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Şehrir11izin Acı Talii: 
u Gece Ebedi efin Istanbulda 

Son Gecesidir 

b~~ın i merasimin 
litün hazırhkları 

~~s t~mamlandı 

'Ecnebi heyetleı·i gelmeğe 
başladılar 

· "ekıı ile Dahiliye Vekili 
~'t'-' ııı 1bugün şehrimi-

Bugün Bulgar, Efgan ve İngiliz 
heyetleri şehrimize geldiler 

ze geldiler 
Atamızın yarın sabah başlıyacak ce· ' 

naze törenine, İstanbul.dan itibaren 
iştirak etmek üzere Başvekil Ccllil Bayar 
yanında Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri Dr. Refik Saydam clduğu hal· 
de bugün 12,15 de Ankaradan şehrimi
ze gelmiştir. Haydarpaşa garında Baş
vekil ve Dahiliye Vekilini, Vali ve Be· 
lediye Reisi Muhiddin Ustündağ, 1s· 

tanbul Komutanı ve Polis Müdürü ile 
diğer bir çok zevat karşılamıştır. 

Başvekil kendisine yapılan taziyet
lerc mukabele etmi§ ve Refik Say~'.lamla 
beraber motörle doğruca Dolmabahçe 
sarayına giderek büyük Atamızın tabu
tunu ziyaret etmişlerdir. 

• • • 
Büyük ölünün yarın yapılacak bü

yük cenaze töreni için alakadarlar ha· 
zırhklara faaliyetle devam etmektedir
ler. 

Dolmabahçeden Sarayburnuna ka
W"; Det>amı 6 ınc:Wa 

Bu sabnh gelC'n YogoslB\' mtifrez~1 ve 1\Is.ca.t Jicyeti .. , 

Atamızın cenaze töreninde buluna- rckkcptir. Heyetin başında Har. "Büyük ölilnün huzurunda. eğilme· 
cak ecncbt memleket heyetlerinin gel. biye nazın General Daskalof i - ğe ve bütün dünyanın bllyük bir ku. 
mcsi devam etmektedir. le saray Nazırı Panof :e Sofya mandan, eşsiz bir inkıl§.pçı olarak ta· 

Bu sabah İngiliz, Bulgar ve Efgan garnizonu kumandam General Zukas nıdığı Ulu önaerinize olan ihtiram va. 
heyetleri şehrimize gelmişlerdir. bulunmaktndır. Bu sabah hususi bir zifemizi yapmağa gidiyoruz. Atatür-

Bulgar heyeti 8 subay ve yarsubay trenle saat 6,50 de Sirkeciye varan he. kün vakitsiz ölümU dli,.,;-u.n.ı.n her ta. 
ile 72 nefer ve 58 lti .... ilik lıir bando yet reisi General Daskalof verdiği bir rafında olduğu gibi Bulgaristan da da 
milzika ile beraber138 kisiden mii· be anatta Fıö 1 d 
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/(üçük Hoberler 
lÇERDE: 
* Eski Şehremaneti tarafmda.n evvel

c·e yapılmış ol!in istikraza cit tahviller
den eyluliln on beşinde vndesl gelmlu o
lanların itfa muarıelcsl evvel~ günden 
i..ib;ı.ren bnşlamır;ıtır. nu kuponların te
diyeleri Osmnnlı bankası tarafından ya
pılmaktadU'. 

• Slrkecı meydanmm açılması için 
p.rın glrlş kapısı karşısmdııkJ binaların 

yıkılmasına devam edilmektedir. Gnrm 

cepheı51ne yapılan yenJ b:nanın lnııaall 

bltmtvtir. Dahili tesisatı da bir aya ka
dar tamamlanacaktır • 

• Eskişehir civarında Yar.ıbknynda 

eakl eserler mUzcsl namına hafriyat ya
~an Hollandnh mUtchusıs Haspes şeh
rimize gelmlutir. Rnporu.nu ya:..mda ve
recektir. 

• MUuler idaresi eskt eserleri koru
ma encUmenJ aylık toplantısını yaparak 
tamir edilecek cı;erlerl tcsblt e~tlr. 

• Vapurların limanımızdan geç kalktı
lı hakkmda tllccarlar tarafmdan yapı -
Jan elklyetler U%erine Denızbank tetki
kata girişmiştir. 

• Denlzbank yeni vapurlarmuzm ha
ınt sUratlnl temin için gemilerde fyt 
clnı kllmlir yakılmasını lllzumlu görmüş 
~ lktısat vekAleUne mUracaatta bulun
muıtur. 

• ŞehlrdUJr mOtebasmn Prost pazar 
gtlnft Bursadan eehrfmlze gclccektlr. 

• EmlnllnU meydıınmdııkf tramvıw du
raft dUn kaldırılmrıs ve meydandnkt Ba· 

at de )'lkrlmıatrr. Tremvaylar ~ki durak 

yerinin blrru: flersfnde .durmaktadrr. 

• tımlrde KuttUr parkmda yanılan 
"Devrim mOz:.-sl" nln fn aatı l!Prlemek
tedlr. Mllze llnUmOzdeki sene hmlr aer
glst ne beraber a.ı;ılacaktır. 

• Tllrkkuşu talebeleri f~n muhtelif 
yerlerde gece denılrrt de aı;ılmaınna 

kıtrar verilmlstlr. Y~nlden on vU1iyette 
Til·' ~"~U teı,ki!Att lmrulaca':trr. 

• 'Blrkaı; gilndcnbert ISE'hrlm•:ı:dP bu
lanan r.UMrtlk muhnfn:ı:a gPnel komutu11 
CPn"rııt Seyfi bugUn Ankaraya hareket 
ed ,.,.ktlr. 

• Almanvavs yarııllln eon tntOn, za
)ıfrA ve ttrtfk fhrncatıyln ttıccar arımıvn 

9 mllvon lirayı bulan alacaktan 3 mll· 
) ;>n llrnva inmiştir. 

* OnUmU:ı:d~kl hnztranda CenPvrede 
ton1nnncalc olan dlinva köy havan kon
f~nnıım& mPmlrkt:'Umt:ı: de d'lVet pt1fl

nı!e:tlr. A 1/üradar mnk:ımlar hazırlığa baş 
Jamrşlardrr. 

Ot"' '\RDA: 

... 

ev Muc ilimlerin 
kiraları 

Bfrll,mJş fstlhkaklar 
nihayet ödeniyor 
23 mart 1926 tarihli ve 189 numa. 

ralı maarü tcşkiHi.t kanununun 11 nci 
ma.ddesi mucibince ilk me.ktep mual
limlerine ev kirası verilmesi liizımdır. 

Son yıllarda birçc.· aaft-.. ·~r geçiren 
bu mesken bcde11erine aıt son listede 
bulunan muallimlarln de hak.lan bay
ram ertesi verilecektir. 

Mesken bedelleri ilk mektap mual. 
timlerine dört sene verildi1"ten sonra 
1930 senesinde çıkarılan l 707 numa
ralı kanunla.· ve ild sene müddetle 
tecil edllrniştl. 1932 haziranında bu 
müddet bitmiş ise de muallimlere ge· 
ne mesken bedeli verilmemiş ve 1933 
senesi haziranında çıknnlan bir ka. 
nunla milddet yeniden ıki sene uza
tılmLıtır. Bu mUddct de 935 senesi 
haziranında nihayetl:?nmistir. 

Diğer tarnftnn 032 ve 933 seneleri 
iki tecil arasında kn.l:ın 1.nUddeU de 
dijer vilayetler defaten veya Uç sene
Uk ta&sitle vermışler ve l-Ulnız lısta.n. 
bul vilüyeti knlmıştı . ...Q37 em mayı 
sının sonunda b!ten bu ~ılcmeyc ait 
milddct için de lstanbul !sUsnai btr 
va.ziyet nrz~tmiştir. 

tık mektep mu:ıllimlerini seneler • 
denb~rl Uzerinde meşgul eden bu va. 
ziyct §imdi knpanmnl:tnı:lır. 

BABF.ft - Al~am pnırtnsı 

lstanbul esnafı 
cemiyetlerine al&ka 
göstermeğe başladı 
Cemiyetlerin aza adedi bu sene 

BiraE n c-2lalaştı 
Sehrlmlzdekl emıaf cemlyctlerl, l!On 

senelerde lyt bir §ekllde organize edildi
ğinden ve buı:aycde esnaf hastanem, es
naf yarclım teşklllıtı gibi iyi hareketlerle 
de esnaf faydalandığından esnaf cemJ
yetlerln AT.A ııayısı gittikçe artmaktadır. 
Gelecek ay sonunda kap3nncak olan es
naf cemiyetlerinin bu ııenekl bUtçelerl 
geçen ay !!Onunda muhnmm('n miktarı 

geçmiş ve gelir mlktnrı çoğıılmağa bq
lamıştır. 

Şehrimizde halen 34 esnaf ccmtyctl 

vardrr. Bu cemiyetlere kayıtlı esn:ıf mnt

tan •0.000 ki idlr. Foluı.t Istanbuldakl 

esnaf ve kllçUk ııanıı.tkAr mevcudunun 
70,000 kadar olduğu muhnkkıık g5rill • 
mektedir. 

Bu sene esnaf cemiyetleri gellrf 
84,000 Ura tahmin edllmlgtlr. Bunun yUz 
de otuzu, ynnl 29.COO lirası sosyal yardı
ma ayrılmıştır. Fakat umumi gelirin vari
dat fnzlaslyle no.oon lirayı geı;ece~ tah
min edllmrlttedlr. Bu suretle ytlzdP. otuz 
ımsvnl yardım hl..sscst de çoğalmış ola
caktır. 

'-----------------------------~ 

H ıy van 1 hrıu•ah n ı 

arttırmak lçlo 
tedblrler ahoı yor 

1 

Şeker bayramı 
Çarşamba g-ü1 ·i 

• Finlandiva rPfqf"'Jrnl'ınnı. hart--1"!' 
Mtın Holııti'nin 1stlhsmr kabul etmiş 

,., endOstrl rıa:ııtrı Volomayı mnvr.kkaten 
1 

lstanbul MüftUIUğUnden: 
Iki:lciteşrinin on dokuzuncu cumar. 

Ziraat Veltaleti, Baytar Umum MU· 
dürünün riyaseti altındaki bir heyet 
vasıtas'J: canlı kasnphk bnyvan ıhraca
tımızm arttırılması imk4nlarını tetkik 
ettirmektedir. =n=i=o=1za=1=e=s=in=e=ça:tlı=ş=rı=m=ıı=s=,8=1e=y=h=ln=d=c=b=u=1u=- 1 ~esi gUnU ramazanın yinnl al~ısı ol. 

nan mUfrit mahfellerlc nnsyonnlist mah- l makin akşa.mı (pazar geces·) Leylei Şark virnyetleri-nizde, bundan iki yıl • 'rlelye L5lerfnl tedvlre memur ctmlş-
• ·r. 

* T1yecek yllklU fspnnya hOki'tmetlnP 
t bir vanur B:lrsPlnna gttrnrMP••lt!'n 

r r!tııı; ~Un evvPI Sto~tıoı...,a llllt-a et • 
rntıtt. Vanur "tmnl dt'nlz•ııdo c:1o'tııınn 

Frnnktn kruvnzBrUnUn t:ıklbtn1rn kur -
tuln..,tvae'l~mt nnlnmt!S oldu"'u lr'"' ""n 
gnMl"!i Leorılnf{radn d!\n1'1ek nzere Stok
hohırlnn hareket etmı,nr. 

• Dtık dö Vindeora ynkm nlan -rnahfel
lerde dtın akşam ııöylendl~fne p~re mu
D'l!\fleyhtn memlekete avdeti frln yapı

lan ~rUşmPlPr mnsatt bir neticeye bağ. 
lanma1r 07.ercdlr. 

DOlr ve dUşes dö Vlndsor, gell'cPk !'!ti· 

batta tnglltereye avdet edert'k Bclvede
rc !Jntoııunıı yerl~~ec"k'"'rdlr. 

• Cenub Afrika" mim mUdafna nazı
n Plrov Alman hllkfımetintn dn\•etf U
zerinc Berllne gitmiş ve fSaılotcnburg 

carmda resmen ırnrşılanmıştır. 
* Pres Assosiatlon aj:ı.nsı, Yugoelnv 

naibi prens PolUn pazarteol gUnU Lon • 
drayn gcJe('eğinl blldlrmekt<'dlr. 

• l'ranaanrn mUstemlekelnrfn1n tnma
mlyettnl muhafaza etmeğc karar verdi
fi ha1rlnnda d1ln Daladier tarnfmdan 

neşrettlrllen resmt nota, Almanya ile bir ı 

antaoma yapılmalı ve Avrupa gerginliği-

dctlcndi ve Valuvayı mahvetmek uzcrc 

fellorln Uk muvaffakıyeti addedilmekte- :adır ve y!rmi üc;üocU çarşamba gunı.: evvel tkt1sat Vekaleti tarafından bütün 
dlr. 1 ·Jayram o:du~ ilfın olunur. canlı hayvan ihracatçılan ve milli ban 

* Leblstnnda nazırlar meclisi tnrafın. SADAKA! FITIR kaların iştirakile kurulup nerkezi Kars 

dan kabul edllml§ olan bir knrarnnmc En iyi jyi So:ı ta olarak faaliyc~c geçen canlı hayvan 
projesi, Mason locaları lhdasınr menet- Bu3day ] s 1 14 12 ;:ıraç ş·rkcti çok muvaffakıyetli neti. 
mekte ve mevcut locaların feshini em- Arp:ı. 24 20 19 celer vermiştir. Canlı hayvan ihracatı· 

reylemektcdir. Pzam 84 67 54 mızda şimali Kafkas hududumuzla ce-
* Frnnsada komUnlst partisinin top- Hurma 00 133 00 nup hududumuzdarı sonra tzmır baıhca 

lan tısında bir nutuk söyllyen partinin u- BAYRAM NAMAZI ihraç merkezimizi teçkil etm<ktedir. 
mumt klıtlbl, Thorez, Fransayı MUnlh ııl- Şimal hududumuzdan Sovyet Rusyaya 
yaaeU heyulA9mdan kurtarmak ve hUk<ı- 1 S. D. 
metl malt kararnameleri feshetmeğe ic- ı Vasati saat 7 35 ı cenup hudu.dumuzdan Suriye ve Irak 
bar için komünist p:ı.rtlı:lnln bUyUk bir '!-~-z_ı_n_f _s_:ıa_t __________ 2 __ 5n____ ve diğer yakın memleketlere ihracat 

faaliyet göstt'receğlnl bildirmiştir. yapıl~ıffı gibi Izm!rden de mlhassa Yu-
* 1''nuuındn husu~ bir kararname ile nanistana ihracat yapılmaktadır. 

teşkil ed!lmlg olıın "Tasarruf komlsyo- Ziraat Ve!:fileti, yaptırılan tetkikler. 
lf 1 d 1 1 l k 1 rl mUtchassısı ve tarih profcsörU NUtof 

nunun vnz es o ayıs Y e ııu ra am nr d:-n sonra ihracatın n.rttırılması için ilk 
:ı:ikredllmektedtr. 64 yaşında olduf;'ll hnldo diln ölmtiştUr. 

* Yeni ırnselvnnof kabinesi Bulgar te::birlerin alınması mevzuu \\zerinde • 
Halihazırda bir milyon 600.000 dt'n foz dir. Bundan sonraki tedbirler ise tktı· 

ln memur ve mUsta.hdem ne 700.000 mU- eshamı hfunillerile görUşmc>k üzere Lon-
draya bir heyet g5ndermeb"'e knrar ver- sat Vek51eti taraf ndan alınacaktır. tekalt, hazineye senevt 85 milyar fran· 

gn malolmaktadır. miştir. Heyet, mllli banka direlttörU Do" 1935 senesinde memleketimizden 
* Yugoslavyada, Zngrebde. Trb fakOl· jllof ile mollyc nezareti scl:rctcryn çcfi 4,347,000 liralık 936 yılında 3,359,000 

teı:I talPb~sl Hırvat llde.rt Macek'in ha- Guncfdcn milrcltknptir. li:-ill.l:, 937 senesinde 2,919,469 liralık 
rckPtlnc lf;tlrnk ederPk yahudi talebenin * Çin ajansının bildirdiğine gllre, Su· ihrncıı.t yapılmış ve bu ııenenın sekiz a-
adcdlnl azaltacak bir ırk kr-· .. •ıı <;ıka- işlen istikametinde ilerlemekte olan Jn·· ymda ihracat bir milyon lirayı pek az 
rılmasına dair bir karar suretJ lıabul et- pon kuvvetleri mnğlCıb edilmiş ve Mn- geçmistir. ihracatın bu ııekilde yıldan 
l!\lşlerdlr. ping istikametinden ger( sUrUlmUutUr. yıla düşmesi yeni tedbirler aranması 

• Bulgarlstanda m~hur Blr.anıı -·erle- Japonlar fSOO füU bırakın1'1ardır. lazımgeldiğini göstcrmittir. 

\,lı.-v-··· ... --

T cprak rrı8 ~5~ 
f . 1 

ı er i o 1 ~ ,.,, 
\y başındfl A0.e1' 

nukledlle~ 
Yeni kurulan toprak tcillU '° 

ai umum mUdürlUk teŞ ııtadı1' 
ten §Chrimizde ~alıt01:.ıır!J~ 
Anltarada yeni bınası ,;rıt1..J1..ıdl' 

. ~··ndarı..~te~ erhlm .. kt~ olduvuUdUrıw-
bal}ında umum aı r O ıJİ 
karaya nakloluna~a~U iııaıı1' 
rimizde yalnız ofıs 

kalacaktır. toP~ 
:Uakil ışine kadar, Jr•I1"ıı" 

ofisi, buğday koru~• "erUeJ' f 
cc Ziraat Banka5tn tarafıt1dll' )1" 
lere istinaden banka daY sı:ıU~ 1 
te geçirilen 43 buğ d• ııaıı'' ~ 

rnası ·ete ~ ... 
kezinin devralın . .ısı:ıdiı · .. ıı 

cfııı ıı ~ıı·· .,,, 
olacaktır. Esasen . dert ot'l ıo" 
mlibaya merkezJer.n J11ll tJll 

f ı rıaı11 :ııir· mtş ve bunlar 0 ı f celr ııU 
tn etı11 ' JlS 

baayasına deva 1< tflll tı' 
ıopra efe 

Diğer tsraftan terine 
si buğday ihracatı iş d't 
bulunmaktadır. • ya ır.Ote'tı!· pi! 

Almanya '/C aata ııatı~ flı''ll 
tiler halinde buğda~··1' otııtl ıJ 

d tet,..ı "'' :ı?ı teklifler e ıı \Jtt" 
Ofis içine atdr~ı ıJe af>'oıt 

ler inh:tan vasıta3 ~kteclir· 
irine de devam e.trrı , t I Ô f 1 

11 

t t 1 P/ c: Jııı" 
ıoP 

.. .. 1ı drll 
F11 trna ,u:1tı dı ıı 

arıur•· ıts- .s 
• b~ JlJ 

·cll'1 ·ı ı> 
Kanı.denizde c\1\ da gofii ııV 

bacın Jı!C tıl' 
ve bu hafta " 1eı:.sııP ııııJI 

1 buıun .,·c · 
tına. stan . ıj).pı:ıı.ş • ı--· 
stoklarına tesit ~ Jet -.re .. t(llt'· 
. . ı:ı.rn.k ccleP . ~ışıe .11 tıcesı. o . 1,geltJl" '*" ıçı V 

tar fıyatlııt1 yU hl oıdı.ı., ttltıı11 
belediyenin ~n.r tJ ssbit z;re ııe1 
tar bittabi f ıyn tiOe g esi 1 ~ 
Kasapların kana~ıcseltııl ıte fe 
nin de fiyatlatl ) bCledi)'e Uf "" 

kted. Fa.kat ııell 
mc ır. ısyoıı ~ 
tetkik eden koJll ıt'li?' dl et I' 
IU.zum göstcrıne a)'l~tıl~~ J) 

lstanbulds. yaı dJf· 15 c p:: lf fi 
O - -ft 1JJ]fl.Jtt.a Af" i.5 1' b 

kı çok ~ .. ri aYl:» tırf ı)lı 
yade yUitscJdi.., Acıt! 0 ıst..ltı ,P 

o.fib \'B_. et tl' 
dır. :uaaın gtııııuıc v ı 45 
tnnbullunun cJ>tcdil"· J;Vo S 
gramı geçI!leJll c:ı!lS. 20 pıı~, 
senede adnJll btı.·. d-"' f ~· 
tutmaktedJr. rı11d" cı•tııı' ~ıv. 

