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ATATÜRK BUGÜN· BİZİ . TERKEDİYOR 

Ulu Ô..cleria ceauelerinin çıkanlacaiı Dolmabahçe ıara11, takip edilecek yel Ye lıtubala ebediye• Yed& ecleeeji Sarayb~u parkı 

~ 
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BaşveJdl, Dahiliye Ye M~arif Vekillerile birlikte Ankaracla Atatlrk lçla 
yapılan toplantıda ( Foto : A. A. ) 
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SON AYAILIK 
4t~tİirke 

sııretle 
Karşı Minnetdarlığımızı 

Odeyebiliriz: Onun İdealine Hizmet! 
Ancak Bu 

, Atatürk buaiin lstanbuldan 
ticli1or. İstanbul onup celip sit
~l . 
L ~rıne çok şahit oldu. Fakat ou .. 

Kun son ayrılıktır. Son ayrılık! 

h Yalnız iki kelime; fakat lstan-
uı halkı için ne derin \'C muaz

~ıtnı ıstıl'ap ve teessürlerle dolu 
"0~~ bir ~ihan. On gündttr, biıtün 
a~tıı gibi, lstaııbul da acı duydu, 
/'. adı, betbaht oldu. Fakat QU 
eıs ve te · · d h · b' t seıı· rna m ıçın e azın ır e-

lt· 1 \'?.rdı. Hiç olmazsa Atntür
ls~~ ı·uhsuz vücudü burada idi .. 
hü anbuı onun tabutu önünde son 
kı rdnıet vazifesini ifaya koştu. Hıç-

r ı ~ l 
old ~ ag adı, ne kadar betbaht 
kat°~uın~ derin derin hissetti. Fa
ınedi'tn?ı bu son yadigar da e·bedi 
diy enıne tevdi edilmek üzere gi
bir or. Ru İstanbul için tazelenmiş 
old acı, tekrar açılmış bir yara u. 

htk~ilnyada tıabiat kuvvetlerine 
cleh·rn olmak için bütün zeki ve 
t. ~tnı kullanan, her giln topra
fa~ı &Ya~a, semalara biraz daha 
len l hAkırn olan insan ölüm denf
~t.ıcı 0 müthiş \'e aman vermez 
~etle ~arşıla.~tığı zaman, bil
~l., bu ölüm bir milletin 'halis
tuıt:'· en büyllk Şefini alıp adem 
tun ~na sürüklediği zaman; bü
bir aJbtere hayretlerle karışık 
liil d dehşet ve haşyet çöker. 
lııan~ kabil mi idi?. diye bir 
tutur anıak, isyan etmek hissi du
butu~ ~~rü~ yalnız İstanbul değil 
tu fçlnd ürkıye işte böyle bir duy-

! e rnustarjp ve müteheyyiç. 
Urad ş 01sunıar a .. . arklı olsunlar Ga.rph 

)ana d: ~utün insanlar için, eller 
'8erbı \reCişuk, başlar yere iğilmiş, 
h)aıla acı bir tevekkOlc;len başka 
,_., Cak b" 
" 11ll kudr ır. şey kalmıyor: Bü-

etıerın, muvaffakiyetle-
lfiiaeyin Cahid YALÇIN 
'Sonu • " .. yf d ) . •uncu .. • a 

s!az~!1: H~2!I_J!N qAH_ID YfJ-Q!N 

Bugünkü Cenaze 
Töreni için Bütün 
Tedbirler Allndı 

Öğleye Kadar Vesaiti Nr.kliye 
işlemiyecek. Fazla T ehacüme 

Mani Olmak için Yollar Kesildi 
Bugün, Büyük Atatürkün İs

tanbulda bulundukları son gün-
dür. Ulu Önderi bugün öğle vakti 
Sarayburnundan ebedi olarak teş-

yi edeceğiz. 

Bugünkü tarihi merasimde bu
lunmak üzere yurdun her tarafın

(Sonu 3 i.,cü aayfada) 
~ 

İNTİZAMA RİAYET EDELİM 

Evvelki Gece Do1mabakçe Sara
yının Ônü~de Kalabalık ve inti
zamsızlık Yüzünden 11 Kişi Öldü 

Ankara, 18 (A.A.) - Reami tebliğdir: 
Dolmabahçe sarayında Atatürkün katafalkı önündeki ihtiram 

seçidi ilk gündenberi muntazam bir surette cereyan ederken 
17 - t 1 - 938 saat 20 den sonra yüz binden fazla vatandAfuı te· 
hacllmile husule gelen izdiham neticesi ceçit mütkülletmit ve 
söaterilen tehalük yüzünden halk saftan araaında artan tazyikin 
bir kıamı kadm olmak üzere on bir vatandatımızm hayatlarının 
sönmesine aebep olduğw büyilk bir teessürle haber ahrmııttır. 

Zabıta kuvvetleri vatandatların hayat emniyeti için kıla
vuzluk yapmakta ve halin icabettirdiği tedbirleri almakta oldu
ğundan . bu gibi müeaaif hadiselerin tekerrürüne mani olmak için 
zabıta kuvvetlerimizin ve.ayasına riayet edilmesi muhterem halkı
mızdan ehemmiyetle rica olunur. 

1 

Dlln 1 ıtanbula plen Bqvekil Celll Bayar saraya giderken 

B~ekil Celil Bayar dtıu ·aa&t kifiük ~heyetle '6hrlmfzde bulu • 
12 dı Samsun Ankara tıeııin• bal ll~ H)'lstiar .,. bu aabah tehrimi 
ıanan husuıi .fagont& te1inmiae -.. gelen Tr.a.kya umumi müfettifi 
gelmişlerdir. Tren muayyeıaı saa • . t 
tinden yirmi dakikalık bir teeh • General Klzım Dirık, stanbul va. 
hürle istasyona gelmiş ve baov~Jf 1 li ve belediye reisi Muhittin Üstün-\ 
törende Meclisi temsil ed&eek 9 dat, İstanbul komutanı general 

Hallı Bıyıkt&y, VilAyet Ye parti 
er.ki.niyle emniyet direktöril S&lia 
Kılı~, bankalar erkinile diler z ... 
vat karşılamışlardır. 

Vekiller Hayd.a.rp8'a rıhtımına 
yanaşan Acar motöriyle dotruca 
Dolmabhçe sarayına gitmişlerdir. 

Dost DeVlet Hey'et . ve · As-
. ·keri Kıtaları . Geliyorlar 

Dün İngiliz, Bf!.l•. 
gar, ve Rıimen 
Heyetleri Geldi 

Bugün de Yunan, Fran• 
sız, Alman, İtalyan ve 

Yugoslav hey' etleri 
bekleniyor 

AtatUrkün cenaze merisiminde 
bulunmak üzere, diln sabah, Buı.. 
gar, Afgan ve İngiliz hey&tleri '8~ 
rimize gelmişlerdir. Bula-ar heye
ti sabah saat tam yedide wprea 
treniyle gelmiş ve Sirk&ei rannda 
kendilerine tahsis olunan mih • 
mandarlarla kesif bir halt kitlesi -
tarafından karşılanmışlardır. Bil
hassa tehrimizde bulunan Bul • 
gıa.rlar, Bul&"ar heyetini fkldetle 
alk1'!amışlardır. Bulgar heyeti 
9 subay ve y'arsubay il• 72 nefer 
ve 58 kişilik bir bando mızıka tı. 

·beraber 144 kişiden mürek.keptht. -
Heyetin başında Bulgu harbiye na 
zırı Gl. Daskalof ile yanında Sof • 
ya garnizonu kumandanı a-eneral 
Lulcoş ile saray nazın ır&nKal Pa- • 
nof vardır. 

Heyet rcisi Daskolof dön gaze. 
temize verdiği bir beyanatta de • 
miştir ki: 

"- Büyük Ölünün huzurunda 
iğilmeye ve bütun dünyanın bü .. 
yllk bir kumandan ve ayni zaman .. 
da e~siz bir inkılapçı olar.ak tam • . 
dıiı büyük Önder Atatürke bütün 

[Sonu 1 i!!oj •rf •clal 

Dla telea laıiJb laı1'•ti Sirkeci pnada 

Diba relen Bulırar hey' eti Sirkeci gannclan '1karkea 
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TENISABAH 
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ABDÜLHAMIDIN 

CIN.CI HOCASI 
Şehir Meclisi YAZAN ı SÜLEYMAN TEVFiK 

Okuyucularımız 
-28-

Hele llayazıttan Ayasofyaya 
..ı:adar caddenin iki tarafındaki bi 
nalardan kiremitleri parçalanma 
mış bir tek bina kalmamıştı. 

Yeniçerilerin "istemezük !,, 
devrini andıran cehaletin derece
ılni göstermekte olan şu vakayı bu 
rada yazıyorum. Okuyucularım 

0 devrin ne kadar cehalet ve ta
assup içinde olduğunu görsünler. 

o sene tıbbiye mekebinden çık 
1n1' ve Haydarpaşa asker, hastaha 
neııinde stajda bulunan akrabam
dan yüzbaşı Hazım bey - Balkan 
abrbinde şehit olmuştur - o gün 
~uwı. gelen hadiseyi şöyle anlat
tı: 

81 Mart salı günü Selimiyede
ki evimden çıkarak hastahaneye 
aidiyordum. Saat üç buçuk rad
delerinde idi. Dündenberi şehir
de askeri ihtil§.1 olduğunu, mektep 
li zabitlerin öldürillmekte bulun • 
duğunu bil!yorduk. Babam: 

- Hazım, oğlum bugün git
me! 

Demişse de o gün saat beşte 
n&bete gireceğimden, ne olursa ol 
ıun diyerek yola çıkmıştım. Tıb

biye okulu önünden geçiyordum .. 
Önümde ellerinde süngüler, tü
fekler olduğu halde yedi sekiz ki
flllk bir asker grupu çıktı. Beni 
durdurdular. Grupun kumanda
nı olduğu anlaşılan asker sordu: 

- Sen nesin, 
- Yüzbaşıyım. 

- Onu elbisenden anladık. Pi 
ya.de misin, süvari misin? onu so
ruyorum. 

- Ne piyadeyim, ne ,üvariyim, 
doktorum. 

Onların hal ve tavrı, bu sorgu
ları beni ürküttü. Mektepli za
bitlerin öldürülmekte olduklarına 
dair duyduğum şeyler hatırıma 
geldi. Derhal kendimi toplıya

rak cevap verdim: 
- Arkadaş! Sana doktorum 

diyorum. Hiç doktor m~ktepli o
lur mu? 

Bu sözilm üzerine asker arka
daşlarına dönerek: 

- Bu efendinin hakkı var, dok 
tor mektepli olmaz, bırakın işine 

gitsin. 
Dedikten sonra bana dönerek: 
- Affedersiniz efendi. Seni 

yolundan alıkoyduk. 
Dedi. Beni bırakıp işlerine 

gittiler. Ben de hastahaneye can 
attım. Büyük bir tehlike geçir
miştim.Bereket versin ki hatın
ma öyle söylemek geldi de kurtul
dum. Ertesi gün hastahaneden bir 
hademe gönderip evden bir kat si
"fil elbise getirttim, onları klyip 
hastahaneden çıktım. 

askerin ellerine vererek Sabah, Bu içtimada muhtelif o· ki 
İkdam, Terücümanı Hakikat mat- meseleleri gÖrÜşÜ)dü _ıyor ( 
baalarına, o zaman intişar etmek İstanbul Şehir Meclisi dün saat __ 
te bulunan başka birkaç ırazete üçte birinci reis vekili Necip Ser- Otobüsçülere, halkla aJay edi-
idarehanelerine gönderiyorlardı. dengeçti'nin riyaseti altında toplan- lemiyeceğini öğrebneliyiz 

Silahlı askerler, o ırün İstan- mıştır ruznaınedeki meseleler konu- Ayazpaşada oturan bir ar-
buldaki askerin bat kumandanlığı §Ulmuş bu arada ciheti askeriye kadaşımız anlattı: 
nı deruhte etmiş olan Hamdi çavu tarafından Çaınbcada istihlak edi· "Dün otobüsle Tepebaşına. 
,un verdiği emir ve talimat muci • Jecek arazinin takdiri kıymeti için geldiğimiz sırada ecnebi kıta-
bince yazı masalannın başında du teşekkül edecek komisyonunun mu· !arının yaptığı merasim müna-
rarak: hammen ve aza intihabı hakkında sebetiyle İstanbul tarafına ıre-

- Bunu yazacaksınız. Eğer bu ki ve Beykoz kazası resen takdir çemiyerek orada kaldık. Bi-
yazı yarın gazetede çıkmazsa siz ve itiraz komisyonlarma aza intiha· zimle beraber sekiz on otobüs 

bı hakkındaki teklifle divanı riyase daha durduruldu. Biletlerimizi ·bilirsiniz. 
Diye zora çekiyor, ölümle teh te radyo antenleri hakkındaki mü! "Mahmut,. isminde bir kontrol 

dit ediyorlardı. kiye encümeni mazbatası, mazbata imza ederek ve yol açılıMa ilk 
o gün akşam üzeri bunlardan tab olunup azaya tevdi olunmadığı otobüslerle Beyazıta kadar git-

bir grup da Vezirhanındaki matba için encümene havale olunmuş, mek hakkımızın mahfuz bu-
ama gelmişler, orada bulunan baş Ciinıhuriyet bayramı münasebeWe lunduğunu söyliyerek bizi oto-
mürettip Müslim efendiye, Meşru yaptırılan donanma tesisatı bed<:· büsten indirdi. 
tiyet idaresinin fenalığına dair ya- linin sureti tesviye.si hakkında büt- Fakat iki saat sonra; seyri-
zılmış bir makale müsvedde•i u- çe encümeni ınazbata.sı okunarak sefer başlayınca başvurduğu-
zatarak: ekseriyetle kabul olunmuştur. V<!.' muz her otobüs biletçisinden: 

_ yarın ırazetede bunu göre- 1 ....,c_,.e.,.ıs.,.e..,..,tvav ti..,1 "'o"l"u"n"m"'u"ş"t"u"r.,.,,...,...,.,,,...,...,..,.vv "- Bizim şirk eti mi z baş-
kadır. Biz Mahmut i"minde ceğiz .. 

Dedikten sonra çıkıp gitmişler. kontrol filan tanımayoruz.,, 
Gece evime gelen Müslim efendi Cevabile karşılandık. Ni-

keyfiyeti bana anlattı ve verdikte- İngiltereden gelen ay- hayet tekrar bilet almağa mec-
ri yazıyı gösterdi. Ben zaten bir d ld" bur olduk. 
zamandır Saikayı çıkarmayıp gırlara müsaade e i l Yüz elli kişiden eksik ol-
haftada bir kitabını çıkardığım Yardım ve lsla!ı Encümeni tara- mıyan sekiz on otobüs yolcusu-
"İhyayı ulüm,, tercümesiyle haf- fından tngilteredeu satın alınarak nu kandırarak hem onar kuruş 
tada iki formasını neşreylediğim memleketimize getirilen iki baş ln- fazla paralarını alan; hem de 
"jizef Balsamo,, adlı romanımı ter gi!iz aygırınm sağlık vaziyetleri dilenci postaları gibi her o-
tip ve tabı .iJe uğraşıyordum. Bina hakkınJ:ıki kanun hükümleri ahka· tobüse, baş vurmağa mecbur 
en aleyh gazetem olmadığı cihet- mına tabi tutıılarak ölkeye sokul- ederek kendilerine eğlence 
le verilen emri! yerine getirmem masına izin verildiği habe:, alm- mevzuu yapan bu kontrolün; 
kabil değildi. Bunu sermürettibe mıştır. kendisinden ve mensup olduğu 
söyledim ve: 1 Ticaret Odalarından şirketinden bu hareketinin hc-

E • b matbaaya l f 1 sabı sorulmalıdır. Hem her-- •ger yarın en . . taziye te gra ları ae iyor 
gelmezden evvel gelirlerse: Bızım Ulu Şef Ata türkün ö!üi:'ü üzerine 

1 

halde sorulmalıdır ki halkla a-
gazete yoktur, ·biz kitap. ~a•ıyo: Ticaret Odasına muhtelif memı.ı- !ay edil:miyeceğini öğrensin-
ruz diyerek müsveddelerını kendı k ti . Ti t Od", d taz' t !er ve hır daha bu saygı.ız ve 

e erın care ... arın an ıyc ,_ • . 
1 

k . 
!erine geri ver t 1 afi im 1 t di ı nezıı •P •ız lare etı tekrar et-. bh egrarıgeerer m'I ..,....,..,...,

1 Dedim Ertesi giln sa a er- D" d At' T' t S . esın er. ,. 
· . . un e ına ıcare ve anayı \. J 

kenden gelmişler, baş milrettıbın Odası ile, Peşte Ticaret Odası ile ·------------· 
verdiği cevaba kızarak zavallıyı İngiliz Ticaret Odasından taziyet 
bir iyi dövdükten sonra harf kasa-

1 
telgrafları gelmiştir. 

!arını yere döküp yazılan karma- • • • 
karışık ederek ve çiğniyerek çıkıp Halk Partısının çelengi 
gitmişler. Halk Partisi namına Atatürkün 

* 
aziz naaşları yanına bir çelenk kon
muştur. Çdeııgi Halk Partisi Umu. 

Sırf ittihat ve Terakki cemiye- mi heyeti azasından Sinop saylavı 
tini bir darbei hükumete karşı ko- Cevdet Kerim tncedayı koymuş. 
rumak için Seliinikten getirilmiş tur. Cevdet Kerim bugünkü cenaze 

olan avcı taburlarının bu feci va- merasimine Halk Partisi namıra 
kayı ihdas etmeleri, mebusan mec iştirak edecektir. 

lisi reisi Ahmet Rıza bey sanarak, General Kazım Dirik 
ona epeyce benziyen adliye nazırı 

Keserle arkadaşını 
yaraladı 

Şehremininde oturan Rıza, arka
daşı Kiimili bir tezgıih meselesin
den dolayı keserle yüzünden ya. 
ralamış ve yakalanmıştır. 

