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MİLLİ MATEM VE CENAZE TÖRENİ 

-

fevkalade 4 TA TURK' e dünyanın mislini görmediği 
'llluhteşeln bir cenaze töreni yapılacak; komisyon 

hüktimete verdi, kanun pazartesi Melicsten çıkıyor 
programı 

Yeni kabine işe ·başladı; Yeni vekiller bu sabah tebrik&tı kabul 
ettiler ve iç Bakanı · vilay·etlere mühim bir tamim gönderdi 

f!1 H ıt ~ef : i N Ö N 0 
leıırtarıcı, kurucu ve yaratıcımız Atatürk'ün 
llaadclt ölümünün yasını tuttuğumuz b!J 

fGaler içinde en bilyük teselli varlığımı~. 
~l'11fln mlllf ,ef ve devlet reisliğ1 
.., '-•lctadır .. · 

!!ZAN ı ETEM iZZET BENiCE 
~ 11 (Bqmuharrlrimis, 
\ .._ ~or) - Atatürk'· 

1 

~ 'attttt ~. cephı arka • 
~ t_. aduıdqı, inldllp .. 
~ aJcl -.-ı Tnrkiye CGmhur 
tı..~"· 
'4~ -~cu ve 7aratıoı
~ı ~ nıllddt ölümünün t '-' ~uz bugünler için-
~ t.elli kaynatmuz-

lııöııu hıtı lePm oluyor. 

1ık mevkilni C.lll Bayarın ujur
lu ve hayırlı olmakta devam e -
den kudretli ve başarıcı varlığına 
bırakan İnönü en tabii bir milU 
f8f mıvcudiyetlle Cümhuriyet 
Türkiyesinin en yüksek mevkii
ni, devlet reisli~i milletin umu
mi sempati ve saygısı içinde i§ -
gal ederken Atatilrk'ün a.zlz ve 
ebedi şahsiyetinden aldıiı yilk -
:sek ilham ile millet hayatının vı 
ileri inkilap hamlelerimizin en 
ku dretli işaretini teşkil ed~ek 

.dımımizme bütün hüviyetile sa •

1 
hib bulunduğunu da tam bir •al
lık ve varlık kudreti içinde gös
termiş bulunma.kıtadır. 

Bunun en mütebariz vesikası 

da, Büyük Millet Meclisinde dün 
söylediği nutuktur. 

Yeni 
Kabine 
işbaşında 

K abineye giren 
yeni vekiller 

K~ bine meclisin Pa
zartesi toplan tısında 

tasdik edilecek 

Dahiliye V4kili ve Parti GCMI 
Sekreteri !Ufik Saydam 

CÜmhur Rftrimia lnMt lMmı atleli ve çocuk..ı ~ bmıber, (arioada otwan Nafı4 Vıkiıfmk Ali Çetin K&yadır.) 