Narhın. kış sY1r111ı.ı'.,ri ,.· 'ltJ ....< 
.r.•a.J1 ~ ldl fi' ' 

kasaplık hn., · •11cııN ~ t 
bir tesir yapr?l!iıdeıcl ı>i" 4~ 
Yalnız. l{arııd ı>eledİ).e ~ 
havalara karŞt ırt.alcle.tıl' 
bulunması ."~rnıo> 
mesi zarıırı &-
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Cumhuriyetçi 
~bedi Ata 
rl(tl~ır~vea:0 Tıüıırk mDUUeil:lnln va 

Clevıetn~an en esasDI rg,aka 
şaırtı<§l ı r 

hin hikayesini ebedi Atadan dinliye • 

lim: 
"Yemek esnasında; yarın Cumhuri

yet ilim edeceğiz! dedim. Hazır bulu. 
nan arkadaşlar. derhal fikrime iştirak 
ettiler. Yemeği terkettik. O dakika • 
dan itibaren, sureti hareket hakkında, 
kısa bir program tesbit ve arkadaşları 
tavzif ettim.,, 

"Yafnız ismet Pnşa Çankayada mi
safirdi. Onunla yalnız kald•'· ..... ıı sonra 
bir kanun layihası nıüsved:lesi hazırla 
dık.Bu ınüsveddede (20 k:.nunusani 
1921) tnrihli Teşkilatı Esasiye Kanu. 
nunun şekli devleti tesbit eden madde· 
Jerini şu suretle tndil etm:ştinı: Bi • 
rinci maddenin nihayetine: 

(Türkiye devletinin şekli hükumeti 
Cumhuriyettir,, cümlesini ilave et • 
tim . ., 

l!.."'bedi Ata bu suretle devlet siste
mindeki büyük vt aziz inlmabını yap· 
tı ve (29 biril'lciteşrin 1923) de saat 
<20,30) da Cumhurivet ilan ~ilildi ve 
Ata, Türkiye Cumhuriyetinin Reisi 
seçildi. (10 te.'.lrinisani 1924) de Halk 
Partisi esastaki prensiplerini muhafa. 
za ederek (Cumhuriyet Hnlk Partisi) 
adını aldı. 

"(15 - 20 teşrinievvel 1927) de An· 
karada toplanan kongre (Cnt-::~.uriyet 
Halk Partisi) adına göre birinci ol • 
makla h"rabcr Partinin kökünden bağ 
1ı oldu - .: Anadolu ve Rumeli Müdafn. 
ai Hukul• Cemiyetinin temadisi ol -
masına göre hakikatte ikinci kongre 
idi. (1)" 

İkinci kongre: 
"Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halk 

çıhk, laiklik .. prcns'plerini vazetmiş 

bulunuyordu. Üçüncü kongre 10 ma
yıs 1931 de toplandı ve prensiplere 
(Devletçilik. inkılfıpçılık) vasıflarını 

da ilave etti. 

Partinin ana prensipleıi arasında 

ilk yeri alan (Cumhuriyetçilik) için 
on beşinci yıldöntimü münasebetiyle 
intişar eden eserde deniliyor ki: 

"Parti, maziden ve Türk milletinin 
yakın tarilıind~n aldığı acı ders:erle 
saltanatı ve sultanların keyfi ve şah· 
si hakimiyetini kökünden söküp at • 
mağı ve Türkiyede devlet ıdaresi şek
linin ancak millet hakimiyetinin ve 
millet iradesinin en mütekfunil şekli ı 

o!an Cumhuriyet idaresi olabileceğini 
ilk günden itibaren en bi.iyük ve mu· 
kaddes bir gaye olarak ele alınış ve 
bu umdesini programında şu kaide ile 
ifade etmiştir: 

(Parti, milletin hakimiyeti gayesini 
en iyi ve en sağlnın temsil ve tatbik 1 
eden devlet şeklinin Cunıh~ıriyet ol . 
duğuna kanidir. Parti bu sarsılmaz ka 
naatle Cumhuriyeti her tehlikeye kar
şı bütün vasıtalarile muhafaza eder) 
Tlirk milletinin ve Cuınhııriyet Halk 
Partisi mensuplarının değişmez kana· 
atine göre, Cumhuriyet, Ttirk milleti. 
nin ve Türk devletinin en esaslı beka 
şartıdır. Atati.irk onu Türk milletine ı 
ve Türk gençliğine mukaddes bir e -
manet o!ara.k tevdi etmi~tir .. , 

Ebedi Atanın Cumhuriyetçi vasıf -
Jarını bu kısa tetkik tcbariiz ettirme. 
ğe kafidir. Ancak burada <likkat olu-

1 

nacak çok mühim ve esaslı bir nokla 
vardır. Cumhuriyet Halk Partisi (A· 
nadolu ve RumC'li Müdafaai Hukuk) 
grupunun bir temadisi mahiyetinde. J 

3 

Bir lngiliz muharriri anıatıyor 

Kırk yaşında Tür~ inkıl3bının· 
başına geçen d3hi 

Bütün diinya matbuatı Atatürkün ha-ı 
yatı Ye e!llerlerinden hayranlıkla bahse
diyor. Bu arada bir İngiliz muharrlrl de 

genç yaşında bU~iik zaferler kazanmış 
olan diı.hfmbJn "40 yaşında TilrJ· inkıla
bının ha5ma 1:eçtlğinl., 1 ıırct cttlkt~n 

ı;onra tariht.cki m~hur kimselerin, bu
günkü hükumet relıılerinln bu hayatlan

na knç yn~ında h:ışladıklıınnı gözden ge

çiriyor: 

AtatUrkle ayni devirde yaı;ıamış olan 
en mühim devlet ad~mları Çemberlayn, 
Ruzvelt, Dalndiyc, Stn!in, Bitler ve Mu
solinidir. 

Nevli Çemberlayn ilk defa olarak 49 
yaşında mebus seçilmi11tir. Bu ihtiyar 
bir yaş demektir. Belki Çcmberlayn 46 

yaşındayken, bir gün İngiliz başvekili o
lacağını aklına bile getirmiyordu •. 

Bununla beı;aber, Çemberlayn bir is
tisna teşkil eder. 

46 yaşına gelip henUz siyasi hayata a
tılmamış olan birçok kimseler vardır ki 
bir gün başvekil olmak ümidini kaybet
mişlerdir. 

Mister Çemberlayndan evvel İngiliz 

başvekili olanlardan Mister Baldvin a -

vam kamarasına 39 yaşında girmi§tir, 
Loyd Cor<; 21 ya11mda, Lord Askuit de 
3i yaııında. 

Amerikada Ruzvelt senatoya 28 ya

şında girmiş ve ilk defa olarak 51 ya
şında Cumhurreisi seçilmiştir. 

Daladjye 35 yaşında mebus olmuştur. 
Stalin 18 yaşındayken Tifliste Mark -

sistlerin lideriydi. 24 yaşında Slberyaya 

sürülmUş, 38 yaşında da halk komiseri 
olmuştur. 

Lenin Ruıı imparatorluğunu yıktığı za
man 47 yaşındaydı. 

Hitler MUnlli isyanım çıkardığı zaman 
34 yaşındaydı, 44 ynşınaa da başvekil 

olmuştur. 

\..ionng 29 yaşın a "hUcum kıt'alan 

şefi,, idi ve 40 yaşında da Prusya baş
vekili oldu. 

Göbbcls 30 yaşındayken ''Angrü" ga
zetesini çıkanyordu. 36 yaı;ımtla da pro
paganda nazırlığına geldi. 

Musolini Bitlerden altı yaş bilyüktilr. 
iktidarı 39 yaşında eline almıştır • 

Halk nazarında Musolininin yerine 

geçecek namzet diye bakılan mareşal 

Balbo, milli iktısat müşaviri olarak hü

kumetteki ilk vazifesine 29 yaşında baş
lamıştır. 

Eski Çekoslovakya cumhurrelsi Beneş 
siyasel hfly-atınn 34 yaşındayken harici
ye nazırı olarak girmiııtl 

Kumandanlar hükümdnı lar 

.Mazide de bUyUk hUkUmdarla.ın mu
vaffakıyet kazanmağa genç yaeta baş -

ladıklarmı görüyoruz. Sczar Yunanista

na tahsile giderken denizde korsanlarla 

çarpıştı ve gemilerini aldı. 24 yaııınday

ken de büyUk bir kumandan olmuş Ye 47 

dir. Ve Ebedi Ata bunun ölünceye ka
daı: Şefi idi ve ebedi sembolüdür. 

Ata: 
"Başka memleketlerde partilerin 

sınıf menfaatlerini muhafaza için ku-

rulduğunu ve bizde gCıya ayrı ayrı 

sınıflar varmış gibi teessüs eden par. 

tiler yüztinden malum olan acıklı ne
ticelere şahit olduğumuzu ve halbuki 

Halk Partisi dediğimiz zaman buneı 
içinde vatandaşların bir kısmı degil, 

bütün milletin dahil olacağıııı., söy • 
!emişti. 

Görülüyor ki Halk Partisi yalnız ve 
bütün Türk milletinin siyasi rüşdüne 
istinat eden bir millet birliği. bir mil. 
let topluluğu halindedir. 

Ebedi Ata bu mukaddes emanetini 
gençliğe hıra kırk en: 

"Vazifen Tiirk istiklal ve Cumhu
riyetini kurtarmaktır,. buyurdu. O, fa
ni varlığında bundan Pmin olarak 
müsterihti, ebedi varlığında da bu hu. 
zur içindedir. 

(1) On beşinci yıldöni.imU münnse. 
b9tiyle intişar eden eserden. 

yaşında 1ngiltcrı;ıyi işgal etmiştir. 

Napolyon da Tulonu nlarnk ilk şöhre
tini kazandığı zamnn 24 yaşındaydı. 

Kromvel siyasete 29 yaşında girıniştL 

Bismark da siyasi hnynta atıldığı znman 
33 yaşındaydı. 

General Foş tahayyül ettiği harbe gi
rişmek için kırk sene beklemişti. Niha
yet 1914 do büyük bir hnrbe girdiği za
man altmış Uç ynşındnydı. Yine ulllumi 
harbdc general Halg 53 ynşında bulu
nuyordu. 

Görliyoruz ki, asrımızdaki kumandan
lar eskilere nispetle ihtiyardır. 

General Franko da isyanı an:::ık 44 

yaşında çıkarmıştır. 

Muhnrebeleriyle Alman imparatorlu -
ğunu kurmuş olan general Moltke de ilk 
olarak 64 yaşında harbe girmiştir ... 

Buna mukabil tnrihin eski devirlerin
de pek genç yaşta kumandanlara ra!!ge
Uyoruz: 

Cengiz han Asya çöllerini nlt üst etti
ği zaman 15 yaşındaydı. 

Şarlman 31 yaşında meşhur bir hU
kümdardı. lskendC'r de 20 yaşındayken 

büyük bir kumandandı. 

lş bayatmda 
Kumandanları ve hUkfımet reislerini 

bırakarak şimdi•lş hayatındaki meşhur

ları g3zden geçirelim. 
Ford ilk otomobil şirketini 36 yaşında 

kurmuştur. Morris 23 yaşındayken moto
siklet yapmıyn başlamış, 35 yaşında dn 

otomobil fabrikatörü olmuştur. 
Sinemacılıkta büyük bir mucid olan 

Vilyam Grin ilk ica.d!annı 35 yaşınday
ken yapmıştır. 

Bel de telefonu icad ettiği zaman 29 

• yaşındaydı. Gramofonun tekamUIUne bU
yük yardımı dokunmuş olan Emil Berli
ner 36 yaşındayken meşhur bir muciddi. 

.Saaut alt>oıiııde 
BugUn sinemada küçük yaşta "büyük" 

olanlara çok rasgeliyoruz. Mesela Şirley 
Tcmpl daha on yaşına gelmeden milyo
ner olmuştur. Onun gibi bugün daha bir 
çok çocuk milyonerler ve meşhurlar 

vardır. 

Edebiyat tarihinde daha fazla ihtiyar 
yaşta meşhur olan dehalara raslıyoruz. 

Şeksplr ilk eserini 27 yaşındayken yaz
mıştır. Fakat şöhreti çok geç kalmıştır. 
Fransin Beykın de ilk mühim eserini 
neşrettiği zaman 44 yaşındaydı. 

Vels de ilk romanını 29 yaşında yaz
mıştır. 

Skot'un ilk §ilrleri 31 yaşmdayken 

neşredilmiştir. 

Buna mukabil resim sahasında genç 
şöhretlere da.ha fazla rasgellyoruz.. Me
sela Van Dik 21 yaşındayken meıhur 

bir ressamdı. Turner 24 ya§mda lngilte. 
re kral akademisine girmişti. 

Yalnız bUtiln ressamların en bUyüğü 

sayılan Rembrnnt hayntmdayken şöhre
ti pek fazla olmamıştı. 

BugUnkU ressamlardan da Valt Disney 
27 yaşında meşhur olmuş bulunuyor. 

"" . "' 
Biltiln bu meşhur adamların kaç ya-

şında muvaffakıyet kazandıklanrı toplu 
bir şekilde gözden geçirdiğimiz zaman 
varabileceğimiz bir netice var ki. o da 
şudur: 

Umumi olarak şöhret kazanılan yaş 

35 olarak tcsbit edilebilir. J,yon (San
dey Ekspres) 

Reisicumhurun 
Mareşala 
mektubu 

ismet lnönü Mareşahn şahsın
da ordumuzu taziye etti 

Ankara, 17 (A.A.) - Reisicumhur İsmet İnönü ile Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak arasın.da a~ğıda~i mektuplar teati .clurunuştur: 

Mareıal Fevzi Çalanak 

Genel Kurmayın Sayın Baıkanı 

Atatürk.ün ebedi hayata intikalini, onun hazarda ve seferde yakm arkadaıı 
olan size ve onun zafer ere sevkettiği ve gözü gibi sevdiği şanlı ordusuna taziye 
ederim. Sevgili Başbuğ Atatürk.ün hatırası karşısında acımız teselli bulmaz de . 
recede derin ve duygularımız samimi şükran ve tazimle meşbudur. 

Emeldi bir mensubu olmakla iftihar ettiğim Türk ordusunun Başkumanaan.. 
lığını temsil etmekle, yüksek vazife hisleri içinde bulunuyorum. Azimkar ve tec• 
rübeli kumandanlar, şefkatli ve feda kar zabitler ve Türk milletinin hakiki özü 
olan kahraman erlerden ve cümlesi ehliyetli vazifesevcrlerden vücut bulan Türle 
ordusuna, aııaJet ve heybetin timsali olarak, gurur ve güvenle bakıyorum. Türk 

ordusu, Cumhuriyetin ve vatan müdafaasının yenilmez abidesi olarak gözlerimi
zin önünden bir an uzak bulunmıyacaktır. 

Sayın Mareşal, siz muzaffer kumandanlarla muharebe meydanlarında geçir. 
diğim yakın arkadaşlığın hatıraları zihnimde canlıdır. 

Bu sözlerimi, aynı zamanda, kara. deniz, ve hava crd:.ır.lUza selam ve mu. 
habbetimin ve sizin :·üksek sevk ve idarenize halis itimadımın ifadesi olarak ka
bul buyurmanızı rica ederim. 

Sayın ismet lnönü 

Yüce Başbuğ ve Cumhur Ba~'<anı 

Reisicumhur 
İSMET 1NöN'O 

16/11/1938 

Atatürk'ün ebediyete intikalinden müteveliit taziye ile gerek §3hsım ve ge
rekse kahrnmcın Türk ordusu hakkında lfıtuf buyurulan yüksek iltifatlilnnız 
Türkiye Cumhuriyeti kara, deniz, hava ordusuna tamim edilmiştir • 

Sevgi ve itimadınızın değerli bir m:sali olan bu kıymet biçilmez iltifat, şah. 
sımda ve Türkiye Cumhuriyeti ordusunun her ferdinde ebedi şükran ve minnet 
hirlcriyle anılacak ve vazifemizin büyük bir enerji ile ifası için kıymetli bir dL 
rektif olarak varlığımızda yer alacaktır. 

Güven ve gururla anmak lfitfunda bulunduğunuz Türkiye Cumhuriyeti or
duları Yüce Başbuğ ve Cumhur Başkanına aynı hislerle bağlı kalacağını izhar et
mekle şeref duyar. 

Hakkımda gösterilen yüksek itimatlarmdan dolayı bilhassa şükranlarımı 
sayı:-ı ile arzederim. 

Genel Kunnay Bnfk.an 
MareıaJ 

FEVZi ÇA~K 



Reisicumhurun Ankaradaki 
gençlere telgrafı 

Ankara 17 (A.A.) - Reisicumhur 
lsmet İnönü Ankara Yüksek Tahsil 
gençliğine aşağıdaki tel~rafı gönder. 
mişlerdir: 

Ankara Yüksek Tahsil Gen~liğinin 

candan ve asiHine duygularına teşek. 

kür ederim. Şifa ve teselli kabul etmez 
büyUk acıya tahammülü ancak, ııiz 

gençlerin vatana hizmet aşkile yetiş· 
mekte olduğunuza güvende buluyc-
rum. iSMET 1NöNU 

Hatay Meclisinde mü
essir tezahürat yapıldı 
Devlet Reisi 'fayfur Sijkmen Hatay
lıların hissiyatına tercüman oldu 
Antakya, 17 (A.A.) - Hatay Mlllet 

Mecllsinln toı>lantısında AtatUrkUn 
ölUmU dolayıslyJe müessir teznhUrat 
yapılmıştır. Celse nçıldıktnn sonra 
riyaset mevklinc gelen devlet reisi 
Ekselans Tayfur Sökmen, bir nutuk 
söylemiştir. Devlet reisi AtaturkUn 
ölUmU lle TUrk milletinin ve mede
niyet G.lemlnln maruz kaldığı bUyUk 
ziya karşısında duyduğumuz elem ve 
tecssUrUn hudutsuz olduğunu söyle
o:l-; ve sözlerine şu suretle devam et
miştir: 

"Bu teessUrU, ancak ve ancak onun 
bUyUk eserine devam etmek, koydu
ğ J ıırenslplerden ayrılmamak şartı. 

le tadil cdeblleceğlz. Annvatanın bö
lUıımez bir parcası ve bUyUk hal!skd
rın son eseri olan Hatay da onun 
eserlerini ve prensiplerini dalma ta. 
kip edecek ve lstlkballnl bu prcnslP
lcrin tahakkukunda bulacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, ölen fani A· 
tatUrktUr. Onun dünyayı nura gar
keden fikirleri şaşaslyle gözleri ka
maştıran eserleri bUyUk ruhu, dalma 
yaşayacaktır. O IAyemuttur, ebedidir 
\'0 blz her zaman onun yUksck ruhun
dan hız alarak ileriye doğru dalma 
ileriye daha dik, daha zinde, daha 
kuvvetli adımlarla. yUrUyeceğiz. O
nun büyUk ruhu dalma bize meşale 
olacaktır. O bizim UlkUmUz, iman 
kaynağımız, hızımızdır. Bu UlkU, 
ruhlarımızı bir gUneş gibi sarmış. bu 
hız damarlarımıza kan gibi dolmuş. 
t".Jr. Bu iman, bu UlkU, bu hız, baba 
dnn evldda, nesilden nesle ayni hara· 
ret, ayni kudret, ayni kuvvetle inU. 
kal edecek ve ebediyen yaşayacak
tır. 

