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Ulu ve Ask Ölü'nlhı n"ı iıribıde Türk vatanının va Kemalat njimln büyü.lı: belı:çil.i ordunun milm-Uleri ihtiram nöbeti bekliyorlar ve çl,eklerle •üslenmit t.butun etrafmda meş'aleler yanıyor .. 

Atamızı ziyaret 
Aziz Ölü Ebedi Öndere Istan

bullular bugün son tazim vazife
l erini yapmıya başladılar 

Bu sabah teşrifata dahil mülki ve 
askeri zevat sıra ile saraya gittiler 

Ebedi şefimiz Atatürk'ün aziz 
naşını büyük birıztırab ve unu!- • • • 
maz bir yeis içinde, görüb, son ilı -

tiram vazifesini ifa etmek için zı·uaret er Cuma akşamına kadardır bütün halk sonsuz ve tahammül l 
• süz bir arzu içinde günlerdenbe· 

... ri bekliyordu. Nihayet bugihı saat 

10 dan itibaren hazırlanmış olan 
ziyaret programına göre bu mu

Birinci Ordu Milfetliti Orgeneral Fahreddin Altay Ulu Önder'ln ni ıma ihtlnm thi.mi ifa ediyor... kaddes ziyaret ifa edilme.ğe baş • 

Ulıı ve ebedi Şefe vazifei ihtiramı ifa eylemek üzere saraya giden 
harb akademi si talebesi 

sağ kolu olarak çalıştığı bütün 
inkılab merhalelerinden tanıyor 

ve .. Yakın Şark'ın en kuvvetli, 
yapıcı ve yaratıcı devleti ve sul
ha destek olan milelti Atatürk 
Türkiyesi'nin onun şahsında ve 
idaresinde durmadan iyiye, daha 
iyiye, daha büyük kudret ve kuv
vete gideceğine inanıyor. Bunun 
içindir ki, denenmiş, en çetin im
tihanlardan daima zafer ve alın 
akı ile çıkmış olan İsmet İnönü 
adı Türke olduğu gibi ya,kın ve 
uzak bütün ecnebi devletlere gii-

ven, saygı, inanç verdiriyor. 
Eğer tarih bir kere daha Mus

tafa Kemal adını kaydetıniye 

muktedir olsaydı mutlaka ikinci 
Mustafa Kemal İsmet İnönü olur
du. Onun içindir ki, birini: 

- Atatürk .. 
Öbürünü: 
- İnönü!. 
Diye adlandırdı ve.. bu ayırdı 

yaptı. Fakat, biz ona gene o göz
le bakıyoruz, o da bize Ulu Şe
finin ve ebedi Şefimizin bütün 
rehberlik hissi ile meşbu ve mü-

lanmıştır. Saat dokuz buçukta, 
kapılar a çılmıştır. 

İçinde ebedi Şefimiz 
Atatürk'ün aziz nAşının bulun • 
duğu sanduka çelenklerle mü • 
zeyyen olduğu halde 6 meş'ale a
rasında bulunuyor ve mukaddes 
manzarasile ruha derin, anla~ıl
maz bir his ilka ediyordu. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

~~lml!~~-----1 .... ~ • Hükumet meclisten 
ittifakla itimad re
yi alıyor 

2 .. Ankara gençliği 

bugün heyecanlı bir 
toplantı yaptı 

3 - İzmirliler de and 
içtiler 

4 - Çankaya köşk Ü 

Atatürk m Üz esi 
eluyor 

Şehır ·n,umessillerı tazım sel4mı ı 

ifa için saraya giriyorlar 5 • Milli matem karar
namesi neşredildi 
Yazıları altıncı 
sahifemizdedir. 

celıhcz olarak bakıyor. 
Ve .. Avrupa da bunu böyle bi

liyor, ve .. gene bildiği içindir ki 
sevincindeki en kuvvetli kaynağı 
bu ifade teşkil ediyor. 
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Üniversite gençliği bııt'lıınnda Rektör ve profeıörler oldıı§u 
halde Dolmabahç 'il• gidiyorlar 

Gençlik Dolmabıı hçeye gidiyor 
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ırıı ı ?1~ em gunu f!l aye Şehir Mac.isinin 
lerımızde yapılacak iki mühim 

• 
merasım ' Kararı 

Ankara, 15 (AA.) - Cümhuri
yet Halk Partisi Genel Se.lcreter
liğinin Villyetlere, Parti ve H.ıl 
kevleri teşkilatına tamimi: 

Partimizin Umumi Reisi Türk 
Milletinin Büyük Kurtarıcısı v& 
Şefi Aziz Önderimiz Atatürk'ün 
varlığına ve hatırasına bağımızı 

onun ölümü dolayısile yapılan bil. 
yük törende temin edilecek ıntl -
zam ve ihtimamla göstermek öde
vi karşısındayız. Bunun ıçın şu 

noktalııra fevkalade dikkat edil 
me>lni dilerim: 

Dahiliye Vekatetinin yaptığı ta 
m!mlerde cenaze töreninin Z!llDıu. 
ve sureti icrası bildirilmiştir. Bu 
esasa göre Ankaradan başka bü -
tün viltıyet1er 21 İkinciteşrin 938 
Pazartesi günü aşağıdaki madde
lerde yazılı tedbirleri alacaklar -
dır. 

1 - Törene saat 14 te başlana
caktır. 

2 - Halk tam saat 14 de heykel 
ve büst olan yerlerde bunların et
rafında, olmıyan yerlerde Cümhu
riyet meydanlarında toplanmış 

bulunacaktır. 

3 - Heykel ve büst bulunmıyan 
meydanlarda güzel ve büyük bir 
kürsü üzerine Atatürk'iin iyi bir 
fotoğrafı konacaktır. R.ürsü Türk 
ve Parti bayrağı ile örtülecek hiç 
bir siyah işaret bulundurulmıya

caktır. 

4 - Toplanma iş! güdümlü ve 
intizamlı olmalıdır. Bu maksatls 
alakadar ve salıi.hlyetli teşekkül -
ler mümessillerinden bir komis -
yon toplanarak toplanma yeri tet
kik edilmeli ve toplanma şekli!<! 

gösterir birer kroki yapılarak top
lanmayı idare edecek kafi miktar
da memur tayin olunmalı ve bun -
lara vazüeleri öğretilmelidir. Par 

ti mensuplarının bu işde ödevlen -
dirilmesi esastır. 

5 - Atatürk'ün büyük eseri'1i 
emanet ettiği Türk gençliğine ve 
tal~belere toplanma meydanında 

ön safta yer verilmelidir. 

8 - Bando mevcut olan ve Şo
pen'le Bethofen'in matem havala
rını çalabilecek vaziyette bulunan 
yer !erde istiklAl marşından soru·~ 
törene bu havalarla başlanılır. 

Bando bulunur ve bu havalan çal
mak imkanı olmazsa tören istikLil 
marşı ile başlar. Bando olmıyan 

yerlerde dahi İstiklll marşı ağız -
dan söylenilerek tören açılır ve 
artik bundan sonra hiçbir şey ça
lınmaz. 

7 - Tören bu suretle açıldıktan 
sonra her yerde üç nutuk söyle -
necektir. Bunları Parti miimessili, 
Belediyeden biri, Belediye olmı -
yan yerlerde köy iht'yar heyetle -
rinden biri ve halktan bir genç 
söyliyecektir. Nutuklar mahalli 
Parti örgütünün tasvibinden ge -
çecektir. Bu nutuklarda Atatür -
kün eserleri memlekete ve millet9 
yaptığı büyilk hizmetler, hayatı 

ve onun aramızdan ayrılmasiyle 

duyulan yas ve elem tebarüz etti
rilecektir. Kendi nutuklarınd:uı 

Onuncu Yıl nutku ve gençliğe hi -
tap ettiği paraçlar, vecizelerden 
seçilmiş bazı kısımlar okunacak -
tır. 

Nutuklar milletin Atatürlc'e say
gı ve sevgisini ebedi olarak onun 
manevi varlığı ve hatırası etra -
fında toplanacağını ve bu toplu -
luktan en bilyük milli! vahdet ve 
kudreti alacağını, eserine bağının 
bu birlikte ebedileşeceğini ·söyll -
yerek ve nihayetinde Atatürk'ün 
eserlerine ve yaptığı inkılaplara 

daima artan bir-inanla bağlı kalıp 

onları ileri götüreceklerine ant i
çerek bitecektir. 

8 - Tam saat 16 da Dahiliye Ve
klletinin_yaptığı tamimde zikret
tiği veçhile ve vasıtalarla bildiri
lerek 3 dakikalık bir sükut w ihti
ram vakfesi yapılacaktır. Tam bu 
sa:ıtta sükiıt ve ihtiram vazifesinı 
yapabilmek için yukarıda söyle -
nen merasim ve nutuklar ona gö
re tertip ve tanzim edilecektir. 

9 - Üç dakikanın hitamında al
tı meşale dehrhal ateşlenir ve A -
tatürk'ün heykeli, büstü veyahut 
resmi önünden ihtiram geçidi baş
lar. Bu su.retle halk dağılarak me
rasim sona erer. 

10 - Toplanma meydanına ge -
lirken arzu edenler heykel, büst 

Şehir Meclisi cıün toptandı. 

Meclis tarafından büyüklerim 7e 
çekilen taziye telgraflarına ge· 
len cevablar okundu. 

Bütün Meclisin iştirakine im
kan görülemediğinden Ankarar.I\ 
yapılacak cenaze törenine Şelur 

Meclisi adına Birincı Reis Vekili 
Necib Serdengeçtinin iştirak et
mesine karar verildi. 

Badema on beş imza ile riyase
te verilen şu takrir okundu: 
•Gözbebeğimiz Atatürkümüzün 

çok sevdiği İstanbulumuzun sine
sinde gözlerini ebediyete kapa -
mış olmasından mübarek n3.şını 

ebediyen muhafaza edecek anıda 
İstanbulun da toprağının bulun
ması ricasının Büyük Millet Mec
lisinin tasvibine arzını meclisimi-

veya fotoğrafları önüne çelenk, zin kararlaştırmasını teklif ede -
buket veya yeşillik koyabilirler. 

11 - Halkevleri 22 İlkteşrin 

rlz.• 
Bu takrir kabul edildi 

1938 Salı gününe kadar kapalı ka- B k •ı • • 
lacak ve bina içinde hiçbir faali - aşve ı ımız ve 
yet yapılmıyacaktır. G / 'k · 

12 - Hareket, toplantı ve mera- en Ç l 
sim esnasında hiçbir siyah işaret Ankara, 15 (a.a.) _ Başvekilin 
bulunmıyacaktır. Üniversite Rektörü Cemil Bilsele 

13 - Bütün bu merasime ait yazdığı bir telgraf sureti 
tafsilat her yerin ayrı ayr~ vazi- Matemli günlerimizde Üniver
~ti teshil edilerek fotoğraf, sine- sitelilerimizln yaptıkları gösterl
ma ile tesbit olunup bunlar da bı- yi yakından taklb ettim ve büyük 
Wıara basılmak üzere Parti Ge - iftihar duydum. İnkılab gençliği
ne! Sekreterliğine gönderilecektir. nin bıı asil hareketlerinden dola-

Bu hususlara edilecek dikkat 
Türk milletir.in bütiin dünya gözü 
önünde intizam ve olgunluğunu 

göstereceğine nazaran işe favka -
13.de ehemmiyet verilmesini hı>r 

teferruatına kadar alaka gösteri -
!erek icap eden sarih emirlerin ve
rilmesini Parti arkadaşlarımdan 

rica ederim. 
Dahiliye Vekili 

C. H. P. Genel Sekreterı 
Dr. Refik Saydam 

yı kendilemie teşekkürlerimin 

bildirilmesini rica ederim. 
• Başvekil 

Celll Bayar 

lstanbul Vila
yetinin tebliği 
İstanbul, 15 (A.A.) - İstanbul 

Viliyetinden: 

Cenaze töreninde buluna
cak ecnebi hey' etler 

1 - Atatürk'e yapılacak tazim 
ziyaretinde teşrüata dahil oll!n 
askeri zevatın büyük ünüorma ve 
mülki erkarun caket atay ve silin
dir şapka. 

2 - 19 Sonteı;oinde yapılacak 

cenaze merasiminde de yine teş -
rifata dahil askeri zevatın büyük 
ünüorma ve mülki erkanın siyah 
yelek ve beyaz boyunbağı ile frak 
ve silindir şapka giyeceklerinin i
lan buyurulmasını İstanbul Valisi 
Anadolu ajnasından rica eder. ve askeri kıt'alar 

Ankara, 15 (A.A.) - Atatürk'iln 
cenaze törenine iştiraki bildirilmiş 
olan yabancı devlet re>.mi heyet
ler! il asker! kıtaların tşekkülii a
şağıdadır: 

YUGOSLAV HEYETİ 
a- Heyet: 

1 - General Milutin Nedlç, Har 
biye ve Bahriye Nazırı 

2 - Ekselans Brank Adzemo -
viç, YugoslayYanın Anka -
ra elçisi 

3 - Amiral Dragutin - Prica, 
YugoslayYa Kralı fahri ya
veri 
Heyetin maiyetinde: 

4 - Kolonel Yeromoviç, Harbi
ye ve Bahriye Nazırının 

kalemi mahsus müdürü 
5 - Yarbay Peter Tomac, Yu

goslav ataşemiliteri 
6 - Deniz önyüzbaşı Nikita Ta

ranovki 
b - Kıtaat: 

4 sübay 
4 yarsüba) 
80 nefer 

H~yet, 19 İkinciteşrinde İstan -
bulda bulunacaktır. Askeri kıtaa
tın müvasalatı bir gün evveldir. 
İNGILiZ JJEYETİ 

a - Heyet: 
1 - Mareşal Lord Birdwood 
2 - Yarbay Whiteford 

b - Kıtaat: 

1 - Amiral Sir Dudli!y Pound, 
Akdeniz filosu kumandanı 

2 - Deniz müiazımı Du!f 
3 - 12 subay, 120 deniz eri, 60 

silıi.h enciaz, 56 kişilik ban
do müzika. 

Heyet, 18 İkinciteşrinde İstan -
bulda olacaktır. Amiral Pound, 
Malaya dretnotiyle ayni tarihte sa 
hah saat 8 de İstanbula gelecektir. 

YUNAN HEYETİ 

a-Heyet: 
l - Ekse!Ans General Metak -

sas Başvekil, 
2 - General Demestichas, sa -

ray askeri komutanı, 
3 - General Papadimas, Harbi

ye Nezareti müsteşarı, 
4 - EksPliıns R. Raphael, Yu -

nanistanın Ankara elçisi, 
5 - Bay Androulis, Başvekfilet 

ve Hariciye Nazırı hususi 
• kalem müdürü, 

6 - Bay Syndca, Yunanistan 
Ankara sefareti müsteşarı, 

7 - Deniz albay Joannudis, Yu 
nan deniz ateşesi, 

8 - Yarbay Zumbulakis, ata
şemiliter, 

9 - Yarbay Nobelis, General 
Metaksasın yaveri, 

10 - Yüzbaşı Korokas General 
Metaksasın yaveri, 

11 - Bay Tendis, Ankara elçili
ği kiıtibi, 

12 - Bay Kavalyeratos, Yunan 
Hariciye Nezaretinde ataşe, 

b - Kıt·.at' 
100 nefer, 
4 sübay, 

Heyet ve kıtaat İstanbula trenle 
ayın 19 unda gelec~ktir. 

ROMANYA HEYETİ 
a - Heyet: 

1 - General Paul, Teoderesco, 
Hava ve Harbiye Nazırı, 

2 - General Motaş, ordu umu
mi müfettişi, 

3 - General Traian Grigoresco, 
4 - Ekselans Telemaque, Ro -

manya Ankara elçisi, 
5 - Bay Elliad Romanya sefa -

ret müsteşarı, 
6 - Yarbay T. Teodoresco, ata

femililer. 
b - Kıtaat: 

60 nefer ve birkaç sübay, 
Heyet ve kıtaat, 19 Teşrinisanide 

İstanbula gelecektir. 
BULGAR HEYETİ 

a- Heyet: 
1 - General Panof, saray ııazırı 
2 - General Daskalof, 
3 - General Bukachi, · 

b - Kıtaat: 
72 Nefer 
5 Sübay, 
6 Yarsübay, 

Heyet ve kıtaat, İstanbula 18 Teş 
rinisanide gelecektir. 

AFGAN HEYETİ 
1 - Altes Mareşal Şah Veli 

Han •Kralın amcasıdır• 
2 - Ekselans Sultan Ahmet 

Han, Afganistan Ankara 
büyük elçisi, 

3 - İslam Bey Han, PariB se -
fareli müsteşarı, 

Heyet, 18 TeşrinL•anide sabah 
trenle İstanbula gelecektir. 

(2 inci sayfadan devam) 

PARTİNİN TEŞEKKÜRÜ 
Ankara, 15 (A.A.) - C. H. Par· 

tisi Genel Sekreterliğinde yurdu -
muzun her tarafından, bütün Par
ti, Halkevi, Belediye ve diğer mü
esseselerle birçok yurtdaşlardan 

ebedi Şef Atatürk'ün ölümünden 
duyulan sonsuz acıya tercüman o
lan binlerce telgraf gelmiştir. Her 
biri, bütün memleketle beraber 
bir yurt köşesinin ve bir millet 
kütlesinin acısını dile getiren bu 
telgraflara Partice verilen cevap
ta, unulmaz ' mateminizin bütün 
dünya tarafından paylaşıldığı 

kaydedilerek millete bil§ sağlığı 
•.emenni edilmiştir. 

ANKARA GENÇLİliİNİN 
TEZAHÜRÜ 

Ankara, 15 (Hususi Muhabiri -
mizden) - Ankara Dil, Tarih Fa
kültesinde buı:ün Atatürk günü 
y~pılmıştır. Evvela Profesörler 
söz almışlar Atatilk'ün Türk genç 
liğine kazandırdığı muvaffakiyet
leri tebarüz ettirmişlerdir. 

ÇİN HEYETİ SARAYDA 

Atatürk'ün cenaze töreninde 
hazır bulunmak üzere Çin Mü.;lü
manları yakın Şark Muhadenet 
Cemiyeti azalarından 5 kişilik bir 
heyet dün şehrimize gelmiş ve Va
li Muhittin Üstilndağ'ı ziyaret e -
d~rek taziyetlerini beyan etmiş -
lerdir. 

Gelenler şunlardır: Celalettin 
Vanzinşan, Davut Şüevinpa, Saad 
Vanşimin, İbrahim Matienyin, Yu
suf Kangoli. 

ate 
HARICDE -[Atatürk'ün ölümü, kendileri -

ni İsmet İnönil'nün istihlil etme

si, Atatürk'ün cenaze töreni mU -

nasebetlerile Balkanlarda, Avru -

pada ve şimal memleketlerindeki 

teessür ve heyecan ve bu teessürü 

ifade eden neşriyata devam edil

mektedir. Bu yazılar içinden Ata

türlr.'ün büyük eseri denebilir lr.i, 

bir aynaya aksetmiş gibi vizih ıe

kil ve nisbetlerde göze çarpmak -

tadır. Çok dikkate değer buldu -
ğumın: bu neşriyatın dün gelen lr.ı

sıınlarını da okuyucularımıza su -
nuyorın::] 

Yunanlstanda 
Atina, 15 (AA.) - Atlna ajan

sından: 

Gazeteler, Atatürk'ün cenaze 
merasimine ait hazırlıkları hak -
kında mufassal malılmat verml'k
te berdevamdırlar. Gazeteler, Bü
yük Ölünün Yavuz zırhlısı ill' İz
mit'e ve oradan Ankara'ya nakle
dileceğini yazmaktadırlar. Ayni 

gazeteler, yeni Türkiyenin yara -
tıcısı olan Büyük Ölünün naşının 
kendisine layık bir anıt yapılın -
cıya kadar muvakkaten etnograf
ya müzesine defnedileceği hakkın

da Anadolu ajansının vermiş ol -
duğu haberi neşretmektedirler. 

Gazeteler, Tiirlc!)'e Hariciye Ve -
kili B. Şükrü Saracoğlu'nun Yu -
nan Başvekili B. Metaksas'a gön -
dermiş olduğu telgrafı da neşret
mektedir ler. 

N athinaika Mea gazetesinin hu
sus! muhabiri, telgrafla vermiş 

olduğu üç sütunluk bir haberde 
Türk milletinin pek derin olan 
matemini tasvir etmektedir. Mu -
habir, bu matemin bilhassa derin 
bir sükt'.lt ve kederle üade edil -
mekte olduğunu bildirmektedir. 