~cısı YlratıOllı, Sakarya kur
~tı crı' .~ıaıı baıarıcısı ve Ata
&u • et 

1 1 Yıllık iktidar ve mc -
~elan, arkadlfı muzaffer ku -
~~~k . lllUvaffak diplomat, 
~~·ınkJilpcı İsmet İnönü 
~~ 1 

birdenbire öksüz ve 
L "'"tt)'ı ı:-n~tunız bir günde 
~i ÜYük Millet Meclisinin 
~ 8-Uı~lrhiuıdan kopan ve 
..:.._~ ttbıtn yekpareliğine a
~aht .iden bir ittifak ile 36 
,~ ~ 1'i '.l'ürk devletinin rels
lı~lli~ll alnıakıa gözümüzde ve 
~'1 'botıu~e haııl olabilen bir an
tb.... ~lıhaıt doldurmuştur. Der -
~~ ~ kak ki yirmi yıllık yo
,, ıı!'J>!.•tıcı bir çalıpna so -

Sürekli alkışlar içinde ve derin 
bir bağlılıkla dinlenen bu nutuk 
evvela Önderin yarattığı ve kur
duğu eserin yüksek bütünlüğünü 
ve tamamlılığını bir kere daha 
bütün vüzuhile ortaya 'koyduğu 

kadar Ti.irk iktidar mevkiinin.ne 
müthiş bir enerji istifi ve dina -
mizmi ile İnönünün Garb cephe-

Ankara, 12 (Hususi muhabiri
m.izden) - Yeni De\'let Reisi 
İnönü dün Mecliste Kordiploma
tiğin tebriklerini kabul ettikten 
sonra derhal devlet işlerile uğraş
mıya başlamıştır. 

Bir aralık Başvekil Celal Bayar 
kendilerini ziyaret ederek bir 
müddet görüşmüştür. 

Milli matem ve cenaze töreni kanunu. 
lııu ~~ ve bunun için 

rin iznile Baıbakan-
(Devamı 6 mcı sah:Iede) 

ETEM İZZET BENİCE (Devamı 6 mcı ssbilede) 

' lcqc .. • ~ ---
•ıaı _Ba~af il~ Naf'Ü,. Vekili Ali Çetinkaya ııe diğer Vekillerimiz diln meclis kapısı önünde 
~ . • Cıım hıır Reuliğine seçilen 1nönü'nü karşılarlarken 
"- <Ankara hususi muhabirimizin ıönderdiii resim) 

r 

HükUmet lô:yıhayı hazırlıyabildiği takdirde 
kanun Pazartesi günü çıkacak 

30 ecnebi devletten cenaze tOreninde hazır 
bulunmak Ozere Ankir8'y8hey'etler geliyor 

Ankara 12 (Hususi Muhabiri -
mizden) - Büyük Millet Meclisi 

Pazartesi günü içtima edecektir. 
• Bu içtimada yeni kabine hakkın

da Riyaseticumhur tezkeresi oku
nacak. Meclisin tasvibine arzo -

lunacak ve yetişebildiği takdirde 
hükumetin hazırlıyacağı yas ve 
cenaze merasimi kanunu da mec
lise verilecektir. 

Programı hazırlayan komisyon 
işini bitirmiş ve layihayı hüku
mete vermiştir. Başvekil projeyi 

tedkik etmekte olup pazartesi gü

nü layihanın Mecliste müzakere
si ve yetiştirilmesi çok muhte -
meldir. 

MC'clfsin Pazaı;.tesi günü içti -
maında birçok hatiplerin söz al
ması ve milli matem münasebeti
le izharı }.ıissivat etmeleri muh -
temeldir. 

HARİÇTEN GELECEK 
HEYETLER 

Ankara, 12 (Hususi Muhabiri -
mizden) - Hilkfunet bilhassa 
Büyük Milli Şef Atatürk'ün yas 
,.e cenaze merasimi programla -
rile meşgul olmaktadır. 

Bu programları bir an önce bi
tirmek için çalışmalara hız veril
miştir. İmkAn olduğu takdirde 
programlar meclisin pazartesi 
günkü celsesine yetiştirilecek -
tir. 

Atatürk'ün Ankarada nereye 
gömülmesi icabedeceği ve BU -
yük Şefe ne şekilde bir karar ya
pılması l~zım olduğu hakkında 

Üniversite gençliğinin bu 
sabahki tnahüratı hakkında· 
ki haberler 6 mcı sahif emm • 
dedir. !Juyük Şef Atatirk'le lıma lnJJ ri'nGR ,.hrimizi tefrif ettikleri 

ıırcıda Glınmlf bir naimleri 



e ve h riçte ees •• ur 
Umun:i teessür 
bütün şidde:i.e 
devam ediyor 

dolayı bütün meclis büyük bir 
keder içinde idi. Vali titriyerek 
fevkalade müteessir bir halde 
kürsüye çıktı ve dedi ki: 
Arkadaşlarım, 

zurlarında sonsuz teessürler du
yan İstanbul halkının büyük elem 
ve keder duygularına tercüman 
olarak İstanbul umumi meclisi -
nin taziye ve tesellilerini arzede-
rim. 

Vali Ü stiindağ 

Tlil'kiye Büyük l\lillet Meclisi 
Yüksek Reisliğine 

sç 

nin! ehemmiyetle rica ve taleb 
ederim. 

Mektehler, normal olarak ders
lerine devam edeceklerdir.• 

Bu tamim; dün Maarif Müdür
lüğünden bütün ilk, orta ve lise 
meldeplcrden başka, Üniversite 
Rektörlüğüne de tebliğ olunmUj
tur. 

Büyük Millet Meclisi 
Y iiksek Riyasetine 

Ankara 

Babamız ve Milli Kahramanı

mız Atatürk'ün ebedi aynlığının 
ikinci gününü de d,ün bütün İs
tanbul derin bir hüzün ve acı i
çinde geçinni§tir. 

Dündenberi memleketimiz ve \ 
milletimiz uğradığı büyük fe!A -
ketlerin keder n acısı içindedir. 
Her Türk hattl yabancılar dahil 
olarak herkes Atatürk'ü kaybet
menin kendi varlığının en derin 
ve samimi yttlerinde sarsıntılarla 
hissetmektedir. Biz İstanbullu -
!ara L•abet eden elem hissesi da -
ha derin ve daha büyüktür. Ata
türk büyük tarihi davası ve mü
cadelesile memleketi kurtardık
tan ve tam istiklale kavııştur -
duktan sonra çok sevdiği İstan -
bulu sık sık ziyaret etmeğe im -
kan bulabildiği kadar uzattığı 
ikamet ve huzurlarile şehrim ,zc 
sonsuz şerefler kazandırmış pek 
çok güzel hatıralar bırakmış ve 
bu büyük inkilaplarından bir kıs
mını burada yaratmış, bir çoğu
nu da buradan sevk ve idare et -
miş ve nihayet götlerini hayata 
kapamıştır. 

Ebedi Şefimiz Atatürk'ün bu 
millete bıraktığı mukaddes mira
sın korunması ve kuvvetlenmesi 
yolunda en büyük ve en salahi -
yetli millet teşekkülümüz azası

nın gösterdiği fikir birliği ve ira
de gösterdiği milletimizin keder 
temayüllerine tamamile uygun bir 
surette tecelli etmiş olmakla bu 
°'uvaffakiyetten doğan tebrikle
rımızı.. şükranlarımızı sunar, 
bağb lığımızı teyid ederiz. 

lzmirde 

Büyük Kurtarıcı ve Cumhuri
yetin Kurucusu Büyük Şefimiz 
Atatürk'ün ölümünü duyan İz
mirliler insan kalbinin tahammü
lü üstiine çıkan bir acının yarat
tığı sızılar içinde halaskArlarının 
ziyaına ağlıyorlar. Atatürk inkı
labları içinde Atatürk elile kur
tarılmış yurd çocukların:n en içli 
hassasiyetile ve en ileri bağlılık
la hizmet almış olan İzmirliler, 
ulus iradesinin mihrakını teşkil 
eden Büyük Meclisin Türk var
lığını yükse!mekteki kudretine 
ve millet idaresini daima en bü
yük bir dirayetle başarmaktaki 

muvaffakiyetine olan güvenleri-

Daha sabahın ilk saatlerinde 
§ehrin dört bir yanına yayılan 

gazeteler her tarafta kapışılmış; 
Herkes Büyıik Önderin gazeteler
deki siyah çerçevelerle kaplı re
aimlerine ağlıyarak, hayatının 

nıuhtelif safhalarına aid fotog
raflara tahassürle bakarak hüku
metin tebliğini ve sonra •Ü• ~:ın 

zafer dolu hayatının dasitanını 

okumııştur. 

Biraz sonra; yavaş yavaı e\'· 

!erinden çıkıp sessiz yollaıa da
ğılan halkın caddelere yoğdığı ka
labalık dilaiz ve sakin bir ak:şla 
yerl~rine bölünmü~ür. 

Her sabah fen kahkahalarla u
vıldaıarak mekteblcrine koşan 

1ııvrular, birbirile şakaıa,~rak iş
lerine giden gen~ işçiler ka1.n, 
erkek, yaşlı, yaşsız lıütün halkı 

dUn bu büyük acının huznü dilsi
n döndürmüştür. 

Sokakların ve ıeJlrin bu halı 

bütün gün devam etmiş ve ak~am 
basmadan birçok dükkiınl.ır er
kenden kananmıştır. 

Sinema. tiyatrolar, çalgılı 

kahveler yine kapalı kalmış, saat 
9 da diğer diikkiınlar da kapa
narak her taraf siyah bir sesaizli
ğe bürünmüştür. 

Bu kayıbın acısını yürekleri
mizde sımsıkı muhafaza ederken 
onun büyük Türk milletine bı -
raktı(ı mukaddes mirası muha -
faza etmekte onun açtığı inkilap 
ve tekamül yolunda sarsılmaz bir 
sadakatle bağlanmakta ve daimi 
irşadları veçhile Türk milletinin 
sonsuz hayatiyetini sarılarak bu 
kuvveti inkişaf ettirmek hizme -
tinde birliği bulmaktayız. 

Vali Ü stiinda~ 

İsmet İnönü 
Türkiye Reisicumhuru 

Ankara 

Türk miletinin hakiki temayül
lerine uygun olarak Türkiye Bü
yük Millet Meclisi azasınuı bü -
tün rcylerile Türkiye devleti re· 
isliği makamına seçilmek sure . 
tile ihraz buyurduğunuz itimad, 
hürmet ve sevgiden dolayı yük -
sek huzurunuza İstanbul umumi 
meclisinin tebriklerini, bağlılık -
larını, sürekli muvaffakiyet di -
!eklerini saygılarımla arzederim. . ., 
Maarif Veka.en. 
nin mektebl3re ve. 
mekteb.ilare mü-Dün Dolmabahçe sarayı genç

lerin ve halkın akınakıngittiği 

bir KB.be olmU§tur. 
Sarayın kapalı duran kapısını 

acı hıçkırıklarla seyreden, yarıya 
inmiş bayrağa içi burkularak ba
kan kadınlar, çocuklar müteaddid 
gruplar halinde haşhaşa ağlaş -
mışlardır. 

Türkiye Cumhuriyeti hükume
tinin dün neşretmiş olduğu be • 
yanPa°'• bize vazifemizi ve va -
zıyt:.,.. u.u büyük bir isabet kuvvet 
\'e belagatle mükemmel surette 
ifade ve ilan etmiştir. Buna uya
rak kendisine ve eserine bağlı 
kalacağımız Atatürkün büyük ve 
aziz hatırasıne hürmeten beş da-:;0:=a huşu ve sükut teklif h i m b i r t a m i m i 

Aza ayağa kalkarak bet daki- ı--------------1 

Mekteblerde ilk derslerde birer 
dakika sükılt edilmiş ve Üniversi
te gençleri Aziz Ölü'nun siyah 
çerçeveli resimlerini göğilslerıne 

takmak üzere hazırlamışlardır. 
Bu büyük felaketin bütün 

memlekette açtığı keder hakkın
da dün birçok şehirlerimizden al
dığımız telgra!lar halkın ıztırabı
nı anlatmakta ve birçok yerlerde 
müteaddid kadınların tees;;ürden 
bayıldığı acı haberin müdhiş bir 
yıldırım gibi zihinleri ve gönülle
ri parçaladığını bildirmektedir. 

• • 
Şehir 
meclisinde 
Is anbul ha kı mu· 
m asslllerinin d rln 
v sonsuz kederleri 

Şehir meclisi dün toplandı. Bü
yük Önderimizin acı gaibinden 

ka derin huşu içinde aziz Atatür-
kün hatırasını tefekkür etmiştir. 
Bundan sonra vah söze başlıya • 
rak Büyük Mll!et Meclisi kara • 
rile İsmet İnönünün Reisicüm -
hurluga seçildiğini tebliğ etti ve 
dedi ki bir kere yeni reise, mec
lıs riyasetine. ve hükıimete tazi
ye, sonra Büyük Millet Meclisine 
ve yeni Reisicümhura birer teb • 
rik telgrafı çekelını. 

Bu teklif kabul edilerek bu 
telgrafları yazmak üzere bir en
cümen kuruldu. İkinci celsede a
şağıda telgraflar okunarak alkış
larla kabul edildi. 

İsmet İnönü 
Türkiye Reisicumhuru 

Ankara 
Aatürkün ziyaıle Tt.irk dev -

Jetinin ve Türk milletinin düçar 
olduğu büyük elem ve kederden 
dolayı İstanbul halkının hissiya
tına tercüman olarak İstanbul vi
layeti umuınt meclisinin taziye 
ve tesellilerini zatı riyasetpena -
hfierine saygılarımla arzederirn. 

Vali Üstündağ 
Yüksek Başvekalete 

Sinesinde gözlerini ebediyete 
kapayan Atatürkün manevi hu -

- -----------
Gölk<ylUı~lÜJn©J~ 

Aşk y©lırn$)Il@lıro 
---------~ - -

AŞK VE l\1ACERA ROMANI: 32 

- Perihanın inanmamakta 
hakkı var, Cahide! Bu adam o 
kadar hilekar, öyle kurd, o dere
ce sefil ruhlu bir mahluk kL ~&
nesinin kuvvetile karşısındakini 

avlamamasına imkan yoktur. Ya
hudi kızını da böyle: •Seni ala
cağım!• diye kandırıyormu~. 

- Bu, eski bir şey olsa gerek.. 
- Hayır .. hayır .. çok yeni. Hat-

ta dün gece Yılmaz kulağile din
lemiş. Nihad, Doraya: •Çok ya
kında seni alacağım!• demiş. 

Cahide: 
- Şimdi çıldıracağım, diye 

bağırdı, bu kadar rezalet olmaz. 
İnsan, Perihan gibi temız yürek-

Yazan: İskender F. SERTEUJ 

li bir kızın şerefi, istikbali ve kal
bi ile bu kadar oynar mı? 

- Dahası var dedim de, bana 
inanmadın! Halbuki, Nihad, Do
raya birkaç güne kadar yeni bir 
apartıman tutması, dayayıp dö
şemesi için, oldukça ehemmiyetli 
bir para da vermiş. 

- Akıllı bir insan bunları du
yarsa, deli olur, RE!§ad! Beynim 
işlemiyor artık. Bu ne canavar
lık.. bu na duygusuzluk.. bu a
damda vicdan denilen şeyden e
ser yok mu? 

- Vicdan olsaydı, çocuklu ka
rısını kabul eder ve başk•larınm 
başını ateşe yakmazdı. 

Her şeyden 
Önce disiplin 

!Dersler normal ola
rak devam edecek 

Maarif Müdürlüğü, dün bütün 
mekteplere Vekaletten aldığı şu 
tamimi göndermiştir: 

cU!u şefimiz Atatürk'ün mad -
dl hayata vedamı Dahiliye Ve -
kA!eti sizlere bildirdi. Atatürkün 
çocuklarının göstereceği teessür 
ve heyecan tamamen yerindedir. 

Ancak bu vatanı kendilerine e
manet ettiği gençliğe Atatürk her 
~eyden önce disiplini ve milli be· 
ı aberliği ilk umde olarak emret
miştir. Bu liızimenin hassasiyete 
dokunmamak ve tezahürata ma
hal vermemek şartile talebeye 
münaib lisanla anlatılmasını ve 
bilhassa Dahi!ıye Vekaletinden 
vilayetlere yapılan tamime tev -
fikan memleket dahilinde tutul -
ması elzem olan zabıta disiplini
ne herkesten önce (mektepli) 
gençlerimizin riayetkar ve imli • 
sal nümunesi olmalarının temi -

Cahide ile Reşad çok iyı anl'l.Ş
mışlardı. Perihanın düğününden 

beş on gün sonra .nişanlanacak -
!ardı. 

Aradan günler geçtikçe, Reşad, 
Cahideyi ilk gördüğü zamandan 
çok daha fazla sevmeğe başla -
mıştı. 

Şimdi, Perihan meselesile meş
gul olmaktan, kendılerini düşün
meğe vakit bulamıyorlardı. 

Cahide birden pencereye koş
tu. 

- İşte... Bayan Pakize köşk-
ten çıkıyor. 
Reşad kenara çekildi: 
- Acaba n~reye gidiyor? 
- Başı açık olduğuna bakılır -

sa, bize geliyor sanırım. 
Bayan Pakize, Cahidelerin köş

küne doğru ileriledi... Bahçeye 
girdi. 
Reşad: 

- Çok iyi bir tesadüf, diye se
vindi, bütün duyduklaı·ımı yen -

İzmir, 11 (a.a.) - Büyük Kur
tarıcı Ulu Şefimi% Atatürk'ün ve
fatı haberi öğleyin radyolardan 
şehre bir yıldırım gibi düşmüş ve 
bütün İzmirlileri derin bir mate
me garkeylemiştri. Bu kara ha
ber yedisiJöden yetmişine kadar 

ismet lnönü Büyük Şefle birlikte geçen sene Trakyada yapılan 
• manevralarda harek lıtı takip ediyorlar. · 

bütiln vatandaşlara göz yaşları 
döktürmüştür. Bu acı ziya dolayı

sile bütün resml binalarla Parti 
ve Halkevi ve limanda bulunan 
vapurlar bayraklarını yarıya in

dirmişler ve §ehrimizdeki konso
loslar la memurlar, ilbay ve Par
ti Başkanı Fazlı Güleç'i ziyaret 
ederek teziyede bulunmuşlardır. 

Öğleden sonra toplanan şehir 
meclisi içtimaı da pek matemli 
bir marızara arzetmiştir. Birçok 

azalar göz yllljları içinde hitabe
lerde bulunmuşlar ve meclis Aza
ları ı·eisin teklifi üzerine Büyük 
Ata'mızın mukaddes ruhunu ta

ziz için beş dakika ayakta dur
muşlardır. Toplantıda suretleri 
aşağıda yazılı taziye telgrafları 

çekilmesine karar verilmiştir: 

Sayın Bayan Makbule, 
Atatürk hcmşircııl 

İstanbul 

Varlığı bütün beşeriyete şeref 
veren Büyük Kardeşinizin ölü
müne göz yaşı döken bütün bir 

milletle beraber İzmirliler büyük 
teessür ve acıyı duymakta sizin
le tam bir iştirak içindedir. Ha

lasını Büyük Şef'in başlığile bi
misal bir şerefe ermiş bulunan 
Türk milletinin yüce varlığına 

medyun ve Atatürk hatualarına 

en temiz hislerle bağlı bulunan 
İzmirlilerin en kalbi taziyelerini 
sunarım. 

Dr. Belıcet Uz 
İzmir B~lediye Reisi 

geme senin yanında anlatacağım. 
Yalnız söy !ersem, belki başka bir 
mana verir. 
Reşadın fikrini Cahide de ma

kul buldu. 
- Benim yanımda anlatırsan, 

belki mahcup olur da bu işe daha 
cidai bir ala_ka gösterir. 

Dedi. Bah~en ince . bir ses 
yükseldi: 

- Calıide .. kızım, evde misin? 
Cahide koşarak kapıya indi: 

- Evdeyim, teyzeciğim! Ne iyi 
oldu da geldin. Reşad da bizde .. 
Şimdi yine sizi konuşuyorduk! 
Perihanın annesı, Reşadın adı

nı duyunca yüzünü buruşturdu, 

fakat Cahideye bir şey sezdirme
di. 

- Evde canım sıkıldı, yavru -
cuğum! dedi, Perihanla Nihad 
bugün öteberi almak üzere İs -
tanbula inmişlerdi. 

Ve ilave etti: 
- Düğünümüz çok yakında o-

ni bu elemli günde de duymakla 
yalnız Türk milleti için değil bü
yük insanlık dünyası için tarihin 
kaydedebildiği ve kaydedebilece
ği en büyük ziyaın tesellisini bu
luyorlar. Millete sağ olması ve 
Cumhuriyet idaresile onun Bü
yük Meclisinin tarihin ebediyeti 
kadar ebedi olması dileğile İzmir 
Şehir Meclisirıin taziyelerini su
nar ve milli iradeye bağlılıklarda 
ileri mevkiini muhafaza eden İz
mir halkının her zamanki hassa
siyetile Büyük Millet Meclisine 
karşı duyduğu saygıyı tekrarla
rım. 

Dr. Bchcet Uz 
İzmir Belediye Reisi 

Sayın B. Celal B.ıyar 
Başvekil 

Ankara 
Büyük ve Aziz Şef Atatürk'ün 

ölümüne insan k•ldretinin taham
mül edebileceği acıların üstünde 
bir sızı ile ağlıyan İzmirlilerin e
lem ve ıztırabları Şehir Meclisi
nin bugünkü toplantısında derin 
teessür ve heyecarılar içinde göz 
yaşlarile ifade edildi. Atatürk'ün 
asırlar kudretini bir insan ömrü 
içinde toplıyabilen yaratıcı gücil~ 
halasına kavuşan ve ilerleme hı
zının büyük nimetlerine mazhar 
olan İzmirliler Yüce Şefin Türk 
milletine vediası olan Cumhuri
yet idaresin bir tek kalb atışı 

halinde duyarak bağlı oldukları 

Atatürk rejiminin daima bir meş
ale halinde parlıyacağından emin 
olmakla sonsuz acılarına bir te-

!acak. Yeniden davetiyeler yaz
dık .. 
Reşad dudağının ucile güiüm 

sedi: 
- Allah hayırlısile bitirsin şu 

işi, yenge! 

- Acelemiz yok ya, yavrum! 
Ne biz kaçıyor, ne de Nihad .. 

- Kaçmak meselesi mevzuu 
bahis değil Şüphesiz, herkes ye
rinde duruyor. Fakat, böyle iş

)erin uzaması pek de doğru ol -
maz derler. 

- Ben de öyle diyordum ama, 
Nihadın hazırladığı tayyarenin 
motöründe çıkan bir arıza ancak 
dün tamir edilebildi. Yerde yü -
rüyen araba değil ki, başkasına 

binelim. 

Cahlde söze karı~tı: 
- Reşad da yakinda annesini 

görmeğe gidecek, teyze! O da Pe
rihanın düğünü için bekliyor bu
rada. 

Bayan Pakize dudaklarını bü -

ve 
selli bulmıya çalışıyorlar. Atatürk 
inkılabı yolunun kudretli yolcu
su olarak baş olduğunuz hükıl

mete İzmir Şehir Meclısinin tazi
yelerini derin saygılarımla arze
derim. 

Dr. Behcet Uz 
İzmir Belediye Reisi 

Sayın B. Şükrü Kaya 
C. U. Partisi Genel Sekreteri 

. .:.kel 
Aziz Ata 'larının en bilY ~ f 
olan Cuhmuriyet rejıınlıl~ı 
den bağlılıklarını tekrar! 
dırlar. 

Zo noulda kta 
Zonguldak, 11 ( a.;.}-;:;. 

