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lstanbul Valisi Değişti 

Yeni Vali Lütfi Kırdar· Bu 
Sabah istanbula Gelecek 

Fransada Umumi 
Grev Yapılamadı 

Polis Müdürlüğüne de 
'Ankara Polis Müdürü 
Sadri Tayin Edildi 

.. 
Greve iştirak Eden Amelenin 

Nisbeti Ancak Yüzde 25 dir 

/ 

. . - Yeniden Bazı 
Tebeddülata 
• 

intizar Ediliyor 
Vali ve belediye reisi Muhittin 

Üstilndağın vekalet emrine a.Jııt • 
dığı hakkındaki haberler teeyyM 
etmiştir. 

İstanbul val!liğine taym olunan 
Manisa valisi Bay Lütfi Kı."'dara 

keyfiyet teblii olunm~ ve mama. 
ileyh evvelki ~fin icap eden direk Muhittin Üstündağ 
tifleri almak üzere Manisadan An nan Ankara. emniyet müdfirü Bay 
kara.ya hareket etmiştir. Sadrinin de bu sabah Bay Lütfi 

Grev Hariçte 
Fena Karşılandı 

Paris, 30 (A.A.)' - 11uj'ÜD ı>a.. 
r!stı& hldiaelerin tarsı ~anı• • 
dan hüktlmet mahaflli •iYadeBirtt 
memnundur. 

J>,kris mınt&ıkasmda tramvll1\ 
otobüs ve mümae!l servieleıde oa.. , 
lışan on btr bin kişiden :ralnıs 191' ' 
kL7i işe gelmeınişt:lr. Posta, telgr&f 
t&lefon ~dareııinde ve denıirJol ,,.. 
b&lı:elerinde it randımaııı ta:ıııandıo 
le normaldir. SureU umunılyede 

lmme hizmetlerinde grevin teııbl 
hemen hiç gözükme~tir. lfarııU 
ya.da tramvay ameleııi sabah ırrn 
yapmış ise de bir iki sau sonra 
derhal yeniden işe başlamı.pr. Pa 
ris taksileri dahi, a-reve aa bir mili 
yasta iştirak etmiştir. BllyQk fa)G. 

si müesseselerinde şoförlerin an • 
cak yüzde yirmisi sabah iş& gel • 
memiştir. Küçiik taksi mü6886s .. Yeni valimizin bu sabahki eks Kırdarla beraber şehrimize gele

presle Ankaradan şehrimize g&l - rek yen! vazifesini Bay Salihten 
mesi beklenmektedir. teslim alm&.!lı beklenmektedir. 

(Sonu 3 \\ncU .. )'fada) f' raııııada son grevde bir fabrikayı iıııal eden amele 

Emniyet mfidürü Bay Salih Kı y · y r · · H 1 T ·· · o 
:~ç:~~~r:;um., valiliğine tayin o- 188::nfi§:~:;~~ş~:~~~~ H~ki~in nünde v 1 Demir Muhafızlar 

S Y·:· v"' L•tfif K .. du D"m'}"'"" '"'"b""'h M, .. <. d"' ~;:u:rr~ı~"~~~u~glı- Reisi Ö 1dÜrü1 d Ü 
urıye ve ransa o ma a çe ey a- Kadri i"minde 116 ya.~larında 

Ya . H"" in Cahid YALÇIN •• Sapancalı bir çocuk, dün hırsızlık Mahkumlar Ba k H • h N 
:::·za::arda suriyeli kom· ında Olen Vatandaşlar ~~;~ ~=h~~~:~~:em::ri~:;~~.suıh k"ll . d K ş la kapıMs ahnefyel a-

'" ve dostlarımızı alakadar edecek Mahkemede hüngür hüngür 1 erın e açar ar en u a iZ arın 
mühim bir hadise vukua gel- LJ i 'T" 'L { , L G ağlıyarak haikimden af yal - tt .., K l ) ÔJd •• •• Jd "} 
di. 1936 senesinde Fransa ile ara- rıadisede 1.Qari 1. edvirsiz iT< ÖTÜ- varan Kadri, geçen seneye ka- a IgJ UrŞUn ara UrU U er 
larında kararlatıp da daha Fran- dar şehrimizde orta tahsiline de -

.. z meclisi mebusanından tasdik lüyor, Mülkive Müfettişlerince vam ederken ailesinin para yardı-
edilmiyen Suriye istiklali muahe- J mını kesmesi üzerin& burada arka-
desi artık fiile konulacak gibi gö- Ta h k i k a t ya p ı l a c a k daşlarından Mııstafa'llln odasına 
rülüyor. iltica elmiş ve mektebi bırakmıığa 

Maamafih, bu "istikllil,. sözii- Atatürkün vefatı üzerine halk tarafından yapılrnıf olan aon ihti· mecbur kalmıştır. 
nü burada epeyce mahdut bir ma- ram ve saygı ziyaretleri sırasında on bir vatandatın ezilmesi ve ölü- Mustafa, bayramda Karamür-
nuda anlamak icap eder. Çünkü mü ile neticelenen hazin hadiaa hatırlardadır. sele ailesinin yanına giderken Kad 
üzerinde fikir mutabakatı vukua ô riyi yanından koğmuştur. 

1 ğrendiğimize göre bu acı ve idari tedbirsizlik bulunduğu neti-Releıı vesika tamamen tasdik edi · (Sonu 3 üncli aayfada) 
se bile Suriye tam manasiyle müs- acıklı hadise etrafında yapılan tah cesin& varılmıştır. Hasıl olan bu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• takil bir devlet haline gelmiş sa- kikat derinleştirilmiş ve meselede (Sonu 3 üncü aayfada) HER SABAH 
Yılamıyacaklır. Zaten, Suriycdeki . ··--
na•yonalist parti tarafından çıka
rılan itiraz avazı da bundan ileri 
ıteliı•or. ENVER PAŞANIN 

Ölen San'atlarımız 
Memlekette bazı san'atlarm 

can çekiştikleri ve bu işleri yapan 
san'atkarların çok ihtiyarla.ıııış ol-

Bükreş, 30 (A.A.) - Rador a-ı 
jansı bildiriyor: 

İkinci kolordu aşağıdaki reıı -
mi tebliii neşretmiştir: 

29 teıırinisaniyi 30 te41riııisaniye 
bağhyan gece, Ranigusarat ha Jis
hanesindeki mahktlmlara Bükreıı 
civarında Gilava hapishanesine 
götürillmekte idi. Saat beşte mah
kumların bulunduğu otomobiller, 
bir orman civarından geçerken, 
bu otomobillere meçhul eşhas ta
r.afından hücum edilmiştir. HU -
cum eden şahıslar, mukabele gö
rür görmez hemen derhal kaç -
mışlardır. Fakat bu esnada karan 

hktan istifade ederek mahpuslar, 
bulundukları otomobillerden atla-
mışar ve bariz bir surette kaçmak 
niyetiyle ormana doğru koşmaya 
ba:ılamışlardır. Jandarmalar, ka • 
nuni dur emrini vermişlerse de 
mahpuslar bu emre itaat etmedik
lerinden biliihara mahpuslara ateş 
açılmıştır. 

Aşağıda isimleri yazılı kimse
seler ölmüştür: 

On sene şakke hizmetine ve 6 
sene Rumanyada ikamet yasağına 
mahktlm Codreanu, Sabık baş . 

vekil Ducanın katili olup müebbet 
(Sonu 3 üncü aayfaınızda) 

Suriye hükumetinin Pariste son 
tenıin ettiği anlaşmanın Suriyede
ki milliyetçileri hiç memnun etme
diği göze çarpmaktadır. Çünkü 
Fransızların ,ağ el ile verdiklerini 
Bol el ile geri alır gibi bir mari
fet göi!tererek Suriyeye birçok ka
Yıtlar tahmil ettiklerini iddia edi

ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR dukları nazarı dikkati celbetmiş . ...,..,.. ___ ""'""'""' __ ..., ........ ~-----------.,.....,---~"" 

Yorlar. 
Fransızların Suriyede takip et

tikleri hattı harekette göze çar -
ilan nokta Suriyede tek ve mütte
liit bir Arap hükumeti vücuda gel
llıesine taraftar olmamalarıdır. 
Arap milliyetperverleri bu bahis
te kendi nazaı·iyelerinin teşkil et
tiği tuzağa düşmüş sayılabilirler. 

Vaktiyle, Suriyeli Şefler Os
ltıantı imparatorluğuna karşı mu
lıalefet politikası takip ederek A
rap istiklaline hizmet ettikleri za
ıı:an, en büyük silahları milliyet 
lıısleri idi. :Milliyet haklarını Os
ltıanıı ve Türk imparatorluğuna 
kar~ı bir bayrak olarak kullanı
~0rlardı. Bugün, Suriyede bir 
b evlet kurmak meselesi mevzuu
~ ahs olunca, Milletler Cemiyetin-

t en aldığı mandaya istinaden ora
a1c· ıtzn ı insanların haklarını himaye 

t ek istiyen Fr.ansa Arap milli
~tPerverlerine onların eski lisan-

Jılüaeyin Cahid YALÇIN 
(Sonu 3 üncli sayfamızda) 

J ·Cevap veriyoruz: 
r 
' 

. . 
' 

Enver paşanın babası i'. a 
verdiği resim 

., 
' ~ Büyük bir merakla bek

lenen bu tarihi eserimizi 
ne vakit neşre başhya
cağımızı mektup veya 
telefonla hergün yüzler
ceokuyucumuz soruyor 

Baştan başa 
heyecan ve şim
diye kadar gizli 
kalmış tarihi 
hakikatlerle 

dolu olan bu tefrikamız 

Yarın Başlıyor 

Ölmek üzere bulunan bu san'atlan 
ölümden kurtarmak ve ihtiyar uıı
taları çırak yetiştirmeğe mecbur 

Çember/ayn Bir Dört/er 
etmek için icabeden tedbirler ah- A l 
nacakmış. n aşması 

Şimdi son nefe_,ini vermek üze
re olan bu hizmetleri sayalım: 

Kıhççılık, zırhçılık, minare a- Başvekilin R om a 
lemlerindeki altın varakları yııp -

Hazırlıyor 
Seyahatinden 

mak vesaire ~esaire... Maksat· iki Mihveri Birleştirmekmiş 
Bu haberı veren arkadaş bu ' 

san'atların t;lümünün bir seb&bi ol.. Berlin, 80 (A.A.) - Çember· lain tarafından yakında l\fussolinl 
mak üzere gençlerin rağbetsizliğini ye yapılacak olan ziyaret hakkın dıı tefsirlerde bulunan Angriff i"a 
de ileri sürüyor. zetesi, şöyle demektedir: 

Hillasa edelim: Bazı san' atlar 
ölmek fizeredirler, bunlan yapan 
ustalar ihtiyarlamışlardır. Yeni us.. 
talar yetişmiyor. Çünkü gençler 
bu işlere rağbet göstermiyorlar. 
Acaba gençler ni~in bu san'atlara 
rağ et etmiyoı·lar?. Sualine veri
lecek cevap da şüphesiz: 

- Çünkü bu san'atlar geçmi -
yor, para kazandırmıyor 1 Bundan 
başka ne olabilir? bu şerait al
tında ise ihtiyar ustaları çırak ye
tiştirmeğe mecbur etmektense o 
san'atların revacını te'mine çalış
mak daha kestirme ve daha mt\kO.l 
bir yol değil midirT 

A. C • 

"Bu iki zümrenin mevcudiyeti [ 
uzun müddet devam edecek olan 

siyasi bir hakikattir. Romada ya

pılacak görüşmeler esna.;mda bu ı 
sahada yer değiştirilmesi mevzu -
bahs olamaz. Ancak buglin bu q,j 
kuvvetli grupları ayıran hendeğin 
üzerine bir köprü in•ası imkanla

rı tetkik edilebi!"r. Çemberlainiı: 

Roma seyahati için en iyi tenıcn • 

nilerde buluııuyor. Umumi bir an-
Ja~ma temini i~in n1üzakercler Bel' 
iinde, Romada, nerede yapılırsa-

yapıl•ın bunun hiçbir ehemmiyeti 
yoktur. Halihazırdaki m'''elelerin 
cevabı daima aynıdn· ... 

ltalyan Gazetelerinin 
Tefsirleri 

l\Om5, 30 (A.A.) - Stefani a 
jan•ının diplomatik muharriri ya. 
zıyor: 

"Çemberlain ile I..ord Hal,f xın 
Romayı zi_l"aret edeceklerine dair 
\'Crileıı halwr İtalyan efkarı ımu 
miyesi terafı ,,i:ın sempati .le kat 
~ılannn~ıır. E"fLar~urJlurniye iki 
memlPket ara .ndaki nıünıı ebet . 
!erin aydınl.ın•nası için İngiliz baş 

vekili taragındıın sebat ve ce"aret 
le sarfedileıı garr~tleri unutma
maktadır. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 



Sayfa: 2 

Yeni Cumhurreisimiz 
ve Dünya Matbuatı 

ismet lnönü hakkında Iran ve 

intişar Yugoslav Matbuatında 
eden güzel yazılar 

Tahran, ~:ı (A.A.) - "Para Ajanaı bildiriyor,, 
"lami hatırlardan ailinmiyecek olan Atatürkün yerine Reıaıcum-

kurluğa lamet İnönü intihabını büyük bir memnuniyetle öğrendik. 

Memleketinin tarihinde pek yükaek bir mevki itsal eden lamel lnönü 
pek haklı olarak hararetli bir va tanperver ve mümtaz bir senıeral o 
!arak tanınmaktadır.,, 

Bundan sonra müşarünileyhin 
biografisini çizen ve yaptığı hiz -
metlerden bahseden Ettelaat ga -
zetesi, şöyle devam etmektedir: 

"İsmet İnönü, sonteşrin 1924 
den mart 1925 e kadar devam e -
den kısa bir fasıla müstesna ol -
mak üzere 14 seneye yakın bir 

zaman yeni Türkiyenin Başvekilet 
makamını işgal ederek Atatürk 
tarafından çizilen bütün ıslahat 

ve imar planlarını mükemmel su-
' rette tatbik etmiştir. Bütün bu 
uzun zaman zarfında vatanına 

' ~arlak hizmetler ifa eden İnönü, 
bilhassa harici siyaset sahasında 
büyük adamlarla ilerlemiş ve ez
cüml• muhtelif Balkan memleket
leriyle olan ihtilafları halletmiş, 

Montreux konferansını tam bir mu 
vaffakiyetle neticelendirntlş, ~ark 
memleketleriyle paktlar ve mua
!lı,deler .imza etmiş ve daha birçok 
hizmetlerde bulunmuştur . ., 

Vremenin Bir Makalesi 
Belgradda çıkan Vreme gaze

tesi de, başmuharriri Svetovskinin 
aşağıdaki makalesini neşretmek

tedir: 
(Atatürk Türkiyesinin asırları 

dayanan bir temel üzerine kurulmuş 
olduğunu ve Cümhuriyetin bu ma
sif temelini dünya.da hiçbir kuvve
tin kemiremiyeceğini dünkü içtima
ında Büyük Millet Meclisi, heye
canlı bir ha.va içinde ve fakat fevkr.
lade adil ve yerinde bir karariyle 
bütün dünyaya ispat etti. 

Atalarının kaybile duydukları bii
yük acıyı yenerek, Atatürkün yega
ne vasiyetnamesi olan kanunu e~!l
siye derin bağlılıklarını tezahür et
tirdikten sonra, Reisleri B. Rendn
nın tesirli daveti üzerine Meclise 
gelerek Atatürkün eserine devam 
etmekle mukaddes vazifeyi deruhte 
edecek olan adamı seçmek Uzere mil· 
!et vekilleri aralarından dokuz nam
zet intihap ettiler. Bu dokuz namze
din bir formaliteden başka birşey 

olmadığı daha ilk anda. hissedilmiş
ti. Türk devletinin en yüksek mecli
sinin hakiki ruhu o dakika kendini 
göstermişti. Parliımentoda. bulunıın

ların bütün reyleri, bilaistisna, Par
lamento azalarının arasında en de
ğerli ve saygılısının, İsmet İnönil
nün kutusunahavale edilmişti. 

Türk ParlAmentosu, hazır bu
lunan 348 reyle ve ittifakı ara ile 
İsmet 1nönünü Cümhurreisliğinc 

intibah ettiği zaman, bu nazik anda 
bile, kendisine teslim edilmiş vazi
feyi kemali sükfınet ile başardığın
dan doları vazifesini bihakkın ifa 
etmiş bulunuyor. Ayni zama.,,da 
Parliienento bu harckctile milli nı
hun sadık tercümanı olduğunu da 
giistcrdi. Çünkü, Türk mileti, bu
gün Dolmabahçe sarayında şeref i
çinde yatan ve efsaneye kan'}Dn 
Büylik Şefinden başka iki büyük 
adamı tanır. Milli ihtilfilin ilk gün
lerinde kahramaiılıklariylc temay:iz 
·etmiş olan bu iki şövalye İsmet 1-
nönü ile Mareşal Fevzi Çakmaktır. 

Bu iki zat, da.ha ilk kıyam günle
rinden beri Atatürkün en yakın 
dostu idiler. Muazzam reform plan
la.nnı ve bUyük sırlarını Atatürk 
ancak bu iki "'1-hsa ifşa. ederdi. Di
ğerleri, O'ırun c\ir'etii p!Rn!anndnn 
korkarak kaçarlardı. Halbuki bu i
ki adam, büyük Rönesans eserini 
tamamlamak içiıı, hayatlarını teh
Jikeye koymaktan bile çekinmiyen 
fevkalade bir enerji ve bağlılığa ma
liktirler. Bunun için, gerek yeniden 
teşekkül eden kuvvetli vatanın 15 
einci yıldönüınünün idrak edildiği 
gTuı olsun, gerekse büyük inkılapçı 
Atadan ayrılmak anında olsun, C\\rn 
hurreisliğine kimin tayin edileceği 
suali etrafında. pek çok durulma
,ınıştır. Çünkü bu iki kimseden başka 
Jı.imsena.zanitiba.raaluımaw.He~ 

kea bilir ki Ata.türkün yerini kimse 
iııga.1 edemez. Fakat, eğer Türkiye 
Cümhuriyetinde Büyük Şefin koltu
ğuna (sandalyesine) oturacak eere
f e malik olaa kimse varsa o da bu 
iki bilyük a.damwr. Halbuki, Mare
şal F. Çakmak bu mevkie daha ev 
velce teşekkUr etmişti Çünkil o, 
milli mücadelenin ilk günlerindenbe
ri askerin arasında olan vazifesini 
idrak etmiş ve bunun için bu unva
na teşekkür etmişti. Onbeş sene 
zarfında. bir kere olsun Uniforma.sı-
nı üzerinden indirmemiştir. Şim

di bile, Par!B.mentoda yer almak 
hevesi kendisinde hissedilmemiştir 

Kendisi tam bir asker olarak kal
mıştır. 

Bu sebebden dolayı, seçimde fi. 
kir zıddiyeti yoktur. tnıınu harbinin 
askeri ve Lozan konferansının dip
lomat galibi, oniki senelik başvekil 
Türkiye Meclisinin en kuvvetli ha
tıöi ve yüksek bir a. ile baba -
sı olan 1.smet lnönünü, Türki -
yenin rnukdaderah mevzuu.bahs 
olan bu tarihi günlerde milletin 
başma geçerek mes'uliyetli yeri iş
gal etmeğe da. vet edilmişti. 

Onun intihabı, Ata.sının kaybilc 
derin mateme büriinen Türkiyeye 
yegane teselli veren tsmet 1nönünün 
başkanlığa seçilişi ha.beri olabilir. 
Her zaman dostluğuna şahit olduğu
muz İsmet 1nönünün intihabı Yu
goslavya arasındaki dostluğun daha 
sıkı bir tesanüdünü ifade eder. 

Bu satırları ya.zan muharr:r, 
Cümhuriyet bayramının ertesi günü 
30 ilkteşrinde, Reisin Ça.nkayadaki 
evinde vermiş olduğu samiınl öğle 

yemeğinde hazır bulunmak şerefine 
nail olmuştu. O zaman, Ekselllns 
İsmet !nönü, Yugoslavyaya karşı 
beslediği büyük sevgiyi muharrire 
anlatmıştı. Memleketimizden ayıı
lırken ve Yugosla.vyanın her kö~e
sinde rast geldiği açık kalpleri ve 
kendisinden hiçbir şey gizlemiyen 
bu diyardan getirdiği gUzel intiba
ları hiçbir zaman onutmiyacağını 

söylemişti. Kraguyeva.tzda sırpça 

söylemiş olduğu nutuk hiçbir za
man hatırından çıkmadığını, kelime;
lerimizle telaffuzumuzu öğrenmr k 
hevesile bütün gece trende kelime 
!eri tekrar ettiğini söylemişti. O; 
bilttin bunları hayalının en tatlı 

hatı:ııalarını anlatır gibi glizel te
bessümle hatırlıyordu. 

