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Cenazede Bulunacak Ecne. 
bi Heyetle~ Gelmeğe başl_ad.~ 

Dün $ovyet; Mısır, Suriye ve 
1 

ArTıavutluk H~yetleri. ·Geldi · 
.. 

r 

Bir Al.manya: dıi Kruvazör Gönde·r.di· 
· Büyük ve ebedi Şefimiz Atatür· 
ıc~ . ~ 

un cenaze merasiminde buluna· 1 
w Atatürk'ün · . -

· Cllklarını bildirdiğimiz muhtelif . 
dost hükumetler mümessilleri feh 
~irnize ·gelmiye başlamışlardır. Dün · 
~ç h.UkO.me~in mümessilleriyle ~-il 

·_etler Cemıyeti namına merasımt 
lŞtirakleri makarrer bulunan ze.- 1 

Cenaze Törenı.· 
Programı -. ~at gelmişlerdir. ... -

Bu ıabah gelecek olan İngilizlerin Malaya diretnotu 

Bu heyet, Milletler Cemiyeti tı
. ~~rni katip muavini M. Walte1-'f 

1 
ırektör B. Anglidis ve şube aza. 
arından B. Tevfik Erimden müte~ 
Şekkildir. 

n Asaf DJ.adJ·ouli'den müteşekkil bir losu kumaııdanı Amiral Yumaçcf • u heyetten başka Arnavutlu-
g1.u temsilen Harbiye Nazırı Ekse- heyet bulunmaktadır. de (Moskova) ismindeki Sovyet 
ans F Sovyet Rusyayı temsil etmek- muhribi ile dün sabah uat sekiz-

B , aik Shatkok. B. Kortcha, k . de limar, ımıza ooelmislerdir. Heyet 
1 

· Cavit Leskovikou ve Arnavut- te olan hariciye halk omıser mu- e • 

. .:., hUkOmeti ~ara el~s~ay .~vi~i B. Po:::kin, Karade
5

niz ::_- _ (.sc:nu n3 i'ncü aay~ada~ 

YENl. KABiNENiN PROG.RAMI 

1 HER SABAH 

Ölümünden sonra bile ••• 
Çok uzaia sitmeğe lüzum yok, 

daha bundan yirmi, yirmi bet ae
ne eYVel Avrupalının sözünde 

Türk çedik pabuçlu, heli yataian• 
la, aaçı .&kalma karıtmlf, bir elin
de narsilenin marpucu, ötelmıcle 

teabihi söçehe ile orman adamı 
araamda acaip bir mahlukta. Tilr-

derin matemine iftirak ediyor, o
man büyük zıyama ail17or; 

Dünya matbuah eenebi bir 
millet reiai hakkında bu kadar 

A. c. 

latan bul Vali Ye Belediye Reis- . 
liğinclen: 

EBEDi ŞEFİMİZ ATATORKON 
CENAZE TÖRENİNE AlT 
TALİMAT VE PROGRAM 
ı - Ebedt Şefimiz Atatürkün 

cenaze törenine ait esas pro~amm. 
İstanbnla ait ikinci kısmı bailıdır. ı 

2 - Bu program mucibine&, 1 
törende yer alacak zevat ve teşek 1 
küller sabah saat 8 (Sekiı) de 
Dohnabahçe sarayının dıt kapı

sınrlan Beşiktaş& doğru olan sa -
hada protokol memurlan tara -
fından gösterilecek yerlerini almı, 
bulunacaklardır. 

S - Esas programın (21) inci 
maddesine kadar törende yer aJa
cak zevattan mülki vki.n, ailindi.r 
şapka, frak, (siy.ah yelek be~• 
kıravat) v& askeri erkin bilyük ü
niforma giyeeeltler ve 1stikl&l ma. 

Muayene aalonunda Atatürkün • Sandukasının alınmiı hir reami 

Atatürk'ün Onünde 
r 

Dünde yüz binlerce 
Vatanda.ş Eğild~ 

dalya~n takacaklardır. · LJ k . B E ., iJı G., l . • V 
Konsoloslar ve maiyetleri bü- ner esın aşı g , OZ er.ı ı .a 

yük üniforma giyeceklerdir. Üni- A D 
forma giymiyenıer fra·k aiyecet - Ulu tasını Qşünüyor 
!erdir. 

Yalnız 17 inci maddedeki ilni- Diln Atatilrkün aziz vücutlan 
nı ihtiva eden tab11t yine on bin • · vcrsite ve Yüksek okullar talebesi 

bu kayıttan müstesnadır. 
Bu kıy af eti Iabis olmıy.anlar 

programın 24 üncü maddesindeki 
halk arasında yer alırlar. 

4 - Programın 16 ncı madde 
sindeki İstanbul Vilayetinin teşri-
f.ata dahil mi.ilki erkanı Cumhu -
riyet Bayramlarındaki tertip ve 
sıra üzeredir. 

6 - Çelenkler saat (7.30) ye
di buçuğa ·kadar muntazam ve ko
yu renkte kıyafetli ve çelengi ce
sametine göre taşıyacak adamla· 
rile •birlikte Sarayın dlf kap11~ın 
Tophane tarafındaki Trotuar tl -
zerinde bulundurulacaktır. Bu çe
lenklerden hangilerinin Üniversite 
gençliği ve hangilerinin ietiren -

(Sonu 2 nci aayfada) 

• · 

. 

!erce vatandaş tarafından selam
landı. Dün Ulu Önderi selamlıyan . 
lann ekserisi halk ve yannm bil • 
yük .adamları olan talebelerdi. 

Günün daha ~rken saatinde 
Dolmabahçe civarını dolduran ~a
labalık gece yarısına kadar deyam . 
etti. . 

Salonda hıçkırık seslerinde.n 
~ka ·bir şey duyulm.ayor ve. her • 
kes bu sonsuz teessürün esiri ola... 
rak yaşlı ~özlerle biribirini sü 
züyordu. 

Her sinıf halkın Büyük Şefle
rinin huzurunda ayni teessürü du1 
malan ve bunu ayni fekilde izhaı 
etmeleri aziz ölünün her· sınıf halk 
tabakaaı araaında ayni te.k1lde se
vildifinf ~östermeei itibariyle ha-

[Sonu s mel aayfada] 
-... 

Dün Atatnrkn.n naaılan &ntbıdea geçm ,US 
binlerce vatandaş sıraya girerler ve dıpn 

çıkarlarken 

Atattlrldla bUZlll'lada teea· 
alrclen bayılui .. ıaç 
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ABDOLHAMIDIN 

c o 1 Ne Pişireyim? 
y AZAN t SOLEYMAN TEVFİK Cenaze 

Merasimi için 1 Okuyuculanmız 
Diyor ki ı 

Ata türkün 
Cenaze Töreni 

iftariye 
Tarhana çorbası 
Papaa yahnüıi 
Plav 

' 

- ·27-
J opitan efendi adlı bir rum o

lan bu zabit oraya beş altı kişilik 

bır asker grupuna rastgelıu!ş, onla
ra nasihat vermeğe kalkıştığından 
gözleri kararmış olan efrat üstüne 
atılıp sangü ile öldürmiişler. 

O sırada, bu ihtilalin zuhurunu 
haber alıp ta ası askere nasihat 
vermek ve onları siıkuhete daveti 
etmek maksadiyle Yerebatan cad
de.,inden Ayasoıya meydanına gel 
mekte olan Şerif Sadık paşanın da 
asiler tarafından katledildiği şayi 
oldu. 

Bu kanlı faciayı gördükten •bu ka 
til haberini duyduktan sonra hemen 

oradaki dar sokaktan geçerek Ge
dikpa.ııa camiinin önüne çıktım ve 
eve gittim. Başımdaki kalpağı çı

karıp elime geçen bir eski fesi ba
şıma geçirdim. 

Mahallede bütün kadınlar, ba
balarının, kcx:alannın ne oldukları 
nı dOşünerek büyük bir teıa.,a düş 
müşlerdi. Avdet eden erkekler de 
evlerine kapanıp kalmışlardı. A
ğızdan ağıza oraya kadar gelen 
-dedikodu çok müthişti. Asker ayak 
lanmL' rastgeldiklerini ke•iyorlar 
mış, !stanbulda katliam oluyor
muş, evleri ba'1p yağma edecek
lermiş, sonra şehre her taraftan a
teş vereceklermiş, daha neler ve 

neler... N 
Bir türlü evde duramadım .• e 

olup bittiğini görmek için. so~aga 
çıkmak iı<tiyordum. Ailemın rıcala 
noo, yalvarmalarına bakmıyarak, 
başımda fM olduğu halde, kapı
dan fırladım, silratle çarşıkapıs~
na kadar çıktım. Tam o sırada Dı
vanyolu tarafından bir yaylım ate~ 
patırdıS1 başladı. . .. 

0 taraftan koşup gelenlerın soy 
Jediklerine göre Ayasofya meyda -
nındaki avcı taburlarından biri har 
biye nezaretindeki piyade taburla
rını almak, onları da ayaklandır
mak için Bayazıda geliyorla~mış: 
Çarşıkapııl:ıki medresenin-. şı'."~1 

burası avnkk 1bıcılar cemıyetıdır 
- önünde durdum. Orada benim. 
gibi bir çok iıJ'anlar duruyor, J? 1~ 
van yolundan askerin gelmesını 

bekliyorlardı. 
Biraz •onra tam mevcutlu bir 

tabur a•kerin, dörder dörder ola
rak bize doğru gelmekte olduğu
görüldü. Bunlar hem yür~yor 
ve hem de bir düziye havaya sılah 
atıyorlardı. Önümüzden geçerek 
Bayazıt meydanına gittiler. Ben 
de birçok seyirciler gibi, askerin 
ardından Bayazıt meydanına git
tim. 

Henüz oraya ulaşmıştık ki bar 
biye nezareti avlusunun demir par 
maklıklan arasından bir yaylım 
ate~ ba~ladı. Ayasofyadan gelen 
Jer de kendilerini karşılıyan bu 
yaylım ateşe mukabele ettiler. Asi 
avcı taburu ile harbiye nezareti 
kışlasındaki piyade karşı karşıy.a 

harp ediyor, her iki taraftan bır 

takım vatan evJatlan yaralanıp, 

ölüp yere yuvarlanıyorlardı. 
Hassa ordu~u kumandanı Mah 

mut Mümtaz paşa, bu askeri ihtila 
ı; daha başlar başlamaz kuvvetle 
bastırmak istemiş ise de sadrıa

zam ile harbiye nazın bu husus
ta emir vermeğe cesaret edemedik 
)erinden kumandan harbiye neza
retinin kapılarını kapattırmakla 

oradaki piyade taburlarının asi as 
kerle temasını menetmişti. Har
biye nezaretindeki askeri ihtilale 
davet için Bayazıta gelen avcı ta
buruııun büyük kapıya doğru iler 
!emekte olduğunu gören paşa, as
kerinin asilerle birleşmesine ta
hammnı edemiyerek avlu parmak 
lıklannın yanına çıkardığı askere 
asiler üzeı'!ne ateş emrini vermiş 
ve bu suretle yukarıda söylediğim 
Bayazıt meydan muharebesi vu
ku bulmuştu. 

Harbiye nezaretinden atılan 

kurşunlar <başımızın ilstilnden, ya
nımızdan geçerek tramvay yolun 
daki binalann yüzlerine çarpıyor 
ve yere döknlnyorlardı. Orada 
kalmak tehlikeliydi. Bahusus bu 
kanlı manzara insanı çek milteea 
ııir ediyordu. Geri dllnftp doğru
ca evime gittim. 

Bayazıttaki muharehenin şid-

Bütün mektepler iki gün 1 

müddetle tatil edilecek 

detli patırdısı, muthiş silah sesleri 
ortalığı bütün bütün karma karı
şık etmişti. Herkes fena haJ.de 
korkuyor, tir tir titriyordu.' ~de 
iki saat kadar kaldım ve ikındı vak Kültür Bakanlığından İstan • 
ti tekrar dışarı çıktım. O esnada bul Kültür direktörlilğüne gelen 
silah sesleri kesilmişti. malfimata nazaran bütün lise or-

Ayasofyada kalmış olan a~cı tame-ktep ve ilk mektepler Atatür 
taburlarının ne yaptıklarını go:- kün 1stanbulda yapılacak cenaze 
mek arzusiyle Çemberlitaşa dog- mera<imi için yarın ve Ankarada 
ru yürüdüm. Osmanbey matbaa yapılacak cenaze merasimi için pa 
sının önüne geldiğim zaman Ba: zartesi günü tatil edilmiş buluna
yazıt tarafından yine silah seslerı caklardır. Bundan başka Maarif 
duyulmağa başladı. Gittikçe yak daireleri bütün resmi devair gibi 
!aşan bu patırdı askerin Ayasofya pazartesi gününe kadar bayrakla
ya dönmekte olduğunu gösteriyor nnı yarıya kadarçekeceklerdir. 
d Resmi ve gayri resm!, 

u. k lk Matbaanın önünde durara as- bütün lise orta okul ve i 
kerin gelme~ini bekledim. Bayazıt mektepler de 11 kanunuevvel 938 
tan gelen asker şimdi ~ah~ kala- tarihine kadar müsamere yapılmı
balıktı. Bir doru ata bınmış olan yacaktır. 
müşir Gazi Ethem paşayı ortal~-1.....,.......,.......,......., ........ vvvvvvvvvvvvvvvvV'-"' 
nna almış, bir düziye havaya sı· 

lah atmakla sevinçlerini göster~
rek Ayasofyayadaki arkadaşlarıy · iK ,TIS~ T)İŞI,.ERI 

. ' ~ ' • '\.! ~ 

le birleşmeğe gidiyorlardı. .. .., 

-Çarşı esnatının şikayeti 
Çar~t esnafından "Hüseyin 

Karagözlüler,, imzasile aldığı
mız bir mektupta deniliyor ki: 

"Seyyar satıcılardan; biz 
çarşı esnaflarının çekmediği 

kalmıyor. Dükkanlarımızın ö
nüne gelip yol·boyunca dizim 
dizim sıraladıkları işportala

rı ile hem halkı rahatça gelip 
geçmekten; hem de, dükkan
ların mostrasını ve kapı önle
rını kapatarak çarşı esnafını 

alış veriş edebilmek hakkın~ 
dan mahrum ediyorlar. 

Hele şu son günlerde çarşı
nın Beyazıt kapısı; simit, çe

kirdek, boğaça, çörek, Şam 
baklavası satanların işportalan 
ile dağlardaki ufak keçi yolla

n gibi bir küçücük ve daracık 
yoldan işliyor bunun önüne ge
çilmesi için dikkat nazan çek-

Programı 
(B&ft&rafı 1 inci aayfada) 

Jcr tarafından taşınacağı proto -
kolca mahallinde tesbit olunacak
tır. 

6 - Cenazenin Sarayburnuna 
muvasalatında, çelenklerden bir 
kısmı derhal istiap edebildiği ka
dar "Zafer,, torpidosuna nakledi
lecek; geriye kalanlar, oraya ya
naşacak olan "Denizbank., ın su 
gemisine taşınacaktır. Çelenkler 
bu gemilere nakledildikten sonra, 
çelenkleri taşıyanlar karaya döne 
ceklerdir. 

Kavun 

Papas Yahiıİsi 
. :ıJf' 

Uskumruları alelusul temı 4J· 
dikten sonra bir güvece istif eyıf 
niz. Soğanı halka halka doğra-~ 

D • anll"' aralarını doldurunuz. ogr ı,ıl 
maydanoz serpip domates pel .

1 . . ke bl ilave ediniz. İki fıncan sır • p 
buçuk fincan zeytin ya~ı koY:~ 
tuz ve biber ekip mutedıl ateş d• 
tüne oturtunuz. Bir saat zarfın~· 
tamamen suyunu çekip sade ıe.t 

l d . · ·uın•f tin yağı kalınca n ırıp sog eri· 
bırakınız. Badehu sofraya v 
niz. 

7 - Güzergahta toplanmış o- '!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!-'!!!!!!!-.~-:; 
lan halk ve mektepliler, yaya kal- vapurları Yavuzdan çekilecek b~! 
dırımlarını katiyen aşmayacak - nelmilel (A) işaretinin aryası .1 

1 Jar ve mutlak bir sükut içinde mev uç gemisini takiben iskeleden yı:~ 
kilerini muhafaza edeceklerdir. prova hattında olarak çark eder • 

Asi askerin isteği fizerine o gu~ Tiftik ve yapagı 
akşama doğru ka-bine ~ti!e ettı. standardizasyonu 

8 - Maarif Müdürü, hangi dönecekler ve limana avdet ede 
mekteplerin nerelerde yer alacak- ceklerdir. b~' 
Jannı Beşiktaş, Beyoğlu ve Eminö- Moda vapuru dönüşte ToP , 
nü Kaymakamlariyle temas ede- ne rıhtımına yanaşacaktır. :BUJi 

1 rek tesbit edecektir. nazaran vapurdaki zevatın otoJll menizi dileriz.,, K Jb •-'ı!• 
9 - Cenaze alayının o aşı- billeri Tophanede bul~naca '" • 

\....,. _____________ _./ sı Sarayburnu rıhtımına geldiği va Bunun tanzimine Beyoğlu Ka>' 
Devri istipdadın son harıcıye na- • • 

ıup ekşiye tuzluya karışma· Hazırlanan nızamname Vekalet 
zın o • k"k d"l' dığı ve halk arasında düşmanı ~u- tarafından tet ı e ı ıyor 
Junmadığı cihetle diğer vjikeJa ı~_e 1ktıst Vekaleti birçok ihraç mad 
beraber adaya sevkine lüzum ~o· delerimizin standardize edilmele
rülmemiş olan Tevfik paşa k~bıM ri için yeni nizamnameler hazır
yi teşkile memur edildi. Meşıhah'. Jamaktadır. Bir müddettenberi 
Ziyaettin efendi, harbiyeye Gazı Bursa ve şehrimizde bu hususta 
Ethem, bahriyeye vekaleten Hacı tetkikat yapmakta olan İktısat Ve 
emin, hariciyeye Rifat, evkafa kaleti standardizasyon müdürü 
Mısırın eski evkaf nazırı olup " 51 Faruk Ankaraya gitmiştir. Bu cüm 
rada 1stanbulda bulunan Hamn

leden olmak üzere tiftik ve yapa
de paşalar, maliyeye Nuri, maari- ğı standardiza~yon nizamnamesi 
fe Abdurrahman Şeref beyl~r. n.ı 

hazırlanmış olduğundan İktısat fıaya Noradankiyan ve ormar._ V•? 

meadine Mavrokardato efeııdıler Vekaleti taııafından yeniden tet-
a-elmişlerdi. kik edilmektedir. 

Yeni harbiye nazırı, Bayazıtta Bu nizamname yakında tatbik 
ki muharebeye nihayet vermek, mevkiine konulacakhr. 
daha ziyade kardeş kanı dökülme
sine meydan vermemek üzere ~ür- Yunan zeytinleri zeytinlerimize 
atle harbiye nezaretine yetişmiş rekabet edecek 
iki taraftan ateşi kestirerek ve ka 
pıları açtırarak askeri birib~ri~le Türk zeytinleri Rumanya ve di 
barıştırmış olduğundan hepsı bır- ğer Balkan piyasalarındaki mevki 
)eşerek Ayasofyaya iniyorlardı. ini Yunan zeytinlerine kaptırmak 

Akşam olunca herkes gibi ben tadır. Buna da sebep Yunan zey
de evime geldim ise de bir türlü tinlerinin iyi bir surette standardi
uykum tutmadı. Çünkü patırdı- ze edilerek cins ve nevilere ayrıl
lar, gürültüler, silah sesleri o ge-
ce sabaha kadar durmadı. ması ve güzel •bir surette ambalaj 

Ertesi gün 1 • 13 nisan çarşam edilmiş olmasıdır. Ayni cins mal
ba günü bütün İstanbul ve çevre- Jar da Yunan zeytinleri üç kuruş 
si asi askerin, daha doğrusu onla- pahalı olduğu halde tercih edil • 
rı bu maceraya sevkedenlerin el- b h ta 

mektedir. Vekalet !1 usus ye-
lerinde idi. ni tedbirler alacaktır. 

