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a yapılacak muh-1 Şehrimize Cumartasiye h~ j ' -soz cenaze alayının Akın Yer kapalı o.acak 

B l d Merasimde mek· 

tesbit ed "idi ~~ ~- ~ruimlıdo te~l~~a~':::ı:;1e 
teşem 

programı 
Atntlirk'ün cenaze töreninin zerine cenazeyi takip ed~cek olan 1 _ Mızra ı bir süvari alayı, 

Ankara'ya ait e;;as programı şu - zevat 2 numaralı krokide gösterıl- 2 - Topçu taburu, 
dur: diği veçhile, yerlerini alacak ve 3 - Alay sancağı ve bandosu 

yapılacak cenaze alayını görmek 
üzere civar vilayetlerden ve bil -
hassa Trakya Çanakkale - Bursa, 
Balıkesir VE: havalisinden binler· 

ce halk şehrimize akın halinde 
gelmeye başlamışlardır. 

Siyah tül yasak 
BJyük Ölünün Ankaraya nakle

dileceği cumartesi günü resmen 
tatil değildir. Fakat İstanbuldaki 
bütün resmi ve husus! müessese • 
lerde çalışanlar Büyük Ataya son J 

tazim vazıfesini yapmak için tö -
rene iştirak edeceklerini bildirdik 1 
}erinden Cumartesi günü her yer 
kapalı.bulunacaktır. 

Ulu Önder hayata 
gözleriııi nasıl 

yumdu? 
20 Sonte<rin 1938 Pazar günü: arkalarına, alayın nihayetini teş - ile Muhafız alayı, 
Ccnazeyı taşıyan tren saat 10 J:. kil edecek olan tabur ilerliyer~k f ....,. Alay sancağı ve bandosu 

Ankara istasyonuna muva!.alat E'· korteji kapıyacaktır. ile Harbiye alayı, Cenaze alayının geçeceği yol -
alfabe lar ve bilhassa Gülhane parkı decek ve Reisicümhur, Büyük Bu suretle teşekkül eden cena- 5 - Ecnebi kıt'alar • 

Millet Meclisi Reisi, Mareşal, İcrı. ze alayı, verilecek bir işaret üze-ı sırasile - , 
Vekilleri Heyeti ve Saylavlar ta- rine, hareket eyliyecektır. Bu e,,_ 6 - Bandosu !le bir deniz 
rafından merasimle karşılanaca!< • nada Riyaseticümhur bandosu! müfrezesi, 
tır. Bu karşılama merasımine bir Chopcn'in matem marşını çalma- 7 - İki tara!ında kılıç çekmiş 

tanzim edilmektedır. 

Bütün gençliğin alaya 
iştirak ettirilmesi 
imkansız görülüyor 

Tabiatın bu '"namağlub~. çoctl' 
ğu yine tabiata son nefesirıı vı• 

rirken gözleri güneş ışığı 
piyade taburu iştirak edecektir. ğa başlıyacak ve diğer bandolar vaziyette 12 General bu -

Tabut vagondan indirilecek ve münavebe ile ve alaydaki sırala-ı lunan ve cenazeyi taşıyan 

Ticaret Odası ve ihracat işlerile 
alakadar hususi ve yarı resmi mü 
esseseler şimdiJen Cumartesi gü -
nü kapalı olacaklaruu alükadarla 
ra bildirmişlerdir. 

ile y a n ı y o r v • • • 
ba esnada ihtiram kıt'asına refa - nna göre matem havası çalacak - top arabası, 
icat eden bando tarabndan Cho - }ardır. 8 - Atatürk'ün harp ve istik-
pin'in matem marşı çalınacaktır. Alayın yürüyüşe başlamasından lal madalyalarını taşıyan 
Tabut 12 General tarafından ke- ltibaren cenazenin müzeye muva - General ve onu takip e-
mali !Azimle istasyonun büyiik salatına kadar her 5 dakikada bir den Riyaseticümhur erka-
holünden geçirilecek, istasyon adet top atılacaktır. nı, 
merdivenleri önündP. bulunduru - Alay kıtaatının kolbaşısı Bah - g - Atatürk'ün ailesi efradı, 
Iacak olan top arabasına vazedi - riye caddesi hizasına vaı;ınca kıt- 10 - Reisicümhur, 
lecektir. alar 3 numaralı krokide işaret E· 11 - Büyük Millet Meclisi Re-

Maddl imkAnsızlık haseblle 
Üniversite ve yüksek tahsil genç

liğinin toplu halde Ankarada ya
pılacak cenaze alayına iştirak 

ettirilmelerine imkan olmadığı 

dün Ankaradan bildirilmiştir. 

O gün lstanbuldaki bütün res -
mi, hususi, ecnebi ve azlık mektep 
leri de tatil edilecektir. 

Cenaze törenine yalnız izciler iş 
tirak edeceğinden diğer talebeler 
Ataya son bir defa daha tazim vi
züesini yapabilmek için Dolmabah 
çeden itibaren Sarayburnuna ka
dar devam eden yolun iJ<i t:ıra!ın 

da duracaklardır. 

Ebe i Şefin 
anında yanındabU ' 
lunanlar anlatıy rl~~ 

rılan genç ,ihtiyar, kadJll• 
vatandaşlarla doluydu. ..J. . c ,. -~ 

o 

Top araba.ı istasyon caddesini dilen :terleri alacaklardır. Topçu isi, Başvekil, Mareşal, 
takiben Büyük Millet Meclisine taburu krokide işaret edilen ma - PROTOKOL 
doğru ilerliyecektir, halle yaklaşırken yolun sağına ya- 12 - Ecnebi Mısyon Şefleri, 
İstasyond"n Ulus meydanın:ı naşacak ve tam mevkiine gelin<'c 13 - Kordiplomatik ve Misyon 

giden cJdrlenin iki tarafına askzr duracaktır. Türk piyade kıtaatı i- Şeflerine merbut heyet • 
dizileccktir. le ecnebi kıtaatı yürüyüşe devam !er, 

Tabutun top arabasına nakli Pli· ederek krokide glS;;terilen yerleri- PROTOKOL 
nasında 101 pare top atılacaktır ni yola tevcihi cephe ederek iş - 14 - İcra Vekilleri heyeti. 
Tabut frak giymiş 12 saylav tara - gal edecekler ve cenaze geçerken PROTOKOL 
fı.ıdan top arabasından indirile - selamlıyacaklardır. 13 - Saylavlar, 
cek ve Kamutay binasının meth,. Cenazeyi taşıyan top arabası ve PROTOKOL 
linde önceden hazırlanan mahalli bunu taklbeden heyet ilerliyerek 16 - Barem üçüncil dereceye 
mahsusa vazedilerek bir katafalk Etnografya müzesinin methaline kadar askeri erkan, 
vücude getirilecektir. Katafalkın 1- tekarrüp edecekler ve 3 numaralı 17 - Barem üçüncü dereceye 
ki tarafına altı tıku temsilen altı krokide gösterildiği üzere wı kadar mülkt erkan, 
meşale konulacak ve bu meşale - mevki eyliyeceklerdlr. 18 - Bir piyade taburu. 
!erin yanlarında sağ ve solda birer Tabut Generaller tara!ından TASHİH: 
General, birer subay ve erden mü- mahalli mahsusuna nakledilecek Atatürk'ün ailesi, yalnız Anka-
teşekkül altı kişilik bir heyet bü- ve tören burada hitam bulacak - ra törenine iştirak edecektir. İs . 
yük ünilonnalarını lıibis ve kı - tır. tanbulda yapılacak törende bulu-
hçları çel<llmif bir vaziyette ta - Cenaze alayı ıu suretle teşekkill nacağına dair olan fıkra tashih o-
zim nöbeti bekliyeceklerdir. edecektir: lunur. 

Boğazdaki halk için 
kolaylık 

Ulu Önder Atatürk'ün cenazesi 
önünde, son resmi tazimi yap -
malt için, dün Anadolu yakasın
dan binlerce talebe İstanbul ta-
ra!ına akın etmiştir. 

Şirketi Hayriye idaresi, halkın 
ihtiyacını karşılayabilmek için 
tari!e haricinde birçok ara pos
taları ihdas etmlı ve bu seferleri 
ilin eylemiştir. 

Bugün de zuhurat postalan da 
yapılacaktır. Aynca, Cumartesi 
günü de balırt cenaze alayına iş
tirak için 2-3 hususi vapur kal -
dıracaktu. 

Üsküdar, Kadıköy ve Boğaziçin 
deki okulların talebeleri de bu 
törene iştirak edeceklerinden o 
gün Şirketi Hayriye ve Denizbank 
vapurları erkımden talebeler içirı 

hususi servisler yapacaklardır. 
Bu talebeler de Köprü, Karaköy 

ve Eminönürxle duracaktır. 
Bunun için bir program yapıl -

mamış olduğundan her mektep 
kendisine en yakın yerde mevki 
&lacaktır. 

t' niversite tal ebeleri ile halk ve 
es:ıaf mümessillcrirxlen mürek -
kep heyetler cenazeyi takip ede • 
cekleri için kendilerine ayrıca bir 
yer tahsis edilmemiştir. 

Rütubetli, melBlli, puslu bir İs
tanbul ak~amı ... Hayatla ölüm a
rasındaki mesafeyi kısaltan, bez
gin ve bezdiren bir tabiat dekoru 
içindeyiz. Gökten kaııvet akıyor; 
yerden elem ve acı fışkırıyor. 

Deniz, gümüş rengini kaybet -
miştir; parlamıyor. Martiler uç
muyor. Engin deniz bir avuç su 
kııılar dar, hudutsuz tabiat bir 
mahbes gibi mahdut ve sıkıcıdır. 

İnsanlar, niçin ve nereye gitti
ğini kendilerinin de bilmediği bl· 
rer şuursuz mahllık halinde kı· 

mıldıyor; eşya sakit ve mağmum 
tabiat içinde, manasız ve meçhul 
bir esrar yığını halinde .. 

Saat 13 ten itibaren İstanbul' da E b ~ 
yapıldığı veçhile Reisicümhur, ene 1 
=1~:~~r:1~~~i~~~1~~:::i~i·s~;ra~~ Balkanlıların ictimaın- H , ti · 

Dün Dahiliye Vekaletinden ve 
Parti Genel Sekreterliğinden ge
len bir tamimde siyah tüller kon· 
maması bildirildiğinden buna gö
re hareket edilecekse de bütün ilk, 
orta ve lisede okuyan kızlar be -
yaz yakalarıru çoktan atmış olduk 
farından matem sonuna kadar ya 
kalarıru takınıyacaklardır. 

Boğaz'ın yer yer kudurmuş his
sini veren akıntısında bu alqam 
bir sessizlik okunuyor; köpüklü 
dalgalar dinmiş, Boğaz mehtap 
altında bir ışık seli gibi akıyor, 

Dolmabahçe'nin beyaz ve temiz 
gölgelerini kırıştırıyor. 

Atatürk hasta ..• 

lar, başta Mareşal olmak üzere ka- ey e er 
ra. deniz ve hava kuvvetleri men- d At t •• k' •• h t 
".'plnn ile mül~1.erk5?, Cümhu - a a ur un a ırası y ld 

O, bu bina içinde, günlerden
beri ölüınle mücadele edil or. Fa
kat hiçbir gün •ab• demeden ve 
bütün dehşetiyle görünüp kaybo
lan ölümün karşısında en küçük 
bir mağlubiyet zafiyeti gösterme· 
den... 

rıyet Halk Partısı erkanı, Dekan 0 a 
~en:::;~:~~ı~~~bü7ı~e~:mı:!';z:r~ hürmetle tebcil edildi 

Erkek talebeler de matem so -
nıına kadar göz alıcı renkli kra -
vat takmamıya ve göğüslerine si
yah kurdelaya asılı Atatürkün 
resmini takmıya karar vermişler -
dlr. 

kulu ve diğer yuksek okullar tale-

beleri, meınurfor, mali, ticari ve i- Atina, 16 (A.A.) _ Atina ajan • 
dari te·ekküller mensupları, mat- sı bildiriyor: 
buat mümeıısilleri ve arzu eden 
halk katafalkın önünden geçerl!k 
resmi tazim ifa edeceklerdir. 

Cenazeyi takip edecek olan ze • 
vat saat 9,45 e kadar Kamutay bi
nasına gelmiş bulunacaklardır. 

Ecnebi murahhas heyetleri An
karapala, holünde toplanacaklar 
ve billhare kendilerine tahsis e -
dilen yerleri işgal edeceklerdir. 

Top arabasının önünde gidecek 
otan kıt'alan kolbqı Halk sine -
ması önünde bulunmak üzere 
Çankırı caddesi boyunca yürüyüş 
kolunda toplanmış bu1unacaldar -
dır. Yabancı kıt'alar Parti binası 
ile Halk sineman arasında kend;
lerine iÖSterilecek yerde yürüyi.'7 
kolu nizamında hazır olacaklardır. 

Dün saat 11 de matbuat ve tu-
rizm sekreter muavinliği bına -
sında Balkanlar arası turizm kon-
feransının mesaisi başlamıştır. 

Açılma nutkunu matbuat ve tu
rizm sekreteri B. Nicoludis irat 
etmiştir. 

Mumaileyh f(iyle demiştir: 

Mesainize başlıyacağınız şu da -
kikada size çok büyük bir mem -
nuniyetle sa!a geldiniz temenni • 
sinde bulunuyorum. Turizm dai -
mi komitesi, hali haurda dünya -
nın geçirmekte olduğu müşlı:üllt 

esnasında yalnız yarım adamızda 

tam bir kardeşlik hükum sürmek
te olduğunu hissetmeyi değil ayııi 
zamanda sulh mesaisine mlnia -

Saat 10 da tabut, frak giymiş 12 sız olarak vakfı nefsetmemizi 
saylav tarafından kaldırılarak, mümkün kılan Balkan antantımı-
Kamutay binası önünde bulundu- zın çarklarından biridir. 
rulacak olan top arabasına vaze -
dilecektir. Bu esnada cenazeye re
fakat edecek olan 12 General, top 
arabasının iki tarafında kılıçlan -
nı çekerek mevki alacaklardır. 

Tabut top araba•ına vazedil -
dikten sonra, verilecek işaret üze
rine, kıtaat yürüyiı~e başlıyacak 
ve cenazeyi sel&mlıyarak 1 numa
ralı krokide gösterilen yerlerini 
almak üzere ilerliyeceklerdir. Bu 
yürüyüş esnasında kıtaata refa -
kat eden bandolar çalmıyacaktır. 

Cenaze alayının nihayetinde gi
dec k olan piyade taburunun kol
başısı H.ılk sineması önüne gelin
ce tabur duracaktır. Müteakiben, 
ynbancr kıt'alar da harekete geçe
rek top arabasırun önündeki yer -
!erini ışgal edeceklerdir. Bunun ii-

Bu mesai arasında bilhassa ko -
mitenize tereddüp eden bir vazife 
vardır ve bu vazifenin ehemmiye
tine ne kadar fazla işaret edils~ 
azdır. Filvaki antantımızın çok a
sil olan diğer müesseseseleri ya -
nında bizim komitemizin gayesi, 
!ıcil bir temas ile antantın dört 
milletini yekdiğerine tanıtmak işi· 
Dİ ileri götürmektır. Bınaenaleylı 
komitenin gayesi, iktısadi çerçe
ve haricine çıkmakta ve ahlaki sa
hada büyük bir ehemmiyet al -
maktadır. Zira memleketlerimi~ 
de turizm cereyanları ihdas etmek 
biraz da memleketlerimlzin hıssi
yatını tensik etmek demektir. Bıı 
sebepten dolayı ve vazifeniz mem
leketlerini.ıi dünyaya daha iyi ta· 
nıtmak olduğundan komitenizin 

mesaisi alakayı celbetmektedir ve 
imkan husulü takdirinde mesaini
zin inkişafını teshil etmeğe çalışa
cağım. 

Müzakerlerinize başlamadan ev
vel hatırıma gelen bir şeyi söyfo
mck istiyorum. Sizler, yanılmı -
yorsam yalnız Türk kardeşlerimi
zi değil, dört balkan milletini ma
teme garketmiş olan elemli hadi -
seden sonra ilk Balkanhlar içti -
maını akdetmiş bulunuyorsunuz. 
Bu dakikada Reis Atatürk'ün dahi 
şahsiyetini, o büyük Şerin hatıra
sını düşünüyorum. Onun memle -
keline yaptığı şeyleri onun aBlkan 
antantı için yaptığı şeyleri şimdi 
burada söylemenin zamanı değil -
dir. Fakat şöhretşıar ölünün halı -
rasını tebcil için bir dakika silkılt 
etmek hususunda benimle mütte
fik olduğunuza eminim. 

Bir dakika sükuttan sonra kon • 
ferana mesaisine başlamıştır. 

* Atina, 16 (A.A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: 

Balkanlar arası turizm komite -
si konferansında şu zevat bulun -
muştur: 

Paris, 16 (A.A.) - Havas Ajan -
sı tebliğ ediyor: 

Fransız hükiımetini Atatiirkün 
cenaze merasiminde temsil etıni

ye memur edilmiş olan Fransız he 
yeti bu akşam saat 22,15 te Paris
ten hareket edecektir. 

Dahiliye Nazırı ve eski Ankara 
sefiri Albert Sarraut'nun riyase -
ti altında bulunan heyet, yüksek 
harp meclisi azasından General 
Georges ve yüksek balıriye mecli
si azasından Visamiral Laborde -
den mürekkeptir. 

Heyete 180 bahriye silihenda.zı 
refakat edecektir. 
Fransanın Suriyl! Alt Komiseri 

Kont de Martel, ve Şarktaki Fran 
sız kuvvetleri kumandanı General 
Caillaut, cenaze merasiminde tem 
sil edileceklerdir. 

Albay Kole dl! heyete dahil bu -
lunmaktadır. 

Bir Fransız kruva
zörü gellyor 

Esasen dün saraya giderek bü -
yük ölünün öründe son tazim ge • 
çişine iştirak eden bütün askeri 
ve diğer okullardaki kız ve erkek 
talebenin hepsinin göğlislerinde 

siyah kurdeJ.a üzerinde Atatiirkün 
resmi vardı. 

8 vagon 
Çelenk geldi 

Ankarada yapılacak olan cenaze 
merasiminde Büyük Ölüye arma -
ğan edilmek üzere ecnebilerin 
gönderdikleri çelenklerin nakli i
çin sekiz vagon tahsia edilmiştir. 
Bu vagonlar elmdiden dolmuştur. 
İstanbuldakl cenaze mera.imi i

çhı de yüzlerce çelenk hazu lan -
maktadır. Şehrimi deki esnaf ce
miyetleri birliği her cemiyetin lf
tirakile muazzam bir çelenk hazır

Ankara, 16 (A.A.) - Emllle Ber !atmaktadır .. 

Bütün türk milleti öyle b:Iivor; 
dünya O'nu böyle tanıyor. Barp 
meydanlarının muzaffer kuman
danı; tehlikesizliklerin ve baht • 
sızlıklann galip kahramanı ölü
mü de yenecek sanıyoruz: Belki 
teselli bulmak için ve fakat da
ha çok hakikat olduğu için .. " 

Tarih, O'nun ölüme güldüğil· 

nü bilir. Gene o tarih ölümün O'n
dan korktuğunu da kaydeder. 

O, ya istikUU, ya ölüm demiştL 
İstiklili aldı ve ölümü, bütiln 
bir medeniyet dilnyasınm linünde 
lildürdil. 

Fakat Atatürk Dolmabahçe'•• 
hasta yatıyer. 

Olmıyaealı: f"Yleri oldurdutu, 
muhayyerüHlkulil mlimkilıı kıl· 

ılığı içlıı. ona İnalUJ'Ol'ID: Korktu
fımıwı bqımwa ıelmlyeeektlr. 

Fakat ya tabiat? Ya, o her verdi
fbıi geri alan, hasla ve zillm ha· 
yaL. Onu nasd tatınla edebillr
diltT 

Dolmabahçe'nin önl1 Atatürk'
iln sıhhat haberini almak için de

kapının parmaklıklarına sa· 

Mısır heyeti geldi 

tin adındaki Fransız kruvazörü A- üniversite Rektörlüğil, Fakülte 
tatiirkün cenaze merasimine işti - Dekanları ve talebelerle birlllı:te 
rak etmek üzere İstanbula gele - her Fakülte birer çelenk yal>" 
cektir. tırmaktadırlar. Şehrimizdeki res- Büyük ölünil!n cenaze merası -

Romanya namına B. Constantt- ============== 1 mi, hurusi ve ecnebi şirketler de m!nde, Mı:sır hükılmetinin Anka -
nesco, 

Türkiye namına B. Bürhan Zih-
ni Sanuz ve Şinasi Hisar, 

Yugoslavya namına B. Sederi
adis, B. Agopitos, B. Npopadaklıı 
ve B. Petracopklos. 
Açılma celsesinde Nazır B. NI -

coludis'in nutkuna cevap verece!< 
olan Türk murahhası B. Sanuz, 
görmüş olduğu kabulden dolayı 

arkadaşlarına teşekkür etmiştir. 

Jl.lumaileyh, bilhassp Atatürk'üu 

büyük zıyaı dolayısile Türk mille- birer çelenk ısmarlaınışlardır. ra büyük elçiBi ile beraber Mısır 
tinin duçar olduğu mateme elen Cümhuriyet Merk!!z Bankam, hüldlınetini temsil edecek olan 
milletinin ve zimamdarlarının Ziraat, Sümerbanlr, tı Ba.nkuı, Biikreş dalın! ma.slahateüzarı B.I 
sempati ve tesanilt hialerile işti - Denizbarık ve Etibank İstanbul Amin Fuat, dün sabahki ekspresle 
rak etmi§ olmasından dolayı te - şubeleri tarafından ayn ayrı yap- ıehrlmize gelmiftlr. 
şekkür etmiştir. Türk murahhası, tırdıkları çelenkler, tören gilnü ·ıan==ac=ak"!""tır""'.--=-=-----=-• 
bunu müteakip konferansın sarfe- her bankadan bir şefin başkanh -
deceği mesai neticelerinin yaı.niz ğındaki heyetler tarafından Dol -
iktisadt mahiyette olmıyaeağını, mabahçeye glltürülecektlr. 
ayni zamanda sosyal ve siyasi bir Çelenkler İstanbuld&k.l mera -
ehemıiı.iyeti haiz olacağını söyle - simden sonra İzmit• taşınaalı: ve 
miştir. oradan bir katarla Ankaraya yol -

Fransa Cümhurreisi'lle Belçika 
ve İtalya sefareUıanelerlne ait çe· 
lenkler dün tahta mahfazalar için· 
de İstanbula gelmlı ve Ankaraya 
sevk~dllmek ilzere vagonlara kon
muştur. 

