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General ismet İnönü Cu.mhur Reisi Oldu 
Mevcudun 
Mecliste 

İttifakile Cumhur Reisliğine· Seçilen General İsmet İnönü 
Alkışlarla Karşılandı 

• 

• 
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Ve Merasimle Ant Hararetli 

) 

CUMHURREİSİ İSMET- İNÖNÜ Cumhur~~l~i .. 
~-----..------·-----------------------------------.... ----~ 

,, M·lı E • =nz 'Ilı ±±±iiSAk-= ~ ı • T ı·. . ismet lnonunun 
ı etın ı.rıa us ı a ıını. Tarihi Nutku 

" G ı •b K d Ankara, 11 (A.A.) - Büyük l enen a l uman an :\!illet )1eclisinin _bl~~~nkü_ ~plan 
'' tısında Cumhurreıshgme mtıhap 

ru s olunan İsmet İnönü, yemin ettik -

Büyük Atatürkten Sonra Ona Türkiye Cumhur- !:~1~0:~;1~:.~li~~1 ;~::i~tıis:~a~~r~ 
. l Gı.bı· ~ rı. ş rı. Ol' ..J. AT. b d ile karşılanan aşağıdttki nutku irad reıs iği "'lereTı ı, ereTı ı auğu ı~ıs ette e bururmu.~tur: 

Müşkül Ve Nazik Mevkide Ancak En Yakın 
Arkadası İsmet İnönü Halef Olabilirdi 

' 
YAZAN: HÜSEYiN CAHiD 

I Büyük Millet Mecliıi General - -
... ~et lnönünü ittifakı ara ile 
•Urkiy C h • 1·-· • • 

YALÇJ.!! 

"- Büyük Türk 
muhterem Vekiller~ 

milletinin 

Arkadaşlığmızla müftehir o • 
lan, terefli vazifenizde kendi nef- ı 
ai için bahtiyarlık bulan bu arka
datınıza devletin en yüksek vazi- 1 
feaini tevdi etmek teveccühünü gös 1 
terdiniz. Sizlere fimdiden çok aa· 
mimi tükranımı takdim ederim. 

Omuzlarımda hiıaettiğim ağır 

Teşkil Edilen 
Yeni Kabine 

Ankara, 11 (A.A.) - Yeni kabineyi tetkile memur edilmİf o
lan Celal Bayar te,kil ettiği kabineyi Reiaicumhur lamel İnönü
nün taavibine arzeylemiftir. Reisicumhur, listeyi taavip buyur
mut ve keyfiyetten Büyük Millet Mecliai Riyaseti de lıabo.-dar 
edilmittir. 

Yeni kabine . ... v.ıı.ttan müı·ekkeptir: 

Bat vekil 
Adiye Vekili 
Milli Müdafaa Vekili 
Dahiliye Vekili 
Hariciye Vekili 
Maliye Vekili 
Maarif Vekili 
Nafıa Vekili 
lktıaat Vekili 
Sıhhat ve lçtimai Muavenet 
Vekili 
Gümrük ve İnlıiıarlar Vekili 
Ziraat Vekili 

Celal Bayar (lzmir) 
Hilmi Uran (Seyhan) 
General Kazım Özalp (Balıkesir) 
Dr. 'Refik Saydnm (istanbul) 
'Şükrü Saraçoelu (İzmir) 
Fuad AğraJı (Elazığ) 
Saffet Arıkan (Erzincan) 
Ali Çctinkaya (Afyon) 
Şakir Ke3Cbir (Tekirdağ) 

Dr. Hulusi Alatnş (Aydın', 

Rana Tarhan ( lstanbul) 
Faik Kurdoğlu (Manisa) h e um urreıı ıgıne mtı· 

ap etti. Eğer bu intihap tetkila 
(1 ~&aaiye kanunu mucibince Bü
Jük Millet Mecliainin ıinesinde 

-.~ 
j vazifeyi ifa ederken, tek istina - ,._ ... •·----------------------------~.....ı 

dun, BUyük Türk milletinin iti - ••••••••••••••••••••:Jmi:ll!Wm:ı ••m••••1ı1&• 

1"Pılrnayıp ta bütün milletin reyi 
ile rn" . uracaat suretiyle vukua sel-
:; olsaydı Türk milletinin hiç" 
f ~ddüt etmeden bu yülaek vazi
.:ı derin bir itimatla muhterem 
k et lnönüne tevdi edeceiinde 
""iÇ fÜphe yoktu. 

r~ Büyük Atatürkten sonl'a ona 

1• Urkiyc Cumhurrcisliği gibi şeref
~: Şerefli olduğu nisbette de müş-
11.iJl \'e nazik mevkide ancak kendi
a~~n en yakın ve vefakar mesai 

01• :d.aşı General İsmet İnönü halef 
k.'

1 ılırdi. Hu emin, kudretli ve feda 
i;r ele tevdi olunan yüksek sevk ve 
"~re Vazifesinin bilyük bir salalıi
'i~ ve nıuvaffokiyet ile ifa edilece-

•nde kimse · te dd"d" 1 t nın re u u o amaz. 
es snıet İnönü milli müacuele 
bi~asın~~· Atatürkün pek yerinde 
~Hi ~bırı veçhilc, "Milletin makus 

.ku nı Ycııı:niş ,, galip bir 
let~~~dan sıfatiyle değerini gös
nası gı kadar, Lausanne sulbü es
ler· ~da A vrupanm en büyük devlet 

ının a· 1 Cet' 1P omatları ile cereyan eden 
lid 

111 
Inilzakerelerde kabiliyet ve ik-

arını da . t t . b. . t 
~a ıspa e mış ır sıyase 

l'lil ~~-~r. ?ndan sonra İsmet İnönü 
le.k·ı un ışlerin en zoru olan Baş· 

a et nıcvkı" · d .. ·· B \"azif . m e goruyoruz. u 
lıükQ enın zorluğu tekmil devlet ve 
·~- nıet mekanizmasının veni bat:L 
·-.q ve • d .J v-

.. 

TOrkiyenin lkinci Cumburreisi General ismet İnönü t.nzi a :ta hiç yoktan yaratılıp 
teliy nı edılmcsi lüzumundan ileri 1 -~~~~~~~...,,,,,........,........,. .... ,....., _ _,rP"!·....,...,,._ - - ..,._ ____ "'=":--------
keıı~orctu.. Bu, her gün bitmez tü- c h R • • ı• •• •• 
~t ~~ b.ır sabır ve sebat ile, aşın- um ur eısı nonu 
Çalışm~r .1rade ile, geceli gündüzlü 

di 1 ıle kazamlacak bir zafer- T b •kı • K b ı Ett• Za
0

tıd smt et İnönü bu 7.aferi de ka- e rı erı a U } 
ı. ktısad" · A laraa ' ı, sıyası, sosyal saha-

ca u takip olunan sağlam, ihtiva- • 
Ygun bir Jl • • tatb .. k. l llayeg· rogramın ıyı 1 1 . smet 

~ lcutn<fedir ki bugün gördüğümilz 
J\iı- \'vetıi <ievlet ve hükumet meka 

·••ası ·· 

• 
lnönünün 

cif erine 
Türk Gazete
İltif atı ~Uda vuc~ut bulmuştur. Bunda 

hanilfk n <to~ruya milessir olan ve Ankara, 1 t (Telefonla) - Cumhurreiai lamet lnönü, bu&'ÜD saat 
de,,ı t Şerefıni hakld~·le kazanan d h • b" • k b e adam h. .J t 5 e uauıı ıurette gazete aa ıp ve batmuharrirlerıni a ul etmek 

1 
llıet lnöııuct·~ ıç şüphe yok ki İs- lütfunda bulunmutlardır. Cumhun·eiai, büyük sayadan dolayı taziyetle- I 

1 ur. rini ifade eden gazetecilere: 
tı·d snıet lnönü yarad 1 d k" · T .. 1 · • · · k ed ·ı · · kk.. d · at v k . . ' ı ışın a ı ıs- - eeuur erınıze ıfhra er, temennı ermıze tefe ur e erım, 

'eti Ve e .. ab.~lıy~ti ~ayatın tecrilbe- ~abını vermiflerdir. 
kitat ct~~•rgulerı .ile beslirerek in- · Curiıhurreiıinin yanından ellerini öperek ayrıldık. 
lrer~k k"ır~ek, gerek devlet adamı • A.. Cemalettin Saraçoğlu 
d•irıı arnıı bir ins.nn sıfntiyle 
ot.· il Yüks J 
el ibret d e mek vakayiin arzetti-
rıışıe h ersıetinin felsefi bir gö
lcendind azı:netı:nek meziyetlerini 
dlr ki Be ~Plaı:nıştır. Onun için
hiyetıe :günkü olgun ve zinde zih-

' 6enf11 tel"kk' ıı .. "' a ıleri, metin mu-
1111" • (S aeyln Cahid YALÇIN 
0

-
3 İincü aayfamızda) 

Ankara, 11 (A.A.) - Reisi-! 
eumhur İsmet İnönü bugün saati 
15 de Büyük Millet Meclisindeki 
merasim salonunda mebusların, 

askeri ve sivil erkanın ve kordiplo
matiğin tebriklerini kabul buyur
muşlardır. İsmet İnönü kendisine, 

arzı tebrikatta bulunan büyük ve 
orta elçilerle 'ayrı ayrı görüşmüş -
ler ve iltifatta bulunmuşlardır. 

Reisicumhur resmi kabul için 
Meclise teşriflerinde olduğu gibi 
avdetlerinde ele skeri merasim ile I 
k--arşılanmış ve uğurlnnm!fıl;ır. 

• 

madı ve bunun, aizin yardımınızla 
ve aizin dilinizden ifadeai olacak
tır. 

Bu anda Atatürkün hatırası te
.elli bulmaz acılarla dolu olan kal 
bimizin aziz timsalidir. Atatürkün 
fevkalade hizmetlerini bugünkü 
Türk devletinin bünyeaindc tam 
ve temiz eserler olarak teceNÜm 
etmİf aörüyoruz. Kadir bilen ve 
büyük evlat yetittiren milletimizin 
yüreğinde, " K E M A L A -
T A T O R K ,, adı, sevgi ve hür 
met içinde ebedi olarak yaşıya -
caktır. Şükran ve tazim hislerimi 
aöylcmeğe çalışan sözlerimin si -
zin muhabbet ve takdir duygula
rınızı da aksettirdiğine eminim. I 

Muhterem arkadaşlar, devlet 
ve milletimizin insaniyet ve mede
niyetin asil hedeflerine doğru dur 
madan ilerleyip yükseleceğine ka
ti inancım vardır. 

Bil> ük ve kahraman bir mille
tin hizmetinde bulunuyoruz: Türk 
vatanının bölünmez, hiçbir teca -
vüze tahammül etmez, hiçbir zor 
kartısında milli haklarından vaz
geçmez mahiyeti, her zamandan 
ziyade taze ve canlıdır. 

Türk milleti devlet kurmak, 
vatan kurmak kudretinde ,kendi 
cevherindeki kıymet ve faziletle
re istinat eden yapıcı ve yaratıcı 
bir millettir. Sulh ve terakki y<llu

na bütün gayretlerini aail bir auret 
te vakfetmit olan milletimiz mec

bur oluna, kendisi ve tanlı ordusu 
geçmİf kahramanların hayranlığı

nı celbedecek yeni kahramanlarla 
(Sonu 3 üncü aayfamızda) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HER SABAH 

Noksansız inkılap 
Atatürk inkılabını tetkik ede

cek olunak, bunun tam ve nok
aanaız bir inkılap olduğunu görü-
rüz. Atatürk inkılabını yarattık

tan aonra onun hiç bir tarafını 

ihmal etmeden tamamladL Şahe
aer bir tablo vücude getiren bir 
reaıam titizliğile her nokt~ında 

ayrı ayrı İfledi. 

Bugün ortada olan eaer, tam 
ve kusursuz bir eaerdir. Atatürk, 
inkılabının eıasını, milletin~ ken
di iradesine ve kendi kudreti.ne 
İstinat cttirmittir. 

Atatürkün naaşını yük
sek rütbeli subaylar 
beklemiye başladılar 

Ona en büyük kuvveti vereı . olınabahçe sarayına Cumhurreisi bayr2fının yerine çeki '. 
ve Atatürk inkılabının böyle kuv-ı bayrak, dün mekteplerde bab3larının arkasından ağ!aşan 
vetle filizlenmeaine ve yer bul·ı Atatürk. yavrulan [Yaz:sı 7 incide) 

ma~aba~Ka~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::: A. C • 
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ABD0LHAMIDIN 

"ı'AZAN ı .SÜLEYMAN TEVFiK mı::ıa:;;;;;r;:::ı:~ t Ormanların Hari-

21 --
çerkes cemiyeti büyuk rütbeli bir 
uker zabiti mat~h<idı ol:ı.n Şahin 
bey adlı b?r zatın, erıneııi cemaati 
savılı anık2tla··daı• Zelırap efeıı
dı~in, Rum cem!ye•i de banker za
rifi ak,·abasınd•n Ali 'uya namın
da bir unginin l»>h ·•lığı altında 
id' er. Arap cc" , ~t•. bın altın 
vermek ~art.yle E~lllhuda efendi
ye. kenr'inl cemı -ın. alıp h;maye 
etm•i' tekllf etmış ı'e de ~eyh bu
n& razı olmamı<'"" ctnıiyete değil 
bin altın H.- aUın bite vermemiş
tir. 

B:ı t.ı: llh·ct cemiyetlerindeı 

ba,kı< saoı'.< tij·~·"i sürgün ve mah
PU•İ• ".!&a ;o;,ütc:ıekkil ve Avnullah 
Kizımi beyin riy .. ,etmdeki Feda
karanı ı:ııllet, derviş Vahdeti ile 
ılirkaç munlii h~:anın ve Abdül
ı ~anın tevercühi!ııe dayanan itti
dı Muhammediye cemiyeti vardı. 
BJ sonki cemiyet, daha doğrusu 
müessisi derviş Vahdeti 31 Mart 
hadisesinin hazırlanma~ında bü
yük bir rol oynamıştır. 

Adaya naklolunup polis neza
reti altına alınan devri i•tipdat vü 
kela ve ricalini gazeteciler, muha
birler ve muharrirler gidip görü
yor, onlı.rla görüşmeler yapıyor 

ve. gazetelerinde yazıyorlardı. 

Bir gün ben de Büyilkadaya 
gidip ba~katip Tahsin pa~ayı zi
yaret etmek fikrine düştüm. Va
purdan ada i~l<elesine çıkınca bi
rine paşanın nerede oturduğunu 

sordum. Tarif ettiler. Oraya 
gittim. Paşa ile aramızda ailece 
hısımlık olduğu halde onun bun
dan haberi yoktu. İkbali zama
nında, ikide birde saraya gittikçe 
- o vakit gazeteci ve muharrirler 
ııık sık saraya kitlerler veya götü
rülürlerdi - Onu görüyordum. Bv 
gidişlerimin birinde onunla biraz 
atışmış oldugur.ıuzdan aramız a
çıktı. Hatta Deli Fuat paşa i:,in
den dolayı idam:. tedel müebbet 
z nda"bend olarak Sinoba gönde
rilen karde~im Avnullah beyi ba
hane ederek Abdiılhamide benim 
de •ürülmemi arzetmiş, fakat hün. 
kar, benim sürgün yerinden kaça 
rak Avrupadakilerin yanına git
mek ihtimalini düşündüğü için bu
na razı olma:ını.şb. 

rı gibi kimsenin evini yıkmadıgını
zı bilirler. 

Pa~anın, bü.rü.k bir dikkatle 
dinledijoi bu !Özlerim bitince çok 
mütec.«ir oldu. İki damla göz ya-
•ıııın yaı!akları 

sakalına doğru 
gördüm. 

üzerinden kan• 
yuvarlandığını 

- Te~ekkür ederim, dedi. Bu 
gün için bir yardıma ihtiyaç h · o.set 
miyorum. Şayet ileride bir ~km
tıya uğrar ve yard'lııu. ihti:; ~·· gö
rürsem o zaman ai.&e & ... ·hal mü
racaat ve arzederim. Tfr}at şunu 
anlamak isterim ki ben, mabeyin 
başkatibi iken ar:ımızdaki bu ka
rabeti niçin haber vermediniz?. 
Size o zaman yardım etler, hiç ol
mazsa size bir zarar getirilmeme
sine dikkat ederdim. 

tası Yapılacak 
Fotogrametri u•ulü ile orman 

baritıılarının yııpılmaııını temin 
maksadiyle ziraat bakanlığına 

bağlı bir orman harita daire~i ku
ruinıa. ı hakkıııda bir kıınun proje 
ai hazıı·Jaıu:11J>itır. Projenin ihtiva 
ettiıh e~ !;ıra göre Ziraat Bakan
lığı or,ııan genel konıutıınlığına 

bR,g h ,.e orman harita daire-~i ku
n fac;,ı,kt..-. Daire rehıi tüm komu
tanı ıı!ahiyetini haiz bulunacak
tır. Orman harita dairesinin me -
mur ve müst,ıhdimleri vazife do -
layı,iyle askeri mahkeme kanunu 
ile askeri eeza kanununa tabi ola
caklardır. Ba k.ı.nllnun neşrinden 1 

sonra harita ırenel dil'ektörlüğün- / 
den ayrılmış olan m!iteha•,ıslann 
orman .harita da:resinde (alt~ma
ları harita genel dil'ektörliiğünün 

Bu görüşmeden sonra izin ala- muvafakatına bağlı olacaktır. Ha-
rak paşanın yanından çıktım. Ha- ritalar fenni esaslara göre ya.pıla
zır adaya gelmişken Ebulhuda cak ve bu esuların tatbikine ait 
efendiyi de görmek arzusuna düş- fenni e Mları mürakebe ve kontrol 
tüm. Rastgeldiğim bir rıım genci harita ırenel direktörlüğünün sala 
ne sordum. Şeyhin köşkünii - o- biyeti dahilinde bulunacaktır. 1 -
rada eski bulunduğu cihetle - dari ve fenni işlerine, memur ve 
herkes biliyordu. Geniş bir bahçe müstahdimlerinin tayin ve çalışma 
içinde bulunan köşk, Serencebey usullerine ait esaslar ziraat bakan 
yokuşundaki Refai tekkesinin tam lığınca tesbit olunacaktır. 
aksine olarak pek tenha idi. Ara- vvvv 

!ık bulunan bahçe kapısından gir
dim. Görilnürde kimseler yoktu. 
Köşkün kapısına gidim ve çaldım. 
Bir hizmetçi ka.dın kapiyı açtı ye 
kimi aradığımı sordu. 

- Ebulhuda efendiyi germek 
istiyorum. Sizi sevenlerden biri 
gelmiş deyiniz, dedim. Biraz sonra 
avdet eden hizmetçi kadın beni i
çeri alıp birinci katta bir odaya 
götürdü. İki dakika geçmemişti 
ki efendi geldi. Ve beni görünce 
çok memnun olduğunu gösterir su 
rette: 

- A ! Siz miydiniz.? Çok mem
nun oldum. 

Diyerek elimi sıktıktan sonra 
oturduk. Hal ve hatırın• sordum 
ve bir hizmeti, bir arzusu varsa 
söylemesini rica ettım. 

- Beni böyle bir zamanda ha 
tırlayıp bura.va kadar ge!Prek zi
yaret etmenize teşekkürler ede
rim. 1,te gOrd üğünüz gibi burada 
tenha ve asude ya~ıyorum, bir 
4ıim ve arzum da yoktur. 

Manda ve keçi eti 
Bunları satan dükkanlar bu 

şekilde lavha asacaklar 
Şehrin muhtelif yerleriııdeki 

bazı kasapların müşteriye koyun 
eti yerine keçi ve manda eti sat
tıkları göriUmüştilr. 1 

Belediye bu suretle yapılaıı 
ihtikar neticesi halkın aldanma • 
masırıı temin için dana ve kec;i eti 
satmıya mahsus dükkanların bu -
lundıırulma51nı d:i~ünmüştür. Hal 
buki böyle bir dükkanın meçcudi-I 
yeti için zabıtai belediye talimatna 
mesine bir madde ila\'esi lazım -
gelmekte oldu~undan şimdilik bu 
işten vazgeçilmiş yalnız bll gibi 
et satım kasap!ann büyılk yazılar 
la dükkanlarının göriilelıilecek yer 
!erine (Burada manda veyahut 
keçi eti satılır. ) 1 

Diye tabela a~:ı:ıalı;.rı zaruri kı- 1 

lınmrntır. ı 
Bel~diye kooperatifinin 

ardıtl'ı 
İstanbul belediyesi kooperatifi 

her sene olduğu gibi bu sene de 

Okuyuculanmız 
Diyor ki : -Devlet Demiryollarının 

Cevabına cevap 
İzmir ikinci mıntaka Tapu 

Sicil Iuhafızı "Asım Kagan,, 
imza~iyle aldığımız bir mek
tupta; eski bir mektubunun hu 
]asa edilerek yazılması bir ~
kayetle ileri sürüldükten son
ra şöyle denilmektedir: 

"16 Teşrinievvel 1338 tarih
li nüshanızın (Okuyucular di
yor ki:) sütununda neşrettiği
niz bir yazıma, Devlet Demir
yollan umum müdürü imzasile 
verilen cevabı okudum. Bu ce
vabın muhterem gazetenize 
gönderdiğim yazımın her ne
denM hulasa edilen ya.zıya ce
vap olduğunu gördiim. 

Evvela o yazımda, bugün
kü Cumhuriyet Ttirkiye>inde 
(Hak ve Kanun) karşısında 

(İmtiyazlı \'e rüçhaııı haiz bir 
sınıf ) olmıyacağ-ı, kanunu 
tatbik eder otoriter bir devlet 
dairesi reisi \ıulunmaklığım i
tibadyle bence bilinme.si çok 
t.abil bir keyfiyettir. 

O yazımdaki maksadı 86111; 
(Devlet Demiryolları idaresin
den; memurlara tenzili.t yap
mıyor yollu şikayet etmek de
ğil) bilfar?. bir memurun karı
sı veya çocuğu gibi llilesi efra
dınclan birisi ile kendisi; ha.
talık veya sair mücbir ve za. 
ruri hallere maruz kaldıkların 
da, De~let vesaiti nakliyesi ile 
herhangi bir yere - tedavi ve
saire gibi - yapacakları seya. 
hatlerde bu tenzHıit hakkının 
şuıtbatı devle-tin her •ınıf me
murlarına da t milio;;n temen
nisi mutala&.•ı idi. 

