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En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

r BU GAZETE 

1 htanbulım en çok satılan hakild 
akşam gazetesidir 

1 
İlB.nlaruıı. SON TELGRAF'a veren· 
lcr en çok okunan bir vasıtadan 
hakk~istifade etmiıı olurlar. 

laare • ilan: Tel. 20827 
Telıraf : fat. Soıı Telrraf 

"'\ 

l 

Cumhurreisliğine müttefikan ismet inönü seçildi 
...., Meclis R~isinin bu kararı Mecliste şiddetli alkışlarla karşılandı 
... .\NICAJtA, 11 (HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN) - BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BUGÜNKÜ TOPLANTISINDA REİSİCUMHURLUCiA MECLİSTE HAZIR BULUNAN 3'6 MEB'USUN İTTİFAK.İLE İSMET İNÖNÜNÜ SEÇTİ... 

Büyük Millet Meclisi saat 11 de to-plandı 

4tatürk'ün vefatına aid tezkereler okundu ve seçime başland 
S • • • • • . • •••• 
eçim gizli . reyleMeclisde, hükumetin Ulu Öııderimizin vefatı f!nbi~ers~~eıiıe1 .. 

• • 

Yapıldı'; reyler haberi hakkındaki tezkeresi okunurken 

t •f d·ı· mebuslar arasında ağlamıyan yoktu 

·rın ır miıraca ı 
Üniversite gençliği bugün Na

fıa Vekiline aşağıdaki yıldırım 

telgrafını çekmiştir. 

.Atamıza yapılacak ulusal ma· 
tem gününde Üniversite gençli
ğinin Ankarada bulunabilmesi 
öz dileğimizdir. asnı e ı ıyor .. 

~~·· 11 (Hususi muhabiri- KABİNENİN İÇTİMAI 1 ~· ' . Büyük Atamızın Yalnız yolculuk için elden ge -

len kolaylığın gösterilmesini say-

ll1ıı ~'lıi - Cuınhurreisi vekili· Ankara, 10 (a.a.) - Ba§veldl • 
'tuı01 lif dav~ti üzerine Büyiik Cellô Bayar bu akşam saat 23.5 s 1 ı 

gılarımızla acele bekliyoruz. 

~~''~dt, ••liaı bugün saat ıı de de istanbuldan şehrimize dön- on gu• n erı• 
lı Jı.., btıttın meb'uslar büyilk müştür. 

'ı •q•r 1 . • . 

MEKTEPLERDE 

Üniversitede ve diğer bütün 

d °"'laı•lti çında bulunuyorlar. Başvekil Celal Bayar ıstasyon-
' ttııı•lt ~liznıı ve teessilrii ifa- da Reisicumhur Vekili B. M. Mec· 
lır-.,lla <ıdden m!işkilldür. !isi Reiııi Abdülhalik Randa, Da· 
~ hı,, h fe"kalide günlere malı- hlliye Vekili Parti Genel Sekre· 

1:~ı•1tıat1aı '1rzetmektedir. Bütün teri Şükrü Kaya, Vekiller, mUllıi 
~d '""-ı at _llfecliste kendllerlne ve askeri erkAn tarafından kartı· 
ı,, ~ hır atı l§fal etmişler, tanın- lanmıştır. 

"'I· Çolt ze t • · ıf ı·ı Kendisin,ı" karşılamıyıı gelen ..... va samı s a ı e 
~ı..,, .•• ,.,,ı.ı~~.u llil!Pi Uıı..nl"'J.AYh' .'lelı\nıtıwtı.ı..t ... 

biı,, " 1• ekseriyet olduiu buer Basvekil CelM Bayar, burada bil· 
~Ut~~~lı.ıanıa ile tesbit edildi. yük matemimiz ka~.şı~ında ~uy• 
()bd•t' •hen Başvekaletin, Büyük dukları teessürün bır ifadesı ol
~h~· 'llliz Atatürk'ün vukuu ir· mak üzen heyet halinde kendile· 
b· l b.ı.._d . b"" ""k 
•r his~ aki tezkeresı uyu rini beklemekte olan büyük ve 

d, ıçınde okundu. Bu sıra· orta elçilerle, ataşeıniliterlerln 
, .. llıtlı'nsl ·· ·· · tir \t ar arasında teessuru- taziyetlerini kabul etmış · 
>•kı~'Pt•deıniyerek ağfanuyan Başvekil Celal Bayar, istasyon· 
~.. . llu kil Mill t M li ·~Uit ,. tezkerede Ba~ve , dan doğruca Büyük e ec : 
it n Şef ın 10 ikinciteşrın sa- sine gelerek Reisicumhur Vekllı 
bit t 

11 lıeş ı:ere vefat ettiğini acı B ·· ük" Millet Meclisi Reisi Ah· 
•eııs .. 

1 
• ve uy . 

llaıı "" e anediyordu. dülhalik Rendayı ziyaret cylemış-
~ 'U "- kordiplomatik locaların- ıır· •• lı . ·ıı ~' lı. U teessür bariz bir şekil- Bu ziyareti ıtıüteakib Vekı er 

•b.d" . • • 
Saııı .. ıııı gösteriyordu. Heyeti B. M. Meclisinde bir ıçtı-

~.ı~,,~n localanndaki zevatın ma akdeylemiştir. . 
ti bet 11lnnı zaptetmek için ceb· e 9 

l'e ~•itikleri gözüküyordu. Cenaze merasimi ne 
"'•cıı er•ııin kraatini müteakib l 

••ıı· vakı·t ve nıısı lteıı .. eısi Abdülhalik Renda 
ı'lilr;· l k • il\ Çınde ve boğuk bir ses· yapı aca 
~eııs:~·~•tin ve arkadaşlarının Ankara, 11 (Hususi) - Ulu 
~,ııra Ço~,~~ k tercüman olduk~an Şefimizin cenazesi tahnit edile-
. •ıı •I a ırdı söylemeğe ım· rek bütün halk ve gençlik büyük 
''•hı ~dığını beyan ve ~an~~ ölü önünde son yüksek ihtiram, 
la~.. tbaJ Meclisi vazıfesını 'kt a mu 
lııi .. .,Ya, Ya . . . . vazifesini ifa ettı en sonr • 

~·, d nı cumhurreısını seç- azzam merasimle Ankaraya nak-
\ı avcı eti" 

• h11 ı._ ı. Julunacaktır. 
tib ~ııun· "f · ·r b" k •dir ı \>azı eyı ı a ır ve· Ankarada yapılaca cenaze 
ı,. ' ded· . 

Is it ı. Bundan sonra yme merasiminin programını tesbit 
~'' •ndaıı . . M ı· "Yli~ ın teklıfıle ec ıs, etmek ve icabeden tertibatı al • 
Iııeı Şcf•ın· · h h'" 1 H . . V •ıı lı azız atırasına ur- mak üzere derha , arıcıye e • 
•yı•dl •ı dakika ayakta sükfıt kaleti umumi katibi Menencioğ-
r "'ıuı.,lt. lunun başkanılğı altında iki ko
•ıı bit b 1lıen reylerin tasnifi i- misyon kurulmuştur. Komisyon
lıt~ •Yet seçildi. 1ardan biri protokol işlerile meş-

~ ı·•lt'1ı ~l~l\ 11t.d~ en katibler tarafın- gıul olacaktır. 
tıı ·~•t 

8 
ısıe nıevcud meb'uslar Ankarada yapılacak cenaze 

•ta•- ltasiJe kür .. ·· ·· e ••"'ı merası'mı·nı·, cenazenin Ankııraya li "' Yt • su onun ~5 -

, t•yı. _ıı, Cuınhurreisi için giz- naklinden on gün sonra yapıla • 
•• tın· ~•t •d·ıı rey sandığına atmıya caktır. Atatürkün nereye gömü· ı 

ll1 . 
1 diler. leceg-i henüz belli değildir. Ken-

lı l ış 11 
'~il d .15 de başladı ve tam disinin bu hususta bir vasiyeti 
hı~ 1 a bitti. lup Jmadığı tetkik edilmektedir. 

ti~ t~,:~~~beıı aleııi olarak reyle- Bu işler için Millet Meclisinin 
1 Yapıldı. karar vermesi ve milli yas hak -

.. 

mekteplerde bugün derslere baş-

Ulu Şef son dakı- ıanmazdan önce aziz ölünün ha

kaya kadar enerji- tırasına hürmeten bir dakika 
sükut edilmiştir. 

sini kaybetn1emişti ========= 

Celil Aziz 

Bütün Türklüğün babası, Tür· 

ldyenin halaskarı ve dünyanın 

en büyük adamı, en kudretli 

Türk, en kahraman kumandanı 
Büyük Şef Atatürk bütün Türk

leri öksüz bıralap hayata gözle • 

rini kapatı. 
Mukaddes emanetini, muazzam 

eserini ordunun kudretli elleri· 
• 

ne, çok güvendiği gençliğe ve bü· 

tün Türk milletine bırakarak e

bediyete gitti. 
Bu kara haber yalnız Türkle

ri değil, bütün dünyayı mütees· 

sir etmiştir. 
Bu umulmaz hadiseyi ilk haber 

veren işaret hala Dolmabahçede 

dalgalanan riyaseticumhur for

sunun, yarıya indirilmesi oldu . 

Filhakika dün sabah saat doku· 

zu beş geçe aramızdan ayrılan 

Büyük Önderimiz bir yıldanberi 
karaciğerden hıı.sta bulunuyordu. 

Rahatsızlıkları ıs teşrinievvelde, 
resmi tebliğlerle bildirildiği vec
hile ciddi ve endişeli .bir saihaya 

girdi. 

huriyet Bayramında 16 saat sü
yükselen marş seslerınden ve Mu· 

yük Şef için yapılan büyük ıeza 

hürattan fevkalade mütchassi& 

olmuşlardı. Bunu takip eden kriz 

de hafifçe geçiştirilmişti. 

Bu buhrandan sonra, geçen sa
lı gününe kadar, kendisini hiç 

kaybetmdeen, Başvekil ve dok
torları ile görüştü. Atamızın U· 

mum! ahvali, o güne kadar, ya

kın bir tehlikeyi işaret etmiyor· 

du. Hatta, pazartesi günü Anka

raya dönen Başvekil Celal Bayar, 

umumi vaziyette görülen salah 
dolayısile çok ferahlı ve sevinçli 

idi. 
Atamız, geçen salı günü akşa· 

mı bir buhran daha geçirdi. Bu 

sefer, çok ağır rahatsız olmaları
na rağmen, son dakikaya kadar 

kendini kaybetmedi. Tam miına· 
sile, ve kadir bir Başkumandana 

yakışan bir deha enerjisile ve bir 

kahraman gibi, ölümle pençeleşi· 

yordu. Yanında bulunanlar. on

daki yaşama ceht ve kudretinin 

fevkalbeşer azametine hayran ol

muşlardır. 

Fakat, Atatürk, kendisini hiç 

kaybetmemiş ve büyük bir ener

ji hamlesile buhranı yenmişti. 

Çarşamba gününden itibaren, 
umumi ahvaldeki ağırlık ve vaha

met artmıştı. Evvelki günü ve 

geceyi dalgın bir vaziyetle geçir· 

diler. Bu defaki buhran, dün sa
baha kadar devam etti. Ve Büyük 

Atamız, sabah saat 9 u 5 geçe ha· 
yata gözlerini yumdu. 

Bilahare hastalık tamamile 

normal seyrine girdi. Müteakip 

günlerde birçok ziyaretler kabul 

etti. 
Bu arada, orduya hitap eden 

,.. -'---~ ...::.~""-""'"· 

· · harbde inkıllbda hntlsa 
YÜ İMİZİN b"dayettenheri yanında bulunan ve ' b ü Cuınhurre-

~esajı ve Başvekil Celal Bayarın 
Meclisin açılış gnüünde okuduğu 
yıllık nutku da bizzat dikte ede

rek hazırlatmıştı. 

Müda'vi ve müşavir tabipler, sa· 
rayda bulunan Başvekili feci ne

ticeden haberdar ettiler. Celal 
Bayar, azjz kurtarıcının manevi 

huzurlarında son defa büyük bir 
ihtiramla eğildi ve ağlıya ağlıya 
yanından çıktı. 

Ebediyele karışan Bfı K ŞEF ATU .. ~K'le beraber yürüyen ve haşhaşa çalışa'!...:Öe ~._,~& n 
kurtarıcılık ve yapıcılıkta dalma AT f 1 ini yaratan İSMET ll' l'IU ••• 

İn .. h Mudanya Lozan za er er 
isliğine seçilen önu ka ramanı ve ' . . . . de \ Bugün saat na kadar tazi~eUer 

kında da mukarrerat ittihaz edil- ı Reisicümhur vekilinın evın b a yazılacaktır. 
de bir taziye defteri açılmıştır· uray 

mesi beklenmektedir· 

Atatürk, bundan sonra, Cum-

EN BÜYÜK VE MİLLİ MATEMİMİZ (Matemimize ve Btiyü.k Şefimizin hayatına ait Jıaberl rr iç sahifelerimizdedir.) 
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MEKTEBLERDE TEESSÜR 
Maarif Müdürlüğü acı kayLi ilk 

okul müdürlerine telefonla bildir
miş ve bayrakların indirilmesini 
de tamim etmiştir. Bu tamim üze
rine Atatürk çocuklarına kora ha
ber verilmiş ve bu ufak kalpler de 
bir çığlık koparmıştır. Bütün ilk 
mekteplerde tedarik edilen gaze -
teler' :ı siyah çrçeveli sütunlar a
rasına giren, acı haber 'ınıfl:ırda 
okunurken bütün çocuk:ar birden 
höngür höngür ağlamıya başla -
mışlardır. Muallim, talebe velha
sıl bütün mektebin ağlaması üze
rine ders yapmak imkansız bir 
hale gelmiştir. Ne ders verenlerde, 
ne de ders dinliyenlcrde takat kal 

Hazırhklar ilerliyor 
Büyük ziraat kongresinin bu a

yın 20 sinden sonra Ankara.da 
toplanacağı anlaşılmaktadır. 

Kongrenin başaracağı mühim 
işler meyanında bulunan zirai 
mıntakalar mevzuu etrafındaki 
tetkikler ikmal olunmuştur. 

Bu tetkiklere göre memleketi
mizin 10 muhtelif ziraat mınta -
kasına ayrılması kararlaştırıl -

mıştır. 

Bu mıntakaiarın her birind.', 
iklim ve toprağa göre muhtelif 
mahsuller yetiştirilecektir. 

10 ziraat mıntakasında da 10 
büyük zirai istasyon tcsid oluna

caktır. 

Bu istasyonda tecrübe ist3S -
yanları i•rni verilecek ve her 
birine, yetiştireceği mahsullere 
göre mütehassıs memurlar tayin 

olunacaktır. 

Hesab 
Mütehassısları 
Çoğaltılıyor 

• niıı 
Polenya seçiıl'l1 

neticesi ·"' 
•--" fE)))l" 

Yazan: Ahmed Şüıu~ · ~ 

Polonya'da geçen P°"ıır ,ıııılf 
parlamento için seçiııt 3·•P0 fi 
tır. Bu, 1935 seçim kanuı>r Sii' 
yapılan ikinci seçim ~1°Y

0 

~ 
kfunet ile siyasi partıler or'· r 
daki ibtilafm mahiyetine gbıiJı11' 
hemmiyetli olan nokta. 

1 
00tl 

ta hükumetin )<aZan•P kal~ 
yacağı meselesi değil, s . '# 

.. t h" 1 . . ı· k nisbeU ,,a. mun e ıp erın ış ıra ''p.İJI flr 
Seçim kanunu, piJsudskl aı>'l 
miinü ıniiteakip yapılaJ'.1 J!U ~ 
ile birlikte hazırlannıı~lt· b ~· lı 
nunu Polonya'nın belti ~fi' 
parti-<i olan sosyalistler. ç J' 
ve milliyetperverler_ bei:•pııı, I 

fW 
!eri için 1935 seçimine iş 

1 

~ 
' iJIC 1 

memişlerdi. 1935 se~ını dol>' 
tehiplcrin yiizde e!hdctı b~ 
bir nisbeti iş!irak etti .;t d•· 6' 
met kahir ekseriyet ~ıJlli~~ 
kiimet o zaınaııdanlı•·r• I" 

ab•'• 1 
muhafaza etmekle _ııer dııl" 
seçi.miııe yüzde cllıd•" 1'i ~ 
nisbette ınüntehibin iıti'~ıııt' 
lonya'nm mukadder~!~' ıJJU f 
denler için bir ziıf ıdı. . " i(',.. 
muhalefetiıı son ııylar .. 1 /, 

mesaisi büsbütün teb~:~jjl; ~" 
ıniştir. Memlekette bU.. p/' 
nüfuz üade eden çifW, 

.. . 1 k 193> numayış er yapa~a .' . esi"~ 

Milli mücadele yıllarında Anadoluda dolaşan Ulu Şef halkla ve köylü çocuklarile temas ederek milli 
mücadele ve düşman istiliısı etrafında kendilerile görüşüyor 

Evvelki gece birdenbire susan binasına daha sonra gazete ida -ı seseler, radyo ticaretaneleri, en 
Ankara radyosu İstanbul halkına rehaneler önüne toplanarak inan- ufak dükkM sahipleri bile tica -
acı bir hakikat ile karşı karşıya mak istemediği bu havadisi öğren retanelerini kapıyarak teessürle -

mamıştır. Minimini yavruların 
bayılıncıya kadar ağlamaları çok 
hazin bir manzara teskil etmiştir. 
Talebesile beraber gözyaşı döken 
öğretmenler ve bütün mektep -
ler canlı birer ıztırap levhası ha
line gelmiş ve dersler kendiliğin
den t~til edilmi<tir. 

'ÜNİVERSİTEDE MATEM 
Matem al:imeti olarak bayrak

ların yarıya L'ldirilmesi haberi, 

lki pastahane va 
bir f:rın hakkın
da:<i karar 

Bu suret'e 
de y0'•1na 

vergi işleri 
konulacak 

Maliye Vekaleti, 1stanbuldaki 
hesap mütehassıslarının adedini 
arttırmış ve ayrıca muhtelif bü-

kanununun değıştırılJll. ,,ıoı1 
muıni af ilanını. Uderıcr• .,,o r. 

"(O~ 

memleketten kaçan \ 
1 1<1''/ 

gelmesini ve daha 0""
0

,,ı~ 
devlet sisteminin kU' 

Üniversite talebesi arasına yayılır - . 

bulunduğunu bildiriyordu. mek için çırpınmıştır. rini göstermişlerdir. 
Bu esnada bütün İstanbul hal - ŞEHRİN UMUMİ l\1ATEM lstanbulda çarşıdan itibaren 

kı sağdan soldan bir şeyler öğren- MANZARASI Mahmutpaşaya oradan Ankara cad 

yayılmaz, bütün gençlik kendili - Bunlardan fırın pıs 
ğinden sınıfları tatil etmiştir. Ta - Q\dUğU İÇİn derhal 
!~beler, kafilr.!er halinde Rektör - kapatıldı 
luk makamına doğru akmıya baş 

yük şehirlerimiz Maliye kadro -
!arına da bu memuriyetleri ilave 

ettiği gibi bazı yerlerde de bu 

mek istiyor ve felaket haberi - Nihayet gazeteler çıkınca bütün desini takiben Divanyoluna ve şeh 
ni duymaktan korkar gibi telefo- acı hakikat meydana ~ıkmış ga - rin ta öbür ucuna kadar biıtün 
na sarılarak ümit ışığını gazete zeteyi ve Ajans bültenini eline a- büyük ticaretaneler dükkanları -

idarehanelerinde ve Ajansta bu - lan herkes höngür h5ngür ağlamı- nı kapamışlardır. 

lamıştır. Gençler, aralarından seç- p 
tikleri bir heyeti Rektör Cemil Bil asta haneler mah• 
selin yanına göndermişlerdir. kemeya müracaat 

kadroları takviye etmiştir. 
150-200 zer lira arasında aylık 

ücretle bu memuriyetlerde ~a -
lışacak olanlar yüksek tahsil gör-

luyordu. ya ve düşiıp bayılmıya başlamış- HERKES AÖLJYOR ... 
Nitekim o gece saat iki buçuğa tır. ElhiısLl bütün şehir bir saat !-

kadar bütün gazete idarehaneleri- Ankara caddesinden şehrin t! çinde ıssız, sessiz bir hale gelmiş 

Rektör Cemil Bilse! kapıda top- t • 
lanan yüzlerce talebeyi yanına ça et • 
ğırmış ve hazin bir konuşma ya- Beyoğlu kaymakamı Daniş ta-
pılmıştır. rafından yapılan teftiş neticesin-

müş, defter tutma usulüne vakıf 
bulunacak ve beyannameye tabi 

-~ '!~~'!~.!'-~}~i (Son Telgraf) ida- öteki başına kadar bir saniye için- ve mateme bürünmüştür. 
Ajansın saat 10 da neşrettı'g•ı· resmı aaır~ıerın · bayraklarıİıı yarı birlblrl~· ·ı • k_,,,, -•"-- ı..n•""" 

t bl'. h ya indiğini gören r.Prkes evine rı e onuşmıya korkuyor-

Saat 14 de doğru İstanbul Ünl - de İstiklıil caddesinde iki pasta -

şırdılar. Denilebilir ki, konferans ~i haı;k;da -kap·a~~ k~~;;'~;'~ 
salonu şimdiye kadar böyle bir ka rilmiştir. Ancak bu iki pastaha -
!abalık görmemiştir. Salonu saran n~pin sahipleri bu karara itiraz 

brırd~ö ve-""a'efterTe~lil'i"-kô~~;;ı, 
edeceklerdir. 

t e ıg enüz ümit verici mahiyet- dı.ikkiınına çektiği matem alame ~ !ardı. Bütün fotoğrafçılar Büyük 
e idi. Fakat saat 24 teki tebliği t' 1 Atanın hatıralarıru siyah tüllerle 

duyan, okuyan herkeı;in birdenbi- ı o a.n. yan":. bayrakla bu büyüle örtmüşlerdi. 
.. teessurunu gostermiştir. 