- Atatürk nasıl? dı) aJ~ 
onun sıhhati bakkınd• ıı;i)'JI 
almadan evlerine döncıt' .i 
dı. ıııl"' 

O'nun müdavi doktor . ~ 
biri şunları süy itiyor: . ,~.ıı 

- Atatü.rk'e pazartc>• -~oı ~ 
"d ıcrı ··; 

ponction yapıldı. l\lı • d;ıJI 'I 
bulantı hissettiler. ı.ıun ·ıll I 

. "°' umumi hııllerı yavaş ' 
taşıyordu. 1~-J i 

Salı günü "14amı sa3;u eı9'1 
artık koma başlıyordu. JoiJ. 
Atatürk'ün gözleri aÇ 

sonra yavaş<;a sordu: I 
- Saat kaç? JiJcfo 
Kendh.ine cevap ver 01. 

tu. Ve bir daha konu~".'.8 Jıilı" 
Saati niçin sormuştu· jP 

1 
d. ·elt .b 

nız. Zamansız ebe ıı . sıJ'" 
ederken zamana ait faıı• 

oldu. ıaııı''İ 
Saat 19,15 te ar~ ı;ırJı 

kendisinden geçınışti• l rd' 
· -ot B 

kileri bile farkcdenı~) taP 
Çarşamba ır;ününU·rdil<'" ıl 

baygın bir halde geç• o•~ j 
1J1" ~hat raporlarına imza 8 b"' · .# 

lar gece gündüz O'nUll ı<ı"i 
• ..;e ffl 

da idiler. Nabzı, ateş> 
1

,.r 
sü mütemadiyen kontr• 
ediliyordu. t oİ 
Perşembe sabahı s99 u<~ 

oa kala bastaoın b,.Ş' ) ,~ı 
len doktor kalbini ,,.ua o; 
SağlamdL Fakat ta~ ıe b~ 
yeni bir muayene k• :ı.r. ~ I 
fiyet i~areti verdi. D• 1'8Jbf 
arkadaşlarını çağırdı. i''' f. 
kavemetinde bir Arı1'~v0~ 

Bütün doktorlar, b · ,.,ıf 
JaO .JI 

nın başı ucuna top . ~··"' r 
giindenberi baygın bır 0,ıJ) 
tan Büyük Önder'ln 1 8,ı.ıj 
tün hayatiyetlyle ıiı• ~'/ 
Doktorlar son bir il~81,rP f. 
yorlardL O, son daki~ ;o~,) 
fını alan bu kederi• ııır,, 
tahlili mümkün olrnıY";ı, / 
d!!rln derin baktı. tıl< t• ~ 
gözerinl sanki sıhhat /ı 
canlı ve parlak açnııştı· ,6( ,ı 

Ve sonra. tek kefİJll;tl'~ 
sizin o derin manalı. / 
reten gözlerini kaP~~İüJI' · f 

Bilyilk salonu bit::.~~!~ I 
kaplam.ıştL Dolrııab ,._.J 
rindeki bayrak yavaf 
ya iniyordu. 

'eti 
Arn ~ vutluk heY, d 
Tayyare ile ge~,l ~ 

Tiran, 16 (A . .ı\.) .. 

tebliğ ediyor: .. ,eııB~ 
Kemal AtatürJı:ii11 0tııJl ;r'. 

mine iştirak edecei' ;ıe Jı~,~' 
luk heyeti tayyare J3-

1 
• 

Nazıl"ı ··I # miştir. Adliye trtle ~ 
ku, heyete riya;;et beusl~ı<';I 
yet meyanında nıe _µr) /ı 
vit Leskoviku il~ !)J 
Ankara elçiı;i B. ~ 
lunmaktadır. cı ı• 

<Devaını 6 JJ1 
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Sanayi meseleleri 

Dokuma işlerini~n 
standardı 

San'affe terakki ve inkişaf 
için bu pek lüzumlu 

görülüyor 
Okumacılar cemiyeti 

Ankara'ya murahhas 
gönderiyor 

ııı~ tezgahlarile çalışan doku 
ta.c~ esnafı Ticaret Odasına mü
'\le bir istandadirasyon ni
llıii 

1 
arnesı hazırlamağı görüş -

~Ve sanayi birliğine dahi 
lııişl aınenin esaslarını bildir -
tele er ve bu hususda müzakere-
Ş_'de bulunmuşlardı . 

f<ıf llııdi bu vaziyet gitgide inki
etıııektedir 

llu · 
na.ırı rneseleye dair, bu nizam -
Ilı · e Ue alakadar bulunan doku
l~cı esnafından birkaçile görüş
blıı hep•_i, böyle bir nizamname
(! latbıki!e san'atlerinin terak-

Vc ' . 
la. v 1nkişaf edeceğine inanmak-
,~~ lllernnuniyet beyan ederek 
hQ!as e düşüncelerini şu suretle 

a etrnektedirler 
.,::;- Aramıza sonradan kar><an, 

retle bu işde aldanan ve alda -
tılan müşteri yani' halk oluyor. 
Gıtgide bizim iyi çıkan malları • 
mıza da itimat azalıyor. Dokuma 
işinde, birçok hileler yapılabılir, 
iplikle, boyada, ende, boyda ... 
cyaptığımız, havlu, peştemal ve 
saire gibi şeylerin eni boyu bir
birine uymaz. Bakarsınız, birL:i 
boydan veya enden 5-10 santim 
kısa yapmış .. Müşteri bunu bir
denbire ya farkeder Y.a edemez .. 
O halde niçin muayyen bır öl~iı 

kullanılmasın? İşte her dokuma
cının muayyen ölçüler dilhilinde 
ayni boya, ayni iplık, hüliısa ayni 
evsafta mal çıka ,.masır.ı ve bu 
suretle san'atımıza karşı Iayık ol
duğu itimadın uyandırılmasını 

temin etmek mnksadılc ve b ü tün 
->«ı at· · . .., 
ı., trnıı.ın ehli olmıyan . bazı esnafımızın arzus;Jo böyle bir ni· 
~Ot! !er adımızı kötüye duşürü- zanınarne hazırlanmaktadır. Bu-
l<>te~· Gerek bilmediklerinden nun b:r an evvel tasdik edilerek 
ı.ılına fazla kazanmak veya ucuz tatbikine başlanmasını sabırsız -
ııı, 1 k kavgusilc piyasaya fena lıkfa bokliyruz.• 
ları ~ıkıyor. Tüccar bu gibi mal- Öğrendiğimize göre nizamna -
it,.._ Ucuz temin ettiği cihetle menin tasdik muamelesinin ta • 
-..ınu · 

lııını b nıyetle alıyor ve bir kıs- kıbi için .• yakında, dokumacılar 
da Urada satıyor bir kısmını cemiyeti tarafından bir murah • 

dışarı sevkediyor. Bu su· has gönderilecektir. 

'-""':.;-----=,--~~~~~-
~Uç ü K HABERLER 

hı~1}'ransa müstemleke işinde 
CeJt~ fedakarlıkta bulunmıya -

~e~ A.lınan sefiri Fransız harici· 
~et :ırııe görüşmüş, iki memle
&Öt;ı .. llSındaki dostluğun ihyası 

ılt illlrnüştür. 
halic~acar kabinesinin istifası 
lııeııı ltsıyasetıe alalı.adar görül -

ılt lıı ted!r. 
lııeroi gıliz - İtalyan anlaşması 

ılt ~~\ ınevkiine girmiştir. 
lfleriır rnan Yahudilerine karşı 
lıı.Uhı ı tasfiye için muayyen bir 

ılt ~\ Verilmiştir. 
t~lbı1c ôlZar!ıksız satış kanununun 
iç tfca atını tetkik etmek üzere 
t~ tet urııurn -d·· .. hr. . ge\d· mu uru şe ıını-

ılt ı. 

lııekı~ornanyadan muhacir getir
b•tıııak olan Vataıı vapuru yolda 
llıış, grı tefıl!kesine maruz kal -
llı~ı <;rnenıer bir hayli kork • 

ardır 
•. ılt h ·i 
.. l;>a kgı terenin Roma sefiri t . 
'at.,tıı <talı ve Habeşistan impa
ltaıııe3i~dın_:ı. yazılı yeni itimad 
lııittir dun kont Cianoya ver-

* Filistinde galibler mıntaka
sında 704 Arab tevkif edilmiştir. * 23-28 Teşrinisani zarfında 
bütün dünyada kanser haftası 

yapılacaktır. * Tramvay ve Tünel şirket -
leri satış kararı almak üzere he
yeti umumiyelerini içtimaa ça -
ğırmışlardır. 

* Kral Karolun Lndra ziyare
ti hakkında muhtelü tefsirlerde 
bulunulmaktadır. İngiliz gazete
leri, İngilterenin Almanya ve 
İtalya ile iyi geçinmek karann _ 
da olmakla beraber Balkanlarda 
İngiliz müttefiklerine de müsait 
yerler lduğunu yazmaktadırlar. 

ÜlG>mobil l!ltında kalan 
kadın 

Omurca fabrikası sahibi Pet -
ronun idaresindeki 765 numaralı 
hususi olmobil Pangaltıtlan geç
mekte iken Belkıs isminde bir 
bayana çarparak başından yara
lamıştır. Belkis Şişli çocuk has
tahanesine kaldırılarak tedavi 
altına alınmıştır. 

Durak haricinaa 
Durmak yasak 
OtobüsşQförlerine kat'i 

tebligat yapıldı 
Şehrimizde işliyen birçok oto

b üslerin ır.üşteri almak için ta -
yin olunan duruk mah~llerinden 

başka yerlerde uzun müddet du
rarak seyrüseferi işgal ettikleri 
hakkında sık oık şikayetler ya -
pılmasına başlanılmıştır. 

Bu hal, bilhassa gece vakitleri 
köprü üzerinde ve vapur saatle
rinde daima görülmektedir. 

Şoförler cemiyeti, dün bu hu· 
susda bütün otobüs sahiblerine 
tebligat yapmıştır. 

Bu tebligata göre badema mu
ayyen tevakkuf mahallerinden 
hariçte duran otobüs şoförleri ve 
sahipleri şiddetle cezalandırıla

caklardır. 

Kara deniz
de tur.istik 
Oteller 

Denizbank tarahn· 
dan yapılacak 

Şehirlerimizin imaru:da dev -
let dtmir yollarının da hisse ala
rak hat giiu>rgillıındaki büyük 
ve :nühim vil5yet merkezlerile 
kasab~I •·da asri oteller yapması 
hakkınd1'l:i kararın tatbikine ya
kuccla b';;ıanı1acaktır. 

Diğer t araft an ayni sur~tle 

Denizbankın da mühim iskeleler
de oteller u şa , etmesi muvafık 

bulunduğunc:an mezkur idare ev
vela Trabzon ve Rizede 3 konfor
lu otel inşa et!irecektir. Bunlar -
dan biri Trab7.onda diğeri yin<ı 

ayni şehrin Sl'ğuksu rnevki.ir.dc 
yapılacaktır. 

Denizb:ınk umum müdürlüğü, 
Trabzondaki otellerin bir an !!V· 
ve! inşası ve ayrıca Trabzon li
man işlerinin muhtelif tesisat! 
için, Trabzon şubesine 870 bin 
lira göJ?dermıştir. 

-*
Yalnız 
Ceza 
Alınacak· 

Eski karar değişti 
Şimdiye kadar, damga puluna 

tabi evrak, senet ve ilanlara vak
vaktinde pul yapıştırmıyanların 
bu hareketleri meydana çıkardığı 
zaman kendilerinden hem ceza 
ve hem de damga pulları resim -
leri alınmakta idi. 

Aliıkadarlara dün gönderilen 
bir ernre göre badema bu kabil 
hallerde mes'ullerden yalnız ce

za alınacaktır. Ayrıca resim tah· 
sil olunmıyacaktır. __ .,, __ 

Arasta sokağı h'lfriyatı 
Sultanahmedde hafriyat yapan 

profesör Yansterin istimlak eyle
diği evlerin bedeli meselesi bu ay 
sonunda halledilecektir. 

Buda bir 
Mesele 

ldu • 

Etrüsk vapurunun 
süt'ati temin edildi 

• ATATÜRK 
Çankagadaki köşklerinde bir 

• 
ınt~ 

Tabutu önünde 
Tam on boş sene ve her sene 

tazelenen C""çlik seoiıa önünden 
böylece geçli. Bo, senin memle
keti em.ıınet ettiğin gençliklir. 

Göğiislcri şi. miş, oınuzları dik, 
pazıları gcr;:in, bu dinç '\-'C k.uv-

Denizbank tarafındın Alman - ' 
yada yaptırılan vapurlardan Et
rüskün roada icra olunan tecrübe
lerinde yarım yl ile 12 ve tam yol 
ile 13.5 mil sür'at yapmış iken, 
Etrüsk buraya geldikden sonra 
Mersin hattında bu sür'at, bir · 
denbire 10 mile düşmüştü. Bunıın 
üzerine vapurun htinye tezgah
larına çekilerek esaslı bir şekil-

akşam geme ğinde .• 
Çanakkale bcğ.aızının k'epatllma ı 
ve ltalyan - Habeş haroinin neticesi 
hakında hükmünü nasıl vermişti? •• 

Güneş altında dalgalana daJ., 
galana uzanan bozkır, dün, ta
bii kisvesine bürünmüştü; çelik 
iltinıalariyle gözleri ~tın
yor ve çelik sertliğiyle dokun
duğu yeri sızlatıyordu. Bo ha
vada, yürüye yürüye, Küçilk 
Esat bağlarından geçip Çanka
ya sırtlarına kadar pktım. 

Kurduğu devlete Ankara'yı 

merkez yapan Büyük Şef, ken
ne o gece, Adisababa'nıo düş
Çanka> a'yı seçmiş, orada yıl· 

}arca yaşamış, ve Çankaya'dan 
uzak kaldığı müddetçe • bili
yoruz ki - hep Çankaya'yı özle
miştir. Çankaya'dan Ankara'yı 
nasıl görürdü? Bizim fani göz· 

lerinıiz öoilne serilen o manza
rayı tarif neye yarar? vaı.ıa, 

o manzaranın gündüze, geceye, 
yaza, kışa mahsus ayrı ayrı te
cellileri vardır ve hepsi güzel
dir. Fakat, o manzara Atallirk'e 
nasıl görünmüş, ona neler ilham 
etıniştir; bunu kendisinden din
lemiş olmak saadetine erişen 

talihlilerden elbette bir gün 

öğreneceğiz. Büyük Şef'ia res
mi ve hususi hay atma yıllar

ca bir nevi ınuhııfa1.a vazifesi 
görmüş olan Çankaya köşkü

nü, dün, sahibini anarak tavaf 
cderl<cn, onu, bir defa İsveç 
Velialıti şerefine verilen bir 
süvarede, bir defa da sofrasuı
da, ev sabıbi haliyle hatırla

dım. Büyük salonun kapısında 
durmuş, misafirlerinin birer 
birer ellerini sıkıyordu. Süvare 
sabahlara k.adar devam etti. O 
ela sabahlara kadar herkesle 
ayrı ayrı meşgul oldu. Sofrası
na kabul olunmak şerefine nail 

· olduğum gece elini öpmeme 

' 

vetli gea~liği sen, Cumlııırİl etin 
her yıldönümünde tribüukrdcu 
seyrettin. 

bcrleri gelmiye başlamış, ve ııe-

de muayeneden sonra, tekrar se
fere başladığını yazmıştık. 

İçinde bir heyeti fenniye oldu
duğu halde, Mersin haltına bu 
sef Prini yapan Etrüskün sür'at a
zalmasının kazan ıskaralanndan 
ileri geldiği anlaşılmış ve yeni 
kömürlcrinıize uygun ıskaralar 

yapılarak bunun eskilerile değiş· 
tirilmişlcrdir. 

Bu suretle, vapur, son seferin
de 12 mil sür'ati tekrar elde et -
miştir. 

Diğer taraftan Etrüskün mü -
vazenesizliği hakkında çıkarılan 

şayiaların ve Almanyada başka 

bir vapurla değijlirileceği yolun
daki haberlerin tamamen asılsu 

lduğu da dün alilkadarlar tara -
!ından bildirilmiştir. 

-*-

ne o gece, Abisababa'nın düş

mesiyle neticelenen italyan ta
arruzu ile Habeşistan impara
torunun ortadan kaybolduğunu 
bildiren ilk telgraf alınmıştı. 

Boğazlara ait haberler okunun
ca diplomat Atatürk'ün sakin 
ve mutmain çehresi gülümsedi; 
Negüs'e ait telgraf okuauııca, 

habeşlerin daima içeri doğru 

çekildiklerini ve bu ımretle 
itıılyanları hareket noktaların· 
d= uzakl~hrdıklannı söyli

yen bir zata cevaben - pembe 
tırnaklı pembe elini sert &ert 
sallıyarak • •Çekilmek, fakat 
nereye kadar ve ne için!• dedi, 
ve ilave etti •Habeşistan artık 
ciddi bir mukavemet göstere-
mez.• 

O anda iki davayı halletmiş
ti. 

Atatürk'iin yakınında bulnn
Mllf olanlar hatıralarını birer 
bU.,,, nakledecek ve tarihe en 
sahih malumeyi damla damla 
verccel.Jcrdir. 

Büyük iasamn senelerce 

Bugün bayrağının rengini alan 
sandukanın içinde geride bıraktı
ğın milletin senin izinde iiriiye· 
ceğindcn emin ve müı.terih, yat
tığın yerden seyrediyorsun. f.ğcr 
öniindeııı geçen genç orduyu biraz 
götleri kızarmış, boyunları bükük 
görüyorsan senin ölünıünd~n ge
len iizıintiiniin izleridir. Evvelki 
gün zaferiıüıı timsali önünde -.nd 
içerken bu genç seslerdeki ahen
gi işitseydin, içlerindeki büJilk 
imanı kapakları ebediyete kapan
ınız gözlerinle görebilseydin bu
lundu~un yerde daha müsterih 
yaUıcaktın. 

Sen yarının Türkiyesini yara
tacak bu genç orduya güvenmi
yor muydDll? şte önünden ayni 
imanla son dela ve bir defa daha 
geçti. 

HAL KrİLOZOFU 

Camları kırarak in ti-
kam almış 

Arabcaınide oturan Fethi ken
dini bilm.iyecek derecede sarhoş 

Radyo 
Kaçakç;lığı 
Yapanlar 

bir halde ötedcnberi arası açık 
meskeni olmuş olaa . Çank_aya bulunan Şaban adında birinin 
köşkü ise, bütiin dünyada sayı· dükkanının camlarını kırarker. 
lan gittikçe artacak olan Ata- yakalanmış ve mahkemeye ve • 
türk hayranlarının bir mabedi ril.ıniştir. 

Şiddetle takib ediliyor 
Şehrimizde bazı kimselerin ev 

veya apartımanlarına radyo al -
dıkları halde bunları alakadar 
posta, telgraf ve tclefn merkez -
!erine haber vermiyeerk r adyo 
kaçakcılığı yaptıkları, yani sene
lik reslmden kurtulmak istedik -
leri görülmüştür. 

Bu münasebetle her semtte sı
kı teftiş ve kontrollar yapılmak
tadır. 

Bu kontrollarda, radyo çaldığ• 
halde resmini vererek makbuz 
almamış Ianlar görüldüğü tak • 
dirde derhal müddeiumumiliğe 

verileceklerdir. 
Ezcümle ŞişlideTeofiya ismin -

de bir adamın da bu suretle rad· 
yo kaçakcılığı yaptığı görülerek 
kendisi Beyoğlu sulh ceza mah -
kemesine verilmiş ve hemen 25 
lira cezaya mahkum olmuştur. 

müsaade etti. Yer gösterdi. Yi
yeceğim ve içeceğimle ~akın

dan alfıkadar oldu. O gere, Bo
ğazların talı.kimi hakkındaki 

talebimizin Avrupa'da hasıl et
tiği inlıbalara dair ilk ajans ha-

l\tlah.ut 
Kal1ve 
Satan 

:~~ildir ki, muhafaza 

1 
- Atatürk bu odada çalşr

dı. - Atatürk ba &Ofrada o hari
kulade &aini dostlarına tattı

rırdı. 

Tarihi yapan Atatürk'ün ken
di tarihine ait on sekiz scae 
Çankayada geçm.iftir. 

