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Türk'e müsbet ve iyi 
bir şey veriniz, bunu red
dehnesi it.timali yoktur. 1 

K. ATATÜRK 
......_~,-

istal1bullular, Dolma bahçede güler 
rneş'aleler arasında yatan büyük O üyü yarın. 
dan itibaren ziyaret edeb·ıece lerdir 

21 son Teşrin ''Milli matem,, •• •• gunu olacak 
,-·~~~~~----~~~--..,,..·~-~~--.......,.....,~·...,,,,.-.,.,....,-..,,., "' ,._. 

• Hükumet 1 Hükiimetin iki 
Programı 1 ··h· t kJ•f• 
Y mu ını e ı ı 
arın 

OkuyacakAfatürk'ten açık kalan Ankara 
miza::;a~l~e~~·~~:~.:e~;~:~~ mebusluğuna hiç kimse seçilmiyecak 
ramını Meclisin yarınki celsesİn· 
de okuyacak müteakiben itimad 
reyi istiyecektir. 

Meclis yarın saat 15 de topla
nacaktır. Ruznamcnin en mühim 

maddesi hükumetin programıdır. 
Celal Bayar hükfuneti hututu 

Bade'11a çıkart.lacak 
Atatürk'ün resmi 

paralara da 
konulacak 

Ankara, 15 (Hususi muhabirimizden) - Hükfunete Meclise veril
mek iizere iki mühim kanım layihası hazırlanmıştır. Büyük Millet 
Meclisinde müstaceliyetle müzakere edilecek olan bu layihalar şunlar
dır: 

esasiyesini tesbit ettiği progra ı uı ş fiın 
- u e iz Atatürk' ten in hilfil eden Ankara nıeb 'uslug· un~ 

mmı bugün taınamlıyacaktır. b d" ı ak h' 
[;--------------. c e ı o ar ıç kimsenin seçilmemui ve yerinin daima boş bırakıl ! ması, Mecliste her yoklama yapıldığı zaman adının okunularak aıııl-

R e i s i c u m h u • mas~ - Bundan sonra çıkartılacak paralara dahi Atatürkün resminin 
koydunılması 

Ankara 15 (Hususi muhabirimiz. 
den) - Bu ayın 21 inci günü bil· 
tün Türkiyede büyük matem gü
nü ilan edilecektir. O gün bütün 
müessesat, devair, dükkilnlar ka· 
palı olacaktır. 

Her iki liyibanın da Mecllite ittifakla kabul edileceği muhakkak 
gibidir. 

• 

• 

•nhur .tıeirimiz Inönü, ve BllfV ckilimı.z Cel4! Bayar, Atatiirk'iin 
rerimleri önünde 

Askeri 
Müfrezeler 
Geliyor 
İngilizler y9Ja çıktı 
YugeslavJar cumarte. 

siye geliyer 
(Y llZlll • IDCI sahifede) 

Ecnebi 
Gemileri 
Geliyor 

Bunlar limanımızda ya .. 
pılacak merasimde 

bulunacaklar 
(Yazısı 6 ıncı sahiled•) 
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•• ssur e _a _·_ıd_eJ1ariçte te 
nin teessürleri "-

Büyük Millet Meclisinde Burdurlu'arm 

h . h l b · .. Derin matem·eri ·*' Ş··1<ra ~·/ 
Yazan: Ahmed u~ _. 

- ------ bİ!~ 

azın ve eyecan l ır gun m~:~~~ı~!:.:us!!ı~~~b:!: Şehrimizde çalışan ecnebi va -

pur acenteleri, Ulu Önderimiz A
tatürk'ün elim vefatları dolayı -
sile duydukları teessür ve acıyı 

hükumete iblağ etmek üzere dün 
bir heyet teşkil etmişlerdir. 

Geçen perşembe günündenberi. , 
gelen ajans haberleti ve radyola· 
nn sesleri, Türk milletinin büyük 
yasına bütün dünyanın' iştirak et
tiğini bildirmektedir. Dost ve 
müttefik Balkan memleketlerinin 
gazeteleri günlerdenberi, sayfa· 
!arını, Büyük Şef'imizin, kendi 
milletine, dünya sulhuna ve in· 
sanlığa yaptığı büyük hiz· 
metlerin izahına tahsis etmişler
dir. Şehinşahın emirleri üzerine 
İran sarayında bir aylık matem 
ilan edilmiştir. Uzak memleketle· 
rin matbuatı da A'.atürk'ün ha· 
yatı haıd<•nda sarfal:ır dolusu 
yazılar yazmakta ve medeniyete 
olan hizmetlerini tebarüz ettir
mektedirler. Şüphe yoktur ki bü· 
yük harpten sonraki devir içinde 
hiçbir insanın ölümü yeryüzünün 
her memleketinde bu derece de
rin teessü.r uyandırmmaıştır. 

mahrum edilmek ısteneıı !P~cl 
!etin kurtuluşu uğrun~: ıro1 
le, milletlerin bırıbır1> ıısıP' . 
bellerinde müsavat pr~ n ,j_ 
tün bunlar Kemalizın 1 efıt".p/ 
ve şümulü içine gi. ~ 111 

., 

olmııştur. e r-

berinin şüyuundanberi, memle -
ket, bütün hassasiyetleriyle ajans 
va gazeteleri takib etmekteydi. 

Dün akşam Halkevi radyosu -
nun vakitsiz seslenişi herkesin 
kıışkusunu ayaklandırdı. Hopar -
lörlerin yakınına koşuldu. 

Ne yazık ki, korkulan başa gel
miştl. Radyoda hüzünlü bir ses 
Ata'run ölümünü duyuruyordu. 
Çok geçmeden, şehrin sıklet mer
kezini teşkil eden Cumhuriyet a
larunı endişeli bir kalabalık ku· 
cakl;dı. Halk, alana müteveccih 
hoparlörün karşısında, mihraba 
dönmüş bir iibid hareketsizliği ile 
ayakta dinliyor ve hazin hazin 
ağlıyordu. O civara haklın iki 
meşhur gazinonun, ikisinde de 
hissedilir bir sessizlik ve melal 
lıAkiın !muştu. 

Gece böyle geçmişti .• 
Sabahleyin eli çantalı yavrula· 

rın gözü yaşlı geçtikleri görüldü. 
Saat dokuza doğru bir ilkokul şu 
durumda idi. Kararlar giymiş 

öğretmenlerin, toplanmış çocuk -
!ara yutkunarak söylediği sözler 
daha başlangıçta bahçeyi hıçkı • 
nklarla doldurmuştu. Koca okul 
bir cenaze evinden farksızdı, bel-
ki daha üstündü. Hele, okula ya
zılı daha iki ay olmamış minimi • 
nilerin masumane ağlayışlarına, 

daba üstün sınıfların çırpınışları
na dayanılacak gibi değildi. Ço
cukları, okulun önünde ve du -
varları yanında ağlaşıyorlardı. 

Ne mutlu bir ölüm .. Ata, ulus
ca sevildiğini elbette anlıyordu. 

Ata, rahat uyusun. Attığı temel 
sağlam, çok sağlammış.. l 

Bu ulus. hangi Osmanlı hiiküm- · 
darı ardından böyle ağlamıştır. 

Bu heyet, dün öğleden sonra 
Deniz Tıcaret Müdürlüğüne gele
rek taziyetlerini bildirmişler ve 

alakadar makamlara iblağını ri· 
ca etmişlerdir. 

Dü::ıkü toplantı 
Büyük ölüye İstanbulda yapıla· 

cak tazim merasimine ait progra· 
mm ana hatları diin Ankaradan 
İstanlıul Belediyesine bi ldirilmiş· 

tir. Dıin saat 17 de vilayette Vali 
ve Belediye Reisi Muhittin Üs
tündağın başkanlığında bir top • 
lantı yapıirnış ve tazim programı 
tespit olunrnıışlur. Toplantıda Va
li muavini Hüdai Karataban, Em
niyet Direktörü Salih Kılıç,~ üni· 
versite Rektörü Cemil Bilse!, Be
lediye Reis muavini Ekrem, Maa· 
rif Vekaleti neşriyat Şefi Selim 
Nüzhet, Kültür Dırektörü Tevfik 
Kut, Partid~n Necip S~rdengeçti 
ve B~lediye İktısat Müdürü Asım 
Süreyya hazır bulunmuşlardır. 

Almanlar ve 
Büyük 
Matemi~niz 

Berlin, 14 (A. A) - Alman a • 
jansı bildiriyor: 

Türkiyenin kendisine hududsuz 
bir minnet taşıdığı büyük Halas· 
karı Atatürk'ün hayatı Alman -
yada olduğu kadar hiçbir yerde 
ne anlaşılacak , ne de takdir edi
lecektir. 

Bütün dünya Atatürk'ü tanı· 

yordu. Çünkü Türk milletini kur· 
tarmak, istikliiline kavuşturmak, 
devlet mekanizmasını kurmak, ve 
içtimai ve kültürel sahada müte
nevvi inkılapları başarmak yo
lundaki faaliyeti, dünyanın her 
memleketinde ve her sınıftan er
kek, kadın büyük halle kütleleri· 
ni yakından aliikadar etmişti. 

Atatürk'ün içtimai v .,J#.: 
. ırı• .• 

hayatımızda yaptıgı . ·l• ı 
k di · litika işlerıY ·• en nı, po ıatı"' 
dar olınıyan halk tabak3dı'~ 
kından tanıtmıştır. l{a tıP' 

1 
za medeni ve siyasi hak-:ıerd' 
mini, yabancı memlekt b•r 
geniş alakayı uyandıra~arl ~ 
lap hareketi olmuştur. ~'./'_ 
liıbı, dil inkılabı, t•rih ~Y"'J 
!arı, layiklik, şapka oJıJl"'.:• 
memleketimizin iınarı '! "trfP 

az Ç 
hamleler, şarka karşı ıe~ 
faf ile bakan garp ıneırı~ 
ni hayranlık içinde bırl ıŞ1 

Atatürk'ün dünya b:Cıır ~ 
mesaisi de her merııle diS' 

J{en .. 
dirle karşılanmıştır. ğ~ ,. 
yük bir kurnandan ıı!dU ·njll 

.. deleS' .. .il 
milli kurtuluş muca e9 ıır. 
vaffakiyete iktiran etııı _ 11eıı ~ rrı 
ne, lıderi bulundu5U çalı: 
def olarak, sulh yoıund;J ) 
yı ve medeniyet yoıun diS'~ 
meyi işaret etmesi, kerı difl" 
tün sulhvseverlere ,ev j)1 
Bir Amerikalı muharrır .... . ·aı· 
ne evvel Ankarayı zıYyor "' 
sonra yazdığı yazıda dı ıcıe 

- Şimdi ziyaret eırıı• c~ 
ğum Türkiye'de, Tiif~\11.ııl 
Reisi Mustafa Kemal • ,.,,; 

w:~rw 
barış vaziyeti kadar IJ1lıl1' 

!Camııtay Reisi Abdülhalik Renda 
Avrupanın yakın zaman ölü • 

!erinden ne Hindenburg, ne Alek
sa~dr, ne Corç için bu kadar acı 
duyulmadı, bu kadar gözyaşı dö
külmedi. Bütün dünya görsün, 
Turkler Ata'smı nekadar sevi -
yordu, o kurtarıcıya ne sarsılmaz 
bağlarla bağlanıyordu. 

Zira Almanya da ayni yoldan 
geçmiştir. Türkiyeyeempoze edi

len barış muahedesi toprakları • 
nın hayati kısımlarını kendisin

den koparıp alıyordu. Milli kah
raman Atatürk memleketini kur
tarmağa ve milli bir istikbalin 
temdlerini atmağa muvaffak ol
du. Memleketini müzakerelerle 
veCenevre metodlarile kurtar -
mıyacağına kani olarak, mücade
le yolunu ihtiyar etti. Yalnız çe· 
lik bir irade ve kuvvet muvaffak 
olabilirdi. Memleket içindeki e
seri daha az hayranlığa liiyık de
ğildir. Almanya Atatürk'ün ese
rinP ve mücadelesine hayrandır. 
Onda, tarihi eseri hürriyeti se • 
ven bütün milletler için bir sem

bol olarak kalıtcak kudretli bir 
şahsiyet görmektedir. 

Atatürk'ü ilk defa olarak dün· 
ya, harp sonrasında kurulan en
ternasyonal sisteme karşı muka· 
vemet etmiş bir general olarak 
tanınmıştı. Osmanlı imparatorlu
ğu büyük harpte mağlup olmuş, 
toprakları istilaya uğramış, pa· 
rası yok, silahı yok: Bu vaziyette 
bir generalin, imparat. ırluk Al· 
manya'sını hezimete uğratan A
vusturya iınparatorluğunu dağı

tan kuvvetlere k~.rşt meydan oku
ması, birçok yabancıların gözle
rinde içınden çıkılmaz bir macera 
gibi göründü. Fakat milli ınüca· 

dele muvaffakiyete doğru irıkişaf 
ettikçe, te~ebbüsün ciddiyeti an· 
!aşıldı. ô zaman yabancılar, ken
di tabirleriyle cKernalist> hare· 
kete ehemmiyet vermeğe başla· 
dılar. Kurtuluş hareketimiz inki· 
şaf ettikçe •Kemalizm• de yeni 
bir mana ifade etmeğe başladı. 
Harpten sonra kurulan enternas
yoııal sistemin haksızlığına karşı 
mukavemet, hayat hakkından 

sir uyandıran bir şeY 0 rıufi 
Hele Osmanlı imparal~ ~e ~ 
daima harici bir devi• iP ~ı 
türk'ün bizzat kendısın ,,P, 
nelerce generallik etınıŞ. ğıl 
de bir gazi ve fatih_ ol:~~s~, 
Janu-sa, bu vaziyetın jjt rr. 
ğerliği büsbütün tebaf u p.>J 

Asker Atatürk, sulhC ~"I, 
Ankara, 14 (A.A.) - B. M. Meo· · 

!isinin bugün Fıl:ret Sılayın Baş
kanlığında yapt!ğı toplantıda İs
met İnönünün Cürnhurreislığine 

intihabı dolayısile, Başvekil Celiil 
Bayarın is'.ifa ettiğine ve yeniden 
Başvekil tayin edilen Celal Baya
rın rivasetin:ie teşekkül eden İcrc. 
Vekilleri Heyetini gösteren liste -
nin .sunulduğuna dair olan riya • 
setıcümhur tezkereleri okunmur 
tur. 

hergün claha kuvvetli ve daha ge
niş ve daha sağlam bir şekilde in 
kişaf edecek ve istikbal Türk mil 

duğ•· ' çin iftihar ediyoruz, ir,:;an 
olduğu için de dünya iftihar et 
ti. Biz babamızı, Şefimizi, Atatüı 
kümiizii kaybettik. Dünya da en 
büyllk adamını ... • 

Cenaze töreni 
layihası 

Bunu müteakip, bütçe encümeni 
mı:ızbata muharriri gelen evrak a
rasında bulunan ve Atatürkün ce
naze merasimi için yapılacak sar· 
fiyata ait olan kanun layihasının 
ruznameye alınarak tercihan ve 
müstacelen müzakeresini istemiş 

ve bu talep kabul edilerek kanu -
nun müzakeresine geçilmiştir. 

Böylece kanunun heyeti umumi 
yesi üzerinde açılan müzakere, Bü 
yük Şef Atatürkün ziyaı ebedisi 
karşısında butün Türk milletinin 
puyduğu teessürün, millet mümes· 
silleri tarafından bir defa daha ifa 
desine veslle oldu. 

Kürs\\de biribirini takip eden 
hatipler, Atatürkün ölümü karşı· 
sın<ia Türk milletinin en gencin • 
den en ihtiyarına kadar hissetti -
ği içten acının büyüklüğünü gös • 
teren ı;ahneler yaşattılar ve bütün 
Türk milletinin onun büyük ese
rine ve hatırasına karşı olan ebe -
di bağlılığını teyit ettiler. 

ilk sözü Muzaffer 
Göl<er aldı 

Bu heyecanlı celsede ilk söz a· 
lan hatip, Ali Muzaffer Göker 
(Konya) oldu. 
•Arkadaşlar, Bllyük bir matem 

içindeyiz. Atatürkü kaybrtmekten 
büyük keder olur mu!. Dive söze 
ba~lıyan Konya mebusu, Atatür
kün ve onun eseri etrafınrl de
mir bir çember gibi toplanmış o
lan Türk mıllct!nin, onu arasında 
görmemekten mütevellit hudut -
auz acılarını üa e ederek demiş -
tir ki: 

Türk inkıliibı, Atatürk inkılabı, 

Jetine büyük saadetler temin ede
cektir. Atatürkü bundan ziyade 
memnun edecek, ve onu bundan 
ziyade emin kılacak birşey olamaz 
dı. Varolsun Atatürk varolsun o
nun çok sevdiği Türk milleti. 

Rasih Kaplan 
ne d iyor? 

Türi< m il etini 
o yetiştirdi 

Emin Sazak (Eskı~ehir) Atatür 
kün yüksek ruhu önünde hürmet· 
le ve tazimle eğilirim diye söze 
başlamış ve demiştir ki: 

Rasih Kaplan (Antalya) Ata - •Atatürklln bu milleti ne hal -
türk ne mutlu sana mutlu ola - de bulup nasıl meydana getirdi -
rak doğdun, mutlu olarak tahsil ğini arkadaşlar anlattı. Dünyada 
hayatını arkadaşların arasında da bunu bilmiyen yoktur. Yalnız 

mümtaz olarak bitirdin, hayata mil bana ati için emniyet veren bir 
!et hizmetine böylece girdin, diye ciheti huzuru alinize söylemeden 
söze başlamış ve Atatürkun ölümü geçmiyeceğim. Atatürkün ziyaına 
karşısında Türk milletinin acısı • ağlarken kendi ruhuma baktım, 

na iştirak için bütün dünyanın bu kooar sarsılmadan sonra, bu 
gösterdiği yakın alakanın, Türk milletin hali ve istikbali ne olur 
mH!etinin büyük evladının yük • endişesini bır an için hatırladım. 
sek değerini göstermekte olduğu· Bir de baktım ki, Türk milletini 
nu işaret ve onun kurduğu bü • o yetiştirmiş. Gideceği yolları aç· 
yük eserin ebediyen yaşıyacağını rnış ve millet açtığı yoldan yürü • 
ilave eyliyerek demiştir ki: yor ve yürüyecektir. Ruhu şadol-

·Milletin genci, ihtiyarı, çocu • sun, Ulu Atatürk en büyük vazife 
ğu, annesi, babası, okumuşu, oku- sini yapmıştır, miisterih olarak 
maınışı, en hücra köşelerden tutu· yatsın.• 

nuz da en büyük şehirlere gelin - O •• h • 
ciye kadar günlerdenberi Alası • , dunya tari i içın 
nın matemile yaşıyor. Kendisine de yeni bir devir 
tazimlerimizi, minnet hislerimizi t 
duyurmak için nekadar nekadar açmış ır 
ağlasak, sızlansalı: yeridir. Sôy - Yalnız Türk tarihi için değil dün 
liyeceğim şudur: Ata, biz Türk ya tarihi için de yeni bir devir aç· 
mılleti ve Türk Ulusu hepımiz mış olan Atatürkün istibdat ve 
senden razıyız, sen bize hiç kimse meşrutiyet devirlerindeki müca • 
nin yapmadJğı ve yaparnıyacağı delelerini kısaca işaret ederek sö
hizmetleri yaptın Allah ta senden ze başlıyan Manisa mebusu Hik • 
razı olsun.• met Bayur, demiştir ki : 

Atatürkün ölümü karşısında •Onu Çanaltkalede goruyoruz. 
küçükten en büyüf:e kadar millet- Orada Türk milletinin daha em
ce duyulan acıyı canlı sahnelerle salsız cevherini, o büyük adamın 

yaşatan Muhıttin Baha Pars(Kars) dehasını buluyoruz. Birlikte düş
Ölüm demıştir, hiçbir zaman bu man hucumunu durduruyorlar ve 
kaC:ar zalim, bu kadar muzlim ol· büsbütün yeni bir tarihi safha açı-. 
madı. Ölüm, hiçbir zaman gi>zler· yorlar. Bunun nekadar büyük bir 
den akan kanlı gözyaşlarında bu safha olduğunu cihan tarihinde ne 
kadar birlik vücude getirmedi. 18 tesirler yapacağını ve Atatür • 
milyon Türkün, vatanın her tara- kün nekadar buyük bir kurnandan 
fından yükselen hıçkırığı duyulan olduğunu en iyi görmüş, yazmış 

büyük acıyı gösterir. olanlıır, yine oradaki düşmanlar • 
O kadar büyük adama, büyük mil dır. Bu hadiseyi biz bile o kadu 

!etin mertebesi bu kadar azamet sarih ifade edememişizdir.• 

li olabilirdL Biz Atatürk, Türk ol- Hikmet Bayur bundan sonra A· 

Acılı Burdur halkı, yeni Cum
hur Başkanı seçimini de ayni h~
yecanla takib etti. Meclis kürsü -
sünden cİsmet İnönü Cumhur 
Başkanlığma seçilmiştir. sözü du
yulunca, Kamutay, nasıl alkış se
siyle doldurmuşsa, Burdur Cum- 1 
huriye! alanı da büyük bir kala • 
balığın devamlı alkışlariyle çın

latılınıştır. 