Ethnos gazetesinin hususi mu -
habiri B. Daskalakis de üç sü -
tunluk bir makalesinde intibaat 
ve hissiyatını yazmaktadır. 

Esti, Vradini ve Typos gazete -
l!!rinin telefonla almış oldukl~n 
haberlerde de ayni tafsilat vardır. 

Yunan gazetelerinin ·haberleri, 
'rürk milletinin hissetmekte oldu
ğu derin keder hakkında sarih bir 

Devlet Re.si , 
inönO 

~ Yazan: Ahmed ŞüKrü E~rnet / 
Türkün teselli bulmaz yasına iş- hazırlanmasiyle ncticeleO~ 

tirak eden dünya matbuatı. İnii· zakerelerin atmosferiıı• ,,,~• 
nü'nün ittifakı ara ile Cumhur olan adamlar, bir türlii ı:;,ı il 
Reisliğine seçilmesini de bara- dapte olamıyorlardı. 'I 
retle alkışlamaktadır. Bir İngiliz nü'niln rski an'ane "e 0

• # 
gazetesi diyor ki: tartlann doğurduP ye~;d / 

•Yeni devlet reisinin intihabm- ,-et ile mücadelesine ~ .-/ 
daki sür'at ve birlik, Atatllrkün, lu, bugün dahi o uh1 ,.rı.ı· 
türklerin karakter ve idetleri U- kaqısmda ~eyecan d~rl ~ 
zerindeki nüfuzuna derin tesiri- Garb cebhesinin ııı r#'J.. 
ne nişanedir. l\lillet Meclisi, bir- mandanı Lozaıı'dan .. "" JOi~' 
çok muharebelerin kahramanı ve olarak geri geldi. Tıırlı 01 ~ 
Atatürk'ün inkıliblannda onun getirdiği muahede baJ<kll1~ 
mutemedi ve muavini bulunan zat İnönü, muahed~~dell I 
İnönü'nü seçmiştir.• Büyük Millet MeclısiJI d; 
Diğer bir gazete de keu söylediği nutukla 
•Nanııdar selefinin ölUmünü ki: ·ıl 

duymakla derin bir Y!'Se kapılan •Arkadaşlar! Size b~1/. 
ciluırun bu elemi, İnönü'niln ida- arzedeyiın. Muahede ııı:irııf 
resi altında da modern Türkiye- yeknasak bir vatan, h~ el· 1 
nin yapıcısı ve kurucusu tarabn- yuttan izade bir va%1Y ı/ 
dan çizilen bu yoldan çıknuyaca- met içinde bir bükı1J11•1 ;.._ 
ğı emniyetiyle kısmen hafıOe- tiyazlardan tamamen lı erı';o / 
miştir.• vüs'at, mebzul m.,nafi t i;Jjf 

Her iki takdir de yerindedir. yor. Bu vatanın adı 1'iif ~ 
Ve bu, İsmet İnönü'nün mem1e- Temin ettiğimiz vat•~ ; 
ketteki mevki vo vaziyeti hakkın- olduğu dahil ve JıariciJI ~ 
da derin bir anlayış ifade eder ki mudur. Bununla ber•~~l<' 
Yeni Türklye'nin layikiyle anla- müşkülBtı yeumck d' ıP 
§ılabilmesi için bu hakikatin de takati hariclııde değil ~ 
bilinmesi icab eder. tiye kemali emniyetle o• 

Avrupa, türk milli dAvasıru, Hedefin diimdüz o~dıı~eÔ 
ilk defa olarak, Lozan'da İsmet mak büyük gaflettır. ·,1 
İnönü'nün ağzından dinlemiştir. eıı büyük seviyei ter~;. P 
O zamana kadar dünya, türk di- maktu. Vesaitimiz "8 •8,ı 
vasını anlıyamamıştı. Avrupa, a- riz. Fakat altın haJ' 
sırlardan beri osmanlı türklcriy- vardır. Bugün zahuıet9)'1~1 
le temasta idi. Osmanlılar kuvet- ruz. Fakat behemehal g ·.ı~· 
li oldukları zaman A vrupa'yı kor- racağız. İş zamaru gelıtı'4~.o 

1.,..,,. 1 
kutmuşlar. Zayıf olduklan zaman an evvel başlamak • et 
da Avrupa osmanWara tahakküm Bundan sonra da İsJll 

0
,. 

etmişti. Fakat hiçbir zanıaıı dev- türk milletini, on beş .5~t 
!etler hukukunun müsavat çerçe- okunduğu zaman dalı• 'f"° 
vcsi içinde karşılıklı münasebet- den hiç bir şey J<aybct'.Jlldt 
ler teessliıı etmemişti. na.•ı derinl<><en sözieriJI.· .t 

-· "t~tl"' 
İsmet İnönü'nün Lozan'da ilk ettiği hedefe doğrıı go 

mücadelesi müsavat prensipinin iş başına g~ti. 1 
tanınması için olmuştur. Bunu o Bugün de milleti ;şar~riO 
zaman için zorlaştıran bir amil de hedefe doğru götürnı~I< 

1
;,ri"'. 

dünyanın harb ferdasında galib- letin idaresini kudrclh c d~• 
ler ve mağlılblar zümresine ayrıl- mış bulunuyor. TürklCt• 1,l 
m11 olması idi Lozan sulhunıı mü- yük şeflerinin etrafıPd~·ri 
zakere için gelen devlet murah- dıkları gibi, bugün ~· ,t 
hasları, geçmiş birkaç sene için- nütle, yeni reislerin•JI ,1 ıil1 
de Versay, St. Cermen, Triyanon, toplanarak onun işaret ,..ı~·.4 
Nöyyi ve Sevr muahedelerlni ha- defe doğru yürüyece!<i'p· IJI. 
zırlamışlardı. O muahedelerin A· ş. 

fikir vermektedir. Bu gazeteler s t} 
bilhassa gençliğin tezahüratının, ovye er de . 

Ankaraya , Atatürk'ün miras bırakmış oldu - ç } k 
ğu ve kendisinin liyakatli halefi e en 

~afür~ 
mesi i nd~ 

ve ilk saatlerde mesai arkadaşı o- K d } 
lan 1nönü'nün tatbik etmeğe de - OY U ar 
vam edeceği prensiplere gençliğin 
yapmış olduğu sadakat andını tas
vir etmektedirler. 

Gazeteler, Balkan memleketleri 
le Avrupanın diğer memleketleri -
nin cenaze merasimine iştirakleri, 
İngiliz bahriyelilerinin gönderile -
ceği ve saire hakkında da tafsilat 
vermektedirler. 

Arnavutlukta' 
Tiran, 15 (A.A.) - Alba Ajansı 

tebliğ ediyor: 

Türkiyenin yeni Rei~iciimhu.ru

nun intihabı hakkında mütalealar 
yürüten Drito gazetesi şöyle dl -
yor: 

•Türkiyenin yeni Reisicümhuru 
İsmet İnönü, ziyaı Arnavutlukta 
şiddetli acı uyandırmış olan yeni 
Türkiye bô.ni.sinin eserine devam 
edecektir. 

Yeni Tiırk Reisicümhurunun 
yüksek meziyetlerini hatırlatan bu 
gazete, şöyle devam ediyor: 

Arnavut milleti, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kararını bÜi{ük 
bir memnuniyetle karşılamıştır. 

Burada İsmet İnönüne Türk siya
setini idame edecek miimtaz ve kıy 
metli bir Şef nazariyle bakılacak -
tır. 

Drita gazetesi, yazısının sonunda 
Türkiyenin refahı hakkında temen 
nilerde bulunmaktadır. 

Shtşpti gazetesi, İsmet İnönü -
nün intihabı hakkında.ki haberle -
ri neşretmekte ve birinci sayfasın 
da büyük başlıklar altında Türki

yenin yeni Reisicümhurunun ter -
climei halini yazmakta ve yUk -
sek meziyetlerini saymaktadır. 

Ankara, 15 (a.a.) - Şehrimiz-

deki Sovyet Kolonisi, bugün saat 

10 da toplu olarak Ulus meyda-

nında Atatürk anıtına giderek ü- I---------.,. / 
zerinde ·Ankara'daki SoyYet Ko- , Ankara, 15 (HUS~51~ li' 
lonisinden Atatürk'e• ibaresi ya- ' kara Beledıyesi, j\tcC />) 

zılı bir çelenk koymuş ve Büyük ci reis vekili İbralı1~, 1 

Şefin hatırasını tazizen iki daki- nın reisliğinde ıopı~t•~~ 
karanın hemşerısı ,ıV ka sükiıtu muhafaza etmiştir. ıe · · 
ölümü münasebeU ,.,1-" 

Donanma 
Limanımıza 
Geldi 
Bir müddettenberi Karadenizde 

bulunmakta olan donanmamız 

başta Yavuz amiral gemisi olduğu 
halde limanımıza dönmüş ve 
Haydarpllf& açıklarına demirle
miştir. 

Par tinin bir 
tamimi 
Ankara, 15 (Hususi) - Parti 

Genel Sekreteri, İstanbul, Kocaeli, 
Bilecik, Eskişehir, Ankara gibi gü 
zergah vilayetlerine bir tamım 

göndererek cenaze töreninin yürü 

yüşünü geciktirecek her türlü ha
reketten tevakki olunmasının te -
minini Parti teşkilatına bildirmiş, 
yol üstünde hiçbir su.retle söz söy
lenmemesini, nutuk verilmemesini 
istemiştir. Ayni tamime göre me
rasimde siyahlı hiçbir işaret kulla 
nılmıyacaktır. GiizergAhta hazırla 

nan çeleDkler, buketler, tabutun 
bulunduğu vagonun dışında ve ö
nünde yere konulacaktır. 

hu için beş daicik• ~ J 
rulmak su.retile ısıiZ ,_/. 
Milli facia hakkında e ı 

.. rıın ı 
nın sonsuz teessu ~I'/ 
Mecdi Sayman ,.e rle 
Eldeniz içli hitabeıe 1 ~~ 
man oldular . .A•"llk~ııJ"' 
rullah Özbudurı .,.rilıl' 
Atatürk isminin . ' ~611 
teklif .. tti. TPklifın·al ı-1' 

• te bildirilmesin• ıcaı 

'e 
Fransız he#:;; 

Jl· 
Paris, 15 (A.A.) _... ııci;I' 

hükılmet taratınd•" ıoet"': 
Atatürk'ün cenaze , ~ı 

Si"' 
bulunacak olan frart ;tJf· 
reisliğine tayin edi:~~a ,ef~ı 

Senelerce AnklJ.f Ji· • 
rak bulunmuş 018

" 0cıSrJ ( 
Tü k . dık tıır ·• r ıyenın sa fı:'1 ' iJe)' , •. 
dilmt>ktedlr. Mıuna ıı'' ~ 

h 
. . ·setine . 

sız evctm rıa} ı·P • .. • nı• 
mesi, Fransa h.ukıl iJl' f' 

ye Cümhuriyctının 11,,e 
pılacak son tebcil ,·e 

, ,.et .ıt" 
dere 'lı ehcın-"ll· ....,e• 

" teP' 
miş oldugunu ~05 



Hataya giden yol Şehrimiz ! ~~k~ebler 
D G" il ı· ·1· ıhı gun e,.ha/ asfalt olarak yapılması uze eş ırı ıyor 

kararlaştırıldı Tepebaşından Halice Tatil 
lıt inen sırt cennete 

f\Ö p r o ı er de ·yen iden Tepebaş~~a~aC~~ize kadar 

Y a P 1 1 a C a k inen yamaçın imar plıinı hazır -

~eını k 
llıil!ıi e . etimizden Hataya en 
den Ilı hır geçiş yerini teşkil e • 

ıeıı ~aYas) kasabasından itiba
Yollar atayın en mühim transit 
~ ından biri olan ve bugüne 

bıııun taınamile ihmal edilmiş 
lıııı an İskenderun - Payas yo-

uıı b 
İıııas aştan başa asfalt olarak 

ıı ı ltaıaılaştırılmıştır. 
u h"~·-li 1<e -""ta Hatay Nafıa Veki-

bıi.ıe llıal Alpar Hatay muhabiri
ııılı§t!~ lniilıim beyanatta bulun-

•- n 
l.ıy 1 l> • erhal münakasasına baş • 
lıı;a ihale edeceğimiz bu yolun 

!aııı~e ikmali için sarfolunacak 
te~e ı~rfında münakalatın sek
'-. Ugraınaması için. ayrıca 

müstacel tertibat alınmıştır ve 
yolun üzerindeki yıkık, harab 
köprülerin hepsi yeni baştan ya· 
pılacaktır. 

Diğer kısımlarda yapılması lca
beden birtakım yeni köprülerin 
de inşa ve yolun blokaj ameliye
sine ve ilavesine başlanmıştır. 

Bu suretle önümüzdeki yıl için
de, İskenderunla Payas arasın • 
da, muntazam Avrupa transit 
yolları tarzında ve mükemmel 
bir asfalt yola sahih bulunacağız. 
Yol tahminen 22 kilometre uzun
luğunda ve 8 metre genişliğinde 
olacak ve üzerinde fennin en son 
takniğine uygun müteaddid köp
rüler ve emniyet duvarları da 
bulunacaktır. 

lanmıştır. Burada parklar, çocuk 
bahçeleri, spor yerleri yapılacak 
ve ta denizden Perapalasın tam 
arkasına merdivenle çıkılacak • 
tır. 

--=o=-

iki vapur 
Çarpı~tı 
Tahkikat yapıhy0r 

l 
ı 

Dün Karadenizden gelmekte 
olan Yunan bayraklı Fleto vapu
rile Karadenize gitmekte olan İn
giliz bayraklı Tok vapuru Rume
Jihisarı ile Emirgan arasında çar
pışmışlardır, 

Çarpışmadan sonra bir müd • 
det yollarına devam eden vapur
lar Yunan vapuru, limanda, İn • 
giliz avpuru da Büyükdere açık
larında demirlemişlerdir. 

Liman idaresi ve zabıta tahki
kata başlamıştır. 

---<>--· 

Cumartesi giinü şehrimzide ve 
Pazartesi günü de Ankarada ebe
di Şefimiz Büyük ölünün cena • 
ze tcireni yapılacağı cihetie bu iki 
gün mektepler kapalı olacaktır. 

--*--

Eminönü 
Maydanının 
lst imi ak işleri 
Hızlı gitmiye başladı 

Birinci planının istimlak işle -
rinin arkası alııımış ve bu işe tah
sis edilen paradan 200 bin lir2 

aı·tmıştır. Bununla ikinci plana 
dahil olup eski V alde hanının ar
kasına ısabet eden ilk adanın is
timlaki kararlaştırılmıştır. 

Emlak bankasının bulunduğu 

adadaki binaların da takdir kıy · 
metlerine başlanmıştır 

!IKOÇÜK HAHERLERj 

* Taksimde oturan madam 

• 

UNUTULMAZ 
LEVHALAR 

-1- 1 Fotoğrafhanenin camekanında, Atatürk'ün bü)ük kıt'ada bir 
resmi. Siyah tülle örtülü. Sekiz on yaşlarında üç çocuk, ,·itrinin 
camına başlarını dayamışlar, hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar. 

-2-
Ulus matba .. sına dönecek sokağın köşesinde dört çocuk, nıek· 

teb çantalarını yere bırakmışlar, biribirlerine sokulmuşlar, başla
nnı kuzular gibi biribirlerine dayamışlar, içli içli göz yaşlan dö
küyorlar. 

-3-
tl'stü başı perişan, fıkara halli bir adam, elinde Ulus gaı:etesi. 

Okuyarak gidiyor. Mer;klı bir zat, haber almak kaygusiyle ara
dığı ikinci tabı Ulus'u bu adamcağızın elinde görünce faı:la para 
teklif ederek onu kendisine vermesini istiyor. Cevab şudur: 

- Kusura bakma, veremem. Ata'm için yazılmış yazıları daha 
okuyup bitirmedim. Ne desen veremem. _,_ 

Henüz mekteb çağına girmemiş küçük yavru soruyor: 
- Anne, Atatürk neden ölmüş? 
- Karaciğer hastalığından._ 

- Neye evvel söylemedin. Ben O'na ciğerimi verirdin 

-5-
- Başın sağ olsnn. 
- Senin de başın sağ olsun. 
Herkes biribirinc böyle diyor. Taziyet eden, taziyet edilmek

ıe. Kim kime teselli verecek? 
-6-

Teşrinisaninin onuncn perşembe gunu, sabah saat dokuzu 
beş geçe her Türkün evinde, her Türkün mnkaddcs tanıdığı bir in
san hayata gözlerini kapadı. Ölen, her Türkün kendi öz lııabas:dır. 
Yurd, bir anda her ocağından bir cenaze çıkmış gibi yasla doldn. 

Tarih. böyle muazzam ve muhteşem bir matem levhası gör
dü mii, görebiJir mi? ... 

Ilasnn Ali YÜCEL 

Çocuğu 
~için ölD 
Doğlırdu 
Şikay .. t .. . d k h " uzerıne 0 ter 

Hastalıklara 
Karşı 
Tedbirler 

Cesedin 
Hüviyeti 
Anlaşıldı 

Aznifin kızı Armaveniye, tarya- lt:;:::ı;;:~~=S~~~=~za:;;::;~;:;::~:L;:::;;:::::E:i:ii:~J re piyagosuııdan çikan 7 bin li- 1. 
rayı Osmanlı Bankasından alıp 

Bulgaristana kaçarken yakalan · akkında tahkikat 
llos yapılıyor 

l&ıııi tarıbaşında oturan Mehmed 
llıiir 1de bir seyyar sütçü zabıtaya 
b~ıu acaatıa bir hafta evvel hasta 
l'izıc ııaıı karısı Hidayeti doktor 
l<ıru anciya götürdüğünü ve dok· 
~ ıı Verdiği reçete ile yapılan 
~ içtikten sonra karısının M
dokıı buıunduğu çocuğu ölü olarak 
doğ~duğunu iddia etmiştir. Ölü 
' Çocuk morg· kaldırılarak 

ata başlanmıştır. 

~apis~de bile 
sıu durmamışlar 
12lb· -ıseleri çaldılar 
~llltna yakalandılar 

la 0~Uırıt hapishanende yatmak
\'usllflllı ~ahkUınlardan Şevket ile 
lıııtıda duıı hapishanenin hama -
da İsın Y_ık~nmakta olan 60 yaşın
tlb~leau '.5ıninde bir mahkumun 
leıiı; linı çalmışlardır. Elbise • 
lııaıı~alındığını gören ihtiyar 
dıkrı f Çırılçıplak hamamdan 
lııtıı lllamış ve Şevket ile Yu-

lıa Y:ı1talamıştır. 
bııya~atıede dahı uslu dur • 
hye bu_ iki mahkiım dün Adli
teıad "erıımişler ve birinci sulh 
bıı~ ~ muhakemelerine başlan • 
bı lçiıı ~Uhakeme şahitlerin cel-

aşka bir güne kalmıştır. 

~ -c-ı-

lll·~lr meclisinin 
şe~tldeti uzatlldı 

!~incite _Mec~i~in dün sona eren 
~'ll 1 Şrın ıçtıma devresi ma -
~eııe arafından on beş gün müd
~atılnııştır. 

SON TELGJtA.ra 

Maarif Vekaletinin 
bir kararı 

Talebeyi sıhhi bakımlara alış

tırmak ve hastalıktan korunma 
tedbirlerini zihinlerine koymak 
üzere yeni ve güzel bir usul bu
lunmuştur: 

Bu maksatla Maarif Vekaletin
den bütün orta mekteplere bit, 
lekeli humma, çiçek, difteri hak
kında küçük broşürler gönderil
miştir. 

Talebeler, bu broşürler üzerin
de esaslı te<jkikler yaparak kü • 
çük konferanslar hazırlıyacak • 
!ardır. 

Ayrıca bu konferanslar, mek
teplerinde, muhitlerindeki Halk· 

!erinde bizzat talebeler tarafın • 
dan velilere ve umum halka ve
rilecektir. Bunların güzelleri se
~lerek radyoda da okunacaktır. 