Bozkırda giliıeş Çankaya 
kii:ıkünü.n camlarmda yanı:ın· 
Iar icat ederek,"O pembe tırnak
lı pembe eli öpe öpe tevkir ve 
tazimle adım adım geri çekili
yor. - N. BAYDAR 

1 
Tal::ancd ile G>ynıyan 

bir kadın kazaen öldü 
Küçükpazarda Maslak so -

ğında 9 numaralı evde oturan 
Demirtaş mahallesi bekçisi Ce • 
malin karısı Kamile dün gece sa-

h • b • at 9 raddelerinde duvara asılı o-
Bir ay apıse, 1r ay ıan kocasrına aid tabancayı kur-

Arkadaşının balo dükkanının kap:ıtıı. cal~makla iken tabanca ateş al

masın" karar verildi mış ve çıkan kurşun sol gözüne Entari 3ini Ç3lmış isabet etmiştir. Kimile can kııı·-
Bir müddet evvel Tahmis so - taran otcmbili ile hasotahaneye 

Beyoğlunda Asınalımesçidde kağında Veli isminde bir kuru kaldırılıtken yolda ölmüştür. 

oturan Leya ismindeki genç bi? kahvecinin mahlut kahve sattığı S0babQr'1sutemizlerken 
kız, bir odada yatıp kalktıkları 
arkadaşı Faikanın bir balo enta- anlaşılmış Veli Adliyeye veril - Pangaltıda Tavukçu Perkin sa-
risini çalmaktan suçlu olarak dün mişti. Dün Sultanahmed birinci kağında oturan M.işon oğlu Ho -
Beyoğlu sulh ceza hakimliğine sulh ceza mahkemesinde Veli bir ren adında biri evinin yanındaki 
verilmiştir. ay hapse ve dükkanının bir ay arsada soba borularıru temizler -

Dünkü muhakemede, Leyanın, ken üzerine fenalık gelip yere 
müddetle kapatılmasına mahkum 

ehli vukuf tarafından 8 lira kıy- dilijmüş biraz sonra da ölmüştür. 
edilmiş· tir. met takdir olunan bu entariyi Yapılan muayene neticesındc 

çaldığı sabit olmuş ve kendisinin --Jf-- Harenin kalb sektesinden öldüğii 
• 2 ay hapsine karar verilerek \ev- * Şehrimizde do~ım dispan - an~ılarak gömülmesine izin ve-

Birimizi:ı der jj 
Hepimizi 1 d9rji 

Karanlık ve bozuk 
sek:•klar 

1 

İstanbul kenar semtlerinir , 
mahalle araları, sokakları, m r 
lıim olduğu üzere karanlık 'c 
kaldırımları bozuktur Her SE. •1· 

tin tekmil kaldırımlarının yı.

pılması şüphesiz bir zama 1 

işidir. Fakat karanlık ookak -
lardan aydınlatılması az b r 
emek ve çok az bır masraf 'l 
yapılabilir. Çünkü, bu gibi sc. 
kakların ekserisinden ekktri.c 
battı geçmektedir. Yani direl.
ler ve teller mevcuddtır. Yapı
lacak iş mevcud direklere biı eı 
elektrik liımbası koymaktan 
ibarettir. 

Biz bu hususda, her zaman, 
okuyucularımızdan bir çok 
mektuplar alıyoruz. Bilhassa 
kışın yağmurlu havalarda, es~
sen kaldırım bozukluğundan 

bataklık haline gelen sokak -
larda. evlerine gidenler ka -
ranlıkta çamurlara batarak 
her gün bu azaba katlanmak -
tad.ırlar. Yine kış gelmesi ha • 
sebile okuyucıllarımız biz~ 
tekrar tekrar bu hususu ha -
tırlatmaktadır. Biz de dileklt
rinin ehemmiydine ve ko -
!aylıkla kabili is'af olacak 
şekilde bulunmasına binaen 
alakadarların dikkat nazarına 
arzediyoruz ve is'afını diliyo-
ruz. kif olunmuştur. serleri aı:ılacaktır. rilmiştir. 

~~ ........ ....._--_....!!!!!'....._ ........ .,.,.....~-----~."""'!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~O!!!!!!!!!O!!!!!!!!!~....!!!!!!-!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~-~~~~~!!!!!!!!!!O!!!!!!!!!!!e.~~-----....,.....~~~........-----~--
da, en nihayet, Girid isyanında 
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-.:'ara meşrutiyetin zararlarını anlat
"e onları Midhat Paşa aleyhine 

