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KURUŞ 

·Harici Siyasetimiz Değişmiyecektir -ismet Dü:'!iYiiı. Matbaatına Beyanatı in önünün 

araıında Etnoa"TafJ• mheala• dofni llerlerkea Cumhurrtdsl ismet ln&ntl Atattırk'tın cenazelerini. takibediyorlar 
"- · · fntürk'iln naatlan Gee.uallert. 

??&~ ili -

·
1Dünya Sulhuna -bağlıyız. • 

• 
1 BAŞINA! 

A.tatürke Karşı Beslediğimiz Muhabbeti, GtJz 
Y aşlarile Değil, Onun . İnkıldp Prensipleri 
Dairesinde Yürümekle lsbat Zamanı Geldi. 

YAZAN: HÜSEYiN CAHiD Y ALÇIJV 
AtatürkUn eeııas.esine ait son v-~ 

~~t&sitn Ankarada dlln btıtün 1 

~ rniUetinin hc}·ecan ve ıstırabı 
· ~ nihayete erdi. Duyduğumuz 

1:
1
i'l. bundan sonra bize dogru yo

lı &osterecek bir irşat darbesi gibi 
;." dakika ruhumuzda hissed.eceği
ao'"-İ hir defa <laha tekrar ettikten 

tırıı ~.. ·ı · · · b il 1 llit • wırı mnızın u son g nere 
iç ele.mu snyıfasını hUzUnlü bir 
de~ekı~ıe çevirerek: İş başmal 

eını?. liizım geliyor. 
le· Cüıtkü dünya .ve tarih, fani :ve. 
ne'~ be.~e.rin elem ve akıbetleri
tn"k lkayt, kendi yolunda yüril
Yııt.e te. devum eder. Her günkü ha
ttı~ n ıcaplarınl\ yine de ister iste
t~~~Yun eğecek, vazifenin em-

leı Yola ıirecejfa. 
n C5ruiecek işlerimiz ne azdır, 
~'~~.kolaydır. Atatürke karşı 
lıit edıguniı muhabbeti, minnettar 
onu fi~cli a-öz yaşları ile değil, artık 
Pr n tşnret etti~i yollarda, inkılap 
i11:

1Pleri daires.inde yiirümekle 
lal'Qak etlliek ıam:ını geldi. Bu, ağ
G<>ı tan çok daha zor bir iştir. 
~ldd ~~Şlnrı, <luycluğumuz teessürün 
tinde inden, kendi kendilikle-

en k 
torıcu a ıyorlardı. Fakat Ata-
lte ~ n .nurlu ve feyizli prensipleri
l'oılln.~fıka~~ ?.osyal ve siyasi hayat 
Renç b~ ~urunıek daime taze ve 
"e Çef ır ıradeye, uyamk bir zekaya 
"a~:n bir aıim ve himmete müte
feVi ·r br. Turk vatamlaşları bu vazi 
l'et ... ~ ıtda ıröstcrdikleri muvaffakı-

••lsb t' llıift : ınde AtatürkOn evladı ol-
dır. lıyakat kı.!sbetmiş olacaklar-

~if~r Şeyden evvel, en birinci va
ttln b: llıilli hakimiyet idealine her 
t'e~ r Parça daha yr.klaşncak su
l'ine ı:Y.r~tıerimizi bu hedef üze
ht re .. bıt etnıektir. Milli hikimi
l!!tde ~~i bugün bir çok rnemleket-

hfnf ve tahkir olunuyor. 
(::,üaeyin Cahid YALÇIN 

nu 3 üncü aayfamttda) 
• 

nu .. 
gun ŞekerBayramı 
Şeker B-

~ltttnU h •yramı bu ıene en 
~ittir 

8 
ir zamana tesadüf et-· 

~ete•t • ayrarnda Kızılay ga-
i•-· Çıkaca;ı;.1-.1 • 
~• iGn iaa • 5 uuan gazetemız 

tıfar etmiyecektir. 

Dost Yunan Baş•ekili Metaksaa ve Kordiplomatlk 
cenazeyi takibediyorlar · 

Heyetler Ankaradan 
Geri Dönüyorlar 
Sabık Afgan Kralı Amanullah 

Han Dün Ankaraya Gitti 
Ankarada yapılmış olan mera.-( 

sime iştirak etmiş bulunan, heyet;. H E R S A B A H 
}erden mühim bir kısmı bugün şeh
rimize geleceklerdir. 

Şehrimize geecek olan heyetler; 
Yunanlılar, FraruJızlar, Yugosıa,•lar 

Rumenler, Estonyalılar, S~vyetler, 

ıJ.tatyan1ar., Bulgarlar, Polonyalılar 
Arnavu"llar, Miletier Cemiyeti, İs
panyollar, Macarlar, Afganlar, Al
manlardır. 

Bu heyetlerden Yunan heyeti, 
bugün saat dörtte memleketimizden 
trenle ayrılacaktır. 

J<"'ransız, Alman ve Rumen heyet
leri donaumaJan ile memleketleri-· 
ne döneceklerdir. Sovyetlertn, bir i
ki gttn kalacaklan ümit edilmekte
dir. Diter heyetler peyderpey fi -
mendi ferler memleketlerine döne • 
celderdfr. 

lngiliz Meraşalı Gitti 
AtatilrkUn cenaze merasimine 

iştirak etmek üzere memleketimhe 
(Sona 3 meli N.7facla) .. 

Acı Şeker bayramı 
Ha.ni kim8w, lSkriz çoCuklM 11M 

dır,· onl4r bükük bovuMır, vetim 
haıleriU di4er çocuklaırın neıeleritı
den şet<J.rıtı.eriruUn. daima. Ulak du. 
nırla.r; onlan.n giiUJ4leri MU ~om
kidir. ı ,te bizı.r ek bu şekw · b~ 
ramıM tıpkı o 6ksüı ve 11etim Qo
ouk meldliU giriyoruz. 

Nam bavram eder, ?ıasıl 'MI• 
lenebiUrizf Kalbleri_mizdeki 11cmı 
henin o kadar Uııedir ki gönlümilz 
giilm6k tkğll, glllmUeri görm.6k biU 
i.st6mi11or. 

Anoak bv dmn hü.znf.lm{l.s f.çin-
a. onun bu şekw bayramım idrak 
6dememesiM muka.bil aBıl ba11romı 
.,, bayramımu olan Cumlıuri:yBtin 

cm beşinci yıldönümünü gtmııa, oı... 

dubıı"" da,llnMıle k6ndimiA aw
tabilirü. 

a. o. 

Fakat bu zaaf eseri değildir 
Türk -Yunan 
DostluQu 
ÇOk kuvvatltdir 

Hariciye Vekilimiz 
Şükrü Saraçoğlunun 
Mühim beyanatı 

Ankara, 22 (A.A.) - Harıcıye 

Vekili B. Şükrü Saraçoğlu, Atina 
ajansının hususi muhabirini kabul 
ederek kendisine aşağıdaki beya -
natta bulunmuştur: 

"- Başvekil Celil Bayar, Ytı· 
nanistana karşı olan hissiyatım bir 
çok defa şahsen bildirmişti. Ben de~ 
Hariciye Vekaletini deruhı. eder -
ken, Başvekil B. Met.aksasa g~nder
diğim telvafla, kendi hissiyatımı 

bildirdim .• 
Bugün sizi kabul ederken, şunu 

ilave eylemek isterim: Yunanist.an 
ile Türkiye arasındaki ittifak pak
tı imzalnndığı zaman, ild meırileket 
zimamdarları taraf mdan hazırla • 
nan, imzalanan ve tatbik edilen bir 

· vesika idi. Bugün ise, iki millet ta.
rafından hükUınetlerine bir vazife 
olarak tahmfl edilen bir pakt ol • 
muştur.,, 

Kederlerimizi Paylaşan Bütün 
Dilnya Milletlerine Minnetdarız. 

Bq-.ekil, Meclia Reisi, Marqal çakmak ve Ecnebi 
hey'etler cenaze,.t takibediyorlar 

Alık.ara. 22 (A.A.) - Reisicum-1 
hur lnönU buriln saat 18 de Anka
rada bulunan ~ ecnebi ı-azetecilerini 

kabul ederek a~fıdakl beyanatta 
bulunmuştur ı 

"- Son ıünlerde, bütün bir mil
letin ebedt Şefinin cenazesi önün
deki mUheyyi9 kederine şahit ol
dunuz. At.atark aşkındaki bu birlik 
BQyük ınonUn kurdutu rejimin rem 
zfdJr. Kemalizmin husuıt vaafı d&-

vamlıJığında mlindemiçtir. 
Türkiye, dahili siyasetinde ol • 

duğu gibi harlct siyasetinde de, hat
tı hareketini olgun düşüncelerden ve 
bunun, milJetin menfaatlerine en 
uygun olduğu kanaatini getirdikten 
sonra tanzim eylemiştir. İşte bunun 
~n dünyanın en salahiyettar mü -
messillerl önünde hiç tered.dfit et -
meksizin diyebilirim ki, Türkiyenin 

(Sonu 3 üııcü aayfamızda) 

Atatllrk'lln naqlart ihtiram aelimım ifa eden Bulıu ollerlenllfn &nlhıden ıeçerkesa 
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ABDÜLHAMIDIN 

CiNCi HOCASI 
YAZAN ı SÜLEYMAN TEVFİK 

-32- 1 
Kışladakiler teslim olmaktan 

imtina ile mukavemete kalkıştıkla
rından, Harbiye mektebi talebesiyle 
takviye edilmiş olan hareket ordu
su Beyoğlu kolu Taksim ve Taşkış
lalara karşı top ve tüfekle ateş aç
tılar, kı*lalardan da şiddetle mu. 
kabele olunduğundan bir• saatten 
fazla çarpışma sonunda, yine cepha 
ne kalmadığından a~iler için teslim 
olmaktan başka çare kalmadı. 

Kışlalar işgal edilip efrat tahtı 
muhafazaya alındıktan sonra kol 
Beyoğlu büyiık caddesine doğrıı i
lerledi. 

Topkapı yoluyla şehre giren a><
ker harbiye neza.reti kışlasını, mü
sademesiz işgal eyledikten sonra 
Babıa!iye doğru yürüdü. O zaman 
askeri klüp olan şimdiki Halkevi 
binasının önünden geçildiği sırada 

klüpte bulunan birkaç asi nefer ve
ya hademe tarafından - bu cihet 
tamamiyle anlaşılmıştır - pen
cereden atılan kurşunlardan biri o
radan geçmekte olan cephane araba 
ama isabetle iştial ettirdiğinden 

binaya karşı asker tarafından yay
lım ate.ş açıldığı gibi birkaç gülle 
de atıldığından duvarlar delik de
•lk oldu. 

Ben o esnada Şeref sokağının 

Cağaloğ!u cadesiyle birleştiği yer
de, sağ köşede, bugün belediye su 
idaresi şubesinin işgal eylediği 3 
numaralı binada idim. O zaman ora 
da Mısır mültecilerinden arapça 
Eladil ve Türkçe protesto gazetele
rini çıkaran Safa beyin ikametgahı 
idi. 

Bu iştial ve müsademeyi oradan 
gördüm. Karşıdaki Halkevi bina
eının duvarını delip geçen küllenin 
açtığı delik hala gözümün önünde
dir. 

Bundan sonra Babıaliye doğru 
tlerliyen kol Eminönü, köprü yoluy 
la Tophane kışlasına gidecekti. Bir
denbire Babıali binasından ateş 

başladı. Bu ateşi açanlar Babıali 
karakol efradı idi. Bu hiç bek.leni! 
miyen taarruza karşı İran sefaret. 
hanesi önilnden aşağıya doğru in
ınekte olan top ile birkaç külle atıl
dı, mukabelenin, müdafaanın imkan 
aızlığını gören karakol efradı terki 
silah etiler. Tophane ve Kasımpa
şadaki bahriye kı~laları işgal olun
duktan sonra o gün için yapılacak 
bir iş kalmamış ve akşam da olmuş
tu. 

Ertesi 11 nisan cumartesi gilnü 
Yıldız sarayı civarındaki kışlalar 

abloka edilip teslim olmaları için 
'kışlalardaki ikinci fırka efradına 

haber gönderildi. İkinci fırka kıtaa
tı. bilhassa arap ve arnavut maiyet 
taburları şiddetle mukabele etmek 
istiyor ve teslime yaklaşmıyorlar

dı. Karşı koymak için hünkardan 
izin iıJtediler. Abdülhamit böyle 
bir müdafaaya kalkışılır ve müsade 
me vaki olursa kendi hayat ve sal
tanatının tehlikeye düşeceğini dü
~ilnerek: 

- Onlar da bizim askerimiz ve 
kardeşlerimiroir. Kardeş kanının 

dökülmesini istemem ... 
Diye çarpışmıya izin vermemiş 

olduğıından Yıldız sarayı ve kışla

ları da biliı müsademe teslim alındı. 
Hareket ordusunun lstanbulu 

işgali sırasında, Selanikte bulunan 
Mahmut Şevket paşa !stanbula ge
lerek ordu kumandanlığını eline al
mıştı. 

1294 senesinde, Ali Suavi mese
lesinden dolayı harbiye nazaretin
deki Taşkılşada - sonradan bekir 
a~ bö!Uğü adını alan kışla - mah
pus bulunduğıımuz sırada bizimle 
beraber bulunan babası Bağdatlı 
sııı .. yman beyi görmek üzere geldi
ği ıırada defaatle a-örmilş ve konuş 
muştum. O zaman kendisi ya as
keri idadi veya rilştf talebosl idi. 

10 Nisan cuma günü aqamı lda 
rei örfiye UAn etti. 

Gazetelerde neşredilmek, duvar 
!ara yapı~Imak suretiyle DAn o
lunan idare! örfiye kararnamesi 
fllyle idi: 

"Meşrutiyeti meşrua idarem! • 
sin mükemmelen teyit ve takviyesl
le beraber Atlyen onun cUzt mertebe 
de duçar zaaf ve tezelzill olmaması, 
:vatani mukaddes!mizle mevcudi • 

yeti milliyei Osmaniyemizin temini 
selamet ve bakası esbabının istikma 
Ji hakkında bu kere mübaşeret olu
nan harekatı askeriyemden ve ina
yeti hakla rehini muvaffakiyet ol
muş ve bunun netayici basene ve hay 
riyesinin iktitaf ve meşr!ltiyeti mu
kaddesimizin metin bir surette te
sis ve takviye.,i, fevkalade haizi e
hemmiyet olan payitaht a•ayişinin 
istihsal ve idamesine manut 
mütevakkıf bulunmuş olduğundan 
bugünden itibaren İstanbul ve 
Biladı seliise ile İzmit ve Çatal • 
ca •ancaklarında ve Adalar ve Bey 
koz ve Kartal ve Gelibolu kazaların 
da idarei örfiyenin ilan ve tatbikı
na karar verildiği ve binaenaleyh 
bu sırada mahalli asayişi mahalli 
en ufak bir hareket idarei örfiyece 
pek ağır mücazatı müstelzim olaca 
ğınclan herkesin ona göre kemfili 
basiret ve intibah üzerine hareket 
eylemesi lilzumu ilan olunur.,, 

Üçüncü ordu ve haı·eket ordusu 
Kumandam birinci ferik 

Mahmut Şevket 
Bu kararnamenin neşir ve ilanı 

üzerine herkese sükunet geldi, kor
ku ve endişe kalmadı. 

O sırada ordunun İttihat ve Te
rakki cemiyetine bağlı olduğu şayi
ası çıkarıldı. Bunu, sonradan ce
miyete girerek yine çıkarlarını te
min etıneğe muvaffak olan türedi
ler, halka karşı kendilerinin kuvve
tini göstermek maksadiyle yapmağa 
başlamışlardı. Bu şayiayı tekzip 
ile ordunun hür ve müstakil olduğu 
ilan edilmek makAAdiyle bir beyan
name neşrine lüzum görüldüğünden 
ordu kumandanlığı aşağıdaki be
yannameyi neşretti: 

"Ceraidi mahalliye ve ecnebiye
den ekserisi hareket ordusunun İt
tihat ve Terakki cemiyeti ile müna
sebette bulunduğunu dermeyan edi
yorlar. Bu fikir ve mütalea tama
miyle muhalifi hakikattir. 

Umum Osmanlı orduları, kfıfili 

fevzü nusratı muhafazası Osmani 
olan idarei meşrutanın namına ahcl 
ve misak etmiş olmaları hasabile 
ahiren İstanbulda vukun gelen te
şebbUsatı irticaiyeyi imha ve bün
yanı devleti tarsin emeliyle bilitti
fak müsteiznen bitevfiki teala İstan 
bul üzerine bir ordu sevketmişler
di. 

Bu ordunun kumandanlariyle 
zabitan ve efrattan hiçbiri bir ce
miyete, furuku siyaseiyeden hiç biri 
sine mensup değillerdir. Esasen si 
yaseti devlete müdahaleleri katiyen 
caiz olmıyan zabıtan ve efradı as
keriyei Osmaniye yalnız mafevkleri 
tahtı nüfuz ve te•irinde bulunmıya
caklar ve aksi hareketi sabit olan
lar kanunen tecziye edileceklerdir. 

Binaenaleyh hareket ordusunun 
bir cemiyeti hafiye veya celiyeye 
milnasebeti veya husust ordunun 
herhangi bir tesir tahtında haraket 
etmekte bulunduğa hakkındaki 

müddeanın külliyen asıl ve e.•ası ol
madığı ilan ve ihtar olunur. 

12 Nisan 1325,, 
Bu da Mahmut Şevket paşanın 

imZJl•iyle idi. (Sonu var) 

Yerehatan sarayı ıslah ve 
tanzim ediliyor 

Şehrimize gelen seyyahların en 
çok ziyaret ettikleri yerlerden biri 
olan YerebaUın sarayının ıslah ve 
tanzim edilme ine karar verilmiştir 
Bu karar üzerine mahzenin üstünde 
bulunan bina ile yanındaki sahanın 
belediyece istimlak muamelesi bit
miş ve buraları on beş bin liraya 
satın alınmıştır. 

Şimdi bir taraftan istimlak edi
len yerlerin sUratle yıktırılmasına 
başlanacak, diğer taraftan da mali
ye ile müzakereye a-irişelerek mah
zenin uzun bir vade ile maliyeden 
kiralanmasına teşebbüs edilecektir. 

Bu iş bittikten ııonra mahzen 
restrasyon esasına göre tamir edi
lecek ve mahzene giden yollar da as
falta çevrilecektir. Bıınunla beraber 
belediye burasını t.amamiyle mo
dern bir hale ııokınap karar ver -
miş olduğundan mahzenin etrafı a
çıldıktan sonra ka"ısına rastlıyan 
dar ve kOçillı: ada da tamamiyle is
timllk edHecektir. Yerebatan sara
yının medhaligayet zarif bir park 
haline ptlrilecek, bıırada bir da se
lino yaptmlacaktır. 