---o---

TEŞEKKÜR 
Eski Darphane müdürü mer • 

hum Hafız İhsan'ın eşi annemiz 
Bayan Fatma Fermet'in ölümü 

münaseb~tile gerek cenaze me • 
rasimine liitfen teşriflerile bizi 

minnettar bırakan, gerek yazı ve 

sözlerile elemimize iştirak buyu
ran zevata kıymetli gazetenizin 

tavassutile aleni şükranlarımızı 

arzederiz. 

Oğulları: Maliye Vekaleti Hu

kuk müşavir muavini Hamit 
Çiftçi oğlu 

Feshane şirketinden Sadullah 
Çiftçioğlu 

Damatları: Divanı Muhasebat 
azalığından mütekaid Zeki Apak, 

Son Posta gazetesi sahiplerinden 
Selim Ragıp Emeç 

~ Tarlhl tefrikuı No. 157 

~~hunsram, Hüseyin Avni Paşa 
Mithad Paşanın çoJ kuvvetli 

ilo 

tı olduklarını bilıyordu 

Bir Musevi gencine 
aid imit 

Dün sabah Galata açıklarında 
genç bir erkeğe aid cesed bulun

muştu. Yapılan tahkikat netice -
sinde cesedin Mois isminde bir 

Musevi gencine aid olduğu anla
şılmıştır. 

Nuruosmaniyede 
Çarpışan 
Otomobiller 

Bu sabah saat dokuz buçukta, 
Nuruosmaniyede bir otomobil 

kazası oldu ve bir kamyonla bir 
taksi çarpıştılar. Vak'a şöyle ol
muştur: 

Babıaliden Türbeye çıkan yol 
yapılmakta olduğundan otomobil

ler Nuruosmaniye tarafına sapa
rak Türbedar sokağından tram -

vay caddesine çıkmaktadırlar. İş· 
te bu suretle şoför Halilin idare

sindeki 4217 numaralı kamyon 
Babıiıli cihetinden gelip mezkur 

köşeyi sola çok yakın olarak dö

nerken karşıdan gelen, şoför İh
sanın idaresindeki 2801 numaralı 

taksi ile karşılaşmış ve taksi bir 
tarafından kamyona diğer tara

fından köşedeki ağaca çarpmak 
suretile zedelenmiştir. Ve derhal, 
polis tahkikata el koymuştur. -·-* Macar kabinesi istifa etmiş-
tir. Yeni kabineyi teşkile yine 

eski başvekil İmredi memur e -
dilmiştir. 

kında idi. 
Doğrusu da bu idi. Eğer, şey • 

hulisliım Sultan Azizin hal'ine 
fetva verir ve Sultan Muradın 

tahta çıkmasına cevaz verir ise 
hiç şüphe yok ki, Murad efendi, 
halife ve sultan olduğu zaman 
kendisine medyunu şükran ola • 
cağından mevkiinden ölünceye 
kadar emin olabilirdi. 

Binaenaleyh, paşaya açılır bir 
vaziyette cevab verdi: 