Muharrir intibalarını şu suretle 
tebartiz ettiriyordu. ; 

O gün Yugoslavyaya olan itimP.dı 
ve bu devleti akil bir siyasetle ida
re eden ve Ekselans İsmet !nönii
nün her zaman büyük bil' takdirle 
bahsettiği Prens Pole izafe edilen 
sempati havası içinde geçti. 

Türikiyenin yeni şefi, 1936 sene$i 
Ankarada kar~ıladığı ve 1937 de 
iadci ziyaret ettiği Yugoslav kabine
sinin değerli şefi Dr. Stoyadinoviçe 
karşı olan derin sempatilerinin fe
veranına nihayet veremiyordu. İs
met İnönü, Stoyadinoviçin muvaf
fakiyetinin bütün Balkanların mu
vaffakiyeti olduğunuişaret etmişti. 

Bu uzun ve samimi konuşmalar 

esnasında İsmet 1nönil kah Do!ma
bahçe sarayında yatan hasta dos
tundan derin bir teessürle, kah 
Türkiyenin atideki mukadderatın
dan sarsılmaz bir imanla bahset
mişti. Atatürkün programından bir 
harf bile değişmiyeceği !smet İn
önUnün beyanatından hissediliyordu 
Türk milleti hiçbir emrivlki ka.nı1-
sında kalmıy.a.caktır. Dahili 8fyaset 
evvelce olduğu gibi, TilrkUn ha.yat 
standardnun inkişafına hasredile
cektir. Dış siyaset ise, malik olduğu 
eski ananelerden aynJmıyaea.ktır. 
Bu kompleks içinde Balkan Antan
tı Türk asayişinin temelini arzede
cektir. 
Yenı temeller üzerinde kurulmuş 

~-----~ - ---~~ - -- - -- - ----- - - ~ 'l 

TENISABAH 1 KANUNUEVVEt: 1938 

Yeni Avukatlık 
Kanunu Tatbik 
Sahasında 

Maarif Kadrosun-
OkUYUCUlarımı.z da yeni Tayinler 

Dı or ki : Ve Nakiller 

( Hadise ve Adese ) 
Seçimde ilmi, namusu şahsi ve 

içtimaiyi ölçü ittihaz etmek 

-2-
Sazdaki vahdet ve muvanescl! 

.çın bile orkestrada seda uygunluk 
!arı aranırken devletçilikte duygu, 

"Yeni avukatlık ıeanunu., nun .t'azarlıksız satış ve Maarifte bazı yeni tayin ve na.- say, fedakar! birlikleri lüzumunıı 
tatbikine bugünden itibaren ba,ıa- belediyeye teşekkür killer yapılmıştır. Bunları aşağıda inkar edemeyiz. Fakat bu heı- til»· 
nılmaktadır. yazıyoruz: lü kayıtlardan muarra bir ~e'cılde 

Bu hususta dün Adliye Veka- Hasekide Kuyulu sokakta İstanbul yüksek iktısat ve tica- ifrata varamaz, bu düşüncede bi'c 
"Saffet,, imzasiyle aldıg-ımız bir t k ı ı· k f ... fi d f d k" ı - · t·ı et !etinden müddeiumumiliğe tel _ re o u u ıse ısmı ransızca og- VMI ar an e a ar ıgı ıs ı zam 
okuyucu mektubunda deniliyor t · y w;+ El- - k t" n grafla emir verilmiş ve ayni za- re menı a • .,... azıg ız ens ı- ıez. 

manda; yeni kanunun avukat - ki: tüsü fransızca öğretmenliğine ay- Yazmıyan katip, okumıyan ha 
lann hariçte iş yapmalannı mene- "Pazarlıksız satış üzerinde ni mektep daktilografı öğretmeni fız olamıyacağına göre iliı.ı devrin 
den 5 inci maddesinin bir sene y.azdığım ve gazetenizde neşredi- Abdi Yonsel Adana orta ticaret o- de uyduruculuğun, palavranır. d c-
müddetle geri bırakıldığı da teb- len mektup ile yakından aliika- kulu daktilografi öğretmenliğine, ğil, otomatik hareketlerin bile ye· 

1.. 1 t dar olan belediye iktısa.t işleri ayni mektep lise kısmı hukuk öğ- ri yold;ur. Çünkü bu son şeklin 
ıg 0 un.muş ur. . . müdürlüğü beni davet ederek fi- retmeni Necati Gireden İzmir ti- hizmetini makineler yüklenm!ştiı'-

Yeru kanunun tatbıkı hakkın- kirlerimi aldı. Şikayetlerimi sor- caret lisesi yurtbilgisi öğretmenli- İnsana yakışan otomatik olmak .\e 
da Vekaletten müddei.umumiliğe du. Artık inanıyorum ki... Yakın ğine, ayni okulun lise kısmı mate- ğil inni ve limmi, teakkill ve idrak 
b~gün,. yan~ bazı . talımat .daha bir zamanda J:ıu pazarlıksız satış~ matik öğretmeni Lütfullah Bütün sahibi bulunmaktır. Bu sebep!~ 
gonderılmesı beklenılmektedır. 1 kanunundan istifade edebilecek Adana orta ticaret okulu aritme- değil midir ki amirin emrine ki\rii 

. Diğer taraftan bu ~~nun muci- hiç bir esnaf kalmıyacaktır. Bun tik öğretmenUğine; edebiy.at öğret körüne itaatin, kanunları ihmal et 
bınce mıntakası dahılınde en az dan dolayı halk ile bu kadar ya- meni Salih Zeki Diyarbakır bölge menin şahsı mesuliyetten kurta· 
15 avukat bulunan her vilayet kından alakadar olan gazeteniz- sanat okulu fizik kimya öğretmen ramıyaca.ğını, ahvali fevkaHV!ede 
merkezinde yeniden bir "Baro., le .. belediyemize açıkça teşekkür- liğine, İstanbul bölge sanat okulu Jıile kanuna muhalif görillen hu· 
teşkil olunması Iiizımgelmektedir. !er ediyorum . ., Sıhhi tesisat öğretmeni Kemal Kan susatta memurun emri tahriri iste· 

Bu cümleden olarak 1.stanbulda Yeni Sabah - Okuyucumuzla tarcı Ankara inşaat usta okulu öğ meğe hı.kkı olduğu ve ancak bU 
kurulma sı Iiizımgelen yeni baro birlikte gazetemiz de belediye- retmenliğine, İstanbul yükııek ti- suretle mesuliyetten kurtulmağa 
bJıkkındaki hazırlıklar bitmiş ve ye teşekkürler etmeyi bir borç sa- es.ret yüksek kısmı siyasal tarih imkan olacağı kanunlarımızda. ya-
"yeni baro., resmen teşekkül et - yar. öğretmeni Suphi Nuri İleri ayni o- zılıdır. 
miştir. ._ ______________ p\ kul devletler hukuku öğretmenli- Askerlikte, mevkii harpt~ki 

lstanbuldaki avukatların yeni ğine Heybeliad.a ortaokul müzik istisnaiyet ise, dia.iplin nefsin fe· 
baroya kayıtlarına bugünden iti - yardımcı öğretmeni Şecaettin Ka- dasını istilzam edecek mahiyette· 
baren başlanılacaktır. dıköy birinci ortaokul Pendik şu- ki fedakarinin münakaşaya ta· 

Kayıt i.'i tamam olunca yeni Kanser hakkında besi müzik yardımcı öğretmenli- hammülil olamaması gibi çok kıı" 
bir meclisi inzibat seçilecek ve konferans ğine Mehmet Celiilettin Günenç- vetli esbabı mucibeye i3tinat et· 
"Baro meclisi., kurulacaktır. Bu türk Üsküdar birinci okul alman mesini şaz ahvalden addederiz. 
meclisin yapacağı ilk iş, bir ücret Dün akşam saat 18 de Etibba ca yardımcı öğretmenliğine Fen Fakat amir ona derler ki: yalnız 
ve tarife tesbiti olacaktır. odasında kanser enstitüsü direk - fakültesi son sınıfından Nimet Pu- mevkiinin ona. verdiği ceberuta 

Bu münasebetle bugiln aaat 
14 de baroda bir toplantı yapıla
caktır. 

:., MAHKEMELERDE'-' 
• 7•ıl-·-~~ •• ·-·-·" ~. 

Si 'ahla ayak bastı parası 
alanlar 

Çatalcada Turfa köyünden a
rabasına gelin alıp götüren Seli
min önüne müsellahan çıkarak "A 
yak bastı., parası istiren ve bu su
retle 1 O lirasını cebren alan Seyit, 
Ehrimıın ve ~I ehmet Ali hakkında 
dün ağır ceza muhakemesinde ka 
rar verilmiştir. Muhakeme; üç suç 
lunuıı sekizer ay müddetle ağır 

hapse konulmalarına karar ver -
miştir. 

Adliyede yeni tayin ve terfiler 
İstanbul adliyesinde yeni bazı 

tayin ve terfiler yapılmıştır. 

Dün müdediumumiliğe tebliğ 

olunan bu listeyi aynen yazıyoruz: 
İstanbul azalığına müddeiumu

mi muavinlerimizden Ahmet Rem 
zi, İstanbul icra memurluğuna Er 
dek müddeiumumisi Hilmi, Ma -
Jatya hllkim namzetliğine hukuk 
fakültesi yeni mezunlarından Hü
seyin, İstanbul milddeiumumi mu
avinliğine Üsküdar icra memuru 
ve eski gazeteci arkadaşlarımız -
dan Hicabi, İstanbul sorgu hukim
liğine Ankara sorgu hakimlerin -
den Salahattin, İstanbul aza mu
avinliğine Kastamonu hakim mu
avini Bayan Saadet, Üskiidar ic- • 
ra memurluğuna Diyarbakır sorgu 
hukimi Suat, Ankara a•liye mu -

hakemesi azalığına htanbul aza
~ından Tahir tayin olunmuşlardır. 

olan Cümhuriyet hayatının deva mı 
için lazım olan kuvveti Atatürk i 

dcalinin tesbit etmiş olduğu kiilt 

mucibince yetişmiş olan gençlik ve
recektir. 

Atatürkün göstermiş olduğu yol· 
dan sapılarak başka. bir istikaın~t 

takip edilirse, Büyük önderin çiz
miş olduğu programdan çok daha 
güç tatbik edilebilir. Çünkü Atatürk 

Osmanlı imparatorluğunun bozguı:

luğundan istifa.de etmişti. Halbuki 

bugünkü Türkiye asayiş ve disip

linden müteşekkil temeller üzerinde 
bulunmaktadır. 

Atattirkün halefi sıfa.tiyle İsmet 

İnönünün Büyük Şefin Anadoluyu 
refaha. ka. vuşturmak emelini yerine 

getireceğine, müttefik Türkiyenl-ı 
ve bütün Balkanların ileride de bü
yük bir sulh ve sükfınet içinde ya.
şıyaca.ğına. biz Yugoslavlar derin 
bir inanla inanıyor ve tnönünUn 
Cümhurreisliğine intihabım biitün 
kalbimizle sel8.mlıyoruz. 

törü profesör Aberndofer tarafın- sat Yenikapı ortaokul riyaziye yar değil akıl ve manhğa, mevzuatın 
dan (kanser tedavisinde yeni bu- dımcı öğretmenliğine. Hukuk fa. hudut ve şümulüne hürmetkar o· 
luşlar) unvanlı bir konferans ve- kUJteginden Münir Umar Haydar- !ur ve bu uğurda istişareyi vazife 
rilmiştir. Konferans esnasınıla pro paşa lisesi fransızca yardımcı öğ- bilir ve ancak bu suretlb hak ve 
jeksiyon ve sinema makineleriyle retmenliğine, Beykoz ortaokul adalet mefhumunu yerine getire • 
kamer hakkında fotoğraflar ak - fransızca stajyeri Zeki Kara Meh- bilir. Bu sebepledir ki yüksek sıı
settirilmiştir. Konferans doktorla- met Gaziosmanpaşa orta okulu Iiihiyeti takdiriyeye malik mubte· 
rımız tarafından büyük bir alaka fransızca stajyerliğine, İstanbul rem hakimim bile esnayi hükümde 
ile dinlenmiştir. kız ortaokul yar direktörlüğüne ilmi ehliyeti nazarı mütaleaya 

r Kısa Haberl"r °' _______ _J 
* Hüdavendigar caddesi ge

ni,Ietilecek: Sirkeci i;ta$yOn bn
~nnda Edirneye giden kan1yonJar 
beklediği sokağa kadarki ~abada 
bulunan binalar kanunuevvel için
de istimlak edilerek Hüdavendigar 
cadde•i genişletilecektir. 

* Karabük fabrikalarının İf· 

!etme müzakeresi: Karabük fa.b-
rakalarının işletme müzakereleı·i

ne Ankarada devam edilecektir. 

fransızca öğretmeni Bedriye Ye - almağa mecbur tutulmt ş, fen v~ 
ğiırnoy, Paris üniversitesi edebiyat sanata taalluk eden husugatta 
fakültesi mezunlarından Mari Sa- ehli hibre, ehli vukuf mütalea•ınn 
ı·afiyan Taksim orta okul fran'1zca müracaat l'tmeksizin vevdiği hiİ· 
yardımcı öğretmenliğine İstanbul kümlerin bozulmağa. ma~uz kal:na 
bölge Ranat okulu tarih coğrafya sı, takdir saliihiyeti takyit te!iikl<İ 
rurtbilgisi öğretmenliğine İhsan edilmemesi ilme olan hürmetteP 
Şerif Haru, İstanbul sanat okulu doğuyor. 
dökümcülük şubesi mezunlarından "Namu•., m~fhumuna gelince: 
İhsan Çekmegel ayni okul döküm Ahliik ve mantık üleması bile btl" 
atelyesi stajyerliğiııe, elektrikçilik 
şubesi nıemu "U Hasan Ertan ayni 
okulun elektrik stajyerliğine, men 
sucat şubesi kumaş örgüsü ve de
sinatörliik öğretmenliğine de Ba -* Bal ve erik isteniyor: Al- ha Akipin nakil ve tayin olunmuş
larwr. 

nun "hücre., sini tayinde ihtiJ5.f~ 
düşmüştür. Fakat mev?:ii ne şe]dl 
de tayin edersek edelim şurası 
müttefekunaleyhdir ki namusu 
şahsisi olmıyanın namu"u içtiın~· 

!si; namusu şah:S ve içoimaisi ol· 
mıyanın namusu vatanisi olmuyor· manya nın maruf firma! arından bi- """"'""""""'""-""'./V'./V'vvvvvv""'""""' 

ri dün Tlirkofise müracaat ederek 
bal ve erik istemişlerdir. 

* Otobüs talimatnameai: !s -
tanbul ile mülhakat arasında iş -
\iyen otobüslerin tabi olacakları 

ahkam hakkında bir talimatname 
hazırlanmıştır. 

* Yeni yapılacak olan tedavi 
evleri: Heybelide verem sana tor -
yomuna ilave edilen pavyonun in
şaati bitmek üzeredir. Bu pavyon 
ile sanatoryomda yatak adedi iki 
yiiz atmışa çıkmıştır. Ayrıca yine 
Heybeli sanatoryomu yanına bir 
da Haydarpaşada nümune hasta -
hanesine yüzer yataklık bir \'creın 
pavyonu daha yapılacaktır. 

* inhisarlar müdürü Ankara
ya gitti: İnhisarLıı· umum müdürü 
Mithat Yene! bazı idari isler hak-
kında temasta bulunmak üzere 
diin Aııkaraya gitmiştir. 

* Konservatuvara talebe kay
dı: Ilir kfınunusanide konservatu

vara yeni talebe kaydına başlana
caktır. 

* Yeni Valde hatı1 İnfası: E
minönü meydanının açılmasiyle 

yıkılan ilk bina olan eski Valde 
hanı yerine yenipostahane karşı -

sında. Şehinşah Pehlevi caddesi ü
zerinde yapılacak olan yeni Valde 
hanının tesviyesi ve temel işi ikmal 
edilmiştir. İnşaata derhal başlana 
ca.khr. 

* Şehir yah mektebi: Biri 
Zincirlikuyuda, diğeri de Yıldız

da bulunan iki şehir yah mekte
binin önümüzdeki seneden itibaren 

köy mektebine tahvilini ve prog -
ramlarının ona. göre tadi1ine karar 
verilmiştir. Zincirlikuyudakine "A 
yasağa köyü yah mektebi., ismi 
verilecektir. 

Altın kaçakçılığı 
Mığırdiç ve Hayim isimli iki 

Samsunlunun şehrimizde gizlice 
altın ve beşibiryerde alıp satmak 
suretiyle altın kaçakçılığı yaptık
ları haber alınmış ve her ikisi de 
cürmümeşhut halinde yakalanmış
lardır. 

Kavganın sonu 
Beykozda ot.uran Kemal ve 

Mehmet isminde iki arkadaş dün 
bir meseleden dolayı kavgaya tu
lıı•muşlnrdıı·. 

Bu sırada Mehmet eline geçir
diği bardağı Kemalin kafasına a
tarak Kemali yaraladığından ya
kalanmı~tır. 

Kalp sektesinden öldü 
Dün gece Beyoğlu polis merkezi 

önünde bir ceset bulunmuştur. Ya 
pılan muayenede bunun Tepebaşın 
da "Berlin., oteli müsteciri 50 ya
şında Bay Fuat olduğu ve kalb 

_sektesinden öldüğü anlaşılmışhr. 

TAKViM 
l ilk Kanun 1938 Perşembe 

Hicri: 9 Şevval 1357 
llumi: 18 Son tetrin 1354 

Kasım: 24 

Dotu uati: 7,04 

Ôfle: 
Alı:ıam: 

12,03 - ikindi : 14,28 
16,42 - Yabı 

lmıak : 5,21 

18,19 

~------------.. 

Bu mefhumun her tıirlü hudut 
ve şümulünü bahisten hariç bır~· 
karak tetkikatırnıza deı•a.m eder· 
sek karakter zaafının müstakil 
bir felaket cephesi oldu<.unu yıır· 

da fenalıklar g~tirdiğinı çok gör· 
dük. 

Çeşıt çeşit inhina.lar derh~ 1 

bulunduğu kabın şeklini alışlııf· 
renkten renge girişler hezaren de' 
nilen nebatlara · mayiat ve balıııL1 . 
mula.ra; bukalemun denilen haf' 
vanlara ait vasıflardır ki hunlııf 
insanlara yakışmıyor. İnsanlıi11 

yakışan: demir kadar metane1• 
hayat ve maişetini düşündürmiS' 
cek kadar akide ve kanaate sada; 
kat ve nihayet }ekdıi[e• e teıla•'~ 
eden ;;aman ve mekan;ardak" ,.ş· 

ziretleri unutmayan mevcutıarıO 
hande saçan is .:hfaf Jı< znrı'l·ı•' 
o.sun tehaşi etr..ek!.ir. 

Aziz okuyucularım lıöyıe ri l 
dl bahislere uygun olmasa da h8~ 
nma. bir fıkra geldi. Liltfct ıı 
dinle v~ senin «uzı.ırunu ihlal'il1 
den dolayı obeni hoş gör. 

Bir işsiz a<: 'm hnciisinde Iı t 
saliihiyet tevehhüm ·ederek bc1' .; 
taşiyi saliiha davet için sahih lı11 
akideyi talime koyulmuş. İtiY' 
tesiriyle bektaşi falso yaptıkç'; 
tuhaf tuhaf söylendikçe "S~ 
dinden çıktın, imandan çıktı11~ 
gibi sözlerle tahzir edermiş. zııtC 
mevzuun ağırlığından bunııl8~ 
bektaşinin sabrı tükenmiş oJaC8 

1 
ki, yine bir gün böyle bir ihtar il~ 

d "Y k d . b b~' şısın a.: 000.. • emış. en r 
na gelemem böyle zıp giren J'·ı 
çıkan iman olmaz, bana öyle b'.1 
iman talim et ki bir defa. girsill ~ 
çeki taşı gibi yerind& otursun,, el 

- ' m.ış. d' 
Ben diyorum ki: Kanaatıet r 

salabet, sevgide salabet, yııtf-'l 



KANUNUEVVEL 1938 

Eski İngiliz Hariciye 
Nazırının Bir Nutku 

" Biz, söz vermiş olduklarımızı himaye etmeli 
ve bizim gibi düşünenlerle el ele vermeliyiz.,, 

Londra, JO (A.A.) - Londrada bir nutuk aöyliyen Eden, bılhas-
._ demittir ki: . 

