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Atatiirke Karşı Son ·ihtiram 

~ölünün sandukası, yanan meş!leler ve kendisini beJdıyen subaylar ~bedi uykusuna dalan Atatürk'un .ı ıdukasmı:ı yükselden görünüşü 

Dünya 
Politikasmoa 
Türkiye 

_Celal Bayar H~kfımeti Dün 150000 Kişi Ulu Şe
Meclisten Ittif akla r.· 1\1 l . o·· .. d 'E •ta. 
İtimat Reyi Aldı TlnıYaaş arı nun e ğı ı 

\' -~~ _HU.eyin Cahid YALÇIN 

~v .. ····~v;· ....... .,...,,.~ ..... .... ~ . .>~~ 

1' -~~l'VVVVVVVV 
r._ Ürk inkılabının milletler a-
k' 1 

tnede-niyet camiası içinde Tür-
'Yeye t . ·~· ki' .... l'tı'' enun etbgı mev ı gozu-

h ~le görüyorduk. Yakın maziyi 
ol~l!'lıyan nesiller henüz hayatta 

Dünkü Meclis ToplantısındaBaş- Bugün de Saat 10 dan Gece Yarı
vekil ve Bazı Mebuslar Hararetli K d z· D Ed k 

Nutuklar İrad Ettiler sına a ar ıyaret evam ece 
'ltı. lllda~ı için, harpten evvelki Os-- ·Ankara, 16 (Telefonla) - Büyük Millet Mecliai bugün Abdülha-

1 ııı. •rnparatorluğu ile harpten lik Rendanın reisliğinde toplanmıftır. Eskı• Ef ganı•stan 
Onr"ki ·ır T" k C h • . . 
diirt.. mı ı ur um urıyetmın Evvelii Başvekil Celal Bayar, rinin milli _öd.evi ve namus borcu - K J A JJ h 
~-· 1 • Politikaınndaki vaziyetle- t 
""1 ldfr üy-e gelerek ikinci reisimiz s- dur.,, demıştır. ra 1 manu a 
lt1 

1 
~ukayese etmek, aradaki far- met lnönünün Reisicumhurluk dev Celiil Bayar bund.an sonra hü-

1 lorrnek hepimiz için pek ko- Ş h • • d ., oluyordu rinin millet ve memleket için me- k~1m~tin pro~~ıı.nunı meclise bil - e rımız e 
]i' • sut olmasını temenni etmiş ve :;on dırınış ve ezcumle: 

ink ı:akat 0 zaman başımızda bu l'a inkılap tarihimizin en acı fa- "- Geçen sene tasvibinize ik- ----+-
Vıtr~ •tbın büyük yapıcısı Atatürk kat en önemli bir devrini yaşa - tiran eden programımızın şimdiye Atatürk' ün vefab üzerine şeh· 
tün ı. Onun kudretli şahsiyeti bü- <lığımızı çünkü Atatürkümüzü kadar yapılmış olan kısımlarından rimize gelen sabık Kralın 
rıc nıtıvaffakiyetlerin sırrı, bütün kaybettiğimizi soyleyip Büyiik maada~mı yiirütmek azim ve kara « Yeni Sabah »a beyanatı 
lto:csuJ_·ıerin mihrakı idi. Atatiir- d ., ve öliiııün bazı mczayalarmı yad et- rın ayız.,, diyerek sık sık .alkışlar Sabık Afgan Itrah Amanullah 
l!r>k ıcude getirdiği eser o yük- · · ı k ·ı b. k ı · · • . d h tikten sonra "O,, mm manevıyetı- a esı en ır nutu söy emıştır.. Han dün yanında aileaine menaup 
e"nt·ı: anın sönmesinden sonra · l\f ·ı ı.. b k'b h .. 1- ne hitap ederek : umaı ey,, unu ta ı en a - zevat ve huauai katibi olduiu hal-
Dafı' gını muhafaza ederek inki- ' · A • t' · d d ğ' k h' b' 
v nd d "- Atatürk, seni sevme.<, rıcı sıynse ımız e e ışece ıç t ır de Romadan tehrimize •elmİ.f ve 

a e\•am edecek miydi? 
B tebcil etmek her Türk vatanseve- ~Sonu 3 üncü aayfada) dojnıca aaraya ıriderek Atatürke 

]j,, u sualin cevabını bugün fii- · ~ ., at ve . - ~ - · - aon ihtiram vazifemi yapmıtbr. 
'l'urk· . r?1ış oluyor. Ve yalnız A k d Yapı HER SABA H Dün bir muharririmiz aaLık 
k .... 1'enııı değil, bütün cihanın n ara a -
'"•nat Krala Perapalaı otelinde bulmut 

Cevab Ve imanı fiiliyatın verdiği lacak Cenaze Me- Göz yaşları Ye kendiaiyle Ulu Önderin ölümU 
tıokt ı tasdik ve teyit eyliyor. Bu Masum yavrucuklar, genç kızlar etrafmda Af&iıdaW konu9mayı 
kUnuad~ da Ata türkün büyüklü- • • p ve delikanlılar, ak saçlı ihtiyarlar 7apm19hr. Amanullah Haa dem.İf-
0\ı.ı gosteren biı· safhaya şahit raSlffiJ rogramt Dolmabahçe sarayının merdivenleri- tir ki: 

t<Jrtız Bi T.. k .. . . d 
lıe. ~anıı'· . z ur un mazısın .e Ankara, 16 (A.A.) - Atatür- ni gözyaşlarile yıkıyorlar. 
ltıti<!ssjgj 1.~ 1rıaı:atorluklann, asıl kün cenaze töreninin Ankaraya a- Yüreklerini yakan büyük acınm 
~abuıc goz erıni kapayınca, çar it c3a 11 programı şudur: hicranlarını gözlerinden akıtmağa 
ltôrtrı" ~arçal~.ıı1arak dağıldığını çalışıyorlar. Haklan var. 

~U7.d(ir, Fakat Atatiirk Ö'-·le Ankaraya Muvasalat 
.J Çünkü tarih hiçbir millete bu 

Hüaeyin Cahid YALÇIN 20 Soııteşrin 1938 pazar günü kadar ağır bir acı tattırmadı. 
(Sonu 3 üncü sayfamızda) Cenazeyi taşıyan tren saat 10 Çünkü tarih hiçbir milletin bu 

00 da Ankaru istasyonuna muv.asalat kadar büyük bir a.tlam y&tiştirdi-
tioı-. mı !Hl edecek ,.e Reisicumhur, Büyük ğini kaydetm~di. -0:-: Millet Meclisi Reisi, Mareşal, İc- Bu büyüklük milletimizin büyük· 

R'u nıversitc tnlebesınin geçen ra Velillcri Heyeti ve Saylavlnr ta lüğiinden doğuyor. 
n Tak · [S · · A.tllt ~ını ıneydarımda büyük onu 5 ıncı sayfada] AğlıyanJara dikkat edelim. Yalım 

Çin Utkiiıı hrıt11·asma and jrmek i- .......... - .............................. Tilrk çocuklan Türk gençliği değil. 
Ya t :.-taı-ar P ıkları tor~ıantıda zabıta ~ Türk olmıyanlar da, memleketin mi-
ınctan li' 1 J saf' · l ban ı1 da bizimi' ~-~-Ukabele .. ı~umuııdnn fazla smail Münir Acar ırbı ohankya he kar a;.l e .._ 

"'-C Vt,rs} gosterılmcsi makalemiz ra• er ıç ıra ıç ıra a6 ıyorlar. 
1. 7.. .telAlcki t-dilmi~. ISMAIL MÜNiR ACAR ga- Oiilann da hakki var. 
llU te Çünkü Atatürk yalnız bir ,_ ..... _ lit el essüı ün bir suitefehhüm tev zetemizin hukuk mütavirlitini •1An4" 

n1u c erek, lstanbulun emniyetini deruhte etmİf ve evv~lki gün ncı, yalnız milli ihtillli yapan bir ln-
nafnza h d f k "Yeni Sabah,, aleyhine açılmı• kılapcı değil bütün bir medeniyet çaı1• ususun a eda aranc '"T d.. ık 

ıı~ne.,an znbıtamızı rencide etme- olan neıriyat davası dolayıai- unyasına ış tutan bir varlıktı. 
kact .. ~ebcp olmaması için bazı .ala- le mahkemede gazetemizi tem- Bütün bir dünya bu acının sızısını 

··· ı yüreğinde duyuyor. ltür t evattan tahkik ettik. Mez- ail eyle.mitti. Bu vesile ile üı-
haz OJllantı münasebetiyle itti - taddan bazı ilmi yazılarile Dökülen gözyaeJart bize istikbal 

' Cdi!e t . . için bir emniyet kaynağı oluyor. 
niıı 11 eclbırlerın, sırf talebe- (Yeni Sabah) a muavenette 
i serbestçe te .. 1 ... f d bulunmaımı rica ettik. ISMA- Atatürk yaşadığı müddetçe 
lllka essur erını ı a eye Türk milletine cihan mUvacelıeaiııde 

\re arn 
1 
hulrnalarıııı temin etmek iL MÜNiR ACAR bu ricamızı mümtaz bir mevki temin ettl. 

l!ııler ~arına hüviyeti meçhul ·kim- kabul etti. Üstadın ikinci yazı- ölilmile de bu mevkii ebedileştir-
la.rının a:ışnrak huzur ve sükunla- ıını "Hadise - Adese,, b&fhiı dl. 
"eı:llleın ıhtaı edilmesine meydan altında ikinci aayfada azi:s o- Bugün gözlrinden yaş akıtan genç. 
diiint ek arzusundan ileri gel- kuyucular.ımıza takdim edi- ler yann onun eserlrinf muhafaza 

- Bu kara ha·beri duyduğum 
zaman çok fazla mütffssir oldum. 

(Sonu 3 \.,_.eti aayfada) 

Sabık l!fıan Kralı Amanu11an, Ata türke 
ihtiram vazifesini yaparken 

fOJ 

Dün sabahtan itibaren Ulu 
Önder merhum AtatUrkün aziz na
aşları önünden tıtanbul !ıalkı seç 
mele batladı. 

Evvelce bu haberi gaHteMrde 

gören halk, daha sabahın çok er· 
ken saatlannda Dolmab.ahçe sara
yına &"iden yoJlan doldurmu,ıardı. 
Hepsi bir ayak evvel, oraya, o za-

(Sona 3 üne& aayfamızda) 

anlı.Yarak memnun olduk. yoruz .. '• ~ yolunda kanlarını akıtmakta tered-
H. c. Y. .... _,,. 1 düd göstermiY.ceklerdir. , A.O ·0nua çocukları 10D Yeda meruiminden sonra saraydan tşte böyle hıçkınklar içinde aynldılar 
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ABDÜLHAMIDIN 

cı c HO 
· Hastalığa 
Karşı 

YAZAN ı SÜLEYMAN TEVFİK 

-26-
Bütun medre .. eler, medrese ta 

lebesı, hocalar onun emri .altında 
bulunduğu cihetle, kimbilir kimin 
verdiği haber üzerine bir bölük a
a! asker gidip hocayı evinden çı
karmışlar, oralarda rastgeldikleri 
bir beygire bindirerek oraya getir 
mişlerdi. 

Hocanın benzi solmuş, yüziı 
ölü gibi sapsan kesilmişti. Sarığı 
adeta boğazına geçmiş, iki tara
fından kulaklarını örtecek dere
cede aşağıya dilşmüştü. Atın üs
tünde bir canlı adam değil, güya 
ruhsuz bir ceset vardı. Korkusun 
dan ağzı, dili tutulmuş, kendi ken 
dinden geçmişti. Beygirden düş
meme.•i için iki yanından iki as
ker tutuyordu. 

Hocayı bu halde kahvenin ö
nüne getirdiler. Kucaklayıp at
tan indirerek öteki hocaların ya 
nında bir iskemleye oturttular. 

Oteki bocalar kahveden su ge 
tirip baygın bir halde bulunan ho
canın yüzünü yıkadılar, sarığını 

düzelttiler, onu kendine getirmeğe 
çalıştılar. 

ı 

Bu hali uzakt~n, beş on adım 
öteden seyrediyordum. O sırada 
Ayasofya meydanı tarafından bir 
kaç el silah sesi duyuldu. Herkes 
gibi ben de ne oluyor diye o tara
~ koştum. Bir mebusu - Lazki
ye mebusu Emir Şekibi olacak -
meclisi mebmuın önünde öldürmüş 
ler, biraz sonra da Divan yolun
dan inmekte olan adliye nazırı 

Nazım paşayı, meclisi mebu•an 
reisi Ahmet Rıza bey sanarak, a
rabasında katletmişlerdi. 

Bunu haber alınca işin fenaya 
varmakta olduğunu anladım. Bu 
ihtillllden, bu ayaklanmadan mak 
aadın ne olduğunu bilen yoktu. 
Ancak hocalara verilen ehemmi
yet, mebusalara ve genç zabitlere 
karşı gösterilen adavet bunun bir 
irtica hareketi olduğunu gösteri
yordu. 

Geri dönüp hocaların bulun
duğu kahvenin önüne geldim. Mut 
tası! kahvenin önündeki iskemle
lerden birine oturarak, biraz ev
vel alıp cebime koymuş olduğum 
gazeteyi, Volkanı çıkarıp bir göz 
gezdirdim. İlk sayfada, büyük 
harflerle şu ser levhayı gördüm: 

"Bütün müslümanlar namına 

asker ne istiyor?,, 
Bunun albnda numara sırasiy 

le şu yazılar vardı: 
ı - Şeriat ahkamının tatbiki. 
2 - Kabinenin iskatiyle müs

Jüman bir heyeti vükelanın teşkili 
3 - Bazı mebuslann sürgüne 

gönderilmesi. 
- Çıkarlıan alaylı zabitlerin 

yerlerine iadesi. 
Adeta kati bir ültimatom gibi 

bu istekleri saat yediye kadar ye

- Harodolsun müslümanım .• 
Neden sordun? 

- Öyle ise başındaki bu pis 
ne? 

Başımda siyah :bir deri kalpak 
vardı. Dedim : 

- Herkes giyiyor, ben de giy
dim. 

Tam o sırada biri benimle o -
nun arasına girdi ve askerin yüzü 
ne bakarak büyük bir cesaretle 
haykırdı: 

- Ne yapıyorsun be adam? 
Bu senin şeyhülislA:mından daha 
müslümandır, çok hocaların hoca 
ııdır. 

Asker, bu sözler, hele bu ce
saret üzerine şaşırarak durakladı. 
Onun bu halinden bilistifade ara-
mıza giren adam koluma girerek: 

- Haydi yürü, bur.adan Ba\'U

,alım ... 
Dedi. Yanyan.a Divanyoluna 

doğru yürüdük. Beni o büyük 
tehlikeden kurtaran en eski ki
tapçılardan İrfan efendi idi. -
geçen sene Tan· matbaası karşısın 
da küçük bir dükkanda kitapçılık 
ederken vefat etmiştir - Başka 

bir engel ve arızaya uğramadan 

Çemberlitaşa kadar çıktık. Halk, 
ıbir sel gibi Ayasofyaya doğnı a
kıyor, aşağıdan da bahriye silah
endaz taburu veya avcı taburları 
efradından bazıları, üçer beşer 

kişilik takımlar halinde yukarıya 
doğru çıkıyorlardı. 

Arkadaşım orada durarak ba 
na dedi ki: 

Maarif müdürlüğü bro
şürler neşrederek mek

teplere tevzi ediyor 
Talebeyi sıhhi bakımlara alış

tırmak ve hastalıktan korunma 
tedbirlerini zihinlerine koymak ü
zere yeni ve güzel bir usul bul - ı 
muştur. Bu maksatla Ma.arif Veka 
!elinden bütün orta mekt~plere, 

bit, lekeli humma, çiçek, difteri, 
hakkında küçük broşürler gönde
rilmektedir. Talebeler bu bro~ür 
!er üzerinde esaslı tetkikler yapa
rak küçük konferanslar hazırlı • 
yacakiardır. 

Ayrıca bu konferanslar, :mek
teplerin muhitlerindeki halka da 
bildirilecektir. 

İkinci kitap sergisi 
açılıyor 

Türkiye ikinci kitap sergisi ö

nümüzdeki ayın birinde Beyoğlu 
Halkevfade açılacaktır. 

15 gün müddetle devam edecek 

olan serginin bütün teknik husu

satı havi olarak alakayı toplıy.a -
cak bir şekilde açılabilmeRi için 
icap eden büün teferruat nnarı 
dikkate alınarak te,bit edilmi1tir. 

Sergiye bütün vilayetler nes -

riyatının gönderilme;i için tesP.i:ı

büslerde bulunulmuş ve her vila

yetten müsbet cevaplar gelmi~tir. 
- Haydi sen eve git, şu kalpa Her viliiyet Cumhuriyetin on l>e

ğı çıkarıp başına bir fes geçir. şinci yılı münasebetiyle ne~rett:
Sonra istersen yine dışarı çıkar- ği yeni kitaplardan da sergiye 

sın.. gönderecektir. Ayriyeten memlc- -
DoEtumuıı hakkı vardı. Çün- d 

kette çıkan bütün gazetelerden e 
kü başımdaki kalpak ile daima bir k 

sergiye birer nüsha gönderilece -
tecavüze, bir tehlikeye maruz bu 
lunuyordum. Bahusus bu karga-,~ti~r~·,..,...,.,,,.,~~./V'vvvvvvvvv..'V'-"""' 
şalıktan bilistifade asker arasına 1 

karışan bir takım eski hafiyeler
den birkaçının Ayasofyaya doğru 
hızlı hızlı gittiklerini gönnü~tüm. 
Onların 'bana karşı bir tecavllze 
sebep olmaları ihtimali vardı. 

Çarşıkapısına doğru yürüdilm. 
Sol taraftaki Karamustafa paşa 

sebilinin köşesinden döndüğüm 

sırada, Bayazıt tarafından dolu 
dizgin bir süvari zabitinin geldiği 
ni gördüm. Yanımdan geçti. Bir 

dakika sonra bir gürültü ·koptu. 
Bu nedir diye geriye dönüp bak
bm, herkes o tarafa doğru koşu -
yordu. 

Fatma sultan sarayının - yan 
gından sonra arsast bir mahalle ha 
line gelmiştir - önündeki kaldırım 
üzerinde, biraz evvel yanımdan 

geçen sllvari zabiti, birkaç yerin
den slingülenntiş olduğu halde ölü 
olarak yatıyordu. 

(Sonu var) 

Çocuğu ölü doğurdu 
Kabahatin doktorda olduğu 

iddia ediliyor 
Bostanbaşında oturan Mehmet 

isminde bir seyyar sütçü; zabıta

ya müracaat ederek bir hafta ev

vel hasta bulunan genç karısı Hi
dayeti bir doktora götürdüğünü ve 

doktorun verdiği iliicı içtikten son 

ra karısının ölü bir çocuk doğur -

duğunu söylemiştir.· • 

Bunun üzerine, keyfiyet müd

deiumummlliğe bildirilerek doktor 

hakkında taln'bata b~lanılmı!)tır. 

Diğer taraftan ölü doğan ço -
cak ta "morg,, a kaldırılmıştır. 

rine getirilmediği halde fena ola-!===============! 

Radyo rüsumu vermiyenler pnra 
cezasına mahkiım oldular 
Radyo makineleri olup ta, bun

lara ait senelik rüsumu, posta ve 

telgraf, telefon merkezlerine öde
miyenler sıkı bir surette takip olu

narak müddeiumumiliğe verilmek 

tedir. 

cağını bildiriliyordu. 
Bunu okuyunca tüylerim ür

perdi ve vücud!imü bir titreme isti 
li etti. 

