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0~ ... ölü.üne ıoıı fGZimi " ihtir.emı 11cıpcmlcır 11cılmz bu tcı.rimi ifade ile k4lm•11or, onun 1l8fı bOf'nda bir lurc ııe bir Jc.re daha 

~aşvekllle 
reji-. cu,,.-ri11.U, Knıall.e var~ inclnlcınnı tueUyorlar 

Atcıtürlc'ün ycılntz ıahnnda, ıeflliğlnde ııc fcıni116inde de~l biltün •H r ııe izi il.terinde de Türle milleti 
bliyle 11clcpcıre ııe böııle topludur 

~biliye Veklll 
~hrimlze geldiler 
y 

• 

Reisicumhuru
muzun orduya 

1 T aziyetleri 
~ ~r1 1"'1ki törende ismet lnönü ile Ma. 
lıkarneti temsil reıaIÇakmak arasın-

E::decekler da taati edilen 
li,Ydarpata'da ~. • mektublar 
"'6 r 8 S f m 18 Ankara, 17 (A.A.) - Reisicüm· 
1( hur İsmet İnönü ile Genelkurmay 

ıı~, trşılandllar Ba~kam Mareşal Fevzi Çakmak 
~le \rv~~ Ce!ll Bayar ile Dahi- arasında aşağıdaki mektuplar te-
l~ . e~ııı b lı boJrto Ve Parti Genel S•kre- ati olunmuştur: 
l ~h 11.aa r Refik Saydam bu aa- MAREŞAL FEVZi ÇAKMAK 
'~•n h de muhtelit trene bağ- GENEL KURMAY SAYIN 
le!rıı.· 118tıııl vagonla ıehrlmlze BAŞKANI 

h 
141erdir 

"•şv · Atatürkün ebedi hayata intika· 
~-e~ili:kiliınizle yeni Dahiliye Ilni, onun hazarda ve seferde ya-
"" ""Z . ~ ltı~~n ıstasyonda şehrimizde kın arkadqı olan size ve onun za 
01lıtıtanıllıeb'uslar, vali, lsta'lbul Türk ge>ıç'!ği Onun cırlccısındcı ııe irinde ııbediııete kadar daima en ııV bek heyecan, cm •onsuz ihtira ııe ferlere sevkettiği ve gözü gibi Hv 

(l)~ ' deniz komutanı, emni- e11 humm alı ııcıtan ııe re;ım sevdası ile yi!Mly ecelctir. eliği şanlı ordusuna taziyet ede • 
~•ııu 1 ıncı sahifede) • r!m. Sevgili Başbuğ Atatürkün ha 

~IK Partisi adına Bütün lstanbul halkı Atamı· tırasık::::::!:=~.:;!!:.~ul 
UYük Ataya bu zın manevi h~zurunda eğil- Bu sabah 
abah çelenk mek için Dolmabahçeye Gel~n 
onuıdu a k ı n e d i y o r 1 a r He~ etler 
~"'ıiet 1( . • Bir kısım askeri ''k f> erım lncedayı, Beşiktaş ıle Tephane müfrezeler de 
ı,t11.1t artisi mümessili arasında seyrüsefer bugün geldiler 

Şehrimize geldi durduruldu Akarada yapılacak olan cenaze 
(la.-1 C ·~·· .......... ) töreninde bulunacak ecnebi he-- - ...... .,. {Yrwı 6 ıncı uhlf..ıa\ 

yetler şehrimize gelıneğe devam 

Bu •abah ıehrimtre gelen Macar hıııı« 

etmektedir. 
Bu arada bu sabah Malaya ad

lı İngiliz dridnotu limanımıza 
gelmiş, şehri selfımlamış ve evvel
ce tesbit edilen yerde demirlemiş
tir. Bu gemi ile birlikte İngilte -
renin Akdeniz filosu kumandanı 
Amiral Ludley Jund ile deniz 
mülazimi Duff da gelınişlerdir. 

Yugoslav askeri müfrezesi hu
susi trenle Sirkeciye gelmiş, as
keri bir heyetimiz tarafındıµı kar 
şılanmıştır. Yug06lav heyeti ya -
rın gelecektir. 

Bundan başka Macar, Afgan 
heyetleri de gelmişlerdir. 

Afgan heyetini kralın amcası 

Ulu Önderin n.tıı bll§ındcı ilci genç •UbaJI •on ııcızifri ihtiramı ifa ediyor Paris sefareti müsteşarı EkselAns 
İslam Bey Han'dan mürekkebdlr. 

Utu Önderin cenaze mercırimind e lı<ızır bulunmak il.zere bu sabah 
şehrimize gelen doıt tıı milı tefilc Yugoılavııcımn 11.!lccıi 

ihtiram kıt'a.n 

Bu ıabalı fennmize aelen lngiliz heyeti 

Bu ıabah §ehrimi.re 

Altes Mareşal Şah Veli Han ile 
Afgan -sefiri heyete buradan ilti
hak edecektir. 

Macar heyeti de • ki§ideıı mü· 
rekkebdir. Diler taraftan Rumen 
heyeti de Rumen hava ve bahriye 
nazırının riyasetinde olmak ilze-

gelen Efgan heyeti 

re saat 11 de Galata rıhtımına ya. 
naşan Transilvanya vapurile §eh· 
riınize gelmişlerdir. 

Bulgar hükı1metini temsilen hll!'< 
biye Nazırı ıeneral Daskalof'un 
başkanlığında Atatürk'ün cera 

.(Devamı 1 ıneı ar.hl•~u-' 



2-SON 

e r e 
Eb i f imize yarıııyapı- Şark .. 
lacak olan cenaze töreni Komş~. arı~ızm 

- T eessurlerı 
Programın ikinci kısmını 

neşrediyoruz 
a 

aynen 
ı - Ebedi Şefimiz Atatürk'ün de ecnebi harp gemileri ile, Kı -ı va hattında olarak çarkederek dö

cenaze törenine ait esas progra - nalıada arasında kendilerine tah - n;,cekler ve limana avdet edecek -
mm İstanbıila ait ikinci lumu sis edilen toplanma mahallinde !erdir. • 
fUOur: ye.r alacaklardır. Moda vapuru dönüşte Topha -

2 - Bu program mucibince, tö- 13 - Aziz Cenaze, cYavuz. a ne rıhtımına yanaşacaktır. Buna 
rende yer alacak zevat ve teşeı..- çıkarılırken •Yavuz• zırhlısından nazaraıı vapurdaki zevatın otomo
küller sabah saat 8 (sekiz) de Dol- çekilecek beynelmilel cB. işare - billeri Tophaııcde bulunacaktır. 
mabahçe Sarayının dış kapısından tinin Aryası ile Yavuzdan yüz bir Bunun tanzimine Beyoğlu Kay -
Beşiktaş& doğru olan sahada pro • pare top atılacak, ecnebi harp ge- makamlığı memurdur. 
tokol memurları tarafından gös - mileri de yirmi bir pare top atmak 15 _ Denizbank ve Şirket va • 
terilecek yerlerini a~ buluna- suretile bu merasime iştirak ede- purlan, sabah servısını dokuza 
caklardır. ceklerdir. kadar ikmal ederek Köprüye gele-

3 - Esas programın (21) inci 14 - Yavuz zırhlısından çekile- ceklerdir. Saat dokuzdan saat on 
maddesine kadar törende yer ala - cek beynelmilel (C) işaretinin Ar- dörde kadar Köprüden hiçbir ta
cak zevattan mülki erkin, silindi: yası ile Yavuz, ecnebi harp gemi- rafa vapur hareket etmiyecektir. 
fapka, frak, (siyah yelek beya.ı !eri ve diğer halkı hamil gemiler 16 - Subay ve polis amirleri ve 
kıravat) ve askeri büyük ünifor • reketinden sonra mevki alması ile sivil zevattan mürekkep olmak ü
ma giyecekler ve İstikl3.l madal • ecnebi harp gemileri, Türk ha:p zere (40) kişilik bir protokol e -
yası takacaklardır. gemilerinin sancağında ve halkı kibi teşkil edilmiştir. Bunlar, kol-

Konsoloslar ve maiyetleri bü - hamil, Denizbank ve Şirketihayri- larında cprotoko!. yazılı bazobe;,_t 
yük üniforma giyeceklerdir. Uni • ye vapurları cHarnidiye. gemisi • !er taşıyacaklardır. Protokol me -
forma giymeyenler frak giyecek • nin (500) metre iskele tarafında murlannın, alayın gerek toplan -
lerdir. · ı ki ve gemı ara ı arı (300) metre nl- ma, gerek hareketi esnasında işa -
Yalnız 17 inci maddedeki Uni • mak üzere prova hattında mevki ret ve tavsiyelerine tamamile ri -

versite ve Yü~ek okullar tale • alacaklar ve uç gemisi hiç bir za- ayet edilmesi bilhassa rica olu ı ur. 
besi bu kayıttan müstesnadır. man cHamidıye. nin bordasınrlan - 17 Bu program davet maka

Bu kıyafeti liibis olmıyanlar pro ileri geçmiyecektir. Halkı ve U • mındadır Ayrıca kimseye davet
rogramın 24 üncü maddesindeki niversite talebesini hamil bulu • name gönderilmiyecektir. 
halk arasında yer alırlar. D · b k ş· k nan enız a ve ır et vapurları l!I Sonteşrin 1938 Cumartf'Si 

4 - Programın 16 ıncı madde - y -~- kil k b avuL<Wn çe ece eynelmilel günü ynpılacak tören programını 
s'ndeki İstanbul Vi!D.yetinin teş - (A) ış· aretinin aryası ı'le uç gemı· • t "k B neşre tı . u programda bir giına 
rifata dahil mülki erkanı, Cüm - sini takiben iskeleden yine pro- dei(işiklik yoktur: 

buriyet Bayr_aınlarındaki tertip ve =========================== 
ııra üzeredir. 

5 - Çelenkler saat (7.30) yedi 
buçuğa kadar muntazam ve koyu 
renkte kıyafetli ve çelengi cesa -
metine göre taşıyacak adamlarile 
birlikte Sarayın dış kapısının Top
hane tarafındaki Trotuar üzerinde 
bulundurulacaktır. Bu çelenkler -
den hangilerinin Üniversite genç
liği ve haııgikrinin ı:etireriler ta -
ra!ındaıı ~ınacağı protokolca 
mahallinde tespit olunacaktır. 

6 - Cenazenin Sarayburnuna 
muvasalab.nda, çelenklerden bir 
kısmı derhal istiap edebildiği ka -
dar cZ'l!er. torpidosuna nakledi -
lecek; geriye kalanlar, oraya ya -
nıışacak o!Jın cDenizbak. ın su 
gemisine taşınacakt . Çelenkler 
bu gemilere nakledildikten son -
i'&, çelenkleri taşıyanlar karaya 
ci15neceklerdir. 

7 - GüzergAha toplanmış olan 
hal<: ve mektepliler, yaya kaldı -
nmlannı katiyen aşmayacaklar 

ve mutlak bir sükun içinde mev
kilerini mUhaf.ıza edeceklerdir. 

8 - Maarif Müdürü, hangi mek
teplerin nerelerde yer alacakları
nı Beş!ktaf, Beyoğlu ve Eminönü 
Kaymakamlıklariyla temas ede . 
rek tesp!t edecektir. 

9 - Cenaze alayının Kolbaşısı, 
Sarayburnu nhtımına geldiii va
kit, p:ogram mucibince alay du • 
racaktır. Bu vaziyette, program • 
daki zevattan madası, olduğu yer
d.. kalacak ve kat'iyyen ileriye 
doğru gitıniyecektir. 

10 - Sarayburnundan Cenazeyi 
lıAmil torpitonun hareketini müte
akıp, Denizbank'uı cSuvat. vapu -
ru. dubaya yanapcak ve Cenaze
ye refakat edecek zevatı alara.c 
hareket edecek ve c Yavuz• un is
kelesine yanaşarak bu zevatı çı
karacaktır. 

11 - cSuvat. vapurunun duba
dan hareketini müteakip cModa. 
vapuru aynı dubaya anaşacak ve 
teşrifata dahil olan ve büyük üni
forma ile merasim elbises;ni labıs 
bulunan zevatı hamilen mevkip
deki yerini alacaktır. 

12 - Cenaze merasiminin de -
nizde takibini temin için Deniz • 
bank, K2dıköyünden bir, Sırke • 
ci aralıa iskelesinden iki, G.ılata 

rıhtımından iki, Şirketihayriye 

Kab:ıtaştan bir, Sırkeci iskelesin -
den ikl, ve Köprüden üç vapur 
kaldıracaklardır. Bu vapurlar, 
mezkur 1:1<rlekrden saat on bir 
buçukta hareket edecekler ve en 
geç saat on üçte Fcnerbahçe önün-

Ha a mec isinde 
azin bir cels 

Antakya, 17 (A. A.) - Hatay 
Millet Meclisinin toplantısında 

Atatürkün ölümu dolayısil~ mü
essir tezahürat yapılmıştır. Celse 
açıldıktan sonra riyaset mevkii.ne 
gelen Devlet Reısi Enselans Tay
fut Sökmen, bır nutuk söylemiş
tir. Devlet Reısi Atatürkün ölü -
mile Turk milletinin ve medeni -
yet aleminin maruz kaldığı bu -
yük ziya karşısında duyduğumuz 
elem ve teessürün hududsuz ol -
duğunu söylemiş ve sözlerine şu 
suretle devam etmiştir: 

•Bu teessürü, ancak ve ancak 
onun büyük eserine devanı et
mek, koyduğu prensiplerden ay -
rılmamak şartile tadil edebilece
ğiz. Anavatanın bölür.mez bir par
çası ve :aüyük Halaskarın son e
seri olan Halayda da onun eserle
rini ve prensiplerini daima takib 
edecek ve istikbalini bu prensip
lerin tahakkukunda bulacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, ölen fii
ni Atatürktür. Onun dünyayı nu
ra garkeden fikirleri, şaşaasile 

g~zleri kamaştıran eserleri, Bü -
yük Ruhu, daima yaşıyacaktır. O 
liıyemuttur, ebedidir ve biz her 
zaman onu nyüksek ruhundan 
hız alarak ileriye doğru daima ile
riye, daha dik, daha zinde, daha 
kuvvetli adımlarla yürüyeceğiz. 

Onun Büyük Ruhu daima bize 
meş'ale olacaktır. O bizim ülkü
müz, irnaıı kaynağımız, hı_zımız

dır. Bu ülkü, ruhlarımızı bir gü
neş gibi sarmış, bu hız damarları
mıza kan gibi dolmtıştur. Bu i
man, bu ülkü, bu hız, babadan ev
liida, nesild•il nesile ayni hararet, 
ayni kudret, ayni kuvvetle intikal 
edecek ve ebediyen yaşıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün 
çatısı altı~da bulunduğumuz müs
takil Hatay devfo'.inin Atatürkün 
büyük dehfu.ıle nasıl kurulduğu

mı Büyük Ölünün nziz hatırasına 
izafeten tekrar ediyorum: Türk 
diyarının ufkunu saran mütaı·eke 
ve istilanın korkunç kara bıilut
laru.ı dağıtmak için A.ı:ıadoluya 

ay al< basnn Büyük Oalaskiır yer 
yer milli kurtıiluş hareketlerini 
ihya ve tanzime başlarken o an 
Antakya, İskenderun ve lıavalisi 
namile anılan Halayda mücadde 

hareketleri başlamış bulunuyor -
du. AnayurJun kurtuluş hareket
lerıle işbirliği yapmak ve bir 
program dahilinde çauşm.ık tize
re Gazi Antebe gitmiş olan Ha -
!aylılar Gazi Antebin Sam kö -
yünden 1336 senem nisanında Ru
meli ve Anadolu Müdaf:ıai Hukuk 
Cemıyeti Reisi l'v~ ustafa Kemal 
Paşa Hazretlerine çektikleri bir 
telgrafa, Atatürk o zaman Anteb 
mıııtaka kumandanı bulunan Re
ceb Bey - kı halen Askeri Temyiz 
Mahkemesi azasıdır - vasıtasile 

verdikleri cevabta Halayın mısa
kı milliye dahil bulunduğunu, a
zami fedakarlık yapılmasını ve 
Mlraşta yeni teşkil edilen ikinci 
kolordu ile miirıasebet tesis e -
dilmesi lüzumunu bildirmek su
retile Halayın kurtuluş temelini 
atmıştı. Ankara itilafnamesile tev
fik ve tahkim edilmiş bıilunaıı bu 
temel, 1339 senesi martında Gazi 
Mustafa Kemal Paşa Hazretleri
ruıı Adanaya vuku bıilan tarihi 
seyahatlerinde kendilerine yapı
lan istikbal merasıminde siyah 
tüllere bürünerek Antakya İsken
derun Btrliği namına kurtuluş 

dil~y<>n Hataylı bir kıza •Kırk a
sırlık Türk yudu dür'fl?lan elinde 
esir kalamaz, hitabestle Hatay 
istiklalinin en sağlam ve en bü -
ylik teminatını v,;rmıştir. Bu ara 
birçok siyasi ha.diseiere sahne o
lan Hatay vaziyetinin tahammül
süz bir hal aldığını gören Büyük 
Hal.i>kar Btiyük Millet Meclisi
nin 1936 açılı~ nutkunda gece gün 
duz '1 'ürk milletini işgal eden Ha
ta.ı işiııin bir bıiyuk milli dava 
olduğunu tebarü zettirmek sure
tile, ba zamanın da gelmiş oldu
ğwıu işaret buyurarak davanın 

kat'i surette halline karar vermiş
tL 

Arkadaşlar, 1336 senesi nisa -
nında Halayın kurtulması için 
Som köyü telgrafhanesinde atılan · 
temel, nihayet Büyük Haliıskarın 
yenilmez azmi, sarsılmaz çelik i
radesinin mes'ud bir tezahürü o
larak 2 eylı11 -938 tarihinde şu 

meclisi Alinin küşadile binayı is
tik!ali tekemmül ederek dava fi
len hallroilmiştir. 

Antakya, 17 (A.A.) Atatürk'ün 
ölümü dolayısile Lübnan ve Su -
riye matbuatında, Atatürk'ün bü
yük eserinden sitayişkiirane bah
seden yazılar çıkmaktadır. Berut
ta münteşir Loryan gazetesi cA -
tatürk, insanlığın mucizesidir, 
başlığı ile neşrettiği bir makalede 
diyor ki: Kelimenin tam manasi
le bir yapıcı ve yaratıcı olaıı Ata
türk, dünya haritasında memle -
ketine yepyeni bir hudut çizm;ş, 

onu yaşatmak için Uızımgelen 

membal:ın bulmuş, müdafaa için 
silahlaııdırmış, ona aynca bir dil
le bir de alfabe temin etmiştir. O. 
memlekete bir ideal nefhetmiş bir 
irade ve bir ruh aşılamşıtır. Bü -
tün bunları 1925 ten bugüne ka -
dar, son derece muvaffakiyetle ba 
şarınıştır. Memleketi ecnebi ihti
raslarına karşı tahkim etmiştir. O 
ecnebiler harpten galıp çıkmış!.,
ve her istediklerini yaptırabilecel;; 
bir kuvvete sahip bulunmuşlar -
dır. İşte Boğaziçi kıyılarında bir 
saray odasında gözlerini hayata e
bediyen kapıyan bu rehber, tari -
hin her devresi için insanlığın bir 
mucizesidir. 

Yine yurtda çıkan Ennehar ga
zetesi Atatürk başlıklı yazısında 

diyor ki: Bütün dünyayı baştan 

başa saran bu büyük ölünün ha
yatını tasvire imkan yoktur. Ata
türk dünyanın çok nadir yetiştir
diği dahilerdendir. O bütün bir 
tarihin seyrini değiştirmiştir. Dün 
yanın en şerefli diktatörü önünde 
tazimle eğilir ve eşsiz bir acıya 

uğrıyan Türk milletine derin ta -
zimlerimizi sunarız. 

Berutta çıkan Savtulahrar ga -
zetesi Büyük Atanın hayatına alt 
menkibeler ıçin sahifeler ayırmalı: 
ta ve asrın güç yetiştirrliği Ulu Şe
fin ziyaından dolayı Türk milleti
ni taziye etmektedir. 
Şamda çıkan Eleyyam gazetesi A
tatürk'i.ın bir sahife büyüklüğün
de ve siyah çerçeve içinde bir res
mini neşretmiştir. 

Halepte çıkan Essebab gaıetesi 
bu büyük acının telafisi mümkün 
olmadığını kaydettikten sonra di
yor ki: Atatürk'ün ölilmü yalnız 
Türk milleti için değil, onun em
saline çok muhtaç olan bütün şarl< 
milletleri için en büyük kayıptır. 

Berutta çıkan Ebabil gazetesi de 
şunları yazıyor: 

S<ıltanları boğan, orduları ta -
rumar eden, Çanakkale kahrama
nı, Sakaryanın haliki Mustafa Ke
mal öldü. Türkiyeyi yoktan var e
den, onu, en kuvvetli devletler 
mertebesine çıkaran, vatanı köle
likten hürriyete, zilletten şerefe 

götüren Atatürk Alda. Zulmün en 
büyük düşmanı, ebedi Kemalizm 
rejiminin il5.hı öldü. Adı anılınca 
önünde her kahhar başın eğildiği 
Gazi öldü. aK!plerimiz bu azinı 

haile karşısında titriyor. 

Elbilad gazetesi, Büyük Dahi -
nin yirminci asrın yetiştirdiği en 
büyük bir kahraman, kudretli bil' 
siyasi eşi bulunmaz bir dahi ol -
duğunu kaydederek Büyük Şefin 
hayatını anlatmaktadır. 

Reisicumhurumuzun 
Ankara gençliğine 
Cevabı 

Ankara, 17 (A.A.) - Reisicüm
hur İsmet İnönü Ankara yüksek 

tahsil gençliğine aşağıdaki telgra
fı göndermişlerdir: 

Ankara Yüksek Tahsil Gençliğine 
Ankara Yiiksek Tahsil Gençliği 

nin candan ve asilane duygıiları
na teşekkür ederim. Şıfa ve tesel
li kabul etmez büyük acıya taham 

mülü, ancak siz gençlerin vata -
ııa hizmet aşkile yetişmekte oldu 

ğunuza güvende buluyorum. 

İSMET İNÖNÜ 

te 
An(araya 
Gidan Heyeiler 

Katafalk da yapı"ıyor 
Ankara, 17 (Hususi muhabiri -

mizden) - Büyük Millet Meclisi 
önünde vücude getirilecek kata -
faik için inşaata başlanmış ve ha
zırlıklar ilerlemiştir. 