nun verdiği elim haber.e ıııı l' 
teme garkolan Zonguldak',_~ı 

Ankara ıçlP",A ra haberin ağır havaııı _,,Jll". 
İzmir Şehir Meclisi Büyük Şe- Büyük varlığını _ı.ayb";iuııi" 

fimiz Atatürk'ün hayattan ayrıl- hüznü ve teessürü ıçınde)IJl~ rİ 
masının acısile elem içindedir. larını ve işini terkederı ti 
Atatürk'ün kurtarıcı ve yapıcı yo başından 3yrılmıyaral< ,ıt İ 
varlığından yalnız Türk milleti büyük varlığına hürmet 1~ 
için değil( bütün insanlık tarihi Jetin elemine iştirak e dl 
için bımisal bir nimet olan büyük Gündüz ajansın teb!ığiırl ırı~ 
kudretinden en büyük payı al- halk, devlet ve'ıükuınet ~ 
manın Şükranı ve bağlılığı için- silini ziyaret ve sonsuz ~ ı:', 
de yaşıyan İzmirliler insan kal- fade eylemiştir. Halk rs ıoPıı' 
binin tahammülünü taşıran en Jarında ve meydanllrda yP'I 
derin yaranın sızısını duyuyorlar. maktadır. Herkeste, hef ~ 
Hüzünlerimizin ve elemlerimizin ve her yürekte yalnız "e 

0
JI 

üstünde bir teselli havası estiren onun büyük eserinin .rs.~.,,ıs'' 
kudret, Atatürk'ün büyüklüğü onun eşsiz yolunun gud"'"';J! 
payansız eserlerinden biri olan nun inanarak başardığı P <jl 
Büyük Partin.izin milletin btiyük !er uğrunda büyük Tür.!< ~ ~ 
acısı karşısında dahi milli şuurun nin kabiliyetine güverıı~ ı) 
selamet ve iyilik yar alıcı kabili- lışmak suretileve mıUet d& 
yetle mücehhez mütekamil varlı- rade kaynağı ve tı.m ifa ,ot ı! 
ğıdır. Milletin asil varlığı içinde Büyük Millet Meclisırııll ti' r 
en büyük Türkün eserlerine ebe- kilatı esasiye kanununun 1-t f 
diyet vermek hizmetinde bir tek te sa3det, millete teraiÔ" . ..c / 

ille,.-
nefer vahdetile rejime ·!e millet fah getirecek hamleler ~ıf ~ 
iradesine bağlı olan İzmir halkı- feslerine ve son damla J<S ,,~ .. ve•·_; 
nın t.ıziyetlerini sunanm. kadar savaşacağına soz .. ~Dl'", 

Dr. Behcet U:ı devletin iktidarına bU ıJI~ 
İzmir Belediye Reisi kudretine, Partinin y~Jl~ tf' 

kılabcıların ve gcnçlığ' ~; 
sine güvenmiş olan ıonıt~ı 
büyük vakarlı hüzün vedt1ıtı" 
li yeisle milletin mukad ııı' 
yüceliğine ve u!uluğUDa 
tazelemt?ktedir. 

Edirnede 
Edirne, 11 (aa.) - Atatürk'ün 

hayata gözlerini yummaıa her 
yerde olduğu gibi Edirnede de 
tasviri mümkün olmıyan bir te
essür uyandırmıştır. Bayraklar 
yarıya indirilmiştir. Dört beş ya
şındaki yavrulardan yetmişlik ih
tiyarlara kadar bütün halk Bü -
yük Kurtarıcı, Yüce Başbuğıın 
millet ve memleketi saadete ka-
vuşturan büyük yolları üzerin -
den ayrılmıyacağını Türk mille
tine yakışır bir sükün ve sada-
katle tekrarlamaktadır. 

Yabancı· ü~91Bf ~ 
teessü-rümuı 
iştira. e~ 

S d. Rusya' da_ P' 

a m sun a Moskova, 11 (a.a.) - 'f f 
sı bildiriyor: ,l<Bıtl ~ 

Samsun, 11 (a.a.) - Büyük a-
cıyı radyo neşriyatından öğrenen 
bütün halk en derin matem için
dedir. Bayraklar yarıya indiril
di. Atatürk anıtının önünde ve 
hoparlörler karşısında toplanan 
halkın götyaşları dinmiyor. Bu 
derin acıdan duydukları heye
canlı teessürlerle ağlaşanlar ara
sında bayılanlar vardır. Atatürk'
ün bütün gönülleri saran aziz ha
tırasına derin bir tazim nişanesi 
olarak mağazalar, dükkanlar ken
diliklerinden kapandı. Her taraf
ta, milli kahramanımız Bıiyük A
tamıza ve onun müebb~d eserle
rine gönülden bağlılık nişaneleri 
görülmektedir. Kadın erkek bü
yük küçük herkes bu derin acının 
verdiği hüzıin ve elemi büyük 
Türk milletine yakışır bir seki
netle karşılamağa çalışmakta ve 

zerek güldü· 
- Haydi canım, beni de mi 

satıyorsunuz? Siz de işi pişirmiş
süıiz .. Re~ad bundan sonra bir ye
ıe gidemez. 

Reşad kaşlarını çattı: 

- Sade anlaştık, yenge! Kas -
dettiğiniz manada işi pişirınij 

değiliz. 

Cahide, Reşadın yüzüne baktı 

ve canının sıkıldığını anladı: 
- Teyzem bazan böyle tuhaf 

konuşur, dedi. Biz kendimizi her
kesten iyi biliriz, değil mi? 

Bayan Pakize sözünü geri al -
mak istemedi: 

- Neden tuhaf konuşuyormu. 
şum? Gördüklerimi söylüyorum. 
Reşad sert bir tavırla cevab 

verdi: 
- Görülen şeylerin hepsi böy

le ise, hiçbir şey görmediğiniz 

demektir. Fakat, benim işittiğim 
bazı şeyler var ki, eğer dedikodu 
yaptığıma zahip olmazsanız, asıl 

Türkiye Cumhur B~'I': .-ı 
türk'ün ölümıi haber' S:,~ıı 
Birliği hükıimet mahf1Jl:1~ 
ğer bütün mahfillerde biJ;~~~ 
tesir hasıl etmiştir. ;.tat cı • 
dı, Türk milletlin yab~# f 
cılara emperyalızmırı •ııı' 

·tıda~ 
tağı olan sultanın istı ı.f . 
şı milli kurtuluş için yar, ı,ıl 
ramanca mücadeleye 51~911P' 
rette bağlıdır. Kemal />il ,,, .r 
milli hareketi parla!< b,et r'ı 
neticelendirmiştir. So'') sı'~ 
umumlyesi, Atatürk'iıtl jJH p 
idare ettiği ve cumhur ettlJIJ 
lığı mevkiini muhafaı3 ~ıf',; 
tün bu milli har~kel il' S 
Türkiye Cumhurıyetııı ne I" / 
!er Birliğiyle en .d'.'staoe si! 
sebetler idame ettığını S'~.JI 
siyle takdir etmiştir- !3~,~11"' 

'Oevamı 6 ıııcı 

hakikat olan bunJardıf· 0eJ~ 
- Aman oğlum. beıı ıe 1 

dan usandım. nınJerJlc ; 
1 

yok. . ııS'ı'' · 
Sonra birden sıgar 

rak: ııı! .ti 
- Neymiş bal<aY' bilJV 

Gençlerin kıskançlığ'·r I 
1ı1<tı . 1 

kenmez bir hasta .~~· 
aıı J t 

- Kıskançlık !il lış~il'' ~· 
ge! Ortada acı btr ~ 
Perihanm başını yal'~ıı 08· 

- Haydi canım 5 1,~pr .ı 
demedim mi kıs1<811ç;çill• 
Perihanı alamadıgın 1 
pacağını bilmiyors~P· / 

Cahide sinirlend1· d' rıeJ 
- Söylesene ııeşn · J 

ruyorsuıı? ~ fi"'. 
Reşad önüne baı;ar ~ 9 

dı: · fa,,O ~ 
- Ne söylerseırı 08~ş 

kı'.ltu ihtiyar etme!< ,) 
,.,ıacak. .. ~ 

(IJC 
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Ye • 
ı Şefi • z ' ' Cumhurre 

0 

simiz ve 
,, 
• - • • ismet inö ü'n·· Biy gra Elli dört şehire içme 

ft • • 

suyu getırı ıyor 
Tath ve tuzlu 

Geçenlerde ml"cı•u:ıl .rda!l bi
rinde kaşlarını çatmış, ellerini be
line dayaınış, in.sana çıkışacak • 
rnış ı:ibi bir tavır almış güzd bir 
kadın resmi Vardı. l\'lccınualarda 
daima sinema artistlcri;:ıiıı sırıtan 
vaidkü.r resimlerini görmeğc :.ılı. 

şık olduğumuzdan gözlerim bu 
abusüh-ecilı dilberi yadırgadı. 

Resmin altım okudum. •Tatlı 

sert•: Tatlı sert, eskiden bir tü
tün ncv'inin adı idi. Şimdi bu ta· 
birin kaşlarını çatmış güzel ka· 
dınlar için kullanılmakta olduğu
nu bilmiyordum. lllaamafih mec
mualar, bilmediklerimİ2i bize öğ
retmekle mükellef olduğu ıçıa 

ben de istifadcmi buldum. Ö~
rendjm. 

fnön· 
!niin u ~ahrarnanı General İsmet 
ldak~· BuYilk Millet Meclisinin it
buı e Reisicumhurluğa seçilm!~ 

unu yor 
'rurk • 

ni 'r .. vatanının kurtuluş ve ye-
!llııet~k- devletinin kuruluşund!I 
bir Yar nonu, büyük ıefe en yakın 
~'Cı 

1 
dırncı ve en imanlı bir ya

İ:u ~ ııı~tur. Türk vatanı bugün
t'iirlı: edent ve mamur çehresini, 
'llıııt ıtıılleti kavuştuğu huzur ve 
bugı{etı, Türk devleti istiklali ve 
rilıı n kendisini dünyaya saydı -
tıe~l'efli mevkiini, büyük yara
tıp, dan 10nra, onun bu kudretli 

eısın bo 
'tiirk a rçludur. 

ne Yliks vatanına ve Türk milletl
biıııiı ek hizmetlerini milli tar! -
dtıı ın en büyük şerefle nesiller
!nan~~ill~re nakledeceği İsmet 
tiıı ııun ıttifakla Cümhurreisli -
bır eisa$eçi1İitnde nekadar kuvvetli 
· · btt bulundu"'•nu onun ma-ne k . 6" ' 
~ ısa bır göz atmak.la da an-

l1ın kabildir. 
llıJrcı et ln5nü 25 Eylül 1884 de fz
'dtj;t doğmuştur. Babası, müte 
lu~cİ ;ahkeme azalıklarında bu -
teu u tan sonra Harbiye Neza -
ıı 1,_ıııuhakemat dairesi mümeyyl-

~en öl °na t . en Reşit Beydir. İlk ve 
biııd ahsiUni İzmir iptida! mekte-
1.tuı:- ve Sivas Askeri Rüşdiyesile 
ni ıı~re İdadisinde ve lise tahsili
lirdl 1

1cıo~ıu Topçu İdadisinde bi
ı .. hine 90o de Topçu harbiye mek· 
llınvar gırıni§ ve bu mektepteki 
har'ı fakıyetinden dolayı Erkanı-

" Ye lllQs sınıflarına aynlınış ve 
ba;ılı~ 'I'oı>çu Erkfuııharb!ye yüz-

Yeni Cumhur Rei.simiz mikro fon önünde söz söylerke-n 

Birinci büyük MillP.t :Meclisine 
Edirne mebusu olarak girdi. Ve 

Büyük Millet Meclisi" de onu Er
kii.nıharbiye Reisliğine seçti. 

· Birinci İnönü muharebesinde ı 
düşmanın hücumunu püskürten ve 

Kütahyada Çerkes Etemin kuvvet
lerini ezerek mahveden yine mira

lay İsmet Beydi. Bu hizmetlerine 
karşılık olarak Büyük Millet Mec

lisi (10 İkinci kanun 1921) de onu 
livalığa yükseltti. Şimdi ünvanı İs
met Paşa olmu~tu. 

binlerce düşman ölülerilc dolu bir 
meydanı şeref seyrettirdiği kadar 
milletimiz ve kendiniz için şaşaa 

itila ile dolu bir ufuk istikbale do 

nazır ve hakiın olduğunu söyle • 
nıek isterim.• 

Soy adı kanunu çıktıktan sonr:ı 

Atatür'ün ona (İnönü) adını ver· 

mesi işte bu muazzam muvaffakı

yetlerinden dolayıdır. İsmet İnö

nü, Generalliğine muharebe mey-
. danında kazandığı gibi soy adını da 
zaferlerinden aldı. 

meydanlarınd'.l olduğu gibi sulh 
masasında da ihatalı ve çalfılc 
zckasile milletin hakkını koruva· 

cağ.ından ~er kesin ve Atatürk:ün ı ı~ g(.. y ı I ı• ç •ı n e s 
emın oldugu İsmet Paşa Mud.ınya l uz 

c 
•• 

da toplanan mütareke konferan· h ~ ~ • k 1 
sında Türk ordusuB;;ş Kumandan· 1r1 m L z a m 1 
lığını temsil etti. O kon!eranst:ı 
1stanbulu işgal eden ecnebi kuv
vetlerin kumandanları vardı. İsmet 
Paşadan başka Fransız Generali 
Charpi, İngiliz Generali Harington 
ve ltalyan Generali Monbelli ba
tır bulunuyorlardı. 

4 Birinci Teşrin 1922 de başlıyan 
Mudanya müzakeresi yedi gün sür

dü ve İsmet Paşa hararetli ve çe
tin müzakerelerden sonra pgrlak 
bir mütareke imzalamağa muvaf· 
fak oldu. 
, Bu tarihten tam dö!"t sene evvel, 
(30 Birincit~rin 1918) de Osmanlı 

İmparatorluğu Mondros mütarak .... 
sin! kabul ederek bütün varlığım 
dÜŞ'.nanlara teslim etmişti. 

Türk milleti için esaret kara~t 
olan o mütareke Mudanya müt:ı

rekesile yırtıldı ve sonra yırtılmak 
sırası Sevr muahedesine geldi. 

'rürk milletinin menfaatlerini Lo
ıanda müdafaa etmek vezifesini ıh 

Atatürk ve Büyük Millet Mechsi 

Bütün şehir ve kasabalartmı%
dan başlıyarak köy!Werıınizin de 
birer içme suyuna sahih <ılmala
rı için yapılan planlı ç~malar 

devam etmektedir. 
Halen memiekctimizde nüfusu 

10 binden fazla 80 şehir ve kasa· 
bamız bulunduğu ve bunlar<lan 
ancak 24 ıiniın içme suyu tesisatı 
mevcud olarak 56 sinde bulunma
d;ğı anlaşılmıştır. 

Evvela nüfusu çok olan bu yer· 
lcre içme suyu temini kararlaştı
rılmış ve bu maksı:c!la yeniden 2 
milyon 196 bin lira ayrılmıştır. 

Bu para ile evvela Adana, Tar
sus, Mersin, Gazianteb, Eskişehir, 
Kütahya, BaI'dırma, Eliızığ, Ma
latya, i.parta, Aydın, Uşak. Ma
raş, 1!enem~n, Zdra, Buca, B.Jrno
va ve Edremidc iyi su tesisatı ya
pılma~ı muvafık görülmüş ve bun
ların ihaleleri hemen yapılmıştır. 

Bundan başka Mer2ifon, Tekir
dağ, Tokat, Bergama, Zonguldak 

ve Urfa şeh;rlerinin içme suyu te
sisatı da son günlerde münak:,,a· 
ya çıkanlmıştır. 

Bunlar için de 900 bin lira har
canacaktır. 

Bu suretle nüfusu 10 binden 
yukarı olan bütün şehirlerimizin 
iyi su ihtiyacı 2 yıl içinde, yani 
1940 yılına kadar sureti kat'iyede 
h:ıliolunacak ve hepsi; a miiyon li
raya baliğ olacaktır. Nüfusu 10 
bir.den az ve 5 bınden çok olan 
yerlerin su ihtiyacının temini için 
2 nci b;r pl:in hazırlanılm:>sına 

başlanılmıştır. 

Plan mucibince bu kabil bütün 
yerlerin su tesis:ıtı ancak 1940 yı
lı ile 1!145 senesi ar3"·nda yapıla· 
cah-tır. 1945 yılından so~ra da I'Ü· 
fus kcsnletine b:ıkılank cl':cr 
yerler su tesisatına kavu~acaklar 
ve 10 yıl içinde memleketimizde 
içme su tesisatı olmıyan hiçbir ka
saba kclı:nıyaca.k; bunu köylerin 
tesisatının temini t:ıkib edecektir. 

General İsmetin zekasına ve ha-:======================================================== 
· · · (31 B" . . j mıyetme emanet ettı. ırıncı 

teşrin 1922) de Hariciye Vekilliği

ne de seçilerek Türk baş murabb;ı-
6ı sıfatile Lozana gitti. Lozan mü-

rakereleri 21 İkinci teşrin 1922 dt'n 
24 Temmuz 1923 tarihine kadar 
sürmüş ve arada bir defa kesilmiş

ti. Biıı türlü çetin mesele arasın<l 1 

asabı bozıılınadan müzakereleri ich 

re etmek belki bir kaç meydan 
muhar-!bcsi. kazanmak kadar güç

tü ve nihayet İsmet paşa bu sulh 
•aferini de kazandı. Cumhuriyet 

Tılısımlı 
Define 
100 binlerce 
Altın 

r Enarji kayna J 
rım z ·~zaiinGe 
Etfid~ar 

----

-

B ı k ? Yeniden üç yerde 
cı ... unaca mı· baraj yapılacak 

Bu tatlı sert ban:ı müsbct ile 
menfinin tarnızundan çıkan ha· 
zı tuhaflıkları da hatırlatmaktan 
ı:cri kalmadı. 

Tatlı, bizde ~ekcrin k:.rı~tıfrı 

maddeye deniyor. Bırnun tersi 
tuzludur. Tuzlu tallı olnı ~~;:, 

ı:iLi, tallı tuzlu da . ·oktur. Etcli 
çalı fasulyesine l\!Z ~erin~ <eker 
konduğu zam.anki al rafı lezzeti 
tahmin etmek güç olmaz. 

Bununla b rabcr tuz konma
mış bir yemek if:n tatsız ciycl;i]. 
diğimiz gibi bazı tallıl;.rın mn~raf. 
ları hayli paraya mii!c' akkıf ldu

ğu için onlara •tuzlu• da diy ~;. 

liriz. Her ne hı:l i c z.-ımnn gelip 
de t>tlı. tuılu, tuzlu da ı:ıılı olsa 
yine şu mecmuo.nı:ı bi>v le hır res
min :.Hına •tatlı sert• demesi tal· 
sız tuzsaılnktan kurtul:ımaz. 

E.-ipiri1 hamam mtı~luFuna !>en
z:er. 
Soğuğa da vardır. sıra,; da. 

H..\LK FİLOZOFU 

\'· ıle mektepten çıkmıştır. 
lrııPa~lbaşı İsmet bey Osmanlı 
llnındatorluğunda Meşrutiyetin i
~I va~~n ~nra. 1910 da Yemende
llıUret 'Yetın ıslah.ı için gönderilen 
~inetep kuvvetinin erkanıharbi-
191~ 

1 
ıne:nur ed.''mişti. Orada ve 

llıend arıhınde binbaşı oldu. Ye -
b<irh en döndükten sonra Balkan 
1 •ııı tak· ~ti ıp eden sulh müzakere-
4r;ı esnasında Bulgar murahhas · 

İkinci İnönü muharebesinde da· 
hi Yunanlıları ric'ate mecbur eden 
İsmet Paşaya 1921 İkinci teşrinin 
onunda bütün Garb cebh.~si ku· 

Sakarya meydan muharebesinde ilanının ertes' g~nü 30 Birincitfş· 
İsmet Paşa Garb cebhesi kuman· rin 1923 de Hariciye Vekilliği de 

İzmire bağlı Narlıdere köyü 

civarında Çatalkaya tepesinde Projeler ikmal 
eski eşkıyalardan Deli Yaniye a- •• 

Kıym~t 
Tal<dir 
Ediliyor 

• ıno '1lr~rl l~kereye memur heyetin 

mandanlığı veıildl 

Büyük Önder, o zaman Garb cep
hesi kumand.o..nı ve Erkanıharbiyei 

Umumiy~ Reisi olan İsmet İnönü

danı bulunuyordu ve bu muharc~ 1 
bedeki mühim hizmetlerinden der 

layı Büyük Millet Meclisi ona bir 
takdirname vermiştL 

Büyük zaferden sonra ise (31 

au:rlik rnuşavirliğinde bulunrh.ı. 
~hıı k harp seferberliği sırasınd:ı 
ti lir; am İsmet Bey önce Birin- ı 
Ilı~. 0 

11 erkanıbarbiyesine veril -
bıne . Sllıan1ı devletinin Cihan har
~~ra:~lraıcınden sonra da Umumi 
be ta g h birinci Jilbe miidürlüğii
be .;ın edilmişti. Bundan bir se
tııı.;1 nra 1915 İkincikiınunundaj 

ne ço1 .• ıiği bir telgrafta şöyle d~ ı;;;;=-'""'lie'--:-: -~---~~ 

C::.ih ay Oldu. 

' )ltııı~n. harbi rsn.sında dördüncü, 
ııı.:ıı.ıa cı Ve üı;i;ncü kolordu ku -
1•ke el n1ıı..ıannd:ı bulundu. Müta • 
llı!is~"rinde Harbiye Nezareti 
ı lJı h rı oldu ve ayni zamanda 
de bu::tırlığı komisyonu reisliği'1-
lrı~1lrrıa~nd~. Osmanlı devletinin. 
'l'~rk . Uzere bulunduğu ve 
>'ıındu llıılletini düşmanların bo • 
ti o Ilı '."_tık al:ına almak istedikle
taıay 1~hirn. ve nazik zam:ınd:ı mi-
11lı>rııı met Bey pek Çl tin olan 
~-~Ilı Ve lllitlf Vazifesini hakki!e 
fı.1 ıştır F k .. 
• ncıe b · a at duşmamn avucu 
~~ilt • Ulunan İstanbulda gün 
d~· l.t;~;tapı]abil"Cek iş kalmıyor
d~ A _ ay ismet Bey 20 Mart 19~0 
~ ""'•doJ 
~l<ll 0 uya geçti ve Ankaraya 

<lteti nu taruy:ınfar, cevherini ve 
le iltilı rıı bflenler Milli mücadele
)~ lıir •kını duydukları gün Bii
~ sevınç duymuşlıırdı. 

--

m~cir: 

•Ilütün tarihi 61cmdc sizin İ -
c.öııii meydan muharebelerinde 

d"ruhte ettifiniz vazife kadar a
t°ll' bir vazife deruhte etmiş ku 

nıandanl:ır enderdir. Millctimiziıı 

istiklal ve hayatı dahiyane idare 

niz altınıla :;erefle vazifelerini ı:ô 
r .. n kunınndan ve silah nrkadaşJ:ı. 

rınuzın Jralh ve hamiyetine bü • 
yük emniyetle istinat ediyordu. 

Siz ornda yalnız dü,mnru değil, 

milletin makus tnliini de yendi • 

ıüz. istila altındaki bedbaht top -
rakl:ırıml7.la bcrnb"r biitün vaton, 

bngün münt.ıhalnnna kadar ••'ıP.. ı 
rini.zi tes1it ediyor. Düşmnnın hırs 
istilitsı azim ve hamiyetinizin yal

çın kayalarına başını çal"l'arak 
hurdaha1 oldu. Nanıınırı tarilıin 

kitabci mefnhirinll kaydeden ve 
'bütün milleti hakkınızda ebedi min 
tıet ve şükrana sevkeden biiyük 
gaza ve zaferinizi tebrik ederken 
üstünde durduğunuz tepenin size 

EON TEL<aA.ra tuaa: Y. Saın1 KARA YEL 
~ti 'l'arlJd tefrikası No. 153 

81~r "&ziyettenistifade ederek derhal 
manya ve Avusturya ile Devleti 

ıı aliyye al~yhine uyuştu 
tı ~ltaıı /\. .. 
. tıa !fürı Zizın, Alemdağı kas -
•r1t ıern.e . 
dı. •cı.,ı, sı • ı>ker paşa ile 
~ 'arını .. 

Ye du .. mut!ıiş surette en-
~-/\.~•b §ürmüştli. 
~ a. . 
lın llrııı~ Padış:ıh, vükelanın 

' haberdar mı olmuş • 

'4~lcıı. 
~t • • ltıüve · 

lltı, ıı_ I>;ışa. svıs olan ıadraurn 
ıı · 11dcrı • Padişahın bu hare -
~lii, bÜsbütün vesveseye 

Sadrazam; üç kişi arasındg 

mahrem konuşuI:ın bu işin ne 

suretle padişahın kulağına gide
bileceğini tahayyül ede dursun ... 
Beri yandan da Hüseyin Avni 
Paşa, küplere binmişti. 

Derhal; o gece, Mithat Paşanın 
Tavşantaşındak:i konağında top • 
