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' la,.faı 1 YENISABAH 

ABDÜLHAMIDIN 

OCASI 1 c 
y AZAN ı SÜLEYMAN TEVFİK Merasim İçin 

____ .......... ımııı~111111---11111-.111S1-.-~~IAnkaraya ara postaları 23 ve aonra maarif müdürü iken 1899 
- da memuriyetini bırakarak Pari•e tahrik edilecektir 

Bütün bunlardan da bir fayda kaçmış v• orada latipdada lu.r~ı 
tlmadı. Hükllmetin geceli &ün- •iddetli bir mücadele ıç~tı • -
düzlü çalışmaları da işe yarama- Reiı, Edirne mebuıu Tallt bey -
eı. Avusturya - Macaristan hü- Edirne de poata kltibl iken cemiye 
J<ilmeti ilhak beyannamesini ıeri ı. intisap ederek llltlhlm hizmet
almata razı olmadı. Avrupa dev- )erde bulunmuttu. Sonradan vezir 
Jetlerhıin 14• müdahaleleri üze:i- .,. udrılzam olm"', 1.tanbulun 
ae bıirç.ok müzıı•kereler, yazıp çız- lfrali ııraıında A'll'llpa7& kaçmış
ırıeler cayret ve me•aiden ıonra tı. Berlinde lblr ermeni ftdayisi 
Avuaturyanın devleti kliyeye bir tarafından katledilınifti - birinci 
miktu nakdi tazminat vermesine reiı vekili .,. İzmir ırıebuıu Aristi 
karar nrildi. Adeta Bosna ve Her di paşa ı inci reis nkili ıevildi. 
ıek eyaletini para ile satmak de- Nutku hümayuna nrileeek cevabı 
mele olan bu teklife efkarı umumi- 1azıp hazırlamak için de Talat 
ye kızdı !ge de, cemiyet, geri alın beyin riyaseti altında bir heyet 

21 İkinciteşrinde Ankarada ya 
pılacak olan Atatürkün cenaze me 
rasiminde bazır bulunmak üzere 
Hükümet merkezine memleketin 
hır tarafından akın ba,ıamış -
tır. Bunu nazarı dikokate alan D. 
D. yolları şehrimiz ve mülhaka • 
tından da Ankaraya gidecek olan 
Jann arzusunu temin maksadile 
Haydarpaşadan müteaddit ara pos 
taları tertip etmiştir. Bu müna -
1ebetle a-idi' ve geliş biletlerinde 
de esaslı tenzi!At yapılması karar 
ıa,tırılmıştır. 

mail kabil olmadığı anlaşılan bu 11 ayrıldı 18-27 birinci kanundaki p k"k ti 
hak ~nden bütün bütün eli boş toplantıda hazırlanan cevap oku- rost tet ı alının ne ce-
çıkmaktan .. büt.çeye, belki de narak kabul edilmek!• padi,aha sini vekalete bildirecek 
Jıazı husuıl keselere yardım ede- arzolundu. Bebek _ Dolmabahçe arasında-
ce1c olan bu tazminatın ahnma•ına Mebusan ınHlisin!, nutku ki açılacak yeni yolun projelerini 
taraftardı. hümayuna verdiii cevap ertesi hazırlıyacak olan ,ehircilik mü • 

Şiddetle ve çok aıkı bir auret- a-ünn bQtün gazetelerde intişar et- tehassısı Prost bu husl!staki tet -
te sürüp giden bu bo)•kotun Avu. - tiğinden onu herkes okudu. Bir kiklerini bitirmiş olduğundan tet
turya • Macaristana yüz milyon a-ün sonra da Abdülhamit, Yıldız kikatının neticesini bir raporla Na
franırtan fazla zarar verdiğini o sarayında millet vekilleriyle heye fıa Vekiletine bildirecektir. 
vakitkı Avrupa gazeteleri yazıyor ti &yana mutantan Ye mükellefı...,,""""~./V'"""""""""""""""""""""""' 
)ardı. Avusturya - Macar im para- bir ziyafet verdi. Padi,aha ıon 
torluğu, başta İngiltere olmak ü- derece düşman olan birkaç meb
zere bazı Avrupa devletlerinin ustan başka bütün mebuslar ve i
tazyıkından ziyade bu zarar ve zi yan bu ziyafett• hazır bulunmuş
yanın devamına mani olmak mak Jardı. Hünkir misafirlerine pek 
sadiyle Bosna ve Hersekteki hükıl çok nazik ve mültefit davrandı, 
met emlaki bedeli adiyle altmış hususiyle Ahmet Rıza beyi yanı 
iki milyon frank tazminat verme- başına oturtarak onunla bir hayli 
ie razı oldu. müddet muhtelif hususlar hakkın 

Rusya çarlığının tazyik ve ta- da konuştu. 
vassutu ile de, Bulgaristan i!ltikli Bosna ve Hersek eyaletinin ve 
!ini tanımağa mecbur kaldıihmız- Yenipazar ıancağının Avusturya -
dan o iş de bu suretle halledildi. Macaristan tarafından ilhakı, Bul 

Pa:ıarlıksı:.-: Satış 
Ticaret odası pazarlıksız satış 

kanununun tatbik mevkiine geç -
mesi üzerine biltUn esuaf cemiyet
lerin<~ bir tamim yaparak şimdiye 
kadar geçen müddet zarfında alı
nan neticeleri ve bu hususta hal -
kın, e nafın düşlincelerini ve telak 
kilerini te~bit ederek Odaya bil -
dirmeleriııi istemiştir. Bu tamim 
üzerine alakadar esnaf cemiyetle
ri tarafından hazırlanan raporlar 

Okuyucularımız 
Diyor ki ı -Belediyemizin kulak-

ları çınlasın 
Hariciye mütekaitlerindeıı 

okuyucumuz " Fffhat Giln
ııörmü,,, imzasiyle almı' oldu
ğumuz bir mektupta deniliyoı· 
ki: 

"Belediyemizin bnan 6yle 
yerinde ve isabetli kararları 

vardır ki; bunları &'azete sü
tunlarında okurken cidden se
viriniz. Fakat bir türlü tatbik 
sahasına çıkamaz, karar ha
linde karar kılar kalırlar ... 

Hani lokantalar için; mos
tralann kaldırılacağı, birçok 
dumanı üstünde yemeklerin gü 
zel kalaylı tencereler içinde 
bir kısmı fakir ha\l<ın nazarı 

i•lihalarına açık bulundurulmı

yacağı kararlaştırılmı'tı ve 
bu cidden güzel bir fikirdi. 

Fakat ne oldu 7 ... Hani ne
rede kaldı?... HalA caddelere 
buram buram kokusu ta,an dö· 
nerler .... Hila, piyata tabaklar 
da boylu boyuna uzanan tu
lumba tatlıları birçok fakir ve 
fukarayı yutkundurup duru
yor. 

Dün ıbüyük bir caddeden 
geçerken gözüme ilişti. İki kü
çük yavrucuk ... camına burun
larını dayıyarak seyrettikleri 
vitrinin içi hakikaten görüle -
cek ve seyredilecek şeydi. 

İhracat Başladı 
Bilhassa, tiftik, üzüm, 
incir ve yiin Üzerinde 

muamele yapılıyor 
İhracat mevsiminin başlamasi

le piya<ada son gUnlerde canlı ha-
reketler başlamıştır. Son hafta zar 
fında birçok maddelerden bUyük 
partiler ihraç edilmiştir. En ziyade 
muamele gören maddeler ..rasında 
tiftik görünmektedir. Geçen aylar 
zarfında durgun bir vaziyete gi • 
ren tiftik piya~ası tamamen de • 
fi,nı~tir. 

Bundan başka fmdık, üzüm, 
incir, ve yün üzerinde de ehemmi
yetli muameleler yapılmaktadır. 

Bu sene 75 bin tonu bulan ü
züm rekoltesinin 55 bin tonu ki
milen ihraç edilmiştir. Bundan 
başka 27 biıı ton olan incir rekol
tesinin 22 bin tonu ihraç edilmi' 
olup &"eri kalan kısmın da bu bir 
iki hafta içinde ihrac edilınesine 

muhakkak nazariyle bakılma;kta
dır. 

Bundan ba~ka. hububat !hı·acatı 
da son &ünlerde tamamen can}an 
mıştır. 

Deniz bank 
Memlekette turizmi art

tırmak için oteller 
yaptıracaktır 

Bir taraftan, :;ukarıda yazdı- garistan iotikliili işlerinin mecliste 
ğım mühim işlerle uğra~ıyorlardı. müzakere ve tasdiki esnasında, 
O zaman İttihat ve Terakki cemi- Avu•turyadan alınmış iki milyon 
yetinden başka siyasi ve kuvvetli frank almk keyfiyeti ortaya atı
bir parti bulunmadığı cihetle ge- !arak tiddetli bir münakaşa oldu. 
rek İstanbulda ve gerek viliyet- Berat - Yanya viliyetinde bir !i
lerde cemiyet namzetleri intihap va merkezi idi - mebusu İsmail 
edildiler. Kemal beyin riyaset ettiği arnavut 

ticaret odasına gelmiye ba•lamış · · k ı ki " !as ıı v mızın. u a arı ,ın . ı .,, 

Bir o vitrine ... bir de ço
cukcağızlar,a baktım ve yürc
fim sı?.lıyarak ah hani nerede 
o kararlar? ... dedim. Belediye-

Denizbank idaresi memleket -
teki turizm işleriyle daha yakın -
dan alakadar olarak bu hususta 
yeni tedbirler almağı kararlaştır
mı•tır. Bu cumleden olmak üzere 
me~leketin muhtelif yerlerinde 
turistik oteller kurmağı ön p!ilna 
almıştır. ilk olarak önümüzdeki 
sene içerisinde Rize ve Trabzon -
da birer asri otel inşası mukarrer
dir. Buraya gelecek olan seyyah -
larm bütün ihtiyaçlarını karşıla -
yacak şekilde yapılacak olan •bu 
modern otellerin inşasından soma 
hariçten gelecek seyyahlara Doğu 
vilayetlerimizde de gezi ve tetkik 
lcrdo bulunm:ı.k imkanları hazır -

Meb • an ve ayan meclislerinin Juk mebusları ile Zehrap etrafına 
17-4-190 tarihinde gelmeleri ta- toplandığ1 ermeni mebusların bir
karrllr eylemiş bulunduğıından, !eşerek (Ahrar fırkası) adiyle yeni 
bir kaç gilndenberi !ilip süpürülen bir siya, i fırka kurdukları haber 
dairelerin o gün sabahtan kapıları alındı, Bu fırkaya men•up meb
arkasına kadar açıldı. Bu daireler uslar otuz beş kişi olduklanndarı 

Ayasofyadaki yanan adliye bina- hala ekseriyet İttihat ve Terakki 
sının birinci ve ikinci katında, bi- partisinde idi. Fakat bu muhalif 
rilıirl üzerinde bulunan salonlar- fırka, her vesile ile ekseriyet fır
dılar. 1293 de açılan ilk mebusan kasile münakaşa ediyordu, ve İt
meclisi birinci katta, sonradan a- tihatçılara, dilediklerini kolayca 
ğır ceza mahkemesi ittihaz olu- yapmak imkinw; bırakmıyor ve 
nan salonu ayan heyeti d& onun onları uğraştırıyorılu 
üstündeki adliye kütüphanesi ya- Ahr.ar fırkasının teşekkülü ae
pılan salonu i'1gal ediyorlardı. Bu bebi, daha doğrusu bu fırka:ıın ku 
defa da öyle olacaktı. İşte tam o- rulmasını çabu:tıa,tıraıı sebep, 
tuz sene kapalı kalan 'bu iki aalon bir gün mebusan meclı~inde İttihat 
o gün açılmıştı. ve terakki cemiyetinin ileri gelir 

O gün alaturka uat 6,45 (12) mebuslarından - pek iyi hatırla
de İstanbulda. bulunan ecnebi ae- mıyor isem de l'Jrzurum mebıısu 

tır. Ticaret odası bu raporları tet- \ ,J 
kik ettikten sonra vaziyeti tesbit 

eyliyerek Vekalete bildirecektir .. , - Kısa Haberler _ı 
Bu mevzu etrafında İzmirde tetkik • 
!er yapmakta olan iç ticaret mü- ._ __ *_K•o•n•t•r•p•la•k-d•a•m•g•a-i.ic•r•eti me 

dürü Mümtaz Rek Ankaraya dön selesi hakkında ticaret odasınca 
müş olduğuudan mumaileyhin ve- ver;len karar fabrikatörler tara • 
receği rapordan alınarak netice - fından reddedilm!ştir. 
ye göre pazarlıksız satış kanunu 
memleketin her tarafına teşmil e-
dilecektir. 

Amerika sergisine 
hazırlık 

Önümüzdeki sene içinde, Nev
yorkta açılacak olan beynelmilel 
sergideki Türk pavyonunda teşkil 
edilmek üzere memleketimizdeki 
endiıstri merkezlerinin bliyük mik 
yasta müteaddit fotoğraflan çekil 
mektedir. Bundan başka İzmir En 
ternasyonal fuarının tesbit edilen 
100 kadar pozları Vekalete gön -

* Memleketimizdeki meyva lanmış olacaktır. 
cılığın inkişaf ederek harice i l:ı raç ' "'"""'""~~"""""'"""vvvvvvvvv-..""""' ı 

edilebilmesi için Vekalet bir pro-
je hazırlamıştır. 

* Deinzbankın yaptırmakta 

olduğu asri yolcu salonu inşaııtı yeniden kaput bezi 
ilerlemiştir. Yeni salonun llÇılıııı geldi 
sene başında yapılacaktır. iktı•at Vekaletın:n aldığı ted-

* Eminönündeki kurnkahveci birler üzerine Kayseri bez fabri
karışık ve hileli kahve sattığı i~in ka~ından şehrimize yeniden kaput 
mahkemeye verilmiştir. bezi göndermişlerdir. Fakat Ana-

* Bu ıene memleketimizdeki doludan ve İstanbuldaki imali\tha
patates mahsulü geçen senelere na nelerden ve ticaret erbabından faz 
zaran daha iyidir. Piyasaya ucuz la miktarda talip mevcut olduğu 
ve fazla miktarda mal gelecektir. için, getirilen bu malların yine ih-

* Memleketiınizde birkaç tiyacı karşılıyamıyacağı anlaşıl -Rıza veya Ziya paşa olacak - Bi 
rinin, bir münaka_,ayı müteakip 
İsmail Kemal beye bir tokat vur- derilmiştir. Bundan başka Bursa 
ması idi. Merinos fabrikasının bütün teşki

temsil vermek üzere şehı·imize ge- maktadır. Şehirde fazla mikta.rda
len Harri Bor Atinaya hareket ki ihtiyacın •karşılanabilmesi için
etmiştir. alakadarlar Vekalet nezdinde ye-

bumlar yakında alakadar ma·ka - ,....n.,.id_,,e.,.nvvtevşvevbvbvUvsvle"'r"'d""e""b"u"lu,...n,...a~c~ 
mat tarafından Amerikaya gön -

firleri gelerek kendilerine mahsus 
locaya yerleştiler. Tam saat 7 
(12,15) de ayan ve mebu,an gele 
rek yeı·lerine oturdular. 7,111 
(12,30) da da Abdillhamit dört 
kır at koşulu araba. iyle, yolun iki 
tarafına dizilmiş askerin ve top
lanan halkın arasından, yıldmm 
gibi geçerek geldi ve locasına gir
di. 

Bir müddet sonra da Kozmidi Jitına aid dört büyilk albüm de 
ve Buşo efendiler de riyaset eyle şehrimizin maruf fotoğrafhaneleri 
dikleri rum mebusları bir muha- nin birinde hazırlanmıştır. Bu al
lü parti kurdular İşte bu suretle 1------....,"!!!!!"!!!!!!!!"'"!!!!!"!!!!!"!!!!!"""".., .. --~'!""'-~!!'."!P."!!!!"!!"!!!!!~..!!..!'!..!!_•_,.. __ ... ~ J 

mebusan meclisinde üç parti vü- BEKTA~/ FIKRALARI Bulut gibi! Eşya çalarken yakalandı 

derileeektir. 

Bütiln vükela oradaydılar. Sad 
rıfiznm Kamil paş:ı, elinde tut
makta olduğu nutku h!imayun 
nıahfazasını mabeyin başkfitibi 1 

Cevat beye - ilanı meşrutiyet: 
moteakip, cemiyeti muhteremenin 
arzusiyle Cevat bey başkatip ol
mu,tu - verdi. O da hitabet kür 
süsüne çıkarak okumağa başladı. 

cuda geldiğinden her topJantıda •••••••••••••••;:;•••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• İzmitli Hasan oğlu 317 doğum 
kıyametler •kopmağa ba~lamıştı. Zamanın zenginlerinden biri, bir ramazan hucı bektaş kullarırufrııı ıu, sabıkalı Abdullah Küçükpazar 

İnkılaptan evvel ve ilanı meş- derviş lllelımetle, müteas$ıp bir mcvlevi duvişini iftara davet etti. Sof- da Alipaşa hanında oturan Halil 
rutiyet.:n ilk günlerinde bütün hal rada daha ba~ka davetliler de vardı. baba erenleı· biraz da çakır keyifti. oğlu Durmuşun açık bulunan oda· 
kın takd's ve tebcil eylediği İtti- Derviş Melımetle, mevlevi deı~dşi çini tabaklar içinde birçok çiçüc sına girerek bir pantalon, bir ka • 
hat ve terakki cemiyeti, sonradan gibi rcıık reıık dumıı reçelleriyle, Etrafına dizilmiş kokulu simitleı·iylo zak, bir fanilasını çalıp kaçar • 
cemiyete girmeğe bir çare bulan Meta buhçe göbekleri11i aıufıraıı sofranın kenarına. diz çöknıfişler, bir ken zabıta tarafından yakalan • 
mcr>faatperestler ve istipdat baka tamftan iftariye/eri nıideye göçiiı üyorlar, bir taraftan da, lnığusu odayı 
yası yJzünden halk arasında ka- iştiha çoğa/tun bir havaya bürüyen biberli ;orba ile nefis kokulu kıymıı-
dir ve itibarını tamamiyle kaybet- Zı yumurtayı habira hapazl1:11oi'lardı. . 
mişti. Biitiiıı yeınııkler yeııip te, sıra, kayık tabaklarında. kabaran ve kar 

mıştır. 

