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KURUŞ 

Atatürkün Şahsiyetleri 
Hakkında Bir Hatıra 
Eski ltalyan Hariciye Nazırı Anlatıyor : 

iTALYANIN ENi 
EMELLERi 

' 

''Damat Ferit Bana Mustafa Kemali Anadoludan 
• 

Tun us, Korsika 
Ve Cibuti Geri Çağırdıklarını ve ita/yanın Kendisini Kabul 

Edip Edemiyeceğini Sordu. Cevap Verdim: 

.. O Geri Gelmiyecek ! ,, 
KEMAL 
ATA TÜRKÜN 
SIRRI 

:Muzaffer bir geneı·al, bir dev
let banisi, devletin teessüsünden 
kendi ömrünün sonuna kadar bu 
devi-etin rei•i, miitemadiyen mille
tinin kati itimadına mazhar - ne 
müstesna bir hayat! Bu hakikatle
ri bütün dünya bilir, fakat Kemal 
Atatürkün meselesi hakikatte da
ha çok fevkaliidedir. Eserine bas
lıyan, sulh ve sükun içinde o eser'e 
devam eden,· onu sağlam bir temel 
üzerine kuran, şaşaa ve kuvvetin 
zirvesinde- bulunduğu bir zaman
da yatağmda ölen ve bütün mil -
!etini candan matemlere garkeden 
yegane devlet reisi o oldu. 

Eski İsliimlık sadakatinin ye
rinde bir Türk milliciliğinin uyanı
şı, Atatürkün siyasi talihlerinin 
başlangıcı ile ayni zamanda oldu 
Ve hemen de otomatik ola.rak onun 
eserini tem il etti. Osmanlı im -
Paratorluğunun tabiatı mukaddes 

Uoma imparatorlui"ıu gibi, mijli 
bir devletle hiç bir rabıta ve a .if-

• 

• 

kası yoktu. Ancak on dokuzuncu 
asırda - Yunanistan, Hırıstiyan, 

Bulgaristan ve Rumanyanm biri -
biri ardından kendilerini Babıali
nin hakimiyetinden kurUırdıktan 
sonra - Türk Anadolu, imparator
luğun merkezi olmıya başladı. 

Atatürkün muvaffakiyeti 
Reis \Vilson 1919 mayısında 

Lloyd Gcorge ve Clemenceau ile 
Uyuşarak Yuııunlıları İzmiri alma
h bırakmakla belki en fena hata
sını işlediği zaman, İstanbulda 
hatta kimsenin aklına getirmeğe 
Cesaret edemediği ne yani Tiirki
fenin Yuna!!lılara, icap ederse, 
.ı\tinanın kendisine karşı durınılsı 
'1a karar veren bagkagı değil - Ge· 
liboludaki muvaff~kiyetleri ken -
disine şöhret kazandırmış olan -
ı:e.~ç Mu$tafa Kem~!di. Samsu?. ca 1 

lnıınde bir nutuk ırad edıp 1 urk 
llıilletini kurtuluş harbine çağırdı; 
bir hııfta sonra bu esrarengiz ha
reket havadisleri bütün İsliını mem 
leketlerine yayıldı; onun nutku 
İekınil Tilrk camilerinde candan 
tekrarlandı. 

Cümhurreisimiz 
ismet lnönü 

İtalyanın fevkaliicle komiseri 
bulunduğum istanbulda Sadrazam 
bana şunu söyledi: 

"- Mustafa Kemalin doolu ol
lluğunuzu biliyorum, fakat o ak
lını kaçırmış, onun kurtarılması 
lazıın. Padişah onun geri gelmesi
lıe eınir vermek üzeredir, geri gel
diğinde İtalyaya gitmesine müsaa
de edecek misiniz?,, 

Cevap verdim: 
"- Geri gelmiyecek.,, 

i Bir korku ile takdirin çarpıştı
)(ııu damııd Feridin gözlerinden o
l ~Yordum. Hiç bir Türkün genç 
a 81Ye muhalif bulunmıyacağına o 
• ltda kanat getirdim. Kanaatim 
'<O' 

ln'u ~ıktı. Anadoluda Mustafa 

Tebrik Dost Devlet Reislerinin 
Telgraflarına Cevap Verdiler 

Ankara, 1 (Husu,i) - Sayın İsmet İnönü Türkiye Cumhurreis
!iğine seçilmesi mi!.ıasebetiylc aşağıda yazılı muhtelif devlet refalerin
den samimi telgraflar almıştır: 

l\.fehmet Zahir Padi~ahı 
Afganistan, Arnavutluk karlı 

Zogo, Alınan Reichskanz -
!eri Adolf IIitler, Bulgaristan kra
lı Boris, Mısır kralı Faruk, Fin -
landiya reisicumhuru Kyasti Bal
lio, Fransa Reii•cumlıuru ekse -
lfins Elbert Lebrun, majeste Jorj 

Helenler kralı, Hatay devlet reisi 
ekselans Tayfur Sökmen, Aıa haz
reti hümayunu zati Şehinşahı İran 
Rıza Pehlevi, Irak kralı majeste 
Ghazi, Japon imparatoru majeste 
Hiroito, ekselans B. Emille Edde, 
Litvanya Cumhurreisi Atanas Sme 

(Sonu 3 üncü sayfada) 
• 

Yeni A vukai:lık Kanu
nu Mer'iyete Girdi 
Yeni "Avukatlık kanunu,, nun 

memlekette olduğu gibi ltanbulda 

Bu suretle eski İstanbul barosu 
!Ağvolunmuş ve teşekkül eden ye- ı 

ni baro dünden itibaren faaliyete 
geçmiştir. 

Dün idare heyetinin toplantı 

giiııü olmasından baro reisi Bay 
Ila•an Hayri kendisiyle görüşen 

bir ınuharririmize şu beyanatta bu 
luıımıı~lttr. 

tatbikine dünden itibaren bütün 
da batlamnıfhr. 

bugün mevkii tatbike girdiğini bi

liyorsunuz. Yeni kanunun emret
tiği şeylerden biri de; avukatların 

sicilini yapmak, avukatlığa mani 

bir hali bulunmıyanların baroya 

kabulünü, ,bu kanun dairesinde 

kayıtlarını yenilemek suretiyle -
icra etmektir. 

• 
,ita/ya Meclisinde F ran-· 
sa Aleyhine Tezahürat 

1 Tezahüratçılar Roma Sokaklarında 
da "Tunusu isteriz!,, Diye Bağırdılar 

Roma, 1 (A.A.) - Parlamento 1 
nun dünkü içtimaı hakkında tef -
sirlercle bulunan gazeteler bilhas 
sa kont Ciano tarafından söylenen 
nutkun, ltalyan milletini nveni e
mellerinden bahseden kısmı heye
canlı tezahürata vesile olduğu sı
rada bazı dinleyici gruplarının a
yağa kalkarak: "Tunus, Cibuti, 
Korsika,, diye bağırmış oldukları
nı ehemmiyetle kaydetmektedir -
!er. 

Gazeteler, meclis reisinin mü
kerreren çıngırağı çalmasına rağ
men bu sedaların devam ettiğini 
ilave etmektedirler . 

Franaız Gazetelerinin Verdiği 
Maliımat 

Roma, 1 (A.A.) - Havas 
"l\.fatin,, gazetesinin Roma mu 

ha biri bildiriyor: 
Dün akşam kont Cianoıın nut

kundan ve yeni İtalyan emelleri 
(Sonu 3 iincü sayfada) Kont Ciyano 

n~ı~abahçe~eki Yugoslav Birlig-inin 
Hadıse tahkık .. 
Ediliyor 20 ncı Yıl Dönümü 

Dalmabahçe hjdisesiııden do- 1 
layı tahkikat yapmak üzere bugün / 
ve yarın Ankaradaıı şehrimzie üç 
m\ilkivP nıiiftıot1hdnin uı•lllrPÜ-i -:1n 

Yeni emniyet müdürümüz Bay 
Sadri Aka da bugünlerde beklen-
mektedir. 

l Son liste mucibince İstanbul 
emniyet teşkilatı amirliklerinde va 
zife alan yeni elemanlar da pey -
derpey gelmeğe başlamışlardır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HER SABAH 

Zenginler iş başına !. 
lstanbul Üniversitesi Rektör-! 

lüğü muhtaç talebe için bir yardım 
talimatnamesi hazırlamıf. Büyük 
Türkiyenin yarını için hazırlanan 
Üniversite müdavimleri içinde ta
bii kimsesiz ve fakir olanlar, bun
ların arasında da eski han veya 
medrese köfelennde her türlü 
mahrumiyete katlanarak sıhhat ve 
hayatları pahaıına tahsile devam 
eden kıymetli zekilar var. 

l,te Rektörlük memleketin var
lıklı evlA.tlarına müracaat ede
rek bu yoksul lakin cevherli genç- ı 
!ere yardıma davet ediyor. Zaten 
bugün dünyada tek bir üniversite 
yoktur ki ihtiyaçlarını yalnız dev
letin verdiği para ile kartılayabil
sm. 

Binaenaleyh varlıklı 
en az bir burs (150 lira) 

yurtdat 
vermek-

le hem üniversiteli bir Türk gen
cini sevindirmi9, hem memleketi 
en yüce bilgi evine yardıma alıf
tırmıt olacaktır. 

Yardım talimatnamesinin (19) 
cu maddesi: "Bura verenlerin adı 
Üniversitenin teref defterine kay
dolunur.,, diyor. 

Bakalım bu teref defterine kaç 
varlıklı yurtdatın ismi kaydedile
cek? Gönül istiyor ki bu hayırlı 
1İfte zenginlerimiz müsabakaya 
giritsinler. Çünkü verecekleri pa
ra kumbaraya atılmıf sermayeden 
farksızdır. 

1918 de Birleşerek Bugünkü Mo· .. -- -
Getiren Hadise Nasıl Ceryan Etti 

Belgrad, 1 (A.A.) - A,·ala a
jansı bildiriyor: 

Gazeteler, ecnebi malbualın· 

da ve bilhassa İtalyan \'e Alman 
gazetelerinde Yugosluvyanın mil
li bayramı münasebetiyle çıkan 

hararetli yazıları iktiba" etmekte
dirler. 

Bu sabah gerek Belgratlda, ge 
rekse Zagreb ve Lijulılıanada çı

kan bütün gazeteler ılk sayfaları
nı Yugoslavyanı!'I 20 inci yıldöııü

müne tahsis etmekte ve başmaka
lelerinde 1 kanunun tarihinin ma· 
n:mnı tebarüz ettirınek~ed2rler. 

Vreme gazetesi bi!ha.~ a ~oyle 
yazmaktadır: 

