrl 



Yeni 
'1'ıanırnız : 

IZIL 
LGEI 

ıcızıl 
gölge 
indir? 

~ ..... 
~--~-- b1ırunanm1 
................. ~ifa bir pbll

'-~ ~ merak ve 
\. '-._ ~ etmekte, bay-

, .-~e.tJı. ile korkudan tir 

' : "Kızıı gölge!" 

~----l'tf '*JI 11ı~dtıd "" ldınııeıizlerin 
s~ ~&lıilerin dil§ma
.... "'"-.. "ktt, ık bir zamanda 
~ _:' lrtb dUııyanm kih 

'~·~ '-tlra blr tara~ btt 
1 

e, fenalıkla mllca-
~e~re kotınakta, her 
~ edlr. 

;ş_. ~ Çatlllnakta, hiçbir 
,.._ "1t ~kta, hattl 

~ 'let 1 bıtenıemekte
..,;,._~~ bu •ebeble onun 

'-....~ -oldu:bıt lcab ~ttfren 
· · -~- ltlpheslnI ileri 

~· 
~~ Ob'Uı kh.a 
~ llbi 01dufunu bilen 

'"4tıı 161 ~tı gören de '- ~l'de~; tarlhtn ılmdJ-
·. ""l'tlırt kahranıanla-

Zldır. 

ef,ifca~ 
••ılZl 

;.1ı.Qklcak 
ip ediniz 

NtVVO~J( 1.IM4NINl>lf Bllt- NIO 7Ö~ 
TROTT•R. .. Y4Tı"lt wııo.~fMI~/)/. 

N6YO~lf.'1A 1Clff4KCI F.i!TJ HOlfo.fH 'iN 
V4~ıN4NlJ/'NDE YllTtN GEl.2CEGİ HlfB6. 
~ •IJY()lf. •ı'lf Al.fllt.f ıl.I ICAA•ılJ4JiMl~Dt ... 

MOTOl?IJMV% HAZI~ N~VJ>İ 
BiNELi/'w1... Y4TI BATl~A C',lfG.•Nfl 
24MllN Hlf YA 1-ETE ilt:JIZ~fL.J 
BiR. $EY GÖ'liİ~.SENı~,.-~ 
UZERilılE- Ar. ~JJı/. 

--~~--...... --~ ............ ------------"----'--~~-'-=--..&,.<...._ ________ __ 

au EJNll1>A 
FlfT'S HOlfG.fl'l'J. 
Nılll 4/t K4MŞ. . 
L.41t1 0~1t11J. 
.NIN YA,,.F4L4· 
R I iU UGR4 • 
$ıVO/ll.llR.D/,, 

~----------------·------------------------------------------~----------~~----~------------~-~ ----
Emlak ve Eytam Bankası ilanları 
FAaNo. Yeri Kıymeti Nevi Harita Mesahası Depozitosu 
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1 - Adresleri yukarıda yazılı arsalar peşin para ile ve kapalı zarf usulü 
ile arttırmaya konulmu3tur. 

2 - İhale 29-11-938 sah gUnU saat ondadır. İstekli olanlann şubemi
ze müracaatla tafsilat almaları ve bir Jra mukabilinde birer şartname edinme. 
leri. 

3 - Şartnamede yazıb hUkümler dairesüde teklif mektuplarını nihayet 
perşembe gUnU saat ona kajar şubemize vermeleri ve yanlannda nUfus tezke
reaile Uç adet fotoğraf getirmeleri. (746) C8305) 

ı~tanbul Beledlyeslnden 

Belediyece eski senelerde lstimlik edilerek bilfül yola kablm11 veya el 
konmuş yerlerden 1500 liraya kadar alacakları olanlara tediyat y:ı.pılamağın. 
dan alacakWann tarihten itibaren 15 gün zarfında müracaat etmeleri ilin 
olunur. (B) (8248) 
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t-aceıQj)eır'Dın tarihi Romanı: 14 Vazaını: DlkDmnm 

Şeyh lvecarinin saraqda itibarı 

HilnkAr için Ellzabetln bir ded.iğinl lld 1 
etmek ne mlimkündil? Kaç yıldır ne 
müstesna kadınlarla dilşüp kalk~, fa
kat, bu kadar güzel, bu kadar doyulmaz 
bir gece geçlrme~tl. Bittabi Halil ge
lecekti Yıldırım irade etmişti Etiyene 
bir tatar sevkedildl. Hem, o sabah er • 
kcnden. Buna yalnız dikkat eden Emir 
sultanın kölesi (Arab Zahid) dl. O gizli 
gizli hUnk!rm ve Elizabetln hayatını ta
kip ediyordu. Maksadı neydi, neden bu-
nu yapıyordu. Acaba Emir Sultanın bu 
suretle bir hazırlığı mı vardı? 

Klm kime, tum tınaydı. Sarayda Zahl
clln bir caauı olduğunu hesab edecek a
dam mı vardı? Harem bir taraftan allak 
bullak olmuıtu. Kırk yılda bir padip.lı 

y1lzU gören dört duvar arasında mahsur 
ve mahpus genç cariyeler, mUstefrlşeler 
aarayı dolduran genç ve gUzel dellkanlı
lan görllnee kendilerinl kaybetmişlerdi 
lç oğlanlannm böylece vazifeleri ağır -. 
lqmııtı. Hem harem!, hem aellmlığı tat 
mln etmek onlan yoruyordu. Yoruyordu 
ama, bir taraftan da keseleri doluyor, 
mallan artıyor, ıere!1eri bllyUyor, mev
ki ve mansıblan efsaneleglyordu. 

Halk bu baıdöndllrllcU ahlAksızlıklar 
ka11ısmda derin bir yelse dUgmUıttı. Kaç 
defa ıeyh Necaıiye gltWer, ayaklarma 
bpanrp yalvardılar. 

- Hllnkln bu köttl )'Olundan yalnız 
•en çevtrebillrainl 

ll'akat ıeyh Necarl de dalgumı bıra
kıp halkm iııtediğlnl mi yapacaktı. O da 
habersizce saraya girip çıkanlardan bi
riydi. Filhakikıı kendialne iltica edenlere: 

- Hayhay. EmirilmUmlnin hazreti pa
ditaha dini Muhammedi ahklmı talim o
lunur. Meralı: olunmuml 

Der, fakat, akşam karanhğı çöker çök
meı sarayın bahçe duvan önUnde tıpkı 
blr mektepli !§ık gibi keskin bir mlık 
çal&ra.k ıevgilislnJ daveti ihmal etmezdi. 
6eyh bu iti böylece gizllce yapıumyaca. 
fmı ve blr vasrtaya muhtaç oldufunu bi
liyordu. Bu ttfbarla mllridlerinden en a
çık gözlllstl olan (Arab Zahid) f saray i
çine yerlesUrmlıt, kendisine ram olabl • 
lecek blrlnl avlnmağa memur etmişti. 
Eğer blrintn sırrını bulursa mesele kal • 
mıyacaktı. Arab Zahid daha ertesi gUn 
1&bah alaca I§ığmda Sırb Kralı Etiyen 
nezdine gönderilen harebclde bir mr yan
dıfmı efendisi ıeyh Necarlye yetigtlrmlf
tt. 
Şeyh Necarl, bllhuaa bu lele meıgul 

olanm !mparatorfce Yıldımn hazretleri 
Elbabet Haysl olduğunu biliyordu ama, 
neden Halll isminde bir Sırb tebaası sa
raya rtrmefe çal11ıyordu. Bu aım o8z • 
mek gerekti. Yıldırım Bayeziclln ıu sıra-

qüksekti 
da Buraadan uzaklaşmam llzmıdı. Şey- 1 

hin dilediği gll91 at oynatması ancak bu- ı 
na miltevakkıftı. 

Necarl mlikellef Hm! elblselerinl giye
rek padişahı ziyarete yollandığı zaman, 
adamakıllı aklına koymuatu. Ne yapıp 

yapıp Yıldınmı Rumeliye sevkedecektl. 
Şeyh N ecarinin sarayda ltlban yillı: • 

sekti. BUtUn halk ağımda bir evliya gi
bi ıöhret kazanan bu fazıl ve lllm ıeyhe 
saray da hUrmetklrdı. Şeyh arabasından 
inice kendisini birkaç acem! efradı ile ha
zinedar, kesedar ve sancaktar ve birkaç 
da iç oğlanı karşıladı. Şeyh hayretle iç 
oğlanlarını sUzmllştU. Ne münasebet var
dı? Genç hriatiyan dellkanhlarmm hUn -
kAr aarayma birikmesinde mühimce bir 
ıır olmak gerekti Acaba halkm dediği, 
kendine yapılan olklyetlere aebeb, neu
zllbilllh LQt zamanında Sudum ve Gamu
renln bqına gelen bUyUlı: fellketi lll
hiyenin zeW sebebi miydi T 

İyi ama, padi§ah harem!nl en netts 
kadınlarla doldurmuıtu. All pqadan da 
kaç kere aormuı ve hUnkA.rm turnayı gö
zU.nden vuran ~apkm bir zampara olduğu
nu ağrenml§ti. O halde bu iç oğlanların 
vazifeleri ne olablllrd.1 T 

Zekf ve kumu ıeyh bu lif. fimdllik ta
r11tmnamak lcab ettiğini talı:dlr etmışti. 

Padlph Yıldırım, kendil!lini kapıda ia
ttkbal etti. Öptlltlller: 

- Buyur ıeyhJm 1 
- HUnklrmı, ReıuUUlahm Yeldlldlr. 

Biz kullarcl\ı ne haddimize ıevketlQ Yıl
dırmı. 811 buyurun! 