"- Bir umumi harp felaketinden kaçınmaga muvaffak olsak bı-
1 • "' ş· d' maziye ait mese· .e çetin çarpıfmaların önüne geçemıyecegız. ım ı 
'elerle uğr&Jm&k zamanı değildir. Yapılacak fey, halihazırda nazarı 
İtibara almak istikbali tahmin etmek iatikbali tahmin etmek ve vak
tinde lazımge,len bütün tedbirleri ittihaz etmektediı·. Bu aralık pek 
larip ferait altında yatıyoruz: 

Üç kuvvetli memleket milli si
Yasetıerini ilham etmek üzere kuv 
Vet prensipini kabul etmiştir. Bu 

anaqı içinde felaketin önüne ge
çildiğine dair teminat alamadan 

harbin daimi tehdidi altında, 
tanı bir tehlike içinde yaşamağa 
mecburuz. Ne kadar iyi idare e
dilir.;e edilsin hiçbir harici siyaset 

tek bıt:ıına meseleyi bir veya iki 
Bene içinde halledemez. Bununla 
beraber istikbak ümitleri henüz 

· lanıamiyle suya düşmüş değildir .. 
kilahJanmak hususunda sarfettiği
llıiz gayretlerin ihtiyaçlarımızı 
karşılayabileceği de şüphelidir. ,, 

Eden, bundan sonra üç mad
delik bir program hakkında iza-

hat vermiştir: 
ı - Bütün milletin müzahere 

tini temin eden bir harici siyaset, 
2 - Süratli ve sağlam bir si-

Iahlanma, 
3 - Demokrasi ve hüriyete i-

man. 

Eden böyle bir programla is -
tikbali emniyetle karşılamanın 

mümkün olacağını kaydettikten 
sonra netice olarak demiştir ki: 

"- Beynelmilel hü•nüniyete 
açıkça tecavüz edenleri affetmek 
bir hatadır. :iju gibi hareketlere 
ka.rşı müsamahakar davranmakla 
elde edilen menfaatler geçicidir .. 
Biz söz vermiş olduklarımızı hi -
maye etmeli ve bizim gibi düşü
nenlerle elele vermeliyiz. ,, 

Fransada Umumi Grev 
Yapılama dl 

(Başta mfı ı nci sa11fada) 
lerinde ise is normal surette ce -
re~·an etmistir. Paris civarında 
~tetalurji 'müesseselerinde grev:e 
1Ştirak ni8beli yüzde 25 dir. 

Grevin Şümulü 
Memleket'n her tarafından a

lınan haberler, umumi grevin ta -
hakkuk etmediğini göstermekte -
dit'. Her tarafta nakil va'ltalarının 
ekseriyeti, posla, telgraf gibi u -
lııunıi hizmetler ufak arızalara 
ta&-ınen işlemektedir. 

Gı·eve teşvik ve çalışmaya ma
tı; olanlar ara8ında her tarafta ge 
bi~ ni"bette tevkifat yapılmakta -
dır. Bütün polis ve jandarma kuv
Vetleri ;;eferber edilmiştir. 

Diğer Yerlerde Vaziyet 
. l'nris, 30 (A.A.) - Montpei
~ii r mürettıbleri bugün ancak 
l ~tnen gre,•e Mirak etmişlerdir .. 
ltı gazet<>den nlnız birisi intisar 

ed · · ebilmi~tir. 
bigeı: taraf·an vilayetlerde va %' • 

'Yet şudur: 
la Lil'e<le bütlin belediye memur 

1 ~ı .llrev yapmnğa karar vermiş. 
1e:c1ır. Yalnız nüfus dairesi ile it-

l aıye ve cenaze memurları \'azifee . 
tıne devam edeceklerdir. 

le· Roubaix'de şimendifer sendi-
a31 kendi memuplarına çalışma 

eıııri vermi,tir. 

b· bunker~kte tram,·ay ve oto -
il Us işçileri plışmak i,;tiyorlarsa 
le a llaz ve elektrik işçileri greve 

1 arar vermi~ bulunuyorlar. Bunun a b , 
eraber sokak tenviratı devam 

A

8

r,ap Konferansına 
. UYük Müftü 
lstirak Edecek mi? 
ltı !<udüs, 30 (A.A.) -Filistin 
la CBeJesini halliçin Londr.ada top
t'·~.ucak olan konferans meselesi, 
le~ıst.in mabafilini ve komşu mem 
tcd~tleıi fevkalllde meşgul etmek 

ır. 

~Ole .ı\.r~.P mahafilinin ümitleri bü
ta1c tnuftünün de konferansa lşti
~deeeği merkezindedir. 
~er1·~ 
lar 

1
kte salabet göstermiş iıı"an· 

; ll'üvenebiliriz. 

ııı~8eçitııde evvelii ilim, saniyen na 
ı,. Va fıızile1 ve daha sonra da 
61 taı·a"Iığı 'Iraya dizersek bu ~,,,, " 
ı., 1 ,ıuz l; ıı aldatmaz. bu fazi-
1 eı·ı lkt • . 1 l -
''· Ç • Hp ıçn ça ı~ma ar çoga 
•ı~~· '111 kJ n<aıı ar zembereğe ha-

" fırııyan bclJek değildir! 
1. Münir ACAR 

edecektir. 
Hazebrouckda hıçbir grev ha-

zırlığı yoktur. 
Grenoble demiryolu işçileri de 

sendikadan çalışmak emrini al -
mıştır. 

Bordeaux'da tramvay ve oto -
büs amelesi greve karar vermiş -
!erdir. Halbuki mürettibler greve 
mütemayil olmayıp grev yapma
mak hususundaki evvelki kararla
rını teyit etmi~ gözüküyorlar. Be 
lediye memurlarının vaziyeti he
nüz belli değildir. 

Amerikada Akisler 
Nevyork, 30 (A.A.) - Nev-

york Times gazetesi, bütün dünya 
nııı dikkati bu aralık Fransada te 
merküz etmiş olduğunu kaydettik 
ten sonra umumi grevin mesul ol
mıyanlar tarafından vücude getiril 
miş bir hareket olduğunu tebarüz 
ettirmektedir 1 er. 

l\.Iirror gazetesi, Fransız iş kon 
federasyonu umumi kiıtibi J our -
nauxyu takbih ederek bu zatın 

devlete meydan okumak ve Leon 
Blumun sukutunun intikamını al
mak için karreierini tehlikeye koy 
duğunu yazmakta ve Fransanın bu 
gün pek hazin bir manzara arzet 
tiğini ilave eylemektedir. 

Daily Nevs, gazetesi, Fransa
daki grevin Amerika hükumetinin 
memlekete bu gibi vaziyetlerin gir 
mesini kolaylaştırabilecek olan bil 
tün bağlardan uzak kalması için 
yeni bir sebep teşkil ettiğini yaz
maktadır. 

/ Romanyadaki Suikast 
Failleri Yakalandı 

Bükreş, 30 (A.A.) - Oluj ü
niversitesi rektörU Stefanesco Gon 

gaya karşı yapılan suikast Rumen 

erkarıumumiyesinde büyük bir in 

fial tevlid etmiştir. Hükumet ma -

kamları faaliyetle katilleri ara -

maktadır. Elde edilen delillere na-

zaran bunlar "Demirmuhafızlar,, 
cemiyetine mensuptpr. Dahiliye 
nezareti mücrimlerin yakalanması 

na medar olacak malamat veren -
!ere 60.000 Ie;y mUkılfat vaadet • 
mlştır. 

Oluj üniYersile~inde dersler 
tatll edilmiş ve üniversiteye aid 
bütün binalıu· tahliye ettirilmiştir. 

Yeni kanuna göre, suikastin fa 

ili nazırlar meclisinin tasdikine ik 
tiran etmek şartiyle ölüme m.ah 
kfim edilecektir. 

TENi.SABAH 

Suriye ve Fransa Istanhul Valisi Değişti 
(Battaratı 1 inci aayfada) 

lariyle, eski delil ve muhakemele
ı·iyle hitap ediyor. 

Çünkü Suriye yalnız Arap de
ğildir. Garbi A8yanın en işlek ~ir 
caddesi halinde bulunan şark ıle 

garp ara;ıııda en elverişli bir mü
badele ve münakale sahası teşkil 
eden Suriye öledenberi muhtelif 
ırklarııı. kültür ve medeniyetlerin 
tesiri altıııda kalmı~tır. Suriye bü
yük bir pota halinde türlü türlü 
ırk ve kavimleri erilerek kendisi
ne mah'tıs bir kavim, bir Suri;•eli 
halk vücude getirmi~tir denile
bilir. Hicaz ve Yemen Araplarının 
Arap yarımada'1nııı içlerinde ya

(Baştarafı 1 inci Sayfada) 
çocuk babasedır. 

Tıbbiyeden doktor olarak çıkan 
Lütfi Kırdar, az zamanda göz has 
talıkları mütehassısı olmuş ve e
pey zaman İzmir hastahanesinde 
gözhekimi olarak çalışmış, sonra 
İzmir sıhhiye müdürlügüne tayin 
etlilmi~tir. 

So~ inkılapta Kütahya mebusu 
seçilen Lütfi Kırdar, bir aralık Ba 
Iıkesir halk partisi başkan lığını da j 
yapmıştır. 

Birkaç sene evvel idari sahaya 
dönmek arzusirle mebusluktan çe 
kilmiş ve Manisa valiliğinıo tayin 

sıyan bedevilerin Suriyelileri ne olunmuştur. 

dereceye kadar Arap telakki ettik Doktor Lutfi Kırdar çok halıik, 

sarmış ve birkaç sene içinde bir
çok birinci sınıf vilayetleri imren 
dirccek mamur ve müreffeh bir 
yurt köşesi olmuştur. 

Bugün ~Ianisa vilayetini baş -
tanbasa örümcek ağları gibi ören 
m:ınt~zam so.<eler bembeyaz \"e 

tertemiz bad.analı evleri, meydan· 
!arı ve muntazam yollariyle elek
trik ışıkları içinde pırıldıvaıı kö;·
ler, 25 metrelik geniş parkeli, as
faltlı caddeleri ve yeryer yapılan 
btivük binalariyle Egede fışkıran 

:,e~yeni Manisa onun eseridir. 

!eri dü•ünülecek bir nokta.dır. dürüst, fevkalade çalışkan ve vazil 
Fak~t ~uriye ha valisinde böyle fesini her şeyden üstün t'utaıı ve 1 muştur 

asırlardaııberi devam eden bir seven kıymetli bir idare amiridir. Lıit;i Kırdarııı bütün idare ha
kaynaşma ve erimeye rağmen bi- Evvelce bir aralık eski Türk· yatıncla gösterdiği liyakat ve ka
ribirleriyle itilaf kabul etmez bazı ocaklarında, Kızılay gibi menafii zandığı nu,·affakiyetler, !

0
tanbu

gruplar da tebellür etmiş bulunu- umumiyeye çalışan hayır müesse- !un imarı işinde de mutlaka mu
yor. Bunların arasıııda bilhassa J selerinde büyük bir feragatle ha- vaffıık olac:lğı kanaatini veren 
Dürzileri ve Alevileri düşüııebili- yırlı işler başarmış olan Lütfi Kır- kuvvetli delillerdir. Dahiliye Ve -
riz. Bu kavimlerin Suriyeli Arap dar, bilhassa Manisaya vali olduk kalelinin bu tayinde gösterdiği 
milliyeti içinde boğulup gitmiye, tan sonra bütün kıymetini göze yük.sek balJeti takdirle kaydeder 
asırdide ananelerini, itikatlarıııı, vurmuştur. ve yeni valimize, yeni ve hakika
milli varlıklarını fedaya hiç niyet- Manisa onun elinde baştan -ı ten miJkül vazifesinde muvaffa
leri yoktur gibi görünüyor. Fran- başa değişmiş, biltüıı yııra !arını kiyetleı dileriz. 

Bilhassa a'1l'ların ihmalile ha
ra _.('ye dünen şehrimizin imarına 

giı' ~ildiği ı;-u sırada, en bariz vas
fı i. arcılık olan bu kıymetli idare 
anı. 1in ı.tanbul vali ve belediye 
reisi ine tayini çok habetli ol -

sızlar iste bu milliyetlerin müdafii=~==~=~======================--==kesilmiŞlerdir. Bunların ırk ve kül-
tUre ait haklarını Arapların teca
vüz ve tahakkümüne karşı ezdir
memeyi kendileri için bir vazife 
biliyorlar. 

Hak ve adalete bu kadar şid
detli merbutiyetin hikmet ve men
şei Suriyeli vatanperverlerce mev
zuubahs olabilir; bunun samimi
yeti tasdik edilmiyebilir. Fakat 
.bu mülahazaların Framızları tut
tukları meslekte sebat ve israra 
sevkedecek kadar bir kudret ve 
ehemmiyeti bulunduğu inkar ka
bul etmez. Çünkü bu davalar bu
gün cihanııı gidişine, görüş ve his
sedisiııe uygundurlar. 

Sonra, me~eleyi, nazariyattan 
uzaklasarak, biraz da ameli ve re
alist blr surette düşünmek iktiza 
eder. Fransa hükumeti ~1illetler ı 

Cemiyetinin tevdi ettiği mandayı 

sırf bir insani vazife görmek, Su-· 
riyeli Araplara dadılık ve lalalık 
edip onları masrafı Fransız mü -
kelleflerinin cebinden çıkmak üzere 
büyütmek ve büyüttükten sonra: 

artık vatanınızda güle güle, rahat 
rahat oturunuz devip çekilmek i-ı 

çin kabul etmiş değildir. !l~aı:d.anın 

1 

altında bir tahakküm ve ıstıla ar-

zusu saklıdır. Fransa Suriyeye gel- , 
mişse siyasi ve iktısadi birt~k'.m 

emeller beslediği için gelmıştır; 

bedava insaniyet eseri göstermek 

için değil. Suriyeli vatanperverleri 
bu ecnebi müstevlileri memleket

lerinden çekilmeğe mecbur ede
cek kadar kuvvetli olamayınca, 

onları oksıyarak, az çok tatmin e
derek işi~ bir çıkar yolunu bul -

mak mecburiyetindedirler. 
Bunun için de tam ve kati is

tikliili merhale merhale elde et -
meğe çalışmak zaruret kesbeder. 

Ayni zamanda, İngilterenin Irak
ta yaptığı gibi, Fransa ile bir it

tifak akdi de içtinabı imkansız ted 
birlerdendir. Bugün, belki Fran

sa Suriyeyi terke razı olabilir. Fa
kat kendisinden sonra Suriyede 

başka bir ecnebi devletin yerleş
mesi ihtimali mevcut oldukça Su

riyeden çekilemez. Böyle bir ihti
malin mevzubahs olamaması için 

Suriyenin kendi başına istiklalini 
muhafazaya kadir olacak maddi 

ve manevi kuvvete malik bulun
ması icap eder. 

Bütün bu mülahazaların mü -
cerret hak ve adalet namına mü

dafaaları kabil hiç bir tarafı yok
tur. Fakat semere verecek bir iş 
görebilmek için bugünkü politika 
münasebetlerine zemin teşkil eden 
realitelerden aynlmamak Iılzım-

dır. Milletler arasındaki münase
betler bütün biltün başka ve yük
sek adalet kaidelerine tevfik edi-

Çember/ayn Bir 
Dörtler Anlaş
ması Hazırlıyor 

( Baştarafı 1 inci sayfad:ı ) 
Virgino Gayda, şöyle yazmak

tadır: 

''Çemberlainin seyahati, baş

vekilin kati kontrolü altında geç
dikteii sonra açık ve realist bir şe
kil alan İnugiltere harici siyaseti
nin bir neticesidir. Bu hareket su!'h 
lehinde İtalya ile İngiltere arasın 
da bir teşrikimesai vücude geti -
rilmesi imkanını ,·erecek ve Avrn
pa milnasebetlerinin daimi surette 
dilrüst olma• (na yardım edecek -
tir. ,, 

Ciyanonun Nutku 
Roma, 30 ( A.A.) -- Faşist mec 

!isinin yeniden açılışı merasimin
de meclis ve halk tarafıııdan : lus
solini lehinde yapılan tezahürata 
müteakip hariciye nazm kont Ci
ano bir nutuk söyliyerek Çeko lo
vak buhranını doğuran unsurları 

tebarüz ettirdikten sonra bu mü
nasebetle yüksek tarihi bir alaka 
uyandıran ltalyanın vaziyetinden 
ve faaliyetinden şimdiye kadar 
duyulmamış teferrüatı da iliive et
mek suretivle bahsetmiş ve buhra
nın izalesi. için Mussolini tarafııı
dan oynanan rolü anlatmış ve söz
lerine şöyle devam etmiştir: 

"M ünih ve Viyana müzakere
lerinden sonra, Avrupa \'aziyetin
de husule gelen inkişaf, siyasi uf
kun aydınlandığım söylemeğe mü 
saiddir. Fakat, hava ister fırtına
lı, ister sakin olsun, faşizm hattı 

hareketini değiştirmiyecektir. Bu
nunla beraber sulh davasına yap
tığımız müsmir yardımlar arasın 

da İngiliz - İtalyan münasebetle 
rini sağlam ve dostane bir iş bir -
!iği sahasına nakleden mukavele
nin ahiren meriyet mevkiine kon -
muş olması keyfiyeti bulunduğunu 
kaydetmek isteriz. 

İngiliz - İtalyan .anlaşması 
sulhün tarsini davasına fili müsbet 

bir yardımda bulunmuştur. Bu tar 
sin keyfiyeti siyasetimizin yük • 
sek hedefini teşkil etmiş ve ede -
eektir. 

ltalya; lngiltereden Sonra 
Mıaırla da Anlatacak 

Londra, 30 (A.A.) - "Kahire 
den bildiriliyor,, 

Zannedildiğine göre İngiliz -
İtalyan itilafnamesinin Mısırı a.la
kadar eden kısımları hakkında ya 
kında Mısır ile İtalya arasında mü 
zakereler cereyan edecektir. 

l ee e ği güne kadar m eve ut va zi ye- 11!1!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!"!!!!!'!!!!!"!!" 
tini hesaba katmak ve onlara gö-

Mısır matbuatı muhtemel bir 

Mısır - İtalya ademi tecavüz pak 
tının imkanları ve faydaları hak -
kında tefsirlerde bulunmaktadu<. 

re tedbir düşünmek zarureti var-

dır. Suriyeli dostlarımızın biran 
evvel sükun ve huzura kavuşma
ları ve milli lstiklıll hedefine doğ
ı;ı.ı emin ., urette yürümeleri kom-

şuluk hasebile bizi de yakından 
memnun ve alfıkadar edeceği için 
orada daha makul ve ameli dü
şUncelerin hakim olmasını görmek 
temennisindeyiz. 

Hüaeyin Cahid YALÇIN 

Demir Muhafız-
far Reisi .. 
O/dürüldü 

(Bat tarafı 1 inci aayfada) 
şakke hizmetine mahkum edilmiş 
bulunan Nicolas Constantine,co, 
Carinaca ve Doru Bolimaca Steles 
coııun katilleri olup müebbet şak
ke hizmetine mahküm Caratanage 
Boza tan, Strafan Curo J an Pele, 
Stade, J.an Atanasiu, Gı;briel Boğ 
dan, Radu Vlad, yine Stelesconun 
katli sebebiyle onar sene şakke hiz 
metine mahkum Stefan Georges-
co ve Jan Trangafis. 

ikinci kolordu askeri hakimle-
ri ve sivil müddeiumumilik me -
murları, derhal vaka mahalline git 
mi~lerdir. 

Yukarda ismi ge~en on dört 
mahkumun öldüğü, bunıarııı hu
zurunda, tesbit olunmuş ,·e doktor 
tarafından bu ölüm hadiselel'i hak 
kında zabıt varakası tanzim edil -
miştir. Bunun üzerine cesetlerin 
gömülmesine müsaade verilmi~tir. 

Hadise hakkında devam olu-
nan tahkikat neticesi ayrıca bil -
dirilecektir. 

l\Iüddeiumumiliğin teklifi iızc. 

rine ve umumi asayişi alakadar e
den sebepler dolayısıyle, askeri 
kumandanlık, cesetlerin Jivala as 
keri merkezinde gömülmesine ka
rar Yermi~ ve cesetler, sabahleyin 
Jivala hapishanesi askeri "~rvis
leri tarafından göı•nülmü~tur. 

Dolma bahçe 
Meydanında 
Ölen Vatandaşlar 

(Battarafı 1 inci sayfada) 
kanaat alakadar makamlara bil -
dirilmiş olduğundan hükOmet mer 
kezince; bu işle meşgul olmak ü
zere mülki)·e müfettişleri izam e
dilmesine karar verilmiştir. Tav
Mıı edılecek olan müfettişler m:. 
hallinde tetkikat ve tahkikatı tev 
si ey!iyecek ve hasıl edecekleri ka 
naatle birlikte varılacak neticeyi 
bütün deliiilini d& tesbit eyliyerek 
mufassal .bir raporla vekdlete bil
direceklerdir. Bu rapora göre ted 
bir ittihazında su'u taksirleri gö
rülen idare amir ve memurları 
hakkında kanuni muameleye te -
vessül olunacaktır. 