(Devamı 6 mcı sahifede) ettiklerinden iş mahkemeye inti
kal eylemiştir. Bugünlerde, kat'i 
hır karar verilecektir. 

Bu suretle ticari müesseseler 

vergi ve defter tutma işlerinde 

tam bir salah ve doğruluk temin 
edileceği tahmin olunmaktadır. 

re g~zleri yaşarmıştı. B ACI HABER, YILDIRL'\1 GİB' . iran içinde şehir bir baştan 
YAYILIYOR... hır başa yarım çekilen matem bay 

• Büyük Atanın acı haberi dün raklarile dolmuşsa da bayrak ka
sabah saat onda Anadolu Aı'ansı- nunu mucibince yalnız resmi dai

relerin bayrak çekebilecPği ih _ 
mn neşrettiği re~mi tebliğ ile du- t ed 1 yulmuştur. ar . .' ince herkes. bayrağını 

B
. · indırmı~ fakat bu sefer dükkanı-

.. üyıik Atamızın ffıni dünyaya t' 
gozlerin.i kapadığı hakkındaki re• nı, .. ıcar~t.anesini kapıyarak yaş -

i 
- lı gozlerı ıle gayrıihliyari Dolma _ 

m teblığ neşredilir edılmez İstan- b b 
1 

ahçe sarayına dogru akın akın 

u Valisi ve Belediye Reisi Mu - gitmiştir. 

hittin Üstündağ derhal belediye _ D d~kl makamına gelmiş ve !;tan _ .. olmabahçe sarayı etrafı biran 
bul Vali muavini ile Belediye reis ıçınd; halk ile dolmuş ve sarayı-
m 

. 1 . nın uzerıne yarıya çekilen ba -
uavın ~rıni, Emniyet müdürünü • .. .. Y 

parti erkanını davet ederek fela - ragın onunde hiçbir kimse daha 
ket haberıni bildirmiştir. fazla durmıya dayanamamış hön-

B d gur höngür ağlıyarak evlerine 
. un an sonra şehirde yapılma - dönmüştür. 

8~. ıcap eden tedbirler alınmış ve Bütün 
butün amirler vazifeleri başına gi 
derek meşgul olmuşlardır. 

sinemalar, tiyatrolar 
derhal faaliyetlerini tııtil etmişle; 
ve afışlerini reklamlarını program 
!arını kaldırarak müesseselerini 

Diğer taraftan Kalyuncukullu
ğunda bir fırancela fırını da pis 
oltluğu cıhetle üç gün müddetle 
kapatılmıştır. 

---0~--

0; m an arın' 
Hudut arı tahdit' 
Edilecak 

eşhasa aid orm~nların tesbit ve 

hududlarının tahdidi kararlaştı _ 

rılmış ve bu maksadla (10) ko _ 
mısyon teşkil olunmuştur. 

Komısyonlar muhtelif mıntaka

lara çıkarılarak tetkiklere başla~ 
mışlardır. 

Oı manfor veya sahibsiz yerler

deki meyvalı ağaçlara tasarruf id

dia ve vcsik&ları tetkık oltınacak 

ve bunların mülkiyeti hakkındı. 

kendilerine kat'i tasarruf vesika-

Ta sa rruf iddia edn· ıarı verilecektir. 
lerin VeSİkel&rl tet. Söylendiğine göre devlete ait 

k • k olarak tesbit edilecek olan d • 
• edilecek !arda, ovalarda vesair yerler:!~ 

M I 
• meyvalı ağaçlar, ileride istiyen 

Büyük A_tanın acı haberi şehir
de bırdenbıre şayi olmuş ve saat 
10 dan itibaren halk evvela Ajans 

At t" k" • eyve ı agw açlı yerler • a ur uıı geçen sene mesai odalarmda 
1 

köylulere yer mukabilinde verı·-
aal saatlerinde ahıımı• bir k •• J " 'J 1 k resim lerl... v oy uye verı ecek ece ve bunların da fenni usul -

•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M:~e~ml~ek:e:t;im~iz:i:n:m~uh~te:l:if:m~ın~-~.l~e~r~al:tın~~d~a~b~a~kı~l;ar~ak istihsa!A • 

'

-------- ---- ~ tak ı tın arttırılmasına büyük' eh ·--- a arında bulunan d ı t em --- ev e e ve miyet atfolunacaktır. 

·/F-. © lk< o• -- o o - - Şu tayyareci Nihadın işi, za-~ ~ 'V n n c:;;;ı lUf IFi) <dl~ bıtadan g t' mi? - Duymadım. Fakat, bugu"n - t -'"'!!!!!!'!!!!!!!!!il ~ 6i6::> eç 
1 

ı -. ş yalnız M:argrı'te kalsaydı 

A 
Ş . . erde zannetmem.. lmi 

lk. 'V ~ ır O ~ D @) ır a 

- iıbhesiz.. evrakını ben ta- be_ lkı eski bir ilişik diye affedilır· _' ge yor içimden. 
marn! t - Niçin? Hazırlık var. Perihan eli amış ım. . Fakat, dahası da var... - O kadar tuhaf ki Nihayet 

- H urtulmak ihtimali yok mu? - Nihadın karısından bahset· R Ne gibi..? D~ra her şeyi anlattL. ben de ku-

kapatmışlardır. 

Lokantalar, bilyük küçük mües-

. ~ ,' ...... ·~ ·1.'"···_ .... . ' 

AŞK VE MACERA ROMANI: 

Ziyaretçi kaşlarını kaldırdı: 

- Çok para ... 

31 

- Az olsaydı de yine ayni ce-
zayı görecekti. Kanun, suçun ma

hiyetiı.e göre ceza verir. Kemmi
yet nazıırı d.1:kate alınmaz. 

- Hayır, bayım! Ben şunu de
mek istiyorum: P;ı.ra az olsaydı, 

salııbınc Ödemek ve şu de!i:<.aıılı
yı kurtarmak f'krindc idim. 

::- ~faalesef mümkün olamazdı. 
Ç~ku, suç s~bit olmuştur. Müd
d~ı haU:.ından vaz geçmiş olsa 

bile, hız hukuku umumiye namı
na davayı takibe mecburuz. 

- Demek hangi şekilde olursa 

--
Yazan: İskender F, SERTELLi 

ol:;un, suçlu cezasını görecek .. _ 
le 

., ' oy 
mı. 

- Evet. 

- Yazık. Çok acıyorum bu gen-

ce. Babasının ruhuna hürmeten 

dkcndısınl• bir iyilik yapmak ister
ım. 

Ziyarctci, müddeiumuminin o
dasından çıkarken, polis hafiyesi 

Yılmazla karşılaştL 

- Hayrola, Bay Yılmaz! Adli

yeye ne zaman gelsem sizi b -
1 d 

.. .. . , ura 
ar a gorurtim. 

- Vazifemiz, bayım! Ne yapa

lım .. insanların iyiliğine çalışıyo
ruz. 

K sevincinden uçuyor. 
- ayır. medin mi ona 

1 
eşad bildiklerin! anlatmı a lagımla dinledim. 

- Ne yazık.. halbuki ben onu başladı: y c h'd kurtarmak istiyordum. - Bahsettim amma, inanmıyor. G a ı e dişlerini sıkarak oda 
- Nihada hala itmadı var de- -~ eçen akşam Tepebaşında içinde dört dönüyordu. ' nın 

- Boşuna uğraşmAyıruz, ba _ mek?! bızım polis hafiyesi Yılmazla do-yım! O, kurtarılınağa layık bir laş'."ken, Nihadın yeni bir met- - Bunlara ben bile inanarnıyo-
adam değil. - Şübhesiz. Ne söyledimse kıs- resme rastladık. ruın, Reşad! Perihan nasıl · _ 

N d
. kançlığıma hamletti.. kulak ver- Cah" nır b ? ına 

- e ıyorsunuz? Ben onun ıde hayretinden tı"tredı'• una. 
k"ç"kl" . .. .. metli. Hatta dün, yine bu mesele . İ u u ugunu tanırım. Çok zeki ılın - Ne diyorsun, Reşad? Bu re- - ster inansın, isterse ı'nan-
munis · T • ' aç . ıştı. Bana: •Çok seviyorsan l ti • ıyı ıgi sever bir çocuktu. Is .., za e er yetmiyormuş g'b' rnasın. Benim vazifem · d'd 

E t Ç k serun o un!• dedi. b' ı ı ayrı şım 
1 

en, 
. - ve . o zeki, miil'Js .. ve Reşadın canı sıkıldı ır metresi daha mı var? annc_sin.e, bütün duyduklarımı 

bılhassa o kadar çok lyı·ıı·k sevı·- - Evet V · - Çok bayağı bir söz. Perihan· b d . e eının ol ki, buna ve bıldiklerımi anlatmaktır. 
yor ki, kalbini önüne gelen ka- d b en sen en ziyade şaştım. E"er F d · an unu ümid etmezdlm. Bu ka· Yılın " - ena olma R ına verıyor. az bana bundan bahsetseydı' z, eşad! Hiç ol-

Ar d 

dar gözü kapalı bir izdivac Pata- in mazsa bir kere d b 
- a a kadın dalgası varsa ııonyada bile olmaz. ..an'.:'azdım. Fakat, gözlerimle' e u işi aruıcsi-

benden paso, yavrum! Allaha ıs~ gordum. ne açs.ın .• 
marl dık - Belki Nihad, Alman karısı· He · d a .. t k -. _Kimi gördün' Nihadla met- :- men şun i gidip söyliye-

nı e rar Almanyaya gönder-• k cerrım K k * u"" resını olkola giderlerken mi? ':. . • ızını ya ıyorsun! • diye-

Re d Cah ye muvaffak olduysa .. ? cegırn şa • ide ile haşhaşa.. H - Hayır. İlk önce metresini ta- · 
Cahid - ayır. Margrit henüz çocu- d B e soruyor: ğ'l b b nı ım. Ni_hadı görme0~c gı'dı'yor· - ayan Pakize makul ve akıl-

D 
1 1 

ı e era er otelde oturuyor. d - avet i ere yeniden telgraf- R u. Bu bır Yahud· k idi lı bir kadınd s 
1 

eşad, bacak bacak us" tu"ne a- ' ı ızı . Yıl· ır. ana inanır sa -
ar yazılacakmı•, öyle mı". mazın da d t · nıyor • tarak gülüın••di: os u ımiş. um. - Tuhaf şeyi Vallahi inanmak [Devamı var] 

talep etmekteydiler. . 1 .,!. ... çııı 
Hükumet de 193• se 1 

nunun değiştirilınesin• 00 ıl 
muştur. Fakııt bu ka

001
\ 11r, 

tecdit edildikten soııra · ı/. 
·ı · t · tı'r ~ıu ·"' smı ı tızam c ınış · ı"'· 

ise, kanun değişnıedi~~·; 
bata iştirak etmiyecca'

0 

diğinden, 1935 senesiııd~ .,;rı' 
. e ıı 

gibi, bu defa da seçıJll ·ı 
·.,.tı • 

memiye karar verfl11 ~ ,jll. 

ın"'! hu lt~rnr karsısı~~,i,ıı) 
ıerı cebren seçime ı~ · 
mek için tedbir aJıuıştıf·,ı/ 
aleyh hükumet ile ııııı~ 
rasındaki mücadele, bit 

seçime mümkün oJdUi:~ 
fazla, diğer tarafın d• ~ 
olduğu kadar az ınit<t•' 
tclıibin iştirakini teJJlİP ,J. ··1<• 
sında toplanmıştı. JJU ııJı 
tedbirleri alırken, ıı• ~ıt' 
reislerini tevkif etıoiŞ ve 
Iü tazyiki kullanmıştır· 

Geçen pazar gü~kU.;I 
neticesi, müntehiplerııı l. (. 
mi~ nisbetinde iştiraki0' 
mcktedir. Gerçi bu, l9:ıS.;; ·,b• 
ne nazaran fazla bir -~~· i 
hiikiimetiıı ümit ettı~1 .,~ f 
çim, milli birlil:in tcz•lı'' 
yetini almamıstır. 

Polonya'nın . :ıs ınitı'011 /, 
arasında on yeıli ıni!Y00,. ~ ,..,,. 
hip vardır. Memleket · ııt· 
intihap dairesine a,-rılı111j,) 
hık cemiyetleri toplaııs~~ ~ 
intihap dairesi i>in b<~ ~f 
zet seçerler ve buıılat ,11 
iki ıneb'wı seçilir. po1°~l .,ı 
ki yüz sekiz llzalı ıııcclı'., 

,,.ıw 
retle intihap cdilın~l<t .. t, 

Seçime muhalif parti' ı '.J 
e~mediği cihetle, biil<I•~;. f'ı 
bır ekseriyet kazanın•~,ıııı>'.1 
hükumetin seçim ) aP~1 ~V"j 
defi bu değildir. Bülll11 !'i 
hiplerin iştirakini teıııİP ,ı~/ 
iç ve dış politikanın pcl< ~0ı • l" A 
safhaya girdiği günler ıÇ 1;. '" 

1i b. ı· · · ı·r·~c~ u: ıgı tebarüz et ı ~· U 
rek seçim esnasındaki .g ~,ı 
re ve gerek seçimin ne

11
' tıo' 

kılacak olursa, bu gaY' 
lememiştir. Binaenal•Yb 1. 
pazar günü yapılan seçi~ı~j 
ya'daki eski vaziyeti d"1;1ı"ı 
d - 'ld' . p0JI 6f 
bcgıd ır. Polonya ıç .•• ıı. b / 

un an sonr.oki iııl<•.- bil I 
metin seçimden sonra 1~,ıı • 

. l h•" 
C\.:~ı ıareket hattın3 fJ 
yor. .,,ı 

A· ş.1/1: 
-·-·-·-·--- ,,~ 

Başından yarse~· 
Sürücü Azizin idare>i11~ ,? 

arabası Üsküdarda şul<ro ı"' 
birine çarparak başınd•11 

lamıştır. 
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ATATU 
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ilin Son nıüsta1t11 Türk Devlırt!
tıuı Yanı Osmanlı İmparatorlu
rih!ıı un, Ylkılması gibi Türk t;ı. 
rlnıı.ı in pek buhranlı bir dev -
te '!'ürk milletinin kudret 

hantiyetını temsil eden 

tebinden itibaren, mektep ve 
ders muhiti lle mahdut kala -
mazdı; memleketin haline, si -
yui vaziyetine alaka göster -
meğe başlamıştı. Arkadaşlarile 

vatan ve millet işleri üzerine 

l.ı \ Büytik Şefimiz resmi kıyafetle 

~~afa Kemal, 1880 senesinde konuşurdu; her düşündüğünü 
Sltte doğmuştur. Babası pervasız sCSyler ve Sultan Ha -
llp 1t at memurluğundan çeki- mit idaresini şiddetle tenkit e-
4'~ ~este ticaretile iştigal e - derdi. Bununla beraber, sami -

di. 1907 senesi Eylı1lünde Kol
ağası Mustafa Kemal Bey ken
disini Makedonyada çüncü Or
duya naklettirmek çaresini bul
du. Manastıra gönderilmesi mu- ~ 
karrer iken, bir nümune ııla -
'.'lllın teftişi sırasında zekA ve 
t&nu;.rını takdir edebilen Ü -
çüncü Ordu Kumandanı, Mus
tafa Kemal Beyi Müşürlii)ı: Er
kanıharbiyesinde alıkoydu. Bu
rada resmi vazifesini ifa eder -
ken evvelce kendısinin tesis et
tiği Vatan ve Hürriyet Cemiye
tinin yerine kaim olan İttihat 
ve Tarakki Cemiyetinde de ça
lışıyordu. 

Pek az zaman sonra Meşru -
tlyet ilan edildi (23 Temmuz 
1908). İ!An olunan Meşrutiyet 
Mustafa Kemali tatmin etmi -
yordu. O, memlekette büyük ve 
radikal bir tebeddülün lüzumu
na kalldl. Varmak istediği gaye 
yi, daha o zaman tayin etmişti; 
fakat Mustafa Kemalin fikir ve 
kanaatleri, Cemiyetin başka re· 
islerinin fikir ve kanaatlerine 
uymuyordu. Hele Meşrutiyet !
!Anından sonra ordunun İttihat 
ve Tarakki siyasi cemiyetile ve 
umumi olarak politika ile aıa-. 
kalı olmasından doğacak mah -
zurları, nafiz nazarile derhal 
görmüş ve bunun önüne geç 
mek için, bir İttihat ve Terak -
ki kongresinde pek çetin müca
delelerde bulunmuştur; fakut 
kongrede haklın olan zihniyet, 
bu görüşün isabetini anhyama
dı. Bunun üzerine Mustafa Ke
mal Bey, politikadan alakasını 
keserek kendini askerliğe, aske
rin talim ve terbiyesine verdi. 

yu takviye için yine munhası -
ran asker! va>.ifesile iştigale baş
ladı. Selbikte Üçüncü Ordu 
Zabitan Talimgfilıı Kumandan
lığında ve bu ordunun Erkiını -
harbiyesinde gö~terdiği yüksek 
muvaffakiyet askerlikte göst~r
dlği kudret, herkesin takdirini 
celbediyordu. Erkanıharbiye se
yahatlerinde, harp oyunlarında, 
manevralarda, birçok daha yük
sek rütbeli zabitlerin ve hatta 
paşaların iştirakine rağmen da
ima fiilen hareket müdürlüğü 

vazifesini Kolağası Mustafa Ke
mal Bey ifa ederdi. Tenkitleri -
ne dayanamıyan bazı amirler, 
kıt'ada muvaffak olamıyarak 

şevk ve hevesi kınlsın diye, 
Mustafa Kemali, Kolağası oldu
ğu halde Alay Kumandanlığına 
tayin ettiler. Lakin Mustafa Ke
mal, Alay Kumandanlığında da
ha büyük bir muvaffalciyet gös
terdi. Zabitleri ve bütün kıt'ası 
kendisine son derece bağlandı. 

Sclaniğın bütün garnizon kıt'a

ları ve zabitleri adeta onun et -
rafında toplanmışlardı. İnsanları 
sevk ve idare için yaratılmış b;" 
adam olduğu, artık pek bariz 
görünüyordu. Bu vaziyetten 
hoşlanmıyan Üçüncü Ordu Mü· 
fettişliği, orduyu isyana hazır 
hyor diye onun aleyhine iftira -
lı raporlar yazdı. Harbiye Neza 
reli de bu korkunç Kolağasını 

Se!fınikten kaldırarak, İstanbul
da Erkiınıharbiyei Umumiy~ 

Dairesine memur etti. 
FITRATEN DEı'\iOKRAT BİR 

ADAı"\1 ... 

TRABLUSGARBDA 1 
Orduda böyle bir muhabbet ve 

iyi şöhret kazanmış olan Kolağa 
sı Mustafa Kelam Bey, Trab -
lusgarba İtalyanla.· taarruz e -
dince, derhal birkaç arkadaşlle 

ren kıt'a, bu kolordunun süvari 
livası idi. 

Mustafa Kemal, bu hizmeti 
. esnasında Çanakkale Boğazı -
nın müdafaa şartlarını tetkike 
de fırsat bulmuştu. 

