
Çuşamba 

· 16 
iDARE YERi 

lataat..ı N---m,. Nd. 14 
felSTafı Y..U..Mla saset-1 

•••••••• 
r elefOD 1 - 20711 

.~ .... 
900 Kr. •aelifl 2400 K. 
600 Kr. e aylıfı 1200 K. 
280 Kr. 3 aylıfı eoo K • 
90 Kr. t aylıfı 300 K. 

Her yerde 

3 Son Teşrin 

1938 ......_ Biriaci yıl - No. 195 GÜNDELiK SiYASi HALK GAZETESi 
Peeta lttA•.._• _.,..._,, •
leketler ~la 21, 14, 'J .1 H 4 Ura. 

KURUŞ 

Ef NEBi MATBUAT VE TÜRKiYE 21 Teşrinisani Resmi 
Atatürkün Ölümü Etrafında İzhar M atem GÜ n u - EV! 

Olunan Samimi Duygulaı ıAtatürkün Cenaze Töreni Günü 
Atatürkün Açtığı Teceddüd Çığ;;:;·nda Türk Milletinin Bütün Yurdda Merasim Yapılacak 
Sulh Ve Suki'ın içinde Çalışarak Devam Edeceğine 

00 88 00 
__ _ • 

İtimad Edenler AslaAldanmış Olmıyacaklardır DAHİLİYE 1 

y AZAN: HÜSEYiN CAHiD y AL2f!:!_ VEKİLİNİN 
Ecnebi matbuatının gerek ajans • • 

1-r tarafından nakledilen fıkrala- T AMJMJ 
l'I gerek memleketimize gelen uıl 
1'İiahaları büyük milli matemimizin 
hariçte uyandırdığı sempatiyi te
bariiz ettiriyorlar. Bu gibi ahval
de, doat bir memlekete kartı az 
Çok alaka göstermek va nazikAno 
CİinıJelerle matemine ittirak et• 
lrıek nıilletler arası mua9ereti i· 

. C.bıdır. Fakat Büyük Atatürkün 
•efatı dolayısiyle medeni dünya
lluı her tarafında vukua gelen net• 
l'İYat ve bu nefriyahn tekli alela
de bil" nezaket dairesini çok afıyor 
•e Atatürkün dehasına, muvaffa
~~erine, hi:&metlerine kartı de
l'iı. Ve aamimi bir hürmet vaafmı 
İIEliaap ediyor. 

Filhakika, Atatürk kendi va
tanında ifaya muvaffak olduğu 

.· ~iırnetlerin lbilyüklilğü, ve dünya 
sıy&Setitıdeki Şümulü ile tarihe geç. 
llıit Yüksek bir ~ahsiyettir. Ölümü
ne kantı dünyanın her tarafında 
tÖeteril~n hürmetli alakanın ve bu 
llıiinasebetle matemıede · Türk 
~illetine karşı beslenen sempati -
~ın bundan l>aşka bir manası ve 
ıtadesi olamaz. Atatürk Tilrke hiz 
·ll'ıet elliği l;cadar terakkiye ve in
~niyete de hizmet etmiş, namını 
tıhanııı hayır ve .iyiliğe çalışmış 
~ahdut dahileri arasına geçirme
te nıuvaffak olmuştur. 
d 'I'ürk milleti derin bir uçurum-• 
i ~n atlıyarak garp medeniyeti 
~ıne karıstı. Bu muv.affakiyet ta
l'ıh ve cih~n nazarında Atatürkün 
~hsında temessiil eder. Atatiirk 
d Vrupa tarihinin son bir iki asır-
8 ~ rn.üzmin bir derdi olan Şnrk rne
lc~ı esıııi beşeriyet için en iyi bir şe
ş de halle muvaffak oldu. Yakın 
larkta inhitat halinde bir Osman
ı . 

11l1Paratorluğu büyük devletler 
:rasında birçok rakabetler, ihti-
8~~la:,. mücadeleler uyandırıyor, 
d h ıçın bir tehlike teskil edh•or
lı u. Avrupa için Yakı~ Şark 

0

mü
lt~~ehetile harp tehlikesi kanlı bir 

11~ us idi. Osmanlı imparatorluğu 
lc.u n Yerinde milli, müttehit ve 
l'a;vetJi bir 1'iirk Cumhuriyeti ya
iıt:n Atatürk işte bu kabusu da
?n 1

1 ve Yakın Şarktan gelmesi 
e :nz. felaketi ortadan kaldırdı. 

lı:ıı farıçten bizim halimize bn
lh;.nca ilk alınacak intiba budur. 
ll'ıı~nı~ı ·ki muhtemel mirasçıları
)a • bıle pek kolay paylaşılm1 -

cak b . 
dıJcı u mırastan mahrum kal-
~18. arına atlattıkları tehlike dola

ıyJe memnun olmuşlardır. 
fen~sk.i Osmanlı imparatorluğu 

tnu . ıdaresiyle Avrupa efkarıu-

-
---~t 

Ankara, 15 (A.A.) - Cumhu 
riyet Halk Partisi Genel Sekreter
liğinin viljyetlere, Parti ve halkevle 
ri tetkilatına tamimi: 

Partimizin umumi reisi Türk 
milletinin büyük kurtarıcısı ve Ş&
fi aziz Önderimiz Atatllrkün var· . 
lığına ve hatırasına bağımızı onun 
ölümü dolayısiyle yapılan büyük· 
törende temin edilecek intizam ve 
ihtimamla göstermek ödevi kar -
şıı:ı.ındayız. Bunun için şu noktala
ra fevkalılde dikkat edilmesini di. 
lerim. 

Dahiliye Vekaletinin yaptığı 
tamimlerde cenaze töreninin za -
man va sureti icrası bildirilmiştir. 
Bu esasa göre Ankaradan ıba~ka 

· biltün vilayetler 21 ikinciteşrin 
ÇiD heyeti aaraydan defteri imzada• sonra çıkarlarken 938 pazartesi günü aşağıdaki m.ad 

Cenaze İcin Gelecek ~~~rde yazılı tedbirleri alacaklar. 

t 1 - Tören saat l 4 <le başlıya~ 

b H J l caktır. Ecne ı• eıv et er 2 - Halk tam saat 14 de hey-
'J kel ve büst olan yerlerde bunla -

rın etrafında, olmıyan yerlerde 

Aımanvavı Növrat Temsil Edecek Cumhuriyet meydanJnrında toplan 
J J J IDlŞ bulunacaktır. 

Bir İngiliz Diritnotu da Geliyor __ a~_ı_ıe_yk_e_l v_e_b_üst_b_u_1uı_ım_ı • 

Ankara, 15 (A.A.) - Ata - tasamiliter). 9 - Yarbay Nobelis y enj kabine 
Hirkün cenaze törenine iştiraki bil (~eneral :vretaksasın yaveri) 10- Bugün Meclisden 
dirilmiş olan yabancı devlet resmi Yuzbaşı Korokas (General l\letak • 

heyetleriyle askeri kıtaların teşek sasın yaveri~ ..• ı.ı -~ ~~Y Tcmnis Jtimad İstİyecek 
külli aşağıdadır: (Ankara elçılıgı katıbı), 12 -

Yugoslav heyeti: Bay Kavalyerntos (Yunan Hari 
A - He) et: ı - General Mi- ciye nezaretinde ataşe) . 

lotin Ncdiç, Harbiye ve bahriye [Sonu 5 inci aayfada] 
nazırı; 2 - Ekselans Hraıık Ad: •••••••••••n•a••••••••••••••H•• .. ••••••• 
zemoviç Yugo:;layynnm Ankara el HER SA B A H 
çisi, 3 - Amiral Dragutin Prica, 
Yugoslavya kralı fahri yaveri. 1 Pazarlıksız soyulma 

Heyetin maiyetinde: 4 - Ko- Pazarlıksız alış veriş kanunu 
lonel Yerom&\'iÇ (Jforbiye Ye ıbah ne~rcdilmck üzere iken bu sütun
riye nazırının kalemi mahsus mii- larda bazı endişeler izhar etmi~ ve 
diirü) 5 - Yarbay Peter Tomaç, belçdiye işi sıkı tutmadığı takdir
(Yugo<>lav Ataşamiliteri), 6 - de bazı insafsız eınafın müstehli
Deniz yüzbaşısı Nitika Taranovki kin ilk acemiliklerinden istifadeye 

B - Kıtaat: 4 subay, 4 yarsu- çalıfacaklarını söylemittik. 
bay, 80 nefer. Bu kehjnetimiz k11men tahak-

Heyet, 19 ikinciteşrinde İstan- kuk etti: Dükkan camekanlarında 

Parti Meclis grupunda 
Dün yapılan toplantı 

Ankara, 15 (A.A.) - C. H. 
Partisi B. 1\1 • .:\1. grupu bugün re
is vekili Trabzon mebusu Hasan 
Sakanın reisliğinde toplandı. 

Söz alan Başvekil Ceıaı Bayar 
y.armki B. M. M. l\leclisi içtimam
da Reisicumhur lnönünün tasvi -
bine iktiran eden yeni hükumetin, 
yüksek meclisten itimat talep ede
ceğini beyan etmiş ve bu beyanatı 
P,ıırti grupunun sürekli alkışları 

~Sonu 3 üncü sayfada) 

bulda bulunacaktır. Askeri kıta -
nın muvasalatı bir glin evveldir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
teşhir edilen birinci derecede lü- i fsmail Münir Acar İ 
zumlu bazı efyalara takılan eti- : y . S b h A•ı · · · ti' : 

İngiliz heyeti: 
A - Heyet: 1 - Mareşal Lord 

Birdwoord. 2 - Yarbay White
fort. 

k ti b. .. d' k L-- : cnı a a aı esıne gırmış r.: e ere ır goz gez ırme UU\> ye- : İ 

2 
. : 

re mürekkep sarfet111ediğimizi ia- .5 Ik yazısını ncı sayfada İ 
bat eder. Pazarlığı yasak eden ka- \ bulacaksınız. I 

d ·ı· d'l IA k'" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• nun neışre ı ır e ı mez meae a o· 
seleler ve deri fiyatları birdenbire 
yükselivermek garabetini göster
di. Belki de bu kör bir tesadüfün 

. ~ ~-

l 
Sarayıa önOnde Oryeaeral Fahreddin Altay ltor~eraı 

Hali. Bıtiktayla· 1CSriif~rlerke1a 

y.an meydanlarında güzel ve bil -
yük bir kürsü üzerine Atatürkün 
iyi bir fotoj'rafı konacaktır. Kür -
sil Tilr.k v& parti ~bay11&ğı ile ör

tülecek ve hiç bir siyah işaret bu
lundurulmıyacaktır. 

4 -· Toplanma işi &'ildümlü ve 
intizamlı olpıahdır. Bu maksatla 
al&kadar ve sallhlyetli teşekilller 
mllmessillerinden bir komi:Jyon 
toplanarak toplanma yeri tetkik 

(Sonu 3 üncü aayfamızda) 

Atatürk'ün 
Naaşları Bugün 
Ziyaret Edile ek· 

Dün Atatiirkün ııaaşlannın hal 
ka gösterilmesi için sarayda hum 
malı bir faaliyet vardı. Ata tür -
kün naaşları dün tabutu içine kon 
muş ancak; dün nkşmnn kadar; 
ziyaretin yapılacağı muayede sa
lonundaki terti~at bitirilen;emiş. 

olduğundan sanduka aşağıya in -
dirilememiş ve ihtiram nöbctinae 
bulunan piyade alayıııa mensup 

küçük riltbeli subayların muhafa
zası altında büyük ölilniin yatak o
dasında bırakılmıştır. 

Orgeneral Fahrettin Altay dün 
sarayda meşgul olmuş ve alakadar 
!ara Jazımgelen talimatı vermi:;ıtir. 

1ı1uayede salonunun dün gündüz 

geç vakte kadar icap eden hazır 
lıklariyle tertibatı bitirilmişti. U -
lu ölüniln, üstüne konacak sehpa 
salonun deniz cihetinden girildi ... 
ği zaman tam eepheye gelmekte 

c ~. .. , - -- -· ~- -. 

ve cadde tarnfmda bulunmakta -
dır. 

Sehpanın etrafı palmiyeler, 
kırmızı ''e beyaz giiller ve- siyah 
tiillerle örtulü olup çevre-,irıde 
altı mcşale yeri bulunmakta idi.. 
Ziynret esnasında nöoet bcldıye • 
ce'k olan generaller meşn t•ler in ar 
kasında me\ ki alacnklcırdır. Sa -
Jonun ışık tertibatı ela dün gece 
geç \•akit bitirilmek iizere çalışıl
makta idi. 

Salonun sol bölme. inde mevcut 
büy°ül< bir }lcm·ere çıkış· kapısı ola 
rnk intibaı> eClilmiş ve bu pence • 
renin geniş lıir kapı haline getiril 
me~i için icap eden inşaat niha • 
yetlendirilm~tir. Buraya bir de 
merdiven ilfive edilmiştir. 

Salona ziyaretçilerin takip eda 
ceği yolu işaret eden yol hahla • 

. rı konmuştur. 
(Sonu 3 ünc:ü aayf amızda) 

~-

. <r,'f-
-<."' ntıyes· . d du y 1111 aima rahatsız ediyor. 

d:a~e ~Pılan propagandalar bu i
~'4rii~ın kusurlarını bütan bütün 
llıerrı terek Avrupada daimi bir 
)ord nuniyetsizlik havası yaratı
derı ~ ~im.di bu tahrikler kökün
tind esıldı. Türk Cumhuriyeti i-

B - Kıtaat: - Amiral Sir Bud 
ley Pound (Akdeniz filosu kuman 
danı) 2 - Deniz mülazimi Duff, 
3 - 12 subay, 120 deniz eri, 60 
sililhendaz, 66 kişilik bando mızı

eseridir. Lakin (5) buçuk liraya 
ferah ferah alınabilecek bir çift 
kundura içb bugün bazı dükkan
larda (7) hatti (7) buçuk lira is
tendiğine ~it oluyoruz ki. bu 
yüzde (50) bir tereffu demektir. 

. 
TtRANVAY -YOLU ~~ 

~"" 

e uns f ~Ole; • ~ ur arkı yok; taas~up 
ll) ~ agma ve ki tal "Ok· 1\1 ·• 1 ·· arı li . . .7 , us u-
bir ırıstıyan farkı yok · liberal 

Qnay ' 
tıt le asanın, modern bir mcde-
!tıin a~~nun ahkamı dairesinde te
ttıasa e. ılrniş haklardan her Türk 
~e..q rYıh su~ette istifade ediyor, her 
CecJe ~· at rahat yaşıyor. O dere
hinıer~ ekalliyet mefhumu bile zi
"atana:n 51kmış gibidir. Türk 
ll'ıiş ola şlıgı hukukunu ihr .. 'lz et-

n her ferd kendisini bu 

Hiiseyin Cahid YALÇIN 
(S~u 3 i~cü aayfada) 

ka. 
Heyet, 18 ikincileşrinde İstan 

• bulda olacaktır. Amiral Pould, 
Mnlaya diretnotu ile ayni tarihte 
sabah saat 8 de lstanbula gelecek 
tir 

Yunan Heyeti: 
A - Heyet: 1 - Ekselfms Ge 

neral Metaksas {Başvekil) 2 -
General Demestiçhas (Saray as -
keri komutam). 3 - General Pa
padimas (Harbiye neşareti müs
teşarı). 4 - Ekselns R. Raphael 
(Yunanistanm Ankara elçisi), 5-
Bay Androlis (Başvekalet ve hari 
ciye hususi kalem mlidUril). 6 -
Bay Siııgca (Yunnnistan Ankara 
sefareti mf.lsteşarı). 7 - Deniz al
bay Joannudis (Yunan deniz ata
şesi) 8 - Y.arbay Zungulaki!ll (A-

Pazarlıksız alıt verit kanunu 
memlekette aldanmanın ve aldat-
manın önünü almak; hem alıcıya, 
hem de satıcıya vakit kaybettiren 
kötü bir itiyadı ortadan kaldırmak 
için çıkarılmış bir kanundur, Hal
buki pazarlık devrinde alıcı kendi 
arzuaiyle aldamrken, bugün ka
nunu kendine siper edinmek iati
yen bazı inaa.faızlar tarafından 
"resmen,, aldat(lmak tehlikesine 
maruz bulunuyorlar. 

Bu işte biraz daha fazla has-

1 

f 
aaa davranmanın •ırası gelmiştir ~ 
kanaatin~yiz. 
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Ziyaret esnasında halkın takip edeceği yolu gosteren kroki 
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ABDOLHAMIDIN 

c CI HOCASI 
YAZAN SÜLEYMAN TEVFİK 

-25-
İşte onun bu gitmesi üzerine, 

kalanların hiç birinde cemiyeti 
yaşatacak otorite mevcut bulun
madığından Fedakaranı Millet ce 
miyeti dağıldı ve cemiyeti muhte
reme de mütemadiyen uykularını 
kaçıran bu kabustan kuı~uldu. 

31 mart 1325 ve 13 nısan 1909 
sah günü sabahleyin Vezir han'.n
daki matbaama gitmek üzere evım 
den Ç)ktım. O z~man Kadırga 
mevdanından Gedikpaşaya çıkan 
~ar~y içi yoku~undan 31 numaralı 
evde oturuyordum. Yokuşu yavaş 
yavaş çıkıp Gedikpaşa çarşısına 

ulaştığım zaman halkta büyü~ ~i~ 
telılş eseri gördfim. Herkes bırıbı 
rinin ku !ağına fısıldıyor gibi konu 
şuyorlardı. Otuz üç sene istipda
dın ağır boyunduruğu altında kal 
maktan dolayı hükumete temas e 
den işlerde her vakit korkaık dav
ranmağa alışını~ olan halk biribi
rine korka korka, ne olur ne olmaz 
'ı:imse du}'"II!asın diye dört yanına 
\ıaktıktan sonra fısıldıyordu: 

- Ne var Ne oluyor? 
Ben de orada rastgeldiğim bir 

bı diğime sordum: • 
- Ne var? Herkeste bu telaş 

Bu haberi alınca söylediği ho
caların kimler olduklarını gör
mek için o tarafa doğru yürüdüm. 
Zaptiye miral.ayı merhum Küçük 
Ali beyin evinin altındaki ikinci 
kahvehanenin önünde sekiz on ka 
dar Softa ile birkaç &ivil oturuyor. 
Heyecanla konuşuyorlardı. Bu ho
caların arasından hoca Hayret 
efendiyi tanıdım. Hoca Hayret 
efendi alim, fazıl, değerli şair bir 
zat olup Abdülhamit zamanında, 
hakkı sükQt olarak maarif neza
retindeki encümeni teftiş ve mu -
ayene azalığına tayin edilmiş, 

meşrutiyetin ilanından sonra me
murların tasfiyesi sırasında kadro 
harici çıkarılmıştı. Hayret efen
di istipdat devrinde meşrutiyet ta 
raftarı ise de İttihat ve terakkinin 
çirkin ve yolsuz hareketleri onu 
•bu tarzda meşrutiyete düşman kıl 
mıştı. 

Mumaileyh encümeni teftiş ve 
muayene azası bulunduğu sırada ı 
bir vakası vardır. Onu burada 
yazmağı münasip gördüm. 

YENISABAH 

Sahir Meclisi 
lctimaında 

lfokuyuculanmız 
1 ! Diyor ki: 

Muhtelif işler görüşüldü ve 
içtima günü toplanmak üzere 

dağıldı 
Şehir meclisi dünkü içtimaınd~ 

ruznamesinde bulunan maddelerı ı 
zikretmiştir. 

Bu arada yapı yollar kanu
nunun sureti tatbikine dair tanzim 1 

kılınan talimatnamenin tetkik ve 
tasdikiııe dair teklif kabul olun
muş ve mülkiye encümenine ha • ı 
vale olunmuştur. . 

Bütçenin 166 ıncı fa~Jının birin 1 

ci maddesinden 4000 !ıranın 193 
faslının birinci maddesine dair tek 
lif kabul olundu. Yeni tesis edilen 
tenvir.atı umumiye lamtl.alarının 

1 
muhavvele merkezlerinden yakı -
Jıp söndürülecek şek_ilde tebdili / 
uygun gör(i]düğüne daır Nafıa en
cümeni mazbatası okunmuş bu tek 
lif •ehrin hava taarruzlarına kar 
•ı ~üdafaası bakımından kabul 

~lunmuştur. / 

-Türk Tarihi Tetkik 
Kurumunun dikkatine 

"Bence, her Atatürk ferdi
nin her zaman, elinde, yanın
da, baş ucunda ıbulunması şart 
olan kutsal bazı varlıklan 

aşağıya sıra ile yazıyorum. 
Muhakkak ki, teşkil edile

cek olan Atatürk müzesinin 
bunları da ihtiva edeceği dü -
şilnülürse de, bir an evvel ve 
kendi yanımızda bulunmak ü
zere bizleri bu kıymetlere ka -
vuşturmak için ilgili herhan
gi bir mües~eseye gazeteniz 
vasıtasile rica etmekten ken
dimi alamadım. 

1 - Yurt içinde ve dı~ında 
Atatürke ait hatırası olan heı
kesten, bu hatıraların toplan -
ması. 

2 - Atatürkün söylediği 
bütün nutukların - meclisteki 
mutat nutukları da dahil - bir 
araya toplanmasını. 