~· llhat p 
'%ı h aşa, Hayrullah efen -
~~~~ addinden fazla muhteris 
tf &~nu b· . 

Mahmud Nedim Paşayı vasıta kı
larak şirketi iltizamiye teşkili do· 

- Paşa hazretleri, bu mülkü 
devlete ne hizmet etmek lazım -
sa, hazırım ... Hatta canımı dahi 
fedaya amadeyim dedi. 

en<lis· ılıyordu. İcabederse 
löıtobıı' olan Sultan Azizi bile 
bı . 'rdi E 1

n1 ~ • n korkulu fetva e • 
l>itfa ra llalii efendi hoca idi 

t\ılL ' bir ·· 
."'h ef~n ~~ şeyhulislam Hay-

~~ırıı,. B: dıyı konağına iftara 
t \I~ aş beş sırasında söz dev-
~ ll\iJ!et· ıı. atın ın bekasına ve sof • 
"'I' • lsy ııi.l.J.e~ anına, Balkanlardaki 

' nıhayet, padişahın 

layısile alacağı bir milyon liraya 
dayandı. 

Şeyhulislam, Hüseyin Avni pa
şa ile Mithat paşanın çok kuv -

vetli olduğunu biliyordu. Hatta, 

çok geçmeden Sultan Azizin ba
şına bir felaket geleceğinden de 

emin idi. Bu scbeble, Mithat pa-

şaya hizmetinin veliaht Murad 
efendiye hizmet olduğunun far • 

Mithat Paşa, hocanın zaten, 
çarçabuk efendisi Sultan Azizi 
satacağına emin idi. Şeyhulis • 
liım, emre amade bekliyordu. 

Mithat Paşa, açıkça söyledi: 
- Efendi hazretleri, vaziyet ma

lumunuz .. Ortalığın nezaketi mü
nakaşaya değmez ... Hariç ve da
hil berbat bir vaziyettedir. Bu 
işe bir an evvel nihayet vermek 
lazımdır. Ne suretle hareket et • 

mıştır. * Hiç san'at mektebi olmıyan 
vilayetlerde bu sene birer kız 

snn'at okulu veya enstitüsü açıl
masına karar verilmiştir. * Bakırköy ve Sarıyerde bi -
rer kız san'at enstitüsü açılacak
tır. * Muallimlerin mesken bedel
lerinin tediyesi için emir veril • 
miştir. 

* Etrüsk vapurunun tamir et
tirilmesi ve noksanlarının ikmali 
için tekrar Almanyaya gönderil
mesi kararlaştırılmıştır. * Frankistler Ebre cephesin -
de muvaffakiyetle ilerilemekte • 
dirler. * Yahudi meselesi için Ame • 
rika Berlin nezdinde teşebbüs • 
!erde bulunacaktır. * Çek ordusundaki Macarlar 
terhis edilmeye başlanmıştır. , 
* İngilizler iki askerin katline 

mukabele bilmisil olmak üzere 
Filistinde sekiz evi berhava et • 
mişlerdir. 

* Çek hariciye nazırı bu hafta 
sonunda Berline giderek bazı iş

leri görüşecektir. 

* İngiltere kabinesi İngiltere
a.e mecburi askerlik usulünün ih· 
das edilip edilmemesi hakkında 
bugün müzakeratta bulunacak
tır. 

* Yeşilköyde 800 bin lira sar
fedilerek mükemmel bir hava 
meydanı yapılacaktır. * Hataydan memleketimize 
gelecek malların gümrük resmi 
yüzde doksan dokuz nisbetinde 
indirilmiştir. * Japonlar ileri harekatlarına 
devam ederek Çin içerilerine gi
den şimendifer münakaliı.tını 
durdurmuşlarrlır. 

s,k acaba? Ne buyurulur efen -
dim .. dedi. 

Şeyhulislam, Mithat Pa~aya 

daha ziyade hulus çakmak için 
açıkça beyanı mütalea eyledi. 

- Mecnun bir halife, şer'an 

idarei umur edemez... Ahkiımı 

şer'iye yerindedir. Bendeniz, ima
mı olduğum halde, devlet ve mil
letin bekası için fetva vermeğe 

hazırım. 

Mithat Paşa, zaten muhteris 
şeyhulislamı çarçabuk elde ede • 
~eğini anlamıştı. 

Yalnız, ne olur ne olmaz diye: 
Fetva emini Kara Halil efendi ile 
ayrıca konuştuğunu belli etme • 
mek için sözlerine şunları da ila· 
veye lüzum gördü: 

- Efendi haıretleri, fetva emi
ni Kara Halil efendiyi ne suretle 
haberdar etmek münaslpti.ı:, der
siniz? 

Şeyhulisliım, kemali emniyet • 
le ve fetva emininin Mithat Pa
şa ile başbaşa konuşmasına mey-

Kızların 
Askerlik 
Dersleri 

Bu ziya e
tin sebebi 
Ne imiş? 

Dün kat'i emir veridi Ha[eb efkarı umu-
Kız talebelere haftada 1 saat 

askerliğe hazırlık dersleri veril -

mesi hakkındaki karar Genel 

Kurmay Başkanlığı tarafından 

kabul edilmiş olduğundan diın bu 
hususta alakadar makamlara teb

ligat yapılmış ve ders programı 

etrafında maliımat verilmiştir. 

miyesinl elde etmi
ye çahfıyorlar ış 

Kız talebe; geçen sene olduğu 

gibi bu yıl da kamp yapacaktır. 

Ecnebi ve ekalliyet mektepleri -
nin lise ve rta kısımlarındaki kız 

ve erkek talebeler de r~smi lise

ler gibi ayni programı takip ede
ceklerdir. 

-*
Çarkc! ve yağcının 
elbiselerini çalan 

sabıka il 

Halep, 15 (Hususi Muhabiri • 

mizden) - Başvekil vekili ve 

Dahiliye veziri Sadullah Cabiri 
ile Maarif ve Adliye veziri dok

tor Abdürrahman Keyali buraya 

gelmişlerdir. 

2 vezirin seyahatleri hakkında 

hiçbir tebliğ neşrolunmamıştır. 

Buna rağmen, vezirin, Parist~ 

Cemil Mardam tarafından yapıl

mış olan yeni anlaşmaları, öte -

denberi muhalif bir vaziyette ta

kib eden Halep efkiirı umumiye

sini yatıştırmak maksadile gel • 

dikleri söylenmektedir. 

--<ıo--

Evvelki gece saat 3 raddelerin· 
de köprünün Adalar iskelesinde 

Göztepe vapuruna girerek çark

çı ve bağcının paralarını çalarken 

suç üstünde yakalanan sabıkalı 

Hidayet dün bir buçuk ay hapse 
mahkiım edilmiştir. 

Cenub hududbrımızda 
ıYakalanan kaçakçılar 

* Gümrük muhafaza umum 
kumandanı şehrimize gelmiştir. * Cenubi Afrika ittihadı milli 
müdafaa nazırı Lonradan Berli
ne hareket etmiştir. 

dan vermemek için derhal muka
bele etti: 

- Fetva eminini bendenize bı· 
rakınız ... Kolaydır. Ben ne der
sem onu yapar ... Yapmamak ne 
haddine? dedi. 

Mithat Paşa; her ihtimali göz 
önünde tutarak evvelce fet\"a e
mini Kara Halil efendiye, söyle 
diklerini kat'iyyen kimseye aç • 
masını tcnbih etmiştir. 

Mithat Paşa, şeyhulisliım işini 

de bitirdikten sonra, Hüseyin Av
ni Paşa ile sadrazam mütercim 
Rüştü Paşaya tam haberini ver· 
mişti. 

Hüseyin Avni paşanın üzüldü
ğü meselesi hallolmuştu. 

Her şey hazırdı. Hal' günü de 
taayyün etmişti. 3 gün sonra, Sul

tan Azizi tahttan indireceklerdi 
Veliaht Murad efendiye de giz

lice keyfiyet arzedilınişti. 
Mithat Paşa, padişahın tahttan 

indirilmesine ancak Fransada ol
duğu gibi meşruti bir idarenin 

Geçen bir hafta içinde cenup 

hududlarımızda gümrük muha • 

faza teşkilatı tarafından (77) ka

çakçı yakalanmıştır. 

Bunların kaçırmak istediği 325 

kilo gümrük kaçağı, 529 gram u

yuşturucu madde tutulmuş ve 31 

Türk lirası ile 10 kaçakçı hayva

m ele geçirilmiştir. 
____ 1,,...._~ 

teessüsüne vasıta ve amil olmak 
üzere muvafakat etmişti. 

Hatta, paşa meşruti idaerevi 
kafi! bir de kanunu esasi layiha
sı kaleme almıştı. 

Hüseyin Avni paşa ile sadrazam 
mütercim Rüşdü paşa arasında 

ayrıca hafi bir mukavele akto • 
lunmuştu. Bu şifahi mukavele -
den Mithat Paşanın haberi yok • 
tu. 
Rüştü Paşa, meşrutiyeti id~re

nin teessüsüne kat'iyen taraftat 
değildi. Hüseyin Avni Paşa da 
ayni kanaatte idi. Yalnız, Mithat 
Paşanın vücudünden istifade et
mek için taraftar imiş gibi görü
lüyorlardı. 

Sultan Azizi hal'etmek için 
Mithat Paşaya da lüzum vardı. 
Çünkü, softalar ve ulemadan bir 
kısmı paşa ile beraber idiler .. 
Veliaht Murad Efendinin sarra
fından alınan yüz binlerce altın, 
bol keseden durmadan isyan tah
rik eden yobazlara veriliyordu. 

(Devamı tıar] 

A ~) 

ırlılemn• 
Ağlamanın ?.rdınddki 

enerJı 

Atatiirk"ün ölümünden onra 
radyo ile söylenen sözlerde, l\lec
lis kürsüsünden S"5lenen hatib· 
lcrin hit,.belerindc, gazetelerde 
yazılan yanlarda, intişar ed~n şi
irlerde bakim olan şey göz~·aşı 

ve bu gözyaşlarının arkasında 

enerji. 
Ağlamak, her matemin toprak 

kokan akıbetinde bir göz yaşı, bir 
vaveyla, bir enin vardır. Ağla

mak, sevgilinin ufulünden gelen 
hasretin, hicranın ifadesidir. Z:ıı>· 
tedilemiyen bir hıçkırık t,•,dli 
kabul etmez bir yokluktan esen 
rüzgardır. Gidenle beraber yok 
olmak arzusu korkaklığın \'c zı'i

fın işaretidir. Bunun içindir ki 
her göz y:ışında bir enerjinin 1.m 
gizli olmak gerektir. Onun iç:ııdir 
ki •felaketler insanı terbiye eder.• 
derler. 

Atatürk için her ağlıyan 'özle
rini şöyle bitirmektedir: •Onun 
emanet ettiği eseri yaşatmak için 
yaşıyacağını• Bezgin ve n1iskin 
matem zaten Türke )·araşmazdı. 

Ata'nm ölü.n1ilc kederlcn('n içi. 
mizdc yeni ve yine ondan gelen 
kun·ctle daha enıni adımlar at
ınak, onun izinde yürümek. ko~
mak iştiyakı vardrr. Bö) le büyük 
bir yasın içiııdc bizi kendind~n 

ge'lıniş sana11lar3 ~·eni lıa.ml~l<'ri· 

nıizlc bu biiyük iştiyakın işarctinf 
bngiin ağ"h.ı.r!;.cn titreyen ~esiıniz· 
de de;;il, dtiıı) ,\yı titreten ruhu-
mu ... da arunıalıdır. 

Ata'nııı D.:...!temi bizi zata dcğiJ, 
enerjiye götiirmiiştllr ve hu ma~ 
tem bizi bir kere daha yükse Jt. 
nıışL.ı 

HALK FİLOZOFU 

Bursan n 
/ktısadi 
Vaz.iyeti 
İktısad Vekaletı Bnş 
Müşaviri tarafından 

tetkik edildi 
1.ktısad Vekfileti baş müşaviri 

Fnder Pcster dün Bursadan şer· 
rimize gelmiştir. 

Mumaileyh Bursada muhtel [ 
iktısadi işler etrafında tedkikleı 

de bulunmuş ve şehrin umumi i ~ 
tısadi vaziyetini, incelemiştir 

!stanbulda da bir müddet ka • 
lacak olan baş müşavir bilahaı-.ı 
Trabzona ve Karadeniz havzası· 
na giderek tetkikler yapacaktır. 

Birimizi:-ı derdi 
Hepimizin d9rli 

Yine tramvay 
belası 

Tramvayların işlemelerin -
de, muayyen saatierden sonr ı 
bir intizamsızlık görülüyor. 
Biz bu mevzua bir müddet e\ • 
ve! yine temas etmiştik çünkü, 
bu hususda her zaman okuyu
cularunızdan müteaddid mek
tuplar aldık ve almaktayız. 
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Tramvay nakil vasıtaları i · 
çınde her sınıf halkı yakından 
alakadar eden bir nakil va•ı -
tasıdır. Bu itibarla halk m~k 
tuplar göndererek şikayefü• 

bulunm>kta çok haklıdır Gün
düz saat onla 16 arasında w 
gece saat dokuzu buldu mu he~ 
tarafa işliyen tramvaylarda in
tizamsızlık başlıyor. Yani bir 
tramvay arabası 15-20 dakika 
beklemekle gelirse ondan son
raki mesela yarım saat. 3 çey • 
rek saat sonra geliyor. Harbiye
ye, Maçkaya veya Yedikuleye, 
Topkapıya, Edirnekapıya gi -
deceksiniz. Hava ister yağ • 
murlu ister karlı olsun kddı • 
rım üzerinde uzun bir müddet 
ıztırab içinde beklemiye mec
bur kalıyorsunuz. 

Tramvaylar, gece son tram
vaya kadar muntazam fasıla • 
!arla gündüz de daha sık ol • 
ması lazımdır. 

Halkın çok mühim bir der • 
dine tercüman olarak tramvay 
şirketinin bu işi bir an evvel 
helletmesi, tramvay seferleri
nin bir intizama konulmasının 
temini için belediyemizin na • 
zarı dikkatini celbederiz. 
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Ulu- matem AMERiKA SEÇiMi 
Ağlayan milletime baykınyo

rum Öksüz kalan Türk mille
tine, içi ıztırab dolu milletime, e
saretten kurtulan kardeşlerime 

ağlıyarak, boğazımda düğümle

nen ızlırab hıçkırıklarını boğarak 
haykırıyorum ... 

Reis Ruzvelt'in· mevkii gittikçe kuvvetlendi 

Atatiirk ölmedi ... Ölmedi o Yü· 
ce Başkan ... Sönmedi bizi aydın
lat= o güneş. Genç Türkiyeyi ı· 

şıklarilc boyayan, aydınlatan gü
ne~ batmadı; daha çok aydınla • 
narak uzaklaştı bizden ... O uzak
la~madı, ecel denilen, herkesi yok 
eden o zaJim kuCvvet onu öldür· 
medi, yalnız uzaklaştırdı bizden. 
Diinyo oldukça o güneş içimizde 
yanacak, ışık saçlı kudretin ay • 
dınlatlı~ yoldan yürüyeceğiz, ge
ne kalhimizde yanon o güneş yol
larımızı aydınlatarak bize rehber• 
lik edecek. ... 

Bundan sonra harici politikalarda Amerika'nın Japonlara karsı alacağı 
vazi.yetin r.e olacağı çok merak ediliyor 

.\tatürk göklerden renk alan 
gözlerinde yonan ışıklar saçının 

her teline bağlanan güneş reııkle
ri nasıl kara toprağın karanlık 

rengine boyanacak .... Nasıl o ka
ra zulmet rengine girecek o kud
ret sembolü vücud. 

Atatiirk, öyle harab, öyle acı 
bir çırpınış içindeyiz ki senin kay
boluşun, aramızdan çekilişin, öy
le zannediyoruz ki başınuzın ÜS· 

tü ode parlayan güneş bile, içimi· 
zin renı:Uıe boyandı Karardı o
nun bile doğup battığından habe
rimiz yok .... 
Babamız, senin canından çok 

sevdiğin milletin matemler ıçın
de .. Ey .... Koca Atatürk, kapanan 
kulakların, senin için hıçkıran 

sesleri duyuyor mu? Göklerden 
renk alan gözlerin, bükülen baş
ları, sararan yüzleri görmüyor ... 
tstanbulun pembe sabahlan siyah 
Hillere sarıldı ... Her yerde Ata'. 
mızın yoklup var, her ıey onun 
yokluğunun acuına bürünmüş .. 
bu acı kayboluşa bürünen Türk 
milleti her feyde Ata'sının yok
luğunu görüyor ... Hıçk.ınyor, in
liyor ... 

MELİHA MADENCİ00LU 

Amerikada yapılan intihabat 
Reisicuhmur Ruzveltin demok -
rat fırkası lehine neticeleneceği • 
ne dair evveldenbri ileri sürülen 
tahminl~r d-Oğru çıktı. Demokrat 
brk;» , ı • karşısına çıkan en kuv
vetli rakib cumhuriyet fırkası 

idi. Fakat nedense cumhuriyet 
fırkası son senelerde kendisine 
göre kuvvetli bir reis bulaınıya -
rak mücadelede lazım geldiği ka
dar ileri gidemiyor, Halbuki de
mokratların reisi olan Ruzvelt 
memlekette kendisine pek çok ta-

Cinayetlerin çoğaldığı yerler 

İlk bthar aylarında Hindistand 1 vukuatın 
arttığı tedkikatla anlaş ldı 

İngiliz gazeteleri cinayetlerin 
mevsime göre değiştiğini yaza • 
rak meseıa geçen İlkteşrin ayın
da İngilterede böyle vukuatın 
arttığını ileri sürüyordu. Buna 
dair yapılan tetkikat bu· sene ilk 
teşrin ayının İngilterede tam el
li senedenberi görülmemiş bir 
surette sıcak geçtiğini ve cina • 
yetlerin bn ayda artmış olması 

da bu sıcaktan ileri geldiği cina
yetlere dair tedkikat ile meşgul 
olan alimler tarafından ortaya a
tılıyordu. Yeni gelen İngiliz ga
zetesin ci~ yine bu mevzua dönül
düğü !' irülüyor. Cenub Hindis -
tand" Kombatör mıntakasının 
uzun zaman bulunmuş olan bi -
rısİnin tedkikatına göre netice o
rada da şayanı dikkat olmuştur. 

Bu mıntaka denizden, sahilden 
dağlarla ayrılmıştır. Senenin ilk 
bahar aylarında sıcak bir riizgir 
eserek burayı sanki kavurmak • 
tadır. Bu rüzgar Sırbistan sahil-

-
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!erinden gelmektedir. İlkbaharın 
üç ayı zarfında cinayetler şayanı 
dikkat derecede artmaktadır. Öv-
le ki senenin diğer ay larında g(i· 
rülen vukuat bunların yanında 

pek az kalmaktadır. Vasati ola -
rak ayda 6 cinayet olurken ilk
baharın üç ayında bu mikdar art
maktadır. Öyle ki ilkbahar cina

yetlerin her ay 15 olduğu görül
mektedir. Bu 15 r~kamı ilkbahar
da her ayın tabii vasati rakamı 

olmuştur. Fakat bazı bir bahar 
mevsiminde cinayetlerin bir ay
da 28 olduğu görülmüştür. 

Bir Alman doktoru, cinayetle~ 
rin en ziyade ikinciteşrin ayında 
olduğuna kendi tetkikatına ve 
Almanyadaki istatistiklere göre 
iddia ediyordu. Her halde bugün
lere İngiliz matbuat cinayetlerle 
~ok meşgul olmaktadır. Londrada 
bazı cinayetlerin failleri henüz 
bulunamamış olması gazetelerin 
de cinayetler ve caniler hakkınd1 
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y AZAN: NUSRET SAFA COŞKUN 

Uykunun sersemliği içinde va
ziyeti kavrayamayış: 

- Ne oluyorsun Meral, haşta 
mısın?. 

- Çok, pek çok! 
-Nen var?. 
Omuzların kalkışı 

- Bilmiyorum! 
Varı yoğu dışarı uğram1Ş göğ-

se bir bakış: 
- Üşüyeceksin! 
- Beni ısıt Sermed ... 
- Yorganı omuzlarına koya-

yım mı? .. 
- Beni kollarının arasına al 

Sermed. Sen de, ben de bedbah
tız, bu gece birleşirsek, iki vücud 
belki bir saadeti tamaınlıyabili -
riz. 

Gözlerin dışarı uğrayışı: 
- Ne diyorsun, Meral? 
- Seni istiyorum Sermed! 
- Söylediğini kulakların işiti-

yor mu? Kocan var. 
- Nereden bilecek! 
- Sen ve ben biliyoruz ya! .. 
Bir omuz silkiş: 
- Bu dört buçuk yıllık bir sev

ginin deşarje oluşu Sermed. Be
ni anla artık. Bir gece olsun ken-

raflar teminine muvaffak olmuş 
bir devlet adamıdır. Amerikadan 
Avrupa gazetelerine verilen ma
lıimattan, gönderilen tafsilittan 
anlaşılıyor ki reis Ruzveltin ta -
rafları arasında en mühim kısmı 

yeni yetişen gençliğin teşkil et • 
mektedir. Bunun neden böyle ol
duğuna gelince, dünyanın başka 
yerlerinde olup biten şeylere kar
şı Amerikanın uzaktan seyirci 
kalmasını istiyen ekseriyete karşı 

başka türlü düşünenler de var • 
dır. Bugün dünya milletleri ara -
sında ister istemez birbirine bağ
lı olmak zarureti baş göstermiş • 
tir. Dünyanın en uzak bir yerin
de olan bu hadisenin neticeleri 
başka yerlerde de kendini gös • 
tcrmektedir. Onun için Amerika
nın kendi kendine kalabilmesi, 

Avrupada olsun, Asyada olsun, 
Afrikada olsun cereyan eden vu
kuata karşı seyirci olmaktan iba
ret bir vaziyet alabilmesi bir gün 
imkansız olacaktır. 

Amerikanın şimdiki cumhur 
reisi bu hali nazarı dikkate aldı
ğını muhtelif vesilelerle göster -
mekten geri kalmamıştır. Onun 
için reis Ruzveltin bugün millet
ler arası politikasında mühim 
bir şahsiyet lduğuna şüphe edil
mektedir. Reis bu itibarla Ameri
ka intihabatının ne netice vere • 
ceği dünyanın diğer yerlerinde 
de matbuatının ve politika, me
hafilinin dikkatle takib ettiği bir 
keyfiyet olmaktadır. 

Yeni intihabat mümessiller 
meclisi denilen meb'usan meclisi
nin değiştirilmesi etrafında olu
yor. Amerikalılar yeni meb'us -
farını seçerken reis Ruzveltin de-

uzun uzadıya yazılar 

sevketınektedir. 

dini bana ver. 
Kaşların çatılışı: 

yazma~a 

- Ne imkansız bir şey istiyor
sun, farkında mısın Meral?. 

- Biliyorum. Fakat imkansız 

değil bu! .. 

- Benim için imkansız Meral. 
- Demek beni istemiyorsun. 

Hiç olmazsa gözlerini kapa, onu 
kollarının arasına alıyormuşsun 

gibi beni kucakla. 

- Bütün bunları sen mi söylü
yorsun Meral! Muhit seni bu ka
dar mı değiştirdi, zafa düşürdii? 

- Buna ben düştüm. İlk defa 
ve bu gece karşında Sermed, 
seni dört buçuk yıldır bir gün bi
le unutmadım! Yalvarıyrum. Sen 
bu dört buçuk yıllık hasretin mü
kafatını ver bana! 

- Kocan var. 

- Olsun. Burada değil. Ve ben 
yalnızım. Unutma ki kadınım ben. 

- Kadın olmak, kocasından 

bir müddet uzak bulunmak ona 

