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Büyük Millet Meclisi toplandı 
Ulu Onderin cenaze merasimi için hazır,anan t8hsisat 
kan unu m a 1 iye encOmeninin toplantısında mOstaceliyet 

kararilebu sabah mozakere ve kabul edildi 
Atatürk'ün cenazesinde bulanmak üzere memleketin lıer tarafından ankara'ga akın başladı 

MtıH ,., lnhü JrfeclnW 1MNli m btttikfen ıcmnı köfJclctriM .ut etmek~ Meclbten çıkarlarkeı 
(Hanif muhabirimizden) 

Milli matem ve cenaze alavuıa 
ha-zırlanan aid hüktlmetçe 

layihaların müzakeresi 
Meclis toplandı Başvekil meclisde izahat verecek. 
Ankara, 14 (Hususi Muhabiri - Büyük ve ebedi Şeflerini kay

beden meb'uslardaki derin heye
can ve teessürün henüz zail ol -

madığı bariz şekilde görülüyor -
du. . 

(Devamı 8 mcı sah :lede) 

nasıl kaldırılacak ? 

.Cenaze ve mil:i matem 
progr.q mlari bu akşam 

matbuata· verilecek 
Ankara, 14 (Hususi Muhabiri • 

mizden) - Milli matem ile ebedi 
Önderimiz Atatürk'ün cenaze ve 
tedfin merasimine aid program -
lar tamamlanmıştır. 

Vekiller Heyeti dün akşam Mil
li Şef İnönü'nün köşklerine gi -
derek Cumhur Reisinin ba§kan -
lığında yapılan toplantıda bu
lunmuşlar ve bu merasimlere aid 
hususatı son defa olarak gözden ' 
geçirmişlerdir. 

Hükumet Atatürk'ün cenaze 
merasimine aid masraflara kar -
şılık olmak üzere yarım milyon 
lira sarfına mezuniyet istiyen 
bir layihada hazırlamış ve Mec -
lise sevketmiştir. 
Aldığını mevsuk malUmata gö-

re, Atatürk buraya gettrlldikteı:ı 
ve cenaze meruiml yapıldıktan 

sonra, ebedl Şefin şanlle müte .. 
nasib bir anıt yapılıncaya kadar 
cesed Etnografi müzesinde uke
rl ihtiramla muhafaza edilecek • 
tir. 

' 

Bu aJUda yurdun her taratın .. 
dan getirUecek topraklardan .. 
birer mlkdar konulacaktn\ 

Milll matem ve cenaze FO'tra
mı bu akf8Dl matbuata verile • 
cektlr. Binaenaleyh yarılanlar 

(Dennu t mcı uhifede) 

CELAL BAYAR 
Meclisde hükUmetin programını. 

reyi istiyecek okuyarak itiırıad 
Yeni kabine hakkı~daki Riyaseticumhur tezkeresi 

d e bu g ün Mec l iste okunacak 
Ankara, 14 (Hususi Muhabiri

mizden) - Başvekil Celal Baya-

nn yeni kabineyi kurması mü -

nasebetile Cumhur Reisinin tez- t 
keresi bugün Türkiye Büyük Mil- l 
Jet Meclisinde okunacaktır. 

Celal Bayar ağlebi ihtimal bir 

başka celsede program nutkunu 
okuyarak Meclisden itimad reyi 
taleb edecektir. 

Başvekil, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde daha geçenlerde 

programını okumuş olmakla be -
raber ayni program çerçivesi için

de ve memleketin dahili ve hari
ci siyaseti üzerinde bazı hatları 

daha geniş ve mütebariz bir şe
kilde tafsil ve izah ederek beya· 
nattn bulunacaktır. 

Atatürk Cumhuriyet Türkiye
sinin dahildeki ve hariçteki si
yasetinin temelini ve gidiş sey • 
rini en vazıh şekli ilt' kurmuş ol

duğu ~iu Cumhuriyet Türkiye • 
sinin gidişinde asla bir deti§iklik 

mevzuu bahis değildir. Esasen 
Reisicumhur İnönü'nün tahlif 

merasimini müteakıb irad buyur· 

dukları nutukta bu noktayı 6ll 

veciz şekli ile bilhassa tebarüz 

ettirmekte ve devletin programı
m esas halinde vermiş bulun - ı 
maktadır. 

ATATORK'ün 
Vasiyetnamesi 

Büyük Şef'ln vasi· 
etnamesl Ankara 

lh hl"lml tara
fından açllecak 

Ankara, 13 (Hususi) - A
tatürkün eylOl ayı içinde 
Beyoğlu Altıncı Noterliğine 

tescil ettirdiği vasiyetnamesi 
İstanbul Müddeiumumisi Bay 
Hikmet Onat tarafından iki 
gün evvel Ankaraya getiril
mi~ ve Adliye Vekiline veril
miştir. Bu vasiyetname ka
nuni mirascısı huzurunda ve 
Ankara Sulh Hakimi tarafın-

Milli Ş~ lnönü Mecli&in Riytı seticumhur dairesinde ecnebi 
ıefirlerinin tebrikler ini kabul ediyor 

Makineye verirken : dan açılacaktır. Tahmin edil
diğine göre vasiyetname ta
mamen hususi mahiyettedir 
ve menkul servetinden bir 
kısmının yakınlarına, manevi 
çocuğu Ülküye, Tarih ve Dil 
cemiyetlerine verilmesine da
irdir. 

Tören komisyonu işini bilirdi 
HükGmet lcab ederse kararname 

neıredebllecek 
(Yazısı 6 mcı sahifede) 



·ta .ürl' dün··a~ın 
En mndern ı 
Çehresidir 

Atina, 12 (A.A.) - cEtnikh ga
zetesi yazıyor: 

Atatürk bütün dünya modern 
tarihinin en büyük çehrelerinden 
biri olmuştur: 

Büyuk Türk, büyuk Balkanlı, 

büyük adam. Bir İngiliz blyoğrafı 
onu haklı olarak •Tabintin kuvve
ti• diye tavsif etmiştir. C esl"rini 
tamamen tarsin ettikten soru ' öl
dü. Derin bir matem hisscd o -
ruz. Zira onun büyük fnziletıeri
ni, Balkan Antantı ülküsüne 11.an 
muazzam hizmetini müşahede ve 
tespit etmiştik. 

cKronos• gazetesi yazıyor: 
Türkiye Büyük Şefini kaybedi

yor, :fakat Yunanistan ela öyle sa
nimt bir büyük dostu kaybediyor, 

§1.mdlld Türk - Yunan dostluğunu 
ve teşriki mesaisini ona medyu -
nuı. Elen mılleti Türk milleti ile 
birlikte matem yapmaktadır. 

•Elinikon Mellon• gazetesi diyor 
ki: 

Atatürk, ölümünden evvel, her-
kes tarafından hürmet ve riayet 
edilen, kuvvetli, hayatiyet ve fa
aliyet dolu yeni bir Türkiye ya -
rntmak ülküsünü tamamen başar
dı. Elen milleti dost ve müttefik 
Turk milletinin derin matemine 

tamamen iştirak etmektedir. 
Bütün gazeteler sahifele.r do -

Jusu tercümei haller neşretmekte 
ve bilhassa ölen Şefin büyUk ese -
rin1 ve Türk milleUnin bu esere 
devam hususundaki azmini teba
rüz ettirmektedir. 

A ina matbuatı ve 
ürük Kayıbımız 
Atina, 13 (A.A) - Atina Ajan

sı bildiriyor: 
Dün öğleden sonra çıkan gazc -

telerdc Atatürke say.faıar dolusu 
yazılar tahsis etm~lerdir. 

•Etnos• gazetesi diyor ki: 
Asker Mustafa Kemal sayesin

de, Türkiye muhakkak bir ölüm -
den kurtuldu. Fakat bu kurtuluş 
kahramanca. askeri sahada daha 
kahramanca bir gayret olmadan 
tahakkuk edemezdi: Büyük diril -
tici Ata türkün gayreti, Türkiye 
için müellim bir matem teşkil e
den ölümü, Elenler için de büyük 
bir ziyadır. Dost ve müttefik kom 
şu milleile ayni büyük matem için 
de olan Elen milleti, büyük ölünün 
önünde heyecan ve ihtiramla eğil 
mekte ve Türk - Yunan dostluğu
nun ölen kurucusunun arzu ve ira
desi mucibince· daha ziyade inki
şaf edeceğine kani bulunmakta -
dır. 

Ayni gazete müteakiben muhar 
riri Daskalakisin şahst inübaları
nı neşrediyor: 

cAlinaika Nea• gazetesinden: 
Atatürk, son dakikasına kadar, 

Yunanistan için çok büyük bir 
dostluk hissi beslemiştir. Yunanis 
tan için büyük bir hürmet ve mu
habbeti vardL Ve iki memleket a
rasındaki teşriki mesaiyi dalına 

daha ziyade takviye etmek eme
linde idi Başvekil Metaksas ile 
;on görüşmeleri esnasında ve 
;evk, heyecan dolu telefon görüş ~ 
melerinde, ayni değişmez his ve 
arzu ile meşbu olduğunu göster
miştir. İki milletin Türk Şefinin 
ölümünden müşterek bir ziya ola
rak müteellim olmaları tabiidir. E
msen, derin bir surette mütehey -
ıiç olan diğer Balkan milletleri 
ie Yunanistana ve Türkiyeye ilti
ıak edeceklerdir, zira bugün bu 
tadar samimt ve sıkı Antant için-
1e birleşmiş olmalannı Atattlr -
ke pek ziyade borçlu bulunmak -
ta dırlar. 

Gazete, muharriri Bayan Spa
nudisin şahsi hatıralarını neşredi
yor: 

•Tipos• gazetesi yazıyor: 
Atatürkiin Tiirkfyede yaptiğını 

lüçbir memlekette hiçbir kimse 
yapınaınışhr: Ne Cavour, ne Croın 

rvematem 
Atatürk' ün 
ruhu 

Daima yaşıyor 
Sofya, 13 (A.A.) - Bulgar ajan

sı bildiriyor: 
Yarı Resmi Dness. ba§ makale • 

sinde ezcümle diyor ki: 

Atatürk öldü fakat onun yeni 
Türkiyede muazzam eserinde mün 
demiç bulunan ruhu daima y~şı • 
yac&ktır. Atatürk, tarihte Rusya -
nın büyük Pier'inin safında büyük 
ıslahatçıların yerini alıyor. Hiçfü.r 
memleket, yeni Türkiyenin Atş.sı 

tarafından başarılan teceddüt ka -
dar çabuk ve okadar derin bir te
ceddüt görmemiştir. O, her taraf
ta dahi bir asker, müstesna bir ıs
lahatçı ve yurdunun kurtarıcısı o· 
larak telakki edilmektedir. Bu de
recede insanlar asırlar içinde yal
mz bir defa görillür. Şimdiki TÜt"
kiyenin tarihi bu müstesna devlet 
adamının tarihidir. 

* Slovo gazetesi, Direktörü Meb-
us Kojuhof'un imzası altında neş
rettiği uzun bir makalede şöyle 

deniyor: 

ÜRK 
ÖLÜR MO 

Bundan kırk asır önce y:ı.kın 
mazimizde olduğu gibi korkunç 
ve iğrenç bir devir yaşamış olan 
Sumer illerinde milletin kalbine 
giren ve aşkını kazanan şeflere 

Ata adını verirlerdi. Orada kud
retli ve. sarsılmaz krallar da hük
meder fakat hiçbir zaman Ata 
olamazlardı. Çünkü Ato bizde ol
duğu gibi o dc\•irde milletin ha -
bası demekti. Sumerlilcr bu Ata
ların içinde en ziynde Rim'sine 
tapmışlardı. Çünkü o vatanlarını. 
ahlaklarını kurtarmış, kentlileri· 
ni refah ve nimete garketmiş, 

sonra Sumeri yüksek kültiır mer
kezi haline getirmişti. Onuıı için
dir ki onu tanrılaştırdılar. 

Fakat hain znman insanlığın 

yüzünü neşeli görmiye taham -
mül etmez. O büyük insana bir 
bela musallat oldu ve onu tıpkı 
şimdi acısını yaşadığımız Ata'mız 

gibi acımadan öldürdü. Ölümün 
kanatlarını beyinlerinin içinde 
duyan Sumer halkı şaşırmıştı. Bu 
akibete inanamıyor ve göklere 
soruyordu: Tanrı ölür mü? 

Rim'sinin ölmezliğine inanan 
idealciler halkın ortasında yükse
len asil ve va~ur sesleriyle cevap 
verdiler: Hayır tanrılar ölmez! 

Ve Rim'sinden kırk asır sonra 
Türk illeri bir kere daha kbr -
kunç ve iğrenç bir h~e geldi 
1918 de Türk milleti yalnız düş
manın değil, ayni zamanda ceh-

lin, taassubun ve geriliğin de e
siri idi. Vatan baştan başa harap 
ahlak temeline kadar bozuktu ve 
bozgun umumi ve zalimdi. Türk 
milletinin dört bin yıldır bekle -
diği Ata'nın tam çıkacağı sıra idi. 

a)cl tı 
cazibe idi? Bir b 

1
4') 

rlyor ve bir okŞ~IJ. 
göklere dcğdir!)'~i)JO~ 
re~:l2 akın akLn _.ıı • zail""' 

\ 'dizelendl[;ınıız nmoo! 
insanlaştığ!lnızı 11 ıııı 
bet için yaş:ınıan~ rJD 

nl tadıyorduk. iş~'f11 -rJ 
ki, .Mustafa J{el'P ı 

d- .,.,,:ın:ı sinde ve U!r··' ~ 
görülen hiçbir de 
bulamıyacakl~ı.r~~ 

Cümhureyetın ) rıet 
fa Kemal kendi er' 
kadar aşıamaz ıo~ 
tırnaklarımızla 'i . 

. ıcrı 
aştık ve dcnıif .rd 
raylar döşedik. Y'~ ııı' 
ve huzur o kadı:ır 1~11 
dar bereketle do ,. 

T .. 1' ~ 
var et.menin ur ~ 
de tecelli eden bll 
nin aklı errnedi. 

Cümhuriyetin on ş1" 
.. .. d etrafını t.d numun e ,Uıv-

moralli ve zevkı ) ,ı 
milletine kolunull rd~ 
çen bir ordu gostc il 
bu şerefli ve bu ıı~11d 
ku burgulıyan ııc ttı~ 
istikbali tem::ış:l e t1I 
rıcı, bu koruyucu ııc 
den biri idi; fakll~ , Ul11 

· · d"' Bu büyuı- • yımız ı. p~ 

h7 teselliye, bU 50 ıı 
bar ve afif insana 
vermeli idik? 

wıı 
Altın saçları 8 ed 

mize kadar nüfUZ: t 
uıt nazarlarına nr b . ._ 

kadar yükscl1111) ,.: 
ıcır1' 

ve anladık. Bu d sı 
ğan Ata'nın kcll 

1 
fl1 

tü. Milletin dcha5~iJ! 
si ve Türk nıHJcU 
ruhu idi. sofi 

Atatürk ondan 11 
~dıw b" eş:ıle sag gı ır ın.. ..r ) 

i:li matem im z ve il alya tar Yunanistanda 
Darin teessür 

Atatürk'ün büyiik ve şan ve şe
refle dolu ismi Ankara kayalarının 
üzerinde, unutulmaz günlerin bir 
hatırası olarak silinmez kalıyor. 

Burnda, bu toprak üzerinde, bizim 
yanıbaşımızda çok büyük ve çok 
kudretii bir adam bizim muasırı -
rnız olarak yaşamıştır. Düşman or 
dularının istilasını bir yıldırım dar 
besi gibi defetmek, barış muahe
delerini bir kılıç darbesiyle yok 
etmek, halifenin asırlık taht ve ta
cını bir yumruk darbesiyle or -
tadan kaldırmak, memleketi ıs -
!ah etmek ve sonra ümitsiz hale düş 
müşmüş olan bir milletin milli ih
tirasını uyandırmak ve modern ve 
medeni bir devlet yaratmak ... İş
te gözlerimizin önünde cereyan e
den ve büyük bir kısmı itibariy
le Kemal Atatürk'ün şahsi eseri o
lan mucizeler bunlardır. 

Buna binaen, Gladston gibi şun
ları söylemekte haklıyız: 

19 Mayıs 1919 da Anadolu top
rağına çıkan bir Türk çocugu bir 
gök nidasiyle millete seslendi. 
Bu ses ilahi bir teselli gibi içine 
dolduğu gönüllerin yarasını der
hal onuyor ve kalpleri ümitle 
dolduruyordu. O yüksek karak -

düştü. Bizi kuıt.ı.ı}llstı' 
yürütüyordu. tııı. ,.e 

Nilı • ehramlariyle :ıı>t1 
·de t>ıf Sumer'i gerı de 

Roma, 12 (A.A.) - Stcfani ajan· 
sı bildiriyor: 

Bütün gazeteler Cümhur Ba.şka
nı Atatürk'tln ölümüne geniş bir 
yer tahsis ve kendisinin hayatı, 

mesaisi ve yeni Türkiyenin inşası 
fçin olan mücadelelerini gösteren 
bu makalelerine tercümei haller 
ve fotoğraflar ilAve etmektedirler. 

Duçe tarafından tesis edilmiş o
lan "Popolo d'İtilia,, gazetesi. di • 
yor ki: 
Hayatının yirmi yılını vakfet -

tiği ve alametleri şimdi çok yük -
sek ve sağlam bulunan muazzam 
yapıcı faaliyetinin tam cevvaliyeti 
içinde ölümün avladığı bu vatan 
anasının zıyaından dolayı Türki -
yeyi müteellim eden matem çok 
derindir. 

Gazete, Atatürk'ün. askeri hava
tını, inkılapçı faaliyetini, politik 
sahneye avdetini, dünya harbin -
deki mühim askeri faaliyetini, Ge
libolu müdafaasuu ve harpten son 
ra Türk ordusunun kurtulmasını 

hatırlattıktan sonra Türkiyenin 
istiklali için olan mücadelesi üze
rinde uzun uzadıya durmaktadır. 
Mütealöben politik adam sıfati!e 
olan faaliyetinden, memleketin o -
tokrasi ve teokrasiye dayanan eski 
teşkilatını yıkan inkılabından, 

an'anelere karşı hattı hareketin -
den bahsettikten sonra diğer ıslfı.-

,,eıı, ne de Vaşington, Atatürltünl 
bulunduğunu bulamadı ve Atatür
kün yaptığını da hiçbir kimse yap 
mndı. İlham ettiği kim eler ''e ken 
di prensiplerine göre teşkil ettiği 
yeni nesil, onun eserine dcvum e
deceklerdir. Türkiyenin bütün 
dostlnr ı bunu bekliyor. 

•Vrndini• ga"Zctesi diyor ki: 
Atatürk, Balkan yarımadası iş

lerine yeni bir şekil vermiş olan 
büyük bir tarihi tahavvühin baş
lıca amillerinden biri olmuştur. 
Hayatının sonuna kadar Yunanis
tanın samimi dostu oldu ve iki 
millet arasında teşrild mesai lüzu 
muna ruhunun bütün kuvvetile 
inanmıştı. Yunan milleti dost ve 
müttefik milletin büyük matemine 
bütün kalbile iştirak eder. 

hatı arn. mda milli müdafaa kanu
nunu, latin harflerinin ve İtalyan 
ve İsviçre kanunlarından alın1n 

ceza kanunu ile medeni kanuouıı Atina, 13 A.A.) - Atina ajansı 
kabulünü, birden fazla kadın al - bildiriyor: Gazeteler, Atatürk'ün 
manın menini ... saymaktadır. hayatına ve eserine sayfalar tah-

"Corriera Della Sera,, diyor ki: sıs etmekte ve yazdıkları yazılar -
Atatürk şahsında bütün memle- la Atatürkün ölümunün Yunanis

ketin politik, ekonomik ce sosyal tanda da çok derin bir yeis uyan
bütUn sahalardaki faalıyetini sevk dırdığını tebarüz ettirmektedir. 
ve idare etmekte olan bir adam, "Katimerini,, ezcümle diyor ki: 

"Dünya, bu derece müstesna O· 

lan bu adamın ölümünden sonra 
artık eskisi kadar enteresan değil
dir . ., 

İşte milletinin Atası, kılıç, fikir, 
kalp ve irade adamı olan Atatürk 
budur. Milletinin bu büyük evladı 
ayni zamanda yirminci asrın da 
büyük bir yurtdaşıdır. 