Yeni Sabah: Bu küçük ve 
dar yerde okuyucu ~ikiyetleri
nin milmklin old ığu kadar kı
sa olacağı pek tabiidir. Nite
kim okuyueuını.ızuıı bu mek
tuplarını da ına11ııyı bozma
mak şartiyle ancak bıı kadar 
kısattabildik. Bilfıhara bu gibi 
s.zılanmalara nıeydan kalma
ması için hem Bay .Asım Ka.
gaııın, hem de ıli~ r müşteki o
kuyucularm tlikkatlerini çeke
riz. 

Madam Atina ·--

Vefat etmiş olan ııi!re katibi 
Bo<nalı Kamil beyin yerine şifre 

ltatibi olan Asım bey - Asım bey 
Şinasi deninin genç muharrirle
rinden ve Na.mık Kemalin çevre
sinde. dolaşanlardan olup çok sev 
diği:n dostlarımdan idi - bunu 
bana söylemişti. 

Dedi. Ben söze başlıyarak: 

- Efendi hazretleri meşruti
yet iliinı gününden buraya gelin
ceye değin neler oldtığunu, meş

rutiyeti nasıl ka~ıladığınızı, ne 
suretle vakit geçirdiğinizi anla
mak istiyorum. Eğer milmkün ise 
ltitfen bana izahat veriniz. 

Şeyh bir dakika düşündü ve 

memurlarına iki aylık nisbetini 
geçmemek üzere yardımda bulun 
mıya karar vermiştir. 

Sorgu hakim ığinin itirazı üze-

Paşanın ikametgahına gidip 
görüşmek L!tediğiıni, kapıyı açan 
hizmetkara bildirdim. Beni der
hal kabul etti. Rengi atını, ve te
lii.şh bir haldeydi, çünkü benim 
kendisine tecavüz ve hakaret et
mek için gelmiş olduğumu sanmış
b. Gösterdiği yere oturarak de
diın: 

- Paşa hazretleri! merak ve 
endi4e buyumıayınız. Sizi en ufak 
bir surette rencide etmek mak
aadiyle gelmedim. 

Paşa hayretle yüzüme bakı
yordu. Sözüme devam ettim: 

- İkbal mevkiinde bulanduğu 
ııuz uzun senelerde, birçok defa
lar görü~tüğOmü:z ha.ide, kim ol
duğumu size söylemeğe lüzum gör 
mem~tim. Çünkü, çokbn gibi 
beııim de &izden bir ~ey uır.du
fu. , vuıtanızla bir külah kap
mak letediğim fikrine düşeceğini
zi heup etmiştim. Halbuki bug!!n 
aiz dllfkün ve yardıma muhtaç bir 
haldeainiz. Ben L!e g:ızeteciyi:n, 
bQtün gazetelerde ~alıııan!ar arka 
daşlanmdır. Kendi ellmde de bir 
ga~ete Y&rdır. Dilediğiniz fek.ilde 

aiu >·ardım edebilirim. İtte bura
ya gelmekten maksadım ıize arzı 
hizmettir. 

sonra cevap verdi: 
Bu karar müteakip merrurlar 

- Kanunu esasinjn iadesi için tarafından doldurulacak fişler da
Manastırdan, Selanikten, Sirozdan ğıWmı.~tır. Yakında levzıata baş
ve sair y~rlerden tehditkarane tel- ]anacaktır. 

rine dosya tekrar tetkik 

edil eğe ba.şianmışhr 
Randevu~uluı;: ve doviz kaçak 

çılığı suçlariyle tevkif eclilmişken 

talebi üzerine 600 lira kefaletle 

tahliye olunan :nadanı .Atinanın 

graflar gelmeğe ba~ladığı zaman Erleoiy 200 kunı~a k -1-ı• olan 
padişah beni çağırttı. Saraya gi- 1 kİ J · 

a rce ar aarı v zp · - ··or 
dip huzuruna. girdim. Çok telaş- B 

1 
d. .. • 

1 ıd - k k ld • h ı· ~ e ıye encumon b ·ne ye. ı o ugu, pe sı ı ıgı a ınden 
eerbe~t dördüncü 

belliydi. Bana hitaben: ni bir karar ve orek alacaı,ı tuta- .orgu hakmı igi ıtfraz etmi~tir. 

Bu itiraz üzerine, ı!üo, dc•ya 

t 0 krur tetkik o anmak üzere dör

düncü a i.ye ceza muhakemesine 
g ınder ım ~tr. 

, - Buna ne der>'ln? ne yapayım? n 200 kurnşa k l r l)]a bCJrçlu -
Diye sordu. Ben de: !ardan parı.yı ..,. .. yec k r. Bıı

- Efendim, dedim, ben bir 
dervi' olduğum ve devlet umuru
na, siy 1 i~lere vu',uf ve malılma 
tım oimadığ-ı cihetle bir ~ey sllyl~
m0ği, bir rey dermeyan etmeği va-

na d.ı ae , p a vuk.ıt.ı:.rız lxiT le c 
emmi,. 'z iş er iç'-ı b yere 

r. ,.rul ma rH! r. 

Bu :ı.r .. ra gll'eulerin yelı6nu 
otu:ı: .:ada _...,,..,_.,... .. 

Iu "lkeme evc+i, it'r:ızı t~t -

kik ed~·• k uy,ın veya yarıu bir 
k rar 

zifem harici gorürllm. Bunnnl:ı. 

Leral:.r, emrifennaııı hümavunu- R = KT J1 J F JK IT.ML,. RI 
.. •• ... •••••••••• .. -·-- -• a••••:ıı • ••••ı1:ıı At1IRU1 

nuza uya ak hatırıma geleni de ar 
zetme~ borcum saya•tm. Ban 
lı.alırı:n yeni ve eski vükelıl~'l nıa
beyini hümayuna çağrrarak onla
rın aralarında bilmüza kere ve -
cekleri karara gfre hareket bu-
yui manız münasip olur .. 

- Ben de öyle dtışünttyonım, 
dedi. 

Bur.un ttzerine adrıılzam Sa 
yit, udn~abık Kamil, •era•lcer Rı
za, daht!lye nazırı Memduh, har;. 
cıye oa ın Te f k, maarif nazırı 
Ha,.oı. cafıa naz:rı Z nn!, ~ürayı 
devlet rci•i Fauf, dliye nazırı 
Abdurrahman paµ arla Mir vo. 
zera. muşiranı. şey~~tisllim Cema 
!ettin efendi ile rıcali adliyeden 
birkaç zevatı .araya çağırttı ve al 
dıi'ı telgrafları bunlara tevdi ile 

............ 
Hrıı:ı ll if:ttıf k:: 11 s~ıı.: • ur lıa/,,, ilJilik •tı ,. ım .•<11en h ,. 

. Q•ye«•k t ı r k.kı... ~ , k şe g6 lr, fahri~ 11ı<rıı9,r sııı,,ır, ııiyerck, 
ll''JIBe k • "r 11• r, ~·6•t-e-rirrl.ı. 

Balxı " rın rlr7 , ek ,., -ııe i/,,_ri u<'tı< dcvlü erkıiııı ara..Ttrıda du · 
doo bın, tıı• "' eri ur ı. On 1:,.,11 n çok SOJarwr, dilel:~rt11i reddıt-
mu/" k<"?I il 1 l ni ı:, d · ıııın·a . .,;ııı.f eden mu trı~-"1-
.-ın . fenıt ·, ıfiJ.ek'crrn/ •rııı DC fi 111C:B6 -tıe k ttiiıa ı caşa1·a111ıı;~cnıiı 
btr 0F1U"P11. stl4"11a ,, .,,, 1'! r, Falı r -ıe 6.e-: l .,·:.n i.,l&r·ıı.t gürıt"8fİB fızilt 
md c-4e-r, h4 rkdrhkw 11 g"Yi. ,,, ·ı. 

B r rıntu z ıt, tffnrd t<> rn m" le • .f çıtbu!}ıımı telltwfi-
ririm~ ek s• d :ı fflrirtdl! işi ';l fa~·ı' Cir t·itrliı ışini f'-' · .... 
dur61tlİIJO /ı ' a-dam croıılerrkn d,Zr;< t n :o ettı .. 

~tluı r '"'btt, ~~11".fftı!uı f-0mı ı ~nı · 
- P ki nliıl! d.Mi Sen m~aklanmtt, vatın ~" i<I" uğ-raşıt-, ("re

.WU bakanın .. 

.A.c!am, 00-banm rilerine 3<1rtıfı, 6-ptfl, it~· ·k r e"erek ç'ktı. gittı. 
Kah •ede b lın 1%-' 8oftlllardan biri, baba eren• rin /ııı halini fazlrı g:ı.11• 

rde lı.amWer k #ortfu: • 

Ben, hareminiz hanımefendi
nin dayısı HO!nll bey merhumun 
oğluyum. Sizin yabancınız deği
lim, aramızda pek yakın bir müh· 
rü milnasebet vardır. Gazetem, 
kalemim, h:ıtınmı sayan biltfin ar. 
kadaşlnnm size L!tediğiniz ·•ardıma 
hazırdır. Çilnkü hepsi, aızin uzun 
etlren mtSJuriyetinizde, bir~la-

'bu bapta ~ilratle bir karar verme
lerini emir - ""de etti. 

- Şımttn, bıınıtn i~n 4bıra d.ölrmek, lilel i. c be>'1ıre yalıxırmak 
doğnı mrıdurt .. 

Baba erl!'IS!ıtr q•ilerek t:e'Vrrp fJPrdi: 

- Abırıl ile değirmen döıı.dilrülmee Ha! Ancak böyln i<le-r pimi'ür. 
(Sonu Yar) 

TlRYAK/ 

Adalara Bu Yıl 
Su Verilecek 

Adaların su derdi nihayet Jıal

ledilnıek üzeredir. Evvelce burada 
arteziyen t-t!sisatı yapılması veya 

büyük bir su vapuru alm:ırak su 

taşıması hakkındaki tasavvurlar -

dan nıü<>bet netice alı•ıamamış bu 
Mı yilzüctü kalım,tı. 

Fak&t lıuı;iinl-:rde Belediye ile 

Denizbank ara•ıı:da yapılan mü • 

zakere]er nctice,inde .•öyle bir ka . ' 
rıır verilmiştir. Denizbankın •u 
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Ne Pişkeyim? 
~ - - l 

CUMART~..§.. 
İftariye: Reçel, peynir, sucuk. 
Domatesli pjr.in.; çorba.&ı 
File Aldn1İn;;.... 

Makıırna 

Kavun 
Fİl..E ALAMINUT 

Filetoyu biftek gibi k~•İP to~· 
nukla yacsıltıp tuzlayıııız. Kız~rt; 
ma Mhanma et .suyıı J:cyup birli 
çevir:nlz. Sonra fileleri dizi!ıiJ 
Hnrlı ate~i~ biraz durduktan soll' 
ra çekip üzerine yağlı bir k:iğıt 
örtüp fmna sürünüz. Or:ıda. pişin· 
ce alıp fileleri yemek sabanına kO-

t&nklaıiyle adalara su taşınacak· 
"I yunuz ve suyunu biraz et snyu " 

çe,·irdiktcn •oura üzerine dökilP 
ve bu ~ular oralardaki depolara ve sofraya \·eriniz. , 
rilecektir. Şu halde su ta~ıma me- """""..,..."""""""""""".;v"""'vvvvvv"" 
sele.si halloltınca elde kalan tek 

mesele adalarda e~asen mevcut 

olan , u depolarının rnliihı ve ta • 
miridir. Feci Bir Kaza 

Beledıye bu hususta tetkikat Beş yaşındaki bir yavrıl 
yaptırmış ve karar vermiştir. otomobilin altında kala' 

Denizbank suyun tonunu ada- rak CalJ verdi 
lara kırk paraya taşıyacaktır. Be- Evvelki gece Lalelide 5 y~' 
lediye de ha!Jı:a bunu ucuza olarak larında bir kız çocuğunun öJiiruill 
dağıtacaktır. netıcelenen feci bir otomobil ıca' 

Dişlerini kırmış 
Sabahattin isminde bir a.da.m 

Fnat imıinde biri~iyle bir ücret me 

selesinden dolar. kıı.vga etmiş ve 

bu kavga esnasında Fuadıı. bir 
yumruk vurarak iki dişini birden 
kırmıştır. 

Bir yankesici yakalandı 
Birkaç gün evvel Bedrosun 25, 

Koçonun 51 liramnı çalan meşhur 
yanke ici Giridli Hasan pofo me

murları tarafından yakalanmıştır. 

Ayrıca Nuri isimlerinde sabı • 
kalı bir yankesici de tuutlmu~tur. 

Kum:ır oynarken yakalanmış 
Davut, Halim, Ali ve Saffet i

mlerır><le kişi, Cibalide Küçük 
ftıstaf:ıpa a caddesinde Ahmedin 

kahve. irul• pok~r oynarken cürmii 
m ~hnt halinde ya kal nnıı ,lardır, 

33 lira 90 kuruş kıımar para..ı 
ile kağıtlar da müsadere olunmuş
tur. 

Tahsil ve tahakkuk 
kısımları ayrıldı 

Bunlar iki ayn başmemorluk şek
linde vU:Jelerini yapac:oklardır 

Bele ıye ·ubelerinde bu yıla 
kadar beraber çalı~.rn tah•il ve ta
hakkuk · lan, belediyenin yeni 
bir kaı·arı ile ta.b,Jl tahakkuk di
ye ikiye ayrılmış ve her ikisıne de 
ayrı ayrı irer başmemur ve!·il -
miştir. B-elediyt> şubeleri şimdıdcn 
sonra bu şekilde çalışacaklardır. 

Gece zammı 
Otomobillere birer lıwha 

asılac ık 

Bazı taksi şofö•·lerinin gece sa 
at on ik' len sonra lı:ılkta:ı gPctı 

zammın• fazla i•tedikle,; görı.ı-1 
müş•ür. 'ffalkı »U ıribi l:aPerdenl 

zası olmuştur. . 
Şoför Mebmedin idaresindeki 

taksi arabası Laleliden geçerke~ 
yayakaldırımından birdenbire ö • 
nüne inen 5 yaşındaki Nihal isrnill' 
de bir kıza çarpmış ve çocuk det' 
hal yere yuvarlanmıştır. . 

Bunun üzerine, şoför biraz ı· 
lerledilı:tcn sonra durmuş ve oto'. 
mobilden inerek çocuğun ccsedİJlı 
kenardan kaldtrmı;;, tramvay rııl" 
ları üzerine koymuı,rtur. 

Sonra da hiç bir şey olm:ırıııl 
gibi yoluna devam etmiştir. FaJıB1 

bu feci hadiseyi görenler, hcnıe~ 
arabanın numarasını tesbit ctnıiŞ• 
!er ve vakayı polise haoer ver ' 
miş!erdir. 

Bu suretle yakalanan ~oför Jlfe~ 
met, dün, a•liye dördüncü cezl 
muhakemesinı. çık:ırılmışt:r. 

Suçlu şoför muhakemede: 
- Ewelki gece saat 20 radd1' 

!erinde Samatyaya gitmek üzera 
Lale!iclen geçiyordum. Yolun ~I 
tarafında bir çocuğun y:ıttıgıııl 
gördüm. 5 - 6 metre iledde dur· 
dum. O sıralarda. bir başka çocukı 
geldi ve bana: 

- K:ı.rde~im düştü .. Gel kal· 
dıralım .... 

Dedi. Ben indim. Baktım, Y ~r· 
de yatan çocuğun ölmü~ olduğtııı0 

görünce kaldırılmasıııa m ü~asd9 

etmedim. O sırada arkamdan ge· 
len arabanın şoförü Akif: 

- Sen müşterilerini be~detJJ!t• 
Ben karakola giderim. Dedi. 

Ern de gittim. Yoksa kaçroı ' 
dın1 .... ,, 

Dem:~t;r. 

Bundan sonra. şahitler dinle ' 
nilmi~tir: 

Bunlardan llrelımet: 
"- Aksaraydan Laleliye giıl;, 

yord-ık. Yolun sol kaldırımıııd•' 
çocuklar oynayorlardı. Bir andık 
onlaıı atabeyleri; 

"-Haydi eve! .. >' 

Diye kovaladı. Bunun üzerine 
!~üçük kız yayakaldırıın•n:ı indi" 
F ket inmesiyle şoför 'JehmP<!iO 
otom~lıilirıin kendisine çaı:rnıll 1 

kurt:ırn••k içtn oto'!lobili.ı g-Jrule- h'· oltloı. Çocuğu çil;ned'ğinı •Ö' 

bilecek b:r ~·erine gece zamnnn:ı ren 'cf'ir arab~sından indi ve ce' 
sedi yerclen l.ucaklıv:ırok gli'ii ·UP 
tr.ımvaw r3"larmın iistüoıe bıraktı· 
Çocı:ğ-un nıiabeyfri hısıırıı clıt c 
dln .v~nına y:ı!:la•tırmaı!ı. Sonra d' 

gOste '"ir ı,·- vazı!'l''l a..::1lmas1 düşti .. 

nülmck.edi.-. Bu h~b~r; alar. bazı 
şoförler ı.fai; hir tabeliiyı tahi -' 

l<'riııin m üı:as!p yerlerine asmış 
!ardır . - ofom,,b;!me binip yolu" • d~vaııl 

11tti ... 
Türkhi~e aykırı isicl~r 

d' ~ı·iyor 
Birç-01c lrnn ve ıilay, tforea 1-

duğu $ilı' lfak>l'kö:• kaza.~na t.ıı; • 
lı köy \'e çiftEl<ler ıı bP:::ıl><rTr ın 

adları da Türk!ilğc .ıykın hlr va

zlyetfo g';r, !:n · 'I ve lıu ll<llar.n > ~ 
nıle:ıtirıer~k i;:r llirk~& ve 'hrk 
Jll.;a uyıouıı i.''nıit.r ko'lnlm~ırıa 
karar veı.d1nişt;r. 

A . ..f t!t rol l..ıftııya bitiynr 

Tur,., ile PartJ bin;ı , a•ıuw,da 

ki Y<>lun a:falt y:ı.;-ılma'ı ~i i~ın 
hazıı hkl&r ~iin sona eTı11j~Or. ne
le diye •arnı-'ın a~ı 6-ctlrJJe T'.Uit si .. 
lin iit .1 ofun ,e~vi 'C~j için Ç4tl1ş .. 

mıokb lı !ar Öni.'T!üzaek' h,ıfla

Y~ knJa• yn!un ıı•falt ya 1ıılma.;;ı
na başlan11aktır. 

D~.r :şt-1r. 

üfrhıık~me, d:ğer '8hitlorİ11 

tl 1 nlrt'mt•ı için talik olun . ı• f. 

~.JmilDJ'1911=:;:;:;;.:r.~ta 
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Cumhur Reis 1 ismet lnönü Meclisin 
ismet lnönü İttif akile Seçildi 
(Baftar&fı 1 nci aayfamızda) 

bakemesi "' büyf1k bir tecrübe 'ha
zinesiyle mücehhez bir halde cum
hur reisliğine gelmeai Atatürkün 

Avam Kamarasında " Vood,, un 
Şöylediği Nutuk Matbuatta Mem

nuniyet Uyandırdı 

millete açtıiı şerefli ve feyizli yol
da memleketin yürüyeceğine en bü 
yük teminat\ teşkil etmektedir. 

Mecliste Hazır Bulunan 348 Aza 
da Reyini Kendisine Verdi 

Ulu Önder 
Atatürk'ün 
Vasiyeti 

Türkiy:e cumhuriyeti için pek 
nazik bir dakikanın hulUl etmi~ ol
duğunu bilmemezlik edemeyiz. A
tatüı·kün clebası ve muvaffakıyeti 
karşısında hiç bir şey söyliyemiyen 
ecnebi dilşnıanlar l·arı şüpheli, pek 
manlı bir tavrla bize insan 
hayatının fan iliğinden bahsedi
yorlardı. Yeni Türkiye re
jiminin esassız, siireksiz olduğunu 
işrap için, birdenbire yoktan var 

AnkarL 11 (A.A.)- Relıalcbıhurl lnöniln• ka111 Hvsi tezahtirler 
AtatürkUn btly1lk . myu dolayisüe l'östermif n D&fta BatVekil Celil 
teşkilatı esasiye kanununun 34'Un- Bayar olduA'u halde Büyük Millet 
cü maddesi mucibince yeıll relsicUm- Mecliıi Riyaset divanı azaları ken 
bur intihab etmek Uzere içtima& dilerin.i Meclil Jcapıaında karşıla • 

Diia taıumadıiun bir oaoıayıİcu· 
muz bana telefon ederek Büyük 

Atatiirk'üa ltir vaaiyet b.ralnp 
htrakmadıjı hakkında malWn&bm 

olup olmadıimı aordu. Ona verdi

iim cevabı buıün bu a:ctanda bir
az c!aha genitleterelc yazmayı fay 
dah buldum: 

c:::s 

''Bu Silahlanma; İngiliz Toprak-
larını Müdafaa İçindir,, 

le Londra., u (A.A., - .Kmgs -
"1 Vootl, Avam kamar.a.11Jrtia be-

Yanatıua devam ederken bütün 
~Ü> tik endüstri merkezlerinde ba
raj balonları teşek.küHeri için ye-

ni devşirzn.e ve talim merkezleri ih 
d~~ edileceğini eoylemiş, ve geniş 
11likyasta inkişaf eden ha\•acılrlc 
~ndüst.nsinin tam r.andımanla ç.a-
~ığını ilava eylemiftir. HükQ • 

ltıet bir standardh.asyon a.yaseti 
tı.kip ve geniş mikyasta planlar 
tatbik etmektedir. Sarf-edilen gay 
!'etleri tt>merküz ettirmek gayes1-
le tiplerin adedi tedricen azaltıl
blakt.adrr. 

Mum:ıile) h, lngiJ.iz .silfilı!anma 
SJnı tedafui olduğunu kaydebni~, 
"e bu itibarla avcı tayyareleri in
~aatın14 daha 'büyillc bir ebem'mi -
ret verildiğini söylemiştir. 