mokrat fırkasına daha ziyade rey 
verdiğıni giit.l~rmiştir. Teferru -
ata glrişmeğe lüzum olmadan el
de edilen neticenin şu noktalarda 
toplandığı çok geçmeden anlaşıl

dı: 

1 - Başda reis Ruzvelt olduğu 
halde demokratlar Amerikanın 

ekseriyeti tarafından müzaheret 
görmektedir. 

2 - Fakat bazı yerlerde cum
huriyet fırkasının rey kazanarak 
demokratlara galib geldikleri de 
görülmemiş değildir. Bu neden 
böyle oluyor diye düşünülmek • 
tedir. Cumhuriyet fırkasının 

kuvvetli bir reise malik olama • 
yışından yukarıda bahsedilmiş • 
ti. Yine fırka son senelerde zayıf 
bir vaziyettedir. Fakat yeni inti
habatta bazı yerlerde demokrat
lar, galib gelmesi göstermiştir. 

Cumhuriyet fırkası yeniden kuv
vetlenerek bundan sonra siyasi 
sahada rol oynamağa hazırlana

caktır. 

Cumhuriyet fırkasının bazı 

yerlerdeki muvaffakiyeti büyük 
olmuştur. Bu ise az manalı de -
ğildir. Amerikan intihabatınııı 

bir taraftan reis Ruzveltin mev • 
küni kuvvetlendirdiği, demok • 
ratların galebesini temin ettiij'i 

1 halde diğer cihetten bazı yerlere 
münhasır olmakla beraber cumc 
huriye\ fırkasının kuvvetlendiği
ni göstermesi şayanı dikkat ol • 
muştur. Bunun için sebebler a
ranmaktadır. 

Avrupa matbuatının Amerika 
intihabatı etrafındaki tahlil ve 
mukayeselerinden anlaşıldığına 

göre cumhuriyet fırkasının yeni
den kuvvetlenmek suretile ile • 
ride Amerikanın politika haya • 
tında bir rol oynamağa hazırlan
ması şundan ileri geliyor: 

Reis Ruzvelt memlekette !(İt -

ihaneti ıcabettirmez. Sız çok ığ· 

renç mahlılklarsınız. 
- Fakat ben seviy(lrum. 
- Evlenince her şeyi unutmak 

ıazım! 

- Kadınlar kolay kolay unu -
tamazlar. 

- Bilakis, bir kadının yeni bir 
aşk karşısında unutacağı ilk şey 
bir evvelki aşkı ve aşıkıdır. u -
nutma ki b~' seninle hiçbir za -
man sevgili olmadık. 

- Yüzüme vurma bari. 
- Haydi Meral odana git. Sa-

bahleyin bu yaptığını hatırladı -
ğın vakit kendi kendine utana • 
caksın. Muvakkat bir arzunun esı
ri olma. Siz kadınlar zaten şuuru
nuz olmadığı, bir dakikanın bir 
ömür süren fecaatini düşüneme
diğiniz için düşüyorsunuz. Haydi 
Meral. 

Genç kadın omuzları sarsıla • 
rak odadan çıktı. 

Kendisini karyolaya attıjtı za
man, bitkindi. 

gide nüfuz kazanan, şimdidiye 

kadar gün geçtikçe efkarı umu • 
miyeyi kendisine celbetmeğe mu
vaffak olan bir devlet adamıdır. 
:Ş.eis Ruzveltin muvaffak.iyeli de
mokrat fırkasının muvaffakiyeti 
oluyor. Bu gidişle demokrat fır -
kası memleket bütün idaresini 
büsbütün ele alırsa ne olacak? .. 
diye cumhuriyet fırkasını bir dü
şünce almıştır. Bu düşüncede o
lanlar da cumhuriyet fırkasınn 

müzaheret ediyorlar demektir. 
Diğer taraftan zengin tabakaya 

mensub olanların mühim bir kı~ 
mı da reis Ruzveltin bazı icraa • 
tını kendilerine dokunmuyor diye 
artık beğenmiyorlar. Halbuki 
Amerikada birkaç sene evvelki 

buhranı esnasında reisicumhur 
kal'i tedbirler alarak vaziyeti 
düzeltirken bunlar kendisine mü

zaheret ediyorlardı. Şimdi buh • 
ran geçmiş olduğu cihetle reis 
Ruzveltin kal'i mahiyetteki ted • 
birleri bunların hoşuna gitmiyor
muş. İşte bunların cumhuriyet 
fırkasına müzaheret etmeğe 

başlamış görünüyorlar. 
3 - Bu seferki intihabat şunu 

da göstermişti r ki Amerikada rey 
veren vatandaşlarının kalabalık 

bir halde gelerek reylerini at -

mışlar, bu sanki tezahürat şekli · 

ni almı~tı. Halbuki şimdiye ka • 
dar intihabatta böyle tezahürat 
gösterilmemişti. 

4 - Diğer tarafından reis Ruz
veltin fırkasına meıısub olanları 
bazı demokratlar müstakil bir 
vaziyet almaktan geri kalma -
mıştır. Bunlar fırkaya sadık ol -

maltla beraber reisicumhurun 
takib ettiği siyasetin bazı cih~t • 
!erine muhalif bulunuyorlar, bu
nu saklamıyorlardı. Böyle olmak
la beraber bu muhalifler keza in
inhab edilmişlerdir. Reis Ruz • 
veltin Amerika milletinin başı 

olduğunu her tarafı kabul etmiş 
olmakla beraber kendi fırkası 

dahilindeki bu muhalifleri ileri
de parlamentoda ona müşkülat 

çıkaracaklarından korkumakta • 
dır. 

Meb'usan meclisi demek olan 
mümessiller meclisinde son de
fa olarak azanın nisbeti şöyle idi: 
328 demokrat, 88 cumhuriyet 
fırkası, 7 terakkiperver, 5 çiftçi. 
930 senesindenberi Amerikada 4 
defa intihabat yapılmış ve bun -
!arı da,iına demokratlar daha faz
la meb'us çıkarmışlardır. Bu bal 
gittikçe artmıştır. 

Ayan meclisine gelince, 76 de
mokrat vardı. 15 de cumhuriyet 
fırkasından aza. Halbuki zaman 
geçtikçe cumhuriyet fırkası men
subları azalmıştır. 

Hülasa Amerikadaki intihaba
tın neticesi reis Ruzveltin mev • 
kiini bir kat kuvvetlendirmiş ol
du demektir. 

<Devamı 7 inci sahifede) 

- Seviyorum, seviyorum! Hiz· 
metçi kadar bile mes'ud değilim! 

Diye hıçkırarak yasdığı diş

liyordu. 
Sabah. 
Kalktığı zaman ilk işi onun o

dasına koşmak oldu. 
Gece çıkarken yine kapıyı gay-

ri ihtiyari kilitlemişti. 

Niçin! 
Bunu bir türlü akıl edemiyr. 
Kaçmasın diye mi? 
Kimbilir! .. 
Kapını 1 önünde 
Dinliyor. 
Ses yok. 
Anahtarı çevmyor. Kapıyı aç

masile beraber suratını bid • 
detli bir rüzgar, soğıık kar par • 
çaları tokatlıyor. 

Pencere açık. 
Pere havalanıyor. 
Oda bomboı. 
Sermed, balkondan diğer oda· 

ya geçere!JI kimhllir nasıl, bir dil
tünüşle kaçmıştı. 

HIKAtj 
p j j 
~ 

o~ 

Yazan: F 1 LE: 

Cevaddan Murada giden mek- 1 
tuh: 
Muradcığım, 

Hani bir gün bana yazıhaneye 
gelmiştin de cN erede buldun bu 
pis herüi?. diye bizim yeni kati
bimiz! beğenmemiştin. Hakikaten 
herkesin üstünde ayni tesiri ya
pan bu adam, benim de sinirime 
dokunmuyor değildi. Fakat işine 
karşı gösterdiği ciddi alaka ve işi 
kavramak hususundaki dirayeti 
onu muhafaza etmemi icab etti
riyordu. Arkadaşların: •Bırak şu 
suratsız herifiJ. diye vaki olan 
ısrarla rına rağmen onu yanımda 
alıkıymuştum. İsabet olmuş. 

Sana, onun hakkında anlatacak
larımı dinledikten sonra bana 
hak mı vereceksin, lanet mi ede
ceksin. Orasını bilmem. 

Herkesin çirkinliğinde, sevim • 
sizliğinde ittifak ettiği bu adamın 
şayanı hayret kadın muvaffaki • 
yetleri var dersem bana şa$ma. 

Hem de senin pek beğendiğin dak 
tilo Zehrayı kafese koyduğunu 

söylersem kızma. Bir gün bir si
nema locasında onları haşhaşa 

bulduğum zaman ben de kızma- . 
mıştım. Zira mahna sahlb olamı
yanların emval ve eşyası istirdad 
olunur. Kuvvet kimde ise hak on
dadır. Ama diyeceksin ki güzel 
Zehra bu yakışıksız herifin nere
sini beğenmiş de ona hüsnünün 
cazibesini kaptırmış, burasını hal
ledebilseydim sana belki de hiç 
yazmazdım. Maamafih bugün bu 
adamın hakiki bir donjuan oldu
ğuna artık kanaat getirmiş bulu
nuyorum. 

Bir başka gün Beyoğlu pasta
hanelerinin biriooe yanında bi
zim güzel daktilomuzdan bin kat 
daha dilber, sarışın, zarif ve ha
rikalı bir güzelliğe sahib bir baş
ka kadınla onu karşı karşıya çay 
içerken gördüm. Bu güzel kadın 
gözlerini bizim kerihülvecih ka
tibin gözlerine dikmiş vecd için
de idi. Memnuniyetinden gözleri
nin içi gülüyordu. 

Gün geldi ki artık yazıhane a
deta randevu mahalli olmıya baş· 
!adı. Telefonla sık sık arıyan ka
dın seslerinden başka türlü türlü 
ıtriyata bulanmış boyalı boyasız 

kadınlar yazıhanenin eşiğini a
şındırmıya başladılar. 

Zengin değildi. Güzel değildi. 

Onda bu güzel kadınları kendine 
cezbeden gizli kuvvet ne idi?. 
Bu istifham günden güne beni 

meşgul ediyor ve hemen hemen 
bütün yazıhane arkadaşlarını ay
ni muammanın izinde buluyor
dum. Postacımız kokulu ve renk

li zarflar içinde aşk mektubları 

getimıeğe yetişemiyordu. Ticari 
muamelemiz onun muhaberatı 

-8-
Başlangıç 

BEYAZ KÖŞKÜN oc.ı.u 
Çapkın bir delikanlı, 
afacan biT genç kız. 

ve .. gençlik! 

Yıkılan yer camiin mihrabı 

yerinde kalmaz amma. 

Ahmed Süha Bey, Güzin Ha 
nuru köşkün kapısında on sene 
evvelki kadar genç ve dinç ayni 
mamlıyan olgun bir güzellik için· 
de görünce: 

- Cami yıkılsa da mihrab ye
rinde kalır, derle~ ne doğru söz 
maşallah kırkına yaklaştığı hal

de hilla genç, hiilA. gü:ııel diye hay
retle takdiri birbirine karıştıra

rak izhar etmekten kendini ala -
madı. 

Güzin Hanım, çok dar bir ro
bun kollarına bıraktığı, hatları 

bir ressam fuçuındaıı çıkmıı 

~nııl' 
yanında adeta çocuk 

0~iiıııJıl 
mesabesinde kalıyordu. . g~ıı 1' 
güne artan bayrelirnle bı! rrd# 
muvaffakiyetin sırrını ~ıe {! 
sorarak yüz göz olınağı 
aldırmıştım. ~,Ç 
Kadın tanışıklıklarında ~is ıJ 

fak olmanın esrarını, ke~ı~ıı-ı' 
af (<ıv''" . 

artık gizlenecek tar ı ·nı' ~ 
muvaffakiyetinin ve zııferı 
sımını kendinden sordutıı· 

rdl: · 
Gülerek şu cevabı ve ıat" 
- Kadınlar zayıf mahlô~ reıııl 

d:.ığu için esaretten, ha~:ııı ~r 
hoşlanırlar. Bütün tanı_dı 8~ dınlara ayni muameleyı Y Ço~ıııf 
İçlerinde dövdüklerıııı alıl',r~ 
Şöyle saçlarından yak, >' 
kafalarını sokakta dül<k:;:01ıf' 
penklerine vurduğum k ~oı' 
önünde dize gelmiş aşıJ<laf•n ıf 

b k lıırını lar vardır. Ben aş a gei 
runda gecelerini uykusuz c~ıtı~ 
diği mağrur kadınları. avlliJll· ~r 
içinde pastırmaya çevırır tılı~ıı' 
dın tazyikten, zordan, (<.&ıncıl~ 
hazzeder. Kadın, önünde e~ 
ezilen, büzülen, yalvaran llıt"ııı" 
ten zevk almaz. Tokat, Y d~ 
kadına en büyük iltifatlı!·· e JI 

Şaştım, kaldım. Ha! s~n 11bır /J 
sin bu işe?. Herif üstelı~Jı)~ıP 
bu hasna, müstesna J1l t,if;f 
topuklarının hizasına g;i!,·r r 
ve onlara birer hayvan. 
cir muamelesi yapıyor. v~ 

Korkunç adam, vesselfı~ ti 
o günden sonra yavaŞ y•:-rıfl"~ 
de ondan korkrnıya, ç~ ı ~~ 
başladım, Sanırım ııenı 

bulmazsın. f. 
Geçenlerde beni bir kaıJll' Çıl 

mek istediğini söyledil:u· " 
meşgul olduğumhalde ttiıı' 
kadının ziyaretini kabul ~,,il~ 

Geldi. Harikulade bı! e Jı 
bu. Tatlı gözleri, küçük " ' -J 
dudakları vardı. idi• 
Açık mavi gözleri neınll etle' 

lıyordu. Bana titrek bir 5 '{l,Jr 

- Kiti?inlzi se_vi~orııfll- .J 
mınızı esırgemeyınız.. ııı~ 

Mukaddemesile benden , ı:, 
umduğunu ve şayed aŞ~ oıd.J 
şılık göremezse kendisini sOı'' 
meğe mecbur olacağını 81~ 
Alık alık bu kadının ~al~eJll .. ~ 
nı dinledim. Keod.isln1 t ~il' 
tim. A~alarını bulacağım' /f 
tım. Gıtti. ~!':J 

Aradan bir kaç gün ~ol . 
tık bendeki hayret ~e aJib ~ 
hiddet ve öfkeye ıniJ.llkıen ııı J 
muştu. Onun namına ge jlıl 

11 
tuh tomarını önüme aldıfll-ıcull"' 
vecizelerini birer birer 

0
iJI ~~ 

iJ1 f başladım. Muvaffakiyet ı.ın Jıl' .ıl 
nı öğrenmek için yaptıl ,ı ı<' 
çaldığın derhal, ama derb 
sını gördüm. ,411 

(Devamı 7 iııc' ,aıııf 
=-- l ve o ... r 

kadar ölçülü, müıenasib f 
vücudil, cımbızın . ç~ ~ 1ı' 
çimdikle iri siyah gözler liJldl 

1 
rinde ipince bir çizgi }la i! ııı~ 
raktığı yüzüne çaplall b .. 1iJW,.1 

J 50 rr veren kaşları, mebztl . e s' 
1 

kremden blr astarın u. 'un,_,,rıP~ 
: k8l'81" ;I 

mi§ bol pudralı, goz 08~ pi 
yanlarına kadar dal bil ~'-~ 

. den ,~ 
ınış kırmızı ailesın 'P • 

bır. . . d k. geri' . f 
kızıllık ıçın e ı . nıl,,ıcı ,,ı 

zil, istakoz karnı renıı.ı .. ~· • 
.. pil ıt'' 

lın dudakları, vücudıJ ~~ıJ ~1r 
mübalağalıca havaya iPiP / 
yükııek ökçeli iskarpİJll:~ıJ ~'f 
desinden yukarı fosfo 

18
p>JS l 

sütun gibi yükselen ço ençıir I 
caklarile hakikaten g ıeriJI ~ • 
pek azı bırakılmış, sen\ ıl'-/ 

·yetsı I 
zeleslle çok eheınnu ııst~o 
bata maruz kalmıŞ m 

gilzelllk mihrabı !dl. ti' 
(IJO .. ,oıJ 



ikamet edecektir. 

Es:·arengız bir 
ha:;talık 

İngiltere Belfastda 350 basta
bakıcı bulunan büyük bir has • 
tahanenin 74 hasta bakıcısı ga -
rib bir hali arzetmek suretile bü
tün hekimlerin nazarı dikkati 
celbediyorlarır.ış. İngiliz gazete
lerinin yazdığına göre bu yetmiş 
dört hasta bakıcı henüz ne oldu
ğu bilinemez bir hastalığa tntul
muştur. Bu grip gibi, nezle gib! 
bir hastalıktır. Fakat hastaları 

yatıran ve birbirine geçen bir 
hastalıktır. Bundan başka hasta
hanede bulunan diğer hastalar -
dan da 38 kişi buna tutulmuştur. 
İngilterede hekimleri, profesör -
!eri pek meşgul eden bu hastalı • 
ğa dair tetkikat devam etmekte
dir. 

Fayda l ı E i ~ giler 
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YANGIN: 
1 numaralı halk düşmanı 
Fransa'da her 17 dakikada 1 yangın çıkıyor, her 17 

dakikada 1 adam ölüyor, her 17 dakikada 
1 O 0,0 O O F r a n k z a r a r e d i 1 i y o r 

Her sene yangın yüzüııden 5,000 i 
çocuk olmak üzere25binkişi ölüyor 

Bir Fransız gazetesinden: fes cihazlarının kuvvetli olması 

şarttır. 

Parisio tal<Bimatı 
cAtıeş inadcı, saman al

tından su yürüten bir düşman gi
bidir, ve bize senede üç milyar 
zararı dokunmaktadır. Sigort~, 

vergi şeklinde verdiğimiz 800 mil- I' 
yon frank da başka. Müdhiş bi• 
yekiı.n değil mi? .. 

Paris, yangın bakımından 24 

mıntakaya ayrılmıştır. 
Her mıntakada bir kıfla veya 

karakol vardır. Yangın haber ve
(D.,,,amı 7 inci ıahlfede) 

Çiçekleri seviyorsunuz. Fakat 
nasıl bakılacağını biliyor musunuz 

cAteş yüzünden memleket;mi: 
her sene 25.000 kişi kayqıediyor. 

Bunun 5,000 i masum çocuk.ar
dır. 

•Fransada 38.014 kaza vardır. 

Bu kazalardan ancak 37.000 inde 
itfaiye teşkilatı noksandır, ya da 
hiç yoktur. Yangın çıkınca ahali 
ne yapacağını şaşırır. 

Şu rövolveri görüyor musun ? Eğer 
seni dövdüğümü söylersen ... ,, 

14 yaşındaki çocuğunu böyle 
tehdid eden hırsız 

tevkif olundu 
baba 

----
Paris'de nekddar cüzam lı hasta var ? - Beynelmi!el otomobil 
plaka l a rı. - Birl eş i k Ameri ka ' n ı n nüfusu nekad ~r? - Sovyetler, son 

Polonya kralı nı n bakiyyei izam ı n ı hudud harici ettiler 1... 

600.000 kilometre murabbaı ara
zide her 17 dakikada bir yangın 
zuhur eder. Her 17 dakikada yan
gın yüzünden bir adam ölür. Her 
17 dakikada 100.000 frank zarar 
görülür. 

Bu kadar merhametsiz bir düş
manla mücadele için Wim ve ter
biye görmüş adamlar ve mükem
mel alet ister. 

Çiçekler nasıl muhafaza olu • 
nur? 

1 - Bir litre suya 5 gram a -
monyak tozu konulur ve çiçekler 
bir ay ve daha fazla tazeliklerini 
muhafaza ederler. 

Daha ziyade dayanması iste -
nildiği takdirde çiçekleri tama -
mile zamka batırmalıdır. Bir lit· 
re su için 10-12 gram zamki arabi 
kafidir. 

2 - Çiçekleri koparırken sap -
!arının 10 santimetreden az ol -

olduğu &! •• aşılmıştır. 

En çok nüfusu olan eyaletler: 
Nev - York, Manaçuset, Konek -
tiku, Pensilvanya, İlllnua, Ohyo, 
Viskonsin, Kaliforniya ve Min -
nezotadır. Amerikada 6.800.000 
Alınan ve 4.000.000 Avusturyalı 

vardır. 

Otomobil plakaları. 
24 Nisan 1936 tarihli beyne! • 

milel Konvansiyona dahil bütün 
memleketler otomobiller için bi
rer marka kabul etmişlerdir: 

F: Fransa ve müstemlekeleri, 
Al: Arnavutluk, D: Almanya, RR: 
Arjantin, B: Belçika, BR: Bre -
zilya, BG: Bulgaristan, RCH: Şi
li, I: İtalya ve müstemlekeleri, 
DK: Danimarka, ET: Mısır, E: 
İspanya, EW: Estonyıı,, SF: Fin -

landiya. GB: Inguıere, GR: Yu 

Paris'de, askerlerden mürekkeb 
bir itfaiye alayı vardır. 

İtfaiye alayının teşekkülü 
Bu alay 27 nisan 185() de teşkil 

olunmuştur. Fransa ordusunun 
piyade kısmına merbuttur. Vazi
fesi, Parisi yangından korumak, 
zuhur eden yangınları söndür
mektir. 

İtfaiye alayı, harbiye nezareti
nin emri altındadır. Bütün masa
rifi belediye tarafından temin o
lunur. 
Alayın kumandanı Miralay Bcr

riyer, kumandan muavini de kay
makam Briye'dir. Mevcudu 53 za
bit ve 1866 neferden ibarettir. 

İtfaiye neferleri nasıl seçilir? 
Bunların seçimine çok ehemmi

yet verilir. Boylarının ne pek u-

nanistan, H: Macaristan, BI: İn- zun ve ne pek kısa olmamasına 
giliz Hindistaru, LT: Lituvanya. dikkat olunur. Vücudca dolgun 
L: Lüksemburg, GRY: Malta, olanlar da itfaiyeye alınmaz. 

ME İ F Mc M k 
Bunlar, askerlik vazifelerini bu : spanya as, : una .:ı 

hükumeti, A: Norveç, M: Filis _ alayda görürler. Müddetlerini bi
tirenler, arzu ederlerse, gönüllü 

tin, NL: Hollanda, PE: Peru, PL: olarak alayda kalabilirler. İifaiye 
Polonya, : Portekiz, R: Romanya, neferlerinin vücudlarının ve ne-

SM: Sisam, S: İsveç, CH: İsviç - l============= ı 
re, SL: Suriye ve Lübnan CS: 
Çekoslovakya, TT ve TC: Kome-

ron et Togo, SU: Rus Sovyet 
cumhuriyeti, U: Uruguvay, V: 
Vatikan, Y: Yugoslavya: TR: 
Türkiye ... 

* Son Polonya kralı: 

Polonyanın son kralı Stanislas 
Ogüst Pontiyavskinin bakiyei iza
mı memleketine gönderildi. Şim-

diye kadar Leningradda bulu -
nan kralın Kulleri, doğduğu yer
de, yani Polisi de, Volzeyn kilise
sine konuldu. 

Kral Stanislos Pontiyavski 176~ 
den 1795 e kadar Polonyarun u -
çüncü taksimine kadar saltanat 
sürdü. Polonya krallığı (haritei 
alem) den silindiği zaman Pon
tiyavski Petre5burga yerleşti ve 
orada öldü. 

Hemen hemen küçük bir adam 
gibi: Ayağında çizgili bir panto
lon, sırtında çok geniş ve açık 
renkli bia ceket var. Başında, lru-

. !aklarına kadar geçen bir kas -
ket ... İçeri girerken çıkarıyor, e· 
!ine alıyor. Açık alınlı, iri siyah 
gözleri, sevimli bir çocuk. 

- Gidiyorum, dedi. Beni Sen 
Luiye götürüyorlar. 

Bundan memnun görünüyor. 
Henüz 14 yaşında. İsmi: Rön<> 
Buzelin ... 

- Neyin var derlerse bir oto -
mobil kazası diyeceksin, anladın 
mı? ... 

- Evet, baba ... 
- Şu rövelverimi görüyor mu-

sun? Eğer seni döğdüğümü söy -
!ersen ... 

Bu muha\•ere dün, Kleber so -
kağında 28 numaralı küçük bir 
pavıyonda geçiyordu. 

Tehdid lüzumsuzdu. Zira, ço-. 
cuk, her zamanki gibi bir şey söy
lemiyecekti. Doğruldu. Mutfakııı 
tuğla döşemesi üzerine oturmak 
istedi, sonra kalkmaya çalıştı. 

Babası onu yere yatırmış, tekme 
ile döğmüştü. Fakat böyle yerde 