ÇANAKKALE KAHRAMANI 
llIUSTAFA KEMAL 

Osmanlı Orduları Başkuman

danlıgından faal bir hizmet is -
tedi. Onun askerlikteki fevkala
de istidat ve iktidarını, orduda
ki emsalsiz ihtiram ve muhab -
bet mevkiini pek iyi bilen Baş
kumandanlık, bu talebe muva -
fakat cevabı vermedi! Daima 
doğru gören, dalına doğruyu 

söyliyen, hatalı fikir ve hare -
ketleri gözünden kaçır.mıyan ve 
bunları açmaktan, ortaya at • 
maktan asla çekinmiyen ve o 
ana kadar her işte muvaffaki -
yelle temeyyüz eden bu adam • 
dan Başkumandan Vekili. yaaf 
Enver Paşa çekiniyordu. 

~ ~e l\ıza Efendi idi. Musta- miyeti ve yüksek dlrayetilt 
lı~ ..,ı:ı daha küçük iken ba- kendisini arkadaşlarına sevdir-
b\-_ &.t e\.\.iı.>U!U.'-""• -- "' • .l - • V ' 

Ordunun siyasetle uğraşma -
ması hakkında Musta!a Kemal 
tarafından ileri sürülen mütale
alarm nekadar haklı olduğunu 

Görülüyor ki Mustafa Kemal, 
her bulunduğu yerde yaşının ve 
rütbesinin lttiçüklüğüne rağ -
men zekasının şiddeti, taliikati
nin kuvveti, umumiyetle yara 
dılışının fevkala<ı ' iği yüzünden Utu Önderimiz son defa şehrimize teşriflerinde Haydarpaşada busu,, 

Kaymakam Mustafa Kemal 
Beyin faal hizmet istemc-kte ıs

rarı üzerine nihayet onu Te -
kirdağında teşekkül ecı~ ce k 
mevhum bir fırkanın kumanda
nı tayin ettiler. O, bunu da 
memnuniyetle kabul etti artık 

hareket halinde bulunan ordu
nun faal bir ııznı olmuştu. O 
mevhum fırkayı bir ay zarfın • 
da muharebeye muktedir güzi
de bir fırka haline getirdi; Bü -
yük Harpte büyük bir şöhret 

kazanan 19 uncu Fırkayı hazır -
ladı. 19 uncu Fırka bir müddet 
sonra Tekirdağından Maydon 
naklolundu. Bu Fırka ile be.r:ı

ber daha bir kısım kuvve11cr 
Kaymakam Mustafa Kemal Be
yin emrine verilerek, onu Arı -
burnu, Anafartalar ve Ece li -
manını muhtevi Maydos mınta
kasının kumandanı yaptılarsa 
da pek az zaman sonra miralay 
rütbesinde diğer bir fırka ku -
mandanını fırkasile beraber bu 
mıntakaya gönderdiler ve Kav
makam Mustafa Kemal Beyi 
Mıntaka Kumandanlığından a
Nisan 1915 larihirıe kadar orada 
kaldı. Fakat Arıbumuna ihra•; 
harekatı başlar başlamaz bu Bü
yük Asker derhal kendi teşebbü 
sile, inisyatıvi ile, Arıburnu 
mıntakasına yetişerek taarrııza 

geçti ve düşmanı sahilde tespit 
etti; Yarımadanın tahliyesine 
kadar düşmanın ilcr lem ek için 
yaptığı taarruzla..'"1, şiddetli h~
cumları akamete mahkum ettı; 
Avustralyalılar ve Yeni Zelant
lılardan mürekkep Büyük Bri -
tanya askerleri, yapışıp kaldık
ları Arıburnunun yalçın yama~
larından bir adım bile ileriye 
atamadtlar. Gelibolu Yarımada
sına yapılan taarruz İstanbulu 
tehdit ediyordu. Mustafa Kema· 
lin muvaffakiyetleri !stanbuld'.I 
derin ve samimi bir hürmet va 

'°"il."'· a bır' nüfuz ıeSlS effiUI) .a.o~l.--...,,,1: ..... v 
~ .. ~ ... Pek büyük" bir Türk ka-"'ll tafa Kemali mektep ldares:ne 
ıııııı Olan, anası, Zübeyde Ha - karşı ele veren kimse çıkmamış: 

,. l'eH•t!nni•tir. kt l d umumı 
"' "'i • tır .. Lakin me ep er e 
~ llstafa Kemal, Sel~ikte seviyeden yüksek ve te~kitçi se-
~ı.efendi mektebinde (1) ilk ciyeleri takip ve t~ssusten -~ll-
14ıuıtillni.,bitirdikten so~a Se • li kalmıyan müstebit ve mu -

~at ~~ Terakki Fırkası değil, 
bütün Meşrutiyet rejimi tehll -
keye girmişti. Bunu gören Mus· 
tafa Kemalin teşebbüsü ile Ru
melide teşekkül eden Hareket 

Mustafa Kemaı nıra\.t:ıı ut: -
mokrattı: Ekseriya küçük rüt • 
beli zabitlerle yaşar, kibir ve 
azamet göstermez, onların dert
lerini samimiyetle dinler ve on-

doı M:ulkire Rüştiyesıne kay- vesvts idare, Mustafa Kemali de 
~du. Bu mektepte bir ho • gözden uzak tutmamış ve _onu 
bıı, ltendisine haksız olarak ErkAnıharbiye Yüzbaşılığı rütbe 
lı.ı detnelt vurması üzerine d~- ve diplomasını aldığı gün, (29 
tıliıı lllektebi bıraktı ve ~endı. - :Kanunuevvel 1904) tevkif etti -
Ilı. den Askeri Rüştiyesıne gır- rerek Yıldız Sarayına getirmiş -
~ nllrada, ateoli zekbı, fevka- ti. Günlerce Yıldızda v~ Abdül-
~b!Uyetl, hele riyaz!yedıı hamidin işiteblleceği bır vazı -
dereıt İlrtidarile temeyyüz e. yette isticvap edilip, aylarca 
tarı._nıuaııimlerinin dikkat na- mevkuf bırakıldıktan oonra Şa-
lı-'""'llll kendine celbetti. Ve " Cilı ma nefyolundu. 
'it!& eUe pek çabuk inkişaf SQRİYEDE 
Jt1ı den hocaları ona bir ta- Yüzbaşı Mustafa Kemal Bel, 
btt e detu, yetışınlş bir adam ve Suriyenin her tarafını vazife ilu 
ı~kadaş muamelesi yapmak dolaştı. Mlilkl idarı;nin l>ıkatlı-

l.ı. unu duydular. ğını, ordunun talim ve terbly~-
lerı Usta.fa Kemalin ismi evvel- deki eksiklerini, halkın fena ı-
te1ıı;'lllnız Mustafa idi. Mek - dareden çektiği ıztırapları gör-
baıı_ r!yaılye ~uallimi Yüz • dü, anladı. Resmi vazifelerin 
).ı M:ustata :;fendi, talebesi den artırdığı zamanları da boş 
lst~atada gördüğü fevkalade geçirmedi. Muhitine, adalet ve 
'ııtle~dı· takdir ederek, kendisilc hürrivete muhabbet, haksızlığa, 
?\iz sı arasındaki farkı teba- istibdada, fena idareye karşı 
dile e\\irınek kadirşinas maksa- nefret ve muhalefet fikri dağıt-
l~y' resını künyesinde Musta- tı ve 1906 senesi Teşrlnlevvelin-
t\t: ~leeınaı. ismini de ilave de bazı arkadaşlarile Şamda 
ıııı ~· Mustafa Kemal, mualli- .vatan ve Hürriyet Cemiyeti> 
lı ıa~s\~fa Efendi bulunmadı- namile gizli ve ihtilAlci bir ce -
4rd an ar onun yerine sınrl- miyet te teşkil etti. Yafada cemi-
\tu~ ders Verirdi. yetin bir şubesini açtı. c Vatan 

)l· l'.\FA KEMAL ASKER... ve Hürriyet Cemiyet!. nin faa -
l.tııs~iyeyi bitirdikten sonra, liyetini Rumeliye de teşmil et-
rı İdafn !Cemal, Manastır Aske- mek maksadile Mısır ve Yuna-
~ekte d~ıne, oradan Harbi~. nistandan geçerek gizlice SelA -
'1ııın bıne gitti; Erkanıharbiye niğe geldi ve cemiyetin Selli -
l.teıtt:?a ayrıldı. Harbiye nikte bir şubesini teşkil etti. 
lııııtı 'ilde ve Erkanıharb!ye 
ttırad•rın.da hocalarının daha Meşrutiyetin ilanı sıralarında 
~. ~dikkatini celbetti. Mus • cemiyet cİttihat ve Tarakkiı na-

biYat •tnalin riyaziyeye, ede - mını aldı. 
biiytı~ Ve güzel söz söylemeğe SLANİK VE MANASTIBDA 
takı hır istidadı ve çok me GEÇEN AYLAR 
gelin Vardı; askerlik san'atine Mustafa Kemal Beyin Selani-
bir ~~ Mustafa Kemal büyük ğe gelmesinden dört ay sonra 
lı~al er olarak yaratılmıştı. tstanbul . Hükümeti onu Yafada 
tara ~tı ve arkadaşları, Mus _ araştırmakla beraber, tutulup 
aıy~\ eınalin müstesna bir şah- tevkif edilmesi için Selaniğe e· 
'l.tııııt f olduğunu anlıyorlardı. mir vermişti. O zaman Selanik 
ita v:: !Cemalin kavrayışlı ze- Merkez Kumandan Muavini o-

-.._'."ataJı merakı, idadi mek- lan Cemil Beyin (Sabık Dahili-
(!) ;---- ye Vekili) dostluğu ile mesele-

'i,,aıı u mektep yeni usu! ted- den haberdar olan Mustafa Ke-
?tikıe" bulunmak üzere Seld • mal, yine gizlice ve pek ça~uk 

"Nm'§ ilk mekteptir Yafaya döndü; izini kaybettır -

. ·• 
• 

Ulu Önderimlz Trııkya manevralannıla 

Ordusunun Erkanıharbiye Reis
liğini kendisi deruhde etti. Bu 
küçük ordunun harekatını sevk 
ve tanzimde müstesna bir mu • 
vaffakiyet gösterdi. 

KOLAC.ASI MUSTAFA KEl\IAL 
BEY ... 

İstanbulda yeni idare sağlam
laştıktan sonra, Meşrutiy~tin ve 
memleketin yakın tehlıkeden 
kurtulduğunu gören Kolağası 
Mustafa Kemal Bey, memleke
tin hakiki mesnedi olan ordu -

larla bütün meselel& üzerinde 
ciddi bir surette hasbıhal eder
di. O vakitkl büyük kumandan

ların, aciz ve meziyetsiz paşala
rın hatalarını asla :ıffelmez, her 
yolsıız emre, her nizamsız hare
kete karşı mütecellit bir vaziyet 
alırdı. Daha o zamanlar, orduda 

herkes tarafından sevilir, sözü 

dinlenir, hürmet edilir bir ar -
kadaş, bir Amir, bir lider ol -
muştu. 

rUtlif;! ~U,.,Uı.,.Ç L.1.1.U6U ... •~J ._ •• U °> 

Hududu geçince ilk tesaduf et -
tiği büyücek kumanda· mınta -
kası Halepli Ethem Paşanın 
kumanda ettiği Tobruk mevkii 
idi. Orada arkadaşlarile birlik -
te bizzat İtalyan mevziini ve 
kuvvetini keşfederek Tobruk 
kuvvetlerini derhal taarruz lu·
zumuna ikna etti. İtalyanlara 
taarruz olundu. 9 Kanunusani 

1912 de yapılan Tobruk Muha -

rebesi, o havalide ilk muhare -
be ve ilk muvaffakf;et oldu. 
Mustafa Kemal Binbaşılığa ter
fii haberini de burada aldı. 

Demeye muvasalatında, Der
ne kuvvetlerinin kumandanlığı
nı deruhde etti ve bir sene ka • 

dar orada kaldı. 

BALKA NHARBİNDE 
Mustafa Kemal henüz Trab : 

lus[11rpta iken Balkan 1Iarbı 
başlamıştı. Harbi haber _alınca 
zaten artık yapılacak bır ış kal
mıyan Trablusgarbı terkedcrek 

l Anavatanın müdafaasına 
ası • b" t" 1 koştu. Komanova mağlu ıye ın . 
Selaniğin sukutunu, Bulgar or

dusunun çatalcaya kad'.':1: gel ." 
. olmasını, Mısırda ogrendı. 

mış l "\ . "e İşittiklerinden ço < mu eessır ' 
.. tellim olmakla beraber bu 

mu .. ti 
felaketlerin bukadar sura e 

kubulmuş olmasına inanmak 
~s~emiyordu. Pek iyi bildiği 
Balkanlardaki siyasi ve askeri 
vaziyet bu neticeyi doğurmuş 
olamazdı. Bunun sebebini Os • 
manlı Hiikı1metinin ve Osmanlı 
ordusunu sevk ve idare edenle
rin azimsizl!klerinde, liyakat -
sizliklerinde ve fahiş hataların
da aramak 1Azııngeliyord11 . 
Binbaşı Mustafa Kemal Bay, 

Avrupa tarlkile Romanya üze
rinden !stanbula geldiği zaman 
vaziyeti işittiğinden daha fena 
buldu. vaziyeti az çok tadile 
muvaffak olmak için, orduda fi
lli bir hizmet aldı; Akdeniz Bo
ğazı Mürettep Kuvvetleri Ha -
rekat Şubesi Müdürü oldu. E -
dirnenin istirdadı için hareket 

olunurken, Bulayır Kolordusu 
harektıtını, Kolordu Erkanıhar
biye Reisi srlatile tanzim ve i -
dare etti. Edirneye en evvel gl-

Umumi Harbe kadar ve Umumi 
Harp başladıktan sonra 1914 Kıi
nunuevvell sonuna kadar bu va
zi!ede bırakıldı, ve o sırada 
Kaymakamlığa terfi edildi. 

UMUMİ HARBDE 
Yalnız kendisine verilen va

zneleri üa etmekle kani olrnı -
yarak vatanına ait büyük me
selelerin cümlesine derin bir a
laka gösteren :Mustafa Kemal, 
Umumi Harp başlangıcında 
muhariplerin siyasi ve askeri 
vaziyetlerini tetkik etmiş ve 
Osmanlı İmparatorluğunun har
be girişinde acele edildiği l:ana
atine varmış ve bu kanaatini 
zamanında icap edenlere bildir
mişti. Harbin bidayetinde har -
bin 5.kibetini görüyordu. Alınan 
ordularının Paris üzerine mu -

B~yük Şef t.tiklll harbinde l\lare şal Fevzi Çakmakla 
tardıfı, h mire ııPrerken 

beraber ımr.. 

vaffak!yetle yürüdüğü sıralarda 
bile neticenin İttifakçılar için 

vahim olacağını ifadeden çekin

miyordu. 
Memleketi böyle bir korkuç kav 

gaya girmiş iken, Mustafa Ke -
mal gibi bir askerin Sofya Ata

şemiliter!iğinde harbe adeta se

yirci kalmağa razı olrnıyacağı 

pek tabiidir. 

şükran hisleri uyandırdı. Bu 
kudretli ve muvaffakiyetli Fır
ka Kumandanının rütbesi 19 

Mayıs 1915 te Miralaylığa yük -
seldi. Görülüyor ki Mustafa Ke
mal Bey, rütbelerini muharebe 
meydanlarında ağır ağır ve bi
hakkın kazanıyordu. 6, 7 Ağus· 
tos 1915 te 0.;manlı cephesini 
yandan Anafartalardan çevir -

(Devamı 8 ıncı aıthlfede) 
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Büyük Japon imparatorluğu 
----------=---------·--...-------------------=-----bir istikbalde 

Asyada yak ı n 
olacağı meçhu l 

Amerika ve Çin de menfaatleri 
n e le r 

İngiltere, 
olan bütün Avrupalılar endişede -

AMERiKALILAR . MUKAB"L Pli LA ·LA 

-
HER GÜN BiR HiKAYE -

HU LE 
M. SAMI KARA YEL 

~~--~~--~....;....- -~~-~~~~=-=~ 
- Bak bana!. Çok söylenme Kavga büyüdü. Nihayet; heri - di hazretleri ... Bu ış için biç!~ karı!.. fin hiddetle ağzından şunlar dö- kaftan ... Yetmiş beş yaşında, g 

- Söylenir isem ne olacak? küldü: leri miyop, mallıl bir ada~ 
- Bilirsin ne olacağını? - Seni talakı selfıse ile boşa - Emrederseniz çağırtaluO··· d1 ıııl 
- Aman, bıktım artık! .. Canım dım ... Haydi, şimdi Şeyhislam ka- M fık fık de'

1 
- uva ; muva 5 deı, 

azat, nikahım helal!.. pısına git te yapacağını yap! efendhn? diyerek; kayın pe ar• 
- Sonra; bir talak ile değil, üç Mesele büyümüştü. Karısını a- damad ve kayın valideyi ıcar, 

talak ile bitiririm işini... lıp almamacasına talakı sel1'ıse ile iştirake davet ettL. hep biJ'deP; 
- Ne yapar isen yap? .. Dedim boşamıştı. - Evet; muvafıktır .. dediJe' 

ya, canım azat, nikahım helal!.. Kayın valde; oğlunun büsbü • * 
- Ya, öyle mi? .. Boş ol ben • tün çileden çıkarak karısıru tala· Sıska; seyrek sakallı. til~ 

den!.. kı selfıse ile boşadığını işitince: dudaklı, kambur, buruşu~ su! ı? 
Diyerek, kapıyı vurup dışarı - A, a. aaa!.. stüme iyilik sağ - lı müezzin efendi gelmiştı. ~Jll~J 

e en , oş eşten sonra; . _, 

Yazan: 

gazetelerine bildirdiklerine göre \ 
Japonyanın yeni takip etıneğe 
başlıyacağı harici politika şu üç 

Japon harbi esnasında yalnız \ 
Avrupalılar değil, Japonların 
kendileri de şaşmıştı. Şımdi 
Japonların muvaffakiyetlerin • 
den bahsedilerek Çinlilerin ar • 
tık kendilerini yeniden mukave· 
met için kolay kolay top!ıyamı -
yacaklarını ileri süzen birçok 
Avrupalı vardır. Buna karşı da 
Uzak Şark işlerini ve Uzak Şark 
memleketlerini bilen Avrupalı -
!arın dediği de şöyledir: 

cekler, diplomatlar, büyük bü -
yük işler çıkacaktır. 

HARE K ET E GEÇTiLER 
Bahia dönüp dolaşarak Uzak 

Şarı< işlerıne geliyor. Japonların 
son muvaffakiyetleri üzerine Tok· 
yonun yeni bir politika takib ede
rek bugünkü müsaid vaziyetten 
istifade için çalıştığı anlaşılıyor· 
du. Avrupa matbuatında buna 
dair çıkan yazılar geçen gün (Son 
Telgraf) ın bu sütunlarında hü -
lasa edilmişti. Yeni Japon Harici-

Lakin şayanı dikkat değil mi
dir ki Japonyanın Romaya gön
derildiği f!lçisi tarafından söylen
miş bir söz Avrupa gazetelerin • 

fırladı. Hiddetli, hiddetli annesi- !ık .. diyerek f di h b ıııuır 
nin odasına giderek: Düştü, bayıldı. ef d" · · ı t :ıw· •· en ıye; vazıyetı an at ı. ~'/ 

- Valide; b ...... yi boşadım şim .. ce gelinin odasında veya ya~•9 
di, aramızda nikiih kalmadı. Gelin çocuklarım bırakarak da kalarak hülleyi yapacal'· 

- Aman oğlum, ne yaptın?.. babasının evine gitmişti. Yirmı bahsı boşayıp gidecekti. , 
esasa dayanacakmış: 

1 - tngiltereye karşı şimdiye 
kadar devam edegelen vaziyet 

değişecektir. 

ye nazırı Bay Arita artık İngilte· 

2 - Komünistliğe karşı müca-
dele ismi altında Almanya ve 
İtalya ile aktedilmiş olan misakın 
kuvvetlendirilmesi; 

3 - Çinde şimdiye kadar de -
vam edegelen açık kapı politika· 

sının değişmesi gibi. 

re ve Amerika ile devamlı bir 
müzakereye girişerek münasebatı 
düzeltmek için çalışacaktır. Fa · · 
kat mal Um.dur ki Japonların Al- \ 
manya ve ftalya arasında bir mi· 

sak da vardır. Tokyo hükilıneti 
bunu kuvvetlendirecektir, diyor • 

lar. 
Harici politika üzerinde tesir 

ve nüfuzlarını daima gösteren 

Japon generalleri ve amiralleri 
bundan sonra Tokyo diplomatla • 
rının Londra ve Vaşington ile mü

nasebatıru düzeltmek için sarfet
mek istedikleri gayret ve faaliyet 
k_arşısında ne diyeceklerdir? ... Bu 
cıhet ayrıca merak edileb"lir G l ı . e-
ecek safhalar bunu gösterecek • 

tir. 