Demek ki otuz üç sene uğra~a
rak, binlerce kurbanlar vererek 
elde edebildiğimiz meşrutiyet ve 
hürriyetin son saatleri gelmişti. 
Öldüğilnü sandığımız istipdat dev 
ri yeniden başını kaldşrmış, hort
lamış, sivri ve keskin dişlerini, 

kanlı ve katil pe~esini gösterme 
te başlamışb. 

Denizcilerin 
T ekaütlükleri 

Denizbank vapurlarında çalı • 
şan gemi adamlarının tekaütlük iş
leri hakkında dün bir gazetede çı

kan bir yazıda kaptan ve müstah 
deminin 35 sene çalışıktan sonra 
tekütlüğe sevkedilecekleri yazılı -
yordu. 

Haföuki bu vapurlarda çalışan 
kaptan ve gemiciler devlet idare
sinin bu husustaki tekaütlük kanu 
nunun ahkamına tabidirler. 

Ezcümle dün de Teofiya ismin-

' de birinin Şişlideki evinde radyo 

çaldığı fakat rusumunu vermediği 

anlaşılarik kendisi Beyoğlu Sulh 
ceza muhakemesine teslim edilmiş 
tir. 

Mahkeme heyeti, Teofiyayı 25 

lira cezay.a mahkum etmiştir. 

Okuyucularımız 
Diyor ki: 

Pazarlıksız satış 
Aharay, Haseki Kuyulu so

kak 29 numarada "Saffet., im
zasiyle aldığımız bir Bayan o
kuyucumuzun mektubunda de
niliyor ki-

"Dünkil sayınızda, pazar
lıksız satış hakkında güzel bir 
yazınız vardı. Filha.kika, pa
zarlıksız satı~ çıktı çıkalı esna
fın burnundan düşen · bin par
ça oluyor. Bundan bir ay ev
vel üç kuruşa aldığımız şeyleri 
şimdi ıbeş altı kuruşa, bile ala
mıyoruz. Üstelik ağız da açtır
mıyorlar.. "Hükiımetin kanu
nu bu kanuna karşı mı geliyor
sun?., gibi tehdit ederek hısa
nı mesul bir vaziyete düşüre
rek çirkin bir istifade temini
ne kalkıyorlar .. 

Pazarlıksız satış etrafında 

raporlar hazırlıyan makam
lar esnafın değil; balkın fik
rini alsalar da neticeyi ona gö
re tesbit etseler çok isabet o
lur. Dikkatlerini çekmenizi di
lerim.,, 

Yeni Sabah: Okuyucumu
zun mektubunu aliikadarları

na ehemmiyetle sunarız. '-------..1 
İstanbul meb'usu ve eski 
Müzeler müdürü Halil 

Ethem vefat etti 
İstanbul mcbu:m ve eski mü 

zeler umum müdürü Bay Halil 
Ethem dün gece saat 9 da vefat 
etmiştir. Cenazesi, yarınki cuma 
günü Beyazıt camiinde namazı kı
lındıktan sonra Edirnekapıda aile 
mezarlığına defnedilecektir. 

Bay Halil Ethem, çok kıymetli 
bir tarih alimimizdi. Bilhassa İs
tanbul müzelerinde çok bilyük 
hizmeti vardır. Ölümü ·bu sebep
le de memleket nam ve hesabına 
büyük bir ziyandır. Merhuma Al

lahtan magferet dilerken kederli 
ailesine de derin taziyetlerimizi 
sunarız. 

Hileli kahve sattığından 
Bir ay hapse mahkum oldu ve 

dükkanı kapatıldı 
Balıkpazarınd.a Tahmis soka -

ğıııda Veli isminde bir kurukahve

cinin "mahlfıt,, kahve sattığı an -
lRfılmış ve halkı aldatmak suçjyle 

Sultanahmet birinci sulh ceza mu
hakemesine teslim olunmuştur. 

Dün yapılan muhakeme neti
cesindeı Velinin suçu sa,bit görül

müş ve kendisinin bir ay hapsine, 
bir ay da dükkanının kapatılması 
na karar verilmiştir. 

Eminönü 
Meydanı 

fstimlaktan 200000 lira 
tasarruf edilmiştir 
Eminönü meydanının i•timJa

ki ve açılması işi süratle ilerle -
mektedir. Bu hususta il)c plan ta
mamlanmış ve bu p18nın istim -
ilkinden 200.000 lira tasarruf e
dilmiştir. Bu para ile ikin<:i pJana 
alt binalar istimla.Jı: olunacakhr. 

Atatürk için 
Şirket ara postalan 

yapıyor 

Atatürkün ceıı.a.zesi önünde son 
resmi tazimi yapmak için dün A
nadolu yakasından binlerce tale
be İstanbul tarafına akın etmiş -
tir. Şirketihayriye halkın ibtiya -
cını karşılayabilmek için tarife ha 
ricinde ,birçok ara postaları ihdas 
etmiş ve bu seferleri ilan etmiştir. 

Bundan başka dün tarife ve i
lan edilen postalar haricinde zuhu 
rat seferleri de yapılmıştır. Şirket 

yarın da nakliy.atı temin edebil -
mek için icap ettikçe tarife hari

ci postalar yapacaktır. Bunun iç_in 
bütün vapurların kömür ihtiyaçla
rı geceden temin edilmiştir. 

Otomobil ile kamyon 
çarpştı 

Dün sabah saat 9.5 da Nuru
ogmaııiyede bir otomobil kazası 

olmuş ve bir kamyonla bir taksi 
mil$ademe etmişlerdir. 

Şoför Halilin idaresindeki bu
luna 4n217 numaralı kamyon, An 
kara caddesi cihetinden gelerek 

tramvay c:ıddesine çıkmak üzere 
Türbedar sokağına sapacağı bir 
sırada, karşıdan gelen 2801 numa 
ralı taksi ile karşılaşmıştır. 

Ru kar ılaşrna esnasında taksi 
bir tarafından kamyona çarpmış, 

diğer yanı da oradaki bir ağaca 
gelerek zedelenmiştir. 

Kza hakkında polis tahkikata 
başlamL';:br. 

Otobüse çarpmış 
Umurca Müskürat fabrikası 

sahibi Petronun idaresinde bulu -

...,. ................................... ~ 

i Hadise ve Adese ) .... . .... . ............................... . 
Kırkayak 

Benimle kalbinden kor>tı~• 
aziz dostlarım bilmem tesadüf et· 

tiler mi? Geçen gün bir akt•"' 
· d b' k 'k " "rd'' a:azetesın e tr arı atur 

·ı·· Lisanı avamda kırkayak den• 

•'' böcek dile ıı:elmif, bir kundur 
. . • d ı..:•-"''- bo -~ar•• ntrının e, a~- yuna n-

yükseklerde teşhir edilen ·~·~· 
kaplarını, büyük bir imrenJf~ 

. ti .h yeı,i$ aeyrederken fıya arın nı a ıı 

derecede yülueltilmiş olma•"'d• 
ı.ı· doğan bir hayret ve elemle b• 

yor ve tabiat itibariyle pek çol< O' 
plal' 

lan ayaklarının kunduraya ,.ıı 
ihtiyacını gözünde büyült~ ti· 
"Çok tükür insan değilim!" dıY 

• ürl" Bu tarz reıimler, karıkat 
herhangi bir maksadı canland~ 

1. oı' • 
mıt olsa da en kuvvet ı mana ' 

,.t<tJI" 
li.kadarları ~ batına çağırın 

'dd' • ı· tif e ft' Nedense cı ıyetı a ey • ifı 

aliyeti atalete ve bilhaosa vaı 

hiaaini ihmale çeviren. bir kötü !: 
' Ol' 

rafunız var! Bu sebeple emın 
lım ki bunu bizimle beraber gÖ~ 
yara bağlayıcıların eğlence :ze"lı' 
ni tatmin etmemişse kızgınlık :. 
küskünlüiünü mucip olmıtf• ~ 
kat herhalde ve herhalde naı 
insafını celbetmemiştir. 

1 
. . h 1 h"' -·

11 
Faziletlı atıra arını urv• 

ıakladığım Isparta mebusu Ağl•r 
"l<•' ca zade Hakkı merhumun: . .,.. •" olasıcalar, Allah Kurandaki 1 • 

d• 
ni babalarınız ölürken batucıı~.f 

le--'' okuaunlar diye mi inzal ey .,e-
Okuyun da manasını anliyın !,, 

ı . 
cizesini hatırlarım. Sayın aan• r 
karlarını, satıcılarım! Nereye f. 
diyor, bi:zi nereye sürükliyo<"1~ 
nuz? dO" 

Nice kanlar dökmekten , j 
ğan iktısadi ve ticari istiklali~'ı. 
besleyici "himaye kanunları, gıı'11,, 

·ıcı 
rük tahdidatı., cambazlık ve•• 

•• değildir. Hariçten' gelen kundur ,, 
!ara yüzde 100 gümrük konult•'° 

•• hikmeti, elinizi kolunuzu sallı~ 
• " of' rak bizimle alay etmenız ıçın 

·ır 
ğil, mahalli aanayii himaye ve 1 

• 

kitafını temin gibi yüksek bir '~. 
yeye matuftur. Bizi kırkayak 0

• 

mağa icbar etmeyin! Ve bu aclııı' 
• el<' 

larıyle kapımıza yanaşanlar, i 
. il •"'' cüssesiyle karşımıza dık en ,

1 
ve ticari rekabetini göğüalemeııı• ,~ 
arada mühim farkı seve seve .,e 
memiz u:z:un zam;;ın devam ede ' 
mez! . 

nan 765 numaralı hususi otomobil Bil' · · • d b .• .,,.1· 
ırım aızın e ceva ın.. , 

dün Pangalbdan geçerken Belkis Siz de köseleciden, itçiden ti.lı~ 
isminde bir genç kıza çarpmıştır.. yet edeceksiniz, tröst var diY..,ce 
Bu kaza neticesinde Belkis başın- ainlz. j) 

dan y.aralanmış ve tedavi edilmek Bunlar, devlet için birer tetl' 
üzere Şişli çocuk 
kaldırılmıştır. 

hastahanesine ve tedbir noktalarıdır. Fakat t" 

Denizde bir cesed bulundu 
Dtin sabah Galata açıklarında 

denizde bir erkek cesedi bulun -

muş ve yapılan tahkikat neticesin 
de bunun Moiz isminde bir Muse-

,. 
ran muhakkak ve nazarlarıııt' t 

~:z~:~:::0:.~~~::::·u~:; 
rinden aonra batladı, bu bapt• 

1. .k • 1 d cif' ta onat gecı mlf o ınasın aP 

vam ediyor, , Balo elbisesi çalmış 
B • ı 1 A lı 'tt vi gencine ait olduğu anlaşılmıştır. eyog unca sına mescı e o- ,..,...,,,... ~ ~ ........... ~ •# ---~ 

~· Bunlara mukabil, esnaf tef (' 
li.tı, ticareta odaları, beledi t11• 1 
zuat Türk ceza kanununa teıı''; 
edecek tedbirleri nldırmağa .,•' 
değildir. ~ 

turan Bayan J,oya, oda arkadaşı 

Bayan Faikenin bir balo entarisini 

çalmak suçiy le Beyoğlu sulh ceza 
muhakemesine verilmiştir. Dünkü 
muhakemede dinlenen şahitler, Lo 
yanın bu entariyi çaldığını söyle -

mişler ve bir ehlivukufta entarinin 
8 lira edeceğini beyan etmiştir. 

Bunun üzerine Leyanın iki ay 

müddetle hapsine karar verilmiş 
hemen tevkif olunmuştur. 

Ne Pişireyim? 
PERŞEMBf1 

iftariye 
Hamurlu mercimek çorbuı 

Etli bütün li.hna 
Makarna 
Kavun 

Fakat benim gönlüm öyle ,.rfl" 

etmiyor: Kış geldi, kış için.de I> .. 
r 

ram geldi. Kapında çaresiz ası:"'1, 
1 . 1 . " d" t -~ıılı arıy e aenı suzen or Ç'-"' 

bu aile babası, kapitüli.3yoıı1~ 
rm ilgasında hayatını veren ~ ~ 
barek ..,bitlerin evladı olduğıl~ 

Oturduğum yerden kalktım. 

ötede beride silah sesleri duyulu
yordu. Kanlı bir facianın oynan
mak üzere olduğunu düşünerek, 

hiç olmazsa bu iğrenç hallere şa -
bit olmamak için evime dönmeğe 
.karar verdim. Firuzağa camii
nin önüne gelince bir kere daha 
Ayaaofya meydanına kadar git
mek iateğinden kendimi alama

Bu kanun un 21 inci m ad desine !!!!!"'""'!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!!!""'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!!!!'----~ 1 
Etli bütün lahna 

·~' düşün ve vicdanının sa.dasını d• 
le. Ve hoırra yine görüseliın. 

dım. 

Tramvay yolunun Alemdar cad 
deaine döndüğü köşeye geldiğim 
zaman elinde süngülü bir martin 
tüfeğini tutan uznn boylu bir balı 
rlye &i!Ab endaz neferi birdenbire 
önüme çıkarak beni durdurdu. Ve 
1ert bir aesle ıordu: 

- Sen gAvur musun, mftslü
:ınan mL'ın? 

Hayretle yüzüne bıılrtun ve ce 
:rap verdim: 

nazaran tekaütlük müddeti 30 se- BEKTA!=;/ F/KRALARI 
ne olarak tayin edilmiştir, Kanu .. •••••••••••••••ı; ......................... . 

Kendi elimle ölmek isterimi . ............................. ~···· 
nun 34 üncü maddesi ise şöyledir "Fukarayı bekta#ye,. den derviş Kll.zım, Çamlu:a dergahında ifta.-
Gemi ateşçi ve kömilrcülerinin de- nnı etmiş, latanbula dönüyordu. 

nizde geçen bir senelik hizmeti 
bir buçuk sene itibar olunur diğer 
gemi adamlarının ise deniz llstün
de geçen müddetleri tekaütlük 
müddeti hesabında nazarı dikkate 
alınarak her ıenesi için 2 ay i!Ave 
edilir ve bu kısımların yekO.nu aç 
aeneyl tecavllz etmez. -·-Mektepler tatil 

Atatlirklln cenaze merasimi cu 
martesi günll İstanbulda, pazar 
günü de Ankarada yapılacağın -
dan bu ild gün bütün :mektepler 
resmen tatil olacaklardır. 

Uaküdar iskelesine geldiği zıunan bir kayığa atladı. Kayık /staıı
bulun yolunu. tuttu. Yan yola kadar, titrek kayu. mavisini insanııı a.
tıuçlanna alacağı gelen denizi, tam iııtirahat içinde buldular, Kın,ık

lıklanm 11er 11er ağartan mehtap sayBBinde, adaların, koyu gölgelerle 
Marmarayı noktaladığını görüyorlardı. Fakat birkaç dakika aonra, bfr
den bire ııert bir ril.%(}0.r çıktı, dalgalaı· doğmaya, buyümeye, yükselmc
ğe bııfladı. 

Birinci dalga kayığı şöyle bir sarstı, ikinci havalara kaldırdı. U çüneü. 
dalga.da bııba .renler nrsıklam oldu.. telO.Şla yerinden fırladı: 

Kayıkçı •ordu: 
- Ne oldun.? ... Korktun mur ... Bu Allah işi .... Korkma, Allah büyii1: 

tür ... 
Ba.ba erenler gilldü, kııMisitıe tuzlu ıııutan bir C'fibbe giydiren deni-

t:e bakarak cevap V61'di: • 
- Allalı. büyük cımma ııandal küçük imanım! 

TiRYAKi 

Bir tencereye iki soğan çentip İ 111 .. '. ACJ.11 
ıbir kaşık sade yağla öldılrdükten ~~~ 
sonra kuşbaşı yağlı etleri içine a- ~--••••••••••-ı 
tınız ve pembeleşinceye kadar çc 
viriniz. Müteakiben domates sal 
çası, tuz, kırmızı ve kara biber, 
karanfil, tarçın ve biraz su ilaYe
siyle birkaç defa fıkırdattıktan 

sonra bir kenara çekiniz. 

Bir !alınanın beyaz kabuklan 
kalıncaya karlar soyunuz. Koçanı
nı ayırıp çıkardıktan sonra laha
nayı temiz yıkayınız. ve yukarıda 
hazırlamış olduğunuz etleri laha
naya doldurup kuşhaneye kapatı
nı. Sonra suyunu üzerine geçirip 
kapağını kapayınız ve m:.ıtedil a
teşte liiyıkiylc pişiriniz. Sonr.\ di
ğer bir kuşhneye ve ondan yemek 

T AKVIM 
17 SonTqria 1938 PerşeıPbe 

Hicri: 24 Ramazan 1357 
Rumi: 4 Son tefl"iD ı354 

Kasım: 10 

Dotu aaati : 6,4~ 

Ötle : 11,59 - ikindi : 14.~ 
Aktam: 16,50 - Yataı : ıs.'.Z 

lmaak : S,07 
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• 



~RfNlSANI 1938 
YENISABAll 

2 

Sayfaı 3 

000 .. · ~ ş 
aaşları on··n e 

· t1•l:i:t::J:]~:1!~:1 Dü~y.a 
Yedi yüz bin Mülteci P~lıt~kasmoa 
Y ahudiye Yer aranıyor Tuf !1.!~. 1 inci .. ,,.d., 

(Btıfta.raft 1 nci sa11fada) ı 
fer kartalının yuva ına eriı?ebil -
mek için adeta biribirler iyle yarış 
ediyorlardı. Bunların arasında her 
tabakadan halk vardı. Siyah elbi
sesinin içinde v.akur fakat miltees
sir bir edii ile yüriiyen bir adamın 
yanında üstü başı daha az düzgün 
batta tr.a. ı bir ı>nrça uzamış bir di
ğeri bulu;ıuyor. Güzel mantolu bir 
bayanın yanında temiz fakat es
kice entarisiyle bir kızcağız yü -
rüyordu. 

ğımız gibi salonun tramvay yolu ı 
tarafında bir sehpanın üzerine kon 
muş ve etrafı palmiyeler ve kırmı
zı beyaz güllerle çevrilmiş sandu
kanın baştarafuıd.a altı meşale 
yanıyor. Çelenkler e\•veli ölünün 
ayak tarafına konduktan ::onra 
tam saat ondu General Nuri Ba -
mut ve yüzbaşı Hakkı Alntaç sağ
da Geııer.al Osman Tufan ve Gst
tej(men hiclayet Sünıerkn solda ol
mak üzere kılıç çektiler ve selam 
vaziyette durdular. Giriş kapısında 
sağı.la general Fahrettin ortada 
Vali Muhittin solda general Halis 
oldugu halde askeri ümera geçti
ler. Hc1lsinin ba~ı açık yüzleri sol 
gun fal.at başları Uik. Ulu şefle
rinin kendilerine emanet bıraktığı 
orduya emin olarak tabutun önilne 
geldiler. Ve onu son defa selftm~ 
hyarak geçtiler. 

Üııiı:cr:;itc.lilerden sonra hdk 
geçmeğc başladı. 

G üniin en heyecanlı intiba la -
rmdan biri de bu idi. Büyilk dev -
let Şeflerinin, böyle Alsancağn. sa
rılı bir şekilde gören halk hıçkı
rıklarını tutamıyor ve )"ediden yet;. 
miı:ıe kadar herkes. Ulu Önderin 
önllnden geçerken katıla katıla 
ağlıyordu. 