• • 

ter sukutları durdurup faziletleri 
çamurdan arıttı. Birkaç gün için
de umumi yeisi boğan \'e birkaç 
ay içinde umumi ahlakı esaslan
dmm bu harikuladenin koyduğu 
kanunlar derhal yeni bir millet 
canlandırdı. Bu adam bir yara -
tıcı myıdı? Ona uyduğumuz gün
den başlıyarnk sonuna kaclnr za
man denilen hain ve kıskanç 
mefhuma asla itibar etmedik. O yirmi yılcia Türkiyede yeni bir Her memleket, milleti zafer, ı:c-

zihniyet yaratmış olan bir adam öl fah ve saadet yolunda ilerleten Yugnsl v'arın yaratıcının emirleri şimşek gibi 
müştür. oüyük adamlarına heykeller dike- ~ çakıyordu ve biz onlan yıldırım 

ten öncenin br?~atll 
de zevkini ının). 5,t-
damla akıtan esıc;9, 
ve karanlık k1ıYll (. 

. . de JtC*1 
yukları ıçın p 
. ııe ) 
ılk feylesofl:U-1 Jdll~ 
ve Türk dilli ~-u clı> 
yükseliyor .. yüJt!i 

Hain ve kısktıil~iJ.,,ı 
bunu bize çok go sJr 

·oe Atamızın ciğerı ı~(. 
58Ç 

bela Onu, dalın e511' 
dan ve gül çent 
dürdü. Ayni gazete, Atatürk'ün politik cektir. :Fakat 'l'ilrkiyenin Kem:ıl 11 hıziyle yapıyorduk. Ondaki ne 

mcharetini bilhassa kaydettikten Atatürk'ün heykelinin yapılmasın- ı,-~u·· yei 01u" ye karşı ~lahi kudret ve ne anlaşılmaz ·/ı' A 
sonra yurdunu barış muahedele - da kullanılacak taşı bulmak içi:ı ~, U I' 
rinin bütün tahdıdatından kurtar-ldnğlarını deşmesi, karıştırması i- -V: B k ı 
masını bildiğini ve Montröce mem cabede<:ekljr. Zira Türkiye, her - ner•n duyguları ı Unan aş ve J 
leketi Jehine olarak halle muvaf - kesin gipte ettiği bir adama, ve '1 · , 

11 fak olduğu, Boğazlar meselesini dostlarının ve düşmanlarının hay- c l l B ofJ 
hatırlatmaktadır. nm olduğu bir deha adamına, zi- Bclgrat 13 (A.A.) - Ava- e a avar a g 
"Gazet~ Del Popolo,, Atatürkün yaı yalnız Türkiye için değil, bil- la Ajansı bildiriyor: Atatür - 'J A 

hakim, faal, çalışkan bir tipi tem- tün medeniyet ve dünyası için bir kün ölümü bütün Yugoslav - dı•ğ ı• tazı•yet telg~", 
sil etmiş olduğunu hatırlatarak A- kayıp teşkil eden bir adama maHk ların kalbinde kederli akisler 
tatürk'ün zihoiyetile suJtanlarmıbulunmak bahtiyarlığına nail ol- uyandırmıştır. Bu büyük ada 

.. fl 'fıJ zihniyetleri arasındaki tezadı kay muştur. mın ölilmü haberi yalnız hü- Atina, 13 (A.A.) _ Başvekil, B. Metaksas, bugu 
detmektedir. ı Biz Yunanlılar, onun Türk - Yu- kumet merkezinde değil, fa- kili Celal Bayara aşağıdaki telgrafı çekmiştir: 111ı.ıtef ·~essagero,, gazetesi, dünya har nan dostluğuna ve t~şriki mesai - kat bütün memlekette sürat- •Dost ve müttefik Türkiye'yi pek acı bir surette ça" t 
binin sonunda Türkiyede kalan ye sine olan sars1lmaz ınanını heye- le yayılmış ve resmi binalar- milli mateme kraliyet hükfuneti, Elen milleti ve J>~tiltl ~ f 
gane gerçeklik, Kafkasya ile Ak - canla hatırlıyocağız .. Eğer Türkı- (Devamı 6 mcı sahifede) heyecanla iitirak ediyoruz. Birç.ıkçetin imtihnnda b~l< 

1
çil'' 

deniz arasında mütekasif ve müte- ye büyük kurucusunu kaybediyor ============== nın düşün~esi, en derin sempatisJ ni izhar :e arze~.,,.rı ~ 
canis bir blok olan Türk milleti ol- sa, Yunanistan da büyük ve emin rulrnasındaki hizmeti, askeri mu • millete munafıf bulunuyor. Namdar Şefın, knhf 

1 
etıı1'~.lf 

duğunu katırlattıktan sonra Ata - bir dostunu kaybedıyor. Yunan vaffakiyetlcrinden sonra nasıl ile- Türkiye'nin münevver yaratıcısının hatırasını tebCl jttif~ 
tük'ün yabancılara ve eski rejime milleti dost ve müttefik Türk mil- rlyi gören bir devlet adamı oldu- Yunanistan, Reis KemAl Atatürk'ün Türk - Yu~a~dcsl ~ 
karşı muzaffer kılmayı bildıği şe- Jetinin matemine bütün kalbiyle ğunu ispat etmiştir. Bütün Bal _ lıca müessisi olmuş ve iki memleketi müşterek bit 

1
:
19

11 '~ 
y:in işte bu gerçek olduğunu kay- iştirak etmektedir. kanların yekpare bir teşriki mesai ne bir teşriki mesai çerçevesi içinde biribirinc boğ ,-öcıl 
deriyor. •Elefteron Viına• dan: levhası arzetmesinl büyük bı;- kı- sine imkan mütcsavver olmıyan dosluk rnbıtaıarını V''.e~-" 

Gazete, inhitat etmic bir mem - Onun adı, dünya tarihinin kah - mış· olduğunu asla unutmıyac"ktır Yunanistan, Jcı.1 ıc o 
'"' sım itibariyle, dün ölen adama o - .. · tı11" ,tı 

lckcte mazisinin tarihi kıymette • ramanlan arasında silinmez bir şe- gen·ş görüşüne ve seciyesinin Türk milletinin mükadderatını ebediyen tayin e Jilı.ıtı 
rini iade eden Atatürk tarafından kilde kalacaktır. Zira şahsiyeti ~~~lu~na medyunuz. Dost ölü ~akkında çok heyecanlı bir hatırayı sadakatla 4ı başarılmış olan eserin chemmiyı;- kendi memleketinin hudutlarını Türkiyenin bugün içinde bulun _ cektır.• • Jff 
tini kaydederek diyor ki: aşmıştır. Yunan milleti onun ölü- F. c h • fi 

''Yalnız bu iş bile, Atatürk adı- münden samimi bir surette müte- duğu acı, yei~, ız~ırap dakikaların- ransız um urreisını I 
nın modern zamanların en cür'etli ellirndir. Onu, hem düşman ve hem da, Yuna_n ~ılletı onunla ~eraber- •• • v • /8 
ıslahatçıları arasında kaydedilmesi dost olarak tanımış olan Yuna:ı dir ve Buyu~ Şef, ~araretlı vatan- Reisimize gonderJıgt 1~ ~ için kafidir . ., milleti, kendisini bir düşman sı - perver ve daıma Turk • Yunan uz- dtiıJıı1 tfl 
Diğer bütün mühim İtalyan ga- fatiylc nekadar takdır etmişse, bir laşmasını dilemiş olan müstesna a Paris, 13 (AA.) - Reisicümhur B. Lebrun, j\b•abt 9lol~ 

zeteleri de ayni fikirde bulunmak- dost olarak ta olrndar sevmiştir. d<ım için bir kardeş gibi onunla göndermiş olduğu taziyet telgrafına ~arş~ ~u c~rnJ11ı.? ,1'1 
ta ve Atatürkün büyük çehresini Türk - Yunan anlaşmasını o iste - birlikte ağlamaktadır. O ölüm ya • Şerefli Önderinin şahsında Türk milletinın. u ıelf 
asker, inkılapçı, politik, sosyal ve miş ve bu anlaşmıya hararetli bir tıığında yatarken, iki millet bir ·ı münase~etile bana göndermiş old.~ğunuz. tazıy:~rct§e~ıel• 
ıslahatçı faaliyetinin ışığı altında iman ile çalışmıştır. Bir Turk - Y•ı likte olarak onun polJtikasma dcı- yı ekselansmıza hararetle teşekkur ederını. Ş uı ti~t 
göstererek yeni Türkiyenin onıın nan teşriki mesaisinin fnydalarını vamı ve onun emelini tahakkuk nın eserini hatırlatmak için kullanmış ol~u~un 'J'urlC 
idaresi altında elde ettiği büyük ilk gösterenlerden biri olmuştur. ettirmeğe çalışrnağı kendi kendi-ı milletine samimi bir dostlukla bağlı olan butun 
tarakkileri kaydetmektedir. Daha sonra Balkan antantının ku- mize vadedelim. binde yer tutacaktır. 



Nevyork sergisi Hatay 
I" fVIASAL MJ T!caret 

HAKİKAT Mİ? Fılosu 
H Kurulmaya 

ep milyonlar, milyarlar ~~~~~!!r Hatay de. 

'! ff atayın yatim ve 1 

Yoksul çocukları 
--Hatay halk partisi 

tarafından himaye 1 

edilecekler 

Bu hususta faaliyete 
geçildi 

Meclisin beş 
dakikası 

Ayaktayız. Onun ruhuna saygımızı ve bağımızı göstermek için 
susuyoruz. Susmak istiyoruz. Kıpırtı yok; en küçük bir hareket 
yok. .• 

Bu sessizlik belki bir saniye sUrdü. V"' sonra nptcdilmek iste
nip de bir türlü göğüslerde tutulamıyan, duramıyan hıçkırıklar ... 
Türkiye Büyük Millet Meclisi; aziz Önderi, sevgili Ata'sı, Büyük 
Kuatırıcısı için ağlıyordu. 

lJ'• d k 1 niz ticaret filosu kurmak üzere 

Zerin e onuşu uyor ~":!~~:r~:~~:ı:;1~~0:~n~e~~~-
133,334 otel, 40 bı'n klu"b odası",'e ~:ı.v~z~::!a:~~;:ıe~~~":':!: 

İstanbulda ve diğer şehirleri -
mizde olduğu gibi Halayda da aç 
çocukları doyurmak, yetim kal -
dırım çocuğunu kucaklayıp ter· 
biye ve şefkat yuvalarına emanet 
etmek üzere Hatay Halk partisi 
tarafından harekete geçilmiştir. 

Bu beş dakika." Duygulu, içli ve beybtli. Tıpkı, aramızdan ay
rılmasına ağladığımız aziz ve mu kaddcs insan gibi... Ölümüne bizi 
ağlatırken de bizi kendisine benzetebiliyor. 
Ağladıkça gözyaşlanının ondan gayn her ıeyi benden sildiğini 

hissediyorum. Onu düşündükçe o olduğunu duymıyan aramızda 
kim var? ret gemileri almaya başlamış -

120 bin pansiyon odası hazırlanıyor ~~~:~i:~~n=~~~:!~;::!; 
konulınııştur. Bu vapur yakında 1Qo limanımıza gelecek buradan mal 

l 
Otobüs dur. madan zı•garetcz"• alarak Hataya götürecektir. 

Ayni gemi Hatay bayrağını Av-

e ,. i b ,· ,. k a·· ~ e d e n o .. b u·; ,. rupa limanlarında yükseltmek Ü· 
)"' zere İskenderun - İzmir ve İstan-

k •• k bul hattından başka, İskenderun-
?f 0 Ş e g e t Q Ş l g a C Q Pire - lskenderiye, lskenderiye, 

!t\ "'Yor)ı se . . .. d .1 İskenderun - Hamburg ve İsken -
lh. 0~ """alrgısıne gon erı e • yapılacak ve sergi dahilinde 100 derun _ Amsterdam gibi hatlar· 
-..ııın, .-u anınızın hazırlan • otobüs ziyaretçileri bır yandan 
' ·•--. • di!tkaue devam olurunak- da da işliyecektir. .. ..., diğer tarafa nakledecektir. 
~r . Sergide her gün (80) lokanta 

1 
:--11'-

•ruac:ıe eski tarz bir binada 10 binlerce dükkan açılacaktır. z m 1 t 
l'l'İirlt 

1 
olan (Türk kahve) ve Yapılan bir hesaba gere sergi-

~% ,,. 0kantasıı na gönderilecek de ayak üstü karın doyuracak Pa k 
ıt.Q e (Tiirk tipi) ni temsil e- olanlar için (30) milyon tane do- m U 
~ !:~telikızıarf ımızla erkekleri- muz sucuğu hazır bulundurula- M 

1 
n ta k a s 

1 "'tekr şehirlerimizden se- cakhr ki bunlar uc uca eklendiği 
~~ U ır. (Sergi komiseri) Suad takdirde Nevyorktan Londraya o 

1 
d U 

de !titre llıühendislerimiz yakın- kadar tutabielcektir. 
~'J!ıl~ Nevyorka giderek pav· Sergide 15 milyon dolarlık mü-
ltııt1ıı...._ tzın hazırlanması ve cevher bulunacak (mücevherat 
~;veııı bir şekilde tanzim, pavyonu) hususi kasalar içinde 
l.taıhij tUe ıııeşgul olacaklardır. inşa olunacaktır. 
liiıt g a Uıııum Müdürlüğü, bü _ Eğlence Jnsmı da pek zengin ve 
>< illetelerın· 15 . . Cümh' muhteşem olacak olan sergide ma-
"'Yet b ıncı u • 
~ ayr sallarda okuduğumuz gibi üzeri-

K:tenlerimizin ıslahına 
çalışılıyor 

Bu hareketin üııerine İskende
run parti merkezinde umumi bir 
toplantı aktedilmiş ve bir cço -
cukları koruma kolu• lntihab o -
lunarak bunun idare heyeti de 
kurulmuştur. 

.çocukları koruma kolu. ilk 

Büyük Millet Meclisi ağlıyor. Onunla beraber Büyiik Türk 
milleti ağlıyor. Bu beş dakikada Millet ve onun Meclisi Onun için 
en büyük elemi duymaktadır; bu duygu birliğinde Türk varlığı
nın milli birliği canlanmaktadır. O, Meclis, Millet; bir gözyaşı 
tufanı içinde birlbirine karışıyor. 

Aziz Atam, kurtardığın bu topraklar üstünde her §CY ve hepi
miz sende birleşiyoruz. 

Basan Ali Yücel 

!§ olarak ve derhal gıdasız çocuk- ·-----------------------·! !ara her ı:ün öğle ve akşam ye -

:r~kleri vermeği kararlaştırmış-_ Bütün debagv haneler 
Bu kol, ayrıca yoksu ive kim 

sesiz yavrular için yurdlar, ba -~ derhal şehı·r sınırları 
kım evleri açacak, Hatayın muh 
telif şehir ve kasabalarile köyle 

rindeki yetim yavruların hepsi- d k t ı · 
:.peyderpey okutup büyütecek- ışına çı ar 1 ıyor 

Gebzed~ 
Acıklı bir 
Kaz::ı 

Gebzede çok acıklı bir kaza ol
muştur. 

Sıhhat Vekaletinin hu kararı 
tatbik mevkiine korıuldu 

Memleketimizin bütün şehir 
ve kasabalarınd~ şehir içinde bu
lunan dobak'ıtnderin sür'atle 
şehir haricine kaldırılması Sıhhat 
Vekaletinden bütün alakadarlara 
ehemmıyetle teblığ olunmuştur. 

~ 1 r.Mt'ezoru 
Kahraman 

İnsan doğar, yaşar, ölür. Bu kt· 
sa yolculukta yalnız barsak vo 
midesini düşünerek yaşıyanlnrın 
yanında hemcinsinin, henıırk•nnı 
refah ve saadeti için nefsini ar
mağan edenler de vardır. Iliitün 
düşüncesi mcnsub olduJ;u cemi
yetin hayrına çalışmak ve onu 
yükseltmek, onun fclakctlcrilo 
mücadele ederek ona şeref ve 
saadet vermek için yorulmaktır. 

Cevherini içindeki insanlık ve 
milliyet kaynağından alan bu a
dama •Kahraman• derler. Onlar 
yaşarken nasıl birer kutub, bi
rer mıknatıs iseler, öldükten son
ra öylece birer mihrab, birer 
Kiıbe olurlar. Son nefesini verir· 
kcn lnsanl:ınn fazilet ve seyylatı
m muhasebe eden melekler, işte 

bu vicdanı umumi denen şeyin ta 
kendisidir Onun içindir ki 
büyük ölülerin ardından bınçkı
rıklar uzanır, vaveyealar kopar 
ve millet tek bir göz halinde ağ· 

lar, tek bir kalb halinde çarpar. 
Kahramanın millete hediye et

tiği saadeti paylaşan millet, onun 
ölümünden gelen kederde bir'c
şir. Ölümünden evvel de, ölil
müden sonra da bn vicdan birli
ğini temin etmiş olur. Omın için
dir ki kahramanlar fiini değil, e
bedidir. Onnn içindir ki k:ıhra· 
manlar 13yemuttur. 

HALK FİLOZOFU 

Fitreler 
Himayesiz kalmış yr.vnılanmızın 
Çocuk Esirgeme Kurumu dcrd
lerine derman olacaktır. Bu iti
barla fitrelerinizi bu cemiyete 
verirseniz bir hayır işlemiş ola· 
caksıım. 

r~ amı münasebetile çı • ne basılınca uçulacak bir sihirli 
d~ ,_ fevkalade nüshalar • 

Ziraat Vekaleti, İstanbula en 
yakın bir vilıiyet olan (Kocaeli 
viUiyeti) ni pamuk mıntakasına 

idhal ettiğini şehrimizdeki ala • 
kadarlara bildirmiştir. 

Aydınlı köyünde Mustafa oğlu 
5 yaşlarında V edad, köy haricın
deki kuyunun yanında oynarken 
her nasılsa ayağı kayarak kuyu
ya düşmüştür. 

Bazı yerlerde bu dabakhanele
re şehir haricine çıkmaları için 
mühlet verilmişse de bu tatbik 
olunmadığından hıfzıssıhha ko -
misyonları kararile hemen ka • 
patılmışlardır. 

Sıhhat Vekaletine müracaat et
mişlerse de Vekalet, bu talebleri 

kat'iyyen kabul etmemiş ve mem

leketimizde bütün debakhanele

rin muhakkak şehir ve kasabalar 

haricinde bulunması lazım gel • 

diğini bu vesile ile de tebliğ et • 
miştir. 