Hllnklr Yıldınm boşlanJDll ve &11lmtlo
tU. Şeyhin koluna girerek ars odasına 

girdiler. Kahveler, çaylar, sigaralar içil
dl HUnklr ıeyhln bu ziyaretinde bir ma
na olduğunu anlallllŞtı: 

- Hele ıeyb hazretleri. Şu ziyaret ı 
sebebini anlat da mll.aterih olayım, de • 
mlşti 

Şeyh afrr blr nkarla l(Sze bqladı: 
- Hllnklnmm Cenabı hak ömllrlerfnf 

e!zun etain. Peygambri zlıan efendimb, 
gazvelerinde netice almadan dönmemeği 
şiar ecllnmlşlerdl. Halbuki padiphım bir 
Karaman hlkiml uğruna Efilk ve Buğ
dan boyundaki cihadı geri koydular. 
Bulgar kMirlerl, Yunan askerleri, E!1lk 
ordulan kıyam ve isyan halindedir. 

Padlphnna bir leli eatr yüzUnden cJ. 
hadmı tehir gerek m1 hUnklrmı T 

Padlph bayatı mUteeuir oldu. Ne .ay 
llyeceğfnl ıtaeırdı. Öyle ya, t§f bltm.lş ol
duğu için, derhal eaVl.§t bqma dönme
liydi. Acaba ıeyh hUnklrm sevk llemle
rinl mi i§l~ti T 

- Haklıam teYhlm. Ancak tehlr ciha
dımıza ıebeb rehavet ve aczimlz deftl· 

dir. Beylerbeyi Timurtq, es!.rlmlz Kara
man hAkiml Alleddini taksirsiz aalbet • 
mı, de kendisini davet edip sebebini iıı

tl§are makaadiyle bekler.iz. Yoksa ecda
dı izammıızın tuttuğu yoldan dönm!yen, 
atından lnmiyen bir hUnkAr olduğu.mwı 

sence de malfun olsa gerektir. 
Şeyh Necar1 Tiınurta§ı sevmezdi. Bu 

adamm kan dökmekten zevkalan bir bey
lerbeyi olduğunu biliyordu. lşte yine bir 
gUnah lşlem!gti. Ama, gimdi padişaha 

fena telkinde bulunursa Timurtaşı dil§· 1 

man etmek mUmkUndU. Halbuki şeyhin 
dalaveresi buna mAnl teıkll ediyordu. 

- Allah taksiratmı affet.in bilnkA.rım. 
dedi. Esir olmak ölmekten evlAnndır ki? 
Timurtaı kendisini arkadan vurmak fa-
tlyen Alleddine böylece ceza vermiş. 

HUnklnma ne gerek? 
Yıldmm ayağa kalkarak şeyhin omuz

larına ellerini koydu: 

- Merak etme ıeyhlm. Yarmdan tezi 
yok, Eflllı: üzerine sefer ederiz. Sen var 
cenabı hallke muzafferlyetimiz duasın
da bulun! 

Şeyh neredeyse lı:alkrp %Ipır %IJ>Ir %IJ>lı
yac.aktı. Ne çabuk da padi§a}ıı kandır
m13tı. Fakat ıeyhln aklma gelme~tJ ki 
ondan önce padlşahm Borsadan gitmesi
ni bekllyen nice vüzera vardı. Yeni ta-
ammQm eden zevk içinde son zamanla
rmdan, servetlerinden, haşmetlerlnden 

glm almak latlyenler padiaahm merkez
de olmıuımdan bqka mAnl görmllyorlar
dr. O halde onlar da ıeyh gibi dilıUn • 
mtlgler ve e<>lı: önceden padişahı kandır
mağa çahpnralardı. Ne garib tecelliydi 
bu! Şeyh dini kiııveal altında blr kadm 
için, diğerleri aırmalİ vezir elbiseleri al
tında birer iç oğlanı ic;tn hllnkA.n ve or
duyu harbe, ölUme göndermekten çe • 
klnmlyorlardı. 

Şeyh Necarl padl§ahm ellnl öperek 
kalktı ve hUnklr Yıldırmım bUyUk Uti
fatma mazhar oldu. l1t defa padfeah 
teYh Necarlyt 1aray kapnıma kadu teı
yt etm.lt ve orada yanaklarmdan öpmtıı
tU. Şeyh arabasına binmeden önce sanki 
gUnUn güzelliğini saray bahçesinden sey
redebilmek için durmuş, Te etrafı lez -
setle tema§aya koyulmuştu. Padişah içe
riye çekilirken yukarld pencereden şey
hin aldığı tıaretl nıuııl göreblllrdi? 
Şeyh Necarl dikkatle baktı ve kalbi ye. 

nf zifafa giren insan gibi ~arptı. Şeyhlik 

baf)la, elin baıka, kltab baıka, kadm baş
ka ıeydl. Bir ıeyh için aşlı: gtlnah sayı
lamazdı. ya f 

İtte pencerede lı::oca hthıtlr Yıldınm 
Bayezldln ıekerlerden lem km ıeyhe 

rtııerek bakıyordu. W delil, ıeyh de ne-
n. blr adamdı. (Devamı ftl') 

, . ,. "' Yazan: R. Robe Düma - 1ı6 - Çevlrell• I ti 
Rokur, yaptığı yaramazlık :ı 
mahcup bir çocuk tavrıyıa b.ll 

önüne eğdi ~.,. 

1 

mUdiriyette bana tateilAt le dfJI" 
:: ~~k •;ok, sizi beklerim. ta olmadı, Telefonu kapattı. ıcoıoııe 

değil mi? Birazdan anlatırsınız, sizi bek- kin bir tavırla m.nıtdaJldl: ~•' 
llyorum. - Bir bu eksiltti! ııabd' I" 

Fransız askeri istihbarat teııklllU re- - Gene bir can sıkICI .,.a.,,.tJl1 

1.ııl telefonu kapattı. Biraz evvel okuma
ğa başladığı dosyayı tekrar tetkike ko • 
yuldu. 

Bir çeyrek saat sonra Rokurun geldi
ğini haber verdiler. Komiser, te!Aşlı te
lAşll içeri girdi. Hiddetliydi. şapkasını bir 
koltuğa atarak kolonele yaklaııtı ve o
nun ağzını açmasına vakit bırakmadan 
söylendi: 

Bahsa girerim ld s&ert ıııe tl td" ~ 
Rokur, ba§ıyla evet ~ ıae 1"':.A 
- Pek Ala dostunı. şı.ıxı ya ,.._, 

!Azım blliyor musunus! Ş:p ~ 
Şu cigarayı da yakın ve ;-
kin sakin bana anlatın- ttr, ad 
Komüıere bir cıgara UJS 

dl ve devam etti: _ ,1 

- Şimdi atzl dinıtyoruJO- . _.ı. ,.... 
aol• tııJN"'" 

- Beceremedim kolonel. Budala gibi Rokur, içini çekti ve ' 
hareket ettim. Aldattılar beni! dı: ,-' I' 

Kolonelln masasmm önünde ayakta 
durmuı, sinirli sinirli ellerini oynatarak 
kendi aleyhinde söylenip duruyordu: 

- Budala! ben de kendimi bir şey sa
nırdım. 

- Sakin ol dostum. Bunlar bizim mes
leğimhde olağan işlerdir. Muvaffakıyet 

olduğu gibi ademi muvaffakıyet de tabii 
telA.kki edllmelidir. Bu sefer muvaffak 
olamadmızsa, bir başka sefer onun inti
kamını alırsınız. Unutun bu meseleyi. 

- hnkA.nı yok efendim. Bu budalalığı-

- Dlln Söbert olacak al~~ 
lannda bana telefon ettL ~· J 
tediğinl bildirdi. HeJJlell ça ısrJ t'JY 
sonra gelerek bana bir te .J 
lute bakın. tırd1 19 .,,.

Rokur ceblerlnt karıl klJdd: 
bir telgrafı çıkaNrak 0 

Söbert, 
Agar sokafl 12 n~ ~, 

~ 
Yann saat ıı,u de tflD'1 

cağmı. -" 
mı ömrilmUn sonuna kadar a~fetmiyece- etd: ,J' 
ğim ı Rokur anlatın.ağa de\fSlllszsyl'°" 

- Sil belki, fakat çokta':l affettim. - Söbert çok neıeliYdL ,1 
Rokur, yaptığı yaramazl:lrtan mahcub Yordu: ~nc!ell tptl 

bir çocuk tavrıyla baıını ö .. Une eğdiği - Yarm Stefanı 1.a- .,I_ 
sırada kolonel ona yaklaıııp lllini tuta- yakahyacakamız! ~ ; 
rak: GUIUyordu. Gil1U111Dl1D ~ 

- Sizi nasıl kabahatli bu!al ılirim? de- anladnn. Beniınle al•Y .J 
dl. İnsan her teaebbUsUnde mnvaffak o- ğer! nJıal ~, 
lamaz. Yapılması llzmı n.e varsa hf'psl- Beraberce işin ~ ttl d ~ 
ni yaptığınızı biliyorum. Talihsizlik her· Daha doğrusu o teklif e :ııP. ~."it' 
kelin bqma gelebilir. bul ettim. BugUn ıaatU. ~...J' 

- Siz çok iyi bir ıefalııtz efendim. Bu garmda beni bekUyecek tatl ~I 
Jete tallhslzllk yok, benim budalaca gu. raber g3rUnUp nazarı ~ ~ ,..,,-_,ı; 
rurum ve kenc?lme itlmad~ v..Lr. Muma- mek için böyle son dalı~ _...ı ~f 
fih bir baknna iyi oldu, aWn l5nUnUzde nasip görUyordu, beıa d• f/Jfll/P'..~ / 
hindi gibi böbUrlenmemln c<>zasını gJrll· Söbert, biletleri topU>'aJI aoJ ~I 
yorum! nmda bekllyecek ve st~ srn ... ,,, 

Telefon çaldı. Kolonel açtı ve elini mez ona doğru ynr0yec ~ 111' 
· komisere uzatarak: , likanlıyı işaret etmiıı ol• ' /. 