Yangın başlangıcı 
Dün saat onda Fatih Haydar 

caddesinde 23 numaralı evde otu-
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Ne Pişireyim? 
PYZARTESI 

lftarİyo; (Reçel, sucuk, peynir) 
Kiiy Çorb&aı 
Lüfer ızgarası 
Zeytin.re.arlı patlıcan dolma11 
Kavun 

Köy çorbası 
Lahno, hu~. ~algam, soian• 

pırasanın beyazı, bunlıırdan bireı 
miktar gayet ince doğrayıp bI1 

tencereye koyunuz, bfr miktar sR· 
deyağ illve edip harlı ate• üstünde 
bir aiaç kaşıkla çev:rerek ö]du· 

•ün il:ı. Sonra tencereye kAfi miJctıır 
et suyu, yahut bayaiı au biraz da 
tuz ilave edip mutedil ateş üstünde 
iki saat kadar pişmiye bırakınız· 

Tencereyi ateşten indirmezden , 
birkaç dakika evvel salata yahut 
maruldan bir miktar bıçakla in<6 

kıyıp ilave ediniz. Sonra çorba lıii· 
Besine bir miktar ekmek doğrayıp 
üzerine çorbayı kurtarınız ve ıof· 
raya veriniz. ,. ........................................ 

Ruhsa{ 
Tezkereleri 
Bugünden itibaren te-ı
kerelerin değişme işi 

başladı 
Şehrimizde içki satan müesse· 

selerin ruhsat tezkerelerinin de • 
ğiştirilmesine bugünden itibareıı 
başlanacaktır. 

İnhisarlar idaresi bütün esnafa 
tezkerelerinin değiştirilmesi içiO 

··d r; kanunuevvel tarihine kadar mu 
det tayin etmiştir. füı tarihten s~P 
ra İnhisar memurları şehrimizın 

·r her 1ıılrafında s;kı ve umumi bı 
kontrol yapacaklardır. 

Bu kontrol neticesinde hala e~· 
ki tezkerelerle satış yaptığı görü· 
len müeoseselere cezalar verile • 
cek ve ellerindeki ruhsat t@zkere· 
leri alıııacaktır. 

~ 

Harry Baur'un samimi 
duyguları 

Üç temsil vermek üzere grıı 
pu ile beraber şehrimize gcieJI 
meşhur Fransız artistlerinden ıı:ar 
ri Bor milli matem dolayısiyle tenı 
sillerini verememiş ve bir ay son· 
ra tekrar gelmek üzere memıeı.:e
timizden Atinaya hareket etnıir 
tir. Bu münasebetle büyük sanal· 
kir gazetelere birer mektup göıı
dererek Türkiyenin bu matem ıa· 

manında geldiğinden dolayı ç~) 
· ·ııın müteessir olduğunu ve kendısı 

de büyük Kurtarıcının hayranla • 
nndan bulunduğunu ve onu geııÇ 
modern Türkiyenin banisi oıara) 
kabul ettiğini yazdıktan sonra eıt 
büyilk emelinin aziz Atatürkün ö
nünde temsil vermek olduğunu {J 

- ıtl kat ıbuna muvaffak olamadıgı • 
teessüflerle bildiriyor. 

Yeni Cumhurreisimiz İsmet t
nönüne, evvelce Atatünkle beril • 
ber başladığı işte şimdi de bütiiıt 

·pi muvaffakiyetle devam etmesı 
1 temenni ederek bütün Türkiye h9 

kına - Bir ay sonra tekrar görür 
mek üzere - veda ediyor. 

Resmi telgraflara yıldırıın 

işareti konulınıyacak 
Resmi telgraflara devairce )'!:: 

dırım işareti konulmamaı>ı ve .bu I· 
~eraitin hususi telgraflara aıt 0 

duğu tamimen Dahiliye Vekaıe: 
tinden vilayetlere tebliğ olmınıılş 

• Bu esnada gerek padişah, gerek 
mebuslar ve il.yan ve gerek orada 
bulunanların hepsi ayaktaydılar. 
Koca salonda sinek uçsa işitile
cek derecede derin blr sükut var 
di. 

Cemiyetin asıl aza ve erkanı, toplarıııa beıı:iyen giill<ica geldiği zammı, ıııevlevi dervişi, derviş Meh- ran Fatih itfaiye neferlerinden 
meşrutiyet için ıenelerce yaıbancı medin neşeli haline işa;·et ederek dedi ki: Mehmet Alinin çocukları sofada -mİiİİİmmİİİİİİmİİİİİi_iii_il_iiiil _ ____.,iiiiliiiiiİİİİi., 
memleketlerde, ıür&"ünlerde, ha • - Mübarek midevidiı· ha .. Böyle n•fis yemekler dururken, mideyi mlls- .ı 

mangaldan çıkan kıvılcımları sönpishanelerde ber türlü sefalet ve fe kiratkı yakmak budalalığın eıı biiyü,ijütlür .. Hele miibarek ramazan gün- dürmekle beraber yangın çıkar 

tur. 

Okunan nutuku hümayunun 
bazı yerleri alkışlandı. Nutkun o
Jcunma~ı biter bitmez hünkar arka 
sını dönerek locasından çıktı ve 
hümayun arabasına binerek, ıel
difi gibi ıllratle saraya gitti. 

Ben, nutuk okunurken gözle
rimi AbdUlhamide dikmiş, ona dik 
katle bakıyordum. Yüzu her d ... 
kika renkten renge geçiyor, klh 
ıoluyor, kih kızarıyordu. Neşuiz 
ligi pek açık görünüyordu. 

İki gan sonra yapılan topJantJ 
da, söz b:rliği ile Ahmet Rıza Be.r 
- bu zat Bura.da idadi mttdt1r11, 

lakete katlanarak, canla başla ça- lel'iııds mestii malınıur gezmek zındıklıktan başka bir şey değildir. Bizim 
düşüncesiyle korkarak itfaiyeye lı,anlar bir tarafa atılm••, bütün tarikat bıt hali esefi iştinı.ale ictisar edenlerl tekfir eder. Bazı t<ırikatler 

.., haber vermişler ve gelen itfaiye kuvvet türedilerin allerine "'eçmi•- ise, milhah kılaı'. Bizim tarikatte mestü mahmur olmak yoktur, bir Allah 
• ' bu yangın başlangıcını suya ha -

ti. dn-, dörıeriz. cet kalmadan söndürmüştür. 
Vatanın, memleketin ıelimet Derviş Melımt, bu taşııı kendi8iııe saı>rulduğunu anladı. Kuma- =============== 

n ıaadetinden ziyade kendi lı:eae- ıh. Aldı·nf bil etmiyecekti. Fakat 116 kadar olsa birkaç M.f ıöylem.ek lı1- M l . d ... ld 
!erini, boğazlarını düşünen bunlar uındı. Bunun için şu cevabı verdi: atem rozet erı agıtı l 
her zaman ve her nsile ile hükll- - llfestü mahmur olmak bizim tarikatin şiarındandır. Fakat bi~, Ulu Şefimiz Atatürkn ölümü 
metin işlerine parmak sokuyorlar, ıü:in akıinize Allah der dönmeyiz. üzerine dün şehrimizin birçok yer 
ta kuvvetsiz, usulsils, hattı akıl M•vl•vi derviş tekrar hücum etti: !erinde, siyah kordelalı ve Atatür-

T AKVIM 
14 Son Teşrin 1938 Paıartelİ 

Hicri: 21 Ramazan 1357 
Rumi: 1 Son tefrin 1354 

Kasım: 7 

Dotu aaati : 6,44 
ve mantıfa mugayir emirler veri- - Bizim tarilr.atimiz tarikat/erin ekmelidir. Pirimize gelince gökte kün resimlerini havi rozetler da-
yarlar, bunla.nn icrası için büyUk gllneş gibidir... ğıtılmıştır. Halkııı ekserisi bu ta- ôtle 

1 
11,58 _ ikindi : ı.C.S' 

kü~Uk memurları zorla tutuyorlar, Denıiş Mehmet, sofradan kalktı, ealluna sallana giderken cevap ver rihi matem günlerinin acı hatıra- Akıam: 
16

,
52 

_ Yatlı : ıa,17 
töı:lerini, emirlerini diniemiyenle i.i: sını saklamak maksadile bu rozet-

li derlı.a.I aslettfriyorlardı. - Bi~m pirimiz de bulut gibidir .. ,. Giineşi geçirmez. )erden il<'~er Uçer tane almıtlar - i\ımı•••l•m•ı•a•kıı:ııı:•S•,04•••-_, 
(Sonu var) TlRY AKl dır. ·· 
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Berrn, 13 (A.A.) - Von Rat

ın kati . k ı 1 ı c zıı.l ndırmak if n bü 
ürnet Alman Yahudilerine bir 

:uıYar ceza kfl:smiştfr. Diğer ta -
aftan Göbbcls Yahudilere tiyat

ro · 
.., ' nema, gazino vesair eğlene~ 
o1erler· 

ıne gırmeyi yasak etmiştir. 

••••••••••• 
Yeni Kabine i 
Münasebeti la 

Q 

(Battarafı t aoi aayfamazda)' 

lan inkılap ·n teceddtlt prenaip.. 
Jerini inkişaf ettirmek, fiJJa çıkar· 
ma.k vı ilerllemak içi• ptk ta
bitdir Jd dinamik bir vaziy&t ala-

ne tn 

Yeni Cumhurreisimiz 
ismet lnönü için 
Yazılan Yazılar 

r (B&ftarafı J kW sayfada) .. Milletinin hakikt ihtiyaçları

nettiti teferruata aft .JluıtualHda, Dl gay&t iyi kavrıysn Atatilrk, öl-
cak, yapllacak iı,i kalmamlf bir bazılarının hlllfına ol&rak t&ak.it çfi mikyası olarak eski sultanlann 
adam gPbf, ellerini ik.avuışturup lerd• bulunmakta tereddüt ..ım.. harici genişleme politikasını de -
durmıyacaktır. Her günün yeni miştir. Bütün eaaalı nıeaelolerde ğil, faknt muayyon bir saha için· 

ticesinde vukua gelen zarar ve zi- vazifeleri, yeni kapları olacaktır. her ilcisi de tam. bir Ahenk içinde de ke!if dahilt bir kalkınma aiya
yanın Yahudı mal sahiplerine taz- Bütün bunlar Tllrk Cumhuriyeti- setini kabul etti. Memleketini şu

çalışmışlar ve Kanuni Süleyma • urlu bir teşkillt ile vü1-••ltm""k ve 
mini için dahi yine Yahudiler bir nin mukadderatını idare eden şef- .1 a..,., "' nın Viyana önündeki muvaffak1- · · k lA 1 Jd 
milyon mark vereceklerdir. Bu )erin milletin ihtiyaçtan üzerin• yenı ın 1 

P ar e e ~etmek 5
ure-

yetsizliğinden:berl Türkiye tarihi- til ım h t t hrf d" 
suretle Alman yahudilerinin umu dikk.e.tle iğilerek uyamk, faal bu-

1 
m aya 

1 1 
P e ılemiye-nin en mühim ve en katı bir dev - cek temeller nzerine ~sbit etti .. 

mI servetlerinin yUzde on beş ila Junmahmnı icap eder. Bunun için, resinde elele vererek bir ekip teş- Mitlet.;n ruht derinUklerine dogw ru 
otuzu h kQmet tarafından alına - dahili siyasetimizin inkılfıbın vasıl kil etmişlerdir. teveıh edilen bu emekler kesafet 

Atnerika Jıe Almanyanın caktır. l - 1 • 989 tarihinden iti- olduğu yeni yeni merhalelerle mil- A d 1 ü 1 b na o unun .cı rat e aşarı lan itibariyle Fatih Sultan M ehmedin 
Arar.ı Açılıyor mu? baTen yahudiler ticaret yapma le • tena.sip inkişaflar göstermesi ga- demiryolu ağlariyl& örülmesi ifi, genişleme sahasmdaki gayretleri-

Va · tan menedilmektedir. yet tabiidir. Bu yeni inkişafların 1 "ın ş ngton, 18 (A.A.) - Al- bilhassa nönUniln eseridir. Ata - le pek iyi mu:kıı.yese edilebilfr. A-

b 
aııyada y .. h•udı"ler aleyhı"nd.... Almanyada Yahudilere Artık tesbiti ve fiiliyat sahasına çıkarıl- türk ısllihatının Cumhuri.vctin her t tü k · · · d ... "' a r , ısınının e gösterdiği gibi 
azı t dbirler alınması üzerine Hakkı Hayat Vermiyorlar! ması için fırka jçinden yeni şef- tarafında bütUn şiımuliyle. hisse - Türklerin t:ım bir babası olmuş -

Atatürk 
Çocukları 

DUn, Atatürk Un en büyük e- • 
seri olan .Ataturlc çoculclannın top 

lantısında. !bulundum. 
Onun yavruları, diln onun A

nıtı Onünde and içtiler. Bu müth"ş, 

ineanın içini ürperten bir ihtişam 

içinde oldu. 
Oll bin genç onu düşünmek i-çin sustuğu zaman mulizu m 

meydanda tek nefes duyulrnıyor-

du. Bunu müteakip on bin genç 
.lstiklal marşını söylemde başla-
dığı zaman, sanki yüz bin, sanki 
bir milyon tkişi söylüyormuş gibi 
yer, gök inledi, 

Kürs.üd& söz ıöyliyen çocukla
nn hepsi blribirinden heyecanlı deınokr ler aranması da ayni derecede dilmesi ıç.in hiı·ç<>k şeylerin daha 

a+- av·n aı·•s 11dan King, Berlı"n 12 (AA } "t."ahudı· tur Sert bı·r ıı...aba fakat h k · .\n:ı .. · · - ı tabiidir. Binaenaleyh, Dahiliye yapılması Iazımgeldıği inkir edi- · :u ' er esın 
erikan n lmaııya i!e diplo a- meselesinin halli için bugün Görin kendisine bugünkü refah1m borçlu idi, hepsi biribirinden iyi öyledi-

tlk ınu .. ... eb tlerı·nı·n Vekaletinde vukua gelen tebed- lemez. Fakat İnönllnün vasıflan '~kl " ..., kesilme!lni gin riyaseti altında bir toplantı ya ve hayatı Türkiye Cumhuriyetinin bulunduğu bir baba ...... Onun e· ler. Hepsi içindeki büyük .acıyı bi-
if etm· r dülü muhterem Cumhun·eisimizin ribirinden daha samimi. biribirin-

•9 ır. pılmıştır. Meclisteki ilk nutkunda dahili si- terakkisini sevk ve idare edeceği- seri bütün dünya için bir haz ve ' 
İte.lyada d Yahudiler Neşrolunan emirnameler mu - yasete ait geniş, müsaadekar ve ne şüphe bırakmamaktadır. Çünkü refah mevzuu olabilir.,. den daha yanık cümlelerle ifade 

l~lerinden Çıkarılıyor cibince, Yahudiler toptan pcraken liberal işaretlerinin ilk icraat müj. onun hayatı, kendisine en büyüle Bulgari.standa Memnuniyet ettiler. 
e.

0 
de ticnıet, komisyonculuk v~ müs desi suretinde anlamak istiyoruz. itimadın gö. terilmeıiini muhik kıl- Sofya, 13 (A.A.) _ Bulgar Dikkat !ttim, en gençleri bile 

d 
• ma, 18 (A.A.) - Tiryeste maktadır ve Reisicumhur 1"nt1"hap "dd. ib" d k d k e iki 

8
• t talcil olnrnk -esnaflık yapamıya - Yeni knbicnin teşe.kklilü müna- Telgraf .ajansı bildiriyor: en Cl ı ' ır 8 

am a ar va ur-

dl
·y . ıgor a şirketinin 77 Yahu- edildikten sonra :söyled!g'"'i nutukta ı ı haber 

.
1 

caklardır. sebetiule şu mülahazaları akıldan Bütün rrazeteJcr yen1· Cunıhur du. Hepsi söylenen sözleri iyi au-
en çıkardığı ·erı - ,, memlekete yapmış olduğu vaadi 

0 

' lllekt d K y hud"l bi ·· geçirirken, rne ele He dog""rudan ·5• t ·· - - · ı·h b h kk d hyordu. Hepsi omuzlarındaki ağır e ir. eza a ı er r mucsseseye tutacağına katiren güvenilebilir.,, reı ı nonunun ın ı a ı a ın a 
Va . sahip olnmlyacakları gi:bi müesse- doğruya hiç tema ı o1m1yan bazı Ankar.adan <relen haberleri neş _ yükün clıemmiyetini müdrikti. Ve 

\' 
Şıngton, 13 (A.A.) - Ha- Londra: 18 (A. A.) Mançeater 

0 

as a · selerin baıı,ında da bulunumıyncak hatıralar da zihnimize geldi. Biz- reylemek1.e 'e İn önünün si'•asi ve hepsi bu mukaddes vazifeyi ifa 
bUll Jan ınm muhabiri bildiı \or: l\ zardiyan gazetesi yazıyor ,/ q de kabine te kili hu u u Ie~ruti- edebilecekleriııde zerre kadar mü 

• Almn ıya sefirini Hariciye larchr. Halkın galeyanı neticesinde •1Diktatör ve mllli kahraman askeri parlak muvnffakiyetlerini 
nez r t yetin ilanı üzerine ba~lamı~tır. ol b' d h 1 f 1 k tereddit deg-ildi. 

