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I< Air,Yı. O JUN OLKO ARKADAŞ! iSMET INöNO iLE VE CEL"AC BAYARL A BiR ARAOA CÖSTEREN 

ı hedef 
BU RESiM BUCON TARiHi Bi R EHEMMiYET VE D~OER TAŞIYOR 

arkadası 
• 

1111 --

Bugün 
Cur11hur 

Reisi old 
Kamut~y 
Büyük ö1ünün 

hatııasını 
Beş dakika ayakta hıçk ırıklarla 

taziz etti 
ismet lnönü 348 
reyle ve ittifakla 

seçildi 
ı Ankara, 11 (Hususi) _ Büyük Millet maz acı ve teessUrlerle" BUyUk Meclise 
Meclisi buglln parti gnıpunun içtimaın- arzcdildl. 

dan sonra, saat on birde toplandı. 
Samün yerleri, yabancı devletlerin se

faret crkllnına mahsuş yerler tamamiyle 
dolmuştu. BUtUn vekiller mebuslar ara-
sındaydL 

Yoklama yapılıp nisabı ekseriyet oldu
gu anlaşıldıktan sonra reis, ekseriyetin 
olduğunu söyllyerck celseyi açtı. 

Bunu mUtenkip AtatUrkUmUzUn ölU
mUne dair hUkfimet tezkeresi okundu. 
Başvekil Celftl Bayar'ın.. lmzasmı tasıyan 
bu tezkerede AtatUrk'Un ölümU "unutul-

,~··~--~~··~···· t ATATURK t 
t t~llerln üstünde bir tabut de~rfl, • 
t ı·orlndcn oynıynn dağ olmalıyd ı. t 
• O, blz1 bırakıp gitmesin dJye, t 
t OönUJlcr sanlıp baf olmalıydı. t • • t Ey dağlar, açmız başlannm; t 
t Bağrmua baııın taslarmızı... t 
t Bulutlar, s:ıçmız yaşlarınızı ; t 
t Atatürk, Atatürk sağ olm:\lıydı! t 
•• Orhan.Seyfi ORHUN • ............... 

Tezkerenin okunmasını mUteak{p Mec
lis Reisi Abdülhalik Renda hıçkınlı:

larln kcsllcn çok mUteesslr bir sesle ve 
ağlıyarak §U sözleri söyledi: 

- 13Uyilk Halil.skarıınızm ölUmllnden 
hepimizin ve bllt.ün milletin duyduğu e
lemin nekadat' bUyUk oldui;"Unu dUnden
berl ge~ kendimizde ve gerek millet
te gördUğUmUz bUyUk acılarla anlıyoruz. 
Bugün burada bunun için çok lakırdı 

söylemek imktını, Teşkilatı Esasiye Ka
nununun bize emrettiği bir vazife dola
yı11iylc de, yoktur. Teşkilatı Esas.iye Ka
nununun bize emrettiği bu vecibeyi ifa 
etmek de bizim için bir vazifedir., 

Abdillhalik Rcnda. cUml~ hıçkı
nklarla boğıularnk, tamaıfib•amıyordu. 
Sözlerini §Öyle bitirdi: 

- Bllyük ölUnUn aziz ha~ için ar· 
kadaşların bea dakika ayakta aük\itunu 
rica ederim. 

Be§ daklka sUkiıtu mUt~akip c~lse re
isi, CwnhWTeiıi intihabatm:ı. geçileceği

ni e1>yJr_.~~l r~yl~ "';seçime._. başlnndı. 
Mebuslar isimleri intibab dıirelerl sıra-... .. 
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Bü ün ömru, miUetini yükseltmeğe hasr 
tükelen Atatürkün gözü eser kurma~<la 

Hn~noıın 

tmekle, büyük b:r medeni 
arkada kalmamıştır _,,,, --------
A O nıı n~tn rr 

Ebedi} yan Kemalist Cumhuriyet 
daima 

içinde, 
daima 

Kemalizmin izinden, 
doğruya gidecek 

daima meder~ iyete, 

Ağ'ıyorlar .. hald:ı.n var; 

Gözyaşlanmızı sc:l:lamadan ağlıyo

ruz. Matem içindeyız. Koskoca bir mıJ· 
let, bir gözyaşı pınarına dönmüş g.bi 
dir ve her birimiz kalbine saplarım ş 

bir oku çekip son tııkatinı sarfedcrck 
ayakta durmağa cabalıyan bir yeğite 
bcnzıyor. Bu bır hal.ikattir. Fakat göz· 
!erimizin yaşı dinmeden, matemimizden 
zerre kaybetmeden, kapkara matem 
içinde iken, asla unutulmaması lfizım 

gelen bir ikinci hakikati derhal göze 
vurmalıyız: 

Bu ölüm, ne bir devri kapalmaktaclır, 
ne de b;.,ı ölümun arwndan bir b;:ı.şka 
devre girmemiz mukadderdir. 

Hayır .. Atatürk de.;vrirıde:yiz, Atatürk 
devri bütün hatları, bi.ıtün notları ve 
bütün icapları ile devam ctm:ktedir. E-

decektir de. Fani vatanda1 mız Mustııfa 
Kemalin şahsında, muka~Jer, k~til iti 

yadından şaşmamış olabilir. Fakat lıir 

millet kadar büyük, bir ırk kadar ezeli 
ve insanlık gibi engin olan Atatürk, 

fani tabiat kanunlarının üstün.de idi ve 
ebCl.iiyen üstünde kalacaktır. Bizi her 

zaman doğruya, her zaman iyiye, her 
zaman en ileriye götürmü.ş olan kudret 

ebedidir şüphesiz. Müşterek azabnruz 
bunun en büyük delilidir. 

AtatUrk. millet olan adam ve adam o 
lan millet demektir. Bunun için yarına 

asta fütur duymadan bakıyoruz. Vaku· 

ruz. Bize dikkatle · bakanlar, milli kud 
ret ve dehamızı şahsiyle en mümtaz b:ı 
tekilde temsil etmiş olan ulu Türkiiı' 

muasırı olmak gururunu tatmış nesil 
ter.den olduğumuzu, bu gururdan ken· 

dimizi mahrum etmek hatasına 2.sla düş· 
miyeceğimizi anlama1:ta gecikmezler 

'.Asrın en büyük fevkaladeliğini, tek 
millet olmak, iyi kaynaşmış, sağlam ke

netlenmiş, sarsıl.nası imkansız rnillt>t 
halinde kalmıı1c fevkalfı 1eliğ'i li, biz, hn 
ıeyden evvel bu gururd!>n ah:u., 

Hayır, bizim İ'iimizde, artık tan·aıni
le millile~miş olan devlet ve bayat kai 

delerimizin dışına çrl.mnk istıycce!: tcK 

yanlış mahlftk bulunamaz. . 
Mektepte hepimizin hocası, harpler-

de hepimizin başbuğu, neş'c saatlerin·:le 

hepimizin ağabeyin.iz, dostumuz, arka· 
daşımız olmuş elan Mustafa Kemal, bize 

vasiyet yapma.dan, fakat cbeciyyen tek 

millet vasfını muhafaza etmek için icaı 
eden biltün malzemeyi vererek göçmüş 
tilr. 

Şu anda b::tün vatat"da )an ve kuv -
vetleri ile Türk milletinin anayasa et 
rafında yekpare ve yalçın bir granit gı

bi duruşu muasır dünyada ibret ve bay
nınlıkla seyredilmektedir. 

Muazzam bir mcdcnt imtihanı mu· 1 
~ıt~t.. ••• _ .. , __ .... : .. :.-...... 

ı ·· 

Bu derece bliyUk bir azap içindeyken 
dahi medeni ve hukuki vazifelerini ta· 
nıamiyle mUdrik olıın §U vatanı:lcışlar 

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

Hayır, her §ey:ni milletine hasret· 
mekle Mustafa Kemal hata etmemiştir 
Bu milette nankör çıkmıyor. 

Hayır, bütün bir ömrü, milleti:ıı 

yükseltmeğe hasretmekle, büyük bir 
medent ve siyasi eser kurmakla tüke· 

ten Mustafa Kemalin gözü arkada kal· 
m'lmıştır. Bu millet hızını almıştır. E

bccliycn Kemalist Cumhuriyet içinde 
Kemalizmin izinden, daima medeniye· 
te, daima iyiye, daima doğruya gide 
cek. 

Nizamcddin NAZtF 

•• no 
davası iç·n 

çok ermdir,, 
Fransız naı ul at ı nda n Alb€ r 
s~ to'nun yazc' ı ğı makale .. 

Parla, 10 (A.A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: 

Nazırlardan Alber Sarra·~t. "Paris 
Soir., gazetesinde, Atatürıciin ölumü 
dol yı3ile yazdığı bir m:ıkalcde ezelim 
le diyor ki: 

"AtatUrl,Un ölUmU, hcrkr...+o hay· 
rnnlık uyandıran 'l'ürldye için azim 
bir zıyadır. Atatürkün .ımom .... anlığı 
\'C dehası, Türkiyenin istiklalini ya
ratmış ve kalkınmasını başarmıştı. Bu 
zıya Fransa içiTJ ·de çok acıklıdır. 

Çünkü, Atatürk, onun sa.He ve sami. 
mi bir dostu idi. Bu zıya :-;ulh davası 

.. · 

Onu burada lııızandık 

için de çok elimdir. Zira, .>u devlet 
şefi yorulmaz biı surette bUihün ko· 
runmasına çalışmakta idi. Bu ölüm 
§nhson beıı.J de fevkalade mtltccllim 
etmiştir. Ankarada sefir l:uluııduğum 
sırada, o zaman ismi Gazi Mustafa 
Kemal olan bu büytik ajam:n sık sık 
temas imkanını bulmuştum. Aramız· 
da. samimt ve kalbi bir sevgi hflsıl ol. 
muştu. Ona. karşı hayranlık ve scvcl 
besliyordum. Tilrkiyede bulı.w:!ll bü· 
tUn dostlarım, TUrk milletinin bu 
bUyUk matem günUnde duyduğum iz
tırabın ne kadar derin olduğunu tak. 
dir ederler . ., 

Y .\lA ~: 

.. 

1 l.nıl;f 

• t/J .JiitP 
( 1.tıııı.j 

.rulr "'/ 
'J.I .1r ft(;f/f( 

"., .. ,. 
ı; ,t.·l}t 

t" flı~nısl ı 
Tilrklye C'umhorlyetl vnf:Anıl&,1 Afatilrk öldü: Türldye Cnmlım1yc 1 

:ıJd.ff··· 
BUyilk l\Ullcilnln kalbinde oounln btraber ilcl.:lh~t y:-şıyne> 

{Xaq.ata dai~ 
......... aım ..... ..., ....... 

En büqük acı b.,ıe· 
son oıı ı.ste-

1 8 tJkteşrlnde sıhhat tebliğini <>
kuyunca içimiz kanamıştı. Artık 

Dmid kabil olmndı~"lnı biliyorduk; her an 

mUthiş haberi duymaktan korkuyorduk. 

Fnk:ıt son tcblığler bir nevi nikblnllk 1 
havası yarnttt; O'nun daha uzun tıene-

ler başımızda bulunması, bize yol gôs· 

termesi mUmltilo gibi gözUktU. Kendi· 
mizt aldatmak, O"nun ölilmUnUn yakın 

olmadığını zannetmek istiyorduk. Çar

şanba gUnU bu nikbinlik havaeı birden
bire dağıldı acı hakikat blltiln çıplaklığı, 
bUtiln dehşc>Ule gözUktU. Bu eefer duy
dui;"llmuz acıdan, nıtrrabdnn ziyade bir 

nuraaa kaybetUk ... 

şıışkınlık, bil' yılgınlrkll· eçıııe• tılf 
nUn gcUrdıği ılmiddcn vazgdlll° ıııB' 
miyorduk:- o ümidin bu ıtnğild~· 
zamanda sönmesine raZı de gnıı tılf 

~ o·ıııı 
O da bir insandı ve ber t biS . .v, f' kil ,.,, 

gUn ölmesi tnbiiydl. 'n 8ıışıııı; ol• 
bir lnsnnd:ı.o U tUn görıneğ:UJllı.uıı ıtİ 
Bize lmknnsız şeylerin de .• ..ı ıı•> 

rdaııDC'. ışl"' 
duğunu öğretmişti; yılln bil)~ "' 
etmekten bile korktuğul!luı o•ıı\l ıedl 
rl tahakkuk etlinniatl. Artı~ o·ııull .. ·a ~ıı· 
dimiz gibi bir insan sa)rıııaS ' eğe 11·.ıı. 

uıııtı dr 
bir sonu olnbllcceğinl dil~ • P'f•"' 0-

B. ..ıııı. o b 
lllmliz varmıyordu. ır r it ' tlfİ 

" de ıı> d.ııı 
dediğin yaratıcı adamdır rsucı • ol"' 
tUo insanlar içinde en Y" ııP 
tannlıışmağa hiç allpbcsil eıı jD' 
dL ~lJI~ 

0 1 
n B 0 asd ~'I, oııııllt" 

muş... unu rıll • 0ııtı 

ruz? Buna nasıl lnannbili>'
0 

utUD ~~ 
Bunu söylerken içiıniZde tıdltıılı6 ol• 

kCll bit 
bUtUn kalnata, kendi ıcedllr # 

O o olıf. ~ 
bir lsynn var. OtmUş... • . ...,OJ ,.,,~ 

• • ı;zU... ''"'il 
muştu, o kndar bızıın t>IJ" 
ki: .. ölmU;, ..• " demek ştındl • 
der gibi bir tuhaf geliyor. .,.~,r. 

l edl, !ı~ '~~ 
Olmilş .•• şimdi: ••o 6 ın ı;;9er>• et w 

gönlilmUzde yaşıyacaktl~cc1'tlf· f1 1'pıl' 
ri bıze dniına yol gösteı 11.~ı 11d~ bUrıUJJ 0 ..t• 
mizde acaba Atatürk UP fille ı.sl "' 
mnsını isterdi diye dil§Un •ııtc"d ~· 

«ıı. •" ilham almağa çntışacao 0ıııı" ~>Jt' 
de"ıct, ~ıet ~ 

dil; fakat eseri olan bi s6"' o~ 
ğu gibi yaşıyacaktır., gi 0ıııı"' 4p 
mek kabildir. Bu, yanlış d& ıc•ldJ ~~· 
şahsiyeti bcdenf "arıığl ile dol,.,.., ııoıllP 
dl; ruhu dalma Uzeriıntıd~l1'ıeri ,01' ı~ 
FBkat bu s5zler, ifade ::ıd bU> (c;ll 
hakikate rai!men, iı;irıılı ıııtıd'" bit' p' 
yı unutturamıyor. O. ara crEU· ,r1"' 

ıntfC rıt11 bir daha yUzUnU göre 1 dil) of.~ 
·ttiğiıı ıccıı "'.ı& 

ha .,urnl'a buraya gı eçer ,.J oıı". 
ğız; hlr daha bir yoıaıı.n :et;rDeY-9 1 
birdenbire yanım~darı t>ıJ b~0 ',-' 

edemlyece~z. Ağllyıı.lı:ıtıİ "e ıııı' 
ile ağlıyalım. O'nun gnıe p ,f, 

nll bir daha g6reın1Yece ~fffl rt,,,, 1880 1938 -



l~bun bir Ata asker41 bir 
h lirle ku: Türk askeri, ve en büyük lıarLiye reisliğine geçti. Çatalcaya ge - ' -"'-·--~---
~l'atı ~u Cl~danı Atatürkün askerlik len düşman geri atıldı. Edirneye ilk gi-
._~1ar. l-Icit~ye rnel:tebi talebeliğinden ren as'ker de Mustafa Kemalin idare -
""'a . nuz ç k ~ 'ilk tah .. ocu luk yaşındaki Mus· sindeki kolordunun süvari livası oldu. 
cı:ıdi sıJıni bit" . b' . • • • itli arıu . ırır ıtırmez, bizzat 
~i. sıyle Askeri Rüşdiyeye gir- Büyük harp patladığı zaman Sofya-

~,: :Yeni lllckt da ateşemilter olarak bulunan Mustafa 
dı(ı1i"lc, :Ylik .. cpte canla, başla çalış· K<:mal, derhal cephede bir vazife iste -t'ti telb S~k z:k~siyle derhal nazan di ve rütbesinin küçüklüğüne rağmen 
h. 1~ Sen ... • eden bir talebe olmuştu • Osmanlı imparatorluğunun harbe gir-
.. •ırı. ""en · 'ba >'U 111 i"iıru .. ıtı ren, biıtün arkadaş· mektc acele ettiğini .de yazmaktan çe· 
h §ı.ınc u;yd Yuşlerinj de kendi yürü • kinmedi. fstanbuldakiler onu Tekirda-

taıa uran M 
}'~ 

1 
tı feyı ustafayı, me'kteptekı 

r ar..ı italad.. . . 
ll "'· • seyıyor, takdır edi-

.ı ho 
l'aıı b· talar a 
~ ır rj., . ras.nda ayni ismi taşı· 
'ıck .razıye . . 

~:11 ilsına muallımı, çalışkanlığı-
ah 

1
lafan1n . ?ayran olduğu talebesi 

ı rtı ısım 'fba . asın1 • 1 ı rıyle kendisinden 
' ...._ S IStedı' • 
'h ili • 
•rıı.ısı n adın b 

de itfa .:ı , tından sonra yalnız 
..ıı \' "4Cgıl M 

tir. e bun • ustafa Kemal olsun,, 
"I. u onu- ... 
rı -..ı sıcılıne de kaydet • 

b . ll•tafa ı, 
ıııci . ~erna1 

ıı:,11 ı Ye b • az zamanda sınıfının 
hi aşı ol 

~Cti "' ~aman mu§tu. Muallim gel-
l'ordıı, ' arkadaşlanna ders bile 

d,:9og d • "' • 
~ a,,a 
'o ~t'ııiden ray ve padişahın istibda -

k~di:r•. lstanb kuvvet ~ermek istiyen 
blitlııı Ctınc u Ulöa cahıl askerleri de 

Sılcq Feıaltct~~~.r~:ak, memleketi büs-
lıtillıııardı urukleyecek bir isyan 

l: ı c ~ • 
oı~ llnte1·d 
~'- harek 

1
t en bu isyanı bastınnağa 

l. '<ltı C Ord 
•ııı.ı1t arasınd usunun en nafiz si· 

lh,afa ~'"'aıa· ~rkanıharp yüzbaşısı 
.ı .ra11 .. , ı g·· .. 

ğmda "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 mum~az bir ordu parçası 
yarttı. 

• • • 
1915 Nisanında, Türk milleti en kara 

günlerini yaşıyordu. İtilaf .devletleri 
kuvvetli donanmalarının himayesinde 
Çanakkaleye büyük bir ordu çıkarmış· • 
lar ve bu düşman a!:ıkeri Boğaza hakim 
tepelere doğru ilerlemiye başlamıştı. 

Kaymakam Mustafa Kemal büyük 
tehlikeyi derhal sezdi. Geride olması-

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

- Nereye gidiy~rsunuz? diye sordu. 
- Düşman geliyor!. ~ 
- Düşmandan kaçılır mı?. 

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

var .. 
Ve sonra derhal kumandayı verdi: ,; 

Har arihine 
aydetfiren 
ıydı 

rağmen imanını hiç sarsmadan, yirml 
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
rıldı. Fakat o her şeye rağmen, dağdan 
dağa, cvacbn ovaya, siperden sipere ko
şuyor, askerlerle, zabitlerle en ön saf
lardan harbi idare ediyordu. 

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

Büyük Türk kumandanı 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
tiin medeni vasıtalarla kurulmuş olan 
müdafaa hattını bir günde tarumar etti. 
Dört gün sonra düşman croularırun bil· 
yük bir kısmı mahvolmuş, düşman baş
kumandaı esir edilmiş, tarihlerin şimdi· 

ye kadar hiçbir zaman kaydetmediği 

hızlı ve kat'1 bir zafer kazanılmış, 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-

1!1!> le bir askere, böyle bir orduya kuman-

\I~ ba oruyoruz: 
trd 8brıld 

tııllıalt llda:ı Çcki/kt~n sonraki sıralar-
'~){ l'cni b' ıp sıyaset hayatına a· 
~ıd1'tııaı blın tr nı.~da olmuştu. Musta

dı.ı ~~b~Utea~i Yapmadı. Orduya bağlı 
~ .,. 1taıı taı· P tıenelerde, üçüncü or-

- Süngü takt Hücum! .• 
Boğazın en hakim tepelerini tutmak .,. 

üzere bulunan düşman kuvvetleri, neye 

Büyük taarruzdan evvel, :At:ıtürk, gnrp cephesi orduları k'umandanı 
ismet lnönü ile g;)Çit resminde •• ! 

\fa etmekten duyduğu saadet ve şerefi 
daima söyledi. O, son günlerinde, $On 
dakikalarında bile Türk ordusunu dü· 
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le devam ettiği bir sırada, Cumhuriye-
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''Ordular! Hedefiniz Akdenizdir,, ... t~te bu resim, o tarihi unı tcsbit ediyor .• 

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 iHive eden Anafartalar ordusu
nun kahraman kumandanı Mustafa Ke· 
mal Conkbayrmdaki muharebede ön 
siperlere o kadar yakın bulunuyordu ki 
biraz ilerisinde patlayan bir düşman 

mermisinden fırlayan şarapnellerden 

biri, onun göğsüne kadar çarptı, fakat 
Mustafa Kemalin yalnız saatini parçala· 
ya bildi .. 

• • • 
Daha sonralarr, Çanakale kahramam, 

Kafkas cephesinde dağılmış bir orduyu 
yeniden kurdu. ilk hamlede Bitlis ve 
Muşu kurtardı. 

Harbin son aylarında Suriye crdusu 
yabancı ellerin kötü :dareleri yüzünden 
bozulmuştu. Mustafa Kemal onların 

başına getirildi. Genç ordu kumandam, 
bir gün evinin önünü, otomobilinin et
raf mı asilerin sardığını gördü. Herkes 
şaş•rmıştı. Yalnız o hiç şaşırmadı. Sert 
ve cesur adımlarla asilerin üzerine yü
rüdü ve: 

- Dağılınız 1 emrini verdi .. 