TENISABAH 

Yurdda içme 
Su Tesisatı 

!,_ ___ """! Cicek Sevenler · 
Okuyuculanmız Cemiyeti Kuruluyor 

Henüz içme suyu tesisatı mev -
cut olmıyan şehirlerimizden 12 sin
de bu tedisata bir an evvel kavuş -
ması için, ayni zamanda mahalle
rinde boru dö~enmesine devam o -
lunmaktadır. 

Bunlardan başka yeniden altı 

muhtelif ~ehrimizde de içme suyu 
tesi"..ıtı yapılmağa başlanmıştır. 

Ezcümle bunlardan Trabzon şeh 
rinin içme suyu tesisatını yapacak 
olan Alman Hohtif şirketinin mü -
hendisleri Berlinden şehrimize gel
mişlerdir. 

Baş mühendfa Otterrerin riya
seti altında bulunan mühendisler; 
buradan doğruca Trabzona gitmiş
lerdir. Bunun üzerine Trabzon içme 
suyu tesi!<atının temeli merasimle 
atılarak işe derhal başlanacaktır-. 

~· BELEDİYEDE ··. 
' • ı~ • ~ ' - .. 

SAHAFLAR ÇARŞISI 
Buradaki bütün dükkanlar 

y:lulıyor 
Sahaflar çarşısındaki dükkan -

!arın yıkılması ve yolun açılması 
belediyece kararlaştırı!nııştı. Son 
zamanlarda yapılan tetkiklerle, Sa
haflar çarşısının çarşıdan Beyazı
da doğru giderken sağ tarafındaki 
sıranın yıkıldığı taktirde arkadakı 
boş kısımdan ve helalardan istifa· 
de edileceği anlaşılmış, buranın Y' · 
kılmasına ve çarşının iki taraflı ve 
daha geniş bir ııekilde yine burada 
kalmasına karar verilmiştir. Ya
kında bu kısının yıklını.masına ve 
çarşının yeni §ekilde in.~a ve tanzi
mi için faaliyete geı;ilecektir. 

Teminat akçeleri 
Belediye ve hususi idareler ta

rafından yapılacak arttırma ve ek
siltmeler için alınacak teminat akçe 1 
!erinin mal sandıklarına yatırılma
sının usul ittihazı kararlaştırılmış

tır. 

Bitpazarında yapılan temizlik 
kontrolu devam ediyor 

Diyor ki: -"Yeni Sabah,, heryerde 
üç kuruştur 

Buldanda bir okuyucumuz
dan aldığımız kart postalda deni
yor ki: 

"Çok sevdiğimiz ve okumak
la iftihar ettiğimiz muhterem 
gazeteniz Türkiyenin her yerin 
de üç kuruş olduğu halde Buldan 
bayii (6) kuruşa ~atmakta ve 
böylelikle gazetenizin sürümü 
azaltılmaktadır. Bu hal bayiin 
kendi arzusiyle mi, yoksa idare 
hanenin emriyle mi? ... Şurasını 

da kaybedeyim ki Buldan bayii 
gazetelerini Denizli lıayiinden al 
maktadır. 

Keyfiyeti, size olan sonsuz 
saygı ve muhabbetim dolayısile 

arzeder Buldandan selamlar 
yollarım.,, 

YEN! SABAH - Bu son 
günlerde böyle birçok şikayet 

mektupları almakUı ve hayret 
etmekteyiz. Okuyucularımıza 
gösterdikleri samimiyetten dola. 
yı teşekkür ederiz. YEN! SA
BAH; her yerde 3 kuruş fiyatla 
satılmaktadır. Ve öyle satılacak
tır. Fazla para istenildiği takdir 
de ya ihtikar veya gazetemize 
düşmanlık yapılıyor demektir. 
Bu takdirde herhangi bir okuyu
cumuz kendisinden fazla para 
istiyenleri polise şikayet ederek 
kanuni muameleye tevessül ede
bilirler. Buna lüzum görmezler 
se bu fazla para istiyenleri bize 
sarih ııdresleriyle bildirmel~rini 
rica ederiz. Bundan başka bütün 
taşra bayilerinin bilhassa bütun 
Denizli bayilerine bu işe ehem
miyet vermelerinin kendi men
faatleri icabından olduğunu ha
tırlatırız. Bu ve•ile ile bir daha 
tekrar edelim ki: 

<<Yeni Sabah heryer<le ve her 
zaman (3) kuruştur.» 

Köy Kalkınması 
İçin 

iç Bakanlıkta bır komisyon 
toplanacak 

Buton koy işlerinin düzelmesine 
ait muhtelif mevzular üzerinde gö
rüşmelerde buunmak ve karralar 
vermek üzere bir komisyon teşkil 
edilmektedir. 

İç Bakanlıkta toplanacak olan 
komisyonda alakalı Bakanlıkların 
da delegeleri bulunacaktır. 

Bir müddettenbeıi belediye me
murları Bitpazan ve Kapalı~al'1jı 
da elbiseciler ve eskicilerin bulun 
duğu yerlere ani ve esaslı kontrol
lar yaptırmaktadır. satılan bütün 
kullanılmış elbise ve eşyaların bir 
temizlikten geçmesi liizım geldiği 
halde kullanılmış elbise satan bir
çok dükkancıların aldıkları mallan 
böyleee sattıklan ve bu suretle V<!· 

rem ve saire gibi hastalıkların si
rayetine sebep oldukları göriıldü -
ğünden bu kontrollarrla dükkan -
!ardaki bütün müstamel elbiseler 
ve eşyalar gözden geı;irilmektedir. 
üzerlerinde temizlenmiş damgası 
bulunınıyan elbise ve eşyelar derhal 
bir zabıta alınmakla tebhirhaneye 
gönderilmektedir. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . \ 

Sadakai Fıhr : Bu kabil kirli mallar bulunan dill<
kancılar da cezalandırılmaktadır. 

Yapılan kontrollarda, civarda 
kontrollar, başlandığını gören \'e 
sırranın kendisine geleceğini bilen 

• bazı dükkancılar, memurlan görün
ce hemen dükkiınlarını kapıyar.ıık 

. 
• • • • • • • 

Buğday: 

Arpa 
Üzüm : 

En iyi 

15 
24 
84 

İyi 

14 
20 
67 

Hurma: 00 133 
BAYRAM NAMAZI 

• Son : • • --· 
12 
19 
64 
00 

S. D. 

o dükkam daima kapalı gibi göster
mek istcmekdelerse de, memurl~r 
evvela açık dükkiınları buşdan tea
bit etmek ve sonra kontrolıı başla- : Vaeatl saat 7 25 
mak suretile bu kurnazlıkların önü- 'i Ezani saat 2 50 

ne geçmektedirler. 1 \.,• .. ••••••••••••,.••••••••••••••••••c:•••••• 

BEKTAŞi F/KRALARI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

K im karı~ır ? 
······~··········· 

Bu cemiyete Üçüncü Müfettiş 
Tahsin Uzer fahri reis oluyor 

Halkımızın çiçek sevgisini art
tırmak ve onu çiçek yetiştinneğe a
lıştırmak üzere, çiçek sevenler cemi 
yeti namiyle yeni bir teşekkül mey
dana getirilmesi kararlaştırılmıştır. 
Bu cemiyet, bu sene çiçek sergileri 

tertip edecek ve iyi ~içek yetişti
renl~ri milkiıfatlandıracak, resmi, 
husu$! teşekküllerle çalışma birliği 
yaparak çiçekçiliği zenginleştire -
cektir. 

Üçüncü umumi müfettiş Tahsin 
Uzer bu yeni cemiyetin fahri reis
liğini kabul etmiştir. 

Çiçek sevenler cemiyeti hariçten 
fidan, tohum getirtecektir. Ve bun

dan başka da Avrupaya çiçek ve çi 
çekçilik hakkında yazılmış kitap • 
!ar da ısmarlamıştır. Bu kitaplar ya 
kında gelerek alnkadarlara veri -
lecektir. 

Ayrıca, umumi park ve bahçeler 
bu kurumun manevi himayesi altı-
na alınacak, terkolunmuş arsalar 

ve mezarlıklar, birer çiçek bahçesi 
haline getirilecektir. İcap eden yer
lerde de şubeler açılacaktır. 
~~ 

İKTiSAT . İŞLERİ . . . . . 

AYAKKABI 
Fiatlar neden yükselmiş?. 
Ayakkabı fiyatlarında son za -

manlarda görülmekte olan fiyat 
yükselmesine memlekete hariçten 
ithal edilmekte olan büyük bacak 
yani sığır, manda, gibi ağır hayva -
nat derilerinin fiyatlarmın artınasi
le bir dereceye kadar da Eminonün
deki istimlilk sebebiyle husule ge

len dükkan buhranıdır. Birçok kun
duracılarm bulunduğu bu meydanın 
yıkılmasiyle bütün esnaf açıkta kal
mış ve kendilerine barınacak birer 
mağaza bulmak için 500 liraya ka
dar hava parası vermek mecburiye
tinde kalmışlardır. 

Pazarlıksız satış hakkında 
rapor hazırlanıyor 

Pazarlıksız satış kan!lnunun 
tatbik mevkiine girmesinden son

ra, aradan epey bir müddet geçti
ği için ticaret odası bütün esnaf ce
miyet!erine bir tamim yaparak ye

ni kanun dolayısiyle esnaf ve ahali
nin bu husustaki fikir ve telkinle
riyle düşünceleri ve kanaatlerinin 
bildirilmesini istemişti. Odanın 

yaptığı bu tamime biltün esnaf ce
miyetlerinden cevaplar gelmeğe baş 

lamıştır. Ticaret odası, verilecek bu 
raporlara göre edinilen umumi ka
naati bir raporla iktısat Vekaletine 
bildirecektir. Pazarlıksız satış ka
nununun bütün memlekete teşmil 
edilmesi için yapılan hazırlıklarda 

bu rapor nazarı dikkate alınarak 
tetkik edilecek ve esas noktalar bu 
raporda edinilen kanaate göre tes -
bit edilecektir. 

.;.~ DENiZLERDE -.~ 
• ... <: ...- ' • 

ALMAN GEMİSi 
İki gündür karaya oturduğu 

halde kurtuhm-ıdı 
Ev\·e!ki gün Çanakkalede, Kepez 

de karaya oturan Alm!ln bandralı 
Bir ramazan akşamıydı, .Minarelerden okunan ezanlar, bir öd ağa-

cı gibi, müminlerin üstüne yayılıyor, dini nidalar, lstanbulun züheda ve İ~haka .v~puru ik! gün~enberi ke~-
tak ~1 · · · d b' h ndeg"i açılıyordu dı vesaıtıyle kur,ulmaga çı;.lıştıgı va " emı ıçın e ansı~ın ıı· e . _ .. 

Güzel ses hacı behtaş kullarından derviş Muradın kalbini gıcıkladı. halde muvaffak olamadıgından Turk 
Kalbinde naın'az kılmak hevesi uyandı. Kadehleri, sebuları unuttu ca- Gemi kurtarma şirketine müracaat 
miye doğru yollandı Fakat tam içeri gireceği zaman, şeytan aklını ~eldi; etmek mecburiyetinde kalmışbr. 
yumuşak bir sesle kulağına fısıldadı: Denizbank bunun üzerine vaka 

2!1 TEŞRiNiSANi 1~ 
....,. ............................. -.. 
i Hadise ve Adese, 
..... ······ -............................... . 

Halil Ethem 
1 

Bu büyük üstadı da hıçkırı]( 
la gömdük. Kendisini ~ylard~ ıJ 

b·ıd· - . . d h r gün bıt yatar ı ıgımız en e . ·,)) 
haber duymaktan mütehaşı ~' 
Nihayet iki üç gün evvel, yılla~'ll~ 
beri reisi bulunduğu okutnııı ](ııı 
munun son vazife progra ). 
tanzim için idare heyetinin to~ 
tıya davetiyle bu acı hakikat~:; 
dık ve ertesi günü mübarek ı. 
arkasından giderken doya do)'9 

ladık. "1'3 
Ben kendisini Mercanda _ 1 it 

• t,.,e 
katülarz,, okuttugu ~ama~ . 1 
olmakla tanır, ona ' Cemıyeti 1 
kiyei islamiye,, deki münaselıl 
itibariyle yakınlık duyarım. ıJ 

Daha mektep sıralarında . 
kında hissettiğim tazim sebeb:ı 
hayatı içtimaiyeye girdikteiı il! 
pek yüksek kemaliitını katre ~, 
tatmakla bunun bir "hoca - ta c 
sevgisi değil sevilmeğe, hürnıel 
meğe layık bir şahsiyet oıına~ıa' 
ileri geldiğini anladım. 1 

Kendisi, okumuş, okutnıu~·, 
mış olgun bir hoca, yüksek,~,. 
berrak ruhu, hayırperverligı. · ' 
dar bir milliyetçi olması digel' ı' 
sebebi ihtiram bulunduğu ~~ 
ağabeyisi Hamdi beyle ve oııu~ 
Hinden sonra tek başına nıilz;. 
ki medit ~:ıyii kendisine menıl li" 
"Miizecilik mahyisi,, sıfatını 

zandırmıştır. :ıii- · 
Ben bu baptaki tafsiliitı s ],et" 

yettar kalemlere bırakmakla · 
her derim ki; ilmi yanındaki ~~., 
la tile ve bilhassa usanmaz :;fi., 
fedakarliğiyle memlekette b~ı~· 

\"I ;•· 
kadar muvaffak olmuş ve se ~ · 
bir adam çok azdır. Son de~r• J!! 
İstanbul mebusluğu ise bu hıd• ,,. 
ve mesaisinin bir şükranesi ı;.1. 
rım. ıııt 

Hastalığına takaddüm edeJI p· 
kaç aya gelinceye kaclar kıı~·ııııt iıJ"' 
ameliyatını yüksek bir haz ıl~.b,;1" 
tedvir eder, biricik isli'\m mue· 1 
si olan Dariişşafakanın üstilıte 
rer ve ona toz kondurmazdı. 

5 
Kuruma uzun müddet ri1;# 

filiyesini ifa ve çok yük,ek ,ııı 
metleri sebkeden muhterem. I~, · 
İnönilnUn Riyaseticumhur ıntı jıı 
bıııdan dolayı müessesenin saıllıı · 
tebrikat ve muvaffakıyet tcnıe ](ı 
yatını müş'ir mektuba imza~ıııı 

01 
· 

muş ve son vazifesini de bo)'lc ~!f 
beccel bir hizmetle bağlamıştı· 

111
r 

amelat ve miinasebatında ~k ~rı~ 
mi olan bu biıyük adam, hıtaPwf.' 
da çok açık, - ne derece acı 0 r:P' 
olsun - itaplannda da iZ bı 11 

mıyacak kadar temiz konuşurdu ti 
bu sebeple ona kimse kızmaz "~e)~ 
tün onun dost ve hayranları '(l 

ve kemalinden hissement oınıııl< 1 

peşinden ayrılmazdı. ~1! 
Çok defa: "Gel bakalııxı ıı vu o

sen bu işe ne dersin?,, diye ac~: ~ 
taleaını dinlemek isterdi ki yu ~ · 
kemalfi.tı karşısında ben bunU·'ıııı ' 
kuki herhangi naçiz bir nı0d,~. 
almak tevazuundan ziyade . 

1 
"taltif mevzuu,, telakki e<1erdın ı/ 

Ne yazık ki, Büyük Atııt~r,.: 
de itimat ve ihtiramını kazanıııı~ · 
büyük adam bugün aramızur.ıı ,ı.· 
miş, bu iifiil ile şimdi Dariışşııf 
öksüzlüğü nü anlamı~tır. fu · 

İşte: Bir taraftan Bü! ük } 1 ıf 
fa Kemalin cenaze merasimi ~~~ 
ken bu biiyük adamın da ıneı· Ef 

teclfiniyesi icra kılınmaşı ve Şile'!~ 
retle de iki acının tedahül et.')1 
garip bir tetıadüf bulurum. . ı;:)' 

Eğer bizcr, feyiz ve kem~ıındl , 
met ve ehemmiyetini münlcıt jl' 
sek, boylesine adamları nünı00~Jıl' 
tihazla haı eketlerine imtisali r~ I' 
ni bir zevk, vicdani ve vatani b 
mir telakki etmeliyiz. ;ıfl 

1. Müııiı' ;tC 
_ Tam dem zamanı .. Sen ki biltün hayatında neşveyi sevmiş bir mahalline Alemdar tahlisiye gemi- ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiııtl# 

adamsın, camide işin ne?... sini göndermiştir. Vapurun 1800 
Baba erenler, şeytana uydu, geri döndü, meyhaneye daldı, bir köşeye ton kadar olan hamOlesinin bi~ 

ilindi, gizli gizli, rakıya kavuşmanın cuşişi içinde demlenmeğe başladı. mı boşaltılP.caktır. 
ÜçUncll kadehi yuvarlarken, içeriye yeniçeri devriyesi girdi. Baba -

erenler telii.şla kadehi kaptı, bilyük rakı fıçısının içine girdi. 
Kol başı kaşlarını çattı, sert bir sesle !ordu: 
- Burada ne haltediyorsun? 
Derviş Murat telAşlanmadan, istifini bozmadan cevap verdi: 
- Sana ne! •.• 
- Naıul bana ne? ... Ben her şeyi sorar, her şeye karışır, öğrenirim. 

Ben kolcuyum. 

- Yooo! ..• ~te buna hakkın yok. Sen bana karışamazsın ... 
- Neden? ..• 
- Sen karakolcususun. Karadakilere hükmün geçer. Ben ise su için-

deyim, buraya Kaptan paşa karışır 1 
rrtllYAKI 

Karagünleri ak eden 

O idi 

Onsuz, Akgllnlerimiz 
Kara Oldu. 

Çapa Marka F abri
kası Sahibi 

M. Nuri Çapa 

• 

TAKViM 
b' 

3 Son Teşrin 1938 ÇarşaJll 
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iş Başma 
' (Bq tarafı l inci aayfada) 

Birçok memleketler insan şahsiye
tinin kutsiyet ve muhtariyetini 
inkir ederek fertleri, hükQınet ba
şındakilerin emir ve kahrı altında, 
muhakemeden, iradeden mahrum 
bir halde bir köle sürüsü gibi idare 
etmek emelini besliyorlar. Bu ta-
hakküm ve istipdadı muhik göster
mek için ortaya ablan mütalealar 
milli hakimiyet rejiminde görülen 
bazı mahzurlar ve kusurlara istinat 

HARİCi SİYASET DECi S İYECEK 

Bir Macar Gazetesi : ''Kovulmadan 
Kendiliğinizden Gidiniz !,, Diyor 

. Budap~te. 22 (A.A.) - "Stefani ajansı bildiriyor,, Yahudi mesele
l :1.nd~n bahseden Uj Magyarsag gazet.esi dünyanın her tarafındaki Yahu
~rı kendiliklerinden bulunduktan Avrupa memleketlerini terke davet 
~ ekte ve daha şiddetli tedbirler alınmasına meydan vermemelerini 

Vsiye eylemektedir. 

