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KURUŞ 
GÜNDELiK SiYASi HALK GAZETESi 

MİLLi MATEt1 Ulu Şefin Ölümü Türki~ 
Bu Milletin Ruhunu En iyi ı yede, Bütün Cihaıida Derin 
At.q.türk Anladı Teessür Uyandırdı 
f-\tatürk ve Millet Aynı Şeydi. işte 
Bu Ahenktar Anlaşmalarıdır ki 
! arihin En Büyük Mucizesi Olan 

Türk Cumhuriyetini Yarattı. 
Yazan : 1-lüseyin Cahid YALÇIN 

. Atatürk öldü. Bu k11a ve baait Bu milletin ruhunu en iyi Ata-
cunııehin Türk milleti için ifade türk anladı. O kadar büyük inkı
ettiği ıstırap ve teessürün hakkile Iaplan o kadar bir "sehli mümt .. 
ta.avir;- · k" ... e ım an oJamnz. Onun ha- ni,, ile yaptı ki bunları hayret ve 
~~tı baştan ba~a bir mücadele ve zevk il& temaşa etmemek kabil de 
b~r .destanıdır. O da hepimiz gibi ğildi. Bütün yenilikler aanki sihirli 
ıs:''" •nsandı, farô bir mahluktu. Fa- bir. gUne.şin bayat verici te9iriylt 
•t. muvakkat hayatı içinde ebedi, kendi kendiliklerinden fışkınyor 

Y~tı kucaklamak gibi bir harika gibi, tabii surette, kolay kolay bi- 1 

!osterrnitti. Çalıştı, çırpındı; ihti- ribirlerini takip ettiler. 
J:'as~ar ve kinlerle mübareze etti.. Atatürk en çetin imkansızlık· 

tt at bugün haynta gö1 ıe .. ini ka- ları dünyanın en kolay, hergünkU 
Pıyarak d · "" a emın kal"aı·hklarma işleri gibi taşa çıkarmağa mu • 
;; Ucudünü tcrkcdP.r1ccn l&yemutlu- \"af fak oldu. Çilnkü yanılmaz bir 
.,un ··1 

Yu uek tahikn.lannda çehresi keşif ve intikal sırriyle devrinin 
nuran· b" • 
1 

1 ır hnle il~ pa\'lıyor. Çok i'tidat ve temayüllerini keşfetmİf· 
- .. , . . b' . Öl" •çın ır nısyan uçurumu olan ti; milJetin istidadı, ihtiyacı ile 
tun onu insanlık zaaflarından u yekvücut olmuştu. Ahval ve şera

~~ldnttrnnak .,uretile bütUn bütün itin icapları onda teşahhus etmiı,-
Uyi.ilttntiştür. ti. Atatürk ve millet ayni şeydi. 

ı r Atntürklin ölümü bugün, lıilü- İşte baştaki şefin ve o şefe sarsıl
v: ısna, her TOrkün kul bini hüzıin maz bir iman v& ltimad il& bağlı 
'l"· elemle dolduruyor. Çünkü milletin bu ahenktar anlaşmalan-
dUrk milletini inkıraz feliiketin- dır ki tarihin en bilyük mucizesi 

en · ıı ,, • zı et ve c>sarettcn o kurtar- olan Türk Cumhuriyetini yarattı. 
uı · 
b' ' canlı, muntazam vr• modern Umumi harbi müte:ıkip, rnü-
ır ;c\'fet o kurdu. tareke imza edilerek düşm'ln as -

t(irk. ak.at ~u.nunla kalmadı. Ata- kerleri Tiirkiyeye · ~olduktan son
a Inılletmı orta çağların köhne ra, arhk Tlirk milletinin müstakil 
naııcıerj v '·~- b w ı ·1 b" · t•kb ı· d "" d · k Ziıı . e muvc:ıssıp ag arı ı e ır ıs ı a ıne unya a ınanaca 

d <:ıı·Ienn1iş tefekkürün e~aretin- tek bir kişi var mıydı? Buna Ata-

ş.en kurtararak hür ve modern dü türk inandı ve onun arkası ~ıra 
lince , 

tird' 'e hareket sahasına eriş- yürilyen Türkler inandı. 
bu ı. Onun asıl büyüklüğü işte Atatürk yalnız büyük bir as
tl .. ~dadır. İnkar kabul etmez mu- ker değilai. Vatanı ecnebi istila-
'·Zam h" 

ki ızmetlerinin ve muvaffa- sından kurtardıktan sonra, tama-
Yetıer· · 

h ının haşmeti huzurunda men yeni telakkilere göre canlı ve tışu il .•. 
tabii : ıg_ılmck her Türk için en yaşama kabiliyetini haiz milli bir 

Lır vıcclan borcudur. devlet kurmak vazifesi de vardı. 
liğjJ.ürk ır.ıllcti kahramanlar fide l\Iazi ne değil mazinin zarararb 
tınd ır. Tarihin en eski zamanla- ve köhne ananeleriyle rabıtayı keı 
nı "anbcri Türki.ın adı, Türkün şa. mek, Tilrkiln manevi yowndaJd 
her ek ordusu dünyaları kaplamış, engelleri de kaldırmak IazımdL 
llü .. ıtnda hükümran olmuştur. Atatürk bunları da yaptı. Sonra, 
ha:u.k imparatorluk banileri, ci- onun yapıcılık hususundaki kabi
let g~ kumandanlar, yüksek dev- liyet ve dehasını seyrediyoruz. 
}"an; aınıarı itibariyle Türk diin- Bugün gördüğümüz şu hür ve 
bilir n c~. zengin milleti sayılabi- şerefli vatan kendisini Atatürke 
nı~~.' .. BoyJe bir millet içinde te- candan bnğlı hisseder. Onun için
Zor ~~~ ve teferrüt edebilmek çok dir ki şimdi Atatilrkü kaybetmek
te bu 1~ ~azhariyettir. Atatürk iş- le bir yetimlik hüznüne bürünmilt
.kum arıkayı göstereli. Büyük bir tür. Her. türk 'u dakikada gözle
darn andan, yüksek bir devlet a- rini vicdanına çevirerek orada A-

1 ve dahi b · · k 1 • ta.tilrkün deha.sına, iradesine, ça-Cihan t . . ıı· rn ı apçı olarak 
arıhıııdc yer aldı. lışmasına borçlu olduiu istikilU, 

.Atcı.türk .. b şerefi inkılap ve taaliyi bil-
Yaptı~~ un eş oıı .sene içinde yük bir minnettarlık ve bağlılıkla 
bu :-nrını biz asırlar içinde bile .. w 

d 
.ıtııllete ;Ua ıı> 1 k gorecek ve dOçar olduıu matemin 

etıe o amıyaca - saa- b""t ·· .dd . d k 
d r diye hlil d d"k 0 d sızısını u un şı etıyle uyaca • eri ya e er ı . n c. 

n ve uzak lıir .. .. tır. 
Ve Yıl • . goruş, devamlı H'" • cah·d YALÇIN 
h rnaz ba· irad k !'le uaeyan ı 
asıııcta 1 • (', as er ı sa- ••••••••••••••••••••-••••••••••••••••-

haet ,,: ~ugu , kad~~ ~~Rre. ve si- Ataf'u'rk·u·n Olu"mU 
l:c"ra k mı~de de buyuk bır rna-
ön ~ abılıyeti vardı. Hedefi göz 

unden kn b 
Şcıraiu . Y t!tmedtıll, ahval ve Bulgaristatıda çok büyük 
etmez~· 1~P.~rıııa uymağı ihmal • A • .. 

'iddetı ·1 • ~azını geldiği zaman en ve samımı hır teessur 
. ı bır h 1 • d d ltik .. ı am e ıle bütün batıl uyan ır 1 

" ara k"'kl cıım ' 0 eşmiş itiyatlara bü-
etmekt 

Innkta e ve her şeyi yere yık-
Ceddit t~reddtit etmeyen bu mü
huıo1 , :ıcnti;: müna~ip vaktin 
kalard c"rnedi~ini hissettiği daki
bllfrdi.a teenni gösteı·mesini de 

Sofya, 10 (Hususi Muhabiri -
·mizden telefonla) - Sofyadaki 
biitün gazeteler Türkiye Reisicum 
buru Kemal AtaUirkün hayatına 
uzun makaleler tahsis etmektedir
ler. Meclis reisi l'rluşanof, Atatürk 

(Sonu 3 üncü aayfamızda) . , . 

lıte feci matemden Uç feci mu.; 
zara: Yarım inea bayraklar. Dol· 
mabahçe sarayının kapanmıt kapı• 
ıİÖ:n önünde ağlıyaa kadınlar YI 

lıavadui öjrenmek üzere Anadolu 
ajanıınıaönüne birikea kalabalık 

Başvekil Ankaraya 
Döndü Gece Vekil
l~r Heyeti Toplandı 

Yeni Reisicumhur 
Bugün Seçilecek 

Istanbul dünü matem içinde geçirdi 
(4 ÜNCÜ SAYFAMIZDA) 

• 
Atatiirk'ün Hayatı ve lnkilô:pları 

(5 INOI SAYFAMIZDA) 
nmznm m ! 5t'!S! 1 n zr-r ı ·-· 

HER SABAH 
Vıı• "ııı' .... • • •• • •• • ...,......., ... Y ... Vırl.A.VtıAA/Wı/'t.Yı,/\hl'ı..V 

İnsanlar Fani, Eserler Bakidiı 
Atatürk her fani sibi buıün artık ha,.ata sözlerini yu~mJttur, 

lakin onun eaerleri ölmemif tir Ye ölmez. 
Atatürk milletine bıraktıiı ölmes eHrleri,.le ebediyen aı anm.da 

Y•tıyacaktır. Atatürk can vermek üzere bulunan bir milleti yenidea 
diriltti ve fayet o artık öldüyM dirilttiil millet ezeliyen Y•fıyacalchr. 
Liyemat yaptıfı o mill•t yafltdıkça da AtatürkU daima aramızda, Y•· 
nsbatımızcla cane•imizde hiaaedeceffz. 

Atatilrk ölclü, lakin Tilrk milleti yafıyor. Ve yafıyacaktır. 
Nazik 'bir devirde yqıyoruz. Belki bazı harici apekülatörl.?r bun. 

· du iıtilade etmek heveaini biran içlerinde hiaaedeceklerdir. Fakat 
onlar bu te9ebbilalerl neticeainde ancak, kaf alarmı müttehit bir 9f:lill 
kale olan Ul• Önderin ölmes eaerine çarparak parçalayacaklardır. 

Atatürlrika •l>ecH ..... ;, onp qmf, OD1Ul dehaaı si'bi ebedi kala-
c:akta-. • ...__ A. C. 

t~ 
~ 
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ABDOLHAMIDIN 

Ne Pişi reyim? CiNCi HOCASI 
YAZAN : SÜLEYMAN TEVFİK Aya.s~fya MU~esindeki Okuyucularımız 1 Egede Bir Çay Hin-

Tanhı Mozaıkler Diyor ki 
1 

terlandı Yapılacak 
OUMA 

iftariye 

çorba.s' Hükumetin ~~ isabetli tedbiri ı 
a lmaktan ınak~adı, onlan, kendile 
rine ka~ı halkı tahrik ve teşvik 
ile heyecana getiren, teca,•ilı ve 
taarruza sevkeden bir takım hu•u
ai düşmanlannın şerrinden. duçar 
olmaları muhtemel olan l~hlike
den korumak ve ayni zamanda 
Selim .'.'ılelhame ve Şamlı İzzet pa
~alarla Faik ben gibi kaçıp gitme
lerine mani olmak idi. 1 

arasında münak.ı.şa, fikir ve kalem 
mücadelesi son derece alevlendi. 

Kamil paşa k·&binesi hiikümeti 
nin tam istiklalini temin etmek ve 
korumak, mevcut bulunan ve hn 
ve•ile ile yeniden yeniye çıkarılan 
bir çok güçlüklere ka,..ı gelmek, 
matbuatın sırtından, toplanmanın 

ı•rbesti;iııden bilistifade ademi 
merkeziyet ardından koşar; ve ay
rılık ~evda"1nı O'Üden arnavut. arap 
kurt ,çerkes, runı ve ermeııi cemi 
yetleriyle - m~~nıtiyet ilanını mü 
tcakip imparatorlukta yaşıyan her 
millet siyasi bir c~miyet kurmuştu 
- uğraşıp onları intizam ve inzı
bat altına alarak memle:<~.in par
çalanmasına mlhi olmak icin hiç 
bir taraftan miidahalesiz çalı;.

mafı, ccm yeti muhtereme ve da
ha doğrusu kendi çıkarlarını te
min için SO'lradan ce?:"'iycte gir
mış ve bir kola; ını bulup ileri ge
lirler s··~ ına geçmış olan ihtiras 
sah plerl ise hi.kümet;n ken<L di
rektif'eri ve e~irJeri altında hare
ket etme,ini arzu ediyorlardı. 

Nevyork sergisinde bü- --=---- Rize<:Je yapılan çay alım 
tün ziyaretçilere teşhir Fevzi paşa caddesinin 

Faaulye ezmesi 
Lüfer ••&'ara-• 
Etli hamye 
Üzüm tecrübeleri çok iyi 

edilecek çamuru neticeler verdi 
Ayasofya müzesinde uzun zaman- Jo'atih Altay mahallesi numa-

FASULYE: EZMESi ÇORBASl 
Barbuııya fasulyesini akşam 

dan iyice başladık-tan SQnra eze 
rek bir elekten geçiriniz. Sonra bu 
püreyi kafi miktarda et suyu ile 
bir tencereye koyup mutedil ateş· 
te tuzuna, biberine dikkat ederek 
pışırınız. Layıkiyle pişince çorba 
kas°'ine kurtarıp üzerine yağda 
kızarmış ekmek parçaları serpi~ 
sofraya veriniz. 

danberi yapılmakta olan tarihi mu- ra 9 da mukim okuyucuları- Rizede yapılan çay ekim netice-
zayikler üzerindeki mesainin son nızdan .. Niyazi Doğraman ,. !eri fevkalade neticeler verdiğinden 
yedi aylık kısmı nihayetlenmiştir. imzasile aldığımız mektupta Vekiilet Rize iklimine muadil olan 
Meydana çıkarılan büyük muzayık- 1 deniyor ki: Ege taraflarında da bir çay ınınta-
lann birer kopyası alınmıştır. Bu 

1 

İstanbulun en güzel semt- kası tesis etmeğe karar vermiştir. 
kopyalar 39 senesi sonunda Ne\:· !erinden biri de şüphesizdir ki Ekilecek çaylardan alınacak neti-
yorkta açılacak olan büyük sergı- Fatihle Edirııekapı arasında O zaman ada misafirleı·i. namı 1 

rerilen bu zevat, bırkaç gün içinde ı 
.ı:endl!eriııe uyg•ın birer yer ,.e me•
ken tedarık ilP lıa~larım soktular. I 
Ebülhüda efend. ise ki sene eV\'el 
autl".I aldığı ve YdZ mcvJimlerinde 

oturmak Cizere döşetip hazı lattı

ıi'ı kôşkune yerleş.J:e,,; he• türlü ta
arruz ve tccaviız !en emin bir hal

de, tam mlinz v'yanc ve dervisane 
yaşan,ağa ba•ladı . .,. ilphesiz müdd

eti ömründe en nhat ve asude ge
çirdigi hayat, adadaki kö k!lnde 
reçirdiği bu günlerdir. 

* Cemiyeti muhtereme namı veril-
mekte olan İtt:hat ve Terakki ı

leri gelenlerle Kamil Paşa hükıim~- 1 
ti arasında bir türlü aıılaş:na, bırl 

birlik, bir barı~ o;amanu~tı. HilkO
metin i..tiklıilini korumağa çalışan 

Hfikfımctı ellerine almak, di -
led kleri gibi iş gördürmek istiycn 
ler, bunun için kuvvete sahip ol
mak lüzım geleceğini takdir eyle
dikleriııden sonu l.\()k fena ve va-
him olacağını düşünerek orduyu 
siye"'tc karıştırmak gibi büyük 
bir kabahati, hatta cinayeti işle

mek+.eıı, ordudaki birlik ve inti
zamı bozmaktaıı çekinmemişlerdi. 

Bütün genç ve terrllbesiz zabitleri 

de te.~hir edilecektir. Bu müna•e- Fe\•zipaşa caddesidir. Burada 
belle tarihi çalışmalara nazaret e- günden güne Modern ve kübik 
den profetiör yakında Nevyorka gi-[ imar faaliyetini gördükçe in-
decek ve bu tabloları sergide sey- san cidden kendinde bir gu-
redecek olan ziyaret~ilere icabeden rur ve zevk duyuyor. Ne ya-
tesiri yapabilmesi için müzedeki zık ki lıu yol açıldığı tarihten-
buknd .. kları şekilde tarzında yer. beri yaya kaldırımının yapıl-
le~tir.leccktir. mama. ından halkımız yazın 

İstimlak 
Müdüriyeti 

-· Kadro gelirgelınez bu 
yeni teşekkül çahşmağa 

baslıyacak 

tozd.rn ve kış n da vıcık vıcık 
çamur ve su birik:ntileri içeri
sınde yüzüyor. Bu vaziyet kar
şısında ne evlerimizde temiz
lik oluyor ve ne de ayakkabı
'.anm·zda hayır kalıyor. Ben 
çok defalar ayakkabımı su ile 
yıkayarak bu suretle temizliyo
rum. Biz çok bir şey istemi
yoruz. Yaya kaldırımlarına 

biraz çakıl taşlı veyahut moloz 
dökülmek suretiyle halkımızın 
rahat gidip gelebileceği bir ha
le konulmasını rica ediyoruz. 
Acaba biz bu çamur deryasın
dan ne zaman kurtulacağız. 

Sadrı azama kaqı cemiyet tahak
küm etmek istiyor, hOkiimet değil, 
biz;m dediğimiz ve i3tediğimiz ola
caktır, diyordu. Yapacağı işleri 

önce nnlara dan:~madan, onlardan 
izin ve emir almadan, kendı rey 
ve dtişOncesme göre başarmak ls
tiye" ve böyle ~·apan Kamil paşa 
kauineoini istüaya m~cbur etmek -
henUz meclisi nıebusan toplanma
dığı cihetle bir ademi itimat reyi 
ile kabineyi düşürmek imkAnı yok 
tu - arzularına uyacak her enırile 
rine baş eğerek ona göre hareket 
edecek bir kabine vücude getir
mek istiyor, bunun için de kabine
de özleri geçenleri birer birer is
tifa et•iriyorlartlı. 

