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KURUŞ 

Atatürkün Naaşları e. Millet Meclisinde 
Yarı'! Halk T~rafın· Büyük ölünün Hatırasl 

dan Zıyaret Edılecek Dün De Acı ile Anıldı 
Cenazeyi Götürecek Alayın Komu
tanı Orgeneral F ehreddin Altavın 

Veni Sabaha Beyanatı 

Naaşı 12 Gene·ra·ıeeknyecek 
.. .. ~- . . nıeı·asim yapılacaktU' • 

.. Ulu Önder merhum Atatul"kun Henüz merasim pro~amı illn 
tnuellim, cenaze merasimi, cu- dil • olmadıtından bu hasuata 
~artesi günü yapılacaktı:. ~a~at :att n:Tr ~ey söylfyemfyeceiim. 

u merasimden evvel, azız oluye Fakat, İstanbul gazetelerinin, l~tanbulluların son bir ihtiram va- '.Ankaradan aldıktan haberl&r pak 
ı~felerini yapabilmelerini temiı~ i- hakiıkate aykın değildir. 
çı~, 24 saat önünden geçmelerıne · _ Bu hususta bizi im parça 
tnüsaacl~ edi.lecektir. . . tenvir eder misfnfz7 

Atatürkün cenazesının Anka • _ Size faydalı olabilecek şey 
~:r.a götürülmesine nezaret ve me lerI söyUyeyim. Cenaze, çar.şamba 

sınıe iştirak edecek alaya ku • ~ününden itibaren İstanbul halkı· 
~~nda etmek üzere,. ord~ı müfet- na. göırterlleeektir. 
şı General Fahrettın dün sabah Bu esnada orduyu temsilen 12 

:nkaradan şehrimize gelmiş ve ~Uyük rütbeli ı:abit ihtiram nöbeti 
tazı hazırlıklar ile meşgul olmuş- bekliyeceklerdir. Ur, 

Bu arada bir arkadasımız Ge-
rı . . 
eraı ıle konusma;;a muvaffak ol-tn . f!> 

uş ve merasim hakkında maJQ. 
hlat almıştır. 

General Fahrettinin 
Beyanata 

"- Ulu Önder :Atatürkün ce
llaıesinin Ankaraya nakline neza-
~t ve kendi.'iine ordu .namına re. :et edecek olan alaya kumanda 
e ~k üze.re lstanbuta gcltijm. 
C ~u acı vazifede, 

0

bana General 
errııı Cahid de mua\•inlik ede -

'ektir. 

• ıaz"eye orda aamma refakat 
edecek olan Orgeneral 

F abreddin Altay 

- Acaba nöbeti lfokliyecek o
lan ümera kimlerdir efendim? 

- Henttz hepsinin ismini bil
miyorum. Yalnus aklımda olan;,-' 
rı söyliyeyim. Bunlar tümen ko 
mutanlanndan, Kadri, Ekrem, Ze 
ki, Tufan, Kurdcebe Kemal, İsma.
n, Azmf, Hakkı, İlyas, Eni8, Difer 
iJd.>. komutanın ık.imler olacatını 
balihazırcla bilmiyorum. Onları 
ancak yarın öğrenebileceğim. 

Şimdi devam edelim. 
Merasim günü, Atatürkün, ce

nazesi, Tilrk bayrağına sarılm1' 

olan bir tabut içinde olduğu halde d Cenaze f~tanbullular tarafın _ martesi iinii Ankaraya nakledil

~ Yare t c d i ı dik ten sonra, c u- m ek ilz c1 ~~a;;;;;;.zı~r-J a_n_a ... c .... a...,k...,v .... e~o!i!!ôgi!!ü!!!!i' ni!!!ilil!PJl!!!!~~_,,.iiiil[lıiilS:aon;;;ı;u~5~in~c~i~s~a.,.y~f a,,..d..,a!'!!!]!!!!!!!I 

Türk Gençlerinin Atatürkün Cenaze 
Tezahürü Merasiminio 
8 --u kadar ulvi ve samımi 
bir teessür ve tehassiis 
t~zahüründe ıabıtanın 
J>ek lüzumsuz tekayyüt 
"~ itinası hiç yerinde 
gorülıneıniştir 
\'azan: Hüaeyin Cahid YALÇIN 

t Büyük Atatürkü kaybetmek
i~ duyduğumuz teesaürü gençli
~'k illetli ve heyecanla ruhu pek 
le llt Verici bir aamimiyet ve cot
.. 1"""11.lk ile ifade etti ve hüzün ve "' e11ıa. • 

llnızi bir kat daha arttırdı. 
ı;, Atatürkün en muvaffak oldu~u . 

Proğramı 
Hükômet Tarafından Hazırlanan 
Proğramın Metnini Neşrediyoruz 

ı 9 Sonte,rin 1938 cumartesi I 
Günü: 
Tabut, sabah saat 8.30 da Uı 

General tarafından kaldırılacak' 

ve Dolmabahçe ~ara~·ının dış kap1 
sı önünde bulundurulan top ara·ba. 
sına vazedilecektir. 

ı - Tören ala~·ının ilerisinda .. 
yolu açık bulundurmak Uzere ge 
niş safta olarak, atlı polis kıtası 
ilerliyecektir. 

Mebusların Hazin Nutukları ~ 

Diln içtima eden Millet Vekilleri, fevkalide içtimada Atattlrk için ıllldit ederlerkea ... 

Ankar~ ı• (A.A.) - B. M. 
)leeli!inin bagfin Fikret Sılayın 
başkanlığında yaı>tıiı toplantıda 
!!met lıiönünün C.umhuneWifine 
intihabı dolayısiyle Başvekil Ca • 
Ii.l Bay arın istifa ettiğine ve yeni
den Başvekil tayin edilen Celal 
Bayarın riyasetinde teşekkül eden 
icra Vekilleri Heyetini gösteren 
listenin sunulduğuna dair ol·an ri
yaseticumhur tezkereleri okunmuş 
tur. 

Bunu müteakip, bütçe encüme 
ni mazbata muharriri gelen evrak 
arasında bulunan ve Atatürkün 

• 
ismet 

cenaze mwaahn1 içiıı yapılacak! lan hatip Ali Muzaffer Gökeı 

aarfiyata ait olan kanun liyihuı-ı (Konya) oldu. · 
mn ruznameye alınarak tercihall "- Arkadqlar, büyük bir ma 
ve müstacelen müzakeresini iste • tem içindeyiz. Atatö11kü kaybet -
mfş ve bu talep kabul edilerek ka- mekte.n büyük keder olur mu?,, 
nunun müzakeresine üeçilmiştir. diye söz& başlıyan Konya mebusu, 

Atatürkün ve onun eseri etııafında Böylece kanunun heyeti umu-
miyesi üzerinde açılan müzakere, demir bir çember gibi toplanmı!J 
Bilyük Şef Atatürkün zıyaı eibedi- olan Türk milletinin, onu ara. ın

da görmemekten müte ,·cllit hu -
si karşısında bütün Tiirk milleti- dutsuz acılarını ifade l'derek tle • 
nin duyduğu teessürün millet mü-
messilleri tarafından bir defa da
ha ifadesine vesile oldu. 

Kürsüde biribirini takip eden 
hatipler, Atatürkün ölümü kar~ı

sında Türk milletinin en gencinden 

miştir ki: 
"- Tiirk inkılabı , Atatürk in

kılabı, her gün rlaha kuvvetli Ye 
daha geniş, daha ~ağ lam bir .. e -
kilde inkişaf edecek Ye L tikoa l 
Türk miJletiııe büyiik saadetler te
min edecektir. Atatürkü bundan en ihtiyanııa kadar hissettiği iç -

ten acının biiyükl üğünü gösteren 
• sahneler yaşattılar ve bütün Tiirk 

lnönünün milletinin onun büyük eserine \'e 

ziyade memnun edecek \'e onu bun 
dnn ziyade emin kıla cak bir şey 
olamazdı. Var olsun Atatürk. Yar 
olsun onun çok sevdiği Tiirk mil· kk l • hatırasına kıarşı olan ebedi bağlı~ T eşe ür erı lığını teyit ettiler. leti.,, 

Ankara, 14 (A.A.) - Tebliğ: Bu heyecanlı celsede ilk söz a- ~Sonu 3 ün_c_ü_s_ay_f~d~ 
Riyaselicumhur umumi Katip- =======================:::::=~-;=:::::::::::::.-:. 

liğiı::.~'un her köşesinden, şehir- Başvekil, Meclisten 
!erden ve köylerden, Parti teşek- 1 1 
külleri, halkevleri, spor klüpleri ı·ımat stı·yecek 
ve müesseselerden, sayın halkın 

temiz duygularına tercüman olan 

birçok telgraflar gelmekte devam Son Tadilat Hükumetin Dahili 
ediyor. Bundan pek mütehassis o-

lan Rei~icumhur İsmet İnönü, sa- s• t• • o-\J • t• • k 
mimi teşekkürlerinin Anadolu A- Jyase )fi) e.<JŞ JlmJyeCC 
jansı vasıtasiyle kabulünü rica et
miştir. 

tatı:!lerden biri de gençlikte ya
leıc ~1 duygu ve heyecandır. Mem
de etın ınukadderatı nihayet biz
i!~ n 80nraki nesillerin eline intikal 

2 - Tören alayının başında 
utlı olnra.k tören komutanı, .......................................... 

Ankara, 14 (Hususi) - Başve 

kil Celil Bayar kabine tebeddülü 

,.ee~ii · .h 
Siller· . nı ep ıbiliriz. Fakat hu ne-
hir hı ıman ve hararet ile canlı 
dile .ale sokmak ve bir gün ken
teıe ~ne nıev'ut olan yüksek vazi
lcud ti hakkiyle ifa edebilecek bir 
ltıekret ve kabiliyet ile techiz et
"e b Yolunu en iyi Atatürk bildi 
derin~~~u. ~özleri genç ruhların ta 
'l'aıcSi ı lerıne kadar işledi. İşte 
ibide~ nıeydanında, Atatürkün 
ıııc 1 

huzurunda and içen genç-
onun f · 

ıe1c eyız ve irşadı ile bu yük-
~uura sahip olmuştur. 

"e h enc;liğiıı büyük inkılapçıya 
ll'ıinıı:'~ka:a karşı duyduğu derin 
lemi~ tlıgın ve meftuniyetin bu 
.. samimi ve ciddi tezahür ve 

(~ilae:rin Cahid YALÇIN 
11 3 üncü aa:yfamızda) 

3 - Mızraklı bir süvari alayı 
4 - Bir piyade taburu, "Ban· 

dosu önde olarak,, 
5 -Bir topçu taburu, 
6 - Bir deniz taburu, "ban-

dosu önde olarak,, 
7 - Çelenkler, 
8 - Cenazenin mevzu bulun-ı .... 

duğu top arabası, General Cemil Cahid 

9 - Ara banın sağ ve sol tara
fında altışardan on iki ıgeneral, 

10 - Atatürkün harp ve istik
lal madalyalarını taşıyan Gene -
ral, 

11 - Atatürkün ailesi efradı, 
12 - Başvekil, • 
13 - Büyük Millet Mecli!'ini 

temsilen Ankaradan gelen heyet, 
14 - İstanbul vali ve belediye 

reisi ile mevki ve deniz komutan-

ları, 

15 - lstanbulcla bulunan ecne
bi konsoloslar. 

16 - İstanbul \'ilayetinin teş . 
rifata dnhil askeri ve mülki er -
kanı, 

17 - Rektör, dekanlar ve pro
fesörler başta olmak üıere Üni
ver:ıite ve yiik~ek okul talebeleri. 

18 - KumandnnJnrı, öğretmen
[Sonu 5 inci aayfada] 

HER SABAH 

Atatürkün mezarı 1 
Dünkü Meclis toplan taamı; 

radyo ile dinlerken, bir aaylavımı
zın yaptığı teklifi büyük bir ae· 
vinçle alkıtladık • 

"Ulu Şefi; dört bucağından 

toplatrlacak olan yurd toprakla
riyle yapılacak muhte,em ve mu
azzam bir mezarda yatırmak. 

Ve' yine o büyük Türkü; ken
di ihti~amile mütenuip bir tekil
de yapılması teklif edilen Ankara 
kalesinin yüksekliklerinde muhte
fem bir abidenin sayelerinde ebe.. 
diyyen yatatmak.,. 

Bu cidden güzel olan teklifi 
alkıtlamıyacak hangi Türk var? •• 

4. c. 

• dolayısiyle Millet Meclisini? ilk 
toplantısında itimat istiyecek ve ' 
yeni kabineni harici ve dahili si
yac:etini gösteren bir nutuk söyli- ı 
yecektir. 

Meclis muhitinde edinilen ka- 1 
naata göre, yeni kabine çok iyi kar 
şılanmış bulunmakla Başvekilin 

yapacağı itimat talebine hemen it. 
tifakla müsbet karşılık verecek - I 
tir. Başvekilin nutkunda yeni ka- · 
binede hariciye ve dahiliye vekil
lerinin değiştirilmesi, hükumetin 
bilhas a harici siyasetinde hiç bir _ -değişiklik yapmadığı kanaati mev ..-
cuttur. Esasen Başvekilin söyliye
ceği nutukta da en ziyade bu cihe

tin tebarüz ettireceği beklenilmek "wfeclisden itimad reyi isteyet 
te-Oir. o!an Başvekil Celil Bayar 
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!la,.faı S YENISABAH 

ABD0LHAMIDIN 

1 CI O ASI 
Ata türkün 
Vasiyeti 

y AZAN ı SÜLEYMAN TEVFİK 

-24-
İşte bu yolsuz ntüdahal~ler 

Ü .. nden Kamil paııa kablnesıyle 
y zu ·ı·t b'' Ü cemiyet arasındaki lhti • uy • 
dükçe büyümüş, arttıkça a~.ıştı. 

Kabine Ahr.ar fırkasına ıstınat 
etmeğe, o fırkayı memlekette kuv 
vetlendirmek için çalışmaia mec
bur kaldı. Cemiyetin bu zararlar 
ve h.&yatından, nüfuzundan kur
tulmak için kabinedeki taraflarla 
nnı değiştirerek heyeti vük~la~.e 
bir tasfiye yapmağa lüzum &'ördu
fünden haı1lıiye ve bahriye nazır
Jariyle diğer bir iki azasını, m~~ı:u 
tiyet usullerine uygun olmak ıçın 
tat!taya davet etti ise de onl.ar ~u
nu dinlemediklerinden azı! .ıle 
harbiyeye Ferik Nazım ve bahrıye 
16 Hüsnü p~aları getirdi. . 

Cemiyet, &'Oya mebuean .meclı 
ilini muhafaza etmek, hakıkatte 

hükOmete karşı elinde bir kuvv~t 
lıulundurmak maksadiyle Se!Anık 
ten üç avcı taburunu İstanbula ge 
t!rtm!ş ve meclisi bunlann muhafa 
zası altına koymuştu. Bu tabur
ların zabitan ve efradı, Abdülha
midin maiyet taburları gibi, mec
lisin ve cemiyetin muhafızları ol
duklarından yüz bularak ve yahut 
llyle emir alarak gemi azıya almış 
!ardı. İkide birde taşkınlıklarda 
da bulunuyorlardı. Bunun için 
Klmil paşa bu taburları tekrar Se 
!Aniğe göndermek istiyordu. Bu 
mesele de ihti!Afı bütün bütün a
levlendirmişti. 

kuundan korkuyor ve titriyorduk. 

Bereket versin ki ut~ bir ha~ise- V • t t amile husu
ye meydan 'Yerilmedi. Bu num~- ,., asıye. am ,., 
yişlerin vahim bir n.tice vermesı- sı mahıyette olup şa~sı 
ni düşünen İttihatçılar çok tedbir emlakinin kimlere verı· 
Ji davranmış olduklarından, her 1 gv ine dairdir 
dakikada zuhuru muhtemel olan ece 
ltanlı ve feci tıir vaka olmadı. Mev Ulu Önder Atatürkün Be.yo~-
Hlt okundu. De~ Vahdetinin lu altıncı noterlikte tese~l edHını' 
tertibi üzere camiden çıkan halk, bir vasiyetnameleri oldugu anla • 
kesilen kurbanların arasından ge fl}mıştır. . _ 
çere)r ellerinde 7efil lıayraklar ol Me:ci<fir noterlıkte ya~tığ'ımız 

dutu' h.&lde 'ehrln aokaklannda tahkikata nazaran bu vasıyetna • 
dolaştılar. me, ey!UI ayı başların.da Dolma • 

Ak•ama doğru herkes dağılıp bahçe sarayında tanzım ve tescil 
evlerin~, barklanna sittiklerinden olunmuştur. . . . .• . . 
mesrutiyet taraftarlan geniş bir Ankaradan bıldirıldıgıne _ g~r~ 
nef~s aldılar. Bütün bu gösteriş- vasiyetname Ankara •ulh bakımı 
ıerin altında ba~ka dolaplar dönü huzurunda açılacak~ır. Bunun ;a
yor, perde arkasını görenler bun- mamen husust ~ahıyet_te oldugu
ları eeziyorla.rdı. Yalnız kabine ve Büyük Önderın emlak, akarın
harbiye nazın ve ,ehirde inzıbat dan bir kısmını manevi e~ldt~.arına 
asayişiyle aJ§.kadar olanlar derin ve kUç~k Ülküye bıraktıgı eoylen
bir uykuda idiler n hiç bir 'eyden mektedır. 
haberleri yoktu. • 

Gazetelerin biribirine Jra~ı te Vapur acentaları tazı-
cavüzleri, taarruzları sittikçe ar- yede bulundular 
tıyordu. Artık matbuat çileden Ulu Şefimiz Atatürkün vefatı 
çıkmıştı. Hiç nezahet kalmamış, üzerine şehrimizde bulunan bil -
ıöğüp eaymalar meydan almıştı: tün ecnebi vapur acenteleri mü -
Şfirayı ümmet ile atrbesti gazetesı messilleri toplu olarak deniz tica 
nin 'iddetli ve ve taşkın münaka- ret müdürlüğüne gelerek teessür
'a!arı herkesi &inirlendiriyordu. !erini bildirmişler. Ve bu derin te-

Derviş Vahdeti Volkanı da, essUrün yüksek makamatla Türk 
İttihadı Muhamedi cemiyetinin halkına arzedilmesi için ricada bu 
naşiri efkarı olduğundan beri d~- Junmuşlardır. 
ha ziyade kükremiş, a!evlennıış, 1,..,....,...,....,...,,.;.,..,,"""""'""'""""""""""""""""" 
etrafına ateş saçıyor, asayiş ve iıı
zıbatı tehlikeye koyacak derecede 
taşkınlıklar yapıyordu. 

İngiltere kürk ve keçi 

Okuyucularımız 
Riyor ki: 

Bu gencin dileği 
yapılamaz mı ? 

Bundan birkaç &'tin eV't'el, 
matbaamıza gelen ve bundan 
bir sene evvel Eminönü Halk
evi tarafından ayda. altı lira 
yemek parası verilerek ve Ka
dırga talebe yurdunda mec
canen yatırılarak himaye edil
diğini söyliyen Bahri Yılmazın 
bu himayenin kesilmesi yüzün
den çok acıklı bir vaziyett• 
kaldığını yazmış ve Eminönü 
Halkevinin nazarı dikkatini 
celbetmiş ve 'kabilse bu gence 
muhakkak bir yardım yapıl

masını rica etmiştik. Dün mat
baamıza tekrar gelen Bahri 
Yılmaz neşriyatımızın hiç na
zarı itibara alınmadığını ve fe
ci vaziyetinin devam ettiğini 

söyledi. Ve eğer halkevi tara
fından herhangi bir yardımın 
yapılması mevcut tahsisatın ke
silmesi yüzünden mümkün de
ğil<e Parti veya Hal kevinin 
deUlletile herhangi bir vazi
feye tayinini rica etti. 