Amerika Almanya ile 
Siyası Münaseüatını 
Kesti 

Vaşington, 30 (A.A.) - Reisi 
cumhur Roosevelt, nazi hükumeti 
ekalliyetlere kar~ı tı.kip ettiği din 
ve ırk polilikusın ı d 0 ' nı ettiği 
müddetçe Amet"' k" n Al "~ny:ı 
ile diplimalik müna<elıetleriıü ye
niden tesis elmiyeceğini beyan et-
miştir. -

Sayfa: 3 

Şehir Meclisinin 
Dünkü Toplantısı 

İstanbul Şehir rne füi dün Ba~ 
ı·an Ahmet Tcvfiğin riyaseti altın
da teNriııisani toplantısınııı son iç
timaını yapmıştır. 

Celse tanı aat 15 de açılarak 
geçen ceben;n zabtı okunmuş ve 
kab;ıl olunmuştur. 

Dundan sonra ruznameye ge -
çilmiı, ve ilk olarak miUakil mad 
delerin muhafazasına dair t-.limat 
ta yapıln tadilat okunmui ve ka
bul olunmu~tur. 

İkinci olarak ~chrın muhtelif 
semtlerine dikilen elektrik liimba
larında.ı (1300) el ile söııdurüle

c,•k tarzda inşa olunduğundan bu· 
nun i'e m:İhzurlu olmasından, mu 
havvile merkezlerinden 'undill'ül
mesi hakkıııdaki teklif mfinakaşa 
ve kabul olunmuştur. Bundan ·son 
ra ücretli memur ,-e mustahd mler 
biriktirme Ye yard;m sandığı tali
matname3İnin tadili hakkındaki 

ınülkive ve kavanın eneilmcnlerı

nin mÜ~terek ııı:ızbatası okunmu~
tur. Bu madde mecfüte mnı aka
şalnra selıep olmuştur. 

Azadan biri: "Bu r.1 dde büt
çe encümenine gelt emiştir. Bina
enaleyh çıkarılmasını teklif ede -
rim demistir. Azalardan di'erleri 
de mecli"ln belediyeyi börle taah 
hütlere sürüklemek salahiyetini 
haiz olmadığıııı ileri sürmü*lerdir. 
:IIünakasa]ardan sonra reis maz
batayı r~ye koymuş ve ekseriyetle 
kabul olunmuştur. 

Bundan sonra !'<işantaşı kız ens 
tit ü~ü ittihaz edilmek üzere btim
lil.k edilecek yerlerin kıymet tak -
diri hakkında mülkiye encümeni 
mazbatası müzakern olunmuştur. 
Azalardan birkaçı bu yerlere tak 
dir edilen o0.000 lirayı fazla gör
mü~ler<lır. Ezcümle azadan Raşit: 

- Yalnız arsasına 50.000 lira 
nrilecek yerde 50.000 liraya ikı 

mektep yapabili.'iz. demiştir. 
Reis mazbatayı reye arzetıııi~ 

ve ekseri;;etle kabul olıınmu~tıır. 
Bundan •oııra ruzname harici 

tesellüm heyetlerinin lıir khını mii 
bayaa:arda heyet aza.ınııı azlığın 
dan dolayı icrayi vazife edeme -
diklerinden 500 liraya kadar yapı 
Iacak gü• luk sipar:Şlerin teslim 
heyı>tlerinin mevcudiyet'ne lüzum 
olmadan yapılına<ı hakkınJaki 

mazbata birçok mün:ıka~al~rdaıı 
sonra kabul edilnıiyerck ~ubat 
de\'l'ei içtima ''!sine terkolu-mak 
üzere makann iade oluı.ınıu~:ur. 

ŞPhir mecli<i b.ında,ı sonra ~u 
batda •,ıplanacakt:ı:. __ _:_ _____ _ 

- - - ---~-

Hakimin Onünde 
Hüngür Hüngür Ağlı
yan Hırsız Cocuk 

(Bo.~ta<afı 1 ::ı~i oavfada) 
Fakat lıu• '\ rağnıen, T~ad 1 ·i, 

ertc·i gün bir annhl'ır u\·d.~1\'a•ak 

;\lustafanın oı a ·ın,ı .r:rm ~ \'~ nr
kadaşının ya~:ık yorganı 'le ' azı 
e~yasını çalarak 1 ~ lir::ıyn 'O\İ~ı•ş· 

tır. J{adri, bu pnranın bir kısmı ile 
kendisine yeni bir e'bis~ ı:lmış ve 

üst tarafını da trc, parası J' ap:ıra k 
Sapanca)·a anne i e buyram zi -
yaretine gitmiştir. 

1vlu:0;tafa1 evvelki r~i:n -;>ehr:n1izG 
dönüp te odn~ıııı bomboş bu'unca 

hemen polise milracaat etmiş ve o 

giln şehrinıi•e dönerek bir terzinin 
yanına çıraklığa girmiş olan Kad
riyi yakalatmıştır. 

Kadri dün Sultanahmet sulh ce

za hakim Rcşidin önünde hlın,rür 
hüngür ağlıyarak: 

"- Geçen sene ne güzel mek 

tebime devam ediyordurı. F.ıkat 

para yardımı kesilince içim . .-ana -
yana mektebi bırakmağa mecbur 
kaldını. 

Anneciğimi de uzun zamandır 

görmemiştim. Onu çok yöreceğim 
gelmişti. Üstüm başım peı·;şandı. 

Bir cahilllk edip arkadaşımın e.~ -
yalarını sattım. Kendime temiz bir 
elbise aldım. Üst tarafını da tren 
parası yaparak ,gldJp .a.ıuıeclğlml 

gördüm. Bu ilk ve son calıillii'im
dir ! .. ,, 

demiştir. 

Hakim Reşit, suçlu Kac'l:rf 1141 
kıııda le' kif kararı vermiş ve cınl( 

tevlciflı=eY.~ a1l,ııdernılıjtlıı, 
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rK"1"11.I<• 
.IWJ.l'lo6J&I DENiZ OlTA~INDA i.~Bt8(' 

NAZARI 
Bir muharrir arkadaş, nazar ya· 

ni göz değmesi denilen ve en aşağı 
tabakadan en yüksek sınıfa, en ca· 
hilinden en mUnevverine kadar bü
tün halk tarafından itikad edilen 

ÖLÜMÜ VENEtJ {ADAMl~R Sür'at Koşuları 
.Röportajı yapan: RIZA LEBIP ASAL 

meseleyi izahagirişiyor. ~ 

Kumandan Gemisini Kaybettik Naz&r edilen esrarengiz kuv-f 
vet mevcut mudur, değil midir ?I 
Bunainanmalc aklı başında, tahsili 
yerinde bir adama yakışır mı yakış
maz mı? Buralarım tahlil edecek 
değilim. Yalnız bu nazar ve nazar· 
hk keyfiyetinin bazı gülünç teza
hürlerini anlatacağım: 
Adamcağız, dişinden tırnağından 

arttırarak veya borç, harç alarak 

"Şimalden Müthiş Bir Fırtına Patlamıştı. Sular 
Vapurun Kıc Sıntinesini doldurmus, Batmak teh-, ' 

likesi Baş Göstermişti,, 
Uç odalı, kulübe cesametinde bir _ 19 _ az yükselen gemiyi sahile baştan 

evceğiz yaptırıyor. Hatta henüz kara ederek bir tabur a~kerin haya 
dış sıvasını bile vurduramıyor. SP.- Sllreyya ka~tan~nn a~rıldıktan tını kurtardım amma çektiğimi ben 
çağın en göze batan yerine bir eski •sonra aklıma ~ır~etın eskı. kap~an- bilirim. 
papuç bir baş sarmsak birkaç ma- ]arından Hayrı Gunur geldı. Bogaz. Harbi umumi başlayınca bizi yi 
vi katır boncuğu, bir küçük torl>9. içi vapurlarının bu ceaaretile m•.ş • ne sevkiyat emrine verd.iler. İlk va-
~örek otu ve daha bilmem nelerden hur kaptanının herhalde meraklı zife olarak Topkapı müzesini Ana-
yapılmış garip bir nazarlık tıı.k:ını ser.güzeştleri olacaktı, onu -~a söy- doluya naklettik. 
asıyor! tnsan bu manzarayı görUn~e l ıetıp okuyuculara dınletmegı fay. Bir de şirketin 39 num·aralı va-
evin sahibini bulup yOzüne şöy- dalı buI?um. Bu ınaksatlra ~ö~rü puru ile Çanakkaleye asker taşır-
!ece haykıracağı geliyor: altındakı .. kaptanlar odasına gırdım. ken bir torpillenmemiz vardır. 

- Bire zavallı! Nazar denilen Üç, dort kaptan oturmuş, konu- * 
gizli kuvvet mevcut olsaydı, birkaç şuyorlardı. Hayri kaptanı sordum, Rayri kaptanın sözünü kaptan 
yüz bin lira sermaye ile meydana ~e!ıırd .. olduğunu söylediler. köşküne giren lostromo kesti: 
gelen sekiz on katlı apartırnanlıtra 1'.Tte!i giin 7 4 ü köprünün Üskü- - Sefer zamanı geldi, dedi, kal 
isabet etmeyip de senın bodnıma. dar iskelesinde görünce vapura gi- kıyoruz. 
ç:ılma evini mi gelip bulacak? :rip kaptan köşküne çıktım. Hayri Kaptan derhal yerinden fırla-

Bir k'ıdıncağız, beş a.ltı yaşında kaptan koşkte oturmuş, gazete oku- dı. Köşkün iskeleye bakan pencere 
bir çocuğu elinden tutmuş yürütü- yordu. Beni görünce ianıdı ve yer sini açtı ve bir eliyle de telgrafla 
yor. Yavrucavın sıhhatı da, kiyafe- gösterclikteıı sonra: makineye işaret verdi. Kaptan is-
ti de perişan" bir halde. üstünfo - Galiba, dedi röportaj iç Hayri Günur kaptan kele memurunun çaldığı bir düdüğü 
yamalar içinde bir palto, ayağında geldiniz fakat ben ~eçirdiğim bir - . .. . müteakip aşağıdaki çımacıya ses-
dclik dt"<ik bir sandal var. Ağzın· çok heyecanlı sergüzeştleri not etti- şımalden muthış bir fırtına palia- lendi: 
dan salynlar akıyor, gözleri çapak ğim defterimi batan bir vapurla de- dı. ~ul.ar vapura hücum ediyor, _ Al iskeleyi! 
içinde ... Hülils;ı bakıp da iğrenme- nize gömdüm. Bunun için size ak- kıç sırıtın: ~u ıle dolmağa başlıyor- Meğer biz Hayri kaptanla ko _ 
mek kabil değil. Fakat gel gelelim lıma gelelıilc!!lcri parça parça anla- du. D~nızın ortasında bulunuyor- nuşurkcn 0 kadar dalını~ız ki va
paltosunun omuzuna yedi gözlü bir tayım. d~~· Bıze en yakın olan Rumeli sa- pur yolcularla dolmus d'a Jt:ıberi
mavi ı:ıoncuk rlikilmiş, belki nazar i Evvela şunu söylemek isterim: hılıne kaçsak orası Bulgar işgalimiz bile olmamış. 7,j bir anda . -
değer diye... Bizim aile kiimilen denizcidir. Bu altı~da olduğu için daha büyük biı· keledeıı ayrıldı b~n de çık ıs_ 

Geçenltrde Trakyanın yakın şe- iti.barla ben de babadan: h.n~t:i bü- t:~i'keye. düşecektik. En yakın ve kit bulamadığım için vapu~c;:a k~-ı~-
hirleriııdPn birine ziyarete gider- yuk babadan kalma denızcıyım. Bu s m ye~ llfarmara adasıydı amma, dırn. 
ken bir otübür.e binmiştim. öyle şirket kurulurken büyük babam b~ a~a ıle aramızdaki mesafe yir- Bu emrivakiden istifade ederek 

S f 't k t h mı mılden fa 1 d B"t" bir otobüs ki iler tutar yeri kaırııe- ey e, ın ap an ° zamanın meş ur .. ~ay ı. . u un vapur anlatacaklarıııın sonunu dinlemek 
ınıştı. Nerede ise hemen dağılıve· bangerleriııden Kamantonun delil.- mure~te.batı ıle birlıkte ümidimizi için Hayri kaptanın yanından avrıl-
rer,ekti. Bin bir sesli konserler ve- Jetiyle ~irkete getirilmiş ve bu su- keomıştık. Batmak tehlikesi baş madım amma onun bütü f · 

ı d ·· t · · .1 d , n se er e~-
riyor, durup dinlenmeden göbek a· ret e o evirde Türklerin ka~t.anhk gos ermış, gemı su ı e ?lma.ğa baş nasında söylediği tek cümhı şu ol-
tıp dans ediyordu Buna rağmen ş6- yapamıyacakları hakkındakı ıddı- lamıştı. Bu esnada gemıdekı tabur du: 
förüıı karşısına isabet eden tavan.a ayı muvaffakiyetile bilfiil tekzip et- kumandanına ağırlığı denize atma- - Sefer esnasında konıı~anıa
yamnlı bir çocuk patiğile bir mavi mişlir. mızı teklif ettim. Tabur kumanda- yız, iskeleye döniince anlatırım so-
boncuk asılmı~tı! Acaba bu nazar- O zaman Boğazi~inin hali bam- nının kabulü üzerine askerler ağır- nunu ...• 

1 tfı oraya oto~ibün lıu haraplığile ?aşka bir iılenı~iş. Hiç bir yerde lığı denize döktüler. Bu suretle bir Rıza Lebip ASAL 
ala.'· etmek icin mi asılmIRlardı? ı"kele yokmuş. Şırket vapurları her~ • 
Zannetmem . Her halde nazar deif- köyün önüne geldikçe durur, ka· A .. k .. o·· """" 
m··nıeoi ıdn olarak! o yıklar gelip yolcuları karaya çıka- tatur ld ....... G .. 

Bu hadiseler ~11 hakikatı izaha ya- rırlarmış. So_nra yavaş yavaş igk~: un U gu un 
rıyor: Demek, birçok kimseler var- leler yapıhnaga başlamış. Ve tabııl Tr b • 

· k ı ı a zon (Hususı)- Orduları M k dır ki gerek kendilerinin ve gerek ıs e e er yapılınca da şandalcıların h d dl • . e teplerin önlerinden geçenler 
. . . • k' . k . t 1 • u u arında magHlb olan bır mı!- b' f ti kenaııermı alakadar eden kıymet- atına es,ı ge ınış. • 1 t 1 d . . . . . ır erya a sarsılıyor, Genç Türk 

. . . . . o . . 1 d k d 1 e , nası enn bır keder ıçınde ın- c· mh lerm hakıkı mahıyetleıınden haber- zaman vapur ar a a ın arın 1 At t" k" - tl uriyetinin genç evladları Bü-
1ar değillerdir. yeri vapurun baş tarafı imiş. Çün- ~rse, a ur un ha~talıgını ha~r yük Atalarının matemini kalple-

K ı .. b h'b' k J"b · · kü kıc t'1J"1fta dümenci ile "ardım a an Trabzon da aynı hıs ve elemm · d ki -u u e sa ı ı u u esını saray , • ' ' _ , tcsirile sarsılmıştır. rın e sa amaga muktedir olnmı-
ıannedi;, or; sıska çocuk babası ço- \c ı tayfalar oldugundan namahrem yanlar, ağlıyorlar ağlıyorlar haykı 
~u;;uııa kiihe•·l,'t!l ~o··zı'le bakı"or· vaziyetin muhafazası için l<adır; 15 inci yıl dönümünde, Atatür-, , ~ • • k" hh t ... d 1. rıyorlar. Caddelerden geçenler bu 
viran otoJı:isu"n •ofo"ı·u" olobu<u"nu" yolcular vapurun kıç tarafına geç- un sı a mı muJ e ıyen Valimiz 

• · 0 Ref'k K altan . h acı haberi bir birine yalnız göz yaş-
tezgahdan yeni çıkmış Linkoln oto- mezlerıni~. İlk vapurlarda kaptan 1 or ın sesı enüz kulak-

k ki 1 d - · · !arda akisler yaparke R d larile ve titrek seslerile (söndu") dı'-nıobili ayarında görüyor ... Ne ya- öş eri o ma ıgı ıçın k:;ptanlar a- n, a yonun 
kl 'f · 1 bozkırlardan aşan sesı· kalbi · b" yerek anlatıyorlar.. So"ndu", so"nen palım, Allah cümlemize akıl, fikir . çı n vazı e görıir er ve yolcular .. . .. . erı u-

versin ! dört ayaklı kah"ve j,,kemle!erinde yuk bır şupherun heyecanile kıv- ne? Güneş, Ay, Yılclız ve bütün bir 
Tilki !otururlarmış. Hele vapura gaz randırrr_ıı~tır. Ulu ~':'derin sihhat ha cihan .. Bir cihan söndü .. Türkün 

============= sokmak bir cinayet telakki ediliı'. berleruu almak ıçın sabırsızlauan güneşi eşsiz ebedi Şefi söndü. Ha-

l
- bu yüzden yolcuların oturduğu yer- Trabzon halkı, radyoların başında, yır, o cisimle sönerken ruhile Tür-

Askerlik İşleri l ı lerde yağ kandileri yanarmış. Sefer h?.parlörlerin önünde toplanıyor, kün kalbinde, ebediyetin kucağında 
------------··-Jesnaaında okumak merakında olan- g.oklerden .?elecek bu ~s~n 1'.ürk ta- yaşıyor. Trabzon ağlıyor. daha bir 

Davet lar da ceplerinde bulundurdukları rı.~~de, ~k milletı uzerınde ııe yıl önce onu, Büyük Şefini bağrına 
Fatih Kaymakamlığından: ! mumları yakarak okurlarmış. O buyuk tesırler yöapaca~ı hissedi- basarken o alev gözlü, altın saçlı 
616 Deniz Makine Emekli Binba- ~amanın mevki sahiplerinden ve ek yordu. o.na ebedi .?derıne.~ihhaller dehanın aradan bir yıl geçmedel) 

şı Naim Saner serisi boğazda oturanlardan biri ~mennı edıy?r.' gunden gurıe veba- fani hayattan aynlınası elemile, Nı-
580 Deniz Makine Emekli Binbaşı vapura girdi mi vapur h.alkı ayağa nı e~ ha~rlerını alclıkça g?z y~ları- neler, ihtiyarlar, gençler, aksaçlı-

Mehmet Fctiye kalkıp selam dururlarmış. Hele is- . . albıne akıtıyor, derm bır ses.. !ar, bütün bir ırkın konuşan, duyan 
sızlık .... t" b"t" h · 

590 Deniz Makine Emekli Binba- keleler yapıldıktan sonra vapura ve uzun u u un şe rın afakı- her ferdi ağlıyor. 
•ı "evlııt Tok0 t girip çıkmak tesrifata tlibi olmuş. m sarıyordu. ~ '" n • Bir İlk Okulun ilk sınıfında A-

1741 yedek piyade Asteğmen Herkes derecesine göre karşısın - . Ge.nç Valimiz Refik Koraltan, bir TATORK çocukları büyük mateınle-
ıbrahı·m Hakkı dakine "buyurun efendim, siz bu _ hırını kovalıyan haberlerin fenalı0"1 . 

rıni alfabelerini açıp Ulu önderin 
Yukarıda adları yazılı şahısların yurun. Vallahi olmaz siz girecek- karşısı~da: beklenmiyen akibetin resmi üzerine eğilmiş ağlıyarak i-

askerlik şubesine müracaatları ilan siniz.,. gibi iltifatta bulunur, bil- vl ukduu ıhtımallerini göz önünde bu- fade ediyorlar. Okullarda ögr-et-
olunur. hassa vapura doğru kırıta kırıta un urarak; bilhassa, ATATORK'- 1 ' .. b' men er ders \•ermiyor, çarşılaraa, 

Yeni Neşriyat 
Son değişikliklere göre 

DAMGA RESMt KANUNU 

sallana sallana gelen mevki sahip- un ıiyük emanetini omuzlarında ta- pazarlarda alış veriş duruyor, yalnız 
!eri yüzünden haxeket ve muvasa- şıyacak Türk çocuklarının bu fela- k alpler ve gözler işliyor. Biri duru
lat saatleri alt tıst olurmus. Sonra _ ket haberile bir an sarsılmaması için 

. yor öteki o hissiyatın tecellilerini 
dan intizam temin edilmiş ve şirket daha önceden bütün mektebleri do- k atre katre yaş halinde etrafına 
·bugünkü gördüjfünüz hale girmiş- !aşıyor, bütün topluluklara hitab e- yayıyor, her yüzde bir matem kırı-

9 Temmuz 1938 tarihine kadar tir. diyor ve onları melhuz felaketin a· şığı var. 
bu .kanunla ilgili bütün tadilatı ha- Ben s,irket gemileriyle İtalyan, cılarına hazırlıyordu. Nihayet k:ır- A . 

d k ynı gün Halkevindeyiz., Ulu örı-
vı ır. Balkan harpleriyle umumi harpte ulan gün geldi.. O eşsiz ve ebedi 