Bu gazete ezcümle diyor ki : 1 
b "~onradan Otokarla seyahat mec 
b~~ıy~tinde kalmaktansa şimdiden 
ltincı veya ikinci mevkide seyahat 

etrne.k herhalde daha hayırlıdır.,, 
. Aynı gazete Mncaristanda çok 

~klarda bulunan Yahudilerin mil-
1 hayatı felce uğradıklarını ve Ma 

tar Yahudilerinin derhal ecnebi 
~ernleketıerinde kendilerine bir yer 
e:~aları lfizımgeldiğini, çünkü Ma 

1 
rıstanın her ne pahasına olursa 

0 sun Yahudilerden kurtulmağa az
:etıniş bulunduğunu ilive etmekte
ır. 

ltıoiltere ve Yahudi 'Muhacereti 
a. Londra, 22 (A.A.) - "Stefani 
t!ansı bildiriyor,, Dahilive nazırı .qo • 

are dün Avam kamarasında be-
ranatta bulunarak demistir ki: 
re "M~hacir Yahudileri~ 1ngilte -
d'~e g~ı1:11elerinin şiddetli bir teh -
i 

1
• e tabı tutulması İngilterede için 

lt;~n kuvvetli bir Yahudi aleyhtar -
~gı başlamış olmasındandı. Hükil :. 
ın:t..~.u .a~eyhtarlık hareketini iste -
llı ~ıgı. 1çın çok miktarda Yahudi 
d ~. acırlerinin kabulüne taraftar 
egıldir .,, 

lng il izler; Amerikanın 
Y ardınımı 1 stiyorıar 

Qij Londra, 22 (A.A.) - Gazeteler 
t ln Parlamentoda yapılan müzake-
e ere d · <l' nır uzun tafsilat vermekte-

l!ır~er. Gazetelerin ekseı·isi, Büyük 
tııtıtanyanın Ynhudi meselesini, yal 
b z başına, halledebilecek yaziyette 
d~tınnıadıi;;rına işaret etmekte ve 
,iı~er dev~ellerin ve bilhassa Birle
•i Arnerıkanın bu husuı.ata kendi
le~e Yardım etmesi lüzumundan bah 

lllektedirler. 
ltalyan Matbuatının 

n. Mute.Malan 
l j 0nıa, 22 (A.A.) - "Stcfani 

ansı bildiriyor:,, İtalyan matbuatı 

Yahudilerle birleşik olan ve Yahu
dilerin milli hayatın her sahasına 
girmelerine muhalif otoriter rejim
lere hücum eden memleketler tara
fından mülteci Yahudilere yapılmış 
veya yapılacak yardımların pratik 
tesirleri pek zayıf bazı teşebbüs

lerden ibaret kaldığını yazıyor. Ge
rek resmen inkar fakat bil
fiil tatbik edilen bir ırk si
yaseti dolayısiyle, gerekse giz. 
li kalmış olan Yahudi aleyhtarlı
lcr istenilmediği yahut ta mülteci ya 
hudilerden evvel her memleket ken
di işsizlerine iş bulmak istediği için 
Yahudi muhacereti mesele.si her ta
rafta şiddetli bir mukavemete ma
ruz kalmaktadır. Bu mukavemet ise 
bilhassa Yahudilerin maliyeyi, mat 
buatı, kültür işlerini, siyaseti ve i
dareyi kontrol ettikeri memleket -
lerde göze çarpmaktadır. 

Çembcrlaynın Beyanatı 

Hakkında Alnıan Gazetesinin 
Tefsirleri 

Berlin, 22 (A.A.) -Voelkicher 
Beobachter, B. Çemberlaynin Ya -
hudi meselesine müteallik beyanatı 
hakkında şöyle yazıyor: 

" lngiliz Başvekili, İngiltere hükO 
metinin geniş İngiliz imparatorlu -
ğundan bazı araziye Yahudi muha.;
cirlerini kabule amade olduğunu be
yan etmekle beraber beyanatı ara
sına pek fazla "eğer,, ve "fakat,, 
kelimelerini sıkıştırmıştır. Bu ka -
dar geniş olan bu imparatorluğun 
neden dolayı Alman Yahudilerin an 
cak küçük bir kısmını kabul ede -
bileceği mütalaasında bulunmasın -
dan bir şey anlamıyoruz. Bu geniş 
imparatorlukta mahsüs derecede in 
san fıktanı olduğu malOmdur. Ma
li mesele de müşkilat arzedemez. çün 
kO beynelmilel Yahudilik filemi, fev 
kalRde vesaite maliktir.,, 

ederler. 
Fakat hastalığa iliç olarak taı.. 

bik edilen sistemler beşeriyet için 
hastalığın kendisinden çok daha 
müthiş bir afettir ki iki bin sene 
denberi oevam eden kOltOr ananesi
ni yıkarak insanları vahşet devirl~ 
rinin istipd:ıdına doğru geri götü
rüyor. İleri hareket namı albnda 
müthiş bir istipdada ~ahit bulunu-
yoruz. 

Milli hakimiyet mefhumunun 
zamanı ve modaşı geçmif köhne 
bir telakki olduğunu iddia edenler 
beşeriyetin henüz bu millt hlkimiye
ti hakkile tatbik edecek ve ondan 
beklenen semereleri tamarniyle ala
cak kadar manen yükselmemiş ol
duğunu unutuyorlar. Milli hlkimi
yet eski ve köhne bir felsefe değil
dir. Henüz inkişaf halinde, tam ke
malini bulmamış bir idealdir. Bu 
ideale doğru yürürken tesadüf edil
me~i pek tabii olan zorlukla.ra ba
karak yarı yoldan geri dönmek de
ğil, o maniaları izale yolunu dü~ün
mek icap eder. 

Milli hakimiyet esasını tatbik ~ 
den milletler bunu, kendi istidatla 
rına, tarihi ve sosyal icaplarına 
göre, az çok muhtelif şekillerde tat
bik etmişlerdir. Bir memleket için 
faydalı olan tarzın diğer memleket
lerde behemehal tatbikı icap e
den bir düstur olması icap etmez. 
Onun için, · Türk inkılabı milli ha
kimiyet prensibini ilan ederken 
bazı memleketlerin rejimini kör 
körüne taklit hevesine kapılmadı. 
Medeniyet ve kültürde yilkselmiş 
beşeriyet için temel olan · bu 
"Halk hakimiyeti,, düsturunu Türk 
.vatanının kendi şartlarından çıka -
rılmış bir tarzda t esis etmeği dü
şündü. Onun için milli hakimiye
tin bizdeki şekli kendi menıleketimi 
zin, irfanımızın, ahlıikımızın ver
diği hususiyeti taşıyacaktır. Bu 
bir ecnebi ve ariyet esvap değil, 
müterakki insan sosyetelerinin te
neffüs edeceği tabii bir havadır. 

Milli hakimiyeti her sosyeteye 
tatbika imkan yoktur. Hakkın 

Fransada u A H ti A k d kaynağını halkta aramakla yüksek mumı eye er n ara an ve feyizli bir cemaat hayatına eri-

Grev mi. "· oerı· do""nu··yorlar şcbilmck için halk buna H\yık bu-lunmalıdır. İstipdat asırlarının 

ta Paris, 22 (A.A.) _ Hüktlmet (Battarafı ı anci aayfada) cehalet içinde bırakbğı, teşebbüs 
l'latafından neşredilmiş olan karar- gelmiş bulunan lngiliz ordusu ma- kuvvetinden, muhtariyetten, şabsi 
tr llıelerc protesto maksadiyle bazı reşali Lord Barotvot me.rasimden yelten mahrum tuttuğu memleket
fa~". hareketleri yapıldığı ve bazı sonra tekrar şehrimize gelmiştir.. lerde halkı uzun bir terbiyeye tabi 
g()~ıka~ann işgal edilmiş olduğu Kendisi bir parça rahatsız bulundu- tutmak Hizımdır. Halk hfLkimiyeti 
tun lnıuş olduğundan Başvekil, bü- ğundan doğruca sefarethaneye git- ananelerini ötedenberi takip eden 
ta . departmanlar pref el erine bir miş ve isti rahata çekilmiştir. Lord memleketler bile henüz itirazdan a
t._ın1 ını göndererek amelenin fahri- Barod Vut dün akşam ekspresle zade kalacak bir seviyeye geleme-
'\il arı · · l d' le ın~ ışga) etmelerine karşı şiddet şehrimizden ayrılmıştır. mış er . ır. 
tııi liudahalede bulunmalarını emret Sabık Afgan Kralı Ankaraya Onun için. Türk vat.anında halk 

~ r. gitti hakimiyeti düsturuna iman etmiş 

!)evlet 0~.,,,iryolları amelesi İstanbulda AtatürkOn tabutu ö- olan inkılap evliitları için sosyete 
llÜoıayişe davet edildi nlinde son vazifesini yapmak için, dahilinde manevi ve ahlaki bir mü-

'te...ol>aris, 22. (A.A.) _ Roubiü kim şehrimize gelen sabık Afgan kralı rebbilik vazifesi vardır. Fakat bu 
y' sana f b .k 1 Amanullah Han, dün akşam, Rei- mürebbiliği yalnız başkalarına kar 

kisf · yı a n ·a arından diğer i- aı tatbik ederek nefsimizi muraka-
t._ nın ekipler· d k el sicumhur İsmet İnönUne be'-·anı ta- v 
~r . 1 e ararnam ere " be ve tenkitten masun tutmak aklı-
lAn şı nürnayiş olmak iizere grev i- ziyet etmek ve yeni vazifesinden do-

C:tınişlerdir. layı tebrikatt:ı. bulunmak üzere An- rnızcfan geçmemelidir. Yükseltece-
Şırnend"f 

1 
kara'-'a hareket etmı'ştir. ğimiz hallm yükselmiş vatandaşlar 

1-0rırı ı er er sendikası direk - " ık bür k Sablk Kral Ankarada ziyaret _ fazilet ve cemiyet sahasında fili bir 
test0 h osu, ararnameleri pro - örnek teşkil etmelidirler. Bir t.a-
l'as'-· uausunda umumi iş konfede- lerini yapbktan sonra tekrar şehri-
l'aıc"onu sendikaları birliğine işti - mize dönecek ve buradan Rumaya raftan mektepler, hizmet daireleri-

etıni,t" hareket edecektir. ni muttasıl genişleterek:, daima da 
nın b"t". ır. De\•let demir yolları- lıa büyük ı. 'lık kitlesini yükselt. 
26 i~ u? a~clesi, birlik tarafından Kral Karol Pan·ste mek ve aydınlatmak işiyle meşgul o • 
dera ncıteşrınde umumi iş konf e-SYonu Paris, 22 (A.A.) _ Rumanya lurken, bir t.nraftnn da hükfunet 
iştirak nun yapacağı nümayişe 

e davet edilmişlerdir. kralı Carol ile Veliaht prens Michel, mekanizmasının dürüstlüğü ve mQ-
Si&maringene hareket etmek üzere kemmeliyetiyle, milnevverlerin te-

p~ ~.l. S- Konouşmaları saat 23.25 de Paristen ayrılmışlar- miz ahlakı, fedakarlığı ve gayreti . 
~.. dır. " ile halka bir yillffielme terbiyesini 

~ef., . s, 22 (A.A.) - Sabah ga- Amerikada halk bir zenciyi ameli surette vermek icap eder. 
<qerı ı ·liz linç etti" Görülüyor ki vazifemizin t.ahat 

da pA~ n1r1 nıızırlannın yalını b -~se y cak Nevyork. 22 (A.A.) _ Viggins kulcu pek kolay ve pek çabuk olmı-
a~lnıek~:ıeı-. lan ziyaretten "Missouri,, de halk 70 yaşında bir yacaktır. Fakat hedef karşımızda 

ileler ~~teb!er, unıumiyetle ~on hadi- kadına taarruz etmekle itham edilen güzelce taayyün etmiş olurııa onun 
telen h:ı. .ılhassa AlmRm·adn vukua bir zenciyi yakahyarak linç etmi1'- yüksekliğ~ bizi nevmit etmez, gayre 
l lanı" <ıdiseJer yüıiindon mtir..aker~t Jerdir. . timizi arttırmak iç.in ayrıca bir ma-

·•1n lt -~iiii!ii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiil oevvik hizmeti görür. İstiklll mQca-
~ilizJerıe a Qst olmu~ olduğunu İn· rUşmeleri, umumiyetle İngiliz - T delesinde Büyük Atattirkiln kuman-
llıtıkrır F'raıısı;dar Almanya ile talyan ve Fransız - İtalyan mü - d da t 
<loJ!rtıcıenet tesis etmeleri imknnının nascbetlcri hakkındn ola""·k ve her ası albn stiklll ve muhtariyet! 
b· an d • ...... nl kazanan TOrk sosyetesi sulh içiıı-

ıı· lletices· og
1
•ruya Mtinih itilafının şeyden evvel Avrupada bir ihtilaf deki medeniyet ye kültür harb'-' de 

tlıaclı'" ,1 0 arak heııüz nıev·cut ol- ııu b'lnı 
0 

vukuu halinde Fransa ile İngilter&- Atatarkiln prenııipleri .ııaı~ı-de 
l'l1ekt,..,.ı· L eyau etmekle iktifa e\•le- ~ ... , ırıt:r Ş ~ nin ittihaz edecekleri müşterek mtl- yürümek aureble elbette kazana-

. u hnlde nnzırların gô dafaa tetbirleri .!6~ik-edilecektir. eaktır. HU..yba CalaW . .JALÇUi 

-- c -, 

fncrilbr bahriye efradı Atatnrk'D.n naaşlannm annnden geçerlerken 

Sovyet bahriyelilerinin geçişi 

(Baıtavafı 1 inci aayfıı.da) 
harici siyasetinde sulh davasına sa
dıkane bağlılık, Kemalist rejiminin 
biribirini takiı: eden hükiimetleri ta 
ı·afından şimdiye kadar tatbik olu
nageldiği şekilde anlaşma ve bera -
ber ~h'/ma zihniyeti, dostlukları

na ,.e ittifaklarına hulCıs ve sadakat 
ve sulhilıı muhafazası emrinde gös
terilen itinanın en büyük muvaffoki 
yet şanslariyle ihatasını mümkün 
kılan ı.uvvet seviyesinde kendisini 
mütemadi tutmak kaygusu hakim
olmakta devam edecektir. 

Nizam ve terakki amili ol~ 

Türkiye, gayretlerini size bildirdi • 
ğim bu prensipler yolunda sarfet
meğe devam eyliyecck ve dünyada 
sulhil muhafnzn maksndiyle kendi
sine her muracaat vukuunda "mev
cut,, cevabını vermekte kusur et -
miyecektir. Bununla beraber, bu 
yoldaki müsnraatmın bu asil dava-

' ya hiç bir zaaf sebebi olmaksızın sa 
niimiyetle bağlılık gibi hakiki mana 
sıncla tezahür eylemesine itina e -
decektir. 

kuvvetli minnettarlık tezahilrünü 
bildirmenizi ve bu ağır kederinde 
son derece tesellibahş bir dostlukla 
ihata edilmiş olan Türk milletinin 
duygulu teşekkürlerine ayrı ayn 

herkes nezdinde tercüman olmanızı 
bilhassa rica ederim.,, 

Antakyada Teessür 
Antakya, 22 <A.A.) -Bugün 

biltun Hntay şehirlerinde ebedi Şe

fin cenaze töreni yapılmıştır. Antak 
yadaki merasim lise önündeki geniş 

sahada saat ikide başlıyarak dörtt 
bitmiştir. Bu acı ve hazin merasi· 
me bütün Hataylılar iştirak etmi' 
ve Atatorkiln büstOne müteaddit çe 
lenkler konmuştur. Bilston yanın • 
da bir Tilrk, bir parti, bir Hatay 

bayı·ağı konulmuştur. Merasimde ü9 
zat nutuk söylemiş ve merasim A
tatürkiln bilstQ etrafında altı meşa
lenin yanmasiyle nihayet bumuş -
tur. 

Bütan resmi Ye hususi müesse
seler ve çarşılar kapatılmıştır. 

Lisede Tören 

Antakya, 22 (A.A.) - Evvelki 
gün Hatay erkek lisesinde Atatür
kiin ölmez hatırasını taziz ve tebcil 
için merasim yapılmıştır: Lise di -
rektörü Zekeriya Gökaytaç müessir 
bir hitabede bulunmuş, bunu bir kı
sım öğretmenlerin nutukları takip 
etmiştir. Büyük yas dolayısiyle lise 
ayın 28 ine kadar tatil edilmiştir. 

Malatyada matem 
Malatya (Hususi) - UJu Şefi

ıniş Atatlirkiln Ankarada yapıla

cak olan cenaze merasimi ve Türki 
nin en b'üyük matem günO olan 21 
ikinci teşrin pazartesi gilnü büüln 
malatyada derin bir matem hükiim 
sürmüştür. 

Hadiseleri naklederken, Türki· 
yenin hakiki manzarasına tam su • 
rette nksettirmeniz için sizlerden , 
temsil eylemekte olduğunuz memle
ketler efkarı umuıniyesinc, büyük 
yasımıza bu derece dostane bir su
rette iştirak eden bütan dünya mil
letlerine karşı burada gördilğünüz Alınan bahriyeliler Atatnrk'6 sellmlıyorlar 

Atatürk'DD aaqlan .- tarafmdua çekilen top arabuuada s6tDrllllrkea 



v 1 • • . Yerli eser erımızın 
himayesi 

Yerli kumaş, yerli çorap, yerli 

TENl.SABAll 

DE iZ ORTA 1 DA 
ÖLÜMÜ YENEN ADAMLAR 

,yakkabı, hatta yerli Amerikan be • ıiıillllıiıiıiiıiliı.ıliiiıııl"•••• .. -----------------------------11 
zi ve yerli batiska rağbette .• Her-
kes bunları ecnebi mallarına terci
han seve seve kullanıyor ve revaç
Jarını bir kat daha temin için her 
gün haklı ve isabetli tedbirler alı
nıyor. Bu tedbirler ise güzel ve 
faydalı semereler vermekte devam 
ediyor. 

Yalnız fikir alemimiz bu mazha 
riyetten müstesna: Yerli eserler -
her nası l.a rağbet kazanmış pek 
naı!ir isti,nalardan sarfı nazar -
tercümeler. derecesinde sürüm te
min edemiyor. Acaba bunun sebebi 
nedir? Türkçe eser okumadığını 
tcfahur makamında ileri Süren mü
tef Pkkirlerimize sorarsanız, bu su
alP ce,·ap olarak, size yerli eserleri
mizın okunacak şeyler olmadığı 
için bu vaziyetin gayet tabii oldu
ğu~u söyliyeceklerdir. 