"Genç Yugo,Javya bııırün r(lş

tünü tesit ediyor. Çünkü ~· ıı" 't i ya 

şına girmiştir. Bütün bir asır ka

sırgalara göğtis gerPrek yükselmiş 

ve kuvvetini tasdik ettirmiştir. Yu 
(Sonu 3 üncü oayfada) · ... teveffa Kra. Alek9ancrr 

~~~~ 

1\fuhl~Ostündağa 
Karar Tefhim Edildi 
Eski Vali Saat 

Evrakı Gelen 
11 den Sonra 
İmzalamadı 

lstanbul valisi ve belediye reisi Muhitti'1 Üstündağ hakkında. 
yüksek taıdi!tc iktiran ol'Jnan karar, ta.dikten çıkmış. ve -~~ .. vila
yete resmen tebliğ olunmuştur. Bu kararla beraber polıs mJdw-u Sa
lih Kılıç hakkındnki knrar da. gelmiştir. Muhittin Üstiindağ hakkın· 
da gelen karar tudur. 

Lfitfi Kırdarın tayini 29 - 11 - 938 
tarihinde alt tasdilce iktiran et • 

(Sonu 3 Üncü sayfada) "- Yeni avukatlık kanununun 

"Görülen lüzuma binaen vali 1 
Muhittin Üatündalr \•eki\let emri
ne alınarak valiliğe Manisa valisi (Sonu 3 üncü sayfada) (Sonu 3 üncü sayfada) A. C. 

~r--------~------------------~---·--------------·--------------:-. , •• l Enver Paşanın Olümündeki Esrar ~:~İÜSay~=~~~= 
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YENISAllAH 
2 KANUNUEVVEC 1939 
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Sa7fa:-.. 

( Hadise ve Adese ) 

~· 

E PAŞANIN 
~ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 

Yeni Sabahın Tarihi Tefrikası : 1 

-

,!~!!!::!!!!!!!!!~,Madam Atina 
Okuyuculanmız Tahkikatı 

Diyor ki : Tamamlandı 

Adam Yetiştirmek 
-3-

Şilphe yok ki insanların yetiş· 
mesi nebatların yetişmesi gibi de· 
ği! ve yine hiç şüphesiz bunun mü· 
him hususiyetleri var. 

Enver, Talat ve Nazım 

Deniz bankın 
Avrupaya Gön
dereceği Talebe 

Denizbankın Ortaokul talebe· 
)eri arasında açtığı Avrupa imti
hanında aı:-ağıda isimleri yazılı 
namzetler kazanmıştır. 

caddesine 
lambası 

Mesih paşa 
elektirik 

isteniyor 

Randevuculuk ve döviz kaçak 
çılığından suçlu olarak mevku: 
bulunan Madam Atina ve suç şerı
ki Madam Katine haklarında bir 
müddettenberi yapılmakta olan 

Ben ,bir nısıf asırdır duyarım 
• 1 " ki: "Memlekette Kahtı rıca var 

derler. Ne tuhaf söz değil mi?. 
asıl bunun garip ciheti bu sözlerı 
tefevvüh edenler ricali devletten 
g~inir olanlardır. Paşalar Nasıl Kaçtı? Fikret Erdi!ek, Osnıa nBoz • 

kuş, Yaşar Susu, Aziz Kaylan, .T~ 
cettin Tüzün, Kemal Çitli, Nesımı 
Voskay, Arif Gürgül, Fatin Sir • 
man, Semih Aykoler, Naci Akça!, 
Murat Mardin, İhsan Kuran, Sa
fai İnal, Halük Uluğ, Fuat Öz 

Laleli Mesihpaşa caddesinde tahkikat dün tamamiyle ikmal e-
oturaıı bir karümiz yazıyor: dilmiştir. 

Bunlardan çoğu hakkın rahme· 
tine intikal iıtti. Sağ olanlar da 
köşelerinde büzdeklenmiş bulunu· 
yor. Ne kadar isterdim ki bu za • 
vallılar da sağ olsunlar, bugünle· 
ri görsünler, milletimin fıtri istida· 
dı ile nelere kadir olduğunu gör· 
sünler ve ·istihfafla yaptıkları ha· 
tanın, asil milletimde değil ve yi· 
ne ne tarlada ve ne de tohumda 
değil kendi fasetalı gözlerinde ol· 
duğunu anlasınlar ve bunu anla· 
dıktan sonra gözlerini yumsunlar, 
elıedi uykularına dalsınlar. O gün· 
lere yetişenlerimiz bilirler ki bizde 
Avrupaya talebe gönderiş, rah· 
metli hocam Emrullah cfen!inin 
l\Iaadf Nezaretine gelmesinden 
sonra başlar yahut bu usule ger· 
mi verilir. 

Gece Karanlıkta Esrarengiz Bir 
motör Boğazın Sularını Yarıyordu 

Bulunduğumuz mevki büyilk Öğreııdiğinıize göre müddei • 
bir cadde olmaııına ve şehir plA- umumilik Madam Atinanın mev -
nında da ehemmiyeti tebarüz et- kuf ve Katinanın da gayri mevkuf 
tirilmiş bulunmasıııa rağmen cad olarak muhakeme edilmelerine ka 
deye girilecek yerde bir tek elek rar vermiş ve her iki suçlunun ce-

\ 

men, Fikret Ekman, Muammer 
Sayrav, Hakkı Oral, Halük He 

l kimci, Nazmi Gürel, Sami Yücel, 

trik Jambfü<ı mevcut değildir. Bu za kanunun 436 ve 69 ve 526 ıncı 
caddenin biraz yukarwnda bu • maddelerine göre cezalandırılma-

ı Nejat Ataolçay, Seyfi Günduy, 
Hakkı Genan, Orhan Özkan, Ce: 
ifil Erde!, Mahmut Ateş, Fahrı 

lunan Antalya apartmanının kar- !arını talep etmişti. 
•ısında ki sokak başına da daha Evvelce de bildirdiğimiz üzere: 
' b" bundan bir ay kadar evvel ır Mahkemenin tevkif kararına 
lamba konmu~tur. Halbuki bu itiraz eden suçluların bu iti • 

Parmaksız, Ercement Erdilek, Hü 
seyin Tortop. 

caddenin basında mevcut olan yı-
. razları tetkik edilmiş ve tahliye 

kık bir cami vardır ki asıl elek-
İmtihanda kazanan bu nam • 

zetler bir sene müddetle Deniz • 
bank ately€lerinde staj gördükten 
sonra Avrupaya gidecek olanlar 
seçilecektir. 

trik 1 fım b a• ı konması icap eden 1 "t"a"l"e"b"'i ,.,.y,.,.iı ... 1 e""'r"e"d"cl"o"l u"n"m""'u"~t"u"r.., . ...,,,...,...,...,. 
bu kı.<mı geceleri her geçeni ür
kütecek bir şekle koymaktadır. 
Antalya apartmanının her daire
sinde mevcut olan bol elektrik zi-

. MAHKEMELERDi:; .. 

yası esasen karşısındaki sokak ba 
şını aydınlatmağa kafi gelirken 
lii.mbanın geceleri zifiri bir ka · 

' ... . 
• ranlığa bürünen ~Ie, i hpa\la cad

İhtiyar bir kadını çığ- de~inin başına konulma•ındaki se 

neyen şofÖrÜn bebi bir türlü anlıyamıyorum. Bu
nunla birl ikte bu mesele hakkın-

mahkemesi da üç defadır yazıyorum, acaba 
Fenerde Dörtyol ağzında Rebe ,bir kere uah3 yaznıağa lüzum ka-

ka l··minde ihtiyar bir Mu"evl ka· 1 k ? " aca mı. .. , 
dınını çiğniyerek ölümüne sebep Yeni Sabah: Kariiınizin bu 

.,:«·DENİZLERDE ' .. 
: ! •. ~ . 

Liman binaları 
Deniz ticaret müdürlüğü Mu 

darıya, Bandırma, İzmit, Erdek v.e 
Çanakka lede lıirer asri liman daı
resi yaptıracaktır. Bu dairelerin 

inşaatı bittikten •onrn pr.o~ra~lı 
bir tarzda memleketin butun lı · 
manlarında asri \'e her türlü tek· 
nik teferruatı cami bulunan liman 
binaları yapılacaktır. 

Karad~nize yük referleri 

Enver Talit vı Nazım Paşalar gurup halinde 

• ' şemsiyenin altına büzülere~ i~i: 

olduğu iddiasiyle tevkif edilen K~ mektubuna bir şer ilfıve,ine lü
re~teciler • Eyüp hattı otobü•lerı zum görmeden belediyemizin na
şoförlerinden Fuat Tezelin muha- zarı dikkatine vazediyoruz. 
kem esi 

11 
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Denizbankın Karadeniz için 
tahsi• ettiği koyun ve haF~'' nak
line mahsus vapurlar bu haftadan 
itibaren •eferlere başlamıştır. Ka
radeniz vapuru bu hafta doğru 
Trabzc;:ıa giderek ilk •eferini yap

mıştır. 

Kendi8i Darulfünunda Terbiye· 
Ahliik kürsüsünde iken bu husu • 
su, biz talebesiyle münakaşa et
mişti. Henüz hayatta olan arkadııŞ 
larını h::ıtırlarlarki o: "nurlu geııÇ 
dimağlar ancak memlekete Avru· 
panın ilmini, har,ini getirebilir.,, 
derdi. Biz ise diyorduk ki: " ırn· 
yır, sıkı bir muhit içinde terbiY6 

almış bir genç çok serbest bir ~ıı· 
bite birden atılınca şaşırır, iyilık· 
!eri kadar fenalıkları da fotoğra• 
five edebilir ve bunlar avdette~ 
s~nra güç yola gelir. Esasen ikınıı· 
Ji tahsil için gönderilmek isteneıı 
bu gençler henüz idadi m~ıun.; 
bulunduklarına, yüksek tahsıl go 
mediklerine göre gayedeki vasfı 
da haiz değillerdir.,. 

T efnkamız hak- il büklüm uernemeğe çalışan bır ıkı 
kında birkaç söz "\ gölgerlen başka caddelerde kim -

seler görülmiyor. 
Umumi Harbin sonundaki 

kara günleri birçoklarımız çok 
İyi hatırlar. 

Harp yJlarında memleketin 
mukadderatını ellerinde tutan· 
!ar, dört harp yılını takip eden 

mütareke felaketi gelip çat· 
. . u günle.:den. aonra n~ ~1-
du? 

Oımanlı imparatorluğunun 

batında uzun zaman bulunan
ların birer yabancı kurtuniyle 
ıon nefeslerini yine yabancı 

yurdlarda verdiklerini ajanı 
haberleri arasında okuduk ve 
öirendik. 

Fakat memleketten kaçıp 

&ittikten sonra ne yaptıklarını 
tamamen bilmiyoruz. 

Son günlerde, bir zaman
lar Oımanlı orduları batku· 
mandan vekili olan EnYer Pata 
hakkında Alman muharrirle-
rinden "Kurt Okay,, ın bir eııe
ri İnt~ar etti. 

Enver Patanın küçüklüğün
den itibaren iktidar mevkiine 
geçtiği ıüne ve nihayet Umu
mi Harbe ait hatıraları toplı
yan bu kitaptan aldığımız par
çalar Enver pıqanın hayatının 
aon günlerindeki bizce karan· 
!ık olan kıaımları da aydınlat• 
maktadır. 

Biz bu tefrikada Alman 
muharririn eserinden aldığımız 
kısımları naklederken o günle
ri yatamlf olanların hatırala
rını anlatmakla söze batlıyo-

Osmanlı imparatorluğunun için 
deJl mağlüp çıktığı harp senele· 

rinin mesuliyet yükünü omuzla
rında ta.ıyan Talat Paşa kabine~i 
yerini l~zet Paşa kabinesine bıra· 
karak çekilmiş. Eski Vükela ku -
_ • • 1 .. .. 1. ı..: .. Rl~ ,-1:, • ..,""'l hoCIQTI VPl"MP 

ııaklarında muhafaza altına alın-

ını~ bir haldeler. 

Bu meyanda Enver Paşanın 

Kuruçeşmedeki Sarayyavrusu ya

lısı da polis, jandarma ve kanun 
neferlerinden mürekkep bir kor

don zenciri altında bulunuyıırdu. 

Enver Paşanın Kuruçeşmedeki 
sarayının etrafını on gündenberi 
çeviren polisler ve askeri kanun 

neferleri vazifeye başladıkları ilk 
günler büyilk bir vazi!eseverlik 
göstermişlerdi. Lakin Paşanın ya

lıdan hemen hemen hiç çıkmadı
ğını görünce yavaş yavaş işi gev

şetmişler ve son günlerde vazife
lerini baştan savma bir angarya 

şeklinde görmeğe başlamışlardı. 

Onların fikrince Osmanlı orduları 
başkumandan vekili Enver Paşa 
hareketinin hesabını vermekten 
çekinip kaçacak bir adam olamaz 

dı. Hele yalıdaki akağaların ken -
dilerine çok iyi muamele etmeleri, 

kendilerine pa•alarını tara."suda 
memur bir düşman değil bilakis o
mı herhangi bir galeyane karşı 

koruyacak birer dost göziyle bak

maları memurların şüphelerini gi
dermiş, teyekkuzlarını körletmiş-

ruz. 
ti. Fakat ikinciteşrinin o üçüncü 

__ ,,.~ günü akşamı etraf kararınca me

Enver P .. şa fstanbuldan 

nasıl kaçtı idi ? 
1918 yılı ikinciteşrinin üçün

cü günü ıakşamı. 

Kasvetli, fırtınalı, yağmurlu ber 
bat ıbir hava. 

İnsanı kışın vaktinden evvel gel 
ııniş okluğuna inandıran soğuk bir 

gün doğrusu rüzgiln, iliklere işli

yen ince bir yağmurla karışık et
tafı allak bullak ediyor, her tara
lı ka.sı.p kavuruyor. 

İstanbul halkı, dört sene süren 
.kanlı ve çetin bir harbin doğurdu
ğu yoksulluğun pençesi altında ııe

fil ve perişan erkenden evlerine 
11ğınm~. Ortalık henüz tamamile 

Jcaranna-O•n sokaklar bomb°'. 
~anııı ıavruntulan karşı.sın<!& 

' 

murlarda bir fevkaladelik göze 

çarpıyordu. Onlar gündüzlerini 
bol bol esnemek, gecelerini de bol 
uyumak suretiyle geçiriyorlardı. 

Lakin o akşam hiç birisi yatma -
yı hatınna J:ıile getirmemişti. Hiç 
birisi uyumayor, herkes muayyen 
noktadaki vazifesi başında bulu • 

nuyordu. Acaba memurlar bir şey 
den mi şüphelenmişlerdi? •. 

Hayır, mutad hilafına bu uy
kuya kilskünlüğün sebebi pek ba

sitti: O akşam Enver Paşanın ha
remi Naciye Sultanın Kuruçeşme
deki sarayında fıhenk vardı ve 

memurlar da sarayın pencerelerin 

den bol J.\!ıkla beraber taşmakta o
lan ince sazın takrak nağmelMini 
dinliyorlardı. 

,bakılmıştır. 
Dünkü celsede evvelii. davacı 

vekili otobüs sahibi Hacı Hü~e -' . . .. 
yiııiıı de dahili dava edılmesın.ı ıs: 
temiş; biliıhara Fener kom!serı 
Hasan Ali ile tüccar Bay Ah şa
hit olarak dinlenmişlerdir. 

Bunlardan Bay Ali: 
-Çok yağmurlu bir günd?· 

Mezkür otobüs "Ayakapı., cıhetın 
..:w ... .... ,. " 1:,.~ .... ,...:111 ı1n o:ı.ı.,1n . .i 'htİ:.'ınr~.b.1:c 
karşıya geçmek istedi. Fakat yarı 
yolda şaşaladı. Durakladı. Sonra 
geri döndü. 

Bu esnada da karşısına çıkan 
otobüs, kendisini kurtarmak için 
direksiyonu sola kırdı. 1,te bu es
nada ihtiyar kadın sağa bir adım 
atmış olsa idi muhakkak hayatı 
kurtarılmış olacaktı!..,, demiştir. 

Muhakeme giılmiyen bazı şa

hitlerin celbi için talik olunmuş -
tur. 

Komşusunu yaralıyan 
a~am mahkum oldu 

BEŞ HIRSIZ 
Dün şehrimizin muhtel.f 

yer'erinde yakalandı 
Emniyet müdürlüğü ikinci şube 

memurları dün şehrimizin iiç mulı 1 
telif yerinde 5 lıır~ız yakalamış · 

1 - Arnavutköyünde "Bos • 

for pıılas,, otelinden kur~un çalan 

Kenan ve arkadaşı tutulmuştur. 

2 - Beşikta~ta birçok evlere 

girerek palto ve•aire çalan Hilmi 
ve arkadaşı Muzaffer yakalau • 
mıştır. 

3 - Mahmutpaşaclan Eyübe 
götürülmek üzere bir taksinin ar
kasına bağlanan mantoluk iki bü
yilk top kumaşı çalan sabıkalı A
zizle arabacı Mahmut derdest e
dilmişlerdir. 

Bu seferler şimdilik yalnız haf 
tada bir gıin olarak yapılacaktır. 
Karadeniz vapuru bugün yine 
dl"ğ:u Trabzona giderek B:ıyburd
dan Trabzona getirilen 3000 ko
\'Unu htanbula getirecektir. De • 
.. _ .. ... o • ........ ~ .......... ... .. 

gerek yolcuları ve gerek mal sa
hiplerini memnun ederek seferle
ri de kolaylaştırmıştır. 

Erkek Döğen Kız 1 
Ak;;arayda Çakırağa mahalle

sinde Sineklibakkal çıkmazı 19 
numarada oturan 13 yaşlarında 

Recep; ayni mahallede 13 numa

ralı evde oturan Hüseyin kızı l\fak 
bule tarafından dövüldüğünü id • 

Fakat rahmetli, Maarif ıslaha'. 
,rıtı tında tuba ağacını tersine dik \ı 

gibi ~ aman da bu hatayı isbat et · 
Bir küçük m.1al: o \'akit oturdtı· 

tin· ğum Kumk::ıpı semtinde, abues 1 
Ma n ~n-ıo:ıı~• - ~ .... ı.. : .. h.,,01 ba.ba. All~~ 

bı·tı·r· nin, Vefa idadisini henüz 
miş bir torunu vardı. Henilz tiiY" 
süz olan bu çocuk müsabakJıl'll 
girdi, kazandı ve kendisini yoJcU 
ettik, ilk senesinde uslu oturdu • 
ğunu öğreniyorduk ve bu müddet 
zarfında büyük baba hayatta, bfi" 

ba y!lksek maaşlı bir memur oldll" 
ğundan diyarı kilfril dalalde "sı· 
kıntı çekmesin,. diye devletin ve~· 
diği tahsisatı ekliyorlardı. tkincı 
sene evvela büyük sonra küçük bS.-

dia etmiştir. ba öldil. Ve bittabi gelir azıııdı· 
Suçlu kız yakalanmıştır. rf 

Birinci senede memnuniyet habe 
r 

1 
İskeleden düştü ve yaralandı veren mektuplan giderek sıkıntılı 

Karagümrilkte oturan Hasan 1 Kısa Haberl~r Tabim Cumhuriyet caddesin • vaziyetleri hikfıye ediyordu. v.e 
isminde bir adam, bir ailenin kav ._ _____________ ,. de İ8tepan apartmanı Kapıcısı Bi- birgün"şeref ve haysiyetinin tehi!' 
gası neticesinde komşularından ba * Belediye intaat müdürü is- !ili yanında oturan Ali Osman; kede bulunduğu" haberiyle beP' 
yan Fatmayı bıçakla, 20 günde i- tifa etti: Belediye in~aat şubesi mil diln Lamartln caddesinde Sadık • den altı napolyon istedi. Ben ~ 
yi olacak bir şekilde yaraladığın- dürü Sadettin istifa etmiştir. zadelerin inşaatında çalışırken bi vakit Emirgan rüştiyesinde 16. 
dan dolayı dördüncü asliye ceza * Gazi köprüaü motörleri red- rinci kattan yere düşerek yara • kuruşluk bir hoca olmam ve gelı· 
muhakemesine verilmiştir. dedildi: Gazi köprüsünün açılıp lanmıştır. rim ancak bana kil.fi bulunmıısı01 

Dün Hasan mezkür muhake - kapanma işlerinde çalışmak ilzere Yaralı hemen Beyoğlu hasta - rağmen bu istediğini derhal göıı · 
mede 3.5 ay hapse ve 30 lira taz- geCirilen romörkörlerin üç bin ki- hanesine kaldırılmıştır. derdim. Fakat giderek mektubu· 
minat vermeğe mahküm edilmiş- logram cer kuvvetini haiz olnıa • -·- nu •eyretti. İşittiklerime göre ~a 
tir. !arı lfızım iken yarı yarıya nok•an Namık Kemal günü bu kabil acıklı haberlerle benııtl 
Üç kağıtla iskambil açarken.. olduğu görülmüş motiirlerin red- Büyük edibimiz Namık Kema- gibi bir çoklarına borçlanmışt. (O 

Yaşova oğlu Kemal isminde bir d;ııe karar verilm ,ştir. lin öltimü yıl<lönümünün bugüne artık kim•cye bir 'ey yazmıvordll· 
adam dün Uzunçar~ıda siyah, be- * Etler camekan içinde aatı- tesarlüf etmesi dolayı siylc Üni • ll!eğer a\·det etmfş. mecbu;i hİı' 
yaz, kırmızı ilç kağı.t iskambil ü- lacak: Kasapları!l etleri mutla ka ver>itc büyük edibi anmak gaye- metini yakın bir viltıyet iuadisi1" 
zerinde kumar olnat·ken cürmü _ camekanlar içinde bulundurnıala- siyle bir toplantı yapmağa karar de ifaya memur edilmiş ve bıır~; 
meşhut halinde yakalanmış ve ü- rı lil.zımgeldiği halde buna riayet vermiştir. da ki idari hizmetinde nıilhim b'. 