Şimdi besbelli olan bir şey var· 
sa Tokyonun A1manya ve İtalya 
ıle çok dost olduğu halde İngil • 
tere ve Amerikayı bir tarafa bı
rakmasına imkan olmıyacağıdır. 

Japon diplomatları Berlin ve Ro· 
ma ile dost oldukları kadar Lon _ 
dra ve Vaşington ile de . . . . . ıyı geçın-

mek fıkrındedirler. Tokyodaki 
bulunan Avrupalı muhabirleri 

Ne ~üzumu var? .. Sonunda ne ola
cak ... 

- Nede~ bu kadar bedbinsin? .. 
. - Nıkbinliği.ni kaybettiğim i· 

çın .. 
- Buna sebeb gene 0 kadın 

mı? .. 
- Otomobilde tahmin et · t' 1 mış ın 

ya .... 
- G~ne sorayım Sermed .. hala 

mı sevıyorsun? .. 
- Hala Meral.. hiç eksilmedi 

.arttı. Onsu· v ' o· . . aşıyamıyacağım. 
.ort aydır ona gözükm~meğe, i

çımdekı onu öldürmeğe çalışıyo-

Fakat İngiltere Uzak Şarktaki 
menfaatlerini bir tarafa bırakmış 

1 
değildir. Daha Hankeu düşmeden 
evvel Çin de olsun, J aponyada ol

~un İngiliz elçileri büyük bir faa. 
liyete girişmişlerdi. Hankeu J a • 
ponların elin egeçtikten sonra is

ter istemez Tokyo ile Londra ara
sında müzakerata girişileceği an
laşılıyor. Hankeunun düşmesi va

ziyetinde büyük bir değişiklik vü
cude getirdi: Çinliler 0 zamana 
kadar silah ve mühimmat taşı • 

maktan istifade ettikleri demir 
yolundan mahrum kalıyorlardı. 
Memleketin en büyük şehir nak _ 

liyatı da elden gitmişti. Vaziyette 
bu değişiklik derhal neticelerini 
verdi. Avrupa olsun, Amerika ol

sun Uzak Şarkta olan şeyler kar
şısında daha çok düşünmeğe baş
ladılar. Japonlar Çinde ilerile -

meğe başlayınca Çinlilerin muka
vemeti de kendini göstermekte 
gecıkmemiştir. Geçen senenin 
yazındanberi devam eden Çin _ 

rum, nafile .. düşu" n Meral sevd' .. . " ı-
gım .yegane kadın. İlk defa onu 
se.vd'.111-. Beni aşka o inandırdı . 
Oınsızdim. Aşk mabudu .... d b . onun e 

ana o. dız çöktürdü. Ruhum yep
yKeru hır aleme kapılarını açtı 

alb ' · t · ırnı anımıyordum . Kalbimle 
. karşı karşıya kaldım. Dud ki d fil. a arım-

a ızlenen aşk, kalbimd . k 
açt D.. e çıçe 

ı. unya gözümde yok. Her 
şey, yansın, yıkılsın bır· t k . 
k 

• e ınsan 

almasın y ·· ·· .. e<"yuzunde isterse.. o 
bana oyle kuvvet veriyordu ki 
~eral, ;yed~ kat cehennemi nefe -
si.ınle sondureceğimi, Teccalın ka 

Yazık değil mi? Arada çoluk, ço- yaşlarında, kara kaşlı, kara göz- * 
de az dedi koduya yol açmamış 

cuk var... Sonu perişanlıktır lü, duru beyaz olan bu kadın fev· Gelinle müezzinin ı:ıi~ 
bunun... kalade güzeldi. yapıp, bir odaya koydular. ~ 

- Valide; fazla üzerime var • Aradan beş on gün geçti. Adam, ·ıe t 
ma. Bıktım bu karıdan, ne olur- yaptığına nadim olmuştu. İki ai- Müezzin; miyop gözler~~ tır. Sefir: 

- Artık Uzak Şarkta İngilte-
sa, olsun ... Her şeye katlanaca- lenin ileri gelenler! de bir araya taze, körpe, kaşlı gözlY.. ı·ı" fendiyi, soyunup dökülUP t 

renin üstün mevkii büsbütün 

kalkmıştır. Artık Japon tarihi -
nin yeni bir devri açılmaktadır. 

Japon elçisi Romada yeni ;va
zifesine başlarken bunları söJ -
!emekle her halde bütün kelime
leri tartmış ta öyle söylemiştir. 

ğım... Artık, bu kadın ile yaşa- gelerek, karı kocayı t ekrar baş - ğında görünce; aklı başı.ııdııll 
mama imkan yok... göz ctmeğe karar vermişlerdi. 

Diyerek bağırıyordu. Oğlan a- F a!rnt, şer'an bu iki karı koca- ti.Hele; hülleden sonra; s.al 
nası, akıllı uslu bir kadındı. Ka- nın bir araya r e_lr. ·i mümkün ·'• Harbin sonu nereye varacaksa 

varsın Çinlilerin Japonlara kar
şı dayanmış olması öyle boş la -
kırdıdan ibaret kalacak değıldir. 

Kendilerini müdafaa için iyi ha
zır !anmamış olmakla beraber 
Çinliler aylardanberi beklenmi • 
yen bir mukavemet göstermiş 

oldular. Bu da Çinlılerin artık 

eski Çinliler olmadığını hem Av
rupaya, hem de Japonlara ,,-ös -
!ermiş . demektir. Çin • Japon 
meselesı yalnız bu ikı tarafın a
rasında kalarak halledilecek iş

lere benzemiyor. Uzak Şarkta 
bırçok . m~nfaatler var, hesaplar 
var. Bırbırıle mücadele halinde 
bulunan nüfuzlar var O . . . nun ıçın 
bunları nazarı dikkate almada" 
Japonların Çin meselesini iste _ 
dikleri gibi halledebilirler nasıl 

olacak diye çok merak ed'.lm l' 
d

. ı e ı-
ır . 

Şimdiden . sonra diplomatların 

faaliyeti başlıyor demektir y · 
Ç

. .
1 

• anı 
ın 1 e alakası olan diğer büyük 

devletler oradaki menfaatlerin -
den hiç bir şeyi feda etmemek 
ı çın hararetli bir faaliyet geçe 

fasını bir yumrukta ezeceg". . -ım.ı sa ... 
nıyordum.. 

Bu ne inanış, bu ne bağlanış 

ve bu ne seviş.. bunu tahmin e
demeısın, etsen de ölçü bulamaz
sın kızım. 

Allahın büyüklüğüne onu _ 
ratt 

- . . ya 
ıgı ıçın daha fazla · . . ıman et-

d
mıştım. Güzel o, iyi o, her şey oy

u benim için ... 
Meral, gözlerimin içine bak 

~ndan bahsederken nasıl parladı~ 
gını,_, alev aldığıru göreceksin! 

. Gozlerimde ışıldayanlar, kal-

k
bımde alev alev yanan sevginin 
orlarıdır. 

Meral, itiraf da bir ihtiya s . ~ 
-enın yanında, gözlerinde oku-

~ugum bu derin şefkat karşı<ın
a açılmak, d crdle>mek b . k d' • , ıraz 
en ı kendimi bulmak istiyorum. 

ı:end ımı tutamaz hüngür hüngür 
aglarsam, benden i ğrenme b 

1 
' u 

nası erkeklik deme B"l . ·· ı mczsın 

Meral çektiğım iztırab ne kadar 
büyük. 

kadar uyku gözüne girtll"" " 

yın valide olduğu halde, kimse- değildi. Çünkü, or•--- taliikı •·•·ye" 
Sabah oldu. Nöbet beıu_1 ,..ı 

ciklere benzemiyen h al:m. bel:m, selase vardı. .~· uysal bir tabiaü vardı. * halkı; dışarı çıkan· geJinı, ~ bir odaya götürdükten 
5 

DemP'' iP v0r ki ortada apaçık 
bir \ · ·~- " ar: Japonlardan ge
çirdikleri şeylerden hiçbirini fe
da etmemeğe azmetmiş görünlİ· 
yorlar İtalya ile Almanya yakırı 
bir zaman zarfında bu vaziyeti 
tanımış olacaklardırdır. Yani 
Japonların Çinden almış olduk -
!arı yerlerin artık onlara ait ol· 
duğunu Japonyanın bu harbi 
zaferle neticelendirdiğini tanı -
yacaklardır. Şimdi Tokyo ile Ber
lin Roma mihveri arasında bu -
nun için bir hazırlık vardır. Cin
de alakası, menfaati olduğundan 
bahsedilen bilhassa İngiltere ile 
ondan sonra gelen Amerikanın 
vaziyetleri ne olacak? Yukarıda 
söylendiği gibi artık diplomat-
... _ _ w ~ • .. .n.v ( ı .. uıtuk. çare~'n . k .. ~' ı arıya 
ca ' ır. Oyle ;;örünüyor ki Çin • 
J ap_on harbini yatıştırmak için 
c·skıdenberi ma!Cim olan bir,akıl!l 
usullere, tavassut çarelerine baş. 
vurulacak değildir G.. .. .. .. . · orunuşe 
gore Çınde alakası olan her dev
let doğrudan doğruya Çin ile Ja
ponyaya müracaat ederek bu 
kavgada kendi menfaatlerinin 
bozulmaması, kendisinin zarara 
gırmemesi çaresini arıyacaktır. 

Bır taraftan Tokyoda İngı·ııe 
veA ik re mer a ile konuşmak i in 
hazırlıklar görülürken, diğer ~a
raftan da Tokyonun B 1. er ın ve 
Roma ile konuşarak Çin ve J a -
pon zaferlerinin Almanya ve 
İtalya tarafından, resmen tanın
mış olmasını temine çalıştığı an· 
laşılmaktadır. 

Fakat yııkarıda geçen üç mın
ta.kaya . dönmek lazım geliyor: 
Ç~nde şımdiye kadar imtiyaz sa
hıbı olan devletlerin artık b . t' u ım-
ıyazlarını devam ettirmek J a • 
ponla~ın hoşlanacağı şeylerden 

değılfür. Bunun gibi şimdiye ka
dar_ Çınde büyük devletlere karşı 
takıp edilen açık kapı politika -

(Devamı 7 inci sahifede) 

. Dört aydır manen ve maddeten 
bıttım, mahvoldum G'• h · una ları 

mın kefatetini pek müdhiş ödü-
yorum. Aşka kad . , ına ınanmaz _ 
dım. Bana bağlanan saf ve masum 
genç kızların o içli sevgiletile na
sıl alay ettiğimi, göz yaşları kar
~·.~ın~a nasıl kahkahalarla güldü
gumu hatırlıyorum. Az ah alma
dım. Elbet bunlar benım yanıma 
kalmıyacaktı. 

Meral, Meral.. başımda cehen
nemler yanıyor. Zebaniler topuz
larını benim kafama vuruyorlar 
Sırat koprüsü sanki .ki k _ ' ı şa agı 

mın aras ına kurulmuş. 

Bu · .. gergın ve ince yoldan yü-
ruyen hatıralarım tanıdıklar . anl , , ın-
s .. -~ birer birer beynimin içine 
dı.: şuyorlar. Hepsi silik hep . . 
ka bed. ' sını 

y ıyorum. Seçemiyorum. 
Yaln.ız o.. dipdiri. Hayali J an -
dark ~n o h ariku!ıide cesaretile 
beynım· · d • "'. •15.., •• ' yanan alevlere 
ogr~ yı.•L.U. 0r. Meral, Meral.. 

tesellı et beni.. 

müezzin efendiyi bol P• 1 Kayın valide; oğlunu haksız Mahalle imamını' çab"ırdılar ve •f& 

buluyordu. Çünkü; geceleri eve sordular: tatmni edip boş kağıdın• 
9 

gelmiyor ... Maaşını alınca mey- - Hocam; nikahı nasıl tecdid 
savacaklardı: ,,ı1 

hanelerde, ve gizli evlerde dola- eyliyebileceğiz? yıı·' Müezzin; yetmiş beş "' 

şıp yiyordu. Zavallı gelin, iki ço· - Eğer, yalnız boş olmuş olsa b "'' '' 
aşına k nr·· hu tacı bır,,,...-

cuğile kaynanasının dizinin di - idi, kolaydı. Tecdidi nikah eyler- dı? . .1 bınden ayrılmıyor; evde iki hiz· dik ... Bir dua, iki rek'at namaz, e I"':. 
metçi oldug·u halde; kollarını sı- b ' k Kayın peder, müezzin ' ·b ır i i bardak şerbet olur biter- beş altın verirken, elinde 11 

vıyarak hiç durmadan akşama di. Lakin; talakı selase olduğu ci· nan kağıd kalemi de uzatP;J 
kadar çalışıyordu. betle; şer'an hülle lazımdır. _ Hocam; lfıtfen şuraYa ol 
Kayın valide; zengin bir kadın- - Hocam; hülle nedir?.. dığınıza dair imzanızı kOY.

0 

Şahidler de yazılıdır.. ....-· "' dı. Kocası öldükten sonra, bir iki - Evet; hülle şol şeydir ki·, ha· d.Ai 
ev, birkaç dükkan bırakmıştı. tun kişiyi, yabancı bir erkeğe ni- Müezzin; titrek dudaJ<lal'

1

~ 
natarak kemal! azamet 

Eytam ve eramil maaşı da vardı. klıh edip andan boşandıktan son- Je i' 

aşı yedikten başka anasının ba- eylemektir. vahı verdi: Jı ~ Oğlu, eve bakmazdı. Aldığı ma· ra; tekrar eski kocasına; nikah •ına musaı.lat olurdu. - Ben, helalimden bO~ ;r • Deyince; hem, damad beyin ak· Allah 0 ı. ,.r 11ak~F blr 'ı--eg;- ~-1-;:d~ • • :!'"' vauue ve pederin rengı' sol- ~ .;.M.1Pri1Pn ""~:aı\S~ 
. . . • ev a ı olduğu Sami J{JV• 
ıçın bır şey söy liyemiyordu muştu:. Bu hale, hiçbirisinin ta· . Oğlunun ka · hammul edemiyece"'i anlaşılıyor- ld 

; rısını boşaması d K IS SADAKAI fl'f r 
ca~.ını sıkmıştı. Akıllı uslu ver- u. ayın valide dayanamadı, oğ-
d g ih luna bağırdı: 1 

1
_ 

1 
nas. ati de reddettiğini gö- stanbul Müftülüğün' deıı: ~ 
• en ı. Ve söylenme- ~ En iyı' iyi • runce· hiddeti d' . - Gördün mü yaptıg"ın rezal~ 

ğe başladı lırntı? .... Şimdi ne yapacaksın baka-

0

-1 Buğdaydan 15 14 

Artık çekemem! Koca adam ol~ . .°~lan; boynunu bükmüş dü- ~rP.adan 2~ 20 - g um; ne halin varsa gör 

dun, ne eve ve. ne de çoluk çocu- şunuyordu. Karısında gönlü var- zumden 84 67 ğuna hayrın yok ..• Orada bura- dı. İmama, sordu: Hurmadan oo 133 
da dolaşır, sonra da, zavallı ta- b.- Hocam; bu işin başka türlü ı Yurdumuzun hava .,,.jjıldı 
zeye eziyet eder durursun ... De- ır ç~esi yok mu? esbabını temin husıısıı11ıl~ 

d

<l'.m ya, ne halin varsa gör! ... de· - er.an; böyledir ... Hiç baş- meş l ••aisi göriilrrıe~tf ı. ka çaresi yoktur ... Yalnız; hatu- ve aldığı teberruatı l{ıtlıai 
. Tam, bu sırada; kocasının pe- nu ;ereceğimiz adamı tayin et- Çocukları Esirgeme l{ııf1L11'ıı, 
şınden kayın validesinin odasına me lazımdır. Yarıl; kör, topal, hayırlı teşekkitller ile pd~ 

olmalı ... dedi. ur ava urumıma ııer ~ .. gıren _gelin, kocası.le karşı karşı- seksenlik, doksanlık bir ihtiyar T .. k H k .. 
ya gelınce; tekrar kavgaya tutuş- yardımda bulunmak ıııiih''" 
tular Gelin· Damad; imamın bu tefsır· · · · '·' . . · ın canına tak ettiği ·ı· ıru •· vazifemizdir. Binaenaleyh " ı~.m gemi ağıza alınıştı. Ulu orta şı ır işitmez gönlü ferahlamıştı. ta Diyanet işleri Reisliği töı' 
soyleniyordu: Anası ve kayın pederi de sevin-N mışlerdi. dan verilmiş olan fetva '71 

ukl 

e yapacaksan yap? İşte ço- Demek 
1
. . ce sadakai '-tır ve zekdt jlt ~ 

c arın, eşyalarımı. mihr' .. ; ge ını, genç ve orta '• 
cel ve mihri muaccei olan ~:buın~- yaşlı ~ir adama değil, usulden ol- kellef olanların - havada1l gel./ 

hır k 

mak uzere b ' d tehlikelere karşı yurdu~· J 

. uruş olan nikahımı ver... zımdı. ır a ama vermek la- r haydı artık seninle alakam kal • milletimizi korumak uğf1L1ııl
11 

madı. Başımı örtüp babamın e ._ Kayın peder, h .fızasını topla- feyizli ve devamlı bir .,.reıtt J 
ne gidiyorum. vı dı. ,A~lzı kulaklarına varan bir lışan-mezkur Türk Hava 1'~.(f', 

H f neşe ı e: ~ eri te metelik yoktu. Karısı - na yardımda ve bu vesile ' 
run nikahını ve nafakasını yine . - İmam efendi; buldum!.. Bi- memleketimize hizmette ıııı l~I 
valdesi verecekti. zım müezzin efendi... · 1.. ~I - Çok güzel buyurdunuz efen- ması uzumu sadaka! [ıtrıll ; miktarile beraber ildn oh'~) 

Genç kıı:dının ellerine kapanış .. 
Bu :.ııınımini eller üzerinde a

kan goz yaşından nehirler .. 
Erkeğin dalgalı, koyu siyah saç

ları üzerinde şefkatle dolaşan bir 
el. .. 

- Ağla Sermed! Doya doya ağ
~: açılırsın.. içinin zehiri boşa-

Teselli: 
- Zavallı Sermed! Demek 0 

kadar çok ıztırab çekiyorsun! .. 
- Bu ıztıraba dayanamıyorum 

Meral! Eğer her şey gibi guru -
:uı:ıu da kaybetseydim, çoktan 
ıntıhar ederdim. Kaybolan -
rum · · şuu 

' nıçın gururumun da eteğin-
den k. çe ıp kendi yuvarlandığı 

çukura onu da düşürmüyor? .. 
Omuzların sarsılışı.. 

Göz yaşı .. 
- Ne oldu, aranız niçin açıldı, 

anlatsana bana bunları 
:-- Benden iğrçr ~Ol ::. n değil 

mı Meralı. Bir kadıu ıunde b. 
kadı · · b" • ır n ıcın oyle bir çocuk &ibi, 

bir kadın gibi hıçkıran bir er
kekten elbet nefret edilir, doğ -
ru ... 

Okşayış. 

- Hayır Sermed, bilakis ıztı

r~bına iştirak ediyorum. Düşün . 
ki ben iki defa muztaribim. 

- Hakkın var. Seni anlıyama
dım Meral.. içli, temiz ve saf aş
kını bir kadının lürlu·· hıs· 1 

1 
• mec-

ra arının birleştirdiği sevgıs· . 
b' .. ili. ıne, 
ır gon kaprisine feda ettim. 

Fakat itiraf ediyorum . de .. !' , pışman 
, g~ ım ;Yavrum. Beni affet, onu 

h~l~. s.~vıyorum. Sevdiğim için de 
küçuluyor, küçülüyorum. 

- Sevgi büyük şeydir Ser
med. 

- S~n daha büyüksün Meral! 
- Bıraz kolonya vereyim mi 

sana!.. 
. ---: İstemem, kıpırdama .. başımı 

dızıne koymama müsaade et. Bir 
kardeş gibi dizlerinde ağlıyayım. 

Mırıldanış ve bir iç çekiş: 
- Kardeş gibi .. 