yatıp kalırsa daha ziyade dayak 
yiyeceği muhakkaktı. Sofrayı ha
zırlamak, çatalları bıçakları ye
rine koymak mecburiyetinde idi. 
ANASI BIRAKIP KAÇMIŞTI 
Anası, altı ay evvel kaçıp git • 

miştı. Bir sabah, çamaşırlarını, 

Rönenin fotoğrafını bir mukavva 
kutunun içerisine koymuş, ağlı

ya ağlıya evini, çocuğunu terket
mişti. 

- Seni beraber götüremiyece -
ğim. Burada, onunla beraber ka
lacaksın. Benim daha ziyade ta
hammülüm kalmadı. Dayakları

na dayanamıyorum .. 
Demişti. Babası akşam üzeri 

zil zurna sarhoş gelmişti. Röneyi 

öyle bir döğdü ki zavallı çocuk 
ertesi gün, çıraklık yaptığı ku -
yumcu dükkanına gidemedi. 

O günden beri evden dışarı çı · 
kamıyordu. Ertes igün erkenden 
yatağından fırlıyor. Babasının 
kahvaltısını hazırlıyordu. Sonra 
evi süpürüyor, siliyor, temizli -
yordu. Bir gün, gömleğini yıka -
mak istemişti. Babası bunu gö -
rünce: 

- Ala, dedi. Benim gömlekle -
rimi de yıkayıver! ... 

Za\•allı Röne o günden sonr;ı 

artık çamaşLr da yıkamaya baş -
lamıştı. Haftanın muayyen bir 
gününü buna hasretmişti. Bir ge
ce evvelinden bunları ıslatıyor 

ertesi günü de tıpkı bir ev !<adını 
gibi kollarını sıvıyor, yıkıyor, se
riyor kurutuyo~, sonra ütüleyip 
kaldırıyordu. 

BENİ KARAKOLDAN 
ÇAÔIBIYORLAR 

Babası, her gece sarhoş geli -
yordu. Çocuk, babasının ayak 
seslerini işitti mi bir köşeye bü
zülüyor, görünmemeye çalışıyor
du. Ne olurdu bir gece olsun da -
yak atmasa idi. .. 

Çocuğun bu haldini bilen kom
şular karagola haber vermişler -
di. Jandarma kumandanı, bu yü
zü ve gözü çürük içinde görünce 
şaşırdı. 

- Beni görmek istediğinizi söy 
ledilcr ... Sarhoş babası uyurker. 
kaçıp gelmişti. Birkaç dakika 
sonra iki jandarma eve gitti. 
Sarhoş herif kalktı, kapıyı açtı 

Jandarmaları görünce şaşırdı. 

Kaı-akola niçin götürmek istedik
lerini sordu. Cevab vermediler. 

Kumandan, kendisini sorguya 
çektikten sonra kendisini tevkif 
etti. Çocuğu da bir hayır müea • 
sesesine gönderdi. 



Hükiiınet ittifakla 
itimad reyialıyor 
Bugün meclis toplandı 
Başvekil programı 

okudu 

Atamızı ziyaret 
(1 inci ıahifedıın d~vaır.) l 

Evvela Cumhur Relı:i İsmet İnö-

nü namına, sonra Meclis Reisi 

namına daha sonra Mareşal Fev

zi Çakmak ve Heyeti Vekile ve 

şehir namına birer çelenk ihti -

ramla sandukanın etra!ına vaze

Sonra vali ile Fahreddin Altay 

ve generaller ağır ağır yürüdüler. 

Taburun önüne geldiler. Başları

nı sağ tarafa tabuta doğru çevir

diler. İhtiram nazarı aldılar. On-

Üniversitelilerden sonra Harb 

Akademisi, Yedek Sübay Okulu 

talebeleri tabutun önünden, ay

ni ihtiram vaziyeti alarak geçti

ler. Hepsi de durmaksızın ağır a

d•ınlarla yürüyerek geçiyorlardı .• 

salonda derin bir sükut hakimdi.. 

ve sessizlik içinde kesik, boğuk 

hıçkırıklarla ağlayanlar görülü -

dildL 

Memleketin dahili ve harici siya
setinde lıiç bir değişiklik yoktur 

Bu esnada dört subay kılıçla -

nnı çekmiş vaziyette tazimkar ve 

ihtiramkar bir şekilde nöbet bek
liyorlardı ... 

Subaylar, tam saat 10 da yer

lerini ve nöbetlerini generallere 

terkettiler. Ve generaller ikişer 

ikişer tazim nöbetlerini ifaya ko- ' 

yoldular. Ulu ve ebedi Şefimiz 

Atatürk'ün mukaddes sanduka
sı başında ihtiram nöbeti alan 

generallerimiz şunlardı; Tüm ko

mutanlardan Kadri, Ekrem, Ze _ 
ki, Tufan, Kemal, İsmail, Azmi, 

Hakkı, Deniz... Generallerin ba•-

Ankara, 16 (Hususi Muhabiri -
mizden) - Büyük Millet Meclisi 
bugün saat on beşde toplanacak
tır. 

Meclisin bugünkü celsesinde 
Celil Bayar yeni hükumetin pro
gramını okuyacak ve itimad r"yi 
istiyecektir. 

Ceıaı Bayar hükiımetinin ev -
velce bütün tafsilatile ilan edilen 
programında esaslı bir değişiklik ı 
olmadığı gibi memleketin hari -

ci ve dahili politikası da Ulu ön
derin çizdiği yol üzerinde tabii 
inkişafını muhafaza edecektir. 
Başvekil Celfil Bayar ve hükı1-

mete meclisde ittifak ile itimad 
beyan olunacaktır. Dün Partide 
yapılan müzakerede ve verilen 
reylerde bu netice parlak bir şe
kilde tezahür etmiştir. 

Ankara, 15 (A.A.) - C. H. Par
tisi grupu bugün 15/11/938 Reis 

Vekili Trabzon mebusu Hasan 
Saka'nın Reisliğinde toplandı: 

Söz alan Başvekil Celıil Bayar 
yarınki Büyük Millet Meclisi içti-

' 

maında Reisicümhur İnönü'nüu 
tasvibine iktiran eden yeni hü -
kCımetin, yüksek meclisten itimad 

talep edeceğini beyan etmiş ve bu 
beyanatı Parti grupunun sürekli 
alkışları ve muvaffakiyet temen
nilerile karşılanmıştır. larında Orgeneral Fahreddin Al-

tay bulunmakta idi. Bundan sonra Part' grupu yeni 
teşekkül eden Celal Bayar bükü -
metine it,imat reyi verilmesini 

tam bir ittifakla karar altına almış A k 
ve ruznamede görüşülecek başk3 n ara 
mevzu olmadığından celseye ni -

hayet verilmiştir. G ı o v • 

Ankara, 15 (A.A.) - Bugün en ç 1 gı 
Meclisteki Parti grupu lçtimaını M • 
=::Vekiller heyeti de top- IİİDg 

l,·· ·, .. ~ .. ·· : . • · .. ·• · 

!arın arka'ündan teşrifata da.'ıil 

zevat geçiyordu. Tam saat on bu

çukta başlarında rektör Cemıl 

Bilse! olduğu halde dekanlar, prv-

fesörler ve arkadan da talebeler 

ayni şekilde ihtiram nazarlarile 

bakıp geçtiler. Talebeler üçer ü

çer tabur halinde yürüyüp öbür 

kapıdan çıkıyorlardı. Bu anlard:. 

her ferdin duyduğu heyecan ve 

tahassüsleri kalemle ifade ne 
mümkün ... 

Sarayın saat kulesi kapısından 

giriliyor ve merasim kapısından 

çıkılıyordu.. caddelerde mahşer! 

bir kala balık.. köşe başlarında po

lis, jandarma ve inzibat intizamı 

temin ediyordu .. 

yordu. 

Saat 12 de Cumhuriyet Halk 

Partisi erkanı muntazam bir sura 

ile ve ayni derin vecd içinde geç-

tiler .. 

Bundan sonra mali, ticari ve 1-

dari teşekküllerin ileri gelenleri, 

izciler de sıra ile Aziz Ölü'yü zi

yarete koyuldular. 

Mübarek naş bugün saat 14 den 

gece 24 e kadar mekteblilerle 

halk tarafından ziyaret edilecek 

ve yarın da ayni şekilde holk ve -mektebler Atamızı göre bııecek-

lerdir. - # • .. • ·, • • ' '• ' 1 ' - ' " . .. ,,,, • • 
• ' ~ • .. •• ~ 'I 

Çankaya MP.clis namına gelecek --
tl~y'et bugün seç·ıecek, Müzesi Yarın hareket Edecek 

Büyük Atanın v~ mil'e· s~şvekitin de bu akşam 
ti:ı sayılı gün'.erine aid hareket etmesi 

muhtemel Yaptı 
Ankara, 16 (Hususi Muhabiri

mizden) - Ankara gençliği bu
gün saat 13 de Ulus meydanıntla 

toplandılar. On binlerce genç da
ha saat 12 den itibaren meydana 

gelmeğe başlamışlardı. Bir o ka
dar da halk etrafa birikmişti. 

1

sütün ES3rlerl_nJ 
ıht;va edecek 

Ankara, 16 (Hususı muhabiri
mizden) - Cumartesi günü İs
tanbulda yapılacak olan cenaze 
töreninde Meclisi temsil etmek 
üzere bulunacak heyet 9 kişiden 
mürekkeb olacaktır. Bunlardan 
altısı Meclis azası arasından, biı"i 

idare heyetinden, biri divanı ri
yase•ten seçilecek ve heyete reis 
vekillerinden biri riyaset eyliye
cektir. 

kararı 
Ankara, 15 (A.A.) - Hükumetin kararnamesi: 

Atatürk'ün ölümü münasebetiyle umumi teessürün resmi sa
hada tezahürü için aşağıdaki esaslara göre hareket edilmesi muva
fık görülmüştür. 

1 - AnkarRda cenaze m~rasi mi yapılacak olan 21 İkinriteşrin 
1938 tarihinde bütün memlekette r"Smi veya nim resmi mahiyeti 
haiz olan dairelerle mekteplerin kapanması temin edilecek, hu -
ıusi ınüessesata, vilayetler tarafından kapatmaları için ricada 
bulunıılacak, 

2 - Cenaze merasiminin ferdası gününe kadar bayraklar yarı 
olarak çekilecek, eğlence yerlerinin •tiyatro, sinema, 1-'lr ,·--saire 
gibi• açık kalmamasına yine ayni şekilde tevessül olunacaktır. 

3 - Atatürk'ün vefatı tarihi olan 10 İkinciteşrinden itibaren 
bir ay zarfında bükiımet memur !arı süvare ve akşam yemekleri
ne icabet etmiyccekler ve kendileri de vermiyeceklerdir. 

( - Tespit edilecek proğram mutibince vilayet ve keza mer • 
ke-zlerinde cenaze merasiminin yapıldığı günü Atatürk'ün hatıra-
11Da ihtiram merasimi yapılaealı: ve Halkevlerinde Büyük Önde
rin hayatı hakkında söylevler tertip edilecektir. 

Trabzonda 
Muhteşem bir 
Heykel ----

inşaata yakında 
başlanıyor 

Trabzonda iş meydanının ortası

na kurulacak olan Atatürk heyke

linin birincilik müsabakasını müş-

15/11/1938 

tereken kazanan san'atkarları -
mızdan heykeltraş Nejad ile Ra

tib Aşiı· şehrimizden Trabzona 
gitmişlerdir. 

Orada valinin reisliğinde par
tide bir içtima yapılacak ve hey
keltraşlar eserleri hakkında iza
hat vereceklerdir. 

Trabzona dikilecek olan bu 
heykel pek muhteşem olacak ve 

inşaata yakında başlanılmak ü -
zere icabeden malzeme şehrimiz
den gönderilecektir. 

G©~vü~lLlılrll<dl~ 
A~~ y©l ırn~ D©lır o 

AŞK VE MACERA ROMANI: 34 

- Bahsetmez olur muyum? 
•Bir iftiraya uğradım. Hakikat 
yakında meydana çıkacak. Üzü
lecek bir şey yoktur!• dedi. 

- Evet, evet.. ben de bu fikir
deyim. Üzülmcğe değmez. Bili -
yorsunuz ya, rahmetli kocanızın 
başına da Erzurumda vaktile 

İTİZAR 

Evvelki günkü sayımızda 

(Gök Yüzünde Aşk Yarış
ları) tefrikamızda vuku 
bulan karışıklıktan dolayı 

özür diler ve düzeltııilmiı 

olarak tekrar derceylediği
mizi arzederiz. 

Yazan: İskender F. SERTELLl 

böyle bir felfil<et gelmiştı. 
- Evet ama, o zaman siz ora

da vali idiniz. Hiıru.netinizle ört
bas edilınişti o iş. 

- Bilakis ben hiç müdahale et
memiştim. Hakikat meydana çık
tı.. hır iftira olduğu anlaşıldı. 

zevcinız beraet ettL 

. ? ruz. 
Bu da öyle olur mu dersi-

Mademki kendisi bir iftira 
olduğunu söylüyor .. şübhesiz ki, 
hakikat mahkemede tecelli ede -
cektir. 

- Şu halde nikahı tayyarede 
kıydırmakta bir mani yok, değil 

'? mı. 

- Hayır. hayır_ böyle bir ihti-

İstiklal marşının çalınmasını 
müteakip Atatürk abidesine çe • 
lenkler konuldu. Altı gündenberi 
durmadan ağlıyan gençlik bugün 

UlUF meydanında Büyük Ataları

nın heykelleri önilnde bir kere 

daha hıçkıra hıçkıra ağladılar. 

Ve heyecanlı ve hazin manza

ra karsı.tnda bütün Ankarada 
gençlikle beraber tekrar gözyaş-

1.ırını ~kıttı muhtelif Iakülteler

den bireı· genç heyecanlı hitabe

ler irad etti. 

Atatürkün gençliğe hitabesinı 

<'kuyarak kendilerine tevdi edi • 

len cumhuriyet ve rejim için and 
içtiler. 

Toplantıda Başvekil Celal Ba
yarla Dahiliye Vekili Refık Say
dam da bulundular. 

lzmirliler de 
And içtiler 

İzmir, 16 (Hususi muhabirimiz
den) - Vuku bulan müsaade ü

zerine bütün İzmir gençlıği bugün 

burada toplandılar. Büyük Ata

mız için göz ya~larını bir kere 

daha akıttılar Heyecanlı hitabe

lerden sonra Cumhuriyet ve re
jim için and içtiler. 

mal mevcud degıL Çocukların 

kalblerini ve neş'elerini kırmıya
lım. Kendilerine bir şey sezdir -
meyin sakın! Böyle evlenme çağ
larında bu gibi hadiseler, hatta 
birçok dedikodular olur. Ehem
miyet vermeğe gelmez. 

- Ben de bu fikirdeyim. Fakat, 
sağdan soldan bu nikahın olma
masına çalışanlar o kadar çok ki.. 

- Siz kulak vermeyin bu dedi
kodulara! 

Ve ayağa kalkarak, Bayan Pa
kizenin yanına sokuldu: 

- Bu iş bitsin de, bize de sıra 
gelsin a canım ... 
Perihanın annesi cali bir heye

can göstQrdi: 
- Ne diyorsunuz.. bize de sıra 

mı gelsin?! 
- yle ya. Biz insan değil mi -

yiz? Bakınız, ben üç yıldır beka
rım. Karım öldüğü gündenberi 
sizi düşünüyorum. Şimdi siz de 
dul kaldınız. 

mfıni varf 

Bu iş için bir kG>misyen 
kur•ıluyer 

Ankara, 16 (Hususi Muhabiri -
mizden) - Ebedi Şef Atatürk'ün 
Çankayadaki evlerinin İnkılab 
müzesi haline konulacağı hakkın
da evvelce bildirdiğim haber ta
hakkuk etmektedir. Atatürk'le a· 
]akalı olan bütün hatıralar, eser
'ler hep buraya konulacaktır. Bu 
arada Atatürk'ün Çanakkalede 
memleketi kurtarışı, Samsuna 
çıkışı, Ankaraya gelişi, Büyük 
Millet Meclisi Reisi seçilişi gibi 
onun ve milletinin hayatında sa
yılı olan günlere aid her şey bu 
müzeye konacaktır. 

Bu işleri başarmak için salfıhi
yetli kimselerden mürekkeb bir 
komisyon kurulacaktır. 

SADAKAi FITIR 
İstanbul Müftülüğünden: 

Buğdaydan 

Arpadan 
Üzümden 
Hurmadan 

En iyi iyi 

15 
24 
84 
00 

14 
20 
67 

133 

Son 

12 
19 
54 
00 

Yurdumuzun hava müdafaası 
esbabını temin hususunda pek 
meşktir mesaisi görülmC'kte olım 

ve aldığı teberruatı Kızılay ve 
Çocukları Esirgeme Kurumu gıui 

hayırlı teşekküller ıle paı;l•icn 

Türk Hava kurumuna her veçlıile 
yardımda bulunmak mühim Ur 

Pakize dudaklarını bükerek 
gözlerini yere indirdı: 

- Evet.. bir mani yok ama ... 
Avucunun içinde buruşturduğu 

mendilini ağzına götürdü ve diş
lerile didikler gibi çekmeğe baş
ladı: 

- Hele biraz bekliyelim. Peri
hanın nikahından sonra tekrar 
görüşürüz bu işi. 

Bay Hurşid Abbas, Pakizenin 
elini aldı ve avucunun içinde ok
şıyarak: 

- Söz veriyorsun, değil mi? de
di - Perihanın nikahından sonra 
biz de birleşeceğiz ... 
Perihanın annesi susuyordu. 
Besleme kızın birdenbire içe

ri girmesi, ikisini de - uykudan 
uyandırır gibi • harekete getir -
mişti. 

Bay Hurşid; 
- O halde bana müsaade edin! 

dedi - Artık nikfıh günü görüşü

rüz .. 
- Güle güle gidiniz, Bay Hur-

Heyet bugün seçilecek ve Y.a
rın akşam İstanbula hareket ede
cektir. 

Ayni maksadla Başvekil Celfil 
Bayarın da bu akşamki ekspres
le İstanbula hareket etmesi muh
temeldir. 

SOVYETLER ÇELENK 
KOYDULAR 

Ankara, 15 (A.A.) - Şehrimiz

deki Sovyet kolonisi, bugün saat 
10 da toplu olarak Ulus meydanın
da Atatürk Anıtına giderek üze -
rinde cAnkarada'ki Sovyet kolo
nisinden Atatürk'e• ibaresi yazı

lı bir çelenk koymuş ve Büyü'< 
Şefin hatırasını tazizen iki dakika 
sükütu muhafaza etmiştir. -- --
vazifemizdir. Binaenaleyh b•ı b:ıp

ta Diyanet işleri Reisliği tarcfın

dan verilmiş olan f•tvu mucibin
ce sadakai fttır ve zekdt ile mü -

kelle/ olanların - havadan gelecek 
tehlikelere karşı yurdu,,.u.:ıı. 

milletimizi korumak uğrunclıı pek 

feyizli ve devamlı bir S1'reııc ça
lışan-mezkur Türk Hava Kurumu
na yardımda ve bu vesile ile de 

memleketimize hizmette bulunul- \ 
ması lüzumu sadakai fıtrın nevi ve 
miktarile beraber ilan olunur. 

şid! O gün sakın gelmemezlik et
meyin! 

- Kabil mi a canım .. ?! 

* Margarit o gün çocuğunu - pa-
ra ile tuttuğu - bir hizmetçi ka
dına bırakmıştı. Nihadın çok se
viştiği tayyareci arkadaşlarından 
- Almanyada tahsil görmüş - o
lan Cevad.la anlaşarak, tayyareye 
binmeğe karar vemıişti. 

Cevad, Margriti o gün dostları
na: Karım .. diye takdim edecek
ti. 

Margrit bu iş için Cevada o ka
dar yalvarmıştı ki .. 

Cevad akıllı bir gençti. Arkada
şının nikah gününde bir rezalete 
filet olmaktan çekinirdi. Fakat, 
Margrit ona, hiçbir şeye karışmı
yacağına hatta en ufak bir tees
sür bile izhar et.miyeceğine dair 
söz vermişti. 

Cevad da arkadaşı Nihada söz 
geçireceğinden emin olduğu için, 
Margriti kırmamıştı. 

Cenaze Törenintle Bulunacak fc~~ 
Heyet ıer Va Askeri Kı ta!ar 

(Z inci sayfadan devam) 
İRAN HEYETİ 

a - Heyet: 
1 - Ekselans Khalil Fahlıni, İ-

ran Ankara büyük elçisi, 
2 - Orgeneral Nakhdjevan, 
3 - Korgeneral Koupal, 
4 - Albay Arfaa, 

b - Kıtaat: 
1 Binbaşı, 
2 Yüzbaşı, 
52 Nefer, 

Heyet, Ankaraya 17 Teşrinisani 
sabahı gelecektir. Kıtaat, 17/11/938 
saat 18 de Telköçekten hareket e
decek olan Toros ekspresiyle gele
cektir. 

SOVYET HEYETİ 
1 - Bay Potemkin, Harlciye 

Halk Komiser Muavini, 
2 - Amiral Yumaşef, Karade -

niz filosu kumandanı, 
3 - Bay Terentiev Sovyet An

kara büyük elçisL 
Heyet, bir Sovyet destroyeri ile 

17 Teşrinisani sabahı İstanbula gel 
miş olacaktir. 

MISIR HEYETİ 
1 - Ekselans Müfti Gazaerli, 

Mısır Ankara elçisi, 
2 - Bay Amin Fuat, Bükreş dai

mi maslahatgüzarı. 
Heyet, 15 Teşrinisani sabahı İs -

tanbulda bulunacaktır. 
IRAK HEYETİ 
l - Ekselans Naci Şevket, İrak 

Ankara büyük elçisi, 
2 - Ekselans Abdullah Dum -

lucu, 
3 - İsmail Namık, 
( - Yarbay Sa!ahattin Sabbağ. 
Heyet, 19 Teşrinisani sabahı An-

karaya gelecektir. 

FRANSIZ HEYETİ 
1 - B. AZbert Sarraut, Dahili

ye Nazırı, Framanın sabık 
Ankara büyük elçisi, 

2 - General Gcorges, 
3 - Amiral Laborde, 
Heyetin müvasalat tarihi henüz 

malum değildir. Bilahare bildirile
cektir. 

ARNA VUDLUK HEYETİ 
l - Baron Von Neurat, 
2 - Korgeneral List, 
3 - Yarbay Von Rost. 
Heyetin ne zaman geleceği bila

hara bildirilecektir. 

ALMAN HEYETİ 

Beşiktaş icra memtırluğundan: 
Evvelce Beyoğlunda Asmalı • 

mesçidde Kamhi apartımanında 

mukim iken halen ikametgahı . 
nın meçhul olan Rifat Kamhiye. 

Şayian sahip olduğunuz Orta
köyde Viran Vatman Rıza soka

ğında 8 No. lı hanenin kabili tak
sim olmamasından mahkemece 

şüyuunun izalesi suretile satışı -

na karar verilmiş ve diaremizce 
açık arttırma suretile 1 inci art

tırması 16/11/938 tarihine müsa
dif çarşamba günü saat 14 ten 
16 ya kadar kıymeti muhamme

nesi olan 1434 liranın % de 75 ni 

bulmadığı takdirde en çok arttı

ranın taahhüdü baki kalmak şar

tile ikinci artırması 2/12/938 ta-

Daha dogrusu, tayyareci Cevad 
biraz da Margrite karşı temayül 
göstermiyor değildi. Hatta bir ak· 
şam Nihad otelden çıkar çıkmaz, 
Cevad otele gitmişti. Margrit her 
zamanki gibi çok meyustu. 

Cevad, genç kadını teselliye ça
lışıyordu: 

- Neden bu kadar muztarlbsl
niz? Eğer Nihad sizi ebediyen 
terkedecek olursa, ben vanm .. hiç 
müteessir olmayın! 

Margrit ista:nbula geldiği gün
denberi ilk defa böyle candan ve 
istikbal vadedici bir teselli ile 
karşılaşmıştı. 

Cevad o gün on bir trenlle Sir
keciden Yeşillcöye gelecek olan 
treni bekliyordu. 

İstasyonda aşağı yukarı dolıışı
yor: 

- Margrit her halde Perihan· 
dan daha güzel, daha sevimli ve 