çüncü sulh ceza muhakemesine ve edilmediği anlaşılmıştır. İhmal e- Bu toplantı bugün saat 18.30 zimmet yapmış, oradan çekilıııiı; 
rilmiştlr . denlerin şiddetle cezalandırılma- da üniversite konferans salonun • bir gün kendisine Ankarada r~~. 

' '""'"""""'""'""'vv""""""""""""'""'"""""""" ' 
, .KOL TOR., iŞLERi :: 

Atatürk'ün ölümü üze
rine yazılan şiirler 
Maarif Vekaleti, bütiln mek

tep talebelerinin ve muallimleri -
nin Atatilrkün ölümü için yazdık
ları yazıları toplayıp bir kitap ha
linde bastırmağa karar vermi~tir. 

Bunun için Vekilletten dün şeh 
rimiz maarif müdürlüğüne bir teb 
lii' yapılmıştır. 

Talebelerin şimdiye kadar ga
zetelerde ve mecmualarda bu mev 
zu üzerinde çıkan bütün eserleri 
toplattırılacaktır. Neşrolunmıyan 

eserlerin talebelerden ve muallim 
!erden alınması için bu tebliğ mek 
teplere bildirilmiştir. 

!arına karar verilmiştir. da yapılacaktır. geldim. Çok para getiren bir ııı * Cemiyetler kanunu: Yeni essesenin sahibi idi, çok kazanıyor• 
Toplantı serbesttir. Herkes ge- ge-

cemiyetler kanunu cinsiyet üzerine lebilir. ve bir haftalık kazancını bir 
cemiyet teşkilini menettiği veçhile 

1 
cede ylyormu~. Beni görmek isi~ 

mevcut bütün cemiyetlerin bir se- memesine rAğmen gördü, besB 
0 

ne zarfında kendilerini yeni kanu-'i TAK y İM batırladı, itizar etti! Nihayet ıtl 
na göre uydurmaları lilzımdır. l!u müessese de kapanmış, bilme • 
münasebetle spor klüpleri de bu 2 lık Kanun 1938 CUMA •imdi nerelerde? her hal.ıl.e o 11

1 

cemiyetler kanununa göre hareket rayı hfılfı ödiyilme.dl ! 11 
etmeleri lil.zımgelmektedir. Yalnız Hicri: 10 Ş e "v al 1357 Yine beraber giden blSY .• 

·51" 
yeni teşkil edilen bedenterbiyesi Rumi: 19 Son tetrln 1354 tüysüz çocuklar vardı ki Parı ·r 
gimel direktörlüğü tarafından ida ııpa~ kahvelerinde kuvvetli ~ı~ 
re edilecektir. Kasım : 25 ayyaş oldular ve hillA durına<lş * Gedikli erbıqlar ıubay ola- içiyorlar! )• 
bilecekler: İhtiyat zabit ve me !~te, bu kadar samtmi e~esl 
murlar kanununda yapılan son de Dotu aaati : 7,06 !er karşısında kötil seçiş netıc;ll" 
ğişikliğe göre gedikli erbaşlar y~ olarak bunlar, yurt için - en v 
dek subay olabilec€klerdir. Ô f fif tabiriyle - birer uzvı ıııkıt 0 

tle : 12,03 - kindi ı 14,28 * Halk için prevantoryom: muşlardı( .,., 
Aktam• 16,42 - Yatlı ı 18,19 11>' 

Halk için bir prevantoryom in~a · Cumhuriyet devrinde ise. lY 
edilmesine belediyece karar ve - ı lmuk : S,20 arif erkilnı münavebe ve vafır ~ 1 
rilmiştir , ,_. ___________ , sisatla talebe müfettişi olarak I 
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ltalyanın yen· 
Emell 

.. 
erı 

- ~(Baftarafı l ıncl aayfamızaaı 

lehinde yapılan cemi ve tezahürat 
tan sonra reis, me busan meclisinin 
celsesini tatil etmiş ve B. Mussoli
ni, hararetli ve sürekli alkışlar a
rasında içtima •&!onunu terkeyle
lniştir. Birçok nazırlar ve mebus
lar müteakiben Venedik meydanı
ııa giderek B. Mussoliniyi yeniden 
alkışlamışlardır. 

Gecenin geç satlerine kadar, 
tıirçok tezahürcüler şehir sokak
larında dolasmıslar ve yeni olarak 
tneydana çıkan aşağıdaki talebi 
nıütemadi surette tekrarlamışlar -
dır: 

uKorsikayı ve Tunu~u isteriz.,, 
Şurasını da tebarüz ettirmek 

lilzımgelir ki, İtalyanın Akdeniz
deki emelleri lehindeki bu teza
hürler, roebusan meclisinin zabıt
larına da kaydedilmiş bulunmakta 
dır. Filhakika mebusan meclisi top 

'-··························· .. ·········· 

mntısının zabıtlannın ~onunda a
şağıdaki cümle de vardır: 

"Mebuslar ayaga kıalkmışlar, 

Tunus, Tunu;,. diye bağırarak Du
çeyi ~iddetle alkı~lamı~lardır . ., 

Diğer taruftan, çar~amba sa -
bahıııdaııberi, Fa1ist te7ekkülleri 
de, parti mensuplarını, parlamen
to dağılırhn ve bilah.ıra Vene-dik 
meydanında tezahürlerde ayni 
tarzda bağırmağa te~vık eden şifa 
hi tamimler yapmı.;lardır. 

Halkın Tl°zahüratı 
Rom.q, l ( A,. A ) - Meclisin 

tekrar aç lış· müııaoebetiyle kont 
Ciaııo tarafından $Ö~·leııecek nut
ku nakleden oparliirleri dinlemek 
üzere halk, parlamentonun önüne 
ve etrafına \'e Romanın sokakla -
rına ve meydanlarına yayılmıştı. 

Nutuk bittiği zaman halk Ve
nedik meydanıııa giderek Musso
liııiyi sclıimlanu~tır "Duçe,, nida 
lariyle davet. edilen Mussolini, üç 

Yıenı" Avukatlık defa balkonda ı::orünerek şiddetle 
alkışlannııstır. 

Kanunu lngilterede Akisler 
Londra, 1 (A.A.) - Kont Ci

(Battarafı 1 inci aayfamızda) aııonun İtalyan meclisinde söyle -
İşte şimdı baromuz evvela bu diği nutuk, inı:illnedc geniş akis-

lşler\e me~guldür. \er uyaııdırnu~tıı· 
İkinci işimiz de "Ücret tarifesi., İtalyan hariciye nazırının, son 

tnese\esidir. Ve yeni "Ücret tari- beynelmilel buhran e.<nasında sul
fesi., nin tesbit ve tanzimine baro hü kurtarmak için Çembcrlain ta
tneclisince başlanılmıştır. rafından sarfedilen asilıine ve ce-

Kayıtların yenilenmesini müte surane gayretlerden bahsetmesi 
akip; avukatlar her eti umumiyesi ve İngiliz - İtalyan itilafının ehem 
toplantıya çağrılacak ve yeni reis miyelini tebarüz ettirmesi takdir-
lerle, di&plin meclisi azaları in- le karşılanmıştır. , 
tihap olunacaktır. Evening Ncvs diyor ki: 

Bu 'intihap yapılıncaya kadar, "Cianonun nutkundan eylül 
eski "inzibat meclisi,. kanunun di- ,buhranında sulhll hakikaten kur-

Muhittin Ostündağa 
Karar Tefhim Edildi 

(Ba,tarafı 1 inci sayfamızda) 

miştir. 

1nfikak ve mübaşeret tarihleri
nin bildirilmesi. 

R. Saydam 

Vekaletten gelen bu tebliğ Mu 
bittin t'stünrlağa dün saat 11 de 
''il:iyette bildirilmiş.ir. Muhittin 
Üstündağ dün öğleden sonra bele
diyeye gelmiş fakat sadece hususi 
işleriyle me~gul olmuştur. 

Muhittin Üstündağ esbabı me
salihin e\'rakını imzalamamıştır. 

Gelenlere: 
" -Ben artık vali değilim, im

za edemem.,. demiştir. 
Muhittin tlstündağın valilik 

den alınmasiyle ona bağlı bulu -
nan belediye reisliği ve Parti bas
kanlığı da. uhtesinden infikak et-

1 

miştir. Bu makamlar dün saat 11 
den itibaren muavinlikler tarafın 
dan idare edilmeğe başlanmıştır. 

Yeni valimiz Lütfi Kırdar ve -
kaletin çağırması üzerine Anka -
raya gitmişti. Valinin orada veka
letin emirlerini aldığı anlaşılmak
tadır. 

Lütfi Kırdar, Ankaradan cu
martesi günü akşamı hareket e
decektir. Binaenaleyh kendisi bu
raya ancak pazar günü sabahı ge
lecektir. 

Poliq müdürü Salih Kılıç hak
kında yüksek tasdike iktiran eden · 
karar da dün vilayete gelmi~ ve 
kendisine tebliğ olunmuştur. Ge
len karar şudur: 

"Dahiliye Vekaleti vilayetler 
idaregi umum müdürliiğünden: 

Emniyet müdürü Salih Kılıcın 
Çorum valiliğine tayini 29-11-938 
tarihinde ali tasdike iktiran etmiş
tir. 

Tebliği ile ayrıldığı tarihin bil
dirilmesi.,, 

Biplin meclisine verdiği vazifeleri taran adamın Mu.selini olduğu an Dahiliye Vekili 
İfa edecektir. !aşılıyor.,. R. Saydam 

Kanunu.o emirlerinden biri de==============='==========::::::::::===::== 
staj meselesidir: 

A\'ukat namzetleri bir sene 
bir avukat nezdinde ve ayrıca bir 
sene de mahkemede staj yapmağa 
llıecbur tutulmuşlardır. 

Büyük Millet .Meclisinde bu 
Staj müzakeresi yapılırken ileri sü 
ruıen bir teklif üzerine, stajın ön
ce mahkemede yapılabilmesine Ad 
liye VekfıleUnin müsaade edebile
ceği kaydı da konulmuştur. 

Bunun için; bize müracaat e
den avukatlar stajlarını kanun hü 
küınıeri dairesinde yapacaklardır. 

"Yeni Levha., ya kaydedilecek 
olanları soruyorsunuz. 

Eski .barodaki avukatlardan ö
lenler veya, devlet hizmeti kabul 
edenlerle Iıizımgelen evsafı haiz 
0lınıyan varsa bunlar kaydedilmi
Yeceklerdir. 

Yeni ücret tarifesini pek yakın 
da tesbit ile vekalete gönderece -
ğiz. Adliye Vekiileti tensip ettiği 
lukdirde bu tarife hemen tatbik 
olunacaktır.,, 

Dün şehrimizde olduğu gibi di
ğer mıntakalarda da tekmil baro
lar liiğveı:!ilmiş ve bunların yerine 
tesis olunan yeni barolar faaliyete 
ıeçmişlerdir. 

Öğrendiğimize göre, tekmil 
'l'rakyada, Edirne merkez olmak 
llzere yalnız bir baro bırakılmıştır. 
~akyanın muhtelif şehirlerinde-

1 tekmil avukatlar, bu baroya 
ı;:Ptolunmuşlardır. 

~erildi, böylece bir mürakabe te
~s edildi ve nihayet seçim sırasın-

a O!ğunluklar nazara alındı, gi
~enJenn hareketleri kontrola Ubi 
Utuldu. Eğer ~!er iyi yapılır11a, 
tapıJıyorsa neticede ki.rlıyız de -
b:ıektir. Fakat asıl iş: geldikten 
~0nra, aldıkları hizmetlerde, gör-

Uk!eri lüzuın ve ihtiyaçları Av -
~Pal bir gözle tatbik ederken is
b hfaf~ar aykırılıklar yapmıyor ve 

1 uh~'l ımkan vermiyorlarsa hesap 
t 1tııizedir. 

k Mahaza, mektep sıralarında 
ç a~~ı karşıya arkadaşlık yaptığım 
~ 0 kıymetli gençlere sahip o\du-
uıııuzu da biliyorum. 

le _Benim kanaatım: Her devrede 
\.J~ııı;e ehemmiyet vermek liizım 
ltı Ugu kadar asli, bu üç unsura 
<t.~ıııet ve ehemmiyet vermekle a
Yt i- ~etiştirebilir ve ancak böyle 
lle\ Şkın gençliğe memleketi ema-

edebiJiriz.. 1. Münir ACAR 

Yeni Çek Cümhur 
Reisi Kimdir? 

Dr. Emil Haşa Kimdi? Nasıl 
Yetişti? Tercümei Hali 

Dr. Emil Haşa Çalışma Odasında 
İdart kaza yüksek divanı bi

rinci reisi olan Dr. Emil Haşa 12 
temuz 1872 de Trove Svini'de doğ 
muştur. Bidayette baroya kaydol
mu.,, fakat bir müddet sonra Bo -
hemya vilıtyet komitesine girmiş 
ve o zamandanberi·münhasıran hu 
kuk idari meseleleriyle meşgul ol
muştur. Bohemya vilayet komitesi 
redoktörleri o devirlerde, idari 
kaza ile meşgul olan hukukçular 
arasında mümtaz bir mevki alı -
yorlardı. İçlerinden birçoğu - ve 
bu arada Haşa - kalem \eriyle de 
hukuka bu sahada temayüz edi -
yor!ardı. Nazar! ve ameli yüksek 
vasıfları dolayısiyle, Haşa, biliiha
ra Avusturya idari kaza divanına 
tayin edilerek, 1918 ihtilaline ka
dar orada kaldı. Yeni Çekoslovak 
devletinde, Dr. Pontucek ile bera
ber idarl kaza yüksek divanını tan 
zim etti. Pontuekin ölümünde, di
vanın birinci reisi oldu. Bu yüksek 
makamda, hem idareci olarak ve 
hem de hukuku amme sahasında 
semereli ve yorulma bilmez bir 

faaliyet ve mesai sarfetti. Herlies 
Çekoslovak idari divanının jürs
purdansının bulunduğu yüksek se
viyenin bilhassa Dr. Haşa mn sa
yesinde olduğunu bilir. Haşa, hu

kuk "'abasında Çekoslovak yazıcı
lannın en tanınmışları arasında 

bulunuyor. İlmi kıymetine hürmet 
ederek, ilim ve sanat akademisi bu 
değerli şahsireti arasına aldı. Son 
zamanlarda profesör, Hötzel, 
La,tovka, Meyr ve Dr. Havelka 
ile müştereken muazzam bir hu
kul: u iımme diksiyoneri ta.hririne 
başlamı.~tı. Bu eaeriıı şimdiye ka -
dar ilk iki cildi nqredilmişti. Ha
şa da ha birçok eserler yazmış ve 

ezcümle idari mahkemeler üze
rine bir etiid neşretmiştir. 

Yalnız hukuki bilgiBi değil, ay 
ni zamanda hukuka karşı duydu
ğu samimi ve ciddi sevgi, bu yük

sek şahsiyeti, mühim ve müşkül 
bir devirde, yeni Çekoslovakp.da 
yüksek mevkiler ihraz etmeoini 
zaruri kılıyordu. 

Yugoslav Birliğinin Atatürkün 
20 nci Yıldonümü Şahsiyetleri 

(Baftarafı 1 inci sayfamızda) 
(Battarafı 1 inci aayfamızda) teşkil edildi. Faal bir propaganda Kemalin askerleri kuvvetlendikçe, 

goslavya, hayal sahasından çık - gençliği, zabitleri v& denizcileri iş onun bayrağı altına koşuşan Türk
mıştır. Diplomatlann vücude ge- lemeğ başlamıştı. Bütün gazete- \er ziyadeleşti. > 
tirdig" i bir ~ser de değildir. Bugün ler bilii istisna sarih bir surette Yu · 1 di Umumıyet & 'ktatörler bir şe-
.büyük şövalye krala: "rahat uyu.. goslav hareketini benimsemişler- ref ve haysiyet v& blöf siyaseti ta-
Yugoslavya büyüktür... sözlerini di. kip etmeğc mecburiyet hissettik-
söyliyebiliriz.,, 14 eylül 1918 d& Avusturya - !erinden felakete mahkumdurlar, 

1918 inkılabı Macaristan hükünıeti müttefik ve daha idaresinin ba.,langıcından 
ı!ugün Yugoslav birliği teessüs bitaraf devlet hükumetlerini sulh imparatorluğun eski Arap kıtala-

edell. 20 sene oluyor. Bu"tu"n Yugos akdi hususundaki müzakerelere b"'t" 'dd' 1 d ti-· rına u un ı ıa ar an vazgeç gı 

lavların, yani Sırpların, Hırvatla- girişmek için davet ettiği zaman, ni yalmz Mustafa Kemal kuvvetle 
rın ve Slovenlerin asker ve siyasi Yugoslav milli teşekküllerinin mü ilan etti, bu sözünde durması da 
sahadaki gayret ve faaliyetlerinin messilleri, Avusturya - Macarista'l çok iyi oldu. Mustafa Kemal ile 
semeresi olan bu ittihat, son yirmi hükumetinin ancak monarjinin. Bingazi araıılarına dair konuş
scnelik müşterek hayatın sağlam- Alman ve l\facar unsurları ha'<- malarım, o zamanki çok dikkati 
!astığı bir abide olmuştur. kıııda söz söylemeğe salahiyeti 01 calip psikolojik hatıralarımdan -

Kuvvetli bir Yugoslav devleti- duğuııu ve Sırp, Hırvat ve Sloven dır .. lst:ınbulda fevkalade komiser 
nin vücuda gelmesini istemjyen !erin, halk tarafından müntahip, sıfatiyle, Bursaya iltica edip 
fena niyetli entrika ve teşebbüsler kendi mümessillerinin sulh müza- Trabhı.•a avdetine intizar eden se
Sırpların, Hırvatların ve Slovenle- keralına iştirak etmesini istedik- nevi reisi ile müzakerede idim, 
rı·n beraber yaşamak hususundakı' !erini ileri •Ürdüler. b · İtal h • k' · ti · d u reıse, ya a ımıye n.ı sa ı-

sar"11maz iradesi ve milli hissi kar Ertesi gün başında eski vali kane kabul ederse geniş mikyasta 
şm.da kırılmış ve daima kınla- .Mihanoviçin bulunduğu yeni bir bir istiklal ümit edebileceğini söy
caktır. hükumet kuruldu. slovenide, :n !edim. Ahmedüssünusi İtalya hiikl 

Yugoslav milli ittihadı yal- teşrinievvelde de milli bfr hükfı- miyetini kabul edjyordu. Bu ada· 
nız, Sırp, Karadağları ve Yugos- met vücude getirildi. mm ıhvanlığının İslam aleminde 
lav gönüllülerini umumi harp mü- 1 Teşrinisanide Bosna Her - çok kuvvetli olmaRından Mustafa 
cadelelerine atmakla kalmamış sekte başında A. Solo ve Dalmaç- Kemalin yoluma engeller koyma· 
ayılı. zamanda harpten evvelkı' ne- yada İvan Krsteljin riyaseti altın- d . 1 k . t' d masın an emın o ma ıs ıyor um 
silleri de harekete geçirmiştir. U- da bir hükumet teşkil edildi. Mustafa Kemal cevap \'erdi: 
mumi harp imtidadınca gerek A- Yeni hükumetler büyiik müşkfı. "İstediğinizi yapınız. Müzake-
vusturya hakimiyeti altında bulu- liit karşısında kaldılar. Bolşevik releziniain muvaffak olma..ından 
nan Sırp' Ilırvat Ve Slovenler Ve tehlikesi tehdit verici bir hal al - k Art k A ço memnunum. ı rap sözü-
gerekse, Sırbistan ve Karadağ mıştı. Dij!cr taraftan İtalyan kuv- nü i\Utmek istemiyorum. İnhitatı
Sırpları arasında Yugoslav milli vetleri, bidayette, Sloveni, htri mızın sebeplerinden biri de Arap
ittihadını tahakkuk ettirmek hu- ve Dalmaçyayı, bili\harı: Rijekayı !ar üzerinde Türk hakimiyetinin i-
susunu tezahür ettiı·en birçok kim işKal etmişlerdi. d 'di amesı r . ., 
Seter Çıkmıstır. Gündeııgüne lehditkiir bir ve- O l · to l - ı· , sman ı ımpara r ugu, e ın-

Sırp hükümeti 7 kanunuevvel ziyet alan bu mfi~kül:it karşısın.i.ı deki islim hilıifeU ile, uzun zaman 
1914 tarihinde mebusan meclisi- Yugoslavlar da Belgrad ve Zgreb tarih! bir hata olan bir cihan si
ne "Harbin ayni Z'llmanda zülum deki iki hükünıet yerine, bir idare yaseti takip etmek iddiasında bu
altında bulunan bütün kardeşleri- birliği yani tek bir hükumet ku·- lundu. Türkiyede kendi evinin a
niıı Sırpların, Hırvatların ve Slo- mak arzusu ortaya çıktı. miri olnıağa ve öyle kalmağa ka
venlcrin halas ve birleşmesi ıçın Bu umumi arzuya tercüma'I rar vermiş olan Mustafa Kemal, 
bir mücadele,, olduğunu söyliyen olarnk 24 Te~rini•:inide Zağreb memleketin tam isUk\iılini temin 
resmi bir beyanname tevdi etmişti. milli mecli"i adlı Avrupa - llfac>- etmeğe en iyi yolun bundan sonra 

Avusturya - Macaristandan fi- ristan arazi•i üzerinde yaşıyan hudutlannın d~ındaki entrikalara 