-- f "'" 

Kalbin yamrı yumru olllf lıf 
- Kardeş gibi seviyor .. ~· 

ki ben .. 
Sükut!.. ,/ 
Dışarda rüzgarın ısJıi<IB 

dığı fırtına şarkısı. el 
. Üst kattan aşağı ınerdi" 
ınen radyonun sesi. 1 

Musiki yalnız ruhun gıdBsı ~ 
ğil, hazan da ıztırabın de"s>1 

Dinliyorlar. . :/ 
Kadın sükfıtü ortadan ~ 

bölüyor: 
- Ateşin var! ıı • 
- Her zaman böyleyi.Jl1· ~ 

rak edecek bir şey yok. ~ 
- Sormıya unu uu ~ 

baban, kardeşin nu"ıIJar? .. 
- Görmüyorum kİ! 
Hayret: 
- Nasıl görmüyorsun? 0.~~ 
- Annem kardeşimin yarı• .. j.ı 

İ~~a~bulda değiller. Baballl }' 
gucune gömülmüş. Kabahat 

de, aramıyorum. ~,t) 
(Devaıı>I 



Garib bir vaka 
(\• 

l)ırarnın genç krall, Kolnmbo 
l~manı açıkJarında 

vapurda kaldı 
ta.c gı·y • • • • B 'k rne merasımı ıçın ango a 

Cin·ayetlerin de 
• • 

mevsımı var 
Kıskançlık yüzünden 
sevgililerini öldürenler 
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NIS'DE BiR CiNAYET 
Kedilerin kapıyı tırmalayarak acı acı bağır• 

malarından rahatsız elan kiracılar 
polise haber verdiler 

Kapı açılınca zengin kadının öldürüldüğü, 
cesedinin yarısından fazlasının kedil3r, 

fareler tarafından yenildiği görüldü 
ZenJ[in kadının katili kim? .. Evin 

su·k gitmekte olan krala 
1 asd yapılacağı meydana 

lngiltt.rede geçen ay birçok cinayet olmuş, bunların etrafında dolaşan bir arab ını?., 
Çl kfı d • J • }d" " • t • Nis'de, Kaliforniya caddesinde le komiseri geldi. Apartıınarun ne en ı erı ge ıgı araş ırı .ıyor 36 numaralı apartıınanda ikamet kapısı kilidll değildi. 

------=--- --

Sakit kral Prajadhijpok Anaı.
da - Mahidal yerine 7 mart 1935 

de geçen yeni, Lozan kolejlerinin 
birinde tahsil ediyordu, ve daha 
birkaç sene orada kalacağı ümi
dinde bulunuyordu. 

Fakat geçenlerd~, derhal ana
vanata dönmesi lıizıın geldiği bil

dirildi. Genç kral, taç giyme ma
rnsimi rüşdünü isbat ettiği za-

ıarı, yani sekiz sene sonra ya· 

d~rhai ·yap;ıması'n; • muvaiık gor

müştür. 

Siyamll.ar, üç sene evvel, altı 
sene saltanat süren kral Pran -
jadhipok'u tahttan indirdiler 

meşrutiyet ilan ettiler. Ve on üç 
milyon ahaliyi idare için de baş
vekil olarak miralay Phya - Ba

hol'ü seçtiler. 
Japonların nüfuzu altında bu: 

lunan Miralay Siyamın hakikı 

diktatörüdür. 
Ahalinin bir ktsmı, kendisin -

den memnun değildir. Bu sebeb

le miralay genç kralın taç gıyme 
merasiminin bir an evvel yapıl
masını kararlaştırmıştır. Muha

lifler bunun bir manevradan i
bare~ ve genç kralın, başvekilin 
elinde bir oyuncak olarak kala
cağt kanaatindedir. 

BİR suiKASD 

Kralı hamil olan Meonia vapu
. '-' Kolombo limanına uğradığı za-

gcnç hükümdarın karaya 
~ıt1.ınası, şehri ve civarını gezme

si için hazırlanan prograından 

sn'·'• '1azar olunmuştur. 
~eoebi: Amcasını yeniden tah

la oturtmak için genç kralı ka

çırmak için hazırlanan bir suikas
dın meydana çı.karılmastdır. 

Buna rağmen, Bongok şehri, 
taç giyme merasiminin parlak 

bir surette yapılması için hazır

lıklara başlamıştır. 

- • kat bir fark görümüşltür. Mesela eden Madam Şampany'nin daire- Kapı açılır açılmaz üç kedi de-./ ,, t:.r soğuk olan şimali Fransadaki sindeki kedilerin kapıyı tırmalı- li gibi dışarı fırladı ve merdlven-
~i ~~;,if.o.,1 cürümlerden çoğu mala taarruz yarak kısık bir sesle mütemadi- !ere doğru koşmıya başladı. A-

1 

• 

---"'·"' 
l'UKSA PAl<ASIZLIK MI? 

Cinayetler gitgide çoğalıyor 

diye bir iddia var. Bunu ortaya 
koyan bir İngiliz gazetesi şayanı 
ıiikk;1t m~liim~t vPrnıı:ıok ,c:ıt!rıııtilo 
için bu gazetenin yazaııuarım 

ğuk olmasına yükletiyor. Ne o • 
!ursa olsun her halde cinayetle · 
rin artmasını mevsimlere ve ha
l'dl6U%ı.4''""r.anle.ri 1"\..+FMii.no • ...,.;; T ~ 

CINAYETLı::RE 

~ylece hülasa etmek lazım geli

yor: 
Her dört beş senede bir İngil-

KADINLAR MI 

Londrada yağmurlu zamanlardl 
vukuatın daha çok olduğu anla
şılır. Diğer tetkikata göre sıcak 
memleketlerde cana taarruz su
retilc yapılan cürümler, edilen 
tecavüzlerden ziyadedir. 

terede cinayetler artmaktadır. 
Bu sene İlkteşrin ayı zarfında 
her türlü cürümler arttı. Adam 
öldürme vak'aları da böyle. Bu
nu henüz ilmi bir surette izah 
etmek kabil olmamıştır. Bir kıs
mı bunu tabii muhit, bir kısmı 
da iktisadi sebeblere veriyorlar. 
Bir kısmı da bunu mevsimlere 
ve havaların sıcak veyahud so -

Cürümleri ikiye ayırmak la -
zım geliyor. Mala taarruz, cana 
taarruz. Geçen senenin istatis -
tiklerine göre Fransada yapılan 
cürümlerden cana taarruz sure
tile olanlarla rnala taarruz sure
tile olanlar arasında şayanı dik -

Mekteblerde Spor Faaliyeti 

...., 

suretil~ olmuş, sıcak olan cenu- yen miyavlamaları diğer kiracı- partıınanda müdhiş bir korku 
bi Fransadakilerin çoğu da cana !arı rahatsız etmiye başlamıştı. vardı. Yatak odasında, Madam 

taarruz suretile vuku bulmuştur. 
Diğer taraftan İtalyanın sıcak 

olan cenubunda şiddet ve zorluk 
istimalıle yapılan cürümler so -
ğuk olan şimaldekılerden dört 
mislı fazladır. 

Fakat bunları söylemeğe acaba 
ilkteşrin ayında İngıaterede \'ll

ku bulan cinayetlerin çokluğu 

izah edilebilir di?. Bunu cürüm 

ve cinayetler etrafında tetkıkat 

yapmakla meşgul olan ölümler 
sordukları zaman şöyle bir ce -
vab alınmıştır: .Bu sene ilkteş

rin ayı İngilterede her vakit 
görüldüğünden fazla bir sıcak 

ile geçmtştır. Türlü türlil elek -
trik tazyikleri görülmüştür. Se

bebi bundan ileri gelse gerektir. 
Diğer bir alim de bu sene o mev
simde fngilterede vuku bulan 
cürümlerin çokluğunu şöyle izah 
etmek istemiştir: 

Avrupada siyasi bir buhran 
baş göstermiştir. Bu bir takım 
cürümler erbabını sanki teşvik 

eder gibi olmuştur. Sonra borç
lular bir harb çıkarsa borçlarının 
+.,.,.;ı 

-... 

OLUYOR? 

yapılmadı. Borçluların bıihrana 
evvelkinden daha ziyade artlı. 
Zihinler karışdı. Birçok aile fa· 
cialarının sebebini buna vermelı 

İşte bir kısım alimler de böy!e 
düşünüyorlarmış. Fakat muhak -

kak olan bir cihet varsa o da en 
ziyade aklı başında olan adamlar 
bile buhranlı zamanlarda kendile

rini şaşırmaktadır. Birçok si.1ir 
buhranları baş göstermektedir 

İşte cürüm ve cinayetler de bu 

Genisletiliyor 

Kedılerin böyle acı acı bağırına
larında her halde bir sebeb var
dı. Acaba ne? ... 
biri idi. 6 ilkteşrinde, Parıs'de, 
Perlasez'de medfun bulunan zev· 
cinin mezarını ziyarete gidece~ 
ğini söylemiş ve 0 tarihtenbcrı 

görünmemişti. . . 
Zabıtaya haber verildt. Mahal-

suretle kendini göstermektedır. 
Şöyle bir vak'a olmuştur. Pe~ .zı
yade müvazenesi yerinde gorli -
nen bir adam vardı. Sabahleyin 
evinden çıkmış, işine gitmiş, on
dan sonra akşaınleyin tekrar e
vine dönmüştü. Eve geldiği za -
man kömür kırmak üzere elin~ 
bir çekiç almış, kömürü kırmış, 
fakat çok geçmeden tekrar soka
ğa çıkmışhr. İlk rastladığı bir 
polise müracaatle: 

_ Ben evde kömür kırıyordum. 
Fakat kömürün içinden kan çık
tı. Geliniz bakınız! demiştir. 

Polis gelmış, fakat eve girildi
" i zaman görülen manzara feci 
~ir sahne olmuştur. Çünkü biraz 
evvel ı;ekicile kömür kıran ada
mın kansı ile kızı ağır yaralı o -
lal'ak yere serilmiş yattyorlardı!. 
Adam ne yapttğını bilmiyordu. 

Gözleri kararmış, kendisi kesif 
bir karanlığa dalmış olarak elin
deki çekiç!• kömür yerine zaval-
lı karısile kızının kafalarını ez -
mişti. Adam hiçbir şeyin farkın
da değildi. Adamın kafasında 
kendisinin biç anlıyamadtğı biı· 
buhran gelip geçmişti. 

Adam öldürmek türlti türlü o
luvor Fakat şurası anlaşılıyor ki 
k~I iller. cinayetten evvel _ b_ir 
buhrana uğruyorlar. Onlar __ ıç~n 
bir kadını veyahud bir erkegı ol
dürmek mesele değildir. Mesele 

_ ayeti saklıyabilmektir. Artık 
cın k __ 

Şampany'nin karyolanın ayak u, 
cunda ve yerde yattığı görülü, 
vordu. Ces.wi;n v•M.,""ıın wl..t!~t'.'UUt u1Ud,j'!u.._.s.-, ~H -

dının bir cinayete kurban gitti
ğinde şübhe bırakmadı. 74 yaşın
daki kadının ağzına bir bez par
çası tıkanmış, ve bir perde kay
tanı ile boğazı sıkılarak öldürül
müştü. Göğsünde bir de kurşun 

yarası vardı. 
zavallı kadın, muhakkak 6 ilk

teşrinde katlolunmuştu. Kapının 
yanında bulunan bir yol çanta -
sı Parise harekete vakit bulma
d:ğına delAlet ediyordu. 

Madam Şampany pek az misa
fir kabul ederdi. 

Gaybubetinden az evvel, elli 
yaşlarında koyu kahverengi elbi
seli birisi kendisini ziyarete gel
mişti. Bu adam, komşularca 
meçhul idL Acaba kimdi bul·:· 
Madam Şampany'yi ziyarete nı

çin gelmişti? ... 
İLK EMARELER 

Odada, yatağın üzerinde gaze
te kağıdından yapılmış bir pa
ket bulunuyordu. İçeri.sinden, fo
noğraf kovanları sarılı kanlı bir 
kombinezon çıktı. Cesedin yanın
da kapalı bir valizden madamın 
yola çıknuya hazır bulunduğu 
anlaşılıyordu. 

Valizde, Tunusta, Roma soka
ğındaki bir gömlekçinin marka -
sını taşıyan üç erkek gömleği, bir 
kaç boyunbağı. üç çift çorap bu
lundu. Gömleklerden biri giyil
mişti. Yakası kirli idi. 

Zengin kadının eşyaları ara
sında görülen erkek çamaşırla -
rından bir şey anlaşılamadı. Şim
dilik bunların ölen kocasına ald 
olduğu zannediliyor. 

bö le bir cinayeti yapma ıçın 

sü~üklenen bir katili cinayetini 
saklamak için de birtakım feci 
çarelere b"ıii vurmaktadır. Mese
la öldürdüğü kurbanını parç:ı 

parça etmek gibi. Bu suretle onu 
tanınmaz bir hale koyarak kendı 
işlediği cinayeti örtmek istediği 
görülmektedir. 

Polisler dolabda bir şeye do -
kunulmadığını gördüler ve çama
şırların arasında 12. bin franklık 
banknot, ve bir tasarruf sandı
ğı defteri buldular. Defterde 111 
ağustosta 2.0.000 frank yatırıldı
ğı yazılı idi. 

Zabıta, cinayetin sirkat kasdl
le yapıldığı kanaatindedir. 

Komşular, birkaç vakit evvel 
bir Arabın, zengin dulun lkam~t
gahı etrafında dolaştığını gor
düklerini söylüyorlar. 

-· ·- lı "ı mekteblerde binicilik ve diğer spor hareketlerinin artırı1-
Haber aldığtmıza göre Kultur Bakan g Bu ro rama göre mektebler arasında binicilik başta olmak 

Fakat zavallı maktulü parça 
parça etmek te çok defa kafi gel~ 

Çünkü her katil cinayctını 
mez. r· 
örtmek için mutlaka maktu u 

Cesedin üst kısmı bir seccade 
ile örtülmüştü. Arablarda, ölen
lerin başlarını örtmek adettir. 

\ 

ması irin yeni bir prograrı: hazır~am;k~ad~~ki r!u! konkur ipiklere iştirak eden bir bayanla futbol maç
iızere turnuvalar tertıp edilecektır. u ~· 

1 !arından alınmış bir sahneyi göstermekte ır. 

(Devamı 7 inci sar;fede) 
Zabıta katili arıyor ... 
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HA y AT ı Yurdun her tarafı ve şehrimiz derin bir mateme büründü, ba'k ~ 
:.'",:;:~'.' : .... m•l""'~ nöriilmsmiş bir hüzün içinde sabahtan akşama kadar göz yaşı döl~. 

ATATÜRKÜN 
(3 üncü sahifeden devam) 

mek üzere çıkan 100 bin kişilik 
Kiçner ordusu da karşısında yi
ne Mustafa Kemali buldu. Mira
lay Mustafa Kemal Bey, 8, 9 A
ğustos günleri Suvla limanı isti
kametinde Conkbayınnda ve Ko 
catepede yaptığı şanlı taarruz -
larla Kiçner ordusunu da mağ -
lup ederek Osmanlı ordusunun 
vaziyetini bir daha kurtardı. 

Conkbayırı muharebesinde bir 
mermi parçası bu Türk Kahra • 
manının tam kalbinin üzerine 
gelmişti; fakat cebindeki saate 
çarptığından saat parçalanmış, 
Türkün müstakbel hayat tarihi 
fçtn büyük vazifeleri hamil olan 
Büyük Adam kurtulmuştu ... A
nafartalarda uğradıkları mağ • 
lôblyetten oonrıı, İti!Af Devlet
leri Gelibolu Yarımadasını talı· 
liyeye mecbur oldular. Türk or· 
dusunun Gelibolu Yarımadası· 
na çıkan düşmanlara karşı kah- ı 
ramanca mukavemet gösteretek 
büyük bir zafer kazanması ni • 
bayet dünyanın en muntazam 
ordularile en mükemmel donan· 
malarını ric'ate icbar etmesi, 
Türk neferinin ve Türk milleti • 
nin fıtri fedakarlığını, yüksek 
kasletlerini en iyi anlıyan ve 
ondan istifade etmesini en iyi 
bilen Mustafa Kemalin ulvi de
hası sayesinde olmuştur. 
Düşmanlar Çanakkale Boğa • 

zından husranla çekilip gidince 
artık İstanbul zabıt ve istili 
tehlikesinden kurtulmuş de -
mekti. Bütün memleket ahali • 
ı!nin ve hususile İstanbulluların 
Mustafa Kemale hürmet min -
nettarlıklan son dereceyi bul -
dıı; harp başlamadan önce veya 
harbin başlangıcında Mustafa 
Kemal iktidar mevkimde bu • 
!unmuş olsaydı; uğranılan fela
ketlerden masun kalınmış ola • 
cağı itikadı basıl olmuştu. 

Düşmanlar da bu dahi ku • 
mandan idaresi altında bulunan 
Türk askerinin hacektıtına hür
met ve takdirlerini ifadeden ge· 
ri durmamışlardı; Mustafa Ke • 

aa:· <'l'ürkler, biri diğeri a"rdın
ca mükemmel taarruzlarda bu • 
lundıilar.... diyor. Çanakkale 
ha.rekAtına taraftarlık eden ve 
taarruzu bazırlıyan İngiltere 
Bahriye azırı Viston Çörçil de 
hatıratında muharebelerden 
bahsederken Mustafa Kemali 
emsalsiz bir kumandan ve Tü : 
lüğün mukadderatına hAklm ;ir. 
deha olduğunun o zamanlar an
laşıldığını telmlh ediyor (1). 

KAFKAs CEBHESİNDE VE 
ŞMIDA 

. Düşman Çanakkalcden çekil
dikten sonra, Miralay Mustafa 
1<'.~mal. Bey Kafkas cephesine 
gonderildi ve Diyarbakırda .k .,. 

1
. ı en 

mır ıvalığa terfi edildı.' Bu b cep. 
ede bulunan bir Rus ordusu

nu evvela ric'at manevrası ve 
sonra tasavvur ettiği noktadan 
muka~ıl. taarruzla mağlUp etti. 
Bu muhım askeri hareket Bitlis 
ve Muşun lstirdadile neticelen-

di (7, 8 Ağustos 1916). 
Bu muvaffakiyetı müteakıp 

Kafkas cephesinde ll inci Ordu 
Kumandanlığı Vekfiletine tayin 
ve bir müddet sonra Hicaz Kuv
vei Seferiyesi Kumandanlığına 
nakledildi (1927) . 
Şama geldiği zaman, Hicaz ve 

Suriyenin umwnt vaziyetini tet
kik ve mütalea ederek, yalnız 

mahalli vaziyetin değil, umumi 
ahvalin çok tehlikeli olduğunu 
müşahede etmiştir. Bu mühim 
müşahedelerini ve buna karşı 

alınacak tedbirlere ait nokta! 
nazarıru, Şamda IV üncü Ordu 
Kumandanına ve o aralık Şama 
gelen Başkumandan Vekiline 
sarahat w kat'iyetle ifade ey -
lemıştir. Tavsiye ettiği asli ted
bir şu idi: Derhal Hicazın tah
liyesi ve toplanabilecek kuvvet

)erle Suriye cephesinin takvi • 
yesi. Bu bakıma göre kendisine 
tevdi edilmiş bulunan yeni va· 
zifenin de bittabi hükmü kal • 
maınış idi. Mustafa Kemal Pa
şanın görüşü ve düşünüşü ora
da kabul edilmiş iken, sonradan 
askerliğe yabancı ve hakikatten 
uzak birtakım hisler galip ge • 
!erek tatbikine geçilmemiş ve 
bunun neticesi olarak Hicaz ve 
Suriye felaketi vukua gelmiş • 
tir. 
2 İNCİ ORDU KAMANDANLI· 

ÔINDA.. 

Şam mülakatından sonra Mus
tafa Kemal Paşa, Kafkasya cep· 
hesinde bulunan ll. inci Ordu 
Kumandanlığına tayin edildi. 