Fnkat bize kalırsa hu iddia ço~ 
yanlış ve haksızdır. Eğer yerli te
lifatımız şimdiye kadar tercüme e
dilmiş olan ecnebi eserlerle ciddt 
bir mukayeseye tiibi tutulacak olur
sa, me.<l ek· ve ihtisas kitapları mils
tesna olmak üzere, neticenin yerli
Jpr lehine tecelli edeceğine şüphe 

yoktur. 
Buna başlıca sebep, yapılan ter

cümelerin Türk gramerine ve üslO
bumuzun inceliklerine vukufu olmı 
yan ehliyetsizler tarafından başarıl 
mı• olmasıdır. Mesela üç yüz sayfa 
\ık · kocaman bir cilt kitap ... Fiyatı 1 

bir lira ... Ka!. dı, baskısı fena değil. 
Fakat bir ele okumıya başlıyorsunuz 
ki, Türkçe baştan aşağı katliama 
uğramış! Bir orta mektep talebesi
nin karalamasında bile bulunmıyan 
gayet fahiş ifade ve üslfip hataların 
dan sarfınazar, h& sayfası imlii ve 
tertip ynnhşlariyle dolu ... 

İnsan hayret ediyor: Böyle üç yüz 
sayfalık bir egerin tercümesine 
ve tabına k'ltlananlar, nasıl olmuş 
da basılmazdan evvel kitabın prova 
lıırını gözden geçirerek hiç olmazsa 
iml•l ve tertip yanlışlarını dilzelt
memişler? 

İşte tercüme eeerlerin yalnız bir 
ikisi değil, belki yüzde doksanı bu 
ayardadır. Karii bu kadar ihmal ve 
hatta istihfaf eden bu tercümeleri 
okurken isyan hissi duymamak müm 
kün olamıyor. Bu ayarda tercümele
ri, asılları ne kadar kuvvetli ve meş 
hur olursa olsun, istifade edilecek 
hirer eser diye kabul edebilir miyiz? 
Asla! Bu, bilgisizliği bir nevi teşvik 
demek olur. 

Yerli telif atımıza gelince: Gerçi 
fikir fileminin her sahasında kıy

metli eserler verebildiğimizi' iddia 
edecek mevkide değiliz. FAkat şairin 
dediği gibi: 

Marifcl iltifata tabidir, 
müşterisiz nı.ata zayidir. 
Eğer biz, yerli patiskalarımızın 

himayesi için gösterdiğimiz takay
yüt ve ihtimamı yerli eserlerimizin 
tutunması için de esirgemezsek, az 
zamanda şimdikinin iki misli ran
dıman alacağımıza şüşphe edilme -
melidir. 

Ti LKi 

Türklüğü tahkir davası 
Çubuklu gaz deposunda çalışan 

M. Poseko isminde bir inşaat mü -
hendisi Türklüğe hakaretten suçlu 
olarak ağır ceza muhakemesine ve
rilmiştir. 

Muhakemede şahit olarak dinle
nenlerden Ahmet oğlu İdris isminde 
bir amele hadiseyi şöyle anlatmış -
tır : 

Röportaj ı yapan: RIZA L E BIP ASAL 

Bizi ·serbest Bıraktı ar! 
..... ......... ,,. ............. . .. .. ........... ,,,, .... .. 

• 
"lstanbula Döndüğüm Zaman Bahriye Hastahane-

sinde Gördüğüm İngilizlerden Bizi Batırmakİsti
yen Başçavuşun Nerede Olduğunu Sordum,, 

Şirketin 

14-
63 

' 

- Bu. İngilizlerin büyük tahtel 
bahirlerınJen birıdir ve büyük çap ' 
h bir topu da vardır. Şimdi benimle 
beraber gel, seni bir yere götürece
ğım 

Azh, beyin beni nereye götüre
ceğini bilmemekle beraber onu ta-ı 
kip erlerek ben de yürürlüm. Bahriye 
hastahane"inin önüne gelmiştik. 

Hastahaneden içeri girdik ve bir 
koğuşun içindeki müteaddit karyo
lalardan birinin başında durduk. 
Karyolanın içinde sarışın sivri sa
kallı bir adam yatıyordu. Bunun 
bacağı sargılar içindeydi. 

Bu karyolanın yanındaki diğer 

bir karyolada da ayni vaziyette ba 
cağı sarılı yine sarışın bir adam ya
tıyordu. Aziz bey bana dönerek: 

- Bunları tanıyor musun? de
di. 

Dikkatlice bakmama rağmen 
bunların kim olduklarını bir türlü 

si-'- .;ı • .,,Pılim. Yalnız bu adam
fi!dn donanmasına mensup tahtel- !arı gözlerim ısrarla ısırıyordu. 

numaralı vapuru 

bahirlerin resmi varmış. Bu resim- Aziz bey bu sefer karyolada ya-
Şirketi Hayriyenin ispektörıl !ere bakıp bizi çevı· ren tahtelbahi- 1 tanlara ngilizce olarak: 

&ezai Günür kaptanla İBi>ektörlıik ri tayin etmekliğimı istiyorlardı. 
odasının tenha bir zamanında karşı - Tekirdağı Koca burnunda çe 

Resimlere baktım ve bizi çeviren virdiğiniz Hilaliahmer vapurunun 
karşıyayız. Sezai kaptan: tahtelbahire benziyen bir resmin ü k 

- Canım diyor, siz diın birden- zerinde durdum. t aptanı bu değil mi? diye sorunca 
ngilizlerden biri yattığı yerden he-

bire kalkıp gittiniz. Nerede kal- Bunun üzerine Aziz bey şunları a· 
dık tı? men cevap ver ı : 

söyledi : ( .Sonu 6 ncı sayfa da ) 
llatırlahyorum: "'"'---..... =--,...,....=....,==--..-.= ... '"=---.......------....,....,~ 

- Tahtelbahirin ihtiyar kapta- EBED"} ŞEF 
nı ile birlikte bir zabit ve bir başça _. ~-
vuş 63 ti gezdikten sonra batırmak o 11 

karariyle tahtelbahire dönüyorlar. B y U K A T A T O R K' u .. n 
- Evet ... Tamam ... Baş çavu-

şun ve zabitin gemideki erzakları 

Hilaliahmere değil, Çanakkaledeki 
askerlere götürdüğümüzü söyleme 

.!eri üzerine ihtiyar kaptan yüzüme 
baktı ve hiç bir şey söylemeden hep 
beraber, tahtelbahire döndüler. 
Biz şimdi gemiyi torpilliyecekler 
diye bekleşip dururken ihtiyar kup 
tan tekrar tahtelbahirden bizim 
gemiye döndü ve: 

- Bu seferlik sizi bırakıyorum. 
Batırmıyacağım. Fakat bir daha te 
sadüf edersem batırırım. Haydi ser 
bestsiniz, gidiniz, dedi. 

Ben, adeta kulaklarıma inana
maz olmuştum. Zabit ve başçavu
şun 63 ü batırmaları hususundaki 
ısrarlarına rağmen ihtiyar kapta
nın bizi serbest bırakmasına hay
ret ediyordum. Maama!ih gemiye 
derhal yol vermekte tereddüt etme
dim, hemen tahtelbahirden ayrıl
dık ve Şarköye geldik. Burada ba
şımıza gelenleri telgrafla bahriye 
nezaretine ve diğer alakadarlara 
bildirdik. Akbaşa doğra yolumuza 
devam etmemiz bildirildiği için ni
hayet Akbaşa gidip hamulemizi bo 
şalttık ve l stanbula döndük. 

1stanbulda bizim şirketin ispek 
törü beni bahr iye nezaretinde ikin
ci şube müdilrü Aziz beyin istetti
ğini söyledi. llahriye nezaretine 
gidip Aziz beyi gördüm. 

Aziz bey bana bir kataloğ gös
terdL Bu kataloğun içinde miltte-

Filme çekilmiş olan son sözleri 

En yakın haya~ına aid Hatıralar. Bızzat 
kendisinin konuşmaları. Yan larında Reisi 
Cumhurumuz ismet İnönü ve Ba.şvekil Ce
lal Bayar, Heyeti Vekile ve bütün General
larla beraber E'ge Manevra'arındaki yüksek 
huzurları değerli ve sevimli sözleri, Azamet. 
li ve vakur bakışlariyle samimi ve Demok
ratik tavırlarını gösteren ve Büyük Millet 
Meclisinde Hatay müzakerelerini takip etme
leri gıbi en son faal hayatlarına aid canlı 
hatıralar. 

10. Teşrinis.• ni. 938 ıaat 9,05 de vefatları üzerine Is· 
t anbul halkının iştir.ıı.kiyle Tüfk Gençliğinin tertip ettiği 
Met ingdeki acı ve teess!lr tezahüratı Dolmabııhçe sara· 
yındaki ziyaret merasimi. Ve Mukaddes N:ıaşm büyük me

ra1imle, lstanbuldan Ankaradakı medfenine kadar naklini 
gÖ3t eren büyük film. 

Bugün matinelerdt-n itibaren Beyoğlunda 
• TAKSIM ve SUMER 

Sinemaları ile İstanbulda Şehzadebaşında 
FERAH Gedikpaşada AZAK lzmirde Tay
yare sinemalarında gösterilecektir. 
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SAGLAM HAYAT 
VE NEŞ'ELI SAY 

Berlinde Acılan • 
Bir Sergide Neler 

Şayanı dikkat 
Teşhir Ediliyor 

« .:ıağlam hayat ve neş'eli say» sergi fod e güzel bir ş ıô . ~ 

Berlin, (Hususi) - Berlinde ı bir başkası, bir öküz midesine nıJ 
"l\1asurenhalle,,,, deki sergi binası lik olmadığı halde, hazım cihazın'' 
dahilinde teşhir edilen ve 6 teşrini her nevi kumanyayı yuvarlıy;ıc gı · 
saniye kadar devanı eden "Sağlam nı zanneder, ve insa nın, müte,·n•: 

1 
• •_1) hayat ve neşeli say,, sergi•i en mo-

1 
sıt bir gıda almalıdır prensıl' 1 

dern teknik vasıtalarla sağlam ve, ihmal eder. 
muvaffakıyetli bir ömür sürmek u-1 Demevi veya ha<lidülmizaç olil" 
sullerini meydana çıkarmıştır. Ve- Jarı sıhhatin muhaf.ızası zımnıııM 
rilen izahat, yapılan irşadat o ka- ufak bir takayy ütte bulunmak z:ıh· 
dar açık ve sarihtir ki kötürümler metini ihtiyar etmiyenler veJlıa, 1 1 

bile koltuk değneklerini bir tarafa herkes, garibeler geçidinde göster•: 
fırlatarak değneksiz yürümek sev- len bu alaylardan istifade eder. "Sa8 
dasına düşüyorlar. Bununla bera - - lam hayat ve neşeli say,, sergisinde 
her saalesef şüyu bulmuş bir hadise maruz kalınan alaylar, hiç ~iiPh~ 
vardır. İnsan, umı.miyet itibariyle yoktur ki bilahara şifabahş tesirJerı 
fevkalade kalender meşreptir. Gelip ni gösterecektir. Sergi heyeti unııı· 
geçici mahiyEtte olan hüsnü niyeti miyesi itibarile cidden alaka uyandı 
pek çabuk göreneğe mağlOp olur. rıcı bir sergidir. 

Tabiatı beşeriye zaaflarına hak- Telefunken müessesesi tarafııı ' 
kiyle vakı_f' olan .. sergi :Cşki.latçıları dan öteye beriye ve pek mahiraı~e 
bu yol.dakı ~a.mule. kahır hır d~rbe yerleştirilen hauparlaur'ler ve snır 
vurabılmek ıçın, ırşatlarına bıraz filetlerle yapı lan tertibat sayesinde 
da garabet katıştırnıışlardır. insan nereye gideceğini, bir rehbll' 

Sergide bulunanların kaffesi, a- re ihtiyacı olmaksızın öğreniyor· 
lay ve istihzanın revaç buluduğu, Samimi kurumlar, sıhhi mutfal<• 
merdflmgrizleri, lenfavi olanları ze- sıhhi yıkanma daireleri alat ve edil' 
ka ve muhakemesi pek yava~ ha- vatı, sıhht evcegizler, imdadı sıJıt1 

Sergiden bir köşe : Bir fabrika fena şekilde nasıl aydınlatılır 

rekete gelenleri defe koydukları otomobilleri, her türlü konforu cııırıİ 
garibeler geçidini takip ettikten sıhhi ve seyyar küçük barakııl a ~• 
sonra ancak oradan ayrılmalıdır - sıhhi ve pratik masaj rnakineıerı , 
lar. Mesela karikatür silsilesinde, suni güneş aletleri velhasıl akı l ve 
herifin birisinin, spora müteallik hayale gelecek ve sıhhate taa!lıllı 
herhangi bir şampiyonluk maçında, eyliyecek her 9ey orada teşhir edil; 
fırın gibi ağzına koskocaman bir miştir. Sergiyi birkaç defa ziyııre 
sucuk tıkarken, başkalarının elde etmek zahmete değer ... 
ettikleri neticelerle eğlendiği görü- Ziya BA~C~ 
l!ir. Kara sevdalı tipi, müellim ~ 
bir tavırla, kırkıncı yıl dönümünde GOMRÜKLERD/t 
bulunduğu halde, ellisini :ı~tığın- H t ali .. d d 1 •• 91' 
d . · a ay m arına yuz e 01"' 

an şıkllyet eder. Bu şikayetinde . • 
haklıdır! Çünkü sıhhatiyle katiyen dokuz tenzılat yapılacak ıll 
meşgul olmadığından vaktinden ev- Hatay mahsulllt ve mamuJatııı 
vel ihtiyarl~mıştır. "tegaddi ve sıh- gilmrüklerdeki tarife üzeriııdell 
hati umumiye,, namı altındaki Al- yüzde doksan dokuz tenzilatla ırıeJll' 
man tegaddi cemiyetinin fevkaHidc lekete bı~'lkılması gümrüklere teli' 
sergisini görüp te bir şey anlamıyan liğ edilrp ;-. 

- Biz işimizle meşgul oluyor -
duk. Bir aralık M. Poseko, amele
lere nezaret eden Nuri Çavuşun ya- ! 
nına geldi. Ve işin az yapılmış ol
masından şikayet ettikten sonra: 1 

- Para alıyorsunuz.. amma ça
lışmıyorsunuz. Türk değil misiniz 
hepini? n~nl<örsünüz ! 

20 A S R 1 N G 0 N E Ş i 
ULU ÖNDER o 
şeEFti~i A T A T R · K 1ün 

111--••• Bugün Ma tineler dea İtibaren-----· 

Dedi ve sonra bazı tefevvukat -
ta bulundu!... I 

ldristen sonra dinlenen İs -
mail i~mindeki diğer bir şahit ame
le de vakayı ayni suretle anlatmış 
ve bilahara müddeiumumi, iddiana~ 
mesini serdetmek üzere dosyayı tet 
kika istemiştir. ı 

Muhakeme, iddianamenin din -
lenmesi için 5 kanunuevvel pazar
tesi günü saat 14 e talik olunmuş -
tur. 

UFULÜ ÜZERl"-'E v OLMABAHÇE SARAYINDAN -A NKARA y A 
VE ANKARA t\ Yapılan !:ilfıınum merasimin T A M A M 1 

.. AYRIOA : Fiıım dosyalarımızda Mevcut, ATATÜRKE AID 
BUTUN FiLMLERDEN MÜREKKEP 1500 Metrelik Film ve 

Bizzat ATATÜRK 'ün Türkiye Büyük Millet Meclisinde İrad buyurdukları Nutku 

~:<\~Ac;JA~ lpek. Saray V 1111 l k Sine~alarırida 
ıTıBAREN e lY.le e bırden 

BU FlLlMLER BUGÜNDEN iTiBAREN 

tzMIRDE ELHAMRA •e YENİ Sinemalarda da göster ilmektedir. 

Sümer Sineması 
Ulu Şefimiz ATA TÜRK'ün Genaze Töreni 

Filmine ilaveten : Büyük; Milcssir ve ihtiraslı 

ASRİ BAT AK HANELER 
Fransız F ilminin iraesine başlanacaktır, Baş Rollerde 

ALBERT PREJEAN -DITA PARLO 

, 
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Serbest Duygular 
Okuyucularımızdan Aldığımı; 
Yazı ve Şiirleri Neşrediyoruz 

.ATATÜRK ATAM,,. 
AN/Dl 

ıeJıtuı.:ıere doğru uzanıp giden par 
do~H ana kaldırıma amut ola-

l'ak S ı· ı ~. ar11ybı.:rnuna doğru iler ıyo-
lıi ttı. Burası Marmara kıyısında 
b·r demet çiçek gibi iç açan güzel 
ır bahçedir. 

lal Mas.mavi denizi yemyeşil bir hi
. şeklınde kucaklamış çam ağaçla 

l'iyJe örtUiü. 

.Kenarları mermer taşlarla çevril-
~ış tunçtan bir heykel vur, "Ata
lirk,, heykeli. 

b k ~u heykel imtihan kapısında 
de lıYen bir okur gibi kalbe heyecan 
k~llıa~lara kuvvet veriyor. Bu hey
Ştı 'I'urkün dünyaya meyda:p okuyu 
eğ~-b~ .heykel Türkün dünyaya baş 
11 

ırışı, bu heykel insan gücünün 

8 
stunde işler başarmış vüce bir qlu 
un önd . " : d' 'h 

t . erı Atatürk aım ı son 1 -
ıra " "' 

dQ Ilı vazifesini yaparken bütün 
;;.·~Yanın benimle beraber baş eğcli 
6ll'Jı t(' .. 
şu .~rur gibi oluyor, nutkundan 
'l'" cunıleleri hatırhvorum: "Ey 
'l'~rk gençliği!.. bi~inci vazifen 
y~~k .. İstiklalini Türk cumhuri
t ını ılelebed muhafaza ve müda-
aa etınekt' 

G••w ır . ., 
bu ogsüm kıvançla, coşkunlukla 

~llrları yazarken bağrıyorum .. 
e ınutlu Türküm diyene! .... 