rar eden tanınmle Hırvatlardan Sırp, Hır,·at ve Slovenlerle, Sır- kar k ld _ • ıımama o ugunu anlamL~tı. 
müteşekkil - Roma Hırvat komi- bistan ve Karadağın bi>· dr\'let 0 Bazı Avrupalı devlet ı·eislerinin 
tesı· aynı· mealde bı'r beyaname vu" !arak itimadını ilan etmeğe k:ırnr d h h .. 'd a a cnuz ı rak etmedikleri, top 
cuda getirmişti. Yine bunları, bir verdi. rak kazançlarının hcı· zaman bir 
l h•,·ı'k Amerı'kaııın muhtelı'f şehı'r- 25 Teşrinisanide 28 azadaı• f d 1 1 - f l ~' ay a o mar ıguıı, az a olarak bu 
ıerı.nde tesekku"l eden Hıı"•at te- müteşekkil bir heyet, l·u devle - t ki 1 b , opra an an azısınııı zaman geç 
Şekku··ııerı'ııı'ıı mu·ma•.·ı·ı beyanna- tin nıü,takbel orgnniza•iyonu hu- t'k b' d 1 t f '"k . ., ı çe ır e\• e e e.a et getıreceği 
meleri takip etmişti. susunda anlaşmak üzere Zağre!J~ ni fatih milletin bu torununun kav 

6 !'.fayıs 1915 te Nı·.· .•.. ehrı"ııde, gitti. 8ırp hükumetinin miimes.•i!- d b" k o " ray'lı on a uyü bir meziyet idi. 
"Sırpların, Hırvatların ve Sloven- leri ile vaki konuşmalardan sonr~ 

1 K Kemal Atatürkün diktatörlüğü 
!erin mutlak ve deg-işmez birlig-•. · _ iınııııuevvelde bütiiıı Sırp, Hıt·- ile ötf'ki harb erte<i Jikl:ılörlükler 
ni,, teyit eden bir kongre toplan- vat ve Slovenlerin itimadını i\1n etti. arasındaki derin farkı göstermekle 
mL,tır. 0 yarıyabilecek zahiri bir menkii.ıe-

Bu sıralarda, başında A. •rrum gün ak~am saat S buçuktu vardır. Türkler bir d.cmokrasiı:in 
biç bulunan Yugoslav komitesi te- Zagrep milli meclisi heyeti Naip 

P Al k d bütün zahiri şekilleri~i hiç nok -
Şekkül etınistir, Bu komite, Fran- rens e san r tarafından kabul . sansız idame eden :IIustafa KP. -
sa ve İngiltere hükümetlerı'ne A- edildi. Naip Prensin yanında S. male minneUardırlar .. Uzun mü:l 
vusturya _ Macarı··. tan ha· kı'mı'yetı' Protic, Y. Yovanoviç, M. Nidc d ., el .~arkta hatta Abdülhamidin -
altındaki Yugoslav halkının mu··,_ ve Voyvod Misic bulunuyordu. b" . . , . ulun kuv\'eti eliııclP toplamış olan 
kül vaziyetinden bah,eden bı:r Heyet Aleksandırı coşkun teza-., bu padişahın - zamanında bulun-
muhtıra vermı"s,tı·r. hüratla aıkışlamış ve sonra A. Pcı- 1 1 muş o an ar, adamın adama nıü -

Avusturya - Macaristan ha· kı'- velic, Yugoslav bir ligi tarihinde savatının Türk karakterinin Cs!-tS 
miyeti altında bulunan Yugoslav- büyük bir yer tutan bir nutuk söy- fl d . vası arın an olduğunu bili"ler. 
!ar bu ~.ekilde harekette buluna _ !emiştir. Buna karşı da Kaip Prer.s Sadrazam Ferit P•tanın 1909 da 
maz, beyannameler nesredemezler Aleksandr cevap vererek Yugoslav- Kasımpa,adaki bah.,;eaiııin •edi -
di. Zira milli hi•lerin.i izhara te- ya birliğini tahakkuk ettirmek için . d b 1 rın e ana an attığı, padi~aha mü-
•ebbüs eden birçok milliyetperver hazır ve hemfikir olduğunu söyle- İ , racaat için stanbuldaki Tokpapı 
\er hapRe atıım,.tı. dikten sonra şunları tebarüz ettir· ., . . sarayına gelen Konyalı bir köylü 

20 temmuz 1917 ehemmiyetli mıştı. hikayesi bugünkü gibi hatırımda-
"- 111illetimiziıı sonuna kadar bir tarihtir. Bu tarihte, Sırp hü - dır. Padi~ahın vezirleriyle beı·aber 

ku·nıetı' ı'\e Yıı~o". lav komı'te-.· ı'nı·n müttehit ve kU\'\'etli kalacağı ve t d - d' ., ., ·' o ur ugu ıvıı.na g:ren bu :ııı.sit 
anlaşma·.·ı netı'ce<ı' korfu bevanna- yeni yaşa)·ış tarzına alnı yüksek k" , .. "lT .. .. " , oyu: angınız J~ünkiir .. suali-kendini bckliyen büyüklük ve re-mesi yapılmıştır. Bu beyanname, ni sormuş. 
parlamento rejimine istinat eden faha layık olarak, yaşıyacağııı-

dan ümidim vardır. Sizden, muh- Türkler - hatta aralarınd• ki en 
ve başında Karayorjiyeviç ailesin- ziyade ferdiyet ve terakki taraftar 
den bulunacak olan bı"r Sırn, Hır- terem mümessillerinden, hür ve 

.,.. "tt h't Y' !arı - Kemal Atatürkün diktatörlü 
vat, Sloven olarak krallığının, müs mu e ı ugoslavyamızın aziz 
takil bir devlet olarak tees.ou"su"nu" kardeşlerime Rözlerimi ve selamla- ğünün gayesinin, yeni bir hayata 

' 'bl - t · · · d yükselttiği bir millette bir şark mevzubahsediyordu. rımı ı ag e menızı rıca e erim.,. 
3 Kanuııuevvelde, Milli Mec- mükellefiyeti tehlikesini ebediyen 

Korfu beyannamesinin koydu. !is riyaseti, Be!gradda, Yugoslav- ortadan kaidırmak olduğuna As -
ğu bu esas, 14 ağustos 1917 de, birliğinin ilanı hakkında bir teb _ yalıların hepsinde mevcut fıtı-i bir 
Karadag" komitesi tar,0 fından d" his ı'le emı'ndı·ı·Ier Bu hl A " •· !iğ neşretti. Bu tebliğde Sırp, Hır- · gar v -
kabul ve tasdik edildi. vat ve Sloven devletinde Mill! Me~- rupada bir tezat (paradox) gibi 

1917 mart a»ı ipt.dasında Zağ tisin artık saliihiyetlerinin nihayet olsabile de, bosfor kıyılarmda böy 
repte hapiste bulıınan bütün Yu- bulduğu ve 1 Kanunuevvel tarihiy. le değildir. 
goslav siyaset adamlarının ve le, Sırp, Hırvat ve Sloven halkının Son defa kendisini ırördüiW. 
Yugoslav so•ynlistlerinir. bulundu s. A. Prens Aleksandrın niyabeti al- zaman bana tunu söyledi: 
ğu bir topl:ıntı yapıldı. Burada mil tında müttehit bir devlet kurduğu " Diktatörlüğümün, Türkiyede 
li birliğin tahakkuku hu•Jsund.ı bildiriliyordu. yeni bir diktatörlüğe yolu kapa . 
bütün milli kuvvelerin temerküzü- =::===:============= maktan batka gaye•i yoktur.,. 
nü tacil kararı alındı. Bu toplantı, Cumhurreİsİmİz Milletlerin saliihlarını kendileri ça 
Avusturya - Macaristan hakirni'-'e f t •• •• lışıp vUcude getirecekleri lü'zu -, sme ınonu 
ti altında ·bulunan şehirde yapıl _ muna kani olduğumdan, Mustafa 
d • d d h f 1 b' (Baftarafı 1 inci ıayfamızda) Kemaıı·n ag-zından çıkan kelı'me • ıgın an a a :ız a ır şey söy-
1 d . Z t b b tons, Polonya Cumhurreisi ekse - lerı'n katı'yen sıı·f bı·r zarafet olma encmez ı. a en u eyanname İ 

lans znacy Mascicki, Rumanya yıp, ne 00··yledı·y·- du··,un·· du··g·un·· un" menedildi. Bu toplantıda ayni ~ 
kralı m:ıjeste Karo\, majeste Gus-zamanda, Korfu beyannamesi esas ve arzu ettiğinin tamamiyle har 

t , 1 k ·ır k tav İsveç kralı, Suriye cumlıurreisi ifadesi olduğu fikrindeyim. 
u • u ara mı ı uvvetleri te•kil Hasa Att . S d' A b" t !IO~!!!!!!!!'!IO!!!!!!.'!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ' n aşı, aou ı ra ıs an edecek teşekküller, milli meclisler L · y-kralı majeste Abdüliiziz, Çekoslo- cnın, emen imamı imam Yahya, 

vücuda getirilmesi de karar altına y \ 'b p \ vakya başvekili ekselans general ugos avya naı i au . 
alınmıştı. Bu milli meclis!~r. Dal- c h · · · ld -Syroy, Altes emir Abdullah, Sov- um urreısımız a ıgı samimt 
maçyada Hırvat sahilinde; Slove- t ı fi ı \ k yet sosyalist cumhuriyetleri birli- e gra ara ayn suret e mu abele-
ni de, lstri ve Bosna Hersekte d b ı ği icra konseyi reisi ekselaııa Ka e u unmuşlardır. 



Sayfa: 4 

SAADET 
Vaktiyle ediplik damarım - min 

gayri haddin - kabardığı bir za -
manda şöyle bir hikmet savurmuş 
tum: "Elemler var ki ümitlerle, 
saadetler var ki endişelerle dolu
dur.,, 

Saadet .• Bu; zamana, muhite, 
vaziyete, karaktere, seviyeye ve 
hele şahsa göre tamamen değişen, 
büsbütün başlc.& bir kıymet ve ma-
hiyet alan bir mefhumdur. ' 

Sırasına göre maaşına beş yüz 
kuruş zam yapılan bir memur ve
ya müstahdem mesut ol.abilir; her 
günkü kazancından yirmi beş ku
ruş fazla. kazanan ayak satıcısı 

mesut olabilir; babasından on ku
ruş harçlık koparan çocuk mesut 
olabilir ... 

Dersini iyi öğrenip hocasından 
aferin alan mektep talebesi me
sut olabilir; ağız tadiyle bir Y• -
mek pişmliği için kooası tarafın -
dan yanağı okşanan ev icadını me 
sut olabilir; Maçta tek sa.yı ile ra· 
Jip gelen spor takımına mensup 
delikanlı mesut olabilir; sevgili -
sinden aşlc mektubu alan genç me
sut olabilir; amirinden takdir gö
ren işçi mesut olabilir ..• 

Fakat, bilfarz elli bin lira ka
zanç ümit ettiği bir işten ancak on 
bin lira çıkaran iş adamı mesut o
lamaz. 

Saadet, çok nisbi bir şeydir. O
nu elde etmek için evveıa mesut ol 
mayı arzu etmek lazımdır. Her şe
yi fenaya toranlar, her hadiseden 
meşum bir netice çıkaranlar, u 
fak bir aksiliği talihlerinin tahad
düsüne delil addedenler hiç bir 
zaman mesut olamazlar. 

Sa.ıdet de hürriyet gibidir: 
Verilmez, alınır. Eğer siz saadeti 
kendi üstünüze mal etmek iste -
mezseniz o sizin semtinize bile uj( 
ram az. 

Hadiseleri gayet tabii görünüz. 
Her şeyi kendi isteğinize göre de
ğil, mantıki düşüncelerinize göre 
tahlil ediniz. O zaman göreceksi
niz ki kapkaranlık gördüğünüz. 

talihsizliğinizin m:;sum bir neticesi 
addettiğiniz vaziyetler hayatın ö 
nüne geçilmez tecellilerinden ba~ 
ka bir şey değildir. 

TIO<I 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv"' 

Hububat fiatları yükseldi 
Piyasadaki pamuk satışlarına 

diln de hararetle devam edilmis -
tir. ltalyn;ta külliyetli miktJrda 
pamuk ihraç edilmiştir. Hububat 
fiyatlar: da az mal gelmekte ol 
duğundan yirmişer para yüksel -
miştir. 

Yeni ııev'ide kadın çorapları 
yapılacak 

Son zamanlarda piyasaya çıkP. 
rıl:ın ince çorapların dı.yanıksız -
lığı sebebiyle yapılmakta olan 'lıii 
tevali şikayetlerden sonra çorap 
fabrikatörleri daha kalın ve da -
yaıııklı kadın çoraplaı, yapmağa 

karar vererek çorap makinelerin
de tadilat yapmağa başlamışlar -
dır. Yeni nevi çoraplar yakında 
piyıısaya çıkarılacaktır. 

Bundan başka son zamanlarda 
piy .. saya Avrupadan halis ipek -
ten şanjanlı çoraplar getirilmekte
dir. İthalat tacirleri halis ipek ço
rapların sun'i ipeklere nazaran ya 
rıyarıya hafif olması yüzünden 
gümrük resminden istifade ederek 
piyasaya ıı!sbeten ucuza mal et
mektedirler. Bu cins çoraplar da 
halk arasında r.ağbet bulmaktadır. 

Sıvasın En 
İhtiyar kadını 

Sivas, (Hususi) - Sivasa bağ
lı şirin ve güzel Gülünnün bugün 
120 yıl yaşamış gün görmüş ihtiyar 
bir bayan vardır. Hatice yazıcı bu 
kasabanın Karatepc mahallesin
de oturur. Halen dinç bir sihhate 
malik ve mükemmel ev işlerini i
dare etmektedir. Henüz yılların 

uzayan günleri onun saçlarına bir 
ak düşilrmemiştir. Yemesi ve iç -
mesi çok iyidir. Bir oğlu bir kızı, 
57 torunu vardır. Hatice Yazıcı 

halen gençlik .. hRlen dinçlik ice
•isindedir 

TENISAllAR 

DE iZ Oll~ SINDA 
ÖLÜMÜ YENE ADAMLAR 

Röportajı yapan: RIZ A LEBIP ASAL 
•• 
Uzerimize Gelen Cisinı ! 
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'' 111 ., ırıeger Bu, 
Bu 

T ahtelbahirden Atılan Bir Tor 
Mu-pilmiş. 

cizeden 
Tehlikeden Kurtuluşumuz 
Başka Birşey Değildi. ,, 

-
·' 

ı · 
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tumun bana bu sözleri söylediği 

zaman haziran sonlarında bulu -
nuyoruz. Bundan sonra bir iki sc-

' fer daha yaptık. Romanyaya son 
seferimiz ağustosun ilk haft.asına 

tesadüf etmişti. Kösteııcede lıizi 1 
bir iki gün oyaladılar. Un verme '\ 
diler. Nihayet Balçığa gidiniz. 
Oradan alacaksınız dediler. Bal-

1 

: 

r 
' 

çığa hareket ettik. Romanyalılar 

bizi burada da sav.akladılar. Bu 
gün, yarın derken ağu•tosun on 

beşi oldu. Geceleyin birdenbire 
bütün Balçık kili,•e lerinin ça!!l,.rı 

ötmiye, tabancalar patlamıyıı lı:ış 

!adı. Derhal Romaııyalı lilccar 

Şirketin 39 Numaralı vapuru 

dostumun sözleri aklıma geldi 
amma iş işten geçmişti. Sabah o- 1 

!unca Bulgarlara karşı harp i:an 1 

Pdildiğini, binaeıw leyh mahalli 
hilkOmet müsaade etmedik~e li

mandan bir yere gidemiyeceğ'imi
zi tebliğ ettiler. Biz iki şirket va 

puru ve iki Türk yelkenlisi liman 
da demirli kaldık. 
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iskelesine gelince kadar Hayri 
Günur kaptan başından geçenlere 
dair bır kelime söylememişti. İs
keleye yanaşıp yolcuları çıkardık
tan sonra yine karşılıklı oturduk. 

Kaptan anlatmağa başladı: 

- Size şimdi 3fl numara ile ba 
şımızdan geçen vakayı da anlata
yım. Harbi umumi başladıktan 

bir müddet 'onra Kadıköyünden 
aldığımız askerlerle Çanakkale
ye doğru refakatimizde birkaç va 
pur olduğu h!tlde hareket ettik. 
l~te bu ,eferimizde Boıi;a::dan içe
ri girıniJ e muvaffak oıan tahtel
bahir ili< ~orpilini bizim 39 numa
ray:ı D ltı. Biz ıt 'l ker yüklü olarak 
Gelibolu sahilerine yaklaşmıştık. 
Rotamız üzerinde herhangi lıir 

tehiikeye karşı kıyı tarafımızdan 
ziyade deniz tarafımızı kolluyor
duk. Halbuki tahtelbahir kıyı ta-. 

tarafımızdan sahilin derin suları

na gi1mülüp bizi güzelce tara,,ut 
ediyormuş. İstediği mesafe dahi 
line girmdiğimiz zaman d:ı torpili 
ni ayarlamış ve hedef 39 num3ra
nın mak'.ııc tlairosi deyip torpili ü
zerimize ~a\urmuş. 27 numaralı 
araba \aruruııda bı;lunan t~yfa 

Kaclıi o esnada :ı!l tla vardiya bek 
liyordu. Bi•denbiı'e Kadriniıı çığ 

lığa benzer bir sesle hağ'1!·rlı~ını 

işittim. Kadri 'alıildrn büyük lıir 

süratlc üzerimize doğru geimekte 
olan bir cismi i~aret:e .bağırıp du
ruyordu. Onun bu bağrışması ü
zerine 39 da bulunan askerlerin 
ekserisi merakla bir anda vapu
run ~ancak tarafına birikti. Ben 
derhal telgrafa yapışıp manevra 
yapmak i"tedimse de teşebbüsü

mün faydasızlığından emin bulu

nuyor ve ölümü muhakkak görü
yordum. Fakat bu bir an içinde 
harikulade bir talie maruz kaldık 
Geminin sancak tarafına biriken 
askerler yüzünden 39 sancak isti
kametinde yattı ve bu sayede su 

kesimi azalarak torpil gemıııın 

altından bila hasar geçip gitti. 
Bu suretle bu müthiş tehlikeden 
kurtulduk. Düşman Geliboluyu 
ve taşıdığımız askeri çıkoaracağı

mız Kilya fakelesini ateş altıııa al
dığı ~in 39 daki askeri karaya çı
karmak ta bir tehlike teşkil edi -
yordu. Düşünüp taşındım. Niha
yet Kily:ıya yakın bir m.ısafede 

Akbaş koyunu ihraç ameliyesine 
müsait gördüm. Burası küçük bir 

koydu. İskele~ı olmadığı için va
puru yava~ yavaş sahile yasladım 
ve orada bulduğum iki l}Blopeyi 
köprü yaparak aske»i buraya çı

karmıya başladım. Benim Akba
şa yanaşltğımı gören diğer asker 
yilklii gemiler de üzerime gelip 
yanaşara kaskerleri karaya çıkar 
dılaı·. Bu suretle Çanakkale har-

binde ihraç ameliyemizde btiyü" 
bir rolü olan Akbaş isk~\esiui ben 
tesis etmiş oluyordum. 

Çanakkalede birçok tehlikeler 
atlattık. Bunlardan biri de bir 
gece nakliyatı esnasında şirketin 

40 numaralı vapuru ile bizim 39 
yanyana denilecek kadar yakın o 
!arak Çanakkaleye gidiyorduk. 

Yumurta adaları açıklarında 

birdenbire suyun yüzüne çıkan 

bir tahtelbahir gördük. Her iki 
vapur da derhal manevra yapa -
rak rotamızı değiştirdik. Fakat 
bu tedbirimize rağmen şirkiten 40 
numaralı vapuru tahtelbahirin at
tığı torpile hedef olmaktan kurtu
lamadı. Bize pek yakın bir mesa 
fede 40 numaraya isabet eden tor
pil gemiyi bir anda parça parça 
ederk batırdı. 40 numaradan an
cak iki üç kişiyi kurtarabildik. 
Ve kendimizi batmak tehlikesin -
den kurtarmak için 
dar attık. 

Karabigaya 

Bu \•akadan iki gün sonra bir 
tahtelbahirin Sultanhisar torpito
muz tarafından yakalandığını ve 
32 kişilik mürettebatınııı esir edil
diğir.i öğrendik. Bu haberi alın

ca bir müddet evvel Karadenizde 
bir torpille batan Mecidiye kruva
zörümüziin zabitanından olup bir 
vafize ile 39 da bulunan Cemil 
lıeyle birlikte gidip bu tahtelbahi
rin esir kumandanını gördük. Bu 
adam bizim le konuştuğu zaman 
torpilinden kurtulan ve içinde iki 
bin kişi kadar olduğunu tahmin 
ettiği bir Bosfor vapurunu batıra
madığına üzüldüğünü açıkça söy 
ledi ve sonra kendi akıbetine ya
nıp durdu. 

Çanakkaleden sonra beni Ro
rnanyadan İstanbula un ve erzak 
nakline memur ettiler. Karade-
nizde Romanyanın Köstence !ima 

Bu vaziyet beni bir hayli üzü
yordu. Neye mal oluna olsun kaç 
mıya karar verrlinı ve bir gece ya 

rısı yelkenlileri de yedeğimize ala
rak ve nıLimkiin mertebe duman 
ve ışık göslermemeğe çalışarak 

Balçık limanından kaçtık. Yolda 

yedi mil kadar açıktan l{östeııce
ye doğru giden şirketin 38 numa