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

Çihan harbi bitti, mütareke oldu. 
.. Osmanlı devleti bu harpten mağlup 

~ıktı. 

* • • 
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. 

l Emirlerini yalnız kendi idaresi altın
daki kıt'alara yazmadı. Bütün ordulara, 
hatta valilelere, kaymakamlara emirler 
verdi. Daha sonra bir gece istanbula 
çektiği bir telgrafla müfettişlikten ve 
askerlikten istifa etti. Milletin bir ferdı 
olarak çalışmağa başladı. Bütün millet, 
bütün ordu, vazifesinden çekildikten 
sonra da onu bekledi •• 
Düşman ordusunun Ankaraya doğru 

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

tin 15 inci yıldönümü münasebetiyle 
şanlı er.duya gönderdiği mesajda şöyle 

diyordu. 
"Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi 

ile başlıyan, her zaman zaferle beraber 
medeniyet nurlarım taşıyan kahraman 
Türk ordusu,, diye başlamış, bu kahra
man orduya ''kalbi şükranlarım 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 bırak
tı. 

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

Büyük kum:tndnn, büyük taarruza ba§lamadan 
. tefti§ ediyor 

önce, 
111' 

cephede askeri 
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türkün 
son günler· 

Büyük Önder Atatürkü aramı.zdan a· 
yıran hastalık, neşredilen duktor ra
porlarından da öğrendiğimize göre, 
Karaciğer hastalığı idi. Şubat sonların· 
da davet edilen Fransız profesörü dck
tor Fisenje, doktorlanmı.ıın koyduğu 

teşhis üzerinde birleşmiş ve o şekilde 
tedavisini tavsiye etmişti. 

Profesör Fisenje ondan sonra mem · 
leketimize üç kere C:aha gelmış, bundan 
b:ışka Viyanadan Epinger, BerJinden 
Eun Bergman isimleı inde diğer iki pro
fesör daha davet edilerek bir çok kor.· 
sültasy::nlar yapılmıştır. 

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

Atatürkün başucundan bir an ayrılma

mışlardır. 

Hastalık 16 Teşrinievvclde mutad 
seyrinden ayrılmış ve ani gurettc baz 
mi ve asabi buhran arazı göstermiştir. 

Bu buhran bir hafta kadar devam et
miş, fakat son defa olarak Atatürkün 
sıhhi vaziyetleri aym sekizinci sair gü· 
nü birdenbire vahim bir hal almıştır. 

Bu buhrandan bir saat evvel, bir mik 
tar meyva suyu verilen Atatürk neşe
sini muhafaza ediyordu. Fakat, saat 
6,30 da bulantı hissetmi~, üzerine fena 
lık gelmiş ve kendisini kaybederek, ko
madan evvelki vaziyete girmiştir. 
Çarşamba günü vahamet artmakta 

devam etmiş ve geceyi tam koma halh· 
de geçiren büyük şefimiz dün sabah 
saat 9.05 de dünyaya gözlerini kapa 
mıştır. 

Atatürkün vefatından bir saat kadar 
sonra sıhhi müze müdürü doktor Nuri 
saraya gelerek büyük ölünün yüzünün 
ve ellerinin kalıbını almıştır. 

Dün sarayda doktorlardan yalnız 

Neş'et Ömer trdelp kalmıştı. Bugün 
diğer müdavi ve müşavir doktorlar da 
saraya giderek naşı usulcn son bir mu· 
ayencden daha geçireceklerdir . 

·ııer Heveti dün .... 

e e toplandı 
Ankara, 10 (A.A.) - Ba.']vekil Ce· 

lal Bayar bu akşam saat 23,5 da ts
tanbuldan şchıimize dönmüştür. 

DIŞARDA: 

* Japon Domei ajansının bildirdiğine 
gl>re, So .. /yetlerin mar~~ı Çnnk:ıyşeke 

yaptıkları yardım fevkalade genişlemek
tedir. Sovyetler son zamanlarda Singkl
ynng tarlkile 60 askeri tayyare, 30 kam
yon ve kUlliyctli miktarda tUfenk gön
dermişlerdir. 400 Sovyet pilotu bugün 
Çin ordus'unda hizmet etmektedir. 

* Fransada yeni mali kararnamelerin 
pazar gUnU neşrcdileceğl <;'lk kuvvetle 
tahmin olunmaktadır. 

* Fransız Berti 60 kilometrelik dün
ya bisiklet rekorunu saatte vruıaU 41 ki
lometre 900 metre ile kırmıştJr. 

Başvekil Celal Bayar isL w .. nda Re. 
isicumbur vekili B. M. Meclisi Reisi 
Abdülhıilik Renda, Dahiliy~ Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, 
vekiller, mülki ve askeri erkin tara· 
fından karşılanmıştır. 

Kendisini karşılamaya gelen zevat 
ile ayn ayn selimla.ştıktan sonra gn.
nn salonuna giren Başvekil CeW Ba.. 
yar, burada büyük matenıimiz karşı
sında duyduktan teessürUn bir ifadesi 
olmak ÜT.ere heyet halinde kendisini 
beklemekte olan büyük ve orta elçiler
le, ataşemiliterlerin taziyelerini kabul 
etmiştir. 

Başvekil Celal Bayar, istasyondan 
doğruca Büyük Millet Meclisine gele. 
rek Reisicumhur vekili ve Büyük 
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Rcnda 
yı ziyaret eylemiştir. 

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

* Japonyada imp:ı.rntor diyet meclisi- uu 
ni 24 birincikhnunda içtimaa davet et
miştir. 

l!Jnf11Jlllllftıuıt1lffllllUlll!nlıtf11llllll!ıtııflJftfflllI:iJI 

«· Bulgaristanda munzam bUtçe IAyi
hasının bir maddesinin mebusan mecli
since reddi Uzerlne hUkOmet bfitun U1-
yihayı geri almıştır. 

* Fransız iş nazın Frossnrd dUn söy
lediği bir nutukta Fransanın derhal b~ 
bin tayyareye muhtaç olduğunu knydet
inlştir. 

* Romanya kralı Karolun İngiltereyi 
ziyareti esnasında lngitterede ordu ve 
hava kuvvelleri tarafından mühim teıa
hUrler tertlb edilecektir. 

* Yeni Ankara radyo istasyonunun 
kllgadı mUnasebetilc oradn bir konser 
verdikten sonra Pıırise dönen konserva
tuvar piyano profesörlerinden bayan 
Magda Taghlaferu, Havas ajansı muha
birine yaptığı beyanatta, mezkOr istas
yonun kUşadmda konser vermek için 
lntlhabmdan dolayı fevkaU'ıde müftehir 
olduğunu sö)lrrnlş ve mezkur istasyonun 
teknık ve musiki \•asıflan itlba.rfle şim
diye kadar gördUğii blltiln Avrupa pos
talannm en mUtekfl.nıili ->lduğunu kay
dctml~tir. 

* Nobel edebiyat mUkfilntı Amen"kalı 
muharrir bayan Buclı:'a verilmiştir. 

* Macar bankası Macaristana Ubak o
lunan topraklardaki Çekoslovak kuron
lannı 100 pengö 700 kuron hesnbile de
ğiştirmeye b:ı lnmışttr. 

* Nobel fizik mükCı.fatı İtalyan alimi 
Fermlye verilmiştir. 

* Polonyanm ycıniden tP.essllsünün 21 
inci yı}döııUmU dün bfitiln memtekPt i
çinde sevinçle kutlanmıştır. 

* Amerika m~liye neuıreU!ıden bildi
rildiğine görE', dünden itibaren Sildetler
dcn A!mnnynya lltilıak ec!en kısnndan 

r:elecck olan mallara Almanya hakkın • 
ı lkt lııri!<'ler tntblk edilecektir. Malllın 
•· iuğu Uzero Amc>rika Almanya malla-
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rma fevkalade yUksPk tarifeler tatbik 
etmektedir. 

* Japonlar Kantonda gUmrUk idaresi
ne vazıyet etmişlerdir. İngiliz gUmrükler 
komiseri bu tedbiri protesto etmiştir. 

Almanyada 

Bütün 

Havralar 

l/akıial 
Bertin, 11 - Pariste on yedi yaşla

rında bir Yahudi genci tnr:ıfından vu. 
rulan Almnn elçiliği katibi Fon Ratın 
ölümü üzerine Almanyruım her tara
fında yahudilere karşı bU:-~ak bir :;a
lcyan başlamı§br. 

Berlindeki havralar dün ya~nıış
tır. Halk yığınlan havralara benzin 
dökerek yakmaktadırl:ı.r. Yahudi ma. 
ğazalan da tahrip edilmi.:ltir. 

Almanyanın hemen hemen bütün 
büyük §elıirlerindcki ha,,.Talar yakıl· 

mıştır. 

Yahudi aleyhtarı hareketlere niha
yet verilmesine dair Göbbels tarafın
dan yapılan davete rağmen, bu hare. 
kat gittikçe şiddetlenmektedir. 

Kurfstendnnda, ellerinde çekiç, o· 
dun ve demir çubuklar olduğu halde 

bir gençler kafilesi öğleden evvel yn
hudi mağaznlannda başlanan tahriba
tı ikmal etmekle meşguldür. Nümayiş 

çiler, "kahrolsun yahuda!,, avazelerile 
sokaklarda dolaşmakta ve bilhassa 

yahudilere ait yiyecek mağazalannı 

yağma etmektedir 

Prcnz.rejanten Ştrase Sinagogu ile 
Tazanem Ştrase sinagogları alevler i· 
çindedir. Şille Ştrase, :Margraf eualle 
ve Laypniç Ştrasedeki dığer üç sina
gog da yanmaktadır. 

Gece yahudilere ait olan evlerin 
camlan kırılmıştır. Paytahtın yahudi 
mağazaların kfılıı bulunduğu mahalle
rinin başlıca caddelerinde ise ~ınlma. 
mış cam yoktur. Mağazalarda.ki mal· 
lar alttist edilmiştir. 

Münihteki bütun ynhudiler polis ko 
miserliklerine müracaat ederek apart
manlarının, dükkanlarının ve garaj
lannın anahtarlarını polise teslim et. 
mişlerdir. 

Yahudilere Münihi terketmcleri için 
48 saatlik bir mühlet verilmiştir. Bu 
mühlet dün saat 16 da başlamıştır. O
tellerdeki yahudiler de hareket ehniıt
lerdir. Hepsi ~hudi olmak üzere ara
larında birçok kadın da htlunan 500 
kişi tevkif edilmiştir. Ynhudi evlerin. 
den birçot'U yakılmıştır. 

Münihte, bir yahudi bankasının cam 
lan kınlmış ve direktörU Aufhnuser 
tevkif olunmuştur. Bu bankanın diğer 
direktörü ve ortağı Kramcr ile karısı 
ise irtihar etmişlerdir. 

Nürembergde S. A. hücum kıtalan, 
yahudi evlerine girmiş ve mobilyeleri 
kırmışlardır. 

Frankfurt-Am.Mayn'da bütün sina 
gaglar ateşe verilmiştir. Şahıslara hü
cum edilmemiş, yalnız emval ve eşya 
harap edilmiştir. 

Hücum kıtaatı şefi Himlcr, Nürem
berg kanununa nazaran YP.hudi adde. 
dilmelcri icap eden e~hasıa silah tn~ı
malarını meneden bir emirname imza-

lamıştır. Bun:ı muhalefet l'decek olan 
lar, talışit kamplarına sevkedileceklcr 
ve 20 sene için me'llkuf tutulacaklar
dır. 

I e 
Bug··n 

eisicum · old~ 
sadıkane 

-oo- Baş tarafı ı ocide Türk milletinin saadetine 'fi)r~ pıf' 
sına göre okundukça reylerini kutulara bütiln kuvvetimle sarfı ıne~;buJte)1 it; 
atıyorlardı. 

Reyler verildikten sonra reis sordu: 
- Rey vermiyen arkadaıı var mı? 
Herkesin rey verdiği anlaşılınca alenl 

olarnk reyleri tasnif edecek heyet kura 
Ue seçildi. Tasnif heyeti ~u mebuslar-
dan mürekkepti: 

İsmail Mehmet (Sıvas), Mebrure Gön
denç (Afyon}. Faik Soylu (Niğde). Hu
riye Ediz (Diyarbakır), Ynhya Galib 
(Ankara). lsmail Hakkı Verııl (Sinob), 
Numan Akıııoy (Antalya), Nuri Göktepe 
Aydın). ismet Eker (Çorum). 

leline teveccUh edecek her ın ~ ,1 · ·en tı>" 
mali şiddetle men, TUr~defllbte ev· 
şerefini vikaye ... e ilfıY8 \~cfsetııl 
ğim vazifenin icabauns h uıe~ 

• usUlll 
t~n a~Jamıyacağıma oam ,O· 
soz vcrıyorum.,. . tnı>nO ç~ 

Yeminden sonra lsnıet eı 
zPI bir hitabede bulundU· la Jtt',ıl <t 

lsmet 1nönU sık sık aUuşla~r bileti 
.. ı k d ··-ıe "~a ,-Ort° guze nut un a ezcu... tiJılısin ı nr· 

bUyUk evlat yetl!1tiren ınUle vgı ,~ il 1 
ğinde Kemal AtatUrk adı se ••V "1~ 

cnktır.. _1,-etiO 
metle ebediyyen yaşıya . ıııcdeıw rle' 
ve milletimizin insaniyet ve ıı.doll ıte 

Tasnif bitince reis netice~i s3at tam asil hedeflerine doğru durtn ııt "'~ 
11.45 de ııu suretle tebliğ etti: yip yUkscleceğinc kat'f iınan:ntıJl~ 
"- Netfce~i arnyı arzediyorıım. Reisi- "Tilrk milleti devlet kurtllnk. iJ!d6ıtl ~1 

cümhur intihabmn 348 arkadnş ioltlrıtk mnk kudrcllndc kendi ce\'her e >"rt 
etmiştir. 318 reyle ve müttefikan Mnlat- zlle tlcre istinat' eden yapıcı " ,,. 
ya Mebusu ismet lnönü intihnb edil- ı rP'' 
mlştir.,, 

Netice alkışlarla karşılandı. Alkııılar 

kesılince reis İsmet tnönUnn davet et-
mek ve yemin mer§simJ için celseyi :>ir
mi d:ı~ika tatil ettiğini bildirdi. 

ikinci celse 20 dakika sonra saat 12,10 
da nı;:rldı. 

bir mlllettlr . ., 1 rtıı ) ~· 
''Millet hizmetinde ,.azi!e ~ıcs ıtJ> 

olunmasını f'm:?l cdinınek 1J:ı ıco'lll' 
ti in en d 

muzdur . ., "Tilrk mille n tisidir·•' rıı 
hazinesi BUyUk Millet AfeC dildi- G~.., 

Celse sant 12,20 de tatil eU 'foPIY 
..ıın 

Millet Meclisi Paz~rtcsi o~ t<'' 
caktır. cıııııJıllcıııtl 

Reislcllmhur !smet lnönünün klirsUye Ankara, 11 (Telefonla) -diJctl 11 
isliğine ittifakla intlhab e ınute~ 
İnllnOnU, mebuslnr fntlh3bl J{ot ıll 

geli§i sUrekli alkışlarla karşılandı. 
Yirmi dakika sonra İsmet lnönU kUr

silye gelerek şu suretle ycmJn etli: 
"- Rofslcilmhur sıfatiyle Cilmhuriye

Un kanunlnnna vo hakimiyeti milliye e-

ııırdtr· tıı6~ 
he men t e brike başlamış -t!llllet ~· 
lom~ tfülcrin tebriklerfnl, ıc blşl~ 

• ~ kabU ögleden sonra snat ;! uC 

saslanna riayet ve hunları müdafaa, caklardır. 

oıli&'c~ 
Fi!rrl lcaıl alı"bi oL"!Ulk, Amertk .. aa, ln">nnı zenginliğe ~v:urc~ c~0,uııe' ofııJI' 
bir \ıt.Sıtadır. tik tc~kiktc Kristof Kolom bun yumurtası lmiliır b!lS:'c:f~• ~· 
tefek buluşlarla Lcn~in ohuılar-Amerika da pek c;olifur. Hurndo, !'\ bU n-O'i 
teriler kongresi mUıııısebetiyle açılım bir sergide teşlılr edilen .,,. 
la.rd:ın iki ini görül orsunıız. ..,.uıtUdeJI ,.,-
Kııdmların saç kmnna makineleri ~tar ındaykcn lıa.rarcttcn ,·e 'du_ .. bit il .,,111 

cll··ıoı a- ucl1• kadar rahatsız olduklanm düşünen bir AmcrU.alı kadın s u 11-1 d ~ 
yaparak bıınlan ondüliisyon esnasmıla kadınların başına g«ıroıCo _.,, ti' 

.. tır· Ilı>"' 
ve bu fikriuln 1 tismar lıahkını 165 bin dolara bir tilrkete sntnıı.. 111 ~ ,sı'"° 
Bıı.nyoda rahat rnhs.t gazete olnımnk ZC\ idi bir §C'ydir fnltnİ ln..ııJlcroJ' ~tıJ 
ha~ bir yere dayıyııbllmcsl §llrllylc ..• Bir Amcrilmlı bunu dil~ tıd ~ 
lçhı bir nc,·ı yastık lcad etmı~tlr. Tazyik edilmiş havayla dolu 0 cıııtdli' 
banyonun emayma hu tazyik say<?slndn kola.} l'n yapışm:ıl.tn ,·e ıst 1.tıt· 
yeri değtştlrilcbllmckte!lir. et ef1l' o-" 
Bu lcad Amerlkacla az zamanda rok y:ıyt lmış \ ' C mulıt.erlinl ınilfO!l Gtctl ,·er• ÇiinkU hemen hemen bUtiln Amerlkalılnr llitlerlo son nutınınu .. , A 
bonon son beyanatını hu ~'kilde okumak istcmektcdlrlerl ~ 
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~ı~ıı suıt C h" . k' d' b . hiçj 11 anın Cdsusus eva ırcıy~n ım. ır. u ışe 
ent ~e nasıl memur edilmiştir ? ihtilal hareketinde 

tı a Çev;ren Süt pik ve Luiz isimler indeki genç 
er meni kadınlarının hüviyetleri ... 

ull Ün ı ·~ .. .. ı· 1 t f' 'k b 1 l ;, f k l n le "uncu sa~ an.ıu a t' ra ·aya aşa •r;ımız ev o• 
la <l kk ate dt•irer ıor ibi roman üuı inde bir knç söz 

c~ :ıo hicri t"> 

i. J l'l!ı Yılında Anadolu yer yer Cevnhirclyandnn başka hiç kimse bulun-
,.l'ut eıilldc h • ha. lan AbQ ııraçguzar olmuş, bir mamıştı. 
ti!Çlıı, tor..a(fıı.~llıaınid adamlannın kır - 308 tarlhine kadar Ccvahirclyan ihti-
ta( td n bııc an uııar, \'C hc-apsız ver- lal komitesi erkliniyle el ele çalıştıktan 
~ l'iıı eıın rn~ Usanmış, diğer tar .. ftan sonra blrincikAnunun yirmi be~inci cu -

t ~ la.rUıt de zebun olmuştu. ma gUnU zaptiye nezaretine gWl bir ha-
c l'ııdı .. c A.bd.ılhamid ve sarayın bi- her göndererek: ''.:Uemallkl mnhros:ıl §a-

d ~esı taht " nJ ı. t ... _~a ilden . davası ve §!lbsi ha.} at hancd{! s:ıl.i:ı Enncnllc_ri saltnn:.tı se -
ıq ~abat ıbare t bı..lun~uğu için ida- ye 'c hUl.~ctl Oliillnlli) e aleyhine mU-
f\._ ~l'f ıı.~ tı Poütlkncdar Avrupa se • sellC.:ı:ın fslnn ettirmek Uzero tahrik \'C 
-~ııh 11lda 
tibı --..ılı taı ll'll>kik dokuyarak güya tcş,il.lc l tlbsaU mahsntlnn cemiyete 

IQtl tôl'llr:nı~:~atını tehlikeden kurtarır dabllJ dnlrel lt:tifaldan olnn e~has& neh-
~ 11.le~lıın e ve fakat bizzat efendi- bUga.ret 'o .. nlta\•et deyo side.re tnsaJ-

dcııd e ~8Usluklar yapar • cehle- lüt 't' 1.ntli nüfu. c.>ylemo~ r' itin ~U-
l'nıa1tta tlltııd Ydılıı.r, 

~el atı başı. 
ll:ıııı l§:ııda de .. ~· Yalnız anayurdu smır-

ldeaııe g I, Yurd içinde de yer yer 
l>.. l~ıltttıır CCSlge i altında hemen he-
·~~ b ııçı-

1? lr \'aha Sa çalışan partiler, çok 
teıı ~clı. ı,1 ıneu hazırlnmağa b:ışln-

llb b e, bu 
ta~ d lıcltıdı aralık orta Anadoluya 

?l\>na1 d arından ;·ayılan bir Hın-
\ "l(Q\İi( 11 

Yol alnıış bulunuyordu. 
~dıı, ~rtn 

~~tt bir <lh enıstan"' teşkili gayesi 

~ ~ teı;eıı (~!!Al lilirkcti) halinde fo.a
~~a ~eıı gUne nça_kYan) hır bir çığ gı. 