Bugün şehrimize İngiliz, Bıil -
gar, Efgan, Romen, Macar ve Po
lonya heyetleri geleceklerdir. Yu 
goslavların yalnız askeri kıtalan 

bugün gelecektir. 

lzmit'ie 
Teessür ve 
Sevinç 

İzmit, 16 (Hususi) - Ebedi Şef 
için gözyaşları olanca azameti ile 
devam etmektedir. Marmara ga
zetesinin çıkan matem nüshaları 
ve İstanbul gazetelerinin ıztıraplı 
yazıları İzmit ve körfez çevresin
de onulmaz büyük bir hıçkırık, ız
tırap ve gözyaşı dökülmesinde da
ha fazla 8.mil olmaktadırlar. O ka
dar ki, bu gazeteler, halk tara -
fından kapışılarak alınmaktadır. 

Büyük Türk evladının ölümünden 
d.oğan tarifsiz tees..;ürü, İsmet İnö
nü'nün Rcisicümhur olması tah -
fif etmiş ve halkı el)ı;in bir sevinç 
içinde bırakmıştır. 

Yav-.ız zırhlısı Cumartesi günü 
İzmite Büyük Ölü'yü getirecektir. 
İzmit muazzam bir sel çağlıyanı 
halinde taşmak, son bir ihtiram 
vazifesini göstermek için uykusuz 
geceler ve sabırsız günler yaşa -
maktadır. Civardan mütemadiyen 
akın akın insan mahşeri şehre yı
ğılmakta ve körfezin iki sahil bo
yu ile tren güzergahı daha şirn -
diden dolmaktadır. 
İzmir kurulduj'.tu günden bu ana 

kadar böyle derin bir hüzün vak'a 
sı hiçbir zaman geçirmemiştir. A
tamızın vakıtsız soluşuna beşik -
teki çocuklar bile kanlı gözyaşla
rı döküyorlar ve (Babamız öldü) 
diye ağlıyorlar .. 

Bütün heyetlerin 
Mihmandarları 
Tayin edi!dil:r 

Bugün ve yarın şehrimize :;,ıele

cek olan bütün ecnebi heyetlerin 
hükiımetçe teı;pit edilen mihman 
darları şurilardır : 

İngiliz heyetine: Deniz albay İh 
san Özer, deniz kurmay albayı Ne 
cali Özdemir, deniz kurmay bin
başı Emin, deniz klll'may yüzba
şı Rahmi Yalın, hariciyeden Sey
fullah Esin. 
Yugoslav heyetine: Kurmay al -

bay Haydar Günkurt, deniz binba 
§1 Kemal Enginol, yüzbaşı Emin 
Çobanoğlu, hariciyeden Şadi Ka
vur, 

Yunan heyetine: Kurmay Albay 
Hüsnü Bilge, deniz kurmay binba 
şı Süruri Akalın, kurmay yüzbaşı 
Şeref Ünal, hariciyeden Menam 
Tebelen. 

Romen heyetine: Hava kurmay 
albay Ceial Yaka!, hava binbaşı 

Hidayet Göksel, kurmay yüzbaşı 

Refik Tulga, hariciyeden Mahmut 
Ömeri. 

Sovyet heyetine: Kurmay albay 
Lutfi Köksel, deniz kurmay binba 
şı Tevfik Samurkeş, hava yüzba
şı Hüseyin Turgut, hariciyeden 
Necdet Aktay. 

Bıilgar Heyetine: Kurmay albay 
Nihat Yürügar deniz binbaşı Bür 
hanettin Arparslan, hava yüzba • 
şı Enver Akoğlu, hariciyeden Faik 
Hüseyin Hozar. 

Efgan heyetine: Kurmay albay 
Rahmi Egemen, deniz binbaşı Ha 
lil Aydın, hariciyeden Fikret Bel
bez. 

İran hııyetine: Kurmay albay 
Asım Aksoley, deniz binbaşı Ab -
durrahman Benlioğlu, hariciye • 
den Tahsin Rüştü Baç. 

Alman heyetine: Kurmay albay 
Salih Erkun, kurmay binbaşı A -
sım Eren, hariciyeden Yümni Se
des. 

Ebedi Şefimiı' 
beş yıl öncek 
bir •• sozu: •• 

Mustafa Kema 
ler yirmi 
yaşında ır ! .. ,. 

Gazetelerde genç 7Jimlarmra resimlerine bakarken. 
beş sene evvellri bir sözü habnm• gtliyor. 

- Mustafa Kemaller yirmi yapndadır! 
Sanki arltadıışlanna demek istiyordu: •Artık bensia 

korkmayınız!• Bir milli ltahramım sadece hayran!ılt d~Y 
sanı onun uğurunda ölmeğe kadar her türlü feda~rlı~~ 
bilir; fakat bir fikir ve inkılap eserini müdafaa etmıY• 1' ııJ" 
Bu eser, anlaşılmak, inanılmak, teref ve hürriyetin zar 
mak lhımdır. 

Hiçbir deha eseri ölmez: Likin, uzun miiddet, . ani dt' 
mahkfun olabilir. Atatürk o mesut adamdır ki, eserınln 

1 
istikrar teminatlarını kendi elly le yeti.ştinneğe vakit "" 
muştur. 

Atatürk'ün ikinci talihi, zinde inkılap kuvvetlerinin b• ,,ıı 
met İnönü gibi bir Şef bırakmaktır. Milli kurtuluş d•'~r 
içindeyiz. Daha uzun seneler ceb ltlerimizi bir arada "" ııı 

b- 911 
mette kullanmeğa me<:buruz. Saf ve nizam birliğini, ır ·d· 

t İ .. ı ı 

satmaksızın, koruyabile<:ek başlı ~a adam, smet nönU ,,,. 
İsmet İnönü Ata türkü her cephe sinden, asker, de~ Jet 8~~ ~ 
mal ve yüzde yüz inkılapçı olarak temsil eder .... met in•~erl' 
pahası kadar, Kemalizm inkılap (arının kurtarıcı kı)·~ı~ dt 
pimize öğretecek, ve onları hepi ınizin önünde ve iJerıı;ıD 
faa edecek kadar bilir. t 

Büyük harpte, !11ustafa Kemal ordu kumandanı ~• İ-<"'~ 
Erkanihnrbiye Reisi iken, Osmanlı idarc<ioin tereddi ~:ı 
hakkındaki en iyi teşhis ve teda vi vesikası bu iki arka ~,ır 
dan, haşhaşa, yazılmıştır. t,met loöııü, milletin sayısı• .1,ıill 

!ık af d - b" d•' rına, kahraman ve z er t-sta nlal'lna, ra~en, ır . e 
sıl inkıraza doğru sürüklenip gittiğini At:ıtürk'le bir~k!~~ 
nı ı ile takip etti. Zaferle mağrur olmayışlarının, ve ~ıla il•"' 
feri milli kurtuluşun asıl müudo lesinde bir sililı gibı l<"tiif~ 
nın sebebi vardı. Bi2 kurtuluş hikayesini biliyoruz: j\tD 

kadaşı onun sanatını yapnuşlard ır. . detl< 
İsmd İnönü adı, meşrA müesse•eler nizamı fikrine ~ıd 0~ · on 

dır. Kurtuluş kavgasında, çeteler den ordu devrine geç•"- 0 
yapılmış dE'ğil midir? Ordusuz zaferin mümkün 0IacağıııJl11 ~ı nasıl ina'lmamışlarsa. bir milli hakimiyet cihazı ,-e oıı'' ~srl 
seteri tam bir emniyet içinde işlemeksizin, zaferin boşycr• 
gideceğine de kani idiler. d),:. . 

Böyle olmasaydı, bugün Atatü rk'c değil, Tiirke ağlor ~1·~' 
f.Jt 

Suriye, Arnavutluk, 
~Ailletler Cemiyeti 
Heyetleri geldiler 

Bü>iik Ataya Ankarada yapıla
cak olan büyük cenaze töreninde 
keneli devletlerini temsil edecek 
Arnavutluk heyeti gdmiştir. He -
yetııı başında Adliye Nazırı Ekse
lans Faik Satku bulunmaktadır. 

Bu heyet Tirandan Selaniğe ka -
dar tayyare ile gelmiştir. Ayni l 
trerile Suriye Meclis Reisi Ekse -
tans Farsi de şehrimize gelmiştir. 

Dün şehrimize gelen Sovyet 
heyetile birlikte bir de Sovyet 
müfrezesi gelmiştir. 

Milletler Cemiyetini temsil ede 
cek olan heyet fızaları da dün şeb 
rimize gelmişler ve Perapalasa mi 
safir edilmişlerdir. 

Bulgarlar askeri 
Müfrezeyi takviye 
Ediyorlar 

Ankara, 17 (AA) - Bıilgar hü 
kıimeti, Atatürkün cenaze merasi 
minde bandosu ile bıilunacak o -
lan askeri müfreze efradı mlktan 
nı 120 kişiye çıkarmağa karar ver 
iniştir. 

Konsolosl~r 
sarayda 

Şehrimizdeki konsoloslar da 
ailelerile birllkte yaşlı gözlerle 
Büyük Ölünün önünden tazim 
geçişi yapmışlar, çelenkler koy • 
muşlardır. 

Öğleden sonra grup halinde ec
nebi koloniler ve onları takiben 
limanımızda bulunan İtalyan ti
caret gemilerinin mürettebatı 

geçmişler ve Ebedi Şefi faşist se
larnile taziz etmişlerdir. 

Eski Af garı 
Kralı ı:,,.,ııı 

Eski Efgan kralı . 0.,ıı . rıı ıJl 
Han cenaze merası . ·c" 
Ankaraya giderek Rrısl 
rumuzla görüşecekt;r rııt 

Arab ve Jlt61... 
Şehrimizdeki .ı\f9b (1 

namına bir heyet, dii1~11ı11 
giderek Atatürkün °rc~ıl: 
duydukları teessüre . ı:jJ!İ~ 
muş ve Arab gençlı~. ~~j 
gençliğine taıiyetıerıfll / 
!erdir. . 61 C' 

Arab gençleri, bUgiiJIJl141 
sonra saat 16 da, TaI<sıçeııl'' 
huriyet abidesine bıf 
yacaklardır. . 4e ~ 

Azeri Türk gençler• Jı (' 
acı ile kendileri sar•Y ~1 I 
mahsusu imzaJaınışlar. 1grıP hurReısimize taziye te 

mişlerdir. rl'J 
Edirne ve 8 11 ,ır:. 
teessür ve"' ti 

"'"itııe ~ 
Edirne, 18 - ""' 0ıtı /. 

bugün Atatürk'ün ~ 6 )~, 
·rn~ ·•' muazzam bir mı ı ıiS v',I 

milli ve ebedi Şefiıı :e ~~~·· 
nı hal.km hıçkırık_ rJiliı"'' 
arasında taziz et-~L .. de ·,.ı; 
Başbuğun anıtı oniif' ilt il" 
büyük bır geçid reSl11 

1 

'" erdi. .. 0 '-~ 
Bursa, 18 - 13ogı1 ıııt~ ı 

meydanında binleı;~a~~ 
halk, ebedi ŞefiII 01 gııır) ~ 
dukları derin acıyt 111~~ 
rasında söylenen n°.rı11"-· 
zelediler, yolunda Y1' ıl 
içtiler. iJı1'' ~· 

Amerika "' ,..> ,,,~ 
Vaşington, 17 (~· iJ1J~ 

kün cenaze merasıf!I oast ~ . 
ka R · · ümh' uru Jt ,,..rı ;t 

eısıc .AP"" f' 
!eşik Amerikanın r115Ö 
elçisi MacmurreY te 
tir. 



l<o trplikçıların di- I Bu kadar Tütün 
lekleri kabul edildi dostluktan piyasası 

Alınan damgalama ücretlerinin sonra açıldı 
Yarısı geri verilmiye başlandı 

tatı ~ontrplak nizamnamesinin ruşme şeklinde konuşulr.ıuş ve 
ile JI ı<ı etrafında Ticaret Odası kararlaştırılmıştır. 
IUa ab :-ıkacılar arasında bir ih - Oda, şimdiye kadar 1 kuruş ü-
darıl Çıktığı bir refikimiz tarafın- zerinden al~ğı damg~lam~ para-

Yazılınışsa da Ticaret Oda - sının kontplakçılara ıadesıne ka-
lıııda y · tir' 
1 aptığımız tahkikata naza - rar vermış . 

0:aböyle bir ihtiliifın mevcud .Binaenaleyh, k<)lltrplak s:ına -
d dığı ancak bu vaziyetin şun- :rıı erbabıle Tıcaret Odası arasın-
an •baret olduğu anlaşılmıştır: da, hiçbir ilitiıaf o!!'llayıp dam -
D· · al ek lıb une kadar bütün kontrplak galama muamelesı norm § -

'!'· riJcacıJarı ve depo sahipleri linde devam etmektedır. . 
letret Odasına .. t de T icaret odasından yukarıdaki 

ıett daınga ın;ı1'~c~ etır - izahını aldıktan sonra diğer ta -
ın..1 muame.eS'.n:ı yap -
""'i ardır Bu fab "- 1 raftan odanın almakta olduğu da. · rıa.aıa:r arasın -

henüz .. . damgalama ücretine maruz oldu-
' bir muracaat etmeınış bu - ğu mevzuu bahsolan kontrplak 
llıı .. tek fabrika vardır. Yal- f brika.sile de bir tema tık 

ltıura.c t denl T. (). a yap . 
~-- aa e a ıcaret Gö' ".+i\"--·- ·· ıa. dar b' t ""il larafından . ru.,.-;;wuuz a ...... a ır za 
daıııgaı ahnan bır kuruş bize bu mesele hakkında §Wıları 
~e anıa parasının kendileri- söyledi: 
b Çok a""- Id·-· · .. il ek un 5u ge ıgmı soy yer - Biz buna itiraz ettik ve edi-
taıtı';;;, lll"ümkün olduğu kadar a· yoruz. Çünkü kanunda bu ücre-
n asını istemişlerdir. tin alınmasına dair bir sarahat 

da, Unun üzerine, Ticaret Odası yoktur. Olmamasına binaen mü-
l'iizd lı:on~ıiik.,-ı.Iı:ıra, odanın bu teaddit defalar bu husus Ticaret 
dıf en bır ticaret g ' yesi görme- odasının nazarı dikkatine arzet -
dQ '~! bildirerek, makul görülen tik. Buna rağmen Ticaret Odası 

'"1er· · d· ını muvafık görmüş ve bu damgalama ücretini almakta 
unden · 

ret; 
2 

ıtibaren damgalama üc - ısrar etmekte ve bu iicreti ödemi-
bir .~ Paraya ın~ir. Bu da yenlerLı mallarını damgalama -
~ lila.f şeklinde değil bir gö- maktadır. 

~eş kumarbaz 
'akalandı 
~:~k~meye verildiler 
tfu ~. Sami, M~a. Hüseyin 

stafa · · •ınd ts:nınde beş kumarbaz, 
lllıı.t e Rasanın kahvesinde ku -
Ve ~arlarken yakalanmışlar 
Ue ~ ar oynatan kahveci Hasan 
leıdir. aber mahkemeye verilmiş-

~llid;;Jdın~ 
l\aybetti 
'tedavi Rltına aıflrn1· 
til'\ız _ 

da 3 aı:ada Gülhane sokağın -
~an numaralı evde oturan İste
dUn °~1u Tanaş ism•nde bir ge11ç 
htdi &ec~ ani olarak aklını kay -
beri: Sokağa. brlaIIll§ ve öteye 
'l'~a e ~aldırmaya başlamıştır. 
da"i § &uç hal ile tutularak te -

altı.na alınmıştır. 

~~h-taz~murunun 
11 ku~şunile 

~aralandı 

~ÜÇÜK HABERLERi! 

* Hariciye Vekilimiz Fransız 
ajansı muhabirine harici siyase
timiz hakkında beyanatla l: ıılun

muş ve ezcümle demıştir ki: 
Mademki Fransız efkarı umu -

miyes ine hitab ediyorum, şunu 

ilave etmek isterim ki, Fransa 
ile Türkiye arasındaki m ünase -
batın iki memleketin yüksek 
,,;enfeatlerile hemahenk olması 
için elimden geleni yapacağım. 

Vatandaşlanrıza iki memleket a
rasındaki ticari, iktisadi ve mııli 
münasebetlerin mahsiıs derecede 
genişlemesini fevkalade temenni 
etmekte ve temenniye şayan bul
makta olduğunu da söylcyinzi * İtalya hariciye nazırı Kont 
Ciano İngiltere İtalya arasınd~ 
bir iş birliği tesis etmek için ya
kında Loodraya gidecektir. * Bu. sene ilk mı>kteplerden 
orta mekteplere !500 bin talebe 
geçmiştir. * Mekteplerdeki yardımcı mu
allim kadroları genişletilecektir. * Bulgar kabinesinde deği -
ıiklik olmuş ve yeni kabineyi yi
ne dördüncü defa olarak Köse 
1vanof teşkil etmiştir. Kabineye 
yeni 6 nazır almmış~. * İngiliz kralı 939 ilkbaharın
da BükreŞ<> giderek :Romanya kra
lına iadei ziyarette bulunacaktır. 
Kral av~tte İ.s+.anbulda kalacak-S;Ji~uçlu tutuldu 

h.... ıde Kurtlar armam namı tır. 
1 ·rı.ıen ~ aıı "1.ı de odun kesmekte o- --+--

Hem suçlu hem 
eroinci 

' 1!3'.afa imıi.nde bir adam cr
lııı.'ıuı llu.ıhataza memuru Süley -
lilı\ııı attığı bir kmJwı!a yara -

\' 141~. Fatibde Sarıgüzclde Muhtar 
~:<ılı, hemen. Gureba hasta - sokağında oturan Tevfik oğlu Re-
ii1ıtıu; .kaıdırııuılŞ.58 da az :!()nra cep isminde biri bir tmrıi:veti 
ı..~llıı:· .. sui istimalden . dolayı karakola 
-..ııı l.lzerine Süleyman tu - getirlilmiş üzen aranınca ay•k -

lııiJjii .. ~ Silivri müddeiumu - · kabısının içinde bir paket eroin 

t~ştır..:..._ rrb:ımmuştur. ~--- -

SON TELGlll"m •asaıı: ııL f':ıurJ KARAYEL 
Y il Tvllıl tebiba No. 15& 

~<lca.ğımız şudur: lcab ederse Su'tan Muradı 
...... ~ <:dip • e·ine Sultan Hamidi çıkarmak 

~e•, e_rl lı.°" el elimizdedir... rutiyet idareyi tatbika kaikarlar-
bııb 'lli2: ıliııleınezse miis:ı - sa derhal icablarına bakrn:ık._ 

.,_ '"r11r . 
~~ ~Gıs _ıseniz Devi.eti Aliye - - l\1illet nazarında fend mevkie 

't k~ 1 ~ 18.zınıgeleıı. her düşmez miyiz? Muhatıralı olmaz 
ıı . .;·l.~ J':tpa.rı.ı mı bu i•? 

~. ""'i il .. . • 

11\ıt ~imi~ korkmuştu: Hüsc- - İkinci veliahd Hamid efen-
~ 'l'ilı:~ ~a çok ilen gıdiyor - di ağır başlı, soz dinler bir adam. .. 

d1ı. bir sada ile paşadan Hem de bu i§lerı iyi kavramışa 
da' Paşam benz:yor. ?Jcşnıtiyel ıdareniıı 

~ ıı.ı; . ' af buyurunuz Lun - Türk mıtleti içın tehlikeli oldugu-
•·' ı;:~ a ılerlsi ne olabilir? na kani. .. 
"<tla .. ~,. 111·.1. 
~ tı lf ' 1•uat_ paşa ve taraf- Rüşdü paşa; oturduğu yerden 

a.ıth ~ PBdışah yapacağı- fırlamıştı.. Hüseyin. Avni paşa; i
Q§ akıl bir !iği edip meş- ldnci bll hal.' mewle$inden bah-

Mahkemeye 
Düştüler 

Dün 1 inci ceza mahkemesinde 
enteresan bir da vaya bakılmış -
tır. Hadise şudur: 
Şehrimize yakın bir kasabada 

icra hakimi bulunan ve çok es
mer, zayıf ve genç bir kız olan 
bayan Nuran ile şişman, dolgun 
ve güzel bulunan bayan Selma 
uzun yıllar beraber yaşamışlar 

ve birbirlerini en samimi iki kar
deş gibi sevmişlerdir. 
Tanıyanların gıpta ettiği bu sa

mimiyet bir gün her nedense bo
zulmuş ve iddiaya göre bayan 
Selma, genç arkadaşının kendi -
sine saklatmak üzere verdiği bir 
çok kıymetli mücevher ve bile
ziklerle bazı eşyayı ayrılmaları

na rağmen Nurana iade etmemiş 
ve güya bir de asılsız sened yap
mıştır. 

Bu yüzden ikisi araS?nda ağız 

kavg:ılan da olmus, neticede bu 
hadiseler, iki eski samimi arka -
daşı mahkemede maznun ve da
vacı olarak karşı karşıya getir -
miştir. 

Muhakemenin dür, ü celsesini 
çok kalabalık olMuş ve Behıye, 

~ürüvvet ismin"e iki hdın di-
ğer şahidler dınlenilm i~lcrdir. 

Şahıdlerd 'n Mürüvvet: 
- Ben bunlara evlidlı.k olarak 

gelm iştim. Her ikisi c!e son dere
ce samimiyetle birbirlerini sevi
yorlardı. Bu kardeşliği kıskanan
lar bil ' oluyordu. 

Bay on Nuran Solmaya müt e
addit mücevherler ve bu meyan -
da 9 kıymetli m ücevher verdi. 
Ayrıca 6 yüzük, J alyans yüzük, 
bir elmas pantant ı f , .e b ir elmas 
çantayı kendisine teslim etti. 
Bunlar emanet olarak verilmiş -
ti. 

Birkaç sene evvel 2 arkadaş 
ayrıldılar. Ben bayan Nuranla 
beraber evladlık olarak Malat -
yaya gittim. Sonra bayan Sel -
ma, arkamızdan geldi. Nuran ab
lam orada da kendisine birçok 
bilezikler verdi. Bunların hiçbi-
rini Selma iade etmedi!. 

DeıniştL 

Muhakemede çok müteessir bl~ 
vaziyette bulunan ve sık sık ağ
lıyan bayan Selma bu şahide bü
tün kuvvetile itiraz etti ve mu -
hakeme huzurunda kollarından 

bileziklerini birer birer çıkara -
rak 

- Malatyada bana verilen bll
zıKler hangileri? Şahid ayırsın 

bakalım.. 

Demişti. Mürüvvet bunlardan 
bir ikisini tefrik etmeğe çahştı. 

Fakat Selma davacı mevkiinden 
işe müdahale etmek isteyınce 

maznunun avukatı şiddetle itira
za başladı. Müddeiumuminin 
müdahales ı le bayan Selma neti -
ı e muhakeme gelmiyen şahidle -
rin celbi için geri bırakıldı. 

* Londrada Romanya kralı ile 
İngilteı·e hükümeti arasında si -
yasi ve ikt is3rli müzı:.kereler de
vam etm~ktcdir. 