1 
• e ne lavct ederc'c kendis"y yapılan tahribab yine Yahudiler an ır a ama a e oma mu- tebarüz ettirmcktcdır. Gazeteler 

e jn b Ondan e\n.·el mutlak padişahların hakkak ki güçtür. Fakat bu vazife Btitun bunları seyretmek, bü-

t
r: c dak l\a kadar görüqmüş- tamir edeceklerdir. Yahudilere a- 1 b . h İnbnunun 1933 sene~inde Bulg~ris \lr ! ı nazır arı ma eynı umayunun e- için en layık olan adam. müna- t- b 1 d" l 

1
• • d u 

· Yi hab ı· 1 hf'll · it sı..,.orta bedelleri hnzine ilehine · t · · .. · ·r 1 · tana yapbg~ı resmi ziyarete ait un un an ın eme.ıı. ın an a ş 
l' n ::ın ma ı ere g e mır ve ayını uzerıne vazı e a ır- kaşa götürmez bir surette Inönü'dür e lluı Y 1 d müsad•r oluna k.ı...r bı"rrok fotoü-raflarını n""1r ve Tu··r- kanaatı hasıl ediyor: 
llan t d .a 1U iler aleyhinde alı - "' e · ca u • }ardı. Meşrutiyet rejimi ile fırka Başka hiç 'kimse, onun kadar :.- "' · -r e b l · h b ı ı f k A k' · k ki,·enin Bu1 ... arista11la akdettig~•i JA.t:ıtüı,kün çocuklan, Atatur-
d ~ ır erın Amer k da doğur Almanlar Kendilerini Haklı ayatı aş ayınca, nazır ar ır a tatür ün ııyasetine devam a- J Lö 

ugu end" d · · d ·ı k "'d t ld E k" b·ı· tı·n· h · d ~·ıd· dostluk pa1·.~ · :-ıı1 fimı"lle..;nden bı"rı· ke lfıyıktırlar. ışe en bah etmi.,.tir. Görüyorlal' ıçın en seçı me a e o u. • ı 1 Jye ı aız e3 1 ır.,, 11 """ " 

Bunun} b b pacUsahlık reJ"iminin verdiği asır- Yunani1.tanda Memnuniyet olan yeni Cumhurreisinin Bulga - MUAAD SERTOGLU 
1 a era er ayni mahfel- Berlin, 12 (A.A.) - Almanya · ...................................... um. .. 
er hu m ı · dide bir itiyat dolayı iyle nazır- Atina l3 (A.A.) - Bütün ga- ristana karşı duyduğu dostluk his- Fransanın Mali 

Vaziyeti 
h·1· ese cnın ırunhasıran da - tarafından Yahudiler aleyhine al-ı zeteler İsmet lnönuni\n Cumhur -Aı ı tnahiyette olması dolayısı"yle lık pek bilyük gürulur, o makama sini bilhassa k .ydetmelctedirler. 
~ nan tedbirlerden bahseden Doyçe başkam intihabım 8elamlamakta 
d ll'ıerika tnrafmdan bir protesto- Viens diyor ki: erişmek yüksek bir ikbal telakki ve '!'ürk _ Yunan dostluğu poJiti- Bulgaristaın eski A nk-ıra elçisi 

ııa hulunulmasma imkan olmadıg·ı edilirdi. Halbuki bunun ne ağır ka~ıııda Aatiiıkün me ai arkıı.daşı 1'odor Ravlov, Zora gazetesinde 

1 
Alman milleti Paris cinayetin- • . ilave etmektedirler. bir yük, maddi \'e manevi ııe ka· olan t~mct lnönlinün bu politika- ne~rettiği bir başmakalede, lnö -

den dola) 1 hissettiği infialle ha - T" k" d · h d"l · ı dar çok mesll!iyetli bir yazife ol- ya devam edeceğini kaydetmekte- nüne ur 1ye e ız ar e ı en sevgı 
ngiltcre Protesto Etti len sarsılmaktadır. Şimdi htlkfi - dı"rler. ve sa•.·gı,•ı mevzuubahs ettikten 

Lon • duğu herıüz düşünülemiyordu, " 
d"k· ura, 13 (A.A.) - Berlin- met, sozünfi söylemiye ba~lamış - Bundan dolayı, fırka içinde bir " ı .Al - Proya gazetesi yazıyor: 
l'ül man ı,güderi Pariste öldü- tır. Hükumetin cevabı milletin hü- naz:rlık sandalye~i elde etmek i-

en AI S f kO b kl d .• ·d· '"Dost ve müttefik komşumuz, 
b man • e aret katibi von mettc:n tam e e ıgı ır. Bu ce- ,.in i1;1t ihhlar parladı, hasetler, en-~lthı ~ •.·eni Tiirkivenin en ''üksek vazı·. 

n bu ··1- ·· d b 1 · · · •· h kl b" d Fı k ,, " dı::vıet o umun en azı ngılız vap emaye ın a ı ır cezası ır. trikalar, kinler vücut buldu. r a fc ve şeref mcvkiine Kemal Ata-
t\tt adamlnrn ı kı men mesul Ve ayni zamanda enternasyonal azaları arasındaki bu kaynaşma- türklen ı:ıonra en nı:.imtıtz şahsiye-
hu:n Angriffö malrnlcsi Alman Yahudi Alemi için de bir ihtardır. lar, btı menfaat hırsı ve mücadele- ti ~ıkarar:ık ittifak kararile teba-

sonra hayatının merhalelerini ve 
İnönü zaferinin !mili olmak ü:.e-
re askeri şef ve sevkülcer~i sıfa
tiyle buyük kabiliyetlerini teşrih 

etmektedir. Muharrir bu zaferden 
az bir zaman sonra İnönünün Lo

zanda siyaset adamı ve diplomat ın· 6tncti tarafından protesto eail Von Rathın Cenaze Meruimi leri fırka şeflerinde bir aksülfı- rüz ctt:rmi~ bulunan o nadir hir-
ıştir. Yapıldı mel uyandırdı. Nazırlığı ancak 11kle iftihar edebilir. olarak zeka ve değcrfoi izhar fır-
Berıın 12 (A.A.) _ Hav.as hüsnü niyetlerine, halislik1erine e- İsmet İnoııü Lozanda görün - satım bulduğunu kaydetmektedir. 

bildir· ' Pariı, 12 (A.A.) - Von Rab- - d 1· ·ı lfor· Al y h d min oldukları arkadaı:;,lara tevdi muş sonra a ngı tere ve Fran,:;a Halayda.• Duyulan Acı 
n· · manya a u ileri - tın cenue merasimi bu"Ün bura-ın hey t b edebildiler. Bu suretle, naz1r ola- ile aktedilmiş olan müahedeler Antak,•a, 13 (A.A.) - Ulu 
ti~, e 1 umumiyesindcn kesilen da Alman klisesinde yapılmıştır. · d esnasında büyüle bir devlet ada- " 

:le, bur.lann ~ ti . bileccklerin çerçe\·esi dar.al ı. Şef A_tatu··rku··n 0··ıt·ı'müı1den du'-·ulnn 
n

1
• ur.ıumı servc crı- Merasimde Fransa namına harici- 1 k r-~ " n 11(i d Fa.kut yavaş ya\•aş, bu da baş- mı o ara görülmUştlir. Bizim için 

h.~ z e 15 ini teşkil etmektedir. ye Nazın Bonnet hazır bulunmucr- t t i umumi teessür bütün şiddeti ve a-uı:ıer t v ka bir hatnv. a, baı:;,ka bir .vanlış sme nönü, Kemal Atatürkten Öl . araft n halkm jnfialı ne- tur. cılığiyle dc\•am etmckteair. üm 
-------- harekete meydan açtı. Nazırlık ::i~~di~.u~O~er~~1;i~t~:;J~~!~n~~ haberinin yıldırım hıziyle Hata -De l } E adeta beş on ki~iye inhisar eder yın her tarafıııa ya~·ıhnasmdan i-

(( 
InO,(fat aJ den yeni bir bir dünya nimeti haline geldi. ri olan kati doğruluğu ve sami - tibaren çarşılar Lapanmış, bay _ 

"Nazıı· olabı"lecek., evsafı haız· bir miliği icap ve mantık mahsulü o-On • d p K rahlar matem aıameti oln1ak üze-
gresın e artJ• MJ• UTUYOl "t"htı"'"'t sınıfı,, vücude ,aeldi. Na- lan ve artık iki memleketin vicdan ,, •• z- re yarıya ipdirilmiştir. Kadın, er-

dc:~is, 13 (A.A.) - Bu .sabah Londra, 12 (A.A.) - Gaze- zırlıklar artık bu sınıftan harice ve şuurunda kökleşmiş bulunan kek, çoluk çocuk \..'.nlcrce insan 
1>

0
,.. 0 tatlar birliğini kongresinde çıkmaz oldu. Türk - Yunan dostluğu için kıy -·~tnan h teler mütemadiyen B. Edene at • metli destek olmuştur. Curr.huri- bUyük kurtarıcının hazin ölümii 

«li etti~. n arict siyasete dair tev fedilen niyet ve tasavvurlardan Bu vaziyetin vazifeleri ehline k d t .. 1 d_, ıcı r.an." h kk d · h yetin '-"eni Cumlıurreisı· Atı"nayı .arşı~ın a eessur yu~ an OK -
\'etrn· . t'"r a ın a ıuı at bahsetmektedirler. tevdi etmek düsturu ile telif ka- J liz - '!_tır. Hatip Fland nin İngi - müteaddit defalar ziyaret ve An- mektedir. Hatayda cins ve mezhep 

- "' Deyli Telegraf şu suali soru • lıul etmi.receği aşikardır. Halbu- k tird·ı·· r~nsız ittifakım vilcude &'6- karada da Elen drijanlannın zi'-·~- far ı olmaksızın bOtün hs.lk tas-
ıın yor: B. Eden acaba yeni bir parti- ki bir fır kam programı ııe kadar ,, 

en Yunan milletfoin yalnız kendi 
memleketi hakkındaki değil; ken 
di şahsı hakkındaki hissiyatını da 

?tıı"t 1 sô~ ]ediği zaman alkı.şlan retini kabul etmiştir. Buna bina- viri imkanasız bir teessür içinde -
'b v ır. Port mi kuracak?.. mükemmel, niyeti ne kadar halis 
•'lllnıb ..• mann huııdnn sonra 

dir. Ana vatanı kurtaran ve onu ye 
ni baştan kurduktan sonra Türk 
yurdu Hatayı da istiklaline kavuş 

turan Atatnrkün hatırası her Tilrk 
gibi her Hntayhnın da ebediyen 
kalbinde yaşıyacaktır. 

ları .. ıtılafiy1e sulhu kurtardık- Diğer bazı gazeteler yeni par- olursa olsun onu tatbika memur 
~on~eçı~ Ccmberlayn, Daladye ve tinin - teşekkül ettiği takdirde - olacak şefler icap eden pratik 
da ~ı t'.!brik etmiş sulh yolun- sosyalisUetin safc cenahı ile mu - vasıfları ..-e bilhassa ahlaki rnezi-
l'elc 8~;una .kadar mUcade.le ede _ hafaznkarların ve liberallerjn sol 
te hir ~l)solınin i~tirnkiyle .Münib- cenahını ihtiva edeceğini yazmak
ll'ıin dkonferans aktedilmesini te- tadırlar. 
ltıi' ": :nlcrden sitavjşle bah.fet - Daily Expresse, ıeski hariciye 

l> ekrar alkı !anını. hr. nazırının !kendi fühnap daire8inde 
lanın~ttrn. nn yeJ i bir zillet• kat _ bugün irad edeceği nutukta bu 
dan a ınak için Münih itilafların- baptaki fıkı-ini izah edeceğini tah
ltıesi 1~arnı derecede igffada edil- min etmektedir. 
•"Ulh . azııng ldiO.iai ve milletlerı·n D ·ı T 1 h .:ı· d lsledi~. ~ aı Y e egrap e aıyor ki: 
a Şfdd gllıi söyJed .. ği zaman 18. Edenin siyası dostları muma 

etle alkışlanmıştır. ileyhin yenı bir parti kurmasına 
:e 

1 
I<ralıçe iyileşiyor muterizdirler. 

olacaık şefJer icap eden re~·iniu 

yelleri haiz olmazlar,;a kendilerin-
den myvaffakiyet beklemek boş 
bir şeydir. Nazırlığa başka kimse
lerin layık görülmemesi nazır o
!abilece'klerine hükmedilmiş kim-
selerin kusurlarına göz yum -
mak zaruretini tevlit eder. Nasıl 
ki Meşrutiyet devri !bu itiyadın 
mtiteaddit mahzurlarını bize gös-

terecek misallerle doludur. 
Bugün hükumeti idare eden 

görmek imkanına malik olmuştur. 
Bu Rebeple Yunanistanda kendisi
nin Cumhurbaşkanlığına seçilme.si 
yalnız yeni Tiırkiyenin yaratıcısı 

ve ıslihatçısınm layık bir devam
cısı olarak değil, ayni zamanda 
Yunanistanın tecrübe edilmiş bir 
dostu olarak seliimlanınaktadır. 

Rumanyada Mutali.alal' 
.Btlkreş, 13 {A.A .. - Matbu

at Atatürkün hahnsına makale -
ler tahsisin& devam etmektedir . 

''"'·ae kıraa_ 13 (A.A.) - Yngoı- N K "kl t · . ,, ev! rom e gnze esme göre 
te . raiıçe . M . . 
~ırı ta . · arıe'lın 12 son - yeni intihabat yapılması tahmin e-

li~eni rıhli sıhhat blllteninde lcra dilmekte ve hattA bazıları bu ni

ve ayrılık gayrılık hislerine kapıl- Gazeteler yeni Cumhurrei.si 1snıet 
m1yarak bütün memleketi kucak- İııöniinün fotoğrafını ve tercümei 

Lübnanda Teeaıür 

Berut, 13 (A.A.) - Büyük A-

tatürkün ölümü haberi Ankara 

rttdyosundan öğrenilmiş Benıtun 
ıbütün mahafilinde büyük teessür 
ve hüzün uyandırmıştır. Dün ak
şamdan beri Başkonsolosluğumuza 
akın halinde gelen halk ve cema
atler teessürlerini -bildirmekte, 

Atatürkiin matemli bayrağımıza 

saı·ıh resmi önUnde iğilerek göz 
yaşlan dökmektedirler. Fransız 

Paris, 13 (A.A.) - Reynaut 
dün akşam söylediği nutukta va -
ziyetin bilfı.nçosunu yaparak de -
mi~tir ki: 

"Vaziyet pek \'ahimdir. Fak:ıt 
cesaret gösterecek olursanız işin . 
içinden çıkacağımıza eminim.,, 

Hatip, derin fcnalığm memle -
ketin iktısadi bünyesinde olduğu
nu söylemiş ve bunun sebeplerini 
saymıştır: 

Smai i·tibc-alatta zaaf, ecnebi 
memleketlerine Y'aP 1 aıı Fransız 
fabrikaları mamulatı ihracatının 

y:mya inmesi, biı senedenberi iş
sizliğin artması, Şirket hi sedar -
larının dokuz scned0 nberi serma
yelerinin yüzde altmışmı kaybet -
meleri, inşaatın azalması, Fran -
s1z donanmasının sekizinci dere-
ceye inmesi, 

Reynaut, bundan sonra gele -
cek sene Pransaya 25 milyara 
mal olacak olan silahlanma hasta 
lığından bahsetmlştir. 

Reynaut, öel~kcti önle..'llek için 
faaliyete geçmek Jazımgeldiğini 

söyledikten sonra iktısadi hürri -
yetin siyasi hürriyete bağlı oldu -
ğunu hatırlatmış ,.e Fransanın ka-
pitalist bir rejim takip -ettiğini 
ve kanunlarına ı·iayet edildiğini 

söylemiştir. Mumaileyh kambiyo 
mOrakebesini tenkit ederek şöyle 
demiştir : 

"Biz bir hürriyet çerçevesi i~:n. 
de çah~arak çok milli varidat te -
min edeceğiz. Bu v:ıridat mnk .. J -
leflerin yülrünil ts.bammitl r.di!e
bilir bir hale gctircc&ktir. Fa.b.t 
bu net:ceyi elde etmek için a~·ni 

zamanda üç cephede bird«!n hare
ket edilmelidir: Dcvı.m. Fiy~t bu
susunda, Kredi h:.ısuııunda. if hu
susunda en liberal rejim t.akip -e
dilecektir. 

.Hatip, Jt"'ram:ız milletinin fe -
dakarlık hiıderine ve hüyüklölc 
duygularına istinat ~derf'k, hftlı'A 

metin da\•etine icabet edilmHini 
i<>temiştir. 

1 !&l!!!!~~~!"-!!!!'!!!!-"'!!'!!!!!!&~'!!!!'!!E2E!!!!!!!l~22S!!!!!!t ecıiltn nek~ee.eyi ıyi geçirdiği ka'-·,t lt ı.ed ,, tihabatın 'P k yakın<la yapılaoa-
.ısıırııard ır. Amer·yat yapılan ğını söyl rncktedirler. 

lır, akı ağrılaı; 1,afıflemif-

lıyan halk partisi, genişliii dola
yısiyle, böyle bir sıkıntı içind& kal. 
mıyacak ve her zaman programını 
o programın ruhundan ayrılmadan 

halini neşretn1ek Rurett:rle 'l'ür -
•kiyedı yapılan yeni Cumhurreis -
!iği seçimine geniş ibir yar ver -

mektedirler. 