rasma rastgelelik. Fakat bir va
sıtamız olmadığı için Romnnyanın 
harp ilan etiğinden bu vapuru ha

lıerdar edemedik. Zavallı otuz 
sekiz Tunanın içinde hala y3tıyor 
mu bilmem. Biz bin miişkiil.Ula 

Bulgar hududuna kadar gelebil -
dik. Kömürümüz de bittiği için 
lıizi gören bir Bulgar gcmısının 

yardınıiyle İğneada önlerine ka

dar geelbildik. Buradan aç, Ru
suz bir halde İstanbulu bulııncıya 

kadar başımıza gelmiyen kalma
dı ama, nihayet gemimizi ve ha -
yatımızı kurtarmış olduk. 

* Hayri Günur kaptanın daha 
pek çok anlatacakları vardı ama, 
ben köşke giren loslromoyu görün 
ce sefer zamanının geldiğini düşü 

nerek yine vapurda kalmamak 
için Hayri kaptanın elini sıkıp 
kendimi iskeleye attım. 

Rıza Lebip ASAL 

YENi SABAH - Yarın bir
kaç sene e•1Vel Bozburunda vu
kua gelen, ve Marmara - Sevinç 

vapurlarının çarpışmasından do -
ğan facianın meraklı safahatını 
okuyacaksınız. -nından aldığımız unları istanbula N-vvvvvvvvvvvvvv""""""~~~~ 

laşıyorduk. Bu !im.ana birçok se
fer yaptığım için Romanyalı tüc
carlardan biriyle sıkı fıkı ahbap 
olmu~tum. Yine bir seferimizde 
Köstencede onun evinde yemeğe 
davet edilmiştim. Tücar dostum 
bana yemek esnasında aynen şun 
!arı •öyledi: 

- Hayri bey. dedi, ben sızı 
severim. Sizin buradan aldığınız 
unları ancak ağustosun 15 ine ka
dar alalıile~eksiniz. Bu tarihten 
şonra Romanya hükOmeti size 
hiç bir şey vermiyecektir. Çünkü 
aleyhinizde harbe girilecektir. 
Ağustosun on beşinde burada bu
lunmamağa gayret edin. Çünkü 
esir edilirsiniz. 

Ben dostumun bu sözlerine i
nanamadım. Çünkü bir tüccarın 
devletin yapacağı işleri hata gü
niigününe bilmesine ihtimal vere
memiştim amma maalesef bunun 
bir hakikat olduğunu sonra bütün 
acılığı ile anladım. Tüccar dos -

# · MÜTEFERRiK .. 

Başmüdür gitti 
Gümrükler başmüdürü Mah 

mut Nedim dün Ankaradan tele • 
fonla gelen bir emir üzerine An -
karaya gitmiştir. 

Yeni fsveç konsolosu 
Dün İsveçin İstanbul konsologıı 

Mösyö Holm şehrimize gelmiş v 

Paı-koteJe inmiştir. Kendisi bugün 
vazifeye başlıyacakt\r. 

Teşekkür 
Karım Haticenin doğumunda 

gösterdikleri itina ve himayed~n 

dolayı Il a'eki doğum kısmı doktor 
!arı S> ip ,.~ Tınk beylerle baş e 
be :\Iaşııb ve hastabakıcılar Şa

ziye, Per;hn ıı ve :\Ieliha Samiyeye 
açık teşekkürlerimi lıildiririm. 

"'2ürettip: HIKM~T 
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400 M. Sür' at Koşusu 
Bu Çok Mühim Yarışın Tekniği 

Nedir ? Nasıl Koşulur ? 
Yazan: ist. At!d zm Mo itörft Naili Moraa B. P. E. 

- 1 -
Bıtkaç sene evveline kadar 

400 .n~trc bir mukavemet ko~usu 
olarak yarı~ılır idmanı ona göre 
yapılırdı. Bcı<Jtin bu mesafe "Ben 

Ea.;tman., ve "Bili Ca r,. gibi at
letlerin rnyecinde bir sürat koşu
su olmuştur. Son senelerde 400 
metrenin gi'rdügli inkılabı hiç bir 
mesafe görmemiştir. E~ki tekııiğe 

göre aU~t xüratlı bir çıkışla yarı
Ş>< başlar ve kulv:ırsız bir pistte 
yapılan müsabakalarda başı tut
nııya, co:ııına kadar bilyük adım-J 
!arla atmuk suretiyle bu vaziyeti 
idame ettirmeğ~ çalı~ırdı. İlk iki 
yüz metre~: i yirmi üç saniyede ka 
tedecek kadar cüret gösterıni~ ba 
zı atı.etlere rastgelinirdi. Bunlar 
ekseriyetle sonlara doğru ke,ile
rek mağlup olur. Şiddetli tenkitle 
maruz kalırlardı. ı 

Bugün sporcular çok mantıkla \ 
çizilmiş şahsi proğram!arla mü
sabakaya hazırlanırlar. Atlet ilk 
evvelfı şah<! kabiliyetinin derecesi 
ni ve esaslaı·ını to•lıile çalışır. 

Sürali mukavemetinden fazla o -
l2n atlet :sürat ko~us:.ınu va~ıta e· J 

derck ke'1disind~ lııılur.aıı cevher 
elen azami suret2 istifade et'lıeğe ı 
çahştı;.rı J!İhi mıı kavemeti fazla o
lan sr urc ıı ıla bu ha;;sasından ge- . 
niş mik~·a. l~ ;,tifade etmiye gay- 1 
rel eder. 

!\Iiisbıkiıe l koşucunun süratcı 

veya mukavemetçi lıassalarına ma 
Jile oldu):u ııu anlamak için kruno
metreye karşı koşturulur. Yarı

şın sonunda şalı <i muhakemesine 
müracat edilir. Tecrübeden son
ra kendini fazia yorgun hissetıni
yen, buna mukabil vasat bi de-
rece tutmıya muvaffak olan atlet ' 
mukavemetinden istifade etmeli 
fakat sürat koşularına ve tekniği
ne fazla ehemmiyet vermelidir. j 
Eğer üç yüz metrenin etrafında 

yorgunluk baş gösterir, ancak i-ı 
rade kuvvetiyle yarış tamamlanır
sa mukavemet idmanlarına e
hemmiyet vermek suretiyle atlet 
tabii süratiııden istifade etmiye ça 
!ışır. 

400 metre koşucuları "Sürat ' 
koşusu,. bahsini ehemmiyetle o
kumalır!ıl'lar. Bu me,;afede de 
çıkışın, pi kapın, akan fulenin son 1 

metrelerde toplanmanın büyük 
kıymeti vardır. Varışın oynıya- ı 
bileceği büyük rolü idrak ederek 

tekniğine alaka vermek 400 cü 
nün vazifesidir. 

Umumiyet itibariyle 400 met
re koşucuları kendilerini sürat 
koşucularından tefrik edecek ka· 
dar olan tabii çabukluk noksan -
lığını daha uzun olan mesafeleri 
üzerinde mukave:netleri sayesin
de örtmiye muvaffak olurlar. 

Mukavemeti arttırm&k 
Sıhhati normal olan bir gen • 

cin istek ve ısrarla ne dereeeye 
kadar mukavemetini arttırab'ile -
ceğini lıurada t»rife kelime lıula

mam. Kışın uzun yürüyüş.Jer ya)I 
mak, ilkbaharda "Jogg, idmanı

na fazla ehemmiyet vermek, ı:ün
lük hayata jimnastikle}'.e yer ayır 
mak suretiyle hazırlanacak elan 
atlet.in muvaffakıyet zirvelerine 
doğru yollanacağı muhakkaktır. 

Dizleri yükoek kaldırmak ı,ar 

tiyle kalınca bir halının üzerinde 
her sabah yerinrle sayarak koş · 
mak değeri büyiik olan bir idman 
dır. Atlet 15 san;ye koşar, 15 sa
niye i"tirahat eder ve bu suretle 
üç dakikayı doldurduktan sonra 
bu hrarekete nihayet verir. Ko
şu ekzersizlerini parke üzerinde 
yapmak adelcyi ve bilhasa ayağı 
bozar. 

Kolları başın üzerine kaldıra· 

rak, dizleri kırmadan, belden bil· 
kmek suretiyle ellerle ayaklara 
dokunmak ve avdet etmek, bun• 
altmış saııiyo zarfında azami ke 
re tekrar etmeğe çalışmak çok ifı 
bir idmandır. 

Yapılan bütün hııreketlerde 
kronometre veya saa tutmanın 

iki kıymeti vardır: 
1 - Atlet, muayyen bir "za -

man çerçevesi df\hiline sığdırn1a· 

dığı idmanlarda bazan fazla ba· 
zan az çalı~ır. 

2 ~ Muayyen bjr gayeye va· 
rabilmek için çalışmak ve maksa
dın tahakkuk etliğini anlamak bir 
eğlence, bir zevk teşkil edebilir· 
Bir insandan "muvaffakıyet pa· 
yını., zevkini almak hayatını me
neden ve manasız bir çerçeve da 
biline sokmak demektir. İyi biı 
arkadaşım olan meşhur atlet 
"Glen Cumingham,, her hareketı 
yüz kere yapmayı gaye edinerek 
idmana atılır başarisı nisbetinde 
kendine numara verirdi. 

' Sonu yarın) 

ıııı ıııı ıııı 

Galatasaraylıların 
Yeni Sah· aıarı 

Donkii. merasimden bir intiba 

Galatasarayh ların Mecidiye -
köyilnde yaptıracakları sahaya 
,diln ilk kazma merıtsimle vurul -
muştur. Bu münasebetle emekli 
Galata~araylılar da dahil olmak 
üze re bütün sporcular kalabalık 

bir kafile halinde sahanın bulun
duğu mahalle gelerek merasimde 
hazır bulunmuşlardlr. Mera~ime 

milli takım güreşçilerinden Çoban 
Mehmedin ke,,tiği lıir kurbanla baş 
lanmı~ bunu bir söylev taki" ...,. -
mistir. 

Galatasaraylıların cbu sabası 

her türü asri tertibatı ihtiva ede -
cek bir şekilde yapılacaktır. Saha
nın toprak tesviyesi ikmı. l edildik 
ten sonra su lıirikintilerine mani 

olmak için ıskaralar yapılacak ve 
etrafında da 400 metrelik bir ko· 

şu pisti hazırlanacaktır. Bundan 
başka her sene muntazam ve prog' 

ramlı bir tarzda sahanın etrafıııda 

10.000 kişilik bir kapalı tribün in
şa edilecektir. 
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erbest uygu 
• 

'Marn,, da Nasıl Kazandılar 
( Fon Kluk ), Ceneral Monuri Tarafından Nasıl 
İhata Tehlikesine Maruz Kaldı - İkinci ve Birirıci 

Okuyucularımızdan Aldığımız 
Yazı ve Şiirleri Neşrediyoruz 
ATAI\1A 

Aylardanberi deyam eden mah 

Alman Orduları Arasındaki Boşluk - Ricat Emri.. ~~ni:a~~nh:~~~ı~i:di~uyacağımız 
dı (Sosyal dem?krat l zihni.yle meş- Radyoların ağlıyan sesleri ni-

ı--~~~~~~-ı~~~~ 

-. Frc,,sıı ,, ,.dv l•,., 
1ZD:mmı A t '"J,, 

lne4·ı,-, 
• 

.o •' 

ılarn meydan muharebesinde iki fara'ın vaziyetini gösteren kro\ 
(1914 senesi eylUJüode (llfarin) ordusu Alman sağ cenahına, yani 

nehri sevahilindc Alman ordusunun Fon (Kluk) kumandasında bulunan 
tevakkuf veya t.evkif edilmesi son- birinci orduya yükleniyordu. 
ra da ricata. mecbur olması elan Lüksemburg) da bulunmakta ,,. 
Almanlarla Frruısızlar arnsmdıL lan Alman karargiihı umumisi pt-k 
10iinakaşal1 mucip olmaktadır. Al- uzakta olduğu gibi ordu ile muhare
ıoanlar (llfaru) ıle mağlôp olılukla- be vasıtaları da, sağ cenahının çok 
l'lnı kabul etmek istemiyorlar, rica- sür'atla ilerlemiş olması yüzünden 
tın Fon (Jlen5) isminde bir irtibat pek noksan ve kusurlu idi. Binaen· 
zabitinin hatası yüzünden ileri gel- aleyh birinci ordunun vaziyetini lii· 
diğini söyllyorlar. Fransızlar ise yıkile kavrayamadı. 

harbi (Fon Kluk) un sağ cenahına Erkanı harbiyei umumiye reısı 
taarruz etmiş olan Fransız Cenera- Fon (Moltke) daha o zamanlar bas
lı (lltanuri) nin iddiasındadırlar. taıanmış bulunuyordu ve esasen 
llluhakkak olan bir şey varsa Al. hasta olmasa da kumanda mevkiini 
IOan ordusu (Marn) da tevkif e- terkederek okadar uzaklara gide
dilmiş, ~ok büyük bir süratlc Pa- mezdi. Binaenaleyh itimatgerdesi o
ris istikametinde çevirme hareketi lan irtibat zabiti kaymakam Fon 
Yapmış olan (Fon KJuk) bu hare- (Hentsch) ; vazifei mahsusa ile ha· 
ketinıle mnvafnk olamamış ve ric ·- rekat saha.sına gönderdi. 
ata mecbur olmuştur. Alınanların Mumaileyh Kaymakam (Hent
(Marn) da mumffak olmamaları sch) e Miralay Fon (Donunca) ile 
ise biiliin Jıarb üzerinde t.esirini Miralay (Tappen) in müvacehesin
göstermi~ nihayet dört senelik bir de (şifahi) olarak atideki talimatı 
mukaYcmctt.cn sonra Almanlar 
IOağlfıb mevkiine düşmüşlerdir. Ce
neral (Fon Kluk) un vefatı münase
betile, daha evvel (lllarn) muhare
besine dair bir Fransız gazetesinde 
lntişıır etmiş olan mnkaleJ-i hariUı
Siyle beraiıı'r karilerimize takdim 
ediyonız) 

Nasıl oluyor da 1914 senesi Ey
lU!üniin dokuzucu günü öğleden son
ra saat ikide (Hentsch) isminde 
bir Alman kaymakamı şiddetli bir 
nıukavemete rağmen muvaffakiye 
tinden emin bulunan Alman ordu-
suna ricat emri verebiliyor?.. Bıı 
sual tarihin henüz halle muvaffak 
olamadığı ve birbirine zıt fikirlerin 
ortaya sürüldüğü ve daima da sü-
1'\ileceği bir uktcdir. 

Alman erkanı harbiyei umum;
Yesi (Şarlrua) muharebesini kazan. 
dıktan sonra Garp cephesinde har
bi kazanmış olduğunu zannetti ve 
bu Yanlış kanaattır ki Alman erkinı 
harbiyesini mahvetmiş oldu. Rus 
istilasına karşı istirhamatta bulun
llıak üzere gelmiş olan (Künigs
herg) belediye reisinin talebi karşı-
8ll1da Almanya inıparatoru sağ ce
llahtan iki kolordu -on birinci kol
ordu ile maiyet ordusu ihtiyat kolu 
• alarak Şarki Prusyaya gönderdi. 

Bu hareketin bir faidesi görül
nıeru zira bu iki Kolordu Şarki 
Prusyaya da geç yetiştiler ve (Ta
llenberg) zaferinin kazanılmasına 
bir tesir yapamadılar. Bu hatanın 

•neticeleri, Fransız ordusu ric'ata 
devam ettikçe mahsa olmadı fakat 
l!:ylü!İin İlltısında Fransız taarruza 
geçer geçmez Alman yüksek ku• 

'inanda heyeti vaziyetlerinin zaifli. 
ğin.i anladı. Merkez çok ileriye git 
llıiş ve henüz mukavemet etmekte 
olan (Paris) ile (Verdun) arııSında 
"'.1-nıan hattı harbi büyük bir kavis 
Çızınekte idi. Ve bu kavisin cenah-
1at-ına doğru aksamı hiçte kuvvetli 
değildi. 
d CAnibal) in (Kan) muharebesin· 

vermişti.: 

Fon (Hentsch) 
nahını teşkil eden 
ve birinci ordular 

Alman sağ ce
üçüncü, ikinci 

kumandanlarını 

sırasiylc ziyaret edecekti. 
Şayet burada kumandanlarından 

birisi bir ric'at hareketine başla
ıruşsa (Hentsch) diğer orduların 

hareketlerini tanzim ve cephenin 
intizamını t.emin için icabeden ted· 
birleri alacaktı. İcabı takdirinde 
umumi ric'at (Sent Menhuld-Re
ins- Svanson- Fismes) hattı üze
rinden yapılacaktı. Milletlerin mu
kadderatı noktai nazarıııdan bu 
kadar hayati ve ehemmiyetli bir 
vazifenin alelade bir kaymakama 
tevdii askerlik tarihinde görülmüş 
şey değildir. 

Hemen ilave edelim ki (Hentsch) 
bu vazifeyi istemiyerek deruhde et
miş ve bilahire kendisini tenkit e
denler bu işi bedbinlik ile deruhte 
etmesi dolayisile henüz mütemev
viç bir halde bulunan zaferi Alman 
silahlarına meyil ettirecek cesurane 
ve erkekçe kararlan ittihaz etmekte 
aciz gösterdiğini söylemişlerdir. 
(Hentsch) eylülün sekizinci günll 
evvela Uçüncil ordu karargihına va
sil oldu. Bu ordu Ceneral Fon (Hau
sen) in tahtı kumandasında idi. 

üçüncü ordu efradı (Saksonya) 
gibi fabrikalar mıntakası ahalisin
den müteşekkildi. ve bu ocdu efra-

bu olmakla ıttiham edılirdı. Halbu- i hayet Ulu Şefimizi JMybettik di -
ki Alman üçüncü ordu~u. Ceneral ye ilan ediyor, fakat inanamıyo -
(Fach) ordusuna karşı ıyı ~arb et· rum, çünkü bi~ yalçın kaya hiç 
miş ve mmtakasında arazı k~'.'."- bir zaman hiç bir şeyden mütees
mıştı. Kaymaka_m (Hentsch). uç~- sir olmazsa Ulu Şefimiz de bu 
cü ordu karargahına gelmış oldugu dinç ve sarsılmaz vücudt>nu bu 
günün akşamı (Moltke) ye (üçüncü kara toprağa nasıl hasretti bir tür 
ordunun vaziyeti ve haleti rııhiyesi lii inanamıyorum. 
her noktai nazardan mükemmeldir) Görmek için saraya doğru iler · 
yolunda bir rapor gönderiyordu. liyorum. Kapının önüne gelmed .. n 

Ertesi sabah yani Eylüliin doku· gözlerimden, yağmur gibi akan 
zuncu günü, (Hentsch) ikinci ordıl yaşlarla içeri giriyorum. 
karargahının kain bulunduğu Sanki içerisini nurlar k>apıa -
(Montmort) ra gidiyordu. Alman mış benim Atasız kaldığımı belıi 
ikinci ordusuna ceneral Fon (BülovJ ediyordu. Birdenbir~ kırmı71 
kumam·'\ ediyordu. Kaymakam or- bayrağa sarılmış sandukada Atıı
du kumandanını derin bir endişe i- mın müebbet hayata gözlerini 
çinde bulmuştu. Fon (Bülov) (Foch yumduğunu işaret ediyorlar. 
) ve (Franşe Despre) kuvvetlerine 
mukavemet etmekte ohn •" ı '""· ı Eyvah bu betbaht kara toprak 

Atamızı mı aldı? 
hını değil, sağ cenahını merak edi· 

Artık senin kemiklerin çüruyecek yordu. Zira sağ cenah kcnaısını nı-
maye edecek olan birinci ordu ile Mezarını kara günler bürüyecek 

Bıraktığın bu vatan, a.ırlarca beyhude yer<' temasa gelmeı;e ça-
btiyüyeceK 

hşıyorilu 
Müebbet ruhun kalbimizde tüte Halbuk. Eylülün altısında birin· 

ci ordu kumandanı Fon (Kluk) cek. 
sol cenahını tahtı tehditte görür 1r 
görmez iki kol ordusunu ikinci or- Ruhun tütüyor Atam semalara 
duya bırakarak şinıale doğru çekil- Tarih ~eni yazıyor en ünlü sayfa-

lara 
mişti. Birinci ordunun ikinci ordu~a 
bırakmış olduğıı iki kolordulttr idi. Ey tanrım bize verdiğin bu kuv-
Halbuki daha eıtesi günli bu iki vet 
kolorduyu (Manuri) kuvvetlerine Bu kadarlık mıydı emanet ... 
karşı koymak üzere yanına çağır- T. C. D. D. 
mıştı. Bu suretle birinci ve ikinci Mı,ıammer PITIRAK 
Alman orduları arasında o sıralarda ATAM/ GÖRDÜM .. ! 
takriben elli kilometrelik bir boşluk Üsküdarın artık eskisi gibi parla -
hasıl olmuştu. mıyan yıldızlı geceleri hafif adım-

lngiliz ordusiyle (Franşe Depre) iarla iskeleye iniyorum. . herşey 

ordusunun sol cenahı bu boşluktmı bütün tabiat sessiz bir halde uyu
içeriye sarkmaya ve birinci Alman yor .. Dünyada artık eski lezzeti. 
ordusunun gerilerini tehdide başla· bulmuyorum.. Sanki havada bir 
mışlardı. Binaenaleyh Fon (Kluk) ağırlık var gibi.. Deniz hafif kın

u bir felaketten kurtarmak için o- şıklık içinde son nefesini veren bir 
nunla (Marn) ın şimalinde ve (Fis- hastayı andırıyor .. Yıldızlar mumu 
mes) istikametinde rabıtayı yeni- bitecek fener gibi hafif :hafif titri
den tesis etmek liizımdı. Kaymakam yor .. Uzakba, karşıda saray beyez 