Muhterem arkadaşlar, bugUn catı
sı altında bulunduğumuz mustakil 
Hatay devletinin AtatUrkün büyUk 
dehtısiyle nasıl kurulduğunu bUyUk 
ölUnUn aziz hatırasına izafeten tek
rar ediyorum: TUrk diyarının ufku
nu saran mütareke ve lstlldnın kor
kunc kara bulutlarını dağıtmak için 
Ana.doluya ayak basan bUyUk halAs
kAr yer yer milU kurtuluş harekct
lerlnl ihya ve tanzime başlarken o 
an Antakya, lskenderun ve havallsl 
namı ile anılan Hatayda mücadele 
hareketleri b:ı.şlamış, bulunuyordu. 
Anayurdun kurtuluş hareketleriyle 
!şblrllğl yapmak ve bir program da· 
hlllnde çalışmak üzere Gaztnntebe 
gitmiş olan Hataylılar Gazlantebtn 
Sam köyünden 1336 senesi nisanın
da Rumeli ve Anadolu mUdafaa hu
kuk cemiyetler reisi Mustafa Kemal 
Paşa U azretlerine cek tikleri bir tel· 
grafa, Atatürk o zaman Antep mın. 

taka kumandanı bulunan Recep bey 
- ki halen askeri temyiz mahkemesi 
Aza::ıdır - vasıtasiyle verdikleri ce
vapta Hntaym l\Ilsakı Milliye dahil 
buluncl~ğunu, azami fedakllrlıl{ ya
pılmasını Ye l\faraşda yeni teşkil edi
len ikinci kolordu ile mUnasebet te· 
:Jls edilmesi 1Uzumunu bildirmek su. 
retlylC' Hntnyın kurtuluş temelini at
mıştı .• 

Ankara !ıll!fııamesiyle tevfilt ve 
tahklın edilmiş bulunan bu temel. 
1339 s~ncsl ruartında Gazi Mustafa 
Keı.nal Paşa Hazretlerinin Adanaya 
vuku bula:ı tnı1hi seyahatlerinde ken 
dllerıne yapılan istikbal merasiminde 
siyah tüllere bUrUnerek Antakya, ls
kenderun blrl.ğl namına kurtuluş di
leyen Haıayl. bir kıza: "Kırk asırlık 
Tnrıc yurdu :lU~man cllııde esir kala-

en sağlam ve en bUyUlt teminatını 

\"ermiştir. 

Bu ara bircok siyası hfıdisclcrc 

sahne olan Hatay vaziyetinin taham
mUlsUz bal aldığını gören hUytik hn
Ul.skftr, BUyUk Millet Meclisinin 
1936 açılış nutkunda gece gUnc!Uz 
Ttirk millctiııi işgal eden Hatay işi. 
nlıı l.ılr bUyUk mllli dava olduğunu 
işaret buyurarak davanın katı suret
te halline karar vermişti. , 

Arkadaşlar, 193G senesi nisanın
da Hntnyın kurtulması için Sam kö
yü telgrarhaneslnde atılan temel, nl
l:a~1et bUyUk haltı.sktı.rın yenilmez az
ı..11 . sarsılmaz çeJlk irndeslnln mesut 
bir tezahtirU olarak 2 eylUl 1938 ta
rihinde şu meclisi Alinin kUşadlyle 

binayı lstfkldl tekemmUl ederek da
va fillen halledilmiştir. 

Aziz arkadaşlar, lılzc bu Jstikll\li 
bahşeden ve bu mesut gUuleri yaşa
tan halO.skl\r AtatUrkUn bUyUk ruhu 
ve aziz batıraaı önUnde hürmetle e
ğilerek sonsuz minnet ve tazlmlerı. 
mi nnnvatana saadet ve refah temen
nilerimle arzeder, BüyUk AtatUrkUn 
gaybubeti ellmcsl)·le ~anan U'U rl~ 

milletinin ondan sonra en cok se\·di
ği ve itimat ettiği Lozan kahramanı 
r":'ın General lsınct lnönU'nUn cum
hur riyasetine lntlhabını bu kürsUdcn 
c!c kemali memnuniyetle seltı.mlar ve 
t\llııikleriuıi nrze<lerim." 

Devlet reisinden sonra söz alan An
takya mebusu ve reis vekili Vedi Kn
rabay da bir nutuk söylemiş ve Ata
tUrkUn azizi hntıra§ına bUrmt'ten tı.

zayı sllkfın duruşuna davet etmiştir. 
Beş dakika ayakta durulmuştur. Bun 
dnn sonra söz nları tskcnderun mcbu· 
su Huınd Selçuk bir nutuk söyJlyerek 
elemiştir ki: 

''En bUyUk insanı, en bü~Uk TUr
kı.l. en bllyUk mürşidi, en yüksek kur 
1.:.rıcıyı, en aziz ve en mU~filt baba
mızı kaybettik. Hudutsuz blr ncı

:nı" ve sonsuz bir ıstırabımız var. O· 
nm en son eserinin sandetlcrlnl he
oUz tatmaya başlar;ııştık. Bu saa
dete ebedt bir zehri hicran lrnrıştı. 

Arkadaşlar, başı gökler kadar 
yUksck olan bu insan bize en yakın
dı. Son iki senesinin başlıca faaliyet 
mevzuu Hatay ve eıı çok dUşUndUğU 
biz Hataylılar olmuştuk. Her hangi 
bir ülküden bin kat daha nziz varlı
ğına musallat olan hastnlı.,rnın ıstı
rabı altında bile bizim haUl.sımızln 

meşgul olmuştur. En korkunç bir 
karanlığın enginleri içinde bocnla
dığımız gUnlcrde, bizi lrnrtarmıık 

azminin kudretiyle hasta hallndc ta. 
Mersine yanıbaşımıza kadar gelerek 
ufkumuza çevirdiği alev debil.sının 

ışığı ile o karanlık ı;Unleriınizl bir ı. 
şığa ve esareti hürriyete çevirdi, 
yurdumuzu bir bahar sabahı gibi ay
dınlatmıştı. ÖksUzdUk, o bize bnba 
oldu. Bizi ltarnnlılttan ışıt;a ve e
saretten hllrrlyete o kavuşturdu. 

Hatayı kurtarmadan ölUrsem sö· 
zum açık gider, demişti. Hangi ah
val ve şerait içinde olursa olsun de
diğini mutltı.ka yapan bu en bUyUk 
kurtarıcı kurtardığı Hatayın lrnrtu
luş bayramını gördü." 

Hatip sözlerini şu cUmle ile bitir· 
mlştlr: 

"BUyllk Atanın aziz ruhu, sen bizi 
işit. Kurduğun bu m1llct meclisinin 
kUrsüsünden medeniyetler ynratırn 

milletinin tarihini lşhad edt'rcık and 
içiyorum, senden aldığımız imanın 

' 
arınki cenaze merasim' 

ait resmi program 
11 
.. ,.~ 

11 - Atatürkiln 8 
Istanbul Vali ve Belediye Reisliğin-

den: 
1 - Ebedi Şefimiz Atatürkü:ı cena. 

ze tör nine ait csr.s programın 1stı"l
bula ait ikinci kısmı şöyledir : 

2 - Bu program mucibince, törende 
yer ahı.cak zevat \~ teşekküller sabah 
sa.at sekizde Dolmabahçe sarayının 

dış kapısından Beşiktaşa doğru olan 
sahada protokol menıurlnrı tarafından 
gösterilecek yerlerini almış bulunacak 
lnrdır. 

3 - Esas programın 21 inci madde. 
sine kadar tör de yer alacak zevattan 
mülki orkô.:ı, silindir şapka, frak, (si. 
yah yelek beyaz kıravnt) ve askeri 
erkan büyük üniforma giyecekler ve 
lstiklfü madalyası takacaklardır. 

Konsoloslar ve maiyetleri büyUk Ü· 

niforma giyeceklerdir. Unüorma giy. 
miyenler frak giyeceklerdir. 

Ynlnız 17 inci maddedeki üniversite 
ve yüksek okullar talebesi bu kayıt
tan müstesnadır. 

Bu kıyafeti labis olmıya.:ılnr progra. 
mm yirmi dördüncü maddesindeki 
halk arasında yer alırlar. 

4 - Programm 16 rncı maddesinde. 
ki İstanbul vilayetinin tc$'ifnta dahil 

· . erk DI, Cam urlyct; ba.)Tamh1.rm 

daki tertip ve sıra üzeredir. 
5 - Çelenkler sa.at 7,30 a kadar mun 

taza.m ve lrnyu renkte kıyafetli ve çe· 
lengin cesametine göre taşıyacak n.. 
damlarile birlikte sarayın dış kapısının 
Tophane tarafı:ıdnki trotuar üzerinde 
bulundunıl::ıcaktır. Bu çelenklerd~n 

hangilerinin üniversite gençliği "{e han 
gilerbin getirenler tarafından taşına
cağı protökolca mahallinde tesb:t olu. 
nacaktır. 

8 - Cenazenin Sarayburnuna muva... 
salatında, çelenklerder. bir kısmı der· 
hal istiap edeblldiği kadar (Zafer) tor 
pitosu:ıa nakledilecek, geriye kalruılar, 
oraya yanııs:ır.ak olun Denizbankın su 
ge:ınısine taşın ... caktır. Çelenkler bu 
gemilere nakledildikten so:ıra, çelenk
leri taşıyanlar karaya döncelderdir. 

7 - Güzerg!lMn toplo.nml§ olan halk 
ve mektepliler, yaya kaldırımlarını 

katiyen aşmıyacaklnr vemutıak bir sü. 
kfit içinde mevkilerini muhafaza ede. 
ceklerdir. 

8 - Maarif müdürü, ha:ıgi mektep
lerin nere'erde yer alacaklarını Be. 
şiktaş, EeyoJlu ve Eminönü kayma -
kamlarile temas cdC'rek tesb:t edecek. 
tir. 

9 - Cenaze alayının k"lbıışım Sa
rayburnu rıhtımına geldiği \'akit. ı ı· 

gram mucibi:ıce nlny duracaktır. Bu 
vaziyette, programdaki zevattan maa. 
dası, olduğu yerde kalacak ve katiyen 
ileriye doJru gitmiyecelüir. 

10 - Sarayburnundan cenazeyi ha
mil torpitonun hareketini müteakıp, 

Denizba:ıkm Suvat vapuru, dubaya ya. 
n:ı~acak ve CcnazPye refakat edcccr: 
zevatı alarak harelı:et edecek ve Yavu. 
zun iskelc!:ıine ynn:ışarak bu ZC\'atı çı 
lmracaktır. 

11-Suvat vapurunun dubadan ha-
rekcti:ıi müt"a 1up i,Ioda vapuru ay:ıi 

dubaya yanaşacak \'e t~rifnta dahil o
lan ve bUyük Uniforma ile mcrasirrı el. 
bisesini labis bulunn:ı zevatı hB.mile;ı 

mevkipteki yerini alacaktır. 
12 - Cenaze merasimi::ıin deni1ilen 

takibini temin için Denizb:ınk. Kadıkö. 
yünden ve Siı !teci araba iskelcsinde:ı 
iki, Galata rıhtımı:ıdan iki. Şirketi 

Hayriye Kaba.ta5tan bir, Sirkeci iske· 

serine chedlycn sadık kalacağız. 
P<-r rm 1)e glinli toplanmalc Uı:crf' 

lesinden iki ve Köprüden Uç vııpur 

kaldıracaklardır. Bu vapurlar, mcz' fır 
iskelelerden saat on bir ':luçukta hare. 
ket edecekler ve en genç ı:ant on üçte 
Fcnerbahçe ö:ıünde ve ecuc!:ıi h:ırp ge
mileri ile. Kınalıada arasında kendile.! 
rine tahsis edilen toplar.ma mahallin. 
de yer alacaklardır. 

l 3 - Az.iz cenaze, Yavuza çıkarılır
ken. Yavuz zırhlısudan çekilecek bey. 
nehnilel B işaretinin Aryası ile Yavuz
dan yüz bir pare top a~ılacak, ecnebi 
harp gemileri de ~·irmi bir pare top aL 
mak suretile bu merasime ietirak ede. 
ccklerdir. 

H - Yavuz zırhlısından ~ekilece!c 
beynelmilel C işarctinb Aryası ile Ya· 
vuz, ecnebi harp gemileri ve diğer haL 
kı hamil gemiler demir alacaklardır. 
Yavuzun hareketinden sonra mevki al
ması ile ecnebi '1tnrp gemileri, Türk 
harp gemilerinin s:ı:ırağmda ve halkı 
hfı.mil, Denizbank ve Şirketihayriye 
vaparları Hamidiye gemisinin 500 met 
re iskele tarafında ve gemi aralıkları 
üç yüz metre olmak üzere prova lıaL 
tında mevki alacaklar ve uç gemisi 
hiçbir zaman HamiJiyenL-ı bordasm • 
dan ileriye geçmiyecektir. Halkı ve ü
niverEıitc talebesini 'hfunll bulunnn De. 
nizbank ve eirket vnpurları Yavuzdan 
çekilecek bey:ıelmilel A işaretinin ar
yası ile uç gemisini takiben iskeleden 
yine prova hattında oJarak çark ede • 
rek dönecekler ve limana avdet ede. 
ceı~ıerdir. 

Moda vapuru döniişte Tophane rıhtı 
mına ya.-:ıaşac:ıktır. Buna nazar:ı.n va· 
purdaki zevatın otomobilleri Toph:ıne. 
de bulunacaktır. Bunun tarız.imine Be
yoğlu kaymakamlığı memurdur. 

15 - Denizbank ve .şirket vapurla. 
n, sabah servisi:ıi dokuza kadar ik _ 
m:ıl edecek Köprüye geleceklerdir. Sa
at dokuzdan saat on dörde kadar Köp. 
rüden hiçbir vapur hareket ctmiyecek
tir. 

16 - Subay ve polis amirleri ve sL 
vil zevattan mürekkep olmak üzere 40 
kifıilik bir protokol ekibi teşldl edil. 
miştir. Bunlar, kollarında (protokol) 
yazılı ba1jlbentler taşıyacaklardır.Pro
tokol memurlarının alayın gerek top · 
la:ıma, gerek hareketi esnasında işaret 
ve tavsiyelerine tamamile riayet edil. 
mcsi bilhassa rica olunur. 

17 - Bu program davet makamın
dadır. Aynca kimseye davetname gön 
derilmiyecektir. 

TÖRE~ 

12 _ Başvekil. )l~ 
13 - Büyük Millet ~t. 

ıen Jıe-'.:.ı 
len Ankarndan ge r ,,e ~ 

14 - Istanbul Va~ l(olll1ır ..,ıı 
si ile Mevki ve peni wıısıı p 

15 - tstanbulda bU 

soloslar, vi!Ayetııı; 
16 - lstanbul tki erir 

dahil askeri ve ınU 
Partisi erk!i:lı. k ııısr vt '11 

17 - Rektör, de 8 uııl~ ··zere ler başta olmak u • 
yüksek okul talebe1~1'ı;P 
ıs - Kumandanla ~ ~ 

subayları başta olnıa. 
lmdemisi, dııJe Jıl)f 

19 - Halkevleri i·dıı.rl· ıır 
20 - Mali, ticııri· 1 ı,:J 

messilleri. nıe'·cllt 
21 - lstanbulda 

külleri. ktlıu ı,I 
22 - Yedelt subs.Y 

0 
btlfll 

23 - Bir piyade ta 
önde olarak). ~ 

24 - Halk, ·rene ıı•~I 
Hava filomuz tö dl' tlf'~ 

rak euecektir. Bu tarı ~ .)I? 
lecek ola:ı cenaze al3Y1 toY). .,~ t 
kP.tlP. t.rnmv~v ~~.!.lr'yolıl~ ~ 
ne, Knraköy, 1{oP' - 5ir• 
meydanı BahçekaP1•0uıtı~.ıı' 
k .. v .. t üzerinden t~ııv 
ımsogu . JU JJ 

ve park içindeki yo f'ı~ 
bun: una varacal~tır i>oıııt&~ 

Cenaze alayının Jııft , ~ 
rayburnuna kadar \ıı~ 
iki tarafına asker. ~l< ~1 ~ 
le mektepler -ve h~0ıblf1: ~J 

Cenaze alayını~·ği vıı•1~ 
nu rıhtımı:ıa gel 1 

63ğ tıt sJI t 
cak kıtalar yoıuo · ts.e'~ ~
lec~~ler \'e cenaZC):ı tJS10l1 

bası ge~erken resını t ~ 
~p\''~ .~ 

lerdir. eden ,,., ~ J 

Alaya iştirak toP -1~. 
tabutu hamil olalld cel<ıe JJO 

· e e ıııııv 
ma kadar takıp da bıl 
sonundaki tabur ~ 
kalacaktır. n toP -~~ 

Tabutu t;aşıya but geflıctıı11·,J 
yaklaşacak ve ta aıı.ıı }<l' ıı (JITJ 

dan top ıırabıısın"sr.~llcl gcıı11 
tım.iaki dubaya d ıılt>ıtı td,e 
ve Dumlupınar e f1t111ı, tdfJ 
veyahut Zafer \·e;:e jrıtlP ~"' 
yerlerinden birisi luııs'. -e 1"!ı( 

anıil btl ·ıııı) P" 
Tabutu b er seJı t111' lı 

misi veya destroY da ~ııı 1" 
darpa§'.l açıklar~: blll~oı 1, 

19 So11tc2rin 1938 cumartesi günü: hr.lde demirleınıc"Tır sP.Je~ııl' 
nnşmak uzcre aı:ı ns1'ıcdı ıto' dl 

Tabut. sabah saat 8.30 da on iki ge. 
neral tarafııdan kaldırılacak ve Dol _ 
mabah"e sarayının dıR kapısı önünde 
bu1undurulan top arnbasına \'azedilc
cektir. 

1 - Tören alayını:ı ilerisinde yolu 
törene nçık bulundurmak ü1.cre. geniş 
saft::ı. olara!r, altı polis kıtası ilerliye. 
cektir. 

Tabut YaVU~ oııUıt\-etil' 
arka taret toP ·rsf1l ,.,ıı 
bir müfreze ihtı çeD~ 
yecektir. ,..,,9~ 111 cv.tlı 

in DOµ.>' . ıJCP Jr il 
Cenazen ıcuıesııı ce1' ~ 

anm1a Gnlııtn \.erıle u~•d' 
d ) tnrnf ındıın cı dal< ra r tJe.. ~ 
rine Yavuz he . ıcit>~til 
atacaktır. . eıniYe ır s~ 1v) 

2 - Tören alayının başında a tıı o- Cen:ı.zen,ın g e;ıdsbtJ eıcet .e )19_ 
!arak tören komuta:ıı, kıp Yavuz toP elt tıııf_~tıelıJ. 