tıe;~ttı;ı~~"irmek gDç bir şey değildir 
ıiıııı t!ıı"leJQ "§anın Murad Efendi Hal' meselsci olup bittikten 
li <lu. 88tnııniyeli de ma - sonra, Mithat Paşaya tahakküm 

~~~eyin /\. . etmek kolaydı. 
~ Iı bir Vnı Paşanın yegane Hatta, softalara meşrutiyetin 
~ 11.a.ıı ~n evvel Sultan Azizi zararlarını anlatmak ve onları 
~~ ltq; fıı.lı.ı;ı rerck şerrinden hem Mithat paşa aleyhine çevirmek 
ı •ı;ıl~vıeti ~ı ve hem de milleti güç bir şey değildi. 
l~ı; 1tıı ve he Urtararnaktı. Kendi Mütercim Rüşdü paşa, Devleti 
l!ıı ~lcl<rtar , de milleti ve dev- Aliyei Osmaniyenin meşrutiyeti 
la. anı oı ~lı. Bu suretle has- idare ile tedviri umur edemiye • 

•I d n M h 
a Orta a rnud Nedim pa- ceği kanaatini ~şıyordu. 

dan Yok etmek idi. Hatta, daha ileri giderek tanzi-

matı hayriyenin hristiyanlaru 
fazla paye vermesi dolayısile 

devlet mekanizmasının milli var
lığına halel geldiğine emin idi. 

Hüseyin Avni paşa da, hristi -

yanlara fazla müsavat verilme -
sinden ve hatta mühim mevkile
re geçirilmiş olduklarından dola· 
yı sadrazam Rüştü paşa ile hem
fikir bulunuyordu. 

Devlet idaresinde mahrem hiç 
bir şey kalmamıştı. Rum, Bulgar, 
Ermeni, Yahudi anasırı devletin 
en mühim ve mahrem işler üze
rinde bulunan makamlarını iş -
gal eylemişlerdi. 

İmparatorluğun sinesinde mil
yonlarca hristiyan tebaa vardı. 

Zaten, Devleti Aliyenin başın~ 
gelen beliılar ce Rusyanın dur -
madan müdahalesi hristiyan mev
cudiyetinin hareketi değil mi idi? 

Müsavat üzerine müsavat alan 
hristiyanlar tanzimattan sonra, 
devletin başına beli olmuşlardı. 

Mitlıat Paşaya her nedcrıse, 

Devleti Aliyenin en mühim mev· 
kilerinde ve bilhassa, Tuna vila· 
yetinde bulunduğu halde, hristi
yanlara hakkı hiyar verilmesile 
Türkiyenin kurtulacağına kani 
idi. 

Milhat Paşa, adalet ve müsava
tın teessüsile saltanatın istibdadı 
kcsrolunacağına ve imparatorlu
ğu teşkil eden milyonlarca ya -
hancı unsurların hilafeti Osma • 
niye altında yekvücud olarak ça
lışacaklarına kani idi. 

Halbuki, hristiyanların hüı:ri -
yet ve müsavat talebi yalnız, 
Türk imparatorluğunun istibda -
dından kurtulmak gayesine ma . 
tuf değildi. BU"'anasır ayrı, ayrı 

istiklallerine sahih olmak istiyor
lardı. 

Sadrazam Rüştü Paşa, Hüse • 
yin Avni Paşaya Mithat Paşanın 

meşrutiyet ve kanunu esasi fikir
lerıne karşı mahrem olarak şun-

ları söylemişti: 

- Mithat Paşa, esasen tutul -
ması ve idamesı tanzimaltan son
ra, güçleşen Osmanlı imparator
luğunu meşrutiyeti idare fikirle
rile büsbütün mahvedib p;nı;ah
yacaktır. Bize lazım lan şey, mil
li varlığı ve an'aneyi bozmadan 
kuvvetli ve adil bir devlet meka
nizması vücude getirmek lazım

dır. Devleti Osmaniye vücude ge
tireceği askeri ve idari yeni ve 
muntazam teşkilatla bünyesini 
tarsin etmelidir. Zalimane dah: 
ols aher türlü istibdadı yıkmalı, 
reaya hakkında azami adaleti te

sis etmeli .. Fakat, hiçbir vakit ek
seriyeti efkar ile bazı içtihad ka
pılarını açarak imparatrluğu kar
gaşalığa vermemelidir. Mithat 
Paşanın tuttuğu yol muhatara -
lıdır. Değil, meşrutiyeti idare, 
vilayet meclislerini vücude getir

dikten sonra, hristiyan 'anasırın 

aza olanlarının neler yaptıkları 

göz önündedir. Ecnebi ve mahal
li konsolosların gizli tcsiratı al
tında kalan anasırı hristiyı.niye 

çorbacıları adeta vilayet meclis
lerinde söz dinlemez birer unsur 
isyan haline geldiler. Ermeni, 
Rum, Bulgar, Sırb, Boşnak, Ka
radağ, Ulah !lh.. unsurlarından 

gayri Arnavud, Arab unsurların
da da milli kımıldanışlar görül -
mektedır. Hiç bu hal ile meşruti
yeti idare teessüs ~tlebilir mi? 
Maazallah çok geçmez hak ile 
yeksan oluruz değil mi paşa haz
retleri ... 

Diye teşrihl dava eylemişti. 

Hüseyin Avni Paşa da şu yolda 
mukabelede bulumnuştu. 

- Paşa hazretleri, yerden gö -
ğe kadar hakkır:ız var ... Tecrü -
beli bir askersiniz ... Ve bir asker 
gibi düşünüyorsunuz... Mithat 
Paşa, eğer asker ~!muş olsaydı 
hiç de böyle düşünmiyecekti. 

Bendeniz, Bulgaristanda, Bosna 
Hersekde, Sırbistanda, Karadağ-

bulundum. Bu unsurların isle -
dikleri istiklalden başka bır şey 

değildir. Bizim yapacağımız meş
rutiyeti idare impa~alorluğun be
kasından ziyade zevaline alet ve 
vesile olacaktır Fakat, ne yazık 
ki, "Mithat Paşa ve arkadaşları bu 
fikre kapılmı~lardır. Sıncs t!!de 

bunca muhtelü anasır taşıyan ve 
ecnebi devletler tarafıııd.ın dur -
madan hükumet matbuaları alel• 
hine körüklenen bu adamlar hiç 
babı içtihad kapısı açıldıktan son• 
ra, rahat dururlar mı? Lakin, işin 
garibi veliahd • furad Efendi ki. 
yarın öbürgün tahtı saltanata ge
tireceğimzi bu zavallı adam da 
avni akibeti taşımaktadır. Murad 
Efendi, işin farkında değildir. U 
kin bu adamlarla mücadelemız 

bir parça müşkülce olacağı gözü. 
küyor değil mi paşa hazretleri? 

- Evet, benim de endişem bu .• 
Bugün anlattığımız Mithat Paşa
yı rilmem ~arın atlabilE'Ct:k mi-
yiz?... (Devamı var] 
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ESE LE Si 
RETLENIYOR 

A[marı a Cenubi 
Afr~kadaki 

Yerlerinin Geri 
Verilmesinde 
lsr ar ediyor 

Yeni gelen Avrupa gazetele -
rinde Milletler arası politikasına 
da ir görülen yazılarda şayanı 

dikkat olan bahis Almanyanm 
müstemleke davası da umumi 
harbden sonra Almanyanın e • 
!inden alınarak galibler arasın -
da taksim edilmiş olan müstem -
lekelerin tekrar Almanyaya ia -
desi meselesi gün geçtikçe politi
ka aleminde ehemmiyet alacak
tır.Bu müstemlekelerin en büyük 
kısmı İngilizlere geçmiştir. İn
gilizler bunları milletle; cemi -
yeti tarafından tayin edilmiş ve
kil sıfalile idare ediyorlar. Politi
ka şayanı dikkattir. Çünkü İngi
lizler kendi imparatorluklarının 

parçası olan müstemlekelerin ay
rılıp verilemiyeceğini söylüyor -

--.. '\. - ' . - . 
• 

" - ~ ...... 
• ·- .l,.,._ ·-

!arsa da Almanyadan alınmış olan 1 
bu müsternlekderin hakikaten 
İngiliz imparaturluğunun birer 
parçası olduğu keyfiyeti pek zi -
yade münakaşa kabul eden bir 
mP•eledir. İşle bunun içindir ki 
eğ~r Alman müstemlekeleri bir 
gün tekrar eski sahiplerine veri· 
lecek olursa bundan İngiliz im -
paratorluğuna aid birtakım yer
lerin oradan koparılıp başka bir 
devlete verildiği manası çıkarıl

mamak lazım imiş. Çünkü bu 
müstemlekeleri İngiltere ancak 
milletler cemiyetinin vekili ola -
rak idare etmektedir. Yoksa ken
disinin malı olduğu için değil ... 

Fakat ne olursa olsun cenubi 
Afrikadaki İngiliz dominyonu 
kendisine komşu olan eski Alman 
müstemlekelerinin tekrar Alman· 
yaya verilmesi meselesine li'ıkayd· 

blamıyacağını göstermek ıçın 

muhtelif teşebbüslerde bulunu -
yor. Cenubi Afrika milli müda
faa nazırı olan Bay Pirov geçen
lerde Avrupaya gelmiş, Porteklı 
hükümeti ile temas etmiş, Lon · 

darda da konulmağa başlamıştır. 
O zaman çıkan rivayetlere gö

re Portekizin Afrikadaki müs • 
temlekesinden Almanyaya yer 
vermek cihetini düşünülüyordu. 

Halbuki Portekiz hükumeti buna 
razı olmıyacağını çok geçmeden 
anlattı. Gerek Portekiz, gerek 
Holanda gibi devletler umumi 
harbde Almanyanın mirasına 

konmamış oldukları halde şimdi 
Almanyayı memnun etmek için 
kendi müstemlekelerine göz di
kildiğim istemeseler gerektir. 
Fakat umumi harbin galib dev
letleri olan ve Afrikadaki Alman 
müstemlekelerini paylaşmış bu
lunan Fransa ve İngiltere ise 
müstemleke meselesinin öyle yal-

. ruz kendilerine taallük etmedi · 

• 

-

ğini, bunun dünya sulh için Al • 
manyayı memnun etmek demek 
olduğunu, bu takdirde diğer dev
letlerin de iştirakile bir konferans 
toplanarak bir karar verilmesini 
ileri süremiyorlar. Resmi ve kat'! 
şekilde fikir ve maksadın bu ol
duğu henüz belli edilmemiş ise de 
herhalde şimdiye kadar Paris ve 
Londradan akseden rivayetler bu 
merkezdedir. Müstemleke mese
lesini milletler arası meselesi şek
line koyub da böyle bir konef -
rans toplanınca Holanda ve Por
tekizin müstemlekelerinden yer
ler ayrılarak Almanyaya veril • 
mek isteneceği anlaşılacaktır. 

İşte bu nokta göz önünde tu • 
tutarak bundan sonra cenubi Af
rika milli müdafaa nazırının se
yahat ve teşebbüsleri bahsine 
dönmek lazım geliyor. Cenubi Af
rikalı nazır Berline davet edil -
mektedir. Bugünkü Almanyanın 
milletler arası politikasına dair 
etraflı malumat vermek iyi ta -
nınmış bir gazetesi olan Bösen 
Zeitnus gazetesi Almanyanın 
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YAZAN:NUSRETSAFA ~OŞKUN 

Bahçe kapısının el'an sallanan 
çıngırağını şemsiyesinin ucile 
durdurduktan sonra çakıllar Ü· 

ıı:erinde, galiba pabucunun ayağı
nı sıkmasından mütewllid ağır 

bir yürüyüşle ilerledi: 
- Bonjur beyefendi! 
fi hmed Süha bey, Güzin hanımı 

C!aha parmaklıkların önünden ge
çerken görmüştü . Köşke uğrıya

cağını hiç zannetmem.işti. Halbu
ki o, gülümziyerek bahçe kapısı 

önünde durmuş, zarif şemsiyesi
ni kapıyarak demir kapıyı itmiş
ti. Ahmed Süha bey şezlongtan 

fırlamış, ona doğru birkaç adım 
atmıştı .. 

- Buyursunıar hanımefendi .. 
hangı rüzgarlar attı sizi söyle .. 
bizi de hatırlar mısınız siz? 

Güzin hanım minimini elini Ah
med Süha beyin avucunda biraz 
fazlaca bıra~tı. Onun kalktığı 
şezlonga çökerken: 

- Ne kadar sıcak var değil ın.i? 
diye sordu .. o kadar terledim kl. 

Şemsiyesini yanına bıra~tL 

Robunun omuzlarını ellerile kal
dırıp indirerek göğsümi yelpaze
liyorclu. 

müstemleke davası et.rafında yaz
dığı uzun bir makaledir. Hütasa 
olarak şöyle diyor: Müstemleke
si geçen senenin sonbaharında 

mevzuu bahsoldu. Fakat bu me
sele etrafındaki konuşmalar ilk· 
baharda fasılaya uğradı. Çünkü 
orta Avrupada çıkan meselelerle 
meşgul olundu. Müstemleke me -
selesi bir taraaf kaldt. Lakin bu 
sefer Münihte İngiliz başvekili 
ile Alman devlet reisi arasındaki 
mülakatlarda müstemleke mese
lesi tekrar tazelenmiştir. O za -
mandan bu zamana kadar da İn
giliz gabinesi birçok defa topla -
narak bu mesele ile meşgul ol -
muştur. İngiltere ile dominyon -
!arının eski Alman müstemleke
lerinin tekrar Almanyaya iade -
desine razı olmıyacağına dair 
Londra mehafilinde birtakım ri
vayetler çıkmaktadır. Cenubi 
Afrika dominyonunun kendine 
yakın olan müstemlekeleri Alman
yaya iade ettireceğini, çükkü bu 
dominyondaki İngilizlerin tekrar 
Almanya ile komşu olmak iste • 
mediklerini söylüyorlar. Lakin 
Almanyanın müstemleke taleble
rini reddetmeğe Avrupadan teh -
likeli kavgalara girmek ihtimali 
vardır. 

İşte bu Alman gazetesinin ileri 
sürdüğü dava budur. Halbuki 
Alman devlet reisi Münihte söy
lediği nutkunda açıkça anlaşılı • 
yordu. O zamandanberi. ancak 
kısa bir zaman geçmiştir. Şimdi 
yukarıda ismi geçen Alman gaze
tesinin ise eğer Almanyanın müs
temleke talebleri kabul edilmi • 1 
yecek olursa bundan harb teh • 
likeleri çıkmak ihtimalinden 1 
bahsedişi şayanı dikkat olsa ge
rektir. 
Diğer tarafdan cenubi Afrika 

müdafaa nazırının İngiliz hari • 
ciye nazırı Lord Halifaks ile olan 
mülakatına dair malılmat veril 
mektedir. Bu mülakatta Londra 
hükılmetinin müstemleke mese -
lesinde nasıl bir vaziyet aldığı 

cıl'eti konuşulmuştur. 

Londra mehafilinden alına -
rak Avrupa gazetelerine geçen 
malılmata bakılırsa İngiltere hü
kumeti Almanların müstemleke 
taleblerine karşı şu veya bu her
hangi bir hattı hareket tayin et -
miş değildir. Bunun için henüz 
karar vermemiştir. Yalnız Çem -
berlayn hükumetinin nok.tai na -
zarı şudur: Avrupada sulhu kuv
vetlendirmek, bütün ihtilaflara 
yol açan meseleleri halletmek la
zım geliyor. Ortalığı yatıştırmak 

Ahmed Süha bey diğer bir şez
longa çöküp karşısına geçmişti. 

Ona baktıkça hayreti saniyeden 
saniyeye artıyor, hayretten bir 
çığ kafası içindeki ona aid 
hatıralar içinde yuvarlana yuvar
lana büyüyordu. 

•Ün üç senedir hiç değişme -
miş! • diyordu içinden .. 

- Nasılsınız hanımefendi! 

Güzin hanım küçümencik, ke -
narları dantelli mendilile, mak
yajını bozmamıya çalışarak yü -
zündeki terleri silerken cevab ver
di: 

- Teşekkür ederim. Siz nasılsı
nız. hanımefendi, küçükler .. 

- Hepsi iyiler .. beyefendi Mi
yettedir inşallah.. hanım kızımız 

kim bilir ne kadar büyümüştür. 
Güzin hanımın eevab vermesi

ne meydan bırakmadan ilave et
ti: 

- Görüşıniyeli aşağı yukarı on 
sene oluyor değil mi T •• 

~ın, bu rakamı fazla bulm~ 

Bir 
Milyondan 
Fazla 

--
Okutulamıyan 
Çocuk var ---

Bu hus11sta tertibat 
ahnıyor 

meselesinde müstemleke davasın
da halledilmesi iktiza ediyor. Bü
tün diğer meselelerin müstemleke 
işi de Fransız ve İngiliz devlet a
damlarının ayın 24 üncü gün Pa
risde vuku bulacak mülakatları 

sırasında konuşulacaktır. 

Diğer tarafta cenubi Afrikanın 
milli müdafaa nazırının Berline 
gideceği gibi Belçika devlet a -
damlarile temas etmek üzere 
Brüksele de gideceği söyleniyor -
du. Bugünlerde gelecek telgraf -
lar buna dair malumat verecek -
tir. Belçikanın da Afrikada müs
temlekesi vardır. Onun için bü -
tün müstemleke sahibi devletler 
arasında konuşulacak bir mevzu 
halini alınca Belçikanın uzak kat
mıyacağı kendiliğinden anlaşılı -
yor. 

Müstemleke meselesinin daha 
ne gibi safhalara gireceği merak 
edilmeğe değer. 

Yukarıda bahsedilen Alman ga
gazetesinin işaret ettiği üzere bu 
mesele geçen sene Almanya ile 
İngiltere arasında konuşulmağa 
başladı. Geçen sene bu mevsimde 
şimdiki İngiliz hariciye nazıq ı 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Son yapılan tedkiklere göre, 
bugün memleketimiz hududları 

dahilinde, ilk tahsil çağında olup 
da henüz okutulamıyan çocuğun 

sayısının 1 milyonu aşmakta ol -
duğu anlaşılmıştır. Bu rakamın 
ekseriyetini, köydeki çocuklar 
teşkil etmektedir. 

Bu vaziyeti önlemek maksa 

dile eğitmen sayısı gibi muallim 
sayısı da arttırılacaktır. 

Şimdiye kadar Kocaeli vilaye

tinde açılan kursdan 48, Edirne

den 47, Kırklarelinden 48, An
karadan 140, Afyondan 57, Kars
dan 50, Erzincandan 30, Gümüş
haneden 32, Erzurum 16, Tunceli 
14, ikişer 75, Elazık 4 olmak üze· 
re 561 eğitmen yetiştirilmiştir. 

Bu kadar köyde de köy mek -
tehi açılmıştır. 

Maarif Vekaleti, İstanbul vi -

Jayeti ilk tedrisat müfettişlerini 

ve diğer bazı vilayetler müfet -

tişlerini eğitmenler ve köy ted -
risatı hakkında fikir edinmek 

maksadile Eskişehirde açılan e

ğitmenler kursuna sıra ile gidip 

görmelerini ve bu hususda ma -

lılmat sahibi . olmalarını istemiş

tir. 

Bu hususda ilk 

fettişlerine lazım 

yapılmıştır. 

tedrisat mü -

gelen tebliga: 

• 

ÇOCUK VE ANA -
lngiltareda çocuğuna iyi 

bakmıyan anneler 
aleyhinde takibat yapı lıyor 

İngilterede vakit vakit goru -
len davalardan bir kısmı da ço -
cuklarına fena muamele eden 
anaların, babaların muhakemesi
di. Birkaç ay evvel böyle bir da
va uzun zaman sürmüştür. 

Londra gazetelerinde okundu -
ğuna göre geçen gün Londrad3 
bir anne çocuğuna iyi bakmadığı 
için takibata uğrıyarak mahke -
meye getirilmiş, muhakeme edil
miştir. Çocuk üç yaşındadır, er -
kektir. Kadının başka bir çocuğu 
daha vardır. Bu da on beş aylık 
bir kızdır. Mahkemede söylendi
ğine g_öre üç yaşındaki erkek ço· 
cuk gayrimeşru olarak dünyaya 
getirilmiş çocuklardandır. Çocuk 
annesi tarafından iyi bakılma • 

gibi yüzündeki hatlara hayretin i
fadesini verdi: 

- Ne diyorsunuz, oldu mu o ka
dar?. 

Ahmed Süha bey başını sallı

yordu: 
- Oldu ya .. tam on yıl .. eksik 

değil fazla.. lakin bu on yıl sizi 
hiç değiştirmemiş hanımefendi. 

Gene eskisi kadar güzel, on yıl 
evvelisi kadar genç ve cazibsiniz. 

Güzin hanım memnuniyetle 
dinliyordu. Manalı manalı gözünü 
kırptı: 

- Siz de hiç değişmemişsiniz. 
On sene evvelki kadar genç ve 
dinç diyemezsem bile, mutlaka 
ayni derecede kadınarla karşı 

komplimancı, cür'etimi affeder -
seniz çapkın diyeceğim!.. 

Ahmed Süha bey başını önüne 
eğmişti; dalgındı: 

- Hatırlatmayın, dedi. Hatı • 
raları eşelemiyelim. Çünkü sene
lerin hacmi içinde yapacağımız 

sondaj benim aleyhime çıkacak!. 

mış, tartıldığı zaman ağırlığı ba
şına göre bulunmamış olduğu için 
annesinin bu zavallıyı iyi besle -
mediğine hükmedilmiştir. Ço • 
cuğunun vücudünden de birçok 
çıbanlar varmış. Komşular ço -
cuğun annesi tarafından, dövül
düğünü de gördüklerini söyle -
mişlerdL Bunlara ne diyeceği so
rulduğu zaman kadın şu cevabı 
vermiştir: 

- Bir kere böyle bir şey oldu. 
Çocuğu kafasından tutarak hızla 
yere atmıştım. 

Bunun üzerine çocuğun mua -
yenesi yapılarak ona göre anne 
hakkında bir hüküm verilmek ü
zere kadın kefalete raptedilmiş • 
tir. 

- Sahi, niçin bu derece çök -
müşsünüz siz?.. Kızmıyacağınızı 

bilsem ihtiyarlamışsınız diyece • 
ğim vallahi .. 

- Hakikat ifade edildiği zaman 
kızılır mı hiç!.. Buna zannederim 
kadınlar alınırlar!. 

- Ne iftira ne iftira!. 
- Fakat hiçbir devirde kadınla-

rın bu isnadı tekzib ettikleri gö
rülmemiştir hanımefendi. 

- Münakaşa mı edeceğiz? .. 
- Hayır, isterseniz derhal sö -

zümü geri alayım! 

Gülüştüler. 

Ahmed Süha bey: 

- Evet, diye sözünü yürüttü .. 
çok çöktüm. Vakıa ben sizden bi
raz daha yaşlı idim ama, başımı 
her an ayaklarımı görecek kadar 
eğen, belimi tutup vakitsiz büken 
yalnız insafsız seneler değildri, 

Güzin hanım!. İşlerim biraz alcsa
dı iflas tehlikesi atlattım; pek de 
kısa sayılmıyacak sarsıntılı bir 

HIKA~ 
İTİ.MAD ' • 

Yazan: Recai Sanay 
İstanbulun birinci mevki tram

vay işlemıyen muhitlerinden bi
rinde bir •Semt kahvesi• ... 

Alabildiğine çıkan hoparlörün 
kuvvetli sesi kahveyi dolduran 
kalabalığın gürültüsünü, oğustu
sunu kaybediyordu. Sağdan sol
dan: 

- Şeş beş ... Dubara ... 
- Yirmi ... Bir yirmi de kupa-

dan ... Kapalısın ... 
Gibi sesler birbirine karışıyor 

ve caddeye bakan, cama bitişik 

masalardan birinde, biri 35, diğe
ri 40 yaşlarında görünen iki arka
daş, kafa kafaya vermiş kahvele
rini içerken şöyle konuşuyorlar
dı: 

- Nasıl evlilikten memnun 
musun?. 

- Eh .. f,ı!na değil .. ne de olsa, 
insan başıboş yaşamaktan kurtu
luyor .. evini biliyor ... Fakat .....• 

- Fakat? .. 
- Ben çok kıskancım... Kadı-

na itimad edilmiyor ki... Bu yüz
den, çok zaman evde hır gür çı
kacak.. bereket versin karım sa
bırlı .. bana pek karşılık vermi -
yor . .. Ne dersem •Peki!• diyor ... 

- Doğru değil bu yaptığın .. 
kıskançlık insanın rahatını, hu
zurunu kaçırır .. hem bu hal ka -
dın üzerinde de iyi tesir yapmaz .. 
insanın karısına itimad etmesi a
kıllılıktır .. ama, ben sana kaba
hat bulmam.. yeni evlisin ... Bi -
raz eskirseniz, sen de benim gibi 
düşünürsün ... 

On senelik evliyim; karımdan 

Zorbalar 

h•"' 
zerre kadar şübhe etoı~J!l··01aLJo' 
de benden 13 yaş küçuk b t 
halde ... Birbirimize o kadar ~ 
lıyız ki, o kadar itima~ıJ!lıı 

0 
ı}l 

dır, ki ne o benim bir soıiiJ11 
eder, ne ben onun... ııiJ1 gr 

İlk zamanları ben de se çı • 
biydim; karımı kapı d~ı\ıt' . k ... 
kartmazdım. O da J;ıeniJ!I )I' 

de geç vakte kadar kalJ!lııJl'l8 

zardı.. . ıad'l-
Gitgide birbirimizı .•0

, 

şimdi ben iki gece eve gıt!ll 
karım Seher bana: 

- Nerde idin?.. . teıll' 
Diye sormaz .. Seher de, ıs şııt'. 

ği zaman konuya kom_şu!a~J<I· 
ya, buraya, gider, vakitlı v def 
gelir.. kızmak, kıskanınak bif 

düşünmem bile .. bilirim kı arı · 
çıkmıştır. İşte karı - koca 

8 
ıı

sında böyl<ı itimad oJınadıkÇ 
adet ve huzur olamaz ... 

* ereı 
Uzun boylu, açık kııh" n 

kostümlü, dolgun ve rnevı0 )ı 
cudlu, yirmi beş yaşında 181~ edilen güzel bir kadın, Jlfa a ( 
bir apartımanın ikinci katırı ıil' 
tı; karşısına gelen kapının 
bastı. ~ .. ive• 
Kapı açıldı, •jönproın ğoflr 

lıklı, yakışıklı bir adam 
dü; genç kadınla beraber 

girdiler. ır: 
Genç erkek kadını JükS ~rfl 

yeli bir odaya aldL Kadın ytı 
bir tavırla koltuk!ardaJI 
kendini atarken: 'jl;ıl 

(Devamı 7 inci sah• 

SaltanatJ 

T arihde mis-lsu r~~~~~:;J 
l • d ,. Alemdar 
l en e r go- Mustafa 

Pa,-avı ve. 
rÜlmÜŞ kan Gö~deıerif1ı 

' Osmanlı 
ölüm Sef ah a f Tarihinin 

' En kanlı. 
ihtirasları sahneıer~ 

oku yaca 

Babıali Baskını İm- sını~ 
' tl' 

para torluğu ele alış; millet J1l 
• e' 

kadderatına hükmeden carıY~ 
!er, beyaz et ticareti, ihti ı~~ 
Istanbul sokaklarını kan neh1 

lerine çeviren hadiseler .. 
* * ,ı, 

B ütün bu müheyyiç ve tüyler ürpertici hadiselet
1
:,l · 

hakiki etüdünü S O N T E L G R A F sütıJP 
pek yakında okuyacaksıruz. 

BEKLEYiNiZ - ;;/ 
devreden sonra kendime geldim, 
geldim fakat bu vekayi içinde de 
omuzlarım çöktü. İtiraf edeyim, 
ihtiyarladım. Şimdi bir tek üzün
tüm var: Oğlum. 

Güzin hanım, Ahmed Silha be
yi dikkatle dinliyordu. O, oğlum, 
deyince yerinde kımıldandı. Bir 
an sözlerine fasıla verişinden is
tifade ederek: 

- Şikayete geldim beyefendi! 
Dedi. 
Ahmed Süha bey bunu Güzin 

hanımın mevzuu başka bir bahse 
intikal ettirmek istediğini san • 
mıştı. Hafif bir kırışıklık peyda 
eden alnı açıldL Gülümsemeğe 

çalışarak cevab vereli: 
- Hakkınız var hanımefendi

ciğim .. köyünüze geleli üç ay olu
yor, hala konuşmak kısmet olma
dı. Fakat bilmem ki kabahat biz
de mi? .. 

- ŞlkAyetirn bu değil. çünkü 
yol bize düşerdi. Bir türlü olma
dı işte. İf, güç, gaile .. tek başına 

- ·!' .. 
ev çevirmek kolay de!!1 

.' bil f 
G üzin hanım müteess: iil'' 1 

vır takınmıştL Ahmed g«~ 
onun başından bir şeyıer 
olduğunu hissetti: I 

- Beyefendi.. ş ge~ 
Gözünden bir damla ya ıııen ıl 

diği halde; Güzin haJllll"' ,il 
ni gözlerinin çukurlar1118 

çıkarıyorclıL ' 
S . 1 .. .. .,..ııl" 

- ız ere omur.. yar 
- Yaa .. demek .. ne . 11 ı t 

Allah sizlere ömür ~ers~,JI'~ 
- Teşekkür eder~· ııirfl',.ıııl 

nun yokluğunu belli e ııı•ı· 
ğe çalışıyorum. Meral oar 
koca kız oldu. j:liJl'~ f 

- Allah bağışJasııı!-· rtal· V' 
çe derdleri gaileleri de ;,ıift~f 
bizimkilerden bilirim·. 0el• 
zi müdrikim. Hele b~~;15enif J 
lıdan çektiklerimi bır j)C (f 

Güzide hanım şernsıYeS Jıİ~e· 
!ar üzerinde hendesi şe f111 
ziyordtL ,ısıl 

(J>e" 
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HA YIR! Yahudil er Kocasını En F azl 

Kelimeyi 
........................... ımı:ıımııı• 

ita/yadan da çıkarılacağa 
benziyor. Fakat 

Seven Bir Kadın 

llanmak 
Viviyan Romans 

-------~ 

Güç Bir 
Sevimli arf ist, takdirka 

at Sayılıyor 
Yen· kanunlar tamamile 
Ya udilerin aleyhinde 

larından şikayet ediy 
..._a 
(/-/ayır) demek marifeti 

kimlere mahsustur? 
•tvet 

Paristeki Alman sefareti kati -
bin Lehli bir yahudi çocuğu ta
rafından ağır surette yaralan • 
ması ve nihayet ölmesi üzerinde 
Almanyada da Yahudi aleyhine 
neler yapıldığını günü gününe 
gelen telgraflar haber veriyor. 
Yahudi meselesi yine tazelendL 
Avrupa ve Amerika matbuatı ye

niden bu mesele ile meşgul ol • 
maktadır. Almanyada Yahudile.r 
aleyhine yapılan harekatı gün 
geçtikçe şiddetini arttırmaktadır. 
Yahudi düşmanlığı Almanyadan 
İtalyaya da geçmiş bulunuyor. 
Görülüyor ki Berlin - Roma mih
veri Yahudi düşmanlığındadır. 

Birlikte hareket etmektedir. Al
manların dediğine göre Yahudi 
m~selesi Milletler arası mesele • 
sidir. Bu böyle olunca demek ki 
Berlin - Roma mihveri de şimdi
ye kadar her büyük meselede 
birlikte hareket ettiği gibi bun
da da birlikte hareket ediyor. 

da Yahudi düşmanlığı olmadığı, 

fakat hükumetçe verilen bu k3.· 
rarları halkın kabul ede.rek Y ıı-

retten fazla vergi konan evlere 
de sahih olamıyacakları gibi. .. bil' 
liretten fazla vergi konmuş ola· 

On dört yaşında iken Mulen 
Ruj'da, on peşinde de Tabaren'de 
dans ediyordu. Seher vakti, ipek
li dans terlikleri elinde, küçük ar
kadaşlarile beraber evine kidcr
ken serçe gibi sıçrıyordu. 

On altı yaşında bir güzellik mü
sabakasını kazandı. Tiyatroda sah 
neye çıktı. On sekizinde de sine· 
ma artisti oldu. 

!ıııor : dernek kolay değildir? 
·<ak i dah at hayıra cevap ver -

~ g~ a Zordur. Yeni gelen Lon· 
~~ •lelerinden biri bunu me
~ct ki:atınış, kuyucularına di -

lııit il ayır demek kolay de -h.... u "<!~ O\ın nu derken son derece 'k 1 ak tatlı bir surette söy
~a~ ~kat ayni zamanda kat'i 
•lı.sı Söylemek lazım geliyor. 

a telefonda konuşurken 

• 

I~ 

<lı • görınediğiniz birisile 
)~r ~dıYrsunuz. O sizi gör -
' €6ts ~ Yüzünüzdeki tebessü -
ll:~'e un de hayır cevabını ve

;d n gücenmesin, hülasa te
~'lan erken tebessümün yardı
. lıir ~a~ruınsunuz demek • 
· 'İli Şununıi.z telefonu aç -
aka Yeıneğe davet \!diyor. 
~ ın tşı haYır diye cevab ver

ecbu. 
·~et ı:ıyetinde iseniz nasıl 
bir suedeceksiniz?.. Eğer tat -
~- İk· rette bunu söyliyebilir-

1tıc· · .•tın. 1 hır daveti daha te-
'I h ış olursunuz. Fakat bü -

ayır d' 
d"rne . ıyebilmektedir. Ha-
a'<edt'.n beş türlüsü vardır: 
&diy

0 
~ız ki sizi yemeğe da • 

'~. doı: ar._ Siz de başka bir 
· %r Yıst1e bu daveti kabul 
lıun &unuz. Hayır diyeceksi. ıı: beş türlü söyleyiniz. 
tı.."'1ıknı Çağırmakla nekadar 
Sizinle ~diyorsunuz bilse -
ISterıı.· bırlıkte yemeği neka-
ıı ırn L"' k ah · u in teessüf ede-
Var. a evvel verilmiş bir SÖ

Yie d 
n,n an~rseniz, Londradaki ga
'-lursu attığına göre şöyle de
t b~ni ll~z: Gelemiyeceğim. 

iz aşka bir sefer ça -
~izde rneınnuniyetle gide -
ın. n başka bir davet bek-

!lizinı 
bıınu be Yernek yemek mi?. 
~:Yahud e~ de istedim. Gele-
1 Olur 0bür hafta olsa da
'I• \ı· . 

it Ce 
•trneğ vab size sık sık te-

nuza e alışık birisine bir 
1ta veriJebilır· Ç" 'k .. 

olcıu . un u o 
leteı ğu gibi gelecek haf-
,. onıa s· . . . 
~ızi ızı çağırabılır. 

••len :•rneğe çağırarak te
~t d·ı·ır dostunuz. Şöyle de 
l.\-. 'ıYeb·1· 

'lllıiş 1 ırsiniz: 
fta hı SUrette meşgulüm. 
I~ Çboş k' . •it n va tım yok. Bu-
~... afta bır' .. b 

•ııı• gune ıra -
CQ~l·Jl 

.. e tatıi b. Pek her halde 
lııııu d ır cevab değildir. 

•l(,n ÇuJt eınek istiyorsunuz. 
~l\iıı1e ltYorgunum. Bir de 
g· ~l\laıı onuşmak zahme -
öreıııc acağıın? Seni bu 

· Ilı. Buna memnu • 
'll On . 
~ııı u lııcitrn 

Soıı it emek var. Ce-
;;~it oluısrnı ile de bunu 

ı ... lıır,ı. Yorsunuz. Gele -
"lla1t . "'<arak 
~ ısı- ve onun re-
cı~ ıyerek d 

eıııi§ avet sahi • 
oluyorsun..ız. 

4 - Bundan sonra da dördün
cü şekil geliyor. Telefonla şu ce
vabı veriyorsunuz. Bu sıralarda 
hiç vaktim olmıyacağından kor -
kuyorum. Sizinle buluşabilece • 
ğime imkan görmüyorum. Ser • 
best vaktim o kadar az ki eğer 
böyle biraz vakit bulursam eve 
kilerek dinlenmekten başka bir 
şey yapamıyorum. 

Bunun manası na~ik bir sure' 

te ner ttırıu Kapılan kapıyara>c 

dostunuzla buluşmak imkanı ol
madığını kendisine anlatmaktır. 
Bu cevap çok açıktır, doğrudur. 
Karşınızdaki de artık sizi bek • 
!emekten, daveti başka bir güne 
bırakmaktan vaz geçer. Artık 
dostunuz bir daha telefonu aça • 
rak sizi evinizde anyacak diye 
korkmazsınız. 

5 - Bir de beşinci ve son şekil 

geliyormuş: 
- Peki, fakat gelebileceğim -

den emin değilim. Çünkü o gece 
evde bulunmağa mecburum. Ba
zı işler var. 

Bunu söylediğiniz zaman da • 
veti kabul etmez görünüyorsu • 
nuz. Bir mazeret göstermek Is • 
yrsunuz. Fakat bu ayni zamanda 

Yahudilere karşı aylarca ev • 
vel İtalyada birtakım kararlar 
verilirken İtalya4a halk arasın -

kabul demektir. Çünkü telefon 
eden dostunuz biraz ısrar ede • 
cek, sizi onun çağırdığı gece gi
derek birlikte yemek yiyeceksi-
•• 1 

sınız .. 
Artık anlaşılıyor ki t.elefonla 

sık sık görüşenler, ahbabı çok o
lanlar veyahud diğer ahbab ka
zanmak istiyenler evet ve hayır 
bilhassa hayır derken çok dik -
katli olmağa mecburdurlar. Ha
yır derken kerşınızdakini incit
miş olmıyacaksınız. Yüz yüze ol
duğunuz zaman gülerek tatlı • 
lıkla vaziyeti idare edebilirsiniz 
ve gülerek hayır diyebilirsiniz, 
Fakat yukarıda dendiği gibi te
lefonla konuşurken karşınızdaki 

sizi göremiyor. Ne gözlerinizle 
tek birbirinize gülerek vaziyeti 
idare edebilirsiniz. Telefonla ko -
nuşurken azami dikkat sesiniz -
de olacak, sözlerinizi tartacaksı -
rlız!-. 

hudiler aleyhinde vaziyet alın • 
dığı söyleniyordu. Şimdi de an
laşılıyor ki İtalyada halk arasın
da bununla beraber hükfuneti!l 
bu hususta verdiği kararlar git
gide şiddetleniyor. İtalyadaki Ya
hudilerin hayat şeraiti gitgide 
zor !aşıyor. 

Yeni gelen Avrupa gazetele -
rinde bunun ' etrafında verilen 
malı'.ımat gözden geçirmek lazım 
geliyor. İtalya hükumeti 39 
maddelik yeni bir kanun çıkar • 
mıştır. Maddelerin her birinin 
birtakım fıkraları vardır. Tefer
ruata girişmeğe lüzum olmıyarak 
bu kanunun yalnız esaslarına da
ir verilen malı'.ımata bakmak kll
fi olsa gerektir. İtalyada bulunan 
ve İtalyan tebaası olan Yahudi
ler askere alınmıyacaklar, 100 
kişiden fazla adam istihdam e -
den müesseselere sahip olamı -