. Nazır, programın heyeti umu
ltııye3· · b' . ının 1 ~41 senesinden evvel 
lbirilemiyeceğini fakat bu tarihe 

.kadar hava kuvvetlerinin mühim 
rtıiktırda takviye edileceğbıi ha -

~er vernıi~ ve lngi1terenin hususi 
htiyaçlarından mülhem olan prog 

ramı ~b) te tant elm:ştfr: edercesine yapılan ıslabatm, inkı-
A.rravatamn muhafa'Züı, fica-

Japların temelsizliğini ilerI .sürüyor 
ret yollarının muhafazası, deniz- lardı. Atatürkün cihanşümul oto -
aşın İngiliz toprak~.annm müda - ritesi, hürmet ve jtaat temin eden 
faa~n, v~ harp halınde mü~fıilc nüfuzu ortadan kalktıktan .sonra 
memleketler toprakları~ın muda - bu memlekette lıifaklar, kanşıklık-
faasrna y.ar-Oım -edılmesı. l -~ lar vu, ___ ıD'elmes"ı ı·htima-

. 1 k B kT ar, ın.ıca .11.UA a 
~azır •. net.c~ o ~m." ~~eb ı.ın lini düşünüyorlardı. Kısaca, bütün 

süklinet sıyasctıne mı\.ıerım ag - 'h t . k ı·b ·•tatü ~""'n • .. . . 1sıa: a ve m ı a ımızı .n. rAu 
dıgını soylemıştir. ::ıahsiyetiyle kaim görmek istiyor-

Bundan 'Sonra söz ~lan_ Eden, iardı. Onun için, şu daldkada, Tür 
bl:yn~~mHel vaı.iy~t n"ticesınde ta kiye ıile ali.kadar olan bütün ecnebi 
haıddus eden tehlırkeye karşı koy- memleket nazarlarının fızerimize 
mak için silahlan terketme mese- dikilmiş olduğu muhakkaktır. En 
lesinin ancak hnJkın refahı mese- ufak bir hareketimiz bile tetkik ve 
lesine bağlı olduğunu hatır1atnnş tarassut altındadır. 
tır. Atatürkün vef.atmı takip eden 

Matbuat Memnun hüzünlü ve elemli saatlerde, bütün 
Londra, 11 (A.A.) - Matbuat milletin acı bir matem hissiyle ezil 

hava silahları baklanda Vo()d ta- eliği dakikalarda, Millet Meclisinin 
rafından A\•am kamarasınd.a dün teşkilatı esasiye kanunu mucibince 
yapılan beyanatı memnuniy~tle derhal toplanması ve cumhur reis
karşılamakt.adır. liğinc İsmet 1nönünü seçmesi# bii-

l>eyli Ek pres gazetesi haliha- tün milletin bu l'Cni dC\•let şe:Çi et 
zırdaki İngiliz ha\•.a ordusundan si ra.fa11da hürmet ve .itimat ile top
tayişle bahsetmekte v.e gelecek büt lauması Türle curnhurlyeti meka

nizmasının tabii surette i,5ler milli 
bir müessese halinde ruhlara yer
le..~iı;ı olduğuna ilk delili ar:zetmi~
tir. 

çe tahsisatında dn ınıüdafaa sis -
temi jçiıı bi:11kaç mi1y-0n lira ayn
Jacağırn bildirmektedir. 

Nnıanyada Ya::- ispanYonlar Yine 
htıdi Aleyhdarlığı çarpışıyorlar 

Bundan sonraki hareketlerimiz 
bu hissi takv.iyeye \'e memleketteki 
kalp \'e ruh birliğini, intizam ve 
sükun ıiçinde çalışma ve ilerleme 
azmini kati surette tebarüz ettir
meğe n1üte\·eccih \'C masruf olmak 
en yüksek .bir vatani va.zif edir. kısmen sükunet buldu. 

Gazeteler halkı haklı 
buluyor 

Be-rlin, 11 (A.A.) - Sükünet 

•'\'"a<!!t. ctmlistir. Yahudi tticcarlar 

~abzalarma şu ibareleri havi lev 

4 
alar asmışlar<iır .. 'Derhal kiralık 
~kknn veya bir Ariye satılmlf 

<hık kan .. 
h 

:Nurılayişlere nihayet verilmesi 
aLll

Sagre cephesinde çok 
kanlı muharebeler otuyor 

Barselıona, 1 1 (.A.A.) - Cum
huriyetçilerin bi tebliğinde düş -
manın Ebre mıntakasında yapmış 
olduğu tnarrıızlarrn püskürtlilmı..i~ 
oldt~u h:JdiriJmc-ktedir. 

Bu tebliğin kaleme alınması e 
nasında Segrenin sağ sahilinde 
fiddetli muharebe olmuştur .. 

Şark cephecıinde düşmanın yap 
mış oldllğu tıırruzJar akamete ui ""JUnda Dr. ı;öbles tarafından 

~:erile · . · · ranustır 
..... n emır J"rhal yerme getırıl- =====· ======-----== .. ,IStir. 

h 
'?ıiatl>uat dünit.il ta<:lcınlıklım 

alk · 
L· ın galeyanma atfederek mu -
"!l]c g .. 
b 0 ternıeğe çalışmakla bera-

er hiç hlr YJtJıudiye fenalık ra
»ılınaınlf olduı;.unu kavdetmek-te 
.... g • 

~ d.ü?l)-wmn A iman milletinin gös 
dıği dis!plini r.azan füfara al

'llıası lizınıgelec.-ğini iliv• eyle -
bıeJcted' ır. 

d. '1 oe}lc:ı.er .Beobacw· aa.ıı:eteai 
lYor ki. ~ 

C. ·~~Ynelmilel judaizm Alem.in-

4:i haı tahrilder vakubulduğu tak 

8 ~b • Atınan milleti cinlleıin he-
a: ını " ilk .. rorurlcen bu lradar taraftar 

gQs'tt1rrniy~Ci! 1rtir. 

Cölabel.in Cazetec:lla. 
Beyanatı 

beJ llerJfıı. 11 (A.A.) - Dr. Gö
ltı-Q s saat 14.30 da ecnebi matbuat 

h ~e88İ11erfoi ,kabul ederek Ya -

b~ ıneaele&i ıhaklwıöa .beyi.11atta 
nacaktır. 

Cumhur Reis ismet 
lnönünün Tarihı 1~uınu 

(Ba,tarafı l nci sayfamızda) 

dolu olan fedakar göfaünü en par 

lak vazife1erle aüalemeie ba:ur • 

dır. 

Tilrk miUetini az zamanda INi-

yi.ı'lc: bir medeniyet aeviyeaine yiik
aellmİf, Türk milletine eıı kıaa 

yoldan temiz cem.i,et hayatım, f• 

yizli terakki yollarını açm14 ola• 

iakıllplar, kallt ft! Yicdualan•n • 
an •n asb Yarlald&nd ... 

Arkadatlanm, 

Millet lıizmetinde Yazifelerin 

~ ifa Olunmaaını -emel edinmek 

batlu:a kayıumuzdur. 

Sükün, iatikrar •• emniyet içia 

de çalıtmaktan batka •nnna olmı 
yan milletimizi anartiden ve ce -

birden uzak, bütün -..tand.tlar i

çia miaaYİ bir ewmıi,ıet davası i
çinde bulundurmaiı. Cumhuriyetin 

.. kıymetli nimeti biliyoruz. f ınerikadi Hı tr~re 
nanan yok ..... v;.~::.:::: ::::::.:~ 

unı!:~York, 11 (A.A.) - Etkin yi, en terefli vazife aayıyoruz. 
h ~e enstitüsü büWn Amer'ka Arkadatlar., 
.., t&nıi) olan ı..:_ ... ef d T'" k ·ıı · · f • ı· L l wp ed ""' • eren um ter • uı mı etının en eyız ı naz _ 

"l~:;k ~ BUa}j aormuştur'! ne.iı .Büyilk Millet Mecliai~ir. 
~"l'Uı>a t:r, bundan sonra hiçbiı Ceçmİ9te büyiik zorlukları yen-

'ı 8öylüya:ratıllda gfü:tt olmadığı- mit o1an Türkiye Büyük Millet 
•ınıo G · .Bu &özlere inanır mı- Meclisi, •elecc te de büyük aaa • 
e"eta nelen eev~Jann Yhzde a i det'erin, zafer Ye nıuvaffakiyeta.. 

... 92 il aayırdll'.,, 
rin bafhca kaynaiı olacaktır.,, 

Türk vatanmda nifak ve tefri
kaya yer yoktur. Bu gün dahilde 
temin edilen sükOn ve intizam, 
hariçte kazanılan şeref ve itibar 
memleketin tek vücut halinde, di
siplinli bir gayret içinde yürümüş 
olmasının mükafatıdır. Bu bizim 
için en kati bir programdır. Vata
nını seven, rnemlekclin hakiki .men
faatini idrak eden bir türl."iin bu 
yoldan inhir.af edebilmesine imkan 
tasavvur edilemez. Çünkü şu da
kiknlarda ve bunu takip edecek me 
~ai senelerinde başka türlü hareket 
vatana bir hiyanet teşkil edeceğini 
bilmelidir. 

Unutmamalıyız ki her şey yapı 
lıp bitmiş de.ğHdir. Zaten bir mil
let in yapılıp lıitirilm~ h~ bir işi 

olamaz. Her gün biı· adım daha 
ileriye ve yükseğe, daha refaha ve 
-daha kuvvete doğru ç.alışmak vazi
fesi hepimirin' her .zaman uhdemiz
dedir. Bu da ancak vifak ve ittihadı 
.muhal.aza ederek, jbtiraslara kapıl
mıynrak halisane ve fedakira.ne ça
lışmakla kabiklir. ısmet 1mmtin'ftn 
itimat telkin ·edici. muhterem ve 
yüksek şahsiyeti hepimi&i kendi ,,t; 
rafında metin bir t.eRaııittJe topla
mak kudretini haDdir. 

HU.eyia Cahid VALÇIN 

tnacar devlet tteisi yeni işgal 
mıntakasında 

Budapeşte, 11 (A.A.) - Saat 
11.20 de naip Horty, merasimle 
Kassa ~hrine girmiştir. Macar dev 
let reisinin geçeceği yolun üzerine 
on ıblnierce halk birikmiştir. Şehir 
bayraklarla .süslenmiştir. Sent Eti
zabet kilisesinin önünde tesis edi
len bibimde Madam Horty ile na
ibin efradı ailesi Hab3burg arşi -
di.tkleri, hük1lrnot erkanı, birçok 
Macar mebuslar• ve .Almanya, İ
talya ve Polonya ataşamiliterleri 
yer almışlardır. Kurulan takı za
fer.in altmdan naip Horty ata bin
miş olduğu halde geçmiştir. Naip 
Kassa şehrine girdiği zaman bil -
tan çanlar çalmağa I>aJ,lanustır. 

Başlıca şehirlerde - 21 pare -
top atılmıştır. Kas~a halkı: "Y.a
.,a.-nn Horty .. Bir - müşterek Ma -
car - Polonya - hududu istiyoruz.,. 
Presburgu geri verjni?. Nitrayı ge 
rei veriui~ cfü,... • 

davet edilen BUyUk Millet M'.eclml ınışlardır. 
bugiin saat ll'de toplanmıştır. Reisicumhurun Büyük Millet 

Meclisin bu büyük ve tariht cel- Mee\ieine ırelifi akebinde n saat 
sesini takib için davetli bulunan tam 12.05 de Abdülhalik Rend.a 
vekaletler erkim ile diğer :zevat ve celseyi açmı' ve yeni Reisicumhur 
matbuat mümessilleri için içtima lsmet İnönü riyaset mevkiine gel
salonunda fevkalade gürilerde oldu- miştir. 

ğu gibi hususi yerler ayn~ bulu- Bu dakika Mecli~in arzettiği 
nuyordu. Samiin iocalan ise hmca- manzara tarif edilemiyecek bir de 
hınç dolu idi. Bütün büyük ve orta recede idi. Mebuslar ve içtimada 
elçiler ve elçilikler erkim kendileri- hazır bu1unmakt.a olan sivil ve as
ne tahsis edilen IOCRlarda bulımmak- kerf erlcan ile samiin ve kordip -
ta idiler. Iomatik, yeni Cumhurr~isiııi ayak-

Henes yaşanılan dakikalann ia ve dakikalareı silT~n alkışlarla 
tesiri altında ve derin bir sükiin i- karşıladıkları gibi İsmet İnöniinün 
çiDde celsenin açılmasını beklemek- yemin etmesini müteakip irad et
te idi. tikleri nutku da ayni suretle ayak. 

Tam saat ll'de reisiciimhur veki- ta dinlemişlerdir. 
li ve Büyük Millet Meclisi reisi Ab- lsmet lnönfi nutkunu irad bu -
dülhalik Renda ır;yaset makamını iş- yurdu ktan sonra içtima salonunu 
gal -etti ve yoklama yapılacağını bil· ayni sureti~ sevgi tezahüratı ara
dirdi ve yoklama sonunda ekseriyet sında tcrketmiş ye bir müddet 
bulunduğu anlaşıldığından mil- Meclisteki Riyaseticumhur maka
zakerc açılarak vefat hakkıııdakl mında istirahat eylemiştir. 
hükumet 'teskeresi okundu. Reisicumhur saat birde Çan • 

Hükumetin teskeresi ile rapor o- kayadaki köşklerlne avdet etmek 
kunduktan sonra Reis Abdülhalik üzere Büyük l\f.met Meclisinden 
Renda ayağa kalkarak saklamağa ayrılırken Meclis öniinde ve geçe
muktedir olamadığı büyük bir tees- ce.kleri yollar üzerinde birikmiş o
sür ve heyecan içinde şu beya - lan halk ve gençler tarafından se-
natta bulundu. Iamlamnıstlr. 

(Çok sayın arkadaşlarım, Bilyük Rei ·ic~mhur İsmet İnönü bu -
Haliskirımızın öliimünden hepimi günkü merasim esnasında frakla
zin ve bütün milletin duyduğu e- nnm sağ tarafma istiklal ve sol 
lemin nekadar büyük ve derin oldu- tarafına da, Sakarya harbını mü
ğunu dündenberi gerek kendimir.de teakip Büyük Millet Meclisinin 
ve gerekse millette gördüğümüz bü- kendisine vermiş olduğu kılıçlı 
yük acılarla 311Jıyoruz. Bugün bura- altın imti~·a7. nıad.alyasım talik et

Atatürk fÜphe yok ki bir Taai

yet bırakmıftır. Ve bu vasiyet o 

kadar atikar, o kadar malumdur 
ki bunu bilmemek ve sormak, tam 
manuiy'le bir nevi gaflettir. 

Atatürk'ün larkasındanı 'bırak· 
biı feY, bucün :modern bir hale 
koymUf olduğu Türkiyedir. Onun 

Tecİzelerine, nutu'klanna -bh- göz 

atacak olursak, her aatırında, her 
cümleainde Türk milletine vasiyet 
ettiği direktiflerini buluruz. 

Onun vasiyeti, Türk &ençliğine 
yaptıiı ebedi hitabcdir. 

Onun vasiyeti Türk 1kanunla
rıdır. 

Onun brduğu hükiımet me
kanizmaaa, dünyanm en sağlam ve 

en kuTVetli idare mekanizmaların· 
dan biridir. Türk milletinin arzu

aunun makeıi olan Büyük Millet 

Meclisi Türk milletinin mukadde
ratına tamamen hakimdir. Ata-

türk rejiminin en arüzide e\'latla

rından mütetekldl olan bu medi

M mukadderatımızı hiç çekinme
den en büyük emniyetle tevdi e
dehiliris. 

Bu meclia de Atatürk'ün vasi-
yetidir. 

.. 
da bunun için gak 9ÖZ söylemek miş bulunuyorlardı. 

imkinı, teşkilib esasiye kanununun ==================================== 
bize emrettiği bir vazife dolayısile 

MU~AD SERl O~LU 

En Büyük Derdimiz 
Mesken Bedelidir 

yoktur. Bunun başka bir güne tali· 
kine müsaadenizi rica ederim. Teş
kilatı esasiyenin emrettiği vazifeyi 
ifa etmek o da bizim için büyük 
bir vecibedir. Bu vazifeyi ifa etme
den evvel çok az.iz ve büyük ölü
nün hatırasını tebcilcn ayakta, be§ 
dakika .süJcut ile kalmanızı istir-
ham ederim 

Bütün hazıruııun ayakta ve 
derin bir huşu ile dinledikleri bu 
beyanatı takip eden siıkul dakika 
larınm ilk anında b~hy.an hıçkı

rıklar, birden, bütün içtima salo
nunu sarmış bulunyordu. 

Bir İlk Okul Öğretmeni Gönderdiği 
Mektubuııda Böyle Yazıyor-: 

Vekiller, mebuslar, dinleyici -
ler arasında bulunan ordu erkfım 
ve bütün samiinin göz yaşlarını 

zaıltedemedikleri görunüyordu ve 
bu t.<'e "fir tezahüratı, kordiplo -
matik localarına, samiin ve mat
buat mlımessillcri arasında bulu
nan ecnebilere kadar sir.ayet ey -
}emişti. Bütün kalbler büyük Şe -
fin yüks~ıc hatırasiyle çarpıyordu. 

Bu !heyecanlı tazim dakikala
rından sonra Başkan Abdülhalik 
Renda teşkilatı esasiyenin 34 ün
cü maddesi mucibince Reisicum
hur jntihabına başlanacağını bil -
dirdi. 

Hafi olar:ak reylerin toplan -
masını müteakip Meclis huzurun
da yMpdan tasıdfiiri ııeticeBinde 

Abdülhalik Renda bütün Meclisin 
ve hazırnnun şiddetti ve sürekli 
alkışları ara!IJlnda, MalatyA Me . 
busu İsmet İnöniinün 848 reyle 
mevcudun ittifakiyle Reisicum -
hur intihap edildiğini bildirerek 
yeni Reiaicumhvnı yemin ıetm~ 
davet eylemek üzen! celeeyi 20 
dakika tatil etti. 

Ceiseııin tatili akebinde 'Bii -
yük Jılillet Meclisi Reisi Abdülha
lik Renda, ilsmet İnönünün Çanlca 
yadaki köşklerine giderek intihap 
neticesini kendilerine arzetmiftir. 
Bunun üzerine Reisicumhur İsmet 
İnönü refakatinde Abdüıhalik 
Renda bulunduğu halde saat 12 de 
Büyük Millet Meclisine gelmiştir. 

Meclis önünde ihtiram resmini 
ifa eylemek uzere yer almış olan 
bir piy.ade kıtası, yeni Reisicum
huru selim1am~ ve mı,,;ıka İstik
lal marşını çalmıştır. 

Sabahtanberi Meclis öntlnde 
toplanmış bulunan ve Meclis ka
rarları neticesine intizar etmekte 
olan kesif bir halk tabakası İsmet 

Dün bir ilk .ektcp hocasından ,u acıklı mektubu aldık. Bu ve 
bunun gibi aldığımız birçok mektuplar bizim ilk mektep hocalarının 
vaziyeti hakkında yaptığn:mz nqryatın ne kadar haklı olduğu rayet 

açık cöateriyor Mektubu aynen ne trediyoruz: 

"Sarin gazetenizin 5-J 1-938 ı ve çcktiğimız istırabı dinliyeni de 
tarihli nü hasında i1k okul öğret- göremeyiz. Kı~ kapımızı çalı) or. 
menleri az maaş alıyorlar., ba;;;lıklı içeriye girmeğ~ zorluyor. Tabia

yazmızla biz öğretmenler.hı mü- tin bu amansız ve mevsimsiz misa
him yaralarmd:ın birine dokun - !irini karş1lıyacr..k ne üstiimüz ne 
muş oldunuz. Ben bugün bizim başımız ne de yakacağımız var. 

fçin henüz ta.ıh bir haya1 otan bu hiç hiç bir hazrrhğımız yoktur ve 
terfih lüzum ve zaruretinden bah olamıyacaktır. 

sedecek cleğilim. Benim kısaca an

latmak istediğim şudur: 
Bizim sık sık gazetelere geçen 

bir .mesken ve bir zam derdimi,, 
vardır. Bugün lstanbatclaki bine 

yakın ilk okul öğrenmeni 936 ve 
937 yıllar(ndan kalma bi rkısmının 

dokuz ve diğer kısmının on ~ltı a) 

hk birikmiş zaııı f.arklan ne bütün 

öğutmenlerin 931 yılından bir se 

nelik !l37 yıhndan ~·ani ha hazi
randan itibaren de attı ayh\ ccm
an 18 aylık mesken bedeli alacak 
lan vardır. Yuvarlak bir hegpla 

benim ve benim gibi çoruklarının 

bu alacaklarının tutan 250 lira
ya lialii olmaktadır.. Herhangi 
bir kimseye veya bir müesseseye 
biz bu parayı borçlu olsaydık, şim 

diye kadar belk1 yüz defa kanuni 

yollarla ç.atır, çabr ve faizi ile bir

likte bizden alın1rdt. 

Tabiat bu korkunç ve merha
metsiz saldırışlarıyle .bizi böyle 
zayıf ve kendir.lizi koruyacak im

kanlardan mahrum ve haztrlıksns 
yakalamasiyle yere vurması bir 
olacakbr. 

Banun manevi mesuliyetini a
caba kim ytıklenecek! lliç. Sayaa 

yazıcı! 

Bu feci durumdan her dakika 

muztarip olan bi~ler aizin bahset

tiiü& bu tath ttarfih hiilyalarilea 

gelip catruakta olan kaşı karşıla

yamayız. 

Bir &'ÜJl bi~i ı.armış ol&n mab-

rumiycU~den kurtaracak n ka

zanılmış halı:lanmısın verilmesi 

hiç değilse muvaffak isme.plan -

mızı dlııdirmelt için «lak .. -Oarlar

dan insaf ve merhamet getir .. !"Bf. -

niz veya getirebilirscni zyUz1erce 

Fakat biz yıllardanberi kanu- feragatli in-anın minnet ve şükran 

nun verdiği bu hakkı alamamakta 1anm kazanmış olacaksınız. De • 
>·ız ve alabilmek için de elimiz- rin saygılar ... ,, 

de hiç bir kanuni rnlieyyid& bulu-ı 

mıyan za-vallı kimseler meYkiinde ... ·-----·---~ 
çoluk ve cocuğumuzıa birlikte 1 Ramazan mu.sahabel ~ri 1 

~irdiğimiz mahrumiyetler tah- 1 
minin kat kat fevkindedir. 1 Yazımız• bugtiıı 4 i!ncü . 

Bu mahrumiyetlerimizJ aören ! sayfamızda bulacaks,nız -. .... .................................. .... 
• 
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Hatırat 
Bizde hatırat neşretmek o ka 

&r adet olmamıştır. Hayatll<l"ında 

~k mühim roller oynanıı,, milletin 
Ye memleketin mukadderatı bze
rinde nıüessir olmuş birçok eskile
rimiz ,-ardır ki hatıratlarını 1az-
111adan ölüp gitmişlerdir. 

Ya1 ın tarihin aadnazamlann
dan yr lnı:ı Klmil n Sait paşala
rın ha ırat kitaplarını senelerce 
evvel oimmuştum. Bunlar, merhum 
Abdurrahmıın Şerefin Osmanlı ta
rihinde her mulı.arebeyi anlatacağı 
zaman kullandıiı "Vaktaki ateşi 
barbü kıtal ır;ermangerıni işitial ol 
dukta,. nevindPn bir ifade ve (tele
mak) tercümesi ~eklinde ağc!alı ve 
karışık bir babıllli ü~lübiyle yazıl

mıştı. Her ikisi de alakayı çeke
cek, zevkle okunacak şeyler de
ğildi. 