Kesilmiş olarak Avrupaya sev 
kedilecek kümes hayvanatının mu
hafazası için H).zım gelen buzun 
fiyatı hakkında iktısat ve mülkiye 
encümenleri müşterek mazbatası 
okunmuş ve kabul edilmiş ve celse 

ne len? ğini görmüş, merak etmiş, yanına cumartesi günü saat 14.5 de içtima 
DQstum cevap verdi: gı'dip sormuş·. t k.ü da" tılmıstır 

Bir gün Hayret efendi encüme 
ne gelirken, nezaret divanhanesin 
de ve encümen kapısı önünde du
ran bir gencin, mütehayyir bir hal 
de elindeki defteri evirip çevirdi-

3 - Atatürk hakkında ya -
zılmış ecnebi eserlerin türkçe
ye çevrilmesi. 

4 _ Atatürkün; hususi, res
mi, seyahatte, istirahatte, bü
tün, çekilmiş ve zaptedilmiş 
fotoğraflarının bir elbüm ha
linde toplanması.,. 

e me zere gı .. . 
- Ben de Pek bilmiyorum· Fa- _ Ev ı at ! Elin deki defter ne- _,;,~"""""'""'""""":.V-vvvvvvvvv-.""""' ı 

kat işitiğime göre asker ayaklan- di , 11ifli'l}ll[!!jl 
mış, Ayasofya meydanında topla- r ·_ Efendim şiirlerimin mecmu- ...tfli.1--İ ..... ~i .. -
nıp nümayiş yapıyorlarmış... . ası. Tabına müsaade istiyerek 

Dostumun verdiği bu haber hıç geçende encümene takdim etmiş
hoşuma gitme.di. Çünkü derhal tim. Biraz evvel iade ettiler. Bir 
hatırıma yeni bir darbei hükumet de ne göreyim? Bütün gazellerin 
geldi. Çnrşlkapı;qna çıktım. ?e~ yarısından ziyadesini çizmişler, 
berlita a doğru yürüdfim. Atıkalı divançeyi kuyruğu kulağı kesil -
ııaşa -<:amiinin önünde, Ay~sof~·a miş bir kedi yavrusuna çevirmiş -
tarnfından gelmekt.e olan bır bıl-

ler. 
diğe tesadüf ettim. O beni görünce 

Hayret efendi, gencin elinden 
defteri alıp bakmış ve bedaheten: 

Yanıma gelerek sordu: 
- - n ey, haberin var mı? 

- , ·edir? 
- Avcı taburları ayaklanmış-

lar, Aya ofya meydanında topla
nıp nfim yi' yapıyorlar. Şeriat is
terı ı, mekcrli zabit istemeyiz di
ye bağırıyorlar. 

Bu haberi alınca matbaaya 
gitmekten vazgeçtim. Divanyo
lundan Aya•of.ra meydanına in
d;nı. ~Ieydaııın sağ ve sol tarafın 

· rlaki aitaçiarın altına dizilmiş o
alıı, mebu•an ve ayan dairelerinin 
önünde toplanmış olan asker ba
ğırıp çağırıyor, her kafadan lıir 

ses çıkıyor, biı· gürültüdür gidi
yordu. Dikkat ettim, içlerinde 
hiç bir zabit yoktu. - Sonradan 
haber aldığıma göre avcı taburla 
rı o sabah bütün zabitlerini tutup 
hapsetmişlerdi - çavuşlar, onba
şılar dolaşıp askere emir veriyor
lardı. O sırada bahriye silahendaz 
taburu da oraya geldi ve meydan 
daki asker tarafından alkL5larla 
karşılandı. 

Tramvay yolunun Alemdar 
caddesine döndüğü köşeye kadar 
Ayasofya meydanı, adliye binası 
nın etrafı asi askerin işgali altın
da idi. Aralarında başı sarıklı 

birkaç yobaz dolaşıyor, çavuşlarla 
konuşuyorlardı. 

Asker sırasının arkası, belediye 
bahçesini, önü ve içi - şimdiki 

parkın yerinde belediye bahç.esi 
ve gazinosu vardı - bütün tram
vay yolu. umumi hapishanenin sı
rasındaki kahvehaneleri - o za
man orada birbiri yanın"..a üç kah 
ve vardı - önü ve tarasaları halk 
tarafından doldurulmuştu. Bu ka
labalık arasında derviş Vahdeti, 
.koltuğu altındaki bir yığın Volkan 
gazetesini bağıra bağıra satıyor, 

iki de bir de de "Padişahım çok 
yaşa,. diye avazı çıktığı kadar hay 
kırıyordu. 

Herkes bu gazeteleri kapışı
yorlardı. Kimi para veriyor ve ki
mi gazeteyi alıp yürüyordu. Vah
deti ise para verenden alıyor, ver
miyenden istemiyordu. 

Ayasofya meydanına kadar 
gidip oradaki bu hal ve durumu 
gördüken sonra geri dönerek Fi
ruzağa camiinin önüne geldim. De 
rin derin düşünQyordum. İçim kan 
ağlıyordu. Orada bir bildiğe 
rastgeldim.. Dedi ki: 

- Şurada sıra kahvelerin önün 
de oturan hocalar ihtilili idare e
diyor, onlar emir veriyorlarını.ş. 

Olur olmaz çizerler her kitaptan 

bir tRkım yerler 1 
Edibim aanma kim yalnız senin 

divani çizmİf]era 
Geçinde Encümende yok iken Hay ı 

ret, biitün heyet 
Arapça bir kitaptır zan ile Kur'a

nı çizmİfler. 

Demiş encümene girmiş. 
Öteki hocaları tanımıyordum. 

Sivillerin arasında da cemiyeti rü 
sumiye azasından iken meşrutiye
tin ilanından sonra açığa çıkarıl
mış olan Mısırlı Selavi beyin maa-ı 
rif müfettişlerinden Niyazi efendi 
bulunuyordu. 

O sırada arkamdan bir takım 
sesler işitim. Dönüp o tarafa bak 
tım. Bir bölük asker, bir sürücü 
beygrine bindirdikleri bir hocayı 
ortalarına almış oraya. getiriyor
lardı. Kalabalık yaklaştığı za
man dikkatle bakarak attaki ho-
cayı tanıdım. Bu, o zaman ders 
vekili bulunan hoca Halis efendi 
idi. (Sonu var) 

·······~·························· .. ······ 
Atatürk c~nazesinde 

Ünversiteyi Ankara 
Üniversitesi temsil 

edecek 
İstanbul Üniversitesi gen~liği

nin Atatürkün Ankarada yapıla -
cak cenaze merasimine iştiraki i
çin rektörlük tarafından yapılan 
müracaata Dahiliye Vekaleti ta
rafından cevap verilmiştir. Bu ce
vap Ankarada yer meselesinin im
kansızlığı, tren tahsisinin güçlü
ğü karşısında buna maddeten im
kan olmadığı tarzında bir cevap 
verilmiştir. Üniversite gençliğini, 
Ankara üniversitesi temsil ede -
cektir. -·-Elbiseleri çalıp kaçarken 

yakalandı 
Köprünün Adalar iskelesinde 

bağlı duran Göztepe vapuruna dün 
gece u.at 8.6 a doğru Hidayet is
minde bir aabıkalı hırsızlık için 
girmiş ve evveli ikinci çarhçının 
ve sonra da vapur yağcısırun elbl
aelerini çalmıştır. 

Hidayet kaçmalı: Uzere iken 
yağcı Hüseyin tarafından yaka -
lanrsş ve asliye ceza muhakeme -
sinde bir buçuk ay hapse mabkftm 
edilerek tevkif olunmuştur. 

Genç kızların askerlik ders!eri ı 
hakkındaki tamim 

Genç kızlanmızın askeri ders
leri hakkmda Genel Kurmay Baş 
kanhğından Kültür Bakanlığına 

bildirilen tamim bakanlık tara -
fından şehrimiz kültür direktörlü 
ğünc verilmiştir. Bu tamimi aynen 
veriyoruz. 

1 - Liselerde gösterilen naza 
ri dersler genel bilgi mahiyetinde 
olduğundan erkek okurlar için 
mevcut olan askerlik der5i progra
mı kız talebe için de aynen tatbi
ki tedrisatın kolaylığı noktai naza 
rından uygun görülmüştür. Lise 
yüksek okul ve üniversite prog -
ramlarında yardımcı ve geri hiz -
metlere aid yapılacak değişiklik

ler ayrıca tashih olunaca·ktır. 
2 - Geçen ders yılında oldu

ğu gibi bu yıl da kız talebeye 

\ 

YENi SABAH: Bu yüksek 
ve milli arzuyu yerine getir
mek için ıbütün ilgililerin ve 
bilha5'a Türk Tarih Tetkik 
Kurumumuzun dikkati naza-
rını çekeriz. 

.1 

Talebe bugün saat 9 da 
toplanarak merasimle 

saraya gidecek 
Üniversite ge nçliği Alatürke 

son veda merasimini bugün kendi
lerine tahsis edilen salta eda mak 
sadiyle sat tam dokuzda üniversi

te bahçesinde toplanacaklardır .. 

Oradan yürüyerek Dolmabahçe sa 

rayına gidilecek ve muayyen saa

tinde saraya girilerek Atatürkün 

mukaddes Ifıhitleri önünden geçi -
Jecektir. 

kamp yap tın 1 mı yaca ktır. """-""A"A""""""""'""vvvvvvv-.v..""""' 
3 - 938 ve 939 ders yılında 

kız okurlara programlar şu suret
le tatbik edilecektir. 

A - 7 ve 8 sınıflar, bu sınıf
lara mahsus kız programlarını 

_B - 9 sımfla erkeklerin 8 sı
nıf programını. 

C - 10 ve 11 sınıfla ve yük
sek okullarla üniversite kız okur
larına (9) ve (10) sınıf program
ları bir arada olarak gösterilecek
tir. 

4 - Bu ders yılında lise me -
zunlariyle daha yukarı sınıflarda 
·ki kız okurlara (11) sınıf progra
mı okutulacağından tam ehliyet -
name verilmiyecektir. 

BEKTAŞ/ FIKRALARI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Isınırken zehirlendiler 
Eyüpte oturan ve Sütlücede 

Buz fabrikasında yağcı Abdurrah 

man oğlu Halil ile arkada~ı Fethi 

dün gece Buzhanedeki odaların -

da yaktıkları mangalden zehirlen 
mişlerdir. 

Bunlardan Halil "H amızı kar-

bon,, tesiriyle hemen ölmüş, zehir 

lendiği sırada mangala düşerek 

muhtelif yerlerinden yanan Fethi 

de hastahaneye kaldırılmıştır. 

· Kendi elimle ölmek isterim! 
••C•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir ra11uızan akşamıydı. "Fukarayı bektoşiyedrn,, 
Bozakanelerden birine daldı. Knrmuık bir küşcye Bindi. 
ladı, keyi.fli keyifli çakmıyrı başladı. 

dr·rviş Hilmi, 
Ralcısıııı ısmar-

Biriııci kadeh gırtlağından yaiJ gibi kaydı. 
ikincisi bal gibi süzüldü. • 

Üçüncüsü boğazında kaldı. Ansızın içeri gıren devriye kolu, baba 
ereııleri çalyaka etti, kulluğa götü.rdider, yeniçeri. ağa.mıın kar.~1.sıııa 
çıkardıla1'. 

Ağa kudurınuş gibiydi. Gözlerinde hiddet ateşleri elevleııe alevleııe 
Bordu: 

- Bu mübarek gufran ve ibadet ayında da demlenmekten utan
madın mı? .. Bak saçın, sakalın. iki ı·enk olmuş! ... Bıı ne rezalet bire ka-
fir, bire zıııdikı ekber! ... Bil11lerıı ki sana ne yapayım?... Nasıl bir ce-
za tertip edeyim sana! ... Söyle, cezanı kendin tertip et... Ôlümlerden ö-
lüııı beğen ... Asılmak rııı istersin? ... Kazıklanmak mı istersin?... Yok.sa 
Kafanı mı kestireyim! Abdal abdal yiiZiime bakma, çabuk söyle! ... 

Derviş Hümi, yeniçeri ağasının lıiç şak(l.Sı olmadığını ve astığı as
tık, kestiği kestik bir adam oldıır}1' ır biliyordu. Kuı·tırlmanııı çaresi.
ni, kendine acındınnakta buldu. B• t •ın için boynunu büktü, mazlurıı bir 
tavır aldı, bir ,ey söylemedi, melul melul aiJarıın yüzüne bakmıya başla
dı.. 

Ağa, baba erenlerin bu haliıııı blltün bütün içerledi, top gibi gürledi: 
- Ôyle öküz gibi suratıma ııe bakıyorsun? ... Cevap ver.. Nıu11l öl

mek istiyonunf ... 

Zatıal!ı bektaşi bu emir karşısı)ıdrı biraz daha bozuldu, 
bir btıf kestikten sonra; cevap verdi: 

- Kendi elimle ölmek i.ateriml 
• 

siııd i, kıaa 

TlRYAKl 

İstanbul 
•• • • 
Universıtesı 

Elim vefat hadisesı mü
nasebetile bir madalyon 

yaptırıyor 
İstanbul üniversitesi Atatürkün 

çok elim vefatı hadisesi üzeri~e'. 
resmi matem günlerinde ve mıllı 
günlerimizde göğüslerde taşımak 
gayesiyle bir madalyon hazırla -
mıştır. Bu madalyonun :bir tara -
fında At.'l.türkün bir büstleri ve 
doğum, ölüm t.'lrihleri vardır. Di
ğer tarafında da İstanbul üniver
sitesinin sembolü olmak üzere İ. 
ü. harfleri ve şu ibare vardır. 
"Türk gençliği, Cumhuriyet •ana. 
emanettir.,. 

Bu madalyon Darphane tara -
fından basılmaktadır. Üniversite 
vakit darlığı hasebile şimdılik an
cak bundan 2500 tane tabetti -
re bilecektir. 

Fakat bu madalyon darphane 
müdürlüğü tarafından çok beğeni! 
miş ve muhtelif teşekküllerin tale. 
bi ilzerine bu madalyondan üni -
versite gençliğinden başka halk 
tabakalarına da satılmak gayesi
le tabının fazlalaştırılması için ü
niversite rektörlüğüne müracaatta 
bulunulmuştur. 

~:MAHKEMEL~DE ., 
~ ... ,, ... ~ .. '. -"' ~ ... 

Alışmış kudurmuştan 
beterdir 

Hapishanede bile, huylarından 
vazgcçemeınişler ve hırsızlık 

etmişler 
Ayvaıısurayda Dutludede so -

kağı 13 numarada oturan 60 yaş 
Jarında İsmail isminde bir adam, 
bir esrar kaçakçılığı para cezasın 
dan dolayı hapis bulunduğu umu
mi hapishanede geçen gün yıka -
nırken yeleğini çaldırdığından do
layı muhakemeye müracaat etmiş
tir .. 

hmail, yıkanmak üzere umumi 
hapishane hamamına girmiş ve 
kapının üzerine aRtığı elbiselerin -
den yeleğinin biraz sonra kendi 
kendine aşağı doğru kaydığını 

görmüştür. 

İsmail hemen çıplak bir vazi
yette hamamdan dışarı fırlamış, 

fakat daha hamam kapısını açar-
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~~····································-., ,, • 1 

! Hadise ve Adese J 
.... ····• .................................... 

Tabii hal avd~t .ederken 
• .. h an endi· Haylı uzun auren, er . 

te ve elem aaçan haatalık, ele~' 
· · · · t b'-•ivle bu· netıcesını vermlf ve a ~ ~ 

yük yeia ve elem doğurmu'~''. 
Tetkilatı Esasiye kanununun go• 
terdiği ,ekil dairesinde Cumhur· 

· · · ih k b. mevkiin• reısı ınt ap ve a ıne 

geçtikten sonra halitabii avdet el· 

mit addedebiliriz. . 
Bu cihetin halli, de,·let ınak•· 

neainin felçten kurtulmasını muci~ 
olduğu kadar dahilde ve hariçteki 
tereddütleri de i,.ale etmİf bulu· 
nuyor. 

Bu Jazimenin ikmali kalbi h•· 
yecanları durdurduğu gibi Riya: 
aeticumhurun tabii namzedini, b•.I' 
ittifakı tam ile intihap edif bır 
hakkın ihkakı demektir. Dahild•· 

h . ük' ·" ki bu kabulü amme, arıçte y • 
bir ba·siret eseri te1ikkisini ınuciP 
olmuftur ki bu hadise, mili• • 
timiz için ayrı bir kuvvet te,kil e• 

der. , 
•• in lamet lnönü, yüksek reıırn 

tanınmıt tahaiyetlerinden oldui~ 
kadar uzun zaman devlet m.ak•: 

• · k l' d" .. tı• il · letnı•I neaını ema ı urus e lf 
bulunmasından, yalnız dahilde d .. 
ğil hariçte bile layık olduğu iti • 
mat ve ihtiramı kazanmıf bir ~"".· 
ıiyettir. Bu cihetle genç Cumhu~•: 
yetimizin fU tabii intikal haletlJJ 
den doğabilecek aluaklıklara ııı •• 

b b • it· ni ve bu sebeple ayrıca se e ı 

minandır ki fU intihap dolayı•iY1.' 
Büyük Millet Mccfuinin gösterdt• 

hk . l" · dayiil< ği a tınaa ıgın aynı zam.an 
aek bir eseri dirayet bulunduğUJI~ 
ıöylemek bir vicdan borcudur. 

intihabın fU tabii seyrinden fırl<• 
veya herhangi bir enfiUi düş,ünCt"" 
nin müessir olmadığını ittifak18~· 
dan anlamak m~kül olmadığı cı· 
betle buna "vicdanı inım.e rrıa.lı• 
aulü,, diyebiliriz. 

1 1 .. .. .. 'd aldı· antet nonunun mazı en 
. k d' . . "k••Jı ğı ihtıbaları, en ısının yu 

duygularını nutkunda görüyorııı 
ki ade..,nin bu derecei mükeın"'~j 
liycti asil milletimiz için miiştel<l 
bir teaelli teıkil eder. 

Çok ku~etle kaniiz ki; Cu"1' 
hurreiıimizin ·yüksek ,ahsiyeti, ,.. 
dalet ve bitarafinin tecellisi ~t 
her cephede kanunun hakim buı~· 

nacağı için kuvvetli zıman ol• · 

cak ve böylece memlekette t_.,, 
bir refah ve emniyet doğacaktJJ'· 

1. Mümir AC.AJı 
ken yelek yerine bırakılmış ve onu ~0909~;geı;ge;ge~~;JE-~~31 
çalmak istiyen adam kaçmıştır. 

Arndan biraz geçtikten sonra i N p· . e . m" 
İsmail yıkanıp elbiselerini giyer - e ışır yı 1 

ken yeleğinin cebinde bu 1 u nan pa ~eııaıeıııeıııeıııell311ElEEE-':~ 
rasının yerinde yeller estiğini hay "'ARŞAMS~ 
retle görmüş ve 1ıu el çabukluğu - V 
nu hapishane müdürlüğüne haber 
vermiştir. 

Yapılan tahkikatta yeleğin ce
bindeki parayı Şevket ve Yusuf is
minde iki mahkumun çaldığı anla
şılarak hapishanede de rahat dur 
mıyan bu hırsızlaı-, Suıtanahmet 

birinci ceza hakimliğine verilmiş
lerdir. 

Dünkil muhakemede, zimmet
ten ve şfrkatten mahkQm sabık 

Kü~ükpazar belediye tahsildarı 

Seyfi, bu hadisede şahit olarak din 
lenmiş ve muhakeme hapishanede 
ki diğer ~ahitlerin celbi için başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Lokantada yemeği yemiş ve 
sonra tabaklerı kırmağa 

baş'amlş 
Arapcamiinde Ahmedin lokan 

tasına dün Bekir isminde bir adam 
girmiş ve yemek yedikten sonra, 
garsonun kendisinden fazla par~ 
istediğinden bahisle tabakları kır-

iftariye 
Terbiyeli ifkembe 
Lüfer ıakaraaı 
Plav 
Elmalı keyk 

çorbaaı 

k '] . .ş•I' Yarım ı o un, ıkı çorııa ~ '
9 

ğı şeker, yarım çay kaşığı tuz •. 
·rı' çay kaşığı "Boking tozu,. nu bı 
!' birine •karıştırdıktan sonra bir ço 

ba kaşığı tereyağı ile yoğurıınoı
Sonra. yavaş yavaş bir .fili · 

can sütü ve iyice dövülmüş bir yı•• 
murtayı yedirerek ilave ediniJ· 

Hamuru dibi yağlanmış bir fırı' 
tepsisine yaydıktan sonra ınot" 

1 
vas~ıt büyüklükte 5 tane eJıııBl~ 
sekizere, yahut on altışara böJcrC 

hamurun üstüne saplayınız ye u· 
zeııne biraz toz şeker ve vaailfı 
serpip mutavassıt ateş üstünde .,& 
fırında pişiriniz, 

ma ğ a başlamıştır· ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ.., 
Gelen poİisler hemen Bekiri ya 

kalamışlar ve asliye dördüncü ceza 
muhakemesine teslim etmişlerdir. 

Dünkü muhakeme neticesinde 
Bekir 1.5 ay hapse mahküm edil
miş ve tevkif olunmuştur. 

Kalp sekteşinden ö!dn 
Sirkecide İstasyon otelinde o

turan Halil oğlu Mehmet Özcan 
dün abdest almak üzere halliye gi
derken birdenbire fenalaşmış ve 
yere düşerek biraz sonra da öl -
mil~tür. 

Adli tabip tarafından yapılan 
muayenede kalb sektesinden öl -
düğü anlaşı~tır. 