Nevyorxı 16 (A.A.) _ Gazete 1 Mumaileyh Amerikanın Berlin 
le.r'. asgari 100.000 mülteci ya.hu- sefiri Vilsonun Yaşingtona çağırıl
dıyı alabilecek emin bir mıntalca, rnasmı bizzat istediğini söylemiş -
aranmasını teminen İngiltere hü - tir. 
kO.rneti ile birlikte bir plan hazır - Nevyork, 16 (A.A.) - Berlin
lanrnası için Amerika sefiri Ken _ deki Amerika sefil'inin Vaşongtona 
ned tarafından snrfedilen gayret çağırılması mUnasebetiyle Herald 
leri tebarüz ettirmektedirler. Ken- Tribüne şöyle yazıyor: 
n
1 

Cd _tarafından sarfedilen gayret "Diplomatik notalar yazılmış 
er şınıdive kadar İngilterede Hol- veyahut neşredilmiştir. B. Vilso -

landada: Fransada Amerikada nun Amerikacla kalması müdafa
Be!çikada ve fsviçr~de müsait bi asız bir ör~ün dQ_çar olduğu itisaf 
' ekiJde parçalıınmamıştır. · karşısında Amerıkanın duymakta 

Bu 1 k ti k d" t k olduğu infial hissine tercüman o-l mem e c er en ı opra 1 kt 
arında esasen çok miktarda Ya - aca ır. 

h Tiryeatede Yahudiler e Spor 
Udi bulunduğunu bildirmişlerdir. Yasak 

Vaşington 16 (A.A.) - Roose- Triyeste, 16 (A.A.) - Spor, 
leJt dün akşam gazetecilere bcya 1 jimnastik, yüzme, yelkenle seyıi -
llatta bulunarak Almanyadaki ya- se!ain teşekkülleri, son kanun mu 
hudilik aleyhindeki hareketler inin cibince Yıahudi addedilen kimse
Aınerika halkı üzerinde derin bir terin kendi a za listelerinden çıkar 
tesir bıraktığını söylemişlerdir. mağa karar vermişlerdi1 

~----------~--~·~------------

Es ki Efganistan 
Kralı Amanullah 
Şehrimizde 

Celal Bayaı 
Hükumeti 
itimat Aldı 

(Baştarafı 1 inci SAyfada) 
:Su kadar büyük teessürü haya -
tırrıda iki defa geçirdim. Biri, ba
h.aın öldüğU, diğeri de memleke
t~~de ihtilal çıktığı zurnan. Ata -
~Urkün gözlerini dünyaya yumdu
gu haberini alıncı~ dayanamadım 
düşü11ctünı ve herçebatabat gidip 
tabutun önünde son scUimı verme
ğcı karar verelim. 

(Battaırafı 1 inci .at.ada) 

şey yoktur, diyerek sulh güden 

harici politikamızı anlatmış ve bi

Iahara meclisten itimat istemiştir. 
Celal Bayardan sonra Halil 

Menteşe ve Fazıl Ahmet Aykaç 

söz almışlar ve Celfll Bayar hüku
metinin siyasetini metheden hara

retli nutuklar söylemişlerdir. 

Meclis yeni kabineye ittifakla 

itimad reyi vermiştir. 

Buraya gelmcnı sırf hususi bir 
<lostuın olan Atntilrkün önünde 
Bon selamı vermek içiııdL Bu va
zifemi yaptım. Tee.ssilrüm yine !!!!!~~~'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
baki, fakat hiç olmazsa bir parça İsmet 1nönünü intihap etmekle 
llı üsterihim. Şnyet ge:menıiş ol _ çok bUyUk bir isabette bulunmuş
laydım, bende ölOnciye kadar bir tur. İsmet İnönü ayni yolda yilrü
\b:üntü olacaktı. Romadan betab - yerek Türkiyeyi daha fazla yük
sis bunun için geldim. seltecektir. Ankaradan tekrar Ro-

Cumar tesi günü burada yapı-l maya avdet edeceğim. 
acak olan merasime hususi mahi-

Yette iştirak edeceğim. Ankaraya Yalnız şurasını da kaydetmek 
asıl merasim için gitmiyeceğim.. isterim .ki tarihte milleti tarafm
l>f erasimden sonra oraya giderek dan bu kadar samimi bir şekilde 
lteisicumhur ismet lnönünü teıb _ sevilen ve ölümünde bu kadar u
~k edip ayni zamanda bu bilyük mumi bir teesstir uyandıran hiç bir 
ayıptan dolayı taziyede buluna- şef yoktur. Bilhassa bu noktayı te

eağını. 
barüz ettirmek isterim. 

Atatürkiln kurduğu prensipler Sonra sizden •betnhsis istediğim •e göstermiş olduğu yollar, en 
dog- 1 şey, <Yazeteniz vasıtasiyle bütün ru o anlarıdır. Bütün Türk e. 

:rnilleti bu yoldan zerre kadar inhi- Türk milletine samimi ve candan 
raf etmemelidir. taziyelerimi sunduğuma tavassut 
~ TOrk milleti Reisicumhurluğa etmenizdir. 

---iFlF zrrz=:> 

Tarihi Büyük Romanımız 
................................................................ 

ENVER PAŞANI 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 

Enver Paşavı Nicin ve Nasıl Vurdular ? 
T amamile hakikate isti
nad eden bu f evkalide 
llleraklı tarihi tefrikamız, 
Yakın tarihin şimdiye 
kadar gizli kalmış olan 
bir çok noktalarını · f q 
edecektir. Evner ve Ce
tnal Paşalar lstanduldan 
nasıl kaçtılar ? 
Türkistandaki faaliyet

leri. Niçin ve nasıl vu
ruldular? 

Bütün bunlan size biz
zat onlarla birlikte Tür
k~standa yaşamış olan 
hır Türk ihtiyat zabiti 
anlatacaktır. EnYcr Paşa 

YAKINDA BAŞLJY ACAG/Z 

bir bina korJu ki işte sağlamlığı
mn ilk zor tecrübesini, bir lmti -
han ve tecrübe geçirdiğinin farkı· 
na bile varmadan, gayet tabii bir 
surette muvaf!a:kiyetle y.aptı. li'il
hakika işin ehemmiyeti ve azame.
ti de bundadır. 

Yayan, tramvayla, otomobille 
halk sar:ı.yın önüne vardığı zaman 
derin bir huşu içinde susuyor ve 
hepsi bUyük Atalarının onünde 
son vazifelerini yapmak için mü -
tevekkilfı.ne bekliyorlardı. 

Tarihte hiç bir Şef halkı tara· 
fmdan bu kndar içten gelen bir mt: 
habbetle sevilmemiştir. Mütema 

diyen halk geçiyor ... Ve salon mt 
temadiyen hıçkırık sesleri ile in . 
Jiyor ..• 

Bütün bu zorluk, tecrübe ve 
imtihan, vaziyetin nezaketi, sözle
ri ecnebi memleketlerde Türkiye 
ahvalini ve psikolojisini iyi bilme
dikleri için mütereddit ve ihtiyat
kar bir mevki alan zatların, yahut 
düşmıı.ııların veya düşman propa
gandasına inananlar.ın ortaya at
mış olduktan fikirlerdir. H akikat 
ve fiiliyat işte hepimizin, bütlln 
dünyanın -gözilönilnde cereyan et
ti. Türkiyede hiç kimse en ufak 
bir zorlu"k hissini duymadı. Muta
dın hilafı bir gayr et ve himmet 
sarfma hiç lüzum g ör ülmedi. En 
derin ve en umumt bir matem 
memleketi h üzün ve ıstırap içinde 
bırakırken, teşkilatı esasiye ma -
kanizması sanki asırlardanberi 
faaliyGt ,göstermiş bir m üessesenin 
tabiiliğiyle harekete geldi ve Ata
türke halef olmağa en layık olan 
devlet adamını bütün milletin kalb 

Saat 9.80 da yani merasimin 
başlamasına yarım saat kala sa
rayın etrafı iğne atılsa yere düşmi 
yecek bir halde idi. 

B llUln yüzler soluk, bütün göz 
ler yaşlı, fakat bunlara rağmen 
milletin her ferdi, en küçüğünden 
en bGyüğüne kadar metin ve yarın 
d an emin bir h.alde b ulunuyor. 

Bunu takiben başta amiralleri 
olduğu halde deniz ümerası, ha\•a 
ordusu ümera vo zabitanı selamı 
ifa ettiler. 

Bu arada genç Galatasaray iz 
cileri geçtiler. Bunları· ağabeyler 
takip etti ve onlardan sonra d• 
öteki mekteplerin izcileri geçti 
ler. Y-annın a&kerleri olan bu ço 
cuklar Büyük Atalarının önündeı 
geçerlerken, ağlamamak için, du 
daklıırını ısırıyorlar ve son cehit 
lerini sarfediyorlardı. 

İzciler bittikten sonra, giriş 
kapısının önünde sabık Afgan kra· 
h belirdi. 

birliğiyle seçti. 
Bize gayet ta:bii görünen bu 

htldisenin bütün cihanda bu kadar 
alaka uyandırması işte lıu bahset
tiğimiz şüphe ve tereddütlerin 
mahsulüdür. En derin \'e ı:1amimi 
teessürler ve kederler içinde bile 
itidalini kaybetmiycn Türkün bu 
metaneti, siyasi müesseselerinin 
bu sağlamlığı dünya politika;:;ın
da Türk Cumhutiyctinin mevkiini 
bir kat dnha takviye etmiş oldu
ğunda şüı>hc yoktur. l'ıluht..crem 
İsmet lnönü'ııiln Cumhurreisliği 
devrinde ayni vaziyetin inkişaf e
derek bizi daha müterakki bir 
merhaleye isal edeceğine <le ay

Büyük kapıdan, saraya girince 
insan gayri ihtiyari kendini başka 
bir filemde zannediyor. Her taraf 
susmuş, herkes başı önünde yavaş 
adımlarla Ulu Önderin cenazesi
nin bulunduğu l\luayede salonuna 
doğru gidiyor. 

ni suretle imanımız vardır. 
Türk Cumhuriyetinin dünya 

politlkasındaki ehemmi~retli mev
kii ölmez Atntürke karşı son hür
met vazifesini ifa için dünyanın 
lıer tarafından gönderilen heyet
lerin teı;ıekkill tarzlarile de kendisini 
hissettiriyor. A:;yndaki ve Tinlkan-1 
lardaki dostlarımızın \'e miittc:iikle-ı 
rimiıin gösterdikleri alaka ve tees
sür kendilerine hayati menfaat -1 
terle samimi surette bağlı olduğu
muz bu milletlere karşı kalbleri
mizi teşekkürle doldurduğu gibi 
büyük garplı devletlerin ibesledik
leri ve eserini bilfiil gosterdikleri 
dostluk tezahtırlerinclen de gayet 
mütehassis bulunduğumuzu ,;öylc
meyi bir vazife biliriz. Türkiye ile j 
yalnız siyasi münasebet ve alaka-ı 
!arı ziyade olan bilyük g.arplı dev
letl erin değil; büyiik siyaset cere
yanlarından uzak knlan küçük, 
fakat medeniyette ve kflltürde yük 
sek garp devletleri de yalnız Tür
kiyenin değil dünyanın ve tarihin 
en b üyük simaları arasında yer 

alan Atatür ke karşı bir hürmet e
seri ibr az etmeğe ve Türklerin 
mustarip kalblerinc bir tesclliyet 
havası vermeğe itina ettiler ve bi
zi minnettar bıraktıl ar. 

Şu realite karşısında te8lim 
etmek Iazımgelir ki Türkiye dün
ya politikasında ıb6yle ehemmiyet
li bir mevki işgal etmiş, hatırına 

ria yet edilir, matemine iştirak o
lunur bir devlet haline gelmi~se 
bunu yalnız arazisinin vüsati, or
dusunun kuvveti, kısa tabir ile 
maddi cihetteki muvaffakiycti ile 
iktisap etmiş clcğiidir. ÇUnkil çok 

Salonun donuk mermer merdi
venleri sanki bu elim \•azifcden 
dolayı bir parça daha donuklaşmış 
lisanı halleriyle: 

- Bugünleri de görecek miy
dik? diyorlar gibiydi. 

Her zamnn Atatürkün inip 
çıktığı bu merdıvenler, işte deniz
den geldiği zaman Atatürkün sa -
rayına girdiği kapı, işte boyunla
rı bükülmüş ve sanki bugünü id -
rak ettiklerine pişman olan gül - 1 
ler, bütiin bunlar, hepsi, her şey 1 

onun, o aziz ölünün idi. ı 

Şimdi, hepsinin boynu bükül-1 
müş tıpkı bnba\nnnı kaybetmiş bir 
öksüz gibi, susuyorlar. 'Fakat öy
le bir susuş ki ifade itibariyle her 
şeyden daha beliğ ... 

l\t ermer merdivenlerin üstün -
deki sahanlıkta büyiik ünüormala 
rını giy~ıımiş, Atatilrkün en itimat 
ettiği ordunun, Tiırk ordusunun za 
bitleri. BUyük Şeflerinin önünde 
hürmet \•azifelerini yapacak olan 1 
tstnnbul halkına yol gösteriyorlar. 

Merasim için Anlrnradan me -
muren gelen Orgener.al Fahrcttin 
ve mua\•ini general Cemil Cahit de 
orada bulunuyorlardı. Salonun i
çinP girince iıısırn bir an duralıyo.,. 
senelerdenbcri arnmızda, halkın 

aracımda bir baba,. bir mür~it sı -
fatile görmeğe alıştığımız Büyiik 
Şef ta karşıda çok sevdiği ve her 
zaman için uğurunda can vermeyi 
kendisi için en büyUk va7.ife bildi
ği ay yıldızlı buyrağa bürünmilş 

yalıyor. 

Bu manzara karşısmda insanın 
ağz ndan gayri ihtiyari ş:ıir mer
hum l\'Iehmet Akifin yzdtb'l şu be
yitler dökülüyor: 

Sana dar gelmiyecek makberi 
kimler kazsın 

Gömelim gel tar ihe desem aığ-
mazaın .• 

Sa.at ona beş var, Ulu Önderin, 
milleti ellerine terkettiği Şeflerin 
çelenkleri geliyor. Önde Reisicum 
h ur lsmct !nönünün, onu takiben 
de Meclis reisi Abdülhalik Rcntla
mn, Millet "Meclisinin Başvekil 

Celiil Bayarın ve en nihayet Ma
reşal Fevzi Çakmağmki var. 

Atam sandukası diin de yazdı-

Bundan sonra Topçu mektebi 
subayları, başta komutanları ol -
duğu halde ihtiramı yaptılar. 

Daha bunlar çıkış kapısıııdan 
kaybolmadan giriş kapısından top 
çu mektelıi birinci sınıf talebeleri 
sert adımlarla içeri girdiler. Ve 
hepsi birden çeli1denmiş vücutlar 
la Atalarının önüne kadar yürlldü
ler ve selfım verdiler. Bunları ta
okiben fen tatbikat okul~ geçti. 

Bu askeri resmi geçitten son
ra teşrifata dahil mülki zevat ön
de şehir meclisi reisi ve parti idare 
heyet azalarından Necip Serden -
geçti olduğu halde ağır ağır gele
rek Atayı selfimh!.dılar. Bu arada 
Çin Şrk karip heyeti azalan gel
diler ve iyilerek Ulu Önderi sel5.m 
Jayıp çekildiler. :Bunları takiben de 
yine t~rifata dahil zevat geçmeğe 
başladılar. 

Suat l 0.30 da nöbet değişti ve 
bu sefer General Zeki .ile Albay 
Cemil ve subnylnrdan Necdet Şi
nasi Ahmet Rıfat Atalarını bek
lcmiye başlndılar. 

10.35 geçe, Amiral Şükrü O -
lcan yanında iki maiyet zabiti ola
rak, geldi ve Ulu Önderi seHim -
ladı. 

Bundan sonra Ünİ\·cr.site tale
bt!Si •b:ışl. rında Rektör Cemil Bil
~eı. dekanlar, ve profesörler oldu 
ğu halde gcçmeğe başladılar. 

Uiltün bir gençlik kitlesinin bu 
bUyük ndnma nasıl bağlı bulundu 
ğunu anlnmak için, dün GOOO üni
versitelinin bu geçişini görmek lfL
zımdır. 

Her biri istikbalin bir rilknü 
olan lıu gençler, Atalarınııı bu ha 
zin vaziyeti karşısrnda içlerinden 
'kopup gelen hıçkırıkları tutamı -
yorlar, \'e yilksek kulıbe, lıu hıç

kırıklardan mütevellit, ses ile u-
ğu ldııyor. Fakat hıçkırıklann a

l asınd:ı, insana haşiyet veren bir 
ses daha var. Ortadaki büyük avi
zenin billurları, lıiribirine vuru -
yor, bunlar kubbeye Rksederek 
bir çınlama yapıyor. Hıçkınklar 

ile bu çınlama biribirine karışı -
yor ve snnki Atatürkiln ruha bu 
hıçkmklara cevap veriyor gibi 
id i. 

BUtün üniversite talebesi, zeç
tikten sonra, Harp Akadem:ı,! baş 

ta Korgeneral Ali F uat paşa ve 
Erkanıharbiyesi olmak üzere i1ı
tiranıı yaptıl.ar ve bunları deniz 
ve hava akademisi takip etti. 

Miltenkiben, levazım, ve yedek 
subay okulu önlerinde mektep ko
mutanları olduğu halde muntazam 
bir şekilde v~ huşO içinde Ulu A
tntnrkü seHlmladıl::ı.r. 

daha kuvvetli memleketlerin bü- I!!!!:!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!'!!!!!!!:~~~~~=~ Bu ar.ada nöbet değişti ve de
niz Albayı Ertuğrul, ile Mehmet 
Ali, ve subaylardan Hamit Kızıl -
tan, Hakkı Erginer nöbet aldılar. 

tiln cihanda böyle bir sempati bu
lamadıklarını görüyoruz. Türkiye 

_ Cumbııriyeti dünya politikasıııd.a 

yık oldukları muhterem mevkii 

-Kral siyah ıbir palto giymiş ve 
yanında dört beş kişi ile, yavaş ya. 
vaş Atatürkün tabutuna doğru 
yaklaştı ve tam ayak ucunda dur 
du. 

Amanullah Han, hem ağlıyor, 

hem dua ediyordu. Bu hnzin hidi· 
se iki üç dakika sürdü ve tekraı 
Kral yavaş ynvnş ilerliyerek salo 
nun çıkış kapısına. doğru yürüdü .. 
Vali Muhittin Üstündağ kendisinJ 
karşılayarak sarayın iç tarafına 
geçtiler ve Amanullah Han, def · 
teri mahsusu imza ederel: sar.ayı 
ter ketti. 

Kral son derece müteessir idi 
'Jleessfirü dolnyısiyle sarayda gaz• 
tecilerle konuşamadı. 

Bundan sonra tekrar halk geç· 
meğe başladı. Bu ar.ada azlık mek 
tepleri de sellimı ifa ettiler. Sen· 
benva lisesini takiben, Alın n mek 
tehi talebesi salona girdi. Ekseri
yeti kızlardan mürekkep ola~ bu 
kafile daha kapıdan girerken luç. 
kınk sesleri bOtilu salonu doldur. 
du. Kafile Atanın tabutu önüne 
gelince bir genç Türk kızı heye
canın son haddinde olarak ve ağ. 

lıyarak: 

- Atıım, Atam... diye bağır· 
mağa başlayınca, bütün salon hep 
birden coştu ve dakikalarca hıç· 
kırıklar dinmedi. 

Bundan sonra halk ile karışık 
olarak, İstanbulun b~tün mektep 
leri sıra ile Atanın önünde son va. 
zifcler;ni ynptılar. 

Bu yazılar yazılırken, ziyare1 
hala devam ediyor, 'e bütün İs . 
tanbul Atasına son sclfı.mı vermek 
için Dolmabahçeye gidiyor ... 

Dün yapılan asgaıı bir hesa • 
ba göre 150000 kişi Atatürkü zi. 
yaret etmiştir. Ziyaret bugün ve 
yarın devnm edecektir ... 