İstaubulun imar pldnıııa &ilıc, 

istimlak edilen ve edilecek yerleri 
için bugüne kadar belediye Em -
liik m!idüriyeti alakadar olmakta 
idi. Bu i• emlak müdüriyetinin di
ğer işl~nıe sekte vurduğundan 
sırf bu işlerle meşgul olmak üze
re bir istimlak müdüriyeti te"isine 
karar e•Tilmiş ve kadro vekalete , 
arzedi!miştir. Belediye bu büroya 

cemiyete kayıt ve kabul ile onları ait hlltün tertibatı hazırlatmış kad 
ellerinde bir Alet gibi kullaıımağa ronun gelişi beklenmektedir. Kad 
başlamışlardı. Onlar da, memle- ro geldiği zaman istimlak müdü
kete hizmet ediyoruz sanarak, al- riyeti derhal faaliyete geçecektir. 
dıkları emirler mucibince hareket Emlfik müdürlüğü şimdiye kadar 
ediyorlardı. Mesela bir gün bir yapılan istimlak işlerini de istim
mülazim eadrııizama dahilıye na lfi.k müdürlüğüne devredecektir. . ~ 

Yeni Sabah< Okyyucumu
zun bu çok isabetli şikayetini 
belediyemizin dikkat nazarına 
koyarız. 

Zeytinyağı İhracı 
Ve Fiatı Bu Yıl 
Yüksek Olacak zırınR geliyor ve ona falan yerin ~ 

Kamil bey cemiyeti nıuhtere

nıenin bu planım anlamakta l'ÜÇ

lllk çekmedi. Bu plana karşı bir 
pl.1n kurdu. İstifa eden her nazı 
rın yerine derh:ıl kendi sbzilnü din 
letecek birini g 0 tirdi. Bu suretle 
bir buhranın önüne geçtiği gibi 
mütccaııi bir kı.bine vücud!' getir 
meğe çalışıyordu. Buna bir dere
celere kadar muvaffak da oldu. 
Oldukça kuvvetli ve sağlam biri 

valisini derhal azledin, falan mu
tasarnfı kaldırın, falanı vali ya
pın gibi emirler veriyor, akıl ve 
mantığa uymuyan tekliflerde bu
lunuyor, hükümet i•lerine k&ruıı

yorlardı. 

Bu hal yalnız lıtanbula mab -
aus olmayıp biitiln vilayetlere de 

sirayet etmi~. Her 'ehir, kasa
ba ve hattA köyde, eskiden beri 
halkı soymak, hizmetçi gibi kul-
lanmağı itiyat etm~ olan müte
gallibe, beyler, ağalar bulduk -

lan yerlerde cemiyeti muhtereme-

heyeti vükela te•kil ve te.<i• ettik) nin bir şubesini te~il ve teois ede-
• te:ı sonra kabinesinin programını rek merkezi umumiyle münasebe
neşretL. Bu programa g:ire hükü- te girmek suretiyle kuvvet ve mey. 
met şu işleri taahhüt ediyordu: dan bulduklarından valilere, mu-

1 - Geçen 8enelerin suiisti- tasarnflara, kaymakamlara tabak 
malleıine nihayet verilerek, 2 _ kilme, emirler venneğe, hilkılmet 
Her ;?ne başında bir bütçe yapı- işlerine parmak ıwkmata ba,lamış 

!ardı. Fukarayı soyuyor, tziyor
lıp tamamiyle t:ıtbik edil;cek, 3 - !Ardı. Hükümet nüfuzu kalma-
masari!at, mün.kün olduğu kadar mıştı. Ve her tarafta bir anarşi 
azaltılacak, 4 - Nafıa ışlerine, 

hüküm sürüyordu. 

- MAHKEMELERDE:· 
- ... • ... •.ot.-- > • 

Bu sene zeytin mahsulümuzün 
geçen yıllara nisbeten stokun 
noksan olmasına rağmen hariç pi-

Kumar hane basıldı yasalarda da zeytinin az olma•ın-
Kumarbazlar suç üstünde ya- dan dolayı mahsulün çok iyi fiyat-

kalanarak adlıyeye verildi la satılacağı limit edilmektedir. 
Kumar ile şiddetle mücadele Bilhassa lspanyol gailesinin ts-

etmekte olan zabıtamız dün de iki panyada zeytin mahsulü üzezeri
kumarhaneyi meydana çıkarmış - ne vurduğu kat'i darbe üzerine ts
tır. Cibalide KilçUkmustafapaşa panya bile kendine lüzum olan zey
caddesinde 25 numaralı Ahmedin tini hariçten almak mecburiyetin
kahvesinde kumar oynatıldığını dedir. 
haber alan memurlar dün ani o- Belki bundan da TUrkiyenin ih
larak kahveyi basmışlar ve kah- racat üzerinde çok mühim rol oy-

venin gizli bir köşesinden kumar """nı"y"a"caktır""'""".""'"""'""""'""''""'~"""',,...,."' 
oynamakta olan Davut, Ali Saffet 
ve Halim isminde dört kumarbazı 
kumar oynarlarken suç üzerinde 
yakalamışbr. Kumarbazlar ortada 
bulunan 40 lira para ve kumar oy
namağa mahssu liıt il& adliyeye 
verilmişlerdir. 

* Şehzadebaşında da bir kulübede 

Vilayet gazetesi 
çıkarılıyor 

Çoklanberi kapalı bulunan vi
layet gazetesinin yeniden çıkarıl

masına karar verilmiş ve yeni kad 
ro tesbit edilmiştir. 

imarata lıüyiik bir önem verile-
cek, 5 - .:l:ınayiin ve ziraatin yük -
selnıesine ç alq lacak, 6 - Gay
ri m!islimlcr d:ı dahil olduğu halde 
bütün O man 'ılar askerlik yapa
cak, 7 - Adl:,Ye ve m rif işleri 

kumar oynamakta iken suç Ustün 
de yakalanan Basri Necdet ve bir Yeni yılın bütçe•i geldiğinde 

bu gazet1>nin de çıkanlmasınn yaMevcut arap, kflrt, çeıkes, ar- kaç arkadaşı mahkemeye verilmiş 
navut, Rum ve Ermeni cemiyetleri !erdir. 

de İttihat ve Terakkiyi taklit edi- ~;,;.;;;;;,;!!'"'_'"'"'!!!"!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!'!!""!'"''"!'! .. - .... --...,""'!'~~---"""'!---
kı'lda başlanacaktır. 

YOrlardı, onlar da oraya parmak- !i!.~.JS.!.~Ş,!..F.:J.f!.f!.~!-:.~f!! !:f.~~-~_i!..i •• !?:;r.~.!~· 
lannı sokmuş, kendi ırklarına 

dilzeltilecck, 8 _ Ecnebi devlet- mensup zabitleri ellerine ve cemi
lerle iyi muna•ebet idame edile- yetlerine alılıklannd•n orduda 
cek, 9 _ Keyfi muamelata, istip- Tilrk, arap, kürt, çerkes, arnavut 
dada meydan ,·erilmiyecek, 10 _ gibi zUmre!er haıııl olmuş, asker
Haricin roOdlhalesini ıntaç ede- de birlik kalmamıftı. H'pıi biribl 
cek harekattan sakınılaıfak. rine aykırı gözle bakıyorla.rdı. 

Cidden ve gerçekten güzel o
lan bu progr:ınıın, taahhüt eılildi
ğ; veçhile tanı ve mükemmel a;ıret 
te tatbıknı herkes arzu ediyor ve 
umuyordu. 

HUkOmet hemen işe başladı. 
İlk iş olarak d-ı maliye için Fran
eadan bir malıyeci, bahriye ıçın 

lngiltereden bir amiral ile birkaç 
deniz subayı, ordu için Almanya
dan aakerl bir talim heyeti, &'llm
rıik, posta ve telgraf, nafıa ve feh 
remaneti lç!n de Avrupanın muh
telif ye.r:erinden lüzumu kadar mQ 

tehaS3ıslar getirildi. Fakat maat
teessüf bunlardan umulduğu ka
dar istifade edilemedi. Çünkü hll
kfımetin hor bir teşebblls ve gayre 
tinin karşısına bir engel çıkarılı

yordu. Cemiyeti mulıter~menin 

naşiri efkarı olan Tanin; ile Kamil 
va~anın gazetesi olan Yeni gazete 

Elhlli!ıl imparatorlukta her 
tttr!G ıiyasi ihtiraslara geni~ bir 
meydan açılmışb. 

Kamil paşa bu müdahalelerin, 
bu yolsuzluk!ann Onllnll alma~a 
çal~ıyor, Yeni cazete de bunlar
dan acı acı fikiyet ediliyordu. C&
ın.iyet gazeteleri de : 

- Biz hllkOmeti H r beat ve ha 
'1 bot bırakamayı:s. HtıkOmet bi
aim fatedii'imizi yapmata mecbur
d ur. Biz ona 701 gösterecejiz, o 
da bu yoldan ytlrtlyecektir. ÇilnkO 
meşrutiyeti 1298 de oldutu ribi 
tekrar bir dubei hllktlmetten ko
rumak bizim vazifemi:ı.dir, diyor
lardı. 

Arnavut cemiyeti İaıxıail Ke
mal ve doktor Timonun, kürt Taa 
1i ceın.iyetl Seyit Abdülkadir ve 
Molan zade Rifat beylerin, Arap 
cemiyeti Şerif Sadık pa~anın, 

(Sonu nr) 

Teravi bitmiş, maha1le mesridinder. çıkan ccnULat, beyaz entariler, 
,am hırkalııriyle mah'IUe kahvesindeki kerevdl.cre l•ağda.ş kurmuşlar, 

0TUC1tn ke'llfini çıkarmak için, b 1.,r ce:ıtıelerde pişmiş bol kahvelule, 
kehribar saplı yaumin Ç11buklarda sigarala rtnı içiyorlanlı. 

Hacı. Bekt~ kıdlanndan derı•iş Ru.Jı,ıdlc.h, k.a.ç &amandu· ko/.llldığı 

bu fırsatı ka~rm.aaı, ihtiyarların kalıııede ~etıe kavaflıgı e: ınekriı.derı, 
mrıhaıl11 delikan/,ılariyle, irili ufaklı, eııtarili, takkeli, takonyalı, fe•li, 
b~ açık, yalınaııak, pantalorJu, gecelikli, dirs11kltri dez;nıniş pamuk hır
kalı, elhasıl he·r bir ıckil ve kıyaf•t e her d~m ~iya.delcşen pümıf'ı ço
cıı.klann, davulunu gümbürdete gümbüı·dete: 

Bu aya Sultan •ay derler 
Kaymak ile baldan yerler 
Ezelden idet lulınmıf 
Bekçiye bahtif -..erirler! 

Manisini oku11an abani Banklı tıl poturlu bekçi babanın ıırkıuına 
&.w.'ılıp mahalle aruları dıı do~rır.da.n uti/u.de ed•r6k mahbılp 
ııaımn meıci.de aktı. V • mil.ra.b•n ı:ıı·kaarııda kurduğu çilingir ıcfrasınıtı 
b4ftna oturdular. 

Birkaç kadeh parlo.ttıktan ımıra, bııbtY ere11!mn aı:ını ç~k•i, şliyle 

hafiften bir ne/88 okuma11a ba~ladı. Meşrutede ııyuya.n miiezzın Mı1•1a 

11atağından f..-Uıdı. Baba erenlerle ınahbubum:n vaımıa gitti. n..,.,,·~ 

RuhuUa.lı, ka.dehi'ni 11uvarla11ııf, mtıze alıt1QTdU. Bunıt gören mtleı:::in 
h.a11kırdı: 

- BeytulUıh da böyle rezııUt işlenir nıi? .• Bu ııs edepsizlik, bu ıuı 
t1ilutlzlük, bu "' dinsizlik bıre katmerli melıln/ •.. 

Hazret t.ııtifiui bozmadı, Mfif bir tebesstıın dudaklıı.rtnda çiçekl 
dt, hiı; bir şey olmamış gibi cevap vmi: 

- Ne o, mı ..• bu! ... Hiı; biri değil ... Sa.de 1f6rsWilc hocan~! .• 
":IRYAKI 

celere göre burada çay hinterlandı 
tesis edilecektir. 

Mü~eler Umun 
Müdürlüğü 

Yalmz ke 1dine aid bir liibura
tuv~ yaptırıyor 

Miızeler umum müdürlüğii s;rf 
ke'ldi ·ne ait olmak üzere bir la
boratuvar yaptırmaya karar ver
möş ve bu laboratuvarın a. keri m!! 
ze k arşi.>ındaki binada açılmasmı 
mllna.•ip görmüştür. 

Binanın on on iki bin lira ~ar-
fiylc tamamlanacağı 
mektedir. Bina yeni 
kadar bitirilecektir. 

ümit edil -
sene başına 

Posta Müdürüde 
Değişti. 

İstanbul vilayeti po>ta telgraf 
müdürü -gay Yu•uf Vekalet em -
rine alınmı~tır. Bay Yu3ufıın git
mesiyle açık kalan yerine eski mü 

dür Bay :Mazhar tayin edilmiştir. 

Muso ininin 
Oğlu Evlendi 

Roma, 29 Birinciteşrin (Husı;dl 
- Dar.enin 2 ci oğlu yiizlıa•ı Frıı 
no Mııc.solini ile :ı.mc. Giıı:ı Rııbcrti· 
nin lkfıh merasımı, italyn 
devlet rei~inin oturdil[,'u Torlonia 
villasının civarındaki küçük bir ki· 
lisede icra edilmiştir. 

O gün şiddetle yağan yağmura 
rağmen kesif bir halk kitlesi kilise· 
nin kapısında ve yollarda toplan -
mıştı. 

Bütün hiikfımet erkanı, :\!eb'u.;an 
ve Ayan Rei•leri, faşist partisi er • 
kanı ve askeri yüksek şahsiyetler 
merasimde hazır bulunmuşlardır. 

Mussolini, kansı ve en genç iki 
çocuğu ile beraber gelıııi§ \"C halk tıı· 
rafınrlan şiddetle all:ışlaıımıştır. 

Ayin, kilisenin rahibi tarafınd3n 
yapılmış ve Sixtine Şapcli koro he· 
yeti tarafından dini şarkılar söylen· 
miştir. 

Bruno Mussolini'nin şahitleri. Portakal ve mandarina verimi-
kendİ"iie beraber _ itnlya - Brezilya 

ni a·ttırmak için tedbir alınıyor hava seferini yapan tayyareci Bisco 
Memleketimizde iklim dolnyiııile. ve Cnsteloni olmuş; Mile Gina Ru· 

portekal ve mandarin& yetiştlrm1>ğe berti için de Nazır Bottai ve Alficti 
çok elverişli olan Rize ve Tı-ahzoıı şah:ırlette bulunn:ıu~laıuır. • 
havahsi bu sene haval:ırın ni be- Samimi bir ziyafetten sonra Yüz· 
ten mli~aadeı;izli:';oi do!ayitile malı- b~ı Bruno 'fansoliııı ve !:arısı bal· 
sW azdır. Gelecek ·ene için bıı e· a !arını geçiıı:nek için 'fr:ıblııs ve 
nenin azlığını telafi edecek şekilde Mıqıra gitmek üzere seyahate ~ık · 

mL'Jlardır. 
iyi mahsül almak i~ lıizımgelcn -"""'-"-'V>-'V>AAAA""""""""""-<V>~ 
tertibat alınnı~tır. 

içkilerimiz hariç piyasada çok 
rağbet göriiyor 

lnhis.~rlar idaresinin çıkarmak

ta olduğu az aikollu içl:ilerin hariç 
piyasalardaki rağbeti günden güne 

artmaktadır. Şim.ıl memleketlerin
den tsveç, Norveçden başka Dani
marka ve dalıa başl<a manleketler
de bu içkilere talip bulunmalrtaJır
lar. 

ŞiRKETi HAYR/Yf; 
Yeni Lir araba vapuru 

yapılıyor 
Şirketi Hayriyer>in Haliç ş'.rke· 

tinden satın alarak bir araba vapc· 
ru şekline soktuğu 77 numarıı.11 

Kab:ıtaş vaporunun makine aksamı 
kamilcn yenileştirilmi.~ti. Şirket bU 
makinenin bazı aks:unını tamir e· 

derck yeııiden bir araba vaporU 

Tmnvay oto obili ç: rptı 
Vatm,rn Bıısrin:n ;d e.: nucki 

, yapacaklır. 

14 numaralı tramvay r <ap -1 
ya gitmekte ikeıı )1 çarş1.SI 

civarr.da tran:vay yo c n dö, -

4 ÜLcrbde yakalandı 
Sabı;,.ı.ıı Agop enelki g•rc sa· 

ımt lılr radde'erinde Divanycıun • 

mek isti} en c.oktor h. ı ;ı id r - da 20fl ııun arıı lı kolonya ı! tın~ıı· 

sindek 25 numara. _ u otomo nun · p sına anahtar uvJ•1•ma~ 
bile prp k ehe •• z ill' t e su.ntiyı~ gırerken geee lıekçi}eri 
h&Sar uz t-n.ı +ır. K z yı i 1 - tarafr:ıdnn görü._erek yakala I!IW 
diketn so .ra k .,lllA ls•is n v t - t 
man yaka~ı k ta k ka bav -
1 a.nıruş•ır 

Dişlerini clö' 
Tarlabaşı ç esinde otur n 

Cemal adında t ri b r n •ak y':I -
zlind n çıKan kavga netice nde 
M ustaf isminde b!ri:1'n dişlerini 
kırm r. 

Çorba tenceresi desrildi 
C'b11l ı!e Nazımpata s.>k&ğırda 

ı numaralı evde ot rruı Cemilin 4 

yaşuıdaki çoc rı Sılleyman c; a -

da rr:angal iJzerinc'c .. lu . n ç . -
ba ı neer ı\ini devirerek mulıtal f 
yerlerinden yanını~ ",li ~ocuk ha., 
tahnn ..:ne k.aklınlanık tedavi al-
tına alınmış!lr. 

Bir eroinci yn.1<ala dı 
Emniyet ~eki:zincl şube kaçak

~ılılr lcııımı memurları Tahtıı.kale

de T don okağı.nda oturan B r
ı.-tıza,. • ! de bır ırro;n kaçakçıııı 

m yakalamıştır. Üzerlnı:'e 20 .ırr~m 

huluı an Berırilz~r bugün ııdJ"yeye 

ır. 

Suç i•lez-ken ele geçti 
Sabık:ılt ILralıim oi";lu Mehmet 

lltahmn p.µda tu lıafiyeci Por:ıın· 

tın ıı•"ştcri olar.ak girılii(ı di\k~~: 
nındnn ırfiml•k, ~or:ıp ve airc'~ 
çııJa .. ak sa'l'u.şurk•n suç 
yakaln ımıştır. 

TAKVİM 

il•türd8 

11 So TeFin 19 8 CUMA 

Hicri: 18 R~mrı:an B57 
i: 29 lik t~riıı 1354 

Kası : 4 

Doi'u •.ati ı 6,41 

Ôtle - 11,'8 - ikindi : 14, ~5 
Akfam: 16.55 - Yatsı : ıs,29 

imsak : 5,01 

te8li'll edilmiştir. ~ıE•• .. alôliil=mıımmnGilllP' 
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Avam Kamarasında 
Yapılan Müzakereler 

AtatUrkUo OIUmU 
Bulgaristanda çok büyük 

ve samimi bir teessür 
uyandırdı 

(Baftarafı l nci aayfamıscla) 
I• yaptıiı eski bir millAkatı yaza
rak ezcümle diyor ki: 

Kralın Nutkuna Verilecek Cevap ti: - "Ataturk ban& 'örıe d•miş-

1 - Bulgaristanın mukadderah 

çin Dış politika Vaziyeti Görüşüldü Türkiyenin mukadderatına, Tilr-
kiyenin mukadderatı Bulgarista • 

Londrr, 10 (A.A.) - Dün öğ
leden sonra. kralın nutkuna veri -
lecek cevap hakkında. avam kama 
ra:ıında yapılan müzakereler bil
hassa dış politikaya tealluk etmiş
tir. 