landılar ... Birbirlerile müzakere-
!erinde hemen birbirlerinden şüı>
heye düştüler .. Acaba; içlerinden 

Reisicumhur İrıönünün Başvekil 
güze! bir 

Ağustos 1922) de rütbesi ferikliğe' 
çıkarıldı. 

Düşmanın denize dökülmesi ve 
ana vatanın kurtarılması üze.rin·ı 

devletler telaşa düştüler ve bir 
mütareke, sonra da bir müsalaha 
yapılması için Ankara hük\ımetine I 
müracaat etmişlerdi. Muharebe 

birisi, kendini kurtarmak içi:ı 

arkadaşlarını ele mi vermişti? 

Llkin, böyle şey olamazdı. Bunu, 
ne Mithat Paşa ve ne de Hüseytı 
Avni Paşa yapmazdı. 
Rüştü Paşa; müvesvis olmak -

la beraber, bunca senedir men -
kiib olduğu için bu gibi şeye te
vessül etmiyeceği aşikardı. 

Hatta; Rüştü Paşa, yirmi dört 
saattir saraya da gitmemişti. 

Lakin; mesele mühimdi. Padi· 
şah, yüzde, yüz Alemdağına gi -
decekti. Her halde bunda bir !ş 
vardı . . 

•• 
Gizli olan Çerkes Hasan, bu -

lunduğu yerde bazı adamlar va
sıtasile her şeyden malilmattar 
oluyordu. Hatta; Rus sefiri gene
ral İğnatil; Mahmud Nedim Pa -
şa ehle evveldenberi bol paralar
la beslediği Çerkes Hasana son 
zamanlarda fazlaca ehemmiyet 
veriyordu. 

Rus sefiri; Çerkes Hasam ica-

uhdesinde kalmak üzere İcra Ve
killeri heyeti reisliğine seçilmişti. 

İsmet paşa Başvekıl bulundugu 
sırada 30 Ağustos 19~6 da Birinci 
Ferikliğe terfi eLmiş, bir sene sonra 

Celal Bayarla birlikte alınmış 
resimleri 

da kendi isteğile askerlikten tekaiit 
olmuştur. Askerlikten tekaüt olan 
İsmet İnönü gerek Baş vekil sıfa
tile, gerek Cumhuriyet Halk Fır
kasının umumi reis vekilı olarak 
hem harici, hem dahili siyasette 
memleketin şirrıendiferlerle fabri
alarla ve bütün terakki ve medeni-

bınua DJŞ"-a şeylerde de kullana
bileceğini düşünmüştü. 

Çerkes Hasan, ikbalperest bir 
adam olduğundan ona, her türlü 
iş yaptırılabilirdı. Bilhassa; Hü -
seyin Avni Paşayı Çer kese temiz
letmek işten bile değildi. 
SULTAN AZİZİN TAHTTAN 

İNDİRİLMESİI\11: NELER . 
SEBEB OLDU? 

1870 Alman ve Fransız rnuha -
rı'bcsinde üçüncü Napolyon Al
manlara esir olduktan surıra, Av
rupada siyasi müvazene Devleti 
Aliye aleyhıne bir vaziyet aldı. 

İngiltere; Osmanlı imparator· 
İ~ğunun harici ve dahıli siyaseti 
üzerinde yaptığı poUara içerli -
yordu. 

Fakat, rcr ne de olsa şarktaki 
menafii itibarile Osmanlı impa· 
ratorluğunun bekası için daima 
yardımlarda bulunuyordu. 

Karlofça muahedesi neticesi 
Ruslar Osmanlı imparatorluğu 

dahilinde bulunan hristıyanların 

id bir defineyi arıyan 11 köylü- echltycr 
nün jand:ırmalar tarafından ya· 
kalandığını yazmı;tık 

ı.ruhakcır.ece gayri mevkuf <>
!arak muhakemelerine devam o
lunan maznunların aradıkları ou 
define için son defa araştırma 

yaptıkları yerde bir beton taba -
kası meydana çıkmıştır. 

Bu yerde evvelki gün maliye 
memurlarından mürekJo:cb 3 ki· 
şilik bir heyet önünde ar:ı;tırma 
yapılmıya başl<:nılmıştır. 

Elektrik işleri etüd idaresi yıır-

dun zengin enerji kaynakları Ü· 

zerinde çalı.;malarına devam et· 

mektedir. İdare ilk defa olarak 

ele almış bu.unduğu Sakarya, 

Fırat. Kızılırmak, Ye§ilırmak ne-

birleriyle Adranos ve Kirmasti 

ırmaklarında, Adana - Kayseri 

mıntakaları sulan üzerinde e -

tüdlcr yapm.ıktadır. İdare bu 

sular üzerinde müteaddit taras-

Kapapin~ Ladisesinin 
muhakem~si 

Bundan bir müddet evvel Ça • 
nakkalede bir müsademe netice -
sinde batan Kopapino vapuru 
içinde bulunan harnulcnin teo;biti 
için 2 inci ticaret mahkemesi a
zasından bayan Fehimanın reis
liğinde ehli vukuf heyeti leş.kıl 
olunmuştur. Heyet, yarın topla
narak kıymet takdirine batJıya· 

caktır. Deli Yaninin 100 binlerce altın 
yekununda olduğu söylenen de
finesinin bulunacağı zannolun -

sut i:rtasyonları tesis etmiş ve 1--------------
EİfİffiİZİıl derdi 

~ktadır. ı 

yet vasıtalarile inki~afı işlerinde d1 
iııü bır ccvv:.lıyet içinde did:nmiş-ı 
tir. 

On beş senedenteri devam erlen 
büyük medeni ve içlim>i inkıla':ı· 
larımızın meydana gelmesinde ve! 
kökleşmesinde Atatürk"e en s.ımi· 
nü ve en yakın bir yardımcı ola,1 
General İsmet İnönü Türk vatanı
m demirağlarla örmek, Tlirk para· 
sını sağlam, devlet bütçesini ve 
memlekPtin ihracat il<' idhaletını 

muvazeneli bulundurm:ık, banka· 
lar ve fabr;kalar açarak milletin 
itimadını v~ ~evgi~ini kazarın1ıştır. 

hamisi vazıyetini t:ıkındıktan 

sonra, Devleti Aliye, artık ipin u
cunu kaçırmış bir hale gelınişti. 
Rusların müteaddid muharebe -
!erde Edirneye kadar gelişlerine 
ancak İngiltere müdahalede bu -
lunmuştu. 

Eğer, İngiltere, Devleti Aliye -
nin bekasını kendi şark siyaseti 
menafiine u_ygun görmemiş ol -
sa idi. Ruslar Osman 1ı im para - , 
torluğunu çokdan yutabilirlerdi. 

1870 Alman Fransız muharebe
sine kadar İngilizler şark siya -
setinde müvazeneyi temin ederek 
Ruslara karşı koyabiliyordu. 

Fransızların, Alman galibiye -
tinden sonra, sahneden çekilme • 
!eri, İngiltereyi, Osmanlı lmpa -
ratorluğıınu açıktan açığa müda
faadan mahrum etti. 

Çünkü. Ruslar, vaziyetten isti
fade ederek derhal, Almanya ve 
vusturya ile Devleti Aliy.e aley -
bine uyuştu. A vusturyanın Bal
kanlar üzerindeki menafii de bu-

enerji ıstihsali için birçok baraj 

yerleri bulunmuştur. Esas Men-

derC"s nehri ile Çine ve Banaz 

ça) larında birer, Sakarya'da iki, 

Gcdizde bir, Fıtat'ta beş, Murat 

suyunda iki olmak üzere 13 yer

de baraj tesisi etrafında tetkik • 

!er yapılmaktadır. İdare şimdiye 

kadar biri Çatalağzı'nda 40 bin 

kilovat takatinde diğeri Kütah -

yada 60 bin kilovat takatinde 

yurdun birçok mıntakalarına ve 
yem kurulan 

verecek iki 
fabrikabra enerji 

mıntaka elektrik 
santralına ait projeleri hazırla -
mı.< bulunmaktadır. ---nu iktiza ediyordu. Bosna Her • 
seği elde etmek istiyorlardı. 

Almanlar da, Rusların, Fran _ 
sa harbinde miidahalesız kalma
larından dolayı Si \ !ara medyu
nu şükran bulunuyorlardı. 

Alman başvekili Bismark, A • 
vusturya sefiri kont Andraşi ve 
Rusya Hariciye Nazırı Gorcakof 
arasında bir üçler ittifakı vücu _ 
de geldi. 

Ruslar, bu ittifaktan Devleti 
Aliye aleyhine şunlan kazanmış 
oluyordu: 

- Osmanlı imparatorluğunun 
dahili ihtilallerine karışılmıya
cak... Hristiyanlar isyan ederse 
sununa kadar seyirci kalacaklar
dı. 

Ruslar; esasen Osmanlı impa • 
ratorluğu dahilinde bıılunan hris
tiyanları isyana hazırlamışlardı. 

Nitekim Bosna Herseklen, Ka
rad;ıtdan 1875 le isyan başladı. 

(Devamı nr) 

Hepimizi ı d3rji 
Klakson gür=..ltüs 

çok hafif idi 
Geçen senelerde, )"ük arab:ı -

!arının lekerlckler;ne ıas:ik k, • 
nulması hakkında bir cereyan 

başlamış, ve arabacılara verilen 
bir müdetten sonra tekmil araba
ların lastik tekerlekler olması -
nın temin edilmesi dıişünülmüş • 
tü. 

Bu iş, - nedense - görülen lü • 
~m üzerine bir müddet geri bı
rakıldı. Halbuki bu gayet mü
him bir meseledir. Biz, okuyucu
larımızdan bu hu6usda yüzlerce 

mektup almaktayız. Caddelerde 
alabildiğine koşturulan arabaların 

çıkardıkları gürültü tahammül e
dilmiyecek kadar şiddetli ve baş 

şişiricidir. Araba güriiltüsü bil -
hassa muhit itibarile yük araba

larının pek çok işledıği yerlerde 
bütün civar halkını rahatsız et
mektedir. Şehrin gürültüsünü a

zaltmak maksadile belediye o -
tomobillerin klakson ç:ılmalarını 

yasak eHi. Halbuki bu araba gü
rültüsü klakson gibi değil deh • 

şetli baş şişirici bir ~t:'Y olduğu 

halde neden tekmll yük araba -
!arının tekerleklerine lastik yap
tırılması temın edilmiyor. 

Şehrin gürültiisünün azalmas: 
bakımıı.dan büyük ehemmiyeti 
olan bu meselenin ehemmiyetle 

nazan dikkate alınarak bir an 
evvel çaresine bakılmasını bü -
tün İstanbul halkı adına alaka • 
darlardan dileriz. 



• 

• T E J.Ga AF-121dT.a1111 

DONYA iŞLERi . HIKA '1j NEVYORK'T A 
Amerika' nın bundan son- Ben titredim. O --------------------~'-BüyOk bir deva 

Uç kişiyi öldüren hegkeltraş aki Vaziyetinin ne olaca• d f •t t •k 
El k .k d ı . k r a. ı reş ı . 

t. trı san a yesıne oturma tan • • · 
kurtulabilecekmi... ğı merak edılıyor 

Nevyorkta, Lindenbergin ço • te taaınmüd olduğu muhakkak -
cuğunun katilinin muhakemesi tır. Çünkü heykeltraş, elinde u-
gibi mühim bir davanın rüyetine cu demirli bir baston olduğu hal-
b,,şlamıştır. de evyorlru bir baştan bir başa 

geçmiş ve bilahare bastonun slv-

ri ucunu vahşiyane bir surette 
Frank Birnesin beynine sapla -

mıştır. Sonra da Madan Gedon 
ile Ronniyi öldürnıüştiU. 

Rober İ vrin, yalnız genç İn -
giliz kızını öldürdüğii için mu -

hakeme olunuyor. Gedonla kızı. 

nın katlinde taammüd görülme
mektedir. 

Yeni intihabat neticesi Amerika 
Cumhurreisinin mevki 

k u v v e t i n i gösterecektir 

Ronni Uocıon 

Katil vakadan sonra saklanmış 
ve üç gün bulunamamı_ştı. Bütün 
Amer' ka polisi kendisini arıyor

du. Durdüncü gün Nevyorkun 

büyük gazetelerinden birinin ida
rehanesine girdi, bir sigara iste

di ve sükfuıetle şıı sözü söyledi:. 

- Rober İrvin benim!. .. 

Mahkeme salonu, bir M.dise 
;ıkması ihtimaline binaen polis 

tarafından muhafaza altına alın
mıştır. Otuz yaşlarında ve çok maruf 

bir heykeltraş olan Rober İrvin, 
bir gazeteciden dul kalan Madam 
l\Iari Goedonun nezdinde oturan 
Frank Birnes adlı bir İngiliz kı
zını seviyor ve pek çok kıskanı -
yordu. Müstesna bir güzelliğe 

malik olan bu kız ressamlara, 
hey keltraşlara modellik ediyor -
du . 

Katilin müdafaasını Nevyor -
kun en maruf avukatlarından 

Samüel Tievoliç üzerine alınış -
tır. Hiç şüphesiz katilin akıl mü

vazenesinin bozukluğundan bah- Ruzveld 

Mddam Goedenin heykeltraşın 
metr~s i olup olmadığı kat'! su -
retle anlaşılamadı. Fakat o, öyle 
idd.a ediyor. Bir gün, felaketle
rine sebeb olduğunu zannettiği 

bu kadını öldürmek kasciile apar
tımanına gidiyor. Fakat cinayet-

Hususi 
Muhasebeler 
Muamelliiı 

Yeni bir talimatname 
ile tevh;d ediliyor 

Hususi muhasebe işlerinin ıs

liilıı ve bu meyanda bir de (hu -
susi muhasebe idareleri hesap 
talimatnamesi) vücude getirmek 
üzere bazı vilayetler hususi mu
hasebe müdürleri Dahiliye Ve -
kaleti tarafından Ankaraya da 
vet olunmuşlardır. 

Bu müdürlerin iştirakile ve -
k8.lette bir komisyon kurulmuş 

ve talimatnamenin tesbitine baş
lanılmıştır. 

Bundan böyle komisyonun tes
bit edeceği talimatname bütün 
husus! muhasebe idarelerine ta -
mim edilerek tatbik olunacaktır. 

Bu talimatname için İstanbul 
muhasebei hususiye ve belediye 
idaresinin muhasebe usulleri ve 
talimatnameleri de gözden geçi
rilmiştir. 

sile elektrik sandalyesine otur • \ Yeni gelen Avrupa gazeteleri, 
maktan kurtarmaya çalışacaktır. Amerikadaki intihabat faaliyeti 

Uç İngiliz tayyaresi 
dünya mesafe 

rekorunu kırdı 
lsmailige ile Darvin limanı ara

sındaki mesafeyi 48 saatte 
katettiler 

Velesley tayyareleri uçuş halinde 

Cumartesi günü saat 3 ü 55 ge

çe İsmailiyeden hareket eden 

Monomotörlü üç İngiliz bombar
dıman tayyaresi şayanı hayret 

bir uçuşla dünya mesafe reko -
runu kırmıştır 

14 Temmuz 1937 de, Rus tay . 

(Devamı 7 inci sahifede) 

- Dinliyorum! 
- Seni tanıdığım geceni~ gün-

·- --- ·---·-----

düzünde onu tanımıştım. Dört 
sene oluyor değil mi? .. O zamana 
kadar aşk, sevgi, kalb, ıztırah 

bence meçhul şeylerdi. Söyliyen
lere gülerdim. Zalimdim, bana 
yaklaşan genç kızlarla insafsızca 
alay eder, maymun iştahlı bir 
gönülle birinden diğerine koşar
dım. Hiç birini sevmediğimi iti
raf ederim. Benim kadınlaı:a kar
şı olan.. kelimeyi bulamıyorum. 
buna antiyatim diyelim daha mek· 
teb sıralarında başlar. Arkadaş

larımın hepsinin çifl<!r çifter sev
gilileri, pul kolleksiyonu gibi, 
sevgili kolleksiyonları vardı. Ben 
bir kere bile bir genç kız, bir ka
dın önünde titrediğimi, içimin 
burkulduğunu, başımın döndü -
ğünü bilmiyorum. Bunu kendi 
kendime de izahdan aciz kaldı -
ğım için sana da tahlil edeme -
dlm. Kadınlara hem meydan o
kuyor, hem de korkuyordum. 

y AZAN: NUSRET SAFA COŞKUN 
- O seni aramıyor mu? .. 
- İstanbulda olduğumu bilmi-

yor. 

- Çok garib!.. Madmazel Janet 
nerede? .. 

Biraz heyecan. 
Doğruluş. 

- Madmazel Janet.. Madmazel 
Janet.. kardeşimin yanında. 

- Ne vefakar kadın değil mi? .. 
Sizden hiç ayrılmadı. 

Bdşın aksi tarafa çevrilişi. 

Bu bahsin kapanmasını isteyen 
bir jest. Ve ba~ka bir mevzua 
mania atlayışı: 

- Yaa .. böyle işte Meral. gö
rüyorsun, haşarı, ele avuca sığ

maz Sermedin yerinde şimdi 

bambaşka bir insan var. İnsana 
her şeyi aşk kazandırdığı gibi her 
şeyi de aşk kaybettiriyor. 

- Niçin darıldınız; yahud, ni-
çin şimdiye kadar barışmadınız? .• 

- Bu upuzun bir hikayedir. 
- Anlatmaz mısın? .. 
- Bu akşam bu · ihtiyacı hisse-

diyorum Meral! 
Şezlongun somyalarını eze eze 

ipekli yastıklara yaslanış. 

Bacakların yar• açık eteklik al
tınd...,. """"olanısı. 

ile çok meşgul görünüyor. Tel -
graf haberlerinin bildirdiği ma • 
lumatın iyice anlaşılması için A
merikadaki siyasi vaziyete göz 
atmak lazımgeliyor. 

Avrupa meseleleri olsun, Uzak 
Şark meseleleri olsun dünyanın 

umum! politika vaziyetinde bir -
birlerine bağlı görünüyorlar. 
büyük küçük her memleket ara
sında ve sonu nekadar uzak olur
sa olsun nekadar şiddetli bir ala
ka mevcud olduğu her gün görül
mektedir. Avrupada büyük bir 
buhran oldu. Netice malum. U
zak şarkta da Japonların Çinde 
ilerliyerek yeniden yeniye kendi 
mevkilerini kuvvetlendirdikle -
rinden bahsedilen şu son zaman
larda milletler arası politikası -
nın daha ne gibi safhalar geçire
ceği etrafında türlü türlü tah -
minler yürütülmektedir. 

Çinin istikbalinde, Japonları 

oraya yerleşerek şimdiye kadar 
orada nüfuzlarını tesis etmiş, 

Çinden büyük büyük menfaatl~c 
temin etmiş olan diğer dev Jetle -
rin, bilhassa İngiltere ve Amer i
kanın nüfuz ve tesirlerine bun -
dan sonra hiçe indirmek ,,, · , !,<ti 

de artık besbellidir. 
İngiltere ile Amerikanın bu 

hal karşısında ne yapacakları et
rafında bir hayli tahminle yürü
tülmekte, Londra mehafilinin ol
sun, Vaşington mehafilinin ol -
sun neler düşündüğünden balı -
sedilmektedir. Amerikanın ha -
riei politikası bundan sonra nasıl 
bir cereyan alacağı yalnız Uzak 
Şark işleri dolayısile değil, dün -
yanın umumi vaziyeti itibarile 
de merak edilen pek mühim bir 

D~mek başıma gelecek varmış. 

Bu bazı sahte kabadayıların 

jestlerine benziyor belki de .. 
hani ortaya çıkar, ben şöyle ya -
parım, böyle yaparım diye atar 
tutarlar. Biri çıkıp, höt dedi mi 
onu meydanda göremezsin! Ba
~a da höt diyen olaydı belki fo -
yamı meydana vururdum. La -
kin mücadelemde hep muvaffak 
oldum. Siz kadınlar ne çabuk 
mağlup oluyorsunuz. Mücadele 
kabiliyetiniz inadınız kadar çe -
tin değil! 

Bütün aşklar kalbime inme -
den devam etti. Aşk iki türlüdür 
kızım. Birincisi hayvani hislerin 
iskelesinden kalkar, karşıya ge • 
çer, diğer şehvetin rıhtımına 

rampa eder. İkincisi biraz aşağı
dır. Hislerın is tasyonundan hare
ket eder, kalbin tünelinden ge -
çer, son durağı malum değildir. 

Ya
0 

şehvete aktarma eder, yahud 
eflatuni bir renk alır, ıztıraba 

bulanır, ve saadetin elbisesini gi-

noktadır. Avrupa matbuatının 

Amerika intihabatı etrafında yaz
dıkları şöyle hüliisa edilebilir: 

Amerikadaki intihabat müca -
delesi son zamanlarda her tlll"af· 
ta merakla takib edilmekte, ne -
ticenin ne çıkacağı beklenmek -
te idl 
Diğer memleketleri pek ZJyade 

alakadar eden meseleler karşı -
sında Amerikanın seyirci kalma
sı çok defa mümkün olup olmı -
yacağı münakaşa edilir durur. 
Avrnpa kıt'asında sulhun tehli -
keye girdiğinden bahsedilen gün
lerde Amerika müessir bir mü -
dahalesı bekleniyordu. Hü!Asa 
milletler arası politikasında A -
merikanın uzaktan yalnız seyir
ci olarak kalması doğru görül -
müyordu. Fakat Amerikalıları 

bugünkü vaziyetinden çıkarak 

dünyanın diğer yerlerinde bu iş

lerde müessir bir rol almağa ik
na etmek kolay görünmüyor. 
· İşte yeni intihabatın neticesi 
cumhur reisi Ruzveltin politika
sının leh veya aleyhinde bir ölçü 
olacak diye düşünüyordu. Meb'
usların hepsi yani mümessiller 
meclisinin bütün azası yeniden 
seçihniş, il.yan meclisi azasının da 
üçte biri intihab edilmiştir. Reis 
Ruzveltin ikinci defa olarak bu 
mevkie intihab edilmiş bir devlet 
reisidir. Amerikada 1940 da tek
rar reisicumhur intihabı yapıla

caktır. O zaman Ruzveltin bir 
kere daha itihab edilip edilmiye
ceğine dair şimdiki parlamento 
intihabatı her halde az çok bir 
fikir verecek mahiyette görül 
mektedir. 

Reis Ruzvelt demokrat fırka -
sına mensubtur. Fırkaların bu 
intihabattaki vaziyet karışık gö
rülüyor. Çünkü demokrat par -
tisi ekseriyeti elinde tutmakla 
beraber birçok hücumlara uğra
maktadır. 

Çekoslovakya buhranı yüzün -
den Avrupada sulhün tehlikeye 
girdiği söylenen günlere gelinci
ye kadar reis Ruzveltin muha -
lifleri olan cumhuriyet fırkası · 
gitgide kuvvetleniyordu. Fakat , 
Avrupada buhran çıkınca Ame -
rika efkarı umumiyesinde bir ha
reket görülmüş ve harbin önüne . 
geçmek için reis Ruzveltin mües
sir bir politika takip etmesi is -
tenmiştir. Bunun neticesi olarak 
demokrat fırkası nüfuz ve ehem