- Sizin için. Dedi. men onu yakalıyacaktıkUıı f/Je~ 
- TeşekkUr ederim. Bekliyordum za. Söbert gtdince en ıyt el~ 

ten... mat verdim ve size tel 
Telefonda konuştu: bildirdim. 41- _, 
- Allo! sen m!sln Valdren? Ne oldu? - Evet. Saat altı .uıarsıa _,-,ı ~f 
- • • • • - Çok neııellydiın· )4111' p sttr 
- Allah belbını venıin. Ben de za- ce geçirdim. RUyaınd• ııe ~ 

ten bundan §llphelenlyordum. İzini takip kalanmıı olarak gördflıOo ~ YJ. 
ettin mi? hareket etm.lıı 5yle m.1? Bu sabah Uç arkada.1 $6b8tC ~ 

- •• • • beyhude yere bekledik· ~ ..... f 
- Pek lll. dl. Endl§eye dU11tUnı· 'freıa cU p>~ 
- • • • • çıkmaya başladı, son yol ._ '11' 
- Yok kardeıılm, artık lüzumu yok. tı. Söbert gene ortada~ 

•••ı.D!lnlEIJll 1S:K V TA H L,1 Ll ROMAN 1 1 --~ 
. .... . . ' . , t ~ 

Rahat rahat yemeğinl ye, ııaat beşte ( ,, 

lf-EJ~i4M!iUll /Jif' 
-"- Bir daha bu adam gelirse. sokağa çıktığunı söylersin, ol

maz mı Dürdane? 
"Tamam iki gün Haydar bey gelmedi. Hanım, pencereden gô

Rtliyor ve yavo.ş yavaş endişeye başlıyordu. 
·M .E ·M .NU 
.: M··"···* ··E .. ~ .. y·. ;.::··V·.·< ...... .... ~·E'· >-'. 

Kavga, gürültil. haykırma, bağırma olmıyacaktJ· ~il. 
şeyin farkında olmıyacaktı, Dürdane: fit~ I 
• " - Hanım, demi~ti, yalnız menfaatini, ~1ıın11 ',/ 

düşündüğü için fena bir şey yaptığını asla ııatırın;ef', -
0'1~ k~dml~ vardır ~ yalnız zevklerini dilşüntıı6 · 4, 
ğı~tırrnışlerdır. Halbukı o... . 

1 0~~ 
"Bir akşam saat dokuza do~ru. onu sokaktan geçerken gördü; 

hali pek fenaydı, sürüklenen bacakları ile artık mukavemet edemedi· 
li hissediliyordu. Hanım, yukarıya çıkıp yatmamı, artık bana ihti
yacı olmadığım söyledi. Artık nihayetini keşfedebilirsiniz,bniyorsu· 
mız ... "Mademki istiyorsun, istediğini yapacağım, fakat sen de be
nim istediğimi yapacaksın!,. 

"Her şeyin doğrusunu söylemeli, Ali bey: Eviniz her zaman için 
temizdir. Ocağınız lekelenmemiştir. Hayır. 

Sabah kahvaltıları bizde, öğle yemekleri Haydarbeyin evinde o
lacaktı; böyle kararlaştmlmı~tı. Bundan sonraki malOmatı, Hay
darbeyin hizmetçisinden aldım. Deli gibi imi~ .. Demet demet çiçek· 
ler alıyormu~ .. Her tarafa kokular, kolonyalar saçıyormus.. Sanki 
bir prens~ kabul edecekmiş gibi... yezit herifi 

"~ihayet gebe kaldı. Kadınların biribirlerile anlaştığını söyliye
rek derdini açtı. Sıhhatine zarar gelmeden işin içinden sı}Tilmanm 
bnMnı olup olmadığını sordu. Haydar beye fena halde kızıyordu. 
Ona dünyanın küfürlerini savuruyordu. Ben ona yardım etmek iste
ıciyordum. Benim fikrim, herkes bu dünyada kabahatinin cezasını 
çekmelidir. Hanıma, hepsini itiraf etmesini tavsİ}'e ettim. Onu iste
mediğiniz takdirde Haydar beyle kalmalıydı. Ukin o bunu düşün· 
mUyordu bile. Kocasını aldatmak için harpten istifade eden fena bir 
kadm mevkiine düşmekten korkuyordu. Ya mımran ne olacaktı? 
lşte o za~an Aliye Hanım, size izin aldırdı. Siz hiçbir §eyin far· 
kında de~ildiniz. Sizi Istanbu!a get~k için çok uiraıtı; ıünlerce 
"'ıat yQzQ görmedi. 

. . . .. "". . '. . .. ~ 
. •, '· '. , ·-·. . .. 

-SS -
Hakikaten hiç beklemediğim bir zamanda beni izinli göndermir 

!erdi. 

Aliyeyi bamba~a bulmuştum; 
- Biliyor musun, artık tahammülüm kalmamı~tı. Seni çok 

göreceğim gelmişti, Aliciğim! sensiz o kadar yalnız, o kadar meyus· 
tum ki... 

Böyle sevildiğimden dolayı az kalsın bayılacaktım. Onun ayrıl
maz bir cüzü olmuştum. Şimdi, mütekabil nevazişlere, sevgilere ih
tiyacuruz vardı! 

Dürdane sustuğu zaman, bütün so~ kanhlığım üzerimdeydi. 
Teşekkür ettim. Oyuncağın parasını verdim. Nüfus tezkeresine na
zaran benim, hakikatte ise Haydar be)in çocuğu olan Girizana ~ 
ka oyuncaklar da aldım. Hakikat o kadar sade idi ki!.. Bir insan 
hakikati görmüyorsa, kabahat, onu aramamakta olmasıdır. Veya· 
but aramaktan korkmasmdadır. 

Aliyeyi işlerine bırakacak, şerik olmaktan vaz geçecek. basunı 
alıp gidecektim. Her ne şekilde olursa olsun hayatımı kazanacaktım. 
IUımaıu da beraber götürecek, günün modasına göre yetiştirecek
tim. 

Doğrusu bu komik macerada vodvilimsi bır ro i)'C 'JO"' l'..ıl. 
Erenköyündeki son gezintimizi hatırlıyoruın: }J da! tJf!f ~ 

dar beye vermi~ti. Bir elini de ben tutuyordum. ~ tJit fi, 
kolunu sıktığı zaman, o yabancı bir adamın ya . ıcadJSJ r 
nıiyen fakat yalnız kalınacak zamanı bekliyen bır ,,1 
&Ikıyordu. • ~ ; 
. Kah.bel... Sabri efendi yalan söylememişti. }Jı'f' L / 

dıyecektı... . ~ !'.:i' 
Eve gelince doğru odama gidip, masanın g~~ 

mak istedim. Bunlar her zaman için bana lazımdı· 
1 rültüler duydum. Hıçkırıklar içinde, Kamran: 'si~ 

- Girizan yalan söylüyor; diyordu, asıl kendi 

Girizan yalvarırcasına itiraz ediyordu: 
- Yalan! Kayık yapmak için o yırttı. f'P7 
- Benim tahtadan kayığım var; kağıdı ne yaP8 
- Sen yırttn. ~ 
- Hayır. ',/' ~~ 
Kanın söre karıştı: ,,..- ~., 
- Kfunrarun hakkı var. Sen yalancısın. fletrl bBt,,/ V:,, 

bakma! Onüne baki ve benden af dile •• evvelden ~b~ 
af dilemek için sana üç sayıncaya kadar müsa~de ııü? ~ 
üç .. demek kendini affettirmek istemiyorsun. öyl~p ~ 

Bir tokat ~rrtısı. Girizanın hıckırarak ba~ır ~ 
coe 



lieı . Vazan Rahmı YA(iJZ 
ş~t\ık caudl~eıe~de bDırDlkmDş, 

ır~._ <9Je şe'ltOI bir liıley can 
başg G1S'lterm ş'lta 

Ciııi ÜSün - 18 9 -
' buıunct ~ tıı.aıı goğe sa Uğu ıssız sahilde, top 
aç~· ~Uenn::du. ve ... Yıllarca düş
~U Ruın hi ıznıe~ eden gizli üsteki 
dirj _atını ~ö~ 1.llletçı, bu hizmetlerinin 

11'-ııot~~lllülerett en toprakJ.ann altına diri 
~t et~' &eeey: vermekle gördüler .. 
~ 1

• .Ba~ta b' 1 boğaz sularına hare
~ E 13 buı ızzat Brodeyin idaresin-
~~llJk ecli ~UYor, dığer iki gemiye 

ha -vgillrn b. ~Ordu. 
Ua:1, ınbir tehr 

işten haberi olmıyan Artin dalgın 
dalgın kürek çekiyor, nasıl kurtulacağını 
hesaplıyordu. 

Bu sırada sandala dolan sular Artinin 
ayaklarım ıslattı. Genç nefer döndü, ar
k<'. tarafta Davisti soyunurken gördü, kü
rekleri bıraktı, ayağa kalktı bağırdı: 

- Kapiten, su giriyor .. 
- Farkındayım. 