Gönlümüzde Atamız, önümüz
de İsmet İnönü olduğu halde ay
nı izde yiirüyeceğiz. 

ltalyanların 
Taziyesi 

Roma, 14 (a.a.) - Hariciye Ne
zareti Protokol Müdürü Türkiye 
Büyük Elçisini ziyaret ederek İ· 
talya hükumetinin taziyetini bil
dirmiştir. Harbiye Nezareti siya
si müsteşarı General Pariani Bü
yük Elçiliğe giderek taziyede bu
lwunııştur. 

tatürkün mütareke ve mücadele 

devirlerindeki Türk milletini kur
tarmak ve Türk devletini kurmak 
yolundaki çalışmalarından, onun 
yüksek insanlık meziyet1erin<len 

bahsederek, yine onun söylediği 

gibi demiştir ki: 

cBu milleL daima kuvvetli ola -
cak, gitgide daha kuvvetleşecek • 
tir. O, bunu görmüş ve söylemiş • 

tir. Eser yaşıyacaktır. •Atatürk ö
lürse ne olacak• bu idare lı:alacak 
mıdır, diye soran düşünen kimse • 

ler vardı. Birkaç gündür bunun 
cevabını millet vermektedir. Mec

lis te birkaç gün evvel bunun ceva 
hını burada verdi. Önderlerimizin 

arkasından toplu durursak Atatür 
kün eserleri dünya durdukça yaşı· 

yacak, atmış olduğu tohum ve bil 
yüttüğü ağaç dünyalar durdukça 

yaşıyacaktır. Yarattığı bu yeni ah
lak, kültür nelere kadir olmaz?• 

Germania yazıyor: 

Atatürk, şahsiyetlerinin kuv -
vetile milletleri dahilen ve ha

ricen değiştiren harb sonları şef· 
!eri arasında daima hususi biı 
yer işgal edecektir. O, yeni Tür

kiyenin yaratıcısı ve kurucusu 
olmuştur. Yakın doğunun şimdiki 

çehresini bu adam tesbit ettL 

~aau S ıncı aalıifede) 

Bilhassa Türk ka· 
dınltğı kederli göz 
yaşları döküyor 
Benal Arıman (İzmir) cBugün 

Türkler, bilhassa Türk kadınlığı, 

en kederli en sıcak gözyaşlarını 

d1lküyor. Türk kadınlık tarihinin 

elem ve gözyaşları dolu siyah say 
falarını kapayıp, önümüze hem • 
beyaz, nurlu yapraklar açan bü • 

yük Atamızı, kıymetli, eşsiz baba
mızı, kaybettik> diyerek milletin 
ve Türk kadlnlığının büyük acı • 

sına tercüman olmll§ ve demiştir 
ki: 

Benal Arıman, f. Necmi Dilmen 

•Kaybımız büyük, kederimiz bü

yüklür, onun zıyaına nekadar yan 
sak nekadar gözyaşı döbek yine 

azdır. Atatürkün dünyayı aydııı. • 
latan eşsiz adı, asırların kanatla· 

rıcı. 
kurtarıcı, kurucu, ~a iJlİ •" 
cu, inkılapçı, mesaısı fil 0~sı"' 
nelmilel hayatın her 531~iJI 
mil olan bir dahinin te rın 

· h dull3 
sevgı ve saygı u iltil~ 
sığabilir miydi? onu \_, w~ 
ya da tanıdı. Bütün durı.r9ııt1 
di. Ve şimdi bizimle b~or- P 
tün dünya yasını tutul f,~,ı 

' ·.. ') - ı •. t ... -

n üzerinde ebediyete kadar gide
cektir. 
Arkadaşlarım, bugün kalpleri -

mizde kanıyan bu büyük yRranın 
yegane şifası, döktüğümüz bu sı • 
cak gözyaşlarının en büyük teseUl
si de Atatürk'ün kıymelli arkad3· 
şı aziz İnönü başımızda ğörmekten 
duyduğumuz sonsuz inan, onun 
kuvvetli iradesinin ve ı..,ymctli ar· 
kadaşlarmın kalplerimize doldur • 
duğu çok büyük itminandır.• 

Var ol aziz İnönü, 
Müsterih ol Büyük Atam, senin 

eserin ebediyen yürüyecektir.• 

17 milyon Türk 
yetim kaldı 

Fuat Gökbudak (Konya) . 
Aziz ve yetim arkadaşlar, eız 

vatan işlerinde istediğiniz kadar 
rüştünüzü ispat ediniz, bugün her 
biriniz, ve 17 milyon vatan çocu -
ğunun her biri, birer yetim halin -
desiniz. Kamutaymızın kararile ~
dına cAtatürk. dediğiniz babanız 
nerede? O aylarca ölümle pençe • 
leşti, mevzuu bu milletin ölümü 
olsaydı mutlak yenerdi.. Mevıuu 

kendi şahsının ölümü idi. Yenildi, 
Dolmabahçede batan güneş, 17 m\I 
yonu ışıklandıran ve insanlık ci • 
hanını ziyalandıran Büyük Deha 
güneşinın sönüşü, ne can yakan ne 
acı bir grµptu. Biz bu güneşin ha • 
lii tuluuna doymamıştık. Güneşi 

Kemal gördük, Çanakkaleden Ha
taya kadar zafer şualarıle parlı -
yan bu Kemal bize yetmedi.,, 

Diye başladığı hitabesinde Ata
türk'ün büyük eserini Kemalizm'.n 
hudutl.an aşan şümulünü tebarüz 
ettirerek: c!smet İnönü'nün Reisi· 
cümhur olarak ilk nutku, fert ola
rak Kemalizmi azmetmiş bir insa-

;\. ş. 

1 b 
v~ı 

nın çıktığı yüksek şalı' ) 
rir• demiştir. bıııt:'! 

Hatip sözlerini şöyl• y•f'f 
At t .. •- .. ıur·· se ne . ...ıı 

c a ur" o yıı•· 

bu suali geçen Nisa" ~r ıı/', 
ta bir aile sosyetesın 4 b 

la · neV' J bulunmuş o n mu 'J'iif~ 
kızına sormuşlardır. 

vap vermişti: . 9~ 1.; 
- Bu sualiniz benı c fıY 

dUf· ./ 
vuran azrail sorgusu ,p1 i 

içimin bütün hi~~1,ı~I" 
rak söylüyorum kı, ıer• ~ 
ce de onun müesses• ıJıi 

1 • eteP I"' 
işleyec~k'. nu~ ay ;Jleri Jil 
ermek ıçın Türk ~es ~ıer<'f 
den nöbet değişt_ıreec!Jf'eı ~ 
Şimdi Atatürkt'.n fsı'ılt.) 

cZafer. parolası. ıle dif· lf'ıı 
nün mübarek eıınde ~01~ 
nü ki Atatürkün sağ e~ 
türk'Gn bu memleketciffletl" 
en büyük verimi ve ~ •• (1 

At t ··r i" ~. a u tı 
• ahsiY6 (ııô~1 

'T p( 41 
Selim Sırrı Tarc3 ~13~ ~ 

türkün şahsiyetini caysP"::.ı 
yaptan bir tasviri~' i,-t"·, 
t t .. k "im :d' ,.e oJ.ıll · bif 
a ur o c ı . ··ıde 

kü onun her gonU ,ı' 
iı' var, demi~ir. rf' 

Atat ü rk'Lif1 '1''1 

d ele i 119 Jol' 
vıoC· · 

N aşit Hakkı .. cadel~ 
millet yolunda nıu bit 
miş hayatının jcıs• .·: r ı.ı ~ 
yaprnı~ ve dernıştı J.tBı~c" 

- Arkadaslal'· eder> 
gençliğe emanet .·r'~ 
şartın göze aıınrıı1 >, il'· O'. 
müdafaasını is\ rıı~~ıtıfl" ı 
ferden kararmış bI ,Jıı~I 

(Devamı 6 ıııcı 

.. \ • ~"":t· . ..... . . . . 1 ' : ~ • ..~ .. , O' 



ye- a a l Gsnç ve güzal 

O.durmus 
~uh~elit bir hey' et ma· ö•cı..:ı::~:::.~:in· 
tıfetıle tahdı•d edı•lme- Beyoğlund~ Asmalımesçidd 

Mezarlık sokagı 5 No. lı evınde 

genç ve güzel kansı Kaloyu öl-

ar ar verildi :::~ M:~~c:uh!:.=~~: • sne 

• 
slıri e 1 s 
'Yı! ~ Fratay hududlanmn 
~ ~~Çın bir muhtelit komis -
IJİl'eıı~~. kararlaştınlmıştır. 

h-ıııı:mze göre, bu komis
~ Ukuınetiıniz tarafından 
,_"'llıı Albay Hüsnü Arslanoğ
~~ ~lSliğinde binbaşı Suad sve hanta yüzbaşısı Aliden 

~iıı 0~ir murahhas heyeti 
tlaıısa .. uştur. 
~ rıı· 1~~.küıneti de bir kolo
~aıı ıs ıgınde bir yüzbaşı ile 
.~ ırı.ı? eski istihbarat zabi
~ llrtkkeb blr heyet seç-

~enelik 
t Ci l 
~:ay Ermenilerine 
~Ya ed:ldi 
~lıuı. li:rn:ıeni patriği Ars -
~ ~:Çen hafta memleketi -
~ lı;ıı ek §ehrjmizi ziyaret e
~ lııı~Y lnUrahhası heyeti ara

'" ·· unan Ermeni murahhas
~ ~ iane gayet kıymetli ve 
~ı.. leıı, cıl hediye etmiştir. Tam 
~ lilt tarihi kıymeti haiz 
L"t bıı. kitaplar, İstanbul 
~14 llatriğinin İskenderun, 
~ b.l<ırıkhan Ermeni kilise

li' hedivesi bulunmakta • 

Va ~-ı- ..ı-ı-. 
t\ gö ünde 

Bu suretle bitaraf muralıhns -
lanndan mürekkeb olarak teşkil 

olunan muhtelit komisyon, geçen 
gün tahdidi hududa aid hazırlık

larda bulunmak üzere içtıma et
miş ve 3 gün devam eden müza

kerelerden sonra Kınkhana git
mıştir. 

Heyet, şimalden başlıyarak ce
nuba doğru Hatay - Suriye hu -
dudunun tahdidine başlıyacaktır. 

Muhtelit heyetin mesaisinin ne 

kadar müddet devam edeceği 

malıim değilıJ.ir. 

1 Sahibsiz 
Eşyalar 
Gümrük idaresi t1ra
fandan maarife teslim 

edildi 
1 yıl zarfında İstanbul güm -

rüklerinde biriken sahibsiz eşya
ların hayir cen::iyetlerine veril -
mesi kararlaştırılmıştı. 

Bu karara tevfikan, bu sene de 
1st~nbul gümrüklerinde biriken 

eşyalar, bir komisyon tarafından 
tesbıt olunmuş ve şehrimizdeki 

hayır cemiyetlerine tevzi edil -
miştir. 

Bu meyanda Maarif M"ıidürlü -
ğüne de, yoksul çocuklar kuru -

mu emrine 6 radyo makinesi ve 
muhtelif eşya verilmiştir. 

Bu radyolar İstanbul köy !erin
deki yatılı okullara gönderil -
miştir. IJ~ • 

~ tlıı fenerleri -n-

~ aPtır Idı lmr2 lı adasında 
~ıı :zb--- Tedkik yapı lıyor 

b. ank yeni ted-
l:ııı~ıbtrl~r alıyar Kışlık zer'iyat da 

~ı~a ank idaresinin Van gölü başladı 
ettırct--. 

~ ~ . ıgı vapurların ma- İmralı adasındaki mahkılmlar, 

L~ı~~~~k seferleri baıjladı - kışlık 2er'iyata başlamışlardır. 
•-~b Gayri müsaid havalarda, malı -

L • 3lık uınuın mu·· du"rl'"'",· , "6~ kı1mlar büyük binada toplan -
~';-:er Ve. seferin tamami - makta ve muhtelif mevzular et -

~..._ b"4 !~~tına alınması için rafında ders almakda; meslekle -
:"l"ıııı,11 ""'Uıirler almağı karar-
... ' r. rine aid yeni bilgiler öğrenınek-
' Cı>~ 

"'lled tedirler. 
\ ı. , "e en _olmak. üzere Van 

• '-' Şadi Diğer taraftan İmralı hapisha-
~ tık 

1 
Ye, Gavaz, Erciş 

\:'~ bir e elerile Çarhanak a _ nesinde bazı teftiş ve tedkikler 

,~ v. e~ deniz feneri gönde . yapmak üzere adliye müfettişle-
'~ U fenerler yanmağa rinden Cemil evvelki gün İnıralı 

devam olunmuştur. 
Dünkü muhakemede evvel5. 

şahid Beyoğlu merkezi polis me
murlarından Şaban dinlenmiş -
tir. 
Şaban Balat karakolundan Mo

izi teslim aldığını ve Moizin Be -
yoğlu merkezinde: 

•- Karım Enver isminde bir 
genci seviyordu. Kendisine on -
dan vaz geçmesini ihtar ettim. 
Dinlemedi. O Enverle beraber 
yaşamamıza razı ol!> de -
di. Bittabi bunu nefretle reddet -
tim. Diğer taraftan bir sustalı ça
kı satın alarak onları bir gece ta
kib ettim. Camlıköşk gazinosuna 
gittiler. Fakat beni görünce çıktı
lar ve ayrıldılar. Karım eve yal
nıcza geldi. Orada kavga ettik. 
Korkutmak maksadile onu ça -
kıladım. Yoksa öldürmek kasdile 
vurmadım. Dediğini söylemiştir. 

Bunu müteakib suçlu Moizin 
avukatı Cemil Saçlı Cihad ile ni
şanlısı Furtune, A vram km Ne
oma, Kapalı çarpda elbiseci Da
vid Menahem ile Moizın babası
nın ve kız karqeşi Esterin müda
f:u şahidi olarak dinlenmesini 
istemiştir. 

Bu taleb kabul olunmuş ve miı
dafaa şahidlerinin dınlenmesi içm 
muhakeme ayın 8 inci Pazartesi 
günü saat 1'!. e talik olunmuştur. 

6motörlü 
Tren 
Ismarlandı 

Nafıa Vekaleti dcmiryollarımı

zın az yolcusu olan kısımlarındl 
işletilmek üzere 156 yolc u alan 
ve saatte 120 kilometre yol kate -
den 6 motörlü tren ısmarlanmış
tır. Bu trenler, yakın zamanda 
gelecek ve derhal işletilecektir. 

--00-

Suriye Nevyork 
se~gisine iştrak 
Etmiyor 

Suriye hükılmetinin de Nev -
york sergisine iştiraki Amerika 
tarafından temennı olunmuştur. 

• Bunun üzerine Şam meb'usu 
ve gençler lideri Fahri Barudi 
Şamdan Beyruta giderek Nev -
york sergisine iştirak için hükı1-
~etten 150 bin liralık tahsisat 
istemiştir. 

Fakat bu taleb Maliy-_,nezareti 
ve ticaret odalarınca reddolun -
muştur. 

Binaenalqh Suriye lıükılmeti 

nin N evyork sergisine iştirak e -
demiyeceği anlaşılmaktadır. 

m d 
Bu:unan şarp· 
Kime aid? 

içinde bir ae 
küre kvar 

Şarpide k imse 
yok mu idi? .• 

Marmarada boş bir şarpi görül
düğü bildirilmiştir. Perama ile 
Bandırma !imam arasında çalı -
§an Lütfi Celil motörü kaptanı 
Dursun, Bandırmaya gelirken 
Dut !imam ile Yenice köyü ara
sında yelkensiz ve direksiz: bir 
şarpi görmüştür. 

İçinde kimse bulunrmyan bu 
şarpinin suyun üzerindeki kısmı 
beyaz, suyun altındaki kısmı ko
yu yeşildir. İçinde tek bir kürek 

bulunmuştur. Şarpinin üzerinde 
koyu mavi ve kırmızı renklerle 
bir fare resmi vardır. 

Şarpinin şehrimizde birisine 
aid olduğu, geçenki fırtınada ka · 

zaya uğradığı akla gelmekte<lir. 
Kaptan şarpiyi Bandırmaya be -
raberinde ı;ötürm~tür. Sahibi a
raştırılmaktadır. 

--=o=-

Bulgarista dan 
Göçm iı 
Ge!dj 
İkinci part;de geliyor 

Bulguristandan şehrimize yeni 
göçmen getirilmiş ve bunlar Tul
laya gönderilmişlerdir. 

Tuzlada göçmenlere ilk tifo ve 
çiçek aşıları yapılmıştır. Bunla -
nn elbise ve eşyaları da etüvden 
gcçirildikt"n sonra, kendil"ri için 
hazırlanan pavyonlara yerleşti -
rilmişlerdir. 

Kızılay göçmenlere sıcak ye -
mek vermekte ve bunlar, peyder
pey müretteb mahallerine gön -
derilmektedlrler. 

Bulgaristandan 2 inci parti 
göçmen kafilesini getirtecek olan 
vapur da hareket etmiştir. 

Bu vapur Tuzlaya 900, Ereğliye 
' de 600 göçmen getirecektir. 
1 

Yeni göçmenlerin istirahati için 
şimdiden tertibat alınmıştır. 

. -
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Ölüm, yeryüzünde, aman vermez tırpanını kullanmıya baş. 
!adı başlıyalı, hıç bu kadar yüksek değerli bir varlığa saldırmış 
değildi. 

Görüp sorabilsem, ona: •ATATÜRK"e nasıl kıyabildiıı, 
ölüm? 

Omm kafasının içindeki beyin, sanki yalnız ı:fu>eŞİD ıtıkla· 
nndan yuğrulmuş gibi, engelleri aşarak, zamanları ve mesafe
leri yararak, mak)an gören ve bilen. bix şeydi. lliÇ. öyle bir De
ha, yokluğa götürülür mü? 

Onıın, rengini göklerden almış gözleri, kimlıt üıaeriml" dur
sa, onun yüreğini mıknatıslar, sanki gözlerden yüreğe ıriifiız e
derek içindııki en gizli dııygu ve d"" ünceleri anliı'.dı. Biç Q ba
kışların paalbsı. siiwlı..riilür mü? 

O, başkaları gibi, fani bir insana hiç benzemezdi. Onun her 
ııözü, her harclu>ü, Oliınplcrdcn inmiş bir. ilah düşündürürdü. 

* Al'ATÜB.K.:... Kemli seçtiği ula ad. da ona ne kadar yııraş-
mıştı. Bu adı alcbğı gündenbcri, sanki daha kemale cımiştL 
YÜ%Ünde biitün imanlığı doğı uya, iyiye, gilıı:ele doğru götüre
cek büyük, ilülı.i bir ışık parlıyordu. Yüreğinin içi yalmz: ülliü, 
yalnız sevgi dolu idi! 

O yüreSİD artık dmd.uğmuı. o qığuı artık süadüğünc mlSil 
ioaıııhr? 

* K.afanm:m üzerinde bir yıldırım gibi patlıyarak akla; h<>-
dabate, hakikate rağmen bizi i.nkfu'.a göilireıı bu dUyguları 
sanki dnha yıllarca evvel se%lll.İ" gö.rmfö;, bize cevabım J.:rn:J 
vcnnişti: 

- ·İki Mustafa Kemal vardır; demişti: Birisi, b-. ff.._ 

Mustafa Kemal. O, herkes gibi zcvile mahkiımdur. Diğeri, Tilı • 
milletinin iç varlığında mevcut ebedi Mustafa Kcmallerdir ki. 
ben, onların hayallerini tahakkuk ettiriyorum.• 

ÖIÜiRÜnLİn ac1S1, miJlctinin üurinc c;öktüfii zınnan, Onun on 
yedi milyımlul< bir öksüı ki tlesi halinde nasıl snnda Slll'Sıla 

hıçkırnt"Bi?tır duha o zamandan görüp de; o hayatında tclı: sev
diğin milletini lcselli için mi bu sözleri s&yledin. ATATtiım.?~ 

* Aylanlımbui acı ıztı.rablar içinde ~ırpının o büyük iman, 
bir dakika bil., s~.-diği 'l'üı:k milletini unutmadı! Ateşler içinde 
yaruu:kcıı, hep A.ıkııra'ya dönmeyi. on b~inci Cumhuriyet bay
raınında se\•gili ınill<-tine, se,·gili ordusuna görünntc~·j özledi! 
Ilu'Jr-<tnlı.,· içındc hLp ınilletini, onun tarihini, onuıt dilini dü· 

.• rlii 

Dalia yatta ikrn, bir parça kendinde kuvvet bulunca, Türk 
Tarih ve llil K 1rumlarını çağırmak istedi. Yalnız bir gorüşmck 
için değil, şirn iye kadar ne yapılmış. şimdi ne yapılmaktadır, 
ileride neler Yl11>ılacaktır, hep•ini bir program halinde giirmck 
i~in ... 

Dolmabahçc sarayına geçtikten sonra, dışarıdan gelmiş bü
yük elçi ve elçileri kabul ettiği gün, gene haber gönderdi: 

- Dilcilere söyle: aklun, fikrim onlardadır. Biraz daha kuv
vet bulayım da onlara da bir geçit r"-'nıi yaptıracağım! 

O geçit resmini hasretle, sevgiyle, ümitle bekliyorduk; 
heyhat! .. 

Bize hazırladığın o mutlu geçit resmini, seni ebediyete_ gö
tüttcek ohnı liazin mevkip önüııde nü yapacaktık, ATATÜRK:? 

Ah, ATATÜRK!-

tina te rar 
Tev.~ if ad.idi 

l Necmi DİL.'1LN 

Kastamonu 
Bankası 
Kaidzrtldı 

Kastamonu bankası Iağvnlun -
muştur. Fakat Katina serbest 

bırakıldı 
İktisat Vekiıletı bu kararı ka

bul etmiş fakat fesholunan şir • 
ketlerin sermayelerini dağılabil

Madam Atinanın tahliyesi ka- mesi için 1 sene geçmesi kanun 
rarı:na dördüncü sorgu hakimli - iktizasından olduğundan hisse -
ğince it iraz edilmesi üzerine dos- d.:rrlann ancak bir sene mnra pa-

ralarını ala bile~klerı alakadar -
ya ağırcezaya verilmiş ve ağır-

lara bildırilmişlır. 

1 

1 
ı Dirilen Tür · iya 

İmparatorluk Türkiyes.i için 
A r ,>a ittifakla •hmrta adam• 
tf.I ;, ı i kullanırdL Bu tabiı· Ah· 
C:...U • ..ın.icliıı müstebid saltanatında 
•İhtizar •miınasına yaklaşan bir 
mefhum bile olmuştu. 

