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KURUŞ 

Cumhurreisimiz italyanın Fransadan Toprak 
Harp Okulunda istemesi Heyecan Uyandırdı 

simizi müteaddit defalar "Sağol !,, 
diyerek selilmlamıştır. 

hmet İnönü talebenin gıdası, 
sıhhati dersleri ve yaşayışlariy!e 
çok yakından a!iikadar olmuş ve 
okulda iki saat kadar kaldıktan 

sonra saat yarımda ayrılmıştır. 

Yakın Mazi ile 1 Başvekil Celal 

B
. Bayar Geliyor 
lf Mukayese ~nkar.a. 2 <Telefonla> - Baş-

,.ekı1 Celal Bayar bu akşam tre
ne bağlanan hususi vagonla saat Yazan: Hiileyin Canid YALÇIN 
19.50 de 1stanbula hareket 
miştir. 

İstanbul vali muavini de 
değişıyor mu ? 

Ankara, 2 (Telefonla) - Yeni 
İstanbul valisi LOtfi Kırdar bugün 
vekaletlerle temaslarda bulunmuş 
İstanbulu alakadar eden işler ü
zerinde görüşmeler yapmıştır. Yı. 
rın şehrimizden ayrılacıaktır. 

İstanbul vali muavini Hüdai ile 
mahalli idareler umum müdür mu-

Bir milletin, bilha"a inkılap 
aafhası içinde bulunan bir mille
tin, tekemmüle ve terakkiye doğ
l'u ıreçirdiği muhtelif merhaleler 
u~erinde arada aırada fikrimizi 
dıu-durarak ufak bir mukayese 
~"Pınak çok hayırlı ve faydalı bir 
't tetkil eder. Çünkü bu bize gün
ilik faaliyet ve mefguliyetlerden 
lı;,. an İçin, tecerrüt ederek kendi 
lı:erıdiınizi kontrol etmek ve ilk 
İ•tikameti f&flrmadığımıza kanaat 
t~tirerek azim ve imanımızı taze· 
ı avini Dilaverin becayişleri muhte-
eınek gibi bir fırsat temin eyler. meldir. Tahsin Uzer 

Böyle bir hissin sevkiledir ki, vazifesi başına dönecektir. 
llUyük Atatürkün vefatı üzeri- Yeni nakil ve tayinler 
ne, memleketin siyasi makanizma
•ıııın ne tabii ve muntazam surette An kara, 2 (Telefonla) - Ma
lti1!diğini görmekten mütevellit ııisa valiliğine Maraş vali. i O • 
hah man Şahinbaş, Maraş valiliğine da 
h 

tiyarlık içinde, zihnim mazinin 
atıralarına daldı. lıiliye müste*arı Sabri Çitak, da-

M:eşrutiyet inkılabı vukua gel- hılire müsteşarlığına eski milste
diği zaman iş başında Sait Paşa şar parti genyönkurul azası~an 
~abincsi bulunuyordu. Yeni zaman Vehbi Demireliıı tayinleri yüksek 
::ı~ heyecan ve galeyanına bu tasdike iktiran etmiştir. 
b· b~ne on beş gün ancak dayana- Ankara emniyet müdürlüğüne 
~ldı, yerini Kamil paşa kabinesine emniyet umum müdürü üçüncü da
li tketti. Fakat bu çekiliş adeta ih- ire reisi Şinasi, Eski sanayi umum 
t lalkarane nüma>•işler, matbuat- müdürü Recai Tuğrul da iktısat 
a !lıücadelelcr neticesinde vukua vekaleti teftiş ve mürakabe heyeti 
telıniş bir vukıa idi ki bir milletin reisliğine tayin edilmişlerdir. 
lıoıınaı hayatında mutad bir şekil 
,, Siyasi bilgiler okulunun 60 e tarz telakki olunamazdı. 

o ncı yılı 
b. ndan sonra, Kamil Paşa ka-

Paris Cevap Veriyor: 

''NEREYE? DUR!,, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••~•••••••••••-•••••••••••••••••••••••••w•~••••••• 

• 
('Italya Açık Konuştu. Şimdi Fran-
sa da Açık· Lisan Kullanmalıdır,, 

İtalyan Talepleri Karşısın:cl~ · Al~anyanın İttihaz 
Edeceği Hattı Hareket Merakla Bekleniy0r 

Paris, 2 (A.A. - iyi haber alan mahfellerden öğrenildiğine göre 
Franıız Roma büyük elçisi B. François Ponçet fatist mebusan mecli. 

sinde yapılan Fransız aleyhtarı tezahürleri ezcümle mebu.Jarın Tu-
nua Tunua diye bağırmalarını ve Kont Cianonun nutkunda ftalyan ta 

leplerini mevzubahs eden fırkalarıltalyan hariciye nazırı Kont Ciano 
nezdinde tiddetli protesto etmittir. 

Fransada Hiddet 

Paris, 2 (A.A. - Fransız mat 
buatı İtalya Hariciye nazırı Kont 
Cianonun parlamentoda söylediği 

nutku şiddetli bir li•an ile me\'ZU· 
bahs etmektedir. 

Temps gazetesi diyor ki: 

" Kendilerini kolayca hayalle
re kaptıranların gözlerini açmak 

için Kont Cianoııun nutku kafidir. 
İtalyan hariciye nazırının bu nut-

kunu mebu:darın "Tunu~, Tunus .. 
diye bağırmak suretiyle tefsir et
meleri de ağır manalarla doludur. 

Fransız milleti bütün bunları tam 
ve mutlak bir sükünelle karşılaya 

bilirler. Enternasyonal sahada çı

kabilecek bütün ihtimallere karşı 
'kaymağa muktedir bir vaziyetin 
zaruretinden ilham alan umumi si 

yasetimizde daha büyük bir itina 
göstermek hususunda Fransa mil-
Jetinin ittihadı ve azmi bu hadise 
den daha kuvvetli olarak çıkmış 

olacaktır.,. 

1ntransigeant: 

nus diye bağırmak için kendi.inde 
sahihiyet buluyor. Parb cevap ve
riyor: nereye dur! 1talyanlara ve 
rilecek cevap da Almanların müs 
temleke taleplerine verilecek ce • 
vahın aynıdır: Kati bir: il ayır!., 

Petit Parisien: 

"İtalyan mebusları, bizim bü
yük elçimizin müstehzi nazarları 
altında Korsika, Tunus ve Cibuti 
diye bağırdılar \·e diln Hariciye 
ııazırımız Bonnet, İtalya lıüyük el
~isini kabul ederek Fraıı aııııı hay. 
ret ' ııi lıeyan etti. .. 

J ournal: 

.'Ronneti, bütün Fransızların 

duygularına tcrcün • :ı · ı olarak İtal
yan büyük el~isiııe ihtarda bulu'l
du: E\·velil siyaset adabına tama-

miyle mugayir olun bu tezahür 
karşısında hayretini bryan etti.. 
Ve sonra da bu hayretinin büyük 
olduğunu, hususiyle ki mezkfır te-

zahürün musaınmem bulunduğunu 
ilih·e etti. İtalyan büyük elçi"i 
gittikten •onra da derhal kati ve ınesinin çekilmesi Meclisi Mebu- Ankara, 2 (Telefonla) - Si-

ea ,·asi bilgı"ler ok l altm "Bazı ecnebiler ne söylerse söy sarih bir teşebbüste bulunması içir. 
! 

nda Meşrutiyete hükumet tara- i u unun ışıncı 
ı ld · · 1 · F da c s et n ·· Fransanın Roma büyük elçi~iııe 

d
_ndan bir darbe indiriliyormuş teh yı onıimü münasebetiyle ayın al- esın ransa e ar e erJı ve 
d t k k 1 b. ·r h"s · h"ç bozulmadan a a gönderilen talimatı hazırladı. ,, ı i karşısında yine büyük bir vel- ıncı .a şamı o u da ır toplantı 1 vazı e ı sı ı y ş · 

~el tert' d'l · t" f 1 H b · t d k ) · d b' maktadır. Roma Korsika ve Tu • d e_ neticesinde vukua geldi. Şid- ıp e ı mış ır. ta yan:n a eşıstanı zap e en as er erın en ır gurup (Sonu 3 üncü sayfada) 

et1ı bir heyecan ve münakaşa ~~ •• A ı 

~~::e~:~f~~?~;t~~~~:~f:~i~~ Muhittin Ustündağ Bir Namık Kemal çin Dün Büyük 
~:::i~~dea~en!!;:i~~:~k;~;~;~:: Veda Tamimi Hazırladı HER SABAH 1 ihtifaller Yapıldı 
't.. çın k.oca bır ısya~a .ıuzum Men dekka dukka 

ltı 0 r U 1 d u . 31 Mart ırtıcaının 
d Uvakkat muvaffakiyeti devresin
lt e Sadarete gelen Tevfik Paşayı 
h °Ca bir hürriyet ordusunun İstan
d Ulu zapteden savlet ve satveti 
evirdi. 

ttı llu patırdılardan sonra hükil
tı et llıakamında ittihat ve Terakki 
lerk_ası az çok sağlam surette yer
'l' Ştı denilebilir. Fakat İttihat ve 
ı;:.rakki fırkası kabineleri de, l\Iec 
·z~~ 1.!ebusanda cereyan eden mü
ek ere ve münakaşa neticesinde, 
ri 

5
eriyetin mevki değiştirmesi ese-

19~1arak düşmemişlerdi.Muhalifler 
4

8
. 
2. de, İttihat ve Terakki komi. 

içi •nı hükOmetten uzaklaştırmak 
or~ Arnavutlukta isyan çıkarmak, 
~a· u arasına nifak sokmak gibi 
Ci~~~ne bir suikastte bulundular. 
ıııe 1 ı1 ?emiyetler teşkil ettiler. E
lçitıderıne nail olunca, memleket 
lcıkl e a?eta dahili harp denilecek 
!lir ~bil' vaziyet yüz gösterdi.. 
fır1ta sıın vatandaşlar sırf filan 

Ya nıensup olduklarından 
Hüaeyin Cahid YALÇIN 
(Sonu 3 üncU eayfada) 

' 

E~~i Va!i " Vali Kon ğın ,, dan 
"Ustündağ,, Apartımanına Taşındı 

Eski Valinin bütün işleri Tetkik EttirileceK 
Vali ve belediye reisi Muhittin Ostündağın Vekalet emrine alın

dığını bildiren kararname "Resmi gazete,, de de netrolunmuf, bu ga .. 
zete de dün vilayete gelmittir. 

l\Iuhittin Üstündağ dön bele • 
diyeye gelmiş fakat hiç bir resmi 
işle meşgul olmıyarak yazıhanesin. 

deki hususi evrakını ayırmış, ve 
bütün müterakim işleri devret • 
mi~tir. Mumaileyh belediye mua • 
viıı ve erkanı ile görüşmüş ken • 
di~ini ziyarete gelen bazı şehir 

meclisi ,azşlariyle de konuşarak 

onlara veda etmiştir. 
Vilayet makamındaki kasa -

sındaki evrak ve vesikaların der
hal devri için iki kişilik bir heyet 
seçilmiş ve evrakın tanzimi yapıl
mıştır. 

Vilayete ait bütün işler yeni 
tali gelinciye kıadar vekili eten mua 

vin bay Hüdai Karataban tarafın
dan göt'üleceğinden vilayet umu -
ru dün de Bay Hüdai Karataban 
tarafından tedvir olunmuştur. 

Muhittin Üstündağ vilayet ve 
belediye memurlarına hitaben bir 
veda tamimi de yapmıştır. Muma
ileyhin vekalet emrine alındığı em 
ri evvelki gün defterdarlık maka
mına da bildirilmiş olduğundan me 
murin kanunun ıazil ve tayinler hak 
kındaki maddesin €göre kanunu • 
evvel maaşını alamıyacaktır. 

Kendisine, hizmet milddeti 20 
seneyi t€cavüz ettiğinden kendisi
ne yan maaş verilebilecektir. 

(Sonu 7 nci sayfada) 

1939 yılının bir aükun ve mü
salemet devresi &çacağmı müjde· 
liyen lngiliz gazetecisinin kulak
ları çınlasın 1 Bu zat ltalyan millet 
meclisinin ve Roma sokaklarının: 

- Tunusu isteriz r ••• naralarile 
çın çın ötmesine acaba ne demif .. 
tir? Hem yalnız Tunus da değil. 

Bu tezahürler arasında N apolyo-
nun vatanı olan Korsika adasının 
bile anıldığını telgraf ajansları ha-
her veriyorlar. 

Trablusgarp istilaaı batladıiı 

zaman Fransız matbuatı: 

- Nüfus fazlalıiından boiul
mak derecesine gelen bir millet el
bet bof araziye muhtaçtır. 

Mutalaasını yürütmütler ve 
Osmanlı imparatorluğunun Trab· 
lusgarbı feda edivermesini tavsiye 
etmitlerdi. ltalyan nüfusu o za • 
mandanberi bir hayli ziyadelottJ 
ve bu nüfusu Trabluagarp da iı

tiap etmez oldu. 
Tevekkeli ecdadımız: 
- . Men dekka dukka deme-

mifler I.... A. C. ·, 

Bütün Mekteplerde, Akademide .. 
ve Universitede Konferanslar 

Verildi, Şiirleri Okundu 

Dlha Namık Kemli için Akademide yapdu toplanb 
Namık Kemli Rozeti 

[Y U'lll llplaol •qfamıacla J 
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Haydarpaşada 
ipek KumaşKaçı 

Tarihi Eserler IIngiltıreye 12 ran biri yakalandı 
• Yeni Sabahın Tarihi Tefrikası : 2 

Aksu Vapurunda 
Cereyan Eden 
Çirkin Hadise 

Meydana Clkarllacak Yeni Yolcu Vapu- Dun •.kşam H~ydarpaşaya ge· 
len Toros ekspresı yolcularından 

. . . . ru Ismarlanıyor rralim adında birinin vaziyetinden 
Camılerın etrafındakı şupheıenen muhafazıa teşkilatı n,e 

Paşa Yavere· Su 
Emri Verdi: 

Aksu vapurunda bir bayanla 
vapur süvarisi arasında geçtiğin
den bahsedilen hadisenin şuyu bul 
ması üzerine bu hususta Deniz -
bank nezdinde tahkikatta bulun
duk. 

Denizbankın İngiliz tezgahla· 
küçük dükkanlar rında yeniden yaptıracağı 12 va- murları elindeki bavolu muayene 

k l purun mukavele müz.akerelerine etmek istemişler Halim bu bavolla 
Y1 hrı ıyor dün Denizbankta devam edilmiş, beraber kaçmak teşebbüsünde bU• 

.. Evkaf idaresi,_ İstanb~ld~ki bil şirket mümessilleriyle şimdiye ka- ]unmuş is& de memurlar tarafın· 
tun büyük ve tıarıhi camılerın et • dar yapılan müzakerelerde varı • dan yakalanmıştır. 

"Tam Gece Yarısı Istanbuldan 
Gelecek Bir Motöre Bineceksinj7 

ikinci kıaptanın umumi niza
ma ve ";<aki memnuiyete rağmen 
kendi kamarasında yabancı bir 