TAKVİM 
16 Son Teşrin 1938 Çarşaınb' -Hicri: 23 Ramazan 1357 

Rumi: 3 Son tevia 1354 

Kasım: ~ 

Dotu uati : 6,47 

Ôtle ı 11,59 - ikindi : 14,35 

Aktam ı 16,51 - Yatsı : ıs,ıS 
im.ak : 5,06 J 
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• s-
manyada Yahudı ere yapı an 8ZYI (BOftarafı 1 inci .. yfada) ---.. • •• •• 

müttehit sosyetenin bi~ uzvu 
01 

... Atatürkün Cenaze Torenı Gunu 
Fransız gazetelerine göre. evvelce 
düşünülmüş ve hazırlanmış şeyler 
olup, programla hareket edilmiyor 

Berlindeki 

f 

binaların takriben yüzde 
Yahudilerin malıdır 

altmışı 

• 

rak tanıyor ve ona gore hareket • · 

edi~:: Şark itin bir harika ve bir Bütün Yurdda Meras m Yapılacak 
• • • kA da b l B 

mucizedir. Bu muc~zeyı ım a~ . ~ (Bıı~ tarafı 1 inci aayfada) önünden ihtiram geçidi aş ar. u 
iresine sokan şahsıyct de Bı;;ü edilmeli ve toplanma şeklini gös - suretle halk dağılarak merasim 
Atatilrktür. İşte .:"--v:.upa .. mat ~:~ terir bir kroki yapılarak toplanma sona erer. 
tında gerek Ataturkun yuks:~ür- yı idare edecek kafi miktarda me- 10 - Toplanma meydanııı.a 
hası hakkında, ge:.ek ~~d~~z dos- mur tayın olunmalı ve bunlara va- gelirken arzu edenler heykel, büst 
kiye hakkında ~ord~gbümu.bi ob- zifeleri öğretilmelidir. Parti men- veya fotoğraflan önün& çelenk, 
tane yazıl~nn saı~len u gı suplarının •bu işte ödevlendirilme- Jniket veya yeşillik koyabilirler. 
jektif hakıkatlerdır. . t ıı - Halkevleri 22 teşrin 38 

l] . sı esas ır. 
1 

k ı k 
Aatlirkün en büyük eme enn- 5 _ Atatürkiiıı büyiik eserini salı gününe kadar kapa ı a aca 

den biri Türk sosyetesini garplı- emanet ettiği büytik Türk gençli- ve bina içinde hiç föir f.anliyet ya-
laştırmak, Avrupalılaştırmaktı. ğine ve talebelere toplanma mey- pılrnyacaktır. 
Fakat bu "Garplı,, ve "Avrupalı,. danında önsafta yer verilmelidir. 12 - Hareket, toplantı ve me 
kelimesi mücerret 'bir mefhumdur. 6 _Bando mevcut olan ve Şo- rasim esnasında hiç bir siyah i~a
Hangi garptan, hangi A vru~adan pen ve Bethof enin matem havala- ret bulunrnıyacaktır. 
bahsediyoruz? Avr~~a "cografi,: rını çalabilecek vaziyette bulunan 13 - Bütün bu merasime ait 
bir tabir olarak degıl. de ~~n:vı yerlerde İstiklal marşından sonra tafsilat her yerin ayn .ayn vazi -
ve ahlfıki bir vahdet dıye duşunul- törene bu hav.alarla başlanılır.. yeti tesbit edile rek bir raporla ve 
düğü zaman, bugünkü Avrupanın Bando bulunur ve bu havalan çal mümktin olan yerlerde bu mera -
bize hiç de böyle bir vahdet ıar- mak imkanı olmazsa tören tstikial simin intihalnn, fotoğraf, sinema 
zetmediğini görürüz. Avrupa ve marşiyle başlar. Bando olmıyan ile t bit olunup bunlar da bila -
Garp bugün parçalanm1şbr. Mü- yerlerde dahi İstiklal marşı ağız- hara bı:ı.sılmak üzere Parti Genel 
tefekkirler ve filozo~lar Avru?a~ın dan söylenilerek tören açılır ve ar- sekreterliğine gönderilecektir. 
ve garbın ne oldugunu tayın ıle tık bundan sonra hiç bir şey ça _ Bu hususlara edilecek dikkat 
ui',rraşıyorlar. Modern Avrupayı lınmaz. Türk milletinin bütün dünya gö -

doğuran Yunan tefekkilr ve f else- 7 _ Tören bu suretle açıldık- zil önünde intizam ve olgunluğunu 
fesiyle Hıristiyan ahlakının ve tan sonra her yerde üç nutuk söy- göstereceğine nazaran işe fevka
barbar unsurlar tarafından bun- lenecektir. Bunları Parti mümessi- Hide ehemmiyet verilmesini her te 
tara katılan hissenin heyeti mec- li, belediyeden biri, •belediye ol _ fcrruatına kadar alfika gösterile
muası büyilk ve esaslı bir klUsi_!t mıyan yerlerde köy ihtiyar heyet- rek icap eden sarih emirlerin ve
kültor tesis etmişse de bu vahdete }erinden biri ve halktan bir genç rilmesini Parti arkadaşlarımdan 
karşı isyan etmiş felsefi ve ırkt söyliyecektir. Nutuklar mahalli rica ederim. 
cereyanlar da görüyoruz. parti örgütünün tasvibinden geçe-

Atatürkün selim muhakemesi ccktir. Bu nutuklarda Atatürkün 
ve yüksek dehası bizi garba götü- eserleri, memlekete ve millete yap 
"rnrken garbın arzettiği tefrika tığı büyük hizmetler, hayatı ve o
ve şikak içinde asıl fikir ve hayat nun aramızdan ayrılmasiyle duyu 
kaynağını temyiz etmek ve bizi lan yeis ve elem tebarilz eltirile
şarkın ana cereyanı içine ka - cektir. Kendi nutuklarından onun 
nştırmak muvaffakiyetini de gös- cu yıl nutku ve gençliğe hitabı gi
terdi. Tilrk Cumhuriyetinin milli bi parçalar, vecizelerden seçilmiş 
hakimiyet ve hürriyet prensibi ü- bazı kısımlar okunacaktır. 

Dahiliye Vekili 
C. H. P. Gt?nel Sekreteri 

Dr. Refik Saydam 

Resmi Matem 
Ankara, 15 (Hususi Telefon -

la) - Atatürkün ölümü dolayısi
le umumi tecssüriln resmi bir su -
rette tezahürü için, teshit edilen 
maddeleri hükumet bir karama -
me halinde bugün neşretmiştir. 

Von Rat'ı öldüren Yahudi çocuğu Paris müstııntikliğinde 

zerine kurulan anayasası Türkiye- Nutuklar milletin Atntürke say 
yi hür ve demokrat devletler aile- gı ve sevgisini ebedi olarak onun 
si içine soktu. Bugün muhterem manevi varlığı ve hatırası etrafın
Cumhurreisimiz İsmet İnönü Türk da t p1anncağını ve bu topliıluk
vatanında anarşidrn ve cebirden tan en biiyük milli vahdet ve kud 
uzak bir rejimin hi.ıkum sürdüğü- reti alacağını, e ·erine barmın !bu 
nü müşahade ederken işte bu ha- birlikte ebedileşeceğini söyliyerek 
!dkate istinat ediyor ve Büyük ve nihnl etinde Atatürkün eserle -
Şefin tesis ettiği ananf'nin milletin rine ve yaptığı inkılfipJnra daima 
ruhuna ne kndar sindiğini, orada artan bir inanla bnğh kalıp onları 
ne kadar yer ettiğini ilnn etmiş o - ileri götülcceklerine nnd i~erck bi-

Bu kararnameye göre Ankara
da merasimin y~pılacağı 21 ikin
citeşrin günü "re mi matem günü, 
olarak tc!;bit edilmiş ,.e bugün 
resmi ve hususi devn.ir ve müesse
satın apalı bulunmaları muvafık 

gorülmiış~ür. Ogün yarıya çekil .
miş bayraklar nsılacak bı.itün eğ -
leııce yerlerinin kapalı bulunma
sı için tebligat yapılacaktır. Paris, 16 (A.A.) - Gazeteler,, 

~lınanyadaki Yahudi düşmanlığı 
akkında tefsirlerde bulunmağa 

devam etmektedirler. 
Jour gazetesinde Aguesse di

Yoı· ki: 

··s d on hndiseler, son zamanlar 
b a "Yahudilere tahmil edilen mec 
d Urivetlerin manasını şimdi bize 
aha iyi anlatıyor. Geçen haziran 

1a Yahudilere mağazalarına işaret 
~r koyarak diğerlerinden .ayır -
k aları tenbih edilmişti. Bu hare -

1 et bu :ı::nağazaların tahribini ko -
tYlaştırrnıştır. Yahudilerin silfıh-
1~1 ~lınrnıştı Bu da ameliyatı teh
~ esır bir hale koydu. Yahudiler 
lıen nakit, mücevher, möble ve ha 

olarak ne k.adar servetleri var-

~~ hildirrneleri istenmişti. Bu ted
ın: seı-vetıerinin ellerinden alın -

sını kolaylaştırdı . ., 
};'· 

l'lın ı~aro gazetesi, Alman halkı-
h· hır kısmının Yahudiler aley
~~de ~hnan şiddetli tedbirlerden 

60 nfaıı olduğunu kaydettikten 
nra diyor ki: 

"Z 
1:.ahu ~nnedildiğine göre Berlinde 
la . dılere yapılan hakaretler do 
efeısıy}e alenen nefretlerini izhar 
tir n asgari 300 kişi tevkif edilmiş 

••• 

Yeni Kabine 
r~gün Meclisden 
tıınad istiyecek 

\re ın (Baft~afı 1 inci sayfada) 
Şlln uvaffakiyet temenileriyle kar 

nınıştır. 
llund 

ni t an sonra Parti grupu ye-
kO.ıne:~kkü~ .ecJ.en Celal Bay.ar hü
ta ...... b" ne ıtimat reyi verilmesini 

·•ı ır "tt" 
nıış ~ 1 ıfakln karar altına nl -
Ita rne ruznamede görüşülecek baş 
lliha.,. etvzu olmadığından celsoye 

.3 e VcriJıni ti :auga ~ r .. 
tçuın n Meclısteki Parti grupu 
~' aını mat k" 
1o.1 de to 0 ıp Vekiller Heye-

Plana:ııştır. 

Bu gazete bundan maada "ha 
lihazırda Alman emHikinin büyük 
bir kısmının halen Yahudilerin e
Jinde bulunduğunu,, yazmaktadır. 
Yalnız Berlindeki binaların tak -
riöen yüzde altmışı Yahudilerin -
dir. 

Sükunet Siyaseti Tehlikeye 
Düştü 

Londra 15 (A.A.) - Havas a
jansının muhabiri bildiriyor: Ya
hudiler .aleyhinde ittihaz edilen 
tedbirler, ve Çemberlnynin dünkü 
beyanatı karşısında matbuatın he
yetiumumiyesi Almanyanın hiç ol-

luyor. teccktil'. 
Milli matcmim~z münasebctile 8 - Tam saat 16 da Dahili -

Büyük Atntürk ve Türk milleti ye Vekaletinin yaphğı tamimde 
hakkında nazikane y.azılariyle bi- zikrettiği veçhile ve vasıtaların 
zi mütelrnssis ve wiiteşekkir bıra- bildirilerek üç dakikalık bir sü -
kan bütün ecnebi dortlarım1Za de- kut ve ihtiram vakfesi yapılacak
rin minett.ırlığıınızı arzederken tır. Tam bu saatte ~fikOt ve ihti -

·kendilerini temin ederiz ki Ata- ram vnzifeı:ıini ynpnbilmek için yu 
türkün açtığı teceddüt çığırında kardn söylenen merasim ve nutuk
Türk milletinin su:h ve sükun i- !ar ona göre tertip ve tanzim edile 
çinde çalışarak devam edeceğine cektir. 
itimat edenler bu kanaatlerinde 9 - 3 dakikanın hitamında al 
hiç bir zaman aldanmış olmıya- tı meşale derhal ateşlenip ve Ata
eaklardır. türkiiıı heykeli, bfistü ve ya resmi 

mazsa bfr müddet içiıı bir "sükfı- Hüseyin Cahid YALÇIN 
net,, siyasetinin şanslarıııı tehlike- ====================== 
ye düşilrdüğü kannaini izhar et - Şehir meclisinde 
mektedir. 

Yahudilere Memleket 
Aranacak 

Niyüz Kronikl diyor ki: 

"Diln Avam kamarasında Çem 
.berlayn nazırlar tarafından alınan 
tedbirlerin İngilterede uyandırdı-
ğı nefrete iştirak emekten ken -
dini alamamıştır. Şimdi İngiltere
nin dominyonlar ve Amerika ile 
birleşerek bir muhaceret projesi 
hazırlaması ve haklarından malı -
rum kalan bu Yahudilere bir yer 
bulması J8zımdır. 

Ata türkün 
Naaşları Bugün 
Ziyaret Edilecek 

(BQ.J)tarafı 1 nci say/ada) 

Bugün ziyaretçiler, sabah saat 
ondan itibaren saraya gelecekler 
ve orada, programda ilan edildiği 
sır.ayı takiben ihtiramı ifa edecek
lerdir. Resmi ve sivil polisler ve 
diğer bu işe memur zevat halka 
yol göstereceklerdir. Bu hususta 
knrilerimize bir fikir verebilmek 
için sar.ayın bir krokisini koyduk, 

ve takiP. edilecek yolu da işaret 
ettik. 

Verilen karar 
İstanbul şchiı· meclisi dün saat 

3 de toplandı. Eski zabıt okunarak 
kabul olundu. Bundan sonra Ata -
türkiln vefatı dolayıslyle Meclis 

Reisi Abdfllhalik Rendaya ve Baş 
vekil Celil Bayara çekilen ta -

ziyet telgraflariyle bunlara gelen 
cevap okundu. Bundan sonra Re
isicumhurluğa intihabından dolayı 

!smet İnönüne ve Başvekillikte 
ibkasından dolayı CelB.1 Bayara 
çekilen tebrik telgraflarına ge -
len cev.aplar okundu. Bunu taki -
ben beş azanın imzasını taşıy?an 
bir takrir meclise verildi. Bu tak 
rir Atatürkün medfeninde istan -
buldnn alınmış tbir avuç topragın 
da bulunmnsı talebi idi. Takrir ay 
nen şöyledir. 

Riyaset Yüksek Makamına, 
Gözbeheğimiz Atatürkümüzün 

çok s '•diği lstanbulumuzun sine -
sinde gözlerini ebed~yete kapa -
mıt olmasından, mübarek naaşı -
nı ebediyycn muhafaza edecek a
nıtlara İstanbul toprağının da ko
nulması ricasının Büyük Millet 
Meclisinin tasvibine arz olunma-
sını Mecliı>imizin kararlnthrmaıı 

nı arz ve teklif ederiz. 
Meclis bu takriri ko.bul ede -

rek toplantıya nihayet vermiştir. 

Güneş doğmaz, gün doğmaz. 
Geceler gündüz olmaz. 
Hani fU yanan, ıönen 
Yıldızlar hala solmaz. 

Sakın güneş mi battı? 
Yoksa peyke mi çattJ? 
Neden sabah olmuyor? 
Saat dokuzu attı. 

Hala günef d.-,ğacak 

Demem r.abah olacak 
Şu zifiri karanlık 
Gittikçe uzay cak 

Uzn •'I geceler uzan. 
Ta hafra i(adar uzan 
Zaten yaktın kalbiml 
Uza ey gecem uzan. 

Kaç yıl ~in olmadı 
Yıldız gündüz doğmadı 
Yarap acı sen bize 
Bugün neler olmırtlı. 

Bora, fırtına, rüzgar 
Dolu, kasırga ve kar 
Tiirctti bütün yeri 
Ağaçlar etti hep kar. 

Çiçelder açmaz oldu 
Nehirler akmaz oldu 

Badema; Atatürkiln öldüğü gü 
nün (10 ikinciteşriu) matem baş 
langıcı olması şartiyle bir ay müd 
detle hiç b ·r hükumet memuru 
suvare, .akşam yemekleri, ziyafet 
ler gibi resmi ve hususi davet ve 
eğlencelere gitmiyecek ve kendi -
leri de tertip ctmiyeccklerdir. 

Ankara merasim yapıldığı sı
rada vilayetler ve kaza merkez -
!erinde Atatürkün hatır.asını taziz 
ve tazimcn Cumhuriyet alanların
da m "rasim yapılncak ve Ata tür -
kün hayatı hakkında hitabelerde 
buluııulacaktır. 

ÖLÜMÜ 
Ah au şakrak göynümüzde 
Tabiat alt üat oldu. 

Şu karanlık ~Defin 
Şu 1';ararmış ateşin 
Yanında yatan nedir 
Bilir misin tek efİn 

O ki bize yol veren, 
Bize binbir can veren, 
Geçmez artık bir daha. 
Bize Atatürk veren .• 

Ey Atatürk Ulu Türk! 
izinde binbir genç Türlı 
Yürüyecek, ta~acak, 
Sen üzülme yiğit Türk. 

Uzan varsın kaplasın, 
Her tarafı baflasın 
Sana yine dar gelir, 
Denizler toprak sarsın. 

Sönmez Ifıklar konsun, 
Kabrin her gün fen ola'ul? 

Binbir renkli kuşların, 
Cıvıltısiyle dolaun. 

EyAtatürk Ulu Türk 
Kabrinde binbir genç Türlı 
A{tlıyacak, yanacak, 
Anacnk seni her Türk. 

12. 11. 938 Niyazi Var\J 
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ismet lnönü 
için yazılan 
Güzel yazılaı 

Tiran, 16 (A.A.) - Alba ajaı! 
sı tebliğ ediyor: 

Tilrkiyenin yeni Reisicumhur11 
nun intihabı hakkında mutalaalar 
yürüten Brito gazetesi şöyle diyor: 

"Türkiyenin yeni reisicumhuru 
İsmet İnönü, zıyaı Arnavutlukta 
şiddetli acı uyandırmış olan yeni 
Türkiye banisinin eserine devam 
edecektir.,, 

"Yeni Türk Reisicumhurunun 
yüksek meziyetlerini hatırlatan bu 
gazete şöyle devam ediyor: 

"Arnavut milleti, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin kararını bü 
yilk bir memnuniyetle karşılamış
tır. Burada İsmet 1nönüne Türk 
siyasetini idame edecek mümtaz 
ve kıymetli bir Şef nazariyle ba
kılacaktır. 

Brita gazetesi yazısının sonun 
da Türkiyenin refnhı hakkında te 
meninlcrde bulunmaktadır. 

Shtşpti gazetesi, İsmet İnönü -
nün intihrubı hakkındaki haberleri 
neşretmekte ve birinci sayfasında 
Büyük MŞlıklar nltında Türkiye
nin yeni Reisicumhurunun tercü
mei halini yazmakta ve yüksek 
meziyetlerini saymaktadır. 

Bulgar Matbuatı ve 
ismet İnönü 

Sofya, 15 (.A.A.) - Bulgar 
Telgraf ajansı tebliğ ediyor.: 

Gazeteler Atatürkiln ölümüne 
ve yeni Reisicumhur İsmet İnönü
nüıi intihabına uzun makaleler ve 
haberler tahsis etmekte berdevam 
dırlar. 

Fransız lisaniyle intişar etmek 
te olan haftalık "La Parole Bul
gare,, gazetesi, müteveffa Reisi -
cumhurun fevkalade meziyetleri-
ni tadat ettikten sonra mUşaril

nileyhin bilhassa harici siyaset sa 
basındaki meziyetlerine işaret et
mektedir. 

Zora gazetesi, İsmet İnönünün 
şahsiyeti hakkında yazmış olduğu 
makalede müşnrilnileyhin insani 
askeri ve siyasi mezıyetlerinden 

bahsetmektedir. 
Kral Borisin Tebriki 

Sofya, 15 (A.A.) - Kral Bo
ris, Reisic ımhurluğa intihabı mü 
nasebetiyle İsmet İnönü'ne bir tet 
rik telgrafı çekmiştir. ' 

A manyanın 
Müstemleke 
Talebi 

Ordre gazetesi, Parlamentonun 
hıariciye encümeninin ikinci ı·eisi 
Ernest Pezet'nin bir makalesini 
neşretmektcdir. Müstemleke mese 
lesine dair olan bu makalede ez
cümle şöyle denilmektedir: 

"Geçen ağustosta parlamento
lar birliği Laheyde İngiltere, Fran 
sa, Belçika, Hollanda, Japonya 
müstemleke memleketleri, Polonya 
İtalya, Mn°caristan ve Yugoslavya 
nın milmessillcrinin huzuriyle 
toplanmıştı. Birlik, müstemleke ve 
iptjdat maddeler istiyen memleket 
lerin bu talepleri hnkkında 30 re
ye karşı 124 rey ile hükQmetimizin 
nazarı diklrote alması Jazımgelen 
bir karar sureti kabul etmişti. 
Bunda, müstemlekelerde iptidai 
maddelerin işletilmesi için işbirli
ği yapmak mümkün olduğu kay -
çledi1miş, fıtkht her şeyden evYel 
yerlilerin menfaatlerini muhafaza 
etmek ve miistemlekelcrin siy.asi 
statüslinil değiştirmemek ldzım -
geldiği tasrih edilmişti. Karar su 
retinde bilhassa mfistemlekesi ol -
mıyan memleketlerin tabaasınn a
navatamn hakimiyetini haleldar 
etmemek şartiyle, kendi vasıtala
riyle müstemlekelerdeki muhtelif 
işletmeleri kıymetlendirebilmeleri 
için imtiynzlar ve bazı haklar veril 
mesi tavsiye edilmişti. Almanyanm 
ihtiyaçları meselesiyle milstC'm leke 
istiyen diğer bütün men eketle -
ri ihtiynçları me5ele inin bu şekil
de halledilmesi icap eder . ., 

Taymis gazetesine göre, ·• İn
giliz milletiı1in muv.afakntı alın -
madıkça,, Almanynnm müstemle
ke talepleri 1ı:arşısında hiç bir iti· 
Hif akt~dilmeme ine dair diin ek
seriyetin parl1imento grupları ta -
rafından ittihaz edilen karar bu
rada hasıl olan infialin neticeşi • 

dir. 
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Kışa girerken ..• 
Havada sisli bır soğuk ve soğuk 

bir sis var. Gökyüzüııü kaplıyan 

karı tJıı l ııtların oazan bir tarafı 

yı_rtılıyor ve aralıktan güneş, mü
tebes>im ve nüvazişkar bakıyor. 