Kemal ÇALANGU 
BE 00 00 

Bir ziyaı elim 
iıık ~.Ütkün kara gün dostu, büyük 
"e ~ ~p kahrumanı Atatürk şeref 
tih· ~rrnetlerle yaldızladığı Türk ta
'l'u 

1~1 büyük Türk milletine, yüksek 
~Ur gençliğine emanet ederek bu
l'a~ ~r~ınızdan ayrılıyor. Hürriyet 
lti ~~ oliinıc karşı yalan söylemez, 
şına Urneliyjz ki Atatürk milletin ba 
ııe ' ordunun kalbine, rejimın eli
~id~·asıanarak habegahı ebcdisine 
11:..01~ Ölen yalnız Atatllrktür. 
l'~k olı .. ..:ı daima aramızda yaşı
doıa, ~lan onun filtirleridir. Ölümü 
tin ~ ısıytc inkılap hayatımızda de-
huv·~~ Yasiı bir boşluk bırakan bu 
<:ek~- adam hakkında söz söyliye
Şalıs.1Yakatim yok. Onun mühim 
Siz ~~·etine- hit.'ıp etmek için nisbet-

1~ 5.ciz içiııdeyim. 
l'ete ı.,~. büyük Atatürk sen ebediy
lllilJe ~ıclerken müsterih ol ki Türk 
al'tı~ bıraktığın izden zerre kadar 
CGrnh ı~acak, bu inkılabı ve bu 
deeek~rıyeti ebefüyen muhafaza e
afaJcı r. 19 nınyıs 1919 da Anadolu 
bit llda doğnrduğun bu güneş hiç 
tıı11 ~~n sö:r~miy_ccektir, Sen bu
İdin. l~gij doğduğun gün zaten fani 
lllUJet· akat güven ki ölmiyen Türk 
tırı. ee ebedi lilmeı bir eser bırak 
ı._ .(er· · 
'll\letı ını tutar.ak kendine layık 
di~11 ~r Yetiştirdin. Senin yetiştir 
lnan b'u Varlığın hepsi inkılabın ya
~llldığ ır bekçisi oldu. Türk yalnız 
\·eııa/ zaınanı ve kendi kendine gü
b~ ın~;edakikaları çok ~i bilir. Sen 
~lirı '!'·· tc başlık yaptıgın daha ilk 
\·e hep~~.ün bu imanını itiraf etmiş 

l::y ,.~e hatırlatmıştın. 
'-'e İl·i bil ü~k gençliği Atatürke acı 
l'nu1r kı bu iifül elbette ki bir zi
~eka dew?ilnkü Atatürk yalnız bir 
ı ln1tırı 1 muhakkak bir deha icli. 
l!aıı ı .. aba, rejime, Cumhuriyete 

b• l\I bu } 1t-er k n arın her biri yıkılmaz 
let-in aledir. Korkma senin İnön-
~0tu~a Çakmaklıı.rın, inkılabı 
t' • c.ak 
allıanı daha pek çok kah-

ti lltııı 
ıı llıüd vardır. Cumhuriye-

ltaıııııa nf•ası Türk milletinin asil 
deh buy~edyuııdur. Onu tekeffül e-
L Cok Türk milletidir. 
ı.ıt BeVd' w. • 

ı1: auıca ıgımız Atatilrkün rnhu 
~oı., 'I'ur~et. ve sekiııet ernredi • 

1 ~"'velin· b .ı~kılabının Kudret ve 
Çııı esı/. UtUn dünyaya göstermek 
~alıy1z ı~?~en çok fazla metin ol-
· ıl · oırıb' · hı ~~alıyız k' ırımize öyle sıkı sa-
h rıoirinı. 

1
1
• bora, rüzgar bile bizi 

ı.ı"' ız< en a k llıasıl'l Yırına ihtimalini 
l.Jı . 

'l'(i u 1'nnrıd 
d· rk: llıiU r an AtatUrke rahmet, 

1Y0ı·ullı. e ıne de sabır temenni e-

Baki BITAJ.tlTAY 

Ebede gittin Atam gelip ezelden 
Ağladık ağlıyoruz ne g~lirelden · 

. Se_n · ~lmeyecektin -. y_?şıyacaktın A tarr 
Milletini sırtında taşıyacaktın Atam 

Kim derdi ki göklerde güneş sönecek , 
Yıldızlar kaybolacak arz dönmiyecek 

Kim derdi ki akar sular duracak 
Dağlar eriyecek denizler kuruyacak 

Kim derdi ki Atatürk sen ölecekgin 
Gökleri deleceksin Tanrıya gideccks 

Sen ölmeyecektin yaşıyacaktm Atam 
Bizleri öksüz bırakmıyacakbn Atam 

Qgün 
Ufuklar solgundu o gün 
Çehreler yorgundu o gün: 
Bir devir göçmüştü o gün 
Kalplere matem girmişti o gun 

Atam Büyük Atam ölmüştü o gün 
Atatürk Ataya kavuştu o gün 
Türk yetim kalmıştı o gün. 

Hayiarpaşa lise.~i 

Melih YtJRtJK 
ag 00 00 

Sen ölmiyen bir ölüsün 
Sen ölmiyen bir ölüsü1ı 
Kalbimizde gömülüsün. 
Bütün Türklük tarihinde, 
Unutulmaz bir ölüsün! 

Büyük küçük hepkalplerdtıt 
Koca cihan tarihinde, 
Sevilen bir ölüsün, 
Kalbimizde gömülüsün ! 

Sen öldün yetim kaldık biz, 
Seninle çok yükseldik biz. 
Bıraktığın bu büyük iz, 
Bütün Türkliik tarihinde! 

Sen ölmeclin ~ep biz öldük, 
Yanan şUle gibi söndük. 
Tarihlere tarih gömdük 
Unutulmaz bir ölüsün! .. 

Ha11darpaşa li.'fesi 
· 4 - No. Semih YtlRtlK 

88 oo es 
dôLMEDI 

10/ 2inci teşrin/ 938 perşembe 
günü sabahı havayı biraz karanlık 
buldum. Bulutlar her zamankinden 
daha kara, :güneş her .zamankinden 
dah~ donuk ve hava da her zaman
kinden daha ağır idi. Saat dokuzu 
geçtiği vakit her tarafı simsiyah 
gördüm. Ciğerlerime giden ha-

vada bir ağırlık ve eksiklik bul
dum ve nihayet kalbimin kanadı
ğını hissettim. Etrafıma baktığım 

vakit herkesin başının önüne düş
müş ve bütün bayrakların yarıyc 
inmiş olduğunu gördiim. 

Niçin bütün başlar öne düşmüş? 
Niçin o alçalma bilmeyen albayrak 
tanınız yarıya inmişti? Oıtada acı 
bir hakikat vardı.. Onu kaybetmis
tik. Nasıl olmuştu bu iş .. Ah de
mek ki o herşeyi yenen irade azun· 

' ' görUş ve biliş onu o hain ölümü ye-
nememişti. . 

Ey ölüm! .. Buna nasıl cesaret 
ettin? .. Nasıl yaptın bunu .. İnsanlı
ğa hiç acımadın mı ? . 58 seneciği 
~ok mu gördün ona?.. Fakat şunu 
onutına, sen bizden onun ancak cis
mini aldın .. Onun uıl kendisi daı-
ma bizimle beraberdir. Biz ve bü-

Abdullah ÇAMA:f 

mı 

ATAM ELEMSiZ 
IZTIRAPSIZ UYU 

Bir zaman bana sorarlardı: 
"- Atanı sever misin?,, 
Bütün varlığımla haykırırdım: 
,'- Bayrağım ve vatanım ka-

dar.,, 
Yine sorarlardı: 

"- Canını feda eder .. misin?., 
"- Hayır, derdim.u 

Hayrette kalırlar gözlerden ni
çin sorusu ateş gibi etrafa saçılırdı. 
Ben de izah ederdim: 

- Atamı pek çok severim, ha
yatımı feda edemem. Niçin mi? 

Çünkü ben canımı ancak vatanı 
ma ve bayrağıma borçluyum. Eğer 
canımı Atama bağışlarsam vata

\ mm uğrunda akıtacağım kanım yok 
olacaktı. 

ı 

O zamanlar pek küçüktüm 

"Atam demek bayrak demek,, 
"Atam. demek vatan demek,, 

Olduğunu bilmiyordum 
Atam sana şimdi milyonlarca 

Atatürk çocuğu huzurunda asil ka
nını akıtmıya hazır. 

Sen öldün mü? Hayır değil mi? 
Senelerce zaferden zafere koş -

tun, bir ana gibi evladını on beş ya 
şına binbir eziyetle büyüttün. 

Fakat eyle bir evlat yetiştirdin 
ki bütün analar ona hayran, bütün 
akranlar ona hasretle bakıyorlar. 

Çok yorgunsun dinlenmiye ihti
yacın var. 

Gel Atam biraz şuraya uzan, 
yum gözlerini. 

Ne o!.. Endişelisin anlıyorum 

derdini. Arkanda bıraktığın evıat -
larını mı · 

Düşünme Atam düşünme. 
Kimlere emanet ettiğini unutu

yor muımn. 
Biz Atatürk çocukları yolunda 

yürüyeceğiz, onu ezmiyeceğiz, onu 
incitmiyeceğiz. Senin yetiştirdiğin 
senin baktığın gibi bakacağız. 

O evlat bizim göz bebeğimiz, o
nu daha büyüteceğiz, gürbüzletece
ğiz. O hiç ihtiyarlamıyacak, hiç çök 
miyecek. 

Atatürk çocukları onu ilelebet 
yaşatacak. 

Sen ölmedin ki Atam. Her sani
ye karşımızda kalbimizdesin. Senin 
varlığın içimizde dal budak sar
mıştır. Bir dalı kopsa bile binlerce 
dal o gövdeyi korur. 

Ey Atatürk çocuklarının baba
sı sen uyu senin gölgende de biz ya 
şarız. Yeter ki sen rahat ol. · 
. lnaııamıyorum Atam inanamı -

yorum. 
Sen ölmedin değil mi? 

"Atam demek bayrak demek ,, 
tün insanlık onun ismini deiiJ de· 
hasına, yarabC'J kudretine ha~.
dık. O şimdi şu dakika bizle be~a
berdir. 17 milyonun içindedir ve .ı..71 
milyonun kanında devrediyor. ı 

"Af<un demek vatan demek,, 

Şimdi anlıyorum mavi göklerde 
şanla dalgalanan ayyıldızh bayrağı 
ruız vatana kanatlarını açmış o hal 
de sen uyuyorsun. 

Haydi ölüm!.. şimdi bunu bizim 
içimizden alabilir misin?.. Asla! .... 

Uyu Atam uyu. Elemsiz ıstırap
sız uyu .... 

Sen sor, gör, öğren anlıyacaksın Bakırköydm 
ki o dalına Tlirkün benliğindedir. ! M. TURGUTLU 
Çocuğuna gencine, ihtiyarına • c A - !!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
tan nerede?) diye sor alacağın ce- gir<liği yer 17 milyonun ve bütün 
vap (burada) olacak ve gösterilen insanlığın benliğidir. · 
yer olarak kalplerimizi bulacaksın Haydarpaşa lise~inden 

O kara toprağa girmedi.. Onun Abdülkadir CEYHUN 

Yurdda _Büyük Matem 
Atamızın cenaze Mera imi 
Günü Yurdun Her Tarafın 

Matem Törenleri yapılda 
,. 

a 
tzmir: 21 f,A.A. )- Büyük Şefin 

Ankarada yapılan cenaze törenini 
tebeilen bugün saat 14 deşe~- -
de de büyük bir tören yapılmıştır. 

Merasime llbay Fazlı GUieç, Mlliı
tahkem mevki komutanı general 
Rasim Aktuğ ile şehrimizdeki me
buslar, konsoloslar, askeri mensuP. 
ları, bilumum memurlar, bütün 
mektepliler, sporcular, parti t:efJel_t· 
külleri ve onlarla birlikte partinın 
tabii azası olan semtler halkı, ce
miyetler ve müesseseler mensupla
rı iştirak etmişlerdir. Merasim 
Cümhuriyet alanında Atatürk an·ı
tı önünde yapılmıştır. Bu törena 
yetişmek istiyen bütün bir memle
ket halkı sokaklara dökülmüştü. 
Törene başlanacağı sıralarda Kor-
don boyu bir insan seli halini al· 
mıştı. Bugüne kadar yapılan tö
renlerde gülen, neşe ve şetaret 88· 

çan halk, bir babanın evlatları gi- · 
· Dost Iran ukcrlerin geçişi 

bi Atalarını kayb~tmekten müte- miz de EdimP.dir. Fakat her avuç ı 
toprağı asil Türk kanlarile yoğrul· 

vellit müşterek bir acı ve hüzün muş ve birbirini kovahyan zülürn 
akıttığı göz yaşları içinde sendeU· 

ve iagal yıllarının açlık, sefalet, yordu. Hıçkırık sesleri bu büyük " 
katliam ve en kötüsü bir Türk içi.n 

yasın temposu olmuştu. 
ölümden de ağır olan esaret gibi 

lzmirliler 16 yıl evvel Atatürk acısı ve ıstırabı kalem ile ifade ed:
için yine böyle sokaklara dökül

lemiyecek kadar ağır felaketler ya-
m ilş, Koı don boylarında bir seJ şamış bu içli vatan köşesinin bu-
gibi akmışlardı. O vakit, akıttıkla- .. k.. k d d · b. il 

gun u a ar enn ır acı e sar-
rı gözyaşları halaskarına minnet sıldığı göriilmemiştir.· Günlerdenbe 
ve şUkran borçlarını sunmak için 

ri yıldırımla vurulmuş gibi muzta-
duyduklan kıvancın bir makesi i

rip ve şaşkın dolaşan Edime hal
di. Bugünkü de ebediyen, kaybet-
tikleri büyük kurtarıcıları Atatürk kunn matemine bugün Atamızı son 

defa görmemekten mütevellit unu
için 12 gündenberi dinmeyerek dök-

tulmaz acısı da katılıyor. Selimiye-
tükleri yaşların tugyan eden bir nin muhteşem kubbesi etrafında 
seylabıdır. Tam saat 14 de askeri kesif sis tabakalarını arkasına a
bandomuı çaldığı ic:tiklal marşını 

müteakip Bethoven ve Şopen'in 1 

matem havalan çalınmış v~ bu sı
rada· Atatürk anıtına yüzlerce çe
lenk konulmuştur. Bundan sonra 
Parti Başkanı tlbay Fazlı Güleç ta· 
rafından verilen bir söylevle töre· 
ne başlaumıştır. Parti adına, bele
diye adına, gençlik adına, Halkevi 
adına verilen söylevler bir huşu ı
çinde dinlenmiş ve öğretmen Bayan. 
Ke,•ser tarafından verilen son söy
levde inkilap esaslarının ve Kema-

' lizm rejiminin muhafazası için Bü-
yük Şefin yük~k ruhu önünde hı!~ 
alınış, göz yaşları arasında yüzbin· 
den fazla ağzın bir anda çıkardıkla
rı top gürültüsilne benziyen sesler
le and içmişlerdir. Saat 16 da atı
lan bir topla Uç dakika sükfıt ve 
ihtiram vazifesine girilmiş ve ikin
ci bir topla vakfe sonu tebliğ edil
miştir'. · V akfelerdeiı sonra beykeJ!.li 
etrafındaki altı oklu meşaleler ya.~ 
kılmış ve süngülü erlere tes~ o~ 
lunmasını müteakip ihtiram geçitli 
başlamıştır. Vali, Komutan, subcly-

• lar, kon!'!oloslar, mektepliler, Parti 
teşekkülleri ve halle kütleleri, me· 
murlar heykelin önünden geçmişler 
ve bu geçidi müteakip tören de son 
bulmuştur. 

Bugün bilUJY'um dair.eler, mües
seseler ve okullar kapalı olduğu 

gibi kahveler ve lokantalar da öğ
leden sonra saat 17 ye kadar ka
panmıştır, 

Edim ede 
Edirne 21: (A.A.)- 15 yıl ön~

ye kadar yakın tarihimizde en çok 
acı, en çok sefalet gören bir şehri-

larak uzayan ince ve narin minare
ler sütunlaşmış bir feryad halinde 
göklere yükseliyordu. Her evde, 
her adım başında hıçkırık .. 

öğledE>n sonra yurdun her tara
fında olduğu gibi burada da ebedi 
Şefimizin amtı önünde toplandL 
Saat tam 14 de istikl!l marşını 
müteakip kürsüyeçıkan "vali Niyazi 
Berge'nin nutku biraz durmuş olan 
göz yaşlarına tekrar yolverdi. Her
kesin hıçkırıklar arasında (Ata
türk, sen ölmelimiydin) feryadları 

yükseliyor ve muzikanın çaldığı 

matem havasmdan sonra Kitapçı 
Hilmi, öğretmen thsan tarafından 
söylenen nutuklar hüztinle dinleni
yordu. 
· Tören saat tam 16 da üç dakika"· 
lık bir sükütten sonra gençliğin 

andı ve kalplerimize gömülen aziz 
_kurtarıcımızın anıtı önünde yapılıin 
bir geçit ve ihtiram resmile .sona 
erdi. 

Trabzonda 
Trabzon: 21. (A.A.)- Saat 14-

/16. insan selleri caddelere sığmı
yordu. Kadın erkek, yediden y~t
mişine kadar on binlerce haDc loşla 

' meydanında Atatürk büstü önünde 
toplandı. Vali Refik Koraltan'ın 

ağlıyan ve ağlatan hitabesi dinlen· 
di. Günlerdenberi büyük bir matem 
içinde yaşıyan Trabzon ebedi Şefin 
·manevi huzurunda ağladı.. Bütful 
halk ebedi şefin açtığı yolda sonu
.na kadar yürüyeceğine hep bir a
·ğızdan and içti. Atatürk büstüne 
30 dan fazla çelenk kondu. Mera
sime derin bir sUkftt içinde son 
verildi. 

Yunan askerleriniu geçit resmi 

Bafra da 
Bafra: 21. (A.A.)- Büyük kur

tarıcımız ulu Atamızın hatırasınA 
bağWığımızı ve yüksek nıhunu ta
zizen bugün Cümhuriyet alanında 
yapılan tören çok heyecanlı olmlllt 
hatiplerin söylevleri göz ya.şla1"1 
arasında dinlenmi§tir. Halkın reji
me bağlılığını tebarüz ettiren ve 
her fırsatta tekrarlanan and ç<W 
muhteşem ve ulvi idi. 

Bodrumda 
Bodrum: 21. (A.A)- Aziz Ata 

türkün cenazetöreni halkın dinmek 
bilmiyen sıcak ve içten gelen güz 
yaşlarile yapıldı. Törende ka.zanııt 
bütün kadın ve erkek, genç ve ih· 
tiyar halkı ve okullar hıçkırıklarla 
ağlarken sevgili ölünün önümüzde 
açtığı izde yürüyeceklerine and iç
tiler. Ve matem içinde sükunla da
ğıl~Iar. 

U.sakta 
Uşak: 21. (A.A)- DUn Uşal 

·'e.Ila µawnıA:<>q U!U!JaS waqa nrreq 
fında toplanarak gözyaşlarile su· 
larup.ış birçok çelenkleri ayaklarına 
serdi. Onun eserleri ve hatıralan 
yadedilerek devlet ve millet idare
sinde saadet ve muvaffakiyctimizin 
§artı olarak tesbit ettiği Parti um
delerinin sembolü olan 6 meşate 
yakılarak o meşalenin ebediyen mu
hafızalığını yapacağına ve onun 
gösterdiği kurtuluş ve yükseliş yol
larında durmadan ve şaşmadan yü
rüyeceğine ·batiplerilc birlikte hep 
bir ağızdan göz YB.§lan içinde and 

. içti. 6 meşale onun ruhunu tazizen 
bu gece sabaha kadar Yakılacak· 
tır. 

Tekirdağında 
Tekirdağ: 21. (A.A.)- Atatilr· 

kiln ebediyete intikali dolayisile Te
kirdağında ulu önderin yüksek var
lığile uygun törenler yapılmıştır. 
Halkevinde ve Cümhuriyet alanın
daki törenlere binlerce vatanda.Şt4 
ınız iştirak etmiş verilen özlü nu
tuklarla Atatürkiln hayatı, inkılap. 
lan ve yüksek varlığı belirtilmiştir. 
Saat 16 da üç dakika sükutu mü
teakip AtatUrk anıtı önündeki m&o 

şaleler yakılmış, mukaddes ölUnüi 
huzurunda ihtiram geçidi yapı)a. 
rak tören bitmiştir. 