Ali komiseri vekili, Lübnan reisi- ma.atler:n rn!lmeNlllttrl, ~elınn ef' 

İngiliz-İtalyan muahedesi 
d Atne)j t aha bı.ı Y• dolıyıgiyle haUçe Londra, 12 (A. A.) - Reute-rin 
-tkted· Yllk bir yorgunluk hiss.J. öğrendiğıne göre İngiliz - İtalyan 
tf ır lT ıw-
1l'lti lll · . ınunıt •az·yet memnu- muahed~i Hlı veya çarşamba gü-

llcıptjr. uü hteriyet mevkiine girec·ektir. 

tatbike kadir olacak unsurları 

kendi içinde bulacaktır ümidin
deyiz. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

Curentul gazete.t; '1sliha19ı,, 
başlığı altında neşrettiği bir bat-
makalede bilhasia diyl\r lci: 

cumhuru namına teşrifat müdürü. 
L1Jbnan meclisi reisi, Hükumet er
kanı, Müftü, Cemaati İslamiye vP. 
ülerna, Amerikan üniversitesi rek 
törü. biltUn konsoloslar. yerli ce-

raf ve muteberaıu, Ba.~1conaolosu
muza ge1erek d..-f.m ta:aiye H te
e3sllrle1ini itad• .tmltlerdfr. Be • 
rutta dllnclMNli matıem M'YU7 

uaı ak t.eclir. 
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Ge-nçlerimiz 
Bir bizim zamanımızın ge~li

~ini gözönüne getiriyorum, bir de 
zamanımızın gençliğine bakıyorum 

da arada insanı derin bir hayrete 
düşüre ·ek kadar büyük bir fark 
görüyorum • 

Bir·m zamanımızda birkaç 
türlü renç vardı. 

ı - Medrese genci : Bu tipi 
yaşlılara izah etme"' hacet yoksa 
da •imdiki gençlerimiz buiılan pek 
o k.adar bilmezler. Bu zavallılar 
medreselerin kalın taş duvarları 
arasında ömürlerinin blltlln imti
dadınca efsane ve hurafe tahsil 
ederler ve nihayet "Kale aslından 
kavele idi,, yi öğrendikten sonra 
allilme .addedilirlerdi. 

2 - Tulumbacı gençliği: Ser
seriliği, şirretliği bir meziyet ad
dederler, yaşadıktan muhitlerde 
herkesin başına belA kesilirlerdi. 

S - Mektep gençliği: Kendile
rine okutturulan dersleri papağan 
gibi ~uursuz bir surette ezberler
ler, şahsi kabiliyetten, vicd:ın ve 
tefekkür hürriyetinden mahrum 
kimse! erdi. 

Eğer geçmiş asırlarda şimdi de 
hürmete lllyık gördükiımüz müs
tesna zatlar yetişmiş ise bunlar, 
bu mazhariyetlerini kendi fıtri ka
biliyetlerine borçludurlar. Yoksa 
o zamanki şartlar içinde tam ma
nasile mütekamil adam yetişmesi 
çok müşküldü. 

Bana bu satırları yazdıran A
mil, derin matemimiz münasebeti-
le gençliğimizin, hele münevver 

gençlerimizin gösterdikleri va -
karlı ve şuurlu heyecandır. On bin 
!erce gencimizin öz yüreklerinden 
bir tek kaynak halinde kabaran 
bu heyecanın manzarası bize şunu 
bariz bir surette i•bat etti ki genç
lerimizin, Atntürkün izinden, onun 
çizdiği programdan, onun gayet 
açık bir surette işaret ettiği he -
deften bir adım bile ayrılmalarına 
imkan yoktur. 

Gençlerimiz, istikbalimizdir, 
şerefimizdir. 

TiLKi 
h••··································••lht 
İnebolu elmaları 
Avrupada 
Beğenildi 

Bu seneki istihsal çok 
verimli ve dolgun oldu 
Kastamonu (Hu•usi) - Bu yıl el
ma mah.ulilmüz geçen senelere nis 
!betını daha verimli ve olgun suret
te istih•al olunduğundan civar vi
tayetlere, Ankara ve İstanbula 
mühim miktarda Elma sevkiyatı 
devam etmektedir. 

Yalnız elma. tüccarları, köyler 
de aldıkları elmaları İneboluya ve 
ya. merkeze nakil için lüzumu ka
dar Randık tedarikinde müşkülat 
çekmektedirler 

İneboluda ihraç edilecek olan 
elmalar, ambalaj talimatnamesine 
göre hazırlanmakta ve sandıklan
maktadır. 

Elmalarımıza. Avrupadan bu 
eene çok rağbet gösterilme ve iyi 
eiparişler verilmektedir. 

Bu nevi ambalajların da mü
him tesiri olmaktadır. 

VEFAT 
Eski da.rbhane müdürü merhum 

Bay Hafız ihsanın e,; Maliye Veka
leti hukuk müşa' iı / !fımid Çiftçi
oğlu, Feshaı.~ şirketı memurların

dan Bay Sadullah Çiftçioğlunun va
lidı> leri Son Posta sahiplerinden Se 
!im Ragıbın kaymvalidesi Bayan 
Fatma Fcımet mübtcla olduğu has
talıktan kurtulaıruya.rak dünkü pa
zar günü öğle üzeri hayata gözleri· 
ni kapamıştır. Cenazesi bugün öğle
yın Cihangirde, Cihangir caddesinde 
56 numaralı H:ısan bey apartıma
nından kaldırılarak Meıke7.efenclidc

kı aile makbcresine defnedilecektir. 
Cenabıhak rahmet eylesin. 

Vecize 
( Fitr~ ) sini göklerinıiı.in se -

lfımeti i~in lıarc:ınıağı il.det haline 
gctirtıi:;jmiz "~eJ,er bayramı,, na 
artık "Ila\·:ıeılığa. yardım gilnü., 
adını vermek çok yerinde olur. 
"Kurban bayramı,, na da ayni adı 
vermek çok uygun olacağı gilıl. 
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D.ENiZ _OA.TASINDA <R_anruı~am. obJ,elt 
ÖLÜM~ ~ENEN -ADAMLAR KaragözünKanlıNigar 

RoportaJı yapan: R/ZA LEBIP ASAL Q D 
''K 1-k. 8 .. 1.. d .. 1 .~ yununun evamı 

upanetz,, ıye o un u e eli ~::~leri ~~~=~:~ng:~~i~imı öpe~m~K~:te~e~:~d:~~yin. tşte 
'' 40 Metre Mesafeden Ateşlediğimiz Torpil 
Hedefe İsabet Etmiş, Rus Harp Gemisini Bir 

Lahzada İkiye Bölmüştü.,, 

K - Eh öyle ise ... Canım şu efendim ben gidiyorum. (yürü!• 
otlaru turfa.nda zerzevat süp - kapının önüne gelir). 
rUntUsü gibi niçin sokağa attınız K - Lakin hacivadı da bize 
(Sertleşir) hem ben size bir şey benzetirlerse ... Ne kadar güleriJ11· 
aöyliyeyim mi? Mahalle arasında H - (Kapıyı çalarak' Açın 
bunlar ayıp şeylerdir. Verin ba- kf pıyı bakayım! Sizi nabekıirl:ıJ 
kayım züppenin esvaplarını. Hem sizi 1 Artık sizin ettiğiniz rezalet 
cebinde bir tane beşibiryerde ile ayyuka çıkıyor. . 
bi.r altın saat olacak. Evvela onla- K - Hacivat ne dedi? Zerdali 
n verin. Haydi çabuk olun baka- tabaktan mı çıkıyor dedi? Bir şeY 

-6-
~ıı-Yreti Vataniye,. ellvarisl 

Cemil Özdeniz kaptan, "Muavene 
ti Milliye,. muhribi ile beraber 
yaptıkları "Odesa,, hücumunu an 
latmağa devam ediyor: 

- Evet... Odesa limanında 
mendirek içinde (40) metre meaa 
le ile karşılaştığımız "Kupanetz., 
isimli Rus harp gemisini torpille
mek, elli metre mesafe dahilinde 
bulunduğumuz cihetle, bizim için 
de büyük bir tehlike teşkil edi
yordu. Fakat komodorla birlikte 
bllyük bir soğuk kanlılıkla verdiği 
miz ani karar neticesinde torpido 
muzu ateşledik. Torpil derhal he
defe isabet etti ve "Kupanetz,. 
Rus harp gemisi ikiye bölündü. 
düdük sesleri, bağrışmalar ve iki 
ye bölünen Rus harp gemısının 

havaya uçan enkaz yığınlarının su 
ya ve üzerimize düşen parçaları
nın müthiş gürültüleri arasında 

mendirek içindeki işimize süratle 
devam ettik. Ruslar henüz bu ani 
baskının verdiği şaşkınhktan kur
tulup kendilerine gelemeden bir 
çok işler görmek mümkündü. 

Alman komodor büyllk bir se
vincin verdiği heyecan içinde mü 
temadiyen beni teşci ediyordu. 

Mendirek içinde bulunan bir
kaç büyük Rus ticaret gemisini de 
top ateşi altına alıp parçaladık. 

Ode•a lim:ınının o geceki :.ali 
cidden görülecek bir şeydi. Bü
tün ışıklar yanmış, projektörler 
faaliyete geçmiş, bizim liman dahi 
tinde mendirek lçidne bulunduğu
muzu tahmin edemediklerinden, 
Odesa açıklarını ışığa boğuyor, 

hücum eden gemileri arıyorlardı. 
Biz bu vaziyetten de bir hayli is
tifade ettik. Rastladığımız irili, 
ufaklı gemilerden bir çoğunu batır 
dık. 

İlk olarak batırdığımız "Ku
panetz,, harp gemisinden eser kal 
mamıştı. Tekrar onun bulundu
ğu istikamete geldiğimiz zaman 
bu gemiden ancak !iç kişinin kur 
tulduğunu, 'bunların denizde yüz
dUğünü gördüm. Komodora deniz 
de yüzenleri almamızı söyledimse 
de o muvafakat etmedi. B. •snada garip bir hadise ol
du. ı .. r rus motörU mendirek için 
de 15 mil kadar bir süratle Uze-
rimize doğru geliyordu. Derhal 
projektörü yaktık. Motörün için
de 'bir liman kaptanı vardı. Yüksek 
sesle ve kollarını açıp kapıyarak 
bize bağırıyordu: 

- Kimsiniz, kimsiniz? 
Alman komodor "Madlong,. 

yüzüme baktı. Rus kaptanın mak 
aadı anlaşılıyordu. Maksadı On 
beş mil süratle bize çarpmak ve 
kendi•ine ölüm pahasına da olsa, 
bu hareketi ile bizi hasara uğrat
maktı. Bunu anlamakta komodor 
da müşkülat çekmedi ve: 

- Dayan Cemil! dedi. 
Bir elli yedilik de ona salla

dık. Ne kaptan kaldı, ne de mo
tör. 

Odesa limanına da bir iki mer 
mi savurduktan sonra mendirek 
boii;nzına doğru tebdili rota ettik. 
E.<asen bu esnada da Ruslar bu ani 
gece ba,kmımızın verdiği şaşkın
lıktan kurtulmuşlar, sahil batar
yaları üzerimize doğru ateş açma
ğa başlamışlardı. Biz ışıkları tek
rar söndürdüğümüz için mevkiimi 
zi bir türlü isabetle tayin edemi • 
yorlardı. Zaten epey iş gördüğü
müz için ateşi de kesmiştik. Maa
mafilı çok yakın mesafelerle sa
ğımıza, solumuza mermi yağıyor
du. 

yıın. ler söyledi ama pek anhyamadıJ11· 
Kanlı Nigar - Canım ne te- N - Maşallah hadvat çelebil 

IAk ediyorsun ayol? . İçeriye buyurun efendim. 
Karagöz - Ben öyle enayice K - Aman hacivat! Sakın içe-

lAf dinlemem. Verin baıkayım es- riye gireyim deme. 
yapları, dışarıda zavallı delikanlı H - Hayır efendim. İçeride 
çivi kesiyor. Günah değil mi? ne işim var? Verin şu biçarelerin 

Nigar - Neye bağırıyorsun e•vaplarını bakayım. Ben adaırııo 
!lyle karagöz!.. Kızlar! vurun ka- gözünü patlatırım. 
pının kol demirini... K - Patlatır'ln ama onlar d8 

K - (Yumnşayarak) Yok ha seni kapın:n eşiğinden içeri atla' 
nl sanki esvapları veriniz götüre- tacaklar ! 
yim demek istedim... N - Canım hacivat çelebi. sof 

N - N~ !! karagöz? .. Hava de- ra başındayız. Eilerimiz yağlı· 
t . t' Şimdi de 80fraya alil bir tabak ..,ul iŞ ı .. - ~ 

K - Şimdi kasırga fırtınası çı !aç baklavası kondu. İçeriye bU· 
kacak, yelkenleri vaktiyle indire· yurun da hem yemek yerniniz, beJ11 
lim, dedim. de kahveleri bernber içeriz. BuYU 

N- Bir alim saat mı var diyor run efendim, buyurun ... 
dun?.. H - Öyle ise geleyim. ZirB 

K - Hayır canım, siz anlama yoruldum. İhtiyarlık hali bU• 
dınız. Pek münasip olmuş, Ziip- malum ya! .... 
pe aşağıda altı saat çıplak dursun - Oıılar şimdi senin terini ça· 
dedim. buracık kuruturlar. Ilay ser,coı 

N - Peki altın sa.ate bir kulp herif! Tatlı llifını işitince yada· 
buldun. Ya beşi bir yerde bir lira nanıadı.. 
diyordun. N -· Efendim bahçe üstündeki 

K - Hayır efendim, siz onu da odaya buyurun .. 
iyice anhyamamış.ınız .. Beş •kişi- K - Aman hacivat ! O oda.V3 

ye birer kadeh bira olsa dedim. sakın girme! Zira oradan ses, sad8 

N - Seni kafir çingene seni.. işitilmiyor. 
Soyun bakayım (knragözU dö\•e- H - Aman efendim, ben bU 
rek soyarlar ve kapıdan dışarı a- odada oturamam nezlem var. 

Hücuma uğrayan bir Rus harp ~misinde panik 
tarlar), K - Sen şimdi nezleni mezleni 

K - Vay canı;ıa ! Kasın1pa~a- görürsün. 
T.am mendireğin boğazına yak

laştığımız sırada karanlıkta bir-

denbire önümüzde büyük bir ci
sim belirdiğini gördük. Bunun bll 
yük bir gemi olduğunu çok yakı-

nına geldiğimiz zaman görebildik. 
Bu koca gemide tek bir ışık bile 
yanmıyordu. Yalnız güverte ve baş 
tarafta. bazı insanların telaşlı te
laşlı koşuştukları bir.gölge halinde 
farkedilebiliyordu. 

Gemiye daha fazla yaklaştı

ğımız zaman bunun harp gemisi 
olmayıp büyük bir yoku gemısı 

olduğunu gördüm. Komodor da 
dikkat kesilmiş, gemiyi tetkik edi
yordu. Ben ve komodor tam yolla 
geriye dönmek kararında. idik. 

Bu anda karşımıza. çıkan lbu 
geminin olduğu gibi bırakılmasını 
dUşündüğüm ve makineye tam yol 
işaretini vermek üzere telgrafa. e
limi götürdüğüm sırada komodor 
Madlong seslendi: 

- Cemil, ateş et. Gemiyi ba
tır!.. dedi. 

Komodorun bu emri üzerine üç 
mermi de bu gemiye salladık ve 
koca gemi bir an içinde parçalan
dı. 

Sonradan öğrendiğimize göre, 
bu gemi Rus gemisi olmayıp Fran 
sız mesajeri ku;,ıpıınyasının bü
yük gemilerinden biri imiş. 

Odesa limanının mendirek bo 
ğazından çıktık. Tam yolla seyre 
,başladık. Rusların sahil batarya
ları arkamızdan mütemadiyen a
teş ediyorlardı. Fakat çok şükür 
iki gemi de tek bir isabet alma
dan muvaffakıyetle boğaza. dön
dük. 

Yaptığımız bu işten dolayı ami 
ral Şuson komodoru ve "llfııa,·cne 

ti Milliye,, süvarisile beni tebrik 
etti. Almanlar bu işten çok mem 
nun görünüyorlardı. Çünkü bu ve 
sile ile artık bizim de harbe gire
ceğimize muhakkak nazariyle ba
kıyorlardı. Lakin şayanı hayret
tir ki Ruslar Sıvastopol seferimiz 
den sonra vuku bulan bu "Odesa., 
hücumunu da hoş gördüler. Ba -

h çıplak Mustafaya döndüm be!... N - Şöyle minder üstüne bU' 
Çelebi - Baba! Getirdiğin yurun haci,·:ıt çelebi. .. 

bohçe galfüa. pembe. H- Canım efendim siz elleri 
K - Haydi oraJan mende- nizi çabuk yıkayın da şuninrıP 

bur sen de!.. İşte ben de senin na- esvaplarını veriniz. Zira biçareler 
gerek Fransızlar ve gerekse Rus- rma yandım. Şimdi ne haıtedece titil tiril titreşiyorlar. 
!ar bu hücumu yapan gemilerin ğiz? ... .N - Acelesi yok haciv:ıt çele· 

tırdığımız Fransız mesajeri vapu
ru yüzilnden Fransanın da bizimle 

harbe girmesi çok muhtemeldi. 
Fakat sonradan öğrendiğime göre 

Türk gemileri olmasına rağmen 
Alman parmağının bu işte rol oy
nadığını düşünmüşler ve bu Odesa 
hücumumuzu da hoş görmüşler -
miş .. Bütün bunlara rağmen neti-
ce malüm ... Nihayet biz de har.be 
girdik ya .. .. 

* Cemil Özdeniz kaptanın Sıvas 
topol hücümuna ait anlattıkları 
burada bitiyordu. 

- Artık, dedi, şu harp hatıra
larından ayrılalım, bir.az .. size te
kaüt olduktan sonra ticareti bahri 
ye gemilerinde çalıştığım sıral.arda 
başımdan geçen en heyecanlı bir 
vakayı anlatayım şimdi ..... Ama 
evvela birer kahve içelim ... 

Ne vakayı dinliyebildik, ne de 
kahveyi içebildik ... Çünkü bu ara 
!ık bir ha.deme geldi, Cemil kap
tana: 

- Sizi biraz dışarıdan istiyor
lar, dedi. Dışarı çıkıp tekrar ge
len kaptan: 

- Affedersiniz, dedi çocuk
lar gelmiş. Ben onlara randevu 

ve~miştim. Fakat sizinle konuş 
maga daldığım için unutmuşum ... 
Anlatacağımı vadettiğim hadiseyi 
de sonra nnlatayım olmaz mı? 