Fak 1t ne ;ıaz;n bir tebessüm ve ne 
soğuk bir nüvaz '. ş! ... 

Gok ve dcn .z, bulut•uz gün
lerde yine bir çift mavi göz gibi.. 
Fakat o kadar fersiz ve o kadar 
hissiz gözler ki, iht;yar ve bitkin 
insanların bakı~larına benziyor ... 

* Karanfil fidelerinde bir iki çi
çek, gül dallarında ·birkaç gonce 
henüz ehik değil. Fakat bunlar, 
kış haberci<i zalim kasımpatların 
kü•tah bakışları karşısında öyle 
çılız ve öyle hazin görünüyorlar 
ki ... 

* Bulutsuz gecelerde yine hazi-
ran ve güz aylarının şehrayinleri 

yapılıyor; uçsuz bucahız boşlu -

ğıın dört bir tarafına yine pırlan
tadan fenerler asılıyor; ne yazık 
ki, yeşil yaprakların esmeı· g•ll-

geleri artık kadife çemenler, dur
gun göller üzerinde titremiyo~. 

Belki çıplak ağaçların kuru dalla

rı ya bir hayalet soğukluğiyle ve
ya bir iskelet korkunçluğiylr ot· 
suz topraklar üzerine aksediyor. 

* Pardesülerin artık vakti geç
miş, fakat paltoların henüz zama
nı gelmemiştir. Bununla 'beraber 
tilki, kurt, ayı, maymun gibi or
man sekenesinin postları billilr o
muzlarda gözükmiye başlamıştır. 

Bu billilr omuzlu mahliiklar, 

hafif hafif tırmalıyan ilk. kış rüz-
garlarından korunmak için yırtıcı 

h~yvanların pöstekilerine sarınır-

- --
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LÜHÜ Y E ADA LAR 

Röpor ajı yapan: RIZA LEBIP ASAL 

diye ataryası 

Karagözün Kanlı Nig" ı 
Oyununun Devamı 

Düşmanın Batırdığı Mesudiye Zırhlısının Toplar~ 
İle Vücuda Getirilen Bu Batarya, Çanakkaledekı 

• 
Çetin Harplerde Çok Mühim işler Görmüştü. 

8-
"Selanik,. kırathanesinin ten

ha bir köşesinde bahriye subaylı
ğından mütekait ve şimdi "Va
tan,. vapurunun ikinci kaptanı bu 
lunaıı Ahmet Nazmi Gökdeniz 
kaptanla karşı karşıyay12. 

Nazmi kaptana başından ge
çen e:ı tehlikeli deniz maceraları- , 
nı anlatmasını rica ettiğim zaman 

Mercan - Ben şimdi gider eı-ı 
bisenizi alıdım. (Gider kapı~ı 

çalar.) 
Nigar - Ooo .. Mercan ağa 1 Hoş 

geldin. Buyurun bakalım ayol; 
sen yabancı mısın? 

K - Öyle ya! Can ciğer, kuzu 
sarması. Yabancılık ne demek? 
Aman Mercan ağa, sakın bu lafla 
ra inanma; piyaz dır. Sonra mide 
fesadına uğrarsın. 

Mercan - Olan ben size bil -
miyorum. Siz kını oluyorsunuz? 

K - Aferin Mercan! Dayan 
be ... 

N - Nasıl bilmezsin ayol? Biz 
evveli sizin konağ\ gelmez miy
dik? İyi hatırıma geldi, inşallah 
hanımlar iyidirler? 

Mercan - İyi aro<l ben sizi ta 
güldil ve: nıyamadım. 

_ Eğer, dedi, başımdan geçen N - Nasıl tanıyamazsın ca-
tehlikelı maceraların hepsini an- nım? Hele sen içeriye gel. Hoşka 
tatmak icap etse, koca bir kış mev dem kalfa da burada. 
siminin uzun gecelerinde bile bit- Mercan - Vay Hoşkadem bu 
miyecek kadar muazzam bir ro - rada mı? 

man teşkil eder. Bunları anlatma K - Ay arap da afallaştı. 
ğa şimdi maalesef vaktim mUsait Mercan - Öyle ise kapısını 
değil.. Çünkü yarın sabah "Va- açsana (Mercan içeri girer). 
tan,, gemisiyl eRumanyaya gidi- Bataııı Mesudiye ı:ırlılııı Nigar - Şöyle ıbuyurun Mer-
yoruz. Oradan muhacir alıp ge- can ağa ... 
tireceğiz. Dönüşte sizinle bol lan eeri ateşli toplarını denizd•n Batan Mesudiye zırhlısının top K _ Mercan ağanın çakmakçı 
bol konuşuruz... çıkarmak vazifesıyle başta değ-er )arından teşkjJ edilen Mesudiye 

Bir gün sonra uzun bir sefere Ji arkadaşlar olmak üzere ben de bataryası Çanakkale boğazının 
çıkacak olan kıaptanın bitta;bi gö- Çanakkaleye memur edilmiştim. mildafaasında çok m!lhim bir rol 
rülecek birçok işleri olurdu. Buna o zaman rütbem yilzbaşı idi. la- oynamış ve düşmanın mağlilbiye
rağmen Nazmi Gökdeniz kaptan tanbuldan dalgıç ve teşkilatı mah tinde amil olmuştur. Burada ge
vaki ısrarım karşısında beni kır· susa ile hareket etti-k. çirdiğimiz her dakika içinde bir 
mamak nezaketini göstererek bir Çanakkalenin Karanlık !ima- ölüm tehlikesi vardı. Fakat 
iki saat kadar konuşmamıza razı nında, Mesudiyenin battığı yerde müthiş ateşe rağmen hiç bir şey 
oldu. derhal faaliyete geçtik. Fakat olmadan vazifemizi bitirdik. Ben

lar yokuşundan aşağı inmesine 
bir ~ey kalmadı. 

Mercan - Olan? Hani Hoşka 
dem? 

N - Mutfakta ayol. Yemek 
pişiriyor .. 

K _ Hayır o adam değil, ra· 
kı hülasasıdır. 

1 Beberuhi - Siz böyle yaz ge 
di diye mi soyundunuz? 

K _ (Hiddetle) Bahana hB' 
civat ben bununla belaya girece 

' r 
ğim. Buyuna, bosuna bakmıyo 

da adeta bizimle eğleniyor. 
H - Hele sen dur karagliZ• 

ben ona işi anlatayım: Şuradll 
Kanlı Nigar, Salkım İnci dediklerı 
kadınlar bizi bu hale koydular. 

Beb-eruhi - Vay onlar burad• 
mı? Ben de onları arıyordum. 

K - Ne yapacaksın onları? 
Beberuhi - Onlar benim ab· 

baplarımdır, kaz kafalı herif. 
K - Senin gibi kademhane ib 

riğine tenezzül ederlerse ben de 
onların midelerine turp sıkayıOl• 

ördek kıyafetli mustbet ... 
Beberuhi - Sen beni beğene-

medin mi? _ ·rıı' 
K - Senin neni begeneyı · 

Bir karış boyun var be! ... 
Beberuhi - Yooo !. Bana ad· 

la, sanla altı kulaş pişbob zade 
derler. 

K - Ne derler, ne derler? .. 
Beberuhi - Altı kulaç .. 
K - Yahu sen yarım kuıaı 

yoksun, bunun beş buçuğu iftit.11 
be!... . 

Beberuhi - Dur, şimdi ben sı 
zin esvaplarınızı alayım da o va· 
kit 'benim nasıl baba yiğit olduğu· 
mu anlarsınız. 

K - Varıver bakalım. 
Beberuhi - (Kapıya giderek) 

Açm kapıyı be!. .. 

yazlarında bile, giydikleri tül in

celiğindeki çorapların - bacakları-

Şimdi sözü kendisine bırakı- düşman yapmak istediğimiz ışın ce bu hatıra dğer tehlikeli mace-
lar; fakat zemherilerin zehirli a- yorum: farkına varmış olacak ki bulun- raların başında gelir. 

- Denizcilik hayatımda en duğumuz noktayı şiddetle dövme * 

Mercan - Sizi yalancı oana
varlar sizi.. Hoşkadem var diye 
bana aldattınız.. Verin kuçu be
yin asbablarını. Ben gidece ... 

K - Lakin hacivat ummadık 
·nı taş baş yarar derler ama beııı 

aklım hiç kemsiyor . 

nııı pembeliğini a-hettirmemesi 
korkusile - biraz daha kalınını ve 
biraz daha koyusunu k,ullanmak 
sesaretini gösteremezler! 

TiLKi 

tehlikeli, fakat tehlikesi nisbetin- ğe başladı. Düşmanın monitor ve Nazmi kaptan susmuş, gitmek 
de de yurda hizmet noktai naza- tayyarelerinin dehşetengiz ateşi !Jzere ayağa kalkmıştı .. 
rından en şereflisi Mesudiye ıba - altında iş görmeğe hemen hemen - Bana müsaade, 
taryası hatırasıdır. imkan yoktu. Değerli arkadaşla- Sonra yine görüşürüz .. 

diyordu. 

Harbi umumi başlamıştı. Bo- rımızla birlikte ölümü göze ala- - Aman kaptan, dedim, şu zok 
ğazlar kapanmadan evvel İnoz- rak bize mevdu vazifeyi bebeme- meraklı olduğunu haber aldığım 
dan İzmir Karaburnuna kadar o- hal bitirmeğe azmetmiştik Müt- tahtelbahir hadisesini de anlat ta •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• h ta t b h. b. t .. ltı d 

C . . lan sa anın · rassu memuru u- ış ır a eş yagmuru a n a gece öyle ... 
.enaze nıerasımınde lunuyordum. Seferberliğin ilanı 1i gündüzlü çalışıyorduk. Bu ateşin - Canım, dedi, yarın sefere 

Maarif müdürlüğü, vaziyeti 
hazırladı 

mektepliler ve boğazların kapanması üzerine fazlaca devamı döktüğümüz mayin gidiyorum. Şimdi çok işim var .. 
görülen lüzuma binaen Çanakkale hattını da, mayinleri tahrip etmek Geldiğim zaman tekrar görüşü -

Dün sabahleyin ilk ve öğle -
den sonra orta mektep müdürleri 
toplanarak Atatürkün ziyaret ve 
cenaze merasiminde ilk ve orta 
mekeplerin vaziyetlerini takarrür 
ettirmişlerdir. 

Hazırlanan programa göre ya
rın orta mektepler ve ayın 17 ve 
18 inci günleri de ilk mektepler 
Atntürkün muk.oıddes naaşlarını 
ziyaret edeceklerdir. Cenaze töre
ninde izciler kendilerine tayin o -
lunan şekilde iştirak edecekler. 
İlk ve orta mektepler bulunduk -
!arı yerlerden cenaze alayıııın ge
çeceği caddelere çıkarak alayı se 
liimlıyacaklardır. 

-·-Tabancayı alırken vuruldu 
ve ö!dü 

Küçükpazarda Maslak sokağın 
da 9 numarada Demirtaş mahalle 
~i bekçisi Cemalin karısı Kamile 
dün gece saat 9 da duvarda asılı 
duran kocasının tabancasını alır
ken birdenbire silahın patlama -
siyle sol gözünden yaralanmış ve 
cnnkurtaran otomobilile hastaha
neye knldırıldığı esnada ölmüştür. 

(Erıik İşleri 
Davet 

Fatih kaymakamlığından 

l - Deniz Güverte Binbafııı 
Kamil oğlu Kemalettin. 1464 

mayin hatları ıklavuz kaptanlığına suretile bozacağı için işimizi çok rüz. 
tayin edildim. Çanakkale boğazı çabuk bitirmek mecburiyetindey Vakit te zaten bir hayli ilerle 
mayin hatları ile kapatıldığı için dik. Zaten yeniden 'teşkil edilen diği için kendisine fazla ısrar et
buradaki vazifem bir hayli tehli- Mesudiye bataryası da bizi kafi medim. Vedalaşıp ayrıldık. 
keli idi. Burada başımdan birçok derecede himayeye başlamış ve Fakat Nazmi Gökdeniz kap . 
maceralar geçti. Fakat anlatma- düşmanı da mukabil ateşi altına tan, ayrıldığımız gecenin sabahın 
ğa değmez.. Bir müddet sonra almıştı. Batarya kumandanı top da, geminin hareket saatinden iki 
motör gambot süvarisi olarak bo çu yilzbaşı Yahya Kemal ve ar- saat evvel beni yine karşısında gö 
ğazda müdafaa tertibatı hizme- kadaşlarının Mesudiye topları ile rünce çok hayret etti. 
tinde geceli gündüzlü çalışıyor - gördükleri iş ve başardıkları mu- İşinin çokluğunu, sefere çıka
dum. Bu esnada süvarisi bulun- vaffakıyet başlı başına bir tarih- cağını, hiç vakti olmadığını söyle
duğum motör gambot makineleri tir. mesine rağmen, Nazmi kaptanın 
fazla vazifeden dolayı yandı. Ma- Bataryanın bu muvaffakıyeti ağzından çok menaklı olan tahtel
kineyi tamir ettirmek üzere !stan- sayesinde işimizi çok kısa bir za- bahir hadisesini de dinledim. Fa. 
bula gelmiştim. manda bitirdik ve matlup neticeyi kat yazımız epey uzun oldu. Onu 

Bir gün aldığım bir emirden elde ettik. da yarın anlatalım ... 
Çanakkaleye, Mesudiye zırhlısı-•• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• • ••••••••••••••••••••••••• 
nın toplarını ihraca memur edildi-

Resmi Makbuzda 
Sahtekarlık 
Yapmış 

ğimi öğrendim. 

Mesudiye zırhlısı harp başla
yınca Çanakkalede Karanlık li
manda boğazın müdafaa gemisi 
olarak bulunuyor ve iki mayin 
hattı arasında bağlı olarak bu va 
zifeyi görüyordu. Zırhlının bu Eyüpsultan Nişancasında Kara 

TEŞEKKÜR 
Eski Darphane müdilrü mer -

hum Hafız İhsanın eşi annemiz Ba 
yan Fatma Fermet'in ölümü mü-

nasebetiyle gerek cenaze merasi
mine lütfen teşrifleriyle bizi min-

vaziyette denizde sabit bir halde yel sokağında 20 numarada otu - nettar bırakan, gerek yazı ve söz 
!eriyle elemimize iştirak buyuran 

zevata kıymetli gazetenizin tavas 

bulunması münasebetiyle seri ateş 
li sancak toplarından istifade edi-

lemiyordu. Bunu düşünen kuman muş ve hapishanede yattığı müd- sutiyle aleni şükranlarımızı arze
da heyeti atıl vaziyette kalan Me-

ran Demirci Zare bundan bir müd 
det evvel 7 ay hapse mahkilm ol -

sudiyenin sancak toplarını söktür 
müş Çanakkale boğazında birçok 
işler gören ve muvaffakıyet temin 
eden Mesudiye bataryasını bu top 
!arla teois etmişti. 

det zarfında yediği ekmek bede
linden dolayı hapüıhane müdürlü
ğüne 593 kurnş borçlanmıştır. 

Zare bu paranın 5 lirasını ha
pishaneden çıktıktan sonra ver -
miş Eyüp kaymakamlığı kendisi-
ne müracaat ederek mütebaki 93 
kuruş borcunu da ödemesini bildir 

diyoruz. Kabulünü dileriz. 

Oğulları: Maliye Vekaleti Hukuk 

Mütavir ınuavini Hamit Çiftçioğlu 
F eıhane fİrketinden Sadullah Çift 1 
çioğlu. 

Damatları: Divanı Muhasebat aza 

lığından mütekait Hasan Zeki A· 
pak, Son Posta sahiplerinden Se-migRe de Zare borcunu tamamen 
1
. R E 

• \ ım agıp meç. 
te~viye ettiğine dair 593 kuruş - !!!!!"'!!"'!'!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!"'!!!"'!!!!!!!!!"!!!!!!'!!!!!!'!! 

Mesudiye yüksek bir gemi ol
duğu için daima ve kolaylıkla he
defe maruz bulunduğundan her
halde bu nokta düşüniilerek onun 
boiÇnzda bir müdafaa gemisi ola 
rak bırakılması, harbe i•tirak et
tirilmemesi faydalı görüİmü~ ola-2 - Deniz Güverte Binbatm ., 

Mehmet oğlu Mehmet Ali ı 230. caktır. 

luk bir makbuz ibraz etmiştir. hapishane idaresine 593 kuru, öde 
Bu makbuz tetkikinde (93) ra diğini ve sahtekarlık ~1apm~dı 

kamının Zare tarafından ilav,ıı o- ğını iddia etmişse de yapılan islik 
lunduğu anlaşılmış ve 93 kuruştan tap neticesinde sahtekarlık sabit 3 - Deniz Makine Binbatısı 

Salih oğlu Hamza Trabzon 1690. 

Adları yukarda yazılı üç e
meklinin tubeye müracaatları ilan 
olunur. 

Zırhlının sancak topları 
söküldükten sonra düşman Me•u 
diyeyi torpillemeğe muvaffak ol
muş ve gemiyi Karanlık limnnın 

karanlık sularına gömmüştü.. Ba 
tan zırhlının iskele tarafında ka-

kaçınan Zare "resmi evrakta sah
tekarlık,. gibi ağır bir cürümle a
ğır ceza muhakemesine verilmiş
tir. 

Dünkü muhakemede suçlu; 

görülmüştür. 

Müddeiumumi mutaliiasıııı bil 
dirmek üzere dosyayı tetkike al -
mış ve muhakeme lıuıııııı için baş 
ka bir gilne bır:ıkılmı.~tır. 

K - Koyverirlerse iyi ama, o 
rası biraz şüphelice hacivat. 

H - Aman biraderı fena hal 
de titriyorum. 

Mercan - Ol.ani Asbabları 
varsana .... 

N - Ne bağırıyorsun bakayım 
Mercan ağa? ... Vurun kızlar ka
pının kol demirini. (Mercan ağa 

da beste ile dayak yer, soyulur 
ve çıplak pencereden atarlar). 

K - Vay canına ! Arabın çıp
laklığı da ne tuhaf oluyor! Baksa 
na sarhoş dayı; kalk da bir tek 
daha at! Bak sana siyah . havyar 
mezesi geldi. 

Matiz - Sahimi be? Öyle ise 
bir tane daha atayım.. 

K - Durduğun kabahat. Ey 
ne sulardasın bakalım hacı baba! 
İçeride Hoşkademle uzunca ko-
nuştun değil mi? -

Mercan - Hoşkademi kım 
gordu olan? ... 

K - Orası belli. Sen de tit-
remeğe başla bak.alım .. 

Çelebi - Aman baba! Lalamı 
da mı soydular?.. 

K - Yeni mi farkettin? Soy-
dular ya!. .. 

Çelebi - Eyvahlar olsun ... 
(Şarkı ile bebe ruhi gelir) 

Beberuhi - Vay bunlar da 
kim? Şimdi anladım. Bunlar ga 
liba karnaval maskaraları. 

K - Bu yerden ıbitme herif de 
nereden geldi? 

Beberuhi - Yok yalnış, bun
lar maskara değil, aşağı mahalle 
nin çocukları taş atlama oynamak 
için yukarı mahalleye gelmişler 
olmalı. Acaba ben şimdi nereye 
kaçsam? 

K - Şurada bir fare deliği vaı· 
oraya buyurun. 

H - Ben de pek ummuyorıı!ll 
ama, ne bilirsin birader, baht işi. • 

Nigar - A ... Ayol Pişbob za· 
de gelmiş.. Açın kapıyı buyıırsıı0 

Buyurun efendim, buyurun. çok· 

tan beri neredeydin bakayım? .. 
Beberuhi - Sizi arıyordıı!l1· 

Ayol size ayıp değil mi? Böyle 
bir takım babayiğitlerin esvaP' 

M !arını almışsınız. Verin bana 
götüreyim; yine gelirim, zevk ,-e 
safamıza bakarız olmaz mı? 

Nigiir - Demek sen de esvaP 
lar için geldin öyle mi? Soyun b~ 
kalım. Kızlar vurun kapıııın kO 
demirini! 

Beberuhi - Vurnıasana be! .. 
Şimdi gider anneme söylerim. 

1 K - (Güler) Kah, kah, kah· 
Beberuhi - Ay anneciğim, el 

vaplarımı da aldılar. (Berebulı 1 

çırçıplak gelir). 

K - Nasılsın bakalım 
zade? Annene gider söyler 
sin? 

Beberuhi - Sen de adamla e~ 
lenme, sonra seni de anneme söJ'• 
!erim ha!. .. 

K - Ah, elimde bir kırpaç ol· 
sa da şunu şurada topaç gibi çe~ır 

"bl sem!. .. Hoş içerde onu topaç gı 
çevire çevire dövdüler ya!. .. Net· 
se nasıl sen de bizim gibi titrerııt" 
ğe başladın mı hoşaf zade? ... 