Ne Pişireyim? 
Nazım paşanın, yine İttihat ve Te- şehrimize geldi 
rakki ileri gelirlerinden biri zan- Ulu Şef Atatürkün bugün yapı· CUMARTESi 
niyle Lllzkiye mebusu Emir Aslan lacak olan cenaze töreninde bıılun- iftariye 
b · ·ı a 'hat vermek ih mak Uzere Trakya Umumi müfet-eyın, ası ere n sı • • Sebze çorbası 
·ı•ı te · · te kin etmek m<>ksa tişl General K8zinı Dirile şehriınıze 

ti " a şını s • Yufkalı kebabp 
d . ] A f meydanına gel gelmiş ve dün "" 0 Vekili karşıladık-ıy e yaso ya • .......,. Zeytin yağlı bakla ezmeaı 
nıekte olan Şerif Sadık paşanın tan sonra İstanbııl Ticaret Ofisini KaYUn 
katilleri, Ali Kabuli kaptanın par- ziyaret ederek muhtelif iktisadi me-

l Koç etini yarı yağlı, yıarı yağ-ft~~~~~~b~' k~~:o~a!~s~~e:~~~~:~:~ ~~ sız but tarafından kesiniz. Üzerin. 
deki ince derileri kaldırdıktan fena neticeler vermeğe başladığı 

T A. K V f M sonra kuş başı doğrayınız. Soğan nı gösteriyordu. 

suyu, tuz, bi-berle oğuşturup 12 
Bu ayaklanmanın daha büyük 19 Son Te~rin 1938 Cumartesi saat ter kediniz. Sonra şişlere ge-

fenalıkları mucip olmasını mene- çirip kor ateşte bir defa çevirmek 
decek tedbirleri düşünmek ve ka- Hicri: 26 Ramazan ı357 üzere kebap ediniz. Tuzlu su, bir 
rarlaştırmak üzere yetmiş kadar Rumi: 6Sonteırin1354 az sade yağı ve un ile yoğurup ka 
mebus mecliste toplanmak cesare- bnca açmış olduğunuz yufkayı et 
tini göstermişlerdi. Asker bu meb Kasım: 

12 
suyunda pişirip kevgire alarak ıa 

uslardan, ekserisi sarıklı olmak ii- yıkiyle süzdükten sonra sade yağ 
zere bir heyet seçti ve onları sara- - da kızartınız. Sonra sahana serip 
ya giderek a•kerin dileklerini pa- Dotu ıaati : 6,511 kebapları orta•ına çekiniz. Bahar 
disaha arzetmeğe icbar etti. İda- ı d kt 

. an ı an sonra yukfayı bohçava- ı 
renin yine Abdülhamidin müstebit ôı.Je: ri büküp alt üst edinı'z. Kenarın-

'] k ü ld • " 11,59 - ikindi : 14,33 ellerine verı me zere o ugunu dan et •uyu kuyup kapağını kapa 
gö>teren bu hadi•e ile lttihat ve Te Akıam: 16,48 - Y ataı : 18,24 yınız. Su çekilinceye kadar mu te-
rakki merkezinin, Tanin ve Şura- lmuk : 5,09 dil ateşte pişirdikten sonra indirip 
yı Ümmet matbaalarının yağma ' 

8
ofoava veriniz. 

~~r~:~~~~t~:~ihatçıları fena halde/BEKTAS/ FtKRALAR. I -

31 mart salı günü ayaklanan 
avcı taburlannın Ayasofya ve Ba 
yazaıt meydanlannda nümayişler, 
muharebeler yaptıklan, bağırıp 
çağırarak, isteriz, isteriz, diyerek 
birçok dilekler ortaya atmakla 
meşgul olduktan sırada derviş 

Vahdett ile arkadaşlan, bu gibi 
hadiseler e,,nasında külah kap • 
mak, bulamk suda balık avlamak 
için meydana çıkan birçok serse
rileri, hapishane kaçaklarını baş
larına toplayıp Nuruosmaniyede 
Şeref sokağına giderek İttihat ve 
Terakki merkezini - şimdi ebuz
zlya matbaası olan Münif paşa ko 
nağı - Tanin ve Şilrayı Ümmet 
matbaalarını yağma ile taşına bi 
len her şeyi alıp götürdükten son
ra makineleri kırıp dökmilşler, 
parça parça ederek işe yaramaz 
bir hale koymuşlardı. 

Başka gazetelerde ayni akıbe
te uğramamak için hemen lisanla 
nnı değiştirdiler. İstipdat devri
nin bıınş tarzına döndüler. "Za
tı akdesl hi!Afetpenıahl, ziiluıı,hi 
fil Alem,, gibi tabirlerle, cümlelerle 
dolu yazılar yazmağa başladılar. 
İhti141i takdir ve tahsln ediyorlar, 
"aslan askerlerimiz,, diye asileri 
medh ve sena ediyorlar, göklere 
çıkanyorlardı. 

Bunda da haklan Vardı. Çu"n- r ••••••••••••••••T........................... Nasıl yetişeceksin ? .. 
••••••••••••••••••••••••••• 

kil bu ihtilalden maksadın yalnız Devrin zenginlerinden yağlıkçılar kahyası Durmuş efen.dinin kona. 
İttihat ve Terakki cemiyetini or- ğı, ramazan günlerinde herkese açıktı. Geniş odal.arda, büyük 
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falarda 

tadan kaldırmak olduğu, başka müteaddit sofmlar kurulur, istiyen kapıdaıı dalar, bir sofranın başına çö 

Bu lhti!Ali idare edenler, efkll
rı umumlyey! btıtün bütün kayna
tıp taşırmak, yanlış yola götür
mek için ihtillllin lehine ve İttihat 
çılar aleyhine yazılmış makale ve 
fıkra müsveddelerini birkaç zrup 

•bir matbaanın, herhangi bir mü- ker, iftar edeı-, karnını dQyururdu. 

essesenin bir mağaza ve dükkanın Bir m11ıazatı akşamı fukarayı bekta.şiyeden derviş Cemal de böyle 
tecavüze uğramam'881 ile anla~ılı- yaptı, Durmıı.ıı efetıdinin evine gitti, ifu:vr sof1wmıa kuruldu.. 
yordu. iftariyeler bitti, çorbal.ar içildiıbörekler, tavuklar, tatlılaı· midelere 

Filhakika ihlilali tertip eden- göçürlildü. Kahveler içildikten sonm, baba erenler dB cemaatle bember 
Jer işi bir harici siyaset çerçevesine teraviye durdu. 

sokmamak, haricin müdahalesini imam surele·ri o kada1' çabıı.k okuy01", namazı öyle çabuk kıl.dırıyor-
icap ettirmemek için sefarethane- du ki, aradan iki dakika geçmBden onuncu. reklitın sonuna gelmişlerdi. 
!ere, yerli ve ecnebi mUeseaelere, Bu sımda, tellişlı telıişlı biri içeri girdi: nazama geç kalaıı bir ihti. 
hiçbir mağaza ve dükkana, mes- yari 

kenlere, İttihatçılarla İttihat ta- Cemaate karışma.k, safta yer almak için Babırsızlanıyordu.. Bunu gö
raftan olduklan sanılan genç mek ren dBr!Jiş Cemal imamın selam vermesini müteakip adamcağıza döndü 
tepli zabitlerden başka kimseye dudaklars dualarla kıtnıldıyarak: ' 

taarruz va tecavüze meydan veril- - Ayol, dedi. imam öyle hızlı 1mı· ki biz içindeyken yetişemiyoruz. 

<Sona •ar) TiRYAKi 

İhracat Mevsimi 

Hareketi bilhassa, buğ
day, kuş yemi, yün ve 

pamuk üstünedir 
lhracat mevsiminin başlamasile 

bir çok ihraç maddelerimiz arasında 
hububat ihracatı faaliyeti diğer 
maddelere nazaran daha yavaş gıt
mektedir. Ancak, bütün dünya pi
ya.salanndaki hububat fiyatlan çok 
düşkün olmasına rağmen bizinı mal· 
!anınız diğederinden daha iyi bir 
fiyatla satılmaktadır. Kuş yemi ü
zerindeki ihracat da Almanya ha
ricindeki bütün devletlere büyük 
parWer halinde sevkedilmiştir. 

Ruaların piyasamıza tekrar mü
racaat etmeleri üzerine yün satış
ları fazlalaşmış ve Amerikadan baş
ka, Almanya, ltalya ve lngiltereye 
de gayet sağlam fiatlarla yün ve 
pamuk ihraç edilmi~tir. Bundan baş
ka keçi kılı ile deri vefındık satışlan 
hararetli bir şekilde bir çok mem.fo
ketlere ihraç edilmiştir. 
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15 Hadise ve Adese J 
~ -·' ............ " ..................... . 
Meyvayı niçin pahalı 

Yiyoruz? 
0ıı· Bizde bir hala . yola koııs 

yan bir hal var. ~i-
Daha evvel arzedeyim 

Maksadım ne ta'riz ve ne .de .13:; 
ruz değildir. Ben buna hıç ıuı 
görmem, hem de cesaret edcın:~. 

.. d' k' .. 1 ı'm balı Onun ıçın ır ı soz er 
k ·ı·ı ~ de' muhtc,em zarfına, te~ ı a ın. 

1 .. •• ıı• Jeıt1 ğil mazrufuna dahıı ış l 
"bet ıtarzı,. na, gayeye dokunan cı ·r 

rini konu•mak istiyor, küçiik 1'. 
• 1 ·ııtJ1· hadiseyi adesem altına a ıyoı , 

Benim, izmi~in Büy.ük. _ D~~ 
bend maRukiyesınde kuçuk , 

. b' k" yerim ve bu yerde yıllanmı~ ır · .. 
B . ··ddct eı kıraz ağacım var. '1' mu l 

ve! gidişimde kirazların satııar:~l· 
küçük masraflara .k~rşılık. tu:ik, 
ma•ını tenbih etnu~t'ı;1· Fıl.hak nlr 
orada bulunan tanıdıgım bır k~,. 
zımal ile pazarlık yapmışlar, as~· 
cındaki bu mahsulün eski okk8İr 
na ·O da hatırım için. bir kuru~ Ö( 

yat tayin etmiş, pey olarak da1,~ lir almışlar. Oralardan mal 8 • 

t . dır bu zatın mahsulü sL'tnbula ın .. ı "°"°""'"-"""'""'""'""'.;v-vvvvvvvvvV'~ ~Jlı.> 
diğini öğrendim \'e bittabi re 

GÜMRÜKLERDE . 

Hatay mallarında 
Yüzde doksan dokuz tenzilat 

yapılıyor 
Hatay menşeli mahsulat ve ma

mulatın gümrükleriınizden geçişin 

de mevki gümrük tarifesi üzerin • 
den yüzde 99 tenzilata ta . 
bi olacağı hakkındaki kararname 
dün tstanbııl gümrüklerine tebliğ 
edilmiştir. 

Galip babacan Van gümrüğıi 
müdürlüğüne tayin edildi 
Mudanya gümrüğü baş müdürü 

Galip Babacan Van gümrüğü mü-
iürlüğüne tayin edilm.iştir. 

Tramvay ile otomobil çarpıştı 

tnl'tı üzerinden bakıyeyi aldını- i 
Herkes bilir ki bu mıntaka i) 

meyva ve bilhassa iyi kiraz ya~~:: 
İşte birinci neviden olan bu k 1~1, 
zın manavda otuz kuru~a •a-~ 11 .. n· 
ğını gördüm ve derin derin du~U 
düm. ~ 

Yine orada bir ahhabım '°:~. 
dır. Çok çalışkan olan bu zat b''' 
tün kuvvetini lıirleştirerek, ; 
yükçe olan bahçesini armutıu,. 

k · · b" t' ı gar. yaptı ve ço ıyı ır ıp o an . 
düsilk kari ile donattı, üç :<ene ç~ 

. 'd' ıJl· pal.a<lı, gübrelcdı, miadı, dı ıo 
1 Sıraya koyduğu mahsulünii esl', 

. ~ 
okkasını 4 • 10 kul'uşa satabildi JÔ 
bu tarihlerde bu mal manavda 

1 
kuruşa satılıyordu. İşte ma•raf1 ~1 

k 
,..e 

çıkaramamaktan bakıma 11' • 
. . . I raıı veremcnıış olacak kı agaç ar 

1
, 

· t' f' t 3 kur• dımanını zayt et ı ve ıya .,, 
94 numaralı Fatih.Harbiye tram şa düştü. Geçen sene gitli~im ~ 

vayı dü::ı Türbeden geçerken 2723 man bahçeyi ot ba;;nıış, ağaç! 
numaralı otomobille müsademe et- ~· bozulmuş gördüm, sorgularıma ~tir. 

cıklı cevaplar aldım. ., .• 
Bu esnade 1860 numaralı oto- Diğer nevi mahsuller de b''· 

mobil de hadise mahallinden biraz le, Sapancada da böyle. '• 
ötede; kule dibin do oturan Kre- Ben düşilnüyorum: Masr'1f 1

:. 

tifat:ı, iltifat cinsin cazibesine ı.;i 
bidir. Memleketin birçok yerlet· 
meyvacılığa müsaittir, fenni sur;r. 
te çalışanlar muvaffak oluyorld~' 
Fakat netice inkisarı hayale 

şoya çarpmıştır. 

Kreşo Hastahaneye kaldırılınL~, 
tramvay otomobil müsademesinde 

mühim bir hasar olmamıştır. 

Leylei Kadir 
ve Bayram 

latan bul müftiliğinden: 
İkinciteşrinin on dokuzuncu 

cumartesi günü Ramazanın 
yirmi altısı olmakla akşamı (Pa 
zar gecesi) Leylei Kadir ve yir
mi üçüncü çarşamba günü By
ram olduğu ilan olunur. 

İstanbul milftisi 
BAYRAM NAMAZI 

S. D. 

Vasatı saat 7 25 
Ezani saat 2 50 

Sadakai fıhr 
En iyi İyi Son 

Buğdaydan 15 14 12 
Arpadan 24 20 19 
Üzümden 84 67 54 
Hurmadan 00 133 00 

Yurdumuzun hava nıüdafa. 
ası esbabını temin hususunda 
pek meşkilr mesaisi görülmek
te olan ve aldığı teberruatı Kı
zılay ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu gibi hayırlı teşekküllerle 
paylaşan Türk Hava Kurumuna 
her veçhile yardımda bulunmak 
mühim bir vazifemizdir. Bina
enaleyh ·bu bapta Diyanet İşleri 
Reisliği tarafından verilmiş o
lan fetva mucibince sadaki fı
tır ve zekat ile mükellef olanla
nn. havadan gelecek tehlikele
re karşı yurdumuzu, milletimizi 
korumak uğrunda pek feyizli 
ve devamlı bir surette çalıı;uın • 
mezkftr Türk Hava Kurumuna 
yardımda ve bu vesile ile de 
memleketimize hizmette bu
lunulma~ı lüzumu sadakai fıt
rın nev'i ve ıniktarile beraber 
ilan olunur. 

y~cy= ..• 
Müstehliği himaye muktazı .;~. 

elime masraf ve makul bir klir 1 t· 
vesiyle tayin edecek fiyattan 5'.' 

1 
tırnıak suretiyle ucuzluk binnetı' 
bolluk temin edelim. 

Hedef müstahsili himaye i56:. 

Milstehlik olan şehirli varsın P bf 
halı alsın. Fakat müstahsilin ce$1 
para görsün, şevki artsın. Fa~"' 
bunlardan ikisi de olmaz, pa~~· 
mutavassıt toplar, bütün fark 
feylilerin cebine tıkılır. 

. . şll' 
Diln hale uğramı~tım: SıY' ri 

kırmızı, müşküle üzüm küfele 
le meydan dolu. 

Jiıl' 
Siyahın toptan fiyatı: 5-6, 

6
3 

mızmın: 4-5, miişkülenin: 

kuruş. 
~ r. J3~' KJTmızı hal kapısında ı .:>. oı 

lıkp::ızarmda 12,5, Beşiktaşta; 
maııbcyde 17,5 - 20. I' 

Siyah: Balıkpazarında 15; JJ 
şiktaşta 17 G, Osmanbeyde 25· ııı 

Müşküle: Balıkpazarındn 
5

, 
Beşiktaşta 25, Osmanbeyde 21. 
30 kuru•a satılır. , . . o·· İşte size bir de rakamla ıf\:ıl 

Miıstahsil ve müstehlik m8 , 

!er belediyesi biribiriyle an!IJ.\'~C" 
rak, mevzuat dairesinde köylii ',f 
ya şehirli lehine bir tedbir alsJll t' 
!ar mı? Buna da mı: "Ticaret 1~1, 
ıbesttir, bu nesneler havayici ıa, 
riyeden değildir., mi diyecekle:~i· 

Bu halde kendilerine verec~ ,,. 
miz cevap: Evet efendim i~tı~ti
eatı zaruriyey•dendir. ÇünkU w 
fesinde biraz kırmızı kırnııı\,~ 
zilm dumanlı dumanlı durdu Dlı1 
imrenir alırım ve bu sebeple , ·•' 

'htı" zaruri olur, bu suretle de ı · 
catı 7.oruriyeden olur. iila 

İşin mügaletaya tahıımfll ııııl 

memiştl. Sn dıııarıdan qılip nasıl yetişecokain/ 1 

"'-------./ 

yoktur. Ya bu işi başarmalı Y~8~ı 
mevkii ehline ·bırakmalı. Ben ıJi• 
belediyecilik, memleketçi bele 
yecilik istiyorum. />.P-

i. Münir AC 

t 

• rl 
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: lngilterede 
Birçok mebuslar Çem

herlayna müzahir 
bulunuyorlar 

Londra, 18 (A.A.) - HükO. -
l'net taraftarı 225 mebus ak~am 
aşağıdaki karar suretini 'imz~la -ı 
l'nışlardır. 

, .Kamara, sulhü muhafaza etmek 
Çın s.arf etmeğc başlamış olduğu 

Rayretin muvaffakiyetle neticelen 
~esi hususunda Başvekile müza -

•r olduğunu temin ve onun milli 
~~dafnayı h."Uvvetlendirmek ve 

111
1lli hayatın standar<lını ıslah et

d ek kararında kendisine zahir ol-
uğunu beyan eder. 

Etiyo Garibaldi Alman nuari
Yelerine aleyhdar bulunuyor 

taı Roma, 18 (A.A.) -Büyük 1-
~e!a~ vatanperveri Garfb.aldinin 
G R'enı faşiRt mebuslardan Ezio 
l aribaldi, Oamici Rossa mecmu
/ında İtalyada ras.it Alman naza-
1Yeleri · ı aı . . nın talyayı ithal edilme!5i 

lu es hınde şiddetli neşriyatta bu -
nnıaktadır. 