= 
s"'1.<y.ırdu. Nihayet; dayanamadı. 
Ve senini yükseltti: 

- Aman paşam; sonra; bu mil
let bizi parça, parça edc.r ••. Ne 
diyorsunuz. .. Hıç iki padişah üs
ıüste hal'olunur mu? 

- Türk milletinin bekası için 
sonuna kadar dayanmamız liı

zı.mdır. İcab ederse canımw da 
ortaya koymalıyız ... Nitekim, koy 
muş bulunuyoruz .. Kaynarca ha
tasile Rwneli Türkü mahvolmuş
tur. Tanzimattan sonra da Ru
meli Türkü yurt!!annda muhacir 
vaziyetindedir. Bugün imparator
luğu ancak Anadolu çocu&u tutar 
bir haldedir ... Rica ederim pa~a 
hazretleri, bir Anadolu çocuğu 

gibi düşün, eğer, böyle düşünmez 
isek bu memleketi idare etmek 
isteyen Mahmud Nedım paşa gi
bi müstevliler hiçbir vakit düşün
miyeceklerdir. Mithat paşa gibi
leri de. meşrutiyet idare filırile 

imparatorluğu yok edeceklerdir. 
- Peki; farzedin.iz ki; zatWile-

Satrş çok haroretli 
İstanbuldaki alakadarlara ge

len rna!Umata göre, yeni yılın tü
tün satışları birkaç gündenherı 

başlamış bulunmaktadır. 

Piyasanın ilk açıldığı Pazarte
si günü, sabahtan akşama kadar 
Ege mıntakasının tütün yetişti

ren yerlerinde yalnız, bir günde 
9 milyon kilodan fazla tütün sa -
tılmıştır. Bu büyük bir rekor teş
kil etmektedir. 

Daha Ziyade Herm:ın Spire, A
merika• ve Felemenk kumpan -
yaları mubayaat yapmaktadırlar. 
Satış ffatları, tütünlerin cins ve 
nev'ine göre, 70-105 kuruş ara -
smdadır. 

Diğer taraftan bu sene Bulga -
ristan ve Yunanistan tütünleri -
nin çok az olduğu şehrimizdeki 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Bu münasebetle, bizim lütün -
lerimizin bu yıl tamamen satıla • 
cağı kuvvetle tahmin olunmak • 
tadır. _.,..._ 

Bayram 
Çarşamba günü 
İstanbul Mü(tülüğünden: 
İkinciteşrinin on dokuzuncu 

Cumartesi günü Ramazanın 
y <rm i altısı olmakla akşamı 

(Pazar gecesi) Jeylei kadir ve 
yirmi üçüncü Çarşamba günü 
bayram olduğu ilan olunur. 

SADAKA! FlTffi 
En iyi İyi 

Buğday: 15 14 
Son 
12 

Arpa 
Üzüm 

2(} 

Hurma 

24 
84 
00 

67 
133 

19 
54 
00 

BA YRAl\I NAMAZI 

S. D. 
Vasati saat: 7. 35 
Eıeni 2. 50 -·-Madam Atinanın itirafı 

redded:ldi 
Yine mevkuf kal!tcak 

Randevuculu.k ve döviz kaçak
çılığı suretile mevkuf bulunan 

madam Atina, 2 inci defa tevkif 
olunması hadisesine dün itiraz et
miştir. 

4 üncü sorgu hakimliği bu iti
razı tedkik etmiş ve neticede 
reddine karar vererek o suretle 
kendisine tebligat yapmıştır. 

Cürmü meşhud
lar çok azaldı 

Son birkaç gün içinde İstan -
bulda cürmümeşhud vak'alarının 

çok azaldığı memnuniyetle gö -
rülmek:edir. 

Ezcümle evvelki gün İs tan bul 
cürmü meşhud muhakemesine 
hiçbir hadise gelmemiştir. 

Dün de, yalruz ufak bir iki 
vak'anın davası görülmüştür. 

riııiz gibi düşünüyorum. Ne yapa
cağız? 

- Yapacağımız §U!.. İcab eder
se Sultan Muradı da hal'edip Sul
tan Hamidi tahta çıkarmaktır. 

Başka çare yoktur. 
Sadrazam; Hüseyin Avni paşa

nın bu sözleri karşısında deli di
vane oldu. Etrafına bakmıya, du
varlardan bile ses alınış gibi ha
reketler ibrazına başladL 

Hüseyin Avni paşa; sadrazamın 
bu telaşını görünce; daha ziyade 
sert ve haşin bir tavır takınarak: 

- Paşa hazretleri; şahsi men -
faatlerimizden ziyade memleket 
ve millet menafiini düşünmemiz 
Jô.zımdır. Mademki; Mithat paşa 
ve arkadaşlarının Babil kulesini 
andıran bu imparatorluk üzerin
de meşrutiyet idare tesisine taraf
dar değilsiniz; şimdiden bu adam
ların vücude getirecekleri fikir 
cereyanlarına karşı koymak icab 
ettiğini kabul etmemiz iktıza e -
der. Yarın veliahd Murad efendi 

S-SGJI TSLGaAr-tS&d'l'qna.1931 

Onu 
görmiyeli 

'Dün, ..<amut:ıy kiirsüsünde büyük acıyı dile getiren meb'us
larımızdan birisi, bir Aydın çocuğundan bahsetti: 

Büyük Şefin treni, o istasyonda durmıyarak geçince, orada 
bekliyen büyük kalabalık arasında ufacık bir çocuğun hıçkır· 
d.ı&"ı duyulmuşhL Sordular: 

- Neye ağlıyorsun yavrum7 
Yavrucağız: 

- Tren durmadı; Atatürk'& göremedimf 
Dedi ve gene ağladı. 

Orada bulunanlar, ismini bile bilmedikleri ba küçllk çoc• 
fa: 

- Daha çalı: yayyacaksm; O da çok yaşasın; füiilme, bir 
gün görürsün! dediler. 

Kader, yanucağu:a O'nu göstermedi; fakat O'nun kaçan 
treni arkasında• ağlıyan yavrunun, §İmdi, O'nun öliimi1 axka
mıdan, tekrar tekrar, hı_skırdığına §ilphe eder nıisi.ıı.D? 

* 
Bir dostum anlatıyordu: 
- Beş yaşındaki yavrum, daha O'nun yüzünü hiç görme

mişti. Kara habe:r, her tfuk evi gibi, bizim evin de içine ışıksız 
bir gece halinde sinince gözleri yaşaran yavrumun içlenmiş ve 
yaşlanmış bir insan vakariyle söylediği söz şu oldu: 

- Ah! O'nwı o cüze! yüzüııü bir kerecik olsun, cörebil-
ıeydim! 

* Ka:ra haber, Ankara'nm sokaklarında, merhametsiz bir rib
gar gibi, dolaşu:ken Karaoğlan'da yoksul bir kiire rastladım: İki 
gözü de görmi:;en bu adamın koltuğunda kenarı siya.'ı çizcili 
bir gazete, ışık nedir bilmiyen gözlerinde iki dizi yaş ve kuru
muş boğannda boğuk bir hıçkınk vardı. 

Bu zavallı adamın güneş görmiyen gözü, bir gün önce ebe· 
diyete göçen Büyük Şef'in yüzfuıü değil, resmini bile göreme
mişti. 

* Aydm'da O'nnn treni arkasından ağlıyaıı çocuk, evillde 
höyük bir insan vakariyle O'nnıı görmediği güzel yüzüııü has· 
retle anan yavru ve nihayet Ankara sokaklıırmda lııçkıraıı kiir 
delikanlı, 

Üzülmeyin O'nn görmedik diye! 
Geçici faniler ki yalnız düııya gözü ile görülürler. O, bir 

fani değildi hayatında ve ölümünde, uzağında ve yakınında 

her zaman O'nu görecek, ebediyete kadar daiına O"na dnyacak
smız. 

ikinci ki ta b 
Sergisi --
Beyoğlu H:ılkevinde 

açı'ıyar 
Türkiye 2 inci kitap sergisi 1 

inci kanun ayı başında Beyoğlu 
Halkevinde açılacak ve 15 gün 
devam edecektir. Bu ser;-.,'ye bü
tün vilayetler neşriyatının gön -
derilmesi kararlaştırılmıştır .. 

Her vilayet, cumhuriyetin 15 in
ci yıldönümü münasebetile, çı -
kardığı kitaplardan da göndere -
cektir. 

Aynca memleketteki bütün ga
zetelerden de sergiye birer nüs
ha gönderilecektir. 

Hukukun ilk sınıfı 
Yersizlik dolayısile hayvanat 

enstitüsünde ders gören hukuk 
birinci sınıf talebeleri bayram er
tesi merkez binasında ikinci n
nıf dershanesinde atur:ıcaklar -
dır. 

Müsamere 
Yasak 

N. AKTAM 

Müsta ;r~iklik için 
imtihan 

Müstantikler arasında Adliye 
Vekiileti bir imtihan a~tır. 

Bu imtihana girmek üzere bir 
çok müstantik vekili müracaat 
etmiş ve kendilerine tebligat ya
pılın.ıştır. İmtihan bugünlerde 
Ankarada Hukuk Fakültesi sa -
Jonlarında icra olunacaktır. 
Diğer tar : .. "tan, mevcud mün -

hal hakimliklere talip olmayan 
Hukuk Fakültesinin yeni mezun
ları içın, pek yakında kur'a çeki
lecektir. 

Hazin bir ölüm 
İktısad Vekaleti memurla -

rından Sadık Kemal Özdemi -
riıı pederi, eski Kadıköy bele
diye müdürü Sadık Paşazade 
Kemal Özdemir müptela ol -
duğu hastalıktan kurtulaıru -
yarak dün vefat etmiştir. 

Cenaze merasimi bugün saat 
on dörtte Kurtuluşta Seymen 
sokağında 51 numaralı Bayan 
Behzar apartrmanından Teşvi
kiye carniine kaldırılarak na -
mazı badeleda Feriköy mezar
lığına defnedilmiştir. 

Merhum dürüst, çahşkan va
tanperver bir zat idi, ölümü 
zayiattandır. 

Sönmeyen meş'ale 
Bir arkada:ıun anlattı. 

•Ge~cn gün Tak.sım abidesinin 
önünde gcn~liğin ccşkun tez .. Jıü
riinde yanımda bir ecnebi ile be
raber buluııdum. l üngiir hüngt!r 
a1İlıyan koum:ın bır küt! •r.in 

müşterek hir nıh ile dile ge ldiğini, 

· onlarca L.albin bir damlacık 

göz yapnda bnlıışuverdiğini ve 
koskoca kütlenin bi:r an içinde 
yekparekşiverdiiini gören bu ya
bancı adanı: 

•Tarihte eş.Uz bir üdisenia şa
hidiyiz..• 

Dedikten sonra bir müddet sus
tu. 

Bir şeyler düşündüğü halinden 
belli idi. Sordum: 

•Şu abideyi, etrafına bu kadar 
masraf ederek çiçeklerle süsleyen 
belediye bu abidenin önüne Ata

türkün hatırasını ilclebed ya ata
cak bir de fliım !;oyamaz mı? 
Düşündüm. 

Avrupada böyle büyük hey~cı 
ve abidelerin hergün tozlarını a· 
lan ve yağmıı:r yağd.ıj:ı. zaman 

çaıaur olmaınas• için bu mcnııer 
veya bronz anıtlan · temizleyen 
insaıılar \'ardır. Bu abidenin toz

larile ~ olmıyan belediye • 
dea bu gtte gündüz sönıni ·ecel: 
flam'ı iste.meie ..a ıl dilimiz n
racak ıiiye dü ünteye vardım. 

BALK FİLOZOFU 

•> 

fitreler 
cFitre> mizi Türk Hava Kurı · 

muna vermek iş inı göni.i lden b r 
istekle ödediğimizi vatan hizme • 
!erinin en ba~ma gerirmeliuiz. 

f, ,3_ 7 Hıcri 
l,f Ra ıT.a%an 

25 ' 
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Birimiziil derji 
ı Hepimiziı derji 
!Etiketlerdeki fiatlrır 

Büyük matem hasebile 11 kii
nunuevvele kadar mekteplerde 
müsamere ve emsali eğlenceler 

yasak edilmiştir. l lİlll_K•e•d•e•rd•ı•· d.e-a•il•es•i•n•e•en-•d•er•i:.ı .• taziyetlerimizi sunarız. 

Pazarlıksız satış kanunum• ı 
tatbika baş!anıldıj;ı gıindenbf 

ri gerek esnaf ve gerekse hal : 
taralından iyi karşılanmıştı ı·. 

Fakat kaidelerde isti.snalar o'

duğu gibı, esnaftan bu husus
ta - nadiren de olsa - kaçamak
lı yollar takib etmek istiyen -
lcr bulunduğunu okuyucuları

mızdan aklı~ııruz mükerrer 
mektuplarda esefle okuyoruz. 
Bize şikayet mektupları gon -
derenler müşteriler dc{:il yin~ 
esnafın kendileridir. Vaziyet 
şudur: tahta çıkar da meşrutiyet idare 

diye tutturur ve bizleri mevkii 
iktidardan atıp Mithat paşayı sa
darete getirerek bu oyunu mevkii 
tatbika koyarsa o vakit halimiz 
nice olur ... İster misiniz, üste de 
bizler bir padişahı tahttan indiren 
hainler meyanına girip defi ve refi 
olunalım ? .. Binaenaleyh; prensip
lerimiz üzerinde sadık .kalmalı -
yız ..• İcab ederse Sultan Muradı 
da tahttan indirerek ikinci Sultan 
Harnidi çıkarmalıyız... Korkacak 
bir şey yok ..• Zaten; bu fanide 
yaşamak ne gerek? .. dedi. 

Sadrazam; seraskerin azılı ve 
haşin sözleri ve etvan karşısında 
bizzarure sinmişti. Ağzından ıu 

sözler döküldü: 
- Paşam; söyledikleriniz doğ

rudur. Yarın, Mithat paşa; sadra
zam olursa meşrutiyet fikirlerini 
bu memlekette Sultan Muradla 
tatbika kalkışacak fırsatı elde e
derlerse hiç şübhe yok ki; bizleri, 
muhalefetimizden dolayı yok et • 

----- "'-!""!!'~ 
mek için başımıza bin bir çorab 
örerler... Fakat; mülahazam şu

dur ki; üstüsle tahttan padişah 
indirdığimizden dolayı bednam 
olınıyalıın diye düşiinüyoruın._ 
dedi. 

Hüseyin Avni paşa; sadrazamın 
yumuşadığını görmüştü. Fırsattan 

istifade edip prensipler üzerinde 
te'lifi fikir ey !emesi lazımdı. Ser
asker; bir parça gevşek bir tavır
la Rüşdü paşaya cevab verdi: 

- Pqam; şeybülis.lam Hayrul
lah efendi ve fetva enıin.i Kara 
Halil efendi elimizde demektır. 

Yobazlar da kısmen bunlara mer
but .. ordular elimizdedır. Kim kı

pırdayabilir bize karşı!.. Murad 
efendi; sarhoş, müsrif bir adam ••• 

Üste de etrafındaki adamlar da 
oyle... Eksanwik !Ikıirlere sahib 
bir alay insan etralını alınış bu -
Junuyor ... Biz, Sultan Azizi indir
mekle ne kazanmış bulunacağız? 

(De\'amı var) 

Yu.karıda zikrettiğimiz şe -
kilde bazı dükkanlar pazarlık 
yasak olmasına rağmen ml1ş -
terile pazarlık etmektedirler. 
Müşteri bir şeyin pahalı oldu -

• ğunu söyliyebilir ve o dükkan
dan almaz başka dükkana gi • 
de bilir. 

Bu hal karşısında dükkancı 
müşterile pazaı-= e<lerek fia
tı kırmak değıl, etıketl.t!ı: üze
rine rekabetli ve :ıı.,rmal bir 
fiat koyma.l..ıdır. Halbuki, tek 
tük görülen bazı ollkkancılar 

pazarlık edeceklerini kendile -
rince kararlaşlırmlŞ oldukla • 
nndan etiket fiatlarını da h:ıd· 
dinden fazla f· oymaktadırhr. 

Bu yüzden dürüst hareket e -
den esnafımız mutazarrır ol -
duğu gibi lı.ötü bir itiyadın 
kalkmasına da mini olunmak
tadır. Bu gibiler in takib edi -
!erek şiddetle cezalandırılma -
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Yalan~arın PARiS .. ROMA HIKAX! 
günü - . R • ' e :ı gı var .. 

---Yüzlerini, dudaklarını 935 anlaşmasının hükmü kaldı mı ? ••• 
Isım 

Yazan: Bedi G ü ndü z 
beyayanların yalanı 

kırmızı yalan dır 1. 
İngiliz gazetelerinden biri or -

taya şöyle bir mesele atıyor; ya
lanların da kendine göre rengi 
varmış!Hergün söylenen yalanlan 
işte bu renklere göre ayınnak l&· 
zım gelirmiş. Dünyada yalancı 

olm&yan var mı? .. Londradaki ga
zete bunu şöyle anlatıyor: Hoşu
nuza gitmiyen bir yere çağırır 
!ar. O zaman soğuk algınlığınız -
dan bahisle gitmezsiniz. Halbuki 
soğuk algınlığı diye bulduğunuz 
mazeret yalandan ibarettir. Ya -
hud hiç sevmediğiniz bir adamla 
görüşmek mecburiyetinde kaldı

ğınız zaman ona olan muhabbe -
tinizden bahsedersiniz. 

~talyanlar bu seferki müzakerelerde her şeyin yeni baştan konuşulup 
düşünülmesini, değiştirilmesini ileri sürüyorlar. Fakat 

Sacide; küçük takvimin yaprak
larını çevirirken birdenbire 

- A! dedi Öbür gün isim gü
günüm ... 

Ç 
. b .. .. yrı geÇııt" 

aresız on eş gunu a 
ceklerdi. ı~ 

.. ül ın& 
Heyhat! Sacide, go~. .. de b<'" 

!erinin bazan menfaat ~nü.il ıcaldı· 
yun eğmek mecburiyetınde birıJİ' 
ğıru anladı. Kocasını trene ~I" 
rip gardan yalnız çıkarken ,()O 

rinden yaşlar dökülüyord0:ıı ııJl' 
beş gün, diyordu. On beş gu 
suz nasıl yaşıyacağım! ... • 

Paris mülakatının neticesi bekleniyor!. Ve yeisle ilave etti: 

- Fakat geçen seneki gibi ol· 

mıyacak!.. Avrupa politika Aleminin baş
lıca meselesi bugünlerde yine 
Fransa - İtalyan siyasetinin ne 
hal alacağıdır. Romaya tayin e -
dilen yeni Fransız elçisinin faali
yet ve mesaisinden çok şey bek
leniyor. Lakin İtalyan matbuatı -
run makale neşriyatı gösteriyor 
ki ·Fransız - İtalyan münasebatı
nın öyle parlak bir dostluk şek -
!ine girebilmesi hemen oluvere -
cek işlerden değildir. 

Bunlar, işte beyaz yalanıdır. 

Beyaz yalan nezaket icabı bulu· 
nup söylenen yalanlardır. Bunun 
gibi simsiyah yalanlar da vardır. 
Beyaz yalanlar ahlaksızlık sayıl
mıyor. Fakat başkalarının zara -
rınıı olduğu renginden de anla 
şılacak laon kapkara yalanlar ah
laksızlıktır. 

Bundan sonra insanın başka • 
!arından ziyade kendi kendini 
aldattığı yalanlar vardır. Bunla· 
rın da rengi kırmızıdır. Artık du
daklarında renk kalmaması, çeh
resi soldukça solmuş bir kadının 
vüzüne ve dudaklarına sürdüğü 
kırmızılık işte bu çeşit kırmızı 

yalanlardanmış!. 

Kendisini genç, güzel ve sıh -
hatte göstererek başkalanru al
datmak istiyen bu çeşit kırmızı 

yalanlar daha ziyade bunlara 
müracaat edenleri aldatırmış. 

Son . a bir de mosmor yalanlar 
da kendilerini methedenlerin, 
yüksekten atıp tutanların yalan
lardır. 

Yalan bahsi üzerinde durula -
cak mevzulardandır. Hangi çe -
şit yalanları cemiyet aleyhine ol• 

duğunu düşünerek birer ahlak -
sızlık teşkil ettiğini bilmek la -
zım. Sonra bir de her gün söy -

leıımcsi icabeden yalanları ayır
mak iktiza ediyormuş. Ahlaksız· 
lık olan yalanlar başkalarına do
kunan, başkalarının zararını mu
cip olanlardır. Dedikodu yapmak 
insanı en fena yalanlara alıştıran 

bir şedir. Yalancılıkla ahlakım 

bozmamak, dilıni kirletmemek 
istiyen bir insan ber şeyden ev
vel dedi kodu yapmaktan kendini 
zaptedcr. Kendine hakim olur. 
Yukarıda bahsedilen beyaz ya

lanlara gelince; bunlar bu zaman· 
da ahlaksızlık sayılmamaktadır. 

Bir zamanlar en ufak yalanları 

bıle pek çirkin görüldüğü devir
ler olmuştur. Mesela çağrılan bir 
yere gitmemesi için hastalığı ile

rı sürmek gibi bugün pek caiz o
lan beyaz yalanlar eski zaman -
!arda caiz görülen, herkes yalan 
sö.vlemektense karşısındakine a

çıktan açığa ne düşündüğünü 

söylcmeği insanlık şerefine da
ha uygun görürdü. Fakat zaman 
değişmiştir. Nezaket için başka

sına zaran dokunmıyacak, beyaz 
yalanlar söylemeleri artık kaide 
olmuştur. 

İtalya hariciye nezaretinin ya-
rı resmi mahiyette olarak çıkan 
Relazioni İnternazionali mecmu
asının bu mevzu üzerinde yazdı
ğı makale pek manalıdır. Fakat 
biraz geçmiş zamana baş çevi -
rerek bakmak lazım geliyor. Pa· 
ris ile Romanın münasebatı şim
diki gibi değildi. Birkaç seneden
beri bozuldu Gerginleşti. Daha 
evvel gergindi. Fakat 935 de Fran
sız başvekili bulunan Bay Lava! 
Romaya giderek Sinyor Musolini 
ile anlaştı. 935 senesi ilk ayında 
elde edilen bir anlaşma üzerine 
Fransa İtalya dostluğu sağlam
laşıyordu. Ondan evvel İtalya ile 
Fransa arasındaki anlaşamamaz
lık uzun sürmüştü. Bilhassa do -
nanmaların tahdidi meselesi ko
nuşulduğu zamanlar İtalya Ak -
denizde daima Fransa ile müsavi 
olmak istiyor. Onun malik oldu -
ğu donanma derecesinde deniz 
kuvvetine sahih olacağım söylü
yordu. Fransa bunu kabul etmi
yordu. Fakat bu meselenin uza

yıp gitmesinden ise Fransa ile 
İtalya arasında bir anlaşmay3 
varmak iki tarafça da tercih edil
di. Fransa artık 933 denberi Hit -
ler Alınanyasının Versay mua -
hedesini yırtmak için aldığı apa
çık vaziyet karşısında A vrupad3 
İta;/l. ile dost olmağı dah amuva
fık görüyordu. 935 te elde edilen 
anlaşrıa Paris-Roma münasebatı

nı artık düzeltiyordu. Fakat çok 
geçmeden Habeşistan meselesi 
çıkmıştır. Milletler Cemiyetine 
dahil olan Habeşistarun taarruza 
uğraması üzeriııe eemiyetin mi -
sakına göre İtalyaya karşı zecri 
tedbirler alındı. İngiliz - İtalyan 
münasebatı gittikçe gerginleşti. 