Beberuhi - Ay ben hasta ol~ 
cağım. Aman anneciğim, ay, ~~" 
ay!... (Şarkı ile Zeybek gelir) · 

K - Hacivat, bu herif çenı· 
berlitaşın kardeşi olmalı!. .. 

H - Değil efendim, buna :B 11 t 

sanın efesi Deli Zeybek derler. 
K - Kaplıcanın 

uyuz inek mi derler? 
tepesiııd_e~İ 

H - Aman Karagöz müııa'"' 
çocuğu da değil. Bana kalırsa bun bet.iz laf etme! Herif kızars:ı :'1 

!ar atlı karıncaya benziyor. On miz fenadır... (Sonu var) 

Beberuhi - Bunlar mahalle 

para vereyim de şu herifin üstüne ORUÇLV 
bin ey im ( Karagöz ün üstü n e sıç- "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!"'!!!!!!!!!"'!!!"'!!!"'!!!!!!!!!!"l!"!!!'!!'!!',._,-.,. 
rar). = 1222! -

I< - Doğru dur insan müsved Vecize 
desi. 

Beberuhi - Vay bunlar adam 
be!. .. 

K - Yeni mi anladııı adam ol
duğumuzu. 

Beberuhi - Sizin adanı oldu
ğunuzu anladım (Matizi göstere
rek) Şurada yatan ummacı da a
dam=? 

·o - Üç hayırlı memleket işin 1 

bir teki bile, insani hislerimizi '°~ 
vazife duygularımızı harekete 

getirmeğe yeteceği için, üç mülıi~ 
dava bir araya gelince, bir yıır 
adamının, fitre yardımına kar~ı 
kayıtsız kalma~ına ihtimal verrııe· 
yiz. 
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Harri Bor Anlatıyor s~~hest Duyouı~. 

Şehirlerde Hava Hücumlarına 
''Atatürke Yazık Oldu 

Olmez Ataturk 
10 ikinciteşrin 1938 günü Türk 

halkı için büyük bir felfiket günü 
olmuştur. Bu felaketi tevlit eden 
Büyük Önderimiz Atatürkun ölü
müdür. O giln Türk milleti matem 
içinde kalmıştı. O gün ağlamıyan 
ne bir tek kadın, ne bir tek çocuk, 
ne bir tek Türk ferdi kalmamış -
tı. Atamızın ölümünü öğrenen her 
kes hıçkırarak ağlıyor;. tutamadı
ğı gözyaşları içinde derin bir ma
tem tutuyordu. 

Karşı Müdafaa Tertibatı 
En Birinci İş, Tayyare Hücumlarını Vaktinde bildiren 

bir ''Haber Verme Teşkilatı,, Kurmaktır. 

O Bütün Devlet Reis
lerinden Daha Dinçti,, 

......................................... ni hemen daha gerilere, şehirlere 
Büyük bir şehrin hava taarruz - : y : ve askeri merkezlere haber verirler. 

lanna karşı korunması için alına • i aza n : İ Bütün bir memleket için böyle 
cak tedbirlerin başıİıda; " haber • • geniş bir teşkilat yapmak çok kül-
vernıe teşkilatı,, gelir. Bu teşkilaun ! F T 5 fetli ve masraflı bir iş olmakla be-

l : 1 : ne demek olduğunu tetkikten evve • : raber hemen her memleket; ihti -
b 

.. l . . ı·· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ukl oy e bir teşkilata ne ıçm uzum yarlardan, kadınlardan, çoc ar-
olduğunu görelim. ta imkansız bir şeydir. Bir memle- dan velhasıl orduyu zayü dUşür -

Rer şeyde olduğu gibi, tayyare kette, korunması icap eden böyle memek için askerliğe çağınlmıya -
tehlikesinde de bunu mümkün ol • müteaddit şehirler ve mevkiler cak olan kimselerden istifade ede -
duğu kadar uzakta iken haber al - mevcut olduğundan her biri için rek bu teşkilntı bfı.zer vaktinde e -
tnak ve korunabilmek için icap eden ayrı ayrı bu külfete katlanmaktan saslı bir surette kurmakta ve işlet
ZlUnanı kazanmak mecburiyeti var· ise, bu haber verme işini her mem- mektedir. Sovyet Rusyada 13 mil
dır. Bir büyük şehir; tayyare defi lekette dogrudan doğruya hüku - hlm} 

Yon azası bulunan Osoaviac toplarile, gaz sıgın-aklarile, velhasıl met üzerine almış ve işte bu sebep- ber 
cemiyeti; ayni zamanda bu ha her türlü korunma vasıtalarile ha- le esaslı ve umumi bir "haber ver • ftır 
verme teşkilatı ile de muvazza . 

va taarn.ızlanna karşı ne kadar iyi me teşkilatı,, yapılmıştır. ltalyada ise bu teşkilatı; doğrudan 
hazırlanmış olursa olsun, haber Memleketin bütün hudutları ve 

doğruya faşist milisleri vticude ge-Verıne tecıldlfıtına malik olmadık • sahilleri boyunca birbiri gerisinde 
000 

~ 
'"" tirmişlerdir. Lehistanda 500, a-tan sonra bu korunma temin edil - şatrnnçvii.ri tertip edilen ve geri • 

1 zası olan bir (Liga), Almanyada, rniş sayılamaz. )erdeki muayyen santrallara te e -
·· t tngilterede ve Fransada da kezalik 'Mesela tstanbul gibi büyük bir foıUarla bağlı bulunan hava go~e -

Şehirde diişman tayyarelerinin gel- leme postaları: gördükleri ve ge - askeri bir idare altında sivil husust 
tnekte olduklarını bütün halka, şeh- celeyin işittikleri her tayyareyi der cemiyetlerle bu teşkilat temin • • 
rin müdafaasına tahsis edilen tay- hal gerilerdeki santrallara bilidirir- dilmiştir. 
Ym-e <lcfi toplarını ve av tayyare - ler, bunlar da düşman tayyareleri- F. T. 
lerine haber vermek ve ondan son·•••••••••••••••••••• .. •••••••n••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
ra da miidafaa ve korunma terti • A k G l k 
batinı tama.mile alabilmek.' için a • n araya e ece 
caba ne kadar zamana ihtiyaç var-

dır? Böyle bir vaziyette yüz binler- Ecnebı· l.J ' ti 
c~ .ahalinin sığınaklara yerleşme le- cı e" e er 
tını bir tnrafn bırakalım, sadece . J 
av tayyarelerinin havaya çıkmaları 
icin bıle en az 15 - 20 dakikalık (Battarafı 1 inci sayfada) 
bir zamana ihtiyaç vardır. Her şey .& - Kıtaat 4 subay, 100 nefer 
gayet mükemmel h:ızırlanmış oldu- Heyet ve kıtaat lstanbula tren 
11una göre böyle büyük bir şehrin le ayın on dokuzunda gelecektir. 
heyeti umumiyesile en az yarım sa- Rumanya Heyeti: 
atlik bir zamana muhtaç olduğunu A - Hey et: 1 - General 1 
farzedelim. Paul Teoderesco (Hava ve harbi-

Irak heyeti: 
1 - Ekselans Naci Şevket, (I

rak Ankara Büyük elçisi), 2 -
Ekselans Abdullah Dumlucu, 3 -
İsmail Namık, 4 - Yarbay Sali
hattin Sabbag. 

Şimdiki bombardıman tayyarele- . ye nazırı), 2 - General Notaş 
ti Yanm saat zarfında 150 - 250 (Ordu umumi müfettişi) 3 - Ge- Fransız heyeti: 
kilometre uça.bilmektedirler. Şu neral Traian Grigoresco. 4 - Ek- · 1 - B. Albert Sarraut (Dahili 
halde, diişman tnyyarelerini o bil - selans Telemak (Rumanya Anka- ye nazırı, Fransanın sabık Anka
Wk şehirden en az 250 kilometre ar elçisi), 5 - Bay Elli at (Ruman ra büyük elçisi), 2 - General 
ll?.nkta iken haber almak icap eder ya sefaret müsteşarı) . 6 - Yar- George, 3 - Amiral Labord • 

Heyet ı 9 teşrinisani sabahı 

Ankarada bulunacaktır. 

ki, alfırm yapabilmek için muhtaç bay T. Teoderesco (Ataşamiliter) Heyetin muvasalat tarihi, he-
hulunduğuınuz yarım saatlik za - B. - Kıtaat : 60 nefer veya nüz malt1m değildir. Bilahar.a bil-
!nanı kazanabilelim. birkaç subay. 

Halbuki bizim kabul ettiğimiz bu Heyet ve kıtaat, 19 teşrinisani 
Yarını saatlik müddet, çok dar tu- de İstanbula gelecektir. 
CUlnıul2tur. Korunma tedbirlerinin Bulgar heyeti: 
tarnamile ve emniyetle alınabilmesi A - Heyet: l - General P.a-
İçin, bu kadar kısa bir müddet, ko- noff (Saray nazın) 2 - General 
tanı an bir şehir için ekseriya kafi Daskalof. 3 · - General Lukaş, 
gelemez. Bundan başka, düşman B - Kıtaat: 5 subay, 6 yar-
tayYarelerini 250 kilometre uzakta subay, 72 nMer. 
sörccek olan kimselerin, bu haberi Heyet ve kıtaat istanbula 18 
1
akika kaybetmeden şehre bildir· teşrinisanide gelecektir. 

~?leri de icap eder. Bu hususta en Afgan heyeti: 
! 1 ınuhabere vasıtası telefon oldu- ı _ Altes Mareşal Şah Veli 
gtına göre, böyle bir haberi 250 ki- Han (Krnlın amcazadesi), 2 -10

rnetreden telefonla bildirmek, en Ekseliins Sultan Ahmet Han (Af 
llıüsait şartlar altında yine 5 - 10 ganistan Ankara büyük elçisi). 
dtakikalık bir zamana ihtiyaç gös - 3 _ İslam Bey Han (Paris sefa-
enr. 

'b Şu. halde, bir de muhabere irti -
atı ıçiıı icap eden zamanı ve ihti

Yaten küçük bir hava payını hesa
bımıza ilave edecek olursak; düş -
~an tayyarelerinin o §ehirdcn 250 
k~loı:netre değil (hiç olma1~c;a 45 da
li ıkalık bir zamana tekabiil etmek 
h zere) belki 400 kilometre uzaktan 

abcr alınması icap ettiği neticesi-
• ne Varmış oluruz. 

reti milsteşarı) 
Heyet 18 teşrinisanide sabah 

trenle İstanbula gelecektir. 
İran Heyeti: 
A - Heyet: 1 - Ekselans 

Halil Fahimi (İran Ankara Bü
yük elçisi), 2 - Orgeneral Nah
cevan, 3 - Korgeneral Kupal. 4-
Albay Arfaa . 

B - Kıtaat: bir biııbaşı, 2 yüz 
başı, 52 nefer. 

dirilecektir. 
Alman heyeti: 
1 - Baron von Neurat, 2 -

Korgeneral List, 3 - Yarbay von 
Rost, 

Heyetin ne zman geleceği bi
Iahara bildirilecektir. 

Arnavutluk heyeti: 
1 - Ekselans Faik Shatkok, 

(Adliye nazırı), 2 - Bay Kortcha 
3 - Bay Djavvid Leskovikou, 4-
Asaf Djadjouli, Arnavutluk Anka
ra elçisi . . 

Heyetin muvsaıat tarihl bila
hara bildirilecektir. 

Macar Heyeti: 
1 - Ekselans Nzoltan Marias

fy de Batizfalva (Macar Ankara 
sefiri), 2 - Tuğgeneral Eugene 
Buszkay, 3 - Albay Enıericm Ne. 
met, 4 - Albay Alexandr Magya 
rossy, 

Heyet, 19 teşrinisanide İstan
bula gelecektir. 

Milletler Cemiyeti Heyetiı 
1 - Walters, Milletler Cemi

yeti katibi umumi muavini, 
2 - Bay Angnidis, direktör. 

3 - Bay Tevfik Erim, şube aza-k Dü~rnan tayyareleri mutlaka en 
ısa ıstikametten gelmezler, kabili-

Y.etıeri müsait ise bizi şaşırtmak i-
• «.:ın Uzaklardan dolaşmak suretilc 

:. ~~r: aksi istikametlerden de ge -
' ebıhrJer. Bunun için, düşman tay
. ~a~~lcrinin yalnız bir istikametten 

Heyet, Ankaraya 17 teşriniga 

Heyetin İstanbula muvasalAt 
tarihi bilahara tbildirilecektir. 

ni sabahı gelecektir. Kıtaat, 17 61• 

teşrinisani 1988 sabahı gelecektir. 
Kıtaat 17 - 11 - D38 saat 18 de 
Telköçekten hareket edecek ol.an 
Toros ekspresile gelecektir. 

İtalyan heyeti; 
1 - Ekselans Baron Pempeo 

Aloizi, 2 - General Currio Bar
bazetti, 3 - Amiral Alberto Lais. C8'ı!, her istikametten gözetlen -

lnesı de icap eder. 

k bernek ki, hava taarruzlarına 
arşı korunacak bir büyük şehrin 

etraf 
k t ına en az 400 kilometre nısıf 
d~ tunda bir daire çizecek olursak 

ı·,.. §tnan tayyarelerinin bu dairenin 
,.ıne · 
ı gırmeden haber alınması ıa -
~~eldi~ neticesine varırız. 

b' O kılometre nısıf kuturdaki 
~~t dairenin muhiti binlerce kilo • 
lardreye baliğ olur, bu kadar uzak
tayY a, bu kadar geniş bir sahadn 
berC:,re gözetlemek, telefon muha-

1 Yapınak; bir şehir için ide-

Sovyet Heyeti: 
1 - Bay Potcmkin, (Hariciye 

halk komiser muavini}, 2 - A
miral Yumaçef <Karadeniz filosu 
kumandanı). 3 - Bay Terentiycv 
(Sovyet Ankara bü.;: ük elçisi). 

Heyet, bir Sovyet destroyeri 
ile 17 teşı inisani sa bahı İstaııbula 
gelmiş olacaktır. 

Mısır lıeyeti: 

1 - Eksclfins Miifti Gazayerli 
(Mısır Ankara elçisi) , 2 - Bay 
Emin Fuat (Bükreş daimi masla
hatgüzarı) • 

Heyet 15 teşrinisani sabahı ls
tanbulda bulunacakt.ı-" 

Heyet, 19 teşrinisani sabahı 
trenle lstanbula gelecektir. 

Diğer milletlerin de elç.ileri ha 
zır bulunacaklardır. 

Kırk yaşında bir adam 
Beş yaşında bir.çocuğu 

Dövdü 
Bursa, (Hususi) - Şehrimizin 

llmibezzaz mahallesinde oturan 
40 yaşlarında demirci Rıza, yaşı
na bakmadan, ayni mahallede otu
ran Bakkal Ahmedin 5 ya~ındaki 
çocuğu Hasanı fena halde dövmüş { 
tilr. 

" Onun başardığı' inkılaplar karşısında 
bü:vük hadiseleri sönük kalır,, 

tarihin 

Ey Atatürk ı.. Sen bütün mu
hali aşmış; her zorluğu yenmiş, 

her zaferi kazanmış büyük bir 
Türktün. 

Bütün zorlukları aşmış olm8,kla 
beraber hain ecel, k.ahhar ölüm 
bugün seni - ne yazık ki - yenmiş 
bulunuyor. 

Sen m'üsterih uyu Atam!.. Türk 
gençliği senin eserini bütün varlı
&ı ile ynşatmıya and içti. 

Onlar: 
"- Ne mutlu bize ki.. Atatür

kiln devrinde yetiştik .. Bizi o Bü
yük Önder ıbilyfittü, bizi o yaşattı 
ve yarattığı Cumhuriyeti bize e
manet etti... 

Biz bunu yaşatacağız ... ,, 

Harri Bor, muharririmizle Gelata nhbm•ncla 
Diye bütün zerreleri ile haykı

rıyorlar. Ne mutlu onlara, ne mut
lu bize, ve ne mutlu ı;ana ki.. .. Sen 
ebediyyen bizimle ve biz de mfü~b 
beden seninle beraberiz .... 

Harri Bor .•• Dünyanın en bi 
yük sanatkarı, beyaz perdenin eıı (j ~ 
.kudretli artisti 1 • _.. 4f 

Birkaç gün evvel bazı temsıl- t~ 
}er vermek, cihanşümul ıanatını 
Türk sahnesinde de göstermek U
zere şehrimize gelmiş, fakat Ulu 
Önderimizin hazin ölümü dolayı
aiyle müteessiren dönmüştür. 

Sen ölmedin Atam.... Bütün 
gençliğin varlığında yaşıyan sen
sin ... Türk gönüllerinde Atatürk 
ölmedi... ve ebediyen de ölmiye
cek. 

Harri Bor'un Türkiyeye gel • 
mesi hiç ~üphe yok ki, bir hadise
dir. 

Yıldönümleri dünyanın her kö 
,esinde büyük törenlerle kutlula· 
nan •hu beyaz perdenin kahrama-

1 nını, Türk sahnesinde görmek, ge
niş göğsünün üstünde lejiyon dö 
nur madalyası taşıyan bu büyük 
artistin sanatını yakından seyret
mek meraklılar için kaçırılır bir 
fırsat değildi. 

Fakat büyük matemirnizin a
cısı, bize ne Harrl Boru, ve ne de 
onun cihanşümul sanatını seyret
mek imkanını veremezdi; günler
den beri ıağlamaktan körleşmiş 

gözlerimiz onu göremezdi! 
Harri Bor, Türk milletinin bü 

yük matemi karşısında içinden tit 
remiş, valizlerini yüklendiği gibi 
birdenbire şehrimizi terketmiştir. 

Diin gece Madam Bor'u ziya
ret ediyorum. 

Elimi kpvvetle sıkarken, önüne 
bakıyor: 

- İyi biliniz ki, Atatürkün ö
lümü, Harri Boru hasta etmiştir! 

Diyordu. 
Onun sözlerine inanıyordum, 

çünkü bu sözleri söylerken, iri 
kirpikli gözlerinden i·ki damla yaş 
akıyordu. 

Madam Bor, nazik bir tavırla: 
- Buyurun! 
Demiş, yanındaki koltuğu gös-

termişti. 

O, gözlerinin iki damla yaşını 
elindeki minimini bir ipekli men
dile içirirken, dalmış düşünüyor • 
dum: 

- Bu ne iştir Allahım I diyor
dum, bir insanın ölümü bir mille
ti ağlawbilir, bütün ırkını ebedi 
mateme garkedebilir, ülkesinin 
topraklarını, sularını, kızıl bulut
ı ~ · .. nı siyaha boy.atabilir, fakat 

Harrı Bor'un karakt~ristik 
bir pozu 

Tevfik Pars tlarri Bor'un 
oğlu ile 

kirpikleri rimelli bir sinema yıl

dızını ağlatabilir mi?. 

* Harri Bor elimi sıkıyor •. Kıv -
nk keçiboynuzlarını andıran kaş
larını kaldırıyor, yüziinün en ka
rakteristik yeri olan dudaklarını 
bükerek bir şeyler yapıyor, içinde 
fırtınaların, boraların estiği de -
niz mavisi gözlerini gözlerime dik 
miş, geniş kenarlı şapkasını· sol e
liyle geriye itmiş, aslan homurtu
suna benziyen bir sesle konuşLı -

Amerikan kız kollcfimlen: lll 
REJlN ClVRE 

00 BB ag . ' 

Ata'ma 
Öksüz bıraktın Atam hepimizi bu 

anda 
Asla unutrruyacağız seni bir daha 
Senin o ulu ciamin aynldı içimiz

den 
idealin hiç bir an çıkmıyacak kal

bimizden 
Bu bir kaJbtir ki on yedi milyon· 

da da birdir 
Öyle ia"e mezarın bizim kalbleri

mizdir 
Altın değil elmaalarla yazdık kal

bimize 
Bu "ad,, ki cihanda anılır "ATA

TORK,, diye 
Ulu Önder çünkü aen bizim öz 

Atamızsın 

Kalblerimizde ebediyyen yafıya· 
yordu: caksın 

- Atatürke yazık oldu! O da- Bunu böyle dilfünüyor böyle ya
ba çok genç, bütün devlet reislerin 
den çok daha dinçti. 

O yalnız bir devlet Şefi, Tür
kün kurtarıcısı değil, ayni zaman 
da dünya sulhünün büyük koruyu 
cusu idi. 

Ona yalnız Türkler değil, bü -
tün dünya hayran oluyor, başar -
dığı inkılaplar karşısında tarihin 
en büyük hadiseleri sönük kalı -
yordu. 

Siz inkıliibın içinde yaşıyor, 
onun içinde yuvarlanıyor, koşuyor 
koşuyorsunuz. Bu o kadar enerjik 

pacağız 

Cumhuriyeti dünya durdukça ya
'atacağız 

Kabataş lisesinden No. 1680 
Osman YÜCEL 

Büyük Kurtarıcımız 
hakkında 

Atatürkü taı:ıvir ve tasavvur 
beşer için mümkün müdür? Mil
letimizin ve beşeriyetin sözleri ve 
yazıları belki onun çok naçiz bir 
hatırasının ifadesi olabilir. 

O dn hepimiz gibi bir çocuk ola
rak dünyaya doğdu 

On sekiz milyon, bir insan ola
rek ebedi oldu. 