Ankara Gençliği And İçti 

Ankara, 16 (A.A.) - Anka· 
ra yuksek tahsil talebesi bugüra 
öğleden sonra Ulus meydanında ·i 
Zaf erabidesi etrafında toplanarak 
Atatürkün mukaddes hatırasını t a 
ziz eylemi!;ler ve abideye çelenk 
koymuşlardır. 

İhtifale bir nğızdan okunan i& 
tikini marşiylc başlanmış ve iki 
dakika sükut edilmiştir. l\Iüteaki
lıen bir genç tarafından Atatür • 
kUn gençliğe h itabesi okunmuş ve 
onu yüksek zırant enstitiilerindeıı, 
b•) kuk fakültesinden, Gazi Ter
biye enstitüsünden, Tarih - Coğ -
rafya fakültesinden ve siyasal bil
giler okulundan birer gencin hita
besi takibetmiştir. 

İhtüale meydanı dolduran on 
binlerce genç halkın da iştirakile 
aııd içilerek nihayet vcrilmistir. 

bugünkü mevkiini maddiyat 
ile beraber bilhassa maneviyat sa
hasındaki dürüstlüğü ve hüsnüni
yeti ile elde etmiştir. 'l'ürkiye 
Cumhuriyeti cihnn medeniyeti için 
ananevi, kH\sik hak ve adalet 
mefhumlarından ayrılmadı. İn!lan 
haklanna hürmet etti. İnkılnp 
yaptı i~e bunu hür tefekkür namı
na, halkın hakimiyeti namıua yap
tı. Memlekete nur ve irfan soktu, 
sosyeted en hariç g ibi, aşağı bir 
mahltlk gibi yaşıyan kadınlara ll-

tanıdı. Medeniyet için çalıştı \'C 

medeniyeti yalnız teknik ve mad
di şekli altmdu, tmbiat kuvvetle
rine tahakküm etmek ve SJrf nrnd-
diyat sahasında ilerilemek mana
sına anlamadı. Onu felsefi bır kül
ti.ir ile beslemeyi ve yükseltmeyi 
en büyük bir gP.ye bildi. İşte Ata
tilrkUn bOyük.lüğUnün ve onun .ese
ri olnn 'l'ilrk Cumhuriyetinin sağ
lamlığının sırrı. Bizi r için vazife 
yolu artık kendisini açıkça göste
riyor: Atatilrkfin bu medeniyet ve 
kültür nnanesinde yürümek. 

Süvnı·i biııicilik okulu talebe
leri de Atalarını sclilmladıktan son 
rn tekrar Oniversiteliler geçmeğe 
b:ı.şladılar. Bu arada bir genç üni
versiteli Rnyan Ulu Önder Ata -
tUrktln tabutu önüne geldiği za -
man, hıçkırıklarını muhafaza e -
demiyerek, fenal (k geçirdi. Ken-

Baş,·ekil Celiil Bay.ar ve Vekil 
!erimiz de ihtifal mahulline gel -
mişler ve toplantPıın sonuna ka
dar ht4zır buluıımuşlardır. 

Gençler bundan sonra toplu o

larak Bankalar caddesini takiben 
Ycnişehire giderek Orduevi kar -
şısında kutsal abideye ve güven 
nıtına çelenkler koymuşlardır. 

Gençlerin bu teznhüratma poli!: 
enstitüsü ve kollejinin muhtelif sı 
nıflnrı mUmessill&"' rı.ı istirak e;ı.-

lemektedirler. H üseyin Cahid YALÇIN 

dini dışarıya çıkardılar. 
Tekrar nöbet değişti ve Al -

bay Rıza, Albay S. Topanlar ile 
Bahriye znbitlc1'lnden .Nihat Yö
r ük, Emin Yakutay nöbet aldılar. 
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Bugünkü matbuabmız 

Ara sıra boş vakitlerimde kü
tüphanemi karıştırmaY1, eski ld
taplarla gazete ve meemua kol
leksiyonlannın yapraklarını çevi-

YEN t SABAH 

DENiZ ORTASI DA 
ÖLÜMÜ YENEN ADAMLAR 
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rarmış sayıfalar arasında bir müd 
det unutmak, için, böyle yaptım. 
Evvela gündelik ·bir gazetenin kol 
lek~iyonunu açtım. Bu gazete, 

bundan otuz sene evvelld zamanın 
en meşhur, en büyük gazetesiydi. 
Ve dört sayfadan ibaretti. İlci 
sayfası ilanla doldurulmuş oldu

ğuna göre, yalnız iki sayfalık o
kunacak yazıyı ihtiva ediyordu. 
Bu iki sayfada bakınız neler var
dı: 

Röportajı yapan : R/ZA LEBIP ASAL 
Karagözün Kanlı Nigar 

Oyununun Devamı 
Ele - Bana bakın, siz ne cins ı 

mah!Qklarsınız be? ... 
ni bitir, artık tevbe et, bıçağın ı 

yere göm dedi. Sen ne dersin ba 
ba? . 

Başmakalenin üstünde (Tevci 
batı resmiye), (Rütbe ve nişan) 

serlevhalariyle bir sürü memur
ların nerelere tayin edildiği, han 
gi gözdelerin "Sinei sadakat de
fine,, !eri Osmani, mecidi, iftihar 
ve daha bilmem ne "nişanı zişan,, 
lariyle tezyin olunduğu, kimlere 
ula, bala, mütemayiz ve daha say 
makla tükenmez rütbeler verildi-
ği yazılıyordu. 

''Sayei umranvayei hazreti 
padişahide., tamir edilen iki yüz 
metrelik bir şoseden, bilmem han
gi dağın tepesinde yapılan kara
kol kulübesinden iftiharla bahso
lunuyordu. 

Bundan sonraki slitunlann 
münderecatı da mahiyet itibariy
le yukanda anlattığım yazılar

dan geri kalmıyordu: Telgraf tel
lerine konan kırlangıçlar, telleri 
biribirine dolaştırdıkları için, tel 
graf muhaıberelerini sektedar edi 
yorlarmuş; Buna karşı alınacak 

tedbirler hakkında bir sütun ya
zı. 

Son keşiflere nazaran ayak 
nasırlarına domates lapası birebir 
geliyormuş; haydi bir buçuk sü
tunluk tıbbi bir müsahabe. 

Koca Mustapaşa taraflarında 
bir türbede yatan evliyadan falan 
canın tercümei haline dair bir sü 
rü liifü güzaf.. Velhasıl tatsız, 

özsüz, tamamen boş, memleketi 
ve milleti hiç bir suretle alakdar 
etmiyecek yazılar. 

Mecmualar da ayni vaziyette; 
onlar da ayni boşluk içinde ıbaşka 
bir hava çalıyorlar: Klişe haline 
gelmiş süslü kelimeler ve müsel

sel terkiplerle mehtap, güneş, 

gül, bülbül, deniz, sahra tasvirle
ri .. Melankolik ve marazi şiirler .. 
Aşka, vü,ale, hicrana dair çeşit 
çeş:t yaveler .. Nihayet Fransızca

dan, manası liiyıkiyle anlaşılma
dığı için, kötü bir surette tercüme 
•dilmiş roman tefrikaları ve hika
yeler ... 

1tirnf etmek mecburiyetinde -
yiz ki bugünkii gazete ve mecmu
aınrırnızın yanında dünküler, hat

ta çocuk denilemiyecek bir iptida 
iliktcydilcr. Avrupanın birçok 

yerlerindeki emsallerinden daha 
1>1iltekiimil olan ve hele Balkan 
matbuatiyle pek ala boy ölçüşebi 
len bugünk:i gazete ve mecmuala 
rınıızla if1.har edebiliriz. Bu, 

harf inkıliiibınm yarattığı bir maz
hariyettir, ve henüz ilk seme -
relerini vermektedir. İleride bu-

nun şimdikine kıyas kabul etmiye 
cek feyizli neticelerini göreceği -
mize şüphe yoktur. 

TiLKi 

Çanakkalede Acıklı 
Bir Kaza 

.,;anakkal~ (Hususi) - Çanak 
calede patlıyan eski bir mermi 
22 yaşlarında bir genci param par 
ça yaptı. 

Kilitbnhirde Arap Kamilin oğ
lu Hüseyin eski harp enkazları 
nı çıkarıp sııtmak maksadiyle top-

rak içeri•inde bulunan bir mermi
yi ı;ıkarmak i•tediği bir sırada mer 

mi birdenbirlJ patlıyarak Hüseyi
ni param parça yapmL~tır. 

Hüseyinin bir bacağ1 ile kafa -
sının yarısı bulunmuş vücudünün 
iiğer kısımları bulunmamıştır. 

Kadir Aytaç 

• 
''Yar hisar Torpidosu Himayesinde Cepane ile Yük-

,, H '' R lü Beş Mavnayı Çanakkale ye Gotüren Dof en,, o-
morkörü Tahtelbahir Tarafından Nasıl Batırılmıştı. 

- 9 -
"Vatan,. vapurunun ikinci SÜ 

varisi bahriyeden mütekait Ah
met Nazmi Gökdeniz kaptan an. 
!atıyor: 

_ "Mesudiye,, işimiz bittik 
ten sonra lstanbub. dönmüştilm. 
Bir mildet sonra iki bacalı Dofen 
romorkörilnün süvariliğine tayin 
edildim. Bu romorkör Fransızlar 
dan kalma idi. Aldığ1m emirden 
bu gemi ile cephane ııevkiyatında 
çalışacağımı öğrendim. Gemiyi 
teslim aldıktan sonra bir gün sev 
kiyat dairesinden cephane ile yülc 
!il beş mavnayı bağlamaklığım em 
redildi. 

Mavnalan bağladlktan sonra 
da bunları Çanakkaleye götürmek 
Jiğim tebliğ edildi. Romorkörde 
ufacık bir top bile bulunmadığı 

,. 

' • 

,, 

. . ' 

' 

cihetle "Yarhisar,, torpftosunıın Bir denizalb gemisinde efrat top b:ışında 
da bize refakat edeceği bildirildi. neyi muayene etti ve geminin de- za alınmasını emrettim. Mürette 
O sıralarda cephanenin kıymet ve niz ortasında bulunduğu müddet bat mavnalan baş tarafımıza al
ehemmiyeti çok yüksek olduğun- çe bu sakatlığın tamir edilemiye- dılar. Ağustos ayı içind~ bulundu 
dan ve beş mavna cephanenın de ceğini temfo etti. ğumuz için fazla rüzgar ofmama 
bir hayli kıymet ifade ettiği na- Bu vaziyet karşısında limitsiz sına rağmen iki mavnaya da yel-\ 
zarı dikkate alınarak "Yarhisar,, bir halde deniz ortasında oır müd ken açtırdım ve bu sefer romor
torpitosunun İstanbuldan Çaıııık- det çalkandık. Nihayet "Yarhi- körü onlara çektirnıeğe başladım. 
kaleye \ • arıncaya kadar bizi hiına sar., torpitosu tekrar yanım1za Ne yapalım, iş sıraya bindi, biraz 
ye etme•i kararlaştırılmıştı. dönüp vaziyetimizi öğı·enince ge- da onlar hizi çeksinler dedim. 

lstanbuldan erzak ve bazı efrat mideki Alman makine kontrolünü Biz mavnaların yelken kuvve-
ve malzeme taşıyan birkaç ufak aldı ve beş mavnadan ancak üçü- tiyle aheste beste ilerlerken ~n J 
vapurla birlikte "Yarhisar,, tor- nü arkasına bağlıyabilrek diğer öndeki mavnada tahtelbahir göz
pitosunun refakat ve himayeslııde gemilerin himaye•ine koştu. cüsli olarak bulundurduğum mti-
hareket ettik. "Yarhisar., süvarisi yanımız- rettebattan biri seslendi : 

Biz İstanbuldan hareket etmez dan ayrılmadan evvel bana şunla "- Kaptan, dedi, üzerimize 
den evvel iki İngiliz tahtelbahiri- rı söyledi: bir gemi geliyor . ., 
niıı bnğazı geçtiğini haber almış- "- Ben diğer gemileri de hi- * 
tık. Bunların Marmarada tahas- mayeye meoburum. Makinedeki Nazmi Gökdeniz kaptan lbu 
sün ettikleri söyleniyordu. arıza da kolaylıkla tamir edile- noktaya gelince ani bir kararla 

Romorkörün sürati az ve çek- rniyeceğine göre burada fuzuli ola yerinden kalktı ve : 
tiği beş mavnanın hamulesi de ol rak vakit geçirmeme imkan yok. _ Aman, dedi, size söylemiş 
dukça ağır olduğu için adeta çif- Sen bir yandan makineyi işletme timya .. Benim çok işim var. Zateı: 
te kürekli bir sandal aüratiyle sey ğe çalış . Eğer muvaffak olamaz geminin kalkmasına da bir şey 
redebiliyorduk. Bizimle beraber san ben seni diğer vesaitten biri- kalmadı. Bırakın da sonunu Ro
hareket eden gemiler süratleri sa ne çektirmek suretiyle Palatya li manya seferinden dönüşte anbt:ı 
yesinde aramızdaki mesafeyi açı- manına iltica etmeni temin ede- yım .. 
yorl9r ve "Yarlıisar,, torpitosu da rim . ., dedi ve yanımızdan uzak- Derhal itiraz ettim: 
bazan siiratini arttırıp onların ya !aştı. _ Kaptan, dedim, hiç böyle 
nına gidiyor ve kontroldan sonra Ben makinistle uğraştığımız şey olur mu? Mademki anlatma
dönup tekrar yanımıza gelerek halde bozukluğun kabili tamir ol ğa başladın. Şunun sonunu da bi-

K - Efendim, böyle alelacaip 
bir nevi mahlükuz işte ..• 

E - Sakın siz den.iz mah!Qk
lan olmayasınız? 

K - Evet efendim, biz •balığız 

E - Sahi mi berif? .• Siz balık 
m1sınız? 

K - Balığız z.ahir. Arkada 
duran gümüş balığı, onun önünde 
ki sümüklü kaya, şu yerde yatan 
abtapo.t, öndeki mürek kep bahtı 
bu köpoğlu da yengeç. Benim adı 
ma gelince bana çingene p al amıı

du derler. 
E - Ulan balık laf eder ıni 

be? 

K - Efendim biz balıklann 

geveze soyundanız. 
E - Doğru söyleyin ııiz 

niz be? 
K - Ne olacağız, senin 

insanız be .... 

nesi-

gi lı i 

E - Peki, neden böyle kaptan 
paşa çıplağı gibi sokakta çırı l çıp

lak duruyorsunuz. 
K - Neden olacak? Şu karşıki 

evde Kanlı Nigar adında bir karı 
var, hepimizi bir desise ile eve ııl
dı, soydu sovana çevirdi sonra 
cascavlak kapının önüne attı. 

E - Kanlı Nigar mı dedin? 
Demek onlar buralarda ha! Ben 
de o kahbeyi arıyordum. Durun 
ben şimdi sizin çaputlarınızı ah-
veririm. 

K - Yalnız pabuçlarımızı de 
ğil, bari sevabına 

de al. 
elbiselerimizi 

H - Aman karagöz yanlış an 
lıyorsun. Efe pabuç demedi çaput 
dedi; yani elbise demek istedi. 

E - Vay geçmişi k.andilliler 
vay! Demek artık küpegündüz a
dam soyuyorlar ha! (Uzuiı bir na 
ra star) Ulan, açın kapı;ı, yoksa 
evinizi şimdi başınıza geçiririm. 

Nigar - Eyvah kızlar, kapı

nın önünde Bursalı Deli zeybeğin 
sesini işitim. !<:ve girerse hepimi
zi kıtır kıtır doğrar. Durun ben 
feracenıi geyeyim de onu karşılı

yayım. (Birinci zenne efenin kar
şısına çıkar) Safa geldiniz, koca 
efe! Buyurun bir acı kahvemizi 
için. 

K - Vazgeç! O rilya ~cyı.aıı ı 

~idir, kulak verme. İş fenelaştı sıı 
v~manın kolayına bakmalı. 

E - Ne olursa olsun babamın 

vasiyetini meydana ııetirmek iste
rim. 

K - İyi ama vasiyetname 
meydanda yok. Çıkar vasiyetns 
meyi göreyim. &ıde baş değil . 
paçalar da dahil olmak ilure ;,_ 
keııbe takımlarını da vereyim fe
da olsun. 

E - Ama canımı sıktın ha! De 
mindenberi 'urada kuzu gibi me
Jeyorıım. 

K - İstersen çomar gibi ulu .. 
Bana ne? ... 

E - Ulan ne inatçı adamsın 

sen be ... Yiğit yiğite at bağışlar. 

Bu çürü k kafayı bana çok mu gö
rüyorsun? 

K - Hayır efendim çok gör
mek değil. Bu kafa yerinden oy· 
narsa alt tarafı bir işe yaramaz d.a 
onun için. 

E - İyilik bilmez herif! bes
bedava işini bitireceğim de hala 
nazlanıyorsun öyle mi? 

K - Herif zorla mahrup ~dip 
kafamı keserken üstelik para da 
istiyecek ! ... 

E - Budala bir kere diişiin, 

seni kaç türlü dertlen kurtarara -
ğım. Nezle, baş ağrısı, göz ağrı

sı, kulak ağrm, diş ağrısı.. Bunla
rın hepsinden kurtulacaksın otur 
şuraya diz çök.. Cahillik istemez; 
sözümü dinle ... Şimdiye kadar btı 

dertlerin hepsi başından geçti ya? 
K - Sahi öyle. Hele şu diş ağ'

rısı yok mu? Canıma tak dedi. 
(Karagöz efenin önüne oturur) 

Efe - Hay şöyle! Doğru otur! 
Başını önüne ey; boğazına bir 
mendil bağla! Kellen yere düşüp 
te çamur olmasın. Bir vuruşta ah 
rete ilk postaya yetişsin.Geriye ka 
lıp ta yürek üzüntüsüne uğrama. 

(Karagöz ayağa kalkar.) 
K - Bu hafta işim var. So!l 

postaya kalacağım. Az kaldı kafa 
şaka ile gürültüye gidiyordu. 

E - Otur şuraya, budalalık 

istemez. Eğer bir vuruşta kelleyi 
çıkaııamayıp sakatlarsam köşe 

başında ki eskiciye bir kuruş ve
rir diktirirsin. 

bizimlc beraber seyrediyordu. madıg-ını görünce bu tehlikeli mm tiriver bari.. 
· · · d ·· yıptır. Bu şeraıt ıçın e epey uzun su- takadan biran evvel uzaklaşmak İs,in sonunu anlatmıığa bin 

1 1 kt T k" Nigar - Efendim baş üstüne. ren. bir yo cu u an sonra e ır- için tedbir düşünmeğe ba~ladım. mü•.küliitla razı edebildii!'im Ah-, 

E - Bana kahvenin mahvenin 
lüzumu ynk. Şu zavallıların elbi
selrrini verin M çekilip g!tsinler. 
l\Iahulle arasında böyle şeyler a- K - Efendim bu zenne terliği 

d~ğil, ir.san kellesi. Beni de af· 
fedin, çok iızdünüz beni. 

d ki Birer birer gelsinler de elbiseleri dağ ve Marmara a ası açı arına Gemide benden ba•.ka oıı bir kis,i met Nazmi Gökcleniz kaptan kalk\ 
gelebildik... vardı. Bunların kuvvei maneviye- tıg"ı iskemleye tekrar oturdu ve 

E - Seni biı· kulaktan bir ku 
!ağa keserdim ada şurada otura!! 
efendilerime bağışladım. Bana 
yarın akşam ne oyıııyacaksın söY 
le de seni affedeyim, gideyim. 

ni alsınlar. Zaten maksadım on-
d T k . d " !ara bir ders vermekti. Biraz sonra a e ır agın )erini yüheltmek için aklıma ge- anlatmağa başladı. .. 