Nihayet Aııalartada sonra da 
S •,aryada. mnbayycrülUkul zafe
rini !- apan "'e on beş sene içinde 
kundli bir devleti yoktan ,.ar e· 
den dıatüık'ü tamtiıktau sonnı 

AVn>pe Türk hakkında kanaati· 
ni değiştirmiş bulunuyordu. Fa· 
kat bütün bu değqaıeleri ve ener• 
jiyi tek bir ad~mın şahsına bağlı 
o arak telikki eden e;ıı;,, günün 
bir:i:aole fiiııi giizl.eriııi hayata ka
ıwlıkt soOla! Atatürk Türki)re
•; D ipi ]mpmuş bir geniaJıJ.:.. gİ• 
bi ~vettceğini znıınediyor ve 

• biivl bir 112tiftyi bekliyordu. 
Fakat •Türk biitüıı.ünün bölün

m liir bütü- oldu,,l>ıuın isbat c
dett Tü:ı:k milleti, mateminin lıtti
!e derhal hattkcte g""erck kah
raman Joir brt ile yeniden işe haş
lamış bulundu. 

Bugün Türk milleti, İlıöııünde, 
cmluda, siyaset ve diplomasi file
minde,. idarec:ilikte \e. l\lecıi> l.ür
si.isüırde kuvv t \•e kudretini gös
teren bir ianu:t İn<iıili ile gadıa 
meydan okumuştur. 

Dün rad ·o ile v rilen ecnebi 
matbuatı, dalalet içindeki Avru
pa kafa•ma hitab ederek; 

•Atatürk'ün ölümünden . onra 
ve ikinti Reisicumburları Lmet 
İnönüniln işe başlam:Wlc yeni 
Tlirldyenin artık istikrarını bul
mu biiyük bir de\ 1 t olduğunu 
itiraf etmek liw.m• geldiğini ilim 
etmek.tcdir. 

Ölmez ve sarsılmar blr Türlti· 
yenin tne\<cud olduğunu bir dtf ı 
daha anhymı garb,, bugün, Büyi.' ' 
Ölü'nün ıle. Reisic:unıhurumuz İ ·· 
met İıııünü'nün de önünde bu~tİ 
ile eğilmektedirler. 

HALK FİLOZOFU 

llKOÇÜK HA EERLEl __ ı 
* OrmJn Umum Müdürü şel · 

rimıre gelrtı. * Berberi r cer. f'tı id.. 
heyeti ilı' kiıtıbi umumı :ır 

ihtiliiC çıkmış, cemiyet katibi u
mumınin azlim istemiştir. * Avustı-.ılya·!a silahlanma' a 
başlam1ştır. * Defterdarlığın evrak am 
nndan Lozan muahedesi cilcll 
ni çalan 14 yaşın dil İbrahim ya -
kalanmı~r. 

t.irimizi ı derji ı 
Hepimizi ı d 3rji 

Sekak;ann pi s l:ğ i v ..: 
dükkancı ar 

ceza mahkemesi Jruidam Atinanın l•••••••••••••mıj 
tekrar tcdkik.ine karar vererek 

Caddl"lerımızm; sokaklar:
mızın temız bulunması h iç 
filbh~ yok kı yalnız beledi
yt>nın faalıyetıne bırakılacak 

bir i~ değildir; halkunızm v? 

dükkan sahihlerinin de mü
hiın vazifelerı vardır: dün tevkif edilmiştir. 

Madam Katinamn 500 lira ke

faletle tahliyesi talebi de ağırcc

zaca muvafık bulwıarak Katina 

kefaleti vermiş. tahliye olunmuş

tur. 

Fitr~ler ve byyram 
Fitrelerinizi hayır cemiyetler i

ne verdiğiniz takdirde genç pilot
larımızın v Jurılnıaz kanatları • 
mızın sayw art...,ak, Kızılayın 

bütiin felaketlere yetişme kudre
ti çoğalac:ak. 

Bu vazifelerı hatırlatnny~ 

lüzum olmasa gerek. Fakat o
kuyucularımızdan aldıgı ~ 

mı:ktublar bızi bu satır' 

y:ızrnıya mecbur ettı. 

..._ adasına gitmiştir. 

~~"""""'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ...... .._..._,,,!!!!!!!!'!"'"'!!"'~~!!!!!""!"!'!!!!!1 ... _. ............. !!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!l!!!!!!llll!!m __ ..... _...!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!l!!!!!!!~!!!!!!!!'!l!!l!M ..... """"!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!~"'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~-~-=-·~_,,,,~-

Bazı semtlerde dükkan"' -
lar, bilhassa kahveciler ve aş
çılar bulaşık sularını veya 
nargile sularını tömbeki ar· 
tıklarile beraber kaldırım ke
narlarına hatta sokak ortala
rına dökmektedirler. Bu, u
mum için olduğu k:ıı.l:u- ken
dileri için de iyi a.c,ğiıd; 

Çünkü dükkiınlannın ö: 
kirletilmiş olunca, bu hal hır 
kahveci \ eya bir aşçı içın de 
müşlerilerir.r k~ı hoş bu 
manzara teşkil etmez. 
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ltasenin cinne i tahakuuk ederse 
\· 
~ ~i~ sa eti mü~defi 

ııı,, •eyh-ı 
olur ... 

ıı ~ 0~·ısıamı Sultan A-
~ 1, ~~ Yol U/iundan kolay ko

'lı~, a_gctirilcbilir ve ne 
\ ~ ''tı;<esı açılabilirdi. 
~ '<!.~· 'tı ~ib'.<ara Halil efendi 

.... ~Qclı. ı Pad..faha merbut 

'<ı l'ı~ A. . 
~-'<le\'ııi P!lşayı en ziyade 

, ~' ~•ın" feha işi idi. Bir 
~ ~ 'ke:ve Mittıat paşa ile 

' 
1 

fetva meselesi a

llaşa 
arkadaşlarına: 

- Bu meseleyi bana bırakın .. 
dedi. 

Mithat paşanın fetva emini 
Kara Halil ile cvveldenberi mü -
nasebatı vardı. Efendiyi gizlice 
konağına davet etti. Ve şunları 
söyledi: 

- Efendi hazretleri, devlet ve 
milletin tehlikede olduf:u malı1 -
munu~dur. Ulcmayi :..ir:ım hazc
ratı da bu meselede bir a/:ızdır -
far. Bilmem siz ne buyurursunuz? 

Kurnaz ve pişkin iet va emini 

derhal Mithat Paşanın ne söyle
mek istediğini anlamıştı. Hiç bir 
mülahazaya meydan vermeden 
açıkca cevap verdi: 

- Pa~a hazretleri, hiç şüphe 

yok ki, şer'i şerifin ahkamı mü -
nifesi mucibince hareket etmek 
lazımdır. 

- Bu düşüncenizi ve milletin 
kurtuluşunu ahkamı ş,r'iyeye 

tevfik eylemek için bir suret 
bulmak icabeder değil mi? dedi. 

Mithat Paşa; kapalı konuşu -
yordu. Yani, demek istiyordu l<İ. 

- Mademki, bir fetva eminı 

sıfatile ahkamı şer'iyeyi tatbik 
etmek yolu!].u kabul etmiş bulu -
nuyorsunuz, öyle ise, bu ahkamın 
hal' meselesinde şeklini ve sebe
bini tayin ediniz. 

Fetva emini Kara Halil Ef,.,,di, 
okur yazaı takımından, ulema -
dan geçinir bir zattı. Mitha, Pa
şanın ne demek istediğini anla -
mıştı. Hiç_ çekinmeden. mukabele 
etti: 

- P "i hazretleri, şer'i ahkiı -
ma göre sebebler mevcuddur. Bil' 
kimcsnenin cinneti tahakkuk c -
derse, şahsi vesayeti mündefi ol· 
mak iktiza eder. 

Fetva emini Kara Halil Efendi 
ile Mithat Paşa, padişahın ismini 
ağızlarına almadıkları halde mü
kemmelen şifre konuşabiliyorlar
dı. Her ikisı de esasda anlaşmış
lardı. 

Yani, fetva emini, Sultan Azizi 
bir mecnun diye fetva verecek ve 
bu fetva ile şer'an hilafetten ve 
padişahlıktan sakit olmuş olacak
tı. 

Cinnet, del:il bir padişah ve ha
lifeye herhangi bir adama bile 
vesayet sıfatı vermiyordu. Şeriatı 
isliımiyeyc göre böyle idi. 

Mithat Pa•a, Kara Halil Efen -
diyi eziyetsiz, külfetsiz elde et
mişti. 

Kara Halilin düşüncesini Mit -
hat Paşaya hulus çakıp bir lüp 
kapmak idi. Belki, bu hizmetine 

mukabil pl4'1, onu şeyhulis!fım 

yapardı. 
Paşa; Kara HaTilin sözlerini 

(,li,,,.katle dinledikten sonra: 
- Efendi hazretleri, düşünce -

niz doğrudur. Tam sebebi bul -
muş bulunuyorsunuz... Mecnu -
nane hareketler ortadad1r. Hat -
ta, mülk ve milleti ızrar da orta
dadır ... Bir milyon liralık rüşvet
ten haberdarsınız değil mi? 

- Evet, paşa hazretleri h•ber
darım hayret ettim doğrusu ... 

- Aramızda vaki bu konuşm:ı
Jarın mahrem tutulmasını rica 
ederim. De,·let ve millete gör~ 

ceğiniz bu hizmetin mukabilini 
hiç şüphe yok ki, liıtfunu göre -
ceksiniz ... 

Diyerek, lçonu~malarına niha -
yet, vermişti. 

Fetva emini Kara Halil efen -
di, etekleri ıslık çalarak konağı
na dcindü. Şaka değil, şcyhulis -
liımlığı muhakkak idi. Çünkü, 
şeyhulislam Hayrullah efendi pa· 

dişahın evvelce imamı olduğu 

cihetle emniyet edilerek bu ma

kama getirilmişti. Herhalde onun 

atılması lazım geliyordu. 

Padişah, şeyhulisliun Hayrul -
l:ı.h efendiyi imamı olduğu cihet• 

le en ehcmmiyetlı makamı ona 
teslim eylemişti. Eğer, şeylıulis

lüm hal' meselesinde evet, de -

mez ise hiç kimse Sultan Azi~i 

tahtından indireme.:di. Padişah, 

şeyhulisLimmdan emin idi. 

Mithat Paşa, Kara Halili elde 

ettikten sema, sıra şeyhulislima 
gelmişti. 

Şeyhulislam Hayrullah efcndı, 

her n3Sılsa ort:ılığın kargaşalı -

ğından bilistifade imparatorulu

ğun en yüksek bir makamııı· iş • 

gal etmiş bulunuyordu. Ele ge -

çirdif:i bu makamın kolay, kolay 
üfulüne cevaz veremezdL 

(Devamı var) 

Her dükkfuırı kerıdini, 

halkı, mü~erisini, ve şehrin 
temizliğini daima düşünerrk 

w gozönündc bulundurJrak 
dükkiınıııın önünu kirlctmc·k 
değil. f1rsat diışt~ temizle
mrlıciır. Bıı gibi şeyler içırı, 

miııcmadJyen bel ıycnın 

tazvikinı b klemek s syal 
tcrbıyı>Sı yerınde kinısekre 

yakışm2z 

Binaenaleyh buna ctir'et e
den ve belediyenin işini zcr
laştıranların şiddetle teczi• 
yesi lıi.zımdw-. 
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Yugoslavyada intihabat 
Milli birliği bozacak her hangi bir teşebbüs 1 

ve faaliyette bulunmıvacaklarına dair 
muhalifler imza veriyorlar 

Aşk 

{Dünkü sayıdan devam) • 
- Smirnof, mektubları senin 

gidip almanı ıstiyor ve bunda ıs

rar ediyor. Maksadı, beni küçük 
düşürmek, izzeti nefsimi kırmak
tır. Bunun bana, parayı ödemek
ten daha ağır geleceğini biliyor. 
Hakkı da var. Bir erkek için, sev
dığı kadını bir başkasına gönder
mekten daha ağır ne olabılir~ ... 

Stoyadincviç hilkUmeti milletin tam bir itimat 
ve sempatisini kazanmış bultınuyor 

Yugosliıvyada meb'us intihabı 
var. 935 Mayısındanberi faaliyet
te olan parlii.mento artık dağıldı. 
Buna dair telgrafların verdiği ha
berler malum. Yeni intihabat bir 
ay sonra, 11 İkincikanunda ola -
cak. Yalnız meclis dağılmakla 
kalmadı. Kabinede de değişiklik
ler oldu. Belgradda bulunan Av
rupalı muhabirlerin yeni vaziye
te dair verdikleri ma!Cımattan 

şayanı dikkat bir hayli nokta gö
ze görünüyor. Meclis dağılmadan 
evvel kabineye iki nazır alınmış· 
tır. Biri ahali fırkası reisi Hoce
ra, dığeri de Hırvatlardan ve es· 
ki Radiç taraftan olub son za -
manlnrda hükumet fırkasına gir
miş bulunan Mastroviçtir. Bun -
lard<ln birincisi nezareti olmıyan 
nazırlardandır. İkincisi de beden 
terbiyesi nazırı olmuştur. Bugün 
Yugoslavvada hükCımetin başın
c!,ı bulunan Bay Stoyadınovıç Yu
goslav radikal birliğine istinad 
etmektedir. Bu da Bay Corcevi -
çin çıftçi fırkasile Yugoslav ahali 
fırkasının birleşmesi demektir. 
Hukumet'n çıkaracağı namzed -
lcr. İşte bu bırlik tarafından ha -
zırlanmış olacaktır. Radikal bir
liğinin başı Bay Stoyadinoviçt\r. 
Üç sene evvel teşkil edilen bu 
birlik bu sene müslümanların na
mına doktor Spaho, Slovaklar rıa· 
mına Bay Kroçeç iştirak etmiş -
!erdir. Eski harb radikal fırkasifo 
eski müstakil demokratlar da bu
raya girmışlerdi. 

Fakat Parlamentonun haricin -
de muhalifler vardır. Bunların 

faaliyeti artmaktadır. Muhalifler 
demokrat köylü birliği altında 

toplanıyorlar Daha doğrusu es
ki Hırvat köylü fırkası içindeki 
başları doktor Maçektir. Diğer 

reisler de Bay Davidoviç, Bay 
Piribiçiçtir. Doktor Maçek mu -
hn lı fler namına olarak başvekil 
Sloyudinoviçe karşı çıkmaktadır. 
Kuçük fırkalar birleşerek büyü -
mek ve o suretle müşterek nam . 
zedler ortaya çıkarmak mecbu -
riyetindedirler. İntihabat kanunu 
küçüklerin namzed çıkarmaları

na müsaid görünmüyorlar. Bunun 
neticesi olarak bir pazarlık baş -
lıyor ve nihayet uyuşularak or -
taya namzedler çıkarılması garib 
oluyor. Böyle anlaşmak mecburi
yetinde kalınca birbirine muha -
lıf olan fırkalar da birleşmiş olu -
yorlar! 

Geçen sene Romanyada bunun 
ınisali görülmüştür. E•ir muha -
fızların Maniı.:nu'I köylü fırkasi
le bırle~erek intihabat mücadele
sine çıktıkları görülüyordu. Şim
di. Yugoslavyada da doktor Ma
ç<•ü böyle hır vaziyete gıımiş olu
yor. Bunu bir izan etmelı ki inti· 
hab.ıt politikasıııdaki garabet an-

laşılsıı., 929 senesi başında idi, 

eski kral, Marsilyada öldürüleu 
hükümdar, Aleksandr memleke -
tin idaresini eline alarak parla • 
menlodaki ihtilaflara nihayet 
vermiş bulunuyordu. 

Yugosliivyada Hırvatlar var, 
Slovaklar var. Hırvatların ayrıl-

mak istiyenleri var. İşte o zaman, 

yani 929 da kralın parlamentoyu 
dağıtmasile teşkil edilen yeni hü
kumet Hırvat reisi doktor 

Maçeki de hapse atmıştı. Ve 
hükumetin başında Bay Zif • 

koviç bulunuyordu. O zaman ken· 
disini hapse yollıyan Bay Zifko • 

A:manyanın Paris Sefare:i Katibi~in 
ölümü üzerineı .. 

Yeniden Yahudi düşmanlığı 
hararetlendi 

Pariste, bir Lehli Yahudi çocuk 
tarafından yaralanan Almanya 
sefaretinin üçüncü katibi Fon 
Raht, ya.ı;ıılan tedaviye rağmen 

kurtarılamamış ve perşembe ak
şamı ölmüştür. 

Genç ktail, ifadesinde •Zulüm 
gören dindaşlarının intikamını al
mak istediğini...• söyle~ti 

Bu; Almanyadaki Yahudi a
leyhdarlarını heyecana düşürmüş 
ve sinagokları yakmalarına, dük
karuarı yağma etmelerine, ve rast 
geldikleri Yahudilere hakarette 
bulunmalarına sebeb olmuştur. 

Yahudiler hiıla evlerinden dışarı 
çıkamamaktadırlar. 

Gençlerden mürekkeb birçok 
gruplar, cuma sabahı saat 4 le 5 
arası şehrin yahudilerle meskun 
mahalelerine gitmişler, duvarları 
süsleye nahşab kısma ve sıralara 
gaz dökerek ateş vermişlerdir. 

Birçok sinagokları da yakmışlar -
dır. 

Fredrikskase caddesinde bulu
nan birçok Yahudi mağazası yağ
ma olunmuştur. 

Sokakları dolduran büyük bir 
kalabalık çamların kırıldığını, 

eşyaların sokağa atıldığını görün
ce sevinçle bağırmıya başlamış • 
!ardır 

Naziler tarafından yakılan 
Şikagolular 

Berlinin en büyük caddesi olan 
{Ihlamuraltı caddesi) üzerinde 
bulunan ve müdürü yahudi olan 

(Devamı 7 inci sahifede) 

•;iç ile doktor Maçek şimdi teşri· - Demek buna üzülüyorsun?" 
ki mesai ederek namzed listesi Vladmirin gözleri parladı 
hazırlıyorlar. - Evet, dedi. Fakat düşün bir 

Daha bunun gibi şayanı dikkat kere ... Şayed ben hapse girersem 
vaziyetler var. Bir kere intiha • veya ölürsem ömrün oldukça a-
bat mücadelesi başlayıp ta devam zab çekeceksın. Bu fedakarlığı 
ettikçe daha böyle haller görul · yapmadığına nadim olacaksın .. 
düğü anlaşılıyor. İntihabat neti - - Şımdi anlıyorum. Sen beni 
cesini Stoyadinoviç hükumetınin hiç sevmedin, sevmiyordun. Fi-
namzedleri kazanacağı besbelli kirlerini açıkca söyle, çekinme ... 
görülmektedir. Üç senedenberı Bu fedakarlık dediğin nedir? ... Ne 
iktidar mevkiinde bulunan bir istiyorsun benden ... Söyle ... Be-
hükumet şimdiden yapmış oldu - ni bir alet gibi kullanmak istiyor-
ğu işleri, elde ettiği neticeleri sa- sun. Bunun için sever gibi görün-
yarak efkarı umumiyeyi kazana- dün değil mi? ... Ne günahım var-
caktır. Yugoslavyada 35 intihap dı benim ... Cevab versene ... Ne 
dairesi vardır. duruyorsun? Nıçin söylemiyor -

Geçen 935 Mayıs intihaba tının sun?... Bana yaptığın fenalığın 

şayanı dikkat neticeleri vardır. derecesini takdir etmiyor musun? 
Çünkü muhalif fırkaların tekrar Vladmir, söyle, söyle bana ... Bu-
faaliyete gelmelerine yol açmış· nun korkunç bir rüya olduğunu 
tı. Bunu da biraz izah etmek lii· söyle ... Ben, sana bir fenalık et-
zım geliyor ve yukarıda kısaca medim, bir şey yapmadım. Sen 
işaret edilerek geçilen noktayı. de bir canavar değılsin. Senin de 
dönmek icabediyor. Sırbistan u- bir kalbin var. Söyle, haydi söy-
mumi harbde pek büyük feltıket le ... 
geçirmiş, harb bittikten sonra ise Çehresi sararmıştı, gözlerın -
Avusturya imparatorluğunun den yaşlar akıyordu. Deli gibi 
taksimi ile Hırvatlar ve Slovak - olmuştu. Vladmirin yakasından 

!arın iltihakı surelile büyük bir tuttu. Gözlerini gözlerine dikti. 
Sırbistan vücude gelmiştir. Sır • Cevab bekliyordu. Sonra yavaş 
bistanın umumi harbdc neler çek- yavaş geri çekildi: 
tiğini geçenlerde bir İngiliz ga • - Ah! Seni bir öldürcbilsem ... 
zetesi uzun uzadıya hatırlatarak Vladmir yine cevab vermedi. 
anlatıyordu. Son Telgraf bunu Omuzlarını silkti. Genç kadının 

yazmıştı. Umumi harbde başdan yüzüne bakmadan dışarı çıkarken 
başa istila altında kalan Alman - şu sözleri mırıldandı: 
ya, Avusturya ve Bulgaristan ı===============I 
gibi düşmanlarla uğraşan Sırbis
tan harb bittikten sonra yapılan 

sulh muahedelerile büyümüş ol
du. Artık Sırbistan değildi. Sırb
Hırvat ve Slov krallığı olmuş • 
tu. Devletin ismi böyle konunca 
Hırvatların ve Slovenlerin mev
cudiyeti tamamile tanınmış olu
yordu. Halbuki Hırvatların Sırb
lar arasında ihtiliif eksik değil -
di, nihayet 929 da kral Aleksandr 
hırvatların ayrılma faaliyetine 
müsa.ıdc etmiyecek surette ka -
rarlar verdi. Devletinin ismi de 
değişti. Yugoslavya dendi. Yani 
cenub isliivları devleti. 

İşle kral Aleksandrın bütün 
idareyi ele alması neticesi olarak 
muhalif fırkaların da faaliyetine 
nihayet verilıniş oldu. 

Fakat kendi kendilerini dağıl -
mış saymıyorlar, hala mevcudi -
yetler iolduğu kanaatini besli -

, yorlardı. Kralın bütün idareyi ele 
almasını kabul etmiyorlardı. İşte 
935 Mayıs intihabatında bu fır 
kalar artık meydana çıkmışlardı. 
Daha doğrusu fırkalar değil de 
fırkaların başındaki reisleri 
faaliyete başlıyorlardı. Hırvat 

!arın başında olan doklar Maçek 
de bunların en mühimmi idi. Bu· 
gün Yugoslavyada milli birliği 
bozabilf'c<'k volda her türlü faa· 

liyetlere, tahrikata mani olmak 
için intihabattır. 