yacaklar, böyle yerleri idare ede
miyecekler, memleketin müda
faası işlerile alakadar olan mües
seselerin hiçbirinde ise herhangi 
bir iş alamıyacaklardır. 20.000 li-

Dünyanın en çirkin kadını en acı 
l.tiraflar da bulunarak teessürü-

nü beyan ediyor 
"Gayet uzun bir burnum, seyrek va iri dişlerim, ik;sf 
aynı nokatya bakmıyan göz:erim ve yelpJza gibi 

kulaklarım bana en büyük acıyı ve :· iyor,. 
Amerikanın (Madmazel) adlı 

haftalık moda gazetelerinden bi
ri geçenlerde genç kızlar arasında 
bir müsabaka açtı. Aşağıdaki suale 

nihayet beş yüz kelime ile cevab 
vermelerini istedi: 
cGüzelleşmek için (bedii cerra

hi) ye müracaat ihtiyacını neden 
hissediyoruz? .. • 

Bu müsabakada birinciliği ka
zanan, yani çehresi hakikaten çir
kin ve düzeltilmiye, biçimine 

getirilmiye Jüzunı olan kızın N ev
yorkun en maruf cerrahlarından 
birine veya kendı intihab edece

ği her hangi bir mütehaS.sısa çeh
resi güzelleştirilecektir. Bütün 

masrafı da gazete idaresi vere -
cektir. 

BEN ÇİRKİNİM! ... 

Müsabakaya 5 bin kız iştirak et
miştir. Birinciliği kazanan bes 

yüz kelimelik cevab Salt Lake 
Citv'den ııönderilmiştir: 

el numaralı çirkinim! Bir ayak 

boyu uzunlukta bir burnum var; 
gözlerim şaşı, saçlarım kızıl, ku

laklarım yelpaze gibi, dilim de 
peltek .. . • 

Me)<tubu ngeri kalan kısmı da 
buna benziyordu. 

(Madmazel) gazete, · gönderi
len mektublar an l'inn o birincili

ği kazanan bu mektuo sahibi Kal
li Foutz'un ilk evvel birkaç fo -
tograiını 1stemiş, sonra da kendi

sini Nevyorka davet etmiştir. 

DON JUANIN K''-çüıc KIZI 

Madmazel Kalli'nin hayatında 

en ziyade dikkati çekecek şey: A
merikanın en maruf Don Juanla
rından birinin, geçen asrın en ta
nılınış simalarından Miralay 
Bringham'ın torununun kızı ol
masıdır. Miralay, 26 defa evlen
mekle şöhret almıştL 

araziye de sahih olamıyacaklar • 
dır. Hiçbir Yahudinin yanında 
İtalyan olarak hizmetçi buluna
mıyacaktır. 

Tıbkı zenci bir esir gibi çalışı
yordu. Gazetıecilerle konuşmaktan 
hoşlanıyordu. Boş bulunduğu za
manlar, dere kenarındaki evinde, 
pencerenin önüne oturuyor, tatil 
zamanını nerede geçireceğini dü
şünüyordu. Ve menajerini sevi
yordu. 

Kendisini gördüğiim zaman 
takdirkiırlarından bahsederek: 

- Bunu, mektublardan başka 
ne suretle izhar ediyorlar? .. 

Diye sordum. Güzel artist şu 
cevabı verdi: 

- Telefon ediyorlar... Bazıları 
sabah sabah uykudan uyandırı

yorlar. Birisi: ·Rüyada sizi gör
düm. Ciddi söylüyorwn. Bir saat 
mü temadi yen sizinle meşgul ol· 
dum. Oh! Ne hoş bir rüya idi 
bu!.... gülerek cevab veriyorum: 
cAIA! Daha ne istiyorsunuz! .. • 

•Bir başka gün, bir telefon. Ce
vab veren Jorj Flaman: •Allo! ... 
Viviyans Romans... Ne istiyor-
sunuz? ... 

- Sevdalısıyım!.. 

Jorj, telefonu bırakıyor, yanı
ma geliyor. Rengi sapsarı: 

- Sevdalınız sizinle konuşmak 
istiyor! ... 

Diyor. Reseptörü alıyonım. Bir 
kız çocuk sesi cevab veriyor: 

- Bir fotoğrafınızı gönderme -
nizi rica edebilir miyim? ... 

- Hay hay! Ne zaman ve nere
ye? ... 

Bu izahatı daha uzatmak kabil
dir. Fakat buna lüzum kalmadan 
başkaca söylenebilir ki İtalyada
ki Yahudiler için artık herhangi 
teşkilata dahil olmak mal, mülk 
sahibi olmak, ticari ve iktısadl 
sahalarda büyük bir faaliyet gös
tercbılmek şöyle dursun sadece 
çalışabilmek imkanları da ka -
panmış oluyor. Yahudilerin ma
arif aşlerinde de artık yeri kal
mıyor. Yalnız kanuna bir madde 
konmuş ki o da İtalyaya hizmet 
eden yahudilerin icabında bu 
şartlardan müstesna tutulabile -
ceklcrdir. 

1:3unlar İtalyan tebaası olan 
Yahudilere dairdir. Başka dev -
!etlerin şubesi olar~k İtalyadan 
çıkıp gitmeğe mecbur tutuluyor
lar. Yabancı yahudiler o tarihe 
)<adar bütün İtalyadan, Akdeniz
deki on iki adadan ve Afrikadaki 
Libiden çıkıp kitmiş olacaklardır. 

Cevabımı işiten Jorj yanıma 

1 
geliyor. Hiddetle telefonu elim
den alıyor. 

Bu noktaya dikkat etmek ge
rektir. Bazı yabancı Yahudilerin 
o tarihten itibaren artık İtalyada 
on iki adada ve Lfüide kalamı • 
yacakları a,,çıktan açığa anlaşıl -
dığı halde şarki Afrikadaki !tal -
yan imparatorluğu toprakları ve 
Habeşistan gibi geniş yerlere 
dair hiçbirşey söylenmektedir. 
Bu cihet ise az manalı değildir. 

Bundan evvel Avrupa gazeteleri
nin Romadaki muhabirleri tara
fından ehemmiyetle bahsedilen 
bu noktayı (Son Telgraf) anlat
mıştı. İtalyanlar acaba şarki Al.
rikada Yahudiler için bir yer mi 
ayırmak, onları, oraya plıyarak 

yeni Habeşistan arazisini işlet -
mek için Yahudileri parasından 

ve çalışmasından ..... fade etmek 
mi istiyorlar? diye• düşünülüyor
du. Bu bahis şimdilik bu kadarla 
kalmaktadır. İleride tekrar tazP
lendiği zaman yine bu mevzua 
avdet edilmesi tahmin olunuyor. 

Yeni kanunun sükut ederek 
geçiştirdiği diğer mühim bir nok
ta daha vardır ki o da Yahudile
rin artık sahih olamıyacaklan 

müesseselerin ne olacağı mese -
lesidir. Mesela bir yohudi 100 ki
şiden fazla adam istihdam eden 
müesseselere bundan sonra sa -
hib olamıyacaklar. Lakin şimdi
ye kadar s~lıib oldukları bu mü
esseseler ııeter olacak? .. Hüku -
mete mi geçecek? .. Bu cihet söy
lenmiyor. İtalyadan çıkıp gide -
cek olan yabancı Yahudilerin 
ı; •oları, sermayeleri, edinmiş ol
uukları emlak ve saire ne olacak?. 
Bunun için bir şey söylenmiyor. 

Bununla beraber artık İtalya -
daki Yahudilerin akibeti ne ola -
cağını gösteren bir kanun var de-

Birçokları da lüzumlu, lüzum
suz şeyler isterler. Eski bir men
dıl, bir çorap bağı veya teki, dan
tela parçası, küçük bir düğme, 

hattü ipekli bir gecelik gömleği 
isteyenler de çok... Biln.c<siniz, 
bazı yaşlı adamların, sevdikleri 
yıldızın gömleğini yastıklarının 

altına koymadıktan sonra gözleri 
uyku tutmaz. Bunları ele geçir
mek için dünyan npıarasını ve
rirler. Fakat benim oda hizmet
çim çok dürüst, ve bana çok sa
dık olduğu için bu cihetten emi
nim. Yoksa iki günde bir mendil-

gemtir. Bu kanun İtalyada kala
cak Yahudilerin servet ve kuvvet 
sahibi olmasına mani olmak üze
re yukarıda anlatılan maddeleri 
koymuş oluyor. Yalnız vatana 
hizmet ettiklerine kanaat getiri
len Yahudiler bundan müstesna 
tutuluyor. 

Yeni kanuna göre İtalyada iki 
çeşid Yahudi olduğu anlaşılıyor. 
Bunlardan birincisi bugünkü İtal
ya hükumetinin nazarında fena 
görülen Yahudilerdir. Bunun içi· 

l\:'emlekette servet sahibi oın "' 
az çok herhangi ehemmiyetli bir 
faaliyetle bulunabilmek için im
kan kalmamış oluyor. 

İkincisi de yeni kanunun şart
larından müstesna tutulan Ya -
hudilerdir. Yani yine çalışabile -
cek, zengin olabilecek Yahudi • 
!erdir ki bur.Jar İtalyada asker -
lik hizmetini yapmak suretile de 
diğer Yahudilerden ayrı tutul • 
muş oluyorlar. İtalyaya hizmet 
e.den Yahudiler bu suretle diğer 
]erinden ayrılmış bulunuyorlar. 

italyada İtalyada Yahudiler a
leyhine kararlar vcrilmeğe ,baş • 
!andığı zaman Katolik kilisesi, 
Papalık makamı bıınu protesto 
etmiş, İtalya hükurrıeti ile Papa
lık arasında bu yüzden ihtilaf 
çıkmış, meesle gazetelere geç -
,mış, Avrupa matbuatı bundan u
zun uzadıya bahsetmişti. Hatta 

!erimin, çorablarımın kaybold 
ğunu görecektim. 
Viviyans Romans'ın bütün a 
fikri kocasında. Bir dakika o 
ayrıldığı yok. Adeta bir esir 
bl ... 

bu ihtilaf ileri gıderek iki fa 
arasında yazılar yazılmış, nut 
!ar söylenmiştir. Bununla ber 
her İtalya hükumeti yine Yah 
diler aleyhine ne karar vermz 
temiş ise bunu yapmıştır. Şi 
yeni kanun çıktıktan sonra V , 
tikan tarafından yine protesto 
başlıyacağı söyleniyor. Çün 
Papalık makamı YahudJer 
başka bir ırktan geldikleri il 
sürülerek bunların İtalyanlard 
başka bir muameleye tabi tut 
malan caiz olmıyacağını söyle 
mektedir. Katolik kilisesinin n 
zarında ırk ihti!Afı, İtalyanla 
başka, Yahudilerin başka ırkd 
gelmiş olmaları gibi bir mese 
hiçbir zaman Yahudilerin aley 
hinde şiddetli tedbirler alınma 
na yol açmamalıdır. İşte katoli 
kilisesinin vaziyeti böyledir. Bu 
na karşı İtalyada söylendiğine g' 
re Papalık eskidenberi Yahudile 
re dost değildir. Geçmiş zaman! 
daki VPkayi bunu böyle göster 
mekll•c r. O halde şimdi katoli , 
kilisesin it\ Yahudileri koruma 
ister görünmesi de yerinde değil 
dir; diyorlar. Fakat ne olursa ol· 
sun Vatikanın lakayd kalamıy.., 
cağı bir vaziyet vardır. Bu yüz. 
den kilise ile İtalya hükfunetı a 
rasındaki ihtilat tazelenecek g 
rünüyor. Katolik kilisesinin ba 4 

(Devamı 1 inci ıııhifeıü) 
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Celal Bayar hükumeti nieclisden lstanbu]ular 
i t t i fa k 1 a i t i m a d reyi aldı · Do.mabahçaye 

B k·ı d d. k. u · A • · l 1 Koşuyorlar aşve 1 e ı ı: cıarıcı sıyasette an aşma ar, BüyükŞefinmanevihuzurun-

dostluklar ve ittif aklarımıza bütün 
d:ı halk son ihtiram vazifesini bu-
gün de ayni heyecan, ayni yeis, 
ayni göz yaşları arasında !fay,:ı 

devam etmektedirler. 

sadakatimizle bağlıyız Ziyaretin saat onda başlıyaca -
ğı herkesin ma!Umatı olmakla be
raber halk Atasının huzuruna bir 

Bu seda, size olduğu kadar oütün dostlarımı
za ve mottefiklerimize de bir, 

an önce çikabilmek için erken -
den Dolmabahçeye gelmişler ve 
ön saflarda yer almaya çalışmış
lardır. 

Filhakika saat tam onda sara
yın büyük kapıları ağır ağır a • 
çıldı. . itimad ve muhabbe sesidir. 

Ankara, 111 (a.a.) - B. M. Mcc
Jlsi bugün Reisi Abdülhalik Ren
danın başkanlı3ında toplanmış ve 
celsenin açılmasını müteakib Baş
vekil Celal Bayar kürsüye gele
rek şu beyanatta bulunmuştur; 
Sayın arkadaşlar, 

• İkinci Cumhur Reisimiz İsmet 
İnönü'nün itimadlarına mazhar 
olarak, Başvekalete tayin edil
diın. Kendilerine takdim eyledi
ğim Heyeti Vekile azalarının i
simlerini havi listeyi lütfen tas
vib buyurdular. 

Teşkilatı esasiye kanununun 
hükümlerine göre, sizin de iti
madınıza mazhar olmak şerefini 
kazanırsam, vazifeme devam ede
ceğiın. (Şiddetli alkışlar) 

Resml biı lisanla bu maruzatı
mı bildirirken, inkılabın ve Ata
türk rejimınin en mümtaz siması 
ve Türk milletinin büyük evladı 
olan, ikinci reisimiz İnönünün, 
cumhurreisl!k devrinin, milleti
miz için müteyemmrn ve mes'ud 
olmasını temenni ederim, buna 
§ahsan emin olduğumu ifade eyle
nm. (Bravo sesleri, sürekli ve 
şiddetli alkışlar). 

Arbdaşlar, 

Milletlerin tarihi, acı, tatlı bir
çok hatıralarla doludur. Bugün 
biz inkılab tarihimizin, en acı ve 
fakat en önemli bir devrini yaşı
yoruz. Aziz varlığını her kuvve
tin fevkinde telakki ettiğimiz ve 
öyle olduğuna da inandığımız 

Şefimizi kaybettik. Şef'in haya
tında Türk milleti nasıl yekvücud 
olarak, tek bir kalb gibi, O'nun 
sevgisinde birleşmişse, matemini 
de ayni surette, tek bir kalb ha
linde tutuyor, ve !ztırabile ağlı

yor. 
D onilebilir ki şimdiye kadar 

hiçbir kimse hakkında bu kadar 
vatanşümul, bu kadar Alemşümul 
bir acı duyulmamıştır. Kendi ru
humuzda bu acıyı hissediyor ve 
kalbimizin kanadığını duyuyoruz. 
Türk milleti gibi vefalli, büyük 
bir milletin, kendisine binbir 
mahrumiyet içerisinde, en büyük 
muvaffakiyetleri temin etıruş o
lan büyük bir evladı hakkında 

başka türlü hareket etmesine e
sasen imkan yoktur. (Bravo ses
leri, sürekli alkışlar). 

Atatürk, bize, yaralı bir vatan 
JrurtardL Atatürk, bu yaralı vata
nı, ıçeri.!:ini asırlardanberi sinmiş 

olan hurafelerden, efsanelerden, 
bir takım vahi fikirlerden tama
men temizliyerek, kuvvetli bir re
jim de kurarak, mcs'ud ve mü
reffeh bir halde, bize bağışladı. 

(Bravo sesleri ve sürekli alkış

lar). 
Türk'ün ebedi bir tehlikeye, 

düşüyor sanıldığı zamanda, im
dadına koşarak, felaketten bizi 
kurtardı. Zeval bulmaz istikbali
mizi ve ebedmüddet va tnruınızı, 
türk rayeti istiklali altında ya!jat
mak imkinını buldu ve vereli. 
(Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

Atatürk'ü sadece bize vatan! 
hizmetler ifa ettiği içiı. sevmiyo
ruz, ayni zamanda, tam manasi
le kamil bir insan olduğu için de 
seviyoruz. (Şiddetli alkışlar, bra
vo sesleri). 

Atatürk, vefakardı, mütevazı 

idi, herkes n hakkını yerinde ve
rirdL (Çok güzel sesleri). 

Arkadaşlar, 

Atalürk'ün hayatı ve mazısı 

hakkında söz söylemeği kısa bir 
celseye sığdırmak en müşkül olan 
hır iştir. Yalnız müsaadenizle çok 
sevdiği ve çok güvendiği, büyük 
milletinin iradesini temsil eden bu 
kürsüden O'nun maneviyetine 

Bir tarafta bekliyen ve sablh 
hitab ederek eliyorum ki: hiçbir şey yoktur. Anlaşmalarımı-- ziyette en vatanperverane şekil<lf. erkenden !stanbula geçen Adalı 

Atatürk, za, dostluklarımıza, ittifaklarımı- hareket etmek suretile yüksek bir İstanbul mıntakalarındaki ilk o -
Seni sevmek, tebcil etmek, her za, bütün sadakatimizle bağlıyız. d.~vlet _ve_ fazilet adamı olduğunu · kullar, diğer tarafta sıra almış o-

türk vatanseverinin milli ödevi, Bunları büyük bir azimle yürüte- soylemıştır. Menteşe sayla~ından lan halk geliş sırasile saraya gir. 
ve namus borcudur. (Şiddetli al- ceğiz. Bu sada, size olduğu kadar, .sonra Fazil Ahmet Aykaç soz al - meğe başladılar. 
kışlar ve bravo sesleri). bütün dostlarımıza ve müttefiklerı mış ve onu takiben kürsüye gelen 

Aziz arkadaşlarım, mize de bir itimat ve muhabbet Hüsnü Kitapçı demiştir ki: 
Kendisini methetmek ve ihtiras ,adasıdır. (Bravo sesleri ve sürek- Benden evvelki arkadaşlarımın 

göstermek, içtimai hayatta bir li alkışlar) dedikleri gibi benim de Celhl Ba-
nakise olarak kabul edilmiştir. Sayın millet vekilleri, yar hükıimetine karşı vereceğim 
Ve hiç şübhesizdir ki, bu öyledir. Beni ve benimle vazife almak rey tam ve mutlak bir itimat ola 
Fakat, ben size, iftiharımızı ve ·' caktır. Çünkü Celal Bayar geçen lutfunda bulunan arkadaşlarınu 
ihtirasımızı şu dakikada ifade et- çok yakından tanırsınız. Yaptığı • sene bu vakitlerde bizden itimat 
mekten çekinrniyeceğim: reyi talebetmış" biz de vermış" tik. nuz işleri bilirsiniz. Fikirlerimize 

Benimle beraber Heye:i Vekile- O vakit vermış· oldug"umuz kararı, 
val<.ıfsıruz. Her şeyden evvel te -

yi teşkil eden arkadaşlarımın ih- bir senelik icraatiyle teyit etmiş • min etmek isterim ki, rejimin azat 
tiliilin ve inkılabın ta ilk günün- !erdir. 

kabul etmez kullarıyız. (Bravo 
denberi Büyük ve Ebedi Şefimi- Sonra Celhl Bayarın bilhassa sesleri ve sürekli ...ıkışlar) kullan . 
zin hayata gözünü yumduğu da- 1 son ve nazik hizmetleri ne kadar 

yız dedim, bu kelimeyi miskin bir 
kikaya kadar, izinde ve peşinde, beg· enilecek ve övünük-cek mahi -itaat if~de için değil, işlerimize şu-
yolunda şuurla yüıiidük. Bu, bi- vettedir. Bütün kalbi ile merbut urla bağ,ilık ve orları sadak.ı.t'e J 
zim ebed' iftiharımızdır. (Şiddetli oldukları Atatürkün sıhhatleri ü-

yiırütınek azmimi•i tebaıiız ettir 
alkışlar ve bravo sesleri). zerinde titrer ve azami hassasiyet mek için kullandım. (l...Jkış!:ır). 

Hiç şübhesiz büyük türk mil- le ihtimanılarını gösterirken, im-
Eğer inkılôbın bidayetındenbrri 

Jetinin seciyesine ve karakterine delhacce vicdanı millinin pürüz -devam eden fikirleıi şuurla yürüt 
uygun olarak vücude getirdiği süz bir surette tecellisini temin e-mek imk.inıru ve sizin arzu ·ve e-
ve bize hediye ettiği rejimi, ko- dec<'k tedbirler alması, Celfil Ba-mellerinizi icra etmek kudretini 
rumak hakkındaki ihtirasımız, öl- yarın nekadar vatansever, ve kıy-bizde görüyorsanız (hay hay ses-
çüsüzdür. (Bravo, bravo seslen). mettar blr rücülü devlet oldugu· -!eri) milletin ıradesini temsil eden 
Alkadaşlar teşkilatı esasiye hü- nu göstermış· tir. Bu da itimat etmi 

siz kıymetli arkadaşlarımdan ri -
kümlerine göre, sizin itimadınızı İ ye saik olan sebeplerdendir. Son 

cam şudur: timadınızı bizden esir 
kazanmak için, hüi<ıimctin prog- ra bunlara zamimeten nüfuzu na 

gemeyiniz (alkış, esirgemeyiz ses-
ramını size arzetmek iktiza eder. zarını ve isabetli icraatını sene -!eri) 

Benim bu mebhasde fazla sö- !erce tecrübe ettiğimiz yeni Şefi-Aziz saylavlar, 
züm yoktur. ınizin de itimadını kazanan Ce!AI 

~n söz, elem.imiz, hicranım.ız, 
Geçen sene lutfcn tasvibinize Bayara yiiksek heyetinizin verece çok büyüktür. Fakat inanıınız, gü 

iktiran eden programımızın şim- ği rey elbette ki, itiınattır. 
veniıni.z de o nisbette büyüktür. 

diye kadar yapılmış olan kısım- Hüsnü Kitapçı'dan sonra kürsü-(Bravo sesleri alkışlar) 
!arından madasını yürütmek, a- ye gelen diğer hatıp" !erin de itimat Atatürkü unutmıyacağız (hayır 
zim ve kararındayız. (Alkışlar ve vereceklerini bildiren nutuklarır.-asla sesleri) her zaman tebcil ede-
muvaffakiyet nidaları). dan sonra: tayini esami ile reya 

ceğiz. (Sürekli alkışlar) millet u~-

Gerek minimini mektepliler 
gerek en yaşlısından en gencine 
kadar bütün halk, ebedi Şefin 

tabutu önünde içten gelen bil'-

hürmetle sessiz ve sakin yalnız 

göz yaşlı bir vaziyette geçiyor -
!ar, bu müddet zarfında güçlükle 

tutabildikleri hıçkırıklarını an -
cak çıkış kapısına kadar zorluk -
la saklıyabiliyor !ardı. 

Bu suretle hıçkıra hıçkıra gi -
rip çıkan halk yığınları arasıncb 
Atam seni böyle mi görecek idik. 
diye bağıran yaşlı ve yaslı ana -

!ar, bu memleketi sen kurtardın 
diye ağlıyan ihtiyar erkekler, ah 
Atamız, o bizim canımızdı. Ölün

ceye kadar biz onun dediğini yap
maktan ayrılmıyacağız diye hay
kıran mini mini mektepliler bil
hassa nazarı dikkati celbediyor
du. 

Kalabalık bir an öyle bir hal~ 
gelmiştir ki saraya girmek için 
sıra bekliyelerin bir ucu Kaba -
taşa kadar dayanmıştır. 

Bu bal gazetemizi makineye 
verinceye kadar ayni şekilde de -
vam etmiş ve üç, üç buçuk saat 
içinde aziz ölü ebedi Şefimizi o
tuz bini mütecaviz vatandaş zi -
yaret eylemiştir. 

Dün saat on dörde kadar yalnız 
kadar ziyaret edenler ,150 bini aş
mış idi. Ayni zamanda, bize dalına ha- müracaat edilmiş ve tasnifi 8.riı 

• runda azimle yürüyeceğim. (Bra· 
kilci yolu gösteren ve içinde mil- neticesinde Reis 342 reyle ve mev Dün saat n dörde kadar yalnız 
l · l kun C vo sesleri ve sürekli alkışlar). 
etın nur u iradesi o an um- cudun ittifakiyle Celhl Bayar hü- teşrifata dahil zevatın ziyaretle-

huriyet Halk Partisinin programı lıtıfallla ltlmad re1I kıimetine itimat beyan edildiğini rine ayrılmış olduğundan bu ye-
da bizim rehberimızdir. (Bravo vari!dl bildirmiştir. kıinun bugün hemen bir misline 
sesleri)· Celhl Bayarın nutkundan sonra Bunun üzerine kürsüye gelen yakın fazla olacağı ve bu üç gün-

Arkadaşlarım, muhtelif hatipler söz almışlardır. Başvekil Ce!Al Bayar, cTeveccü • de bütün İstanbulluların bilyük 
Her hangi bir hükUmet için Hatiplerin hepsi Celhl Bayıı.rııı ic- hünüze ve muhabbetinize layik ol- Atalarını görebilecekleri anla 

muvaf!akiyet ii.milı olarak, birin- raatını vatanperverli~m takdirler mağa çalışacağız• diye teşekkür - şılmaktadır. 
ci derecede gözününde bulundu- le yadetmişlerdir. Bu arada Meı .•e de bul..ınmuştur. !-===========-===! 
rulması lazım gelen bir hakikat şe saylavı Halil uzun bir nutukla Büyük Millet Meclisi gelecek 
vardır: Milletin hakiki düşünce- Başvekilin vadettiği programı ta- içtlmaını 28 İkinciteşrin Pazarte -
si. hakkuk ettirdiğini ·ve en nazik va- si günü aktedecektir. 

Biz milletimizin şu an için dü- !--===================,=======~ 
şüncelerini şu suretle hillasa e
diyoruz: Milletimiz, on beş sene
denberi tecrübe edilen Kemalizm 
rejiminin kendisine verdiği hu
zur ve sükıin içerisinde çalışmak 
ve kuvvetlenmek istiyor. (Sürek
li alkışlar). 

Milli hududları dahilinde mes
ud olmak emelindedır. (Bravo 
sesleri). 

Bizim harici siyasetimizdeki: 
Dahilde sulh, hariçte sulh düstu
runun ifadesi, ancak bu suretle 
tefsir olunabilir; esası, milletten 
gelmiştir. Ve Büyük Şef tarafın
dan ifade edi!mıştir. (Alkışlar). 

Mevcud istikrarı, bu matemli 
günlerimiı:de, milletin heyeti u
mumiyesinde tecelli eden tesa
nüdle muhafaza etmek emelimiz 
tamdır. Halistir ve çok kuvvetli
dır. (Bravo sesleri ve çok sürekli 
alkı~lar). 

Rejimin kanunları Türk cami
asına dahil olan bilaistisna· her 
ferdin hukukunu, emniyetini ve 
musavatını tekeffül etmektedir. 
Kanunlarımızın tekeffülü altın

da, bütün vatandaşların seyyan 
bir surette haklarını gözetmek 
bizim için en mukaddes bir vazi
fedir. (Bravo sesleri ve alkışlar). 

Aziz arkadaşlarım, 
Size programımızın harfiyen 

ve olduğu gibi tatbik olunacağı 

nı söylerken harici siyasetimize 
de bir nebze temas etmek ihtiya
cını duyuyorum. 

Harici ı;iyasetimi"zde değişecek 

Meclisi 
Temsil 
Hey' eti 
Geldi 

Millet Meclisini temsil etmek 
üzere cenaze merasiminde bulu -

nacak heyet bu sabah ekspresle 
Ankaradan şehrimize gelmiş, is
tasyonda vali ve meb'uslar ve di
ğer zevat tarafından karşılanmış
tır. 

Heyetin reisi, Meclis reis vekil
lerinden Rafet Canıtezdir. Heyet: 
Halid Bayrak (Beyazıd) Meclis 
idare amiri, Ali Zırh (Çoruh), Di
vanı riyasetten, Ali Galib (An

kara), Ali Barlas (İstanbul), C'a
hid Dinç (Zonguldak), Mükerrem 
(İsparta) ve Rahmi (İzmir) den 
müteşekkildir. 

--rı--

Oeğerli bir mebusumu· 
zudaha kaytettik 
İstanbul meb'usu ve eski Mü -

zeler umum müdürii Halil Ethem 
Eldem dün vefat etmiştir. Cena
ze merasimi yarın yapılacaktır. 

Sovyet 
Hey' eti 
Bu sabah 
Geldi 

Büyük Önder Atatürkün cena

ze merasimine iştirak etmek üze

re memleketimize gelecek olan 
heyetler bugünden itibaren gel

meğe başlamışlardır. Bugün ilk 

olarak Moskova adlı Sovyet muh

ribile Sovyet Cumhuriyeti Hari

ciye Komiser muavini ve eski 

Ankara büyük elçisi Potcmkin'le 

Sovyetlerin Karadeniz filosu ku

mandanı Amiral Yumaşef gelmiş
lerdir. 

Heyeti hamil gemi saat sekizde 

Boğazdan içeri girmiş, mihman

dar heyeti beraberlerinde Sovyet 
Ankara konsolosu Trentiev oldu

ğu halde bir motorbotla gemiye 

giderek gelen zevatı selamlamış
lardır. 

Sovyet harb gemisi Moda açık
larında demirlemiştir. Bilahare 

cumartesi günü Yavuzu takib e
decektir. 

Celal 
Bayar 
Hükumeti 

(1 ine! sahifeden devam) 

rejimi korumak hakkındaki ihti
rasımız ölçüsüzdür .• 

Dedikten sonra memleketin 
dahili ve harici siyasetinde hiç

bir değişiklik olmıyacağını kay

deden izahını da yapmakta vatan
daş haklarına, onların emniyeti
ne en büyük payı vermektedir. 
Başvekilin her cümlesi bir ma

kale mevzuu olacak kadar veciz 
ve büyük kuvvette olan nutukla
rı billıassa şu cüınleleri!e hepi
mize ve türk milletinin yarınına 

ne muazzam bir huzur ve kuvvet 
kaynaklığı yapıyor: 

•- Beni ve benimle vazife al
mak !Utfunda bulunan arkadaşla
rımı çok yakından tanırsınız. Yap

tığımız işleri bilirsiniz. Fikirleri
İnize vakıfsınız. Her şeyden evvel 
temin etmek isterim ki, rejimin 
azad kabul etmez kullarıyız. Kul

larıyız .• dedim, bu kelimeyi mis
kin bir itaat ifade için değil işle
rimize şuurla bağlılık ~e onları 

sadakatle yürütmek azmimizi te
barüz ettirmek için kullandım. 

..............•.. Millet uğrunda azim
le yürüyeceğiz.> 

ETEM İZZET BENİCE 

Dahilde, Hariçte T ees 
Ve Matem 

(2 inci Myfadan devam) 

Tazim ziyareti 
Müsaadr.ye tabi 
Oeği:d:r 1 
İstanbul Vali ve Belediye Reis

liğinden: 

Atatürk'e karşı tblm ziyareti 
yapmak için bazı yerlerden mü • 
saatle kartı istenilmektedir. 17 ve 
18 ikinciteşrin Perşembe ve Cuma 
günleri sabah saat 10 dan gece ya
rısına kadar ziyaret tamamen ser
best olup hiçbir karta ihtiyaç yok
tur. Yurtdaş ve yabancı bütün hal 
ka bildiririm. 

İstanbul Valisi ve 
Belediye Reisi 

Muhittin Üstündağ 

Hay'etler va askeri 
k.t'alar için trenler 

hazırlandı 
Gelecek ecnebi heyetlerle as

keri kıt'aları Ankaraya naklet • 
mek üzere Devlet Deıniryo:tları 

idaresi icabeden tertibatı almış

tır. Ankaraya her yirmi dakika
da bir tren tahrik edilecetir. 

Heyetler evvela Perapalasta is
tirahat edeceklerdir. 

Bu hususta da tertibat alınmış
tır. 

Emanullah 
Şehrimiıe g 
Sabık Efgan kralı ii!~ 

Han Ulu Önder . f>!3~ 
hürmet vazifesını ıfa · 
re dün şehrimize ge]Jfl 51ı 

Amanullah Han d.ı.~ ,.d 
3 ~· 

Dolmabahçe sar~Yı? de b 
tatürk'ün naşı on\ıll 
hüngür ağlamıştır. ·· 

Bir Sovyet ~:C 
ze~i de ge ,.. 
Ankara, 16 (A.A.) ; µ 

cenaze merasimine 1 '-' 
Sovyet müfrezesiııı.Ilıerı 
birlikte iştirak edece~ 
lınınıştır. t t 
Riyaseticuın~~ d9 
Ankara'ya j!O~i J; 

Atatürk 'ün cenazesill Jli; 
ya nakil için Cumhur ,; 

"te • mahsus tren tzını .. rrrP 
Yoldaki tezahüratı go fer 
bazı zevata bu trende 
cektir. a~ 

Hey' etlere ınihtıdi 
lar tayin e 1 

· 
· de 

Cenaze merasiJt'.111 

. mak üzere şehrimiZe ;v 
nebi heyetleri karşıla tJll~~ 
!ara mihmandarlık . e #~ 
hükıimetimizce taYU\eıd:ı 
vat şehrimize geırrıı~ 

spany 'C:I 
ha b ızıştı , 

Hükiimetçiler 75 b
1
1
, 

kişi zayiat ve 19,7' 
esir verdile t 

"ğtinam edilen madl~ı 
me yekünu da mil 5~ 

Salamanka, 17 (a.a.) - Umuml 
karargô.h tarafından evvelki ak
şam neşredilen bir tebliğde bil
hassa şöyle denilmektedir: 

•Kıt'alarunız bugün Fliks ve 
R>barroya kasabalarını zaptet -
mişler ve bu sureJJ.e Ebre'nin sağ 
sahilinde kızılların elinde kalan 
arazinin işgalini tamamlamışlar

dır. 

Düşman propagandası tarafın

dan büyük bir askeri muvaffaki
yet şeklinde gösterilen harekdt 
hakikatte düşman için büyük bir 
hezimetle neticelenmiştir. Ebrc 
muharebesi neticesinde kıt'aları -
mız 19779 esir alnuşlardır. Düşma
nın zayiatı 75.000 kişi olarak tah
min edilmektedir. Askerlerimizin 

Partide bu 
Sabah yapılan 
Toplantı 

T 0plantı iki buçuk 
saat sürdü 

Bu sabah Halk Parfüinde bir 
toplantı yapilmıştır. Du toplan
tıda Vali Muhiddin Üstündağ, İs-

tanbul Komutanı Korgeneral Ha
lis Bıyikday, Deniz Komutanı Al
bay Mehmoo, Sinob saylavı Cev

det Kerim İncedayı, Emniyet Di
rektörti Salih Kılıç, Jandarma Ko-

mutanı Yarbay İzzet, Beyoğlu 
kaymakamı Daniş, Eminönü kay
makamı Yüksel, Dc,liz Tıcareti 
Umum Müdürü Müfid Necdet 
Deniz, Denizbank müdürü umuml 
muavinlerinden Tahir Kevkeb ve 
Hamdi Emin Çap, Şirketi Hayri
ye Müdürü Sadi Akont bulun-

gömdükleri düşma"·ı ıP~ 
ınikdarı 13.275 e bııli d~ 
Kuvvetlerimiz düşltlııtl ~,ıt 

. . 45 • 
29.347 top mennıs.ı, -" ıı' 
pu, 191 makineli tuf"'"' ~ 
tik tüfek, 24.114 t~eJc• ııl' 
çer ve süngü, tahrıb Jc. ~f 
tanktan mada 18 tatl "' 

·ıo ' van bmbası, 868 ki ~ 
madde, 36.436 bomb~j 9( 

102.575 tüfek merm'-

dır. f9 1 
. İJl 

Hava kuvvetıerııı ·rııl' 
Dün Carthagene lı,Jıf' 

keri hedefleri bornl:ıll' ~ 
rniştir. Limandlki t~~ııı~· 
uğramış, bir vapura 
etmiştir.• 

-- · cı ~ 
Sultanahmed birili 

kuk hakimliğinden:ıaııbıl' 
Hazine namına _ı"ıiit~ 

Muhakemat Müdtıf r 
dan Sultanabınedd• ıc~ıı 
hallesindc İraniler ~ıc1 
13 numarada Zeki . ıeır. el 
lan davada: J\född•

33
! . ..t 

··ıc ,..- ~ 
yapılan tebligat. u 1 .~ ııı .. 

b J' IY ruşmasında: r.Ie ~.ı . 
t t~rJJY 

135 liranın davc ·t>ıJJ"ll 
937 tarihinden ıtı ·ıctl:~ 

J>J ~y ve % 10. ücreti vr
3 13r f 

te tahsiline 8/4/9!,.ndııt',,ıı 
rar verilmiş oJdu, vcıııı",r 
437 inci maddesı ııı3 gvt;~ 
hi ilandan itibaft'lld ırııcıl , e 1 t .. 
da temyizi dava .ııJ ~ ~ 
dırde hükmün J<c'. 1;.s•~ 
decegi hüküm ~~ 
makamına kaim 
olunur. 938/334 f 
muşlardır. 

0 
ı)a il' 4 

Toplantı saat ı. rıııiı? ~ 
iki buçuk saat su il''!) 
programının tatb 
görüşülrnüşhir. 



't :t 
~ ~ lj n: [B;iyiı.k Harbde Osmanlı donanmasının lmroz ve Mondros baskın1arile dönil§!e No. 
'f A. Q M 1 Mıdilli'nin batışını, Yavuzun yaralanarak düşman lıava filolannın bomba yağmuru 

~idiii~i~b;ft~ğ;;··5ğ;;~en na:ı~ 
aınirali asık bir surat ile karşıladı 
baha Amiral söze başlar/,en ona çatmıga başladı 
,

1
:; avuz) u cer etmek için 

f.ı~tai n halatların ademi ki
~ :olayısile rnüteaddid de
ıı İiııc. e&ilrnıştır. Buna binaen 
<!; 7~ Çarşamba günü kablezze
b'd geçe Naradan haıeketle 
b,lıııab ete muvasalat olundu, ve 
~l ahçe sarayı peşigahında 
b.ıl'da ene~ek kömür şilebine a
~ ~p ıttikdarı kafi kömür 
~İl(; e sefmei mezküre cer 
11<ıeıı ceıı: halatlar tersane! iımi
lolıınl Ce\b ve tertibatı lazime ah
ilt har:k 25 İnci cuma günü 2.45 
llııı~~le saat 6 da Naraya 
~ <l•~· a Yavuzun baş tarafı
~-· '"'tle "«lar nerek kıçtan sığlara 

~1-nı~kularak kanal açılınıya 
~ ı. Esasen evvelce sefıneı 
""llı '!Un Oturduğu mevkiin ha
~n •ıııapuarak etrafında bulu -

l( ar her daim iskandil edi
l. aııı !' 
~~ 

01 
6 1Yatta ınuva!fakiyet 

llıtljh~ca~ anlaşıldığından a
::hıı, 

26 
devam edildiği ve bu 

~I it~' gı.ini.ı öğleden sonra 
d ""1lda• . 1 tamam olduğundan 
an ~er ılo İn:.J.bah bordaların

~:ıc, keıı~gUd da kıçtan bağlana
~~ edil ı de işletilmek suretile 

ltteıt _en kanala Yavw: düşü
~ftru_ı~~leden sonra 6.25 de 

"llUŞtür. 

l~tClıd ~ 'K.loun.usa~i 33( 