Fi tı 25 k ş f f • derin savaş arkadaşı, inkilap yolda-
n : .. ·uruş • - a"keri işl~rde çalıştım. Balkan mu- e anı hayata ebediyen gözlerıni şı ateşin hatip Refik Koraltanı din-

Satış yerı. İstanbul, INI• ILAP harebesinde şirketin 40 numaralı knpaclı .. Bu haber şehir içinde yıl-
Kl'l'APEVt .1 k clı .. til ılclı liyoruz .. Gözleri kızarmış ağlamak 

vapuru ı e as er nakliyatında çalı- rım sura e yay .. Nasıl yayıl- tan. Ve bağnyor Atatürk ölür mü .. 

t 
v. . .,..,.,"' eh•"''"""""~', şıyordum. Bir gün verilen emir ü- masın ki, bu acı karşısında hangi Başlar eğiliyor, ürperiyoruz. Tür
TİY ATROLAR zerine Ayastafanos, şimdiki Yeşil göz yaşarmıyor, hangi göz kızar- kün inkiliip mabedinde ağlıyarak, 

köyden, bir tabur askeri ağırlığı ile mıyor, hangi yüz solmıyor, hangi hıçkırarak büyük ölüyı'i anıyor ve 
'tv . .,vr r.,.,w, ,..,..-,.. 'IVV\Vl'r.V'IVVVI b b J k l · ] .. d 'lıni 

ern er a ara c eııızc açı dık. As- vueu ezı 'yor, erimiyor, hangi daima içimizde yaşayacak bu acıya 
• . TURAN TIY ATROSU keri nereye götüreceğimizi söyle- dik alın yere düşmiyor. ATATORK alışmağa hazırlanıyoruz.. Yaruı 
Na~ıt Öz.can, okuy. ucu Semiha mediler. Bizimle beraber hareket öldü·, hayır, At0 t·u·rk o"lu"r mu"? ku- k E k ~ . n şam ATATüRK'ün büyük hatı-

. • 
1 Mekteplıler 3 P. eden kumandan gemisini takiıı eder laklanmızın bir an yanlı~ işı'tt'ıg·ın· 1· k · · lk d f ı k lli ~ rasını anma ıçın onun inkılap rc.a-

• ·. e "'. 0 a. ra • ezey varyetesi- siniz dediler. Fakat yolda kunıon- zannediyoruz. Kalbı'mı'zde bı·r ı'man bed' d · · · k • m e bütün Trabzon halkı tvpla-
~111 ış1ıra ıyle. Dans, Solo, Düet dan gemisini kaybettik. Bu esnada var ATA'l'üRK ölmez... 1 nacaktır K.K, 

Kosuların Esası Nedir? Muvaffak , . 
OJmak /cin Takibi Lazım Yol/ar • 

Yazan: Atletizm Monitörü Naili Moran B. P. E. 
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ldmaiı nıevsiminde bol uyku uyu- . 

mak lazımdır. İşleri dolayisile er
ken yatamıyanlar her gün hiç de
ğilse ayni saatte istiı·alıate çeki!- i 
meyi adet edinmelidirler. Dokuz i-ı 
le on iki arasında geçen saatlerin is
tirahat bakımından en fnideli olan
ları olarak işaret edilir. Bence h ,,. 
gün ayni saatlarda istirahata çekil
mek ve vücudu muayyen bir Uyku 
rejimine alıstırmak çok daha mü
himdir. Bazı insanların fazla uyku
ya ihtiyaçları vardır. Bedenen çalı
şan bir adamın vücudundan toksin
leri asitlaktikleri atabılmek için mu
hakkak surette görülmüş olan vazi
fe nisbetinde uykuya ihtiyaç vardır. 
Bazı atlet!Prin yedi saatı kii.fi gör
dükleri ileri sürülür. Bu gibilerin 
arasında sürantrene olanlara tesa
düf etmek ender hiidiselerden d,. 
ğildir. 

Sürnlrene olmuş bir atlet kadar 
spor saha•ında benliğini kaybetnıış 
bedl:.r.r.ı. bir çehre tasavvur cdile
m~z. 

Jcnbiiyilk ümitleri etraflarında 

toplamıya ıntıvnffak olmuş olan bozı 
gençler fazla ıniisabaka yapmak ha
vesine kapılarnk kendi istikballeri· 
ni körletmi~lerdir. Bir günde 100, 
200 ve ·tOO koşmak istiyen on sek\z 
yaşını henüz doldurmamış bir gen
cin yarclımına ko~mak her amatö
rün başlıca vazifesi olmalıdır. 

Antrenörlerinin tavsiyelerinden 
uzaklaşarak (jogg) idmanına kros 
müsabakasını tercih etmiş veya a
ğır bir çalışma programile en yük
sek formu t<ıtmaya oğra.smıs ve mu
vaffak olamamL~ nekadar çok genç 
istidadlar vardır. 

On sekiz yaşım ikmal etmemi5 
olanlar için altı hafta idman kiifi 
görülür' Vücudları inki~af devresin
den çıkmış olanlar buzamanı iki haf
ta daha uzatabilirler. 

Onsekiz yaşını doldurmamış bir 
atlete bir mevsimde ondan fazla 
müsabaka yaptırmak onun istikba
lini körletmek demektir. 

Kış aylarını bilhassa yumuşak 

toprak ve çayır üzerinde yapılacak 
uzun yürüyüşlerle, salon jimnastik
lerile geçirmek her atlet için başlıca 
şarttır. Bu yürüyü"lerde atlet ara
sına bazı çıkışlar yaparak kısa bir 
mesafe üzerinde en seri harekete 
yaklaşır. Mabadın ~·ornlmak de
ğil zindelik hissetmek olduğunu u
nutmamak lazımdır. Tas ve asfalt 
yolların üzerinde yürüyiiş adelcyi 
harab eder, atlet bu affedilmez ha
tadan uzak kalmalıdır. 

Bilhassa mevsimin ilk açık hava 
çalışmalarında eşofmana jimnastik 
hareketlerile adeleyi gevşetmiye çok 
ehemmiyet vermek lazımdır. 

En büyük formu tutmuş olan at
let muayyen bir zaman için (adaliı 

ahengi) tam manasile temin etmiş 
ve muayyen zaman içerisinde bü
tün eforlarına sahip olarak tesbit 
edilmitı bir hedefe varabilmek malt
sadile harekete g·eçmiye hazır bıı
lunan atlettir. 

Altı haftalık makul bir çalışma 
programı: 

Birinci ve ikinci hafta: 
Pazartesi, çarşamba, cuma,. E

şofman-jogg. 150 metre fule ile ko
şu- 200 metre hafif arttırma. 

Salı, perşembe,. Eşofman- jogg
Altı kısa çıkış- Çıkışta ve pikapta 
stil temini için çalışmak.- Orta si.ı

ratle kırk metre çıkış. 
Uçiincü hafta. 
Pazartesi, perşembe,. Eşofman

jogg- dizleri bükmeden uzun adım. 
!arla sıçrayarak 350 metre- orta 
süratle iki adet 150 metre. 

Salı, çar.5amba, cuma,. l!'.:şofmnn
jogg- Altı adet yirmi metrelik çı
kış.- 'l.'am süratle altmış metrelik 
bir çıkış- 250 metre arttırma. 

Diirıliincii hafta. 
Pazartesi, cuma,. Eşofman-jogg

orta süratle fule ile iki adet 15tı 1 

metre. 
Sah, per~embe,. Eeofma- jogg-

Altı adet çıkış.- 150 metre tam sü
rat.- 110 metre yarım sürat. 

Çar~amba Eşeimaıı J ogg ort: 
süratle üç yüz metre fule. 
Bcşim•i VP altıncı hafta. 
ratıe üç adet 150 metı·e koşu. 

Salı, perşembe,. Eşofman-jog> 

Stile ehemmiyet vereı ek on on~ 
kuvvetli çıkış. Bu çıkışl:ırda yirrııi 
metre gi<\ilecektir.- Di?:leri bükme· 
den uzun aclımlarln sıçrayarak 30l 
metre- 300 metre arttırma. 

Cuma,. istirahat. 
Cumartesi,. 100 ve 200 metre tec· 

rübe koşulan. 
Mü'-ıı.baka mC'\'siminin en harn· 

retli zamanında atletin bedeni vazı· 
yetine göre idmanları azaltmak ve 
ya çoğaltmak mümkündiir. Yukarı· 
da çizdiğim altı haftalık progra.ıno. 
iliı.veler yapmak doğru değildir Bn· 
zı şahıslar için bu program Jüzurıı· 
sıız derecede uzun olabilir. Döpar ,.e 
pikap tekniğine vakıf bir atlet çc· 
lnş adedini azaltmakta serbest :;11· 

yılıbilir. Formunun tutmus bir 
sporcu pazar günü müsabaka yaptı· 
ğı vakit cuma VC' cumartesi günle
rini istirahatle geçirebilir. 

Rejim. 
Dol uyku, i~i bır çalışma progr:ı· 

mı, temiz ve sıhhi bir gıda, sporcu· 
ya uygun bir rejim teşkil eder. 

Yemekleri ayni saatte almak iyi 
gıda almak kadar mühimdir. !dm:JJı 
la yıkılan vücudun tamiıini ve inJd
şafını temin etmek i~in kuvvetli· 
vitaminli ve kalorisi bol olan gıdı.ı· 
!ardan istifade etmt·k Jazımdır. Sil· 
rat koşucularına. et, yumurta, fa· 
sülya, nohut, pirinç, bol sebze 'e 
meyva, temiz su tavsiye ederim. 

Bir atlet caniı olabilmelidir. €11 
canlı olduğu anda ekseriyetle en iyi 
forma yakın bulunur. Canlı e>Jroek 
ıçin canlı yemek yemek lil.zımdJJ"· 
Çiğ sebzeler, yemişler, az pişmiş et· 
!er maksada en muvafık olan şeı · 
!erdir. 

tdman üzerinde bulunan bir at· 
!etin midesi çok hassastır. Şu iti· 
barla hazını güç olan ve kızartınıı 

yemeklerden uzak kalmak lazıınd·-"· 
Yemağin üzerine dondurma ve) n 
şeker bir zarar vermez. . 

tdman neticesinde yapılan taJırı· 

batın tamiri için atlet kô.fi gıda ata· 
bilmelidir. Bununla beraber Jiizll· 
mundan fazla yememeğe dikkat et· 
melidir. Vücudu lüzumsuz toksiJ1• 

!erle boğmak suretile umumi bil' 
durğunluk hasıl olur. Bu durğuı1• 

luk formun iizerinde vahim netice
ler doğurabilir. 

Her ;tJ,,t idmanda ve günlük b'1' 
yatta sarfettiği kilogram metre iŞ 
mukabili kalori almasını öğrenrııelı 
ve bilhassa yirmi bir yaşından e\'· 
ve! sigara içmemelidir. 

Naili Moran E. P. E. 

00 00 00 

Ankara Sonbahar 
at yarışları 

Ankara (Hususi)- Yarışlara 
pazar günü devam edildi, havanJ!l 
ipodromunda az seyirci varclı. 

Birinci koşu: 
üç yaşındaki yarım ve Halis /.• 

rap taylara mahsus satış koşusu i· 
di. Ferhan birinci, Akın ikinci, Ya· 
vuz üçüncü oldu. Müşterek bahi~'.e 
Ganyan 125, plase 110 ve 135 Jeli" 
ruş getirdi. 

ikinci koşu 
Dört ve daha yukarı yaştaki trı· 

giliz at ve kısraklarına mahsus. ccıı· 
tilmen koşusu idi. Mesafe 2000 met· 
re, ikramiyesi 350 lira. Bu yarışts 
yazılı diğer at koşturulmaclığındl'.!11 

Springbord rakibsiz kalclı. 
ii~iincii ko~u: 

938 senesinde koşu kazanman"-~ 
dört ve daha yukarı yaştaki tn~ı· 
!iz at ve kısraklarmn mahsustur 
Mesafe 1600 metre, ikramiyesi 200 
lira idi. Alcundan çok güzel bir i<v" 
şu ile birinci, Yönkez ikinci, Serııir· 
amis üçüncü oldu. 
Müşterek bahiste Ganyan 160· 

Pinse 140 ve 240 kuruş getirdi. 
Dördüncü ko~u: 
50 liradan fazla ikramiye kaznll' 

mamıs. nört ve daha yukarı yaş· 
'.Sonu 7 nei sayfada) 
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Cenubi Anadolunun Büyük ihraç Merkezi 
Mersinin Son Senelerde Nü
fusu iki Misli, Ticari Muame
leleri ise Dört Misli Artmıştır 

NV'"""" " ''""'''"'''...,.,,,."'' '''""''""''"''''"H•'<•i '''"''' 

lV!ersin, Cumhuriyet .Devrinden Evvel Hastalığı 
• 

En Bol Bir Şehrimizdi. Bugün I se Sıhhi Bakımdan 
En İleri Gitmiş Bir Şehrimiz Olmuştur 

İhtiyacı: 

Mersinde yapılan yeni bir mektep 

Pompei Poli?. harabelerine beşi 
kilometre meaafed~ ve tarihten 
bir asır önee kurulmuş olan Mer
sin, A ~rlewzin inci•ı vasfına bihak 
kın !!yık, birçok t11.biat güzellik· 
lerini üzerinde loplamış, şirin bir 
vatan parç1<sıdıı·. Cumhuriyetten 
evvel her t!iı·lü imar ve inkişaf ha
l'ekotleriıırleıı mahrum kalmış ve 
bakını~ız bir şark kasabasını an
dırnıakt~ bulunmuş olan güzel 
Mersin, layılc olduğu alakayı an
cak cumhuriyet devrinde görmüş 
ve bu aliika şehri her sahada sür
atle terakkiye götürmü~tür. 

yağmursuz günlerde bir bahar ha 
vası yaşanır. 

Mersinin dağları ormanlık, 

ovası münbit ve mahsuldardır. De 
vamlı silsilelerinde her nevi keres 
telik ağaç yetiştiği gibi geniş o
vadan da bilcümle hububat ve pa
muk gayet bereketli olarak elde 
edilir. Cumhuriyet devrinde por
takalcılık ve turfanda sebzecilik 
bilhassa terakki etmiştir. Türkiye
nin her tarafına ilk turfanda seb
zeyi Mersin gönderir. Narenciye 
fidan ve ağaçlarının mevcudu 325 
bine ulaşmıştır. Her sene vasati 
otuz kırk bin Narenciye fidanı di· 
kilmekte olduğuna göre Mersin 
pek yakında senede yüz milyon 
Portakal istihsal edebilen bir mın
taka haline gelecektir. 

Bir Lise 
ıhtiva edecek kadar geniş ve sene
lik muameıatı 400.000 tona yakla • 
şacak kadar fazla olan Mersin, he-, 
nüz b;r limandan mahrumdur. Fil
hakika, Hükumetimiz daha bun
dan dokuz sene evvel bu ihtiyaeı 
takdir ederek lazımgelen projeyi 
yaptırmıştır. Fakat, keşfin on yedi 
buçuk milyon lira gibi yüksek bir ye 
kOn arzetnıesi ve Cumhuriyet hü
kümctince başka sahalarda daha 
birçok mühim işlere başlanmış ol
ması itibariyle tesisata başlamak 
mümkün olmamıştır. Maamafih 
on beş yıla asırları sığdıran idarır 
mizin çok yakın bir atide Mersinin 
bu en mühim ve hayati ihtiyacını 

da gidereceğine asla şüphe yok
tur. 

Mersin, Cumhuriyetten önce 
hastalığı en bol şehirlerimizdendi. 
adeta bir aı tma kııynağı idi. Has
taların tedavisine mahsus hiç bir 
müessese ve vesait yoktu. Buğün 

ise yeni pavyonlarla ve bileıinıle 
techizııt ve malzemesinin ikmali 
suretiyle modern bir halo> sokulan 

• ' 

- - ~ _ .:.:;_....,.~--

Mer1in istuyonundan şehrin görünllşü 

evvelki maarif vaziyetiyle bugün. 
kü maarif durumu arasında ölçü • 
lemiyecek kadar b1lyQk farklar 
husule gelmiftir. Eski Mersin, 
kültür sahasında bu yüzden geri 
kalmıştı. Halbuki, C<>ğrafi ve 
ticari ehemmiyetine göre Mersi • 
nin ayni zamaooa ileri bir maari
fe ~ahip olması llizımgelirdi. 

923 den evvel maarife ait mü· 
esseseler birkaç ilk okula inhis.ar 
ederken bugün vi!Ayette 960 öğret
men idaresinde 140 ilk okulla üç 
orta okul, bir kolej, bir ana mek
tebi ve dört biçki ve diriş yurdu 
mevcuttur. Mecburi tahsil çağın· 
da olan 84363 çocuktan 16119 zu 
mektebe devam etmektedir. Okul. 
!ara d~am edenlerin etmiyenlere 
niabeti ~ehirlerde yüzde 61 va 
köylerde is. yüzde 34 tür. 

Zihniyet itibariyle ileri ve ma
arif sever olan Mersinlilerin bu sa
ha-O• hi~s~ikleri yegAne ihtiyaç 
Lisedir. Lis&Sizl!k yüzünden, or
ta mektebi bitiren birçok gençler, 
mı.il vaziyetlerinin mUsaadesizliği 

'! 
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Mersin Vali Kon&iı 

hat ve imar bakımından güzel ve 
faydalı işler görülmüş, eserler 
yükseltilmiştir. Tarsus ve Silifke 
gibi kaza merkezlerinde vücut bu
lan eserler bu sütunlara sığdırıla
mıyacak kadıır çoktur. 

Merkez Belediyesinin gösterdi
ği faaliyet ise zikre bilhassa şayan
dır. On beş senedenberi fasılasız 

çalışan ve bu çalışmalariyle örnek 
bir Şehircilik yaratan Mersin bele-) 
diyesinin Cumhuriyet devrinde gör\ 
düğü hizmet ve vücuda getirdiği e
serler baştakilerini her türlü teb
rik ve takdire liiyik kılacak mahi
yettedir. l\Iersin Belediyesi işe 

modern şehircilik zihniyetiyle baş
lamış ve bila fasıla ve inkıta de -
vam eyliyen mesai Güney Anado
luda modern bir şehir ortaya koy- · 
muştur. 

karşılamaktadır. Bu suretle \'e bir 
milyon lira sarfiyle toprakaltı tesi
satı ikmal edilmiştir. 

Bu 1erakki nüfus cihetinden 
de tebarüz eylemiştir. 923 te 
13.000 den ibaret olan rakamlar 
938 de 28.001) i bu!muştur. Ayni 
aı·tı~ iç il dahilindeki bütiin kasa
b ve köylerde de kaydedilmiştir. Şe
hirde mevcut nüfusun yüzde sekse 
niııi Türkler, mütebakisini de ec
nPbiler teşkil eder. Ecnebi kesa
fetinin başlıca sebe':ıini, Mer~inin 
ticari hinterlandı çok geniş bir is
kele olması t6"kil eder. 

Toros dağlariyle. Akdeniz ara 
aında ve İçel adiyle anılan vilaye
tin merkezi olan Mersinde beş 
bin ev, b~ cami, üç kilise, dokuz 
otel, on üç lokanta, on bir fabrika 
Ve imalathane, bir bar, iki sinema 
Ve sair birçok teşekkül ve teessüs-

Mersin geniş Hinterlandının ih
racat ve ithalatını yapan işlek bir 
iskeledir. Cumhuriyet devrinden 
evvel senede 100.000 Tonu bulmı
yan ticari muameliit buğün 400. 
bin tona yaklaşmıştır. Bu hinter
landa dahil olan on iki vilayette üç 
buçuk milyon vatandaş yaşamakta 
ve on iki vilayet de bütün ihracat 
ve idhalatını bu tarikle yapmakta

dır. İhracat mevsiminde şehir de
polarında hergün vasati olarak yir
mi bin ton tilccar eşyası bulunur. 
Deniz nakliyatını belediyenin or
tak olduğu dörtyilz bin lira serma
y.eli liman şiı-keti yapar. Mersinin 
ticari bakımdan haiz olduğu ehem
miyeti takdir eden Iktisat vek§leti 
burada 600.000 lira sarfiyle bir 
umumi mağaza yaptırmaktadır. 