Filistinde çarpışmaiar devam 
ediyor 

fa ~Udüs, 18 (A.A.) - Diln Ya
ru ıle Kudüs yolu Ozerinde Lat
t ... ~ .kaRabası civpnnda Araplarla 
.. gıJız k t t · ha ı aa ı arasında hır mu -

na rebe olmuştur. Bu muharebe es
aıt:nda İngiliz tayyareleri de fa-

S et göste · t · B" 1n ·ı· ke . .. rmış rı. ır gı ız as-
rı olmü tü A 1 Ço]( . ş r. rap arın zayiab ise 

diıırı?1~himdir. Beş Arıap tevkif e
llia ~ştır. Hayfa mıntakuında Ka. 
lnuşı asabasındl\ da arbedeler ol-
S ur. 24 Arap tevkif edilmiştir. 

ırpJaruı ilk Hariciye Nanrı 
Anto 6ldil 

Betgr d J'a)ı b·· .~ • 18 (A.A.) - Dalma~ 
'l'ro uyuk devlet adamı B. Anto 
aon:mbtch, uzun bir hastalıktan 
lt unı~. 7 4 yaşında vefat etmiştir. 
ların .~lcyh Sırb, Hırvat ve Slovak 

1 k hariciye nazırı olmuştur. 
Polonya farmasonluğu 

lağvedilecek 
Varş 

~a h k ova, 18 (A.A.) - Polon-

lnoiliz - ltalyan 
Anlaşması 

itilafın meriyete girmesi 
münasebetile bir resmi 

kabul yapıldı 

Son aynllk 
(B•f tarafı t inci aayfada)' 

rin sonu işte böyle bir acizlik ve 
hiçlik ı 

Atatürk hayatında olduğu pbi 
vefatile de Türk milleti için bir 
mürşit ve mürehbt oldu. Onu by
betmenin derin acısı Türk mill&ti 
için unutulmaz bir ders olacaktır. 
Bugün hissettiği elem ve teesstl
rün hatırası bundan sonra Türkf1 
daima doğru yola davet edecek, 
bir dalalet dakikası içinde kendi
sini unutmağa meylederse onu ir
şat eyliyecektir. Bir milletin haya
tında Atatürk sık sık yetişmez. A-

t.-ıtürkün mirası üzerind& müte
ya kkız bir şuur, sebatlı bir itina 
ile titriyerek onu muhafazaya ça
lışmak Hlzımdır. Bugünkü ıstıra-

bın şiddeti bu teyakkuzu, bu se
batı temin edecek en büyük ruht 
bir kuvvet teşkil edecektir. 

A tatiirk haya tile ı mücadeleleri 
ile nasıl bütün Türk milletini hep 
bir noktada topladiyse, nasıl nifak 
içindeki ıbu memlekette şuurlu bir 
tesanilt Ye vatan muhabbeti y&

rattise onun ölümünün bütün 
kalblerde müşterek surette duyu
lan acısı istikbalde bizi böyle dai
ma müttehit, daima ayni gayeye 

müte\'eccih, daima. hak, adalet ve 
milli hakimiyet düstuı·larına bağlı 
bir halde tutmak için canlı bir 
kuvvet olarak ruhlarda yaşıyacak
tır. 

Atatürke karşı minnettarlığı

mızı ancak bu suretle ödeyebili
riz: Onun idealine hizmet. Ata
türkü daima ya.~tmak istiyorsak, 
onu aramızda daima bulmaktan 
saadet hissediyorsak yegane çare
onun eserini korumak, onun idea
lini sön<lürmemektir. 

Bugün Ata.türkün cenazesine 
refaket edecek her Tiirkün kalbin-

Tanca, 18 (A.A.) - İngiliz -
İtalyan jtilfiflarınm mcriyete gir- de böyle •bir azim ve imanın heye-
mesi münasebetiyle bu sabah şeh- canları çırpındığında hiç şüphe e
rin umumi ve hususi binalarına dilemez. Atatürk \'atanın sade 
birçok İngiliz ve İtalyan bayrak _ maddi huduUarım ve toprakl-arını 
!arı çekilmiştir. kurtarmak emeliyle uğra~madı. 

Öğleden sonra İngiltere sefiri O v.atanın toprakları üzerinde ya
-lngiliz - İtalyan uzlaşmasını tesit ı;ayacak milletin ruhunda bir inkı
etmek üzere bir resmikabul tertip liip yapmak ve o ruhtn sönmez bir 
etmiştir. Kordiplomatik ile İngiliz 
ve İtalyan kolonileri resmikabule 
iştirak etmişlerdir. 

Yunan Gazetelerinin Cöriifleri 
At.ina, 18 (A.A.) - Yunan 

matbuatı İngiliz - İtalyan itilaf
!arının meriyete girmesi hakkında 
tefsirlerde ıbulunmağa devam ede
rek Avrupa için büyük bir ehem
miyeti olan bu hadisenin gerek İ
talya, gerekse İngiltere ne iyi mü
nasebetler idame etmek istiyen 
Akdeniz memleketleri için daha 

azim ve irade ile yüksek bir iman 
yaratmak istedi. Atatürke karşı 

bugün vataıım her tarafında gös
terilen b.'.lğlılık ve hürmet işte bu 

manevi ~ahada yarattığı ruhun ni
şanesidir. 

Bugiln İstanbuldan son olarak 
a;>Tılan Atatürkün maneviyeti hu-
zurunda, derin acılar ve matemler 
içinde, bütün İstanbul hürmetle 
iğiliyor. 

Hüaeyin Cahid YALÇIN 

büyük bir ehemmiyeti haiz oldu- ======================-= 
ğunu yazmaktadır. Japon - Macar 

Franaız Siyaıi Mahafilinin 
Mutaliaları 

Paris, 18 (A.A.) - Parisin Hükumetleri arasında 
diplomatik mahfelleri, İngiliz - kültürel bir itilaf 
İtalyan itiliflannın meriyete gir -
mesi hakkında tefsirlerde bulun- akdediliyor 
mağa devam etmektedirler. Bu Tokyo, 18 (A.A.) - Mac.aris-
mahfeller, bu itilafların sadece ma tan ile Japonya arasında kültürel 
ziyi tasfiye etmekle kalmadığı, ve bir itilaf aktedilnıiş olduğu söylen 
Roma ile Londranın Akdenizde mektedir. Bu itilafnamenin Al _ 
müstakbel münasebetlerini tanzim man - Japon itilafının akdi günil 
eden bir statü ma~iyetinde oldu- yani 25 ilkteşrinde imzalanacağı 
tu kaydedilmektedır. qöylenmel...-tedir. 

İngiliz - İtalyan itillflannın • ... --.. - ............... ... 
:yalnız bir manevt hukuk müsava
tı temin etmekle kalmayıp gerek 
Akdenizde gerekse Kızıldenizde 
mütekabilen iki memleketin vazi
yetinde bir hukuki ve siyasi mü • 
savat tesis ettiği keyfiyeti manidar 
addedilmektedir. 

Nihayet bu iti1Af1ann İngiltere 
ile İtalya ıar.asında Avrupanın is -
tikıbali için pek mOhim neticeler 
\9erebilecek bir teşriki mesai im
kanı hazırladığı tebarnz ettiril _ 
mektedir. 

açı)d uk um etinin yeni parJamento 
ı tan D •k lnaııonı sonra Polonyada Fer - anzı ten kaçan 

?tıened arın her türlü faaliyetini 
Ceği b;n. ~ir kararname neşrede- Yahudiler 
~k 1 

dmJmektedir. . Varşova, 18 (A.A.) - Dant • 
Hariciye N A! zıgden kaçan takriben 200 millteci 

Yaya gı't • dazırının man- Yahudi Gdyni.aya vasıl olmuştur 
rnesın ·ıd· · l>rağ . en vazgeçı 1 İngiliz Rumen elçilikleri Büyük 

ıtlıın 
1 

' 
18 (A.A.) - İyi haber elçilJk oluyor 

~\'a'k1vnnk?f\'.'1lt'r hariciye nazırı Bükreş 18 (AA) R r 'İ 1 i 1 r , • • - o uma.. t' H unı-k f' • afı.a nazırı gene- nia gazetesinin bildirdiğine göre 
' ~:rı vaz ... aıı:n .B~rhn ::e:rahatlerin İngiltere ve Rumanya orta elt'Hik
f ır. oC:çıJdıı;ıııf bildil'luekte - leri biiyük elçilik mevkiine Çıka-· 

rılaca.ktu·. ., .ııı l UOa Atama yamndan aynlar 
ihtiyar bir bclaa 

1 .,..':. 

Bugünkü Cenaze 
Töreni için bütilli' 

Tedbirler Alındı O, Bugün 
Gidiyor 

O, bugün ıbize ebediyyen vedl 
ediyor. 

Onu, arkasından, gözyaşları

mızı döke döke Dolmabahçe sara
yından Sarayburnuna kadar takip 
ettikten sonra bir torpidonun gü
vertesine bırakacağız. Torpido, 
Ssrayburnunun uğursuz rıhtımla
rını beyaz köpüklerle ıslattıktan 

sonr.a ayrılacak ve ay yıldızlı bay
rağa sarılı mukaddes naaş, gözle
rimizin önünde tıpkı batan bir gü
neş gibi ufalacak, ufalacak ... Bir 
anda onu hayal meyal Yıa.vuzun 
güvertesinde göreceğiz. Vakit va-

Atatnrk•nıa yanından ağlayarak aynlaıı kit göğsünil dehhaş toptan yum-
ziyaretçilerdea bir kısım ruklariyle d6ven Yavuz onu kalbi 

gibi bağrına bastırdıktan sonra 
(8aftarah ı inci aa7fada) lardan icap eden yerler, dün Ü - hareket ~decek ... 

dan şehrimiz& büyttk bir akın ol- şam saat 19 dan sonra kum dökül- Gittikçe ufalan bir duman, 
muştur. Bu tehacfim bilhassa dün mek, yeni parkeler konulmak su- gittikçe zayıflıyan top sesleri, git
çok artmış ve dün Karadenizden retiyle bütün a-ece tanzim olun • tikçe bulanıklaşan çizgiler ... 
gelen vapurlar, Haydarpaşaya, muştur. Ye, hepsi bu kadarı 
Sirkeciy& muvasalat eden trenler Sarayburnu parkına kimsenin O, burada iken, onun muazzez 
lerle binlerce vatandaf lstanbula, girmemesi için, aaat 19.30 da par- naaşı Dolmabahçe sarayında iken 
Atasına son vazifesini ifa etmeğ& k 1. muhak'·ak kı' daha az betbaht ın AJapılarına 2 süngülü muhafız l\ı -

koşmuştur. konulmuştur. idik. Onu yann •bizden bir daha 
Aynca Trakyanın muhtelif şe- Atl dönmemek üzere ebedi)•en ayrıl-

ı, motosıkletli ve bisikletli 
bir ve kasabalarından gelen oto- ı· 1 m1ş hissedince muhakkak kı" daha po ıs er de saat 20 den itibaren 
büsler ve otomobillerle de pek çok 1 • ziyade betbaht olacagyız. Daha zi-yer enni alrnağa koyulmuşlardır. 
Trakyalı şehrimize gelmiştir. yade elem duyncağız. 

Bu münasebetle Sirkeci \'& Yeni Bulgar kabinesi itimat Ne diyelim? 
Beyoğlu başta olmak üzere diğer reyi ald,. Fanilik denilen çirkin cüce-
biltiln semtlerdeki oteller, hanlar nin muazzam ebedilik devini mad-
hatta pansiyonlar tıklım tıklım Sofya, 18 (A.A.) - Başveki- deten olsun yenişi çok, anlatılamı-
dolmuş; bunların hiç birinde tek lin hükumetin umumi siyaseti hak yacak kadar çok feci oluyor. 
bir boş yer kalmamıştır. İstanbul- kındaki istizah takririne vermiş ol- Murad SERTOCLU 
lularla bu misafirlerin hepsi dün duğu cevapta ve bu cevabı takip ~'V"VVVVVVvv'V~ , 
gece yarısma kadar Dolbahçeye eden müzakerelerden sonra me - nulgar kralı İtalyan ıcfiri ile 
gitmişler ve .aziz ölüye ihtiram busan meclisi, Yeni hükumete bii- görüştü 
borçlarını ifa etmişlerdir. yük bir ekseriyetle itimat beyan Sofy, 18 (A.A.) _ Kral Bo- . 

Bu münasebetle şehrin izdiha- ederek müzakerat ruznamesine ris, İtalyan sefiri Marki de Tala-
k d h t 10 d geçmiştir. 

mı ço artmış, a a saa an mo'yu kabul etmiştir. 
itibaren büyük caddelerden, hcle ~~~~~~~~~~~~~-~~~~!~~~~~~~~~~~~ 
Karaköy - Dolmabahçe yolundan 
geçmek imkansız bir hale gelmiş
tir. 

Her saat, her dakika gittikçe 
artan ve Dolma·bahçe istikametin
de taşan bu insan selinin intizamı
nı ve yolların selUmetini temin için 
vilayet makamı emniyet müdürlü
ğü vasıtasiyle icap eden tedbirleri 
derhal almış, bu meyanda evvela 
Tophane • Beşiktaş arasında ve • 
bira~ sonra diğer hatlarda da tram t 
vay seferlerini yasak etmiştir. ~ 

Bu ya.sak, öğleden itibaren di- t 
ğer bütün nakil vasıtalarına - oto- ~ 

mobil müstesna - da teşmil olun- . 
l!luştur. • 

Şehrimize gelen ecnebi heyet- , 
)erden ve skeri müfrezelerden bir . 
kısmı da bu snatlarda muvasalat ·. 
ettiğinden halk bunları görmek : 
üzere Eminönü - Galatasaray cad- ' 
deıJinin iki sıra şerit halinde tıklım 
tıklım doldurmuştur. 

Dolmabahçedek.i mukaddes sa-
1 

ı-aya giden yollar öğleden sonra . 
mahşeri bir hal almıştır. 

Dün sabah sa.at 10 da vali ve; 
:belediye reisi Muhittin Üstündağın , .. 
reiı;liğinde partide toplanan bir ko 

misyon asayiş ve intizamın temini 1 
için icap eden bütün tedbirleri al-

fatbuat aleminde bir hadise . 
~'!YŞr Paşanın 
OLUMUNDEKİ ESRAR 

mıştır. Ba s b 
Akşam üstü de emniyet mUdür" 1 up in111 o zamanki ihtiyat ı.abitliti Yeslkue 

Iüğünde bir toplantı yapılmış ve a- Hahralannı anlatan Bay Suphi diyorki: 
iman tedbirler bir kere daha göz- '' B k • 
den geçirilmiştir. u va anın Üzerinden 20 sene 

Verilen kıarara göre bu sabah t'kt 
saat 7 den itibaren şehirde bütün geç 1 en sonra artık konuşabi. 
münakaıat tatil edilmiş olacaktır. lirim. 

Ayni saatten sonra köprüden 
geçmek te yasaktır. Yalnız san - E 
dallar iki karşı sahil .arasında mu- nver ve Cemal Paşaların Tür-
vasaıayı temin edecektir. 

Cenaze alayına bakacak o]an kiyeden kaçışları, Ortaasyadaki 
halk saat 7 de yerlerini almış ola- f J 
cakbr. Dolmabahçeden Saraybur- aa iyetleıjli Ve nihayet ölümleri 
nuna kadar iki sıra kaldırım önle-
rine dizilecek olan kıtaat gece ya- Üzerindeki esrar artı'< kalkmalı 
rısından sonra yerlerinde ahzi -

mevki etmeğe başlamışlardır. ve bu tarihi hadise bütün çıplak-
Mektcpliler de 7 de krokide gös 

terilen mahallerde bulunacak ve 
1 lıg.., ile rrıeydana çıkma J dır. '' 

iki sıra dizileceklerdir. 1 

Aziz öHinün naaşını hamil olan Baştan başa hey~can, merak ve tarih dolu 
ta·but top arabasına konularak 11- olan bu fevkalade esere 
lay hareket ettikten sonra hiç bir 

kimse olduğu yerden hareket et- , PEK YAK/ N DA ' 
miyecek ve tam bir sükunetle geçi- BACt LIYACAıl/l. iZ 
de intizar edecektir. ... '3 

~naze ~a~nın g~ece~y~ı~--------------------------J 
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Sıraya girelim 
Vapurun hareketine iki dakika 

kalmış. Kan ter içinde bilet gişesi
nin önüne gelmiş, sıraya girmış, 

nöbetinizi bekliyorsunuz. önünüzde 
ancak iki kişi kalmış. İki kişi kal
mış ama bilet almakla meşgul olan 
z:ı.t galiba beş liralığın üstünü al
makla meşgul. Biletci de, önüne bi
rikmiş bozuk paralan bu vesile ile 
elden çıkardığından memnun, beş 

kuruşlukları, yirmi beşlik]eri yolcu
nun avucuna birer birer sı;yıyor. 

DENiZ ORTASINDA 
ÖLÜMÜ YENEN ADAMLAR 

Röpor ajı yapan: RIZA LEBIP ASAL 

T ahtelbahirin Klavuzları 

Karagöz,_ Orta Oyunu 
Neden inhilal Etti?· 

Ses çıkarıruya gelmez. Zira bir 
kere hesap şaştı mı o bir yığın bo
zukluğu yeniden elden geçirmek 
icabedecek. Beş liralığın sahibi ta
mam işini bitirip gişenin dar pen
cc~sinden uzaklaştığı sırada ba!o
yorsunuz ki sıra, mıra tanmuyan 
hoyr.at bir el, ters taraftan o pen
cereye uzanmış. Biletci de sizin sa
bır ve tahammülünüzün derecesi
ni ölçmeğe memur azab meleği gibi 
istifini bozmadan o kaba ve küstah 
ele biletini uzatıyor. Bu vaziyPt 
karşısında arkalarda nefesi enseni
zi kavuran şişman zat biraz homur
danıyor ve hissettiği asabiyetin 
aksülameli olarak büsbütün sırtı· 

ruza abanıyor. Hım hım bir ses tee
bih çeker gibi muttasıl : 

"Gemide Dolaşan İki Şalvarlı Adamın Vaziyetleri 
Nazarı Dikkatimi Celbetti. Meğer Bunlar Marmara 

Adası Sakinlerinden İki Balıkçı İmiş ! . ,, 

Bu Mili Oyunlar, Bir'"'r Ye .iıik Gös. 
teremeyişlerıne Kurban Gicli.ıer 

- Haydi baylar, haydi baylar!. 
Vapur kalkıyor! .. diye haykırıyor. 