, ................... ... 
)o,lt .. teıııişttr. Bunlar, Nev • halı ve yarınki dünyayı temsil e
"'- &er · den ve dev gözü tesmiye olunan 
""'lh~at gısinde açılacak olan 
~ ... , llıeşherinde teşhir olu • koskocaman bir insan gözü biçi-
Şe°"'i?dır. minde muazzam bir bina da ya-

t.-. lırtıııı pılacaktır. 
"'li!Q;& zdekt alakadarlara bil- Sergiyi muhtelif milletlerden 
li) tıiıı e göre (Nevyork sergi- 60 milyonkişinin gezeceği tah -
Cı:erdeııilnıdiye kadar açılan ser- min olunmakta bunlar için, Nev
~llııliJıı kat kat üstün olması için yorkta bulunan 133 bin 334 otel 
'· eıı geceli gündüzlü çalış -• -. •. başlanmıştır. ye 40 bin klüb odasile 120 bin 

""'&id pansiyon dairesi şimdiden hazır-
~~ 1~ milyon dolar sarfile lanmağa başlanılmış bulunmak • /l. _ bır (tayyare meydanı) tadır. H. C 

Qrasız j Köylü kara. 
4srı"' S d aparı an 
lf etalar Kurtarılıyor 
~~Ilı' 
~~ c:İeketin her tarafın. 
ı· ~lı;:rhal yaptırıl 3cak 
h tırıı~;asaba ve köy !erde as
bıliye V ~elalar yapılması Da -

Köylüye pulruk 
dağıtlhyor 

(Geyve) ve civarı gibi iyi pa
muk istihsal eden yerlerdeki es
ki pamuk tohumları kamilen de· 
ğiştirilecek ve bunların yerine 
(Akala) pamuklan tevzl oluna
caktır. 

Diğer tara!dan ketenlerimizin 
ıslahı için de çalışmalar devam 
etmektedir. 

İktisat Vekaleti, keten eken 
müstahsile geniş mikyasta yar • 
dım etmektedir. 

-rı-

Saldıray 
lkincixanunrıa 
Celiyur 

Bayrak çekme meras~
ll"İ burada yapılacak 

Bunu gören ağabeyisi 12 yaş
larında Hüseyin hemen büyük 
bir cesaretle kuyuya atılmış ve 
küçük yavrucağı kurtarmak is
temişse de m ıvaffak olamamış -
tır. 

Tam bu sırada anneleri, çocuk
larının çığlıklarını işiterek onla
n kurtarmak için arkalarından 

kuyuya atılmakta tereddüd et -
memiştir. 

Fakat zavallı kadın, bunlardan 
hiç birini kurtarmağa muvaffak 
olamamış ve kendisi de boğul -
mak üzere ik~n yetişenler tara -
fından kuyudan yukarı çekilmiş
tir. 

2 yavrucağın ölüsü de biraz 
sonra çıkarılmış, bedbaht ana te
davi altına alınmıştır. 

Bir t op kuma, ça· 
lenlar t ut uld u 

Dabakhaneler bunun üzerine 

Şehir dahilinde çalışmağa te -
şebbüs eden dabakhaneler hak -
kında derhal kanuni takibat ya
pılacaktır. 

KOçOKH_ABERLER -·--* Gayri safi iradı üzerinden sada mali vaziyeti çok vahim gör-
vergi ve bu gelir için mükellef- mekte ve istihsal8tın azaldığını, 

lerin iştigal ettikleri işlerin tes - kimsenin borç vermediğini para-
bit edilmesi kararlaştırılmıştır. nın kıymetinin düştüğünü söyle-* Londra sefirimiz Fethi Ok- mektedir. 
yar dün akşamki ekspresle Lon- * Franko muhariblik hakkının 
draya gitmiştir. verilmesi için yeniden müracaat 

* İngiltere Kıbrıs Rumlarının etmiştir. 
intihab haklarını iş'arı ahire ka- * Hataydan gelen heyet dün 
dar menetmiştir. Antakyaya dönmüştür. 
* Romanya İngiltereden 15 * Hanri Bor bir ay sonra tek-

mi!yon lira istikraz yapacaktır. rar buraya geJerek temsillerini * Almanya Paris sui kasdin • verecektir. 
den sonra Almanyadaki Yahudi· * Cerrahpaşa göz pavyonunun 
ler için bazı kararlar vermiştir. inşaatı bitmiştir. • 
Bu kararlara göre Yahudilerin * Berlin elçimiz Berlinden gel-
servetlerinden yüzde 10-30 u ah· miştir. 

Tramvayd '\n kaç'lrken 
Sakızağaemda oturan 70 ya • 

§lllda Andon isminde bir ihtiyar 
Beyoğlunda kendisine doğru gel
mekde olan bir tramvaydan kaç
mak isterken düşerek ayağından 
yaralanmıştır. 

--:=:..o=--

V EF AT 
Eski darphane müdürü merhum 

Bay Hafız İhsanın eşi, Maliye Veıcft 
leti hukuk müşaviri Hamit Çift -
çioğlu, Feshane şirketi memurh
rından Bay Sadullah Çiftçloğlu -
nun validderi, (Son Posta) gaze
tesi sahiplerinden Selim Ragıbın 
kayınvalidesi Bayan Fatma Fer -
met müptela olduğu hastalıktan 

lıı::urtulamıyarak dünkü Pazar gü
nü öğle üzeri hayata gözlerini ka -
pamıştır. Cenazesi bugün öğleyin 
Cihangirde, Cihangir caddesinct~ 
56 numaralı Hasan Bey apartJma· 
mndan kaldırılarak Cihangir ca • 
niisinde namazı kılındıktan son. ı 
Merkezefendideki aile makberine 
defnedilecektir. Allah rahmet ey -
lesin. 11d.itilııı ekaıetinden vilayetlere 

Köylülerimizin (Kara sapan) 

dan kurtulmaları için muhtelıf 

mıntaklarda pulluk tevziatına b·lt~aıı~Ştir. 
~ ij\ı;eıer; ı belediyeler bu iş için devam olunmaktadır. 

ı,,'c~lar n~ he:ne~. tah~is~t ko - Ziraat Vekaleti, yeniden bir 
~~ho.1 ede ınuhıtın ıhtıyacına çok vilayetleri pulluk tevzi mın-

Alrııanyanın Krup tezgahların· 
da inşa olunarak denize indiril -
dığıni haber verdiğimiz Saldıray 
denizaltı gemimizin 2 inci Kanu
nun birinci haftasında limanımı-

Birkaç gün evvel Mahmutpa • 
şada Cevadın dükkanından bir 
top kumaşı çalarak kaçmış olan 
sab1kalı Kirilos ile arkadaşı Mu
zaffer yakalanarak Adliyeye ve
rilmişlerdır. 

--=o=-

nacak sigorta primlerine vazıyed * Karayel fırtınası devam et
edilecek ve sene başıdan itibaren mektedir. Birçok gemiler Büyük-
müstakillen ticaret ve esnaflık dere açıklarında kalmışlardır. 1 
yapamıyacaklardır. * İlk tedrisat müfettişi ol -* Eski İngiliz hariciye nazırı mak istiyenler mutlaka Gazi ter-
Edenin mühafazakarların sol, biye enstitüsünden mezun ola -

Birimizin derdi 
Hepimizi1 d3rji 
Yine Babıal i 

caddesi 
takasına idhal etmiştir. Tevzia-

ta ehemmiyetle devam edilecek 

ve yakın bir zamanda bütün köy-

lüler kara sahandan kurtarıl-

0! ""-- ecek adedde ve muh -
~•Lı ~•ntıe d 
""ardı r e asri helalar aça. it r. 
~c allttaıı b 
Ilı ret alın uraJan için hiçbir 
t;l~r. ınaınası da ilave olun-

mış olacaklardır. 

za hareket edeceği öğrenilm•ş -
tir. 

Saldırayın bayrak merasimi 
burada yapıldıktan sonra filomu· 
za iltihak etmek üzere (İzmit) e 
gidecektir. 

* Sokaklara yeniden 1500 Jam- sosyalistlerin sağ cenahlarından caklardır. 

ba konulacaktır. mürekkeb yeni bir parti kuraca- * İngiltere ile İtalya Arabis _ 
* Büyükderecicki fidanlıkta ğı zannediliyor. tanla Yemenin istikl;;ılini garanti 

41 bin fidan yetiştirilıruştir. Köy- * İngilterede yeni intihabat - etmişlerdir. Kızıldenizdeki ~dalar 
lülere tev.li edilen fidanlann ye- tan bahsedilmektedir. tahkim edilmiyecek Süveyş ka • 
kunu 37 bini geçmiştir. * Fransız Maliye nazırı Fran- nalı serbest kalacaktır. 
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SON TELGJLU"m tuaa: M. Saır.i KARA YEL 
~İtı, Tarw tefrilıuı No. 155 " ""i Zad · · H.. · '"'""i enın yerıne geçen useyın 
'-ı~~e;-ııı Paşa çok geçmeden düş'nüşt ı .. 
ıı.ı~ad.~e 't'ııi paşa; vazi~etten Cuma selamlığından sonra; A-
~ ~ılllıe.si 1kmış~L Padışahm, kmdagı sarayına gczmeğe gide -
k/"'~ ş· !ıkrını ilk olarak cek olan Sultan Azizi; Selimiye-

'!ı.a· a~llıışı:~vani zade Rüşdü pa- den göndereceği bir müfreze sü-

oıın~i.i Pa . vari askerile abluka edecek, oldu-
~ ~la h Şa, korkak bir adam ğu yell<le hapsederek veliahd Mu-
ttııı erabe 

h, . •ıı t r softaların isya-
-.aıh e"eU. 
k~1ıı &ôrerekud ~den. efkarı mü-

"· fıkirı . lluseyın Avni pa-
''U etıne t;,y Sı!yiıı Yanaşmıştı. 

. ~I it .\"1li . 
~lii olaylıklc Paşa; padışahı 

>'ord,~ hal' edebileceğini 

rad efendiyi Babıseraskeriye gö
türüp biat mera>imi yapacak ve 
yüz bir pare top attırarak işi bi
tirecekti. 

Fakat; her nedense, padişah, hiç 
sevmediği Şirvan! zade Rüşdü pa
şaya fevkalade iltifatta bulurunı-

ya başlamıştı. Rüşdü paşa; padi~a· 
hın bu iltifatına inanmış bir hal 
almıştı. 

Hüseyin Avni paşa; Rüşdü pıı· 

şanın ahvalinden şübhelenmeğe 

başlamıştı. Çünkü; hilafı mutad 

Sultan Aziz, saclrazaınla sıkı fıkı 
oir vaziyet almıştı. 

Serasker; Rüşdü paşanın hal' 
mseelesinı Sultan Aza.e söyledi

ğine veyahud söy !iyeceğine ka
naat getirerek derhal harekete 
geçmişti. 

Bir gün, Hüseyin Avni paşa; 
saray:ı gidip bendeleri Hafız Meh

med bey ve hazinedar Arzmıyu
la da sözbirliği ederek pad,şahe 

şunları arzetti: 

- Efendimiz; sadrazam Rüşdü 
paşa kulunuz, bu yakınlarda gizli 

gizli veliahd Murad efendi adam
larile konuşmaktadırlar ... Bu hal 

bendelerini şübheye düşürdü. Be
rayi sadakat arzeylerim .• dedi. 

Sultan Aziz, Hüseyin Avni pa
şanın bu manevrasını çakmadı. 

Hafız Mehmed bey ve Arzıniyaz 
kalfa da bir gün evvel bu sözleri 
kendisine arzetmişlerdi. 

Demek; seraskerin söyledikle
ri doğru idi. 

Padişah; derhal Şirvani zade 
Rüşdü paşayı azletti. Hüseyin Av
ni paşa ne olur, ne olmaz diye 
Şirvani zadeyi Haleb valiliğine, 

oradan da Hicaza doğru yollan • 
dırdı. Zavallı adamın yüreğine i
nerek çok geçmeden öldü. Ve Hü
seyin Avni paşanın da korkula
rı zail oldu. 

İşte; Sultan Azizi tahttan indir
mek teşebbüsünün birinci safha
sı budur. Ve bu suretle kapanıp 
gitmiştir. 

Şirvaru zadenin yerine sadrA
zam ve serasker olan Hüseyin Av
ni paşa; çok geçmeden mevkii ik
tidardan düşmüştü. 

Hüseyin Avni paşanın, padişa-

hı zehirlemek suretile de öldür -

meğe teşebbüs ettiğini söylerler. 

Hüseyin Avni paşa; çok geçme

den sadaretten düştü. Aydın vali· 

!iği ile İstanbuldan uzaklaştırıl
mak istenildi. 

Paşa; Aydına gitmedi. Hasta ol

duğunu ileri sürdü. Tedavi baha

nesile A vrupaya gitmesi için mü
saade istedi. 

Hüseyin Avni paşa; Avrupaya 

gider gitmez, düveli muazzama 

ricalile Sultan Azizin tahttan in· 

dirilmesi fikrini takrir etti. Bil

hassa; İngiltere hükumeti ricalile 
antant kald1. 

Romanımızın bir yerinde yazdı

ğımız vechile Hüseyin Avni pa

şanın Avrupadalci vaziyeti padi

şahın nazarı dikkatini celbederek 

Mahmud Nedim paşanın jurnalile 
Türkiyeye dönmesi bildirildi. Hü· 

seyin Avni paşa; İstanbula ııelir 

gelmez bir valilik verilmek sure
tile hakaret edildi. 

Hülasa; romanımızın bir yerin

de yazdığımız vechi!e bilıihare; 

mevkii iktidara gelen Mütercim 

Rüşdü paşa; Hiiseyin A vnl paşa, 

Mithat paşalar bir daha; bu mev

kii toplu olarak elde edemeyiz 

kaygısına düşerek padişahı tez 

elden tahttan indirmeğe karar 

verdiler •. 

Fakat; bu paşaların ittifakı ka

fi gelmiyordu. Şeyhülislam ile, 

fetva eminini ele almak UzımdL 

Şeyhülislilmın fetva emini ile 

beraber padişah hakkında fetva 

vermesi lazımdı. Burası biraz ça-
tallı idi. 

Bir halifenin tahtından indiril
mesi ancak şer'an bir fetva ile o
lurdu. 

(Dev11m1 var) 

• 

Bunu bir müddet evvel yine 
hatırlatmıştık; Babıali cadde
sinin asfalt yapılması tekarrür 
ettikten sonra kısmen kaldı

rımları sökülmüş, kısmen de 
kenarlarında kanal açılmak su
retile bozulmuş olduğundan 

bu cadde tozlu ve topraklı bir 
hale gelmiştir. 
Şimdi burada yerdeki tozlar 

mütemadiyen havalanıyor ve 
sabahtan akşama kadar bu 
caddeden geçenler veya cadde 
üzrindeki evlerde oturanlar 
bundan rahatsız oluyorlar. 
Hatta ellerini veya mendilleri
ni yüzlerine, ağızlarına, bu
runlarına kapıyarak yürüyen· 
ler bile görülüyor. 

Malum olduğu üzere burası 
şehrimizin en işlek bır cadde· 
sidir. Zinaenaleyh bu halin sür 
atle önüne geçilmek lazımdır. 

Bu hususta okuyucularımız
dan müteaddid mektublar al
maktayız.. günde iki defa su· 
Janmak suretile bu tozun ha
valanmaınasına mani olunaca
ğı cihetle alakadarlardan hiq 
olmazsa bunu halkunız namı
na rica ediyoruz. 
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ütaıDya 
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Bu iki devlet münasebatı
nın yeni bir safhaya 
girecği anlaşılıyor 

Almanyanın cenubi avrupa
ya inmek istemesi ve ayni 
zamanda akdeniz sahiline 
çıkmak arzusunu göster
mesi Fransayı olduğu kadar 
lngiltereyi de düşündürüyor 

. ) 

• 

. . 

N0. 'TH 
•. J<'ll_ 

Fram anın Romaya elçi gönder
mesi üzerine Paris - Roma mü • 
nasebatının bundan sonra yeni 
bir safhaya gireceği anlaşılıyor. 

Berlinde yedi sene kalarak Fran
sa - Almanya münasebatının en 
nazik devirlerinde vazifesini çok 
iyi görmüş Jlan Fransa elçisi Ro
maya naklolunarak orada Fran • 
sız . İtalyan münasebatını düzelt· 
meğe memur edildi. Bundan son· 
ra Fransa - İtalyan münasebatı • 
nın girdiği safhalarının şayanı 

dikkat o!acaktır. 
İtalya Hariciye nezaretinin ya- . 

rı resmi mahiyette bir vasıtası o
lan Rebzionı İnternazionali mec
mua.ında görülen şayanı dikkat 
yazılardan (Son Telgraf) vakit 
vakit bahsetmektedir. Bu mec · 
mua FransJnın harici politikası
na dair yeni neşrettiği bir maka
lede Paris - Roma münasebatının 
hal ve istikbalinden bahisle di -
yor ki: 922 den bugüne kadar 
Fransız - İtalya münasebatı fena 
gitmistır. Bunun da sebebi İta! -
yar.ı'l kuvvet ve chemmiyeti .• i 
Fransanın lüyıkile takdir etme -
m~:.' ~i. Bu vaziyet değişmemiş • 

tir. Onun için lngiliz • İtalyan 
anlaşmasına benzer bir misak ha
zırlamak veyahud da artık hazi
nei evrakta kalmağa mahkıim o
lan 1935 Fransız - İtalyan itilaf • 
namesinin tozlarını silmek fikri 
uzaktır. 

İtalyan mecmuası bundan son· 
ra !tayanın Akdenizde Panteler
ya, Lampaduz adalarile Rados ve 

on iki adadaki vaziyetinrlen bah • 
setmekte ve Şap denizindeki 

mevkiini hatırlatarak Tunus me
selesine gelmektedir. Tunusd:ı 

İtalyanların çokluğu ileri sürü • 
!erek Fransa ile İtalya arasında 
bu meselenin uzun zamanlardan 

beri uzayıp gittiği malumdur. 
İtalyan mecmuası şimdi yine Tu
nus meselesine temas ederek bu 
meselenin bugün her vakitkin -

den ziyade olarak günün mese -
lesi olduğunu söylemekteüir. On
dan sonra da Ciboti meselesi gel

mektedir. Habe~istan sahilinde o
lan ve Fran>ızların elinde bulu -
nan Ciboticfon İtalyanların güm

rük tarifelerinden ıstifade etme
si mesele3i ,_.-ar. 

EDEB l ROMAN : 8 .. _ ............ _.., __ - ----
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Tam cio;.·t :>>:"r.e 9'1ıınf!a :,e·ıj~ -

ti.k.. Se· .Jımi7 gdlı romantik bir 
""i~ hoyar><iı. güt en l'ffl19t Af· 

kı Y•~adıto. ll~tra lıı çektiğimi.: ol

du. Sa•:l~tln mı yflloıe.: ı.tp"l"rin
~ .. rJol•~tlk 

Birbirimiz.! görmPden ederrJ ... 

yorJuk. 
D...ukodu ayuka çıkı,·ordu. 

Ki>yde hc;kesin ağzında çi,?t•
n _ s~kı~ bizdil:. 

Türlü ed:b.i7.lık!..ri, ramuM.~· 
lul:hrı 1,ir seri ha;.nde yapmakta 
beis görmiy~nl•r, arkalarında, ça
murlu, mülevves b~rcr m~zi yo;u 

bır.ıkanlar, bu y .. JJa yürürken Ü· 

z~rierine tiidü ah.aksızlık zifosu 

sıçramış ol.nlaı bile küstah bir 
c"6aretlt ı.;zir.le meşgul oluyor
lardı. 

Dedikce •. .ırın uir ·kinci safha
sı da onun coki maceralarının di

rilt~:,nek isten'~i idi. P.cni hırslan

dıran, üze:. ve bir aıab çarkının 

dişlPr, arasınc.a yamyassı eden de 

bııyd~. 