l 
kadına içki ikram ederek nahoş 
hAdiseler çıkmasına sebebiyet ver 
diğinden vazifesin enihayet veril
miştir. Hadisede başka mesul me
mur bulunup bulunmadığı ve de • 

~~~mm açılmasını kararlaştırmış- lan neticeye göre arada 18 bin İn· Bavul açıldığt ~aman lçi'.ıde 8 
giliz liralık bir fiyat farkı mevcut kilo kadar muhtelıf renkte ıpekli 
olduğu an~ılmaktadır. Halep kumaşları bulunmuştur. Jia 

Bunun için; "Yenicami,, de ol
duğu gibi bütün büyük ve tarihi 
camilerin etraflarındaki dükkan 

Bu ihtilfıfın tamamen ortadan 
kaldırılması için şirket milnıessil
leri dün akşam telgrafla Londra
daki merkeze müracaat ederek ta-

lim hakkında adli takibat yapıl • 
maktadır. Bu kaçakçının milhirn 
bir şebekeye mensup olduğu hi~~ı 
mevcut olduğundan muhafiaza teş· 
kilatı tahkikatı daha geniş mikyas 
ta tutarak bu şe.bekeyi meydan~ 
çıkarmağa çalışmaktadır. 

Dünkü kısmın 
hulasası 

1918 yılı birincitetrinin to

nunda; dört yıl süren Umumi 
Harp bitmit ve Talat Pata kabi
neıi du.erek izzet Pata sadrazam 
olmutlur. 

Harp kabineıi erkanının mem
leketten kaçmaaı için tertibat a
lınını,, Enver Patanın Kuruçef• 
medeki Naciye Sultanın sarayına 
ve Cemal Patanın Boyacıköyiin· 
deki yalısına memurlar konmut· 
tur. 

1918 yılı ikincitetrininin 3 ün· 
cü günü aktamına kadar yalılar
da fevkaladelik yoktur. Bu ge• 
ce ise Enver Patanın yalısında bü
yük bir ziyafet verilmektedir. Ya
lı pırıl pınl yanan elektrikler 
içindedir. 

, 

recei alakalarının tesbiti yolundaki 
tahkikata devam edilmektedir. 

""""'""'""""vvvvvvvvvvvvvvVVVV 

BELEDiYEDE 

Asfalt yapılacak yeni 
yollar 

Şehir dahilindeki asfalt yollar 
ıilratl& çoğaltılacaktır. Bunun için 
yeniden mühim caddelerde tet • 
kikler yapılmaktadır. 

ve evler yıktırılacaktır. 
Yeni camiden sonra Nuruosma 

niye ve Beyazıt cıamilerinin etra • 
fındaki dükkanlar da ortadan kal 
dırılacak; bu suretle sanat abide
lerimiz bütün ihtişamiyle meydana 
çıkarılacaktır. Bu iki camiin et • 
ııa.fında güzel iki küçük park vü
cude getirilecektir. Bilfıhara "E· 
dirnekapı,, ve Sultanahmette hapis 
hane binasının yanındaki tarihi 
camilerin etrafları da açılarak bi
rer meydan yıapılacaktır. 

MAHKEMELERDE · 
~ . 

Bir sene evvelki cina
yetin faili yakalandı 

limat istemişlerdir. 

Merkezden bugün sabahleyin 
cevap geleceğinden mukavele bu
gün öğleyin tasdik edilecektir. 

wwwwww~ Şimdiye kadar yapılan tahkİ· 
kata göre bu kaçakçı şebekesi • 
nin yakın bir zamanda meydana 

Hususi lise bütçeleri çıkarılacağı kuvvetle tahmin edil·'I 

İstanbuldaki Türk hususi lise- ..,_,m.,_,e.,_,k...,te.,_,d.,_,i...,r . ..,..,vvvvvvvvvvvvvv.,,..,... . 

!erinin yeni seneye ait bütçelerini 
hazırlamak üzere dün maarif mü 
dürlüğünde bir toplantı yapılmış
tır. 

l\Iezkih liselerin müdür ve mu. 
hasebecileriyle bazı müfettişlerin 
iştirak ettiği bu toplantıda bütçe
lerin taslakları hazırlanmıştır. 

İK .TISAT i_ŞL~Rİ 

Kunduracılar toplandı 

Memurlar da yalının pencere· 
sinden latan bol ıtıklar arasında • 
içeride olanları dinlemektedirler. ver Paşa harbiye nazın iken 

İlk olarak Türbeden vilayetin 
l!nilne inen yolun asfalt döşenmesi 
bitirilecektir. Bund;aıı sonra da Nu 
ruos"naniye caddesi yani Nuruos
maniy& camii önünden başlıyarak 
Ankara caddesi iltisakında biten 
yol da asfalta çevrilecektir. 

Bunun için belediye, Nuruos • 
ıruıniye oaddesindeki evlerin sahip. 
!erine tebligat yapmış ve bu evle· 
rin lağamlarının bir istikamette 
birleştirilmesini aksi halde cadde 
asfalt döşendikten sonra hiç bir 
Ulğamın açılmıyacağını bildirmiş • 
tir. 

Bundan altı ay evvel Fatihte 
Atatürk caddesinde Salibin ahırın 
da Yusuf isminde birisi sopa ile 
öldilrülen ve evvelki gün yıakala
nan katil Abdülvahit dün yakala
narak müddeiumumiliğe teslim e
dilmiştir. 

Ermenice ders kitapları 
Şehrimizdeki Ermeni mektep • 

!erinde okutulan ermenice kitap • 
!ar dün maarife gönderilerek tet
kikine başlanılmıştır. 

Bu kitapların terbiyevi ve pe
dagojik vaziyetleri gözden geçiri
lecek ve peyderpey diğer lisan • 
!ardaki kitaplar tetkik olunacak
tır. 

Ticaret odasının bütün esnaf 
birliklerine yaptığı tamim üzeriııe 
dün bütün kunduracıların iştiraki!~ 
ticaret odasında bir toplantı yıaP1 

mıAtır. Bu toplantıda pazarlıksıı 
sabş kanununun tayin ettiği şerıı· 
it dahilinde bütün ayakkabılara e~ 
saflarını bildiren etiketler konul • 

ması etrafında görüşülmüş ve kU~ 
duracıların muta!iaları alınmıştıt· ;; ;; ;; -- dinliyordu. Sanki bütün 8Özlerini 

harfleriyle ezberlemek istiyorou. Enver Paşa yalıda dostlariyle 
konuşup görüşürken birdenbire 
yalı önünde bir otomobil durdu .. 
İçeriye giren bir genç süratle ya
lının merdivenlerinden çıktı. 

Naciye sultan sarayının sadık 
haremağıalarından birinin kulağı

na fısıldayan genç iki dakika ayak 
ta durmadan içeriden koşarak ge
len ağanın arkasına düştü. 

Bu genç; Cemal Paşanın mai
yetindeki zabitlerden Seyfi Dra
hordu. 

Cemal Paşanın uzun zaman 
maiyetinde bulunarak itimadını 
kazanmış olan bu genç zabit, o ge. 
ce Cemal Paşadan almış olduğu 

emirle Enver paşayı görmeğe gel
mişti. 

Esasen Enver paşa da Cemal 
paşadan gelecek biri•ini bekliyor
du. Bu sebepten, yalıdaki bütün 
davetliler neşe içinde '·akitlerini 
geçirirken Enver paşa ikide birde 
yalının rıhtımına çıkıyor ve ka • 
nnlıklam gözünü dikerek sanki 
bir şey gözetliyordu. O gece En
ver paşaya dikkat ile bakanlar o
nun ne kadar asabi olduğunu ve ne 
derece heyecan içinde yaşadığını 
:farkedebillrlerdi. 

Haremağası paşanın kulağına, 

gelen genci ve kimden geldiğini 
söyleyince paşa: 

- Çobuk küçük odaya al.. de
dl .. Çabuk geliyorum. 

Haremağası Seyfi Drahoru pa
şanın emri üzerine derhal küçük 
odaya aldı. 

Seyfi Bey henüz gösterilen ka
napeye ilişmemişti ki kapı açıldı. 
İçeriye Enver paşa girdi. 

Paşanın arkasında üniforması 

vardı. Pırıl pınl yanan düğmele
ri, nişanları ve nihayet kordonu 
bir an içinde gözleri alıyordu. 

- Hayrola .. Evlat ... 
Seyfi Bey yıavaşça mırıldan -

bıı~ı: 

- Cemal Paşa emrinizi bekli
yor .• Paşa hazretleri ..• 

Enver paşa bu sözleri dinler • 
ken karşısındaki delikanlıyı sanki 
tepeden tırnağa kadar süzüyordu. 

V & emrini tatbik için vakit 
kıa.ybetmek lstemiyen insanlara 
mahsus bir tavırla Enver paşa te
reddütsüz söyledi: 

- Tam saat 12 de •. dedi .. Bal
ta Umanı açıklannda bir sandal 
lçlnde İııtanbuldan i'&lecek bir mo
tcke fntlıııa.r edeceksiniz. Motörü 

. &örilr görmez bir ışıkla motöre 
"(dur!) ifareti vereceksiniz. Mo _ 
~tör istikametini doğruca size dön-
dürecek. Oradan sizi alacaktır.,, 

Seyfi bey Enver Paf8nın enılr
'lerinl baft&nb8'a dikkat kesilmiş 

Seyfi Bey Paşanın emrini bir 
kere daha te.krar ettikten sonra 
başka bir emir olup olmadığını 

sordu. 
- Güle gille .. 
Seyfi Bey vazifesini yapmak i

çin bekliyecek vakti yoktu. Sürat
le dışarı çıktı ve otomobile atlıya
:rak yalının önünden ayrıldı. 

* Kabine düştüğü gündenberi vu 
kua gelen hadiseleri en ufak te
ferruatına kadar bilen Seyfi Bey, 
bu karara hiç hayret etmedi. Çün
kü Paşalar daha ilk günden mem
leketten uzak~aşmak istiyorlardı. 

Fakat bunun şekli henüz tesbit 
edilmemişti. Çilnkil iki kumandan 
ilk günil kaçmaktan ziyade mem
leket dahilinde saklanmağa tar,af. 
tar idiler. 

Bunun için de 'öyle bir plan 
yıapılmıştı. Enver Paşa yanına Trab 
!ustan getirmiş olduğu entirberini, 
Cemal Paşa da Seyfi Drahor Beyi 
alacaklar ve Sapanca taraflarında 
saklanacaklardı. Emir zabiti Nu
rettin Bey de Paşaları Sapancada 
gizlemek vazifesini üzerine ıa.lmış
tı. {Bilahara Maraş mebusu olan 
bu zat vefat etmiştir.) 

Fakat bu karar tatbik edileme. 
mişti. Çünkü o günlerde sabah ve 
akşam gazetelerini dikloatle oku
yan paşalar her kelimeden, her sa
tırdan, her havadisten mana çıka
rıyorlar ve kendilerini alakadar 
edecek 'bir noklıa olup olmadığını 
araştırıyorlardL 

Bugünlerde idi. Bir akşam ga
zetesinde Bulgaristan başvekili 

"Radislavut..un kaçtığına dair bir 
yazı intişar etmişti. 

Cemal Paşa gazeteyi eline alıp 
bu havadisi okuyunca fevkalade 
heyecanlandı, asabiyetle telefona 
sarıldı ve Boyacıköyilndeki yalısın 
dan Enver Paşanın Kuruçeşmede
ki sar.ayına telefon etti. 

- Enver.. Akşam gazatesini 
okudun mu? 

Telefondaki cevap Cemal P848-
nm yüzündeki çizgileri karıştır -
mı.ştı. Bir taraftan başını •allıyor 
ve diğer taraftan dıa.: 

- Yarın merkezi umumide i'Ö· 
rüşe1im .• diyordu. 

Filvaki ertesi gün, Cemal Paşa 
ile Enver paşa merkezi umumide 
buluıımuş ve fevkalade mühim me
seleler görüşlllmüştü. (Sonu nr! 

88 88 111 
DÜZELTME 

Dünkll tefrik•d• reııim altında 
Cemal Pa,a denecek yerde ıeh
nn Nbııa Paşa yuılmlftır. 
Dllzeltirlz. 

Vahit dördüncü sorgu hakim
liğine götürillmilştür. Verdiği ifn· 
dede: 

"- Gilndilz biraz rakı içmiş- v-.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvı 

Ayrıca; memleketimize ge • 
len hemen bütiln seyyahların gezip 
gördükleri Nuruosmaniy ecamii i
çindeki meydan da asfalt olarak 
döşenecektir. 

Arabacıların fazla yük 
alması yasak 

Şehrimizin muhtelif semtlerin 
de birçok arabacıların arabaları· 

na; zabıtai belediye talimatna • 
mesinde tayin olunan sikletten çok 
fazla yilk oldıkları yapılan kon • 
trollerde görülmüştür. 

Belediye reisliği bu hususta şu 
belere bir emir vermiş ve araba • 
)arın kontrol edilerek fıazla yük a
lan arabacıların hemen cezalandı
rılmalarını bildirmiştir. 

Bunun üzerine müteaddit ara
bacılar hakkında z.a.bıt varakası 

tutulmuştur. 

Asfalt yollardan geçecek 
arabalar 

Yük arabalarının asfalt yol· 
)ardan geçebilmeleri için araba • 
larında 18zımgelen tertibatı yıap • 
maları hakkında belediyece veri • 
len üç aylık mühlet bitmiştir. 

Fakat ar.abacılar bu emre gö
re yapmıyanlar asfalt yollardan 
ıreçemiyeceklerdir. 

tim. Ceketimi almak istedim. Kav
ga ettik. Yere düştü. Bundan sonra 
ne olduğunu bilmiyorum. 

Hapişhanede kavga odenler 
Hapishanede bahriyeli Salih i· 

le polis katili Nazım, Aziz ve İh
san kavga ettiklerinden birinci 
sulh cezaya verilmişlerdir. Dün 
sorguya çekilen maznunlar birbir-

lerinden davacı olmadıklarını söy 

]emişlerdir. Bunun üzerine diğer 
şahitler dinlenmiş, fakat dinlenen 
şahitler de ilk verdikleri ifadeleri

ni inkar etmişlerdir. Neticede tah
kikatın genişletilmesine lüzum gö

rillerek mahkeme başka bir ırü -
ne bırakılmıştır. 

Tevkif edildi 
İki top kumaşı çalan Aziz dün 

birinci sulh mahkemesinde sor&'U· 
ya çekilmiş neticede çaldığı aabit 
görülerek tevkif edilmiştir. 

Baroda toplanh 
Baro idare mecisleri toplantı

larına devam ederek yeni Joonu • 
nun icap ettirdiği işleri vakit kay
bettirmeden tamamlamağa çalış

maktadır. 

Bir yapı çöktü iki amele yaraland. 

ÇlSken yapının Yaziyeti 

TJkılan binanın altında kalmışlar· 
dır. ve her ikisinin de muhtelif yer 
!erinden ağırca surette yaralan • 
mışlard:r. 

Yaralılar hastahaneye .kaldırıl 
mışLardır. 

Yeni Emniyet amirleri 
vazifelerine başladılar 

Manisa emniyet müdürlüğünden 
şehrimiz dördüncü şube müdürlü
ğüne tayin edilen Bay Tacettin ile 
altıncı şube mlidürü Bay Faik'in 
yerine tayin edilen Bay Halil İstan 
bula gelerek vazifelerine başlamış 
!ardır. 

Birinci ~i.lbe müclürlüğilne ta
yin olunan Afyonkarahisar Emni · 
yet müdürü Bay Şilkrü ile, emniyet 
işleri umum müdürlüğü kadrosuna 
.alınan İstanbul üçüncü şube mil -
dür muavini Tabirin yerine nak
ledilen emniyet işleri umum müdür 
!ilğü birinci şube amirlerinden Bay 
Şevkinin de bugün şehrimize ge
lerek yeni vazifesilerine başlama
larına inti:ı:ar olunmaktadır. 

Yeni emniyet müdür muavini
miz Bay Mehmet Ali de vazifesine 
başlamıştır. 

Eski emniyet müdür muavini 
Bay Kamuran bir iki güne kadar 
Ankar-aya giderek emniyet umum 
mildürlüğil birinci şube mildürlüğil 
vazifesini ifaya başlıyacaktır. 

Papelcilik etmiş 
Tepebaşında oturan Kemal, 

Beyazıtta Uzunçarşı caddesinde 
papelcilik suretiyle kumar oynattı. 
~ı görülmüş ve derhal yakalanarak 
adliyeye verilmiştir. 2 lira ile bir 
tek iskambil kağıdı müsadere e -
dilmiştir. 

Tramvaydan düştü 
Samatyada Emirler çeşmesi so

kağında oturan 60 yaşındaki Par
sih Çemberlitaşta tramvaya biner 
ken düşerek başından yaralanmış 
ve derhal Cerrahpaşa hastahane -
sine kaldırılmıştır. 

Bir ihtiyar öldü 
Diln Şehremininde Saidin kah 

vesinde oturan hüviyeti belli olmı
yan 65 yaşJ;arında bir şahsın ağzın 
dan birdenbire kan gelerek yere 

dllşmüş ve biraz sonra da belediye 
doktoru tarafından yapılan mua-
yene neticeııinde öldüğü anlaşıl • 
mış fakat ölilmil şüpheli &'örillerek 
morga kıaldınlmıştır. 

Balık hırsızlığı 
Arnavutköyilnde birinci sokak

ta oturan Anastas dün gece deniz
de tutmuş olduğu balıkların '1 &· 

dedinin Eftad tarafından çalındı-
ğını idda etm1 vakalanmış-

Oda bu hususta tetkikatına de· 
vam etmektedir. Bütiln esnaf te • 
şekküllerine yapılan tamimleri!l 

cevıabı geldikten sonra oda bu Jll~ 
talaalara göre bir rapor hazırJayll' 
vekil.Jete gönderecektir. 

Takas hey'eti toplandı 
Ticaret odası dün bir toplaJI~ 

yaparak odanın son zamanlardaki 
mesaisi etrafında görüşmeler yaP 
nııştır. Bundan ba~ka Tür.kofiste 
de takas heyeti toplanmış ve mub· 
telif takas mevzuları etrafınd• 
müzakeratta bulunmuşlardır. 

Pamuk ipliği ithalatı 
Son zamanlarda hariçten pat: 

muk ipliği ithalatı çoğalmıştır· t 
1 'Jı:Ş• halat en fazla İngiltere, Be çı 

1 
Filistin ve Çekoslovakyadan yaP' 
maktadır. Bu ithal8t takaslıa yş • 
pıldtğı için fiyatlar da normal pi· 

·1• yasalara nazaran yüzde kırk 1 

60 bir fazlalık husule gelmekte • 

<lir. Bu suretle pıa.halı ipliklerde~ 
yapılan çorap, fanila, ve trikots 
gibi tuhafiye eşyasının fiyatları df 
yükselmektedir. 

Bazı fabrikalar fiyatın ~~ 
derecede yilkselmemesi için ııııı.I t 
rı daha düşük bir kalitede imal~ 
meğe mecbur kaldığından eıı l· 
gibi sağlam mallar piyasada k~1 
mamıştır. Eskiden 4ve 6 katlı Y 
pılan imalat bugün ekseriyetle 1: 

cak iki kat olarak yapılmaktııd1 
' 

Alitkadarlar malların çürük çııı.; 
masından mütevellit şikayetlerı 

sebebini burada bulmaktadırJııf· 

Salih Kılıç Emniyet 
Müdiirliiğünde ıı 

Çorum valiliğine tayin ediJeJil 
şehrimiz emniyet müdürü SaJıb e• 
Iıç diln müdüriyete iki defa ge~1 
rek işlerle meşgul olmuştur. V• 
rakları tetkik etmiştir. ~ 

TAKViM 
3 tık Kiııua 1938 Cunıarte'İ 

Hicri: 11 Şevval t3S7 
Ru•t: 20 Soa tetria 1354 

Kuım: 26 

Dotu oaatf ı 7,0, 

ôtl• 1 12 04 -:ıkiııdl 1 t4.1' • t9 
Akıaıaı 16,42 - Yauı ı ıs. 

lmoak ı S,22 

Dün saat Hi de Pangaltıcm l>el'8 I 
hane aokak Bayan Minasyana ait 
ve mimar Hirahyanın kontrolünde 
inşa edilmekte bulunan 8 katlı 

.kargir bina bUtiln kalıplarının ta
ma.ıniyle kurumadan sökülmesi ne
ticeııind& çökmU' ve içeride çalışan 
ameleden İnebolulu İsmail oğlu A
ziz ve Sıvaslı elli yaşlarında Tezar 

NUfusça başka zayiat olmamış
tır. Mimar yab !anarak tahkika
ta başlanmıştır. 1 tır. !'--------~ 
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3 KANUNUEVVU 1938 YENISABAH Sayfa: • 

Yakın Mazi ile Namık Kemal İçin Dün ltalyanı~ Fransadan 
. b.. ..k ... ht•f il ld Toprak ıstemesl 

Almanyada Yahudiler 

Aleyhinde Yeni Karar 

Bır Mukayese uyu ı _ı a e~ .Y.~.P~ . ı Heyecan Uyandırdı 
(B-.tarafı 1 inci aayfamızda) ,, .. B~~ük __ vatanpe~er ~~ f&ır 1:'•'."ık ~e~~lm. olumunün ellmcı yıl- (B-.tarafı 1 inci aayfamızda) 

dolayı tevkif edildiler, zalimane donumu munaaebetıyle dun tehrımızd~kı _b~tun ılk Ya orta mektepler- Timesin Mutali.ıuı 
muameleler gördüler. le liselerde aziz tairin hatırası yad edılmıftır. Nevyork, 2 (A.A.) _ Timeıı 

Muhalefetin iktidar mcvkiin - Türkçe muallimleri, ilk ders - Profesör bundan sonra Namık gazetesi İtalyan meclisinde Kont 