Sosyalist Sta:fford Crips, nutuk 
ta Milletler Cemiyetinden bahis ve 
rneınlekete diplomasisinin hakiki 
hedeflerinin açıkça izahına cesa -
ret edilmemiş olmasını tenkit ey
lemiştir. 

B. Grips, İspanya mes~lesinde 
takip etlilen siyasetten infialle bah 
Eetmiş ve eğer İspanyol milletinin 
nçlıktan ölmesi istenmiyorsa Fran
konun muha'rip hakkının tanınma
ntnsı Hizımgeleceğini söylemiştir. 

Hatibe göre, halen mümkün o
lan yegane politika demokr.nsilel' 
ırasında sıkı bir teşriki mesai po
litikasıdır. 

İşçi mebuslardan Hender5on 
Çek istiklalinin nrtık mevcut ol-

Bulgar Kabinesinde 
Buhran 

Bir gaıeteye verilecek 115 bin 
lira buna sebep olmuştur 
Sofya, ı O (Hususi M..uhbbiri

tnizrlen telefonla) - Bugün parHi 
tnentoda garfp ve enteresan bir 
hadise olmn~ ve bu hndise mühim 

1 

bir kabine buhranına sebebiyet 
vermi~tir. 

Hükumet, I..eparob Bulgari is
ınind-eki hükumet ııazeteeınin tev
aiini istem~ ve. ha işe 115 birı türk 1 
Urasıı rn ı.ı kabili olan 8 milyon le -
valık bir tahsisat verilmesini mec 
lise urzetmiştir. 

Meclis, bum· müzakere etmiş 
'Ve 67 muvafık reye mılkabil 69 
ntuhalif reyle reddetmiştir. Bu ara 
da birçok vekıille ristifa etmişler 
ve Başvekil bu akşam krala gide
re~ vaziyeti anlatmışhr. Yarın üç 

vekilin daha istıfa etmesi melhuz-, 
dur. 

~hnan - Çek hududunun 
tahcidi 

Pr:ıg, ıo (A.A.) - Hükumet 
ntakamntı, Alman - \ekoslova• 
hududunun tahdidine rııd mesaiyi 
ihzar ve idareye memur hususi ko
misyonlar teşkiline. karar vermiş
tir 

M•car 0rdusunun inal 
Hareketi 

Budapeşte, 10 (A.A.) -- Mar ~r' 
kıtaatının ç.a.rşamba günü Berege 
zayı işgal eUikleri ve çarşamba 

· gilnü 1\1ukas, U11gvar ve Kassaya 
girerek bu suretle işgali hitama er 
ditmiş oldukları haber verilmek
tedir. 

F rankis"tlerin taarru7u 
&laınanlu&, 10 (A A.) - Büyük 

umumi .kararg'lh, !>\-ank!stlerin 
çarşamba günü bütün siyerra del 
Agila ve Siyeua delas Perl&Sl iş
~aı ~tmiş ve düşmanın mukl\veme
tini tamamiyte kır.:ntış: olduklarını 
bildirmektedir. 

Huk~etin ıt'eliıiji 1 
Barselona, 10 (A..A.) -Milli 

?nüdafaa nezaretl, dilfmanın Seg 
re ınıntakasındalri bfitiin taa.rruz
~.rının tardeJil.ni.f olduıunu bil • 
ırmektedir. Ebre nunmktı&ında 

d[lşman attr sayiat vermek bahası 
na~ Siye..rr:ı. Aıllf•.:fl'lri mevzllerin; 
ıslaha muvaf!•k olmu~l" • 

1 
Şark cephMinde cumhuriyetçi. 

er, Nuı mıntakasında t-ekr.ar taar
ruza 1reçmişTerdfr. 

Kabine ihtilafı mı var? 
f Tokyo, 10 (A.A.) - Milli .e
b~:erJik kanunun 11 incf madd".o(t 
.. ~ında zuhur eden noktai na • 
4tar ı;~·ıın dan •1 arı dolayıaiyle. c;ıkmasın 
na korkulan kabine buhranının ö 
u ~e 1!eçflntiş ve bunnn için bir 
tA2_ aşrna for.nıtHünün f-»tJriJdııe bq 
U&llılnı ıftır. 

matlığı hakkınaa.ki bazı kanaat -
leri teddedere.k, bilakis bundan, 
Milnihte yeni vaziyeti ihdas et -
miş olan İngiltere ile Fransanm 
mesul olduklarını söylemiş ye Al
man devlet adamlarmnı İngiliz iş
lerine müdahalesini protesto ettik
ten sonra kendi kanaatince Al -
manyanın pek yakında ileri süre
ceği müstemleke isteklerinden bah 
sederek 80 milyonluk bir memle
kete e ki müstemlekelerinin ret e
dilemiyeceğini bildirmiş ve bütün 
bu toprakların Milletler Cemiyeti 
nin mandasına ve idaresinin de 
beynelmilel bir komisyona veril -
mesini derpiş eylemiştir. 

B. Bulter şu suretle cevap ver
miştir: 

Hükumet B. Çemberlaynin po
Jitikaı:ını müdafaa etmektedir. Bu 
politika, realist olmakla beraber, 
samimi bir idealizmden mülhem 
olmaktan hali kalmnmı.ktıı.dır. 

Berlinde Sinagoglar 
Yakılıyor 

Göbelı bu vaziyet karşısında 
halkı sükünete davet etti 

Berlin, 10 ıA.A.) - Havas a
jansı muhabiri :ıden: 

Prenz - Rejanten Ştra e Sina
gogu ile Tazanem Ştrase Sinagog
ları .alevler içindedir. Şiiler Ştrase. 
Mragraf eu Alle ve Laypniç Ştra

nın mukadderatına bağlıdır.,, 
Atatürkün Sofyadald Ataşı -

militerliği esnasında oturduğu ev, 
Bulgar hükOmeti tarafından satın 
alınarak Atatürke .ait bütün bn -
tıralar burada toplanacak, V& bir 
"Atatürk müzesi,, meydana getiri 
lecektir. 

Bulgar Başvekili Köseivanof, 
General Çanef Bulgaristan kralı ve 
hükumeti namına sefarethaneye 
gelerek sefirimize beyanı taziyet 
etmişlerdir. Parlamento r&isi Mo
şanof Reisicumhur vekili Abdili -
halik Rendaya bir tayiHt telgrafı 
çekmiştir. 

Atatilrkün ölümü, Bulgaristan
da Atatürkü ge.rek ismen ve gerek 
şahsen tanıyan bütün Bula-arlar a.
rasında derin bir teessür uyandır
mıştır. 

Yapılnca.k cenaze merasimine 
Bulgaristan hükQmetinin iştirak 
meselesi, Türk hilkfim~tinin bu hu 
sustaki programı hazırladıktan ve 
ilan eylemesinden sonra düşünül~ 
cektir. 

Yugoslavyada Teeuür 
Belgrad, 10 (Hususi Muhabi

rimizden) - Atatürkün ölOmü bil 
tün Yugoslavyada çok büyük bir 
teessür uyandırmışbr. Her taraf
ta bayraklar yarıya indirilmiş ve 
resmi hükumet mllmessilleriyle 
kordiplomatik Türk elçiliğine gi
derek taziyette bulunmuşlardır. 

Kral naibi Prens Pol Türkiye
MecJis reisine bir taziyet telgrafı 
çekmiştir. 

sedeki diğer üç sinagog da yan - ================ 
maktadır. 

Gece Yahudfüıre aid olan ev
lerin camları kırıl.:uştır. Payıtah

tm Yahudi mağazalarının kfı.in bu
lunduğu mnhallelerinin başlıca 
raddelerinde ise kır:lmamış cam 
yoktur. Mağaz:ıla:daki mallar alt 
üst edil"lliştir. F:ıkat hırsızlık Ya
kası olmamıştır. 

Von Rathın ölfimü üzerine baş 
lıyan Yahudiler aleyhindeki teza
hilrnt, Almanyunrn her tarafında 
devam etmekte. Yahudilere fena 
muameleler y~pılmakta, Sinagog
lar yağma edilmekte veya yakıl
maktadır. 

Yt.~udilerin Silah Tatımaları 
Yuak 

T!erlin, 10 (A.A.) Hücum kı

taatı şefi B. Hinıler, Nürenberg 
kanununa nazaran Yahudi adde
dilmeleri icap eden eşhasın silah 
taşımalarını meneden bir emirna -
me imzs•amıştır. Buna muhalefet 
edecek olanlar, tahşit kamplarına 
sevkedilecekler ve 20 sene için 
mevkuf tutulacaklardır. 

Almanyada Yahudi Aleyh 
tarlıt• Bütün Şiddetiyle DeYam 

Ediyor 
Berliıı, 10 (A.A.) - Havas 

muh•biri bildiriyor: 
Biltiln şehirlerden, Yahudiler 

aleyhinde n1Jmayişlerin yapıldığı 
haberleri gelmekte devam ediyor. 

Mihihte, bir Yahı1di bankasının 
ea.mlan kınlmış ve direktörü Auf
hause~· ~vkif olunmuştur. Bu ban 
kanın diğer direktörü ve ortaiı 
1rranıer ile karısı iıe intihar et -
mişlerdir. 

Nurenbergte S. A. hücum kıta
lan, Yahudi evlerine girmiş ve mo 
bilyeleri kır.. .. ışlardır. 

Frankfurt - --nı - Mayoda bütün 
sinagol"'r ate.?e ve:ılmiştir. Şahıs 
lara hücum edilmemiş, yalnız em
val ve eşya harap edilmiştir. Po
liı, Yahudi eşhası himaye eyle -
mektedir. Yahudiler serbe tçe ge
zeDil ;ektedir. 

Kolonyada bir Yahudi Sinago
kn tahrip edilmiştir. 

Achende de bu tarzda hadise
ler olmuştur. 

Berlin, 10 (A.A.) -D. N. B. 
bildidyor: 

Doktor Göbels, Yahudi aleyh 
tarı her türlO tezahOrlcre derhal 
nihayet verilmesini halktan talep 
etrıiştır. 

Hitlerin 
Nutku içjn 
Fransız gazetelerınin 
noktai nazarları nedir? 

Paris, 10 {A.A.) - B. Dailby, 
B. Bitlerin Münihte söylediği nut
ka ~cho de P.aris gazetesinde tek· 
rar temas ederek, diyor ki: 

Bu nutkun tam metnini ok"'llyan 
kimse, bunu tntnın edici bulmı -
yacaktır. l\füstemlcke isteğinin 

harp ilanını mucip olmammu pek 
tabiidir. Fakat bil "ğimiZ'e göre 
Almanya, istediğini almak mevıuu 
bahis olunca, harbe kadar gıtnıc
diği takdirde, tehdit eder ve böy
lece arzusuna kolaylıkla nail o -
lur. E asen nutkun Ost tnrafı da 
bundan daha iyi değildir. Bildiril
diğine göre, B. Çemberlayn, kuv
vetli aklıselimiyle, B. Hitlere ken
disiyle demokrasiler arasında nor
mal rnilna~ebetleri tekrar tesisi ar 
zusunda ise, iyi yol takip etmedi
ğini ilk olarak söylemiştir. Fakat 
B. Bitler, bunu istiyo rmu? Bu çok 
şüphelidir. 25 teşrinisanide Paris 
te vukubulacak olan İngiliz - Fran 
sız görüşmeleri, bu tehlikeli haleti 
ruhiy~yi gözönue alnJakla iyi yap 
mış olacaktır. 

Epok gazetesinde B. Kirillis 
yazıyor: 

B. Hitıer isteklerinde bir kere 
daha klasik usulünü kullanmış ve 
"artık müstemleke meselesi üzerin 
de anlaşmaklığımız kaldı,, demiş
tir ki, bu beyanat Pariste ve Lon
dradak bazı safdiller tarafından 
''bir ker-e bu istek tatmin edilince 
artık ultimatomJar devri nihayet 
bulacaktır. Şeklinde tefsir edile
cektir. Hitler, pasifik bir perde nl
tında, Avusturyayı, Alsns ve Lo
ren Eupen ve Malmedy'yi Leh ko
rdorunu, Alman 1sviçresini, Ru -
manya ve Ukranyayı fethctm~tir. 

Excelsior gazetefilnde .l\1arcel 
Ray diyor ki : 

Almnnlann mü temleke tale
binin nüfus fazlalığı, ticari mah -
reç, iptidai maddeler menabiine 
sahibiyet veyahut askeri işgal et
mek ve hava, deniz \'e propagnndn 
ü leri vücude getirmek bakımla • 
rından odnyn konursa muhakkak 
ki ayrı ayrı manaları vaı-dır. Silah 
I:ınma .)'arısı. hukuk ve vazifede 

Başvekil Ankaraya 
Döndü Gece Vekil
ler Heyeti Toplandı En Büyük 

Matemimiz! 
Atatürk öldil ! 
Buna kim inana bilir! .Kim ihti

mal ve.robilir? Bunu kim düşüne 
bilir? Hangi havsalaya sı,'llbilir 

bu? 
Dlln onun öldilğiinU en C\'\"el h:ı

ber aJan bedbnlıtfa:rdan biri de bt>n 
oldtım. Bizim mesleğin en acı tara
fı olarak bu elim lıabel'l halka da 
bir au evvel duyurmak, bildirmek 
,.azıfesile milkelle!tim. 

:rtfürettiphanede dün ~ıkardı , ı
ğımız gn7.eteıuizin ikinci tab'ını goz 
yn~la.rı içinde bağladık. l\laı.t.iııe) o 
hı~kırıklal' içmde götUrdiik. Gaze
temiz ilk defa olarak b&blı ~ a çıktığı 
\•akit Ankara radlosu da hu elim 
haberi yurda ve ciluuun dört köşe· 
sine yayıyordu. 

Feliket haberi t:nbuk du 'llhtr 
derle.ı-. Doğru öz. ÇünkU blr anda 
lstnnbulda. feci bir ıztırab ha\ a~ı 
dnlgalnrunağn başladı. 

Kepenğinl kapadığı dlil\kiinıııın 

cşiğiııdn ağlıynn ihtiyarlar gördiim. 
Analarını kaybeden yana kuzu! -

rm sesi rlnden daha acı bir e!ı:e 

lıı~ran, gö1Jeri lop lm:ıl -:ncl•-
tep yavrularına :rru5tgeldiğim 

Bir gen~ kız, pencered•' 
ihtiyar nlnes1ne hıçkırıklar içinde 

sıı.zetedeki hınadlsi okuyordu. Bir 
ayale kabı boyıı.cısı kutu una kapan
ını deli gibi nğlıyorıfu. 

IIerkcs, lıerkes, ağlıyordu: Ht·r
lres kalbinin en derin yerinden \ u
nı1mu§tu. 

Türk milleti. Türk soyu koynun
dan ~k bUyük adamlar çıkardı. 

Ccııgizler, AtilaJar, Fatihler, Ya
\'UZlar, Kanuniler, başka milletlP.-

Büyfı~ Önder Atattirk 

r!n tarihinde kfı'buna erişilnıiyen, 

benzeri) etiştirilemiy ~ '\-arlıklnrdır. 
Fa.kat Atatürk, bulund~ru imkan
lar tlalıl!!ııde eu büyiik eseri yarn
tan adanı ofara.k tarihe geçecektir, 
Bütün bn Türk büyiilderinio nrkn· 
sından a o;ıandı, yas tutuldu. Fa;.at 

Ankara, 10 (A.A.) - 8AfVekil 
Celal Bayar bu a.lqam aaat 23.5 
de latanbuldan tchrimi20 dönmÜf 
tür. 

Bafvek.il Celal Bayar istasyon
da Reisicumhur '·ekili B. M. Mec
lisi Reisi Abdülhalik Renda, Da
hiliye Vekili ve parti genel aekre· 
teri Şükrü Kaya, Vekiller, Mülki 
ve askeri erkin tarnfından knrtı
la.nmıfhr. 

Kendisini kartılamıya ;elen 
:zevat ile ayrı ayrı aelamlatdıktnn 
aonra garın kabul salonuna giren 
BatYekil CelaJ Hayar, hurada bü
yük maternimİ7 karfmnda duyduk 
lun teessürün bir ifadcııi olmak Ü· 

zere heyet halinde kendisini bek
lcm kte olan büyük ve orta elçi • 
!erle, atntemilitederin taziyetlcri
oa lıabul etmiştiı-. 

Basvekil Celil Bayar, istasyon 
dan doğruca Büyük Millet Mecli
sine gelerek Reisicumhur Vekili 
ve Büyük Millet Meclisi reiıi Ab -
dülhalik Rendayt xi1uet eylemİf· 
tir. 

Bu ziyareti müteakip vekiller 
heyeti B. M. Meclisinde bir içtima 
akdeylt'mittir. 

Ankara ecnebi mahafilinde 
Ankara, 10 (A.A.) - Haber 

alındığına göre, Duayen bulunan 
Afgan büyük elçisi ekselans Sul-ı 
tan Ahmet Hanın riya~tinde toıı
lanan ecnebi devlet münıeıısilleri, 
bugünden it.ibaren cenue merasi
minin hitamına kndar ziyafet ver 
memeyi, kabul resimleri y11 pmama 
yı, elçiliklere yarı bKyrak çt:kınc- ' 

yi ve teessürlerinc bir nişa:te ol -
rnak üzere, bu ak ·am f<ırnnouldan 
avdet etmekte olan Ba~vekil Cetal 
Bayan istasyonda heyet hafind 
karşılamayı ve B. L M ecli~bin 
yarınki toplan~ı ... mda dl\ bulunma
yı kararlaşt.ırmış!ardr1. 

R~dü Aras • tazivet 
Ankara, 10 (A.A.) :._ Memle

ketimizde büt iin e.cnebi dcvld 

mu::ıavat halinde eleği! fa kat de
nizler ötesinde genış al'.ıônin em
ni:, tini üzerinde bulu Hluran dev 
Jetlerin ale.) hine olarak, deı;. m 
cltikçc, mü tcmlel~e me eıe~i pra
tik bakımdan gayri kabili hald;r. 
Bu me.qeJe, IIitlerin dediği gibi yal 
nız bir ad'11et me el -:j dı>ğil, fa
kat ayni zamn 'ldn bir Pmuh·et, 
yani devamlı garanti me elesiclir. 

mümessilleri hariciye ve ··li Dok· 
tor RüştU Arasa, millt matcmimize 
sammi iştiraklerini bildiren taz·. 
yet mektupları göndermişlerdir. 