Afyonda 
Afyon: 21. (A.A.)- Zafer abi· 

desi önünde yapılan tören çok haziıİ 
bir tarzda ve göz yaşları arasında 
yapıldı. Sabahleyin ve öğleden fon· 
I'& hatipler Atatiirkün hayat ve e
serlerini tebarüz ettirmişlerdir. öğ. 
leden sonra saat 16 da top aWm11 
üç dakika ihtiram eilkfıtu yapıl
mış ve Atatürkün bilstü etrafında· 
ki meşaleler yakılmıştır. AtatUrktin 
büstüne her taraf tan çelenkler kon
muştur. Her taraf yas içindedir. 

Siaopta 
Sinop: 21. (A.A)-- Yarıya inik 

bayrakları, kapalı dükkan ve mek· 
teplcrile ölü evine bcnziyen Sinop, 
~ant 14 de içinden kaynadı. Ka<lıtı 
erkek, çoluk çocuk binlerce insan 
§ehir parkında Türk ve Parti bay· 
raklarına sarılı Atatürkün büstü 
önünde toplandı. Gözler yaşlı, kalp .. 
ler heyecanlı, başlar öne eğilmişti. 

(Sonu 7 nci aayfamızda) 



Sufaı ~ -
'YENISABAH 

·\ Deniz ortasında 
Ölümü yenen 
Adamlar • 

(Başta.raf\ 4 cü sayfad.a.). 

- Yes, yes! ..• 

ldeil Kadın 
Bunun üzerine ben de bu adam 

!ardan birini tanıınııkta milşkü!At 
çekmedim. Bu sivri sakallı sa~· 
şın adamı bizi çeviren tahtelbahir· 
de top başında bulunan adamdı. 

-4- \ 
Merdivenlerden inen ayak ses • 

ıerini işittim, W., kapı kapandı. Al l 
nıma götürdüğüm ellerim t.erden 
sırsıklam oldu .•• 

* Azizim Veder, o gece hayatımda 
geçirdiklerimin en müthişi oldu. 
Saati saatine, dakikası dakikasına 
hatırımdadır hi!i. Bunları yazar
ken hila görüyorum gibi oluyor. 

Halbuki o gece, bir artistin is
tediği bir şekilde, zevk ile işe baııla 
dıın. Gece yarısını geçeli iki saat 
olmuştu. Mevsim kı.ştı. Gün~ 
saat yediden evvel doğmuyordu. Bır 
~heser yaratmak için önümde beş 
saat gibi ki.fi bir müddet varCı. ve 
"En aşağı dört ideal kadın resmi 
yapabilınek için vaktim var,, diye
rek gülüyordum. 

Sizin de bildiğiniz masanın önü 
ne oturmuştum. Lambanın ziyası 
çok kuvvetli geliyordu. Kalemi~i 
seçerken, bulunduğum mahalde şım 
diye kadar horoz öttüğünü işitme· 
diğimi düşünüyordum. 

Derhal çalışmıya koyuldum. Bi
ribiriyle mütenasip birkaç hat ile 
tamamiyle temiz bir taslak çıkmağa 
ba~ladı. Nihayet ömrümün en aziz 
istediğini tahakkuk ettirecektim. On 
sene müddetle çektiğim ıstıraplar, 
manevi yalnızlık hepsini artık u

nutuyordum. Bir müddet sonra, 
ideal kadın yanıbaşımda olacak, o
na dokunacak, sözlerini işitecek, do 
ya doya seyredecektim. Çehre fevka 
!il.de oldu. Gözler süratle kalemim sa 
yesinde Renesans üstadlarının yarat 
tıkları müşfik ifadeyi aynen gösteri 

yordu. Daha şimdiden kirpiklerin 
gölgesi altında ateşli nazarları sak
lıyordu. Şehvetli dudakları titri • 
yor gibi görünüyordu. Eserimin 

tema•asının verdiği heyecandan zor 
' la kurtularak resmime devam ettim. 

sinin üzerine büyücek bir leke oldu. 
Ve işte o vakit facia başladı. 
Hatalarımı düzeltirken, yaptı

ğım eser •eltlinden çıkıyordu. Biri
biri ardınca her çizgiyi düzeltiyor
dum. Ter burnumdan damlıyordu. 
"İdeal kadınımı,, değiştirdikçe, in
celiğinden, cazibesinden, ilahi ifa
desinden kayboluyordu. "Güzellik., 
e doğru her kalem darsem, ilk anın 
yarattığı eseri bozuyordu. Bir müd
det sonra önüme berbat bir resim 
tasları kaldı. 

Fırtına dinmişti. Atölyenin 
camlarından gecenin karanlıldarı 
arasından sabahın ilk ışıklarını gö
zetliyordum. Korku içinde saatin 
iğnelerine bakıyordum: Henüz iki 
saat daha vaktim vardı. Resme ye 
ruden b•şlam•k için daha iki saat! 
Buna ki.fi gelebilirdi. 

Şiddetli bir fiyevr içinde yeni
den resme koyuldum. Bu defa gü
lünç bir şekilde bozduğum ilk tas
virin çizgilerinin hafızamda bulmak 
kifayet edecekti. 

Kendi kendime: 

andırıyordu. Artık bir şey görmü
yor ve kendi kendime: 

- Ri.şard Kerd mahvoldun di
yordum. Birdenbire, uzaklarda bir 
horoz ötUşünü işitir gibi oldum. Ve 
o anda kapının tokmağı yavaşça 

döndü. Debşetimden masaya da
yanmıştım. Oradaki eşyaların 
gözlerimin önünde sallandığını gör 
düm. Önümde bir kadın duruyor
du. Bir k~dın mı? Bililkis yüzüne 
bakılamıyacak korkunç bir mahlôk: 
Acayip bir ihtiyar kadın. Omuzları 
çarpık, ve dehşet verici bir surat. 
Bir tek gözü açıktı. Ve bununla da 
bana sabit bir n:ızarla bakıyordu. 
O güzel, ince eller yerine adeti birer 
yırtıcı ku, pençelerine benzer bir 
~eyler görüyordum.. Bu en son de
fa yaptığım resimdeki kadın tasviri 
idi. Yani ideal kadın buydu. 

Artık dayanamıyarak, her şey
den ümidimi keserek, hayalimin 
darbeleri önünde kendimi kaybet-
tim.,, 

* Rişard Kerd'in mektubunun bu 
- Belki bu daha mükemmel ola kelimeleri üzerinde bazı lekeler gö-

caktır diye •öylenahn. rünüyordu. Bunlan yazarken ağla-
Ve ilk tramvayların gürültilleri dığı belli idi. Daha fazla okumak 

ni işitmeden, lambanın kuvvetli cesaretini kendimde bulamadım. 
ışığı altında kalemimin kiığıdın düz Ressam uzun ve müziç bir sinir 
sathı üzerinde kayıp gitmesine ba- hastalığını müteakip, şimdi bulun
kıyordum. Bazan arkamda kuvvet duğum bu villaya gelmişti. 
Ji bir gülme işitir gibi oluyor, geriye Kendi kendime: 
başımı çeviriyordum. Hemen he-
men bütün hayatımın gayesinin - Dediyli muhakkalc. Bütün bun 
mevzuu bahsolduğu odanın ılık sil- !arı muhayyiiesinden kurmuştur. 
küneti hiç bir şeyi ihlal ebniyor- Bu, duçar olduğu nörasteni hastalı 

Aziz beye bunlardan birini tanı 
dığımı söyledim ve bunların ne mü
nasebetle buraya geldiklerini sor
dum. 

Meğer bizi çevirdikleri gece bir 
topçu onbaşımız tarafından esir e
dilen ve "Müstecip onbaşı,, tesmiye 
edilen tahtelbahirde bulunan şifre 
defteri delaletiyle bizi çeviren tah
telbahiri de tuzağa düşürüp torpil
Iemi~ler. Bu iki adam da o tahtel
bahirden imi~ . 

Derhal aklıma bizi batırmak iı
tiyen İngiliz başçavuşu geldi İngi
lizlere bu adamı sordum. Tahtelba· 
birle beraber batıp boğuldu dedi
ler. 

İkinci bir sual daha sordum: 
- Ya, dedim, bizi o başçavuşun 

sözüne bakmayıp serbest bırakmak 
nezaketini gösteren ihtiyar kaptan 
ne oldu? 

Aziz bey bu kaptanın da kurtul
duğunu, fakat yaralı olmadığı için 
Haliçte bulunan Almanların Kor
kovado isimli gemisinde esir olarak 
bulunduğunu beyan etti. 

Bunun üzerine derhal Beyoğluna 
çıkıp bir kutu pilro sigarası alarak 
ihtiyar İngiliz kaptanına, hayatımı 
zı kurtadığı için bir kadirşinaslık 
eseri olmak üzere, götürmek iste
dim. Fakat Almanlar bütün ısrar~ 
Jarıma rağmen beni İngiliz kapta • 
nının yanına bırakmadılar ve bitta
bi ben de bu ziyareti yapamadım. 

İşte denizcilik hayatımda en he
yecanlı olarak hatırlıyabildiğim va 
ka budur. 

* 
ğının tabii bir neticesiydi, diyor

du. 
Bir müddet sonra ideal kadını ye d tım. Şirketin emektar kaptanı Sezai 

niden vücuda getirmiştim. Fakat Ri.şard Kcrdin bu hikayesi beni Günur'un sözleri burada bitiyordu. 
yenisi ilkine nazaran daha aşağı idi. çok sarsmıştı. Zaten devamı da olsa galiba dinle-
0 vakit mü•hiş bir buhran geçir- - ZaH,llt Kerd, eğer artsitler mek nasip olnııyacaktı. Çünkü köp 
mcğe başladım. işler felaketti. Bu öliimlerinden sonra hay:ılerinin mü rüye yanaşan bir va!Jurdan çıkrın 
ihtiyar nereden başıma gelmişti. kilfahnı ide ediyorlarsa, şimdi bel- üç muhtelif şikAyetçi dertlerini dök 
Şimdi ne yapacaktım. Mahvolmuş- k! de o kadrır özlediğin ideal kadı- mek üzere i ~pektörün o<lasına gir-

nın yanındasın diye düşündüm. mişl erdi. tum. 
A k d · · beklemek Sezai Günıır kaptanı hemdert Neyse kendimi biraz toplıyabil- r a ~ şımın naşını 

~.:J?A~!R...~~!'!?~!~~ ~!!~~ 
·çin 

_ Ben slıe hak veriyorum d~ hanım. Rahatsız olmamanız 1 
• . . ti' 

di. Sade mazur görmiyorum GWten de siz Doğanın odasına geçınız 
hanım. Senelerdenberi belki ço- terseniz.. Ben de hazırlanayıııt· t 
cukluğumdan beri benimsediğiniz Gillten sevinçle ~llerini çırpıro 
bir değerli genci elinizden alan bir "pek ala ... Nasıl isterseniz,, diyord~~ 
dildııçi kıza herhalde böyle bir reka Ayten GWteni belinden sa~ı 
bet yapacaktınız... kapıya doğru göturüyordu şiındı 

GWten bılla başı önünde olarak - Ben geçireyim sizi... 

bu sözlere karşılık veriyordu : 
- Evet öyle yapmak istedim. 

Fakat o dikişçi kızın benden çok 
yüksek olduğunu anlıyana kadar bir 
hayli zaliınliğiın, cellatlığım oldu. 

Ayten Gültenin yilzünü kendine 
çevirinck için yanaklarından tutup 
başını kaldırarak ve iki yanağından 
öperek dedi ki: 

- Bunları kapatalım artık. .. 
Teşrifinize sebep sade bu değildir 
herhalde ... 

Gülten Ayteııin yüzünü daha ya 
kından görüp tetkik ederek cevap 
verdi: 

- Hemen hemen buydu. Biz de 
sizin aleyhinizde söyliye söyliye Do
ğanı düşilrdüğU• müthiş bedbinl 
ve mağmumiyetten kurtarmak için 
sizin en çabuk bir müdahalenizi 
rica edecektim. 

Ayten teessürle ayağa kalkarak 
çok mustarip bir halde sordu: 

- Ne dediniz! ... Doğan hasta 

mı?.. 
- Hayır ben öyle bir şey deme

dim. Sadece bir tesiri ve mağmumi· 
yeti var. Her şeyden sıkılıyon ek· 
sPriya ağlıyor. Ve sizin söylediği
niz bu şarkı yok mu? ... İşte tıpkı o 
da sizin gibi içten ve candan gelen 
bir ıstıra!Jla daima ve hemen her sa 
at bunu söylüyor. 

Ayten müteessir bir halde 
düşline düşüne ve dura dura: 

- Peki ama ... Bu fena... Fena 
bir hal.. Niçin tedavi ettir miyorsu 
nuz? Zavalh Doğan ... 

- Doktor istemiyor ki, "Benim 
doktorluk, hekimlik işim yok . ., diye 
bizimle al3y ediyor ... Biçare amca-
cığım şaşırdı gitti ... Her gün bizi 
bir başka türlü zehirliyor .. 

Biraz durdu, bir şey hatırlamış 
gibi oldu: 

* ·~ 
- Demek bu işte de yine 

dın parmağı öyle mi?.. . de 
Doğan neşeli, genç çehresırı pi 

derin bir tebessüm ve başında Jll
8 

Jı bir sallantı ile cevap verdi: . v· 
- Zaten hangi karışık ışte jll 

dın parmağı yoktur ki? Buna iııt~ 
buluyor musun Can!... ~ 

- Demek ki şüphelenmekte_Jı ~ 
Jı imişim. Fakat Ayten bir türlu etli• 
ni olmuyor. Senden de şüphe 
yordu. 
~ Hakkı da yok değil. e-
- Öyle ya ... Sen de hiç gell1l 

din Doğan. Ö tı 
- Bıraktı mı ya kafir!... 1, 

t ı· 
münasebetler, öyle şeytanlıJ<lıı ef 
clı.t etti ki.. lşte Can •.. Tam sana 
bir afacan!... 

Çan gülerek ve tam bir ka~ 
ha atarak: it 

- Bu şık bir kafiye ile .. Şık b 
fantezi oldu. .• 

- Nedir o... . {I 
- İşte Can; tam sana eş bır 8 

can. 1 
G.. .. sı·ıe aı - oruyorsunuz ya... t 

sözler bile şiir gibi uygun geliY0 

artık ... 
Can sevinçli bir tebessümle: 
- Sen de azlardan değilsin JıS·· 

dedi. Benim işi de ... O didişJ!le arJ' 
sında unutmadın öyle mi? . 

ile· 
Doğan gevrek bir kahkaha di 
- Mümkün mü Canım! ... J{~~r· 

artık göğsünü gere gere gidebılı 
sin. 

Can şapkasını arıy:ı.rak: it· 
- Sahi ben de çok vakit geÇ, 

dim. Bari yakında vapur var ı:ıt~·~ 
Doğan lstanbuldan gelen vaP 

ru göstererek : t 
- İşte bu gelip, Pendiğe 1<ad

3
i· 

gidecek... Sonra köprüye kadar l a 
ne buralardan birer birer Ad"ınrt1 

O gece çizmiş olduğııın gibi şekille
rin büyük ressamlarımızın hiç biri

sinin kolleksiyonunda bulunmadığı 
na eminim. Kağıt üzerine çıkar
dığım tek bir kadın omuzu bir res
samı meşhur etmeğe ki.fi gelirdi. 

· 1 1 ı·çı·n • •a•,ıya indim. Bekçi geldig' imi olduğu bu insanlarla bru<başa bıra-
dim, ve cesaretimi yeniden e e a - -. " ı 

1k ·d ı·s.itmemi•ti. Cese<lin üzerine rg"il- kıp ispektörlük odasından ayrıl-
dım. inci resmi de şı detie yırta- ' 

ak b •• ı,.. b. ka" t Jd B. m'.ş bakıyordu. Dostumun kllbusun dım. r ...,.... ır gı a ım. ır ay• Rız~ Lebip ASAL 

- Dün gece yüzüme derin de
rin baktı. Acıyan ve acıtan bir 
sesle: "Gülten! dedi. Beni yaralı
yan, en hasas yerimden vuran sen 
oldun. Buna yine sen deva bulabi-

uğrıyarak inecek. Aşağı yuk~ 
bir saat var demektir. v 

1'~1~ Can derhal şapkasını alıp, 

Büyük bir meharetle mevzun 
kalçalar, ince ve muntazam bacak
lar çiziyordum. Kollar, eller, gö
iüııler kusursuz bir şekil almışlar
dı. Hayalimin kağıt üzerine çıkar
dığı bu genç kıza şimdiden Aşık ol
muştum. Fakat e..•erimin bitmesine 
yalclaştıkça endişe duymağa başlı

yordum. Acaba mükemmel denilen 1 
1 

şeye erişebilmiş miydim? Bilahare.l 
kusursuz diye gördüğüm bu şekildo' 
bazı noksanlar bulacak mıydım? 

Bunları düşünürken kolun güzelli
ğini tebarüz ettiren bir kısmında, 

ufak bir çizgi hatası gördüm. Der -
hal bir lastik darbesiyle bunu sil
dlın. Fakat bu esnada yanlış bir 
hareketle o güzel kalçalardan biri-

Kadın arkadaşının arabadan in
mesine yardım ederken Den, onun 
böyle bir yere nasıl ııelehileceğini 
düşünüyordu. Koridc.rda manto 
pardesülerini çıkarırken kulakları· 
na bir rumba sesi ıreldi. İçeride 
dans edildiği belliydi. Filhakika 
girdikleri büyük salonda çifUer dö
nüyorlardı. Garsonlardan başlca 

simokin&' aiyıniş yoktu.. Elektrikli 
vantilatörler, ortalıia hafif bir ıo
rinlik veriyordu. 

Orkestranın yakıııında bir m 
ya oturdular. Genç kız, blr porta -
kal şurubu ısmarlı.dı. Den de ayııl 
şeyi iıtedi. Eldivıınl~rini çı]<anr. 

ken kadın arkad&.fının ~trııfı.na dik 

katle biriWıi arar gibi baktığını 

gördü. Bir si&'ara tııltdim etti. Si
l'l.r881lll Denin uzat1 ı gı kibritle yak 
tılrtan 90nra yine ayııi endi~i göz
leri& etrafım tetkik& devanı etti. 