Biz bu gencin acıklı vazi
yetinin nazarı dikkate alına
rak bir yardımın yapılmasını 

rica eyler ve bu hususta tekrar 
nazarı dikkati celbccleriz. 

Atatürkün 
Cenazesinde 
Bütün Üniversite tale
besi hazır bulunmak 

istiyor 
Atatürkiln Ankarada yapıla

cak cenaze merasiminde bütün 
İstanbul üniversitesinin bulunmak 
istediği ve bunun için de rektör 
Jük tarafından hükfimet nezdin -
de teşebbüsler yapıldığını yazmış 
tık. Bütün İstanbul üniversitesi 
gençliği hükumetten gelecek müs 
bet cevabı heyecanla beklemekte
dir. Dün de Üniversite konferans 
salonundı; bu dileğin kabulü için 
bir içtima yapılmıştır. Hükfimetin 
1.stanbul üniversitesi gençliğinin 
bu ulvi ve mukaddes talebini isaf 
eyliyeceği kuvvetle tahmin olun -
maktadır. 

':!~DENİZLERD~·...,., 
>~_ ~ .' • .. • • '""· .. .... -

Yelken ve direksiz bir 
şarpi bulundu 

Marmarada çalışan Lutfu Ce
lil motörü kaptanı Dursun Bandır 
maya gelirken Dut limanı ile Ye
nice kôyü arasında yelkensiz ve 
direksiz bir şarpi görmüş ve vazi
yeti Deniz ticaret müdürlüğüne 

bildirmişti~. İçinde kim•e bulun
mıyan bu şarpinin rengi suyun ü
zerindeki kısmı beyaz, suyun altın 
da kısmı da koyu yeşildir. İçinde 
tek bir kürek bulunmuştur. Şar
pinin üzerinde koyu mavi ve kır
mızı renklerle bir fare resmi var
dır. Bu şarpinin geçenki fırtınada 
bir kazaya uğradığı tahmin olun -
maktadır. Şarpi getirilerek sahi
bi hakkında tahkikat yapılmak -
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Ne Pişireyim? 
SAL/ 

iftariye (Reçel, zeytin, peynir) 

Domatesli birinç çorbası. 
Ekmekli hindi yahnisi 
Makama 
Üzüm ho9afı 

Ekmekli Hindi Y anısı 
BUyük bir tencereye yağ kol 

ve üzerine parçalanmış hindiı-1 
yerleştirirsiniz. Parçaları güzelc4 

kızarttıktan sonra biraz unJayı· 

nız. Sonradan üzerine bir bardsL 
kadar et suyu koyunuz. Bir yı!P" 

rak defne, tuz, biber, maydanoı 

i!Ave ettikten sonra iki saat kadar 
hafif ateşte kaynatınız, sonuna 
doğru içerisine yarım limon sık1· 

nız. Bir tabağa ince ekmek kızar· 
tarak üzerine hindi parçlalarıı11 

yerleştirir ve daha iistüne de sal· 
çasını dökersiniz. 

·································~,····•!' 

Müddeiumumi 
Ankaraya Atatürkün 
Vasiyetnamesini götür
mek için gitmemiş . 

Per~embe günü Ankaraya gıt· 
. ··d 

miş olan şehrimiz Cumhuriyet ınu 
deiumumisi Bay Hikmet Onat, şelı 
rimize dönmüştür .. 

··r Mumaileyh Ulu Önder Atatu 
. ·~ kün va 'iyetnamelerini kendi~ını 

Ankaraya götilrdüğö hakkında ıJıİ! 
gazetenin verdiği haberi tekzİV 
etmiş ve demiştir ki: 

Kabine inde, kanunu esas.iye 
ve usulü meşrutiyete aykırı olarak 
azil suretiyle değişiklik yapmasın 
dan Kamil paşa meclisçe istizaha 
davet edildi. Paşa bu istizaha ce 
vap vermedi. Bunun üzerine mec 
fü, şidedtli münakaşalarla gece 
yarılarına kadar devam etti ve ne 
ticede ekderiyet ile ademi itimat 
kararı verildiğinden k11bine sukut 
e':ti. 

O sırada aerbestt gazetesi baş 
muharriri, genç muharirrlerden 
Hnsan Fehmi bir gece (21 veya 2S 
mart 1324) Galata köprlıstindeıı 
geçerken arkasından atılan bir 
kurşunla katledildi. Bu katil key
fiyeti, başta Serbesti olduğu halde 
bütün muhalif gazeteler di!lerine 
doladılar. Bu katli İttihat ve Te
rakki cemiyetinin yaptırdığıııı 
yazdılar. Böyle vakalardan isti
fııdeyi d ünenler, Serbeti gazete 
s; sahibi Mevlan zade Ri •at beyi 
teşvik ile maktu: ;çin, hükümdar
lara liiyık bir ceraze alayı tertip 
et• rd•ler. Hatta bu cenaze ma. -
rafını prens Sabahattin beyin ver 
diğini Mevlan zadeden işitenler

boynuzu istiyor 
Aranıl.u giyecekler Sansar 
Zerduva, porsuk ve tilkidir 
Haber aldığımıza göre !ngiltercı 

hükumeti memleketimizden geniş 

mikyasta kürk ve keçi boynuzu 
ithal edecektir. Kürkler ara~ın

da sansar, zerduva ve porsuk kürk 
Jeri Londranın. çok meşhur bir fir 
ması tarafından nranmaktadır. 

Memleketimizdeki çıkan kUrklcr 
arasında ecnebi memleketlerde 
bfiyllk bir alaka uyandıran kürk
lerden yukarıda bahsettiklerimiz. 
den başka tilki kürkleri bilhassa 
deAerıleri güzel ayı postları var
dır. Bu sene bunlar çok iyi fiyat
larla satılmaktadır. 

Gümrükten 
çekilmiyen eşya 

Alakadarlar tarafından hayır 
cemiyetlerine dağıiılmıştır 

Bir sene zarfında gümrüklerde 
birikip alınmıyan eşyaların hayır 
cemivetlcriue verilmesi hakkında 

, """"""""""""""""""""""""'~ ki kanunu m::ıh•us::ı tevfikan ge -
tadır. 

"- Ben İstanbul adliye,ine p· 

it bazı idari hususlar hakkıııda i• 
zahat vermek üzere Ankarııı·J 

gelmeme izin verilmesini Vek<İ ' 
Jetten rica etmistim. Verilen izi~ 
üzerine gittim v~ sadece iclareır,'• 
ze ait bazı hususlar hakkınıla i• 1

' 

hat verd;nı . ., 
Al'ı ay .süren sadıırcti znmıın·n 

da, en nıızik isleri ;yi iadare .ıe 

ıılh ve müsalimeti muhnfazaya 
muvaffak olan Kam.! paşanın ye
rine, Rumeli \;Iayetleri umumi 
müfettişi olup .sukut eden knbine 
de dahiliye nazırı bulunan Ilfüe
yin Hilmi paşa ..ıdrı!izam oldu ve 
kabineyi teşkil etti. 

Kabine selefinin politvkasına 

devam ediyor, İngiltere ve Fraıı
saya istinat ederek iş görmek is
temekle beraber İttihat ve Terat
ki cemiyetinin, daha doğrnsu tü
redilerin amaline de hizmet edi
yordu. 

Bu sırada İttihat ve Terakki ce 
:miyetinin başına daha büyük b:r 
beli çıktı. Volkancı derviş Vah
dettnin, dini hissiyatı alet ederek 
killAh kapmak için bazı müteas~ıp 
mfirtecl, meşrutiyet aleyhtarı, İt
tihat ve Terakki düşmanı b;rkaç 
kişi ile birleşerek kurduğu "İt.ti
hat Muhammedi,, cemiyetini ga
zetesinde propaganda ediyor, Ye
rebatan caddesinde, camişerif itti 
ealinde tuttukları ve cemiyet mer
kezi yaptıkları ve cemiyet merke
zi yaptıkları e\•de, müracaat eden 
binlerce halkı aza kaydediyorlar
dı. 

Bir gUn • 1325 martı iptidala -
rında - derviş Vahdeti Volkan ga 
zetesinde cuma gfinü İttihadı lllu
hammedi cemiyeti tarafından A
yasofya camiinde mevlüt okuttu
rulacağından bütün müslümanla -
n oraya davet ediyordu. 

İttihat ve Terakki cemiyetinin 
ka~ısına müthiş bir dev gibi di
lcilmek için derviş Vahdeti ve ar
lcadaşlarının ittihaz ettikleri ted
bir çok müthişti. İttihadı Muham 
medt cemiyeti mensupları o g!ln 
ellerinde Yetıil bayraklar olduğu 
halde, yüksek sesle tekbir &'etire
rek, hiMiyatı diniyeyi heyecana 
&'etirecek llAhller okuyarak takım 
takım AyasofyllY& geleceklerdi. 

Cuma ıronu, salA verilirken et 
rafta duyulan tekbir ıeslerl o çev 
reyi inletiyordu. Ellerinde yeşil 
bayraklarla AyMofyaya doğru ya 
't'a, yav~ !lerifyen binlerce halkın 
bir kuımı içeri girebilmiş ve bir kıs 
ıoı da avluda, meydanda kalmıştı. 

Her an bir arbedenin zuhurun 
dan, bir tecavoz le taarruzun vu-

den duydum. 
Bu cenaze alayında on bini mü 

tecaviz adam vardı. O gUn şehir 
de fena bir vakanın - asıl isteni
len o idi - zuhurundan korkuldu 
ise de yine cemiyeti muhteremenin 
korkarak tedbirli hareketi saye
sinde bir ~ey olmadı. 

İttlhat ve terakki, en ziyade 
çekindiği "FedakAranı millet., ce
miyetini dağıtmak için dilşündüğU 

Mısıra zeytin y:-ğı ihracatımız 
Eylül ayı içinde Mısır memleketi

mizden zeytin yağı a'lmamıııd.ır. Bu
na ı·ağmen memleketimizin llIIBıra 
yaptığı umumi zeytin yağı ihraca
tında bilyük bir tezayüd mevcuttur. 
ve bunun gittikçe artacağı da kuv
vetle tahmin olunmaktadır. 

çen ijCnclercle olcluğu ~ibi bu se
ne de biriken eşyalar bir komisyon 
tarafınclan tesbit eclih1iş ve hayır 
ce .. iyetlcrinc verilmiş, bundan 
başka maarif müdüriyetine d köy 
m;.;ktcpleriııc gönd~:ilmck !lzere 
6 radyo makinesi verilmiştir. 
~"-~ 

Yeni Eğitmerı kursları 
açılıyor 

tedbiri icra mevkiine koydu. Sad- Van gölünde yeni vapurlar 
n§.zam Hüseyin Hilmi paşaya, çalışmağa başladı 

Memleketin muhtelif yerlerin
de açılan eğitmen kurslariyle bir 
çok köylerin muallim ihtiyacı kar 
şılanmıştı. Bu kurslardan alınan 
iyi neticeler üzerine kliltür Bakan 
!arı bu sene içinde de birçok yer 
!erde' yeni eğitmen kursları açma
ğa karar vermiştir. Bundan başka 
köylerdeki tedrisatın daha verim
li bir şekilde ilerilemesi için köy 
tedrisat umum mildürlüğii kurul
ması düşünülmektedir. cemiyetin reisi Avnullah beyin bir Denizbank idare~inin Van gö-

mutasarrıflık ve hatta icap eder- 1il için inşa ettirdiği vapurlar ma
se bir valilikle İstanbuldan uzak- halline giderek seferlere başla -
Jaştırılmasını söylediklerinden sad mışlardır. İdare buradaki seyrü - site talebelerinin istifadesi için te
rıilzam 7 mart 1325 günü Avnu!- seferin tamamiyle emniyet altına sis olunan konferans serisine, h1i
lah beyi Babıaliye davet etti. Bü- alınması için Jazımırelen fener ter kumetin umumi matem programı 
yü-k bir hürmet ve iltifatla kabul e tibatını da temin etmiştir. Van gö gelmedğii takdirde devam oluna
d!p oturttuktan sonra: lilnde: Reşadiye, Gava~, Erciş, ve. cııktır. Ve konferans bu akşam 

- Sizin iktidar ve liyakatinizi Van iskelcriyle Çarpanak adasına ıırofesör doktor Kösvig tarafından 
bilirim. Irak cihetlet'inde uımn birer deniz feneri konmuş ve bu verilecektir. Konferans saat 18 

Üniversitede konferans 
Üniver•itede halkııı ve ünlver-

müddet bulunmaııız, kürtlerle mu fenPrlcr faaliyete b:;şlamıstır. de başlıyacaktıt'. 
arefe ve müna•ebetiniz, o tarafla- ...;.;;.;;.;~~.;.;..~~.~-.;.;.":'!'"~""!'"-~""'!'-~~~""'!'"'!!'._ __ ".!!!'!=!!!"'!-

rın ahrnline tam vukufunuzla va BEKTAŞ/ FIKRALARI Siz mahva kuracaksınız : 
. . •............. , .......... ~··········· .. ···· ·····•···•·•·················•··· tan ve memlekete şu sırada mühım Yobazın bi;-i ı•aazederken, sözii yalana uetirdi. Yalan ,•öy/emenin 

hizmetler göreceğinize şüphe yok kötii, feua bir şey oldııgımu anlatmak için şunları söyledi: 
tur. Bu günlerde Süleymaniye ve _ Dünyada .ıe kadar yalan söyleı·seııiz, ahrette boyııwıuza o kada" 
Kerkük cilıetlerindeki Hemevend halka asılacak! 
kürtleri taşkınlıklarını arttırdılar. Cemaat aı·asıııda bulvnan Hacı bektaş kullamıdaıı Derviş ll!C1hmut, 
Sizin onları yola getireceğinize henum ayrığa kalktı: 
eminim. Bunun için Kerkük mu- _Desene hocam, dedi. Siz mahya kuracak3ıııız .. 
tasamfı tayin etmek istiyorum, Unutmuş 1 
•kabu!Un(lzü rica ederim. Hususiy 
le bu bir hizmeti vataniyedir. Si
zin ne kadar vatansever olduğunu 
zu geçmi' ahvaliniz göstermekte
dir. Memleketinize, bu hizmeti 
yapmağa hamiyetinlz sizi mecbur 
eder. 

Demiş ve daha birçok ~eyler 
ıöylemiş. Nihayet Avnullah bey, 
bir hizmeti vataniye olmak Uzere 
bu memuriyeti kabul etm~, •ür
atle hazırlanıp gitmesini paşa ay 
rıca rica ettiğinden 29 mart 1825 
tarihinde Fransız mesajeri vapu
rlyle lıkenderuna doğru yola çık
mıştı. 

(Sonu Yar) 

Baba erenler dalmış, aigara8ını piifüi'dete pflfürdetB gidiyormu.,q, 
Karşısıııa yeniçel'i ağası ııtkmı~. hiddstıe aormuş: 

- B11 ne htıl? ... llfiibarek günde oruç tutmııyor, sigara mı içivorsuıı? 
Ha.ı:ı·et şaşkııı şaşkııı cevap vermiş: 
- Unuttum. 
- Neyi tınuttun ? ... 
- Sokakta olduğumu!.,. -~ 

Mübarek gider, yine gelir 1 
Bir ramazan [/Ünü, ö!Jle eıcağında burnundan ter damlıyarak gidon 

D1rviş Rüstem, bir çefmB yalağına ağzını dayamı,q, kana kana su içiyor
du. Birdenbire karş'8ırnı mahalle imanıı çıktı, hayretle sordu: 

- Bu ne hal? ... Ramataııı unuttun mıır .. 
Baba erenler eliııin terırile ağ:;;ını aüerek C8'1!ap verdi: 
- Unutur muyum hiç! ... Aklımda anıa, o mübarek gider, yine ge

lir, fakat derviş Rüstem kıUıbı dinlendiri1·&11 bir daha, gelmBZ ! .. 

TlRYAKl 

Katil Muizin muhakemesi 
Müdafaa şahidi 1in dinlenmesi -·-

için talik edildi 1 k 1 h k • ı· 
Yıkı ara arsa arı a. ın ıs •· Buncl~n bir müddet evvel As -

İşe yaramıyan evkaf 

nı::ılımescidde ?.!ez:ırlık sokağın- fadesi için park haline 
daki 5 numaralı evinde genç karı- sokulacaktır 
sıKaloyu öldüren Moizin muhake- Bundan bir müddet evvel ı:ıerf 
me ine diln ağır cezada ekşeriyeti Jcket dahilinde bir tetkik Reyalı~' 
l\Iusevileı· teşkil eden kesif bir tine çıkmış olan Evkaf umum mi'.' 
halk önünde devam olunmuştur, dürü Fahri Kiper yakında şcJır~· 

Dünkü muhakemede evvelii miza de gelecektir. llfumaileyh pıt 
Beyoğlu emniyet amirliğinde 1035 kaç giin evvel Anadolunun gar9 

yaka numaralı memur Şaban din- vilayetlerinde yaptığı tetkikler 
lenmiştir. e 

meyanında Balıkesir, Edremit, Y Şaban demiştir ki: , .• 
"- J\Ioiz; karısını vurduktan Ayvalığa uğrıyarak buralarda c 

sonra kaçmıştı. Bir gün sonra Ba- kafı alakadar eden hususat bak • 
!atta yakalanmış. Kendisini gidip kında tetki·k ve teftişlerde bulun • 
Balat merkezinde teslim aldım ve muştur. Bu seyahat nibayetlendiJc 
Beyoğlu merkezine getirdim. Mu-

1 
r· 

mnileyh -0rada şu ifadeyi verdi. ten sonra evkafın muhtelif yere ·ı 
de bulunan emlak ve akarlı tagnı 

- Karımı çok ~eviyordum.... edilecek ve bunlardan istifade e· 
Fakat o bii sevgime mukabil En- dilemiyecek olanları tefrik edilC' 
ver isminde bir gençle alakadar ıı· 

cektir. Bu tasnif neticesinde şc 
olarak bana ihanet ediyordu. Ona rimizde mevcut ve işe yaramıY'ı'ı 
Enverden vazgeçme•ini ihtar et • birçok medrese ve dükkanlar ve 
tim. Bana: "- Enverle sevişme- p 

sair mebani satılacak ve bar~ meme mü<aade edersen seninle ya 
bulunanları da yıkılacaktır. şıyabilirim. Aksi halde ayrılaca • Yıkılacak mebani ve medrc•e• 

ğız,, dedi. Buna çok kızdım. Git-
1 

r 
lerden meydana çıkacak arsa~ •• 

tim Yüksckkaldırımdan ıblr sus- park haline ifrağ edilerek bilk• 
talı ça,kı tedarik ettim. O gece, ka ,,,. 
rlmı t.akip ettim. Enverle beraber metin istifade etmesine imkan ' ı 

rilecektir. Bundan baska Evl<ll' Taksimde Camlıköşk gazinosuna · Jll• 
umum müdürlüğü, sehirlerin u ırirdi. Biraz dışarıda bekledim. Bu · st' 
ran hareketlerine genis mikyıı aralık beni gördüler ve hemen ga iştirak edecek, bu mak~atıa nıeJll· 

zinodan çıktılar. Sonra da ayrıl- JI 
dılar. lcketin muhtelif mıntakaların. 
Karım eve girince hemen arka- bilyük ve modern evkaf oteııer~ 

memurin için ucuz kira lle evJc sından koştum. Ve kavga esnasın- ıl' 
apartmanları, evkaf hamamları da öldilrmek kastiyle değil kor -
inşa edilecektir. 

ku tmak için vurdum. Fakat.... öl- .İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİıİİiill• 
dil!. .... u .. 

Polis memuru Şabandan sonra 
Fener nüfus memurluğundan ge
len evlilik ·kaydı hakkındaki tez -
kere okundu. Bu tezkerede, ka -
til ile maktfilün 4 - 9 - 987 tarihin 
denberi evli oldukları, maktQJ 
genç kadının kayde göre de ha18 
sağ ve Moizle evli olduğunun gö
rüldüğü bildiriliyordu. 