daha aklı başında bir kadın.. di· 
ye söyleniyordu. 

1 
Jiye Nazırı, 

2 - Bay Kortcha, Jı0"1' 
8 - Bay Djavid LCS 1 

4 - Asaf D3adouli, /11 
Ankara elçisi. ;Jıı 

Heyetin müvasalat tat 
hare bildirilecektir. 

MACAR HEYETİ )l 
1 - Ekselans Nzoltan at 

de Batizfalva, )ise 

ra sefiri, ııe 
l! - Tuğgeneral Euge 

kay, !\ 
3 - Albay Emericı!l )l 
4 - Albay Aiexandt 

rossy. ·de ı 
Heyet, 19 Teşrinisanı 

la gelecrktir. j ıt · 
MİLLETLER CEl\fiYE1' C 

1 - Walters Milletler . 
' ,. uaı' 

katilıiumumı ırı ~ 
2 - Bay Agnidis, p,rc 

3 - Bay Tevfik ErıJI!> 
Uzası, .. ,~ 

Heyetin İstanbula ırıu . 
rihi bilahare bi!d.ri1ecc~lif 
İTALYAN HEYETİ 
1 - Ekselans Baron 

Alo izi, FJ:t 
2 - General CtırrıJ V 
3 - Amiral AJbrrto 

Heyet, 19 teşrinisar sSt 
le İstanbula gdccektit. 

MomleketJerini AnkaT"• ;re 
leri v...sıtasiyle tem>il ell 

Jetler: 

Japonya: ~ı 
Ekselans Tal.etorni, ıı~ 

Polon•·a: 
• . 1 ıı~~ 

Ekselans Sokolonıc • 
Çekoslovakya: cJıe' 

Ekselans Robert feıt 
Hol anda: r 

Ekselans Christan WiS5 
İsveç: Gf~ 

Eksel5ns Baron Ere 
erna, Elçi. 

Finlandiya 1~ 
Ekselans Onni Talas. e 

dapcştede mukim• 
Suriye: ~ 

Emir Adil Aslan, :MiiJT1C· 
İspanya: • 

d J'O"' Bay Bcgonaay Can e 
hatgüzar. 

Danimarka: ıııJıılf 
Bay Fensmaı·k, M:as 

Le ton ya ıısı 
Bay Koconf, 1stanbul 

losu. 

Erzincan 
Hattı 

- rıd' Bn ayın 26 1 

açıllyor , . r.ı~· 
Ankara, 15 (Hususı ıtıl'' 

mizden) - Erzincan ha ..iY ·p ,. 
mi küşadı 26 İkincitcşrı 
ne bırakılmıştır. 

rihine - müs:dif ~ırıa ~ 
aııııı' edilecektir. İkametg ıt' 

huliyetine binaen sat~ r;I 
liğ makamına kaim ve,.c ı 
nuz olmak üzere keyf'~o 
tebliğ olunur. ::/ 

Yilmaza gelince .. , t• ~ 
Garib tesadüfler ade ,J Ol 

kovalıyor gibiydi. yı]Jll ~ 
ranın ısrarına dayan~8rı1 
koluna takıp gitmeğe 

/ 
mişti. j511fir1 
Yılmaz, Reşadın ı!lda b~l 

rak davetliler arasın 
yordu. JJl'ı 

. 'fi t J 
Nihad, metresini .1ir P ıı" 

!unda görünce, kim .. ~~e;<iı 
canı sıkılacak ve şu W' bıf 
sadüfle karşılaşınca 8 •iıı' 
açık kalacaktı. . ~ 

Bütün bu sahlleıer'sel ı!' 
büyük bir sükunetle o b , 
ğinde şübhe yoktU· ~'. 
karşılaştığı bütün ıc;~~~;ııı' 
meğe ahdetmiş, so 
erkekti. . 'i , fİ'. 

'lif J<l• ,ıf'. ' O gün, denebı Jı r ' 

dünyanın en heyecaP.0rd"' ,f 
larından biri oyııall~l~ ~ı ,f 
dm nkiahlı ve çocu •'~ 

(J>' 

f 
b 



.. 
~;lan: (Büyük Harbde Osmanlı donanmasının lmroz tıe Mondros baskmlarile dönüşte N 
\' ~ ~ M 1 Mıdi!li'nin batışını, Yavuzun yaralanarak dii§man haw filolannın bomba yağmuru 

2
0. 

'* 1 Z altında Çanakkaleıle karaya oturuşuıw anlatan deniz tefrikası..] 6 

\' avuz, N ara b ur n u n d a ki 
_ dönüşü. yapamadı 
Ç~nlcü, bir dirsek teşkil eden bu viraja uyamadı 
ela~~ s,aıısarı rengi ile kuman- tunları yükseltiyprlar; tayyare tan, son hata lle de Y ~~ .~-
fit,un<te boy gösteriyor; filolarının arasında kara topunu ya oturttuktan, kendisı hır ış 
~ .. e sahillerindeki kahra· andıran beyaz dumanlar meyda- yapmış göstermek gayretile baş 
lı:4!p llıiidaı:uer Midilli ile birlikte na getiren, Yavuzun _tayyar_e defi vurduğu .. hatalı __ t:'5kın işini böy- . 
"'1Ji~ Yalnız başına dönen ve bir topları durmadan ışlıyor, hır ucu lece yuzune g~une b~aştırciık-
~I, eden kaçar gibı delice bir gökte, bir ucu denızle toprağm tan sonr!' 20 kiinunusanı 334 pa-
~ llotaza dalan Yavuzun bu ,birleştiği, Yavuzun karaya otur- zar akşamı Naradan hare.ket et-

lie; llı!na veremiyorlardL duğu nc.ktada olmak üzere acaib ti, İstanbula geldi, Bahriye Neza-
tııı: Qlbde bu sorgu canlam • bir muharebe, bir Kızılca kıyamet reti ile temas etmek için Cemal 

,,:;- ~dilJ.i 
·"'e ıtı.ı• nerede?_ Acaba ge-
~ .. 

ti Ilı!~ ihtimaline dayanan fe
~ticey( hiçbir Türk dudağı 
~ ill. etııuyor, edemiyordu. 

lııi 'iit~aııın idaresile cehenne
'den 'i'lini Boğazda da muhafaza 
~nİifit avuz, Nara burnundaki 
~ ~ Yapatnadı, bir dirsek teş
~ &ı ~ bu Viraja uyamadı, ora
lııtl\ııı glıka doğru yürüdü, Akker
ieııı ~top edişi Yavuzun hızına 
~bı lıo &ıııacu; yaralı bir aslan 
tılıtiiıer~IU'darunaya benzer gü -

\rira: e Yavuz, karaya oturdu ... 
t-ı !> Ja başlandığı sırada Aml
t'ıa ~vıç vaziyeti anlamış, ka
G; UrU!acağıru tehınin etmi.ş
/ı;, ~illan da işin farkınday· 
~.u ~~ bır tey söyliyemiyordu. .. 
~ d~ llııeınt sür'atle seyredilir
~~ııs eboynu bir virajı almak 
~esiı il. 0 lan bir şeydi... Fakat 
~ord Vtraıa başlamak lazım ge
~if ll, ç_unkü gemi, bu sür'atle 
~" ec!i.lenıez, muhakkak bir h.'a U' 
1::_ıııaıı d~rardı_ Akkermanın ağ· 
~'.i1e k 0 killen alabanda derece
~ı4J~ıte nı_ıkdarları viraja baş· 
~lıi§ ~· bildirdıği dakikada 
~a lı ır sarsıntı oldu ... Bunu, 
~l'iı~ı ayan, karada yürüyen; 
bit al!s ~en bir cismin çıkardığı 
~ı. <\1t4kib etti, Amiral Paşo • 
ı: tesı rınana döndü, ümidsiz 
' e. 

Ot lıı ll"di, Urtıuk, değil mi?. 
lı~ b· .\kkennan kısa, bir cüm-

.,1r cevabJa işi anlattı: 
Q '>Ur• 
'iıt Ya atın fazlalığı ile karine-

te talaı al · 
dliıiıs abandaları çabuk 

lh Sonra, t. Yaptırmadı, oturduk: 
·•~ İçi ışı daha yakından gör • 
v,~ alt güverteye k~tu ... 
:ı.. • karay 1 t lı , "a . • a o urmuş u ... 

• ~ .. ~Ye,te ne yapılabilirdi? .. 
•e f •v11elki h 
~ ırar ava muharebcsin-
~lırar dö tıdrn İngiliz tayyareleri 

? nerlerse hal neye varır-

lt -'ıtııır aı b 
~Yıq 0~ U halden büsbütün 
~ her -ıın uştu. .. Tayyareler bunu 
~ltılara h ca artık devamlı hü
u •. llonra il Verecekler, oturduk
~..,. \' Sabit fıir hedef halini 

'!tL a"ııza .. 
" ··~ Yüzlerce, bınlcrce 
'• :Ya . ~1 v~tııı ~ gQıracaklardı. .. Gerçi 
"lırıı:ıraclk ırlı.J.arı bombalara al
~ı.~lt;b Ve d~ecedeydi, · fakat 
ııı;ı 4ııııaııı ınuteselıı.il hava bom
~~ !ayYa~lnda _ağır bombard.ı
\oıı-. 'I ~it l •lerının gelmesi, bun
iı;ı"llıı. lıır onlıık boınbalarile Ya
lı tltı İtli ... Palannıası da mevzuu
~ l!lr,,:u tehlikeli durumdan 
ı, h l~ bUn ~ak Jazıındı ... 
lt~011 !acarı u dU§ündükten son
ııı_~ <lar1ıı1 kan Yavu7un kendi 
., ıtır uUanarak bunları at-
"'a etil e .. ' 
· •l ltôtf• . YUznıeğe çalışması, 

lliiıo; ~. ııa~ınde duran diğer se
~~eıt.tnıar atarak çekmek, 
lq~ ~ıni e de buna yardım e-
tııı;'lıe t~lllretti, diğer taraftan 
~~l'\~~ ıraz·ıannı sür'atle kulla-

lıt tu. 
1
Y•tte hazır bulun • 

) 1 
• t ge 

~I .. ı, \' Çıncden düşman tay
ı:, 1•<tt• avuzu ·· 
""<l .. l:ıirb. .n UZrrinde pryda 
' ~lraı1 ırı ardına gelen iki 
h d• llslaııın b 
~ı~ ~ istif u zayıf vazı-
ı:; 1lıır. a<1e İçin saldırmağa 

ili .'ıi . 
b )11 llin 'ta 
ı ~' ~lr• ;:are topları ateş e-
~ Ot;;. '<Orf~'"'--' 

~ d . ..., sa n . -.u .... e nisbetsiz 
~n bo ı canlanıyor; su-

~alar büyük SU SÜ· 

kopuyordu... paşayı aradı. 

Muharebenin tam k:ızl§tığı sı- Yavuzun yfuıdürülme işi tam 
ralarda gökten yağan bombalar- sekiz gün sürdü; Miralay Akker
dan bir tanesi karaya yaslanan manla birlikte çalışan Binb:ışı 

ulan Yavuzun kıç gilvertesine Arif ve Turgud süvarisi Kayma
düştil, infiliik etti; fakat geminin kam Nazmi her sabah te.krarla
kalın zırhına hiçbir tesir yapmı- nan İngiliz tayyare hücumları al-
yan bomba etrafına da zarar ve- tında çalışarak 28 kAnunusani 334 
remedi ... Biraz sonra tayyare top· pazartesi günü gemiyi yüzdüre-
larının müessir ateşi altında bir bildiler. Bir taraftan gökten ya-
iş göremiyeceklerini aJl!ıyan İngi- ğan bomba yağmurları, diğer ta
liz hava filosu Malta yolunu tut- raftan Yavuzu çekecek yuma ve 
tu ve gözden kayboldu... malzeme yokluğu karşısında bu 

Amiral Paşoviç birinci gunu yüıxlrüme işinin bütün saflıaları
yüzdünne işinin başında durdu, nı o zamanki üs!Ub ile anlatıyor: 
bütün ameliyatla bizzat meşgul Büyükdere 
oldu. Zt/Klnunusani/334 
Akkermanın sarfettiği gayretle 

tonoz atıla atıla gemi fevka
Iade hafifletildi, kömüril boşalt
tırıldı, cebhaneliklerdeki mermi
ler karaya taşındı, bir kısım eşya 
dışarı çıkarıldı_ fakat bunlar hiç 
bir fayda temin etmediler. 

Amiralin emrile Naradaki ge
milerden binbaşı Arü beyin süva
ri bulunduğu Giresun, Turgud 
zırhlısı, Alemdar ve İntibah topçe
kerleri palamar atmak, Yavuzun 
altında bir kanal açmak için tam 
8 gün uğraştılar. 

Amiral birinci günkü gayretle
rin boşa çıktığını görünce ilk 
tedbirsizlikle Midilliyi batırdık-

=· 

BAHRİYE NEZARETİ 
CEI,h.ESiNE 

Telakki edilen emir üzerine 21 
kanunusani pazartesi günü ba
dezzeval saat beşte köprülerden 
bilmürur badezzeval saat 6 da 
Naraya muvasalatla demirlendi. 
Yarım saat zarfında yumaları 

verilerek (Yavuz) zırhlısı cer e
dilmeğe başlandı 22 nci salı günü 
gerek kablezzeval ve gerekse ba
dezzeval vuku bulan düşman tay
yare hücumlarile bomba endaht
larına rağmen ameliyata devam 
edildi. (Devamı varı 

Amerika seçimi 
(4 ilncôi 6ahifeden devam) ı 

Dünya matbuatınca dikkatle 
takib edilmekte olan bu vaziyet 
milletler arası politikasını az ala
kadar eder gibi dPğildir. Reis 
Ruzvellin mevkii gittikçe Ame • 
rikanın da dünyanın diğer yerle
~inde olan vekayii başka bir nok
tadan daha alaka ile takib ederdi. 
Sulhun kuvvetlenmesi için tesir 
ve nüfuzunu göstermek istiyece
ği tahmin edilmektedir. Ameri • 
kanın harici politikasında bun • 
dan sonra nasıl bir faaliyet görü
leceği ayrıca merak edilmekte -
dir. Dünyanın başka yerlerinde 
olan vekayie karışarak Amerika
nın müşkül vaziyetlere girmesini 
kongre, yani meb'uslarla ayanın 
heyeti umumiyesi demek olan 
parlamento istemiyor. Amerika 
efkarı umumiyesi bu merkezde 
dir. Fakat Amerika gibi büyük 
bir memleketin dünya sulhunu 
alakadar eden meselelerden uzak 
kalabilmesi ne zamana kadar de
Yam edecektir? Bunu da Avrupa
lılar merak edip duruyorlar. Ha· 
rici politikada Amerikalılar ne 
kadar uzakda ve seyirci kalmak 
isterlerse istesinler bugün karşı· 
larında mühim vaziyetlerdedir ki 
bunlar için kat't kararlar almak 
lüzumunu göreceklerdir, diyor • 
lar. 

midir? .. Yani Japonlar artık Çi • 
nin ellerine geçmiş olan yerlerin· 
de başka devletlerin rekabetin~ 

uğramadan hiıkim olmak istiyor
lar. Bu bahis ayrıdır. 

Fakat ne olursa olsun! Uzak 
şarkda Japonların aldığı vaziyet
te herhalde İngilterenin aleyhin
de olduğu kadar Amerikanın da 
aleyhindedır. Buna karşı Ameri· 
kalılar ne yapacaklar? ... Kat'i biı· 
hareket tayin ederek Çindeki 
menfaatlerini diplomatlık vası • 
talarile müdafaa mı edecekler?. 
Bu suretle Uzak Şark işlerine U· 

zaktan seyirci kalamıyacaklarını 
Tokyoya anlatacaklar mı? Yoksa 
bugünkü emri vakii kabul ede -
rek Çinden çekilecekler mi? .. A
merikan mehafilinin fikirlerine 
dair Vaşingtondan Avrupa gaze
telerıne bildirilen malumata ba -
kılırsa Amerikalıları bu hal çok 
düşündürmektedir. İşte intihabat 
dolayısile söylenen şeyler harici 
politika sahasına da gelerek A • 
merikanın bu işler karşısında a -
lacağı vaziyetin ne olacağını me
rak ettiriyor. 

HIKAYI! 

Pis Heri·f 
( 4 üncü ıahüeden devam) 

Çünkü bunlardan bir tanesi de 
karımdan geliyordu. 

Artık bir kelime bile ilave et· 
meğe lüzum görmüyorum. Müd
dei umumiliğe verdiğim istk!anın 
·wnıoA!P!"q ruısa~ııau FİLE 

İşte mesela Çin meselesi. Uzak 
Şarkda Amerikalıların menfaat· 
!eri vardır. Şimdiye kadar Çin~ 

dokunulmamasını orada hudud 
için açık kapı politikası takib e
dilerek bu devletlerin menfaat • 
leri gözedilmesini müdafaa ed:!
gelmiştir. Halbuki şimdi Japon
lar Çinde diğer devletlerin sene· 
lerdcnberi muhafaza edegeldik • 
!eri imtiyazlara artık nihayet ve
receklerini saklamıyorlar. Uzak 
Şark meselesi Japonlar artık 

kat'i surette halledilmiş, bitmif 

Dr. Hafız Cemal 
{LOKMAN HEKiM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri: Pazar hariç 
hergün 2.~ • 6, Salı, Cumartesi 

12 • 2,5 fı.kara:ra. Tel: 22393 

VANGIN 
(Devamı 8 ıncı sahifede) 

ren telefonlar buralara bağlıdır. 
Her karakolda üç otomobil mev· 
cuddur: İlk iındad furgonunda 
büyük bir merdiven, motosiklet
li askerler ... 

İstasyonların dördündP büyük 
furgonlar, su nakline malıs;,.s ha
zineli kamyonlar vardır. 

On iki istasyonda, dumanları 
dağıtan elektrıkli vantilatörleri 
ht.vi otomobiller mevcuddur. 

Sekiz istasyonda itfaiye vapur· 
!arı vardır. 

Alayın mühim bir kısmı on iki 
kışlaya yerleştirilmiştir. Talim 
ve terbiyeleri bu kışlalarda yapı
lır. 

Her kışlada bir kumandan, bir 
kumandan muavini, üç küçük za
bit ve on sekiz onbaşı bulunur. 

İstasyonlar biribirlerine hususi 
telefonlarla bağlıdır. Lüzumunda 
birıbirlerini muavenete çağırır

lar. 

İtfaiye aletleri 

İlk imdad otomobili, (12 bey
gir kuvvetinde) beş nefer. üç 
yüz litre su, 80 metre uzunluğun
da bir hortum ... 200 metre yumu
şak boru. Bu otomobil, yangın 

haberini alır almaz hareket eder. 
Bunu vasat tulumba furgonu 

takib eder. B ufurgon 25 beygir 
kuvvetinde motörlüdür: 70 mili
metre kalınlığında ve 400 ·metre 
uzunluğunda hortum sarılı iki 
bobini 160 metrelik küçük boru. 
Bir teneffüs aleti vesair levazım 
bulunmaktadır. Saatte 120 • 150 
metre su verebilecek derecede 
kuvvetli tulumbaları vardır. 

Yüksek kuvvetli tulumba fur
gonları 115 beygirlik bir motör, 
altı pistonlu ve saatte 300 metre 
mikabı su veren bir tulumba. 12 
milimetrelik 25, 18 milimetrelik 
12, ve 35 milimetrelik 4 tulumba 
borusu başına su yetiştirebilir. 

Bu otomobilde 11 nefer vardır. Ve 
arkasında daima 1,040 metre U· 

zunluğunda, 110 milimetre kalın
lığında hortum bulunur. 

45 metrelik büyük merdivenler, 
ve elektrik vantilatörleri anoa..'lt 
büyük yangınlara götürülür. 

Su nasıl temin olunur? 

Umumi yolların hemen hepsin
de yangın muslukları vardır. 
Bunların arası yüzer metredir. 

110 milimetrelik borulara mah
sustur. Bu musluklar 1972 de ya
pılmıştır. 3 er yüz metre aralı 

musluklar 1895 de ilave olunmuş
tur. Bunlar, 200 milimetrelik bo
ı·ulara su verirler. 

Üçüncü musluklar da 1932 de 
yapılmıştır. Elyevm Paris'de 9778 
yangın musluğu ınevcuddur. 

Alay kumandanlığı kışlas.ra 

ve karakollara hususi telefonlar la 
merbuttur. Umumi yollarda 4 .er 
yüz metre ara ile 616 yangın te
lefonu vardır. Hususi müessese • 
!erde bulunanların sayısı da 701· 
dir. 

Paris civarında bulunan köyler 
61 telefon hattı ile m~rkeze bağlı
dır. 

Fakat bütün bu tedbirlere rağ
men yangınların, ve yangınların 
sebebiyet verdiği zayiatın önünü 
alabilmek imkan haricindedir. 

Bunun çaresi? 

Paris itfaiye kumandanlarından 
biri daima şu sözleri tekrar eder
di. 

•Ateşi söndürmek için: 
- İlk dakikada bir bardak su, 
- İkinci dakikada bir kova su, 
- Üçüncü dakikada bir ton su 

ister.• 
Hakkı var. Fakat, yangını sön

dürmek için şu şartlara riayet de 
§arttır: 

1 - Sür'at, 

2 - Mükemmel tulumba vesat-
re, 

3 - İtfaiye heyetinin talim ve 
terbiyesi, 

4 - Ahaliye yangın zuhurunda 
nasıl hareket edeceklerini öğret
mek ... 

Maalesef bu sonuncusu şimdi
ye kadar ihmal edilmiştir. Halk, 
yangın çıkınca ne yapacağını şa
şırır. 

Halbuki Polonyada, mekteb ço
cukları bile yangın tulumbasının 
nıısıl kullanıldığını bilir. 

İsviçrede, Almanyada, İtalya
da, Çekoslovaktada bir mekteb 

talebesine scrunuz. Alacağınız 

cevaba hayret edersiniz. 

Onlar için yangın büyük bir 
düşmandır. Bunun başlangıcında 

ne yapacağını, nasıl öniinü alaca
ğını bilir. İngilterede de böyle. 

Bütün mütehassıslar ateşi, en 
azı on beş dakika mevzii olarak 

bırakmıya çalışmak tarafdarıdır. 
Aksi halde evi, fabrikayı veya 

her hangi bir binayı kurtarabil· 
menin imkanı yoktur. 

Binaenaleyh yangının 1 numa· 
ralı halk düşmanı olduğunu hal
ka anlatmıya gayret etmelidir. 
Yangın zuhurunda soğuk kanla 
hareket etmiye, itfaiye heyeti ye
tişinceye kadar tevessüüne mey
dan vermemiye alışmalıdır. 

Sonra herkes kafasına şunu 
yerleştirmelidir: 

•Evimde yangın çıktı ise kaba· 
hat kimsenin değil, benimdir. 

•Gündüz olsun, gece olsun, şe
hiroe olsun köyde olsun, sulhta 
olsun harpta olsun yangına kar

şı daima müteyakkız bulunmalı -
dır. Mümkün olduğu kadar sön

dürmiye çalışmalıdır. Bu, kadın, 

erkek ve çocuk herkese düşen bir 
vazifedir ... • 

Torba yoğurtlan 
Torbılarda 
Satılamıyacak __ , __ _ 

B@zuk ekmeklerde 
müsadere edildi 

Şehrimizin muhtelif mahalle • 

rinde d<ı belediye doktorları esas
lı kontrollar yapmağa başlamış • 
!ardır. 

Bilhassa yiy<!cek maddelerin • 
den muhtelü nümuneler ahn • 

makta ve bunlar tahlil için be • 
• lediye kimyahanesine gönderil -

mektedir. 

Bazı yerlerde mahlut yağ sa • 

tanlar görülmüş ve noksan ek • 
mekler de bulunmuştur. 

Ezcümle Küçükpazar, Balık -

pazarı mıntakasında 80 kilo ek -
mek musadere olunmuştur. 
Yağla•ın fena kaplarda satıl • 

ması, torba yoğurdlarının torba

lara konulması sureti kat'iyede 
yasak olunmuştur. 

Bu gibi maddeler daima temiz 
kablarda satılacaktır. 

--=o==--

Bir haftada satılan 
Lzüm ve incirler 

Bu hafta İzmir borsasında do • 

kuz kuruştan on sekiz kuruşa 

kadar yirmi bin dokuz yÜ7. yirmi 

iki ç:.ıval üzüm ve yedi kuruş on 
çuval incir satılmıştır. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

•İki darbeli dahili ihtiraklı ma· 
kinelerde ısliı.hat. hakkındaki ih
tira için alınmış olan 7 Sonkiınun 
1937 tarih ve 2400 numaralı ihti
tira beratındaki hukukun bu ke- ' 
re başkasına devir veyahud mev
kii fi ile konmak için icara wrile
b;!eceği teklif edilmekte olmak • 
la bu hususa fazla malumat edin· 
mek istiyenlerin Galatada, As
lan Han 5 inci kat 1-3 numaralara 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

7-SOl'f TEL G R A P-18 % el Teşrin lnf 

Fırtına yüzünden 
~~~~~~~~~~~~~~--