den düşürülmesi İttihat ve Terak- !erde talebelerine Namık Kemalin Kemalin hayatını anlatmış ve sö- Ciano tarafından söylenen nutkun 
kinin tertip ettiği "Rabıali baskı- hayat ve eserleri hakkıııda malft- züne şöyle devam etmiştir: sonlarına doğru duyulan Tunus sa 
nı,. neticesinde temin edildi • Bu mat vermişler, edebiyat derslerin-! - Kemali niçin seviyoruz.. dalarının Jlfussolininin 1935 ııene
teşebbüs esef edilecek kanlı hadi- de onun vatani şiirlerini ezberlet - Gençliğin ona k;arşı gö!<terdiği bü- sinde imza edilen Fransız _ İta! _ 
selerle karıştı. İttihat ve Terakki mişlerdir. yük alaka nereden geliyor. Büyük yan itilafını hükümsüz addettiğine 

Yahudilere Günün Bazı Saatle
rinde Sokağa Çıkmak Yasak Edildi ...... , ... ,_ -

Berlin, 2 (A.A.) - Dahiliye 1 
nazırı bugün neşrettiği bir emir -
name ile bütün Almanya içinde 
.Alman yahudilerinin günün bazı 
satıerinde dışarı çıkmaktan yasak 
etmiştir. 

Rumanyada Yahudi Meseleai 
Bükreş, 2 'A.A.) - Bukuvin 

valisi ırk mese lesine taallük eden 
bir kararname ne~retmiştir. Bu ka 
rarname h a.lihazırda tatbik edilen 
otoriter rejim makamlarından biri 
nin Yahudiler ıtl<'yhind eittihaz et
tiği ilk tedbil'i ihtiva etmesi itiba
riyle dikkate şayandır. Kararname 
de son zamanlarda Yahudilerin 
toplu bir halde buluncluklan bazı 
mıntakalarda Yahudilere aid fab 
rikalarda ve evlerde yangın çık -
mış olması dolayıeiyle umumi niza 
mm muhafazası için aşağıdaki t cd 
birin ittihaz edildiği bildirilmekte 
dir. 

tekrar hükumeti ele ald1. Fakat Dün ayrıca Güzel Sanatlar A- alakayı ancak onun içtimai ahla- delillet ettiğini yazmaktadır • 
bu defa muhaliflerin yeni bir sui- kıademisinde de bir ihtifal tertip ki emsalsiz samimiyeti ve bu sa -
ka8tine şahit olduk. Onlar hükft- olunmu~tur. Bu ihtifale tam saat mimiyetle !beraber getirdiği fera -
met başındakileri öldürmek az- 14 de başlanılmıştır. Evvela profe- gati ile izah edebiliriz. Demek ki 
minde idiler. Fakat yalnız l\lah- sör Ahmet Hamdi Tanpınar tara- gençlik bu iki büyük ahlaki vasfa 
İnut Şevket paı;;a kurban gitti. Hü- fından konferans verilmiş bunu şe kıymet veriyor. Kemal niçin cunı

Bu gazeteye göre: 

l\fussolini derpiş edilen Fransız 
İtalyan itilafının müzakereleri e3 
nasında Fransadan Akdeniz salA-

kı1met mevkiini muhafaza etti. hir Tiyatrosu sanatkarlarından ba huriyetçi değildi diyenler o hedi - hiyetlerinin yeniden taksimini isti. 
Fakat bu darbe teşebbüsü muha- zılarının Vatan ve Silistire piyesi· yeyi kolayca ele geç irdikleri için yecektir. Bu emir hilafında hareket eden 

!erden yüz elli marka ~adar ceza 
alınacak ve yine bunlar bir hafta
dan altı haftaya kadar hapsedile
Ceklerdir. 

liflerin rastgele toplanarak büyük nin birkaç parçasını temsilleri ta- kıymetini bilmiyenlerdir. 
bir grup halinde bir tarafa nefye- kip etmiştir. Arkadaşlar, 

dilmeleri gibi şiddetli bir muka- Bilahara muallim Zeki Faik Kemalin havasını doya doya 

Amerika ve Yahudilik 
beleye sebebiyet verdi. de büyük şairin Hürriyet kıasides[- teneffüs edelim. Onun aramızda 

1914 de Büyük Harbin başla- ni mimari talebelerinden Dilsad 
ması hükumetin elindeki nüfuz ve Vaveyla'lnı, Baran Dürdane de 
kudreti bütün bütün arttırdı. Mu- bir makalesini okumuştur. 

yaşıyan aziz, temiz, masum, kah
raman ruhunu doy .l doya temaşa Berlin, 2 (A.A.) - National 

Zeitung gazetesi, Amerikanın ya
hudiiik lehindeki bütün teşebbüs
lerin hareket noktasından teşkil 
etmesine rağmen şimdiye kadar Av 
rupadan kaçan Yahudilerden an
cak 10.000 kiRiyi kabul ettiğine 
işaret etmektedir. 

halefet ezildiği gibi, harbin tah- Mekteplerde Yapılan Bu temaşaya, hak da aşık 0 • 

mil ettiği vatani vazife mülahaza- Meraairn 1 

edelim. 

ur. 
sı fırka içindeki kaynaşmaları da Dün bilhassa İstanbul erkek li- Profesörün çok alkışlanan bu 

konferansından sonra kürsüye sos
yoloji doçenti Ziyaettin Fahri çık
mıştır. Doçent Namık K~malin iç
timai mistisizmi kalbinde yaşat

tığını anlatıktaıı 'onı·a aile ve ge
niş cemiyet muh itinde kendisine 
isyan ve ıstırap veren kaynakları 
göstermiş, bilhassa O'IU!l iktısadl, 

siyasi, ahlaki ve içtimai felsefesi
ni ::nlalını*tır. 

650.000 Alman Yahudisi ay
la.rdanberi tercihan gitmek istedik 
leri .Amerikadan kendilerine mü -
ıaade verilmesini beklemektedir
ler, 

Bukuvinde bulunan Yahudilerin 
mağazalarda, f.abl'ikalal'da ve en 
düstri müesseselerinde rumence -
den başka lisan kullanmaları mem 

nudur. Yahudiyerin bu kararııa -
meyi tatbik etmediği müesseseler 
kapatılacaktır. 

11ulgaristandan Gelen Tal ebenin 
Tahsil Derecesi Mes'elesi __ _.,..,, ___ _ 

K.omşu memleketlerden gelecek l Türk rüşdiyelerinin vaziyetleri mu· 
l'iirk talebelerin tahsil ~~yetieri- kayese edilecek olurıı• bu hususda 
ile göre burada derecelennın ne ola- sene farkından başka göze hiçbir 
<:ağ:ına ve okullarımızın hangi s;- şey çarpmıyacaktır. 
nıflarına girebileceğine dair Kül - Bizim kanaatimize göre üç sınıf
_tiir Bakanlığınca tanzim edilen ta- lı Tüı·k rüşdiyelerini ikmal edenler 
liın.atnameyi geçen gün gazetemiz- orta mekteb mezwtlan kadar kül
de okuduk. türlüdürler. Aradaki fark yalnız şi 

Bu talimatnamenin Bulgarıstan- ve meselesidir. Hiçbir mahzur tf'ş

lı talebelere ait kısmında dört yıl- kil etmiyen bu noksan ı önüne ise 
iılt rüşdiye mezunları memuriyet içine düşülen muhitin tesirıle peka 
bakımından orta mekteb mezunu sa- la geçilebilir •anırım. O'u " içi.ı va 
Yıhrl:ır, Uç ııınıflı rüşdiyeler ile Bul-

1 

ziyetleri bu merkezde olan rü~tiye 
ı:ar proginınazyelerini bitirenler or- mezıınlannın da geçen sene yine 
ta nıektcb mezunu addedilmez ve Kültür Bakanlığınca çıkarılmış olaıı 
fakat hem Türk rüşdiyesini ve ay- bir talimatname ile t:ı.hsilleri orta 
lU zamanda hem Bulgar (Progim- olarak kabul buyurulan e'ki askeri 
lla.ıya) smı ikmal etmiş bulunanla- ve mülki rüşdiye nıezunlan gibi mu
rı.ıı. tahsilleri orta mekteblerimize amele görmesini ve tah~illerinin or
llıuadiJdir, denmektedir. Anlaşılan i at olarak kabul buyuru imasını rıca 
lç sınıflı rü.~tiyeleri bitirenler me-f ediyoruz. 
llıllri.yet bakımından dahi orta de- Diğer mezkur talimatnamede hıç 
~eli tutulmamaktadır. Bu hususta t=:ıs edilmemiş olan bir bahsı da 
altkımızı bağışlamak için biz, bir- ehemmiyetle kurcalamak isteriz. 

bİrinin ayni olarak bu iki duruın Şöyle ki: Bulgarıstan Türk rüşdiye· 
lı.~kındak yalıuz bildiğimizi ve ha· !erini ikmalden sonra rüşdi ve ipti 
kikatı itiraf ile iktifa edeceğiz. öte- dai mekteblerinde 5-G yıl muallin•
•iııi RWtür bakanlığımızın yüksek lik yaparak 1925, 26, 27 senelerinde 
takdirlerine bırakıyoruz. baş müftilik ta~afınclaıı Razgartta 
ta hı:aiftm'1ur ki e•kiden Bulg:aris- açılan üç devrelik tatil kurslarına 
le nda. iptidai mektcbleri üç, rüşdiye iştirak ile fen terbiye, fen talim, u-

r ise dört sını.i:lı iken bilahare gö- sulü tedris ve fen terbiye tarihi gi
lilı.,n liW4'.ll ü::crine Bulgar kültür bi sırf peda:;ojiyc ait mesleki bilgi
~iı;~~muıe uyularak iptidai mekteb- !eri tahsil ct'l'liş olan arkadaşları-

azami derecede tahdit elti. Bu kuv- sesiyle İstiklal liscsind~ Namık Ke 
vetli kabine ancak harbin kaybe- mal için yapılan merasim çok gü
dilmesi felaketinden dolayı hükft- zel olmuştur. İstanbul erkek lise
meti bırakmak iztırarında kaldı. sinde talebeden Turgut Yaylalı bir 

Vahdettin z.ımanında biribirini konferans vermiştir. İstik -
bir heyüla gibi takip eden kabi- lal lise~inde Müdür Agah Sırrıdan 
neler hiç bir zaman bu memleketin maada talebeden Kemal Asya, 
tabii hayatı icabına uygun bir ö- Türkan, Kem:ıl Erden, Behçet Der 
mür sürmemişlerdir. man alkışlarla karşılanan nutuk -

işte Meşrutiyetin taı·ihini böy- lar ve ~iirler söylemişlerdir. 
le kısaca hulasa ettiğimiz vakit Üniversitede 
görürüz ki bu memleket henüz Büyük vatan şairi Namık Ke-
kabine tebeddüllerine bile nlı~ık mal içın üniversitede büyük me -
bulunmayordu. Bunda hürriyet i rasim yapılmıştır. Saat l 8.30 da ü
hayatı ile ülfet etmemiş olmamız' niver•ite konfeııans salonu ke,if 
bürük bir rol oynuyordu. Bundan bir kalabalıkla dolu idi. En önde 
b.aşka Osmanlı imparatorluğunun 

muhtelif unsurlardan terekküp et
mesi ve Türkün gayri unsurların 

adeta vatan düşmanı gibi hareket 
ederek mılli btiklal ve muhtariyet 
davası peşinde dolaşmaları kabine 
tebeddüllerinin Meşruti hükümet
lerde görülen normal ~ekli takip 
etmeleriııe bir mania te~kil ediyor
du. Bütün bunların üstünde mem
leketin siyasi terbiyesi heı:üz ~k

sikti. 
Milli hakimiyet rejımı~ı kR

bul eden bir memlekette ise er. ev
vel aranacak şaı·t milletin bu si
yası terbiyesidir. l !\08 in kıliı bın
dan sonra geçirdiğimiz acı tecrü
beler, uğradığımız feliiketler, bir 
bakıma göre, boşa gitmiş addedi
lemez. Çünkü bu tıagallüpler içinde 
yuvarlandıkça hür hayat ~artlarına 
az çok intibak ettik. Bur.da en bü
yük hizmeti milli mücadele dev
resi ifa etmiştir. Milli mücadele 
devresi Türk milletinde kendi ken
dini idare kabiliyetini inkişaf et
tiren büyük bir imtih'.ln safha"1. 
Şarklı bir tabir ile, bir "çile,, za
manı oldu. 

üniver3ite rektörü Cemil Bilse! ve 

1 
Namık Kemal'in aile efradı na -
zarı dikkati celbediyordu. Bunlar ı 

arasında merhumun geli.ıi ve Ali 
Ekrem Beyin haremi Bayan Celile 
ve kızı Beraet, merhumun hafide~i 
Nahide ve kocası Bedi ve kızları 

Bedia vardı. İhtifal merasimi saat 
tam 18.30 da başladı. Ev\"elıl bü
yük vatan şairi için ayakta bir c'.a
kika süküt edilrli. Bunu hep bir 
ağızdan söylenen istik 'tıl nıaı·~ı ta
kip etti. 

Bundan sonra Türkiye edebiyat 
fo kiiltcgi TUrkoloji profesör Bay 
Ali Nihat gelerek çok kıymetli bir 
konferans verdi. Ba} Ali Nihat sö 
züne şöyle başladı: 

Muhterem profecıörler, aziz ar
kadaşl·ar, elli yıl enel bugün Na
mık Kemal hayata gözlerini ka -
padı. Türk gençlerinin Türk vatan 
perverlerinin ona karşı en insani 
ve en tabii Sl'\·gilerini her vesile 
ile izhar etmiye hazır bulunduk -
!.arını hepimiz biliriz. Lakin bu se
fer Maarif vekaleti bu vazifeyi 
yurdun her tarafına teşmil etti. Bu 
en ulvi hadisedir. Ben bu hadi -
seyi Hiimidin diliyle ifadeye ça • 
lışacağım ve yukardan aşağıya i
nen bu h:tap aşağıdan yukarşya e
dilen hitaplar kadar ulvi idi diye-
ceğim. 

Ha1jp sözlerini şöyle bitirmiş

tir: 
- Bcrce Namık K~mai za -

man ve mekan farkln•·ının fevkine 
çıkmış, insiyakla ve ihtiras -
!ardan sıyrılan ve hakkı da kendi
sine aşık eden hakiki hürriyeti te
rennüm etmiştir. 

Bundan sonra talebeden Fethi 
"Kemalin fizik ve normal vaziyeti,. 
ııi anlatmı~, edebiyattan Mehmet 
Kaplan "Yatan ka,idesini., Bayan 
Fikret "Hilali O><nıani,. yi, Hukuk 
tan Bayan \"edia norovnlı "Bir 
Muhacir kızın isL:ndadı., ııı, edebi. 
yattan ilırahinı "::\fuhammcs.,i ta
lebeden Orhan "Vaveyla., yı ede-
biyattaıı &ıbiha "Lazımsa,. yı ve 
';1\Iurabba" ı okun1uşL ... rı.Jır. 

Bundan ~cınra ihtifale n'hayet 
v erilmiştir. 

Mehmet Akifin Mezarı 
Yapılıyor 

İstanbul üııiversite~i gençliğı 
büyük mılli şairimiz ve istiklal 
marşımızın kıymetli nazımı Meh -
met Akifin Edirnekapı mezarlığın 
da bulunan mezarını yaptırmağa 
karar vermiştir. Bu iş için geçen 
sene ba3ılan broşürler tamamen sa 
tılmış ve parası sakla n mıştır. Bu 
para buraya sarfolun.acaktır. 

Üniversite gençliği Me lımct A
kifin ölümü yıldönümünü anmak 
ınaksadiyle bu ayın 27 sinde top
lanmaya karar vermıştir. Bu iş i
çin Ulzımgelen miisaadenin alın -
ması gayesiyle yakında vilayete 
müracaat olunacaktır. 

l'L'lin •ınıflan dörde çıkarılmış mızın vaziyetleri göz önüne alına
~yelerin bllllfı adedi ise üçe in- rak haklarınııı zıyaına sebebiyo?t 
"<rllın.iştir. Bu bakımdan rüşdiye verilmeme•i icabeder. (Nitekim bu 
~~blerinin sonradan alınan ted- kabil kurslardan birinin de yalnız 
g~n vaziyetlerine katiyen halel bir tatil devresine inhisar ederek 

İşte bugün Türk teşkilatı esa
siyesinin bu kadar mu\•affakiyet
le işlemesi ve memlekette derin 
bir sükun ve istikrar havası estir
mesi 30 senedenberi milletin siyasi 
terbiyesinde tahakkuk eden seviye ==============='=============== 
yüksekliğinin en birinci delilidir. Kayserı·de Atatu··rk ı·çı·n 
Ilayalata kapılmayan ve her şey-

elın.eıniştir. Onun için bu okulların 1928 senesındc fzmirde açıldığını 
~ltisi de yenisi de birbirinin ayııi ve buraya sevk"dilen o zamanki 
d~'nıış ve müfredat programı hiç öğretm~nlcrden bir ta.lnın medrese 
"'l:"i§meıniııtir. mezunlannuı bile bugün hala aıııl 

ttı~ın~enaleyh dört pınıflı rüşdiye muallim bulunduğunu biliyor ve ta
"'""Ulllar memurıyet bakııllından lebimizin yerine getirilmek ıçm 

~ orta mekteb mezunu sayılıyor- bunların birer misal teşkil edeceğini 
l!ıııı a onun gibi üç sınıflı rüşdiyeyi :ırzediyoruz.) 

den evvel vatanın selametıııi göz 

önünde tutan Türk inkılabı hede-Yapılan Hazı·n To··ren 
finı> dvğru daha yükselmek ve iler 
!emek için bugün böyle sağlam bir 
kaidenin üzerine istinat etmek 
mazhariyetini elde etmiş bulu-
nuyor. 

HU.eyin Cahid YALÇIN 

1. al edenler de ayni haklardan is- Zaten bu hııst.st:ı geçenlerde Bul- =============== 
ııade ettirilmeıllerdir. garfrtan ve Rumanyadan gelen es- B. M. Meclisinin 
~e hem Türk ri\şdiye ve ayni ki rüşdiye mezunlarının (hangi y•l-

lliıı da hem Bulgar Progimnazy~ !ar mezunu olanlar belli değil) Türk Du"" oku"" toplantısı 
le ~ mezun olanlar orta mekteb- tarihi, Türk coğrafyası ve yurd bil-
~:"llizi bitirmiş gibi muamele gi'~ gisinJen imtihan verdikleri ve mu- Ankara, 2 (A.A.) - B. 1\1. Mec 
b :erken tahsil dere..esi ayni olan vaffak oldukları takdirde ortaokul !isi bugün Fikret Sılayın başkanlı
~ iki mektebden yelnız birini ik· mezıınu 'ayılıp yaröğretmen 0 • ğında toIJlanmıştır. 
~b etnı;ş b.ı.Iunanların orta mek- labilecekleri mesele:;i okunmuş i<'J Celsenin açılmasını mkteakip 
~t"ın~_unu sayılmaması nazarı dik- Fa.kat bugüne kadar hiçbir tamirr. Halil Etem Eldem - İstanbul -, 
ti\r llniZJ celbetmektedir. Bir kere gelmediğinden i:;tanbul Kültür Di- Nuri • Muğla • , İsmail Müştak 
tita].; l'Uşdiyel~rinde okunan ders rektörliiğü bu babda hiçbir cevap Mayakon - Siirt - in öldüklerim• 
~ ?tarı Bulgar Progimnazyesinde veremiyor. Hülasa: vaziyetleri yıı- dair te:;l<.reler okunmuş ve hatı -
otıe tıs _edilen eserlerin :ıynen tercü. karıda arzcttiğim şekilde olan ilgi- ralarına hürmeten ayakta bir da
!>r0 edılın.işleridir. Şu halde Bulgar li yüzlerce arkadaşın mukaddera- kika sükut edilmiştir. 
lel'i ~azyesindeki ders materyel- tına tercyma.n olan bu yazımın ge- Meclis, ihtiyat zabitleri ve ih
~ l!evıye itibarile ne ise Türk n~ mikyasta hissedilen öğretmen tiyat askeri memurları kanunun 
ita b·Yeletinin dere programların- buhranı kıarşısında nazarı dikkate dördüncü maddesinin değiştiril • 
"•·ı lrde Türk tarihi', Tür" k coğraf-•..., alınmasını Bulgaristanlı ve Ruı-nan mesine ait kanunun dördüncü mad 
l!ııtt \'e Yurd bilgisi dersleri de mev- yalı muallimler namına rica ede- de~inin değiştirilmesine ait kanu-,llr. Eğer orta mckteblerimizin riın. nun birinci müzakeresini yaptıktan 

Proğranavı ile Bulgarıstan Bulgarıstanlı Nazif Tunah sonra pazartesi günü toplanmak 
üzere lçtimaa nihayet verilmiştir. 

ı .\ıedı Şefimııtıı eı1m zıyaı dolayısile Kayseride yapılan tören 

Kayseride Büyük Atatürk'ün naze töreni günü şehirde 

ölümü çok derin bir matem yapılan merasim ise büsbütün 

uyandırm19tır. Atatürk'ün ce· hazin olmuştur 
' 

Son Vaziyet Ve Almanya 
ile Anlatma 

Paris, 2 (A.A.) - Journal ga 
zetesi Berlin muhabirinin aşağıda
ki yazısını neşretmektedir: 

"Eğer Almanlar l\lussolini İ -
talyasının Fransız toprakları üze
rindeki iddalarına. müzaherete ha-
kikaten karar vermişlerse Ribben-
tropun sah günü Parise gelerek 