Bundan sonra Moizin avukatı 
Cemil maznunun anne ve babasi
le kız kardeşinin ve ayrıca 4 kişi
nin müdafaa şahidi sıfatlyle din -
lenilmelerini istemiş ve bu talep 
kabul edilerek muhakeme, ayın 
28 inci pazartesi günü saat 14 de 
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Başvekil ve Harbiye Nazırından 
Maada Tekmil Vekiller Değişti 

Sofya, 14 (Hususi Telefonla) - Bugar knbinesini teşkile mem~r 
edilen Kö eiv nof yeni kabineyi tertip ve teşkil ederek hazırladıgı 
li teyi kral ar7 etmiftir. Liste kral Bo'Hı tl'rafmdan bu gece saat 
11.30 da kabul ve imzn edilmiştir. 

. Yeni k. b~ne şu suretle teşelı:-• Yeni kabin~ aza İ; .}:.arnı llk 
kul eylemektedı.r: Başvekil ve ha- içtimaını parl mento bınasında 
riciy~ v kıli: Kö eivanof, Dahili- yaparak yemin edecekler ve ken
)·e vekili: Geı.eral Ncdef, Maarif dilerinin takip edecekleri harici 
~:~ili: Profe ör Fıloff, 1ktısat ve- ve dahilt siyaset ctrnfındn Kôsei-
11.ılı: I\:oJ uharoff, Adliye vekili : 
Avramoff, Milli müdafaa \"ekili: 
General DasJroloff, Nafıa vekili: 

vnnof tnrafmdaıı mühim bir nu -
tuk söylenecektir. 

Yotoft, Zıraat vekili: Brgranoff, 
1ıilinnkalat nazırı: Ganeff, Maliye biye nazırından maada hepsi ye -
anzırı: BoJıloff. nidir. 

Bu kabinede Bnşvekille Har -
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MusevilerÜniversiteyeGidemiyecek 
Devlet erde Bunu Takb"h ediyorlar 

--........::=:;:ı c=----
Berlin 14 (A.A.) - Hava.a ajansı muhabiri bild.iriy?r: • • 
Alın n hühumctinin emriyle Bcrliııin birçok Ynhudı 9ahsıyetlerı 

&on günlerde y ahudilik aleyhinde cereyan eden kargnşalık esnasında 
ll'i nUınnyişçiler tarafından Berlindeki Yahudi mağe.zalarmıa yapılan 
.CllJ-a..Iarı tazmin etmiye davet edi1miflerdir. 

Bu tazminat ile beraber Von pılmaktn olan tedhiş hareketi tak
lıathın katli dolayısiyle Yahudi - bih edilmektedir. 
lerden istenilen bir milyar mark Karar suretini kabul edenler, 
ta ayrıca yatınhı.caktır. bunun ıbir metnini Alman scfa-

Yahudiler Oniversiteye retine götürecek bir heyet intihap 
devam Edemiyecekler. etmişlerdir. Nümnyişçiler, alay ha 

. .. Berlin 14 (A.A.) - Rust rck !inde Alman sefarethnnesine git -
~rlcrc gonderdiği bir tamim ile mişler fak at binanın pek ziyade 
, ahudiJerin üniversite derslerine yanına yaklaşmıyarak uzakta ka-1 
~e talimlerine iştirak etmelerini mı.şiardır. 
?ııenetnıiştir. Amerikada Nefret 

Bir Franuz Gazetesinin Nevyork, 14 (A.A,) - Havas 

Mutalô.aln aj~nsının muhabiri bildiriyor: 
d Paris, 14 (A.A.) - Viyana - Alman yahudil-eri hakkındal 
"13~n F'igaro gazetesine bildiriliyor, Berlin hOkfimeti tnrdmdan alı -
n:~~enç Yabudiden mürekkep ~·e nan tedbirler dün yine birçok şid-

ır kafile l\:tan~osen ve Buşşan dctli itirazlarla karşılanmıştır. 
dvaı~daki Uıhaşşüt knmplıırına gön 
erılınek üzere Jlivanadan hare _ Papazlar, pazar günkü vaaz-

.Cet · larında medeniyete vurulan bu etıniştir. . 
Y darbeyi takbih ederek Yahudile-d ~ ahudi mağazaları kapalı ol-

! Ugu ve Yahudilerin ari mağaza- re karşı yapılan bu muamelenin 
a n bütün medeni insanların nefretini ı ,.. a girmeleri yasak edildiği i-
~ın b , uyandırdığını söylemişlerdir. u lahudilerin yiyecek ve i-
~~Cek tedarik edememelerinden Hoover Yahudi Aleyhtarlığını 
0rkulnıaktadır. Şiddetle Tenkit Ediyor 

İngiliz Komünistlerinin Paloalto - Kaliforniya - 14 (A. 
Takbihi A.) - Eski Cumhurreisi Hoover 

Ce ~ndra 14 (A.A.) - Binler- k'liselerin federal meclisine bir rne 
aur/111 0nist Haytparkt.a bir kararı saj göndererek Yahudiler aleyhin 
J\.l ti kabul etmiş:erdir. Bunda de ıttihaz edilen tedbirleri şiddet-
ınanyada Yahudilere karşı ya- le tenkit etmiştir. 

Çin K~~~n<i;ty;;;ş 
Japonlardan silah iğti- Otomobili 
nanı ettiler iki gemi Çarpışaral{ tıduşndar 

batırdılar iki pi ot yandı 
lfa;un~king, 14 (A.A.) - Çin Bonenos Ayrcs, 14. (A.A.) -
ba sı~bıldiriyor: Japonların c nu Tres - Arroyes otomobıl ya~~ında 
b:ı dogru olan ileri hareketleri vahim bir kaza olmuştur. Dort o
tf erkez cephesinde tevkif edılmiş tornobil biribirine çarparak ateş 

r. l'utçeıı rnıntakasında mühim ıalmışbr. İki pilot kömür haline gel 
rtıuharobeler de,·a metmektedir. nıiştir. Oç makinist ile üç seyirc 

n·~ t 
Ol. ıgcr taraftan Japonların Ta yaralanmış ır. 
ınd k· , ----------~~='=!"= hin k e ı taarruzları kıendilerino yonuııu işg ı etmişlerdir. 

lnuşıu~~ar ölU ve yaralıra mal ol - Tokyo, 14 (A.A.) - Domei a-

lo iki 't jan ı bildiriyor: 
lı'ıaı · ncı eşrinde Yudçeunun şi- Ordu namına söz söylemiye 
"o .. 1ınac kUin Çenerı'ııpehide Ja - ı·h· tta b' t ç· 1·1 · " •• ar ç· . sa a ıye r ır za ,ın ı erın 
'-'e k ın ablokR hattını yarma·k Çungfayı istirdat ettiklerine dair 
ler8 araya asker çıkurnak istem'ş- vı:-rilen hnberi gülünç. olarak tav 
lar ! d.e .Çinliler buna mani olmuş sif etmektedir. 
lard:. ıkı Japon gemisini batırmış- Diğer cihetten Japonların Çang 

Çinliler O Ş h" f • d ç e ır stır at 
Çu Ettiler 

lnnsınangkin , 14 (A.A.) - Çin a-
nn · 

ı_ lianan· 
'(iıı _ li ın cenup cephesinde Pe 
<.:in kıt ankcu demiryolu boyıında 
· aatı ç · l'ıni ist·. ang Kay Kuva.ı • ..;ch-

bı~ 1 
dat etmişlerdir. 

ton Şe~e~ taraftan Çinliler, Kan • 
lı'ıiye b rınf dört taraftan 1hat et
ta 'rariaşlaınıştnrdır. Çinliler, şarkı 
hirierin~ng c:nuptn Pungkua şe •

1 
ve şı:rnalde Sokai istas -

soyu zapteWkleri bildirilmekte -
dir. 

Tokyo, 14 (A.A.) - Yangçe 
nehrinde seyrisefa.in hatntında ln
ı,'İltere, Amerika ve Fransa tara -
fö1dan verilen notalara Japonya
nın cevaplar dün sabah bu üç 
memleketin sefarethanelerine teb 
Uğ edilmiştir. 

İyi hnber alan mahfcllerin zan 
nettiğine göre bu cevaplarda ec -
nebi gemilerinin Ytın"'çC üzerinde 
dolaRmalarınn şimdilik fmkfm gö
ı·ülmediğini bildirmektedir. 

·y SN 11 A 8 AH 

Türk Gençlerinin 
il 

z u 
(Bat tarafı 1 inci sayfada} 

ifadesi hakikaten kalbe rikkat ve
recek ulvi bir manzara olduğu ka
dar istikbal hakkında içimizi em
niyet ve itminan ile dolduracak 
bir sahne de teşkil eder. 

ller me:mleket gençliği elde et
m k istiyor. Her rejim gençliğe 
kendi prcnsipleıini telkin etmeğe 
ve onu ke disine taraftar olarak 
yetiştirmeğc ehemmiyet veriyor . 
Atatürk bu ıuzumu tAkdir ederken 
grnç 1igi kaznrımnııın sırf madd! 
bır t"rzdn, bir makine hareketi 
netice inde vukua gelmemesi hu
susuna çok itina gö termişti. Tü:k 
Cumhuriyeti gençleri miltehakkım 
eliyle bir hamur halinde yuğura
rak onlardan şahsiyetini kaybet
mıs bir kitle vücude getirmek is
te~iyordu. Ruhların, 'icdnnların, 
şuurların hür surette inkiş.afı ne
tice.,inde hür şahsiyetlerin teşek

kül etme ini. ve bu şahsiyetlerin 

milli gayeleri idrak ederek, hür
riyetlerini kullanarak, kendi ira
deleri ile vatnn ve inkılfi.p mef
humlnn etrafında hür surette bir 
!eşmelerini ve şuurlu bir müttehit 
kitle vUcude getirmelerini gaye 
bilivordu. Onun içindir ki gençlik 
mütehakkim bir · di1'ipline boyun 
iğmekten azade tutulmuştu. Hat
ta, meseleyi sathi surette göi'.den 
geçirenler bunda biraz ihmal gös
teriliyor zehabın.ı bile kapılabilir
lerdi. Çilnkil ortada gösteriş, sıkı 
bir teşkili\t, a keıi bir inzibat yok
tu. 

Evet, bunlar yoktu, fakat iyi 
anlaşılmış bir hürriyet havası var
dı. Bu hava içinde her genç, ken
di şahsiyetini bulacak, müstakil ve 
muhtar benlik sahibi olacak 
surette, rahat, engcl!'liZ inkişaf e
diyordu. 1'aıksim meydanındaki 

and içme sahnesi işte bôyle selim 
hürriyet prensipleri içinde inkişaf 
etmiş bir gençliğin eriştit;ri yük
sek manevi terbiyenin, kazandığı 
derin milr ve vatani duygunun bir 
semeresidir. 

Bu gençliğe pek haklı olarak 
itimat edilebilir; onunla pek doğ
ru olarak iftihar olunnbi r. On
lnr Taksim meydanına hariçten 
tahmil edilnıis bir vazife Ye mec
buriyet hi~<ıilc gelmediler: hiç bir 
gösteriş ~evkinc kapılmadılar. Sırf 

kdblerindeki tee sürlin ve elemin 
co~kuııluğu ile, sırf vicd:-ıılnrmın 
ve' kalblerinın duygularmı ifade 
ihtiyacı ile oraya toplandılar, söy
lediler, ağladılar ve and içtiler. 
Bu hürmet ve muhabbet telkin e
decek bir sahnedir. Çünkü sami
midir, çünkü knlbten kopmuştur. 
Bunun içindir ki, bu kadar ulvi 
ve samimi bir tecı:ıslir ve taha ·stis 
tezahüründe zabıtanın "Pek lUzu'll
suz tnka~•yfit ve itinası hiç yerin
de göt·ülmemiı;ıtir. 

Tilrk gençliğinin içtiği andı 

burada tekrar edeceğim: 
"Biz Türle gençlifi, Atasının 

bıraktığı efsİz mtrasa, onun Cum
huriyetine, onun inkılaplarına, o
nun kudretli ve kuvvetli rejimine 
daima sadık; toprağına kanımızı, 
iıtiklalinc canımızı vermeğe l}ere
fimiz,gcnçliğimiz, namusumuz ve 
Türklüğümüz namına, yüce a bi
denin önünde aöz verip and içiyo-
ruz. ,, 

Gençliğin bu andı bütün Türk
lerin de andı olmalıdır. Hakika
ten Tilrk tarJhinde eşsiz ıbir mirasa 

malik bulunuyoruz: Halk haki
miyetine müstenit milli bir Cum
huriyetin sahibiyiz. Fertlerin hür
riyet havası içinde inkişafı ve ne
ticede bütün milletin ve devle -

tin yükselme .i ve kuvvetlenmesi 
için yegane vasıta olan bu rejime 
sadık kalmak vo icabında hayatı
mızı da bu uğurda kendi ihtiynn
mızla hür surette feda etmek he-
pimiz için bir vazifedir. Bu vazife
yi idrak ettiğimiz müddetçe Tiirk 
vatam için çok şerefli bir hayat 
muhakkak olduğunda şilphe yok
tur. 

Atatilrkün kuvvetli şahsiyeti 
bütün TOrkleri daima ibu yüıksek 
vatan fikri etrafında toplamağa 

ve onları icabında her fedakarlığı 
seve seve kabul -etnıeğe sevk ede
cektir. 

Memleketin her zamandan zi
yade şu nazik daki•kalarda hep 

8. Mil et Mec · e 1 A .. ta tur •• un 
Ölümü ve 
Dünya atbiıatı 

Biiyük Öliinii_n Hatırası Dün de 
Acı ile Anıldı 

mfitesanit ve müttehit hareket et-• 
meğe ihtiyacı 'Olduğunu ve daima 
bu müşterek his ve tefekkürü kuv-ı 
vetlendirecek surette .yaşamanın 
bir vazife teşkil etiğini anlamış o
lan Türk milleti istikbali sekinet 
ve itimat ile karşıhyabilir. 

Hüaeyin Cahid YALÇIN 

Belgr.ad, 14 (A.A.) - Bütün 
Yugoslav gazeteleri en mühim yer 
]erini 'l'ürkiye Ata mm ölümüne 
tahsis etmekte herde\ amdırlar. 

Dost ncıyı miıttefik bUtun Türk 
milletinin duydugu parçala.} ıcı a
cıyı aksettiren gazeteler, Atatiır -
kün şah ında na ıl büyuk bir dos
tu kaybettiğini bilen Yugo lav 
milletinin bu acı~, tamamen pay
laşmakta olduğunu tebarüz ettiri
yorlar. 

Politika gazetesi, uzun bir İs
tanbul telgrafında, büyük öluniln 
yüksek ve dahiyane meziyetlerini 
ve kral - şövalye kral Aleksandrı 

Türk yurdunun atasma bağlıyan 
derin dostluk ve sevgiyi k.aydedi
yor ve Atatür tarafından B. Stoya
diııoviçin ilk Ankara seyahatinde 
söylenen şu sözlerini hatılatıyor: 
"Arkamda 18 milyon Türk 'ar. 
Bunlar, bir kelime söylemeden, 
Yugoslav kardeşliği için kendileri 
ni fedaya nmndedirler.,, 

Ayni gazete başmakale~inde, 
Atatürkün bütün Tiırk milletinin 
rönesansını medyun olduğu eş;:;iz 

eserini izah ettikten sonra, Yu -
goslav milletinin bu c eri hnyrnn
lıkla takdir etmiş ve etmekte bu
lunmuş olduğunu kaydedh or ve 
diyor ki: 

"Yugoslav milleti, kendisinin 
Şovaleresk seciyesini takdir eden 
Büyük Adama karşı samimi bir 
sempati besliyor ve yalnız takdir
le kalmıyor, ayni zamnnda sevi -
yordu. 

Kral _ Şövalye· Alek andrın ve 
Atntürkün müşterek bir fikirleri-' 
vıardı: Türkiyenin ve Yugo lavya
mn kuvvetleriyle milletlerinin ba -
rışını teminat albna almak \ e bu 
suretle memleketlerinin kültiirel 

ve mnteriyel inkişaflarını miımkün 
kılmak.,, 

Politika sözlerini şu uretle 
<bitirmektedir: 

"Kral şövalyenin ölümünden 
dört yıl sonrn ha~·at sahnesinden 
Kemal Atatürk de çekiliyor. l"a
kat Yugoslav milletinin bu anda, 
onların fikirlerinin istikbalde de 
ynşıyacağına imanı vardır.,, 

Bütün diğer Yugoslav gazete
leri de ayni şekilde makaleler ııeş 
redirorlar . 

Zagrepde çıkan No\'osti gaze
tesi "Büyük mnttefikin ölümü,, 

Sabah,, ın Kış Programı "Yeni 
••c••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t•••••••••••••••••••• 

ENVER PAŞA iN 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 

Tarihi Büyük Romanımız 
T amamile hakikate isti
nad eden bu fevkalade 
meraklı tarihi tefrikamız, 
yakın tarihin şimdiye 
kadar gizli kalmış olan 
bir çok noktalarını f aiş 
edecektir. Evner ve Ce
mal Paşalar f standuldan 
nasıl kaçtılar ? 

T ürkistandaki faaliyet· 
leri. Niçin ve nasıl vu
ruldular? 

Bütün bunları size biz .. 
zat onlarla birlikte Tür
kistanda yaşamış olan 
bir Türk ihtiyat zabiti 
anlatacaktır. Enver Paşa 

YAKINDA BAŞLIY AOAGIZ 
·················~································~··························· ... ·· 
MÜTAREKE SENELERİNDE 
BİR SUBA YJN HA TiRAT/ 

.. 
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Bizde radyo, gramofon, bu1 
dolabı gibi konfor vasıtaları artıh 
lüksten çıkmış, basit ihtiyaçlar s1-
rasına girmiştir. Hali vakti yerin-
de hiç bir aile yoktur ki, bu say-
dığım malzemeyi tedarik etmiş ol
masın. 

.. 

TENISABAH 

DENiZ ORTASINDA 
~ÖLÜMÜ YENEN ADAMLAR 

"{.öportajı yapan : RIZA LEBIP ASAL 

Müthiş Bir Fırtına 
.. 

Uc Sene Evvel Karadenizi Alt Ust Edip Eir Çok • 

Yalnız kitaba gelince iş deği
şiyor. O kitap ki, bizim gibi yenili
ğe, ilerilemeğe azmetmiş milletler 
için en zaruri ihtiyaçlar zümre
sindendir. Evet, zenginlerimiz ve 
hatta orta hallilerimiz tuvalete 
para sarfederıer, sinem.adan pa- Kazalara 
rayı esirgemezler, eğlencenin her 

Sebep Olan Fırtınaya Tutulan ''Gerze,, 
Vapuru Nasıl Parçalanmıştı? nevi için parayı kıymaktan çekin-

mezler. Fakat bunlardan belki de 
yüzde birinin evinde muntazam bir 
kütüphane bulunmaz. 

Ben demiyorum ki vaziyetleri 
müsait olanlar süslenmesinler, 
gezmesinler, tozmasınlar. Hayır, 

bunların hepsini yapsınlar. Fakat 
hiç olmazsa ara sıra romandan 
mı haz ediyorlar, tarihe mi merak 
lıdırlar, yoksa edebiyatı mı sevi
yorlar? Bu mevzulara dair eser
lerden birer ikişer alıp evlerinin 
raflarını süsleseler sanki kıyamet 
mi kopar? 

Bir ay kadar evvel, yüksek ta
bakadan bir ahbapta bir gece mi
safir kalmıştım. Apartman, asri 
konforun bütün tekemmülatını ha
izdi. Yedik, içtik, sohbet ettik .... 
Yataklarımıza çekileceğimiz sıra

da arkadaşımdan şu ricade bu
lundum: 

- Yatmazdan evvel biraz ki
tap okumak adetimdir; lütfen ba
na bir kitap verir misiniz? 