miyetini daha arttırmış oldu. 

Amerikada diğer fırkaların in

(Devamı 7 inci sahifede) 

yer, böylece neticesi hiç te kesti
rilemiyecek bir şekil de seyrine 
devam eder. 

Benimki ne birinci, ne de ikin
ci idi. Birinciye daha çok yakın
dı. Çünkü kalbimle alakası yok
tu. Birinci tek değildi, zira şeh -
vet bende o zamanlar hiç gem 
vurulmıyacak azgın, şahlanan bir 
at vaziyetinde değildi. İkisi or -
tası diyelim. Lakin hemen söyli
yeyim ki, bende tesiri bir saat -
ten fazla devam etmiş hiçbir ka
dın sarhoşluğu hatırlıyamıyo -
rum. 
Kadın içini çekti. 
Erkek dinlenmek ister gibi bir 

iki saniyelik bir mola verdirdi. 
Mektepte talebe iken haşari, 

yaramaz bir çocukturm. Çocuk -
luğum yükünü gençliğe aktarma 
ederken pek çok şeyi kendinde a
lakoydu, fakat bu taraflarımı, 

aynen bir noktasına değişmeden 
hiç bir iskonto yapmadan ciro 
etti. 

Yazan: F 1 LE 
Allah sizi inandırsın. Cebleri 

Adeta aktar dükkanı idL Yeleği
nin her bir cebi bin bir baharat 
ile dolu. Karanfil, kakule, sina

meki, süpürge tohumu, tarçın, bir 
başka cebinde çiklet, nane şeke-

ri. Saymakla bitmez, tükenmez 
hazine. cllledir bunlar? Deli mi
sin?• diye sorsanız, •Dünyada 
hiçbir şey ttebebsiz değildir. Bun
ların her biri bir başka İ§ görür, 
hepsinin vazifesi ayrıdır. Her bi
ri bin derde deva ve beni bin tür
lü beliıdan kurtarır.. cevabını a
lırsınız o kadar. Ama ne işe ya
rarlar? Gördükleri mühim vazi
fe nelerdir? Orası malı1m değ!L 

Bu acaib halile o, hepimizin el -
lencesiydi. Öyle sanıyorduk ki 
bizi eğlendirmek, güldürmek için 
laf olsun diye, maskaralık yapmı
ya karar vermiş de bunları, bu 
seyyaraktar dükkanını ceblerine 
yerleştirmiş. 

cSebebsiz şey yok.• derken iş

te biz bundaki illeti böyle tuhaf
lık hevesinden başka bir §eye 
hamledemiyorduk. 

İnsanlar yaratılırken bilmem 
kaç çeşid olarak halkedilmiş? 

Bunların içinde yalnız kendileri 
için yaşıyanlar, kendilerini asla 
düşünmeksizin nefsini başkaları 

hesabına hibe edenler mühim iki 
sınıf teşkil ederler. Bunlardan 
birincisine bütün beşeriyetin ver
diği not Domuzdur. İkincisi ise E
nayi damgasını alnında taşıyor. 

Daha bin bir türlüsü, bin bir çe
şidi olan bu insan enmuzeclerin
den biri de şübhe yok ki Filenin 
bugünkü kahramanıdır. 

Ona ben ne Eminönü meyda -
runda, ne de sinemada rastladım.' 
Onu, başımı kaşırken kartıma di
kilivermiş buldum. Böyle bıışlı
yan aşinalığımızdan 80nra kendl
sile şehrin muhtelit· yerlerini do
laştık. Dilinin altında sakladıjı 

ezeli bir derdini açacak münasib
ce bir yer aradık. Gerçi yerin 
kulağı olduğunu hepimiz biliriz, 
ama bir sır söylemek için sıçan 
deliği aramağa da lüzum yoktur 
sanırım. Edirnekapısı dışında bir 

Çok müstehzi idim. Her şeye 
alaydan bir gözlükle bakıyordum. 
Kadın, aşk zırva şey !erdi. Ar -

kadaşlarımın bir çoğunun aşk 

mektuplarını ben yazardım. Fa
kat en ufak bir şeyi hissetmiye -
rek. Nasıl yazabilirdim. Ben de 
hala hayretteyim. Fakat içimde 
benim de bir sevgilim olsun, ben 
de ona böyle mektuplar yaza -
yım! diye bir arzu yoktu. Gön -
lüm kapılarını kadına aid her 
türlü hislere kapamış arkasına 

kol demirini vurmuştu. Onu gö
rünceye kadar ... 

Onunla tesadüfümüz c.dc 

oldu. Vapura binerken gördüm. 
Birkaç defa daha rastladığımı 

hatırlıyorum. Fakat bu sefer çok 
yakından görmüştüm. Hiç dik -
katli bakmamıştım. Yanyana gel
diğimiz zaman şöyle bir baktım. 
O da başını çevirmişti. Göz göze 
geldik işte bu kadar Meral. 

Bazan saatlerin, günlerin hatta 
senelerin, tesadüf ve çalışmala -

. ı. briO U': 
mezarlıkta asırdide bir _.a b~ 

,,,.•yeı 
tüne oturarak bana h".'8 .Ui ıııJ' 
etti. Bu bir hlklyei hali fi 
zidir. loyol' 

- Evleneli on sene 0 ır peı
mukaddeınesile kansının b 

tresini •izdi Anlatırken tepe<!~ 
• dOYı) 

tırnağa kadar titrediğini b'ş • 
yordum. Ben de titrenıde . ('~ 
ladım. KoLkulu rüya!ardaJ<ı ,,-0~ 
seııi derinden geliyordu ve i,ıt' 
şeytanürraclmin siDı4;rl ııı~ et· 
kini andırıyordu. Şdyle de\I 

ti: . _,, e~Itl'° 
- Dlı karunla sevışer"-" 9' 

dllı:. Dövüşerek geçlnJyo!'~ 
teceill bütün izdivacl.arda a 

1 
,Jı

diyecekain, değil mi! EVe1 iı'~ 
divac aşkın mezarıdır.• d.lYeP 
l1ıf etmemiş. tıil 

Bak kaç ııebebden dol•fl Of 

aşktan nefrete giden kÖPrO ı' 
tündeylz vedalaşıyoruz. 1'•~,-r 
bebden? Sayayım da ıı.Jdıll 
nadan çıksın. ~r 

Bir defa evlendiğim zıırıı;::ı rl' 
rım 49 kilo idi. Şimdi 94. 1 eJıi!il'' 
kamların bir takdim ve t ~ 
den ibaret. Fakat bu kad~ ~,;" 
görülen bu hesab İ§İ JrorUŞ b~ 

~e 
bı değil. Kilo hesabı.dır .. 1ilrııı insanı zarafetten sakalet• go şır 

bir pasaportun numaras'.dıf·eıı r 
man karilerim bu ıöz!erııııd pıııı· 
lınmasınlar. Zira onlar!• ~Jı;~ 
da karı kocalılı: değil. bir ;J 
sırtı ahbab!ık vardır. zır• ~r 
ali.kadar eden benim de~ !Ç~ 
mimin kamburudur. ICsfl ii~ 
böyle olan hakikat muharrir 
de aynidir. il"'' 

Sizin fifmanlığınızdail 4'J 
ne. Fakat karımınki öyle ,,~ 
Bu gözlerimin ismetine teC ~ 
eden bir manzaradır. GerÇİ -~ 
sı fifIJlanladı diye talik• "'' b~ 
değiliz, ama bu fİflllanb#ıtl -1 • 
takım 4u.i:la· l(!lrdunı du~.; 
!ıklar, ~1.t •. 4 .&atmen bol ~ bııJI 
ten gelen asabiyet, sinir ve rfll" 
ranları, nasıl anlatayun. ,.ıı tf 
gıcırdayan bir vahşi hı.Y" ~ııl 
.savvur ediniz ve sisi ıotı1rı)J 
yemeğe hazırlanmış, sal dl) 

(Devamı 7 inci s~' 
-- yıP 

rın yapamadıı; ını bir bak~ 
mağa klti geliyor. JcilJbİ ' 
Kaskatı ruhsuz, nasırlı ;f 

min yumuşadığını, açı!dığıJl~jjlıl 
rlsine bir çeşmeden ılık . , ' 

iJtlı r 
aktığını duydum. Gözler dB V 
yıramadım. İlk defa baŞJ11l bir f 
lı bir sersemlik ve içi.!Tlde 0Jıı1~t 
nir heyecan hissettim. AşıJc eıtt-' 
tum. Bu derece muka''eı1' ~D' 
sonra ne çabuk ve nek 

!aylıkla değil mi?... .. , en'nef 
Kim olduğunu ogr ıJ'"' 

müşkül olmadı. Tahmin e;sıııa' 
gibi genç kız değildi. Ar~,r,ıc 
bir hayli maceralı hayat dıPJI 
mış, mazisi dinamik bir ıcs on' 
Bunları öğrenmiş o]Jna;:ıerd1~ 
karşı duyduğum derin h

1 0Jıı'~ 
bir tenzi!At yapmama aıııı t ~' 
dı. Bilakis bu macerapere

5
,.i ~--

:r,1aı>' ' 
dıru daha çok sevdim. . ııe tı' ):' 
na aid değildi. !istikbali 

1 1,cı 
nimle tan~tığı andan baŞ 1 

tı. _ .... ~) 
{De" ....... 

\ı 
,'1<, 
'\ı 

1 
ı, 
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Yirmi sene evvel İstiyenlere ~ 

1 l111gan bütün Avrupa devletleri ZVey~linlikk 
.. k . . . l d. er ı ece m.utare eyı ımza etmış er ı Memleketimizde bul~an ya -

Büyük yangınlar 
................. lllllllli ........ 

Beşeriyetin uğradığı va uğramakta olduğu felaket-
1 erin biri de hiç şüphesi z yan g ı n dır. 

lngilizlar umumi harbdeki feci hallerini §;=;;,7J; 
19 bir t ürlü unutam ı yorlar 

14 d" 
bı.ıııuğu llııY.a harbinin nihayet yardımın bütçesine gelince; bu -
nizı ıı . ~U!areke 1918 senesi - nun için senede 90.000.000 İngiliz 

Halka verilecek zeytinlik saha
sı beher nüfus için 20 hektarı 

geçmiyecektir. Aldıkları araziyi 
verimli bir hale getirenlere ayni 

miktarda yeni parçalar verilecek
tir. 

Şikago ve Tokyo yangınlarında 
ölen le r, açıkta kalanlar 

1
1 ıııCi ıtıc.ı ~Yı olan İkinciteşrinin lirası verilmektedir. İngilizler 
~ır 1&ıuıu saat 11 de imzalan- bütçesinde her lirasından bir tilin 
tit. ~e lgiltere, Fransa ve Ame- ve harb malılller veya harbden bi-
bıı itu· talyıııun ve onlarla bera- rer suretle zarar görmilş olanla -
~ ~aklı daha birçk devlet- ra gitııiektedir. 
~'iı k illlya ve mil ttefiklerine 
· 111! at•ı galebesi tarihi olarak 
lıtır~e galiblerce merasimle 
~bet~n mütareke tarihi mü -
<ı>ı. e bugün de onlar tara· .. ~y· 
"· ille merasim yapılacak -

~'\aı b 
l't v . u sene başka bir husu , 

h 'ıldiar. 11ütarekenin 20 inci , <rt; Dernek ki umumt har-
'1~ fılen nihayet bulduğu 

~;. llbe· 
'! bqı rı o kadar zaman geç
' Unuyor '<llidr • 

'beıı a gazetelerinde bu mü • 
11,,elıııee Yazılar var. Yirmi sene 
~ h't ald olarak umumi har -
:ı: •. • ıraı 
"''ı b arından İngiliz gaze -
l~nle~settikçe (Son Telgraf) 
) du. 'l~e .bunıan hülasa edi -
~ d ili gelen Londra gaze -
lılitorıae Yine bu mevzua temas 
~ t, 

~ ilrıdaıı 
bahse Sık sik ve ehemmiyet-

~· llu~l't\elerinin sebebi aşikar
b"n, eJı ~ artik genç yaşta bu -
~ neı;il li faaliyet çağında olan 
lıı oıd1<ğu"ardır ki umumi harbin 
~lıyabiJir nu tam manasile ne ha-
1 lıııuş 

1
• ne de bilir. 1914 de 

1ıt. bl<~ an hır çocuk büyüye -
ı'1 1lılttit, artik yirmi beş yaşına 
~da b. Bugünün yirmi be§ 

lı.ı,b. Ulunan bir genci umu
~ et ~ <lünya için ne feci bir 
"lıatır1 duğunu 1914-18 vekayi-
~· göz~Y~ak düşünerek lama

lı ~&Un onune getirebilir mi? 
!<i lıône. ttuz Yaşındaki bir genç 
İıı.n lıınııııte İngiliz gazeteleri • 
~lı~~tın: harb senelerinin acı 
~ , 1 lı tazeliyerek yazılar 
~ı 'liUını.;·:ıı bu yeni yetişmiş nes-

i lııak .
1 
~n olduğu kadar an -

'•ı Çınd· 
~ atınc ır. Bu yazılara b!raz 
h ~~ıı 50 a şunlar öğreniliyor: 
~!t au Yaşında olan bir İngiliz 
~ ·l 0ın:et1e umumi harbin kur
~ ~lını Uştur. Yaralanmış, ma • 
~it su Ş, sinirleri berbat olmuş 
i~ retJe hastalanarak haU 

d-~•-aıı :etniş, hülasa çalışmak ; 
~I •de kabiliyeti bu elli yaşın
~· ..... . . 
~·ııı~ d~'.'. ıçın büsbütün elden 
ta iıııtı·gııse bile her halde ya
lıı •. 1 ıştır. 
~·ı ter 
~ ~l<v ede böylelerinin mik -

le iın ~rlak birtakım rakam ile 
~ l\:ı.ııooış: 
"<;!r sıı.r erkek harbi umumide 
\l~te :~le Yukarıda sayılan 

ııı"ıin• grıyan bugün İngiliz 
'· "~tı Para almaktadır -
I~ 

~ ·floo 1 
''<rı1nd ngiJiz kadını da 1914-
'ııt· '•rı i a kaybetmiş oldukları 
,~ Suç~ hala gözyaşı dökü -
~1~ind Ul kadınlar da İngiliz 
l\ıı.. en p 

ı.,~ 'J\l k· . ara almaktadırlar. 
~dJ•tın Işı de umumi harbde 
I~ ~h h~1

1• kaybetmek suretile 
·~'u evı: Yas tutuyorlar. Çün
''ııı 11nda ,~lar onların ihtiyar -
~ d ~end· 
:--ıı l •ttikl . ıne bakacak diye 

ngiliz her.ı. in~anlardan bu 
~11 ~.... a1 zınesınden para al-t· ·i!t . 
~. 1liııı · ngıltere tekaüd ne-
.,"'· tesın· 
~ "'i<fı:,- ı rakamlarını u -
\ı t ı b a. nakleden İngiliz ga
t ~. Utun t 
\ 1 .'erek eferruatile iza . 

Ilı ~~vlet h·Uınuını harbden son
i;;,: n "Ç kal 

8
"nesinin yardımına 

k' 
1 

gi;81 l't\ış olanların mil< -i:'<! ~ er· 
.~ ı ' "ld 'Yorlar. Bacakdan 
~ .,. ~ıı ' 

1 ~ "ika h mahrum kalanlar -
~ , lıııı. ve~tb senelerinde has -
~. 1Yi oı.,. ~tn olınuş, hAla bir 

' '"aınış k. 
ı,. ·~· 2s.000 .. ımseler pek 
~ teg. la •ltn kışın in ise harb 

•tııı1'ile h·:~ Oldukları yarala
~1~kı,.,1a a teda1riye muhtaç 

ı_t • ~aıı e :tar ~ıılaşılmaktadır. 
h •• 4ı du·· a anmış, malU! kal-

'"<i Şın" 
n~sind, uş olanlara dev -

-n edilmekte olan 

Harbin İngiltereye kaça malol- ı 
duğuna gelince; bu rakam kolay 
kolay göz önüne getirilebilir gibi 
değildir. 

2.000.000.000 İngiliz lirası. 
Gök yüzünün hatır ve hayale 

gelmez uzaklığında bulunan kim 
bilir hangi bir yıldız ile şu kü -
çük dünyanın arasındaki mesa -
feyi ölçmek için erbabı birtakım 
rakamlar koyarlar, bununla bu 
düşünülmesi imkansız olan me -
safeyi tayin etmek isterler değil 
mi? 

İşte umumi harb esnasında İn
gilterenin sarfetmiş olduğu bu 
iki milyar İngiliz lirası da ona 
benzetilse mübalağa olmıyacak. 

Umumi harbde sarfedilen bu iki 
milyar İngiliz lirası sarfedilip 
bitmiştir. Artik ona maziye ka -
rışmış gitmiı ise de cihan harbi
nin birer suretle felakete uğra -
mış olanlar, İngiliz devlet haz! -
nesinin her sene vermekde oldu
ğu kırk milyon İngiliz lirası yar· 
dım devam etmektedir. 

Bu bahis daha uzatılabilir ve 
tabiidir ki her memleketin cihan 
harbi yüzünden neler çektiğini 

gösterecek pek feci rakamlar var
dır. 

914 harbinin mes'uliyet! bahsi 
şimdiye kadar çok uzun sürmüş, 
galib taraf harbin mesu (yetini 
mağlub Almanyaya yükletmiş, . 
Almanya ise bunu şiddetle red -
dederek mes'uliyeti galib tarafın 
üstiine atmıştır. Bu münakaşayı 
tazelemeğe lüzum olmasa gerek. 
Tarih adamları istikbalde bunu 
inceden inceye araştıracaklar, 

Bundan sonra gelecek nesiller bu 
hususta bir hüküm verecekler -
dir. Almanyanın Belçikayı çiğ -
nemesi üzerine İngiltere de ken
dini harbe girmeğe mecvur gör -
müştiir. 

Avrupanın büyük devletleri 
birbirlerile harbe tutuşdukdan 

sonra Amerikanın vaziyeti gitgi
de şayıını dikkat oluyordu. A -
merikada nihayet 917 de kendini 
harbe girmeğe mecbur gördü. 
Çünkü Amerikanın İngiliz 'l'i! 

Fransız sahillerine yiyecek, si -
lfilı ve mühimmat taşıyan vapur
ları Alman tahtelbahirlcri tara -
fından batırılmağa başlayınca 
Amerika da Alınanyaya karşı 
harbe girmiş, bu suretle 918 se -
nesi ikinciteşrin ayının on birin
ci gününe kadar Avrupa harbi de
vam etmiştir. 

Mütarekenin ne gibi şerait al
tında yapıldığını, mağhib A!man
yanın murahhasları galib tarafın 
baş kumandanı olan Fransız ge
nerali Foş'a nasıl geldiklerini ge
çenlerde - Son Telgraf - eski İn _ 
giliz başvekili Loid Corcun neş
rettiği hatırat dolayısile yazmış
tı. Alm"'!Ya mağhib olmuş, ga _ 
libler, silfilunı teslim etıniş ve 
onların dediklerini kabulden 
başka çare görememiştl Alman
ya imparatoru bunun üzerine 
memleketinden çıkmış, Holan -
daya gitmiş, Almanyada bir in -

kilAb olmuştur. İ§ başına gelen -

!er mütarekeyi. imzalamışlardır. 

Fakat şayanı dikkattir ki bu mü-

tarekede hiçbir Alman &übayının 

imzası buİunamamasına dikkat 

edilmif ve bunu sivil mu-

rahhaslar giderek imzalamış -
lardır. 

Almaya ondan sonra mağlilbi
yetinin acısını gördmü, fakat ınil· 
tareke vesikasında hiçbir Alman 
subayının imzası bulunmamasına 

dikkat eden, bunu temin eden 
Alman erkanıharbiyesi ondan 
sonra Almanyada el altından bir 
ordu vücude getirmeğe koyul -
muştur. 

Bugünkü Almanyanın ise söy -
!emeğe hacet yoktur ki 918 de 
galiblerin her dediğini kabul eden 
ınağlOb Almanya değildir. Avru-

Ayni sahaya müteaddit kimse
ler talip olunduğu takdirde bun
lardan toprak sahibi olmıyanlarla 
en yakın köyliiler ve küçük çift -
ciler tercih olunacaktır. 

Ziraat Bankası da, yabani zey -
tin ağaçlarının ıslahı için, bu sa
halar kendilerine verilen halka 
para dağıtacaktır . 

Bu para hektar başına (100) li
ra olarak verilecek ve 15 senede 
ödenecektir. 

Bu ikrazat için başka bir temi
nat ararunıyacaktır. 

Diğer taraftan Ziraat Vekaleti, 
czeytin mücadele teşkilatı. nı e
saslı bir surette genişletmeği ka· 
rarlaştırmıştır. 

pada kuvvetli bir ordusu olan, 
hava kuvvetlerine malik bulu -
nan bugünkü Almanya yirmi se
ne evvelki mağlubiyetinin ağır 

şartlarından artık kendini kur -
tarrnış bulunuyor. 

Fakat başka bir Avrupa har -
bi?. Hangi taraf nekadar kuvvet
li olursa olsun 1914-18 harbinin 
yaraları yirmi sene geçtiği halde 
daha bir türlü tamamile kapan -
mamış iken bu faciayı tekrar et
mek mes'uliyetini üzerine alaca
ğa benzemiyor. 

Marsilya hallet, büyük bir ma -
ğazada zuhur eden y~ngı~da ö -
len 72 kişiye pek hazın bır cena
ze merasimi yaptı. 

Fakat hiç şüphesiz Marsilya 
yangını sonuncu değildir. Sodom 
ve Gomor'in tahribindenberi a -
teş, beşeriyetin uğradı~ı, ve uğ
ramakta olduğu felaketlerden 
biri olmuştur. 

Son senelerde çıkan, ve birçok 
kimselerin ölümüne sebeb olan 
yangınları saymanın imkanı yo~
tur. Gün geçmez ki dünyanın bır 
yerinde büyük bir yan~ ç~.~~
sın; sarayları, gemilerı, butun 
bir şehri yakmamış, harab etme
miş olsun. 

Amerikada, J aponyada, İstan • 
bulda çıkan büyük yangınlar 
henüz unutulmadı. 

1a7ı senesi ilkteşrinin 7 inci 
günü başlıyan ve 10 uncu günü 
sönen Şikago yangınında 12.000 
ev yandı, 500 kişi öldü. 150.000 
kişi de yurdsuz kalmıştı. Yangın, 
iki gün sonra yağan şiddetli yağ
murlarla sönmüştü. 24 mayısta 
çıkan bir başka yangında büyük 
mezbahayı yakıp kül etmişti. 12 
nisanda, çocukların eğlenmek için 
yaktıkları ateş yüzünden çikan 
yangın, Bostonun bütün bir ma
hallesini harap etti. Bu yangın -
da belediye dairesi, 2 hastane, 14 
kilise ve 12 fabrika yandı. 

Tokyoda, 21 ve 23 mayıs 1934 

Marsilya Gangsterleri 
Gangsterler. Marsilya'n ı n göbeginde bulunan bir tara 

hücum etti:er. Müşteri'eri, barın arka tarafındaki 
odaya tıkip soydular. 

Sonra da bir posta kamyonunu 
çevirdiler, kıymetli evrakı hamil 

p a k e t le r i alıp k a ç t ı la r 
Marsilya - Sen Bartelmi treni ~oyulduktan sonra zabıta faaliyete 

geçmiş, Marsilyada bulunan serserileri, gangsterleri dağıtmıştı. Artık 
bunların uzun müddet kımıldanamıyacakları zannolunmuştu. 

Fakat bu zan, büyük bir hata idi. Gangsterler yeniden işe başladılar, 
ve güpegündüz bir bara girdiler, müşterilerin üstünde ne var, ne yok 
aldılar, sonra da bir posta kamyonunu soydular. 

Haydu.dlann otomobilleri birkaç saat sonra Bel dö Me 
mahallesind.? bulundu.. 

Saat 9 u 30 geçe, Sen Şarl is -
tasyonundan posta paketlerini a
lan kamyon kamyon, Kamil Pel
tan caddesinde 43 numaralı Es
pitalller Paris önünde durdu. 
Şoför Julien Mersiye ile posta 
memurlarından Leon Borbon ba
ra girdiler ve patrondan bir kah
valtı istediler. 

RÖVELVERLİ HAYDUDLAR 

Birkaç dakika sonra, tamam 

saat 9 u 45 geçe barın önünde bir 
tmobil durdu. İçerisinde dört ki
şi vardı. 