. B~ makul mazeret karşısında 
.hıç bır şey söyliyemeden (Ne ya-
pa.Jım? der gibi boynumu biiktu
iünıü gören Cemil kaptan hareke 
timi yanlış tefsir etti: 

- Fakat hakikaten siz de yo
ruldunuz... Kahvenizi içmeden 
gitmeyiniz sakın ... 

Halbuki ben içemediğim kahve 
ye değil, çok meraklı olduğunu talı 
min ettiğim "Gerze., \'apuru ha
disesini dinliyemediğime yanmıs
tım.. Ne yapalım, o da yarın'a 
kalsın. 

Rıza Lebip ASAL 

Çelebi - Aman babacığım neı bi. Hem öyle neye bağırıyorsuııı 
yapacağız böyle? K - Vay hava değişti. 

K - Hiç ne yapacağız, birisi N - Kızlar vurun kapının kol 
gelinceye kadar meydan lıekliye- demirini!. (Hacivat beste ile d-8' 
ceğiz. Fakat hacivat gelir de beni yak yer) ve çıplak olarak pence· 

reden atarlar. bu halde görürse kıyamete kadar 
güler. (lki•i de arka. arkaya du- H - Aman 'birader! Vücudiir0 

hurdahaş oldu .. 
rurlar. Saz hacivadın perde sema
isine başlar). 

'4Benim afeti cihanım, 
"Yoluna feda bu canım,. 
"Dili dost, kalbi dütmanım,, 
0 Aman etme bu cefayı,, 

H - (Çıplak karagözUn hali
ne bakarllJk) Acaip ! Bunlar da ne? 
Taştan kesme heykeller galiba!. 

K - Gördün mü yediği nana -
yi !.. Bunlar Taşkasapta dülgerler 
diyor. Rendelenmek istersen sen 
de karşıki eve buyur. 

H - Hayır efendim hayır! 
Bunlar heykel değil. Galiba civar 
daki deniz hamamıııd:ın çıkıp gü
neşte kurunmak için !buraya gel
mişler. 

K - Bu .akşam ofyonu fazla 
kaçırmış! Ama da uydurdu ha!... 

H - Hayır öyle değil. Şu ön
de duranın durusuna bakılırsa Ali 
day1 böceği!... 

K - Hay bunak herif! Daha 
neler uyduracaksın bakalım!.. 

H - Lakin efendim bu ses ba 
na yab:ıncı gelmiyor. Karagöz!. .. 

- Ha!. ... 

I! - Aman birader bu ne hal? 
K - Sorma hacivat. Kanlı Ni

gar diye bir karı şu delikanlıyı 

soyup kapının önüne atmış, o da ba 
na yalvardı. Ben de seva.bıma gi 
dip şunun elbiselerini alayım de
dim; beni de bu hale koydular. 

H - Vay utanmazlar, arlan
mazlar vay. Burası dağ başımı e- · 
fendim? Mahalle arasında böyle 
ı·ezaletler olur mu? Ben ~imdi gi
der sizin erbiseler'nizi alırım. 

K - Aman hacivat! Ayağını 

K - Evet hacivat? Sen de bi· 
ze kardeş oldun. 

H - Aman birader! amudu· 
fikarim çarpıldı. 

K - Armutlu fukara. çarpıld1 

mı? ... Yahu nasıl oldu da seni d8 

bize döndürdüler. Hani sen burw 
da atıp tutuyordun? 

H - Artık sorma halimi bira• 
der ... 

K - Lakin hacivat! Böyle be~ 
te ile dayak yemeğe ağzımın suY~ 
aktı. 

H - Karagöz gevezeliği bl' 
ra.k 1 Şimdi burada böyle ne yaP., 
ca[yz? 

K - Hele şöyle duralım da b• 
kalım elbet bir hayır sahibi gelir• 
(Şarkı ile matiz yani Bekri JlfltS• 
tafa gelir-. 

Matiz - (Nara atarak) Galib~ 
burada köy düğünü var! Pehlivan 
lar soyunmuş. Meydana çıkmış a• 
ma davul zurna sesi yok ... 

K - Düğüo evi arkada, ses 
sada sonra çıkar. 

Matiz - Baksanıza bana •bC·" 
Siz nesiniz bakayım? 

K - Efendim ~iz hayvanız. 
Matiz - Ne cins hayvansıoıı• 

ayı mısınız?. 

K - Değil biraber. 
Matiz - Eşek misiniz yoksıı 1 

K - Değil babacğım .... 
Matiz - Çabuk söyleyin be siı 

nesiniz? .. 
K - Efendim biz koyunııZ·· 
Matiz - Hani sizin boynuzl~rı 

nız? .... 

K - Efendic biz Karaman ciO 
sin deniz... (Sonu var) 

ORUÇLtl 
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(B&f tarafı 1 İDc:İ aayfada) 
AtaUtrkün yarattıtı büyük inkı
labın ebedi saadetini ifade için top 
tanıyorduk. Ne yazık ki fU mey -
dan bugün uhramanımızın 61 • 
~esinden duyduğumuz içimizden 

--~--~~1;EIQr:-~·-... Bütün Dünya Çiazeteleri Büyük 
~\\\\ . , Matemimize lştirik Ediyorlar · 

~ır •imşek gibi alevlenen acı hi8-
eri duyacak. 1 
A~m! ~ 

Senin evlatların içlerinde kıv; : 
ranan acı yası kelimelere ııidıra
tnıyorlar. 

Atam, 

ti İçimde alevlenen bu ıonauz i .. 
Yakı nasıl anlatayım, dtın, Türk 

:ençliği senin içinde yirmi yaşına 
asan M usta.ta Kemalier var de • 

:iştik~ Bize düşen b.unun iebatıdır. 
unu ısbat edeceğiz. 

On binlerce ağız hep beraber 
el evap verdi. Ve (Edeceğiz) ıes
e. k ~ rı .. ocaman meydanı inletti. Ve 
bdulkadir Karahan artan bir he 

reeanıa devam etti. 
k "Sakarya tehitleri, Çanakkale 
ıı. ~hraınanJan aranıza eıı bilyüğü-
tiz ıeliyor. 
Ayağa kalkın I 
Ah! Ölüm ne yaptın biliyor 

lrıusun ı 

Ey 1 Kara toprak dikkat et ıa· 
na kim geliyor. ATATÜRK'··· 
ru Dikkat et kara toprak .. Bu bil 
b· k kudreti bu muazzam dehayı 
ürınetıe taşı!. 

'l'·· Türk gençleri; Türk fnk"ılfiıbını 
d Urk cumhuriyetini muhafaza e

eeek misiniz? 
h Yine on binlerce ağız birden 
· lyıkırdı. 

- Eveti. .. 
le Fikrin ve inkılabın Mustafa 
eına}i yaşıyor ona llyık olacak 

ll'ıısınız?. 

k Burada yine büttin meyd.an ha)! 
trdı: 

- L!yık olacağız ... 
fak~Undan sonra kürsüye Hukuk 
d" Ultesinden bayan Meserret gel 
•. ~· Ve çok acı bir sesle f1kı.-Ierini 
~~ledi ''e nutkunu şu cümle ile 
bıtırdi: 

l'tı - Atam 1 Sen Türkiyeye bh 
1)) eşaJe Yaktın bıraktın! Bunu tut,;. 

1
Yan eller varsa taş olsun ... 

clia Bundan sonr.a kürsüye mühen-ı 
rUk ?lıektebinden Berki geler~k. 
ca ~ek. bir heyecanla çok heye • 

n 1 hıtabesini söyledi. 
Cu - Ey ölmez Atasının evlatları! 
1., nthuriyet çocukları! Arkadaş • 
.. rım. 

trıi .Bugün burada, üç .;gündür içi. 
birıe akıttığımız göz yaşlarımızı, 
de kere daha onun timsali önün -
l'or.akıtın~k için toplanmış bufunu
:Su uz. Bıze Ataııız öldü diyorlar. 

n:.~ asla inanmıyoruz. 
~ttıv:ger ilahi vüeudüniln istirahat 
ÇC!k~ı ~arayının üzerindeki yarıya 
dir· en banak, onun ölümünü bil 

1J"orsa 
rıııın .. '.. şayet gazete yaprakla-
.. ustuııdeki sivah '-'azılar o • "llll ··ı .. . . .) , 
l'orl 

0 umüııüıı kara haberini veri-
arsa bab .. 

atlı ' am, anam onun ıçın 'u :no;ıa~s~ bütün Türk gençliği 
tile . a ıçınden gelen var kuvve-

.~ıhana ilan ediyor : . 
rork g ı· - · h" b" . ~ta C!llÇ ıgı ıç ır zaman 

sız kalamaz 
Ha· ... " 

hu , ) kırıyorum: hep beraber 
.. ~ kı··ı·· . 

,,: .! 
01 uz: Atamız ölmemislir. 

nız h" . · • Jtı 1 ,. • ıç bır karanlıktan kork • 
"on.:z ·· tı)'oı· ·· çunku sen bizi aydınla-

)~c·r~ ~n .. Hiç-bi.r şeyden çekinmi-
"gız · 

l'lin • ' zıra d.amaı>larımızda · se· 
asıl kaııın kaynıyor. 
Caııınw 

Şel'İhl"· z sen, kanımız sen, her 
kala ız sen tlin ve daima da gen 

Cak ın ı s 
ltıay1 • ••• enden asla ayrıla-

z ey ulu u··ı·· B u ...• 
llnchıı 

''e ikt ' sonra, yiik!-lek ticaret 
le kliı-~;~ mektebinden .Bayan Ja
litr . .,tl ~ e gelerek yüksek bir be-

~ ... a b··t · 
brcu u iııı gençJığin hislerine 
biı· lı?1t an olarak çok heyecanlı 

l Ubet "I "Ş ı e söv le eli· u d . • 
~esi 11:ı akikada yurdun her kö-
den f e Yaşı.Yan her Türk biribirin 

r. arksız . 
nt!lalll!ı' ' sonsuz bır teessürle 
elini P;ı~tn, çırpınmakta hatta ken 
labilmeıçaJamaktad1r. Bunu anla-

Taksim meydan:nda nutuk s6y1cycıı ve dinleyen gençler 

yı izah edebilmek imkanını ken -
dimde bulamıyorum. Elim haberin 
duyulduiu andanberi hepimiz 
mahzun ve kimsesiz kalmış &"ibi 
ağlıyoruz. 

Ufkumuzun üzerinde parlıyan 
·bu güneş maddeten &öndU. Fakat 
onun manevi varlığı yüreklerimiz 
de yaşıyor. Ve yaşıyacaktır. Bu
gün o ölü lidere bir mezar kazıldı. 
F'akat mpyonlarca Türkün kalbin
de onun için milyonlarca mezar 
kazıldı. 

Arkadaşlar, 

İşte şimdi gözlerinizi kapayın, 
ve onun madeni, eşsiz sesini dinle
yin ... 

İcabında vatan için bir tek fert 
gibi yekpare azim ve karar ile ça 
lışmasını "öilen "bir· mille.t, elbette 
büyük bir millet ve elhette'-bilyük: 
i!5tikbale "müstahak ve namzet o
lan bir :millettir. 

Onu.n söylediği gibi: • 

kelime kelime tekrarlanmış ve 
gençlik büyük ıbir enerji ile andı
nı şöyle "içmiştir. 

"Biz Türk aerıçliği; Ataaınm 

bıraktığı qaiz miraaa, onun Cum· 
huriyetine onun inkılabın.a, onun 
kudretli ve ku'f'Vetli rejimine dai
'ma aadık kalmağa, vatanın topra
lına cannnn:ı, kan!D'ızı vermiye; J 
,eref imiz, gençliiimiz, namusu -
muz ve Türklüğümüz namına yü
ce abideainin önünde aöz verip and 
içiyoruz.,, 

Bu and içme merasiminden 
sonra istiklal ma11ı !öylenmiş ve 
&"ençlik geldiği aibi yaslı ve elemli 
fakat derin bir enerji ile dağıl -

"Zafer; zafer benimdir ... Diye-· 
bilenin, muva.ffakiyet; muvaffak f 

ohlcağım. diye başlıyanın ve mu.: 
vaffak oldum diyebilenindir . ., di
rektifini gözönünde tutarak ve 
hiç bir suretle bir adım bile gerile 
meden onun bu ulu emanetine bir 
kanat çekerek yaşatmalıyız. 

Kardeşlerim, yurddaşlarım, 
arkadaşlarım, 

Şimdi hep beraber bu en bü • 
yük Türkün bize verdiği son pa. 
rolnyı haykıralım: 

"Yüksel Türk, senin için yük .. 

sekliğin hududu yoktur.,, 
Bundan sonra Tıptan Tarık 

.;•••···-..••J'N*"**N•~••••••••••• ._,,..,,•••••••••••••••••YNtı1 • 

Norveç telgraf ajansı bildiriyor: 
Btltün büyük gündelik gaz.eteler, A· 
tatürkiln tercü.mei halini neşret. 
mekte ve gayet senakir makalelerle 
onun tarihi eserlerini hikaye etmek
tedirler. 

La Nation gazetesi yazıyor: 
(Bir adam, yeni bir Türkiye yarattı. 
Dikkat& değer mi!eessir hareketi ile 
devlet reisleri arasında biricik bir 
vaziyete sahih olan Atatürktür.) 

Le Morgen Bladet yazıyor: 
(Atatürk tarihte me'.ımleketinin en 
büyük adamlarından biri olarak ka
lacaktır. Türkiye iyileşmiştir. Ve 
yeniden kuvvetlenmiş olarak Ata
tUrkün eserine devam etmek husu
sunda en müsait imkanlara sahihtir. 

Yunan gazeteleri 
Etniki gazetesi yazıyor: 

(Atatürk bütün dünya modern ta 
rihinin en büyük çehrelerinden biri 
olmuştur: 

Büyük Türk, büyük Balkanlı, bü· 
yilk adam Bir İngiliz biyograf'ı onu 
haklı olarak (tabiabn kuvveti) diye 
tavsü etmiştir. O, eserini tamamen • 
tarsin ettikten sonra öldü. Derin bir 
matem hissediyoruz. Zira onun bi.ı· 

yük faziletlerini, Balkan antantı ül
küsüne olan muazzam hizmetini mü· 
phede ve tesbit etmiştik.) 

Kronos gazetesi yazıygr: 

(Türkiye Büyük Şefini kaybedi · 
yor, fakat Yunanıstan da öyle sami· 
mi bir büyiik dostu kaybediyor. 
Şimdi Türk-Yunan dostluğunu ve 
teşriki mesaisini ona medyunuz. E· 
len milleti Türk milleti ile birlikte 
matem yapmaktadır.) 

Ebıos gazetesi diyor ki: 
(Asker Mustafa Kemal sayesind~ 

Türkiye muhakkak bir ölümden kur
tuldu, fakat hayatı kahramanca, 
askeri gayrette en daha kahraman· 
ca bir gayret olmadan kurtulamaz
dı. : 

Büyük diriJtici Atatürkün gayre
ti. Türkiye için müellim bir matem 
teşkil eden ölümü, Elenler için de 
büyük bir zıyadır. Dost ve müttefik 
komşu milletle aynı büyük matem 
içinde olan Elen milleti, büyük ölü
nUn önünde heyecan ve ihtiramla 
eğilmekte ve Türk-Yuna.iı dostluğu· 
nun ölen kurucunun arzu ve iradeRi 
mucibince daha ziyade inkişaf ede
ceğine kani bulunmaktadır.) 

Ti pos gazetesi yazıyor: · 

(Atatürkün Türkiyede yaptığüıı 
hiçbir tarafta hiçbir kimse yapmadı. 
Ne Cavour, ne Cromvel, nede Va
şington. Atatürkün bulduğunu hiç 
kimse bulmadı ve Atatürkün yaptı
ğını da hiçbir kimse yapmadı. tlham 

, ettiği kimseler ve kendi prensiple
rine göre tevkil ettiği yeni nesli o· 
nun eserine devam edeceklerdir. 

Yugoslav gl!zetclerinde 
Avala ajansı bildiriyor: Atatür-

kiln ölümü bütün Yugoglavların kal 
binde kederli akisler uyandırmıştır. 
Büyillt adamın ölüm haberi yalnız 
hüküm.et merkezinde değil fakat 
bütün memlekette süratle yayılmış 
ve resmi binalarla birçok hususf 
evler derhal kendiliklerinden bay· 
rakJannı yarıya indirmişlerdir. 

Dün akşamki gazeteler gibi, bu 
sabahki gazeteler de birinci sayfa· 
larmı Türkiyenin babası olan büyük 
adamın zıyaına tahsis etmiş, muha· 
birlerinin gönderdikleri tafsilatlı 

haberlerle büyük ölünün son daki· 

kaJarını bilrliren muazzam mata. 
mat neşretmişlerdir. 

~oYyet g"'zeteJ .. rinde 
tzvestiya gazetesi, A tatürkiin ha· 

yat ve faaliyetini tebari.iz ettiren 
bir makale neşretmiştir. 

Gazete, Atatürkün mücadeleleri 
ve başlıca başarılan hakkında iza· 
hat verdikten sonra makalesini şu 
satırlarla bitirmektedir: 

Ctsmi yeni Ti.irkiyenin bUtün mil· 
li kurtuluş hareketine bağlı olan 
Kemal Atatürkün vefatı, Türk mil· 
leti için büyUk bir zıyadır. Müsta
kil Türkiycnin bütün samimi dost
ları •bu büyük adamın ve devrimi
zin bu şayanı dikkat şahsiyetinin 
ölümünden derin surette :mihn:ıJ

Jimdir.) 

İtalyan matbu • tı 
Stefani ajansı bildiri.} or: 
Bütün g • .leh~ler Cümhur baı;Icam 

Atatürkün ölümüne gcnit- bir )·er 
tahsis ve kendisinin Jı.ayah, mesai· 
si \"e yeni Tili-kiyeııin inşası i~in o· 
lan mül'adclclerini ~östcren lm ma
kalelerine tercümei haller ve fotoğ 
rafhr iliin} etmektedirler. 