Saronun makalesi 
P.aris, 10 (A.A.) - Ha\•as a

jansı bildiriyor: 
Alber Sarraut, Paris Soir gaze 

tesjnde Atatürkün ölümü dolayısi
le yazdığı bir makalede ezcümle 
diyor ki: 

" AtaUirkhn ölOmü herkeste 
hayranlık uyandıran Turkiye için 
azim bir zil udır. AtntnrkOn kah
ramanlığı ve deh. ı Tilrkiycniıı 

istiklnlini ynrntmı_,, ve k.dkınma ı 

nı b~şarmı tı. Bu zıyn Fran a için 
d~ çok acıklıdır. Çünkiı, Atat rk, 
onun .sadık •;e samimi bir do tu 

idi. Bu zıya ulh dav. sı için de 
çok elimdi. Zira bu devlet efi yo 
nılmaz bir surette sulhün korun -

masına çnlı~makta idi. Bu ölum 
şah en beni de fcvknHide müteel
lim etmiştir. Ankaradn sefir bulun 
duğum sırad~. o zaman fami Gazi 
l'\Iu:ıtafa Kemal ol.an bu bilyük a
dam ile sık sık temas hasıl olmuş
tu. Ona karşı hayranlık ve sevgi 
be liyorduın. Türkiyede bulunan 
bütün dostlarım, Tı rk milletinin 
hu büyill matem gününde doydu-

)iİce AtutürkUn arclmd:ın dnynlun 
teessür, bi dilen acı, bütün bıı ız
tırnblnrın, hiitün hu ae1lnrm kat 
knt fm·kınd~dir. 

O, Tü!'k mUI tinin kalhlne ve i
rnar:mıı en bliytik lrndJ"et, et. hü)1ık 
ha6lJlrll~ ve bir daha • .. tkmamnk 
lizf"re girdi. Onun için o, {elik ~ 
kışlı, r lik iradeli adam ebedi,)en 
l~iınizde kalacak \C c".aimı ,dal~n ,,_ 
nun ~)nelen gid ce~iz. Onun l~-t 
tığı <: ri ld me ed~JiZ. 

Yaı.om, dan lld ıci t::ı.Dımızcla 

yazdığ1mız climle?crl bitir('Cf';;im. 
Bu cilıanın en e:.ını hnb •rini o

kuyncul:ırınnza \'edrk n )iir ğimb 
p:ırç-.ılanarak n ğlıyoraz. 

(Ilcr ·ldm ki Afdiirke lm:ın 6· 

di) orllu, l>tlıni~ ol un ki, Atatürk 
<ilmiiştiir. Her ~;m ki Türk milleti
nt., Tfük soytmun kudretine in.ı&"'l· 
~or, bilmiş olsan ı; Tiirk miJlnU 
ölnılyeeekfir.) 

Bu nıilletiı1 ov!Mrı o!an uiz Af.a
Wrk de mUleü;ıha e:ı ürnttM!., b 

bedbin bir u:oda dUnyayıa gt-Jm~ 
di mi? 

MURAD SERTOGLU ··-·· ·~·---·-..... ·-· ğum i.c;tıı ahın ne kndar derin ol- Ç k 
duğurıu takdir ederler. anak ale ortaokulunun 

Ankarada teesıOr ivlüsameresi 
Ankara. tHustı.:ıi Muhabirimiz Çanukkale (Ha :u l) - Ça-

den telefonla) - En biiyük ev - nal.kale orta okul taleb Je.ıl b f -
li.dmı. buyük ATA'sını kaybe- diye sinemasında Vata ve Vazife 
den Tılrk milletinin hükumet mer acllı bir temsil ve mü anıeı•e ver
kezi bttgiln bnştan başa matem i-. mişlerdir. 

çiııdcdir. Ihı matem havası her İ.sliklB.I marşiyle başlanan mu-
ş yele, her yerde; hnttil Ankara - samerede okul direktörü de bir hi 
ma ta,,ında:, topr.ığında bile göze 
giriyor. ta.bede buiunmuş ve takiben "Y.a-

Bütün şehir sanki büyük olü- tan ve \Tıızife,. temsil edilmiştir. 
niin öniiııde huşfı içinde iğilnıiş Genç tı:ı.Jcl;elerden birkaçı gül-
gibi....... dOrücfi mcınolo21ar söylemiş \'& 

Herkes, im acının esiri olarak. nııbamer-e milli orun'nr oynau-
gözleri yaş!! kalbi yanarak biribi mnk suretile nihayet btılm·Jştur. 
rini te ('illi etıncge nğraşı:r or. Fa- Kadir AYTAÇ 
kat büttin bu istekler iç.ten creleıı ~!!!!,~ .• -"'!!"d~~~ı ~d~~~~'!!_llll-...;..-s 

<> ra..ı.ın a top an :l~r Ye aıaJarıı dnn 
gözycışl;m arnı:ıında bir türlü keli- bir genç hukuk1u heykc'in kaide
meleşcnıiyerek boğulup kalıycr.. sine çıkarak, mu Onderın gençli

Bugon bu heyecanın ilk gö te ğe hitabesini okudc. \Te butcııı 
rişini Hukuh fakiill•si talebesi ve gençlik hepsi birden bu ur.1deye 
btitün gençlik yaptı. göre hareket edeceklerine nnd iç 

Ulus meydanında, binlerce genç tiler. Bundan sonra, hep birden 
tal· benin i~! ıra k!y ?t-~ bir miting ya. (istiklal marşı} nı sö~ JedHer ve yi 
pıldı. Atatiırkün heykelinin tt - na gözyaşları içinde uağılclılar. 
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lstanbul DünU Matem içinde Geçirdi 
• 

Bütün Halk Ulu Önderinin Ardından Ağlıyor. Üniversitede Yapılan 
Merasim. Halkın Tahassüsleri· Bütün Eğlence Yerleri Kapandı 

tn .ı Şefimiı Atatttrldln ftlatı 
haberi diln bütlln ı.taııbul hal!rınm 
kalpldriııl aıdııtan bir hava lç!nde 
her tarafa yayıldı. llvvelki ıkpm 

aık ıık verilen r&11mt tebliğlerden 
sonra Şefimizi dUn 11&&t 9,05 de 
gözlerini hayata ebediyen yumduğu 
resmen ilan edilmiştir. 

Şehir halkı acı haberi işitir !§it• 
mez bü;ı. ük bir teessür içinde iljinl 
bırakarak sokağa dökülınüştilr, 

Herkes Atatürkün ölümü haberin· 
den dolayı ş~kın ve sonsuz bir il!· 
tırap içinde şehir dahilinde dolıışa· 
r ak klrık bir ümitle dolma bahçe 
sarı yının önüne birikmielerdir. 

?.:ini mini çocuklardan yetmiş ya
şın ı basan ihtiyarlara varıncaya 

katlar kadınlar, genç kırlar, TUrlı: 
milletınin bu en biiyük ınatem gün
lerini bitab brr vaıiyete gelinceye 
kadar göz yaşı dökerek ye.9amağa 
bıt.~laıruşlardır. 

Ecn<'M m:ıhafilıle 
Aıntiirkiin öhlmü ecn~bi sefaret

mah'.lfilindc de hü~·ük bir teessür 
lıusıı!e getirmiş "e ı;aat 11 den iti· 
h:ır~n ~ehrimi:ıdel<i konsolosluklar 
erkinı sarayı-. gclmitler ve milJetJe 
ri nam~a derin tee&.-ürlerini k.ayde 
erek d efteri mah&oıu imza.lamıflar 
dır. üte~kilıen Yali Muhittin tis
t:indai;ı makamında ziyaret ederek 
1"ürk milletinin tecs~lirlcrine işti. 

rfı.k ederek taziyetlerini bildirmiş• 
lerdlı-. tstaııbuldaki feci manzaralardan : 

lla lkın tahassiislerl 
Ulu h:ısl:ıuğumıız Atatürkün ölil· 

mii haberi halk tabal<.alan üzerin· 
de çol< derin bir teessür ve elem 
hıısııle getirmlştiı-. Dün biitlin baş
lar düfük yüzler ıolgun, sözler ,.., 
hydı. Bu tarihin en elemli (linİin
de bi~çok kimselerle t.emas etulc. 
Onlar rıı!<Jarıaı, kalplerini kavuran 
hu büvük l<A'tem af.eııiDe alevli CÜDl· 
leler hallnch bl7.e söylediler. 

Yanya indirilınft Riyaseticüm· 
hur bayrağı, ikinci tabı Yeni 
Sabahı kapışan ve okuyan halk 

~-t Nnri llÖyliyor: 

Y...,.ün takallua eden azaların 

öireffllen Radi 
Kabala~ lisesi '8bllye öğretmeni 

Bay Hadi: 
- Ah .ız bagün mekteplerde o

hlp gentliğlo ac:uıını ve matemini 
&örmeliydinh. Her talebe bir köşeye 
pookilmiş, oyunlar dnrmnş bütün 
ınekU>bı bir t.eessür ve matem Jıa. 

mgaııı Jıaı-luuştı. Bütün dersler 

ağlıyarak çılı:aıı talebeler 

dan l'Ö.llerinin tlon .. kl•f&n baklfla 
nndan teessiirünün lıilyiı.k1'ttu ,.... 

)laşılun meşhur edibimiz Re~t •'l'll· 
'.;ı-i Gültekin acıklı bir sesle d"c11 w: l 

- Büyük m:ı temin tek tese:Jı•ı 
olarak bu :ında şunu düşüne bi!i,yo
rıım. Atatürk bize y:ılnız bir mem
leket, bir Cümlıuriyet ~..ıralmıadı. 
Bize onun istikbalde d;&fü korumak 

ve daima yükseltm;iif yolunu gö..ter· 
dl ve enerjisuq verdi. Demek .lıl 

bugün OD:\, ~alruz şerefimizi ve istlk
liilinılıi aeğil. insanlığımızın en kıy
'llletli hassalarını da borçluyuz. 

Rektörün sözleri 

Vniverslte rektörü CemU Bllsel: 

- Kurtarıcı Te kurucu Büyük 

onma, Büyük Şetimizln veciı.elerini 
ve hıı.tu-alarını anmakla geçti. 

Şöfer Mustafa 

31>10 numaralı otomobilin şiiförü 

Mustafa Baltacı: 

•• Dalıa çok genç öldü. O hiç ol-

maz•• onbeş yirmi sene gibi kı

S& bir zaman için daha yaşasaydı 

Kederliyinı bu kederimi tam ifa. 

de edecek bir söz bulamıyonım. 
Gazeteci Gn81 
Genç g·azeteei Gavsi Omnsoy di· 

yor ki: 

- Bıı haberi ilk matbaada duy. 
dıını. ~. altı defa teessürümden 

hıçkı~arak gözya~larile boğularak 

Cümhurrelsl Atatürkün ölümli ile ağladım. Fakat cene ıatırabım yenil 
bütün Türk dünyasının duyduğu nıedi, lıeni yakan bu ateş dakika

derin acı bugün büttiıı ünin,...ite 1 dun d&liikaya geni~liyor hem be
talelıesioi bir mahşer halinde koııf- nim bıı kPd•rim onun acısını neka

rans salonuna topladı. Bütün tııle- dıtr ifade eılel'ek. Riitiin bir millet 
ağlı_ror. 

be, profcbörler ve dekanlar güz 

Yll!>ları \'e lıınçkırıklar içinde acıla

rını söyle~rek Ulu Atalarının izin· 
de yürümcğe and i~tiler. 

Oümlıııriyet! kendilerine emanet 
edilen gençlik bu derin heyecanı 

bugün de yann da ebediyete kadar 

ı;aklıyacııktır. Ve bırbirine dtıvrey
liyt'<:e ktir. 

Ndrr Siileyman 

Yolı!a Jalııız giden bir Türk ne· 
ferioc sorduk Adı Süleyman !miş' 
dedi ki: 

•• Atamız ıihnüş ı;:ıyri ne diye
yim.. O bi>.e sağlık wrıni~ti. Allah 

eıııı elinıizdeıı aldı. Bize ne acı eeh. 
dünya bu. 

Emme o hepimiı:in içinde malı· 

,erdeki yafıy .. ca ne mutlu ona! .. , 
Talebe Necdet 
iktisat fakiılteslnden Necdet : 
•• Bugün müteessir olıruyan bir 

t.ek lıı$an tasavvur edemem. Onu 

örtecek olan ııok sevdiği yetmiş iki 
düşmandan kurtardığı bu toprak· 
!ardan hl.le bir teessiir seziyorum. 

O nııuldeten bir insan değildi. Şimdi 
Atamız bütün bir milletiıt ruhun.., 
benliğine hnlül etti. Hali Yaşa sın 
Atatürk! 

Talebe Revnak 

•• O !)Ok sevdiği tarihe kavuştu. 

1

1 

ona mal oldu. Tarihin en önüne geç
miş bulunuyor Çok perişanım ke· 

ı derlerimi tahlil ederek aöyliyemİ• 
' yeceğim: O ölıneİ!i, Türk milleti· 

nin kalbinde ebediyen Y•f•yacak· 
br. 

Bilyük Önder Atatürkün- ara
mızdan ayrıldığı bugünde şehir 
kendiliğınden matem ilan etmiş
tir. Bütün eğlence yerleri, kahve
ler sinemalar, faaliyetlerini dur • 
durmuşlar kapılarını kapamışlar
dır. Dün gece şehir derin bir sükQt 

ve oldukça bariz bir luıranlık için 

dedir. Herkes evine çekilmiş .ağ
lıyordu. 

OniTeraitede Meraıim 

Dün Ulu Şefimizin acı haberi 
yıırdda duyulur duyulmaz genç
liğin bilhassa üniversite talebele • 

rinin sonsuz kederlerine şahit ol • 
duk. Üniversitede her günkü gibi 
dersler devam ederken idare ta • 

rafından talebeye okunan resmi 

tebliğ aziz Türk gençliğini müt • 
hiş bir istırap içinde kıvdandır • 
mıştır. Derslere devam etmek isti

yen bazı profesörlere talebe itiraz 

etmiş bir kısmı sınıfı bırakarak dı

şarı çıkmışlar ve kitle halinde rek 
töre gitimişlerdir. 

Rektör Cemil Bilse! talebeleri

nin bu asil duyguları karşısında 
müteheyyiç olmuş ve çocuklarını 

etrafına toplıyan bir baba gibi on
ları üniversite konferans salonunaı 
çağırmıştır. 

Talebe bu davet üzerine top • 
lanmış ve biranda yekvücut olan 

gençlik bir dakika sükQt ederek, 
yaşlı fakat imanlı gözleriyle, artık 
bu dakikada içimizden ayrılmış 
bulunan Atalarının önünde sustu
lar. 

Bu sükut 
kelimelerden 

en beliğ en ifadeli 
de kuvvetliydi. ve

1 

Alman sefa.retinin yarıya 
indirilmiş bayrağı 

bu derin sukütu bir dakika sonra 
hıçkırıklar takip etti. 

Bu sırauı< iiniversite rektörü 

içeri ~irdi. Yamnda hukuk fakül

tesi dekı<nı ve es~siye hukuk pro

fesörü Ali Fuat ile birkaç profe
sör daha vaı-dı. 

Gençler bir ağızdan haykır • 

/ 

• 

"" I 

mağa başladılar: 

- Bütıln dükkanları lcapatlı· 

hın, eğlence yerleri dursun hep 
birden aziz ölünün hatırasını yad 
edelim, ağlıyalım ..• 

Rektör kürsüde hem kederini 
ifade, hem de gençliği teskin yollu 
sözler söyledi. Ezcümle dedi ki: 

Rektörün Sözleri 

- Bugün tasavvur edemem ki 
herhangi bir Türk herhangi bir in
san evladı ağlamasın, bu büyük 

teessüre iştirak etmesin .. İstedi • 
ğiniz gibi Atatürke karşı bağlılı

ğınızı, isbat edeceksiniz .. Yalnız 

bunu yaparken kendinize yaraşır 

bir şekilde hareket ediniz. Çünkü 

Atatürk Cumhuriyeti size emanet 
etti. .. Bu vediaya layık olduğunu

z? asil hareketlerinizle isbat edi-ı 
nız. 

Bundan sonra birçok talebe • 
ler kürsüye çıkarıık sıra ile tees
silı·Jerini en samimi ve candan 

bir şekilde ifade ettiier ve arka • 

daşlarını sarayın önüne gidip ora

dıı İstiklal marşı söylemeğe ve u:., ! 
Atatlirkün önünde son bir kere 

daha hürmetle iyilmeğe davet 
ettiler. 

Fakat birkaç kişi bunun doğ-

ru olmıyacağını, yerinde bi?' ha • 
reket sayılmıyacağını ileri sürdü· 
Jer. Ve aldıklan talimat mucıbın· 

ce en makul yolun Büyük Millet 
Meclisinin tanzim edeceği matem 

programına göre hareket etmenin 
doğru olduğunu söylediler. 

Bu teklif heyecan içinde bulu
nan ge:ıçleri bir derece teskin et
ti ve Türk gençliğinin daim" mu

ti bir varlık olduğunu bir k~re da
ha ortaya koymak kaygu•iyl.- her 

kes, teklifi kabul etti ve üniverdi· 
te salonunu doldurmuş olan genç

lik kitlesi yavaş yavaş ve afrlıya . 
rak dışarıya. çıkmağa başladı. 

Büyük şefimiz Atatürkün cese. 

di, yarın tahnit oiuııacaktır. Ve 
tahnit edildikten sonra ceset ı O, 

15 gün kadar halkın ziyaretine a
çılacak ve bu ziyaret cesedin önün 

den geçilmek suretiyle yapılacak 
tır. 

Bundan başka ölünün başında 
ordudan bir büyük rütbeli, (Er • 

kandan) biri orta rütbeli, (Üme • 
radan). biri de küçük rütbede 

(Subay) dan olmak üzere üç ordu 
mensubu büyük üniforma ile nö
Jıet bekliycceklerdir. 

) Radyomın Neşriyatı 

Dün Ankaı·a radyosu, sabah -

tan itibaren çalışnınğa başlamış 

ve bütün neşriyatı Ulu Önder A· 
tatürk hakkında verilen havadis
lere lıasretmişti. 

Bu arada Atatürkün ölümü do

İİİYısiyle, verilen komünikeyi oku

duktan sonra bu kara haber dol:ı

yısiyle, Türkiyenin her yerinde se

faretler, konsoloshaneler, devlet 
daireleri, yarım bayı-ak çekmek 

suretiyle ilan edilen mateme işti. 

rak ettiklerini lıildirmiş ve bun • 

dan sonra neşriyata bir fasıla ve
rilmiştir. 

Bu fasıla geçtikten sonra bütün 

dünyayı yakıııdan alakadar eden 

bu kara haberi fransızca olarak 

dünyanın her tarafına vermiş ve 

ondan sonra tatili neşriyat etmiş

tir. Akşam neşriyatında BiivGk 

C · er Atatürkiin hayatı anlatıl
mış ve tekrar neşriyat dıırdıırul • 
muştur. 

15 dakikalık bir fasıladan 8011-

ra Atatürkün ölümü hakkında tek

rar fransızca bir neşriyat yapnıı~ 

ve bu arada Abdülhalik Rendaııın 

meclisi davet ettiğ;ni bildirP.n 

komünikesini de okumuştur. 