Portakal ,nruplan masaya ko
nur komnar, paraınnı verınejie kal

kıştı. Burada !Azım geldiğinden 

fazla kalmak istemediği görünüyor 
du. Deıtle konuşmadı. Salonun her 
tarafını aözdeıa ıreçlrdlkteıı ıonra 

· ünd k k k · · daki kilçük adama mUşabeheti bir- ~ 
nanın ön en geçer en or u ıçın YENİ SABAH - Yarın Şirketi 
de kaldım. Kendimi tanıyauıamııı- den nazarıma çarptı. Kır düşmüş 

kü0ük bir sakal ve kalın kaşları Hayriyenin eski kaptanlarından 
tım. Saçlarım dimdik olmu.~tu. Tahsin kaptanın bir sergüzeştini 

Daha bir saatim vardı. Ve bu vardı. korku içinde: 
- Ne yapıyorsunuz,· dı·ye ba- okuyacaksınız. 

bir saatlik :r;aman hayatımın en müt ----<>----
hiş -ve en garibi oldu. Artık kendi- ğırdım. 
me hakim değildim. Adeta yerime İhtiyar yavaşça benim tarafıma Kapa!ıç~rşıda nihayet çığırtkan-
bir b~ artiııt gelmiş gibi acayip döndü. Tebesüm ediyordu. Ve ü?.e lığa mani olunuyor 
resimler yapıyordıım. Pıırmaklan- rine atılmama vakit kalmadan oda- Dün arife olınası dolayisile Mah-
mın titriyerek tuttuğu kalemimin dan fırlıyor ve insanın asabını oy- mutpaşada ve kapalı çarşıda fazla 
çizdiklerini sanki ben yapmıyor - natan gülüşünün dağın sakin gec&- kalabalık ve alış veriş olmuştur. 
dum. si içiİıde uzaklarda kaybolduğunu Çarşıda ve Mabmutpaşada, beledi· 

Yavaş yavaş, semada ilk kızıl- işitiyordum. yenin evvelce aldığı karar mucibince 
!ıklar görünmege b~lıyordu. Bunu Hikayeci balkı rahatsız edecek şekilde yol-
~Jrünce deli gibi bir halde süratle 1 ============== !arda çığırtkanlık yapan destgô.h-

pençereden diictü" l.ıir şeyler ciziyordum. Bir iki çizgi- -. darlann faaliyetine belediye polis-
den sonra kağıdı yırtıyor, bir başka Küçük Parınalckapıda "Emin,, !eri mani olınuşlar ve halkı rahat· 
sını alarak tekrar başlıyordum. Gl!z apartmanında 5 numarada hizmet- sız edecek şekilde propaganda ya
yaşlan yanaklarımdan iniyor ve çilik eden Gültekin pencereye ça - pan çırak ve destgahdarlardan on 
eon pyretlerim de, adeta ölmek il- maşır :ı sarken düşüp bacağından ya kadarı yakalanarak haklarında ce-
zere olan bir adamın ihtillçlannı ralanmıştır. za zar.tı kz-silmiştir. 

bardağındaki şurubu yudum yu
dum hiç Ja..1<ır<lı etmeJııı:ı içti. Den 
etrafındaki halkı tetkik ediyordu. 
Çok karışık bir müşteri kitlesi var
dı. Burası herhalde bir kafe - bn
ser idi. 

Ufak tefek kumral bir kadının 
yanında oturan bir adam Denin ar
kada~ından 8.l'ikir !tir surette ııö:ı
lerini ayırmıyordu. İnce, &'Üneşten 
yanmış bir yQze malik olan bu ada
mın üzerinde açık renkli ve birinci 
derecede bir teninin elind n çıktıiı 
belli bir koot tim vardı. Bunlar, 
Scontland Ysrd menauplarınııı &'ÖZ
ierinin derhal göreceii ufak teter
rüatlardı. 

Bu emıada garson reldl. İçtik· 
!eri şeylerin hesabı 8 dolar tutmu.,.. 
tu. Bu tuzlu idi. Fakat Den, &"!ne; 
kıza vakit bırakmadan ve kendisi
nin vermek için ııırarma rağmen 8 
doları garsonun eline sıkıştırd. 

Bu sıra yanında bir es: 
- Slz burada ne anyorııımuz? 

N aııai, diyordu. 
Genç kızdan gözlerini a:yırmıyan 

açık renk elbiseli adam iki adım me 
ııafede ayakta idi, 

KATIL ARANIYOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YENİ SABAHJN POL/S ROMAN/ • 
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Genç kız derhal neşelendi, tebeıı
süm ederek elini uzattı. 

Yeni gelen: 

- Olur fey değil diye devam etti. 
Kalderonda size rastlıyacağuna ka
tiyen inanmudım. Zannedersem ar-
tık böyle hayatlardan korkmuyor-
aıınıız_. 

Genç kız Dene gözleriyle iµm 
ederek: 

- Yanılıyorııunw: azizim, dedi. 
Ben Londralı bir arkadaşıma N ev
yorkun g6rillecek muhtelif yerlerini 
ırezdlriyorum. 

Den ayağa kal~. Teni g .. 
len genç adam kendin! takdim etth 

- İsmim Stayton'dur. 
l>en de kendini tanıttı. Blrlblr 

Jerinn ellern sıktılar. 
- Bir dakika oturmam& müsa-

ade eder misiniz? 

Stayton br iskemleye çöktü ve: 
- Nasılsın nasıl? diye sor.•u. 
- Çok iyiyim. 
- Ernesi geçen salı şehirde 

gördüm. 

- Ernest mi? 
- Genç kız sinirli sinirli güld(l. 
- Hiç olmazsa, ona, beni bura-

da ırördilğilnilzil yetiştirmeyin. 
- .Milstenlı olunuz.. Ernestiıı 

anlattığına bakılınıa iktısadl buh
ranın önüne geçmek için bir plan 
yapmış. Size bundu. hiç bahsetti 
mi? 

- Hayır! Malt vaziyet fena o-

lirsin.,, 
mağa haZlrlandı: 

·çiO 
Bu sözleri fıdeta l·ir istirham gi 

bi söylüyordu. Bütün gece ıstırap, 
az:ı.p içinde geçti. Vicdanımın ses 
)eri arasında gözüm uyku tutmadı. 
kendimi buraya dar attım bu sabah! 

Ayten ya.~aran gözlerini si!e
rt'k: 

- Peki •imdi ne yapmamı 

istiyorsunuz? ... 
Gülten yerinden kalkıp ... Ayteni 

omuzlarından tutup yalvardı: 

- Size yalvarının. Birlikte ada 
ya gidelim. :U.zım olan ufak tefe
ğinizi alınız. İsterseniz <l'kişlerl
nizden <le en mühimlerini alalım. 

Ben de yardım ederim elimden gel
diği kadar ... 

Ayten gille güle Gült~nin yanak
larından okşadı: 

- Bir dakika öyle iııe Gülten 

!unca Ernest kendinden ceı;er. 
Her ikisi de gtiJUyordu. Sonra 

Stayton tekrar sordu: 

- Rutl ne alemde? 
Genç kızın yüzü daha gençleşti: 
- Çok iyi •.. 
- Her ikiniz de Freshvater Kov 

daınısınız? 

-Evü. 

- Önümüzdeki pazar tatillerin· 
den birinde sizinle golf oynamağa 

gelmek istivorııın. Klara teyze na.
sıl ! 

- Her sene sıcak mevııimin g&
tlrdiği asap bozukluğu olmasa f .. 
na dP.ğiL Bir şey içer misiniz? 

- Teşekkür ederim. Masama 
döneceğim-. 

- Kiıninlcsiniz? Tanıdığım biri 
si mi bari? 

Stayton güldü: 
- 7.annetm"m. 
- Evet görüyorum. Gılzel bir 

kadın. Aktris mi, dansöz mü 7 
- Dansö:ı;, öyle gilzel dans edi

yor ki Bir kere g!lrııeniz. 

Ayağa kalktı. Tam bu ııırada 

ırenç kız birdenbire: 

-Daha erken gidebilmek ı le 
ben Pendiğe gider oradan trell rJ 
inerim. Acaba koşarsam bu vııru 
yetişebilir miyim? ... 

Doğan çekip Canı oturttu: . 
·çi~· 

- Bu kadar acelen; Ayten 1 ıv 
Teşekkür ederim ama. .. Vapur 1 tll 
naştı bile. Artık biraz bekle. 11~, 
bunda Gülten var. Onu bir l< lı' 
gör de sonra vapurun dönüşünde 
raberce iskeleye ineriz... • 

Can komik bir sevinçle tıııYıof• 
<lı: • 

- Pek ali, çok güzel, pel< ~e
nasip ... Doğrusu can çocuk ben 
ğilim; sensin Doğan; sen... ~ 

Doğan tatlı bir gülüşle taJCI 
dı: 

- Haydi, haydi uzatma işte' 
(Sonu v.rl 

~ Herman Rontz, Ted'i ~ 
eunuz değil mi? Bu gece buraya 
dimi? 

Den, vücudOnde ne kadar ~ 
varsa yüzüne hücum ettiğini Jı 
setti. ·g" 

:,aşkınlığını saklamak i.çi?' 5&il
raınnı yere attı ve ezmek ıçın . 
dl. Bu gece rastladığı üçüneil ~ 
ıe de, kendisi aibi Hermiyi arıY0 

d~ il"' 
Genç kızın sorduğu bu sual ~· 

rine, Den kendini başka bir g fil' 
ırörıneğe başladı. Bu füphell 11 

katla Nansiniıı ne işi vardı? 

Staytonı 
~" - Rontz mu diye 90rdıı. ~dl 

tanırım. Umumiyetle, her şl<·$lıı' 
buraya ırelir, fakat buJ'Üll kendi 

ırıırmedim. . !il' 
- Bugilıı buraya gel~eJıl1 

renebilir misiniz? 

- Tabit. 
St.ayton, meterdotell çağı1°~1 ~I' 
- Jorj bu ak~ Herını,. 

iiünüz mQ? 

- Hayır efendim, r) 
(Sonu •• 
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Yurdda 
Büyük matem 

(Baştarafı 5 İnci aayfada) 
Saat 14 de bUyUk bir toplantı 

Yapıldı. Büyük Şefin şerefli hayatı, 
inkilaplan gençliğe hitabesi tekrar 
edildi. Üç dakika ihtiram duruşun
dan sonm Wren sona erdi. 

Yozgadda . 
Yozgat: 22. (A.A)- öğleden! 

sonra saat ı den itibaren binlerce 
halk, okullar, esnaf teşekkülleri, 
ınernur ve subaylar kendilerine tah

sis edilen yeri saat tam ikiye ka
dar almış bulunuyorlardı. 14 çcler.k 
.Atatürkün meşale ve çiçeklerle be· 
zenmiş büstüne kondu. 1stiklfil 

nıarşiylc merasime başlandı. 
Şöpen'in matem havasından 
sonı·a başta vali olmak ü-
zere parti, halk, belediye ve IInl
kevi adına söylevler verildi. üç da-

kika ihtiram sükutundan sonra me
şaleler ateşlendi. Binlerce halk o
kullar, büstün önünden geçtiler. Bü-

tün gözler ya~Iı. Hıçkırıklar kesil -
ıneden devrun ediyor. Millet asaleti-
le, atisinin büyliklilğUle mütenasip 
bir matem töreni yaptı. 

Başından 
Yaraland~ 

Sarıyerde "Ortaçeşme,, cad
desinde 2 numaralı evde oturan Ali 
oğlu Zekeriya; ailevi bir mesele yü

zünden çıkan kavga neticesinde ka.
yınbiraderi Mustafa tnrafmdan o-
dunla başından yaralanmıştır. Ze
keriya, hastahaneye kaldırılmış, 

Mustafa yakalanmışbr. 

lstanbııl Asliye ikinci Ticaret 
Mahltcmcs-inclcn: 

Kosti Lfıla ve şerjki Mihal ve
kili avukat Lazaraki tarafından 

Yorgi Mihalidi ve 1\faklidi kefil Ye
mişte Çardak caddesi 17 No. da 
Mustafa alryhlerine ikame olunan 
davanın tahkikatı sırasında: mild -

deileyhlcrden Mustafanın ikamet -
gahının meçhuliyetine binaen vaki 
ilanen tebligata rağmen mahkeme
ye gelmediğinden hakkında usulun 

401 inci madclesi mucibince gıyap 
kararı ittihaz ve ilanen tebliğine 
tahkikatında 22 - 12 - 938 perşembe 
saat 14 d~ bırakılmasına karar ve
rilmiştir. Keyfiyet tebliğ makamına 1 

kaim olmak üzere ilan olunur. 

SATIŞ iLAN~· . ; 

İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 
. Hatice Remziye ve Emine Şayeste tarafından Vakıf paralar idaresin
den 24934 ikraz nupıarasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede 
1
Potek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına ka
tar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafından 1100 lira kıymet takdir 

edilmiş olan ve kaydına nazaran .Kasımpaşada Hacı Hüsrev mahallesinin 
eski Camiarkası yeni Büyükyokuş sokağında eski 24, 24 mükerrer yeni 

ll, 13, 13/I kapı numaralı bir tarafı Azminin menzil ve bahçesi ve bir ta

rafı Şerif beyin menzili bahçesi bir tarafı tariki has ve tarafı rabii tari

klam ile mahdut iki ahşap evin evsaf ve mesahası n~ağıda yazılıdır. 
Umumi evsafı: Mahallen II, 13, 13/1 kapı numaralnrını taşıyan üç 

hane ve aralarında bir bahçe olup 13/l numaralı hane harap 11, 13 numa
raıı evlerin cepheleri tamir edilmiş olup içinde elektrik tesisatı mevcut
~ur. 13 numaralıda bir kuyu ve bahçede meyva ağaçları vardır. 

11 numaralı hane: Bir katlı olup bir ev altı bir oda ve bir beladır. 

13/I numnrnh hane: Bir ev altı bir oda bir ocak yeri bir hela ve bi
rinci katta da bir sofa üzerinde biriküçük iki odadır. 

13 numaralı hnnc: Zemin kat: Bir taşlık ve bir sofa üzerinde iki oda, 
bir ınutfak. bir beladır. 

Birinci kat: Bir sofa, üç oda, bir beladır. ı 

Çntı katı: Bir çatı arasıdır. 

Mesalınsı: Umumi 170 metre murabbnı olup bunun 96,:> metre mu

rabb:ıı bina mütebakisi bahçedir. 

. 1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 26/11/938 tarihinden 
ıtibaren 937/4180 numara ile İstanbul Dördüncü İcra dairesinin muayyen 

:tıumarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 
fa:zla ınal\ımat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 937 /4180 dosya nu
lliarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nis
betinde pey veya mllU bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 
atadde 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alaka darlnrın ve irtifak hakkı 
lahiJ>lerini n gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 

Üair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
ltıüsbitelerile birlikte memuriyetfmize bildirmeleri icapeder. Aksi halde 
hakları tapu skilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından har· 
ıç kalırlar. 

g• 
4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartname

ırıı okumuş ve lüzumlu malO.mat almış ve bunları tamamen kabul etmiş 
•d Ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 26/12/938 tarihinde Pazartesi günü saat 14 den 16 

~a kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda üç defa bainrıldıktan 
~nra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen 

~Yll'letin yiizde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına riiçhanı olan 
l?:er alacaklılnr bulunp da bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edil

trı. 

h~ş ~a1acaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taah-
ta Udu baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 10/1/939 

l'ihinde sah günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra me

~Urluğu odasında arttırma bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı olan 

~hr alacaklıların bu ga~"'imenkul ile temin edilmiş alacakları mecmu
d dan fazlaya çıktrıık ;artile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir be-
eı elde edilmezse iha1e yapılmaz ve satış talebi düşer. 

an·· 8- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
Uhlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunatak kendisinden ev

•eı 
ta en Yllksek teklüte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa ra-

01Ursa ona, ran olmazsa veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle art
tırınaya çıkanlıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark 

~e geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ay

,::_ _hükıne hacet kalmaksızın memurlyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
'<qQde 133). 

~ - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcım 
bu d 

1 
•enelik evkaf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeye mec-:te ur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resminden 

>'tı> \1ellid belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olma

~l arttırnıa bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul yukarıda gös

l6at en tarihte İstanbul Dördüncü İcra memurluğu odasında işbu illn ve 
ertlen 8J1tırma ıartnameal dairesinde satılacaiı ilan olunur. (8580) 

YENISABAR 

-
??? • • • 
Beyoğlu ilçlincü Sulh Hukuk Ha 

kimliğinden: 

.Mahkemenin 93812636 sayılı clos 
yası ile lstanbuldn Fiııcancılardu 
Aslan Fresko hnnıncln 4-5 X o, cin 
İzak Bahnr ve şeriki, şirketin veki
li avukat Rafael Beler tarafından l 
Beyoğlunda 1stiklfü caddesinde eski 

1 

Terkos hanında 4 üncü katta 3 No
da oturan ve lrnlcn ikmnetgahı meç
hul bulunduğu anlaşılan Çantacı 
Salvator Galan le aleyhine 175 lira 1 
alacak davasının duru~masında da
vacı veki1i senet ibraz etmiş ve is
teğiyle mübrez senetteki imzasını in 
karı halinde istiktap yapılacağından 
bahsile muameleli gıyabi kararının 
(20) giln fasıla ile ilanen tebliğine 
karar verilerek muhakemesi 
l 9 - 12 - 938 saat 14.30 a talik edil
miş olduğundan itirazla işbu tayin 
olunan gün ve saatte mahkemeye 
gelmediği takdirde istiktaptan ka-

SA TIS 

Her banyodan sonra saçını:a. 

Bu şekle girerse 

BRiYANTİN PERTEV 
onları düzeltmeyi temin eder. 

Falih 3 uncu sulh hukuk hakim 
liğinden: 

Küçük Lfıngacla tramvay isüıs

lonunda 1 numarada oturan Tevfi -
ğin aleyhine malıkememizde ecre -
yan c<leıı sulh teşebbüsü davasmd:ı 
kendisinin ikametgahının meçhul 
olması dolayısiyle tebligat yapıla -
mamış ve 20 gtin müddetle tebligat 
icnısıııa karar verilmiş ve yevmi 

mahkeme olurnk tayin edilen 
14 - 12 - !>3 gün ve saat 10 a tayin 
edilmiş oltluğundan yevm ve vakti 
mezkurda mahkemeye gelmediği tak 
rlirrlc gıyabında hilküm verileceği 
ilan olunur. 

••"-•••••••••L•••••••••••••••••••••••••••• 
çınmış ve vakıaları kabul etmiş sa-
yılacağı gıyap kararı tebliğ maka
nlına kaim olmak üzere Han olunur. 

(12149) 

ILANı 
İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan~ 

Virjina tarafından Vakıf paralar idaresinden 25248 ikraz ııumara$lı., aorç 

alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun 
ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf 

tarafından 3800 lira kıymet takdir edilmiş olan Beyoğlunda Hüseyinağa 
mahallesinin Arabacılar (Öğüt) sokağında eski ve yeni 10 kapı ve 348 ada 

ve 5 parsel numaralı şarken 4 şimalen 18, 19 garben 6 parsel numaralı 
mahaller ve cenuben yol ile çevrili bir kargir evin evsaf ve mesahası asa-

:. 
ğıda yazılıdır: 

Demir kapıdan içeri girildikte mermer antre, bır sofa üzerinde iki 
oda ve musluklu hela vardır. 

. Bodrum knt: Zemini karesiman, maltız ocak, sarnıç ve çamaşır.~ tt'j 
nesı, musluk, mutfaktır. 