imza edeceği deklerasyonda bol 
bol vaadedilen teminatname neye 
yarar?. Binaenaleyh bu vesikanın 

imzasından evvel Almanya kati i

zahııt vermiye davet olunabilir. 

Biz imza edilecek deklerasyonun 
hakiki kıymetini bilmek istiyoruz. 
Almanya İtalyanın iddialarını tas. 
vip ediyor mu etmiyor 

nu açıkça söylemelidir. 

mu? Bu-

Parti büyük kurultayı 
lçtima.a çağırılıyor 

Ankara, 2 (Hususi) - Parti 
büyük kurultayının toplantıya çağ 
rılması me;elesi hakkıııda salahi
yettar mahafil nezdinde yaptığrm 
tetkikatı bildiriyorum. 

Kurnltay Atatürkün ufıllü ile 
bir umumi reis seçmek vaziyetin

ded:r. Sarııı L<ınet lııönü 1'ürk:ye 
Cumhurreisi olduğundan Parti u
mumi başkan lıgını da deruhte e-

debilmesi için bir iı!lihıqı zaruret[ 

mevcuttur. Kurultayda bu yapıla
caktır. Parti~·e umum rcls seçmek 
için kur.ıltay bu yıl içinde fevka
lade içtimaa çağırılacaktır. 

Şimdilik mUnhal mebuslukla
ra yeni seçim yapılaıbilmesi busu
na gelince bu nokta hakkında da 
büyük kurultaydan ve parti umum 
riyaset divanını•ı teşekkülünden 

sonra karar verilecektir. 

Parti kurultayının bu kere ya
pacağı umumi reis seçimi içtimaı 

münasebetiyle parti .eşkilatında 

bazı değişiklikler yapılması ihti-

mali de ileriye sürülmektedir. Bu 
' ihtimaller şunlardır. 

Partı başkanları ile valilerin 
yekdiğer"nllen ayrılması, parti u
mumi sekreterliği ile dahiliye ve 
kfıletinin ayrı'ması, bazı vilayet -
!erde d< vali l!'unvinleriıı.in parti 
başkanlarını ifa etmeleridir. 

Urfada umumi meclis 
Azası intihabatı 

Urfıu 2 (Hususi Muhabirimiz· 
den) - Yurdı.n her tarafıııda ol-

duğu gibi vilayetimizin merkez ve 

kazalarında umumi meclis azası 

intihabı için hükumet konağı sale 

nunda nınııtvhibi saniler belediye 

azaları intihap şeklin! görmeğe ge 
len birkaç yüz ilkokul öğ•2tmcni 

birçok balkır. iştira.ki ve ilba)' K•
zım Demirerin hu~urunda ..ıü,•ü. 

lbir toplantı yapıldı. 

İlbay Kazını Demiret· bliyük 

Atanın kurCiuğu Cumhuriyet Halk 
Partisinin asil lrarakteri, ana vasıf 

!arı, VB biiyll'< Türk milletinin isıis 

nasız olarak patti camiasıııda bu
lunduğunu ve ıntihabın fertleria 

l siyasi ha!..larından biri olduğunü 
tebarüz ettirdi. Söylevden sonra 
seçime ba~landı, Halk müntehibi 

sanileri, belediye üyeleri, rey ile 
parti namzetlerine ittifakla verdi
ler. Bağlı ilçelerde ayni suretle par 

ti namzetlerini ittifakla kazandı 

lar. 

"-ci Balak 



,_ - . _ ....... "' -

Sayfa: 4 

İnsanlar, daima hodbindirler. 
Kendi menfaatlerini alakadar e
den hususlarda imkansızlık tanı
mazlar. İsterler ki her arzuları, 
sizin için ne kadar müşkül olursa 
olsun, ne gibi mahzurları davet e
derse etsin, mutlaka yapılsın. 
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Lik Macları Yarın Cok Hararetli 
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Bir Karşılaşma İle Başlıyor 
Geçen ayın onnndan beri yapılmayan Lik maı)ları yarın bütijıl 

halarda birden başlamaktadır. 

Mesela hali vakti yerinde bir 
adamsınız, değil mi? Herkes ce
binizi daima para ile tıklım tıklım 
dolu zanneder. Sizin de sıkıntılı, 
parasız bir zamanınız olabileceği-

. ni hatırlarına getirmek istemezler. 

''Bir Zamanlar İspanyanın Talisiz Kralı Alfonsun 
Yatı Olan Sevinç Vapurunun Yerinde Şimdi 

Bir İki Tahta Parcası Yüzüyordu.,, 
Fenerbahçe - Beşiktaş 1 Vefa - Hilil 

Olur ya, o günlerde işleriniz aksi 
gidiyor. Mütemadiyen sermayeden 
yiyorsunuz. Elinizde, avucunuzda 
para kalmamış. Hayat sizin için 
'bir zehir olmuş, dünya gözünüze 
cehennem kesilmi~tir, Tam böyle 
bir zamanınızd~ büronuzun ln•T>ı

sı vuruluyor: 

- Tak, tak! 
- Buyurun! 

İçeriye eski bi raşina gıriyor. 
Şen, şakrak bir eda ile yanınıza 
yaklaşıyor, elinizi sıkıyor. Yüzü 
refahtan pembeleşmiş, üstü başı 
şık şıkırdım ... Sizin asabi vaziyeti
nizin aksine olarak, liiübali ve ne
şeli bir halde öteden beriden uzun 
uzadıya konuşuyor, sonra birden
bire damdan düşer gibi bahsi de
ğiştiriyor: 

- Haberin var mı, benim Sua
diyedeki köşk bitmek üzere ... 

- Hangi köşk?· 
- Hani bu yaz iptidalarında 

başlatmı~tım ya .. Unuttun mu? .. 
İçinizden "haberim yok ki u

nutayım!,. dedikten •onra zoraki 
bir tebe•iimle cevap veriyo .. unuz: 

- Evet, evet ... Şimdi hatırla
dım. Allah mübarek etsin. 

- Yalnız bir iki ufak tefek nok-
sanı kaldı. 

- O da biter inşallah! 
- Bunun için beş yüz liraya 

ihtiyacım var da ... 
Muhaverenin neticeRine derhal 

intikal ediyor ve hiç cevap ver -
miyorsunuz. 

- :IIurabahacılara muhtaç ol
maktan.a hiz'm Cazim beye gide
yim, ihtiyacımı ıanlatayım dedim. 

Yine cevap vermiyorsunuz. 
- Çok bekletmem: nihayet üç 

ayda borcumun hepsini öderim. 
Yjne susu,yorsunuz. 

- Bana bu kadarcık bir borç 
para vermek zannetmem ki senin 
için müşkül bir iş olsun. 

Artık vaziyetiııizi bütün fera
atiylc anlatmağa mecbur oluyor
sunuz. Do<tunuz, sözlerinize ne -
zaketen inanır gibi görünse de, 
hakikatte inanmayor. Çünkü o, 
köşk yaptırmak kadar ticarette 
kaybetmenin de, hayatın zaruri te 
cellilerinden olduğunu takdir ede
cek kadar mantık Rahibi değildir. 
Birçok insanlar vardır ki hayatta 
yalnız kendilerine kadar ve men
faatlerine U)o"acak şekilde düşü-
nürler. 

TiLKi 

Ölmiyen Büyük Ata 
Güneş, toprak, su, l)ava ve bun 

)arın hepşinin sevgisi senin sev
gindir. Ve bunların hepsi senindir. 
Bu dört unsurun çevrelediği çelik 
ten kuvvetli, granitten sert çem
ber, sevgilimizin çözülmez bağı -
dır. Biz, on sekiz milyonluk kitle
senden ayrıldığımız için göz yaş
ları dökerken seni görüp de sen
den ayrılanların ruhu onlana ka -
vuştuğun için seviniyorlar. Bütün 
bir kiirenin sükkanı senden bah -
sederken, senden önce gelen mil
yarlar ve kentirilyonlarla ruh, bir 
mahşer halinde ayağa kalkmış 
seni bekliyorlar. Onların bir sevin
ci wır: Sen geliyorsun. Bizim b!l
yük kederimiz var: Sen gidiyor -
sun. Onların bir tesellisi var- Fa
niliğin kıymetsizliği. Bizim iki te
sellimiz var: Birincisi yarattığın 
inkılii?ı ::aşatacak bir gençlik, ikin 
cisi; her gün biraz daha sana ya
kınlaşmakta olduğumuzdur. 

Bu yazılar, beyaz kağıttan, bu 
hıçkırıkların çıkardığı sayhalar 
kulaklardan silindikten sonra her 
birimiz yarım asır içinde sana ka
vuşmuş olacağız. İşte o zaman üs
tümüzü örten kara toprak, dinmi
ren ve 4 inmiyecek olan iniltileri-
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Denizcilik Röportajına başlar -

ken, deniz harbi hatıralarının kah 
ramanlarını dinlemeğe birinci plan 
da yer vermiş olmakla beraber , 
yeknasaklıktan kurtulmak ve kla
sik tarzı benimsememek için bu 
röportaj serisinde tenevvüa biraz 
dikkat etmek istedim. 

Bu maksatla daha röportaj se
risine başladığım ilk gündenberi 
denizcilik alemimizin sivil haya -
tında vukua gelen bazı anlatmağa 
değer vak'aların kahramanlarını 

bulup onlarla da konuşmağı tasar
lamıştım. 

Bu arada aklıma bundan on bir 
sene kadar evvel Marmaranm Boz 
burununda cereyan eden bir deniz 
faciası geldi. Boz burnunda vukua 
gelen ve l\Iarmara - Sevinç Vapur
larından Sevincin batması ve yol -
culard~n bir kı.mının ölümü ile 
neticelenen bu facianın içinde ya
şayıp da kurtulanlardan birini ara
dım. Batan Sevincin süvarisi Tahir 
kaptanı aramaklığ:ıma rağmen hir 
türlü rast getirip bulamadım. Ni -
hayet Sevinç vapurunun facia es -
nasında katibi bulunan Mustafa 
Se\'ince tesadüf ettim. Bu facia-

; llın içinde yasamış bir adam sıfa -
tiyle hitlii büyük bir teessür için
de bulunan Mustafa Sevinç, bu fa
ciayı şu şekilde hikaye etti: 

- 9!:'!7 sene:-\İ K&nunuevvelinin 
sonlarına doğru Se\'inç vapuriyle 
Mudanyaya mutat seferimizi yapı
yoruz. Sabahleyin Galata rıhtı -
mından hareket ettik. Deniz gayet 
sakindi. 189 yolcumuz vardı. o 
gün işlerin çokluğundan sabah kah 
valtısı bile yapmamıştım. Bu iti
barla gemi İstanbuldan ayrıldık -
tan sonra işlerimi bitirebilip çay 
içmek üzere kamaraya inmiştim. 
Bu anda epey yol almış, Boz bu
runa yaklaşmış bulunyorduk. Ka
maramdan güverteye mutadın fev
kinde bazı here ketler ve gürültüler 
i~itmeğe ba~ladım derhal merak 
edip yukarı çıktım. Baktım, çok 
kesif bir sis var. O kadar ki baş 
güverteden kaptan köprüsünü gör
mek mum kün değil. Uzun ve sık 
sık sis dudüğü çalıyoruz. Hareket 
saatine göre şu anda Boz burunda 
olmamız lazım. Yine bu anda Mu
danyadan kalkan Marmara vapuru 
nun da civarımızda olması i~bedi
yor. Nitekim sisler içinde aşması 
old~ğumuz onun düdük sesleri i
şitiliyor. İçimde kötü bir hissikab
lelvuku var. Çok .fena ihtimaller 
dü~ilnüyorum. 

Birdenbire bir kısa düdük sesi 
isittik. Düdük sesi iskele tarafımız
dan geliyordu. Biz de kısa bir 
düdük çektik. İki dakika sonra 
Marmara vapurunun yine kısa bir 
düdük çekerek üzerimize doğru 

geldiğini gördük. 

• 
metre kadar ileri fırladım. Hemen 
kalkıp tayfalara ambarı açtırdım. 
Gemide iki metre boyunda su kesi
minden aşağıya kadar bir yara a
çılmış , ambar müthiş surette a
kan su ile dolmağa başlamıştı. Fe
laket muhakkaktı. Çünkü Gemi
de bölme yoktu. Marmara vapu
ru bize çarptıktan sonra yoluna 
devam etmeğe başlamıştı. Derhal 
kaptan köprüsüne fırladım ve sa
hile iki mil kadar açıkta olduğu -
muz için bütün gayretimizle va
puru sahile atmak için makineye 
işaret verdik. Bu aralık Marmara 
vapuru da yanımıza geldi. Yana
şıp yolcuları almasını söyledik.Fa
kat Marmara üzerimize yanaşma
dı. 1'ular makine dairesine girdiği 
için makine çalışamıyordu. Der
hal yolculara tahlisiye yelekleri 
tevzi ettik. Bu arada Marmara va. 
puru da denize sandal indirmişti. 
Yolcular arasında panik çıkmış, 

bağıran çağıran, kendisini denize 
atanın haddi hesabı yoktu. Bu 
arada gördüğüm bir manzar~yt 

hiç unutamıyacağım. 6 - 7 yaşında 
bir kız çocuğu güvertede lakayda
ne dolaşıyor, bütün gürültü ve pa

tırclılara rağmen hiçbir harekette 
bulunmuyordu. Meğer bu kızcağız 
vapurda yalnızmış. Bababsı İs· 
tanbuldan vapura bindirip Mudan
ya iskelesinde bekliyecek anasına 
yolluyormuş. Derhal bu kızın be
line elime geçen bir mantarı bağ
ladım. 

Artık sular kaptan köprüsü
nün altına kadar gelmişti. Hemen 
yukarı koşup süvariyi buldum. ve 
en son olarak ikimiz birden denize 
atladık. Ben gemiden açılmak i
çin sliratle yüzmeğe başladım. Bu 
esnada denizin üzeri mahşeri bir 
vaziyet arzediyordu .. "Ölüyorum. 
boğuluyorum . ., diye bağırıp ça -
ğıranların haddi hesabı yoktu . 

Gemiden elli metre kadar a-
çılmıştık ki Sevincin kazanı müt
hiş bir gürültü ile patladı ve gemi 
kıç Ü<tü denize gömülürken pro
va direği de kırılarak denize düş
tü. 

Şimdi sıra canımızı kurtarmağa 

gelmişti. Denizin üzeri insan do
lu idi. Bunların arasından geçer
ken bir hayli tehlike geçırdiın. Bir 
çokları beni tutmak istediklerinden 
hem kendilerini, hem de beni teh
likeye sokuyorlardı. Soyunmağa 

vakit bulamadığım için üzerimden 
pantalonum, caketim, iskarpinim 
ve hatta kasketim bile vardı. Yü-
zerek Marmara vapuruna yaklaş
tım. Vapurdan uzatılan bir ha-

!atla güç beli\ yukarı çıkabildim. 
Marmara vapurunun sandalı deni
ze düşenleri topluyordu. Bu sıra
da gözlerim Sevinç vapurunu ara
dı. Bir zamanlar İspanyanın ta
lisiz kralı Alfonsun yatı olan bu 

güzel Geminin yerinde şimdi yal
nız bir iki tıihta parçası yüzüyor
du. 

Tahlis ameliyesi çok yavaş gi
diyor, boğulanların adedi zaman 
geçtikçe artıyordu. Bu vaziyet 
karşısında vakit geçirmeden Mar
mara vapurunun bir· sandalına at
ladım. Ve denizde ölümle pen
çeleşen beş k;şiyi bin müşkülatla 
denizden kurtarabildim. 

Tekrar Marmara vapuruna dön 
düğüm zaman çok acıklı bir vaka 
ile karşılaştım. Genç ve güzel 
bir kadın vapurdan kendini deni
ze atmak istiyor ve denizde boğul
mak üzere bulunan birini göstere
rek: 

- Kocam ölüyor, bırakın be
ni, ben de ölcceğhn ! diye bağırı
yordu. Bu kadını bin müşk:ilatıa) 
t.eskin edebildik ve derhal kendi
mi denize atarak '01 ayağımı bu 
kazazedeye uzattım ve kendi,iııi 

boğulmaktan kurtararak gemiye 
getirdim. 

Nihayet boğulanlar boğulmuş 
kurtulanlar kurlulmuşt.u. Marmara 
vapuru hareket ederek kaza ma
hallinden uzaklaştı. Bu eRnada 
vapur içinde kazazedelerin hali 
çok feci bir manzara arzedi.vor -
du. Karı•ını kaybeden koca, ev
ladını kaybeden ana, babasını kay 
beden evlatların çığlıkları dayanı
lacak şey değildi. 

Ila~tahğıma ve bnştan başa 
su içinde buluıımaklığıma rağmen 
tahlis ameliyesine iştirak edip beş 
altı vatandaşın hayatlarını kurta
ra bildiğim içi.ıı çok •evinmiştim. 

Hele altı yedi yaşlarına~ olan ve 
elimle beline mantar bağladığım 
küçük kız çocuğunun Marmara va
purunda kurtulanlar arasında ol
duğunu görünce sevincim bir mi•li 
arttı. 

Kocasını ölümden kurtardığım 
kadıncağız da o hengamede şaş
kınlıkla kocasını kurtaran adamın 
Marmara vapurunun lostromosu 
olduğunu sanmış ve onun ellerine 
~arılarak: 

- Sen benim babamsın. Ko
camı bana bağışladın. diye ağlıya 
ağlıya minnetlerini bildirmişti. Ha
yatımda yaptığım işlerden müka -
fat beklemek adetim değildir. Fa
kat bana ait olan bu şerefin yan
lışlığa kurban olmasını da bir tür
lü hazmedemedim dersem yalan 
söylemiş olmam. 

İşte Boz burunda cereyan e
den facianın hikayesi budur. 

Rıza Lebip A.ay 

Yeni Sabah - Yarın Çanakka
le boğazında müttefikin donanma
sının 18 Martta nğradığı büyük 
hezimetin iç yüzünü, onlara bu 
mağlubiyeti gizlice hazırlıyan Nu~ 
ret Mayn gemisinin torpil kuman
danı Nazmi Akpınar'ın ağzından 
dinliyeceksiniz. 

ka~!~~s:f;~e:e:rt~:ç0:~~:,~i:a~ ,. Bugün SAKARYA Sinemasında ~ 
~:!~~;r~:.Jd~~~re~:ıs~~~~~!~ ~e;t~ SAADET DURAGI i BOYU" K ŞEHiR 
hiş bır gurultu ıle Marmara vapu-
ru iskele tarafımızdan bir numara-
lı ambarıbızın bulunduğu kısma Patinaj Kraliçesi LOUİSE RAİNER SPENCER 
bütün siddetiyle bindirdi . Müsa- SONIA HENNİE ve DO:--J TRACY VIKTOR VARCONI 
deme ~ kadar şiddetli olmuştu ki AMECHE tarafır.dan Fransız- tarafından Fransizca sözlü 
demirlere tutunmama rağmen on ca sözlü nefis ve pariak bir film aşk his ve heyecan filn:i 

mize tahammül edemiyerek çatlı
yacak ve bunların arasından fışkı
racak seslerimizle senin ve bizim 
ma.ddiyete intikal eden cismaniye
timizin her bir zerresi yine bir ot, 
çiçek ve bir nebatın köklerini bes
liyecek ve yine sen ve biz bir gü
neş, toprak, hava, su olarak biri
birimizi bulacağız. 

İlaveten: YEl\l PARAIVıUNT J SNAL Bugün ant l v" 2,30 da 
tenzilatlı matine 

lkinci bölümün bu ilk maçında 
gerek Fenerbahçenin ve gerekse 
Beşiktaşın durumlarını gözden ge
çirecek olursak iki takımın ayni 
puvanla en önde olduğunu fakat 
Fenerbahçenin averej dolayisile de 
birinci vaziyette bulunbuğu görü
lür. Likin bu en önünde giden ik 
takımının üç haftalık bir istirahat
tan sonra yapacakları ilk maçlan· 
nı birbirlerine karşı oynamalarL 
futbol severleri hayli heyecana diı
şürecek bir hadisedir. 

lki rakibin bugünkü kuvvetleri· 
ni ve antıemanlı olup olmadıkları. 
nı kestirmek hayli güç olmasına 
raj;'lllen iki takımın vaziyetini şu 
şekilde tahmin edebiliriz. 

Sarı- Lacivertliler kıymetli ant
renörleri Şvengin çalıştırmalariyle 
iyi bir durumda olduklaı·ı ve for • 
hattıııda yeni birkaç elemanların 
tecrübe cdilcJ;ği rivayet edilmekte-
dir. 

Siyah- Beyazlılara gelince: On
lar da maçı kendi sahalarında yr.
pamadıklarından çalışmalarına blı-1 
yük bir dikkatle devam ettikleri ve 
takımlarmla mühim bir değişik-! 
lik olmıyacağ:ı söylenmektedir. 1 

Beşiktaşlılar, Fenerbnhçeli kar
deşleri ile yaptıkları mevsimin ve 
Likin ilk karşıl,,,,;masında antre
mansız bir halde olmalarına rağmen 
ilk devreyi. 0-2 ve maçı 2-2 berabere, 
bitit-en Siyah- Beyazlılar, üç hafta
lık bir dinlenme devresinden sonra 
yapacakları bu ilk maça büyük bir 
ümitle çıkmaktadırlar. Fenerbahçc 
takımının bu son üç haftalık duru
mu hariç diğer bütün maçlarında 