Nihayet siz de paranızı uzatıyor. 

biletinizi alıyor ve güç bela vapura 
yetişebiliyorsunuz ve kamaraya 
bir göz gezdirdiğiniz zaman boş ka· 
lan tek yerin saygısızlık edip sıra
sını beklemeden bilet almış açık-
göz tarafından işgal edilmiş ol· 
duğunu görüyorsunuz. 

Herkesi sinirlendirip te18.şa dü
eüren o: 

- Haydi baylar! Vapur kalkı
yor 1.. diye haykıran zata direktif 
verilse de o hayır sahlbi adam du
rup dinlenmeden: 

- Sıraya girelim baylar, sıraya 
girelim. Sıraya girmeden herkesin 
önüne geçip bilet almıya kalkışmak 
kabalıktır, saygısızlıktır, terbiyesiz
liktir!. Sıraya girelim! .. 1zahını tek· 
rarlasa bem bir çok kişilere insan
lık ve saygı dersi vermiş olur, hem 
de nefesini boş yere yormuş olmaz. 

'.l1LKt 

Serbest SehirJerde de 
Yahudi Aleyhdarhöı mı 

Dantzig, 18 (A.A.' - Serbest 
şehir nasyonal sosyalist fırkası re
isi B. Foster, Nuremberg kanunla
rının yakında Dantzigde de tat • 
bik edileceğini resmen bildirmiş

tir. Hükumet memurları, haliha -
zırda serbest şehri terketmekte o-. 
lan Yahudilerin mallarını müsade
re etmektedirler. 

Danzigde de Yahudilere 
şiddet gösteriliyor 
Varşova, 18 (A.A.) - Danzig

ten bildirildiğine göre, bu şehrin 
hükumeti Yahudiler aleyhinde •ba
zı şiddetli tedbirler ittihaz etmiş
tir. Bu tedbirler Almanyada tat
bik edilenlerin aynıdır. 

Y ahudil('r hakkındaki 
husumet büyüyor 
Bükreş, 18 (A.A.) - Çarşam

ba ve perşembe günleri Bükavina-
nın birçok şehirlerinde Yahudiler 
::ıleyhine nümayişler yapılmıştır. 

Ahall, Yahudi mağaza ve fahri -
kalarıııa girmi~ ve buralarda yan
gın çıkarmıştır. Bazı mıntakalarda 

jandarmanın müdahalesine mecbu 
riyet hasıl olmuş ve jandarmalar, 
birçok yerleri sarmıştır. Bir ta -
kım tevkifat yapılmıştır. Yahudi
ler aleyhindeki husumet, çok bü
yüktür. 

Yahudi 
nelmilel 

ınuhacereti işi bey
teşebbüslerle yapıl
malı imit 

Varşova, 18 (A.A.) - Matbuat 
Yahudilerin muhacereti mesele•i
ni dikkatle takip ve bu meselenin 
pek çetin bir iş olduğu noktasın
da israr etmektedir. 

Gazeta Polska, blli)makalesin
de şöyle demektedir: 

"Polonya hükfuneti son sene
ler zarfında gerek parlimentoda, 
gerekse obeynelmilel konferans • 
tarda Yahudi muhacereti mesele
linin beynelmilel bir teşebbüs yoli. 
le balledllmesi Jlzımg6ldifini mil
ierreren söyle!~. 

Ahmet Nazmi Gökdeniz kap
tan anlatmağa devam ediyor: 

- Evet .. Bir saatten fazla kal 
dığım denizde zaten yaralı da ol· 
duğum için tıa.katim kesilmi~. Bo 
ğulmak üzere bulunduğum bir ali 
da tahtelbahirden atılan bu ip• 
can havliyle aanldım. 

ilci Uç nefer birden beni ıOrat
le çektiler ve gemiye aldılar. 

Tahtelbahire çıktığım zaman h&o 
men bütün mOreteba.tı ve ar!ııa.daf 
lan orada gördüm. 1'alnız ikinci 
makinistim ile birkıu; nefer mey-
danda yoktu. Sonradan ikinci 
makinistin de o civardan g~n 
bir Hi!Aliahmer vapuru tarafından 
kurtanldığını haber alıp sevinmiş 
tim. 

Tahtelbahire çıktıktan sonra 
bizi hemen tedaviye başladılar. Bir 
müddet sonra da bizi tahtalba.hirin 
menhol tabir edilen deliğinden 

içeri soktular. Biz içeri girer gir
mez de menhoHln kapısı kapandı 
ve tahtelbahir denize dalmağa 

başladı. Gemi suya daldıktan son 
ra da isticvap edildik. 

Tahtelbahirin kumandanı na
zik bir İngiliz zabiti idi. Evvela 
mürettebatı isticvap etti, sıra ba· 
na gelmişti. Benim o zam.an rııt. 
hem yüzbaşı idi. Fak.at Dofende 
çalıştığım zaman üniformalı elbi
semi kasten giymiyordum. Sırtım 
da yalnız baştan geçme bir denizci 
fanilası vardı. . 

Tahtelbahir kumanda.nı ile a
ramızda aynen şu muhaber& geç
ti : 

- Rütbeniz nedir? 
- Benim rütbem yok, ben ge-

mide bir tayfa idim .. 
- Doğru söylemiyorsunu2l ..• 
Bu aralık yanımızda bulunan 

mürettebatımın yüzlerine baktım. 
Onlardan aldığım cesaretle evvel 
ki cevabımda ısrar ettim. Fakat 
tahtelbahir kumandanı: 

- Ben her şeyi biliyorum, de
di, siz geminin kaptanısınız ve rüt 
beniz de yüzbaşıdır. 

Tahtalbahir kumandanının is
mimi ve babamın ismini nasıl bile 
mediğine hayret ettim doğrusu ..• 
Efrat ve arkadaşların hepsi ben
den evvel yanımda isticvap edil
miş oldukları cihetle, tahtelbahir 
kum~ı.ndanının bana ait bir sual 
sorduğunu işitmemiştim. Sonra -
dan öğrendiğime göre, beni deniz 
de çabalarken gören ve benden ev 
vel denizden kurtarılmış olan efra 
dın "Kaptan, kaptanı kurtarınız,. 
diye bağırmasından benim kaptan 
olduğumu öğrenmişler, fakat rüt 
bemin lstanbuldaki casus teşkilA
tı tarafından bildirilmiş olduğunu 
zannediyorum. Her ne ise .. Kap
tan tekrar sordu : 

- Kaptan, dedi, siz bizim bo
ğazdan geçip Marmaraya girdiği 
mizi işitmediniz mi? 

Derhal cevaıı verdim: 
- Evet işittik de<lim, İstanbul. 

dan hareket etmeden evvel iki İngi 
!iz tahtelbahirinin Marmarada ol
duğundan haberimfa vardı. 

- Şu halde ne cesaretle yola 
çıktınız? 

- Ne gibi... Ne demek istediği 
nizi anlıy.aınıyotum. 

- Yani tahtel~hir gemileri 
batınr ... 

- Sizin vazifeniz batırmak, 
bizimki de ölmektir. Bizim kanun 
ölüm korkusu dinlemez. 

Bu cevabım üzerine tahtelba
hir kumandanı ayağa kalktı ve ha 
ııaretle elimi sıktı ..• 

Tahtelbahirde mürettebat ara 
ıında dolaşan iki şalvarlı adamın 
vaziyetleri nazarı dikkatimi cel-

• _, 

Ahmet Nazmi Gökdeniz 

betti. Meğer bunlar Marınaııa a
dası sakinlerinden iki balıkçı imiş 
!er. Tabii kendileri de Türk de
ğildi. Tahtelbahire sularımızda 
klavuzluk vazife.si görüyorlarmış. 

ğa muhakak namzettim. 
Bu aralık birdenbire bir silah 

patJadL ..• 

* Sergüzeştin en meraklı yerin& 
a-elmiştlk. Fakat saatine ,bakan 
Ahmet Nazmi Gilkdeoia kaptan 
oturduğu yerden tekrar kalktı: 

- Aman bana müsaade, dedi, 
vakit &'eliyor. 

Bu sefer yanımızda oturan, 
bu meraklı sergüzeşti takip 
ve arkadaşı Nazmi kaptandan ev
velce dinlemi~ bulunduğu için de 
safahatını tasdik eden Vaıııf kap
tan imdada yetişti: 

- Böyle şey olur mu Nazmi, 
dedi, mademki anlattın, şunun 
sonunu da söyle de öyle git ... 

Ahmet Nazmi kaptan tekrar 
oturup bu sergüzeştin sonunu da 
anlattı ama, yazımız epeyce uzun 
olduğu için, bunu da yarın dileye
bileceksiniz. 

Sohbetimize devam eden aziz 
okuyucularımdan hergün birçok 

mektuplar alıyorum. Bur•adan B. 
"R. K.,. yine bir iltifatkiir mek
tubu ile teveccühünü esirgeme
miş. lneboludan Bay l"uat Andıç 
da ortaoyunu ve karagözün bu 
milli oyunların inhilal sebepleri 
hakkında çok kıymetli mutalaalar 
serdediyor. Bugünkü sohbetimi:rr 
de bu aziz okuyucuyu dinliyelim. 
Bakınız Bay Andıç ne kadar yü
rekten konuşuyor ve ne güzel bir 
tahlil yapıyor: 

Küçük yaştanberl saza, söze, 
temaşa hayatına çok düşkiln oldu 
ğum için "Ram.azan müsahabe· 
!eri,, ni derin bir alaka ile okuyo
rum. Yalnız "Orta oyunu neden 
inhilal etti?,, müsahabenize affı

nıza dayanarak ufak bir ilave ya
pacağım. 

İsticvap işi bittikten sonra tah- . _ 
'-"'""-""'-""'-,..,.._AA~~>/OJ'VVVVVV-. . ...,...'VV 

Rıza Lebip ASAL 

İnsanlar her şeyde, her yerde 
bir yenilik görmek ister. Halbuki 
orta oyunları olsun, karagöz olsun 
bundan çok uzak hareket ettiler. 
Halk bir dinledi, iki dinledi. Bak
tı ki, mütemadiyen ayni söz, ay
ni nağme. Bıktı, usandı. Me•ela 
katip Salih merhum karagözde 
- yazdığınız gibi bir yenilik gös
terdi - hacivadın gazelleri eski 
su ki şinasların bestelerini, na
kışlarını ekurdu, muhaverelerle 
tarihe ve ahlaka temas ederdi, 
diiettolar, kantolar icat etti; ha
line münasip piyesler oynardı, tas 
virler üzerinde de yenilikler gös
terdi. Hatırınızda olsa gerektir 

telbahir kumandanı boğaz dışında 
bulunan amiralleriyle telsizle mu 
habere edeceğini ve alacağı cevap 
üzerine hareket edeceğini bildirdi. 

Aradan kısa bir zaman geçtik
ten sonra beni çağırdı ve şunları 
söyledi: 

- Biz sizi bu de:f.a.Jık serbest 
bırakıp canınıza kastetmiyeceğiz. 
Fakat bir daha sizi yakalarsam öl 
dürürüm. 

Kaptan amiralleriyle görllş· 

müş ve serbest bırakılmamız emri 
ni almış ol:aeaktı. Çünkü bir ara
lık: 

- Sizi boğazdan çıkıp amirale 
esir olarak verirdim ama, amiral 
bizim esirlerle uğraşmamızı doğ
ru bulmadı. ·Burada daha mühim 
işlerimiz var. demişti. 

Bir aralık tahtelbahirde gördü
ğümüz iki şalvarlı adamdan bi~i 
bana yaklaştı ve bozuk bir tUrkçe 
ile: 

- Kaptan, dedi, sizin canınızı 
biz kurtardık. İngilizlere yalvar
dık, sizi öldürmesinler diye ... 

Böyle bir şeyin aslı olmadığını 
yakinen bildiğim için bu riyakar ve 
hain adama cevap bile vermeğe 
)Uzum görmedim. 

Tahtelbahir kumandanı baca
ğımda ıstırap olup olmadığını sor 
du. Ben de fazla ıstırabım olma
dığı cevabını verdim. Bunun üze
rine: 

- Sizi serbest bırakmakta bir 
mahzur yok!.. dedi. Şimdi sizi bı
rakacağım, istediğiniz yere gider 
siniz ... 

Kendi kendime düşünüyordum. 
Kumandan acaba bizi nereye çıka. 
racaktı? Herhangi bir sahili • 
mize yanaşmak cesaretini mi gös
terecekti? Yoksa bizi suyun yü
züne çıkarıp can kurtaran slmitle-

Ben kendi kendime böyle dü
riyle denize mi salacaktı? 

şünüp dururken iki saattenberi de 
nizin içinde bulunan tahtelbahirin 
birdenbire suyun yüzüne çıktığını 
ııeminin kapağının açılması ile an
lam~tım. 

Denizin içinde tahtelhahirin 
sıkıntılı havası bizi bir hayli sık: 
ıruştı. Kumandan güverteye çık
mklığımızı söyledi, çıktık:.. · 

Denizin üzerinde bize yakın 
bir mesafede bir yelkenli gidiyor
du. G-OrünUrle.rde başka bir şey 
yoktu. 

Eyvah, dedim , aklıma !\'elen 
b~ımıza da gelecek. Bu adamlar 
bizi denize atacaklar.. Sahilden 

de oldukça a~ıkta bulunuyorduk. 
Hele ıben yaralı halimle boğulma-

Serbes Duygular 
BÜYÜK ADAM 

Edebiyat tarihinin en esaslı si
malarından İtalyan şairi Danon
çiyo bir yazısında: 

"Asrımızın en büyük adamı 

TOrktllr; ve bu Türk te Mustafa 
Kemaldir,. demişti... İşte en sala
hiyetli kalemden çıkan tılsımlı bir 
cümle. 

Büyük edip Danançiyo ve daha 
bu sanate liiyık birçok kimselerin 
Atamıza olan fikirlerinden çıkarı
lacak tek mana şudur: Atatürkiln 
büyüklüğü bütün ülkelerin hudut
larını aşmış ve beşeriyetin ruhu a
rasında çok samimi bir yer almış
tır. Evet pek yüksek bir mütefen 

ki; Şehzade başındaki 
kıraathanesi) bilahare 

(Kazımın 

(Fevziye 
kıraathanesi) ve şimdi ise sinema 
olan o büyük salona İstanbulun 
en yüksek ve münevver tabaka-' 
sı dolardı. Yer olmadığından do
layı dönerlerdi. Bununla beraber 
Katip Salih de halkı bir noktadan 
bıktrıdı. Salon müşteri ile dolu 
olduğu ve başlama müddeti de geç 
tiği halde katip Salih meydanda 
yok. Evinde rakı tepsisi önünde 

nln, çok yüce bir sanatkAr gibi... zevkiyle meşgul. Biçare gazinocu 
Mesela: Pastör, Edison veya kan ter içinde evine koşar, yalva

Şekspir grbi Türk dahisinin de bü rır, yaka~ır. Varida.t istediği şe

yüklüğü sade milletine münhasır 

kalmaktan kurtulmuş ve cihanşü -
mul olmuştur. 

Çünkü o, deh.asının şiddetli ce
reyanlariyle cihanın siyaset mih
verini değiştirdi .. Çünkü o, şahsi

yetinin kudretiyle zulum ve zulme 
te ziya ve saadet saçtı.. Filhakika 
o, ölüme doğru sürüklenen Türk 
milletine ilahi bir kahramanlıkla 
yuvarlandığı o elim akıbetin içeri 
sinden sıyırmıştır. Onun yüce ru
hu yalnız Türk tarihinde değil, be
şeriyetin tekamül tarihinde de mü 

essir bir iz, bir hava bırakmış, as
rın felsefesine derin bir kanal aç- 1 

mış, adalet ve medeniyete ekseriya 
meyilli olan insanların bu yorucu 

temayüllerini çok geniş bir mik -
yasta tatmin etmiştir. 

Elim müşkillatl>U' arasında hiç 
yoktan yarattığı ordu ile kazandı
ğı mucize, be{leriyeti mUsbet ve 
mütekamil inkılaplara sevkeden is 
yanların en mühimmi ve en idare
lisidir. 

Fakat Atatürk denilen çelik a- ı 
zimli asker yalnız Türk inkılabını /1 

;Jaratmaklıa, kalmamış, zaferden 
Mnra takip ettiği yüksek ve insani 

kilde olursa naz ve istiğna ile ye-

darların en sonunda saptıkları se-ı 
fa!ıetin ihtiraz cereyanlarına ka -
pılmıyan, vatanının sa.adetini her 
şeyden daha zevkli gören, milletin 
ruhuı~u daima mesut tutmak eme 
llyle çarpan o muzaffer kalp an
cak bu rütbeye layıktı: Büyük 
İnsan ... 

Yakın bir mazinin o köhne ve 
ahmak politikasını, milletin fela
ketine sebep olan o uğursuz ihti
rasları düşündükçe onun ~imdi ta
mamiyle bizlere tevdi ettiği bu ay 
dınhk siyasete bu istikHil ve muci 
ze ülkesine hislerimiz coşarak sa
rılmakta ne kadar haklı olduğumu 
zu daha yakından idrak ediyoruz. 
Türk vatanında istiklal, hürriyet 

ve hakimiyetle yaşamak; Türk 
milletini medeni devletlerin hiç bi 
risinclen geri kalmıyacak derecede 
mamur ve mesut yapmak... İşte 
Danonviyonun asrın en büyiik ada 
mı telakki ettiği Atatürkün yega
ne emel ve gayesi buydu ... Atamı
zın bu gaye, bu emel ve bu seba
tı asırlardanberi ıst.ırap ve işken

celer arasında inliyen Tilrk mille
tinin bütün ihtisas ve ihtiyacları-

siyasetle "Emperyalizm,, in de has na tamamiyle cevaı> vermiştir. 
mı old~unu cihana göstermiş, dan !şte bu cihetlerd"endir ki Ata
yanın bazı muhteris ve müteassıp t k "h t" 1 1 f ki/' ür . ~o re ıy e asır arın u u arı-
diplomat!arına da ziya nümunesi nı tutuşturmuş Napolyon<lan çok 
bir ders vermiştir. daha büyük ve yüksekti ... 