. if eder ~ ~ 3 - Mızrak1ı bir süvari alayı, r~sıninı a buıunıııl. e f) ,ffJI 
4 - Bir piyade taburu, (Bandosu tir. Lim:ı.=ıda. restJ1İ11 ~-11 ~ 

.. ,3 l k ·ı . bu selıılll oııt"4 ,.t,P JJ on:~e o ara ) . mı crı il<tcn s . coc--1v"" 
5 - Bir topçu taburu. i~tirak cytcd tnJ<ıP ş 
6 - Bir deniz tabunı, (Bandosu ön. açıklarına kııd~ >,uril?'° e1ıı~~ 

de olarak). Gerek J<arad seY1r t fV' 

d nizde rt ~ 
7 - Çelenkler, ve gerek e ceıı9 ,1, 
8 - Cenazenin mC'vzu bulu:ıduğu top va filoJarıın~~d~;. jt6 1' ~ 

arabası, rak edecek! da Jıtıl f'I J 
. asın . ıor 

9 - Arabanın saıY ve sol tarafların. Seyır esn 18 ıte ~ııı 
"' 'k f aSJ dt~ 

da altışard:ı.n on iki gen·•ral. şer dakı a ·rasırııı 
10 - Ataturkün harp ve istiklal ma simei seı:ım 1 

pıı 
dalya!art:'iJ taşıyan eneral \'e onu tır. 
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' ~ . . 
'~'ki . '~llıt, liin· 11 TcşrirıL~ani 1918 de mütareke imza o1ımduktan ~ra 
~,-. hır ~llıurni ( Blindc çanta bulunan M arr.ş~l Foftur.) 
~~•! lliJıayct 
\ 'ıt~Ufin} ileri sürmek üzere, kabul edeceğini bildiren proje idL Ma. 

Oıı ~C!il) Foş'a göııderiyoı· reşal bunları yüksek bir sesle ve tane 

~ 1tı 'daın tane ckumuştu. 
~~ltrt b' • ~ırhlan parçalanmı~ o. ''Mareşal kağıdı okumasını bitirdik-
~ Clilt d~•.ndiler ve, düşen menni - ten sonra Dr. Erzbcrgcr, bu mütareke 
~crııhr 11 0 lrnu§ yollardan müşkü· şartlarını Alman hükumetine gönder-
h~ t= La Kapele geldiler •. mek i~in kendisine müsaade etmesini 

t '(j Zl dı -..ı..u __ • ~ •• -r e.:-•ı--•, - ••0•• rraıwız ,,, .. "1w 

tr ~t §arı Çıkmadılar suna ate§i kesme emri vermesini rica 
~ ''lıiı •cnra • 

llıt- "c , nıotosı'ldetli bir as- etti. 
!tt ~k1ııp t::;ır kişinin başmdaltlne, "Foı kağıdı Dr. Erzbergere uzattı, 

: lqbıı • Dr. Matthias Erzber- ve: 
açtı \le arkadaşlarına oku· ''- Mütareke tekliflerimizi amirle. 

"r;-
hı il. t't:ıaa h rin.ize bild:rebilirsiniz, dedi.. Fakat 
lttı t tidi . Ududuna La Kapel yo- cevap gelinciyc kadar askerlerime ate-
~l '-lccrnıı .. Bir Fransız mot.'.>sik. şi kesme emri veremem .. ., 
tt "e dU ttıUfreıesi sizi r rşılaya· • • • 
:~'t~it, l:nan cephesinden geçi· ı ı teşrinisani sa~ı saat ikiyi çeyrek 

~"' lCa geçe nöbetçi asker, Mareş:ıl Foşu uyan· 
ht cı ot Pclden hareket etmeden dırdı ve bazı .Alman murahhaslarının 

HABER - Ak~am postası 

ı··-··· .. ·······················: 
ı~~~!:.!=.~I 

Saı ~v· işlerimi -
kontrolü • z 

• • "En zyı ve en ucuza 
kanun 

maletmek,, prensipi 
hazırlandı. 

ile bir 

Her gUn inkişaf eden sanayllmizde en 
iyi, en ucuza mal etmek prensipi ile mU· 
hlm bir kanun projesi hazırlanmıutır. 

Snnayiln kontrolü hakkındn birçok mil. 
him hUkUmleri ihtiva eden bu kanun pro. 
jesinln mucip sebepler Ui.ylhnsmda hUkQ· 
met şunları söylemektedir: 

Gelişi güzel hiçbir teknik ve iktısndl 
kontrola tflbi olmadan kurulan bir sana
)i, himaye tedbirleri kaldırıldığı ve nor
mal şartların avdet ctUği zaman : ne bey 
nelmllel çarşıda, ne iç pazarda tutunnbl. 
lir. Maliyeti yüksek olan, mfımu!U aranı· 
lan evsafta olmıyan bir sanayi lçln alına
cak her tedbir ve yapılacak her fedn

kArlık beyhudedir. 
Sanayileşme hnreketlmlzln muvaffakı. 

yeti ancak iç ve dış peznrda tutunabile· 
cek kuvvetli ve sağlam bir sanayiln tees
slisU ile mUmkUndür. Bunun içindir ki sa· 

nayiln teknik ve ilttısadi ltontrolilnU bir dev 
let vazifesi olarak ele almak zaruridir ve 
zamanı gelml!'Jtir. Teknik ve lktısadi kont 
rol Ue temin edilecek neticeler, llmt işlet
me ve milli ekonomi esaslarma dayana-

geldiğini ve kendisiyle çok acil bir me· 
sele hakkında görüşmek istediklerini 
haber verdi. 

Mareşal Foı yattığı odadan çıktığı 

zaman Almanları dışarıda oturmuş bu
luyor. Kendisi pijema iledir. Elinde de 
bir saatle, mütareke şartlarının diğer 

bir kopyası vardır. 
Gene biribirlerini selamlamıyorlar 

ve Foş geçiyor masasının başına o· 
turuyor. 

İlk olarak gene Dr. Erzberger sö e 
l>a§ ıyor. 

''- Geç kaldığımız için mütees~ir-' z . 
Çünkü, gönderdiğimiz adamlar b-r..
dan Spa'ya kadar olan bütün havalidc· 
ki bombardımanla kar§ılaşmışlar. Erkıl· 
nı harbiye şefliğimiz bizimle telsizle 
ancak bundan bir saat evvel temasa ge· 
çebJdi ve mütarekeyi imza etmemizi 
bildirdi .. 

Bu suretle, Almanlar mütareke şe. 

raitini münakaşa etmeksizin imzala
yorlar. 

aırDevamı 9 uncuda 

rak israf menbalarını bulup ifna etmek, 
maliyet fiyatlarını dilşürmek, kapasite • 
lerl ve kaliteleri yükseltmek, istihsal ile 
sarfiyatı tevazün ettirmek, mllteşcbbUs 
tüccar ve mUııtehllkin kat§ılıkh menfaat: 
lerinl birleştirmek ve bir kelime ile her 
l§te iktısadillğl ve verimi yükseltmek su· 
retinde hullsa olunnbilir. 

BJ.)·Uk r;s.nayi memleketlerinin teerUbe
Jeri, bize teknık ve iktısadI ıslahat yani 
rnsyonnlizasyon bakımından elde edilen 
bUyUk faydalan göstermektedir. Yalnız 

Almanynda devlet teşkllfitı ve hususi teu
kllAtla beraber bine yakın rnsyonallzu. 
yon enstitUsU işlemektedir. Sanayii ve 
aruıa)1 eartlan ileri memleketlerin duy -
duğu tekntk ve iktısadl kontrol ihtiyacı, 
memleketiınU için daha elddetle hissedil
mektedir. Prensip olarak bu kontrol neti
cesinde almmasmm gerekli olduğuna 

hUkmedllccek ıslahat tedbirlerinin bUtU:ı 
sıınayie tatbik edilmesi icap eder. Fakat 
husus! sermAyclere bu tatbik mecburiye. 
Unl yUkle>mek imklnlarma ılmdillk me.· 
llk değiliz. 

nk adım olmak Usere devletin serma
yesi lle alrutadar olduğu fe.brikalan yani 

sanayi, m!den ve deniz i§leriylc uğraaan 
billllnum müesseseleri ele almak ve bu 
suretle bir an evvel yapılmasında umu
mi menfaat görülen ııanayii gene bir an 
evvel :nuıyonel bir hale getirmekle bu 1. 
vln başlangıcmı ve bUyilk sanayiimWn 
normnl işletme oartlarmı temin etmfo olu· 
yorw:. 

Projede hususi müesseselerde yapılın&. 
sı 10.znngelen ıslnhatm devletçe ta\'niye· 
!lyle iktlfn edilmiştir. Ynlım devletin bu 
tııvslyeJerinl dikkate alarak ittihaz edece 
ği fiyat nisbeti gibi iktıaad! tedbirlerin 
bilvasıta bu suretle bu mUessesclerl m. 
laba sevkedeccği gibi, bu projenin bU· 
kUmlerinl tatbik ederek ıslah edilmif bir 
devlet fabrikalarının elde edeceği rasyo
nel neticelerden istlfadelerinl de temin 
olacaktır.,. 

Projenin esaslan: 
9 maddeden ibaret olan projenin esaslı 

hükümlerine göre, tktısat VekA.letl, mil
ll endilstri muafiyetinin nuıyonel Uerle. 
mcsi gayesiyle gerek husu!! ıcrmaycll o-

lan, gerek sermayesinde kısmen veya tn· 
mamen devlet iştirnki bulunup bilvasıta 
kendisine bağlı olan bUtUn müesseselerin 
işletme. idare ve işletme ~nrtıannı, eko
nomik vazlyetlcrinl ve bu maksatla bun. 
larn alt evrak ve vesaiki tetkike ealahi 
yetlidlr. 

Yapılan tetkikler neticesinde görülen 
noksanların ıslahı 1ktuıat Vcklletlnc bil 
vasıta veya bllı\vasrta bağlı olan sınai 
müe>sseselere İktısnt Vekaleti tarafın -
dan emrcclilebllecektlr. Vck!let, lhmı ge 
len ıslahatı husust mUeııeselore tav:siyc 
edecektir. 

lktısat Veklletlnce herhangi bir sana· 
yt "ubcslnde tatbiki lllzumlu gtsrlllen m. 
lahat projeleri bu sanayi ile al!kadar 
mUcssese ve kfmsclorin mUtıılbm alın -
dıktnn sonra hazırla:ııacnktır. 

Kanunun tatbikı için yukarda yuılI 

mllesaeselerden ınrum g6rllldUkçc IBteııe 
celt her tUrUi mal6mntı bu mnesseaeler 
İktı!at VeklUetlnee tayin olunacak eetıı 
ve mllddctler lclnde glSndermlye mecbur
olacaklardır. 

İstenilen malfkmatı mazeretab: mUQ
yen mllddet içinde vermlyen, nok1&11 ve. 
ya yanlı.2 bildiren cahıslar, ıtrket Ye 

mnesse!eletln mUdür veya mllmeısslllert 
5 liradan 2~ liraya kadar hafif para ce
%tl!liy1e cczalandrnlacaklardır. Tekrarlan 
ması halinde bu ceza iki kat olarak alı
nacaktır. 

Vasıtalı veya vasrtamz lktıu.t Veklle
tlne bağlı bulunan mllessesclcrin bllln. 
çolarmm bu tC§ekkUllcr idare merkezle -
rlnce teferrUntlı tetkiki 1ktuıat Vekili 
veyn tayin ec!eceği klmıeJerln ht1%Urlyle 
yapılacaktır. Bu kanunun tatb11d için lk
tısat VekAleUnln tayin eylec!iği memurlar 
3003 numaralı endUstrlyel mamulAtm ma 
llyet ve sa~ fiyatlarmm kontrol ve tee. 
blilyle allkalı kanun ile 3008 numaralı 
1§ kanununun sanayi mllesseselerlnde ya
pılan tef~ler hakkında vereceği aaWıi· 

yet ve meaullyeUerl hali olacaklar ve 
bu kanun hUkUmlerlne g5re cez&landm
lacaklardır. 

Projenin tatbild isin lktısat Veklleti 
bütçesine tsO • 130 bin lira tahsisat kona
caktır. 

~r bc;:1°bi1Ucrinizin her birine 

~.,,,ı..:~ı.:!:~;,~takm•m• mu- 1 Kı~ıl QJ~lge H A B E R ' I N R E S I M L i Z A B 1 T A R O M A N 1 · 7 1 
\1 ~dıl'ttı~lc Dr, Erzbergeri fena ----------------------------------------------------·-------.1 
~ t~dt. ltı. Fakat, emre itaat et. 

~' Ctdt it ~~~ l\llıcri~anı~ misafir olarak 
~lttJcti i 'l'ıcaret Bahriye reisi 

\ı ~lıtıc ~ı t~t(l ın.a.~eşal Foş, Almanlar 
\. ,.,, ~l~u~rnıye davet etmişti. 
' hıı lllU~ ilden bir müddet ev· 
~~ katı şu şekilde anlat· 

"liıı~~l l? 
~lııı~, hq11 :ı~ Görünce Almanların 

\.,~~ 'tıı.., n tesiri ömrüm olduk 

t~~-ı~ ~ı 
~ 'httır lXıanlar arasında ae
ı.;tı.. ~ lct~di. ~:rna gibi sahneler ce
~ ~ 1 ·Alına cşaı Foı masasının 
\ bıı4rt dctlıll'ı' nlann içeri girdiğinin 
~ t et~~ gıbi duruyordu. Ba-

\ ~ 1§, bir §eyler yazıyor-
'tL~ l} btl'Cti 
~ı~ ı. t, ~t ilde bulunan il:i sivil· 

"" "le b tbcrg 1'~1 lı«; Cıan er, bu can sıkıcı 
~~ltcıaı oldu. 

lf:)\t '-1t'lıin :~!: diye söze başladı .. 
~-~ti.Ilı~ it •zde bulunuy.cr •• Ne 
~;, Eaııa daldı, ne cephanemiz. 
~ ... 'ti. Culllh c..,azn cdcmiyeceğiz .. 

"iL . "'it Urrc.i • v· >, ·~ı • itilaf 81 ılson, Alman 
'" •Uttccği ee,,Jetleriniu sulh 
~ lqltıııvcı !!artları bize bildirmL 

~ ~ ~t tar olduğunuzu ıöy-
\ )ltt}~tt li' 

~~t-~ l'tinı ~.n~ııca konu~uyordu. 

~ ltt lcu ıtırdfkten sonra bil· 
)lt\._ lll.ınd ' 

'~ r, 'iltıda anı Almanı yarım 
~~ ~, ' l>oş tlln •şağı bir 11Uzdü. 
\' ~ 0'ldarı ,

111 
Cckct'nin iç cebine 

llln. '"-ş 'çtı l!zun bir Mi!ıt çıkardı. 
"~t\. "c okud 

't)i b u. Bu, Fransa· 
•ngt §artlar altmda 
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Hariciye Vekilimizin beyanatı 

"Harici siyasetimi2-
de değişecek hiç 

ir şey yoktur 
Anlaşmalarımıza, dostluklarımıza, 

ittifakları m ıza 
bütün · Sadakatımızla bağ l ıyiz 

Ankara, 11 :cK.A.) - ŞUkrll Sa .. , hudutları dahilinde mesut olmak eme. 
racoğlu, Agence Economique et Fi. !indedir. 
cwıcier'in Ankara muhabirini kabul Bizim harict siyasetimizdeki: Dahil
ederek Fransız matbuatına. isal edil. de sulh, hariçte sulh dü.sturunu:ı ifa.. 
mek üzere aaağıdakl beyanatta bulun- de.~i ancak bu suretle tefsir olÜnabilir. 
mtLslardır: Esası milletten gelmiştir ve Büyük 

"Yeni kabinenin bu gün ittifak ile Şef tarafından ifade edilmiştir. 
almıŞ olduğu itimat reyini henUz al. Hıırict siyasetimizde değişecek hiç. 
madığı sıralardaki muhteriz davran· bir şey yoktur. Anlaşmalarımıza. dost

mak mecburiyeti:ıden eimdi azade bu. 
lunuyorum. Sizi eahsen kabul etmekle 
bır zevkduyuyorum. 

ı Türkiyenin harici siyaseti. Türkiye 
cumhuriyetinin i!k günlcrindenbcri de 
ğiş.m~miş olmasına binaen bu siyaset 
hakkı:ıda beyanatta bulunmak, fik • 
rimce, lü.zı,ıms.uı ise de bu hususta te. 
yiden beyan etmek arzusundayım. 

'Esasen ·m senelerdenberi mütead. 
ait defalar vekalete~ Hariciyenin ba 
şmda bulundum ve sizi de Başvekili?n 
Celal Bayarı:ı Büyük Millet Meclisi he 
yeti umumiyesi tarafından alkışlanan 
kaU beya?atmdan bir b.ç dakika sön. 
ra kabul etmiş bulunuyorum.,, · 

Başve~il, şu beyanatta bµlunmuş • 
tur; . 

"Milletimiz 15 senede.,beri tecrübe 
edilen Kemalizm n!jiminin · kendisine 
verdiği huzur ve sükun içerisinde ça. 
lrşmak ~e kuvvetlenmek istiyor. Milli 

luklarımıza, ittifaklarımıza bütiin sa. 
dakatimizle bağlıyız. Bunları büyük 
bir azimle yürüteceğiz. Bu sada size 
olduğu kodar bütün dostlarımıza ve 
müttefiklerimize de bir itimat ve mu. 
habbet sadasıdır.,, 

Görüyorum ki. bu sözler başkaca mü 
talealar ilavesine hacet bırakmıyacak 
derecede 3çıktır ve bu sözlerin her yer
de ve herkes tarafından dinlenilip anla 
şılacağmı ümit etmek isterim. 

Maamafih mademki Fra:ısız efkarı. 
u_mumiyesine hitap ediyorum, şunu L 
lave etmek isterim ki, Fransa ile Tür. 
kiye arasındaki münasebatın iki mem 
leketin yliksek menfaatleri ile hem
ah:nk olması içb elimden geleni yapa. 
cagım. VatandaşlaJlfnıza iki memleket 
arasındaki ticari, iktısadi ve mali mü
nas~~tlerin malisüs derecede genişle. 
mesını fevkalade temenni etmekte ve 
temenniye şaya.:ı bulmakta olduğumu 
da söyleyiniz.,, 

nABER - Ak~ postası 

lngiliz Kral ve 
Kt al içesi 

ltk baharda 
şehrimize gelecekler 

Londra, 17 (A.A.) - Daily Heral 
gazetesinin Bükreı muhabiri, Roman. 
ya Kralı Carolun İngiltereyi ziyar'eti. 
ni İngiltere Kralının 1939 bahannda 
iade edeceğini haber vermektedir. In. 
gili.z Kral ve Krali~esi, bir harp gemi
sile seyahat ve avdetlerinde İstanbulda 
tevakkuf edeceklerdir. 

Yarınki merası
min bütün 

hazırlıkları 
tamamlandı 

W"" Baştarafs l incidı 
dar olan yolların vaziyeti gözönüne ah
narak asker ve zabıtanın yol kenarla· 
nnda sıkı tedbirler alması ve bir kor
don halinde güzergaha dizilmesi karar 
!aşmıştır. 

Bu işlerle ordu n.üfettişi orgeneral 
Fahreddin Altay ve İstanbul komutanı 
korgeneral Halis Bıyıktay meşgul ol
maktadırlar • 

Tören sırasında, Atamızın muhte
şem cenaze alayını görmek ve ebedi 
şefe tazim uğurlayışını yapmak üzere 
hazırlanan halk Dolmabahçeden Saray 
burnuna kadar olan yolun kenarlarını 

saracaktır. Mektepliler de bu arada yer 
alacaktır. 

Yabancı memleketlerden büyük şe

fimize, insanlığın en yüksek evladı olan 
Atatürke gönderilen yüzlerce çelenk 
tren ve vapurlarla şehrimize gelmekte· 
dir. Bugüne kadar gönderilen çelenkler 
16 vagonu dolduracak kadar çoktur. 

Bu miktarın daha bir hayli artacağı 
anlaşılıyor. 