Bu ricam üzerine zannettim ki 
ev sahibi, beni kütüphanesinin ba
şına götürerek diyecek ki : 

- Üst rafta romanl.ar, orta 
yerde tarihi eserler, alt tarafta e
debiyat ve şiir kitapları vardır. 
Beğen beğendiğini! 

Ne gezer! Ahbabım, yapılması 
güç bir teklif karşısında kalmış gi
bi, bir müddet başını kaşıdıktan 
sonra dedi ki: 

- Kitap mı? Dolaplara bir ba 
kayım, bulursam getiririm. 

On dakika sonra elinde iki ki
tapla gelerek: 

- İşte tıunları bulabildim! 
Dedi. Bu iki kitap da Nuhune

biden kalma şeylerdi: Biri Ksav· 
ye dö Motepen'in bir cinai roma
nı, öteki de kırk sene evvel çıkan 
maliımat gazetesi kolleksiyonu .... 
Babasından miras kalmış olacak! 

Bir memlekette kitabın az veya 
çok satılması, sade kitapçıları ve 
müellifleri aliikadar eden bir me
sele değildir; belki memleketin iç
timai ve medeni durumiyle doğru
dan doğruya ilgili bir hadisedir. 

l\Iemlekette kitap sevgisini na
sıl temin edebiliriz? Bu mevzuu 
bir fıkranın çerçevesi içinde izaha 
imkan olmadığı gibi, bu vadide 

r astgele mutaliia yürütmek de sa
lahiyet haricidir. Bu, .alakadar ma 
kamların ve salahiyetli fikir adam 
!arının uzun uzadıya meşgul olma 
!arı lazımgelen bir meseledir. 

TiLKi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

M. Atina 
Tekrar tevkif edildi, Ka

tina serbes bırakıldı 
Randevuculuk ve döviz kaçak 

çılığı suçlariyle yakalanan ve bi
lahara 500 lira kefaletle tahliye 
olunan Madam Atinanın tahliye 
kararına 4 üncü sorgu hakimliğin 
ce itiraz edildiğini yazmıştık. 

Bu itirazı tetkik için tahkikat 
dosya•ı usulen ağır ceza muha -
kemesine verilmiştir. 

Ağır ceza muhakemesi netice
de tahliye hakkındaki kararın ref' 
He l\Iadam Atinanın tekrar tevki
fine lüzum görmüştür. 

Bu karar üzerine, 
tekraı· te\'kif olunarak 
haneye gönderilmiştir. 

mezbure 
tevkif -

Diğer taraftan dosya arasında 
bulunan, Madam Atinanın suç or
tağı Bayan Katina kefaletle tahli
ye istidası da tetkik olunmuş ve 
keııdisinin 500 lira kefaletle tah -
lfyesi kararlaştırılarak ser best bı
ralnlmıştır. 

- 7 -
Onunla "Selani•k., krahathane 

sinde tanışmıştım. Üç sene evvel 
Karadenizde müthiş •bir fırtına yü 
zünden padçalanan "Gerze., va
purunun ikinci kaptanı Ahmet .. 

- Aman efendim, diyordu. 
Bunca senelik denizciyim. Ben böy 
le şey görmedim ömrümde. Fakat 
bunu siz geminin süvarisi Cemil 
kaptandan dinleyin "Gerze,, va
purunun başına gelenleri o anlat 
em size ... 

"Gayreti Vataniye,, nin eski 
süvarisi Cemil Özdeniz kaptana 
ikinci kaptan Ahmedin bu sözlerl 
ni söylediğim zaman güldü: 

Fırtına neticesınde kazaya uğnyan vapurun hali,. - Hakikaten, dedi, ömrüm de 
nizde geçip gidiyor işte .. Ben de 
böyle deniz görmedim hiç ... Aman Bu anda gördüğüm manzara 
efendim neydi 0 denizin hali... cidden çok korkunçtu. Deniz bizi 
Askerlikten tekaüt olduktan son- büyük bir süratle kayalıklar üze
ra ticareti bahriyede çalışmağa rine atıyordu. Kısa bır zaman son 
başladım. 935 senesinde "Gerze., ra büyük kayalara çarparak par
vapuru ile Bartın hattında çalışı- çalanmaık suretiyle batacaktık. 
yor ve 0 senenin teşrinievvel ayın Telsizle imdat istiyecektim. Fa
daki seferimizden lstanbula dö- kat yalpanın şidetdinden telsiz ci
nüyorduk. hazımız da bozulmuştu. Artık 

Amasraya uğradık. Oradan da yapılacak tek bir çare kalıyordu. 

da yere düşenlerin bağırıp çağır
maları gemiye mahşeri bir vaziyet 
vermişti. Yolcuları tekrar sük(l
nete davet ettim ve kısa bir müd -
det sonra da tahlisiye sandalları 

imdadımıza yetişti. Fakat tahli
aiyeler yanımıza yaklaşamadıkla
rı için roket attılar ve bu tertibat
la yolcuları kurtarmağa başladık. 

Derhal harita üzerinde bulundu-
Zonguldağa uğradıktan sonra 
son iskelemiz olan Akçakocadan ğumuz mevkie nazaran tehlikesiz 

ce oturabileceğimiz bir yer ara-

Deniz şiddetini büsbütün arttı
rıyordu. Bu yüzden tahlisiye i~i 

de bir hayli müşkül oldu. Ben yol 
cuları kurtarmağa çalışırken az
gın dalgalar iki defa beni gemi
den alıp denize götürdüler ve son 
ra yine beni gemiye attılar.Bu yüz 
den parmaklarım sakat kaldı ve 
sırtım hiili1 mosmor bir haldedir. 
Biz yolcuları kurtardıktan biraz 
sonra da gemi kayalara çarpa çar 
pa parçalandı ve battı. 

29 teşrinievvelde saat 19 da hare-
ket ettik. Hava berrak ve sakindi mağa başladım. En münasip yer 
Gece yarısından sonra Kefkenin olarak bulduğum Kirazlık mevkii 
c..ı mil kadar aÇığına geldiğimiz ni tutabilmek için düşmeni alaban 
sırada hava birdenbire yıldız ka- da sancaktan çözüp alabanda is
rayele çevirdi. Müthiş bir yağmur keleye aldım. 

Deniz, kudurmuş bir canavar ve fırtına başladı. Yağmurun ke 
gibi mütemadiyen üzerimize saldı safetinden biran geldi ki sahil fe-
nyor ve güverte üzerinde ne varnerlerini göremez olduk. Vapur 

fena halde sarsılmağa, dağ gibi sa yalayıp götürüyordu. Yolcula
dalgalar üzerimize saldırmağa rın hepsi ambarlara sığınmışler-

di. Onlar artık bu vaziyette ha

Çok şükür büyük bir facianın 
önünü aldık.. Fakat denizin bu 
kadar kudurmuş halini hiç görme

başladı. Biraz evvelki sakin de-
nizden eser kalmamıştı. Dalgalar yatlarını tamamen bana emanet et * 
köpüre köpüre üzerimize geliyor- mişlerdi. 

dinıdi... 

"Gerze,, nin sikleti denize ga- Eski "Gayreti Vataniye., sü-du. Biz, boğaza doğru rotamızı 
takip ederken ıbu müthiş fırtına !ip gelemiyordu. Bu vaziyette Ki varisi ve şimdi klavuz kaptanlığı 
karşısında ihtiyati bir tedbir ol- razlık mev iinde _baştan kara otur yapan Cemil Özdeniz kaptanın da 

mamıza da imkan yoktu. Emir ha birçok meraklı sergüzeştleri mak üzere gemiyi iki buçuk kerte 
verdim, derhal geminin deniz mus vardı. Çok nazik olan muhata·bıdaha sancağa aldık. Bu suretle ge 
luklarlnı açtırdım Bu Suretle Su ma rica etseydim eg-er, bunları da miyi rüzgarın ve denizlerin tesi- · 

rı'nden ka a a u 1 k almağa başlıyan gemi ağırlaştı. dinliyecektik. Fakat kendisini r y v rup parça anma 
Bin müşkül0 tl• ve hiç bir yere fazlaca üzdüg-üm için bundan vaz tehlikesinden kurtarmak istiyor- " ~ 

dum. çarpmadan Kirazlık mevkiine gel geçtim. Zaten maksadımız bir 
dik ve baştan kara ettik. Fı:kat kaptanım hatıratı başından sonu-

Gemide 250 kişiden fazla yol- deniz bizi hala rahat bırakmıyor- na kadar neşretmek değil, heye-
cu ve bir hayli de eşya vardı. Ge- ı du. Burada dalgaların şiddetin- can ı ve meraklı sergüzeştleri olan 
minin sürati çok az olduğu için de den kayalara çarpa çarpa oturdu eski kaptanlarımızın bu sergüzeşt 
nize mukavemet edemiyorduk. ğumuz yerde parçalanacaktık. İm !erini bir röportaj serisi halinde 
Dümeni ala banda sancak olarak · k dat düdükleri çalmağa başladım. azız o uyuculara sunmaktır. 
bağlattığım halde gemi bir türlü Bu esnada geminin güvertesi Rıza Lebip ASAL 
denize açılamıyor, mütemadiyen kadın, erkek, çoluk, çocukla dol- YENi SABAH : Yarın; şimdi 
karaya düşüyorduk. 

muş, btitiin yolcular durmadan "Vatan,, vapurunun ikinci kapta-
Bu suretle gece yarısından son bağırıyor, imdat istiyorlardı. nı olan Ahmet Nazmi Gökdeniz 

ra saat dörde kadar denizle müca- Yolcuların yalpanın tesirinden kaptanın batan Mesudiye zırhhsı-
dele ederek Anadolu karaburnunu gilvertenı'n sıra ı'le sancak ve ı'•ke- na a·t b' h t d ~ ı ır a ırasını neşre ece-
tahminen beş mil kadar geçtik. Sa le taraflarına üşüşmeleri, ıbu ara ğiz. 
h ili eri SiS içerisin den tefrik etme- (VVVVVVV' "-"-'"""-"A/o.AJOVVVVVVVV"'-'V'oo"-'""""""'.,._,..vvvvvvvvVV"'-"'-~ 
ğe başladık. Bütün gayretimizle 
gemiyi denize açmak istiyorduk. 
Ama ne mümkün.. Biribiri peşi 
sıra gelen büyük dalgaların her 
biri bizi biraz daha karaya atıyor 
ve dakikalar geçtikçe tehlike de [ 
a rtıyord ıı. 

Bu ana kadar metanetlerini boz 
mıyan yolcular: "Batıyoruz, şim 
di parçalanacağız, imdat, can kur 
taran yok mu?,, diye feryada baş
ladılar. Gemide ·bir panik baş gös 
termişti. Makineye son bir emirle 
gayret tavsiye ettikten sonra der
hal güverteye indim ve bağırarak 
yolcuları etrafıma topladım. Her 
•kes çoktan tahlisiye simitlerini vü 
cutlarına bağlamış bulunuyordu. 

Yolculara telaş etmemelerini 
hayatlarını kurtaracağımı ve sö
zümden dışarı çıkmamalarını ten 
bih ettim. Herkesin ümidini can
lı cümle ve kelimelerle üzerimde 
toplamağa muvaffak olduktan son 
ra tekrar kaptan köprüsüne çık
tım. 

1 

Nazminin ölün1Ü cerhten Emniyet Umum Müdür-
3,5 ay sonra mı oldu lüğü Üçüncü Şube 
Unkapanında Hacıkadın ma

hallesinde 7 numaralı evde oturan 
Nazmiyi iki yerinden bıçakla ya
ralamak suretiyle öldüren katil 
Şakirin muhakemesine dün ağır 

cezada devam olunmuştur. 
Dünkü celsede, evvela şahit 

Haticenin Yalovada alınan ifadesi 

Müdürü 
Balikesir (hususi)- Emniyet 

müdürümüz Bay. Said özgürün ter
fian, Emniyeti umumiye müdürlüğü 
3 üncü şube müdürlüğüne tayini ka
rarlaştırılmıştı. 

Karadenizdeki fırtına d urdu ve 
okunmuştur. g emileri sefere başladılar 

Hatice bu ifadesinde "Bir ak- İki gündenberi Karadenizde 
şam Unkapanında evde oturuyor devam etmekte olan şiddetli fır
ve ölen Nazmini annesi Zehra ile tına sük(lnet bulmağa başladığı i
konuşuyordum. Birden kapı hızlı çin Büyükderede demirlemis bu
hızlı çalındı. Zehra aşağıya koş- lunan bütün merakip dün Kara -
t S "Evl'd · ı ı denize açılarak seferlerine devam u. onra : a ımı yemış er .. ,, 
diye bir çığlık kopardı. Ben de koş etmişlerdir. 
tu m. Nazmiyi kanlar içinde bu 1 - !!!!~. ~.~~3 "'!!5~~~~~b!". •'!!""-.•. !!'!"!!!!!! 

sının . ay sonra aska bir has-
dum. Yoksa kimin vurduğunu gör tahanede vuku ıbulduğ.unu bina-
medim !.. " diyordu. enaleyh buna başka bir sebep a _ 

Bundan sonra katil Şakir ; Naz ranması Jazımgeldiğini iddia etti. 
minin yaralandıktan sonra hasta- Neticede müddeiumumi dosya 
haneye kaldınldığını ve iyileşerek :rı tetkik için istedi ve muhakeme 
çıktığını ıöyllyerek ölüm hAdis~ bunun için talik olundu. 

\ 
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Karagözün Kanlı Nigar 
Oyununun Devamı 

Matiz - Sahih siz koyun mu
sunuz? .. 

K ~ Evet, ben karaman, ark: 
daki mıhaliç kıvırcığı, en arkad" 
ki de maryadır . 

Matiz - Öyle ise bu yakınlar 
da canım karaman eti istiyordu. 
Bari şundan kendime bir külbastı 
!ık çıkarayım. 

K - Ben hastalıklı •koyun ol
duğum için etim sonra mideni bo-
zar. 

Matiz - Doğru söyleyin be, 
siz nesiniz ·1 

K - Senin gibi insanız be ! 
M - Vay siz iıısan mısını~? 
K - Hayır efendim bostan 

korkuluğuyuz. 

M - Siz insansanız arkadaki
ni kendime damat, orta yerdekini 
haremağası edeyim. Şu baştaki 

herifin de derisini yüzüp içine sa
man doldurayım. 

K - Bunda haltettik. (Hacivat 
ve çelebı ile yer değiştirir) ve 
kendisi ikisinin ortasına geçer). 

M - Yok olmadı. Arkadakini 
kendime çukadar, baştakini de 
yine harem ağası etsem, ortadaki 
nin de başını kessem nasıl olur a
caba? 

K - Yine pe·k büyük haltettin 
İnayetinle yerin dibine bat efen
dim. 

H - Canım karagöz, bu !afla
rı bırak da halimizi anlat. 

K - Sen söyle, benim bu sar
hoş herifle çene çalmıya vaktim 
yok. 

H - Efendim, vurulmuş, so
yulmuş üryanız. 

K - Ne dedi? Sökülmüş, kap 
sız yorganız mı dedi? 

M - Silivri kapısında kurbağa 
mısınız? 

K - Hayır efendim, Çırpıcı 

deresinde kamlumbağayız. 
M - Sizi böyle kim soydu bire 
JI - Efendim, şurada kanlı 

Nigiirla Salkım İnci dedikleri ka
dınlar bizi bu hale koydular Ciim 
lemiz sizden rica ediyoruz efen -
dim Bizim esvaplarımızı onlardan 
alıveriniz .. 

M - Vay o karılar ·burada 
mı? Ben rle onları arıyordum. 

H - Aman karagöz sen de yal 
var. 

K - Adam sen de! .. Baksana 
gözleri kömürlük penceresine ben 
ziyor. Böyle heriften bize ne ha
yır gelir? Herifin ayakta duracak 
hali yok. 

M - Siz esef etmeyin! Ben 
şimdi, onların camını, çerçevesini, 
kapısını, bacasını, minderini, şil
tesini, yorganını, yastığını, tence
resini, sahanını, mangalını, maşa
sını başlarına geçiririm. 

K - Herif acele ile abdeshane 
nalınlarını unuttu. 

M- Ben de sizin esvaplarını 

zı alamazsam bana da Bekri llfus 
tafa demesinler. 

K - Baksana rakı mayası! 
Gel ala yemekler var; derlerse sa 
kın içeriye gireyim deme. 

M - Vay orada yemekte mi 
var? Nasıl yemekmiş onlar baka
yım?. 

K - Kızılcık sopaRI çorbası, 
Tekme yahnisi, merdivenden aşa
ğıda paldır, küldür hoşafı, kapının 
önüne çırçıplaık safa geldin şer

beti ... 

M - Bunlar nasıl yemek böy
le be ... Hiç işitmedim. 

K - Şimdi içeride t.atar~ın. 
llI - İşte ben gidiyorum. (Ka 

yıya yaklaşır, nara atar) Aç ka
pıyı bire na bekarlar! 

Nigar - A kJz! Bekri l\Iustaf:ı 
gelmiş. Buyurun efendim içeriye 

K - Aman içeriye girme sar
hoş ağabey. 

H - Sen karışma karagöz. 
M - Bu herifleri böyle soyup 

niçin dışarıya altınız bakayım? 

N - Canım içeriye gelin de 
size işi anlatayım. 

lif - Açın kapıyı da .o.nlatın 

'bakayım. 

K - Ay sarhoş fen.ılaştı ııacr 
vat. ıJI 

N - Şiiyle buyurun efend1
, 

Bir kadeh mastika ıçer misin t 
M - Yooo!.. Ben düz rJ• 

isterim.. . . 1 
K - Lakin hacivat, her:f·ıı 

zında lakırdı anafor çevıri~·or. 

N - Baş üstüne efendim ~, 
yurun düz rakı işte." he,n ue ' 
kayık düz rwkıRI. 

M - Ver bakayım. 
K - Sarhoş dayı ra 1oyı ıı·' 1 · 

ce dayanamadı. .,. 
N - Efondim bir tek dıh" 1 

reyim mi? 
M - Ver bakayım.. , 
K - Aman sarhoş el ~ı·ı ! (1 

dar içme be!. .. 
H - Canım ~enin nene 1 i' 
K - Nasıl neme liizı l"l • '/. ı· 

herif:ıı sarho~luktan ayak t l d · 
cak hali yok. Şimdi b ltıın b~ 
berbat olacak. , 

lif - Haydi bakalım. vcd"
1 heriflerin esvaplarını, çabuk 0 

be!... .ıı 
N - Ne bağırıyorgun öyle 

hoş köpek!.. Kızlar vurun ks_P'rj, 
kol demirini! (Bekri JIIu otaP ~' 
b~ste ile daywk yer, çıı·çıplak 
pılan atılır) ,r 

K - Tuuuu !.. Bu hal ne ' 
hoş dayı? 

M - Sorma birader. 
ıııl K - Ulan şu bıyıklara ~ 

Yazık be! ... Lakin hacivat sar 
1 

bizden daha karlı. Herif hıç ~ 
mazsa şara b şişesini elinden ' 
rakmamış. Ey sarhoş dayı! 
bir tek daha bakalım. d 

M - Aman bana dokunm3• 

rada uyuyayım (yatar). 
... .. 

K - Ay hacivat ! Sarhoş ·· 
be... . b 

H - Nene lazım birader. 
kendi derdimize bakalım. <:;, 

. K - Orası da öyle ya':· (,( 
kı ıle arap köle Mercan agıı 
lir). 

Ç - Aman baba! Sakın bl~ 
görmesin, benim !alamdır. Jlf01 

beni aramıya gelmiştir. ' 
d Jl' Mercan - O ... Bunlar a ıl 

Ayo ! ... Bunların arkalarında 
vapları yo... , F 

H - Baksana hacı ıbaba· 
mi arıyorsun sen? .. 