Muhitlerinc!e teferrüt etmiş o
lan şahsiyetlerin maceraları, içinde 
yaşad kları cemiyetlerin malıdır. 

Bu ı(biler, hatıratlarını vaktiyle 
yazıp neşretmiş olsalardı, bunların 

her biri tarihimizi zenginleteeek 
birer mehaz te~kil ederdi. 

Hatta değil sadece yüksek mev
ki ihraz ec!enlerin, heyecanlı ve me 
rakit vakaların kahramanı olan her 
ferdin kendi maceralarını neşret

mesi, matbuatımız ve halkımız için 
bir kazançtır. Bizde mütevazı va
zifelerde çalı~ıp da öyle umulmadık 
hadiseler geçirmiş kimseler vardır 
ki, bunların maruz kaldıkları akı

betleri ara sıra kendi ağızlarından 
dinledikçe hayretten ağzımız açık 

kalıyor. Fakat sadPce ağzımızın 

açık kalması kllfi değildir, Bunla
rın matbuat sütunlarına da geçme
ai lizımdır. 

Bu satırları bana yazdıran i
ınil, a.rkadaşımız Rıza Lebip Asa
lın birkaç gündenberi neş.retmekte 

elduğu "Deniz ortasında ölümü ye
nen adamlar,. aerlevlıasını taşı

yan röportajlardır. Bir kısım kah
raman denizcilerimizin maceraları
nı anlatmakta olan bu yazı serisi
nin henüz neşredilmiyen kısımlan
nı da not halinde gözden geçirdim. 
Sizi temin ederim ki, derin bir me
rak ve hevecan içimle •lirüklenip 
ı-i t im. 

Eğer Rıza Lebip Aıral gibi bir 
ırıuharrir me.v<:lana çıkıp dR bin bir 

mü~küle katlıınmak suretiyle bu 
gemicileri köşede bucakta bularak 
onların h• lıralarını toplamağa mu 
vaffak olma..•aydı, vatandaşlarımız 

cım bir ·kllçının başından geçen bu 
harikulade vakalardan haberdar ol 
Rıı.rncak ve bunları okumak zevkin 
Gen mahrum kalacaktık. Yazık de 
iil mi? 

Ru mütale.ama ,u yolda itiraz 
edecekler bulunabilir: 

- Bizim de başımızdan böyle 
meraklı hadiseler geçmiştir. Fakat 
bunları ne~retmek için vasıta ve 
im klln bulamıyoruz .. 

Bu itiraza cevaben diye bilirim 
ki, Rıza Lebip Aaalın röport.ajları 

nevinden büyük bir alaka uyandıra 

eak maeeraları - batta sahibine 
ınünaelp bir ücret vermek auretiy

' le- ne.şredecelc ırazete v• mecmu
alarıınız yok deiildir. 

TiLKi 

, .. OE-N'iZLERDE .. · 
• 1 • ,. ~,,. • ~ 

Deniz Emniyet IŞi 

Yeni radyofarlar yapıla
cak ve mevcutlar tamir 

edilecf'k 
Denizbarılc deniz emniyetleri 

· Mılerini tekemınfü eıttlrıneie .karar 

vererek Wblk n.haaın& geçınittir. 
Bu cümleden olmak ttser. Rume
li Fenerindeki racİJ'Opar iah.gyo-

nununun Fayren binasında eualı 

tamir ve tadilat yaptırdıktan ma

ada Şilenin Alaoa.lı mevkii !la Kil 

yosta yeniden yapıluak inşaat 

münaka.ııaya konmuştur. Projede 
bunları takip .cieeek 18111 nd10-
far ~syonları ve Fenerlerin ta
miratı ve yeni 7'&Pl1Ma1ı: f911erleria 

Jıanıri noktdara bnuatı Wl!bit ır 
lunacaktır. 

YENISABAI\. 

DENiZ ORTAS DA 
ÖLÜMÜ YENEN ~ADAMLAR 

Röportajı yapan: RIZA LEBIP ASAL 

Sıvastopo Akını! .. 
uwo•o•n••••••••••~N'oWOWoWoWOWhWoW•~""V'>M~•M•WMH-•WnW<NW••Wh~hl'\ 

• 
" Almanlar Bizi Zorla Harbe Sürü:klemek istiyor-
lardı. Harbin mesuliyetini Yü:klenemiyeceğimi 
Anlatarak Bahriye Nazırından Talimat İstedim. ~, 

- 4--
- Bugün sizinle hiç faıııla ver

meden ü~ dört ıaat konuşabiliriz. 
Çünkü şimdi nobeıten çıktım. 

- Oh, dedim, ne lıa ... 
"Gayreti Vataniye,. eövarial 

Cemil öooeniz k,apLan ıo~du: 
- Nerede kaldık~ı7 
- Şu Sıvastopol akınını anla-

tacahınız ya ... 
Cemil kaptan: 
-Ha, evet, dedi, Sıvastopol 

akını ... Ben bu i~ın tarihini iyi tea- ! 

bit edemedim ttma, Alman Mad
long bizim gemiye komodor -ıı.ı 

rak geldikten u ""nra idi. Bir r:ürı 

' 

• 

Heybeliada önlorinde devrin padi- ~--~-~-w.•.
,ahı Re~adın huzurunda iıir don.an 

« Gayreti 

na fllnl&n söyledi: 

ına resmi geçidi yapıldı. Bu resmi Vataııiye • Distroyeri 
ıreçide donanmaya mensup bütün 
gemiler iştirak ttti. Ben de )'l'\e 

"Gayreti Vataniye., süvarisi Te 
filotilli Türk konıodor vekili bu
lunuyordum. 

Resmi geçitten bir müddet son 
ra eski "Göben,. yeni "Yavuz,. da 
bulunan amiral "Şuson,. ı.aretl• 
komodoru ve baııl amiral remisine 
çağırdı. 

"Gayreti Vataniye., ile "Ya
vuz., un Uzerine yanaştık. Ve 11'&
minin köprü ttstüne çıktık. Amiral 
Komodora almanca olara.k bazı 

teYier göyle<li. Bıına' da inriliğce: 
- Komodora i<ap eden talima 

tı verdim. Sin tebliğ edecektir. 
Şimdi Haydarpa~•ya ridip bağla
yınız, dedi 

Komodorla birlikte "Gayreti 
Vataniye,, ya döndilk ve Haydar
pa~aya ıriduek bxiladık. Bu ... 
nada komodor bııni yanına çaiırt 
tı: 

- Cemil lıey, dedi, fllotillAya 
emir veriniz. Yırın biz burada 
olmıyacağı:ı. Onlar biz 1okken 
·ılınan talimlerine devam etmek!• 
meşgul olsunlar. Biz yarın bizim 
ıremi ile hareket edeceğiz. İ8tim tu 
tup on beş mil sUrat üzerine ha
zırlanınız. Sabsh ıaat altıda vira 
demir edeceğiz. 

Alman komodor Madlong'un 
bu emri üzerine "Gayreti Vatani
ye"nin dört kazanını fayrap ede
rek on beş mil üzerine istim tut
tuk. Sabah saat altıda da vira .. 
dip kalktık. 

Komodora nereye gidtceğimi
zi ıordum: 

- Karadeniz, dedi. 
On dbrt mil ıttratle Kavak ön

"- Cemil. d•di, buırttn yapa
cağıma ~ çok mühimdir. Belki de 
harbi IJı\;ı Pde•~ğiz. Sıvastopola 
geldiğimiz uman ıabilden 7-8 
nıil kadar açıkta Te 6 mil aüratle 
•imııl ve cenup letikametlerinde 
aeyredeceğiz. Şay<!i bir Rus ıremi 
ei bizi rörünıe, Türk di&troyerinin 
Sıvastopola hücum ettiği zehabına 
kapılacak Ye bize ateş açacaktır. 

Bu ıuretle de TttrkJ .. rin harbe gir 
mesi bir emri vaki olacaktır . ., 
Yemeği nasıl yediğimi bilmiyo

rum. Mesele çok nazik ve mühim 
bir ıafhaya ırirmişti. 

Ben ne bahriye nezaretinden 
ve ne de alakadar makamlardan 
herhangi bir emir almamıştım. 

Keyfiyeti telsizle lııtanbula bildir 
ınelı: te mümkün dei'!ldi. Çünkü 
geminin TUrk telsizcisi yerine bir 
alman telsizci ikame edilmişti. 

Bu vaziyet karşısında çarkçı 

başı ile ikinci kaptanı yanıma ça
ğırdım. Vaziyeti kendilerine an
lattım. Düşündük, taşındık, ni
hayet mevcut ,eralt içinde komo
dora uymak mecburiyetinde oldu
ğumuz neticesine vardık. 

Sıvastopol önlerine ıreldiğimia 

zaman eüratimizl 6 mile indirdik 
ve on mil açıkta bir aşağı, bir yu 
karı dola,tık. Müthi4 bir heye
can içerisindeydim. Ha •imdi 
Ruslar topa tutacak, hı •imdi bin 
hücum edecekler de harp patlıya
cak diye fena halde asabım bozul

du. Böylelikle aqamı bulduk ve 
çok •ilktir Ruılar tarafındın her
hangi bir hücuma maruz kalma.
dık. 

lann bize hücum otmediğini göruıı 
cıı tam yolla ıreri dönmemizi em
rettı. 

tstanbula ırellr gelmez me~ele 
yi ikinci filo kumandanı amiral 
Arife şifahen rapor ettim ve Al
manların bizi zorla harbe ıürilkle 
mek istediklerini, delil olıırak da 
Sıvastopol hldise.ııini göıterdim. 

Amiral Arif de: 
- Şimdi nezRrete git, mil•te

tar Vasıf beyi gör ve mt~eleyi an
llt. Ondan a lııcağın talim11ta gö 
re hareket eder~in, dedi. 

Müsteşar Vasıf beyi gördüm.
Sıvastopol bldisesini vo Almanla
rın bizi harbe sürüklemek iste
diklerini, bu şerait içindo d• ya be 
nim gemiden alınmaklığım~ ve ya
hut bana bir Tilrk komodor veril
mesini, harbin mesuliyetini yükle 
nemiyeceğimi uzun uzun anlat
tım. Vasıf Bey meseleyi bahriye 
nazırı Cemal paşaya anlattı. Pa
ta beni çağırttı ve ona da Vasıf 

beye ıöylediklerimi tekrar ettim. 
Bunun üzerine bana: 

"- Cemil bey, dedi, •imdi be 
nim çok mühim l•im var. Ba.bıali
den çağırmışlar. Oraya gidiyorum. 
Ben size icap eden talimatı ırön
deririm. 

O gün, b!ıırUn hAll talimat ırel
medi. İtte Sıvastopol akınının hi
lcliyesi budur. ı 

* Sınstopol akınından sonra 
Cemil kaptanın Odesa hücumunu 
da dinledim. Çok meraklı olan b• 
hadisenin nasıl ve ne şerait içinde 
vuku bulduğunu yarın yine Cemil 
kaptanın ağzından dinliyeceksi
niz. 

krine ıreldik. Bu sefer Kemodor Nihayet Alman komodor Rus- Rıza Lebip ASAL 
fU emri verdi : ""-""~VVVVVVVV""""""""""""""'"""""""""'......,""""""""""~-~ 

- Oç torpito endahta hazır 
olaun. Gemiyi d• harbe hazırla-
7ın. İh jyıt u:ııhaneleri de çıka-
nnız. 

Gemide "Braslav,, ın çarkçısı 

Hep de komodorun mieafiri olarak 
bıılıınııyordu. Kavakları geçip 
boiazdan çıktık. Hiç bir ,eyden 
llaberiırı 1oktu. Komodor da bu 
ana kadar bir teY söylememi4ti. 
)(erak içinde bulunuyordum. Ar
Qk 'Hj'azdan da çıkınca aabnm tu 
ilendi, Jcomodou hanıri rotaya aey 
redeceiimiıti terdmn. Komodor fU 
emri nrdi : 

. · ·. MÜTEFERRJK .. 
' 

Romanyadan göçmen 
nakliyab bitti 

Havaların aofumuı •• Ruman 
yada ]<ar yağmıyıı. bll.4la.ın.t.8ı üze

rine Rumanya-dan mflrılJ .. ketimize 
muhacir aevl<:in@ ınemur olan beye 
Mmiz ••hrimize d6nmQ4tür. Bu se
ııe Rumanyadan memleketimize 
nakledilen muhıı.cfrlc>rin uyısı 7 
llln ki4iden ibarettir. Bunların em· 
lAki Rumen hük'1meti tarafındAn 

- &ota Stvaıtopol. 
sıil ... 

Sürat 11 astın alınmakta n bedel! de Ru • 

Yapılacak ı.ten haberim olma 
maaına ratm•n emre itaat &deralc 
S.vaııtopol iatlkametindı 18 mil ti 
aerine Hyre b,..Iııdık. 

Alman k11trıodoru Madlonır ~e 
ırıide yemeği hep ayrı olarak ve 
keGdi kendine yerdi. Fakat o ırtın 
retrıide "Bretılav,. ın çarJcçıaı Hep 
alaatlr oıarak bulıınduiu itin ola 
cak flnlııalm1ltad beni de ye~e 
dıwet .W. 

ırıen Banltuına yatırılmaktadır. 

HttkQmetimiz Rumen millt ban -

ka~ında biriken bu paralarla Ru
mınyad.an kereete, benzin ve ma
zot satın alacaktır. 

Camiler tamir ediliyor 
Bu 111 camilerin tamir edilmeai 

için !00 ·hin lira tahsis edilmi~ti. 
Bunun 1110 bin lira!!iyle büyük ca
ıniler tamir olunmuştur. Geriye ka 
lan 50 bin lira ile de ufak camiler 

Yemek eıııu.ıında komodOJ" !la- de tamir ohınaea.ktır. 

Halk evleri 

Kongreye davet 
Şişli Halke\'i Spor Kolundan: 

12.11.938 tarihıne müsadif cu
martesi günü saat 3 de evimiz spor' 
koluna bağlı (Çelikkluüp) senelik 
toplantısını Ev salonunda aktedec~
ti cihetle, üyelerinin teşrifleri 1 

Yenicami tamir ediliyor 
Eminönü meydRnt to.mamen a

çıldıktan sonra tamamiyl• meyda
na çıkacak olan Yeniranıi kemeri 
rMtöre es&sları dahilinc!e y&niden 
tamir edilecekti!'. -·· .... --

Mahlut yağlar 
Şehrimizde evvelce yapılan 

tetkik ve tahliller neli<:Psinde şehir 
de satılmakta olan Y"lilarnı mah -
ldt olduğu anla~ılmıtktadır. 

Halkın "lıhaıi ıizeriııde çok 
mühim tNir~r yap11rıiı muhak -
ka.k olan bu ~!rki.ı haraketil!re 
mani olmak için iı'7.•nı.ıreleıı Led -
birier alınntc~tır. 
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e'.1. <R.~aci"obhi 
~aragözün Kanlı Nigar 

Faslının Devamı 
Zenne - Haydi diyelim ki bu/ 

na inandık. Şu evvelki <umıı g1uü 1 
neredeydiniz bakalım? 

Çelebi - Kaşif beyle Bar ui
yedeydım. 

Karagöz (Penceresınden) Ke
şin biriyle Bahar mı yeyim d etli? 

Zenne - Hayır beyim hayır, 

ben öyle piyazl:ırı yutmam. 
Karagöz - (Pencere.>inden) 

öteki tabakta pilaki var, ondan 
buyurun. Lakin züppe sıfırı tü
ketti. Lakırdıları nasıl kekeli -
yor. 

Çelebi - Efend:m sözün doğ
rusu bu. Size hakikati söylüyo
rum. 

Z - Hayır efendim, hayır . 
Siz geçen cunıs günü Salkım inri 
dedikleri yel~ozla beraber değil 

miydiniz? 
Ç - Hayır ... Canım ... Şey! .. 
Karı;göz - Vay canına ?.ÜPP• 

de dubara bıtti 
Z - Dlinyaıla bil' ~e.vlne yan

mam, o sıılkıın i1>ci ded:klnı karı 
benden üstün bir şey obaydı ne 
ise, lakın benim anam yerinde bir 
cadaloz. İşte buııa pek teb~süf 1 

ettim. 
Ç - Hayır efendim, ne müna

aebetl Düşman liikırdısıdır bun
lar... 1 

Z - Artık ben söylP.nen sözle-1 
rin doğruluğuna inandım. Öyle 
tırfı:ıtıy:ı kap!lmanıza doğru•u 

söyliyecek lafm yok. 
(Çelebinin ark;.sınd:rn başka 

bir zenne gelir. Bu yeni gelen zen 
ne Sn!kım incidir). 

Salkım inci -- Dur bakalım 

hanım, sen kime ağzını bozayor-
aun? 

Birinci zene - Sana boı.uyo

rum. Utanıp arlanm <Z, sen de .. 
Karagöz ...:.. (Penccre<indcıı) 

Gel keyfim gel!... Şimdi panayır 1 
tamam kuruldu. 

Salkım inci - Ubuımaz sensin 1 

ft.rlımmaz: da. Ben beş senedir bu 
oğlana olanca varımı sarlettim. 
Gel bakayım buraya (Çelebiyi 
kendine çeker). 

Çelebi' - Aman efendim, ma
halle iç;nde ayıptır lıöyle ~eyler. 

Karagöz - (Pencere.<inden) 
Orasını evvelce düşüne~cktin. İki 
tarafı da dilenci v:ıpuru gibi boş 
bırakmamak olıır mu? 

Birinci zenne - Sanki sen ona 
o kadar para s:ı\·fcttin de ben et
medim mi? YUzüklerimi, küpele
rimi, ba~ır.11n broşunu hep sattım, 
Savurdum bu '-üppeye sarfettim. 
Ulan gel burayıı. ... (Çelebiyi kendi 
tarafına çeker). 

Karagöz - (Pencereden) Ca-1 
nına yandığım ... Yirmi senedir bi
zim abla bana on paralık simit bi 
le almadı be .. 'l'uu !.. Allah müs-
tabakını versin ... 

Salkım inci -- Sana buraya 
ırel diyorum (kendi tarafına çe
ker) 

Birinci zenne - Buraya gel di
yorum sana (k~urii tarafına çe -
ker.) 

Çelebi - Aman efendim, et
meyin, eylemeyin ... Ayıptır. J\!:ı

balleve rezil oluyoruz. 
(İki zenne biribirleriyle kav

ıra e.derlH ve aralarındJ. Çelebiyi 
hırpalarlar.) 

Salkım inci - Bak kardeşim; 
benim aklıma bir şey geldi. 

Birinci zer.ne - Nedir baka
yım? ... 

Salkım inci - Mademki bu 
'üppe ikimizi de andatar&k canı
mızı yaklı. biz ele bunda nintika
mımızı rdm:ık için eye götürelim, 
ıoyalıl!l, >o;fana çevirelim bir de 
güzol dayak <ıtJ.İım. Sonra d:ı k:ı 

pıdan dışarıya :ıtrıer~lirn, oJm~z 

mı? 

Birincı ze:ı:ıe - Pek ala olur. 
Hay<li bakalım. 

Çelebi - Aman cfennim, konu 
kom~u arasııı<la ayıptır efendim, 
etmeyiniz (Çeie\ıiyi zorla siirükli 
yeı·«k giderleı· 'ie içeride oğlanı 

ıloverler, "1yarl~r '• bir don göm
!~k!P dışarıyı< t.ırlur) 

1 

Çelebi - Aman yarabbi. .. Ne
dir böyle Genç yaşımda b~şıma 
gelen saller. ah benim almnı•ıı ka· 
ra yazısı. .. Ya bey ba!ıam haber a
lırsa bana neler yapmaz (ağlar)· 

Karagöz - Aşağıda birisi keıı 
di kendine söyleniyor ama... Dur 
bakayım şu kimdir? (Yukarıdan 

bakar) Vay! Deminki jüppe beye 
bak! Ne tuhaf olmuş be ... Kabu
ğundan çıkmış süınüklüböceğe 
dönmüş. (Aşağı iner) Nasıl orta
lık "oğuk mu, sıcak mı boycfcııdi? 

Çelebi - Aman baba! P.·c:>im· 
le istihza etme! Yüreğim pek dil· 
hun bir halde .. 

Karagöz - Ne <ledin? Limon 
mu var dalda? 

ç - Değil baba! içim kan a!l 
lıyor demek ist:yorum. Fena !ıald0 
üşüyorum da. Ne olur babncığım
Şu benim elb:selerimi alıver. 

K - Esva;ılarını almak kola)' 
amma, seni böyle l?'ahalie orta -
sında kim soydu?.. Hnngi lıır;ız 

yaptı bu işi? 
Ç - Hayır baba! IIır,ız fa· 

lan değil, şurada iki tane zalinı.0 

karı var: birinin adına Kanlı Nı
giir, lıirinin adına da Salkım inci 
ded•-r; işte onlar beni eve götü • 
rüp dövdüler, soydular, son ra böY 
le kapının ününe atıverdiler. 

K - Tuu .... Allah must:ıhakı 
nı versin. Erkek olacaksın lıe ! .... 
Hiç udam karılara dövülür, so " 
yu1nr rnu? .. Ne şaşkın şeymişsin 
.~eıı be? ... 

Ç - Ren ev\•elce on kişiye kar 
şı kordum. 

K - O es1{i zamanda in1 iş. 

ç - Aıtık baba bir ~cyclir ol 
du. Rica erlerim şu lJ.,, inı ewap
larımı al. C"bimdc beşibiryerde bir 
altın ile bir ele al1ın saat v:,r. On
ları sana veririm. Ecv~plarırrıt 

pembe bohçeye koydular. Aman, 
haydi babr:.cı~ 1 nı. ne olur ıa sen -
den olur. burada hem ii~üyo -
ı·ıını, henı de ziyade. iyle mahcup 
oluyorum. 

K - Beşi biryerde ile altın ,a
at varken nasıl olsa :;iclerim ya! 
(Kadınların evinin kapısının önü
ne gelir) Hey! ... Eana bak kan
lı Enginar! Aç kapıyı.. Bana da tur 
şulu1< pancar derler. Aç kapıyı u· 
lan ... Yazık değil mi bu delikanlı
ya? .. Sizi utanıp arlanmazlar ~i· 
zi ... 

Kanlı N'aiir -- A ... Karagöz 
gelmiş ayol; buyursamza içeriye 
Kar:ıgöz. 

K - !çeriye pek giremiyece -
ğim. Zira nümune meydanda du
ruyor. 

Nigar - !çeriye gel ayol. Bak 
senin için mahsus bir tane hindi 
doldurmuştuk. Derisinden de çor
ba yaptık. Bir de ala tatlı var. Gel 
içeriye Karagöz gel. 

K - Vay köpoğlular ! ... Ağzı
mı sulandırdılar be!. .. 

Çelebi - lfaydi b:ıba gitse -
ne... . 