Çünkü İngiltere Milletler Cemi
yeti politikasıru takib ediyordu. 
Fransa bir taraftan İtalyayı feda 
etmeği istememekle beraber İn
giltereden ayrılamıyordu. Bu hal 
aylarca sürdü. 

Lakin Hitler Almanyası da po
litoka 8.leminde faal bir rol oy
namağa başlamıştı. Habeşistan 

meselesinde İtalyayı tutan Al· 
manya daha evvel ayrılmış oldu
ğu Milletler Cemiyetinin aleyhin
de bir vaziyet almıştı. İtalya Av
rupada gitgide kendisine dost o
larak yalnız Almanyayı buluyor
du. İşte bu suretle Berlin - Rom:ı 
mihver: kurulmuş oldu. Berlin 
ile Romanın münasebatı kuvvet
lendikçe Paris ile Romanın mü -
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Ciddiyetini muhafazaya çalışa
rak: 

- İşte, dedi, şikayetim henüz 
bize teşrü etmediğinizden dolayı 
değil, küçük beydendir. 

Ahmed Süha beyin gözleri a
çıldı 

- Bizim oğlandan, Sermedden ., 
mı ... 

- Evet!. .. 
Güzin hanım gülmemek için 

dudaklarını ısırıyordu: 

- O da habasına çekmiş!.. 

Mahcub bir jestle başıru önüne 
eğer"~n Ahmed Süha bey bu şl· 

kiyete bir m!na veremiyerek 
sordu: 

- Ne yaptı .. pek haşan, pek ya
ramazdır ama, size ne yapabilir 
ki? 

Güzin hanım sitem kokan bir 
sesle: 

- Maşallah çok becerikli. dün 
gece parkın kapısında karanlık -
tan ve kimsenin bulunmayışın -
dan istifade ederek kızımı zorla 
kucaklamış ve.. dudaklarından 

öpmüş.. Ahmed Süha bey kıp • 
kırmızı kesılmişti. 

- Ne diyorsunuz? 

nasebatı da gerginleştL Işte bu 
hal böylece sürüklenip geldl 
Şimdi yukarıda ismi söylenen 

İtalyan yarı resmi mecmuasının 
makalesinde söz 935 anlaşmasına 
geliyor. Bu mecmua artık vazi
yetin çok değiştiğini ileri sürme
ği ve o zamanki anlaşmanın tek-

ada bunu tekrar ediyor ve sözle

rine devamla hülasa olarak şöyle 

diyor: İki memleket arasındaki 
münasebatı düzeltmek isteniyor

sa artık her şeyi yeni baştan göz

den geçirmek lazımdır. Her şey 

yeni esaslara göre kurulmak ik
tiza ediyor. Art.ık ha!A 935 itilA
fından bahsetmek te yerinde ol
masa gerektir. Bu anlaşmanın 

bugün bir kıymeti olabileceği 
pek şüphelidir. 
Şimdiye kadar Milletler Ce -

mıyeti aleyhine İtalyada söyle -
nen sözlerin, yazılan yazıların 

sayısını bulmak kabil değildir. 

Milletler Cemiyetine karşı İta! -
yada gösterilen aleyhtarlığının 

şimdi bu vesile ile tekrar edil -
mesi pek tabiidir. Mecmuanın 

makalesidir. Söz buraya getiril
nıekte ve §Öyle denmektedir: 

935 anlaşmauna göre, İtalya 
ile Fransa arasında çıkacak her 

·ihtilaf milletler cemiyetine mü -
racaatla halledilecektir. Fakat 
İ!lılya artık bu cemiyetten çık -
mışlır. Şimdiden sonra Fransa 
ile çıkacak bir ihtilatın bir anlaş
maya bakarak Milletler Cemi -
yetine gidilerek halledilmesini 
İtalya kabul etmiyecektir. Yine 
mecmua şöyle diyor: Fransa ile 
İtalya arasında yeniden bir itilaf 
aktedilmesi arzu edilmiyecek bir 

(Devamı 1 inci sahifede) 

Şübhesiz, hayır ..• Zira o sene 
sevgili kocası yanında idi. İsim 
gününü pek neş'eli geçirmişler
di: Parkotelinde yemek yemişler, 
sonra tiyatroya gitmişler, daha 
sonra otomobil ile Sarıyere kadar 
bir gezinti yapmışlardı. Dahası 
var: Kocası, çoktanberi arzu etti
ği, güzel bir allın bileziği de he
diye etmişti. Ah! O gece ... Ne eğ
lenmişler, ne çılgınlıklar yapm!f
lardı. 

Tabii değil mi? Henüz balayın
da bulunuyorlardı. Fakat bu sene, 
bundan mahrum kalacaklardı. 
Feridun, çalıştığı müessesenin 

Ankarada bulunan şubesinin he
sablarıru tedkike gitmişti. On beş 
günden evvel dönemiyecekti. Bu· 
nu, sevgili karısına büyük bir te
essürle haber vermişti. 

Bu; yeni evliler için, bilhassa 
biribirini delice seven bir çift için 
bir facia idL Feridun, müessese 

müdürünün sözünden çıkamazdı. 

Karı ve kocanın beraber gitmele
ri de birçok masrafa mütevakkıf
tı. Buna büdcesi müsaid değildL 

rar ele alınacağıı:ıı b4Ntlemek a - c A s u s u N 
bes olacağını anlatmaktadır. O 
zamandanberi geçen seneler zar
fında vaziyet o kadar değişmiştir 

K IZI 
ki eğer şimdi Paris ile Rma ara- ,- •ıt el b · 
sında hakikateon bir uzlaşmaya ngı ere e arına m l va-
varmak isteniyorsa bu değişikli-
ği göz önünden ayırmamak lazım-

dır, diyor. Her şeyi yeni baştan k A l ' el •• •• 
yapmak lazım geldiğini ileri sü- ra many a ya onuyor 
ren bu mecmua şu fikri müdafaa 
etmektedir: SiyaSi bir yaşama 
hukuk noktasından nekadar ye· 
rinde olursa olsun ancak Millet -

"'ıer arasında muayyen bir vazi -
yetin icabı olmaktan ibaret kal
maktadır. Böyle bir misak işte 

böyle muayyen bir vaziyetin ifa
desidir. 935 Fransız - İtalyan an· 
!aşması da Avrupa tarihinin o 
zamanki sahnesine aid olarak 
kalmaktadır. O zaman bu itila -
fın manası şu idi: 

İtalyanın izhar etmeğe başla
dığı dostluk politikası karşısında 
Fransanın buna tam bir müza -
hereti idi ve İtalyanın böyle bir 
politika takip etmeğe başlaması 

ise Fransa için büyük bir mu -
vaffakiyet sayılıyordu. Mecmua 
nın makalesinde bunlar yazıldık
tan sonra İtalyanın dostluğuna 
sonradan kıymet verilmez oldu -
ğu, zecri tedbirlere iştirak etmek
le Fransanın bu dostluğu bozdu
ğu ileri sürülmektedir. İtalyan 
matbuatırun bu şekildeki neş -
riyalı yeni değildır. Paris • Roma 
münasebetının bozulmsaından ve 
kaç senedir böyle bozuk düzen 
gitmesinden hep Fransayı mes'ul 
tutarak İtalya aleyhindeki zecri 
tedbirlere Fransanın iştirak et
tiği hatıra getirilmektedir. Şim
di işte bu yarı resmi mecmu -

Diye kekeledL 
- Kızım, onun babası olduğu

nuzu bilmiyor tabii.. yalnız ar
kadaşları sizin köşkü tarif etti
ler. Ben de küçük çapkının kulak· 
larıru bizzat, olmazsa size çektir
mek için geldim. 

Ahmed Süha beyin fena halde 
canı sıkılmıştL Asabi asabi tır -
naklarıru yiyordu: 

- Bu vesile ile konuşabilmek 

fırsatıru bulduğumuza ne kadar 
memnunsam, o derecede de Ser
medin yaptığı küstahlıktan dolayı 
mahcub ve müteessirim. 

Sonra hiç de bu hadiseden icab 
ettiği kadar üzgün ve müteessir 
gözükmeyen Güzin hanıma baka
rak devam etti 

- Müsterih olabilirsiniz. Onu 
lcab ettiği şekilde haşlıyacağım. 

Biz de genç olduk. Biz de çapkın· 
!ık, haşarılık yaptık ama, böyle 
cür'etkar değildik. 

Güzin hanım gülerek başını sal
lıyordu: 

Son zamanlarda Amerikada 
ortaya çıkan casusluk meselesin
den geçenlerde bahsedilmişti. A
merikanın askeri esrarını öğren
mek için çalışmakla maznun olan 
kadın ve erkek Almanların mu • 
hakemesi daha bitmemiştir. Ye
ni gelen Londra gazeteleri mey
dana çıkarılan bu casusluk me -
selesini tekrar tazeliyerek J esi 
Jordan ismindeki kadını hatırlı

yorlar. Jesi Jordan evvelden Son 
Telgrafda uzun uzadıya anlatıl
dığı üzere aylarca evvel İskoç 
yada hazırlanmış, perukar salonu 
işleten bir kadındır. Kendisi İs -
koçyalı iken harbden evvel bir 
Alınanla evlenmiş, Almanyaya 
gitmiş, harbden sonra oradan dö
nüp memleketine gelmiştir. 

Dul kalmış olan J esi J ordan 
Almanyayı çok severmiş. Bir de 
kızı vardır. Nihayet Almanya he
sabına casusluk ettiği iddiasile 
yakalanmış ve muhakeme edile
rek dört sene hapse mahküm e • 
dilmişti. J esi J ordan ile Ameri • 
kadaki Alman casus şebekesinin 
münasebeti IDduğunu da İngiliz 
ve Amerikan gazeteleri yazmış -
tı. Fakat elli yaşlarında olan Jesf 
Jordanın yetişmiş, kocaya varmış 
bir kızı vardır. Yirmi iki yaşların-

- Bari benim yamında söyle
meyin! .. Ne çabuk unuttunuz? 

Ahmed Süha bey başım önüne 
eğdi. 

Güzin hanımla geçen ateşli, ha
reketli ve ~yecanlı günlerini ha
tırlamıştı. Zaten onu gördüğü an
danberi yaprakları çevrilen genç
lik tarihinin, kafası içinde cild -
!erini karıştırıyor, tesadüfün bu 
garib cilvesine şaşmaktan kendi
ni alamıyordu. Anasile kendi ma
ceralar geçirmişti. Demek oğlu· 
da kızı ile .. 

- Bu kadar dalmayın canım .. 
mesele haddizatında pek mühim 
değil!.. Yalnız bir takım dediko
dulara yol açıldı. Biraz daha ma
kul olması lazım küçük çapkının .. 

Ahmed Süha bey daldığı uya
nık rüyadan silkindi: 

- İşte beni de üzen bu ya ha
nımefendi. Dedikodudan nasıl 

nefret ettiğimi bilmezsiniz. Artık 
koca delikanlı oldu. Nerde ise fa-

"l!aciır. F akat kocasına.an ayrıldığı 
için dul kalmış ise de son radan 

yine birine varmıştır. Misis Red 
ismindeki bu genç kadın annesi 
tevkif edildikten ve mahkiım ol

duktan sonra artık İskoçyada 
herkes arasında şöhret kazanmış, 

külteyi bitirecek. Artık böyle ha
fifiikler yapmanın zamanı mı ya? 

Güzin hanım gittikten sonra, 
Ahmed Süha bey şezlonga gömü
lerek derince bir düşünceye dal
mıştı. Oğlunun yaptığı bu müna
sebetsizlik fena halde canını sık
mıştı. Fakat, muhakkak ki Ah -
med Süha bey yalnız Sermedin 
bu hareketini zihnine yumak yap
mış değildi. Ayni zamanda Güzin 
harumı, Güzin hanımın şahsında 
geride kalan yıllan, bu yılların 

seyri içinde de hatıraları düşü -
nü yordu. 

Güzin hanımla genç devrelere 
aid bir hayli maceraları vardı. 

Bir zamanlar birbirlerini delicesi
ne sevmişler, hatta evlenmek ka
rarı vermişler, fakat mukadderat 
onları ayırmış, ikisıni de birer ta
rafa savurmuştu. 

Ahmed Süha bey Erenköydeki 
köşkü aldığı zaman Güzin hanı
mın Erenköyde oturduğunu bil -
miyordu. Sonradan öğrendiği za-

her gittiği yerde onu bilenler bil
miyenlere göstermeğe başlamış

tır. Onun için şimdi kendisini 
gidip gören gazetecilere şunları 
söylemiştir: 

- Ben artık İskoçyada yaşa • 
maktan bıktım. Burada herkes -
beni birbirine göstererek casus 
kadının kızı olduğunmu söylü -
yorlar. Annemin ne yaptığından 
benim hiç haberim yoktur. Eğer 

bir şey yapmış ise ... Ben evvel -
ce Alman tabiiyetinde bulunu -
yordum. Fakat benim böyle bir 
tAbHyette olduğumu komşular 

öğrenince artık benimle konuş -
maz olmuşlardı. O zamandanberl 
nereye gitsem herhalde fena mu
amele görilyorum. Dükk~ncılar
dan bir şey satın alacağım zaman 

huşunetle muamele ediyorlar. 
Dört yqında bi rkızım var. Ço
cuklar onunla oynamıyor. Çok 
vakit eve ağlıyarak geliyor. Şim-

di Hamburga gideceğim. Orada 
kızımı mektebe yerlettlreceğim. 

Kendim de sahneye çıkarak ar • 

tlst olacağım. Evvelce şarkı söy
lerdim. Yine bu san'ate başlıya -
cağım. Babası ·Alınan olan bu 
genç kadın artık Aamanyada ya 
şamağa karar vermiştir. 

man ihtiyarlamış kalbinde bir çar 
pıntı hissetmişti. İhtiyarlıkta genç 
!iğe aid her şey insanı sarsar. U
nutulmuş, seneler paslandırmış 

olsa bile.. Ahmed Süha bey ev -
lenmiş, bir erkek, bir kız çocu -
ğu olmuş, mes'ud bir yuva kur -
muştu. Karısını severek almamış-

tı ama, Nazan hanım ona Güzini 
hiç de aratmamış, derin şefkati, 

iyi kalbi, evine karşı olan merbu-

tiyetle kendisini her şeyden sıyı
rarak evine bağlamak muvaffa
kiyetini göstermişti. 

Ahmed Süha bey Güzin hanım
la karşılaştığı vakit eski yarala -
rın dikişlerinin çözülmesinden 
endişe ediyordu. Hala kalbinde 

Güzin hanımın vaktile tesis et -
miş olduğu aşk müstemlekesin -
den yerler vardı. Bunlar eski sa

hihlerini gtirünce ayaklanabilir -
!erdi. Vakıa ne Ahmed Süha bey 

artık çapkınlık edecek, ne de Gü
zin hanım evli bulunduğu cihetle 

* j,clfll 
Birdenbire yüzü güldii. :;r 

günü pazara tesadüf ediyordU· 

cide, şübhesiz serbestti. rıııı' 
- Oh! Ne ali, ne aJiı! .. · tdıııı' 

oldu da bu şimdiye kadar ~ı. 'İ' 
gelmedi? Ankara uzak değ ı,ı p r.; ı 
masrafı da az bir şey. e •;rtı9 
akşamı trene binerim. cuıner:ı9 

·ve 
sabahı oradayım. Geceyı .. er' 
günü Feridunla geçirir, d?;e--d 
Kaynanama da teyzeme gı·ıe o~ 
mi söylerim. Farkında bı 
maz... . . p-ıY~ 

Sacide, o gece gözlerını kB 0~ ~ 
uyuyamadL Ertesi gün kU:a rf 
çantasını aldı. Haydarpaşa~ p 
ti, trene bindi. Ertesı sab yerid;· 
karaya vasıl oldu. Doğru gıl 
nun bulunduğu müesseseye 0,~ 

- Kimi görmek istiyors 

Bayan?... bir S' 
- Bay Reridunu. Lutfen ııil- · 

yan sizi görmek istiyor de>" e'~' 
- Bay Feridun mu? p;rı, dıl',ı. ' 

bir saat evvel gelmiş . oJsBı~if 
kendisini görebilirdinlZ· 
bire gitti... ıf r 

- Eskişehire mif Ne işi v 
rada ?.. zart# 

- Bilmem... Yalnız P.\ıı!• 
sabahı avdet edeceğini soY ııcl' 

Sacidenin gözleri yaşard~ trl' 
ru istasyona gel_di ~e a]cŞ~i ıce~ 
nile İstanbula dondu. J{en 
dine: ıl' 

·yor 
- Feridun beni sevını 

tık!... .ıl 
Diye söyleniyordu. e•' 
Tren hareket etmezden tu5uıı' 

şu satırları yazdı, posta kil 

attı: g • 
·İsim günümü yanında 0ııı 
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mek ve sana bir surpr .;. zı 
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için Ankaraya gel ım. 
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seni göremede.n dön.üyor~;,;, 
ni sevmediğını, benı al 0ıı · 
da anladım. Son derece ın. c' 1 

bim. Geldiğin zaman be
0

'.0 ' : 
k sen' bulamıyacaksın. Ar~ı dC~ı 

züne bakabilmek e!ımd• 

* 
,oı 

Jl , 
Sacıde, eve geldiği zaıtl3 

lı dadısı karşıladı, ve: 0 
- Nerelerdesin kız~rnlW f': 

Dün Bay Feridun geld1• 
8
,,,r 

için izin almış. Seni bulaıtl ~·; 
bilsen ne kadar, ne kad.af ar' 
essir oldu. Teyzene gitU: ~e f 
da değilmişsin. Bütün gill1 Jı9 ~ 
ce seni aradL Zavallı sab~1rı~~ 
dar uyumadL Şu kAğı~ı diİ· 
on trenile Ankaraya do~ 1ı~ 

Sacide, dadısının ver 
aldı, odasına kapandı: e1' iC' 

İ · .. ·· ·· t brik etıtl ı'' • sım gununu e .. ure· .. 
Ankaradan geldim. Mud -0e"1. 

vt bir iş için Eskişehir~ 11~;ı J"' 
mi söyledim. Sana bir su~e b"y 
mak istemiftim. Seni e 0e 

iııde madım. Teyzenin ev ,d'I 
(Devamı 1 inci ıa~I~ 
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Onu, köşkün kapısı on değ'~ 
rünce yüreği oynamamış 1,ıe 
Hele Güzin hanımı taP 
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güzellik içinde bulunc3

· 1,rı tı 
Llkin şimdi bütün bU:sşı<' il 

rı yarıya düşündürecek de ~'.·~ 
hadise vardı. Bu hadise rısııı~ 
sındaki düşüncelerin ~~u 5e l 
hisara alıyordu. O da og ı-ıe ~ 
din Güzin hanımın kızı rif . ~\) ' 
karşı yapmış buiunduı; 

tecavüz... dOğfu$11Jİ 
Buna çok sıkılmıştı ııf11'ıı 
Esasen Sermede son z , 
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b:~~ll\aınıar güzelllöl sayesinde büyük 
hret a!an bu kadın şimdi maznun 

•an.dalyeslnde oturuyor 

lln""'-
!ı\ -...,. ne olduT 

lh.:<ııııay Ii 
•~!etin· assan•ı Fas ve Paris 
1-, bu &" ı Ulun müddet işgal e· 
~<ta~el kadını ilk defa 1919 

~ 'ou ita ııde görmüştüm. 
l!ı~l.att\ının evinde görülen fe

'~tit a el'an hatırlarda olsa 

·~ ~ taş n duvarları yıkıldığı 
~ 'IIer; ..,dan Yapı~ hücreler

duran ~. 8Yakları bağlı ve dlın
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1 
tanıdığım zaman bir 

~ -y~~e~letiy~r, ve cay parçası 
~ Utlİıı erını ça~tırıyordu. 
ılı. Oldu F'ransız zabitleri, ak -
~lt~~~a~u bu bara gidiyorlar -
l!ıı1ıı.u~ala/a su gibi akıyordu. 
~""1lan1 Çalıyordu. Kafalar 
~~ ~ O<!a~ca kapılar kapanıyor, 
>ııtd r4 biratda, yarı çıplak genç 

"'· u. <':e11k başka alem başlı -
\t~katlar d ile eğlence sabah 
~ Ulay }{ e1ram ediyordu. 

1%. ç assan çok güzel bir 
o}t da şık giyinirdi. 

Zorbalar 

Dlln ne idi? 

Boynunda kıymetli bir gerdan -
!ık, bileklerinde düzinelerle al -
tın bilezik, başının üzerinde bir do0 
taç bulunuyordu. 

cBu Faslı Atinanın işlettiği ev
de on dört kız vardı. Bir sene için
de bunlardan dördü kayboldu, 
dördü öldü. Yedisi hastalandı. 

cÖlenlerin cenaze merasimi ya
yılması birçok klınselerin dikkat 
nazarını çekti. Dedi ve kodu baş
ladı. Nihayet zabıtanın kulağına 
aksetti. 

cMoulay Hassanın kızlara iş • 
kence yaptırdığı, sonra öldürdü
ğü, cesedlerini ortadan yok etti
ği söyleniyordu. 

cZabıta evini bastı, araştırma 

yaptırdı. Bir şey bulamadı. Bu 
sırada, duvarlardan birinin yeni 
sıvaları nazarı dikkati celbetti. 

Duvar yıktırıldı. Üç genç kız, 
biri on beş yaşında erkek çocuk 
olmak üzere dört cesed meydana 
çıkarıldı. 

cMoulay Hassan tevkif olundu. 
Sıkı sorguya çekildi. Tabil inkar 
etti. 

cİki senedenberi devam eden 
sorgu, tahkikat bitmiş, katil ka
dının mahkemesine başlanmış • 
tır .... 