Kumbağı mevkiine gelmiştik. Bu len ilk tedbiri tatbikte tereddüt et Rıza Lebip ASAL 
esnada önümüzde birdenbire bir nıedim. YENİ SABAH _ Bu meraklı 
gemi peyda oldu. Meğer bu bo- Kıç tarafta ıbağlı olarak kalan sergüzeştin devamını yarınki nüs
ğazdan geçmeğe muvaffak olan iki mavnanın derhal baş tarafımı hamızda bulacaksınız. 
İngiliz tahtelbahirlerinden •biri I~ 

imiş. Hatırı;-ıda kaldığın~ göre Otobüsler durak ye- ı Çin şarıkkarip heyeti 
bu tahtelbalur F. E. E. 11 ışaretl - İ 

n.i taşıyordu. Bereket versin "Yar rinde duracaklar 
1 

stanbu)da 
hisar,, torpitosu o aralık yakını- Şehirde seyrisefer yapan bir Atatürkün cenaze merasimin-
mızdaydı. Tahtelbahir tam bize çok otobüslerin müşteri toplamak de bulunmak üzere Çin Müslüman 
hücum edeceği sırada "Yarhisar,, 
imdada yetişti ve hemen tahtelba 
bire hücum ederek onu top ateşi 
altına aldı. 

"Yarh isar,, torpitosunun fev -
kalade ateşi ·karşısında suyun yil
zünde kalmak cesaretini göstere
miyen tahtelbahir denize dalma -
ğa mecbur oldu. 

Biz, hiç bir şey olmadan kur -
tulduğumuz bu tehlikeden dolayı 
bittabi se\"İnmiştik. Fakat bu se 
vin~imiz çok sürmedi. Bir aksi
lik bütün neŞcmizi kaçırmağa ka
fi geldi. 

Önce de süy ltdiğim gibi "Yar 
hisar,, torpitosu ıbizden başka Çıı 
nakkaleye giden diğer gemileri 
de himaye vazife,iyle milkellef ol 
duğu cihetle yanımızdan ayrıl

mıştı. Bu aralık ·birdenbire romor
körün makinesine arız olan bi" sa 

' katlık yüzünden bu tehlikeli mev 
kide hareketsiz bil halde kaldık. ı 
Dofende bir Alman makine kon -
trolü bulunuyordu. Derhal maki 

. ' 

için tayin edilen durak mahalle - !arından Yakın Şark muavenet 
rinden başka mahallerde uzun 
müddet durarak seyriseferi işgal 

ettikleri hakkında cemiyete birçok 

~kayetler vukubulmaktadJr. Bu 

otobüsler bilhassa gece sat on -

dan sonra vapurların geliş ve gidiş 
zamanlarında köprü üstilnde ve 

halkın kesif bulunduğu yerlerde 

durup müşteri çağırmaktadırlar .. 
Cemiyet bu hususta icap eden ka -

rarları alarak bu gibi uygunsuz 
hareketlerde bulunacak otohUsle-
rin seyrisefer tarafından şiddetle 
cezalandırılacaklan bildirilmiş -
tir. 

Donanma İstanbulda 
Bir zamandanberi Karadenizde 

kış manevraları yapmakta olan do 

nanmamız dün manevralardan dön 
müş, Haydarpa.,a önlerinde demir 
!emiştir. _ • . _ , . 

cemiveti zalarındaıı bes kisilik bir 

heye~ şehrimize gelmiş 
0

ve ~ali Mu J 

hittiıı Üstündağı ziyaret etmi~tir. 
Gelenler şunlardır: 

Celalettin Vanzinşan, Davut 
Çüevinpa. Saad Vanşimin, İbra -

him Maticuyim, Yusuf Kangoli. 

Ecnebi h; ;tler geliyor! 
Ulu Şef Alatürkün cenaze me-J 

rasiminde bulunmak üzere Anka- ı 

raya gidecek olan ecnebi hükumet 

!er heyetleri bugünden itibaren 

şehrimize gelmeğe başlıyacaklar

dır. Sovyet heyeti bu sabah saat 

8 de bir harp gemisiyle İsl:ınbulda 
bu 1 u nnca ki ardır. Bundan başka 

Atatürkün cenazesinin naklinde 

bulunacak olan 9 kişilik heyet de 

b\Jg_Ün . .Şehfirırize get.ecek~erdir. 

E - Haydiı birer ·birer gidi
niz de ellıisclerinizi giyip buradan 
defolunuz. 

(Sıra ile Çelelıi, Hacivat, Bek
ri Mustafa, Mercan, Beberuhi ve 
en sonra karagöz geri geri eve gi
rer. Yine sıra ile giyinmiş bir hal 
de çıkıp efeye teşekkür ettikten 
sonra çekilirler . Efe hepsine na
sihat eder. En sonraya karagöz 
kalır. Kar.agöz elbisesiyle çıkın

ca efe ile karşılaşır. ) 

Efe -· Bana bak sakallı, hay
di onlar için genç liğe uydular, bir 
kabahat iş lediler diyelim. Sen tor 
ba gibi sakalından utanmadın 
mı? 

K - Yarın ak~am da seyirci
ler yine böyle kalabalık gelirlerse 
hem size hem de onlara (Kanlı 
Kavak) oyununu oynarım. 

E - Haydi öyle ise ben gidi
yorum. Bir daha götülerle dilşilp 
kalkma. (Efe gider) . 

H - (Gelerek) G.çmiş olsua 
karagöz, çok şükür sağlığa ... 

K - Hak bereket versin Ka
ğıthanede ıbiten sazlığa (Hnciva
da· tokat vurur). 

H - Birader, ne vuruyorsun 
ellerin kurusun. 

K - Islatır ıslatır yine vuru-

K - Aman efendim, ıbenim kıı rum. 
H - Yıktın perdeyi, eyledin batahı·m yok. Beıı o ı'skambil dcs 

viran, varayım sahibine habe~· v~ 
desinden kaçmış züppe beyin elbi reyim heman (Gider). 
selerini alayım derken başıma bu_ K - Ho.ş olsun, bu gece cliııı-
hal geldi. 

den yakanı çabuk kurtardın, ya· 
E - Yalan köpi herif! Beni 1.111 geceni (Kanlı Kavak) faslııı· 

mi atlatacaksın? Hem ben bu ge-
da y:ıkan elime geçerse gör sana 

ce rüyamda babamı gördilm. Ba" neler yapanm. (Karagöz de çeki 
bam oğlum Deli zeybek dedi, •im. lir, fasıl biter). (Sonu var) 
diye kadar kaç adam başı yedin ORUÇLU 
diye sordu. Babacığım tam dok - !!!!!!!!!!!!!'!:-.!'!"'!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'"'
san dokuz dedim. 

K - Vaaay .. Galiba desde ba-
şı ben gidi;orum. Dur bakalım 

alt tarafı ne çıkacak? .. Ey sonrır.. 
E ·- Sonrası bu a.kşam karşı

na kara sakallı, orta boylu semiz

Vecize 
- Fitremizi Tiirk Hava Kuru· 

mıına vermek işini, gön11Iaen bir 
istekle ödediğimjzi Vatan lıizmet
ledn:n en başın a geçirmeliyiz. 

. ce bir ad am çıkacak! Onun da iş~ l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiii;;;;;;;;;;;;iiii;;;;;;iii;;;;;; 
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Son Tazim, Son Yaş Ankarada YapılacakCe-. 
Ve Son Hıçkırıklar naze Merasimi Programı 

(Bqtarafı ı inci .. ,facia) lundurulacak olan top arabasına 
rafından merasimle .karş.ılana • vazediJecektir. Bu esnada cenaze 
caktır. Bu k.arfılama merasimine ye refakat edecek olan 12 ~eneral 
bir pi~ade taburu işirak edecekt!I'· top ara•basının iki tarafında kıhç-

Tabut vagondan indirilecek ve Jarını çekerek me~ki alacaklar -
bu eaııada ihtiram kıtuına refa- dır. 
kat eden bando tar.atından Şöpe- Tabut top arabasına vaz.~dil
ain matem marşı çalınacaktır. Ta- dikten sonra verilecek işaret üze
but 12 General tarafından kemali rine, kıtaat yürüyüşe başlıyacak ve 
tazimle istasyonun büyük holün - cenazeyi sellmhyarak bir numa
den •eçirilerek istasyon merdiven- rah krokide gösterilen yerlerini 
lerl önünde bulundurulacak olan almak üz~re ilerliyeceklerdir. Bu 
top arabasına vazedilecektir. yürüyüş esnasında kıtaata. refakat 

Top arabuı istasyon caddesini eden bandolar çalmıyacaktır. 
takiple Büyük Mi\let Meclisine Cenaze alayının nihayetinde 
dotru ilerliyecektir. gidecek olan piyade taburunun 

lıtasyondan Ulus meydanın.ı kolbaşısı Halk sineması önüne ge
&iden caddenin iki tarafına asker lince tabur duracaktır. Müteaki -
dizilecektir. ben yabancı kıtalar da harekete 

Tabutun top arabasına nakli geçecek, top arabasının önündeki 
esnasında 101 pare top atılacak - yerlerini işi'al edeceklerdir. Bu -
b.r. Tabut frak siymiş 12 saylav nun üzerine cenazeyi takip ede -
tarafından top arabasından i1Jdi- cek olan zevat iki numaralı kroki
rilecek ve Kamutay binasının met- de gösterildiği veçhile yerlerini a
balinde önceden hazırlanan ma - lacak v-e arkalanna, alayın niha
balli mahsusa vazedilecek bir yetini teşkil edecek olan tabur i
katafalk vilcude getirilecektir. Ka lerliyerek korteji kapıyacaktır. 

· tafalkın iki tarafına altı oku tem • Bu suretle teşekkül eden ce-

liyecekler ve cenaze geçerken se· 
lamhy acaklardır. 

Cenazeyi taşıyan top arabası 
ve bunu takip eden heyet ilerliye
rek Etnoğr.afya müzesinin metha
line takarrüp edecekler ve 3 nu
maralı krokide gösterildiği veçhi
le ahzi mevki eyliyeceklerdir. 

Tabut Generaller tarafından 

mahalli mahsusuna nakledilecek 
ve tören burada hitam bulacak -
tır. . 

Cenaze alayı şu suretle te -
şekkül edecektir: 

1 - Mızraklı bir suvari alayı, 
2 - Topçu tahuru, 
S - Alay sancağı ve bando

ıu ile muhafız alayı, 

4 - Alay sancağı ve bandosu 
ile beraber bahriye alayı, 

6 - Ecnebi kıtalan - Alfabe 
sırasiyle - , 

6 - Bandoiu ile bir deniz müf
reze8i, 

7 - İki tarafında kılıç çekmiş 
vaziyette 12 Gentral bulunan ve 
cenazeyi taşıyan top arabası, 

Btıytik ve uiz 6llln'1a &aünde Cumhuriyet ordusunun aDmeuilleri ihtiram n6beti bekliyorl~1 
ıfl eden altı meşale konulacak ve naze alayı, verilecek bir i~ret ü
bu meşalelerin yanlarında aağ ve zerien, hareket eyliyecektil'. Bu 

8 - Atatürkün Harp ve istik
lal madalyalarını taşıyan Gener!ll 
ve onu takip eden Riyaseticum r 

d Kasabalardan, büyük tehirler 
ın~~· ~öylerden, hıçkıran içli ~ir 

!etin sesi duyuluyor ..• 
ın. Kasab~lı. · tehirli köylü .... En 
k Unevverimizden en cı&hilimize 
l> adar hepimiz bir tek kederin 

ençesinde günlerdenberi kıvra • 
~l.\loruz. Fakat iç.inde bulundu -
ltuınuı biı elim vaziyete hakim ol
ma~ 

8 
ga !;alışıyoruz. Ancak mert yUk 

j ek seciyeli bir askere yak1şan bir 
. estıe büyük ıstırablarımızı zayıf 
Jradcli bir kadın gibi gösterme -
nıc~ 
Y gc gayret ediyoruz. Ama olmı-
k~r hissiyatımız mağlüp ... Atatilr-
Unıiizü artık karşımızda canlı bir 

~~cut, bir fani olarak, muhteşem 
;r heykel asil mümtaz bir resim 
~ <trak görmiyeceğiz diyoruz. Bu 
h ayıp bizi sonsuz bir ümitsizlikle 
ara P ecliyoı·. 

. 
1
. Sonra dilşünüyoruz: Fikirlerin 

0 
iilltünü kabul edemiyen mımtJkı

~nızJn, ı:ezcn şuurumuzla onun ile
~h.e~. Yaşıyacağına kani oluyoruz. 

utun vücudumuz muazzam bir 
&ıırurı • k :ı sarsılıyor. O aramızua ı-
~ eıı ııe kadar mağrur idlysck yine 
nyn· 
1 

1 duygularla gli,!siimliz kaha -
h•oı· o · ·ı · h 1 d" 

1 •• • nun crışı mıycıı aş ar on 
cttır(lcü şahikasının eteklerine ka
nan 1Yoruz, yalnız ona iltica edi-
Yoruı. 

1. O köylüniin arkaclaşı icli. Köy-

Ulu Onderc ıon ihtiram zıyaretiDi yapmak için 
yollara taşan ve ma bekliyen halk •.• 

"ÖldU., kelimesinin dört yerınde ı 
duraklıyarak ağlıyorlar, ·bağırıyor 

Jar sonra tekrar devam ederek a
vaz avaz haykırıyorlar. 

tiği en ilerilere kadar yürüye -
ceklerinc and ediyorlar. 

O, şehirlinin yoldaşı idi. Şehir
liye cesaret şecaat verdi. Onu fikir 

solda birer general, birer subay, 
ve erden müteşekkil altı kişilik bir 
heyet büyük üniformalarını labis 
ve kılıçlan çekilmiş bir vaziyettt' 
tazim nöb'eti bekliyeceklerdir. 

Saat 13 den itibaren lstanbul
da yapıldığı veçhile Reisicumhur, 
Büyük Millet Meclisi Reisi, BaŞ
vekil, İcra Vekilleri Heyeti, Say
lavlar, başta mareş.aJ olmak Uzere 
kara, deniz ve hava kuvvetleri 
mensupları ile mülki erkan, Cum· 
huriyet Halk partisi erkAnı, De -
kan ve profesörleri başta olmak 
üzere Ankaradaki f.a·külteler, 
Harp okulu ve diğer yüksek okul 
lar talebeleri, memurlar, mali, ti. 
cari ve idari teşekküller mensup. 
ları, matbuat mümessllleri ve ar
zu eden halk katafalkın önünden' 
geçerek resmi tazim ifa edecekler 
dir. 

Cenaze Töreni 
21 Sonteşrin 1 ~38 tP&zartesi 

günil: 
Cenazeyi takip edec~k zeva 

Sanduk4l ; güller, çiçekler ve mcşaleler arasında ... 

esnada Riyaseticumhur bandosu 
Şöpenin matem marşını çalmıya 

başhyacak ve diğer bandolar mü
navebe ile ve alaydaki sıralarına 
göre matem havası çalacaklrdır. 

Alay yürüyüşe başlamasından 
itibaren cenazenin müzeye muva
salatına kadar her beş dakikada 
bir adet top atılacaktır. 

Alay kıtaatının kolbaşı~n Bahri 
ye caddesi hiza~ına vanncıya ka -
dar 3 numaralı krokide işaret e
dilen yerleri alacaklardır. Topçu 
taburu krokide işaret edilen ma -

erkanı . 
9 - Atatürkün efradı aile.B'l, 
10 - Reisicumhur , 
11 - Büyük Millet Meclisi 

Reisi, Başvekil, Mareşal, 
12 - Ecnebi misyon ve şefleri, 
13 - Kordiplomatik ve mis • 

yon şeflerine merbut heyetler, 
15 - S:ıyla\'lar, 

16 - Barem üçüncü dereceyG 
kadar askeri erkan, 

17 - Barem ikinci derecryc 
kadar mülki erkan, 

18 -Bir piyade taburu, 
Uye ins~mhk vn~amnk hııkkı ile 

\'Ucu , ü • b u ııe sıhhat verdi, toprağına 

Hayat hatıraların hakkında bil 
diklerini en aziz bir masal, bilyük 
bir menkibe, şanlı bir destan ha -
tinde tiribirlerine hikaye ediyor
lar. Düğün hazırlıkları durdu ya
vuklular kara yazmalar bağladı- h 

lnr. Telli duvak lan yerlere ~ırlat

blar attılar. İhtiyar nineler dede
ler küçük köylü çocuklarına on~n ' 
n~sıl bir ası~:, nasıl bir insan, na
sıl bir milli şef olduğunu kendi 
.anladıkları, bildikleri ıkadarını 1 
anlatıyorlar, söylüyorlar. \ 

\ halle yaklaşırken yolun sağına ya- Bir Sovyet Kıtası da Gcliy<h 
Ankara, 16 (A.A.) - Aiatür

e l''.'Ckt:t saçtı. Smırlarınd:ın iccri 
·;.•nin her kö. esine saadet gtrdi, 

Yuzunu değiştirdi. 
. Dudaklarının laf edememekten 

l}
!!UkQt etmekten büzülmüş kuru -
ıus hiçi . . b d l . .. 

ı~ · mını oz u, ona sn cm gu-
~11118eınesiııi öğretti. Sarkan hare
ketlerine tabii bir eda verdi. Kor-

dan bakışlarını emniyetle doldur
ıı. 

O kasabalının ağabeyisi idi.. 
Kasabalının kalıptan kalıba gire
bilen, bin bir çe~it maske taşıyan 
çehresine karakter çizdi. Onu dü
rüst bir insan yaptı; içinden dere
beylik ruhunu çıkardı, attı. Onu 
demokrasi ahlfikına en uygun pren 
siplere tabi kıldı. 