Bunlar, birdenbire ellerinde 
rövelverle içeriye girdiler. Hay -
dudlardan biri: 

- Haydi, hepiniz arka tara -
fa ... 

Patron, şoför ve posta memu • 
ru barın atka tarafındaki bir o -

daya doğru çekildiler. Gangster-

Jer kapıyı kilitlediler. Bunlardan 
biri bir el ateş etti: 

- Bağırırsanız, hepinizi geber
tiriz!.. 

Dedi ve telefon telini kopardı. 
Sonra hep birden dışarı çıktılar. 

Bin müşkülatla kamyonu hare -
ket.e getirdiler. 

Yoldan geçenlerden bazıları 

puna mani olmak istediler. Fa -

kat haydudlar rövelverlerle teh
did ederek kaçırdılar. 

Haydutlar, kamyonu Eks mey -
danına doğru götürdüler. Pollıı, 

dört haydudun bırakıp kaçtığı 

Barin sahibi (solda) 

kamyonunu birkaç saat sonra 
Kamil Peltan mahallesinde bul-

te 400 ev yandı. 22 mayıs 1934 de 
Hakodate şehrinde 23.000 ev ha
rap oldu, 1987 kişi öldü. 100.000 
kişi de açıkta kaldı. 1865 Hoca -
paşa ve 1411, 1912 yangınlarında 
da şehrin dörtte birinden fazlası 
yandL 

Fransada büyük mağazalarda 
zuhur eden yangınlarda birçok 
hasarata sebeb oldu. 

10 ağustos 1903 Paris yeraltı 
şimendiferi yangını: Vagonlar -
dan ikisi tutuştu. Elektrikler 
söndü. 250 yolcu arasında panik 
çıktı. Koşuyorlar, nereye gide -
ceklerini bilemiyorlardı. Biriblr
lerini ezdiler. Yangın ancak ge
ce yarısına doğru söndürüldü. 85 
kişi ölmüştü. 

24 ilkkanun 1928. Londranın 

kalabalık mahallelerinden birin -
de çıkan yangında birçok infllik 
oldu. Gaz boruları patladL 

4 sonk.anun 1934. Atlantik pos
ta vapuru yangınında 18 kişi kay
boldu. 16 mayıs 1932 de Kızıl de
nizde de Jorj Filipor vapurunda 
çıkan yangında da 52 kişi öldü. 

8 mart 1900. Pariste, Fransız ti
yatrosu yangını tiyatroda, Rasi -
nin (Bayezid) faciası oynanıyor
du. Ateş fuvayyeden çıktı ve bir 
anda sahneyi, levhaları sardı. Be
reket versin, seyirciler henüz içe
ye alınmamıştı. Bu sebeble yal
nız artistlerden genç bir kız yan
dı. 

15 sonteşrin 1862. Opera yan -

Amasra 
Limanı 
Temizleniyor 

Amasra limanının Karadeni -
zin en modern limanlarından bi

ri haline konulması i§i ile ehem

miyetle meşgul olan İstanbul De

niz Ticaret Müdürlilğü evvelA. bu 
1imandaki eski vapur enkazının 

temizlettirilerek çikarılmasına 

lüzum görmüş ve bu 1§ için muk

tazi vesait İstanbuldan Amasra

ya gönderilmiş ve temizleme işi · 

ne başlanılınıştır. 

Vapur enkazları en kısa bir 

zamanda çıkarılarak buraya on iki 

vapur serbestce sığabilecek bir 

vaziyete getirilecektir. Bu suret

le, Karadenizdeki limanlar ya -

pılıncaya kadar Amasra limanı 

ihtiyacatı tamamile karşılıyabile
cektir. 

du. 
Kamyondaki kıymetli posta pa

ketlerinin kaybolduğu görüldü. 
Kamyonda Marsilya inali mües

seselerinden ikisine ait para, ve 
kıymetli evrak paketleri bulunu
yordp. 

İlle tahkikatta, 800.000 frank -
!ık hisse senedi ve 12.000 frank 

nakid ve ayrıca 12.000 frank kıy
metinde altın saat olduğu anla -
şılmıştır. 

Gangsterler, kamyonla kendi 
otomobillerini terketmişlerdir. 

gını. (Portiçi ve Müet) nın pru
vası yapılıyordu. Fenella rolü 
Emma Livri adlı genç bir dan • 
söze verilmlıti. İkinci perde de 
sahneye gireceği sırada etekliği.. 

ni kapatmak istedi. Bu ince tül 
eteklik, havagazi IArnbalarından 
birine dokundu ve anide ateş ol
du. Zavallı artist, tamam dokuz 
ay ıztırap çekti ve 26 temmuz 
1863 te yirmi bir yaşında olduğu 
halde öldü. 

2 Mayıs 1897. cŞefkat pazarı. 

· yangını. J an Giyon sokağında, 
hali bir arsa üzerine kurulan pa
zarda büyük bir eğlence tertip 
olunmuştu. İçeride binden fazla 
adam vardı. Bir sinema lambası
nın parlaması yüzünden çıkan 

çikan yangında, Avusturya im -
paratoriçesinin hemşiresi Du§Cll 
Dolanson dahil olmak üzere 60 
kişi yandı. Birçoklarının hilviye
tini tesbit etmek kabil olmadı. 

25 mayıs 1887. Opera komllı: 

yang!DL Seyirciler, pencereler • 
den kendilerini sokağa attılar. Biı 
çokları dama çıktılar. Artistler 
kurtarıldı. Fakat balet heyetin ~ 
den bazıları diri diri yandı. Res
mi raporda 131 kişi gösterilmesi
ne rağmen yananların sayısı 200 
den fazla idi. 

25 eyhil 1921. Prenton mağaza
zası yangını. Bu mağaza, 8 mart 
1881 de de yanmıştı. Ateş, sabah
leyin daha mağaza açılmadan ev
vel çıktı. Bu sebeble insanca bir 
zayiat olmadı. 

Taksim 
Dolmabahçe yoJu 

Büyük tütünler depG>su 
da kaldırılıyer 

Belediyenin Taksim - Gazhane

Do!rnabahçe caddesine inen yolu 

ufak taşlar ile yaptırmakta oldu
ğu malUıııdur. 

Bu yola tesadüf eden Gazhane 

yokuşu etrafındaki bazı bekarla -

rın oturdukları harab evler in 

çirkin vaziyeti göz önünde tutu -

larak bu ev14!rde belediyece istiın-

13.k olunmuş ve bunların yıktırıl
ma işi de ikmal edilmiştir. 

Bu suretle cadde biraz genişle

tilmiştir. Şimdi, belediye, yola 

tesadüf eden Dolmabahçe tram -

vay caddesindeki muazzam tütün 

deposu ve müştemilatını da istim
lak etmiştir. 

Bu binanın enkazına (10) bin 

lira kıymet tahmin olunmuştur. 

Evvela deponun etrafını çer • 
çeveleyen büyük duvarların yı -

kılması ve sonra binanın kaldırıl

ması suretile yikılma işinin 2 mü

teahhide verilmesi muvafık gö -
rülmüştür. 

Bu karar üzerine dünden itiba

ren duvarların yıkılriiasına baş -
lanılmıştır. 

Pazartesi günil de binanın yı -
kılmasına geçilecektir. 
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7 yaşında bir ICIZ 

yaralandı 
Şoför Mustafanın idaresindeki 

2304 numaralı otomobil Aksaray
dan Cerrahpaşa caddesinde otu
ran terl ikçi Yakubun 7 yaşındaki 
kızı Nihale çarparak ağır surette 
yaralarmştır. Zavallı yavru has
taneye götürülürüen yolda öl • 
müştür. 

Tren bir arabayı 
parçaladı 

Edirneden gelmekte olan pos
a treni Sinekli ile Çerkesköy a
rasında içinde üç kişi bulunan 
bir araba çarparak parçalamıştır. 
Arabada bulunanlardan biri öl • 
müş diğeri de ağır surette yara • 
)anmıştır Silivri müddeiumumi
ai hadise yerine giderek tahkika
ta başlamıştır. 

B0ğulurken kurtuldu 

Bıçakla bacağından 
yurı:Jadı 

Tahtakalede oturan seyyar si· 
mitçi Muharrem bir alacak yü -
zünden çıkan kavga ncticesind" 
Emin adında birini bıçakla baca
ğından yaralanmıştır. 

Şakadan muğber 
olmuşlar 

Çengelköyünde Hasip Paşa çift
liğinde oturan Hamdi ile kardeşi 
Ahmed gündüz yaptıkları bir şa
kadan muğber olan ve ayni çift -
likte oturan Dursun oğlu Osmanı 
camiden çıkararak evine gitmek
te iken bıçaklarla 8 yerinden ağır 
surette yaralanuşlardır. 

Ü sküdarda De bağlar mahalle
sinde oturıvı ?llahmudun 8 yaşın
daki o~lu Adnan deniz kenarın • 
da oynamakta iken ayağı kaya • ı 
rak denize düşmüş, boğulmak ü
zere iken kurtarılmıştır. 

Bira vermedi diye .• 
E-..velki gece Taksimde İzzet 

gazinosuna giden sabıkalı Ama· 
vut Niyazi temizlik yapmakta 
olan şef garson Nuriden bira i.s • 

temiş verilmiyeceğini anlayınca 

bıçağını çekerek üzerine hücum 
etmiştir. Bu sırada araya girmek 

istiyen garson Zeki sağ kolundan 
yaralanmıştır. 

Miri matem 
(1 inci sahifeden devam) 

bugün veya yarın son karar ve
rılccektir. 

Bu kararlardan sonra hükt'ımet 
hazırlıyacağı yas ve cenaze me • 
rasımi layihasını Büyük Millet 
Meclisine arzedecektlr. Meclis bu 
Iayihaya kanuni mahiyetini ve -
recektlr. 

Cenaze merasiminin, dünyanın 
en muazzam ve muhteşem alayı 

olması için büyük tertibat alın -
maktadır. 

Buraya gelen haberlere göre, 
Balk;ın ve S.ldiı biıd paktlarınıı 

mensub devletlerden devlet reis· 
leri ve hükümet evlerine gelecek 
birer heyetten maada b:rer müf· 
reze asker de gelecektir. Hatta 
İran namına merasimde buluna
cak askeri mümessiller tayyare 
ile Tahrandan hareket etmişler -
dir. 
Diğer büyük devletlerden ge -

rek hükümdarlık nanuna gerek 
hüklimet adlarına mümessiller ve 
heyetler gelecektir. Bu arada llk 
defa olarak .ta İngilt<?re devleti, 
kral hanedanından birisini ve 
cumhuriyetle idare olunan bir 
memleketin devlet reis;nin cena
ze merasiminde bulunduracak -
tır. H.:ıtta İngiliz kralının karde -
şinin riyasetinde bir heyetin ge -
leceği bile söylenmektedir. 

İngilterenin göst~receği bu ce
mileden maada Fransa, İtalya, Al
manya ve Rusyadan da halın sa
yılır z~vattan mürekkeb heyetler 
gelecektir. Bu arada İtalyadan 
kralın kardeşi. Rusyadan Litvi • 
not, Arnerikdan ordu mareşalı 

gibi zevatın da merasime gelece
ği haber .:ılınmıştır. 

Hilliısa merasim için gelecek 
yabancı heyetler sayısının otuzu 
geçeceği anlaşıldığından hükü • 
met şimdiden bu heyetlerın isti
rahatlerini temin için icabeden 
tedbirleri aldırmaktadır. 

ıhtiram nöbeti ve Ri· 
yaseli Cumhur forsu 

Henüz Dolmabahçe sarayında 

bulunmakta olan Atatürk'ün naş
lannın başında büyük üniforma· 
Jarım giymiş subaylar ihtiram 
nöbeti beklem~J·e başlamışlardır. 

Diğer taraftan Cumhur Reisli
ğinde \"Uku bulan değişiklik hı
sebile sarayda yarıya çekilmiş o
lan Riyaseticumhur forsu indiril
miş yerine yarıya çekilmiş bir 
Türk bavrağı asılmıştır. ---Bey0ğ'u Halkevi müs~~ 

meresi tehir edildi 
Yarın Beyoğlu Halkevinde bir 

müsamere verilmesi mukarrerdi 
ve bunun içiİı de davetiyeler tev
zi olunmuştu. 

Milli matem münasebetile bu 
müsamere tehir edilmiştir. 

Cumhur 
Başkanımız 

Dün Ank11ra'da gazete 
baş muharrirlerini de 

kabul etti 
Ankara, 12 (Hususi muhabiri

mizden) - Reisicumhur İsmet 

İnönü dün Biiyük .Millet .Meclisin· 

de resmi lebrikatı kabul ettikten 

sonra İstanbul gazeteleri sahih 

ve başmuharrirlerini kabul et
miştir. 

-Jf-

M ar eş al 
Atina'ya 
Gidecek 

Ankara, 12 (Husu•! muhabiri
mizden). Iliiyük Erkanıharbiye 

Reisi 1\Iareşal Fevzi Çakmka öğ· 

rcndiğimc göre Atatürkün cena

ze merasiminden sonra ,.c nğlebi 

ihtimal bu ay nihayetinde Atina· 

ya giderek dost ve müttefik dev

let Büyük Erkıinıharbiyc Reisi

nin ziynrctini iade cdccel;ı'-

-oo--

Londra 
Seflriıniz 
Ankara'da 

Ankara, 12 (Hususi Muhabiri -

mizden) - Londra sefirimiz 

Fethi bu sabahki ekspresle bu -
raya geldi. 

ırzına tecavüz 
Edilen Emino 
Erkek oldu 

16 yaşlarında Emine adında bir 

kız Uşaktan üç kişi tarafından ka
çırıll'Y'ı~ ve ırzına tecavüz edilm4· 
tir. Mesele duyulmuş, faillet· yaka
lanmış ve bu taarruzdan sonra 

hastalanan Emine de tedavi edil • 
mck üzere şehrimize gönderilmiş· 
tir. 

Emine tedavi edilmek için Cer -
rahpaşa Jıastanesine yatırılmış, fa. 

kat bu sırada kendısinin erkek ol

duğu ve ancak cinsiyetinin tam 

tekemmül için bir Ameliyata muh

taç bulunduğu görülmüştür. Emi
neye derhal ameliyat yapılmış ve 
erkekliği tamamlanmıştır. 

Bugün çe ilen piyango 
kazanan talihliler 

• 

ü r 
33665 

• e 
Num.aralı bilete çıktı 

40,000 
Lira ikramiye 

kazanan 

33.665 

16.840, 20.520 
26.738 

500 LİRA KAZANANLAR 

29238 35253 12560 33125 1881 
22905 14437 35669 31598 31999 

60 ile bitenlere 20 şer 
lira am0rti 

ıso LİRA KAZANANLAR 

18891 39991 5719 25052 2218 
33122 9174 4203 7678 32523 
2858 
1966 

35807 

10766 
10659 
39894 

9743 25926 2825 
27960 10262 29598 
32919 13404 

10,000 
Lira mükafat 

kazenan 

2,63 
10.895 
2.000 

Lira ikramiye 
kPzananlar 

13.176, 30.446 
1.000 

Lira ikramiye 
kazananlar 

100 LİRA KAZANANLAR 

37899 29657 19752 3637 38563 
1650 11585 19870 25147 38977 

38407 5987 32933 39852 36128 
34727 19959 10762 23962 10997 
7158 26647 38393 39907 3803 

38855 20788 140 24812 37708 
8617 5411 6537 2736 31858 

32451 4371 19302 

50 LİRA KAZANANLAR 

36013 34232 8994 32818 26600 
23212 10799 28061 21312 11191 

37183 
27712 
4007 

25514 
35382 
28959 
2913 
2234 

23161 

7933 24252 
15318 28444 
14998 11538 

4796 
3551 

30420 

36266 
14769 
23867 

572 
33522 
29108 
28227 
;ı3954 

5846 

10098 26040 19836 
35967 2905 7859 
35671 18470 5748 

2785 35489 22376 
16687 30152 30106 
35140 24503 17223 

Milli Sef: iNO o 
(1 inci sahifeden devam) 

sinde, Lozanda, Montröde, yarat
tığı ve kazandığı zaferlere eş ve 
arkadaş, hatta belki de, daha bi
raz taşkın ve üstün bir azim ve 
irade kudreti ile mücehhez bu -
lunduğunun da bir misal ve iza
hını teşkil etmektedir. 

Şef İnönü bu nutku ile hiç şüp
hesiz Atatürk'ün Türk milletine 
ebedi selamet mesnedi olarak bı
r;ıktığı Cumhurıyet ve rejimin 
ne kıskanç ve hassas bir ileri ha· 
reketi içinde bulundugunu göz 
önüne koymuş ve kendi yetiştiri· 
cisinin bıraktığı eser üzerinde 
yine ne baş döndürücü bir milli 
azim ile durulacağını cildlerin 
tafsiline ancak sığabilecek bir 
vecizlik içinde tamamile ifade 
etmiştir. 

Yüsek İnönünün bu işaretinin 
en beliğ örnekliğini yapan cüm • 
leler hiç şüphe yok ki. şunlar o
luyor: 

cDevlct ve milletimizin insa -
niyet ve medeniyetinin asıl he -
deflerine durmadan ilerleyip yü
rüyeceğine kat'i inancım vardır. 

Büyük ve kahraman bir mi!le
tin hizmetinde bulunuyoruz. Türk 
vatanının bölünmez, milli hakla· 
nndan hiç bir tecavüze taham • 
mül etmez, hiç bir zor karşısında 
milli haklarından vaz geçmez ma
hiyeti he rzamandan ziyade ta-

• 
ze ve canlıdır.• 

cSullı ve terakki yoluna bütün 
gayretlerini asil bir surette hıuı -
retmiş olan milletimiz mecbur o
lursa kendisi ve şanlı ordusu geç
miş kahramanlann hayranlığını 

celbedecek yeni kahramanlarla 
dolu olan fedakar göğsünü en par
lak zaferlerle süslemeye hazır -
dır.• 

Bilhassa İnönü: 
•- Türk milletinin en feyizli 

hazinesi Büyük Millet Meclisidir. 
Geçmişte büyük zorlukları yen • 
miş olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gelecekte en büyük saa • 
detlerin zafer ve muvaffakiyet -
!erin b~lıca kaynağı olacaktır.• 

Demekle Atatürk'ün yolunda 
ve izinde meclisçe, devletçe, hü
kiimetçe ve milletçe bütünlük 

ifademizin inkilôp ve tekamül 
yolunda katedeceği yeni ve ileri 
merhaleleri çizmiş bulunmakta • 
dır. 

Yukarıda da işaret ettiğimiz 

gibi büyük ve unulmaz keder gün
lerimizde en büyük tesellimiz ve 
kuvvetimiz İnönünün devlet me
suliyetini üzerine alışı o)uyor. 

Türk milleti İnönünün şahsın • 
da ikinci milli ş.cfini bulmuş, İnö
nü de hükumet teşkilini tekrar 
Celal Bayar'a bırakmakla onuıı 

şahsında ve hayranlık veren ka • 
biliyetleri ü;erinde Türk hüku -
metine en yüksek hizmet ve ba
şarı imkanını bir kere daha ka
zandırmış oluyor. 

Zaten, Atatürk k<>ndisinden 
sonrası için: 

- Türk milleti kendi şefini 

kendi içinden yaratmasını daima 
bilecektir .. 
Demişti. Atanın çocukları ken

di varlık ve reylerinin tam ifade
si olan Büyük millet Meclisinde 
ittifak halinde İnönüne reylerini 
vermekle Atanın bu teşhisine bir 
kere daha hak kazandırmış ve 
yüksek milli ve siyasi rüşdünü 

ortaya koymuş bulunmaktadır. 
ETEM İZZET BENİCE 

Erzincan istasyo.· 
nunun küşad res
mi ı ehir ediliyor 

Ankara, 12 (Hususi muhabiri
mizden) - Erzincan istasyonu
nun kü~ad resn1i bu ayln on dör
dünde yapılacak ve törene Baş
vekil Celill Bayar riyaset edecek
ti. 

Tören gayri muayyen bir müd
det için tehir edilmiştir ----
Defteri 
Mahsus Açıldı 

Ankara, 12 (Hususi Muhabiri -
mizden) - Reisicumhur İsmet 
İnönü'nün köşkünde tebrik için 
bir defteri mahsus açılmıştır. 

1 

6128 19470 21333 17389 8199 
743$ 34251 
3609 16996 

15388 4681 
28601 

36709 13482 34940 
38971 29476 31701 
35397 26394 10954 

30 LİRA KAZANA."'<LAR 

14163 26041 13888 2701 11287 
90914 12657 30407 14678 34667 
35007 8181 29941 37928 773 
8514 6920 21266 4826 10842 

10952 27573 11469 25646 22722 
31192 32809 18523 6728 21365 
3729 16285 17055 38869 25003 

25188 33784 29981 4611 5004 
7272 5084 30771 18062 19682 

21263 20571 21813 22808 21082 
24056 228 26572 26072 11343 
32290 14948 11430 25689 5436 
267::!9 9292 34733 13357 20352 
3033 5689 19162 29727 15599 

27022 25439 32154 3825 3325 
26298 

* 
2000 liralık mük5.fat aşağıdaki 40 
numara arasında takoim, beh<>r 
numara 500 lira mükafat kazandı. 

12682 9191 19975 29752 29301 
28433 38820 11094 30043 19185 
5203 32583 29254 32559 5 

26103 5421 20648 39504 7821 
35053 12425 9917 2568 31453 
35993 12541 21822 18691 18815 
2193~ 21068 29549 19571 5774 
7200 2244 22 31966 6264 

Kaaine f ş b ş:nda 
(1 inci sahifeden devam) 

Bilahare Başvekil tekrar İnönü 
tarafından kabul edilmiş ve yeni 
kabinenin listesini arzetmiştir. 

Anadolu ajansının tebliğ etti· 
ği gibi Cumhurreisimiz bu liste· 
yi tasvib buyurmu~lar ve yeni 

kabine şu suretle teşekkül etmış
tir: 

Başvekil: Celili Bayar (İzmir) 
Adli.ye Vekili: Hilmi Uran (Sey

han), Milli Müdafaa Vekili: Ge

neral Kazım Özalp (Balıkesir), 

Dahiliye Vekili: Dr. Refik Say· 
danı (İstanbul), Hariciye Vekili: 

Şükrü Saracoğlu (İzmir), Mali

ye Vekili Fuad Ağralı (Eliizığ). 

Maarif Vekili: Saffet Arıkan (Er
zincan). Nafıa Vekili: Ali Çetin

kaya (Afyon). İktısad Vekili: 

Şakir Kesclıir (Tekirdağ). Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Vekili: Dr. 
Huliisi Al ataş (Aydın). Gümrük 
ve İnhisarlar Vekili: Riına Tar
han (İstanbul). Ziraat Vekili: 
Faik Kurdoğlu (Manisa). 

Yeni kabine derhal işe başla

mıştır. 

Diğer taraftan Reisicumhur ta
rafından Celal Bayarın riyasetin
de yeni kabinenin kurulduğu 

Meclis riyasetine bir tezkere ile 
bildirilmiştir. 

Bu tezkere Meclisin pazartesi 
günkü celsesinde müzakere edile