K - Acele etme züppe beyi 
Sen bir parça çivi kes te aklın ba
şına gelsin bakayım. 

Nigar - Canım gelsene Kara
göz! Daha başka yemekler de var 

K - O yemeklerin içinde dö<T 
me ile soyulma, sonra çırçıplak dı
şarıya atılma d:ı v::r mı? 

Nigar - Ayol ne mün::,ebet? 
Gel içeri Karagöz gel. .. 

K - Gel 2mma. Şayet i~eriye 
gelirsem mariz maddesi meydana 
çıkmaz ya? .... 

• 
Nigar - Gelindi a Karagöz .• 

Beni üzme. 

K - Adam sende. Ne olur:;:>, 
olsun. Yemekler iştihanu kabart
tı. Önce yavaştan ba~larım. Ye -
mekten sonra sertle~irim. (Gider) 

Nigar - Buyurun, buyurun .... 
Kuzum Karagöz şöyle mindere 
buyur .. 

K - Mindere buyurmak ko -
lay amma meydanda sofra :f.:ılaıı 

görmiyorum da... (Sonu var) 

ORUÇJ.ll 
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Cihan ·Atatürkün 
Ardından ğlıyor 

ikinci Türkiye Cumhur-
• 

reisinin Hayatı 
Atatürkün En Yakın İnkılap Arka-

Dün Her Tarafından Memleke.!imize Taziyet daşının Hayatı Zaferlerle Doludur yanın 01·· .. A k 8 · · B ••t •• Y rd Bu umun r a-eyan Edılıyor. u un u l Ulu Önder Atatürke, bugün o- . 

D.. G t l ·nin Mütalea arı nunla her hadisede beraber çalış sın dan Ağlıyor. unya aze e erı mış ve büyük ulusun hazan ke -

derli, bazan neşeli anlar~nd~ onun 
la beraber bulunmuş, sıyası cep
hede beraber çalışmış, İnönü kah 
ramanı ve büyük siya!l.et damı İs
met İnönü kadar, hiç kimse halef 
olamazdı. 

I 

1ınıir: 11. (A.A.)-- Büyük kurta
rıcı Ulu Şefimiz Atatürkün vefatı 
haberi öğleyin radyolardan şehre bir 
Yıldırım gibi düşmüş ve blitün 1z
nıirlileri llcrin bir mateme gark ey· 
lerniştir. Bu kara haber yedisinden 
Yetmişine kadar bütün vatandaşla
ra göz yaşları döktürmüştür. Bu a
cı zıya dolayısile bütün resmi bina
larla Parti ve halkevi ve limanda 
bulunan vapurlar bayraklarını ya
rıya indirmişler ve şehrimizdeld 
konsoloslarla memurlar, ilbay ve 
Parti Başkanı Fazlı Gülec'i ziyaret 
ederek taziyede bulunmuşlardır. 

Atatürkün hüviyet cüzdanı 

Dün sat ıı den itib.aren İsmet 
lnönünü birinci plfında ve rejimin 
idaresini tamamiyle eline almış 
bir şekilde görüyoruz. . 

0 hiç şüphe yok ki, dün Meclı
sin huzurunda söylediklerini ya 
pacak ve büyük Türk ulusunu da 
ima ileride, daima en mesut bir ~e 
kilde idare edecektir. 

lkinci Reisicumhurumuzun 
Gençlik Hayatı 

ismet İnönü 25 eylül 1884 d 
b. 1 

fzmirde doğdu. Babası, ırço. 

nıah keme azalıklarından sonrı 

Harbiye Nezareti l\luhakemat da 
iresi mümeyyiz.i bulunduğu sırada 
ölen Reşit Beydir. 

Öğleden sonra toplanan Şehir 
Meclisi içtimaı da pek matemli bir 
nıanz:ıra arzctmiştir. Birçok azala!' 
göz Yaşları içinde hitabelerde bulun
ınu«Jar ve meclis azaları reisin tek· 
lifi üzerine büyük Atamızın mukad
des tuhıınu taziz için beş dakika 1 
ayakta durmuı;lardır. Toplantıda su
tctıcri aşağıda .yaztlı taziye telgraf-

1 
larının çekilmesine karar verilmiş
tir: 

ne karşı duyduğu saygıyı cehhez mütekfunil varlıgıdır. Mille-
tekrar-ı ve iyilik yaratıcı kabi~yetile ~ü- 1 larım. Dr. Behçet Uz tin asil varlığı içinde en büyük 

İlk ve orta tahsillerini İzmir ip 
tidaiyesinde ve Sivas askeri rü~ -
tiyesiyle Mülkiye idadisinde bı -
tirmiştir. 1900 de Topçu harbiye 
mektebine girmiş ve buradaki mu- l 
vaffakiyetinden dolayı Erkanıhar- f 
biye sınıflarına ayrılmış ve 1905 · 
de Topçu Erkanıhaı<biye Yüzbaşı
lığı ile mektepten çıkmıştır. 

Sayın Bayan Makbule, 
Atatürk Hemşiresi 

tc;tanbul. 
Varlığı bütün bcııeriyetc şerei 

\'eren büyük kardeşinizin ölümün~ 
göz Yaşı döken bütün bir millelle 
beraber İzmirliler büyük teessür ve 
aeıyı dııymaktıı. sizinle tanı bir iş
tirak irinrkrlir. Halasını büyiik Şe
fi~ ha lı~ile bimisal ~ir ~e:efe .~r-1 
rnış hnlunan Tiirk mılletımn yucc 
Vurıı;ına medyun ve Atatiırk hatı-1 
t la.ı-ıııa en ten iz lıd rle bağlı b1 ı- I 
lunnn tzmfrliler in en kalbi taziye-ı 
l tini sunarım. 

Dr. Bchcct Uz 
tzmir BelC>divc Re>isi 

nÜyük Mill\.'t Meclisi. Yüksek Riya
setine. 

Ankara 
Büyük kurtarıcı ve Cümhuri)t· 

~? kurucusu Tiüyuk Şefimiz. Ata- ·ı 
lutkün ölümünü duyan !zmırlıler 
1nsan kalbinin tahamiHii üstüne 
çıkan bir acının vnrn.ttığı sızılar 
~çinde halaskfırları~ın zıyaına ağlı
\'orlar. Atatürk inkilfı.plan içinde 

'Atatürk elilc kurtarılmış yurt ço· I 
~klarıııın en içli hac;<ıa-;iyetilc ve en 
ılerj bağlılıkla hizmet almış olan tz
nıirliler, ulııs iradesinin mihrakını 
teşkil eden büyük meclisin Türk 
Varlığını yükseltmekteki kudretine 

"~ :ınillet iraclesini daima en büyilk ı 
hır dirayetle ba§armaktaki muvaf
f.akiyetinc olan güvenlerini bu clem
lı günde de duymakla yalnız Türk 
llıilleti için değil biitliıı hiiyük in
sanlık dünyası için tarihin kayde
debildiği ve kaydedebileceği en bü-
Yük zıyaın tesellisini buluyorlar. , 
Millete sağ olması YE'Cümhuriyet i
da1'!sile onun büyük meclifünin ta
lihin ebediyeti kadar ebedi olması 
dılcğile 1zınir şehir meclisinin tazi
Yeleıini sunar ve milJi iradeye bağ
lıhklarda ileri mevkiini muhafaza 
eden 1zmir halkının her zamanki 
hassasiyetile Büyük Millet Meclisi-

---

tzmir Belediye Reisi Türkün eserlerine ebediyet ver -
mek hizmetinde bir tek nefer vahSayın B. Celal Bayar 

Başvekh detiyle rejime ve millet iradesine 
Ankara bağlı olan İz.mir halkının taziyet-

Büyük ve aziz Şef Atafürkün ,..ô- !erini sunarım. , 
lümüne insan kudretinin tahammiil . Dr. Behçet Uz 

· tl b" tzmir Belediye Reisi edebileceği acıların üstiın e ır 

sızı ile rığlıyan İzmirlilerin elem ve Dünyada akisler 
ıztıraplan Şehir Meclisinin bugün- Büyük Şefimiz ve Ulu Önderi-
kü toplantısında derin teessür ve miz Atatüıikün vefatı haberi bü
hcyecanlar içinde güz yuşlarile ifa- tün dünya efkfırıumumiyesinde de 
de edildi. Ata.türkün asırlar kudrc- rin bir teessürle karşılanmıştır. 
tini bir insan ömrü içinde toplıya- Radyo mevceleriyle kainatın dört 
bilen aı atıcı giicile halfısına kam- bir kösesine süratle yayılan bu a
~an Ye ilerleme hızının bü~ ük nimet- cı hab~r; her memlekette, her dev 
İerıne mazhar olan iznıirliJC'r yüce Jette derin akisler tı) andırdı. Ata
Sefin Tüı k milletine ve<li:ı.sı olan türk .il uzaktan, yakından tanıyan 
Cümhuri)Ct idaresine bir tek krıJp lar ve hatül bir kere ismini ve e
at1sı halinde duyarak bağlı olduk- serlerini işiten küçücük yavrular 
ları Atatürk rejiminin daima bır bile onun ölUmüııe samimi ve içten 
mcşalc lıalınde paılıyacağmdan e- gelen bir acı ile ağladılar. 
min olmakla sonsuz acılarına bir Alınan ajans haberleri, radyo 
teselli bulmağa çalı~ıyorlar. Atatürk havaclisleı·iylc anlıyoru?. ki, onun 
inkilabı yolunun kudretli yolcusu 0 - ölümiinc biitiln düny.a matem tu
Jurak bas olduğunuz hükumete İz- tuyor, kfiinat kan ağlıyor. 
mir Şebi;. Meclisinin taziyelerini de- Bunların en başında yakın kom 
rin s:ıyğılanmla arzederim. • şularımın tuttukları matem gelmek 

Dr. Behçet Uz tedir. Son haberlere göre en kü-
tzmir Belediye Reisi çüğünden en biiyüğüne kadar bü-

Sayın B. Şükrü Kaya tün devletler elçiliklerimize yap-
C. H. Partisi Genel Sekreteri tıklan taziyet ziyaretleriyle bu bil 

Ankara yük matemimize candan ortak ol-
1zmir Şehir Meclisi Büyük Şefi- maktadırlar. 

miz Atatürkün hayattan ayrılma-, En önce ve en samimi bir yakın 
sının acısile elem içindcdiı · Atatür· lıkla Türk milletinin taziyetine ko
kün kurtarıcı ve yapıcı varlığından şan Bulgar dostlarımızı takiben 
yalnız Türk milleti için değil bütün bütün dünya matbuatı şu son iki 
insanlık tarihi için bimisal bir ni- gün zarfında hep Atatürk'le meş
met olan büyük kudretlnden en bü- gul olmah.i:a ve gazeteler ı h\' say 
yük payı almanın şükranı ve bağlı- falarını Atatürk'ün hayatıııa, eser 
lığı içinde yaşıyan İzmirliler insao !erine ve acıklı ölümiine hasret -
kalbinin tahammülünü taşıran en miş bulunuyorlar. 
derin yaranın sızısını duyuyorlar. Bu kara toprakların uçsuz bu
Hüzünlerimizin ve elemlerimizin üs- caksız son~uzluğunda her milleti 
tünde bir teselli havası estiren kud- temsil eden çeşit, ç.eşit, renık renk 
ret, Atatürkün bliyükliiğünü payan- bayraklar derin bir matem içinde 
sız eserlerinden biri olan büyük yarıya çekildiler. 

Partimizin milletin büyük acısı kar- Hükümetimize ve milletimizoe 
şısında dahi milli şuurun selamet bu acıklı kayıplarından dolayı ta-

zi)·ette bulunan devletleri şöyle bir 
sıralıyacak olursak: En yakın dost 

Iarımız olan Elen devleti, Bulga
ristan, Rumanya, Yugo~lavya, Le
histan, İran, Efganistan, Alman-

ya, Rusya, Fransa, İngiltere vel
hasıl bütün Avrupa ve nihayet Ok
yanusların ardında, uzak ve mu -
azzam bir diyar olan Amerikanın 
isimlerini buluyoruz. 

ilk Vazife 
Meşrutiyetin ilanından sonra 

1910 senesinde Yemende başgös
teren vaziY.etin ıslfihı için oraya 
gönderilen mürettep kuvv~tin. er
Odinıharbiyesine memur edılmış -
tir. Orada ve 1912 tarihinde Bin
başı oldu. Yemenden döndü. Bal
kan harbini takip eden sulh mü
zakereleri sırasında Bulgar mu -
rahhaslariyle müzakereye memur 
edilen heyetin askeri müşavirliğin 
de bulundu. 

Umumi Harpta 
Büyük Harp seferlıcrlil:ri sıra

larında kaymakam olarak önce bi 
rinci ordu erkanıharbiyesine veril
miş, Osmanlı devletinin harbe işti
rakinden sonra da umumi karar
gflh birinci şube miidürlüğüne ta
yin edilmişti. Bundan bir sene son 
ra yani 1915 de Miralay oldu. 

Umumi Harp içinde dördüncü, 
yirminci ve üçüncü kolordu ku -

1 mandanlıklarmda bulunmuştur. 

Mütarekede Harbiye Nezareti müs 
teşarı oldu ayni ZJlmanda sulh ha 
zırlığı komisyonu reisliğinde bu -
lundu. Oı:ımanlı devletini düşman 
boyunduruğu altına almak istedik
leri o naz~k zamanlarda reljmi ve 
milli vazifesini hakkiyle yaptı fa-

kat düı:ımanııı el altında daha doğ 
rusu a~ucu içinde bulundurduğu 
İstanbukla, gün geçtikçe bir şey 
·yapmanın imkanı kalmıyordu. 

Anadoluya Geçif .. 
7 mart 1920 de Aııadoluya geç 

ti. Doğruca Ankaraya gitti. Onu 
tanıya'tllar kıymetini bilenler mil
li mücadeleye iltihak için Anka -
raya geldiğini işitikleri zaman bü 
yük bir sevinç duydular. Birinci 

Büvük Millet Meclisine Edirne me 
bu~u olarak girdi. Büyük Millet 
Meclisi tarafından erkanıharbiye 
reisliğine seçildi. 

Birinci İnönü Zaferi 

Bütün bu devletler; dahiliye, 
hariciye nazırları v~ya Başvekil -
lerini elçiilklerimize !bizzat ve 
hükumetleri namına yaptıkları ta-

Büyük İnönü mu'harebesinde 
düşmanın hücumunu püskürten ve 
Kütahyada Çcrkes Ethemin kuv -
vetlerini ezerek ortadan kaldıran 
Miralay İsmettir. Bu hizmetlerine 
karşılık olarak Büyük Millet Mec
lisi 1 O ikinciıkfrnun 1921 de onu 
Livalığa yiikseltti. 

İkinci İnöııünü zaferinden son
ra büyük Şef Aatatürkten aldığı 

ziyetlerle büyilk Atatürk'e ne de
rin bir sevgi ve takdir hlssi ile bağ 
lı bulunduklarını göstermiş bulu
nuyorlar. 

şu telgraf, Atatürkün İsmet İnö
nü hakkında.ki düşüncelerini açık 
ça bildirmesi itibariyle dikkate 
şayandır. 

- Mekteplerde ağlıyllll çocuklardan biri 
Bilhassa Avrupa matbuatının, 

(Sonu 7 nci aayfamızda) 
"Nam1nı21, tarihin hitabei me

fahirine kaydeden ve bütün mil
leti hakkınızda ebedi minnet ve 

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiiiii ................................... . 

Atatürk ıon manevralarda General ismet İnönü ile birlikte 

temsil etti. o konferansta İsmet 
· Paşadan başka Fransız Generali 
Şapir, İngiliz Gene.rali H~ri~gton 
ve İtalyan Generalı Monbıllı ha -
zır bulunuyorlardı. 4 birinciteş -
rin 1920 de başlıyan Mudanya mü 
zakeresi yedi gün sürdü. Bu ta • 
rihten tnm dört sene evvel 30 bi
rinci tesrin 1918 de Osmanlı im · 
paratorluğu l\Ionclros mütareke~i· 
ni kabul ederek bütün mcvcudı -
yetini düşmanların malı etmişti .. 
Türk milleti için esaret kararı o
lan o mütareke Muda Ya konfc -
rnnsiyle bitirilmiş bundan sonı a, 
sıra Lozan muahedesine gelmişti. 

Reiııcumrıur ismet lndmi 

tükrana aevkeden büyilk &".~~- ve 
zaferinizi tebrik ederken, ustun -
de durduğunuz tepenin size .binler 
ce dütman ölüleriyle dolu bır m~y 
danı teref hiaaettirdiii kadar ~~
letimiz ve kendiniz için ta'taaı ı
tila ile dolu bir ufku iıtikbale de 
nazır ve hakim olduğunu söyle -
mek iaterim.,, 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Garp Cephesi Kumandanı 
ismet Pata 

lnönü, bu zaferden sonra 1921 
ikincitesrinin sonunda bütün garp 
cephesi., kumandanlığına geldi.. 

Soyadı kanunu çıktıktan sonra 
da Atatürk ona İnönü adını verdi. 
İsmet İnöni.i Generalliğini muhare 
be meydanında kazandığı gilıi .soy 
adını da zaferlednden aldı. 

Sakarya meydan muharebe:;in
de İsmet paşa garp cephesi ku : 
mandam bulunuy-0rdu. Buradakı 

büyiik hizmetlerinden dolayı Bü
yük Millet l\leclisi tarafından bir 
takdirname ile karşılandı. Büyiik 
zaferden sonra da rlitbe:;i :ferikli
ğe çıkarıldı. 

Mudanya Mütarekesinde ve 
Lozanda 

Dü,;manın denize dökiilmesi ü-
~ 

zerine Yunanlıları Anadoluya sal 
dırtan devletler telaşa düştüler. 

önce bir mütareke, sonra da bir 
anlaşma yapılması için Ankarayn 

Lozan da, Tiirk milletinin men
faatlerini de müdafaa etmeyi, Bü
yük Şef ve Büyiik Millet Me~li i: 
General İsmetin zeka ve hamıyetı 
ne emanet etti. 31 Birincite~rin 
1922 iıariciye Vekili sıfatım üzeri
ne alarak Türk Başmurahhası un
vanile Lozana gitti. Lozan miiza
kereleri 21 ikincite~rin 1 !)22 den 
24 ~emmuz 1923 e kadar ı:.ürmüş 
ve bu müddet zarfında bir defa in
kıtaa uğramıştır. 

Bu uzun zaman zarfında asa
bına hakim olarak bin türlü çetin 
meselelerin baJli çok güçtü. Bu 
belki de binlerce meydan mulıa -
re'besi kazanmakla müsavi idi. İs
met İnönü bu zaferi de kazandı. 

Batvekil lımet İnönü 

Cumhuriyet iliimnm erko;i gi.i
nii 30 birinciteşrin 1923 <le Hnri
cive vekaleti de üzerinde kalmuk 
ş;rtiyle icra Vekilleri Heyeti n•is
liğine seçildi. 22 ikinciteşrin 1 !l24 
de Başvekillikten çekildi. Yerine 
Fethi Bey geleli. Fakat Fethi Bey 
kabinesi ancak dört ay kadar ic
ra mevkiinde kaldı, bilahara yeri
ni yine İsmet paşaya bırak-tı. İsmet 
İnönü o tarihten 1 !>37 ye yani ge
çen yılın eylül ortalarına kadar 
bfüifasıla Baş\·ekfilet vazifesini bil 
vtik bir kivaset ve dirayetle ifa et
ti. Onun Baş\·ekaleti zamanında 
memlekete yaptığı faydalı işler 

sayısızdır. Hem bunlar o kadar yo 
rucu o kadar yıpı·atıcı işlerdir ki.. 

İsmet Paşa Başvekil bulunduğu 

sırada 30 ağustos 1926 da lıirinci 

ferikliğe terfi etti. Bir sene sonra 
da keneli isteğiyle askerlikten çe · 
kildikteıı sonra gerek Başvekil 'e 
gerek Cumhuriyet Halk Partisi u
mumi vekili olarnk hem ha:ici, 
hem dahili si)11tsette memleJ.etin 
şimcncliferlenmesi, fabrikala· ıdırıl 
ması ve bütiin terakki Ye nıede -
niyet vasıtalariyJe bczenmrni için 
bütiin mevcudiyetiyle çalış1 ı 

başvurdular. l\ludanyada lıir kon
ferans toplnnclı. Muharebe meydıııı 

~ 00 00 
Cumhurreisinin Tetekkürü 

Ankara, ı ı (A.A.) - Taziyet 
telgraflarına ve intihap münase • 
l.ıetiylc temennileri ihtiva eden tel 
graflnra karşı Reisicumhur İnönü 
kendi tees~iir ve teşekkürlerini bil 
dirmeğc Anadolu ajansını tavsit 
buyurmuşlardır. 

larında olduğu gibi giyaset saha -
smda da ihatalı ve çalak zeka<:.il<> 1 
milletin hakkını koruyacağıuclan 

herkes gibi Atatürk de emin bulun 
duğu için ı~met İnönü Mudanyada 
toplanan mütareke konferan:-ında 
Tü11k ordusn başkumandanlığını 



•• 
arar 

ım D 
rdu P. 
rar 
ma .... 

n
ordu: 
- "] 

büke 
Elbı 

rafı' 
n gill 

·kayet 
ıman~ 

eye al 
y? ...• 
vardı 
unoğ" 

ğan 

anlış 

ebini 
n söy 
aba< 
yle d 
k to 
... Zoı 
... n 
nlıya 

otur 
baba 
a ko~ 

ded 
Bilme 
ni, G 
nce t 

ten el 
gibi ~ı 
Aşk ol 
önüp 

k: 
Görd 
·erdi! 
cası 

itene 
Eğlen 

lten c 
Bunu 
di. I 
e bir 
ğan ~ 

yanın 

tü: 
Teş 

beni t 
mu? 
·ıten 

yıp t 
cevap 
Hayı 

el ki 
kat!. 
Fak. 
Unu 
Ney 

u sırct
yük l 
e din 
bütüı 

diyor 
uale 
k bir 

Sö} 
nediı 

Ay 
doğur 

enim• 

Evı 

Şefiır 

'dur. 

Arr 
ediyc 

1 

Milli Roman: 12 ...................... """"""' 
- Eh!... Allaha ıamar!adık la gidiyorııunuz artılı: ha... Eier 

lleyoilum, hanım kızım 1... diyor- aldırmayıp daha oturacak olsam 
du. Arkadaşınızı baştan çıkardık; aiz akşama .kadar çene atınata llf 
k.açınyoruz ama ... Yine bizden zi. bulacııkt11ruz yahu 1 ... Haydi baka-
yade o ıılıin ııayılır. Öyle delil rnl lım yola ..•• 
Erd.,ğaa? Bu apan&ı.:ı kopan fırtına hep-

Doğan Aytenin aol elini tut~ aini g1Jldünnü~tü hatil buna bey
rak kenua çek.ilmeğe çalışırken baba da güle güle tekrar şu eözle
'babasına da cevap yetiştiriyordu: ri ilave ediyoi·du: 

- Her iki tarafın babacığım; 
hu iki tarafın da .... 