~ tı l'ltr togalarak, Toros etek
)\~~ "e l\a ona kadar için için dağıİ
~ , tıı( 'hak~denız sahillerine kadar 

t:~ll'ıı~ı aten tehlike olacak faa-
\,,l.t ~ el'dı. 
'lll 1 li! 
t ltoı1ard 
lıtı ~ t, haııt an çahşnn Ermeni ih-
~ ~~Un ın taassubundın istifndo 

~ li ı l, <~ıek <lsıam vatanperverler 
~Ilı-., lııaıııta111 i islfinıın selametini arı-

n ~I %.,.atı;lar) gibi r.ıuhtelif ve uy
~~ .. "Ufı da~rla halkı zchirliyerek 

~ t•t~ı l'l:ıUııtcv~~:ığa ve Cılot oldukları 
lıt.~ 1l"ııt ğe 11e>rin emC'llcrini tabak

ma~~a bulunan 'c oh"eç:.ıtı.;,, bazı mah 1-
lerdf' ~a.<ip 'c gnrd "e §nka\'C~t \'6 katli 
nüfmı cf' lin letisıı.r,, (1) edenleri bil
dirmiş ve zaten hazırlanan zabtlye der
hal tevkif ta b3:slamr~tı. 

Hrnçaklann bu bUyUk lhtilft.l har~keti 
bu suretle adliyeye intikal etmiş ve tah
kiknt sırasında ne tüyler Urperten Mdf. 
selc.r. ne casusluklar, ne garib ve he;·e
canlı snfhalnr meydana çıkmıştır. 

Bu işte bilhassa o zaman Sivas zabti
yc nazırı olan Htısrçv pt41a çok çalışmıs 
ve inkir götürmez deliller meydana çı
karmıştır. 

Ynkrn bir tarihe ait olmasına rağmen 
henUz içyüzU hakiki ve tariht delll ve 
vesikalara istinat ettirilerek yazılmamış 

olan bu çolı heycc:ınlı Eımenl ihtiliill, 
bizzat bu ihtilfı.lln başından sonuna ka
dnr içinde bulunarak mahkemede esbabı 
muahffefc takdiriyle yedi sene knlebc.nt 
!iğe mahkflm olan ve elan hayatta bulu
nan (A. K.) nın elindeki mahkeme lld
mından ve bizzat kendi hiHr ve iza
hından iktibas edilmişlir. 

Karilerimizih bu biriblrine çok gitifr 
esrarlı hfidlııoleri tam bir vuzuh ve dik-~~ ,}t~ııa, ll:alışıyorlardı. 

~ 1 "'<>lld katle takip edebilmelerini ve nynf zn • 
t: ~ lıı 1~":tı Cici rada, lsviı;rcdc, Ati· manda heyecanlı, lezzetli bir tarih roma-
! ' r l rı 11 .., /\.vrupada basılarak A-
• ıı ·ıp dağ 
'ı .:ti li'le b ıtılan birtakım gn-
\ı..~ ı~ lı~ır1ı1tı:r lıyan Hınçakltır yurd 
. ~1l'ıı. Oaınanı nu kuvvetlendircbll-

r~\: tııılltrı 1 
devletinin gayrimUslim 

~ t~ l\\>r-tıl'n"le l§kence ettiğini ileri 
"l'l' t ılnrı d ~ ~ Qdf ~ aleyhimize teş-

tif ~t'l :Yorıurcıı. 
ti) Ilı\, ı\ ' tle..,,tll 
'. g~~)' , CU ~ozgad, Çorum. Mer-
~I ~ ~ilb~ı ll:ıtllk, Tcnosda ihtilCıl

~-~eıı.: bıııUtııı .l!rt açılmış ve fanliycto 
~eJt ao4 lordu. 
tıı" tt • 305 
\o >ıl ~ıı 'ata.:y8 ~rihlerinde bu gizli 
~ b· ~~""' nksed ll!ı.~'<ı ~lltn ebUmiş, Abdülha-

lt aıı)~ (l> l'tnıotı. trment ıµıkilerin 
~'bolld.~::;s), <Gillhcmk), (Mi.\ 

~ ela ~llt!ıır iti .
1 

scrgl!rdt>lerin hnlkl 
"• il~ ~~llnibı kırıp döktüğü ve bun 
>eı~f% 11tta11 

8~n) tc kili gnyest al-
ır,~~ l~· ~ld it ~Yrıcıı ht.ber alırr.ış 
.~ ı: ~~rıı 11 

ar (ricali devleti ali- l 
tı.. ·~ ~~ ee~ ııab ı~tı. 
~~ ııllı aha k 
t~- ~ 11tlıfv adar sarayda IAm-
·~ ~ 1l'ı • ile hu ı: 
~ tııın,_ "e di- n fir, ne de zo.p· 

ıı. 'ttt ~tı. h m.'r nazırlar bir sanive 
''-' • uı.ı 1 1 • 

tı~ )l t'\l ' Yine AbdUlhamid 
~ 1 Qıı~ 1 llut> 

~llıııta 11 
Cevablrciyan davet 

"t b r hu 
u l:6ru turunda altı saat 

l'llede AbdUihnmtdle 

nı gibi okuynbilme!C'rini temin etmek i
çin bu hntırnları ) azılariylc tanınm.ş 

kudretli nrkad::ı§larımızdan biri kaleme 
almıştır. 

Hınçak ihtilaline (Luiz) ve (SUrpik) 
adında iki kadının ismi karışmaktadır. 
Lulz ihtlH'ılci Tomayan Karabetin karı. 
sıdır. Bir Rus papasının kızı olan Luiz, 
lsvlçre~e Lorn'da okumu§ ve Tomayan
la evlendiktC'n sonra Mertlfotıa g~lmio, 
orada bir müddet kalmı§ ve sonra g{\ya 
sıla maksadlyle memleketine dtlnmUo, 
fakat İsviçre, Fransa ve lngiltcrede sc. 
yabatlor ynpmış, nutuklar ııöylemlş, mu. 
himce bir parn toplamış ve ihtlUl.I ko
mitf'sine bUytik yardımlnrda bulunmuu
tur. 

(Sürpık) Evcrekde doğmu~tu. Tevkif 
olunduğu znman henüz 26 y~'ındnyc!ı. 
Manok adında bir Evereklintn krzt olan 
Sürpik ihtilAI komitesine bauından so
numı kadar yardım etmiştir. 

13:.ı iki kadının lhtilıil hareketindeki en
trik'.lları Rupen Cevahlrciyan kadar mU
himdlr. 

(1 ) 2'7 Zillın<lc s<'ne 81 O ve ti sı ma

yıs ene 80!) tn.rilıll "r~I" Rll!4t'yin Hfüı
nU, i,.ll T \ille, l\:d\ Ali, Az! Onnik, 

!\sn Yorgl,. lmuln.rmı ta.51yl\n :mnhkcme 
llilmı. 

~. l' 
~ ıd~, l'. ~tı\)azım \IJUdilrlüğUnden: 
l. ~ ~rlet İhtiyacı .• 
~ ~ ~ -tltfon k ıçın 300 adet masa 20 adet dıvar ve 30 adet seyyar ki cemnn 
t.q~tııı~~'en:ı ~rna ek iltmeye konmu~tur. 
\ ~ı 'a~ 938 elı 00500) muvakkat teminat (787.5) lira olup 'ksiltmesi 
~ t ltltJ~alrrıa ~r~esi günü saat (15) de Ankarada P.T.T. U. MD. lük bi· 
~ ~ lt( ,ıler ll'lu 

0mı Yonunda vapılacaktır. 
~ ; lıı ltıekt ~nt teminat mektup ve •a banka meJ.."tubunu kanunt vesaik· 

S.'1-~ · u 1 unu muhtevi kapalı zarflannı o gün saat (14) e kadar mez 
~~ lflatrı lC'r /rdir . 

~ti. lt\kt n~nra::ıa P T.T. le\•aıım lstanbul Kınacıyan hnnmda P.T.T. 
erınden p.ırasız \'e rilcc0~\tir. ( 4512) '7934) 
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Şe 'ıir nıektu ryJarı 

n 

için 
. . 
ı"'ın ~ devam eden 

tehlike 
Lu goç, bugün gizli bir 
halindedir 

Beyoğlundan !stanbuln aylnrd:ınbcri, 

hUmm:ıh bir muhnccret var. 
Pasaport davası ,tabiiyet kavgası, hu

dut dalgası gibi lıiıdlsclerc intikal etme
diği için, için için devam eden bu göç 
gUnUn dedikoduları arasına karışmamış, 
fakat, her gün biraz daha. kntmrrl 
rek, itiraf etmekt<'n çekınm mC'lı 1 r ki, 
gizli bır t~hlike halirıc rlmı t'r. 

İşin srbeb:erıni nco 
gözle görUltip l'!le tutulan ni 
sırnlıyalım: 

İstanbul asırdide eski vezir nrt(ı ko
naklarının örUmccklcnmiı. kapıları açıl

dığı ve her katta ve belki her odnda b"r 
başka aile kendine ev açtığı hnlde bile 
yine üzerinde (fürnlık) IC'vhnsı g5rUle
bllecek bir tek semt knlu.nmı tır. 

!stnnbulda boş tavnn arası bi:e yok
tur. Bu hfıdisc lstanbulun miltc\ azı zih
ntyc:ıUI ev sahiblerıni birdenbire ycnı \'e 
modPrn apnrtımanların sahibi ri i 
hırçın ve ntC:lin bir kira borsac.lı ~-ınrı. 

scvketll ve kirnlnr aldı ) ilı il dil. 

Altı yedi ailenin oturduğu han ayası 
evlerin tnbtn p:ırnvanlarln odalnra kal
bolunmu§ sofalan (20 - 25) llrnyn kirn
lanmıs ve başı sıkışan evsiz halk, mU
selsel kefil, Uç nylık pPşin, tamir t kC'n
dine ait ve hatti\ tnnzifiye, tcnviriye, ev-

kaf parası gibi aldau da cebinden ' rmek 
gibi şıı.rtlara boyun bUkm<>;e r..ı ır ol-
muştur. 

Pazarlıksız s:ıtış yıazarlan birdcnbirC' 
hararetli nlışvcrl11e uğrnmış, a .. , 1dlnlar 

tutulmuş, mf'rdivrn nralJklnrında, kı-m 

lçlerlndc, sokak kö~cılerinde, bo~ arsa
larda işporta csnn.fı çerçopt ~ duk n
cıklnr nçnrak bu fırsntı parnja tn'ıvil 

tmkanlnrmn dUı:mü:l, tstanbu1un sin~k 

avlıyan sinemaları birdenbire mtio;teri 
çevlrm "k haline geçmiş, volhnsıl İstan
bul tıklım tıklım dolmuııtur. 

Kimscll'rln giln:ıhına girmC'k isteme -
mckle bernbcr itiraf ederiz ki, mnl eti
ketleri de değişmiş, yeri rlııe bir p!lbn
lılık manzarası hfı.kim olmu tur. 

Ticaret odası yine tnkibatınd:ı devam 
ede dursun, ihtikar dcmc>fc diliniz var
rnamnsına rn~en Bcyo ~lunn n::rrnn 1 

İstanbul daha lilks bir pazarlıksı 1(~n 1 
kavuşmuştur. 

OtobUsler önUnde el kaldırıp hüsrnnla 
yaya knlanlnr, trnmvnylarm durak yer
lerinde nynklanna kara su in nl r \' ni
hnyet parostn'.\ gUvenip tal. llorc dol n
lar lııtnnbulun rnbah m n- ra n da 
coşkun nüfuslu \'e hUmmalı fnnliJ etli 
bir eehlr hali sindirmiştir. Buna mukn
bil Beyo~Iunun en mutcn:ı yerlcrindo ban 
yolu, konforlu, gUnC'~li, mnnznrı.lı, ra -
hat, gcnlıJ evlerin, apnı tnnanlaı m 1 pı

larına, bos pencerelerine noılıın (kira
lık) Icwbnlnrt r:Une ten s:ı ar p s lmu • 
fakat h m hnUlsltfırbr çıkıp biçare ev 
sahihlerinin yUzUnU gUld!irmemiştir. Ale
lade bir kefili kfıfi gören, ya,·ı a~ lıf,ını 
alıp yarısının Ustuno bir bnrdnk su iç
meğe rnzı olan, tamirat ynpıp, ayni za
manda, kiradan tenzile razı olan ev sa
hlblerf bile konturat yapm:ı1wa hnsrft 

k ldı. DUkkılnlar bo aldı. Geniş cr.dde -
!erde bir zamanlar slncmahrd n bo al -
mu, halk gibi oluk oluk yo1lnn, yn· nl:ın 
dolduran halk seyrekleşmiş, k lınJnr 
bo~lmış. lolmntalarm vltrirl rin 1 ':! yc
mcıkler. tatlılar glrect'k bo"'"z, tazC' ta
ze eriyecek mide bulamnmr. n b:ı ıamı~. 
yani umumiyetle bir hnlk krizi almı"' ~il
rUmUştUr. 

Ueyoğlundıın lstanhuln mrvs1ml olmn
dlğı hnldc bile lılıla d<'vamlı bir göç gö
rUlllyor. 

Sabah ve akşam köprlinUn iki b.. na 
dizilen yUk arabnları t11ı:lıM tıl-lnn biı;:<ı
re nakilzede göç Myn"iyle b ki<' i t. n 
insnna Beyoğlu s.ıyfiyt'slndC1n 1 • nbul 

kı~lağına bir sezon dönU U vnr gibi gö-
• rllntlyor. 

Bu bir l<'hlil'edlr. Kira i~lik: rı, ( rı:ıf 

l 
lhti'dirr. nl\xil lhtikôrı VC' nlhayrot v !li
tlnakliye buhranr, ev buh'"qnı, g im 1 

~ ....... ;;;.;;;;~ .. ~~;;;; .. ::~ -;.IW;;·-;;;-~:;-;;;;·~· .. ~:;;;;; ... n~:;;:;;:;:· i 
~: dnn "İsfnnbul muhabiri" Bugfuıden itibaren Haberin se\·gfll ol.-uyueulannn ~ 
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IlC'~ o wltmcla bugün bir moclem npıı.rhman hayntr baslanu~ bulunuyor... •• 

buhranı gibi hltlktır ve 
doğıırobilecek bir tehlikedir. 

buhranlar 

Sebcblcrlne ge.llnce, etrafını caml, ağ
yarını mar» bir iznh yapabilmeğe insa
nın pek de dili 'lrnrmnz. Her şeyden önce 
DC\yoğıunda b!r (modern apartıman ha
yatı) baıılamıştır. Evlerde oturmak mo
dadan dıl~milş, fıkaraya has bir hal al
mış, o kadar ki iki katlı evlerine kiracı 

bulmak i tiyenkr bile kapılanna (kiralık 
ap:ırtımnıı) 1 vhasını asmağa mecbur 
kalmı , değil bir nıınrtımnn, belki bir 
eve blle henzcmiyen yerlerin kapılarına 
(minik apartmınn), (cüce palas), (ma

halle nny) gibi adlar yazdırılarak bu 
mocla~ ıı u) ulmnğa başlanmış, miltevazı 

bUt<; il h:ılk bu ileri npartımnncılığm bir 
izzetin fis davası h:ıline gelmesi karşı
sında yeri yurdunu terkedcrck (ev hnya
tı) Mkim olan lstnnbulu kapağı atmağa 
b lnmı tır. Sebcb bir. 

Alı \'Crişte pazarcılık yerine dUkkft.n
cılık sistemi hakim olmuş ve bu malın 

mnlıyC'linc lilkıı dUkkfın kirası, frijider 
kirası ve vitrin kirası gibi blrtnkmı fu
zuli mnllrnflnrm ilüvesine ve ayni za -
manda kü ~'it kfığıt ir;!ne sarmak ve ya-

n l yirmi kuruşluk kağıdı icahmda yüz el ı 
li kuru 1 t malla nyni flatta okutmak 

lbl bir nn ib'ı-in halk sırtına )ilkten -
m ne s b b olmu3, u::nk semtlerin alış 
VC'ri i sıhhi şartlara biraz yan çizen 
mah llo bahknllarına kalmış, bu da hal
kı çileden c;ıknrnrnk İstanbula knçırmış
tır. Sc'l"'b iki. 

Tramvay arnbalnrının yeetune tayya-1 

re plyankosu gibi hasret knlan halk, 
knrnnlıkta evinden çıkıp dükkfınmıı, da
iresine, i§ine yetişebilmekten bıkıp uı;an

dığı için evini işine yakın bir yere ge
tirip bu nakil vasıtasIZlığınm aznbmdan 
yakasını kurtnrmağa .savaşmak mecbu
riyetiyle göç etmiştir. Scbcb Uç \'C bö\. 

lece daha nice sebebl ı- sn1nlal: ilir. 

Neden olduğu belli olmaksrzı '·a11· e. 

ler pahalıdır. İşe ynnyan dükkan bul
mak için kırk tane pastacı, yUz!erc~ ıı 

yakta sut, ayran ve nnd\ ççl dükkanı 
nı geçmek, önlerine },ğm ),ğm halk ~ ı. 

ğılnn vitrinlerin yanmd::ın ayaklôrma ba
sılmadan, elbise dUğmelı>rl kopmad:rn, 
kavgasız. bemsı.z geçebilmek ve nih v('t 
sinema dönll .. lerini aynrlam3k gibi bin 
belfı), hesaro katmak zarureti vardır. 
Ve yine yüksek ap:ırtımnnlarn ne s:ıttı. 

ğım anlatab•l~k için avazı ç•ktığı ka
dar haykıran esnafın bu yırtıcı scııin -
den bizar olım kısa dnmlı "vlerln halkı 
biraz da huzura kavuşmak için göçe 
mecbur oldular • 

SözUn sonu: 
Parası ve aklı olan aklını dCV§irip pa

rasını !stnnbulda nkar yapma wa tahsis 
etmelidir. Amma bir Şllrtla: Apnrtıman 
değil azamt iki üç kntı geçmiyecek ev 
yapm3lıdır. H<>r yUkselisin bir inlflj var
dır dcrl<>r. Doğrudur ve göreceğiz ki bir 
glin gelecek semalara Rervi ağnçlnn gi
bi boy gösteren apartımanlar Nnsrcddi· 
nm isabetli makaızınn uğnjf<'\rak kcızile 

kesile ikişer, UçC\r kata indiri'erek kuea 
benz.iyeccklerdir. 

lst.ıınbol m •h:ıblrl 

iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlil iltihaplarmdıı. 

ceral\ntlenmış fıstüllerde, kanny nn basur mC'melerinın tedavisinde 
daima muvaffakıyetle şifayı trmln eder. 

f tanbul Telefon Müdürlüğünden: 
ı - tdare ihtiyacı için muhtelif eb'atda 29 kalem kttrşunlu kara kab

lı> .. u ile 2 kalem deniz: ltı ka.~lCJ!u kapalı zarfla eksiltmeye çıl:arılmıştır. 
2 - Muhammen ucdel 'l '16794.20) muvakkat teminat (8590) ~ira 

olup eksiltmesi 29-11·938 sal; gt:nü saat (15) de müdürlük bina&ındal i Sa· 
tımılma Komisyonun.ela yapılacaktır. 

3 - istekliler muval:kat teminat makbuz veya banka mektubu ile 
kanuni vesaiki muhtevi kapal. t~rflannr o giln saat (14) e kadar mez'kQr 

brni yona vereceklerdir. 

4 - Ş.mnamcsi (367) k~rUi mukabilinde her gün Levazım amirliği· 
mizdcn alır.abilir. (7 535) 
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Saat ona doğru şehrin dörtte üçü v~ 
onbirde bütün şehir Büyük Atanın ö· 
lümüne muttali olmuş, şehre derin bir 
ıstırap ve matem havası çökmüş, bay • 
rak1ar yarılara indirilerek çekilmiş 

sefarethaneler. gemiler, dükkanlar, 

miiesseseler bayraklariylf' atasını kay· 
beden Türk milletinin umumi derin 

hüznüne daha candan bakan, daha İ!; 

kanatan bir manzara sindirmıştir. 
Gaze eler siyah çerçeveler içinde, 

Tiir ,:;, yureı;ine ebedi bir elem yarası 
aç: • ,·ıb, uııdıı dıl.leri zaman daire· 
le 
aı 

k 

) 

d. 

tdıılar, müesseseler ve her yer 
ın boşalarak, herkes gazeteleri 
'ğa ve hükumetin mesajını du • 

itriyerC'lc, hıçkırıklarını gizle· 
' k okuyup Atasının arkasından 

!e başlamıştır. 

lisenin ınt.balarını kaydetmeh 
tad arrirliğin güç mesaisi olamaz 
Keı .ırabı içinde vazifeten de ols<ı 

memleketin umumi elem ve hüznünü 

tesbite çalışmak ne kahredici bir çalışı~ 
olmuştur. 

Ve zaten tek ve yekpare Türk mille 
ti, Atasını en büyük Türk Atatürkü 
nün ebediyete kavuşuşu kar~ısında teı. 
bir hüzün, tek bir elem gibi, ayrılma2 

bir matem bütünlüğü göstermiştir. 
Ayn ayrı intiba, ancak yerycr teza 

hürlerini tesbit ve ifade edebilir. 
Şehrin umumi hüznünü Türk yur

dunun hemen her köşesinde, Türk dün 
yasının çepçevre bütün hayatiyeti için 
de gene yekpare hir ıstırap gibi takdir 
tabiidir. 

lJnivt•rsilt.'Jt 
İstanbul.da yürek kanatan toplu eh. 

tezahüratı bilhassa Universite gençlig 
arasında görüldü. Ur.iversiteliler konfe 
rans salonunda toplandılar. Gençler a 
ziz Cumhuriyeti kendilerine emanet bı 
rakan .ı\talarırun ölümüne ağlaştılar. 

Aralarından seçilen bir heyet Var 
Muhiddin Ustündağa giderek Ataları 
nın ebediyete kavuştuğu son meskeı.i 
nin kapılan dibinde ağlaşmağa hazır 
landıklarını söylediler. 

Vali tlstündağda ağlıyordu. G~nçlert 
Atanın büyük sözlerini tekrarlayarat 
onları tesliyeye çalıştı. Memleketin u 

mumi matemi içinde, kendilerine ema 
net edilen aziz Cumhuriyetin asil evlh 
tarı sıfatiyle, ağlayan, analarını, ba 
h1larını, kardeşlerini bu derin hüzün -

ı\ ~nlarıeı kayhe<lcn V'nh'<'rsit<"111er, Cum lıurJyc-Un toC'uldarı, ağlamaktan 

rıuıağm:ı dönmü~ t;özlerle, DolmalJ:ılıçcuin yolunu tuttular ... 