İşe büyük askeri unsurun en ı 
Şimdi onun ölümüne ağlamak ' 

yüce adamı derecesine yükselten, yalnız Türk milletinin değil yir-
hassa bq:ydu.! ... Evet bazı ·parlak ı minci .asrın 

0

da hakkı.dır .... 
zaferler ic&ı~llU<(l·m_ııifııır· hüktinr- · ,._ Dr. Mecdi Emin SAYMAN 

rinden kımıldar, gazinoya gelirdi. 
Çok rica ederım bu naz ve iot•ıına 

bir kuruşa olan kar.a~ozü beş kU· 
ruşa gormek ıstıyen halk bu nazı 

niçin çeksin? 
Orta oyunlarına gelince, beu ne 

kadar gittim"e hiç bir yenilik gör· 
medim, muhavereler ayni muhave 
re, taklitler ise ayni taklit, giyiJ!l 
kuş.anı ayni giyim kuşam. lnsanıar 
bir gördüğünü bir daha görmek 
ister nıi? 

Kel Hasan; arada sırada orta 
oyunu oynardı. Bunda Rafet de· 
nilen bir gencin (abdal) taklitli 
şahe<erleriydi. Raik ta hücum e· 
derdi. Bu çocuktaki taklidin kuv
vetli olması hasebiyle abdal hare· 
ketleri, taklidi görülecek ·bir şeydi. 
Demek ki orta oyununun inhili\Jin 
de halkın tesiri yok, kendilerinin 
çalışmamaları bu milli oyunumuzu 
zorla inhilal ettirdi. 

Şurasını söyliyeyim ki, taklit· 
ler tazyif ve tahkir mahiyetinde 
dir. Mesela sekiz numaralı fe•l• 
ve binbir yamalı elbise ile çıknn 

saf 'fürk yerine sırmalı cepkeni• 
riyle leblebici horhordaki gibi bir 
Türk neye çıkmasın? Laz takli· 
dinde kalaycıdan başka ticaret ve 
sanat ve ziraat hayatında çalışan 
bir laz taklidi neye yapılmasın? 
tezyif eden oyunları halk dinle· 
mezse yerden göğe kadar hakl1 

olmaz mı? 
Münevver kitle bundan <lol:ı· 

yı ikrah etti. Karagöz, orta oyu· 
nu cidden milli oyunumuzdur. Ço· 
cuk gibi severim. Halii oynasa gi
derim. hlah edilirse her sınıf 
halk için güzel bir istifade ve eğ· 
lencedir. 

Binaenaleyh karagözcüler, or· 
ttı oyuncuların bir parça musikiden 
ve ·bir parça da edebiyattan anla· 
ması şarttır. Okunan gazellerin iyi 
sesle mütenevvi olması !azım gel· 
diği gibi muhaverelerin ve taklit· 
!erin de edip ve zarif olması la· 
zımdır. 

Sözü kısa kesiyorum. Mu vadi· 
de yazılacak çok şeyler vardır. 
Şimdilik bu kadar tasdiat yeter. 
Derin saygılarımı sunarım. 

İnebolu frengi mücadele katibi 
Fuat ANDIÇ 

Elveda Atatürk 
Gözlerimiz dolarak ,. 
Saçımızı yolarak 

• Bir divane olarak 

Atatürke elveda, 
Atatürke elveda .. 

Bir kütleyi ceaimiz 

Yalnız kalmıt yetimi:ı 

Ah nerde&in Şefimiz 

Koca Türke elved. 
Atatürke elveda. 

Derya, feza, bütün yer, 

inim inim inilder 

Ağlıyor fanlı aaker 

Her gönülden fU ııeda 
Atatürke elveda • 

O gözlerle nur saçan 
Yeni ufuklar açan 

Tanrılatan kahraman 

Millet ağlıyor •ana 
Atatürke elveda. 

Rabbin mutlu kuluyun 
Atatürl<ün oğluyum 

BugÜn gamla doluyum 

Dua edelim ona, 
Atatürke elveda. 

Damarlara kan oldıın 
Bu millete can oldun 
En büyük inaan oldun 

Haykıralım son def• 
Atatürke elveda ... 

Münif AKMA.No(>l.tJ 
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Serbest Duygular 
Okuyucularımızdan Aldıgımı2 
Yazı ve Şiirleri Neşrediyoruz. 
OGÜN 

Oru'-lar ·· .. ·· .. " ıonmu,tn o gun 
~~hreler yangındır o ıün 
'ı( tr devir geçmi,ti o gün 
A. •lhlere matem girmişti o gün 
A. tam, Büyük Atam ölmüştü o gün 

t·~•tiirk Ataya kavutmu~lu o gün 
ı.ı.k Yetim kalmıştı o gün 

lI aydarpaşa lisesi 

ATAMIZ 
~ lf epbnizin içi yanıyo;, Atamızı 
lta>'bettık. Bef gündenberi Ataıız 
f Idık, o en büyüğümüz ve içimiz 
~ en çok ae'Ydiiimizdi. Onu biz 

lt,İlnizde ya,atayoruz ve y-.ata 
~~-
~ Ona yalnız bizler değil, bütün c::.... . 11 •ılıyor. 

~ Atanuz öldü, babamız öldü, 
t..ız kaldık, babasız kaldık. 
Ölünı onu bizim yanımızdan 

ll)ır-a k ra kendi yanına aldı. 

"'il Biz onu kalbimizde yafatıyo
z. Ve yatatacağız. 

lit, O halde o ölmedi ve ölmiyecek 

52 inıci okul 4-1 
Metin ANTMEN 

.. 
• • 

ATA TÜRK IÇ!N 
"e İayan eden kalbimin sonsuz he
, can· 1Yle bağırıyorum: 

··- Atatürk sen ölebilir misin .. 
San· "l'" ? a o um yar.aşır mı .... ,, 

d Sonra derin bir huşu'a dalıyor, 
st1:1arıarımm kuruduğunu, nefe
c~ın daraldığını, kollarımla ba
bı larırnın, nihayet vücudumun 

h.Utlak bir mecalsizliğe karıldığını 
ıssed' 'Yorum. 

ltılfı lieyhat ki büyük Türk çök-
Ş •. , 

~o Bu feci haberi gazeteler veri
r, 

h -~ fevkalbeşer adamın ufulü, 
he g~nlerde, bütün irademi, bütün 

nl•girn· f ı - 'b'd' ıİ · ı e ce ugratımş gı ı ır. 

turıı ayret ... Hala da inanamıyo
l'irıı · ~ulaklarını işitmiyor, gözle-

&'oremiyor. 

bir E:~e~ ... Benimle bareber bütün 
ti ~ıl)ı vıcdan, biitiln Türk miWe
ı~:•sli görUlmcmiş ve asla görü
te ~ecek -olan bu acı kaybın tari-

s~g~rnıyan kederi içindir. 
ları glaınak ... Ah! çekmek ... Bun 
llıe~ı hiç, hiç biri beni teselli ede-

lırıı F'.akat yine ağlayayım, ağlıyn
bu;0~n ~ğlıyalım, beşeriyetin en 
atas evladına, vataıumızın yüce 

~na hüngür hüngür ağhyalım. 
~tır 'f Atatürk .. 'uiz çocuklarının 
lerı: ~ını durdurmak için mucize
töst ayatından, bir mucize daha 
tn;'l.ier .. Bir azcık diril, bizim hali
larırrı Ror. Belki o 7.oaman göz yaş-
~ ız diner. 

~Ilı b~tatürk Jfihtınclan kıyam et, 
ıelik ır daha görelim. Tek bir lah 
nın1 nefesin için, Türk milleti ca-

"ernı y h . ııı !... ege azırdır. Buna emin 

lieyhat sen ··ıd·· li o un ... 
ha sc··aYhat ki son bir mucizeni da 

ore-ı·y ~. it ··• ecegız. 

dükç rttk diril.emiyeceğini düşün
tentie, boğuluyorum. O deniz 
dukıa Çelik· gözlerinin kapanmış ol
k~n ;~~ı hatırl.adıkça, kB lbimin 
tıtuıc e"l cerıh.asındaki · yaranın 
turıı Çe büyüdüğünü farkediyo -

ene~ b~e~~~ .. ö:ümün ıstıraplann 
ta<ldırrn Yugun1l bana ve milletime 
)etim ış oldu. Bi%i öksüz ve 
'enin \1 b~rakarak gittin. Fakat 
"edia asıyetin mucibince, bizlere 
lli . n olan T .. k' C . . lleleb ~r .ıye ,umhurıyeti-

t .. . *'~ P&yıdar kılacağız ..... 
" " 4-A'1'ÜR Coz1 · . K .. 

detı l'lıid~ınuzden kaybolup gi-

ERSİ YE 
-- 1 .... 

Gökte güneş tutuldu, karanlıkta. kaldı cc.n: 
Matemlere büründü cihan, ağlar asüman. 
Türkün Ulu Önderi şanlı anlı ATATÜRK: 
Yıldız gibi bir sabah üful etti nagihan . . ~· 
Sinemizde yaşardı, o olmuştu kalbimiz, 
Onu Tanrı vermişti bize kudsi armağan. 

· Benzeri yok diyerek yaşatmadın, söndürdür •. 
Acımadın millete, artık felek sen utan. 
Gök yüzünde ışık yok, ruhlar inler derinden 
Her yer kaldı karanlık, siyah giydi bak cihaı, 
Sönmez mi hiç ATATÜRK bir güneştir O, inan 
Türkün yüksek kalbinde parlayacak her zaınaı 

-- 2 --
.Arslanlardan biır ordu çıkarırdı her sefer, 
Karanlıklar içinde kazanırdı o zafer. 
Ufukların üstünde ışık saçmak isterdi, 
Biz karanlık gök iken O kalmıştı hep se \•er. 
Bugün güneş doğmdı, doğmıyacak dediler, 
Deldi hemen beynimi kurşun gibi bu haber. 
Neri:le kaldın ATATÜRK, görünmedin, diyere 
Onun her gün bastığı toprakları can öper. 
ATATÜRK'ün ölümü acıklıdır ey Tanrım 
Ulusuna acıyıp verme başka bir keder. 

-- 3 --
Gökten inmiş şef idi ulusuna. yadıgar, 
Onunla •biz daima eyleyorduk iftihar. 
Başka yer<len gelmişti yine uçtu oraya 
Bıraktığı Tan izi kaldı fakat aşikar. 
Kalbimizde gömüldü başka mezar istemez. 
Sinemizi açınız görün yalnız bir O var. 
Dayanılmaz bu hale yürek sızlar can ağlar. 

Geniş cihan ruhuma sanıyorum geldi dar .. 
Çiçeklerim açmayın, ~n kuşlarım ötmeyin, 
Gitmez hazan gönülden, gelmez artık o baııar. 
Söner mi hiç ATA TÜRK bir güneştir O, inan 
Türkün yüksek kalbim~e parlayacak her zaman. 

-- 4 --
Ey ATA TÜRK Ulusun gök yüzünde var yerin,· 
Daha parlak güneşten bize kalan eserin, 
Sen sanki bir cihansın ışıklarla dolu.şun • 
Bin bir güneş gösterir her gün doğan seherin. 
Sen o kadar büyüksün ki ben tarif edemem, 
Cihan olmaz sanırım belki senin değerin. 
Barıkalar saçarak bankalar gösterdin 
Diinya dedi önünde ey ATATÜRK aferin. 
Ulu Önder sevenler seni çoktur sayılmaı. 
Senin sevgin her kesin kalbindedir pek der~ 
Söner mi hiç ATATSRK bir güneştir O. ir. 
Türkün yüksek kalbinde parlayacak her 

-- 5 --
Neden şimdi ansızın veda ettin 'aleme, 
Bütün dünya tutuldu sonu gelmez matemi• 
Birdenbire batarak umulmadık zamanda ı 
Büyük keder bıraldın ebediyyen Ademe. 
Görmiyeyim bu hali ey Tanrı al canımı 
Ne olurdu ölseydim irişmeden bu deme. 
Sanki cihan dar geldi uçtu gitti semaya 
Teessürden vurulur söylemeyin :Meryeme 
Ağlayarak' derinden şunu oku ey gönül, 
Belki verir teselli başka nağme söyleme: 
Söner mi hiç ATATÜRK bir güneştir O, inan 
'l'iirkün yüksek kalbinde yaşayacak her zaman. 

M.CENAN 

GA.Zİ GELİYOR 
r A TORKON IST ANBULU iLK ONURLA TIICI co~ 

Bir ses heyecanlarla semalarda dolaştı, 
Bir ses heyecanın da bütün haddini aştı. 
Durgun denizin rengine· can geldi ufukta, 
"Gazi geliyor., müjdesi yükseldi ufukta. 
Gözlerde uzun buseler eb'adı delerdi; 
Göz yaşları her damlada "Gazi!., hecelerdi 
Hasretle yanan h~r emelin sabrı tutuştu, 
Hep birden uzaklardaki "Ertuğrul,, a koştu ... 
Yırttldı sema neşvelerin darbelerinden, 
Yükseldi sed~. arşı da oynattı yerinden. 
Bir anda bntün ruhlara bfr cezbe süründü 
Artık, o halaslar dağıtan nazre göründü. 
Bir nazre, ki bir ham1ede tarihleri aşb. 
Bir nazre, ki ıbfr Jihzada aUye ·ulaştı; 

Bir :ı~zre, ki maşrıkta doğan bir yeni göm\ · ' 
Bir nazre. ki renginde ebet nurııı göründü, 
Bir nazre, ki bitmez şerefin nazilekarı, 
Bir nazre, ki coşturdu yüreklerde mesarı ... 
Ruhlardı se<ialar çıkaran şimdi uzakta; 
Çırpındı gönüller gelerek durdu dudakta. 
Ahit emeltn hasreti ınabuduna erdi, 

.. ~e\rf 'lrllrl 1 Vücudunun yerine, ma
i lltun '!'uıi,n, Yüreklerimizde ve 
crısan1ı1c ~k~a.k camfuı tıe beraber 
'lctır... rJhinde, ebediyen yqıya .... Göz nurları Gaziyi kucaklar ve öpf'rdi.. .. 

....,, ı Temmuz 1927 

Ankarada Atatürk için yapılan meruimde Başvekll; Dahiliye ve Maanı 
Vekillerile beraber ( Foto : A. A. ) 

Dost Devlet Hey'et ve As
kerrkıtaları Geliyorlar 

(8af tarafı 1 inci aayf ada) 
Bulgar milletini temsil · etmek üze- ' • 
re ihtiram ve' tazim vazifem izi yap 
mağa geliyoruz. Dünyanın bu eş
siz dehasının vakitsiz ölümü bü
tün dünyada olduğu kadar Bulga
ristanda da çok derin ve samımi 
bir teessür uyandırmıştır. Atatür
kün ölümü dünyaya yeri hiç bir 
zaman doldurulamıyacak ·bir boş
lu~ bırakmıştır. 

General Daskalofdan sonra sa.. 
ray nazırı ve kralın mümessili o
lan gener8l Danof da şunları söy
lemiştir. 

~ -~ - ~ 

"- Bulgar milleti Atatürkün 
Sofya ateşcmiliterliğindenberi dost 
)uğuna inanmış ve kendisine karşı 
olan samimi duygul.annı her za -
man muhafaza etmiştir .... Biiyilk 
Önder de Bulgar milletine karşı 
olan bu dostluğuna hayatının so-

Viln geıen Bwıar askerleri Sirkeci garında 

nuna kadar sadık kalmıştır. Bu 
sebeple biz Rulgarların bu Büyük 
kayıp dolayısiyle duyduğumuz te
essürler çok derindir. Ancak dost 
memleket Türkiyenin başına kıy
metli bir devlet adamı olan İsmet 
İnönünün getirilmesi bizi bir de
receye kadar müteselli etmekte -
d

. . . . 1 
ır.,, 

Bulgar heyetine mihmandar o
larak tayin edilenler: Kurmay Al
bay Nihat, Deniz binbaş1sı Burha
nettin, Hava yüzbaşısı Enver, Ha; 
riciyeden Faiktir. 

Bulgar askerleri kendilerine 

yeti istasyonda şehrimizdeki Af
gan elçisi ile memleketimizde ye
tişen Afgan subayları ile mihman
dar heyet ve halk ta.rafında~. kar
şılanmıştır. 

Kendilerine tahsis edilen mih-
mandarlar sunlardır: 

Kurmay' Albay Rahmi, Deniz 
Binbaşısı Halil, Hariciyeden Fik-
ret. · 

lngiliz Heyeti 
Bundan başka İngiliz Akdeniz 

filosu amirali P.and'ı taşıyan Ma
laya diretnotu da diln sabah ~i -
manımıza gelmiş ve top atmak su
retiyle şehri selamlamıştır. Am" 

( 

Yugoslav aa9'erleri tre11~on ındikten sonra 

tahsis olunan otobüslerle ,doğtıı- ralin yanında deniz mülazimi Dutt 
ca Yedek Subay okuluna gitmişler bulunmaktadır.· Ekspresle de dört 
ve akşam saat 4.30 da Tophane kişiden mürekkep bir İngiliz he
rıhtımında hususi surette kendile- yeti gelmiştir. Bu heyetin başında 
rine tatuıis edilen Denizbankın iç İngiliz kralını temsil edecek olan 
hatlarına mahsus bir vapuriyle saray nazın Feld Mareşal Lord 
Haydarpa!}aya ıtitmişlerdir. Bun- Bridvood bulunmaktadır. 
dan başka dün akşam ayni va - Kendilerine tahsis edilen mih-
pur ve trenle Yugoslav kıtaatı da rnandarlar şunlardır: 
Ankar.aya gitmiştir. Deniz Albayı İhsan, Deniz Kur-

Bulgar heyeti dün bir lllilddet may albayı Necati, deniz kurmay 
Perapal~sta · istirahat ettikten son . binbaşısı Emin, deniz kurmay yüz
ra dün akşam saat 6 de ,Ankaraya başısı Rahmi, Hariciyeden Sey -
hareket etmiştir. ·· fullah. 

karşıya geçmişler ve 5.30 da kal
kan trenle Ankaraya gitmişlerdir. 

Asıl heyet bu sabah şehrimize 
gelecek ve Ankaraya gidecektir. 

Romen heyeti 
Dün !aat 1 l.'30 da Basarabya 

vapuriylc, Rumen heyeti de gel
miştir. 

Heyet, Harbiye ve Hava nazırı 
General Teoderesko, Gener..al No -
taş, (Ordu umum1 müfettişi), Ge
neral Traian'dan mürekkeptir .. 
Bunlara merasim esnasında Ru . 
manya Ankara sefiri Ekselans Te 
lemak, B. Elliat (Sefaret müste -
şa~), Yarbay Tevderesco (Ataşa
militer) de iltihak edeceklerdir. 