Gülten Aytene hitaben: 

-Bizi affediniz hanım kızım! 
Siz de bey oğlum. Yoksa bu çap
kınlar bizi 'imdi gece yarılarına 

- Ayten hanım, diyordu. Sizi 
de adamıza bekliyoruz. Muhak- kadar mağaza mağaza da gezdi-
.kak eğlentiye kadar beklemek 11 rirlene halim haraptır. 
zım değil ya, Daha evvel de Can bu sözlere hem gülüyor 
reliniz rica ederim. Mm de: 

- Raha z ederim GUJten h~ - Estağ1irullah efend>m. Bu-

nım ... 
Can ara yerden hiç e.kaik bJ. 

dığını istemiyor o da derhal ken
dine yontuyordu: 

- Beni de beraber ama deifl 
mi Gülten hanım 1 

Gülten manalı bir ba.kıt ve fil· 
l~le Cana bakarak: 

- Hay hay, b~ llstünde yeri
niz var Cıuı bey!. .. Şüphesiz siz de 
beraber. 

Canın rözleri Gfiltenin gözleri 
içine akar gibi bakıyordu. Adeta 
içten bir .sesle : 

- Başınız var ol~un efendim. 
diye teşekkOr ediyordu. Onlanıı 

konuşmağa daldığını &"Ören beyba. 
ba ... Başını lki tarafa çevirerek 
söyleniyor ... (Eh gençlik bu ... Yi
ne daldı çifte kumrular.) diyerek 
tekrar kalktığı kanapesine oturu
yordu. Göbeği üatünde ellerini bi
ribirine kenetle~ b&f parmaşla· 
nnı yekdiğeri etra!ında fırdolaya 

çevirmeğe başlamı9tı yine ... 
Doğan Canla Aytene te.krU' 

tekrar: 

- Mutlak beJclerim, diyordu. 
H:ı.tti yarın veya öbür gün gıl· 

mezseniz ben herhalde gelirim Ay 
~nl.. Can sen de burada bulun 
Tanrı aşkına e mi? ..• 

- Baş ilstilne kar<k,im ! Cana 
ıı:ıinnet bir emir bu 1 ••• 

yurunuz birlikte çıkalım ... 
Diyerek .kapıyı gfüteriyor

du. Hepsi 'öyle bir toparlandı

lar. Gülten Canla yanyana ve 
beybaba önde giderlerken Aytenle 

Erdoğan da biribirlerine derin de
rin bakarak geriye kaldılar ... Do
lan ricakir bir sesle yalvardı: 

- Beni gidiyor diye üzülme 
Ayten! 

Ayten zoraki gülmeğe çah~a. 
rak onu temine u~ıyordu: 

- Bilakis Doğan!.. Yorgunlu
ğunu alır, istirahat edersin belki!. 
diye düşünüyorum da memnun 
oluyon:.m. 

Doğan Aytenin beline ıağ ko
lunu sarıp nihayet onlar da kapı
ya doğru yfirüdiller. 

- Eksik olma Ayten. Fakat 
ıell de böyle ol... Kendini biraz 
rahata ver. Ben her gün değilse 

bile gün aııırı gelir, seni yoklarım. 

- Eğer yorgunluk olursa gel
me Erdoğan. Ada<ian İstanbula 
relip gitmek te bir hayli kill!et .. 

Onnn bu urııimI sözlerıne kar 
f1 elini tutup öpen Doğan içli bir 
aeale ! 

- Zaran yok Ayten!... dedi 
Seni görmeden nasıl yaşarım yok
u? .•. 

Ayten çok mahcup bir halde 
aö~l1 çevirip ıordu: 

- Em.ir değil, rica. Sonra een 
(Sonu Tar) 

Ayten! ... Artık geceleri biraz iatl- ===============! 
rahat et e mi? .• Bari ben yokke.a 
!eni meşgul eden, yoran bu arka. 
daştan kurtuldugun günleri vücut 
toplııyışlarınla bize iöster de ae
ııi rlaha çok yorabilelim sonra ... 

Bu sözleri söylerken gülüyor 
ve Aytenin elini tutup öpüyordu .. 
Can onları seyrederken Gülten de 
Canı süzmekteydi. Beybaba hilA 
parmakları ile oynamakta ve ye
rinden kıpırdamamaktaydı. 

Doğanın sözlerine kar,ı A>•tell 
dargın bir bakış!& elini çekmeğe 

çalışarak: 

- Bütün bu kinayelere ne lü
zum var Doğan 1 . diyordu. Sen ba 
na tavsiye ettiklerini kendin de 
yap ki bütün bir >enenin yorrun. 
luğunu ala•ın. 

Tam bu sırada sabrı tükenen 
bey' ab'1 birdenbire yerinden kal
kıp onlara doğru yür!lyerelc çıkı.J

tı: 

- Ama çifte kwnrular! ... Faz 

18 Nisan - Bir ekaperin raporu. 
KLS& eski mD<lel. Biraz tasyik Ue 
~çılacak cinstı>.n. 

20 Nisan - Klav'ı, Scotland Yud
aa, koridoı da lcendlııi tetkik ettim, 
U.ndisinde çökmüş bir adam hali 
var. Monderton, Klav'ın cevap ve,.. 
ıııemeainden çok hiddetli. Fikrlaee 
bu gangsterlar aruında cari bir na· 
mus telakkisi. Masaaının önünde 
Fransız zabıtuının gönderdıği Kan 
ve Biyarıç dosyaları duruyor. 

22 Nisan - Kan'dald nli~evher 

hmıızlığı: Prımı;e,; Mont.egnttirio • 
nun villasınm, prernw-.s yanşlarda 
iken ve bütün hizmdçilr in bulun
madığı bir umanda. ge. Kiınu -
nusanide bir ~ ı•ünti mçhul 
kimse veya kimseler t raf.ı.ı:ı<!ıın zi

yareti. Amerikadar henüz yeni gel
miş bulunan preru. ı gezmesini ve 
eğ enmesıni seven bir kadın ol • 
duğundan zabıt;• bir gigolonun bu 
sirkati yaptığı k:..ııaatinde. K ... a, 
fula tahrip ediln.-<l«n açıl~ı ,. 
Te~kif edilen kim~e yok. ÇaL· nn 
.l:ıeiler hAIA lıl:ılu ıamış. 

Şubatta Bi: '3.!içte vulrua gelen 
nrlta.te geline, bunnn kurlıanı lıfia 

İtfaiyelik oynuyorlarmış 
Hasıuı, laman ve Muharrem i

simlerinde üç çocuk Sultanahmet
te kurulan Çarşamba pazarı civa
rında kuru otlan toplayıp yak • 
m~lardır. 

;Bu suretle hasıl olan ateşten 

çıkan dumanları görenler, yangın 
var zaniyle itfaiyeye haber ver • 
mi.şlerdir. 

Biraz sonra İtfaiye gelince me 
ıele anlaşılmış ve bu yaramaz ço • 

cuklar hakkında takibata başlan
mıştır. 

YENi ESERLER 

Çıldırlı meşhur ııaz şairi aşık 
Şenlik tarafından meydana geti
rilip Kars gazeteler bayii ve okul 
kitabevi Nusret Feridun tarafın • 
dan bastırılan nefis hikayeleri bu 
kere satıhta çıkarılmıştır. Tavsiye 
ederiz. 

Grepon da bir miras · neticesinde 
elde ettığl kıymetli mücevherat ıJe 
Amerikadan gelmişti 

Tuvalet odasında.ki kaa& recele
rin tahrip edilmeden açılmış. Kasa
am önünde bırakılmış bir mum hır
smn birkaç aaat çalıştığını gösteri
yor. Hırsız alt kattaki pencereler
den birinden girmiş, Mm. Greıson 
çok misafir kabul ettiğinden zabıta, 
kibar blr hırsızın bu işi yaptığı ka
naatinde tevkif edilen yok. Mücev
herler de bulunmamış. Eskiden tanı
dığım Paria emniyetinden Hoblard, 
bir sigorta kumpanyası için anket 
yapmış. Ona yazdım. 

26 nisan - Manderton Frıınsız 
zabıtasının kan ve Biyoriç hırsızhk
lıırını ayni şahsa atfettiğini eöyld
yor. Kandaki prensin bir do•tun
dan, Kont Voldo ismini ta~ıyan bir 
?>!acardan şüphe ediyor. Bu adam, 
Mücevherlerin çalınmasından ilci 

&'Ün ııonra seyahat maksadiyle Mı. 
s ra gittiğini söyliya-ek orta<Un 

kaybolmuş. Paria emniyetinin Va! 

da Heorisi denilen bu şahııı ile Bi
yoriçteki Mr. Gregsonun aamimt 
doetlarından olan ve Arjantine git 

Kazanan Numaralar 
Yeni tertip 'lS.yyare Piyangosu

nwı 1 inci keı;!desine dün saat 13 
de Asri mıema salonunda ba§lanıl
mıştır 

Keşideye bugün de devam olun'l· 
caktır. • 

15000 
Lira kazanan 

30142 
42 ile biten numaralar ikı 

lira amorti alırlar. 

12000 
Lira kaz.,nan 

29899 
1000 

Lira kazananJu, 
35631 

500 Lira kazananlar 

1 

38863 27356 16710 3872& 33323 
13498 32131 16771 34573 

150 Lira kazananlar 

6525 300>6 5799 39424 18690 
354452 9471 5033 24361 25499 
30275 15419 16432 3886811897 1594 
441 12648 33260 33689 24634 1783:1 
2147 7754 

100 Lira kazananlu 

16801 17060 36813 33591 1924.~ 
36006 17734 19781 788 28090 13444 
30119 13874 34267 25229 37396 

SPOR 
...................... M ... 00•0• 

7121 4542 15330 4880 1605 6862 
2221514398 355{2 31913 3874173M 
3320 1831 28301 87 ~ 1:568 

50 Lira kazananlar 

25372 5629 39885 34062 1792:5 
33124 33023 31413 27236 11727 
27380 11380 1872 13663 2319'J 
33418 11804 943 838 6179 769i 
30126 27800 17028 1221 11-l.'16 
26219 32437 31172 2730 33377 13188 
3457 35966 14323 9886 29630 61 
31689 36802 7 421 31282 32268 21877 
11125 6784 31889 12771 27144 2995 
18070 18165 21566 7703 36537 6671 
23899 1202 21131 12908 6080 609 
34704 6107 7761 6022 25280 9936 
399 27190 25495 20776 9228 17285 
9907 15237 23665 810 14538 4829 
542 16073 31669 34931 14239 28288 
30283 2599 4237 39708 5905 38789 
337 48 10016 6200 17969 8590 12684 
37398 708 83232 7952 17779 11692 
32716 17067 22081 37297 38583 
32942 

30 Lira kazananlar 

28888 39816 126~1 11188 8676 
9248 36559 34974 39926 22010 
37315 8874 29356 24341 27199 4.067 
16584 1448 27480 21591 17701 
28020 22834 21859 35592 267 12002 
16396 14503 34661 2516 6165 36583 
20221 21159 13841 24803 39049 
51511042 21440 18421 37991 39356 
38991 34330 25532 26640 26122 
11414 1988 36638 16195 3000IJ 
21560 5951 27462 29550 2731 2751 
21926 33291 1704 239 11970 18135 
16344 34319 16946 20536 10694 
21954 32476 9552 26292 34580 

-- -- -- --

Milli Küme Haricinde Kalan BöI
,geler Arasında Şampiyonluk 

Müsabakaları Başlıyor-
!$u sene de milli küme haricinde 

kalan bölgelerin birincileri arasında 
şampiyonluk müsabakalanna bu a 
yın 26 sından itibaren başlanacakı
trr. Ve bu müsabakalara 'l:l bölge
nin birincileri iştirilk edeceklerdir. 

Bölge birincileri dört grupta top· 
!anacaklardır. 

1 -- Aydın, 2 -· Samsun, 3 -- Ko· 
caeli, 4 • Seyhan. 
Aydında: Aydın, Babaeski, Mani· 

sa, Denizli, Isparta, Muğla, Antalya 
ManisaJa: Samsun, Gireson, To· 

kat, Kastamonu, Rize, Trabzon. 

Tütün mahsulümüz 
verimli 

Tütün piyasası ayın on dördiln 
cil gilnü Ege mıntakasında açıla

cak yeni tütün mahsullerimizin sa
tışlarına başlanacaktır. Tiltün her 
yerde denk haline getirilmi,tir. 
Yalnız haber aldığımıza göre ba
zı tütün alıcıları tütün müstahsil
lerine geçen seneden kalma tütiln 
sevkinin fazlalığından bahisle bu 
yıl fazla tütün satın ahımıyacakla. 
rını söylemekte ve fena bir dedi
kodu yapmakta imişler. Bu şayia 
bazı hilekirlar tarafından çıka -
nlıru.ş olsa gerektir. Bu sene kalite 
itibariyle çok iyi olan tütünleri • 
mizin hem de iyi fiyata satılma • 

Kocaelinde: Kocaeli, Bursa, Ça
nakkale, Afyon, Edirne, Eskişehir. 

Seyha.nda: Seyhan, Diyarıbakır, 

Mardin, Konya 
Bu bölgeler gurup şampiyonlukla

n için Ayın 26, 27 ve 28 inde· kar
şılaşacaklar ve grup birincileri, 
Ankaraya gelip 31, 1 ve 2 kilnu
nuevvelde final miisabakaları ya
pacaklardır. 

Birinci olan takım milli küme hıı· 
ricinde kalan bölgeler şampiyonu i
lan edilecektir. 

1LHAM1 KILIÇATA 

Okuma yazma bilmiyen
lerin İmzaları 

Okuma yazma bilmiyenlerin 
ticari muamelelerde kullandıkla
rı mühürlerden ne suretle istifade 
edecekleri tesbit edilmi.5tir. 

Heyeti ihtiyariyenin tasdik et
miş olması l:izımgelen mühürler -
le beraber, mühilr sahibinin evra
kına ayrıca imza yerine parmak 
izi ba.,ması muvafık görülmüş ve 
bütün muameleler de bu suretle 
hareket edilmeıti alakadarlara bil
dirilmiştir. 

ması için hiç bir sebep yoktur. Miis 
tahsili erimiz tamamen müsterih o
labilirler. 

KATIL ARANIVO 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YEN/ SABAHIN POL/S ROMAN/ • 

6 Çnirn : R. SAG AY 

tiğini 8Öy!iyerek izini kaybettiren 
Arjantinli Ramiro Gutyerez ismini 
taşıyan şahsın ayni adam olduğu 

merkezinde, Valdanın Avrupada 
faaliyette bulunan bir Amerikalı 

haydut çete~i aza.,ından olduğu 

hakkında malumat var. 

30 Nisan - Hob!arddan mektup 
geldi. İyi bir arkadaş. Valdadan 
meşhur bir kasa hır,ızı olarak bah 
&ediyor. HoblaTdda köy Kan ve 
Biyoriçteki kruıa hır"ızlığının bu 
adam tarafından yapıldığına ~üp

he yok. Valdanın fotoğrafı maat

teessüf Fransız zabıtasında yok. 

Hatta milliyeti b;ıe şüpheli. Mua.v
yen olan şey, muhtelif lisan biluiği 
Te çok t ıf'dili, 1i_yafct ettiğidir. 

2 Mayıs - Klav yine Seothmd 
Yard'da. Beni şa~ırtıyor. Adam 
öldüreceğini hiç ümit etmiyorum. 
Bu meselede de Vald•nın parmağı 
var g!bi geliyor. Fakat malikane
de bir şerikin mevcudiyetini gö,te
recek en ufak bir emare bile yok. 
ll•ül:ırdın mektubunu J'ıfanıl rtoua 
verdim. 

4 Mayıs - J\lanuerton da benim 
fikrimde. Vald2ııın kasanın açıl, 

ması için Klavı kullanabileceğini 

·üyltdim. Fakat Manderton lıu me 
•elede iki ki•inin i~tirakini göstere 
cek bir iz olmadığı fikrinde mu•ir. 

8 May1' - Ha'lishane konu<ma 
bGcresinde Klav ile he.~ clnkik'ı ka
dar konuştum. BJ, ük. kuvvetli ve 
kemikli elier. Kilitlerini zorlaya. 

DEDiKODU u 
Bağ yolu akşamları güzel o

lurdu. Daha doğrusu iki tarafı 

sıra ile agaçlık olan bu ~esenin 

kıyıları dedikodu kaynağı idi. En 
tabii vakalar, en seri vasıtalarla 

kulaktan kolağa bura-da ehemmi
yet kesbederdi. Akşama kadar 
evinde işle meşgul olan KÜneşin 

ufukta kızıllaıımasiyle beraber 
hemen bu mahalle koşar, bir iki 
mutat sözden sonra hemen yeni 
haberler sorarlardı. Rakı içerek 
kasketlerini yana eğen delıkanlı
lar, daireden kurtulan gümrük me 
murları fabrika ameleleri yolun 
orta~ında endamlarını ve bilhassa 
marifetlerini gö3termekte geç kal 
""lazlardı. Nara atanlar mı? Ka
dmıara bakarak arkadaşlariyle ko 
nuşanlar mı hepsi gelirdi. Kimisi 
bisikletle boyunu gösterir. Kimisi 
de elindeki cigarayı centilmenvari 
göğsü hizasında tutarak sessiz ve 
sakin yalnızca dolaşırdı. Hülilsa 
bu yol, bir tip pazan halinde idi. 

Yazan : MUZAFFER SEViL 

Memurluktan kazandığı onu do-
yurmaz ki ... 

Kahveleri masaya bırakan 

kahveci de kulak kabarttı ve: 
- En iyisi işlek 1: r yerde bir 

gazino açmalıdır. Bir de radyo a.1· 
dı mı seyret parıPıın akı:.;ını ... 

Bir ilk mektep çocııklarınıhn 
biri k;i~e ba~ında arkada.,ı ile fıs
kos geçti: 

- Ne dersin bu me ele haki· 
kat mı? 
' - Bilmem be annen· 
anlatırken duydum. 

- Biliyor musun 
dUmT . 

- Ne düşündün? 

l\blama 

- Acaba nikah memurunun 
nilı.Ahını ki nı kıyacak? 

Sabri bey sessiz bir çocuktu. 
Henüz otuzunda, kır saçlı, siya"İı 
gözlil ve daima güler yüz! ü idi. 
Bili! istisna her akşam rakı içer, 
sonra bir fare dıkkatiyle evinden 
içeri süzülürdü. Hayatında pek 
az kadın tanımıştı. Kadınlardan 

biraz korkardı da. Evleıımeği 
herkes gibi çoluk çocuk sahibi ol
mayı hiç l:>ir vakit a.Xlından geçir -
memişti. 

Bu dedikodular, yıl\·a* yayaŞ 

onun da kulağına gitt:. EvvcHl 
sakin bir tavırla kar~ıl~dı. Sonra 
işin ciddiyetini kavraruıca kızdı . 

Bu akşam da onu kahvede ya 
kalamış!a.r alay ediyorlardı: 

- Yahu Sabri ... A~kolsun be, 
evleniyorsuıı da hiç haber bile yer 
miyorsun böyle arkadaşlık olur 
mu? 

- Belki doğrudan coğruya 

düğüne çağırarak bize bir sürpriz 
yapacak! ... 

- Canım evlenmede de sür-
priz mi olurmuş? 

Niha,·et Sabri tahammül ede· 

Bugiln de mevzu nikah memu
ru Sabri beydi. Elinde çemberi 
ile koşuşan çocuklardan tutunuz 
da, gözlükleri ardından genç kız 
ve delikanlıların tavırlarını takip 
eden yetmişlik ihtiyarlara kadar 
herkesin ağzında nikah memuru 
Sabri beydi. Sabri bey yakında 

evlenecelm1iş, hem de kimin kızı. 
nı alıyormuş biliyor musunuz? E
yüp Tunaın; hani şu meşhur pey
nir tüccarının kızını. Doğrusu ya 
nemelazım. Hakkiyle söyliyelim 
ki bu kızın elinden her türlü iş ge
lir. Ama Sabri bey ayyaşın bidi
dir. Her akşam rakı içer binaen
aleyh kızcağıza yazık olacağı mu 
hakkaktır. Sonra Sabrinin bir 
parası, malı bir şeyi olsa yine yü
rek yanmaz fakat o da yok .. Besbel 
1i ki Eyüp Tunanın mallarına kon
mak arzu ediyor. İyi ama bu adam 
da nar tanesi gibi kızını bu mu~mu
la yüzlü anama da na.•ıl veriyor?. mcdi. Arkııdaşlarınııı yüzüne dil:· 
Doğru<u ya bu şaşılacak bir iştir. dik baktı. Hiddetle ayağa kalk· 
Kazada aslan parçası gibi deli- tı: 
kanlılar dururken.. - Evlenen ben değilim. !ştr .... 

Genç kızlardan mürekkep bir 
toplulukta da bu meseleden bahse 
diliyoruu. 

- Kız güzel dans edermiş. 

- Ama Sabri bey de aksine 
bir şey bilın'.yol'. 

- Benim mesut bir yuva kurabi
leceklerine aklım ermiyor ya ... 

- Kardeş o belli olmaz. Boş 

yere günahlarını almıyalım. 

Peynir tüccarı orad•, kızı da ya· 
nı:ıcla kim hterse gitsin alsın. Bu 
dedikodu arlık yeter. 

Dışarı fırladı. Evinin yoluııu.r. 

sendeliyerek g'derken kendi k~n
diıie söyleniyordu: 

-· Glizel kızdır, diyerek iıi ki 
bir kere di kkntFre baktım. (;özele 
bak ta al başına belayı. .. 

Muzaffer ~·EVIL 
Sarı saçlı ve fak l güzel ol- =============::::: 

mıran bir kır. dudağını bükerek: 
- Amaaaau ... Sabri de ııla~ak 

kız bulam~mış da gitmiş o mıy
mıntıya tutulmuş. 

Kahveüe bugün oyuna pek yiiz 
gösterilmiyordu. Masa başlarında 
orta yaşlı ol~nlar başbaşa vermiş
ler bu me•eleyi konuşuyorlardı. 
Y a~ı elliye varan maluılle bakkalı 
söze karıştı. 

- Ben olsam Eyüp Tunadan 
sermaye alarak dükkin açarım. 

cağı yerde kasayı parçalıyacak şe
kilde eller. Bitmiş, ihtiyarlamış 

gl!rilnüyor. Konuşturmak için ui'
ra~tım. Fakat ağzını açmıror. I&
rarım karşı~ında: "Beni rahat bı

rakınız! Söyliyecek bir sözüm yok., 
diye kuvvetle bağırdı. Acaba birisi 
ni kurtarmak mı istiyor? 