Eı'.;lcn~ ~erleri dcrlıal lmpıJa.rını kapadılar ... 

. . . -· 

Uftyıtk Ata'ıım 7.lyamı öğrenen YtJTtldqlı-l' Anadolu AJansmm nnUnU t101dum1u~tardı \!ayrnklnr ya.rııb •.• 

11 lKtNciTEŞRlN -~ 

kal' 

"'c10 
F.:ıra hab~r ~ok kts:ı bir zam:ınıla şehri mateme bOg 
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YEN1 REiSiCUMHURUMUZ 

,.... r Bir '-'aclaa ltekl .... ,._ ...... , ..... ~·············································~················· • 
~et ln5nünUn muvaffak ~ 

~ ~ ymıt8'"nda 1 mur edltma,ti. Orada ve 1912 tarihin. 
~ ~ laferlerinde, in· de binbap oldu. Yemenden tl.6nltl. Bal· 
~ ~ erlnd.! emin ve kan harbini takip eden 8Ulh mbake
~ ~ l'Urlıyeo ruııt kah· releri mumda Bulpr murahheelı • 

~'.' ~ ~biıtnı daha aziz bir rile mnatereye memur edilen heye. 
.~ "1tıt. .., bot bırakmıyacak tin asken mtıpvlrliğinde bulundu. 

lef olarak tazimle Büytık harp meferberUll 111raJannda 
~ da kaymakam olarak önce blrlncl or-s lldlıettııe )alnız bir ta. du erklnı harbiyealne ft'l"l1mll. OL 
~~ !nöntı gibi manh devlethiln harbe ilthüinden 

'.-.ıı\~M hır bir zaferini kay. 80nra da umumi ltararglh birinci 111. 
~) 4'llıı llker değil, Lozan be müdilr!Ufllne tayin edilmiştl. Bun· 
~ ~ ~ Polltikamnı mağ- dan birllene llODI'& yani 1915 de mira-

'~ ~ devlet adamıdır. lay oldu. 
'h..._ ~ .S 1ede muvaffak bir Umumi harp içinde d6rdilncll, ylr. 
\ ~ ~ &ören Türk milleti mine! ve Uc;Uncll kolordu kumandan.. 
\ N ~ .. uyranlıklar lıklannda bulunmU§tur. Mütarekede 
il S '- lllba bır asker olarak Harbiye Nezareti mllstepn oldu. Ay
\ ~~ 'l'Urk devletinin m zamanda sulh hazJrbfı komisyonu S. lılt lıtık: inlrıllplan ile- refaliğfnde bulundu. Ollmanb devle
~~ et reisi ilarak tini dlltman boyunduru#u altına al. 
~ ~-•·- mak istedikleri o nazik .:amanlarda 
~~ lllt -....Ue tarihin u ya· ~ ~t...L:. ~. resmi ve mllU vazifesini h•lrMyle yap. 
~~ ...,,,.,11%.!_ b. Fakat dO.şmanm elalbnda, daha 

'-._~ b~Uıe aeçilen doğrusu avucu lc;inde bulwıan latan· 
'~ ~ ıJUcliği ma. bulda, gOn geçtikçe bir teY yapmanın 
'~~en bir bal ter- lmklnı kalmıyordu. 20, mart 1920 de 

L... ~ kı:. Derefll bir ta. Anadoluya ıec;tl. doğruca Ankaraya 
'~~.. ...ı. pçlriyo - gitti. Onu tanıyanlar. kıymetini bilen
~ ~.:__ ~ ~ 18M ler mili mtlcadeleye Utihu için An. 