hep aynı ay .ır oyun çıkarması, Be. 

şiktaşın ise- Süleymaniye maçı ha

riç- her gec~n oyunundan bir evvel· 
kinden fazla ilerleme göstermesi ve 
maçın kendi sahalarında yapılması 1 

Stad: Fenerbahçe 
Hakem: Tarık özertekin , Sli i 
ilk karşılaşmalarında VefaJ!ll> 

hafif bir üstünlüğü ve 1-2 galebe· 
sil<ı biten bu maçın yine Vefa tara 
fından kazanılması ihtimali vardıt· 
Vefahlar Güneşin futbol şubcriıUl' 
lağvı üzerine boşalan yerine girıne~ 
ve üçe inen büyük klübleri tek · 
rar dörde çıkarmak gayesiyle ça· 
lışmakta ve yerini diğer rakiplcrıııe 
kaptırmamağa uğraşmaktadır. ve
falı! r en son maçlarında, Galata· 
sarayla berabere kaldıktan sonra e
mellerine ulaşmış gibidirler. ya]ıııZ 
bu emellerinin tahakkuku için ııı0· 
tad olan favullu ve şert olunJarın· 
dan vazgeçmeleri icabetmektedir. 

Hilale gelince, kümenin hali • 
hazırda diğer klüblerine nazaran 
nisbeten zaif olması Vefanın kat'!i" 
sında bu hafta dikkatle çalışarak: 
iyi ve temiz bir oyun çıkararak ;yı 
bir netice almasını temenni ederiZ· 

Sıi'eymaniye - Topkapı 
Sta.d: Fenerbahçe 

Hakem Halit Galip (il) 

llk bölümdeki karşılaşllı,uarınd~ 
maçı 1·2 kazanan Tapkapılıların bU 
seferki karşılaşmalarda galib gol· 
mek için çok çalışacaklarını zanne· 
diyoruz. 

Gayri federe klüplerin en iyi oyun 
cularile takviye edilen SüleyınaniYC' 

,·a liler son zamanlarda Galatasara, 
bir sayı farkla yenilmeğe, Beşiktaş• 
la da beraber kalmağa muvaffııl' 
olmuş bir takımdır. Ahyana di: 
ı;er bir iki yerini de bu hafta sag: 
lamlaştıracak olan Siyah- Beya.ıJı 

da· lar Topkapıya nazaran sahaya • 
ha kuvvetli çıkacaklar gibi Topkal'ı. 
lılar ise semtlerinde sessiz saaaııı.I 
çalıştıkları eski kuvvetli elemanla· 

rından bir ikisini de bu hafta ot· 
Siyah- Beyazlıların zaü bir üstün- 1 natacakları söylenmektedir. . ., 
lük kazanmalarına sebeb olmakta· I Bize göre bu maçın Süleyman!). 
dır. ı tarafından kazanılması ihtiınalı 

Galibiyet şansı Beşiktaşa % 5 1 yüzde oııdur. 
fazlasile görünmesine rağmen bu Pazar günü Barut gücü ala11ıll' 
nevi büyük maçların kendine mah-

1 

da yapılacak m~çlar . 

sus bir ha~a ~.çinde o.ynanması v.e 1 _ Nişantaşı spor _ Barut g~ 
hazan da hıç umıt edılmeden neti- cü A takımları saat 15 de, 2 
celendiği olağan şeylerdendir. Ni~antaşı spor _ Barutgücü B t,: 

kımlan 13 de 3 - Doğanspor 
Barutgücü genç takımları 10 d~; 

Biz iki güzide takiınimizdan fut-ı 
bol tekniğine dayanan iyi ve güzel 
bir oyun göstermelerini ve lüzum
suz sertliklerden kaçınmalarını te· 
menni ederiz. 

Gala tas 'ray - İstanbul spor 
Stad: Taksim 

Hakem: Necclet Gezen (K.G) 
tık karşılaşmalarında birbirine 

denk bir oyun çıkarmadıktan sonra 
kuvvetli rakibine 0-3 mağlub olan 
lstanbulsporlular bu seferki maça 
büyük bir ümitle çıkmaktadırlar. 

Son zamanlarında günün en istik-
rarlı takınıı haline gelen ve son za· 
manlarda hayli kuvvetleşen Sarı· 

Siyahlıların bu haftaki oyunları ha. 
rarctle beklenmektedir. 

Galatasaraylılara gelince: Son 
maçlarında mütemadi muvnffaki
yetsizli klere uğrayan bu en eski 
klübümüzün bu üç hartalık maçını 
zamandan istifade ederek antrenör· 
lcri Taııdkerin nazareti altında ça
lış,tıldarı ve en zaü kuvvetleri olan 
haf hatlarını takviye ettikleri 
söylenmektedir. Bu iki sevimli ta
kımımızın yapacakları bu maçın 

müsavi iki kuvvetin çarpışması ha· 
linde devam !'deceği ve neticede çok 
az bir farkla Sarı- Kırmızıların ga· 
lip geleceğini zannediyoruz. 

·ıc• 4 - Nişantaşı spor - Barutgı 

voleybol müsabakası. 15 ele, 5 ~ 
Nişantaş spor - Barut~ücü baöke 
bol müsabakası. 15.30 dz, 6 ~ 
Doğanspor - BarutgücÜ pingpoP 
müsabakası. 9.30 da. ,, 

·····································•'' 
Çanakkalede bir AlJJ1ll11 

Vapuru karaya otur-'tl 
P''' Çanakkale (Hususl)-Alman ~· 

çe Levand kumpanyasının ltbıı.·r 
vapuru 1885 ton hamule ile tztll;e
dcn ·lstanbula giderken Kepez ilC 
ncrinin 500 metre açığında sal11)1"' 
müvazi bir şekilde karaya ot 

muştu. ~· 
Alemdar tahlisiye gemisi ~,·~ 

fından kurtarılmak istenilıııış tJll' 

fakat kaptan tahlisiyenin yard~ ııe 
nı kabul etmiyerek kendi ken ı 
kurtaracağını söylemiştir. 

0 ğıı1e 
Birçok uğraşmalarına ra ıJıfı< 

kurtulamıyacağını anlıyan ıııe l'if· 
vapur kaptanı bu sefer tahlisiye de 

~~r'!1;~ ;:~~ş d:e v~:::::/~r· 
tarmıştır. a· 

Vapurun icabedeıı muaye11csi { e
pıldıktan sonra yoluna hareke 
decektir. 

Senenin 

En güzel 

Filminde 

Sabri Salim Y antra ·---------•Bugün saat 12,45 ve 2,30 da tenzilatlı HALK ve TALEBE Matinele· 
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IJRV ~'Jf./l~ü· Dünya Çocukları 
lııiıiım 

Tehlike işareti 
Akşam üst ü b 7Jı::an yağmur 

.!'ava~ yavaş şiddetlc ıımi~, bir '!tat 
sonra adeta bir sağnak h. • ı i al 
mıştı. Küçük Osman annesine: 

-Haydi anneciğim dedi, ba
bamınyemeğini hazırla da sıcaksı 
cak yetiştıreyim.Annesi endişe ile 
Pencereden dışarı bak~ı yağmur 

bütün kuvvetiyle devam ediyordu. 
- Merak etme anneeiğim ! Mu 

Şambamı ğiyer , bisikletimle kuş 
gibi uçarım. 

yetişmek mecburiyetindeyim. Hal
buki hat tamir edilinceye kadar 
tren burada uzun zaman kalacak. 
İstasyon uzak olduğundan tekıfon 
da yok. Sen bisikletle şehre ka
dar giderek bana bir otomobil ça
ğır. Haydi benim arslan yavrum. 
dedi. 

Osman bir kelime söylemeden 
eski bisikletine atlamış ve on beş 
dakika sonra şehre ulaşmıştı. Mü
fettiş için kiraladığı otomobile bi
sikletini yükliyerek kendi de bin
miş ve kısa bir zaman zarfında 

trene gelmişlerdi. 
Müfettiş Osmana tekrar teşek

kür ettikten sonra: 

Osmanın babası şimendifer hat
tında bekçi idi. Nöbet beklediği 
kulübe eve (3) kilometre mesafede 
olduğundan babasının akşam ye
meklerini bisikletiyle Osman gö
~ü_riirdü.lmtihanda birinci ~el~iğiı· 
ıçın bu bisikleti babası mukafat 
olarak almıştı.Üç senedenberi 
bindiği bisiklet, artık eskimişti. 
Osman hazan kendi kendine: 

- Oğlum bana otomobil getir
mek suretiyle yaptığın büyük hiz
met için de sana şu otuz lirayı he
diye ediyorum. Bununla kendine 
yeni bir bisiklet al, dedi ve Os
manın elini sıkarak otomobille 
vuşturmıış, ayni zamanda da ye
ni bir bisiklet alacak parayı alnının 

Yukarıdaki reaimde şimdi Sovyet Rusyada yaşıyan 
lspanyol çocuklarını görüyorsunuz 

/V'or""'V...""-"-""-"""'/V'o"""./'o/'VV"'-"~~ "' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• k •• , ••••••••••••••••••••• , •••• 

• ··············································································-t.. :"t' •• •• • •• 

-Ah param olsa da yeni bir 
bisiklet alsam .Dedi,çünkü fakir 
hatasının geçinmek • için çektiği 

~i BUYUK KEŞiFLER ii 
•• •• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •:::::::::::::::::::: ..•••.....•.....••.......•.•• ~······························· 

sıkıntıyı biliyordu. uzaklaştı. MİKROSKOP 
Osman şimdi elinde sıcak ak- Birçok hastalıkların yenilme- • 

~am yemeği olduğu halde,şimen- sini mikroskoba borçluyuz. Çünkü 
difer hattını takiben şosadan mikroskob sayesinde dır ki mikrop-
babasının klubesine doğru bir kuş !arı gözle görmek, onları dikkatle 
!ıibi uçuyordu.Henuz yola gelme- ve yakından incelemek mümkün ol· 
denbire firenleri sıkarak durdu muştur. Demek oluyor ki mikros-

Ve : kobu ilk önce düşünüp bulmuş o-
- Eyvah, ne felliket • Jan adam insanlığa çok büyük biz. 
Diye bağırdı. Yağmur fazla metler etmiştir. Mikroskobu keşfe-

~ağdığından, sular bir sel halin- den bilgiç (,Jansen) isminde bir Ho-
de dağilan inmiş ve tiren yol ke- Iandalıdır. Bu adam (1550) yılında 
narındaki ta~ dıvarı yıkmışt. Şim- ilk mikroskobu yaptı. LB.kin bu wet • 
di sular bütün kuvvetiyle hatbn 2 metre uzunluğunda idi ve bu yiiz· 
tizerine hücum etmiş ve rayların den kullarulınası çok zordu. 
altındaki çakılları sökmeğe baş- Bu ilk mik:roskob sonraları (Ga· 
lamıştı. Böyle altı oynamış ray Jilee) ve (Hooke) tarafından dalı• 
üzeriıı<len trenin geçmesi fmkAnsız. karlığı sayesinde babasının n.- kullanışlı bir hale getirildi. Bu mik- · 
dı. Muhakkak devrilecekti. şına zam yaptırmak ve mektep roskoblar bakılan şeyleri ancak 

İçinde yüzlerre yolcu ve kıy- masrafını onların sırtından kaldır- (200) defa büyiiltüyorlardı. Mo-

Osman açık gözlülüğü ve ' 

hangi bir şeyi uzunluğuna (:l')l,J) 

defa büyülten mikroskoblar yapıl
maktdır. Bir şeyi uı::ı:ınluğuna 3 
bin defa büyültmek demek o şeyi 
genişliğini de göz önüne alarak 
(9.000.000) defa büyültmek demek

rııettar eşya bulunan posta treni- mak suretiyle ailesini refaha ka - dern mikroskohları (Amisi), (Sö
nin her aham saat kaçta geçtiği- vuşturmuş, ayni zamanda yeni bir valye) ve (Naşe) ismindeki bilgiçle
ili Osman biliyordu. Bu ekspresin bisiklet alacak parayı alnının re borçluyuz Bunların çalışmaları 
lleçmesine sekiz on dakika vardı. teriyle kazanmıştı. ve buluşları yüzünden bugün her 

Babimna kadar koşup haber vere-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Cek zaman kalmamıştı. 

tir. 

O esnada tren de karşıki tünei
d.en çıkmış bir yıldırım süratiyle 
Osmaıun bulunduğu mahalle ti0ğru 
gelmeğe başlamıştı. Tereddüt 
edecek zaman kalmadığından Os
ltıan hemen bisikletin önündeki kü
Çiik r··ojektörü çıkardı ve hattın 
0rtasında durarak sallamağa baş
ladı. 

Makinist işareti tam zamanın
da görmüş ve firenlere sarılmıştı. 
'l'ren büyük bir gürültü ile Osman
dan yirmi metre kadar ileride dur
du. LokomotiftLn atlıyan makinist 
o_~mana yaklaşınca, işareti vere
nııı bir çocuk olduğunu görerek 
~iddet etti. Trenin bütün yolcu -
._arı l<!hlikeli yeri gördükten sonra 

endilerini ölümden kurtaran Os
~.aııı candan alkışlıyarak, teşek -

Ur etmislerd;. O esnasında et
.rafında şlmendifer memurları ol
du-gu halde ~ık ve yaşlı bir bay Os-
lııaııın yanın~ sokuldu. Bu bey 
~ataklı vagonda bulunan şimendi
i:~ kumpaııyasının başmüfettişi 

1
• Osmana: 
- Evliıdım benim Ye bütii.ıı 

~~l.cuların hayatını kuı·tnrdın'. 
k ·1 •nııa:!y.ıyı da büyilk zararlardan 
h Urtardın mükafat olmak üzere 
~~banın · maa\'ma yirnıi lıe~ lira 
t~ııı Yapıyorum. Sana gelince- Bü
~un lllektep masraflarını kumpan-
8 • Vererek seni okutacak. Şimdi 
enden bir ricam va~. Ben vapura 

İkinciteşrin bilmece
ınizi çözenler 

Gelecek Cumartesi günkü 
t~lıık sayfamızda İkinciteşrin 
~ llıcccrnizi çözen küçük oku-

l 
Cıılarırnızın isimlerile ka-

:aııdıldarı hediyeleri bulacak- 1 
~·~-----------ıl . . ' 
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Sayfa: 5 

( Biliyor musunuz? 1 
J 

Dünyanın En Usta Ka-
• 

yıkçıları Nerede imiş ? 
llir Amerikan çocuk mecmua

sının iddiasına gore dünyanın en 
usba, en meharetli kayıkçıları cenu 
bi Amerikanın en büyük nehri o
lan Amazon'un ehemmiyetli bir 
kolu sayılan Madeira ırmağında 
çalışan yerlilerdir. 

Cenubi Amerikanın müstakil 
hükfimetlerinden Bolivya cumhu
riyetindeki dört beş ırmağın birleş 
mesinden husule geldikten sonra 
Brezilya cumhuriyeti topraklarına 
girip Amazon nehrile birleşerek 

denize dökülen Madeira 1rmağı 

bilhassa akıntılarıııın ve girdabla 
rının şiddetile meşhurdur. İşte a
kıntısı ve gidabı çok olan bu ko
caman ırmakta yerli kayıkçılar 

kalın bir ağacın kütüğünü oymak 
suretile vücude getirdikleri ipti
dai kaY1klarında kürek yerine ka 
yığın kıçında kullandıkları tek bir 
sırıkla uzun mesafeler katetmek
tedirler. 

Zaten yapılış itibarile pek otu- / 
raklı olmıyan bu tekneler pek oy
nıık yani küçük yanlış bir hareket 
neticesinde kolaylıkla devrilebilir
miş. Buna rağmen gerek Eolivya. 

güneşe götürüp tartmak mı .. 
h ün olsaydı bunun (28) kilo geJ 
diğini görürdük. 

Mevsimler ne kadar 
sürerler? 

lı, gerekse Erezilyalı yerliler bu İlkbahar (92) gün (21) saat, 
teknelere pek fazla yılk yükle - yaz (93) gün (14) saat, sonbahar 
mekte, kendileri de sırıklarını eic (89) giin (18) saat, kış (89) gün 
alıp kayıklarının kıçına geçmekte (1) saat sürer. 
ve uzun mesafelere kadar bu yük· =~':~ 

• • 
!eri nakletmektedırler. Bir Avru-: faydalı Bı'lnı'ler : 
palı o kayıkların yükliisüne deji:il , t lJ j 
boşuna bile bindik] eri takdirde ••-•••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••" 
pek güçlükle adeta cambazlık e- * .Bütün dünyada günde 
der gilıi kayıkların dcvrilme•ine "3,500,000., den fazla demir ka
mani olabildikleri halde yerlile!·in lem ucu kullanılmakta imiş. 
ağlr yüklerle ve hele kendileri a - * Çinde fakir ve kimsesiz ço
yakta durup o iptidai tekneleri cuklar para kazanmak için kola) 
akıntıya kapıp koyuvermeleri, o bir çare bulmuşlardır. Bu bacak
havali kayıkçılarının hakikaten sızlar çamurlu sokaklarda yüzü 
cesur ve mahir kayıkçılar olctukla koyun yere yatıyorlar. kadınlar 

rını i•pat etmektedir. Resmimizde onların sırtlarına basıp yolun bir 
bu mahir yerli kayıkçılardan biri- tarafından öte tarafına geçerek 
sini yüklü kayığını idare edorken isl<arpinleri ve çorapları kirlen -
görüyorsunuz. meden yollarına devam erl~bili -

00 00 00 yorlar ve bu hizmetlerine karşı 

Sıhhat Ögw ütleri çocukların ellerine bir kaç para 
sıkıştırıyorlarmış. 

İnsan vücudunun rutubetten 
en çok zarar gören uzuvları (gö
ğüs) le (ayaklar) dır. En mühim 
uzrnmuz ise (kalp) dir ve dakika
da 70 - 80 defa vurur. 

Sıhhati yerinde olan bir ada -
mm sıcaklık derecesi (36) dır. 

Eundan fazla veya ek$iği hasta -
lığl gösterir. 

Dünyalar arasındaki fark 
Dünyada bir kilo gelen bir cis-

* Bir insanın vücudunda kaç 
tane kemik vardır biliyor musu -
nuz? Tamam (208) tane. * Nil nehrinin menbalarında 
asla yağmur yağmazmış. * 1778 yılında kazaya uğra
mış bir gemiden kurtarılan bir şi
şe mader şarabı (3000) franga 
satılmıştır. Eu kadar pahalıya alı
nan şarap içilemiyecek derecede 
bozuk ve fena çıkmıştır. 

Ali, Ayşe •e Yıldız kukla seyreclerek eğleniyorlardı. Küçiik Ahme\ 
ile kardeşi de kukla oyununu seyretmek istediler. Fakat bir türlü 
yolu bulamıyorlar. Halbuki bu yol gayet kolaydır. Yolun gidiş ve çı

kış noktaları hirer okla işaret edilmiştir. Nereden gidileceğini bir kur-
1 şun kalemi ile çiziniz. 

-----------------------------------........ Küçük Karilerimize Hediyelerimiz 
Bu kolay bulmaca dört hafta aıraaiyle çıkacaktır. Doğru bu

lup tn bir zarf i-;inde gönderenlerden 50 kariiınize, derecelerine 
göre, güzel ve faydalı hediyeler vei-eceiiz. 
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Bu Kalp Senindir . . 
'lakleden: R.IRFAN GÖKSEL 

-5 
Feridun bey, llhanı büyük bir ne

,zaket ve misafirperverlikte kar~ıla 
dı. Evde bulunan davetlilere talıer 
teker takdim ediyordu• 

- Fahire hanım! .. 
- llhan bey! .. 
lki genç bu tesadüf karşısında 

ııaşaladılar. Genç kız bütün cesare
tini top!ıyarak elini İlhana uzattı: 

- tıhan beyle evvelce tanışır ve 
görüşürdük. Eski bir aile dostu
muzdur.. Feridun bey onlara yal
nız bıraktı. 

Sükutu yine genç kız bozdu: 
- Sizin buraya geleceğinizi bil-

miyordum İlhan bey .. 
- Ben de bu karşılaşmayı hatı

rımdan geçirmemiştim, Fahire ha
aım.. Eğer, bu karşılaşma sizi 
sıkıyorsa, hemen gidebilirim! bura
dan.. 

- Buna, hiç de lüzum yok llhan 
bey. Bilakis çok sevindim. 

Fahirenin bir tebessümü, onu bü 
tün fena düşüncelerden uyanırdı, 
Misafirlerden birinin çaldığı piyano
yu Fahire ve llhan, açık duran pen
cerenin önünde dinliyorlardı. Musi 
kinin sihri, bu iki genç kalbe en de
rin tesirlerini yapıyordu. Evvela 
gözler gayri ihtiyari bir birini bul
du. Genç kızın beyaz elini eline al
dı. lfürmetle karışık bir sevgiyle 
öptü bu eli: 

- İsterseniz bana bu küstahlı
ğımın en ağır cezasını veıiniz .. 

Genç kız: 
- Size en ağır cezayı veriyorum! 

diyerek diğer elini İllıaııa uzattı. 
Genç erkek titriyerek: 
- Cezamı?! . Bundan daha bü

yül( lütfıf ne olabilir?! .. Diyebildi. 
Ben buna layik değilim Fahire .. 