attığı zannedilen ~ı
kenli ken i b2şın 

kurtulmuş 

Bir motör 
buldu 

bu yelk~nliyi nasıl 
ne zannetti? .. ve 

Birkaç gün evvelki fırtınada 1 
Karadeniz Boğazı haricinde garib 

bir hadise olmuş ve kaptansız, 

yelkensiz bir yıılkenli müd.hiş dal

galardan kurtularak limanımıza 

gelmiştir: 

İstanbula odun nakleden yel • 
kenlilerden Bay V edad Erimin 

yelkenlisi •İnada• dan odun yük
liyerek limanımıza doğru yola 
çıkmıştır. 

Fakat ansızın müd.hiş bir fırtı· 
na zuhur etmiş ve yelkenli deniz

de tutunmak istemişse de azgın 
dalgalar 2 demirini de koparmış

tır. Coşkun denizle bir müddet da

ha pençeleşen kaptan; artık kur
tuluş ümidi kalmadığını görünce 
tonos çapasını halata bağlıyarak 

denize atmış ve tayfalarla birlik
te denize atlıyarak İnada'daki ba· 
lıkcı kulübesine iltica etmiştir. 

Gece basınca fırtına daha ziya
de şidd~tlendiğinden kaptan ve 

arkadaşları; içi odun yüklü bom
boş bir yelkenlinin bu müdhiş 

denize mukavemet edemiyeceği· 

ni bildiklerinden İstanbula, kayı
ğın battığını bUdri.ne;ler ve ken

dileri de başka bir vasıta ile şeh
rimize dönmüşlerdir. 

.Zorbalar 

Fakat büyük bir tesadüf eseri 
olarak mezklır yelkenlıye bir şey 

olmamış ve halata bağlı ça· 
payı sürükleye sürükleye suların 

cereyanile kaptansız, tayfasız 25 

mil uzağa gitmiştir. 
Ertesi gün Fodine iskelesinden 

kereste yükliycrek İsı:ıanbula ha

reket eden Derviş Ahmed kapta

nın idaresindeki bir motör Ru

meli Karaburnu açıklarında bir 

yelkenlinin dalgalarla çarpıştığını 

görerek içindekileri kurtarmak Ü· 

zere derhal o tarafa yolunu çe

virmiş fakat yanına yaklaşıldığı 

zaman bunun bomboş olduğu ve 

içindeki odunların halile durdu· 
ğu hayretle görülmüştür. 

Derviş Ahmed kaptan; buldu

ğu bu sahibsiz yelkenliyi hemen 

motöre bağlamış ve ertesi sabah 
İstenbula getirerek Büyükdere 

liman reisliğine teslim etmiştir. 

Liman Reisliği; battıgı zanno
lunan yelkenlinin kendi başına 

kurtulduğunu anlayınca derhal 

sahibi Bay V edad Erıme keyfiye

ti müjdelemiş, ve Derviş Ahmed 
kaptana da büyük bir bahşiş ve
rilmiştir. 

Saltanatı 

Tarihde mis-lau romanda:! 

li ender gö
rülmüş kan, 
ölüm,sef ah at 
ihtirasları 

Alemdar 
Mustafa 
Paşayı ve 
Gözdelerini; 
Osmanlı 
Tarihınin 

En kanlı 
Sahnelerini 
okuyacak-

Ba bıali B::ıskını, İm- ._s_ın_ı_z. __ _. 

paratorluğu ele ahş; millet mu· 
kadderatına hükmeden • • 

carı ye-
ler, beyaz et ticareti, ihtilal, 
İstanbul sokaklarını kan nehir-

lerıne çeviren hadiseler .• 
** Bütün bu müheyyiç ve 

hakiki etüdünü S O N 
pek yakında okuyacaksınız. 

tüyler ürpertici hidiselerin en 
T E L G R A F sütunlarında 

BEKLEYiNiZ 
İstanbul İkınci İflas mnıeurlu· ı 

ğundan: 

rindeki hakları mahfuz kalmak 
şartile bunları ayni müddet için· 
de daire emrine tevdi etmeleri 
ve etmezlerse makbul mazeret -
!eri buulnmadıkça cezai me.'uli
yete uğrıyacaklıırı ve rüchan 
haklarından mahnım kalacak -
lan. 22/11/938 tarihine müsadif 
Salı günü saat 11 de alacaklıların 
ilk toplanmaya gelmeleri ve 
mfiflis ile müşterek brc,-lu olanlar 
ve kefillerinin \'e borcunu tekef
fül eden sair kimselerin toplan • 
mada bulunmıya hakları oldıı'!u 

İstanbulda Tahtakalede 4 nu -
marada ticaretle meşgul iken el
yevm Kaciıköyünde oturan Leon 

Freskonun iflası 19/7 /938 tari -
hinde açılıp tasfiyenin adi ~ekil
de yapılmaıınıa karar verilmiştir. 

1 - Müflisde alacağı olanların 

ve istihkak iddiasında bulunan • 
1ann alacaklarını ve istihkakla • 
nnı ilandan bir ay içinde İkinci 

İflb dairesine gelerek kaydettir
meleri ve delillerini (sened ve ilan olunur. (12080) 

defter hüliısaları vesaire) asıl ı-------------
veya musaddak suretl~rini tevdi 
etmelerl. 

2 - Hilafına hareket cezai 
mes'uliyeti müstelzim olmak il· 
zere müflisin borçlarının ayni 
müddet içinde kendilerini ve borç
laruu bildirmelerL 

3 - Müflisin mallarını her ne 
sıfatla olursa olsun ellerinde bu
lunduranların e mallar ü.ze-

Deniz Levazım ıuıtınal· 
1 ma tcon,f11yonu ilanları 

ı - Gölcükte bulunan Deniz 
fabrikaları ağaç işleri kısmında 

çalışmak üzere bir ustabaşıya ih· 
tiyaç vardır. 

2 - Taliplerin şeraj\i öğren • 
mek üzere Ka51mPaşı?da bulunan 
koınsiyona müracaatlan. (8424) 



ŞiRKETİ HAYRİYED N : 
Ebedi Şefimiz Büyük Halaskarın muazzez 

tabutu huzurunda son ihtiram vazifesini ifa ede
cek olan sayın Boğaziçi yolcularımız için Çar
şamba, Perşembe ve Cuma günlerinde tarifede 
yapılan ilaveler: 

1 - Boiaziçinden Köprüye 73, 77, 87, 89, 103, 119, 127, 131 ve 145 numaralı iniş seferleri fazla 
olarak Kabataş iskelesine de uğrayacaklardır. 

2 - Köprüden Boğaziçine 123, 136, 150, 156, 160, 172, 196, 198 ve 200 numaralı çıkış seferleri ile 
( 24.15) deki gece postası fazla ~!arak Beşiktaş iskelesine uğrıy:tcaklardır. 

3 - Saat 10, 11, 13, 14.15 ve 15 de Bebekten birer vapur hareketle Arnavutköy, Ortaköy, Be
şiktaş ve Kabataşa uğrayarak Koprüye gelecektir. 

4 - Saat 12, 13. 14, 15.45 ve 16.45 ile 17.45 de Köprüden birer vapur hareketle Kabataş, Beşik

taş, Ortaköy ve Arnavutköy iskelelerine uğrayarak Bebeğe gidecektir. 
5 - Üsküdar ile Beşiktaş ve Üsküdar ile Köprü arasındaki seferlerle Üsküdar - Kabataş ara

suıdaki araba vapuru seferleri ihtiyaca göre çoğalıt:ılacağı gibi diğer Boğaz iskelelerinden de ih
tiyaç nisbetinde zuhurat postalan kaldırılacaktır. 

6 - Boğaııdan inen ve Boğaza çıkan vapurlardan Üsküdar iskelesine uğrayan vapurların yolcula
rı ayrıca fark vermeksizin araba vapurunun Kabataş seferlerinden aktarma suretiyle istifade ede
bileceklerdir. 

7 - Gumartesi gününe aid tertibatı seferiyemiz ayrıca ilan 
eJunRcaktır. 

inhisarlar 
C i n si 

Süpürge 
Baskül 

Mikdan 

3000 A. 
3 • 

Etil eter 1500 Kg. 
İçki bandrol kA-
adı 70Xl00 eb'a-
dında. 

Tartma 
kabiliyeti 

1000 Kg. 

Umum Müdürlüğünden • • 
Muhammen bedeli % 7,5 Eksiltmenin 

Beheri Tutarı teminatı saati 
Li.Kr.S. Lira K. Llra K. 

-.11.375 341.25 25.60 14 
248.-.- 744.- 55.80 14.30 
-.90.- 1350.- 101.25 15 

-.40.- 2800.- 210.- 15.30 

1 - Nümunesine uygun olmak şartile 3000 adet süpürge, şartnamelerı mucibince 1000 kilo tartma ka
biliyetinde 3 adet yerli mamulatı baskül ile sınai ifl.erde kullanılmak üzere 1500 kilo Etil eter ve teah
hüdünü ifa etıniyen müteahhit hesa hına nümuneai evsafında 70Xl00 ab'adında 7000 kilo içki bandrol kliadı 
ayrı ayn açık eksiltme uauliyle ıatın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 29/XI/938 tarihine rastlıyan Salı günti hizalarında yazılı saatlerde Kaba taşta Levazım 
ve Mübayaat Şubesindeki Aalım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabileceği gibi süpürge ve içki ban
drol ka.adı nümunesi de görülebilir. l stanbul Orman Başmüdürlüğünden: l 

1 - Orman Umum müdürlüğü hesabına malzemesi İstanbul orman 

SAG LI G ı Nlll 
KORUYUNUl: 

----~ DU M A,. 
·fal 

Turyenef - H. J:ıı f 
İklimler gibi, ilk aŞ~ 

duman da 3 üncü defa. tı" 

1 

Bu rağbet.. bizde hiçbıf 
cüme mazhar olmadı. 

ı 75 kuruş. J 

t Dr. IHSAN s"~ı 
\ı GONOKOK AfJ. y 

1 Belsoğultluğu ve ihtilatıarııı;ıi 
'il pek tesirli ve taze aş'.d~ 
yolu Sultanmahmud til! ııl 

:N°O· 

V - İsteklilerin eksiltme için fayin edilen iÜJ1 ve saatlerde % 7,5 güvenme P1!_ralariyle birlikye yu
karda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

* * 
çevirge müdürlüğü tarafından verilmek şartile nümune ve şartnamesi Viyananın me•hU' 
vechile 4865 lira bedeli muhammin ile 80 kalem evrakı matbuanın tab ~ ı g 

Güzel bir şapka erkeğe şıkl ı k verir 
Muhammen B. 

C i n ı i Miktarı beheri tutarı '!'öT,5. teminatı eksiltmenin 
Li. Kr. L i. Kr. Li. Kr. saati 

, ve teclidi açık münakasaya konulmuştur. p c H bJ 
2 - Şartname ve nümuneler bedelsiz olarak İstanbul orman çevir- • • ve a . ' - · 

Yassı ve yuvarlak 1575 metre 896.- (sif) 67 20 14 
ge müdürlüğünde görülebilir. Yapılacak işler çevirge Md. de mevcut ııerı• 
nümunelere göredir. 1 Marka şapkalarının yeni gelen son :Mode ifl el 

güç beğenenlerin zevki selimini bile tatJ!l kayış 

37X68 sarı tırtıklı 200 kilo 2. 24 448.- (sif) 3 36 14,30 
3 - Eksiltme ikinci teşrinin 18 inci cuma günü saat 15 de icra edi- ~o<""" 

lecektir. .... mektedir. .· ıtıa~ 
alüminyon Jrağıt 

J - Şartnamesine ekli listede eb'at ve mikdarı yazılı 1575 metre yassı ve yuvarlak kay ış ile 37X68 
san tırtıklı alüminyom kağıdı şartname ve nüm~eleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın 
alınacaktır. 

,•.., • P ,:,$ Taklidlerinden sakınmak için şu resimdeki 
4 - Muvakkat temi natı 364 lira 88 kuruştur. Teminatlar İstanbul -!'c-Q..:_ . 0c!'))v ya dikkat. 

Orman mesul muhasipliğinden alınacak makbuz ile Ziraat Bankasına ı •••••ı•••ı•••••••••••••••• ... -""" 
yatırılacaktır. ı ı .., 

5 - Eksiltmeye &ireceklerin şimdiye kadar beş bin liralık l;,ı b bi i L A N E N T E B L İ G il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 30/Xl/938 tarihine rastlayan çarşamba günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi nümuneleri de gö
rülebilir. 

V - :futeklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte yu-
karıda adı geçen komisyona gelme !eri ilan olunur. •8282• ... ... - --

Muhammen M T · a t ı Eksı"lt-e İstanbul Asliye mahkemesi Bi-• emın ·-Cinai Mikdarı 

Behrri Tutarı saati rinci Hukuk dairesinden: 

L Kr. L. Kr. L. Kr. 
~~~~~~~~~~~....;;;;..~.;....~;;;;...;.....;....~~...,;;.;....~~·--~ 

İstanbul Maliye Muhakernat 
Müdürlüğü tarafından İstanbul -Emme basma 11 Ad. 200.- 2200.- 165.- 15.30 

ışleri yapmış olmaları ve ehliyetlerile birlikte belli gün ve saatte sözü 
geçen komisyona gelmeleri. (8157) 

ı-Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları J 
AK ARAT: 

Muha m· Pey ak· Semti 
men 

bedeli 
L. K. 

çesi 

L. K. 

Mahallesi Sokağı No. Cinsi 

tulumba da Çiçekpazarında Altıparmak 84 00 6 30 Üsküdar Tavaşı Hasan Tunusbağı 50 Binanın tamamı 
hanında 17 numarada tüccardan y k d · k .. ·· t · ı · k ı· · Hortum 455 met. 1.30 671.50 50.36 16.- . u arı a cıns ve mcv ıı gos erı en gayrı men u un tamamı satılmak 

1 - Yukarda yazılı 11 adet enune basma tl!1umba ile 455 metre 

lıortum şartnameleri mlicibince ayrı ayrı açık eksiltme usuliyle satın 
;ılınacaktır 

Salamon Modyano ve lsmail Hak- .. k J t I.h J · 98/ /93 p · ·· ·· . . .. uzere açık arttırmaya çı arı mış ır. a csı - .Jl 8 az:ırtesı gunu saat 
kı varıslerı: Kurtuluşda Rus ro- . .. .. .. .. _ 

_ 11-dedir. Isteklilerin Kadıkoy Vakıflar Mudurl~güne gelmeleri (8206) 1 
kagında 76/79 numarada. karısı · 

II - Muhanunen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında ı 
gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 18/Xl/938 tarihine rastlıyan Cuma günü hizalarında 

yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko

misyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alı
nabilir. 

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

Nesime ve kızları: Madelet, Sa

adet, Mefharet ve Kınalıadada 

Hüseyin paşa yalısında Hüsnü 

paşa zade Mehmed Ali varisleri: 
Melek, Vicdan ve Meliha aleyh -

• 
!erine mahkemenin 37 /607 nu -
marası ile açılan davada müd -
deaaleyhlerin ikametgahlarının 

meçhuliyeti hasebile 11/11/938 

güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri saat 14 de mahkemeye gelmeleri 
ilan olunur ·8053• için usulen ve ilanen vaki davete 

I
D•vl•l OemaryoUarı V41 Llm-ınları 1 rağmen icabet etmediklerinden 

haklarında gıyap kararı verile -
ı,ıetme u. idaresi llinları rek muhakeme 6/1/939 saat 14 

=--> de talik kılınmış olduğundan ol-
7 /12/1938 Çarşamba günü saat 15 de yapılacağı ilan edılmlş olan va- veçhile yazılan ve mahkeme di _ 

gon yedekleri eksiltmesine ait şartnameye ilişik liste üzerinde bazı tadi- vanhanesine asılan gıyab karar
lat y.apıldığından işbu eksiltme 29/12/1938 Salı günü saat 15 e talik edil- !arının, isimleri yazılı müddeaa

mıştır. Jeyhlere tebliğ edilmiş sayılcağı 
Evvelce bu şartnameyi satın almış olanların tadilen tanzim edilmiş ilan olunur. 937 /60? 

olan yeni listeyi Ankara'da Malzeme dairesinden ve İstanbulda da Hay- -!11•!111••1111!11•• .. ••1111111! 
darpaşadaki Tesellüm ve Sevk Şefliğinden parasız olarak almaları ve ev- Emsali arasında en güzel ve 
vdkı listenin hükmü olmadığı ilan olunur. (8268) şık mobilyalar satan 

* * ( E•ki HA YDEN) Yeni 

Beyeğlu Sicil Tapu Muhafızlığından: 

Tophane Molla Çelebi yeni Ömer Avni mahallesi eski Dolmabah-

çe caddesi yeni Ömer Avni caddesinde eski ve yeni 70 sayılı maa oda 
Metre mik'abı muhammen bedeli 40 lira olan 1000 metre mik'abı 

BAKER M gv az 1 1 dükkiı.nın 4/40 hissesinin kaydı bulunamadığından bu hisse hakkında 
meşe tomruk 29/11/1938 Salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile a a ar 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Ziyaret ediniz. SALON; YE _ tahkikat yapılmak üzere 6/12/938 tarihinde saat 9 da mahalline gidile-

Bu işe girmek isteyenlerin 3000 liralık muvakkat teminat ile ka- MEK ve YATAK ODASI ta . ceğinden işbu gayrimenkuldeki hisseye tasarruf iddiasında bulunanla-

nunuıı tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni giin saat 14.30 a kadar kımlarının zengin çeşitlerıj rın ilan tarihinden itibaren 10 gün zarfında ellerindeki vesaik ile bir-
Komisyon Reisliğine vermeleri liızımdır. her yerden iyi şartlar ve ucuz _ . . • . . 

Şartnameler 200 kuru~a Ankara, Eskişehir, İzmir ve Haydarpaşa f. ti 1 b 1 ı Jikle Beyoglu Tapu Sıcıl Muhafızlıgına veyahut keşif günü mahallinde 
ıa ar a u ursunuz. 

vecıelerinde satılmaktadır. (8204) bulunacak memura müracaatları nan olunur. (844?\ 

• 

lstanbul Dördüncü icra rt: 
Memurluğund• ~i1'1 

Bakırköyünde Beyhan sokağında 48 numaralı hanede ıııu 
halen nerede olduğu bilinemiyen Lazari'ye: bil t. 

Vakıf paralar idaresinden borç aldığınız 890 liraya mııJ<a ·piJ! • 
derecede ipotek gösterdiğiniz Fenerde Tahta minare mahal1E?ô' dal 
kilisesi sokağında eski 16 yeni 16, 16/1, 16/2, 16/3 numaralı ~l 
olan bir eve 9/5/936 tarihinde 1500 lira kıymet takdir ettir cııl '1 

Bu hususta dairemizin 935/62 numaralı dosyasında me" a ııı' 
yed ve takdiri kıymet zaptını okumanız ve bir itirazınız vats un'~ 
nm neşri tarihinden itibaren 15 gün zarfında bildirmeniz )1J~0r< 
hakimliğinin 16/6/938 tarihli kararına tevfikan tarafınıza 1 

!iğ olunur. (8430) 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cÖrme makinelerinin iğne ve 
sairesine aid ıslahat . hakkındaki 

ihtira için alınmış olan 24 İlkkil.
nun 1935 tarih ve 2092 numaralı 
ihtira beratının ihtiva ettiği hu -

kuk bu kere başkasına devir ve
yahud mevkii fiile konmak içiıı 

icara dahi verilebileceği teklif e
dilmekte olmakla bu hususa faz
la malumat edinmek istiyenlerin 

Galatada, Aslan Han 5 inci kat 
1 - 3 numaralara müracaat eyle
meleri ilan olunur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cTorba yataklar ve bunların 
tarzı imali ile bunlara mahsus iki 

kattan müteşekkil kumaş . hak -
kındaki ihtira için alınmış olan 

30 Sonteşrin 1932 tarih ve 1590 

numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kere başkasına 

devir veyahud mevkii fiile kon -

mak için icara dahi verilebileceği 

teklif edilmekte olmakla bu hu -
susa fazla mallımat edinmek is -

tiyenlerin Galatada, Aslan Han 

5 inci kat 1 - 3 numaralara mü -
racaat eylemeleri ilan olunur . 

JJ • 
Bu mevsımııı J{ /\ ele! 
MUŞAMBALARI ~ı<· f. 
mevsime kalmaınalı ııı' 
BAKER MAGAZ.ALA 

kat'i kararıdır. ,cro 
Binaenaleyh stokun ,eri. 
imkan dairesinde ııerfi·B ı ı; 
iyi şerait ve ucuz e~jl
satmağa devam edeC · 

. 4'flll' 
DEVREDİLECEJ{ JI 

BERAT! 1113 ıı: 
cBeton yol inşasına da~' 

su! ve vesait• hakkın !:i"~I · 
için alınmış olan 29 atıl' 1 
1935 tarih ve 2093 n°111

1 
• ., ~~ 

et Ib ' 
ra beratının ihtiva devi! 
bu ker<' başkasına i\i~ 

mevkii fiile konmak ~ıe 
verileceği teklif edil!l1c ,ıı,ı 

f z)a ı makla bu hususa a c;)l~ 

edinmek istiyenlerin ..3 ~I 
Aslan Han 5 inci kat ~1,,r1 
lara müracaat eyJeJJI 
olunur. 

(• 

.. -- ·aa'' 
· yatı ' Sahib ve neşrı fi • 

Ba§ mu1ıarr•f;l'1C~ 

ETEM tzzE'l' V tb'ııı 
Son Telıv•f ~f• 