Onun genç kızlık, sonra da ko
casından ayrıldıktar sonra vaz'ı 

s...ı•'le edilmiş ufak tefek veyahud 
irice flörtleri, maceraları vardL 

Fakat İtaln mecmuasının sözü 
ıetirerek '.Al (t1g1 bir netice var
tır ki o da ~udur: İtalyanın men
faatleri tamamile anlaşılmalı. 

Fransız hükumeti politikasına 

yeni bir istikamet vermeli. İspan
yadaki general Franko muharib 

Bunla!' arzuyu umumi üzerine 
tekrarlanıyor, canlandırılıyor, de
dikodu vesilesi yapılar~ türlü 
vasıtalarla bana aksettiriliyordu. 

Dedikodunun aksi sadası, çıp

lak bir arazide sesin aksi sadasın
dan daha büyüktür. 

Ben fikrimi evvelce söylemiş
tim. Mazisi beni alakadar etmez
di. Ben benimle başladığı yeri 

noktai hareket alıyordum. Vakıa 
bir kadının mazisi sırttan atılmaz 

bir yüktür ama, sevgim her şeye 
bir müsamaha perdesi çekiyordu. 
Onu benim de içine dahil edildi
ğim dedikodu mevzularının ara
sından çekip kurtarmak bana dü
şen bir vazifeydi, bir vicdan bor

cu idi. 

Zaten evlenmek niyetile konu
şuyordum. 

Aramızdaki cüz'i farklar bu ka
rardan bizi döndüremezdi 

Lfıkin 1 

Yer yerinden oynar da bliLün 

Bir 
istatistik 
İstatistikleri okumak çok fay

dalıdır. Birçok şey öğrenilir. Ama 
doğru, ama yanlış. Her halde ya
rıdan fazlası yanlış ta olsa insan 
gene kıirdadır. İşte bu sayede, 
dünyada en çok et yiyenlerin 
•Yeni Zelanda• da bulunduğunu 
öğrendim: Adam başına senede 
vasati olarak 111 kilo et yiyorlar
mış. Sonra sırasile İngilizler, A
merikalılar, Amanlar, İsviçreliler, 
Holandalılar, Belçikalılar ve 
ve Fransızlar geliyor. 

Bu istatistiği yapan, Fransızla
rın pek az ekmek yediklerini ve 
bu suretle büyük bir hata ettik
lerini söylüyor. Haklı mı acaba?. 

Ekmek düşmanları arasında 

birçok da doktorlar vardır. Bir
çokları da reçel vesairenin düş -
manıdır. Anlıyorsunuz ya, çocuk· 
lardan bahsetmek istiyorum. 

Tlofil Gotiye bir eserinde: 
cEkmek, iddia olunduğu gibi 

bir gıdadır. Fakat yalnız yenme
lidir. Sakın yemekle beraber ye
meyiniz. En tat!~ lezzetli yemek
lere bu tadsız tuzsuz şeyi karış
tırmakta mana ne? Küçük çocuk
ları görmüyor musunuz? Ekmek-
ten ziyade reçeli tercih ederler ... • 

Diyor. Doğru mu dersiniz? .. . 
Hakikaten çocuklar ekmekten, 
çorbadan, mideyi dolduran ve iyi 
yemekleri yemiye mani olan şey
lerden hoşlanmazlar, adeta nef
ret ederler. 

Halbuki ekmek, halis buğday
dan yapılırsa iyi ve ucuz bir gı
dadır Vücudü besler ... 

bir dev Jet re ısı olarak la -
nınmamalı. İspanyadaki hüku -
metçilere yardım edilmemeli. 
Fransız topraklarında çoğalan ve 
İtalya aleyhinde bulunan unsur
lar tasfiye edilmeli. Fransa hü -
kumetinin bundan sonraki politi
kasına artık Sovyet Rusya ile o. 
lan ittifakı gevşetecek gibi olma
lı. 

( Deva<nı 7 iııci sahifede) 

bunları ai(em duymaz olur mu?. 

Kulaklarına gitmiş. Evvela an
nem gizlice dikkat etmemi söyle
di arkasından babam işe müda
hale etti. 

Ailemin bunu haber alışında 

seninle annenin de büyük bir 
hissesi var. Sen bilhassa bu saha
da çok faal bir rol oynadın. Beni 
ne kadar kandırmıya çalıştığını 

hatırlıyor musun! Fakat iddiala
rın beni sadece zehirliyor, kıv -
randırıyor, fakat sevgimden bir 
zerre kaybettirmiyordu. 

Genç kadının dinleyişi, sinırli 

ve isyanl1 bir sesle sözü kesişi 
- Senin bedbaht olmanı iste

miyordum! 
- Herkes öyle söylüyordu. Fa

kat ben bu bedbahtlığın içinde 
saadeti bulmuştum. 

- Hayır, bulduğunu zannedi -
yordun! 

- Münakaşa etmiyeceğim Me
ral.. çünkü lıiidisat sizin çizdiğiniz 
rota dahilinde cereyan etti. 

Aşk 

Gece '"'" gunauz arasındakt dil
ello saati. .. 

Büyük salon karanlık içinde 
şöminede yanan odunlar yavaş 

yavaş kor oluyor, sonra kül... Ara 
sıra bir alev parlıyor, hafif akis
ler husule getiriyor. 
Açık pencereden, bahçe görü

nüyor. Daha uzaklarda tarlalar. 
Sağda bir sıra ağaç. Semayı kap· 
lıyan bulutlar, dallardan sıyrı

lıp yere inmek isliyor gibi. .. 
Yanan odunların çatırdısından, 

cazırtısından başka sükutu ihlal 
edecek bir şey yok. 
Ocağın kenarında, yerde oturan 

Liya, ortalık büsbütün kararma
dan köye giderek, yiyecek öteberi 
tedarik etmeyi düşünüyor. 

Evi Paristen üç yüz kilometre 
mesafede. Bu dört yüz kişilik kö
yü geçmek, kasabaya gitmek mec
buriyetinde. Evler sağlam ve ka
palı. Sanki her biri kainattan u
zak yaşamak isteyen bir aileyi 
yüksek duvarları arasında sakla
mak istiyor. Bir kapının altından, 
bir pencerenin kenarından sızan 
haiif ziyalar, bacadan çıkan du -
manlar, geçerken işitilen bir ço
cuk sesinden başka bir hayat ese
ri yok. 

Liya, sade yemeğini hazırladık
tan ve yedikten sonra yine oca
ğın yanındaki nim karanlık kö • 
şesine döndü. 

Hafif bir aydınlık yüzünü par
lattı. Beyzi bir çehre, soluk bir 
beniz, biraz çukurlaşmış yanak
lar, iri siyah gözler, geniş bir alın, 
dudaklarda derin bir keder ve 
yeis aliıimi ... Fafat ziya söndü, 
artık çehre, karanlık içinde bir 
leke gibi görünüyor. 

Köyün saati on biri çalıyor. A
teş söndü. Masanın üzerinde aba
jurun çizdiği parlak daire. Ocağın 
kenar.nda oturan bir gölge, ne 
gittıkçe artan soğuğa ehemmiyet 
veriyor ve ne de bir şey, bir şey 
görüyor ... 

* Bu; diğerleri gibi iidi bir ka-
bare değildi. Müdavimleri, bütün 
gece barlarına gidenler gibi eğ

leneceklerini sanıyorlardı. 
Şübhesiz, Pariste Rus mülteci

leri tarafından açılmış birçok ka
bareler vardı. Fakat buraya ge
lenler bir başka hayat yaşıyor

lardı. 

Sekiz kişiden mürekkeb Bala
layka heyeti çok maruftu. Şefle
leri vatansız bir ırka mensubdu. 
İsmi Vladmir ... Uzun boylu, sarı
şın, parlak gözlü, zayıf çehreli bir 
adam ... Gözlerinin pek garib ba
kışları vardı. Bu bakışlarda derin 
bir yesin, yorgunluğun eserleri 
okunuyordu. 

Liya, bir gece tesadüfen dost
larile beraber bu bara girdi. Na
zarları, Vladmir'in nazarlarile 
karşılaştı. Ve bu nazarların tesiri 
altında kalmaktan kendini kurta
ramadı. Ruhuna nüfuz etmek is
teyen bu nazarlara karşı isyan et
mek istedi. Muvaffak olamadı. 

Ve vaktile kendisine bakan Vlad
mirin gözlerinden gözlerini ayı
ramadı. 

Liya, bu adaınm hayatında mü-

İçimde etrafın ) ;mile; Otel-
lo şübhesi dal budak salıyordu. 

Oh, bu şübhenin yarattığı ıztı
rabı bilemezsin Meral.. Onu her 
şeyden kıskanıyor, beni aldattığı
nı zannediyordum. 
Kıskançlık aşkı öldüren en müh

lik bir 'mettir. Çekilmez bir ha
le gelmiştim. Sebebli sebebsiz 
kavga ediyor, birbirimizi fena 
halde incitiyorduk. Bu dört ay 
evveline kadar devam etti .. 

Genç adam susmuştu. 
Başını elleri arasına aldı. 
Iztırabın ateş olup ellerini ka-

vuruşu. 

- Sonra .. 
- Sonra.. sonra.. darıldık bir-

birimize .. dört aydır ne o beni a
rıyor, ne ben onu arıyorum. Bir 
tek mektub aldım evvellt. 

Ondan sonra her şey bittL 
Fakat bitmeslle beraber asıl 

her şey burada başladı. 
Unutamıyorum. 

HAii seviyorum. 

HIKAt§ 
Uğrunda o •• 

Yazan : M. Deşen • 

him bir rol oynıyacağını hisset
mişti. 

O gece, pek az olan müşteriler 
birer birer gittiler. Gece yarısın-

dan iki saat sonra kabarede Li
ya ile dostlarından başka kimse 
kalmamıştı Dokuz kifi ... 

Tabii çalgıcılarla konuşmıya 

başladılar. Vladmir, eski Rus şar
kılarını okudu, çaldı, çaldı. 

Lyia, ertesi akşam yine geldi. 
Kabarenin müdavimi oldu. Ve bir 
gece Vladmirle beraber gitti. 

Bir uçurumun kenarında yaşa
manın verdiği helecanlan hisset
ti. İlk tesadüflerindenberi altı ay 
geçtiği halde hala bu adamın kim 
olduğunu henüz tamamile bilmi
yordu. Vladmir mazisinden, ma
zisindeki hayatından hiç bahset
miyordu. Onun nereden geldiği, 

nereye gideceği meçhuldü ... 
- Mademki beni seviyorsun, 

hayatını anlat ... Seni ilk tanıdı
ğım zamanlar... Şey zannediyor
dum. Halbuki şimdi. ..... 

- Bunu niçin merak ediyor -
sun? ... İşte ben daima yanında
yım. Yaşıyalım, zevkimize baka
lım. Yetişmez mi bu ... Mes'ud de-
ğil misin? .. . 

- Evet ... Çok mes'udum. Çün-
kü seni daima yanımda görüyo-

Arıyorum. 

Çok alıştım ona Meral! 
- Bu netice mukadderdi Ser

med!.. 
- Hayır, niçin mukadder ol -

sun? .. 
- Şunun için ki, o kadından 

daha başka türlü netice alamaz
dın! 

İsyan: 
- Hakaret istemem ona Meral! 
- Hakaret değil ki hakikat! 
- Hakikati hakaret manasına 

kullanma! .. 
Baş eğiş: 

- Peki Serırıcu ! 
- Ben onu cemiyetin çelme ta-

kıp düşürdüğü kuyudan,, insanlı
ğın ve dürüstlüğün kulesine çı
karmak istedim. 

- Muvaffak oldun mu? .. 
- Oldum ya! Ne sanıyorsun. 

Fakat aksi bir şey olduysa yine 
siz yaptınız. Bu akşam çaylarına 
gittiğin insanların evinde kaç ta
ne namuslu kadın gördün Meral 
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Düşes dö Kent ııe çocuğu 

fice'e nakledilerek orada fabrika
lar bölümünde işlemiye koyuldu. 
Bir fabrika müfettişi bulunmak 
sıfatile, hem de çok defa ansızın 
olmak şartiyle, büyük fabrika ku
rumlarını gezer ve tedkik eder
di, şöyle ki onu orada, fant' zi el
biselerle değil, bilakis tam bir iş
çi kıyafetinde görmek mümkün • 
dü. 

Şurasını kaydedelim ki dük, bu 
vazifelerini görürken an'aneye 
karşı gelmiş oluyordu, zira ondan 
evvel, krallık sülhlesine mensup 
olan hiçbir ferd sivil vazife gör -
memiştL 

Bütün bu işleri arasında dük, 
seyahat etmek için de vakit bu • 
luyordu. 1927 ve 1929 da kardeşi 
Wales prensiyle birlikte Kanada
yı ve cenubi Amerikayı gezdi; 
1934 te de cenubi Afrikada mu
fassal bir seyahat yaptı. Daha son
ra kendisine yapılan bir teklif ve 
davctı kabul ederek Avustralyayı 
ve Y "" ı Zelandayı ziyaret etmek 
istedi. fakat meşguliyetlerinin 

çokluğu dolayısie tasavvurundan 
_ vazgeçmek mecburiyetinde kaldı. 

Dükün hususi hayatında meş • 
gul olmayı sevdiği şey !er arasın
da sür'at istiyen sporları ve en 
başta da sür'atli otomobil sürme 
sporunu saymak lazım gelir. Bu 
itibarla ailesi erkanının bu spor 
bakımından muhakkak ki birin-
cisidir. 

Keza Windsor dükü gibi tay
yareye binmekten ve ava gitmek
ten ziyadesile hoşlanıt. Sinemayı 
,ever, dans ve musikiden hoşla • 
nır ve iyi piyano çalar. 

Tabiati itibariyle biraz sıkılgan 
olmakla beraber Kent dükü iyi 
söz söyler ve söylevini vermeden 
önce de mevzuunu iyice kavra
mış ve ihata etmiş olnuya itina e
der. Şahsının sevimliliği dinleyi
cilerin takdir ve alkışlarını behe
mehal kazanır. 

Kent dükünün esasen büyük o
lan şöhreti 1934 ikinciteşrin ayın
da Yunan prensesi Marina ile 
yaptığı izdivacile artmış oldu. 
Prensesin güzelliği ve giyiniş hu
susunda gösterdiği :ııevki selimi 
zaten İngilizleri teshir etmiş bu
lunuyordu. Prenses Marina'nın, 

İngiliz moda hareketinin başında 
bulunduğu inkar edilemez. 
Düşes'in daha birçok meziyet

leri vardır. Kendisi altı lisan bilir, 
(babası rens Nikola gibi) büyük 
bir kabiliyet göstermek şartiyle 
resim yapar ve diğer vazifelerini 
de ayni derecede ve ayni mükem
mellikle ifa eder. Dük ve düşesin 
şimdi üç yaşında olan Kent pren
si Edward ve 1936 senesinin No-

(Deııamı 7 inci sahifede) 

Veliahdın tahsil ve terbigesile de Kral Karo/ 
fevkalade alakadar olmaktadır 

Romanya kralı Karo! ile veli • 
aht Mihailin yakında Londraya 
gideceklerini. ve İngiltereden ve
rilen bir malumata göre bu ziya
retin veliahdın İngiliz hanedanı
na mensub bir hızla evlenmesi ile 
alakadar olduğunu yazmıştık. 

İngiliz gazeteleri ayın on be • 
şinde Londranın misafiri olacak 
olan kral Karo! ve veliaht hak • 
kında yazılar neşretmektedirler. 

Bunlardan birinde kral aileleri-
nin hayatlarını yazmakla maruf 
olan bir muharrir Hektor Bolito, 
veliaht hakkında dikkate şayan 
bazı noktaları tebarüz ettirmek • 
tedir. Yazıyı naklediyoruz: 

On yedi yaşındaki bir genç bu
gün Londraya gelmek üzere ha • 
zırlaruyor. Bu, mühim ve millet
ler arası ehemmiyeti olan bir se
yahattir. 

Bu seyahatin arkasında kral • 
!arın, diktatörlerin, hükfunetle • 
rin manevraları bulunuyor ve bu 
ziyaretten milyonlarca insanı a
lakadar edecek neticeler çıkabi
lir. 

Bu genç Romanya kralı Karo
lun oğlu veliaht Mihaildir_ ve ba
bası ile beraber 15 teşrinisanide 
Londraya gelecektir. 

Tahta varis bir prens, yeni Av
rupanın haritasını teşkilde bil • 
yük bir rolü olan bir devletin 
müstakbel kralı. 

Bu, acaba nasıl bir çocuktur? 
Reşid bir yaşa geldiği zaman gi
receği mes'uliyetli bir hayata 
bugünden nasıl hazırlanıyor? 

• •• 
Bu dünyada doğan çocukların 

hepsinin önünde ayrı ayrı yollar 
açıktır. Çocuk ileride ya bakırcı 
olacaktır, ya terzi, ya asker, ya
hud da gemici... 

sihirli limbanın cam!annı de • 
ğiştirmek!e mükellefti. Dersten 
sonra prens ve diğer beş çocuk 
bahçeye çıkıyrolar, oyun oynu -
yorlar, ilerideki ormanda koşu • 
şuyorlar. Bu çocukların hepsi o
nunla beraber büyümüştür. 

• •• 
Prens Mihali u:ırun boylu, bir 

çocuktur. Biraz durgundur. Fa -
kat hiç te can sıkıcı değildir. 

Gözlerinde tatlı bir çocuk bakışı 
vardır. 

Burada, ikinci Vilhelmin, bu
günkü Vindsör dükası hakkında 

Romanyanın en işleı.: lımanlarından İbrail 

Fakat bir prensin istikbalde ne 
olacağı malfımdur. Mesleği daha 
doğduğu zaman tayin edilmiştir. 
Onun için istikbalde ne olacak 
düşüncesi yoktur. Bu çocuk ne 
şimendiferci olmayı tahayyül e
debilir, ne de tayyareci. 

Bundan birkaç hafta evvel Bük
reşte idim. Bir sabah beni prens 
Mihaille beraber mektebe gitmi
ye davet ettiler. Bu, benim için 
Romanyadl!,geçirdiğim en fay -
dalı bir saat oldu. 

Beni çıplak bir odaya aldılar. 

Odada bir iki s~ndalyeden, bir 
harita ve bir sihirli lambadan 
başka birşey yoktu. 

Bu mektepte yalnız altı çocuk 
okumaktadır ve Romanyanın bü
tün mekteblerinden ayrıdır. Bu
rası sarayın arka tarafına düşen 

küçük bir binadır. Mektebin ba
şında sadeliği seven, iyi bir adam 
vardır. Kendisinde Almanların 

o manasız mektep hocası tavrı 

hiç yoktur. Gözleri gayet sami -
mi bakmaktadır. Derste prensin 
yanına oturdum. Ders, fizik der
siydi. Prens, yapılan tecrübede 

çocukken söylediği sözler halı -
rıma geliyor. fmparator prens için 
şöyle demiştı: 

cÜmit ettigimiz gibi sevimli, 
mütevazi bir çocuk .. Fakat, Aı• -
rupa işlerinde, büyük bir rol oy
myacak bir kartal yavrusuna 
beiziyor.. Çüı,ıkü sakiıı bir çoculc 
olmaktan çolc uzak .. • 

Prens Mihailde de böyle bir 
kartal yavrusu hali var. Ve, eğer 
Şarki Avrupa ve Balkanlar Ro -

manyada krallığın devamına 

müsaade ederse, eminim ki, bu 
kartal kuvvetini gösterecektir. 

İkinci ders Rumence d~rsi irli. 
Okunanlardan hiçbir kelime an
lamadığım için hayaliıta daldım. 

Son yüz sene evvelini düşünmiye 
başladım. 