. Şillıdi her köylü onu gören gör Kasabalının düzenıb&z, hile -
tnıycıı kanlı "'Özyaşları dökfivor kar tavırlarını bozdu ona doğru 
J.:'c t' .. . o .J ' 

k ç. ıgı Yollara kapanıyor. Köy so- ışıklı bir yol gösterdi. iç.ine . nur 
aklarındn, odalarında onun fotoğ . saçtı. 

tafları elden ele dolaşp .. ·or ko - · Şimdi kasa:bah hıçkırıyor. So -
' unı ' .J ' · .. arda saklanıyor. ·Onun çehre- kaklarda cadde başlarında opar-
~~ıı~ iç evleı-ine göniillerihe, kalb- . · lörlerin civarında toplanal'ak ka
J~c nakşediyorlal'. Kara lia.ber- faJarmda sevgitL Atalarını caıilan
l . dolu matem e1biseli gazete- . dır~rak onu ebedileştiriyorlar. Ken 
eı-ı heceliye hecel!ye . <1.kuyor.lar. dilerini bıraktığı yolda . i~aret et-

~ ' 
"'

0
Qdaa kesik hıçınnklarla •ihya ajbya ~iki S!fÇt B~yan 

ı • 

naşacak ve tam mevkiine gelince 
1 duracaktır. Türk piyade kıtaatı ile 

l 
ecnebi kıtaatı yürüyüşe devam ede 
rek krokide gösterilen yerlerini j 
yola tevcihi cephe ederek işgal ey 

kün cenaze merasimine 100 kişilik 
bir Sovyet müfrezesinin zabitlerile 
•birlikte i~tirak edecekleri haber 

Büyük ölünün onündcn geçen halktan hüngür hüngür 
ağlıyarak !>ayılan genç bir kız ... 

esaı·etinden kurtardı ona ideal ver saat 9.45 e kadar Kamutay bina
df. Yollarını şaşıranl~rı irşat etti. sına gelmiş bulunac.aklardır. Ec -

Şimdi .şehirli ağlıyor tıpkı en nebi, murahhas heyetleri Ankara
kıyrnetli bir kitabını kaybeden bir pala.cı holünde toplanacaklar ve bi 
çocuk, genç bır delikanlı gibi... !ahara kendilerine tahRis edilen 

Ağhyorz. Fjkir peygamberi - yerleri işgal edeceklerdir. 
nıizi, insanlık imparatorumuzu, Top arabaınnın önünden gide
layemut bir kitabımizı, eseri - cek olan kıtalar, kolbaşısı Halk &i 
mizi gözlerhnizin önünde.n harp neması önünde bulunmak üzere 
kadar korkunç iğrenç •'ölüm,, di- Çankm caddesi boyunca yürüyüş 
ye adlandırdığımız canavar çekip kolunda toplanmış bulunacaklar
aldı diye... · dır. Yabancı kıtalar parti binası i-

Fakat bu milletin, Türk mille- le Halk sineması arasında kendi
tinin o kayıbolan kitap, peygı!m - !erine gösterilecek yerde yü~üyüş 
ber, içinde, içinin içitıiri içinde, da- , kôln ·nizamında hazır olacaklar • 
ha derin bir yerinde.. · dır. · 

· · İşte bunu duymak bu milleti fert 
Saat 10 da tabut, frak giymiş 

fert teselli ediyor, bu şifasız der- 011 iki saylav tarafından kaldırıla-
dimize ilaç oluyor, bizi mecalsiz - ı·ak. Kamut:ty binası önünde bu • 
lik ten krta rıyor. Türk erkeği Türk !!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!'!!!!'!~!!!!!~~!!!!!!!!! 
kadını Türk çocuğu ağlıyor. Ona ınutees.sir, uııuzliılbir tarih boyun
medent hakkı en modern bir şe _ ca .ancak yetiştirebildiği bir insa
kilde veren Atasına. Türk genci nım kara topraklara bırakacak 

ağlıyor ona ışıklı bir hayat bahşe- diye ... 
den Atasına. Türk ihtiyarı ağlıyor Rugün bir kitlenin etrafında 
ona son demlerinde rahat gün - muazzam bir kainat ona son ta
ler yaşatan Atasına. Türk esnafı zimini ifa ediyor, onun fani cismi 
Türk memuru, Türk işçisi, Türk huzuru1lda son ıbir defa daha iğili
diplomatı ağlıy!>r ona kendi , ken- yor.:··- _ , . 

: d ini idrak ettiren ;Atasına. Dünya ·Neriman Hikmet 

,. 

alınmıştır. ' 

o N A 
;y Türklüğün banisi, ey Tür1<ün peygambed, 

Ey mürtitler mürtidi, ey Ulular Uluıu, 
Naııl yetim bıraktın sen bu aziz uluıu 1 

· Mukaddeı nıezarmdrr Ka bemiz dündenberi. .. 
Natının arkuından bir ael -gibi akacak, 
On aekiz milyon Türkün yere erik hatları; 
Kalplerinden koparak l<anla akan yatları 
Yanan · baiırla'n'nı hqre l<adar yakacak. .• 
Keailıin "hep' iederde, yalnız 'bir sükut kalsın, 
Atamızın · ruhunun - uçtuiu kudsi yerde; · 
Kainat da ıömüliip artık aonıuz INr derde. 
Onunla bera'berce aiır rı.ir nevme da.lam •.• 

Cevdet KIRMAN 



,.,.,. .. 

r Büyiik bir Nia otelinin taraça 
ııında üç kişi oturmuş konu,uyor
du. Bunlardan biri kont Bazlioni 
diğeri borsacı J ak Bertiye, QçQn
cilsü de Amerikalı milyoner 1. V. 
Evaruı idi. 

Muhaverelerinin mevzu unu, 
iki Frarunz siy.asi adamının ol
dukça müphem bir cinet meselesi 
yilzünden yapmış olduklan bir 
düello teşkil ediyordu. İnsanlar
dan ise, asri bir şekilde olsa bile 
kavga ile daima alakadar olurlar 
hele şeref ve namusun mevzuu 
bahsolduğu meselede. 

Lakırdıya karışmamış olan J. 
V. Evans birdenbire: 

- Peki şeref ve namusun da
fma bir fazilet olduğuna emin mi
siniz? diye sordu. 

Ve Fransız ile İtalyanın itiraz 
lanna rağmen, Amerikalı Ukır

dısına: 

- Bakınız diye sükunetle de
vam etti. Ben şeref ve namus te
lakkisinin bir hayata mal olduğu
bir dram karşısında bulun • 
dum. 

"Şimdi anlatacağım, hikliye 
ancak, size vermiş olduğum şu ne 
füı püro sigaraları bitinceye ka
dar devam edecektir. 

"Ben her zaman bugün gördü 
ğünüz içtimai llıevkide bulunmu
yordum. Milyon1arımı da kazan 
mış değildim. J. V. Evans ismi 
de, asıl hüviyetimin beni milşkill 
vaziyete sokiacağını düşünerek 
ıonradan aldığım bir isimdir. 

"Bu da, biz, Amerikalıları, 
Avrupalılardan ayıran taraftır. 
Sizler, hayatta içtimai bir sınıf 
içerisinde muayyen bir vaziyetle 
doğar ve bunlarıu hepsini ömrü. 
nüz mUddetince muhafaza eder 
ve hiç değişmezsiniz. Amerika • 
da işler böyle değildir. Taliin oy
nadığı oyunlar çoktur. Ve karşı· 
nızda konuşan da bu oyunlardan 
birini kaz.anan adamdır. 

"Size anlatmağa başlıyacağım 
tarihten evvelki hayatım ha.kkın
da bir şey söyliyemiyeceğim. Za
ten mazimi ·ben bile ne hatırla -
mak ve ne de başkalarına bildir
mek isterim. Benimkisi de memle 
ketimizdeki iş adamlarının haya
tından ne daha iyi ve ne de daha 
fenadır. 

"Size yalnız bir deminki şeref 
ve namus mefhumu üzerindeki 
muhaverenizin mazimde aydınlat 
tığı bir hatırayı hikaye etmek is
terim. Bu vaka, hayatımın başlı
ca noktalarından, insanın mukad 
deratını durduran yeni bir istika
mete doğru sevkeden hadiseler • 
tlen biridir. 

"Şimdi ihkllyesine başlıyaca- ı 
tım adam, sizin içtimai vaziyeti
. ıizde, ahlakınızda olan birisiydi. 
.\meri-kalı bakışiyle bu hikayeyi 
tımamiyle A vrupah olarak bulu
y ,rum. 

"Yirmi sene evvel, altın kazan 

Den: 
- Buraya daima selir mlsl • 

niz 
- Evet, ekseriya, tanıdığıın 

birisini bulmağa ııelirim. Fakat 
bu akşam beni unttu ııaliba. 

- .Acaba, buraya her vakit 
gelen birini, Rontz ismi.Dde bir 
kimseyi tanır mısınız? 

Kadın g11lmeğe başladı: 
- Hem de nasıl, dostlarından 

ml8ınız? 

- Hayır. Fakat mühim bir it 
için ıtörınem !Azım. 

- Şanslı olduğuııuz belli. Çün 
kil beklemekte olduğum kiıııae, 
Herman Rontz idi. 

- Hakikaten li:Ylc. Şans yar
dım ediyor. Onu ner, de bulabile 
ceğim, 

- Bugün lbur.ıya artık gel -
mez. Onu anc11k bundan sonra 
Jrlikede bulabilirdiniz. Sizinle be. 
ı·aber aramağa ıreleyim ıııi? 

- Hay hay. Bir şey daha iç
mek ister misiniz? 

- '.l't!fakktlr •derim. '•kat bu 

T'ENfSABAH 

Borcu 

lı~llaWA lAIMlM I 
Ankara Halkevinde j YAZAN ı DANtş REMZi KOROK 

,,, ' ""' ,, ............. ,. ...... ,, ........ ,,~ 
Gl1lteu rftlllm8iyerek çallf&ll 

siması bira:ıı kızararak sordu: 

mak iatiyenler Kanadayı ıridlyor
lardı. Bu san maden Kanaclanın 
flmall garbi ucunda Yukanda ve 
bilhaasa Klondik mıntaka!!lnda 
mebzul miktarda bulunuyordu. 

"Yirmi sene evvel otuz yaşın· 
da idim. Amerikada doğmuştum. 
Çocukluğumdakl nasibim, lskoçya 
h ol.an annemle babamın iş bulmak 
için geldikleri Monrealdeki 8efa. 
Jet ve zaruret oldu. Otuz yaşına 
kadar her türlü mesleği yapmış

tım: Gazete mUvezzii, kundura 
boyacısı, bilro, asansör hademesi, 
yirmi yaşmda bar garsonu, 25 ya
şında banka memuru olmuştum. 

Söylediğim yaşa gelince artık 
zengin olmağa karar vermiştim. 
Klondikteki altın madenleri beni 
çekti oraya hareket ettim. 

"Çiftçilerin doldurduğu tıklım 
tıklım bir vagonda seyahat, Klon 
dik'in başlıca şehri Davson sıtiye 
'geliş, ve altın arayıcılığınds.ki baş 
langıçlarım çok zahmetli oldu. İki 
sene müddetle muhtelif maden iş
letmelerinde ücretle çalıştım. Ney 
se bir müddet sonra biraz sermaye 
yap.aıbi!dim. İtiraf etmeliyim ki 

Temsil Kolu, genç muharrirlerimizden Ertuğrul 
Şevketin yazdığı "Şeriatçası" adlı komedi 

ile kış sezonu temsillerine bqladı. 

Ankara Halkevindc geçen senelerde oynanan piyeain dekorlannda.a 
AnkAra, lHwıusi) - Halı.: Evlnni nin istediklerini ise, yine bir ahkama 

diğer subeleri gibi, göst:.ırit kolu da uydurarak yerine getirdiğini gördük. 
aylardJuıberi çaİışaralı: bir hafta ev- Cahil halk ile açıkgöz kadının dev· 
ve! sahneye koydug"ı (Şer bahçesi) rini çok gilzel yaşatmış olan genç 
komedisi ile çalı;;ma mevsimine gir- muharrir Ertuğrul Şevketi ve bu tip-

di. Sezonun bu ilk eseri Basın genel !eri muvaffakıyetle yaratan Halk 

bu para, tasarruftan ziyade yap- direktörlüğü yayınlarından üç per Evinin fedakar temsil kolu çocuk-

mış olduğum hırsızlıkların seme- delik bir halk komedisidir. E~er: larını candan tebrik etmeği ken-
resiydi. K lendikteki ahlak telak Reşad nurinin (Hülleci) adlı ko- elime vazife bilirim. 
kisi diğer taraflarınkine benzemi- meclisi benzeri olup, köhne saltanat Hergünkil vazifelerinden sonra is
yordu. Kendi hesabına çalışını- devrinin meşhur olmuş şer'iye mah- tirahatlerinden mühim bir kaç saat
yan altın arayıcıları için her tilr!U kemesi kadısının evinde geçer. Kadı !erini feda ederek, Halk Evinin mu
vasıtaya baş vurarak mümkün ol Abdülhakimin bendeglinından müf böyle muvaffakı etli eserleri mey
duğu kadar altın taneciklerini a- sir me•nevl ile ~evirdikleri .ahlak en dana getirmek iJn samimiyet içinde 
şırmak mübah idi. trik~larıııı zama~ın cahil halkı bu çalışan bu çocuklar cidden takdire 

"Elimdeki para bir parça yü- enlrikalara keınll!I safıyetle nasıl ka· 
•künü tutunca bir arkadaş buldum. pıldığını, hatta bu kapılmağa bir çok Jil.yıktırlar. Muharrire bu sahada 
Bir altın tarlası satın alarak araş paralarını da sarfettiklerini kadının daha birçok başarılar dilerken 
tırmalara başladık. Arkadaşım, cahil halk 117.erinde kazandığı itimad· Halkevinin bu yorulmak bilmez 
Asıl hüviyetini Alard ismi altında la her isteğinin düşünmeğe bile IU
saklıyan bir Fransızdı. Tavrı zum görmeden icra edildiğini fakat 
konuşwıu bu adamın eskiden men önüne çıkan kamalı külhan beyled-
sup olduğu içtimai sınıfın yüksek 
olduğunu bana hissettiriyordu. Yo 
rulmadan çalışıyordu. Kumarda 
kaybetmi• olduğu sen· tini yeni -
den elde etmek için buralnra dü~ 
milştU. Ara sıra ağzından dökü
len bazı Iakırdılar, kendisinin te

davi edilemiyecek müthiş bir ku
mal'baz olduğunu gösteriyordu. 
Blltlln emeli, kendisine, yeniden 
kumar oynamağa imkan verecek 
bir servet kazanmaktı. Bu adamı, 
çalışmasındaki sürat ve sebat do
layısiyle arkadaş olarak sevmiş
tim. Ömründe onun gibi hırsla ve 
ısrarla altın arıyan kimse görme
dim. 

"Şerik olarak, gayet ciddi ve 
namuslu idi. Herkesin komşusun
dan sarı maden aş,rmak için uğ

raştığı bir memlekette o ancak 
hissesini almakla iktifa ediyordu. 
Esas tabiatini te~kil eden bu na
muskarlığı bile oyuncu olduğunu 
gösteriyordu. Kazanç hırsiyle ol
mayıp da sırf heyecan duymak 
için oynıyan hakiki ·kumarbazlar 
gibi o da namuslu idi. Oyunda 
hile yapmak, kazanmak istiyen 
kimselere ver~dlr. Kuman bir 

daveti ba.,ka bir cnn için kabul ~ 

ihtiyaç, bir zevk teliikki eden kim 
seler bütiln hareketlerinde doğru 
ruluktan ayrılmazlar. Hile yap
mak, oyundan alacakları zevk ve 
heyecaııı ortadan kaldırır. 

"Her ay hesaplarımızı yapı
yor ve elde ettiğimiz altınları pay 

la~ıyorduk. Altın tanelerinin satı
şından elimizde kalan paraları 

Davson sitide bir bankaya yatırı
yorduk. 

"İki sene süren zahmetli bir 
çalışın.adan sonra tarlamızın he
men her tarafını taramıştık. Klon 
dik altın mevcudiyeti bakımıııdan 
ilk 7,amanlarda tı.hmin edildiğin 

den daha az zengin çıktı. Çalışma 
masrafı ~ok fazla idi. Bir de ·buna 
iklim korkunçluğu ilave olunursa 
buralarda uzun milddet yaşamak 
herkesin kan ılcğildi. Çalıştırdı 
ğımız birçok işçilerimiz vardı. Ay 
rıca bazı makineler de almıştık. 
Bunların sahip oldukları masraf
lara rağmen ikimiz de epeyce pa
ra sahibi olmu,tuk. Artık bu so
ğuk diyardan gitmek istiyorduk. 

Aland alın teri ile kazandığı 
serveti yeniden kumarda batır-

çocuklarına da sonsuz muvaffaki
yetler dilerim. 

tLl-!AMI KILIÇATA 

mak, ben de elimdeki paralan baş 
ka işlerde ku ilanın.ak arzusiyle 
yanıyorduk. Bu devirde büyük 
bir ser\"et sahibi olmağa karar ver 
miştim. 

"İşlerimizi tasfiye ettikten 
sonra, günün birinde, kulilbemiz
de denkl!!rimiz hıızırlanm15 bir 
halde bulunuyordum. İki seneden 
beri 'beraberce yaşadığımız bu o
dada son bir gece daha geçirecek 
tik. Senelerdenberi, hep işle meş 
gul olduğumuz, yorgunluğumuzu 

dinlendirmekten ve altın topla
maktan başka bir gayemiz olmadı 
ğından biribirimizi tetkik etmeğe 
vakit bulamamıştık. Ayrılacağı

mız bu son saatlerde kendimizi 
yal>ancı hissediyordlık. 

"Halbuki memnun olmamız 
liizımdı. Yekdiğerimize yardım 

etmiş ve neticede muvaffak ol
muştuk. Bankadaki nakit mevcu 
dumuz büyükçeydi. Kendi hesabı 
ma sevinç içerisindeydim. Daima 
haki~ati sevdiğim için hayalden 
hoşlanmadığım halde, o gün neler 
dıişünilyor, neler kuruyordum. 

(Sonu var) 

ti erim. 
Den ırülmekten kendini ala

madı. KATIL ARANIYOR 
- Biriblrim!zi şimdi tanıyoruz. 

Fakat isminizi bilmiyorum. 
- İllmlm Jennl Llnsaydır. Ho 

eunuza &'ldiyor mu? 
KİM ÖLDÜRDÜ 

- Çok sevimli bir isim. Tiyat
ro artisti misiniz? 
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- Evet. Bazı kereler. Çilnkü 
sahne aleminde mücadele çok kuv. 1buildingler, otomobil fenerleri, 
vetlidir. Ve eğer fırsat dUştUkçe büyük bir parkın ağaçlan geçip 
ten.ihanelerde manken olarak ça- gidiyordu. Şansına şaşıyordu. Hiç 
lı~ma,am. Ve sonra birdenbire sor tanımadığı bir adını bulmak için 
du: 3000 mil me.afederı gelip de onu 

- Pek iyi sizin isminiz ne?.. gayet iyi bilen birisine rastlamak 
- Treva Den. tan daha iyi ne olab:lırdi h .yatta? 

-VI-
Genç kadın, şoföre be,ınci Ave 

nHde bir adres verdi. Den burası
nın nereal olduğunu sormadı. Git
tikleri yerin de başka bir dansing 
olacağını zaıınecliyorrlu, Rontz gi
bi adamlann eğleııce ~·erlerinde 
çok dolaştıklarını bilmiyor değil
di. 

Şimdi ıröııılerl llnilnde muazzam 

Den, ihtiyatı elden b:rakmıyarak 
yanındaki kadına sualler sornıağa 
başladı: 

- Angelonun eğlence ve hat. 
ta çok şık bir yer olduğunu zanne 
diyordum. Halbuki oradan pek 
hoşlanmadığınızı halinizden nla
dım. Acaba yar ılıyor muyum? 

Hayır yanılmıyorsunuz. Ora
sını sevmem. Yalnız Hermaınn 

.Angelo ile bir içki i~i olduğund~n 
.. 

sık sık gider. Ben de onu yalnız 
bırakmam. 

- Hayır yanılmıyorsunuz. Ora
yapıyor? 

- ~ilmem. Fakat emin oldu
ğum bir şey varsa o da Herminin 
bu işle uğraşanlarla, •bilhassa Roc 
co ve Vaksi Ctinsberg ile münase
·bette bulunduğııdur. Daha birçok 
taıııdıklPrı vardır. Hepsi nüfuzlu 
kimselerdir. 

- nana biraz dostlarınızdan 
bahseder misiniz? 

- Sizin, kendisini tanıdığınızı 
zannedivordum. 

- Ben, onu şahsan tanımam. 
Yalnız onunla biı işim var. Genç 

- Bari bir f&Y hlasettin mi 1-
- BirH fllphelenmedim de-

ilJ. .• Fakat 7alnıs bqıma muvaf· 
fak olama.ymca kendim• bir yar
dımcı buldum. Artı.it onunla bera 
her ça1ı4Aeağız ! .. . 

- Sakın ha ... Bu yardımcı Ay· 
tııa hanım olmaaın •• 

- Hayır azis Gülten! •• O de
iil ı .. 

Genç .kız birdenbire bir çığlılt 
atarak sordu: 

- Yoksa Can mı?.. Bu daha 
fena ... 

- O da det!!. 
Glllteniu çığlığı taşkın bir şekil 

de yllkseldi ve Doğana yaklaşıp 

onu saçlarından tatarak 7olaeak 
\ gibi hareketler yapmağa başladı: 
ı - Muakkak amcamı işe ka.. 

rıştırdın Doğan. Fakat bu çok ha· 
inlik. 