(Hentsch) ile mutabık kalarak or- bir kefene bürünmüş hortlağa ben
dusuna ricat emrini vermişti. ziyor .. Eskiden öylemiydi o .. ha -

Bunun üzerine (Hentsch) ikinc:i yır!. eskiden oradan çıkan ışık bü
ordudan da ayrılarak birinci ordu tün Türkiyeye yayılıraı şimdi sa -
karargiihının kain bulunduğu Ma. ray artık bizim gözümüze öyle gü
röy e doğru hareket ediyor ve yol- zel görünmüyor .. Bu deniz sana 
!arın izdıhaıru dolayisile ancak öğle- eskiden ne şiirler söylerdi değil 
ye doğru vasıl oluyor, Kaymakam mi Atam!.. 
burada ceneral Fon (Kluk) u değil 
mumaileyhin erkanı harbiye reisi 
ceneral Fon (Kübl) i ve harekat şu
besi müdürü kaymakam Fon (Berg· 
man) , buluyor, Bu üç zabit hangi 
binada bulunmuşlardır. Gönül arzu 
eder ki bu bina bulunarak meydana 
çıkanlsın ve üzerine bir hatıra lev
hası asılsın çünkü bu binada şu 
üç zabit arasında geçen muhavere
de harbin mukadderatı mevzuuba
his oluyordu. ve binaenaleyh büyük 
bir tariht ehemmiyeti haizdi. 

Bu ehemmiyeti her üçü de müd
rik bulunuyorlardı. Ric'at etmek 
Fransız ordusunu ilk hamlede peri
ııan etmek için zuhur etmiş olan 
sonuncu fırsatı kaçırmak demekti. 
Ceneral Fon (Kllhl) vaziyeti nikbi
nane tasvir ediyordu: lngilizler o
ka dar süratle ileri hareketi yapa· 

(Sonu 7 nci sayfada) 

Senin yaptığın harikulade kahra 
manlıkları anlatırdı. Şimdi şu suya 
bir bak Atam boynu bükük bir ök
süz gibi kendi halinde çalkalanı
yor. Ya şu gök şu bulutlar sana 
yurdun dört yönünden selamlar 
getirirdi. Onlar şimdi ise göz ya
şı getiriyor Atam! Göklerden bu
lutlara bakarsan arada 17 milyo
nun göz yaşını görürsün.. Daha 
dikkatli bak Atam onun göz yaşı 
değil damla damla kan olduğunu 
anlarsın değil mi? Oh Atam!. Se
ni niçin kaybettik biz .. Sen şimdi 
şu sarayın içinde otursan .. Deniz 
sana gene ninni söylese bulutlar 
yurttan seliimlar getirse olmaz 
mıydı? Atam. 

Geçen gün küçük bir çocuğa 

sordum: (Niçin .ağlıyorsun?) göz
lerini sildi, yüzüme hayretle bak
tı, dudaklarını kıvırdı: (Onun 
için) dedi. (0 kim?) diye sor -
tlum .. Ağzından bomba gibi bir 
kelime fırladı. (Atam) .. 

Görüyorsun ki mille"~ 'enin 
~ 

için ne kadar üzülüyor.. ,-e l bu 
milleti üzme Atam .. Gene aramı
za karış .. Niçin o altın başını sal
lıyor (olmaz) diyorsun Atam .. 
Öyle senin de hakkın var. Bu ka
dar çalışmaya mukabil dinlenmi
ye ihtiyacın var de-ğil mi?.. Yü -
zün gülüyor bak" Yurda ne ka -
dar emniyetle bakıyorsun .. Söyle
eene Atam .. 

Yavaş yavaş eve dönüyorum .. e klasik manevrasını tekrardruı 
başka bir şey yapmanıış olan Mare. 
§al (Joffre) cenahlarından başlıya· 
r:ı..~ bır ihata hareketi yaptı. Bu 
~Uddct zarfında ise (Paris) mevkii 
Uı" l' Ustahkeminden bir huruç hareke-
1 ~rnış olan ceneral (ManuriJ 

Umumi harp esnasında 
Hindenburg 

Alman 
ile bir 

Kayseri 
arilda 

Vilhelm, 

Şimdi gökte bir yıldız parlıyor .. 
Dikkat ediyorum bu yıldız İnönü 
tarafında .. Ve yavaş yavaş bütün 
yıldızlar daha parlaklaştı. Şimdi 

artık üzülmüyorum niçin üzüle-

Seni Gönlüme Gömdüm Atam 
Sen ne öldün, ne de topraklara girdin ey Atam, 
Saııa yan göz ile baksa geberir birden ölilm. 
Zerre, zerre o güzel ruhunu içtim kanarak, 
'leni ben gönlümün en ntJrlu yerinde gömdüm. 

, 

lI üseyin RİF )_ T 

öylesin Sor 
Nerde o şanlı günler, nerde o ş~nlı mazi? 
Nerde o şanlı asker, nerde o şanlı (Gazi)? .• 

Ordusunun başında yürüyen asker ?terde 7 
Kiinatı titretip, kükreyen o er ııerde? .. 

Dur buldum farihlerin en ünlü sayfasında, 
Her Türkii!l k.ıfasmda herkesin kafasında .. 

Söylesin nerde? .. İzmir Ankaranın toprağı, 
Söylesin sor vatanın her taraf, sol ve sağı .. 

Söylesin ona her gün yataklık yapan şu yer, 
Söylesin ona her gün siperlik yapan şu yer .• 

Söylesin akan çaylar uğuldayan rüzgarlar, 
Söylesin yattığı an üstilnü örten karlar. 

Söylesin beraberce çağladığı zamanlar; 
Söylesin "Tarihe bak!., o eski kahramanlar. 

Söylesin sor tarihe şanlı mazi nerdedir? 
Söylesin sor tarihe şanh (Gazi) nerdediri 

Diyecek; buna inan her Türkün kalbindedir .. 
Fani vücudu ise vüce lmakberindedir\ .• 

Haydarpaşa lisesi 
S- 5 - H 1138 
Sevfi PENCAP 

. .\TAM 
Keşke, şems alemi sönseydi de kalsaydı Atam, 
Keşke yansaydı bu dünya görmeseydik bu günl! 
Düşse gök kubbesi ta hake de dinmez bu yaraq 
Keşke yansaydı bu dünya görmeseydik bu günü 

Türklük hep sen, tarih hep sen, bu cihan sensin fo 
Bu ufuk sen bu deniz sen bu vatan sensin Atam 1 
Koca dilnyayı peşinden ağlatan sensin Atam!.. 
?~r~ke yansaydı bu dünya görme>eydik bu günü 

Söndü bir gün ki hakikat bunu almaz heyhat 
Sardı afakı kökünden kara bir renk kat kat 
Ey -batan gün seni almaz seni almaz bu cihat 
Keşke yansaydı bu dünya görmeseydik bu günü 

Ey ölüm gel koca dünyayı peşinden sürü sen 
B-eııi gel al, bizi gel al, bizi sen istersen 
Onu sen alm:ımalıyd1:1 onu hayır bizden 
Keşke yansaydı bu dünya görmeseydik bu gilnü 

Sen Atanı gitmemeliydin bize dünya zindan 
Gömüyor gözlerim afakımı sarmış kan kan 
Patlasın kürre kökünden bütün olsun volkan 
Keşke yansaydı bu dünya gö~meseydik bu gü,nı 

Seyliyiz Attilanın, Tukyuların, hem Avarın 
Oğuzun oğlu idin biz de senin yavruların 
Koca dünyayı kökünden silkeriz bil ki yarın 
Keşke yansaydı bu dünya görmeseydik bu güniJ 

Yolumuz sun ebediyen; sana varmak bize şar 
Sözlerin ha~rc kadar beste bu gençlikte ina\ 
'3izc •on hatıra senden Ulu Sancakla vatan 
Keşke ya :ı.<aydı bu dünya görmeseydik bu günü 

3eni gençlik çalışırken yükselirken anacak . 
Senin uğrunda Atam kürre kökünden yan:ıcak 
Uçacak ha~re kadar gökt'e hediyen Sancak 
l{e~ke yan~aydı bu dünya görmeseydik bu günü 

Gözümüz · yaş, içimiz kan. 
Gözümüz yaş içimiz kor 
Gözümüz yaş, yüzümüz se 
Keşke yansaydı bu dünya 

sPni biz andık Atam 
dolu biz yandık Atam 
gibi çalkandık Atam 
görmeseydik bu günü 

T.L. 
Haaan KAYA 

yim? Atamı rahat gordükten son- pe artık bilin ki o kendi yerine 
ra .. Onun hiç ağlamamış gibi '1nönünü bırakıp dinlenmiye gitti .• 
gözleri parıldıyordu .. Demek o -
nun İnönüne ve g.ençliğe itimadı 
vardı .. Siz de silin göz yaşlarınızı 

Haydarpaf& liaeıi 

Abdülkadir CEYHUN 
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Bu Kalp Senindir . . 
Nakleden: R.IRFAN GÖKSEL. 
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- Niçin felaket olacak .. llhıın 

oey? 
Sarardı kızardı genç erkek: 
- 1tirafa mecburum Fahire h:ı

nım. Siz o kadar güze13iniz l<, •izi 
herkes elinde olmadan, i.qkmedcn, 
isteroiye istemiye sevebilir. Siz her 
erkeği ken.;inize taptırmağa mec
bur eden, bir aşk mabudusunuz .. 

- Mübaliığa ediyorsunuz ilhan 
bey .. 

- Mübalağa mı? .. Hayır! .. Belki 
el<Pikleri bile var, F~hire hanım. 
Ben de bir çokları gibi, bu dakika.
·hayatımın bu dakikasınd~- irade
mi kaybettim. Sözlerim sizi inciti
yorsa beni affediniz Fahire ha -
nım .. 

Bah-ıçlarında, bir sorgu işareti 
alevlendi! 

- Işığın etrafında dönecek, & • 

!evler içinde yanan bir pervaneyim, 
Yıldıza vurulan bir ateş böceğinin 
ahibetine ben de uğrayacağım .. 

tster bana kızınız, ister bend"n 
nefret edip iğreniniz. Fakat ben 
se\·gim!e iftihar ediyorum, edece· 
ğim. 

Oenç kız cevap vermedi. İlhan 
sözlerine bir iç çekişile devam etti. 

- Her yeni bahar, sevişen g:ı

nillleri şenlendirecek. Fakat ben, 
içimde bir 1<ış hatırasının yağışla
rını duyacağım, bu batıranın izle 
rinde kıvranarak inliyeceğim. Ne 
yaptım, giinab mı işledim?.. Sizi 
sevdim, seviyorum, seveceğim Fa
hire hanım .. 

Devam eden sükut, ona daha bfı
yük bir cesaret verdi. : 

- Bırakın bu giinahlanm çoğal
sın. Sizin için döktüğüm, dökece
ğim göz yaşlan affettirecek zaten .. 
Belki sizi çok kimse sevdi, sevecek
tir. Fakat hiç biri, hiçbir zaman, 
benim kadar saf bir kalble size bağ
lanmıyacaktır, buna inanın Fahire 
ırnnım. Bir değil, binlerce kalbim 
olsaydı, hepsini sizin uğrunuzda 
fedadan çekinmezdim .. 

llhan genç kızın, titrediğini fark· 
e.ti: 

- Buradan dir sevgi esiri olarak 
a; rılacağım. Neticesini bilmediğim 
bir sonunca ereceğim. Sizi sevmeyi, 
ha~\.ltınıın sonuna kadar sevilmeğe 
tercih ederim .. 

niz? Nereden, nasıl bileceksiniz! •. 
Onu ancak, ümitsiz bir aşkın içine 
aüşen anlıyabilir. 

Fahire hıçkırarak ağlıyan, bu li
mitsiz aşıkının başına elini koydu: 

- Ne istiyorum.. Bu dakikada 
biliyor musunuz? .. 

Size bu kötülüğü yapan g\izelli
ğimin, bir dakikada sönüp gitmesi
ni. Sizi hi~bir zaman unutmiyaca
ğım, buna emin olunuz 11ban bey. 
Sizi daima, yaşadığım müddetçe 
sevgiyle anarak düşüneceğim .. 

- Bırakın.. Sizi yalnız düşüne· 
rek yaşayayım, çalışayım! .. 

- Sizinle dost olarak kalabiliriz, 
tıhan bey. Daha fazlası olama·ı ! 
Hatta sizi sevsem bile .. 

- Biliyorum olamaz! Sizden bu· 
nu istemeğe zaten cesaret etme
dim.. Beni affediyor musunuz? Si· 
ze kalbimi açtığım için! .. 

- Neyi affedereğim llhan bey' 
Sevilmek, sizin gibi bir erkek tara
fından sevilmek, bir kadın için ııe· 

reftir. 
- Demek bana karşı büsbütün 

ldkayd değilsiniz? .. 
- Hakikatı öğrenmek isterseniz 

öyle .. Buna rağmen, bir birimizden 
aynlmamız 18.zım .. 

- Evet! .. Evet! .. 
Genç mimar ertesi günü, bura

dan ayrıldı. Kırık gönül içerisinde 

hem de! .. 

Oünkll toplantıda hazır buluaaalar 

Cumhuriyet Halk partisinin E
minönü ilçesinin 989-940 seneleri 
çalışmalarına başlangıç olan kon· 
gresinin açılışı evvelki akşam saat 
(18) de Eminönü halkevi konfe • 
rans salonunda başkan vekili Bay 
Necati Çilierin riyaseti altında ya.
pılmıştır. 

Bay Necati kongreyi açarken 
Ulu Atatorkün daima izinde yürü
neceğini tebarüz ettirmiş ve Ulu 
Şefin ruhuna hürmeten üç dakika 
sükOt rica etmiştir. 

Bundan sonra kamun delegele 
ri çağırılmış ve kongre riyasetine 
Refik Ahmet Sevengil seçilmiştir. 

Kongre heyeti seçildikten son
ra yıllık rapor yine başkan vekili 

Necati Çiller tarafından okunmuş
tur. Rapor heyet tarafından müt
tefikan ka.bul olunmuştur. Bunu 
müteakip geçmiş devir hesapları
nın tetkiki için üç kişilik bir he
yet, ge1ecek senenin faaliyetini tet 
kik için üç kişilik bir bütçe heyeti 
ve gelen dilekçeleri incelemek 
maksadiyle üç kişilik bir (dilek he 
yeti) seçilmiştir. 

Bunlar intihap edildikten son
ra celseye 15 dakika ara veril -
miştir. 

İkinci celsede idare heyetine 
Tevfik Uraz, Necati Çiller, Atıf 

Ödül, Agah Sırn Levend, Hüsa -
mettin, İbrahim Sabır, Meliha Av
ni Sözen intihap olunmuşlardır. 

Bursada 14 yaşında üç İzmir vilayet umumi 
hırsız yakalandı meclisi intihabatı 

Sursa (Husus!)- Şehrimizde tzmir (Hususi)- Vilayet um•ı· 
hırsızlık yapan ve bazı yazıhanele- ınt meclis azası seçimi bugün ya
rin camını kırmak suretile içeriye pılmaktadır. Sabahleyin; Halke-

X I I I vinde Vali ve Parti Başkanı Fazlı 
girerek para çalan 14 yaşında üç 

Aradan iki sene geçmişti. Genç Gülecin reisliğinde toplanmış ve 
çocuk cürmü meşhu~ halinde ya- d "- k ı mimar kederli bir hayat sürüyordu, Parti cephesin en mi.u.a ere er ya-
kalanmışlardır. · ı mzedl · k Bazen gülmeğe, bazen hıçkırarak pılarak Partin n na en arar-

ağlamağa çalışırdı, ölfunü arzula· Edirnede K:z San'at Enstitüsü !aştırı!mıştır. 
dığı anlar bile oluyordu.. Edirne (Hususi)- Evvelki sene öğleden sonra da kati seçim ic-

tnşaat bitmişti. tnşaata tlhanın açılan ve geçen ders senesi sonıında ra olunacaktır. 
ricası Uzerine, bizzat mimar Arif ilk mezıınlannı veren Edirne Kız Kazım Dirik Ankaraya gitti 
bey nazaret etmişti. Genç mimar Sanat Okulunun bu sene kadrosu Edirne 30 (Hususi)- Büyük Şt-
bu iki sene içerisinde, bir defa ol- genişletilerek enstitü haline geti. fin cenaze töreninde bulunmak ü
sun, Cavit beyin evine uğramamış- rilmiştir. zere Ankaraya giden Umum Mü. 
tı. Acaba günün birinde, bu müked· Kalabalık bir talebe ile faaliyete fettişimiz Bay KAziııı Dirik, cuma 
der vaziyetten kurtulabilecek miy- • t.00 ~· şehrimize donmuş·· tür. M:u-

geçen yeni enstitünün bütün eksik· -~ 
dı? Kendisinin yüksek bir mimar maileyh, Bu akşam tekrar Ankara-likleri de tamamlanmıştır. 
olduğunu bildiği halde, genç kız O· ya gitmek üzere şehrimizden hare-
na. hiçbir vaadde bulunmamıştı, kim- İzmirde polislik imtihanı ket edecektir. 
bilir fakir bir çiftçi oğlu olduğunu fzmir (Hususi)- Yeniden polis 
bileydi, ne yapardı? mesleğine girmek üzere emniyet Yeni Orhaneli Kaymakamı 

Orhaneli (Hususi)- Bir sene iki 
Aradan geçen, iki yıllık zaman, müdürlüğümüze müracaat eden 50 aydanberi açık bulunan kazamız 

llhanı aşk hastalığının pençesinden gencin imtihanı milli kütüphane bi· kaymakamlığına tayin olunan Fe-
kurtaramamıştı. Mimar Arif beyiıt nasında yapılmış, imtihan evraıa k B 
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_ Güzel, güzel uyu. Hoşça ı 
kat. 

Otomobil, Gemliğin çarşı-

kanaat getirdim. Genç kız haki· 
katen güzeldi. İkindiye doii;ru 
şehri ve plajı gezdik. 

sında, kahvenin önünde durduğu 
zaman saat on vardı. 

Geleceğimi, Burs•dan Tel -
grafla haber verdiğim Refik bey, 
beni kahvenın yanında duran gü
z.el bir arabanın içinde bekliyor -
du.' İlk nazarda, misafir olaca
ğım bu zatı çok sempatik buldum. 
O da benı bu şekilde bulmuş olına
lı ki Gemlikden yarım saat ötede 
olduğunu söylediii;i evine giderken 
adam akıllı ahlıap olmu~tuk. Ev -
velce iyi tanıdığı merhum babam
dan uzun uzadıya l:;ahsetti. Ve 
beni mkmamak için küçük iken 
yaptığım bazı yaramazlıkları an
latarak güldü. 

Yolda etrafıma bakarak Gem
liğin çok şiri!l bir yer olduğunu 
gördüm. Teyzemin bana zorla 
kabul ettirdiği bu seyahattaıı zevk 
almağa başladım. Ve yolun bir 
dönemecinde, ar.aba, ardma ka
dar açık geniş bir kapıtlan geçe
rek iki taraf büyük asırclide ağaç
lariyle süslü bir yoldan ilerleyince 
bu duyduğum zevk daha fazla • 
!aştı. 

Refik ·bey: 
-·- Artık geldik, iki üç yüz 

metre kadar ilerleyince ağaçlar a
rasıııı:lan evimizi göreceksiniz. de
di. 

Ev sahibinin mütevazıane "evi
miz., dediği binanın, beyaz bo
yalı, üç katlı, cephesinin boyunca 
üstü güller ve salkımlaı·la kapalı 
geniş bir taraça uzanan şık bir 
villa olduğunu gördüm. 

Ev sahibesi, beni çok nazika
ne karşılıyarak taraçada oturan 
ve beni görünce ayağa kalkan dört 
kızını takdim etti: 

- Sefa geldiniz Halid bey de-
di. İşte kuzinleriniz, hergünkü ko
nu3malarınızda biribirinize daha 
sa~im\ bir anlaşmaya müsade e
den akrabalığımızı unutmayınız. 

Ev salıibez?ııin bu iltifatlı söz
lerine teşekkür ettikten sonı·a sırf 
nezaket olsun diye, taraçada göre
mediğim beşinci kuzinim, İffetin 
sıhhatıııı sordum. 

- İffet, arkadaşlarından biri 
kendisini öğle yemeğine da.vet et
tiğinden madmazelle beralıer gitti. 

ÇiHlik uzakta olduğundan geç va-

Refik Rey: 
- Yazın oldukça k&labalıktır 

dedi. Hatta !staııbuldan bile bir 
çok kimseler ve bu arada Alman· 
!ar g~lir. Fakat bizim burada 
bazı eski tanıdıklarımızla geçirdi· 
ğimiz zamanları hiç bir şeye de· 
ğişmeyiz. Kışın burada katan 
bu dostlarımızdan bazıh1·iyle bU 
akşam tanışırsınız inşallah .. 

Gezintiden döndüğümüz vakit 
kuzinlerime getirdiğim hediyeleri 
verdim. Çok memnun oldular · 
Yalnız Lamia kızararak: 

- Bizim beş karde~ olduğu • 
muzu biliyormuydunuz dedi. 

Bu sualin manasını derlıal an· 
!adım. 

- Biliyordum, ve kardeşiniz 
İffeti de unutmadım, valizimde o· 
nun için de küçük ,bir paketim var. 

Dördüncü kuzinim Lamianın 
yil>!:iındcn bu paketin ne olduğunu 
bilmek istediği belli oluyordu. Fa· 
kat ben de almış olduğum bebeğin 
münasip düşüp düşmiyeceğini bil· 
mediğimden bir şey söyledim. !{en 
di kendime: 

- Teyzemin bebeği, karşıına 
lıir genç olarak çıkarsa, yarın baŞ· 
ka bir şey .almak içtn vakit bula
bilirim diye düşündüm. 

O gece çabuk yattık. Ertesi 
sabah, terutaze, erkenden kalktılll· 