Mercan - Ben sabahtan b 
bizim kuçu beyi arar. 

d~ 
H - Canım işte bey bura . 
Mercan - Bizim kuşu bel'' 

çin çıplakladııı sen? . 
K - Bakındı hacivat ! Jlı 1 

küçük beyi niçin kıcık ladın ,e 
diyor. ~ 

Mercan - Soylasana !. .. 
böyle niçi çıplaklandınız? • 

1 ' K - Baksana hacı baba· . ' . \• 
radaki evde bir Kanlı Nigar ,1 
Sizin beyi, bunu, beni, şu )'el 
yatan ı·akı hüliisasını hep o çıV 
!adı. Haydi git de hem beYİ'',1 
vaplarını al, hem de bizimk'' 
Fakat ıbaksana Mercan ağa!·"J 
yağını denk al, yoksa soıır' 
de bize dönersin ha!... 'ıl 

·ııı Mercan - Tuuu ! ... Bizı ti 
ye yazıklarını olsun ... Yazıklı 
olsun... ~ 

Çelebi - Aman Mercaıı ! 
babam duydu mu acaba? 

Mercan - Hiç duymaı 
mu? 

Çelebi - Eyvahlar olsuıı· 
di yüreğime inecek ... 

K - Bunu evvel düşüııce~ 
ya! Senin narıııa biz de yıııı0 ' 1 

,ı 
(Sonu "~l 
OR~ 

VECiZE - Evlerinize b ~ 
c·ı~

lan fitre zarflarına koy:ı • .,., 
rfcı· 

birkaç kuruşun bir araya b 

le : 
~l 

Genç pilotlarımızın ,,e i 
maz k a n" tla.,mızm ıayı•• tı/ 

·r ı« cak, Kızılayın bütün fe "' Jı İ'~ 
yet itmit kudreti çoğa]acal< ı( 
ye•İz kalmıt yavrularunı~ıt'l•'~ 
E. K.) de rtlerine derman ° 
hr. ?~ 

l 

ti 
~; 

C; 
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ta ür ün Naaşları 
ı a Tarafın. 

an Ziyaret Edilecek 
(Bat tarafı 1 inci aayfada) 

General ve amiraller tarafmdan 
taşınarak saraydan çıkarılacak ve 
alay Dolmabahçeden, Saraybur - t 
nuna kadar gidecektir. 

Oradan, hususi bir rootörle, 
aziz ö!U, Yavuz amiral gemısıne 
nakledilecek ve Yavuz İzmite h&
reket erlecektir. 

- Merasime iştirak edecek he
Yetler ve ecnebi gemiler de yavu
za refakat edecekler mi acaba? 

- Hayır. Asıl merasim Anka
rada yapılacaktır. Yalnız buraya 
gelecek harp gemileri. u:iz ölUyU 
hamilen seyredecek ol&n Amiral 
gemisini Adalar ve Haydarpaşa 
açıklarında se!amlıyacak!'nrdır.,, 

Cenaze Nerede Halka 
Gösterilecek 

Haber aldığımıza göre, aziı 
Önderin naaşını hamil bulunan san 
d_uka Atatürkün lstanbulu ilk teş. 
tıf ettikleri zaman, İstanbulluJa. 
rı kabul ettikleri salonda, bir seh 
Pa üzerinde ve çok sevdiği Türl< 
sancağına sarılmış olarak dura 
cak, etrafında, partinin, altı um • 
desini temsil eden altı meşale ya· 
nacaktır. Bu meşalelerin arkasın 
da da tazim nöbetini üa eden {ıü. 
Yük rütbeli zabitan duracaklardır 

Halk Nasıl Ziyaret 
Edecek 

I.Ialk, memurlar tarafından göı 
terılen yolları takip ederek, Ulı 
Atalarına son vazifelerini yapa 
Caklar ve çok kısa bir zaman saı 
~ukanın önünde durarak, onu se -
amiıyacaklardır. Büyük Şef Atatürk lstanbulu ilk teşrifleri esnasında arkasında 

görünen orgeneral Fahreddin Altaydır 
Ziyaret için, vilayet ve beledi

Ye · nın hazırladığı program aşağı-
Ya dercedilmiştir. 

Ziyaret Pragramı 

lstanbul Belediyesi Reiıliğim
den: 

Madde: 1 - Dolmabahçe sa
rayında Atatürkün aziz naa~Iarı-
n . 
ın bulunduğu salon 16 _ ıı _ 938 

Çarşamba günü saat 10 dan itiba
ren aşağıda gösterilen şekil ve sı
~a dahilinde ziyaretçilere açık bu
Undurulacaktır: 

A - Teşrifata dahil askeri ze. 
vat "Saat 10 da,, 

B - Teşrifata dahil mülki ze
vat "saat 10,15 de,, 

C - Başlarında rektör dekan 
Ve .. ' . Profesorler olmak üzere üniver-
sıte ve yüksek okul talebeleri "sa 
at 10.30,, da. 

D - Komutanları ve öğret
ınenleri, subayları başta olmak ü
~ere Harp Akademisi ve bunu ta
.. ~ben Yedek Subay okulu talebesi 

aat 12,, de. 

ek~ - Cumhudyet halk Partisi 

1 r _anı ve halkevleri idare heyet
erı "saat 13 de,. 

ş k F .. - Mali, ticari ve idari te
e kullor. "Saat 13.15,. de. 

C. - İzciler "Saat 13.30,, da. 
., Madde: 2 - Ayni gün saat 14 
""n d saat 24 e kadar lise ve orta 
ı~receli mekteplerle halk bu ta-
ıın geçidine iştirak edeceklerdir. 

t Madde: 3 - 17 ve 18 ikinci
_"Şrin günleri de saat 10 dan itiba
•eıı le saat 2•1 e kadar ilk mektep-1 
d tle halk ayni veçhile ziyaretle-
e bulunacaklardır. 

Zı] l'.tad_de: 4 - Bu programda ya 
te ı te~rıfata dahil mülki zevat ve 

Şekku··ıı d oJd er avetiyelerini mensup 
le/lkları daire ve müessese sef-

1nden alacaklardır. ' 
tık Madde: 5 - Saraya girilecek 
cekılacak kapılar ve takip edile _ 
dek"Yollarla geçiş şekli, mahallin
"• _ı ınemurlar tarafı:,dan tanzim 
, '.Şaret olunacağından izdihama 
e ınt· 

lııek . 1~amsızlığa mahal verilme _ 
hu. ıçın vazife dar memurların bu 

~us tak· t · ria ı avsıyeleriııe tamamiyle 
ıııu~~t ol~nması ve geçiş c~nasında 
lteç· ~k bır sükunet muhafazası ve 
l:ııtı;Şın hiç bir suretle inkıtaa uğ
ıı b'ınaınası ve sıranın bozulmama 

'1hassa rica olunur 
•t 2~•dde_: 6 - 18 - ll - 938 sa
tişind de bıtecek olan bu tazim ge
naze en sonra yapılacak olan ce
ca ila ınerasimine ait program ayrı 

n olunacaktır. . 

ıııı 

Atatürkün Cenaze 
Merasiminin 
Proğramı 

Hükumet Tarafından Hazırlanan 
Proğramın Metnini Neşrediyoruz 

(Battarafı 1 nci sayfamızda) 
]eri ve subayları başta olmak ü
zere Harp Akademisi, 

19 - Halk Partisi erkanı, 
20 - Halkevleri idare heyet -

!eri, 
21 - Mali, ticari ve idari heyet 

leri mümessilleri, 
22 - İstanbulda mevcut izci 

teşekkülleri, 
23 - Yedek subay okulu tale-

bel eri, 
24 - Bir piyade taburu, 

dosu önde olarak,, 
25 - Halk, 

Hava filomuz törene havadan 
iştirak edeceklerdir. Bu tarzda te 
şekkül edecek olan cenaze alayı 
saat 9 da hareketle tramvay yolu
nu takiben Tophane, Karaköy, köp 
rü yolu ile Eminönü meydanı, Bah 
çekapı, Sirkeci ve Salkımsöğüt ü
zerinden Gülhane parkına ve park 
içindeki yolu takiben Sarayburnu
na varacaktır. 

Cenaze alayının Dolmabahçe
den Sarayburnuna kadar olan gü 
zergahın~n iki tarafına asker, jan 
darma kıtaları ile mektepler ve 
halk dizileceklerdir. 

Cenaze alayının kolbaşısı Sa
rayburnu rıhtımına geldiği vakit 
alay duracıak, kıtalar yolun sağ 

kenarlarına ,çekilecekler ve cena
zeyi taşıyan top arabası geçer -
ken resmi tazimi ifa edeceklerdir. 

Alaya iştirak eden zevat ve iz 
cilcr top arabasını takiben rıhtı
ma kadar tabutu hamil olan top a
rabasını takip edeceklerdir. Ala
yın sonundaki tabur da bulunduğu 
yerde kalacaktır. 

Tabutu taşıyan 
rıhtıma yaklaşacak 

neraller tarafından 

top arabası 

ve tabut Ge
top arabasııı-

dan kaldırılarak rıhtımdaki duba 
ya yanaşacak olan Gür veya Dum
lupınar denizaltı gemilerinden ve 
yahut Zafer veya Tınaztepe des
troyerlerinden birisine bindirile -
cektir. 

Tabutu hamil bulunan deniz -
altı gemisi veya destroyer Selimi
ye veya Haydarpaşa açıklarına 

akıntısız bir mahalle demirlemiş 

bulunan Yavuza yanaşmak üzere 
ağır ağır yol alacaktır. , 

Tabut Yavuza nakledilerek 
Yavuzun arka taret topları önüne 
konulacak ve bir müfreze ihtiram 
vaziyetinde bekliyeceklir. 

Cenazenin Dolmabahçeden ha 
reketi anında Galata Kulesindeki 
"Vardabandıra,, tarafından veri
lecek işaret üzerine Yavuz her bes 
dakikada bir top atacaktır. ' 

Cenazenin gemiye irkabını mü 
teakip Yavuz top endahtı suretile 
selam resmini ifa ederek hareket 
eyliyecektir. Limanda bulunan ec 
nebi harp gemileri bu selam res -
mine ayni suretle iştirak eyledik
ten sonra Yavuzu Ada açıklarına 
kadar takip edeceklerdir. 

Gerek karada yürüyüş halinde 
iken ve gerek denizde seyir esna
sında hava filolarımız da cenaze 
törenine refakat edeceklerdir. 

Seyir esnasında lzmite kadar 
onbeşer dakika fasıla ile top atita 
rak rasimei selam ifasıııa devam 
olunacaktır. 

. Yavuz zırhlı kruvazörüne, de
nız komutanı ve Amirallerin isti
rakiyle, İzmite kadar donanm~ _ 
mıza mensup denizaltı ve destro _ 
yerler refakat edecektir. 

ATATÜRK'ün aileleri efradı 
ile cenazeye refakat edecek olan 
zevatın nakilleri için Ada hattına 
tahsis edilmek üzere Denizbank 

Serbest Duygular 
Atamızın Son 
Günleri 

Kızaran ufuklardan 15 sene 
evvel Türkiyeye doğan güneş. Bü
tün kudret ve ziyalarını bir arada 
yuğurarak bize yepyeni emsalsiz 
bir Cumhuriyet meydana getirdi. 

İşte şimdi bu Cumhuriyeti 
gençliğe emanet ederek bugün ha 
yata o nurlu gözlerini yumdu. 

Bizler de ağabeylerimiz ve ab
lalarımızla Atamızın emanet etti
ji Cumhuriyeti dünya ıbozul uncı
ya kadar yaşatacağımıza and iç
tik. 

Sen ebedi yatağında rahat yat 
ATA •• 

Emin ol ki senin çocukların 

bizler bıraktığın o emsalsiz ema
neti daha yükselteceğiz. Atanın, 

Atay~ layık çocukları olduğumu

zu unutmıyalım. 

Ey koca Türk miJleti o çeJi.k 
Ata nerede, o çelik bilekli genç. 
Düşmanlar ellerini kollarını sallı

ya, sallıya öz yurda girer,ken on
ların karşısında dimdik mermi iş

lemez bir kale gibi dikildi. Ana
fatlarda avuca sığmaz bu genç A
ta ok gibi yetişip oradaki yangın

ları söndüdedek her yere yardıma 
koşuyordu. Bombalara toplara 
bir süngü ile karşı geldi. 

Ata ölmemiştir, ölen bir can
dır. 

Atila Teveosyos ölünce ulusu
na ne bıraktı? Atamız ölünce bize 
koskoca bir Cumhuriyet teslim 
etti. 

İstanbul Birinci okulda 5-B 
de 340 Tacettin 

tarafından bu kerre celbedilen ye 
ni vapurlardan biri Sarayburnun 
da ıbulundurulacaktır. 

Diğer taraftan cenaze alayına 
refakat eden memurlarla halkın 
ATATÜRK'e yapılacak olan bah
ri merasime iştirakini mümklin 
kılmak üzere saat 13 de Saraybur 
nundan ve köprünün şirket ve A -

kay iskelelerinden ikişın- vapur 
hareket ettirilecektir. Bu vapur -
!arla İstanbula gelmiş bulunan ec 
nebi harp gemileri Büyiikada açık 
larına kadar filoya refakat ve bi-
18hara avdet eyliyeceklerdir. 

lzmite Muvaıalat 

Yavuz zırhlı kruvazörü İzmit 
önlerinde demirliyecek ve cenaze 
bir denizaltı gemisine veya bir des 
troyere naklen mayn iskelesine 
çıkarılacak ve orada bulundurula 
cak olan bir top arabasına vaze. 
dilecektir. 

Cenaze bu suretle İzmit istasyo 
nuna götürülerek ATATÜRK'ün 
zati kompozisyonlarına takılacak 
olan hususi vagona irkap edilecek 
tir. 

lzmitte yapılacak törene vila
yet erkanı, ıkıara ve deniz kuvvet
lerine mensup kıtaat ile mektep -
liler ve halk iştirak edecektir. Bu 
vagon büyük Türk sancağı ve ga
yet zengin bir surette defne dalla 
riyle tezyin edilmiş olacaktır. 

Cenazeye refakat edecek olan 
zevat bu trene bineceklerdir. 

İzmitten Ankaraya nakli es -
nasında altı subay cenazeyi bekli
yecektir. 

Cenazeyi nakledecek olan Kb. - • 

tarın gece geçeceği ista,yonlarda 
mcşaleler yakılacak katar kasP 
ba ve köylere yakın olan istasyon
lardan .ge?erken, mahallin en bıl-1 
yuk mulkıye memuru bulunduğu 
halde, kasaba ve köy halkı tarafın 
dan se!amlaııacaktır. 

Cenazeyi hamil trenin Eal<i -
şehire muvasalatında askeri me • 
rasim yapılacak ve bir ihtiram ıu. 

tası sehim resmini ifa ederken ban 
dosu da matem havalarını ç..Ja -
caktır. Bu törene vilayet askeri v~ 
mülki erkanı iştirak eyliyccektir. 
İstasyon peronunun münasip ma -
hallerinde meşaleler bulundurula
caktır. 

Tren Polatlı ile Ankara ara -
sındaki istasyonlardan gündüz ge
çeceğinden mahalli köy ve kasaba 
mektepleri talebe•i de istasyonlar 
da treni selamlıyacaklardır. 

Ankara programı yarııı verile
cektir. 

1 

• 
Ulusal Yas /cinde 

' 
Ulusal Karaı 

Baka Tanrınmdır, baka milletindir. 
Mukaddes vücutlar da tarih içindir. 
ltitmif değildir cihan böyle feryad. 
Cihan halkı etmekte bizlerle feryad. 

Gök parçalanıp dütse bulurduk yine çare. 
En korkulu yıllar bile yıldırmadı Türkü. 
Kollar dütüyor; ökıüıüz eyvah, ne çare. 
Kaybettik, uluıdatlanm artık At•türk~ 

Atamız son nefeılerinde bile 
Nuru bilmitti en aziz kıble. 
Yurd için, halk için ne vermedı f 

Han&'i yönden kemale ermedi o. 

Cihan halkı tutmakta bizlerle malen. 
Bu engin taha11ürde birletti alem. 
Bu birlik hayatında doğmak gerekt: 

O ömrünce yalnız faziletler ekti. 

Gök durmadadır; parçalanan bağrımız ancak 
Bir yaı bu ki yalnız be,erin kalbine çöktü. 
Hicranla •ararmış, eğilirken ona aancak • 
Gözler yeni tufan gibi göz yafları döktü. 

Ağladık, ağladık ve yalvardık. 
Sonra gördük ki •abre muztardıl 
Hıçkırık boğdu, sessiz ağlıyoruz. 

Ufku İ\.ten alevle dağlıyorruz. 

Atam, itte hicranla yrnmakta her yan. 
Yetim oldu ardında en sonra dünyan. 

Cünetıiz kalaydık bu ya•taıı kolaydı; 

Ki sen halk ederdin günet kaybolaydı. 

Bu .. dan acı gün görmedi dünya ııözü yerde.. 
Ondan da, fU gökten de aziz işte bu tabut. 
Bir cevhere el sürmedi kudret bu değerde. 
Bir böyle büyük ruhu çekip almadı lahut. 

Ne kadar yaksa halkı son seferin, 

Atam):ı:, bak, yerindedir eserin. 

Öğünürdük •eninle timdiye dek; 
Ebediyet te timdi fahr edecek. 

Fakat gökler uğrar da •on inhilale 
' Zeval erme'!: asla bu yüksek hilale, 

Büyük ırkımın ruhudur ş.anlı artın. 

Bugün var, yarın var ve her an da vaı-sm 

Her dem açarak nura giden yolları cand., 
Sen ey ulu varlık, kalacaksın müteali. 

lnaanlara bir dersin olan hür heyecanda, 
Her gün görecek kavmini dünden daba aU 

itte iıbatımız inanmayana . 

Ruhumuz her zaman bir ayna aarıa. 

Seçti millet yüzünden öptüğünü. ( • 

Halefin timdi kahraman lnönü. 

Gelir gittiğin yerden emrinle İmdad. 
Kumandanda ecdat, idarende ahfad. 
Ne paslandı zırhın ne körlendi sünırün. 

Bütün Türklük emrinde her gün, bı\tün &'lln 

Her fikrini bir abide, bir ayet edindik. · 

Milletleten İnsansın, eritmez sana noksan. 

Her bir eserin durmada heykel gibi dimdik. 
Ancak sana dönmiif yüzümüz, nerde olursan. 

Batımızdan göçünce kalbimi2 e, 

Tanrılattın aunup kitabı bize. 
f" ey7 alıp ondan itte her günümüz, 
Dehr~ kanun olur ·yarın ünüınüz. 

Ned'r söyle emrin o &On kıbleden de• • 
Ki seı~ nerde olsan, Atam, söı: de sende, 

Ölürod"" miinezzeh kemalindedir nur, 
Ve 11er Türk için var hit:ıbende dün-ur. 

Nutkundur evet milletimin tanlı kitaı... 

ıler nesle o ilham edecek hamla ve kudrel 
Türkiim diyenin andı dehar.m o hitabı 

' Batta::L~fa bir ülkü ve baftanba~ ibr~ 

lnönünde!"t gelir senin emrin. 

Ona imanımız da sendedir, 
lımetin devri lı.endi öz devrin. 
On de, kudret d~, hız da sendediı 

Ankara: 11 Ikinciteşrin l" "18 

Tenıyiz !lh!ıkcnıesi Daire 
Reislerinden Fur.d HuWdi Lomir~i 

( *) Yahut : Senin de .;idüğünU. 

" Savatla öfdüğtinü. 