- Kim söyledi canım?.. Hiç 
ba:bamı böyle işlel't! sokar mıyım! 
O büsbütün altüst eder her şeyL. 

Gülen şaşkın, mütehayyir ve 
düşünceli olarak Doğanın saçları
nı bıraktı : 

- Öyle ise bu yardımcı? .• 
Doğan güle güle GUlteni gös

ererek diyordu ki: 
- Doğrudan doğruya sen .. Ne 

ye hayret ediyorsun? .. Neye gülü 
yorsun ya? .. Seni tanıyan ve çok 
iyi bilen Gülten hanımdan başka 
kim olabilir ki? ... 

Gülten ayni kıvrak ve kıvırcık 
kahkahasiyle Doğanın yilzüne 
baıka baka gülüyordu: 

- Doğrusu bu çok iyi bir bu· 
luş, ama .. Bakalım bu yardımcı 

senin hatırın için kendi kendine 
fenalık eder, kendi esrarını meyda 

. '? na verır mı ... 
- Verir ya ... 
- Ya istemezse .. 
- İstemezse de ziyanı yok. El 

bette yavaş yavaş her şeyi söyler. 
Mademki kalbi esrarı olduğunu 

söy!Uyor, onun ne olduğunu d~ 

farkın:ı bile varmadan söyleyive
rir. 

Ve bir kahkaha ile gıilerek sö
zünü tamamladı: 

- Öyle değil mi? .. 
Gülten sevince de, teessüre de 

ya.kışır bir 3ayha ile Doğanın ya
kasına uzanıp tuttu ve sarsa sar . 
sa: 

- Ama artık bu ka·ları fazla 
Doğan! .. diye haykırdı. Meğer 

sen ne kadar çok huin mi,in ... Ba
na her şeyi mi söyleteceksin? .. 

- Evet Gülten, söylenmiyen ve 
sır dediğin her şeyi. .. 

Gülten ayni sarsıntılarla Do
ğanı hırpalayarak giizlerine baka 
rak: 

- İmkanı yok, imkanuı yok! .. 
diyordu. Hem böyle bir şey nasıl 
anlatılır ki .. Bir kere neresindeu 
başlıyacağınıı bulamam zaten . 
Ooooh !.. Hayır bu bahsi •kapat ... 
Ve iyi bil ki... Ben Canı istiyo
rum. Teklifi 'kabul ettim. Kendi
sine git bildir .. 

mi, ihtiyar mı 7 
- Elli, belki de altmış yaşın

dadır. Onun gibi adamların yaşı 
pek belinmez. 

- Görünfişe göre onunla ol· 
dukça dostsunuz 1 

- Evet, bana kallı biraz zaa
fı vardır. 

Den sevincinden çıldıracaktı. 
Atlantiği boşu boşuna geçmemiş
ti. Önünde biltun bir gizli Alem 
açılıyordu. Roccoyu tanımıyordu. 
Fakat, Scotland Yerd Nevyork bi
ra kralı Vaksi Giusberg'yl pek iyi 
tanırdı. Rontz da bu adamlarla 
beraber yatıp kalkıyordu. 

Den, söz arasında, ~stediği su
alleri sormağa başladı: 

- Zannedersem Hermi Rontz 
einayet davalarını da takip ediyor 
değil mi? 

- Eveti Bu işlerde çok muvaf 
fak olmaktadır. 

Denin şimdi soracağı sual ol· 
dukça tehlikeliydi. Epey tered
düt ettikten sonra sordu : 

- Acaba Hermi size, İngilte
reyi alt üst eden bir meseled1V1 

Milli Roman : ~ 
••••••••••••••••W"'"('{ 

Gülten bu aazleri bitirirk11 

ıbirednbire mahzunlaşmış, hı.rÇ1" 
lığı geçmiş, ıtözleri enııinlere d-1' 
D1lf, meyua bir b&l alllllftl. oııu ~ 
zuu uzun se,rreden ve hazin h•sil 
rftlilııısi7en Doğan: 

- Bu arzunu yapamıyaca~ 
Gl11ten !.. dedi.. rtl 

Gülten blrdenbir& ailkine ~ 
ayni hırçınbtı almak istedi. Fak 
halinde bir bitkinlik vardı. Bıı" 
rağmen sormaktan kendini aif' 
madı: 

- Neden Doğan?.. 
- Şundan ki sen onu !delt 

bir fedak!rlıkla kabul ediyorsııl' 
Gülten sen!. •• N• de olsa beniııt ~ 
yakınım, kardeş kadar belki 
kardeşten bile fazla sevdiğim as!' 
bir mevcudiyetsin. Söyle.. saıı' 
her şeyi, her şeyi defa ed~ 
Gnlten ... 
hırçın bir hal ile fısıldadı: 

- İmkinı yok... İmkansız,, 
Doğan da birdenbire müıee" 

sir bir hal alarak onu tetkik e~ 
yor ve soruyordu: 

- Fakat bu bedbin! nedeııf' 
Gülten acıklı bir hal içiııd• 

sanki teselliye muhtaç olan Dot•• 
imiş gibi.. Saçlarını okşıya ok!iıY.' 
ona sokuluyor ve tessilr dolu bit 
sesle yalvarıyordu: 

- Kendini boş yere ve ınaıı•· 
aız bir kız için üzme Doğan! .. 

- Ya bu sitem neye Gülteııl·· 
Gülten ayni poz ve ayni sesi• 

devam ediyordu: 
- Yemin ederim .ki sitem dr 

ğil Doğım 1 .. Ben de kendi kendiıııl 
bilmiyorum. Ba:r.an sever gibiyilll
Bazau kendimi bile sevemiyoru!ll
Hem sevgi duyduğum insan ... 

Birdenbire Gillten başını önüıı• 
eğerek durdu ve :bir müddet söyl• 
meğe cesaret topluyormuş gibi bit 
kaç nefes aldıktan sonra yorgtl!lt 
yaralı devam etti: 

- Benden o kadar çok uzalı 
.ki Doğan ... Neye yarar? ... 

- Yaklaşmak ihtimali yo1' 
mu? ... 

- Belki vardı ama ... Şimdi içiıı 
değil, artık her şey bitti. O baŞ' 
kasının adamıdır. Doğan!... 

Dozan çok mustarip ve oyucıl 
bir şüphe içinde dikkatli dikkııt!l 
Gültene bakıyordu. Göz göze gel· 
diler.. Uzun uzun bakıştılar .. fi 
ne koydan kitaranın sesi hazin h• 
zin geliyordu. İkisi de biribiriıı8 

yaklaşır gibi oldular.. Tam bU 
esnada çamlar arasından çıka!l 

Doğanın babası onlara yakla~ır· 

ken uzaktan sesleniyordu: 
- Sizi aramaktan dizlerimin 

bağı çözüldü. Neredesiniz ayol?· 
Az kalsın açlıktan ölecektim. "!{e 
re desiniz ... 

Doğan biraz alay ve biraz da 
hiddete <benzer bir sesle cevap ver 
di: 

- İşte burada! ... 
Baba mendiliyle terini sile si· 

le başını sallıyarak yanlarına o· 
turdu: 

- Hele şükür görebildim bu· 
rada imişsiniz. 

(Sonu var) 
___ "!! 

Klav meselesinden hiç bahsetti 
mi7 

- Klav Gerri, hani şu asıl.,. 
cak adamın meselesi mi7 Hayli 
bana bir kelime söylemedi. N ederı. 
sordunuz? 

Den milşklll vaziyete düşmüş
tü. Bundan gUlerek kendini kur· 
tarmak istedi : 

- Bu meseleden o kt>dar !ıah
sedildi ki, ceza işleriyle meşgııl 
meşhur bir avukat belki bir fikir 
söyler diye düşünmUşt!lm. Acwb• 
onu Nilee de bulabilecekmiyiz? 

- Ümit ederim. Fakat nerede 
bulunur şimdi, merak etmeğe 
başladım. 

- Saat onda buluşacaktık. 
Fakat bu sabah, akşam yemeğini 
beraber yemiyeceğini, yalnız saat 
ona doğru Angeloye gelip beni a
lacağını, telefonla söyledi. 

Bu sırada taksi kaldırımın ke
narında du.-muştu. Genç kadın 
çantasını alarak Denle beraber in 
di. Karşılarında geniş, fövka!Ad• 
muhteşem bir bina yükseliyordu • 

(Sonu var) 



YENISABAH 

Etrüskün sür'ati 

Amerika Kıtasına 
Karşı Taarruz ! 

Geminin kazan ızgaraları M. Rozvelt; bu tehlikeyi 
Siz de ruhunuzun tahlilini, hayatı~ız ve tabiatınız hakkında ma. değiştiriliyor 5 yıl evvelkinden çok 

'•aaaı malumat iateraeni• iaminizi, doğduiunuz tarihi, günü 'H müm- Denizbankın Mersin hnttt için daha yakın buluyor ! 
k\inae aaatini yazarak cazetemize "Ruh tahlili,, rumuzuna bir mektup Alman tezgnhlarmdn yaptırıp ilk 

• · 6 ,__ l k J Vaı:ıingtoıı, 16 (A.A.) - Mat-
>'. •ıarak müracaat edin. Mufasaa! Te huıuai cevau açın , .. uruf u pu ve ikinci seferlerinde vasati 10 ~· 
~ ' buut konfermısmda Reisicumhur 

e edilmelidir. milden fazln sefer sürati ile sey- B. Roosevclt, Amerikanın teslihat 
Rumuza da cevap verilir. d · Et ·· l h • 1 re enuyen "' rus \ vapuru a en siy.asetine yeni bir istikamet ve • 

Bekir Özbey - Kozlu: 1 Zübeyde: . . . yapmakta olduğu ilçüncti seferin- rilmesi lehinde beyanatta bulun -
~abii mizacınız hadid ve mütehcv- ~ ~k~ ve f~vk~fı.de ~ır fa~lıyete den e:v\'el İstinye fabrikasına çe- muştur. 

?.ır olduğu gibi ıiddctkarsımz. Açık malıksınız. Temız yurekli oldugunuz- kilerek Denizbank fen heyetince Reisicumhur askeri teçhizat sa-
!UrekU olduO:.:"Unuz için yüreğinizde elan sevccegın~· iz bir kimseyı" hakiki hasında mühim terakkilere viicut f u muayene olunmuş ve geminin ya -
cnahk yoktur. ve tiddi surette seversiniz. Yalnız vermiş olan ilmi keşfiyattan bah 
Yalnız biraz yatifre ve istipdadı kolay 1<olay sevemezsiniz. rım yük ile 13.5 ve tam yük ile 12 setmiştir. 

Bevdiğiniz için mUtehakkimana dav- Fen 'fe sanayide istidadınız vardır. mil olan mukavele süratleri Alman Amerika kıtasına karşı yapı
~ınak istersiniz. Yapmak istedi@· Musiki, ~im gibi bunlarda çalı§b- yadaki tecrübelerde fazlasile el - lac.ak bir taarruz imkanı, bugün 
ız her hangi bir şeyde muvaffak ol· ğmız takdirde muvaffakıyetiniz mu- de. edildiği halde buradaki sefer- beş sene evvel olduğundan çok da 

Jrı.ak için herşeyi ayaklar altına ala- hakkaktır. lerde elde edilememesi sebebleri ha yakındır. 
tak feda etmekten çekinınt .. '7.Siniz Londra, 16 (A.A.) - Taymis 
Ve neticesine kadar onu takip eder- Evlilik hayatlıfız: Kocaya sada- ar~tırılmıştır. Yapılan tetkikat 
siniz. katiniz fazla olacal< ve candan seve- neticesinde bura ve Almanyadaki gazetesinin Vellngtondan öğren-

ekslniz 1hti 1as da b · dig;'ine göre, Yeni Zelanda hüku -
liassas olmakla beraber herkesi c · yar ı:t1llZ u sevgı sürat farkının kazan 1skaralann -

d kal ktır B · · d meti, tayyare kuvvetlerini siste -
.U§ınan zannederek şüpheye düşer- baki aca . UMın ıçm mesu dan olduğu tesbit edilmiştir. Gemi matik surette arttırmak niyetinde-

Slniz. Hasis oldu~nuzdan parayı ve bahtiyar bir hayat ,eçireceksiniz. de, bu sefer Dcnizbank tarafın - d' 
~ ~ 

sever ve kimseye beş para ver- Elvrir ki intihab ed~eğin erkekte dan yeni ve kömürlerimize uygun Milli Müdafaa nazırı B. J ones, 
Jrı.ek istemezsiniz. aldanmış olma. 

• ıskaralar yapılarak oeskileriyle lngiltccre bükfimeti ile 250 tayya-
Aşk ve sevdaya meyliniz fazladır. Size tavsiyem nazik otm asabım- re satın almak için müzakerelerde 

au hal sizde ihtiyarlasanız da mev- zı yormayın ve ona mağlbp olmama- tebdil edildiğinden Etrüsk vapuru bulunmaktadır. 
cud kalacaktır. Hayalperest olduğu- ğa azmedin. 12 mil aüratini tekrar elde etmiş- ============== 
:uzdan sevdiklerinize itimadınız var- Taliinizden emin olun. Bazı nok- tir. 
ır. sanlannızı tashihe çalı§uı. Geminin muvazenesizliği hak 

Sultanahmet üçüncü aulh Hu
kuk Muhakemesinden: 

.. Bünyeniz kavi görünüyorsa da H T. M lt . kındaki a.nyialarında kamil en ma-toründ" -.. . . . •1 d ğils' • • • • a epe. v-
Sıhha .u?UnU~ ?1bı sag ~. e ~z. Hiddet ve tevehhüre mütemayil halsiz ve asılsız olduğu ve Etrüsk 

Davacı lst. telef on direktörlü
ğü avukatı Emin Raif tarafından 
Galatada Manokyan han 2 inci 
kat No. 4-5 de Mehmet Ali aleyhi
ne 38/1367 No. lu dosya ile açılan 
27 lira 40 kuruş alacak davasının 
yapılmakta olan muhakemesinde 
müddeialeyhin ikıamctgahının 

meçhul olmasına binaen ilanen ya
pılan tebligata rağmen mahkeme
ye gelmemiş olmakla berayi istik
tap gelmiyecc-k olursa istiktaptan 
çekinmiş addile muarezeli gıy.ap 

kararı tebliğine ve muhakemenin 
14 - 12 - 938 tarihine müsadif çar 
şamba gtinü saat 14 de talikina 
mahkemece knrar verilmiş oldu
ğundan tarihi il!i.ndan itibaren 5 
gün zarfında itiraz edilmediği ,tak 
dirde gıyaben hüküm ve karar ve
rileceği ilanen tebliğ olunur. 

ede . tınıze ıtına etmenızı tavsıye olduğunuzdan iradenize hi.kim de-
run. ğilsiniz. Her hususta mütereddit dav-

M. G: 
Ahvali sıhhiyeniz sağlamdır. Yal

nız fevkalade mizacınız hadidtir. En-
0~aın1nız mütenasip. İstiklal perver 
ıi rna_ıc~ beraber vakur ve müteaz-
nısınız. Nefsnizc olan itimadınız 
~a ınahduttur. Biraz da inatçı tabia 

Yi ınızın mevcudiyeti ekseriye suineta 
ç husuıe getireceği cihetleri terk 

8~lrnerıizi tavsiye ederim. Cürekar 
nız. ~·'akat büyüklerinizin emirleri-
~ ekseriya dinlemezsiniz. Bu yüzden 

acı tecr·Ubelerc maruz kalırsınız. 

Old l!'..vlilik hayatınız: Hercai tabiatlı 
f Ugunuzdan her zaman yeni yeni 

8

1
Çekler koklamak istersiniz. Bu hu-

~issiyatınıza değil akıl ve ınan
G göre hareket etmelisiniz. 
ili ençliğinizin muhafazası için nefsı-
ıe hfikim olunuz. 

ranır ve en mühim bir iş karşısında 
bile kat'i kararınızı veremezsiniz. 

Ufak bir şey szi mtiteessir eder ve 
derhal ağlamağa başlarsınız. 

Fikir ve hayatınızı açıkca söyliye
mezsiniz. Son derece kıskanç tabia
tınız vardır. Bu yüzden bir çok acı 
hakikatlere maruz kalacaksınız. Bo
zınıza da fazla dü§künsUnüz. Aşk 

muhabbette bu kıskançlığınız pek 
büyük zararlar vereceği muhakkak
tır. Bir de tabiaten olan tenbelliğini
zi de faal bir hale getirıneğe çalışı-
nız. 

· Size tavsiyem: Kıskançlığınızt, 

tenbclliği, hiddet ve tehevvürü terk 
ederseniz taliniz yaverdir. 

Sıhhatiniz mükemmel bünyeniz 
sanğlaındır. 

Asım Kagan: İzmir: bi~1?~kca cesur. Azim ve sebat sa
ısın~. Yalnız aza.metiniz yüzün-den zarar .. . . Akıl ve beden kuvvetiniz mümtaz-

goreceksmız. Son derece dır Zekı: k b.1• tin' .. k 
1latnuaı • Ü ve a ı ıye ız mu em-
,.,_ u, akıl ve zekanız mUkemmel- ld' ş k'l k f ti · · h' · · 
'"Q', Size • . . . me ır. e ı ve ıya e nızm za ırısı 

\T(i .... ta\sıyem. Hiddet ve tehev- gibi tavır ve cdanız da calibi dikkat
runuzden vazgeçin acOl olmıya -

t~kb her şeyde sabır ve teenni ile 
~ bUs ediniz. 

tir. Hulüsi niyet ve açık yürekli ol
duğunuz gibi kelimenin tam manasile 
namuslu bir §ahsiyetsiniz. Yalnız 1. Ç: 

h ~ hfilrim değilsiniz. Her kabahatlerinizden birisi bazan keyfi 
~sta mütereddit, hiddet ve tehev- hareketinizdr. tstiklll perver, müte
ie lı: ınUtemayil. olup en mUhlın bir kebbir halleriniz yüzünden endişe
~~ bile kat'f karanmzı ye meyyalsiniz. Cesaretinize diyecek 
k~nlz ve az bir teesaürde yoktur. Her§eyde nefsinize fevkalide 

lı'ik· zabtedemiyeret ağlanmıız. itimat ederek her şeyde düşünme-
m~~ hiuiyatınızı açıkça söyliye den ônayak olmak istersiniz. 

~ .. ~-\'alide olabilineniz de tıs- Aşk \'e muhabbeti fezaili insaniye 
:ıtA ..... ç""6.ıwzın fazla olması yOzllnden den addederek sevdiğiniz bir kadını 
--lll' görmeniz ihtimali ttur 
no~ mevcu · ciddi surette seversiniz. Fakat lü-

vapurunun tebdil olunmak üzere 
Alrnanyaya gönderileceği de hiç 

bir zaman mevzubahs olmadığı a
lakadar makamat tarafından söy
lenmektedir. 

Bir sarhoş yakalandı 
Arapcamiinde oturan Fethi is-

minde biri, don akşam son dere

ce sarhoş olarak ayni semtte Şa -
banın kahvesine gitmiş ve dükka

nın camlarını kırmağa teşebbüs I 
etmiştir. 

Azılı sarhoş, zabıta memurları 
tarafından yakalanarak cezası ve 
rilmek Ozere adliyeye teslim olun
muştur. 

EMEK 
Sandalya Fabrikası 

Her nevi sandalyalarını· 
zı toptan ve perakende 

olarak yegane Türk 
fabrikasından alınız. 