cektir. 

Yeni kabinede Hariciye Vekili 
Tevfik Rüşdü Aras ile Dahiliye 
Vekili ve Parti Genel Sekreteri 
Şükrü Kaya bulunmamaktadır. 
Kabinede Hariciye Vekaletini 
Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu, 

Dahiliye Vekaletini Refik Say
dam, Adliye Vekaletini de Meclis 
Reisi vekillerinden Hilmi Uran 
der'uhde etmişlerdir. Refik Say
dam malüm olduğu vechile eski 
Sıhhiye Vekilidir ve İstanbul 
meh'usudur. Hilmi Uran da Sey
han meb'usu ve eski Nafıa Veki
lidir. Kendi.sini İstanbul halkı da 
bilhassa yakından tanımaktadır. 

İstanbulda Halk partisi Müfettişi 
ve Parti Reisi olarak bulunmuştu. 
Şimdi de Mecliste reis vekilliğini 

Dahilde ve h riÇ~ 
t essü ve te••' 

Z inci sahifeden dcv~m) 
luk münasPbetleri, Türkiye ile 
Sovyetler Birliği y~ban.:ı istila
cıların taarruzuna karşı l'J'Ücade
le ettikleri anda teessüs etmış ve 
daha sonra beynelmilel sahada 
barış ve kollektif emniyet için 
yapılan mücadele meselelerinde 
dostane bir teşriki mesai ve iki 
memleket arasında sıkı ekonomik 
münasebetlerle takvliye edilmiş

tir. Kemal Atatürk, Türkiyenin 
bu politikasının banisi ve dirija
nı oldu. Sovyet efkarı umumiye
si, Türk milletinin maruz kaldığı 
ağır ziyadan dolayı çok mütees -
sirdir. Bu münasebetle hükümet 
mahfillerinde Türkiyeye samimi 
taziyetler üade edilmektedir. 

Almanga'da --

1 d T .. kı·,·e bll)11 
e en sonra ur · J jf,'• 
ğine giduek Suad Da.' 
taziyetlerini bildirrrıiştır. n ~ 
Dah:ı sabahtan ıur:ırt ~ 

derterıne kaydrdilen ~iare' 
arasında Mandcl ve Jel' 
ile ayan reısı . . ~ 

Ankara büyük elçiSI . r 
Leprovost, belcdiy~ re~ 
nay, polis müdüru L "tf 
birçok diplomatlar :~ 
lngiltere ve Brezilya b ııt>t' 
ile Yunanistan ve RoJll 
elçileri mevcuttur. ıı. F' 
Diğer tarafcan Lebrtl cı;I 

kabine direktörü aibaY .,.ıl 
solle vasıtasile Suat pa 
ziyetlerini bildirmiş!;f. _14' 

PARİS GAZEl'Eı.P" 
. YAZILAN1 

Paris, 11 (A.A.) - ııa..V 
Berlin, 11 (A.A.) - Atatürk'ün sı bildiriyor: ·ııı' 

vefatı haberi üzerine Berlin'de · Paris, Atatürk'ün (;JıJ şı. 
bulunamıyan devlet reisi Hitlerin yük bir heyecanla kar~·, 
emri üzerine devlet nazırı Dr. Ma- Bütün gazeteler, Ata!":· 
yaner kendileri namına ve hariciye teaddit s:.yfalar ve genıı 

f \'e 
umumi katibi Baron Weiseger ha· ayırmakta ve bu saY 3 btİ' 
riciye nazırı namına büyük elçili· !arda yeni Türkiycnın )11: 
ğe gelerek taziyede bulunmuşlar • nisinin harikalarla dolıl 
dır. anlatmaktadır. ıJ 

Berlin, 11 (A.A.) - Alman a • y l tJd. 
jansı bildiriyor: Bütün Alman U!fOS av. 
matbuatı, Atatürk'ün ölümü ha - !)'> 

bedni büyük başlıklar altında ve Belgrat, 11 (A. A.) -;~ 
uzun tercümei haller ve fotoğraf. Yugoslavya millet:nın el' 
!arla neşretmişlerdir. yük matemine işt"r 1< • 

Deutsche Allgemeine Zeitung, ve bu elemli ve k< derlı d· 
diyor ki: Türklerle beraber Y~1• 

Bu biricik adamın bir daha dün- bildirerek samimi taı; .. ııt 
yaya geleceğini zannetmiyoruz O- Türk hüküınetin~ iblSJ>' 
mm hakiki büyüklüğünü zaman etmiştir. 
gösterecektir. 

Macaristan' da 
Budapeşte, 11 (A.A.) - Akşam 

gazeteleri, Atatürk hakkındaki hür 
metlerini gösteren çok geniş maka 
leler dolu olarak intişar etmişler
dir. 

Macar Orsag gazetesi: Dünya, 
bu harp ve sulh kahramanı büyük 
adamını ölümü ile fakir düşmüş -
tür. İktidarı, azmi ve bahadırlı -
ğile aman bilmiyen galiplerin tat -
Like kalkıştıkları pranga siyaseti· 
ni ilk kıran Atatürk'tür. 

Malik olduğu muazzam kudret
lere rağmen hayatını sade bir mil 
lct çocuğ.u gibi geçirmiştir. 

Fransa' da 

Paris, 11 (A.A.) - Ecnebi sefa
retler, Atatürk'ün vefatı haberi ;i
zerine bayTaklarını matem alameti 
olarak yarıya indirmişlerdir. 

Paris, 11 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Dahiliye nazırı Sarraut, dün öğ-

* J~i 
Belgrat, 11 (A.A.) _. 1 

üçüncü naipler bııgün 'fiil~ 
büyük elçisine giderek_ 1j!Iİ 
nin büyük maternıne ıŞ 
tiklerini bildirmişlerd;f· 1 J 
Yunanistarı 

Atina, 11 
teblığ ediyor: tilf) 

Cumhur başkanı J\19 
0 
~ 

1ümü haberi bütün yuna el 
!erinde hakiki bir yeiS v1e_,,~ .. t "' ğurmuştur. Dost ve nııı tll"" 
kiyenin Büyük Şefini~ bil 
tarafta büyük ve sanı 
sür haoıl etmiştir. ..r~-0: 

Bütün gazeteler, Atalıl ıııeı:' 
cümeihalini neşrederek aeııJJ 
tin bütün terakki ve ırıc. il 
hasında tekrar dirilnıeSI . i'l 
şardığı muazzam cscrı ııııJ 

' .. rı ,-s 
mekte ve Atatürk u '.ı B 

Türkiyenin banisi değ• #1 
manda Türk • Yunaıı d c~ 
Balkan Antantının da ~ 
hararetli amili oJduğııPU 
ettirmektedirler. , , 

Universite gencliğ1'' 
ıp~ 

Genelik bu s:ıbah Atatürk. 
büyük ruhunu taziz efil 

Üniversite rektörünün nutl<"-1. 
'üniversite gençliği bugün Üniversite konferans •ııl;;/ 

bir toplantı yapmışlardır. Toplantıya Rektör, rofesörlcf• ~ 
ler de iştirak etmişlerdir. • ıs / 

IConferans salonunun en baş köşesine sly:ıh tiillcrt,1,.ıı /. 
olan Atatürk'ün fotoi;'Tafı bütün talebenin sürekli göz Y

9
;,, ~/ 

smda konulmuş ve talebe teessür ve heyecanından hıçk diği 
ra ağlamıştır. Rektör Cemil Bilse! kürsiiye çıkarak söyle / 
bir nutukta ezcümle deıniştir kl: . d<r'i' I 

- Üniversite, bugüıı üçüncü defadır ki Büyük örı dS~~/ 
sile içi yanarak tekrar burada toplanıyor. Hergün bir~ f':I 
l:ıyan ve biraz daha kanayan bu acı, gittikçe genişliY0~ r') 
dikçe ebedileşiyor. Atatürk milletin en kanlı ve kat911 ıı 
rinde is~ib~aıla_ boyun eğmeğe alışmamış, milletin b9Ş•";,ıı, 
ona l·enı hır dunya kurdu ve bugün onu aramızdan l<BY et 
onun kurduğu temel üzerinde yürüyen gençliğe c!ll411 f 
Cumhuriyeti ebediyen yaşatauğız. ısl•"' I 

Rektörden sonra Doçent Ziya Yavuz, Hıfzı VeJdel vefırıd~ 
den Fahri, Cengiz, Sacide, Nazik ve illet Hallın tar» 
söylenmiş ve şiirler okunmuştur. 

ifa ediyordu. 
KABİNE İŞE BAŞLADI 

Ankara, 12 (Hussui muhabiri
mizden) - Yeni Vekiller bu sa
bahtan itibaren işe başladılar ve 
Vekaletler erkanının tebrikiıtını 

~·tol 
··ye 

kabul ettiler. Dah!'' 6ğıe i ~ 
ce Vekfilete gitnııŞ, . c;c.,e 4 J 

P ,-tı ' , 
Partiye gelerek 8 ı~ıı'.ş 
reterliğini ifaya b3 i tJl~~~ 
layetlere bu saba~ 
tam.im göndermiştil'· 



• 7-IOJlf TELG&AP-12 ZriTeıda ına 

Dünya işleri İstanbul Belediyesi ilanları 
(-& üncii ıahifeden devam) dır?. Neticenin Avrupada da me-

tihabatın neticesinde öyle büyük rakla beklenmesi işle bundandır. 
tesirler gösterebilmesi ihtimali Eğer reis Ruzveltin politikası ken-

Fatih Tapu Sicil Wıuhafızlıgından: 
İstanbul Belediyesinin Hususi idareye mlldevver olarak tescilini is· 

tediği Kocamusta.fapaşada Hacı Hamza mahallesinın eski Facı Piri ca

mü şerif sokağında yeni Haci Piri caddesinde eski 38 yeni 62 kapı nu

maralı Emin Genem Mustafa Çavuş vakfından Horozlu mektebi arsasi

le mezarlık arsasının tapu kaydı ve senedi olmadığından naşi senetsi:ı: 

tasarrufata kıyasen hukuk ve .fennt vaziyeti tesbit edilmek üzere 29/11 

/938 tarihine müsadif Salı günü saat 10 da mahallen keşif \'e tahkiki ic

ıa kılınacağından vaki olan tescil talebine kartı birinci hak iddiasında 

bulunanların evrakı müsbitelerile birlikte muayyen günde mahallinde 

hazır bulunarak iddia ve müdafaalarının bildirilmesi veyahut tah-iren 

dahilınde görülmemektedir. Bir- di vatandaşlan tarafından tasvib 
birine rakib olarak kuvvetli iki edildiği intihab neticesini, anla-
fırka vardır: Demokratlar, cum - şılmış olursa o zaman Amerika 
huriyetçiler, asıl mücadelenin devlet reisi daha büyük bir em-

~'fA'ttlırı l 
"'lj [Büyük HaTbde Osmanlı donanmasının lmroz ve Mondros baskınlarile dönilfte 

'f /,. Q ~ 1 Midi!!i'nin batlflnı, Yawzun yaralanarak düşman hava filolannın bomba yağmuru Nü. 

'f~;~it~;~~h;;·~;i~kfriMidiIIiye
22 

'l"' 

·~ epeyce yaklaştı 
ıt~ ~· 
~! l1tzcli Midillinin güvertesinde 

büyüğü bunlar aı:asında da niyet ve kat'iyetle milletler arası 
fakat bu fırkaların kendi işlerine karışarak memleketinin 
içlerinde bile tilrlü türlü fark- müessir bir rol oyruyacağını gös
lar gösterenler oluyor. Mesell terebilecektir. Eğer reis Ruzvel
demokratların içinde reis Ruz - tin fırkası olan demokratlar bu 
veltin dahili politikasına muhalif intihabat, mağlubiyete uğrarsa o 
olanlar da görülmektedir. Sonra zaman verilecek hüküm şu ola -
Amerikanın ayrı ayn hükftmet - caktır: Amerikalı'ar, dünyanın 
!erle birleşerek vücude gelmiş başka yerlerindeki meselelere 

koşu~an, Sesle'. olması da var. İntDıabatta bu hü- karışmıyarak uzaktan seyirci 

~en, mürettebatın 
~ b~~ Yardım için uzattığı 
~%r u M'.idi!Uye kadar vara-

gürültüsü 
'r" kO.metlerin kendi hususi vaziyet- kalmağı tercıh ediyorlar. Ameri-

bl./e ı·şı"f :ıı·yordu leri de ayrıca rol oynamaktadır. kanın harici politikası diğer mil-
• Sonra dünyanın umumi vaziyeti, !etlerden ayrı olarak kendi ken • 

rakacağız? dünyanın başka yerlerinde olup dine yaşamak üzere her türlü ce-

'- ' l'eıu ,l'iP ı.... orı.l' Yeni manilerle, her 
w "'il YtıJel Çikıın kuvvetli bir se

)' ile a!ına işini güçleştirl-
~~. 

~llğu ın çok yakinlerlne ııo-
,;;···· ~ ~are:akikalarda Yavuzun 
,:-' l'~ııı. • memuru heyecanlcl 

,'e ..., l'c lga başladı: 
~ g?1~. itlerı var.. Torpito 

• s> il ltlerı~u.yor, düşman tahtel-
, • ~ ~rap orpiJ atıyc-rlar! .. 

jj_l'ecôltı. or, nmıralin üzerinde de 
<lii~ı,, UJ'andırmakta gecikme

~llrı, ~ arttırılan hava hü
ı:_"le~i Y}'are bombaları, de -
~ ve ~ayinlerin hain infilılk
-'l(ljUiıı . Unlarla boğuşan yaralı 
~i .liııı: ~Cıklı vaziyeti azmı§ 
,~~ıto •t ır de tahtelbahirlerin 
•Q • ısları 
~" llıiq·j· meydana çıkıyor-
~~ ve ~~'.Yi sür'atle yedeğe al
~:ııı Ilı gaz Yolunu tutmak e
~ etıııa Uhafaza eden amiral 

di: lla can sıkın tısı ile söy -

' lf~ ... 'ıı~ı tiıdiJliyi yedeğe ala -

Ilı;:- ııiııb. 
~'<il\ Yakı ır muhatara içinde ,a
tı~ olıııas aŞtnanın bundan daha 
"'llı! !na ıınkan var nu ami -

~l!:vet 
l 'tııı ' doğru 1 Hakkın var 
ı.~~llt~ııbı. Ma~afih <:ok ya -
~ • ir • 

mira! Paşoviçin rengi sapsan ke-1 
&llml§tl ... 

Sabahki İmroz baskınının mu
vaffakiyetli neticesini bir and9 
sıfıra indiren bu gaip, Midillinin 
batışı amirali çok müteeessir et
miş, büyük bir düşünceye daldır
mıştı ... 

Paşoviç dilşünilyordu: Boğaza 

dönünce Bahriye nezaretine ne 
cevab verecekti?... Önce kendi -
sine baskın için izin vermem.?kte 
ısrar eden ba§ kumandanlık ve -
kaieti buna ne diyecekti?. 

Amiralin ehllyetsiılıği iddia e
dilecek, yersiz bir cür'et hamlesl
le Osmanlı donanmasının en iyi 
gemisine kıydığı, Midillinin ken
di idaresizliği yüzünden batın! -
dığı yüzüne karşı söylenecekti!.. 

Midillinin battığı nokta ile Ya
vuzun etrafında münferid ve de-

mirli mayinler görünüyorlar, ge
milerin mayin tarlasına girdikle
ri şüphe götürmez bir te~ahürle 
anlaşılıyordu. 

Artık çaresizlik içinde Yavu -
zun kurtulmasından başka düşü
nülecek bir şey kalmamıştı. 

Paşoviç denize mıhlı duran 
gözlerini Yavuz süvarisine çe. -
virmekten utanarak geriye dö -
nüş emrini verdi 

- Albay, dönelim: 
- Midilliyi kendi başına m: bı-

~ tıı~"aff gayret daha yapı -
f0J:ııııı 1 ak olacağımızı ümit ti 1 K A y .!! 
~ ~~erıı; 

, 
lı' 

I 
I . / 
I 
{ 
~ 
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lıti}etıti an tekrar tornistana 
ı. "'~· , "e su. d "'IQ % ya oğru alçalan 
k nıitıiıı eııe~ce yaklaştı; şimdi 
~~-~len gu.,ertesinde koşu -
~t il&U; a·eıı. mürettebatın gü -
~ıı 4ıııa111g:zd~n yapılan rapor -
:.ı. ~litıa/ e ışitiliyordu. Efrad 
~· bir kıs aıı. Yeleklerini geçmiş
h."'tt Ye! ~ı da ellerini geçir -

•Otj '"le,-
~~ •r .. Mi . ı giymekle uğra-
llı.1 ,başıa~ <lılli~ ana baba gll

~ız "' 1 ş· k 
ı~ 'Ye b·' Urtulunması bir 
ı. ıı " ' ır taı .h • -.raı azıyet' ı lutfuna bağlı 
ltı~ 111daıı ııı. Vehameti herkes 
~· b~ ••alllılaşılınıştı... Yavu -

.., retç· · 
ısı tekrar haykır-

~i•~olrpito atılıy .. .. .. d 
v "IJ aı: . or; onumuz en 

ı. e .. b geı;ıyor• 
"lııe· ll ta .... 
lıı ~t• ltaı;orun arkasını dıı. 
lıı4~ '-ııı111d ad_aıı. Midillinin va
tı~ la" ,, • §ıddetli bir infilak 
~ bt ,ırtan ·1· 

ıı . t l>atı • ı ikleri dondu -
\oıı~ 10fiJ~ 17ı.ıı daha duyuldu ... 
~l~ı. b•ş '. dakikadanberi Ya
•. 'lrı 1 ışareıç· .· . 
vlır ! arile ısının de,·amlı 
~'<!arı bit· rapor ettiği torpi-

"'ti 1nin 
~~ ndo11 do Yaralı gemiye 

~- Yaı-al IDnuştu .. 
~ "'~I ' ala , ıı._,._ '· tııa,,· ığı zamandanberi 
• ., U ,ınleı. t 

ıı 8<ııı e Uğı- "" a_yyare bom -
~ Ilı Ve Ilı _a~an Mı dilli nihayet 
~~ı "~aveın u Ük torpito yar~sı
~~ıı:•h det •demedi· sür'atle 
~ lııa lıııağa ~nize doğr~ gözden 
~4r1Y1n iııt·ı ;,Şladı... Top sesle-

'ııı 1 ~ ı.tutı ) lıı1 . to11>itol arı, tayyare bom-
~~tı ar arın patlama gü

'ıı~, "tı ac a~ında Midilliden 
~tın: 1 

dudiikler, ve mü -
~- •tıy 
""iiler· 0ruzı B 

"' ı ara ... atıyoru.z!.. 
~ 'erk sın da ·· 

Q 'lıt i Sefj suvarinin: 
'lıt ı a• neı 

\• '·· il &lıdaıı. .• 
~•tanı er tarar agıza tekrar e -

1 ·~l'ı arının .ta Çalınan tehli -
ln" ile Ruruıt .... 
ı '•I Çar usu koşuşan. 
< h" •tı l>aıı. rn 

lı 
J, "'İle ]:., ' alaforalardan 

ı,.. l'in · Parrna • • 
•- ı • ı deıı.. !;a ugraşan 
-~'lı· ••yr ıze at b 
~ lıı a ete , . an ahriye -
· ~l~y';lcı~lı t~?tıriyoı-; feci sah
bi,.ı\.tt1~ ~ ~'.t<ıf ınlerine uyan bir 

~ \ıı ~y . İdilli~ ray ılıyordu. 
<\~'1\and kaıı:ıı.a ç n Yapılacak hiç 

' -( qlı >.~,tıı a köprn_ııştı. · · Yavuzun 
ı,,. •n1 usund . 

Ben titredim. 
O da titreştik 

( 4 ün•ii sahifeden devam) 

ve mutlaka her saldırışında dişle
rinin arasında bir kolunuz, bir 
budunuz parçalanıyor. 

İşte karım.• 
Ve durdu. 
- Yerin kulağı vardır .. dedi. 
Korkudan türiyordu. Ben de 

titriyordum. Kendisini temin et
mek için ·Bu söylediklerine kar
şı yerin değil benim bile kulak
larım yoktur. Tabiatin sağırlaş -
mış olduğunu haber vereyim ki 
rahat bir nefes al!• dedim. Rahat-
!adı ve sözlerini şöyle bitirdi: 

- Ondaki asabiyet arttıkca 

bendeki içki iptilası da mebsu
ten mütenasib olarak artmakta 
devam etti. Karım buna taham
mül edememiye başladı. Ve ka
deh başına 40 değnek. Sarhoş ol
dun mu? •Ölümlerden ölüm be-
ğen .• 

Titriyordu. Ben de titriyor
dum. 

Cebinden bir küçük rakı şişe

si çıkardı ve · dikti. Arkasından 

yelek cebinden bir karanfil attı 
ağzına. 

- Bu da mezesi. .. dedi. 
- Neden? 
- Ağzım kokmasın diye .• 

- Eve gidinceye kadar birkaç 
durak yerim vardır. Her birinde 
bir çiklet, bir nane şekeri, bir 
kakule, bir yudum tarçın.. İşte 
böyle azizim .. söyle ,şimdi, kaba
hat midiri bu?. 

O zaman karıyı boşamamak için 
yelek ceblerinde aktar dükkanı 

açmıya mecbur olan dostumun 
gizli derdini anlamış gibi oluyor
dum. Bununla beraber bana derd 
yanınak için beni uzak mezarlik
Iarın koyu servi gölgeliklerine 
kadar sürüklemesine aklım erdi 
desem yalan söylemiş olacağım. 

Fakat o zamana kadar dikkatli 

b 'te ı k d reyandan uzak kalmış olacaktır. 
- Şu vaziyette iken ona nasıl ı n şey er arşısın a Amerika Fakat reis Ruzvcltin vatandaş-

ve ne gibi bir müdafaa yapabili- halkı uzun uzadıya düşünmeğe lan arasında nekadar büyük nü _ 
rizT lüzum görülmemektedir. Doğru-

M.. tt .b t t 1 1 ' dan doğruya Amerikayı alfıkadar fuz ve itibarı olduğu göz önünde-
- ure e a ı op ıya ım mı... dir. Demokrat fırkası Ruzvelt gi-

1 kt · k etıniyen meselelere Amerika hal-- şaret çe irın; geride i dis- bi kuvvetli bir şahsiyeti riyaset-
t . .b .. ı · · ıs· 1 b kı ehemmiyet vermemektedir. ırı or erımız ge ın er, u işi on- te bulunduruyor. Muhalif olan 
Jar yapsınlar! Reis Ruzvelt geçen gün söyle- cumhuriyet fırkasının Ruzvelt 

- Baş üstüne amiral! miş olduğu milhim nutkunda derecesinde kuvvetli bir reısi 
milletler arası vazry· etinden bah- ktu D·-Yavuzun pruva sereninde ta - yo r. ıger taraftan Amerika 
setti. Amerikanın rolünün ehem- !'ğ ' fe edilen işaretler uzakta, 10 mil genç ı ı, daha ziyade demokrat-
miyetini tekrar etti: Fakat reıs· ı 1 b b · mesafedeki boğaz ağzı bekliyen ar a era erdir. işte bütün bu 
Ruzveltin harici politikası acaba hali d Türk distiribörlerinden görül - er e intihabat mücadelesinin 
intihabat neticesinde Amerika - ı· · müştü ... Zaten top sesleri, ve in- ne ıcesıne dair bir fikir ver~cek 

filaklardan Yavuzla Midillinin 
1 
... ı=ı l=a=r=ca=;t~a=sv=i=b"':'ed=il=· m=miş~o=la=c=a=k,.;,m,;;u=-=~s;;;a;;,y,;;ıl;;;m;;;ak;;;,;ta;:d;:ı;:r;,,. ======== 

~~m~'!::~~;.~iri~~~~~e~~;:~ Oç ı·nnı·ıı·z tayyaresi du"nya 
aveneti Milliye ile Nümunei Ha- !f J 
miyet hızla o istikamete atıldı . 

~::;~~!~kadaşlarının yaroımına mesafe rekorunu k'rdı 
Midillide terki sefine emri ve

rilmesi çok münakaşalı olmuştu. 
Süvarinin çaresizlik ve yakın 

tehlikeyi seziş üzerine verdiği bu 
emre geminin Alman zabit ve 
mürettebatı derhal muuta.ıraatle 
cevab vermiş; Tü1k deniz subay
larile Türk mürettebat Mi.dilli • 
den ayrılmağa bir türlü razı · ol
mamışlardı. 

İkinci kaptanın ısrarlarına, 
batmak mukadder olduğuna dair 
beyanatına kulak bile asmıyor -
!ar; kumanda köprüsünde birle

şen Alman subaylar birbirlerile 
'edalaşırken; ayni yerde çarkçı 

binbaşı Nureddin ile Midillinin 

topçu kaptanı yüzbaşı Hüsamet -
tinin etrafında toplanan Türk 