üçer beşer kişilik gruplar ha-
linde, elerinde süngülü tüfekle~ 

dolaşan Karadeniz askerleri gazı 
nolara, kahvehanelere giriyor, o
yun oynıyanları menediyor, ve du 
varlarda asılı resimleri •kaldırıyor 
!ardı. 

Sabahleyin sokağa çıkmıştım. 

Divanyolundan Cağaloğluna giden 
caddenin sağ köşesindeki kahve
hanelerde - şimdi bu kAhveha -
nenin yerinde büyük ve gOzel bir 
kıraathane vardır- oturuyordum. 
Biraz sonra oraya, ellerinde süngü 
Jü tüfekler olduğu halde üç asker 
geldi. Bir masada tavla oynıyan 
iki arkadası kaldırdılar, tavl·aYl 

Orman memurunun 
kurşunu ile ölmüş 
Evvelki gün Silivride Kurtlar-

ormanı namı verilen yerde odun 

kesmekte olan Mustafa orman mu-

hafaza memuru Süleymanın attı-

ğı bir kurşunla yaralanmıştır. Ya-

ralı Gureba hastahanesine kaldı-
nlmışsa da az sonra ölmüştür. 

Bunun üzerine Silleyman tutul 

muş ve Silivri Cumhuriyet müd -
deiumumiliği hadise hakkında 

tııhkikata başlamıştır. 

. MAHKEMELERDE· . ... ~ .. 

Polise hakaretten 
mahkum oldu 

Dün Eminönünde sarhoş bir va 
ziyette dolaşan Sergis yakalanmış 
ve karakola götürülmekteyken po
lis memurlanna hakaret etiğin -
den meşhut cürümler mahkemesi
ne verilmişir. Sergis iki ay hapse 
mahkfim olmuştur. 

İki sabıkalı mahkum 
oldu 

Hayretfn ve :Mustafa isminde 
iki sabıkalı hırsız dün yakalanarak 
adliyeye teslim edilmiştir. Bunlar 
şehrimizin muhtelif yerlerinde ve 
ezcümle l\façkada birçok evleri 
soymakla müttehimdirler. 

Dün dördüncü ceza mahkeme
sinde 14 ay hapse mahkum edil
mişlerdir. 

Büyük Ziya 
lstanbul Saylavı Bay Halil Et

hem düçar olduğu hastalıktan 
kurtulamıyarak öldüğünden cena. 
zesi 18 - 11 - 938 cuma günü saat 
11 de Şişli Osmanbey mahallesi
nin Osmanbey sokağında 44 Na. lu 
evinden kaldırılarak Beyazıt Ca
miinde namazı kılındıktan sonra 
Edirnekapı mezarlığına gömüle -
cektir. (8603) . ..................................... .. 

: \ 
i Sadakai Fıhr ! • • • • • t • : En iyi yi Son : 
• • • : Buğday: 15 14 12 : 
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• • : Hurma: 00 133 00 : 
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kit, program mucibince alay du - makamı me1IK1rdur. 
racaktır. Bu vaziyette, programda - 16 _ DeniZ>bank ve Şirket ~:; 
ki zevattan maadası, olduğu yer- purları, sabah servisini dokuza • 
de kalacak ve katiyyen ileriye doğ dar ikmal ederek köprüye gele~ 
ru gitmiyccektir. ceklerdir. Saat dokuzdan saat 0 • 

10 - Sarayburnundan cena - dörde kadar köprüden hiç bir ~ 
zeyi hamil torpitonun hareketini rafa vapur hareket etmiyecektırİ 
müteakip, Denizbankın "Suvat., 16 _ Subay ve polis amirle); 
vapuru, dubaya yanaşacak ve ce- ve sivil zevattan mürekkep olıı:ı~ 

1 nazeye refakat edecek zevatı ala- üzere (40) kişilik bir protok0
1 rak hareket edecek ve "Yavuzı,un ekibi teşkil edilmiştir. Bunlar, : 0• 

iskelesine yanaşarak bu zevatı çı- larında "protokol yazılı baz 
1 karacaktır. bentler taşıyacaklrdır. Protok0, 

ıı - "Suvat,, vapurunun du - memurlarının, alaym gerek toPd' 
hadan hareketini müteakip "llfo - ıanma, gerek dağılma esnasın·ıe 
da., vapuru ayni dubaya yanaşa- i•aret ve tavsiyelerine tamaını , 

' · · b'Jh · a 010 cak ve teşrifata dahil olan ve bü- riayet edılmesı ı assa rıc 
yük üniforma ile mera ·im elbise- nur. • 
sini labis bulunan zevatı hfımilen 17 _Bu program davet ınak;. 
mevkebdeki yerini alacaktır. mındadır. Ayrıca kimseye da~ 

12 - Cenaze merasiminin de- name gönderilmiyecektir. 
nizden takibini temin için Deniz- TÖREN 
bank, Kadıköyünden bir, Sirkeci 
araba i•kelesinden iki, Galııta rıh
tımından iki, Şirketihayriye Ka -
bataştan bir, Sirkeci iskelesinden 

iki, ve köprüden üç vapur kaldı
rıcaklardır .. Bu vapurlar, mezkftr 
iskelelerden saat on bir buçukta 
hareket edecekler "ve en geç saat 
on üçte Fenerbahçe önünde ve ec
nebi harp gemileri ile Kmalıada a
rasında kendilerine tahsis edilen 
toplanma mahallinde yer alacak
lardır. 

13 - Aziz cenaze, "Yavuz., a 
çıkarılırken. "Yavuz., zırhlısından 
çekilecek beynelmilel "B., işareti
nin Arması ile Yavuzdan yüz bir 
pare top atılacak, ecnebi harp ge
mileri de yirmi bir pare top at -
mak suretiyle bu merasime iştirak 
edeceklerdir. 

19 aonte9rin 1938 
günü: ~ 
Tabut, sabah saat 8.30 da 0 

Jn • iki General tarafından kaldır• d~ 
cak ve Dolmabahçe sarayınııı p 
kapısı önünde bulundurulan tD 
arabasına vazedilecektir. 

·w 1 - Tören Alayının llerisı ~ 
de yolu törene açık bulundurııP'O' 
üzere, geniş safda olarak, atlı P 
lis kı tası il erliy ecektir. 

b .. Jlld• 2 - Tören alayının ..., 
atlı olarak Tören Komutanı, afi 

S - Mızraklı ıbir suvari al ' 
( - Bir piyade taburu, (Bali' 

dosu önde olarak) 
5 -Bir topçu taburu, 

(
-04)1' 

6 - Bir deniz taburu, v-
dosu önde olarak) 

7 - Çelenkler, ır 
8 - Cenazenin mevzu bulu 

duğu top arabası ~-
9 - Arabanın sağ ve sol tar ııl• 

lannda altışardan on iki Gene~ • 
10 - Atatürkün Harp ve & 

tiklal madalyalarını taşıyan ~~· 
ral, ve onu takiben RiyasetiC 
hur erkanı. d• 

••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••• 

bin Şükret ! . 

kapayıp kahveciye verdikten son- '!!.!'!...!'!..~-·"'· •. ---'!!!!!!!!!!!"!'!"!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J 
ra asılı bulunan resimleri göstere 

14 - Yavuz zırhlısından çe
kilecek beynelmilel (C) işaretinin 
Aryası ile Yavuz, ecnebi harp ge
mileri ve diğer halk: hamil gemi
ler demir alacaklardır. Yavuzun 
hareketinden sonra mevki alması 
ile ecnebi harp gemileri, Türk 
harp gemileri,nudahilÖlabeayşue. 
harp gemilerinin sancağında ve 
halkı hamil, Denizbank ve Şirke
tihayriye vapurları "'Hamidiye., 
gemisinin (500) metre iskele ta
rafında ve gemi aralıkları (300) 
metre olmak üzere prova hattın
da mevki alacaklar ve uç gemisi 
hiç bir zaman "Hamidiye., nin 
bordasından ileri geçemiyecektir. 
Halkı ve Üniversite tabelesini ha
mil bulunan Denizbank ve şirket 

11 - Atatürkün ailesi efrıı. 

12 - Başvekil, ·ııl 
13 - Büyük Millet MecliSI t, 

temsilen Ankaradan gelen he~~ 
14 - İstanbul vali ve beJed!J: 

reisi ile mevki ve Deniz komııt&l' 
lan, ııe 

16 - lstanbulda bulunan ec 

rek: 
- Bunları şimdi kaldır! 

Emrini verdiler. Resimler a
rasında Gazi F.them paşanın da 
resmi vardı. Onu askerin biri par 
mağiyle göstererek ilave etti: 

- Bu resim kalsın! 
İstedikleri ve sevdikleri harbi 

ye nazınnın resmi olduğu için o
nun asılı kalmasında şer'an bir 
mahzur görmüyorlardı. Bu da oe 
hilane taassubun derecesini gös
termektedir. 

İsyanın birinci ve ikinci günle
ri köprü üzerinde, Galatada, İstao 
bulun muhtelif cihetlerinde. Uskn 
dar ve Kadıköyünde yüze yakın 
mektepli genç zabit öldürülmüş, 
Yıldız sarayının önündeki meydan 
da birkaç yüz ast tarafından Ali 
Kabuli adlı bir bahriye kol ağası 
parçalanmış, havaya atılan kurşun 
lann yağmur gibi yere dllşmesin
den ylizlerce insanlann kafaları 

yanlnıı.ş, birkaç kişi de ıılmüştü. 
1 ilonu var} 

.................. 
Bir ramazan günü, Derviş Daııişi oruç yerken yakaladılar. "Alenen 

naksi Biyam., suçae hapse tıktılar. 

Baba erenler işin çağları dert günl.eri oldu, dünkil hakika
tin 11U1$allarını, hapishane arkadaşlarına anla.tarak günlerini öldüri1.-
11or; böylelikle vakit geçiriyordu. 

Sıcak bir gün, kalbinde bin tibadın tuğyam ı'le, alnını hapishane
nin demir parmaklıklarına dayamı.ıı sokağı seyrediyordu. 

Birdmı gözlerine bir manzara, buram buram terlediği bu 31.Cak gün
de bir şifa tılsımı gibi hô.kkoldu: 

Bir delikanlı kaldırıma çlimelmif, orla.nndan 11arılmış kıp kırmızı 
bir karpuzu, sularını akıta akıta çekinmedmı yiyordu. 

Hayretle ııeslendi: 
-Hişt, arkaOOf! ... Ne yapıyorsun orada? .. , 
-·- Görmiyıw mU8un, karpuz yiyorum. 
- Ramazan olduğunu unuttuıı gal.ibal ... Amaıı dikkat et, benim gibi 

deliğe tıkarlar sonra! ... 

Delıkanlı telıiş etmedi bile! ..• Karpuzun glibeğini ağzına attı, şapıır 
fUpur yedikten sonra cevap verdi: 

- Beni deliğe tıka.mazlar! 
- Neden? .. 
- Gıivwrum! •.. 
Baba erenler, kimseden korkmadan, çekinmeden karpuz yiyen deli

kanlı11a lınaet ve hasretle baktı; 
- ô11le ise, dedi, bir 11e de bin şükret! •• 

TiRYAKi 

T AKVIM 
18 Son Teşrin 1938 CUMA 

Hicri ı 25 Ramazan 1357 
Rumi: 5 Son teırin 1354 

Kasım: 11 

Dotu saati : 6,49 

Öğle : 11,59 - ikindi : 14,33 
Akıamı 16,49 - Yataı 18,24 

im.ak : 5,08 

~-------ı 

bi konsoloslar, ,. 
.16 - İstanbul vilayetinin ıej. 

rifata dahil askeri ve mülkt eri< 
nı ile Halk Partisi erkanı, tO 

17 - Rektör, Dekanlar ve ~ • 
fesörler başta olmak üzere tJıııri, 
versite ve Yüksek okul talebelee~ 

18 - Kumandanları, öğretıtl M 

-ıv !eri ve subayları •başta olmak ti 

re Harp Akademisi, I' 
19 - Halkevleri idare bBYe 

le~ • 
20 - Mali, ticari, idari he:Y'e 

!er mümessilleri, . ta' 
21 - İstanbula mevcut izC1 

şekkülleri, 

22 - Yedek subay okulu ı.
lebeleri, 

23 - Bir piyade taburu, Cb"JI' 
do önde olarak) , 

24 - Halk, el~~ 
Hava filomuz tllrene hn"ıı.) 

(Sonu 6 - •1faMo 



T&ltll~B~H Sa:rfaı I 

• • • 
ismet lnönü le Mare-

lngiliz - ltalyan Anlaşması 
Yeni Kabinenin 

Programı 
(Bqtarafı J inci •:rfada)' 

berab&r onları. vesil• düştükçe, 
hilkQmeti idara .eden f&flerin al'
zuıdan duymak kalbler. inşirah 
vermekten geri kalmıyor. Celll 
Bayarın "v.atandaşların haklan,, 
na dair vaki olan şu beyanatı bQtllıı 
Türk vatanı üzerinde samimt bir 
tesanüt rilzgiin halinde eserek 
memlekette ciddi ve derin bir mem 
nuniyet ve istikrar tevlidine biz.. 
met etmiş, daha doğrut'u bu yolda 
zaten mevcut ol.an kanaat ve is
tikran bir kat daha takviye eyl&

şal Arasında . Teati 
Edilen Mektuplar Ağlı yan 

Cihan Chamberlein Bunu Mer'iyete koy
·makla Hindistan Yolunu 

Emniyete Almıştır 

Ankara, 17 (A.A.) - Relaicumhm lemet lnönU ile Genel Kurmay 
Batkam MaretaJ F enl Çekmek anamda &f&iıclakl mektuplar teati 
ohmmuttar• i ta _ t 1 • 938 

Genel Kurmayın 

lki gün var 90 10.ı. oını-e";o 

vatandaş ebedi uykusuna. yatan 
Büyük önderin naaşları önünden 
geçiyor. Ona karşı .kalbinde besle
diği büyük sevgi ve muhabbeti 
göstermek için saatlarca yoldan 
gelerek souğa ve rüzgira bakını .. 
yarak saatlarca ayakta bek~me
yi göze alıyor. 

u anlaşma etrafında, Fransız - Alman~ 
İngiliz matbuab ne diyor ? 

Paris 17 (A.A.) - Ha\•as a- Tayrnis ilave ediyor: 
Jansı Londradan istihbar ediyor: "- İngiliz-İtalyan itilifı 0.-
l ~ugünkü İngiliz gazetelerinde zerinde kurulabilecek bina için 
ngıliz - İtalyan itilii.fımn meri- mükemmel bir temeldir. 

Yet mevkiine. girmesine müteallik Fransız Gazeteleri Ne Diyor 
hususi neşriymt yoktur. Bu mesele Paris, 17 (A.A.) - Jur gaze-

; hakkında gazetelerde serdedilmiş 
1 olan mutalaaların ihtirazh olması 
• nı&nidnr teUl.kki edilmektedir. Bu 
ınutalilalar Başv.ekilin siyasetini 
tasvip etmekle maruf bulunan Tay 
ınis gazetesi gfüi büyük bir organ 
tarafından serdedilmesi de dikka 
te şayan görülmektedir. 

tesinde Pietri şöy}e yazıyor: 
"Dün İngiliz - İtAlyan anlıaş

masını meriyete koymakla İngiliz 

Başvekili Çemberlayn en müsta. • 
cel işe tevessOl etmiş oluyor. ~
giltere Akdeniz hakkında tem.inat 
almıştır.,, 

miştir: 
"Rejimin kanunları Türk cami

asına dahil olaQ bilaistisna her 
ferdin hukukunu, emniyetini ve 
müsavatını tekeffül etmektedir •. 
Kanunlarımızın tekeffülü altında. 
bütün vatandaşların seyyan bir su
rette haklarını gözetmek bizim 
için en mukaddes bir vazifedir • ., 

Başvekilin bu sözleri BilyOk 
Millet Meclisi tarafından takdir 

ve tasvip sesleriyle. v& alkı.şl.arla 
kaydedilmiş olduğunu da buraya 

. Maref&} Feni Çakmali, Sayın Ba9kanı 

Atatürkün ebed! ha:rata intikalini, GDUD Jlazarda ve seferde :ra

kin arkadafı olan •İ2• ,... onma zaferlere Mvketti.ii ve gözU cibi sev
diii f&lllı ordusuna taziyet ederim. Sevsili Batbuğ Atatürkün hatıra· 
u karfıamda acımız teaelli bulmaz derece derin ve duygularımız aam.İ· 
mi tükran ve tazimle ra.etb.ıdur. Emeldi bir menaubu olmakla 
İfbnar ettiiim Türk ordusununB&fkumandanlıfını temsil etmekle 
yüksek vazife histeri içinde bulu nuyorum. Azimkir ve tecrübeli ku 

mandanlar, tefkatli Ye fedakar H l>itler ve Türk milletinin hakiki özü 
olan kahraman erlerden •e c:ümle•İ ehliyetli azifueverlerden wcut 
~ulan TUrk orduauna, aalet ve heybetin timaali olarak curur ye 

BUVenle bakıyorum. Türk orduau, Cumhuriyetin •e vatan müdafaası 
nm yenilmez .. bidesi olarak, ırö:a .(erimizin önünde nbir an uzak bulu 
nmıyacaktır. :. 

Saym Maretal, •İs muzafEer kumandanlarla muharebe meydan -
larmda geçirdiğim yakin arkadafhğın zihnimde canlıdır. 

Bu ·· 1 • • • .. &oz enmı, ayna zamand kara, deniz Ye hava ordumuza se-
lim Ye muhabbetim.in •e siz"uı ..::•---k k •d • h ı· · · d ,. uıue aev Ye ı aren1'Ee a ıa ıtıma ı 

Herkesin yü~ü bembeyaz ... Her
kesin yüzünde anıalannı, babalan· 
nı kaybedenlerin çehrelerinde be· 
liren acı ıstırap çizgileri ... 

Bu derin hilzne koca saray da 
kendisini kaptırmış. Onun da sa· 
natkarane oymalarla sllslfl cephe
lerinden ıstır.ap ve acı akıyor. 

Sarayın önünde muazzam, fa
kat dilsiz bir kalabalık var. Kim· 
se kimseyi hırpalamıyor. Herkee 

Cenazede Bulunacak 
Ecnebi Heyetler 
Gelmeğe Başladı 

ilave etmek lfizımdır. 
Başvekilin ıbu bahisteki şu te

minatı v~ Millet Meclisinin alkış
ları Türk.iyenin dahili rejiminde 
hakim olan yüksek ve medeni dü
şünceyi tamamilG tebarüz <!ttire
cek bir mahiyeti haizdir. Yeni re
jimin en büyük nimeti yakın Şar
kın türlil tOrlO siyast, dint, ırki mü
cadelelerle muztarip ve betbaht 
•lmuş şu topraklarında kanun na
zarında kati ve tam bir müsavat 
dairesinde, mütekabil mü::.nade
kirlık ruhu ve vicdan hürriyeti 
içinde yaşıyan, birfüirleriyle mil
tesanid vatandaşlar vilcude getir· 
mekti. Atatürkün en kıymetli va 
yüksek görüşlerinden birini teş

kil eden şu emel ve hedefin bu
gOn de ayni kuvvet ve samimiyet 
ile temin edildiğini görmek mem
leket jçin büyük bir manevi kuvvet 

muı if adeai olarak kabul buyurmanızı rica ederim. 