ADRES: İataahal Rıza paşa yokutu Uzun
arşıbaşı Ha•ancı sokak N. 37 T elefoa: 20016 

(938 - 1367) 

Üniversite .Rektörlüğünden: 
Tıb f akilltesi adli tıb, göz ikinci hariciyeJ d"lpm ve kaduı, ku

lak, boğaz, burun asistanbklan açıktır. İstiyenlerin f aküıte dekanlı-
ğına müracaatları • (8391) 

SAT 1 Ş i LAN 1 
Üsküdar icra Memurluğundan : 
Şerife ve Fatma tarafından vakıf paraJnr idaresinden 24734 ikraz 

numarasiyle d>orç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek göste
rilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen 
ve tamamma yeminli üç ehlivukuf tarafından 1300 lira kıymet tak
dir edilmiş olan ÜskUdarda Hacce Hesna hatun mahallesinin Bülbül 
deresi sokağında eski 175 yeni 183 kapı numar.ah ve kaydına naza
ran bir tarafı Hatice hanım ve Halil ağanın bakkal dükkanı hane ve 
bahçesi, bir tarafı Ahmet Halil efendi zevcesile kain valdesi Ümmii
gülsüm hanımların menzil bahçesi ve bir tarafı Nazire hanım menzil 
bahçesi ve tarafı rabii Bülbülderesi caddesiyle çevrili bahçeli bir ah 
şap evin evsaf ve mesahası aşağıdayazılıdır: 

Zemin kat: Halen 155 taj numarasını taşıyan çift kanatlı ahşap 

kapıdan girildiktc zemini mermer döşeli iki taşlık üzerinde iki oda 
iki kömürlük bir hala 'bir gusulhanedir. Ve bahçeye çıkılır bir kapı var

dır. 

Birinci kat: Camekfmla bölünmüş bir sofa üzerinde üç oda bir 

hala ve bir gusnlhanedir. 

ikinci kat: Camekanlı bir sofaüzerinde üç oda bir hala bir kil er 

ve arka tarafda harap bir balkondan ibarettir. 

Bahçe: Etı·afı kısmen yıkık duv.ar ve kısmen de tahta perde ile 
tahdit edilmiş olup cbirkaç basamak merdivenle çıkılır ve binaya mut
tasıl ahşap tek katlı zemini kırık malta döşeli alaturka ocaklı ve ku
yulu mutfak ve !bahçede ayrıca bir kuyu ve muhtelif nğsç ve çiçekler 

vardır. 

Gayrimenkul üç katlı ahşap vetamire muhtnç olup zemin kat pen

ıcereleri demir parmaklıklı ve kafeslidir. 

Mesahası: Tamamı 288 metre murabbaı olup 

murabbaı bina mütebakisi bahçedir. 

bunun 73 metre 

Yukarda hudut, evsaf ve mesahası yaıılı gayrimenkulün tamamı 
açık arttırmaya konmuş olup 21-12-908 tarihine rasthyan çarşamba 
günU saat 14 den 16 ya kadar Üsküdar lhsaniyedeki dairemizde açık 

arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin %75 i
ni bulduğu takdirde gayı-imenkulen çok arttıranın üzerine ihale edi· 
lecek, aksi takdirde en son arttıranın tnahhUdil baki kalmak üzeı·e 

arttırma on beş gün müddetle temdit edilerek 5 - 1 - 939 tarihine rast
byan perşembe gunü saat 14 den 16 ya kadar yine dniremizde ikinci 
açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma ıbed eli 
muhammen kıymetin % 75 ini bulmazsa borç, 2280 numaralı kamın 

hükümlerine göre lıcş müsavi taksiite ödenmek üzere tecil edile-

cektir. 

Satış peşindir. Taliblerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 
kıymetin % 7 .6 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir· bnn-

ikanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lfı zımdır. " 

G.ayrımenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fe ·h olunarak kendi ·n
den evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle 

almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 15 gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp <?n çok arttırnna ihale edilir. İki ihale ara

sındaki fark ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alı

cıdan tahsil olunur. 
Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve dellali

ye resimleri ve V.akıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik 

taviz bedeli müşteriye aittir. 

2004 numaralı icra ve ülls kanunun 126 ıncı maddesinin 4 üncü 
fıkrasınca, bu l'&yrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar Be diğer alaka. 
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin tbu haklarım ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan fddlaJannı. bu ilinın nqri tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı mtısbiteleriJe bildirmeleri icap eder. Aksi halde hak 
lan tapu sicilile sabit olmadıkça satıt bedelinin payJqmasından ha

riç ıkalacaklan ve daha fazla mal6.mat almak istiyenlerin 21 - 11 - 938 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan 

arttırma şartnamesile 938/1356 numaralı dosyasına mUracaatıan i·. 
l&n olunur. (8471) ' 

Razınızı seversiniz. Aşk ve sevda zumundan fazla kıskançsınız. Bu 

~~ ~etanetiniz varsa da kıskançlığı yüzden beyhude yere kendi bedbin-
s· er şeye mnnidir. 

!tb:ı.~ taVSiyem: Fazla yemek vilcu
ltıerte zarar vereceğinden mümkün 
~ ~ az ve kavi yemek yeyiniz. 
be~ıkten ~azgeçini~ .. Hi~det, te-
11~ • ve bılhassa bUtiln ıstikbali
ter1t ~an~ olacak fazla kıskançlığı 
~ k tnıgc. çalışınız. Bunlara riayet 
~d e §artıle talüniz size yardım 

liğinizi celp ve davet edersiniz. 
Evlilikte aldanmadığınız takdirde 

mes,ud ve bahtiyar olursunuz. Bu 

TÜRK TiCARET BANKASI A.Ş. 

ecektir. 

D Rıdvan Erkoç - Eyüb· 
~en oldu- · · • \te g{iz gunuz gıbı zevk, safayı 

hususta muvaffak olmak için de 
Mayıs ayının nihayetlerinde doğmu§ 
bir kadınla evlenmeniz. lazımdır, Pek 
güzel bir irade adamı olmakla maiye-

tinizi idare etmekte maharetiniz var 
dır. Taliiniz yaver olduğundan teşeb
büslerinizde muvaffak olursunuz. 

Celil - Fatih: tlltlı el Yaşamağı seversiniz. Yalo-
Oldu ~ \'e zarifsiniz. Yalnız hiddeW Doğum tarihinizi rumi olarak gös 
ıc gtlnuz halde tehevvüre çabuk termediğinizden tahliline im.kin bu-
apıJın 'ini&i d'~zsı1_1:ız. Hcrşeyde kendi nef- bmamaml§tır. Bu cihetin tasrihi ri-

lle hare ~~Uz. Bazan likayda- ca olunur. 
tuı kaı!:tiııizden acı tecrübelere ma- IHSAN AKI 

.\o ınız. ======================= ~k lllulıabbet hjpiniı fazladır. 
Kalp sektesinden 6lmiif 
Pangaltıda tavukçu Perkin so-

~t, lllrf ~vkinizi temin mana
~ Evuınc hayahnıma sakin otu-

Utuıı 18rtile bahtiyar olursunuz. bğında oturan Mi.fon otlu Horen 
l"'bııa lleYahatleri çok seversiniz isminde bir adam, evinin yanında
\te kin Bizde başlıca ten.bellik, hued ki arsada au borulannı temizler -
~keını:cut olduğundan bunJan 

Sbe &Zmediııiz.. 
ken üzerine birdenbire :fenalık gel 
miştir. 

Horen, yere yıkılmış ve biraz 
aonra da ölmüştür. 

Adliye tabibi tarafından yapı-

~ e~VBIYem: Her ite bqlama
hbbiı 1 rtizel dü§UnmeU. Her te. 
~ stlnUzcıe sebat etmeli. Gerek 
4er.....__Ukta ve gerek düşmanlıkta ifrad 
,--;:,u~· Aksi tak- lan muayenesinde kalb aektesin -

doıc~ pek bllytlk sararlan ::n vö~~~!:.:.laşılarak defııiııe i-

MERKEZi: ANKARA 
Her • 

nevı Banka muamelatı 
Her ay faizleri ödenen : 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 
ŞUBELER: 

Adapazarı Gemlik 
Bandırma Burıa lz:mit 
Barba Safranbol. 
Bolu Eakiphlr T ekirdat 

ANKARA: 
Tel•foo ı 2316 

ISTANBUL: 
T üı :dyenin her tarafında muhabirleri vardır. 

TELGRAF ADRESi 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TICART 
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Sayfa: S YENISABAH 

AKLINIZDA KALSIN! 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen su· 

ların temiz ve saf olmamasından hasıl olall solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hay· 
vanlardır. Bunlar; İnce barsağm iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. 
Ekseriyetle çocuklarda bulunur, 

Halsizlik, kansızlık, hanmsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, 
makat kaşınması, ishal, oburluk, ~aş dönm~si, salya akması, sar'aya 
benzer sinir halleri, gece korkulan, görmede, işitmede bozukluk hep 
bu kurtların tesiridir. 

İSMET SOLUCAN BISKUVİTİ 
emniyet ve itimadla verilir. Her ço

ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza 

bu kurt;arın en birinci devasıdır, Büyük ve küçüklere 

cuk: seve seve yer. Çocuklarınıza senede bir kaç defa 
danışınız, 

DİKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solucan 
olmadığına itimat ediniz. 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir, Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. 
Kullanış tarzı: Bir Bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma ayrılmışbr, Büylikler: Gece ya· 

tarken iki kutu bisküvit, çocuklar: 10 • 15 ya'na kadar bir kutu, 10 yaşından aııağı ço· 
cuk!ara her yaş için gece yatarken bir çizgi bislr.üviti verilir, 

Fiatı her eczanede 20 kuruştur. ( İS M ET) ismioe dikkat. 

BIRAKINIZ 
İsraf ettikleri paralarının 

Heder eyledikleri ömürlerinin 
faydasız olduğunu ve 

uğrayacakları 

SUKUTU HAYALİ'n 
azami elbet bir gün 

anlıyacaldardır. 

· UCiZE 
devrı geçmi.,tir. Katiyetifen· 

niye dururken bayaliit ile 

uğraşılmaz. 

KREM PERTEV 
Hiç bir zaman sizlere 

muhali vadetmedi. 

FAKAT 

İnhis~rlar U. Müdürlüğünden : 
Cinai Miktarı 

Bileği taşı "96 :tdet 
Tütün tozu 100 ton 

Muhammen B. 
Beheri tutan 

L. K. S. L. K. 

bedeli 
36.-

550 

% 15 teminatı Ekailtmenin 
Li Kr. Şekli saati 

5.40 Pazarlık 14 

Ambalaj mas. 700.- 187.50 Açık 14.15 

1250.-
lskarta ip 1958 kilo -.19.12.5 374.46 56.16 ,, 14.30 

I - Paşabahçe fabrikasında eski cam fabrikası enkazından baki 
ye 50 santim kutrunda v~ bir santim kalınlığında 56 adet bileği taşı, İz
mir tütün fabrikasında mayıs 939 nihayetine kadar toplanacak 100 
ton tütün tozu ve Üsküdar depolar grubunda mevcut 1958 kilo ıskarta 
ip hizalarında yazılı usullerle satılacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle % 15 teminatlan hizalarında gösts 
rilmiştir. 

/) 
' , 
/ 

• 
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Her daim sözünü isbat eyledi. 

III - Arttırma 28 - XI - 938 tarihine rastlayan pazartesi günü hi 
zalarında yazılı saatierde Kabataşta levazım ve milb&yaat şubesi~de-
ki müteşekkil komisyonda yapılacaktı~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IV Bileği taşı numuneleri Paşa bahçe Fabrikasında Or Haf iZ Cemal 
Emaaıli araııunda en güzel ve tık 

Mobilyalar satan 
(Eski HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON, YEMEK 
•e YAT AK ODASI takımlarının 

zengin çeşitleri her yerden eyi 

•artlar ve ucuz fiatlarla bulursunuz 

Zayi 
Kadıköy mal mütlürlüğünden 

aln;akta olduğum eytam ma.aş cüz 
danımı zayi ettim. Yenisini çıkar 
tacağımdan e<kisinin hükmü yok-
tur. 

Kadıköy Moda caddesi Murat 
bey sokağında 16 numarada 

Mehmet Halit Uckan 

t.ührevi ve cilt hastalıkları 

Or. Hayri Omer 
Ôtleden sonra Beyoğlu Ağacami 
karşıııında No. a;ı Telefon 41358 

Göz Hekimi-• 

Or. Şükrü ErtanJ 
atalotlu Nuruoımaniye cad. No 

5 nr. Oıman Jerafettin apartmanı 

Sıdtanahmet üçüncü aulh hu
kuk Mahkemesinden: 

Dav.acı İst. Bahçekapı 1 inci 
vakıf hırn 15 No. da müteveffa 

terzi Hasan Fehmi varisleri vekili 
karısı Dilberistan tarafından İst. 
Tu~ inhisarında M. Cevat aleyhi

n& 38/1112 No. lu dosya He açı
lan 30 lira alacak davasının yarıl
makta. olan muhakemesinde müd
deialeyhin ikametıahının meçhul 
<,>lma•ına binaen 15 gün müddetle 
ilanen tebliıat icrasına ve muka • 

kemenin 5 - 12 - 938 tarihine müsa 
dit pazartesi gflnfl saat 11 s tali
kine mahkemece karar verilmiş 
olduğundan yevm ve vakti mez • 

kil.rda muhakemede hazır bulu -
nulmadığı takdirde a-ıyaben mu -
hakemeye devam ve karar verile
ceii ilAnen ıeblii olunur. 

(988-1112) 

1145+813=1958 kilo ip nümunesi Üsküdar depilor gurubunda göril- B d l ••• ••• 1 ..... \ 

lebilir. ayram a ya nız • Lokmanhekim : 

V - hteklilerin arttırma için tayin edilen gfln ve saatlerde % ı G Dahiliye Mütehassısı t 
15 teminat parala.riyle birlikte yukarda .adı ıeçen komisyona gelme- Kızı ay azetesı· Divanyolu 104 
leri illin olunur. <8247> Muayene saatleri pazar hariÇ , 

* · · Çıkacaktır. her gün 2.5 • 6 Salı, cumarte- ; Ketif bedeli o/0 7.5 tem•natı tartname ekıiltmenm si 
9

.
5 

• 
12 

fukaraya j 
Lira Kr. Li. Kr. L. Kr. , 

ı,ın mahiyeti 

lsıanbul Başmüdürlüğü 

binasının kaldırım ta
miri işi 

1185.65 89.03 -.- pazarlık 14 İlanlarınızı vermekle hem kendinize ve T. 22398 * ,: ........................................ 

Maltepe enstitüsü memur 831.27 62.34 -.6 Açık 
evleri bahçe duvarlariyle 

kaldırım yapılması işi 

Bahariye tütün işleme 729.80 54. 73 -.4 Açık 15 
evi iskele•i inşaatı 

I - 9 - XI - 938 tarihinde ihale edilemiyen İstanbul Iiaşmüdürlüğü 
kaldırım tamiri işi, Maltepe enstitüsü memur evleri etrafına duvar ve 

hem de Kızılaya yardım etmiş olacaksınız. 
Müracaat yeri : 

fstanbulda, Postahane karşıslnda Kızılay satış bürosu, 

İstanbulda, Postahane arkasında İlancılık Şir_ 

S keti Tel : 20094 • 95 S 

ZAYİ 
. il• 

Nüfus teskeresi, maaş berat ilJ!I 

haberi ile maaş 

ettim. Yenisini 

hükmü yoklur. 

cüzdanımı za'.fİ 
çıkaracağıınd•0 

Mehmet oğlu Yusuf Ziya 
parmaklık ve merdivenli üç bahçe kapısı ile kaldırım yaptırılması işi, Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü hanlar} 
Bahariye tütün işleme evine yeeniden yaptınlacak iskele inşası hiza-Ilı• ... ••••••••-•••••••••••••••_.""•••••••••••-• 
larında yazılı u•ullerler ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. Muhammen kıymeti DUMAN 

II - Keşif bedelleriyle muvakkat te.ıninııtlan hizalarında gösteril- Lira Kurut 
miştir. 

III - Eksiltme 1-Xll-938 tarihine raetlayan pel'fjembe gdnll hiza
larında yazılı saatlerde Kabataftı, Levazım ve mflbayaat fUbeıılndeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Keşif, şartname ve projeler yuk&rda yazılı bedellerle her 
gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

V - Maltepe enstitüsü duvarları ve Bahariye i41ems evi eksilt -
melerine iştirak etmek istiyenlerin İnhisarlar Umum Mfldürlilğü İn
şaat şubesinden fenni ehliyet vesi.kası almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tııyin edilen giln ve saatlerde % 7 .5 
güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (8356) 

* • 
I - İdaremizin Samsun Fabrika.cıt için f&rtnamesinde yazılı eb'ad 

ve evsafta olmak üzere 1000 metre mik'abı kereste pazarlık usullyle 
satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher M3 ı 37.50 lira ve muvakkat temi
natı 2812.50 liradır. 

III - Eksiltme 18 - XI - 938 tarihine rastlıyan cuma gilnü sa.at 
14.30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubeelndeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 1.87 lira bedel mukabilinde sözü geçen şu
beden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen giln ve saatte % 7.6 
güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (8328) 

Cinai Miktarı * Muhamnen B. %7.S teminatı Eksiltmenin 
Beheri tutarı 

Lr, Kr. Lr. Kr. Li. Kr. Şekli Saati 

Beyaz toz yaldız 100 kilo 2.80 280.- 21.- Pazarlık 14 
Sünger kağıdı 15000 adet -. 8 1200.- 90.- Açık 14.30 1 

I - Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalem malzeme şartname 
ve numuneleri mucibince hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı satın a
lınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalannda 1 
gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 7 • XII • 938 tarihine rastlıyan çarşamba günü 1 

(2168) 00 Teşvikiye mahallesinin eski ikinci karakol, yeni Kalıpçı 

sokak eski 2 mükerrer yeni 122-124 No. lı 10 odalı maa 
mahçe ahşap hanenin tamamı. 

(56) 50 Hfüıeyin ağa mahallesinin Ziba sokağında eski 47 numa
ralı usanın tamamı. 

Yukarda yazılı gayri menkullerinin mül,kiyetleri p~in parayla sa
tışı 4 • 11 - 938 tarihinden ittbaren on beş gUn müddetle açık arttır
maya çıkarılmı~tır. İhalesi 18-11-38 ıflnfl saat on beşte Komisyonda 
yapılacağından taliplerinin yilzde yedi buçuk pey paralariyle Akarat, 
Mahlüliit ~ubeşine müracaatları. (8151) 

hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve llfubayaat şubesin
deki ahm komisyonunda yapılacaktır. • 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

V - İsteklilerin ek~iltmo için tayin rJilen gün ve saatlerde %7.5 
güvenme paralariyle birlikte ) ukarıda udı geçen komisyona gelmele-
ri ilan olunur. (8485) 

Turgenef • H. Rifat 
iklimler gibi, İlk Aşk gibi, 

Duman da 3 ncü defa basıldı. 
Bu Rağbete bizde hiç bir ter· 

cüme mazhar olm~dı. 
75 Kuruş 

Deniz Hastahanesi cilt ve 

zührevi hastalıklar mütebassıtl 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
h .. ' Pazardan maada er guıı 

den aonra hastalarını kabtıl 

eder. 

Adres: Babıali Cağaloğlu '.!"' 

kuşu köşebaşı 43 Numara· 

,_ _____ ... , 
GÜMRÜKLERDE i.ŞL ER! Ot.Af< 

MÜESSESF;LERE 

Çaker Yazarooıu 
Gümrük komisyoncusu 
Galata, İthalat GümrO~il 

kartısında Muradiye Haıt. 
Telefon : 35, 95 $" 

~~~~~~~~-------
Sahibi A, Cemalettin Sarac0~~ 
Neşriyat müdürü: Macit ÇE1' 
Basıldığı yer: Matbaai EbütıİY' 
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