Merasim hazırlıklarından olmak üze· 

Ç 
· · J re Sarayburnu parkının geniş yolları-

. 1 n g c z ete e t i ya z 1 y o r: !~e:~~~::k.:;~:i~ı.~:r:~el::~.~1 d=:~: 
Tu• • rk 1 e • t • b • • len mermer iskelenin önüne, Atamızın 

rın ma e mı ızı m tabutunu Yavuz zırhlısına götürecek 
olan Zafer torpido muhribinin yanaş· 

Ecnebi heyetJet 
gelmiye başlad~!~ 

BaştaraJı 1.' indde Bridvood ile yarbaY . iıe 
derin ve samimt bir te~sür uyandır- sabahki ekspresle şehriJll ısrd': 
mış ve hiç şUphe yoktur ki onun ha. ve merasimle karşılanJJll§ 
yata gözlerini yummasiyle insanlık Yugoslav heyeti ,·c d~ 1' 
yeri kolay kolay doldurulamıyacak Macar heyeti saat ıo,20 
bUyük bir adam kaybetmiştir,,. yonel ile gclmi~lerdir. 

General Daskaloftan sonra Kral mil Iran hükumeti cena.ze ,_,u 
• • valtW'.,.,.. 

messili General Panof da şu suretle bulunacak askerlerını ,, 
teessürlerini beyan etmiştir:· tire bilmek için taysıı.re!e;;~ 
"- Ataşemiliterliğindenbcri büyük göndermiştir. Hükfıllletı 'il 

dost olarak tanıdığımız Atatürk, öm- cek heyet de AnkaraY~ 'e 
rünüo sonuna kadar bu dostluğu mu. Yavuz zırhlımızı taktP 1ş 

adııll hafaza etti. Bu itibarla da ölümünü re bu sabah RomanY ge 
büyük bir kayıp saydığımız Atatürk pido muhribi limanımıza. .... i 

erııs11w 
için ne kadar kederlensck yeridir. An Atamızın cenaze rn !'"i ıı 

cak yine büyük bir dost ve devlet a- nacak Büyük Millet ı.re~.
1

eııl 
damı olarak tanıdığımız onun kıymet. diln sabah şehrimize gel 

1Şı.ı 
li halefi İsmet lnönünün varlığı ile tık. Dokuz kişilik heyet 
müteselli oluyoruz.,, mürekkeptir: ·ı;li) 

Ef gnn heyt>ti Büyük Millet Meclisi °Re~eftt 
Bu sabah §ehrimize gelen Efgan namına reis vekillcrindeJl \jt 

heyeti Kralın amcası Altes Mareşal tez, idare amirlerinden ~:ıı 
Şah Veli Hanın reisliğindcdir. katip Ali Zırh, mebus~a. ııoıif) 

lngiliz heyeti de başta Akdeniz fi- rem (Isparta), RahDll ~·p ( 
losu Başkumandanı Amiral Pood (Zonguldak), Yalıya Gıı ~~t 
olarak Malaya dritnotu ile bu sabah Ali Barlas (İstanbul), cbri 
§ehrimize gelmiştir. Malaya dritnotu (Kütahya). Aynı trenle § 

saat yirmi buçukta limana girmie ve len Halk Partisi ida.I"~ı 
top atarak Selimiye oruerinde aemır. \..:evclct ı erım ınceuı:ı.Y1 bi~ 
!emiştir. zesine konmak üzere v~ F.;p_ 

de matemimizdir :~'için husu•! bir duba konuımak•a· Parasız yatılı a·· g- retmen 
Şehrimize gelen ecnebi devletlere 

"Atatürk mı·ıı·ı Sefa.,.. m t• 1 mensup heyetlerin 6ivn erkanı buradan k I I J 

İngiliz Kralını temsil edecek olan ı ve Parti Genel Sckreterı 
ve saray nazın Feld Mareşal Lord damın bir çelengini de ge 

' ' e 1 n y o unu itibaren merasime iştirak edecekler, as- o u . u n a a 1 n a rı z r ıııt= ~ 
b i z e d e g o•• s t e r m ı• ş keri heyetler de doğruca Ankara ya gi- Ankara, 17 (Telefonla) - Parasız 1 öğretmen okuluna alın;ıil1 . 

ceklerdir .. Atatürkün tabutunu hamil Yatılı öğretmen okuluna kabul edilen. nuda:ı Mebrure lihaD, 

b 1 ba 'k' nlO.~ .... 

. U Un maktadır. 
'' 

top ara sının ı ı tarafında yürüyecek Icrin adlanm bildiriyorum: retmcn okuluna aıına }'lbi t]JUP""" 
olan 12 general da dün şehrimize gel· Edirne Kız öğretmen okuluna alx. den Kenan Akgiln. Ve :E:rıtl 

Hongkong, 1~ (A. A.) - Chekia ajan- düşman elinde bulundukça devam ey· miştir. Ordu müfettişleri ve korkomu- nanlar: rumdan Refet GUner, jıl 
~bildiriyor: Çın gazeteleri, bUyUk Ata- le;tceğiz. tanlardan mürekkep olan heyet azalan Edicneden Neriman Unlü, Çorludan lip, Erzincandan g~yd~iı> 
~tll,rk'llıı ölUmU hakkında. mUtalealar' ser- Ayni zamanda sanayümizi inkişaf et bu gece büyük ölünün huzurunda ilıti- Kemal Atoğullu, Türkfin Mizrak, Ça. irtten Kasım AytekıD• 1Jgl~ 
tletmekte~erdevamdrrlar. tirmeğe ve randmanlannı arttırmağa ram nöbeti tutacakl:ı.rdır. nakkaleden Cemile Kurtaran, Tekir.. Necati özcan, AhDl~.t ... etJ'ı'lel' 

HükfuncUn organı olan Tchung Yang ve bunları sivil ve askeri gayelerimize (Yannki merasime dnir resmi prog- dağdan Melek öztürk. Hl, Mustafa. Sıvas oğt os1Jl"° 
ye Pao gazetesi, diyor ki: hadim lolmağa çalışacağız. Sevgili lide· rnmı (4) üncü sayfnuuzdadır.) Bursa Kız Öğretmen okuluna alı- alı:ıan1ar: Samsundan ~ı.ı, 

"Yen! Xürkiycnin mllll kahramanı rimi.ı mareşal Çankay§ekin bizi nihai nanlar: Develiden Mebınet ~yserl~ 
ReislcUmhur AtatUrk, öldü. Derin bir .zafere isal edeceğine imanımız vardır.,, y 8rJ0k1 p r 0 .1( r 8 m Nişantaşından Nuri, ~nkaradan dan Sadi Erduran, }li ~ 
kedere garkolmucı l ( E .. A .. kı"rden sııP 1 L~ .. t "' o an ve vatanm bu Şanghayda intişar etmekte olan Ba,Ş tarafı 4 Unclidc) Zehra Diker, Eyüpten Gülizar Türk.. rgun, ~ap ÇaJJl JJJll1"". 

ııcYgili babasma hep birden ağlıyan Türk Shung Pao Sing ven Pao, ve Sing Min Yavuz zırhlı kruvazörüne, deniz ku. oğlu, Bursadan Sidika Taklan, Adapa. kişehirden Mehn:ıet . edcll 
ı:iı.illetl içln ne acı bir zıya. Bu acı, biraz Pao gazeteleri de Atatürkün ölümüne mandanı ve amirallerin i§tirakile tz.. .zarından Huriye Kurcalt, AY§e özsoy, dan Şinasi Bı:ılkll"• Zı11fevfilC'• 
da bizim acımızdır ve bu matem ziraz da ait olan kederli haber hakkında heye- mite kadar donanmamıza mensup de. Servet Yüksekteper, Fatiha Balkan, mer, Niğdede:ı ıras~.ğrftJllefJ 
bizim matemimizdir. Zira Türkiyenin canlı mütalealar seddetmekte ve onu nizaltı ve destroyerler refakat edecek. Fatma Ulumeriç, Kadıköyünden Nezi. Latif Soyalp, Ada.na. 

0 ı;<ıtfı ~ 
kendisiyle iftihar ettiği; bizim ırkmıızzn bütün Asya kıtası milletlerinin babası tir. he özkal, Aydından Necibe Becerik, alınanlar: Elbilsta.n;::er 13~1 ~t 
ve bizim kıt'amızm da mU!tehlr bulundu· addeylemektedirler. Bu gazeteler diyor Atatürkib aileleri efradile cenazeye lstanbuldan Munise, tapartadan Ulvi- Kaya, Nihat Eray, ıısallı ?J'elı 1' 
ğu bu Bllyllk Şefi ve dostu seviyor ve Jar ki: ' refakat edecek olan zevatın nakilleri ye Kavaklr, Erzincandan Remziye San, kcdcn Muammer V1 gıısg.Jl ,,ıt1' 
hakkında hayranlıklar besliyorduk. "Atatürk, müstevliyi vatanından na- için Ada hattına tahsis edilmek üzere Karstan Meliha Altay, Kamuran Al- türk, Sirrı BaykBll;\dsJlÇ• :ıı tJt 

Kemal Atatürk, vntanmı kurtarım§, sıl bir ruhla ve ne gibi vasıtalarla tard Denizbank tarafından bu kere celbe- tan, Izmirden Servet, Boğaziçinde.n Mersi:ıden Ahmet dlll 'fi~ ~· 
ecnebt mUstevlilerl kovmu§tur. Zaferden ettiğini bize göstermek suretiyle milli dilen ye:ıf vapurlardan biri Saraybur. Baise Baleli, Enise Egmen, Enis İbrahim Hüseyin, Yılnıı ~ill 
sonra kısa bir zamanda en asri devlet- selametin yolunu irae etmiştir. nunda bulundurulacaktır. Beykur, Mersinden Ayşe Saykal, Ze. Lat~f Şa~mazer, ~ı.ı~ed.İg6~~· 
lcrden biri haline gclmf§ olan memleke- Büyük liderimiz Çankayşek, ayni da- Diğer taraftan cenaze alayına refa- 'kiye Erdir, Fatma Karakum, Siirtten rahım Dalmor, A. .,ı\li se ~e 
tinin imarına vııkfmefs etmiştir. Ata- va için ayni zihniyet ve ayni vasıtalar- kat eden memurlarla halk da Atatür. Tamris Hürdoğan, Nezihe Gürgün, dan Halit Kocabalık, J{ıı~~ 
tllrk, bUyUk bir askerdir, bUy{ik bir as- la yürümektedir. Onun, pek ziyade tak- ke yapıJacak olan bnhrimerasime işti. Bursadan Mediha Artun. yar Yılmaz. Ş~?Jl'l~i. vıJı~ 
kerl ee!Ur, fakat sulhU sever ve bUtUn dir etmel,tte olduğu Atatürk gibi hu iş· rakini miimkü:ı kılmak üzere saat 13 İzmir Kız öğretmen okuluna alınan. den Mustafa Tüfe~ecllti Jill 
kom§u memleketlerle dostluk tesis eder. den muzaffer çıkacağına eminiz. Kar- te Sarayburnundan ve Köprünün şirket tar: dan Hilmi Orhan. "ra.:ıJil• ~Jıf, 
Onun sayslndedlr ki, Çinden Tuna hav· deş milletle beraber büyük şefin ufu- ve Akay iskelelerinden ikişer vapur ha- Usküdardan Litife YavaJ, tzmirden sustan Mehmet Gu sııdılt fi d~d 
zasına kadar bütUn milletler ayni idea- lilne ağlıyoruz, fakat onun zihniyetinin reket ettirilecektir. Bu vapurlarla tstan Edibe. ya, Hüseyin suııtt ~efll Sftı ı;J 
1. t f d k 1bl . bula gelmiş bulunaj ecnebi harp gemı·. ı b ö Çokırlilmcz. :Muh e,. s··pb 1 Al ın e ra ın a kardeşçesine birle~mi§ler- a erımizde daima canlr kalacağım stan ul Kız ğretmen okuluna alı. b y··cel v "sft v 
dir. Bu ideal, eudur: HUrriycti ve milli milli mücadelelerimiz saatlerinde biz: leri Büyilkada açıklarına kadar filoya nanlar: Bingöl, Saban utuıı~ pog 
istiklali emperyalistlere ve ecnebi :müs- müzahir olacağını, büyük ölünün hale· refakat ve bilahare avdet eyliyecekler- Erenköyden Latife Ertem, Hidayet dan Muzaffer Ak , ıJJftJ f 
tevlilere karşı her ne pahasına olur5a fi olan bütün dünya gibi bizim de tak- dir. Önsöz, Samime Türkoğlu, Melahat Ha I il gt be al ... 
ols Ud r dir etmekt ld w Başvekil, tstanbuldan Ankaraya ka. Erkmen, Erzincandan Naciye özdemir, flf >:1 

un m ana etmek ve nsıi bir devlet . .. e o ugumuz yeni Türkiye- dar cenazenin yanında bulu:ıacaktır. 111e 
vücuda getlrmcğe çalışmak. BUyUk Ölü, nın en mumtaz devlet adamı ismet İnö· Samime Özdemir, Zileden Sabahat Ak- Cenaze . difdiğiftl:ı-
bu iki işin birincisini tamamiyle ve ikin- nünün büyük milli eseri idame edece· Vord Prays sel. Dün vefatını b~nıi11 ce~ dfP-
cislni de kısmen yapmıştır. Namdar hale· ğini düşünerek müteselli o1uyoruz. İs- ŞC h r I m f zd e Balıkesir Öğretmen okuluna alınan- mebusu Halil Et~e}d e~ 
fi olan Releicilmhur lsmet İnönü, ayni men İnönünlin bu işi dahi selefi gibi lar: Şişlide Osınnnb t cıı~d~ 
kıratta bir devlet adamıdır ve hiç r;Up- muvaffakıyetle yapacağına eminiz.,, Büyük Atamızın ölümü karşısında Usküdardan Ismail Paracoğlu, Ka _ nlmış ve Beyazı Sdiftlel\8 

he~u bu lklncl işi iıımal edecektir. dünyanın her tarafından 5chrimize a· mil Ergün, fzmirden Mazhar Hancılar, kılındıktan sonra. ~ 
Bizlere gelince, milli kahramanımız M J s' r K r a 1 iç t' sin 1 o kın eden matbuat mümessilleri ara. Akhisardan Hasan Üsküdarlı, Aydın. ğine de,fnedilmiştır. eski ıı0 tıı' 

mare~al Çankayıelrin sevk ve idaresi al bir hJZJ 0'du sında, lngilterenin mc§hur gazeteci. dan Hüseyin, Adapazanndan Muzaf. Darüş~efakniılnr'~erasiC:,.eti 
tı:ıda ıon ferdimize kadar Japon mu"'stev !erinden Vord Prlce de vardır. Beynel· fer Torun, SaUihattinA rıkan, Mus- merhumun cenaze un ,,ııcJ.l 