Ortaya listeler çıkaracak olan· 
!arın, namzedlikleri konanları:ı 

her şeyden evvel milli birliğe 

r!;•kunacak herhangi bir faaliye
te girişmiyeceğini taahhüd et • 
mesi lazım gelmektedir. Hırvat 

reisi doktor Maçek 935 de böyle 
bir taahhüdname imzalal)'lıştır. 

Bundan sonra artık Yugslavya
da ayrılık gayrılık mücadelesiz 
olacak değildir. Çünkü Hırvatla
rın ayrılması için çalışmış ol • 
makla meşhur olan doktor Ma • 
çek bundan sonra Yugosl5vyada 

birliği aleyhinde h~r · 
hangi bir münasebette bulun • 
mamağı taahhüd edeli beri mesele 
kalmıyor demektir. Şimdi bu se
ferki intihabat dolayısile o tek
rar edilmemiştir. 

Yugoslavyada temin edilmiş 

olan bu milli birliğin bozulmıya -
cağına gösteren diğer birçok hal
ler ve şartlar da vardır. Harici 
vaziyetten bugünkü milletler a
rası meselelerinden biraz bahse • 
dinci bir keyfiyet anlaşıltyor. Or· 
ta Avrupada olup biten vekayi 
karşısında Yugoslavyada milli b;r 

.kuvvet muhafazası lüzumu bir 
kat daha kendini göstermiş ol -

(Devamı 7 inci .•ahi/ede) 

HIKAjj 
Uğrun da ••• 
Yazan: M. Deşen 

'°~fi' Ömrüm oldukça seni terketmiyec eğim, senden aynlm1Y0 

vıadJ'.I 
Diye soruyordu. , şrJ - Yarın saat beşte bekliyecek. 

Gitmeyi unutma! ... 

* Liya, derin bir yeis içinde dü -
şün\.lyordu: 

- Alçak! diyordu. Beni büsbü· 
tün çamura yuvarlamak, kirlet • 
mek istiyor. Kaçmalı, buradan 
uzaklara gitmeliyim. Evet, evet... 
Bundan başka çarem yok ... 

Fakat birdenbire, Vladmirin şu 
sözlerini hatırladı: •Şayed ben 
hapse girer veya ölürsem ömrün 
oldukça azab çekeceksin. Bu fe
dakarlığı yapmadığına nadım O· 

lacaksın ... • 

Ertesi gün Vladmir eve geldiği 
vakit kapıcı kendisine büyük bir 
paket verdi. Bu paketin içinde rus 
ca yazılı birçok mektubla bera
ber şu kağıd vardı: 

·Adiyö Vladmir ... Seni sevdim 
ve seviyorum. Fakat bundan böy
le yüzüne bakmıya hicabım ma
ni ... Artık serbestsin. İstediğin 
gibi yaşa, mes'ud ol. Beni hiç sev
mediğini anladım. Çektiğim ıztı

rabı ancak, ileride birini sevip de 
onun tarafından sevilmediğini 

anladığın vakit takdir edeceksin. 
Ben gidiyorum. Unutmıya çalışa· 
cağım. Sen de bu fedakarlığı u-
nutma ... • 

* Gece yarısı. Büyük salonda bir 
deği~iklik yok. Yalnız şöminedeki 
ateş sönmüş, soğuk başlamış. Li
ya, hala olduğu yerde oturuyor. 
dalgın dalgın düşünüyor. Vlad -
miri terkedeli lamam beş ay olu
yor. Fakat, bir türlü unutamıyor, 
hayalini hayalinden silmiye mu -
vaffak olamıyor. 

Kendi kendine: 
- Beni hiç mi sevmedi? İleri· 

de bir alet gibi kullanmak için mi 
sever gibi göründü? ... 

zamandanberı kendini ·ıtı'• 
bunu isbat etmiyor ırı~t ~ 

Gözlerini kapadı. fa sııt"'. 
lü uyuyamıyord.u. iJIİO 01' 
korkunç hayali gozler 

dolaşıyordu. eSi f 
Sokaktan bir ayak 5 ıyl"'. 

başladı. Gittikçe yaklaı dOrJ!l 
hayet kapının önünde ıea ~ 
cenin bu saatinde g~ıl"' 
k' d'? K kffiuyor "' ım ı.... or rıb•· 

şulardan birinin birde 1 d .# 
talanıvermesi ihtiırıalılltifl'. 

·ıaç ı5 • yordu. Belki bir ı ııı. 
di. Belki de bir sarhO!~ 
Yatağından kall<t~. d~~~ 

Sokak kapısının üzerın, Y' 

delikten baktı. v1adıııil' 
önünde duruyor: ben~ 

- Aç Liya, diyordıl~lJIİ ; 
Liya, bila ihtiyar yı ı~ 

anahtarı çevirdi, ~aP' dO~ı 
bir adım geri çekildı 1, 
yandı. . ~· ıf 

Vladmir, içeri f?'er ıı:erıJ 
sandalyenin üzerıne ,ıtıl1J. 
raktı. Günlerce ııY~Jli 
rab çektiği halinden d~ 
ya artık kendisini seV f 
dı: Jı; ııı~ 

- Nasıl, dedL ÇO f 
çektin?... . f~".i 

- Liya, affet ben'· ı'f''.,,ı 
nın derecesini, senden $e". 
sonra aylıyabildirıı- se' 
seni. Bütün ruhııırıl• # f 
Beni affetmeni ri''erı!O 1 f 
Affet beni ... Bunu, ~.ıe"/ 

' 'tlV' 
dudaklarından ışı ,.., 

~, .... 
başımı alıp gidece~ / 
gideceğim... ) ti 
Liyanın gözlerİilde:f)ı / 

külüyordu. Onun h~ıJ. ~' 
rab çektiğini anlıY0 ,1 
sesle: de0~ 

- Aff ediyorunı. ıısıJI' 
şartla, burada kal•'' 

..-..--._...._~~-..--- ~~!!!!!!!!!""""""!t'l!!!!!'!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!mm!!!!!!!l!!!!!!!!!!! ........ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!!!!!_-..!!!!,__~-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!;!!-~~~""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!'"""""!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!-""""~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

yordu. -ı--Merhamet: EDEBl RO MAN : 9 --- -·--· ·- _, ___ _ 
. · ~~,.'... 

YAZAN: NUSRET SAFA CO$KUN 
- Bunu yapamazsın biliyorum. 

Sen o karakterde bir insan değil
sin. 

- İnsarılı:rın kara1.terleri yüz
lerinde yazmaz. Karakter en giz
li bir tarafımızda uyur Ilazan çir
kin uyanışları da olur. Fakat ben 

neler söylüyorum Meral.. affet 
beni Ç'lcuğum. Hiç kendimde de
ğilim. Musaade et bana artık gi
d~yim ... 

- N°r~ye bu vakit Sermed?. 
s~ni :.makır l"'-·~·ım hiç! .. 

- Elbet bir yere gideı i:n. Senı • 
... f'h'\tSli.. etr.ı.ck ibterr..a:n. 

Israr: 

- Hayır, bu gece benim misa
firimsin! Seni gördüğüme çok 
memnunum. Biraz rahatladım. Te 
selli buldum. Derdleştik. Hizmet

ci odanı hazırladı. Haydi istira -
hat et. Sabahleyin yine uzun boy
lu konuşuruz. 

İnad: 
- Beni bıraksan Meralı 
Kat'iyet: 
- Olmaz! 
Tevekkül: 
- Peki! .. 
Sermedi yatacağı odaya götü-

rüp bıraktıktan sonra, Allah ra· 
hatlık versin! diyerek kapıyı çe
ken genç ve güzel kadın elinde 

kapanan kapının tokmağı saniye
lerce o vaziyette kaldı. İçerde 
yıllarca hasretini çektiği ve aşkı
nı unutamadığı adam vardı. Dört 

yıllık hatıralar, genç kızlığa aid 
en heyecanlı arzularla beraber a
yağa kalkmış!ardL Odasına doğ

ru bir iki adım attı. 

Sonra .. 
Durdu. 
Aklına bir şey gelmişti. 
Tekrar kapının önüne geldi. 
Eli ağzında düşünüyordu. 
Mütereddiddi. 
Geri döndü. 

Tekrar çevrildi. 
Oda kapısı üzerindeki anahtarı 

yuvası içinde döndürdü. 
Kilidlemişli. 

Odasına çıktığı zaman pek peri
şandı. tJ'zennde kırgınlık vardı. 
Başı çatlarcasına zonkluyor, vü-

cudü bir ateşin kolları arasında 

kavruluyordu. Soyundu. Çorabla
rını çıkarırken: 

- Seni hala seviyormuşum me-
ğer Sermed! 

Diye mırıldandı. 
Kalktı. 

Çıplak ve harikulade vücudünü 
aynanın önünde uzun uzun sey
retti. 

Göğsü heyecanla inip çıkıyor. 

Çıplak ve ince beline Sermedin 
kollarının dolandığını düşünüyor, 

gözleri yarı kapalı, burun delik
leri açılıp kapanıyordu. 

Kendisini yatağa bıraktı. 

Dönüyor, sağdan sola, soldan 
sağa mütemadiyen dönüyor. 

Dişlerile yastığı kemiriyor, par· 
makları yorganın kenarlarını ko· 
parıyor, vücudü ihtilaçlar içinde 
kıvrılıyor, kıvrılıyordu. 

Dayanamadı. 

Kalktı. 

Üzerine geceliğini aldı, çıplak 

küçük ayaklarına terliklerini ge
çirdi. 
Yavaşca oda kapısını açtL Dı

şarı çıktı. Hizmetcinin odasının 

önünden geçerken sesler nazarı 
dikkatini ce]betti. Peyman inli 
yordu. 

- Öldürüyorsun beni! .. 
Dik bir erkek sesi tehdid edi· 

yor: 
- Sesini çıkarma .. şimdi para

larım. 

- Yalvarırım, yapma .. 
Çimdiklenmeden, ısırılmadan 

hasıl olmak kısık ve kesik feryad
lar .. 

Meral bu erkek sesini tanımış
tL Bitişik apartırnandaki müteah
hidin şoförü. 

Peyman demek geceleri şoförü 
içeri alıyordu. 

Fakat şimdi bunu düşünecek 
halde değildi. 

İşittikleri büsbütün sinirlerine 
kundak sokmuştu. O da, kendi de 
böyle hırpalanmak, ısırılmak isti-

Zaten.. - Zavallı! .. 
Yatağından bunun için kalk- Düşünüş: ,; 

mıştı. - Ya ben!.. ,~dıl~ 
Sermedin yattığı odanın kapısL Dayanamıyor. t1l' 
Anahtarı yavaşca çeviriyor. adamı: 

Oda.. - Sermed. 
Karanlık!.. Bir daha: 
El yordamile ilerliyor.. - Sermed. . 
Genç adam hırıltılı bir uykuda. Üçüncü bir tekrs::o! I 
Yorganı açılmış. - Sermed, serrn v-r• 
Elektriği yakıyor. Evvela bir gözii

0 ;ııf JI 
Aydınlık.. kisinin tamamen ;,,rı ~ 
Mırıldanış: Yüze vuran ış 1 ~,rç 
- Ne güzel uyuyor! gözlerin bir müddc. 
Tahassür Sür'atle doğruıuı· 

ı• 
- Seni ne kadar sevmiştim. - Ne var Mera · 

Ve .. ne kadar seviyorum. 
Karyolanın ayak ucuna ilişiyor. 
Derin nefesler alarak uyuyan 

genç adamı uzun uzun seyrediyor. 
Acıyış: 

- Ne kadar çökmüş. Dudağı· 
nın iki yanındaki çizgiler.. yüzü 
kırışık içinde .. şakaklarında ha· 
fi! beyazlıklar var. 

Cevab: ,.el 
- Hiç! v'jl)' 
Maksad gözlerde j,111-' 
Yanaklarda kov• 

yan göz yaşlar'· el 
ttiraf: cıe f / 
- Sermed. ben ,1 

bedbahtım! (V'' 
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TRAKYADA 
Cumhuriyetiıı Trakya'sı Türk 