- Batacağız!? 
- Ne zararı var? ölmekten korkuyor I~ !\ıla ağ llıaniler ıke ile kaplı, mayn 

~ :ır.da binb· ~e destroyerlerle do- .ırıusun? 
~ S<lbaıı §a.f ır ihti) atla seyredildi. Karanlık, rütubet, sandala dolan su-
'~ ~rOdey akla Kumkale önüne va· larl:ı. başgösteren korku bin bir düşlince 

b:ttı. UıtuıdUk~sle~di: Uc bu,:;'11Innan Artinin kafasında şuur na-
lı ··· B1r macera da böyle mma bir şey bırakmamıştı. Hain nefer, 

~ ~ hi~ sesin· mlikifatı görmek Umidile yaptığı hıya.
ltı d &ôrdtikl ~ çıkarmadı .• Konsolos netlerinin, ustası tarafından böyle ka.r
latta ~~. ken ~nden dchsetli bir üzüu !}ılanışına §!l§tı ve tahteşşuurunda. ga
~ e]J~li UsteJti ~- Yelkenlisindeki tayfa- rlb bir sezişle ölUme doğru gittiğini hls-
lı~e 5ldürul 'Zinetçilerin bizzat ken· l setti. Kekeledi: 

l'ıııa --~lıı Sô 
1 

1?elerine çok acunıştı. - Bunu mahsus yaptın. Bent öldnre-
Old~ döltU!en ~i ~I Sill.."i'ıtu ve yanakla- ceksin ha! ... 

l>av a &ozraşı tek cevap Ve ... eğildi Basamak tahtalarından 
L '1st l.r. ~ ~ 4 i<!Yd en irisini yakaladı, Davistin Uzerine a-
~İılıJe her tak ~rpasadaki infilakı Artin· tıldı, blitUn hızıyla sırığı delikanlmtn 
~til:aın ~t, &ö:deki .. evinden seyretti. kafasına vurmak istedi. 
de du etilli &ÖZier ~e durbün Haydarpaşa 
kaıııı ~Yordu N~en heyecandan yerin· 
tıı>, l\a ır Slitun · 1.hayet siyah dumanlar 
t>a\'j dıl(öy _halınde garın üzerini sa-
&~ :st dil b lStikam 
""QQQ. t unu b' etme yayılırken 
, ~ ır tarafa fırlattı, Artine 

~ l\rt aydi .. 13 • 
~ \'~~ lstan~dakı işlerimiz son bul

h. . "'ı.ı tıltaı da kalmamıza imkful 
~·bel· nnı 
~· ~lY_J peşine taktı evden 
~ c;aclc! Ye ındiler. 

k b!r 'h~ elercte b · · 
tc ·~ltes ;yecan h .. _1~iş, şehirde deh-

.rSir ln!i!filt ~gostennişti. 

Sandalın kıçmda, soğukkanlılıkla so • 
yunan Davist bu ealdırış karşısında 

şlınşek gibi bir hareketle elini arka ce
bine attı, tabancasını çekti, başına in • 
mek Uzere bulunan sırığı savuran kola 
ateş etti. Tahta Artlnin elinden dilştU, 
k~un genç adamın bileğine rasgcl -
mLı;ıti. Yarısına kadar su dolan sandal 
bu saldırış ve Artinln yaralandıktan son
ra bit tarafa çöklişU ile muvazenesinl 
kaybetti. Albura oldu. 

Artin keskin bir çığlıkla denize yu-
varlandı. Yüzmesini beceremiyen genç 
asker, Ustellk kolundan aldığı yarayla 
bUsbUtün fena bir vaziyete dlişmUgtU. lliıı ~~~·ar k 

1 
kendi telakkisine göre 

..... - .'lll' ' tın .. 
"'lltıirlcri t hüeuın ısı dü~man tayyareleri- Sandal, 45 derecelik bir meyille suya. 
?ııı İli'.: flin 'h ettiğini, kimisi tahtel- gömülilrl en. Artin birkaç defa suya dalb .. , r l"layrt,, __ -

aqsu "llr\iy0 r b:"" paşayı topa tuttuğu- dı, çıktı - dalıp çıkışta da keskin çığ-
~tlttltr~ Attin ·~r &~Ultüdür gidiyordu. tıklar . ı. lmdad aradı. J3s1z Mar-
t!alıı~il~ Bııranın dıkoy vapur iskele:;im m:ır:ın ı .:3·z ndalar gibi bucak ye-
~ ~ deln:anı tnah~eri halini gördüler rinde bu ha~ kırışlar gecenin sessizliği-
~ b' 

0 
1
"'1 sandalla Hayırsız a ne gömüldiı. Artin son bir d<?fa daha dal-

lh_, (l• ' rad 
"'<l( ı!>.'Odfyle b' a tahtelbahirleri bul- dı ve bir daha suyun yüzüne çıkmadı, 
'h ~ 1rlik ~•oııh,.~\ıvurunda te lstanbuldan kaç Çanakkaleli sarrafın oğlu hıyanetini 

tl •• ıilt~ljden bir Ydt. Marnıarayn gömUlmekle ödedi. 
-~ saat ~diler. D sa~da1 aldı. ArtinlC' Artin suyun dibine çe!dllrken, snnda-
ıq~ kurek enıze açıldılar. iki bu· im battığı noktadan ayrılan bir baş, 
l\ ~eld· Çekti d l>;ı:_a'.ist ıler. n en sonra Hayırsız noktalnşarak hayırsız nd:ı.ya doğru uzak-

tı..~ı:ıı:k~~ların a laştı. Bu, Artini bc>rtnraf eden, ondan 
~:a, '~!etti rasında karanlığın kurtularak yüze yUze kendini sclfunete 
ı~~~t tahtelb G~ce oldu .. Geceyarı- ntmağa çabnhynn Davistin ba~ıydı. 
~· ll 1~ delik ahır:e.re dair bir iz Hnydarpaş:ıdnld infilfık Enver paşayı 
ti ~~~ey kend~nb ışın iç yüzünü an· çileden çıkaracak hale getirmio;tl. 

~Hirr.a dUŞınu 1 ba~ını kurtarmak Her hareketi akamete uğrıyan, her 
~~t~. ş, buraya uğramadar teşebbfüıfl aleyhte netice veren genç ve 

t.. "aıi;· ın etti ~· . tecrübesiz kumandan, infilaka s~bcb o
~ cl(j~t~ bulu~ ~ırndı, kendisi de mü~ lan hain elleri ortava çıkarmak için e
ry~btu eslne i _uYordu. Artinin neza· llnden geleni yaptı. Bu arnda kendi cm
~~ i~rWPhe~a~ Y~ktu. Bir günlük rlyle nezaret muhafız bölUğline ah11an 
~ahiu/~baratça üzennde toplar işin Artln adlı neferin infilak 'günilnden itf-
lıııt ~ı,Jtar;ıdı. rneydana kolarca çı· haren firar ettiği, meyanda bulunmadığı 
ta k'' kararı da naşava haber verildi. 
~· <lca.k nı Verdı: Artinden yaka İnfilat tahkikatı Uç koldan yapılıyor-
\' ı ba onu bert 

>ı .... aıtı~ta şlrıın Ça • ::ıraf ettikten son du. İlk a.dmıda tincin sağlam kalan zin-
lltl)~ ~her "'c:y: .. ıne bakacaktı. clrlndekf eğelenmiş kısım ele geçirildi, 
bi~eı~~ etti: en bihaber duran vagonların arasında da maşin 
~ lı itler Yok bulundu. Suikast tahakkuk etmişti. 
~~ h:~~di, ı.,~ ba~ımızın çaresine Enver paşa, Artinln sırra kadem ba-
~: lıtiSi 1~ SE!s ~ bula dönelim . sışma bUyük bir ehemmiyet verdi. Ba-
lı,~i k de sandall?nadJ, Davisti takip basını buldurmak istedi. Baldıı>.ının ver
~ lıla ~arile a atladılar. Davistin ıiiği mıılfımata g6re Ayşe sultan sarayr-

ldı. tkap1 a~tldığı küre!:ler sanda- nın kuyumeubacıısnn arattı. Merkez ku-
~ ı~t'k 

~ daıtika 1 arnetinde yola ç1- mandn111rğınn getirilen ihtiyar kuyumcu 
~1 il 45() kadar kü ne oğlu o'du ~unu. ne de sultana bUyle 

ile ll'ı"t:-e rek çel::en Davist a bir mUrac"at yaT)rad·ğmı iı.ldia etti. Pa-
len..ı: acıldıkt ~u ı\ıı: "!; an sonra durdu. 

~ıı.s •n. b· 
-~ <IJ)~, ıraı kür 
~li ta~lıtı. ı da su Yaek çek .. Ben yorul-

lt ~aııet Prnış .. Ben de onu 

"~·'.tt Sön ~beıtesın· 
"~ ecıığ . ın son 1 

~~trı 1nı Yapt .. e emanı usta 
'"'il~ İle e~e ha~lact:· Kur~e geçti. Kuv 
\ı ' }'o~1 &anda!dak· · Davıst, küçük bir 
t~ ~· n a;'a \'okıa~·SUyu bo~altırken el· 
"~,.}t teıt~IJ.n tnad · a 'ientem• deliğini ... n ileti en1 k 
'~~ '• ~eti--· apağını söktii, 

e }{otlıld~:ı çıkamıağa, üstünü 

şnnm 5ilolıeleri Ayşe sultanın Uzcrlnde 
tophndı. İcı{ m('ydan:ı. ı:ıka"Illa!t i<;in bal
rl·~·ııd:ı.n tahkikat yapmağa kalkıştı. 

O gece e\•e gidince, karnımı, a~Iamalt- ı' 
tan ~zlerl şlşml~ bıtldn. Kendl~intn !!Or
mas•na mE';Jan vermeden sultan, ona an 
lnttı: 

- A "Şe sultan intihar c>tıniş ! 
- Nn .. Ayşe sultan fatihı:ı.r mı et-

mlş? 