Bundan sonra ı;'alih Rıfkı A

tayın bir makalesi okunmuş ve bu 

nu t~ kiben Hasan Ali Y celin 

"Güneş battı,. cümlesiyl ebaşlıyırn 

bir yazısı halka verilmiştir. 

Radyo, saat 9 da, faalivetine 7on 
vermiştir. 

, Oolmabahçe s:ırayi ön-inde ağlıyan lr.adıııl-.-
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Biiyiik Şef Atati.irkiin Hayatı ve lnkılipları 
Mustafa Kemalden 

ATATÜRK'E 
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O, Her şeydeÖ Eyvel Türk Milleti-
nin Kudretine lna~ıyordu. Türk 

Milletide Ona iman Etti 
En büyük Türk Atatürk lı:HH 

yılında Selfinikte doğmuştur. ~'e
deri, Rüsumat memuru "Alı Rı

za,, efendidir. 
Asıl ismi yalnız Mustafa ikçn 

Selanik Rüştiyesinde riyaziy€ ho
cası kendisinde gordi.iğü ateş:n ze
ka ve istidadı takdiren "Kemal,. i 
de ilave ettirmiş bu suretle ".Mus
tafa Kemal,, künyesini almıstıl'. 

"Mustafa Kemal,, SeHinik Rüş 
tiyesini ikmalden sonra Maııastıı 
a. keri idndisine girdi. Harbiye ve 
erkanıharbiye sınıflarında daha 
ziyade nazarı dikkati celbetti. 

Riyazi) at, edebiyat ve güzel 
söz söylemek merak ve istidadı i
le beraber askerliie tabii bir te
tabuku vaı dı. 

Mu te na bir şahsiyet olduğu 
.arkadaşları ve hocaları arasmda 
anlaşıldı .. Onlar, kimseye benze -
miyen bu gencin yüksek bir varlık 
ol,iı.ığunu seziyorlar ve ona karşı 
say Jl duyuyorlardı. Kendisiyle 7 
sene mektep arkadaşlığı yapmış 
olan bir Generalimiz bunu şöyle 
anlatır: 

"Çok kuvvetli bir ikna kabili
yetine sahipti. Mektep hayatında
ki kavgalardan hiç birine karış
mamıştır.,, 

Metrutiyetin ilanından Sonra.. danlığını alarak Binbaşılığa terfi 
Pek az sonra meşrutiyet ilin etti. 

olundu. Bu yeni idarede "Mustafa Binbatı Muatafa Kemal •• 
Kemal,, i tatmin etmiyordu. O sırada Balkan harbi başlamlf 

"O,, memlekette esaslı bir te- tı. Afrikada yapılacak bir iş kalma
beddülün Iazımgcldiğine inanıyor dığını goren Binbaşı Mustafa K~ 
ve varmak istediği gayeleri daha mal İstanbula döndü ve burada va
o zamandan tayin etmiş bulunu - ziyeti eskisinden daha fena buldu. 
yordu. Fakat kendisinin telkinle- Fiili bir hizmet alıp Akdeniz boğa. 
liyle cemiyet reislerinin kanaatle- zı mürettep kuvvetleri harekat şu
ri biribirine uymıyordu: "İttihat bes müdürü oldu. Sonra Edirnenin 
ve Terakki,, kongresinde çetin geri ahnması için harekat olurken 
mücadelelerde bulunduktan sonra Bulayır kolordusu harekatını tan
politikndan alakasını keserek bü- zim ve idare etti. 
tün mevcudiyeti ile askerlik ve Edirneye ilk evvel giden kıta, 
askeri talim, terbiye vadisine ktm- bu ordunun süvari kıtası idi... 
diı:;ini verdi... Çanakkale boğazının müdafaa 

Ht.kiki Bir Lider şartlarını tetkika da bu sırada fır -
1910 da Fransız pıkardı ma- sat bulmuştu. Balkan harbinden 

nevralarını takibe memuren Fran so~ra "Sofya,, ataşamiliterliğine ta 1 
saya gitti. 326 senesinde Arnavut- yın olundu ve bu vazifede kayma-
luk harekatına bizzat gitmeğe kamlığa terfi etti. 
mecbur olan Mahmut Şevket Pa- Umumi Harpte 
şanın Erkanıharbiye reisi vazife- Umumi Harp çıktığı vakit bu 
sini ifa etti. ateşin askerin bir saniye bile ıeyir-

''Mustafa Kemal,, in ordu er- ci kalmasına imkan olmadığı için 
kinıharbiyesinde gösterdiği yük - Başkumandanlıktan faal bir hizmet 
sek muvaffakiyet, askerlik sana - istedi. 
tındaki bilyilk kudreti herkesin Enver paşa, bu müstesna ve 7f 
takdirini celbediyordu. Fakat ha-k 
lı tenkidlerine tahammül edemiyen 
bazı amirler "Orduyu isyana ha
zırlıyor,, ithamile ve Harbiye Na 
zırı Mahmut Şevket Paşanın biz
zat teşebbilsiyle Selinikten kaldı
rarak lstanbula erkflnıharbiyei u
mumiye dairesine memur ettiler •• 
Kolağası Mustafa Kemal Bey, bu
lunduğu bütün muhitlerde ve hazır 
olduğu her cemiyette rütbesinin 
ve yaşının küçüklüğüne rağmen 

daima müstesna bir mevki kazan
masını bilmiştir. 

Ekseriya küçük za.bitlerle ya
şar, onlarla hemhal olur, o vakit
ki büyük kumandanlann Aciz ve 
meziyetsiz paşalann batalannı ise 
asla affetmez her yolsuz emre, ni
zamsız harekete karşı aellrdi •• Bu 
suretle daha o saman ordu dabi-

Atat ilrk, lamet Lıann ve Mareşal Çakmakla beraber askeri manenada 

melıeri; ••çanakkale Kahramanı,, 
na karşı milletin en derin himmet 
ve şükran hislerini dünyanın tak
dirini uyandırdı. 

Bu yılmaz deha karşısında Ça
nakkaleden düşman çekildikten 
ıonra Miralay Mustafa Kemal 
Bey de Kafkas cephesi,, ne tayin 
olundu ve Diyarbekirde de Mirli
valığa terfi etti. Orada Bitlis ve 
Muşun istirdadiyle neticelenen ha 
rekatı askeriyede Rus çarlığının 
kemiyet ve keyfiyet itibariyle 
pek faik olan ordusuna; evveli ri
cat manevrasiyle ve sonra tasav
vur ettiii noktadan mukabil ta -
arruza seçerek salip geldi. 

1917 de Hicaz kuvvef seferiye 

mana teslim ediliyordu. Mustafa 
Kemal kayıtsız ve şartsız teslim ol 
manın tehlikelerini anlatarak bazı 
mühim tavsiyelerde bulundu ise de 
aldıran olmayınca İstanbula gel
di. Düşman gemileri artık İstan
bula girmiye başlamışlardır. 

Mustafa Kemal paşa burada 
bir şey yapılamıyacağına kanaat 
getirdi. Bu f eHiketlcr karşısında 

necip Tilrk milletinin İstanbulda 
cereyan eden ahvalden ne kadar 
müteessir olduğunu anlıyarak mil
letle beraber, milletin içinde çalış
mağa karar verdi. 

Samauna Çıkıt ve i lk Meclis 
Bu kararla 16 mayıs 1919 da 

- İzmirin Yunanlılar tarafından 
lfgal olunduğu sıralarda - Doku
.uncu ordu müfettişliğiyle Sam -
ıuna hareket etti ve 19 Mayıs 1919 

da Samsun iskelesine ayak bastı. 

ftte yeni Türk devletinin kurul -
ma safhası böylece başbmış va 
Mustafa Kemal Samsuna çıktık

tan sonra "Erzurum kongresi,, , 
.. Sivas umumi içtmiaı,, ile bütün 
milleti etrafında toplamıtşır. 

Damat Ferit ve etrafındakiler 
bu millt kahramanı lstanbula cel
betmek ve hatta Sivasta tutturmak 
ribi birtakım teşebbüslere kalkı~tı 
larsa da muvaffak olamadılar. 

"O,, her gittiği yerde hürmetle 
karşılandı. Vatanperver şahsiyet 
lerle Müdafaai hukuk cemiyetleri 
teşkil etti ve istilacı düşmana Jcar
tı ç.arpıfmak emelindeki yil'bek 
zabitlerle, bütün halkla elbirliği 
ederek yoktan bir ordu var etti. 

reliyen birçok düşman vardı. 
Anzavur çeteleri de "Hilafet 

ordusu,, namile memleketin bu en 
büyük evladına saldırmağa çalışı
yordu. 

"O,, büyük azmi ve iradesiyle 
Bunların hepsini yendi: 

Hepimizin en küçük safhalarını 
bile ebede kadar zihnimizde, kalbi
mizde saklıyacağız, (1n önü) (Sa
karya) zaferleri ve nihayet tzmi
rin istirdadı ve vatanın kurtulmasile 
biten (Büyük taanuzu); tarihe, 
(0) nun emrind<' 'TYrk milletinin 
§8.hlanışmı kn• ti ve (Musta-
fa Kemal) in _ .oluya geçmesi-
le başlıyarak, Lozan muahedesine 
imza aWmakla sona eren zafere, 
lstikl8.l harbına; böylece bütün dün
ya; (Tilrkün mucizesi) ismini ve
rirdi !.... 

(Gazi Başkumandan) nm saye
sinde kurttila.n Türkiye; 29 Teşrini
evvel 923 de Cümhuriyet haline ge
lerek Gazi Mustafa Kemal ilk Re
isicümhur &~ildi. 3 mart 1924 te 
de bizi biz yapan Reisicümhurumu
zun; bu en bUyük Türkün medeni 
ve içtimai sahalardaki rehberlikleri 
bundan sonra birbirini takibettl.: 

24 Ağustos 1925 de Ankaradan 
Kastamonuya giden Gazi Mustafa 
Kemal,. şapka hakkındaki nutkunu 
söyledi. 30 teşrinisani 925 de tür
be, teke ve zaviyeler kapatıldı. 
. Ayni senenin 26 kinuııuevvelin

de medeni takvim ve saat; ertesi 
senenin 17 şubatında (medeni ka
nun> kabul olundu. 

Mektepte her düşündüğünü kor 
ku uz &öyliyen, "Kızıl Sultan,,ın 

idaresini en şedit bir lisanla ten -
kit eden Mustafa Kemal, Abdül -
hamit siyasetinin takibatından kur 
tulamamış ve 29 kanunuevvel 320 
tarihinde tahsilini ikmai ederek 
Erkanıharp yüzbaşısı olduğu gün 
tevkif ve Yıldıza, Padişahın sara
yına celbolunmuştu. Müşarünileyh 

burada günlerce sorguya çekildik
ten sonra Şama nefyolundu. Genç 
yüzbaşı Suriyenin her tarafını do
laştı. Halkın istırabını öğrenerek 

yüksek fikirlerini muhitine aşıla

mağı kendine vazife bildi. Ve 1906 
da Şamda arkadaşlariyle birlikte, 
"Vatan ve Hürriyet Cemiyeti,, i
simli bir cemiyet kurup bunun bir 
.fUbesini de "Yafa,, da açtı. Sonra 
buradan gizli bir surette 8elinite 
gidere kcemiyetin bir şubesini kur 
du. Bilihara bu teşekkül, Seli -
nikteld erba.bı hamiyetçe "Vatan 
veya Hürriyet Cemiyeti,, namiJe 
maliim oldu ve daha sonralan da 
"İttihat ve Terakki,, unvanının is
timali Selanikte tercih edildi. 

•Unde herkes tarafından aevilir aö
zO dinlenir bir lmir, hOrmet edi
lir bir arkadq, hulAsa ve bütün 
manasiyle hakikt bir "Lider,, ol
muştu! .. 

"Mustafa Kemal,, 327 senesi
nin kanunusanisinde mütenekkiren 
Mısır tarikiyle ve bir arkadaşiyle 
Trablusgarba geçti. 

Mustafa Kemal fevkalide sa. 
lihiyetli bir ·meclisin Anadoluda 
toplanması için 1920 senesinde bir B&yllk Ôncler Çanaldralede erki mharbiyelile 
emirname ve beyanname neşrede

si kumandanlığına nakledildi. O- rek verdiği talimat üzerine seçi _ 
rada tehlikeleri sezmiş tavsiyeler len mebuslar Ankaraya gittiler. 
de bulunmuşsa da teklifleri nazarı Bu suretle toplanan meclis, bü
itibara alınmamış, bu yüzden "Hi- tün Türk millet ve memleketinin 
caz ve Suriye,, felaketleri vukua bakikt mümessili oldu ve buna 

7 mayıs 936 da cenub ve garb 
viliyetlerinde yaptığı seyahat es
numda bua alçakla•; bu (miW 

kahraman) a' Türkün göz bebeğine 
acımadan kıymak istediler. 

Mel'unlann suikast tefebbtıstt 
çabuk meydana çıktı. Bu mllnue
betle neşrettiği bir beyannamede 
(0) nun söylediği şu sözler şimdi 
zihinlerde ilelebed menku§ kalacak
tır. 

istibdat idaresi, kendisini Ru
nıelide tutturmak istedi ise de Mus 
tafa Kemal tekrar "Yafa,, ya dö
nerek izini kaybettirdi. 

1907 de genç Kolağası, Make
donyadaki 8 üncü kolorduya nak
ledildi ve Müşirlik erkinıharbiye
linde alakonuldu. Ve ayni zaman
d a İttihat ve Terakki i!e teşriki 
mesai etti. .. 

"San'a,, da Arap kıyafetiyle 
olduğu hal-de İngilizler tarafından 
tevkif olundu, Fakat burada eşkA
li kendisine benziyen bir kamacı 
ustası hamiyetli bir Mısırlı zabitin 
himmetiyle Mustafa Kemal diye 
lakenderiyeye sevkolundu. Kendi
ıi ise Trablubgarp hududunu geçer 
geçmez "Tobruk,, mevkiinde bü
yük bir muvaffakiyet kazandı ve 
ıonra Derne kuvvetlerinin kum .. n-

~· . 

fit askerden çekindiği için önce 
kendisine muvafakat cevabı verme 
mesine rağmen biraz sonra "o,,
nu Tekirdağında teşekkül edecek 
mevhum bir fırkanın kumandanh
iına tayin etti. "Mustafa Kemal,,, 
da oraya memnuniyetle giderek, 
mevhum bir fırkayı bir ay zarfında 
muharebeye muktedir güzide bir 
fırka haline getirdi. Cihan harbin
de şanlı bir muvaffakiyet kaza -
nan "19 uncu,, fırka işte bu fır -
kadır. 

Pek az zaman sonra burada 
miralaylığa terfi etti. (Arıburnu) 
na düşman ihracı başlar başlamaz 
"Mustafa Kemal,, kendi teşebbü
aile taarruza geçti ve düşmanı sa
hilde durdurdu. "Yanmada,, isti
llsına ç.ahşan itilif kuvvetlerini 
mtıteaddit muharebelerle akame
te mahk~attı. Ba muharebe
lerden "Conk,, bayın zalerin~e 
k~ m..-t~ası ta:m kalbinin ü
f· nılh l'eldf. li"akat.._ cebindeki sa-

l &tin parçalanmaıriyle ha.yatını kur 
, tardı. Bu kurtuluşla beraber vatan 

t 
da kurtarılmış, "Anafartalar,, da 
uğradıklan mağlObiyetten sonra

' dır ki itilaf devletleri Gelibolu şi
; Mhceziresini tahliyeye mecbur 
' kalmışlardır. 

Dünyanın en muntazam donan 
ma ve ordularının "Musfaf a Ke • 
nıal,, in karşısınaa yılıp ricat et-

gelmiştir. • 'Türkiye Büyük Millet Meclisi,, 
Şamdan Kafkas ikinci ordu ku adı verildi. 

mandanhğına oradan da "Yıldı • 23 Nisan 1920 deki bu toplan-
nm,, orduları grupunu teşkil eden .bda ittifikıiri ile kendisi Millet 
kuvvetlerden birinci kolordu ku - Meclisi Riyasetine intihap edildi. 
mandanlığına tayin olunan Mus • 
taf a Kemal pa~a İstanbula dön - Bunda ayni zamanda devlet ve 
dükten sonra Alman Generali Ma- hükOmet riyaseti de mündemiçti. 
reşal Falkenhaymın yerine Ley _ O vakit yenilmesi lizım&'elen 
man fon Sandres tayin olununca binbir mütkül ve &'Üze) yurdu çev 

o. sıralarda padişah olan Vahdet
tinin isran üzerjne Filistine gıtti 
ve 7 inci ordu kumandanlığını : 
kinci defa ele aldı. Fakat Osman
lı ordusunun vaziyeti ve mukad • 
der atı artık fenalaşmış bulunuyor
du. Mustafa Kemal askerlerinin 
intizamını temin ederek onlan Ha 
lehe çekti. 

Bu kadar aykırı şartlar arasın
da büyük bir muvaffakiyetle ya -
pılmış olan böyle bir ricat hareke
ti harp tarihinde pek nadir gö -
rülm ilştür. 

Anadoluya H areket 

31 teşrinievvel 1334 de unıum ı 
Yıldırım orduları kumandanlığını 

(Benim naçiz vücudum elbett.e bir 
gtin toprak olacaktır. Fakat Tür
kiye Cttmburlyetl llelebecl payidar 
olacaktar !-) 

(Atatürk) 1928 yıhnda beynel· 
milel rakamlan kabul ettirdi. Saray, 
bumu parkındaki nutku ile de harf 
inkılibını müjdeledi. Ve ~ sonra 
resmen kabul olUDa.D harflerimid 

(Sonu 7 nci aayfumzda) 

deruhte etti. Bu sıralarda va.tan 1 
Mondros mitar8ftsiyle adeti ti~- Blyik O..r, -1.et lald ve SeWlııa Gllıçıeale iP..; arada 
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Maloncuk aramıyordu bizim kU· 
çük hanım Doğan. • Koskoca H· 

!on arıyordu Anlıyor muııun ... "El 
·!erini tekrar yanlarına •çarak,. 
kos kocama .... n bir salon .. 

Doğan - "Gülerek babasın& 
tekr::.r sordu: O neye iyi? •• 

Baba - "Hayret ve taaccüp!• 
boynunu bükerek,, bilmem ... Ken· 
dine sor. Elbette bir iyi aaatte ol
sunlar tarafı vardır yine. 

Gülten glllerek amcasına bakı· 
yor ve şikayetçi bir hal il• şıma

rarak, şımarık: 
- Neye alay ediyorsunuz ama 

amca bey? ... diyordu. Bir düşnn. 
dıiğüm vardı ki, böylesin! iste
dim .. "Doğana bakarak,, değil 

mi?.. Doğan söylesene sen de. 

- Yanlış anlama. Her hal
de sebebini anlamamı~ da me
rakından söylüyor. 

Beybaba derhal atıldı: 

- Öyle de~il mi ya. Biz orad& 
toplansak toplansak ya!lah ya!lah 
altı kişi ... Zor oluruz. Bizim koı 
kocama ... n salon neyimize ... Bir 
türlü anlıyamıyorum ve,seliim. 