Kraliçe Viktoryanın kocası bü
yük oğlunun tahsil ve terbiye 
siyle alakadar olurken bir hataya 
düşmüştü ki bu, onun hayatın

daki en büyük hatasıdır 

Prens Albert oğlunun arkasıııa 
resmi bir ceket giydirmiş ve onu 
bütün dünyadan uzak bir halde 
yetiştirmişti. Prens Albert Ed • 

vard'ın hiç arkadaşı yktu. Ara 
sıra Etondan çaya bir iki çocuk 
çağırırlardı. Fakat prens Albert 
onlarla pek ağır meseleler konu
şurdu. . 

• • 
Prens Oksfordda okumıya gel

diği zaman da ağır bir tahsil ve 
terbiye >istemi altına konuldu. 
Kendisine üniversite arkadaşları 

ile knuşmak, hatta sigara içmek 
müsaadesi bile verilmemişti 

Rumence ders bitti Bükreı sa
rayının arkasındaki küçük bina
ya dönüyordu. Holde prensle be
raber yürüyrum. 
İngil~ onuu ilk lisanı. Fakat 

pek kolay konuşamıyor. Yalnız 

motosiklet ve otomobil mevzuu
nu açtığım zaman birdenbire 
bülbül kesildi. Geniş bir tebes -
sümle konuşuyor, gözleri parlı • 
yarak konuşuyor. 

Yine konuşurken tesadüfen 
çok iyi bir hadise oldu, ve bunun
la prensin çok mükemmel suret
te yetiştirilcjjğine kanaat getir . 
dirn: 

Prens bir müddet evvel bir 
Rumen kruvazörü ile Karade -
nize çıkmış ve fırtınaya tutul • 
muştu. Vaziyetleri tehlikeliydi. 
Fakat veliaht büyük bir soğuk -
kanlılık göstermişti. (Her halde 
büyük anne::;inin annesinin an -
nesi onun Y.anında bulunuyrdu v? 
kadının ruhu ona cesaret vermiş
ti. Çünkü, malfımdur ki, kraliçe 
Viktorya, sefil bir adam kamçı 
ile onun yüzüne vurduğu halde, 
yerinden kımıldanmamıştı.) 

Fırtınaya tutuldukları zaman 
kruvazörde bulunan subayın ba
na anlattığına göre, prens son de
rece sakin kalmıştı. Yalnız bir 
arzuda bulunmuştu. O da, bu ha
diseden babasına derhal haber 
verilmemesi idi. (Kendisini me~
gul eden o kadar işler var ki, 
bir de bunu haber alıp endişeye 
düşmesin) demişti. 

Biz holde iken yanımıza biri 
geldi. Elinde bir kağıt vardı. Bu, 
kralın. cesaretinden dolayı oğlu
nu tebrik ettiğini bildiren bir 
fermandı. 

Kralın bu hareketi çok güzel -
di. Fakat bunun mektepteki altı 

talebe üzerindeki tesiri daha faz
la oldu. Çocuklar bunu, arkadaş
larına verilmiş büyük bir şeref 

olarak karşılıyorlardı. Gençler • 
den ikisi ellerini prensin omuzu-

(Deııamı 7 inci salıifede) 

hakkı 
ne 

var? 
Karıs• deli oldu diye onu öldüren 
Amerikalı muharrir • ortaya yenı-

den bir mesele çıkardı 
Karısı deli oldu diye onu öldü

ren Amerikalı muharrir ortaya 
yeniden bir mesele çıkarmış oldu. 
İnsan kendisine pek yakın olan 

birisini, türlü türlü ıztıraplar i· 
çınde hasta yatağında kıvranır -
ken daha ziyade ıztırab çekmesin 
diye onu daha kolayca öldürebi
lecek bir vasıtaya müracaat ede
bilir mi? Buna tereddüt etmek • 
sizin verilecek cevap şudur: 

- Hayır, kimseye böyle bir 
hak verilemez. 
Şimdiye kadar Avrupad aböyle 

bazı vak'alar olmuş, meseU ko
cası hasta yatağında kıvranırken 
onu öldüren l:adınlardan bahse • 
dildiği işitilmişti. 

Geçenlerde Monte Karloda vu
kua gelen ve bir Amerikalı mu
harrir ile karısının ölümlerile ne
ticelen vak'a etrafında İngiliz ga
zeteleri yazı yazmağa devam ede· 
rek bunun iç yüzüne dair edin • 
dikleri malumat okuyucularına 

veriyorlar. Amerikalı muharririn 
adı Vreşner dlr. Bir odada bu 
muharririn cesedi, diğer bir oda· 
da da karısının ölüsü yatıyordu. 
Bunlar öleli birkaç hafta geçtiği 
halde ancak böyle uzun bir za -
man geçtikten sonra öğrenilebil-

Motörlü çocuk 
Arabası 
Ortaya büyük bir 

mesele çıkardı 
-·--

Araba mı otomobil mi? 
• Bir İngiliz kadını, ikizlerini bir 

çocuk arabasına koymuş, hergün
kü gibi Londra sokaklarında gez
diriyormuş. Bir gün yolu biraz 
yokuşa sarmış. Kadıncağız ara
bayı yokuştan çıkarıncaya kadar 
akla karayı seçmiş. 
Karısının son derece yoruldu

ğ.ınu gören kocası Meyer, mü
hendis olduğu için bir kolayını 

bularak karısını bu zor işten kur
tarmayı düşünmüş, günlerce uğ
raşarak bir yol yordamını bul
muş, çocuk arabasına bir motör 
takrnıya muvaffak olmuş. 

İlk defa olarak bir molörlü ço
cuk arabası gören bir polis der
hal vaziyeti komisere haber ver
miş. Polis komiseri, telefonu aç
mış, sokaklarda •motörlü bir ço
cuk arabası• dolaşmakta olduğu
nu belediyeye haber vermiştir. 

Belediyede bir meclis kurul
muş, düşünmüşler, ta~ınmışlar, 

nihayet şu kararı vermişler: 

- Motörlü olan her araba, ister 
büyük olsun, ister küçük olsun, 
otomobil gibi belediye rüsilmları
na tabi tutulur. 

Fakat Meyer ailf'<İ h1> ' karara 
itiraz etmiş ve. 

- Sakatların blndıği motörle 
çalışan küçük arabalar, belediye
ye vergi vermiyor da, çocuk ara
bası niçin veriyor? Bu işte haksız· 
!ık var, demiştir. 

Nihayet iş, nakliye nezaretine 
aksetmiş, fakat nezaret bu işte 
belediyeyi haklı çıkardığı gibi, 
üstelik bu motörlü çocuk arabası
nın senede 800 frank müruriye 
vereceğini, çocuğu gezdiren Ba
yan Meyer'in bu iş için belediye
den bir ehliyet alması Ii'ızım gele
ceğini, bundan başka kendisinin 
her türlü tehlikeye karşı sigorta
lı bulunacağını, arabada plaka, 
fener, fren gibi işaret ve emniyet 
tertibatlarının mutlaka lüzumu 
'lduğunu bildirmiştir. 

Kadın bakmış ki iş sarpa sarı-
yor, kocasına: • 

- Gel bu sevdadan vazgeçelim, 
demiş, sök şu motörü: Bin liirlü 
kayırla girmekten• ?ahmet cckip 
yorulmak daha e\la. 
Kadın şimdi ikizlerini gene ço

cuk arabasında taşımaktadır. 

miştir. Edilebilen tahkikata dair 
İngiliz gazetelerinin muhabirleri 
tarafından verilen malumata gö
re Vreşner 936 da Monte Kar -
!oya gelmiş ve orada birleşmiştir. 
Birkaç ay avvel de Monte Kar • 
loda bir apartıman katı tutmu, -
!ar, orada oturmağa başlamıştır. 

V re şer 61 yaşında idi. Karısı da 
ayni yaşla bulunuyordu. 
(Devamı 7 inci uylımıvla) 

Nevyo! 
Be:ediye reisi -Yeniden riyase te seç;l
mesi delayısil e Cumhur 
reisi Ruzvelt tarafından 

tebrik edildi 

Nevyork Müddelwnaınlsl Dewey 

Neyyork belediye reisi Mösyö 
Lehman, son yapılan umumi se -
çimde 2.37~0098 reyle yeniden ri
yasete seçilmi.§tir. 

Mösyö Lelıman, kısa bir nutuk
la kendisire rev ··erenlere teşek -
kür etmiştir. Bu sırada hazır bu
lunanlardan bir kadın yanına yak 
!aşarak kendisini kucaklamış, teb-

Belediye Reisi Lehman 

rik etmiş, orkestra da Amerikan 
marşını çalmıya başlamıştır. 

Cumhur Başkanı Mösyö Ruz
velt de telefonla kendisini tebrik 
etmiştir. 

Yeni belediye reisi bütün gece 
bürosunda kalmıştır. 
Müddeiumunıl M. Dewey vazi

fesine devam edeceğini bildirmiş
tir. 



i ı 

ictimai meseleler 

Kısır laşdırma 
Bu ustJlün tatbiki lazım mı~. 
memleketimizde tatbi

kine imkan var mı ? 
Pr.MustafaŞekibTunç 
bu hususda ne diyor? 

Yazan: Recai Sanay 
Kısırlaştırma Jıahal herin de buıüııe kadar mütehassıs be

limlerimlz arasında yaptıfım ıörü~ melerle devam etti. Düşündüm: Bu 
Jıahis hekimlerimiz kadar ruhiyat ve lçtimaiyatcılan da alakadar eden 
lıir mevzudur. Bu itibarla, anketi daha ziyade flimullendirerek ruhi· 
1at ve lçtlmalyal<ılanmızla konupnalar 1apmıya karar verdim. Bugün
ılen itibaren her iki cebheden yapacaiım konuşmaları herıün bu aü· 
tunlarda okuyacaksınız.. 

Profesör Mustafa Şcl<ib Tunç'u 
Unlversite Edebiyat Fakültesin -
de buldum. Henüz dersden çıl<

mıştı. Yorgun olmasına rağmen, 

hiç itirazsız benimle bir konuş
ma yapmak liıtufkArlığını gös • 
terdi İstirahat salonunda otur • 
duk. Ustada kısaca meseleyi an
lattım. 

- Ben, dedi. Bu usulün Alınan· 
yadaki tatbik tarzını inceden in
ceye tedkilı: edemedim. Fakat, 
bu, içtimai bakımdan ehemmi -
yelle tedkike değer bir mevzu -
dur. Bu cihetden fikrimi söyliye
bilirim. 

Hayat münasebetleri (geniş 

manada alıyorum, gerek cinsi, 
gerek ahlAki ve gerek içtima!} 
kapalı ve dar kalmadığı takdirde 
kendi bozukluklarını crgeç nar • 
male götürmeğe veya mahv ve 
tahrib etmeğe, tablatin umumi 
kanunları mucibince mütemayil • 
dir. Bizim vazifemiz bu temayül
leri - bilgi ve tekniğimiz varsa • 
hayatın ve tabiatin nef'lne olarak 
idare ve tadil etmektir. 

Pr. Mustafa Şekib Tunç 

tereddi olan ve ahf .. da göz yum
mak bugünkü zihniyetimize uy
gun değildir. 

Hayat, merhamete muhtaç ise 
de, bu usul kuvvetin çaresiz kal
mış sağlamlara sarfedilmesi bo
zukların himayesine hem ah la
ken, hem hukukan, hem de cemi
yet ve insaniyet itibarile mürec
cahtır zannediyorum. 

Nüfus fazlalığı yalnız keınmi -
yetle ölçülmez, nüfusun bir de 
keyfiyeti vardır. Her şeyin oldu· 
ğu gibi... Her halde emin ve sağ
lam keyfiyet mübhem bir kem -
miyet çokluğundan daha hayırlı 
ve verimlidir. 

Muhitimiz, cansız §eyleri, ce
miyetin nef'ine tadil etmeği me
deniyetin ~ca şiarı addettik
ten, çiçek tohum ve hayvanlan 
mütemadiyen tadil ve ıslAh eyle
dikden sonra, insanları, mevzu 
ve itibari olan kanunlar veya ge-

çici ört ve adet ve ahlaklara 1ıaıı- ı·M=a=k=l=n=e=y=e=v=e=,=1.=,=k=e=n=·. )anarak serbest bırakmakta bir 
(hürriyet hikmeti) görmek pek 
anlaşılır bir şey değil. 

Bu itibarla, insanların da - en 
güç olmakla beraber - hayati bir 
ıstıfa ve tadilden mahrum bıra
kılmaması hem hayatın hem de 
cemiyetin nef'inedir. 

- Bu nasıl yapılmalıdır? 
- Bu kadar mühim bir mesele, 

tabiatile !erdlerin veya hususi 
müesseselerin işi olamaz, bunu 
behemehal devletler yapabilir ve 
yapması lazımdır. Fakat devletin 
yapması demek değil, en modern 
bilgi ve teknik vasıtaları viicud2 
getirmesi demektir. 

Tereddlleri, mülehassıslan ta • 
rafından tesbit edilmiş ferdlerin 
zürriyetlerinde Atavik veraset 
veyahud hayati kombinezonların 
her bir tesadüfile vaki olacak tek 
tük normal istisnaların feda edil
memesi endişesilc bir sürü mü -

c 

Tören komisyonu 
işini. bitirdi 

Ankara, 14 (Hususi muhabiri
mizden) - Dün İnönünün köş -
künde yapılan kabine toplantısın
dan sonra Hariciye Veki -
ll Şükrü Saracoğlu, N u -
man Menemencioğlunun riyase
tindeki komisyonun mes:ıısını 

tedkik etmiştir. MUteakiben Baş
vekil Celal Bayar da Hariciyeye 
giderek yapılan hazırlıklar hak
kında izahat almıştır. 

Hükümet, Kamutaya verilen 
!iiyihalardan maada milli matem 
ve cenaze alayı için icab eden ka
rarnameleri de neşretmek hakkı
na malik olacaktır. 

~©lk<yü~lLlın©J~ 
Aş~ y©lırn~D©lıro 

.._ ________ -----
AŞK VE MACERA ROl\1ANI: 34 

Tokalı yiyen nefer, Cemal esir 
_sıfatile destroyerde bulunduğu 

müddetçe her fırsatta ona işken
ce etmekten geri kalmadı ... 

Midillı mürettebatından yalnız 

172 kişı kurtarıldı, soğuklan kuv
veti kesilenlerle filikalara kadar 
geleıniyenleri almağa liızurn gör
miyen İngiliz destroyerleri yarım 
saat sonra oradan ayrıldılar? .. 

Yavuz, daha Muaveneti Milli
ye ile Nümunei Hamiyeti işaret
le çağırdığı zaman cenub istika. 
metinde seyre başlamış, hızını art
tırarak boğazın yolunu tutmuş
tu ... Şimdi, şaşkın bir tavır Vt! 

düşüncelı bir vaziyetle yalnız y._. 
vuzu kurtarmağı, bu belfilı mayin 

Yazan: İskender F. SERTELLl 

talralarından çıkmağı dUşünen a· 
mira! Paşoviç, her dakika sür'ati 
arttır1yor; üzerine çullanan, ve 
peşinı bırakmıyan düşman hav3 
filosunun bombalarından korun -
mağa uğraşıyordu. Yavuz da ya
ralıydı : Dönüşle başında Midilli
den biraz uzaklaşınca bir mayine 
çarpmış, bunu iki mayin daha ta-' 
kib etmişti ... 

Arka arkaya alınan üç yaradan 
sonra amiral bir şey düşünemez 

oldu; bir taraf dan Yavuzun gü -
vertesindeki tayyare def topları 

göğe ateş açarken bir tarafdan 
arttırılan hızla gemi, uçar gibi 
suyun üstünde sekerek boğaza 

doğru ilerliyordu .. Düşman tay • 

I 
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Zorbalar Saltanab Dahilde ve hariçte teessür ve matem 
T arihde mis-'Bu rorn;;;.ı (2 inci sayfadan devam) 

la birçok hususi evler derhal 
kendiliklerinden bayrakları • 
nı yarıya indirmişlerdir. 

Dün akşamki gazeteler gi
bi, bu sab~hki gazeteler de 
birinci sayfalarını Türkiye • 
nin babası olan büyük adamın 
ziyama tahsis etmiş, muha • 
birlerinin gönderdikleri taf
silatlı haberlerle büyük ölü
nün son dakikalarını blldi • 
ren munzam malfunatı neş -
retnıişlerdir. 

Gazeteler, en aziz ve en kıy 
metli bir rüknünü kaybetmek 
le mateme garkolan Türk mil 
Jetine bu acısını heyecanlı 

cümlelerle ifade etmektedir· 
Jer. 

Bundan başka gazeteler, 
Atatürkün ölmez eseri ile ha 
yatı hakkında birçok tafsi -
Jat vermekle ve İsmet 1nö -
nunu Cümhurrelsliğine in
tihap eden Türk Parlamen • 
tosunun bu intihap celsesine 
alt malfunatı neşretmekte -
dirler. 

Hatay' da 

Atatürk ölür mü?· 
(2 inci sayfadan devam) 

İkinciteşrii'ıin onuncu Perşembe 
günü saat dokuzu beş geçeden • 
beri Türk yurdundan her tara • 
fından göklere doğru kabaran bir 
hıçkırık haykırıyordu: Atatürk 
ölür mü? 
Okulların kapısını yararak so • 

kağa ta~an mekteb çcukları çığ -
lıktan bir sel gibi evlerine kadar 
uzanacağı ateşli alınlarını anala
rın bağrına dayıyarak bağırıyor

du: Atatürk ölür mü? 
Artık ininden çıkmış ve insan

lığa kavutmuş köylü kadınlar 

Atatürk'ün resmini taşıyan ga -
zeteleri bağırlarına bastırıp inli
yorlar. Atatürk ölür mü? 

Ve gençlik Onun heykeli etra
fında toplanıp yolunu bırakmıya
cağına yemin ederken kainata so
ruyor: Atatürk ölür mü? 

Atatürk ölür mü? Elbette ki 
ölmez! Atatürk cesetlenmiş ru -

humuzdu. O tekrar gövdemize 
sindi. Şimdi Türk milleti kitle 
halinde bir Atatürk'tür. Ve her 
türlü ferdi Atatürk'ten emanet 
olarak bir zerre taşıyor. On 
bir İkinciteşrin cuma günü sa -
at on ikide, ölmez Türk milleti -
nin başına geçen Atatürk'ün ar -
kadaşı ve halefi İnönü, millete 
hitap ederken bu hakikati sem • 
bolize etti; Atatürk ölmez ve öl
miyecektir. 

Antakya, 13 (A.A.) - Ulu Şef 
Atatürkün ölümünden duyulan u
mumi teessür bütün şiddeti v<? a -
cılığıyle devam etmektedir. Ölüm 
haberinin yıldırım hızı ile Hatayı" 
her tarafına yayılmasından itiba
ren çarşılar kapanmış, bayraklar 
matem alameti olmak üzere, ya - _______ A_n_k_ar_a_,_ı_ı_ı_x_r_;ı938 

nya indirilmiştir. Kadın, erkek, ç k 1 k 'd 
çoluk çocuk binlerce insan Büyük t:.. 0 5 0 Va Ya a 
Kurtarıcının hazin ölümü karşısın Prag, 12 (A.A.) - Ç. T. K. ajan-
da teessür yaşları dökmektedir. 61 bildiriyor 
Hatayda cins ve mezhep farkı ol - Bütün Çekoslovak matbuatı Bü
maksızın bütün halk tasviri im • yük Şefi Kemal Atatürk'ün öF:
kfuısız bir teessür içindedir. Ana - mü ile Türk milletinin uğradıl;ı 

vatanı kurtaran ve onu yeni baş· mateme iştirak etmekle ve bu yül: 
tan kurduktan sonra Türk yurdu sek adamın kıymet biçilmiyecel< 
Hatayı da istikliiline kavuştura ı kadar büyük olan meziyetlerin: 
Atatürk'ün hatırası her Türk gi- tebarüz ettirmektedir. Gazete!~•', 

bi ber Hataylının da ebediyen bl bilhassa Atatürk'ün vücude getir· 
binde yaşayacaktır. diği inkıl.iplarla TUrkiyeyi kuv -

Norveç'te 
Oslo, 13 (A.A.) - Norveç telg

raf ajansı bildiriyor: Bütün büyük 
gündelik gazeteler, Atatürk'ün ter
cümei halini neşretmekte, gaye~ 

senakar makalelerle onun tarihi e
serlerini hikaye etmektedirler. 