Fatih 
Beraat SANCAK 

o kadar göz karartıcı bir hızla o
luyor ki, bu sürat size kendinizi 
görmeğe imkan bırakmıyor, hatta 
diyebilirim ki hariç sizi, büyük 
hamlj?lerinizi daha kuvvetle göre- • 
biliyor, ve on un kıymetini daha ~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""'~~!'!!!!! 

kuhetle takdir ediyor. bi duran kafasını sallıyor, ayni .ke 
Bu büyük inkılabı yapan, öl- limeleri tekrarlayordu: 

müş, etleri çüriimüş iskeletlerden - Ne .. Güzel şehir!. ... 
çelik iradeli bir millet yaratan O sırada çocuğu yanımıza gel-
miithiş adam! di. 

Harri Bor bunları söylerken e- Her halde babasmın göyledik-
limi kuvvetle, çok kunetle sıkı- terini işitmiş olacak ki, o <la: 

- Evet çoook güzel!. yor, sözünün son kelimesine kadar 
bırakmıyordu. Diyo babasının sözilnü tasdik 

• etti. 
· Şapkasını tekrar düzeltti.. Kn 

lın, çok karakteristik dudakla -
rının uçlarını acı his ifade eden 
bir jestle aşağı doğru büküyor, 
şişkin iki et parç.asıııın arasına gö 
mülmüş kaplan bakışlı gözlerini 
kırpıştırarak uzaklara, i\Iarmara
nın üstünde bir malem şeridi gibi 
uzaııan siyah ufukl:lra bakıyor -
du ... 

Kendi kendine mırıldandı: 
- Ne .. Güzel bir şehir!.. 
İki bacaklarını yana. açmış, iri 

im il arını ark asında bağlamış, o 
meşhur kamburunu çıkarmış, ke -
ııarları gcııiş şapknsının altında 
pusuya yatmış bir Jrnplan başı gi-

Genç Harri Bor, hayran hay -
ran boğazı seyrederken, lbabası 
bana dönmüş: 

- Büt:iin dünyanın gözü üstiin
de, tabiatın fevkinde olan şehir! 

Diyor, ve bir objektif karşıo:ın 
da en kuvvetli rnlünü oynayor -
muş gibi biitün jestlerini yaparak, 
sesinin en tesirli tonunu kullana-
rak konuşuyor, ilfivc ediyordu: 

- Türk gençliği, Iliiyük Ön -
derin y.aptJklarmı tak\'İye, bırak
tıklarını iyi muhafaza etme~i... Mü 
barcık ölüsünün başında yanacak 
bir meşalein altında ebediyen nö
bet beklemelidir! 

Tevfik PARS 
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20 Sene Evvel 

SON DEFA .. 

Fatma teyze, adamakıllı yaş

lanmıştı. Son zamanlarda kulak
ları ağır işitiyordu. 

Behin ile Nermin, teyzelerini 
artık yalnız bırakamazlardı. El
alem ne demezdi? Buna bir hal ça 
resi aramağa başladılar. 

Behin kardeşine: 
- On beş gün sende, on beş 

gün bende kalır.. Böyledikle Fat
ma teyzeyi yalnız bırakmış olma
yız, dedi. Nermin içini çekti. 
Ayda on beş gün müddetle teyze
sinin misafirliği kendisine pahalı
ya oturacaktı. Fakat bir şey diye
mezdi. 

Genç değillerdi. !stanbula 

Yazan: R. SAGAY 
rekti. Parasız kimse daima hak
sızdır. Söyledikleri dinlenmez. 
Kendisinin yapacağı bu yen! haya 
tının çekilecek gibi olmasına dua 1 

etmekti. 
Filhakika, günler, aylar, ye

ğenlerinin tesbit ettikleri ~ekllde 
akıp gitmeğe başladı. Her on b~ 
günde bir bavulunu hazırlıyvak 

yeğeninden birisinden öbürilnün e 
vine gidiyordu. Fakat iki ev ara 
sında mekik dokumak kendisini 
çok yoruyordu. Hiç olmazsa ay
da bir oysaydı. Fakat bu şekilde 
de diğerleri yorulacaktı. Hem ne 
diye şikayet ediyordu. kendisine 
şimdilik pek fena muamele edil
miyordu. Fakat bu muamelenin 
arkasında da, gitmesinin dört gllzl 
le beklendiğini de hissetmiyor de 
ğildi. 

Yaz geçti. Şimdi yoğmurlu,j 
soğukça bir sonbahar başlamıştı. 
Nerminle Behinin evleri on beş da. 
kikalık bir mesafedeydi. Behi-

çok yakın bir kaza merkezinde o
turuyorlardı. Gelirleri fazla değil
di. Teyzelerinin sıra ile evlerine 
gelip oturması pek işlerine gelmi
yordu ne yapsınlar ki teyzeleri de 
kendilerıni çocukken yanına almış 
ve büyütmüştü. Fakat bunlar geç 
mişti. Eğer yardım etmezlerse, 
elinde beş parası kalmıyan ihti
yar kadının, 1stanbulda.ki harap 
evine, kocasından bağlanan az bir 
para ile son günlerini açlık ve 
sefaletle beklemekten başka çare 
si kalmıyordu. 

nin bir arabası va.rdı. Fakat is - hıtıer, Oalady0ı Mussolinl ve Çemberlaynlııı. 20 ıene evvelki reıımk 
1 ter yağmur yağsın, ister soğuk ve 

ya sıcak olsun, teyzesine "yürü
mek insanın sıhhati için çok iyi -
dir,, diyerek arabayı bir kerecik 
koşturtmamışh. 

Behin ile Nermin başka bir şey 
de yapabilirlerdi. Para ile biri 
ni tutarak teyzelerinin yanına 

yokabilirlerdi. Yalnız bu da çok 
masraflı olacaktı. 

Behin en ufak bir şeyden isti
fade etmesini ıbilir kurnaz bir ka
dındı. Nerminin alç.ak alnı ise 
inatçı, kinci bir tabiati olduğunu 
ku"teriyordu. Çocukluğundıın be 
ri kardPşind e n çok çekmişti. Be
hınin bütün yaptıklan hafızasın
da canlandıkça. en ufak bir vesile 
ile kardeşini iğnelemekten zevk 
alıyordu. 

İşte 80 )·a~ır.dak i teyzeleri. ye 
ğenl erinin kendisi hakkında ne 
konııştuklannı merak ediyor ve 
dudaklarının kımıldamalarından 
hır eyler sezmeğe çalışıyordu. 

Beh'n teyzesinin kulağına: 
"Satılık evlere asılan kAğıt nere
de,, diye bağırdı. llfademki sıra ile 
bizlerde oturacaksınız, ~n iyisi 
şimd.den asalım.,, 

Fatma teyze bir şey söyleme
di. Ne kadar acele ediyorlard ı! 
Nerm:nin evine gidip orada otur
'llaktan pek korkmuyordu. Yeğe
ninin kocası, içmediği zamanları 
iyi bir insandı. Fakat Behin 
hiç işine gelmiyordu. Behin koca 
sının öltimündeıı beri, sebep~iz o
larak o derecede cimri olmuştu 
ki, konu komşu, tabaklarda fasul 
va tanelerini saydığını, çocukları
na gayet az ekmek verdiğini ve 
bir lirayı iç çekmeden bozdurama 
4ığını söyleyip dururlardı. 

İnsanın uzun zaman yaşadığı 
bir muhiti bırakması çok güçtür. 
İhtiyar kadın başını eğiyordu. Uğ 
raşmak, mücadele etmek, neye ge 

Barda karmakarışık bir halk 
kitlesi vardı. Den oturacak bir 
iskemle aradı. Viski içen bir ka
dının yanında boş bir tabure var
dı. Oraya çökerek bir viski soda 
1smarladıktan sonr.a etrafına bir 
göz attı. Yanı başında çok sar
hoş olduğu görülen •bir adam ar
kadaşına yüksek sesle bir şeyler 
anlatıyordu. 

Bu kalabalıkta Herman Rontzu 
na•ıl bulabilecekti? Velevki bu
rada olsun onu nasıl tanıyacakh? 
Barmanı çağırdı: 

M. Rontzu tanHor musu-
nuz? 

Tanımaz olmaz mı~ ım. 
- Şimdi burada nı rlır? 

- Henüz daha k~nd Jini gör-
medim. 

Bu esnada yanı h.ışında bir 
gürültü oldu. Sarho.1la arkadaşı 
Mlund.a oturan ge.ıç kadının otur 
tıırğu iskemleye .l'akl.ısmışlardı. 
Sarho, arkadaşına dert .rnnıyoı·
<lıı : 

- Beni bu lrada.r açıkça tah
!). eden bir kadına tahammül e-

Fatma teyzenin bu yürüyüş ve 
hareket etmesine rağmen sıhhati 
de günden güne efenalaştı. Ve gü
nün birinde ihtiyar kadın, Bchin
deki misafirliğinin son günlerin -
de hastalanıverdl. Behin, hasta
nın öksürüklerini duydukça ıçı 

gidiyor, memnuniyetsizliğini sak
lıyamıyarak soruyordu: 

- Ne o! kendini iyi hissetmi
yqr musun, geçer geçer merak et,. 
mel 

Fakat hasta iyileşmiyordu. Be 
hin daha şimdiden bir hastalığın 

mucip olacağı küçük masrafları, 

ili\ç paralarını, doktor !icretlerini 
vereceğini duşünüyordu. Ayın 13 
üne hararet yu kseldi. U ünde düş 
medi. Ve tam misafirliğin on be 
şinci yani sonuncu gününde Behin 
kararını vermişti. Tebessüm ede
rek: 

- Haydi Fatma teyze, gelin 
de sizi giydireyim. Nermini bek
letmek doğru . değil, Başka hava 
size iyi gelir.! 

Bunları sciylerken de z:ı vallı 

kadına bir hırka giydirdıyordu. 
Boynuna bir şal sardı. Sonra aşa
ğıya indirerek nu kere hazırlanan 
arabaya biııdirerek yola düzüldü. 

Nerminin evine gelince, hasta 
yı yatırmak icap etti. Nermin, 
hırsından dudaklarını yiyerek, 
derhal evine donen kardeşinin ar
kasından bakıyordu. Ah şu abla
sı, ona sonunda bu oyunu da oyna 
mıştı. Bütün hayatı müddetince 
hep sıkıntılı işleri üzerine atması 
nı ne iyi bilirdi. Şimdi Nermi
nin kararı kati idi. Fatma teyzeye 
iyi bakarak onu on beş günden 
fazla yaşatmak imkllnını bulabil-

demem. Siz de gördünüz ya, o
nunla ne kadar terbiyeli idim?,, 

"'Martiye gidelim mi? Bir şey
ler içeriz ı:üzeıim !,, den başka ne 
el.edim. Halbuki o bana "haydi ora 
dan pis haydut!,, diye bağırdı. 
Sana soruyorum bu şekilde hare
ket ıbir kadına yaraşır mı? 

Dostu arkadaşını beyhude ye. 
re teskine uğraşıyordu. 

Den genç kadına baktı. El çan 
tasından pudra H rujunu çıkar
mış zahiren tuaveletini tazeliyor 
gibi görünüyordu. Fa.kat elle.i
nin hareektinden, yüzünün hatla
rından çok hiddetlendiği belliydi. 
nin hareketinden, yüzilnün hatla
rına yapışan beyazlı siyahlı elbise 
~iyle cazibeli bir kadındı. Şapka
sınm altından kumral saçları taş
mış, elleri muntazam, tırnaklan 
kan renginden bir kırmızıya bo
yanmıştı. 

Genç kadın hirldefini yeneml
yerek ayağa kıılkt ı. pLdrn '<ut" 'tı 
nu ~ı:ııtasına koyduktan sonra sar 
lıo.~ adama doğru dönd!I ve: 

- Aklınızı mı kaybettiniz! ..• 
cliye bağırdı. Evime gitmek için 

918 teşrinisanisi.. Poıırenınyada 
Pasevald askeri hastahanesinde 
yan ama ·bir adam, Alman donan
ması efradının Kilde ayaıklandık
larını, imparator Kilyomun kaçh
ğını Hinderburgun bizzat ve fi
rar keyfiyetini teşvik ettiğini, du 
yarak ağlıyor ve Demir karyolası
nın Ü.lerinde yatarken arkadaşla 

-ınek ve-Behiİıin eviııe götürebil
mek ..• 

Bunun için hiç bir ihtimamı, 

dikkati hastadan esirgemedi. Hat 
ta doktor bile getirdi. Ypılan en -
jeksiyonlar hastaya sun'! de olsa 
yine bir kuvvet veriyor, bu yıpran 
mı.ş hayatı bir müddet daha sürdü 
rüyordu. 

İlk haftanın nihayetinde B~ 
hin lıa•t:ıyı yoklamağa geldi. 

- Hasta nasıl, sualine. 
- I[amdulsun iyil~şiyor, ceva 

hını aldı. 

Behin artık korkmuyordu. Fat 
ma tcy .le evi.ıe gelemnzdi. Hem 
Nerminin arabası da yoktu. Aman 
yalnız dikk ıt etmeliydi, Nermin 
araba~ ını i ter>e, teketlek kırık

tır diye samanlıktan çıkartman a 
lıydı 

İkinci hafla da nihayetlendi. 
Ayın otuzunda sabahlc:;in, Re 

hinin evine doğru garip hir ka -
filenin gittiği görüldü. İki kişi
nin tutarak ;ı-ötürdüğü b~yaz bir 
çarşaf içinde, ölmek üzern bulu
nan bir vücut taşınıyovdu. Bu ka
hlenin etrafıııda meraklı bir ço
cuk kafilesi sessiz sadasıı: yü.-ü
yordu. 

Behiıı, kapısının önünde, sap
~arı bir hlde, bu garip kafilenin 
gelişini seyderiyordu. Buna bir şey 
diyemezdi. Fatma teyze daha ha 
yatta idi. Aralarındaki mukavele 
böyle idi. İhtiyar kadın tam saa
tinde Behine geliyordu. Ve son 
defa olarak ..• 

rının ihtilal taraftan cldu.klarını 
~örerek 1Bbrap çekiyor. 

Bu yarı aml adam, Hitlerdir. 

* 1914 de ağır surette yaralanan 
Bıınito Musolini, İtalya yarım a
dasında hüküm sürmeğe başhyan 
anarşiye karşı hiddetini izhar edi 
yor. Ve Vilsonun Fiyumenin !tal 
yanlar tarafından ilhakına karşı 

koym-.Jından dolayı, bu hiddet da 
ha fazlalaşıyor ve ileride hareke
te geçmek için hazırlanıyor. 

* Rusyada, harpten bitmiş, malı 
volmuş bir memlekette Stalin as
ker! harekatın başına geçmiş bu -
Junuyor. Troçki ile arasında reka 
bet çok fazla bir şekildedir. 

* T • rih profesöriı Daladye, ça
vuş olarak gittiği harpten yüzbaşı 
olarak dönüyor. Otuz dört ya -
şındadır. Gronobel, Lil, Marsil -
yada tedris hayatını geçirdikten 
sonr Parise geliyor .. Siyasi hayata 
atılmak istiyen ve buna gırışen 

genç Fran sız mebus intihap edile
rek parlünı e nto hayatına girecek 
tir. 

Bugünkü mesai arkadaşlann
dan J orj Bone de mütareke saat
lerinde siyasete atılmak azminde
dir. 

* Nevi! Çimber layn, İktidar yo
lunda henuz hiç yürümemiştir. 
Loyid ,Torjun, kendisini getirdiği 

bazı mev·kilerde murnffak olamı-
yarak Birmingama düşüyor. Fa -
kat mücadeleden hoştaiıdığından 
Londraya dönmeğe karar veriyor. 

Bu sırada, Antoni Eden on ye
di yaşında gönüllü olarak harbe 
iştirak ederek yüzbaşı rütbesile 
vatanına, askeri madalyalar ile 
geri dönüyor. 

Bilahare her ikisi de kral ola-
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kimdeye ihtiyacım yoktur. !~en, 
kendisinden geçen, sizin makule
nizden bir adamla kendômi, Marti 
de de mi gö~tereceğim? 

Cevap olarak, sarhoş, arkada
şının dı.şarı çtkarmak için kapıya 
doğru sürüklemesine rağmen, eli
ni uzatarak genç kadının çantıısı
m kaph. 

- Çantamı /bırakır mısınız? 

Kadının bu bağırmasına sar -
hoş gülmekle, ayni zamanda 
":Martiye xel d& al. Şimdilik Al
laha ısmarladık!,, diyerek muka
bele etti. V 6 merdivenlere doğru 
hız!.~ yilrümeğe Laşladı. 

Genç kadın Dene doğru döne
rek: 

- Rica ederim bu adamı ya
kalayınız, bütün param çantamda 
dır ... diye yalv:.rdı. 

Etraflannda herkes içiyor, gü 
itiyor, kimse biribiriyle alakadar 
olmuyordu. Barınan omuzlarını 
kaldırmakla iktifa eti. Den is -
kemlesinden aşagıya kaydı, .'Pek 
alll, olduğunuz yerde kalın,, diye 
rek ileri atıldı, ve sarhoşu merdi
Ve !ıde y kalıyarak omuzuna do
kundu. 

- Bu kadın çantasını istiyor, 
verin .. Demesi üzerine öteki Dene 
dik dik baktı ve : 

- O, çantasını alacağı yeri bi 
lir. Sen işime karışma., diye bağır
dı. 
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,_ Bilirim ki ve düşünmem ki, 
Doğan beni sevecek. Bunun için 
kumpliman pe.k lüzumsuz bir şey 
olur aramızda. Ancak bunlar ..• 

Beni bütün bütün sinirlendir
neye yanyor. o kıza adeta düş
man oluyorum. 

Doğan güle güle yüzüne baka
rak ve yanağını okşıyarak teskine 
çal14ıyor: 

- Haksızlık ediyorsun derim. 
diyordu. Gülten ise hırçın bir sil 
kinişle omuzlarından ve yüzünden 
Doğanın ellerini düşürerek... U
fuklara bakıyor .•• Ondan kaçıyor 
du. ı 

- Peki Gülten bu bahsi kapı
yalım. Ya Can için ne dersin? 

Gülten birdenbire dönüp cid
dt bir surette Doğana lba·kmağa 

başladı. Gözlerinde bir istifham 
manası dalgalanıyor, bu bakışla

n ile sanki "bu söze ne lüzum var 
şimdi?,, demek istiyordu. 

- Yani ne düşünüyorsun onun 
için diyorum ... 

Gülten gayet serbest bir har&
ketle cevap verdi: ı 

- Hoş, g!izel bir genç.. Zen
gin, sözü sohbeti yerinde, giyin
mesini biliyor. Biraz tok sözlü 
ama ..• Bu daha iyi.. Mert olduğu
na alamettir .. 

Doğan gülerek ve onun gözl&
rinin içine dikkatle baka baka sor 
du: 

- Seni istiyorsa mesela.. Ne 
dersin,. .. 

Gülten yarı mahcup bir gülme. 
Yarı zevkten bir tebessümle önüne 
bakıyordu şimdi: 

- Düşüneyim derim. 
Doğan se.•li bir gülüşle tekrar 

sordu: 
- Bu lüzumsuz bir tereddüt 

olmaz mı? ... ı 

- İyi ama bilmediğim hususi
yetlerine ne diyelim?.. Onları da 
sorup anlamak icap eder. 

Doğan çenesinin altından Gül
teni tutup çehresini çehresine doğ 
ru döndürerek yüzünü iyice !et
.kik ctmeğe başladı: 

- -

cak iki genç İngiliz zabiti de mem 
leketlerine dönenler arasındadır. 

Bunlardan biri müstakbel sekizin 
ci Edvard, diğeri de şimdiki kral 
beşinci .Joı'jdur. 

* Ru sırada A vrupadan tii An1c-
rikaya kadar b:rçok yerlerde nıüs 
takbcl heyıı e lnıilcl şahsiyetlerin 

faaliyetlerine şahit olunur. 
Çekos lovak nıe,;c[e;;inde mü

him rol oynıyanlard:ın Konracl 
Henlcyn, ltalı-aıılar tarafından e 
sir edilnıi~tir. Deneş, gençliğinde
ki hayalin hakikat olduğunu gör
mek üzeredir. 

Amerika deniz devlet kiltibi 
F. Ruzvclt Fransaya gelmiştir. 

Yine bn zama nlardadır ki 0-
viedo'da, 3 üncü piyade alayı as
ker ve zabitleri, !<'asta büyük ya
rarlıklar gösteren genç bir zabitin 
vazettiği disiplinden müştekidir -
!er. Bu genç adam, Fransisco 
Franco'dur. 

- Hayır, o çantasını şimdi isti 
yor. Haydi veriniz. 

Sarhoş hiç bir şey söylemiye
rek Denin çenesine doğru yumruk 
sallamasiyle, "Of,, diye bağıra
rak, merdivenlerin basamakları -
na, oradan da yere yuvanlanması 
ayni sanıye içinde vukua geldi. 
Çanta da düşmüştü. Den eğilip 
çantayı alarak yukan çıktı. Mer
divenin altında neye uğradığını 
şaşıran sarhoş omuzunu oğuşturu
yordu. 

Genç kadın, merdivenin 
den, titriyerek olup bitene 
olmuştu. Kadın hayret ve 
canla karışık bir sesle: 

üstün 
şahit 

heye-

- Fevkalade, fakat sizin yap. 
tığıııız Jile - jitsu, diyordu. 

Den: 
- Evet diye 

çantanız. 
cevap verdi. İşte 

- Teşekkür ederim. Size kar 
şı minnetimi nasıl göstereceğimi 
bilem'yorur.ı. 

- Yalnız 'bir kokteyl ikr.amı
mı kabul ederseniz, ben .;ize min
nettar olurum ve bir kokteyl ıs-
marladı. 