Can oturduğu yerden kalka
rak beybabaya yaklaştı ve. elini 
omuzuna koyarak .•. ve Gültene de. 
bakarak dedi ki: 

- Bilmem ama ... Af buyuru
nuz beni, Gülten hanım herhalde 
bir eğlence tertip edecekler zanna 
derim. 

Gülten ellerini çırparak ve bir 
çocuk gibi şımararak: 

- Aşk olsun size Can bey 1 ... 
dedi. Dontip amcasiyle Doğana 
bakarak: 

- Gördünüz mil? ... Nasıl da 
anlayıverdiler? ... ilavesini yaph. 

Amcası hayretle bir Cana bir 
de Gültene baktıktan sonra: 

- Eğlence mi?... Ne eğlence. 
ıi7 .... 

Gülten omuzlannı silkti: 
- Bunu bilmiyecek ne var? 
Dedi. Doğanın muvaffakıyet! 

şerefine bir eğlenti. 
Doğan yerinden kalkarak Gül 

tenin yanına geldi va elini uta
rak öptü: 

- Teşekkür ederim Gülten ... 
Ama beni bu kadar şımartmak 
doğru mu? 

Gülten şimdi Doğanın elini bı
rakmayıp tutarak y!lzüne baka 
baka cevap veriyordu: 

- Hayır ... Hayır sade böyle ol 
sa ... Belki şımaracaktın Fakat! ... 

Fakat! ... 
- Fakat? ..... 
- Unuttun korkarım, Doğan 1. 
- Neyi?... 

Bu sıı·.ı.da Ayten bu muhavere
yi bilyük bir sıkıntı ve heyecan 
içinde dinlemekteydi. Artık 'u 
anda bütün bütün bir ıstırapla dik 
kat ediyor, Doğanın tekrar sordu
ğu ıuale ne cevap verileceğlnı 
büyük bir azapla bekliyordu. 

- Söyle•ene ca.ım ... Unuttu
ğum nedir? ... 

- Ayol önümüzdeki perşem • 
be; doğum ve iilim günüm değil. 
mi benim? .. 

samimt olarak ııöy!Uyorum, polis 
lıatiyesl olarak tehayyül ettiğim 
tipe hiç benzemiyorsunuz. Sizde 
daha ziyade bir entellektUel tip var. 

- Yarulmıyorııunuz ... Ben haki· 
katen talebe, hukuk talebesiyim ve 
B:embr!ç kollejinde okudum. 

- Zabıtaya ne vakit geçtiniz? 
Aileniz muhalefet etmedi mi? 

- Kembriçl bitirir bitirme.ı ... 
Babam harpte ölmüştü. An.nem bl· 
raz danldı. Fakat Edgwoıı Rod'da 
annenıin kar§ı kaldırıma rahaıç. 

geçmesi için seyrüseferi durdurdu
ğum gündenberi artık • mu çıkar. 
madı. 

- Evet, parmai izleri serviai.ıı • 
de. Şefimiz de lııfüfe' iıJ Monder -
von'dur. 

- Amerikaya i ' , defa mı seya • 
hat ediyorsunuı? Uzun müddet ka· 
lacak mısınız? 

- llk defa olarak gidiyc.n.c:ıı. 
B~Ud bir veya ild haf+~ !<adar ka. 
in cağım ... 

Bu esnada kapı vuruldu. Kapta
nın giriniz demesi üzerine, oda hiz. 
metçisi, kamaraya girerek mUhUrlil 

Milli Roman: 11 
,.~···· "'''''V 

TENi.SABAH 

Atatllrk'Un Heykeli 1 
Turpular köyüne Büyük 
Önderin büstü koyuldu 

Edirne, (Husust) - Trakya-

Bursada Kıs 
Bursa 8 (Husuıt) - Dil• n

bahtan itibaren şehrimizde bava 
kapalı ve biraz yağmurla olarak 
devam etmektedir. 

11 TIŞllf.NISANI ita 

ı mızın nilmune köylerinden biri o-- Eveeeet ..... 
_ f~e her ilci eğlentiyi bir &· lan fpsalanın Turpular kByllne bir 

rada yapacağım. Mesele bu. Atatürk bü•til konu!mu,tur. Kö-

Gece anzısm bir frtına çıkllllf 

ve bazı ufak mıntakalara yıldı
rımlar düşmüş•e da bir zarar ver
memiştir. 

BiRiCiK AŞKI 
Beybaba fen bir kahkaha ata- yün en müna~ip ve gUzel bir yari- Bursa bir kıt manzarası altına - Demek kararın kati? Beni 

rak ve elini dizine vurarak : n-e dikilen bu büstün açılması bin- bürünmüş ve her tarafta. sobalar de beraber götilrmek istemiyor-
- Eh aşkobun sana GUlten 1 !erce köylü~iln huzuriyle parlak 

Bu tam yerinde bir sürpriz im!ş bir şekilde yapılmıştır. 
ama ... Biz sa hırsız çıktık desene ... 

yakılmı~ paltolar giyilmiştir. sun? .. 

Bursa 9 (Husus!) - Pazar g!I - Şadiytı yavrum, hiç seni gö-

Derken Ayten de geniş bir ne Rüam mücadel~sı 
feıı almıştı. Onun bu halini tetkik Bursa, (Hu•usi) - Şehrimiz 
etmekte olan Can ise biraz evvel ve m'llhnkatta haşlıyan "Ruam,, 
Doğanın kalktııfı kanapeye ot>Jra- mücadelesi devam etmektedir. 
rak ve Gültenin ylizilne baka ba-

nü şehrimizde başlıyan fırtına türmek istemz miyim? Fakat na
dün de muhtelif fasılalarla devam sıl anlatayım, yapacağım ~eyabııt 

etmiştir. aşağı yukarı re >mi mahiyette. Ta-
Dün Karadelen ve Dolubabaya maıniyle ~ahst ;,ıerim arawıda da 

ehemmiyetli surette kar yağmııı- bir takım baya!tı kimselerle temas 
tır. edeceğim. Sonra hariç memleket

Uludağda oteller civarında ka Ierde. Eğer imkanı olsaydı ... Çok ka sordu: MQcndelenin bu ayın 15 inde 

- Biz de bu eğlenceden mah- nihayet bulacağı anlaşılmaktadır. rın irtifaı 25 s:ı.ntimi bulmuştur. sevinecektim.. Düşün bir kere 

nım~~lten ~ok manalı bir bakış v İstanbul Belediyesi İlanları 
rum edilmeyiz değil mi Gülten ha

8

- ı -·· - · senden ayrı üç ay, bütün hayatım, 
bütün düşüncelerim seninle bera
ber .. Bunu sen de bilirsin ya ... 

a-ülüşle yine km!ıp dökülüyor: '••1ı::1mm:••-m1:11mm••-=-•-••--•-md 
- fmkllnı mı var efendim.. Bir metresinin 

Diyordu. Elbette sizi de belcliye- Muhammen bedeli aahaaı ilk teminatı 
<:eğiz ... V • pek ta bildir ki... Ayten 
hanım da beraber olacak elbette. 

Ayten - Teşekkür ederim. 

Bu esnada beybaba yerinde 
4öyle bir doğrulmak i•ter gibi oy
nıyarak -

- İyi ama çocuklarım! .. diyor 
du... Biz artık yavaş yavaş kalk
sak ... Ne dersin GUlten 1 ... 

- Fena olmaz amca!... Hem 
daha Beyoğluna da çıhcağız. 

Erdoğanın beğenmesi icap eden 
bazı şeyler alacağım ... 

Doğan: 

- Ben mi ... Ben de beraber 
mi geleceğim? ... 

Gülten gözlerini Doğana kal
dmp, kaşlarını kavislendirerek: 

- A ... Öyle ya ... diye haykır
dı. Yok.•a ıen adaya gelmiyecek 
.. ' mı.sın .... 
Amcaııı da hemen atılarak ace 

le acele: 

- Hiç llyle şey mi olur? ... di
yordu. Biz onun için yerimizi, 
yurdumuzu bırakıp buraya gele
lim de o a-elmesin mümkün mü? ... 

Doğan iki cami arasında kal
mı.ş beynamaza dönmuştil. Fakat 
Aytenin işareti Uzerlne a-Olerek 
temin etti: 

- Yok canım öylesi deltil. Ha
ni ben Beyoğluna çıkmasam da ö
temi, berimi hazırlasam diyecek
tim. 

Gülten alaylı bir ırillüşle sor
du: 

- Meseli ne? .... 

- Birkaç parça çamaşır, ki'-
tap, defter, kalem .... Hiç olmazsa 
bir iki men-dil falan .. . 

Bu cevap bütiın bütün Gülte
ni güldürerek uzun bir kRhkaha 
atmıştı: 

- Ayol sen erkeı<liğin ile bu
nu düşünüyorsun da ben mi dü-
4Unumiyeeeğim artık. Ben Bey
oğluna neye çıioyorum ;Ya.. !~e 
senin beğenmeııi istediğim ~yler 

hep bu dediklerin olacak ... Haydi 
öyle ... Alık alık yfizilme bakaca. 
tına düş öne bakalım ... 

Ve ıüratle kalktı. Beybaba da 
kalkarken ayağa dikilen Aytenle 
Cana bakarak: 

(Sonu var) 

bir zarfı ınua ilzerlne bıraktı ve 
dışarı çıktı. Kaptan bir çekmec.>yi 
açarak bir küçük kitap çıkardı. 

- Bir dakika beni affetmenizi 
rica edeceiim .. diyerek zarfı açtı, 
içinden bir küğıt çıkararak önüne 
yaydı. Bir dakika kadar mesajın 
fifrelerinl çözerken kaptanın nefesi 
ile, göğıt üzerinde asıl kelimeleri 
yazan kalemin gıcırtısından bBJjka 
bir ses işitilmedi. 

Nihayet kaptan işini bitirdi ve: 
- Yumı pek iyi değildir. tster-

.lelliz ben okuyayım .. dedi. 
- Nasıl isterseniz .. 
Ve kaptan okudu: 
- Gayet gizli. M. Trevor Den'e 

ap.ğıdaki meeajın verilmesi. Mcı<a· 
jın başlangıcı, davanın yeniden tet
kiki için Nazırın müdahalesine A. 
nın Kamarasında şid.ietle hUc..ım, 
yann Nazınn, Amerikan Elçiliğine 
adaletln infazını talik etmekte hiç 
bir makul sebep görmediğini, bildl
-eceğini zan. tnfaz gUnti eskisi : • 

::ıi önümüzdeki 14 Haziran sabah 
saat dokuMa. meııajın, nihayeti. 
hllrmetler. lııfondertoıı. .Adli talı~ 
riyat dairesi. Scotland Yud. 

Fatih yangın yerinde kurulu meııcit ma

hallesinin tekke sokağında 80 inci ada 

4 1.6;\ 2.60 

1.80 yüzlü arsa. 

Aksaray yangın yerinde Çakırağa ma
hallesinin Sultan camii ve bodrum soka

ğrnda 60 ıncı ada ve 1690 harita numa.. 

2.50 39 ,10.57 

ralı yüzsüz arsa. 

Fatih yangın yerinde Kilçilkmustafapa. 

mahalle ve ııokağında eski 40 yen! 40-56 
2 1 .. -

numaralı 4 üncü adada 1.25 metre y(lz. 

Hl arsa. 

Yukarda semti, sahaaı ve muhammen kıymetıen yazılı bulunan 
analar ayrı ayn gatılmak üzere açık arttırmaya konultnuştur. Şart

nameleri Levazım l\f!ldürlüğilnde görillebilir. İstekliler hizalarında 

gBsterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 18 • 11 • 938 
cuma gilnU saat 14 buçukta Daimt Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) ( 039) 

lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden 
l\1Udürl!lğümüz için 33 kalem defter, cetvel vesairenin tab'ı açık 

eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 1487 lira 64 kuruş ')f. 7.5 te

minatı muvakkate 111 lira 57 kuruştur. fstel !ilerin teminatı muvak-

kate makbuz veya banka mektuplarını hamilen eksiltme günU olan 

17 • 11 . 938 perşembe a-!lnü saat 14.30 da Ga!atada Rıhtım üzerinde 
Deniz Ticareti MüdUrlUğllne numune ve şartnameyi görmek i tiyen
lerin de Müdttriyet İdare Şui>esin• mUracaatlan illin olunur. (8054) 

fstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
7040 lira muhammen bedelli 8000 kilo ince sicim kapalı zarf u

suli!e eic3iJtmeye konmu,tur. Eksiltme 29 • 11 • 938 salı gunü saat 16 

de Mildilr!Uk aftın satım komisyonunda yapılacaktır. 
hteklilerin kanunt vesaiki ve teminat makbuzlarını havi teklif 

mektuplarını o gün saat 14 de kadar Komi~yona vermeleri. Şartname 
ve numunesi Müdürlük idari kaleminde görülebilir. (81120) 

Ooküdar Sulh Hukuk Hakimli. 
ğinden: 

latanbul Şitli TokatlıO.:lu so
kak Kısmet apartmanı 1 nıumara • 
da Hayriye, 

Kocanız İzzet tarafından aley-1 
hinfze ikame olunan ihtar dava•ı-

nın cereyan etmekte olan muha
kemesinde yukarda adresi yazılı 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Ha 
kimliğinden: 

Karagümrük Derçj~ali mahal
le i Dalmaç ~okak 54 numarada 
oturan ölü Hamdi oğlu Küçük Fab 

rlye ayni evde oturan amcası oğlu 

Mustafa Pinarelin 9 - 11 - 938 den 

itibaren vasi t:ıyin edildiği ililn o
lunur 

ikametgahınızı terkederek halen !"'!'~'!!"!!~!"!!!~!!!'!!!-""!'!!!!!!!!!!!'!!!!~~ 
ikametgahınızın meçhul bulunma- talikine karar verilmiş olduğundan 
sı hüelıiyle m&hkemece size 15 müddeti içinde itiraz etmedii!'iniz 
gün müddetle ilanen gıyap kara- ve muhakemeye gelmediğiniz tak 
n tebliğine ve muhal<emenin dirde vnkıalar kablu etmiş addo· 
28 • 11 • 938 tarihine saat 14 de !unacap ınız illlnen tebliğ olunur. 

KATIL ARANIVOR 
• •• •• •• 

KiM OLDURDU 
YEN/ SABAHIN POL}S ROMAN/ • 

5 Ça•ireııı R- SAGAV 

Den mesajı kaptanın elinden al
dı. Cıı.nı sı.kıJmışa benziyordu. 

- Yann teahhurle Nevyorka 
varacağımız doğru mu? diye &.ır -
du. 

- Şüphesiz. Saat dokuza doğru, 
bu tahmin de, tekr&r sis içine düş • 
memek şartile. Fakat hava açıla • 
ca.;a benziyor. 

Den parmaklarile masaya vuru
yordu: 

- Demek ki bir giin geç varıyo· 
ruz .. 

- Evet .. fakat işiniz çok mühim 
ise, sizi karantine romorkörüne al
dırta ilirim. 

Den bil' ınt salladı: 
- Teşekkür ederim. Fakat her-

kesle beraber vapurdan çıkmak ı. 
şime daha iyi gelir. Dyerek mesajı 
katladı, cebine koydu. 

Kaptan: 

- Nasıl isterseniz, fakat fikrini
zi değiştirirseniz bana haber veri • 
niz .. dedi. Den, kaptanın elini sık. 
tıktan ve alakasına teşekkür ettik· 
ten sonra kamarasına düşünceli 
düşün!!eli döndü. 

Atlantiğin öte yanından aldığı 

haber kendisini çok şaşırtmıştı. 9 
Hazirandan, Klav'ın idam edileceği 
14 Haziran tarihine kadar kaç gün 
vardı? Amerikaya hareketinden 
evvel Monderton, infaz tarihinin 
bir hafta kadar temdit edileceği ü
midini göstermişti. Vapurun Nev. 

- Yalan söyleme! Karının ha
ber alacağından korkuyorsun. 
Bu da dilşUnUlür mü, kann hiç bir 
şey duymaz, İstanbuldan beraber 
hareket etmeyiz. Kimse bunun 
farkıııa varmaz? .. Haydi, bunu be 
nim için yapamaz mısın? Senin 
evlilik hayatını bozmak, masraf
lara sokmak istemediğimi ve ba
yatta serbest olduğumu da pek 
al! biliyorsun. Hayatımı yeniden 
tanzim edebilir, bir aile kurabilir 
dim. Fakat istemedim. Senin met 
resin olarak kalmağı terc.h ettim. 
Yalnız Ker!m dikkat et, 

Şadıye lakırdısını kesti. Son 
kelimelerin altınd saklı tehdidi 
sezen Kerim, genç kadına aşkın
dan, kendini affetmezse çok ke
der duyacağından bahse,lerek bu 
meseleyi kapatmak istedi. V11 bun 
da güçlükle muvaffak old.u. Bir 
az sonra da evine gitmek üzere 
metresinden ayrıldı. 

Kerimin canı sıkılmışt. Kum-
ral saçlı, nazik bir kadın olan ka
rısı Süheyla yedi senedenberi meş
ru ka rl3lytlı. Esmer, yerinde du -
rnmıyım canlı bir kadın olan Şadi 
ye de ki buçuk senedenberi giz
li, evlilik harici arkadaşı idi. Her 
ikisin; de, vaziyetlerinin icap ettir
diği şekilde, fakat samimiyetle se 
viyordu. 

İyi kalpli ve makul düşünceli 
bir adam olduğu için Kerim. Şadi
ye ile müna3ebetinin başlangıcın

da, kendisinde hiç bir kusur gör
mediği giizel kaı ısnı aldat'llakta 
büyük bir vicdan azabı duyma
mıştı. Ve diğer taraftan da, ken
disini. eevdiği halde başka bir ka
dının kocası olmakta devam eden 
Kerime hiç bi~ serzenişte bulun . 
mıyar:ık iıde a fedakarlık eJen Şa 
diyeye kar ı da müşkül vaziyette 
idi. Kcndhin n me ut olduğu ka
dnr, hayatında rol o::nıyan bu iki 
kadının da mP. ut olmaaını i«tiyor
du. Ve bu $&ya)ıat, her l}e•·i alt 
üst edecek gibi gBrünüyordu. İki 
ııiııden biri•İ kendi,iyle lıer~ber ol 

aa"dı ne kadar iyi olacaktı! Fakat 
yalnız gitmeliydi. Karısını bcra
!ıer götürse Ş:ıdıy~ deli olurdu. O
nu götür~e karı!ı bunu haber alsa 
rezalet kop:ır, ış boşanmaya ka
dar varırdı. Zira karısı gOzel ve 
uy.;al olduğu kadar çnlc enerjik 

bir kadındı. 

yorka vasıl olacağı 10 Hazirandan 
21 Hazirana kadar on bır gün var· 
dı. Şimdi bu mühlet kaç &".:.ne inmiş 
idi? En mUsait şc:-ait tal tında Den 
cuma gtinti ak~an:uı•-1.aıı evvel ha
rekete geçemiycceğini dU9ilnüyor • 
du. Halbuki Klıı.v salı ~ü idam 
sehpasına gidecekti. 