~ ~-~ ~:~ karaya geldlitnl Jelttlklerl DJDan bO. 
~~~~~ &&V~iye Nezareti ytllı: bir lleving duydular. Birlnci BU· 

.._ .;.~ ~~~llleyYlzi bulun. ylllt Millet Mecllslne F.4Hme mebusu 
CiM~ ·~ Be olarak girdi. Btlytlk Millet Meclisi ta· 

~~ ~" taı._.:: Yclir. \~ '- ~erbıt !zm1r ipti _ rafından Erklm Harbiye RelsUitne 

.... ~~de":~.~yesile aec;Ddi. 
"'-~~Ye hl - ~nr. 1900 BUytUı: ln&nG maharebeslnde tfl1ş • 
~ .. ..!"ıa.ur.:.~bln~ girmiş ve manın hücumunu ptısktlrten ve Kil. 
~4-~h llt!ı Yetinden dolayı tabyada Çerkee Ethemln kuvvetlerini 
:.... ~ eı-ı lflanna aynlnuş. ezerek ortadan kaldıran miralay tr 
~~klnı harbiye ytızba. mettir. Bu hizmetlerine br.rıl1k ola· 

--~~ ~.ır. rak BUytık 11111et llecHsl 10 lldnclk&. 
,s~ıu. .. _.. ~ra, 1910 nun 1921 de onu Uvahfa ytlaelttt. 
~ .... __ "' ~ Vllziye· lldncl ln&n8 Dfertnden :.;oma BtL 
..:._"tba ~~Yıd"ril'"tl mUret. vOk $ef Atatthirten aldı~ 111 telgraf 

harbiyesine me- Atattırklln ismet Jn&nU .akkmdald 

dtıetıncelerinl açıkça blldlrmeal ltlba· 
rile dikkate değer: 

Namınıza. tarihin kltabel mef a
hirin• kaydeden ve bUtUn milleti 
hakkınızda ebedt minnet ve tllkra. 
na Mvkeden bUyUk pıa ve zaferi· 
nizi tebrik ederken, üstünde dur. 
dutumuz tepenin size binlerce dUf. 
man aıuıerlle dolu bir meydanı 
pref hi ... ttlrdijl kadar milleti· 
mlz ve kendiniz için t&f&l iti. 
il ile dotu bir uftu litikbate de nL 
Zlf W hlklM old...ı-u.81SJlenJek iL 
terim.,. 

BOyOk Millet M.ıcUıi r..ılai 
MUSTAFA :~EMAL 

lnöntl, bu aferden r.onra 1921 Udn· 
citeerinin onunda btıtllll prp cephem 
kumandanhtuı& geldL 

' 

Soyadı kanunu çık' ~ llODI'& da 
Atatttrt. ona. ınano admı verdi. ı... 
met lnönt1 generalllifnl muharebe 
meydanında kuandılı gibi aoyadım 
da zaferlerinden aldı. 

Sakarya meydan muharebesinde 
lsmet Pqa garp cephesi ..lumandanı 
bulunuyordu. Burada 'i btlytık biz. 
metlerinden dolayı, Btlyt1k .ılillet Jılec 
Usl tarafından bir takdirname ile kar. 
plandı. 

BUyllk Dferden ronn Ja rltbesi 
ferikliğe ÇJkan1dı. 

OOtmanın denize döktlllhesl Uzerl· 
ne, YunanhJan Anadoluya &aldırtan 

devletler tel&p dtlştlller. Ouce bir mll .. 
tareke eonra da bir anlqma yapıL 
ması için Ankaraya başvurdular. Mu· 
danyada bır konferans toplandı. Mu. 
barebe meydanlantıda old'1fu gibi 
au1h sahaaında da lhatab ve çallk ze. 
klsile milletin hakkını koruyacağın· 
dan herkes gibi Atatt1rk de emin bu. 
lundutu için tamet lnöntı Mudanyada 
toplanan mütareke konferansuıda 
Ttlrk ordusu bqkumandanl·ğım tem. 
sil etti. O lronf en.nsta ismet Paşadan 
başka Franm generali Chapl, İngiliz 
generali Harington ve lta!yu gene· 
rali Monbllll hazır bulunuyorlardı. 

4 birincitepin 1922 de başlıyaıı Mu. 
danya mUzakereal yedi gUn .. Urdu. Bu 
tarihten tam dört eene evvel 30 birin· 
citeıpin 1918 de Osmanlı •mparator· 
tuğu Mondroe mütarekesini kabul e. 
derek bUtJn mevcudiye'"" J.tışmanla· 

nn malı olmuştu. Tnrk milleti için 
esaret karan olan o mtıtareke Muden. 
ya konf eransi1e blUrl' •·. B ...n son· 
ra mra Sevr muahedesinindl. 

Lozanda, TUrk milletinin menfaat 
lerinl de mlldaf aa et?"""'"• düytlk Şef 
ve .Büyük Millet Meclisi General Is. 
metln zekl ve bualvettnf' ınanet et· 
ti. 31 blrincltetnin 1922 Hnrtcfye Ve. 
klU sıfatım Dzerlne alarak, Ttirk bq 
murahhul lllfatlte Lozana gitti. Lo-
m mllabnlerl 21 tJrbritepla m 

• 
• 

\\\, il 
denM~mmus1923ek sürm~ 
bu mt1ddet sarfında bir defa lnkltaa 

utraımatL 
BU uzun zaman arfuıda aMbına 

Wdın olarak bin türlU çetin meeele
-lerln halll ook sGçtD. 

Bu. belk1 de binlerce me~ mu. 
barebeml bıanm•Jrla mUsavlydi. ta· 
met haönü bunu da kazandı. 

Cumhuriyet illnınm ert~ gtınO 

30 birlnciteerin 1923 de Hariciye Ve. 
kl letl de berinde kalmak Jzere lcra 
Vekilleri Heyeti ~lsll~e eec;Ddt. 22 
bdnclteşrln 1924 de RtlŞVekilliktea çe 
klldL Yerine Fethi Bey gt'"ldi. ll'akat 
Fethi Bey kabinesi a- ~:ık dört ay ka· 
dar lcnL mevkilnde kaldı. s~·&nara ye
rini yine lsmet Pqaya bırakta. lamet 

hıönU. o tarihten 931 J8 yani geçen 
aenenin eylUI ortalanna kHdar bili.fa. 
sıla Başvekilet vuif esini bUyUk bir 
kiyasetle ifa etti. Onun Başveklleti 

zamanında menılekete yaptığı faydalı 

işler sayısızdır. Hem bunlar o kadar 
yorucu. o kadar 11pratıcı lf:,efdir ki... 

lsmet Pata Bafvekll bulu-~ulu aı· 
rada 30ağustoe1928 da bidncl ferik· 
Uğe terfi etti. Bir sene sonra da ken· 
di isteğile askerlikten c;eldJ~ aon 
ra gerek Batvekil ve gerek Cumhuri. 
yet Halk Partbd Umumi \'e!üi olarak 
hem harici, hem dabiU siyasette mem· 
leketin etmendtrerJenmesf, fabrikalq. 
maaı ve btıtlln terakki ve medeniyet 
vuıtalarlle bezenmesi için blltlln mev· 
cudiyetile clidlnml5tir. 

REiSiCUMHURUMUZ iSMET INöNO 

Delerll bJr batıra: ATAT-ORK ve iSMET INONO 
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Atatürkten T ·Urk 
Gençliğine 

Bugün vasıl olduğumuz netice, aıırlar

danberi çekilen milli musibetlerin intiba

hı ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan 

kanların bedelidir. 
Bu neticeyi Türk gençliğine emanet e-

diyorum. 

Ey ;rürk gençliği! Birinci vazifen, 

T k istiklalini, Türk cumhuriyetini ilel

cbed, muhafaza te müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istiklalinin yegane 

temeli budur. Bu temel senin en kıymetli 

hazinendir. istikbalde dahi, seni, bu hazi

n~ -- mahrum etmek iıtiyecek dahili ve 
~ 

Harici bedhahlann olacaktır. Bir gün, is-

tiklal ve cumhuriyeti müdafaa etmek mec

b riyetine düşersen, vazifeye atılmak için, 

e bulunacağın vaziyetin imkan ve şe

itini Clütünmiyeceksin ! Bu im kin ve şera

it, çok namüsait bir mahiyette tezahür ede

bilir.Jatiklal ve cumhuriyetine katledecek 

düpnanlar, bütün dünyada emsali görülme

mi§ bir galibiyetin miime88İli olabilirler. 

Cebren ve hileyle aziz vatanın, b.. ·· al e

l eri zaptedilmif, bütün teraanelerine giril

mis bütün ordulan dağılmış ve mem eke-·' 
tin her köşesi bilfiil iteal edilinit olabilir. 

Bütün bu şeraitten daha elim ve aaha va

him olmak üzere, memleketin dahilinde, 

iktidara sahip olanlar eaflet •e dalUeİ ve 

hatta hiyanet içinde bulunabilirler. Hatta 

bu iktidar sahipleri tahai menfaatleri mÜa· 

tevlilerin siyasi emellerile tevhit edebilir

ler. Millet, fakru zaruret içinde harap ve ~ 

bitap düımüt olabilir. t 
Ey Türk istiklalinin evladı! İ§te; -bu ali

val ve şerait içinde dahi, vazifen Türk İs· 

tiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır! 

Muhtaç olduğum kudret, damai~daki 

asil kanda mevcuttur. 
-1927.-

. .. .. , .. . . .... 
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JlOyft Ata, Cumhnı1yet Balk FırkMı ndnr.I bUytlk kon~cle tarihi Dolmnbahec ıaraynu1a :Jaıntan dll top1:ınhlÜİiidan btrt 
nutkunu u~lüyor 

'\ •...............................• . ..................................... . 
•Büyük Ata, Türke, milli hüviyetinı, ı : O sosyoloğ, tarihçi, dilci, hukukçu i ! milli tari:ıini ve dünyasını tanıttı; i ı i,.ıi; o dünyaya K€malizm prensi~-ı 
ı ne nı ıtlu Türküm diyene!.. • ı letile yepyeni realıteler baÇışladı! : , 
f••••ıe>••• ..,.,. •••••••••••• •••••• t ~•••• •••••.o••••••••o••••• .. .-•••'uola~ ~ 

29 Tcşrlnlcvvel 1923. Snal 20.30 da ırdıde ve oı ta devırlcr zihni ti erinin kuk ettu ildi ve btrdcnbire TUrk ı..ıllleU le değıl, r;osyolojlye e buna bağlı ilim- mUıııld, bir r hbcr, bir kuru;e cV-' ti' 
BilyUk Millet Meclısiııın kabul ctU bir aey}ieli taz.>lkmdan kurtarmııı ve ba- Ulu Ata.sının ba~::lUallimll~ bassaslyeU lere yeni çahıı:nıı lstlkamcUerf çi:di ril)oruz. Atatürk askerdl ·ıırıitıd'• 
kanunla Tilrklyede Cümhurlyet lllln O· günkü vaziyete tı-vketmlotlı. İnsanlığın kaıııısında ayol Utiılikle okudu, yazdı. Tılrk dili yab:ıncı dillerin esaretinden sit blr kumandnn değil, b::ı.rb 1 ııı oıo19J 
lundu ve Büylik Şef Atatuık lttifukl ı•. tarıbl de bir dhnlyct tarihidir. TUrkiye (1 kAnunuasni U>29) da açılan (millet kurtanldı. (21 haziran 1934) de Soyadı dine mahsus hamlcieriyle :eepretJl!P

1 

nı Türkiye cUmhun.> eUnın bırlncı L •• Jı- en buyük ımulfibı bu harekP.tıyle ba{;'!Şlı- mckteblerl) bu g yenin en sert ta hak- Kanunu :kabul edildi. rifcler, yeni harb usuııerl , 

hurreial oldu. yan RUyUk Şef T~rklın benl!ğlnc rı- kukunu temin eden küıtUr müesses le- Soyndı kanunu cemtyete blr hüviyet koyan Cıhm kumundaadı: !bl zı;e~b 
AtntUrk' un inkılapçı e:ıhsiycU için tn- lan tekkeleri, Ulrbelert ve buna benzer- ridJr. verdi. 26 !kinciteşrln 1934 tc BUyük 0n. Her inkılabında oıdugu g tU,.-, , 

rib başlangıcı olarak bu zamanı ele fl- lerl sıyırıp atuktan eonra Türkün ~el- (23 mart 1931) Türk yavnılarmm mU- dere (Atotfirk) aoyadı verildi. (27) de tını önce kendi deneyen Atadell ~# 
çcsln 

mak Uwmdır. Yalnız ona t.ukuddüm e- den ebede seyreden medent ve kültUr J il ve ana kUltürle yetişmelerini hazırlı- l!ikap ve unvanlnr kaldırıldı. ilmini de kldslzmin pcn dırdl- el!' 
den ve cumhuriyet inkıliibma doğru yU- hUvfyctlnl meydana ve diln)'llnm inan- yan bUyUk bir tarlhtlr. Tlltk çocukla- Bu kanunlar, bu "·azılar birer lnkrlA- rarak mod<'nı lnkişntına ~a:ıydi. dil tf' 
rtiyen milll hareketin politik sahadaki cıyla tahakkuk eden realiteye çıkardı. rmm ilk tabsillerlnf Türk mekteplerinde bm l!adelcrldlr. Aile hayatının tam bir AtatUrk ııosyologdu, t~arilııe <~ 
muvaftakıyetlerl ve muuıfferlyetlerl t- Tilrk zihniyetinde hbıt olan bu lnkı- yapmaları kanununun kabulU tarihi olan hUviyet ve wy1a ayrılıklarını tcsbitc l- dl, hukukçuydu. OlldO ve af!•• _8 
cinde beliren devrimleri tebarüz ettir- IAb 0 'Tilrkün astı kanında mevcut kud- bu zaman mlHJ varlığımın haktkt hllvl- mil olan Soyadı Kanunu medeni adlan· tiirk mektebi) tesise uıu~ preıı""' 
mek gerektir. 24 Temmuz 1023 de lmzn. retlerini., birdenbire feyizli bir llerlcyl- yetiyle, mtlllyetiylc, terblyPsiylc, ktll • dırması kurmua bulundu. BilyUk Şef dUnyaya l{euıal ğıtl•dl- 11 
lanan Loz:ın aulhU knpltUlfısyonsuz ve ee ı!t: •ttf. Taptaze ve lıtlcnmcml.3 te- tUrUvlP Türk evlfıdı yeU .. tırmenln bat- Dil ve tarih hareketleri (20 ha.ziran !eriyle yepyeni realiteler ba rıod,ı;,#I 

sıfl• tam mUatakll )eni TOrkı;e d e vletini ta- mlz bir enerJI, zekA, knvnıyış, ıtnnnış, langıcıdır. 1935) . te {Dil, lnrlh ve coğf'uf}a fakül- Atntllrk'Un lnkıUıpçı va uıııle tt 
nımıv bulunuyordu. Bu. muahede yalnız b:ığl nış k rşuıında kalan AtatOrk astı tcsi) kıırulmııstyle son ve sist~mll şek- bUytll: knrokteri bir bUk ~ 
milli istiklalimızln rn..,\icu~,, t • ını kurtar- Türkün tıu yliksek vasıflnnna tam tılr llne erdi. Bu arnlık endU:ıtri inkılf;.b1 se- ettirmek mfimkUndUr! r ~t(e fit 

gü . in da de"' mak değil, aynı zarı andı Osmanlı sal- v ole arka arkaya lnkıJAplannı sundu. ı1 adımlarla bugUnkil inkişafına mazhar Atntilrk asla klnslzrn . aınl~ ~ 

tana tının şeriat zihni) etı ile ten ddı et- 20 Nisan 1924 tc Teşkilatı Eeaslyc ta- oldu. içinde bocalamadı. Onun dııı l'Jl~s ~ 
mi3 ve bozulmuş hukukun<ı yeni ve mo- dil cdfl rck )'eni şeklini aldı. Atatllrk'lln lnkıl!ıpçı vasıflarmı kısa eski mektcıblerfn blribiriY10 ::,r1yel U• 
dern bir isllknmet çlr.::li. Yc.bancı haki- Tc,.kilatı E niye kanunu hukuk U- hatlarla çl7.mPğe çal• Mt. BUvUk Tiitk fazla bir şey yapıunıyon 11 ·eııl re' e1 
mlyet altında değil milli ve tam bir hft- mtr.Je bir h!idlse halinde tetkkJ olunnbf. Atasının dchruunı (1923) le (1928) yılla- mnskarnlaıtırdı ve yeni, yc~Yprt~r 
klmlyetle mUst kil bir d virt halinde Ur. Deınokrafil pı·cruıJplerinf yenJ ve n arasındaki (15) yıl r,lbi dar r.nmaıı i tC'lcr sırnlrynrak modern u.ı:rı 
tahakkuk ettirilen )eni Türklycnln ilk rno-1 rn d vlct alstemJ blllnde tesblt e- l ~inde Türk mlllctlne her C'kslğindc bir ba~ışlndı. 
ılyaai hukulmnun tcmdlerl bu suretle den Teş!dbtı Es:ısiye Kanunu te§ri ve 
atıtmı~ oldu. icra kuvvcUnl bizuıt mecliste toplıya-

HUkOmet şeklinin temsil beyctlndcm, rnk hlıklmlyı: tin mfllet tarafından kulla-
BUyUk Millet hlecl al hUkfımcU haline nılmaeı pren"' pini reallze etti. 

lstihaleııl ve nlhayct con ıstıfat1ını c!a ik- 10 l\! yıs 1931 de Ankarada to an 

mal ederek tam dC'mok "' prc>n ipi rine pa -ti, prensipleri arasına "Devl t tik, 
dayanan cumhuriyet haline tnazzuv ve inkılapçılık" vnaıfl rını da flive ed rck 

lnklş:ıtı tamamiylc sistemli bir te·:ıhUr cumhur:lyetçl. milllyetçl, halkçı, ıtlk, 
olmue ve bu suretle yeni Türk devleti . dcvıct,.I ve hıkılüpçı TUrkiye dllnycnın 
lnkılAp hükCımt•tinden mUstakar devlet kıskanç nıtDrlarmda earaılmaz mevkllni 
haline gecmiştlr. aldı. 

Milletin bRğrındl'ln do"':ın ... e lnkı~bm AtntUrk ReisicUmhur olduktan sonra 
tabU rcflckRlert hnlındcı teb:ırUz ede n sulhı;:U bir Şefti. Sulhçu olnl:.llmek emin 

bu slııtcmntik fnkl ıaf vrı ntiMa lnkılfı..b es:ı lara, yani kuwetU olmağn latinat 
tarihlerine mUtenrllc hnlınde prensipler eder. 

kazandıran bir hukuk llınJ mfieahcdcsi At Urk her eeydcn önce askerdi. 
ha!Jndedlr. Asker b:ışlndı, Türklyeyı aoker olarak 

9 EyllU 1023 de CHa'lı partisi) pren- kurtardı, kurdu. Bu nrnlık O mnnlı tn-

alpleri son şcklınl c.IJı. ".Mili h. kimi><:- rilılnin bozuk ~ıhnlyctfle tereddi f-!den pa. 
tin halk tamfrndnn \'C hal' için icrası- di :ıhlık ordulan yerine motörize cdil-

na rehberlik etmek", "Türkiyeyi a rl mlş kuvvetli, modern teşldlitlı, siltıhı ve 

bir devlet halinde yük eltınck" "TUrk.J- kuv\'ctl tam ve emin "·e şerefli zaferler 

yede bUtUn kuV\ eti rin U t lnde knnu- tarıhi (ifan cumhuriyet ordularını kuı'du. 
nun velAyetinl hfi!-lm kılm:ık" gibi me- Memleket hakiki cUkün ve sulha ka-

aai veçhe lerini k<>ndlno hedef cdlnPn vuşunca BıiyUk Şef bir tanıftnn memle-
partl prensipleri dikk tlJ bir tnhlil PUz- kt>tln iç umran. inl'lşaf, tcktı.ınUJ ve kUl-

gcct altında TUrldycnln kn\•u tuı!u biı- tUrOnUn, cndilstrlslnın hızla yUrUyobiJ-

AtatUrl: milli ltlı!tUrU hrışık ve dev-

elnnc snltannt zihniyeti altındıı kavrulan 

TUrke her eeyden lSnce "Ne mutlu 
TUrküm diyene!' vecizesi tıe benlthrfnl, 

milli hUviyctlnl, mednni tarihini \•e dün
yasını tanıttı ve bu TUrkUn zihninde yep 

yeni bir hız yarattı. 

(15 Nl!an 1931) de {TUrk Tarih Ku-
yUk lnkıllplarm bariz nlıveleri olarak be- m Sine i'tinnt olnblll'cek ı anunlnrı ha- rumu) nun t>s:tslannı vaz"drn Atatnrk. 
lirlr. zırlarken dPcr taraftan (25 teşrinisani Tilrke ,ereni tarihinin bitaraf olmıvan 

Birinci l'S sı (mlllfy<'t) prenıılpl, ikinci 1025) de şapka glydlrPrck kıyafet lnkı-
esası Türk hatr. rı k ıı t lnl,ıl bı, öz tabını yaptı. (17 ı:ubat 19!!6) da Türk 
dil lnkılAbı, din ve dı )u ı h rfnlıı ayrıl- k nı hUrriyctinc kavuştu vo kadın aJ-

ması suretiyle ı· ık 1'U ltlve d vl t ıs- lede ve cemfy<'tte medeni h:ıkl:ırrna er-
temi inkılabı gıbl d Hlm rln prcn i• Je- dl. (24 l\In ıs ll'~8) de beynelmilel ra-

rlnl: U. •· 1 es:u•• rnlllr h~ 1 imi yet ve krım ar kobul <'dildi ve (3 tcşrf::ılsnnl 

yab3ncı mUverrlhJnrfn ve slyasctlerlne 
ilmi kurb:ın eden koyu milliyetçi yabancı 

Alimlerin taltdlr ve hUkUmlerl altrnrla 

kn.,:ıh ltnlnn anaht.nrlnrmı bağışladı. Bu 

h:ırcket film dllnynısma da ycınl bir vrç
he ve lstlknmct ve yeni, mUhim do!:U-

demok . ~·i pren n'f'rln l 11111· :ı rıdrr. lC 'l) de Türk Hnrll"rl l'nnunu k"bul " " .. man ve <'Baelnr kaz:ındırdL 
Gl5rUJiiyo · ki Atat{ rk r rı~ rl mhur ol- edil rek h:ırf lnkıldbı oldu. (12 temmuz 1032) de TUrk dil kurumu 

madnn öncrıkl d C'vlrl t'rde hukııltı•mn .. 'a Hnrf tnkıl{ıbı Tür';Un KUltUr lnkJJAbı- il 
t• u e dU fnltıltıbının b:ışlnngıcıdır. AtntUrk 

Yl'pyenl de"I ik'lk l rı f"\'dnnn .. ,.11 ...... 1• dır. .... , dehnsının bir kıvılcımını da tarih vr dil 
ve her fJCVd"n ISncfl bu !il rıkU tl" 1 tckfımll Ti.lrke mC',.hul kal"n ilim dllny"•ı cum- ıı ı " ·• .... rn ne çevirince, tarihten lince ba•lıvnn 
ve olgun Türk cumhurlvet inin ":ti htırl'-'ct evJAdının •"k"'sı "nüne •erilir- b 
progntmrnı çlzmi" bulun•n·ordu. 

Saltannt ve hlltıfetln nrka arkaya yıkı
lışı bir zihniyet lnkılabrdır. Atntilrl~ knv

rııhnuş TUrk kUltfiıtin!l bu hamlesiyle a-

.r u .. .; u u ., lr meşnle bugüne kndnr blltUn tarihin 
ken okuma yazmadan bile mahrum TUrk seyrini aydmlııtarak lime yeni donneler 

milletinin hnyret Yeren bir hızla cur:ı- verdi ve yine bir "ule dillerin bUnyelcrl-

hurlyeUn altı ana vasfına lAyık aeviyeye nl aydınlatarak (GUne§ - Dil) teorisinin 
ve kemale erlıeb!lmest imkanları tahak- e~slan Yazolundn Ye bu teori.. yalnn: dl-

An ara aki elçiJet 
h ·· ktimetleri 

namına taziyede 
bu undular ..,., 

1 
Hariciye Vekili Doktor J,.rt' Ankara, 10 (A.A.) - Bugün bUtün 

ccn-.bi devlet mümessilleri Refsicum. 
hur vekili ve B. M. Mcclial rcısi Ab· 

dülhalilt Rcndayı ziyaret ederek def

teri mahsusu imzalamı~lnrdır. 

oln.rak demiştir ki: çil"• of> 
"- Bay Duayen, bUyil~ el 

elçiler, maslahatgüzarlatı dor· 
.,uııJJS ~ 

Memleketimizdeki biltUn ecnebi dev MUmtnz mllmessillerl ~· fC ıııı 
let mUmcssillerl Hariciye Vel:ili Dolı- nuz dost meml ketler n re)~,,( 
tor RüctU Arnsa, milll matcmimize kaybettiğimiz Ulu Şcfi.JnİSt r~ıJf'ı' ~ 
iştiraklerini bildiren taziyet mektupla ölmez eseri olan TUrkiYe c1er1D ssıi1' 
n göndermişlerdir. ti hakkında gösterdiğiniı b~r• .• ~ 

müessir sempati tczahUr:'1.~P'" 
Bugün saat 17 de Hariciye Vekili Jetinin ve Cunıhuriyct ııU 

Doktor Aras Anlmrndn.kl ecııcbi diplo- -trttf· ~-ruhunda mcnkuş knlacv~ .,. J1"' 
matlnnnı heyet halinde kabul etmiş- c1ollr 
tir. Snmlmt tazlyet!erinizde:ı~ 

Duayen (en kıdemli) bu!unan Al • 
gnn büyUk elçisi ekselans Sultan Ah
met Hnn diplomatlar heyeti nnmına 
atideki beyanatta bulunmuştur: 

"Bay Vekil, 
"Gerek kendi namıma, gerekse dua· 

yeni bulundu!;rum diplomatlar heyeti 
ve temsil etti imız memleketler namı-

na zati devletinize bu bUyUk mntcmi
niz:bn dobyı derin teessilrlerimizle 
samimt tru:iyctlerlmizi nrzederim. 

Şunu da za~I devlctinlz02 nrzctmek 
isterim ki, bu bUyUk dUnva adam•nın 

zıyaı eizln milletiniz gibi her birimi
zin milletini de eon derece mUtee!Sir 

etmiflt.!1'· Bütün kalbimizle bu payan
sız kederinlze i~lrak ~~i··n-·-

tUn kalbimizle te~kkilt ed ~ 
a ~ ıV"' 

Ankara, 10 (A.A.) - ~) "sııJ-
ğına göre, duayen (en kl~ııs' ~· 
nan Afgan bUyUk elçisi e . c1e Jıd • 
tan Ahmet Hanın riynsetı;1ıı~~ 
nan ecnebi devlet muıness' er'.~~ 
gUnden itib:ırcn cenaze rıı ~ef ıe" 
hitamına kadar ziynf ct vct1° elÇ~ 
bul resimleri ynpmnm:ıY1• ı;Silr ff 
yarı b:ıyrnk çekmeyi ve tee t>'l-~if41' 
bir ni~ane olmnlc üz~re, bıl 1~ gı'I~· 
tanbuldan avdet ctmcltte 

0 ııet':.J 
kil Celal Bayan ıstasyoııd• )f,~ 
llnde karşılamayı ve B. '1ıl·.ı?Jf' 
yannki toplantısında da btl 
Ml.T)~<ilJ""Tl'"'ft-' 



Yeni 
' 0manzmız: 

1111 •• Un 
lıa la "'ıı k J' nl sinema roıruuıma 
ı.. ı ' 'C 
"il r0 ... • • •z:J ~vlge" 1 imli olan 

"'':ı.n d' ltı~e ' un~uıım en h('yecanlı 
t taları 
lQ tok .. nı Yalnız reslmlcrlc anla-

'1dlr. {;uz~: lılr crı;üzeşt hlkii.yc-

1 Ze'kie ta 
e tabını kip ccll'ceL-inlzl lnıwct-

~',rrırıı, b n ettJı'.;rfmlz bu romanın Ulı 
•ııııu1, l) 11 

gUn bu ayf:ı.d:ı görüyor-
b l'\arnr 
tt ~n b nı J a..-ınıbn iti!ı:ıren 

~l. CŞlncı snyfad:ı. ncsrcdecc-

SIL4"1LllR. .eu 1'<.ql>41\ 
XOl./:IY Bı'R. /~ i~/NMı 
N~DEN l<OR. l<V;ı'OP.· 
!.UN .S/:IHKİ··• 

CCNVPTAN 
Vı.il(lEN/1.Mı~ 
GARi'B Bil{ 
HllMVLE iLE 
NE'llVOiU<il 
YAl(Ul$Jr11JK· 
iA oı.,qH 
"7ROTi€R,. 
YATJND/:J. 

NfVYOR.I< L/M.tıfı/llfDA B/R, Mo TÖR. 
TROTTER. .. "14TıNA Y~Xl.~~MIŞD/, 

NC-Y:J/JJC'1A 1Cı4r4/(t:.I tr,q TJ HO~ 01JN 'iN 
VAZtJ.ltilVEj/NDE YATl!Y G~l.ECt:Gİ HIJSC. 
'f./ •iJYvX S/Jl AJA>c.4 ıLlr 1<4~(ı~HMl~Dı ••• 
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? 
o 

la:~tı1 roma 
d.Jll'ı ~ıı · nınuım knhrnmanmı 
~~Q Clinı: 

l!!t Ralda 
t llall'ııuıı esrarengiz bir ııahsi-
" c 8aiı~;;k u adanı:ıarın merak ve 
\l~d - .... u ı, Ve c tahrik etmekte hay-
'lt t' anul' . ' 1 tetın k rt ise korkudan tir 

~:ı e tedir: "Kızıl gölge!" 

~ adaın 
tı.ı lııı, haydla~·ır ve kimsesizlerin 

0,.. ır. liır Ud ve canilerin dilşma-
"ai' • Urnuı hır a çı)t ınadık bir zamanda 

tırı lararın:akt~, dünyanın kah 
d 1~a toruna, kah başka bir tara
'- e lçiıı ı. ltlt'!kte, fenalıkla müca-
"-l'ar •ı<ır Y 

a Yetıh ere koşmakta, her 
~ınckted· 

tıal:tı ır. 
)al'd. a Yaln 
tıo !! '.111~ıs 1 b ıı çalışmakta, hiçbir 
d r ı:ı btı<' ., Ulunınamakta, hatta 

· !? "'llrdı rır..•ı ~ı !(L-... ınını istemcmekte-
at" "1Scle>r b b..r ıı ç"ki u sebeblc, onun 

e ~"ı:tııı 1 nnıesini icab ettiren 
eıtt<'dirıoldtığu ~üphesinl ileri 

er. 
lt' 

b altat 
ıııltıı onun k" 

~<ıltı ?!ıadığı • ıın olduğunu bilen 
,. :.tir ,, Cıbt , U •• U •• 
,,~ k • l{ızıı . "' zun gorcn de 
~ lldar k Cölı;;e" tarihin şimdi-

eıı n~dete - · 
esrar · ıgı kahramanla-

cngf%idir. 

lef .k 11 amız z 
'n ll.hQkk k 

... 
Bu ESH.tıbA 

~ F/:JTJı HO/l.G.41'' 
~ Nı1<1 AR. k,qo,q~. 

.NiN TA'l.FllL4- ... J!llil~~"fl. 
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Em~ak ve Eytam Bankası ·ıanları 
Esas No. Yeri Kıymeti Nevi Harita Mcsahası Depozitosu 

T. L. No. T. L. 
351 Beyoğlu Tcşvil:iye ma -

hailesi Harbiye Ycniyol 
sokağı No. 10, 12,21 l 17.888 Arsa 

358 Beyoğlu Te§vikiye malı. 
Bostan Harbiye ve Ye. 
niyol sokağı r:o. <'ski 4 

1 559 M2 3577.60 

6, 8 yeni 10, 12.2 2 20.188 ,, 9 721 M2 4037.60 
1 - Adresleri yukarıda yazılı arsalar peşin para ile ve kapalı zarf usulü 

ile arttırmaya konulmu;;tur. 
2 - İhale 29-11-938 salı günü saat ondadır. lstckli ola11ların şubemi· 

ze müracaatla tafsilat almaları ve bir Jirn. mukabilinde birer şartname edinme. 
leri. 

3 - Şartnamede yazılı hükümler dairesiide teklif mektuplarını nihay t 
perflembe günü saat ona kajar şubemize vermeleri ve yanlannda nlifus te .. kc
resilc üç adet fotoğraf getirmeleri. (746) CS305) 

ı ~ t s n bu l BeJedlyeslnden 
iqk . a 

l O ·e d • • Belediyece eski ~enelcrde istimlak edilerek bil!iil yola katılmış veya <'1 
l n l z konmuş yerlcrdrn 1500 liraya kadar alacakları olanlara tcdiyat y. pılamafm. 

dan alacaklıların tarihten itibaren 15 gün zarfında müracaat etmeleri ilan 
'ıe:ıı u .... _ olunur. (B) (8248) 

lf'Z. F~/1/.9 Dc<l/J.. F'IT.J •• 