Bu sıralarda Bağdadın istir • 
dadı maksadile bir Irak seferi 

Mustafa Kemal Paşa, VII inci . . . . . p.ı#. · 
Ordu Kumandanlı{;ıOldan istifa 2 inci sahifeden devam) Bu sırada salonun duvarları a- Ulu Önderimizin ölümü ylldı· ıçın azım bır zıyadır· ~ 
edince, tekrar ll inci Ordu Ku _ ağır matemlı hava içerisinde bir • rasında ağlıyan, iztrrap çeken bir run sür'atile dün bütün memlc • kahramanlığı ve debast• unıı -
mandanlığına tayin edildi ise çok gençler kürsüye çıkarak ma • hava dalgalanıyordu. Gençler sa • kete yayılmış, her tarafı umumi yenin istikbalini yara JlU f 
de; Paşanın umumi karargah i- teml\ tebliğleri okumuşlardır. Bu !onu bir mabet sükutu içinde ter- bir matem sarmıştır. kalkınmasını başarrnış=İıdl!· ~ 
le ihtilafı yalnız bir ordunun 

1
_ sırada Rektör Cemil Bilsel ile Fa· ketmişlerdir. Ve tam sükilnetle Ezcümle İzmirde halk. telgraf· F:.ansa için de çok ~~~l< 1~ J 

daresine munhasır olmayıp u- külte Dekanları ve Yüksek M:ual- evlerine ağlıyarak dağılmışlardır. hane ve gazete idarehanelerine ku, Atatürk, onun - ··ı.ş, f" 
mum! ve bütün ordulara ş~il !im Mektebi Mü:lürü de salona,,~; KONSOLOSLARIN TAZİYESİ toplanarak yeni havadis almak mimi bir .dostu idi. ~~il"·~ 
bulunduğundan bu vaziieyl de mişlerdir. Resmf tebliğ neşredilir edil • için saatlerce beklemiştir. havası !çın de çok e bil"' 
kabul etmedL RKTÖRÜN HİTABESİ mez lstanbuldakl bütün konsolos Bursa Samsun, Adana, Mer • bu devlet şefi yorulJ1l~D3 f. 

Bu sırada, 
0 

zaman Veliaht Rektör acı haberi gözyaşları a- haneler derhal bayraklarını yarı sin ve Zonguldakta da halk yeni rette sulhun korunma> sl1' ti 
bulunan Vahdettin Efendi ile rasında söyliyerek demiştir ki: ya indirmek suretile Türkün bu ajansı öğrenmek üzere telgrafha· makta idi. Bu öiüın şab e~ 
birlıkte Alm~n Umumi Karar • •-Bu ıztırap ve bu faciayı mem en büyük matemine iştirak etmiş neye dolmuş, bütün bayraklar de fevkalade müteell~ ~; 

•L · leketin her ferdi içinde en çok du lerdır' . yarı indirilmiştir. Ankarada sefir bulun ~ .ı g..,ıına gıtti ve Alman cephele- A . · G9J11 '" 
rini gözden geçirdi. İmparator yan, laliırkün cümhuriyeti ken- Şehrlıniı;de bulunan bütün kon Tekmil memleket en derin bir rada, o zaman ismı .. 8,y.• 
Vilhem, Mareşal Hindenb•ırg di ellerine emanet ettiği Türk soloslar dün saat l6,30 da vilayet sızı ve ıztırapla şimdi kan ağla- Kemal olan bu büyuk b~~ 
ve General Ludendorfla görüş- gençliğidir. Bu gençlik onun bu makamına gelerek orada Vali Mu maktadır. sık sık temas imkfuı~i fil 

tü. Bu suretle müstakbel Os. kıymetli vediası olan Cümhuriye hittın Üst!indağa taziyede bulun· Du"" nya radyoları tum. Aramızda, saını ()ıı' manlı Padişahile Cihan Harbini ti daima koruyacak ve daima onun muşlar ve duydukları büyük te • bir sevgi hasıl olmuştur· si~ 
idare eden Alman şeflerinin se- izinde yürüyecektir. essürü bildirerek Türk milletinin Ve Atatu·· rk şı hayranlık ve sevgi ııe t 

1 
Sözlerim bu acıyı ifade edebil • dum. Türkiyede buıuıı:ıJl. b' 

ciye erini, kıymet derecelerini matemine iştirak ettiklerini be - iJl 

af 
mek imkan~ızlığı içindedir. Genç, dostlarım, Türk mi!etİJI ,..! 

n iz zekasile ölçmiye ve Al - yan etmişlerdir. Dün gece bütün dünya radyo dajl 

h 
arkadaşlarım duydukları hassasi • yük, matem günü."lde. 0 

man cep esinin hakiki vaziye- İŞÇİ VE • • ..,. uuhr TEESS"'"'Ü istasyonları Atatürk'ün ölümünü _.,, yeti asıletle ifade edeceklerdir.... .aıuı:..o..=•u• ,,.... atırabın nekadar de•-
tini tayine muvaffak oldu. Bu ld • .b. derin teessürle ilan etmiş ve A • 

.. ah Rektörün hitabesinden sonra E- Dün, her yerde o ugu gı ı, acı nu takdir ederler. ıJ'' muş edelerile harp hakkında tatürk'ün tercümei halini anlat - ~ 
dcbiyat Fakültesi talebesinden bi- haber, fabrikalara da yayılmıştır. mıştır. Yunanı"sfatı 

zaten nikbinane olmıyan fikir - ri kürsüye çıkmış k h Her mües.~ese bu acı haberi duy -leri kuvvetlendi; harbi idare e • ve ço eyecan- Londra radyosu Atatürk'ün ö-
lı bır. sesle şunlan o" J · t' duğu zaman, balkonuna, pencere- ~ den Almanlara da harbin muh • s Y eınış ır: lümünü haber verdikten ve ter- •• 

t 1 akıb tl 
. ak •- Atatürkün yarattığı Türk sine yarıya kadar eğilmiş bir bay ee 55 Ur _ •ilJl I' eme e erı h kkındaki cümei halini anlattıktan sonr:ı. . 

ın. kıla"bı Tur·· k milliyet" e t"' k ragı" çekmış' tir. Fabrikada tezgah ,, görüşlerini söylemekten çekin • ı v ur k d k ği şu sözleri söylemiştir: ınu Şefimiz Atatiı!"' el 

metli
·. Cümhuriyeti kendilerine emanet başında ç"1.ışan a m ve er e n nu·· Yun•nıs· ·tan•.n • n11ar

1
3
. " ı t F b ik •- Türkiye Atatürkü kaybet- ~ ,... r 

IZTIRABLI GÜNLERDE 
ettiği Türk gençliğinin elinde ya- yüzleri sapsarı 0 muş ur. a r a· ki b · k.. fah ··f derhal Yunan Başvcl<i 1• v 
şıyacaktır nın içini bir matem havası kapla· me e, ugun u re ve nu u- cSI 

Mustafa Kemal Paşa memle
kete döndükten sonra, General 
Halkenhayn Almanyaya çağrıl
dı ve yerine c Yıldırım Ordular 
Grupu• Kumandanlığına Mü -
şiir Liman von Sanders tayin 
olundu. O sırada Padişah olan 
Vahdettinin ısrarı üzerine Mus
tafa Kemal Paşa, Palestin Cep-

· zunu temin eden yüksek dira - sasa telefonla bildir!ll bO. 
Talebeden sonra Hukuk Fakül- mıştır. yetli, uzak görüşlü şefini ve dün- bu haber Yunanistand

3 e 
tesi Dekanı Ali Fuat Başgil ve Tıp Birçok işçiler, tezgahların ba - ya büyük b;r devlet adamını teessürle karşılanmış ~e ,ıı 
Fakültesinden Cengiz birer kısa hl şında ağlamış ve makinelerin ka· kaybetmiştir. ' ye Vekaleti müsteşarı_ ....6 
tabe söylediler. Bütün nutuklar yışları boşuna dönmüştür. • Tür' ki El p, en pşı·_; • • ye Çisi ;.UŞ • te<" 
talebe tarafından ayakta dinlenil- Bu acı haber, ameleyi takatsiz. Paris radyosu ölüm haberinin ret ederek hüküınclill 
miştir. lik içinde bırakmıştır. alınır alınmaz Hariciye n,.;<ırı M rini bildirmiştır. t 

Bonne'niıı derhal Türkiy~ büyük Başvekil Mctaksıı5 .1 r' açılmasını kendisinden beklediğı nı sanan ve idare ba~ında bulu · ıa sefirine taziy<'ilcrıni bildird.ğini Türkiye Başvekili Ce .,, JI' 

lhzar ve tertip olunuyordu. •Yıl hesinde bulunan VII inci Ordu 
l'ek bir adam vardı: Mustafa Ke- nan kimseler, yalnız hayatlarcnı v anlatmıştır. ve Hariciye Vekili 'fe'.·• 
mal. Harbin muhtelif safhal:ı • ve şahsi menfaatlerini korumak ,.,. rında, Mustafa Kemal Paşanın kaygu<unda idiler. Fırka ve po- Roma radyo~·~ Ulu Önder!n Arasa taziyetlerini be) dırım ordular Grupu• namı ve· kumandanlığını ikinci defa ola-

rilen bu kuvvetin kumandanlı· rak aldı (1918 Ağustos) Fakat 
ğına maruf Alman Generallerin- vaziyet' iptidada yapılan hata-
den Falkenbayn tayin olunmuş- !ardan ve bilhassa Enver Paşa • 
tu. Mustafa Kemal Paşa da Fal- nın Sarıkamış taarruzile Cemal 
kenhatn orduları grupunu Paşanın Kanal hareketinden ve 
teşkil eden ordulardan VlI inci Almanların müdahalesinden do-
Orduya verildi. Bu devir, Al • layı, Osmanlılar aleyhine pek 
manların Osmanlı işlerine en çok değışmiş, Osmanlı orctusu • 
çok müdahele ve tahakküm>! nun mukadderatı artık taay • 
başladıkları, her şeye karışmak ~n etmis buluuuvordıı . -R,, 
nassa aşiretlerle münasebetleri- au ~~pne~ıncte ihtilal başlar-
ni hiç beğenmiyordu. Askerlik ken, Palestın cephesinde de Os-
sahasından hariç, sırf dahili si- manlı ordusu kendisine kat ka 
yaset ve idareye taalluk eden faik düşman kuvvetlerinin ta ~ 
işlere Alınanların karışmasını arruzuna uğradı. Ordusunun ba-
lstemiyor ve mütemadiyen on _ şına henüz geçen Mustafa Ke • 
ların bu zihniyetlerile mücade- mal Paşa sağ ve solundaki or _ 
le ediyordu. Ayni zamanda o an- duların dağılmış olmasına rağ-
daki askeri vaziyete göre, Irak- n_ıen, meharet ve dirayeti saye. 
ta yapılacak hareketlerden hiç ~mde, kendi ordusunu inhilal •• 
bir netice çıkmıyacağına da ka- d ~n ku~ardı. At üstünde ve 
ni bulunuyordu. Mustafa Ke • .uşman a temas halinde, en ge-
m~ bu kanaatlerini, mliteaddit :~alan askerlerinin yanında ve 
lliyihalarla Sadrazama, Başku • ıçınde olarak, intizamla ordusu-
mandan ve Harbiye Nazırına nu Halebe çekti. Bukadar ayJu .. 
ve daha başka icap eden ma - rı şartlar altında, bu derece mu-
kamlara bildirdi. Tarihi blr kıy- vafakiyetle yapılabilmiş ric'at 
meti haiz olan bu ltıyihalarında hareketleri, harp tarihlerinde 
bu seferi ihtiyar etmek, yeni bi; pek seyrektir. Halep cenubun -
kanal felaketine maruz kalmak da İngiliz süvari fırkasını ve bu-
olacağını anlattı. Fakat sözünü nu takviye eden düşman kuv -

mütalea ve tavsiyeleri dinlen - litika kavgaları artmıştı. Düş - tir. . bU • tercümei halini anlattıktan son-miş olsa, işin bu dereceye kadar manların aleni ve .gizli memur- Yunan g:ızetelerı, '-ra onun Türkiye:)'i, Abdülhamit ·--ıede~.,vl.· 
gelmemiş olacağını herkes an • !arı, propaganda ve saire ile vefat haberini og Türkiyesi ile münasebeti kalnıı- hal b ,, 
lamıştı. Bu vahim vaziyetin da- herkesi ümitsizliğe düşürüp, bir renmişler ve der .. p> yan bir şekilde değiştirmıye mu- · ,\il(~ 
hi, bir derece ıslahı kabil oldu • tarafa çekilmeye veya biribirle- tar yapmışlar, BiJY 1 vaifak olduğunu ve milleti mua- b ş ğuna Mustafa Kemal Paşa ka - rile uğraşrnıya teşvik ediyorlar- sayfalar tahsisine a eJl~ 

1 1s 
sırlaştırmak için yaptığı bütün c 

nirli. Fakat stanbuldaki hükıl - dı. Mustafa Kemal Paşa tan - B!iyük Ata'mızın , .• ı içtimai inkilapları azami muvaf- , . ..,eli'' 
met, ürkmüş, şaşırmış ve Mon- bnlda bir müddet kalarak vazi • ninde Yunan hüln"" .; fakiyetle başardığını anlatmış - o•r 
tl.ros Mütarekesini (30 T. Evvel yeti iyice tetkik etti. Bu tet - Mebl«ocn• tnmdl .,ııfl"' 
,...,.,.., "~a, uu mıitarekcniİı- ak • . . • • ---o"•" ~audı<L ge- br • • Vetıe muhtemeldir. ' 1 ı· d .. tır .. d1..• Bu .. felaketler karşısınd1 Berlin radyosu Bu"' ük' ş · nıharbiye Reı'sı· papafıif· ın en ence, düşmana böyle ka- b yük T ·r .. Y efın ,, yıtsız şartsız teslim olmanın teh- u urk kütlesinin, asıl mil- 0 umune ajd haberleri verdikten ordusunu temsil edeee•. ~ 
ilkelerini anlatarak 13zımgelen 1'.'.t ekseriyetinin nekadar tees - sonra onun yabancıların istismar Ayrıca Selanik vali;" p; 

k l 
sur v.e. elem duymakta oldugu· • sahası olmaktan ç k arak k k B celal · ma am ara tavsiyelerde bulun- • ı ar istik • çe ere aşvekil . ..ııı#' 

muş i>ii; aldıran olmadı. Artık nu bılıyordu; Türk milletinin i- lal ve hürriyetini kazandığını ınu Şefimize kar•ı ao~#f 
Suriye şimalinde yapılacak cid- çinde ve onunla birlikte çalışa- anlatmıştır ve bütün Alman ga - hir hallanın son;UZ ~ 
di bir iş kalmadığından, Musta- rak vaziyeti ıslah etmeye karar zetteforinin uzun makaleler neş _ bildirmiştir. 
fa Kemal Paşa, İstanbula geldi. verdi. İzmirin Yunanlilar tara - re tıklcrini söylemiştir. --------

ANADOLUYA HAREKET... fından işgal edildiği 15 Mayıs At t .. k' •• ··ı · İt b 1919 da III üncü Ordu Müfettı· • a Uf un Q u'mu·· 
s an ul ahvali, Osmanlı Dev- li ş 

letinı·n d"" d b 'ği vazifesini alarak, İstanbul • Ve Fransa uşman ar eler ile yı • 
kılı.p dağılmakta olduğunu gös _ da.'l Anadoluya hareket etti· ve 

t d 
Samsun iskelesı'r·e çıktı (19 M• a-

erıyor u. Düşman gemileri İs • · 
t b 1 li 

yıs) · İşte bu tarı"hten ı"tı'baren 
an u ·manına girmiye başla • 
mışlardı; memlekette siyasetle 1'.ustafa Kemalin hayatında ye. 
meşgul içtimai tabakalarda her- nı Turk D~vletini kurmak saf -
k 

hası başlamaktadır. 
es inkisara uğramış, ümitsiz-

liğe düşmüştü. Memleket için ~ustafa Kemal, büyük milli 
artık kurtuluş ümidi kalmadığı- ~ucadeleye giriştiği zaman he

nuz 39 Yaşında idi. 

Faris, 10 (A. A.) _ Havas a _ 
jansı bildiriyor: 

Al'."'r Sarraut, Paris Soir ga
zetesınde, Atatürk'ün ölümü do
layısile yazdığı bir makalede ez
cümle diyor ki: 

cAtatürk'ün öl"" .. umu, 
hayranlık uyandıran 

herkeste 
Türkiye 

DipJomat Jar . 
Haric'ye vekilll 

Nezdinde " 

dınletemeyince protesto mahi • vetlerini mağlup ederek, ordu -

~:~i:d:r~l~;~ ;~:!~ e~~~!,~; :~~~t manevi kuvvetini yük. 1 ugün çekilecek olan tayyare pı·-
bulunuyordu. YILDIRIM ORDOCARI GRUP y n o d k 

Ankara 10 (A.A.) _.. ıı. ~ 
at 17 de Hariciye Ve~ ~J 
Aras Ankaradaki ecDeb 1' 
matlarını heyet haliDde 
miştir. ııı: 

l'ıfUSTAFA KEMALİN GÖRÜŞÜ KUMANDANLIÔINDA ı· . .s ~ . _a . azana n ta ı ,. h •. , er •. n 
( I) W S _Mustafa Kemal Paşanın go" • 31 Teşrinievvel 1918 de Yıldı- l ı st k t 1 

. ·.· Clııırchill (Çör- r OdJ esın i ıcı b çıl). La crıse mondiale T 11 ruşu tamamen doğru çıktı· Irak ım r u arı Grup Kumandan. ' • a 1 m ız,/)a karı• ıerı•• 
254; 256; _ 

361
. 

371 
' · • p. seferi yapılamadı; Falkeıiliayn lığına geçti. Artık Osmanlı Or- U 

.::,..__, ' . kuVV"etleri Palcstın cephesine d~sunun ve Türk milletinin ü - m 1 z ~ b ı• 1 d ,. v • 

--~i~~~~-;:;~;;;;::r:~mıt~ba~ğıa~~/;kur~tuı~uşy~oıu;nun~==:=::~~~~:;:;;;-:=fr~e~C~e~g~,l~Z~~~I 

Duayen bulunan tfgsft f. 
elçisi ekselans suıtal1. I_ 
Han diolomatlar heye~/ 
atideki beyanatta bulu ~ 

•-Bay vekil • 3 
Gerek kendi narrı 1r.1diP:. 

duayeni bulunduğuı11 el· 
!ar heyeti ve tcınsil 11 t 
me~lcketler namına ı~ıl' 
tınıze bu büyük Jl1

3 ~ 
dolayı derin teessür1~I 
mimi taziyet!erimizı ·ıt 

• S~N TELGaAra ruaa: M. &nü 
Tari.bf Wrikuı No. 152 KARAYEL 

Cuma gün~ Padişah Alemdar kasrına 
bır gezinti yapacaKtı •• 

Çerkes Hasan, kızlar ağası va. 
~tasile Valde Sultan haaetle _ 
rıne jurnallarda devam edi 
mu dersin? yor 

- Bu adam; ortadan kayboldu. 
Çok teşekkür ederim. Bu adamın 
ferrinden hem beni ve hem d 
kendinizi kurtardınız.. e 

- Evet; Şama sürdüm .. 
Çerkes Hasanın saklı olduğu • 

nu ne H .. useyin Avni Paşa ve ne 
de Arzıniyaz biJn:ıiyordu. 
Arzıniyaz; Hüseyin A vnl Paşa-

dan aldıklarını efendisine gön • 
derecek ti. yalnız, paşa haznedar 
~~tadan epeyce mühim şeyler 
ogrenmişti. Demek; padişah çok 
geçmeden Mahmud Nedim Paşa
yı tekrar, mevkii iktidara geti • 
recek.. . Kendilerinin de son ola
rak hesaplarını görecekti. 