- Nişanlılık hayah bu tecrü· 
be.'!JI için kAfi değil mi? •• Hem öy
le el ağzı, el sözü ile değil; dediko 
du karışmamak üzere kendiniz 
tecrübe edersiniz. Bu işte en doğ 
ru bir şekildir. 

Gülten hiç itirazsız Doğanın 

hareketlerine tabi olarak dinledi· 
ği sözlere karşı gülüyor. Alaylı a-
laylı: ı 

- Peki, pek ala ama, diyordu. 
Bunlara ne lüzum var şimdi? .. B~ 
kalım böyle bir tasavvuru var mı 
bu zatı muhteremin? ... 

- Var zannediyorum ... "Mana 
lı manalı gülerek,, hatta zannetml 
yorum ... Biliyorum. 

- Nasıl... Ne suretle? .. 
- Beni fakülteden almağa gel 

diği gün yolda konuştuk ve hatta 
böyle bir şey yaparsa kabul edi· 
!ip edilmiyeceğini bile sordu. 

- Ne cevap verdin? ... 
- Ne diyebilirdim?.. Düşün,. 

düm ki senin bunu kabul etmemek 
!iğin ihtimali ve başka bir istedi
ğin de olabilirdi. Bunun için 
(bir kere ağzını arayayım sana 
haber veririm) dedim. 

Gülten çapkın çapkın gülerek 
o da baska taraflara bakıyor: 

- Fak~t bu güne kadar ne diye 
bekledin ya ... diyordu. Aradan a 
şağı yukarı dört beş gün geçti.. 
Bunlar mühim meselelerdir. 

Ve vücudünü kıvıra kıvıra gü
lerek ve bir kahkaha atarak ilave' 
ediyordu: 

- Hem de çok mühim ... Öyle 
değil mi? ... 

- Belki de mühimdir kimbi
lir ... İşte ancak şimdi münasip bir 
zemin buldum galiba .. Sonra; s&
ni tebkik etmek lilzımdı birkaç 
gün. 

Gülten tecessüsle dikkatli dik 
katli Doğana bakmağa başladı: 

- Ne diye? ... 
Doğan eğlenerek ve gülerek: 
- Olur ya efendim, dedi. 

Belki bir aşnanız vardır da bu 
gönül lııı·oızınızı anlıyabilir miyim 
diye .. 

(Sonu var) 

-
Ye diğerleri 1918 senesinde ne 

!er yapmıyor •bilseniz: 

Gandi, İngiltereye sadakat ve 
fcdakilrlığıııı arzediyor ve ilk mu 
vaffakıyetlerinden kuvvet alan 
Şarli Çaplin, Holivutta kendi stüd 
yolarında işe başlıyor. 

Stokholmde bilahare Greta 
Garbo ismini alacak 12 ya~ında 

genç bir kız bir sabun imalatha
nesine girmeğe hazırlanıyor. Al 
her Sinstein, anznrlyelerini tek -
mile, muha<em:ıta rağmen Al -
man hükümetinin verdiği para 
ile çalışıyor. 

Yirmi sene ... Tarihin seyr;ncıe 

bu seneler ne kadar ehemmiyetsiz 
dir. F~kat o zamanlar henüz bir 
düğmeyi çevirerek Berlin veya 
Londrada ki bir dansingde çalınan 
orkestrayı dinlemek, veya herha:ı 
gi bir hükumet merkezinden diğe 
rine tayyare ile gitmek mevzuu 
bahis değildi. 

Den biraz evvel geçen haaıS'll. 
hakkında hiç bir şey söylemiyor. 
du. Bundan bahseden yine geng 
kadın oldu: 

- Şu Bil yok mu! Geçen gec. 
kendisiyle bir kere yemek yedim 
diye, ona karşı her türlü müsaade, 
karlıkta bulunacağımı zanneqi
yor, ve birdenbire i!ilve etti: 

- İngiliz misiniz? 
- Evet. 
- İngilizleri çok severim. Oy. 

nadığım bir revüde çok iyi bir tip 
vardı. Ve konuşmalarına bayılı
nm. Nevyorka yabancı olduğunuz 
belli. 

- Filhakika, Nevyorka 
geliyorum. 

yeni 

- Bu gece, öyle ise hakkımız 
da iyi intibalar almışsınızdır. Fa
kat Nevyork Amerika, burası da 
Nevyork değildir. Ben de Nevyork 
lu değilim. Nevyorka karşı ·bir 
diyeceğim yoktur. Yalnız bura
da muvaffak olabilmek için şanıı 
denilen şeye malik olmak lazım
dır. 

(Sonu var) 
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Keşif bedeli 9617 lira 54 !kuruş olan Ramide Rami kışlası önün
deki şosenin söküliip yeniden yapılması işi kapalı zarfla ek ·iltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 21-11-938 pazartesi günü saat 15 te daimi en 
cümende yapılacak'tır. Keşif evrakile şartnamesi ternzım müdürlüğün 
de görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı ve ikadan baş
ka yollar ışube!rlnden alınacak ve5ika}'l fen işleri müdürliiğünc tasdil. 
ettirdikten sonra 713 liı'a 82 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflnrını yukarıda yazılı gün· 

Siz de nıhunuzun tahlilini, hayatınız ve tabiabnız hakkında mu
iasaal maliunnt isterseniz isminizi, doğduğunuz tarihi, günü ve müm· 
kÜnıe aaetini yazarak gazetemize "Ruh tahlilin rumuzuna bir mektup 
Yazarak müracaat edin. Muf aual y hususi cev p için 6 kurutluk pul 
jlave edilmelidir. 

Rumuza da cevnp verilir. 

Taksim 764 : 1 
-?en mizaçlı olduğunuzdan her 

tiirlü zcvln seversiniz. l\lert ve cesut" 
obnakla beraber lıidclet ve tehevv\ir
le, her tehlikeye düşiinmeksizin ntd
ıtıak istersiniz. Yalnız hiddetiniz 
Pek az zamanda geçer ve nedamet 
edersiniz. 

A muhabbet hususunda. pek 
hlÜşf"ık de~rilsinizdir. Fakat nckadar 
ihtiyarlarsanız gençlik iddiasında 
bnltınacaksımz. 

Zevciyet h yntınız: lümkün ol
(luğu l<adar genç ya da evlenmeniz 
lazıındır. Ayni zamanda intihap e· 
deceğiniz kadının daimi emirlerine 
ibı,at edeceksiniz \"'C her arznln.nnı 
evvelden ike5f edereb: yapmalı: lstiye
ceksiniz. Zihniniz kuvvetli ve vasi
dir. Bilhassa hesap işlerindeki lav 
biU1etiniz fedmlfuledir. 

'.reşebbüslerlnizde husule gelecek 
kin· \e zararı düşiinehilirsinlz. Yal
nız tasa n'Urlannızda bazan acfil ha
reket edeceğinizden bunu da. terkct
nıenizi tavsiye ederim. 

'.ralüniz her işde size ynverdir. 
il zı fena ltiyııtlarınmn buna mnni 
0Inı:ısı mulıtcmel bulunduğundan 
süratıe '"6 azimle terlcetmeııiz lazım
dır. 

A. B. C. 
Cüretkar ve hadidtilmizaç ol

duğunuz gibi ihtiraz v.e teenniyi 
"ahi bir şey gibi telakki eder, ga
Y:t saf ve hulusuperversiniz. His-
ıyatınızı bilfıperva açık açık söy

lemekten çekinmeyiniz. Yalnız 
hevesatı keyfiyenize tfıbi olduğu
nuz için bu yüzden mustarip olma
llız muhtemeldir. 

En büyük meziyetlerinizden 
birisi knlbinizin merhameti olma
sıdır. Aşk hususunda ifrat dere -
Cede hareket edersiniz. Bir kiın-
1ieyi sevecek olursanız onu muhay 
Yilenizde daima teseccüm ettire
rek ömrünüzün sonuna kadar ba
hir hnlde olarak çocuklarınızı ye
kat bu hususta birçok defalar nl
<lanınış olacaksınız. 

tersiniz. Ayni zamanda her ~ey
de önayak olmağı eversiniz. I<"e
dakar bir gençsiniz. Aşk ve mu
habbeti fezaili insaniyeden adde
dersiniz. LWkin kıskıançhğınız 

ıson derecede fazladır. Bu haliniz 
beyhude yere betbahtlığınızı cel
bedeceğinden sakınmanız lazım

dır. Muhabbette mutediUl.ne ha -
reket tavsiye ederim. 

Evlilik hayatında aldanmadı
ğınız takdirde mesut olursunuz. 

Serbest ticarette, asabi olma
mak şartiyle para kazanncaksı -
nız. 

Ulvi - Doğroman : 
Metanet sahibi olduğunuz ka 

dar da inadınız vardır. Bazan bu 
inat yüzünden G:>irçok felaketlere 
maruz kalacaksınız. Biraz da 
fazla geveze olacak ve herkesin 
işlerine karışmak istiyeccktiniz. 

Ukaydane hareketı>erinizden 
başkaları istifade edecektir. 

Şen olduğunuzdan zevk ve sn
f ya da düşkünsünüz. Hissiyatı

nız itibariyle sevdiğiniz bir kadı· 
nı ciddi bir surette seversiniz. 

Sizin gerek ticarette ve gerek 
se sanayii nefisede şansınız pek 
parlak olacaktır. Tercih edeceği
niz meslekte azim ve şebat göste
recek olursanız fevkalade terakki 
edeceksiniz. Yalnız yaradılış iti
bariyle bir işte sebat etmemek ve 
her işte çabuk usanmak gibi halle
riniz olacak ise do bunu y.apmama 
nızı tavsiye ederim. 

Ihsan AKI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Urfada Faydalı 
yağmurlar 

Urfa, (Hususi) - Bir zam.an 
danberi beklenmekte olan son -
bahar yağmurları, devamlı ve 
memleket zira atine fay dalı bir şe 
knde başlamıştır. 

Bütün çiftçilerimiz ve halk yağ 
murlardan çok memnundur. 

Müşfik bir ev kadını olmakla ==================== 
~?raber onu ruhan sever.siniz. İyi 

•
1r halve olarak .çocuklarınızı ye 

tıştireb ilirsini z. · 
Talien yaversiniz. Yalnız ha

l'ali fikirlerinizden vazgeçmenizi 
"tavsiye ederim. 

MI - Za 
Son derece namuslu, temiz yü

~k1i ayni zamanda naziksiniz. 

l 
a~nız bazı günler neşeli bazı gün 

er · 
1 ınızde mahzun bir hal alırsınız 
şte bu yüzden birçok zararlara 
~aruz kalmanız ihtimal dahilin -
. e olduğundan terkediniz ve da -
ırna neşeli olunuz. 
tı İkbalperest olduğunuz için ıs
trap çekersiniz. Hiddet ve dar
i~~hğınız çok sürmez. Evinizin 
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1~e çok merakınız vardır. Zevki 
~ ~nı üzere tezyin etmeği sever
nız. 

d Bir kabahatiniz varsa eviniz 

8 e ltnğJanmağı istemediğin'izden 
e~-ahatı· . d. N f . . dQ k • sevmenız ır. e sınıze 

ca! ün aşk yüzünden maruz ·kala 
<i ~~n.ız kederleri pek çabuk defe-
e~ılırs· . 

Sulta.nahmct 3 üncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Davacı Nauman dikiş makineleri 
eirketi vekili avukat Şükrü tara· 
fmdan Beşiktaş has fırın arkasın
da No. 41 de Münir Okkan ve Be
şiktaş Mcscitnli sokak No. 18 de 
Kemal Günenç aleyhlerine 38/1499 
No. lu dosya !ile açılan 128 lira ala
cak davasının yapılmakta olan mu
hakemesinde mUddei aleyblerin ika
metgahlannm meçhul ohnasına bi
naen ilanen yapılan tebligata rağ
men mahkemeye gelmediklerinden 
berayı istiktap mahkemeye gelmiye 
cek olurlarsa istiktaptan ç,ek.inmiş 
addile mübrez senedin kendilerine 
adiyetine karar verileceği hususu
nun ihtarı suretile muameleli gıyap 
kararının tebliğine ve muhakeme
nin 7 /12/938 tarihine mUsadif çar
şamba günü snat 14 de talikına mah 
kemece karar verilmiş olduğundan 
:tarilü ilandan itibaren beş gi.in zar
fında itiraz edilmediği takdirde gı
yabn hüküm ve karar verileceği 
ilanen tebliğ olunur. 938-1499 

ı>erv ınız. Şefkatli, rno'habbet-
ibir er _olmakla beraber müstesna ____ , _____ _ 
de eazıbeye m.aliksiniz. Bu yfiz- Sultanalımet 3 üncU Sulh Hukuk 
lir~ ~ocanızın sevgisini celbedebi- Hakimliğinden: 

sınız n·w b" Davacı 1s. Telefon direktörlüğü 
herh . ıger ır kusurunuz da, vekili avukat Emin Raü tarafından 
nıoı angi bir fazla tazyıka, taham 

edeınezsiniz Beyoğlu İstiklal cad. No. 398 KH-
Size •- · · vos Polivios aleyhine 37 /2103 No. \>Cir ı..uvsıyem: hiddet, tchev-
' .azaın t iu dosya ile açılan 14 lira 40 kuruş 

~rked· . e ve gururu katiyen alacak davasının yapılmakta olan 
da if ınız. Tevdi edilen bir sırn mahkemesinde müddei aleyhin ika
"'"·d· şa etmeyiniz. Taliiniz yn-.... ır. metgfıhının meçhul olmasına bina-

F th• Üs en ilanen yapılan tebligata rağmen 
c 1 - küdar •• hk lm di w Ak ma emeye ge e ginden berayi 

~ len fikren v~ bedenen milm tilrtap gelmiyecek olursa istiktap-
ta~nız. Şekil ve kıyafetiniz gibi tan çekinmiş ad.dile mübrez muka
tir. ~e edanız da calibi dikkat - velenin kendisine aidiyetine karar 
sahih· çık ~1.lrekli huldsu niyet verilccği hususunun ihtan suretile 
lcat, ~ naınuskfir bir adamsın. Fa- muameleli gıyap kararının tebliğini? 
bi olara~an keyfi hareketinize tA- ve muhakemenin 16/12/938 tarihine 
ha~n ~ şanuıtacı, mütekebbir ve müsadif cuma günü saat 14 de tnli
lıuz . .a a endişeye meyyal olursu kına mahkemece karar verilmiş ol
d.ıı.b:i 0~ Yaptığınız bir işin, fena duğundan tarihi llfi.ndan itibaren 
~~ onu son derce& iyi yap- 5 gün zarfında itiraz edilmediği tak
'h.i ~ hOk:mcderek herkesin dir<ie gıyaben hilkilm ve karar veri-

de telakki d2nesfni is- leceği ilinen tebliğ oluııur. 937-2103 

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

.si 9.6 - 12 fukaraya 
T.22398 * 

Beyoğlu 4 üncü Noterliğine 
Merkezleri Fransada Nnncy'de 

k!in milekkilim şirketlere çekti
ğim ve bir suretini de :Maurice 
Norrnier'ye tebliğ ettiğim, 26.9.938 
tarihli protestoya cevaben mez -
kQr şirketlerden henüz cevnp al-

İstan~ul Asliye DördUncU Hukuk de saat 14 e kadar daimi encümene 
verilecek zarflar kabul olunmaz. 

vermelidirler. Bu aatten sonra 
(8181) 

madım. 
Bu sebeple şirketlerin bu bap-

taki nolrtai nazarlarının ve nruta
Hlalarının ne olduğu henüz bence 
meçhuldür. 

Saliihiyeti ve şirketlerin ken -
disine verdiği salahiyeti tecavüz 
ile hiç bir malOmatı olmadığı ve 
şirketlerle ibenim aramda teati e
dilen mukavele hükümlerinden ha 
berdar olmadığı muhakkak olan 
Ayazpaşada Parkotelinde mukim 
Maurice Normier tarafından çeki
len 7 - 11 • 938 tarihli ihbarname 
ile kendisinin şirketler namına hai 
zi salahiyet vekili olduğu beyan ile 
bir takım müddeiyat serd edil -
mektedir. 

Vekili olduğum şirketlerce ara 
mızda teati olunan mukavelena -
me hükümlerine riayet edilmeme-
sinden ve mümessillik mukavele -
namesinin hükmü muayyen tarih-
ten üç ay mukaddem f esh edil -

Mahkemesinden: 
lstubul hazine avukatlarından 

Fuad Paçalı oğlu tarafından önce 

Beylerbeyinde Çamlıca caddesinde 
eski 2 mükerrer 68/l No. lu evde 
oturmuş olan ve şimdi yeri belli 
olmıyan Salih Sami aleyhine açılan 
alacak davasının muhakemesinde: 
730 liranın tahsiline ve dava. tarihi 
olan 26-11-932 tarihinden itibaren 
yüzde be.ş kanuni faiz yürütülmesine 
ve masanfı muhakeme ve üc
reti vekaletin de mfiddeinley
he yükletilmesine karar veril
diğine dair mahkememiz -
karar verildiğine dair mahkememiz
den verilen 22-9-938 tarih ve 197 
No. lu ilamın sureti tebliğ edilmek 
üzere yukarıda yazılı adrese göndeM 
rilmiş ise de adı geçen Salih Sami· 
nin orada bulunmadığı ve esasen 
yeri belli olmadığı anlaşılmış ve işbu 
ilfı.m sureti bir ay müddetle ilanen 
tebliği tcnsib kılınmış ve mevzuu
bahsolan ilam sureti dahi mahkeme 
divanhanesine asılmış olmakla key
fiyet gnzetö ile de ilfi.n olunur. 

(938-1240) 

medikçe ·kendiHğindcn 'tecdit ede- --------------
Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 

ccği mukarrer olmasına rağmen, Hakimliğinden: 
bu hükme muhalif olarak muka - Davacı ıs. Galata Voyvoda cad
velenamenin feshinin ihbar ve be- desi 126 No. da Helios müessesatı 
nim zil edildiğimi beyan ve key- umumi mümessili L. Sultan tarafın· 
fiyetin gazetelerle neşr ve Han e· dan ıs. Dalıkpazan Maksudiye han 
dilmesi külli zararlarımı ve haysi- No. 30-31 de Şükrü lzgiç aleyhine 
yet ve itibarımı muhil olduğundan 38/1406 No. lu dosya ile açılan 150 
ve mezkur şirketler aleyhine fstan lira alacak davasının yapılmnkta 
bul Asliye Birinci Ticaret Mah - olan muhakemesinde Müddei aley
kcmesinde 1!)38/628 No. lu Dos- hin ikametgahının meçhul olmasına 
ya mucibince dav.a açtığımdan binaen ilanen 3''apılnn tebligata rnğ 
keyfiyet işlerle alil.kadar üçOncü men mahkemeye gelmemiş olduğun
~ahıslarada malUm olmak üzere kii. dan berayı istiktap mahkemeye gcl
fi nushalan yazılan işbu cevabı miyccek olursa istiktaptan çekinmiş 

4.ddile mübrez senedin kendisine 
ve işin mahkemeye intjkali hase-

aidiyetine karar verileceği husu -
bile son olan işbu ihbarnamenin sunun ihtarı surctile muameleli gı-
bir nushasıru yukarda adresi yazı yap kararının tebliğine ve muhake
h l\faurice Normier'ye tebliğini ve menin 10/12/938 tarihine müsadif 
bir nushasınm kalemde hıfziyle cumartesi günü saat 11 e talikına 
birer nushasıııın da Cumhuriyet, mahkemece karar vcrilmil;' ol
Yeni Sabah ve Jurnal Doryanla duğundan tarihi ilandan itibaren 
.neşr ve ilanını dilerim. 5 gün zarfında itiraz edilmediği tak-

Lüıyen Juber dirde gıyaben hüküm ve karar ve-
Galatada, Karaköy Palaı 6 ncı rileceği ilanen tebliğ olunur. 

kat 938 - 1406 

Fatih Sulh iiçiincil hukuk H4-
ktmliğinden: 

Mahkememizce terekesine va -
ziyet edilen ölü Mehmet Kenanın 
mutasarrıf olduğu Kasımpaşada 

liavuznrkası ve Havuz S. da eski 
31, 33 yeni 67 /1 67 /2, 59/1 6912 
numaralı dört dfikkin ve üstünde 
ki odaların kıymeti muhamınene -
leri 2000 lira 50 kuruşa açık arttır 

İstanbul Asliye .Mahkemsi Birinci 
Hukuk Dairesinden : 

İstanbul Maliye Mııha.kema.t Mü
dürlüğü taraf mdan 1stanbu.1da Çiçek 
pazrmda Altı parmak banmda 17 
numarada tüccardan Salamon Mod
yano ve lsmai1 Hakkı varisleri: Kur 
tuluşta Rüs GOkağmda 76fl9 numa-
rada karısı Nesime ve kızılan: Ma
delet, Saadet, Mefharet ve Kınalı 

ma müddeti •bir aydır . ihalesi Adada Ufiseyinpaşn yalısında Hüs-
22 - 12 • 938 perşembe saat 10 da nü paşa zade Mehmet Ali varisleri 
Fatih su!h üçüncü hukuk mnhke- Melek, Vicdan ve Meliha aleyhlerine 
mesinde icra kılınacak ve kıymeti mahkemesinin 87/607 No.su ile açı
muhamminesini bulduğu takdirde lnn davada milcldeaaleylılerin ikamet 
talibine ihale olunacaktır. Yevm gahlarının meçhuliyeti hasebile 
ve vakti mezkürda bütün mirasçı- ıı _ ıı _ 1!>38 saat 14 de 

Gayrirnenku Satış "' a ı 

fstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden . 
Bay Zü1baharın sandığımızdan 18443 hesap No. sile aldığı 1200 

llra borcuna kıırşı birinci derecedeipotek edip vadesinde !borcunu ö

demediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 
46 ıncı maddehinin matufu olan 40 ıncı maddesine göre Aatılması icap 
eden Beyoğlund.a eski Kamerhatun yeni Bostan maha1lesinin eski 
Mangasar yeni Serdarı Ekrem Ömerpaşa 5okıağında e ki 13. 13 mü. 

yeni 15. 17 numaralı dükkanı olan kagir bir evin tamamı bir buçuk 
ay müddetle açık arttırmaya ıkonmu9tur. Satış tapu sicil kaydına gö 

re yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 250 lira. pey akçesi 
verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul 
olunur. Birikmiş biitün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi 
ve taviz bedeli ve tellaliyc rüsumu borçluya aittir. Arttırma .şartnn

mesi 21-l 1M938 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık 

hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapı sicil kaydı ve 
sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında .vardır. Art· 
tırrnaya girmiş .olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkarılım gayri 
menkul hakkında heı· şeyi öi',rrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci art
tuma 2-1-939 tarihine mlisadif pazartesi günü Cağaloğlunda kfün 
sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabedeıı 
gayri menkul mukellefiycti ile sandık alacağını tamamen geçmiş ol
ması şarttır; A~si takdirde son arttır.anın taahhüdü baki kalmak şar 
tiyle 18-1-939 tarihine miisadif çarşamba günü ayni mahalde ve ayni 
saatte son ıarttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok 
.arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicilleriyle sabit ol

mıyan alii.kadarlar :ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husu
sile faiz ve masarife dair iddialapnı ilan tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbiteleriylc beraber dairemize bildirmeleri lazım

dır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicilleri
le sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Da 
ha fazla malOmat nlmak istiyenlCYin 937 /484 dosya numnrasiyle 
sandığımız hukuk işleri sen•isine müracaat -etmeleri lüzumu ilan o
lunur. 