Sayın lamet İnönü, 
Yüce B-.bui ve 

Cumhur Bafkanı 

Reisicumhur 
• ismet lnönü 

l6 - 11 - 938 
Atatürkün ebediw t • t!'--'' d ·· ıı· · • ,, e e ın uuum en muteve ıt tazıye ıle gerek talı 

sım ve gerekse kahraman Türk or dusu hakkında lutuf buyurulan 
yük.sek iltifatlarınız T" ,_. C h • · • . . . ur.uye um urıyetı, kara, denız, hava ordusu-
na tamun edıJmıttİl'. 

mütevekkilane, boynu .t>ükilk sı· 
rasını bekliyor. Bu milletin Atasını 
ne kadar sevdiğini anlamak için 
oraya girenlerin ve orada nçıkan
lann yüzlerine bakmak kAfi. 

İçeriye girerken bir mermer 
gibi solgun ve donuk çehreler, çı
karken en bilyük ıstırapla kıvra
nıyor. Dilsiz ağızlardan hıçkırık
lar, sabit bakışlardan göz yaşlan 
dökGlilyor. 

Ve sarayın önünde, boydan bo
ya ne zamanlar onu koyunlannda 
sakladıklarından dolayı neşelenen 

ve saadet içinde vakurana göklere 
yükselen ağaçlar, şimdi solgun 
yapraklardan ibaret göz yaşlarını 
titrete titrete dolduruyorlar. On
lar da ağlıyorlar. 

• . Sevgi ve itimadınızın değerli bir mi&al olan bu kıymet biçilmez 
ıltıfat, fahııımda ve Türkiye cumhuriyeti ordusunun her fordinde ebe 
di fÜkran ve minnet hiıısiyJe anılacak ve vazifemİ2in büyük bir ener 

ji ile i~aııı için kıyn1etli bir direktif olarak varhğımzda yer alacaktır. 
. G~ven ve gu~rla anmak lutfunda bulunduğunuz Türkiye .Cum

hurıyetı orduları yuce batbui ve Cumhurbc.şkanına ayni hislerle bai 
lı kalacağını izhar etmekle teref duyar. Millet, dllnya ve tabiat ağlı-

Hakkımda gösterilen yüksek itimatlarından dolayı bilhaua tük- yor. 
MURAD SERToGLU ranlarımı saygı ile arzederim. 

Genel Kurmay Ba,kanı ~aretal 

• . Fevzi Çakmak 
Reısıcumhur ismet lnönü Ankara yüksek tahs'I l'•• • d ı genç ıgıne &fagı a 

telgrafı göndermiftir. teşkil ediyor. ki 

Ankara Yüksek Tahsil Gençliğine, 
Ankara yüksek tahsil gençliğinin candan ve a1>ilıine duygularma 

tefekkür ederim. Şifa ve teselli kabul etmez büyük acıya tahammül·· 
ancak · ] · u, .. sız genç erın vatana hizmet .Qfkiyle yetitmekte oldu·unuza 
guvende buluyorum. • g 

.......................................... 

Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu
nun Beyanatı 

Celal Bayar Türk milJetinin 
siyasi idealini yine Atatürk ana
nesınden mülhem olarak "milli 
hudutlar dahilinde mesut olmak,, 
emeli ile hulusa ediyor. Bu düstur, 
Türkün uzak, yakın hiç bir mille-

-ıaı,,...w111---..---,...•... . . tin topraklarında gözü olmadığı- famet lnö~ü 
An~n~~hl~c~ bililirilm~ maç~~kati~retteliadeede~ ~~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

(Baştaıtafı 1 inci sayfada) 
kiye cumhuriyetinin ilk günlerin
denberi değişmemiş olmasma bi -
naen bu siyaset hakkıııdn beya -
natta bulunmak fikrimce, lüzum
suz ise de bu hususta teyiden be. 
yan etmek arzusundayım. 

(Baştarafı 1 nci sayfado.) 
Sovyet Ankara btıyük .elçisi B. 
Terentiev ve şehir namına mih • 
nı.andarlar tarafından lcprşılıan -
lnıştır. Moskova muhribi Moda a
çıklarında demirlemiş bulunmak -
tadır. 

Dün gelen heyetler arasında, 
dost Mısır hükOmetini temsil ede
cek olan Ankara büyük elçileriyle 
~U~reş daimi maslahatgüzarı B. 
mın Fuat ve bu arada Suriye he

Yeti de bulunmaktadır. Gelen he
Yetler scfarethaneleri erkaniyle 
Şehir namına bir heyet ve mihman 
?arlar tarafından karşılanmışlar, 
ıstirahatları için lazımgelen husu
sat temin edilmiştir. 

Öğrendiğimize göre bugün Frnn 
sa hükümeti mümessil heyeti de 
~hriınize gelmiş bulunacaklardır. 

11 
ra~sız heyeti bu merasime (Emil 

1 
ertin) adındaki kruvazörll ve 
. so kişilik bahriye silihendazla

?iyJe iştir.aki kararlaştırmıştır. 
t Fransız heyetini teşkil etmek 
he olan zevat evvelki gün Paristen 

areket etm~lerdir. Bugün şehri
:ize ınuvasalatları beklenmekte -

r. Ru heyet Dahiliye nazın ve 
~ki Ankara •büyük elçisi Albert 
arrut'nun riyaseti altında bulun

tnakta ve yüksek Harp meclisi a
:a:ından general Georges ve yük
; bahriye meclisi azasından Vis 
ıniraı Laborde'den tc ıekkül et

:ektedir. Heyete burada Fran -
11.;nın Suriye ali komiseri Kont de 
:ti artel ve Fransız Şark kuvvetle 
iıırkoınutanı general Gailland da 
v ırak edeceklerdir. 

sı k'Merasime evvelce iştirak ediş 
ve ıller' . ol ını ve tarzlarını bildirmiş 

di~7 ~azı hükGmetlerin son ver _ 
lar erı maIOmata göre bu program 
eU:.nı ve listelerini tevsien tebdil 
ee cktedirler. Bu meyanda evvel
dirfıalnız bir heyet göndereceği bil 
rak en Almanyanın, merasime işt f 
runoe~ek üzere Emden kruvaze> _ 
•IIAh i'ondereceği ve kruvazörün 

endazlarındıln bir müfı•ezenin 

Atatürk rejiminde memleketin ta- ngiliz Kralı Geliyor K d dir. . . onya a yag"'mur 
Dost Bulgaristanın da rnerasi- kıp etmış olduğu harici siyaset bir Londra, 17 (A.A.) - D."ı· ıy H"' an b.l b düSt d · h" f t " " Kon~·n (Hususi- - Hadim ka-

me iştir.ak edecek kıtalarınm ev- ı e u ur an ın ıra e me- rald gazetesinin Bükreş muhabiri, d 
velce 72 erden müteşekkil olduğu miştir. Türkiye, sulh muahedename- Rumanya kralı C.:nronun İngiltere zasın aıı bildirildiğine göre so-

nu bı.ldı·rdı'klerı· halde efrat ade _ sinde tanınmamış olan hayati hak- . . t ğuklnrıa beraber b!l~Jı .... an yag-_ yı zıyaretini ngiltere kralının 939 -. .J 

dini 120 ye iblfığ edecekleri öğre- tarını bile tekrar elde ederken rnur, geçPn hnfta kara çevirmış· ve 
k t ·ad t d k•~ baharında iade edeceğini haber 

nı'lmı'ştı'r. uvvc ve şı e e ayanma ı.üllı kn 15 t' . b l t B' · ti d k d · k b'l vermektedir. İngiliz kral ve krali- r san ımı u muş ur. ır ara 
Ankaradaki merasime gönde - ıç nnp e ere · aıma mu a ı ve ı~k d t fi ı d +. 1 çesi bir harp gemisiyle sey.ahat ve lık yollar kapanmış, münakalat 

rilmektc olan çelenklerin Anka - 8 ıı a ar ara ar a osı.ane an aş-k l t k. t · b avdetlerinde 1stanbulda tevekktıf durmuşsa dn kar bilahare hafifle 
raya nakli için sekiz vagon tahsis ma yo unu n ıp c mış ve u su- . 

retle medent dUnuanın sulh ve sil- erleceklerdır. miş ve yolhr açılmıştır. 
edilmiş fakat bu vagonlar şimdi- .J 

Esasen uzun scnelerdenberi 
müteaddit defalar vekaleten Hari· 
dycnin •başında bulundum. ve sizi 
de Başvekilim Celfil Bayarın Bü
yOk Millet Meclisi Heyeti unıumi
yesi tarafından alkışlanan katı be
yanatından birkaç dakika sonra 
kabul etmiş bulunuyorum. 

Başvekil şu beyanatta bulun· 
den dolmu~ardı~ F~nsız Cum - künu idealine bağlılığını isb~ltan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~-~ 
hurreisi ile İtalya ve Belçika sefa geri kalmamıştır. Tiırkiyenin sulh- T • h" Bu•• y;·ı· k R muştur: 
rethaneleri tarafından hazırlanan perverliğini bilhassa kıymetli gös- afi ) t.. 0mafilffilZ Milletimiz on beş senbdenberl 
çelenkler tnlttn mahfazalar için- teren amillerden biri bunun bir a- .. ıoo................................................................. tecrübe edilen Kemalizm rejimi . 
de gelmiş ve bugün Ankaraya gön ciz ve zaaf ifadesi olmamasıdır. v ER p nin kendisine verilen huzur ,.e sü-
derilmişlerdir. !stanbuldak me _ ÇiinkiJ icabında Türkiye en çetin A kOn içerisinde çalışmak ve kuvvet-
rasim için de yüzlerce çelenk ha- mücadelelere atılabilecek kadar lenmek istiyor. Milli hudutları da-
zırlanrnakta olup, buhÜlr, lstan- kuvvetlidir. Fakat bu kuvvetini .. u •• • bilinde mesut olmak emelindedir. 
bul da ki merasimi müteakip cena- mutaarrızane ':,meller beslemek için OL UM UN D E K J E S R A R Bizim harict siyasetimizdeki: 
ze ile tzmite ve oradan tahsis olu- değil, dünya nizamını, sulh ve sil- Dahilde sulh, hariçte sulh düstu. 
nacak v.agonlarla Ankaraya sevke kOnu muhafaza uğrunda kuUan- Enver Paşavı Nicin ve Nasıl u.rdular 'J, runun ifadesi ancak bu suretle tef 
dilecektir. ma;-ı kendisine vazife biliyor. sir olunabilir. Esası milletten gel . 

Öğrendiğimize göre, şehirde llarici taahhütlerine, ittifak- Tamamile hakikate isti- miştir ve bir Şef tarafından ifade 
dün akşama kadar 1500 den faz- larına milletin tamamen sadık ka- edilmiştir. 

l v t • d nad eden bu fevkala"de la çelenk hazırlanmıştır. Büyük aoogını emın e en Başvekil da- Harici siyasetimizde değişecek 
çiçek firmaları bu fazla sipariş il- hiJde me.~ut olmak emelinin tahak meraklı tarihi tefrikamız, hiç bir şey yoktur. Anlaşmalamnı 
zerine bütün mevcutlarını sarfet _ kuku iç'n icap eden en esaslı şar- k za, dostluklarımıza, ittifaklarımıza 
mişler ve artık sipariş kabul etme- tın ne olduğunu da pek güzel gös- 1 ya ın tarihin · şimdiye bütün sadakatimizle ıbağlıyız, bun 
mektedirler. Beyoğlunda en küçük termiştir. Cc1al Rayar dahili re- kadar gizli kalmış olan lan büyük bir azimle yürüteceğiz. 
bir çisekçi dükkanı bile bu hafta f ah ve terakkiyi rejimin istikrarın.1 b. Bu sa da, size olduğu kadar bütün 
içinde 8872 liralık çelenk yap • da, vatandaşların tesanüdünde a- ır çok noktalarını fiş dostlarımıza ve müttefiklerimize 
mıştır. Buna rağmen müracaatlar rıyor. Tesanüt, sükOn ve istikrar edecektir. Evner ve Ce- de bir itimat ve muhabbet sadası· 
gittikçe çoğalmaktadır. Her za - hissinin bugün ka~blerimizde ver mal Paşalar f standuldan dır. 
man 100 liray.a yapılan bir çe _ tutan en kuvvetli bir duygu oldu- 1 Görüyorsunuz ki bu sözler, 
Jenk ıbugOn 600 lira verildiği hal- ğundn şüphe yoktur. Türk milleti nasıl kaçh}ar ? başkaca mutalfialar ilavesine ba-
de temin olunamamaktadır. Dün siyasi rOştUnO, vatana muhabbeti- cet bırakmıyacak d~recede açık -
bir Alman grupu bu tip çelenkler ni is bat etmiş bir millettir. Tesa-1 Türk. standaki faaliyet- tır. ve bu sözlerin her yerde ve her 
den bir tane temin edebilmek için nüdii en büyOk bir vazife bilir. : leri. Niçin ve nasıl vu- kes tarafından dinlenilip nnlaş la-
tanmmış çiçek mağazaların birine Hüseyin Cahid YALCIN cağını ümit etmek isterim 
600 lira teklif etmiş olduğu halde At t .. k' .. N- ruldular? Mruımafih, mademhi Fransız 
a 1 • t· ·

1 
• • a ur U'IP':l aa Şl efkurıumumiycsine hitap ediyo -

rzu arı yerme ge ırı ememıştır. .aı , Bu··tu··0 bunl, arı 51·ze bı·z-A · d z '1 rum şunu ila\·e etmek isterim ki 
y~ı z.aman a şehirde bir d& iyaret için l-art almağa 

kordela buhranı başlamıştır. Çe - lüzu'lı yoktur. zat onlarla birlikte Tür- Fransa ile 'l'ilrkiye arasındaki mü 
lenklerin üzerine konulması icap Atntürk'e karşı tazim ziyareti yap- kistanda yaşamış olan 1 naııebatın iki memleketin yüksele 
eden kırmızı geniş kordelalar da mak için vilayete mürncnat edilerek meııfatlı'ri ile hcınahenk olması İ· 
piyasada tamamen sartedilmiş bu- bazı yerlerden mUsande !cartı iste- bir Türk ihtiyat zabiti çin elimden geleni yapacağım. va. 
lunmaktndır. nilmektedir. 17 ve 18 İkinci Teşrin anlatacaktır. Enver Paşa tnndaşlarınıza iki memleket .aı·a · 

Bugiln geleceğini bildirdiğimiz Perşembe ve Cuma giinlerl sabah sındnkı ticari, ikt1sndi ve mali mü 
Fransız heyetiyle birlikte diğer saat 10. dan gece yansına kadar zi. nasebetlerin mah .. Os derecede ge. 
hüktimet mOmessilleri de vürudu· yarct tamamen serbest olup hiçbir Y AK/NDA BAŞL/Y AOAG/Z nişlemesini fevkalade temenni et. 
na intizar edilmektedir: karta ihtiyaç yoktur. mekte ve temenniye şayan bulmak , ta olduğumu söylyiniz.,, 
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Gazetenin Rolü 
Dünkü nüshamızda eski ve ye

ni matbuatımız hakkinda bir fık
ra yazmıştım. Bugün de, Ameri
kada gazetelerin içtimai ve iktısa
di hayatta oynadığı role dair bir 
mecmuada gördüğilm yazının dik
kate d"eğer parçalannı alıyorum: 

IT er Amerikalı sabahleyin er
enden ve her ~eyden evvel gaze

esini okur... Ilerke•in kendine 
mah,us bir gazete•i vardır, bu ga 
>'Zete, onun daimi arkadaşı ve can 
yolda~ıdır. Onunla rabıtasını hiç 
bir zaman ke•mez. 

Nevyorkta günlük gazeteler 
8 - 56 oayfa olarak çıkar. Maka 

le başlıkları okuyanların alakaS"I
nı çekecek surette ve heyecan ve
recek ifade'P-rle tertip edilm;ştir. 

P,u gazeteler her ~eyclrn bah~eder 
ler. Me•ela bir kaza veya bir cina 
yet haberinin yanında siyasi bir 

nket vardır. Daha sonra falan 
milyarderin nasıl yaşadığı, füme 
alığı ile ve lahna çorbasile nasıl 1 

flrlinünü gün ettiği, bunun alt ta
cdfında da dünyanın iktısadi du
rumunun nerelere doğru gittiği 

yazılıdır. Hele hikayeler ve ro
manlar hayatın bütün mevzulanna 
temas edecek kadar çok çeşitli
dir. 

Bir Amerikalı, gazetesinde ev 
veli kendine lüzumlu oJ.an sütunu 
okur. Mesela buğday il'z.erine iş 

yapıyorsa dünyanın bütün ziraat 
mıntakalarına ve buğday piyasa
lanna ait her tıırıu havadisi takip 
eder. İlim adamı ise bu mahiyeti 
haiz bütün yazıları gözden geçi
rir, işine yanyacıık olanların ku
pörlerini ayrı ayrı dosyalar 
haUnde tasnif eder. 

Eski zamanlarda, herkesin ken 
di mesleğine ait hadiseleri ve ke
şifleri böyle sıkı bir surette takip 
etmesine ihtiyaç hissedilmezdi. 

4('.ünkü mütefenninlerin çalıştığı la 
'boratuvarlar, alimlerin hücreleri, 
tticcann bağlanacağı buğday bor
saları sayılı şeylerdi; yeni icatlar 
hiç denecek derecede seyrek vuku 
buluyordu; ehemmiyetli hadiseler 
de yeknasak bir şekilde gelip ge
çiyordu. 

Halbuki bugün dünyanın kö
şe bucağında her an ortaya küçük 
veya biiyük ·bir vaka çıkıyor, mey
dana sathi veya derin bir fikir 
atılıyor. Bunlarla ilgili olanlar o 
fikri, o hadiseyi o anda duymaz
Uarsa halleri berbattır. 

Devlet adamlarının vaziyetleri 
de bu bakımdan ilim, ticaret ve 
sanat .adamlarının hallerin~ ' n fark 
h değildir. Bugün dü• 1zife 

sine bağlı küçük bir !Jv..tikacı, 

kendi dar sahasında belki de vak 
tiyle Pro•yayı yaratan 'büyük 
Fredrikten daha fazla sarsıntıla
ra maruz kalmaktadır. 

Bugün artık efsanevi hayata 
li~ık bir şair gibi bir köşeye çeki
lip dünyada her an patlamakta 
olan fırtınalardan habersiz yaşan 
masına imkan kalmamıştır. Her 
fert, cihanda olup biteni her gün 
gazetelerde muntazaman takip 

tmek mecburiyetindedir. 
tşte asrımızda gazetelerin oy

nadığı rol bu derece mühim ve ci
hanşümuldür. 