Hüseyin Avni Paşa Dolma • 
almıştı. Eğer; bu sefer padişahı 
haledip ort d k 3 an aldırmazlarsa 
bir daha böyle bir heyeti vüke • 
lanın bir araya gelmesine kat'iy-

18 
yen imkan bulunamazdı. Hcrhal- fE-··--·-~ -
d sı duyulursa idam edıldiklerı 
~· ~e. yapıp yapıp bu işi birkaç gun·· du··. ğim doğrudur. nu .. 1 

gun 
ıçı d h ı N z guze ; ve daha sessı"zce ı 

n e a ve fasletmeli idi. - e yapmak 13zımdır öyle b ·t o ur H Sadrazam telaşlı, telfışlı seras- . ? 
1 er bu iş ... Yalnız, Murad E _ 

üseyin Avni Paşaya Dolma - kere sordu.· ıse... fendı b t b h ye u ertipten haberdlll' 
/ çe sarayını askerle abloka e- _Paşam; hiç şüphe etmem ki; - Düşüncemi arzedeyim: Al- kılmak iktiza eder. 
ıp padişahı tahttan indirme te- aldığınız haber uydurma olsun.. dığım habere göre padişah; cuma E şebbüs" d ·· ·· Al . ~ vet; veliaht Murat Efen _ 

düşürun~şt~~ evvel şunları da Eğer; padişah, buyurduğunuz 8\'.nu emdağı kasrına gidecek· dıyı ~e'. ihtimale karşı haberdar 
gibi bizleri bir iki glin sonra; o- mış, eğer bu vaki olur ise; bir etmelıdır. Bu işi· muhte 

Sultan Aziz; arasırn Alemdağı raya, buraya sürerek Mahmud süvari kıt'asile kendilerini mai- k d ' rem ar-kasrm "d ti a. aş. ımız, Mithat Paşa hazret • 
a gı erdi. Nedim Paşayı mevkii iktidara ye erile beraber Alemdağ kas • J 

H d 
erının. JCıtfen kabul buyurmala-

atta; padişahın cuma gu··nu·· getirecek ise,· işimiz felaket olur. rın a tahtı muhafazaya alaca • Al rını rıca ederim, dedi. 
emdağ kasrına bir gezinti ya- Binaenaleyh; bir an evvel ne ya- ğım ... veliahd Murad Efendiyi·, M 

Pacağ ıl S ithat Paşa; Hüseyın· Avni 
ını serasker Hüseyin Avni p acak ise yapilmalıdır. erasker kapısına getirip biat R Paşa h b aim B ve . üştü Paşanın kendine tevdı 

a er ıştı. - endeniz de; bu işi müza • merasimini icra eyliyecegı-·m... ı p k e tikleri vazifeyi deruhde etti. 
aşa; bu haberi gözdesi hazne- ere etmek için, müsaadei dev • Sa.drazam Rüştü Paşa; Hüsey".n 

dar ustadan öğrenmiştl. !etlerinizi istirham edecektim. Avn~ Pa?anın bu sözleri karşısın. 
Paşa; haznedardan aldığı ma- - Buyurunuz efendim.. . da tir, tır titremişti. Bu, 0 kadar 

lilmatı sadrazam Rüştü Paşa ile - Saraydan mahrem surette kolay şey mi idi? Koca bir padi-
Mithat Paşaya açtı. aldığım bir habere gôre; birkaç şahı abloka altına alrak tahttan 

. Rüştü Paşa,· esasen mu"vesvıs· güne kadar Sultan Aziz; bizleri indirmek : sonra; Murad Efendiyi 
bır zat olduğundan korktu. E • birer köşeye sürerek Mahmud d" N d pa ışab ilan etmek. .. Fakat· ser-
ğer; Mahm. ud Nedim Paşa,· sa • e im Paşayı iktidar mevkiine k . • as erın düşüncelerinde isabet 
darete gelırse işleri duman olur- getirmeği tahtı karara almış... dı B' 
du. - Ne buyurursunuz, paşa baz· var .. · .. ôylesi daha kolay olurdu. 

ti 
. Ruştu Paşa; biraz teemmu··ıden 

Maaz il h b 
re erı ..• 

a a , ir de hal' mesele- sonra· seraske hit b - Evet; bildiğim ve söyledi • ' re a en: 
- Paşa hazretleri; buvurduğu-

• •• 
Hüseyin Avni Paşa. S I' . k 
1 

, e ımıye 
ış asında bulunan süvari kıta t 

kumand a 1 
anını makamı seraskeri-

ye ç~ğırarak llızımgelen talimatı 
verdı. Bu kumandan H'. . 
A vnl p useyın 
idi. aşa, yetiştirmelerinden 

Fakat; padişah, her 
Cuma günü Alemdağ 
gitmedi. 

nedense 
kasrına 

(Devamı var) 

Şunu da zatı devıet.jtl~~ ~ 
mek isterim ki, btı bıl} J11~ 
adamının zıyaı sizın jJICtil" 
gibi her birimizin J1l e!JP . . it 
son derece mütee•s 
Bütün kalbimizle bıl f1i'""/. 
kederinize iştirak edi>'

0 ııJ:I f 
Hariciye Vekilirnizİ11 :w 

Hariciye Vekili d ıci: / 
cevab olarak deınişt~ yiil' e , 

<- Bay duayen. bıl~~ 
orta elçiler maslahat . ıııı':t 

• j)Jerı ır. 
Mümtaz müıneSS keııet ı 

duğunuz dost meıııle. ~ / 
mına gerek kaybc!~~eı f, 
Şefimiz, gerek onun ~yeti .m 1 
olan Türkiye Cuınburı dtf' 1, 
kında gösterdiğiniZ bılilrıl 

·· · · tezııb t ~ muessır sempatı i~e {) 
milletinin ve CumJıUf ;u~ ) 
metinin ruhunda ınen / 
caktır. . 'C~ ıı' 

· ıZ". f' 
Samimi taziyetıer1~.ıc~~t 

yı bütün kalbimle ter 
rim.a. 

~ 

~~ 
), ~ 
~t~ 
~1 

lq~ 
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TL. 

HOLANTES BANK- ÜNI N. V.' 11 
ıstanbul Şubesi ID E N 1 z B A K 

30 Haziran 1938 tarihindeki bilançG ____ - - - , 
AKTiF .......-~--

Mudanya hattı kış tarifesi KASA 
K..;l'ONLAR 

~ 
~ :~~.: I [Biiyiik Harbde Osmanlı donanmasının lkmdr~z ve 

1
Mo'ld

1
:
1
os

1 
baskınblarible d~n1u··şrtue NO. 

r 4 C m Mıdil!i'nirı batı.şını, Yavuzun yaralanara ,,.ınan ıava ı o arının om a yag11 u 

li~iiMidiıli;i;d;ğ~·;.~ak içi~
1 

DAHİLİ l\ll.'HABİR BANKALAR 
HARİCİ MUHABİR BANKALAR 
RLl'OKLAlı 

615.078.11 
4.763.52 

3.207.091.11 
415.729.52 

13 . İkinciteşrin . 938 Pazar gününden itibaren tatbikine başla
nacak olan Mudanya hattı kış tarifesi hergün sefer yapılması esa
sına göredir. 

Postalar İstanbııldan Hergün saat 9 da kalkacaklardır. Buna ila
veten Cumartesi günleri İstanbuldan saat 13.30 da ayrıc~ bir va
pur kalkacaktır. 

manevra yapalım mı? 

HAZİNE BONOLARI 
SENEDAT CÜZDANI 
Vadesıne üç ay kalan: 
\'ad esine üç aydan fazla kalan 
ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI 
Borsada kote olanlar: 
Borsada kate olmayanlar: 
AVANSLAR 
Esham ve tahvilat mukabili avans
lar: 

TL. 

TL. 

312.803.58 
1.362.65 

64.452.29 
512.85 

337.930.30 
314.166.23 

64.965.12 

233.143.20 

Fakat, iskele cihetinde may-nler var, 
diye bağırıyorlardı 

, A) Borsada kote olanlar: TL. 233.143.20 

Çarşamba postalariyle Cumartesi günleri 13.30 dn kDlkacak pos
talar Armutluya uğrayarak Gemliğe kadar gideceklerdir. Dönüş
te Mudanyadan Pazartes~ Salı, Perşembe, Cuma ve Cumartesi 
günleri saat 15 de kalkacak postalar 18.15 de İstanbula gelecekler
dir. Çarşamba ve Pazar postalan Mudanyadan saat 17 de kalkarak 
İstanbula'a saat 20.15 de gelecektir. Bundan maada Pazar sabahı 
Gemlikten hareketle saat 10 da Mudanyadan kalkacak vapur Ar
mutluya uğrayarak saat 13.35 de İstanbula gelecektir. -

'!Uı ~y l 0 harı.taya inanıyorsun 
'-r~ ~ğer dediğin gibi midilli 
"-t bir uJ~nsaydı, şimdiye ka -
~ lr!t Çok ınfilak!ar olacak, bir
lı. .• llö ~•na mayınlara çarpacak
~.•nıa:ılıe bır hal olmadığına göre 
tiitetlt Yor; bir sahih mayin, kıç 
~iıııde rasıdlarının dikkatsizliği 
~Si b n Midilliye çarptı, işte 

..._ t> 11 . kadar! 
-.. şekı lllnira! öyle olsun! 

Ilı. 1 tııdi dev onu bırak, artık akı-
tltr1 d._aın etmeğe imkan yok! 

..... s~ntııeliyiz değil mi? 
-.. ,, bı!irsiniz amiral! 

)t "'"et ·· Lde lt 0Yle yapalım' Midilli-
~aza llrtarmak lazım! Sür'atle 
~dj lt~ıtıneliyi~! .. Midili tabii 
~ vaı· Vvetile yola devam ede
~e aı:~ette değildir. Onu ye -
·~ • ve doğru provanızı 

Çevirin• ..... il ' . 
~: l1Stıine amiral! 

- Hllla Midilliyi yedeğe almak 
için manevre yapalım mı? ..• 

Bu sırada baş güverte vardi -
yası: 

- İskele cihetinde mayinler 
var! ..• 

Haberini verdi, Akkirman sü
ratle sancağa alabanda etmekle 
haber verilen mayine, mayinlere 
çarpmaktan kurtuldu ... 

Amiral Paşoviç te artık mayin 
tarlasında bulunulduğuna şüp • 
he etmemek vaziyetine düşmüş • 
tü. Midilli, makineleri durmuş, 

ikinci infilakla iskele tarafından 
aldığı yara tesirile o tarafa yas -
lanmış, sularla sürükleniyor, bir 
taraftan da Yavuza: 

- Tahtelbahirlere dikknt! ... 
Baş tarafta mayinler var! 

iŞaretlerini veriyor; ayni gaye 
uğrunda çarpışan iki arkadaştan 

·bir tanesinin ölüm halinde yara
lanmış bulunması sıralarında ya
pacağı alicenab bir hareketle 
kendisinden ziyade Yavuzu dü -
şünüyor; ona etrnfındaki lehli -
keleri, yanıbaşındaki düşmanla-

n haber veriyor: işaretlerini tek
rarlıyarak onu bunlı:rdan koru -
mağa çalışıyordu ... Yavuz Midil
linin işaretlHini aldığı esnada, 
sularla sürüklenen yaralı gemi, 

artık iskele tarafına adamakıllı 

yaslanmış, üst güvertesi sı ,.a 
dokunacak hale gelmışti.. Sular· 
la sürüklenmesine devam eden, 
bir taraftan da Yavuza çıma at -
mak için baş güverte<le tel ha -
!atlar hazırlanırken uçuncü ve 

şiddetli bir infilak daha duyul
du. Midilli tekrar sancak tara -
fından hır mayine çarpmış, infi -
lak gürültüsünden sonra açılan 
yaraya hücum eden suların gü -

rültüsü yüreklere korku getir -
mişti... Üctüncü infilak M:dilli 
için faideli oldu; iskele tarafın -
dnki büyük yara dolayısile o 
bordasına yaklaşan gemi bu se
ferki yara ile sancak kısmındaki 
boşluğa dolan sularıla müvazene
sini bulmuş, biraz suya gömül . 
mekle beraber düzgün, müvaze
neli bir duruma geçmişti ... 

(Deumı var) 

~ilıatı an amiralin cmretti~i 
~~ İsltalınağa girişti, Midilli 
~~ ele makinesinin hafiİ 
) ~ Ya gayret ediyor, fakat 
d~v~ y akınlar, sular gemiyi 

lııı~~y:"aş Limni istikametine /=========================== 

~~:ğ::~::.~~~:~~Ya:n~:~ Büyük Japnn imparatorluğu 
'--'e ahtıla0ak demir halatlarla 

ağlaması lazım geliyor- (4 üncöl Mhifeden devam) için yalnız başına. harekete geç-
, sından artık değişeceğini Japon- mek; .,, 
''tor ~n tnakineye seslendi: 

1yS:rı~~~~ap:~gy,:n~~z~;vle~ö:;,.~~ 3 - Yahud da Japonların Çin-
\'a nıstanı de her dediklerini kabul ederek 

lııaı l>ıı>.un . . !arı bunu saklamıyorlar. Ameri- artık Çinden vaz geçmek. 
li or ın ırı uskurları kıçta bir kahları bu hal karşısnıda ne ya-
' doııUşt".dana getiren şiddet - pacakları politika aleminde ay-
d~ t!jdi~rUe tornistana başlar
lijl'ııldu. l~~e . bir infilak daha 
~lt İtt ıneı bir mayn, yaralı 
'ıı; da iıı~~l~zörünün vasat kıs -
~en lak k etmiş geminın tek 

lan k ~le makinelerde çalış
lıu lıı . a ınıştı .• 
~· Iı1akta 
~· tıı &öz·· n sonra süvari, a-

. une baktı; bu bakış-

tıııa Naıı~ sab·h 
llj)~ tııı, i t ~ mayn mı, yoksa 
ô t! ş e tnfilAklar tevali e-

ı~ ... 
lltıı, -.. bir h 
' Olmadı. a~kı vardı .. Amiral 
ıı.., bak1• • sııvarinin tavrın -
"' aı.. •111dan · t'dl. . " anı ıs ı al ettığı bu 
Ilı lı:ı- amamazlıktan geldi· 

ı,~. an . 
tı · evvel yedeğe alsak 

rıca merak edılen bir cihe'tir. 
Bir kısım Amerikalılar şimdiye 
kadar Uzak Şark meselelerinde 
Amerikanın zayıf davrandığını 

söylüyorlar. Amerika hariciye 
nazırı daima Japonları protesto 
etmeğe kalmış, ondan ileri gidi -
lemiyeceğiııi anlatmıştı. Fakat 
bundan sonra ne olacak? .. Ame
rikan mPhafili şu birkaç ihtimali 
ileri sürüy()rlar: 

1 - Alakadar Avrupalı dev -
!etlerden başlıcaları ile Amerika 
arasında bir cephe birliği tesis 
etmek; 

2 - Yahud da yalnız Ameri • 
kanın m~nfaatlerini korumak 

Lakin Amerikalıların düşün -
düğü diğer mühim bir nokta var
dır. Çinde Japonhr birleşerek 
büyük bir imparatorluk tesis e-

derlerse bunun ileride Amerika
nın Bahri Muhıti Kebir müda -
faasına karşı bir tchdid teşkil e
dip etmiyeceğıdir. Her halde 

Japonları Asyada yayılmaları. 
yer ]eşme !eri Amerikalı \arı istik
bal itibarile az düşündürmemek
tedir Uzak Şark i<lerinin bun -

dan sonra ne surrtle inkışaf ede
ceğı görülüyor ki birçok nol<ta
dan ehemmiyetlidir. 

Japonlar Asvada büyük Japon 
imparatorluğunu korumak isti
yorlar. 

'1 ~l :·· ~ : sııru ~l\J tı<liıı· larassuda devam et-
~ l~Uları~ artık tamam ile ken -
>ıı;' ılııııi i ~ereyanına kaptır -
~;,.Remide st.ilcaınetine sürükleni-
11 u eı it•!'§< 0~Ye beriye kşuyor 
>11t ~1~11 sında tertibat alma
~'ıı·~~ll.\ lt Zabitan göze çarpı -
ı,, ı "e Uıııanda k.. .. .. d 
~'' 1 göf· oprusun e 

Cinayetlerin de nevi var 

it<ı 1~1lorı~ 11 
larassud edenle -

1 
ile eğe 1 8tniral gemisine 

l, v. Çalı··- •r·du1· ·· '1110~ •>.ife b ""'' " ı ı suva-
\ \' llay1 aşında bulunanlar 
'ır~~Vu>. ~ler sarfediyorlar _ 
~. bir · ldllliye yakl2ştığı 
~ ·· >."'. ınrııa.k d 

~~ ··ııraı . aha duyUldu, 
tı~~ ~erde geınısi bir defa ol -

~ h11 . sarsıldı y .. 
1 ınr·ı • • avuz su -
~~ ı alı; ü ., <1ııc1ı zerine hemen 

ı.. •ıe " ' "" seslendi. 
~Dtllt ar? l3; · 

~ \' • 1:41.iha, z de bir mayna 
1,. ;· titı · 'Yara nerede? 

1 \> koşan ikinci cevao 
·~·ı,. ~at · 

hır kısınıd 
\' tııa·· . a, ıske le tara • 

L ııaı, htin._ llıfilfık etti: 
"~ hô ~%.z ~ıık tnü? 

<\ı., l'tı l!or111._,. 
~~ 1 'ltiı·ııı t• l>Qrç 1 ""in ama bir 
)\. ııibi an io. a. andı galiba! ... 
''• ""-· ""rıye ç k'I "it i~dı '""~ d e ı dı, hey-

lı il() 1en ur n ve gözlerini 

ı ~a nıa ita":' tala bir defa 
~~ :t~ t e etti: alh, arı-

'• ·"t"a\ı -ınuı içine düş-...... ... .... 

(5 inci sahifeden devam) 

parçalamaz da başka başka ça -
relere baş vurarak aklınca için 
içinden sıyrılmak ister. Londra 
zabıtası böyl.e birtakım haller 
karşısında kalmıştır. Öyle ki ka-

ti! izini saklamak için türlü tür
lü yollardan gitmiş, polisi şaşırt
mıştır. Bazı cinayetler vardır ki 
Londra zabıtası hala bunların fa-
ili veya faillerini aramakla me~
guldür. Polisi en ziyade meşgul 
eden nokta şu oluyor: Maktul 
kim idi?. Eğer katil öldürdüğü a
damın hüviyeti bellı olmıyacak 

strette bunu parçalamış, yahud 
başka bir suretle saklamağa ya • 
pılmış ise polis müthiş bir muam
ma karşısında kalıyor demektir. 
Evvela maktulün kim olduğunu 
meydana çıkarmak lazımgeliyor. 
Bu ortaya çıkarsa katili bulmak 
çok kolaylaşıyor. Aksi takdirde 
polisin işi uzamaktadır. 

Son senelerde vuku bulan ci
nayetlerden mühimleri de işte 

böyle olmuştur. Londranın usta 
sivil polisi hala bunların esrarını 
meydana çıkaramadı. Orta yaşlı 

bir kadına aid olduğu anlaşılan 

bir çift bacak bulunmuştur. Son
ra bir &enç kızın vücudünün bel 

kısmı bulundu. Daha sonra da 
genç bir adamın parçalanmış vü
cudü görüldü. Bunlar hep esrar
dır. Bunları meydana çıkarmak 
için sabır ve sebatla çalışmak, 

uğraşmak lazımgelıyor. Bir in -
sanı öldürmek suretile feci bir 
cinayet işlemiş olan bir katili öl
dürdüğünü parçalamak suretile 
daha feci, daha korkunç bir şey 
yapmış oluyor. Parçalarken ci -
nayetini örtmek çaresini aradığı 
için kurbanının tanınmıyacak bir 
hale getirmektedir. Son zaman • 
!arda İngiliz zabıtası denız ke • 
narında kumlar içınden çıkarıl
mış birtakım insan vücudu par • 
çalarile meşguldür. Bu parçalar 
kadın ve genç kız vücutlarına a
id olduğu anlaşılmış ise de kim
lerin olduğu bilinemiyor. 

İşte bütün İngilız zabıtası bu 
cinayet karşısında şunu arayıp 
ögrenrneğe çalışıyor: 

Bütün İngiltcrede son zaman -
!arda ortadan kaybolmuş, aradan 
zaman geçtiği halde bir daha gö
ze görünmemiş nekadar kadın ve ' 
genç kız var? Bunu öğrendikten 
sonra cinayetin ip ucu ele geçe
rek evvela maktullerin hüviyeti 
anlaşılarak ondan sonra da faili 
veya faillerin izi aranacaktır. 

B) Borsada kote olmayanlar: 
Başka avanslar içın lütfen •Borçlu 
Hesabı Carilere• müracaat ediniz. 
BORÇLU HESABİ CARILEJı 
Açık kredi: TL. 649.267.99 

3.353.935.85 
2.118.977.47 

6.122.181.31 

Kefalet mukabili: 
Teminatlı: 

IL1BULLERİl\IİZDEN DOLAYI 
BORÇLULAR 
SAİR l\IUllTELİF BORCLl!LAR 
İPOTEK l\IVKABİLİ AVANSLAR 
İŞTİREI<LF..R 
MENKULLER 

GAYRMENKULLEh 
İLK TESİS l\IASRAFİ DAKİYESİ 
NAZII\I HESAPLAR 

Makiroeler) 
Kasalar ) 
Tesisat ) 
Mefruşat ) 

TL. 

83.071.50 
8.810.17 

11.877.28 

109.034.83 
~-ll.614.R42.20 

PAS i p 
SERMAYE 
İHTİYATLAR 
l\IUHABİR BANKALAR 
MEVDUAT 
HESABİ CARİLER 
TASARRUF TEVDİATI 
Vadesiz: 
Bir aya kadar: 
Eir aydan bir seneye kadar: 
Bir seneden fazla: 
TEDh'E EMfRLERİ 
SAİR l\1UIITELİF ALACAKLILAR 
IJZUN VADELİ İSTİKRAZI.ILAR 
TAHSİS EDİLMEMİŞ KARŞILIK-· 
LAR 
KABULLERİMİZ 
İTFA TAHSİSATI 

1 
TALEP OLUNMA.MI$ TEMET- ~ 
TtlLF.R VE KUPO 'LAK 
NAZİM HESAPLAR 
KAR 

Güıeşin Altın.da 
Yeni bir şey olmadığı gibi ter -

kibi ve tesiri meçhul hiç bir 

Güzellik müst.~hz'lratı 
da yoktur. PERTEV FABRİ -

KASI ismi hakikatten uzak id

dialarla değil müstahzaratının 

inkiır edilmiyen nefaseti ile bü

tün dünyaya tasdik ettirm:ötir. 