Kuzinlerimden hiç birisi daha kalk 
mamuıtı. Penceremden bir kısını· 
nı gördüğüm şu büyük bahçeyi ~e 
koruluğu şöyle bir gezeyim dedilll· 
Bir spor elbisesi giyerek dışarı çık· 
tım. Ağaçlar arasında kaybola~ 
dar bir yola saptım. Yılank.a~ 
büyük ağaçlar arasında uzanıp ır· 
den bu yolun etrafında her renk· 
ten güllerin süslediği fidancıklar 
sıralanmış idi. Bahçenin etrafı • 
nı kaplıyaıı dıvarı bulabilmek için 
epey yürümek lazım geldi. Bir 
müddet dıvarı takip ederek yürü· 
dilm. Birdenbire duraladım. Ô 
nümde yarı açık duran bir kaP 1 

vardı. Dıvarın öle tarafında ~e 
olduğunu merak ederek kapıdı.ıı 
çıktım. Dar bir yol, ilerideki ze'/· 

-Çok üzülüyorum ilhan bey .. 

Genç erkek isyankar bir sesle: 

yakın bir dostu-Feridun bey- tıha- nike kayma aını ay Kadri özka-
na: mühürlenerek Ankaraya gönderil- zanç buraya gı:lmiş ve vazifesine 

miştir. başlamıştır. 

kit gelirler. Artık yarın görüşebi

lirsiniz. 

tunluklar ara.ında kayboluyorıJu. 
Yürüdüm; Bir müddet sonra, ze'I· 
tun ağaçlarınııı yaprakları arasın· 
dan denizi gördüm. Sabah güııe· 
şinin parlak ve tatlı ışığı altındıl 
gümüş gibi parlıyan denizden göz· 
!erimi ayırmıyarak yürü!J!eğe de • 
vam ederken birdenbire yolun ke• 
narında duran ve sonradan kenar· 
da uzanarak yatan lıirisinin ayıııl1 

olduğunu farkettiğim bir şeye 
çarpttım. Az kalsııı yuvarlanıyor· 
dum. Kendimi geriye zor attırıı· 

kızğın bir se~: 

- Niçin?! .. Neden'.'!.. üzülü· 
yorsunuz Fahire hanım.. Kadınla

rın en g\ize!i oln.ak, sizin suçunuz 
mu? Sizin elinizden ne gelir? Ateş 
böceğinin sevgisinden yıldız per
vanenh aşkındun ışığı nıı mesul 
tutmak Iiizım? Onun suçu var mı 
bu işte? Sizin mPsuliyetiniz, her
halde bundan fazla değil, F&h'.re 
hanım .. 

- üzülüyorum tlhan bey .• Sizin 
istikbaliniz beni üzüy"r .. 

- Niye? Niçin üzülecek~iniz Fa
hire hanım? Siz ıztırabı bilir misı-

Adam, tabancasını ce :ııe koy
du ve ön kapıyı açarak girdi. 

- Arabanız size i&de edilecek 
yarın Kalb eadde•incleki Holt ga.
r:ıjında bulabilirsiniz. 

Bunları söyledikten ~onra mar
~a basarak yavaş yavaş uzaklaştı. 

Bir müddet sonra arkasındaki kır
mızı fener karanlıklarda daybold.u. 
Den çenesini elleriııe dayaJı. ·bir 
lahza düşündü ve neşeli neşeli gü
lerek hızla yürüdü. 

Ağaçlarııı altı çok kaunlıktı. 
Yürüdüğü yer yokuş yukarı ç;kı-

1ordu. Küçük çalılara çarpurak 
giderken dar bir yola r.ıstl.ıdı. Dir 
m addet sonra karşısında ince bir 
gölğe belirdi. Yanına yaklaşıncll 

ge>ıç kız: 

- Ne oldu? diye so:du. 
Den nefes nefese: 
- Bizim adam otomobili aldı 

ll!tflrdü dedi. 
-·Bir şey keşfetmedi ya? 
....... Hayır. 

- Fakat bw gik4ll. Tan11abi
m. 

·- ŞQqhesiz, 

- Sizin istirahata ihtiyacınız ============================== 
var. Bir haftalığına bana geliniz. 
Yeni bir köşk aldım, misafirim o
lursur.u:ı ! ---··-- -

Arif bey: 

- Çok iyi olur İlhan .. diyordu .. 
tlhan sadece başını sallıyarak, 

bu davete icabet edeceğini bildirdı. 

llhan beyninden vurulmuşa dön
dü. Feridun beyin köşkünün eski ~
vine, ana baba yuvasına yakın ol
duğunu işidince .. 

(Son>1 var) 

- Ah, her ~·'Yi berbat etlece • 
ğinizi biliyordum, ne diye sizi din
ledim. 

Den gülmeğe başladı. 
- Kaçakçılık yapılan yollarda ta 

bii olarak bazı nahoş tesadüfler 
olur. Kamyonda yüklü olan şeyler 
ne idi bili.var musunuz 7 

Genç kız gözlerini açtı: 
- Alkol mü? 

- Evet.. Kamyoı{un yanıııa 
geldiğimiz sırada, örtünün altın • 

da dizili sandıkları gördüm. Dos
tumuz otomobile ·binerek telefon 
etmek istiyordu. Tabancasından 

çok korkmuş gibi göründüm. Ara

bayı ona bıraktım. İşte vaziyet bu 
merkezde . Şimdilik en mühim 
fey, bu adama bir daha rastlama
maktır. Zaten zabıtaya gidip ha

ber de veremez, Buna ne dersiniz 1 
- Bu .cahilden adamlar çok 

ihtiyatlıdırlar ... Sizin de bildiğiniz 
şeyi keşfedince, arabayı derhal 
olduğu yerde bırakacaktır. Kam -
yonunu buralara kadar getirmesi 
~n cenup cihetinJ e devriyelerin 
fazla olmaı.ı lazım. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Roniatizma, 
n~ualji, kırıklık Ye bütlha 

• - lcabınde günde 3 

ağrılarıaııı derhal keser. 

kate alıaabilir. - • 

KATIL ARANIYOR 
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Genç kızın gözleri Dene baka -
rak gülüyordu. 

- Çok mahirane bir şekilde 
hareket ettiniz. Bundan daha iyi 
bir şey olamazdı. 

Den: 

- Hiç olmazsa 12 mil kadar . 
- Bu olmadı. Muhakkak bir 

nakil vasıtası bulmıılıyız. 

-Yerikoyu bilirim. Fakat du
run bakayım. Yeriko bizim kas -

ketli kaçakçısının gittiği istikamette 
-Sizin için iyi, Halbuki ben kalıyor, oraya gitmek doğru de -

cesedi muayene etmek istiyordum. ğil .. Yalnız Nevyorktan gelirken 
Bunda biraz abdallık ettim gibi biraz daha ileride bir benzin de-
geliyor. Bulunduğumuz yerin nere. 
si olduğunu biliyor musunuz? 

- Zannedersem Yerikoya doğ
ru yürüyoruz. 

- Her şeyden evvel beni dü
şündüren evinize sizi sağ salim 

götürmektir. Acaba daha ne ka
ıd'ir yolumuz var? 

posu görür gibi olmuştum. 

- Evet, ben de görmüştüm. O
raya kadar yürümek 18zım. orada 
bir otomobil kiralayabiliriz. 

- Kiraladaıktan sonra ne ola
cak? 

- Basit, sizi evinize bırakıp 

otomobille N evyorka döneceğim. 

Bu genç kızın, burada bulun -
madığına sevindim. Kulaklarımda 

İrfanın lakırdıları hala duruyor -
du. 

Sofrada neş'e ile konuşarak 

yemek _vedik. Ev sahibi Zeki ve 
hoş•ohbct bir adamdı. 

Arada bir dört kız kardeşi de 
tetkik ediyordum. En büyükleri 
Emine, tıpkı İrfanın anlattığı gibi 

idi: Şimdiden ciddi, zeka ve te
şebbüs izleri görünen tatlı bir si
ma, Ayşe denilen daha Jıoşuma 

giUi. İrfanın da zevki olduğuna 

Fakat boşuna laf etnıiyelim de yü
rüyelim. Saat biri geçiyor. 

Yolu değiştirdiler. Bir müddet 
sessiz yürüdükten sonr.a genç kız: 

-Beni evime kadar götürme -

niz için ortada bir mecburiyet gö
remiyorum. dedi. Yolda sizi Nev
yorka kadar götürecek bir otomo

bil nasıl olsa rastlarsınız. 
- Benim için ehemmiyeti 

yok. Bu kadar muhtelif heyecan-· 

!ardan sonra sizin evinize girmiş 
oiduğunuzu gözlerimle görmek 
isterim. 

Den, Rontz'un ölümünün sebe
bine kadar götürebilecek yegane 
ipucunun bu genç kız olduğunu 

düşünüyordu. E..<rarengiz Hermi
ye onu bağlıyan gizli rabıtayı ay
dınlatmadan ayrılmak istemiyor • 
du. Kız ısrar etti. 

- Size yük olmak istemiyorum 
adık. Sizi fazla yordum. Bunlar, 
bana karşı yapmL~ olduğunuz iy
iikler için teşekkür etmekliğiıni 

hatırlıyorum. 

Şimdi esas şoseye çıkmışlar. 
Beton üzerinde yürüyorlardı. 

- Ne aptal adam diye bağır· 
dı. Bacağımı yastık mı zannetti· 
niz? 

Bukle saçlı bir genç kız kar· 
şımda dikilmi~ duruyordu. 

(Sonu var) 

Den: 
- nana teşekküre borçlu dıt

ğilsiniz diye itiraz etti. 
Bizi ayni sergüzeşte tali attı• 

Beraber hareket ettik. Ve hali her 
şeyin bittiğine emin değilim. Rontı 

ile bu akşam ne gibi bir şey ko: 
nuşmak istediğinizi bana söylerııı
yecek misiniz? 

- Hayır! .. İmkanı yok. zateıı 

sizi alakadar edecı.ek mahiyett• 
değil .. 

- Fakat belki zabıtayı al~· 
kadar eder. 

- Buna zabıta da burnunu ııo· 
kamıyacakbr. Nereden bilecek? 

tabil siz haber vermediğiniz tak • 
dirde ... 

- Muhakkak benim haber ver· 

mem şart değil ki. Kendi vasıtallY 
riyle elde edilebileceği bir izi sizli 

kadar getirebilir. 

- Siz bu işe karışmazsanız bıl' 
na nasıl muvaffak olabilir. 

Genç kız durdu ve yalvaran 
bir sesle ve ellerini birleştirerek: 

(Sonu v.r) 
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Turhan 
Kuvvayi akliye ve bedeniyece 

lnüıntazsınız. Hem bünyeniz kavi 
lıeın de akıl ve zekanız çetin ve 
cevvaldır. Şekil ve kıyafetiniz zahi· 
ren mükemmel olduğu kadar tavır 

1 
Ve edanız da calibi dikkattir. 

Hulu•iniyet sahibi açık yürek
li kelimenin bütün manasiyle na
ınuskarsınız. Yalnız bazı kere 
keyfinize göre hareket edecek de
recede istikliilperver, şamatacı, 

lrıütekebbir ve hazan da endişeye 
nıeyyaJ olursunuz. 

Leman • İzmir 
'.fabi.a.t itibariyle ıon derece 

zekl ve hassas olduğunuz için az 
pir ,eyden mllteesıılr olursunuz. 
Ekseriya bu hal Asa.bınızı da tah • 
riş ederek günlerce bastalanmanı
za sebep olur. Buna ınani olmak 
için bütün kuvvetinizi& ııı.zmedlniz 
ve daima asabınıza hlikim olmağa 
çalışınız. 

TENISAllAH 

Erbaada Matem Günü 
Sayfa: 1 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
ı - İdaremizin Cibali Fabrikası için kadranlı ve otomatik tartan 

cinsten 1 adet 500, 1 adet 300 ve 1 ıe.det 200 kilogramı tartabilecek 
kabiliyette cem'an 8 adet baskül şartnamesi muc>bince açık eksiltme 
wıuliyle satın alınacaktır. 

n - Hepsinin muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat temi· 
~ 187.110 liradır. 

m - Ekııiltme 80 • XII • 938 tarihine ra:ıtlıyan perşembe günü 
saat 1( de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komis
ıonunda yapılacaktlr. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
elınabllir. 

V - Ekııiltmeye iştirak etmek istiyenleriıı fiyatsız fenni teklif 
ve kataloklarını eksiltme gününden bir hafta evveline kadar lnbi~ar
lar Tütun Fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerin kabulünü mu
tazanun vesika almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 'ö 7.5 
güvenme paralariyla birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 

Her ne yap.anız iyi olmuş te
lakki eder ve herkesin de öyle te
lakki etmesini istiyerek her şeyde 
nefsinize fevkalade itimadınız var
dır. Herhangi bir işte ön ayak 
olmaktan geri durmazgınız. 

Aşk sevda hususunda ifrat de
recede olduğunuzdan ilk görüşme
de hemen kalbinizde bir sevği 
husule gelerek, muvaffak olun
caya kadar onun haliyle meşgul 
olur~unuz. Sizin sevdanız yalnız 

bir lezzet almak içindir. Bundan 
başka her gün yeni yeni hayal pe

' ilan olunur. (8760) 

Sizin; aşk ve muhabbeti fezaili in 
saniyeden addederek sadakat gös
termekle beraber ifrat derecede 
kıskançlığınız vardır. Bu yüzden 
Çok kere hem de ekseriya beyhu-
de yere bedbahtlığınızı celp ve 

davet edersiniz. Kı•kançlık öyle 
bir haleti ruhiye tevlit eder ki, sizi 
tamiri kabil olmıyan feHiketlere 
Bevkedebilir. Bunları daima göz 
Önünde bulundurarak bu tabiatı 
katiyen terkediniz. Evlilik ha -
Yatında aldanmadığınız takdirde 
llıes'ut ve bahtiyar olacaksınız. 
'l'ali ve şansınız iyidir. Her teşeb
~ünüzde muvaifak olursunuz. 

Asker Köşesi: 

şine koşarsınız. 

Evlilik hay-atınız: Anne o -
luncaya kadar sizde ev kadınlığı 

daima noksan kalacaktlr. 
Sıhhatınız: itina ederek kendi

nizi yormadığınız takdirde iyi ola
caktır. 

Size tavsiyem: iyi bir zevce 
olmanız için muhakkak surette 
hercai tabiatınızı terk ve pek ça
buk kapılan gönlünüzü azim ve se
batla menetmeğe çalışınız. Bu hal 
parlak olan taliinize de pek büyük 
zararı olduğunu hatırlayınız. 

IHSAN AKI 

Ata türkün üfulliniln Erbaada büyük bir teessür içinde klU'şı
landığını yazmıştık yukandaki resimde cenaze töreni günü 

Erbaada yapılan merasimi ve belediye bandosunu görüyorsun t 
1 

r 
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lıtanbul Aıliye Dördüncü Hu-

kuk Mahkemeıinden: l ,,.~~~,,.,.,,,.,_,, 
Gümrükler umum müdüriyeti · 

namına hazine avukatlarında Nüz
het Erk tarafından önce Galatada 

TURAN TIY ATROSU 

Halk ı>anatkarı Naşit, Cemal 
Havyar hanında 89 No. da Yani Sahir ve arkadaşları, Mezey var

Legobilos ile Ömer Abit hanında yetesi. okuyucu Semiha. 
ı No. da Kostantin Silimidis aley- Harp dönilfü 3 P. 
hlerine açılan alacak dava,.qının 
muhakemesinde; bir milyon yüz ,_ ____________ "" 

4 Eylfıl 
Haftalık memleket 

"Marn" da Nasıl Kazandılar? 

yetmiş beş bin üçyilz elli altı ku
ruşun Yani ve Kostantinden asa
leten ve kefaleten tahsiline ve me
sarifi muhakeme ile yüzde iki üc
reti vekalet müddeialeyhlere tah - J 

miline dair 24 - 11 - 930 tarihinde 

gazetesi 

Sivasta bu isimle genç 
gazeteci arkad~larımızdan 
Neş'et Nafiz Dumanlıoğlu 
tarahndan bir gazete çıkarı
lacaktır. 

\Ba,tarafı 5 inci sayfada) 
Ilı; "ardı. Vakia !ngilterenin önün
de müteferrik Alman suvari kıtala· 
1'l vardı. Lakin tngiliz baş kuman
danı Ceneral (Frenih) 1911 senesin
<\Jına'lyayı ziyaret ettiği zaman Al. 
llıan süvarisinin kıymet ve ehem
ltıiyetini anlamış olmalı idi. Za tcıı 
l1:yJüJün dodokmmncu günil (Kluk ı 
0?'tlusıınun ş•:'.'lalde teşebbüs ettiği 
ihata hareketi muvaffakiyetle neti· 
~lcnir gibi olmuştu. 

(Lepe!) livası Fransız Ceneralı 
<Aranuri) in arkalarına sarkmlfJtı. 
lııı suretle Fransız ceneralı bir feHi
lıet tehdidi karşısında bulunuyordu. 
li'ransız felAketini ise bir cenah ta
lll'ruzuna maruz kalacak olan İngiliz 
0rdusunun hezimeti takip edecekti. 
Acaba (Kluk) ile (Manuri) den han· 
~ diğerini !bata etmeğe muvaf
lllt olacaktı.? Kimin sinirleri daha ı 

llag'I•- . d ğil. mi• 'l.W.U ıse,,,, e . 
liaıbuki (Hentsch) Fransız cene· 

l'aline karşı bir muvaffakiyet ka
taııılııa bile bu galebenin birinci Al
llıan ordusu ile ric'at etmeğe başlı
l'an ikinci ordu arasında kaybolan 
"erdi ve tutulacak yeni vaziyeti 
~~':11 ve tutulacak yeni vaziyeti bari 
""11.ta üzerine işaret ederek (Svas
'<>n) istikametinde ricat emrini ita 
eyledi. (Hentsch) büyük kararg8.lıı 
~lln:ıiden va.si salahiyet almıı;tı. 
li ın~enaleyh bu emir karşısında eği
t!, ıtaat göstermekten başka yapı-

lllt birşey yoktu. (Hentsch) de 
~t ikide, (Moltke) ye müşaheda-1 
t arzetmek üzere avdet yolunu 
Uttu. 

9 Eylülde başlıyan uzun münaka
~ bugüne kadar devam ediyor ve 1 

•1 ınan grubu (Marn) hezimeti
~~ bir türlil kabul edemiyor. Her kes 
lltı: entsch) e hücilm ediyor ve Fran
tt Ordusunu ilk hamlede perişan 

1• llıek plAnının suya düşmesi mesu
ıyef . b 
tıy ını u zatın omuzlarına yükle 
ııı:;r: Mesel& şimdi Ceneral rütbe
lı ~az etmiş olup (Moltke) nin 
l'a~disıne verdiği şifahi emirleri, o
~ a hazır bulunarak i§itmiş olan 
lltııı alay Fon (Tappen) ve Fon (Do
~ eıı) kendisini Fon (Bülov) a 
~at eınrini verıneğe müsaade et
'di 0lnıasından dolayı muaheze 
tib Yorıar ve (Hentsch) in ancak ir
~t. teıııs1 vu!fesile mUkellef olup 
llılla cı. orduya rlcat emrini vermeı,.e 
~. hiyettar bulunmadığım söyliyor 

ile ~~i ?rdu ric'at ederken peşin
l'Ulı: . bıatıyle birinci orduyu da sU
~>'CCekti. Halbuki birinci ordu 
~\>a an kıtaatının en gUzldelerini ih-

lldiyordu .... pek o kadar mu. 

kemmel olmıyan (Manuri) ordusu- verilen ve adliye saı-ayı yn nğınında 
na galebe etmek için bu orduyu yanmış olan kararın 2267 No. lu 
kendi haline bırakmak kafi idi. U-
muml harp esnasında ölmüş olan yenileme kanununun hükümlerine 
(Hentsch) bugün artık kendini mü- tevfikan yeniden ilama bağlanma-· 
dafaa ederek mazur gösterecek bir sına karar verildiğine mütedair 10- :.., ____________ _.! 
vaziyette değildir. Fakat Almany:ı.. 11-938 tarih ve 217 No. Ju ilamın 
ya yaptığım bir seyahat esnasında 
ihtiyat zabiti sıfatile uzun müddet suretleri tebliğ edilmek üzere yu-

ve işbu ilam suretleri bir ay müd
detle ilanen tebliği tensip kılın -

!eri dahi mahkeme divanhanesine 
asılmış olmakla keyfiyet ilan o
lunur. 

(Hentsch) in yanında çalışmış olan karıda yazılı adreslere gönderilmiş 
bir diplomatla görüşmüştüm. ise de adı geçen Yani ve Kostaıı -

Mumaileyh bana mütemadiyen tinin orada bulunmadıkları ve esa
tekrar etti ki şayet (Hentsch) mü-
dahale etmemiş olsaydı ihata edil· =s=e=n=y=eı=·i=b=e=l=li=ol=m=a=d=ı=ğ=ı =an=la=ş=ıl=m=ı=ş =========(=9=2=8=-=9=7=6=)= 
mek üzere olan birinci ordu muhak
kak bir feliik,ııtle karşılaşacaktı. Hiç 
şüphe yok ki tarihin hükmü de hu 
yolda olacaktır. 

Esasen bize zaferi yalnız (Manu
ri) nin ihata hareketinin temin etti
ğini zannetmekle haksızlık olur. 
Mütarekeden biraz sonra (Starz
burg) da Mareşal (jofr) ın hususi 