Cumartesi, pazar, pazartesi, De. 
nin önüııde üç giln vardı. Yani alt
mış iki saat. Vazifesini layıkile ve 
zamanında yaFnbilL,esi için ne ka.· 
dar ş.ınsı vardı• 

Den, Klavıı hakkındaki bütün 
düşünce ve fikirleri~in ~kşafını 

gUnil gtinUne defterine yazmıştı. 

Kamarasına gelince, annesinin he· 
diye.•i küçük bir defteri cebinden 
çıkararak yatağına uzandı. Defte
rin yapraklarını muayyen bir tari • 
he kadar çevirdikten sonra okumı
ya başladı. 

9 Nisan 1932 - Klavn ile ilk de
fa Adliye sarayın<J:a birkaç kelime 
teati. 1rliindalı tipinde esmer, sakin 
bir adam. Ohyo'da bir çiftlikte bü
yümüı;, bu vak'adan evvel lngiltere
ye hiç gelmemiş. Endişeli ,.e zavallı 
bir vaziyette görünüyor. Bir katil 

Artık Kerim yalnız gidecek, 
her iki kadını da bıına ikna ede. 
cekti. Acaba Şad:ye, k~ndi seya. 
hatte iken, başka birisiyle tanışa
rak ayrılacak mıydı? Bunu düşüıı 
dükçe Kerimin tüyleri diken diken 
Qluyor, ne yapacağını şaşırıyordu. 

Bununla beraber Kerim Şadi
yenin doğru ve sadık olduğunu bi
liyordu. Keritilin aşkının ciddi ve 
sağlam olduğunu görünce muhak· 
kak o da sadık olabilirdi. Bunun 
için bir yalan düşündü. Ertesi gün 
yazıhane~ine indiğinde metre~ine 

hitaben bir mektup yazmağa bıış
ladı. Bunu üç gün sonra, Alman. 
yaya hareket ederken postaya a
tacaktı. 

"Sevgilim, benim yegine, biri 
cik aşkım ... Sen işte benim için bil 
tün bu söylediklerimsin... Seni, 
genç, sevimli yaşamak '.!:evki!li 
gözlerinden okuduğum kadını gör 
düğümdenberi nasıl yaşadığımı 

bilmiyomm 1 Senden başkasını 

sevmedim. Bunu bilmelisin. Şimdi 
senden uzakta geçireceğim bug!ln 
!erden nefret ediyorum. Seni bera 
ber götiirmediğim için çok darı. 
dm, fakat...,, 

Kerim duraLadt. Yazıhanenin 
kapısı açılıyordu. Yazdığı mek
tubu önündeki karton içine ancak 
atabildi. Karısi içeri giriyordu. 

- Çabuk Kerim, tel~fondan 
çağınyorlar. 

Keıim koşarak koridorda bu
lunan telefonun yanına gitti. Se
yahatine teallük eden bu konuş
ma epey uzun sUrd!I. Fakat birden 
bire sarardı. Acele ile mektubu 
iyice saklıyamamıştı. Mubli.kkak 
SUheylil şimdi okuyordu. 

Yazıhaneye korka korka gir
di. Az kalsın bağırıyordu. Sühey. 
!il masanın önünde mek~ubu oku
yordu. Bir adım attı ve: 

- Kerim, demek beni bu h
dar seviyorsun bilsen ne k .. dar 
mesudum! 

Kerim birden kendisine hakim 
oldu. Mektupta isim yazmamıştı. 
Zava!lı Süheylil bütün bu yazılan 
kendisi için zannediyor,. diye se 
viııdi. 

Heyecandan nefesi kesilen ka 
l'ISI : 

- Beni bu kadar sevdiiHni bil 
miyordum, diye söyleniyordu. Be
ni ihmal ettiğini, bir başka kadın 
la ya~:ıdığıııı zanediyordum. K1,; • 
kançlık duyınuji;a başlamıştım .. 
Ve bu mektup, bu mektup yok mu 
bütün bıınlan kaldırdı attı, evet 
aşkın, seyahatt~ bulundugun müd 
detçe yanımda yaşıyacaktır. Çoiı: 
mesudum bilsen. Çünko beni na 
kadar sevdiğini ~imdi anladım. 

Karısı M!Vinçten ağlıyordu. 

Kerim şimdi tamamiyle sükü· 
net bulmu~tu. 

- Hakikaten mesut diyordu. ' 
Öyle ise şu zavallı Şadiyeyi bera· 
ber götürebilirim. 

Hikayeci 

simaaı yok kendiııinde. Katil vak'a• 
sını kendisile konuşamadan götür-.. 
diller. 

12 Nisan - Ankete devam. Sutr 
teammüden katil. Yemekte Mon
derton, geçen kış Kan ve Biyariç • 
te işlenen mücevher sirkati gibi bu· 
nun da Nevyorkta hazırlandığı fik· 
rinde musır. Bu meseleleri tahkik 
lazım. 

14 Nisan - Oldhom malikanesi 
va.k'asını yeniden gözden geçirdim. 
Tek başına bütün bu işleri becer • 
mek, kasa kilidinin miftahını öğ • 

renmek, eve girerek çaldıklarile be· 
raber çıkmak için Klav'ın çok ına • 
hir olması lazım. 

15 Nisan - Klav'ın, kasanın 
ıniftahını öğrenemiyeceği, bunu 
yalnız kendisile kansının bildiği 

kanaatinde. Kasayı Klavn'ın önün
de açtıklarını hiç hatırlamıyor. 
Klav'ın Londraya seyahatiııin 

Monderton'a göre, ik1 gayesi var. 

dı: Kasanın miftahını öğrenmek ve 
mücevherlerin saklanacağı yerleri 
temin. 

(Sonu var) 
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: N. A. Ş. 
]') . Gayet çahşkan ve i a.tlsiniz. 

aımi t'enç ve lı: avi11ıniz. Zekanı
aın sanayii nefiseye istidadı var
dır Te . 
L · • mız y6rekli olduuunnzdan 
•ır k . . e 

h 
nns'!yı sevecek olursamz, onu 

akiki ve c'd ·- b' ni .. 1 aı ır surette sever i-
z. Çunkü ~izin tnbiatinizin a~k 

'te ın h · u abbete meyli vardır. 

.... 
1
. Kocanıza kendinizi sevdirmegı· 

Ul lls' • • ınız ve ona karşı l!adık kalır-
llıız Ratt 

11 
• ' a ne karia:ı:- ihtiyarlasu-

n~z kocnyrı olaıı se\ gmiz asla te
n· ızuı etmez. Bunun jçin kendi
l~z~ nıuvnfık bir kocaya malik bu 

t 
n ugunuz takdirde evlilik haya 

ınıı. d . • 
c k . aımı me udiyet ıçinde geçe-

Fatma - Selma 
Kartal: 

Gayet zeki olduğunuz gibi ak
len, fikr en cevvabiniz. Eger mü
kemmel tah!il &"ördüğünfi z takdir
de kendinizi h ayali ta ve gayri ka 
bili vusul ümitlere kaptırmaja mü 
temnyilsinizdır. :Sir kelime ile bü 
ıasa edersek hayzı.lpen·ersiniz. İh 
tiyarlad:ğınız zsman bile en gü
zel zamanlar geçirdiğinizi düşüne 
rek müteessir olacaksınız. 

Son derece hassns bir kalbe ma 
lik olduğunuzdan kocanız üzerin
de sahibi nüfus olar.ak ve her şeye 
kolay in!'ndıgınız için de kuvvei 
muhayyileniz cüz'i şey<ien mine~ 

e i!' olur. 

~ ~ aa- köylerine d6 ·diil~r 
m ve llDcak •n lllylk eılel'IH Edfrnı, (Htı~mrll - .l<:AiirneciL 
~ w am vataamuzm iliz- açıla" "A,1cılık , . ve ·'tR::>yvecHik, 
metinde ararız. " kursunda bir sene pratik der::ı g-ö-

Şunemı da llerteydea evvel be- ren tarımbaşı genç köyllileri imti-
yaa et.eliyiz ki ölmez olu on• hanlarını verer~k köylerine gon-

bUyük e!eri Ottmhuriyet Törklye- deriiıruşlerdir. 
stdir. T ı b y 

llükfimetiniz, içinde bulunduğu- a e urdynun yeni 
muz bu mühim anda bugüne kadar müdür muuvini 

Edirne (Hususi) - Viiiiycti
miz sıhnt ve içtimai muavenet mü

dürü doktor Hürnyin Enver Sarp, 
İstanbul talebe yurdu mticH.ır mu-

olduğu gibi dlkkatle \'azife başın

dadır. Müesses olan nizamı ve va.-
7jycti idame hususunu büyük Türk 
miJlctinin hükumetne teln ücud ola
ralc ~l id ve iernin edeceğine §Üp

he yoldur. 

nvinliğine tayin olunmu ve .rı-

mizden hareket etm· tir. · 

i:r tır. Tam bir ev kadını olr.ıakla 
h'bı~aınperveı- ve hüsnü tabiat sa- Size tav-iyem: Muhabbette 

1 ısiniz. sebat gö3terin. Hayal peşinde 

T.eşldl•tı esasiye knnnnnnun 83-
üncü madclesi mucibince Büyük 
l\lillct 'Meclisi Reisi AbdülhaJik 
Rcnda Rebiciirnhur vekaleti vazi
fesini deruhte etmiş \'e ifılya ba5-

Gaziantep emniyet müdürü 
Viyanadan geldi 

Gaziautep (Hu u i) - İki se
ne evvel emniyet umum müdürlü
kü tarafından tetkik t içir. Viya
naya gönderilmiş olan cmnivet mil 
dürümüz Bny Sebati Ataman seh
rimize dönmüş ve vaıifesinc b~şla 
mıştır. 

ge Y:ıJnız sizin ynradıhı.ı itibariyle 
nç Yaşta iken evlenmeniz icap 

e:diyor T ı· . ra · a ı sızde yaverse de pa-
nın kıymetim bilemiyorsunuz. 

İbrahim Uysal 
T Berg ma: 

f ab'an metin, müthiş derecede 

Jı::~~;snı. Hayatında birçok müş
c k ve zahmetlere maruz kala-

şa sııı. Cesur ve cüretkarsınız. 
en oldu~ ha gunuz kadar da lfıkaydi 

reketiniz .. .. d 
1 

yuzun en maruz ka-
acağını t . leb z esırlere bu suretle ga-

loh e etmemeğe wılışırsınız. Hoş 
kad~et olduğunuz için birçok ar -

aşlara malik olabilirsiniz. 

1 
Aierak ve tccessüsleriniz do

ay . 
ist ısıyle herkcsın isine karışmak 

ersiııiz G ı· i . · evcze ıklerle beraber 
Yı bir k lb l'k . · a e ma ı sınız. Ayni za-

~nda. intizarnperver olduğunuz 
an bütün işlerinizi her zaman 

llıihve . •e rı lfiyıkmda bulundurma~rı 
versin iz. ı 

)' Seveceğiniz bir kndını ciddi- ! 

°Bet\o ve hakiki olarak seversiniz. 
Unun İP. . • u· 1 tnust . ~ın ıyı ır erkek olmağ:ı 

b 
aıtsmizdır. ÇUnkü kocalık 

ah ' le alık vnzifelcdni yapacak bir 
abiliyett . . . ut csınızdır. Hayn.tta mes-

h ve hahtiy-ar ol'llak isterseniz bu 
ususta f d kA . b e a arl•k yapınız ve bıl-
assa hodb' hına ın hareketlerinizin ısla j 
~ çalışınanızı tavsiye ederim. 

Mers1:i:İiman faaliyeti
2 

11 
çok arttı 

lerd e:sin Ulusu i) - Son gün
tır ! lıınan faaliyeti çok artmış

. ~zcuınıc d.. ı D · band un gc en anımnrka 
telif ıralı Ekorm vapuru ile muh-

'I'~~a getirilmiştir. 
l>uru .

1 
k bandıralı Burhaniye va

ları 1 c Hatay ve Demirtaş vapur-· 
da hir çok l . . •·ıı· . ma getirmrnlenlır. 

Rosi ıdıv,, acente inin Znırarı, 
rızn1,, vapurları rla muhtefü nıa11a
etrni'"11 al~rak Avru: J ya - haıekct 

ş erdır. 

Rizede zir at işleri 
lliıe Of dan . u u i) Bu yıl Ru ya-
ş~ hmn · htınıu . zc 19 bin kilo ç .. y to-

ay .... l gondcrilcrek 6 mmtaka\'a 
··m~ ı · tir. o.aıı tarlalara. ekilecek-

Bu sen n-dık rn e ıze mınlakasında fıu 
ıo d ah .. ulii geçen yıla nav.araıı 
tır. a dokuz nisbetinde azııılnuş-

Portakal v . 

r 
'1llcrj d e nrnndarın mah • 
' lllir ~. Y!rı yarıya azdr. 

on J~tu~ piyasası ayın 
t .ordunde açılıyor 

. znıır, 7 (R • 2Un Ö~l uınuıt) - Evvelki 
li 'I?.a~~ ;den sonra Türk ofiste va
bfr top) a2.h Gilleçin nialiiinde 

~ ııntı YnpılmWL1tır 
'-- ç.ehı·irn fzd k' • 
"'lltnpa G ı Amerikan tütün 
:ı ny~l'llrıl uı · ı~ı iştirak .~ tiln t Uccnr lan-
l ihcru 

1 
cttııı bu toplanbda til

Tli~ ""af'r.n tertibi göriltülmüş ve 
J.: rı ın ay 1 •R:ral'J nı 4 Dnde açılması 
ti a~tırı lnuşt t • de; tUt( ır. ktısat vckiile-
:r.r ı!Srn ln tnüst.ah!IIJerinin za
\irl"rirı. ~rnesf için; ic:.tp eden ted
\lJ<tiı-Jtll•t'ır an evvel •lınmasw 

v ır. 

ko..;mayın. 

Sanayii. nPfi c;eye ist idadmız 
vardır. Knvye· muh2\yyilenizde va 
ei olması hasebiyle şa.ranı hayret 
neticeler i. tıh al edebilırsiniz. Pa 
rayı çok severQiniz. Fakat ikbal 
perest dcğilslniz. Me,·cutla ka
naat edersiniz. 

Cemil: 

lamıştır. • 
Gene te~kilitı esasiye kanunu

nun, 34 iincü maddesi mucibince 
Büyük Millet Meclisi derhal yeni 
Rei!'liciimhuru intihap edecektir. 
Tiirlcf~ e-nin en büyük makamına 

tPskllA.tı esasiye kanununa göre 
g~·ek za tm etrafında hiikumetl 

Tabı ve mizacınız. hiddet, tehev- ile, şanlı ordu ile \'e biitün 1.."Un·e
vür ve ı;;iddetli olduğunuz halde tile Türk mil1eti sarsılmaz bir var
katiyen kin tutmaz ımz. Her fe-

1 
Jık olarak toplanncak \'e ytikselmc-

nalığı çabuk unuturilunuz. Müsta- sine devam cdeeeldlr. ı 
kim olduğunuzdan adaleti sev ersi 1 Hu~n aynhğına ağlaclığımız Bii
niz. ~yni zamanda !aal ve çalış-· · yi.ik Şefimiz Atatürk, Jıer valut 
kansmız. Fakat pek çabuk yeis ve 1 Türk mUletine güvendi. Eserlerini 
ümitsizliğe d üş~rsiniz. 1 bu gi.ivenlc yaptL idame• i esbabın: 

Hafif meşrep olmakla beraber da lstilimal ederek gü\'enle büyük 
temiz yüreklisinizdir. Yalnız his· milletimize bıraktı. Ebedi Türk mi-1 
siyatınıza çabuk kapılırsımz. Sitr-ı leti, onun esc.r!crini ebediyetle yaşa
atı intikale malik olduğunuz grol t.ac:ak hr. Tdrk gcnçliP;i onun kıy
mütehakkim vaziyetiniz vıı.rdır. mf'tli Ycc.liası olan Türkiye Cümhu-

Zevcenize karşı ıadık bir ko- r iyetini daima koruyacak Ye onun 
ca olup şefkııtperveı:siniz ve bu- kimle yiirüyeccktir. 
nun mukabihni de görmek iırter- f{emal Atatürk Türkün tarihinde 
siniz. Mizacımzın asabi olması ve gönlünde daima yaşıyacaktır. 

( Batl11rafı S inci aayfada) 
de kendisi memleket i~inde bUylik 
bir seyahata çıkarak milletine bo
cahk etti .... Ve sonra ber gün yeni 
bir inkılap her gün yeni mes'ut bir 
inkişaf yaratarak bizi milletler ara
sındaki bıt itibarlı mevkimize yük· 
seltti. Hariçte sulh, dahilde emniyet 
ve sükflnet yarattı. (Kadınlık) ı 

esaretten (tarih) imizi karanlıktan 
gençliği ve milleti cehaletten kur
tardı. (Dil) imizi millileştirdi. He
pimize bir (soy adı ) kazandırarak 

kendi de h:lkkile(Atatürk} ailmı 

milleti içi yana yana kan ağlıyor ... 
Bizimle beraber bUtün be5eriyet de 
yas bağlasın ... Çünkü yalnız Türk
lerin değil, bütiln insanlığın en dahi 
başı, en kıymetli evladı bayata göz· 
!erini ebediyen kapadı ... 

(O) (Büyük kongre) deki tarihi 
nutkunda bütün dinleyicileriıı teesc
sür ve hınçkınklan arasında göz-

leri ya~ararak millete ve gençliö-e .b 

en btiyük n sihatım etmişti 
(Bu neticeyi Türk geçliğine ema

net ediyorum. (Ey Tiirk gençliği, 

Bergama suya ve ışığ 
kavuşacak 

Bergama (Hu u i) - Berga. 
mada yeni elektrik fabr·kası va 
yeni su tesic:atı yapılmaktadır. Beı 
gama 939 )'llındn suya ve bol ığı. 
ğa kavu~acaktır. 