Duçe tarafınclan tesis cdilmi., o
lan Popolo D'it.alia gazetesi diyor 
ki: 

(ölümün, hayatının yirmi )'ılmı 

nkfettiği ve alametleri simdi ~ok 
yüksek ,.e sağlam bulunan muazzam 
yapıcı faaliyetinin tam ccn·aliyeti 
içinde a\·laJığı, vatan babasının zı
yaından dolayı Türkiyeyi müteellim 
eden mat.em çok derindir.) 

Corriera della sera diyor ki: 
(Atatürk şahsında btitün memle

ketin politik, e~onomik n t;01tyal bü
tün sahalardaki faaliyetini Hevk \"e 
idare etmekt.e olau bir adam, yinnl 
yılda - Türki~·ede . yeni bir zihniyet 
j"aratm" olan bir adam ölm~1ür,) 

Diğer bütün mühim ltalyan ga
zeteleri de ayni f"ıltirde bulunmak
da , .e Atatürkün büyük çehreNBI 

Macariatanda 
Macar ajansı bildiriyor: Ata

türkün ölümüne uzun makaleler 
tahsis eden Macar gazeteleri, bü -

. yük ölünün tafsilatlı tercemei hali-
ni neşretmektedirler. Gazeteler, 

~ bütün Macar milletinin bıı derin 
., mateme iı;ıtirak ettiğini bildiriyor

lar. 
Uj Magyar gazetesi diyor ki: 
"Modern devlet adamları ara

sında yeni Türkiyenin şefi yüksek 
bir mevki işgal etmektedir. Vazi
fesi Türk tarihinde en nazik olan
lardan biri idi. Ve bundan şayanı 
hayret bir şekilde başarmnğn mu
vaffak oldu. Bu hayret verici mu
vaffakiyet mücadelelerle çclikleş 
miş olan seciyesi ve te~hir edilmez 
iradesi sayesinde mümkiin olmU!I· 

"i 

ur. Ölümii Türkiyenin sarsılması 
demek olmıyacak, zira biitün genç 
nes'l'«, Şefi tarafından çizilen ) o
lu iman ve şevk iJe takip etmektı:a
dir.,, 

FuegeJenseg galetesi yazıyor: 

x bu l ·· ·· ıuzun dolu manzara-ı 

bir hitabe söylemiş, İktısat faıkül· 
tesinden Bayan Hikmet Halim çol 
heyecanlı bir nutukla bunu takip • 
etmiş ve en son olarak Hukuk fa 
kültesinden Bayan Vedia Yurdal 
gençliği anda davet etmiş bu ana Meydaada paçlerle birlikte 80• Y•tı diken yaıhlarda 'f'ardı 

"Atatürk daima Macarisbııın 
samimi bir dostu olmuş ve :\fa,•ar 
Türk miinasebetlcrini ilıtim:unla 
büyUltmitştilr. Şimdi Tlirk Macar 
do!'ltluğunun bu büyiik amilinin ö. 
lümiyle ıbiitün Maear milleti omn. 
mezarının yanında derfo bir he • 
yecan ve verd içindedir. Ve Türk 