milletinin yapıcılık kudretinin en 
güzel örneklerinden biridir 

'f takya, az zamanda çok ilerliyen 
bir yurd parçasıdır 

-ı-
7as.ooo 

ren. . kilometre murabbaı 
kiy ışhğı ihtiva eden Yeni Tür -
cekenın bugün her neresini geze
oraıı ve tcdkik edecek olursanız, 
l'eıu a rnuhakkak yeni bir inşaya, 
bir . hır kalkınmaya ve çeşid!i 
!eri ınkışaf ve terakki hamle -
hid !\den bir veya bir kaçma şa -
hug·olursunuz. Ve denilebilir ki 
uıu~~kü Türkiyede, güneşin bir 
batı _an doğub diğer bir ufukda 
tın ~gı ~na kadar geçen müdde -
ve h ıçbır dakikası boş değildiı' 
kalk er dakika mutlaka imar ve 
ketl ınrna adı verdiğimiz hare -
ene:.r, sav~lar, uğraşmalar ve 

~~~: v~a~~eı;::ı~ma:11:r~':~sil~: 
"1ıader · f h k Ve bü .. ı~ı, re a mı hazırlama -

dukı YUk Önderin işaret buyur • 
ııııı arı gibi cDünya milletleri -
•a~ eıı Yüksek seviyesine çıkmak. 
cıı ,,esı · 
hiç b· nın tahakkuku yolunda 
'!'ürk ır ~zrnin esirgenmediğini ve 
l\i l'llıl!etinin yaşamak isteği -
tn~ akıllara hayret veren canlı 
h1. alı ve yüksek ifadesini teba.,.. eır 
tııı .. •trnektedir. Trakya umu -
'tür~Ufet.tişlik bölgesi de :,:eni 
ve ç tenın feyizli hareketlere 
ı.ı ; ak hamlelere, imar ve inki
bu ıb erJeıne\erine sahne olan ve 
en k akırndan Ankaradan sonra 
liva arakteristik hususiyetleri ih
~"" eden bir bölge olarak göze 

·.-ar. 
F:ct; 

daırestnede umumi müfettişlik 
rek b·ınde beni lutfen kabul ede
lcatta ı~ buçuk saatlik bir muliı -
teren ulunınak nezaketini gbs -
~hıı Trakya umumi müfettişi 
bir b g~nera! T\ 'zım Dirik, bu 
h,

11 
uçuk saatlik zaman içincle 

a b' 
la her ırçok şeyler anlatmarr~ t-
bir k aber, bu zamanının mühim 
here1~1:'1nı da ya telefon muha -
l:eler ~ı Yahud daire şeflerinin 
~ahı e Vaki konuşmalarını ve 
l'aııı~rını dinlemek, yahud da 
ha.lı aşındaki not defterin len 
t· !\otla lf et rı memurlarına direk -
oldu l'llekıe fazlasile doldurmuş 

·Ve b" .. 
•aııa T utun bu hareketler ir-
lıştn~ rakyanın dinamik bir ça
id"re Ve liikenmez bir enerji •le 
~rtne·edi!rnekte olduğunu gns • 
tnış v!e kafi sebebleri hazırla -

'l'rak ifade _etmiş oluyordu. 
eko110.:,adakı geniş bayındırlık, 
~alkııı ık ve sosyal hareket ve 
lııretı ll\aları daha vuzuhlu bir 
~i~e ye anlıyabilmiş olmak için 

~l'e! ÖJ~~dırn edecek biricik ve 
lt •kkakt nun rakkam olduğu mu
h 3tnla ~r. Burada her şeyin rak
tlaı~ geı acte. edilmesi mutad bir 
ııı,,._. ll\ıştır. Ve ış· te hadisenin 
~ ., ""1ıı . 
ı. v,. i ı burada tebarüz etmek-
.. !\san 'h . 

duşu .. ı tıyarsız olarak şöy-
' nuırnektedir: 

~. 'l'rak 
>ıı llıaıı14 Y~ bu gidişle, kısa bir 

U·, r•k Turkıyenin en mamur 
te3i 01.a kı ve ıniireffeh bir böl -

~il:! Calctır. 
lah l~ k 1 
h act, ı 0rnetro murabbaı bir 
~tıııtna:OO.ooo ne yakin nüfus 
Ilı Yakin ~ ve bu nüfusun 600.000 
htialttadır ısını köylerde otur -
) 

1ieııi b~~aşdan başa bir ziraat 
~~e Çok unan ve sanayii zirai
~~ bulu elverişli hususiyetleri 
lal'\ ll liraa~~n Tcakyada halkın 
h· !çıııct· e_ meşgul bulunduk -
laır tara.ıtır kı,. hükumet burada 
~Lıı lan ~~ zıraatin diğer taraf -
~ellı 3Yıı zi . . 

ve tniYet taıyenın inkişafına 
h~y~l\calt b Vermiş bulunmakta 
~ Uk ve u suretle Trakyanın 

lltn. Parlak hır· 'kt' di k l t•ı, •Yı b ı ısa a -
~tl~ll\!ş 01::abi!eceğine kanaat 

· gunu ifade etmek -

Yazan: K. KEMAL KOP 

Trakyada bir taraftan tarım iş .. 
!erile uğraşılırken, diğer taraf -
tan da ticaretin kuvvetlenmesı 

yolundaki mesaiye de geniş ehem
miyet verilmekde, iyi bir surette 
organize edilmiş olan ticaret ve 
sanayi odaları, borsalar bu eko -
nomik çalışmalarda mühim roller 
almış bulunmaktadırlar. Trakya 
umumi müfettişliği borsa satış ve 
fiyat hareketlerini kiiçük bülten
lerle ve kısa fasılalarla köylere 
kadar yaymakta, bu suretle pi -
yasalardan düşük fiyatlarla köy
lünün malını almak zararlarının 
onune geçmekte bulunmuştur. 

V !-at yine bu hareket, ekonomik 

istekleri tamamlamış olmadığı r 

içindir ki bölgede sergi ve pana . 
yır kurulması bir plan dahilinde 
organize edilerek ayni zamanda 
buralarda (rekabet) denilen ha

reketlere yer verilmemiştir. An-

• !atıldığına göre, köylü bu pazar, 
sergi ve panayırlardan çok isti -
fade etmektedir. 

Buralarda geniş ve büyük mu. 
ameleler cereyan eder. Yenfrlen 

Muradlı ve Şarköyde yeni pana
yırların kurulması mukarrerdir. 

Trakya umumi müfettişlik böl
gesinde iktisadi kalkınmayı hız -
!aştıracak teşekküller arasında 

muhtelif karakterde kooperatif -

ellik de başlı başına mütalea e -
dilen bir mevzu olarak nazarı 

dikkati çeker... Bütün Trakya 
bölgesinde bugün (73) kredi ko

operatifi çalışmakta ve köylünün 
hakiki ihtiyaçlarına azami ce -
vapları verebilmektedir. Bu ko
operatiflerin ortak mevcudu 
(15244) ve sermayeleri de (238, 

985) liradır. Yakin bir zamand!l 

bu kooperatiflere daha (9) koo -

~ratif iltihak edecektir. Yalnız 

Edirne vilayeti bölgesinde (5474) 
kredi kooperatifi kurulmuş bu • 

lunnıaktadır. 

Müstahsilin her çeşit ürününü 
kıymetlendirmek ve kıymetten 

düşürmemek, bir taraftan da pi

yasaya uyarak satışı idare etmek, 

alıcı ile satıcı arasındaki müva
zeneyi temin eylemek ve bazı 

mutavassıtların muzır hareketle
lerini önlemek maksadile satış 

kooperatiflerinin tesisine başlan
mıştır. Geçen sene Uzunköprüde 
kavun ve karpuz koope -
ratifi kurulmuş ve bunu takiben 
de Karabigada pir kavun ve kar

puz kooperatifi tesisine geçilmiş, 
canlı hayvan ve hayvan mahsul
!.eri, kuş yemi ve muhtelif değer

li ürünlerin ehemmiyetleri sıra
sile kooperatif teşkilii.tlarına bağ
lanmaıs etüdlerine başlanmıştır. 

Denilebilir ki Trakyada geniş, 

kuvvetli ve verimli bir organizas
yon fikri hakimdir. Son zaman -

!arda umumi müfettişliğin direk-

lifleri dahilinde kurulan sebze ve 
yaş meyvacılar birlikleri Trak -

ya yetiştiricilerile İstanbul alı -
!arı ve İstanbul hali arasında mü

him roller oynamaktadır. Trakya 
arıcılar birliğini de bu hesaba 
katmak lazımgelir. 

Trakya umumi müfettişliğinin 

yüksek makamlara vaki müra -

caatlerinde köy bütçelerindeki 

ihtiyat akçelerile köy imece pa
·ralarının yardımile (Trakya köy
leri kalkınma bankası) öyle bir 

bankanın kurulması teklif e
dilmekde ve bu teklifin etü
düne başlanmış bulunmaktadır. 

Edirne ve Trakya peynirlerı 
nin alemşümul evsafının ve yük

sek nefasetinin muhafazası dahi 
bir kat daha arttırılması maksadı 
üzerinde şayanı dikkat bir ehem
miyetle çalışılmakta, temizlik, 

teksif ve maliyetini indirmek 

meselelerile uğraşılmaktadır. E

saslı ve verimli bir kontrolün ya

pılabilmesi için mevcud mandı -
ralar teksif edilmektedir. 1937 

yılında mevcud bulunan 277 man
dıra, 1938 de 123 mandıraya indi

rilmiştir. Üstleri saz ve samanla 
örtülü olan mandıralar kaldırıl -

mış, bunların üstleri kiremitlerle 
örtülmüştür. Ve ayrıca mandıra
lar için modern tipler ve planlar 
hazırlattırılarak bunlara göre 

mandıra inşasına başlanmıştır. 

Diğer taraftan da peynirci usta

sı yetiştirmek için (peynirci us

taları kursu) açılmasına karar 
verilmiştir. 

Trakya ihraç maddeleri ara -
sında yumurtanın da mühim bir 

mevkii göze çarpar. Trakyanın 

yumurta ihraç kapısı olan Uzun

köprüden Yunanistan, İtalya, Al

manya ve Çekoslovakyaya yu -
murta ihraç edilmektedir. Bu ih

racın mükemmel, bozulmaksızın 

ve sarsıntısız bir halde yapı -
labilmesi için İktısad VekA!eti 

mütehassısının tavsiyesi ve umu. 
mi müfettişliğin teşebbüsü üze • 

rine (yumurta toplama, ambalaj 

sandık tipleri,) yaptırılarak yu -
murta mıntakalarına parasız tev
zi olunmuştur. 

Trakyada balık, başlıca ih -
raç maddelerinden birini teşkil 

eder. Trakya ve Çanakkale sa -

hillerinde avlanan balıklar, Ge

libolu ve Marmara adasındaki 
fabrikalarda sardalye ve tuzlu 

balık haline konduktan sonra iç 
ve dış piyasalara sevkolunmak -

tadır. Bu balıklar İzmir fuarında 
çok beğenilmiş ve külliyetli sa -
tış yapılmıştır. Bilhassa Enezde 

Meriçten avlanan ve siyah hav

yar veren (Jlgo) ve (Morina) 
balıkçılığını kayda şayandır. 

Altın hırsı · 
Altın hırsı, .oirçok ser.serileri 

Afrika çöllerine koşturmuş, A -
vustralyanu. yakıcı güneşi altın
da, Klonke'nin buzları arasında 

yaşamıya sevketmiştir. 

Bunl.ı.nn birçokları, büyük bir 
ümidle gittikleri bu yerlerde, gün 
l&ce çalıştıktan sonra ümidleri
ı:.:n boşa çıktığını görmekten mii
rekkeb bir yeis içinde öldüler. 

Buna rağmen altın hırsı hala 
devam etmektedir ve edecektır. 

Mısırlı esirler. Kızıldenız kıyı
larında altın külçelerini çıkarmak 
için ölüp gidıyorlardı. Atinalılar 
Lidyada ve Makedonyada altın 

hırsile hayatlarını feda ediyorlar
dL 

Altının parlaklığı rüyalarına g-i 
ren 15 inci yüzyıl gemicileri Hiıı
distana gitmek tehlıkesinden çe
kinmiyorlardı. 

1699 da Portekizliler Brezilya -
da altın madeni aramıya başladı
lar, ve bulmıya muvaffak oldu -
lar. 

Kaliforniya altın madenleri 19 
uncu yüzyılda meydana çıktı. Ve 
bu 500 bin işsiz, serserinin bu 
memlekete hicretine sebeb oldu. 
Dünyanın dört bir köşesinden 

muhacir akını başladı. 
Afrikayi Cenubi Transvallılar 

Boerler gibi koyun yetiştirmek -
ten, rahat bir ömür sürmekten 
başka bri şey düşünmiyen millet
ler, 1885 de altın arayıcılarının 

hücumuna maruz kaldılar ve bu 
kıymetli maden yüzünden istik -
lallerini kaybettiler. 

Dünya altın hırsına bir türlü 
nihayet vermedi, veremiyor. 

50 yüzyıldanberi madenlerden, 
sulardan 1 milyar 500 bin kilo al
tın çıkarıldı. Böyle iken beşeri

yet altına hala doymuyor, doya
cağı da yok ... 
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80 Satırda Devrialem 
Amerikan kızları koca bulmak 

için güzel bir çare buldular 
Roma kunduracıları, a_qaklarının ikisi de sa ! 
olan bir dolandırıcın:n elinden elaman çekiyor, 

O,.omatik 
sevdalılara hususi 

Amerikalı bekarların en inad
cıları, otomobil volanında güzel 
bir kadın gördüler mi gevşeyıve· 
riyorlar. Bu; genç kızlaı ın v~ o
tomobil satıcılarının dikkat naza
rını çekmiş ve istifade çJreleri 
ni düşünmiye sevketmiştir. 

Nihayet genç kızlarla otomobil 
fabrikaları anlaşmışlar. Bakınız 

nasıl: Amerikanın büyük şehirle
rinde birçok kızların drahomaları 
yoktur. Biricik sermayeleri gü -
zellikleri ve gençlikleridir. 

Bunlar, bir kumpanyaya mü -
racaat ediyorlar. Son model bir 
otomobil alıyorlar. Bir şartla: Bü
tün boş zamanlarını otomobil ge
zintisine hasredecekler ve bizzat 
kendilerı kullanacaklar. 

Grnç kızlar, eğer muvaffak o
lurlar, bir koca bulurlarsa otomo
bili ona satın aldınyorlar. Aksi 
takdirde, yani altı ay içinde koca 

bulamadılar mı otomobili fabri
kaya iade ediyorlar. Yalnız ben
zin masrafını ödüyorlar. Mağaza

lar için karlı bir iş değil mi, di-
• yorsun uz ... 

Yanlış! Bu suretle otomobil ki-

kasadar . - Lorıdra sinemacıları 
yer,er tahsisine başladı 

ralıyan kızların yüzde doksanı, 

ilk ayda koca buluyormuş ... 

* Roma zabıtası, Antoyo adlı bir 
dolandırıcıyı şiddetle takib edi -
yor ve bir türlü ele geçiremiyor. 
Bu adam, şehirdekı kunduracıla
rın başına bir bela kesilmiştir. 

Antonyo, diğer dolandırıcılar 

gibi değildir ve onlara hiç te 
benzemez. Onu buna sevkeden 
tabiattir. Zira ona, iki sağ ayak 
vermiştir. Yani sol ayağı da sağ 
ayağının aynidir. 

Bniaenaleyh, kunduralarını ya 

-· 
ısmarlama yaptırmak veya ik-. 
çift satın alarak sol ayaklarını at
mak mecburiyetindedir. Fakat 
Anlonyonun bUtçesi buna müsaid 
değildir. Çünkü fakirdir. 

insan vazifesi gören bir makine 
istimaline başlanmıştır. Bu; olo· 
malik, yani kurulunca kendi ken
dine hareket eden bir makinedir 

Paraları sayar. Yalnız saymak· 
la kalmaz; pensleri, frankları 

sentleri, florinleri, pezetaları a) ı· 
rır, sonra ayrı ayrı kutulara atu 
Dahası var: Sahte paraları da 

hususi bir zil ile banka mem:..r
larına haber verır. 

Bundan daha namuslu, dah· e· 
min bir kasadar bulmak kabil ' 
Ya çalışkanlığına ne demeli? :u 
otomatik kasadar, durmadan e 
dinlenmeden çalışır, on iki k -
nin gördüğü işi görür. Hiç te ' t· 

si istifadeyi düşünmez. Aylık ıs

temez, aylığım artmadı diye de 
söylenmez ... 

* Londra sinemalarına gidenle-
rin bir derdi, bir şikayeti var· Ön· 
!erine tesadüf eden bazı çif•lerin 
başlarını biribirıne yaklaştırma -
!arı ve perdeyi görmelerine ma· 
ni olmaları ... 

- Sinema seyri için değil, ka • 
ranlıktan istifade için gelen bu 
çiftlerin salona girmelerini ;ne -

1 GİL TERE'DE 
Bu sebeble her hangi bir kun -

dura mağazasına gider, birçok 
kundura çıkarır. Ayağına giyer, 
bakar. Mağaza memurunu usan
dırır. Ve bir aralık, iki kundurayı 
kutuya koyarak: •Şunları alayım, 
sarı veriniz .. • der. Bunun ikisi -
nın sağ ayağa mahsus olduğu -
nu söylemiye lüzum yok. Dükkan
cılar bunun neden sonra farkına 
varırlar. Şikayet ederler. 

LONDRES 

--------------------------~--YABAN C l LA R 
ÇÖ°GALIYOR -

Her yerde lngilizlerle rekabet etlen 
yabancılar rekabeti artı rdı 

Antonyoya dolandırıcı demek 
doğru mu? Bir çift kundura alı
yor, bedelini de ödüyor. Bir çift 
de iki kunduradan mürekkebdir 
değilmi? ... Fakat bu müşterinin 

mağazada bıraktığı kunduralar 
artık bir çift demenin ve satabil
menin imkanı kalmıyor. 

* birinde 

netmek irnJclnı var mı? Şübhe -
ıiz hayır! 

Londra civarında, Ukobric'de 
bir sinema müdürü buan bir çare 
bulmuş salonda, sevdalılara 

mahsus bir yer ayırmış. Buraya 
oturanlar yanlarında ve arkala
rında bulunanları rahatsız etmi
yorlarıruş. 

Sinemanın ilk önce bu yerler, 
tutulduğunu söylemiye hacet 
var mı? ... İngilterede şu son bir sene zar

fında yabancılar arttıkça artıyor 

diye Londra gazetelerınde sık sık 
yazılar görünmektedir. Bu yazı
ların şikayet tarzında olduğunu 

da ilave etmek lazım geliyor. A
vusturyanm malum şekilde Al -
manyaya geçmesi üzerine gerek 
buradan ve gerekse Alınanyadan 
birçok Yahudiler çıkmış, İngilte
reye gelmiştir. Son aylarda Çe -
koslovakyadan da birçok muh a
cır gelerek İngilterede kendilerir 
ne yer aramağa mecbur kalmış
lardır. Mayısda yapılan hesapla
ra göre o aya kadar İngiltereye 
böyle iltica etmek suretile gelen
lerin mikdarı 196.852 kişidir. Fa
kat İskoçyada ve İrlanda dakiler 
buna dahil değilmiş. Fakat asıl 

bundan sonraki şayanı dikkattir. 
Çünkü Avusturyadan gelen Ya
hudiler mayıstan sonra akın et • 
meğe başlamışlar, ondan dah~ 
sonraki aylarda da Çekoslovak -
yadan gelenler arttıkça artmış -
tır. Böyle gitgide artan muhacir
leri kabul etmek İngiltere için 
bir mesele olmuşdur. Evvela bun
lara kapıları kapamak insaniyet 
hesabına caiz görülmüyor. Onun 
için gelenler içeri alınmıştır. Şim
di bunların yaşaması meselesi 
vardır. Daha evvel İngiltereye 
gelmiş olanlar da İngiliz tebaası 
oluyorlar. Bunun için H\zımgelen 
muamele ancak 10 İngiliz lirasına 
olub bitiyormuş. Marttan Eylfile 
kadar bu suretle 1.379 yabancı 

İngiliz tabiiyetine girmiş. 

bundan başka 3.112 kişinin müra- Sidney bankalarının 

caati reddedilmiştir. Yabancı a- !===== ======================= 
melenin mikdarını gösteren ra -

İngiltereye gelen bir yabancı 
amele olmak için evvela bir vesi
ka almaktadır. 

İngilterede işsiz kalan ameleye 
hükumet yardım ettiği gibibu ya
bancılarda da eğer amelelik ede
re ki işsiz kalırsa tıpkı İngilizler 
gibi yardım görmektedir. Geçen 
sene 24.431 yabancı böyle iş ve
sikası almak için müracaat etmiş 

kamlar şöyledir: 
933 de 8.584, 934 de 10.286, 935 

de 11.344, 936 da 11 .390 ve 937 de 
21.319 kişL 

Görülüyor ki mikdar gitgide 
artmıştır. Bu senenin rakamları 

daha neşredilmemiştir. Fakat her 
halde daha artmış olduğuna şüp
he edilmiyor. 

Bugün İngilterede öyle yaban
cılara rastgeliniyormuş ki İngi -
lizceyi doğru dürüst konuşama -
dıkları halde Londra caddelerin -
de otomaobil işletiyorlar, şoförlü 
ediyorlarmış. Yabancılar en zi -
yade İngilterenin mensucat fab
rikalarında çalışmaktadır. Avus
turyadan, Almanyadan ve Lehis
tandan gelmiş Yahudiler mensu
cat işlerine sarılmışlardır. 
Yabancıların artması, bunların 

daha az ücretle çalışmağa razı ol· 
ması İngiliz işçileri hoşuna gider 
gibi değildir. Bundan başka ya
bancılar yalnız amelelik değil, 

satıcılık etmek suretile de reka -
bet ediyorlarmış. Bunların açtığı 
dükkanlar sattıkları eşyayı daha 
ucuza verdikleri için İngiliz ma
ğaza sahibleri de bu rekabetten 
memnun olmuyorlarmı. Yaban -
cılar böyle dükkan, mağaza, gibi 
satış yerleri açtıkları zaman ev
vela mağazada satış yapmak için 
İngiliz kızlarını ücretle tutuyor
lar, fakat bir müddet sonra bun
lara yol vererek yerlerini yeni ge
len yabancılara veriyorlar. 
Diğer tarafdan İngilterede fab

rika sahibleri ucuz ücrete çalışan 
yabancı işcilerden memnundur. 
Ayni zamanda bu yabancılar 

birbirlerini himaye ederek ica -
hında fabrika sahiblerine dedik -
!erini kabul ettiriyorlarmış. 

İngilterede yabancılarla reka -
bet sahasında İngilizleri müşkül 

mevkide bırakan bir iş daha var
dır kı o da berberliklir. Gelen 
yabancılar gitgide aslı İngiliz o -
lan berber çırak ve ustalarına iş 

bırakmıyorlar. Dil bilmek mec -
buriyeti vardır. Onun için bir ya
bancı tarafından açılan bir peru
kar salonuna evvel İngiliz işçiler 
alınmakta, sonra bunlar çıkarıl

makta, yerlerine yine yabancı o
işçiler getirmektedir. 

Bugün İngilterede rekabet sa -
hasında İngilizleri müşkül mev
kide bırakan yabancılar yalnız 

böyle berberlik ""yahud yukarı
da söylenen işlerden değil daha 
başka ve daha geniş faaliyet yol
larında da lngilizlerin karşısın~ 
çıkıyorlar. Mesela hekimlik gibi.. I 
İngilterede hekimlerin büyük teş
kilii.tı vardır. Fakat bu teşkilatı 
bugün Almanyadan Avusturya

dan ve Çekoslovakyadan gelmiş 
olan hekimlerin karşısında ne 
yapacağını düşünmektedir. Diş -
çiler de böyle. Almanyadan İn -
giltereye gelmiş olan 200 dişçi -
denyalnz 85 kişiye san'at icrası 

için müsaade edilmiş, fakat geri
ye kalanlar İngilterede de barı -
namıyacaklarını görünce İngiliz 
dominyonlarına ve müsteml~ke
lerine gitmişlerdir. İngiliz he -
kimleri olsun, dişçiler olsun ya -
hancı san'at erbabının riayet e -
dilmesi lazımgelen birtakım şart
ları saymadıklarını ileri sürerek 
bu yabancıları san'at icrasından 
alıkonmalarını istiyorlar. İşte İn
gilterede böyle bir mesele de var
dır. 

Unutmamalı ki gelen yabancı -
lar ucuz fiyatla çalışarak piyasa
yı kırdıkları gibi bunların reka -
bet sahası yalnız yukarıdaki iş -