• 
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S.yfaı 8 TEl'CISABAH 

Cihanbeylide 
Yağmurun zararı 

45 Ev yıkıldı, Kızılay 

GÜZELLİK 
yardıma koştu 

Akııehir (hususi)- Son yağan yağ
i'urlar kasabamız köylerinin kal
dınlmamış olan ban harmanların& 

\ 

Eski bir kin yüzünden 
19 yaşında bir bakırcı iki 

arkadaşıQl vurdu 
Dl1a aJı:şam ••hzadebaşında 

bir cinayet olmu4tur. Beyazıt Ka
laycı Şevki sakatında 26 numara 
da 'bakırcı Ziyanın yanında çalı· 
şan 18 ya,ıarında Şükrll otlu E
min; saat 19 da Şehzadeba~ında 
İsmail oğlu Mehmet ve Mehmet ot 
lu Emin isminde !ki arkad~lyla 
beraber gezerken ansızıa bıçağı

nı çekmif ve evvel& İsmail oilu 
Mehmedi arkasından n aol köre~ 
üzerinde• bıçakla atırca yarala
mıştır. 

. 
Macide, Salıh ile evlendiği za 

nıan b t!ln hayat nı kocasına an
lat ı.~ \ e bu arıda baba•ınl'ı 61:1-
münden de bM ıet.nişti: 

Ar.. e iyle bat .ı ının bir tane
cik e•·lftdı •tli An. es. _genç yaşın
da iken • !mı. , !l!ac'de ihtiyar lıa
b ı··vıe ya'nız ltıılnı tı. Yırmı yaşı 

ı', ba•a ı biı·kaç ay '>lm_şt.ı ki ba 
bası da yataga diismü>tii. Babası 
m çok s• ,.·yord •J Aradan uzun za 
manlar gern-: '.lf·n,., ı·ağmen bugün 
bi'e .baba derkc •• "esind~ bir heye 
can glru 1 yord . 

- Labam, çok cesaretli idi ... 
o~u yatakta g runce, bunun c.ddi 
bir l'Ctıce i'e y -rcegini hiç zan
netmiyordum Olecegini hiç ak
''" a b le getir~iyordum. En iyi 
hi le ·im ~ n temelinde bıle egoism 
v 0 ı d r. Hayat'mın henüz takar
rür et~ı bir vaz yete gelmeden, 
ba:bıı n dunyadan gıdeceğini zan 
nett~lyord,ım. Zaten ölümü bek 
li; b 'r yaşta da değildi. Alt 111 

•ına yeni ba mıştı. Doktora "Ca
lll"'l doktor, ne vakit ayağa kal
kacag mı Bi!'yor musun uzanmış 
bir halde y~thkça canım sıkılı

\'or,, el > e takılır, doktor <la daima 
"Yak,,ıda ! yakında,. diye ccYap 
veriyor<' u. Fakat yavaş ya yaş, 
dAkt.,run cevaplarında bir gayri 
tnl. ilik, ha~tanın yanından ç'kıp 
d_ı kend ni kar .ya götürürken 
"Dok or' dogru söyleyin, acaba 
iş cid i mı? .. d ~·e <0rmnk bekler 
g'bi du•u•I ın midemi bulandırma 
ğa baş amı~tı. Fakat hastalığın 
ciddi old 4un .. inanmak istemedi
ğim için lıu suali l,ir tOrlü Roramı
yordum. Fakat yav~ y'lva~ ... 

Ve babam da benim vaziyetim 
de id'. o rlu inanmak istemiyordu. 
Fakat yavaş yav ş ... Şimdi düşü
nuyorum da. onı n d& o zamanlar 
bir ka• Mtz ık içerisinde olduğu
nu farzccl yorum. Doktora şaşırtı 
cı sua'lcr oruyor ve birdenbire 
gözkri• n içine bakıyordu. Ve bil
hassa doktor ı cliimetledikten 'on 
ra c da ın.1 dordüğünde keskin na 
zarl.ırla yuz mii süzüyor ve kendi 
kcnd:sine soruyordu: "Acaba dok 
tor ne •öı•led,?., bu sualin cevabı
nı rozleriınrlen okumak istiyor . 
du. Hrrhaldo daha endışe duy
muyordu. Zira, "Eger bir korl<u
lu vaziyet varııa mJhakkak Maci
dC'nırı tavrınd ın anlarım,, dediği 
Ye dılş'Jndüğu aş'karr!ı. Halbuki 
artık yav ı y.wa~ endişeye başla 
~ ı•ca bu dU üncelerimi gözlerim 
den ok ·yncağını hi«ediyordum. 
Odacı.an clı•arı •' ktığım zamanlar 
ela ;" z yaıılarımı zaptedemiyor 
ağlıyordum. 

Doktor gittikten sonra biraz 
geç kal anı, babam derhal şüp
he erler hır •e~Je: 

"Neye hcı<1en gelmiyorsun di
ye ~öyleniyord•ı. Ağ!ama.lctan kı· 

,,.-rmı~ göz!erı V• yüzümü yıka.ma
ğa f(ıttim zannediyordu. Ve bunu 
anlamak ıçin ne yibi hilelere milra 

Derhal geriye doğru döndil. 
Asansörli işlP.ten genç çocuğa: 

- Beni yukarıya çıkar oğlum, 
odamda bir şey unuttum, dedi. 
Den hiddet içinde idi. Bu doğrusu 
güzel bir ba,ıangıçtı. Tabialiyle 
kendisini otele kadar takip etmit
lerdi. 

l3unu düşüıımek llzımdı. Fa
kat Nevyorkla ilk temasın verdi
ği heyecan en iptidai bir tedbiri 
unutturmuştu. Bu adam kimdi? 
Otelin methaliııde, bir heykel rf 
bl durarak ne istiylr, •• bekliyor 
du? 

A ansör seki:cinci kı.ı ı gelmi,, 
çocıık asansörüı All!•l!ll ı açıyor
dt: Den: 

- İki dolar kR~ar na.le i~t~r 
mızin diye sordu v iliive etti: 

- Ot ele arka •.naftan l'!iril
rnek imkanı var m Jır? 

- Yoktur, fııkut kaliröfer ıla 
ire•indeıı geçilir• o ba~ka ... 

Denin !'!inde ik · ıloler görün-

- Eğer iııterseıı',; !. ... 

Den, ha3•di diye işaret edin • 

caat etı:ıiyordu. Bazan yuzilme oldukça zarar vermiştir. 
bakmıyor ellerimi tetkik ediyor- (Cihan beyli) mıntakasında da 
dıı. Titr!yen 1: r el, çok şeyler söy yağmurlar dolayisile bazı tahrib&t 
!er. Bazan arkam dönük olduğu olmU§tur. Ezcümle bağlı (Yenice
vakit sa11ka kollanmda.n bir ma- ·oba) nahiyesinin Kazanlı köyünde 
na çıkarmağa uiraştığı belli olu- (45) ev yıkilmıştır. 
yordu. . (Kızil Ay) felaketzedelerin imda-

Gözlüklennin baş ucundakı dına derhal koşmuş ve bu 4:5 ail.eye 
kıiçuk masada durmasını i"tiyor- nakdt mükafatta bulunmuştur. 
Ju. Bu~unla beraber gazete o- U ••f • 
kuyamıyor, yoruluyordu. Fakat Birinci mum mu ettıı 
doktora, baııa bakmak için derhal Mardinde 
gbzli!klerıni takıyordu. Vıı büyük Mardin (hususi)-" inci Umum 
bir ümit::izlikle, b;r gün hastalı- Müfettiş Bay Abidin özmen; bera
ğın tamamiyle ciddi, aman vermi berlerinde Emniyet müşavri Bay 
yecek bir şekle girdiğini öğre~di- Tevfik Koray ve hususi kalem kati
ğim Yakit k~nr!imi zaptedemıye- bi Bay tbrahim olduğu halde şehri
rek babamın 'her şeyi anlıyacağını nıize gelmişlerdir. 
d~!lnüyordunı. Halkevine misafir olan Umum 

O vakit bir çare düşündüm ve Müfettişimize, Vilayet makamı, be
bu:ılum. Bir akşam uyurken ya- lcdiycsi ve jandarma dairesini da zi
vaşta gözlükleri aldım, ve yerine yaret etmişlerdir. 

bir başkasını koydum. Ben bun- Balıkesir :z:Ürraına 
\arı yeni yaptınnı-tım. Tam göz-
ledr.in camı olmadığı için baktığı pamuk verilecek 
şeyleri bulanık görecekti. Balikesir (hususi)- Ziraat Vekft-

nu anlıyor musun Salih, bu !eti, Nazili pamuk üretme çiftliği 
suretle babam yine bize bakıyor- kontrol memurlanndan Hüseyin 
du. Fakat her şeyi vuzııhla göre- Balcı şehrimize gelmiştir. 
miyordu. Eğer bir gün yüzüm Mumaileyh, Balikesir vilayeti 
çok şeyler iiğrelebi'ecek bir hale çiftçilerinin 939 senesinde ekecekle
gclse .bile, o bi~ şey göremi~·ecek- ri devlet pamuğu tohumu ihtiyaç 
ti. ..\rtık içim ferahlamıştı. mıktannı tesbite başlamıştır. Bu 

Bu gözlükleri taktığı ilk gün: tesbit bittikten sonrabütün pamuk 
"Baksana Macide, gözlerim pek ekicilerine Akalo tohumlan dağıtı-
iyi görmüyor, acaba neden,, diye lacaktır. • 
sordu. Ona gayet tabii bir tavır- Ekicilere bu hu.susta izahat ver
la: "Tabii babacığım bunda şa~ı- mek üzere Halkevinde zürraın işti
lacak bir ~ey yok. Her gün aldı- rakile büyük bir toplantı yapılmış
ğın ill\çlarla bundan daha iyi gö tır 

remezsln. Hem yakında muhak- ... -------------.. 
kak geçer., diye cevap verdim. 
Fazla ısrar etmedi. Ben de, kal
bim ferab olduğu için, kendis!ni 
iyi göstermek için, söylediğim ya
lanları daha iyi çeviriyordum. Ô
Jüm!lnden birgün e\"Vel, iyileşin

ce gelecek sene yapacağımız bir 
seyahatten bah•ediyor<lum. Bula
nık gözlükleriyle yüzümP. baka -
ra.k "İnşallah, inşallah,, diyordu. 
Ve öldliğlinü duymadan ertesi 
giln bu dünyadan göçtü .... ,, 

İşte MacıJe, hayatının küçük 
sırlarını kocasına anlatırken bunu 
da anlatmıştı. Salih onu "Ne ka
dar da iyi yüreklisin,, diyerek ku
caklamıştı. Şimdi gözlükler Ma
cidenin küçük biblolar koyduğu 

bir vitrinde duruyordu. Bunlar 
kenarları siyah bağdan yapılmış 
çift gözlüklü. 

Seneler, hadisesiz seneler geç 
ti gitti. Şimdi Macide pencerenin 
kenannda diki~ dikiyor gözlerin
de gözlük var. Salih yanında, 

akşam yemeğine gelemiyereğini 

anlatıyor: 

- Çok b!lyük bir i~ peşinde· 

yim Macide, Ahmedi tamaıniyle 

~kn» edemedim gibi geliyor, doğ

ı·usu onu daha eğlenceli, müzikli 
bir yen götUrmek llzım. Ne ya

palım ki dışarıdan ırelenler böyle 
şeylerden hotlıınıyor. Bu ktilfet 

hoşuma gitmiyor ama, ne yapalım 
hayat. .• 

- Tabil Salih, mademki ll
zım ... 

Macide gözlerini kocasına kal
dırdı. Ve gözlüklerinin arka•ın
dan yüzüne baktı. O vakit Salibin 
•öy!iyeceği lilkırdılar boğazından 

yukarı çıkamadı. Macidenin taşı

dığı gözlük her zamanki beyaz 
çerçeveli gözlükler değil, fakat 
Yitrin içerisinde du'ran babasının 
siyah bağlı kenarlı gözlükleri 
idi. 

Salih anlamıştı. Birkaç gün
denberi geç geliyordu. Hakikaten 
bu gecikmeler hakkında fazla i
zahat veriyordu. Duyduğu endişe 
ve şüpheleri kocasının gözlerin -
den, yüzünün hareketlerinden an 
lamak için zavallı karı, bu gözlük 
!eri takmıştı. 

l\facideyi severek almıştı. Ve 
on beş senedenberi de mesuttular. 

-. - Macide, düşündüm. Ahmet 
le gitmekten vazgeçtim. Doğrusu 
bütün bunlar beni pek eğlendirmi 
yor, dedi. ve karısına yaklaşarak 
yavaşça ilave etti: 

- Biliyor musun Macide ıeni 
ne kadar ~everim. Ve karısının 
gözlilklerini, yalJın söylemediğini 

anla.sın diye gözlerinden çıkardı. 

HiKAYECi 

Emia bundan sonra hemen 
Mehmet Oğlu Eminin üzerin& at.. 
Jamış ve anu da arkasından hafif 
surette Yuı'ffiuştur. 

Vaka yerine yetişenler :t ya
ralıyı tedavi altın& almışlardır. 

Cirih, hidiseden sonra firar 
etmişse de yakalanmı~tır. 

Vakaya, evvelce 8 ki4i arasın
da çıkmış olan bir münazaanın 
doğurduğu eski bir kin ve düşman 
lık sebep olmuştur. 

Elini makineye kaptırmış 
Balatta Mollaaşkı mahallesi 

Hakkızade sokak 1 numaralı ev
de oturan ve Fatih Fevzipaşa cad 
desinde sıvacı ustalığı yapan 884 
doğumlu Osman oklu Yakup; diln 
saat 11 de Fatih Taşhanda sağ e
linin 4 parmağını makineye kaptır 
mış ve Cerrahpaşa hastahanesine 
gönderilmiştir. 

Trenden atlamış 
Dün sabah Samatyadan şimen 

difere binen 15 yaşlarında Polatin 
isminde bir kız Sirkecide trenden 
durmadan atlamış \'e neticede muh 
telif yerlerinden yaralanmıştır. 

Ayağı kaymış ve düşmüş 
Limanımızda bulunan İngiliz 

bandıralı Takşiber vapuru lostro
molarınclıın Yorgi oğlu Yankof 
dün vapurun güvertesinden ayağı 
kayarak ambara düşmüş ve koltu
ğu altından yaralanmıştır. 

Yaralı; İtalyan h"'tahanesine 
kaldırılmıştır. 

·······························~·-········ Bursada garip bir 
Hırsızlık 

Bursa, (Hususi) - Dün Emir 
Sultan mahallesinde garip bir 
hırsızlık vakası olmuştur. llrezkllr 
mahallede oturan İbrahiınin e
vinde buluıımamasındlin i,ti -
fade eden meçhul bir şahıs eve gi
rerek karısı Nuriyeye: 

- Seni kocan istiyor! ... 
Diye kandırarak sokağa çıkart

mıştır. Genç kadın kocasının mağa
zasına giderken meçhul şahıs da e
ve gir :erek bazı eşya çalmış ve kaç
mıştır. 

Suçlu aranmaktadır. 

Bursa köylerine yeni ebeler 
verildi 

Bursa (hususi) Balikesirde açıl
mış olan (Köy ebe mektebi) nden 
bu yil ilk defa mezUR olan 40 gen~ 
köy!U kızından 8 i vilayetimizin 
muhtelif köy ve nahiyelerine tayin 
olunmuşlardır. Bu sayede 8 köyü
müz daha mektebli ebeye kavut
muş bulunmaktadır. 

ce aaanaör ai' kata indi. Kalori
fer dairesinin bunaltıcı h&vasın
dan ıreçerek rutubetli bir avluya 
çıktılar. Karşılarında yü.ksek bir 
duvarın ortı.. ında demir parma lc
lıklı ·bir kapı ııçılıyordu. 

KATIL ARANIVOR 
Çomuş: 

- Bu kapıdan çıkıp, bu yolu 
takip ediıı. İlri dakfra. aonra asıl 
caddeye ııelir•lniz, dedi. 

Den, iki doları çocuğa uzata
rak: 

- Bütün bunlardan kimseye 
bir ~ey bahsetmiyeceksin, yalnız 
bDrodd.! memura, uyuduğumu 
ve kimsenin rahataız etmemesini 
istediğimi söylersin diye tenbihat 
ta bulundu. Bir dakika sonra bir 
taks: Deni Herman Rontzun otur• 
duğu binaya doğru götüriiyordu. 
Bıırası ~iyah renk taşlarla. yapıl
m141 büyük bir bina idi. Kapıma 
}'anında .. narlarında, daire sa
hiplerinin isimleri bulvnan birçok 
d!iğmeler vardı. H. Rontz i,;ıııi de 
bu düğmelerin birinin yanında idi. 
Kapı kapalıydı. Zili çaldı. İçeri 
girdlğlnde karanlık blr merdlve.. 

KİM ÖLDÜRDÜ 
YENi SABAHIN POL/S ROMANI • 
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n!n önünde bulundu. El yordamiy 
le çıktığı birinci katta, Herman 
Rontzun dairesinin bulunduğunu 
tahmin ettiği kısma doğru gider
ken, karşısında iri yarı bir zenci 
kadının dikildiğini gördli. Daire
nin kapuıı aralıktı. 

Den nefes nefese: 
- H. Rontz evda m.i7 diye 

ıordu. 

- Evdı yok. 
- Ne vakit gelir. 
- Belli olmaz. Saat yedide 

..,den çıkb. Rıhtıma bir npul'll 
beklemeğı ıritti. 

Den, siyahi kadında• fazla 
ma!O.mat elde edebilmek içia g .. 
yet mültefit bir taVlrla: 

- Vapurda beklediii adam 
benim. Biribirimizi kalabalıkta 
bulamadık. Rontzu mutlaka bu 
akşam görmeliyim. Müstacel bir 
~ var. 

Zenci kadın gözlerini açarak: 
111. Rontzu bir iş için mi gör&

oeksinlz? diye sordu. 

- Evet! Hem mutlaka llıu ak 
,am görmeliyim. Eve ıreç gelir 
mi 7 

- Her gün burada yatmaz. 
Bu akşam tekrar eve geleceğini 
zannetmem. Bir kere de Angelo
ya gidip sorabilirsiniz. 

- Angelo mu? Bu da ne? Bir 
lokanta mı? 

- Siz bir yabancıya benziyor 

YAZAN. DAN!<:: RE.M.:~.l)Ç?,R~ 
~NN>A'AAA.~.,,..,._.,_. 

Doğan başını aallıyarak a.~ 
bir gülmeden sonra karş1lık v~rdı: 

_ Evet iyi ki aıklıma retırdın 
Gülten ı .. Buraaı İstanbul ve hat~ 
onun da en ziyade zevkedilen ye~ 
olma•ına rağmen ben 0 şarkıyı bır 
gurbet memleketindeyim hissiyle 
aöyliyeceğim ... Dinle Gülten ... bu 

(Gurbet) i.. . . 
Doan içli ve hazıa bır ıeele 

kendi (Gurbet) ini okumağa ba•
Jamıştı ve öylı candan, örli •ilzel 
söylüoyrdu ki: 

latanbul ı:üzel yuva/, 
/.y aeYgili ten ana. 
Kucajından uzakta, 
Rüyalı geceler mehtapta, 
Jaaız yollarda yalnız • 
Hıçkıra hıçkıra atlarız. 

Şimdi ufuk daha ziyade kızıl
laşıyor, İstanbul tarafında ince ~i~ 
ipek tül gibi kızıl bir a.kşam sıaı 
dolaşıyordu. 

Ufuk parça parça kızıllaşırken 
ırünün battığı yerde bir muhteşem 
yangın başlıyordu. 

Sahillerine timdi 
Pembe aialer Uıdi mi? ... 
Ufukla gün birletir ... 
Sevdalıların buıeletir ... 

Hicran yolu mu bu yol? .. 
·Söyle ey aevri!i latanbul! .. 

lkisi de bir müdet sustular. iki 
ai de biribirine bakmıyor, ufukları 

d G"lt mahzun seyrediyorlar ı. u en _ 
gözleri ufukta olarak ağır agır 
dedi ki: 

_ Sesin hlila kulaklarımda 
Doğan! .. Öyle içten, öyle hissede
rek söylüyorsun ki ... 