Ruman heyetine miL:nandar o
larak hava. kurmııy albay Celfıl Ba 
kan, Hava binbaşısı Hidayet Kur· 
may yüzbaşısı Şeref Evtan, hari· 
ciyeden Okunmaz tahsis edilmiştir 

Bugün bir Rumen torpidosu da 
gelecek ve Atatürkün cenazesini 
denizden selil.mhyacaktır. 

Macar Heyeti 
Dün, Macar Heyeti de, şehri· 

mize gelmiştir. Heyete Tuğgene
ral Engene Buazkay, Albay Eme
riem Nemet, Albay Aleksandr 
Mağy.arossy den mürekkeptir. 

Bu heyete Ankara elçisi Ekse
lans Nzoltan Mariasfyde Bratisla
v~ riyaset edecektir. 

Kendilerine mihmandar olarak, 
Kurmay Albay Salih, Kurmay Bin
•başı' Asım, Hariciyeden Yümnü 
tahsis edilmiştir. 

· Bugün Beklenen Heyetler 
- Öğrenildiğine. gôre; harWyE - ı 

nazırı Gener.aJ Nediçin riyasetin· 
de olan Yugoslav heyeti ile Baş. 
vekil Metaksasm riyasetinde bu- ' 
hinan ·Yunan Heyeti memleketle
rinden ayrılmış bulunmaktadır
lar. Bugün İstanbul gelmeleri bek
lenmektedir. 

, Af l'•n Heyeti 
Ataturkün cenaze meraşimin

de bulunacak olan Afgan ,heyeti 
de şehrimize gelmişti;. Heyete Af-:. 
ganistan kralı Mehmet Zahir Şa
hın amcası Mareşal V.eli Himjt ,ri-

· Yine bugün gelmeleri beklen
mekte · olan İtalyan, Alman· ve 
Fransız heyetlerinden mnada ge
lecek dost devlet gemıleri ~e .. ·a-

Yul'o•lav Heyeti mnda Yunanistanm Hidra distro-
Dün . Yugoslav heyetine refa- yerinin de bulunacağı haber ve

kat edecek olan, 120 kişilik askeri rilmekte'dir: Bundan başka; Ma _ 
kıta ı9.20 de gelen konvansiyo- cari8tanın gelen heyetinaen ·ayrı 
nel treniyle şehrimize gelmiştir. ")arak Milli Macar ordusunu tcİn-

ı. yaset etmektedir . . Yanlarında d~ 
• • .... - J • 

""""-:'~~~.~r~~~:ij~~;i:~~ .. ll!~~ .. ~.~.~!.~~~. m.~.~ .. ~ ... !1111 .. A~.~a~!~~j_.=-~U~L~UK~trr~~; 
.Afgariislanın Paris f evkalide el • 
çi~i ile sefaret mttşteşarı Bay is
lim da ·bulunmakta'dir.'· Af g-an ..,..he-1 

Kıtaat istasyonda kendilerine silen hususi bir heyet dalia gele
tahsis edilen otobClsler ile yedek ceği öğrenHmiftir. Bu heyet· Ge- · 
s~bay okuluna gitmişler. Ve Ol'.ada neral Öjen Ruizkaflnin riyaseti?ı· 
istirahat ettikten sonra, doğruca : de olup iki albaydan İnUteşekl{il: 
Tophane rıhtımın.a -inerek 4.SO da dir. 
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- Ayten hanım mı? •• Ha •.• Te - Neden? •.• 
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A ı . . G"" o··k·· ı çok mühim bir mesele e ..• e ..• E. Amca bey bu haberi de mern· 

Kumar Borcu 
-3-

Size, arkadqımın bütün ı:eı-vo
tini nasıl ve hangi taliln yardımiy 
le kazandığımı ben bile anlatamıy a 
cağım. Tali boyuna benim tara
fımda idi. Üç saat sonra Alardın 
imzaladığı elli çek de önümdeydi. 

O zamandanberi, o gün vukua 
gelen hadiseleri düşündükçe arka 
daşımın tabiatinin herkeste olma
dığını görürüm. Düşününüz bir 
kere ki ben tamamiyle sarhoştum. 
Hile yapabilir, kolaylıkla beni al
databilir, servetini gaybetmekten 
başka beni batırabilirdi. Halbuki 
ta!iini düzeltebilecek hiç bir hare
kete teşebbüs etmedi. Bu adam, o 
yuncuların deği.şmiyen ve eğilmi
yen kanununun esiriydi. Ve buna 
sonuna kadar iman etmişti. 

Önünde bir şey .kalmayınca, 

uzun müddet sessiz durdu, bir lalı 
za kazandığım çeklere baktı. Oyu
nun başlangıcında gözlerinde gör 
düğüm fena parıltı daha :f.azlalaş
mıştı. 

Birdenbire tabancasını çıkara
rak masanın üzerine, eline yakın 
'bir yere koydu. Bana gelince geri 
ye sıçrıyarak ayağa fırladım. 

Ayakta duramıyor, sallanıyor
dum. Saçlarımın dibinden ter 
damlıyordu. Bir an için ölilmtın 

bu kulübenin etrafında dolaştığı

nı ve içeriye gireceğini hissettim. 
Alard vaziyeti kavradı ve 11.de

ta hakaret edercesine: 
- Oturunuz Evons, daha oynı

yacağız, dedi. 
- Oynıyacağız diyorsunuz a

ma, dedim. Neyle, paranız yok ki. 
- Hayatını var ... 
Bu lakırdıları sakin bir tavır

la söylemişti. Sonra ellerini uza
tarak, imzaladığı elli çeki toplıya. 
ı-ak bir paket halinde, masa yer!n1 
tutan tahtanın üzerine koydu. 'l\a
bancayı da paketin yanına bırak
tı. 

- Haydi oynıyalım dedi. Bu 
sonuncu olacakır.. Hayatımı bu 
elli çeke karşı koyuyorum. Eğer 

kaybedersem gözünüzün önünde 
derhal kendimi öldüreceğim. 

Oynadık. 

Kağıdıma bakıyordum. Elimde 

oldu. Alard .kalktı. Silihını ala-
1'8.k ağzına tuttu ve tetiği çekti. 
Kafası parçalarımı., bir halde ye
re yuvarlandı. 

Bir şey anlamadan birkaç da
kika şaşkırr şaşkın durdum. KA
ğıtları elinden fırlamıştı İııtemiye
rek Adeta gizli bir kuvvetin tesiri 
altında eğilerek baktım. Kartların 
arasında bir tane karo yoktu. 

Bir sayı far kiyle kazanmıştım! 
Kendime gelince içinde bulun

duğum vaziyetin fecaatini göre
rek kaçmağı düşündüm. Böyle ha 
reket etmezsem rkadaşımı öldllr
mekle itham olunacaktım. 

Size, bu adamın Avrupalı ol
duğunu yukarıda söylemiştim. Fa 
kat ne de olsa, Alıard, kendisini 
öldürerek namusunu kurtarmak 
istemesiyle biraz ifrata kaçmıştı. 
Y~lnız, imzaladığı ve kazanmış 
olduğum çekleri toplamakla ben 
de onun gibi hare~t e~ oluyor 
dum. Atıma. atlıyarak, Devsona 
geldim. 

Sabahleyin bankadan parala
rı alarak elimden geldiği kadar 
süratle bu yerlerden uzaklaştım. 
Birleşik Amerikaya yerleşerek mil 
yontar kazandım. 

Kanada gazetelerini okurken, 
Alardın cesedinin, hareketimden 
birkaç gün sonra bulunduğunu, 
kimsenin bu ölümün sebebini an
lıyamadığını ve tabiatiyle katil o
larak benden bahsedildiğini, öğ
rendim. Fak.at ölen veya öldürü
len bir adam her gün rastlanan 
bir memlekette, bu hadisede çok 
ça·buk unutuldu.,, 

J. V. Evonsun iki masa arka
d~ı da bu hikayeyi sigaralarını i
çerek dinlemişlerdi. 

İtalyan: 
- Arkadaşınız oyunculuk°ğu

rurundan kendini öldürmU~tUr, 

derken, Fransız da fikrini söylü
yordu: 

- Veya ümit.sizlikten. 

J. V. Evons: 

- Hayır, yanılıyorsunuz, de-
di. Alard namusu için kendini öl

• bir maça birlisi, bir maça üçlüsü, Hikayeci 

bir kupa ikilisi ve bir de sinek dört ============== 
dürmüştü!,, 

, lüsü vardı.. Bu kadar hafif kağıt 
larla kazanmak ihtimalim çok az
dı. Elimi uzattım ve paketin üs
tündeki kilğıdı çevirdim. 

Maça yedilisi! Birli ve üçlü ile 
cemedince elimde on ·bir sayı olu
yordu. Bunu Alarda gösterdim. 
Hiç istifini bozmadı. O da çevirdi. 

Karonun onlusu ! Artık kati su 
rette gaybettiğim muhakkaktı l E 
!indeki en ufak bir karo kağıdı ar 
kadaşıma benimkine faik bir ka
ğıt çıkumak imkanını veriyordu. 

Bu aralık sarhoşluğumdan he
men eser kalmamıştı. Bani ideta 
ııihlrliyen gözleri altındA makine 
l'!Öi hareket ediyordum. 

Birden anlıyamadığım bir fey 

Bu esnada adt tipli ve boksör 
kılıklı bir adam Mikenin yanına 

gelerek kulağına bir şeyler fısıJ. 

dadı. Patron: 
- Ne olacak! Ben burada de

lil miyim 7 diye bağırdı. 
Kapının önünde, şişmanca ve 

esmer çehreli bir adam belirmişti. 
Mikeyi ~örünce ona doğru yürüdü. 
Grup kenara çekildi. Hepsi su
ıuyorlardı. Den kenarda, nefesini 
tutarak, etrafta bir fırtınanın kop 
mak üzere olduğunu hissediyordu. 
Bu gelen adam Rontz muydu? 

Bir ölüm silkiltu içinde, yeni 
selen adam, barın tez ~al ına yak
laştı. Ve etrafına lıı' kara k: 

- Hermi nerede? ·iiye sordu. 
Emir vermeğe alı• ru~ bir kimse 

aibi konuşuyordu. t:ıbisesinin iyi 
bir terzi elinden çı uğı belliydi, 
harici şekli bu adamın servet için 
de yüzen bir iş adamı olduiunu 
gilsteriyordu. Yiızil gözü ter içiıı

dPyrli. Sir.ı iyah ve tek tilk saçla
rı alçak ve geniş alnına yapışmış 
tı. Gömleiinin yaka•ı teklini 
kayblltııılşti. 

Halkevinde yangın 
İzmir, (Hususi) - Halkevimi

zin yazlık sahnesinde bir yangın 

çıkmışsa da etrafa sirayetine mey 
dap veri!miyerek söndürülmüştür. 

Bu suretle "Halkevi,, miz bü
yük bir tehlike atlatmı.,tır. 

Orman yangını 
İzmir (Hususi) - Torbalı ka

zasının "Dağkızılca., nahiyesinin 
crup tarafında ve nahiyeye 3 ki
lometre uzakta Doğanlar köyünde 
büyük bir orman yangını çıkmıştır. 

Ateş, köylü tarafından sGndü
rülmll.ş, yangına aebebiyet veren 
şahıs aranmaktadır. 

Mika elini uzatarak: 
- Merhaba Roko, dedi. Çok

tandır ~örünmüyordunuz. Bir şey 
ikram edeyim mi 7 

Roko 1 bu ismi işitince Den ku
laklarını kabarttı. Demek Roko, 
J ennin bahsettiği, Nevyorkun 
şüpheli muhitlerini haraca kesen 
kuvvetli adamlardan birisi karşısın 
da bulunuyordu. Yavaş yavaş, tez 
gllhın boyunca ilerliyerek iki a
dama yaklaştı. 

Roka, Mikenin uzattığı eli gör 
mt'miş gibi durarak: "Hermi ne
rede?,, diye tekrar sordu. 

Mikenin yüzü değişti. 

- Bütün bir hafta kendisini 
gör;nedim. Şikagodan ancak bıı 

sabah geldim. 
- Demek Herminin nerede ol

duğunu bana aöyliyern.ezsiniz? 
Mikenin müşkül bir vaziyette 

;bulunrluğu mecburt glllllşünden 

belli oluyordu. 

- Peki, bu ak~11m 111ekontic 
il<- gelmesini beklediği İnıtiliz hak 
kında da ıralibıı bir şey bilmiyorsu 
ıııuz7 

ta arı ıçın oz yaşı o uyor ar. ne yapacağız şimdi?... nun bir g!ilüşle ve ellerini ovuştur 
Gülten tees·u··rü devam ede- mag· a başlıyarak karşıladı: , --••ıt•ıc•• ı o'J A 

f b l rek va gizlemiye de lüzum görmi- - Eh ... Fena mı işte, dedi. • 
Büyük 

gazeteleri 
Ônderl·n resı"mlerı· var diye stan u -ul yerek cevap verdi: ferin Doğana ... Becerikli bir og • 

bucak bucak aranıyor - Bilmem! .. Doğana sormalı. dur veselam. 
- Fakat hani Ayten de sevil - Hiç de değil. .. O kadar be· 

Sıvas (Hususi) - Büyük Tür
kün ant ölümü memleketin 
her tarafınd olduğu gibi şeh
rimizde de derin bir a
cı uyandırmıştır. Kadın erkek 
çocuk yüz binlerce Sıvaslının göz 
y.aşları durmadan akmaktadır. 
Halk, radyo neşriyatını hıçkırık -
!ar arasında takip etmektedir. 

Her tarafta çok elim bir ma
tem dolaşmaktadır. Halkımız 
"O., ndan bahseden İstanbul ga
zetelerine karşı çok büyük bir rağ 
bet göstermekte, gazeteler mev
cut satışlarından çok fazla geldik 
!eri halde daha sabahın erken sa
atlerinde kapışılıp satılmaktadır. 

Şimdiye kadar eline gazete almı
yan ihtiyarlar bile gazetelerdeki 
"O,, nun resimlerini bağırlarına 

basmaktadırlar. 

Uzak köylerden bu ıani ha-beri 
duyan, bütün gün görmüş ihtiyar
lar, küçükler, köylüler şehre gel
mektedirler. 

Dün gazete satış yerinde bulu
nuyordum. Nefeıı nefese gün gör
müş bir köylü sırtında taşıdığı 

heybeyi yere indirerek: 
- Oğul, dedi.. Ceride nerede 

satılıyor? .. 
- Ne yapacaksın? Dayı, de

dim. 

Emnivet müdürü 
terfi etti 

İzmir, (Hususi) Emniyet 
müdürümüz ve İstanbulun eski 

Kartal kaymakamı Bay S.alahattin 
Arslankorkud 3 üncü sınıf emniyet 
müdürlüğünden 2 inci sınıfa terfi 
etmiş ve keyfiyet Dahiliye vekile

tinden kendisine tebliğ olunmuş

tur. 

27 otobüs daha alınacak 
İzmir (Hususi) - Şehir mecli

si 27 otobüs dAha alınması hakkın
da riyaset makamınca meclise 

verilen l;akrir, bütçe encümenin
den müsait bir mazbata ile dönmüş 
ve ma21bata okunarak rıyasetin 
gÖsterdiği lilzum üzerine daha 27 

otobüs ısmarlanması müttefikan 
kabul olunmuştur. 

Yeni köprüler 
Bigayı Çanakkaleye bı<ğlıy.an 

Çan şosesi tızerindeki en mühim 
geçit yerleri olan Yuvalar, Şeytan 
dere, Okçular köprüleri yeniden 
on birer metre uzunluğundA beton 

arme olarak inşa edilmi~ ve her 
türlü vesaitin muntazaman seyri 

bakımından büyük ve mühim bir 
dert ortadan kalkmıştır. 

Cihad Ozansil 

- Ah oğul ... Köyde çok acı 
bir haber ilettiler... İnanmadım •. 
Doğru mu diye ona bakacağım .. 

O Büyük Atanın resimlerini 
köy odamızdaki bütsün yanına ko 
yacağım. Sonra cerideyi kızıma 
okutup ağhyacağım .. 

Bunları söyliyen ihtiyar, biraz 
sustu ve sonra kuşağından bir n.en 
dil çıkarıp içinden 5 kuruş ayırdık 

miyecek şey değil Allah için... ceriksiz bir oğlun var ki amca .. • 
Tam Erdoğana ... Bir eş doğrusu.. Hiç bir iyi iş yapamıyor? .... 
Oğlana hak da veriyorum... Ne - Fesüphanallah .... Fakat ne· 

d · 7 s G'"lt ı ye kız! ... Bu i• fena mı ~imdi? ... ersın ... en u en.... • 
Gülten garip bir bakışla amca Gülten gittikçe yalancıktıı0 

sını süzerek içini çekti: hiddetlenen bir sesle haykırdı: 
- Bilmem?... - Fena ya!. .. 
Bu hareket ve içli cevap karşı - Şimdi meraktan çatlıyaca· 

sında kendine gelen ihtiyar birden ğım ... Neden? ... 

tan sonra: 

bire doğrulup... Öksürdü, tıksırdı - Çok tabii bir fenalık vat· 
ve sonra kendi kendine söylenme- Çünkü Can bey· de; tıpkı siıiO 

d ğe b••ladı: mahdum bey gibi Ayteni seviyor· 
- Bana bir "ceride,, ver!... e ..., z Ilı "hti • b' k•· 

- Yahu ben de vakit.siz vakit- ava ı yarın agzı ır 

di. siz bınadım mı ne? ... Sana da L!ç r14 ve gözleri halka halka açılıı· 
Fakat ona, "yok!..,, kalmadı k d d • d k ld d öyle 

1 bo··yıe şey sorulur mu "a? .. Olur ra nr ugu yer e a ı a dediler.. htiyar köylü yalvarma- , 
ki senin de Erdoğanda gözün fa- bir içten haykırdı ki: 

ğa başladı: o 
l'"n vardır. - Yooook caııııım ... Fakat se 

- Fazla para vereyim yalva- " 
Gülten hemen avucu ile amca-rırım size •bana bir ceride bulun 

"? emı ... 
İhtiyarın bu içten gelen yalvar 

masm.a dayanamadım. Ona kendi 
"Yeni Sabah,, ımı uzattım ve: 

- Baba ... Al, benim hediyem 
olsun, dedim. 