122 Mayrs • Klavın kardeşi, 

Ed Klav meşhur bir gangster. Aca
ba bu işle parmağı var mı? Man
dertona bunu açtım. Fakat onun 
katlinden biı-lcaç giln evvel • 'evyork 
ta görülmliş olduğunu ~öy'c li. Bi
zim müfettiş her ihtimali düşünür. 

127 l'ıfa~·ı• - ~!ahkemede Man
derton ile beraberim. Kalabalık var. 
İdıla makamı çok sert. Suçlu avuka 
tı P. '- Klavın hiç beyanatta hu-
lunn nı sö:r)üyor. Parmak iz-
leri hakkında ban~ ırnal soruluyor. 
I!all.ıuki parmak hleri yok. Klav 
ne söylendiğini duymuyor gıbi. 

18 Mayıs - Klav ölüme mah
kum. Jüdni'l mJ1.akeresi bir saat 
kırk beş dakika sürdü. Suçlu gayet 
sakin. Karar okunurk n yüzünün 

en ufak bir adale~i oynamadı. Ha
kim okumasını bitirirken Klnvın 

Bend yapılıyür 
Ed rne (Hu<~ .. i) - ı{araa;taç

tan sonra .l\l e!'iç ııehrinın •ağ a
hilinıle Türk Lıdu t lan içinde ye
gane köyümüz olan Bo,maköyüa 
su baskınından korunnıa~ın1 tctniıı 
etmek üzere nehir sahilinde oazı 
inşaat yapılm~" nafıa vekıilrti ta
rafmdan emroluıımuştıır. 

Bunun üzerine nehrin sağ -a
hilinde bir se<f vücuda gPtiıilmesi
ne başlanılmıştır. 

-· ------ _ ıt 

gözleri benimkilerle karşılaştı. Fa
kat beni tanımıyor ııibi göründü. 

19 Mayıs - Pisikoloj ik bakımdaa 
Klavın bu kadar cilretkirane bir 
hırsızlığı ve katil işini ·yardım"'ıı 
yapacağını hiç ummuyorum. Car· 
tungtlerin, ll1etrdotelini bağlayıp 
ağzına tıkaç koyue>ığı yerde vah•i· 
yane katleden ~hsın bu sakin A . 
merikalı olnuyacı:ğı kanaatindeyim. 
F.ıkat Mandertoıı ne dü~ünüyor? 
'K!avın gözleri üzerinde ı1bir tür· 
lü ayrılmıyordu. 

Den defterini kapadı. Ayağa 
kalktı, soyundu. Kamarada her 
şey sallanıyordu. l\fogartic sürati· 

·ni fazlalaştırmıştı. Genç JJQlis hafi· 
yesi yataı;rının üzerine çıJuırak kl!

çtik pencereden dışarıya baktı. Bu· 
!utlar kaybolmuş, y:Jdızlıır semada 
parlıyordu. Rüzgar hPyecandan 
ateşler içinde yanan ,ışını serin 

serin okşuyordu. Şimdi uykusunda 
g~~ireceği saatlar göz:fınde, bir in
san hayatının ipliklerini elinde tu
tan esrarengiz bir şahsın, Herman 
Rontz'un beklediği tanımadığı ya. 
hancı bir şehre y:ıkla.~tı .... yordu. 

(Sonu var) 



12 'l'qRt H1SANI 193& 
11!!1' • 

~E~ lS:ABAH 

Atat··:r ~;:ın naaş nı y·0 k-C"h n A 
sek rütbeli subaylar Ardmdan 

.. rtün 
~hynr 

·r Cihan ı il 
Bir insnn öldü ve bir cihan yı

kıldı. 

Bu cihan ın.~rededir ve nedir? 

bekliyorlar 
--......:::-=:>:;;> c:::----

Siz ele ruhwıuzun ta. iılini, hayatınız ~e tabiatını~ hakkında mu
f aıaaı rnll1umat ir.toı aeni'C iıminlıi doğduğunuz tarihi, ıünü Te mÜJn• 
künae ıaatini yazarolt &azctomi::e '"Ruh tahlili,, rumuzuna bir mektup 
~•zaralc müracaat -eClin. M:.rfetse1 '" huıu•i cevap :için 6 lcunıtluk ıpul 
ılavc edilmelidir. !stan'bul, 11 (A.A.) - Dolma- hazırladıkları tekliflerini bil • 

Rumuza da cc"iap verdir. -ahçe sarayında, dün sabah saat dirdiler. Bu teklif, bugünkii İstan 
K K J tenbelsin. Daima temiz ve ıüzel 'Ondanberi Atatilrk'On naaşları ba bul üniversitesine "Atatürk Üni-

• • K. 
1
1 ııy;nmek iatersin. tında büyUk üniformaları ~iymiş versitesi,, isminin verilme i irl' 

Aşk ve muhabbetre ifrat derece...i Muhabbette cevv.al ve ateşin subaylar ihtirıı.nı nöbeti bek • "Bu te1dif derlıal Rekttsr tara • 
de kıs.kanç olaugunuz gibi bunnn1 sin. Bir .kere birini zevece.k olur- le:rmektedir. fından kabul edil mi. v.e .l\I dC.tı> 
ll~tice :. olarnk ta mütehakkim v~ :sanız, onu jJiiruhaye seversiniz. Üniversitede yapılan dünkü içtimama yeti,ştirilmek ı-a-
lllUırt.eb;.danc hnrekefierle kendı- Y:alııız fazla kıskanç olduğunuz- • yesiyle yıldınnı telgrafile Meclis 
nizi sevdirmek lidersiniz. Yalnız -dan bunu terke çalışın. Çünkü bu merasım Riyase.tine çekilmiştir. Üniversite 
b.u his erkeklere karşı olmıy.acnk- nun netice i muhakkak bir fenah- Ulu Şefimiz Atatürkiın bütün gençliği dün bundan başka. Reık-
tır. Ger.çi crlceğiııizc sadakatı iı :inta; edeceğinden zarar görür- Türk milletini sonsuz bir mateme tör Cemil Bilselle beraber ,.u ka
lrıutıaka ile ~atlık kalacaksanız .slinUz. Sizin için en iyi beklr 1ca1 ~arkederek .aramızdan ayrılma - rarı da vermişlerdir. 
<la, ona karşı kalben muhabbet his manızdır. Çünkü cidali sevdiğiniz ıile husule gelen elim teessür bil- ı - Atntüıı'k'ün cenaze mera-
•e.tnıiyecekfliniz ve daima hayali- ·1 h ·hl~l t- tün fiddetile devam etmektedir.. ıimine lstanbul 'Oniversfü~sinden 11 is;n daima aı e ra abnı ı a e 
~zde tasavvur ettiğin:iz erkeği dü- mek tehlikesi vardır. :Mutlaka ev- Dün sabah da Dolnıabahçe sara - büyilk bir k'itıenin iştiraki, 

füııeceksiniz. Böyle olmakla be- lenmck isterseniz mart nihayetin- yının önünde biriken kalabalık bir 2 - Ankaı·aya gidecek heyetin 
l'~ber kocanızdan, ili nihaye his- de doğmuş bir kız intihap etmeni- halk kitlesi akşama kadar bek - 1stasy-011dan şehre .kadar yayan 
wıı·at:ı işika~ne beklı'.veceı.-:niz. f • tir .. ·· esı· lia ~ :zi tavsiye ederim. ıeşmış · :rurum • 
r tta ihtiyarlığınızda bile, e-en~ - lbrahı·m r nv•r - Kartal Ebediyete intikal eden Ulu Şe- 3 - Üniversiteye büyük 'bir A-
ıJrteki ~ibi sevda görmek istiye- ı:. ""' fin eenazesi bugün tahnit edilmiş- tatürk büstünün konulması, 
cehiıtiz. Çilnkü siz fazla derecede Oldukça kuvvetlisiniz. Sahibi tir. ' - Bugün saat dokuzda tap.. 
-.Yal Peresl olduğunuzdan bu hu vakar, istfkl'-lperver iradenizin Biltun halk ve gençlik büyük }anarak Atatürk hakkında mera
~. ıdiğer kadınlardan bqka bir icrasında azimkarsınız. Temiz yli- ~]il önünde son yüksek ihtiram va aim :ve tezahür.atta bulunmak 
B~' hayatı eörın~k istersiniz. re.kli i.licenap olduğunuzdan bet- zifesini üa edecek ve Atamızın 'Bu meras;me Rektör Cemil Bil-

llnun için .size tav.siyem: Klnunu baht kimselere )'ardım etmeli •e mukaddes yüzünü son bir defa ae.l, bütün de'kanlar profesörler ve 
::eı. nihaye'Uerinde <doğmuş er- ıeyahati ıeversiniz. daha gördükten sonra merasimle üniversite gençHği tamamen i9ti-

k ıntihap ediniz. Jıı:usildye fev- Aşk ve muhabbette atqin Ye Ankaraya naklolunacaktır. r.a.k edece'klerdiı·. 
kalide ietidadnuz Taı·dır -ve ta.lii- cevvalsiniz. Yakışıklı olmanızın Oniveraite Gençliği Bir Mi- Halkın diişüf!cekri 

(Ba~tarafı 5 inci say.fada) 
hele Fı·nıısız gaz~telel'inin bu hu
susta yazdl"kları yazılar o kadaı· 
matemli ve .sımıirr.ıdir 1d: 

lşt.e büttın bunlar .... bu..ı.:.tn bu 1 
inc.e we i,çJi y.azılar onun üliim1 Jle 
yalnız bizim, Tlirk milletinin de
ği; bütün düııyanm yandıö-ını an
latıyorlar. 

'"Ona,, bü1 ün k~t'nat ağlıyor. l 
811 00 00 

ln.gmz kralı At.atürke hüküm- { 
dar muamelesi yapıyor 

Londra, 11 (A.A.) - ln_gilte
re lrrah kendiaini Atatürkün cena
ze merasiminde tahıen temsil et
tirecektir. 

Bu ıauretle ilk defa olarak bir 
devlet reisine bir hükümdar gibi 
muamele edilmit olmaic:tadır. 

Eeneoi Memleketlerden 
Geleee'k Heyetler 

Ak8ra, H (nA.A.) - Öğren
d.iğ'imize göre. Atatürk'ün cenaze
li için Yugoslavya, Rum&nya ve 
Yunanistandan birer aslceri kıta 
geleceği ;gfüi ayrıca birer heyet de 
ayni merasime iştirak ede.cekti:r.. 

Alman ma1iımat, aiğcr bir.çok 
taraflardan da heyırt izam oluna
cağı merkezindedir. 

Bayaa Makhulenin Te.tekkürii 

u cihnn, hııcmen kü~ük, fa
kat manen kainat kadar, ebediyet 
kadar biıyiik bir kab.tasının içinde 

(Dimağ) ıdc:.nilc:r ınanzumeair: 
'AT ATıÜRK"ün kafataaımn içinde
'ki dimağ .... 

Bu mıua.ıwıe ifle.dii.i z.aman 
bize neler yarattı ve neler öğret
ti?. 

Neler yaratmadı ve neler 
retmedi ki: 

zit, 

Mertlik, 

İnsanlık, 
Vatanııe-v.erlik, 

Uza1darı gÖTÜf, 

!Hadiseleri vaktinden evvel 

öğ-

se-

'Çelikteı, ıgraııitten daha .sert 
bir azinı ve .irade, 

Yeniliğe, güzelliie kartı .ön-

mez bir a9k, 
Hulasa bc9cri tariflerin çer

çevesine aığmıyan muazzam we 

muhtefClll bir varlık .... 

Ak<anra, 11 (A.A.) - Atatürk 
elem ve teessür içinde bırakan ve- be.m~iresi Makbule Boysan ile zev-

iliz .de Parlaktır. Suiistimal etme- d.a buna yardımı olacakbr. Yalnız ting Yapıyor Atatürkümü:ıün bizi derin bir 
~~ ~rtiyJe bu talünizden istifa- mücadeleyi sevdiğiniz için evli - ı~tanbul Üniversitesi gençliği 
-=mzı hasaaten tavsiye ederim. lilc hayan 8izin için pek iyi geçmi- dün de Atatilrkün ölümünden duy 

fatiyle boş kalan devlet riyaseti ei., dahil ve har.içten büyük felike 
mevkiine onun en yakın ideal &r- tin taziyesi lütfıında bulunan ze -
kad~ı ve Türk ·nlolip tarıhinin vata, yaralı ıkalblcrinin ta,ekkür
çok şerefli yapıcısı General İsmet Jerinin iblağına Anadolu ajansının 
lnönünün intihaoı halkımız ara- tAvassutunu rica etmişlerdir. 

Ey Türk genci! Fi.ni varlığı 

sönen, :fakat maneVi varlığı ebe

diyete kadar •'""rumuzun hücey
ırelerinde !J'&fıyacak olan bu ilihi 
inaanm aziz hahrası kar9ısında 

iğil ! Bugün b&fın iğilmeden geze
ltiti,.onan, 'iMi mazhariyeti ona 
borçl .. un. 

ıHer lllÜıeuİr kendi ueriyle if-

Nermin _ Afyon 7ecek, münazaalarınız yüzünden duğu çok büyük acı ve elemi saat 
aile istirahatini ihlal ea.ecektir. E- 9 dan itibaren Üniversite salonun 

-:azla kindarıınız. Bir adama ter mart ayında doğmUf bir kadı- da toplanarak tebarilz e.ttirmiş -
auı-e;'et besliyece'k olursanız her na tesadüf ederseniz babtiyar ya- tir. 

e ve her vesaiti ı.timal ede- tıYabilirsinfz. Diğer aylarda doğ- Salon tamamen dolmuştu. Ta. 
tek intikam almı.ğa v• muhakkak muı kadınlar ıizin için katfyen ya şan matemli kalabalık koridorlara 
~nu zarara sokuiaja .ça.ll§ll"Sınız. ramaz. yayılmıştır. Bütün gözler 24 saat
te~r ~eyden evvel ıbu tabiatinizi Hayatta saadet, 8ize gülmezse tanberi ağlamanın, gözyaşı dök -

dıle çal1•m. Size yapacağım 
nasihat şuch.r: bundan müteessir olmayın. Çün- menin verdiği acı ve ıı:1tı:rapla kır-

Eğer hayatta mesut T& bahti- kil hiç ilmit etmedii'iniz ve bekle- mızılaşmış, yüzler Bararmış dudak 
l'ar olar.ak yaı:ınmak isterseniz: Vü mediğiniz hir anda hayatınızda lar :kurumuştu. 
~d~ r- mühim bir hüsnü tahavvül vukua Üniversite gençliği bugün, 'U-

llnüzü sıbhatte zihninizi asude 
~e · ti gelecek ve i>üyilk bir -zahmetten tu Atasına, duyduğu bağlılığın bir 
k 18 

rahatte bulundurup, size sonra refah, saadeti temin edecek nişanesi olacak tarzda müteessir, 
)(jar~ kusur edenleri affediniz, ti siniz. Bir takım fena adetlerinizi muztarip, fakat enerji doluydu. 

grz de mazharı af -0la~ınız. 
.katiye.n tebdile azim ve sebatla Saaıt I O da Rektör Cemil Bil .s· zi.n ıen blly.ülc meziyetiniz -

110 d çalışmanızı tavsiye ederim. sel salona geldi. Geneler Rektöre 
kn u~eafif~duğun~d~.Ç~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.
1
U dünyada ahlakı ha sene ve feza-
~~ .başka bir şey bulunmadığına 
h ıs~nizdir. Ayni zamanda bi -
b akkın valdelik sıfatına da malik 
d~lunduğunuz gibi ha:ratta tesa
b ·ıf edilecek tehlike yollannı da 

13~ lllek kabiliyeti sizde mevcuttur. 
lr;~e .aşk ve muhabbet 1ıtt'l değil 
~ 11.ııdır. Tabiatin merbut bulundu
: icaııuna tebaiyet içindir JAusikJyi 

Yersiniz. Siz de tali daima ya -
"eı- ol k · 1a l:>' ~ra kalacak ve kindar olan 
lb ıatı tadil ederseni.z ebediyen 

e&ut ve !bahtiyar olarak yaşıya
takllllız. 

Güzin - Afyon 
te\a ~biatiniz &rasına gtSre mti 
ku l'Vil ve mütebeddildir. Çün
lll keyfi ha.reketleri pek .seversi -
lli ı. liayaılta ve zefarew meyli
~ı fazladır. Bununla beraber biraı: 
lar ~::rne:meği seviyorsunu. Bun
... e ıızın ıçin atiyen fena neticeler • rec ~ .. 
tat.e egını muhakkak lıilerek fer.a. 

Çalışın. 

Ilı ~ıl.hassa her şeyi muı.linı gör-
eyın·z et •· }: . '--· b' •eb · • ız ı ve e .ernmıyeı.;)ız :r 

tıu ep~~ dolayı yese düşmeğe 
tn &taıtsini.ı.dir. Bunu da yapma -

aga gayret erlin. 

bu ~ işlerinden, dikiş, na kış ve 
tl\d: ara ~ünı~s~l ,eylerde fevka
bi.r kabılıyetınız vudır ve hiç 
t.e\r~a.ın.an evinizi ihmal etMiyerek 
tııı n!ze aon derece sadık kahrll'l
~e Bu Ytizdfln ikti~abı servet ıe-

r~k •ıt d . . flc ta e aa etini kemalı hulfüı 
~ dıcaks.nu;. 

Avukat Diyor ki : 
W.,,V~-Y..V\JıııNN'N'VV'M W-,.!V'tHM\NVJ -.~./l.Alı.J\A/'"NJ./..UJV."J 

Batıl Olan Evlenmeler 
"Nisbi Butlan,, 
Yazan:AVUKATR.KAYN.AR 

G~eİı yazımda mutlak olarak 
batıl evlenmelerden bahsetmiştim. 
Bu def.a ııiSbi butlan sebeplerini 
ıizalı edeceğim. 

Evlenme merasiminin ierası za 
manında geçici bir ıebeple temyiz 
kudretjnden mahrum bulunmuş o
lan karı veya kocanın bu şekil al
tında .cvlenmiye muvafakat etme!i 
nisbi butlan .se'lıeplcrinden birini 
teşkil eder. Sarhoş olarak evlen
me dairesine gelmiş... 'Makul su 
surette hareket etmek iktidarın -
dan mahrum ... Tahmin edi~·orum 

ki... Şu anda bana diyeceksiniz ki .. 
Evll!nme memuru nikahı bu vazi
yette yapar ffij? ••• 

Ben size nağra atan küfelik 
sarhoşlardan tınhcıetnıiyol'um. Öyle 
içkıler vardır ki b;1 al! için iradeni
ze hakim olur. İçkinin tf!siriylc 
dünyayı ba,ka şekilde görilrsünüz. 
Hareketinizde fazla bir l:lii balilik 
yoktur. 1' .. .akat frade kuretiniz za
yıflamıştlr. Yahut .ruh hastasısı

nız .. Bugün ruh hekimliği o kadar 
genişlemiş bir vaziyettedir ki •.. 

Evlenmeği hi' istememiş .. Ya
hut karı veya kocaaı olan şahıs ile 
.evlenmeği kastetmediği halde ha
taen evlenmeğe rızası oJduiunu 
beyan etmiş ..• 

Mesela bazı aileler kapalıdır

lar.. Ana ve babanın deiliği olur. 
Kız sempati duysun duyma31n, a
na ve baba kendileri evlenf;!cekler
mi~ gibi gelini dP.ğil ya - çünkü er
kak çocuklar memlekette hürri
yetlerini ekseriyetle ana ve baba
ya kaptırmazlar. • damatlarını 

kendileri seçerler .. Niş2.nlı yaşat
maktan korkarlar. Hemen nikah 
yapıp işi bir an evvel bitirmeği da
ha doğru görürler. Bu zihııiyette 
ana babanın ısrarları üzl.!rıne ev
lenen g<'nç kızııı nikah ma.:.asmda
ki muvafakati ne mana ifa:le eder. 
O kendi ir.ade 'ui değil ana ve ba
basının ir.ade,,iııi temsil ediyor. 
Hiç görmcdiğ'i halde ilk defa ni
kah nıa~aımıda karşılaştığı rnüs
takbd kocasiyle baba. ve anasının 
ıaltası aJtmda muvafakııt ~evabı-

1 m vermiştir. Fakat evlenme l\kdin-

tihar edelNlir; ıfakıLt Atatürk'ün 

sında çok iyi '.karşılandı. Atatürk- __ _ 

ten "nhilil eden .doldurulması im- Dr Haf iZ Cemal 

eserleri A.tatürk'le ifhnar etseler 
yeridir. 'Sen Ollun eaerisin ve oımn

la iftihar eaebilir.ain. Sana ver.eliği 
,erefli varlıia terefinin ku~tİn· 
den hayat verecekain. 

kiinSJz boşluğu onun her zaman I ••• ••• ı ...... 
takdir ettiği, ~evdiği silah ve si- • Lokmanhekim ~ 

Bazı ubr•1ar ~ardar ki temel· 
li yolunda sarfedilecek emelder, 

• 
yaı:ıet arkadaşının en iyi şekilde Dahiliye Mütehassısı i 
temsil er:leceği halkın bütün sami-

0
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onlann acılığını arttırmaktan bat
ka bir netice vermez. Bu ölüm de 

• etl . d _ b• d' ıvau;rvıU • 
mıy e ınan ıgı ır şey ı. l\I · lı · : 

:B .. -k '.).k ıı:-. ı.. b 1 uayene saatlerı pazar arıç • 
öyle .••• Şuurumuza girmeğe çalı

f&n her teselli düşüncesi, bir avuç 
at~lenmİf barut gibi beynimizi 
yakıyor!. •• 

uyu ıu ı ııpı.Arımızın aş ıca 1ı .. S 1 : a T ld UJ Atat .. k "b' d er gun 2.5 - 6 a ı, cumarte- .. 
mı ı o u. ~ k ur h~lıd~ o Ba ei 9.5 - 12 fukaraya İ 

b~ ~ak~?1~ layı ~ ve e ı ır. u T. 22398 * ı 
buyuk "'-'Ukun yegane taşıyıcısıdır. : 1 

~ ......................................... . Agah lzzet 
O Abı.tür'kün en iyi arkadaşı ve ;•••m••••••••••••Ltm 
en mükemmel halefidir. 

- \. ' -~ .. -:_ ~- . 