Nuharrimiz Tokıoy Mersin Valisi Rüknettin 
konuşuyor 

Nasuhi oğlu ile 

Mersinde işe toprağın altından 
başlanmıştır. Esasen imar cihe -
tinden diğer şehirlerden farklı 

olan tarafı buradadır. Ayni paral 
ile toprağın üstünde 2 - 3 misli faz
lı>. eser vücuda getirmek pek ala 
mümkilndü. Fakat, bu takdirde 

Şehrin dahil ve haricine ait iki 
harita, bir imar planı, her türlü 
tesisatı muhtevi yeni bir mezarlık, 
asri bir plaj yaptırılmış, zührevi 
hastalıklar pavyon ve dispanseri, 
çocuk bakımevi, günde üçyüz yok
sula sıcak yemek veren bir aş evi, 
kışlık ve yazlık aile parkları tesis 
edilmiş, iskelelerin tamir ve in~ası 
için üçyüz bin lira harcanmı~. mo
dern bir umumi hela. bir ihracat 
Hangarı, bir Belediye dairesi, yüz 
on bin lira •arfiyle a"ri sebze '"~ et 
hali, mayi mahrukat depolan in
sa olunmuş, iki fidanlık kurulmuş. 
temizlik ve yangın söndürme teş

kilatı mükemmel bir kadro ve \'e
saitle medeni ve modern bir h:.le 
sokulmuştur. Atatürküıı park, in
şaatı bu mali yıl bitecek ve f""·ka 
Ulu Şefin bir heykelleri dikilecek
tir. On beş Cumhuriyet yılı:ıda 
asfalt, beton, parke ve mukadaın 

şose olmıık üzere yarım milyon 
liraya yakın para harcanarak yir
mi kilometreyi bulan yol yapılını~
tır. 

' ler mevcuttur. İklimi mutedildir. 
Yaz günleri fazla ucak yaptığın
dan çocuklu aileler Toroslardaki 
Gözne, Fındıkpınarı ıribi ~ilksek 
Yaylara çıkarlar. lrtifaaln 1500 
rııetreyi bulan bu yaylalar şehr<ı 

·Otomobil yollariyle hatlıdır. Bu • 
tada la~ gayet h~ g~er, Açık ve 

• . ---.... 

Tilrkiyede Uçilncü derecede it· 
lek ve hinterlandı on ilci vilAyeti 

• 

altmış yataklı bir memleket hasta -ı 
hanesi, bir verem, bir zührevi 
hastalıklar pavyonu, bir çocuk ba
kımevi ve bir dispanser mevcuttur. 
İçil dahilindeki diğer şehirler ve 
kasabalarda da yeni hastahane, 

pavyon ve dispanserler açılmıştıı-. 
Diyebiliriz ki, Mersin, sıhhi ba

kımdan en ileri gitmiş şehirlerimiz 
arasında miihim bir mevki işğal 

etmektedir. 

Kilittir hareketleri kayde bil· 
hassa şayandır, Cumhuriyetten 

Belediyece lota ettirilen yeni beton iılı:ele 

dolayısiyle Lisesi bulunan bir ' temelden ziyade binanın süsüne e-
hire gidememekte ve binnetice " 
ta mektep tahsililyle iktifa ey .,. 
mek mecburiyetinde kalmııktad.T. 
Bu halin gençlerin tuikki ve !Al-

kamülü yolunda ne :büyük bir ııı

gel olduğunu söylemeğe hacet. ık

tur. Bununla beraber önümü .de
ki ders yılına kadar bir Liseni'lı a
çılacağına muhakkak nazariyle 
bakılıyor. 

Kültür sahasında Halkevleri
nin oynadığı rol büyük bir memnu
niyetle kaydedilmeğe şayandır. 

Mersin ve vilayete bağlı blı: kıaım 
şehirlerde açılmış olan Halkevleri 
umumi Kültilrün yilkselmesine baş
lıca amillerden olmuşlardır. Bu de· 
ğerli Kültilr ocaklarının başardık· 
ları iş ve davaları bu sütunlarda 
ve şu yazı arasında vermeğe mad· 
den imkan yoktur. Yalnız, bunla • 
rın memleketimizin ileri Kültür YU·· 
valarından biri haline geldiklerini 
cesaretle kaydetmek isteriz. 

Onbeş Cumhuriyet yılıııda İçil, 
de mevcuda getirilen imar hare • 
ketleri, birçok vilayetlerimize nis. 
betle çok daha canlı ve ileridir. 
:Yalnız vi_layet merkezinde değil 
bütün şehir ve kasabalarda, hattı$ 
köylerde ehemmiyetle kaydedil • 
meğe değer sayısız umran eserleri 
meydana getirilmiştir. Ekseri köy
ler mektebe kavuşturulmuş, köy 
odaları kurulmuş, temizlik, sıh • 

hemmiyet verilmiş olurdu ki, böy
le bir binanın hayatından haklı o-
]arak endişe edilebilir. Mersinde 
1'e böyle başlandığı için kurulan 
temel çok sağlamdır. Mersin Be
lediyesinin yaptığı işleri muhtasa -
ran şöyle sıralayabiliriz: 

625000 lira sarfiyle otuz ki -
lometre tülünde umumi kanaliza
siyou şebekesi, 260.000 lira har • 

canmak suretiyl& fenni su tesisatı 
tamamlanmıştır. Elektrik fahri -
kası Merainin ihtiyacını fazlasiyle 

Hususi idar~ce yapılan yar -
dınılar ve bu yardımlaı·dıın istifıl
de ile iş gören alakadar daireler dA 
şehrin imarında önemli bir rol oy
namıştır. HUiasa; ,Cumhuıiyelin 

yetiştirdiği değerli idareciler elin
de ve hemen her sahada büyük 
bir terakki ve inkişafa m~zlıar o
lan Mersin doğrudan doğruya 
Cumhuriyetin eseri olup yakin bir 
atide Avrupadaki emsalinden hrk 
sız bir rluruma gelecektir. 

Tokso~ 

it'ierııın Kıfkk f"e Y a:jık Aile Parkı 
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Bu Kalp Senindir .. 
Nakledenı R. iRFAN GÖKSEL 
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i1'~uam IAIAllM 
Malatyada Atatürkün 
Ardıııdan Duyulan Acı • Nakleden: R. Gülseven No. 4 

- Yal Demek ki birkaç gün -
!ilk misafirimiz,iniz. Fakat Gem
liğe neden doğrudan doğruya git
medin? 

Şimdi hepsi de yaşlarını alınca, 

sessiz sadasız oturup keyfine ba
kıyor. 

Bu kusursuz güzelin, kalbine te
sire imkan yoktu. Bu kalbi kim tes
hir edebilecekti? Halledilmiyecek 
\lir muammanın, sorgusiydi şu cUın
le ! 

Genç kız, her izdivaç talebini sa
kin ve sessiz bir gururla reddet • 
mişti. Yalnız bunların içerisinden 
biri için baba" ihtarda bulunmı
ya cesaret etmiş: 

- Ya bu gence niçin (Hayır!) 
dedin, demişti. 

- Çünkü .. O bana eş olamazdı!. 
Emirlerime körli körüne itaat e· 
decek bir karakterdeydi. Onu her 
istediğim an, bir paçavra parçası 
gibi parmaklarıma dolayabi!irdim. 
BoJnim erkeğim, esirim değil efen
dim olmalıdır .. 

????? - ..... 
- Her halde aradığunı bulaca· 

ğıın .. 
IX 

Siz mimar Arif beyin orta
ğısınız değil mi? 

- Evet beyefendi .. 
Bu mükaleme zengin milyoner 

Cavit beyle genç mimar İlhan bey 
arasında geçiyordu. Söz az sonra 
kurulacak inşaat üzerine geçti. Ca· 
vit bey: 

- Yarın inşaat için mahallinde 
tetkikak yaparsınız. Kızım Fahire 
de bizlerle beraber gelecek.. Biraz 
dinleniniz. Yemek saat sekiz buçuk 
tadır .. 

Yemek zili çalmıştı. Derhal sa
lona indi. Göze unutulmaz, bUyiik 
bir ihtişam çarpıyordu Salon, kıy· 
metli tablolar, san'at eserlerile do
luydu. Biraz sonra, bütün bu gü · 
zellikler gözden silindi. Meydana 
zarif ve ince bir kız çıkmıştı. Kum
ral saçları elmaslarla bezenıniş bir 
altın parçası gibi parlıyordu llhan 
kendini, bu güzellik karşısında ak
lını kaybetmiş sandı. Hiçbir kızın, 
bu derece güzel olabileceğini tasav
vur etmiyordu. Güzel kız kendisine 
doğru ilerledi, llhanı mağrur bir e
da ile selamlıyarak masaya oturdu. 

İlhan titrediğini hissediyordu. 
şakakları ateş gibi yanıyor, kalbi 
duracak gibi ~,a.rpıyordu. Genç er· 
kek, yemek zamanının nasıl geçti· 
ğinin farkında olmadı. Bazan kula 
ğına genç kızın şuh kahkahaları 
çarpıyordu. Ona bir kerecik olsun, 
bakmak cesaretini kendinde bula· 
madı. 

tıhan kendi kendine düşünüyor

du. Fahire muhitin en mağrur kı· 
zı. Bu emsalsiz güzellik, incelik ve 
cazibe, şüphesiz böyle bir gurur 
doğuracaktı. Acaba Fahire, kendi 
hakkında ne dü~ünüyordu? Ona 
bir parça olsun ehemmiyet veriyor 
muydu? 

Geceydi ... 
Bu karanlık gece nasıl geçmişti? 

Hiç de farkında değildi. Hatırlıya
bildiği yegane düşünce: Fahircy
le ayni evde bulunduğuydu. 

- Evet bilhassa kaçakçılar 
Montok civarında ve Okyanus sa
hilleri boyunca. içki sandıklarını 
çıkarırlar. Ve bunlar da cenup sa
hili yeliyle içerilere nakledilir. E
ğer Hampvonlardan gecenin ilerl
lPmiş bir saatinde geçerseniz he
men her gece birçok büyük kam· 
y .. nların gidip geldiğini görürsü
niiz. 

Den sigarasını çekerek penee
rı den attı. Düşünceye dalmıştı. 

I' onuşacak bir şey kalmac!Jğından 
genç kız bütün dikkatin! araiıanın 
idaresine verdi. Aı:ab'1 me-afelerl 
ve geceyi aşıp girliyor lu. Ay ışık
larının siyah aki•ler 11yandırdığı 
yolda, kahve renkli o ".ı.mobil, h!l
disntın, beklenilmiyen vaziyetler 
ihdas edeceği yere doğrn iki gen
ci götürüyordu. 

Bu vaziyet, yolu kaplıyan bü
yılk bir kamyon şeklind~ kendisini 
gristerdi. Bir dönemeç onu saklı

yordu. Siıratlc giden otomobil 
az kalsın çarpıp parçalanacaktı. 

::'irenler gıcırdadı. 
Yolun la kBmında şoşeııin ya-

Ertesi giinkü gezintiyi hatırladı. 
Onunla birlikte gideceğini düşün
dü, Genç kıza ne söyliyecekti? ! .... 

x 

Cenaze Merasimi Günü Bütün 
Malatya Durmadan Gözyaşı döktü - Bursayı şöyle kuş ba~ di

yelim, görmek istedim de ondan. 

- Böyle bir anne, genç kızla
rın arayıp ta bulamadığı şey! 

- En büynkleri Emine olma
saydı, hakikaten senin dediğin gi 
bi olurdu. Emine, Refik bey aile
sinin hakiki kadın reisidir. Umu
miyetle kardeşlerini çok iyi idare 
ediyor. Onların tuvaletlerini, in 
tihap eden, derslerini takip eden, 
hizmetçileri kullanan hep odur. 
Neticede kelimenin bütün maııa
siyle mükemel bir kadın. 

Genç kız eliyle sarp etekleri gös· 
tererek: 

- llh:ın bey, yeni inşaatı şurada 
hazırlarsamz, nasıl olur? .. 

- Şüphesiz en güzel.. En muva· 
fık yer Fahire hanım.. .Fakat, in
şaat burada olursa, masarif birkaç 
kat fazla olacak. 

- Bunun ehemmiyeti yok. O za
man bu yeni villAya (Fahire Çıl
ğınlığı ! ) ismini veririz. Güzel b;r 
isim olur her halde!.. 

- Affınızı rica ederim Fahire 
hanım. Size bir şey soracağım? Si
ze muhitin en mağrur kızı diyorlar 
Halbuki hiç de söylendiği gibi de
ğil .. 

- Evet .. Belki de haklıdırlar .• 
-Benim bildiğim, gurur= ken-

disinden aşağı olanları hakir gör -
mek.. Demektir. 

- Benimkisi öyle değil llhan bey. 
Ben bu biçim gururdan nefret e
derim. Benim gururum Adi ve çir
kin şeyleri hakir görmektir. Hal -
buki! .. 

Birden sözünü kesti. Bir yabancı-
ya fazla açıldığını fark etmişti. 

Mağrur bir tavırla sordu: 
- Beni anlıya bildiniz mi şimdi?. 
- Evet Fahire hanım.. Sizi an-

lıyorum, hem de fazlasiyle !. .. 
XI 

İnşaatın, Fahirenin arzu ettiği 

yerde yapılacağı taayyün etti. Genç 
mimar hazırladığı planı milyoner 
Cavit beyle kızma gösterdi. 

Genç kız ve yaşlı baba, bu san'
at eserinin pliınını, çok beğendiler. 

- Güzel bir villa babacığım .• 
- Evet kızım, llhan beyin bir 

şaheseri .. 
Genç mimar sıkılarak: 
- lltifat buyruluyor .. Dedi. 

İlhan .buraya geleli aradan henüz 
beş gün geçmişti. Burada herşeyi 
ailesinin istikbalini bile onutınuştu. 

Cavit bey, bu kibar misafirden 
ziyedesile memnundu. Yanlarında 

on gün daha kalmasını teklif etmiş
ti. Genç erkek, bu teklife bir ço
cuk gibi sevindi. İçindeki sevginin 
harareti, kalbini yakarak dağlatı
yor; bütün iradesini, benliğini alt
üst ediyordu. Genç kız, şimdiye ka
dar hiç bir erkeğe, bu derece tek· 
lifsizlik göstermemişti. 

Mutlu bir gündü. O mes'ut gün
lerden biri.. 

tlhan inşaat yerini tetkik etmek 
için gitmi'jti. Cavit beyle beraberler
di. Eve dönerken genç kızla karşı
laştılar. Genç kız kızararak önüne 
bal;tı. llhan içinden: 

- Bana karşı 18.kayd olsaydı, 

kıurmaz, belki de önüne bakmaz
dı. Dedi. 

X I I 
- Burası bir süs ülkesine ben 

ziyor, değil mi llhan bey? 

rısı tamir ediliyordu. Çimento dö
külecek kısım kazılmış ve kenarla
rı iplerle ve kırınızı lambalarla çev 
rilmişti. Herhalde bir kaza ve 
ya herhanği bir sebeple kocaman 
kamyon baş tarafından yolun kazı
lı kısmına girerek tekerleklerden 
biri kırılmıştı. 

Karanlık ve tenha yolun bir ta
ragında ekili tarlalar, öbür tara
fında da otomobil fenerlerinin a
ğaçlarını aydınlattığı bir park u
zanıyordu. Tamamiyle yüklü gö
rüı1en (5) tonluk büyük kamyon 
bu :volu ortasından kapamış git;.. 

miştl. 

Genç kız fireni eri sıkarken ı 1 

- Bir bu eksikti. diye söylen-
di. rakat derhal hareket ederek 
yolun kenarında açık duran kısım
dan geçmek i5tcdi. Ayni zamanda 
Dene '<orılu: 

- Acaba geçebilecek miyiz? 
- Tarlanın içine biraz girerek 

geçebiliriz. Fakat kenarda bir hen
dek olmamak şartiyle. 

Den bunları "öylerken ba~ını 
pencereden dı.şar ( rıkarm1ş etrafı-

Malatyada yapılan merasimden bir intiba 

Malatya (llusust muhabirimiz.. 
den) - Buğun; yollar, meydanlar 
ellerinde ıslak mendilleriyle müt&
madiyen hıçkırıklar döken Malat
ya halkı ile doluydu. Daha saba
hın saat sekizinde caddeleri dol
duran halk Oparlörler etrafında 
toplanmış sessiz ve hareketsiz An
karada ebedi Atanın cenaze me
rasimini kulaklariyle işitmek isti
yorlardı. 

Ankara ufuklarına hiç yaraır 
mıyan matem havaları çaldıkça 

halk kendisini kaybetmiş gayri ira
dt caddenin bir tarafından bir ta
rafına kayıyor sanki büyük Ata
sının mukaddes naşını takip edi
yordu. 

Saat 14. Geniş meydanlığa ku
rulan altı meş,ale ile Atatürk,ün 
canlı resmi etrafında halk vaktin -
den evvel dolmuştu. Ön safı Lise 
ve İlkokul talebeleri teşkil ediyor
du. 

Herkesin elindeki mendil mü
temadi akan göz yaşları ile ıslak 

- Hayır!.. Bir aşk memleketi 
burası, Fahire hanım .. 

Asil ruhlu gencin ölgün bakış
ları, tatlı sesi genç kızı perişan biı: 

hale koymuştu. Fahire .. Bu ani de
ğişikliğin ne olduğunu anlıyamadı. 
Genç kız, şimdi sarsılıyor, titriyor, 
aşk ona kendini kaybettiriyord:ı. 

O, kalbiyle mücadele ederek, 
sevgiye boyun eğmiyecekti. Zoraki 
bir tebessümden sonra: 

kalıyordu. Ölümden varlıktan da
ha anlıyamıyan o küçük, Atatürk 
yavrularının "Atatürk l Atatürk l" 
diye hep bir ağızdan ağlamaları 

ortalıktaki kasvet ve yese gittikçe 
artan hüzün ve ıztırabı boşaltıyor
du. 

Parti, Halkevi, Belediye va 
Spor kolları Ulu Şefin resmi önüne 
çelenkleri korken Zaferden dönen 
gününü hatırladım. Ogün o bütün 
bir Millete hayat ve can vermişti. 
Buğün ise heyhat can veren cansız 
duruyordu. 

Her hatibin her cümleei sonun
da evvelce alkışlıyan eller şimdi 
gözlere gidiyor, tek bir insan ağlı
yormuş gibi ortalığı hıçkırık sesl&
ri dolduruyordu. 

Saat 16. Meşaleler yandı şim
di bütün halk başta Atatürk;ün 
silah arkadaşı İlbay İbrahim Et -
hem Akıncı ile beraber gözleri yaş. 
lı başlan bükük son ihtiram rasi
mesini ifa ediyorlardı. Yedisinden 
yetmişine kadar kadın erkek bütün 

bir şehir halkı gözlerindeki yaşın 
son damlasını akıtıyor, ebedi Şef
ten son ayrılık hüznü içinde inli
yordu. 

Gönderdiğim resimdeki genç 
kız talebeler, ancak böyle bir gü -
nün böyle büyük bir acısı içinde 
hiç durmadan hıçkırıklar içinde 
ağlıyabilir. 

Kemal Güçyener 

- Galiba! .. Diyebildi. -
Bu 10sa cümle, genç erkeğe cesa· 

ret verdi: 

- Güzel, fakat bu mevsimde 
!stanbulu bırakıp ta Gemlikte ne 
yap.acaksın? Eğer bir iş için gidi
yor ve bazı malümat elde etmek 
istiyorsan, ben hazmm. Çünkü o
raları gayet iyi bilirim. 

,_ Refik beyi tanır mısın? 
,_ Tanımaz olur muyum? 

,_ B~ tane evlenecek çağd 1 
kızı da olduğunu biliyor musun'! 

- Tabitl Kızlar güzel, ve ba 
oalarının mevkii ve serveti de ye
rinde. 

- Tam~ml İşte Refik bey be
nim akrabamdandır. Ama uzak 
akraba! Yanlarında birkıa.ç hafta 
kalıp istirahat edeceğim. _ 

- Ne tal.li insansın Halit! 
O derece kuvetle içini çekti ki 

gayri ihtiyari sordum: 
- Ne o, benim yerimde mi ol

mak isterdin? 
- Hem de nasıl! Orada mll· 

kemmel yiyecek, içecek, gezecek 
ve Ayşenin yanında bulunacak -
sın! 

- Ayşe de kim? 
- Refik beyin ikinci kızı. 

Kumral, mavi gözlü, kibarlık üze 
rinden akan genç bir kız .. 

- Dur bakalım, yoksa aşık 

mısın? 

- Azizim hem de deli gibi! 
- Peki kız da senin gibi mi? 
İrfanın yüzü ciddileşti: 
- Bilemem ki. O derece ter

biyelidirler ki şimdiye kadar ken 
disine aşkımı anlatamadım. Fakat 
vaziyetten, bana karşı gösterdikle 
ri hüsnü kabulden dolayı ümidim 
yok da değil. 

- Peki Refik bey nasıl b'r a
damdır? 

- Çok asli ve kibaı· bir zat! 
Gemlikle çok alakadar oluyor; 
kendisinin Gemliğin belediye reisi 
olduğunu tabii bili;•or.ıun ! 

- Hayır! Ifa.berim yoktu. 
- nu noktadaıı çok faal 'Ve 

gayretli, bütün kasaba kendisini 
çok sever. 

- Peki karısı? 
- Çok silik şahsiyetli bir ka-

dın. Bu beş tane genç kızla uğraş 
mak insaııı epeyce yoxar değil mi? 