Saltanatı 

l~ Clrihde mis.leu romanda: 

l d ,, A lemdar en er go- Mustafa 
~~/ Paşayı ve .. 
1 
lllüş kan, Gözdelerin i; 

tl Osmanlı 
; l. lll• ,sef ah af T arih in in 
trl En kan lı 
tırasları Sahnelerin i 

~ b okuyacak-
: ıa}] Baskını İm-ı_s_ın_ı_z. __ --ı 
\(tat ' 
qdd 0rluğu ele alış; millet mu-
~t eratına hükmeden cariye
&\~ ~eyaz et ticareti, ihtiliil, r uı sokaklarını kan nehir
~ •• :tine çevi~e*n hiidiseler •. 
ı. ~.. bu ın··b • > "'<İltj u eyyiç ve tüyler ürpertici hidiselerin en 

'ltıQdQ 0~dUnü S O N T E L G R A F sütunlarında 

~ti("'l· EYINIZ 

Romanya Veliahdi 
Kraliçeliğe layik bir kadın 

bulunabilir mi? 
Bir kadın keııdisinin kraliçeliğe 
Layik olduğunu rüyada anlarmış 
İngiliz gazeteleri, Romanya 

kralının son günlerde İngiltereyi 
ziyaret etmesi dlayısile yeniden 
bazı neşriyata başladılar. Kralın 

İngiltereye seyahati İngiliz mat
buatının Romanyadan, Romanya 
kralından uzun uzadıya bahset -
mesine vesile oluyor. Fakat bu 
yeni yazılan şeyler eskiden yazıl
mış olanları tekrar etmekten iba
ret kalsaydı okuyanların ehem -
miyet vermiyeceği aşikardı. Her 
halde yeni söylenen şeylerde es
ki hatıralardan bahsedilir!>en şa
yanı dikkat yenilikler vardır. 

Romanya kraliçesi, yani kralın 
annesi kraliçe Mari yazın ölmüş
tü. Kraliçe Marinin ölümü dün 
ya matbuatı için günlerce yazı 

yazmağa vesile teşkil etmişti. 

Şim İngiliz gazetelerinde yine 
kraliçenin hatırası canlandırı

yor. Mesela geçen şubatta Bük -
reşte bulunmuş olan bir İngiliz 
gazetecisi, kraliçenin o günden al
tı yedi ay evvel onunla görüştü
ğünün hatırasını tazeliyorlar. 
Kraliçeyi anlatırken diyor ki: 
Kraliçe Mari gördüğüm kadınla
rın en güzeli idi. Şayanı hayret 
olan bu İngiliz prensesi daha pek 
genç yaşta iken İngiltereden alı
narak hiç bilmediği bir yere gön
derilmiş, yani Romanyaya gitmiş 
ve orada Balkan işlerine karış -
ml§h. Bu onun fevkaladeliklerin
den biri idi. Cesareti ve fikrini 
açıktan açığa söylemek hususun
daki metaneti onun en büyük 

meziyetlerindendir. Kraliçe böy
le düşündüğünü açık söylemek 
itibarile olduğu gibi tabiatindeki 
saflığı dolayısile de beni çok dü
şürüyordu. İngiliz muharririnin 
bahsettiği saflık insanın düşün

düğünü açıkça söylemekten te -
reddüt etmemesi yolundaki saf -
lıktır. Bunun kraliçe Marinin ne 
kadar tecrübeli, zeki bir kadın 
olduğu, hemen bütün dünyayı 

gezip görmek suretile bilgisi art
mış, mühim siyasi işlere karış • 
mış bir kadın olduğu ma!Umdur. 
Kraliçe Mariden bu suretle bah· 
seden İngiliz muharriri Hektor 
Bolit Bükreşte iken her cumar -
tesi kraliçe tarafından kabul edi
lerek kendisile konuşmak şerefi
ne nail olduğu anlaşılmaktadır. 

Muharrir Bükreşten ayrıldıktan 

sonra kraliçe kendisine bir mek
tup yollamış ve şu satırları yaz
'!'UŞtır: 

cBenim her düşündüğümü a -
çıktan açığa söylemek tabiatin • 
de olduğumu görünce şaşmışsı

nızdır. Ben her türlü iddialardan 
vaz geçmiş bir insanım. Bundan 

sonra daha önümde kaç senelik 
bir hayat kaldığını da bilmiyo -

rum. 

Lakin herhalde malum olan bil' 

şey varsa o da artık önümdeki se

nelerin kısalmakta olduğudur. O
nun için hakikate karşı aldan -
mağa lüzum görmüyorum.• 

(Devamı 7 ind sahifede) 

En mühim mesele 
Koca nasıl intihab olunur?. 
Nişanlılar, b i r b i r le r in i 

sevmediklerini anlamak 
ne yapmalıdırlar? .. 

• 
sevıp 

• • 
ıcın 

' 

Madam, Karon buna. şu cevabı ve;iyor: u Başbaşa 
bir gün gaçirmeli ••. 

Yazan: B ed i Gündüz 
Tesadüfen kUçilk bir risale eli

me geçti: •Koca nasıl intihab o
lunur?.. Güldüm, omuzlarunı 

silktlın. 

Hayatta, hayalini hayalimizde 
beslediğimiz kadını veya erkeği 

seçebilmenin lınkfuıı var mı? ... 
Kadın olsun, erkek olsun, bu

nu olduğu gibi kabul etmekte ma
zur, daha doğrusu mahkUm değil 
miyiz? .. 

Bilhassa iyi bir koca, tıbkı na
dir kuşlar gibi, - Zümrüdü anka 
gibi - nadirdir. Bunu ele geçiren 
kızlar cidden bahtiyardır. Eski 
bir ata sözü vardır: ·Oğlunu iste
diğin, kızını da muktedir olduğun 
zaman evlendir!..• 

Fakat, risalenin muharriri Ma
dam Melly Karon - Mialarete gö
re artık bu intihab üzüntüsünden 
kurtulacaklar, ve talihlerine bir
çok sualler sormıya hakları ola
cak: İyi ahlildı mı? Kimlerle ko
nuşuyor, düşüp kalkıyor? Oyun
da, lokantada, kamping'de nasıl 
davranıyor?.. Bunlardan sonra 
kendi kendilerine de şunu sora
bilecekler: Güzel mi? Zengin mi? 
Zeki mi? ... 

Hepsi bu kadar değil! İstikbali 
de düşünmeleri mecburiyeti var: 
Beni nasıl seviyor? Güzelliğim, 

zekam veya sadakatim için mi?. 
Bir müstebid gibi mi yoksa bir eş 
mi?.. Eğer güzellik için ise fena, 
Zira güzellik çabuk solar, yüzde 
çizgiler hasıl olur, saçlar kırlaşır. 
Zeka için ise itimad çaizdir. E
ğer bir müstebid gibi seviyorsa, 
yani kıskanç ise saadet biraz güç- · 
tür. Ya eş gibi ise? .. Bir taraf için 
hoş, öteki taraf için de nahoştur. 
Eğer sadakat bekliyorsa destur, 
savulun. Esir olmak ihtimali var. 

* Madam Karon - Mialaret böyle 
tavsiyede bulunuyor. Ve fikirle
rinin doğru olduğunu iddia edi
yor. Bir zenginle evlenmenin bir 
fakirle, bir güzelle evlenmenin 
bir çirkinle evlenmekten daha iyi 
olduğu fikrinde ... Zekalan d8 a
yırıyor ve büyük zekalardan hoş
lanmıyor. Bunu da izhar etmek
ten çekinmiyor. Bu fikrinde sa
bit ... 

İşte iyi bir koca, alınız onu ... 
Çok mu genç? ... Sabırlı olunuz 
biraz. Madam Melly tedkik ede
cek, hükmünü verecek. Çok mu 
yaşlı? ... Oh! Yaşlı bir erkek daima 
iyi bir kocadır. Siz yaşta mı? Ar
kadaşlığtan çekiniyor musunuz?. 
Cevabını veriyor: •Eğer talibiniz 

hoşunuza gidiyorsa ve sizi sevdi
ğine emin iseniz yaş farkının pek 
o kadar ehemmiyeti yok ...• 

Şübhesiz bütün mesele burada. 
Seveıı ve sevildiğine emin olan 
bir kadının ne kendini ve ne de 
nizanlısını sorguya çekmesine 
lüzum vardır. Geldik gene bir ata 
sözüne: ·Güsel değilsin, zengin 
Jeğilsin; zekan yok. Eliııden bir ~ 
gelmez .Buna, bütün bu kusurla
rına rağmen s~ni SeV1yoruın, 

çapkın!..• 

* Yalnız sevdiğini, sevildiğini na-
sıl anlamalı, buna ne suretle ka
naat getirmeli? ... 

Madam Karon Mialeret bunu 
,grenınenin usu~:inü birkaç keu

me ile anlatıyor: •Nişanlılar, birl
birlerini hakkile anlıyabilmek i
çin başbaşa fena bir gün geçir
melidir ...• 

cEğer, havanın kasvetine, yağ
murun devamına rağmen blribir
lerine söyliyecek birkaç söz bu
labilirlerse, eğer böyle başbaşa, 

yalnız kalmaktan usanmazlar, 
canları sıkılmazsa elele vermeli, 
hayat yolunu takibe başlamo.lıdır
lar ... • Hoş bir cevab değilmi? ... 

Bedi GündUz 

• 
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Bob ve Baba eğle n i y or ... 
Prenses Baba ve kocası Bob 
Gregori, Malezya 'da bir ·ada 

satın alıyorlar 

30.000 d0lar verince, Prensesin ailesi gibi 
Raca ve Ra n e 4>1 a cak l ar 

Ve bu paray ı tedarik için d3 1,000 dolara 
asa let ferman ı satacaklar 

Hulivuttan bildiriliyor: 
- Ben Raca olacağım, sen de 

benim kraliçem... Demokrat bir 
hükümdar olacağız. Kanunları

mız yalnız (sıhhat kanunları) o
lacaktır. Eğer birisi tabiate ve 
hıfzıssıhhaya aykırı bir şey yap
mıya cür'et ederse hemen bunun 
meşrutiyet kanunlarına mugayir 
olduğunu ilan edeceğiz. Tebaamız, 
bu rejime hayran kalacak ... 

İngiliz güreş şampiyonu · Bob 
Grcgori Kaliforniyaya muvasalat
larının ertesi günü, karısını bu 
sözlerle uyandırdığı zaman güzel 
Prenses Valeri kocasının uykuda 
bulunduğunu ve sayıkladığını 

zannetmişti. Bu zehab yanlıştı. 

Zira Saravak'ın beyaz Racası Sör 
Şart Antoni Vyner küçük kızının 
asalet unvanından refettiği, tah
sisatını kestiği gündenbcri genç 

güreşcinin düşilndiiğ!l ancak bu 
proje idi. 

- Mümkün olduğu kadar Sa
ravak'a yakın bir ada satın ala
cağız ve orada saltanat süreceğiz. 
Sen bir Rane olacaksın. Bu pren
seslikten daha iyi! Annen, seni 
kendi derecesinde addetmek mec
buriyetinde kalacak ... 

Genç kadın safiyeti" itiraz edi
yordu: 

- Dyakslardan, Malezyalılar -
dan ve Hindlilerden mürekkeb bir 
milleti yalnız başına idare edebi
lecek bir kabiliyette olduğunu mu 
zannediyorsun? .. 

- Şimdilik bir şey diyemem ... 
Fakat tabii babanın nasıl icrayi 
hükılmet ettiğini gördün; bilir
sin. Bunun usullerini, ve hileleri
ni bana öğretirsin, olmaz mı? .. 

SATILIK BİR ADA 

Bob Gregorinin bu projesi Ho
livut'da şayi oldu ve Saravak Ra
nesinin kulağına kadar gitti. 

- Bu gibi adalar çok pahalıdır. 
Kızımda ise ada değil, bir toplu 
iğne alabilecek para yoktur. Ya 
aklını kaybetti, yahud da bizim
le alay ediyor, eğleniyor ... 

Halbuki yeni evlilerin niyetleri 
çok ciddi. Rane, hiç şübhesiz da
madının yaptığı güreşler sayesin
de büyük bir servet kazandığını 
ve 1ngilterede birçok terbiyei be
deniye müesseseleri müdürü ol
duğunu unutuyor. 

Singapurda, bir alım satım a -
centesi Saravaka yakın satılık bir 
ada bulmuştur. Ahalisi pek çok 
değildir. Fiatı da ehvendir. 

Fakat bu ada Holanda hükıl -
metine aiddir. Holandalılar, a
daya bir müşteri çıktı~ına sevin-

mekle beraber kendisine Raca un
vanını vermek istemiyorlar. Bob 
ve Baba, işlerine gelecek bir baş
ka ada bulmuşlar. Yerini klınseye 
söylemiyorlar. Tac budalası bir 
zenginin meydana çıkıp ellerin • 
den a!ıvennesindeıı korkuyorlar. 
Anlaşılan bu adanın sahibi olan 
hükılmet Raca unvanını vermiye 
de razı olmuş; 30.000 dolar p~in, 
ve yirmi sene senevi 5.000 dolar 
vermek şartile ... 

Bob Gregori şimdi bu parayı 
tamamlamakla meşgul ... 
SATJLK ASALET UNVANLARI 

Prenses Baba ve kocası, Ameri
kanın birçok yerlerinden yüzler
ce mektub alıyorlar. Bu metub
larda projeleri tasvib ve yardım 

teklülerinde bulunuluyor. Birçok
ları da mühlın mikdarda para ve
rerek ortak olmak, Raca ve Rane 

unvanını taşımak istiyorlar. 
Fakat krallarla, kraliçelerle do

lu bir memleket pek kolay kolay 
idare olunamaz ... Buna H~vutta 
işsiz kalan bir senaryocu güz"! 
bir formül bulmuş: Ve Boba bir
çok şatafatlı unvanlar ihdasını 
tavsiye etmiş: Mesel!: 
•Büyük Salem Omar Hayyam• 
cRuyalar Duşesi..• 
cÇhayani Hayeret Lord• .. 

•Uyuyan Orman Markisi> ,ilih 
gibi... 

Senaryocu; bu unvanların her 
birini 1.000 er dolara satmak şar
tile 30.000 doların az zamanda te
darik olunacağını iddia etmekte 
ve senevi ödenecek 5.000 dolara 
gelince bunun da her sene 5 kişi
ye asalet fermanı vermekle teınln 
olunacağını söylemektedir. 
Şunu da ilave edellın ki l inci 

Raca Rober'in dedesi Sör Knovles 
Gregori 19 uncu yüzyıl başlangı
cında İskoçya lordu idi. Bob'a ge
lince çok iyi tahsil ve terbiye gör-

• müş ve iki sene Londra tıb fakül
tesine devam etmiştir. 

SAVARAK'DA BEYAZ BİR 
KÜKÜMDAR AİLESİ 

Müstakbel hükümdarların a
saletine rağmen projelerinden hi9 
memnun olmıyacak birisi var: 
Prenses Baba'nın babası Sör 
ŞarL.. 

Esasen kızının bir güreşci ile 
evlenmesine çok kızınıştL Şimdi 
büsbütün çileden çıkmıştır. Zira, 
Brooklar hükümdarlıklarını za -
ferle kazanmışlardır, para ile sa
tın almak suretile değil ... 

1828 sonbaharında İngiliz ge -

(Devamı 1 inci ıahifeda) 
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lnönü ve Türkiye - Reisicumhuru- Topane ile Beşik- Bu sabah gelen 0 h'ld H . 

1 Yunanistan dostluğu muzun orduya taş arasında heyeller a 1 e, arıç e Teessür Ve 
• 

Yunan gazetelerinin 
neşriyatı 

hararetli 
Taziyetfe;i Seyrüsefar durdu (1 inci sahifeden devam) H~!:~ ~::ı!~!~de 

ze merasimine iştirak edecek o -

Devlet Reisinden 50 

söylemiş ve AtatiirkU 
• aY rasına hürmeten aı 

·-«tif· rlliuna davet eı.u...,. 

Atina, 17 (A. A.) - Atina ajan
sı bildiriyor 

Gazeteler, B"§Vekil B. Metak -
sas ile Türkiye Reisicumhuru 
General İsmet ve Türkiye H~ri -
ciye Vekili B. Şükrü Saracoğlu 

arasında teati edilmiş olan tel -
grafnameler hakkında mütalea -
1ar serdine devam etmektedirler. 

Prola gaze\esi yanyor: 
cHer yeni brsatta Tiırkiye ile 

Yunanistan arasındaki sıkı teş

riki mesdinin ve Balkan millet -
leri arasındaki anlaşmanın bü -
yiimekte bulunduğu tahakkuk et
mektedlı'. Bu teşriki mesai ve bu 
anlaşma, Türk ve Yunan millet -
lerinin ve onların zimamdarla -
nnın vicdanın da fizyolojik ola -
rak neşvünema bulmuştur ve bo
zulmasına lmkfuı yoktur. Ege de
nizinin iki sahilinde yaşamakta 

olan milletin dostluk ve teşriki 
mesainin bu şuurlu zaruretine 
vücut vermek için bu iki mille • 
tin mazide istikrarsızlığın ve en
dişenin devamlı Amili olmuş olan 
her şeyin üzerinden bir sünger 
geçmeleri icabediyordu. Bu tec
rübe, kolay bir iş değildi, fakat 
istikbali karşılamak için bu tec
rübenin yapılması aşikar ve müb
rem bir zaruretti. Bu gaye elde 
edildikten sonra istikbal parlak 
vaidlerle ve milletlerimizin mü,. 
terek sulbü ve refahı hakkında
ki teminat ile mali olarak ken • 
disini göstermiştir. Tabialin yek
diğerini itmam etrniye namzet 0 • 

lan milletlerimiz, Anadol uda a-
_ sırlarca yanyana yaşamış olduk
larmdan ve uzun tarihleri saye • 
&inde yekdiğerini mütekabilen 
öğrenmiş bulund:.ıklanndan ar -
tık bir daha gevşemiyecek, zata 
düçar olmıyacak tam ve müteka
bil bir teşriki mesai aahasmda 
birleşmişlerdir. Bu teşriki mesai, 
her gün daha ziyade inkişaf ede
cek ve milletlerimizin ibd:ıkar 
faaliyetlerinin her sahasına şa
mil olacaktır. Bu ıerait dahilin -
de ferdler meydana çıkarlar, or
tadan kaybolurlar, milli nesille
rin devamlı tekamülü içinde yek
diğerine halef olurlar, fakat a • 
saslı realite olan milletlerin teş
riki mesaisi, daima müşterek ide
allere doğru ibdakar bir hızın 
tükenmek bilmez bir kaygı ola -
rak kalır. Dost Türkiye, dize gel
miş olan beşeriyetin huzurunda 
kurucu ve yapıcısına son tazim • 
lerini arzetmeğe hazırlanıyor. 0-
!'un yaratıcı eserinin liyakatli ha
lefleri olan yeni Türk zimamdar 
ları, Balkanların tirndiki müvaze
nesi için kale vazifesini görmüş 
olan her ,eye karşı imanlarını iz
har etmek zaruretini hJssetmışler
dir. Bu imanı bütün tavıp kuvve
t'mlzle ve bLitün samimiyetim.izle 
biz de derhal izhar ettik.. 

Elefteron Vima gazetesi de baş 
rn:ıkalesinde ayni mütaleaları ser
d 'mekte ve netice olarak şöyle 
d~!ncktedir:. 

·Son hadiseler dolayısile Atina 
tfo Ankara arasmda teati edilmiş 
>ian telgraflan okuyan Yunan mil 

Jeti, iki memleket arasmdakl sa -
mimi dostluğun ve itimat esasına 
müstenit teşriki mesainin bu yeni 
tezahürleri karşısında sevincinin 
yenileşmekte olduğunu hissetmek 
tedir.• 

Hronos gazetesi diyor ki: 
•Cidden acı bir hadise, Türk -

Yunan dostluğuna geniş bir teza
hür ve bu dostluğun her iki kom
şu milletin vicdanlarına kök sal • 
mış olduğunu ispata vesile olmuş 
tur. 

Türk milletinin reio<'lin ölümü 
Yunan milletinin der' ' teessürle-

(1 ind sahifeden devam) 
maz derecede derin ve duyguları
nıız samimi şükran ve tazimle meş 
budur. 

Emekli bir mensubu olmakla 
iftihar ettiğim Türk ordusunun 
b~şkumandanlıgını temsil etmek
le, yüksek vazife hisleri içindr b11 
lunuyorum, azimkar ve tecrü',eli 
kumandanlar, şefkatli ve fedokar 
zabitler ve Türk milletinin haki· 

Büyük Atamızın manevi huzur
larında eğilmek üzere İstanbul a
halisi şimdiy kadar tarihte misli 
görülmemiş bir heyecan ile mah
şeri bir kalabalık halinde Dolma
bahçeyc koşuşmakta devam et -
mektedirler. 

Dün bütün gün Dolmabahçeye 
akın eden insan seli akşama doğ
ru kesafetini artırmış, gece sara
ya girmek ve Büyük Ölüyü riya

ki özü olan kıı.hraman erlerden Ye ret etmek adeta imkansız hale 
cümlesi ehliyetli vazifeseverler - girmiştir. Bütün yollar kapannuş, 
den vücut bulan Türk ordusuna, halle saatlerce sıra beklemiş, bir 
asalet ve heybetin timsali olarak, kısmı içeriye girmeğe muvaffak 
gurur ve güvenle bakıyorum. olamadan geriye dönmüştür. 
Türk ordusu, Cürnhuriyetin ve va Bu hal bu sabah da ayni şekil
tan müdafaasının yenilmez abide- de devam eylemiş ve saraya girip 
si olarak gözlerimizin önünden bir k • ah · 

rini meydana çıkard• _..,, Krala ve mübare naşı görmek için t sıs 
an uzak bulunmıyacaktır. ·· d if 1 

kiılet etmekte olan 'lleliaht Prens edilen son gun en ist" ade ey e • 
Sayın Mareşal, siz muzaffer ku il • l 

Pol'un Reisicürnbur 1nönüyc çek- mek maksad e ta sabah karan ı-mandanlarla muharebe meydan - b d 
tiği telgraf bu sarsılmaz hislerin ğından iti aren saray etrafın a 

farında geçirdiğim yakın arkadaş b 
Yunan milletinde devam edı"p gı·t- beklemiye ve sıraya girmiye aş-

lığın hatıraları zihnimde can!tdır. 
tigın· · i göstermektedir. "'-~-k • Yu- !amışlardır. Bu suretle halk gene 

• w. Bu sözlerimi, ayni zamanda, ka D im balı b 
nan dostluğu ve teşrı"kı" mesaı"sı· bir ucu o a çede, ö ür ucu ra, deniz, ve hava ordumuza seliim 
ne resmi paktlara ne denik hüku- ta Fındıklı gerilerine olmak üze-

ve muhabbetimin ve sizin yüksek. k tm 
metı·n mu""kerrer beyanatına ıs· tı· - re yolları apa ıştır. 

s~vk ve idarenize halis itimadımm 
nat etmektedir. Türk • Yunan t~ Bu yüııden Tophane ile Beşik-

~- ifadesi olarak kabul buyurmanızı b 
sanüt hisleri bundan çok daha ile- rica ederim. taş arasında otomo il ve tramvay 
ri gitmiş iki milletin müşterek Ei İ C münakal:ttı durduruhnuştur. 