TiLKi 

TENISABAH 

ÖLÜ 
Röpor ajı y<>pan: RIZA LEBIP ASAL 

'' ' • 
'' Romorkör İle İlıi Mavnadan Eser f;' a nıam1ş, 

H 

Denizin Uzeri En:zaz vz Hayatlarını !Curtarmağa 
Catısan İnsanlarla .IJolmustu t , , •• ,, 

-10 
Bahriye subaylığından müte

kait ve şimdi "Vat.an,, vapurunun 
ikinci kaptanı bulunan Ahmet Naz 
mi Gökdeniz kaptan, gitmek üze
re kalktığı iskemleye ısrarlarıma 

dayanamıyarak tekrar oturdu Te 
anlatmağa devam etti: 

- Evet. En öndeki mavvnada 
bulunan gözcü efrattan biri seslen 
di: 

"- Kaptan, dedi. Üzenmıze 
bir gemi geliyor!,, 

Tahtelbahir Suyun ylizi:ne çıktığı vakit Tayfanın bağırması üzerine ü
zerimize gelen gemiyi evvela bir 
az evvel suyıa dalan tahtelbahir nan mavzerierle tahtelbahir& ~t~ cesur ve fed:ı.Jdlr bir zahitti. Der
aanmışhk. Fakat dtirbinle baktı- edilmesini emrettım. Bu. tabii bir hal talılisiys yeleğini çıkarıp Al
tım zaman bunun tahtelbahir ol- netice istihsalinden çok uzak ve man ihtiyat zabitine verdi. 
mayıp bize ait .. İskenderun,, ge- vakit kazanmak gayesine matuf Tahtelbahir bizim batmak tize 
mis olduğunu öğrendim ve telaşa ümitsiz bir hareketti. re oldı.i(umuzu görünce bu sefer 
düşen mürettebatı teskin ettim. Evraklan imha ettim ve gemi arkamızda bağlı ·bulunan iki mav 

"İskenderun,. reji idareeinin fle mavnaları batınnağa karar ver naya ateş etmeğe başladı. 
gemisi idi. Harp patlayınca hükı1 dim. Nasıl olsa tahtalbahirin elin Biz, Dofenin battığı istikametin 
met bu gemiye vaıyed etmiş ve ter den kurtulamıyacaktık. İyisi mi aksine olarak kendimizi denize at 
sane maiyetine alarak onu tahtel- kendi kendimizi batıralım dedim. tık. Denize dilştüğiim anda bir
bahir tarassut gemisi olarak kul- Bu maksatla mürettebata can kur den müthiş bir gürültü işittim. İki 
Janmağa başlamıştı. taran yelekleri tevzi ettim. Gemiyi mavnada bulunan cephane iştiğal 

"İskenderun,, vapuru yanımı- tazyıkı artırarak kazanını patlat etmiş, mavnaların tahta aksamı 
za geldiği zaman süvarısı bizi mak suretiyle batırın.ağa karar ver havaya uçmuştu. Bunlar müthiş 
bağhyarak Palatya limanına götü miştim. Derhal bu suretle hareket gürtiltülerle tekrar denize sağımı 
receğini bildirdi. Bunğun üzeri- edilmesi hususunda emir verdim. za solumuza düşüyordu. Bu anda 
ne baş tarafımıza bağlıy.arak ro- Bu esnada tahtelbahir bize tek büyük bir tahta parç,ası bacağıma 
morkörü çektirdiğim iki mavnayı rar tekrar birkaç defa "Teslim ol., isabet etti ve bu tahtadaki büyük 
tekrar arkama bağladım ve "İs _ işaretini verdi. Fakat bizden mu- bir çivi gağ bacağıma saplanarak 
kenderun,, da bizi bağlıyarak çek vafakat cevabı yerine mavzer atıl beş santim derinliğinde bir yara 
meğe başladı. mak suretiyle mukabele gördüğü açtı. Denizin hali müthiş bir man 

İyi bir yolla seyre başlamış, ve bizim gemideki efradın telaşlı zara arzediyordu. Dofen romorkö-
iltica edeceğmiz limana yaklaş- hareketlerinden kuşkulandığı için rü ile iki mavnadan eser kalmamış 
mıştık. Bu e•nada takip ettiği- evvela bir iki mavzer ateş açtı ve tı. Denizin üzeri enkaz parçaları 
miz rota" üze •• nde denizden bir- bunu tıakiben de top ateşine baş- ve hayatlarını kurtarmağa çalışan 
denbire bir cismin suyun üzerine !adı. insanlarla dolmuştu. Tahtelbahir 
çıktığını gördük. Bunun biraz ev- Tahtelbahirin top ateşinden den üzerimize doğru mavzerle a-
vel 8uya dalan tahtelbahir olduğu iki i8abet almıştık. Bunlardan biri teş ediyorlardı. Fakat neden bil
nu anladık. Dofenin kaptan köprüsüne, diğeri mem birdenbire ateşi kestiler ve 

Tahtelbahirle aramızdaki me- de ambar kısmına isabet etmişti. denizin ü7.erinden bizi toplayıp 
safe çok kısa di. Bizi çeken "İs- Gemini nambar kısmına _isabet tahtelhahire almağ,a başladılar. 
kenderun., gemisi derhal tahta!- eden mermi büyük ·br delik açtı- Ben bir saatten fazla denizde kal 
bahirin üzerine ateş etmeğe başla ğından su almağa ve Dofen aldığı mıştım. Her an ölümü bekliyor
dı .. Tahtelbahir de küçük topu ile su ile dolmağa başlayınca süratle dum. Artık takatim kesilmişti. 
bu ateşe mukabele ediyordu. batmağa başlamıştık. Derhal terki Denizin dibine inecegım sırada 

.. İskenderun,, gemisinin topçu sefine emri verdim. Bütün efrat tahtelbahirden bir ip attılar. Can 
kaptanı yüzbaşı Fehmi ·beyin çok tahlisiye yeleklerini giymişlerdi. havliyle bunu tuttum. 
fedakii.rane ateşine rağmen tah- Yalnız bana ve bir de gemide bu- * 
telbahir suyun içine dalmadı ve a lunan bir Alman ihtiyat zabiaine Ahmet Nazmi Gökdeniz kap-
teşini teksife başladı. Vaziyetimiz tahlisi.ye. yeleği kalmamıştı. tanın bu sergüzeştinin bir hayli 
gittikçe müşkülleşiyordu. Tahtel- .. İkıncı . kaptanım kendisine meraklı olan devamını yarın yine 
bahir su üzerinde çok seri manev 1 ~cı Tahsin,. ismi verilen onun ağzından dinliyeceksiniz. 
ra l ar yap m a k su re til e "1 s k en de- Vv""""""""""""""""'...,...,.,._,...,..,.,,vvvv""""""""""",..;.,...,.._,...,.:,..;.;;;vv 
run,, un ateşinden kurtulabiliyor Gülhane parkındaki 
ve isabet almıyordu. yol düzeltildi 

Buna mukabil "İskenderun,, Atatürkün cenazesi, merasim 
seri manevra yapamıyan eski sis· alayıle beraber Gülhane parkından 
tem bir gemi olduğu için tahtelba- geçirilip .Sarayburnunda bir dis _ 
hire iyi bir hedef teşkil ediyor ve troyere bindirileceğini nazarı iti
her an isabet alması tehlikesi ar- bara alan belediye, Gülhane parkın 
tıyordu. da alayın geçeceği yolları yeniclen 

Vaziyetin nezaketini hisseden tanzim ettirmektedir. Bu meyanda 
"İskenderun,. gemisinin süvarisi GüJhane parkındaki ana caddede 

Yeni bir okul 
Samsun (Husus) - Şirin 

rimizin en havadar ve güzel 
yerinde 30 ağustos ilk okulu 

hiç olmazsa gemisini batmaktan kum döşenmiş ve üzerinden silindir 
şeb 1 kurtaı:n~k emeliyle bizi olduğu- geçirilerek yenileştirilmektedir. 
bir j muz gıbı bırakıp rica ta karar ver

Münhal bulunan asistan
lıklar iç;n imtihan 
Üniversite tıp fakültesinde bir 

çok asistanlıklar münhaldir. Bu 
münhallere yapılacak müsabakm 
imtihanları neticesinde asistanlar 
alınacaktır. Münhal olan asistan· 
!ıklar şunlardır: Kulak, boğaz, bu 
run asistanlığı, göz asistanlığı ad
li tıp asistanlığı, hariciye asistan
lığı ve kadın hastalıkları asistan· 
lığı. 

na- di. Tahteföahire bir iki mermi Sovyetler 60,000 deri aldılar 
miyle yeni bir ilim ve irfan yuva-

1 
dah~ ~alladıktan sonra bizi çözüp İhraç maddelerimizin mühim 

sı tesis ve kü~at olunmuştur. Ayrı tedbılı rota ederek uzaklaşmağa bir mevkiini işgal eden deri ihra-
ca, belediyemiz de, "At koşusu,. başladı. catımız bugünlerde yine canlan _ 
meydanı ile Merdırmağı arasında Tahtelbahir ricata lnışlıyan mağa başlamı.5tır. Bilhassa küçük 
ki Çarşamba şose•i kenarında, ye "İskenderun,. gemisini takip etmi- · bacak denilen koyun, keçi, oğlak 
nl.den bu'"ytik bı·r çı·çek ve a· r· yerek bize do<•ru y<ıklaştı. Sonra-gaç ı- " derileri üzerine dün de piyasada 
darlıg-ı vücude getirmis,tir. dan öğrendiğime göre tahtelbahi- hararetli satışlar yapılmıştır. De -

rin 1'rarla bizi takip etmesinin se-

Vecize 
bebi varmış. rilerin mühim bir kısmını Sovyet 

Meğer bütün tedbirlere ve ke Rusya ithal etmektedir. Fiyatlar 
- Evımize bırakılan "Fitre,, 1 tumiyete rağmen, bizim Çanakka mutedil olup 170 - 205 kuruş a

zarfına !arık olduğu aliika ı gö< leye cephane taşıdığımızı, 0 sıra- rasındadır. SovyPtler şimdiye ka-
termek bir vatan borcudur. ı !arda lstaııbulda gizHce çalışan dar 60.000 adet deri almışlardır. 

- En büyüğümüzden en küçü İngiliz casus teşkilatının istihbara -·-
ğümüze kadar Türk Hava ta memur adamları öğrenmişler ve Keserle kafasına vurmuş 
Kurum\lnun benimsemeyi ihmal 1 haber vermişlermiş... Topkapıda Dokuma fabrikasın 

miyecek olursak Türk Havacılı-\ Her ne ise ... Biz epeyce yakla- da ç.alışan Rıza ve Ahme tisminde 
ına da Türk Askeri gibi milleti- şaı~ t:'htelbahir ı'Teslim ol.. ... işa- iki arkadaş dün iş arasında kav -

llnize has bir özlülük vermek kolay retını verdi. Ben vakit kazan- ga)"a tutuşmuşlardır. Bu esnada 
a elde edilebilecektir. mak ve "Dofen,. romorköründeki Rıza keserle Ahmedin kafasını 

bazı askeri evrakı imha edebilmek yaraladığından yakalanmıştır. 
fırsatını bulmak için geıııids bulu 

Meclis ve Parti mümes
silleri geldiler 

Atatürkün cenaze merasimin
de Büyük Millet Meclisini tem -
sil edecek olan 9 kişilik heyet A
zaları rlün sabahki ekspresle An
karadan ~hrimize gelmişler ve 

Haydarpaşa garında vali ve bele
diye Reisi Muhittin Üstündağ ve 
şehrimizde bulunan saylavlar ta
rafından karşılanmışlardır. He
yet azası şu saylavlardan mürek
keptir. Halit Bayrak (Beyazıt), 

1 
Meclis idare amiri, Ali Zerre (Ço ı 

r\lh), Divanı riyasetten Yahya Ga 1 

!ip (Ankara), Ali Barlas (İstan -1 
bul), Cahit Dinç (Zonguldak), 
Mükerrem (Isparta), Rahmi (İz
mir) Naşit Hakkı (Kütahya. 

Heyetin reisi, Meclis reis ve
killerinden Refet Canıtezdir. 
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ov K KAYIP 
Eski Müzeler Müdiirü Halil 
Ethemin f',...vatı ve Eserleri 

Asırların nadir yetiştirdiği kemıı.l 
sahiplerinden biri olan eski Müze
ler müdürü, mektebi mülkiye mu
allimi, lstanbul mebusu, arkeoloji 
ülemamndan olan Bay Halil Etem 
çok zaınandanberi hasta idi. Reha
yab olamıyarak irtihal etti. Bu ha
dise memleket için telafisi güç bir 
ziya olduğu gibi kendini tanıyanlar, 
beraber ça.lışa.nlar ve bilhassa bizler 
için unutulmaz acıdır. 

İnsanlık ve mekanmi ahlak te
cessüm edib insan kıyafetinde ~ 
rtindü denecek kadar yüksek bir 
yaratılışa sahip olan bu nadirei vfl 
cut ilim aleminde; Avrupa maşeri 
ilmiyesinde tanınmış ve hllr-"'et e
dilmiıl büyük ve muhterem bir sima 
idi. 

Memlekete yaptığı hizmetlerin ha 
11mda büyük kardeşi Hamdi Beyle 
beraber tesis ettikleri tstaııbul A6ıı
rıatika müzesi gelir. Uk mUdllr olan 
Hamdi Beyden sonra mUdilrlyeti 
uhdesine almış olan Halil Etem mü
zen.in bu gUnkU teklmill ea .. ını kur
muş ve Avrupa mUzeleri derecetıiııe 
getirmiştir. 

Meşrutiyet akiblnde m\ize haline 
getirilen Topkapı Sarayı miluslnl 
tensik ve tasnif hususunda 1ıılim 

eserleri müzesini, Şarkıkadim mU
zesinl, tesisi i§indegösterdiği vukuf 
ve mesai ile bu müzelerin bu gUnkU 
mükemmel halini vUcude getirmiştir 

Müzeler umum mlldürlüğündcn 
tekaüd olrak ayrıldıktan sonra mes
leğine olan sönmez aşkı kendisini 
yine müzeden ayıramamış memuri
yet hayatında reisi olduğu (eski 
eserleri koruma) encümenine aza 
sıfatile girmek feragatini göstererek 
senelerce orada memleketin ilim zen 
ginlikleri olan Asarıatikayı ve be
diiyatı korumak hlzmetinde bulun
muştur. 

Mektebi mülkiyede çok zaman de
vam eden Jeoloji tedrisatı sırasmdıı 
yetiştirdiği talebenin kcsretli olan 
adedi arasında merhumun ilminden 
istifade ederek hocalık kürsüsüne 
yükselenler ve Devlet memuriyet
lerinin ali tabakalarını işgal eden
ler hala mevcuttur. 

Babasının; müessislerinden bu
lunduğu Darüş.şafakııyı bu yegane 
milli yetim müessesesini kurmak ve 
idare etmek himmetinde bulunan 
Türk okutma kurumunda yıllarca 

aza ve reis olarak bulunmakta ve 
ancak didinmek tabirile ifade oluna 
cak bir verziş, bir mücadele ile bu 
mübarek ocağın devamına çalışmak
ta idi. 

Bu kadar kemalata sahib olan 
bu yüce yaradılışlı insan ilminin dP. · 
recegi yüksekliğinde ahlaki vasıflar 
la. da zeynetlenmiş idi. 

Merhum Halil Ethem 

muaveneti yapmaktan zevk alırdı. 

Emsalsls bir istikamet, bUkülmez 
bir doğru seciye mümeyyiz sıfat

lanndaıı idi. Kendi tebirince bir 

haziııe olan milyonlar değerindeki 

müzeler çok müstesna devirlerde 

elinde bulunduğu halde bunların 

muhafazasına öyle ihtimam göster
miş idi ki hemen geceli gündüzlll 

denecek derecede sarfettiği mesai 
sıhhatini ihli.1 derecesine varmıştı. 

Kendi bir sadrazam (Etem pa-

~) oğlu olduğu ve aristokrat bir 
hayat içinde yetiştiği halde maye· 

tine karşı gösterdiği ve gerek mu

hitine karşı tuttuğu muamele tarz-

lan en terbiyeli bir demokrat va
taııda.şa niimune olacak derecede 
sade ve kibar idi. 

Hayatının son zamanlarında çok 
yetişkin ve kıymetli bir ilim adanu 

olan oğlu Dr. Süleyman Etemi kay

betmekle düçar olduğu dağlar da-

yanmıyan keder darbesile harap ve 
bitkin bir ömür sürmekte idi. 

Akıbet hastalığının elim tesiri 
onu da aramızdan alıp götürdü. 
1861 tarihlnde doğmuş tstanbulda 
ve Viyanada tahsil etmiş bir çok 

eserler telif ederek ilim hayatında 
çok yararlık göstermiş büyük we-

muriyetler vermiş ve nihayet 16-17 
Teşrinsani 938 gecesi rahmeti rah-

mana kavusmuştur. 
Rabbimizden mağferet di!eriz 

\fii1Rler genel direktör
lii~ünde Eski Eserleri 

Koruma Enrümeni 

lstanbu] 
Üniversitesini 

25 kişilik bir kafile An· 
karadaki m~rasimde 

tem sil edecek 
Atatürkün Ankarada yapılacak 

Kendine duyurulan bir ağln~,ş 
yok idi ki ona teselli vcrmc~in? 
Muttali olduğu bir ihtiyaç yok idi ki 
ona maddeten yardım etmesin. He
men her gün bir mektup veya bir 
müracaatla istiındad eden beni ne
vinden tanıdığı ve tanımadığına der- cenaze mera8inıinde bütün İstanbul 
hal il"l)kii.nı derecesinde yapacağı 1 üniver.itesinin bulunmak istediği 

TURK OKUTMA 
KURUMUNDAN: 
Yarım asırdan fazla bir za-

mandanberi Darüşşafakanın · 
irfan ve idare işleriyle uğraş
mağı esa•lı vazifeleri meya-

• nında bulunduran ve bu mües-
ııeseye unutulmaz hizmetleri 
dokunan İstanbul mebusu ve 
Türk Okutma Kurumu Reis 
vekili çok muhterem Halil Ed
hem irtihal etmiştir. Cenazesi 
bugün saat 11 de Şişlide Os 
manbeydc Matbaacı Osmaı 

sokağıııdaki 44 numaralı evin- ~ 

den kaldırılarak namazı öğle 

vakti l!eyazıt Camiiııde kılın

dıktan sonra Edimekapıda ai 
le mezarlığına ddnedi\ecek 
tir. Darüşşafakanın daima 
minnetini taşıdığı ve taşıyaca 
ğı bu zata karşı 'on vazifei 
hürmeti ifa edecek olan Ku
rum azası il.: Darü~~afaka ai 
lesine keyfiye·u bildirir ve ta 

arzederiz. 

ve bu talebin rektörlük tarafın -
dan hüküınete bildirildığini y.azmış

lık. Üniversite gençliğinin gö~ter -
diği bu yiik.•tk hareket hükümet 
mahafilince takdir edilmekle ber&
·ber merasim gününde Ankaranın 

kalabalığı trenlerin kifayetsizliği 

nazarı itibara alınarak ancak bir he 

yetin bu vazifeyi üniversite namı

na deruhte edeceği tarzında bir ce· 
vap verilmiştir. 

htanbul üniversite•iııi Ankara. 
da yirmi beş kişılik bir heyet tem· 

• sil edecektir. Bu suretle her fakül-
teden aııcak dört b•ş kişi üniversite 
heyetine d.ahil olacaklardır. Hukuk 

lfakiiltesinden bu heyete dahil ola· 
cakları tayin için çok pratik bir ça-

re bulmuştur. 

Fakülte dekanı Ali Fuat Baş· 

gil bu sene sınıfların birincilerini 
heyete dahil edecektir. Birinci sı· 

nıf namına da fakülteye ilk yazı

lan ve liseden pekiyi derece ile 
mezun olan talebe gidecektir. 