Acı kelimelerle beni kov, bu daha 
iyi!.. 

- Hayır! .. Bunu yapamam llhan 
Sizden ayrıldığır-ı giinden beri sz.
adet yüzü görmedim. 

Genç erkek kıpkırmızı olmu~tu. 
Muhitin milyoner Cavit beyin maı;
rur kızı yanında duran genç kız 
mıydı? Gözlerine. ~özlerine inanamı
yordu .. 

XIV 
Güzel bir sabahtı ... 
M_altepedeki misafirler, uzun bır 

kır gezintL~ine çıkmaya karar ver
mişlerdi. llhan'da bu gezintiye ka
tılmıya mecburdu. Eirer ata bine
rek yola çıktılar. Genç kız yalnız 
kendiyle meşğuldu. Genç mimar ha· 
la meraktan kurtulanıamıştı. Fahi
renin kati sözlerine rağmen, acaba 
kendisini sevnıesine imkilıı varmıy
dı. Kalbi hı~lı hızlı çarpıyordu. Bu 
rüyadan uyanarak gözlerini arala
dı. Başını yukarıya kaldırdı. 

Nereye gelmişti? Bu ağaçlık, bu 
değirmen, bu yollar neresiydi ? Ye. 
§U karşıdaki çiftlik evi? Haberi ol
madan kendi evine gelmişti. Giiz
leri karardı. Şimdi buraya gelme
nin sırası mıydı ? 

- Size tekrar ediyorum. Bu 
adamın öltimüyle hiçbir alakam 
yok dedi. Rontz öldükten sonra 
berum ile onun arasında bir şey 
kalmamıştır. Söz versem bana 
inanacak mısınız? Beraber ge -
çirdiiimiz şu bir kaç saatı unuta
lım! Bu çok iyi bir hareket ola
cak. 

Fakat Den inat ediyordu: 
- Bunun mümkün olamıyaca

ğından korkuyorum. 

Genç kız yürüyüşüne devam 
etti. Den de ayak uydurdu ve de
vam etti: 

- İçinde bulunduğumuz vazi
yetten istifade etmek istediğimi 

sakın zannetmeyiniz. Sizin bu a

dam yilzUnden biçimsiz bir mev
kide bulunduğunuzu hissediyorum. 
Bu gece sizi gördüğüm dakikada, 
sıkıntılı ,bir halde olduğunuzu far

kettim .. Ciddi olarak söylüyorum, 

size sual sorarken bunları tece.ssu. 
ae merak saikiyle sormuyorum. Bir 

faydam dokunsun istiyorum. Eğer 

~na endişe ve d!1ş!1nceleriruzi tev-
' 

Genç kız kendisine sesleniyordul 
- llhan bey.. Ne şirin bir yer. 

Ne güzel bir çiftlik evi Şu tabii 
manzarasına bakın; in.san seyre do
yamıyor. Acaba bizlere birer bar
dak süt istesek, verirler mi? 
Diğer bir yol arkadaşı cevap ver

di: 
- Elbette! .. Ona şüphe mi var? 

Zaten ziyaretimizi şeref addede-
ceklerinden eminim. 

Genç erkeğin yüzü balmuınu gi: 
bi sararmıştı. Arlık, her şeyi bağı
rarak itiraf etmek: 

- Burası benim evim.. Ben bu 
çiftçinin oğluyum.. Demek istiyor
du. 

Durumunu belli etmemek için yil· 
zünü çevirdi, garip bir sesle cevap 
verdi: 
-Şüphesiz .. Memnuniyetle kabul 

ederler .. 
- Sizde bizimle birlikte gelmiye · 

cek misiniz ? 
- Hayır .. Gelemiyeceğim Fahire 

hanım .. 
Attan indiler. Eve dogruldular. 

llhanda, atını bırakarak biraz u
zaklara doğru ilerledi. Kalbi sevgi 
ve yeis kaplıydı. Yıllardan beri, 
sevdiği kız, aşkına mukabele edi· 
yordu. Hakikatı öğrenseydi, şüp

hesiz bir çiftçi oğluna verdiği gön
lünü geri alacak, her şey mahvola
caktı. 

Mimar Arif beyle- ilk- konuştu

ğu yere gclınişti. Aradan geçen şe
nelerin bütün hadiseleri gözlerinin 
önünden, bir sinema şeridi gıbi bi
rer birer geçti. 

Fakir bir çocuk olan kendiı;i, 
şimdi hayatın en yüksek tabakala
rına yükselmişti. Gözleri tarlalara 
uzandı. Babası oradaydı. Saçları ta
mamen ağarmış, iki büklüm çalı
şıyordu. Ağ:ıbey•i.. Ona yardım edi
yordu. Onlar:ı doğru ilerlemek b">
yunlarına sarılmak istedi. 

Sevgi .. Fahirenin aşkı .. Herşey .. 
Yıkılacak ümitler.. Bu arzuyu öl
dürdü. 

Fahirenirı ı;üzel bir kızla konuş
tuğunu gördü. Bu nefis bir kızdı. 

Dikkatle baktı· Kardeşi Neriman
dı. Onun kibar bir adam olmasını 
isteyen kardeşi.. Neriman Fahireye 
bahçedeki nadır çiçeklerden toph
yordu Misafirlerden birdoktor da 
hayran hayran hemşiresinebakıyor
Hiddetindcn titremeye başladı. Genç 
mimar, bu anda kardeşinin yanında 
bulunsaydı, şüph""iz doktoru öldü
rürdü. Etrafta anasını aradı, bula
madı. Acaba yaşlı kadın· artık ha
yatta değil miydi? Fahirenin te
bessümüne rağmen kederden kur
tulamadı. Genç kız: 

- Biraz yürüsek İlhan .. 
- Hastayım Fahire.. Artık eve 

dönelim. 
O gece, akşam yemeğinden son

ra, doktor bir aralık: 
- Bugünkü çiftlikteki kız çok 

di eder.eniz buna muvaffak da o
lacağıma kaniim. 

- lsrar etmeyiniz! yoksa si
zinle konuştuğuma pişman olaca
ğım. 

Den sustu, ve bir ÇRl'ık kadar 
sessiz sadasız yürüdü. Nihayet 
uzakta bir aydınlık, aradıkları 
garaja yaklaştıklarını anlattı. Ga
rajın yanında eski bir vagon lo
kanta haline konulmuş, geceleyin 
seyahat edenler burada yemekleri
n; yiyebiliyorlardı. Tezgahın önün
deki sandalyelerde geç kalmış bazı 
yolcular yemek yiyorlardı. 

Yolun karşı kaldırımı yanın -
d.a iki hususi araba ile bir kam
yon dizilmişti. 

Genç kız lokantanın önünde 
durdu: 

- Görünmem iyi olmıyacak 
dedi. Garaja kadar gidip serbest 
bir otomobil bulunup bulunmadığı
nı öğrerur misiniz? Sizi burada 
bekliyorum, bir fincan sıcak kah
V& içersem fena olmıyacak gibi. 

Den hemen fırladı. Nihayet 
ııenç kız, yola &"eliyordu. Hiç de-

TENi SABAH 
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Maraşda Hazin Bir Merasim 
.... 

Maraş ( HU9USi) - Büyftk Atatürklbı ufulll memleketin 
her tarafında olduğa gibi Mareşda da sonsuz bir teessür uyan
dırmışbr. Yukardaki resimde Atatlirkün cenaze töreni günü 
Maraşda yapılan merasimde ilbay Osman Şabinbaşı büstün 

önünden geçerken görüyorsunuz, 
00 88 81! 

Bergamada otomobil Bergamada kaza kon-
çarpışması g·releri bitmiştir 

Bergama, (Hususi) - Şoför Bergama, (Hususi) - 30-11-38 
Mirinin idaresindeki tecrübe (1) son toplantıda, C. H. Partisi idare 

heyeti seçilmiştir. Barti idare he
numaralı tenezzüh ile belediye 

yetine seçilen zatların adları aşa-
karşıaındaki sokıaktan çıkarken u- ğıda yazılıdır. 
zunçarşı istikametinden gelen şo- Bayan Miinevver Emiroğlu, 
för Hüseyinin idaresindeki Ber - Bay A. Hamdi Arıkan, B. Halük 
gama (22) numaralı otomobil bi- Ökeren, B. İsmail Pamukçu, B. 
ribirlerini görmiyerek veya gör - Şükrü Yenice, B. Süleyman Basan, 

B. A. Niyazi Ertan seçilmişlerdir, 
muvaffakiyetler temenni ederiz. 

dillerse de frenlerin tutmaması yü

zünden 22 No. lu otomobil MUni-

rin yeni tecrübe ettiği otomobile 

çarparak yan marşbiyel ve kapak 

!ar ezilmi' insanca zayiat yoktur. 
Adliye tahkikat yapıyor. 

Edirnede baro 
Edirne (Hususi)- Yeni avukat-

lık kanununnun tatbikına bugün

den itibaren başlanmıştır. Yeni ka
nun mucibince, Trakya mıntaka-
sında yalnız (Edirne) de baro te~-
kil olunmuştur. 

hoşuma gitti, muhakkak gidip gene 
onu görmeliyim .. Diyordu. 
Akşam yemeğinden kalkmışlardı. 

Bazıları salonda dinleniyor, bazıla· 

n bahçeye mehtabı seyretmeye çık
mızlardı, llhan buraya geldiğine 

pişmandı. Fakat, bu daveti kabul 
etmeseydi, Fahireyi göremiyeceh'1 
muhakkaktı. 

Kolları yanında bulunan genç 
kızın, omuzuna uzandı, dudakları 

titriyerek: 

- Seni seviyorum Fahire! 
Genç kızın yüzü tatlı bir peııbe

lilde kızardı. İlhan devam etti: 
- Çılgın gibi, deli gibi seviyo

rum seni. Senin için ölmiye hazı
rım .. 

Tatlı bir ses şunları mırıldandı: 
- Buna hiç lüzum yuk .. 
Kendinden bir an geçti. Genç kı 

zın iştiyak verici kokusunu duyu
yordu. 

- Yarın artık gideceğim. Bu 

Urlada bir cinayet 
İzmir (Hususi)- Evvelki gece 

Urla kazasında Yelki köyünde bit· 
cinayet olmuştur: 

MezkOr köyde kahvecilik eden 

Şakir oğlu Rifat, geceleyin saat 1 
de sarhoş bir halde lfalıvesine gelip 
kendisine kUfretmeğe b:ışlıyan ay· 

ni köyden Hüseyin oğlu 19 yaşında 
Mehmet Zekiyi ağız kavgasından 
sonra mavzerle öluürmüştür. 

Katil kahveci yakalanmış ve si
lahile birlikte adliyeye verilmiştir. 

çılğınlığımı unutacaksınız, Bir daha 
karşılaşmıyacağız artık .. 

- Neden? Gitmemize lüzum yok. 
- Hfila nezaket mi göstermek 

istiyorsunuz Fahiıe hanım? Çekt:
ğim işkence elvermez mi, daha mı 
çile doldurmamı istiyorsunuz? .. 

Fahire tatlı bir sesle: 
..o. Beni anlamiyorsıınuz tıharı 

bey? 
- Rüya mı görüyorum Fahil'e 

hanım?! .. 

- Hayır .. Do;;nı bir hakikat. 
- Bu doğru oh bilir mi? 
- Doğru .. Sana red cevabı ver-

diğim zaman bile seni seviyordu~ 
llhan. Olamıyacak bu işin olabile
ceğine, şimdi ben de inandım. 

- Sıze nasıl teşekkür edeyim? 
Genç kızı kendine doğru çekt:. 

Dudaklarından uzun uzun öptü. • 
Genç kız: 
- Hala titriyorsun llhan .. 

(Sonu var) 
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ğilse e\'İne kadar refakat etmesi
ne ses çıkarmıyordu. 100 yarda 
ileride benzin depoları önünde bir 
adam gidip geliyordu. 

Denin isteğine karşı adam, yal
nız bir cı tomobil değil bir de soför 
verebileceğini söyledi. Nerey~ git
mek istiyorlardı? gecenin bu sa
atında kaide, paranın peşin veril
mesiydi. Den, genç kızdan tam 
adres alınadığını hatu-Jadı. 

Garajdan çıkarken, lokantanın 
karşısında gördüğü husu•i otomo
billerden Lıiriniıı hareket etmek ü
zere olduğunu gördü. Lokantaya 
yaklaşt ı, içeride dört tane yolcu 
vardı. Garson yerleri süpürüyor
du. Den seslendi; 

- Deminden buraya genç bir 
kadın gelmedi mi? 

- Gelmişti, fakat gitti. 
Den dışarı baktı, sağda, solda. 

kimseler yoktu. 
- Nereye gittiğini J.,i!iyor mu

sunuz? 
- Dışarıda otomobile bindi -

ğini gördüm. 
Den sinirli sinirli: 
- Hangi otomobile bindi ? 

diye ısrar edince, karşısında otu
ran müşterilerden biri: 

Mrs. Hampdon'un otomobili -
ne. Genç kadın şoförü tanıyordu. 
Şoför kahvesini içerken, keııdi•i
ni evine kadar götürmesini rica et
ti. Yolda otomobilinin bozuldu u-
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Bu yabancı kız, kumral, gü
zel siyah gözlera mAlik sevimli 
birisiydi. Fakat o güzel siy_ah. göz
ler hiddet•,en ateş sı.çıyordu. 

- Ah zave.llı bacağım. Mu -
hakkak ki yamyassı olmuştur. Ar
tık bir müddet çorapsız gezemiye
ceğim .• 

Yol üzerinde yatmanın bir ted
birsizlik olduğunu söyliyerek bir 
kaç özür kelımesi sarfettim. Fa -
kat genç kız hiddetini yenemiyor
du: 

- İnsan yolda yürürken et -
rafına ve önüne 'bakar. Veyahut 
eğer yalnız başına gezemezse, 
kendisini sevkedecek bir stit nine 
tutar. 

Genç kız söylenerek, devrilmiş 
bir ağaç kütüğüne oturdu. Eteği

ni biraz yukarı kaldırarak ayak
kabısını, sonra da çorabını çıkar
dı. 

Bu serbest hareketin bende u
yandırdığı hayretten kımıldaya -
mıyordum. Bu sevimli kız hiç 
sıkılmadan bacağındaki büyükçe 
ve mororm'.ş bir lekeye mahzun 
mahzun bakıyo!'du. 

Artık Ahmet, böyle badihava 
fevkalade biçimli bir bacağııı kar
şısında ne halde bulunacağımı ta
savvur et. , 

- Bu kadar güzel bir bacağı ı 
bu şekilde adeta yaraladığım için 
çok kaba bir adamım, affınızı di-1 
!erim dedim. 

Bana yan gözle baktı. 
- Evet çok kaba bir adam

sınız, fakat elinizden geldiği ka
dar, yaptığınız bu be~riksizliği
nizi tamir elmeğe hazır mısınız? 

- Tabii, bundan şüphe etme
yiniz. 

Öyleyse mendilimi alıp, şu a
ğaçlar arasında gördüğünüz su bi
rikintisinde ıslatıp getiriniz. 1 

Mendili aldım. Elimdeki bu 
bez parçasından güzel bir lavanta 
kokusu geliyordu. Genç kız, beni 
karşısında dili tutulmtı$ bir halde 
görünce: 

- Peki ne dııruyor;unuz? git
senize diye bağırdı. 

Yavaş yavaş su birikintisine 
doğru yürüdüm. İnce bafüt men
dili suya daldıracağım sırada genç 
kız bağırdı: 

- Bulunduğunuz yerde men
dili ıslatmayın, suyun çamurlu ol
duğunu görmüyor musunuz? daha 
ileriye gidiniz .. 

Benden istediği şey pek ko
lay değildi. Ayakkabılarım ıslan-

mıştı. Biraz daha ilerlersem muhıık 
kak ufak bir banyo yapacaktım. : 

Fakat sevimli bir kadın için ya
pılmıyacak ne vardı? Ve derh~ 
muı.afferan& bir hareketle mendı• 
1i getirdim. . 

- Müsaade edinizde sebep o!• 
duğum bu vaziyeti tamir edeyiııı 
diyerek yanına çömeldim. . . 

Şiddetli bir hareketi& mendılı 
elimden alarak bacağına sarmak 
istedi. 

- Mendilim de çok küçUkmİl} 
Bağlıyamıyorum. dedi. 

Sabahleyin cebime koyduğulll 
temiz mendili uza.ttım. Genç kız &

!ine aldığı mendilin ipekten oJdU· 
ğunu görünce bana garip bir ta· 
vırla baktı. 

Bu fırsattan istifade ederek 
gözlerimle işaret ettim. Bu hare
ketim kendisine herhalde bazı eil'· 
lenceli şeyler hatırlatmış olmalı kl 
kahkaha ile gülmeğe başladı. 

Tam bu sırada kulağımın ya· 
nından doğru işittiğim nahoş bir 
ses genç kızın gülmesini durdur
du. 

- Oh, Mis, bacağınızı sak • 
!ar mısınız, herk~se bu şekilde gös
termek hiç de hoş bir şey değil. 

Hal . ve tavrından ve Türkçeyi 
konuşma tarzından bir İngiliz ol· 
duğu belli olan bir kadın yoıuıı 
ortasında ilerliyordu. Beni görilil' 
ce durakladı. 

- Fakat size böyle bakan a• 
dam da kim? diye sordu. 

Benim bu meçhul genç kızılll· 
~orabını çekerken: 

- Bu zat dünyadaki en beC&' 
ı·iksiz in•anlardan birisidir. dedi. 

- Söyledikleriniden bir şeY 
anlamıyorum. 

- Zaten .ben anlıyor muyuııı 
ki, bu derece de bir becerik~izlik 
görülmemiş bir şey. İngiliz ınü • 
rebbiyenin nazarları genç kızda" 
bana, benden genç kıza gidiyor 
ve yüzlerimizden bir şey anlamağ:> 
çalışıyordu. 

Ne gibi bir tavır takınmak ıs· 
zım geldiğini bir türlü kestiremi • 
yordum. Gülmek istiyor fakat ne
zaketin de, bulunduğum vaziyett~ 
ciddi hareket etmemi emrettiğiıı• 
de unutmuyordum .. 

1\1 ürebbiye: 
, 

- Bu beyi tanıyor musunuz 
diye söze başladı. 

-Hayır! Şimdiye kadar hİÇ 
görmemiştim. 

(Sonu .var) ' 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 
nenalji, kırıldık .-e bütlla 

• - lcabınd• fllnde 3 

nu, buraya kadar yayan geldiğini 
söylüyordu. 

- Bu genç kadını tanıyor mu
sunuz? 

- Şimdiye kadar hiç rastlama
mıştım. Tanımıyorum. 

- Peki adres verirken de i-
ı;jtmediniz mi? 

- Hayır .. 

Adam garsona dönerek: 
- Jorj, siz işittiniz mi? diye 

sordu .. 

- Başka yerde işi vardı. dik
kat etmedim. 

Den bir kahve ısmarladı. Sıcak 
k:.lıveyi içerken dört müşteriden 

ikisinin karşısında duran kapının 
şoförleri olduğunu anladı. Bir da
nesi arkadaşına Nevyorlrn gidece
ğini söylüyordu. Nevyorka dön
mek şimdilik yegane hal sureti 
idi. Şoföre kendisini beraber al
masını rica etti. İki dakika son
ra, Den, iri ve büyük bir İsveçli 
şoförün yanında oturarak Nevyor
ka doğru gidiyordu. 

Şoför fazla lakırdı etmiyor -
du. Dudakları arasından ancak 

ağrılarınızı derhal kuer. 

kqe alıaabilir. - • 

birkaç kelime döküldü. Den bun' 
. 'IJ 

!arın arasında dolar kelimelerın1 

çok dolaştığını anladı. ŞoförUIJ 
istediği parayı verdi. Yeni den sO
kılt başladı. 

Den bundan memnundu. R8 '. 

hatça düşünüyordu. Çocuk gib~ 
ne de güzel aldanmıştı. Şimdi geıı, 
kız muhakkak gülüyordu. oece 
leyin sokaklarda kendisini bıra ; 
karak taşıdığı sırrı da berD~e .• 
götürmüştü. Bir polis hafiye•1, 

1
• 

çin bu netice çok parlaktı dot 
rusu ... 

Zaten genç 
di : Samimiyet, 
onlarda yoktu. 
mıştı. Fakat 

i· 
kızlar böyle ·ııc 
açık kalplih 1• 

Dersi iyi ad 
Nansi Oysle>'~ 

değıl• 
oyunu henüz kazanmış .. , 
di. Bundan böyle, artık gu • 
lünç bir merhamet göster!!l

8

8
• 

mesi 18.zımdı. Fakat ayni ı 11 . ıı:e ' manda da bu kararı verır r· 
üzerinde bulunduğu kapının ati 
kasında karanlıklarda iki .-~ııi 
gözün kendisini takip ettıit~it 
görür gibi oluyordu. Sonsuı 
yalnızlık içinde kalmıştı. ) 

(Sonu var 
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l{elmut - Beykoz 
, ' Küçilk yaşta sıhhatınız iyi imiş. 

"Ayni zamanda maddi, manevi nok
tai nazarından idareniz müşkül i
miş. Çünkü inatçı tabiatınız olduğu 

aıöi hadit mizaçlı yetişmişsiniz. 
BüyüdOğünüz zaman bn inadı

nız devam etmekte olduğu &ibi 
metanetiniz de fevkallldedir. Ol -
dukça cesaret ve cür'et!niz varsa 
da harekAtınız likaydanedir. 

Safayı sever ve şen tıı.ııiatınız 
vardır. Hassasiyetiniz itibariyle 
sevdiğiniz bir kadını ciddi ve şef

katle seversiniz. Hiddetli olduğu
nuz halde tehevvüre çabuk ka

Pılınazsınız. Her şeyde kendi nef
ainizi düşünürsünüz. Sizin Sanayii 
Nefiseye meyliniz fazladır. Yal -

nızteşebbüslerinizden çabuk vaz 