lere de münhasır kalmıyor. Bazı 
mühim bir saha daha vardır. Hiz-

metçilik. Yabancılar yalnız has . 
tanelerde daha başka müessese -
!erde çalışmakla kalmıyorlar. Er 
büyük mesele bunların evlere gi 
meleri, asıl İngiliz hizmetçileriı. 
yerlerini almalarıdır. Yabancı 

hizmetçi kadınlar gitgide İngiliz
lerin yerini tutuyorlar, daha u . 
cuz ça.!_ıştıkları için kolay iş bu -
labiliyorlarmış. 

İngiltere gemici memleketidir 
Bu sahada da yabancıların yerli
lerle rekabete giriştikleri görül -
mektedir. 

Bundan biraz daha ziyade bah
setmek lazım geliyor. Londra ga
zetelerinin uzun uzadıya tedkikat 
yaparak anlattıklarına göre bu 
sahada İngilizlerle rekabet eden 
yabancı denizciler işi o kadar ile
ri vardırmışlardır ki bugün bun
ların miktarı 7.000 kişiyi bulmak
tadır. İspanya ile İngiltere ara . 
sında gelip giden g<?m.iler vardır. 
Bu gemilerin İspanya hükıimet 

tarafına yardım olmak üzere yi
yecek ve ilaç götürdükleri öte -
denberl ma!Umdur. General Fran 
ko tarafının da bunları batırdığı 
sık sık oluyor. İspanya ile ticaret 
etmek yüzünden İngilterede kaç 
kişinin hiç yoktan zengin olduğu 

İngiliz gazetelerinde vakit vakit 
uzun uzadıya anlatılmaktadır. 

Geçenlerde (Son Telgraf) d3 
bundan bahsetmişti. İngfüereden 
İspanyaya giden birçok gemi var

. dır ki bunların yalnız bandıraları 
İngilizdir. Bir de içindeki telsiz 
memuru. Yoksa bu gemilerde 
başka bir tek İngiliz bulunma . 
maktadır, Fakat bu yabancıların 
mühim bir kısmı Yunanlıdır. Yu
nanlı gemiciler vapurlarına bir 
İngiliz bayrağı takarak bir de 
İngiliz telsiz memuru alarak İs -
(Devamı 7 inci aayfa mızda 1 



Yeni C mhurreisim • z 
hariçte nasıl 

karşılandı? 

1 ,. • • 
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uhteşem Cenaze 
duğu top arabası, ten sonra Yavuzu Adalar açıklan· 

na kadar takip edeceklerdir. 

üy"k .iJ et ac ·siadJ Hazin 
Ve hayecen:ı bir g1n (1 inci sabifeden devam) 

rine atılıp ağlaşmakla ve bazılan 
düşüb bayılmakta oldukları için, 
~tatürk'ün naşı kimseye göste -
rılmemektedir. 

9 - Arabanın sağ ve mi tcaf
lannda altışardan 01' iki 
general, 

Gerek karada yürüyüş halinde i· • bit tı' 

Frıınsızfar, ismet lnönü, ismini ka~an
drğı zaferden alan adamdır, diyorlar 

10 - Atatürk'ün harp ve istik· 
lal madalyalarını taşıyan 1 
general, 

ken ve gerek denizde seyir esna- (2 inci sayfadan devam) niyeticlir. Bütün cihanlara ratl 
sında hava filolarımız da cenau de bu vatanı esaretten kurtaran rih zihniyeti olan bu adalll 'fılll 
törenine refakat edeceklerdir. Atatu··rku·· • h d ·11 · d · "e n manevı uzurun a ye- mı etın en gelıniştır. • .,..., bÔ' 

(Paris - Soir gazete$inde lsmet ertesi günü Başvekil oldu. Uzu:ı 
lnöııü. hakkında çıkan bir maka - zaman Atatürkle beraber yeni 

.Cesed tahnit edilmemiş. fakat 
en az dört ay muhafazasını te -
min edecek bir usulle ilaçlan
mıştır. Birçok kimseler şırınga 

esnasında onun kanının sürüldü
ğü bezleri istemektedirler. Büyük 
öliLnün bir eli açık, bir eli kapa

lıdır. Bir elinin kapalı kalması
nın ölüm hadisesinin bir hafü 
felçle vuku bulduğuna ihtimal 
verdirmektedir. 

11 - Atatürk'ün ailesi efradı, 
12 - Başvekil, 

13 - Büyük Millet Meclisini 
temsilen Ankaradan ge • 
len heyet, 

Seyit esnasında İzmit'e kadar min ediyor ve and içiyoruz ki oıı- milletinin gururudur. Atatuı~ !il" 
on beşer dakika !asıla ile top atı • dan daha korkunç istilalar karşı - tün Türk milletinin kalbinde·ııJI 
!arak rasimei selam ifasına devam sında dahi. Türk Cümhuriyetinin ıo başımızda dalgabnan bit 
olunacaktır. istiklali payidar olacaktır ve onu bayrak gibi daima yaşı.Y.ac~ le:) Türkiyeyi kurmak işini başırdılar. 

-Mösyö Talleyrand, bundan da- İsmet İnönünün memleket iı;in Yavuz zırhlı kruvazörüne, deniz kimse yıkamıyacaktır. e 
pa güzel ve daha iyi yapamazdı. yaptığı en büyük işlerin başında 

1922 senesinin İkinciteşrin aynı· demiryollan gelir. Türkiyenin he• 
ıla Lozaıt sarayını \erkeden bütün tarafını ueıniryollarile biribirind 
dıploınatların arasında söyWıılen, bağlamak gibi çok büyük bir işi 0 

14 - İstanbul Viıli ve Belediye 
Reisi ile mevki ve deniz 
komu tanlan, 

Komutanı ve Amirallerin i§tira • N k d •• k t"" • tB 
kile, İzmit'e kadar donanmamıza e a ar yure U• Dahilde ve h11rıÇ,.. 

~ bu idi: başarmıştır. 

mensup deniz~ltı ve destroyele.r ketsek gön!ümüze .. "' 
refaket edecektir. BZ - .. .. tcessur Ve mata,... 

Atatürk'ün aileleri efradı ile ce- gorunur 
- Mösyö Talleyrand da bundan İsmet İnönü kenclisini çok seve-ı MERASİM PROGRAMLARI 

Şehrimizde yapılacak kara ve 
denız mcrm;imlııe aid programı 
aşağıya aynen veriyoruz: 

15 - İstanbulda bulunan ecne
bi konsoloslar, 

16 - İstanbul vilayetinin teşri -
fata dahil asked ve mülki 
erkanı, 

nazeye refakat edecek olan zeva _ Esma Nayman (Seyhan), Uğ -
tın nakilleri için Ada hattına tahsis runda hayatımızı fedaya her za • 
edilmek üzere Denizbank. tarafın • man hazır olduğumuz yurdun azi' 
dan bu kere celbedilen yeni va • Atatürk'ü için ne kadar gözyaşl'.!rı 
purlardan biri Sarayburnunda bu· döksek, ne kadar yürek tüketse'<. 
lundurulacaktır. gönlümüze az görünür. Çünkü te-

• (2 inci sayfadan devarrı) 
iaha güzel ve daha mükemmel T:irk gençliğile bilhassa alakadar Italya 

Matbuatının 
1.,eessürlt.ri 

1 

yapamazdı. olur. 

1922 senesinin 19 İkinciteşrinin- Yeni Cumhurreisı". 
de 1~ İnönü, Türk ordusunun • 17 - R.ektör, dekanlar ve Pro • 

fesörler başta olmak üzer~ 
Üniversite ve Yüksek o -
kul talebekri, 

en ~ereil.i kumandanlarından biri mız ve Bulgarlar 
idi. Sofya, 14 (a.a.) - Bulgar ajan-

Fakat 1922 senesinin 20 İkinci - sı bildiriyor: 
teşrinınde İsmet İnönü birdenbire Yarı resmi Dncs gazetesi, Ata
o devrin dünya mıkyasında en türkle sadık ve fedakar arkadaşı 
mühim çehrelerinden bir olmu~ - İnönü'nü bağlıyan te1rik kabul 
tu. etınez bağları hatırlattıktan son-

Evet genç bir General birdenbi- ra diyor ki: 
re mahir bir diplomat oluvermiş • Bulgar milleti, İsmet İnönünün 
ti. Cumhur Başkanlığına seçilmesi-

Lozan konferansına riyaset et • nı hususi bır sevınçle karşılamak· 
mlş olan Lord Gürzon Türkiyenm tadır. İnönünün kendisinin de 
mümessılinde kendisini kolayc:ı mühim bir hissesi bulunan sele
yenebileceği bir (partiner) buldu- !inin büyük eserine yorulmaz bir 
ğunu zannetmişti. şekilde devamını dileriz. 

Çünkü şakaklarına doğru ağar- Gazete müteakiben İnönünün 
mlJ saçlarına rağmen fevkalade muhtelif vesilelerle Bulgaristana 
genç görünen, zayıf, ve çoculı: yüz- yaptığı, daima en candan bir ş~

lü adamı o diplomaside çok tcc • kilde karşilandığı ziyaretleri ha
rübsiz olarak telakki ediyordu ve tırlatıyor ve diyor ki; 
bundan crsaret alan Loni GürzO!ı Başvekil sıfatile 1937 nisanın
genç Türltiyenin bıitün metalibini da yaptıj;ı son ziyareti esnasında, 
reddeden, çok şedit bir nutuk sôy- 1smet 1nönü Kral Boris ve Başve
lemişti. kil Köseivanof ile görüşmek fır-

Orada hazır bulunan iruıanlann satını bulmuştur. O zaman Sof. 
hepsi bu şiddetli sözleri işittikçe yadan ayrılırken, yalnız Bulgaris
genç Generalin yüzüne bakamı - tanda değil, bütün Avrupada en 
yorlardı. Bütün eiplomatlar gözle- iyi intıba hasil eden mühim beya
rini yere lndinn~erdl. Yalnız o natta bulundu. 
mütebessim bir çehre ve sakin ifa- Slovo gazetesi direktörü meb
deli bir bakışla Türkiyeyi ve mu- us Kojuhiarof'un imzasını taşıyan 
raiıJı"""1t hiçten sayan bu İngiliz başmakalesinde diyor ki: 
diplomatııu dinliyordu. Politika sahnesinde Atatürk'ün 

Çünkü o buraya niçin geldiğini, kudretli çehresi gözüktüğünden
burada tema.il ettiği memleketin beri, dünya onun yanıbaşında 
JrZulannı dikte etmeden buradan kendisinin ayrilmaz siliih arkada
dömniyettğıni biliyordu. şı İsmet İnönünü görmeğe alıştı. 

Ve yapauğını bilenlerin ııükıi • Buna binaen, kendisinin bütün 
Dile Lordun sözünün ıona gel - ittifakla Atatürk'e halef seçilmiş 
mesini bekledi ve sıruı gelince olması pek tabiidir. Atatiırk'ün 
ravaı yava, yerinden doğruldu. bir tek ülküsü vardı: Türkiyenin 
Ocmlndenberi konıı§8D dev cüsseli itilası, hayatta ve ölümde yeni 
sonsuz tecrübeli !ngila diplomatı- Türkiyenin iki büyük evladı: A· 
nın nutkunu işitmemi§ gibi evve!A tatürk ve İnönü bu ülküye bağ
Türkiyenin isteklerini anlattı. Son lannnşlardı. 
ra: Büt!iıı bu meseleler müsavi hu- Muharrir bundan sonra İsmet 
kukla görüşülür yahut müzaker:ı- İnönünün parlak askeri hayatını 
ta devam edilemez, dedi. ve Lozand.aki cliplomatik muvaf-
~e General İsmet'in diplomasi- fakiyetlerini uzun uzadıya anlatı-

de bu ilk zaferi idi. yor ve şu suretle devam ediyor: 
• İsmet İnönü, Başvekil sıfatile 

İsmet İnörıü fuı~n M yaşında • yalnız Türk milletinin değil, Tür-
4rr. 28 Eylül 1884 te İzmirde do~ - kiye hududlarından çok uzakta 
muştur. Babaaı hakimdi. milletlerin dahi hürmetine maz-
Çocukluğunda çok çalışkan, çok har idi. Kendisini tanımak fırsa

sakin bir talebe idi. Arlradaş!arile tına malik olan herkes, politika
az oynardı. Çalışmayı eğlenceye da da asker faziletlerini muhafa
tercih ederdi. Sporu sevmezdi. za etmiş olan bu dürüst namuslu 

1900 senesine kadar mühendis delvet adamından hürmetle bah
olmak arzusunda bulunan İsmet setmişlerdir. 
İnönü bu tarihte birdenbire fikrl- Büyük Ölünün halefi olarak is
ni değiştirdi ve topçu mektebine met İnönü, liyakatleri ve yurdu
girdi. Birkaç sene sonra gayet par na olan fevkalade &§ki ile tanın
lak bir diploma ile tahsilini bitiren mıştır. Türkiye, tarihinin en çe
genç adam Erkanıharp mektebine tin günlerinde Şef Atatürk'ü ş~n 
girdi. 1906 senesinde yırmi iki va- ve şerefle takib eden adamı seç
şında bir Erkanıharp yüzbaşı•; o- rnşitir. Bunun içindir ki, Atatür
larak mektebi terkettl. kün ölümünü müteakib, Türk 

Bu sakin ve güler yüzlü genç :ı- milleti gözlerini Atatürkün şanlı 
dam kısa bir zamanda demir ba _ yerini işgal edegelmiş olan İsmet 
zulu zaaf ve şaşkınlık neclir tan 1 • Inönüyc çevirdi. 
mıyan bir şef olduğunu etrafın.1 
göstermeğe başladı. 

Yemende bulundu. Balkan hat'. 
bine ~ırak etti. Onun nasil büyük 
bir kahraman, ne cesur bir asker 
olduğu evvela büyük harpte ort:ı
ya ÇıktL 

Büyük bir Erkfu:uharp, soğuk 

kznli bır kumandJn olduğu o za 
manl:ırdan itibaren takdir edildi. 

1321 de İnunünde kr,,andığı za • 
frr yalnız Türk tarihinın d~.(til, 
aS:.:crlik tadhinın de kaydc.ttiği bü 
yük zaferlerden biridir. 

31 11iı:•cşrin 1322 de genç Türk•
ycnm Hariciye Vckılı oldu. Ve Lo
tın kcnferruı•ma gitti. Lozan m11-
ahdesı de diplomasi tarıhıne kav
ded.iJmeğe !Ayık bir başka zafer. -
dir. 

Türk Ciimlıuriyetinin ilanının 

Beyoğlu üçüncü 
mahkemesinden: 

Ethem Abdullah, 

= 
sulh hukuk 

Vasiliki ve 
sairenin müştereken mutasarrıf 

olduklan 1900 lira muhammen 
kımyetli Galatada Sultan Beya
zıd mahallesinde yeni Şehsuvar 
Gümüş halkalı sokağında eski 10 
ve yeni 14-2 sayılı bır dükkanı 

müştemil evin tammat izalei şü
yuu için arttırmaya konulduğun
dan 19/12/93~ Pazartesi günü 
saat 15 den 16 ya karlar Beyoğlu 
sulh mlhkemesi baş kfılipliğince 
müzayed~ !le satılacaktır. 

1 - Artırma bedeli tahmin e
dilen kıvmetın :< 75 ini bulduğu 
takdirde o gün ihale edilecektir. 
bulmadığı takclirde 15 inci güne 
gelen 3/1/939 salı günü sRat 15 
den 16 ya kadar icra olunacak ve 

KATAFALK: 
Dolmabahçe Sarayında Ata -

türkün ilk defa halk mümessille
rini kabul buy'"1"dukları s:ılonda 
vücude getirilen i<atafalk'ın bu • 

lunduğu salonun kııpıları Sonteş • 
rinin 16 ncı Çarşamba sabahı $aat 
10 dan itibaren, aşağıda izah edil • 
diği surette, ziyaretlere açık bu • 
lundurulacaktır. 

18 - Kumandanlan, öğretmen
leri ve subayları başta ol
mak üzere Harp Akade • 
misi, 

Dii'.er taraftan cenaze alayına re- essürüınüz o kadar büyüktür, de
fakat eden memurlarb halkın d.ı. rindir, diye başladığı sözlerini 
Atatürk'e yapılacak olan bahri mr· şöyle bitirmiştir: 
rasime iştirakini mümkün kılma!< •Vaktiyle Türklük haklonda m 
üzere_saa_t ~3 de_ Sanyburnundan) karanlık düşünceleri besliyen baş
ve Koprunun Şırket ve Akay is • lar, davalannın en mıihim delili 
kelelerinden ikişer vapur hareket diye Türk kadınının halini ileri 
ettirılectktir. Bu vapurlarla 1stan- sürerlerdi. Bugün dünyanın en i
bula geliniş bulunan ecnebi g~m!· lcri gitmiş memleketlerinde dahi 
!eri Büyükacta açıklarına l:adar fi. Türk kadınının medeni ve siya,i 
!oya refakat ve biliıhare avdet ey- durumunu görerek gıpta cdenlerııı 

~· 
Roma, 14 (a.a.) - İla!Yal' ti' 

buatı,, Atatürk'ün vefatında:ıyl' 
essü.rle bahsederek yeni Tii! (llldl 
nin yaratıcısı serlevhası al ~ 
büyük devlet adamının hııfdl r 
ve vücude getircliği hariJ<.:la iS ıl' 
serlere uzun makaleler tııhS 
mek.teclirler. 

19 - Halk partisi erkanı, 
20 - Halkevleri idare heyetle -

ri, 

Üstü Türk sancağı ile mestur, et 
rafını gırlant şeklinde güllerle 
muhat ve altı oku temsilen yanar. 
altı meş'alcnin yanlarında tazim 
vaziyetini almış bulunan Generaı, 
Amiral, kara, deniz, ve hava Al • 
bay ve Yarbaylarından müteşek • 
kil altı yüksek rütbeli subayın nö
bet beklediği katafalk'ın önünde·ı 
berayı tazim, aşağıdaki sırayı ta • 
kiben geçilecektır. 

1 - İs tan bul vilayetinde bulu
nan teşrifata dahil askeri 
erkan, 

2 - Teşrüata dahil mülki er· 
kan, 

3 - Rektör, Dekanlar ve Pro
fesörler başla olmak üz2-
re Ünıversıte ve Yühı.ek o
kul talebeleri, 

4 - Kumandanları, öğretmen

leri ve subayları başla ol
mak üzere Harp Akademi
si ve müteakiben Yedek 
Subay okulu talebeleri, 

5 - Halk partisi erkaru, 

6 - Halkevleri idare heyetleri, 
7 - Mali, ticari ve idari teşek-

küllerin ileri gelen erkanı, 

8 - İzciler. 
Saat 14 den itibaren halk geç • 

meğe başlıyacak ve Sonteşriniıı 

17 inci Perşembe ve 18 inci Cuma 
günleri saat 10 dan başlıyarak sa -

at 24 e kadar bu tazim geçidi mek
teplilere ve halka inhisar ettirile
cektır. 

Nakii 
Merasimi 

Tabut, sabah saat 8,30 da 12 ge
neral tarafından kaldırılacak ve 
Dolmabahçe sarayının dış kapısı 

önünde bulundurulan top arııbası
na vazedilecektir. 

1 ~ Tören alayının ilerisinde 
yolu törene açık bulun • 
durmak üzere geniş safta 
olarak, altı polis kitası 

ilerliyecektir. 
2 - Tören alayının başında at

lı olarak tören komutanı, 
3 - Mızraklı bir süvari alayı, 
4 - Bir piyade taburu, •Ban

dosu önde olarak. 
5 - Bir topçu taburu, 
6 - Bir deniz taburu, •Bando· 

su önde olarak• 
7 - Çellmkler, 
8 - Cenazenin mevzu bulun-

~ ,, • • , • .;::ı· • ~ -- .• 

21 - Mali, ticari ve idari heyet
leri rnümC'ssilleri, 

22 - İstanbulda mevcut izci 
teşekkülleri, 

23 - Yedek Subay okulu tale • 
bel eri, 

24 - B:r piyade taburu, cilan. 
dosu önde olarak., 

25 - Halk. 

Hava filomuz törene havadan iş
tirak edeceklerdir. Bu t~rzda le . 
şekkül edecek olan cenaz~ alavı 

saat 9 da hareketle tramvay yolu
nu takiben Tophane, Karaköy, 
Köprü yolu ile Eminönü meydanı, 
Bahçekapı ve Salkımsöğüt üze • 
rinden Gülhane parkına ve park 
içindeki yolu takiben Sarayburnu
na varacaktır. 

Cenaze alayının Dolmabahçedeu 
Sarayburnuna kadad olan güzer • 
giihının iki tarafına asker, jandaı
ma lot'alan ile mektepler ve halk 
dizileceklerdir. 

Cenaze alayının kolbaşısı Sa • 
rayburnu rıhtımına gelcliği va.kit 
alay duracak, kıt'alar yolun sağ 
kenarına çekilecekler ve cenazeyr 
taşıyan top arabası geçerken res -
mi tazimi ifa edeceklerdir. 

Alaya iflirak eden zevat ve iz
ciler top arabasını takiben rıhtımJ 
kadar tabutu hamil olan top arab~
sını takip edeceklerdir. Alayın so
nundaki tabur da bulunduğu yer -
de kalacaktır. 

Tabutu taşıyan top arabası rıh -
tıma yakl&§acak ve tabut General
ler tarafından top arabasından kal 
dınlarak rıhtımdaki dubaya yana
şacak olan Gür veya Dumlupınar 
denizaltı gem.ilerinden veyahut Za 
fer veya Tınaztepe destToyerle -
rinden birisine bindirilccektir. 

Tabutu hamil bulunan denizaltı 
gemisi veya destroyer Selimiye ve. 
ya Haydarpaşa açıklarında akın • 
tısız bir mahalle demirlemiş bulu
nan Yavuza yanaşmak üzere ağrr 
ağır yol alacaktır. 

Tabut Ya,•uza nakledilerek Ya
vuzun arka taraf toplan önüne ko
nulacak ve bir müfreze ihtiram va 
ziyetinde bekliyecektir. 

Cenazenin Dolmabahçrden ha • 
reketi anında Galata kulesindeki 
cvardabandıra. tarafından veri • 
lecek işaret üzerine Yavuz her beş 
dakikada bir top atacaktır. 

Cenazenin gemiyi' irkfıbını mü
teakip Yavuz top endahtı suretiyle 
seliim resmini üa ederek hareket 
eyliyecektir. Limanda bulunan ec· 
nebi harp gemileri bu selam res • 
mine ayni suretle iştirak eyledik-

!iyeceklcrdir. adecli ne kadar çok olduğunu bıı 
• arkadaşınız gözü ile. görmüştür. 

1 • 't k • Sırası gelmişken şunu da söyli -
zmı yeyim ki: Layik olduğu hakları 

• er ası 
Y:n'UZ zırt lı knıvazör'i İzır.!t 

önler_'lcie d:-mirliyr·cek ve cena7 .. 
bir denızaltı gem:sıne veya bi.:: 
destroyere naklen mayn iskelesi
ne çıkarılacak ve orada bulund.ı
rulacak olan bir top arabasına v:ı· 
zedilecektir. 

Cenaze bu suretle İzmit istasyo
nuna götürülerek Atatürk'iL"I z:ıri 

kompozisyonlarına takılacak olan 
hususi vagona irkap edilecektir. 

lanit'te yapılacak törene vili . 
yet erkanı, kara ve deniz kuvvet
lerine mensup kıtaat ile mektepli
ler ve halk iştirak edecektir. Bu 
vagon iki büyük Türk sancağı ve 
gayet zengin bir surette defne dal
lariyle tezyin edilmiş olacaktır. 

Cenazeye refakat edecek olan z~ 
vat bu trene bineceklerdir. 

İzmit'ten Ankaraya nakli esna
sında altı subay cenazeyi bekliye
cektir. 

Güzargahral'i 
Merasim 

Cenazeyi nakledecek olan kat:.ı
rın gece geçeceği istasyoıılarda me
şaleler yakıJ>-.cak katar kasaba ve 
köylere yakın olan istasyonlardaıı 
geçerken, mahallin en büyük mül
kiye memuru bulunduğu hald!, 
kasaba ve köy halkı tarafından ıre
lı1ınlanacaktır. 

Cenazeyi hamil trenin Esktşe -
hire muvasalatında askeri men • 
sim yapılacak ve bir ihtiram kıt'a 

sı selam resmini ifa ederek bando· 
su da matem havalarını çalacaktır. 
Bu törene vilayet askeri ve müll:i 
erkanı iştira!' eyllyccektir. istas • 
yon peronunun münasip mahalle
rinde meşaleler bulundurulacak • 
tır. 

Tren Polatlı ile Ankara arasın • 
daki istasyonlardan gündüz geçe • 
ceğinden mahalli köy ve kasaba 
nıt!ktepleri talebesi de istasyonlar· 
da treni sel3mliyacaklardır. 

Ankara programı yarın verile • 
cektir. 

- ·; -~ .., ;'' . . . . " 