"Dagbladel,, gazetesi yazıyor: 

BugUn Türkiye o kadar kuvwt
lidir ki ihasata adam tabiri tam&-
mile eski ve manasız olmuştur. 

"Af len Posten,, gazetesi yazı -
yor: 

Atatürk muazzam bir eser vüc•ı
de getirmiştir 

"La Nation Agraire,, gazetesi y.ı 
zıyor: 

Bir adam, yeni bir Türkiye ya -
rattı. Dikkate doğru müessir har~· 
keli ile devlet reisleri arasında bi· 
ricik bir vaziyete ahip olan A -
tatürk'tür. 

"Le Morgen Bladet., yazıyor: 
Atatürk tarihte memleketinin en 

büyük adamlarından biri olar:.k 
kalacaktır. Türkiye iyileşmişti•. 

ye yeniden kuvvetlenmiş olarak 
Atatürk'ün eserine devam etmı.:" 

husunda en müessir imkanlara sa
hiptir. 

vetlendirdiğini ve modern bir hı
ı~ koyduğunu ve ayni zamanda o
na beynelmilel sahada birinci plan 
da bir mevki almayı lemin ettiğini 
yazmaktadırlar. Gazetler, büyült 
ölünün fotoğraf ve tercümei halinı 
ncşretmektedirler. 

"Ceska Slova. gazetesi şunları 

yazıyor: 

Atatürk'ün şahsında yeni Tür -
kiyeye ruh veren bir adam kay -
bolmuştur. Bu derece yüksek hil -
katta bir adama sahip olduklarıu
dan dolayı Türklere gıpta etmeğe 
mütemayiliz. Çünkü, biz de bugün 
Mustafa Kemalin dUnya sahnesin
de göründüğü zamandaki Türki -
yenin vaziyetine benzer bir mev • 
kide bulunmaktayız. Atatürk Tür
kiyeyi İngiliz parlamentarizm mo
deli üzerinden bir devlet yapm~ 
ve memlekefindc kuvvetli bir, sa
nayi yaratmıştır. HUiasa, Atatürk 
modern Türkiyenin yaratıcısıdır. 

Türkiye dahi Müslümanlık alemin 
de bir mucize manzarası arzet • 
mekted:r. Türkler ilelebet Ata -
tür~<'e mınnetdar kalacaklardır. 

"Lidovc Noini,, gazetesi yazıyor: 
Atatürk harpten sonraki pqliti •

1 

ka iıleminın en kıymetdar sima • 
!arı arasında yer almaktadır. Ka -

rakteri yapıcı, elemanlarla büyuk 
bir vatanperverliğin ve demirden 
bir iradenin bir leşmiş bir timsali
dir. Modern tarihin en yüksek 
vak'a!arından biri olmak üzere 
Türkiyenin yeniden hayata doğ -
ması onun eseridir. 

"Lidove Listy,, gazetesi yazıyor: 
Atatürk ile birlikte Türk tari 

hinin en yüksek siması kaybolmak 
tadır. 

"Prager Presse,, gazetesi, Ata • 
türk'ün başlıca eseri Boğazlar ü -
zerinde Türk hakimiyetini yeni 
den tesis etmiş olmasıdır, diyor. 

''Bohemia,, gazetesi yazıyor: 
Atatürk, arkasında istikbalin -

den korkmıyan kuvvetli milli bir 
devlet bırakmaktadır. 

''Prager Tageblat,, gazetesi ya • 
zıyor: 

Türkiye Atatürk'ün idaresi al -
tında tamamen yenilenmiş esaslar 
üzerine müesses yeni bir memle -
ket olmuştur. Ve dünya politika • 
sında mühim bir rol oynamakta -
dır. 

Sof ya' da 
Sofya, 13 (AA.) - Bulgar tel -

graf ajan"ı b:ldiriyor: BUtün gaze
teler yeni Cümhurreisi İnönü'n~n 
intihabı hakkında Ankar~dan ge

len haberleri neşreylemekte ve 1-
nönü'nün siyasi ve askeri parlat< 
muvaffakiyet !erini tebarüz ettir . 
rnektedirler. Gazeteler, İnönü1nün · 
1933 senPsinde Bıılgaristana yaptı
ğı re, mi ziyarete ~it birçok fo · 

toğrafbrını neşir ve Türkiyenin 
Bulgori•taııla ııktettiği dosthk 
paktının amillerinden biri bulu -
nan yeni Ciim'ıurresinin Bulgaris

tana k~r~ı duyduğu dostluk hissı
ni bilha5sa kaydetmektedirler. 

Rusya' da 
Moskova, 13 (A.A.) - Tas ajan

sı bildiriyor: 

İzvestia gazetesi, Atatürkün ha
yat ve faaliyetini tebarüz ettirPn 
bir makale neşretmiştir. Makalede 
de~liyor ki: 

Arenıdar 
li ender gÖ- Mustafa e 

Pa<-aV' v. · 
rÜfmt:._ ., kan Gö~deıerır 

- ~ ' Osnıan 11 
Ö/Ünl [ef ah af Tarihinin 

' En kanii. 
ihtirasları sahneıe~~ 

okuyac 

Babıali Baskını, İm- sınız. il' 

paratorluğu ele alış; millet ~ r 
kadderatına hükmeden ca11r.

1 

ler, beyaz et ticareti, ibtiı~: 
. b~ 
lstan bul sokaklarını kan ne 

lerine çeviren hadiseler .. 
* * .. ~' 

B lltiln bu müheyyiç ve tüyler ürpertici had~~ 
hakiki etüdünü S O N T E L G R A F sut 

Cenaze Bona'nin yeni. 
Nasıl 1 Cumhurreisim 
Kaldırı1acak Göndardiği m~ 

Paris, 13 (A.A.) - Jl. , 
(1 inci sahifedeu devam) 

henüz bir tahminden ibarettir. 
Bununla beraber kuvvetle muh
temel olan vaziyet şudur; Birkaç 

gün sonra ağlebi ihtimal önümüz
deki Çarşamba günü cenaze bir 
top arabasile Dolmabahçeden 

efil'l t Bonnet, Fransız s -pa~ 

Reisicümhur İsm~'. İ~f 
ğıdaki mesajı ibla(l e 

Devletin en yül<S~~e~ 
1ntihabınızı öğrenn'I" &'' 

Jl'le ;'. 
duymakta olduğum ~ ·•-' 
ekseliinsınıza arzetııı~el".;ı 
Bu münasebetle e 1e'Pı 
dostane tebriklerin'Iİ ~dil· 
nim için bilhassa zev iJll#' 
Jlinsınızla tesis eıırıclı d~~ 
na nasip olmuş oları 
nasebetlerin hatırasırı3 

merbut bu!unuyorun'I· 

Osmanlı İmparatorluğu umumi kaldırılarak Sarayburnuna götü
harbe girer girmez, Mustafa Ke- rülecek, oradan bir molörle Ya -
mal faal ordu hizmetine geçmiştir. vuz haı·b gemimize nakledilecek-
1915 de Çanakkalenin İngiliz filo- tir. Ayni gün· başda Yavuz olmak 
suna ve ihraç kıtaatına karşı mü- üzere donanmalar cenazeyi De
dafaası esnasında temayüz etmiş- rinceye götüreceklerdir. 
tir. Bu harekatla, İngiliz makam- Derinceden cenazeyi Ankara- 1---------
ları da dahil olduğu halde bütün ya taşıyacak olan tren güzer -

askeri makamların yüksek takdir ga.Jılardaki halkın duygularını iz. Gençliğin ıel 
ve tavsibine mazhar olmuştur. U - har edebilmeleri için buralardan (I' 
murni harp esnasında, Mustaf:ı gündüz geçirilecektir. TezahürÜfl 
Kemal Çanakkale cephesinde ve -----------ı ( 
müteakiben de Suriyede Alman tiklal mücadelesi için tarafdarlar B Ü!JÜ k ee ğe 
Generallerinin Türkiyenin dahili bulmak üzere İstanbula gitti. 1919 /. 
işlerine müdahalesiııe karşı şid - Mayısında Anadoluya gönderildi. (l inci sabifedeıl-" 

1 detle mücadele etti. HattA bir a - Ve malfun olduğu şekilde yeni ~,.. r 
al k Alın k l · l't• Tür' k. · ilk akk t h"'-~ dağılışını bile düşünJll, / r ı an o 9nızasyon po ı ı • ıyerun muv a UAU - kalbinde cunıtıuriYe~ 

kasını protesto için istifa mecbu - metini teşkil etti. 1 1, 
riyetinde kaldı. Mustafa Kemal, Gazete, şu satırlarla bitirmek- min yeni bir katesiııcJl(l :;/, 
ancak Alman Generalı Von Fal - tedir. bulunmaktadır. BU gd" ;'~ 
kenhaynın Suriyeden uzaklaşma- İsmi yeni Türkiyenin bütün mil- biri devletin ordıısuJI ~~ İ 
sından sonra orduya döndü, harVn ll kurtuluş hareketine bağlı olan sinde, hariciyesinde •'t-,~ 
SOnu Mustafa Kem alı. Filıs' ti'n or • aliyet şubelerinde det J, ' Kemal Atatürk'ün vefatı, Türk p• .~ 
dusu kurnanda.nlığında buldu. Sul milleti için büyük bir zıyadır. Mus ceklcri vazifeler boŞI eti'"' 

tan hük. um· etı'nın' antanta ve an • kc söz vermiş, ycnıİJI ,,JN takil TUrkiyenin bütün samimi tı ' ' 
tant tarafından Mondoros şartları- dostlar bu yüksek adamın ve dev- eleman ve şef olar~ ol·; 
nın bozulmasına zelil bir surette rimizin bu şayanı dikkat şahsiye • n gibi Ulu Önder'" d if,i 

b ıld" " .. de aJI ''/ inkıyat ve mütavcatı Mustafa Ke· tinin ölümünden derin bir surette er Y onumun el• !' 
malin enerjik protestolarını mu • müteellimdir. nesilden nesle eldeP ,.,ıJ ti 
cip olmuştur. 1918 yılı sonunda İs- verir gibi emanet ved,~'..,ı 

-· .· -· . -ı .. . --- . ı , ... ; . ;-- ' · ''"\... •• ~ .: M-ı'i''"ı-ma-tem ve alesini verecek olan ,,.~-1 !erce, yüz binlerce, s)< ~.ıt 

yardcri ilna halde musalla, ol · 
muşlaı dı... Altıkları bombaları 

tutturamadıklarını giirdükçe Ya
vuza doğru alçalaral: hücum edi
yorlar; tayini mesafelerden bom
ba tutturma:'!•, m::kıneli tüfek -
lcrile güvertelerdeki mi:rettebatı 
taramağa saldırıyor !ardı.. 

- Evet ama, o zaman siz ora
da vali idiniz. Himmetinizle ört
bas edilmişti o iş. 

- Bilakis ben hiç müdahı-le et
memiştim. Hakikat meyd.rna çık
tı .. bir iftira olduğu anlaşıldı .. 
zevciniz beraet etti. 

Bu da öyle olur mu dersi-
niz? 

M::demki kendisi bir iftira 
olduğunu söylüyor .. şUbhesiz ki, 
hakikat mahkemede tecelli ede -
cektir. 

- Şu halde nikiihı tayyarede 
kıydırnıakta bir mfuıi yok, değil 
mi? 

- Hayır. hayır .. böyle bir ihti
mal mevcud değil Çocukların 

k~ıbl~rıni ve neş'elerini kırınıya
lım. Ker;Ctilerine bir şey sezdir -
meyin sakın! Böyle evlenme çağ
larında im gibi hii.di>eler, hatta 
bırçok dedikodular olur. Ehem
miyet vermeğe gelmez. 

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

- Siz kulak vermeyin bu dedi
kodulara! 

Ve ayağa kalkarak, Bayan Pa
kizeniıı yanına sokuldu: 

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

can gösterdi: 
- Ne diyorsunuz .• bize de sıra 

mı gelsin?! 

- yle ya Biz insan değil mi • 
yiz? Bakınız, ben üç yıldır bekli
rım. Karım öldüğü gündenberi 
sizi düşünüyorum. Şimdi siz de 
dul kaldınız. Birleşmemize ne 
mani var? 

Pakize dudaklarını bükerek 

gözlerini yere indirdi: 
- Evet .. bir maru yok ama ... 
Avucunun içinde buruşturduğu 

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

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

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

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

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

Bay Hurşid: 
- O halde bana müsaade edin! 

dedi - Artık nikah günü görÜ§Ü· 
rüz •• 

- Güle güle gidiniz, Bay Hur
(Devamı vu) 

b .. t.. ur idr •t''. 
ıcenç u un şu • W 

eıı~ 

Cenaz l alayı la" - ;:~~~= !~~t~;i' .,v;~ 

Yl.halar
0

1 Mec'ı'sfe !~i;i~ei~:ji;n:.ıı:; ~ J Türk milletinin aSi d• aıı;,ı: 
de ve kendi çapları~ ;ye. ":./ 

(1 inci sahifeden devam) 
Ruznamenin en mühim kısmı

nı Atatürk'ün cenaze alayıle mil· 
li mateme ve bu işlere aid masa· 
rif için istenilen tahsisata müte
allik layihalar teşkil etmektedir. 

Bu layihaların okunması esa -
sen çok müteessir olan azayı ye
niden derin bir teessüre sevket -
miştir. Bu itibarla bazı saylavla
nnAtatürk'e olan derin ve ebedi 
bağlılıklarını yeniden izhar için 
tezahüratta bulunacakları zanne
dilmektedir. 
Layihaların okunmasını müte

akib Başvekilin söz alarak Mec • 
lise bu meseleler hakkında ica • 
beden izahatı verecektir. 

BüTÇE ENCtl'MENİNİN BU 
SABAHKİ İÇTİMAI 

Ankara, H (Hususi Muhabir! • 

daha ileriye, dah9 :'şa'" J 
guna götürmiye ça 1 fiil.~ 

Bunun içincllr. k\ı4~ 
bugünündea eıniJl _kll"" el.,.,.,,..: ,ıw· 
yarınındau ve g 01111"' ~ 

asırlardan d~eınb' ıPJ' ıf 
ETEM tı 

.. ,,•iJP "', 
tıır" ·ıı"' 

mizden) - A.ta Jll1 
'./ 

merasim! için yar1ı;:eı '>f 
nın sarfına meıurıı rJı' I 
h kkı d h .. kı1n'leıçe ~c 

a n a u "tçe e 
derilen layiha bıl ıl, 
havale edilıniştir. :ıJı ~ ',/. 

Encümen bu sab .,erile~ I 
doğru toplanmış, fi .J 
müteakip layih9Y\ eder' 
teklifi veçhile ka1:1ut· 
ba tasını hazırl:ıJ'l 
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Bu hale kızan teğmen elini bütün 
hıziyle vicdansız neferin arsız 

•• yuzune •• indirmişti. 
1'okat nef ar in güzüne iner inmez, sandaldaki 
diğer mürettebat da ona yüklenmişlerdi 

Midi!U sancağa yükletmişti ar- iki elile zorlıyarak kıracak bir 
llk ... lfay•tı istihkar eden kah - hale getirmiş, uğraşa uğraşa yü-
r~nıan Türk bahriyelilerinin son züğü mafsal kemiğinin üstüne 
lözlen kulaklarda çınlarken bü- getirmişti. Bu hale kızan, teğmen 
:l'iilı: bir gürültü oldu; sancak bor- Cemal birdenbire serbest bulu -
~sına yaslanan Midilli birden - nan elini kaldırmış, bütün hızı 

tre sarsıldı, suyun içinden uza- ile vicdansız neferin arsız yüzü
lıan kudretli bir el tarafından tu- ne indirmiş, mütecavizi tokatla-
1Ul.rnuş da çekiliyormuş gibi kı - mıştı. .. Cemalin tokatı neferin 
Çının üstüne dik.ildi; boğuk ses· yüzüne iner inmez, sandaldaki 
le~Je gemiye hücum eden sularm diğer İngiliz mürettebat da yum-
ll1:triUtüieri arasında suyun yü - rukla, tekmelerle Cemale yük -
~~den silindi, iki kahraman lenmişler, filikanın başında du -
~ llrk denizcisi, Hüsameddin ve ran gediklinin müdahalesile Ce-

1.treddini de beraber sürükliye- mal hayatını kurtarabilmişti; 
~ek Akdenizin derinliklerinde gedikli vak'ayı sordu: 
ayboldu_ - Ne var, ne oluyorsunuz be? 
'lavuz gözden silinecek ka- Ne dövüyorsunuz adamı? 

dar 
uzaklaşmış, işaretle vak'a - Cıminin yüzüne bir tokat 

~erıne, denize dökülenleri attı. 
b~P!aınağa çağrılan Türk distiri- - Kim, bu mu? Ne münasebet! 
dı törleri yardıma koşmuşlar - - Biz de anlamadık sebebini, 
cı·": Sabahtanberi Yavuzla Mi - deli midir, nedir? 

1 Uuıin peşini bırakmıyan düş - .Sonra Cemale İngilizce sormuş-
~an distiribütörleri, Iezard ile tu. 
1
ttis Midillinin battığı noktaya -Niye tokat atıyorsun bunlara? 

!eliyorlardı; Türk diı;tiribôrleri - Cemal baygın bir hn ide par -
~·n denize dökülenleri toplama - m9ğını göstermiş, yüzüğü çıka -
ıı a. koştuklarını görünce- Midilli rır gibi yaparak işi işaretle anbt-

karmadı, İngiliz mürettebata: 
- Durun, gemiye gidince şl -

kayet edersiniz; esir alınırken bu 
adam mütecaviz harekette bu -
lundu, dersiniz! Komodor onun 
cezasını verir! 

Ve ... tigrise gelince de tokat 
yiyen nefer işi süvariye anlatmış; 
süvari tahkika bile lüzum gör -
meden: 

- Nasıl, esir alınırken uygun -
suz hareket mi yapmış, onu kur
şuna dizin. Ötekiler de İngiliz 
neferi tokaUamanın cezasını gör
sünler! 

Demiş; tigrisde bulunan İmroz
da batırılan Raglan monitörü -
rünün süvarisi araya girmiş. 

- Bu adam değildir. Durub du
rurken kendisini kurtaran birisi 
ne tokat atmaz. Bunun muhak -
kak bir sebebi vardır. Adt.mın ya 
canını yaktılar; ya bir şey yaptı
lar! 
Demiş, Tigris süvarisi uzun 

münakaşalardan ve Cemali ça -
ğırtıp vak'ayı bir defa da onun 
ağzır dan dinledikten sonra işi 
anlamış, kurşuna dizdirmekten 
vaz geçmişti. n~urettebatını kendileri esirleri - mak istemişti... Gedıkli bundan 

r·~ h~vesine kapılan İngiliz muh- işin iç yüzünü anladı; hiç ses çı- (Devamı var) 

~ ler~, Muaveneti Milliye ile Nü- ============================ 

Of dürmeye ne 
hakkı var? 