geçersiniz. Bunun için de herhan -

iİ bir 4te karar edemez•iniz. 
Size tavsiyem: Haset, kin, bes

lemeyin. Herhangi bir işe başlama
dan evvel güzel düşünerek, başla

dığın 4in nihayetine kadar sebat 
göstermelisin. Nefret ettiğin ada
ma kat'iyen bu ciheti belli etme
meğe çalışmalısın. 

Y. A - Betiktat 

Son derece kindarsınız husumet 
beslediğiniz her şahıstan mutlak 
surette intikam almağa ve onu za
rara sokmağa çalışırsınız. Bu hu
susta size tavsiyem: Hayatta bah
ıiyar olmanız için, size kar~ı ku
sur edenleri affetmelisiniz ki sen
de mazhar af olasın. 

En büyük meziyetiniz de afif 
olduğunuz için dünyada ahlak his
sine ve fezailden başka birşey bu

lunmadığına kanaat getirmenizdir. 
Tehlikeli yolları bilir kimse hak -

kında şüphe etmezsiniz. Hulasai 
kelim iyi bir valide olabilecek ka
biliyetiniz vardır. Yalnız sizde 

aşk ve muhabbet nisbidir. 
Siz bir kimseyi sevecek olur -

sanız, mahza bütiln tabiatın mer
but bulundu- u kanununu umumi-

:Ye biat için se\"ersiniz. Hilkaten 
ev kadını olduğunuzdan evinizin 
lııtizam Ye tezyinini 'eversiniz. İşle-
rinizde, vazifenizde kusur etmez
siniz. Fukarapen·er olduğunuz -
dan onlara hüsnü muamele eder
siniz. 

Fıtreten Sanayii Nefisede şan
•ınız vardır. Bilhassa musikide ça
lışırsanız şayanı dikkat derecelere 
Yükııelebilirslniz. Size tavsiyem : 
Güzelce dilşünmeden bir işe teves-

• BüJ etmeyiniz. Husumeti, hiddet 
•ve tehevvilrü kat'iyen terkediniz. 

Enilıı - Beşiktaş : 
Bu çocuk zayıf doğmuş -

tur. Sıhaatına itint ile bakınız. 
lienüz küçük yaşta hiddet ve te

hevvürünü gösterecektir. Son de
l'ece hisli olacağından asabiye

tine meydan vermeyiniz. Fakat 
~fkatıa muamele ediniz. Çok 
Zekt bir çocuk olur. 

. Büyüdüğü zaman harekatı key 
fıyasine tabi olacaktır. Keza mü
tehakkim ve gururlu olocoğ:ından 
~ihnine ko~•acağı bir şeyli mut
tka ve inatla yapmağa çalışacak
ır. Halbuki bu inadı onu pek 

büy··k 
1. u zararlara sokacaktır. Ta-
1 Çok fazla olduğu halde aza ka
ııa~t etmiyecek daha ziyadesine 
~aıı olmak istiyecek ve o zaman 

a hepsini kaybedecektir. 

" Zarafeti, şıklığı, bilhassa tu
llıaletı pek fazla sevecek ve dai
t" a bu şekilde yaşamak istiyecek
ır. 

01 Sözleri de kendisi gibi zarif 
ııı:~aktır. Çok temiz bir kalbe 
Ilı lık olacak ve herkesin iyilik yap 

11 ak istiyecektir. Bunun nazarında 
ı;~anııı hiçbir kıymeti olmıyacak-

la ..\ııJc ve sevdada: Her gördüğO
~ olacaktır. Bu 90Cuğun sıhhati 
1 aşı.Yacaktır. Aile muhabbeti faz
ı:in olacaktır. Bu çocuğu slhhatı 

en kuvvetli gıdası uykudur. 

'- tvıendiğf zaman allemnde zu-
"Ura 1 
0~ıre ecek hastalıktan meyus 
~Q][ . Kendisi orta yqta bo
lca hır servete aahip olacak; Fa-

ı:tı ~ i?aresizliii 7üzünden Jı;aybet-
e ilıtiınali m9\7cuttur. 

Adnan - Haydarp&fa Liııeai. 

Ahvali sıhhıyeniz "mükemmel -

dir. İstikliUperver olduğunuzdan 
vakur ve müteazzımsınız. Kendi 
nefsinize namahdut bir ftimadımz 
vardır. COr'etk!lr olduğunuz gi
bi fazla derecede inatçısınız. Bu 
yüzden ekseriye bazı defalar bü
yflklerinizln emirlerine isyan eder
ainlz. Bununla beraber açık yü -
rekli vefakirsınız. 

Hayatta muvaffak olmanız i· 
çin ye gine çare sabır ve te' enni ile 
hareket etmeniz Hlzımdır. Aksi 
takdirde acı acı tecrübelere ma
ruz kalmanız ihtimlai kavidir. 

Evlilik hayatınız: Müessir o
lan nüfuzunuz sayesinde istedikle
rinize kendinizi sevdirebilirsiniz • 
Fakat bu husustki tabiatınız, her 

çiçekten bal alan arılar gibi her 
zaman yeni yeni çiçeklere konmak 

istersiniz. Hev~satı şehvaniyenize 

daima mağlup ve meclupsunuz. Bu 
hususta size tavsiyem, hissiyata 

değil akıl ve mantığa göre hare
ket ederek daima ihtiyatkllr dav
ranmalısınız. Ayni zamanda ih

tiyarlığınızı düşilnerek gençliği 

muhafaza etmelisiniz. Hafif meş
rep ve ihmalkarlığınızı da terke-

diniz. Cesur ve azmi meram sa
hibi olduğunuzdan sizin için en 
iyi meslek zabit olmaktır. Çünkü 
siz mübareze! hayat için yaradıl -
mış ve bu hususta talüniz olduk

ça yaver bir şahsiyetsiniz. Her te
şebbüsünüzde muvaffak olmak is
tersiniz. İnat, kibir gurur ve aza
meti kat'iyen terketmelidir. 

M. E. A. - Betiktaf 

Tab'ı mizacınız bilhassa tehev
vürle tezahür eder. Fakat kindar 

değilsinizdir. Yapılan her fena -
lığı çabuk unutursunuz. Müstekim 
ve adaleti sever olduğunuzdan u
fak hataları ekseriya affedersiniz. 
Fa'al olduğunuzdan çalışmağı se
verseniz de pek çabuk yeis ve ü

mitsizliğe düşersiniz. Biraz da ha
fif meşrebsinizdir. 

Temiz yürekli ve sürati intikalli 
olduğunuz halde his~iyatınıza ça
buk kapılırsınız. 

Evlilik hayatınızda son derece 
müşfik ve muhabbetperver, sadık 

bir koca olabilirsiniz. Yalnız bu 
sadakat ve muhabbetin mukabilini 
görmek şartiyle mizacınızın asabi 

olması hasebiyle çabuk müteessir 
olursunuz. Hicap ve faziletiniz -

le dolu olan zarafetinizle sevilme
ğe 11iyiksınız. 

Sizin bütün istidadınız ticarete 
matuftur. Herkese kolay kolay 

itimat edemezsiniz. Bu da nazari 
olduğundan çok iyidir. 

Sıhhatiniz nahif görilnüyor ise 
de hakikatte kavidir. Ara sıra vu

kubulan rahatsızlığınız asabiyetten 
başka bir şey değildir. Her işte 

sükftn ve itidal ile hareket ediniz. 
Aciil olmıyarak başlıyacağınız işe 
mutlak pazartesi günlerini tercih 
eder,iniz. l\1uvaff:ıkıyetiniz mu -
hakkaktır. 

Mahmut Yaşar - Kastamoni 
Tab ve mizacınız daima mııte

havyil olup hazan neş'eli hazan da 
hüzün ve kederle dolu meyusiyet 

TEMi.SABAH 

iş Bankası ~uhiddin Ost~n~ağ 
Kumbara Müka- Bır veda tamımı 
fa tını Kazananlar Ha~!~~~ 1 inci •ayfa~da> 

Türkiye :tıı Bankasının kumbara- Bay Muhittin üatündağın le-
h ve kumbara.sız küçük cari he- tanbul valililiğinden ayn!maıriyle 
saplar arasında tertip eylediği lkra- "VıaJi konağı,ı nı da tahliyesi icap 
m.iye pl8.nının birinci Kanun keşide- -ettiğinden mumaileyh; Nişanta • 
si banka umumı merkezinde ve no· ~ındaki konakta bulunan bütün 
ter huzurunda yapılınıştır. şahsi eşyalarının, Pangaltıda ~-

Bu keııide ile 1938 ikramiye pla- f~r sokağındaki - kendi soyadıyle 
nınm tatbikatı tamamlanmış oldu- tanıll&ll _ Üstündağ apartmanına 
ğundan müessese 1939 yılı için daha nakli için emir vermiş ve hemen 
geniş bir plan tatbikine hazırlan- nakil işi yapılmıştır. 

Diğer taraftan kendisinin 1ıı -mıştır, Yeni p!Anın hususiyeti ta- tanbul vilayetinde bulunduğu müd 
maını tevzi edilecek olan ikramiye det zarfında cereyan eden muhte
yekfuıunun Otuz iki bin liraya. yük· lif muamelelerin tetkiki için bu
seltilm.i§ olması ve kuraların yılda günlerde Ankaradan şehrimize bir 
dört yerine beş defada çekilmesi- Tahkik heyetinin geleceği anlaşıl
dir. 1939 yılı kuralanndan biri Tür- maktadır. 

kiye tş Bankasının onbeşinci yıldö- Bu heyet, bilhassa Sürpagop 
nümilne tesadüf eden 26 Ağustos mezarlığı, otobüs işi, ve esnaf ban

tarihinde çekilecektir. Ancak mez

klır günde Banka umumı merkez 

ve §Ubeleri kapalı bulunacağından 

keşide bir gün evvel, yani 2!i Ağus
tosda yapılacaktır. 1939 yılının 
diğer kuraları, Şubat, Mayıs, Eylül 

ve ikinciteşrin aylarının başında çe_ 
kilecektir. 

Bugünkü keşidede kazanan tali
lilerin isimlerini, hesap numarala
rını ve bulwıdukları şe!;Wrleri "1rB 

ile yazıyoruz: 

Bin lira. kazanan: 
Atiye 69671 (İstanbul) 

Beş yüz lira kaıanan: • 

Osman oğlu Sabit 4643 (Ankara) 

tkiyüz elli lir& kazananlar: 

Ali Akkan 3383 (Mersin), Rem
zi 27118 (Ankara), Emine 19369 
(tzmir) Hüsniye 21260 (İstanbul) 
Nazını 74602 (İstanbul), Hilmi Pe
ker 3514 (Kayseri). 

Yüz lira kazananlar: 

An karada: Hikoiçi 29586. 
İstanbulda: Kemal 57066, İs

mail 67725, Halit 32493, Nilüfer 
71145, Zehra 36429. 

tzmirde: Mahmut 11891, Meh
met 15567. 

Diğer şubelerde: Ahmet 766 

(Adapazarı) Salih Mehmet 1090 

kası suistimali meseleleri ile meş 
gul olacaktır. 

Vilayet ve belediye reisliği ma 
karnındaki bu tebeddülü belediye 
reisi muavinliklerindeki değişiklik 
!er takip etmektedir. 

Ezcümle bir kaymakamlığa. 

nakledilecek olan muavin Bay Ek
r~ Sevencan yerine Üsküdann es 
ki enerjik kaymakamı ve halen 
Çankaya kaymakamlığı vazifesini 
ifa eden Bay Lutfi terfian tayin 
olunmuştur. 

İstanbul kazalarındaki kay -
makamlar ve billı.assa belediyenin 
muhtelif kısımlarındaki müdürler 
ve erkll.n arasında da esaslı değişik 
lik yapılması beklenmektedir. 

Yeni latan bul .Valisinin 
Beyanatı 

Ankara, 2 - Yeni İstanbul va
lisi Lutfi Kırdar şu beyanatta bu -
lunmuştur: 

- İstanbula tayin edilmem su
retiyle amirlerimin hakkımda gös 
,~rdikleri itimat beni çok müte -
hassis etti. İstanbulda başlanmış 
ve henüz itmam edilmemiş işlerin 
ikmaline çalışacağım tabiidir. İs
tanbula tayin emrimi burada al -
dım. Birkaç güne kadar htanbula 
gideceğim. 

Fakat evvela Manisaya giderek 
oradan tekrar Ankaraya geldik -
ten sonra yeni vazifeme başlamak 
üzere !stanbula gitmem de muh -(Ayvalık) Nurettin 1112 (Ber - t ld" 

· eme 1r. 
gama) Lütfi 1195 (Edremit), Ne- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dime ;ağcı 505 (İnebolu).' Süley- Nobel rw1ük8fatını 
man 195 (İsparta), Halı! 1094 A • k 1 b • k d 
(Nazilli), Hatice 1140 (Uşak), Se- men a 1 ır a ın 
dat Baımumcuıar 660 (Yenişehir). Kazandı 

Ellİler Lira Kazananlar: İsveç akademisi, N o bel edebi
Ali 22417 (Ankara), Pakize yat mükafatını bu yıl Amerikalı 

20476 (Ankara), İsmail 65496 Madam Piri Buk isminde bir ka
(İstanbul), '.l1ahsin 599 (Üsküdar) dına vermiştir. Edebiyat i11eminde 
Mehmet 8114 (Kadıköy), Müker- hiç kimse mükifatın Madam Piri 
rem 76083 (İstanbul), Yani 34183 Buka tevcih edileceğini tahmin et
(İstanbul), Halife 72731 (İstan - rniyordu. Hattii İngiliz şairi Man
bul), Kir kor 82544 (İstanbul), sefild ile İsviçreli roman muharriri 

İ · Herman Hes ve bı"r de Çekuslovak-Hüseyiıı 55643 ( stanhul), Elem 
73245 (İstanbul), Rober 77159 (İs yalı Czapek ile Finlandiyalı ro
tan bul), Şekibe 12437 (İzmir), mancı Silampaa'yı kuvvetle nam-

zet gösteriliyordu. Fakat İsveç a
Naili 17101 (İzmir)• Hilmi 989 kademi si bu muhtelif şahsiyetkırin 
(Adana), Dündar 2585 (Bursa), propağanda ve faaliyetlerine bak
Neriman 355 (Erzurum). Kamil maksızın , bu Amerikelı muharri
Soykan 474 (Milas), Mustafa 1124 ri namzet olarak seçmiştir. 
(Ordu), Hayriye 682 (Ödemiş), Madam Piri Buk'dan evvel 
Mehmet 1819 (Trabzon) M. K. Nobel edebiyat mükafatını üç ka
Tümer 478 (Zonguldak)· dm kazanmıştır. Bunlar Selma 

Seyyahlar için broşür 
Belediye turizm bürosu mem

leketimizin turistik faaliyetini art 
tırarak hariçte icap ede npropa -
gandanın yapılabilmesi için muh
telif dillerde olmak üzere resimli 
broşürler hazırlamıştır. 

Bu broşürler şimdiye kadar çı
karılan nümunelerden farklı bir 
şekilde tertip edilmiş ve memle
ketimize g"i!lecek herhangi bir sey 
yahın karşılaşabileceii bütün müş 
kilfıtı bertaraf edebilecek her ne
vi malftmat ilave edilmiştir. 

Bundan başka memlekete sey
yah celbi için yeni bir program 
h:a.zırlanmaktadır. , · 

Lagerlöf, Ctrazgua ve Sigrid Un
dest'tir. 

Sulh mükafatını kazanan yal
nız bir kadın vardır. O da Berta 
Fon Sutner'dir. Ayrıca kadınlar, 

bir tek fizik ve iki tane de fen 
mükifatını kazanmıştır. Bu sonun
cu mükafatlara Jayik görülenler, 
Madam Küri ile kızı, Madam Jol
yo'dur 

Bu suretle muhtelif N o bel mü
klifatını kazanan 197 kişiden an
cak 7 sini kadınlar teşkil etmekte
dir. 

Bu son mükafatııa, son sekiz 
sene zarfında Birleşik Amerika 
üçüncü edebiyat mükafatını ka
zanmıştır. Fakat bu mükiifatları 
kazanmakla, bir kimsenin cihan 
şumul ~debiyat kıymetinin mo -
nakaşasız kabul edileceği zannedil 
memelidir. Nitekim yeni mükAfat 
sahibinin yazı hususundaki yüksek 
kıymetini inkilr etmemekle ber.ı.ber 
birçok İsveçli muharrirler Madam 
Pirl'i buna Jayik görmüyorlar. 

İsveç gazetelerinin verdikleri 
haberlere göre Madam Bükün ka
zanmış olduğu Çeki almak tizere 
yakında Avrupaya gelecektir. 

Sayfaı 7 

Atatürk'e 
- Atatürk bütün vata.ndatlarına 

~ '.Atatürk bütün vatandaşlarına bırakmış oldul"u baş tacnnız GUm-
~uriyeti unutmayız kalbimizdedir matemi. . _ 

Son beş yılda on yedi milyon yarattı Tilrk &encı devrılmez, sar
sılmaz Türkiye Cumhuriyeti. 

Her Türk her vatandaş ağlıyor Atatürk diye ant içerek sarılıyor 

(l'ürkly& cumhuriyetine. ·-. 
Atatürk kabrinde rahat uyu Türk gençlıırı korur yurdu kork· 

;ıııu yılmaz biç bir şeyden şimşek gibi gider önden. 
Atamızın acısı çıkmaz kalbimizden. Dünya yıkılsa ayrılma. 

~ ~e cumhuriv~tinden. 

Bafdaaar PALUYAN 

... ·-
81: Dil aıı • 

ACIM BUYÜK 
Yurtdaşlar matemim var matemim var öldü Atam, 
O benim öz canımdı, anamdı o hem de babam~, 
İçim kan, kan ağlıyor; bak inliyor bütün vatan. 
Karalar giydi cihan, nasıl olur kan ağlamam' 

1 ' 
O benim bakanımdı, hakan bendim o tacımdı, 
O benim dik başımdı, hayır baş ben, o saçımdı, 
O şimdi ayrı benden; ben boynu büyük kaldım.• 

. Varlığım, saadetim şifamdı, o, hem acı~:ı. 
1 

Vatanı o kurtardı, milletine oldu da baş, 
Milleti yüceltti, her cihetten açup sava~ .. 
Ecele mağlOp oldu!. .. Her kavgada galipıcen ol-:. 
Dayanmaz bağrım buna, üstüne bağlasam da taf 

Yurtdaşlar üstümüze felaketler kanat gerdi, 
Ku~kusuz bu topraklar onu bizden çok severdi, 

' -ı Nihayet elimizden aldı. .. Gözler kan ag asın 
.Kalbimiz matem tut3un; ona toprak yatak serdi 1 •• 

Güzin ERBABACAJ't 

Atamızın Huzurunda 
Arz dönme, güneş doğma yaslıdır Türk fıleıtj ~ 
Ressam bırak fıryanı, şair terket kalemi 

Gel heykeltraş sanat sırrını göster bize 
!çi kanlı ruhları bir heykel yap, ver bizq 

Görelim ruhumuzun nasıl kanadığını 
Alevlenip o eşsiz başbuğayandığını. 

Toplanın karappeller, Ramberantla.r uyanl'!I . 
:Matemini bir heykel yapın fani dünyanın 
Toplayın yanan ruhu \"e hazin nağmesini 
Toplayın parçalanan kalbin yanık sesini 
Toplayın iç mizden derin inlemeleri 
Gönüllerde sönmekte olan son emelleri 

Alın bütün gözlerde titriyen bir hayali 
Toplayın kainatı snran derin melali 

Bunları birleştirip bir heykel yap ver biz, 
Ileykeltr:ış ruhunun sihirini göster bize 

Görelim ruhumuzun nasıl kanadığını 
Alevlenip o eşsiz başbuğa yandığını. 

* Ağlamıyalım fakat bu söz çok kolay dilde 
Büyük Ata ne derin izlerin var gönülde 

Gökte söner güneşler, kurur yerde denizleı 
Lakin silinmez senin kalpte açtığ:ın izler 

Ah bu kalbim hançerle yaralandı derinden 
Sel olan kan; kalbimi koparıyor yerinden. 

Ağlamıyalım lakin onsuz olmuyor diller i 
Ondan başka dünyada neyi sevdi gönüler? .. 

Gözlerde onun nuru, damarda onun ka.nı 
Asil, temiz ruhların ilk ve en son cananıi 

* 
Bu gözler görmez artık, akmaz bu damarda Jt~ 
Ölen bir insan değil, ölen bütün bir cihan. / 

O halkındı; her şehrin, her köyiln beldesiydi _ı 
Mukaddes varlıkların o en mukadesiydi. 
Yarab ! Onu göklere aldın·-:. bizden ne için 
Yer yüzünde kulların yanıyor için için. 

Yalnız beşer mi yanar?. Kan ağlar meleklem 
Sönsün bütün iraden veyıkılsın göklerin. 

Atatürk kudret demek, kudret de o deınekti1' 
Ey göklerin Allahı sana isya.n gerektir. 
Maksadın can ıa.lmaksa, al bizim canımızı 
Böyle yetim ye yalnız koyma vatanımızı. 
Onu bizden alırken tenin buzlamadı mı? .• , 

Elin titremedi mi, kalbin sızlamadı mı? .. 
Düşünmedin mi?. Onlar Atatürksüz yapama:ıı, 
Yarab !. Sana ne kadar isyan etsek yine az, 
Bize telkin ederken günihgar olmamayı 
Şimdi niçin boya"ın kana bütün dilnyayı?. 
Ne için ona verdin çok mahc'ut bir hürriyet 
Zevk mi alırsın yarab !.. İnlerken beşeriyet 
O melekti; elinle yaptığa dan daha saf 
Ona kanlı pençeni saldın etmeden insaf. 
Meleksiz bir alemde olur mu mesut bir &!in?,. 
Bu kanlı haiJoenden arz ölgiln, gökler ıilgün 
Elin titremedi mi, kalbin 'buz lam adı mı?.. -1 

Ah!.. Yok mu sende &önü? .. Gönlün ıızlamadı ~ 
Beşeri ihtirastan Azade olan kalbe 