ONV .fJFIM8~~ <;'ÖTÖ~l?. 

/.,iM MI 

· l . ,,,,,.. . 

GEMlJ)~l<İ eiJTVN 
/Ş.li<l./:1R. 8/~ DE>I 
S ÖNÜ VER J>/ ••• 

f!m 
~ 

011-ıam 
Geldi fjU 

Satış yeri: ORlON RADYO SALO!\"U Bela Borognkay 

!stikl:ll Cad. No. 334 - 1, Beyoğlu - İstanbul 
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eylı ecarin n saraqda 'barı 

Htinkô.r için EllzabeUn bir dediğini iki 1 
etmek ne mlimkündil? Kaç yıldır ne 
mUstesna kadınlarla düşüp kalkmış, fa
kat, bu kadnr güzel, bu kadar doyulmaz 
bir gece geçlrmemlııtı. Bittabi Halil ge
lecekti. Yıldının irade etmişti. Etiyene 
bir tatar eevkedildi. Hem, o sabah er -
kcnden. Buna yalnız dikkat eden Emir 
sultanm kölesi (Arab Zahid) dl. O gizli 
gizli hUnkflrm ve Elizabctin hayatını ta
kip ediyordu. Maksadı neydi, neden bu-

qüksekti 
da Bursadan uzaklaııması lfızmıdı. Şey- J dlr. Beylerbe,>i Timurtaş, esirimiz Kara
hin dilediği gibi at oynatması ancak bu- ı man hakimi Alaeddini takslrsiz salbet • 
na mütevakkıftı. ml.ş de kendisini davet edip sebebini ls

Necari mükellef ilmi elblselerinl giye
rek padi3ahı ziyarete yollandığı zaman, 
adamakıllı aklma koymuştu. Ne yapıp 

yapıp Yıldırımı Rumeliye sevkedecektL 

tlşnre maksadlyle bekleriz. Yoksa ecda
dı lzamımızın tuttuğu yoldan dönmiyen, 
atından inmiyen bir hUnkAr olduğumuz 

sence de mnlflm olsa gere'lttir. 
Şeyh Necarinin sarayda itib:ı.n yUk -

sekti. Bütlln halle ağzında bir evliya gi
bi şöhret kazanan bu fazıl ve il.Hm şeyhe 

saray da hUrmetkfırdı. Şeyh arabasından ı 
nu yapıyordu. Acaba Emir Sultanın bu inice kendisini birkaç acemi efradı ile ha

Şeyh Necarl Timurtaşt sevmezdi. Bu 
adamın kan dökmekten zcvkalan bir bey
lerbeyi olduğunu biliyordu. lııte yine bir 
gUnah lelemlştL Ama, şimdi padişaha 

fena telkinde bulunursa Timurtnşı düg
man etmek milmkUndU. Halbuki şeyhin 
dalaveresi buna mtı.nf tcgkil ediyordu. 

suretle bir hazırlığı mı vardı? 
Kim kime, tum tınaydı. Sarayda Zahi

din bir casus olduğunu lıesab edecek a
dam mı vardı? Harem bir taraftan allak 
bullak olmu~tu. Kırk yılda bir padişah 

yllzU gören dört duvar arn.sında mahsur 
ve mahpus genç cariyeler, milstc.frl§eler 
Mrayı dolduran genç ve gUzcl delikanlı
lan görünce kendilerini kaybetmişlerdi. 
lç oğlanlannrn böylece vazifeleri ağır -
laemıştı. Hem haremi, hem selAmlığı tat 
m1n etmek onlıırı yoruyordu. Yoruyordu 
ama, bir taraftan da keseleri doluyor, 
mallan artıyor, şerefleri bUyUyor, mev
ki ve mansıblan efsaneleşiyordu. 

Halk bu ba5döndUrilcU ahl!ksızhklar 
karşısında derin bir yeise düşmUştU. Kaç 
defa ecyh Necaıiye glttller, ayaklarına 
kapanıp yalvardılar. 

- Hünkarı bu k15tU yolundan yalnız 
ecn çevlrebillrsin! 

Fakat şeyh Necaıi de dalgasını bıra
kıp halkın istediğln1 ml yapacaktı. O dn 
habersizce saraya girip çıkanlardan bi
riydi. Filhakika kendisine iltica edenlere: 

- Hayhay. EmlrllmUmlnin hazreti pa
dl§ahn dini Muhammedi ahkllmı talim o
lunur. Merak olunmasın! 

Der, fakat, akşam karanlığı ç6ker çök
mez sarayın bahçe duvan önUnde tıpkı 
bir mektepli Aşık gibi keskin bir ıslık 
çalarak sevgilisini daveti ihmal etmezdL 
Şeyh bu işi b5ylece gizlice yapamıyaca
~ ve bir vasıtaya muhtaç olduğunu bi
liyordu. Bu itibarla milridlerlndcn en a
çık g<SzlUsU olan (Arab Zahid) 1 saray i
çine yerleştirmiş, kendisine ram olnbl -
lecek birini avlamağa memur etmiııti. 

Eğer birinin sırrını bulursa mesele kal -
mtyacaktı. Arab Zahid daha ertesi gUn 
sabah alaca ışığında Sırb Kralı Etlycn 
nezdinc g5nderllen harebcldc bir sır ynn
dığmı efendisi şeyh Necatiye yeti~tirmlv
ti 
Şeyh Necnrl, bllhassa bu işle meşgul 

olanm imparatoriçe Yıldırım hazretleri 
Ellzabet Haysl olduğunu biliyordu ama, 
neden Halil isminde bir Sırb tebaası sn-
raya glrmeğe çalışıyordu. Bu sırrı ç8z -
mek gerekti. Yıldırım Bayezldin ııı.ı. sıra-

zinedar, kesedar ve sancaktar ve birkaç 
da iç oğlanı karşıladı. Şeyh hayretle iç 
oğlanlarını sUzmUştU. Ne mnnasebet var- - Allah taksiratını affetsin hUnkllrım. 
dı? Genç hrlstiyan delikanhlannrn hUn - dedi. Esir olmak ölmekten evlô.mıdır ki? 
klir sarayına birikmesinde mUbfmce bir 
sır olmak gerektL Acaba halkın dediği, 
kendine yapılan elkA.yctlere ııebcb, neu
züblUft.h Lfıt zamanında Sudum ve Gamu
renin başına gelen büyUk felAketl lla
hiycnin zelil sebebi miydi? 

!yt ama, padişah haremlnl en nefis 
kadınlarla doldurmuştu. AH paeadnn da 
kaç kere sormu~ ve hUnkAnn turnayı gö
zllnden vuran çapkm bir zampara olduğu
nu 5ğrenmişti. O halde bu iç oğlnnlann 
vazifeleri ne olabillrdJ 1 

Zeki ve kurnaz şeyh bu işi şimdilik ka
ngtrrmamak icab ettiğini takdir etmişti. 
Padişah Yıldımn, kendisini kapıda is

tikbal etti. ÖpUştUlcr: 
- Buyur şeyhim! 
- HUnktırun, Reııul(Hlahm vekilidir. 

Biz kullanmz ne haddimize şevketlQ Yıl
dırım. Siz buyurun! 

HUnkAr Yıldırım hoşlanmııs ve g1llmUıı
tü. Şeyhin koluna girerek arz odasına 

girdiler. Kahveler, çaylar, sigaralar içil
di. Hilnktır şeyhin bu ziyaretinde bir ma
na olduğunu anlamıetı: 

- Hele şeyh hazretleri. Şu ziyaret 
sebebini anlnt da mUsterih olayını, de • 
mlşti. 

Şeyh ağır bir vakarla söze başladı: 
- HUnkanmın Cenabı hak ömürlerini 

c!zun etsin. Peygambri zl:ıan efendimiz, 
gazvelerinde netice almadan dönmcmcği 
şiar edinmlşlerdl. Halbuki padieahım bir 
Karaman hllkimi uğruna EflAk ve Buğ
dan boyundaki cihadı geri koydular. 
Bulgar kfıfirlerl, Yunan askerleri, Eflak 
orduları kıyam ve isyan halindedir. 
Padişahnna bir Aciz esir yUzUnden ci

hadını tehir gerek mi hUnkanm? 
Padigah bayağı müteessir oldu. :-re sl5y 

llyeceğint şaşırdı. Öyle ya, işi bltmiıJ ol
duğu için, derhal savaşı baema dönme
liydi. Acaba §eyh hUnkflrtn zevk fılemle
rlnl mi işitmişti? 

- Haklısın şeyhim. Ancak tehir ciha
dımıza sebeb rehavet ve aczimiz değil-

Timurtaş kendisini arkadan vurmak ls
tlyen AlA.eddine böylece ceza \'ermie. 
HUnkA.nma ne gerek? 
Yıldırım ayağa kalkarak şeyhin omuz

larına ellerini koydu: 
- Merak etme ı:ıeyhlm. Yarından tezi 

yok, Efl!k Uzerlne sefer ederiz. Sen var 
cenabı halike muzafferlyetlmiz duasın
da bulun! 

Şeyh neredeyse kalkıp zıpır zıpır zıph
yacaktı. Ne çabuk da padişahı kandır
mıştı. Fakat şeyhin aklına gelmemişti kl 
ondan !ınce padişahın Bursadan gitmesi
ni bekllycn nice vUzera vardı. Yeni ta-
amnıUm eden zevk içinde son zamanla
rından, servetlerinden, haşmetıerlnden 

gflm almak istlyenler padişahın merkez
de olmasından başka ml'inl gönnUyorlar
dı. O halde onlar da şeyh gibi dilaUn -

1 
mllşler ve çok 6nceden padlşabı kandır- ı 
mağa çalışmışlardı. Ne garib tecelliydi 
bu! Şeyh dint klsvesl altında bir kadın 
için, diğerleri sırmalı vezir elbiseleri al
tında birer iç oğlanı için hllnkfln ve or
duyu harbe, ölüme göndermekten çe -
klnmiyorlardı. 

Şeyh Necaıi padişahın elini 6perek 
kalktı ve hllnktı.r Yıldırmım büyiik ilti
fatına mazhar oldu. tik defa padişah 

şeyh Necarlyl saray kapısına kadar tea
yf etmiş ve orada yanaklarından öpmUş. 
til. Şeyh arabasına binmeden önce sanki 
gUnUn gUzelliğlni saray bn.hçcslnden sey
redebilmek için durmuş, ve etrafı !ez -
zetle temaşaya koyulmu§tu. Padişah içe
riye çeklllrken yukarkl pencereden şey
hin aldığı işareti nasıl görebilirdi? 

Şeyh Necaı1 dikkatle baktı ve kalbi ye
ni zifafa giren lnean gibl çarptı. Şeyhlik 
başka, d1n başka, kitab başka, kadın baş
ka şeydi. Bir ucyh için aşk gUnah sayı
lamazdı. ya 1 

İşte pencerede koca hUnkA.r Yıldırun 
Bayezldln şekerlerden leziz kızı şeyhe 

gUlerek bakıyordu. Laf değil, eeyh de ne-
fis bir adamdL (Devamı \'8.r) 

lF t<• 
Yazan: H. Rohe Düma 116 - Çeviren: • n 
RoJ~ur, yaptığı yaramazlıkla 
mahcup bir çocuk tavı ıyla b.ışırıı 

•• •• onu ne 
- .... 
- Yok yok, sizi beklerim. İ§ olmadı, • 

değil mi? Birazdan anlatırsınız, sizi bek-
liyorum. 

Fransız askeri istihbarat teşkilatı re
isi telefonu kapattı. Biraz evvel okuma
ğa başladığı dosyayı tekrar tetkike ko -
yuldu. 

Bir çeyrek saat sonra Rokurun geldi
ğini haber verdiler. Komiser, telaşlı tc
lllşli içeri girdi. Hiddetliydi. eapknsmı bir 
koltuğa atarak kolonele yaklaştı ve o-
nun ağzını açmasına vnkit 
söylendi: 

bırakmadan 

- Beceremedim kolonel. Budala gibi 
hareket ettim. Aldattılar beni! 

Kolonelin masasının önUnde ayakta 
durmue, sinirli sinirli ellerini oynatarak 
kendi aleyhinde söylenip duruyordu: 

- Budala! ben de kendimi bir şey sa
nırdım. 

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

olduğu gibi ademi muvaffakıyet de tnbii 
telAkkl edilmelidir. Bu sefer muvaffak 
olamadmızsa, bir başka sefer onun inti
kamını alırsınız. Unutun bu meseleyi. 

- İmkfını yok efendim. Bu budalalığı-

~ d . 
e g l . - rf.rSlll· . 

mildiriyette bana tafsılat ve d .. :ıil.P bil 
Telefonu kapattı. J{oloncle 

0 

kin bir tavırla mırıldandı: 
' - Bir bu eksikti! galfol • 

bnber 
_ Gene bir can sıkıcı bııb!I! 

Bahsa girerim ki S5bert ınevı.u pU· 
Rokur, başıyla evet işareti );o.plll,nıı 
- Pek ala dostum. Şinıdl ne 0 tuf'll' 

Uizrm blliyor musunuz? şurnYBbfteııl 6'. 
Şu clgarayı da yakm ve oıup 
kin sakin bana anlatın. tc~ ~r· 

Komisere bir cigara uzattı, 8 

dl ve devam etti: 
- Şimdi sizi dinllyoruın. ğtı b•~tş· 
Rokur, içini çekti ve anlatma 

r.ı· dı: 
8

tllÇ 
- Diln Söbert olacak alçak :şrrıeJ; W 

larında bana telefon cttL Gö 13Ufj 
tcdiğinl bildirdi. Hemen çağtrd~05teıdİ' 
sonra gelerek bana bir teıgrıı. 
lşte bakın. btlıdJıl 

Rokur ceblerint karıştırdı ,.e 
bir telgrafı çıkararnk oltudU: 

Siibert, 
Agnr solcağı 12 numıırııdıı.l'.rf'•'' 

d• ol'' 
l'arm ı;ııat 11,25 de l)hnlll gııtı11 

cağmı. stcfaJI 
mı ömrUmUn sonuna kndar affetmlyf'CO· 
ğim ! Rokur anlatmağa dev~ın ~~~~p aufl'' 

- Siz belki, fakat çoktar. affettim. - Söbert çok neşellydı. $Ö) 

Rokur, yaptığı yaramazl:ktr.n mahcub yordu: lJlıııe' 
iner 

bir çocuk tavrıyla başını ö .. üne eğdiği - Yarın Stefant trenden 
sırada kolon el ona yakle.şıp r.linl tuta- yakaltyacaksınız ! Jlll bUgıııı 

GUlilyordu. GUIUşUoUn ına::ıuş ıı.1e • rak: 
- Sizi nasıl kabahatli bu!a! ıllrim? de

di. İnsan her teaebbtisiinde mııvaffak <>· 
lamaz. Yapılması ltızım ae varsa hrpsi
ni yaptığınızı blliyorum. Tıılıl.sizllk her
kesin başma gelebilir. 

- Siz çok iyi bir şefs:nız efendim. Bu 
işte talihsizlik yok, benim budalaca gu-
rurum ve kenc?ime itlmadıy11 v.ır. M~ama
flh bir bakıma iyi oldu, sizin önUnUzde 
hindi gibi böblirlenmemln cnzasını g·frn-

anladım. Benimle ala)' edl) ~· 
ğcr! b_ ..... rlS 

oinl ~ .... 
Beraberce işin mizıınse ııetı 1 

Daha doğrusu o teklif ettJ 2~e de?, 
bul ettiın. BugUn saat ıı, 1.,,1e tıe 

13cnı- e· 
garında beni bekliyecekti· celbettı' c· 
raber görUnüp nazarı dikkati ııııc@ ıı1 
mek için böyle son dakikadıı gel btlıdıJlll' 

kU ~· nasip görüyordu, ben de ına eIJ1ut111' > f' 
Söbert, biletleri topıryaıı ııı gısrtır ~e· 

yorum! nında bekliyecek ve Stefanl J36Y1ccC C' 

Telefon çaldı. Kolonel açtı ve dini mez ona doğru yUrUyecekil· biı dO 11 

komisere uzatarnk: likanhyı işaret etmiş oıacnk, ~· 
- Sizin için. Dedi. men onu yakalryacaktık. ıııur& d 
- Teşekkür ederim. Bekliyordum za

ten ... 

Telefonda konuştu: 
- Allo! sen misin Valdrcn? Ne oldu? 
- .... 
- Allah beltisını versin. Ben de za

ten bundan şüpheleniyordum. İzini takip 
ettin mi? hareket etml§ öyle mi? 
- .... 
- Pek All. - .... 

Söbert gidince en fyi iki ıııe ~;t 
mat verdim ve size telcfonlıı 
blldlrdim. ..t' 

rıoda. •~ ,,. 
- Evet. Saat altı sula el bJ.J ~· 
- Çok neşeliydim. 1JUkeJJl:ıeflll11 > 

ce geçirdim. Rüyamda hC'P d• 
kalanmış olarak g5rdilII1· 1 ~ t' 

Bu sabah Uç arkada§ şlJX!flt .,l)ril~ıı! 
Söber "' 1 w beyhude yere bekledik· ıdi. }'° c 

1
,. 

di. Endişeye düştüm. Tren gc ard'ıı ç 
çıkmaya başladı, son yoıcu g 

- Yok kardeşim, artık !Uzumu yok. tı . Söbcrt gene ortada yok· ,-ur> .ıtllfl.. 

"- Bir daha bu adam gelirse. sokağa çıktığımı söylersin, ol
maz mı Dürdan~? 

Rahat rahat yemeğini ye, saat be§te (DC'1'fl1
1 

.,,... 

~-~IED:!i:~IE~~~ 1' _ ......... ~.._ ~(3 E!ml§ IDl!J ~ f.mJJO J\li>re ıııçtıı~ 
Kavga, gürültü, haykınna. bağınna olmıyacakU· el r1' 

"Tamam iki gün Haydar bey gelmedi. Hanım, pencereden gö
zetliyor ve yavaş yavaş endişeye başlıyordu. 

"Bir akşam saat dokuza doğru, onu sokaktan geçerken gördü; 
hali pek fenaydı, sürüklenen bacakları ile artık mukavemet edemedi
ği hissediliyordu. Hanım. yukarıya çıkıp yatmamı, artık bana ihti· 
yacı olmadığım söyledi. Artık nihayetini k~fedebilirsiniz,biliyorsu· 
nuz ... "Mademki istiyorsun, i stediğini yapacağım, fakat sen de be
nim istediğimi yapacaksın!,, 

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

Sabah kah\'altılan bizde, oğle yemekleri Haydarbeyin evinde o
lacaktı; böyle kararla~tırılmıştı. Bundan sonraki ma!Qmatı, Hay· 
darbeyin hizmetçisinden aldım. Deli gibi imiş .. Demet demet çiçek
ler alıyormu~ .. Her tarafa kokular, kolonyalar saçryonnuş.. Sanki 
bir prens~s kabul edecekmiş gibi. .. yezit heri fi 

"Mhayet gebe kaldı. Kadınların biribirlerile anla5tığınr söyliye
rek derdini açtı. Sıhhatine zarar gelmeden işin içinden sıyrılmanın 
imkanı olup olmadığını sordu. Haydar beye fena halde kızıyordu. 
Ona dünyanın küfürlerini savuruyordu. Ben ona yardım etmek iste-

. n:iyordum. Benim fikrim, herkes bu dUnyada kabahatinin cezasını 
çekmelidir. Hanıma. hepsini itiraf etmesini tavsiye ettim. Onu iste· 
medi~iniz takdirde Haydar beyle kalmalıydı. Uıkin o bunu dilşün
mUyordu bile. Kocasını aldatmak için harpten istifade eden fena bir 
kadm mevkiine düşmekten korkuyordu. Ya Kamran ne olacaktı? 
lşte o zaman Aliye Hanım, size izin aldırdı. Siz hiçbir şeyin far· 
kmda de~ildiniz. Sizi lstanbu.la getirtm~k için çok uğraştı; günlerce 
1'1at yilzü görrnecE. 

-83-
Hakikaten hiç beklemediğim bir zamanda beni izinli göndermiş· 

lerdi. 

Aliyeyi bambaşka bulmuştum; 
- Biliyor musun, artık tahammülüm kalrnamı~tı. Seni çok 

göreceğim gelmi~ti, Aliciğim! sensiz o kadar yalnız. o kadar meyus· 
tum ki ... 

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

Dürdane sustuğu zaman, bütün soğuk kanlılığım üzerimdeydi. 
Teşekkür ettim. Oyuncai:rın parasını verdim. Nüfus tezkeresine na· 
zaran benim, hakikatte ise Haydar beyin çocuğu olan Girizana baş
ka oyuncaklar da aldım. Hakikat o kadar sade idi ki!.. Bir insan 
hakikati gönnüyorsa, kabahat, onu aramamakta olmasıdır. Veya
hut aramaktan korkmasındadır. 

Aliyeyi işlerine bırakacak, şerik olmaktan vaı geçecek. başum 

alıp gidecektim. Her ne sekilde olursa olsun hayatımı kazanacaktım. 
K~aru da beraber götürecek, günün modasına göre yetiştirecek
tim. 

• • e • 
~eyın farkında olmıyacaktr, Dürdane: ı,e11'1 ~tı· 

" - Hanım, demişti, yalnız menfaatini, oğlunu ve geti~dt 
düşündüğü için fena bir şey yaptığını asla hatırına ı.ııÇ aşı 
Öyle kadınlar vardır ki yalnız zevklerini düşürunilşlef'· ; 
ği~tirmişlerdir. Halbuki o... tJ''ord ıtıf 

Doğrusu bu komik macerada vodvilimsi bir rol o)'IlJ;~lıJrııJpll~ 
Erenköyündeki son gezintimizi hatırlıyorum: Afö'C IJt')' şii ~/ 

dar beye vermişti. Bir elini de ben tutuyordum. Hayd:ı~ir ;e~ ·eı~ 
kolunu sıktığı zaman, o yabancı bir adamın yanıodad 

0 
gib1 • 

nıiyen fakat yalnız kalınacak zamanı bekliyen bir ka 
1 tıııı1ıl ~ 

sıkıyordu. . b:tıı' . 
Kahbc! ... Sabri efendi yalan söylememişti. AhYe .~~ 

diyecekti... 0 e"~ f 
Eve gelince doğru odama gidip, masanın gozund;irderıb1 

rnak istedim. Bunlar her zaman iç'İn bana lô.zımdı. 
ı ültüler duydum. Hı~lnrıklar içinde, Kamran: . .1rttıl 

- Girizan yalan söylüyor; diyordu, asıl kendısı } 

Girizan yal\'anrcasına itiraz ediyordu: 
- Yalan! Kayık yapmak için o yırttı. .Jfl'I? 
- Benim tahtadan kayığım var; kağıdı ne yapa> 
- Sen yırttn. " 
- Hayır. dıt. ~ 
Karım söze karıştı: • rı1l l))'ıe 

1 
·~ 

- Kfunranm hakkı var. Sen yalancısın. Hetn ba .,er\~·'• 
lıakma! Önüne bak! ve benden af dile .. evvelden ~~ ,0rıııfl 
af dilemek için sana üç sayıncaya kadar miisaade r !; .ol: 
üç .. demek kendini affettirmek istemiyorsun. öyle Jlll· 

1 
dtl) 

Bir tokat sakırtısı. Girizarun hıçkırarak bağırdı~11, .,.ıı.t1 
coevnı1l 



~tll~ Vazan: Rahmı YAlilZ 
~ tlıır C<aı©'!~e·ıeır <9Je b ıralkmlş, 

<dl ~ehşe'lCBD nr heyecan 
IQ)aşg 2)S~eırmlş'\tn 
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Bir an içinde 
ve 

· R~e ~Ullduğu ıssız sahilde, top işten haberi olmıyan Artin dalgın 
}e:~"trıne ~!du. ve ... Yıllarca düş- dalgın kürek çekiyor, nasıl kurtulacağını Ne ben. ne hiçbirimiz, neyimiz var. Ne-
~ n\Utı h' ızınet eden gizli üsteki hesaplıyordu. . yimiz yok, kaç kişiyiz, as.ıl hedeflerimiz 
~i R atııu tôk ıznıetçi, bu hizmetlerinin Bu sırada sandala dolan sular Artinin nedir, bizi kim idare ediyor, ne zaman 
t'l!otı:~UJerek ~to~rakların altına diri ayaklarını ıslattı. Genç nefer döndü, ar- meydana çıkacağız bilmiyoruz. . 
~t tttı • ReteYarısı \ennekle gördüler.. k?. tarafta Davisti soyunurken gördü, kQ· Herkes biribirinden korkuyor. Kendı 
% t · 8a ta b boğaz sulanna hare· re.~lcri bıraktı, ayağa kalktı bağırdı: kardeşlerimizden bile şüphe içindeyız: 
~\'\ııı.~~ buıun ıı~t Brod ... yin idaresin- _ Kapiten, su giriyor.. Belki ihtilal şirketinin gizli kontrolüdür 
~ 'lllt etli U}or, dığer iki gemiye _Farkındayım. ve eğer aleyhimizde bir tek kelime söy· 

ba11,~ın b Yordu. _ Batacagız~ I? lerse cezası idamdır. Bir gece \eya gün-
ı._ '"'iri ~ nbır t hl d · ed 
111 ~· ~ rn, e ıke ile kaplı mayn - ~e zararı var? ölmekten korkuyor düz, sokakta, pazarda, ev e, yanı, ner e t .. -... '«ctllıler ' 1 " 
::ıesı da binb' \e destroyerlerle do- oıusun? olursa olsun bir kurşuna hayata goz yum 
~ 8aJaıı s~ ~r ihtiyatla seyredildi. Karanlık, rutubet, sandala dolan su- duruyorlar. Ust tarafı kimldrne tumtuma. 
'l\ nrOcle; :ııa Kumkale önüne va- !arla b:ışgosteren korku bin bir dilşünce Hayat tehlikesi var. Ben de komite ef· 

~İli. UrtuıduJtı ~ ez:cti: ile buğulanan Artinin kafasında şuur na- radmdanım, ama babamızı dinlememe'e 
rı:ı,_ ··• Bır macera da böyle mına bir şey bırakmamıştı. Hain nefer, andiçerek girdiğimi düşünerek beni de hi-

loıı ~ lıit Sesin· mUkfıfatı görmek Umldlle yaptığı hıya- çe sayabileceklerini hesap edi} orum. Ağ-
lii ~ &ôrdükı ~ çıkarmadı .. Konsolos netlerinin, ustası tarafındcın böyle kar- mnı bıçak açmıyor. 
'ıa hlıu~. ke e:ınd~n dch~tli bir Uzün şılnnışına şnştı ve tahte§§uurunda ga- Yalnız arada sırada yolda, pazarda ve-
~ t; Rıtlı Q tek~dı Yelkenli indeki .tayfa· rib bir sezı,1e BlUme doğru gittiğini his- ya kiliselerde açık parmaklı clleripi ) ii-
llr~ Ôldiir~~ıznıetçılerin bizzat ken-f setti. Kekeledi: züne kaldırarak (Hınçak) olduğunu bil· 

t?ııa ~in Söııu ~elerinc çok acımıştı. - Bunu mahsus yaptın. Benl öldUre- diren biri yanıma sokuluyor ve talimat 
O~~ \Uerı ıkıe~ne s~.Cıtu \e )anakl::ı- ceksin ha!... veriyor. Bu kimdir, beni nereden tanı-
ba~ :unla gozraşı tek cevap Ve ... eğildi. Basamak tahtalarından yor? Bütün bunları öğrenmek mümkün 

~ her~ liayda en irisini yakaladı, Davistin tlzerine a- değildi. 
~ lıer 'ta•t .!'paşadaki infilakı Artin· tıldı, bUtUn hızıyl~ sınğı delikanlmın Bir ikinciteşrin akşamı ... Keskin bir so-
~ 6aat, g' sırndeki evinden seyretti. kafasına vurmak istedi. ~ çenelcrimi biribirine çarptırıyor. Hız-
de dil! tilli g:~de dürbun Haydarpaşa Sandalın kıçında, soğukkanlılıkla so • lı hızlı eve dönüyorum. Asabım bozguna 
%11 ~}ordu N~n heyecandan yerin- yunun Dnvtst bu snldmg knl"§ısmda uğramış bir halde. Ben kim, ihtilal kim? 
r~ 1<q lı Slltun ·h ıhayet siyah dumanlar şimşek gibi bir hareketle elini arka ce- Fakat bir defa bu dava} a karıştım, önce 
~~:>! ;lkoy i ~~nde garın üzerini sa· bine attı, tabancasını çekti, başına in • de, sonra da ölüm var. Kafamd:ı ara~ığı7 
"'Q(iu. Jrburıu b ı aınetıne yayılırken mek Uzere bulunan sırığı savuran kola selAmet yoluna varmalc için sabır ı o -

' t; ır tarafa fırlattı, Artine ateş etti. Tnhtn Artinin elinden dUııtU. 
~ı. 'laydi 
"'~ •• }3Ura kureun genç adamm bileğine rasgel -

' \'~ lstanbuı daki işlerimiz son bul- mişti. Yarrsına kadar su dolan sandal 
~ Utij tıkaı da kalmamıza imldm bu snldmş ve Artinfn yaralandlktnn son-

.. Deıika nnı ra bir tarafa çökUBU ile muvnzenesini 
· l\al"tıltö~ı~ peşine taktı evden kaybetti. Alburıı oldu. 

t~i b ~ddeı Je ındi!er. Art.in keskin bir çığlıkla denize yu-
k -ır lı~ etde b" .1 • • 
•teı-Jces "'q'etan ın ants. şchırde deh- varlnndı. Yüzmesini bccerem.iyen genç 

İe!Sir İııfilaJo başg~stennişti. asker, Uştellk kolundan aldığı yarayla 
ilin ~·or, k" ~~ndı telakkisine göre bUsbUtUn fenıı bir vaziyete dil§mUştU. 
~ . hu.~ 1 ~~~man tayyareleri· Snndal, 45 derecelik bir meyille suya 
~:ı ı ,.,.. flin li ettıgıni, kimisi tahtel- gömülilrltPn, Artin birkaç defa suya dal
() 'il u .... : ayd:ırp 

'ı t - ı.ı} ar b aşayı topa tuttutru- dı, çıktı • dnlıp çıkı!lta dn keskin çığ-
teiJı ~/ t\rtın 'l< ır &~n11tudur gidiyordu. lıkhr . ı. lmdııd aradı. Issız Mar-
ıt..l~·u· au.ranın adıkoy \apur i 1\ele im m:ır:ın, ,s 7. ada!aı gibi bucak ye. 
""~ g l de ıLanl Inahşeıi halini gb:-düler rintle bu hnykırışlnr gecenin sessizliği-
~ ı.~~k 1 1 sandalla Hayırsız a ne gömüldlL ArUn son bir d-fa daim dnl-
1ıı,, .. r • 0rad 
"<!( lasa otl~!e b' a tahtelbahirlen bul dı ve bir dahn suyun yilzUne çıkmadı, 
.., l'cıplıan "'"Urunct~l:kte l tanbuldan kaç Çanakkaleli sarrafın oğlu hıyanetini 
uırtl(lc .eden bir l dı. Mar.naraya gömfilmekle ödedi. 
~ 6aa bındi'er D sa~:fal aldı. Artinl<' Artin suyun dibine çe!diirkcn, sanda-
~~ t ku~ •. · cnıze açıldılar. lki bu- lın battığı noktadan ayrılan bir ha~. 

ba}eldiler' Çektinden sonra Hayırsız no!:talaş:ırak hayırsız adaya do3ru uzıık-
1ı:ı;_~vıst k · 
~~ı a}aları laştı. Bu, Artini bertaraf eden, ondan 

-ıa lca Ilı ~! letJin arasında karanlığın kurtularak yüze yUze k~ndlni seüunete 
R~S~ tahteJb G~ oldu .. Geceyan· atmağa çabalıynn Davistin başıydı. 
laııt. n ınee deJ•k ahır~e.re dair bir iz Hrvdarpaşadakl fnfll:ik Envar paşayı 
~~~ rOde~· ken anıı ıc:ın iç yilzünü an· çilC'den çıkaraccık hale getirmi'jtl. 