- Burada geçirdiğim saatleri, 
ömrümün sonuna kadar unutmıya
cağıın Fahire hanım. Yeniden böy
le bir hayat geçirmeme imkan yok, 
artık! Tesadüf karşıma belki baş
ka kızlar çıkaracak; fakat hiç bi· 
risi size benzemiyecek, inanın. Bu 
ziyaret hayatım · için, bir felaket mi 
yoksa bir saadet mi olacak? Bunu 
bilmekten acizim .. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Roniatizma, 

(Sonu var) 

nenalji, kırıklık Ye bütüa 
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na dikkatle ıiakıyordu. Birdenbi
re yanıbaşında bir gölğe belirdi. 

Başında çuhadan bir kasket taşı
yan bu adamın hatları kalın, ren
ği sarımtırak idi. İnce bir sesle: 

- Yavrum, beni en yakın şeh
re kadar götürür müsünüz dedi. 
Çukura daldım. Ve yardım için te
lefon etmem lazım. 

Den: 

basamağın üıerine atladı. Otomo • 
bil hareket etmişti. Den kolunu 
uzattı. Kuvvelle itilen ad >m mu
vazenesini kaybederek yere yuvar
landı. 

Den; hemen şu aralıktan fırlı
yalım dedi. 

Kamyonun arka tarafına gel
mişlerdi. Tam bu sırada motör 
durdu. Genç kız ayağiyle marşa 
bastı. Fakat çok geç kalmıştı. A
dam, yeniden yanlarına dikilmişti. 

ağnlarınıııı derhal keser. 

kaıe alınabilir. -

tinde uzaklaşın ve beni bekleyin . 
Bunları söyledikten sonra Den ka
pıyı açarak dış~ııya atladı. Kas -
ketıi adam bir adım geriye sıçr.adı. 
Den, bu adamla otomobilin arka 
kapısı ara~ına dikildi. 

Meçhul adam: - Ne liikırdı 

anlamaz insansınız diye söylendi. 
Yol üzerinde duran bir kimseye 
yardım edilmez mi? 

Ayni zamanda elinde, fenerle
rin zıyası altında parıldayan birşey 
tutuyordu. Den, üzerine doğru çev
rilmiş bir otomatik tabancanın di
kilmiş olduğunu gördü. Otomobi. 
le baktı. Genç kız direksiyonun 
başında yoktu; Fak.at yolun uzerin
de karanlıklarda kaybolan bir be
yaz kadın şapkasını gördü. Kasket
li ve tabancalı ad:ı.ma yüzünü çe
virdiği zaman çehresi değişmiş, 

korku aliimetleri belirmişti. Göz -
lüklerini ararken elleri titriyordu. 

- :M:ı,lemki böyle, Ay-ıeyi ne 
diye seçtin? 

- Bu kadar muh;ıkemeli ve 
idareli bir kadın beni biraz kor
kutuyor da ondan. Sonra Ayşe çok 
güzel. 

- Peki diğer hemşireler na>ıl 
şey? 

- Kadriye ile Lfimia, oldukça 
sevimli, zeki, güler yüzlü, dans et
rneği ve mu3ikiyi seven iki genç 
kızdır. 

- Anlattıklarına bakı!ıraa, 

hepsinin çok iyi tarafları var .. Fa
kat en sonuncu için bir ~ey söyle
medin? 

-- Eveti İffet mi? Tamam bah 
sedelim. Bu kız, şeytandan fark
sızdır. 

- Silik tipli, çirkin bir kız ga
liba? 

- Hayır, pek öyle değil! Faz
la beyaz bir ten, fazla siyah ve ze 
ki gözler. Fazla alaycı bir ağız; 
anne.siyle babasının biricik sevgi . 
!isi, kardeşlerinin en üstünde tut 
tuklan, şımarttıkları bir kız. Yap
tıklarına tahammül edilemez. Hiç 
bir şey gözünden kaçmaz. Kıya· 

fetinde bir biçimsizlik mi var, et
ııa.fında yüz kişi de olsa derhal 
gayet nazik bir tavırla, bunu sana 
söyler; alla gezerken farzı mahal 
olarak yere düşsen derhal koşa -
rak gelir, bir tarafının kırılıp kı

rılnıadığını sorar. Görüyor musun 
azizim bu kız benim kabusumdur. 
Ondan korıınmağı kendine şiar e
din. Birisini yakaladı mı, kolay ko 
lny bırakmaz, alay eder. 

- Fakat ana.siyle babası za
man zaman, kızlarının bu halin -
den müşkül vaziyetlere düşüror 
demek. 

- Sana dedim ya, kusurlarını 
görmüyoı·lar ki. "Buraya gel İffet 
şuraya git İffet. Ah, ne de şirin, 
ne de güzel şey yarabbi! Söylediği 
şu söz ne de hoş!,. bundan başka 
bir şey işitme'"in ! 

Bu suretle konuşa konuşa ote
lime kadar gelmi~tik: 

- Çok teşekkür ederim İrfan, 
vermiş olduğun malfim:ıt işime ya
rıyacak dedim. Şimdilik müsaade 
et te yatayın1. Zira bugün deniz 
çok dalgalıydı. Yarın tekrar gö· 
rüşürüz. 

- Tabii! Yalnız işim çıkar.<a 

o başka. Herhalde Gemlikte bulu 
şuruz. Sık sık oraya giderim. 

- Öyle ise Allaha ısmarladık 
yarın görüşürüz. (Sonu var) 

merkezine götürürsün, yahut da 
direksiyona geçer giderim. Bak sen 
bilirsin. 

- Fakat ben direksiyon kullan
masını bilmem ki, bunları söyler -
ken Den btiyük bir sinir buhranı 
geçiriyor gibi idi. 

Adam eliyle işaret elti ve: 
- Öyle ise yanındaki kadın 

kullanır. diyerek otomobile yak· 
!aştı. Fakat orada kimseyi bula -
madı. . 

- Yanındaki kadın nerede? 
diye bağırdı. 

Den, ağlar bir vaziyetle: 

- Muhakkak kaçmıştır dedi. 
Silahınız onu korkuttu. Eğer ara· 
baya mutlaka ihtiyacınız var ise 
alın götilriin. 

- Affedersiniz. Otomobili -
mize tanımadığımız kimseleri ala
mayız. Bunun için çok müteessirim 
dedi. Ve ayni zamanda genç kı
za da "haydi araba~, yürütünüz" 
diye fısıldadı. 

- Ne yaparsanız yapınız ben 
de biniyorum diye homurdanıyor
du. 

Den g~rç kızın kulğına mırıl
dandı: 

- Ne istiyorsunuz, bu ne de -
mek diye kekeledi. Böyle bir şey 
yapmağa hakkınız yok. 

- 1stersen verme. Bu kadar 
korkak bir adam gormedim. Bana. 
bak burada geçen şeyleri kimseye 
söylemiyeceksin :ınldın mı? 

Den ba~mı salladı ve: 
- Anladım. Başka işim mi yok 

~·~rk etmeyiniz dedi. 
;ı;)kat adam )<apıyı yakalıyarak lfemen şu ağaçlar istikame-

- Hakkım mı yokl kula!'· • 
bana ver: Yn beni en yakııı ı, (Sonu var) 
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N. Kutlu- Meydancık 

Hoş meşreb hayn sever hulfısi 
Aiyet sahibisiniz. Açık yürekli hatır 
şinas olmakla beraber azim ve se
batınız var. Yalnız bazan keyfi ha
reketinizle aklınıza geleni yapmak 
istersiniz. Bundan vaz geçmenizi 
tavsiye ederim. Bazı kimselere de 
rin muhabbet beslemek suretile 
kendinizi kaptırırsınız. Bu da sizin 
için zararlıdır. Çünkü siz dost seç
mekte çok defalar aldanırsınız. 

Siz yaradılış itibarile ahval ve eş
yayı ve tabiatı tahlile istidadınız 

olduğundan çalışırsanız muvaffak 
olursunuz. Çalışkan olduğunuzdan 

çalışmağınızı her şeye tercih eder
siniz. Ticarette muvaffak olmazııı
nız. Sizin için muvaffakiyetli saha 
sanayidir. 

Kavi bünyeli olduğunuzdan erken 
evlenmPk !Azım. Ayni zamanda e\"
Iifü· ı yatınız mesut geçer. Yalnız 
şehvani nefsinize mağlfıb olmamağa 
çalışın. Çünkü önünü alamazsınız. 

Para kazanmak hususunda tali 
size daima ya verdlr. Sizin için Uç 
ııey tavsiye ederim. 
1- Yapacağınız işe büşünmeden 

1 
karar vermeyin. 

2- Hiddet tehevvür sizin için 
pek zararlıdır. terkediniz. 

3 - Çalışmanızda intizam daire
sinde vücudunuzu fazla yormamak 
üzere çalışın. 

Metin Yücel - Beşiktaş: 

Bn çocuk doğduğu zaman sıh
hatı mühle ise de itina edildi
ği takdirde kavi ·bir sıhhate ma
lik olur. Yalnız bu çocuk mad
di ve manevi noktai nazarından 
idaresi pek mşüküldür. Çünkü 
inatçı ve hadit mizaçlı olduğun
dan ta5hihi icabeder. Bununla be
raber mülayim olması hasebiyle 
kusurlarının tashihi mümkündür. 
Bir de tahsile meyli az olacağın
dan dikkat edilmesi llizırndır. 

Büyüdüğü zaman metin ola
caksa da son derece inatçı olacak 
ve bu yüzden birçok felaketlere 
nıaruz kalacaktır. Cesur ve cüret
k:ir olacak. Fakat kumarcı ol
nıak ihtimali mevcut olduğundan 

~imdiden bu hususta dikkat etme
niz lazımdır. 

Zevk ve sefaya düşkün olacak
tır. Geveze olduğundan herkesin 
işine karışmak istiyecektir. 

Hisiyatı itibariyle seveceği bir 
kadını ciddi ve şefkatle sevebile
ceği cihetle iyi bir koca olacaktır. 
'.l'enbellik hissi biraz fazla olacak. 
Bunuııle beraber bu çocukta hem 
Ticaret hem de sanayii nefiseye 
!neyli olacaktır. Muhakemesi kuv
vetli olduğundan her arzu edeceği 
i~te sebat göstermek şertiyle mev
ki alabilecektir. 

Ahmet Vefik: 

Tavır ve harekatınıza göre tam 
bir askersinizidir. Ahvali sıhhıye
tıiz mükemmeldir. Açık yürekli, 
cüretkar ve oldukça çetin ve cesur
aunuz. Yalnız kibir, gurur ve 
azanıetiniz yüzünden büyüklerini
zin emirelrine karşı hodbin vazi -
Yetiniz dolayısiyle acı acı tecrübe
lere maruz kalmışsınızdır. Bilhas-
8a inadııuz her teşebbüsünüze ma
tıi olur. Bu hususta size sabır ve 
!eeni ile hareket etmenizi tavsiye e
derinı. Kuvvayi akliyeniz mükem
llıeJ, zekanız mütekamildir. Her i
şinizde sabırlı hareket ederseniz 
lııuvaffakıyetiniz muhakkaktır. 

Diğer bir kusurunuz da heve-
3atı şehvaniyenize mec!Op olma -
ııızdır. Kelebekler misali olmayı
ııız. Kendinizi sevdirmenin usulü
ııu de bilirsiniz. 

Nevin Yücel - Beşik tat: 

Bu çocuk oldukça zeki ve gü
zel tenlidir. Aklen, fikren de cev

val olacaktır. Mükemmel tah
sil gördüğü takdirde hayali ve va
hi ümitlere kapılacaktır. Çünkü 
okuyacakları herhanği bir şeyi 
zihnine nakşettireceği hayal ile 

yaşıyabileccğine inanacaktır. Bun
lar da hayalperest olması hasebile 
<lir. 

Fakat bu hayal onu daimi a
zap içinde ya~atacaktır. Bu ha

leti ruhuyesine karşı mücadele e
dilmesi lazımdır. Bu çocuk büyü

düğü zaman birtakım imkanı ol
mıyacak şeyleri arzu edecektir. 

Son derece hassasiyetleri ha
sebiyle her şeye çabuk inanacak
tır Kuvvei muhayyelesi de cüzi 
bir şeyden müteessir olacak ve ar
zu ve hevesinin zebunu olacaktır. 

Bunun için şimdiden bu cihetleri 
nazara alarak her istediğini yap

mayınız ve heveslerine tabi ol
mayınız. Keza bunun için fazla 

serbestlik çok fena neticeler do
ğuracaktır. Atisini pek düşüne

mez. Her görüştüğü ile hemen la
Qblai olur. 

Aşk ve sevdaya fazla. meyli 
olacak ve her günde başka başka 
bir gayei hayal peşinde koşacak
tır. Sanayii nefiseye fevkalade 
istidadı vardır. Parayı çok sever 

Bunun için küçük yaşta sanayii ne 
fiseye alıştırsanız istikbali çok 
parlak olacaktır. 

Gökçen - İstanbul : 
Pek küçük olmasına rağmen 

sıhhati mükemmeldir. Yedi sekiz 

yaşına kadar ebeveyni zahmet çek 
mez. Güzel çehreli fakat boğazı
na düşkün olacak yükgek zekaya 
malik olacak fakat tenbel tabi
atli olmakla beraber daima güzel 
ve temiz giyinmek istiyecektir 

Büyüdüğü zaman: Son derece 
kıskanç, kibir ve gururlu olacağı 

gibi inatçılığı yüzünden kavğa ve 

nizaı da sevecektir Hiddetli olacak 
ise de pek kolay teskin edilecek
tir. 

Tezyin hususundaki tebiati za
rafetten değil, fıtridir. Fazla 
hasas olacaktır. Bu çocuk birini 

sevecek olursa onu ilanihaye seve
cek ve ona daima merbut kalacak
tır. 

Evlilik hayatı: Kocasına son de 
rece sadık kalacak ise de fazla 
kıskançlık yüzünden saadet ha

yatını azap elim ile zehirlemesi 
muhtemeldir. Bununla beraber hu 

lusuniyeti ve istikameti şayanı tak 
dir derecede olacaktır. Yalnız ko

ca intiha·bında aldanmak tehlikesi 
vardır. Bunun için de yaver olan 

taliine güvenerek hareket ederse 
neticesi iyi olur. İyi bir valde ola
caktır. 

Buna tavsiyem: Küçük .yaşta 
iken kıskançlığı baş gösterir gös
termez önünü almağa çalışın. Ki -
bir, gurur, inat ve kavğacılığına 
katiyen meydan verilmiyecek olur
sa talii kendisine yaverdir. 

Yılmaz - Çemberlitaş : 
Doğum tarihi ya.zıh mektubunuz 

bulunamadığından ruhunuz tahlil 

edilememiştir. Sene, ay ve günlerini 

ruıni olarak tasrihen bir mektub 
gönderdiğiniz takdirde arzunuz na
zarı itibare alınacaktır 

Ş. K. Usküdar: . 
Ruh tahliline dair gönderdiğWiz 

mektubda erkek veya kadın olduğu

nuzu bildirmediğinizden tahlile im
kan bulunamamıştır. Tasrih eyledi

ğiniz takdirde arzunuz is'af oluna

Evlilik hayatınız: Hafif meş -
rep biraz da ihmalkarsınız. Bu
~unıa beraber çok namuslu bir er
'iek olmanız da şayanı takdirdir 
ı alnız acaı ve sabırsızlığınız yü- IHSAN AKI 

~tıden arzu ve maksadınıza nail ============== 

caktır. 

0 tıııyorııunuz. Size tavsiyem: 
ı. l - Hiddet ve tehevvürden 
"'tıt" !Yen sakınmalı. 
tu 2 - İnat, azamet, kibir ve ıru
r rurııuz her zaman alzi aztın za.-
1c:~ı~ra duçar edeceğ5nden ter-

n12:. 

oı 8 
- TeşebbOslerinizde acftl 

~.~!Yarak ııa.bır ve temıni ile hare
tıı ederseniz taliln yardımiy!e 

UV'affak olursunuz. -· 

Vatan vapurundaki hAdise 
Va.tan vapurunda yapılan ka -

çakçılık hadisesinden dolayı Çark
çı HllsnU, Niyazi, Hızır, Kenan ve 

Mehmet isminde 6 kişinin tevkif 
i!dildiklerini yazpııştık. 

Dün, ırörülen lüzum üzerine 
bunlardan Çarkçı Hüsnüden maa

da diğer 4 kifi aerbeet bırakılmış
tır. 

YENlSABAH 

Emniyet teşkila. 
tında yeni nakil 

ve tayinler 
Ankara, 30 (Telefonla)- Burada 

salahiyetli makamlardan duyduğu
muza göre, İstanbul Emniyet Mü
dürü Salih Kılıç bir valiliğe tayin 
edilecek ve yerine Ankara Emniyet 
Miidürü Sadrettin Aka tayin edile
cektir. İstanbul Emniyet müdür mu
avini Kam.ıran da Ankara emniyP.ti 
umumiye birinci şube mücıurü Meh
met Ali ile becayiş edilmiştir. 

Emniyet Umum Müdürlüğii, ge
rek İstanbul, gerekse başka vilô· 
yetler Emniyet kadrolarında bazı 

mühim değişiklikler yapmış ve bu 
değişiklikler yüksek tasdikten çık
llll§tır. 

Trakya Umumi Müfettişliği Em
niyet müşaviri Hulusi Emniyet 
Umum Müdür muavinliğine, üçüncü 
şube müdürü Şinasi üçüncü daire 
reisliğine, Ankara mıntakası emni
yet müfettişlerinden Hayri birinci 
daire reisliğine, altıncı şube müdürü 
Necip Kocaeli Emniyet müdürlüğü
ne, polis müfettişlerinden Faik Af
yon emniyet müdürlüğüne, lstanbul 
polis mektebi müdürü Mehmet Ali 
basın ve yayın tetkik mütehassıslı 
ğına, Balikesir emniyet müdürü Sa
ip üçüncü şube müdürlüğüne, Koca
eli emniyet müdürü Şerif polis mü
fettişliğine, umum müdürlük şube 
müdür muavinlerinden Halil seki
zinci şube müdürlüğüne, Bitlis em
niyet müdürü Ahmet İstanbul po
lis mektebi müdürlüğüne, polis mü
fettişlerinden Ata Tokat emniyet 
müdürlüğüne, polis müfettişlerin
den Ekrem Aydın emniyet müdürlü
ğüne, tstanbul emniyet müdürlüğü 
altıncı şube müdürü Faik .Mardin 
emniyet müdürlüğüne, Urfa emııi
yet müdürü Fehmi Urfa polis mü
fettişliğine, Adana emniyet müdürii. 
Necmettin Eskişehir emniyet mü
dürlüğiine, 'l'rabzon emniyet müdü
rü Nurettin Samsun emniyet mi':· 
dürlüğiine, Edirne polis komiserle
rinden Sadık Bilecik emniyet amirli 
ğine, Akhisar eski kaymakamı H:ıJıl 
tstanbul emniyet müdürlüğii altıncı 
şube müdürlüğüne, 1stanbul emniyet 
müdürlüğü beşinci şube müdürii 
Şükrü Emniyeti Umumiye matbu
at şubesi ~elliğine, Manisa emniyet 
müdürü Tacettin 1.stanbul emniyet 
müdürlüğii dördüncü şube müdür
lüğiine, Afyon emniyet müdürü 
Şükrü İstanbul emniyet müdürliı
ğii beşinci şube müdürlüğüne, Em
niyeti Umumiye sekizinci şube mü
dürü Tevfik dördüncü şube müdür
lüğüne, birinci umumi müfettişlik 
emniyet müşaviri muavini Tevfık 
Manisa emniyet müdürlüğüne, İs

tanbul emniyet müdürlüğii dördün
cü şube müdürü Fikri Çoruh emni
yet müdürlüğüne, Erzincan emniyet 
müdürü Zekeriya Birinci Umum 
Müfettişlik emniyet müşavirliğine, , 
Mardin emniyet müdürü Nurettin 
tçel emniyet müdürlüğiine, Çorun 
emniyet müdürü İsmail Hakkı Ada
na emniyet müdürlüğüne, Bursa 
seferberlik müdürü Edip Muğla em
niyet müdürlüğüne, İçel emniyet 
müdürü Ruhi Balikesir polis mli
fettişliğine, Gümrük muhafaza t'
mum komutanlığından İrfan Anka
ra üçüncü şube müdürlüğüne, ts
tanbul altıncı şube müdür muavini 
Al5.ettin Antep emniyet müdürlii
ğüne, Kayiseri emniyet müdürü 

Hilmi umum müdiirliik dördüncü 
sınıf emniyet müdürlüğüne, müfet

tişlerden Siı.it umum müdürlük ~u
be müdür muavinliğine, Rize eski 
emniyet müdürü Behiç Kayseri em
niyet müdürlüğüne, Çorum emni

yet amiri Server Erzincan emniyet 
müdürlüğüne, İstanbul emniyet mü
dürlüğii emniyet 8.ıni.rlerinden Zeki 
tsparta emniyet amirliğine, umum 
müdürlük emniyet funirlerinden R
rif Bitlis emniyet amirliğine, ts
parta emniyet fımiri Tevfik Niğde 
emniyet amirliğine, Suruç emniyet 
anıın Mehmet Burdur emniyet a
mirliğine, Birecik emniyet liıniri A
dil Muş emniyet fımirliğine, Muş 
emniyet §.miri Lfıtfi İstanbul ikin
ci şube müdilr muavinliğine, umum 
müdürlük emniyet &mlrlerinden 
Vasıf lstanbnl birinci şube müdilr
lüğüne, tstanbul ikinci şube müdür 
muavini Tevfik birinci sınıf emniyet 
imirliğine, Birinci sınıf emniyet 
8.ıni.rlerinden Mazhar El8.zığ emni
yet müdürlüğüne, E!Azığ emniyet 
müdürü İbrahim emniyet polis mü
fettişliğine tayin olunmuştur. 