- Evet! 

- Neyle, nasıl! ı 
- Galiba zehirle ol:ıcnlt. DUn, akşama 
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Hatıralarım nnfııtau ve ve.,ikaları veren: A. K. 

=r 41 = (10) 

Bir an içinde 
ve 

parlayıp sönen bır ôlcv gördüm 
bir silah sesı işittim 

Ne ben, ne hiçbirimiz, neyimiz var. Ne
yimiz yok, kaç kişiyiz, asıl hedeflerimiz 
nedir, bizi kim idare ediyor, ne zaman 
meydana çıkacaoi'Yız bilmiyoruz. 

Herkes biribirinden korkuyor. Kendi 
kardeşlerimizden bile şüphe içindeyiz: 
Belki ihtilal şirketinin gizli kontrolüdür 
ve eğer aleyhimizde bir tek kelime söy
lerse cezası idamdır. Bir gece veya gün
düz, sokakta, pazarda, evde, yani, nerede 
olursa olsun bir kurşunla hayata göz yum 
duruyorlar. üst tarafı kimkime turntuma. 

Hayat tehlikesi var. Ben de komite ef
radmdanım. ama babamızı dinlememeğe 
andiçerek girdiğımi düşunerek beni dehi
çe sayabileceklerini hesap ediyorum. Ağ
zımı bıçak açmıyor. 

Yalnız arada sırada yolda, pazarda ve
ya kiliselerde açık parmaklı ellerini yü
züne kaldırarak (IIınçak) olduğunu bil
diren biri yanıma sokuluyor ve talimat 
veriyor. Bu kimdir, beni nereden tanı
yor? Bütün bunları öğrenmek mümkün 

değildi. 
Bir ikinciteşrin akşamı ... Keskin bir so

~uk çenelerimi biribirine çarptırıyor. Hız
lı hızlı eve dönüyorum. Asabım bozguna 
uğramış bir halde. Ben kim, ihtılal kim? 
Fakat bir defa bu davaya karı~tım, önce 
de, sonra da ölüm var. Kafamda aradığım 
selfunet yoluna varınak için sabırlı ol-

kadar odasından çıkmamış. Geç vakit 
kapıyı kırıp açmı!}lar, sultanı karyolası

na uzanmış, ölfi bulmuşlar ... 
Enver paşa hiç sesini çıkarmadı, ba

ıımı önUne eğdi, dilşilncclcre daldı. 
Ertesi gUnkU gazeteler "euunu d:ı.hl

llye" sUtUnunda şu havadisi veriyor • 

lardı. 

lrtiluıl 

"Hanedanı hazreti şehriyarlden AYUe 
sultan aleyb.işşan hazretleri. irtihali da
malın buyurmuşlnrdrr. Na~ı mağfiret 
nakıştan bugUn Kuzguncuktaki ynlıla -
rmdnn kaldrrılarak namazları YılG.rz ca
miinde badcledn.. Yahya efE>ndi hntıre
sindeki makberi mahsuslaIT'la defni h">ld 
gufran kıhnaraklrr. Merhume ve mağ
fure sultan aleyhL~~:ın hazretleri benam 
nisvanı fili Osmandan idiler. Memleket 
ve millet uğrunda bilcUmle fedakfı.rlığı 

buyurmuş olmakla maruf \.'e milmtıı.z 

bulunuyorlardı. l{endilerine ilfıb •.. ilah ... 
Ayşe sultanın mahremi Tcranedil, ka

palı arabaslyle cenazeyi takip ederkE>n 
hıçkırıklarını gUç zaptcdiyor, sultanın 

intiharına scbcb olan ufacık bir ltiiğıt par 
çasrm gözyaşlariyle ıslatıyordu. 

Bu kağıtta blzzat Davistln el ynzısi

le şunlar vardı: 
Sultan hazretleri; 
"l\lahbubunuz Abdullah kaptan bir de

niz kazası neltceslndc vefat etmiş, naaşı 
denizden çıkarılarak defnedilmiştir. Knl
bi giryanmıza sabrı cemil, Abdullah 1 
kaptana da mağfiret buyurmasını Cena
bı bariden tazarru olunur. 

Bir muhfüblnlz 
Dnvistsiz yaışyamıyncnğmı arıkça iddi

adan geri durmıyan Ayşe sultan, kuduz 
ihtirasının, dam::ı.rlarında tutucı:ı.n şclwe

tin kurbanı' olmuştu. 
O.::.mnnlı imparatorluğunu in1:ırnza sU

rükliyen büyük harb, tccrUbesiz kuman
dan! rm lıntnları, müttefik devlet er -
kanının müdnhalclcriylc de~!, gc>niı:ı öl
çlidf'lti idarcsizliltlerln, b:-ıştnn nyn~a 

d"'vlct erkanmm hat:ıları ile k:ı.ybndil -
ıni!}lir. Bu knybNli.,te en müJ,bı bir a
mil olıın Marmnrado.ki düqm'ln t:ı11tclb'.l
hiri cüvnrileri ve bunl .rın ko::noJ-:>ru D. 
13 süvarisi yüzb:ısı Teodor Drodcsi bu
gün b<'rhnyat bulun·ıyorl r. Du kadnr en 
trik:ının yapıcı ve ccvirki i Davist de 
henüz yaşıyaıılnr nrasmd~dır. 

Tarih, ins-ı n larm tecriıbel"rinl arttır
mak, hadiseler kanıt nd:ı gr>çmlş ""ka
lan kıqas tutarak mul~ Y<' ll'r y n -
ramuk bakımımlan Mli'1im l''r ı · i c 1 ı-1 
ğ :ma güre, yakın l"r····n bu ..... i s vfrı.

ları müstakbel id'lr'-'ci' .·(' C1 r r ~r .. ıı 'l-
1 

ranl::ırırı m::ılıiy"tini k~stirm~Je yarar 
dckümanlnr olabilir. 

"IJtTTt 

mak !azım. Bundan başka tesellim rok. 
Bakkal Arakelin yanından dar sokağa 
saparken gürcü elbic;eleri gıymi~ uzun 
boylu, zayıf ve kemikli yüzlü bir adam 
çenesine sarkan bıyığım büktü. (1) 

Durdum ve korkarak titriyen parmak
larımı açtım ve yüzüme götürdüm. Ya
nıma sokuldu. 

- Bu gece, dedi. Ç,Orum Derbendinde 
zaptiye, İbrahimdir .. Osmancık postası 

çevrilecek. Köyde dikkatli olmak gerek. 
Panosun emri! 

Ve hızlı adımlarla kayboldu. Tüylerim 
diken diken kabarmış, olduğum yerde 
mıhlanmış kalmıştım. (Panos) adını ilk 
defa işitmiyordwn. Bir haftadanberidir 
ki bütün bu ufak tefek köy ve kasabalar 
da korkulu bir hik~ye, bir deniz dalgası 
gibi, gittikçe geni~liyerek yayılmıştı. 
Şaki Panos (Gülbenk) le birlesmiş elle· 

rine geçen müslümanı binbir azap ve iş
kence ile öldürerek, davalarına ihanet e
denleri kurşuna dizerek, postalara ~ldı
rarak, köylere dalarak (Binboğa) dağları
nı takiben (Kızılırmak) sahiline inmisler 
ve oradan da (Yıldızdağı) , na geçmişler 
ve Çonun üzerine de sarkmışlar. Bütün 
bu mmtaka bir boydan bir boya telaş 
içindeydi. 

(Merzifon) dan dağa çekilen (Mihir
can) da bu iki azılı §erirle birleşmisti. 

l::ıtanbulda kirnkime tumtumaydı. Sa
raya hergün yüzlerce telgraf yağdığını 

duyu}orduk. Halk şakilerin elinden ela
man haykırıyor, ama, bu Mdise bir türlü 
hünkl'\r Abdülhamide intikal edemiyordu. 

Bu (Panos) bir aralık (Yakup oğlu) 
adı ile şöhret bulmuştu. Hakikatte Erme 
ni olan (Panos) {Talas) da doğmuş ve 
demircilik ~·apan babasının yanından 
kaçmış. Birkaç karmanyola vakası yapa· 
rak da(!a çekilmişti. 

En kızgın ve en şerir şakilere ta3 çı
karan (Panos) o zaman (25) yaşında bir 
delikanlıydı. 

l~te kırdı.;:rı kırdık, kestiği kestik biri o
lan bunun emrini almıştım. 

On G"l;.i!rndanberi yerimden kımılda
~ ::ımadım. Köyde dikkatli olmak ne de
mekti, ne gibi bir iş havale edilmişti, pos
ta çe\ rileceksc bana ne, köye neydi, zap
ti) e lbrahimden neden bahsetmişti? 

Hiçbir şey aı:lamadun. Fakat emir e
mirdi. Bu gece uyumak ne mümkün! 

Çocukluk arkadaşım Arşak aklıma gel
mi ti (2) Hiç olmazsa derdimi bun:l ya-
nabilirdim. Canım verir, sırrını vermez 
bir arkadaştı. Arşağın evi on dakika ka
dar uzal>taydı. Dalgın ve bitkin bir halde 
yürüyordum. 

Ilenüz yük arabalarının durdu~ sokak 
ba~ma gelmiştim. Biran içinde parlayıp 
sönen bir a'cv gördüm ve bir silfilı se~i 
i~ittim. Kurşun o kadar yanımdan geçti 
gibi r,eldı bana ki korkudan kendimi taş
ların üzerine fırlattım. 