_ Baz an l!yle olur Gülten!.. 

Kim bilir neden?... .. 
Gülten gözlerini Doğanın goz 

]erine çevirerek dalgın dalgın bak 
tı. Gizli bir sitem dalgalanan se
si\'le adeta hıçkırır gibi: 

• _Her zaman için iyi söylüyor 
sun Doğan!.. dedi. Fakat şimdi 1 
Daha fevkaladelik varqı. 

• Doğan ufuklara bakmakta d& 
vam ederek içini çeke çeke hep 
kısa, ka~amak cevaplar veriyor-

du. 
- Belki ... 
Gülten düşünceli düşünceli 

Erdoğana bakıp .. Sonra ufuklara 
dalarak biraz düşündü ve dinledi. 
Hiç bir ses yoktu... Yalnız il~rid~ 
denLıden yanık bir kitara sesı gelı 
yordu. Onu dinlerlerken ve ~u 
ses koyda gittikçe sönerken Gul
ten ayağa kalktı: 

_ Dönmiyelinı mi artık :Crdo
ğan !. Baban yemeğe bekliyordu. 
Ben de şarkıya daldım unuttum 
za\'allı .. Açlıktan ölmüştür .. 

- Sen git Gülten! .. Benim hiç 

i'tilıam yol:. 
Gülten ... İtirazla eğilip... Do

ğanın kolundan tutarak onu ayağa 
kaldırırken: 

- A ... Hiç öyle şey mi olur? .• 
Kalk bakalım. Dedi. 1ştiha dedi· 
ğin iki dişin arasında imiş. Yedik
çe açılırmış... Haydi haydi... Gir 
koluma .. Kendini zorla hasta ede 
ceksin ... Hem neye bu üzüntün 

sunuz. Bakınız buradan çıkınca 
sağa dönerek caddenin köşesin• 
kadar gidin. Orada kapının üze
rinde bu ismi görürsünüz. 'Muh!llı: 
kak M. Rontz oradadır. 

Saat 11 vardı. Den yine bir 
takııl çağırdı. 

Otomohil geni' pencereleri 
ı4ıkla donanmış beş katlı ve bü
yük demir kapılı bir binanın önün 
de durdu. Burası Angelo barı 
idi. Kapı içeriden kapalı idi. Fa
kat Den, kapıdaki bir delikten bl 
risinin kendisini tarassut ettiğinin 
farkında idi. Bir mildet sonra 
kapı açıldı. İçerideki adam şüp
he ile Dene ıbakıyordu. "Kartınız 
var mı?,, 

İng!lz metotlarını bilen tecrü
beli bir zabıta memuru sıfatile 
Den, daha bu sual sorulmadan ev 
ve! ayağını kapı aralığına koy
muştu. 

- Ben M. Rontzuıı dostuyum 
dedi. 

Kapının arkasında yavaf sesle 
konu~malıtr oldu. Nihayet kapı 
açıldı. Hafif surette aydınlan • 

-
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Doıtanı ... Yokla yine Ayten hanım 
me.elesi rni1 ... 

Dokan m1lffik bir ,g-ül~le Gttl
tıınin çatıkın yüaüne bakarak sor
du: 

- Nlyo bOyle ıöylüyorıua Gıtl 
ten! ... Bu kızcarızın seni sinirlen
dirmesine hiç bir mAna nr.ın}yo-
rum. • . 

Gülten asabt n hırçıll bir hal 
de batırdı Adeta: 

_ Beni sinirlındiren; kızıa 

herhangi bir kusuru değil, seni 
bu kadar meşgul etmesindeki nn. 
fuzııdur. 

Bu sözleri Dıığan gayet acı bir 
istihz& ile karşıladı: 

- Demek ıki onua meziyetle
rine sinirlen\yorsun. 

G il iten dudaklarını büktü : 
- Belki böyledir, dedi. Belld 

benden çok meziyetleri vardır. 
Bunu kıskançlıkla isimlendirmek 
]azım değil mi Doğan? .. l"akat sa 
na yemin ederim ki hiç de •böyle 
değil. Sana çok acıyorum da on
dan ... 

Doğan güle g!lle sordu: 

- Ya? ... Neden?... 
_ Öyle değil mi ya? •. 1stecn

ğin kadar sen alay et. Biz .buraya 
ııeni eğlendrimek için geldık. Hal' 
buki o kız zehir etti bize her şeyi. 

Doğan şen bir kahkahaya ben 
ziyen gülüşiyle kendini tutamıya
rak: 

- Fakat, dedi. Onun hiç bir 
günahı, hiç bir kastı yok ki .. 

Doğanın bu müdafaası Gülte
ni birdenbire değiştirmişti. İçil 
•bir hiddete düştü: 

_ Kimbilir belki de öyledir. 
Yalnız bir şey daha var? ... 

Fakat birdenbire di·kkatli dik
katli ufuklara ibakarak düşündU 
ve sustu. Onun bu susması Doğa
nın dikkatine ve merakına. vesi!• 
olaraık sordu: 

- O da neymiş?... 
Gülten gayet bilyük bir lakay• 

diyle: 
- Hiç de sana denk olmayışı .. , 

dedi. Basit bir terzi klZı olması. 
Doğan gayııt şefkatle G!llteni 

omuzlarından tutup kendine çek• 
rek ve tekrar oturtarak: 

- Zavallı Gillteniın !... dedi, 
sonra kendinin bu tarzdaki hita
bına maruz kalan Gültenin bir in
fialle birdenbire çarpıldığını gö
rünce ilave etti: 

- Evet sana zavallı demekte 
haklıyım. Çünkü Ayteni henüz 
tanımıyor•un Gülten! ... O çok bil 
giç, çok mümtaz bir kız olmaktan 
başka epeyce bir surette tahsili, 
gl!rgiisü de va:·dır. Lakin pek tahl 
idir ki senin kadar olamaz .. Çlın

kü kollejde oku~·amazdı.. Fakir 
bir ailenin yavrusuydu .... 

Gülten ayni münfail bakı~la 

Doğana :bakıp yine başını çevirir· 
ken: 

- İstihzaya lüzum yok Do
ğan ... diye bir daha haykırdı. Fa
kat birdenbire meyus ve mahzun 
bir içli hal geldi. Sesi yavaşlaya
rak ve titriyerek devam elti: 

(Sonu var) 

mış koridorun önünde ikinci bir 
kapı vardı. Burasını da geçtik· 
ten sonra Den arkas•ndan kapıla• 
rın kilitlendiğini duydu. Aydınlık 
Ja.ra boğulmuş geni~ bir holda 
genç bir kız şapkasını alarak bir 
numara verdi. Büyüle bir merdi
ven holün ortasından yukarıya çı· 
kıyordu. Oradan havayi gitenle • 
rin boğuk sesleriyle karışan ko -
nuşnıı.lar taşıyordu. Bir saniy• 
sonra Den kendini yukarıda bul
du. Burada ne bulacaktı? Kapı 
önündeki bu kadar ihtiyat ney• 
gerekti? Merdiveni dönünce haki 
katle karşı karşıya geldi. 

Ne kadar da budalaydı! Bir 

Nevyork dansiğini haydutlar, sar 

hoşların randevu verdiği :bir yer 
olarak tahayyül etmişti. Halbuki 
karşısında gördüğü şey: küçük 
masalar etrafında toplanmış ye • 
mek yiyen insanlar, bir zenci or· 
kestrası, masadan masaya ko~ıııı 

beyaz ceketli garsonlar ve bü.> ük 
bir aynanın önünde. güzel bir bat 
idi. 

(Sonu var) 
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18 Sene Hapse Mah- İki Çuval Esrar İki sene evvelki birci-
Ata ürkün kum Ol n Katil d nayet suçlusu beraet etti 

Unye (hususi)- Geçen yaz kasa- Ull U Gireson (husm:i)- 1ki buçuk se-
Ölümü Ve 1 bamızda Unkapanında Tahmaz oğlu Bursa (hususi)- Kefensüzen ne evvel Alembey köyünden Paşa 

Siz de ruhunuzun tahlilini, hayatınız ve tabiahnız hakkında mu. 
faasal ınaluınnt iateneniz iaminizi, doğduğunuz tarihi, sünü Te milin· 
1'ünse saatini yazarak gazetemize "Ruh tahlili,, rumuzuna bir mektup 
~~zarak müracaat edin. Muf aaaal v• huı;uai. evap içi~ 6 kuruıluk pul 
l •ve edilmelidir. 

Dursun tarafından öldürülen Dur- mahallesinde oturan lbralıimin evin- oğlu Ahınedi öldürmekten suçlu o· 

D •• M tb t sun Cingaya ait muhakeme Gireson larnk şehrimiz Ağır Ceza mahke-unya a Ua 1 de esrar bulunduğu zabıtaca haber 
ağır cezasında neticelendirilmiş- mesinde muhafaza olunan Babun 

(Bqtarafı Üçüncüde) tir: alınarak yapılan aramada 87 gram oğlu Mehmet Gürer ve arkadaşla. 
başlığı altında yazdığı uzun bir Katil Dursun 18 sene haps'e ma-h mamul ve 2 bUyUk çuval de gayri rmm muhakemeleri bitmiş, ve her 
başmakalede ezcümle diyor ki: küm olınu§, teşvikten suçlu amcala- mamul esrar bulunmuştur birinin wu cinayet hfidisesinde a· 

Rumuza da cevap verilir. "Atatilrkün dehası, imparator- n Yusuf ve Arlf Tahmaz berat et- Esrarlar müsadere edilmiş ve lfı.ka ve günahları görülınediğin _ 

Necati - Güvenç : 1 bir hal alarak kıpkırmızı olursu-
Müdekkik bir fikre maliksiniz. nuz. 

Fevkalade hassas olduğunuzdan Tali eizde , ... erdir. Yalnz 
her ~eyden çabuk alınır ve ıkızar- benlik, gurur kibir ve bilhas.c;a i.·a-

luğun beş asırda yapamadığını ==m=i~şl~e~rd~ı~·r~. ~--~~~~~~~~s~u~ç~lu~1:b:rah~im~~te~~~·k~i;f~e~d~il~m~i~şti~·ı~··~~~d~e~n~h~ep~i~b~e~r~a~e~t~e~t~m=i=.,l~e~rd=1~·1·~l~."=;-? 
yaptı. En büyük dostumuz ve en 
samimi mütef clckirimiz ebediyen 
hayattan çekildi. O, Balkan An
laşmaları politikasının en emin bir 
desteği idi. Yugoslavya ile dostluk 
ve ittifakı her şeyden önce tak
dir ediyordu ve biliyordu ki Yu -
goslavya tarafından verilen söz 
kanun lnymetinf ve hatta daha bü 
yiik bir kıymeti haizdir.,, 

•ıuıız. Avcılık, denizcilikten hoş- dı terketmenizi tavsiye ederim. 
lanırsınız. Herkese iyilik yapmak İhsan Erkek - Suadiye 
latersiniz. Sevmeğe müstait, sevil Ahvali sıhhiyeniz mükemmel 
Jneğe layıksınız. olmakla. ber.aber hadidülmizaçsı-

İntihap edeceğiniz kadınlara nız. Sizde bilha sa asker gururu 
hO.snü muamele etmeği istersiniz. mevcuttur. İstiklalperver ve mü 

İyi bir koca olursunuz. Tabia- tcazzim vaziyetlerinizle kendi nef 
ten mütehakkim ve cesur, cefaya sinize hudutsuz bir itimad besler 
tnütehammilsinizdir. Evlilik haya siniz. Cüretkar olmakla beraber 
~nda bahtiyar olmak için kendini büyüklerinizin emirlerine itaatte 
ıı anlıyacak kabiliyette bir kadın kusur edersinlr, fakat açık yürek 
olmanız Hl.zımdır. lisinizdir. 

Gazete, Atatürk eserinin, Tilr
kiyenin eıı bUyUk evladı tarafın -
dan çizilen yolu takip edecek olan 
en samimi mesai arkadaşlarının 

eline geçtiğini kaydediyor. 

Size iki şey favsiye edeceğim, A~k ve se\•da hususunda çiçek 
Paranızın idaresini bilin. Başkala ten çiçeğe konarak heı· zaman ta 
rından muavenet beklemeden ça- ze bir koku almak istersiniz. Nef 

Avala Ajansı bu telgrafı türk
çe olarak "Allah bUyük dosta rah 
met eylesin,. sözlerile bitiriyor. 

hşınağa teşebbüs ediniz. 

H. l. E. - Şişli 
Tabı mizacınız hadit ve miitc 

havvir ve şiddetktlr olmakla bera
b~r temiz yüreklisiniz. Yalnız 
l>ıraz yaygaracı, müstebit ve mUte 
hakkim olduğunuz için yapın.ak 
latediğiniz herhangi bir şeyi yap
lnak için her şeyi feda eder ve 
nıuvaffnk oluncaya kadar çalışır
flınız. Daima şüpheli hareket e
dersiniz. Fakat arkadaşlarınıza 
kar~ı fedakarsınız. Hasis olduğu-
11,U~dan kolay kolay para vermez 
eınız. 

Aşk ve sevda sizde pek genç 
l'~şta başlamıştır. Ve bu meyli -
:nız ihtiyarlığınızda dahi devam 
edecektir. Hele kadınlara kendi
l'lizi sevdirmeği pek iyi bilirsiniz. 
d' ~ize ticaret asla yaramaz, ken 
ınıze muvafık başka bir mcsle.l: 
;din~eniz claha muvafıktır. Size 
a\1sıyem: Tehevvilr, şiddet, i ttp 

~t'. ve tnhnkkiim hareketler'niz· 
. dıJe çalışın. Çünkü b!l hnlleri

rıız tnliiııize engel olacağını ve ds 
~anıınız halinde betbaht olmak 
~htinınli mevcut olduğunu daiın'.l 
ntıriıyarak terkine çuJıq·nız. 

Esat - İstanbul: 
h 'l'n.bı mizacınız şicldet ve müte
.. ~V\1ır ise de katiyen kindar de
~ılsiniz. Yapılan her fenalığı ça 
d Uk unutursunuz. Müstakim ol
u:ğuııuzdnn adaleti seversiniz ve 

1 ak hataları da affedersiniz. Ça
l>ışmk ayı seversiniz fakat her şeyde 

e çabuk yeis ve ümitsizliğe dü
~l!rsiniz. Yalnız biraz hafif meş-
epainizdir .. 

k Sürati intikal sahibisiniz. Fa
r~ :mütehakkim vaziyetinizle be
S~ er müşfik ve merhametlisiniz. 
r ~de. başl~ca hicap, fnı.ilet ve ze
n~ ~tinız hasebile herkese kendi-

d~~~ sevdirebilirsiniz. Hele evlen 
1~nn· sad ~z zaman knrınıza son derece 

tib ık kalacaksınız. Elverir ki in 
... ap edecPğiniz kadında ayni me 
<-IY-ef 
sa ıer mevcut olsun, bu şekilde 

adetiniz muhnıkkaktır. 
lla Yalnız sizde herkese kolay i
tu~ntak gibi bir itimatsızlık mev 
ha ur. Size tuvsiyem asabınızın 
ııı::aa olma51 lıa!>ebiyle hissiyab
haşıa çn__buk kapılmayınız .. Bir işe 
le .. dıgınız z:.man sebat ederek 
bab:~~~al ile çalışın. İhtiyarlığınız 

•1~ ' geçecektir. 

sinizin meclObusunuz. Kendinizi 
sevdirmeyi ıyı bilirsiniz. Ayni 
zamanda çok Pöylemezsiniz. Fa 
kat sizdeki inat, gurur fazla dere 
cede olduğundan bu gibi halleri 
niz dolayısiyle birçok acı tecrübe 
)ere maruz kalmışsınızdır. De
vam ettikçe de kalacaksınız. Sa
bırlı olun azim ve meramınız şaya 
nı takdirdir. Akıl ve zekanızın 

f evkaliide olması hayatta her ar
zunuza sizi muvaffak edecektir .. 

Erol Hakkı: 
Sıhhati muhtel olduğundan itina 

ile bakıldığı takdirde İyi bir ın -
hata malik olur. Ynlmz bu çocuğun 

madd: ve manevi noktalardan ida
resi pek miifküldür. 

Hadidülmizaç, inntçı olacaktır. 
Büyfülüğü zaman metin, cesur ,.e 
cüretkar olacak :rnlmz lıerşeyde li1-
knyd clavranncn-:ı için başlmlan bu 
hnlden istifnde edecektir' 

üyük 
Millet 
Mec isinde 

(Baştarafı Üçüncüde, 
sizlikten kurtardın. Bize insanlı
ğı öğrettin, ah Atatürk, bizim ben 
zimizi snrarttın, boynumuzu iğri 

koydun. Şimdi bizi yetim ettin Bil 
yük Atam. Seni unutmıyacağız. 

Milyonlarla köylil kadın beşikteki 
çocuğunu ırgalarken Atatürk yav 
rusu diyecekler.,, 

Hatiplerin lıu coşkun ve heye
canlı beyanatından sonra, heyeti 
umumiyesi üzerindeki müzakere 
kfıfi görülerek Atatürkün cenaze 
merasimi için yapılacak sarfiyata 
.ait kanun, mevcudun ittif.akiyle 

Oldukça t>n bir adam olacak, ha- tasvip edilmiştir. 
sis olın!ısı itibmilc bir şe~i vermek- Meclisin bugünkü toplantısında 
ten zi~nde nlmağı sevecektir. Celfıl Mengililörü (Antalya), Mus 

Jfadınl:ırı seflmtJa sc\ecek ve i~i tafa Şeref (Burdur) ve General 
bir koca obbilecclıı.1ir. lıiuhakemesi Kazım İnanç (İzmir) in vefatları
lmvvefü olmnl la beraber Jıe.r teşeb- nı bildiren Başvekalet tezkeresi o
büslerindc muvaffak olacağı halde kunmuş ve hatıralarına hürmeten 
pek çabuk u nacaktır Bu çocuk i- bir dakika nyağa kalkılarak sükOt 
çin isühbalde: gereli ticarette ,.e edilmiştir. 
gerekse snnn)ii nefisede tnlii son Meclis çarşamba günü topla-
derece ~,n,·er olacal.tır. Yalnız pel{ nacaktır. 

küçlik olduğundan kendisinin terbi· =i~~iiii~~~~~~ii~iiii~iiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiii~~ii~iii~~iiii~~~~~~~~~~~~~~~~~iia yesiııc ve sıhlıntma son derece tlik- :1J 
katle bakılması Iazımdır. İ N H İs AR L A R MÜDÜRLÜGÜNDEN UMUM 

Rıdvan - Davutpaşa : 
Kuvvetli bünyeli vakur ve sahibi .... ~~ ...... ~~~ ........ ~~1111 ............................................................................. mrı .... ll 
lstmıuı olduğunuzdan irOOeleriııi:d Cinsi Miktarı · Muhammen bedeli Muvakkat Ek- hnabilir. 
icra ettirmekte azimkarsmızdır. beheri tutan teminatı silt- V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiat8ız fenni teklif ve 
Ayni znmnndn temiz ~·ürekll Ali ce- L. K. L. K. L. K. menin kataloğlarını eksiltme gününden bir hafta evveline kadar lnhisarJar 
nal> olduğunuzdan bedbaht olanlara satı Umum :\tüutlrlüğü Tütün Fabrikalar şubesine vermeleri ve teklifle· 

d t k ı t iniz Se h .ı.... rinin kabulünü mutazammın vesika almaları lllzımdır. 
ynr ım eme s ers • ya ali Elektrik motörü 14 adet 40 - 560 - 42- 15.30 
SC\'ersiniz. A~ık liireldi oldn~'1lnuz- Firezeli el trak- 1 ,, 760 _ 56 25 16 

_ VI - İsteklilerin eksiltme için tayin eclileı1 gün ve santlerdt 
dan herke.sa kendinizi sevdirirsiniz. förii % 7.5 güvenme parJtlarile birlikte yukarda adı geçen komisyon:. gel-
A~ \'e mulınbhette ateşin vece\'- ' meleri ilan olunur. • (7856) 

I - .İ<larenıizin İzmir tütün fabrikası sigara paket makineleri 
valsınız. Yakı§ıkb olmanız bu husus- * 

ıçın (14) adet elektrik motörü ile Maltepe Enstitüsü için (1) adet 
tald muvaffnldyetleriııizc yardım e- f ı· 1 t kt·· ·· t 1 · "b' I - İdaremı·zı"n Samsun Fabrı"kası ı"ç111 şart tırnesı"nd ... yazılı eb'ad decektir. reze ı c ra oru şar name erı mucı mce ve ayrı ayrı pazarlık usu- .... 