İhtiyar sevinçle gözleri parla
dı. Sonra bir şeyler mırıldanarak 

ve gazeteyi bağrına basa basa u -
zaklaştı .... 

Şimdi bütün Sıv.aslılar ve bü
tün memleket, tekmil dünya ayni 
acı ve sızlayışla hıçkırıyor, ağlı

yor ... Ağlıyoruz .... 
111->fet NAFiZ 

:ııı 

sının ağzını kap.attı: 

- A ... Sus amca!. .• Ben böyle 
söz istemem. Hiç şimdiye kadar 
buna benzer bir kelime söyledim 
mi size 7 •.. 

Amca Gültenin elini indiderek 
başı ile tasdik etti: 

- Hayır ... Söylemedin ... Söy
lemedin ama kızım!... Ne olur ne 
olmaz hani. ... Gönül bu olur a ... 

Gülten bir karar vermiş gibi 
süratle amcasına döndü: 

- Hayır, hayır, dedi. Hem ben 
size daha doğrusunu söyliyeyim 
mi? ... 

Amca dikkatli ve komik bir 
bekleyişle sordu: 

nereden biliyor sun bunu? ... 
Gülten dudak bükerek büyii1' 

bir bilgiçlilikle cevap verdi: 
- Bilmemek, anlamamak, gör 

memek için kör olmak lazım ... 'BU 
apaşikar bir hareket çünkü .. . 

Büyük hayret ve teessür için· 
de kalan ihtiyar başını iki yanın• 
s.allıyarak söyleniyordu: 

- Allah Allah.... Vah va~ 
vah .... Acaba Doğanın haberi yo~ 
mu bundan? ... O da benim gib1 

körmüy müş dersin kız? ... 
Gülten dudağını bükerek ve 

manalı manalı gülerek: 
- Kiınbilir, dedi. .. Belki, kızı 

çok seviyorsa bilmemezlikten geli· 
yordur. Yahut bu kadar çok sev: 
mesine bakılırııa herhalde habetı Bergamada tütün 

piyasası açıldı 

- E söyle bakayım ..• 
Gülten birdenbire caymış 

bi: 

gi- yok da denilebilir. 
Ya,·aş yavaş aklını oynatacıı!C 

gibi olan ihtiyarcağız bir türlü bU 
işin içinden çıkamıyacağmı anlı· 
yordu ... 

Bergama, (Hususi) - PazHtesi 
günü sabah erkenden piyasa açıldı 
birinci ekstra tütünler 70 ikinci 
olanlar da 60 ila 50 kuruşt.:n aabl
mağa başlamıştır. Satışlar hıı.ra

retle devam ediyor. 

Elektriklendi ve öldü 
İzmir (Hususi) - İkinci Bey

ler sokağında fotoğrafçı Bay Ceına 
!in dükkanında feci bir kaza ol -
muştur. 

Resimleri çoğaltmakta bulu -
nan fotoğrafçı çıraklarından ı::; 

yaşlarında Şerafettin ansızın elek 
trik cereyanına kapılarak ölmüş
tür. 

Yeni belediye reisi 
Biga belediye reisliğine eski 

belediye reisi Raşid Usumu seçil
miştir. Yaptığı işlerle kendisini 

halka sevdiren reise başarılar di
ler ve vazifesinde yeni yenilikler 
göstermesini temenni ederiz. 

Pir tayın 
Edirne (Hususi) - Şehrimiz 

gümrük müdürlüğüne Van güm
rük müdürü Bay Nurettin At.ıya
kul tayin olunmuştur. 

Mumaileyh, şehrimize gdmiş 
ve vazifesine başlamıştır. 

- Fakat şimdi olmaz. Sırası 

değil. Ve yine mahzunlaşmağa 

başlıyarak ilave etti: 
- Doğanın mektubunu atma

yıp ta okumuş olsaydım belki o za 
man söylerdim. 

Zavallı ihtiyarcağız şaşkınlık

la ve büyük bir saffetle hemen 
mektu•bu çıkartıp uzatarak: 

- Ayol mektup bende, dedi. 
İşte al eğer lazımsa rona. 

Gülten mektubu alır atmaz zar 
fı yırttı ve içindekileri çıkarttı. 

Zarfta iki davetiyle ile iki küçük 
kağıt vardı. Onlara şöylece bir 
göz gezdirdi ve hemen hepsini bir 
den yırtarak rüzgara savuruver
di. Bu hale birdenbire pek şaşıran 
amcası bağırdı: 

- A ... Ne yaptın kız!. .. 
Amcasının hayretle ve şaşkın

lıkla bakan giilünç çehresi önünde 
ince ve kıvrak bir gülüşle omuzla
rını silken Gülten: 

- Hiç ... dedi. Mektubu posta
ya attım. 

- Ayol bu nasıl posta böyle ... 
Havai posta mı? 

- Baran böyle olur amcacı

ğım.. Bu gibi mektuplar sadece 
yazan tarafından bilinmelidir. Yok 
sa her şey alt, üst olur .. 

- Ne karmakarısık i• yahu! .. 
Ne arap "açı gibi şe; bu.'.. Bana 
bak Gülten ... Ya kız kimi seviyor 
acaba? ... 

Gülten müstehzi ve sokucu bit 
kahkaha ile buna da cevap btıl• 
mnştn: 

- Her ikisini de amca her iki· 
sini de ... Hem •bu bizim bildiği· 
miz ... Bakalım lıilmcdiğimiz dah8 

ne gençleri de sever bu kız. Eliyle 
kahbelerden her şey ümit edilil' 
amca her ~ey ... 

* . - Postacı geldi, gitti değil Jll
1 

bugün? ... 

- Evet Ayten haıum 1 ••• 
- Demek bugün de bir haber 

yok ... 
- Ben zannederim ki yarın 

gelip kendi.si alacaktır ... 
Ayten garip bir inanmayış!• 

bunu reddeder gibi başını salla' 
niakta devam etti: 

- Ne derseniz deyiniz Cs.11 

bey!.. İçimden öyle geliyor ki bU' 
raya artık gelıniyecek, gelemiY-IY 
cek Doğan! ..• 

(Sonu var) 

KATIL ARANIYOR 
boldu. herhalde Hermi ile beraber 
dir. Tekrar soruyorum Hermi 
nerede? 

Mike arlık hiddetlenmişti: 

ile bu İngiliz hakkında bir şeyler 
bildiğimi nereden çıkartl'Orsunuz T 

Roko silkindi. Elini ceketiolll 
iç cebine sokarak katlanmış bir ıı:J 
ğıt çıkardı ve Mikeye uzattı: KİM ÖLDÜRDÜ 

YEN/ SABAHIN POL/S ROMAN/ • 
13 ÇevircD: R. SAGAY' 

Den az kalsın sıçrıyordu. Bu 
ne dernekti? Bunun manası sarih
ti: Rontzun elaltından hareketi 
gizli arkadaşları tarafından keş
fedilmişti. Den bütün vücudünü 

soğuk bir şeyin kapladığını hisse
diyordu. Çok şükür ki kimse ken
disiyle meşgul olmuyordu. 

Bu arada M ike sükunetini hiç 
bozmuyordu. Hiddetli bir sesle: 

- Hermiyi görmediğimi size 
tekrar edeceğim? Hem İngiliz 
hakkında da bir şey bilimyorum. 
diye söylendi. 

Roko korkunç bir soğuk kanlı
lıkla: 

~Ya öyle mi? dedi. Peki si-

ze, Peter ile Nikin, vapurun rıhtı
ma yaklaştığı zaman İngi!izin ka. 
raya indiğini gördüklerini söyler
sem, buna ne cevap verirsiniz? 

Mikenin omuzları hafif suret
te düştü, üzerine çevrilıniş olan 
nazarlarda bir yardım aradıktan 

sonra kendini toplıyarak gülmeğe 
başladı: 

- Öyle ise neden Peter ile Nik 
den sormuyorsunuz 7 

- Çünkü İngilizi ellerinden ka
çırmışlar ıbudalalar 1 

Rokonun sesi gittikçe sertleşi

yordu. Soğuk kanlılığını kaybet
tiği anlaşılıyordu: 

- Evet, İngiliz ortadan kay. 

- Bana bakınız Roka diye o 
da sert bir tavırla cevap verdi, 
H erminin nerelerde olacağını siz 
de benim kadar bilirsiniz... Her
halde o ya evinde veya Angelo ve
ya Calderon klübündedir ... 

- Oralarda yok. Muhakkak 
İngilizle beraber bir yere sıvıştı. 
Yine inkar ederek misiniz 7 

- Bilmediğim bir şeyi neden 
inkar ed ~yim. Herminin biri~ini 

beklemek tızere rıhtıma indiğini 

yeni i•itiyorum. Bu adam da kim? 
Rokonun gözleri parlamağa 

başlamıştı. Bununla beraber keıı 
dini zaptetmeğe muvaffak oldu. 

- Bana bakmız l\Iişel dedi. 
Bu İ'lgilizi vakit geçirmeden gör

meliyim. Hermiye benim tara
fımdan bunu söy!eyin. 

Mike elini Rokonun omuzuna 
koydu: 

- Eğ<ır bir şeyden haberin' 
varsa şeytan canımı alsın. He,.nıi 

- Okuyunuz! 
J{ı· Mike dimdik duruyordu. 

ğıdı alarak açtı : 
- Fakat imza yok, dedi. 

~·O - Tabii, imza olmaması .. · 
esbabını bilmiyor değilsiniz. 

Bu bir radyogramdı, ve J)e~ 
•boynunu uzatarak adresi okuyalı 
di: Manron Nevyork bu sabalı~~l 
yin Rontza, vapurdan gönderdi.~ 
radyogramdı. 

Mike sordu: • . T 
- Bunu nasıl elde ettiııız, 
Roko kağıdı karşısındakin 1 ıı 

elinden adeta kaparak: dl· 
- Si?e nel diye cevap ver 

Yalnız şunu iyi biliniz ki sizin lıı• 
giliz buralara geldiğine pişınaıı O' 

..ylO' 
laca ktır. Bunu Rontza dA so. n 
mı .{i unutmayın. O vakit güııilJI 
anlıyacaktır. Herminin de hesa• 
bını temizliyeceğiz. 

(Sonu var) 
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Siz de ruhunuzun tahlilini, ha1atınız ve tabiatınız hakkında mu· 
fa.ıısa) malumat isterseniz iaminizi, doğduğunuz tarihi, günü ve müın· 
künse saatini yazarak aazetemize "Ruh tahlili,, rumuzuna bir mektup 
Yazarak müracaat edin. Mufa.aal ve huıusi cevap için 6 kurutluk pul 
ilave edilmelidir. · 

Rumuza da cevap verilir. 

Salih Yücel - Beşiktaş : 
Ahvali sıhhiyeniz mükemmel 

olmakla beraber hadit mizaclısı
nız. İstiklalperver, vakur v-e mü-

teazzım olduğunuzdan nefsinize] 
naınahdut bir itimat beslersiniz. 
Cüretkar olduğunuz kadar inadı
nız da vardır. Büyüklerinizin emir 
Jerine karşı bnzan isyan edersiniz. 
Arkadaşlarınızın arasında sahibi 
llUfuz olduğunuz gibi açık yürek
lisinizdir. Doğum tarihinize göre 
Yaradılış itibariyle bir askere layık 
gururunuz vardır. Tabiaten acOl 
olduğunuz için bunu terketmeğe 
Çalışın. Aksi takdirde acı acı tec-

K. R. Kandilli : 
Y.aradıhş itibariyl& metinsiniz. 

Son derecede ina~ı olduğunuzdan 
hayatınızda. birçok feliiketlere ma
ruz kahrsınız. 

Cesur ve cüretkiir olduğunuz 

halde lll.kaydane hareketleriniz -
den başkalsrı istifade temin eder
ler. Güzelliğıjniz hasebiyle he.r -
kesin işfae karışmak ist~rsiniz. 

Hayatın1z itibariyle sevdiğiniz 
bir kadını ciddi ve şefkatle sever
siniz. İyi bir koca olabilir kendi
nizi sevdiı·ebilirsiniz. 

Ticarette Hikayt olmamak şar 
ı·übelerc maruz kalırsınız. tiyle talihiniz yaverdir. Yalnız te-

Nüfuzunuzun milessir olmasın şebbüslerinizden pek çabuk usa
dun naşi her "i"ekten bir koku al-

lı' lı' nır ve her gün başkn işler yapmak 
lnak istersiniz. Akıl ve zekanız 
tnUkcmmeldir. istersiniz. Muhakemeniz kuvvetli-

Sizin için hayatta muvaffaki- dir. Eğer her işte sebat etseniz 
l'et: Hiddet ve tehevvürü terke _ muvaffakiyetiniz muhakkaktır. 
derek sabır ve teenni ile hareket Nermin - Terel: 
etmenizi tavsiye ederim. Gayet çalışkan ve fevkalade 

Çocukların1zın erkek veya kız faalsiniz. Temiz yüreklisiniz. Fen
olduklarını bildirmemiş olduğunuz ni sanayide pek mahir olduğunuz 
dan tasrih edildiği takdirde naza- dan heves ederseniz musiki, resim 
rı itibara alınacaktır. 

ve edebiyat aleminde iyi bir mev
Alaeddin - Beşiktaş ı 

ki sahibi olmağa istidadınız varTab ve mizacınız bilhassa şid-
d t <iır. Ayni zamanda talihinizin bu e ve tehevvürle tezahür eder. 
kin tutmadığın1zda.n yapılan her hususta fazla yardımı olacaktır. 
fenalığı çabuk unutursunuz. Müs- Zekanız yüksek olmakla bera
takim ve adaletsever olduğunuz i- ber aşk ve muhabbete meyliniz 
Çin, ufak hatalarınız da affolunur. fazladır. Evlilik hayatın1z mesut 

Çalışmağı çok seversiniz fa- ge"ecektir. !ntizamperver bir ev 
kat pek çabuk ümitsizliğe ve yese lı' 
d" · kadını olabileceksiniz. Hüsnüta-uşersiniz. Bununla beraber hafif 
ll:ıeşrep bir takım hallerinizi kati- biatınızla kendinizi kocamza sev
l'en terkedcrek her şeyde azim ve direbilmenin usullerini bileceksi -
Sebnt göstcrmeğe gayret ediniz. niz. Sizin için erken evlenmek ta-

Siirati intikal sahibi olduğunuz biaten muvafık olduğundan inti
gibi aşk H muhabbette ve bilhas- hapta da aldnnmnmnğa gayret e

diniz. 
Size tavsiyem: 
1 - A!-lfi.bmıza mağHip olmayı. 

sa evlendiğiniz zaman kanmza 
knrşı sadık kalacaksınız. Yalnız 
asabi mizacınız yüzünden çok ça
buk müteessir olacaksınız. Bunun 
için evleneceğiniz zaman intihap nız. 
edeceğiniz kadmm da temiz yil- 2 - F.:ızln söz söylcmemeğe 
rek)i faal olmasına dikkat Ediniz. kendinizi .alıştmnız. 
Bt S - Size tevdi olunan herhan-1 EJekildeki izdivac sizi mesut 
edecektir. gi bir sırrı katiyen ifşa etmeyin. 

Acul olmayın her ~eyi sükün lhaan AKI 
~e. itidal üzere karşılayın. Teşeb

tislerinizde son derece sebat eder i .. -------------. 
•eniz muvaffak olacaksınız. Halkevleri 

Güzin - Afyon : 

Cevval ve zekisiniz. Nefsinize 
15
on derece muhabbetiniz vardır. 

A:vni .zamanda inat, mütehak -
~hn ve müvesvis halleriniz varsa 

a Pek ç.abuk geçer. Sizde sevil
ll:ı ek Ve sevmek hevesi fazladır. Ye 

Beyoğlu Halke•inden : 
21 - 11 - 938 pazartesi günü sa 

at 11.46 de Evimizin Tepa·bşındalti 

merkez binasında, Türk milletinin 
Büyük Kurtarıcısı ve aziz Şefi A
tatürkün varlığmıı. ve hatırasına 

bağlılığımızı sunmnk için tören ~~ne meziyetiniz kendinizi sev -
h'tınektir. Yalnız sevdada zevkten yapılacaktır. 
b~Şka bir şey aramazsınız. Bu ta- 1 - İstiklal marşı, 
ıatınız sizin için pek fena netice- 2 - Söylev, 

3 - Herkes gelebiliı 

YENfSA'BAH 

l 
amı · ı 
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Merhum Halil Ethemin İlim 
Hayatımıza Yaptığı Hizmetler 

-----......::::>~ .. 
ıstanbul mebusu ve eski müzeler ı· 

müdürü Halil Ethem Eldem'in bü
tün sevdiklerini meyüs eden ölüm 

1 

haberini büyük bir teessürle duy
duk. 

Hocalıktan başlıyarak hayatının 

yarım amrdan fazlasını Türk genç-
liğine vakfeden merhum, 1861 se
nesinde lstanbulda doğmuş ve lise 
tahsilini Berlinde Reni Şule'de yap
mıştır. Bundan sonr

0

a İsviçrcde. Zil 
rih üniversitesinde ve Viyanadıı 

Politeknik uıtımu tıbbıye ve kimyP.-
viye fakültelerinde ve Bern üniver
sitesinde ikmali tahsil etmişt 

Kendisi almanca ve fransızca~'l 

ana lisanı kadar miikemmel kon ı· 
şuyordu. 

Avrupadaki tahsil hayatını bi
tirdikten sonra memlekete dönmüş 
Mülkiye mektebinde, Darrüşşaf aka, 
Muallim mektebi, Ticaret mektebi 1 

ve Darülfünunda muallimlik etmiş 
ve askeri fabrikalar nezareti mua
vinliğinde ve müze müdür muavin
liğinde bulunmuştur. 