Bu boc.;a atılmış bir silftha benziyordu. 
Kur5un to1t bir ses değil, akşam sessizliği 
ço~•en köyde akisli bir vızıltı yaparak 
kaybolmuştu. Henüz birkaç dakika geç
m0den kuvevtli bir el bileğimi yakaladı 
ve sarsarak beni yerimden kaldırdı. Hay

kmyordu. 
- Hey, sen kimsin? Kalk bakalım. 

Yerlere yuvarlanacak kadar içilir mi? 
Ba ımı çe\ irdim. Kafasında siyah bir 

kal•x\k, üzerinde bir Gürcü mintanı ve a· 
ya1mda bir poturla gülümseyen bu ada· 
mm dili bir Erm~ni olduğunda şüphe bı· 
ra1 .mıyordu. 

- H"vır dedim. S:ırhoş değilim. Silah 
p~ t1T1ı da. bir tedbir olarak yere uzan· 

drn. 
p·ı.,w;ıni bıraktı. Parmaklarım arala-

ya ak yüzüne gotürdü. Bay Allah bela· 
sım 'c. in, i~te gene bir (Hmçak) dı bu. 
C ,...,., '" rm 'Tl"k d~ tehlikeli olurdu. 

Si1-;hın ne olur ne olmaz kimsecikler gel 
m~ · '1, dh·e bu herif tarafından atıldığı 

m am:ır.-ı. 

O ... c' -lım. Yabancı dei:rilsin ve ku-

law!Tl'I t•ıtt1 1m . 
- J{)yde bi~"ien kim var? 
-- Ben. benden ba~ka kimsecikleri ta 

mmıyonım. 

- (Kapsiyel) adında biri sana bir tor 
pa bırakacak. Bunu, sağ kulağının arka
sında bir bıçak sırtı gibi yaralı bir adam 
gelince ona vereceksin. 

Açsa karnını doyur. Paran vardır, biraz 
ver. Elinde fazla silah varsa, bir senet al, 
birini buna ver. 

Muhtar Recebin peşini bırakma, ne 
yaptığını takip et. Kasabaya gitmek ister 
se, sen de yola çık. incirli sırtında Uzun 
o~luna (3). haber sall 

Bir hafta sonra büyük işlerimiz var. 
Ve ayrılırken ehemmiyetle bir şey unut

mu~ gibi siiratle dönerek: 
- Ha, dedi. Eğer (R C)1 

Korku, hayret asabımı bQsbQtiln boz
muştu. Bu adamlar biribirile nasıl ve ne
vasrta ile irtibat tesis edebilıyorlardı? Bu 
kim olduğunu anlamadığım adam, beni 
yerde yüzüstü yatarken nereden, nasıl ta
nmıı~tı. (R. C) kimdi? 
Kafamın içinde böyle yüzlerce sual bi· 

rikiyor, cevabsız "·e çözülmeden kalıyor, 
içime derin bir sıkıntı çöküyordu. 
Havanın soğu.le olmasına ra~ ter

den bunall)·orduın. 
Ben bu köyde (Kaprlyel) ndmda kim

se bilmiyordum. Demek bu dışardan gele
c.ekti? Barın vereceği torba belki de bir 
silah veya cephane torbası olabilirdi. Ne 
büyük tehlikeydi bu. 

Benim bu işe burnumu sokan (Parsih 
Dökmeciyan) dı. Bana ant içirirlerken 
hiçbir işim olmıyacağm.J, yalnız kalabalı
~ temin için bulunacağımı söylemişlerdi. 
Halbuki iki gündür çok hararetli emirler 
almakta, işlerle tavzif olunmaktaydım. 

Köyün muhtarı Recebe de epeyce ehem 
miyet veriyorlardı. Bu adam on yedi se
ne önce Siirtten buraya göç etın.1~ \"e~eı
leşerek önce küçük mikyasta bahçıvanlık 
yapmış ve sonra işi bostancıhğa ve niha
yet ekinciliğe yükseltmi~ gel zaman git 
zaman burada göz kama~ bir nürnu· 
ne çiftliği yapmağa muvaffak olmuş ve 
zenginler arasına girmişti. 

Recep ancak bir yıl önce muhtar ol· 
muştur. Bu alnının terile hayatını kazan 
mış mert Türkü ben severim. Her neden 
se onun iı;in veilıilmi~ (dikkat!) emrini 
ihmale karar vermiştim. Başka her §eY 
başımla beraberdi. ama, doğrusu kaç kere 
bostanında, bağında, çiftliğinde yemek 
sohbetleri yaptığım Recebi ele vermek i
çin namussuuzluk edemem. 

Zihnimde kavgalar ederek hazan teselli 
tarafları bularak ve nihayet sükfit ve te
selli bulacak sebcbler de imal ederek AI
şai:'ln kapısına kadar geldim. 
Arşak alt pencereden karanlığa gözünü 

dikmiş dikkatle ortalığı gözlüyordu. E
vin kapısına sokuJduğum halde beni gö
rememişti. 

- Eyvallah Arşak ef endil 

(Devamı vnr) 

(1) Hınçaklar arasu:da (bıyık bük
mek) tanışma işaretiydi. /Ui.ma nazaran 
1'lç işaret kabıtl olunmıqtu. Kulak tutmak 
bıyık bükmek ve parmaklarını açarak e
lini )'iizüne götıirmek. 

(2) Arşak t'C Uımınoğlu bu Mdisc mii· 
nascbctilc uzun müddet mevkuf /;;almışlar 
fak at muhakeme wticesinde Arşar. bera
at etmiş, Uzunoğlu diler arkadaşlarilc 
mahkt2m olmuştur. (31 mayıs - 309 mah
.keme kararı). 

(*) Eser hakkındaki l5n söz 5 inci 
s:ı.yfnmızdadır. Lutfen okuyunuz. 

Sa~ıhk 

Galatada Mumhane cadesinde (125). 
numara ile mürakhm içerisinde mütefer· 
rik daireleri ve altında depo ve mağazala· 
rı bulunan vasati hesapla a) da (300) li
ra getirir w her şeye elverişli fevkalade 
nezart'tli gayet metin (46l odalı bir bap 
han acele satılıktır. Gönne1;: btiyen1erin 
hergün mezkur han odab:ı~ısına müraca
atları. 
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·············' Bayan Nadide Çağlı t 

Sıvas merkez kıtaatı ihtiyacı için 
800.000 kilo odun kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. Bedeli 18,000 lira 

ilk teminatı 1200 .liradır. İhalesi 14-
11-938 pazartesi glinil saat 15 de 
TUm. Satın alma komisyonunda yapı 
lacaktır. Şartnamesi komi!yonda gö 
rUlebillr. İsteklilerin 2490 sayılı kanıı 

nun 2, 3 cü maddelerinde yazılı belge 
lerle teklif ve teminat mektuplannı 

ihale satinden en az bir saat evvel Sı 
vasta Tilm. Satın Alma komisyonuna 
vermeleri. (607) (7972) 

• • • 
Karaköscdeki birliklerin may.n..-ı o

lan 200 ton una gün:Jnde teklif edilen 
flat pahalı görüldüğünden yeniden mü
nakasaya çıkarılmıştır. Tahmin bedeli 
30000 lira il ktem:natı 2250 liradır. !ha
lesi 22 - 11 • 938 salı günü saat 11 de 
Karakösede askeri satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Teklif mektuplan
nm ihaleden bir saat evveline kadar tes.
lim edilmesi şarttır. Şartname ve evsa
fı 150 kuruş mukabilin4e Kara kösede 
komis}'Cndan alınır. İsteklilerin belli 
saatte Karakösede komisyona gclmele· 
ri. (621) (8154) 

Kayseri tayyare fabrikasında yapıl~ 
cak hangara 7-11-935 tarihinde istekli 

çıkmadığmda.n bir ay zarfında pazarlıkla 
intaç edilecektir. Tahmin bedeli 87369 li

ra 20 kuruştur. llk teminatı 5618 lira 50 
kuruştur. İhalesi 17-11-938 per~embe 

gUnU ııant 15 de Ankarada M. M. Veklı.

leti Satmalma Komisyonunda yapılacak

tır. Şartname 438 kuru§.mukabilinde An
kara.da Komisyondan almır. İsteklilerin 

ihale saatinde ilk teminat makb~ ve-

ya mektuplarile 
gelmeleri. 

Ankarada komisyona 
(630) (8274) 

• • • 
288,461 kilo ispirto mahlfıtu ııenzin 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 28-11-938 pazartesi günü S3· 

at 15 de beher kilosuna 26 kuruş fiat 
tahmin edllm!ltlr. İlk teminatı 5000 li-

radır. Ek~iltmeye gireceklerin kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2-3 mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte ihale 
Matlnden bir saat cvYel teklif mektup
larını Ankarada M. !ı.I. V. Satmalma ko-
misyonuna vermeleri. (631) (82i5) 

..... __ _ -------·· T. C. Z RAAT BANKASI 
Kurulu• tarlhl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TOrk Lirası 

eube ve ajanı adedi: 263 

Zirai ve tfcart ber nevt banka moameleJert 

Par ıı birikti ren ler~:. 8~0 li ~:i ~rami ye ve~;cek 1 
Ziraat Bankasında Kumbaralı Ye lhbanıı Tasarruf hesapJarmda 

en az 60 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle·aşnğıdaki 
plA.La göre ikramiye dağıtılacaktır: 

t Adet ı.ooo Liralık 4.000 Lira 
4 .. 
f " 

40 " 
100 " 
120 .. 
160 .. 

600 .. 2.000 .. 
260 
100 

60 
40 
20 

.. 
• 
" .. .. 

ı.ooo ,, 
4.000 .. 
6.000 " 
4.800 
l.200 

.. 
H 

DlHKAT: Hesaplanndald paralar bir aene lçlnı1e rço llrac'!an aşa 
ğı dUşmJrcnlere lkramJ1e çıktığı takdirde '7c 20 razlastyle verile 
·ektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyllll, 1 Blrlnr.lkAnun, 1 Mart ve l Ha· 
1 ıran tarihlerinde çekilecektir. 