Artık çarpmasın diye ~en nasıl vurdun darbe.. , 
Ondan başka 9arpacak söyle hanri kalb var~ 
Düşünmedin mi onsuz alem bize mezardır. 
Sevin!. Ça11Pıştın, yendin sana en 'büyük ~ 
Sanki akıttığın kan sana oldu gaıı.imet. 
Söyle .şanlı, muııaffer eline geçen nedir? 

Ona topraklar değil ona mezar kalplerdlı\ 
Bizden ayıramazsın, beraberiz her yerde 
"O dur merhem olacak her yaraya. her der~- - ., 

" 10 lkiııd t.frİa 938 
Celal Necati ERAY 
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:Sayfa: 8 YENISABAll. 3 KANUNUEVVEL: 1938 

~----..... -------------------------------~·----------... 
Akba Kitabevi Sabah, Öğle ve Akşam Her 

Yemekten Sonra Dişleri fler dilden kitap, gazete ve mecmualarla mektep kitaplarını ve 
kırtasiyenizi temin eder. Öndervod yazı makineleri ve Parker 
dolma kalemlerinin Ankara acentesidir. Nihad Adilin kazanç 

RADYOLiN 
Kupon Bedelab Tevziatına Dair 

Mefsuh İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Şirketi tahvi· 

labnın 1938 senesi ikiaci taksit kupon bedelatl 1/12/938 
tarihinden itibaren lstanbnl şubemizce tediye olunacağından 
tahvilat sahiplerinin (65) No, lı kuponlarile birlikte gişe· 
!erimize müracaa tleri, 

vergisi kitabının Ankarada tevzi yeridir. 

YENİ NEŞRİYAT 

• 

Son değişikliklere göre yeni KA· 
ZANÇ VERGtSt KANUNU 

Haziran 1938 tarihine kadar ka· 
zanç vergisi kanununa ait neşrolu-
nan bütün tadilatı havidir. 

Satı~ yeri: İstanbul İNKILAP 
KtTAPEVt Fiatı 25 kuruş 

ile niçin fırçalamak lazımdır ? 
................................. 1 ............ 

Çünkü unutmayınız ki: İnhisarlar U. Müd_ürlüğünden : 

[~~~~~i!.~~~~~ 
'İ Her banyodan sonra saçınız 

Bakımsızlıktan çuruyen dişlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza, ve halta zatürreeye yol aç
tıkları, iltihap yapan diş etleriyle 

1 - İdaremizin nakliyat şubesi için şartnamesi mucibince yaptı
rılacak açık güverteli armalı ve tam teçhizatlı 1 adet çektirme "tekne,, 
19 - XI - 988 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden pazarlık usuli
le eksiltmeye konmuştur. 

TURAN TiYATROSU 
ı Bu şekle girerse köklerinin mide humması, apandi

sit, nevresteni, sıtma ve romatizma 
yaptığı fennen anllaşılmıştır. Te
miz ağız, ve sal!'lam dişler umumt 
vücut sağlığının E>ll birinci şartı ol
muştur. Binaenaleyh dişleı·inizi her 
gün kabil olduğu kadar fazla - lii-

II - Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat teminatı 337.50 
liradır. 

Halk sanatkarı Naşit okuyucu, 
Semiha ve büyük rağbet kazanan 
Mezey varyete heyeti. 

t'embe kız operet 3 P. 

* ' lstanl,ul Belediyesi 
ŞEHiR TiYATROSU 

10 Birinci Kanundan itibaren 
Vindsor'un şen kadınları 

12 Birinci Kanundan itibaren 
Dama çıkmış bir güzel 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : \ 
! /Ş ARAYANLAR : 
' ; ....................................... 

Bir iş arayorum 
20 yaflllda bir Türk genciyim. 

Tahsilim orta okul derecesindedir. 
Şimdilik aakerlikle alii.kam yoktur. 
Resmi veya hususi dairelerde ve
ya şirketlerde ticaret bürolannda. 
ltalimle mUtenas.ip bir iş arıyorum. 

Kimsesiz bir şehit oğluyum haınisiz
likten hiçbir iş bulamıyorum. Lüt
fen bu halime merhameten bana 
bir iş verilmesi . 

Adresim: 
Sultan ahmette Tapu dairesinde 

Eyüp sicil muhafızlığında Bay Veh. 
bi vasıtasile Bahri. 

Harelin Hukuk Hakimliğinden: 
Mardin hazine vekili Süleyman 

Aybar tarafından Mardin eski güm 
rill< müdürü Rağıbın mirasçısı bu
lunan karısı Naciye ve kızları Pa
kize ve Müzeffer ve Kin.iye aleyh
lerine açılan alacak davasının mu
hakemesinde mumaileyhlere çıkarı 
lan davetiye varakası üzerine teb-

liğat imkanı görülmemiş olduğun
dan tstanbul Cümhuriyet gazetesi 
vasıtasile ilanen tebliğat ifasına 
mahkemece karar verilmiştir. Da
vanın talik olunduğu 30/ 1/ 938 gü
nünde mahkemeye bizzat veya bil
vekale gelmedikleri taktirde dava
nın gıyaben cereyan edeceği teb
liğ makanıında kaim olmak üzere 
ilin olunur. ( 20-227) 

t}sküdar Sulh tkinci Hnkuk llii

klmliğinden: 
Uskü .rda Seliimi Ali mahalle

sinde Aşçıhanımoğlu sokağında 
klfuı 27 no.lu hanenin yarı hissesi
nin Kil'kor oğlu Agobun ve yarı. 
sının da Yorgi kızı ve Yuvan karısı 
Eftimyanın uhdelerinde kayıtlı ol
duğu Usküdar Tapu sicil muhafız. 
lığının 30/ 7 / 37 tarih ve 1144/ 121 
no.lu yazısında bildirilmiş ve bun
lardan Agobun firari eşhastan ol
duğu ve Eftiınyanın da 30/ 1/ 932 
tarihinde mezk\ır evde öldüğü ve 
Tanaş adındaki oğlunun da mütar:· 
ke senesinde Yunanıstana kaçtıgı 
ve Eftimyanın başkaca varisi olma
dığı cihetle mezkur Gayrimenkulü~ 
idaresi için Hazinenin kayyım tayı
nine 7 / 11/ 938 tarihinde karar ve
rilmiş olduğundan bu hususta iti
razı olanların on gün içinde mahke
meye miiracaatları aksi taktirde 
hükmün katileşeceği ilan olunur. 

Betiktat Birinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Beşiktaşta tramvay caddesinde 
Tahsinin kahvesi yanında 55 nu
marada otururken halen ikamet
gahları meçhul Mustafa ve karısı 
Reşideye • 

8-11-938 tarihli Sabah ga
zetesinde tarafınıza ilanen tebliğ 
olu.nan yemin davetiyesi üzerine 
muhakemeye gelmediğinizden ye
mini kabulden imtina etmiş ad o
lundunuz. Sekiz gün zarfında iti
raz etmediğiniz takdirde işbu kara 
nn kesbi katiyet edecel!'l ve muha
kemenin 3. 1 - 939 saat 10 na mu
allak bulunduğu tebliğ makamına 
ikaim olmak üzere bir ay müddet-
le llln (ju_nuf. (12175). 

BRiYANTiN PERTEV 
onları düzeltmeyi temin eder" 

III - Eksiltme 5 - XII - 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
1( de Kabwtaşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonun 
da yapılacaktır. 

lıtanbul Betinci icra Memur- ıakal 3 defa - (Radyolin) diş ma-
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü ge1:en şubeden a

lınabilir. 
luğundan: cuniyle fırçalıyarak sıhhatinizi 

Hüsnünün, Serkis Kılçıyan zim garanti edebilirsiniz ve etmelisi • 
metinde olan matlubundan dolayı niz. Bu suretle nıikrobları imha 
haciz altına alınmış, ve tamamına ederek dişleı·irıizi korumuş olur-

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 
güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan oiunur. (8535) 

600 lira kıymet takdir edilmiş olan sunuz. 
Yavuz Sinan mahallesinde eski a

RADVOLiN 
yazma ve gümrük yeni Keresteci
ler sokağında 258 kütük 560 ada 
ve 6 par; elli eski 403 - 530 yeni 
176 numaralı ahşap deponun 10/1 
hi~sesi; tamamına ehli vukuf ta
rafından 2440 lira kıymet takdir 
edilmiş olan eski ayazma yeni ke
reoteciler sokağında 660 ada 6 par 
selli eski 532 yeni 178 numaralı 
ahşap dükkanın 4/ 1 hissesi açık 
.arttırmaya konulduğundan evsafı 

a~ağıda yazılıdır. 

176 numaralı ahşap depo: ze
mini kısmen çimento, etraf duvar
ları ahşap ve harap, salaş halinde-
dir. 178 numaralı ahşap dükkan: 

'. - ' . . -. . . . .. 

le, sabah, öğle ve akşam her ye::-ckten 
sonra dişlerinizi fırçalayınız 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye • 

ış konulan 
iki yan duvarı kısmen kargir, üst 1 -
kısmı ahşap, harap, salaş ve bal-

Aydın bataklığı kurutma ameliyatı keşif bedeli (61.250) li-

radır. 

kon şeklinde asma kat olup binası 
haraptır. Diikkanın zemini kıs -
men çimento; iki metre derinli -
ğinde bir kapısı ve elektrik tesi

2 - Eksiltme 23-12-938 tarihine rastlıyan cuma günü saat (15) 

de Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komis

yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

satı \1ardır. Hududu şartnameye 3 
bağlı krokide gösterildiği gibidir. 
Mesahası 176 numaranın, 10.5 ve 

- istekliler eksiltme şartnamesi mukavele proıesı bayındırlık 

işleri genel şartnamesi fenni şartname ve projeleri (3) lira 7 

kuruş mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilil"ler. 
178 numaranın ise 112 metre mu
rabbaıdır. Arttırma peşindir. Art
tırmaya iştirak edecek müşterile-
rin kıymeti muhamminenin % 7.5 
nisbetinde pey akçesi, veya mim 
bir lıankanın teminat mektubunu 
hamil olmaları icap eder. Mütera-
kim vergi, tanzifat, tenviriye ve 
vakıf borçları, borçluya aittir. Art 
tırma şartnamesi 5 • 12 -938 tari
hine mtisadif pazartesi günü daire 
de mahalli mahsusuna talik edile-
cektir. Birinci arttırması a-1-938 
tarihine milsadif perşembe günü 
dairemizde saat 14 den 16 ya ka
d<ır icra edilecek. Birinci arttır -
matla bedel, kıymeti muhammene 
nin % 75 şini bulduğu takdirde üs

( - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (4312) lira (50) kuruş 

!tık muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gün

den en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla bir

likte bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu işe 
mahsus olmak üzere vesika almaları ve hu vesikayı ibraz et

meleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyan

lar eksiltmeye iştirak edemezler. 
6 -- İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz 

mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler 
kabul edilmez. (4881) (8575) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın Alma 
Komisyonundan : 

Münakasaya ko.. Miktarı Muhammen bedeli pey ak- Eksiltme 
nan n1evaddın cinai akçesi artih saat 

Çekirdeksiz üzüm 2000 K. 22.00 
Amasya erig; 900 K. 17.00 
Kuru kayıs· 600 K. 50.00 
İncir 600 K. 19.00 

Portakal 9000 K. 3.50 J 63.00 5-12-938 14.30 
Amas;'a eriği 1500 K. 27.00 
İnebolu elm :ı.• 1500 K. 11.00 
Ayva 800 K. 8.00 

Ceviz içi 500 K. 45.00 

te bırakılır. Aksi takdirde son art
tırmanın tPahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma on beş gün daha 
temdit edilerek 20 . 1 - 939 tari
hine mil93dif cuma günü saat 14 
den 16 ya kadar dairece yapılacak 
ikinci arttırma neticesinde en çok 
artLranın üstünde bırakılacaktır. 

2004 numaralı icra ve iHas kanu
nunun 126 ncı maddesine tevfikan 
hakları tapu sicilleriyle sabit ol -
mıyan ipotekli alacaklarla, diğer 
aHlkadoaranın, ve irtifak hakkı sa
hiplerinin, bu haklarını ve husu - 1 
siyle faiz ve masarife dair olan id
dialarını ilan tarihinden itibaren 

Mektebin 938 mali senesi zad ndaki meyva ihtiyaçları pazarlık

la alınacaktır. 

20 gün zarfında evrakı müsbitele
riyle birlikte dairemize bildirme-
leri lazımdır. Aksi bakdirde hak
ları tapu sicilleriyle sa bit olmıyaıı. 

2 - Bu ihtiy.ıçların cins ve miktarlariyle muhammen bedelleri ve ilk 
teminatları pazarlığın tarih ve saati hizalarında gösterilmiştir. 

3 - İstekliler 938 mali senesine ait ticaret odası vesikalarını gös
tereceklerdir. 

tar satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Müterakim vergi, 4 
tenviriye, ve tıınzifiyeden ibaret 

- Şartnamelerini görmek istiyenh·in her gün ve pazarlığa girecek

lerin belli gün ve saatte Günıüşsuyunda mektep binası dahilin-
olan belediye rusumu ve vıakıf i- deki komisyona müracaatları ilan olunur. (8794) 

Kültür Bakanlığı Erkek Terzilik t "\kulu 
Direktörlüğünden : 

* I - ~cuemizin P.a$abahçe fabrikası için şartnamesi mucibince sıı· 
tın alınacak 1 adet devvar ve seyyar bir buçuk tonluk elektrikli iskele 
vinci kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

II - Muhammen bedeli sif İstanbul 13000 lira ve muvakkıat te
minatı 975 liradır. 

IH - Eksiltme 17 - 1 . !i39 tarihine rastlıyan sah 
de Kabataşta Le\·azını ve Mubaya•at şubesindeki Alını 

yapılacaktır. 

gilııü saat 15 
Komisyonund• 

IV - Şartnameler para.ız olarak her gün sözü geçen ~ubeden a· 
ima bilir. 

V - Ehiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların mufassal fenni 
teklifleri)'le beraber kataloklarıııı kaldırma indirme ve fren tertiba· 
tını açık olarak gösteren resimlerini kataloklarını birinci sınıf bir fir· 
ma olduklarını gösterir evrakı ihale tarihinden en az 7 gün evvelin& 
kadar İnhisarlar Umum MUdürlüğü Müskirat Fabrikalar şubesine ver· 
mcleri ve tekliflerini kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 
Aksi takdirde ebiltmcye iştiı,ak edemezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 ci mad.ded& 
yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve 51 7.5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı ııarftarın 
eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen Alım komi~
yonu ba~kanlığına makbuz mukabilinde verilmesi liizımdır. (8810) 

• Cinai Miktarı Muhammen B. % 7.5 

Toz tütün çuvalı 
3/ 8 200 m/ m boy. 
yuvarlak ba~lı ci-

2000 A. 

vata 

3/ 8 120 .. .. 
3/ 8 demir pul 

4000 •. 

8000 " 
12000 " 

Beheri Tutarı Teminatı 
Kr. Sn. Li. Kr. Li. Kr. 

26.75 535.- 40.12 

oOKı. 440.- 33.-

Eksiltnı• 

Saati 

15.30 

16.--

1 - (2000) adet ince şeyler konabilen standart, normal sık örgüld 
toz tütün çuvalı ile Cibali Bakımevine yapılacak platformlara Iüzuıntl 
olan eb'at ve miktarı yukarda yazılı yuvarlak başlı civata ve demir pul 
1 - XII - 938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ayrı ayrı pazar· 
!ık usuliylc eksiltmeye konmustur. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

III - Pazarlık 19 - XII - 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hi· 

zaharında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesince· 
ki Alını komisyonunda yapılacağından isteklilerin % 7.5 güvenme pa· 

ralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8811) 

• • 
Türkiye Yünlü Dokuma ve Yünlpliğı 

Fabrikaları Anonim Şirketinden : 
Türkiye yünlü dokuma ve yün ipliği fabrikaları Anaııim şirketi 

hissedarlar umumi heyeli aşağıda yazılı ruzııam ede gö,;terilen hu<U • 
satı konu~mak üzere 22 - 12 - 938 tarihine müsadif per~embe günii "" 
at 15.30 da fevka!iide olarak top! ınacağından umumi heyeti teşJ;ıl 
eden zevatın İstanbulda Galatada Sümer Bank İstanbul şubesi biııJ• 
•ında topbantıda hazır bulunmaları iliiıı olunur. 

Şirket esas mukavelenamcsiniıı 45 inci madde.<ine tevfikan umuıııl 
heyeti teşkil eden zevatın toplantıda mevcut olmaları lazımdır 

Müzakere Ruznamesi : 
1 - Sermayenin tamamı Ded' t tarafından verilmek suretiyl& 

kurulan iktisadi teşekküllerin tesld iti)' le idare ve murakabesi hakk1
11' 

daki 3460 sayılı kanuna tevfika~ Sümer Bank tarafından teşkili ıı1 u· 
kıarrer ve 1. ikincikanun 1939 tarihinden itibaren faaliyete geçecek IY 

vı 
lan müesseseye şirket mamelikinin devri ve bu devrin sureti icrası 
bu bapta idare meclisine saliihiyetyerilmesi hususunda karar ittihBı 
eylemek, 

2 - Şirket mamelikinin devri üzerine hasıl olan vaziyet hakkıııd$ 
bir karar vermek. 

Deniz Hastahanesi cilt ve 

caresi ve telliiliye bedeli müzaye
deden tenzil olunur. 20 senelik ta
viz bedeli müşteriye aittir. Daha 
fazla malumat almak istiyenlerin 
938/2037 numaralı dosyada mev
cut evrak ve mahallen haciz ve 
takdiri kıymet raporunu görüp an 
lıyacakları illin olunur. (12566) 

1 - Okulumuzun gündüz kısmına muhtelif sebepler dolayısı ile de- zührevi hastalıklar mütehassısı 
Zührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Omer 

Göz Hekimi .. 

Or. Şükrü Ertan 
Catalotlu Nuruoımaııiye cad. No. 
S Dr. Oıman Şerafettin apartmanı 

vama imkıtn bulamıyan terzi usta ve kalfaları ile biçki öğren
mek istiyen bay ve bayanların kadın ve erkek biçkilerinde ma

kastarlık yapabilecek kudrcltı yetişmeleri için AKŞAIW BiÇKi 

KURSLARI açılmıştır. 

2 - Tedrisat geç saatlerde başlar ve parasızdır. Yaş ve tah.ıil şerai

ti herkese çok müsaittir. Fazh izahat için okula başvurulması. 
(879'l) 

Direktörl ''le 

Adres: Divanyolu. Tel: Z!480 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Pazardan maada her gün 3 
den ıonra hastalarını kabul 

eder. 

Adres: Babıiili Cağaloğlu yo-

1<uşu köşebaşı 43 Numara. 
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Sahibi: A. Cemalettin SaraÇ0~rfl 
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