Atatürkün büyük dehası ile ka • 
zanmış olan Türk kadını, bütün 
milli ödevlerini üa için hazırdır. 
Bun.dan zerre kadar şüphe edilme-
s1n.> 

ustafe Kemal 
vardır •• 

İbrahim Necmi Dilmen (Bur -
dur), Atatürkün ziyaı karşısın -
daki tahassüslerini şöyle ifade ey
lemiştir: 

•O, daha senelerce evvel söy -
!emişti: İl:.i Mustafa Kemal vardır. 
Biri ben, fani Mustafa Kemal. Öte. 
ki, milletin daima içinde yaşattığı 
Mustafa Kemaller idealidir. Ber. 
onu temsil ediyorum. Çok defa 
tekrar etti. Herhangi bir tehlik" 
anında ben zuhur ettirnse beni bir· 
Türk anası doğurmadı mı? Tür'~ 
analan daha Mustafa Kemal12r 
dn:;ıırnuyat:ak mı? Feyiz milletin
clir, benim değildir.,, 

Aliiettin Tiritoğlu (Marll§), Ata
türk bir zihniyettir, bir devlet zilı- 1 

Arıkarada 
Ne 
Yapıra:ak? 

Ankara, 15 (Hususi Muhabiri -
mizden) - Dün öğleden sonra 
Ankara valisi Nevzad Tandoğa
nın reisliğinde sekizinci tümen 
komutanı Kemal Gökçe, merkez 
komutanı Demir Ali, protokol 
umum müdürü ve emniyet mü -
dürü topl'.llla.rak Ankarada yapı
lacak cenaze alayı için hazırlanan 
programın tatbikatı etrafında gö.· 
rüşmüşler, icabeden kararları al
mışlardır. 

Ecnebi gemiler 
Geliyor 

Cumartesi gÜ.llÜ program mu • 
cibince Dolnıabahçe ile Saraybur
nu arasında karada yapılacak ce
naze merasimini denizdeki takib 
edecektir. 

en çok artırana ihale olunacaktır. 
2 - İha1eye kadar birikmiş ma

liye, belediye vergileri ve evkaf 
icaresi ve 20 senelik evkaf taviz 
bedeli ve telliiliye müşteriye ait
tir. 

bila hüküm alınacaktır. 
5 - 2004 sayılı icra ve ifl.ls ka

nununun 126 ıncı maddesine tev
fikan gayri menkul üzerindeki 
ipotek sahibi alacaklılar ile diğer 
alakadarlar gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair iddblarını isbat için 
ilan gününden itibaren 20 gün 

içinde evrakı müsbitelerile bir • 
liktc satış memuruna müracaat 
etmelidir. Aksi takdirde hakları 

tapu kütüğü ile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

Cen~zeyi nakle memur 
He~·et yarın gel -:cektir 

Bu merasimde Ynvm: zırhlısına 
Adalar açığına kadar ttfakat et
mek üzere bazı ecnebi devletlere 
nıensub luırb gmeileriniu bugün
lerde limanımıza geleceği haber 
almmşıtır. 

Bu arada bir İngiliz, bir Fran
sız ve bi.r Rus Jcruvnzörlerni.in de 
geleceği aula~ılmaktodır. İngiliz 
kruvazörile İngilterenin Akdeniz 
filosunun komutanının da gclcco
ği ve bu komutanın bilahare An· 
karaya giderek merasime İitirak 
edeceği söylenmektedir. 

3 - Artırmaya girmek istiyen
ler muhammen bedelin % 7,5 
nisbetinde teminat akçesi veya 
ulusal bir bankanın teminat mek
tubunu getirmeleri ~arttır. 

4 - Artırma bed;li 'ihaleden 
itibaren beş gün içinde mahke . 
me kasasına yatırılacaktır. Aksi 
takdirde ihale bozularak farkı 

fiyat ve zarar ve ziyan ve faiz 6 - Şartname mahkeme di • 

Ankara, 15 (Hususi muhabiri
mizden) - İstanbulda cenazenin 
nakli merasimini tesbit i~in hü
kCunetçe memur edilen z°'·ııt dün 
ııkşam İstanbula hareket ettiler. 

vanbanesinde herkesin görebile
ceği yere asılmıştır. 

Fazla malümat almak istiyen
le:in 9~8/30 sayısı ile baş katip -
lıge muracaatları ilan olunur. 

(938/30) 

-=o=-* Eski hapishane binasının 
yıktırılması ve yerine Adliye sa
rayı yapılmasına aid son karar 
verilmiştir. 

Tribuna gazetesi diyor )<i: ,-e
•Türklerin Büy~k şetiııı;ııcti 

fatı karşısında Ilaly~n.. ;şti· 
dost Türkiyenin tee:ssurune _ ,ıs 
rak eder. Atatürk.ün oiU~i 
yakin şarkın teUınwC.r.e re<' 
derecede iımil olan son . d~ 
kuvvetli bir şahsiyet zayı 0

. ıııJ 
tur. Türkiye Cumhuriyeıiı;:::ııe~ 
matemli gününde İtalyan ıı)ı'ır 
dost memlekete en derin ııı 
betlerini gönderir.• 

Lehistan' da ·,r;9 
Varşova, 14 (a.a.) - p3t sJ 

tebliğ ediyor: . 'fiir' 
Hariciye nazın Boh yenı 31ı1tıl 

kiye Reisicumhurunun inlı~rıııt• 
Polonya hükümetine bıl~ııt•tl 
üzere bilhassa kenclisi~ı ~) ııçr 
gelmiş olan Türkiye :;:ıuyul< 

. ·tif· 
si Ferid Tek'i kabul etn11'i,,1eııııf 
İllustrowany Kurjer Cou-

şöyle yazıyor: . • Jıılv ' 
Atatürk Türkiyeyi siJAb o#~~ 

veli ile kurtarilllŞ ve Vô!iinıl~ 
Birleşik Amerikayı yara tı!· 
gibi yeni Türkiyeyi yaratıııış ııel· 

Atat .. k,.. . h ttıi. JıCY .i ur un eserı a ifl"" 
milel büyük işlerde de ıcS 
göstermiştir. 

Askeri müfre~
1 

ler geliyor ~ 
Ankarada yapılacak cejıl' 

tö.renine bir İngiliz bahriye 
rezesi de iştirak edecektir· ıı. a • 

Müfreze şehrimize gcırııc 
zere yola çıkanlmıştır. 

11
uf' 

Yugoslavyadan da bcŞ ııJi.' 
rütbeli zabitle 80 neferden . 1 cdı(· 
rekkeb bir müfreze geırııel<afıl~ı 
Bu müfreze Cumartesi 5 0,..ı1 

şehrimize varacaktır. p;ğe~c ~~ 
ve müttefik devletlerden oiıl°J' 
şekilde heyetler gelmekte &il· 
hükfunetimize bildirilıne1<1 

Gençlik l:ıönüınüZ~ 
müracaat etti ~' 

(1 inci sahifeden cl•~ıoii"i 
Büyük IUill.i Şefimiz İsıı1•1 

Rcisicwnhur A,,~,,ıı~ ,. ,,,, 
. gt11ı,""' 

lstanbul Üniver3itesı zıııl'" 
Yüce Ata·tna 80,. ihtiranı aa l>I' 
nu ifa etmek üzere Anka'0,,0,,I 

iS'ı;1 ~ , 
hemehal bulunmak ".,ırıı~ 

b "yM ~r mu Atamıza, siz en " ·b,r , 
ze ve rejme bağlılığımı.:' ı: b'l 
re deha göstermek, dını~C . , 
miyen bir arzumuzdur. beı;li" 

Emirlerimzi heyecc.ııla 'C~ S" . -;~~ ı" 
Y"' Ünfoer:rite gPııçlıg vt 
miUi Şefimize yüce sa':/9' & 
Uimlar. • ... ıı 

ı ., ..•. 
İstanbul ( ~\ı 

Gen{ ıı; oJ ıl 
---- rıur.r r' 

-;ı5 znrııı x ·ma JeJli <!! :Jıııd' ~( * İck mekteplerde Iı IJI''~ 
defa iktısad dersi okun>! pt'*' 
bul eclilıniş müircd.l t , 

hazırlanmıştır. . :ıl'ıo' ~ * Hariçten lise irrıt•lı 1 (111~ • 

re~ekler, hndi!erin>n :'ıı,91,t' 
imtihanından muaf tutu 

nı istemişlerdir. 



., 
~ 4~an: [Büyük Harbde Omuınlı donanmasının lmroz ııe Mondros lıaskııılarile dönüfte 
't 4 Ö M 1 Midllli'nin lıatlJlnı, Yavuzun yaralanarak diifman hava filolannın bomba ya!1muru NO. 

Bi; ;;d';d«Ç~;;kk;i;'"ü;erinde~
5 

doğru motör gürültülerinin 
aksettiği duyuldu 

Bulutların arasından birer 
tay yare/eri 

süzülüşile 
sür' aile geldiler fır/ayan Türle 

'l'ok t 
.lltlatıı a 1 Yiyen nefer, Cemal c•lr 
llıudQ e destroyerde bulunduğu 
ce ,ı:,tçe her fırsatta ona işken-

tı· ekten geri kalmadı ... 
17ı 'dilü mürettebatından yalnız 
~eti ~1 ktırtarıldı, soğuktan kuv· 
aeıe esııenıerıe filikalara kadar 
lltiyll\ıyenleri almağa lüzum gör-

en ln ·ı· laat gı ıı: destroyer !eri yarım 
İ' a Sonra oradan ayrıldılar? .. 

>e U vut, daha Muaveneti Milli· 
le ç~ü~unei Hamıyeti işaret
lııetlıııı. dıgı zaman cenub istika-· 
tırarak e se:rre başlamış, hızını art
tıı . . ş· boğazın yolunu tutmuş
do., ıındı, şaşkın bir tavır ve 

"" :ıcer · ~u k ı bır vaziyetle yalnız Ya-
tı.ırata Urtarmağı, bu belfilı mayin 
lııiraı •ından çıkmağı düşünen a
~ltır Paşoviç, her dakika sür'ati 
~ntor; Üzerine çullanan, ve 
fUOau bı.takmıyan düşman hava 
llıa• ııu.n bombalarından korun • ga Uğ 
t~hyd . 1 aşıyordu. Yavuz da ya-
d•n bı. Donüşte başında Midilli
Çqıı~r~ UZaklaşınca bir mayine 
~ib ış, bunu iki mayin daha ta· 

etınışt . 
A.tlo; ı ... 

'onra a arkaya alınan üç yaradan 
o!Qu. ~ıniraı bir şey düşünemez 
~e~. ır tarafdan Yavuzun gü • 
la~~ ındekj tayyare def toplan 
'rıt111~leş açarken bir tarafdan 
tııY\ııı ~n hızla gem:, uçar gibi 
dı:.ttıı Ustünde sekerek boğaza 
>11teıerÜerUyordu_ Düşman tay • 
11\lifla ı fena halde musallat ol • 
lıııı 11/dı... Attıkları bomba,Jarı 
\ıııa ;ınadıklarını gördükçe Ya
)Qtla oğru alçalarak hücum edi· 
ba ı:\t tayini mesafelerden bom
leriıe ~tnıağa, makineli tüfek -
~~ gııvertelerdeki mürettebatı 

'l'tgrağa saldırıyorlardı .. 
lııtt;;ıı ıı Ue Lezard ın Midilli bat
desı,0 sonra oraya koşan Türk 
ı. Yerıe . 
"'1'1 ön· rıne ateş açmış, bun-
~<lıı·ar~ııe katıp ateş altında )<o
ltııııı111 k l' avuzun arkasına ta
~ltıb :dı; fakat, hava filosile 
b;, ~ ıleıı Yavuza kendilerinin 
llıııd,lı. Yapnıalarına lüzum ol -
leba11~tıı anladılar, Midilli müret
diiıetı ı toplamak üzere geri dön-

\' av . 

~ilta~.lam Yolla uçarak Boğaz 
1 
ahleyi ıne yaklaşıyordu ... Sa • 
~ıı ııoı.:~çıkışta ilk torpile çarpı

tııl\<!ij da ikinci bır torpil gö
;eb%~ıı.\kk_ernıan bir manevra i· 
bıı Itıırı rnusademesinden Yavu-
1'•~ıla atc1ı ... O sırada sabahleyin 
~an arıı ıı Yiizer şamandırayı arı- ı 
geıQiri~~al; dürbününü denizde 

.... n en mırıldandı 
;aııdır~~a sabahleyin bir şa • 

Qh fi~d'>ırakınıştık! Meydanda 
A.kıı 1 

~~td~ao. da dürbünü o tarafa 

~ --~~ ~Urada:·kben de göremiyorum! 
t ~i?tı k aldırılmış olacak! Fa

cle:ı .... nil aldırır bunu? 

kartal süzülüşile fırlayan Türk 
tayyareleri sür'atle geldiler, Ya
vuzun üzerinde dolaşan düşman 
hava filosunun üzerine atıldılar; 

gökte kıyamet koptu. 
Zrolanan motör seslerile alça

lan yükselen ve birbirinin kova
lıyan tayyarelerin arta eksile sü
ren motör gürültüleri birbirine 
karıştı.. . Takla atan, biri birini 
alta almıya çalışan, biribirinin et
rafında fır dönen tayyareler 15 
dakika boğuştular; birdenbire İn
gili. tayyarelerinden birinin bir 
defa döndüğünü sonra arkasından 
beyaz bir şerid gibi uzayan bir 
duman salıvere salıvere bir tane
sinin alçaldığı sonra büyük bır 

gürültü ile dtnize düştüğü gö • 
rüldü .. Hava muharebesinde hA· 
kimiyet Hakimiyet Türk filosu-

Sultanahmed Üçüncü 
hukuk hllimliğinden: 

Sulh 

Hazine namına İstanbul Maliye 
Muhakemat Müdürlüğü tarafın • 
dan Divanyolunda Işık sokağın • 
da 7 numaralı hanede Mahmud~ 
izafeten Veysi anası Saadet a -
leyhine açılan, müddeialeyh 
Mahmtdun 934-935 ders senesin-
de Haydarpaşa lisesinde 1 inci 
devre 2 inci sınıfda 435 numan 

na geçmişti.. Birini düşürdükten 
sonra bir tanesini de yere indir · 
meğe muvaffak oWı Türk tay • 
yarecilerı 15 inci dakikada yüz 
geri eden İngiliz tayyarelerinin 
peşine takıldılar, Mondrös isti • 
kametine kaçan düşman hava fi· 
!usuna İmroz üzer !erine kadar 
ateşle takip ettiler sonra muzaf • 
ferane bir eda ile Çanakkale tab
yelerinin üzerinde süzülerek al · 
kışlar arasında miıstahkem mev
ki meydanına ind.!)er! 

Yavuz 36 mile çikan müthiş 

hızile bo~aza girdi; arkasından 

bir hayli mesafe ile ona yetişme
ğe çalışan kendi destroyerlerini 
bekliyemıyor; son sür'atle iler. 
doğru kayıyordu. 

(Deumı var) 

1 rıır-ıer şık kadının bugün giymesi 
· lfı.zımgelen roplar. hüsnü inti

hab ve zarafeti ile meşhur ve 
Beynğlunda İstiklal caddesin-
de 178 numaralı 

DAV 1 D 
müessesesinin getirttiği ve 
muğazasında teşhir etmekde 
olduğu Paris ve Viyananın en 
son moda (JERSEY DE LAİ • 
NE) ve KOSTÜM TAYYÖR\ 

ile leyi! olarak okumuş olduğu !eridir. 
halde ikinci taksit olan 75 lirayı liı•1•1••b•1•4•.•• __ •_oıam••1• s an u uncu ıcra memur u-
ita etmediğinden tahsili dava • 

ğundan: 
sında: Müddeialeyhe tebligat ya-

Evvelce Çarşambada Beyceğiz 
pılamadığından ilAnen tebligat ic- h 11 dd · d 46 ma a e ve ca esııı e numa-
rasına karar verilerek muhake-
me 9/12/938 saat 10 talik edılmiş ralı bahriye mütekaidi Rü_<;dünün 

evinde mukim iken halen ika • 
olduğundan mezkur gün ve saate 
mahkemede bizzat veya bilveka
le hazır bulunması aksi halde 
muhakeme gıylplarında devam 
olunacağı tebliğ makaınJna kaim 
olmak üzere ilanen tebliğ lunur. 

BE:-,İR KEMAU 
~Murcı;v.cı:: 
E-C~.A.NE-~I 

(933/1801) 

iÇiN• 

MUSTAHZARJ1T1NOAN"> 

P E KTO R 1 ~\JL'-~ . 

metgiihı meçhul lan Selilmiye: 
Mülga Yetimler mallan ödünç 

sandığına izafetle İstanbul Ma • 
liye Muhakemat müdürlüğünün 

30/1/938 tarihli deyin senedi mu
cibince alacağı bulunan 947 lira
nın 1/3/931 tarihinden itibaren 
berrnucibi sened % 9 faiz ve % 3 
komisyon ve % 10 ücreti vekalet 
ve icra masraflarile gayri menku
lün paraya çevrilmesi yolile da • 
iremizin 938/3879 sayılı dosyasile 
vaki taleb üzerine dairemizce 
namınıza tanzim edilib adresinize 
gönderilen ödeme emri arkası ıa 
miıbaşiri ve mahalli polisi tara . 
fından v<:rilen meşruhatta ika • 
metgfilıınızın meçhul bulunduğu 

anlaşılmış olduğundan ödeme em
rinin 30 gün müddetle ilanen teb
ligat icrasına karar verilmiştir. 

lto.Ye~eın, her halde düşman 
~ '!'ahı:~~ ~eğil! İstanbul Birinci İcra memur • 

\' () hald '~ itler de yapamaz· luğundan: 

Tarihi ilandan itibaren nihayet 
işbu bir ay içinde 938/3879 dosya 
numarasile dairemize müracaat
le borcu ödemeniz veyahud aid 
olduğu mahkemeden icranın ge
ri bırakılmasına dair bir karar 
getirmeniz lazımdır. Aksi takdir
de cebri icra yapılacağı ve yine 
bu müddet içinde .mal beyanında 
bulunmanız bulunmazsanız ha • 
pisle tazyik olunacağınız ve haki
kate muhalif beyanatta bulun • 
duğunuz takdirde hapis cezasile 
cezalandınlacağınız ve rehinin sa
tılacağı malumunuz olmak üzere 
bu babdaki ödeme emri tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ta-

~ e bu e .... 
1,_ eı t §anıandıranm hangi ha
""'l ~rafı d ,.ıı aııı ... n an kaldırıldığı bir 
L •a~ ><§ılaınadı 
'<lı ıu tı · . 
IUt eQ"ıı 

1 
-~gaz ağzına kadar ta-

lı; lııar kllŞınau tayyar~kri ar-
ı ·lığı 

ı.,_ •t; ,,,, son hadde çıkar-
• ı. "~' rte .. . le· 
1 

""da · uzerıne 100 met-
~~-""iııiıı r :!çalarak makineli tü
ar '-ltr~ l<ıınelerini buralarda 

'lla ""1Ya b ltıot \:anakk aşlanıışlardL Bu 
q11,.''' &Ü .. al~ üzerinden doğru 
ııı~: 1 1dıı; b~ltülerinin aksettiği 
llıııt it d~ 'l'-~z sonra, müstahkem 
lı; .~~b burk tayyarelerinden 

" ır fil lllııtıar o meydana çık-
ın arasından birer 

Bir borçtan dolayı mahcuz o • 
lup satılmasına karar verilen 
4967 N o. lu ve Kilim as markalı rafınıza 30 gün müddetle ilanen 
beş beygir kuvvetinde motör keyfiyet tebliğ olunur. 
18/11 /938 gününe gelen Cuma (938/3879) 
günü İstanbul Sandal Bedeste • j,.ıı'3mn•••••ıiıiıiıiıiıiiiıiıiiıi111ıı. 
ninde saat 14 den itibaren birin· 
ci artırma suretile satılacağı ve 
takdir edilen kıymetin % 75 ini 
bulmadığı takdirde ayni mahal· 
de 2/12/938 gününe gelen Cuma 
günü saat 14 den itibaren ikinci 
arttırması yapılacağı ve taliple. 
rin mezkür gün ve saatlerde 
Sandalbedesteninde buhınmaları 

ilü.n olunur. (938/1878) 

BAYANLAR İÇİN YÖNLİ)LER 
Yüksek Fantazi ve 

PARİS ve LONDRA'nın 

en meşhur fabrikalarından gel
me yünlü kumaşlar. Desen ve 
cinsleri yalnız BAKER MAÔA· 
ZALARINA münhasırdır. Her 
yerden ucuz şartlar ve fiatlarla 
Satılmaktadır. 

lngi ter '"da 
yabancJ3r 
çn~ahyor 1 

(5 inci ıahl(eden devamı 1 
panyaya yıyecek ve ilaç götüni· 1 
yorlar. Bu suretle zengin olu • 
yorlar. Londra gazetelerinin yaz· 
dığına göre bugün İngiliz sahille
rınde gemicilik eden yabancılar 
payitahtın ötesine berisine da • 
ğılmak suretile yerleşmezlerrniş. 
Şehrin yalnız bazı yerlerine top· 
!anmak suretile sanki birer müs· 
temleke teşkil ediyorlarmış!. Lon
dranın şimal tarafı böyle imiş. O
rada dolaşan bir İngiliz gemiciler 
arasında İngilızceden başka her 
dilde konuşulduğunu, gemicile -
rin haykırıştığını duyarmış. Fa • 
kat bu çeşid yabancılar yukarıda 
kilerden başka türlüdür. Bunla • 
nn da çoğunun İngiltereye gel • 
mesi arzu edilmiyormuş. Ancak 
bunlar kendi paralarile kendi iş
lerile oraya gelerek çalışan adam· 
!ardır. 

İşte İngilterede bugün muhte • 
lif yabancıların yerleşmiş iş güç 
sahibi olmuş olması büyük bir 
ını?sele teşkil etmektedir. 

Yugosl:vyaCa 
intihaba? 

(( llnrU sahifool•n denm\ 

duğu gibi birliğin bundan sonra 
da devam edeceğini anlatmıştır. 

Yuı;oslavyanın harici politika
sında uzun zamandan beri İtalya 
ile devam edegelen ihtilaf orta · 
dan kalkmış ve bugün Belgrad 
ile Romanın arası çok iyileşmiş • 
tir. Geçenlerde Avrupa gazete • 
!erinin muhabirleri tarafından 

yazılan yazılardan çıkarılan bu 
sütunlara nakledilen malümattan 
da anlaşılıyordu ki orta Avrupa
da bir sene zarfında vuku bulan 
hadiselerden sonra Belgrad • Ro
ma münasebatı daha sıkı bir hll 
almıştır. Diğer taraftan bilhassa 
iktısadi sahada Yugoslavya ile 
Almanya arasındaki münasebat 
da gittikçe ehemmiyet almakta • 
dır. 

Avusturyanın malılm şekli Al
manya tarafından alınması üzeri
ne artık Almanya ile bitiş~ f:om
şu olan Yugoslavyanın bundan 
sonra Almanya ile münasebatı • 
nm inki5abna bir kat daha ehem
miyet verdiği anlaşılıyor. Geçen 
sene Alman hariciye nazırının 

Bclgradı ziyareti sonra da Yu • 
goslavya başvekilinin Berline 
gitmesi bu münasebatın ilerile • 
miştir. Ehemmiyetli birer hadi • 
sat te~kil etmiştir. 

A~manyanın Paris 
Sef are1i Katibi 

(4 ünrü sahifeden devam) 

(Ford) otomobilleri acente:ıi de 
ayni akıbete uğranuştır. 

Almanya dahilinde bulunan 
bütün sinagoklar yakılmaktadır. 

Münihte, Marten Ofhozer ya· 
hudi bankasının camları karnilen 
kırılınJŞ. ve banka müdürü. M. 
Ofhozer tevkif olunmuştur. Nü
renberg'de, Yahudi mağazaları 

tamamile yağma ve tahrib edil • 
miştir. Yahudi evlerine giren 
gençler bütün eşyaları kırmışlar, 
parçalamışlar, sokaklara atmış • 
!ardır. 

Vaktile bir Yahudi merkezi o
lan Frankfort'daki büyük sina • 
gok da yakılmıştır. 

Yahudiler, derin bir endişe i
çinde bulunmakta ve Fon Raht'ın 
cenaze merasimi yapılacağı gün 
neye uğrıyacaklarıru biribirleri· 
ne sormaktadırlar. 

SEYYAR SATICI 
Mükemmel satılabilir mal

zemcnın hususi müşteriler 

nezdinde sürümünü temin içi.-ı 

100 lira kefalet gösterebilen 
çalışkan ve zeki bir gence ih -
tiyaç vardır. Resim ve refensa
larilc posta kutusu No. 1493 
Galata adresine müracaat. 
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MÜCEVHER SATIŞI 
lstanbuJ Emniyet Sendığı Müdürlüğünden : 

Teşhir 

202 

203/1 

203/2 
203/3 

203/4 
203/5 

203/6 

204/l 
204/2 

204/3 

204/4 

207/1 
207/2 

208 
209 

210/l 
210/2 

210/3 
211 

212/l 
212/2 

212/3 

213/l 

213/2 

214 

215/l 

215/2 
216/l 

216/2 
217 
222/l 

222/2 

222/3 
228 

229/1 
229/l 

232/1 

232/2 

232/3 

232/4 

232/5 

232/6 

2'32/7 

232/8 

232/9 

232/10 

232/11 

232/12 

232/13 
232/14 

232/15 

232/16 
232/17 

232/18 

Dosya 

38/31'1 

38/340 

• 
• 
• 
• 
• 

J8/353 

• 
• 
• 

38/323 

• 
38/327 

37/ 18 

37/ 84 

• 
• 

37/143 

37/169 

• 
• 

37/137 

• 
37/209 
37/257 

• 
37/264 

• 
37/293 

38/ 12~ 

• 
• 

33/380 

38/ 385 

• 
38/208 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Hesap 

50714 

68148 

• 
• 
• 
• 
• 

712$ 

• 
• 
• 

56649 

• 
603111 

43752 

57985 

• 
• 

64136 

)6820 

• 
• 

68880 

• 
•10533 

4J97C 

• 
5300:t 

• 
66172 

47127 

• 
> 

54703 

57630 

• 
75032 

> 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

tsMt 

Atıfe 

Behice 

• 