Ali ERDEM 

Vefat 
birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Yeni postahane caddesinde 

Memleket içinde örülen (demir Cümhuriyelini ilelebed muhafaza ve manifaturacı H. Hüseyin mah-
ag-ıar) her d f k (f b müdafaa etmektir') M h yan a ış ıran a ri- tumu a mut Evrim mağaz:ısı 

aldı. 

kalar), (bankalar), (mliesseseler) Acıların en <lerinliğinde boğuldu- 1 d _ memur .. rın an Bay Hac-an 
harabezardan lalezara dönen şehir- gumuz, hınçkınkJarla kıvrandığı-
ler, kasabalar, köyler hilliisa bu ye· mız şu sırada; o sözleri ruhuna ve vefat etm~tir. Ccn:ızesi bugün 
ni vatan, bu yeni yurd (0) nun de- mevcudiyetine perçinlemiş olan Karagümrük nahiyesi knr~ı
hasının eseridir. Türk milleti; (Ciimhuriyet) i ve sındaki evinden koldirıl rak 

ylizünden pek Çftbuk miltee~sir o- ÔJ •• H kk d 
lureunuz. um a ın a 

Hicap ve !'> !elinizle zaraf~

tiniz ımvmeğe "~ sevilmeğe layık 
bir k:mse iniz. Zeki ve fl\al:siniz. 
Evlilik ha~ Rtımz roe•ut gı:ıçecek -
tir. Ser\·eli yalnız ticnrette arayı-! 
nız. Çünkü tali bu husu:ıta size 

Biz) i (Biz) yapau, Türk hayat (Kemalizm) i ebcdiyetlerin sonu- namazi öğlede Fatih camiinde 
ve dünyadaki yüksek mevkiini veren na ka.dar koruyacak, (0) nu knl- kılınacaktır. 
(0) dur. b. d 

V 
·ı R ın e' benliğinde ve bütün mevcu· Allah rahmet ey'eye 

eri en apor BugUn (0) nu kaybeden Türk diyetinde yaşatacaktır. .,.'!!VD!!ı?J?Rm 

yardım eder. 
Sıhlratiniz iyidir. Bazı r ahat

sızhklarımza c.hPmmiyet vermeyi 1 
~ıiz, çünkü geç"cidir. 

!5 

Manifatura eşyalarını 
çalarken yakalandılar 

Çannkkale (Hususi) - Ça
nakkaledc bir hırsızlık vakası ol
muştur. Hadise şöyledir: 

Çaırnkkalenin Kemnlpasa n1a
hallesinde manifaturacı tlyanın e-' 
vinde bulunan ınanifatnra eşyala

rnu F.c,·zipn~a mahallesinden Sa
lih pehlhan kızı Gttlfidan, Mu,ta
fa kızı Ne lihan ve Kokulu namiy

le maruf Zehra ve koc. ası Mu hıfa 
gizlice eve girm k suret le çalıp 

kaçaı !nrk n eo:;.} al trla lı irlik te ya-
kalanmışlardır. i 

Hndı e me~lıut suçlar mah ke-
mesine t<'vdi ed ını şh·. 1 

Suçlular mahk ·nıede "ebe ara 
k 

• • . 1 
rna .. ıçın eve gırd klcmni iddıa ı 
etmı~i c~e de ·uçl.ırı sat.it oldu· 

ğununn y11pıhn duru:;;ına sonm1da 1 

GulLdllnın e ki . abıkalı olm~:-ın

dan 7 aya ve Ne3Jıhaııın 3 aya ve 
Mu tafnnın bu hırsızlık e~~~alıı.ra 
yataklık yapmış olmaı;ndan onun 
da üç gim muddetle hapsine vt di 
ğer suçlu Zehrwnın suçu sabıt gö
rulemediğmden onun da beraetine 
karar "erilmiş ,.e ceza yiyen suç-' 
)ular hemen te\ kif edilmi~lP::dir. 

Kadir AYTAÇ 

Domuz mücadelesi 
Edirne (Hueu:si) - Bu yıl bü

t ün 'l'rak~·ada domuz mficadclesi
ne esası. bfr şekilde dernm olun
muştur. 

Vilayet kış ml!vsiminde dt mU
cnde1eııln yfinltülmeııini aUikıd:ır 

lara bild:rnıi~tir. Runun için h~r 

tar.af~ sUnık a\'ları t•rti:p oluııa 

caktır. 

tstanbul 10 (A.A.)- Atutürlcün ==:::=:====================::.==============::...:======-==-~ 
miidavi ve müşaYir tabibleri tara
fıml:ın Yerilen rapor suretidir: 

Rcisicümhur Atatürkün umu
mi lıalle,ıodeki \ 'ehamet dün gece 
snnt 24: tc neşredilen tebliğden son
ra her an artarak bugün, 10 ikin
citeşrin 1938 perşembe sabahı sa
a t 9 u 5 geçe Büyük Şefimiz derin 
koma i~inde terld hayat ebnişler

dir. 
Müda\i tabihler: 

P r . Dr. Neşet Ömer trdelp 
P r. Dr. 1. Kemal öke 
Dr. Nihat Reşat Celger 

:Müşavir tabibler: 
P r. Jlr. Aldl Muhtar özden 
Pr. Dr. Ha~rrullah Diker 
Pr. Dr. Siir<'Y)':ı. llidayet Serter. 
Dr. 1\1. Kfi.mil Berk 
Ur. Ahre\ nyn Marmaralı. 

Mcc~·s·n içtimaa 
Çağı· lışı 

Re"siciimlı;ır Ata.türkiin milJeti ı 

rıınl<'mc p;nrlc e:·liycn z1ym do!n~,- ı 

sile tc kihıtı c~. iye kanununun 34 

iı.n~·.ii n adcl~si .mucibince :yeni Rei-1 
swımıhnr hıtıh.ıp edilrneJ\ iizere 
trsrini~rı ninin 11 inci cuma giinii 
Bii)·ifü Millet l'r"edisini içfünaa da
vet ederim. 
Reisic~imlmr ,·ekili ve R iiyiik 

Millet l\JeclL i Reisi Abdülhalik 
Ren da . 

(Otuz dördüncü madde şudur : -· 

Cümhuriyet Riyasetinin inhiliılin

de Meclis müçtcmi ise yeni Reisi
cümhuru derhal intihap eder. 

M eclis mi.içtemi değilse reis t.a
rafından hemen içtimaa davet edile
rek Rcisicüflıhur intihap edilir. 

Meclisin iııtilmı• devresi hitıım bul
muş veya intihabatın tccdidine ka
rar verilmiş olursa Rcisicümhuru 
gelecek Meclis intihap eder.) 

Başvekilin döniisü 
Ra.weldl B. Celili Ba) ar. bu u

ha lı ~ıat 11 dr hususi tr'·ule An
karn vu d<ı;ıınii tin 

----
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Sarfa: 1 • YENISABAH , 
ALMAN KOKU 

ANKARA Memurlar Kooperatif Şirketi Tarafından Getirilen En fyi 

ALMAN KOKU DEPODA TESLiM 

TONU 25 L 1RAD1 R 
Kurşun Mühürlü Çuvallar İçinde Evlere Kadarda Teslim Edilir. 

Müracaat Yeri: Ankara Memurlar Kooperati . 
Sirkeli lstanbul irtibat 8Ur11su _ _, · · · 

Sirkecide, Yalıköşkü Caddeside, Limanhanı Karşısında Mühürdar 

1 
Dr. Ihsan Sami 

Zade Hanında No, 32 TELEFON 23074 lSTAFlLOKOK AŞISI 

DEPOSU• Kuruçeşmede Alhn Çapada 2 No lu Kooperatif fsta~lokoklardan mütevellld(e~-
ı De osu Telefon ~5-69 genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~e·~m~~WllinciMh~~ İİ rına karşı pek tesirli bir aşıd · 

Divanyolu No. 113 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları : 
....................................................................... illi 1 BAYANLAR iÇiN YÜNLÜLER 1 

Yükaek F anta:ti ve 
PARIS ve LONDRA'nın 

Semti ve Mahalleri 
Dıraman, Tercüman Yunus 

(.adae veya ıokai• 
Cami 

No. ıu Cinıi 
28 Ev 

~uhammen 

aylığı 

Lira Kr . 
ı 00 

..En meşhur fabrikalarından gel
me yünlü kumaşlar. Desen v& 
cin•leri yalnız BAKER MA • 

t':;AZALARINA münhasırdır. 

Her yerden ucuz şartlar ve fi. 
yatlarla satılmaktadır . 

.. .. . 'vlusunda 50 .. 6 00 
5 00 

10 00 
Sultan Selim, Hatip M:uslahnttın 
Edirnekapı Hacı Muhittin 

.Çukur Bo~tan 
i\İuhtar 

53 " 
22 .. .. .. .. 22 -1 .. 6 00 

Tav~tantaşı, Soğanağa 
Cibali, Haraççı Kara Mehmet 
Silivrikapı haricinde Seyit Nizam 

Müddeti icarı: 

Daltaban yokueu 
Üskilbi 
Balıklı 

Teslimi tarihinden 931 senesi :nayıs sonuna knda• 

2 Mektep mahalli 6 00 
Haraççı Kara Mehmet camii 5 00 

8 Tekke binası 10 00 

,GÜMRÜKLERDE iŞLERi OLA il\ 
MÜESSESELERE 

'Etyemez, Beyazidi cedit Mihri hatun 21 -20 Ev 5 00 Çaker Yazaroğlu Müddeti icar: 
Te~limi tarihinden 940 sene~i mayıs sonuna kadar. 

Yukarda 
günü saat on 
gelmeleri. 

yazılı mahaller kiraya verilmek üzere arttırmaları uzatılmıştır. İstekliler 15. ıı . 988 salı 
be~e kadar Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine 

(8308) 

Gümrük komisyoncusu 
Galata, ltbalit GümrOğü 

karş111nda Muradiye Han, 
Telefon : 35, 95 -----------------------·--------..... İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Cinıi Miktarı Muhammen B. 
Beheri Tutarı o/o Teminatı Ekailtme 
L. K. L. K. L. K. Saati 

Emme basma 11 adet 200.- 2200.- 165.- 15.30 
tulumba 
Horlum 455 Met. 1.30 671.50 50.36 16 

I - Yukarda yazılı 11 adet emme basma tulumba ile 455 metre hor
tum şartnameleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın alı

.ıacaktır. 

II - ~Iuhamnıen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gö,te
rilmişlir. 

III - Eksiltme 18 - XI • 938 tarihine rastlayan cuma günü hizalarında 
yazıh saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün "özü geçen şubeden alına
bilir 

V ·~ teklilerin ehiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 gü
oenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komi•yona gelmeleri ilin 
olunur. (8058) 

Cinsi Miktarı * Muhammen B. 
beheri tutarı 

L. K. L. K. 

Tahta işleme 4 kalem 1175 .. -
tezgiihları 

Dingil ve teker- 16 adet 
leği 32 .. 8.- 128 .. -

% 7.5 temi
natı 

L. K. 

Eks!ltmenin 
Şekli saati 

88.13 Açık eksiltme 15.-

9.60 Pazarlık 16 
1 - Şartnamesi mucibince satın alınacak 4 kalemde tahta işleme tez

gahları ve teferruatı ile taahhüdünü ifa etmiyen milteahhit hesabına şart 
namesi mucibince alınacak dekovil arabalarının müstamel 16 adet dingil 
ve 32 adet tekerleği hizalarında yazılı usullerle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında göste
rilmiştir. 

III - Eksiltme 14 • XI • 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hiza
larında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız ol:ırak her gün sözil geçen •ubeden alı
ııabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.6 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (7989) 

* 1 - İdaremizin Samsu Fabrikası için şartnamesinde yazılı eb'ad 
ve e\·safta olmak üzere 1000 metre mik'abı kereste pazarlık usuliyle 
satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher M3 ı 37.50 lira ve muvakkat temi
natı 2812.50 liradır. 

III - Eksiltme 18 • XI • 988 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
14.30 da K:ıbataşta Levazım ve l\lubayaat şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 1.87 lira bed&l mukabilinde sözü geçen şu
beden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7.o 
g,üvenme paralariyle birlikte yvkarda adı geçen Komisyona gelmeleri 
JIAn olunur. (8328). 

adınlarda Asabi Baş Ağrıları 
ve 

Aybaşı Sancıları Onlara Hayatı Zindan Eder. 

NEOKÜRİN 
Kaşeleri bütün ağrıları ve sancıları giderir. 

Sıhhat ve neş'elerini iade eder? 

Günde 1 - 2 kaşe kafidir. 

NEOKÜRİN kalbi yormaz ve mideyi bozmaz. 

Jrek kaşe 6 kuruş, 6 lık ambalaj 30 kuruş. Her eczanede bulunur 

EMEK 
Sandalya Fabrikası 

Her nevi sandalyalarıni
zı toptan ve perakende 

olarak yegane Türk 
fabrikasından alınız. 

ADRES : lıtanbul Rıza paşa yoku~u Uzun· 

arşıbaşı Ha•ancı sokak N. 37Tetefon: 20016 

11 TEŞRINISAN I J 93! 
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DENiZBANK 
a::.onwnıw ~~. 

Mudanya Hattı Kış Tarifesi 
13 İkinciteşrin 938 pazar gününden itibaren tatbikine baı· 

!anacak olan Mudanya hattı kış tarifesi her gün sefer yapılmMı 
esasına göredir. 

Postalar İstanbuldan her gün saat 9 da kalkacaklardır. 
Buna llaveten cumartesi gilnleri lstanbuldan saat 13.30 da 

ayrıca bir vapur kalkacaktır. . 
Çarşamba postalariyle cumartesi günler· 13.30 da kaJkacaK 

postalar Armudluya uğrıyarak Gemliğe kadar gidecektir. Dönii;<
te Mudanyadan pazartesi, sah, per,embe, cuma ve cumartesi giiıı
leri saat 16 de kalkacak postalar 18.15 de İstanbula gelecekler· 
dir. Çarşamba ve pazar postaları Mudanyadan sa· 
at 17 de kalkarak İstanbula saat 20.15 de l'&leceklerdir. 

Ilundn maada pazar sabahı Gemlikten hareketle saat 10 da 
Mudanyadan kalkacak vapur Armudluya uğrıyarak saat 13.36 
de lstanbula gelecektir. 

İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan : 
Emlak ve Eytam bankası Türk aııonim şirketine birinci de 

ve sırada ipotekli olup tamamına ilç yeminli ehlivukuf marifet' 

17752 (On yedi bin yedi yüz elli iki lira) kıymet takdir edilen :Be) 

!unda Büyük Pangaltı mahallesinin Osmanbey sokağında kaydeP 

ki 6, 8, 10 ve 6, 8, 10 mükerrer yeni 11, 13 ve mahallen yapılııP 
ziyed raporuna göre 67, 67 /1 kapı numaralı vakıflı bir tarafı f. 
hanesi, ve bir tarafı Kiryako hanesi, arkası Saranyan Karabet ' 

neoi, dördüncü tarafı Osmanbey caddesiyl• mahdut lcareli ve te' 
li maa arsa ve bahçe bir hap apartmanın evsafı: Apartmanın; 
nında arsa cephesi duvarla mahdut olup apartmanın merdiveP 

mermer, sahanlıklar mozayikli çini, ön ve arkada çıkma ve balK 

vardır İçind& elektrik havagazi v& terkos tesisatı mevcuttur. yarı 
heti ayrıca ahşap kaplamalıdır. Bodrum katı: Zemini çini şapll ) 
ridorlar, dokuz kömürlük, bir kapıcı odası, sıcak su tertibatlı mef 

yataklı zemini karosiman döşeli mutfak ve çamaşırlık vardır. ze: 

kat: Zemini renkli çini döşeli bir antre ve camlı diğer kapı, d' 

sokak kapısı, kapıcı odası olup bu katta bir numaralı daire va'' 

Bir numaralı daire bir antre, bir koridor, altı oda, bir kiler, bir ıı~r 
bir mutfak vardır. İkinci kat, iki numaralı daire: Bir antre, bir ~ 
dor, altı oda, bir kiler, bir mutfak, bir banyo vardır .. Üçüncü kat• 

üç numaralı, dördüncü kı<ttaki dört numaralı, be~inci kattıı ki 

numaralı ve altıncı kattaki altı numaralı daireler iki numaralı d11 

niıı aynıdır. Beş ve altı numaralı dairelerin muhtacı tamir gör• 

ufak tefek bazı ak~amı tamir edilmek üzeredir. İki sene evvelkl 

dı vaziyed raporuna göre yüz elli iki lira olan ve 392 M2. uı0 

mesahasından 152 M2 bina v& 240 M2. bahçeden ibaret bulunan 
bap apaı-tıııanın tamamı açık arttırmaya konmuştur. 

1 - • İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 22 • 10 • 1938 tari) 

den itibar&n 934 • 1229 No. ile İstanbul dördiincü icra d~ 
sinin muayyen ııumara8ında herkesin görebilmesi için ~çı~ 
İli\nda yazılı olanlardan fazla nıalümat almak istiyenlcr, 

şartnameye ve 934 . 1229 dosya numarasiyle memuriyet:? 
.nüracaat etmelidir. 

2 - Aı"ltırmaya iştirak için yukarda yıızılı kıyml'tin yiizde 1.rı 1 

betinde pey veya milli bir İınnkanın teminat mektubu tc'J 
dilecektir. (Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ,.e irti!"ıtl' h 

kı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki Jıakl:ınnı Jıuoıuile f 
ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarih;nden it• ı 

yirmi gün içinde evrakı müsbiteleriyle birlikle memuriyeti 

bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile -

olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalıt'lar. 
4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma ş:ırtn' 

sini okumuş ve lflzumlu · malfiıuat almış ve bunları tıını~ı 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Satış Emlak ve Eytam nankasınııı 844 No. lu kamııı Jıii~u 

rine tAbi olduğundan mezktlr kanunun 15 inci maddesine' 

kan ikinci bir arttırma yapılmaksızın gayrimenkul 12 - 1 Z • 
tarihinde pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar istaıılıııl 
düncü icra dairesinde yapılacak açık arttırma ııeticesiııd1 

defa bağrıldıkLan sonra satış istiyene rüçhaııı olan diğer 
caklıların bu gayri menkul tl& temin edilmiş olacakları pı 

rından fazlaya çıkmaz ve muhammen kıymetin yüzde )' 

be~ini tutmak şartiyle en çok arttıı·ana ihale edilir. Böl'ıe 
bedel elde edflmezse ihale yapılmaz. Ve satıs 2280 No. I• 
ııuna tevfikan geri bıralcılır. · 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ~ef 
milhlet lçind& parayı vermezs& ihale kararı fesholunarıı~ 
disinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetP1. 

duğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya ~ 
mazsa hemen Hl gün müddetle arttırmaya çıkarılıp eP 

arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçeP 

!er için yüzde 6 ten hesap olunacak faiz ve diğer zarıırlııl 
rıca hükm& hacet kalmaksızın memuriyetimizce ahcıdaıt V 
olunur. (Madde 188) 

7- Alıcı arttırma bedeli haricinde olımık yalnız tapu ferai!" ~ 
nı yirmi senelfk vakıf taviz bedelini ve ihale karar pul1 

vermiye mecburdur, 

Müterakim vergller, tenvirat ve tanzifat ve dellılliye re>•111 

mütevellit belediye rusumu ve miltera.ldm vakıf icaresi alıcıyıı 

mayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. t~bu gayrimenkul Y~ı 
R'österilen tarihte İstanbul dördüncü icra memurluğu od:ısıııd11 

ilin ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde •atılacağı il 

Emlak ve Eytam bankasından : İşbu g;;Y1 

menkulu satın alanlar arzu ederlerse bank:l 
takdir edilecek kıymetin yüzde 50 si kada·· 1': 
dilerine ikrazatta bulunulabilir. (8.'.?.!7 

Sahibi: Ahmet Ct'malettin S A R A Ç O <':; L U ı• 
Netriyat müdürü: Macit ÇETiN Baaıldıiı yer: Matb"ai Ebiİ11 