~~~arıs~eıs Zuhlıı Humayun 
.. :•~ ~- Krot Kaptan Nazmi 
'"'il İlıe Yüzdürüldüğü gün ak
~ lltırl'lts:Nftradan hareket etti; 
:;ın~e k lanbuia geldi, doğru 
d:" llıii 0

Yuna çekildi; ve soııra
~~e ~teke bitip de İzmite gi
ı.;:ltq1ti adar Lurada kaldı ... 
~~"lırla hata~an ve yanlış bir 
d lliQrıa harıtaya inanmak, fo
~•o O:ıııı hareket etmek yüzün

~ ~enet:~ donanmasının ta~a
'l ~~ıı \' kadar bir kıymet üa-
4 ~•tırıp avuzıa Midilliyi:; biri
lıı~!tıl'li d Akdemze gömdükten. 
ı.~taıı ao 0 :Narada karaya oturt
~~lllııla g ı;ra sallana sallana Is -
~ 'rı etııı.~ en Paşoviç bahriye nıı
·,,.~~ıı sık P•P,ıun huzuruna çık

Cıııt~l.l't!inıl nı aınış tı ... 
>ı %1 b bu şekli aldığını, Mi
~ij 0ı~tdıı~ttığını, Yavuzun kara
ltı 0~eıı unu ve yaralı olduğu
~- 1lt k~ı balırıye nazırı amirali 
"to~i·~- irla kabul etti" daha 
..... '"16.. • 
1) ıı,~ur dileyip de: 
~ l}, bııoı • nasıl oldu!. 
dij~ıııı bir ıyacak olan şifahi ra
~ 'altı.~ el hııreketile durdur
' e oy11,;ını kıpırdatan ağır bır 

flı.ll4ı, 'il ve ezici bir tonla 
'~ Otaıı söyledi: 
>11 bıııı.ıı i <lidu; aiz tasarladınız! 
bt~~'fta c~a ınevkiinP koyacak 
ıL 81lıııı., ,? dutunuzu zannettik! 
'"'il• 'i· ''e 
Ilı~ nıııanıı Yapalım·ı Bu akınla 
~,1 llıUreı~.;ok kıymetli bir ge
~' ~ler k aıı~uz pek cesur S llı•te aybettı! Biz elimizden 
~ kıır~alden ziyade idaresiz 
~'li ~it, Şii~~ o_lduğumuza esef 
1\11' n den1:z esız ki; bir mem
ı. .... •ttıı h _kuvveueri taşıdığı 
ı ··q·~ ay''Yet · · ·f~~l ı~iıı k ve şerefını kur-
~l&Un htr ile '1><lısıne verilen va
~-~v lı;ıflrnıaPl~ahına hallolursa 

"tleli k ıçın yaşar! Deniz 
lı nı_, •çın 

~a ıt d~ıı, Yalnız vurmak, 
~ıı~ır"Yi v llıernJeketiıı istedi
~~ da· b•Parken vurulmak, 

~ O]tj_lt ır Şeref teşkil eder ... 
q. ~ 'llı~iç b 0111iraıı . 
it ,,:>~ır,,__u ağır itham kar•ısın-
i '' h "'"ll k · ' ın~ ~<lise;. esıldi. Cemal pa -
da ~, de~ıı ·ı dinl~mek ısleme
l ~' ~h eı:ı die, kendi•ine bu yol-

' ı. ııc d '•L a amakıl!ı içer-
i>.. '~t 
-~ırı ' I)~ 
~ı. a ı,,_, Yııpab'"-r' ,.. 
~· \' "'""-lıı un ı. "'c yap-
~. 11 ~ leıı f ~dı? İ~te, idaresi 
ı ııı.tiıı ~I\~ ır tnateryalli Os-

tıı l 11eıı ik· ını en modem ge
ıı. · "'nd b" ~ 11J . . en ır:len mah-

~. bır'~' E ~u ı;:e den.izi-

nin mavi enginlerinde, serin su
ların korkunç bağrına gömmüş, 

ötekini de, kargı< sürüsü önünde 
kaçan yaralı bir şahin kaçırışile 

Boğaza dar getirtmiş, Narada ka
raya oturtmuştu. 

Amiral Paşoviç bu hareketten, 
şu, muvaffakiyet temin edeceği

ni iddiada ileri vardığı akından 
tam yüzünün akile çıkmış, bir sü
rüyü kurda kaptırdıktan sonra 
sene sonunda sürüden arta kalan 
tek topal koyunun derisile bir ça
nak yoğurdu mal sahibine gE:tiro'l 
çobanın vaziyetine düşmüştü. Fa
kat Cemal paşa bütün işini şu a
ğır ithamlara inhisııc ettirmiye -
cek,, bahrıye nazırı sıfatile mese
lenin divanıharbe intikali için 
lftzım gelen muameleyi yaptıra -
caktı elbet ... 

Paşoviç kekeler gibi mukabele 
etti: 

- Bunda benim hiçbir suçum; 
tabiye ve deniz kavaidi bakımın
dan hiçbir ha~alı hareketim yok. .. 
Müsaade edin de teferrüatile bas
kını razedeyirn. 

- Hacet yok!... Raporlarınızı 

tabit okuyacağım! 