• 
• 
• 
• 

Halide 

• 
• 
• 

Gülizaı 

• 
Hüsnü 

B•drıy. 

Mac:de 

• 
Ahmet 

Zeynep 

• 
• 

Seniha 

• 
Mehmet 

Feriha 

Şah ende 

• 
Gülsüm 
Pakize 

• 
• 

Osman 
Aziz 

• 
Şükriye 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Yukarıda isimleri yazılı borqlular sandığa olan 

!arından 3202 No.lu kanun hükmüne göre her biri 

satışa çıkarılmıştır. Rehinlerin n.e olduğu ve hesap 
!unun ismi hizasında gösterilmiştir. Rehinler 5/12/ 

deki camekanda teşhir edildiğinden isteyenler göre 

ne müsadif Çarşamba günü Sandık tarafından İstan 
yapılacaktır. Borçlu ve rehin hakkında ayrı ayrı ilan 

tıştan haberleri temin edilmek üzere ilan olunur. 

Rehinin •lııst 

Bir çıft pırlanta gül !<tipe 

Bir roza yüzük. 

• • • 
Bir altın yüzük. 

• • • 
• • • 
• • • 

3ir roza koldüğmesl takımı (bet parça) 

Bir altın saat. 
Bir attın kolye 

Beş altın bilezik 
Bir roza tek taş yüzük 

Bir çift roza küpe . 
Bir zümrüt yüzük. 

Kr çift pırlanta gül kü~ 
Bir çift pırlanta küpe. 

Bır çift roza kü.pe. 
Bir roza yüzük. 

Bir pırlantalı hurda gerdanlık. 

Bir roza madalyon 
Bir altın kordon 

Bir altın !wlya: 
Bir altın saat. 

Bir altın köstek. 
Bir altın bilezik saati. 

Bir roza pantantif 

Bir çift roza küpe 
Bir çift pırlantalı küpe 
Bir roza yüzük. 
Bir çift roza küpe 

Bir çift roza küpe. 
Bir altın kordan 

• 
Bir gümüş tabaka 
13ir roza iğne 

Bir roza iğne 

Bır altın bilezik. 

Bir çift pırlantalı küp& 

Bir çift roza küpe 

Bir roza gül 

• • • 

-
Bır pırlantalı yüzük (kolu kırık altı taş 

noksan) 

Bir altın saatL 

• • • 
• • • 
• • 
• • • 

Bir elmaslı altı mineli altın zart 

Bir mineli altın kutu 

Bir altın kolye 
Bir çift in.cilt düğme 

Bir incili yüzük. 

Bir incıli iğne 
Bır çift incili küpe 
Bır elması! tabaka 

Sandıkra 

tahmin 

edilen 
Kıymet 

lira 

60 

15 
10 

3 
3 

3 
3 

30 
10 
30 
50 
75 
25 

500 

100 
70 

130 
40 

100 

20 

50 

20 
50 
50 
50 
50 

25 
40 

20 
200 

10 
60 

2 

100 
10 

20 
30J 

50 
70 
4ü 

30 

100 
100 

30 

20 
15 

250 

120 

10 

30 

10 
50 

120 

borçlarını borç senedi mucibince ödememiş olduk

hakkında başlıyan takip hascbile rehinleri ayrı ayn 

ve takip dosya ve rehin teşhir numaraları her borç· 
938 tarihine kadar Cağaloğlunda Sandık binası içın

bilirler. Rehinlerin açık arttırması 7 /12./938 tarihi· 
bul Belediyesi Mezad idaresinde (Sandal bedesteni) 

mahiyetinde olmak ve borçlular ile alıciların sa· 
(8388) 

BEKLENiLEN \Dr. Hafız Cemal 
1 
1 
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SoOuk algınltö ı, nezle ve tenef
fUa. yollarlle geçe n hasta lı kla r• 
dan korur1 grip v e boyaır r ah at. 
aıı:llkların da, ses kısıklıAındı 
pek faydaltdır. 

INGIL I Z KA N ZUK ECZA N ES i 

Orman Koruma Genel Komutanhğından: 
Orman Koruma Genel Komutanlığı Zeytinburnu talimgiihı erleri ih-

tiyacı için 54000 kilo sığır eti 2490 numaralı kanunun 31 inci maddesi 

ANNELER DİKKAT! 
Et ve sebzelerin iyice pişm emesinden, meyvaların güvelce yıkanmamasından, içilen suların te

miz ve ıaf olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bun
lar; ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri. 
burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya ak· 
ması, sar'aya benzer sinir halleri, gece kQrkuları, görmede. işit-

mede bQzukluk hep bu kurdların tesiridir. 

iSMET SOLUCAN BiSKÜVITI 
bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk seve 
seve yer. Çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışlJlll. 

DİKKAT: Kullandıktan yirmidört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğuııuzda solucan olma
d1ğına itimat ediniz. 

Sıhhat Vekaletinin resmimüsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. 
Kullanış tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma ayrılmıştır. Büyükler: Gece yatarken 

kutu bisküvi!, çocuklar: 10-15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşaşağı çocuklara her yaş için gece 
yatarken bir çizgi bisküvit verilir. 

Fiatı her eczanede 20 kuruştur. ( İ S M E T ) ismine dikkat... 

inhisarlar 
Cinsi Mikdarı 

Müdür J üğün den; 
Muh>ı.""'12ten B. 

Beheri Tutarı 

Li. Kr. Li.Kr. 
% 7,5 teminatı 

Li.Kr. 
Eksiltme 

Saati 

mucibince kapalı zarfla 2. Teşrinin 19 Cumartesi günü saat 10 da ihalesi Fıçı tahtası (kü
yapılacaktır. Talipler §Mtname ve evsafı görmek üzere her gün Galata- çük boy) 

(5500 A) 36.600 M3 45.- 1647.- 123.52 14 

ela Mumhane caddesinde Alemdar Hanında Genel Komutanlık ambarın- Fıçı yan dip ka- ( 550 A) 13.147,50 M3 100.- 1345.- 100.87 14,15 
u Satınalma komi8yonuna müracaat edebilirler. Muhammen bedel 18900 pak tah. büyük bny) 
Jlradır. Teminatı mııvakkatesi 1417 lira 50 kur~ olup Birinci Mıntaka Fıçı tahtası ( 750 A) 9.360 M3 100.- 936.- 70.20 14,30 

Orman Ml!"'ul Mubasipliğ;ne yatırılacaktır. ·8095• I - Şartnamelerine ekli listelerde eb'at ve rnlkdarı yazılı ve yukarda üç grupta gösteiilen fıçı tahtaı1< 

Devlet Demlryolları YO Limanları n - Eksiltme 17/XI/938 tarihine rastlayan Perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Kahataşta le-
- 1 7/XI/938 tarihinde ihale edilemediğinden açık eksiltmeleri (10) gün temdit edilmiştir. 

ltletme u. idaresi llinla rı vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktı. -
Muh bed ll il -"-t f - d ılı 'k' al III - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birikte yukarı-arnmen e er e ııllA ar ve evsa ı aşagı a yaz ı ı grup m - . lm 

1 
. il" 

1 da adı geçen komısyona ge e erı an o unur. •8411> 
zeme her grup ayn ayrı ihale edilmek şartile 18-XI-38 Cuma günü ..at __ 

10.30 da Haydarpaşada gar binasındaki komısyon tarafından açık eksilt- ı S I. . A k f ı Cinsi 
me usulü ile satın alınacaktır. e ımıye s er Miktarı Muhammen B. 

beheri tutan 
L. K. L. K. 

Muvakkat 
teminatı 

L K. 

Eksiltmenin 
şekli saat 

VEı=iESİYE 
SATI~ 

SAHİBİNİN SESİ 
V~ .A~F-NTALAQ/Nf>.tt 

İstanbul Belediyesi ilanları 
..._.....,..,.. ...... ..,..iiiilii ...... _......, ..................................... ...-.......-:-.c~ 

Kartala bağlı Ballıca köyü okuluna alınacak olan ve hepS':~ 
lira 50 kuruş bedel tahmin edilen inşaat malzemesi açık ckS r~ 
konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir· fs! 0; 

ilk tcfll !er 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 41 lira 96 kuruşluk .ıJcf' 

;i: hiıalarında ~azılı mu~akkat teminatlarile birlikte eksiltme günü sa- yonu iliniarı Kıyı:n bıça~ 250J ad. 4. 79 11975.- sif 898.- Kapalı 
makbuz veya mektubile beaber 22/11/938 Salı günü saat 14 bıJÇ 

15 Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (8182)_,/ 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gruba 1 F-aıHta~ma Komis· ı 

alır.o kadar komısyona muracaatları Hlzımdır. Bakalıt 2 M:.! zarf 
ilu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon ta- 18111/938 cuma günü saat 10 20 m-m Zere Garnizon Satına ima d ": 

rafından parasız olarak dağıtılmaktadır. da Üsküdar Atpazarında bir baş Bakalit 2 M1 Komisyonu Başkanllğı n ' ,-i ,.ı 
1 - 330 det muhtelif eb'atta meşe dilme, muhammen bedeli 1523 lira beygirle bir baş katır satılaca ;15b m-m cın 

B k l't 2 M2 38" k'l S •o 2080 1•6 7• açık ek. 15.30 1 - Zara garnizonundaki kıta atın senelik ihtiyacı için.. .. 0 •• ır 52 kuruş, muvakkat teminatı 114 lira 27 kuruştur. ğından almak istiyenlerin mez • a a 1 ~ 1 0 
• • J .- an, ' • J .r 

lm 30 m m ıu met. 2 ll'-. mikdarı ile muhammen bedel ve teminat mikdarı ve ihale gunıı ııc'' 
2 - 70 adet muhtelif eb'atta meşe azmanı, muhammen bedeli 2492 kıir gün ve saatte pazara ge e- Bakalit; M2 da gösterilen iaJje maddesinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yaP~ıiJı•' 

lira, 10 kuruş, muvakkat teminatı 186 lira 91 kuruştur. (8047) !eri ilan olunur. (8382) 
35 

te' 
_ m.m ğından kanuni şartları haiz olan ta tiplerin ihale kanununa d' b" 

V k A ı • d 1 f t b I k t I w ı Bakalit 2 M2 40 muayyen olna gün ve saatte Zara daki Satınalma komisyonuJl t e S an U omu an l gt Kuşe kAğıdı 120 adet 11.- 1320.-sit 99.- ,, ,, 16 !unmaları iliin olunur. e a e ın ene Satınalma Komisyonu llanlı•ı I - Şartnameleri resim, ve nümuneleri mucibince satın alınacaiı: 2 _ Şartnameler mezkfır komisyondan parasız alınabilir· e'~ Nafıa 
İstanbul Komutanlıg"ı Birlikle- 2500 adet kıyım bıçağı, 380 kilo bakalit ve 120 bobin kuşe kiiğıdı hizala- 3 _ Teklif mektublarile teminat akçeleri ihaleden bir saat 

17. Birincikılnun. 938 Cumartesi günü saat 10.30 da Ankarada Nafıa d ılı ull ı k ilt k t 
ri için 4000 kilo lahana 4000 kilo rın a yaz us er e e s meye onmuş ur. komisyona verilmiş olacaktır. 

Vekaleti binasında malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme ek- pırasa 2000 kilo ispanak şartna _ II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös-

ailtme komisyonunca gümrüklü Avrupa malı için cem'an 1417 lira mu- mesine bağlı evsafı dahilinde terilmiştir. 
4 - Postada gecikmeler bir özür sayılmaz. , 8407• 

,.,ıı 

hammen bedelli 5450 adet 2 numaralı fincan demirinin ihalesi açık ek

siltme usulile yapılacaktır. (Yerli malı için de teklifde bulunulabilir.) 

Muvakkat teminat 106.28 liradır. 

satın alınacaktır. Pazarlığı 16 111 - Eksiltme 17/Xl/938 tarihine rastlayan Perşembe günü hizala- Erzakın Mikdan Muhamnen Teminat nıikdarı 
İkinciteşrin/938 Çarşamba günü rında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım Cinsi kilo bedeli Lira Kuruş 
saat J4.30 da yapılacaktır. İstek- komisyonunda yapılacaktır. Lira K. 

İhalenin gün ,·e ~,,ı 
Gün 

Iilerin Fındıklıda Komutanlık IV -· Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden alına- Un 205000 28700 - 2152 50 2/l.Kanun/1938 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Vekaleti malzeme satınalma komisyonuna gelmele- bileceği gibi kıyım bıçağının resmi, bakalit ve kuşe kağıdı nümuneleri _ ~ııe' 

ri. (8392) de görülebilir. en geç bir hafta evveline kadar inhisarlar müdürlüğü tuz fen ş ııl' müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin, muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla 

birlikte ayni gün ve ayni saatte komisyonda hazır bulunmaları Jazım-

dır. (4587) (8028) 

1 .tanbul Ziraat 
Setin alma 

Mektebi 
Komisyonundan: 

;, V - Açık eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin tayin edilen gün ve sine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika ıılfll3 
Komutanlık birlikleri hayva _ saatlerde komisyona gelmel~ri. K~pal~ zarf ksilt~esine iştirak etmek lazımdır. · . Jil 

natı için şartnamesine bağlı ev _ isteyenlerin de mühürlü tek if me tu unu kanun vesaiki ile % 7.5 gü- VI _ M"h" !" t klif kt b k • 'k il V inci ıııa , · 
venme parası, makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek u uru e me u unu anunı vesı a e 

1 
,:c 

safı dahilinde Komutanlık am - ı Tu f b · d ı k ks'lt · t' k hsikaS ır olan kapalı zarflarını eksiltme günü en geç saat 14.30 a kadar yukarda yaz .. ı 1 z en şu esın en a ınaca e 1 me.ye ış ıra v~ jhtı·,·Ş <'.-
barında teslim edilmek suretilc k b • .. .ır 

adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri guvenme parası makbuzu veya banka temınat me tu unu vııY • 
beş bin liralık yulaf satın alına- ;lan olunur. , 7949• cek olan kapalı zarfları eksiltme günü en geç saat 14 de kadar ·,ofrfl' 
caktır. Pazarlığı 16 İkinciteşrin lf lf ·da adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
938 Çarşamba günü saat 14 de Cı'ns'ı lô.zımdır. (7657) 

Mekteb için beher metresi 410 kuruş tahmin edilen 327 metre elbi- yapılacaktır. İsteklilerinin Fın _ Mikdarı Muhammen bedeli Mevakkat Eksiltmenin 
dıklıda Komutanlık satınalma ko- beheri tutarı temin•tı şekli saati * * 

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

kumaş açık eksiltme suretile mübayaa edilecektir. Eksiltme Beyoğlun-

da Karlman Pasajı karşısındaki Singer Apartımanı 2. ci katında Liseler 

ıtuhasebeciliğinde toplanan komisyonda 28/11/938 Pazartesi günü saat 

11 de yapılacaktır. İsteklilerin şartnamede yazılı vesikalardan başka bu 

gibi kumaş tacir veya fabrikatörü olduklarına dair 938 yılı Ticaret Odası 

\'esikasile, eksiltmeden bir sa~t evvel Liseler Muhasebesi veznesine ya

tıracakları 126 lira 83 kuruş ilk teminat makbuzu ile bir!.kte eksiltme 

saatinde komisyona müracaatları ve evsaf ve şartnameyi her gün mez-

kur muhasebecilikte görüp öğrenmeleri. ·8318· 

-· .. 

'ENiZBANK 
Satın Alınacak T ~ is iz cih azla rı şartnamesi 

misyonuna gelmeleri. (8393) L. K. L. K. L. K. 
--- Elektrik 22 adet 70.- 1540.- 115.50 

İstanbul Birinci Ticaret mah - motörü 
Açık eksiltme 14 

kemesinden: Ekletrik 5 • 200.-
İst. belediyesi tarafından Hüse- motörü 

1000.- 75.- Pazarlık 14.30 

yin Hilmi ile Kasımpaşada Saraç I - İdaremizin İzmir tütün fabrikası sigara makineleri için 22 adet 

Ishak mahallesinde Köşklü ha - elektrik motörü ile taahhüdünü ifa etmiyen müteahhit hesabına Cibali 
marn çıkmaz sokağında 2 No. d~ 

tütün fabrikası için 5 adet redüksiyonlu elektrik motörü şartnameleri 
oturan ve Hasa!' (Paşa) cadde -
sinde 143 No. ıu fırın sahibi Meh- mucibince ve hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 
med oğlu (Hafız) Yusuf aleyhi- II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gös-

ne 1938/52 numara ile açılan 1432ıterilmiştir. 
lira alacak davasında: İlanen ya- III - Eksiltme 9/XIJ/938 tarihine rastlayan Cuma günü hizaların
pılan tebligata rağmen mahke _ da yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım 
meye gelmiyen (Hafız) Yusuf komisyonunda yapılacaktır. 
hakkında gıyab kararı verilerek IV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı-
muhakemenin 19/12/932 pazar - nabilir. 
tesi günü saat 14 de bırakıldığı V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenni teklif ve 

Evvelce satın alınacağını ilan ettiğimiz yirmi iki aded telsiz ve muayyen günde mahkemeve lkataloğlar.ını eksiltme gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar 
cihazına aid ve Materyel Şubemizce alakadarlara verilen şartna- gelmesi lüzumu ilan olunur. · umum müdürlüğü tütün fabrikaları şubesine vermeleri ve tekliflerinin 
menin onuncu maddesinin tamamen şartnameden çıkarıldığını (12074) kabulünü mutazammın vesika almaları Jiızımdır. 

lı..i.la•n•ed•e•r•iz•.•••••••••m••••••••••••- 1
1

-------...;__...;,.____ VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde% 7.5 

Em.ak va Eytam Bankasından: 
Esas No. Y E Rİ Kıymeti Nevi - Mesahası depozito 

694 Büyükada Nizam caddesi 
Yahşi bey sokak, No. 2, 10, 
12, 14, taj 2. 

T.L. T.L 

3500 maa müştemilat 

un fabrikası12181 
360/3600 hisse
si M2. 700.-

Adres ve tafsilatı yukarıda yazılı gayri menkul açık arttırma usulü 
ile ve peşin para ile satılacaktır. Müzayede 18/11/938 cuma günü saat on-' 
da başhyacaktır. İsteklilerin depozito akçesi, nüfus tezkeresi ve üç fo
to~rafla birlikte bildirilen gün ve saatte şubemize gelmeleri. (745) (8174) 

Sahip ve neşriyatı idare eden BaJjmubarrirl 
ETEM İZZET BENİCE 

BASILDillI YER· SON TELGRAF MATBAASJ 

istanbul Birinci icra memur - k k güvenme paralarile birli te yu arda adı geçen komisyona gelmeleri 
luğundan: ilan olunur. •7856• 

Bir borçtan dolayı mahcuz o -
lup satılmasına karar verilen ev 
eşyaları 1/12/938 gününe gelen 
Perşembe günü saat 12 den 13 e 
kadar Ortaköyde Muallim Naci 
caddesinde Nakliyap apartıma -
nının 2 numaralı dairesinde ha -
zır bulunacak memur tarafındaıı 
birinci artırma suretile satılaca • 
ğı ve takdir edilen kıymetin % 
75 ini bulmadığı takdirde ayni 
mahalde 5/12/938 tarihine gelen 
Pazartesi saat 12 den 13 e kadar 
ikinci arttırması yapılarAğı ilan 
olunur 937 /5979 • 

* * I - İdaremizin Çankırı tuzlasında pılanı ve şartnamesi 
yaptırılacak varagele tesisatile mübayaa olunacak dekovil 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

mucibiAce 
malzemesi 

II - Tesisata aid malzemenin sif Zonguldak teslimi ve mahalline 
montajın yapılması; muhammen bedeli 13500 lira ve muvakkat teminatı 
1012,50 liradır. j 

III - Eksiltme 5/XII/938 tarihine raslayan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesinleki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

N - Plan ve şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube
den alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fiatsız fenni teklif
lerini plan ve detay resimlerini tetkik edilmek ÜZerF ihale gününden 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat ı::~···ı 
311 

Elektrik motörü 
Firezeli el terak-

14 adet 
1 • 

tutarı 

L. K. 

40-

beheri 

L. K. 

560 -
720 -

teminatı 
sı 

L. K. 

42- ıs.30 

56--25 16 _. 

törü . _ jÇ" . 

I - Idareınizin İzmir tütün fabrikası sigara paket makınaıar~_ el 
adet elektrik motörü ile Maltepe Enstitüsü için • ı. adet firez• ı~P 1 

törü şartnameleri mucibince ve ayrı ayrı pazarlık usulile sa 
caktır. ~dı · 

. ) rı" II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hıza a 
terilmiştir. . . . . .. _. Jıilşl·~ 

III - Eksiltme 5/12/938 tarihıne rastlayan pazartesı go~ıl del<İ 
da yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesıll 1,,,ı 
komisyonunda yapılacaktır. eden ' 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şub /. 
bilir. 1 

. l<'t'.ıl 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif ve fil ı~ 

rını eksiltme gününden üç gün evvelin kadar İnhisarlar urrııı (, 
lüğü tütün fabrikalar şubesine vermeleri lazımdır. ~ 1,l ~ 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saaUe~~~ıer1 

venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona ge 
olunur. •7701> ı' ., ..ı 

* * ııı.~l' 
I - İdaremizin Samsun fabrikası için şartnamesinde yaılii jlC 

evsafda olmak üzere 1000 metre mikabı kereste pazarlık usu ff'/ 
alınacaktır. Jd<Bı ıe ~ 

II - Muhammen bedeli beher M3 ı 37.50 lira ve muva 1~ 
tı 2812.50 liradır. .. il s''1pf' 

III - Eksiltme 18/XI/938 tarihine rastlıyan cuma gun ıııiSvo 
da Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım kO r/ 
yapılacaktır. .. .. eÇeP ;~ 

IV - Şartnameler 1.87 lira bedel mukabilinde sozu g 1 ı 'f 
alınabilir. ttC "' ~ 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve s33 elfllelf 
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona g 83~8) olunur. ( 