~ltn~~.a du tn~ı ba ını kurtarmak Her hart>ketl akamete uğrıyan, her 
t Dir ır, Uş, bura}a l'ğramadar teşebbilsU aleyhte netice veren genç ve 
il.(] tt:ıı._ 
t "aıi,,..llllin etr . . tecrilbesiz kumandan. infilllka eebeb o-
~ dG Yette buı ı. Sund•, kendisi de mil-: lan hain elleri ortaya çıkarmnk için e
~)bıı llllt ine • Unuyordu. Art inin neza- !inden g<'leni yaptı. Bu arada kendi em-
leı..-, ti "'-: •rnkan ''oktu n· .. l"h ı ı ğU 
~~li~ . ıı1.1"h ... ı . J • ır gun u r ye n°zaret muhcıfız bölil ne eltnan 

1 r I' cterı Ü • 
lab·1. 

1h~arat zerınde toplar işin Art.in adlı neferin infilfık gUnUnden iti-
~İkı ltdi, ç:-ı Jnaydana kolayca çı barc>n firar ettiği, meyanda bulunmadığı 
~ ku~~lı kararını da pnşava haber verildi. 
~ ~eıı~"<ttaC\ık on verdi: Artinden yaka lnfilaf tahkikatı Uç koldan yapılıyor-
~ Yanı ha ının u bertaraf ettikten son du. İlk adımda vincin eıığ!am kalan zin-

rtine .1ra her' ;.~re ine bakacaktı. clrindC'k! cğelenmi, kısım ele geçirildi, 
lr.~~~~et etti. den bihaber dur.ın 
~lttt ~ırJer Yok 
~ liay0· 1 • ba~ımızın çaresine 

~ ti. l~· hiç ~ .... '· tanbula dönelim 
r. ili • ~~ Çıka • 
1 ~...,,.'tli 

1 de ~nd tnıadı, Da,isti takip 
~- ~ı~ koııalil ala atladılar. Davistin 
'(fıı. l\hı~ka e a. ılıiığı kü·e'·'er sanda-

l"' Pı ı tika . 
<la.:> claıc ka metınde yola çı-

L rı 15() kadar k" 
'flırıe tn t lire\ çcl>cn Davi"-t a 

1 .e a"'ıld k 
~ ı\ ·eneli: ~ 1 tan sonra durdu. 

rı rtın b 
bcı aıı .. ıraz ku ek 

1 ta~·ı rlıtı da u r çek .. Ben yorul-
lt,~a it\. HlPmı,. .. Ben de onu 

''rıı ll~t 
" rı Sôyı _beke ının 

Qt t"k ~ı~ınj son el manı u tcı 

vagonlnnn nrasında dıı mnşin 

bulundu. Suikast tahakkuk etmişti. 
EnvPr pa0tı, Artlnin sırra kadem ba

sışına bU,.Uk bir ehC'mıniyct verdi. Ba
basını hu1durm~k istedi. Baldızının ver-
diği mnlömata göre Jo. yııe sultı:ın earn:yı
nm kuyumcuba!\ısını arattı. ı~erkez ku
mnnd ... 11lığınıı getirilen ihtiyar kuyıııncıt 
nC' oğ'u o'duğunu, ne de sultana b5ylc 
bir mUre.~--at ynT>r:ıd•ğ•nı iddia etti. Pn-
şanın şUp~ıelcri Ayşe sultanın Uzcrlnde 
toplımdı. İı;i moydann <'ıkarma!.t için bal
rlız,:ıdan tnhkikat yapmağa kalkıştı. 

O gece f'Ve gidince. karı-smı, e";lnmnk
tan ~ö~J .. rl şi~rrıl<1 bı•ldu. l\:cncllc:fnln ror-1 
ııınr.·na mC"-• .;lnn vermed"n sultan, ona an 
!attı: 1 ite il rrı~e baY~p;ı. Kür~ğe geçti. I<uv 

ı. ;ıt ~·o~ı 'i<lnda!da~j '· Davıst, kuçük bir 1 - A ,.~ &ultnn intihar etmiş! 
... ~dil Jl. aya \'okl . suyu OO<':ıltırken el- - N"··· AyF.O sultan intibt'-r mı et-
~~l· Utıun fl\ada\a ~entenı• de'iğini mlş? 
"''·rı t~t'J..ı· er l k ···ı~~ 'il, Cektr . apağını söktü, - Evet! , 

---~e koYuldını çıkarınağa, UstOnü - Neyle, nnsıl? ı 
u. - Gnlib:ı zehirle olacak. Diln. akşama 

kadnr odasından çıkmamış. Geç \'akit 
kapryı ktnp açmışlar, sultanı karyolası
na uzanmış, ölU bulmuşlar ... 

Enver paşa hiç sesini çıkarmadı, bn
vmı önilne eğdi, dU5Uncclc.'re daldı. 

Ertesi günkü gazeteler "e:ıunu dahi
liye" sUtunundo şu havadisi v riyor -

lardı. 

trtlhnl 
"Hanedanı hazreti şchrlyariden Ayşe 

sultan aleyhişşa.n hnzretlerl. lrtibnli aa
malın buyurmuşlardır. Nnğşı mnğflrct 

nnkrşlan bugün Kuzguncuktaki yalıln -
rmdnn knlc'rrılar:ık nam ... ~lan Yıl ız ca
milooe badelrda, Yahya efe11di hntlrc
sindf'ki makberi mnhsusl:!rrnn dC'fni hfılti 

gufran kılınacaktır. Merhume vc m ğ
fure sultan alcyhic:'i!nn hnzretlcrt benam 
nisvnnı lili Osmandnn idiler. M mi ket 
ve millet uğrunda bllctlmle fcdak rldı 
buyurmuş olmal:la maruf ve mUmtez 
bulunuyorlardı. Kendilerlne illh ... 115.h ... 
Ayşe sultanın mahremi Terancdil, ka

palı arabatiylo ccrıazeyl tnkip ederken 
hıçkınklnrını gUç znptediyor, sultanm 
intiharına scbeb olan ufacık bir kliğıt par 
çnsmı g5zyaşlnrlylc ıslatıyordu. 

Bu kô.ğıltn bizzat Dııvtstin el yn- i
le şunlar vardı: 

Sultan hazretleri; 
"Mnhbubunuz Abdullah kaptan bir de

niz kazası nel.tccsinde vefat etmiş, nıınşı 
denizden çılmnlnrnk dcfnedilml'!jtir. Kal
bi gitj·anımza. Stıbrı cemil, Abdullah 
kaptana da mağfiret buyurmasını Cena
bı bariden tazarru olunur. 

Bir muhlbbfniz 
Davistslz ynışyamıyaca ~ını açıkça iidi

arlan geri dıırmıyan Ayşe t1ulbn, kuduz 
ihtirnsının, dam~rl:ırrnd:ı tutu :ın c>'ıve

tin lmrb:ını olmu'}tu. 
O manlı imparatorluğunu inl.rrazn sU

rültUycn büyük harb. te,.rlib~"·z kum:ın
d:ınlann lıatalnrı, müttefik devlet C'r -
künını:ı müdahnlC'lcrl:vle d<' ·ıı. gC'nlş öl
çiıd,,ltl idnr-~izliltlerin, b0 trın fi' • a 
d lVI 't er tCtmnm hatahn il ı· il -
mi,-; tir. Bu kaj b di t en milh 'nı r ü
mil olnn 1.!armnr0 rlaki d'' ~n t ' tC' hı- , 
hiri stlvnrilcri ve bunlnnn lro-ıo1 ru F:. ' 
13 savarlsi ylizb, ~ı Tcolor Brod si bu
giln bC'rhayat bulun•ıyorı~r. Bu ltadnr E'n 
triknnın yapıcıl,·c çc,,,iri 1 i Dnv"!5t de 
lıenilz yn~ıya· lar nrn mdı lır. 

T:ırih, lns nlr.rın t cru1 l r"ni artttr
mak, hadiseler ko~,., 'l<l"l g 'Tli v 
lan kı,:ıs tutarak mukayE's le>r yap -
rnmak bakımmdan mUhim bir bilgi oldu
ğuna göre, yakın tırilıin bu gi::li s . in
lan mUstnkb"l id:ırccil "'r" c>tr · ' "'':tı •-ı

ranlnrı:ı mnhiyctini it tirm <le ) arar il 
dckümanlar olabilir. 

~l'ITt 

Hatıralarını nnlutarı ve ve~ikaları 'eren: A. I{. 
=> 11 = (~) 

par ayı) sönen bır eıl v gördüm 
bir silah sEsı işittim 
mak .azım. Bundan başka tesellım yok. 
f\ık'rnı Arakelın yanından dar sokağa 
apa.' n gürcü elbıseleri gıymiş uzun 

bo}lu, zayıf ve kemikli yüzlü bır adam 
çene'iıne sarkan bıyığını büktti. (1) 

Durdum 'e korkarak titriyen parmak-
larımı açtım 'e yiızüme götürdüm. Ya
nıma sokuldu. 

- Bu gece, dedi. Çorum Derbendinde 
zaptiye, lbrn 'mdir .. o~ancık postası 
ÇC\Tilecck. Köyde dikkatli o!mak gerek. 
Pa-ıo un emri! 

Ve hı lı adımlarla kayboldu. Tüylerim 
diken dıl,cn kabarmış, oldllb"'lı.ım yerde 
mıhlanmı~ kalmıştım. (Pnnos) adını ilk 
d a işitmi~ordum. Bir haftadanberidir 
ki bütün bu ufak tefek köy ve kasabalar 
da korkulu bir hikaye, bir deniz dalgası 
g ">·. gittikçe genişliyerek yayılmıştı. 
Ş -ı Panos (Gülbenk) le birleşmiş elle

rine geçen müslümam binbir aıap ve iş· 
k nce ile öldürerek, da\ alanna ihanet e
denleri kurşuna dizerek, postalara saldı
rarak, köylere dalarak (Binboğa) dağları· 
m takiben (Kızılırmak) sahiline inmişler 
ve oradan da (Yıldızda~rı), na geçmişler 
\'e Çorwn üzerine de sarkmışlar. Bütün 
bu nuntaka bir boydan bir boya telft,s 
içindeydi. 

(Merzifon) dan da~a çekilen (Mihir
can' da bu iki azılı şerirle birleşmişti. 

t tanbulda kimkime tumtumaydı. Sa
raya hergun yüzlerce telgraf yağdığını 

duyu) orduk. Halk şakilerin elinden elA
rnan lıaykınyor. ama, bu hfidise bir türlü 
hünkar Abdillhamide intikal edemiyordu. 

Bu (Panos) bir aralık (Yalrup oğlu) 
adı ile §Öhrct bulmuştu. Hakikntt Erme 
ni olan (Panos) (Talas) da doğınus ve 
demircilik yapan babasının yanından 

kaçmış. Birkaç karmanyola vakası yapa
rak darra çekilmişti. 

En kızgın ve en §erir şakilere ta& çı
karan (Panos) o zaman (25) yaşında bir 
d likanlıydı. 

l te kırdı-;ı kırdık, kestiği kestik biri o
lan bunun tmrini almı~tım. 

O ' '··ı ... adanberi yerimden kımılda
} amadım. Köyde dikl,atli olmak ne de
mekti, ne gibi bir iş havale edilmişti, pos
ta çevrilecekse bana ne, köye neydi, zap
ti} e lb:L!h'mden neden bahsetmişti? 

Hiçbir §:!Y anlamadım. Fakat emir e
mirdi. Bu gece uyumak ne mümkün! 

Çocukluk arkadaşım Arşak aklıma gel
m · ti (2) Hiç olmazsa derdimi buna ya-
nabilirdim. Canını \'erir, sımnı vermez 
bir arlmdaı;tı. Arşağın evi on dakika ka
dar u :ıı ... ta, 1ı. Dalgın ve bitkin bir halde 
yu Liyordum. 

He,üz yülc arabalannın durduğu sokak 
ba.ına gJmi~t!m. Biran içinde parlayıp 
sönen bir alev gördüm \'e bir silah sesi 
ıc;ittim. Kurşun o kadar yanımdan geçti 
gibi g ... ldi bana ki korkudan kendimi taş

la ın üzerine f ırl::ıttım. 
Bu boşa atılmı~ bir silaha benziyordu. 

Kurşun tok bir ses değil, akşam sessizliği 
çö' n köyde aki li bir vızıltı yaparak 
ı ... a} b:-ılmu tu. Henliz birkaç dakika geç· 
m _d n kuvevtli bir el bileğimi yakaladı 
, e sa -aı, b ni yerimden kaldırdı. Hay· 

kın~ordu. 
- Uey. sen kim in? Kalk bakalım. 

Y rlere }'U\·a-1amcak kadar içilir mi? 
B" ımı çe\ird"m. Kafasında siyah bir 

k"lpa'{, ü rinde bir Gürcü mintanı \'e a· 
hir p~turl'ı ~ülümseycn bu ada· 

r r T.:.": i ol dul"' ..ında şüphe br 

rı 1 1ı~ I') u. 
l yır r M. S·ırhoş değilim. Silfllı 

r t'. 'ı da. bir t dbir olarak yere uzan· 
drn. 

B ı r 'l'li bır::ıı-.tr. Parmaklarım arala· 
} a ~ yü "ine götürdü. Hay Allah bcla
c:ı ı ,. ;~ ı te gene bir (Hmçak) dı bu. 
C ""' , ..,.!"" '"T!"'c de tehlikeli olurdu. 

C:.• ""w1 .. e o'ur ne olmaz kimsecikler gel 
m ·n. di ·e bu herif tarafından atıldığı 

m ~Nnm . 
O ... d":fm. Yat--ancı dc~rilsin ve ku

ı~ ~·mı tııtt•1rı. 

- I~ovc" bi.,:ien kim \'ar? 
- Ben. bcndc..'1 ba~ka kimsecikleri tn 

mmıyorum. 

- (Kapsiyel) adında biri sana bir tor 
pa bırakacak. Bunu, sağ kulağının arka
sında bır bı;ak sırtı gibi y.ırnlı bir adam 
gelince ona verecJksin. 

Açsa kamını doyur. Paran \ardır, biraz 
ver. Elinde fazla silah varsa, bir senet al, 
birini bune ver. 

Muhtar Recebin peşini bırakma, ne 
yaptığını takip et. Kasabaya gitmek ister 
se, se:n de yola çık. lncirli sırtında rzun 
o~luna (3) haber salt 

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

mus gibi silratle dönerek: 
- Ha, dedi. Eğer (R C) 
Korku, hayret asabımı büsbütün boz

muştu. Bu adamlar biribirilc nasıl ve ne
vasıta ile irtibat tesis edebiliyorlardı? Bu 
kim olduğunu anlamadıi:'Im adam, behi 
yerde yüzüstü yatarken nereden, nasıl ta
nnnıştı. (R. C) kimdi? 
Kafamın içinde böyle yüzlerce sual bi· 

rikiyor, cevabsız ve çözillmeden kalıyor, 
içime derin bir sılantı çöküyordu. 
Havanın soğuk olmasına rağmen ter

den bunalıyordum. 
Ben bu köyde (Kapriyel) adında kim

se bilmiyordum. Demek bu dışardan gele
cekti? Bana vereceği torba belki de bir 
silah veya cephane to~bac:ı olabilirdi. Ne 
bilyük tehlikeydi bu. 

Benim bu işe burnumu sokan (Parsih 
Dokmeci} an) dı. Bana ant i;irirlerken 
hiçbir işim olmıyacağım, yalnız kalabalı
b'l temin için bulunacağımı sö~Iemişlerdi. 
Halbuki ilci gilndilr çok hararetli emirler 
nlınakta, işlerle tavzif olunmaktaydırn. 

Köyün muhtarı Recebe de epeyce ehem 
miret veri)•otlardı. Bu adam on yedi se
ne önce Siirtten buraya göç etmıs ve yer
leşerek önce küçilk mikyasta bahçıvanlık 
yapını~ ve sonra işi bostancılığa ve niha
yet ckinciliğc yükseltmis, gel zaman git 
zaman burada göz kamaştıran bir nümu· 
ne çiftliği yapmağa muvaffak olmuş ve 
zenginler arac:ma girmişti. 

Recep ancak bir yıl önce muhtar ol· 
mu~tur. Bu alnının terilc hayatını kazan 
rruş mert Türkü ben severim. Her neden 
se onun için verilmiıo (dikkat!) emrini 
ihmale karar vermiştim. na~ka her ~y 
ba~unla beraberdi, ama, doğrusu kac kere 
bostanında, bawmda, çiftliğinde yemek 
sohbetleri yaptığım Recebi ele vermek i· 
çin namussuuzlulc edemem. 

Zihnimde kavgalar ederek hazan teselli 
tarafları bularak ve nihayet sükQt ve te· 
selli bulacak sebcbler de imal ederek Ar
§ağın kapısına kadar geldim. 

Al]ak alt pencereden karanlığa gözilnü 
dikmiş dikkatle ortalığı gozlüyort:lu. E
vin kapısına sokulduğum halde beni gö
rememişti. 

- Eyvallah Arşak efendi! 

(Devamı v r) 

(1) Hı11çaklar ara51nda (bıyık bük
mek) tanışma işaretiydi. ilama nazaratı 
üç işaret kabul olunmuştu. Kıtlak tutmak 
bıyak bükmek ve parmaklarını açarak e
lini yıizüne götiirmck. 

(2) Arşak ve Uıı-ımoğlıı bu Mdisc mu· 
na~ebctile uzun n ıidact mcıkuf kalmışlar 
fakat mulzakcmc ' tı'crsimic Arşa/. bcra
ct etmiş, Uıımoğlu diğer arkadaşlarilc 
malzkOm olmuştur. (31 mayıs - J09 malı· 
keme kararı). 

(*) Eser hakkındaki ön söz 5 inci 
sayfamızd:ıdır. Lutfcıı okuyunuz. 