Bay Celadet Cank ' 
Evlenme merasimi t 

İstanbul: 3-11-938 t 

1 
Levazım Amirliği 8ntıııalma ı 

ı Komisyonu ilanları 

lstanbul Levazım Amirliğine bağh 

müessesat için Uç bin sekiz yüz seksen 
sekiz ton lavnmarin kömürünün 14-
11-938 pazartesi gilntin sat on be~te 
Tophanede lstanbul Levazım Amirliği 
satın alına komisyonunda kapalı zarf· 
la eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli elli dört bin dört yUz 
otuz iki lira ilk teminatı 3971 lira alt 
mış kuruştur. Şartnnmesi 272 kuruş 
mukabilinde komisyondan alınır. 1s · 
teklilerin kanunt ,·esikalarile beraber 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat eYvel komisyona vermeleri. 

(318) (7909) 

• • • 
149940 adet bUyUk kemik dUğme, 

29382 adet beyaz kopça, 96960 adet 
siyah bUyük kopça, 4470 adet panto· 
lon arka tokası 8-11·938 salı günü saat 
15 de Tophane Lv. Amirliği satın al· 

ma Ko. da pazarlıkla eksiltmesi yapı
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 969 
lirn yedi kuruştur. Teminab 145 lira 
36 kuruştur. Şartname ve nümunesi 
Ko. da. görülür. lsteklilerin kanuni ve
sikalarile beraber belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (324) (7975) 

• • • 
500 çift dağ fotini, 500 çift tırman

ma fotini 14-11-938 pazartesi gUnU 
saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği 

satın alnın Ko. da kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin be· 

deli 9750 lira ilk teminatı 731 lira 25 
kuruştur. Şartname ve numunesi Ko. 
da görUlebilir. lsteklilcrin kanunt ve
sikalarlle beraber teklif mektuplannı 

ihale satinden bir saat evvel Ko. nn 
vermeleri. (329) (7980) 

.y. .y. lfo 

Amirliğe bağlı müessesat için 2500 li
ralık pirinç 10-11-938 perşembe günü 
saat 11 de Tophanede lstanbul levazım 
~mirliği satmalma komisyonunda pazar
lıkla satmalınacaktır. Teminatı 375 lira· 
dır. Numunesi komisyonda görülebilir. 
l:stcklilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. ,(8155) 

• • • 
Dikimevl l!jin 380 metre patiska, 

336 kilo ara ipliği, 529 kilo parafin 
12 - 11 - 938 cumartesi gilnü saat 11 de 
Tophanede Levazım amirliği satınalm~ 
komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 
Her biri ayrı ayrı bayilerden alınabile· 
ceğindcn isteklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. (345) (8212) 

~ . . 
250 adet çelik somyalı karyola 21 -

11 - 938 pazarteci günü saat ı S de Top- ' 
hanede Levazım Amirliği Satınalma ko 
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 67 50 lira, ilk 
teminatı 506 lira 25 kuruştur. Şartna· 
me ve nümunesi Komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle be
raber teklif mektuplannı ihale Eaatin -
den bir saat evvel l:omisyona vermele-
ri. (342) (8168) 

• • • 
Amirliğe bağlı miless~at için e.skt'1rl 

evsaf dahilinde 297 ton levaemarln kö
mUrU 14-11-938 p2.znrtcsi günü saat 
15,15 de Tophanede 1 t. !('vazım amirli
ği s:ıtınnlma komiıyonunda raz~rlıkla ek
siltmesi yııpılacaktır. Tahmin bE'd('li 
40113 lira tembatı 604 lira 70 kııruf;tur. 
fat,..J:lilerln l:'lnuni Vf'"İkalarile beraber 
belli t3:ıtte Ifo. nn gr>lmc>lcri. 

(351) (8322) 
• • • 

Baş- Diş - Nezle -Grip 
Ve blllttn ağrıları derhal geçirir de 

~ideyi, kalbl yormaz. icabında gOO 
S kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız 
1 rıııı Her ecza hanede 1 - 12 ilk smbalaJ 8 

arayınız 

,,__ 
ebat ~e I 

1 - İdaremiz.in Samsun f abrlkası için şartnamesinde yazılı atIJl ,,ıııı' 
t& olmak' Uure 1000 metre mik!bı kereste pazarlık usulil ile s / 

tır. ·a.kltat t 
II - Muhammen bedeli beher M3 - 1 37.50 lira ve ınu~ jO 1 

2812.50 liradır. saıt ı4·'1 
m - Eksiltme 18-11-938 tarihine rastlıyan cuma gtınU dıı ysPµı 

Kabataşta levazım ve mubayaat şube sindeki alım komisyo:ıuıı ,JI 
~. p~ 

1V - Şartnameler 1.87 lira bedel mukabilinde sözU geÇell t°~ 
bilir. ynı.cıe 7~ ol· 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gUn ve saatte ilAil oltıı' 
me paralarile birlikte yukarda adı geç en komisyona gelmeleri ~ 

• • • 
Muhammen B. ıı.atı :;.d 

Cin.si Mfktan Beheri Tutarı ~ 'l"eı;. j~'J 
L. K. L. K. L. 5- ı&"I 

Emme basma tulumba 11 adet 200.- 2200.- 16 
0
· g6 ~ 

Hortum 455 Met. 1.30 671.50 5 · uJXl o~ 
• 1- Yukarda yazılı II adet emme tulumba ile 455 metre bort / 

rl mucibince ayn ayn açık eksiltme usulile satın aım.acaıctn'·rf'd' i .J 
II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizala. ty1 

miştir. lf.31a.t1'61 '../ 
m - Eksiltme 18.11-938 tarihine rastlıyan cuma gU.nU h ıcoıııi#r 

saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alntl ~ 
yapılacaktır. be(le1l ,ı 1.~r 

JV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözU geçen şu e ruıde ~ 
v - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatl~eri ua:ı il 

venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komişyona geııne ( 

CtNSt Miktan 

Tahta ~leme 4 kalem 

• • • 
Muhammen B. 

,. Beheri 
L. K. 

tutarı 

L. K. 

·ı~1 e1'f1 . 
% 5 teminatı şe1'11 

L. 

tezgahlan ı 1175. - 88 

Dingil ve 16 adet ıarlı~ e te' 
tekerleği 32 adet 8. - 128. - 9 60 pata i~ıeıı' fc( 

I - Şartnamesi mucibince satıp alınacak 4 kalemde ~alıbesabl~'~e '' 
gt.hları ve teferrüatı ile taahhüdünü ifa etmiycn mütcahhıd ditıgıl 
n:ımesi mucibince alınacak d?kovil arabalarının müstamel 16 tıır· fi' 
adet tekerleği hizalarında yazılı usullerle eksiltmeye kontnU1Ş _,,d• ı 

h'.za aı .. - .1' 
II - Muhammen bcdelltrile muvakkat teminatları 1 Jı!P' 

rilmlştir. . • gUS'U. ~ 
JII - Eksiltme 14 - XI -938 tarihine rastlayan pa.zarte

51 sirıcl'~ 
nnda yazılı saatlerae Kalataşta Levazım ve mUbıayaat gu'be /, 
komi·yonunda yapılacaktır. ııt>t~ 

IV - Şar•namcler paraı.ız olarak her gün ısözU gcçerı f ~ 
bilir. tıerd' ıfll./ 

V - İsteklilerin eksiltme i!jin tayin edilen gün ve şaa rı• ge 
ı · b. l'k k d d geren k...-.is}'o 7 ,5 güvenme para arıyle ır ı te yu arı a a ı ::ı v•.-

tıan olunur. (7989) 

~~~ 
ıtııleıtl egi "' 1 - Tahmin edilen bedeli (2408) lira 93 kuruş olan 60 a,ıVt oPO" 

cins ve rbattn kereste 28 ikinciteşrin 938 tarihine rastııyan p~yıı. 1'· ~ 
saat 11.:.30 da açık eksiltme usulü ile alınmak üzere mUnakı:ıS ~ 

4 
tur. . . ...,esi JCO ,) 

2 - Muvakkat temı:ıatı 180 lıra 67 kuruştur. Şartnıı.- fi 
her gUn parasız olarak verilir. ·rli}Ctt 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun da yazılı vesikalarile J>ıcsS~) ;.:., I 
Yedek sub<ıy okulu için bir adet çama

şır fitU<-U makln..,si 27 I. Kanun 938 Salı 

gün'j mat 14,30 tla TopbanPde LV. a
mirli ~i satınalm'l Ko. da açık eksiltme 
ile Rlınaca!•t•r. Tahmin bedeli 1700 lira 

gtin ve saatte Kasımpaşada bulunan k omisyona müraeaatla.fl· 
4
i' J 

-==================::=====:::::::-:- j.,.> t'ı: şık yıkama makinesi 27 ı. Kanun 938 sa- 150 adet tahta ıska~ d; tfO 41 ~ . 
ilk tcml'latı 127 lira 50 kuruştur. Şart-_ 

nRmecıi Ko. da görülebilir. İsteklilerin 

lı:<ın"nİ vP<-fl•nlrırlvlc bcrab!'r belli sant
t<> Ko .. na gC'lml"lc>rl, 

(~52) (8323) 
• • • 

Yedek mıbav nkulu kin bir nrlf't buln-

h gilnü saat 14 de Tophanede Lv. fi.mir
liği satınalma Ko. da nçık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 3200 lira, ilk 

mnrtesi gUnU saat 1ı.S~ıt11J 1'~ 
Levazım amirliği satJJlll 111itı J~I 
zarlıkla alınncaktır. Tııh r:nııııJ11~ • 

teminatı 240 liradır. Şartnamesi Ko. da lira, teminatı 90 lirnd.ır· J>fltl~ l'.iı 
görülcbtlir. lsteklilerin kanuni vesika - görülebilir. tsteklllerıtı ... ~ 

t ]<Ov 
larile beraber belli saatte Ko. na gelme- le beraper belli saat e !50) 
Ierl. (353) '(8324) (S 
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" 1 z ık uzvun ıyl ışlemcııinı temin itin muhakkak gece Yıttarken Ye M Az o Meyva Tuzu fakat ne terkib, ne de tesiri 
sabah ac karnına bir kahve kaşığı MAZON ME\' \'A TUZU taklid edilemez. Mazon isim 

alınır. Alınması ıayet IAtif, tesiri lııhıl n kolaydır. ve horoz markasına dikkat •• 

~ ·-~-~ 

~- i BAı\fK ıl 
1 t\ il ~ --~~- - ~ - - - - - - - ~ ...-. •vı ~ ~~~~ 

>-ı13 ık111 1u d a r • y a h a t t ı k f ş ta r i t e s i 
~~~a ch~ct~~ 933 pazar gününden itibaren tatbikine başlanacak ola:ı 
QUtı talar lst ış laı f:si her gün sefer yapılması esasına göredir. 