(5 inci sahifeden devam) 
Karı koca sakin bir hayat ge -

çiriyorlardı. Konu komşu bun -
ların hallerinden hiç bir fevkala
delik görmemişti. Son bir iki 
haftadır hiç sokağa çıktıklarını 

gören yoktu. Fakat bunlar esasen 
nadir olarak sokağa çıktıkları iç;n 
kimse şimdi bundan şüphe etmi
yorlardı. Lakin bu hal uzamış, 
nihayet komşular Vreşner'le ka -
rısının böyle hiç görünmemesi ü
zerine polise haber vererek me • 
rak ettiklerini söylemişlerdir . 
Polis gelerek apartırnanda Vreş • 
nar'in dairesini açmış, içeri giril
diği zaman pencerelerin kamilen 
açık olduğu ıı:örülmüştü. Kadının 
yatak odasına girildıği zaman o
rada birçok kurumuş, solmuş çi· 
çekler görülmüş ve bunların ara
sında da kadının cesedi bulun -
duğu anlaşılmıştır. Yapılan mua
yenede kadının, başından taban
ca ile vurularak öldürüldüğü an
laşılmıştır. Ondan sonra diğer o· 
dalara geçilmiş, başak bir odada 
da Vreşner'in ölüsü ;uıunmuş -
tur. Sonra masasının üzerinde 
şöyle bir mektup göı ülnıüştiır· 

- Karım gitgide deli oluyor. 
Annesi de vaktile böyle delirmiş
ti. Onu timarhaneye götürüb ver
mek lazımdı. Fakat orada ıztırab 
çekeceğinden korktum. Kendisine 
uyurken öldürmeğe karar ver · 
dim. 

Derin uykuya daldığı zaman 
öldürdüm. Annesi vaktile bir ti· 
marhanede ölmüştü. Senelerce 
ıztırab çekmişti. Son zamanlarda 
kardeşi de deli oldu. Şimdi ti -
marhanededir. Karım bana sık 

sık bundan bchsederek kendisi • 
nin de böyle bir akibete uğrıya
cağından korktuğunu söylerdi. 
Daima ağlıyordu. Günlerce ye -
mek yemezdi. Doktorlar ona na -
sihat edeceğine korkarak hekimi 
görmek te istemezdi. Her vakit 
söylediği şu oluyordu: 

- Ah, niçin ölüp te kurtulmu
yorum?. 
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Mlfl(AYI! lngiliz matbuatı, yani cumhur rel 
A~k 

1
sim·za lngilterenin derin i imadı 

ugurunda izhar ediyor 1 ar 
( 4 llııcU sabifedeıı devam) ı 

Bir gece Vladmir, akşam yeme- ( ( l tt tt A tt k J ., 
ğini, vatandaşlarından birile, . 
Ni.kola Smirnof'la birlikte yiye_ nonu, ta tur un 
ceklerlni ve nişanlısı olarak pre- C/ı h l fı •d 0 
zante ed~eğini söyledi. Ertesi ak- muka J er a e l ır 
şarn Smırnoru şık bır lokantada Uj ,, 
buldular. 

Bu adam, Liya üzerinde pek ga
rib bir tesir uyandırdı. Çok ter
biyeli, çok malümatlı ve çok ga
rib bir şahsiyettL 

Yemek çok neş'eli geçti. Bir a
ralık dans da ettiler. Sonra Vlad· 
mir kalktı, işine gitti. Nikola, 
Vladmirin bulunduğu kabareye 
gitmeden evvel tiyatrolardan bi
rinde bir piyes seyretmeği tekili 
etti. 

Liya kabul etmekte mahzur 
görmedi. Ve o gece bila hadise 
geçti. Smirnof çok nazik ve çok 
terbiyeli bir arkadaş gibi hareket 
etmişti. Tiyatrodan sonra· Vlad" 
miri buldular ve sabaha karşı ev
lerine döndüler. 

Liya, bu esrarengiz zabitin kim 
olduğunu anlamak istedi. Vlad
mir, buna dair bir şey sormama
sı ricasında bulundu. Fikren 
meşgul ve düşüncelı görünüyor
du: 

- Liya, yarın saat beşte Smir
nofa çaya davetlisin ..• 

- Ya sen? •.. 
- Ben mi? ... Benim biraz işim 

var ... Sen yalnız git ..• 
Liya şaşırdı. Yalnız gitmesinde 

ısrar etmesinin sebebini sordu: 
- Ddisin sen... Anlıyamıyo

rum, Vladmir ..• Sende bir hal 
var. Söyle bana nedir bu? .. . 

Titriyordu. Zihninden bin tür
lü . şeyler geçiyordu: 

cOnu çok, pek çok seviyorum ... 
Söy !emesin daha iyi. . . Söy !erse 
yine sevecegım... Fakat ıztırab 
çekeceğim. Biliyorum, anlıya." 
rum ... » 

Vladmir boğuk bir sesle cevab 
verdi: 

Teymis ve Dey!i Telgraf gazetelerlnir 
dikkate değer makaleleri 

(1 inci sahifeden devam) 
sırlarından herhangi birine naza
ran İnönü'nün omuzları için da
ha az ağırdır. Ve İnönü yabancı 
bulunmadığı bu memleketin tam 
hüsnüniyetine itimad edebilir. 
Yeni Cumhur Reisinin mesaisi 
yalnız selefinin otoritesine teva
rüs etmekle değil, fakat onun yap
tığı işlerin semerelerine de teva
rüs etmekle daha kolaylaşmıştır. 
Atatürk tarafından bir yarım ne
sıl ll'üddeti içinde vücude getiri
len hayrete değer değişiklik bu
gün kuvvetli temeller üzerinde
dir. Türkiye inkılablarda faal ve 
~ ·:ük bir hisse sahibi olan İnönü 
gıbi birini hizmete hazır bulun -
maltla bir talie mazhardır. Bu su
retle inkılfıb eserlerinin muhafa
za edilece~ine itimad edilebilir. 

• ... 
Londra, 12 (A. A .) - Bütün 

Londra matbuatı Türkiye haber
lerini tafsiliıtla vermekte ve bir
çok gazeteler de yeni Reisicum 
bur İnönü'ye makaleler tahsis 
eylemekte ve rcsünlerini dercet
mekte<lir. 

İngiliz matbuatı, Atatürk ile 
İnönü'nün dostluk ve işbirlikle
rini ehemmiyetle kaydetmekte 
ve yeni Reisicumhurun vaktile 
kral Altıncı Jorj'un taç giyme me
rasimi münasebetiyle Londraya 
yapmış olduğu ziyareti hatırlat 
maktadır. 

büyük itimadın gösterilmesiı; 

muhik kılmaktadır ve Reisicum 
bur intihab edildikten sonra sö 
!ediği nutukta memlekete yapm 
olduğu vaidi tutacağına kat'iye 
güvenilebilir. 

cTimes•, Reisicumhur 1nônü 
nün mesai arkadaşların da me 
hettikte sonra şöyle yazıyor-

İnönü, İngilterenin büyük b 
dostu olmuştur ve her şey, Tur. 
yeyi Avrupada ve yakın şark 

bir sulh ve istikrar fımili yap 
siyasete dahilde olduğu gibi 
riçte de onun devam edcceğ· 

gösterir. 
Namdar selefinin ölümünü duy: 

makla derin bir ye;e kapılan bti 
tün cihanın bu elemi, İnönü'nü 
idaresi altında da, modern Türk 
yenin yapıcısı ve kurucusu tara 
fından çizilen yoldan çıkılmıynca 
ğı emniyetile kısmen hafiflemek 
tedir. 

-Kent Dükü ·"'4 

(5 """ sahifemizd4:n de,·am) 
el'inde doğmuş olan Prenses A 
leksandr.ı gıbi iki çocuğu vardu 

Dük ve düşes, hıç olmazsa b· 
bakımdan, Avustralya •ı yadırga 
mıyarak kendılcrini •at hom, 
(evlerinde imiş gibi) hissedccc 
!eri ümit edilir, zira, resmi ika 
metgahları Canberra'daki hük(ı 

met konağı olacaktır ki bu t: 
nın harici görıinu~ l1 k~"ldilerl!".: 

to Uneı. Hamiyete uzun menzilli 
t Plarıle ateş açtılar ... Türk des
rayerJeri bunlara mukabele et • 
i~e, ateş açmağa niyetlendiler 
ı: t, sür'atlerinln az oluşu, hele 
toPlarının, kıırşılarındaki düşman 

FRANSA- ITAL YA 
Kendisine buhranlar da geli -

yordu. O zaman ban de birlikte 
ölmeği düşünüyprdum. Bu surat 
le mes'ut olacaktık. Mes'uduz. 

- Smirnorun elinde bazı mek-
tublarım var. Bunlardan 
meydana çıkarması beni 
götürmiye kafidir. Hatta 
uzaklara ... 

birini 
hapse 
daha 

cTimes ga .. ctesi, Büyük Millet 
Meclisinın Jnönü'yü Reisicumhur 
intihab etmekte gösterdiği ittifa
kı tebarüz ettirerek diyor ki: 

İsmet İııönü'nün şahsında a -
zimkiır ve tecrübeli bir asker ve 
devlet adamı, yirmi senelik bir 
harb ve sulh zamanında beraber 
çalıştığı milli kahramanın mu -
kadder bir halefini görmekte olan 
Türk milleti yaptığı intihapla bu 
hislerini izhar etmiştir . 

Buckinghamshirc·deki • Coppi~ 

adile maruf sakin köy evlerin 
pek benzemektedir. Esasen İng1 
!izlerin çemen "e bahçe yaratma. 
dehaları antipodlara nakledilm 
bl.i!unduğÜndan bu binanın çay 
ve çemenleri Avustralyada p 
meşhurdur. narına nazaran gerek menzil 

~erekse ateş kabiliyeti bakımın : c:: lnukayese kabul etmez dere
rı e .dun bulunuşu yüzünden ge
'-· donrııeğe mecbur kaldılar ... 
" 11dJr • 
ll'd 1 ınürettebatını kurtarmağa 

· enıediler ..• 
Tig · 

P r13 ve Lezard denizde çır -
d ".1aıı. Türk bahrlyelilerini ken -
~ri toplamağa başladılar! 

ka enize indirilen filikalara çı
lrı rılan hl.dilli mürettebatı he -
Ttn. destryerlere getiriliyor, 
la grıs ile Lezardın kömür depo-
:ına dolduruyorlardı ... 
<lav • 

dan anın ve suyun soğukluğun-
kat tuda kalan Türk denizcileri 
bay; acak hale gelmislerdi... Su
alın ar, bnygın bir halde sandala 

irken .. 
Ciizd uzerler! yoklanıyor. 
diikı an~~ alınıyor, parmakların. 
atıe Ylizuk!er, bileklerindeki sa
lıır ~ kurtaran İngiliz neferleri 
du.a~ndan acele acele aşırılıyor
li u neferler zabitlerinden giz
Sab~~Ptıkiarı çalına hareketini . 
tin b· 

114tınnak için kazazedele -
l'ını ıleklerini koparır, parmakla
:Yorı kırarcasına hareket edi -
Ziik ar, ceplerine, koyunlarına yü
dı. ' Saat, cüzdan dolduruyorlar -

!lir ik· 
aınd . ı zabit, bu hareket esna -
ile a .. bıleklerinde duydukları acı 

Rozıer· . 
dalı; ,,; .. ını açmışlar, karşıların-
tiııe t utecaviz düşman neferle -
Y•tte o1<nt at,,.,ışlardı. .. Bu vazi -
li, b~tı f:na halde içerliyen İngi
tıı.1tq1 rıye lıleri bundan sonra 
liJ,,

0 
~rı denize düşen bahr:ye -

tlın k doğru götürmediler, onlar
'aııd 1 endılerine yaklaşabilenleri 
t' a a al -ıs.Je, b" ınaga koyuldular; Tig-
~e tuh tr neferin şikayeti üzeri
tı. llaı af bir vak'a baş göstermiş
litincı ~~ ~•dilli mürettebatından 
nı~de olu« teğmeni Cemal de -
lt~n P: bay~ın bir alde çıkarılır
gQ~lerı ı:nagında bir acı duymuş, 
•ırtrıı§t nı açınış, ve birdenbire şa
ltaran j· R:endisini denizden çı -
11\a~ınct:'?ıız neferi, yüzük par
Çıklrnı k.i altın nikih halkasını 

a.It için parmağını tutmll§, 

(C lhıdl nhlfeden dnam) 

İtalyan mecmuasının saydığı 
bu noktalar arasında en şayanı 
dikkat olan Fransa ile Rusya ara-
5ındaki ittifakın gevşemesi razım 

geldiği ciheti olsa gerektir. Ge -
rek Almanyanın ve gerek İtalya
nın Fransadan bilhassa istediği 

bu olduğu ötedenberi malfundur. 
Yeni Fransız sefiri M. Ponsenin 
nekadar kıymetli bir diplomat ol
duğunu İtalyan gazeteleri hep 
birden yazarak yeni elçinin Ber
lin - Roma mihverinin ehemmi -
yetini çok iyi takdir edeceğinden 
bahsediyorlar. Bu münasebetle 
İtalyan matbuatının anlaşmak is
tediği nokta şudur: Fransız sefiri 
evvelce Berlinde iken Almanyayı 
anlamış, ona göre vaziyeti idare 
etmeği bilmiştir. Şimdi, Romaya 
gelince İtalyayı da anlıyacaktır. 
Ona göre vaziyeti idare edecek
tir. Fakat sakın Romayı Ber -
!inden ayırmak gibi bir teşeb -
büse girişmesin. Çünkü Berlin -
Roma mihveri ile çalışacaktır. 

İşte İtalyan gazetesinin bu ve
sile ile anlatmak istedikleri nok
ta, Tribuna gazetesi ise şunu da 
söylüyor: l<'ransa, Berlin - Roma 
mihverinin bu hakikat olduğunu 
kabul etmekle vaziyeti olduuğu 
gibi anladığını göstermiştir. Bu 
ise kendisi için I:ôrlı olacaktır. 

Yalnız Fransa ile İtalyanın mü
nasebatı ne olacağından değil. 

İtalya ile İngiltere arasındaki mıi
nasebattan bahse!mek lazım ge -
liyor. Çünkü bunların birbirile 
sıkı bir rabıtası olduğu meydan . 
dadır. İtalya ile İngiltere arasın - • 
da 16 nisanda Rornada in:zalan -
mış anlaşma artık tatl:ikat ve fi
liyat mevkiine giriyor. Sandes 
Taymis gibi Londra mehafilinden 
iyi haberler alarak neşreden haf
talık gazete İngiliz - İtalyan an
laşmasının tatbikat mevkiine 
konmasındaki scbcbleri yazarken 
şu noktaları saymaktadır: 

ı - Akdenizin ehemmiyeti İn
giltere için pek büyüktür. İngil -
tere ve İngiliz imparatorluğunun 
nazarında Akdeniz orta Avrupa
dan daha çok ehemmiyetlidir. 

siz de mes'ud olunuz. N ereyc gö-
2 - Bir gün gelecek, Alman - mülmek meselesi mevzuu t.a\is 

yanın cenubi Avrupaya inmesine değildir. Her gün ıztırab çeken 
mani olmak mecburiyetinde ka- binlerce insan gibiyiz. Ben onu 
Iacaktır: ö 

sevdiğim için öldürdüm. imek 
3 - Eğer İspanyada iki tarafı yaşamaktan kolaydır. 

barıştırmak için bir tavassutta Mektubda bunun bir sureti A-
bulunmak isteniyorsa öyle sırnsı· merikaya gönderilmesi Montekar· 
kı bir surette müdahale politika- lo zabıtasından rica edilmektedir. 
sına bağlanıp kalmamalı. Bu ta- Vreşnerin 1877 de Danimarka-
vassut için şimdiden zemini ha - da doğduğu anlaşılmı5tır. 
zırlamağa çalışmalıdır. Aslı Danimarkalı olan bu mu-
Eğer İnı::iltere ile İtalya ara - harrir, sonradan Amerikaya gi -

sında dostluk münasebatı inkişaf derek orada Amerikalı vatandaş-
ederse Almanyanın orta Avrupa- !ar sırasına geçmiş, yazı!arile şöh-
daki emelleri yüzünden İingilte- ret kazanmış, son zamanlarda, 

- Vladmir ..• Ne yaptığını bil
mek istiyorum. 

- Smirnof dün bana, şayed sen 
gider, istersen mektubları vere
ceğini söyledi. Anlıyorsun a! ..• 

Evet, çok iyi anlıyordu. 
- Senin aybını örteceğim, hır

sızlığını, yahud cinayetini ödiye
ceğim. .. Smirnof doğrusu çok 
centilmen bir adam ... Hayır, ha
yır, hayır ... Gitmiyeceğim!.. Ben, 
bir şey yapmadım... Borcum da 
yok. Olsaydı ..• Bizzat kendim ö
derdim! ... 

(Sonu yarın) 
reye düşmüş olan bir İtalyan her Avrupaya gelerek Monte Karlo -
vakit harbde İngiltere aleyhine ya yerleşmiştir. Karısı Katerin J=============== 
çalışabilir. Amerikanın Boston şehrindendir. RDffiBn VeJ'ıahd"I 

Almanya orta Avrupada iste - l\ı 

diklerini elde etmiş ise de PARİS ve LONDRA'nını 1 
bunlarla kanmamış olabilir. Onun En son modellerine göre 
için orta ve cenubi Avrupadaki e· BAYANLAR için büyük 
mellerile kalmıyarak denize doğ-

ru bir yol açmak istiyebilir. Bu ş k h 
1 

takdirde ise İtalya ona yol. ver - p a meş erı 
meğe razı olabilir. O zaman İtal-

yanın muvafakati ile Almanya G et uc rı ti l BAK""' ay uz aara ..... 
denize iner. MAÖAZALARINDA ŞAPKA 1 

Onun için İngil terenin rakibi dairesinde satılmaktadır. 
olarak karşısına çıkmaları muh- liı••••••••••••llllİil 
temel olanlara şimdiden anlat -
mak lazımdır ki hangi vakitten 
itibaren bunlara karşı mukave -

met edilecek? Hatta hangi vakit 
harbe bile varılacak?. Bu husus
ta kat'i karar sahibi olduğunu İn
gilterenin anlatması Iazım gel -
mektedir. 

dığına göz atmak lazım geliyor. 
Bu neşriyattan anlaşılan bir 

nokta vardır ki o da İtalyan mat
buatının bıi vesile ile de Berlin -
Roma mihverinin sağlamlığından 
bahsetmesidir. Mesela Voçe Di • 
talya gazetesi hülasa olarak şeyle 
diyor: 

(5 inci aahUcden devam) 

na koydular. Hepsi heyecan için
de idi ve sevinçle gülüyorlardı. 

• • • 
Prens Mihailin, yetiştirilmesin

deki en büyük hususiyet şudur 

ki, kral onu olduğundan başka 
türlü yetiştirmiye çalışıyor. Pren
sin terbiyesinde, temayülleri in
kişaf ettiriliyor. 

Sonra .mektebin baş öğretmeni 
ile görüştüm. Bana: 

- Asıl baş öğretmen kraldır, 
dedL 

• 
Prens makine işleri ile uğraş • 

masını çok seviyor. Haftada bir 
gün gidib bir otomobil fabrika· 
sında çalışıyor. Bu onun bir he· 
vesidir ve bu heves inkişaf etti • 
rilmektedir. 

Havalar iyi olduğu zaman da 
haftada bir gün ormanlarda açık 
hava hayatı yaşamaktadır. 