- Raporda izah edileıniyecek 
hususiyetler vardır. Onaları bu-

Fatih Sulh mahkemesi lkinci 
Hukuk satır memurlu!1undan: 

Atine ile Sekbanzade Ahınedin 
§ayian mutasarrıf olduklan Fa -
tihde Kirmasti mahallesinin Kü
ğında eski 20-12-18 yeni 24-24/1-
ğında eski 20/12/18 yeni 24-24/1-
16 No. sağ tarafı manav Nuri dük
karu arkası Mustafa menzili ar
sası ve Nazmi Bey hanı sol tarafı 
sebzeci E!tim kasap dükkanı cep
hesi tariki am ile mahdud 9968 
lira muhammen kıymetlı fırın ve 
üzeriııdekı apartımaıı izalei şüyu 
zımnında açık arttırma suretile 
atideki şartlar dairesinde 15/12/ 
938 tarihine milsadif Perşembe 

günü saat 14 den 16 ya kadar 
mahkeme başk5.tibinın odasında 

satılacaktır. Muhammen kıy

metin % 75 ini bulduğu tak
dirde o günü ihale yapılacak ak
sı takdirde en son artıranın taah
hüdü baki kalmak üzere 30/12/38 
tarihine müsadif Cuma günü ay
ni yerde ve ayni saatte arttırma
ya devam olunarak en çok art -
!ırana ihale edilecektir. İşbu a -
partımana kapıdan girilince çini 
döşeli bir ufak taşlık merdivenle 
çıkılınca bir ufak koridor ve bir 
odunluk olup 28 ayak merdiven
le çıkılınca 4 oda bir mutfak bir 
hela bir de banyo odası olan bir 
daire olduğu gibi 22 ayak merdi
venle daha yukarı çıkılınca iki 
ufak oda bir bel! bir mutfağı o
lan bir dığer daire daha vardır. 

Apartımanın iki taraçası olup bi
nanın üzerinde de ayrı bir taraça 
daha vardır. Apırtımanın altın
daki fınna gelince geniş tezgah 
mahalli ve ayrıca ekmek pişırilen 
mahalden başka çinkodan yapıl
mış hamur lük bir tahta teneke o
lup buradan yukarıya çıkılınca 

bir geniş sofa ve bir dolap ve ay
rıca da sokağa nazır 2 oda vardır. 
Fırın ve apartımanda elektrik te
sisatı olup yalnız apartımanda 

terkos tesisatı vardır, bu gairi -
menkulün arkasında da bir mik
~ar ufak bahçe vardir. 

1 - İşbu gayrimenkul üzerinde 
müseccel ve gayri müseccel hak 
sahiplerinin tarihi ilandan itiba
ren 20 gün içinde vesaikile bera
ber memuriyetimize müracaat -
lan lazımdır, aksi takdirde gayri 
miiseccel hak sahipleri paylaş -
madan hariç kalırlar. 

2 - Satış peşin para iledir. İş
tirak edecekler " 7,5 nisbetiııde 

rada anlatmama müsaadenizi ri
ca cdiyor"1ll. 

Cemal paşa yüzünü buruştur
du: 

- Peki!.. Sizi dinliyorum! 
Paşoviç nazırın geniş masasına 

y;ı.klaşlı. Bir iskemle çekti, otur
du. Gözlerini masanın üzerinde 
gezdire gezdire bir şeyler aran
di. Elini uzattı, hokka takımı

nın yanında duran bir çakıyı, bir 
fildişi kağıd bıçağ:nı, bir de pü
nez kutusunu aldı. Diğer bazı ma
sa eşyasını da bir kenara çekti, 
vaziyeti piyonlarla gösterir gibi 
bir tavır takındı, anlatmıya başla
dı: 

- Boğa2'daki demir yerinden 
§&fakla beraber hareket ettim. 
Ben önde, Yavuzda bulunuyor, 
önüm sıra giden keşfe memur Ta
şoz ile Basra destroyerlerini bir 
mil ileride yürütüyordum. İki 
destroyerin süvarilerinde de bi
rer kroki vardı. Bunların üzerin
de tayyare maliunatile gösteril -
miş düşman mayın hatları yerlerı 

gösteriliyor, onlara dikkat etme
leri, daha başka mayın hatları, 

tarlaları varsa bulup meydana çı
karmaları da ayrıca tembih edil
miş bulunuyordu. 

(DevamJ var) 

.. .İstanbul 4 üncü icra memurlu -
ğundan: 

Evvelce Aksarayda Gureba Hü
seyin ağa mahallesinde Aksaray 
caddesinde 196 numaralı hanede 
mukimler iken halen adresleri 
meçhul bulunan Nazıfe ve Ayşe
ye: 
Mülııa Yetımler Malları Ödünç 

Sandığına izafetle İsi. mal!ye mıı
hakemat Müdürlüğünün bir kıt'a 
deyin senedi mucibince alacağı 

bulunan 38 lira 95 kuruşun 1/3/ 
938 tarihinden itibaren bermuci
bi sened % 9 faiz ve % 3 komis -
yon ve % 10 ücreti vek5let ve ic
ra masraflarile gayrimenkulün 
paraya çevrilmesi yolile dairemi
zin 938/3809 sayılı dosyasile vaki 
taleb üzerine dairemizce namınh 
za tanzim eclilip adresinize gön -
derilen ödeme emirleri arkasına 
mübaşıri ve mahalll polis tara 
fından verilen meşrubatta ika -
metgıihınızııı meçhul bulunduğu 
anlaşılınış olduğundan ödeme em
rinin 30 gün müddetle illı.nen teb
ligat icrasına karar verilmiştir 

Tarihi ilandan itibaren niha 
yel işbu bir ay içinde 938/3809 
dosya numarasile dairemize mü
racaatleri borcu ödemeniz ve~·a
hud aid olduğu mahkemeden ic
ranın geri bırakılmasına dair bir 
karar getirmeniz lazımdır. Aksi 
takdirde cebri icra yapılaeağı ve 
yine bu müddet içinde mal beya
nında bulunduğunuz takdirde 
hapis cezasile cezalaııdırılacağı -
nız ve rehinin satılacağı ma!Uınu
nuz olmak üzere bu babdaki ö -
deme emri tebliğ makamına ka -
im olmak üzere tarafınıza 30 gün 
müddetle ilanen keyfiyet tebliğ 
olunur. (938/3809) 

pey vereceklerdir. 
3 - Tarihi ihaleye kadar olan 

bilcümle vergiler hissedarla % 
2,5 tellaliye !le 20 senelik evkaf 
taviz bedeli müşteriye aittir. 

4 - Müşteri bedeli ihaleyi ıni
adında vermezse ihale feshedilir 
ve gayrimenkul yemden arttır -
maya çıkarılır en çok arttırma 

ihale edilerek aradaki fark ve 
zarar müşteriden bila hüküm a
lınır. 

5 - Şartname herkesin göre -
bileceği surette bugünden itiba -
ren açıktır. Fazla malümat isti -
yenler satış 100 No. ile memuri
yetimize müracaatleri ilan olu -
nur. (100) 

Müstemleke meselesi 
hararetleniyor 

, ~ 

AGARAN 
SAÇLAR: 

( 4 llncii ııahifeden devaıxı) 
Lord Halifaks başvekıl Çember -
!ayn tarafından Her Hitlere g3n
derilmişti. O zamanlar hatırlanır
sa bu ziyaretin Avrupa politika
alemini nasıl dedi kodulara yol 
açtığı tekrar göz önüne gelir. Ha
kikaten müstemleke meselesi Al
manyada bu suretle konuşulur • 
ken bir taraftan Berlin - Roma 
mihverini bozmak için çalışıldı

ğı söylenmiş, Roma mehafilinin 
Almanyada neler konuşulduğunu 
pek merak ettiğinden bahsedil -
mişti. Fakat geçen senenin son -
baharında İngiltere ile Almanya 
arasında başlamış olan konuşma
lar öylece kaldı. Orta Avrupa 
meselesi baş gösterdi. Aylar geç
tikçe orta Avrupa işleri alınış, 

yürümüş, nihayet Avusturya ma
llım şekilde Almanyada geçmiş 
daha sonra da Çekoslovakyanın 

başına malüm olan akibet gelmiş
tir. 

Berlin - Roma mihveri bozul -
m1dı. Almanyanın müstemleke 
davasında İtalyanın müzaheret 
edeceği anlaşıldı. Müstemleke me
selesi devletler arasında konu -
şulınağa başlayınca İtalyanın bu 
hususda Alman noktai nazarına 

tamamlle müzaheret edeceği bes
bellidir. 

İngilterenin maksadı müstem -
leke mese\esini ayrı bir iş olarak 
Almanya ile konuşmak değil, 
bunu Milletler arası me:.elesi ha
linde ortaya koyarak Avrupa 
sulhunun kuvvetlenmesi için Hl
zımgelen esaslar kararlaştırılır -
ken bir neticeye bağlanmak iste
niyor. 
Şimdi dikkat ve merakı celbe

den cihet ayın son haftasında İn-

giliz başvekili ile hariciye nazırı
nın Parise gıderek Fransız dPst 
adamlarile göri.ışcreklcridır. Bir 
mülakatın sonunda politika alc
mındt yeni hır faalıyet başlıvucak 
demektir. A vrupada sulhun kuv
vetlenmesi için atılacak temel -

!erden şimdiye kadar çok bahse -
dilmiş, İngiliz başvekilin:n takib 
ettiği gayeler sık sık mevzuu bah
solmuştu. Bu hususda Paris ile 
Londra arasında ne suretle teş -
riki mesai edileceği, bundan son

ra Paris ile Londranın Berlin -
Roma mihverine karşı alacağı 
vaziyetin ne olacağı gün geçtikçe 
kendini gösterecektir. 

İngiltere ile Almanya arasın -
da, bir hiıdise oldu. Angrif ismin
deki Alman gnetesi Paristeki Al-

man sefareti kfıtibinin bir Yahudi İ;ı,~;J~~l:t:J...::C~ll'lllWI 
çocuğu tarafından yaralanarak 1 

ölmesi üzerine İngilterenin ileri 'I KUMRAL SiY AF 
gelen parlamento adamlarına ve ve 
eski nazırlarına hücum etmekte- renkte sıhhi. saç boyaları -
dir. Mesela Çorçil gibı, Eden gibi 1 dır. İNGİLIZ KANZUK 
eski nazırlar ve bugünkü meb'us· ı ECZAHANESİ 
lar aleyhine yapılan bu hücum - BEYOÔLU - İSTANBUL 
!ara sebeb aranırsa bu İngiliz par-

1 

lamento adamlarının Almanya a- j .~,7 Hıcrl \ b 54 Ruıul 1 
leyhinde sözler söyliyerek Yahu- Rımaıan ikinci Teşri ı · 
dilere cesaret verdikleri gibi bir il 24 4 
iddia atılmaktadir. Bunun üze - ı•------------
rine, İngiltere tarafından Ber - Yıl 1~18. A ·,ll~•ı, 321 Kası·nIO 
!inde teşebbüsatta bulunulmu~ 17 2 clTeşri.,ıPer,embe 
böyle bir cinayet dolayısile İngi
liz parlamentosuna m~nsup kim
selerin ieimlerine hücumlar ol -
mıyacağı bildirilmiştir. 

11 

Almanyada vuku bulan bu ka
bil neşriyatın Londra mehafilin- , , 

1' de uyandırdı~ı ho~nutsuzluğun 

derecesini anlatmağa ise lüzum 
olmasa gerek. 

-
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lstanbul !kinci l cra memurlu -
ğundan: flstanbul komutanlıQı 

L.:•tınalma Komisyonu llinlı~ 

Ai<~am 

\atsa 

h 49 12 00 

18 2.) ı 35 

Foti Dulosun Bohoradaki ala -
cağına karşı haczedilip paraya 
çevrilınesine karar verılen kadi
men Yedikule Kazlıçeşmede Fatill 
Sultan Mehmed mahallesinde es
ki ve yeni Fafrika sokağında eski 
ve yeni 4 (mahallen sokak ismi 
kösele sokağı) No. lu ve tamamı
na 2880 lira kıymet takdir edilen 
mukaddema fabrika elyevm bir 
bab ma~aza açık arttırmaya 

konmuştur. Bina kargir olub ze -
min kat zemini çimento ve içinde 
6 adet havuz ve 2 kireç dolabı bir 
alaturka he!A ve zemini beyaz 
çini bir duş mahalli bir musluk 
bir pison. 

Birinci kat: Teodosyadis fahri 
kasından geçilerek ku ilanı lan 4 ka 
pılı 4 oda şeklinde ahşap bölme
lerle ayrılan bir salon olup bina
nın Teodosyadis fabrikası cihe -
tinde beden duvarı yoktur. Bina 
fabrikaya bağlıdır. İçinde ayda 
25 lira kira ile Teodosyadis kira
cıdır. _Pencereler demir çerçeve-
11 olup elektrik te vardır. Sahası 
120 metro murabbaıdır. 

Yukarıda yazdı gayrimenkule 
ait şartname 10/12/938 tarihin -
den itibaren herkesin görmesi 
için icra divanhanesinde açık bu
lundurulacaktır. Birinci şartna -
mesi 21/12/938 tarihine musadif 
çarşamba günü saat 10-12 kadar 
İstanbul ikinci icra dairesinde ic
ra olunarak muhammen kıyme -
tin % 75 nin geçmek şartile en 
çok arttırana ihale edilecektir. O 

gün bu yerin alta edilmese arttır
ma 15 gün tecdid edilerek 6/1/939 
tarihine musadif Cuma günü ay
ni mahal ve saatte icra dairesin
de bulunarak (2280) numaralı 

kanun hükümleri göz önünde tu
tularak en çok arttıranın üstünde 
bırakılacaktır. İpotek sahibi ala
caklılerla diğer aliıkadarlann 

gayrimenkul üzerindeki hakları 

hususi ile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını evrakı müsbite
lerile 20 gün içinde icra dairesine 
bildirmeleri aksi takdirde hak -
!arı tapu sicillerile sabit olmıya
cak satış bedelinin paylaşmasın 
dan hariç bırakılacakları ve ta -
!ip olanları yüzde yedi yedi bU<;uk 
pey akçesi veya milli bir banka
nın teminat mektubunu ibraz et
meleri, fazla malilmat almak is
tlyenleri her zaman dlaremizin 
935/1359 No. sına müracaat edl!
rek istedikleri malilmatı alabil~
cekleri ilan olunur. (35/1359) 

Haydarpaşa hastahanesinde 
mevcud maden kömi.ırünün 300 
tonu Gümüşsuyu hastahanesine 
naklettirileceğınden pazarlığı 18 
İkinciteşrin 938 Cuma günü saat 
14 de Fındıklıda Komutanlık sıİ
tınalma komisyonunda yapıla -
caktır. İsteklilerin belli gun ve 
saatte komisyona gelmeleri. -

• • • • 
(8449} 

Çatalca mevkiindeki birlikler 
için on bin liralık lev:unarin kö -
mürü satın alınacağından pazar
lığı 18 İkinciteşrin 938 Cuma gü
nü saat 14.30 da Fındıklıda Ko -
mutanlık satınalma komisyonun
da yapılacaktır. İstekWer belli 
gün ve saatte komisyona gelme-
leri. (8450) 

• •• 
Çanakkale müstahkem mevki 

komutanlığına aid özgen romör
körünün makinesi tamir ettırile
cektir. Pazarlığı 21 İkinciteşrin 
938 Pazartesi günü saat ıı de Fın
dıklıda Komutanlık satınalına 
komisyonunda yapılacaktır. is _ 
teklilerin belli gün ve saatte ko-
misyona gelıneleri. (8451) 

• •• 
Gümüşsuyu hastanesi için lü • 

zumu olan 11 çeşit elektrik mal
zemesi satın alınacaktır. Pazar
lığı 21 İkinciteşrin 938 Pazarteııi 
günü saat 10.30 da Fındıklıda ko
mutanlık satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İstekli!erın belli 
gün ve saatte komisyona gelme _ 
!eri. (8453) 

• •• 
İstanbul Merkez Komutanlığı 

için satın alınacak bir hapi.t 
kamyonunun açık eksiltme ile 
ihalesi 5 Birincikiınun 938 Pa • 
~~rtesi günü saat 14 de yapıla -
caktır. Muhammen kıymeti 2400 
liradır. İlk teminatı 180 liradır. 
Şartnamesi hergün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ilk temi
nat makbuz veya mektublarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde ya21lı vesikalarla 
beraber belli saatte Fındıklıda 
Komutanlık satmalma komiayo-
nuna gelmeleri. (8452} 

• •• 
3-4,5 tonluk S tane kamyon sa

tıiı alınacağından kapalı zarfla 
ihalesi 5 Birincik!nun 938 Pazar
tesi saat 14.30 da yapılacaktw. 

Muhamnıen kıymetleri 7800 ll -

lıns :ı< s 07 1:-! 17 
------
radır. İlk teminatı 585 liradir. 
Şartnamesi her gün komisyonda 
görebilir. İsteklilerın ilk temi -
nat makbuzu veya mektublarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerınde yazılı vesikalarla 
beraber b"lli gün ve saatte Fın -
diklıda Komutanlık satınalma 

• komisyonuna gelmeleri. (8454) 

• •• 
İstanbul Komutanlığına bağlı 

birlikler için 420 ton yulaf satın 
alınacağından kapalı zar !la iha
lesi 7 Birinciklı.nun 938 Çarşam -
ba günü saat 14 de yapıl;ıcaktır. 

Muhammen kıymeti 21630 lira -
dır. İik teminatı 1623 liradır. Şart
namesi her güne krnisyonda gö
rülebilir. İsteklilerinin ilk temi
nat makbuz veya nıektuplarile 

2490 sayılı kanunun 2-3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarile 
beraber ihale günü ihale saatin -
den en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda 

Komutanlık satınalma komisyo-
nuna vermeleri. (8455) 

• . ' 
İstanbul Komutanlığına bağlı 

topçu alayı için 300 ton yulaf satın 
alınacaktır. Kapalı zarAa ihalesi 
7 Birincikanun 938 Çarşamba 

günü saat 14.30 da yapılacaktır. 
Muhammen kıymeti 15450 lira -
dır. İlk teminatı 1159 liradır. 
Şartnamesi hergün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ilk temi -
nat makbuzu veya mektuplarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı veıikalarile 

beraber ihale günü ihale saatin -
den en az bir saat evveliııe kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda 

Komutanlık satınalma kınisyo -
nuna vermeleri. (8456) 

• •• 
33. Tümen için 280 ton yulaf 

sa tın alınacaktır. Kapalı zarfla 
ihalesi 7 Birincil<Anun 938 Çar
pmba günü saat 15 de yapılac~
tır. Muhammen tutarı 14420 lira
dır. İlk teminatı 1082 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ilk temi
nat makbuzu veya mektuplarlle 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı veslkalarilıl 

beraber ihale günü ihale saatin
den en az bir saat evevliııe kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda 

Komutanlık satınalma komiiyo -
nuna vermelerl (8457) 

HIKAYI! 

İT l "'1 AD 
(4 Ün<Ü sahifed~n deva 

- Geç k.ıld -n.. dec.ı. Geıınıy 

ceğil!lden korktun m..ı? .. 
- Hayır Seherci~ım ... Bilirs 

ki sana itimadım vanlır .. . 
- Bilirim .. tıbkı kocam gibı! 

Her ikisi de şuh ve must 
birer kalıkaha parlattılar. Erk 
sordu: 

- Kocanız size çok mu itım 
eder? .. 

- Çok ... Daha doğrusu beni 
ker;d.nden ayrı bır nı&hluk old 

i ğumu düşünmez Lile. 
1 . - Buna nasıl muvaffak olel 

nuz'!. 
- Zamanla .. yalnız, ben, hiçb 

vakit kocama örgülu, kapalı. bı 
dala ve sÜ!T'.,ük bir ev kadını h 
!ile görünmedim .. daiır.a kendi 
şen, ş1.ı.h, serbest, fakat.. •nam 
su bütün!• olarak tunıttım ... 
Şimdi kocam: 
•Karımın ne varsa dilinde v 

tavrında vardır. Neme liızım. yer 
den göğe kadar eminim!.• d~r. 

Tekrar kahkahalarla güluştü 
!er .. ve .. iki ateşli sevgilı, bu iti 
mııd bahsini hararetli buseleri 
vakit kocama örtgülu. kapalı. b 

RECA! SANAY 

Yalı udiler 
(4 ilncU sahifeden devam) 

kınımdan insanlar arasında ırk 

ihtil5fı ehemmiyetli değildır. Fa
kat din ihtilafı mühimdır. Mese
la İtalyada d~rhal y2hudi olan b; 
erkek hristiyanlığı kabul etmiş 

ve katolik olmuş ise bir İtalyan 
kızını alabilir. Bu izdivaç doğru -
dur, bir Yahudı kızı dl kato!ik o
lur da bir katolik İtalyana varını~ 
olursa bu da yerindedır. i .. ıva 
hükümeti ile Papalık arasında on 
sene evvel y&pılan Lateran mu1<
hedesinde izdivaç mescksi kili
senin dediği gibi kabul edilmi~l'.. 
Şimdi ise İtalya hükümeti ırk ih
tUiüını nazarı dikkate almakta . 
dır. Irk ihtil5fına bakılınca bir 
İtalyan kadını bir Yahudiye va -
ramıyacaklır. Bir Yahudi erkek 
de bir İtalyan kadın alamıyacak
tır. 

Alınanyada Yahudı Meselesi -
n!n şimdıye kadar geçirdiği go -
rülen türlü safhalarda göruldü kı 
bir Alman ile Yahudıkr arasııı

da evvelce yapılmış olan izdivaç

lar bl)zulmuş, karı koca bırbır -
!erinden ayrılm.şlardır. Bundan 
sonra İtalyada da böyle mi ola. 
cak?. Yeni kanun izdiVlcın aıle 
bağlarını kuv,·etlendirm•si nok 
tasına ehemmıyet vermedıği söy· 
!eniyor. Aile bağlarının kuvvet -
lenmesi ise araya yab•ncı ırkla
rın girmemesi ile temin edile -
cek cihet görünüyor Bu takdir -
de bundan sonra 1ıalyada yahu
dilerle İtalyanların izdıva~ları 
imkan kalmıyor . 