Kahire, 17 (A.A.) - Mısır Krali· m'l 1 "l ti l b ln hUfll "e lilerlne karşı mücadele edeceg-iz ve bıı 1 e şo ıre 0 an u giliz gazetecisi tafa Ozan, Burhanett:n Sarıoğlu, etmi .• krdir. 'M.C'r biçbir 'j 
.. çcsi Feride, bir kız çocuk d:;eurmuş- aynı zamanda Atatilrkün kabul etu-ı Talat 11 azesın° 

~~~UC ll.e......t.onralt1AP.-·- ~ ı-.---ıı...---------------L---------___;;...:.:....:.:.;:,,::::::.._;;;.;..;.;;g,;.,-'-=:-.::.=..:~~-ı.ı.-.-..~.uuıw---L<~.M.ı..t..u...ı.-ı.&.ı.u.ı;;.w...ııol.i.lo&.ıı:.::~--------





8 

va(ğaılfil: D~nmnm 

Ali paşa, Marga ile yalnız 
kalınca geniş bir ne/ es aldı 

- Marya, een bu delik.anlıyı bltta!Ji 
Sırb1standan tanırsın. 

- Evet paşam. 
- imparatoriçe Ellzabetin akrabası 

mıdır? 

U:uya tereddü~ cevap verdi· 

- Hem çok yakm. 
-Ya?! 
All Paşanın bu on kelim~ llarynyı 

tlrpertU. Acaba paş3 bu ~teki dalavc~-
11 blliyor mu id.L Yoksa bir tahmini mi 
idi! 

Ham derhal sa.raya gidecek ve Yıldın
mbı huzuruna glreceltti. Fakat ondan ön· 
ee Maryayı giirmtıı ve usul ve Adalı öğ. 
renmeJı lsteml§ti Etlyen kendisine böyle 

taV11iye elmlşU. Ali Paşa bu kısa hlkAye
ye de yan inandı, yan inanmadı, IUila, 
Halilin Marya De bir işi olmadığını ö~en
mil bulunduğu için Dat tarafını pek ine~ 
JemEd. 

Balllln kahramanlıklarmdan birkaçmt, 
oracıkta, Maryanm ağzından dinleyen pa· 

P bu lefn içinde tir orostopolluk olduğu
na tahmin elmlştl. 

l'abt bunu takdir ettfğfnJ Maryaya 
ptermek btrmiyordu. Nih,.yet hepsi 
aym memleketin evllllan, aynı ırktan 

Ye kandandılar. Birlbirlerine yardımlan 
dokunabilir ve belki bu yflıden Ali paşa 
da torlrtufuna uğnyablllrdl. Paşa lı;in 

llmdl blJ' kUçO.k dert vardı. O da Marya-
11 elinden kaçırmak. Başka hJç kimse _ 
dea korkusu yoktu. Fakat nihayet Yıldı· 
nm el atarsa ona ne yapabilirdi? 

Balll, Papyı da ae!Amlayarak çıktı. Pa 
.. llarya ile yalnız kalmca geniş bir ne
iea almış n yavaıs yavaş soyunu•ken o 
,ankO liAdlselerdPn t.nbcr vermişti. 

- BOtOn korkum Marya senin içindir. 
Eter 19yhln elinde böyle bir sllAh olma. 
•)'dl. onu ortadan kaldırmak ma.ele de
lfldl. 

Blc:are All Paşa derdini ve esrarmı dl5k
tDIO kahpenin kendlslnl ne maksatla sa. 
np •rmaladtğmı hesap bile etmiyordu. 
llarya o gece için paşasını doya doya eğ. 
lendlnne hazırlıklarma başlndı. Başladı, 
ama, bir taraftan dl\ gönlU rahat drğildl. 
Ne makatla g11lmf~tl. nasıl bir netice hA· 
mı olmutto. Ellzabetl Szrbistana Halil 1-

ctn kaÇtnlcaklar ve kendlııl onun yeri.le 
se90eettt. Halbuki Halil Anadoluya g~l
mlştl O halde meseleııln bir yr il başka 
tetU alm~ bulunuyordu. Buna namrnn 
AU Paşayı ortadan kaldınnağa lUzum 
ftr mıydı, ~imdi burada ne yapacaktı, 
acaha Halli daha gizli talimat almış mıy. 
dl, bntOn bunlar Maryanın kllfeıımda bir 
tilrlll ~zemlyetek bUsbDtOn karışan ve 
arap saçma dönen sualler halinde dert ve 
uap olmuştu. 

Ham gelirken elbette kocası Branka· 
Tlct görmlltlll, elbette ondan bazı "; yler 

bUiyordu. Kadın bu dUşUnce içinde kaç 
defa elindeki bardağı. aUrahlyl kırdı. Fa· 
kat "pruJ&nın yarm sefere çıkmasından 
sinirlendi de .• ,, denildi. HaklkJltl biç kim· 
senin bildiği yoktu. Maryayı bUlUn ha. 
rem seviyordu. Bu kadın yalnız görlllme· 

mlş güzelliği Ue, işitilmemiş sesi ile de· 
ğil u_•ıluluğu, akıllılığı, zekwn ve gUler 
yilzlillllğtl lle kapıcıdan paşaya kadar her 
kcsJ krndine kul köle etm!Jtl. Hele pa
şanın karşısında (lcb) demeden leblebi 
yl anlıyor ve tınlıyor, ne yapıp ynpıp pa
şayı tatmin ediyordu. Maahazakaç kere 
paşaya: 

- Hayatımda senin kadar zevkine dOş 
kUn ve nihayet eğlenmesini bilen erkek 
görmedim. Demiş, bu suretle koltuklanan 
paşa evvelA lezzetle gUlmOş, fakat sonra: 

- Demek sen çok erkekler gördün? 
Sunll}le ntırap duymuştu. 
B3) lece bir taraftan AH Paşa himaye· 

ı!ltnde Brankovlçln kamı Marya diğer ta
raftnn Yıldırımın hlmayealnde Ellzııbet 

ve Ellzabelln hlmayerunde Halil perde 
arlı:asma ~e~l!'J bulunuyorlardı. 

Srrp Krah Etiyen b!diseyf Brankovfc;:· 
ten öğrendikten sonra o da bu pandoml. 
manın na!!ıl biteceğine merak etmişti. 

Marya o gece eğlenceye doymaz efen 
dlsl paşayı tatmin etmek için akıl ve ha 
yale gelmez şeyler hazırlarken bir ta
raftan da ertesi gfln pa~anm defolup gi. 
decPğtne seviniyordu. Bu takdirde mey· 
daıı boşalacak ve pek!IA dilediği gibi at 

koşturabllecektl. Bittabi EUr.abet de Yıl· 

dınmsız k11lacak, o da hem Hal!Jlne daha 
serbestçe kavuşmuş olacak, hem de ah· 
nacak tedbirleri Marya ite istişare edebi. 

lecektf. Bakalım Halllde ne haberlrr var
dı? Ne de olsa Maryaya, bu vnztyet pe.c 
afu geliyordu. Ne olaC1lk'8 biran evvel 
olmi\lr idi. Marya belki Brankovfc;:e değil, 
fakat, Sırblstandakl flşıklarma, zevk ve 
eğlence gecelerine hasret çekiyordu. 

Ah şu Dakaşava geberip gfdemet!'f'Jtf. 
lşte bu aerer de kocasını tehdit eder!k 
Maryanın başını beUiya sokmuştu. Sıınkı 
kard"ş olacaktı. Ali Paııa gibi Osmanlı 
devletinin Yıldırım aırnsrnda gelen kah· 
raman kumandanlarmdıın birini yoket • 
mek lat de~ıı. muazzam bir hAdlae, teh. 
ilkeli bir iş, ölUm getiren blr mesele idi. 

O gece Marya gUldll, BayJedl, oynadı, 
raksettJ, şarkılar söyledi, yUrlldU, yorul· 
du, fakat bunlnn hep sahte yaptı. O ka· 
dar sahte ki kaç kere ağzından akan sal
yası mUlevve! bir ı:arap kokusu tüten pa. 
ııanın kollRn arasında gizli glzll ağlıımıg 
ve bunu gören paşaya: 

- Sen gldecf'ksln de ondan! 
Demiş, hakild ıztırablle llzer!::e aldığı 

vazifede vaşırmamıştı. Marya 1ı;ln bir ge· 
ce. birkaç gecenin ne ehrmmiyetl vardı. 
Fakat lg burada değildi. Bir sabah olsa, 

blr eunlar defolup gitseler o zaman genla 
blr nefes alacaktı. 

Bu gece de bir tilrlil sabah olmuyordu. 
Ali Paşa belki ömrllnde bu kadar içme. 
mlşti. Tam dört b9yilk şişe şarap içm}3, 
o devrin şarap tarihinde rekor kırmıştı. 

Marya: . 
- Brnvo paşa. Demişti. tçcn çok gör

dUm, ama, senin gibi asla! 
Paşa sarho3 olmasa Maryayı tokatlar. 

dı. Oııa tanıtıldığına ~öre bir gene;: kızdı. 
Bir genç kız bu kndar muhtelif snrhoş 
nasıl görınUşlU? Ali Paşa bu nasırlaşmıg 
karının bir bakire olduğuna o kadar I· 
nanmıştı ki, bu lAfa da gilldil ve hiçbir 
şey düşUnmedl. 

- Yann, dedi, Bulgar Kralını ayakla
nma kapandıracağnn Marya! 

içeriye birkaç iç oğlanı geldiler ve 
kendi dilleriyle kendi memleketlerinin 
oyunlarını oynadılar. Pıışa arada sırada 
kopardığı naralarla hepsinin yüreğini oy
natıyordu. 

Bu gece ikide birde böyle hesapsız ki. 
tapsız zevk ve neşe vardı. 

Ali Paşa eJ;lcnlrkcn Yıldırım da boş 
dı::rmuyordu. Arada sırada Elizabetln ya· 
nmdan kaçıp beş on dakika kadar kay
bolmasrnı bile onun bir fşveslnc, cllv<!si
ne atfediyor, Halil gibi bir reklbinln sa. 
ton dibinde neler yaptığını aklına bJlc 
getirmiyordu. 

Yıldırtm da bu gece haddinden fazla 
içmiş. haykınyordu: 

- Macar Krah Sljismon Yıldmmm ne 
olduğunu -öğrenecelı Ellzabet! 

Padişah huıunına da Jc;: oğlnnlan geldi· 
ler, onlar da kendi dilleriyle, kendi mem
lrketlerfnln oyunlarını oynadılar. Yıldr

nm d:ı arada sırada kopardığı naralarla 
hepsinin yflrrğlnl oynatıyordu. Ali Pa. 
ısa ve Yılrlrnm blrJbirine ne kadıır benzi· 
yordu. (1) 

• • • 
1394 
l"ıldrmn ordulıın Tona boyunda, 
tJ:ıearl tan, Culrrarlst.an umumi ,hnrp 
Jl!ın etmiş, blltUn ko\"\'ctıerfyle 0..
manh ordulan ırarşıımıa saf kurmuı). 
far. \ OrUytl«te hlrkaç şr.hlr Ali Pa 

fa ordulnTmrn eline geçmiş. (2) BU· 
tun hrrlstfyan llf'..ml heyecanda. 

- Hey, kale öntlne yakl~mnym, ca
nınıza mı susadınız? 

- Biz, SUistlre ve Vidln tb.clrlerfyh. 
fflf'\'amı \'ar) 

(1) l'd;lırım B:ıyezft Ali ra.,ıının ~Ur· 

dilğU sefahat \'C lşrctlnl mcnedcccl< ye:
d onu tahm etmiş _ ıHammcr tıırUıl rllt 
1 sayfa 822 - Ha.cı halife: Gaflet Yıldl· 
run Hnn ez cmur" 

(2) Engelfn Bulf:arlstnnt.nrlhl "l'ldln 
\'e NU.bo!unun uptlanna alt fo.<ıh., En
~elln l\laearlstnn tarihi. 

111...-. ~ '11F-ınm:ı rJEj!JEr31WınI!ll!!mliı·ı=•·ıarw••••· ~ 
On iki yaşında ıken dehş~tli şeyler konuşuyorduk. Ben onun yaşı

m unutuyordum. Nasıl unutmayayım ki, bır gün bana: 
- Bi.z annemle anlaşamıyoruz; annem hayatta gaye mesut ol· 

maktır .zannediyor ..• 
Dediği zaman ancak on Ot yaşındaydı .. On beşf ndeyken, ~eti· 

len veyahut telkin edilen hiçbir budalalığı kalmamıştı. Ciddt, samimi 
eserler okuyor, yalan söylemiyen insanlarla konuşuyordu. 

Karşmıızda onun sevmediği bir romandan veyahut tablodan 
bahsedilse, dudaklarım bükerek: "Saçma!., diyordu. Hepsi Aliye ta· 
rafmdan intihap edilen kütüphanemizdeki kıtaplan beğenmiyordu. 
Az. .zaman sonra, benim rehberim o oldu. Onun sevki tabiisi benim
kine faikti. Annesine itaat etmis olmak için stenografıyi de öğren· 

-40-
- Ne kadar güzelsiniz. hanım kızım! 
Diye mırıldandı. Ve tekrar ettı: 
- Çok güzelsiniz, çok .•• 

Yazan: H. C. Bywater 

-2-
Anna, harpten bir sene k:·ı 

evvel Libavda bir Rus za 1 

sevmişti ~ 
"Kurt bu sefer adamakıllı tutulmuştu. ı Bir gUıı fena bald• re~ 

Aıınayı seviyordu ve aef'ere çıktığı za - bottu da. Öpmek use t,t.ıtl' l 
mantar luııkançlıktau mahvolu)ordu. An· zaman beni hatfD bir 

na çök güzel bir kadındı, Kilde l.se ya- murdandz: ııler ~ 
kışıklı genç eksik değildi. Anna ya bun- - Artık geçU 0 ~ bir dJlı' 
!ardan birisini severse! Bereket talil Bundan sonra ben bltJlıl "' 
)"ardım etti, gemisi bir mayna c:arptı ve mlyeceksln. Ben za bl ,eıı d 
Uı; ay sürecek tamir mUddetlnce deU - BUtUn Llbav ahalis~: ~IJIS" 
kanlı Kilde kalarnk tıevgtıiainl her gün dan nefret ediyor 
görmek imkanını elde etti. yorsun. rbotluJO' 

Bu sıralarda Almanlar Rigaya ilk bO- Evveli bu aözlerl ~ak•' 
yUk taarruzlarını hazırlamaktaydılıır. Lf. söylediğini saııdrııı· ~ 
bave Uıı ittihaz edilerek Ruslarm mayn anlamakta geclkrnedl~ 
tarlalan arasından bir geçit açmağı ve nefrete inkılAp ettJ. ı..fd ııll' 

vatlı PW""" 
şiddetli bir bombardıman htmayealnde cuğum vardı. O sa ~ 
Osel adasıııa, hattA mUmklln olursa RI- den fedakArlığı göze ~tl' 
gaya asker ihraç etmeği tasarlıyorlardı. kapandım. YaJvardJıll• 
Başlıca mA.nl mayn tarlalanydı. Ruslar, 
sanki bitmez tükenmez bir mayn stltun
larına maliktiler. Almanlar yüzlerce 
mayn topluyor, fakat bunlarm yerine 
gene yüzlerce yeni mayn dökUlilyor ve 
Alman filotllllsına bUyUk zararlar ver
diriyordu. 

Bremermanm yaralanan gemisi Klyel.? 
taarruzun baıılnngıcmdan on bcg yirmi 
gün kadar önce gelmlşU. Genç ıablt 

karaya ayak basar basmaz sevgilisinin 
yanına koştu ve onu kendisine karşı ev· 
vclklne naznran dnhn az merhametsiz 
buldu.Gem; kad•n, zabitin arzusunu gene 
tatmin etmemişti ama, bu rıcfcr onda az 
çok ilmlt uyandırmıştı. Lakin Bremer • 
man onu dUşUnccll bulmuştu ve kı:ıkanç 
lıklcı onun bu halinin sırnnı M - ımeğl 

T>ek istiyordu. Israrla ondan derdini sor. 
du ve nihayet genç kadm sebcblnJ söyle
meğ'e razı oldu. 

Anna, harpten bir sene kadar evvel 
Ltb vda bir Rus zabttlnl s3vmlşt'. 

Bu adam filoda değildi ve dafmt olarak 
Llbavda duruyordu. Anna vazifesini bil· 
miyordu, tahminine göre sahil mlldafaa 
[3leriyle allikadar olmalıydı. 

Bedbaht Aşık sordu: 
- Onu hala seviyor nıusunuz! 
- Hayır. Şimdi ondan nefret ediyorum 

Bana yaptığı muameleden sonra onu sev. 
meme lmkAn yok. Onunla bir sene yaşa. 
dun. Bir çocuğum olmak Uzereydl kl harp 
patladı, Llbavın lahllyeslne karar verildi. 
Aşıkım, münasebet mlzln ilk zamanla· 

nnda b:ı.na çok şeyler vaadetmlşU: Be
ni Pctroğrada gölilrecck, mücevher ve 
kllrk alacak, çocuğumuzun ihtiyacını te. 
mln edecekti. HattA evlenmcmlzf bile ima 
etmişti. Benim iyi bir aileye mensup ol

duğumu, az çok lal1slllm bulunduğunu, 
bu itibarla evlenmemize kllfUv olmak nok· 
laSJnd:ın bir mAnl olmadığını blllyordu. 

tmı. şa ıııı•"'" ~ 
Hıçblr ıey onu yuınu bll• rS> 

cuğun babası otrnadığıııı 
çakhğmda bulundu. ur11ttıd" 

Evlenme vandfn.f b• 

gilldU: geıı!O 
. ' dedi- f - Deli misin sen· !Jeli. 

kadınla evlenir ıniY~bllft ~ 
'sl"" ciddi mi sanmıştın· 

11 
e"1 

şıkın vardır! Hcın ıat~"'dd' 
ÇU kO pet 

ldl.ri da yok. n kllyor· 
lkl çocuğum beni be uı edtfll 

hanım ~,; 
Bukadannn ta oıl1111 

lııncıhğını. alı;aklığtııı ~,dst 
BPnl dövdll, knP1Y" .,sın' ,l ~ 
sonra, ertesi glinil eş}ee~ 

i .:.0 dere re emlrbcrln gu 1' 
çıkıp gitti. adf111' 

Geceleyin hiç u>-um ı\ıııı.SS 
d tıerkeS ·" eehrl bombala ı. 811 .. 

yaklaştığını saoıyordU· rd~ 
klll!ltı 

rln tahliyesini çııbU 
Ertesi sabah A~ı1tıınl ıııııı~ 

toP 9 
Zabitinin eşyaııınJ ıtt.1- ~4" 
Alclfu:ele topladı ve g 

11 
aıoP"' ,41' 

Biraz sonra ııokak~çl)-orl' 
işittim. Rus kıtal art 

1
' bll~ 

askerlerden tahll)rel JJ>d' •• ıf 
tak ods5 Ol" 

Aşıkımm. ya iti bil>'~~ı..ıd'tl' 
rinde bahriye ıab oııo P"'t, 
bir fotoğrafı vardL t>B>" •1 ı 
yırtarak parı;alarıııı 90 

el• ,del JJI 
terine bu ııekUde rrıuaUl dll'ıı.t ııt 
affetmlye muktedl~;e tı1t ~:~ 
dır. Fakat ben asi• dlği <t' ,t.P' 
Bana o sözleri söY~~rret ~ 
man aşknn kin ve ,.ı• t 
kalfp olmuştu. tııtlk•:nos. ,_., 
içinde 61meği dllıılln rord",,,. 
dakJ evlldun& ıuyatıl' tçlJld' ıfOll> 

Haftalarca bubfSll ~ıJ 
hayet hastanede çoC~J• 
tirdim. Bir tanıdığınl tııtfat~ ı::l 
de burada çaiışarıık~ tııJ 
rum. ÇocuğuınU aıı --~ 
göreblllyoruın· 16vd~ılf ı 

C .-.aıı. Kurt Brern • ·~ ulU oı--.J 
ka blr erkekten çoc: (~r • 

Libıı. v bir haftaya kadar tahliye edi
lecekti. Aşıkımla beraber gideceğimden 
emindim. Ona hnzırltk yapmağa, egyala. 
rımı toplnmasn başladım. Ufak tefek 
baz.ı eşyası bende kalmıştı. Onlan da be
nimkilerle beraber topladım. 

" BIPJDIUl~l3l!LE:nıBIID artı1' bi'1~ 
- Ç.Ok güzelsiniz, hanım kızım. işte beJl d~ef1 t>alı~ı ııtjll 
Babamın delıliği bir hatıra olmuştu. mazı ı"·d~JJ11·" i~ 

. . nazırı • 
- Ben hasta olmadan evvel harıcı}'e uın ol .... ~ 

seydiniz, hanım kızım ... işte o zaman toI'\111 '-• 
d. . _....f"J /.) 
ınız. . . •e ,,~-- bJ-" 

- Şüphesiz, büyük babacığım .. Hancı> bOYUl' t1' tP 
hoş bir şey ••• Fakat ben çok sade bir kızını. ~ 
tan çorba içmeğı de onun kadar severıtl1···ıJı jııtJ~1 

Girizan pek iyi kalplı hır kızdı. Ve ald ~ 
ta nakşooilmi~ kalıyordu. tıef"' 

Bazan düşünüyordum: tıırsaıı'• oıııJ d 
•·-Şayet bir gün ben dünyada eksik 0 ııcı1'1\e 

ml~i. 
Kabul gQnlerinde. elinde bir albilm, bir kö~ye oturuyor: 

Sonra yil.ıünO duvara döndil. Girizan bir adım ilerledi ... Kolun· 
dan tuttum. Dışarıya çıkme1sı için işaret ettım .Dışanda: 

kim"anlayabılecek.?? t<le ~~~~) 
Girizan. doğrudan do~ya söylcmernet ~·rcı• ist~_ 

yordu; zira hiçbir vakit yaşımdan bahset 
1 eliııi dıJ /'. - Biraz resim yapacağım, diyordu. 

Ukin yaptığı resmi göstermiyordu. Çünkü konuşulan sl5zleri not 
tdiyordu. Ve bunu, akşam üzen bana okuyor, güluşüyo:duk. 

Girlzan büyük babalanru tarum:ık istedi. Aliyenin haberi olma· 
dan onu Sabri efendiye c:onra da babama götürdüm. 

Sabri efendi, heyecanlı ve mütcesc:ir göründü: 
- Ne iyi ettin de beni hatırladın. kızım ... 1 min neydi. yavrum? 