Üniversite heyetinin bu ak.şanı 
Aııkaraya müteveccihen hareket 

edeceği zannedilmektedir. 
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Yazı Ve Şiir · Neşrediyoruz: 
.Yeni S"\~ah Guetesine 
tıu \·e biricik Atamızı sinesint-

'-"1&nıak &aa<ltine mazhar olacak 
Aııkar h·'k" k . . . d a u umet mer ezırnızın a-
.,:.111. ( Atakent) e tahvil etmek e-

<lı Şcfiıniz i(:in ebedi, yıkıhna7. 
l't .. k 

~!(> nıez 'lir abide yapmış olmak 
dtıtıekur. 
lt\ llu ıru....ııe Atamızın mukadcl.-s 
~ ıııı thffliJeştirmekle kutsal hir 
Odf'Vd- b 1 • '·- t" ' .. ·~ u unacar;ımaz -naa ıneı" 
: :~. Çok mukaddes olan işbu di

. ~ftllliz ceridenizle millet vekilte
"'""ni • 

lın dikkat nazarana konulma· 
•ını . 

rıca ederim. 
o. özkınm 

il il il 

Kara haber 
~O llunc&tetrin, Türk tarihinde 

lndifaı kaydeder; fsşkarao ka-

;;,ı.•ber, kızsın livlar halinde 
. k •illetinin lllk.lerine işliyor,. 
~ benliği potada kUJ'ŞUD gibi 

Yılıyor ... 
fttr cUıan nu ydaldı f.. KiJnatıo 
~~ ~·""-- ~11 kesildif •• Hayır- Bu uu-

be haber; Atattirkümizü kay
~~·· Hayır, bayır!- Buna ban
ltr~tıtır inanır, nasıl tahammül ed\: 
1r .. ~ ra onsuz nasıl yaşana f- O ki. 
-.uın11, o k1 canmm, o ld lmaa•· 
~. Fakat bunda ıa,ecak oe 

b\>\t, l§t.e onun için ~ıyonız ya 
Uı•U-ota'b"" lna.ddesi aramızdan aluumş 

ilir .• 
bi takat yurdun her bucağının ili
~ ~Usikisiııe gönlünü bağladığı 
111.,': her ferdinin ı~ıklarmdan nur 
-aag. "- ._ 1 h • 

V<LKışar am •• 
~'1- "h" • b'"t"" kud I' zzam tarı mın u un -

~t Ve d .. !it aı;ıtanını onun mucea-
, ltt hir mahsalası halinde, kendi-

''"de · · · d ·ı d""' b'· n, nııllı hır ha a ı e sez ıgı 
11liik 1 .. 1 h . '> n ııuc anı .•• 

ır ~ir trıiUl!tin yekpare bir ok gibi 
.. ~~tdiği vere U"tugu- iliUü baş 
""ili<> ~ ~ ... 
~~fe 4•dı ••• 

bıı .r' acız er er, onu gormege 
){acı.ırniz mi mani?. 

kı ~rkun'J akıbet, uğursuz to.li, bu 
lt\ın eserı· '> 
ı ... 

d ~tırabımız \'e yaramız o kadar 
"elin ki, erimiş bir kur§un nehri, 

""'" w d l•nıkenıirerek damarlarmuz-
lltı •kıyor ıibi .. 

lçi-,· ·· ı d · k" '-~· .... z. oy e erın yanıyor ı. 

~-.. lçlerunızde bir yansın tufanı 
"'" ·:· Ne aöz Y•tlarımızı yüreği-

·~· •• d"" • • . •• tbı,· &On urebihyor, ne yure-
l<tı~~deki alet göz pmarlarmıızt 
lle ıtuyor. Bize bir U-.selli lst.er •.. 

Ylıat· n ~ı.. • t dııı • e ,.uo.eşın, ayın ve yı -
Ok atın ışıklanru sulannda eriten 

1. !aııuslar, mavi gözlerinin t.esel-
1'ırı. 