apltr a IIaveteanbuldan her gün saat 9 da knlkacaklardır. 
"· kaıkat'ak~ cum:ırtt:>Eı günleri 1sta:ıbuldan saat 13.30 da ayrıca bir 
~ ~Şalllba ır. 
~ tıtıuya u~~st:tıarile cumartesi günleri 13.30 da kalkacak postalar 
,(ııı. eaıı •~.ıtak C'ıAmlif;r kadar gideceklerdir.Dö:ıUşte Mudanyadan 
"tıd ar ıa 15' d Per~embe, cuma, cumartesi gilnleri saat 15 de kalkaca~t 
~Ya~arı 

13 
e fstanbuln geleceklerdir. Çnrşamba ve pa:r.ar postalan 

1\Q kil ıtıaarı aat 17 de kalkarak tstanbula saat 20.15 de geleceklerdir. 
ııı.ı.....'••ı alkacak a Paz:ır snbahı Gemlikte:ı hnreket'e !!aat 10 da Mudanya
~ vapur Armutluya uğrayarak saat 13.35 te lstanbula gele. 

~--mma111a.~mllliliir.ılmm:1112._ __ __ 

Em at< ve Eitam 
1.. h l'e.rt (1 "il\ 1:1 No. 

IOe ~~ .. da ~ Eski ı·tm 
~ ~ıı~'ll fıarn leıklar yolu 12140 69 Çamlık, fundalık 

lltı ~~· 
~ ~~~ 'l'~~~ caddesi 1573.50 M2 ~ Bahçe 

l'. Yt:nı () öy ınn.lıallcsi eski 11 11 Bahçe 
""tıtı re.ı:e lJo \ıı. fıaşe, E:: .. okak 194 M2 

~ 
11 
~ eo/YUhılın Ahmet Ef. 38 41 evin taj 41 3/4 hlıı. 

~ ' ,, a1t 37.50 M2 

Nevi 

~ :' A.ya " 42.75 M2 38 MU. 43 evin taj 43 3/4 his. 
lo. nlJtoıa caddesi 70 M2 71 /2 Denizden dolma rıhtım areası 
'il;! .. • 
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K1RA.LIK HANE 

Sülcyrnniiye Fctvayoku.ıu lzzetbey 
sokak No. 12 nezareti fcvkalfıde Mar. 
ma.ra ve Boğaza hüldm a..ıtı oda teı
kos, elektrik, havngazt, .rağlı boya, 
banyo tertibatı, bahçesi mevcut yeni 
inşa edilmi§ aynı sokakta 16 No. ya 
mUracaat. 

ZAYİ 

Üslrlldar, Ayazma yirmi birinci ilk 
mektepten 928 senesinde ıldığım §a

hadetnameyi kaybettim. l enisini çı· 
karacağımdan eskisinin hUkmU yok. 
tur. 

Sultanahmet Akbıyık Uncu sokak 
19 numarada Bahir. 
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Elb1Seye Dair thtiyaçlarmm ŞimcUden Galatada M~§hur 
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EKSELSYOR 
Büyqk Elbise Ma~azuında Her Yerden UCUZ, ŞlK 

Ve Teminatlı Alabilirsiniz. 

KADINLARA M/HSUS 

!:.N SON MOliA ı.·e L"LK.S I.PEKLl MUŞAMBALAR 
x UNLU MANTOLAR 
GABARDİN PARDESULER 
HER ClNSTE MUŞAMBALAR 

ERKEKLERE MAHSU:5 

HER CtNS 1NG1LıZ MUŞAMBALARI 
GABARDİN PARDESULER 
HER CtNS TRANÇKOTI AR 
UCUZ, ŞIK ve DAYANIKLI HER NEVi 
HAZIR ve ISMARLAMA KOSTUM ve PARDESULER 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

HER NEV1 KOSTOM. :'ALTO ve MUŞAMBALAR 

Rekabetsiz Fiatlarla 
GALATADA 

EKSELSYOR 
Büyük Elbhe Mağazasında Bulacaksınız 

Tedlyatta Teshııat 
Telefon: 43503 1 

ı.llilJlıll!lilliAWMWi--lll!lllllmllHllildH'llllllı 

Aydın Nafıa Eksiltme komisyonundan· 
1 - 21-10-938 günil ih:ılesi rapılmak üzere eksiltmeye çıkanlan 49329 lira 51 ku· 

ruş keşif bedelli Nazillide h~et konağı inpatma talip ç;trmac1ı&ınd3h yettıden er 
siltm"ye konmuştur. 

2 - Bu i§e aıt şartname ve evrak şunlardır. 
A - Kapalı zart usulile eksiltme §Clrtnamesl. 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel ~si yapı I§lerl §eBiti umumlyesl 
D - Fenni prtname 
E - Keşif. metraj cetvelleri 
F - Resimler 
lstiyenler bu evrakı Aydm Nafia mOdOrUllQnde g~rebOirler. 
3 - Eksiltme 14· ll ·93 8tarihinde pazartesi günü saat on beşte Aydm Nafia mO· 

dürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktu. 
4 - Eksıltme kapalı zart usulıle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye ıirebilmek için istekliteıin 3700 liralık muvakkat teminat ver

mesi ve ihaleden en az 8 gün evvel vekAlete müracaat ederek Nafia vekAletinden alm· 
mış yapı müteahhitliği vesikası göstermesi ~e müteahhidin bizzat diplomalı mühen
dis veya mimar olması veya bunlardan birisi:e mü:tereken teklif yapması ve mukave
leri birlikte imza etmesi l!zımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda QçüncO maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Nana dairesine getirilerek eksiltme komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet Clçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühilr mumu ile iyice kapatılmış olması lA.znndır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (792l)ı 

Nafia Vekaletinden: 
Srvaa - Erzurum hnttmm 676 m cı kllometrealnde yapılacak bir adet 

kaglr açık tunel ile 656 mcı kilometrealnde bir ve 550 + 667, 67L 67i Un. 
cU kilometrelerde üç amele barakası ve 720 inci kilometrelerdeki köprüye 
beş adet göz illvesi kapalı zarf usuli ie mllnakuaya konulmuştur. 

1 - MUnakal!la 28-11-938 tarihi ':le tesadüf eden pazartesi gUntl ıut 
on beşte vekaietimiz demiryollar inş:ı at dairesindeki mUnakua komlayonu 
odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin heyeti umumiyesfnln muhammen bedeli yüz doban Uç bin 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat miktan O!l bin dokuz yfiz liradır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık işlen genel prt. 

namesi. fennt snrtname. köprU projesi açık tllnel maktaı. dört adet bina proje. 
si ve vahidi kıyasi fiyat cetvelinden ib A.ret bir takım, mUnn.kasa evrakı dokuz 
yilz altmış boş kuruş mukabil~nde dem iryol!arı i:ıgaat dairesinden tedarik o
lunabilir. 

5 - Taliplerin bir defada en az yUz bin liralık bir yol ve yahut şlmen. 
difer !şini mUtea.hhit sıfntile yapmış olma!an şarttır. 

6 - Bu işe ~irmek lstiyenler, re~erans ve diğer vesfkalarmı bir ıstlc!aya 
ba~lıyarak münakasa tarihinden en az sekiz gtl:ı ev\'el vekalete vermek su. 
retile bu h için ehliyet vesikası isti y~cek ve bu ehliyet vesikalarını mlina.
ka.sa komisyonuna ibraz edeceklerdir. Ehliyet vesikası için münakasa tarihin. 
den sekiz gUn E'vvel yapılmıyan mUracaatıar nnzan itibara alınmıyacakhr. 

7 - Mil:ıılkasaya iştirak edecek!er 2490 numaralı arttırma eksiltme ve 
ihale knnunu mucibince ibrazına mecbur olduklan eVTak ve vtııaikl muvakkat 
teminatlarını ve flvat tekllfhıf havi kapalı ve mUhUrlll zarflarmı mezkfır 

kanunun vt eksiltme ~ıı.rtnameet:ıln tarif atı dairesinde hazırlanarak 28-11-
938 tarihinde saat on dörde kadar numsırıı.h makbuz mukabilinde demiryollan 
inşaat dairesi münakasa komisyonu reisliibe teelim etmeleri lhmıdır. 

(428) (8287) 
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