bir mahfilde (Marn) manevrelerini 
izah etmesine şahit olmuştum. Mu-

1 
maileyh aynen demişti ki: 

- (Alman ordularını üssülhare
kelerinden uzaklaştırmak ve müna
kala hatlarını uzatmak suretile kc. 
miyetlerini azaltmış oluyordum. U
mumi bir hücumla cephelerini ger-
mek, sağ cenahlarını tehdit eyle
mek suretilc ya dü~manı ilıata ed•.
cektim veyahut ta cephede bir yarık 
husule getirecektim ki bunların her 
ikisinden de istifade eylemckliğin: 
zaruri idi.) tşte vakayi bu sııretk 
geçmiş vo (Manuri) tarafından si
male celbcdilmiş olan Fon (lQuk \ 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
22-12-938 perşembe günü saat 15 te İstanbulda Nafıa Müdür

lüğünde (7500 lira keşif bedelli Güzel Sanatlar Akademisi kalorifer 
tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, husust ve fenni şart
nameleri, proje keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak daire
sinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (5Ş8) iradır. 

İsteklilerin en az (6000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
idarelerinden almış oldukları vesikalara istinaden İstanbul vilayetin
den eksiltme tarihinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 938 y1lına 
ait Ticaret odası vesikalariyle gelmeleri. (7691) 

-
Akba Kitabevi 

Her dilden kitap, gazete ve mecmualarla mektep kitaplarını ve 
kırtasiyenizi temin eder. Öndervod yazı makineleri ve Parker 
dolma kalemlerinin Ankara acentesidir. Nihad .Adilin kazanç 
vergi•i kilabının Ankarada tevzi yeridir. 

Alman ordulannın ni::am harbıııi L.---------·------------------1 
bizzat kendisi bozmuştur. 1 

Doğrusunu söylemek lazım ge
lirse ilk hamlede Fransızları ezme. 
ğe matuf olan Ceneral Fon (Sch
lieffcn) in plaru tatbik edilmemiş, 
Belçikanın bitarafisinin ihlfili gibi 
büyük bir hata irtikap olunmuştur. 
Bu hatanın bütün mes'uliyetini or
dularında (Paris) e kadar götüre
cek olan bUyük çevirme hareketi
nin muvaffakiyeti hesabına Alınan 
erkam harbiye! umumiyesi yüklen· 
miştir. Hiç olmazsa Alınanlann bü
tün gayreti sağ cenahlarına sarfet
meleri icap ederdi. Halbuki ı:ıarkl 
Prusyalıların talebi üzerine sağ ce
nahtan geri alınmış olan iki kolor
dunun yokluğu (Marn) muharebe
sinde bütün fecaatile hissedilmiştir. 

Şayet bu iki kolordu elde bulun
saydı birinci ve ikinci ordular ara
sındaki boşluk doldurulabilirdi. Bu 
suretle Fon (Sschlieffen) in ölilm 
döşeğindeki pek esaslı şu nas!batı 

ihmal edilmiştir: (Herşeyden evvel 
bana ıazım olan seyyar ve kuvvetli 
bir cenahw .), 

İst nbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Emniyet sandığına borçlu ölü Bay Mehmet Hilmi Zek varislerine 

ilan yoliylo tebliğ, 

Hacı İbrahim oğlu Bay Mehmet Hilmi Zek KUçükmustafapaşa 
Vollahüsrev mahall~si Kuyu sokak eski 7 mükerrer yeni 14 numaralı 
kiırgir bir evin birinci derecede ipotek göstererek 5-12-936 tari· 
hinde 24838 hesap numarasiyle sandığımızdan aldığı 450 lira borcu 
25--6-938 tarihine kadar ödemediğiooen faiz, komisyon ve masa. 
rifi ile beraber borç 433 lira 36 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 
numaralı kanun mucibince hakkında icııa. takibi başlanmak üzere 
tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği i
kameta-Ahına gönderilmiş ise de borçlu Bay Mehmet Hilmi Zek'in yu
karda yazılı adreste öldüğ!l anlaşılmıt ve tebligat yapılamam1ştır. Mez 
kür kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın illin suretiyle 
yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Bay Mehmet Hilmi Zek mirasçıları 
işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müra
caatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan 
bir itirazlan var ise bildirmeleri liizımdır. Mirasçılar ipoteği kurtar
mazlar veyahut başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipo
tekli gayri menkul mezkfir kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu ci
hetler alakadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve herbirine 
ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet 
llAn <Uunur, (8744) 

* I - İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında şartname ve projesı 
mucibince yaptırılacak on adet tank temelleri inşaatı açık eksiltme.
ye konmuştur. 

II - Ke~if bedeli 3926.02 lira ve muvakkat teminatı 294.46 li· 
radır. 

III - Ehiltme 19 - Xll - 938 tarihine rastlıyan pazartesi gllnü 
saat 16 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 20 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü levazım ve l\1übayaat şubesinden alınabilir. 

V - Ebiltmeye iştirak etmek istiyenlerin İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü İnşaat şubesinden fenni ehliyet ve,ikası almaları Ja. 
zımdır. 

VI - İsteklilerin kanuni vesaik ve % 7.5 güvenme paralariyle 
birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı geçen . 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (8761) 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
2-12-938 t .. rihli pazartesi günU saat 16 da İstanbul Nafıa Mü

dürlüğünde eksiltme komisyonu odasında (1465.45) lira kC<;'if bedelli 
İstanbul Halkalı ziraat mektebinde yapılacak tamirat işleri açık ek. 

siltmeye konulmu;tur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart 
nameleri, proje ke~if hulfü;asiyle buna m?teferri dil!'er evrak daire
sinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (110) liradır. 

İsteklilerin en az (1000) liralık bu ı~e benzer iş• yaptıgma dair 
idarelerinden almış oldukları vesikalara istinaden İstanbul Vilaye
tinden eksiltme tarihinden (8) gün evvel alınmış ehl'yet ve 938 yılı-
na ait Ticaret oda~ı ve"ikalariyle gelmeleri . (8462) 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan E,ref varislerine ilan yolile 

tebliğ. 

Hasan Hüsnü kızı Bayan Eşref İstanbul Fatih Cumartesi pazar1 
Hoca Üveys mahallesi Doğramacı çeşmesi eııki 24, 24 milkerrer yeni 
28 numaralı bir eı·i birinci derecede ipotek göstererek 11-5-933 
tarihinde 16230 hesap numarasiyle sandığımızdan aldığı 800 lira 

• 
borcu 80-6-938 tarihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve 
masarifi ile beraber borç 1049 lira 3 kuruşa varmıştır. Bu sebep!& 
3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlanmak ü
zere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdi
ği ikametgAhına gönderilmiş ise de lıorçlu Bayan Eşrefin yukarda 
yazılı adreste öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkfir 
kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın i!An suretiyle ya
pılmasını amirdir. Borçlu Bayan Eşref mirasçılan işbu illn tarihinden 
itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin 
borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları var ise 
bildirmeler! liizımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut başlı· 
yan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul 
mezkur kanuna göre Sandıkça satılaeakbr. Bu cihetler aliikadarlarca 
bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname. 
tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (8746) 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
6-12-!>38 salı gUnü saat 15 de !stanbulda Nafıa MUdürlüğün

de eksiltme komisyonu odasında ( 4486.52) Ura keşif bedelli Kandil. 
li rasathıınesi kalorifer tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart
nameleri, proje keşif hullisasiyle buna müteferri diğer evrak daire
sinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (337) liradır. 

İsteklilerin en az {8000) liralık bu işe oenzer iş yaptığına dair 
idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Villyı"tin· 

den eksiltme tarihinden (8) gün evvel alınmış, ehliyet ve 988 yılına 
ait Ticaret odası vesikalariyle gelmeleri. (8490). 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
6-12-938 salı günü saat 16 da İstanbulda Nafıa Müdürlüğü 

eksiltme komisyonu odasında (5107.75) lira keşif bedeill Yeşilköyde 
yapılacak Meteoroloji binası iı:ışaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, husus! ve fenni şart. 
nameleri, proje keşif hullııasiyle buna milteferri diiuır evra.k daire
sind~ görülecektir. 

Muv<ikkat teminat (384) liradır. 

İstelı.Jilerin en az (5000) liralık bu işe benzer iş yaptığına datr 
idarelerinden almış olduiu vesikalara istinaden İstanbul Vlllyetin,. 
den ekıılltme tarihinden (8) rün evvel alınmıe, ehll7et ve 988 yılına 
ait ticaret odaaı v&Bikalariyle relmeleri. .(8491) 

• 
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Sayfa: 8 

Son Pişmanlık Fayda Vermez_! 
Diş Doktoru 

Diyor ki: 
Dişler, çürümeğe başlamadan 

çok evvel itina görür, her glin ve 
hatta günde birkaç defa fıı•çalana. 
rak mikroplar, zararlı salyalar Ye 
ifrazat temizlenirse sağlam ve gü
zel olarak muhafaza edilebilir. Diş
ler çürüdükten sonra artık iş işten 

geçmiştir. Bunun içindir ki dişlerin 
(RADYOL1N) diş macunile her 

sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra bol bol fırçalanmasını ısrarla 
tavsiye edlyeruz. 

Daima RADYOLiN 
••• _- •. • . < •• ' . 1' • • •• • . 

• 

1939 Yılbaşı 
Hava kurumu Büyük Piyangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 

500,000 Liradır 
Ayrıca: 200,000, 150,000, 100,000, 70,000 

60,000, 50,000, 30,000, 20,000, 15,000 Liralık 
ikramiyelerle 

(400,000ve100.000) Liralık iki adet 
mükafat vardır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
Biletler (2,5), (5) ve ( 10) liralıktır. 

akit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

YENISABAH 2 KANUNUEVVEı; 19" 

-- . .. . 
~ALITE BAKIMINDAN 

MARKONİ ~ 
1 

Telsiz Cihazlarına ait 

EN ucuz 
RADYODUR 

........ 

• 

Teklif kabul müddetinin uzatılması 
dankamız gemileri için aatıa alınacatını evvelce gazeteleri• 

ilin ettiğimiz telaiz cihazlarına ait teklif kabul müddettl 15-2-938 
gününe kadar uzatılmıştır. 

ıstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
Borçlu Bay Rıza v& Bayan Cemiley& ilan yolile tebliğ, 

Gösterilen ikametgah; Boğaziçi Paşa bahçesi Tepe sokak No. ıı 
Bll(Y Rıza ve Bayan Cemil<ı 9105 hesaıı numarasiyle Boğaziçi pr 

şabahçesi eski Ahmet Ef. Yeni Tepe sokak 'eski ve yeni 12 numar•
1
· 

bir ahşap haneyi birinci dereced& ipotek göstererek 2-8-930 ts~· 
·pi 

Jıinde Sandığımızdan aldığınız 700 lira borcu 13-7-938 tarihl 
~-

kadar ödemediğinizden faiz, komisyon ve masarifile beraber borC 
,ı 

nuz 2262 lira 22 kuruşa varmıstır. Bu sebeple (3202) No. lu kan 

mucibince hakkınızda Sandıkç.a icra takibine baslanarak yukar&ı . . - ~ 
yazılı ikametgahınıza ihbarname gönderilmiş ise de ikametgahıııl 
terketmeniz v& nerede olduğunuz da öğrenilememesi hasebile ihbıt' 

r" name tebliğ edilemediğinden kanun hükmüne tevfikan ilan yo ıl 
1 

MARKONI 
tebligat icrası icabetmiştir. işbu ilan tarihinden itibaren bir btıÇ~ 
ay içinde Sandığa borcunuzu ödemeniz ve kanunen . kalnıı: -~~y:~ 
bir itirazınız var;a bildirmeniz lilzımdır. IIakkınıdakı takıbı -'· 

dairesinde durdurmadığınız takdirde ipotekli gayri menkul meıkôl , .. 
kanuna göre sandıkça satılacaktır. Bu cihetleı· borçlu Bay Rız~ 

VEQE~İVE 
!>ATI~ 

5Q~İBİNİN 5E5İ ?ıo2 İSTİKLAL. CAD. 
&EYOi.LU 

Bayan Cemilece bilinmek ve ihbarname tebliği makamına kai01 ıf 
mak üzere ilan olunur. (8745)~ VE ACENTALAR.INOA 

lLAN 1 
Yumurta ihracatı Limited Şir- ş• k t• H • d 

k_eti_n'.n _hissedarının 3(}..9-9~8 t~ - ır e 1 ayrıye en : 
lıtanbul Asliye Dördüncü ti" 

kuk mahkemeıinden: 
,.ı: 

:Maliye hazinesine izafeteıı 
rıhlı ıçtımaında fesh v& tesvıyesıne 
karar verilmiş ve keyfiyet dahi 
usulen rescil ve ilan edilmiş oldu
ğundan mezkfir şirkette alacağı 

olanların bir ay zarfında. Tahtaka
lede Prevuayans hanında 41 N o. 

Boğaziçi vapurlarına mahsus kış tarif esi 5 
Birinci ka)lun 1938 Pazartesi sabahından iti
baren tatbik edilecektir. 

kili avukat Fuad Paçalı oğlu tB~: 
fından Beyoğlunda Hüseyin şld 

• 1 
mahallesinde tarlabaşı caddesın ., 
2 - 4, 2 - 6 No. lu .ıvde oturnıuı . p· 
lan lllatyos oğlu Artin Ve!edı 

lu yazıhanede tasfiye memuruna•••••••••••••••••••••••••••• .. 
ştr 

gork aleyhine; bilmüzayede 5 
1 müracaatla aLa.caklarını kaydettir-

meleri ilan olunur. 

Deniz Hastahanesi cilt ve 
zührevi hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Pazardan maada her gün 3 
den sonra ha5talarını kabul 

eder, 

Adres: Babıali Cağaloğlu yo
kuşu köşebaşı 43 Numara. 

EMEK 
Sandalya Fabrikas~ 

Her nevi sandalyalarını
zı toptan ve perakende 

olarak yegane Türk 
fabrikasından alınız 

ADRES : İıtanbul Rıza paşa yokuşu Uzun
çarşıbaşı Havancı sokak N. 37Telefoa: 20016 

istanbul Nafıa Müdürlüğünden 
5-12-938 pazartesi günü saat 15 de İstaııbulda Nafıa Müdür

lüğünde eksiltme komisyonu odasında ( 4507 .86) lira keşif bedelli 

Yeşilköy Tohum 1slah istasyon~ ser inşaatı açık eksiltmeye konul-

muşl.:r. 

Mukavele, ehiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart
nameleri, proje keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak dairP-

sinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (339) liradır. 

İsteklilerin en az (2500) liralık bu ışe ..,..,.,=• 'Y $"l'ngına dair 
idarelerinden almış oldujj-u vesikalara istinaden htanbul Vilayetin

den eksiltme tarihinden (8) gün evvel alınmış, ehliyet ve 038 yılına 

ait Ticaret odası vesikalariyle gelmeleri. (8461) 

lıp eşhası mütegayyibeden ~ıli 
Pantof ve Hamparsuma ait be ~1 
müzayedenin tahsiline dair ikB0

1
, 

olunan davanın yenileme beya110
01 

mesinin hükümsüz addedilme''
4
, - ' dair verilen 15-11-937 tarih ve ,ı· 

No. lu hükmün duruşma yaP110•
01 

sı •uretiyle temyizen tetkiki haı~$~ 
vekili Fuad Paçalı oğlu tarııfııı ~ 
istenilmiş ve duru~ma günü olıı~'ı 

.. - cıi 
da 3 - 1 - 939 tarihine mu''. ,. 
Salı gü.nü saat 14 de günü tayın {P 
dilmiş ve ancak mümeyyüzii al~~· 
Artninin ikametgahı meçhul ol 

0 
ğu cihetle bunun hakknıda il~ııe, 
tebliğat ifası karargir olmtıŞ b~ı 
luııduğundan mumaileyhiıı ve\~· 
vekilinin duruşma günü tayin ° d' 
nan yevmi mezkiirda Ank~r·~w 

. e'"l'' temyiz dördüncü Hukuk daır. aı 
de hazır bulunması aksi takdıf ~ı 
duru~manın gıyabında yapıl~C~, 
ten1yiz mahkemesinin j~'arı oıe 
rine keyfiyet ilan olunur. q) 

(738-1~ 

Göz Hekimi-" 

Dr. Şükrü ErtaJl 
('lO· 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 
5 Dr, Osman .Şerafettin apartr1'•~ 

, ,.., 

ADEMi iKTiDAR 
Ve Bel Gevşekliğine karşı 

HORMOBiN 
Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin ) 

GÜMRÜKLERDE iŞLER! OLAN 
MÜESSESELERE 

Çaker Yazaroğlu 
Gümrük komisyoncusu 
Galata, ithalat GümrUğü 

karşısın<la Muradiye ilan, 
Telefon : 35, 95 

.............. llİlll ..... 

•••.. Dr. Hafız Cemal ••• •• 
~ • • Lokmanhekım 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2.5 - 6 Salı, cumarte-

11 Devlet Demiryolları ilanları 
•ıttl 

Muhammen bedeli 12415 lira olan muhtelif şekil ve elı 
1
5 

20100 adet lamba makinesi 29-12-1938 persembe günü snal • . J;• 
on beşte Ilaydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafll1 

kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. . 
• ıeJlll' 

Bu i5e girmek istiyenlerin 931 lira 13 kuruşluk muvakkat ııl 
natla kanunun tayin ettiği vesaiki muhtevi zarflarını ayni güıı s:ı 
on dörde kadar komisyona vermeleri liizımdır. 

1 ıar 
Bu işe ait şartnameler komisyonda parasız olarak dağıtı 11 

(87~ 
============================= 

tadır. 

si 9.5 . 12 fukaraya 

1 s •••••••••••....••... ~:.!~.~?~, .... ~ ... 
Sahibi: Ahmet Cemalettin SARAÇ O G L U • 

1 
Neıriyal müdürü: Macit ÇETİN Baaıldığı yer: Matbl'&i Eb~ıi1 
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