Girizan ... Annen hakkında fena söz söylemek istemem. fakat sen hiç 
ona benzemiyorsun. aferin, kızım ..• 

Sonra. babama gittik. Hac;taydı, yatıyordu. Mucize kabilinden, 
Glrizanın önünde hezeyan etmedi. 

Babama: 
- Sana tonmunu getirdim, baba, dedim. 

- Büyük babam ağlıyordu .•. dedi. 
- inanma, diye ce\·ap verdim. niçin ağlasın? O ömründe ~la· 

mamıştır. Veyahut ağlamış olsa bile farkında değildir. 
Jsran iızerine tekrar odaya girdim. Hıçkırıyordu • 

- Baba, nen \'ar? babac:ğrm, bir derdin mi var? diye sordum. 
Lflkin o esnada içeriye hastabakıcı girdi. Babam aıtık kımıldan 

nıyordu. 

Hastabakıcı: 

- Uyuyor ,dedi. 
Girizanı kolundan tutup çekerek: 
- Uyuyordu, dedim. 
- Ben eminim ki albyordu, gene gelece~im. 
Hakikaten gene citti. Zavallı adama çiçekler göUlrmn,to. Babam 

ağzım:Jan ''ihliyar,, kelimesi çıksa. heınen >-' 
tımdı. . t'ıtl ı<ıtl' 

Bununla beraber kırk yaşına girınışdıil~rtilJ1~:.,_, -
b:ıba ile çok genç bır kız arasındaki farkı . . bO~ 

Genç kalmağa çalrşırordum. Girizan ıç~ertdı~~ ~~ 
eciki yaralardan kurtarmağa ba~lıyordUJ'l1· ref 11\ı "\ı~ 
ğu kadar neşe veriyor. Girizanm arka~aş_ı~ ıa111811 1.,,1"'-/J 

Bazan otomobilde. şoför süratle gıttı s{lratl -~ 
Jacakmış gıbi gehyordu. Fakat Cirizan b~~ 
için: "Daha yavaş git. şoför! .. diye t>eni ~ 
ıemi. korkumu gizliyordum. aeıneo eli ;; 



Lir yemek 
Çeviren: Suat Derviş 

sızlıkla bağırdı: 

- Bunları ne yapacaktınız, Konopa-

sek? 
_ Akşnm yemeği içindi, bay mUşavir. 

Yarın Noel. Karımn bu nişastaları geti
receğimi vaadcttim. Evde yiyecnk bir 
§Cyim yok. Karım bunları yanımda kı • 
:r.artıyor. Allı çocuğum var. Onlara bir 
Noel gecesi hazırlamaklığım lazım. Hal
buki büfe bomboş. Sabahtanberi çocuk
larım hiçbir şey yemediler. 
MUşnvir gözlUklcrint indirdi ve bu kU

çUk beyaz yuvarlaklara garib garib bak
tı. 

Konopasekc bakmak istedi. Fakat 
gözleri üzerinde nğarmağa başlamış bı
yıklan titriyen bu ye§ilimtrak renkli du
daklar ve solgun çehreden leke içindeki 
kravatına çevrildi. Sordu: 

- Bundan hiç yediniz mi Konopa -
sek? 

- Evet efendim. 
- Yenilebilir bir şey mi bari? 
MUşnvir hayret içindeydi. 
- Evet efendim. 
- Bunları çabuk kutularına ycrlC§tl-

riniz. 
Müş:ı.vir hiddetle emrediyordu. Fakat 

sesi birdenbire yumuşamıştı. Geçti ma-
sasının b:ı.şına oturdu. 

Katip, uçlan mUrekkep Jcekll parmak
lanyla nişastalan topladı ve onları ku
tularına yerleştirdi. Bu işini bitirdikten 
sonra çalışmasına de vam etmek için ye
rine oturdu. Fakat çalışmasına imkfln 
yoktu. Eller! titriyor, gözleri karanyor
şakakları patlıyacakmış gibi atıyordu. 

Koğulmak, rezil olmak, sefalet. 
Bu akşam çocukları açtılar. 
Müşavir birknç defa dönüp Konopa -

seke baktı. GözlUğüniln cnmlannr, 11onra 
da gözlerini sildi. Parmaklariyle masaya 
muttarid darbeler vuruyordu. O da ça
lışamıyordu. 

Noel yortusunda yağda kızartmak ve 
çocuklarına yedirmek için kağıt yapış -
tıracak nlşastaalrı çnlan bu ahlaksız ka
tibe tabii çok kızıyordu. İskemlesinin ü
zerinde mütemadiyen kıpırdıyordu. Ni
hayet yerinden kalktı ve l:apıya doğru 
yilrüdü. Katip tekrar titremeğe başla -
mıştı. ldam kara ·ın şimdi işitecekti. 

Milşavir, mUcrlme doğru yaklaştı, ve: 
- Hemen şapkanızı ve pardösünU:-:U 

alarak çarşıya gidiniz, diye emretti. Bü
yUk bir sazan balığı alarak acele eve ko 
§arsınız ki karınızın bunu pişirecek za
manı kalsın. Anlıyor musunuz? Sonra 
da çocuklar için ceviz ve elma alırsınız. 
Karınız için de bir şişe punç veyahut 
çay, ne bileyim ben, Noelden sonra ne 
istiyorsanız onu alırsınız. Alın haydi ça
buk! 

Bu sözleri söyledikten sonra cebinden 
cUzdanının çıkardı ve bir banknot alarak 
masanın üzcrlııe attı. 

Konopasek hayret içindeydi. Masanın 
Uzerlndeki on florinlik bir banknottu. 

- Aman Allahım .. diye lafa başlıyan 
zavallı kat ip, cilmlC'slnin sonunu getire
medi. Bunun sC'bebi belki müşavirin .sert 
bir harPket yapmış olmas,ndan, belki de 
hayret tC'n ve memnunlyctindf'n iki çene
sinin hümmavn tutulmuş gibi biriblrine 
çarpm'.lsmdandı. 

Bir an sonra müşavir odasında yalnız 
bulunuyordu. Fakat hiç de çalışacak abli 
yoktu. Yerinden kalktı. Güzel patlosunu 
giydi, kolm eldivenlerini gı>çirdi ve ka
pıyı kllitliverek çıktı, gitti. 

Kendi altı çocuğunu ve onların s~klz 
gilndenberi yukarı kattaki odada kn"lalı 
duran heıfü•ı>lerinl görünce nasıl sevine
ceklrrini dilı;Unerf'k nf'ııelenmişti. aFkı:ı.t 

arada bir aklına Konooasek ve yağda kı
zarmış nişasta hamurları geldikçe içine 
derin bir hüzUn çöktüğünü hissediyor -
du. 

20 Sene evvel Almanlar 
Fı ansızlara 

Mütareke için 
nasıl müracaat 
etmişlerdi? 

CS-- Baştarafı S incide 
Alman murahaslan otr..mobillerine 

bin.ip Mareşal Foşun yanından ayrıl -
dıkları zaman saat sabahın beşi idi. Ge
ne ayrılırlarken ne el sıkmışlardı, ne 
de Allahaısmarladık, demişlerdi.. 

Erzbcrger ve askerleri cephelerine 
dönerlerken, Mareşal Foş ta Fransız 

ordusuna şu emri vermişti: 
"Bu ı;abah saat 11 de bütün hudut • 

)arda ateş kesilecektir.,. 

* * • 
Sonradan anlaşıldığına göre, Alman. 

ların Mareşal Foşla 7teşrinisanide gö· 
rüşüp tekliflerine cevabı 11 teşrinisa
nide bildirmelerine sebep, mt:rahhas 
heyetinin söylediği gibi, Fransızların 

bombardımanı değildi; buna bizzat 
Kayzer mani olmuştu. 

Ordunun, Fransaya mütareke şart -
larını sormak üzere adam gönderdiğini 
haber alan Kayzer, Hindenburga gel. 
miş ve yüzüne karşı: 

- Bu fe~akarlığı yapmayın! diye 
bağırmıştı. 

General Fon Hindenburg, bir müddet 
imparatorun karşısında dona kalmış son 
ra kendini toplamış, Kayzere vaziyeti 
izah ederek, otuz küsur gün daha .har
be devam ederlerse, Almanyanın mah
volacağını söylemişti.. 

Fakat Vilhelm tekrar: 

- Yalan söylüyorsun 1 diye bağır. 

mıştı .. Sen de, sen.in hareketlerine u
yanlar da vatan hair.leridir 1. 

Bundan sonra, "Fransızların ne gibi 
mütareke şartları ileri süreceklerini 
bekliyelim,, demiş ve bu teklifler ge· 
lince kağıdı evvela kendi okumuş ve: 

- Fransızların teklif ettikleri affedi
lemez tahkirdir 1 diye bağırmıştr. Bun. 
Iarı hiç almamış gibi davranacak ve 
harbe devam edeceksiniz 1. 

Fon Hindenburg mütkül vaziyette 
kalmış, uzun müddet düşünmüş, fakat 
nihayet Dr. Erzbergere şu telsizi çek· 
mişti: 

"Mütareke tartlannı değiıtinniye ça· 
Jııın. Fakat nıe olursa olsun derhal imza 
edin!.,, 

Fon Hindenburg, bundan sonra da 
Kay zere şu telgrafı gönderiyor: 

"Sulh için yaptığnn teıebbüıleri 

bo7.mıya kl\lkarsanız sizi veya bu yol
da hareket edecek herhangi birini, f eei 
bir akibet beklemektedir.,, 

Kayzer, buna hiç.bir cevap vermiyor, 
bu suretle son mücadelesini de kaybet-
miştir. 

:csunday Ektı>re•) 

Resimli Hafta'nın 

410> nnco sayısı 

Dol~un 

hir ev 

miioderecatla ve tam 
mecmuası halinde 

çıktı 
:16 Sa\·fa 5 Kuruş 

MlUıvezlnlzden 

isteyiniz 
RESİMLİ HAFTA 

Atatürk AlbUmft 

ıuUylc muhteşem bir illlve 
hnzırlarnaktndır 

68 suyfnlık 

bu nlbUmde AtatUrk'Un hayatına 
alt !azla resim bulunmaktadır. 

anlatan \'C ,·esikaları , ·eren: A. K. Yazan: tldmlm Hatıralarını 

Bir kısa masa başında gözünde 
siyöh gözlükle çok vakur ve ciddi 

görünen bir adam ot ıruyordu 

Nitekim birkaç dakika sonra adının 
(Mığırdıç) olduğunu bir defa tekrarlan
masından anladığım bu delikanlı ile arka
daşı ermenice konuştular. Birkaç kelime· 
sini anlayabilmiştir. 

- ünce bağlamış! 
- Yer açılıp yutmalı ya? 

Bu son söz büsbütün emniyetimi art· 
tırdı. l\Iaahaza gene bir yanlışlık yapma· 
mış olmak için onların konuştukları ye
rin arkasına doğru süratle ağaçtan in· 
dim ve elimdeki silahın tetiğini kaldıra
rak: 

- Eller yukarı! diye haykırdım. 
Delikanlı sağ elinin parmaklarını aça

rak elini yüzüne doğru kaldırdı. lkisi de 
adamakıllı korkmuşlardı. Lodoso yakalan 
mışların benzi gibi yüzleri safra sansı 
olmuştu. 

SiHfüımı sol elime aldım ve kulağımı 

tuttum. Sevinçle üzerime atıldılar. Sanl· 
dık. Ben ağladım .. 

- Açım, dedim! 
- Haydi, dediİer Mene bekliyor. Saat. 

ler var ki senin peşindeyiz. Ben (Papaz· 
yan 1\fığırdıç) (1) arkadaşım (Kasagöz· 
yan Artin (2). Vesikan yanında mı? 

- Evet. Ve sordum: 
- Zaptiye ne oldu? 
Gülüştüler. 

- Hınçak komitesinin cezasına uğra. 

dı.! 
Getirdikleri bir gürcü elbisesini bana 

giydirdiler. Atlara bindik ve Merzifon· 
d:ın iki raat mesafede olduI:,runu öğrendi-

ğim yer onbeş evli köye vardık. (Subaşı) 
ded.k!f'ri bu yerde in cin top oynuyordu. 
Bir katlı tuğladan yapılmış bahçelik için. 
de g:izel \ 'c şirin ·bir evin kapısı önünde 
durduk. ünce ben indim. Kapıyı ihtiyar 
bir kadın açtı. Saçlarının ortası bir gümüş 
taoak gibi açık bu acuze tipli kadını hfila 
uru tamam. 

Bu kocakarı da bizdenmiş meğer. Par· 
maklari:u açarnk elini yüzüne götürdü. 

Mıltudıç sordu: 
- Baron Menenin emri. 
Kadın kapıyı açtı ve süratle içeri gir. 

dik. Dar bir koridordan ilerliyerek bir o· 
daya girdik. Bir kısa masa başında gö· 
zünde siyah bir gözlükle çok vakur ve 
ciddi görünen bir adam oturuyordu. 
Kırk yaşlarında kadar talunin ettim. 

Saçları beyazlamıştı. 

Rehberlerim hürmetle iğildiler \'e elini 
öptüler. Ben de onalra bakarak elini öp. 
tüm. Dikkatle beni süzdü ve sordu: 

-Elinden hiçbir şey aldılar mı? 
- Hayır. 
- Yeiikan! 

Talimat alıp Merzifona hareket etme· 
me sebeb olan vesikayı verdim. Dikkatle 
okudu. Mığırdıça emir verdi: 

- Toros oğlunda misafir olsun! 
Yarın ictimaa gelirsiniz. lstanbuldan 

mühim haberler var. Kayseri şubesinden 
de iki şifre aldık. lki köy iltihak etmiş. 
Ellerinde silah yok. Bir koldan Sıvasa.bir 
koldan Samsuna adam göndermek lazım. 
(227). lmmaralı takada biraz cephane 
\'e üç yüze yakın mavzerimiz var. 

Menenin konuşuşu tüylerimi ürperti· 
yordu. Hiç birimizin yüzüne bakmadan 
ağır ağır konuşan bu adam çok okumu~a 
benziyordu. Uüçümüz de süt dökmüş kedi 
gibi el pençe duruyorduk. Mene devam et
ti: 

- Haçator oğlu Karabet (3) ·akşam 
şüpheli üç mektup bulmu§. Şifreli olacak 
ki bir şey anlamadık.Cebi delikyan Agoba 
gönderdik (4) 

Onu isteyiniz. 
Misafiriniz istirahat etsin. Yarın büyük 

ic:lcr bac:armağa hazırlanınız. .. ~ 

:..11&ıırdıç sordu: 
- Osmanın vaziyeti ne olacak? 
- Henüz hakkında kati karar verme· 

dik. Şimdilik Derevenk manastrına gön· 
dermeği düşünüyoruz. lzini bir müddet 
kaybetmek lazım. 

-
Dayanamadun ve sordum: • 
- Olecek mi efendim? 

KÜÇÜK ERMEN1STAN RE1SlCUM 
HL~ NAMZEDi lLE KARŞI 

KARŞIYA 

Cebidelikyan Agop gazete muharriri 
ni İstanbul t~kil~tma memur etmek ü· 
zere lskenderiyeye gitti. 

Hiç yüzüme bakmadan ce\·ap verdi: 
- Orasını komite bilir! 
Baron Mene adıyla ihtilal teşkilatının 

sirayet ettiği vilayet, kaza, nahiye ve 
köylerde büyük ~hret alan bu adanun i· 
dam ettirmek, kurşuna dizdirmek gibi sa· 
Jlihiyetleri vardı. Asıl adı (Tomayan Ka. 
rabct) olan bu ihtilal reisi '.(Ohannes) 
isminde birinin oğluydu ve Merzifonda 
doğmuş, ta küçük yaşındanberi Türk 
düşmanlığı ile tanınmış biriydi. Merzifon 
da Amerikan mektebi muallimliğinde bu· 
lunan (Tomayan) bir taraftan da Ameri
kalılarla sefaretlere kadar el uzatmıştı. 

Şöhreti gibi yüzü de korkunçtu. lhtilaI 
teşkilatında yalnız müessis olmakla 
kalmamış. fiilen başından sonuna kadar 
teşkilatı idare etmiş ve bütün umuru e. 
linde bulundurmuş, şifreler icat etmiş, 

silah ve cephane tedarikinde büyük faali
yet göstennis ve nihayet teşki!Atm bütün 
sırlı taraflarını kansı Elizi alet ederek 
ted\ir etmiş ihtilal teşkiHltınm yeg~ne 

mühim siması bulunuyordu. 
lleride görüleceği veçhile (küçük erme. 

nistan cumhuriyeti) reisicumhur namzedi 
bulunan (Tomayan Karabet) eline fırsat 
geçtikçe Çorum, Yozgat, Kayseri, Sar• 
kışla, Sıvas. Tokat, Amasya, Merzifon, 
Zile arasında mekik dokuyarak nutuklar 
vermek, elebaşr Ermel}i!eri başına topla. 
yarak teşkilatı arttırmak suretile ihtilal 
hedeflerinin tahakkukuna en fazla gayret 
edenlerden biriydi. ,(5), 

Baron l\Ieneyi tanımakta bu kadar he· 
yecan göstermem yerindeymiş. Hakkında 
,(Mığırcbç), dan izahat alınca herif iÖ
zfunde daha büyüdü . 

Komitenin, her şeyin, hatta teşkilatın 
da yalnız (Mene) demek olduğunu öğre
nince zaptiye Osman için söylediğinden 
kuşkulandım. Bu adamcağızın hiç bir gü. 
nahı yoktu ve bunun öldürülmemesini is 
istiyordum. 
Mığırdıça yava~a dedim ki: 
- Ben tekrar Baronla görüşeceğim. 
- Aman, dedi katiren olmaz. Sana bu 

adamın ne olduğunu anlattun. Bu öyle 
fazla konuşmaktan Ye yıhşkanlıktan h~
lanmaz. 

Kafam kızınıştı. Kim olursa olsun, ne 
kadar hoşlanmazsa hoşlanmasın, niha. -
yet ben de binbir tehlike içindeydim. Ye
diğim içtiğim bir şey yokken kellem kol· 
tuğumun altında dolaşıyordum. Hiçbir 
hakkım, hatta söz söylemek salfthiyetim 
dahi voksa vız gelirdi bu iş bana. 
Kapısını vurmadan girdim. Yüzfune 

hayretle, ve biraz da doğru söylemek IA. 
zımgelirse, korkuyla baktı. Sordu: 

- Ne istiyorsunuz? 
- Talimatınıza lıarfiyyen riayet eden 

arkadaşlannızdamm. dedim. Zaptiye Os· 
man için bir ölüm karan düsiinülüyorc..a 
sarfı nazar olunmasını rica edeceğim. 
Ayağa kalktı, ai:,ıır ağır yanıma doğru 

vürüdü ve gözlüğünü eline alarak, sol ka
§ım hafif bir kavisle kaldırdı Ye hay. 
kmr gibi cevap verdi: 

- Bizim işimize burnunu sokanın bur
nunu keseriz. 

(Devamı \"ar) 

(J) A,op adında birinin oğluyd1t. M e.r
zifmılııdur. Çl'rcilik ,·apardı. En geç komi 
ll'ye ginnişlml!!n biridir. 

(2) ifa da M~r=ifonluydu. Bezzazlık 

yapardı. 

3) Karabet Mt!Tzifon postasına bağlı 

miivezziydi. 
( 4) Rütsada11dı. E11 ağır cezaya çarptı· 

rılmışlardan biridir. llıtilôl işlerinde çok 
büyiik rol almış biriydi. 

(5) 31 mayıs serıe 309 tarihirnie verilm 
mahkeme kararile idam olunınu5tı 
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Aziz Nae,şını Teşyi Metasiıni Münasebetile 
1 - 19-11-938 Cumartesi aünü mevkibe iştirak edecekler için aşağıda yazılı va

purlar kaldırılacaktır: 
A) Saat 11.30 da nefai Kadıköy vapur iskelesinden bir, Galata rıhtımından iki va

pur kaldırılacak ve ayrıca Üniversite talebesi için de Sirkeci araba vapur iskelesinde 
iki vapur bulundurulacaktır. Bu vapurlar muayyen merasim programı mucibince 
mevkibe İştirak edeceklerdir. 

B) 18-11-938 Cuma sabahından itibaren Köprü - Kadılcöy - Haydarpaşa iskele
sile nefsi Kadıköy vapur iskelesinde muayyen kişelerde bu vapurlar için bilet satıla
caktır. Bilet ücreti herkes için (22) kuruştur. 

C) Biletler mahdut miktarda satılacağından mevhibe iştirak edeceklerin yu
karda yazılı kişelere müracaatla biletlerini tedarik etmeleri rica olunur. 

2 - Adalar ve Haydarpaşa Kadıköy hattı seferlerinde o güne mahsus olmak üze
re aşağıdaki tadilat yapılmııtır: 

A) Adalardan Köprüye ini§ seferlerinde Büyükadadan 7 .50 de kalkan doğru 
postadan itibaren Pendikten 14.30 da kalkarak Kartala uğradıktan sonra Büyük. 
adadan IS.IS de kalkan sefere kadar olan postalar yapılmıyacaktır. 