Üsküdar Hukuk Hakimliğin -
den: 

Makbule tarafından Beykozun 
Ali Bahadır köyünde mukinı ko
cası Cemal oğlu Kamil aleyhine 
açılan boşanma davası üzerine 
müdde:ıaleyhin ikametg:i.hının 

meçhuliyeti hasebile ilanen teb -
ligat icrasına karar verilmekle 
yevm ve saati tahkikat olan 
JB/11/938 Çarşamba saat 10 da 
Üsküdar Hukuk mahkemesine 
gelmesi ve dava arzıhaline karşı 
da tarihi ilandan itibaren 20 gün 
zarfında cevap vermesi lüzumu 
ayrıca gazete ile de ilan olunur. 

(938/1351) 

TL. 

TL. 1.000.000.-

1.347.069.15 
852.95:3.77 

2.055.074.94 
2.615.081.-

1.191.819.33 

1.392.906.42 
30.355.25 

2.040.64 
3.423.687.17 

146.606.47 
172.324.06 

TL. 11.614.842.20 

Sultanalımed üı·üncii Sulh Hu
kuk mahkemesinden: 

İstanbul Maliye hazinc>i ile 

ErifiJi ve Ağ:lyanın şayian ve 

müştereken mut:ısarrıf oldukları 
İstanbul Arnavutköyündt• eski 
Kireçhane ve yeni Dere sokağın

da eski 22 ve yeni 15 sayılı hane
nin izalei şüyuu zunnında füruh

tu takarrür ederek nıüznyedeye 
vazolunmuştur. 

Heyeti umumiyenin kıymeti 
muhammcııcsi (500) beş yüz Ji • 
radır. Birinci açık arttu·ması 

14/12/938 tarihine müsadif Çar _ 
şarnba günü saat ondan on ikiye 

kadar icra olunacaktır. Kıymeti 

muhammcnesinin yüzde yetmiş 

beşini bulduğu takdirde o gün 

ihalei kat'iyesi yapılacaktır. B1;ıl

madığı takdirde en son arttıra • 

nın taahhüdü baki kalmak üıere 

on beş gün müddetle temdit edı· 

lerek ikinci açık arttırması 

29/12/938 tarihine müsadif Per -
şembe günü saat ondan on ikiye 

kadar icra kılınacak ve o gün en 

çok arttırana ihale edilecektir. 

İpotek sahibi alacaklılar ile di

ğer alakadarların işbu gayrimen

kul üzerindeki haklarını hususl

le faiz ve masrafa dair olan iddi
alarını evrakı müsbitelerile yir

mi gün içinde bildirmeleri ıa . 
zımdır. Aksi halde haklan tapu 
sicillerile sabit ol'ttadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 

lstanbul Ziraat 
Satı ıa.ma 

Mektebi 
Komisyonundan: 

Mekteb için beher metresi 410 kuruş tahmin edilen 327 metre elbi

selik ve keza beher metresi 455 kuruş tahmin edilen 77 metre paltoluk 

kumaş açık e ·siltme suretile mübayaa edilecektir. Eksiltme Beyoglun

da Karlman Pasajı kar§ı.sındaki Singer Apartımanı 2. ci katında L:sekr 

Muhasebeciliğcnde toplanan komisyonda 28/11/938 Pazartesi günü saat 

11 de yapılacaktır. İsteklilerin şartnamede yazılı vesikalardan başka bu 

gibi kumaş t.cir veya fabrikatörü olduklarına dair 938 yı!ı Ticaret Cdası 

.-esikasile, eksiltmeden bir saat evvel Liseler Muhasebesi vezncs..ne ya

tıracakları 126 lira 83 kurıış ilk temiııat makbuzu ile birlikte cksiltıvıe 

saatinde komisyona müracaatları ve evsaf ve şartnameyi her gün mez-

kür muhasebecilikte görüp öğrenmelerL ·8318· 

lstanbuJ Telefon Müdürlüöünden: 
~ 

1 - Ankara caddesile Bahçkapı arasındaki sahada 15 ~ded menhol 

inşası açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel (2165), muvakkat teminat (16~) Lra olup 

eksiltmesi 15/11/938 salı günü saat 11 de Müdürlük bınas rıdaki sa· ın

alrr.a komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuz veya banka mekt.ıbu 

ile beraber Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet vesair vesıkalarile o gün 

saat 14 e kadar Komisyona milracaatlarL 

4 - Ehliyet vesikası için eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz 

gün evvel bir istida ile İstanbul Vilayetine müracaat edilmesi ve istida

Jarına en az 1500 lira kıymetinde bu işe benzer bir iş yaptığına dair iş 

yaptıran dairelerden alınmış vesika iliştirilmesi muktazidir. 

5 - Şartnameler her gün Levazım Dairemizde görülebılir. (7990) 

lstanbul Defterdarhğından: 
Beyoğlunda, Şişhane yokuşunda kain eski Şişhane karakolu binası 

enkazının altı yüz altmış yedt lir3 otuz yedi kuruş muhammen bedel ü

zerinden satışı bir ay içinde pazarlıkla yapılacaktır. İstekliler ve §erai

tini i;ğrenmck isteyenlerin 3/12/938 cumartesi günü saat 11 e kadar % 7,11 

teminat akçelerile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona mü· 

racaatları. (M.) (8307) 

İLAN 

Fatih Sulh ikinci Hukuk Hd -
kimliğinden: 

ŞÜKRÜ CIN; Kocamustafapa • 
şada Akarca'da 

V idin sokağın -
. da 38 No. da mu
i kim eski Güm • . 
rük kolcusu. 

Gümrükler Baş Müdürlüğüne 

izafetle İstanbul Muhakemat Mü

diriyeti namına Hazine vekili ta

rafından mahkememizin 1938/592 

esas sayılı dosyasile aleyhinize 
22/10/37 günün<le Gümrükteki 
hizmetinize nihayet verilmesi ü

zerine mezkür aya ait peşm al -

dığınız maaş hesabından zimme

tinizde kalan fazla me'huzatınız 

bulunan hazinenin matlubu olan 

üç lira seksen yedi kuruş alacak 

davasının icı-a kılınacak duruş -

ması içm çıkarılan davetiyede 
yukarıda gösterilen adresden iki 
ay evvel terkederek çıktığınızı ve 

halen ikametgahınız meçhul kal- 1 

<lığı mıntaka mübaşirinin mez -

kı1r davetiye zahrındaki meşru -

hattan anlaşılmakla duruşmanın 

bu kere bizzarur bırakıldığı \ 

5/12/938 Pazartesi saat on dörtte 
Fatih sulh ikinci hukuk mahke

mesinde duruşmada bizzat veya 

GOZELLIGINIZ 
iÇiN 

REM BALSAM İN 
KAN.ZUK 

Bütün dünyaca takdir e -
dilmiş sıhhi güzellik krem -
!eridir. Gece için yağlı, gün -
düz için yağsız halis acıbadem 
çeşitleri husus! vazo ve tüp • 
lerde satılır. 

İNGİLİZ KANZUK. ECZA
NESİ 

İSTANBUL - BEYOCLU J 
vekilinizin bulunması için dave- !==-======-====~= 
tiye makanuna kainı olmak üze-
re bcrmucibi karar on beş gün 
müddetle ilan olunur. (1938/592) 

kalacaklardır. /""=============-
Her şık kadının bugün giy • 

me~i lıizımgelen roplar, hüsnü 
intihap ve zarafeti ile meşhur 
ve Beyoğlunda İstiklal cad -
desinde 178 numaralı. 

Müterakım vergiler borçlan 
nisbetinde hissedarlara ve tellıl.

liye ve Hkıflar kanunu mucibin
ce verılmesı lfızımgelen yirmi 

senelik taviz bedeli ve ihale pu
lu ve tapu masraflan müşteriye 
aittir. Arttırma ~artnamesi işbu 

ilan tarihinden itibaren mahke • 
me divanhanesine talik kılın-

ıruştır. Talip olanların kıymeti 

muhammenesinin yüzde yedi bu

çuğu nisbetinde pey akçesini ha
milen o ı;ün ve saatte İstanbul 
Divanyolunda dairei mahsusa • 

sında Sultanalımet Üçüncü Sulh 
Hukuk mahkemesi başkitabetine 
937 /33 Na. ile müracaatları il:i.n 
olunur. (937 - 938) 

DAV 1 D 
mües.;esesinin getirttiği ve 
mağazasında teşhir etmekde 
olduğu Paris ve Viyananın en 
son moda (JERSEY DE LAİ
NE) ve (KOSTÜM TAYYÖR) 
!eridir. .---------
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L.1nhi1a;~:~ U. ~:~~rl:~~~e:u.! TÜRKTİCARETBANKASIA,Ş, 
İf " nen Tebliğ 

Istanbul D ... ~düncü İcra Memur1uğund '1 11 : 
Cağaloglunda Başınuhasip sokak 19 numaralı hanede ınukııtl 

halen nerede olduğu biliııemiyen İbrahim oğlu Hüseyin'e: 

Emme basma 
tulumba 
Hortum 

11 Ad. 

455 met. 

Bebrri 
L Kr. 

200.-

1.80 

Tutarı 

L. Kr. 

2200.-

671.50 

L. Kr. 

165.-

50.36 

saati 

15.30 

16.-

1 - Yukarda yazılı 11 adet emme basma tulumba ile 455 metre 
tıortum şartnameleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme usuliy le satın 
alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

III - Eksillı 18/XI/938 tarihine rastlıyan Cuma günü hizalarında 

yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko

misyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnarreler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alı

n abilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 

eüvenme paralarile birli.lı:te yukarda adı aeçen Komisyona gelmeleri 
illn olunur. · 8053• 

* * I - İdaremizin Samsun fabrikası için şartnamesinde yazılı eb'at ve 
evsafda olmak üzere 1000 metre mikabı kereste pazarlık usulü ile satın 
alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher M3 ı 37.50 lira ve muvakkat temina-
b 2812.50 liradır. 

III - Eksiltme 18/XI/938 tarihine rasllıyan cuma günü saat 14.30 
da Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 1.87 lira bedel mukabilinde sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatle '7o 7,5 gü
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (8328) 

* * Cinıl Mikdarı Muhammen B. % 7,5 Eksi ltınenio 

Tahta işleme tez- 4 kalem 
gahları 

Dingil ve teker- 16 adet 
l•ği 32 • 

beheri tutarı teminatı teld i saati 
LK. L.K. L K. 

-------
1175.- 88.13 açık ek- 15.-

siltmc 

8.- 128.- 9.60 pazar- 16 .-
!ık. 

ı - Şartnamesi mucibince satın alınacak 4 kalemde tahta 
tezgahları ve teferrüatı ile taahhüdünü ifa ctmiycn müteahhit hesabına 
gartnamesi mucibince alınacak dekovil arabalarının müstamel 16 adet 

dingil ve 32 adet tekerleği hizalarında yazılı usullerle eksiltmeye kon

muştur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös
terilmiştir. 

III - Eksiltme 14/Xl/938 tarihine rastlayan pazartesi günü hizala
nnda yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım 

kornsiyonıında yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı

nabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 3 7,5 

güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 

olunur. •7989· 

Devlet Demlryolları ve Llmenları ı 
ltletme U. idaresi llinla rı 

'-~~~~~~~~~--~~~~~ 
Metre mik'abı muhammen bedeli 40 lira olan 1000 metre mik'abı 

meşe tomruk 29/11/1938 Salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3000 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara, Eskişehir, İzmir ve Haydarpaşa 
veznelerinde satılmaktadır. (8204) 

Orman Koruma Genel Komutanhğından 
Orman Koruma Genel Komutanlığı Zeytinburnundaki talimgilhı er

leri için 5400 kilo Sadeyağ 2490 sayılı kanunun 41 maddesinin C fıkrası 

mucibince açık eksiltme ile 2. Teşrin ayının 21 inci Pazartesi günü saat 

ıo da ihalesi yapılacaktır. Talipler şartname ve evsafı görmek üzere her 

gün Galatada Mumhane caddesinde Alemdar hanında Orman Koruma 
ambarındaki Satınalma Komisyonuna müracaat edebilirler. Muhammen 

bedel 5670 liradır. Teminatı muvakkatesi 425 lira 25 kuruştur. Bu para

nın birinci mıntaka Ormen mes'ul muhasibliğine yatırılması lazım- 1 
d ır. •8094 ı 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
1 - İdare ihtiyacı için muhtelif eb'atta 29 kalem kurşunlu kara 

kablosu ile 2 kalem denizaltı kablosu kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl

mıştır. 

2 - Muhammen bedel (146794.20} muvakkat teminat (8590) lira 
oıup eksiltme 29/11/938 salı günü saat (15) de müdürlük binasındaki 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile 

kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarfları o gün saat (14) e kadar mezkür 
komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnamesi (367) kuruş mukabilinde her gün levazım amirli-
ğimizden alınabilir. (7535) 

Ist::nbul Gümrükleri ~aşmüdür lüğünden: 

İ· ınbul Gümrükleri için 16 lira aylıkla ve müsabaka imtihanı ile I 
na" 'Cı memur alınacaktır. Müsabaka imtihanına girebilmek için ara
na, ş~rtlar şunlardır· A) Memurin kanununun 4 üncü maddesindekı 

sart:~rı haiz bulunmak, B) Askerlığıni yapmış veya tccıl edilmiş ol

mak, CJ 30 yaşını geçmiş olmamak, D) En az lise tahsilini ikmal et
m bu!ı..; mak. Bu vasıfları haiz olan ıs.eklilerin 19/11/938 gününe ka· 

dar mLiracaat etmeleri ve sicil servisinden verilecek liste mucibince 

tcl6 r ,ı 30/11/938 akşamına kadar hazırlamış olMaları Iaz·m<lır. Bel

g k. ıni bu tarihe kad • hazırlamamış olan istekliler im ti!· ma giremi

yeceklerdir. Müsabaka ımtıhanı 5/12/938 günü saat 13.50 de Başmüdür-
lukte yapılacaktır. (8180) 

Merkezi: ANKARA 

Kambiyo işleri 
v e sair 

Banka muamelatı, 

ŞUBELER 
Ankara 

Adapazarı 

Bandırma 

Bartın 

Bolu 

Bursa 

Eskişehir 

Gemlik 

İs tan bur 
İzmit 

Safranbolu 

Tekirdağ 

Dahilde ve hariçte muhablrlerl vardır 

Telgraf adresi : 

Umumi Müdürlük : TÜRKBANK - Şubeler : TiCARET 

B•nkamızın latanbul fUbe•lnde teala edilen 

''GECE KASASI,, 
Çok mUaald t•rtlarla sayın mUtterllerlmlzln emrine amada hulun. 
durulmaktadır. izahat alınmak Uzere gişelerimize mUracaat olunma - ı 

I 

-1 

ı __ - O!ga tarafı~d~n Vakıf Paralar idaresine birinci dere<:~ai
tek gosterılen Kadıkoyunde Rasim paşa mahallesinde Piyasa sO ~ 
92 numaralı hanenin tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından 3' 
tarihinde (1465) lira kıymet takdir edildiği 

' k' 
2 - Mezkür gayri menkulün tamamının (825) liraya rııu Jı 

3/6/930 tarihinde Vakıf Paralar idaresine ve yine 22/6/933 ıar 
(800) liraya mukabil size ikinci dereced ipotekli olduğu ve yine ı:ı: 
Hüseyin'in (1900) lira alacağından dolayı Beşinci icranın 36/852 P• 

ralı dosyasına niyabeten Üsküdar icrasının 36/2303 numaralı doS! 
mahcuz bulunduğu, 

3 - Gerek 1 numaralı bendde gösterilen kıymete veyahut. 
menkulün vaziyet zaptına ve gerek 2 numaralı bendde gösteril 

tapudan celbedilen tapu kaydile tahakkuk eden mükellefiyet ve b ~ 
re karşı bir itirazınız varsa bu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 

içinde dairemizin 36/1080 numaralı dosyasına bildirmeniz wıu1110. 
hakimliğinin 24/6/938 tarihli kararına tevfikan ve icra kanununu. 

ve 128 inci maddelerinde yazılı takdiri kıymet muhtırası ve rııuıe, 
yet listesi tebliği makamına kaim olmak üzere tarafınıza iJ:iOC·' · 
olunur. (8314) /, ,_I _____ _ 
ŞA PK A 

me·aklılarına ı · 
Viyan :ı n1n m eşh.ur ) 

P. ve C. HABIG 

Takiltlerinden sakın mak için 
Ş·ı •nimrleki markaya di kkat 

DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 
cDerununda Ekzotermik aksü -

lamel vaki olan hücrelerin hara -

retini murakabeye mahsus cihaz 

ve usul hakkındaki ihtira için a
lınmış olan 17 Sonteş. 1936 tarih ve 
2320 No. lı ihtira beratının ihti

va ettiği hukuk bu kere başkasına 

devir veyahud mevkii fiile kon -
mak için icara dahi verilebileceği 
teklif edilmekte olmakla bu hu • 

susa fazla malümat edinmek isti
yenlerin Galalada, Aslan Han 5 

inci kat 1-3 numaralara müracaat 
eylemeleri ilan olunur. ----

Tashih ~Q 't~. 
Gazetemizin 5/11/38 Cumar -

tesi günkü nüshasında Üsküdar 

icrasının 38/2901 numaralı dos -

yasına aid ilandaki ilk satış ta

rihi 6 İlkkiınun 938 yazılacak ik~n 
sehven 6 İlkkiınun 933 yazılmış
tır. Tashih olunur. 

• ~ ;, 

UOLANTS[ g~~ 
. üNi N_V 

İstanbul Belediyesi 
~ 

Keşif bedeli 9517 lira 54 kuruş olan Ramide Rami ]<ışla>'_.e ~ 
şosen in sökülüp yeniden yapılması işi kapalı zarfla eksil tr''.e.eıı' 
muştur. Eksiltme 21/ 11/ 938 pazartesi günü saat 15 de dairi''··.# 

de yapılacaktır. Keşif evrakile şartnamesi levazım müdurliiğıl j'o 

lebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan b3Ş~3 eıııf 
besinden alınacak vesikayı fen işleri müdürlüğüne tasdii< il' 
sonra 713 lira 82 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mel<'."~e 
teklif mektublarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı gıırı Je< 

\'erJ 
kadar daimi encümene vermelidirler. Bu saatten sonra 
!ar kabul olunmaz. .aıat• 

1f 1f o' J<ıl 
Düşkünlerevine lüzumu olan ve hepsine 1537 lira - 0 

, 8 · 

Öksür enlere ve KA TRA HAKKI EKREM tahmin edilen 300 kilo kalın kösele, 240 kilo ince kösele, SZ·' .. ,: 
>ıcğUs nezıe:erln la, 100 ayak gılase ve 80 tane meşin açık eksiltmeye 1<onu1; 5' 
~...:::..----------------------------------·-----namesi Levazım Müdürlüi'fi;nde go"rülebilir. istekliler 24 , .. ~~ 

isıanbııl Asliye 3 iincii hııkuk karşı mübaşir tarafından verilen hince hül~ai muhteviyatının b- ıı" 

mahkemesinden: meşruhatta mezkur sayılı evin ılanen tebliğine karar verllmiştir. nunda yazılı veS'ika ve 115 lira 29 kuruşluk ilk temina~ .. ırıı· ~ 
Zekiye tarafından İhsaniye Alt yıkıldığı, yıkılmazdan evvel İlan tarihinden itibaren on gün mektublle beraber 22/11/938 Salı günü saat 14 buçukta ·(Sil)) 

sokak 75 No. da Haşim Veli aley-. mezkur hanede oturduğu ve şim- de bulunmalıdırlar. 
tıine m.lrkemenin J8/1043 Ne. lu dik i'ometg:ihının da meçhul zarfında mahkemeye müracaatla 
dosvasile açılan ihtar davasında, bulunduğu bildirilrı-iştir. Hukuk dava arzuhalini tebelluğ etmesi 
müddeaaleyhin gösterilen adre - usulü mahkemeleri kanunununun lüzumu tebliğ makamına kaim 
sinP ı:önderilPn da\•a arzuhaline 141 ve 142 inci maddeleri muci - olmak üzere ilan olunur. 

.. -- - ti 
Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuııarr• .;I 

ETEM ızz ET EENİCE ·ıı v~-
BASILDIÜ 1 YER; SON TELGRAF )fı\1 . 
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