lar~' tı; ~~rihin çelenk, taç ve tak 
ittir Stislu sahitelerlnd~n yap~ 
ltnıı aı aŞan bir abide va.rhğının 
i<qdt ilanı; ne. de göklerden inecek 

~~~~r, ilhamının enerjisini ve-

.&tas 
llıaıı ~nı kaybeden millet; 

Serıııt yaşıyor! ••• 
B. Vlgün 

88 88 00 

A~LAVALIM 
-4.tatürk öldü d" · "tti-im ~tın . ıye ışı g 

te)di~uı·umu kayb~ttim, kendime 
aiıad, en sonra hüngür hüngür 
)ırn hın, ağllldım. Nasıl ağlamıya
dıın'. abasız kaldım, öksüz kal - 1 

öksü ö · bençe z. lüm denilen ki>rkunç 
<li h onu da başınızdan aldı. Şim 
l(.araer Yer kara, hatta güneş bile 
li~ ~w~ da Yas tutuyor. Bütün genç 
lıllrıu le ı~o~. ağlıyor; çünkü onun 1 
lııiye Yuzunu, güzel sözlerini işite} 

~ Cek, .. duyaınıyacak. . 
hı?'a{ buyuk Ata! Bizleri öksüz 1 
hnı i~f nerelere gittin hangi meç • 
~ara e;~a.rnct ·e? Ölüm sana da ol 

lı ını uzattı mı., 
"la · · 

~orurn Yı~, hayır.. Buna inanamı-
öltrıiy · Sen ölmedin, ölmedin ve ı 
~l\rJa.:~ek:sin. Sen Atililardan, Sel 
l!ciıırneı an. daha büyüksün. Ölmez 
llııah.ı bır dehasın. Asırlarda ya~ 

·••Yan · Yabtın . ışleri ~eıı on be~ yılda 
'l'urı.:u '0~~hana boyun iğdirdin, 

.ı wl üınlerden kurtardın 
~ ~aı • 
'Q'dan Y~lıın, ağlıyahm biç dur- 1 

1lghyalım. lhun Akıfak 1 

AT AMiN DEST ANI 
Ebet ayağına düşmii~. ezel selama durur; 
Dehnsı arşı kapatmış, cihana gölge vurur • 

Çelık lıak ışları bir yıldırım iradelere, 
C6ziindc sonsuz olan gök getirdi arşı yere. 

Dfinertli çevresi üstünde sulhdan alem, 
Barış c i hanına mihver elinde şanlı kalem. 
Deha, dilinde söz olmuş, hakikatrn özüdür 
Kılıç elinde, o hakkın ke.;;ip atan sözüdür. 

Zamana sığmadı geçti ulaştı Atiye, 
E\ın<le tarihi tutmuş "Yarattığım bu!,, diye; 

Küçuk işareti geçmiş kurunu canlattı, 
h:urun içindeki Türk ırkı hale can attı. : 

Bu mucizeyle dirilmişti bekleyen ölüler, 
Preistuar dile gelmişti fışkırıp yer yw-. 

Cihana g-östererek ırkuıın e.saletini, 
Yarattı işte o kandan bugünkü milletini. 

Ne inkılapları gördük, ki harikayla dolu; 
Elile aleme gösterdi en şerefli yolu. ~ 
Önünde şark ile harbin döküldü saygıları, 
Şimal, cenup onu görmüş cihanda bir tanrı 

Dehası aleme sığmaz, bekaya çarpardı, 
Bu kainat, o geniş ufka karşı pek dardı; 

Tahammül etmedi acziyle madde, kudretine, 
Yanup tükendi, yakan, kül eden o şöhretine •.• 

Turan, önünde bütün dağlarile sarsıldı, 
Yüz asrı dolduran ecdat secdeler kıldo 

Duyuldu gökte bütün kanılann ilahileri, 
Bütün iJihJ.arı Türkün iğildi, öptü yeri; 

"Atam, Atam!...,, diye ruhlar fezada inlerken 
Büyük Atayla beka doldu ... Ah, pek erken 

Karardı gözlerimiz, söndü ruhumuzda ıışık, 
Sabahı olmıyacak bir geceyle sarsıldık; 

Ümidimiz uçurum, ruhumuzda bir yangın, 
Yıkıldı beynimiz üstünde arşı Allahın. 

Yanan yüreklerimiz hıçkırıkla can veriyor, 
Değil bu gözyaşı, her an hayatımız eriyor. 

Bu varlık üstüne çökmüş yakan, ezen kara yt. 
Neden bu millete kıydın bu yolda, ah, Atatürk' 

Bugün bek.aya da hakim o tanrısal kılıcı, 
Bu tanrılaşma fakat Tfirke en unulmaz acı. 

Yakışmıyor sana tabutu köhne dünyanın, 
Doğan güneşte taşınsın tükenmiyen şanın; 

1 

Doğan güneş gibi Türkün ilahısın, ATATÜRK, 
gbet öniinde kan ağlar, ezelse boynu btikükl 

Silindi benliğimiz, varlığında kaybolduk, 
Özel liyakati attık, seninle hep dolduk. 

Gönülde, gözde, yanan beynimizde sen vars11' 
Bulutta rahmet olursun, güneşte parlarsın; 

Vatan ufukları üstiinde kudretin ne büyük, 

l:ihanda Tiirk ile daim hayattasın, ATATÜRK! 

A. lamail ULUKL . 

Atatürkün yanından geııerı yaıh ayrılanlar 

.1 

Ula Atatürldlıa Sandakaainıa diba allnlDlf hir resmi ve Orıeneral Falırettin Altay 

Atatürk'ün Önünde Dün de 
Yüzbinlerce Vatandaş Eğildi 
Genç, İhtiyar Binlerce Vıatandaş Aynı Duygu ve 
Aynı Hisle Geçiyorlar ve Onu Dii.fii.nOyorlardı 

(Bat tarafı tinci aa,faü) 1 .. 
kikaten muazzam bir bldise idi. 

Salona pditi zaman lialetta-. 

yin bir amele, bir itçi ne bissediyorJ 
aa, teessürünü ve Atasına bağlıh-1 
ğmı ne ~ekil de ifade ediyorsa; iç
timai mevki sahibi ve ileri mev • 
kilerde bulunan her ferd de ayni 

surette hislerini ifade ediyordu. 
Bilhassa kadınlar Atatilrkü sa

dece bir millet kurtarıcısı olarak. 
tanıyan hatta yüzünü resimlerden 
başka hiç bir yerde görmiyen ih
şem tabutu öaline gelince bütün 
tiyar kadınlar bile onun Muhte- . 
gayretlerini sarfettikleri halke göz 
yaşlannı tutamıyorlar ve hüngür 
hüngür ağlamıya başlıyorlar. 

Dün biraz evvel de söylediği-
miz gibi, her sınıf halk Sarayda ı-.o.ıyan zıyaretçilerden ikisı ve teessürden bayıran ihtiyar nine 

Ulu Atalarını selamladılar. Bir za boğula boğula ağladıklannı gö - Dün nazan dikkatimize çarpan 

manlar hasis menfaatlerini düşü- rünce insanın tüyleri ürperiyor ve en mühim hadiselerden biri d& 

nenler, halkı kendi yaradıhşların kendikendine: büyük Türk halkının büyük vaka
da bile bir eş olarak kabul etmiyen 
ve onlan sefil ve yalnız kendi şa-

hıslarının u~klan olarak telakki 
eyliyen padişahların sarayı iken 
bugün nbütü Türk milletine ağuşu-

nu açmış bulunan saray, kendi i
çinde gördüğü öz efendisini se -

lamlıyor ve sanki kendi diliyle o
na bu büyük kayıplarından dolayı 
tazeycde bulunuyordu. 

Bir zamanlar Osmanlı impara
torluğunun tefessüh etmiş entrika 

havalarının estiği bu sarayda dün 
demokrasinin ve bir milletin en 

mühim hasletlerinden biri olan te
sanüt ve kardeşliğin canlı timsali
ni gördük. 

- Bunlar da mı onu anlamış· n olmuştur. 

Jar? diye soruyor. Evet onlar da Sarayı, kendi aleminden büs -
onu anlamış, onun büyük iradesi- bütün başka bir ale:n olarak telik 

nin nelere kadir olduğunu hisset - ki eden kitlenin, saray kapısından 

miş bulunuyorlar. içeri girince herkes iç.in gayet ta-

Türk milletinin en büyük vas- bii bir hareket olan merak ve te-
fı kendine yapılanı bilmesidir. O 

her kötülüğü takdir ettiği gibi gö

rür, anlar ve her iki vaziyette de ı 
susmasını bilir fakat hissyatını or 

taya koyma;z, zamanı geldiği za • ı 
man da onu herkesten daha iyi i

fade etmesini de bilir. İşte •bugün 
aramızdan ayrıylm1ş bulunan Bü

yük Atatürk de büyük milletinin 

bu kıymetini bildiği içindir ki her 

cessüsü bir tarafa bırakarak ha -

yalhanesinde bile tasavvur edeme 
diği saraya ilk defa giren erkek, 

kadın, çoluk, çocuk orada bulun-

malarının hikmetini jdrak bulun
masıdır. Değil etrafına bakmak, 

kafasını çevirip nerede olduğunu 
bile anlarnağa çnlışmıy.ıın halkın 

kafasında bir tek şey olduğ';lna 

;şüphe bile etmek imkan~ızdır. O, 
Oraya koşuşan halkın içinde fırsatta en 

belki Ulu Atanın dev adımlarla 
güvendiği kudretin Atasına bağlılığını izhar etmek i-

Türk milleti olduğunu izhar etmez 
başardığı büyük işlerin hududunu miydi? 
kavrıyamıyanlar bile vardı. Fakat 

bütün bu bilmemezliğine rağmen 
onun bildiği bir şey var: Kendini 1 
esirken efendi eden Ulu Atasına, 

, son selamı vermek. İşte bunun i
çindir ki oraya şehrin dört bucağın 

dan, kucağında çocuğu elinde çı
kını ile koşup gelen genç ihtiyar 
kadın, erkek, çocuk hepsi bu bü
yük vazifelerini yaparken bir an 
içinde, daima dik duran ve durdu 

ğu yerde kaynıyan Atalarını Al 
sancağın altında uzanıp yatarken 
görünce derhal boşanıyorlar, ve 
artık ondan ötesi onların irade 
·kuvvetleri haricine çıkmış ıbulu • 

nuyor. 1 • 

Gençlerin, bir derec tahsiHi 'İ 
bulunanların Ata türkün kıymeti-) 
ni takdir etiklerinden şüphemiz ı 

yok fakat, altmış yctmjş yaşını geç ı 

çin gelmiş ve yalnız onu düşünmek 
teydi. 

--

mi~ ihtiyarların sekiz on yaşındaki 
çocukların bile onun huzurunda j Atatiirk6n yanından aihyarak çıkan talebe Ye atretmenler 
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1 Atatürkün Cenaze \ 

Kumar Borcu 
[ ~J~~es?l.,~~?,~~~~ .. .,.mı 

iştirak edecektir. Bu tarzda teşek- vaziyetinde btıkliyecektir. 
kO.I edecek olan cenaze &layı sa- Cenazenin Dolmabahçeden ha
.at 9 da hareketle Tramvay yolu- rekei anında Galata kulesindeki -2- "Vardabandra,, ta·-~ından veri -nu takiben Tophane, Kadıköy, Köp ...... 

''Biraz rilç g~ecek gılı! goril-, 
nen bu son akşamı biraz neşe ile 
geçirmek için arkada'1ma içmeği 
teklif ettim. Kulübemizde birkaç 
şişe daha viski kalmıştı. Kadehle-
ri devirdikçe neşem artıyordu. 
Bilakis Alord'un yilzQ gittikçe 
karanyor ve canı sıkılıyor gibi 
görünüyordu. Hiç bir şey söy
lemeden sigarasını tüttürmek ve 
ara sıra bir yudum viski içiyordu. 
Bir sıranın üzerinde sırtını duva
ra dayayarak ve bacaklarını uza
tarak derin bir düşünceye dalmış 
gibi duruyordu. İçinde bulundu
ğumuz ay zannedersem teşriniev 
vel idi. Dışarısı çok soğuktu. 

Klondikte kış bu ayda başlar ve 
ancak nisanda biter. Bu gece gibi 
buralannın verdiği korkunç hüznü 
hiç bir zaman hisetmemiştim. 

Üzerime çöken ağırlığı dağıt
mak için, kulübenin içinde bir a
şağı bir yukarı dolaşmağa başla
dım. 

"Bir köşede, bir elbise paketi 
ııısılmış duruyordu. Bunlar işçile
rimizden bazılarının gündelik iş 

elbiseleri idi.. Kulübemiz Dav
son sitiye birkaç mil mesafede idi. 
Bu işçiler yeniden iş buldukları 

ıbir kampa gitmeden evvel şehre 

inerek birkaç gün eğlenmek iste
mişlerdi. Geniş ve keder verici 
sokaklariyle meşhur ve odundan 
yapılmış olan bu şehirde sayısız 

barlar ve eğlene& mahalleri vardı. 
Buralarda madenciler ve işçiler 

birkaç a:rlık yorucu çalışmalannın 
semeresini, zevk ve safa içerisin
de yiyerek bitirirlerdi. 

"Gezinrken ayağım bu yığılı 

elbiselere çarptı. Bunlard.an bi
rinin cebinden bir deste oyun ka
ğıdı döküldü. Yere eğilerek top
ladım. 

- Bana bak Alard dedim. İs 
tersen biraz oyun oynıyalım. Va
kit geçirmiş oluruz. 

Alard sıçradı. Sigarasını •ön 
d!lrdil ve dikkatle bana bak.arak 
Adeta rüya görüyormuş gibi "o
yun mu? .. diye sordu. 

- Evet, hakikaten bu gece ne 
den i•e ·burası sıkıntı veriyor. Bir 
az vakit geçirirsek hiç de fena ol
maz. Biliyorsun ki ben elime ka
ğıt almış insan değilim. Halbuki 
8en bu hususta üstadsın. Bana 
ders diye hayatta oyun oynamağı 
bilmek belki bir gün işime yarar. 

Bunları alay ederek söylemiş
tim. Oldukça sarhoştum. 

Alard lakırdı etmeden knrtla 
n .almış masanın üzerine yaymıır 
tı. Onlara birer birer bakıyor, 

parmağiyle dokunuyordu. Sonra 
ani bir karar almış gibi kağıtları 
keserek dağıtmağa başladı. Karşı 
ılı:arşıya oturmuş, dizlerimizin llstü 
ne bir tahta koymuştuk. Alard 
basit ve çabuk biten bir oyun gös
terdi. Oyuncu olmadığım için bun 
dan bir zevk almadım. 

Bu oyun çok basit ve o nisbet-

Beyaz mermerden yapılmış merdi
nnlerin ~şında !lniformalı kapı
cılar heykel aibi duruyordu. Ön
lerinden geçtikleri kapıcılar, son
ra da bindi·kleri asansör!ln g.arso
nn J enniyi eski bir tanıdık gibi 
ae!Amlamışlardı ve nereye gide
ce ki erini sormadan asansöre il ço
cuk, kendilerini yirmi sekizinci 
kata, yani en son kata çıkardı. 

Bulunduklan koridarun tA ileri
&inde çifte bir kapının aralığın

dan konuşmalar ve bir radyonun 
çaldığı parçalar duyuluyordu. 
Rengi san küçük bir adam Jenni-
7i karşıladı. 

- Toni, Hello, l\fikc Şikago
aan geldi mi? 

- Geldi. İçeride. 
Ve Toni denilen ~dam Denin 

fapksını asarken: 
- Hermi de içı ride mi? diye 

aordu. 
- Hayır!.- 0"1u bu ak~m gör 

medim. 
.fenni, Uene doğru döudn: 
- Herhalde bir yerde takıl

mıştır. G!lnün her saatinde bir ~ı 
ııkar. · 

t& dıı tehlikeli bir ,eydi. Alard 
kartlan k&rıştırıyordu. Dört ta
nesini bana verdi. Bir o k•dar da 
kendi.si aldı. Diierlerini ikimiıı:in 
arasında bulunan tahta parçası

nın üzerine koydu •• Ortada duran 
kartlann en üstündekini çektim 
ve çevirdim. Bu klğıdın sayıııt ile 
elimdeki kartlardan ayni renklerin 
sayılarını cemedecektik. Meseli 
maçanın sekizlisini çekmiş olsam 
ve elimde de maçanın birllsi ile 
dokuz\uııu bulunsa, ben on sekiz 
sayı yapmış oluyorum. Eğer çevir 
iniş olduğum kAğıttaki ayni renk
ten elimdeki kartlarda bulunmaz 
sa o vakit yalnız bu çevirdiğim ki 
ğıdın sayıları mut&ber olacaktı. 

Sonra, tabiatiyle karşıdaki oyuncu 
da ayni şekilde hareket ediyor ve 
hangi harf daha bilyük bir sayı 

çıkarırsa o kazanıyordu. 

Iecek işaret üzerine Yavuz her bet 
rü yoliyle Eminönü meydanı Bah- dakikada bir top atacaktır. 
çekapı, Sirkeci vıı Salkımsöğilt ü- Cenazenin gemiye irkabını mü 
zerinden Gülhane parkına va park teakip Yavuz top endahtı suretile 
içindeki yolu takiben Sarayburnu selilm resmini ifa ederek hareket 
na varacaktır. 

Tecrüb& için birkaç kere oyna 
dık. Oyunun kaidesini derhal 
kavradım. Bu, tahin büyük bir 
hissesi olan bir kombinezondu. Bu 
rada zeka ~!emiyordu. Ahrd bu 
oyunu bazı arkadaşlariyle beraber 
kendisinin icat etmiş oldui'unu 
söyledi. Bunun basit olduğu nis
bette ne ka•lar korkunç olduğunu 
bilahare öğrendim. 

Alard oyunu kavradığımı gö-
rünce gözlerimin içine sert 
bakarak: 

sert 

- Haydi ·bakalım oynamağa 

başlıyahm, dedi. 
Viski şişesini eline alarak bü

yük bir yudum içtikten scnra kart 
!arı dağıttı. Ve oyuna başladık. 

Cenaze alayının Dolmabahçe
zergihının iki tarafı.na asker, Jan
den Sarayburnuna kadar olan gil
darma kıtalariylıı mektepler ve 
halk dizileceklerdir. 
, Cıınaze alayının kolb~ı Sa

rayburnu nhtımına geldiği vakit 
duracak, kıtalar yolun sağ kena -
nna çekilecekler ve cenazeyi taşı
yan top arabası g~erken resmi 
tazimi ifa edeceklerdir. 

Alaya iştirak edecek zevat ve 
izciler tabutu hamil olan top ara
basını rıhtıma ka.dar takip ede • 
ceklerdir. Alayın sonundaki talı.ır 
da bulunduğu yerde ·kalacaktır. 

Tabutu taşıyan top arabası nh 
tıma yaklaşacak ve tabut gen er al
ler tarafın<lan top arabasından 
kaldırılarak rıhtımdaki dubaya 
yanaşacak olan G!lr veya Dumlu

pınar denizaltı gemilerinden veya
hut Zafer veya Tınnztepe dPstro
yerlerinden birisine irkap edile -
cektir. 

Tabntu hlimil •bulunan denizal 
tı gemisi veya destroyer Selimiye 
veya Haydarpaşa açıklarında a -
kmtısız bir mahalle demirlemiş o
lan Yavuza yanaşmak üzere ağır 
ağır yol alacaktır. 

Tabut Yavuza nakledilerek 
Yavuzun arka taret topları önüne 

Evvel.i, üzerimizde bulunan pa -
ra ile, yani birkaç yüz dolarla ten mi korkuyorsun diye adeta 
oynadık. hiddetli bir tavırla bana çatmağa 

Bidayette her acemi gibi bü- başladı. 
tün paraları kazandım. Ark.ada- - Korku mu, hayır. fakat yap 
şım ağzını hiç açmıyordu. Umumi- tığımız işin bir.az buda laca oldu
miyetle san olan yüzünde ha- ğunu zannediyorum da ondan en
fif bir kırmızılık peyda olmuştu. dişe duyuyol'Um. Kağıt parçalariv 
Bu ya içkinin te•iriyle veya oyu- le tali deneme bana çocukça bir 
nun verdiği heyecandan ileri gc- şey gib i geliyor. 

!yordu. - Haydi canım, iki sene dur-
Üzerinde bulunan bütün para madan, d inlenı ıeden altın aramak 

!arı kaybettiğini ,rörünce, oyunu I..ı, bunun ne farkı var? 
bırakmağı teklif ettim. Hafif su - Zaten ben ~imdi daha ala
rette endişe duymağa baş.amıştım. ka verici bir şekilde oynamağı tek 
Alard gözlerinde fena bir parıllı lif ediyorum. 
vardı. Alııı çatılmış, çehresi on se- _ P eki !izerinde para knlma 
ne ihtiyarlamıştı. Bir an için, so- ılığını biliyorum. Nereden oyuıya 
bay.a odun atmak için kaiktı. Ka · •k ' Ca ;nn. 
lın odunu o derece ~ iddetle parçala _ Üzerimde yok a ma, banka 
dı ki adeta korktum. 

da 50 Lin dolarım var. 
- Alard oyunu ·bı rakalım, yor 

ğunum, zaten bundan bi• şey anlı- Bu elli Lin dolar, kazançları-
·ı mızdan Alardın hi3sesine d üşen yamıyorum, bı iyor sunuz acemi-

. mikta rdı. Bir çek kame~i çık.ırd ı . 
yım. 

Sabit nazarlarla bana baktı . - Şimdi ikimiz de hin dol, rlık 
Karşıma oturdu, kartları alırrak elli çek imzalaracağız. Bunlarla 
dağıttı. oynıynrak vaktimizi geçiririz. 

Kulübenin dışında rüzırar 11 • Bu e.>nada adamakıllı sarlıoş-

ğulduyor, saç Mbanın içinde kuru tum. Herhalde aklım tamamile 
odunlar çatırdıyordu. Önümdeki başımda değildi. Çünkü arkadaşı 

koca viski bardağını bir dikişte mm teklifini kabul ettim. İkimiz 
bitirdim. de bu çekleri hazırladık ve oyuna 

Alard: tekrar başladık. 
- Evons, paranı k&ybetmek- (Sonu yarın) 

Denin koluna asılarak: 

eyliyecektir. Limanda bulunan ec
nebi harp gemileri bu selam resmi 
ne aynı su.retle iştirak eyledikten 
sonra Yavuzu Ada açıklanna ka -
dar takip edeceklerdir. 

Seyir esnasında İzmite kadar 
15 şer d.akika fasıla ile top atıla
rak rasimei selam ifasına devam o
lunacaktır. 

Yavuz zırhlı kruvazörüne de
niz komutanı ve amW&llerin işti • 
rakile İzmite kadar donanmamı
za mensup denizaltı ve destroyer
ler refakat edeceklerdir. 

Atatürkün a leleri efradiyle 
cenazeye refakat edecek olan ze
vatın nakilleri için Ada hattına tah 
sis edilmek üzere Denizbank ta -
rafından bu kere ce1'bedilen yeni 
vapurlardan biri Sarayburnunda 
bulundurulacaktır. 

Diğer taraftan cenaze alayına 
refakat eden memurlarla halkm 
da Atat!lrke yapılacak olan bahri 
merasime iştirakini mümkün kıl

mak üzere saat 13 den Saraybur
nundan ve köprünün Şirket ve A
kay iskelelerinden ikişer vapur ha 
reket ettirilecektir. Bu vapurlarla 
İstanbula gelmiş olan ecnebi harp 
gemileri Büyükada açıklarına ka
dar filoya r efakat ve bilahara av
det edecekler ir. 

Başvekil, İstanbuldan Anka -
ra ya kadar cenazenin ynnında bu 
luııaca 1 tır. 

Üniversif elilerin 
dikkatine 

Oniversite ve yüksek okullar 
tedris hey .. ti ile talebesine: 

Üniversite rektörlüğünden -: 
1 - 19 ikincit~rin Büyük Ön

derin cenaze töreni toplanma ye

ri Betikta~ta Akaretler tramvay 

istikameline doğrudur. 

2 - Tramvay yolundan Aka
retlerin köş,esine kadar olan kıaım 

tedris heyetine ve arkası talebeye 
ayrılmıttır. 

3 - Toplanma gaati: Profesör 
ve talebeler tam saat sekizde ken

dilerine ayrılmı' olan yerlerde top 

lanmıf olacakltrdır. Saat 8 den 

sonra Tophane yolu kapanınıt o -

lacağından arka yollardan gelin -
mek suretiyle en ıreride yer alına

rak alaya iltihak edilebair. 