8) Köprüden 14.30 a kadar Adalar, Kartal. Pendik ve Yalovaya kalkan posta
lar hareket etmiyecek, buna mukabil Köprüden 8.30 da bir vapur kaldırılacak ve 
bu vapur telanil Adalara ve Kartala uğrayarak Pendiğe gidecP-ktir. 

C) Köıtrüden Adalara 14.20 de kalkan vapur 14.30 da kalkacak ve Kadıköyüne 
uğramadan doğru Adalara gidecektir. 

D) Heybeliden 6.35 de kalkan Anadolu postasının sabah seferi de yapılmıyacaktır. 
E) Yalovadan saat 16.35 de Büyükadadan 18.00 de kalkan Yalova dönüş po tası 

da yapılmıyacaktır. 
F) Kadıköyünden 8.30 ve Haydarpaşadan 8.45 den sonraki seferlerden itibaren 

Kadıköyünden 14.35 de kalkan postaya kadar olan seferler yapılmıyacaktır. 
G) Köprüden Kadıköyüne 8 de ve Haydarpaşaya 8.20 den sonraki seferlerden 

itibaren Köprüden 14.30 da Haydarpaşa ve Kadıköyüne kalkan postaya kadar O· 

lan seferler yapılmıyacaktır. 
H) Kadıköy ile Köprü arasında mütekabilen yapılacak bu mahdut miktardaki 

sabah seferlerine ilaveten yolcu izdihamını karşılamal< üzere ayrıca yardımcı posta
lar kaldırılacaktır. 

• 
• 

Ebeai Şefimiz Büyük Halaskarın cenaze törenine iştirak edecek sayın halkımız 
için tarifede cumartesi gününe mahsus olarak yapılan tadilat ile ilaveler: 

1 - Saat 9 a kadar Köprüye muvasalat edecek olan mutat sabah seferleri ile Köp
rüden kalkacak olan 6, ıo. 16, 22, 26, 30 ve 38 numaralı seferler yapıldıktan sonra, 
mün kalat, resmi tebliğde yazılı olduğu üzere 14.30 a kadar inkıtaa uğrayacaktır. 

2 - Vaniköyünden saat 7.22 de, Beykozdan 6.50 ve 7.25 de, A. Kavağından 6.12 
ve 7.02 de kalkan vapurlar fazla olarak Beşikta§a da uğrayacaklardır. 

3 - Mevcut seferlere ilave olarak saat 6.30, 7.15 ve 8 de Bebekten birer vapur ha
reketle Arnavutköy, Ortaköy ve Beşiktaşa uğrayarak Köprüye gelecektir. 

4-7.30 da Köprüden fazla olarak bir vapur Beşiktaşa gidecektir. 

5 - Araba vapuru sabahleyin saat 5, 6, 7 ve 8 de yalnız Osküdardan SirKeciye ve 
5.30, 6.30, 7.30 ve 8.30 da da Sirkeciden Osküdara birer sefer yapacaktır. Kabataş 
ile Üsküdar arasında mutat seferler saat 14.45 den itibaren başlayacaktır. 

Görülecek ihtiyaç kar§ısında zuhurat postalar yapılmak üzere de tertibat alın
mqtır. 

Aziz naaşı denizden takip edecelc sayın halkımız için de müteadit vapurlar tahsis e
dilmiştir. Bu vapurlar Köprüden saat 11.30 da kalkarak program mucibince Adala .. 
, ra kadar gidip dönecektir. 

Bilet ücreti herkes için bila istisna bir nevi olup 22 kuruştur. Pasolar muteber de
ğildir. 

Muhammen bc.'<iellerile miktar ve evsah aşağıda yazılı iki grup malzeme her 
grup ayn ayn ihale edilmek rırtile 28· 11-938 pazartesi günü saat 10,30 da Haydar· 
paa~da gar binasındaki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır . 

Bu ise girmek istiyenlcrin kanunun tayin ettiği vesaik ve her grupa ait hizaların· 
da yazılı mu\a.1<kat tcminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatları liizımdır. 

~u işe ait §3rtnameler IIaydarpa~ada gar binasındaki komisyon tarahndan para· 
sız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 42000 adet muhtelif cins ve ebatta lfunba fitili ile 100 kg. fitillik pamuk ipliğı 
muhammen bedeli 2280 lira muvakkat t€minatı 171 liradır. 

2 - 200 adet (takriben 10.000 kilo) 3X2000X1000 mim ebadında demir levha 
muhammen bedeli 1300 lira muvakkat teminatı 97 lira 50 kuruştur. (8348) 

TERZi 

Yavuz Sezen 
Parla Kadın, Erkek Terzlllk Aknde· 
milerind n diplomalı. 
Beyoğlu - Parmakkapı 113, Türk fo. 1 
to evi Ustnnde. I ' 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütelıassısL lstanbuı 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 
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Türk ava KurunıLJ 
B ··y··K P"YANGOg U U 1 edir. 

ikinci k<"şide: 11 / Birincikanun / 938 d ı• rs 
Büyük il<ramiye 45.000. 1.,!.,~ 

Bundan başka: 15.000, 12 000, 10.000 liralık ikramıye Si' 
ve 10.000) liralık iki a.det mükafat vardır. eyirıiı· 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etın ı 
. . . . oıursunu . 
~ıyangonun mcs'ud ve bahtıyarları arasma gırmış 

Cinsi Miktarı 

Muhammcu 8. 

Beheri Tutan 
L.K.S. L.K. 

82X114 ambalaj kağıdı 30000 Kg. -.30.50 9150.-
Toz tlitün çuvalı 2000 Ad. -.26.75 535.-
3/8 200 m/m boymda yu-
varlak başlı cıvata 4000 Ad. ~ 
3/8 12,P m/ m boyunda yu· 33.- /. 
\•arlak başlı cıvata 8000 Ad. 440.-
3/8 demir pul 12000 Ad. ~ 

60 Kg. 25.so ~ 
Terazi 20 Ad. 17,- 340.- ~114 "'tat~ ı - NUmunesfne uygun olmak :;artile 30000 kilo ~ .1u toı t 1' 

2000 adet ince şeyler konabilen standart normal sık 0 ~8 et>'~ 
Cibali bakım evine yapılan plfttformlara lazım olan yuk uteabblt"~ 
yaZ?lı cıvata ile demir pul ve taahhüdUnU ifa etmiycn ~ rı sJelS' 1" 
tın alınacak 3S damgalı ve kefeli 70 kiloluk ve yanlık ·~tarırıd' 
çUler müfettişliğınce damgalı 20 adet terazi ayrı ayrı bı 6' 
lerle eksiltmeye kon.nuştur. hizalııfl' 

. ~ - Muhammen bcdellerlle muvlkkat teminatları . 011· 
mıştır. _ . . rt,esi gilJl 1' 

nt - Ekailtme 21-11-938 tarıhıne rastııynn pa~deltl atııı> ~.J. 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayant şubesı ~~ 
da yapılacaktır. ut>e<İe 1'~ 

IV - Ambalaj kağıdı numunesi hergün sözU g~çen !iıı Jjluıı~' 
V-F.çık eksiltmeye ve pazarlığa tştirnk etmek tsuye~rıtte yıllı ~ 

yin edilen gUn ve saatlerde %7,5 gUv~nme paralarilc .bırkı ettJle1'~ 
h komisyona gelmeleri. Kapalı zarf eksiltmesine ı~ura 7 5 gil J>'1' 
de mUhürlU teklif mektubunu kanuni vesaik He yuzde ıc' 0ıaıı 1'•~ 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edece rnisyorıll 
eksiltme giinil en geç saat 14 de kadar adı geçen alırn kO 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (8084) 

ııut~~ 
kÖıcnet ·ıuıt' 

1 - Tahmin edilen bedeli (770) lira olan 44 e.det çılt ~1 

teşrL"ı-938 tarihine rastlayan sah günü saat 14,30 da a si ıc 
alınmak Uzere münakasaya konulmuştur. n,rtnııoıe fi 

2 - Muvakkat teminatı (57) lira 75 kuruştur. Ş ıi)tl 
her gün parasız olarak verilir. . e.ıarlıı bl~8368) 

3 - tstekUlerin 2490 sayılı kanunda yazılı ve~ık csııtıe.rl-
gün ve saatte Kasımpaşada bulu:ıan komisyona nıUrn 

• • • ~11ıığt~:t~ ~ 
Marmara Vssübahri K. Satınalma Komisyonıı 80~11tarı J) 

Cinsi Kilosu Tahmini tıııt µfrı& 

Koyun eti 
Sığır eti 
Kuzu etl 

25.000 
30.000 
20.000 

Kuruş O ooO 
"o 11.5000 f ,, 

:; ~ 1f8 

zG.600 1 

0ıo9 ,ı 
Jl •' rıııdll ,ıı .A 

l - Komutanlık deniz eratının yıllık fl1t1Yactıı ~e ıtaP 41 p· 
rocde 9 cins ve miktarı yazılı Uç kalem et bir şartnn ,at 1 ..J 

eksiltmeye konulmuştur. 
1 
guııU 9 l'r 

2 - Eksiltmesi 26 tklnclteşrln 938 cumartes cnı<tır· ıı4•11 

tc Tersane knpısmdakt komisyon binc.smdn ;,•npıltı ._0ı:ı:ıJs1° " 
3 - Bu işe ait şartname 135 kuruş mukabilinde ıc.SSO~ 

11 r. 9 O sııyılJ 10'1 
4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2 ~k tcınlt19: e'"' 

~ı \'eSnlklo birlikte yutcardt\ miktarı g<Sstornon 1 bir sıı6 
havi teklif mektuplnrmı muayyen sun ve snntterı 



•ıs llu.N ,. 11 F~A cı1!:~z~IN -Mı~s 1~1 N iZ ", liu '-• 1-\ ~ MAZON alınız. Yarın 
l. ' l ULUt lUf} 

· · .Lr. :Fakat ne terti· 
..,ı, ı • .: u.: t. . .:ırı taklıd edilemez. MAZON 
isim H O R O S markasına dikkat. neticesini görürsünüz. 

BAYRAM .... ~ 
'VAKLAŞIVOR 
!Ibıseye Dair ihtiyaçlarınız" Şimdiden Galatada Metlıur 

EKSELSYOR 
Büyük Elbise Mnğazasında Her Yerden UCUZ, ŞIK 

Ve Teminatlı Alabilinlniz. 

KADINLARA MI HSUS _______ ...., ______________ _ 
h:N SO~ MUJ..iA ve L.tJl<.S I:PEKLl MUŞAMBALAR 
ktlN14U MANTOLAR 
CABARD1N PARDEStlLER 
HER C1NSTE MUŞAMBAl.AR 

E R K E K L E R E M /. H S U S 

HER Ct.NS 1NG1L1Z MUŞAMBALARI 
GABARDİN PARDESULF.R 
HER C1NS TRANÇKO fl AR 
UCUZ, ŞIK ve DAYANIKU HER NEVi ~ 
HAZIR ve ISMARLAMA KOSTUM ve PARDESULER 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

liER NEVi KOSfUM :-Aı.TO ve MUŞAMBALAR 

Rekabetsiz Fiatlarla 
GALA1ADA 

E SELSYOR 
Büyük ~lbi ff" Mağazasında Hulacaksın11 

e§I nvatil:a ıres:n ı ocat 
T e1clon: 43503 

Nafıa Eksiltme 

Komisyonundan: 
~~':'ı~ 
~~Ura ~-oas gUnU ihnlcsi yapılmnk nzere yeniden eksiltmeye çılran· 
~~dan 1 k\lru§ kışf bedelli Nazillide btikflmet konağı ln§aatına talip 

~ Ilı~ 15-U-938 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla neti· 
(' ~u ıe: ~r verilmiştir. 
b ' ~ap ait eartname ve evrak şunlardır: 
~' ~l!lta aQ tarr usuliyle eksiltme §artname:ıi 
t' ~ \>ele projesi 
~ ' ~,~dırlık ~lcri ıenel §3.rlnamesi, yapı i§lcri şeraiti umum.ıycm 
~ ' l!~lt §artname 
~ ~tn~etraj cctvetlerl 

4 a l'eıııeı- er 
~ ~ l>llıat bu CVrakı Aydın Nafıa MUdUrlUğilndc görebilirler. 
~ ~ , atıa ).f.~ ~Uddeti 15-12-938 pcr§cmbe gUnU saat on beşe kadar 
ita~ l>flıa dUrIUğUndc toplanacak komisyonda devam cdccw:ttir. 
~Jıııı \te ~lığa girebilmek için isteklilerin 3700 liralık muvakkat teminat 
l"'" ()hı.,~ \>eatıteden en az 8 gUn evvcl Vilayete mUracaat ederek bu i§ için mu 
-"'~ve ası alnııısı ve mUteahhldin bizzat diplomalı mühendis veya mi. 

"~ .: hunlardan .Jirisiyle m Uştereken pazarlığa girmesi ve birlikte 
ltıcbr. (8489) 

-· ' ... . .. '-... . 

Antiseptik • 

~~ -~. ~1rtlığı 
~l ~ ha • nezle ve tencfüia yolla· 
~ hı\.~lal klardan konır grip ve 

·~ı. 1k ' ~ ı lannda, ıes kmldığJDda 
j ~ (S 

1 
~clc laydnbchr. 

~ Llz KANZUK ECZANESi 
0~yoğ-lu - (ı.;tanhul 

,........ . . . .. 
' ' \ '. • 

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

·. • . . .•,·ı- - ·""'- .. • . . . ".. . . '·... - ' ·:..,... . . . . 

Arada 
Pertev çocuk pudrası, ~imdiye ka.dar hiçbir benzeri tarafından taklid 

eclilmemi~tir. Bu pudranın, en büvül: m ·ziyeti bilhassa çocuk cildleri iç.in 
haıırlanmı~ olınası ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bulunmamasıdn 

PERTEV 
Çocuk Pudrasını 

Şi§ltWl vücudlu yaıh kimseler de kullanmaktadırlar Vilcudlin fltivala 
mı.da ve kcltulc altının pi~iklerine kartı bundan daha mileuir bir pudra 

benUz keıfcdilmcmiıtir. 

Onu diğer adi 
Talk Pudra 

larile karıştırmayınız 

·: tstfA-Nlıui-··· uı\Rtct' AsKEnt 
,i .. :···: KfrAATI İLANLARI 

IlI Kcr mıntakasmda 4 adet top ga
rajı yaptmlacaktır. !halesi 28 - 11 • 
938 pazartesi gUnU saat 16 d:ı Çorluda 
Kor. Satınalma Komisyonunda yapıla· 
caktır. ilk teminat 6997 lira.dır. Fenni 
ve hususi şartnııme 575 kuruşa Çnrlu
da Ko. dan alınır. isteklilerin kanuni 
vesaikle teklif mektuplannr ihale eaa· 
tinden bir saat evvel Çorluda Kor. aa
tınalrna komisyonuna vermeleri. 

(628) (8211) 

••• 
Çatalca milstahkem mevki inıaatmda 

kullanılmak Uz:ere 23.926 metre mika· 
bı muhtelif ebadda çatı kerestesinin pa· 
zarlık suretiyle mUbayaa edilecektir. 
Muhammen fiatı ı.oso liradır. Pazar· 
lık 21 - ı ı · 938 panrtesi gUnU Hadım 
köylin.de Müstahkem mevki aatınalmı 
komisyonunda yapılacağından istekli· 
lerin kat'i teminat olan 157 ,S lirayı ya· 
tırarak yevmi mez:kOrda HaclımköyUn· 
de mUstabkem mevki ısatınalma komis 
yonuna müracaatlan (624) (8207) .... 

Eskişehir garnizonundaki hava birlikle
ri ihtiyao için 300.000 kilo un satın alı· 
nacal tır. Tahmin edilen bedeli 2P?.50 li· 
radrr. Şartnamesi Eskişehir As. Sa. Al. 
Ko. da görülür. Eksiltmesi 26· 11-938 cu· 
martesi günil saat 11 de Eskişehirde Ko 
da kapalı zarfla yapılacaktır. ilk teminatı 
2194 liradır. Teklif mektuplan ihale sa· 
atinden bir saat evvel Ko. na verilmesi 
şartnamenin 4 üncü maddesinde isteni· 
len vesikalar teklif mektuplan içinde bu· 
lunacaktır. (622) (8166) ' 

• • • 
Teklif edilen fiyat Ko. ca pahalı gö-

rWen tüm birliklerinin ihtiyacı olan 
29.000 kilo adcyıığ tekrar kapalı zarfla 
eksiltmesi 28 - 11 • 938 pazartesi glinil 
saat 14 de yapılacaktır. Muhammen be· 
deli 30450 lira ilk teminat 2283 lira 7 5 
kuruş şartnamesi her gün Ko. da görli· 
lilr. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
2 - 3 ilncli maddelerindeki vesaikle hlr· 
likte teklif mcktuplarıru ihale saatin • 
den bir saat evvel Lilleburgaz tlim Sa
tınalma Komisyonuna vermeleri. 

(626) (8209) 
• • • 

Eskişehir Tanrare A. dan Eskişehir 
fabrikasına iki saç hangarın naklinin 24· 
10·938 tarihindeki eksiltmesine 
talip çıkmadığından yeniden, ka· 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu· 
hammen bedelı 30362 lira olup ilk temi· 
natı 2277 lira 15 kuruştur. Eksiltmesi 
21·11·938 pazarte!\İ gUnO saat 15 de M. 
M. vekaleti satınalma komisyonunda ya· 
pılacaktır. Şartnamesi 152 kuru~a alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin kanunda yazılı 
vesaikle birlikte ilk teminat \'e teklif 
mektuplarım ıhale saatinden bir saat ev
veline kadar Ankarada komisyona ver 
meleri. (618) (8111) 

• • • 
lsllihiyedeki kıtaatın ihtiyacı ıçin 

450.000 kilo arpa ve bu miktar rulaf m 
kapalı zarfla eksiltmesi 21·11·938 pazar 
tesi günü saat 15 de lslahiyede Tuğ sa· 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. Mu 

Sankamı~ın 28000 kilo, Erıurumun 

26000 kilo sadeyağlan kapalı zarfla ek· 

siltmeye konulmu~tur. Sankamış için a 

tınacak yağın tahmin bedeli 24500 lira. 

ilk teminatı 1837 lira 50 kurustur. Erıu· 

nım için alınacak yağın tahmini fiyatı 

22100 lira, ilk teminatı 1657 lira 50 ku· 

nıstur. Eksiltmeleri Sankamışm 21·11· 
938 pazartesi günü saat l 1 de Erzurumun 
aynı gün saat 15 de Emırumda Askeı1 
satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

Teklif mektuplan eksiltme saatinden bir 
saat evvel komisyona verilmio bulunacak· 
tır. Şartnameleri hergQn Erzunımda ko· 
misyonda görtilebilir. (620) (8113) 

Satıhk keçi derisi 
T. C. Ziraat Bankası Istaobul Şubesinden: 

Bankamıza merhun olup Tophanede Necatlbey caddesinde 416 No. lu 
depomuzda bulunan derilerde .birinci, ikinci, üçüncü nevilerden olmak lizere 
(25.000) ile (40.000') adet arasında keçi derisi 3202 No. lu kanunun 43 ncü 
maddesi hükümlerine tevfikan 22-lkl nclte§lin-938 Balı gUnU saat H de 
yukarda adresi yazılı depomuzt.ı.a mUza yede ile satılacağından taliplerin ban· 
kamıza yatıracaklan (2.000) liralık pey akçe& makbuzlarile m\lzayede gtl· 
nUnde mezkflr depoda bulunacak olan satış heyetine mUracaatlan ili.o olunur. 

Talipler §altnameyi Bankamızzın kredi servisinde ve satılacak olan deri. 
lerl her gün saat 9,30 dan 17 ye kadar Depoda görebilirler. (8432) 

Kiralık yazıhane ve katlaıe 
Müceddet ve her türlü konforu havidir. ANKARA caddesinde 

105 numarada İLAN BUROSUNDA FERDI SELEGE müracaat. 
Telefon: 20335 

•• .. .ıJ l ,- • t . t-.. . ' • .. ' . 1 , ' • 

Baş - Diş - Grip 
ağrıları derhal 

ve bütün 
• • 

geçırır 

hammen tutarı 18000 ıira, ilk teminatı Tak il ti erinden sakınınız. t - 12 ilk 
1350 liradır. Şartnamesi İstanbul, An· J 1 f t i 1 
kara levazym limirliği satmalma komisyo· ambala larını ısrar 8 s ey n z • 
nunda ve lslahiyede Tuğ satınalma ko· •••••••••••-•••••••••••••• 
misyonunda görülür (619) (8112). 
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