R S C ~IBDR Evvelki gün 150 bin dün 225 bin 
duygusu halini almıştır. Bu his • İSJ\TET İNÖNÜ 

· · "'"i Büvuk Atamızı ziyaret eyle-ler, iki milletin ruh unda kök sal- SAYIN JSl\'"'T iNöNO ..,. 
"" mış· lır. B•ıgün de mü·,ebaki İstan-

mıştır ve bütün ihtimallere karşı YÜCE BAŞPUC VE CÜMHUR 
, bul halkının A,amıza son tazim koyacak bir mahiyet almıştır.• BAŞKANI 

Messager d'Athenes gazetesi va 7ifel~rini ifaya şitab edecekleri 
Atatürkün ebediyete intikali .. - anlaşılmaktadır. 

şöyle yazıyor: d ··t ıı·t t · · k en mu eve ı azıye ue gere Diğer taraftan bu sabah şehri-
Yeni Türkiyenin büyu .. k kurucu şahsım ve gerekse kahrarr •n Tiı"rk 

~ mize gelen ecnebi heyetlerin de 
sunun ölümü ile Yunanistanda hiı ordusu hakkında lu" tuı· buyrulan 

bugün saraya gidere:.: ziyarette 
sıl olan derin heyecandan sonra İs )'üksck ilti!atlarınu Türk.ye Cüm bulunacaı<ları haber alınmıştır. 
met İnönünün en yüksek makama htıriyeti kara, denız, hava orcıusuı------·-------
seçilmesi iki dost ve müttefik mem na tamim edilmı§lır. İstanbul asliye ikinci ticaret 
lekct milletlerinin ve ricalınin Sevgi ve itimadınmn degerli mahkeme inden: 
bundan sekiz sene evvel açılan si- bir misal olan bu kı.vmet biçilmez Türk Ticaret Bankası tarafın • 
yasete derin bağlılıklarının tcza- iltifat, şahsımda ve 1'urkiye Cüm- dan İstanbulda Meyvahoşta Çar
hürüne vesile oldu. Bu siyaset o huriyeti ordusunun her ferdinde 

dak sokağmda 71 numarada mu
vakittenberi tarsin edilmiş ve su!- ebedi şükran ve minnet hislerile kim Nesun Macar ve İliya Kohen 
hün kuvvetlendirilmesini istihdaf anılacak ve vazifrmizin büyük bir 

aleyhine 800 liranm tahsili hak -
eden samimi dostluk ve ittifakla- enerji ile ifası için kıymetli bir 

kında açılan davanın muhakeme
rının şaşmaz esasını teşkil eden direktif olarak varlığımızda yer si neticesinde: 
bir umde halini almıştır. İki dost alacaktır. " 

Müddcialovnler zimmetinde ve müttefik memleket milli ser - Güven ve gururla anmak Iütfun , 
vetlerini kıym>?tlendirmek ve bü- da bulunduğunuz Türkiye Cüm • sabit olan 800 liranın % 5 faiz, 
tü. lık1 · k % 10 avukatlık ücreti ve 842 ku-n var arile urucu bir işe ko- huriyeti orduları yüce başbuğ ve 
yuldukları sırada bu yeni Türk • Cümhurbaşkanına ayni hislerle ruş protesto masrafı ve mahke -
Yunan dostluğunun tezahürü Bal- bağlı kalacağını izhar etJ:nekle şe- me masraflariyle birlikte müd • 
kanlarda sulh siyasetinin yeni bir ref duyar. deaaleyhlerden tahsiline kabili 
teeyyüdü olmuştur. Hakkımda gösterilen yüksek iti- temyiz olmak üzere 30/5/938 ta -

Etnika gazetesi diyor ki: mallarından dolayı bilhassa şük- rihinde karar verilmiş ve müd 
•İki memleket devlet adamları canlarımı saygı ile arzederiın. deialeyhin ikametgahının meçhu-

Türk • Yunan tesanüdünün derin Genelkurmay Başkanı liyetine binaen il.inen tebligat ic-
rasma karar verilmekle ilan ta -

manasını gösterir. Mareşal 
FEV• 1 ÇAK •ur rihinden itibaren on beş gün zar

General Metaksas Reisicümhur -========-z==~=Jl."=""'=~I - fında temyiz edilmediği takdir -
İnönüye çektiği telgrafta •bu an- yare! e....,;"'ır. Kral Hazretlerinin d ... ...,. e 4bu hükmün iktisabi kat'iyet 
da Türkiye ile Yunanistanın her mümessili, Başvekil, büyük devlet eyliyeceği tebliğ makamına ka 
zamandan ziyade sıkı sıkıya müş adamları, mebuslar, ayan, eşraf im olmak üzere ilan olunur. 
terek teşriki mesai idealinde biri- bunların başında idi. 
birine bağlı bulunduklarını da söy Gazeteler İsmet İnönünün Cüm- 193511400 

lan ve kralın mümessili başma -

beyinci mütekait general Vanof 

~e Sofya garnizon kumanaanı 

general Lukaştan mürckkeb bu-

lunan Bulgar heyeti bu sabah 

saat 6,30 da şehrimize gelmiş ve 

karşılanmışlardır. 

Ayni trenle, Sofya birinci piya-

de alayı sancağı ve muzikası ile 

birlikte 62 neferden müteşekkil 

müfreze de gelmiştir. 

Yugoslav müfrezesini hamil 

bulunan vagon da dün saat 11 de 

Sofyaya gelmiş ve Bulgar heye -

tinin hususi trenine bağlanmış
tı. 

Heyetler bugün saat 12 de abi

deye çelenk koymuşlardır. 

Halk Partisi adına 
Büyük Ataya bu 
Sabah ç:lek konuldu 

Halk Partisi Umumi Merkez 
Heyeti azasmdan Sinob Say lavı 

Cevdet Kerim İncedayı şehrimi
ze gelmiştir. 

Cevdet Kerim İncedayı bu sa
bah saat dokuzda Dolmabahçe sa

rayına gitmiş ve Büyük Atanın 
sandukası yanına Halk Partisi na

mına büyük bir çelenk koymuş
tur. 

Cevdet Kerim İncedayı yarınki 
cenaze töreninde de Halk Partisi 

ve Halkevleri adına mümessil sı

fatile hazır bulunacak ve cenaze 
il~ birlikte Ankaraya gidecektir. 

Hatay Dev:et Reisile 
·cumhgrreisimiz 
Arasınd3 

Antakya, 17 (A.A.) - Reisicüm 
bur İsmet İnönü, Devlet Reisi Tay 
fur Sökmen'in tebrik telgrafına 

fU cevabı vermiştir: 
Ekseliıns Tayfur Sökmen 

Hatay Devlet Reisi 
Antakya 

Riyaseticürnhura intihabım do
!ayısile göndermek ltitfunda bu • 
lunduğunuz tebrik telgrafından 

dolayı teşekkürlerimi takdim ede-
riın. 

iNöNO 

]emekle Yunan milletinin hakiki hurreisliğine seçilmesi münasebe -
hislerine tercüman olmuştur.• tile birçok makaleler yazmış ve !-
Diğer bütün gazeteler de mü - nonunun Başvekilliği sırasında 

ı-K ıaıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
masil neşriyatta bulunmaktadır. Türkiye ile İrak dostluğunu sağ -
Bağdat, 16 (A.A.) - Bütün Şar- Jamla•tığını, bu siyasetin ha • 

kın kaybettiği Atatürkün öliımü, !ener' tarafından takip olunduğu
bütün İrakta acı te.,,;surler uyan- nu, yeni Reisicümhur devrinde bu 
dınnış ve lıerkesi mateme garket siyasetin iki memleket için daha 
rniştir. Yüksek makamlar Ankara geniş ölçüde verimli olacağını an
ya taziyet telgrafları çekmiş bütün! Iatruşlardır. Irak Hariciye Nazırı 
Irak gazeteleri Atatürke beliğ mer Parlamentoya Atatürkün ölümünü 
siyeler neşretmişler, onun memle- bıldirmesi üzerine meclis tatil o
ketine ve bütün şarka i!a ettiği bü !unmuş ve uzun bir sükut içmde 
yük hizmetleri zikretmişlerdir. Atatürkün hatırasını tebcil ede -
Türk elçiliğine taziyet telgrafları rek İraklıların kardeşlik hislerini 
yağmış, heyetler sefaretaneyi zi tezahür ettirmiştir. 

Jl.fubam- MU\•akkat 
men be

deli 
L. K. 
250 00 

20 95 

teınioat 

LK. 
18 75 

1 57 

Semti 

Üsküdar 

• 

Mahallesi sokağı No. 

Selllmia!i Karakol- 32 
hane 34 

• Mektep 1 

C İ Dal 

N. Yarım kagir 
taj evin tamamı 
8 

arsanın ta
mamı. 

Yukarıda cinsi ve mevklleri yazılı yerlerin tamamı satılmak üzere 
açık arttırmaları 10 gün müddetle uzatılmıştır. İhaleleri 28/11/938 Pa
zartesi saat 11 - dedir. İsteklilerin Kadıköy vakıflar müdürlüğüne gel-
rnclrri. (8504) 

/ G©ıkyü~ıUın©l~j 
t Aş~ V <§1 tr o ş; D ~ ır_n_ =:::._-==== 

Eski valil~rden Bay Hurşid Ab
bas da Pcrihanın annesinin ya -
nından ayrılmıyor ve bir amca, 
baba rolü oynamak istiyordu. 

Tayyareci Cevad en sonra ge
len davetliler arıu.ında görün -
mıqtü. Yanındaki kadının bir ec
nebi olduğu her hareketinden 
belliydi. 

vctl.l"ı-, dl'Cli, vakit geloi. Dama
dı beklelıniyelim .. hangara doğru 
gidelim. 

Ve saatine bakarak ilave etti: 
- Tayyarenin hareketine tam 

yarım saat var. İkide havalanaca-

ca. Nihad bende bile kusur bulur
du. Nasil beğenmiş bunu .. ?! 

- Allah sahibine bağışlasın. 

Artık bize söz düşmez. 
Dora avucunun içindeki men

dili didilclercesine buruşturuyor, 
sıkıyor ve fazla bir §ey söy !iye -
mi yordu. 

I • K VE Jl.IACERA ROMANI: as 
( üzünde - 2 

kasının .kolunda.. metresi de 
• bir başka erkeğin kolunda 

c. 1derdi. 
\'c Nihad bütün bunlara ta-

l. "'l!ITlÜl edecek, susacak, göz yu
macaktı. 

- Nihad, susmaktan ve göz 
yummaktan başka ne yapabilir
r'i? 

* İstasyonda gittikçe artan bir ka 
1 ıl;ı.lık vardı. Bayan Pak.ize, mi
s ıfirlerin istasyonda karşılanıp 

J., ,J:ün bahçesine getirilmelerini 
Re~ddan rıca etmi:;ti. 

Teşrifat memurhığunu Reşad 

yapıyor, gelenleri istasyondan 

Yazan; İskendt>r F. SER'IELLl 

karşılayıp köşke getiriyordu, 
Yılmazla Dora hemen hemen 

herkesten önce gelmişlerdi 
Reşad, diğer misafirlere arka

daşını ve karısını ( ! ) takdim et -
tikten sonra, hep bırlikLt! köşke 
geldiler. 

Zavallı Periharun bir §eyden 
haberi yoktu. Bütün bu dolabları 
hazırlıyan Yılmaz, tayyarede bir 
gürültü çıkması ihtirnalınden 

başka bir tehlike tasavvur etmı -
yordu. 

Perihan beyaz nlkıihlığını giy
miş, bahçede toplanan misafirle
rin ellerini sıkıyor ve yalon dost
larile konuşuyordu. Çolt neş'e

liydi. 

Cevad, Nihadm köşküne ilk de
fa geldiği için, yanındaki kadmı; 

- Karım.. 

Diye prezante etmesinden hiç 
kimsenin şübhelcnmiyecegi mu 
hakKaktı. 

Hatta bundan - her şeyi blldi
ğini zannellen - Reşad bile şübhe
lenrnemişti. Çünkü; Cevad oynı
yacağı rolü hiç kimseye st;yle -
memişti. 

Köşkün bahçesinde misafirle
re birer limonata ikram edildik -
ten sonra, nikah memuru Bay 
Nuri bahçe kapısına -doğru yürü
yerek: 

- Buyurunuz, muhterem da -

ğız. 

Gülüşerek bahçeden çıktilar. 
Hurşid Abbas, Pakizenin .kolun

da, Cevad Margritle, Yılmaz da Do 
ra Jle yürüyorlardı. 

Perihan, Cahide, Reşad.. üçü bir 
arada konuşarak, küıne küıne 

hangar yolunu tuttular. 

Dora - bu hırçın kadın • rahat 
durur mu hiç .. ? 

Yılmazın kolunu dürttü; 
- Nasıl buldun gelini .• güzel 

mi? 
- Bunu sen benden iyi bilir

ain .• görmüyor musun? 
- Evet .. mal meydanda ama, 

hiç sevimli değil 
- Ben de çok soğuk buldımı 

doğrusunu istersen .. 
- Bacakları da biraz çarpık-

Yürüdüler. 

Herkesin gözü Perihanda.. 

Zavallı kızcağızın bir şeyden 

haberi yoktu. Rakibeleri, yahud 
tanımadığı ortakları tarafından 

mütemadiyen tenkid edillyodu. 

Tenkid sırası Margrite gelmiş
ti. 
Cevadın kulağına bsıldamıya 

başladı; 

- Sen Nlhadın yerinde olaan, 
hangimizi tercih ederdin? 

- Şübhesiz sizi.. 

- Kompliman istemem. Haki-
kati söyleyin! 

- Vallahi kompliman değil O 
da iyi bir kız .. fakat, size tercih 
edilir bir güzelliği yok. 

Aziz arkadaşlar, bize bu istikla-
li bahşeden ve bu mes'ud günle
ri yaşatan ha!askiır Atatfukün 
büyük ruhu ve aziz hatırası önün
de hürmetle eğilerek sonsuz min
net ve tazimlerimi anavalana sa
adet ve refah temennilerimle ar
zeder, büyük Atatürkün gaybu -
beti elimesile yanan Türk mille
tine ve bütün şark fileınine en sa
mimi taziyelerimi sunarken bil • 
yük Dahinin silah ve mesai arka
daşı ve Türk milletinin ondan son
ra en çok sevdlği ve itirnad etti
zi Lozan kahramanı saym Gene
ral İsmet İnönünün Cumhur Ri
yasetine intihablarını bu kürsü
den de kemali memnuniyetle se
Jamlar ve tebriklerimi arzede -
rim.• 

ka ayakta duruıırııı<t 
. '""k sonra sCz alan bır'J-

da Büyük Şefin ıiY 
yı milletin duyduğu 
tercüman o!rnuş!atdif· 

Yarınki tör 
mektebi 

l tal 
Lise ve orta okU •• 

nn Maarif müdürliİr 
edilen yerlerde nıe" 1 

dır. Yalnız bu nıekt~a 
leri doğrudan doğru) 
tirak edeceklerdır. 

Ecnebi gaıe 
Evvelki gün şetıriJ!l 

ecnebi gazetecilerden . 
13 gazeteci daha ge 

Belçikalıların 
ATAT O R K't. 

Brüksel, 17 (A.A.) - Ana
dolu Ajansının hususi muha 
biri bildiriyor: 

Mebusan Meclisinde Mec -
!is Reisi Ray Canille Huys
mans tarafmdan irat edilen 
ve mebuslar tarafından ayak 
ta dinlenen nutkun metnidir: 

Türkiye Reisicürnhuru ve
fat etmiştir. Kemal Atatürk 
15 sene evvel CümhurreL;i ol
muş vP. Cümhuriyeti sistem 
zihniyeti ile tarsin etmiş, Tür 
kiyeyi azimkarane garbe doğ 
ru çevirmi~ ve idaresini de
ruhte etmiş olduğu devleti 
Avrupahlaştırmıştır. 

Türkjyeyi, !Aik, Cümhuri -
yetçi bir devlet haline soktu. 
Bu düşünceye nutuklarının 

ve yazılarmın ekserisinde te
sadüf olunur. Ölümünden bi 
raz evvel bizim intihabat ile 
ayni zamanda yapılmış olan 
beledlye intihabatı münase -
betile Başvekile göndermif 
olduğu bir telgraf vardlr. 
BundA şöyle yanyordu. 

Bana rehberlik etmiş olan 
prensipler, gerek memleket 
gerek millet için terakkinin 
ve refahın kuvvetli bir kay
nağıdır. Dün böyle idi, bugün 
böyle oldu, yarın da böyle o
lacaktır. Kemal Atatürk son 
demine kadar vücude getiril 
miş olan eserin devamlılığına 
itimadı olduğuna bu suretle 
~aret etmiştir. 

Kendisi ekseriya ecnebile
re idari bir tecrübe görme • 
den büyük meli vasıtalara 

malik olmadığı halde işe baş
lamış olduğunu tekrar eder -
di. Kemal Atatürk şöyle de
vam ederdi. 

•Fakat şevk, heyecan ve 
sahre güvendim. Ve bu ild 
meziyet, kudretsiz bir anane 
ile kım bir menfiliğin hail • 
kından geldi> 

Bu cüretkAr devlet adamı, 

itidal dairesinde hareket et • 
mesini bilmiştir. Müşarüni • 
Ieyh, islfilıatı, ihtirasını milli 

- Bravo. Hakikati görüyorsu
nuz! 

Cevadla Margrit almanca ko
rıuştuklan için, etraftakiler bir 
şey anlamıyorlardı. 

Margrit ilave etti: 

- Gülüşleri çok fena.. 
- Dikkat etmedim. 

- Ağzı.nı çok açıyor. 

- Olabilir. 

- (Söz söyleme san'ati) ne aid 
hiçbir kitab da okumamış .. 

- Nerden anladınız?. 

- Mimikleri sesinin Ahengine 
uymuyor. Hareketleri çok lauba
li .. 

- Nihadın sizi ihmal edip de bu 
kıza gönül vermesine hiılıi şaşı

yorum. 

- Şaşılınıyacak iş değil bu. Bil
hassa bir çocuğu olduktan sonra .. 
galiba karısının kendisine fazla 
sadık kalmasından da hoşlanmı
yor. 

(Devamı VO') 

Tazi 
topraklara hasretıniŞ . 
bi memleketlerde ye: 
Jetin menafiine hlzıtl 1, . o. 
tikrarını teyit etrnıŞ b 
patileri kazanmasını 
tir. 

Size meclis naınıııJ 
ıaııı 

ra hükUmet ve pnr jı 
suna bir taziyet ıneSll 
derilmesini teklif edı. 

--=o===-
8BŞ'J8kİ! ve ~ 

vaki 1 i Ş~ hrırf 
g~ldiler d 

• h"frdtll (1 fncı sa ı '(ÇÔ 
yet direktörü vesa:r b~ 

.. \le>" ve kesif bir halk ku 
dan karşılanmışlardıf· ;şe 
Başvekil ile Dnh11 

Haydarpaşadan Ac~3r 
Dolmabahçeye Çlkrnı~ ıJsC 

Kendlleri yarın yaP . .., .. J<u•·· 
cenaze töreninde hU 
silen bulunacaklardır. 

]Jı )ı~ 
Beyoğlu beşinci sU 

kimliğinden: 

Hazine muhakernat Jl1 

ğünün Kasımpaşadıl ı:11 
· JikU. 

mahallesinde Zincır rııı 
da e 

desinde 189 numara .; 

niz ön yüzbaşısı M:aJıJ11 
.;e 

ve Akile ve Yakub dl· 
aleyhlerine açtığı da"'ııı 
dei vesaik vererel< ~ 
gıyap kararı teb!iğiniıl 
ve mahkemece nıiidd 

ıJI . 
den Mahmud HakkıJl 5J; 

t . Jıl 
giıhının meçhuliye 1 ıf 
yab kararmın na.neli ııôı' 
karar verilmiş oJduğU 1ıf 
hakeme günü olan 15/ t ./. 

ızıs 
10 da mahkemeye b ti' · 
vekale gelmeniz ınuııl11 )Ilı~ 
yap kararı uıakaınııt9 1 

·ı· 0ıunut· mak üzere ı an 
1--------suııı 

Beyoğlu birincı 

hiı.kimliğinden; tf> 

Hazlne muhakern8~,.ıl'o
tinin Kasımpaşada Ç .ı~ ..• 

·111 011' ~ 
de 22 No. da tbrahı dS rf-,, 
aleyhine açtığı da"' ıJl ' 
leyhinin ikametgıiJıııı ~~ 

bile 111 .:f' bulunması base iJ!P 
kili vesaik vererelt ıeııl~ 
meleli gıyap kararı add, 

ce ıtl I'" 
miş ve mahkerne of! ı 
he gıyap kararınııı ııst,r 
müddetle tebliğine Jı~~' 
nıiş olduğundan ınu 58ıt .# 
nü olan 15/12/938 ıe fj 
bizzat veya biJvel<:,,ı'1.ıf. 
muameleli gıyap '"ıete r· 
mına kaim olınak u ~Al 
nur. ___....,.-Ce'' 
Dr. Hafı.ı ~,~ 

(LOKJ\1Al'I. reı' 
DAHİLİYE l>i~ ıı>l ...r 

rnvanY0 ~ !'''", 'J 
Muayene saatlefl $.ıı· el· ; 
hergün 2,5 • 6, 

8 
'! 

12 - 2,5 fıkara1 · 



~ 
~:~an: [Büyük Harbde Osmanlı donanmasının lmroz ve Mondros baskınlarile dön1'4te N 

Paris-Roma 
(4 QncQ sahifeden duam) 

şey değildir. Yalnız bliyle bir itl
lafııı elde edilmesi için bugün iki 
mktayı göz önfu)e getirmek lii
zımdır: 

7- S O N' T E L G K A 1' - ıs Z cı '.l'"lrin 1'311 

TO K ' o 
Aziz naaşını te~yi Merasimi münasebetile ~ 4'. ~ ,., 1 Midilli'nin batışını, Yavuzun yarala11ara1' düşman hava filolarının bomba yağmuru O. 

lııgi}i;"~·;i;;İi "k;~;İ°i;j~; bu kad~; 
1 - Avrupanın bugünkü vazi· 

yeti 935 dekinden büsbütün baş
ka türlüdür. Bunu unutmamalı. 

2 - İtalyan politikasının al • 
mı§ olduğu istikamet ile İtalyan 
mılletınin arzusu. 