Yukarıda dendiği gibi ırk i!ı -
tilıifıtilılfını. düşünmiyen katolik 
kilis~si ile biliıkis ırk meselesin, 
çok ehemmiyet verdiğini söyli -
yen İtalyan noktai nazarı arasın
daki lhti!Af ise yeniden tazelenı
yor demektir. 

----------
Deniz Levazım satına!· 
m• Komleyonu llAnları 

l - Gölcükte bulunan Deniz 

fabrikaları ağaç işleri kısmında 

çalışmak üzere bir usta~ya ih· 
tiyaç vardır. 

,, 2 - Taliplerin şeraiti öğren -

mek üzere Kasımpaşada bulunao 

komsiyona müracaatları. (84241 
• • • 

1- Tahmin edilen bedeli (700) 

lira olan 2000 kilo elvan üstübO. 

3/12/938 tarihine raslıyan cumar 

tesi günü saat 11.30 da açık ek -

slltme usulile alınmak üzere mü

nakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (52) li
ra 50 kuruştur. Şartnamesi ko -

misyondan her gün parasız ola -

rak verilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka

nunda yazılı vesikalarla birlikte 

ve belli gün ve s .. atte Kasımpaşa

da bulunan komisyona müracaat 

!eri. (8458) 
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inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

İtin mahiyeti 

İstanbul başmüdürlüğü binuı
nın kaldırım tamiri i§i. 

Maltepe Enstitüsü memur evle
ri bahçe dıvarlarile kaldırım yapıl
ması işi. 

Keşif bedeli 
Lr. Kr. 

1185 65 

831 27 

Bahariye tütün i§leme evi ilke- 129 80 
lesi inşaatı. 

% 7 ,5 teminatı 

Lr. Kr. 

89 03 

82 S4 

M 73 

Şartnamı 

bedeli 
Lr. Kr. 

5 

Eksiltmenin 
ıekli saati 

Pazarlık 

Açık 14,30 

Açık 15 

1 - 9/Xl/938 tarib;nde ihale edilmeyen İstanbul Başmüdürlüğü kaldırım tamiri i§i, Maltepe Ensti-

tüsü memur evleri etrafına dıvar ve parmaklık ve merdivenli üç bahçe kapısile kaldırım yaptırılması 

i§i, Bahariye tütün işleme evine yeniden yaptırılacak iskele inşaatı hjzalarında yazılı usullerle ayrı ayrı 
eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme l/XII/938 tarihine rastlayan perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta ~ 

vazını ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Keşif şartname ve projeler yukarıda yazılı bedellerle her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

V - Maltepe Enstitüsü dıvarları ve Bahariye işleme evi eksiltmelerine iştirak etmek isteyenlerin İn

hisarlar Umum müdürlüğü inşaat şubesinden fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

• 

Aak err f abr lk'll•r 
1 llln ları 

BEYOCCiLU 5 inci SULH HULUK HAKiMLICCifNDEN : 
Sıra Dosya 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 

934/ 5 

934/137 
934/156 
935/ 62 
935/ 63 
935/173 

935/180 

935/184 

935/189 

935/197 

935/242 
935/243 
935/244 
935/245 

ismi: 

Fıstıkçı Artin 

H. Mehmet oğlu brahim 
Hüseyin oğlu Seyfettin 
Mümin oğlu Salih 
Dilsiz Ahmet O. Hüseyin 
Karab2t O. Agop 

Hasan oğlu Osman 

Şevket 

Menduhi 

Karabet 

Mehmet oğlu Mustafa 
Şefik 

Osman oğlu Eyüp 
Tevfik oğlu Mehmet 

? ? kadın 

Memleketi: 

İstanbul 

• 
Adapazarı 

? 
Gebze 
İstanbul 

• 
Ankara 

İstanbul 

• 

Adapazarı 

İstanbul 
Afyon 
Hopa 

? 

İkametgahı 

Kumkapı Banyo 
numarasız Ev. 
Tevkifhanede 

civan 15/ 

• 
• 
• 

çarşı İstanbul Büyük 
Kazezler so. 56 
Nuruosmaniye C: 1 
Ankara Ahitura M. 

No. 1 
Llnga Musalla o: No. 58 

Gedikpaşa M. Hayret
tin M. 13 No. 

Yayla köyünden 

Galata Serçe So. No. 23 
Nallı han. 

Sirkeci Pazarcık Sam
ıun oteli. 

5/ 
27/ 
28/ 
20/ 
20/ 

25/ 
ııı 

25/ 
16/ l 

24/l 
13/ 
!3/1 
ıst ı 

12/l 
28/ VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte yuka-

rıda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. (8356) L.....~~~~~~~~---ı 

15 

16 

935/246 

936/ 21 Mustafa (Manav) 

Bahçekapı<ia ölen 

Çarşıkapı Çifte saray
lar karşısı 

C 1NS1 

Beyaz toz yaldız 
Sünger kağıdı 

Mikdarı 

100 kilo 
15000 adet 

•• Muhammen B. 
Bebrri Tutarı 
V. Kr. Li. Kr. 

2 80 
- 8 

280.-
1200.-

% 7,5 teminatı 

Lira Kuru, 

21 -
90 -

Eksiltmenin 
Şekli Sa atı 

Pazarlık 

Açık 

14 
H.30 

1 - Yukarda cins ve miıkdarı yazılı iki kalem malzeme şartname ve nümunel.eri mucibince hizala
rında yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

Ill - Eksiltme 7/Xll/938 tarihine rastlayan çarşamba günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta le
vazım ve mübayaat bubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi nümuneler de görü-
lebilir. 1 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte yu-
karda adı geçen lromisyona gelmeleri ilan olunur. ·8485. 

1200 lira muhammen bedel ile 
Bakırköyündeki erlere ait 4000 
kilo sığu· eti 29 /11/938 salı günü 

saat 14 de Salıpazarında Askeri 
Fabrikalar yollamasındaki satın 

alma komisyonunda açık eksilt -

meye konulacaktır. İsteklilerin 
muvakkat teminatı olan 90 lira
yı her hangi bir malmüdürlüğü

ne yatırarak alacağı makbuzla 
birlikte 2490 N.lu kanunun iki ve 
üçüncü maddelerindeki vesaikle 
namezkı'.ır gün ve saatte komis -
yonda bulunmaları buna müteal
lik şartname hergün komisyonda 
görülebilir. (8372) 

ı-~~--~~~~~~~~--=;_-• • Ciosi 

Bileği taşı 

Tütür t0z 

Miktarı Muham:nen B. % 15 teminatı Eksiltmenin 
Beheri Tutarı Lr. Kr. Ş.ldi Saati 
L. K. S. Li. Kr. 

96 adet 36.- 5.40 Pazarlık 14 

100 ton Bedeli 550.- 187.50 Açık 14.15 
ambalaj mas. 700 .-

SATIŞ ILANI 
Üsküdar İcra Memurluğundan: 
Hatime tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24985 ikraz numara

sile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup 
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tama~nı
na ehlivukuf tarafından 1058 lira kıymet takdir edilmiş olan Üsküdar-

1250.- da Arakiyeci Hacı Cafer mahallesinin Körbakkal sokağında eski 93, 93 
İskarta ip 1958 Kilo ·.19.12,5 374.46 56.16 • 14.30 mükrrcr yeni 45 numaralı ve kaydına nazaran sağı Düyunu umumiye 

ı _ Paşabahçe fabrikasında eski cam fabrikaııı enkazından bakiye mümeyyizlerinden Tevfik beyin hane ve bahçesi solu Şükrü efendinin 

50 santiı kutrunda ve bir santim kalınlığında 56 adet bileği taşı, İzmir hane ve bahçesi, arkası Kahvecibaşı Ali bey vereseleri hane bahçesi, 
önü Körbakkal caddesile mahdud maa bahçe bir ahşap evin evsaf ve 

tütün faLrıkasında mayıs 939 nihayetine kadar toplanacak 100 ton tütün mesahası aşağıda yazılıdır: 

17 

18 
19 

20 

21 

22 

936/ 25 

936/ 27 
936/ 54 

936/118 

936/158 

937/ 47 

Munis kalfa 

H. Ali oğlu Yakup 
Süleyman oğlu Dervış 

Halit oğlu Cavit 

Fehmı 

Hüseyin oğlu Ali. 

İstanbul 

Akşehir 

Gümüşhane 

İstanbul 

• 

Şile 

K. Pazar Softa Hatip 
1.1:. Saatçi Y. 25 

Selimpaşa tanzifat ame
lesi. 
Beyazıt Tavşantaşı No. 
36. 

Sirkeci araba vapur is
kelesi. 
1Çavuş mahallesi 

··" ... 

". .... 
28/ 

24/ 

Yukarıda isimleri ve ikametgahları ve ölüm tarihleri yazılı kimselerin terckelerine mahkeın 
el konmuş olup müracaat vaki olmaması ve polisce yapılan tahkikat neticesi mirascıları da bulunın)<l 

· · kl · b ıı· t ih. d ·t·b alaca olduğundan mevcut terekeleri usul en paraya çevrilmiş olma a ış u a~ ar ın en. ı ı aren arı 1 
vereceklilerinin bir ay ve mirascılıı ·ının ise üç ay içinde Dıvanyolundakı mahkememıze muracaatl /tl 

934/5 na. 937 
mu ilan olunur. 

Traş olduktan sonra cildinizde ya
nıklıklar hissediyorsanız, bilin ki 

POKER 
marka traş bıçaAı deAildlr 

Çünkü Poker Traş Bıçakları cildi 
yumuşatır ve yanaklarınızı pa -

muk gibi yapar, her yerde 

Poker Traş Bıçaklarını arayını?. 
~ -tozu ve Üsküdar depolar grupunda mevcut 1958 kilo iskarta ip hizaların- Halen 80 taj numarasını taşıyan çift kanatlı ahşap kapıdan zt·min 

da yazılı usullerle satılacaktır. kata girildikte zemini kırrk malta döşeli bir antre, bir kaç basamak mer- _____ ____ ...;. ____ _____________ _ 

11 _ Mnhammen bedellerile % 15 teminatları hizalarında gösteril- divenle çıkılır ufak bir sofa üzerinde iki oda bir hela ve mezkı'ır sofa- l atan bu " G ü<Ttrükleri BAS AG~IS I GRiP 
mi tir. dan geçildikte zemini kınk malta döşeli adi ocaklı iki gömme küpü ha-

ş Ill _ Artt 28/Xl/938 t ihjn r tla an azart . .. .. h. 1 _ vi bir mutfak ve ittisalinde bir oda ve bahçeye açılan kapı varciır. 
ırma ar e as Y P esı gunu ıza a Birinci kat: Ufak bir sofa üzerinde ikisi büyük biri küçük üç oda 

rında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayat şubesinde müteşek- ile bir heladan ibarettir. 

kil komisyonda yapılacaktır. Bahçe: Hududu kısmen yıkık kagir duvar ve kısmen de delikli tel 
iV - Bileği taşı nümuneleri Paşabahçe fabrikasında 1145+813=1958 ile tahdit edilmiş olup içinde bir kuyu ile muhtelif cins meyva ağaç-

k ilo ip nüı.ıunesi Üsküdar depolar grupunda görülebilir. ları ve gül fidanları mevcuttur. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde % 15 Bina ahşap olup içinde elektrik ve havagazı tesisatı ve sağ tarafın-
teminat paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan da kagir yangın duvarı vardır. 

olunur. · 8247> Mesahası : Tamamı 308 metre murabbaı olup bundan 83 metre mu-
lf 1f rabbaı bina, mütebakisi bahçedir. 

1 - İd..remizin Samsun fabrikası için şartnamesinde yazılı eb'at ve Yukarda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı 
evsafda olmak üzere 1000 metre mikabı kereste pazarlık usulü ile satır açık arttırmaya konmuş olup 21/12/938 tarihine rastlıyan çarşamba 

alınacaktır. günü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdarda İhsaniyedeki dairemizde açık 
II -- Muhammen bedeli beher M3 ı 37.50 lira ve muvakkat temina- arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini 

tı 2812.5• Iır~dır. bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, 
111 - Eksiltme 18/Xl/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14.3(. aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 

da Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda on beş gün müddetle temdid edilerek 5/1/939 tarihine rastfayan 
yapılacaktır. Perşembe günü saat 14 de-n 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık 

IV - Şartnameler 1.87 lira bedel mukabilinde sözü geçen şubeden arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok art-
alınabilir. • tıranın üzerine ihale edilecektir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gü~ ve saatte % 7.,5 .~- Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 
venme paralarile bırlikte yukarıda adı geçen komısyona gelmelen ılan kıymetin % 7.5 u nisbetiııden pey akçesi vermeleri veya mill bir ban-

elunur. <8328> kanın tc.-minat mektubunu ibraz etmeleri Jazırndır. 
~ ................................... -.... ---

Bsyram_j..., yalnız • 

KIZILAY GAZETESİ 
Çıkacakh r. --

lıanlarınızı vermekle hem kendinize ve 
hem de Kızıla ya yardım etmiş olacaksınız. 

Müracaat veri: 

Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle 

arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fı\l'k ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tah.sil olu-

1 nur. 

1 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve dellaliye 
resimleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz 
bedeli mlışteriye aittir. 

200-t numaralı İcra ve iflas kanu nunun 126 ncı maddesin in 4 üncü 
fıkrasınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer ala· 
kadar anın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakların ıve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 

1 gün içınde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icab eder. Aksi halde hak
i ları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından harıç 

ll•••••••••••••••••mıs•ı•ımm::mmı• .. ll kalacakları ve daha fazla malı'.ımat almak isteyenlerin 21/11/938 tarı
hinden itibaren herkesin görebilmesı için açık bulundurulacak olan 

arttırma şartnamesile 938/1952 numaralı dosyasına müracaatları ilan 

lstanbul, Porı!ıııhan;, kartısında Kızılay satış 
bürosu. Tel: 22653, lstanbulda, Postahane 
karşısın:ta ilancılık Şi r ke ti. Tel: 2 0094 • 95 

lstanbul Asliye mahkemesi Bi

rinci Hukuk dairesinden: olunur. (8472) 
ı-

1 - -

Istanbul Beled~yesi ilanları 

Başmi:dürlüğünı:ten : lnOMATIZMAYA 
ihale günü 5/12/938 Mezat Kaime No.sı 4835 Biliımarka Bila No.lı GRiP SALGINLARINDA 

kanuni sikleti 823 kilo ağırlığında ·237 lira değerinde killı tebeşir terzi FENA HAVALARD~ 
So>- uK GU-NLERD"' 

sabunu MKN 4744 Ks 1 K. 560 G 134 L 32 Kd sa~i ipek mensucat MKN " 

4747 Ks 1 K 520 B 151 L 44 Kd safi ipek mensucat MKN 4753 Ks 1 K Her sabah bir tek kll 
760 G 156 Ld safi ipek mensucat MKN 3459 Ks 1 K 810 G 142 Ld ipek '~ R ı• 
mensucat parçaları MKN 4522 Ks 2 K 140 G 79 Ld müstamel ipek yatak , N E o K U . oıl' 
örtüsü MKN 4543 Ks 1 K 30 G 75 Ld ipek mensucat MKN 4557 Ks 1 K 

S 90 almakla sıhhati nizi sıg 340 G 121 Ld yüzü safi ipek muşamba MKN 4552 K 7 
G 72 Ld safi ipek muşamba MKN 4565 Ks 5 K 345 G 369 Ld etmiş olursunuz. , 

ipek mensucat MKN 4515 Ks 920 G 7 Ld safi ipek mensu. MKN 3555 N E o K o R 1 
Ks 11 K 940 G 80 Ld 5 lambalı radyo, hoparlör MKN 4549 Ks 17 K 62 Ld 

11 
kakmalı ağaç bil.ıi.rdo istakası MKN 4728 PR 3, 6, 9 M ve N Ks 276 K 324 Mideyi bozmaz ve kalbi yof~ 
L 32 Kd bo yalı a emir kilit MKN 4518 SJB, 250 marka 1/5 N o. Ks 356 Tek kaşe 6 kuruf 

0 
~ur 

K 500 G 1380 L 50 Kd pamuk perdelik ihale günü 7/12/938 MKN 4491 6 lı k ambalaj 
3 rııJ 

Ks 3 K 250 G 180 Ld ipek astarlı lütru manto MKN 909 AZAİC 105 M ![ l lıııİHİİEİİRİıııİEİİCİİİZİİAİıNİİİİİEİİİDIİEİılııll•U•I..~V:.; 
ve N Ks 12 K 129 Ld ipekli pamuk mensu. MKN 4492 Ks 3 K 300 G 

135 Ld samur postu boyanmış terbiye görmüş MKN 6576 J 2576 M ve N ' 

Ks 24 K 300 G 123 Ld demir cilet bıçağı MKN 4827 GS 3947 K 139 Ld 

Motorin MKN "823 Gs 1748 K 62 Ld Mazot MKN 4828 Gs 2698 K 92 Ld 

Motorin MKN 4722 Ks 1 K 670 G 170 Ld ipek men. MKN 4723 Ks 540 

G 56 Ld sade ipek örtü MKN 4724 Ks 930 G 60 Ld işlemeli ipek örtü 

MKN 4710 Ks 19 K 124 Ld yün er.kek elbisesi ihale G. 9/12/38 MKN 

4851 C R 1/2 M ve N Ks 1508 K 301 Ld demir mihaniki makine aksami 

MKN 4852 GR 1/2 M ve N Ks 1110 K 244 Ld demir mihaniki makine 

aksamı MKN 4853 GS 78501 Ks 415 79 Ld demir mihaniki makine aksa

mı MKN 4854 ototraktör 1/5 M ve N Ks 161 K 32 Ld demir mihaniki 

makine aksamı MKN 2460 Ks 2 K 164 Ld ipek men. MKN 3229 Ks 750 

G 60 Ld ipek pardcsü MKN 1699 1 K 720 G 164 Ld ipek men. MKN VH 

188/189 M ve N Ks 132 K 35 Ld porselen izalatör MKN 4812 TACo 659 
M ve N Ks 169 K 2137 L 37 Kd yün mensucat MKN 195 adres marka 

Ks 3 K 580 G 114 K 56 Kd kürk imaline mahsus terbiye görmüş kumaş 

derisi 1549 sayılı kanun mucibince ve başlarında yazılı günlerde saat 

13 buçukta 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde Sirl<ecide Reşadiye 

cad. gümrük satış salonunda açık arttırma ile satılır. İsteklilerden ma- $.aha ~ , .. : 
!iye ünvan tezkeresile malın değeri nisbetinde yüzde 7 buçuk pey ak- _ . , . . ~fi>··· 
çası makbuzu aranır. Şartnameler hergün dairede görülebilir. P ey ak- !':'~~~·.~~~ HELIOS MUE~ / 
çalan hergün alınır, yalnız ihale günlerinde pey akçasının tam saat 12 ~C ıfJ ...,;~ 
ye kadar vezneye yatırılması ve bu saatten sonra pey kabul e<lilm~~- Dr. Hafız e 
Peşin para ile mal almak isteyenlerden helge ararımaz ve hergun mu- J(l~I) 
teferrik eşya satışları vardır. Bunların listeleri satış salonu kapısında (LOKMAN JJE ;;~!~ 
asılıdır. (8464) DAHİLİYE MtJTE~l> 

1
- D. lu 104 ~ 

Halil Cevdet tarafından mah -

ke"Tlenın 37 /363 numarası ile !s

tar bul Balıkpazarında 50 No. da 

Nuum Yorgı ve şürekası şirketi 

aJ,yhine açılan ve 7000 aded gay

rimübadil bonosunun aynen ia -

desine mütedair bulunan dava 

arzuhali sureti tebliğ için müd

deaaleyhe gönderilmiş ise de ika

metgahı hazırı meçhul bulundu -

ğuııdan bahisle mübaşıri tarafın-

dan verilen meşruhat ile bililteb· 
!iğ iade edilmesi üzerine ilanen 

tebligat icrasına karar verilmiş 

olduğundan müddeaaleyh şirke -

tin davaya karşı 20 gün zarfında 
cevab vermesi ve muhakeme için 

tayin edılen 28/12/938 Çarşamba 

günü saat 14 de mahkemeye gel

mesi vcyahud bir vekil gönder -

mesi aksi takdirde muhakemeye 

gıyaben bakılacağı arzuhal ve 

davetiyenin tebliği makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 

, SEYYAR SATICE ıvanyo .• aJ.9' 1 
ı:------------------liiiii-------------.:1 Baker mağazalarında Muayene saatlerı. p cııfl''' 

Keşif bedeli 583 lira 42 kuruş olan Yalova Kaymakamlık konağının Mükemmel satılabilir mal- s-" ·...s 
hergün 2 5 - 6, ""' •r noksan ve kusurlu yerlerinin ikmal se ıslahı müteahhit nam ve hesabı- zcmcnın hususi müşteriler Erkek ve kız çocuklarına ' "'et: ' 

12 - 2 5 fıkaraYa· ' na açık eksiltmeye konulmuştur. Keşi! evrak ile şartnamesi Levazım nezdinde sürümünü temin için mahsus elbise daireleri tes- ' ;i 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika- 100 lira kefalet gösterebilen I ""'"""'"""'"""'"""'"""',......,~~- et' 

si edilmiştir. Her yerden ·cıoı 
dan başka en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 1'ı. •·"' :llüdür- çalışkan ve zeki bir gence ih - Sahib ve neşriyatı 1 

• 
müsait şerait ve iyi fiatlarla ·rı 

lüğünden eksiltmeden sekiz gün evvel alacakları fen ehliyet ve 938 yı- tiyaç vardır. Resim ve refensa- Ba§ muharT' - jC~ 
lına ait Ticaret Odası vesikalarile 43 lira 76 kuruşluk ilk teminat mak- larilc posta kutusu No. 1495 emsalsiz ve zengin çeşitler ııf:>' 

b 1 ks ETEM İZZET .o 
buz veya mektubile beraber 28/11/938 pazartesi günü saat 14 buçukta Galata adresine müracaat. u aca ınız. lif•'~'" 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar. '.8206) 1 ... ••••••••••••• liııllı•••••••••••• Son TeJpaf (12102) 