(Sonu 7 nci savlamızda) 
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ere~ !OJ rtr rblli f'. ! Maarif Cemiyetinin. Pi!~~~n:~nda 1 

~~~zı.!1~-2.!> 'E'!~~ \· K a z a n a n N u m l 
_ İçimde öyle b;r korku var arasından Erdoğan& doğru yak- 925 968 969 1250 1579 

. d rooo Lira kazanan • 
ki: Artık Doğan hiç buraya dön- latıyor ve s~slenıyor u- ' 1591 1683 1728 1836 1931 
miyecek zannediyorum. - Doğan!... 431 O 1978 2028 2095 2097 2251 

'HORTLAK 
(Dünkü aayımızdan devam) 

Can gülerek ba.~ını sallıyor, Doğan dalgın vs se:ı.'1z ... Hala 2448 1457 2569 3099 3117 
halinde oır ~efkat görülüyordu. ufukların kızıl yangınına bakıyor. 2000 Lirı kazanan 3276 3370 8;i67 3573 3773 
Yerind n ka'kar&k Aytenin kol- Sesi duymamı~ gil.ıid;r. Gillten da- 74(\8 3778 3!)86 4023 4141 4230 
tuii 8 doi yak!~ ve tam kar- ha yaklaşl,)·or, eğiliyor ve elini Do J 44, 7 4587 4740 4849 53711 
şu:.nda darc.ı:ı: ğanın omuzuna yavP.şça ve bilyilk 1000 Lira kazanan 11611 5637 5679 5834 5911 

O gece yarısı konakta bir ha
di~e oldu: Aşçı başı, kar~iSındıı 

bir hortlak gördüğünü idu:a ede
rek avazı çıktığ-ı kadar bağmyor· 

bilmiyordu. Fak.at tekme toKat 
akınları ba.~layınca pek ç,.hulc u· 
yandı. 

* Biraz sonra had•se anla,ılmış-
Evin sabihı o an C r. J.ıi g l ıı 

_ tmkınsız!.. diye cevap ver- bır tee sUrle bırakıyor ... Tatlı müş 
13004 363 G038 6101 6204 6246 6330 

di. Bu imkansız işte .• Gülten ha- fik bir se3: 634.7 6379 6390 6480 6~01 
nımdan ise bunun ne kadar yanlı~ - Doğan! ... llu ne dalgınlık 100 Lira kazanrn 7ill 5 7851 8283 8350 8354 
o11uğ nu l;.raz e•vel anlattım si- canım ... Seni gören ibüyük bir ke- 736 833 8360 8607 8622 8812 8982 

Ze. der sahlbi olduğuna derhal hUk- ' 9000 91'10 9153 9491 97!J7 
400 Lira kazananları 

-L"kiıı ya ... Dog"anın babası? medebilir, diyor.· 9963 101:37 10087 10122 10172 
q • 9819 11202 12472 12820 138117 

Can ••krak bir kahkaha ata- Doğan derin bir gögtis geçır- 10317 10406 10714 11319 11754 
..,.. G l h 19'78 rak bir ha .... li NıiluüKten sonra de- dikten sonra ü ~ue em acıyan 11854 12028 12031 12080 12160 

' .. b k 1 b k 200 Lira kazan.anlar 
.dj ki: hem de yalvaran bir a ış a 11 • 12199 12466 12626 12728 12952 

3161 3471 11579 14342 16675 
- Oooo .• - Hele o adamcağız tı: 

18
!1 93 19950 13026 13054 131:16 13504 13::>86 

ıdze hayrım oldu. Gfllten hanım - Ee .... h ne yapayım Gülten!. 11\599 13711 13750 14095 14295 
h t., b. 40 Lira kazananlar 

bHe be!k, o :tadar sahip değildir Elimde dE!'ğil ki. .. Bir asre ır 14390 1441~ 14419 14631 14687 
H . b' 45 263 3S9 598 1285 

bu ıhti""r kalbe. Sizi temin ede- dert beni boğuyor. ıç ır şey 14778 14705 14831 14900 14974 ,_ . h. b. 1(39 1640 1947 1986 2856 
rim. Bu cınetten hiç korku yok. beni memnun edemıyor, ıçS kı~ 

2
!lOO 

3020 3036 3359 3518 lf>234 15479 15932 16012 16249 
Ayten içi.ti çeke çeke... Vı şeyden zevk alamıyorum, an 1 

4852 4878 15234. 15479 15932 16012 16259 
ınazlum biı' naz.arla Cana lbakll- bende bir memnuniyetsizlik ha ta- :~!~ :~:~ :~~~ 6235 6428 1670(1 16805 16889 17014 17168 
rak: lığı var. 

6706 71911 8046 8306 8434 1717117381517474 17553 17643 
T b 'l C b d d" Gülten gülmeğe ve neşelenme-

- an~ı ı .r an ey, e 1••• 34 10143 10822 10850 12084 17784 17817 18026 18073 18384 
g-e çalıRar•k ••hte ve ala.vcı bir ta 98 Orasını Tanrı bilir. ' - - - 2 9060 19360 
Vır takınırken O h •ı• arni vazi•·et- 12089 12190 12394 12427 1249 18805 18811 18949 1 

madiycn una baka baka: 
- İy ama dedi. ı~te 

bi iyorum ki bu böyledir 
Jıanım. Ve sonra tekrar 

Can cid<li bir tavırla ve müte- •" , , 3 19759 18058 teydi. 12500 13243 13276 13829 1460 19372 19465 19673 

ben de _Bu nasıl olur Doğan? .. Diln. 14632 14762 15353 17032 17261 3878 
Ayten yanın ırıpta ettiği bir yerde. Ciha- 17507 17645 17754 17921 18780 

ellerini nın biricik indıi lstanbulda ve 0 • 18966 19068 19215 19599 

c 'l'nd~ cıkarıp resmi bir vaziyet 
alarak ılave etti: 

- Her ne ıse .• Emin olmanızı 
temin etmeğe çalı.:acağım ... Fakat 
reüh bir işim var. Şimdilik bana 
mıis:ıade buyurun ... Ancak bir~ ri
cam var. Bu akşam yemeğini va 
hatta ~'lld geld ğim vakit öğle ya 
meı:i'll de b!zim tarafta yeriz. 
Bundan hem annem hem de Aysel 
çok mem'tun olurlar. 

- Teşekkür ederim ... Fakat .. 
Bu sırada cevap beklemeden 

kapıya kadar ilerlemiş olan Cım 
birdenbire dönerek kati bir karar 
la sözünü kesti: 

- Fakatı makatı yok Ayten 
hanım! ... Ben sizi gelir gelmez ..• 
Buradan alacağım. Şimdilik Ta•
rıya kalın. 

Ayten bu eamimiyet karşısın

da giılerek ve arkasından bakarak 
seslendi: 

- Ho,.,a gidiniz Can beyi ... 
Solgun. bitkin bir halde yava~ 

yavaş onu arka!llndan ıeyretmit 

ve o k'lpıdan kaybolunca o boşlu
ğa gözleri takılıp kalmıştı. Öyle
CE!' birkaç saniye durdu.. Sonra 
etrııfi ve et:rayı eri bir gözden &'• 
çirdi. Baıkşında derin bir keder 
halkası, tbir ıstırap dalgası vardı. 

Eşyaya ve her baktığı 'eye, daha 
zivade artan hilzünlü bakıştan 

görülilyordu. Birdenbire bafını 

koltui!'on kenarındaki koluna da
yavarak hıçkırıklarla af;lamata 
ba.ıladı. 

* 

nun en mutena bir sayfiye yeri o
lan prens adalarından birinde en 
gilzel ve en muhteşeminde ... Ade-

20 lira kazan.an Numaralar 
25 97 124 187 347 

424 570 678 682 810 

10 Lira kaz:uıan!o.r 

2438 2503 2511 3011 6610 

10730 1~447 15850 16387 18742 

1991)1 
mi memnunıret... İşte bu pek tu- __ ..,......,_.,__ .... _.....,_...,.....,. .... --:------..-.,., •. .,,,_ ___ ;§!.,=,..........., 
haf. Kastamonide çeltik Osmanlı Bankası soy-

Arkasını gruba vererek Doğa- k b } 
na karşı oturdu. Dotan acı acı ba ÇO O 
,ını sallıyar .. k cevap verdi ona: Kastamonu (Hususi) - Bu e 

- Tuhaf mı?... Belki de pek ne, Çeltik mahsul il, bütün mınta
çok tuhaf, hakkın var. Senin ye- kalarda çok bereketlidir. 
rinde bir başkası olaydı, belki da- Ezcümle, Tosya, Taşköprü, 11-
ha çok şeyler söylerdi. Ve kimbi- gazla merkezimizde geçen seneye 
lir belki de deliliğime, 'ımarıklı- nazaran mahsulün yüzde yirmi 
tıma da hükmederdi. fazla oldtiğu tahmin olunmakta-

Fakat Gülten 1.. Emin ol ki böy dır. 

le hisseden, böyle düşünen sadece Yeni mahsuliln kaldırılması bit-
ben değillm şu ada da. Dttş!ln n mektedir. 
tasavvur et ki sayfiye v& eğlence 

yeri diye tasvir ettiğin bu neşe ve Sivasta kış 
zevk diyarında nice nice genç ta- Sıvas (Hususi) - Civar vili-
zeler, niee genç delikanlılar var yetlerimizde olduğu gibi şehrimiz
lti ciierlerini yaralıyan öks!irU.k- de de bir haftadanheri havlilar 
lere devadır diye çamların kokusu ansızın bozmuş ve hemen hemen 
için barada lhtlzar anlan yaşıyor- kara kış başlamıştır. 

lar... Etraftaıki dağlara kar yağını,, 
Sanki benim onlardan ne far- hararet bir aralık nakıs 2 dereceye 

kım var Gülten!.. kadar diişmüşt!ir. Halk, ancak 
Gillten birde~ire ve şiddetle (.!) ay sandıkta saklıyabildiği ka-

ltlr&z ederek haykırdı: lın paltolarını tekrar giymiş ve te 
- Yooo. Doğan!.. Böyle saçma bir sokaklan tenhalaşmıştır. 

aapan .•. Hezeyan dolu sözlere ne Uzun kış gecelerinde bekir
IUzum var timdi? .. Sonra onlarla !ar kahvelerde, evliler .aile meclis
.kendini nasıl kıyas ediyorsun?... ]erinde toplanarak vakit geçir
Bunda öyle fazla rr.Ubaliiıra var kl mekte, gençler halksvinin salo
l'illmek mi, ağlamak mı !hım?... nundan istifade etmektedirler. 

lııııan şaşi:ına dönüyor vallahi'-· T aşköprüde kendir sa bşbrı 
- H.ı..kkın var. Dedim yıı. Hak 

Ta•kpril (Hususi) - Kaza-lısın Gillten 1 Senin bu eğlence di- v 

yarın bana en kasvetli bir uzakbk mızda ve Geremeç ile Kastamonu 
diyarı l'ibl &"arabet ve haaet acı 1 da kendir pazarJ.annda kısa bir 
veriyor. müddet içinde 124560 kilo kP.ndir 

Gülten bir t•Y hatırlamı, aibi alım ve satımı yapıldığl anlaşıl-

' gunt u an 
Bursa {Ht1>uoı) - G~çen yıl

larda şehrimiz Osmanlı bankaaı 

nı soymağa kalkan lneıröllü Ah
metle suç ortağı Silleymanın mu
hakemelerine evvelki gün ağır ce 
zada devam olunmuştur. Muhı.ke 
menin bu seferki celsesi gizli ol
muş ve suçlularla bazı şahitler 

dinlenmişlerdir. 

Karsta radyo 
Kars (Huoust) - Halkımızın 

killtürel ihtiyacını temin etmek 
maksadiyle büyük bir radyo ile iki 
hoparlör, belediyece getirtilmiş 

v• yerlerine konulmu~tur. 
Bu suretle yeni Ankara istaıı

yonumuzdan mükemmelen istifa
de edilmektedir. Halkevimizin de 
ayni sahada halka yardım ıtmui 
beklenilmektedir. 

PARASIZ IŞIK 
Karslılar beş gün meccanen 
elektrikten istifade ettiler 

Kars (Hususi) - Belediyemi
zin süt fa.brikasiyle yaptığı elek· 
trik mukavelesine göre •ehrin muh 
telif yerlerine cereyan nrilmeaine 
ba~lanılmıııtır. 

Süt fabıikası, cumhuriyet bay 
ramı şerefine bu mukaveleden 5 
gün evvel parasız büttin ,ehre ce
reyan vermiş ve belediye nıüesse
seye teşekkilrde bulunmu~tur. 

Nilüfer köyünde Atatürk EüstQ 

du. Bir sürü uşak ve cariyeleı· fer tı. 
yat üzerine koşuştular. Hadiseyi kira ılann peşin parl .u a dıktıın 
aşçı başının ağzınd~n dinledikleri sonra böyle delilikler yapıyor, 

zaman herkesi bir korku ve telaş
tır aldı. Daha ·bu heyeean sıikil

net bulmamıştı ki konagııı muhte
lif eephelcrinin camlarının kırıl -
dığı duyuluyordu. Pa!}-1, hanımı, 

genç ve güzle kızlan ve cariyeleri 
hayret euiyorlar, ko~kuyorlardı. 

Fakat hadise hiç te umulduğu 
kad. r menfi olmadı.. Paşa açık 

gözün birisiydi, azimkıl.rdı "Mu -
hakkak, diyordu •bu muammayı 
çözmeliyim! Buuda, hortlaktan zi 
yade bir iman eli vardır . ., bu an
da karısının feryadını duydu ve 
ko tu. Karmnı bayılmış buldu. 
Biraz ~oııra ayılan karısı hem ağlı 
yor, hem söylüyordu: 

-· Hortlak geldi ve Perihanı 
kaçırdı! Kızımız gitti! 

Paşa h:ddetlendi, küplere .bin
di. mr delinin tımarhanede bağla 
nara k day .ık atıl·şı ve acısından 

feryat edişi gibi bağırmğa başla
dı. 

- Herke.:ı bahçeye ve soka:ıc 

hortlak kı ığı-a girerek kıracıl.ırı 

korkutmak ve evden ka~ırt ak is 
ti yordu. 

P,1~a müte·~sirdi. Kızınııı do
layısiyle kendisinin namusu berbat 
olmuştu. Cin Aliyi cezalandırm& 

ğı düşündü, "fakat nasıl bİr ceza 
olmalı?,, idi. Meseleyi olduğu gi
bi anlatsa şerefi lekelenecekti. 

Eı tesi hafta, konakta pa~a, bir 

çok ekli.bir, ve arkad::_ılarım da· 
vet eylemiş ve kızının d!lğününil 
yapıyordu. 

Cin Ali, gerdeğe girdikleri gı· 
ce Periha na: 

- Deırek, delilik t& yerind• 
para ediyormuş .. Bereket versin 
ki paşa baba ·hiddetlenmedi de 
mahzende her ikimizi de öldür· 
medi. Artık mesuduz. Koca bir 
alaydan yetişme paşa baıbamız el 
duktan sonra, badema hortlak 
hikiiye.<ıi de devam etmez; sırtı

mız da yere gelmez; diyQrdu. 
kapısına, bir kısnıımz odalara 
hatta tavan ara•ıııa koşunuz! Kı- Hasan RASiM 

······················••eaaaaaaaap,aaaaa .. zım kaçırıldı! • 
Uşak, cariye ve muhafızlar em Ardahanda fre::gı 

ri yapmak için koşu5tular. Bu an- mücadele.si 
da gene ikinci bir mühim hadise 
daha ~ldu. Bütiln odaların, !<>le& 
ve salonların kapılan açılıp ka
panmağa başladı. Bu hali gören 
uşaklar ateş ortasında kalmı~lar 

Ardahan (Hu8ust) - Ka;, 
mızda frengi mücadele.•i yaprr..tk 
üzere An karadan bir heyet göndE!' 
rilmiştir. 

ve diri diri yanacaklarmış gibi çı,t llıütehas~ıs doktor Bahri Pe-
lıklar koparıyorlardı. lik ile sıhhıtt memuru Hulfisi Ol· 

can ve Tahsin Tüzorden mürekkep 

olan bu frengi mlicadele tarama 

heyeti kaza.m.ız seyyar ruhhat me· 
muı·u Lı1tfi Yılm8ıla beraber her 

- Kızımı isterim 1 Onu bula- tarafı dolaşın~ ve tarama i.;<lerin! 
hm! 

Saatlerce taharriyat bir neti- muvaffakıyetle ikmal ederek yin• 

On dakika sonra bu kapı hıı.re
keti durdu. Paşa deli gibi hareket 
ediyor ve uşaklarına emir veriyor 
du: 

cı vermedi. Ankaraya döıımüştür. 

Sabah olmuştu. Paşa bir sürü Bir değirmeni yakblar 
,uşağı arkasında olarak mutfağa. Kastamonu (Hususi) - Vili· 
indi. Aşçıbaşının ölUsOnil görün- yetimize tabi Can1ııız köyünde A· 
ce korktu. Tekrar geriye dönerek li oğlu Ahmet ve Tahire ait değir· 
uşaklarına emir verdi: 

men, geçen gün meçhul şahıslar 
- Hortlak gilndüz çikamaz ! 

Ona değil, kızımı anyacağız! Ev- tarafında yakılmıştır. 
vell mahzene ha.kalım. Kısa bir tahkikat sonunda, bU 

Hep .birlikt. mahzene indiler. nun bir düşmanlık eseri olduj'U 
Tam bu sırada uşaklardan biri &nlaşılmı,, failleri takip olunmuş· 
soğuk kanlılığını muhafaza ede- tur. 

relc paşanın yanına. geldi ve duva Çıldır bu yıl kitap çiksi çekmedi 
rın dibinde uyuklamakta olan iki Çıldır (Hususi) _ Her sene, 
kişiyi gösterdi. O tarafa koştu-

ancak tedrisat başladıktan bir ka9 
!ar. Paşa, onlardan biris.lnin kızı 
olduğunu görünce sevincinden ba ay sonra kazamıza getirilerek ta· 
ğırdı: lebelerimize tevzi olunabilen mek 

- Kızım 1 Perihan 1 Dikkatle 

Ak,amın serin sıcaklıf;ında .kı 

zıl ufuktan 9eyreden Erdoğan Ye 

çamlı bir deniz !ahili Büyükada • 
nın dili. Eı·doganın üstilnde hep 
beyazlar var ve başı açık ... O ufuk 
!arı seyrederken yine beyazlar V· 
yiıımiş esmer gilzeli lıir genç kıs 
yavaş yava, kızılla~n çamların 

durdu ve: mı,tır. 

- Seıı dedi l'&Çen yıl bu ııözle 
ri İsmirde de söylüyordun .•• Hattl 
bir de şarkı• vardı. Ne gü:ı:eldi o. 

(Sonu nır) 

Rekoltenin temiz ve verimli 
olmasına rağmen bu yıl, !iya~lar 
geçen senelere nlsbeten noksan ırö 

r!llmektedir. 

Bursa (Hususi) _ Vilayelimi bakbğı z:aman kızının ağzı men
zin Nilüfer köyüne Ulu önder A- dil ile •bağlanmış olduğunu gör • 
tatürkün mermerden ve sanatkl- dil. Yanındaki adamın da kim ol • 
rane yapılmış bir büstil konulmuş doğunu anlamak istediler. Adam 

tep kitapdarı bu yıl, alınan esaslı 

ve yerinde tedbirlerle d:ıha teşrini 
evvelde tamamlanm~ vı bütün ı. 
!ebelere tevzi edilmiştir. 

Bu suretle kitapsız hiç bir taleb• 
bırakılmamıştır. 

Avukatın her hangi bir 
seb•!ll lahıııda kendisini l'lh· 
tımda karşılamaia gelemiye -
cegını düşünmilş Scertland Yard
dan Rontz adreaini ve telefon nu
maraaını almıştır. Yalnız telefon 
vasıtasiyle konuşmada da bazı 

mahı;urlar gördüğünden avukatı• 

Rue Est 55 deki evine ıritme~ mil 
naAip gördü. Geriye bqını çe
Yirdi. Kendini göı.etliyea adaıa 

KitmiştL 

Artı.k Denin kaybedecek vak>
tl yoktu. V a!Wnl koyacak bir o
tel ara1ıp Rontzu görmete gide
cekti. .((lavı kurtarmak. uıl ka
til ve hırsızı biılmak i~ • yıtmif 
iki saatlik bir miıhkti •ardı. 

mıtti. Klav milcrimdi. Nazırın 
idam cezasının infazını, yeni tet
kik.at zımnında, bir hafta müddet
le talik etmek istemesine çok kızı
yordu. O giln de bir mektup al
mlf, bu da hiddetini azamı derece 
ya çıkarmıştı. Bu mektubı.ın meali 
•ö1leydi: 

173. Moden ~ayn 
H...,york aiti 
Tamaıniyla f&haldir 

Adlt tahlll'Tiyat daı,...; 
Seotland Y ... d, Londra, lncilteN 

Müfettİf Maaclerton içia notı 
Atburi nam diierle Kta... '9-

mindeki adanı .,..iıdakl talimab 
laarfiyen takip attifini2 takdirde, 
keft<liaine atf<edilen naçtan ı.-ıa 
bilir " aad katil lnd .... alıilir. 

tur. yaşıyordu. Fakat uyanma.k nedir 

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

8 Çeviro11ı R. SAGAY' 

lundp!e.11 cemının ismini radyo ile 
adre .. 4 bildinnHİni tenbih et • 
mek her iki meaajı da katiy- im· 
salamamak. 

Ba ciddi bir tekliftir. NeYyorlıı 
sa1ııtaaı neadinde yapılacak en u• 
fak bir demarf, bu teklifin ortadaa 
kalkınatını mucip olacaktır. 

Herman Ront:ıı 

Denin, bu iz üzerinde yiirilme 
nin imkinı olup olmadığı sualine 
Manderton hükilmetin boş yere 
sarfedecek parası olmadığı ceva
bını vermişti. Fakat Denin akhna 
t>ird~nbire bir fikir gelmi,ti-

Senelilı mezuniyetini almak il· 
zere idi. Yapacaf;ı masrafları da 
kendisinin ödemesi şartiyle hem 
Aıfıerikayı gezmek, hem de bu iti 
yakından takip etmek imkAnı var
dı. Bu !ikr• müfettiş ne diyebilir 
di? 

müdürü Nulroneye tavsiye mektu 
bu yazacağını ve "Mandon Nev
york,, a "ka:bul,, kelimesini yollı
yacağını söyledikten sonra, "Yal
nız Den dikkat et, kendini kolla, 
Nevyork, Londra değildir,, diye 
ilive etmişti. 

Ertesi günil Den Megantic ile 
Nevyorka hareket etmişti. İşte 
şimdi Nevyorktaydı. Bulunduğu 

vaziyet de güllilk gülıstanlık de· 
ğildi. N.azır hilkmiln infazını ta
lim edemedikten maada, Rontz da 
ortada görilnmilyordu. Bu kadar 
beklediği arbk kifiydi. 

Arka tarafında yığılı bagaj
ların arasındaki bir ır!irilltil dik
katini celbetti, döndil. Papiyon 
kravatlı adam yine orada kendisi
ni ırözden kaçırmıyordu. Den ken 
dl kendine: 

görünce bagajların arkasında 

kayboldu. Den bir harekette bulıl 
n~madı. 

Artık fazla. bekliyemezdi. Bir 
taksi çağırdı, beş dakika sonra 
Trevor Den, şehrin merkezin• 
doğru &"idiyord'1. 

-V-
Günde ilti dolara tuttuğu otel 

deki sade odasında Den ancak e· 
!ini yilzünü yıkamak ve elbiseginl 
değiştirmek iç:n !Azım gelen za· 
mandan fazla kalmadı. 

z;hnen altı &'iln g, iye. 1ıla•

dertona Amerikad.ı rn pmak iate
dığı ~eyi anlatt•lı ! lıaalran günü
ne dön:iU. Her zt nanlri gilnlük 
bır WJ i ln girdii';i limirinin oda ııı

dan, zabıta me,.J.,~inln ilk ehem
miyetli a"ketile tn~;r edilerek çık 
m· •.Ve 'Ou anl<•t:n D'~ticesi ölüme 
mıı.LkQm bir ııılxmın hayatını kur
tarnıalı. olabilirdi. 

Jıhııderioıı, Holhom malikine 
&i <>İ'layatinda bnaatiıli izhar •• 

Ne..,,ork :ııahttaıiyle - c!•inl 
dan dotnaya, ne de Yatıta ile biç 
bir münaaebete airit•-M, IUr 
bareket edecek Yapurla, Pı..,.,._b 
eınin bir memur yoll•-k, 

Bu teklifin kabul!I takııtinr.da, 

Manron Ne..,,ork'a "kalıttl, kell
meaiııi kablo ile söndermelı: " yol 
lıyacaf1111:ıı memura, eacak N-
ycırlra .... ..ı olac:afı su.. itinde .. 

Manderton, bu mektuba kah· 
kaha il• l'ülilyordu. Herman Ronts 
hak.kında malQmat toplam~ ve bu 
adallllJl karlfık hukuk lflerile o~ 
1'&4an, Ganpterlerin kendilerini 
lllftfkUI yazlyetlerde kurtarmak 1 
çln kulalndıkları adamlardan blri 
olduğunu, dolayısiyle bu teklifin 
ciddiyı ılıaamı7acatı kanaatin. 
varmıttı. 

Manderton, hUkmilıı infazının 

tesbit edilen ırUnden fıı.zla uuıtma 
nın imklnsızlığını nazınn milda
halesine bel bağlanamıyacağıın 
hatırlatarak bu teklifi kabul etmi• 
~endi hakkında, Nevyork zabıta 

"Acaba lbu adam Herman 