1 - 19/11/938 Cumartesi günü mevkibe iştirak edecekler için aşağıda yazılı vapurlar kaldırıla
caktır: 

A) Eaat 11.30 da nefsi Kadıköy vapur iskelesinden bir, Galata rıhtımından iki vapur kaldırılacak 

ve ayrıca Üniversite talebesi için de Sirkeci Araba vapur iskel<'sinde iki vapur bulundurulacaktır. Bu 

vapurlar muayyen merasim programı mucibince mevkibe iştirak edeceklerdir. niçin güveniyordu 
il~ Uestroyerl~re uydura-
~ ~ledik. Midilli, bizi 8 gomi· yarayı verdi. 
~ ate ile ta.kıh ediyordu. İs· İkinci derhal yara yerine koş-
1.ıtıli %rdaınızda da Muaveneti tu, yarayı muayene etti. Palet at-

kundu. Hafi! bir infilak bize ilk buradaki deniz müfrezeleri etraf· 

1.ı·y' Ye: alınıştı. mıya lüzum görmedik. Yalnız bu, 
ı.ıı:e.ıeınizin top adedine göre yersiz mayının bulunduğu, infi • metleri de ihdas etmişlerdi. 
lıtılhla kuvveti ve kabiliyeti iyi lak ettiği noktaya bir şamandıra Yanı Yanı, Amiral Dorobech'· 

!arını mayın hatları, tı.rlaları ve 
tahtelbahirlere karşı ağlarla kap
ladıktan, kapadıktan sonra bun • 
ların arasında daimi karakol hiz-

füe d lbtuş; bu kompozisyona bıraktık. in hesablarına göre bu tertibat, 
1ıı ıııuı:ğil Yalnız Adalardaki İngi· Şafak sökerken, günün ilk ışık· huruca cesaret edrmiyecek Os • 
~ ~ tbere ve hava iı.slerini, da· !arı İmroz sırtlarından kendini manlı donanmasının zayıf destro-
•bl. lı tesısatı da tahrih edecek gösterirken Boğazdan açıldık. yer taarruzlarına karşı kafi gö 
~·ıetteydik. Forseler sona erdikten sonra i- rülmüştü. 

)!~9.Za kadar böylece geldik, til.li kuvvetleri donanması ma - Esaren Dörobech'e yapılan muh-
ç.~ geçıned!k. Bekledik. lı'.ıınaliniz olduğu vechile İmroz ve telif ihbar ve tavsiyelere; o ku-

~ıııııa kkalede donanma ikinci Bozcaada sahillerine çekilmiş; lak asmamış: ~Devamı var] 
l<f~ dndanıığından ayrıca istik • ı..;=;;;;,;;;,=========.,,,;,================== 

~.ınalümat aldım. Boğaz Romanya Veıı·ahdı 
~etin~ ~ge~~ ~::.:~~ .:~ta~ 
tiıı1 ;n is.Un, şekil ve kabiliyeUe

Cec l!d.kik ve tahkik ettim. 
bır la ey, orada geçirdim, sabaha 
41tıarı at kala Boğazda son hazır
' il: da kontrol ettikten sonra: 
.,. llreketı 
'"llııi . • 
lıeı-ı nı Verdim. 
~% '·tarzım ayni idi. Evvela 
hyet klıınana geldim. Burada, 
c°t~ lı.."'sabJı hareket ettiğim, ve 
lıat~ularındaki kendi mayın 
~b· iZ hakkında iyi malumat 
iııt,1

1 bulunduğum halde Yavuz 
~r.ıasından bir mayına do-
lq 
~ 
isi 1 Günü 
~ b~t iirıcU aabıfeden devam) 
llıı• aldattığını anladım. Ni-

"·• 

~~··································· 
bır,1 t 1 sabah Sacide ve Feridun 
·~elgraf aldılar: 

l\ıJı ırtli Feridun! Seni bütün 
ilııııa seviyorum. İnan buna ... 

•Sev . . Sacide• 
lııiıı 0tlıın, affet beni... Ve e

tta d Sel'.'j her zamanki gibi, 
aha fazla seviyorum. 

Ff'ridun• 
Sulta BEDİ GÜNDÜZ 

lılt 11 ~ hrıled üçüncü sulh hu 
il·· <l 1.ğinden: 
uruı, 

~ liuıtıa;arşı~a Varakcı sokak 
•laltıbo alı dukkanda sarraf Ha

t .. _ tarafından hazine namı
. -... ııbu1 M 
Udiirıu .. aliye Muhakemat 
~ ~ k ğu aleyhine açılan, 27 
Vasll\cl uruş pul .:ezasına itirazı 
bıııu a, müddeinin ikametgli-

11•ıı le~•dığ_ınd.an ilıinen ya • 
'Ilı! gat uzerine cari duruş

l>an '\:Muteriz tarafından der-
nıııa~ uııan itirazal tevsik o • 
Qe i/sıından itirazı vakiin red

l 
93

6 tarihinde karar ve

llıad:,~"-ğ\mdan usulün 437 in· 
ıı ittb •ıne tevfikan t:ırihi ilAn-

1 da:ten 15 gün zarfında tem
. ~ltıQıı a edilmediği takdirdi? 
kı;llı h _kesbi kat'iyet edeceği 
~ltı ulasası tebliği makamı-
0lııııu;lınak üzere ilanen teb-

. 936/1295 

,.~,.<1.k/ılarına 

P. ~~c~ HABıG 1 

(5 lnd sahifeden devam) ı 
Kraliçenin hayatmda görülen 

ufak hataları, seyahate çıktığı za
man gezdiği yerlerde biraz da ti
yatro sahnesinde imiş gibi yap • 
tığı hareketle onun keskin zekası 
fikir kuvveti ile mukayese edilin
ce eheınmiyPtsiz görülmektedir. 
Kraliçe koc~.. bır kere Ferdi • 
nandın umumi harb senelerind" 
Romanya kralı olduğu zamandan 
bahs~derken İngiliz muharririne 
şöyle demiştir: 

Ben artık kendimin bir kraliçe 
olabilecek derecede kabiliyet sa-
hibi olabildığımi anlıyorum .• 

Bı. s;;,_ gösteriyor ki kraliçe ol
mak içiu bir kadında kafi dere • 
cedc bir olgunluk lii.zım geliyor. 
İngiliz muharrıri sözüne devam
la diyor ki: Cumartesi günleri 
kendisile görüşüyordum. Bu mü
lakatlarımıza aid birçok hatıra -
!arım vardır. Kraliçe bana oğ -
!unun Romanya tahtında krallık 
vazifosini nekadar iyi bir surette 
yaptığıııı söyliyerek onu beğeni
yordu. Ben Romanyaya aid işlere 
yabancı ıdim. Sonra da artık 

memleketime dönecektim. Bunun 
üzerine kraliçe ba>1a dedi ki: 

- Ben ne düşündüğümü söyli
yebilirim. Bir kraliçe de halk a . 
rasından bir adam gibi düşün • 
mek hakkına maliktir. Yalnız 

kraliçe için bu hakkı kullanabil
mek lüzumundan fazla birtakım 
kaidelere tAbi tutuluyor. Ben 
düşündüğümü söyliyebilmek h-Ok
kımı daima kullanabilirim. Çün
kü tunu, istimal edebilmek için 
şimdiye kad:ır pek çetin işler 
gördüm. Kraliçe bu suretle her 
hakkının istimal edilmesi için o
na layık olmanın lüzumunu an
latmış oluyor ve kendi hayatın • 
da birçok safhaların böyle yor • 
gunlukla, uğraşmakla geçtiğini 
hatırlatıyor. 

İki kuvvetli irade arasında 
bir mücadeledlr devam ediyordu. 
Kraliçe Mari bu tarafta oğlu kral 
Karo! diğer tarafta bu iki kuv • 
vetli iradenin mjicadelesi niha
yet bitmişti. Çünkü kraliçe Mari 
artık oğlunun krallık vazifesini 
iyi gördüğünü kabul ederek onun 
kral olmasa ıayık: <..iduöt.;ı-1 ; ... -

dir ediyordu. Kraliçe ile oğlu a
rasındaki n1ücadele bittıktL'n SPn~ 

ra kraliçe oğlu ile b"<ıştığını an
latmış oluyordu. Kraliçe vasiyet
namesinde diyordu ki: Oğlum Ka
ro! kalbimi çıkartsın, K~radenlz 

sahilinde yaptırmış olduğum şa
toya naklederek orada saklatsın. 

Krliçeniıı bahsettiği bir yer bal
çıkta idi. Burasını pek seviyor< ıı. 
Yazdığı hatıratında hayal ile ha
kikatin farkını burada r ırketmiş 
olduğunu söyhiyordu. Balçıktakl 
şatonun kral tarafından alınarak 
oraya vasiyeti mucibınce kalbi • 
nin göıılıilmesini anlatıyordu .. 
Şatonun bahçesinde yine kraliçe 
Mari tarafından yaptırılmış ufak 
bir kilise vardır. Kalbinin bir ki
liseye götürülerek gömülmesini 
istiyo=du. 

İngiliz muharriri kraliçe Mari
ye aid hatıralarını soranlara an-

!attıktan ı:onra sözü kral Karo -
)un şimdi İngiltereye ziyaretine 
getiriyor. Babası sağ iken prens 
Karo! Romanyadan çikmağa 

mecbur olmuş, A vrupada dola • 
şarak İngiltereye gitmiş ve orada 
uzun zaman kalmıştı. İngiliz mu· 
harriri buna kısaca işaret ettik -
ten sonra diyor ki: Genç ve isti
dad sahibi olanlar çok defa giriş
tikleri mes'uliyetli işler sayesin
de inkişaf ederek yetişirler. İşte 
kral Karo] da böyle olmuş, kral
lık vazifeleri onu yetiştirnıiş. 
Genç kralın kabiliyet ve istidadı 
olgun bır hale gelmiş, kuvvetli b'r 
şahsiyet olmuştur. Kral Krtrol 
Krallığı şanki bir hekimlik ya -
hud daha doğrusu mektep ho • 
calığı gibi saymaktadır. Onnn 
için krallık bir meslektir He -
kimlik veya mektep hocalığı gibı 
bir meslek ki genç hükümdar ter
cih etmış bulunuyo.-. 

Kendisi tarafından kabul edi -
lerck konuştuğum zaman krala 
sordum: 

- Eğer hükümdar olmasaydı
nıız ne olmak isterdiniz? 

Kelimeleri yerli yeri11de ola . 
rak kullanmak sureıil~ kısaca 

ve hiç tereddüt etmeden şu ceva
bı veriyor: 

- Mektep hocası!. 
Kra. köylüleri çok düşünür, 

çalışaı• sınıfla daha ziyade m2Ş • 
gul ollur. Kalabah~arı sıkılır. 
Fakat İngiliz muharririnin dedi • 
ğine göre kralın bu hallerinde hiç 
bir mübalağa yoktur. Gayet tabii
dir. Köylülerle, çalışanlarla bera
ber olmak, kalabalık hayattan, 
teştifattan uzak yaşamak zevki 
onun için pek tabii görünmekte
dir. 

Çünkü kendisi yaradılış itiba -
rile çalışkandır. Daima meşgul 
olmak ister. Daima planlar, pro
jeler ortaya koyarak bunları tat
bik etmek için uğraşmaktadır. 

Kraliçe Mari meşhur İngiliz 
kraliçesi Viktoryanın torunu idi. 
Kraliçe Vj!ı::toryanın kocası prens 
Alber Almanları, kral Karo! da 
annesinin büyük babası olan prens 
Alber ile kral Karo! :ırasında dü
~ünüşten, şayanı dikkat bir ben
zeyiş vardir. Kral Karolun yaz • 
dığı bazı mektuplar okunurken 
vaki.ile prens Alberin yazmış ol
duğu mektuplar hatıra gelmek • 
tedir. Şimdi kral Karo! de 
bir çok planlar, projeler ya
parak mektepler açar, bazı 

mektepleri ıslah eder, bu işlerle 
her gün saatlerce uğraşarak tat
lı bir zaman geçirir. Vaktile prenıı 
Alber de atına binerek ormanlar
da gezmek zevkinden kendini 
mahrum etmek suretile sarayın 

bir dairesine kapanır. böyle ısla
hat projeleri düşünür, mesela 
meşhur Kembriç üniversitesinin 
ıslahı için esaslar hazırlarmış bu 
itibarla prens Albtr ile kral Ka
ro! ara;;ında şayanı dikkat bir 
benzeyiş olduğunu söyliycn İngi
liz muharriri Romanya hüküm • 
darı için daha başka şeyler de 
söylüyor. Fakat bunlar yarına 
kalsııı. 

Sözü burada bırakan İtaly~n 
muharririnin bu işaret ettiği 

noktaların her biri üzerinde u • 
zun uzadıya durmanıakla bera • 
ber şu kadarı söylenmektedir. Va· 
ziyet anlaşılabilecektır. . . 

1 Bugünku Avrupa 935 deki gıbı 
l!eğildır. Yani Berlin - Roma mih
veri bugün kendisinden iki tara- ı 
fın beklediği neticeleri temin et
miştir. Almanya tarafından Ital
yaya müzaheret edilmiş, Ha be· 
şistanın İtalyanlar tarafından 
zaptı tasdik edilmek cihetine gi
dilmiştir. İtalya tarafından da 
Almanyaya müzaheret edilmiş, 

Almanya malüm ~kli Avustur • 
yayı almıştır. Yine Almanya orta 
Avrupada ilcrliyerek Çekoslo -
vakyanın malum şekilde taksimi 
Işı de olmuştur. Bunları c'aha <la 
sayarak uzatmak kabildir. Ne
tice şudur ki A nupada bugün 
büsbütün başka bir vaziyet gö • 
rülmektedir.. İkinci nokta olarak 
söylenen İtalyan politikasının 
almış olduğu istikamet ve İta! -
yan milletinin arzusu sözleri de 
birçok şey anlatmağa kafi 1 olsa 
gerek. Şımdiye kadar Fransanın 
dahili harb dolayısile f spanya • 

B) 18/11/938 Cuma sabahından itibaren Köprü • Kadıköy • Haydarpaşa iskelesile nefsi Kadıköy 

vapur iskelesinde muayyen gişelerde bu vapurlar için bilet satılacaktır. Bilet ücreti herkes için (22) 
kuruştur. 

C) Biletler mahdud mikdarda satılacağından mevkibe iştirak edeceklerin yukarda yazılı gişelere 

müracaatla biletlerini tedarik etmeleri rica olunur. 

2 - Adalar ve Haydarpaşa Kadıköy hattı seferlerinde o güne mahsus olmak üzere aşağıdaki tadi
lat yapılmıştır: 

A) Adalardan Köprüye iniş çeferlerinde Büyükadadan 7.50 de kalkan doğru postadan itibaren 

Pendik!en 14.3~ da kalkarak Karta la uğradıktan sonra Büyükadadan 15.15 de kalkan sefere kadar olan 
postalar yapılmıyacaktır. 

B) Köprüden saat 14.30 za kadar Adalar, Kartal, Pendik ve Yalovaya kalkan post'llar hareket 

etmiyecek, buna mukabil Köprüden 8.30 da bir vapur kaldırılacak ve bu vapur tekmil 

Kartala uğrayarak Pendiğe gidecektir. 

C) Köprüden Adalara 14.20 de kalkan vapur ·14.30 da kalko.ca k ve Kadıköyüne uğramadan doğ
ru Adalara gidecektir. 

D) Heybeliden 6.35 de kalkan Anadolu post:ısının sabah seferi de yapılmıyacaktır. 

E) Yalovadan s~at 16.35 de Bü yükadaJan 18.00 de kalkan Yalova dönüş postası da yapılmıyacaktır. 

F) Kadıköyünden 8.30 ve Haydarpaşadan 8.45 den sonraki seferlerden itibaren Kadıköyünden 

14.35 de kalkan postaya kadar olan seferler yapılnııyacaktır. 
G) Köprüden Kadıköyüne 8 de ve Haydarpaşaya 8.20 den sonraki seferlerden itibaren Kôprü

" den 14.30 da Haydarp;.şa ve Kadıköyüne kalkan postaya kadar olan seferler yapılmıyacaktır. 
H) Kadıköy ile Köprü arasında mütekabilen yapılacak bu mahdut mikdardaki sabah seferlerine 

ilaveten yolcu izdihamını karşılaır.ak üzere ayrıca yardımcı postalar kaldırılacaktır. 

daki cumhuriyetçilere yardım et- Cksüren ere va KA AN HAK 1 EK 
tiğinden bahsedilerek eğer Fran· 
sanın yardımı olmasa cumhırivet- .,.g;.c.ğ::..U.'J_n_e•z•l•e-!e.r_ıı_, ________________________ ıoo::-= 
çilerin işi çoktan biteceği ve ge
neral Frankonun çoktan kat'i ga
lebeyi temin etmiş olacağı İta! -
yada daima sövlenmektedir. İtal
yan milletinin İ•panyada general 
Frankonun galebesini istediği bu 
suretle bir kere daha tekrar edil
miş olabilir. İtalyanlann Tunus 
için de Fransa ile konuşacak me
seleleri olduğu yeni öğrenilen 
şeylerden değildir. Tunusta çok 
İtalyan bulunduğu ileri sürüler<?k 
Roma ile Paris arasında daha ev
vel müzakereler cereyan ettiği 

unu\ulmamıştır. Şimdi İta! -
yan Milletinin arzusundan bahs~
dilmekle Tunustaki İtalyanlar da 
hatıra getirilmek istenmiş ola -

~'.:~.~-~:b~n:~~~~~~~~~ 
1

SEF ALI 
nıicilerinden J ames Brook, &>r-

değillcrdir. Karısı, Leydi Esher ı 
neo adasıııın şimalinde bulunan Londrada oturur. Senede ancak 
Saravak'da karaya ayak basnuş-

bilir. 
Fransa - İtalya münasebatının 

bundan sonra nasıl düzeleceği 
politika aleminin en merak edile
cek bir meselesi olduğuna şüphe 
yoktur. İspanya işlerinin Paris ile 
Roma arasında nasıl pürüzlü olup 
kaldığı malumdur. Yakında Pa • 
rise gidecek olan İngiliz başve • 
kili ile hariciye nazırının orada 
ki konuşmalarında İspanya me • 
selesinin mevzuu bahsolacağı 

şüphesiz görülüypr. Bngün sade 
Avrupa meselelerinin değil, bü
tün dünya politika işlerinin bir
birine nekadar bağlı olduğu göz 
önilndedlr. İspanya meselesi için 
Fransa ile İngiltere arasında ve
rilecek kararları Fransız • İta! -
yan münasebatının alacağı şekil 

üzerinde tesiri görülmiyecek de
ğildir. İngiltere ile İtalya arasın
daki itilaf gibi Fransa ile İtalya 
arasında da bir anlaşma elde edi
leceği kaç aydanberi söyleniyor
du. Fakat bu olamamıştır. PoJiti. 
ka aleminin günü gününe değişen 
ne tuhaf safhaları var!.. İngiltere 
ile Almanya arasında şayanı dik
kat bir bakılmak hasıl olduğu 

soylendiği günlerde Fransız ve 
1 tal yan diplomatlarının Paris ile 
Romayı birbirine yaklaştırmak 

çarelerlni hemen düşünmeğe 

başladıkları söyleniyordu. Lakin 
çok geçmeden t?u safha değişti. 
Şimdiki halde Roma matbuatı • 

tı. 

Brook, adayı hercünıerç içinde 
buldu. Dyaks kabilesi Bruni sul
tanı aleyhine kıyam etmişti. Sul
Brook, Muda Hassim'e iltihak 
ve asileri ikna etmesine yardım 

etti. Buna mü!dfaten Muda füıs
sim, 24 eylül 1841 de Brook'a Ra
ca unvanını vermişti. 

Yeni Raca yirmi sene hükumet 
sürdü. Ve vahşi tebaasının mu -
habbet ve itimadını kazandı. 

Yerine yeğeni Jonson Brook 
geçti. Yerliler kendisini pek çok 
seviyorlardı. Adeta Allah gibi ta
pınıyorlardı. 

Adada mektebler, hastaneler 
yaptırdı. Kanallar vasıtasile içe
cek su getirtti. Asayişı temin ve 
tan, amcası, Muda Hassim'i kı -
yamcıları te'dibe memur etmişti. 
İngiltere ile bir de muahede ak • 
detti. 

Bu ikinci Raca, 1917 de öldü. 
Şimdiki hükümdar, bunun büyük 
oğludur. Tahsilini Kenbriç üni • 
versinesinde yapmış ve babasının 
maiyetinde muhtelif memurluk
larda bulunmuştur. Pilotluk bile 
öğrenmiştir. 

GARİB BİR AİLE 
Sör Şarl şimdi 64 yaşın<iadır. 

Ve Kuşing'deki modern sarayın
da münzevi bir hayat yaşamakta
dır. Tebaasının dedikodu yapma· 
!arına meydan vermemek için zl· 
yaretcilerinin memlekette uzun 
müddet kalmalarını istemez. İn -
giltere hükfunetinin adada bir 
tayyare üssü kurmasına bin 
naz ( !) la razı olmuştur. 

- Darvak Dyaks'ların yurdu -
dur. Onların iyiliğine, menfaati
ne çalışmak vazifemizdir ... 

Demekten fariğ olmaz. Bunun
la beraber bu hükümdann başın
da bir derd vardır: Ailesi ..• Zira 

nın neşriyatında görülür olan J===== ===-====-=
noktai nazar yukarıda da bahse
dilen Reazioni İnternazionali'nin 

düşünüşünden başka türlü değil -
dir. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü A 0 

.an ıarı 

Kıymeti 

Lira Kuruş 

1200 00 

Pey parası 
Lira Kuruş 

90 00 
Alemdarda eski Lala Hayrettin ve yeni Alemdar mahallesinin 

Fatma Sultan camii sokağında eski 12 ve yeni 7 No.lu iki katta dört oda 
ve bir sofadan ibaret mühtacı tamir ayni Şah Sultan vakfından olan 
binanın açık arttırması 10 gün temdit edilmiştir. 

İhalesi 22/11/938 Salı günü s•at 14 • de icra edileceğinden istekli
lerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlıllat kalemine mü-
racaatları. (8487) 

• 

iki defa tayyaıeye biner, Lo11dra
d•n 10 bın kilumetre uzakta bu • 
lunan adaya gider, b;rkaç hafta 
kocasının yanında kalır, sonra 
ayni }ol ile Lonıdraya dôner. Ço
cuklarına gclınce: Yapmar:lıkl:ırı 

çılgınlık ka.lmaz. 
(Altın Prenoes) unvanını haiz 

büyük kızı Leonor, İngilterenin 
en zen:;in arn1atörlerindcn Lord 
İnşkap la cvlenmi~tir ve bir ço
cuğu olmuştur. Fakat bu çocuğun, 
büyü kbabasının yerine geçmiyP 
hı.kkı yoktur. Sör Şarl Brook'un 
tahtına kardeş, Bertram W. Bro
ok, yanı Amerika bisküvi kralı
nın kızı Gladis Palmer'in kocası 
Tuna - Muda oturacaktır. Du 
müstakbel hükümdar birkaç sene 
içinde birkaç din değıştlrmiştir: 

Evvela Protestan, sonra Katolik, 
daha sonra da İslam olmll'l"tur! ... 
Rar~nın ;kinci kızı (İncili 

Prenses) Elizabet, birkaç sene 
evvel, orkestra şefi Harrü Royla 
evlendi. 

Küçük kızı, güreşci Bob Gre -
goru görünce can ve gönülden A
şık olda 

Rometizmad n ço·• 
ızbrab çekiyorduru. 

S - F Ali 
beni kurtardı . 