deniz subayları: 

(Devamı var) 

( -& Unc;i 6ahifcden devam) 

yarecilerinden Gromoy, Dani -
lln ve Yumachef Moskova ile 
San Yasinto (Kaliforniyada) a
rasındaki 10.148 kilometroyu ka -
tetmek suret.ile bu rekoru kazan -
mışlardı. 

1 ve 3 numaralı İngiliz tayya • 
releri 48 saat 7, 48 saat 15 daki -
kada Darvin limanına vasıl ol -
makla eski rekoru 1,219 kilomet
ro fazlalıkla kırmıştır. 

2 numaralı tayyare, Koeyang -
da yere inmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Buna rağınen 10.691 ki
lometre katetmiştir. Eski rekor -
dan 413 kilometro fazla ... 

DÜNYA MESAFE RÖKORLARI 
1925 Lömetr ve 3.166 km. 

Araşar 

1926 

1927 

1928 

1929 
1931 

1932 

1933 
1937 

1934 

T. C. ZiRAAT BA 
-,;-- ~·· --.. .; . 

• .. 

Aruşar bria 
Griyer-Dor-
dily 
Şal-Veyser 

Kost-Rignot 
Tindenberg 
Şamberlen -
Levin 

Ferren - Del 
Pret 

Kost-Bellont 
Boardvan -
Po!ando 

Gayford -
işlet 

Kost-Rossi 
Danilin, Gro -
ıT"0\·-Y··nı aşlı 

Kellet, Ge-
ting ve Gen 

4.305 
4.710 

5.174 
5.392 
5.809 
6.294 

7.186 

7.905 
8.065 

8.592 

9.104 
10.148 

11.467 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsıı tasarruf hcsablarmda en az 50 lirası bulunanlara ıenede 
4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana ıı-öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 J) 50(; )) 2,000 » 
4 J) 250 J> 1,000 » 

40 )) 100 D 4,000 
100 .. 50 ,, 5,000 D 

120 )) 40 • 4,800 D 

160 )) 20 • 3,200 " DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene 
takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

içinde 500 liradan aşalı dilşrnlycnlere llıramlye ~ 
'l'le _n Yan e mır.1la 7 

lloıleri ~\da bir heykel 
ıu suya diken a-

bakmadığım dostumun yüzünü 
şöyle bir göz ucile iskandil ede
yim dedim. Korkunçtu. 

Titredim. O da titredi. 
FİLE 

,. Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylıil, 1 Birincikanun, l Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
,. ...~ . ..~ • • , - ' '~ • 1 

muhafızlığımıza müracaatları lüzumu nan olunur. (İ.) (8330) 

lif. lif. 
Kartala bağlı Ballıca köyü okuluna alinacak olan ve hepsine 559 U

ra 50 kuruş bedel tahmin edilen inşaat malzemesi açık eksiltmeye ko

nulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 

2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 41 lira 96 kuruşluk ilk teminat mak

buz veya mektubile beraber 22/11/938 Salı günü saat 1 buçukta Dalın! 

Encümende bulurunaiıdırJar. (İ) (8182) 

* * Çocukları Kurtarma Yurduna lüzumu olan ve bir metresine 20 ku-

ruş 25 santim bedel tahmin edilen 3400 metre Amerikan bezi açık eksilt

meye konulmuştur. Nümunesile şartnamesi Levazım Müdllrlüğlinde 

görülebilir İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 51 lira 64 ku

ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 22/11/938 Salı günü 

saat 14 buçukta Daimi Encümende bulurunalıdırlar. (İ.) (nl61) 

* * Eminönü kaymakam ve B. Ş. müdürlüğünden Zeyazıtta Ordu cad-

desinde 148 - 150 No.lu binanın yıktlma tehlikesi göstermesi ve muame

lesi yapılmak üzere sahibinin de adresinin bilinmemesi dolayısıle daire

ce yıkı:mak suretile mahzuru giderileceğinden sahiplerine kanuni teb-

lıgat makamına kairrı olmak üzere ilan olunur. (8329) 

* * Keşif bedeli 948 lira 99 kuruş olan Üsküdar Zührevi dispanseri bah-

çesindeki garajda yaptırılacak tamirat ve tadi!At pazarlığa konulmuştur. 

Keşif cvrakile şartnamesi levazım müdürlüğünde göriılebilir. İstekliler 

2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Fen işleri rrıildürlüğünden a

lacakları fen ehliyet vcsikasile 71 lira 18 kuruşluk ilk teminat makbuz 

veya mektubile beraber 29/11/938 salı günü saat 14 buçukta Daimi En-

cümende bulunmalıdırlar. (İ) (8363) 

,-K 1dıköy Vakıflar Direktörlügü İlanları J 
AKARAT: 

~:uham
rrerı 

bedeli 
L K. 

Muvak• Semti Mahallesi Soka,lı No. C.nsi 

250 00 

165 30 

11 97 

20 95 

kat 
tominat 
L K. 
18 75 Ü5küdar Selfıml 

Ali 

22 40 • Ten bel 
hacı Mehmet 

00 90 • Ahçıbaşı. 

1 57 • • 

Karakolhane 32 Yarım kargir 
34 evin tamamı. 

No. taj 8 

Yağhane 4;8 Arsanın ta -
rnamı. 

Odalarçık- 10 Arsanın ta -
mazı mamı. 

Mektep 1 Arsanın ta • 
mamı. 

Yukanda cinsi ve mevkileri yazılı yerlerin tamamı satılmak üzere 

açik arttırmaya çikarılmıı;tır. İhaleleri 15/11/938 Salı günü saat 11 cıe-

dir. İsteklilcrın Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. (8016) 

* * AKARAT: 

Pey ak- Semti Mahallesi Sokağı No. Cinai 
men çesi 

bede il 
L. K. L. K. 

6 30 Üsküdar Tavaşı Hasan Tunusbağı 50 Binanın tamamı 

Yukarıda cins ve mevkii gösterilen gayri lt'enkulün tamamı satılmak 

üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 28/11/938 Pazart~i günü saat 

11-dedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğün" gelmeleri (8206) 

İstanbul asliye beşinci hukuk 
mahkemesinden: 

Posta ve Telgraf Umum Müdi
riyetinin İstanbul Üniversitesin -

de Fen Fakültesi riyaziye asista· 

ru Alaeddin aleyhine ikame edi

len 419 lira 55 kuruş beş para a

lacak davasının icra kılınan mu
hakemesi neticesinde: Davanın 

reddine ve masarifi muhakeme -

nin davacıya aidiyetine karar ve

rildiğine dair llAm sureti Alıied -
dine tebliğ edilmek üzere önce 

oturduğu adrese gönderilmiş ise 

de orada bulıonınamış ve halen 

Ankarada ikamet ettiği ve avu -

kat bulunduğu ve adresi de meç

hul olduğundan tebliğ edilmemiı 

olduğundan bir ay müddetle ill

nen tebliği tensip kılınınlf ve 

mevzuu bahis llAmın mahkeme 

divanhanesine asılmış olmakla 
keyfiyet gazete ile ilıl.m olunur. 

> (935/770) 

Sahil> 11• neffiyatı idare edm 
Baı muhıımn 

ETEM İZZET BENİCE 
Soa T~ Matbaası 

Beşiktaş icra memurluğundan: 
Şuyuun izalesi zımnında satıl

masına karar verilen Beşlktaşta 
Cihanpüma mahallesinde Seren
cebey yokuşunda eski (15) yedi 
N o. arsanın ikinci arttırmasının 

23/11/938 tarihine müsadlf çar -
şaraba günü yapılacağı ilfın edil
mişse de mezkCır günün bayrama 
tesadüf etmiş olmasından dolayı 
artırmanın tatili takip eden 26/ 
11/938 tarihine müsadif cunı'ar -
tesi günü saat 10 dan 12 ye kadar 
tashihen yapılacağı iliın olunur • 

(939/2188) 

Dr. Hafız Cmeal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri : Pazar hariç 
hergün 2,5 - 6, Salı, Cumartesi 

12 - 2,5 fıkarara. Tel: 22398 

,-ıBir Türk KızJ~ 
Resmi dairelerde veya dok

tor, avukat yanında hizmet 
yaze~ 

etmek istiyor. Türkçe okur 
Aksaray Sofular İmam 
b0yıldı sokak 5 No. hane 
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MUVAFFAK OLMUŞ BiR iLAÇ Hakkı Katran Pastil leri ÖKSÜRÜKLERi KÖKÜNDEN K~~ 

• 
' Daima kanunlarına sadıktır. 

Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak hak
kını verınlttlr. Her türlü suiistimal ve tabiat kanunlarına aykın 

hareketin cezası lllllmdür. 

Yurddaı! Her saman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviyeti
ni ıözden ıeçiı ve ıördüğün en ufak bir arıza üzerine derhal faa
liyete ıeç. Kendinde dilşkilnlük, halsizlik, iştahsızlık, kansızlık, 

kuvvetsizlik, tenbelllk, korkaklık mı hissediyorsun Bunlar uzviye-
tin imdat ifaretidir. Çabuk yeti§ ve hayat eksiri olan: 1 

Kan, Kuvvet ve iştiha şurubu 
lçmiye bqla. FOSF ARSOL tababetin esasını teıkil eden bütün 
doktorlar tarafından takdir edilen en mühim ilaçlann gayet fenni 
bir surette teşrikinden yapılmış emsalsiz bir kudret şurubudur. 

Kanı tazeler ve çoğaltır, iştibayı açar, hafıza ve zekayı yükseltir. 
Sinirleri, adaleleri sağlamlaştırır. Azim ve faaliyeti yükseltir. Ve 
bütün kudretleri uzviyette tophyarak ömrü tabiiyi bütün ncş'clcrle 
ıeçirir. FOSF ARSOL gilneı ıibidir. Girdiği yere sa&hk, dinçlik ve 
ıençlik saçar, her eczanede bulunur. J 

Orman Umum Müdürlüğü en: 
lfmum müdürlüğe bağlı Devlet Orman İşletmeleri re\'irlerinda istih

dam edilmek üzere 150 lira ücretli iki muhasip alınacaktır. Şartlar §UI!'

lardır: 

1 - Memurin kanununun dördüncü maddesi şartlarını haiz olmak, 

2 - Yüksek ticaret mektebinden mezun bulunmak, 

3 - Umumi muhasebeye ve sanayi muhasebeslle devlet muhasebe-

ıine vikıl bulunmak. 

A - Bu muhuiplikler için 21 ikinciteşrin 938 pazartesi günü saat 

iki buçukta Ankara ve İstanbulda talipler arasında müsabaka imtihanı 

açılacaktır. 

B - Yukardaki §artları hm olup da imtihanda müsavi not kaza· 

'./,/ 
ı' 

nanlardan müesseselerde çalışmış ve tecrübe görmüş bulunanlar tercih ı------------------------------

edilecektir. inhisarlar Müdürlüğünden 
C - Müsabaka sonunda vazifeye alınacak muhasibe aylı!;ından baş-

ka aynca ayda 15 lira mesken bedeli verilecektir. Şu kadar ki kendine C i n s i 
umum müdürlükçe mahallerinde ikametgah gösterlldiği zaman bu be

del vcrilmiyecektir. 

D - Muhasipler kıdem kazandıkça çalışma vaziyetleri ve kabiliyet- Süpürg€ 

!eri de nazarı dikkate alınarak devlet memurları hakkındaki mevzuatın Baskül 

Mikdarı Tartma 
kabiliyeti 

• 
3000 A. 

3 • 1000 Kg. 

teshil ettiği müddetlere kıyasen terfi ettirilecek ve umum müdürlükçe 

t~yin ve Ziraat VekAletince tasdik olunacak mikdar üzerinden maaşları 

arttırılacaktır. 

Etil eter 1500 Kg. 
İçki bandrol ka-
adı 70X100 eb'a-
dında. 

Umum 
Muhammen bedeli ..... 

Beheri Tutarı tCh ~·~atı 

Li.Kr.S. Lira K, Lira K 

-.11.375 341.25 25.6C 
248.-.- 744.- 55.80 
-.90.- 1350.- 101.25 

-.40.- 2800.- 210.-

• • 
Eksiltmcoio 

~aati 

14 
14.36 
15 

15.30 
E - Talip olanların aşağıdaki fıkrada yazılı evrak ile 18 ikinciteş- . 

rin 938 cuma günü akşam saat 17 ye kadar Ankarada umum müdürlü-e I - Nümunesine uygun olmak şartile 3000 adet süpürge, şartnameleri mucibince 1000 .kilo tartma ka· 

t . . . İ . . ~ biliyetinde 3 adet yerli mamulatı baskül ile sınai işlerde kullanılmak üzere 1500 kilo Etıl eter ve teah-
ve stanbulda vllılyet bınası ıçınde stanbul Orman İşlerı Çevırge mu- h"·d·· ... f t . .. t hh·t h b ·· . f d 70x1oo b' d d 7000 k.l · k. bandrol kaadı u unu ı a e mıyen mu ea ı esa ına numunesı evı;a ın a a a ın a ı o ıç 1 
dürlüğüne müracaatları lazımdır. ayrı ayrı açık eksiltme usuliyle satın alıı,ıacaktır. 

F - Müracaat edenlerin ibraz edecekleri vesaik şunlardır: II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
1 - Hüviyet cüzdan:. Hl - Eksiltme 29/Xl/938 tarihine rastlıyan Salı günü hizalarında yaz1lı saatlerde Kabata,ta Levazım 
2 - Orta ve yüksek tahsil diplomaları. ve Mübayaat Şubesindeki Aalım Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - En son ikamet ettiği yerde ı;ıuhalli zabıtasından alacağı iyi nal IV - Şartnameler parasız ola rak her gün sözü geçen Şub~den alınabileceği gibi süpürge ve içki ban-

re tezkiye varakası. ciro! kaadı nümuncsi de görülebilir. 

4 T t kküll. ·· • b' h t ed 
1 

ğ • hh V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle birlikye yu-
- aın eşe u resmı ır as an en a aca ı umumı sı at ra- ... 

karrla adı geçen Komisyona gelmelen ilan olunur. ·8355• 
poru. 

5 - Halen çalıştığı ve evvelce çalışını§ bulunduğu müessese veya 

resmi bir daire varsa buralardan alacağı durum vesikası ve bonservis. 

6 - Kendilerini tezkiye edebilecek tanınmış zatların sarih adresle

-ini gösterir muhtıra. 

7 - Gelirlerini ve en son kazanç miktarını •İrat veya maaş olarak• 
<.isterir bir not vesikası. c8198• 

lşin mahıyeti 

Istanbul başmüdürlüğü binası

nın kaldırım tamiri işi. 

#1 .,.BAYRAM~ 
YAK LAŞ I YOR 

Elbiseye Dair İhtiyaçlarınızı Şimdiden Galatada rucşhııt 

EKSELSYOR 
T 

K 
s 
1 

Büyük Elbise Mağazasında Her Yerden UCUZ, şıJ' 
Ve Teminatlı Alabilirsiniz. 

KA D INLA R A MAHSUS 

EN SON MODA ve LÜKS İPEKLİ MPŞAMB~ı!.! 
YÜNLÜ MANTOLAR, GABARDİN PARDESiJIP. 
HER CİNSTE MUŞAMBALAR. 

E R KEKLE R E MAHSUS 
,,pi~ 

HER CİNS İNGİLİZ MUŞAMBALARI, GABA"cvı 
PARDESÜLER, HER CİNS TRANÇKOTLAR, V tJ· 
ŞIK ve DAYANIKLI HER NEVİ HAZIR v~ JS~I 
LAMA KOSTÜM ve PARDESÜLER. 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

HER NEVİ PALTO ve MUŞAMBALAR 

l~ekabetsiz fiyatlarla 

GAL A TADA 

EKSELSYOR 
Büyiik Elbise Mağazasında· Bulacabınız 

Tediyatta teshilat 
Telefon: 43503 

,--------------..... ~----: 
ıı~~ 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
''Si rop Pectoraı,, ı"' 

Eski ve yeni bütün öksürükleri ııeçirir, balgam söktürür, bro;:,. 

temizler, nezle ve gripten korur, göğüsleri zayıf olanlara ııı 
şayanı tavsiyedir. 

1 İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

ı \ı .......... ıımı•B•ey.oi•lu .. lı•tan•b•ul••--••~~ 

~-Arada Büyük Fark Var~-.'\ 

Maltepe Enstitüsü memur evle-

ri bahçe dıvarlarile kaldırım yapıl- İstanbul Beşinci icra Memurluğund l' !l: 
=~i. ~ 

Pertev çccuk pudrası, simdiye kadar hiçbir benzeri tarafından tak
lit edilmeıııiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cilt
i~ri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madd~ 
hulunmama("ldır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vücutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün ilti. 

valarıııda ve lrnltuk altlannın pişiklerine karşı bundan daha müessir 
bır pudra hcniız keşfed;lmemiştir. 

1 Onu diğer adi (Talk Pudra) ları ile 
1 kar,ştlrmayınız. 

Bahariye tütün işleme evi iske- Erenköyünde Eşref efendi sokak 4 No.lı Veli bey köşkünde J11 .B -1' 

lesi inşaatı. halen nerede olduğu bilinemiyen Servet ile Beyoğlunda Firuı3~1Bıı 
ı - 9/Xl/938 ta.~,inde ihale edilme.yen İstanbul Ba~müdürlüğü kaldırım tamiri işi, Maltepe Ensti- lesinde Beyoğlu caddesinde 64, 68 numaralarda mukim ike!l :.' . ,·c 

tüsü memur evleri etrafına dıv;:,r ve parmaklık ve merdivenli üç bahçe kapısile kaldırım yaptırılması 

işi, Bahariye tütün işleme evine yeniden yaptırılacak ıskele inşaatı hizalarında yazılı usullerle ayrı ayn 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

III Eksiltme l/Xll/938 tarihine rastlayan perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta lA-

rede oldukları bilinemiyen ölü Saadet varisleri Salih zekı 

ve Erdoğana: ·ıe ,e 
1 - Vakıf Paralar Müdürlüğünden 24271 ikraz numaras~fİ ı 

kavelenamede yazılı şartlar dairesinde 1/10/931 tarihinde ~c)'' 
(1430) :..iraya mukabil birinci derecede ipotek gösterılcn dii~~ 

vazıın ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. Firuzağa mahallesinin Beyoğlu caddesinde 64, 68 numaralı 3ıııJ 
IV - Keşif şartname ve projeler yukarıda yazılı bedellerle her gün sözü geçen §Ubeden alınabilir. lan nimkii.rgir hanenin borcunuzu müddetinde ödememiş o!Jl'lçe'" 
V - Maltepe Enstitüsü dıvarları ve Bahariye işleme evi eksiltmelerine iştirak etmek isteyenlerin İn· YJSile alac~ vakıf paralar müdürlüğü tarafından para)'~ 

\ 

hisarlar Umum müdürlüğü inşaat şubesinden fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. istenmiştir. . ( 16ıı 
VI _İsteklilerin eksiltme için thyin edilen gün ve saatlerde % 7,5 gilvenme paralarlle birlikte yuka· 2 _ Borcunuzun ll/9/ 938 tarihinde baliğ olduğu miktııl 1 .. " il' 

1 

rıda adı geçen ko:nısyona gelmeleri ilan olunur. (8356) o "' 
(13) kuruş teslimat çıktıktan sonra (722) lira (1) kuruŞ 

1 
~ur" 

!Devlet Derniryo lorı ve Lin>'lnlatl 1 -Em:a~ı.t va E.ytam Bankas1ndan: tarihten sonra her gün için faiz kıırşılığı olarak borcunuza 
1 ca~ ,, 

1 1 ~~ 
,ıetme O. daresi flilnlerı Esas No. y ER t Kıymeti Ncvi-Mesahası depozito Bakermağazalarında edilecek ve aynca bil'umum icra masraflarile takdir o/ 

-----------------·--------~ T. L. T. L. vekalet de tarafınıza ait olacaktır. u~ 
7 /12/1938 Çarşamba günü saat 15 de yapılacağı ilan edilmış olan va- 694 Büyükada Nizam caddesi 3500 maa müştemilat Erkek ve kız çocuklarına 3 - Bu ilAnın ne§ri tarihinden itibaren 20 gün zarfırıd:if i~r 

gon yedekleri eksiltmesine ait şartnameye ilişik liste üzerinde bazı tadi- Yahşi bey sokak, No. 2, 10, un fabrikası12181 mahsus elbiae daireleri tea- tamamına veya btr kısmına veya yapılan bu takibe karşı ııl'~t ~ 
ıat yapıldığından işbu eksiltme 29/12/1938 Salı günü saat 15 e talik edil- 12, 14, taj 2. 360/3600 hisse- si edi.lmlftir. Her yerden varsa dairemizin 938/ • 504 numaralı dosyasına yazı ile veY c~ıı d 

miştir. si M2. 700.- müsait ıeralt ve iyi fiatlarla bildirmeniz veyahut 30 gün zarfında borcu tamamen öd~~~ıilp 
Evvelce bu şartnameyi satın almış olanların !adilen tanzim edilmiş Adres ve tafsilatı yukarıda yazılı gayri menkul açık arttırma U!ulü emsalsiz ve zengin çeşitler dır. Aksi takdirde birinci fıkrada adresi yazılı gayrimenkul~:, rf" 

olan yeni listeyi Ankar~'da Malzeme dairesinden ve istanbulda da Hay- ıle ve peşin para ile satılacaktır. Müzayede 18/11/938 cuma gilnü saat on- ti' tebllb("161 ı darpaşadaki Tesellüm ve Sevk Şefliğinden parasız olarak almaları ve ev- da başlıyacaktır. İsteklilerin depozito akçesi, nüfus tezkeresi ve üç fo- bulacak.muz. miz marifet!le 1atılacağı ödeme emri ve senet sure .,,, 

velki listenin hükmü olmadığı ilan olunur. '8268) • • Jıoğrafla birlikte bildirilen gün ve saatte şubemize gelmeleri. (745) (8174) Ilı••••••••••••• .. kaim olmak üzere otuz gün müddetle il3ıa olunur. 