Bundan ba~ka fazilet Ye hayır 

severliğini bütün ömrü müddetince 
gen~liğe vermekten çekinmemiş, 

ayni zamanda ~ğabeysi olan Han1-
di beye müzenin tecssüsünde mü
him yardımları dokunmuştur. Hanı-
di beyin vefatından sonra da de· 
ruhte ettiği müdüriyet vazifesini 
en yüksek kabiliyet ve dirayetle 
idare ederek mlizcyi, her bakımdan 
Avrupadaki enısnline faik şekil ve 
mahiyette bulunan bir hale getir
miştir. MUıelcr umum mlicli.irlü-
ğtinden tckaUd edildikten sonra da, 
İstanbul Eski Eserler komisyonun-
da çah§arak bir <;ok asarı atikayı 
tahrip etmekten kurtarmış ve 

memlekete en büyük hizmetlerinden 
biri de bu suretle sebketmiştir. Fe
yiz ve kemali, hüsnü ahlakı, hayır 
severliği yüzünden hayatta bulun
duğu müddetce en yüksek tebcil ve 

ihtiramı kazanmış, ve Ulu Şef Ata-
türk ve İsmet tnönU'nün mütead-
dit defalar iltifatlarına nail olmuş 
ve öldükten sonra da faziletin tim-

sali olar:ak kalblerde kalmışbr. 
1st.anbul mebusluğuna intihap 

edildikten sonra da Avnıpada uzun 
müddet kalarak edindiği tecrübe-
lerle memleketin Garbe teveccUh 
etmedikçe kurtulamıyacağına do.ha 
istibdad yıllarında iman etmiş gü
zide ve tam bir mUnevverdi. Kıy-
metli ve yüksek bir doktor olan 
oğlu Süleyman Edhemin ölümün-
den sonra çok müteessir olan Halil 
Ethem bundan sonra ağırca hasta· 
lanmış ve bilaharn. da hayata göz
lerini yummuştur. Vefabndnn sonra 
haremi ile Varşova sefiri Cevaddan 
dul kalan bir kerimesi kalmıştır. 

ölmeôen evvel memlekete de bir 
çok eserler bırakmıştır. Almanca 
kimyaya dair bir eserile Türkiye 
(iHmi mnadin ve tabakatillarz ve 
almaııcadan tü rkçeye tercüme edi

l en muht.a~ar illl)i tabaktülarzı 

hareketi arza dnir bir kaç söz, tak
vimi meskultiit:ı islfırniye külliyatın-
dan meskükatı osmaniye, ingilizce
den tercüme olarak Düveli lslamiyç 
başlıca · matbu rumnndanclır. Bun
dan başka Türk okutma kurumun 
da da uzun müddet reis vekfileti ile 
meclisi idare azaJıkları ve son za-
manlarda bilfiil riya.sette bulunarak 
12 seneden fazln bir müddet zar
fında bilfül idarenin bütün teferru
atile meşgul olarak haY,ra matuf 
hizmetlerini esirgcmeınistir. 

Bu ocı kayıptan dolayı refikası 
vekerimesi ve diğer ailesi efradına, 
Büyük Millet Meclisine samimi tazi
yetlerimizi sunarız. 

Merhum, ölümünden evvel cemı
zcsine hiç bir çelenk koyulmama-

sı için vasiyette bulunmuştur ve 
bu son aı·zusu yerine getirilmiştir. 

: '• • • j• • • • • ' n o ~, ?•ı ' : .. • Bayramda yalnız 

Kızılay Gazetesi 
Çıkacakhr. 

ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve 
hem de Kızılaya yardım etıniş olacaksınız. 

Müracaat yeri : 

lstanbulda, Postahane karşısında Kızılay satış bürosu,· 

Tel : 22653 lstanbulda, Postahane arkasında Kahraman 
Zade hanında İ lancılık Şirketi Tel : 20094 - 95 

.Sayfu 7 

R • 
Bayan Marcilla, nasıl 10 yaş 
daha gençleşdiğini anlatıyor 

Bayan Marcillaııın yü
zündeki şayanı hayret 
güze'lik tebeddülünü 
gösteren fotoğrafları 

Siz de böyle muvaffak olabilirsiniz ~:~ıeu~=~k~ 
Lütfen bunları okuyunuz deki Biocelli 

Tokalon · 
60 • 70 yaşlarındaki kadınla

rın buruşuklukları altı hnfta zar
fında zail olmuştur. İşte, hastane
lerde tecrübesi yapılan ve bir Vi
yana Tıbmecmuası tarafmdan ilfııı 
edilen şayam hayret netic~leri.. ... 
Cildin BlOCEI .. cevheri ile beslen
miş olmasıd1r. Bu klymetli cevher, 
pembe renkteki Tok.alon kreminin 
terkibinde vardır. 

İşte bu kremi lrnllannn ve yü
ziindeki şnyam hayret güzellik te
bedd ülfıtrnı yulrnrdnki fotoğrafla
rında görillcn Pariste Bayan l\IAR 
CİLLA'nın tecrlıbecıini anlatan şu 
mektubunu okuyunuz: 

"Bu, benim için bir harika ol
du. Takriben iki ay oluyor; almm
da ve gözlerimle ağzımın etrafın
da bunışukluklar vard1. Bugün ise 

bütün arkadaşlarım kadife gibi 
yummmk ve burnşukluklardnn ari 
olan yüzüme takdirle •bakıyorlar. 

tsta.nbul Asliye Be~inci Hukuk 

Hepsine ne Kremini kullandığımı 
anlattım. Birçokları bana güldü
ler, fakat bizzat tecrübe edip şa-' 
yanı hayret semeresini göriince, 

hepsi de hak verdiler ve memnun 
kaldılar. Geceleri yatmazdan ev
vel pembe renkteki Biocelli Toka
lon kremini kullanınız. Siz uyur
ken cildinizi besler ve canlandırır. 

Her sabah biraz daha gençleş
miş kalacaksınız. Gündüzleri de 
beyaz renkteki Toknlon kremini 
kullanınız. Bu suretle cildiniz yu
muşamış ve beyazlaşmış olur. Bil
Uin siyah noktaları eritip açık me· 
sameleri sıklaştırır. Binlerce ah • 
valde görülen tesiri kuvvetli bir ga 
ı·antidir. Hemen bugünden itiba
ren her iki kremden birer vazo a. 
lam~ tecrObe ediniz. Birkaç haf. 
ta zarfında faydalı tesirini görme· 
diğiniz takdirde bayiinize iade -O· 

derek parayı sreri alnbiJir~iaiz. 

. ::~· •• •• • .... .,ı 

Mahkemesinden: J7 SENELiK MEVCUDiYETİ 
Ye!o\ilköy Şevketiye mahalle.<ıind~ esnasında olduğu gibi daima 

Bulv~ caddesinde barutbaşı ölii iyi cins mallan her yerden mü-
Ohnnncs evinde Mari, Evrik, Nıvart .:;ait şartlar ve ucuz fiatlnrla 

satmağa devam "edecektir. ve Anna aleyhlerine maliye muha -
Trençkotlarımız, Kov er-

kem at mUdürlüğü tarafından açılan kortlarımız, Renkontlarımız ve 
davanın tahkikatı sırasında: Ohan- G b d ' 1 • 

a ar m enmiz tbiçim, cins, 
nesin 10 Haziran 327 tarihinde Fran ve şıklık itibariyle emsalsizdir-
sa tebcasından Polüvü ve Hans Vid- Ier. 

mer ile Alınan tebaasından Bernn.r Beyoğlu :BAKER mağauıları 
Fliçc ferağ eylediği 1202 dön\iın lill••ilıı••ıilliimiiiiiiiiiiilıiıiiil.I 
araziyi altı milyon ikiyUz elli bin 
franga yani beher frangı 4 kuruş 
40 santim hesnbile ikiyüz yetmi~ 
beş bin liraya ferağ eylediği halde 
esnayi muamelede ikiyüz elli biş bin 
lirası kctmcdilcrek 20 lira üzerin-

latanbul Adiye Ma> kemeıi bi· 
rinci Ticaret Dairesinden : 

~ere müncer olacağını düşünerek 
1,.r:atına varmamanızı tavsiye ede
~ın. ~Unkü bu yüzden betbaht ol-

ak ıhtimali kavidir. 

• •• 
Biga halkevi 

mm••••llİı•mmimm•••••••m•m•••••• den muamele yaptırılmış ve ketme-
11 " il dilen bedele isabet eden harcı fe-

Hüseyin Avcınm Beyoğlu İstik
Hll caddesinde 328 No. da kürk
çO Ahilef Sallis aleyhine 937 /289 
No. lu dosya He açtığı alacak da -
vası 12 - 9 - 938 tarihinde k:ıbili 

8 
Ev kadınlığı hususundaki nok-

~nlaıınızı ikmal ediniz. ıntiza _ arka bahçesine inşa edilecek olan Sandalya fabrı· kası 
a merakınız yoktur. Big.a Halkcvi Tıinasmın temelatma 
Evlendiğiniz zaman çocuğunuz merasimi 16 gün evvel yapılmış ve c~ -d-1 l 

Biga, (Hususi) - Belediyenin 

t
01

uncaya kndnr havayı hev1'sı·ne 1• d Her nevi san a ya arını-ab· ~ " inşaata fan ıyetle cvam edilmek- k d 
1 olacaksınız. Bunu izale ede - tedir. zı toptan Ve pera en e 

Cek olan yegane çare anne olmanı. olarak yegane Türk 
ıa ll1.ii 
niz tevekkiftir. Sanayie hevesi- Vecize fab ri kas ın da n a l ı n ı z. 

vardır. Bu hususa ehemmiyet f 
Verirse . . . . - Küçücük "fitre., lerimizle ADRES : stanbul Rıza paşa yokuşu Uzun-

nız tahhınız de yardım ede-
cektir K . . büyük havacılık davamızın hallini çarşıbaşı Havancı sokak N. 37 Telefon: 20016 
~·d. e~~pryano ve~~~ kil b ldğ ı. ı•••••••••••••••••••••••••••~• b 1 adınız fevkalfide olduğundan o ay nş rmış o u umuzu unu 
tı~~da ternkki etmeniz muhakkak- mayınız. -----------------------

A. C. G -
old~oğum tarihinizi bildirmemiş 
iınk~gunuzdan ruhunuzun tahliline 
hlte a: b~lunamamıştır. i.umi hesa 
ııa.., asrıh edildiği takdirde de 

.. arı 't'b 1 1 ara .alınacaktır. 
Cemil O tay - Ayakapu : 

ıara~ektubunuzda doğum tarihini 
Sef r :Yı gösterdiğinizden maale
lnna u unuzun tahliline imkan bu-
1luğullıanıı.ştır. Mümkün ise doğ -
licn : 1uz nyın runır olımık tasrihi 

un ur. 

- Her seneki gibi bu hayamı 
da Türk Hava Kurum'unu düşün

mek borcunu unutmamalıyız. 

- Bir yandan ordu havacıJıtı 
na para ile yardım ederken bir 
yandan da Türk gençliğini kanat 
landırmağa çahşa.n Hava Kurumu 
nu her zaman düşünmeli "fitre,, 
!erimizi bu işe ayırmalıyız. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

' 

Cildine kıymayan 

POKER 
T raş bıçağını 

Kullanır 

Her yerde Poker Traş J 
bıçaklarını arayınız. 

rağm iki kat olarak istifamı 1921 temyiz olmak üzere sadır olan gı
tarihli tapu nizamnamesinin altmcı yabi hükmü lıavi 10 - l O - 938 ta. 
maddesine· milzeyyel fıkrni nizamna rih ve 246 sayılı ilam, oturduğu ye. 
mesi iktizasından olup salifüzziklr ri belli olm1yan Ahilef Sallise te& 
ikiyüz elli beşbin liranın binde otuz 
hesabile harcı ferağı olnn onbeş 

bin üçyUz liranın nısfı olan yedibin 
elliyüz elli liranın evvelce ikame 
olunan davada mefrugunlehlerden 
tahsiline karar verilip fariglerden 
tahsili icabeden diğer kat'ı ycdibin 
altıyüz elli liranın mUddeialeyhler-
den tahsili hakkında yenileme sure
tile açılan davadan dolayı müddei 
aleyhlcrden Evıik, Nıvart ve Anna· 

liğ olunmadığından işbu iHimnı 

tebliğiyle aleyhine, yüksek vazife. 

li mahkemeye müracaat etmek İ· 

çin kendisine bir ny mühlet veril
miş ve Ham sureti dahi mahkeme 
divanhanesino t!llik edilmiş ol -
duğu hukuk usulil muhakemeleri 
kanununun 141 • 142 inci madde
leri m'Jcibince ilan olunur. 

.12130) 

ya gönderilen davetiyenin arkası- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
na: Müddeialcyhlerin gösterilen mezkfır gUn ve saatte mahkemeye 

gelmediklerinden müddei vekilinin aaresi tahminen otuz sene evvel 
terk ederek bir semti meçhule git- talebi veçhile hak!armda. gıyaben 
tiği me§I'Uhatile bila tebliğ iade devamı tahkikata karar verilmiş 
edilmiş ve sebkcden müddei velri- olduğu ve tahkikatın da 27 /12/933 
linin talebi veçhlle davetiyelerin tarihine mUsa.dif salı gUnU saat 
ilanen tebliğine tahkikat hfıkimli~ 14 de bırakılmış olduğu ve keyfi
ğiıice karar verilrni~ ve 11 Tc.srini- yetin bir ay mUddetle ilanen tcbli· 
sani 938 cuma gUnU için çıkarılan ğine tahkikat Ilik.inıliğince karar 
davetiyeler mahkeme divanhanesi- verilmiş olmak üzere ilfuıcn tebliğ 
ne asılmLS olduğu ve müddeialeyhler olunur. ,(787 - 1862) 
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j 1 Mahkemesinden: 1 

Vücut Kırgınlıklan Siyatik Ağnları . 
Romatizmalar, Kulunçlar 

Baş ve Bel Ağrıları Aybaşı Sancılan 

NEOKORIN 
Kaşeleri almakla bertaraf edilir 

Lüzumunda günde 2 kaşe alınabilir, 
NEOKÜRfN mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. 

Tek kaşe 6 kuruş, 6 lık ambalaj 30 kuruş. 
Her eczanede bulunur. 

GÜMRÜKLER.DE iŞLERİ OLAN 
. MÜESSESELERE 

Caker Yazaroğlu 
• 
Gümrük komisyoncusu 
Galata, ithalat GümrOğü 

kar1111nda Muradiye Han, 
Telefon : 35, 95 

... : .. ıiıiiiiİlill .. Iİlll ..... 

Hazine vekili Nüzhet Erk tarafın- Birinci Kanun Hafta- . 
dan önce Şişlide, bomonti Arr 

apartımanında 1 No da oturmur 
olan Nemika ve Lutfiye ile diğeı 

!er Ali Kiimi ve Güzide vr 
Faize ve Semiha ve Flıhire ve Ha
fide ve Nebile ve Muazzez ve Ab
durrahman ve Aziz Şadi ve kfan 
Faik ve kayyum Faruk aleyhlerin" 
açılan davanın muhakemesinde : 
1200 liranın Behcet KW:ni ve lrfan ı 
Faik ve Aziz Şadiden müştereken 
ve asaleten ve Faikten kefaleten ı 
tahsiline ve protesto tarihinden iti
baren faizi nizami yürütülmesine 
dair olarak kabili itiraz ve temyiz 
olmak üzere gıyaben 30/ Ağustos/ 
34.0 tarihinde sadir olan mezkur 

hükmün 2!l67 No.lu }'enileme kanu
nu hükümleri mucibince olveçhile 
yeniden ilama bağlanmasına karar 
ve.rildiğine dair 22/ 9/ 938 tarih ve 
1937 No lu i!Amın suretleri, yukar
da isimleri yazılı müddealeyhleı·den 
Nemikaya tebliğ edilmek üzere mez
kur adrese gönderilmiş ise de mu
maileyhin mahalli mezkurden çıkıb 
şimdi nerede ikamet ettiği belli ol
madığını ve diğeri Lütfiye dahi 
ahiren Mısıra gidib oradaki adresi 
bilinmediği mUba.şir tarafından ve
rilen şerhten anlaşılmış ve bu se
bebten naşi ilam suretleri her iki
sine tebliğ edilmemiş olduğund!lD 

bir ay müddetle ilanen tebliği ten
sib kılınmış ve işbu ilam suretleri 

de mahkeme divanhanesine asılmış 
olmakla keyfiyet ilan olunur. 

. 938 - 1008 

sında Sivasta Kuvvetr 
bir Yazı Kadrosu ile 

Çıkıyor ... 

HaftalıK 8iya ~T 
Memleket Gazetesi 
İdare yeri:Cmnhuriyet caddesi 

Husu•i daire : Sıvas 

iÇIN• 

~--------~ a- Göz Hekimi .. 

Tee~f~~!it ıc~!~o~~~!,~a~~~:~o.ı 
İklimler gibi, İlk Aşk gibi, 5 rır. Oaman Şerafettin apartmanı 
Duman da 3 üncü defa basıldı. 

1 
Bu Rağbete bizde ~iç bir ter-. 
cüme mazhar olmadı. 

· 75 Kuruş 

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

19 TEŞRiNiSANi t93' 

NEZLE.GRİP 
BAŞ, DlŞ 

ve bütün ağrıları, 
kadınların ay san
cılarını derhal . 

geçıren 

SEFALiNı 
her yerde ısrarla 

arayınız 

1-12 lik .ambalajlar içerisindedir. Taklitlerinden sakınınıı 

Diyarıbakır Nafıa Müdürlüğünden: . 
ı _ lhaleye konulan iş: İlAn yanlışlığı sebebiyle "80963.20,, il' 

ralık B. U. Müfettişlik yolları inşaatı "":apalı., usuliyle yeniden eksil~ 
meye konulmu.ştur. 

2 - Bu işe ait işler şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 

C - Hususi, fenni ve bayındırlık işleri genel ~artnamesi. 

D - Bu evrak nafıa dairesinde görillebilir. 
u· 

3 - Bu işin ihalesi 29-11-938 salı güııU saat U de kapalı zarf 
sulıyle nafıa mlldürHiğünde yapılacaktır . 

ıııl· 
4 - EksillmP-ye girebilmek iç~ (2322.24) liralık muvakkat tc 

nat cari sene ticaret odası vesikası. l 
· · f "d"" , .. - .. d aıınıııı A - Bu eksiltmeye girebilmek ıçın na ıa mu ur ugun en .• ıJ· 

ehliyet vesika" "bu vesika ihale gllnünden en az sekiz gün evvel ı:Jı, 
da ile vilfıyete müracaatla alınacakt.r. Ve ·bu zaman zarfında vegı 
talebinde bulunmıyanlar eksilteme)" giremiyeceklerdir.,, 

·sı'0~ 5 _ Taliplerin zarfları ihale saa tinden bir saat evvel korrıı dil• 
reisliğine makbuz muk.abili vermeleri. Posta gecikmeleri kabul c 

' mez . (8321) 