E\'lilik hayatınız: Tabiaten müna
zruıcı olduğunuz için bu yüzden ara
sırn. aile huzurunun bozulmasınn 

sebebiyet verirsiniz. Size tavsiyem: 
llülyalnra dalmayın. Daima §en 0 • 

Jnn arJmdruJarla. görüşünüz. Hııya
tmızcla sizi müteessir edece}{ h::ılitn 
tesadüf ettiğiniz zaman metin olun. 
Yese dii<omelin. işlerinizde acUJ ol
mayın. Ba5ladığımz işe, itidal ile se
b:ıt ederseniz tnllinfz siz.o yID'(lım e
decektir. 

liyle satın alınacaktır. ve evsafta olmak üzere 1000 metre mik'nbı kereste p~zarlık usuıiyle 

II - l\luhammen bedellerile rnuv.akkat teminatları hizalarında satın alınacaktır. 
gösterilmiştir. 11 - Muhammen bedeli beher M3 ı 3'/.50 lira ve muvakkat temi-

III - Eksiltme 5 - Xll - 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü natı 2812.50 liradır. 
hizalarında yırzılı saatlerde Kabataşta Le\•azım ve Mübayaat şube- IJI - Eksiltme 18 - XI - 938 tarihine rastlıy .. ıı cuma gunü saat 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacktır. 14.30 da Kabataşta Levazım ve Mub:>ynat şubesiııdeki Alım KOitıis-

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözli geçen şubeuen yonunda yapılacaktır. 
alınabilir. IV - Şartnameler 1.87 lira bedel m111'.abilinde sozü geçen şu-

V - Eksiltmeye iştrak etmek istiyenlerin fiatsız teklif ve kata- beden alınabilir. 
loklarmı eksiltme gilnfüıden (3) gün evveline kadar İnhisarlar Umum V - İsteldilerin paz .. rlık içın tayin edtıt-n gün ve saatte ~b 7.1 
l\Tiidürli\ğü Tütün Fnbrikalnr şubesine vermeleri Jaznndır. güvenme paralarjyle birlikte yukarda nclı ge\cn Komisyona geluıele.'4 

Mehmet Sait - İstanbul : 
h Ya.radlış itibariyle inatçı oldu İhsan AKI 
teı~~z cihetle bu hal sizi birı;ok ..................................... mm .. . 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde ilfm o~unur. (8228) 

% 7.5 giivenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gel- * 
meleri ilfın olunur. (7701) 

'1'ard etlere sevketmek ihtimali Balıkesir belediyesi 
'1'e ~r, terkediniz. Metin, cesur m clİsİ mesaİsİnı· bı"t;rdı· Cinai * 
ela ~ 1etkar olduğurıuz gibi biraz -
b:!rk:z.loc~ geveze olduğtlnuzdı:.n 
Jliı. sın ışine .karL1ffiak iste.rsi-

Balıkesir, (Hususi) - Bele
diye meclisimiz, evvelki akşam me 

Miktarı Muhammen B 
beheri Tutarı 

L K. 

Muvnkkat Eksiltmenin 
teminntı fCkli aaati 

~,,.Safayı eever ve bilhassa bir 
.ıı \l'e 

tersin· l'Jnekten ziyade almak fs-
ız. 

llb. ~issfyatınız itibariyle sevdiği 
tersı ~ kadını ciddi bir surette se
heın tıiz. Bul& evlilik hayatınız 
au ni rntıtehakkim ve hemde hulO 
ıe\IJı:'etinizle kendinizi karınıza 

ll"ebiJi · · •lan h. rsıaız. Yalnız en fena 
tin fa 

1~ ~ey varan ıbenlik hissini
\iz k z a olnıasıdır. Muhakeme
'kı ._ uvetlidiı. Herhangi bir f9e 
l~ 1~~ız zanıan kulaklnnnızda 

uğu. ha~de alınanız asabi 

saisin gözyaşları arasında ikmal Elelrtrik m 
etmiştir. Wril . 

İçtimaı aç.an Naci Kodanaz Bü Elektrik mo
yOk Şefin ölilmiyle halkımızın törü. 

LK. 

22 adet 70.- 1640.- 116.50 Açık eksilt. 14 

5 adet 200.- 1000.- 75.- Pazarlık 14.80 

duyduğu sonsuz elemi anlatırken 1 - İdaremizin İzmir Tütün Fabrikası sigara makineleri için (22) 
hazır bulunanlar göz yaşlarını tu adet elektrik motörü ile taahhüdünü ifa etmiyen müteahhit hesabına 
tnmamışlar; hüngür hilngilr ağ- Cibali Tütün Fabrikası için beş adet redüksiyonlu elektrik motörü 
lamağa başlamışlardır. tartnameleri mucibince ve hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı satın 

Mecliste aziz ölünün hatırası- alınacaktır. 
na her kafa 6 dakika umumi sü- II-1\Iulınmmen bedellerıyle muvakkat teminatları hiznlannda 
kQt edilmiş ve ruznamedc bulu _ gösterilmiştir. 
nan bazı maddeler görüşüldükten III - Eksiltme 9 - XII - 938 tarihine rastlıyan cuma günU hiza. 
sonra bir şubatta toplanılmruk ü- J.a.nnda yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve Mübayaat şubesindeki 
zere yine gözyaşlariyle toplantıya alım komisyonunda yapılacaktır. 
nihayet verilmiştir. • IV - Şartnameler paraaız olarak hergün sözü geçen şubeden a-

r..:ıkt.arı Muhammen o/o7.5 ten.i- Eksiltme 
B. nalı 

Beheri tutarı Lira Kr. Saati 
Li. Kr L. Kr. 

Fıçı tahtası "5500 A,, 86.600 4:5.- 1647.- 123.52 14 
"Küçük boy,, M. 3 
Fıçı, yan, dip "550 A,. 13 . .W7.5~ lCJO.- lMt='.- lOU.87 16.15 
kapak talı. M 3 
"Büyük boy,, 
Fıçı tahtası "750 A,, 9.36(\ 100.- 1345. - 100.87 14J.6 

MS 

I - Şartnamelerine ekli listelerde P.b'ut 'fe mtktarı yazılı ve yu
karda Uç grupta gösterilen flçı tahtası 7 - XI - 938 tarihinde ihala e.. 
dilemediğinden açık eksiltmeleri "10,, gün temdit edilmiştir. 

II ......, Eksiltme 17 - XI - 938 tarihine rastlıyan · perşembe gün fi 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve :Mubaya.at şnb&t 
sindeki nhm komisyonunda yapılacaktır. 

m - İsteklilerin eksHtmc için tayin edilen gün ve saatlerde %' 
7.6 güvenme parnlariyle birlikte yukarıda ndı geçen komisyona gelm-
leri ilan olunur. (8411) 
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'Sayfa: a YENISABAH 15 TEŞRiNiSANi 1938 

ADEMi iKTiDAR 
Ve Bel Gevşekliğine karşı 

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

Başınız mı ağrıyor? 
Gripten mi yatıyorsunuz? 

Romatizmanız mı tepreııdi? 
Dişinizin aV.sı sizi çok mu 

rahatsız ediyor? Bir tek kıışe 

NEOKORIN 

Blltün bunları derhal giderir. 
Ve size göz açhrır. 

Lüzumunda günde 2 kaıe 
alinabilir. 

NEOKÜRİN 
Mideyi bozmaz ve kalbi yor
maz, Tek kaşe 6 kuruş 6 lık 
ambalaj 30 kuruş. Her ec

zahanede bulu~ur. 

istanbul Asliye ikinci Ticaret Malı
kenıeslnden: 

Hazinei Maliye Muhakemat Mü
dürlüğü tarafından Ars Haııri aley
hi.Re ikame olunan davanın tahki
katı sırasında: 

Milddaaleyh Ars Hanrinin ika
metgaJıının meçhuliyetine binaen 
bir ay müddetle ililııen tebligat i
fJısına tahkıkatında 21-12-938 tanh 
88.8.t 14 de bırakılmasına karar ve
rilmiştir. Keyfiyet tebliğ makamın:ı 
kaim olmak üzere ilan olunur. 
937-603 

ZENITH 
En eski ve halihazırda en 
m;itekamil ve dünyanın 

her tarafında en fazla ara
nan radyodur. Yalnız Bey. 
oğlunda BAK ER l\1ağa
zalarmda satılmaktadır. 

ZAYİ 
Nüfus teskeresi, maaş berat ilmü-

haberi ile maaş 
ettim. Yenisini 
hükmü yoktur. 

CfÜzdanımı zayi 
çıkaracağımdan 

Bahriye birinci sınıf katiplikten mü
tekait 

Mehmet oğlu Yusuf Ziya 

İnhisarlar 
Cinsi 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 
Eıaı N o, :Veri Kıymeti Nevi Harita Meaahaaı Depozi-

. ... T. L. toıu 

31)1 

.. 
Beyoğlu Teşvikiye ma
hallesi Harbiye Yeni-

yol sokağı No. 10, 12, 
2/1 ır.~88 Arsa 

ıll>8 Beyoğlu Teşvikiye ma
hallesi Bostan Harbi-
ye ve Yeniyol soka~ı 

N o. eski 4, 6, 8 yeni 

No. T. L 

. 1 559 M2 3577.60 

10, 12, 2/2 20.188 ,. 9 721 M2 4037.60 
1 - Adresleri yukarda yazılı arsalar peşin para ile ve kapalı 

zarf usulü ile artırmaya konumuştur . 
2 - İhale 20 - 11 - 938 salı günü saat ondadır. htekli olanların 

şub~mize müracaatla tafsilat almaları va bir lira mukabilind& birer 
şartname edinmeleri. 

3 - Şartnamede yazılı hükümler dairesinde teklif mektuplarını 
nihayet perşembe günü saat ona kadar şubemize vermeleri ve yanla. 
rında nüfus tezkerehi ile üç adet fotoğraf getirmeleri, (746) (8305) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
7040 lira muhammen bedelli 8000 kilo ince sicim kapalı zarf u

suliyle eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 29 - 11 - 938 salı günü saat 15 
de llfüdilrlük alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin kanuni vedaiki ve teminat makbuzlarını havi teklif 
mektuplarını o gün saat 14 de kadar komisyona vermeleri. Şartname 

ve nümunesi Müdürlük idari kaleminde görülebilir. . (8320) 

EMEK 
Sandalya Fabrikası 

Her nevi sandalyalarını· 
zı toptan ve perakende 

olarak yegane Türk 
fabrikasından alınız. 

ADRES: latanbul Rıza paşa yokuşu Uzun
çarşıbaşı Havancı sokak N. 37Telefon: 20016 

1 Devlet DemiryolJarı İlanları 
---------------~ Muhammen bedelleriyle miktar ve cvsr.fı asağıda yazılı iki grup 

malzeme her grup ayrı ayrı 'hale edilmek şal'ti~ le 1 - 12 - 938 per

şembe günü saat 10.30 da Haydarpaşada gar lıinası içindeki satıııal

ma komisyonu tarafınd.Ln açık eksiltme u'uliyle satııı alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği ve~aik ve heı· gru

ba ait hizalarında yazılı muv.ıkkat 1Pnıiııallal'İyle birlikte eksiltme 

günü saatine kadar komis.•una müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnaınelel' IIaydarpşada gar binası içindeki komis
yon tarafından parasız olarak dajhtılmaktadır,. 

1 - 500 çift uzun konçlu laıtik çizme muhammen bedeli 41>00 

lira mu\·akkat teminatı :l37 lira 50 kuruştur. 

2 - 10.000 metrn kaııa1·içc muhammen oedeli 1600 lira, mu-
vakkat teminatı 121) lirııdU". (8390) 

Umum Müdürlüğünden: 
Miktarı. Muhammen B . 

Beheri Tufan 
Lira K. Lira K. 

.llu l'Q k kıı t 
' temiııalı 

Lira K. 
Şekli 

Ek•illmeııin 

Saati 

·Kıyım bıçağı 2500 Ad 4 79 11975.-Sif 898.- Kapalı zarf 15.-
Bakalit 2 M2 20 m/m 

., 2,,25,, 
O 2 tt 30 " 
" 2 '' 85 o .. 2 ,, 40 ,, 

Kuşa kağıdı 

: 380 Kilo 
10 meU 

• 120 :!det 

ö.50 20!10.-Aıı. Tes 156.75 Açık eksilt. 15.30 

11.- 1320.-Sif 16.-.. .. 
I Şartnameleri, resim ve numuneleri mucibince satın alınacak 2500adet kırım bıçağı 380 kilo Bakalit 

ve 120 adet bobin kuşe kağıdı hizalarında yazılı usullerle eksiltmeye konmu~tur. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmi~tir. 

III - Eksiltme 17 • XI - 938 tarihine rashyıın perşembe günü hizalarında yazılı saatleı·de Kabata~ta Le-
YaZlm ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. · 

IV - Şartnameler he! gün parasız olarak sözü geçen ~ube.Jen alınabilecegi gibi kıyım bıçağrnın Ba
kalit ve kuşe nümuneleri de görülebilir. 

V - Açık eksiltmeye iştirak etmek istiycnlerin tayin edilen gün ve saatlerde komisyona gelmeleri. Ka
palı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7.5 güven
me pa:-ası makbuzu veya banka temfaat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme günü en geç 
aaat 14.30 a kadar yukarda adı geçen Alım komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilan 
olunur. (7949) 

Cild unsuru olan _... BAYRAM 

BiOCEL'in 
tesiri şayanı hayret 

olduğunu bayan 
Marcilla' 
diyor .. 

Birkaç gün zarfında yüzümdeki 
küçük buruşukluklanm ve çizai -
!erim kaybolmağa başladığını ~ör
düm ve birkaç hafta sonra 10 ya~ 
daha genç göründüm. ı 

Biocel, büyük bir Viyana profe
sörünün keşfidir. Pembe renkteki! 1 
Tokalon kreminin terkibinde Bio
cel vardır. Her akşam yatmazdan 
evvel bu kremi ve sabahları da be
yaz renkteki Tokalan kremini kul

lanınız. Bu suretle en esmer ve en 
sert bir cilde çabucak bir gençlik 
parlaklığı ve canlı bir tazelik ve
rerek yumuşatacak ve beyazlata
caktır. 

:r: . 
il 

YAKLAŞIYOR 
El!ılıeye D:.ir İhtiyaçlarınızı Şimdiden Galatada Meşhur 

T 
A 
K 
s 
1 
T 

EKSELSYOR 
Büyük Elbise Mağazaamda Her Yerden UCUZ, ŞIK 

Ve Teminatlı Alabilirsiniz. 

KADINı:ARA MAHSUS' 

.. 
EN SON MODA ve LÜKS' İPEKLİ MUŞAMBALAR 
YÜNLÜ MANTOLAR, GABARDiN PARDESÜLF.R, 
HER CİNSTE MUŞAMBALAR. 

ERKEKLERE MAHSUS 

HER c1NS İNGİLİZ MUŞAMBAtAJU, GABARDİN 
P ARDESÜLER, HER CiNS TRANÇKOTLAR. UCUZ 
ŞIK ve DAYANIKLI HE NEVİ HAZIR ve ISMAR
LAMA KOSTÜM ve P ARDEStlLER. 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

HER NEVİ KOSTÜM PALTO ve MUŞAMBALAR 

Rekabetsiz fiatlarla 

GALA TADA 

Büyük Elbise Mağazasında Bulacaksınız 

T ediyatta T eshila.t 
Telefon: 43503 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Tıb fakültesi adli tıb, göz ikinci hariciye, dağum ve kadın, l<ıı· 

lak, boğaz, burun asistanlıkları açıktır. lstiyenlerin fakülte deknıılı· 

ğına milracaatları . (8391) 
-------------- ------------- .. 

İstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğünden : 
Müdüriyet motorları için açık eksiltme ile 45 kalem malzeme a· 

lınacaktır. Muhammen bedeli 1543 lira 12 kuruştur. % 7.5 temi•ıııtı 

muvakkateyi yatırdıklarına dair makbuz veya :banka mektuplariyle ~\l 
teşrinisani 938 salı günü saat 11> de Galatada Deniz 'ticareti m.iidiirJii· 
ğüne ~e şartnameyi görmek i•tiyeralerin de müdüriyet idare şube~in? 
müracaatları ilan olunur. (82111) 

MOHIM MUJDE : 
:•. ... 

15 sene teminatlı 

Meşhur SİN GER Saatlerinin 

Baker mağazalarında 
Erkek ve kız çocuklarına 

mahsus elbise daireleri tevsi 

Satışında teshilata ba~lanıldı. edilmiştir.Her yerden müsait 

ve zengin çeşitler bulacak
İstanbul Eminönü ., ., 

·i, 1 şerait ve iyi fia tlarla emsalsiz Singer saat n1ağazası 

~--111Tel : 21964 ___ ıi ;•s•ın•ız•.mmz _____ _ 

' 
tstanbul Birinci Ticaret Mahkeme 

sinden : ••... Dr. Hafız Cemal 
• 

••••• .. : Lokman hekim 

Dahiliye Mütehassısı 
• • • : 

Divanyolu 104 i 
• Muayene 8aatleri pazar hariç • 

her g·ün 2.5 - 6 Salı, ('urnnrte~ i 
• : si n.5 - 12 fukaraya = 

: T. 22398 * : : .........•...........•....••..........••• 

GCMRÜKLERDE l.;LERI OLA" 

tstanbul Muhakemat Müdüriy;-ti 

ile dava olunan Çakmakçılarda Sı

vacıyan hanında 14 No. da mukım 

tüccardan Nuri Aziz ve Muhittin 
aleyhine açılan davanın es?lai ruye

tinde: Müddeaaleyhlerden ·Muhitti

nin halen oturduğu yer belli olma
dığı namına çıkarılan davetiyesine 
verilen meşruhattan anlaşılmakla 

hakkında ilanen tebligat ifasına ka

rar verilerek muhakeme 30-12-19:!8 
Cuma günü saat 14 de bırakılmış

,: MÜESSESELERE 

tır .. 

Müddeaaleyhlerden Muhittin in 

mezkur gün ve saatde mahkemeye 

gelmesi !Uzumu işbu ilan ile teh!Jğ 

olunur. 1938-886 

Deniz Hastal-anesi cilt ve 

zührevi hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Pazardan maada her gün 3 

den sonra haatalarını kabul 

eder. 

Adres: Babıali Cağaloğlu yo

kuşu köşebaşı 43 Numara. 

1 Çaker Yazaroğlu 
Gümrük komisyoncusu 
Galata, ithalat GümrUğü 
karşısında Muradiye Han. 

Telefon : 35, 95 -
'I 2.ührevi ve cilt hastalıkları 

1 Dr. Hayri Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacallli 
karşı.ıında No. 33 Telefon 41358 

Dr. Nihad Tözge 
Babıali cad. No, 11. saat 15-18 

L 
Tel. 21942 

Muvaffak olmuş bir ilaç PASTİL KA T RAN HAKKJ Öksürükleri kökünden keser 

-

Sahibi A, Cemalettin S:ıraco~~ 
Neşriyat müdürü: Macit ÇE ~ 
Basıldıği yer : Matbaai Ebüzın'' 

y 

d 
Yı 