4 - Törene ittirak edecek ted
ru heyeti için kıyafet: Frak, silin
dir f"pka, siyah yelek, beyaz bo

yunbağdır. Fraklı olmıyanlar frak 
la olanlarla talebe arasında yer a

laeaklardır. 

Kız ve erkek talebe mümkün 

olduğu kadar koyu renk elbise si
yecelrtir. 

- Haydi arkadaşlan görmetıı 
gidelim. dedi. Ve Toninin sarım
tırak yanatını okşıyarak: 

KATIL ARANIVOR 
- Ceketinin altındakini arka 

daşıma göstersene, diye yalvardı. 
Toni mukavemet etmek ist&di. Fa.
kat Jenni buna aldırmıyarak, ceke 
ti iki eliyle açtı ve Den hayreti&, 
Tonin koltuğunun altındft sakh 
bir otomatik tabanca gördil. 

Genç adam: 

- Gangster mi diye sorda. 
Gfilerek cevap verdi: 

- Hayır! Mikenin muhafızı 
Den, Nevyorkıta bulunduğu 

üç saatten beri iki ta:ıe aylıklı ka 
tile ra tlamıştı. Hıı.Tana sigara
larının kokulannıa rtrıı.fa yayıldı 
ğı, radyonun çald,,Zı parçalann 
kulaklan okşadığı lilkı içinde yii. 
zen bu apartmanda, öl!lm, ilk işa
re te, bu muhitin hain, telakki et 
tiği kimseyi hir anda yere sermek 
için hazır duran, sarı >iizlü ada
mın ~ahsında tecelli ediyordu. 

Kapıdan içeriye ?,irince, Den 
burada rulet oynandığııu da gör
dQ. Oyun salonu ınodern bir il&-
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kilde döşenmi~ti. Uzun mas.anın 
etrafında kadın ve erkekler kar
m kan.•ık Lir halde sıkışmıştı. 

Her türlü kıyafete insanlar vardL 
Erkekıerden bir çoğu ceketlerini 
çıkarmıştı. Kadınların ekserisi 
yaz elbisesi giymişti. 

Radyo yandaki odada çalıyor 
du. Hava sıcaktı. Yeşillikler a
rasında kuvvetli lambaların yandı 
ğı tarasın serinliği insanı o taraıa 
doğru çekiyordu. Mas.aya doğru 
yaklaşırken Jenni, Dene: 

- Mike, Nevyorkun en şık o
yun mahallini işletir, diyordu. Yaz 
tatilleri dolayısiyle şimdi pek ka 
!abalık yoktur, fakat kışın en ki
bar kimseler buradadırl:ır. Asıl la 

mi Mişeldir. Fakat herkes onu 
Mike diye çağınr. 1,te kendisi de 
geliyor. 

· Bunu diyerek J enni yanlann
dan geçen kibar tavırlı, iri ve kuv 
vetli bir adamı gösteriyordu. 1ike 
Jenniye selam vererek geçerken 
genç kadın: 

- Mıke bana <baksana, diye 
seslendi. 

Mike durarak: 
- Sen mi çağırdın Jenni! diye 

sordu. 

- Eveti Hermi':ri bu a~am 
gördün mil7 

- Şikagodan bu sabah reldim 
ve bir haftadanberi Hermi'yi ıı:ör

medim. Neredo ise gelir. 

Y.!::?#.:1 : .. P.-':r-'12..~~~~l. ~~!9.~ 
GUlten birdenbire yerinden 

eıçrıyarak esrarlı bir memnuni
yet çılgınlığı içinde 11mcasının boY, 
nuna atılar.ak onu öpmeğa başla
dı: 

- İyi ki geldin amcacığım! •• 
İyi ettin de geldin. Yoksa az kal
sın bu hırçın oğlun beni ağlata

cakb •• 
Doğana da manidar ve çok 

ışıklı gözlerle bakar.ak sustu. 
İhtiyar amca yorgun vücudü 

üzerine çöken Gülteni sararak oğ 
!una baktı: 

- Neye iyi Doğan? .• 
Gülten kucağından inerek am

casına alaylı al.aylı anlatırken sık 

sık Doğana da bakıp onun ne yap 
tığını kontrol ediyordu: 

- Neye olacak Ayten hanım 

meselesi. Yok benden malilmatlı 

imiş, yok benden g(lzel ve daha 
gençmiş... İşgilzarmış, tam kadın
mış... Şuymuş, buymuş... "Yalancı 

bir ağlama taklidi yaparak amca
sının göğsüne ·kolarını koyarak yil 
zünü kapattı:,. 

- Btn ise ..• Şımarık, hoppa, 
her aklına geleni yapan deli bir 
kızmışım ... 

İhtiyar beybaba kendi yorgun 
luğunu unutmuş bir kıza, bir Doğa 
na bakıp başını iki tarafa sallıya 
sallıya .. "Hep gençlik, hep genç
lik bunlar,. diye arasıra söyleni
yordu. 

Güllen ise yalancı hıçkırıklar 

arasında devam ediyordu yine: 
- Evet ben deli bir kızmışım. 

Oğlunun söylediklerini işitiyor mu 
sun amca! ..• Ona artık bir şey söy 
le ... Çok oluyor ha ... Bu kadarına 
tahammül olunmaz .. . 

Amcası saçlarını okşıya okşı

ya tutup geriye doğru götürerek: 
- Sen ıığlama yavrum!.. Sen 

ağlama benim ton ton kızım! ... di
yordu. Ben onun yuvasını yapa
rım.. Haydi yilril sen benimle ..• 
İskeleye kadar gidelim .. Seni onun 
için arıyordum zaten ... 

Arkalarından onlara şaşkın 

şaşkın bakan Erdoğan iskele sözü 
nü işitir işitmez yerinden kalktı ve 
babasına doğru koşarken seslen
di: 

- Baba .... 
Amca yeğen durdular .. Ve ba 

bası dargın dargın komik bir hal
de kendisine bakarak sordu: 

- Yine muziplik mi? .. Kıza 
bir şey yapma Doğan kızarım ha .. 

Doğan göğsünden bir mektup 
çıkararak: 

- Yok babacığım, dedi. Val
lahi benim bir şeyden haberim 
yok. Siz şunu alınız da madem 
gideceksiniz oraya kadar. Posta
ya atıveriniz. 

Baba'! elini uzatıp almak is
terken birden Gülten sıçrıyarak 
uzanıp mektubu kaptı: 

- Ben veririm üzülme Doğan! 
Kime bu? ... 

Amcası şaşkın şa.,kın bir kıza 

bir de Doğana bakıyordu. 
- Canla Ayten için .• 
GUlten birdenbire ayağını ye

re vurup, amcasına bakarak: 
- Gördün mü amca!.. Yine o 

Denin yQzüne dikkatli baktık
tan &Onra ilivıı etti: 

- Burada ne duruyorsunuz? 
Arkadaşınızı içeriye götUrUn, Har 
riye bir şey ısmarlatınız. Şimdi· 
tik Allah ısmarladık. 

Ve yoluna devam etti. 
Jenni: 
- Hakikaten iyi bir fikir. Bu 

rada da ne kadar sıcak var, dedi. 
Bir müddettenberi yanlannda, sol 
gun yüzlü, mavi ceket, gri panta
lonlu birisi dolaşıp duruyordu. 

- Villi buraya gel de, seni 
dostum Trev ile tanıştırayım. 

Villi denilen adam, Jenninin 
bu davetini bekliy~r gibi duruyor
du. Davet edilince derhal ko~a
rak geldi ve Trev ile tanıştığı için 
memnun olduğunu ve J enni ile bir 
iş hakkında konuşacağından mü
saade etmesini rica etti. Jenni 
de, ·~bir dakika sonra gelirim., di
yerek uzaklaştL 

Den serbest kalınca, oyun ma 
sasının kenanna sokuldu. Orada 
gördüğü ilk kimse, vapurda gör
dütü &"enç kız oldu. Masanın ya. 
nındaki iskemlelerden birine otur 

kız!.. diye haykırdı. 
bu pek fazla .•• 

Hem yalancıktan ağlıyor b'. 
de mektubu yere atarak ~· çbl 
niyecek gibi yapıyordu. ver. 
amcası iğildi aldı .. Doğana göı~ 
le işaret ederek ve Gülteni be. 

''ı den tutup çamlıkların neftibg 
doğru sürükledi. 

Arkalarından derin g<iZıerl• 
bakan Doğan çok düşünceli 
halde yerine otururken kendi ~ 
dine: 

b ' d ,,.,,~ Aca a, diyor u .•• 
bu kızı ziyan mı ediyorum? •• 

* Büyük tur yolunda amca 1' 
ğen.'.~ Kol kola girmiş gidiyor1'1,ı' 
Ayni zamand& tatlı bir mubllb 
ye kalmışlardı: 

- Biliyor musun amca!. ~ 
fanın galiba evlenmiye niyeti f 

- Hani pek de fena oıııı•'' 
Tam zamanıdır. Fakat sen ııeı' 
den anladın 7 •• 

G!llten gQlilmsiyerek aıııc-' 
nın yüzüne baktı: ~ 

- Öyle hissediyorum, çUn 
bir sevdiği var. 

Amcası ma!Qmatfilruş\ukl';, 
- Canım bunu ben de bif 

rum ..• dedi. ? 
G!llten birdenbir& durııP • 

casına sordu: 

- Kim bakayım T ••• 
1 

İhtiyar adam boş olan sol J 
liyle Gilltenin çenesini hafif 1:reı 
tokatlar gibi şakalaşarak ge 
gevrek güldil ve : ,) 

- Seni maskara seni, d ~ 
Bana da mı l!llüill ... Sanki beli 1 
lamıyor muyum?.. Oğlan M:sJ!I 
ra çırası gibi yanıp tutuşuyor ~ 

Gülten sabırsızlıkla ııyııB' 
yere vurarak: ır4' 

- Anladıııık, diye haylc ı~ 
Fakat kimi seviyor canım T •• O 
soruyorum 1 •• , ,1 

Amcası onu iki omuzuııd 
tutup teskine çalışıyor ve: rı 

- Dur tepinme efendiIU sô 
yeceğim... 1' 

Dedikten sonra •başını ıcıışı 
kaşıya şöyle bir düşilndü. sooı' 
malilm sesiyle: - oııı 

- Kimi olacak a ... İki goı . 
beni sevmez ya... Elbette sePV 

Diyiverdi. ıl 

Gülten birdenbire bir Ç~ 
atarak "A._ A... A .... ., diye ,ı 
meğe başladı lakin bu bir kııç 1 
niye ancak sürdil sonra ınatııuıt 
bir hal ile amcasının kolun:ı gı 

1
. 

rek yür!lmeğe başladılar. .A_rtl' ,
bey hayretler içinde b!ltiln aırı1 i' 
çılarak komikleşmiş hele GülteP 
teessürle: • 

Jı.1~ - Bu çoook uzak bir 
amcacığım. ı 

Demesi ile bütün bütün ~ıııc 
dönmüştü ... 

- Ne deeeen!.... ıı 
- Neden ol:ıca k !... Doi80 r 

sevdiği •ben değilim ki.. Ayteıı b 
mm 1... O 

Bu cevapla birdenbire Y~:ı 
gülen ihtiyar sonunu diişilnlile 
gülmeğe başlayıp: 

(Sonu .,.~ 

b' 
muş, salonun alt kısmına doğrU f 
kıyordu. Çıplak kollarını :;;_ 

masanın Qzerinıı dayamış, pa rô"' 
lan ön!lndeki fişlerle oynuY~ ıi 
Yalnız arada sırada bir fişi ıl j 
ye ailrilyordu. Fakat dalgın 

4
,, 

duğu belliydi. Bazan etrafıll fi 

kilerle bir iki kelime konuşuY0'~ı 
etrafına bakıyordu. Bn arad• 1ı 
!eri Dene takıldı. Ben, genç ıc~,, 
kendisin! tanıdığını hissetti- fİI 
kat şimdi nazarlarını yine çe of 
miş salonun ucuna doğru baıcı>',Jl' 
du. Kapıyı gözetlediği anıaı 
yordu. ,4· 

Den dolaşmağa başladı. ıı ,.e~ 
yonun çaldığı odadan geçe·ıt4 
bara girdi. Burası, neşe, gilf01ı.ı 
içinde idi. Mike, bir grupuıı ~
sında duruyordu. Den bir ııı.ıııs' 
ya oturdu, viski getirtti. J{ı 
kendisine dikkat etmiyordu. 00, 

Den etrafını tetkika koY~~I' 
Naz.arları, "patronun., arlcll rfı• 
nna, ayni sert yüzlü ve nııı• ti 
ayni yapıl\ dört adam (!zerinde 
.kıldı. 

(Sonu ••r) 

f 
k ., 

o 
h 

• 

d 
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Siz de nıhunuzun tahlilini, ha.yatınız ve tabiatınız hakkında mu
fassal malumat i&terseniz isminizi, doğduğunuz tarihi, günü ve müın
künae saatini yazarak gazetemize "Ruh tahlili,, rumuzuna bir mektup 
1azarak müracaat edin. Mufasaal ve huauai cevap için 6 kunıfluk pul 
'1ave edilmelidir. 

Rumuza da cev p verilir. 

!"ladi Ata gür : l 
liiddet ve şiddetli olduı;-unuz-

dan Yayg:ırayı sever mUtehakkim 
\'e nıUstebidanc tavırlarınız vardır. 
Yapnıak istediğiniz bir şeyi inad 
derecesinde mutlak surette muvaf
fak olmak istersiniz. Hassns olmak
la beraber daimi şUpheye meyynl
sınız. Bu yüzden her şeyde baş.kn
~ı~ sizi tnsdi ettiği zehabını bes
ersınız. Şu kadar ki temiz yürekli 
:ldu~nuzdan bir çok ahvalde te-
e\'\rürlerinbi zabta muvaffak olur

BUnUz. 

Yalnız hasis tabiatınız dolayısile 
Parayı çok seversiniz. Sizde aşk 

~\>d~ genç yaşta iken başlıyacak ve 
lllrüııiizUn nihayetine kadar de

\>anı edecektir. Hayalperest olduğu
rıuuıan sevdiklerinize son derece 
itiınad edersiniz 

~ . . 
Ru en - Fındıklı 

Takip edeceğiniz işlerde istlklfil 
harckatınızı muhafaza ederek düş
manlarınıza kn!'§ı uyanık bulunun. 

Mütereddit davranmayın. Sahte 
görüşlere aldanmayın. Zeka ve ka
biliyetiniz arkadaşlarınızın karak
terlerini tahlile ve tefrike kafidir. 
Sahibi metanet olmamakla beraber 
fehmi idrak ve sür'ati intikale ma
liksiniz. Hiddet, 13iddet size mahsus 
gibidir. 

Namuskar ve oldukça da çalışkan 
mnız : 

Evlilik hayatınızda: lntihab ede
ceğiniz kadının her hususta sizden 
yüksek derecede olmasına gayret 
eder ve buna muvaffak olursan 
mes'udiyetin muhakkaktır. Siz tüc
car olamazsınız. Müsrüf oluduğu
nuzdnn paranın kıymetini takdir 
etmezsiniz. 
Aşk sevda yüzünden bir çok ma-

Eğer evlilik hayatında intihap 
t:ı,>lediğiniz kadın sizin doğduğunuz 
a~ h - ceralara maruz kalacağınız cihetle 
ise aricindeki aylarda dogmuş buna fevkalade dikkat ederek ted-

ınesud ve bahtiyar olursunuz. .\k . birli hareket etmenizi tavsiye ede-
sı takdirde zıd tabiatlannız saa-

detinize mani olur. ri.m. 
Rafet _ Eyüp Hasan Melih - Üsküdar 

• Bu çocuk vaktinden evvel zek!-
-ti~e ~nnız yilksek fehim ve sür- sını gösterecektir. Bunun terbiye
d ~~kale maliksiniz. Hiddet ve şid- sinde kat'iyyen döğınek doğru de
~tinızıe beraber metanetiniz yok- ğildir. Buna yapılacak muamele: 

r. Gayet namuslu ve çalışkansı-
1'.lıı I muhakemei akliyelerine müracaat 
lt · ~~rnaz hareketlerinizle herkesi ederek hatalarını kendilerine tashih 
endınıze düşman zannederek evha-

llla kapılırsınız. Paranın sizin yanı- ettirmelidir. 
llııda lnymeti yoktur. Elinize ge- Büyükdükleri zaman, tab'ı mizac-
~ israf derecede hnrcedersiniz, lan bilhassa şiddet ve tehevvürle 

S tezahür edecektir. Fakat kat'iyytm 
d izin için hayatta taliinizin yar- kin tutmaz. Yapılan fenalıkları ça-
ını edeceği meslek (Muallimlik, buk unutur. 

Müstekim ve adaleti sever. Ufak lllenıurluktur) buna gayret eder ve 
!!ebat gösterirseniz muvaffnkıyeti-lliz hataları daima affa mazhar olur. 

nıuhakkaktır Faal ve çalışmayı sevecek. Temiz 

. 
SPO 
•a••••••••• ••••••••• 

Bir ay le le 
Hiç bir yerde spor 

yapılmıyacak 
Milli mntemin devam ettiği 

müddetçe bütün halkevleri 11 ka
nunuevvele kadar kapalı kalacak 
ve hiç bir spor faaliyeti salon da
hilinde yapılamıyacaktır. 

11 kanuııuevvelden itibaren yi
ne salon faaJfyetlerine devam edi
lecektir. f"r'V"'!! • 

Türkiye oırinciliği 
müsabakaları 

Mevsuk bir kaynaktan öğren
diğimize göre milli küme haricinde 
kalan takımlar arasında Türkiye 
grup birinciliğinin 1zmitte yapıla
cağını haber aldık. Müsabakalara 
kanunuevve1in 26 sında bütün böl
gelerde hep birden başlıyacak -
ve grup birinci ikleri ıbcl1i olduk
tan sonr.a, :final müsabakalarda 
!zmitte yapılacaktır. 

Güneşli futbolcular 
Güneşli futbolcular yavaş ya

vaş diğer spor klüpJerine girme -
ğe başlamışlardır. Bu cümleden 
olmak üzere Vahap Fencrbahçeye 
santrnhnfta oynıyan İsmail Na -
zilliye, Boncuk ÔmPr AnknrngU
cünc girmişlerdir. 

Bundan başka diğer bazı ikin
ci takımda oynıyan futbolcular da 
başka bölgelere gitrneğe başlamıŞ
lardır. 

İstanbul bölgesinin 
buket 

Ulu Önder Atatürkiın cenaze
lerine İstanbul bölgesi spor ajan
lığı da gayet kıymetli kırmızı be
y.az güllerden yapılmış bir çelenk 
göndermiştir. 

Çelengin üzerinde, kırmızı ze
min üzerine beyaz güllerle işlen

miş altı ok işareti vardır. 

Spor işleri umum mÜ· 
dürlüğü kcltibiumumiliği 

liayatınızda aşk yüzünden bir 
Çok nıaceralara tesadüf edeceksiniz. 
~diden bu hususlara dikkat dcrek 

nnf ile hareket ediniz. Evlendiği-

Ankara, (Hususi) - Spor iş-
yürekli olacaktır. Yalnız her §eyde leri umum müdürlilğilnil kfıtibi u-
pek çnbuk ümidsi7Jiğe ve yeise dil- mumiliğinc, killtiır Bakanlığı Be
şecektir. Mütebaldrim tabiatte ol- den terbiyesi müdürü Bay Cemal 
duğundnn hissiyatına kapılacaktır. Gökdağ getirilmiştir. 

~ zaman mes'ud olacaksınız. Fa
at her işde müstakil hareket cde

:r~k 1:eşebbüslerinizdc sebatkar olun. 

Hicab ve fazilet kendisinde mev- ================== 

Efkar ve tasavvurlannızı takip 
ederseniz iyidir. GörliıJtüklerinizin 
lahte samimiyetlerinden sakınma
rıl?ı tavsiye ederim. 

Mustafa Nezih - Üsküdar 
lienüz pek kilçük olmasına rağ

~eıı setin mizaçlıdır. Gitikçe inatçı 
~ur. Terbiyesine itina edilirse fev

alade zeki adam olacakbr. 
d" BüYiidUğü zaman zevk ve saf aya 
U§kün olacak ve gUzel yaşamağı 

lltveoektir. Yakışıklı ve zarif ola-
caktır. 
d A.§k muhabbetteki hisleri tfrad 
u~ olacak ve her gördilğtl kıza 

"'ül aşk edecektir. 

,1:8.lii çok yaverdir. Bir kaç defa 
b' e edeceği mevki ve serveti asa
~Yeti ve tedbirsizliği yüzUnden 
cı:vedecektir. Her dUşündüğiinü 
tt•· haı Yapacak bu yüzden zararlar 
e:~CC~tir. Cömerd ve müsrif ola
% içın paraya kıymet vermiye-

tir. 

tır Ahvali sıhhiyesi; bünyesi zayıf
~:a.tine son derece bakılmak 

ıa:alnız evlendiği vakıt kadından 
~et ~ekerek. Bu da alacağı ka 
de . daimi rahatsızlık geçirmeslıı-

n Uati gelecektir. 

Melike Gören 
'l'ab'ı · lllt nıtza.cınız hem boş hem de 

lte asına göre müz'ac bir hnl at.r. 
:Yft ha.re keti sv · · H alA ta ~ ersınız. ay a , 

cuttur. Fakat herkese kolay kolay 
itimad cdemiyccck. Bu ~ocuğun talii 
sahai ticarette kendisine son derece 
yardım edecektir. Her teşebbüsüne 
pazartesi günü başlarsa muhakkak 
muvaffak olacaktır. 

Bekir Semih • Üsküdar 
Doğuş itibarile hafif bünyelictir. 

Sıhhat ve terbiyesine itina ediline
lidir. Hassas ve çok 7.eki alınası ha
sabilc kendisine hüsnü muamele e
dilmelidir. 

BilyUdUğtl zaman herkesin naza. 
nnda sevilir bir adam olacaktır. 

Y a1nız ifrad derecede kıskanç ve 
son derece de inatçı olacakb.r. Her 
geye düşünmeden atılacak bu yüz
den zarar görecektir. 

KUçük yaşta aşk sevdaya meyle
decek. Bu hususta bir çok zahmet
ler çekecektir. Talil yaverdir. Orta 
yaştn yaşta sahibi servet olacaktır 
1yi bir tüccar olursa da milsrüane 
tabiati yüzünden zarara uğnyacak
tır. Bu çocuk için fazla uyuması 
sıhhat noktasından çok faidelidir. 
BUyUdiiğü zaman işrete, tUtün iç
mcğe meyledecektir. Buna mani ol
malı aksi takdirde hayatını zehirli
yecektir. 

Emin Ay'ata • Sinop 
Çocuklarınızın ruhlarının tahliline 

dair yazmış olduğunuz (Hayal. Ll.
hut. Bano) isimlerinin erkek veya 
kız oldukları anlaşılmadığından tas
rih ettiğiniz takdirde cevab verile
cektir. 

üısan Ala llev ete mütemayil, zem ve gaybeti 
~· Bu yüzden muzdarib o- =============== 
dll§e • Cüz'i bir §eyden yeise Yakalanan kaçakçılar 

r, herşeyi mazlum görUrsünüz.. 

ı~ işlerinde diki§, nakıa gibi eey
~ fevkalade sahibi maharetsiniz. 

Şap hastalığı 
Akşehir (Hususi) - Kazamız 

mıntakasındaki hayvanlarda Şap 

hastalığı zuhur etmiştir. Afyon 
vilayeti bu sebeple Çatal tırnaklı 

hayvanlarla bunlara ait mevaddın 
Afyona ithal edlemiyeceğini bil
dirmektedir. 

Bursada belediye işleri 

Bursa (Hususi) - Parti kon
grelerinde tesbit olunan dilekleri 
tamamen yerine getirmeğe çalı

,an belediyemiz, şehrimizin Hl
zumJu görülen bir çok sokaklann 
da yeniden 41 Iamba tesis etmeğe 
karar vermiştir. 

Bu lambalar çln 38 bin küsur 
lira sarfolunacaktır. 

Lağvedilen teşekkül 

Edirne (Hususi) - Şimdiye 

kadar, bir mevcudiyet gösteremi
yen ve varidatı masarifini karşıla 
mıyan "Lfileburgaz,, tıcaret ve sa 
nnyi borsasının lağvı knrarlaştınl 
mıştır. 

Bu karar, aJUkadarJ.ara tebliğ 
olunmuş ve liil,rv.olunan borsanın 

evrak n defterleri mahalli tica
ret odasına devrolunmuştur. 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hu
kuk Mahkemesinden: 

Davacı İstanbul Telefon Direk 
törHiğQ vekili avukat Emin Raif 
tarafından Maçka Eytam caddesi 
No. 79/1 de Ömer BakkaJoğlu a
leyhine açılan 83 Jira 43 kuruş ala. 
cak davasının yapılmakta olan 
muhakemesinde müddeialeyhin i
kametgahının meçhul olmasına bi
naen ilanen tebligat icrasına ve 

.... 

Aziz Naaşını teşyi Merasimi münasebetile 