* D ı KK AT 
~mniyet Sandığı; sandıktan alınan gayrimenkulü ipote'k göster 

mck .. istiyenlcrin tahmin edilen kıymetin yarlSlna kadar ikraz yapa-
:rok usulüne göre kolaylık göstermektedir. (8419) 

Sultanahmet 3 üncli Sulh Hukuk 
Hiltiınlii;;rinden: 

Davacı Nauman dikiş makineleri 
ıs. §UbcSi vekili Avukat Şükrü :tara
fından Beşiktaşta 'tramvay .cadde
sinde No. 25 fırın sahibi Hilmi ve 
Basan Fehmi aleyhlerine 38/l.576 
No. lu dosya ile açJlan 101 lira ala
cak davasının yapılmakta olan mu· 
hakemesinde müddei aleyh Hilmi· 
nin ikametgabmm meçhul obnasına 
binaen ilanen yapılan tebligata rağ
men mahkemeye gelmem.iş olduğun
dan bernyı istiktap mahkemeye gl
miyecek olur.sa istiktaptan çekinmiş 
addilc mUbrez senedin kendisine 
aidiyetine karar verileceği hususu
nun ihta.n surctile muameleli gıya{> 
karaıınm teblii:rine ve muhalcemenin 
7 /12/938 tarihine müsadif çarşam
ba günü saat 14 de talikına mahke· 
mece ka.ror ver.ilmiş olduğundan 

tarihi ilandan itibaren 5 gün zarfınM 
da itiraz edildiği takdirde gıyaben 

hüküm ve karar verileceği ilanen 
tebliğ olunur. 938-1576 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Davacı !s. Telefon dire"ktörlüğü 

vekili avukat Emin Raif tarafındnu 
Beyoğlu yüksek kaldırım cad. No. 
516 daSerkis Minasyan aleyhine 37 
/2267 No. lu dosya ile açılan 44 lira 
60 kuruş alacak davasının yapıJ 
makta olan mtihakmesinde müddei 
aleyhin ikametgfilılllln meçhul olma 
sına binaen ilanen yapilan tebligata 
rağmen mahkemeye gelmeı:nİ§ ot
mağla bcrayı istiktap gelmiyecek 
olursa istiktaptan çekinmiş addile 
mübrez mukavelenin kendisine ai· 
diyetine karar verileceği husuc;unun 
ihtarı suretile muameleleri gıyap ka 
rarmın tebliğine ve mabktt-mcnin 
16-12-938 tarihine müsadif cuma 
günü saat 14 de talikına mahke:no. 
ce karar verilmiş olduğundan ta11hi 
iltundan itibaren 5 gün zarôııda itiM 
raz edilmediği takdirde gaynt'Cn hü
küm \;e karar verileceği ili:ıen teb-
liğ olunur. 9.37-2267 

larm veya kanuni mümessillerinin 

vesair alakadarların hazır bulun
maları için işbu ilan tebliğ malrn-

mahkemeye gelmeleri için u- --------------
Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 

sulen ve ilanen vaki dtıvete Hakimliğinden: 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden; 

mına kaim olmaktadır. Talip olan -
lar kıymeti rnuhammenesinin yüz -
de 7.5 nisbetinde pey akçesini de
po edeceklerdir. Gayri menkuller 
üzerinde gayri müseccel ayni hak 
iddia edenler 20 gün zarfında mü 
racaat ve tescil ettirmezlerse pnra 
paylaşmasından hariç bırakılacak 
tır. İhale bedeli peşin alınacaktır. 
Satış gtinilne kadar işlemi~ vergi
li vesair tekalüi eski sahibine i~ 
tir. 20 senelik evknf taviz bedeli 
ve dellaliye ve ihale pulu müşteri 
ye ait olup peyinden rucu eden
ler hakkında tekrar müzayedeye 
konularak noksan bedelle ihalesi 
luzımgeldikte farkı fiyat müşteri
yi evvele a.it olacaktır. Fıazla ma
lumat almak istiyenlerin mahkeme 
kalemine milracaatlan Jtızumu i
IAn olunur. 

rağmen icabet etmediklerinden hak- Davacı ıs. Telef on direktörlüğü 
larında gıyap kararı verilerek mu- vekili avukat Emin Raif tnr:afmdan 
hakeme 6/1/938 saat 14 de talik kı- ts. Balık pazan süngerciler Cad' 65 
lınmış olduğundan olveçhile yazılan Maksudiye han No. 18 de Necmi 
ve mahkeme divanhanesine asılan 

gıyap kararlarının, isimleri yazılı 
mllddealeyhlere tebliğ edilmiş sayı-
lcağı ilan olunur. (937-607) 

Merkez Hal Müdürlüğünden: 
Hjlde 128 No. da kavun ·ar-

puz ticaretiyle iştigal eden Fet -
hullah Solar Haldeki muamelesine 
.nihayet vermiş olduğundan ida -
remizdaki teminatı kedisine i
ade edilerek ilişiği kesiieceğin -
den mezkur sergiden clacakh rnfis 
tahsil varsa evrakı müsbiteleriyte 
birlikte nihayet 15 - 12 - 938 tari
hine kadar idaremize müracaatla-
rı ilan olunur. (8437), 

Güneş aleyhine 38/723 No. lu dosya 
ile acılan 68 lira 59 kuruş alacak da
vasının yapılmakta olan muhakeme
sinde mUddei rueyhin ikamctg81ıınm 
meçhul olmasına binaen illlııen ya}JJ· 
lan tebligata rağmen mahkemeye 
gelmediğinden berayı lstiktap gel
miyecek oh111Sa istiktaptan çekinnıiş 
addile mübrez mukavelenin kendi
sine aidiyetine karar verileceği hJı. 
susunun ihtnrı suretile muameleli 
gıyap ka.rannın tebliğine ve muha
kemenin 9/12/938 tarihine müsadif 
cuma gilnil saat 14 de talikına mah
kemece karar verilmiş olduğunda:ı 
tnrihi ilandan itibaren 5 gUn zarfın
da itiraz edilmediği takdirde gıyc
ben hüküm ve kar.ar ~erileceği Ha-
nen tebliğ olunur. 938 - 723 

Dav:acı 1s. Telefon direktörlüğü ve
kili avukat Emin Raif tarafından 
Beyo.trlu Y :ızreı sokak tramvay han 
No. 16/18 de Tamburfai aleyhine 
37/2270 No. lu dosya ile açılan il 
lira 11 kuruş alacak davasının ya
pılmakta olan mahkemesinde müd
dei aleyhin ikametgfilıının meçhul 
olmasına bina.en ilinen yapılan 
tebligata rağmen mahkemeye gel· 
mediğinden bcrayı istiktap gelmi· 
yecek olursa istiktaptan çkinmiş 

addedilen mübrez m1•kavelcnin ken
disine aidiyetine karar verilece~ri 

hususunun ihtarı suretiyle muame
leli gıyap kararının tebliğine ve mu 
hakenıein 16.12.938 tarihine milsa. 
dif Cuma günü sant 14 de talitnna 

nıahkemece karar verilmiş olduğun
dan tarihi ilandan itibaren 5 gün 
urfmda itiraz edilmediğı takdirde 
gıyaben hüküm ve karar verileceği 
ilanen tebliğ olunur. 937-2270 
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YENi SABAH 16 TEŞRiNiSANi 1938 

TELEFU 
Şimdiye kadar 

'1ir çok radyo dinlediniz. 

Bugün de: 

TELEFUNKEN 
Radyolarının 

939 modellerini dinliyerek 
kat'i kararınızı verebilirsiniz. 

Beş kı.t'ada 70 den fazla memlekette 

TELEFUNKEN 
Radyolarının 

Büyük bir rağbetveitima:l görmesi 

sizin için en kuvvetli teminattır. 

Türkiyede Vekili : 55 •• Ankara Satış yeri ! 

Elektron Türk Anonim Şirketi !! 
Galata Voyvoda caddesi No. 58-62 55 

Telgraf : Elektron - İstanbul !! 

Elektrofen TürKAnonim Sirkeli 

Telefon : 41460 H 
Anafartalar Caddesi No. 10 

Telgraf : Elektrofen - Ankar.I\ 
Telefon : 1287 

Anadolunun bütün mühim şehirlerinde 
bayilerimiz vardır. 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN 

"''"" """" HEL'ıos H·u·EsSESATı •m ......... r. MU ... I! •:ı>ll I "O'f'VQP ... (. ... '10.-$1 

ODEON 
Yeni 'Çıkan plaklar 

270240 No. 
SAFİYE TOKA Y 

Tango Ege 
Rumba - Çapkın kız 

NEDİME 

270242 No - Hicaz Şarkı - Fadimeyi ben çok severim 
ı - Hürmüz şarkısı - Sivas ta bir yar sevdim, 

AVANOSLU SALAHADDİN ERCAN 

270245 No Halk şarkısı -İki.~ülbül hiç bir dala 
ı Avanos şarkısı - Uzerinde cennet gibı 

GAZİANTEPLİ HASAN HÜSEYİN 

270243 No -H-lkşarkısı-YeşilÖrdek 
ı - Halk şarkısı - Bende şu dünyaya geldim, 

-~-----~~-~--~~~~~~~~~~~--~ 

ŞiRKETi HA YRIYEDEN: 
Ebedi Şefimiz büyük Halaskarın muazzez Tabvtu huzurunda son iht!raın 

vazifesini ifa edecek olan sayın Boğaziçi Yolcularımız için Çarşamba, 

Perşembe ve Cuma günlerinde tarifede yapılan ilaveler: 

1 - Boğaziçinden Köprüye 73, 77, 87, 89, 97, 103, 119, 127, 131 ve 145 num&rl\!ı init seferleri faz
la olarak Kabataf iak~le•ine de uğrıyacaklardır, 

2 - K.oprüden Boğaziçine ı32, 136, 150, 156, 160, 172, ı96, 198 ve 200 numaralı çıkı' •eferleri il 
(24.15) deki gece po•ta .. fazla olarak Betiktaf iskele&ine uğr~yacaklardır. 

3 - Saat 10, 11, 13, 14, 15 ve 15 de Bebekten birer vapur hareketle Arnavutküy, Ortaköy, Be· 

iktaf ve Kabatata uğrıyarak Köprilye ııelecektir. 

4 - Saat 12, 13, 14, 15,45 ve 16.45 ile 17.45 de köprüden birer vapur hareketle Kabatat, Beşiktaş 
Ortaköy ve Arnatvutköy iakelerine uğrıyarak Bebeğe gidecektir, 

5 - Üsküdar ile Betikl.af ve Oaküdar ile KÖprü arasındaki seferlerle O.küdar • Kabatat arasındak· 
raba vapuru geferleri ihtiyaca ııöre çoğaltılacağı ııibi diğer Boğaz i•kelelerinden de ihtiyaç niabetinde 

zuhurat postalan kaldırılacaktır. 

6 - Boğazdan inen ve Boğaza çıkan vapurlardan Üsküdar iskelesine uğrıyan vapurların yolcuları 

yrıca Fark vermeksizin araba vapurunun Kabal.af seferlerinden aktarma suretiyle i•tifade edebilece 
lerdir • 

Cumartesi gününe aid tertibatı seferiyemiz ayrıca ilan olunacaktır. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : DUMAN 
l ------------------... --ı11

1

r Turgenef - H. Rifat Tartma Muhammen bedeli %7.5 Eksiltmenin İklimler' gibi, İlk Aşk gibi, 
kabiliyeti Beheri tutarı teminatı aaati Duman da 3 ncü defa basıldı . 

Miktarı 

Li. Kr. S. Lira Kr. Lira Kr. Bu Rağbete bizde hiç bir ter• 

Süpürge 3000 A. -.11.375 
Baskül 3 » 1000 Kır. 248.- .-
Etil eter 1500 Kg. -.90.-
İçki bandrol kl- ·-.40.-
ğıdı 70Xl00 eb'a-
dında. 

341.25 
744.-

1850.-
2800.-

14 
14.30 

25.60 
55.80 

101.25 15 
210.- 15.30 

cüme mazhar olmadı. 
75 Kuruş 

Merkez Hal Müdürlüğünden: 
Halde 141 No.lu bostan serg•' 

si sahibi Nazmi Irmak ve Yorıri serııi 
·· · ı t" ı 3000 d ·· .. rt !erini kapatmışlardır. Yukarda z.ikre 

1 - Nunıunesıııe uygun o maıc ş.ar ıy e a et 1;Upın·ııe, ~ - d'I .n bostan seı·gı·sı· sa.hı'plerı·nden ıı· 
1 ' w· 000 kil tart k b·ı· t· d 3 d t ı· " 1 e · name en muc ınce 1 o ma a ı ıye ın e a e yer ı mıımu-

1 
ki 

1 
. h .

11 
. · i • 

1 b k . ı ·1 - · 1 d k il ıl k ü 1600 k'I Et") t aca arı o an müsta sı erın ıı atı as il ı e sınaı ış er e u an ma zere ı o ı e ~r ve h 
1
·
6 12 938 

t ··h· k dar 
teahhüdünü ifa etmiyen m11te.&hhlt h1>11abına nümuneııi ewafında ayekt ~sb·te-I . 

1 
aıbı. ıl~ke 8

, ı~· 
. . . • . evra ı mu ı erır e ır ı te ı< 70Xl00 eb'adında 7000 kilo ıçkı bandrol kagıdı ayn ayrı açık eksılt ·. .. ·ı-

1 ). ı t ı ktı remıze muracaatları ı an o unur. 
nıe usu ıy e sa ın a ınaca r. (s

4
:;9) 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmiştir. 

Ill - Eksiltme 29 - XI • 938 tarihine rasthyan salı günü hizala-ı 
rında yazılı saatlerde Kaba.taşta Levazım ve Mubaya&t şubesindeki A- . 
hm komi~yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parruıız olarak her gün SÖZÜ geçen şubeden a
lınabileceği gibi silpUrge ve içki bandrol kağıdı nümunesi da görülebi-

1~ 1 
İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 gü-I 

venme paralariyl& birlikte yukarda adı gecen komisyona gelmeleri ' 
illin olunur. (8355) 

* Cinai Miktarı Muhammen B. 
Beh~ri Tutarı o/o Teminatı 
L. K. L. K. L. K. Saati 

Emme basma 11 adet 200.- 2200.- 165.-
tulumba 
Hortum 455 Met. 1.30 671.50 50.36 16 

I - Yukarda yazılı 11 adet emme basma tulumba ile 455 metre hor- ı 
tum şartnameleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın alı- -----
nacaktır. Sultanalımet 3 ünc-ü Sulh HııkU~ 

Hfi.kimliğintlC'n : il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarında göete-
Davacı Malkara<la Ab<l• ilah çcli~ rilmiştir. 
vekili avukat Halil Ym er tarafındı'~ 

1 
UI - Eksiltme 18 - XI - 938 tarihine rastlayan cuma günü hizalarında ts. Aksarayda Katip Kasım mahııl· 

, yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım ko-1 e 

k 
misyonunda yapılacaktır. lesinde Necip oğlu Hasan Fehmi ,. 

Tıb fakültesi adli tıb, göz ikinci haricire, dığum ve kadın, ıı- hazine aleyhlerine açılan izalei ijtl' 

Üniversite Rektörlüğünden : 
GÜMRÜKLERDE iŞLERi OLAN 

MÜESSESELERE 

Çaker Yazaroğlu 
Gümrük komisyoncusu 
Galata, ithalat GümrUğü 

l.carş111nda Muradiye Han. 
Telefon : 35, 95 

ZAYİ 
Nüfus teskeresi, maaş berat ilmu

haberi ile maaş cüzdanımı zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
hükmü yoktur. 

Bahriye birinci sınıf katiplikten mü
tekait 
Mehmet oğlu Yusuf Ziya 

Merkez Hal Müdürlüğünden: 

Halde 130, 131 No. lu bostan 
sergisi sahibi Yuvan Çezikçioğlu 
sergisini kapamıştır. l\1umaileyh
den alacağı olan müstahsille•in 

evrakı müsbiteleriyle birHkte ni -
hayet 16 - 12 - 938 tarihine k.adar 
idaremize müracaatlan ilan olu-
nur. (8438) 

M uvaff ak olmuş bir il aç 

lak bog-az burun ası'stanlıkları açıktır 1stı"yenlen·n faku··1te dekanlı iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözil geçen şubeden alına- ... ' ., · • ' - yu davasının yapılmakta olan ıııv bilir. 
ğına müracaatları • (8391) hakemesinde müddei aleyh Hasn.0 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 gü-

iktisat Vekaleti iç ticaret umum müdürlüğünden: 
Taafiye halinde bulunan memaliki tarkiye Fransız Banka11 tasfi-

Fehminin ve Necib çavuş vercsesiJl' venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
den karısı Zahide ve kızı hikmet ,.e olunur. (8053) 
oğlu Abdullaha 20 gün müddetle 

* ye memuru Alfons Delopriaon'un iıtifaaı dolayııiy)e yerine, bankanın Cinai 
merkezince verilen kar«r üzerine lstanbulda mukim Hukuk doktoru A-

Miktarı Muhammen B. 
Beheri Tutarı 

Li. Kr. L. Kr. 

% 7.5 teminatı Eksiltmenin 
Li. Kr. Saati 

ilanen tebligat icrasına ve muhal<tl" 

menin 16/12/938 tarihine müSadıl 
cuma günü saat 10 na talkına rnllb' 

kemece karar verilmiş olduğund•~ 

yevm ve vakti mezkfirda mahkeıııll' 

de hazır bulunmadığı takdirde gıl'" 
ben muhakemeye devam ve k:ır:tr 

vukat Gad Franko tayin edilm~tir. 

Banka ile alakası olanların lstanbulda Galatada Bahtiyar hanın

da No. 68 - 74 de Avukat Gad Franko Milıialıya Te icabında iktuat Ve
kaletine müracaat etmeleri ilıin olunur, 

EMEK 
Sandalya Fabrikası 

Her nevi sandalyalarını
zı toptan ve perakende 

olarak yegane Türk 
fabrikasından alınız. 

ADRES : İstanbul Rıza paşa yokuşu Uzun
Çarşıbaşı Havancı sokak N. 37 Telefon: 20016 

• 

Yassı ve yu. 1575 metre 896.- "Sif., 
varlak kayış 
37X68 sarı tır- 200 kilo 2.24 448.- "Sif., 
tıktı alumiııyum ka. 

67.20 14 

3.36 14.30 

verileceği ilanen tebliğ olunur. I - Şartnamelerine ekli listede eb'ad ve miktarı yazılı 1575 met-
9
3
8

.
1

015 
re yassı ve yuvarlak kayış ile 37X68 8arı tırtıklı aluminyum kağıdı .....---: 

satın alınacaktır . 
şartname ve ııümuneleri mucibince ayrı ayrı açık ekailtm& usuliyle 1 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında BAYANLAR iÇiN YÜNLOLE~ 
gö•terilmiştir. Yüksek Fantazi ve 

PARIS ve LONDRA'nın III - Eksiltme 30 - XI - 938 tarihine rasthyan çarşamba günü hi 
zalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesin
deki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

JV - Şartıı.meler para,ız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alınabileceği gibi niimunrleri de görülrhiliı-. 

V - hteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde %7.5 
güven•ııc ıı- ralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilim nl ı ur. (8282) 

En meşhur fabrikalarından gel· 
me yünlü kumaşlar. Desen ve 
cinsleri yalnız BAKER MA· 

GAZALARINA münhasırdır. 
Her yerden ucuz şartlar ve fi
yatlarla satılmaktadır.' 

HAKKI KA T RAN p AST İLLERİ Öksürükleri kökünden keseri 
Sahibi A. Cemalettin Saracoğ~ 
Neşriyat müdürü: Macit ÇE~ , 
Basıldıği yer : Matbaai EbilZZI>' 
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