Baş ve diş ağrıları , maf
sal ağrıları, grip, nezleyi 

de rhal g eçirir. 
Eczanelerden 1 lik ve 12 lik 

ambalajlarını isteyiniz. Genç güre§Ci, bidayette buna e
hemmiyet vermedi, alay et· ı 
ti Fakat sonraları, kızın hakika- - . 
ten kendisin! sevdiğini anlayınca 87 SENELIK MEVCUDİYETİ 
ldkayd kalamadı. Elizabet, Bobla esnasında olduğu gibi daim.; 
evlenmek hususunda fikrini anne- iyi cins malları her yerden 
sine açtı ve müsaade istedi. müsaid şartlar ve ucuz fiatlar-

Rane, şiddetle itiraz etti. Bob'un ' la satmaga devam edecektir. 
bir drahoma avcısı olduğunu söy- Trençkotlarımız, Kover -
ledi. Babası da kendisini evlıidlık- kortlarımız, Renkontlanmız 

tan reddedeceğini, drahomasını l:. ı ve Gabardinledmiz biçim, cins 
vermiyeceğini, tahsisatını kese • ve şıklık itibarile emsalsizdir- ı 
ceğini bilrlirdi 'I ler. I 

Buna rağmen iki sevdalı genç Beyoğlu BAKER mağazaları 
evlendiler. Amerikada mes'ud ve _, __ ..., _____ _..._ ..... .: 

bahtiyar yaşıyorlar. Prenses Baba 
(Holivudun çiçeği) oldu. 

Son alınan haberlere göre Ma
dam Gregori yakında bir de (va
risi saltanat) dünyaya getirecek
miş .•. 

Çocuk erkek olursa, babasının 
her halde kendisini affedeceği Ü· 
mid olunuyor ..• 

Jorj Herald 

Beyoğlu birinci sulh hukuk ha
kimliğinden: 

İdarei hususiyenin Beykozda 
Buzhane köyü muallimi iken ha
len Ankarada Ziraat Bankası u
mum memurin şefi muavini Ha
lis yanında, Fatma Aliye aley • 
hine açtığı otuz dokuz lira elli iki 

kuruş alacak davasının cari du -
ruşması sonunda: Sırasında, müd· 
dei vekili zaptı davası mündere -
catını tekrar ve vesika vererek 
müddeaaleyhin vesikadaki imza
sını inkarı halinde istiktap istedi
ğini ve gelmediği takdırde istik-

taptan kaçınarak imzasını kabul 
etmiş sayılcağına dair gıyap ka
ran tebliğini istemiş ve mahk.e • 
mece müddeaaleyhin ikametga • 
hının meçhuliyetine mebni on beı 
gün müddetle ilanen tebliğe ka • 
rar verilmiş olduğundan muha • 
keme olan 7/12/938 saat 9 buçuk
ta bizzat ve bilvekale gelmeniz 
muameleli gıyap kara:-ı makamı
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

(12115) 
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IOGtNINI 
KAN ve DERMAN 
B • • Terkibinde bulunan kinin, çelik, arsenik 
ıo genıne: ve acı nebatat hülasalarile tababetin !ev

kalide ehemmiyet verdiji ve ıayanı hayret muvaffakiyetler temin 
ettiği bir devadır. 

B • • Uzun ve kısa atC§li ve ateşsiz süren hasta
ı o g e nln t!: Jıklardan sonra göiülen zafiyet, halsWik, 

kansızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale eder. Kan
daki kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır. İştihayı açar, der
mansızlığı giderir, vücude daima gençlik, dinçlik verir, cildin soluk 
rengini canlandırarak pembeleştirir. 

B 
• • Sinirlerin kıymetli ve sadık bir arkadaşı 
ıogenıne: dır. Sinirlere kuvvet verir. Hastayı ve 

muhitini usandıran bir çok asabi buhranları en fabuk bir zamanda 
şi!alandırır. Hiç bir sinir ilacı Nevrasteni ve isteriye müpteliı olanlara 
(BİOGENİNE) kadar istifade temin edemez. 

B 
• • Gençlerde görülne ve çok defa nevrasteni-
10 genıne: den mütevellid olan iktidarsızlık ve bel 

gevşekliğinde pek mühim rol oynar. 

B • • Sıtmaya karşı fevkalad~ koruyucu tesiri 
ıogenıne: olduğu gibi sıtma nekahetlerinde de pek 

müessirdir. 

Biogenine: 
Şekerli hap şeklindedir. Büyük ve küçük
ler kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Vekale-

tinin müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

Orman Korurna Genel Komutanhğındanr 
Orman Koruma Genel Komutanlığı Zeytinburnu talimgiıhı erleri ih

tiyacı için MOOO kilo sığır eti 2i90 numaralı kanunun 31 inci maddesi 

mucibince kapalı zarfla 2. Teşrinin 19 Cumartesi günü saat 10 da ihalesi 
yapılacaktır. Talipler şartname ve evsaf. gönn~ üzere her gün Galata

da Mumhane caddeııinde Alemdar Hanında Genel Komutanlık ambarın
da Satınalma komisyonuna müracaat edebilirler. Muhammen bedel 18900 

liradır. Teminatı muvakkatesi 1417 lira 50 kuruş 
Orman Mes'ul Muhasipliğine yatırılacaktır. 

olup Birinci Mıntaka 
·809!\. 

• 

~yramda ya l nız 

KIZILAY GAZETES İ 
Çıkacaktlr. --

lıanlannızı vermekle hem kendinize ve 
h~m de Kızılııya yardım etmiş olacaksınız. 

Müracaat yeri: 
lstanbul , Postahane kartıs1nda Kızılay satıt 
rııırosu. Tel: 22653, ls tanbulds, Postahane 
kar,ısında lı6ncılık Şlrki:ti. Tel: 2 0094 • 95 

ŞiRKETİ HA YRİYEDEN: 
Ebedi Şefimiz Büyük Halaskarın Cenaze Tö

renine iştirak edecek sayın Halkımız için tarife
de Cumartesi gününe mahsus olarak yapılan 
tadilat ile ilaveler: 

1 - Saat 9 za kadar Köprüye muvasalat edecek olan mütadsabah seferleri ile Köprüden kal
kacak olan 6, 10, 16, 22, 26, 30 ve 38 numaralı seferler yapıldıktan sonra, münakallit, resmi tebliğde 
yazılı olduğu üzere saat 14.30 a kadar inkitaa uğrayacaktır. 

2 - Vaniköyünden saat 7.22 de, Beykozdan 6.50 ve 7.25 de, A. Kavağından 6.12 ve 7.02 de kal
kan vapurlar fazla olarak Beşik taşa da uğrayacaklardır. 

3 - Mevcut seferlere ilave olarak saat 6.30, 7.15 ve 8 de Bebekden birer vapur )ıareketle Arna
vutköy, Ortaköy ve Beşiktaşa uğrayarak Köprüye gelecektir. 

4 - 7.30 da Köprüden fazla olarak bir vapur Beşiktaşa gidecektir. 
5 - Araba vapuru sabahleyin saat 5, 6, 7 ve 8 de yalnız 1tsküdudan Sirkeciye ve 5.30, 6.30, 7.30 

ve 8.30 da da Sirkeciden Üsküdara birer sefer yapacaktır. Kabataş ile Üsküdar awaıano!a mutad se
ferler saat 14.45 den itibaren başlıyacaktır. 

Görülecek ih tiyA Ç karşısında zuhurat pestala r yapılmak üzere 
de tertibat alınm ıştır. 

Aziz Naaşı denizden takib edecek sayın halkımız için de müteaddit vapurlar ~ edilmiştir. 
Bu vapurlar Köprüden saat 11.30 da kalkarak program mucibince Adalara kadar ıidip dönecektir. 

Bilet ücreti herkes için bila istisna bir nevi 6}lup 22 kuruş
tur. Pasolar muteber değildir. 

SULTANAHMET 5 inci SULH HUKUK HA.KlMLiGlNDr.N: 
Sıra Dosya 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 
13 
14 

15 
16 

17 

18 
19 

20 

21 

934/ 5 

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

935/180 
935/184 

935/189 
935/197 

935/242 
93~/243 

935/244 
935/245 

935/246 
936/ 21 

936/ 25 

936/ 27 
93()/ 54 

93i/118 

936/158 

İsmi: Memleketi: 
~~~~~~~~~~~-

Fıstıkçı Artin İstanbul 

H. Mehmet oğlu İbrahim 
Hüseyin oğlu Seyfettin 
Mümin oğlu Salih 
Dilsiz Ahmet O. Hüseyin 
Karabet O. Agop 

Hasan oğlu Osman 
Şevket 

Menduhi 
Karabet 

Mehmet oğlu Mustafa 
Şefik 

Osman oğlu Eyüp 
Tevfik oğlu Mehmet 

? ? kadıı 

Mustafa (Manav) 

Munis kalfa 

H. Ali oğlu Ya.kup 
Süleyman oğlu Derviş 

Halit oğlu Cavit 

Fchmı 

' 

• 
Adapazarı 

? 
Gebze 
İstanbul 

• 
Ankara 

İstanbul 

• 

Adapazarı 

İstanbul 
Afyon 
Hopa 

İstanbul 

Akşehir 

? 
? 

Gümüşhane 

İstanbul 

• 

İkametgahı Ölümü 
~~~~~~~-

Kum kapı Banye civarı 15/12/33 
numarasız Ev. 
Tevkifhanede 

• 
• 
• 

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

!No. 1 
Llnga Musalla c: No. 58 
Gedikpaşa M. Hayret
tin M. 13 No. 
Yayla köyünden 
Galata Serçe So. No. 23 
Nallı han. 
Sirkeci Pazarcık Sam
Guıı oteli. 
Bahçekr.pıda ölen 
Çaı-şıkapı Çifte saray
lar karşısı 
K. Pazar Softa Hatip 

M. Saatçi Y. 25 

Selimpaşa tanzifat ame
lesi. 
Beyazıt Tavşantaşı No. 
36. 
Sirkeci araba vapur is
kelesi. 

5/ 7/34 
27/ 7/34 
28/11/34 
20/ 3/35 
20/ 7/35 

25} 8/35 
11/ 9/35 

25/ 9/35 
16/10/35 

24/11/35 
13/12/35 
23/11/35 
18/12/35 

12/12/35 
28/ 1/35 

28/ 7/35 

24/ 4/36 

7/ 9/36 

22 937 / 47 Hüseyin oğlu AH. Şile • Çavuş mahallesi 23/ 2/37 

Orman Koruma Genel Komutanhğından Yukarıda isimleri ve ikametgahları ve ölüm tarihleri yazılı kimselerin terekelerine mahkememizce 
Orman Koruma Genel Komutanlığı Zeytinburnundakl talimgahı er- el k~nmuş olup müracaat vaki olmaması ve polisce yapılan tahkikat neticesi mirascıları ola bulunmamış 

ıeri için 5400 kilo Sadeyağ 2490 sayılı kanunun 41 maddes:nin c fıkrası oldugund•n mevcut terekeleri urnlen paraya çevrilmiş olmakla işbu ilan tarihinden itibaren alacaklı ve 
ırıucibince açık eksiltme ile 2. Teşrin ayının 2l inci Pazartesi günü saat vere:r;klilerinin bir ay ve mirascıla nnın ise üç ay içinde Divanyolundaki mahkememize miiracantları lüzu-

mu ılan olunur. 934/5 iliı 937 /42 
10 da ihalesi yapılacaktır. Talipler şartname ve evsafı görmek üzere her 

ı:Un 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 mes'ul muhasipliğine yatırılması lazım-

eır. .3094. 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Keşi! bedeli 1173 lira 17 kuruş olan Şehir Tiyatrosunun kalörife

rinde yaptırılacak tadilat ve ilaveler açık eksiltmeye konulmuştur. Ke

fil evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 

2490 sayılı kanunda yazılı vesıka ve 87 lira 99 kuruşluk ilk teminat 

makbuz veya mektubile beraber 28/11/938 Pazartesi günü saat 14 bu-

çulda Dalıni Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (8295) 

* * 
Senelik muhammen kirası 120 lira olan Büyükadada Altınordu 

caddesi sokağında 389 metre murabbaı arsa bir sene müddetle kiraya 

verilmek üzere açık arttırma 28/11/938 Pazartesi günü uzatılmıştır: 

Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 9 liralık ilk 

teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda 

14 buçukta Daimi Encıimende bulunmalıdırlar. 

* .. 
yazılı günde 

(B.) (8412) 
saat 

İcadiye mahallesi Kayıkçı Şükrü sokağında 46 No.lu binanın sol 

tarafa şakulünden inhiraf ve sokağa mühim tehlikeli vaziyet hasıl et

tiği ve sahibi Mihranın evvelce gösterilen adreste oturmadığı ve tanı

yan da bulunmadığı verilen raporlardan anlaşılmış olmasına mebni 

tebliğ tarihinden itibaren 24 saat zarfında mahzurun izale edilmesi ak

si takdirde yapı ve yollar kanununun 44. cü maddesine tevfikan Bele

diyece izalei mahzur edileceki tebliğat makamına kaim olmak üzere 

ilan olunur. •B.• ·8502. 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

inhisarlar U. 

C i n s i 

82X1H ambalaj kaadı 

Toz tütün çuvalı 
3/8 2tc m/m boyunda yuvarlak 
başlı cıvata 

3/8 120 m/m l'O)'Unda yuvarlak 
başlı cıvata 

3/9 demir pul 

Terazi 

Müdürlüğünden : 

Mikdarı 

30000 Kg. 

2000 Ad. 

4000 • 

8000 • 
12000 • 

60 Kg. 
20 Ad. 

l\fuhamın~u B .. 
bchl'ri tutarı 

L. K. L. K. 

30.50 

26.75 

17.-

9150.-

535.-

440.-

340.-

Mu.vakkat 
teminatı 

686.25 

40.12 

33.-

25.50 

Eksiltmenia 
şekli saah 

K•pa. Zarf. 14.3 

Aeık. 15 

• 15.30 

Pazarlık 16.3 

I - Nümunesıne uygun olmak şartile 30000 kilo 82Xl14 ambalaj kaadı, 2000 adet ince şeyler konabi

lecek standart normal sık örgülü toz tütün çuvalı. Cibali Bakımevine yapılan platformlara lazım olan yu

karda eb"at ve ınikdarı yazılı civa ta ile demir pul ve taahhüdünü ifa etmiyen müteahhit hesabına satın 

alınacak 38 damgalı ve kefeli 10 kiloluk ve yanlıkları aleminyom ve ölçüler müfettişliğince damgalı 20 adet 
terazi ayrı ayrı hizalarında yazılı usullerle eksiltmey~ konmuştur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 21/Xl/938 tarihine rastlayan pazartesi ğüniı hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Leva

zını ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Ambalaj kiıadı nümunesi her gün sözü geçen şubede görülebilir. 

V - Açık eksiltme ve pazarlığa iştirak etmek islcYenlerin münakasa için tayin edilen gün ve saat

lerde '· ~ 7.5 güvenme paralarile birljkte yukarda adı yazılı komisyona gelmeleri, kapalı zarf eksiltmesine 
iştirak etmek isteyenlerin de nıühürlıi teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5; 7.5 güvenme· parası, makbuzu 

veya banka teminat mektubunu ihtiYa edecek olan kapalı zarf l arı eksiltme günü en geç saat 14 de kadar adı 
geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (8084) 

EMLAK VE EYT A.M HANKASINDAN : 
Esas 
No. 

YERİ Kıymeti 

T.L. 
Nevi Harita Mesahası 

No. 
Depozito 

T.L. 

379 Beyoğlu Teşvikiye mah. Bostan So. 4/10 5300.- arsa 31 530 M2 1060.-

Gazetemizin 5/11/938 tarihli nüshasının 8 inci sahife 6 ncı sütu- 383 • • • • • 4/4 5705.- • 35 570.50 M2 1141.-
nunda 15511 hesap numaralı gayri menkule ait Sarulığımız borçlula- 384 • • • • • 4/3 5810.- • 36 581 M2 1162.-

rından ölü Bay Abdülvehap Vehbi varislerine ilan yolile yapılan teb- 385 • • • • • 4/2 9456.- • 37 591 M2 1891.20 

!iğde birinci derecede ipotek göstererek 8/1/933 tiarihinde yazılması Adres ve tafsilatı yukarıda yazılı arsalar açık arttırma usulile ve peşin para ile satılacaktır. 

ıazun gelirken 8/1/938 tarihimle yazılmış olduğundan tashihen ilan İLK MÜZAYEDE: 2/12/938 Cuma günü saat ondaclır. İsteklilerin bildirilen gün ve saatte hizalanıı-
olunur. ı da yazılı depozito akçesı, nüfus ve üç aded fotoğrafla birlikte şubemize gelmeleri. (748) (8483) 

İstanbul Uçllncü Icra memur -
luğundan: GOZELL/G/NI 

iÇiN 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi -

ne karar verilen tamamına ye -
ıninli ehli vukuf tarafından 8400 
lira kıymet takdir edilen Yeşil 
köyde Şevketiye mahallesinde İs
tasyon caddesinde kain ve sağ 
tarafı Senpirini kalfa hanelerile 
bulvar caddesi sol tarafı hat bo
yu caddesi arkası Nirvat, Oban • 
ııes, Besim ömer arsaları ile mah· 
dud kayden 1,6,80 numaraları ih
tiva eden ve mahallen yapılan 

vaziyete nazaran tesbit edilen 
kıymetleri aşağıda yazılı bahçeli 
gazinonun otuz altı hisse itibarile 
yirmi altı hissesi açık arttırmaya 
konmuş olup 21/12/938 tarihine 
müsadi! Çarşamba günü saat on 
dörtten on altJ,.Ya kadar da,ire -

mizde birinci açık arttırması icra K ICl a 
1 
~ A ~ 

ve arttırma bedeli mukadder kıy- REM ı;;;JA"'""" 
metine nazaran satılığa çıkarılan K ANZll I< 
mezkftr hisseye musip kıymetin 

yüzde yetmiş beşini bulduğu su- ı 
rette alıcısı uhdesine ihalesi ya
pılacaktır. Satış peşin para iledir. 
Arttırmaya girmek istiyenler tak
dir olunan kıymetten satışa ko -
nan hisseye isabet eden kıymetin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesi veya uluslu bir bankanın 
teminat mekttJbunu vermeleri 

ı. 

Bütün dünyaca taJıd~JJ · 
dilmiş sıhhi gtuellil<_ iP p 
!eridir. Gece için yaglı.113 
düz için yağsız halis acı wP · 
çe§itleri hususi vazo -ve 

!erde satılır. ı,c'IJ: 
İNGİLİZ KANZUl( 

NESİ ıi 
İSTANBUL - BE"foG1' 

lazımdır. 1424 numaralı icra ve ''İl••••••••• 
iflıis kanununun 119 uncu mad • 1' 

desi mucibince hakları tapu si -
cillerilc sabit olmıyan ipotekli a
lacaklılarla diğer alakadarların 

ve irtifak hak sahiperinin bu 
haklarının ve hususile faiz ve 
masari!e dair vuku bulacak iddi
alarının ilô.n tarihinden itibaren 
yirmi gün zarfında evrakı müs -
bitelerile birlikte dairemize bil
dirmeleri iktiza eder. Aksi halde 
hakları tapu sicillerile sabit ol -
mıyanlar satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. 

EVSEFI UMUMİYE 
1 :- Mahallen 7-9 No. lu gazi

no: Bir kat ahşap içi dışı yağlı 

boya olup mesahası 52,64 metro 
ı murabbaıdır. 

2 - Mahallen 5 No. lu bulunan 
bakkal dükkanı: Bir kat salaş ve 
ahşap olup mesahası 22 metro 
murabbaıdır üzerinde. 

3 - 1, 3, 2 numaralı ahşap dük
kanının zemini çimento ve üs -
tünde ve koridor üzerinde 4 oda 
ve bir hela vardır. Mcsahai sat • 
Myesi 87, 75 metro murabbaıdır. 

4 - Mahallen 6 No. bulunan 
dükkan ahşap ve zemini toprak 
ve mesahası ise 19,76 metro mu -· 
rabbaıdır. 

Arazinin istasyon caddesi cep
hesi duvar üzerinde demir par -
maklık, bulvar caddesinde de -
mir çubuklara müstenit tel ve 
hat boyu caddesinde duvar üze
rine miıni tel vardır. İçinde bir 
kaç ağaç mevcuttur. Ve derunun
deki oyun sahnesi ve loca ve bu
na ait diğer tesisat kiracıya aittir. 

Umum mcsahası 7175 metro 
murabbaı olup bundan bir kısmı
nı yukarıda mesahaları yazılı bi
nalar zemini olup geri kalanı bah
çedir. 
Mezkfır gayri menkulün nef -

sinden doğan birikmiş bina, va -
kıf icaresi ve çöp ve fener rüsu -
mundan mütevellit bilcümle ver
gi mükellefiyeti satış bedelinden 
istifa olunur. Yirmi senelik vakıf 
taviz bedeli alıcıya aittir. Gayrı 
menkulün kendisine ihale olu -
nan kimse derhal veya verilen 
müh Jet içinde parayı vermezse 
üstünde bırakma kararı bozula -
rak kendisinden evvel en yük -
sek teklifde bulunan kimseye ar
zetmiş olduğu bedelle almağa 

razı olursa ona, olmazsa veya bu
lunmazsa on beş gün müddetle 
arttırmaya çıkarılarak en çok art!
ranın üstünde bırakılır ve iki ihale 
arasındaki fark ve geçen günler 
için yüzde beşden hesap olunarak 
faiz ve diğer masarif ayrıca hük
me hacet kalmaksızın dairemiz
ce eski alıcıdan tahsil olunur. 

Daha fazla malümat edinmek 
istiyenler 23/11/938 tarihinden 
itibaren dairemizde asılı bulun -
durulacak arttırma şartnamesine 
ve 929/574 numaraya mukayyed 
dosyasına müracaatla icabeden 
izahatı almış ve öğrenmiş ola 
cakları ilan olunur. (12117) 

DUMAN 
Turyenef - H. Rifat 

İklimler gibi, ilk aşk gibi, 
duman da 3 üncü defa basıldı. 
Bu rağbete bizde h içbir ter -
cüme mazhar olmadı. 

75 kuruş_. 
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f da11 ı 
Cemil Afacan tara ın riııe 

roklos ve Gabeta aleyhi• ~!•' 
lan izalei şüyu davasında1:9ıı 1 

deaaleyhlere ilanen ya~~ııS'ıı , 
ligat üzerine cari duru, uıı jı$ıf 
meşaın satılarak şüyuu~e ~_, 
lesine 14/11/938 tarihın ul~ıı ı:r 
verilmiş olduğundan u> tııril'' J 
. . · "bince ı•r ıncı maddesı mucı ııV 

landan itibaren 8 gü~. ta~J • 
temyizi dava edilınedigı eJ~· 
hükmün kesbi kat'i_yet olffl,~{ 
tebliğ makamına kaıJ11 938/ 
zere ilan lunur. tol 
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