ı - 19 - 11 • 988 cumartesi günü mevkibe iştirak edecekler için aşağıda yazılı vapurlar knl

dırılncaktır : 

A) Saat 11.80 da nefsi Kadıköy vapur iskelesinden bir, Galata rıhtımından iki vapur •kaldırı

lacak ve ayrıca üniversite talebesi için de Sirkeci araba vapuru iskelesinde iki vapur bulundurula
caktır. Bu vapurlar muayyen merasim ve programı mucibince mevkibe iştirak edeceklerdir. 

B) 18 - 11 - 938 cuma sabahından itibaren Köprü • Kadıköy - Haydarpaşa iskelesiyle nefsi Kadı
köy vapur iskelesinde muayyen gişelerde bu v.apurlnr için bilet sablacakbr. Bilet ücreti herkes için 
(22) kuruştUl'. 

C} Biletler mahdut miktarda saWacağında.n mevkibe iştirak edeceklerin yukarda ~azılı gişele

re rniiracantla biletlerini tedarik etmeleri rica olunur. 
2 - Adalar ve Haydarpaşa, Kakıköy hnttı seferlerinde o güne mahsus olmak üzere aşağıdaki 

tadilat yapılmıştır: 

A) Adalardan köprüye iniş seferlerinde BUyü~adad:an 7.60 de kalkan doğru postadan itibnren 

Pendiktcn 14.30 da kalkarak Kartala uğradıktan sonra Büyükadadan 15.15 de kalkım sefere ka
dar postalar yapılmıyacaktır. 

B) Köprüden saat 14.80 za kadar Adalar, Kartal, Pendik ve Yalovaya kalkan postalar hll
reket etmiyecek buna mukabil köprüden 8.30 da •bir vapur kaldınlacak ve bu vapur tekmil Adala
ra ve Kartala uğrıyarak Pendiğe gidecektir. 

C) Köprtlden Adalara 14.20 de kalkan v.npur 14.30 da kalkacak ve Kadıköyüne uğramadan 
doğru Adalara gidecektir. 

D) Heybeliden 6.35 de kalkan Anadolu postasının sabah seferi de yapılmıyacaktır. 
E) Yalovadan saat 16.35 de Büyükadadan 18.00 de kalkan Ya lova dönüş postası da yapılmı

yacaktlr. 

F) Kadıköyilll'den 8.30 ve Haydarpaşadan 8.45 den sonraMi seferlerden itibaren Kadıköyün

den 14.35 de kalkan postaya kadar olan se!erler yapılmıyacaktır. 
G) Köpriiden Kadı köyüne 8 de ve Haydarpaşaya 8.20 den sonraki seferlerden itibaren Köp. 

rüden 14.30 ela Haydarpaşa ve Kadıköyfine kalkan postaya kadar olan seferler yapılmıyacaktır. 
H) Kadıköy ile Köprü arasında mütekabilen yapılacak bu mahdut miktardaki sabah 

rine iJaveten yolcu izdihamını karşılamak üzere ayrıca yardımcı poştalar kaldırılacaktır. 

av G 
Çıkacaktır. 

İlanlarınızı vermekle hem kendinize ve 
hem de Kızılaya yardım etmiş olacaksınız. 

Müracaat yeri : . 
btanbulda, Po3tahane karşısında Kızılay satış bürosu, 

Tel: 22653 lstanbulda, Postahane arkasında İlancılık Şir 
i keti Tel : 20094 - 95 ! 

Türkiye iş Bankasından: 

DU AN 
Turgenef - H. Rifat 

İklimler gibi, İlk Aşk gibi, 
Duman da 3 üncü defa basıldı. 
Bu Rağbete bizde hiç bir ter
cüme m:zhar olmadı. 

75 Kuruş 

Sultannhmet Üçüncü Sulh Hu

kuk Mahkemesinden: 

Davacı İstanbul Telefon Direk 
törlüğü vekili avukat Emin Raif 

tarafından Nişantaşı Valikonağı 

caddesi No. 97. 99 dıı Muzaffer 
aleyhine açılan 43 lira 65 kuruş 
alacak davasının yapılmakta olan 
muhakemesinde müddeialeyhin i

Donanma Cemiyeti ikramiyeli Tahwilatı Piyanroaunun 16 ikinci 
kametgahının meçhul olmasına bi. 

t~rin 1938 günü y.apılan 68 inci keşidesinde ikramiye ve amorti isabet naen ilanen tebligat icrasına ve 

eden tahvil numaralarını gösterir cetv&ldir. muhakemenin 9 - 12 - 938 tarihine 

Ketidecle itfa Olunaa Tertip Numaraları 

2678 283( 8719 GS.f8 6491 5670 6816 7712 77'19 7802 8799 9670 

ikramiye laa&et Eden Numaralar 

lkrami1e TL :fertip No 

1000 8719 i4 

150 7779 26 

50 2834 6 

60 8719 18 

10 8719 ,6 

10 8719 43 

10 7802 11 

10 68!6 85 

10 7712 49 

6 7712 11 

5 5491 G 

5 5491 78 

5 7779 90 

6 8719 25 , 

müsadif cuma günU saat 14 de ta
likine -karar verilmiş olduğundan 

yevm ve vakti mezkfirda bizzat 
veya bilvekale muhakemeye ge -
linmediği takdirde gıyıaben muha
kemeye devam ve karar verilece
ği ilanen tebliğ olunur. 

(938-1373) 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hu .. 

kuk Mahkemeainden: 

Davaeı 1. Bahar Juda tn:nafın • 
dan Beyoğlunda Halk fırkasında 
odacı Dikle oğlu Mehmet Koç ve 

saire aleyhlerine açılan 164 lira 
alacak davasının yapılmakta olan 

muhakemesinde müddeinleyhler

den Mehmet Koçun ikametgahının 
meçhul olmasına binaen ilanen teb 

liğat icrasına ve muhakemenin 
13 - 12 - 988 tarihine müsadif sa
h günü saat 14 de talikine muha -

BalAdnıd tertipıerin hizalarında g<Ssterilen ma numaralanndan kemece kıarar verilmiş olduğundan 
rnOtebaki aynı tertiplerin diğer sıra numaralarına ve 2678 5848 6670 yevm ve vakti mezkftrda mahke _ 
8799 9670 No.lu tertiplere kA.miJen amorti isabet etmiştir. 

mede hazır bulunmadığı takdirde 
İkramiye ve amorti bedel1eri 22 ikinci teşrin 1938 tarihinden iti

baren tediye edilerektlr. Amorti bedeli beher tahvil için bir TOrk lira-
11 ve yirmi kuruşıur ll'i b~ Ba_dık çocuk yeti§tirmeği 

nız. 

lier h 

Mardin (Hususi) - Geçen 
bir hafta içinde gilmrilk muhafa
za teşkilab 77 kaçakçı, 825 kilo 
cümrUk kaçağı qya, 629 ~am 

uyuşturucu madde, 81 Türk Jir.ası 

ile 15 kaçakçı hayvanı ele geçiril 
miştir. 

~ubakeme~n 14- 12-938tarib~ ~~~~~~~~====~~=~==~~~~~~~~~ 

gıl-•aben muhakemeye devam ve; 
karar verileceği ilanen tebliğ ~ 

lur.ur. (938-841 r 
ta.ha Ususta lUzumundan fazla 
lre ~lata kapılmamanızı tavsi
'ek v erını. Bu kederinizin ekserisi 
ha. , __ e sevda yüzünden olması dl:i-

ol\U~eUid· s· ır. 
ııe ta . 

'1lr ~ ~~ıyem: Hiddet ve tehev-
Cib olA ..... ~çın pek çok zararlan mu
~dan terk ediniz. 

Konya şehir meclisi 
Konya (Husust) - DUn top -

l.anrnası Uizım gelen şehir meclisi 
içtimaı büyük yastan dolayı önü
müzdeki pazartesi ~Qnllne bıra

kılmıştır. 

n& müsadif çarşamba günü saat 
14 de talikine karar verilmiş ol -
duğundan yevm ve vakti mezkür
da bizzat veya bilvekfi.le muhake
meye gelinmediği takdirde gıya -
ben muhakemeye devam ve krar 
verileceği ilanen tebliğ olunur. 

(9~ ~ -1361) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden ı 
İstanbul ticareti dahiliye · gümrilğQ ambarında mevcut gaynsafi 

ıikJeti 634 kilo 800 gram ağırlığında 183 Jira değerinde taze elma 
(Kısmen çilrilklU ıs - ıı - 938 günll saat ıs buçukta Sirkecide 
Reşadiye caddesindeki gümrük satış salonunda açık arttırma ile da
hile ve barice satılacaktır. İsteklilerden % yedi buçuk pey akçası 
makbuzile maliye unvan tezkeresi aranır. (8501). 

l.üh?'evi ve cilt ha.stalıkJarı 

Dr. Hayri Om er 
Ôğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
karşısında No. 83 Telefon 41358 
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'layla: 1 YENISABAH 

ŞiRKETi HA YRIYEDEN: 
Ebedi Şefimiz büyük Halaskarın cenaze törenine iştirak edecek sayın 
halkımız için tarifede Cumartesi gününe mahsus olarak yapılan tadilat 
ile ilaveler: 

1 - Saat 9 za kadar köprliye muvasalat edecek olan mutad sabah ...ferleri ile köprüden kalkacak 
olan 6, 10, 16, 22, 26, 30 ve 38 numaralı seferler yapıldıktan aonra. münakalat, reımi tebliide ya• 
zıh olduğu üzere Hat 14.30 za kadar inkita'a uğnyacaktır. 

2 - Vaniköyiinden saat 7.22 de, Beykozdan 6.50 ve 7.25 de, A. KaHiından 6.12 nı 7.02 de 
Kalkan Yapurlar fazla olarak B"fİktata da uirıyacaklardır. 

3 - Mevcut seferlere ilin olarak saat 6.31), 7.15 w: 8 da Bebekten ltirer Yapur ftarekatla Arna· 
Ylltköy, Ortaköy ve Betiklafa utrıyarak köprüye ıelecektir. 

4 - 7.30 da Köprüden fazla olarak ltir Yapur Betikt ... clclacektir. 1 
5 - Araba vapuru u.INahleyin saat 15, 6, 7 ve 8 de yalnu: OıkUdardan Sirkeciye va 5.30, 8.30, 7.30 

Ye 8.30 da da Sirkeciden Oıküdara birer aefer yapılacaktır. Kabalaf ita Oaküdar araılftda mutad ae
ferler saat 14.415 den itib.ren b"fhyacaktır, 

Görülecek ihtiyaç karşısında zuhurat postalar 7apılmak Üzere de 
terbibat alınmışbr. 

Aziz naatı denizden takip edecek sayın halkımız için cle müt-ddit Yapurlar tahaia edilmİftir. Bu 
vapurlar köprüden saat 11.30 da kalkarak preçam mucibince Adalara kadar cidip dönecektir. 

Bilet ücr~ti herkes için bili istisna bir neni olup 22 kuruştur. Pasolar 
muteber değildır. 

-??? • • • 
Sultanahmet Oc;üncü Sulh Hu

bk Mahkomoıi'Hloa: 
Davacı İstanbul Telefon Dirıılc 

törlüğU vekili avukat Emiıı Raif 
wafından Sirkııci Yenihan kar,ı
ınıda N. 6i da Seyit Mehmııt a
leyhine açılan 28 lira 93 kurut a~ 
lacak davasının yapılmakta olan 

muhakamesinde müddeale:rhln 'i

kametgahının meçhul olmasına bi. 
naen ililnen tebliaıa,t lcrasıııa va , 
muhakemenin 9 : 12 - 938 tarihi

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

ikinci Keşide: 11/Birincikanun 1938 dedir. 
BUyük lkramiya; 45~000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardır ..• 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud 

ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz .• 
ne müsadif cuma günü saat H. de 
talikine karar verilmiş olduğundan 1 ______________ .;;_ __ _.: _______ _.. 

yevm ve vakti mezk6rda bizzat ı 

veya bilvekale mahkemeye gelin-
1 

nhisarlar U .. Müdürlüğünden: 
mediği takdirde gıyaben muha - ••••••••••••••••••••••• .. --~ 
kemeye devam ve karar verilece- Cinai Miktan Muhammen B. Muvakkat Eksilt,......;~ 

1 
ği ilanen tebliğ olunur. beheri Tutarı Teminatı Şekli Sa•1' 

938 • 1378) 1.. K. S. L K. L. K. 

82Xll( Amba- 30000 Kır. -30.50 9150.- 686.25 kapa. zarf 14.30 
K•ı•ym•. •e•ti•. •N•env•i -H•a•r•i •t•a.,.•••M•e•sa•h•a•s•ı ••D•e•p•o•z•itolli o B • R 1 laj kAğıdı. • · · • ' 

1 . Emlak ve Eytam Bankası İlanları 
Esas No. YERİ r, esım uşen Toz tütün çuvalı 2000 Ad. -26.76 535.- 40.12 Açık P 

T. L. N o. T. L. 8/8 200 m/m bo- 4000 

352 

353 
354 
355 

356 
869 

860 
361 
863 
865 
868 

367 
868 

369 
370 

371 

s1e 
873 
374 

375 

376 
387 

388 
389 

390 
891 
392 

393 
396 
397 

898 
399 
400 
401 
402 

403 
404 
406 

Beyoğlu Teşvikiye mah. 2/ 4, 12, 10 
yeni yol. S No. .... 

,, ,, .. 
,, ,, .. 
,, " .. 

.. 
,, ,, .. 
,, u .. 

.. 
U H .. 
,, ,, .. 
,, tf .. 
H ,, .. 
,, ,, .. 
.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. 
.. " .. 
.. .. .. .. ,, u 

.. ,. Bostan So. 
• .. ,, ,, 

.. ,, . ,, 

.. ,, ,, 

.. ,, ,, 
.. ,, " .. " ,, .. " " .. u ,, 

.. ,, ., 

.. ,, ,, 

.. " .. .. ,, ,, 

.. ,, ,, 

.. " ,, .. ,. Yeniyol 

" ,, " 

2/5 , 12, 10 
2 16, 12, 10 
2/7, 12, 10 
2/ 8, 12, 10 
4/ 4 

4/ 5 -
4 6 

4/ 2 
6 15 

616 
617 
618 
6 ( 9 

6 14 

6 3 
612 

6. 1 

8 3 
8 / 2 
811 

6/ 7 
6 l8 

6/9 
6(1, 

6 '5 

6 ' "' 
6 13 
6. 6 

817 
8/3 
8 / 4 

8/ 5 
8/ 6 

8/ 2 
8/ 1 
8/4 
8/5 

4584. - Arsa 

4986. -
5650. -
7938. -
6362. -
3464. -
8464. -
3787. -
8325. -

4224. -
2274. -

2189. -

2106. -
2632. -
:noo. -
3503. -

2502. -

3181. -

3362. -

4880. -

4620. -
4280. -

3832. -
4172. -
3270. -

7072. -
3:154. -
3330. -

:ıaıo. -
4445. -
7483. -
6202. -

3701. -
7812. -

5516. -

7li>4. -
115. -
288. -

.. .. 

.. .. 

.. 
.. 
.. .. 
.. .. 
,, 
.. .. .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
., 
.. 
.. .. 
.. 
.. 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. 

s 
4 
5 
s 
10 

11 
12 

14 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 

2S 

24 

25 

26 

27 

39 
40 
41 

42 
43 
44 

46 
48 

49 
50 
51 
62 
68 

64 
56 
66 
117 

578 M2 

779 -M2 

565 M2 
567 M2 

383 M2 
1100 M2 
1082.50 M2 

1183.50 M2 
832.50 M2 

1508.60 M2 
947.50 M2 
912 M2 
877 M2 
940 M2 
676 Mll 
626.50 M2 
626.50 M:t 

• 
994 Ma 

t401 M2 
1220 M2 
1155 
535 
479 

M2 

M2 
M2 

521.50 M2 
511 M2. 
520 M2 

279.50 M2 

277.50 M2 

591 M3 
694.50 M2 

719.50 M2 
646 M2 

S81S.50 M2 
651 M2 
(92.50 M2 
626 M2 

86.50 M2 
2(0 M2 

916.80 

997.20 
1130.-
1687.60 
1072.40 

880.-
692.80 
757.40 

1665.-
844.80 
464.80 

487.80 

421.-
526.(0 
6(0.-
700.60 
600.40 

686.20 

672.40 

976.-
924.-
856.-
766.40 
834.40 

654.-
1414.40 

670.80 
666.-

662.-
889.-

1496.80 
1240.(0 

740.20 
1562.40 

1103.20 
1430.80 

23.-
57.60 

Dahiliye Mlltehassısı 

Hergün öyleden sonra hastala· 
nnı kabul eder. 

Çarşıkapı Tramvay durağı 

Ahunbey apartmanı No. 2 

GÜMRÜKLERDE IŞLERl OLAN 
MÜESSESELERE 

Çaker Yazarooıu 
Gümrük komisyoncusu 
Galata, ltbalit GümrOtft 

kartıaında Muudiya Haa • 
Telefon : 35, 95 

~ .. ----------~ MOHIM MOJDE ~ 
15 sene teminatlı 

Meşhur SİN GER Saatlerinin 

Satışında tcshilita başlanıldı • 

Singer saat mağazası 
İstanbul Eminönü 

._ __ Tel : 2196,._ __ • 

ı·--Dr. İhsan Sami--• 

Öksürük Şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı, 
boğmaca ve kızamık öksü
rükleri için pek tesirli iliç· 

tır, Herks kullanabilir. 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hu· 
kuk Mahkemesinden: 

yunda yuvarlak 
başlı civata 
8/8 120 m/m bo. 8000 ., 
yunda yuvarlak 

440.- 83.-
• 

başlı civata 
8/8 demir PJ.11 12000 ,, 

60 Kg. .r 
Terazi 20 Ad. 17.- MO.- 25.50 Pazarlık 16·" 

1 - Nümunesine uygun olmak şartile 30000 kilo 82Xl14 aınb". 
la.j kağıdı 2000 adet ince şeyler konabilen standart normal sık örgill~ 
toz tütün çuvalı, Cibali bakımevine yapılan platformlara lazım ~l~~ 
!ukard~ ebat ve mi~tarı yazılı civata ile demir pul ve taıihhüd~n 

0 ıfa etnııyen müteahhıt hesabına eatın alınacak 38 damgalı ve kefelı l 
0 kiloluk ve yanlıkları aleminyum ve ölçiller müfettişliğince d:ımgah 2 ' 

adet terazi ayn ayn hizalannda yazılı usullerle eksiltmeye konmuştor· 
II - Muhammen bedelleri!& muvakkat teminatları hizalarıııd' 

gösterilmiştir. . 
III - Eksiltır.e 21 - XI - 938 tarihine rastlayan pazartesi günü '11

' 

zalarında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki 
alıni komisyonunda yapılacaktır . 

IV - Ambalaj kağıdı nlimunesi her gün sö:ı.il geçen şubede gorU· 
lebilir. 

V - Açık eksiltmeye ve pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin ınıl' 
nakasa için tayin edilen gün ve gaatlerde %7.5 l{jivenme paralarile bli; 
likte yukarda adı yazılı komisyona Gelmeleri. Kapalı zarf eksiltın• ,ı 
ne iştirak etmek istiyenlerin de mühürlil teklif mektubunu kanuni ~· 
saik ile %7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu 0~ 
nu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme gttnil en geç ~aat 14 ~' 
kadar adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilir••d 
vermeleri lazımdır. 18084) 

EMEK 
Sandalya Fabrikası 

Her nevi sandalyalarını
zı toptan ve perakende 

olarak yegane Türk 
fabrikasından alınız. 

AdrM ve tafsilatı yukarıda yazılı arsalar açık arttırma wulü ile Y& faizli• .ekiz takııitle ilki peşin 

Davacı ölü Arif karısı Saadet 
ve çocukları vekili avukat Selim 
Mensur tarafından lst. Muhake -
mat mildüriyetinde avukat Mu& -
tafa Enver ve.saire aleyhlerine 

ADRES : latan.bul Rua paşa yokUfu Uzun
çarşıbaşı HaYancı sokak N. 37Telefon.: 20016 

(eri kalanı yedi senevi ve müsavi taksitte ödenmek üzere, satılacaktır. 

88/841 No. lu dosya ile açılan 1-Müzayede 5 • 12. 938 pazartesi günü saat onda başbyacaktır. 

İsteklilerin hiaalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırara.k arttırmaya. grmeleri ve yan
(747) (8389) Jarında nüfus tezkereleri!& üçer fotoğraf getirmeleri. 

zalei şuyu, davasının yapılmakta Erzincan Defterdarlıg\J ından ! 
olan muhakemesinde müddeialeyh 

lerden Şilkriye, Emine, Hayriye, Erzincan merkezine 4 kilometre mesafede Pizvan kliyündeki peb· 
Firdevs, Dilriyenin ikametgihları- boyda mevout olan ve Tayyare ve diğer hassae makinelerde kulfa01' 

nın meçhul olmasına binaen ilanen mağa elveriflll (8) şekiz bidon içinde bin dört yüz yetmiş iki kilo sş· 
yapılan tebligata rağmen gelme-, hintyağının gayri safi beher kilosu Debboyda (60) ve vagond·a t~sli• 4EYL0L'I 

Birinci Kanun Hafta· 
ında Sivasta Kuvvetli 
bir Yazı Kadrosu ile 

Çıkıyor •.• 
........... 

HaftallK Siya"f 
Memleket Gazetesi 

idare yeri:Cumhuriyet caddesi 
Hususi daire : Sıvas 

Sultana.hm"t Oc;iincü Sulh Hu. 
kuk Mahkemesinden: 

Davacı İstanbul Telefon Direk. 

törlüğil " vekili avukat Emin Raif diklerinden mahallen keşif yapı- c66 ) kurut muhammen bedel üzerinden ıı _ 11 _ 938 den itibıı··· 

tarafından Ni\lllnlıaşı Güzellxıhçe Jacağmdan bahisle muameleli gı· 15 gün müddetle satışa çıkarılmıştır. Taliplerin % 7.5 teminat aJcC 
sokak Hüsnü Apt. zemin katta yap kararının tebliğine ve muha - · !eriye! muay1en günde ErzincanDefterdarlığına müracaat etnıC 1' 
Vicdan aleyhine açılım 50 lira 70 j kemenin de 6 • 12 • 938 tarihine 1 ) (8414) illin o unur. (M. 
kuru.ş alacak davasının yapılmak- müsadif salı günü saat 10 a tali- . .. _ _......,. 

=================================================--
kin a mahkemece karar verilnıi~ aıım•••••m•m-•••------------1 da. olan muhakemesinde müddei

aleyhin ikametgahının meçhul ol
masına binaen iliinen tebligat ic

rasına ve muhakemenin 9-12-938 
tarihine milsadif cuma günil saat 
14. de talikine karar verilmiş ol
duğundan yevm ve vakti mezkfir
da bizzat veya bilveklile mahke
meye gelinmediği takdirde gıya- J 

ben muhakemeye devam ve karar 
verileceği ilanen tebliğ olunur. 

(938 - 1377) 

olduğundan tarihi ilandan itiba • 
ren 5 giln zarfında itiraz edilme- İstanbul Belediyesi İlanları 
diği yevm ve vakti mezkOrda mah i•-••••--••-ll••-••-
kemede hazır 'bulunmadığı takdir - · . ~ı 

Ke.şif bedeli 8075 lira ~2 kuruş ol an Heybelıada İşgilzar soJ;.!1 
ve- ı V 

ı şose inşası açık eksiltmeye konulmuştur, Keşif evrakile şartnamesi t 
de gıyaben hilküm ve karar 
rileceği ilanen tebliğ olunur. 

(938 • 847) 1 

Sahibi A. Cemalettin Saracoğlu 
Neşriyat müdürü: Macit ÇETİN 
Basıldıği yer: Matbaai Ebüzziya 1 

vazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yaı~. 
vesikadan başk,a fen işleri müdilrlüğünden bu iş i~in alacakları fen e. 
liyet vesikasile 230 lira 65 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektub: 
le beraber 21 • 11 - 938 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi gııc" 
mende bulunmalıdırlar. (B.) (8117) 
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