Sniı~ılı 
• 

Galatada Mumhane cadesinde (123 . 
numara ıle mür::ıkkam içerisinde mut fer· 
rik daireleri 'e altında depo 'e mağazala
rı bulunan vasati he apla a) da (300) li
ra getirir ve her şeye eh eriJi fevkalade 
nezaretli gayet m0 tin (46) odalı bir bap 
han acele satılıktır. Görm k isthenlerin 
hergün mezkOr han odabaşısma mürnca
atlan. 
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Sıvas merkez kıtaatı ihtiyacı için 

800.000 kilo odun kapalı zarfla eksilt 
meye konulmuştur. Bedeli 18,000 lira 
ilk teminatı 1200 liradır. ihalesi 14-
11-938 pazartesi gUnU saat 15 de 
TUm. Satın alma komisyonunda yapı 
lacaktır. Şartnamesi komisyonda ;;ö 
rülcbilir. lsteklilerin 2490 sayılı kanıı 

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

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

• • • 
Karakösedeki birliklerin mnyı:t\."l o. 

lan 200 ton una gün '.:nde teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden yeniden mil· 
nakasaya çıkarılmıştır. Tahmin bedeli 
30000 lira il kten'.ı:natı 2250 liradır. jha
lesi 22 - 11 • 938 s<ılı günü saat 11 de 
Kara~ösede askeri satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Teklif mektupları· 

nın ihaleden bir saat evveline kadar tes
lim edilmesi şarttır. Şartname ve evsa
fı 150 kuruş mukabilin.de Kara kösede 
komisycndan alınır. İsteklilerin belli 
saatte Karakösede komisyona gelmele· 
ri. (621) (8154) 

Kayseri tayyare fabriknsmda yapıla
cak hangara 7 -11-933 tarihinde istekli 

çıkmadığından bir ay zarfında pazarlıkla 
intaç edilecektir. Tahmin bedeli 87369 li

ra 20 kuruştur. İlk teminatı 5618 lira 50 
kuruGtur. thnlesl 17-11-938 perşembe 

gUnU saat 15 de Ankarada M. M. Veka

leti Satmalaıa Komisyonunda yapılncak

t.Ir. Şartname 438 kuruş mukabilinde An
karnda Komisyondan alınır. İsteklilerin 

ihale saatinde ilk teminat makbuz Ye-

ya mektuplarile 
gelmeleri. 

Ankarada komisyona 
(630) (8274) 

288,461 kilo ispirto mabliıtu oenzin 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 28-11-938 pazartesi gUnli sa
at 15 de beher kilosuna 26 kuruş fiııt 

tahmin edilmiştir. llk teminatı 5000 li-

radır. Eksiltmeye gireceklerin kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2-3 mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte ihale 
saatinden bir saat ewel teklif mektup
larını Ankarada M. M. V. Satınalma ko-
misyonuna vermeleri. (631) (8275) 

.............................. 
T. C. Z RAAT BANKASI 

Kuruluş tarlhl: 188S 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 

Şube ve ajana adedi: 262 

Zlrat ve Ucart her nevi banka muamelelcrl 

Para biriktirenler~;.B~Olira ikra~ye ve~;cek 1 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf tıesııplnrındo 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa cektlecek kur'a Ue aşağıdaki 
plALa göre ikramiye dağıtılacaktır: 

c Adet ı.ooo Liralık 4.ooo Lira 

• .. 600 .. 2.000 " 
4 •• 260 

" 
ı.ooo " 40 .. 100 .. 4.000 

" 100 .. 60 " 6.000 
" 120 .. 40 " 4.800 " 

160 
" 20 .. 3.200 .. 

DIUKAT: Hesaplanndald ııaralar bir sene l<,:lrıl1e t>O llrndnn n5a 
ğı dUşmfycnlcrc ikramiye tıktığı takdirde 3 2u razluı;J) le ,·erile· 
·ektir. 

Kur'alar senede 4 defa, l EylUI, 1 Dlrln<'lkftnuo, ı Mart ve ı Ha· 
·ıran tarlblerlrıde cekllecektlr. 

. ....... . . . 
1 .. . . ' ... . - .... • ' . 

.. 
Bayan Nadide Çağlı O 
Bay Celadet Cank t • 

Evlenme merasimi t 
İstanbul: 3-11-938 t 

1 
Levazım Amirliği !Satırıalmıı ı 

ı Komisyonu 11:.ınları 

lstanbul Levazım Aınirliğıne bağlı 

müesscsat için üç bin sekiz yüz seksen 
sekiz ton lavamarin kömürünün 14-
11-938 pazartesı günün sat on beşte 
Tophanede İstanbul Levazım Amirliği 
satın alma komisyonunda kapalı zarf· 
la eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli elli dört bin dört yüz 
otuz iki lira ilk teminatı 3971 lira alt 
mı§ kuruştur. Şartnamesi 272 kuru§ 
mukabilinde komisyondan alınır. 1s · 
teklilcrin kanuni vesikalarilc berabeı 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(318) (7909) 
••• 

149940 adet büyük kemik düğme, 
29382 adet beyaz kopça, 96960 adet 
siyah bUyük kopça, 44 70 adet panto 
lon nrka tokası 8·11·938 salı günü saat 
15 de Tophane Lv. Amirliği satın al· 
ma Ko. da pazarlıkla eksiltmesi yapı· 
lncaktır. Hepsinin tahmin bedeli {)69 
lira yedi kuruştur. Teminatı 145 lira 
36 kuruştur. Şartname ve numunesi 
Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni ve· 
sikalarile beraber belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (324) (7975) 

• • • 
500 çüt dağ fotini, 500 çift tırman

ma fotini 14-11-938 pnzartesi günü 
saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği 

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

deli 9750 lira ilk teminatı 731 lira 25 
kuru§tur. Şartname ve nümunesi Ko. 
da görülebilir. İsteklilerin l:anuni ve· 
sikalarilc beraber teklif mektuplannı 
ihale saünden bir saat evvel Ko. na 
vermeleri. (329) (7980) 

lf. .y. lf. 

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

• • • 
Dikimevi i~in 380 metre patiska, 

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

=io • ~ 

250 adet çelik somyalı karyola 21 -
11 - 938 pazarteci günü saat 15 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 nümuncsi Komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle be
raber teklif mektuplarını ihale ı:aatin • 
den bir flaat evvcJ 'komisyona vermele
ri. (342) (8168) 

• • • 
Amlrli~e b:ığlı milesses:ıt için as'·eıi 

e>vs:ıf dahilinde 297 ton levaemarin kö
mtirtl l4-ll-93S pımırtPsi günii saat 
ır;,15 de Tophnnl'd<' lst. levazım amirli
ği :ıtınalmn kol""! vonuncl~ ra~.,rlıkla <'k
siltrnrsi ynpıl:ıca1ttlr. Tahmin b<.'deli 
4018 lira tcMlnatı 604 lira 70 k•ın·c::tur. 
lst l:lil rin 1' -ı•ınt \'P 'knh:-ile beraber 
belli saatte Ko. nn r: 1ıneleri. 

(::l51) (SS2~) 

• • • 
Yrdek subıv okt?.!u ir'n bir :-dl't c:nıra

ş~r Otus:.ı m 1'i"l"Si 27 J. K" nun 928 S"lı 
g1ınıı ""at 11,30 eh TophanPde ı..v. fı
rılrll·ı r.,•ınn'ma K'>. da ıı.c;ık cl•c::iltme 
ile alıntıl':ıktır. T"hl'!lin bedr.li 1700 lira, 
ilk tt'I"lıl""ltı 1"7 lira 50 kurtıcı•ur. Şnrt
n'lM "I I\o. rh gfırlil,.bilir. Jcot<.'klil<.'rin 
k-tn•·ni \'C'sil:"l1rivl" b"rabrr belli sn:ıt
te Ko. na gP!mrlnl. 

(352) (8323) 
• • • 

YcdPk ımbnv okıı1n irin hfr nılrt hııln-

Baş- Diş - Nezle -GriP 
Ve bütlln ağrıları derhal geçtrlt de 

Mideyi, kalbi yormaz. icabında gUO 
3 kaşe nhnablllr. 

Taklitlerinden sakınınız 
rıo• 

Her eczahanede 1- 12 ilk ambalaJlfl 
arayınız 

bS.t ,-e 
l - İdaremizin Samsun fabrikası için şartnamesinde .?·~zılı;uıı P 

ta olmak Uzere 1000 metre mikabı kereste pazarhk usulu ıle 
t ~ ~ ~ 

II - Muhammen bedeli beher M3 - 1 37.50 lira ve mU"3 :J 1 
2812.50 liradır. saat ı4 

m - Eksiltme 18-11-938 tarihine rastlıyan cuma gUnU dli )'s.P 
Kabataşta levazmı ve mubayaat şubesindeki ahm komisyo:ıun p ~ 
tır. eu~ 

IV - Şart.na.meler 1.87 lira bedel mukabilinde sözil geÇen fJ ~ 
bilir. · -Oıde 7~ 1!a 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gUn ve saatte ~ ·ırın ol 
me paralarile birlikte yukarda adı g•eç~ k~misyona gelmeletl 

1 .ti 1~ 

Muhammen B. tı ~d 
Cinsi Miktarı Beheri Tutarı % Temi

118 
.. :., • 

L Jt. j~ ~2 
L. U:. L. K. · j6 ~ 

Emme basma tulumba 11 adet 200.- 2200.- ı65·; ~ 
Hortum 455 Met. 1.30 671.50 50. l.1IJ1 ~ ~ 

I - Yukarda yazılı Il adet emme tulumba ile 455 metre hort " 
rl mucibince ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın almacaktU'·tJ!ld' ~~ 

ll - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiznlıı {. 
mi§tir. • ısJ111d• 

m - Eksiltme 18.11-938 tarihine rastlıyan cuma günil h~oıJlıs~ 
saatlerde Kabataşta levazım ve mubaynat f.iubesindcki alrtil ,..ıf 
yapılacaktır. dell 91' 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubC yiiıdL' ol 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde i ;15' effı 

venme paralnrile birlikte yukarda ndı geçen komisyona gelmeler ( 

• • • 
CINSt Miktarı Muhammen B. % 5 teminatl 

Tahta işleme 4 kalem 

Beheri 
L. K. 

tutarı 

L. K. L. K. 

tezgahları 117 5. - 88 
Dingil ve 16 adet ıı1' et 

60 pazar _..,e 
tekerleği 32 adet 8. - 128. - 9 ;ştv- .1.r< 

I - Şartnamesi mucibince satın alınacak 4 kalemde tahta ııblıı' s-,: 
g~.hlan ve teferrüatt Ue taahhüdünü ifa etmiyen müteahhid lı~11gil ~ 
namesi mucibince alınacak d:kovil arabalarının müstamel 16 r ~ 
adet tekerleği hizalannda yazılı usullerle eksiltmeye konnıuştu ~dl ı 

II - Muhammen bcdel!Prile muvakkat teminatları hizalar . iJ 
'l . . il ııi' .... rı m;ştır. • Ut\ . r 

HI - Eksiltme 14 • XI -938 tarihine rastlayan pazartesı ~ deld 
rında yazılı saatlerde Kal.ataşta Levazım ve mübayaat şubesıJ\ P'. 
komi·yonunda yapılacaktır. bedetl r/ 

lV - Şar•.n:ımeler paraı.ız olarak her gün sözü geçen şu / ;ı#, 
bilir. rdt 1 ıı~ 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatle gelfll 
7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen koınisY0118 

Han olunur. (7989) 

~~"J 
,,0teı11 _ı 1/ 

l - Tahmin edilen bedeli (24081 lira 93 kuruş olan 60 " zatte" I 
cins ve cbattn kereste 28 ikinciteşrin 938 tarihine rastlıyan P11 ra. 1'~ ~ 
saat 11.30 da açık eksiltme usulü ile alınmak üzere mUnaka511~ ti' . 
tur. ~0ıııl j 

2 - Muvakkat temi:ıatı 180 lira 67 kuruştur. Şartnamesi 'r 
her gUn parasız olarak verilir. ·ıctt ~ 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanun da yazılı vesiknlarile bir~Q4l I 
gün ve saatte Kasımpnşadn bulunan komisyona müracnatıarı. ( ~ 
-=======================-::===========:;:::::~12~ı 
şı't yı!rnma makinesi 27 1. Kanun 938 sn- 150 adet tahta ısknr3 4' f. 
lı günü saat 14 de Tophanede J.,v. amir- martcsl gUnU saat 11,30 dll f{O' 

liği sat!llalmn Ko. da açık eksiltme ile Levazım amirliği s~tınııl~: b~ f 
n 1 ınacalıtır. Tahmin bedeli 3200 lira, ilk zarlıkla alınacaktır. TahTll' 0r,eP 
teminaa 240 liradır. $:ırlrtP"""'"

0 

•• 

görülebilir. tst "· 
larlle bcrar 
Jcrt. 

Nllt11 \ lira, teminatı 90 llrndır. ı nf 
görtilebilir. İsteklilerin ltıırıı.ı~ 
le beraber belli saatte kona 

(350) 



flARER - Ak"am ~Am 

BM-U. hraciAer ve midenin kusurlu işlemesi demektir Bu Qç 
uzvun ıyf ışlemesinl lemin tela muhaltkak gece yutarken ve 
sabah ac karnına bir kahve kaşılh MAZON ME\'\'A TUZU MAZ 

alınır. Alınmas. ıayet !Atıf, tesiri tabıl ve ko aydır. 

l' ~Türkün Milli Çe§niaine Göre Hazırlanmış m!lı~ıiC!illt:Mliillli~:ııtüııJ!illlhllıllii:i~;.;;m~ 
ÜRK lSÇlLERtNtN ELiNDEN ÇIKMA HAKtKl TÜRK ŞEKERiNi 

~li MUHiDDiN HACI BEKi 
lcarethanelerinde bulabilirsiniz, Bahçekapı, B~yoğlu, Karaköy, Kadıköy 
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M ----~~ 
~, 13 ıkın lJ da r •Ya h attı k ı ş ta r ite si 
'Ud ıt r 
~ iltıya hattı 1: 938 ~aznr gününden itibaren tatbikine başlan3.cak ola:: 
Q~lıır fst ış tar.f .·sı her gün sefer yarılması esasına göredir. 

aııu ııa._.eteanbulJan her gün saat O da kalkacaklardır. 
: kalkacak~ cunıart~f;! günleri lsta!lbuldan saat 13.30 da aynca bir 

A.._..., ır, 
~ut arnba Po 
' Uya Ufb. , st:tıarıle cumartesi günleri 13.30 da knlkaca.k postalar 
~~ı. satı 1

lruak G rnlif;c kndar gideceklerdir.Dö::lUşte Mudnnyadan 
.. ~ar 18 15' dPcrr;embe, cuma, <'uma.rtesi günleri saat 15 de kalkacalc 
'dtrı~l:farı 8 e lstnnbula gclece!tlerdir. ç.-ırşamba ve puar postalan 

11 ~ trlaacıaaat l 7 de kalknrak lstanbula saat 20.15 de geleceklerdir. 
-......:.'1'1' kacak \1 r. Zlr eabahı Gem Iikte::l ha.rek'!t'e 21aat 10 dl! Mudanya· 

~·lııııı...._ apur Armutluya uğrayarak saat 13.35 te btanbula gele_ 

~ ·---

KİRALIK HAN E 

Süleymaiiye Fetvayoku~u 1zzetbey 
sokak No. 12 nezareti fevkalade Mar. 
mara ve Boğaza hrudm rub oda ter
kos, elektrik, bavagnzi, Jağlı boya, 
banyo tertibatJ, ba.hçcsi mevcut yeni 
inşa edilmiş aynı cokakta 16 No. ya 
müracant. 

ZAYl 

UskUdar, Ayazma yirmi birinci ilk 
mektepten 928 senesinde ıldığım §3. 

b:ıdctnamcyi kayb~ttim. I enisini çı· 
karacağımdan eskisinin hükmü yok. 
tur. 

Sultanahmet Akbıyık Uncu sokak 
19 numarada Bahir. 

Em ak ve Eytam Bankasından 
No. 

69 

1 

2 

Çamlık, fundalık 

Tvla 

Tarla 

tarla 

•• 
" 

arsa 

• 

.. 
" 

~&kıllı arsa 
araa 

Tq ocafmı havf arsa 

Bah~ 

Tarlı 

Ana 

KıymcU 

T.L 

1821.-

384-

900.-

700.-
TO

SOO-
300.-
337-

1000-

1400.-

1200-
2000.-
800.-
182-
153.-

128-

34.-

fO.-

175-
49 

100 

14-

17S 

S24-

203.-

203-

2000.-

2000-
291.4D 

Depo7lt-o 

7. L. 

364.20 

80.-
16.80 

ıso-

143-
14.-

100-
60-
67.40 

200-

280.-

114.20 

240.-

36.40 
30.60 

25.60 

6.80 

13.40 
8.-

96.-
10.-

S!S.-
9.80 
20.-

14.80 

35.-

'104.80 

41.60 

90.-
150.-

41-

400.-
58.29 

z:: === 

MeyVa Tuzu 
nun ismi taklid edile~ilir, 

fakııt ne tcrkib, ne de tesiri 
taklid edilemez. :Mazon isim 
ve horoz markasına dikkat •• 

BAY AM 
VAKLAŞIVOR 
Elbıseyc Dair 1htiyaçlar.nızı Şimdiden Galatada Me§bur 

T 
A 
K 
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T 
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1 
tE 
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EKSELSYOR 
Büyiiı Elbise Mafazaımda Her Yerden UCUZ, ŞIK 

Ve Teminatlı Alabilininiz. 

KADINLARA MI HSUS 

~N SON MODA \"e Ll.. K.S IPEKLl MUŞAMBALAR 
il}NLU MANTOLAR 
CABARlltN PARDEStlLER 
HER CiNSTE MUŞAMBA l..AR 

ERKEKLERE Mh.HSUS 

HER CtNS lNGtLiZ MUSAMBALARI ~ 

GABARDİN PARDEStlLER ~ 

HER ClNS TRANÇKOTI AR 
UCUZ, ŞIK ve DAYANIKJ.J HER NEVt 
HAZIR ve ISMARLAMA KOSTtJM ve PARDESULER 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

HER NEV1 KOSrOM :'ALTO ve MUŞAMBALAR 

Rekabetsiz Fiatlarla 
GALATADA 

EKSELSYOR 
Büyük Elhi e l\tağazasında Bulacnksımz 

Tedlyatta Tesınıoat 

Aydın Nafıa Ekslltnıe Komisyonundan 
ı - 21-10-938 gilnQ ihalesi yapılmak Qzere eksıltmeye~ 49329 lira 51 ku· 

ruş keşif bedelli Nazillide hük<lmet konağı in§Clatına talip ~lfllıadıiuıd* yeniden ek 
sıltmeye konmuştur. 

2 - Bu işe aıt şartname ve evrak şunlardır. 
A - Kapalı zaıt usulıle eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Baynıdırlık ışlen genel §Clrtnamesi yapı işleri §efaiti umwniyesl 
D - 1-enni şartname 
E - Keşil. metraj cetvelleri , 
F - Resım!er 
Jstiyenler bu evrakı Aydın Nafia mOdürlüğilnde görebilirler. 
3 - Eksiltme 14·11·93 8tarihinde pazartesi ıünü saat on beşte Aydın Nafia mQ

dlirlüğünde toplanacak komis>·onda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zari usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istekliırıin 3700 liralık muvakkat teminat ver

mesi ve ihaleden en az 8 giln evvel vekalete müracaat ederek Nafia vek~letinden alın· 
rrı., yapı müteahhitliğı vesikası göstermesi ve mliteahhidin bizzat diplomalı mühen· 
dis vl"ya mımar olması veya bunlardan birisi:e mU:tereken teklif yapması ve mukave
terı birlikte ımza etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan >'Ukarda Oı;Dncil maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Nafia dairesine getirilerek eksiltme komıs>•on reisliğine makbuz mu.1-.abilinde 
verilecektir. Prn;ta ıle gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olma ı ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılını~ olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kahul edilmez. (792l)ı 

Nafıa V Etkaletinden: 
Sıvas - Erzurum b:ıttınm 676 m cı kilometresinde yapılacak bir adet 

kagır açık tunel ile 656 ıncı kilometresinde bir ve 550 + 667, 671. 674 Un. 
cU kilometrelerde Uç amele barakası ve 720 inci kilometrelerdeki köprüye 
beş adet göz ilavesi kapalı zarf u.sull ie mUnakaaaya konulmuvtur. 

ı - Miln&kasa 28-11-938 tarihi !le tesadU! eden pazartesi güntl saat 
on beşte vekaletimiz demiryollar inşa at dairesindeki münakua komisyonu 
odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin heyeti umumfy~lniıı muhammen bedeli yUz doksan Uç bin 
lil'.adır. 

3 - Muvakkat teminat miktan o:ı bin dokuz yUz liradır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme ~a rtnamesi, bayındırlık işleri genel şart. 

namesi. fenni ~artname. köprü projesi açık tunel maktaı, dört adet bina proje. 
si ve vahidi lcıyasi fiyat cetvelinden f!> ııret bir takım milnaknsa evrakı dokuz 
yüz altmış beş kuruş mukabilinde dem iryol!arı i:ışaat dairesinden tedarik o
lunabilir. 

5 - Taliplerin bir def ada en az yUz bin liralık bir yol ve yahut ştmen. 
difer :şini mUtcahhlt sıfntile yapmış olma 1an şarttır. 

6 - Bu i~e girmek istiyenl~. rofe rans ve diı'Yer ve!ikalarmı bir istldaya 
ba;;ltynrak miinnkas!l tarihinden en az sekiz gti:ı eV\·el vek!lete vermek su. 
retile bu l~ için ehliyet vesikası isti yecek ve bu ehliyet vesiktı.lannı mllna
kıısa komis~•onun:ı ibraz edeceklerdir. 'Ehliyet vesik:ısı için münnltasa tarihin. 
den sekiz gün evvel yapılmıyan milraca3thr nıtzarı itib:ıra ahnmıvacaktır. 

7 - MU::lP.kns:ıya iştirak edecek;er 2490 numarnh erttırmn eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesaiki muvakkat 
teminatlarını ve fiyat teklifini havi kapalı ve mühUrlil zarflarmı mezlrllr 
kanunun ve eksiltme l!!artnamesl:ıin tarlfatı dairesinde hazırlanarak 28-ll-
93g tarihinde saat en dörde kadar numJ1rah makbuz mukabilinde demiryolları 
inşaat dairesi mUnakasa komisyonu reialiği:ıe tealim etmeleri Jlznndır. 
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