Birinci knf: Sofada bir ocak mahalli v~ karşılıklı iki odadır. 

İkinci kat: Dolaplı bir sofa üzerinde karşılıklı iki odadır. 
Üçüncii kat: Merdiven başında bir musluk, bir ocak. i.ki oda. zemmi 

karesiman, tarasadır. 

J 
( 

1 

Sayfaı f 

SATIŞ iLANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
• 
Fatma Zehra ve Nazmiye ve Hamdi tarafından Valnf paralar id~

_.ı 23476 ikraz numarasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede 

ipotek göstcrirmi§ olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına ka
rar verilen ve tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafın<lan 996 lira 'kıymet 

takdir edilmiş olan Kadıçeşmesinde Sinanağa mahallesinin Sinan yokuşu 
İmaret sokağında eski 5 mükerrer yeni 38 numaralı tapu kaydına göre bir 
tarafı uhdcsındc ibka eylediği mahal ve bir tarafı Hacı Hasan menzili 

bahçesi ve iki tnrafı müceddeden küşad olunan yol ile mahdut bir ahşap 

evin evsaf ve mesahcsı aşağ1da yazılıdır: 

Kapıdan içeri girilince mermer bir taşlık üzerinde gömülü küp bir o

da ve harap bır mutfak mahalli ve bir de kömürlük vardır. 

Asmn kat: Bit merdiven başı ve sofa üzerinde bir bela ve iç içe iki 

odadır. 

Birinci knt: Bir merdiven b:ı.sı ve biri sofadan camekAnla bölme üç 
oda bir hcl fıd ır. Bınada elektrik tesisatı mevcuttur. Antredeki mennPr 

taşlıktnn sokak cephe. i tahta perde ile çevrilmiş ve sokağa bir kapısı o
lan bahçeye gcçılır. Binaumumivct itibarile tamire muhtaçtır. 

Mesnbası: Binası 52,5 ve bahçesi 5G metre murabbaı olmak üzere ta
mamı 108.5 metre murabbaıdır. 

ı - İsbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 26/11/938 tarihinden 
itibaren 937/2047 numara ile İstanbul Dördüncü İcra dairesinin muayven 
num:mmnda herı,csin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 

fazla malumat almak istiyenler, i bu şartnameye ve 937 /2047 dosya nu
marasile memurlyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nis

betinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 
(Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 

sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklnrmı hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 

müsbitelerile birlikte memuriyetimize ibildirmeleri icapeder. Aksi halde 
1 hakları tapu sicili .ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından iıa

riç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamr

sini okumuş ve lüzumlu malfunat almış ve bunları tamamen kabul etml' 
ad ve itibar o1unurlar. 

5 - Gayrimenkul 26/12/938 tarihinde pazartesi günü saat 14 ten lff 

ya kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda üç defa bağırıldıktan' 
sonra en çok arttırana ihale edliir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıy
metin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alncağma rüchanı olan di
ğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayrimt>nkul ile temin edil

miş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taah
hüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 10/l / 93S 
tarihinde Salı günü saat 14 den .16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra me-
murluğunda arttırma bedeli satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer 

alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan faz. 

laya çıkmak ve .muhammen kıymetin yüzde 75 ini tutmak şartile en çok 

arttırana ihale edilir. Bôyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve 
satış 2280 numaralı kanuna tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayrimenkul kendiisne ihale olunan kimse derhal veya verilen Binada elektrik ve terkos tesisatı mevcuttur 
mühlet içinde parayı vermezse ihale !kararı fesholunarak kendisinden ev

Mcsahası: Umumu 60 metre murab,baıdır. vel en yüksek teklüte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa ra-

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 2tJ/ll/9~o tarihinaen ıı o1ursa ona, razı olmazsa veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle art
itibaren 937/369 numara ile İstanbul Dördüncü İcra dairesinin nıuayyen tırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark' 

numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar av

fazla malfunat almak istiyenler işbu şartnameye ve 937 ;:;59 dosya nu- rıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
rnarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 1 (Madde 133). ' 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıy.metin yüzde 7,5 nis- 1 7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcım 
betinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. yirmi sene1ik evkaf taviz bedelini ve ihale karar pullannı vermeye mec

(Madde 124). · j burdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve ıellaliye resmindt-n 

3 - İpotek sahibi alacakWarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı mütevellid belediye TÜsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olma
sahtplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 1 yıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul yukarıda gös.

dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 1 terilen tarihte İstanbul Dördünl!ü İcra memurluğu odasında işbu ilin ve 

rnüsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icapeder. Aksi halde gösteıilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. (8584\\ 

hakları tapu sicilile sabit olmadıkça sat~ bedelinin paylaşmasından lla- -

riç kalırlar. Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonuntlan : 
4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartname- 1 

Komisyonumuza bağlı Galatasaray Lisesinin ihtiyacı olan 250 ton Sö· 
sini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen kabul etmiş mi koku 6375 lira tahmin bedelle kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur 
ad ve itibar olunurlar. 1 1Jk teminatı 480 liradır. 

5 - Gayrimenh."Ul 26/12/938 tarihinde Pazartesi günü saat 14 den 16 Eksiltme 30/11/938 Çarşamba günü saat 15 de Beyoğlu İstiklal cad· 
ya kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda üç defa bağırıldıktan 
sonra en çok arttırann ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıy
meti nyüzdc 75 ini buJ:naz veva satış istiyenin alacağına rüçhanı olan di
ğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edil

miş afocaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taah

hüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 10/1/939 

tarihinde Salı günü saat 14 den 16 ya kadar İst:ı11bul Dördüncü İcra me
murluğu odasında artt1rma bedeli satış istiyenin alacağına riiçhanı olan 

diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmu
undan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir be
del elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış bedeli düşer. 

6- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı v1:rmezse ihale kararı fesholunarak kendi~Jıden ev

vel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa ra
zı olursa ona, razı olmazsa veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle art 

tırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark 

u geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve dijer zararlar ay
nca hükme hacet kalmaksızın memuriyetiıniz.ce alıcıdan tahsil olunur. 
(Madde 133). 

'I - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını 
ytmıi senelik evkaf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeye mec
burdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellAliye reanfaden 

mütevellid belediye rüsumu ve müterakim vakıf fcaresi alıcıya ait olma
yıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul yukarıda gös

terilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra memurluğu odasında i§bu Uln ve 
pterilen arttırma şartnamesi dairesinde ıatılacatı illn olurcır. (8586) 

desi numara 349 da Singer Dikiş mağazasının üst katında toplanan Lise
ler Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler 938 yılı Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat makbuzlar.fi• 
birlikte 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını belli saatten bir saat evveline kadar sözü geçen Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Şartanmeyi görmek ve teminat yatırmak için Galatasaray Lisesinde 
Komisyon Sekreterliğine müracaatları. (8433) 

Kon~ervc..tuvar Vah Kısmı Direktör:üğünden: 
1 - Konservatuvar yab kısmına 30 erkek talebe alınacaktır. o. 

kul yatılı ve met:canfdir, "Musiki ve orta tahsil öğretilir.,, 

2 - Mürcaat ~decekJerin ilk mektep mezunu bulunması Ilzım

dlr. Diğer ter.aiti öğrenmek için her glln saat "Dokuzdan on ikiye 
kadar,, ~iktaf Kılıç Alide Okul m0dfir1ilğüne ıbaş vurmaları. 

(8446) 

ZAYİ - 1327 sened Tophane .. -------••••!! 
ukerl aanayi mekt.et>inden almış 

olduğum şahadetiiamemi zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan d8kiainin 
hükmü yoktur. 

TophaM cıakm 14tuı1/i JMkttbi 
tabur ı Bl. ı takımı 11fS l'icil 
numaralı M ehm't Salik A.bdur 

Dr. Nihad Tözge 
Babıili cad. No. ıı.-t 15-U 

Tel 21942 

Nlımcın Eakiıehir. Tcv.Uüt 801 J .. •ı----------• 



r !ayfa: ~ YENISABAH ' 

TELEFUNKEN ~ 
Şimdiye kadar muhtelif marka 

bir çok radyo dinlediniz. 

Bugün de 

• 1 
w 

TELEFUNKEN 
Radyolarının 

039 modellerini dinliyerek 
kat'i kararınızı verebilirsin.iz. 

Beş kıt' ada 70 den fa-zla memlekette 

TELEFUNKEN 
Radyolarının 

Büyük bir rağbet ve itimad görmesi 

sizin için en kuvvetli teminattır. 

Türkiyede Vekili : Ü 

Elektron Türk Anorrim Şirketi H 
Galata Voyvoda caddesi No.58-62$i 

Telgraf : Elektron - İstanbul li 
Telefon : 41460 .J 

Ankara Satış yer;i : 

Elektrofen TürK Anonim Şirketi 
Anafartalar Caddesi No. 10 

Telgraf : Elektrofen - Ankara 
Telefon : 1287 

Anadolunun bütün mühim şehirlerinde 
bayilerimiz vardır. 

~~~ürenlere ~e KATRAN 
gogııs ne.delenne HAKKI EKREM 
•• •••;•••••••••••··- UROLOG .. OPERATÖR ··-··-····-...... 

{ Dr. REŞİD SAMİ BERKER l 
: Qdrar yolları bastalıklan mütehassısı) Beyoglu İstilclil cad. j 
5 Mis Sokağı No. 1 (Eski Mutas:ırnflık konağı) Tel. 4l443 5 : .................................................................................... . 

Askeri Müze Müdürlüğünden: 
Askeri Mille Bıa.yramıa birinci, ikinci ve üçüncü gilnlerinde 
açıktır. (8615) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

' ' 
- \ 

BAS A6Dl51 RiP NEZLE 
IROMATIZMAYA KAASI 

GRİR SALGINLARINDA 
FENA HAVALARDA 
SOGUK GÜNLERDE 

Her snbab bir tek kaşe 

NEOKOHIN 
almakla sıhhatinizi sigorta 

etmiş olursunuz 

NEOKORiN 
Mideyi boz az ve kalbi yor
maz, Tek kaşe 6 kuruş 6 !ık 
ambalaj 30 kuruş. 
HER ECZANEDE BULUNUR 

104() lira muhammen aeıılelli 8000 kilo ine& sieim .kapalı zarf u- ••••••••m•••
olltiyle eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 29 - 11 - ns salı rünü aaat 15 
de Müdürlük alım satım komiıyonuada yapılacaktır. 

İsteklilerin .kanuni vesaiki ve t&minat makbuzlarutı havi teklif 
mektuplarını o gün saat 14 de kadar komisyona vermelerL Şartname 
ve nümuneai Mildilrljilc idari kal&mincl.e görülebilir. (8320) 

htaııbul A•liye Mahkem.ıoai altıncı Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Ha-
bukuk dairesinden: kimliğinden: 

Hayrıye tarafından kocası olup mu- Kızıltoprak Bafdat caddesinde 
kaddema lstanbul ı;eb.ıa.debaı;ı Baba .127 No.lu hanede ölen İstanbul Say 
Hasan mabalt.,.in.de. k'll;ık tulumba ao- lavı Merlnım Yusuf Akçura karısı 
h.k. 20 No.lu evd otunııakta ikeıı ika.· Selmanın çacukları Ülken ile Tut
metgiıhı nızçhul Riljtil aleyhine açtlan rula teyzeleri ayni sokakta 131 No. 
b<işanma davamım icra ktlınrnakta olan lu köşkte oturan profesör Zühtil İn
tahkikatında: han refikası Fahirenin 18 - 11 _ 938 

Bunlardan müddeialeyhin ikamet- tarihinde vasi tayin edildiği alaka
ıahımn meçhuliyeti hasebiyle tahkikat darlara ilan olunur. 
için tayin kılman 15/ 12/938 perşembe -
laat 11,30 da hazır bulunması lu:rumu- olmakla adı geçen Rüştünün yevmi me.ı-
ııun 15 gün müddetle iJil.n edılm.e.ıne ka- k(irda Mahkememizde hazır bulunma
rar verilerek davetiyenin bir oüsbasını 11 !uzumu teblii makamına kalın olmak 
m•uleıı Mahkeme divanhaneaiııe ası,1mııı W:era ilan olunur. 

İstanbul Asliye mahkemesi altın 
cı hukuk dairesinden: 

Hayriye tarafından kocası olup ı 

mukaddema İstanbul Şehzadebaşı 

Babahasan mahallesi kırık tulum

ba sokak 20 No. lu evde oturmakta 
iken ikametgahı meçhul Rilştü aley
hine açılan boşanma davasının icra 
kılınmakta olan tahkikatında: 

Bunlardan müddeialeyhin ika -
metgihınm meçhuliyeti hasebile tah 

kikat için tayin kılınan 15-12-938 

perşembe saat 11.30 da hazır bulun 
ması lilzumunun 15 gün müddutle 

ilan edilmesine karar verilerek da -1 
vetiyenin bir nushasını usulen mah 
keme divanhaneaine asılmış olmak
la adı geçen Rilştünün yevmi mez
Jctlrda mahkememizde hazır bulun
ması lüzumu tebliğ makamına kaiın 
olmak ii.ıere ilin olunur. 

Her gün eviniz6 

neş' e. veren 

} 
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IST ANBUL için Satış Salonu 
ORlON - RADYO Boronkay Bela 

.. ____ İs tiki il Cad. No. 324/1-Beyoğlu -ıım--llliil 

Üsküdar İcra Memurluğundan : . 
Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim şirketine birinci derece ve 1 

sırada ipotekli olup tamamına üç yeminli ehli vukuf marifetite 149 No.lu 
mahallin arsasının beher metre murabbaına yedişer liradan 191 ve bina- · 
nın bir buçuk kat itibar edilerek beher metre murabbaına altı~ar liradan 

198 ve 151 No. lu mahallin arsasının beher metreııine yedi~er liradan 
2661 ve binanın iki kat itibariyl~ beher metresine sekiz liradan 3808 lira 
ki heyeti umumiyesine 8064 lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde Kuz
guncukta Paşa Limanı caddesinde eski 120 yeni 149, 151 kapı numaralı 

sağ tarafı Cemal yalısı ve sol tarafı Popo! kadın hanesi arkası deniz, önü 
yol ile mahdut iki kısımdan ibaretsahilhanenin evsafı: 149 No. lu evin 
zemin katı: Zemini toprıı.k bir taşlık bir kuyu mcrdiv~n altında üç kö
mürlük zemini çini bir koridor ve bir oda ve zemini ah~ap diğer bir oda ve 
önünde etrafı demir parmaklıklı bir rıhtım. Birinci kat: bir sofa iki oda 
bir hail ve diğer 151 numaraya ıreçen bir ara kapı vardır. 151 No. lu ha
nenin zemin katı: Bahçeden geçilmek şuretiyle camlı ve zemini mermer 
bir anh'eden haneye girilmektedir. Bir sofa ilzerinde biri yüklü dolaplı 
iki oda bir ealon ve bu salona kapısı olan bir sarnıç ve yine ufak bir kori

dor ilzerinde bir ha\A ve bir kömilr!Uk vardır. Bu l08mın sol tarafında ze
mini malta ve kemerli maltız ocaklı ve sabit kazanlı bir mutfak bulunmak 
tadır. Birinci kat: Büyük bir aalon üzerinde yüklü dolaplı dört oda ve 

altı boş bir tarafı kapalı bir koridor mahalli, bir hala ve merdiven başın 
da bir kömürlük mahallinden ibarettir. Bu kısmın haricinde ayrı bir kapı 
ile zemini kısmen malta ve kısmen tuğla d1lşemeli bir ta~lık ilzerinde bir 
oda ve odaya muttasıl ve mutfağın üzerinde zemini malta döşeli bir tara
çada vardır. Bahçede bir kuyu ve evin altında bir bodrum ve yan ta'!'a:(ta 
da ufak bir rıhtım vardır. Umum! evsl\fı: Evler eski ve muhtacı tamirdir. 

Sarnıçla mutfaktan mada aksamı ahşaptır. 149 No. lı evin arsa sahası 113 

metre murabbaı olup bunun 88 buçuk metre murabbaı bina ve mütebakisi 
bahçe ve rıhtımdır. Diğer 151 No. lu evin arsa sahası 381 metre murab

baı olup bunun da 2:36 metre mııı·~bbaı bina ve mütebakisi bah~e ve rıh
tım olan gayri menkulün tamamı ıı.çıkarttırmaya konmuştuı'. 

1 - !~bu gayrimenkuliln artıı-ma şartnamesi 16 - 11 - 938 tarihin
dPn itibaren 3B/ 69 No. ile Üsküdar İcra Daire•iııln muayyen numarasın
da herkesin görelıilm~i için açıktır.İlanda yazılı olanlardan faı;la malü
mat almak istiyenler, i~bu şartnameye ve 38/ 69 dosya numarasi}'le memu
yetimize müracaat etmelidir. 

z - Arttırmaya iştirak için yukarda ynulı kıymetin yüzde yedi bu
çuğu ni•betinde pey veya milli bir Bankanın teminat mektubu tevdi e
dilecektir. (Madde 124). 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer al:ikadıtrların ve irtifak hakkı 

sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını ilan tarihiudenitibaren yirmi gün içinde evrakı 

müspiteleriyle birlikte Memuriyetimize bildirmP.leri icap eder. Aksi halde 
hakları tapu sicili ile ııablt olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. 

4 -Göswrilen gilnde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartname 
sini okumuş ve lüzumlu maltlmatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Salış Emllk ve Eytam Bankıısının 844 No. lu kanun hülcilnıleri 
ne tabi olduiundan mezkur kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci 

lıir arttırma yapılmaksızın gayrimenkul 30. 12. 938 tarihinde cuma günti 
sa:ı.t U ten 16 ya kadar Üskildar lcra dairesinde yapılacak arttırma ne
ticeiinııle üç defa bağırıldıktan sonra satışa riichanı olan diğer alacaklıla
rın bu gayrimenkul ile temin edilmi~ alacakları mecmuundan fazla olmak 

~rtiyle en çok arttıranıı ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale 
yapılmaz ve satış talebi dill}llr. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimııe derhal veya verilen 
mühlet içinde paruyı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya bulurımazsa hemen on beş gUn müddetle 
arttırmaya çıkarılıp en çok arttıran& ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen rünler için yUzde 5 ten hesap olunaca.k faiz ve diğer 

zararlar ayrıca hUkme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tah
sil olunur. (Madde 133) 

7 ~ Alıcı arttırma bedeli ı . .ıricind.e olıırak yalnız tapu fera~ harcı
nı yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihalıı karar pullarını vermeğe 

rneciıurdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resmin
den mütevellit Belediye rusumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait 
olmayıp arttırma bedelinden tertzil olunur. İşbu gayrimenkul yukarda 
gösterilen tarihte Üsküdar İcra Memurluğu odasında işbu ilan ve göste
rilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

Emlak ve Eytam Bankasından : İşbu gayri~ 
menkulü satın alanlar arzu ederlerse bankaca 
takdir edilecek kıymetin o/o 50 si kadar kendi
lerine ikrazatta bulunulabilir. (8596\ 
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