Kayıkçı Ne Diyor ? İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Kadıköyde 3654 numaralı Ka-

l'ı:kçı Şükrü: ·t~,•in•m•a•h•iy•e•t•i •••K•e•,i•f-be•d•e•l•i•o/c•o•,•.5-tell!m-in•a•t•ı• .... •r•llllniıla•m•e .. ekm&i•ll•me•n•iln 
- Çok jyi oldu. Ben de zaten r 

babamız gittikten &onra hay.atın- Lira Kr. Li. Kr. .L. Kr. 
da onun en iyi yoldaşı lsmet 1nö - İstanbul BoşmüdürH.iğil 11l85.65 89.03 -.- pazarlık :14 

nünün bu işi en iyi yapacağına e-
min bulunuyorum. 

Bir Estetikçi Ne Diyor? 
Bu hu ustak.i fikirlerini aoran 

muharrirfoıize gUzel sanatlar :a
kademisi clire.klörii Bürhan Emin 
Toprak demiştir ki: 

- Bu çok büyük bir isabettir. 
Bundan güzel 'bir intihap yapıla
mazdı. 

Bir Talebe ıNe Di_yor 
İktısat .Fa.killtesinden .:305 nu

maralı Muhittin Tekba.ı h: 
- Büyük l\Ii1let .Meclisi Buyiik 

Atasını seçmekte ,rik;te-rd"ğt tam 
isabeti, ibn Lozan t lmımnnmı 

Cumhurreisliğme seçm k1e bir kıe
re daha teyit etmiştir. htik al ıı:a
vaşında ulu ŞefiJe z.afeıJ 
ferlere koşrn ve h r ha · 1de 
bir zafer kazandır n u bu v ük k h 

ad 

binasının kaldırım ta. 
miri işi 

Maltepe enstitilsU memur 
evleri bahçe duvarlariyle 

kaldırım yap1lırıası işi 

Bahariye tfitün işleme 

evi islcelesi inşaatı 

831.27 62 ~ 

729.80 64.73 

.6 .Açık 14.30 

-.4 Açık 15 

1- 9 - XI - 938 tarihinde ihale edilcmiyeıı İstanbul Başmüdürlitğü 
kaldırım tamiri işi, Maltepe enstitüsü memur evler; etrafına duvar ve 
parmaklık ve merdivenli Uç bahçe kapısı ile kaldırıTO yaptırılması işi, 
Bahariye tfitün işleme evine yeeniden yaptınlaca k islrnlc 'inşası hiza
uuında yazılı usuUerh:r ayrı ayn eksiltmeye konmuştur. 

11 - Keşif bedelleriyle muva;k.kat teminatları lıiz larında göstı>ril· 
mi~tir. 

Ill - Eksillme l-XII-938 tarihine rastlayan per.şembe giinü hiza
~anndn yazılı saat1erde Xabat:ı.şta Levazım ve mübnyaat ,Şubesindeki 
alını komisyonunda yaptlacaktır. 

IV - Keşif, şartı ame ve projeler yukarda yazılı beciellerlc her 
e1iıı .sözfi geçen şubed<!n alınabilir. 

V - 'Maltepe en~ti.üsii duvarları ve Ba~ariye iş'E>me evi eksilt • 
nıeJeı:i e j ira.k ıet:ne'· ist yenler:n Iııhit-t ı·lnr Umu..,, Mudürli.ığil 1n
a;ıt ııb :.ınde.n fennı eh.:Jyıet ~:esi\a ı nimaları Iil:zımdJr. 

\ l - l~teklilc.rrn ekF:ltme için tayin e.d' en gün .,.t r.;aatıerrle %"7.5 
guve me p.ır lııriyle b nikte y.ukard.ı atlı ,ge.çen koımsyona ge,meleri 

pa ılan olunur. ~83.56) 

• ıCinzi Milctarı Tartma Muha.ıumen 'beddi %7.5 l:kailtmenİll 
*:I! ıliyeti Belıeri tutarı teminatı ~ i 

L1. Kr. S. Lira Kr. Lira K-. 
'S rg O O A. -.1.:1.8if> B4I.25 25.60 14 
Bu 1 ul 1 » 100-0 Kg. 248.- .- 1'-4.- 65.80 14.30 
Etil Ptcr t51)0 Kg. -.90.- lô >0.- '101.25 15 
lçki .bandrol l<A- -.•O.- 2800.- 21 O -- 15.30 

Y,u11 7D 1 O eb'ın· Jj Jt1 ~n herhate az çok bfr ta
J"aca:wcutiijr. Fakat, ı:ı.m baltab
~ı t• ~fr t.akına &detie.r vardır 

harici tekil itibariyle normal 
vasfını verdiğiniz bir kimse 

den t1onra görmffştür ki.. Bu ad11-1 kr n-
mın bacağı tnh+ad1r. Yahut kolu ıde!l olan laym , e ş nb Ge 

1 
_ 

d nd . 

l-Na un~ine :s;un olma!c ıartiyle '8000 adet ıüpörıe,. .prt
ce J.000 .kiıi> tartma knbi!iye:::inde 3 adut yerli .m.uııti-

1 ~lerde kullanılmak üzere 1500 kilo Eti! lf'teı • e 
ı .\ •:ı mriteahhit ht'sabına nl\nmneiii ev.s.a.f:.ıtda 

·~ııı J «>l:ın h ~n ann u.adetlne .ma.n; 
tıt. an~ ele ~ll aibi nolw::nhk-

" Ferit Güvenç 
h ~'kur ve isliklfilperver oldu
~ı...._ ltl'l lrtrkleriııızi icra ~tttr _ 

.... ~ 1 4 '.k 
tekli lr~ırn An;n11zdı.r. Temiz yO-
ha 1 ~ap olduğunuz için bet 
S a .a ~ )'&rd.ı etmeği istermnlz. 
t a ver.ııuıi.ı. Oldukça ten 

kc>•ft l , 
ll ' a re ket etmeti ff.Ver-
}J ~az d1ı botaıına d!lşktın • 

1 •t et sıhhatin için mu'Zir-

Zeıcaa ~tık.ebe de o llhHte. 

iç bayat itibariyl• normal dejHJdir. 
Vakıit vakit iradesini !kaybeder. 
Böyle bir tekil ıluu-.ısında :a'klı ba-
41na gelen karı veya koca evlenma 
Din Juhini .btfyebilir .. GeçeIJ yazı
mı okudunuzsa hatırlaranıız... O
rada mutlak butlanı ınlabrken 

müddeiumumt ve allkadarlann da 
lai açacııf'ı butlan davasında demif 
tim. 

Nisbt butlan hallerinde mfidde
i11mumi yahut a1ikadarlar dava 
açamazlar. Ancak kan veya koca 
dilerlerse dava açmak hakkını ha 
izdirJer. Size ikinci bil' tebebi da
ha izah edeyim. 

~olalctır. Gene ikız "böyle bir a- .r.Lli 'ze ba· k ~41t n v zıfo nde 
.damla evlenmeti kn~emiştir. muvaffaldye e_r Allahtan uzun 
Ve bu iote 'hııtaen evlenme memu- ömür , e saadet dil rim. 
runa nzasmı beyan etmhstir. bteJ--------------
bu \•aziyetJ hakim tınzurunda izah u~ Göz Hekimi 

da 7 O k!lo içki bnndro1 kağıdı ayrı a,)"rJ ;;ık ksilt 
aJ n: eaktır. 

llulle mı.< ıtkk t ton:ıina.tları .hiulumda n iııpat eder \"e .hlkimin kauaatini 1 

temin ede .. rse evlenme f eshediUr. l 
Yalnız geçen defa muilak obut-1 ' a :29 • XI - 988 tarihine raoillYJm ııalı ,.g.üııU Jliula· 

lan sebeplerinde hiç nıürw·u za. nndn ~ nzılı a rde :Kaluda~ta J.ıç;-ıaz .• n vıe Mub:ıy&u ~ube • dek: A-
mırn yoktur demjştiuı. Fa kat bu' mm•••liJ•l!'JllnaimllliiıİI~ hm k syo u a npı aeaktır. 
ona benzemez.. Adamın çolak ol· I ren lb~lar. J\' - Ş.urtn. :nt-l r parn~ız olP.rnk her gUn ~zu .i~.Çeıı şuh,.;d n a
dutu daha doğrusu hata ett:ğini J 'f)'ğer tAraf bu ha tava vakıf ol. lına'bileceti gibi upür e vo içki bıı.nd"ol kfJi; dJ numur.efil de &'Örü!e i
anladığı tarihten itibaren altı ayı duğunu.z .zrunandc.Jı ·ubaren :altı lir. 
Te herhalde be~ 11ene içinde davayı! ay geçtiğini ve bundan sonra daı;a fcttklilerin ckP 0 ltmc iç"n tnyin etlııcn g(ln ve l!&a lerde % 7.5 ı;;ü
açması lh1mdır. Reş senelik açtığınızı ispat ederse hakim da - venme paralarü le .birJ:kte yukarda 'ulı goçen komısyona gelmeleri 
müddeti evlenme tarihinden itiba- vayı reddeder. JüAn .ı.uur. 8855} 
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Tarağa isyan eden saçlar 
l::kseriya bulundukları yeri terketmek arzusuncJa 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate Alıştırınız 
Bunun En iyi Çaresi 

··------ kullanmaktır. 

-
??? • • • 

SINGER HER SABAH 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı SINGER saatlerinin 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 75 lira ile 500 liradır. D A H A G E N Ç 
- EMSALLERi GİBi ON BEŞ SENE GARANTİDiR 

Taşradaki muhterem müşterilerimize arzu ettikleri 
takdirde yeni ka tal ok günderilir. 

SINGER SAAT MAGAZASI - lstanbul Eminönü. Tel: 21964 

Tütiln kullananlar, tütünün vücudları üzerine yaptığı tahribat
tan müştekidirler. Doktorlar kendilerine her daim sigarayı ter
ketmeyi tavsiye ettikleri halde ;erketmemektedlrler. 

Halbuki fft~ 
Alman "' 

sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
istedikleri miktarda tütün içebilirler. Çilnkü bu ağızlığın içerisin
deki yedek lnsımda. bulunan kimye,•i madde tütünün: Nikotin, Pri
din, Amonyak gibi zehirlerini ~· 89 derecesine süzer; ağız, ciğer 
ve yürek temiz kalır. Fiyatı her yerde 150 kuruştur. 

Satıf yeri: PiPO PAZAR! Sultanhamam, lıtanhul 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 
............... 111m1 ... .-...................... . 

Muhammen 
bedeli 

4 

Bir metresinin 
oahaoı ilk teminatı 

S.65 2.60 

Görünüyorum 
Pariste: 

Bayan Grebert diyork!: 
"Uyanır uyanmaz, hemen el 

aynama sarılıyor ve yüzümdeki 
burtL~ukluk!arım -
la çizgilerimin gün
den güne kaybol-
duğunu kemali 
hayretle görüyo-
rum ... ,, 

"Bir hafta zarfında mucize de-

necek bir tarzda gençle~ip güzel

leşmeme cidden ~aştım. Rütün 

arkadaşlarım buna na'11 mu -
yaffak olduğumu sonıyorlar ve 

beni candan tebrik ediyorlardı . ., / 

Bu u<ulü tatbik elmi~ olan bin
TERCİH EDf Nl: 

' Fatih yangın yerinde kurulu mes
cit mahallesinin tekke sokağında 
80 inci ada 1.80 yüzlü arsa. 
Aksaray yangın yerinde Çakıra

ğa mahallesinin Sultan camii ve 
bodrum sokağında 60 ıncı ada ve 

2 61 56.39 10.57 

lerce kadııılar, bir hafta zarfın · Türkiye Umum Satış Deposu Sultanhamam Hamdibey geçidi 46-50 No. Tel. 21296 
4 

da birkaç yaş geuçlr ~ıif bulunu-/~-~~~~~~~-~~~~~~~~~•••••••~--------~---~~-~~~ 

1690 harita numaralı yüzsüz arsa. 

Fatih yangın yerinde Küçükmus
tafapaşa mahalle ve sokağında 

eski ·10 yeni 40-56 numaralı 4 ün-
cü adada 1.25 metre yüzlü arsa. 

2 0.75 1.-

Yukarda semti, sahası ve munanımen kıymetleri yazılı bulunan 

arsalar ayrı ayrı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şart

nameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında 

gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 18 . 11 • !)38 

cuma günü "aat U buçukta DaimiEncWııende bulunmalıdırlar. 
(B.) (8059) 

Cerrahpaşa hastahanesine lüzumu olan ve hep~ine 4712 lira bed

del tahmin edilen 11 kalem malzeme rn 3~0 düzine röntgen filmi ve 
&lli~er kutu İevelatiir ve Fibatöı· açık eksiltmeye konulmu~tur. Listesi. 
le şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayı

lı kanunda yazılı ve,ika ve 353 lira 40 kuruşluk ilk teminat makbuz 

veya mektubi!e beraber 17-11-938 perşem !ıc günü saat 14 buçukta 
Daimi Üncümende bulunmalıdırlar. (İ) (8042) 

• Keşif bedeli 7647 lirn 73 kuruş olan Karaağaç müe'Sesatında 

yaptırılacak tamirat kapalı zarfla eksiltmeye konulmustur. Eksiltme 

28 - 11 - 938 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacak

tır. Keşif evrakile şartnamesi Levazım müdiirlüğünde görülebilir. İs

tekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri Müdür
lüğiinden alacakları fen ehliyet vesikasiyle 573 lira 58 kuruşluk ilkte

minat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı 

zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encü.ınene ver 

melidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (8293) 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hu· "••••••••••••'\ 
hık Mahkemeıinden: GÜMRÜKLERDE iŞLERi OLA • 

Davacı İst. Poııta ve T. T. U - MÜESSESELERE 

mum Mildürlüğü avukatı Bürha - Ça" ker .Yazaroou lu 
nettin tarafından e~ki Emirgan 

posta ve telgraf müdürü Şevket Gümrük komisyoncusu 
aleyhine 38/943 No. lu dosya ile 1 
açılan 15 lira 40 kuruş alacak da - Galata, thalit Gümrüğü 

karı11ında Muradiye Han. 
!1'.&l!lnın yapılmakta olan muhake- Telefon : 35, 95 
mesinde m üddeial ey hin ikametııa- ilı••llııİİİiiiİıİİııııİııııiiiiiİııılİı.••ıİI 
hının meçhul olmasına binaen ilA-

İıen davetiye ve muameleli gıyap r~-----------ıı:: 
·kararı tebliğ edildiği halde mah- 1 

meb!Ağı müddeabihin maa faiz 

yorlar. Yüzlerindeki buru~ukluk-ı 
!arla çizgikri tamamen kay -
betmişlcrdir. Alınıler, buruşuk -

luklarınıızııı ancak ihtiyarlamağa 

başladığımızda meydan:ı çıktı

ğını keşfetmişlerdir. Çünkü, cild 

ihtiyarlayınca bazı hayati cev -

hcrlerini kaybeder, bu cildi besle

yip kuvvetlcııdiriııiz. Hc~en taze

leyip gençleşir. İlte, Viyana Ü

nh·ersitesi profe"örlerinde,-ı doktor 

Stajskal'in şayanı hayret keşfi o

lan ve BİOCEL tiı\Jır edilen ,.e genç 

hayvanlardan i<tihsal edilen cild ı 

hüceyrcleri hulasası, bugün ııem -

be reııgındeki Tokalon kremi ter

kibinde mevcuttur. Her ak.~am 
yatmazdan evvel tatbik ediniz. Siz 

uyurken cildinizi besleyip genç -

Jeştirir. Ve buruşuklukları giderir. 

Bir hafta nihayetinde on yaş daha 

gençlc~n1iş görüneceksiniz. Gün -
düzlen de beyaz rengindeki Toka 

!on kremini kullanınız. Siyab nok

taları eritir, açık mesıınıeleri Hlk
laştırır ve birkaç gün zarfında en 
esmer Ye sert bir ciJ,Ji beyazlatıp 
yumu~atacaklır. 

kemeye gelinmemiş olduğundan Dr. N ı·had To'"zge 
1 ve masarü tahsiline ve bilcümle Bf:!':>IR KEMALJ 

meııarifin kendisinden alınmasına, abıili cad No 11 saat 15-18 MAl-lM UT (!;VA 
19 - 10 - 988 tarihinde egıyaben • • • &Cc""'-N =~• 
hOkilm ve karar verilmiş olduğu Tel. 21942 MUSTAHZ?AR~TINDAN~ 
ilanen tebliğ olunur. (938. 943) ._ ________ ı p EKTQ A 1 ~\.)LL~ 

Sultanahmet ; üncü Sulh Hu • J 

kuk Mahkemesinden: 

Davacı İsmail Bin'l'ül tarafın
dan hla. Beşiktaşla Sinanpa~a ına 

Jıallesi Mahkeme çıkmazı sokak 

5 - 7 e'ki ve yeni 1 No, lu ar:;a his
'edarlarından Fatma Zehra Ay~e ı 
Sabiha. Feride, Hamdi, Sabri, Der 
viş, l\fustafa, Aziz, ~Ieliha, Nigıi.r, 

Hilmi, Vasfiye, Zehra ~ükrü, Ha

Cf•r, Küniye ve :iairc aleyhlerine 

a8/ 1416 No. lu clo~ya ile açılan i-ı 

zal~i şuyu davasının yapılmakta o

lan muhakemesinde müddei aleyh 1 

lcrin ikametgahlarının meçhul ol-

n1asına binaen ilfinen yapılc~n teb-

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
]\[üdürlüğümüz için ikisi mahruti, ikisi üstüvani olmak üzere d6ıl 

tane sığlık şamandırası yaptırılacaktır. Tahmin bedeli 3800 Jiradıf· 
% 7.5 teminatı muvakkat 285 liradır. 

Bu işe talip olacakların ~imdiye kadar bu gibi işlerle i~tigal etti~ıı 
rine dair haiz oldukları ve"aik ve <;; 7.5 muvakkate makbuz ç<f

1 

banka mektuplan ile beraber eksiltme günü olan 17 • 11 - 938 perş<Yt1' 
be günü saat 15.30 da Galatada Rıhtım üzerinde deniz ticareti müdrır· 

1 

lüğüne ve şartnameyi ve resimleri görmek istiyenlcrin de müdüri.~ı· 
idare şubesine müracaatl:ırı ilan olunur. (8068) 

EMEK 
Sandalya Fabrikası 

ligata rnğmeıı mahkemeye getme- Her nevi sandalyalarını-
miş olduklarından dava teşrih ve 
mahallinde keşif icrı. ve uarnn!n zı toptan ve perakende 
hüküm s~fhasına gelmiş oıct"ğıın-/ olarak yegane Türk 
dan bahısle ve 20 giın müddetle fabrikasından alınız. 
ilanen tebııgat ifasına ve muha _ ! ES 1· 
k 

· 
5 1

n 

9
.,

8 
t .h. .. ADR : stanbul Rıza paşa yokuşu Uzun-

emenın - ::::; - ü arı ıne ınu-

1
.f t . .. .. t 

14 
d çaışıbaşı Havancı sokak N. 37 Tel don: 20016 

~acı pazar esı gunu ~aa e il 
talı ki na mahkemece k:nar veril- ı l••ıH•••••••••••••••••••••••ırıA!! ~ 
mi; oldnğundan yevmi ve vakti 1 lstanhul Asliye Birinci Ticaret latanhul Asliye Altıncı Hul<" 

· . Mahkemesinden: Mahkemesinden: 
mezkurda mahkemede hazır bul'! ı . .ı 

nulnıadıi:ı takdirde gıyabı'n büküm Yorgaki Efıimianidis tarafından Ziya Gökışık tarafından ka•~, 
Galateda Rıhtım boyunda Hriso- olup mukaddema İstanbul Fcıt 

fos Çakonuf acentehanesindc ve Mollaaskı mahallesi Asık Yunu< ~ . ' ·ıcJ' 
halen Pirede oturup oradaki ad- kak 6 sayılı evde iken halen ı.,.f 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hu - , 
rc.•i belli olmıyan Yakovos Vakka metgfıhı meçhul Hacer namı dıJ( 

fa Ha.<3n Fehmi rnreseleri vekili 
ve karm Dilberist:ın tarafınd:ın · 

İktısat Vekaletinde iktı,at müste -
*arı Ali Şefik aleyhine :l8/781 N o. 
lu dosya ile açılan 20 lirn alacak 
~avasınııı yapılmakta olan ımıha-
kemesinde müddeialeyhin ikamet
gahının meçhul olmasına binae'I ı 

20 gün müddetle 'lanen tebt;gat 
icrasına ve muhakemenin 3-12-38 
tarihine mUsadlf cumartesi günü 
sa~t 10 na talikına mahkemece ka 1 

rar verilmiş o'"uğundan yevm vel 
vakti mezkilrda mahkemede hazır 
bulunulmadığı takdirde ıııyaben 1

1 
muhakemeye devam olunacaıl'ı i
lilnen teblig olunur. (9:!8 - 781) 

Jidis aleyhine 938/587 numaralı Melahat aleyhine açılan boşaıırıı~ 
dosya ile ikame eylediği (milddei- davası ıçın mumaileyh~111 

t 

aleyh tarafından aleyhinde yapıl- 24-11-938 perşembe günü •"~, 
10 da mahkememizde hazır bll 

makta olan haksız ve fuzuli mua- e-
lunması lüzumu Yeni Sabah gaı , 

razanın men'i ve bu yüzden do - ·ı Jı 
tesinin 19 İlkteşrin 938 tar• 1 

ğan zarar ve ziyan olarak iki bin 
liranın tahsili) hakkındaki davada nushasiyle ilan edilmis i>e ele ye<' 

• ı1!l 
ikametgahı meçhul bulunan müd- mi mezkfirun seker ban·:ıııı 1 

deialeyhe tebligatın ilanen yapıl •

1 

rastlaması dola;•ısiyle da;•acı ıi, 
masına karar verilerek da.va ar-, yanm ba istida mesbuk talebi wı~ ,,, 
zuhnli mahkeme divanhanesine a-L 

srlmış olduğundan müddeialeyhf 
Yakovos Vakkalidisin ilii.ı:ıın neş

rinden itibaren l 5 gün içinde mah 

kemeye müracaatla dava arzuha
lini alıp ceı•ap li\yihaııı verme•i ve 
tayin kılınan 21 - 12 • 938 çar -

rine tahkikat için venideıı .28.11·"' . . ı: 

pazartesi günü saat 11.30 ol::ı. 1'' 1 

güu lııyin edilmiş olmakl::ı. ndı ge· 

çen Ha~er n:ımı diğer l\Ieliih::ı. 1 ~ 
.. :ı 

mezkür 28.11.938 p:ıznrtc;i gO· 
·ı.:1 

saat 11.30 da hazır bu!unnı· 

lüzumu tebliğ yerine geçmek ti ıC' 
• • O' 'aınua günü .~o;ıt 14 ele ma!ıkeme- re on beş gün müddetle j):ıJl 

·'·c wımeleri lüzumu ilan olunur. lunur. 

Muvaffak olmuş 
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