İnönü, hemen hemen 14 sene 
~üddetle Başvekillik yapmış ve 
bu makamda kudretli bir idareci, 
geniş bir ıslahat programının ta
hakkukunda Atatürkün başta ge
len iş ortağı . yardımcısı olmuş -
tur. 
İnönü, yılmaz cezri ıslahatç"i" 

Atatürkün bütiin manasiyle Er
kanıharbiye reisliğini yapmış, ar
kadaşı ve Şefinin siyasetinde, mil
li menfaatlerin daha sarih bir li
san kullanılmasını icab ettirdiği
ni zannettiği teferruata ait hu
suslarda, bazılarının hilafına o
larak, tenkidlerde bulunmakta 
tereddüd etmemiştir. 

Bütün esaslı meselelerde her 
ikisi de tam bir iıhenk içinde ça
lışmalar ve kanuni Süleymanın 

Viyana önündeki muvaffakiyet
sizliğindenberi Türkiye tarihinin 
en mühim ve en kat'! bir devre
sinde elele vererek bir ekip teş
kil etmişlerdir. 

Anadolunun sür'atle başıırıian 
demiryolu ağlarile örülm~i işi 

bilhassa İnönü'nün eseridir. Ata

türk ıslabır.ının Cümburiyetin her ı 

tarafında bütün şümulile hisse
dilmesi için birçok şeylerin daba 
yapılması !azım geldiği inkar edi
lemez. Fakat nönünün vasıfları 

ve hayatı Türkiye Cümhuriyeti
nin terakkisini sevk ve idare ede
ceğine şübhe bırakmamaktadır. 

Çünkü onun hayatı kendisine en 

Sandey Taym.sin bu sözlerin
den İngiliz mehafilinin İtalyan 
İngiltere anlaşması etrafında ne 
düşündükleri anlaşılıyor . Alman
ya cenubi Avrupanın cenubun , 
dan denize inmek isterse İtalya -
nııı buna razı olmamasını şimdi -
den tem in etmek İngiltere için 
hesap edilen bir mesele olduğu 

Berlin-Roma mihverinin neka
dar müessir bir rol oynadığı gö -
rüldü. Şimdi İngiliz ve Fransız 
devlet adamlari karşı karşıya ge
lerek bundan sonra takip ede -
cekleri politikayı konuşmaları 

tabiidir. İngiliz başvekili Berlin
Roma mihveri ile sözde Paris -
Londra mıhveri arasında teşriki 

mesaiye çalışmaktadır. Bu dava 
şav&nı dikkattir. Fakat yeni de • 
ğildir. Bunu dikkatle takip ettl 
Lakin fazla nikbin olmamalı. 

Orman Koruma Genel KomutanhS)ından 

görülüyor. 

Diğer taraftan Commonw 
alth'ın uzun zamandanberı, bi 
umumi vali arzu etmis oldu 
pek malümdur. Gerçi Kanada 
cenubi Afrika, Ctmnaught dü:.i 
nün, prens Arthur'un ve At!ıloıı 
Earl'ünüıı huzurlariyle şereflt'n 

miş bulunuyorlar fakat Avustral 
ya, daha şimdiye kadar, kralın ıl 
tifatnıa bu kadar mazhar olma 
mıştı. Bunun seb~blerindrn bırı 

si de, Avustralya'daki kanaat 
göre, Avustralya dominiyonunu 
ana vatandan hay Ii uzak bir mesa 
fede bulunmasıdır; şöyle ki umu 
mi vali bile, bazı resmi münase 
betlerde ve vesllelerle de İngilte 
re'ye, resmi vazifesini terkedeınf 
yeceği zamanlarda; gitmk iztir 
rında kalmaktadır. Kent dükü 
nün, üç sene müddetle böyle ana 
vatandan uzak kalmayı göze al 
mak hususunda gösterdiği feraga 
ve fedakArlık, bunun içindir k 
pek ziyade takdir edilmekte v 
Avustralyanın bu asil ve aziz bt 
ne Avustralyayı ikinci bir ev v 
yurd telikki ettirmek hususund 
ki azim ve kararlarını ancak ta~ 
viye etmektedir. 

~ 
tm~ .. 

r!)t/ılıi, 

PREZE~ 
vatifleri 

Teki 10, 3 lük 20, 6 lıl 
40 kuruştur 

İngiltere ile İtalya arasında 
dostluk başladı, başlıyor derken 
bu ay sonunda İngiliz başvekil! 
ile Hariciye nazırının Parisi zi -
yaret edecekleri malümdur. Bu
nun etrafında da Voçe Ditalya 
gazetesi İtalyan matbuatının yaz-

İşte İtalyan gazetesinin vardı
ğı netice, Avrupada yeni başlıyan 
politika faaliyeti bu gidişle me • 
raklı safhalara girecek. 

Orman Koruma Genel Komutanlığı Zeytinburnundaki talimgahı er
leri için 5400 kilo Sadeyağ 2490 sayılı kanunun 41 maddesinin c fıkrası 
mucibince açık eksiltme ile 2. Teşrin ayının· 21 inci Pazartesi günü saat 

LO da ihalesi yapılacaktır. Talipler şartname ve evsafı gör~ek üzere her 

gün Galatada Mumhane caddesinde Alemdar hanında Orman Koruma 

ambarındaki Satınalma Komisyonuna müracaat edebilirler. Muhammen 

bedel 5670 liradır. Teminatı muvakkatesi 425 lira 25 kuruştur. Bu para

nın birinci mıntaka Orman meıı'ııl muhaaipl.iğine yatırılması lizım· 

/dır. • •8094> ·---------- . 

Her eczanede bulunuı 
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Karaciter, Mbrek, taı ve 
kumlarından mütevellid aan• 
cılarınız, damar sertlikleri 
ve şişmanlık şikayetlerinizi 

URINAL ile ieçiriniz. 

URINAL 
Vilcude toplanan asid ürik 

ve oksılat a-ibi maddeleri 

eritir, kanı temizler, lezzeti 

hoş, alınması kolaydır. Ye

meklerden sonra yarım 

bardak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANES i 

BEYO~LU - ISTANBUL 

inhisarlar U. Müdürlü2"ünden: 1 

I - İdaremizin Karaağaç barut deposu tapa, saçma ve fişek ambar
ırında şartname ve projesi mucibince yaptırılacağı ve 18/X/938 tarihin
e ihale edlleceji ilin edilen kerevet inşası pencere tecdit ve tadili ve 
ımir if1 ~rinin teslim müddeti ve bedelin tediye şeraiti değiştirildiğinden 
eyeti umumiymi birden yeniden ııçık eksiltmeye konmuştur. . 

Il - Keşif bedeli (2941.30) lira ve muvakkat teminatı (220.60 lira-
~. . 
Ill ~ Eksiltme 18/XJ,/938 ıarlhine rastlayan Cuma günü saat 14 de 
abataş'da levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı
caktır. 

IV - Şartname ve projeleı (111) kuruş bedel mukabilinde sözü geçen 
ıbeden alınabilir. 

V -Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
,aJe gününden 3 gün evveline kadar inhisarlar inşaatı şubesine ibraz e
!rek aynca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü
ınme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
unur. (8085) 

.. * 

lır Tütün kullananlar, tütünün vüc~dları üzerine yaptığı tahri· 
battan ı~tiştekidirler. Doktorlar kendilerine her daim sigarayı ter· 
ketmeyi tavsiye ettikleri halde terketmemektedirler. 

Halbuki dYl @-A _ /J 
Atman ~.;; d~ icadı 

' ın son 

.. ~ 
Sıhhi ağızlığı kullıı.nıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 

istedikleri mikdarda tütün içebilirler. Çünkü bu ağızlığın içerisin

deki yedek kısımda bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, 

Pirirdin, Amonyak gibi zehirlerini % 89 derecesine süzer ağız, ci· 

ğer ve :-ıürek temiz kalır. Fiat her yerde 150 kuruştur. 

Satış yeri: PİPO PAZARI Sultanhamam, İstanbul 

o DE o N 
Müzik meraklılarına şayanı tavsiye plakla 

MÜNİR NUREDDİN 
270905 N , - Evi.c Şarkı 

O, • - Uşak Şarlu 
- Doğuyor ömrüme 
- Bir gün geleceksin 

270906 No.: 
- Hicazkar Şarkı - Bekledim fecr e kadar 
- Hüzam Şarkı - Aşkın bana gizli bir 

elelfl 

270907 N , - Bu sevda ne tatlı yalan 
O •. - Bir neş'e yarat hasta gönül 

270908 NO. • - Hicazkar Şarkı - İzmirin içinde 

/lıİİııllllllmllllllİll:llllllllll, lll•. •Hmi_c~a.z1111Ş•ar•kı111111111111E•l•a•g•o•·z.le•r•in•e1111 .. 111 ...... • 

~ . . - . . 

'

D evlet Demiryolltirı ve Llmanları 
lt letme U. idaresi llinları 1 

~--~:......------------·~---------=--7 /12/1938 Çarşamba günü saat 15 de yapılacağı ilan edilmiş olan ~: 
gon yedekleri eksiltmesine ait şartnameye ilişik liste üzerinde bazı ta .;. 
ıat yapıldığından işbu eksiltme 29/12/1938 Salı günü saat 15 e talik ed1 

1 

miştir. . ·ı 
Evvelce bu .şartnameyi satın almış olanların tadilen tanzim edıl~. 

olan yeni lısteyı Ankara'da Malzeme daıresınden ve İstanbulda da IJa. _ 
darpaşadaki Tesellüm ve Sevk Şefliğinden patasız olarak almaları ve ev 
velki listenin hükmü olmadığı ilan olunur. (8268) 

I - Yeni yaptırılacak çektirmeye ctekne, ye konmak üzere satın alı-1------------------------------------ ...... 
nacağı 8/XI/938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen bir adet makine 
ırtnamesi değiştirildiğinden yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

ll - Montaı da dahil. olduğu halde muhammen bedeli 4300 lira ve 
Orman Umum Müdürlüğünden : 

<Uvakkat teminatı 322.50 liradır. Umum müdürlüğe bağlı Devlet Orman İşletmeleri revirlerinde istih

m - Eksiltme 2/XIIf938 tarihine raslıyan -Cuma günü saat 14 de Ka- dam edilmek üzere 150 lira ücretli iki muhasip alınacaktır. Şartlar şun
l§ta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak- lard1r: 
r. 

IV- Muaddel şartnameler parasız olarak her gün sözü g~çen şubeden, 
ınabilir. 

1 - Memurin kanununun dördüncü maddesi şartlarını haiz olmak, 

2 - Yüksek ticaret mektebinden mezun bulunmak, 

V M kin 30 h ul il 
. .. 3 - Umumi muhasebeye ve sanayi muhasebesile devlet muhasebe-

- a e ton am e e tekneye 7 mıl sur'at temin edecek kuv- . • 
. sıne valuf bulunmak. 

eti= ta;' Dızel Soklm~~ şartile Şulster, Vidop, Doyç, M. V. B. Doyçe A _ Bu muhasiplikler için 21 ikinciteşrin 938 pazartesi günü saat 

er er mayen, an ı~a, Elva markalarından biri olacak ve yahut ayni iki buçukta Ankara ve İstanbulda talipler arasında müsabaka imtihanı 
~safta bulunan muhtelıf markalardan mevaddı muharrike sarfiyatı en 
t olanı tercih edilecektir. açılacaktır. 

B - Yukardaki şartları haiz olup da imtihanda müsavi not kaza-

ik·ab• 
Metre mik'abı muhammen bedeli 40 lira olan 1000 metre nı .. j]e 

meşe tomruk 29/11/1938 Salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usulu 
jAnkarada İdare binasında satın alınacaktır. . Jıa' 

Bu işe girmek isteyenlerin 3000 liralık muvakkat teminat ile dar 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a k9 

Her banyodan sonrJ SlÇIDIZ 

Bu şekle girerse 1 

BRiYANTiN PERTEV 
onları ôü1eltmeyi temin eder . 

Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 200 kuruşa Ankara, Eskişehir, 

veznelerinde satılmaktadır. 

a" İzmir ve Haydar!' ' 
(8204) _ _........., 

Türk Hava· Kurumu 
VI- ts.teklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7.5 gü

enme paralarile birlikte eksiltme i:çin tayin edilen gün ve saatte yuka-
da adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. c7600> 

edilecektir. Askeri f•brikalar 
nanlardan müesseselerde çalışmış ve tecrübe görmüş bulunanlar tercih!:,--------------: 

lıtnları C - Müsabaka sonunda vazifeye alınacak muhasibe aylığından baş- -------------' 

Büyük Piyangosu 
2 ci keşide 11- Birincikanun - 938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 lirad ı r .. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000, Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık iki 

DENiZBANK 
T11mirat ve inşaat Eksiltmesi 

Bankamızın deniz emniyet &ervisine aid Rumelifenerindeki 
Radyo Far istasyonunda Fayren binasında ve Şılenin Alacalı 
mvekii ile Kilyosta yapılacak inşaat ve tamiratın eksiltmesinde 
verilen fiat haddi layıkında görülmediğinden 17/11/938 perşembe 
günü saba' saat 10 da Merkez binasında Yapı ve Binalar Servisin
de tekrar pazarlık suretile eksiltmesi yapılacaktır. Şartnameleri· 
almak isteyenlerin 10/11/938 tarihinden itibaren mezkur servise 
müracaatleri lüzumu ilan olunur. 

Keşif bedeli : 12373,95 liradır 

latan bul Defterdarlığından : 

3üyükçarşıda: Terlikçiler sokağı]} 

la W/l sayılı dükkan. 

'ophancde N ecatibey cac'desinde 

:ışla altında 363 sayılı dükkan. 

\ yni yerde: 365 sayıl, di.ıkkan. 

\ yni yerde: 367 sayılı dükkan. 

<ocaınustafapaşad.: Arabacı Beya

:Jd mahallesiniıı Kocı:.rnustafapaşa 

:addesinde 264 sayılı ev. 

Senelik 

Muhammen ki

rası lira 

18 

S6 

51 

48 

60 . 

kira 

müddeti 

sene 

1 

3 

3 

3 

1 

ka ayrıca ayda 15 lira mesken bedeli verilecektir. Şu kadar ki ken!fine 1200 lira muhammen bedel ile 
Bakırköyündeki erlere ait 4000 
kilo sığır eti 29 /11/938 salı günü 
saat 14 de Salıpazarında Askeri 
Fabrikalar yollamasındaki satın 

alma komisyonunda açık eksilt -
meye Lonulacaktır. İsteklilerin 
muvaklrnt teminatı olan 90 lira
yı her hangi bir malmüdürlüğü
ne yatırarak alacağı makbuzla 
birlikle 2490 N.lu kanunun iki ve 
üçüncü maddelerindeki, vesaikle 
namezkıir gün ve saatte komis -
yonda bulunmaları buna müteal
lik şartname hergün komisyonda 

umum müdürlükçe mahallerinde ikametgah gösterildiği zaman bu be

del verilmiyecektir. 

D - Muhasipler kıdem kazandıkça çalışma vaziyetleri ve kabiliyet

leri de nazarı dikkate alınarak devlet memurları hakkındaki mevzuatın 
' tesbit ettiği müddetlere kıyasen terfi ettirilecek ve umum müdürlükçe 

tayin ve Ziraat Vekaletince tasdik l'lunacak mikdar üzerinden maaşları 

arttırılacaktır. 

E - Talip olanların aşağıdaki fıkrada yazılı evrak ile 18 ikinciteş

rin 938 cuma günü akşam saat 17 ye kadar Ankarada umum müdürlüğe 

ve İstanbulda vilayet binası içinde İstanbui Orman İşleri Çcvirge mü

dürlüğüne müracaatları liizımdır. 

F - Müracaat edenlerin ibraz edecekleri vesaik şunlardır: 
f - Hüviyet cüzdanı. 

2 - Orta ve yüksek tahsıl diplomaları. 

3 - En son ikamet ettiği yerde r,u.halli zabıtasından alacağı JYi hal 

ve tezkiye varakası. 

4 - Tam teşekküllü resmi bir hastaneden alacağı umumi sıhhat ra
poru. 

5 - Halen çalıştığı ve evvelce çalışmış bulunduğu müessese veya 

resmi bir daire varsa buralardan alacağı durum vesikası ve bonservis. 

6 - Kendilerini tezkiye edebilecek tanınmış zatların sarih adresle

rini gösterir muhtıra. 

7 - Gelirlerini ve en son kazanç miktarını •İrat ·veya maaş olarak> 
gösterir bir not vesikası. •8198, 

İstanbul Belediyesi ilanları 

görülebilir. (8372) 

DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 
cDerununda Ekzotermik aksü -

lamel vaki olan hücrelerin hara -
retini murakabeye mahsus cihaz 
ve usuh hakkındaki ihtira için a

lınmış olan 17 Sonteş. 1936 tarih ve 
2320 No. lı ihtira beratının ihti
va ettiği hukuk bu kere başkasına 
devir veyahud mevkii fiile kon -
mak için icara dahi verilebileceği 

teklif edilmekte olmakla bu hu -
susa fazla malfunat edinmek isti

yenlerin Galatada, Aslan Han 5 

adet mükafat vardır ... 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 

etmeyi ihmal etmeyiniz, Siz de piyang .;ı 
mes'ud ve bahtiyarları ar~sına gir· 
elursunuz ... 

~~·~~~~~~~~--~ 
Beyeğlu Vakıflar Direktörlüğü İianla r;l 

=-----
Muhammen kıymeti 

Lira Krş. 

c2168• 00 
. . 1{8' 

Teşvikiye mahallesinin eski !kinci Karakol, yen• rr 
lıpçı sokak, eski 2 mükerrer yeni 122 - 124 No.lı ıO 
dalı maa bahçe ahşap hanenin tamamı. ptl' 

Hüseyin ağa mahallesinin Ziba sokağında eski 47 
50 

maralı arsanın tamamı. ,s· 
inci kat 1-3 numaralara müracaat Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin parayla ·~, 
eylemeleri ilan olunur. rııa 
-------------- tışı 4/11/938 tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık arttır 1'8• 

Cerrahpaşa hastanesine lüzumu olan ve hepsine 4712 lira bedel tah- pı 

Dr Hafiz Cmeal çıkarılmıştır. İhalesi 18/11/938 günü saat on beşte Komisyonda Y~ • 1~ı Yukarıda yazılı emlak hizalarında gosterilen muhammen kira be- min edilen 11 kalem malzeme ve 390 düzine röntgen filmi ve ellişer ku- • ıılt• 
cağından taliplerin yüzde yedi buçuk pey paralarile Akara!, :r.1a 

Ielleri üzerinden açık arttırma usulile ayrı ayrı kiraya verilecektir. tu Revelatör ve Fiksatör açık eksiltmeye konulmuştur. Listesile şartna- (LOKMAN BEKİM) 
...... "~ Şubesine müracaatları. (8151).· .-

ihaleleri 28/11/938 pazartesi günü saat on dörtte yapılacaktır. Müza- mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda DAn.LJ.;J.ıı:. MÜ'TEHASSISI ~ 

yedeye gireceklerin de\(, 7,5 teminat akçelerini ihale gününden evvel yazılı vesika ve 353 lira 40 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubi- Diva.Ilyolu 104 "' 

1 

Muayene saatleri: P azar hariç Salı1p ve neşriyatı idare eden Başmuharrır; 
yatırarak mezkıir gün ve saatte Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan le beraber 17/11/938 Perşembe günü saat 14 buçul< t.a Daimi Encümen- hergün 2,5 • 6, Salı, Cumartesi ETEM İZZET BENİCE 
komısyona müracaatları ilan olunur. (M.) (8343) de bulunmalıdırlar. (İ.) (8042) 12 • 2,5 fıkaran. Tel: 22398 BASILl")JGI YF.Jt; SON TELGRAF MATBAASI 