Rontıı; veya onun gönderdiği bir 
adam olmasın,, diye söylendi ve 
ileriledi. Bu defa. karşısındaki 

adam kııçmadı. Oe11: 
- M. Rontz siz misiniz? ... di

ye sordu. Öteki, bu suale cevap 
vermedi. Yalııız uzaktan resmi 
bir zabıta memurunun dola.,tığmı 

On dakika evvel otele geldiğiıı 
de, methalde, yazıhanesin'n arka• 
aında oturan otel sahibind~n başka 
kimseler yoktu. Şimdi ise, kendi· 
sini aşağı kata indiren &•an.öril11 

demir parmakhklan ara~ınd~JI 
methaldeki koltuklardan birinde 
bir adamın oturduğunu görüyor• 
du. Buna dikkat ctmiyecekti. Fa• 
kat 'birdenbire vapurd;ınberi gör· 
dilğü papiyon kravat bözüne çaı P 
tı. Tıı.mam, koltukta ct.ır,ın ke!l' 
di~ini takip eden adamdı. Şapkll' 
sım. önüne eğmİ4 uyuklar gibi bif 
vaziyette d.ıruyordu. 

(S;:ırm var) 



---f Siz de nıhunuzun tahlilhıi, hayatınız ve tabiatınas h&klonda mu-
k~~ıal malumat iateraeniz iaminizi, doidufunuz tarihi, sUnO ft müm· 

unae aaatini yazarak cazetemize ~ub tahlili,, rumuzuna bir mektup 
~•zarak müracaat edin. MufaaaaJ Ye buauai cevap için 6 kurufluk pul 
ı •ve edilmelidir. -

Rurnuza da cevap verilit. 

Gü - lzmir : ı Şakir istifçi- Osküdar 
Kıskanç, kibir, gururla bera- Kuvvetli bünyeye maliksinis. 

ı,er inatçısınız. Fakat bOyOdüğü- Açık yürekli ve hulOsi kalb aa -
nliı zaman nnmuskar bir ze\'ce o- hibi bir erkeksiniz. Yatnız ltazan 
lacaksınız. O zaman hiddetiniz keyfi hareketleriniz yardır. Şa
Pek çabuk teskin edilebilecek-tir. matacı olduğunuzdan barbarlıkla 
Yalnız bir kere birini sevdiğiniz ~inizi 7ürOtmek istersiniz •e her 
2anıan ona ilanihaye merbut kala işte önayak olmaktan ~ekinmezsi
ıc_aksınız. Fakat kısknnçlığınız ne niz. Ayni zamanda fedaklr oldu 
ticesi, mahza kendinizi sevdir - tunuz için dostlarınızı ihaliıane ıe 
ntek gayesiyle mütehakkimane ve 
nıUstebidane hareketlerde buluna 
eaksınız. Ama bu da sizin için 
~ena ~.lacaktır. Katiyen 15akmma 
~· Çunkü bu yilzden büyük ke-

erlere maruz kalacaksınız. 
. Taliiniz son derecede yaver 
l8e <le saydığım tabiatlerin tadili
ne çnhşmazsanız bu talii baltala
tnış olaca'ksınız. 

Boğazınıza fazla düşkün ol
nıanız sihhatinize zarar vereceğin 
den az yemeğe kendinizi alıştırı
nız. 

Sadri - Vize : 
:ıı. Ahvali sıhhiyeniz mükemmel, 
iınyeniz kavidir ihtiyatkar ol

tnakla beraber v~kur vr! mütcaz
:.İlllsiniz. Nefsinize son derece i 

1
1~adınız vardır. Bilha. sa inatçı-
ıgınız yüzünden ekseriya acı acı 

tecrübelere maruz knlmanız ihti -
lllnli vardır. Büyüklerinize itaat 
etınezsiniz. Fakat açık yilrekli ve 
"<'fakar ınızdır .. 
b· . Siz en ziyade iyi bir zabit oln 
~l~rainiz. E'\ lilik hayatınızda mü

e. ır nüfuzunuz sayesinde kendi
nızi sevdirebilirsiniz. Hevesatını 
~~ düşkün olduğunuz için her gün 
n'.r taze çiçek koklamak istersi
.. ız. Biraz da hafif meşrep oldu-
:unuzdnn ilımalkiirsımzdır. Ol-

uk n cesur, inat derecesinde a
zim ve sebnt sahibisinizdir. Tasav 
Vtırlarınızı kimseye açmayınız. 
lier Şeyde kendiniz için çalışırsı-
nız s· . h · ıze tavsıyem: Hiddet, te-
d C.\"Vür, nzamet ve gururu terke-

crek daima sabırlı olmağa gay -
ret ediniz, taliiniz kuvvetlidir. 

N.K.M.N: 
si . intizam ve sayi gayreti sever
h·nız. Yalnız J.>ir ta:biatiniz varsa 
~ç bir kumnnda altında yaşıya -
.azsınız. l\IalOmatı müktesibe 

ııız v .d. 
Bi • ası ır. Çalışmağı çok sever-
<l:~z. Yalmz azamet, gurur, hid 
tel ve tchehhür sizin taliinize en
d tluyor. Bunları sureti katiye 
~ erkede_:seniz her şeyde rnuvaf 
.; . olacagınızdan emin olabilir
... nız. 

-ıa Aşk ve sevdada kalbiniz pek 
ıı ~ıftı~. Bu hususta metin olmanı 
~in avaı~e ederim. Çünkü kalbini
ltl Za.fıyeti sizi her kadına mağ-

p ;~ ineclOp edebilir. 
di ıcarette taliiniz pek yaver-

r. Fak t · llizd a azım ve sebatla kendi 
tnu e nıevcut bir takım zararı 
decn~kkak olan fenalıkları terke
lrıy:u ?lursanız her işte muvaffa 
zı d nız nıuhakkakbr. Bir de ba
~ers?f?lar mukadderata isyan e-

ınız Bu d · · "stikb ı· · ltıan. · a sızın ı a ınıze 
~aşt 1 olacağı şüphesizdir. Ort.a 

'bu ,t tali size gülecektir. Fakat 
tan ırsatı kaçırırsanız takdire büh 

etnıeyiniz. 

M-Aküm · 

yersiniz. 
Aşk ve sevdayı llz f ~zaiU tn

aaniyeden addederek ıevdiğiniz 

t>ir kadını ciddi bir ıurette aevel'
ıiniz. Yalnız lnsk.ançl.ığınız ifrat 
derecede olduğundan çok defalar 
bu yüzden zararlara maruz kalır-
11nız. 

Size tavsiyem: Hayatınızı ze
hirlememek için aşk Ye "muhabbet 
te mutedilane ve akilane davrana.
rak sevdiğiniz kadnı lüzumundan 
fazla acı sözlerle incitmemeğe gay 
ret ediniz, ve kıskançlığınızı .kati-
7en terkediniz. 

0-Ôzkir: 
Hoş m~rep ve hayırı ıevenıi

niz. Açık yürekli, hatırşınas ol
makla beraber azim ve sabatınız 

vardır. Yalnız bazan .keyfi hare
ket ederek aklınıza geleni yapmak 
ister. Bazan da arkadaş intihabın
da aldanırsınız. Bu cihetlere iyi 
dikkat ediniz. Çünkü bu yüzden za 
r.ar görecekiniz. 

Çnlışm:ığı çok 11eversiniz. Bil
hassa sanayii nefisede, çalıştığınız 
takdirde muvaffakıyetiniz muha.k 
ıkaktır. Paraya ehemmiyet "erme 
diğiniz gibi zevk ve saf aya da düş 
kün değilsiniz . 

.Evlilik hayatmız nıe.c;ut ve bah
tirane geçecektir. Yalnız erken 
evlenmeniz lfızımdır. Çünkil nef
sinize mağlfip olduğunuzdan, bu 

suretle havayt heveslerinize niha
yet vermiş olursunuz. 

Para kaz.anmak hususunda ta
liiniz yaverdir. Pakat sanayie sü
lük etmek şartiyle. 

Nihan - f zmir: 
Hiddet ve tehevvüre maliksinzi 

En ufak, hatta ehemmiyetsiz bir 
,eyden müteessir o~arak ağlarsı
nız. 

Fikir ve hisiyabnızı açık açık 

ıöyliyemezsiniz. Yalnız hoş meş

rep ve cazibeli olacağınızdan her 
.kese kendinizi kolay sevdirebile
cek.siniz. Size karşı kocanız •id
detli hareket ettiği takdirde ga
yet iyi bir zevce olmağa istidadı-
nız v.ardır. .Bilhassa boğazınıza 

düşkün olmanız en büyük kusur
dur. Kıskançlığmızla beraber i
leride müşfik biı' vulde olacaksı
nız. 

Size tavsiyem: Evleneceğiniz 
erke:k kanunusanide doğmuş er-
kek olmamasına dikkat ediniz. 
Çünkü böyle bir erkekle imtizacı
nıza imkiin olmıyacaktır. 

A- Köğam: 
Hiddet ve tehevvüre maliksiniz 

her hususta mütereddit hareket e
dersiniz. Hatta en mühim bir iş
te bile kati karanmzı veremezsi -
niz ve cüz'i bir şeyden hemen mü

JINllABAR 

Atatürkün Ölümü 
·Ve Dünya Matbuatı 
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Spor Meselesinde Güttüğümüzgaye 
ne Olmalı? nasıl hateket etmeliyiz? 

Yazan: AT/F SAKAR 
Bütün dünyada gençliği ruban, harkete getiren basit beden terbiye 

bedenen. ahliken .e fikren yükselt si hareketleridir. 
met ı,in içtimat bir terbiye vasıtası Fakat bu hakikatte basit gibi 
olarak kullanılan ıpor memleketi- götünen temel ileride ciridi 60-70 
mizde henüz sistemsiz bir oyun tek gülleyi 16 metreye atan ve bir çır
lf arzeden ,erçevesinden harice çı- pıda 8 metre uzun atlayan \•ücutla
kamamıştır. Biltün spor teşekkülle- n hazırlar. 

rimls TOrk beden te:biy~s~ başk~n- Böylelikle yaşı on yedi yaşını 
htı altında toplandıgı ıçın atide bulur. Bundan sonra müteaddit dok 
im.it Yerici bir tekilde yürümesini torların muay.enesinden geçirilerek 
temenni ederken göz önünde bulun mücadele sporlarının hangi kısmını 
durmak meoburiyetinde olduğumuz yapabileceği tayin edilir. Ve genç 
en mühim nokta spor faaliyetimizi sporcu da küçükten aldığı terbiye 
batün memleket hudutları dahilin- sayesinde ferdi çalışmalarına baş
de onun tayin ettiği kanun ve pren- lar. 25 yaşına geldiği vakit vücudu 
aipler dahilinde yapmakhğımızdır. olgunlaşır, ve 25-35 yaşına geldiğı 
Her 'eyde olduku gibi tekamül kai- v.akit de aşağı yukarı ayni neticeyi 
delerine riayet ederek merdiveni verebilcek bir durumdadır. 
ikişer üçer basamak değil de birer Bizde ise ekseriyetle çocuk gay. 
birer fakat emniyetle .çıkmağa ça- ri sıhhi şartlar altında büyüyor. 
lışmaktır. Yedi yaşından sonra ilkokula gi-

Mak3adı izah için, Avrupada ve der. Ve burada sırf programın ye. 
bizde bir sı>orcunun nasıl doğup, rine getirilmesi kabilinden haftada 
nasıl çalıştığı ve sporu ne suretle ilç çeyrek saat basit beden hareket
terkettiği hakkında küçük bir mu- leri yapnr. On yaşına geldiği vakit 
kayese yapmak ve her iki sekilde- küçük bir bez topun arkasından 
de alınan neticeleri tahmini., bir su- kan ter içinde saatlerce koşarak 
r"tte incelemek kafidir. Bugün spo- gayri sıhhi bir oyun sistemine ka
run yemek içmek gibi günlilk ihti- pılır. 
yaçlar haline geldiği herhangi bir 16 yaşında kendi kendine tayin 
Avt 1upa milletinin bir çocuğunu ele ettiği herhangi bir spor şubesine 
alalım. Yavrunun iki üç yaşında girerek burada as kesilir. 
iken beden terbiyesinin kıymetini 18 yaşında milli temaslarda 
liyikile kavrayan ebeveyni tarafın- memleketi temsil eder. Ve bu spor
dan küçük hareketlerle vücudu ça- cu yirmi beş yaşına geld:ği v.:ıkit 
lıcı.tırılmag-a başlant'l'Or Bunu ay kendisile beraber biz de tekaütlü-
~ " . n~n - . il ·1 A t 

kabul etmek bile içtimai varl~kla- gun ı an e mekten çekinm?iz. 
Taksim meydanında· göz yaşı döken başka hır kadın nnın genişliği yüzünden yedi yaşı- . Spor denilen cevher kanun ve 

(Battarafı 5 inci sayfada) ziyaı bütün Türk gençliğini derin na kadar bilfıi1Jtisnu her çocuk çıµ- nızamlarma. U)"gun yapıldığı ta~dit 
milletinin çok bilyük matemine bir surette müteessir etmiştir. ö- lak, bol hava ve bol güneşin vücu- de 110

• kad~r olgun netıceler verır. e 
kardeş kalbiyle iştirak etmekte - lüm ve Atatürk. da bahşettiği nimetlerle beslene- pr~n~ıY.lerme. aykırı surette istimal 
dir.,, Birisi, sessizliği, sükutu ve so- rek serpilir. Bundan sonra ilk mek- edıldıgı takdirde de cemiyetin bi. 

Arnavutlukta ğukluğu ifade eden, diğeri ha- tebe d vam etmeğe başlar ve bu aman bir dü manı kesilir. 
Tiranda çıkan Drika gazetesi, yatı enerjiyi ve canlılığı gösteren mektepte kafasının çalıştığı kadar Yeni spor faaliyetimizi kurar. 

yeni Türkiyeyi yaratan Atatürkün bu iki mefhum na!;ıl oluyor da bi~ tedrici bir surette ve muhtelif dev- ken, göz önüne alacnğınuz en mf.ı. 
ölümü haberiyle fotoğraflarını bi- }eşiyor? ..• Buna inanmak benim relerde artmak suretile bedeni bir him noktalar, mekteplerde sıhhl be. 
rinci sayfasında ve ihtiram mev- için imkanı olmıyan bir mehaldi. fıraliyete tabi tutulur. Çocuğun 15 den terbiyesi teşkilatını kurmak, 
·kiinde neşretmektedir. Bu gazete Fakat bugün görüyoruz ki manb· yaşına kadar yaptığı spor yalnız halk jimna tikhaneleri açmak spor
ayrıca bir makalesinde Atatürkün ğımızı şaşırtan <bu elim hadise bir sıhhi vir kontrol altında ve vücu- la burun buruna bernber yürümesi 
tercemei halini naklederek Yeni hakikattir ve olmuştur. Yalnız dun bülün uzuvlarını ayni zamanda icap eden su mccoelesini her spor te-
Türkiyenin ilası yolunda katettiği şurası rnuhakkaktıı· artık: AtaWrk şekkiilünde halletmek ve daimi 
şerefli merhaleleJeri hatırlatmak- ınaddi bir insan olarak ölmüştür. s~ rbe· st Duyn ula kontrol altında bulundurmak, yal· 
ta ve büyük ölünün inkılapçı zih- Onun maneviyatı eserleri ve deha ı 1:f r nız belJi başlı şehirlerim.izde değil 
niyetini, memleketini bir garp sı her zaman \bizimle beı·aber yaşı- 11 Anadolunun her tarafındaki spor 

devleti şekline koymak, hilafeti yacaktır. Ve bizden sonra gelen Atam 1 n o 1 u .. mu" klilplerinin idare mekanizmasını 
ve dini mahkemeleri ilga etmek, nesillere intikal edecek, gelmiş ve hudayi nalıit yetişip de bütün 
kadını tesettürden kurtarmak, bey gelecek Türk tarihinin bir ıneşale- faaliyetini sırf o seneki lik ma • 

· } kt Haatahğmdan bugilnc kadar 
nelmilel takvimi kabul etmek, Ui- sı 0 aca ır.,, ~mı kazanmak için sarfeden ida -
tin harflerini ve medeni kanunu ltkı.at Eakülteai 304 Muhittin ıeçen vaktim karanlık ve ıataraph reci ellere değil de spor denilen 
tatbik eylemek için yaptığı faa- Tekbath: ıeçiyordu. Atam, qte bugün haya mefhumdan beklenen neticeyi id-
liyeti kaydeylemektedir. "- Bu elim haberi ilk aldığım ta ebediyyen gözlerini yum.muftu. rak eden ellere vermek Halkevle· 

K 
Türk ordusunu yükseltip bugüne · d 1.: . ' emal Atatürkün ölümii resmi zaman bütün ·bir kainatın güneşle • . . . . nn eıu spor şubelerıni daha olgun 

ve entellektüel bir yeis tevlit et - riyJe, yıldızl.ariyle, bütün ışıklariy ı~tıren Atam tundı aeaaız •e sakın bir surette çalıştırmak, geniş mik
miştir. Hariciye nezareti üzerinde le söndüğünü, temelinden çatırdı- bır uykuya dalmıfh. yasta neşriyat yapmak, ancak bu 
ki bayrak yarıya indirilmiştir. 11 yarak yıkıldığını hissettim. Ölüm Tilrk yurdunu gençliğe emanet suretle memleketimizde cari olan 
Teşrinisanido Tlirkiye elçtiliğine gibi alçak bir hakikatle 

0 
muazam ettiğini Cumhurha,kanı olduğun- yolsuz nizamsız, prensipsiz spor 

taziyetle" · 1 1 J dan ölüm dakikasına kadar heran dan kurtulabı"lı"ı·ı·z. 
ı ını arze< en er şun ar - varlığın gözlerimiz önünden uçup 

dır: tekrarlamı{otı. 

Kralın miimessili ol81'ak baş
yaveri General Sereggi, Başvekil 
ve biltüı1 nazırlar, Meclisi mebusan 
reisi ve bütün mebuslar, k~rdip -
lomatik, yiiksek mulki ve 'askeri 
rical, dini rüesa, memurların bü
yük bir kısmı, payitahtın güzide-
leri. ı 

G nçliğin Tahassüsleri 
Hukuk fakültesi ikinci sınıf 

talebesinden Abbas Parmaksız oğ 1 

lu: 

gitmesi ölçülemez derecede bir ke Ey hayattan kü•en Atat, Bu .. ·un· 
der tevlit etti.. Ama o ölmedi. .. "' 

aenin bıraktığın bu yurdu ilelebet 
Türk gençliğinin içinde her 
vunda yaşıyor.,, 

uz-

Vefa lisesinden Mıaaffer: 

"- Dünyanın en büyük baba 
sı olan Atamızın ölümü karşısında 

muhafaza ve müdafaa etmiye and 

içtik. Binbir aavata tahit olan ae
ma kadar teff af ve parlak olan 
o gözlerin söndü mü? 

Kafanda heran yafatbğın bu 
ulusu niçin öksüz b:raktın? Niçin 
dünyamızdan ayrıldın? Bu ulusun 
aenin için ve senin kanatların al-

tında egemen yatadığını dütün
medin mi?. 

Atıf SAK.Af 
gg 00 00 

Maçlar yapılmadı 
Düıı yapılması lilzımgelen lik 

maçlan milli matemimiz münase
betiyle yapılamamıştır. Diğer ta -
raftan haber aldığımıza göre lik 
"maçları milli matemin devam et
tiği müddetçe yapılamıyacaktır. 

Üsküdar araba vapuru iskeJes! 
genişlet,} yor 

s . 
Oldu;: ~e:e~e. k~skanç tabiatiniz 
tısını· gı?ı kıbırlı gururlu ve inat
liidd:u ~\.avga ve nizaı seversiniz. 
teski nızde varsa da pek çabuk 

teessir olur ağlarsınız. Fakat ken _ füiyük şefimiz Atati.irkün 
dini zi sevdirmeği bilirsiniz. Metin !!!!!~!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::""""'~~ 

duyduğum kederi hiç ibir suretle 
ifade edecek bir kelime bulamıyo 
:rum. Cümleleı·im asil duyguları 

mm çevresine sığmıyacak. Beni 
mazur görün işte gözlerime bakın 
nasıl ağlıyorum.,, 

Pertevniyal liaeairııden Semih: 

"- Hayır, hayır onun öldüğü
ne inanamıyorum. İn.anamam. Bu 
hakikat benim sağ oluşum kadar 
benim içimde kuvevtlidir. Onun 
ölümünü kabul etmek kendi ölü
mümii kabul edecekmişim gibi olu 
yor.,, 

Evet ıstıraplı idin. fatırabın bir 
deniz kadar engindi. Acına hepi
miz iftirak ettik, hepimiz İ&tıra

bını duyduk. Bu acılar birleterek 
aenin hayattan küstüğüne tahit 
oldu. 

Şirketihayriye Kabataş ve Üs
küdar iskeleleri arasında yapılan 
araba vapuru seferlerine yardımcı 
postalar il&.ve edileceğinden Üskü
dardaki araba vapuru iskelesi fi. 
zerinde esaslı tadilat yapılmağa 
başlanmıştır. Bu iskeleler bu gün-

? olursunuz. 
Sız ziyn t' .. de 8 4: e ı m ustesna bir fekil-

e \'ersi . 
dır b· nız. Hissiyatınız fazla 

· .oıri · fl&nih nı sevecek olursanız ona 
llız fa'?ıe merbut kalırsınız. Yal
ılcedini a olan .kıskançlığınızı ter z. 

hiy~sk~nçlık öyle bir haleti nı
ltabil eT ıt eder ki binnetfce tamir 
iını v 

0 anıaz. İnsan o anda yaptı 
B e ;apacağını bilemez. 

t.._. unıan t k . •.n bir erı etmek şartiyJe çok 
<lOşüne~~lli~e o!ur ve her şeyi gilzel 
takim slnız. Son derece mils
hnu~ ~;f hulnsu niyet sahibi oldu-

n mesut olursunuz. 

olmanızı tavsiye ederim. 

İfrat derecede kıskançlığı ter 
kediniz iyi bir valde olmağa isti
d.adınız vardır. Elbiseden ziyade 
boğazınıza fazla düşkllnsQnilz. 

Aşk ve muhab'bette metanet 
gösteriniz. Size tavsiyem : Fazla 
yemekten sakınınız. Tenbelliğini
zi te.rkediniz ve bilhassa ifrat de
recede olan kıskançlığınızı ..• 

S. S - Ankara: 
Zekd ve kabiliyetiniz yüksek 

ve sürati intikal sahibisiniz. Yal
nız azim ve sebatınız azdır. Hid
det ve şiddet size mahsustur. Na _ 

muslu, çalışkan tbir genç olduğu

ııuzdan hayatta zaaf a-östermemek 

şartile teşebbüsiinüzd emuvaffak 
olursunuz. J\urnazhğa olan mey
liniz yüzünden herkesi kendinize 
düşman zannedersiniz. 

Fıtreten tüccar olamazsımz. 

Yalnız ıiz, herhangi bir romanı, 

tiyatroyu ve edebi bir eseri tenki
de Istidadınız v.ardır. 

Sizin için en iyi meslek resmi 
bir memur olmnkbr. 

Evleneceğiniz kadının daima 
sizden yük.sek seviyede olmaması 
na dikkat ediniz. Mümkün olduğu 
kadar erken evlenmeğe gayret e
diniz. Bünyeniz nazik olduğun -
dan sıhhatinize riayet etmeği kati 
yen Jhmal etmeyin •.•• 

Kimyadan Meliha. 

"- Hiç ilahlar ölürler mi?. 
Ona öldü diyemiyorum. O bizim 
içimizde ebedileşti.,, 

Bir orta mektep talebesi Emin 
Ünkan: 

"- Eğer Atntürkün yaşaması 
için bana senin kalbini çıkarıp o
na vereceksin deselerdi, hiç tered 
dttt etmezdim. Onun yaşaması için 
ölürdüm ben ...• ,, 

Bugün aenin sarayın terefli bir 
anıt gibi aemalara yükseliyor. Bu
ıün aenin uluaun aenin için ağlıyor 
Bugün aenin vatanını boynu bükük 
duruyor, günet bile aydınlığını ver 
miyor. O da koyu bulutlara gö
mülerek matemini tutuyor • 

On yedi milyonun eliyle aana 
veda! •• 

On yedi milyonun aeaiyle aana 
veda!.. 
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kü şekline nazaran daha ziyade 
büyültülerek iki araba vapurunun 
rahatça yanaşabileceği !bir şek1e 
konacaktır. -·-Bahk bolluğu devam ediyor 

Limanda hit haftadanberi de . 
vam etmekte olan balık bolluğu 

fiyatlara bir hayli tesir etmiş-bulun 
maktadır. Hafta içinde killliyetıi 

miktarda balık satın alan İtalyan 
ve Yunan vapurları ikinci birer 

parti yapmak üzere şehrimize dön 
mfişlerdir. Palamutların çüti yedi 
bucuk kw·usa satılmaktadır. 