Serbest Duygular 
Okuyucularımızdan Aldığımız 
Yazı ve Siirleri Neşrediyoruz 

ATAM 
Ey o bizim yüzü nurlu babanın 
Ey tarihlere sığmıyan Atamız 
Bize senin için öldü diyorlar, 
O tunçlaşan gövde söndü diyorlar 

Hayır ~en ölmedin aramızdasın, 

Daima kalbimizde yaşıyasaksın. 
Gözümilz olur mu hiç o gögen gözlet 
Aksetmez olur mu o madeni sada 

Yararken kalblerimizi ta derinden 
::fasıl ağlamaz ci)ıan hasretinden, 
Ey Atam arkana bir bak ne yaptın, 
On yedi milyon ağlayan bıraktın. 

Bizleri kime bırakıp gidiyorsun ATATURK, 
Sığar mı hiç bir tabuta on yedi milyon Türk 
Een bizim kolumuzu kınp boynumuzu büktün 
Başımızda kıymeti ölçillemiyen bir büyüktün. 

00 ili! 81. 

Yaşıyoruz 
Ya~ıyor o yüce adam, Türkün kalbinde, 
Yine Türklük, acundaki her şey elinde. 
Yaratan ölür mü hiç buna inanılmaz, 
B~lki göklere çıkar yer yüzünde kalmıtı: 

Evet semaya çıktı acunun yıldızı, 
Beşer fakirl~ti durmuştu eski hızı. 
Arzın durduğu müddet o Türkün önderi, 
Yükseleeek en büyük olacak e•eri. 

Tfı ki acun yıkılacak her şey mahvolacak, 
Jla~1r, hayır o yine unutulmıyacak. 
Yaşıyor o yüce adam Türkün kalbinde, 
Yine Türklük acundaki her şey elinde. 

F.y kahraman Türk Atası ölmedi ya~ıyor, 
Dikkat göklerden daima sana bakıyor, 
Ey genç Türk ~msalsiz emanet sana kalıyor, 
La<1 m her seyin izini babam bırakıyor. 

J sıaıı Lu! liııesi 
4 - K Xo. 726 

M.llhan KARAKUR7' 

• • NE YAZIK GiTTi 
·.Her taraf siyah tülle örtüldü biruen 

Büyük varlıktı çabuk kaybolup giden 
Seviyorduk onu biz hakikat kalpten 
On yedi milyon insan ağlıyor içten 

* Akıyor gözlerden hep ıs-tırap yaş 

Daima ilerdeydi altın başı 

Kolayca başarırdı birçok savaşı 
Zümrüte benzetti o toprağı taşı 

* Ne yazık ki kaybettik dlihimizi biz 
tçimiz kan ağlıyor hepimiz sessiz 
Bütün gençler yaşıyor her çağ emelsı• 
Karanlık zindan oldu heryerimiz. 

* Ne yazık kaybedilen Atatürk sensin 
Gönüllerde, fikirlerde hayallerdesin 
Yüce büyük ölmedin sen ebedisin 
Çünkü Türk gençliğinin has kalbindesııı. 

Se.ref Ö?'RF'.I( 

Sönmiyen Güneşe 
Dünya nelim ağlasın? ... Neden 

neden karal:ır bağl:ısın ? .. Hayır 
gülsün gülsün. Çünkü Atatürkün 
aramızdan çekilip gitmesi ölümüıı 
bile bir mucize olduğunu bize gös
terdi. O mukaddes baş günden güne 
ışıklanan bir Güneştir. Bu ülkenin 
her varlık zerresine bakınız.. Mu
cizeli Atamın her yerde saklı ve 
var olduğunu, ve size daima işaret 
ettiğini göreceksiniz. Türkün Ata
sı bütün insanlık aleminde yaşıyım 
bir varlıkbr. 

Bize dünyanın ışıklı yollarını, in
sanlık saadetlerini gösteren güneş 
başlı Atam, Hayır ölmedin; Sen 
ölemezsin ki.... 

İçimizde, canıı:n)zda, kanımızda, 
önümüzde sen varsın. En büyük ha
kikat değil midir; işte Cumhuriye
tin; işte güvendiğin muazzam genç
lik; ve işte sana inanan nihayet 
milyonlarca varlık. 

ölmedin diyorum ölmedin diyo
ruz. Ka.z:ı.ndığımız her (ileri) de 
seni göreceğiz, ve seni bulacağız. 

Buna and içti bütün ülke .. 
Ey öldürülen bir millete can ve 

nihnyct hız veren Atam: ey kire~li 
bir toprakta dünyanın en büyük fey-

• zini yeşerten büyük Türk; Ey bizi 
bize kazandıran mucizeli eş; gözle
rimizin elemini yaşlarında değil se
vinçli yaşlarındansın. 
Ağlarsak eğer sana, bu büyük 

millete ve nihayet seni bilen her
şeye bu hali yakıştıramıyacaksın, 

Buna bizi inandırdın .. 
(Mevcudiyetinin yegane temeli 

budur. Muhtaç olduğun kudret da
marlarındaki asil kanda mevcut
tur.) diyen Büyük Türk; 1§te hu 
son emanetinle işte bu son mucizeli 
irşadınla Türklük seni görecek ve 
sen çok sevdiğin ve inandığın bu 
varlığı dalına duyacaksın ruhunda. 

Ey asırlara ve cihana hükmeden 
baş; bıraktığın Mustafa Kemaller 
yine cihana hükmedecektir. Buna 
kendin hükmettiğin gibi inan A-
tam. ... 

Kadri Engür. 

SPOR~ 

Ankara 
Sonbahar 
At yarışlar. 

Sayfa: 7 

(B.ı,•tarafı 4 cii sayfada) 
takiyerli Arap atlarına mahsus sa
tış koşusu idi. Mesafe 2200 metre, 
ikramıye 200 lira Hi. Kısmet birin
ci, Duman ikinci, Lan üçüncü oldu. 
Müşterek bahiste Ganyan 165 ku
ruş verdi. 

' 

Beşinci koşu: 

Dört ve daha yukarı yaştaki yü 
nız yerli Arap kısraklara mahsustu 
Mesafe 3000 metre, ikramiyesi 250 
lira idi. Sankuş birinci, Bahtiyar 
ikinci, Budak üçüncü oldu. Müşte
rek bahiste: Ganyan 235 kurıış 

verdi. 
Dün koşulara iştirfı.k eden atla 

nn adedi az olması ve seyirci yeki\
nunun da fazla olmaması dolayısi
le çifte ve ikili bahi•ler çok az pa. 
ra verdi. Çifte bahis 365, ikili ba· 
his ise 270 kuruş bıraktı. 

llhami KILIÇA TA 

00 00 8ll 

Lik maçları başlıyor 
Milli matemimiz dolayısiyle 

11 kii.nunuevvele kadar tehir edi
len lik maçlarına önümüzdeki pa
zardan itibaren tekrar başlanacak 
tır. 

Eski Türk spor formunun yerine 
kurulan bedenterbiyesi genel di
rektörlüğü bütiln bölgelere gön
derdiği bir tebliğ ile lik maçlarına 
4 kanunuenrelde başlanmasını 

emretmiştir. Bu münasebetle önü
müzdeki haftanın en mühim maçı 
Şeref stadında oynanacak olan Fe 
ner - Beşiktaş maçıdır. Taksim 
stadında da Galatasaray - İstan

biılspor takımlarının maçları var
dır. Birinci devrede yapılamıyan 

üç haftalık maçlar ikinci devre 
nin sonunda yapılacaktır. 

Gençler turnovası 

1 
Fenerbahçe, Galata,;ara}, ı,_ 

tan bulspor, Süley maniye, Beşik ta~ 
genç takımları arasında evYelce 
yapılacağını yazdığnıız gençler 
turnuvasına bu cumartesiden iti -

haren Taksim stadında başlanacak 
tır. 

lstanbtıl Asliye Birinci Hukulı 

, l\lalıkemesinden: 

Maarif Vekilletine izafeten Is
tanbul muhakemat müdüriyeti tara

.fından M. aleyh Kasımpaşada mut· 
bak kapı caddesinde 30 No. da mu

kim Ömer Nizamettin aleyhine a· 
çılan mecburi hizmetini yapmama 

sından mütevellit ödemeye mecbur 
kaldığı 7 481 lira 31 kuruşun tah

sili davasından dolayı M. aleyh Ni
zamettin öınerin yukarıda yazılı 

adresine gönderilen dava arzıhaline 
mübaşirin meşruhatına nazaran 'l'i

caret için Çankayaya gittiği ve ne 
zaman geleceği belli olmayıp ma-

ha ili mezkilrdaki adresinin dahi 
meçhul olduğu beyaniyle bila tebliğ 

iade edilmesinden mütevellit kendi -
sine mahkemece tayin olunan mu

hakeme günü olan 16 - 11 - 938 
tarihine müsadif çarşamba gunu 

için ilanen tebliğat yııpıldlğl halde 
yine muhakemede isbatı vücut et
mediğinden kendisine beş gün zar-

fınd ıı gıyap kararının ila'len tebliği 
ne karar verilmiş olduğundan işbu 
gıyap kararında yazılı muhakeme

nin muayyen olduğu 11 - 1 - 9:l8 
gününe müsadif çarşamba günü sa

at 14 de muhakemede ha.zır bulun
ması zımnuıda tebliğ makamına 

kaim olmak üzere işbu gıyap kara
n ilanen tebliğ olunur. (937-268) 

Üsküdar Hukuli. Hakimliğinden: 
Mehmet vekili avukat Ekrem öz

den tarafından üsküdarda Arakıye
ci Ifacımehmet mahallesinde Nuh 
kuyusu caddesinde 119 No. lu hane
de sakine Nezahat aleyhine açılan 
ihtar davası üzerine müdealeyha 
daveti kanuniyeye icabet etınerli-

ğinden hakkında gıyap kararı itti 
haz ve tahkikat 28-12-938 çarşam 
ba günü saat 14 de talik edilmekle 
yevm ve saati mezkilrda yine gel
mediği surette gıyabında tahkika
ta balalacağına dair y<\Zllan gıyab 
kararı mahkeme divanhanesine asıl
dığı gibi keyfiyet aY.I'lca gazete iıc 
de il&.n olwıur. 
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En .Müessir Diş Macunudur 

Diş 
Doktoru 

:Yemek kırıntıları diş aralarında ç;ğuente 
i.satıhlarındaki çukurlarda kalır•a ekşir ve 

·Shaaıl olan asit mineleri bozar, di,lerill c;ü-
• 
:rümeıine yol açar, Hele bu aoitler biittııı 

:gece atızda bırakıldığı hkdirde muzur 
• 
:mikroplar milyonlarca artar ve dişler •Ü-
• 

D 
• k • Sratle bozulur, beyazlığını, sağlamlığını 
ıyor ı e !tamamen kaybeder. Ağzınızın sıhhat ve 

• 5ırüzelliğini muhafaza etmek için : 

1 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 

Dişlerinizi RAOYOLIN ile fırcalayınız ! 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlügünden : 

Emniyet Sandığına borçlu Bay Galip kızı ölü Bayan Fatma mi

rasçılarına itan yoliyle son tebliğ: 

Muris!niz muta,arrıf olduğu Fatihte Hırkai şerifte askrei mahal

lesinin çıkmaz Kadı sokağında eski ve yeni 6 No. lu Kargir bir evin 
tamamını birinci derecede ipotek göstererek 7 - 10 - 931 tarihinde 

11996 hesap numarasiyle Sandığımızdan aldığı 400 lira borcu verme

diğinden 4 - 2 - 938 tarihine kadar faiz komi"yon ve masarifi ile be

raber boJrç 706 lira ~4 kuru~a varmıştır. Bu sebeple ve 937 /51 numa
ra He yapılan takip ve arttırma neticesinde mezkür ev 900 lira bedel
le talibine muvakkaten ihale edilmiştir. İşbu ilan tarih;nden itibaren 

bir ay iı;inde Sandığımıza müracaatla borcu ödemediğiniz takdirde 
katı ihal~ kararı verilmek üzere takip dosyasıııın icra hakimliğine 

tevdi edileceği malümunuz olmak ve son ihbarname tebliğ makamı-
na kaim olmak üzere ilan ol:.ınur. (8675) 

EMEK 
Sandalya Fabrikası 

Her nevi sandalyalarını
zı toptan ve perakende 

olarak yegane Türk 
fabrikasından alınız 

ADRES: İstanbul Rıza paşa yokuşu Uzun

çarşıbaşı Havancı sokak N. 37 Telefon: 20016 

4 Eyliil 1 

1 

Haftalık memleket 
gazetesi 

Sivas ta bu isimle genç 

gazeteci arkadaşlarımızdan 

Neş'et Nafiz Dumanlıoğlu 

tarafından bir gazete çı1•arı-

lacaktır. 
-~ 

-- -·-

GÜMRÜKLERDE İŞLERi OLAN 
MÜESSESELERE 

Caker Yazaroğlu 
• 
Gümrük komisyoncusu 
Galata, İthalat Gümrüğü 

karşısın-la Muradiye Han, 
Telefon : 35, 95 -

87 SENELiK MEVCUDiYETi 
esnasında olduğu gibi daima 
iyi cins malları her yerden mü-
sail şartlar ve ucuz fiallarla 
satmağa devam edecektir. 

Trençkotlarımız, Kover-
kortlarımız, Renkontlarımız ve 
Gabardinlerimiz hiçim, cin~, 

ve şıklık itibariyle emsalsizdir: 
!er. 
Beyoğlu BA KER mağazaları 

Deniz. Hastahanesi cilt ve 

';hrevi hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR 

feyzi Ahmet Onaran 
Pazardan maada her gün 3 

den ıonra hastalarını kabul 

c,,.er. 

Adres: Babıi'ıl' r'ağaloğlu yo-

Jrn.~u köşebaşı ,J 3 Numara. . 

/ 
/ /' 
ı ı 

,';' 
' 
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YENISABAH 

Akba Kitabevi 
Her dilden kitap, gazete ve mecmualarla mektep kitaplarını ve 

kırtasiyenizi temin eder. Öndervod yazı makineleri ve Parker 
dolma kalemlerinin Ankara acentesidir. Nihad Adilin kazanç 
vergisi kitabının Ankarada tevzi yeridir. 

Devlet Demiryolları hiinlan 1 
Muhammen bedeli 2402 lirıt 10 kuru~ olan 70 adet muhtelif eb-

atta me~e azmanı 16-12-1938 cuma giinü saat 10.30 da Hsydarpa 
şada gar bina.'<lndaki komisyon t•rafından açık eksiltme usuliyle satın 
alınacaktır. · 1 -

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 186 lira 
91 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine ka 

dar komisyona nıüraca.atları lizımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki 

tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

ikinci Keşide : 11Birincikanun 938 dedir. 
Büyük ikramiys: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık 
iki adet mükafat vardır ... 

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

ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz .. 

İktisat Vekaleti iç ticaret umum müdürlüğünden: 
Taıfiye hal inde bulunan memallki f&rkiye Fransız Bankası tasfi

ye memuru Alfons Delı \prison'un İstifası dolayısiyle yerine, bankanın 
merkezince verilen karar üzerine lstanbulda mukim Hultuk doktoru A-· 
vukat Gad Franko tayin edilmi~tir. 

Banka ile alakası olanların lstanbulda Galatada Bahtiyar hanın

da No. 63 - 74 de Avukat Gad Franko Milaslıya ve icabında iktısat Ve
kiletine müracaat etmeleri ilin olunur. 

Bütün göğüs has· 

talı ldarına yol 

açabilir. 
Fakat bir tek 

CRIPiN 

l KANUNUEVVEL 19311 

. - ,/ . -. . ' . . ... 

Baş, diş, adale ağrılarile diğer ağrıları en kısa zamanda ve eıı 
kat'i şekilde dind 'rir. Nezleye, soğuk algınlığına, gripe ve 

·msali hastalıklara karşı bilhassa müessirdir. 

icabında günde üç kaşe alınabilir. 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerden sakm:nız. 

. 
Gayrimenkul Satış ilanı 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Ölü Bayan Hayriyenin sağlığında 19477 hesap No. siyle Sandı

ğımızdan aldığı 400 liraya karşı bfrinci derecede ipotek edip vade

sinde borcunu ödemediğinden yapılan takip üzerine 3202 No. Iu ka

nunun 46 ncı maddesinin ınatufu olan 40 cı maddesine göre satılma

sı icabc:len Pendikte Ye!dcğirmeni sokagındıı (Bağdat caddesi) yeni 

433 / 23 No. lu ü"tii "" -ap zemini kargir ınaa bahçe bir kuşkün tama
mı bir iıuçuk ay r.. .le açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil 
kaydına vöre yapııınuktadır . Arttırmaya girmek istiyeıı 150 lira pey 

akçesi verecektir. l\Iilli bankalarım zdan birinin teminat mektubu 

da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilel'lc beledıye resimleri, vakıf 

icaresi, teJlilliye rusumu, taviz bedeli borçluya aittir. Arttırma şart

namesi 1 - 12 - 38 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyeıılere sandık 
hukuk i;Ieri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve 
sair lüzumlu izahatta şartname,ıe ve takiıı dosyasında vardır. Art
tırmayagirmik olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gay

rimenkul hakkında her ~eyi öğrcıııııi.7 ad ve itibar olunur. Birinci art
tırma 2:1 - 1 - 939 tarihine müsadif pnartesi günü Cağaloğlunda kfıin 
Sandığımızda ,a~t 14 ten 16 ya kadar yııpılacktır. ;\fuvakka.l ihale 
yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabcden 

gayrim rn kul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş ol -

mas ı ~artın-. Aksi takdirde son arttn·anın taahhüdü baki kalmak sar

tile 9 - 2 - Ua9 ta•·ihinc müsadif perşembe günü ayni mahalde ve .ay

ni saatta 'on arttırması .r:ııııl:ırııktır. Bu arttırmada gayrimenkul en 
çok arttıranın ü<tünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicilleriyle ;a
bil olııııyan ııliikadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 

husu <iyl e f:ıiz ,.e masarifc dair iddialarını ilıin tarihinden itibaren 20 

gün içiwle evrakı müsbiteleriyle beraber dair.-mize bildirmeleri Iii

zımdır. Bu suretle haklarını bilciirmcmiş olanlarla hakları tapu si

cilleri~·!<: sabit olmıyanlar ~atış bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. Daha fazla malümat almak istiyenlerin 937 / 526 dosya numa
rasile ~aı:rlığımlZ hukuk işleri servisine mür:ıraat Plnıeleri lii711m " 

i!Un olunt.tr. 

* DiKKAT 

Emniyet saııdığı; Sandıktan alınan gayrimeııkulu ipotek göster· 
mek istiyenk,re tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak 
usulüne ;?'Öre kolaylık gö3termektedir. (8676) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden ~ 
I - idan,mizin Paşabahçe Mü~kirat fabrikası için şartnamesi mu

ribince 4 adet altlan sürme araba ile lOOXllO eb'adında 20 adet plıit 
'form açık ek,illme usuliyle satın alınacaktır. 

II - Heyeti umumiyesinin muhıımmen bedeli 900 lira ve muvak· 
kat teminatı 67.50 liradır. 

III - - 21 - XII - 938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 14 de 
Kabata~·~ levazım ve nıübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

TV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden :ı· 

lınalıilir. 

V - Ebiltmeye iştirak P.tmek istiyenlerin fiatsız fenni teklifle· 
rini lt• lkik edilmek üzere ihale güııiindeıı bir hafta evveline kadar 
İııhi sHl:ır Umum Müdürlüğü l\!ü;kirat fabrikalar şubesine \·ermeler! 
V" teki flcrini:ı kabulünü mutazamnıın vesika almaları laz'mdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için ıayin edilen giiıı ve 'natte % 7.~ 
ı~üvenmı• paralari;·Ie birlikte yukarda adı geçer. komisyona gelmelcrı 
il.in olıınıır. (8712) 

••••. Or. Hafız Cen1al ••• •• 
~ l Lokmanhekim 

• • • • • • • • • • • : • • • • • • 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her giln 2.5 - Et Salı, cumarte

si 9.5 - 12 fukaraya 
T. 22398 • =··••D••••••••••••••••••••••••·· * 

~~~~--~~~~~------
Göz Hekimi_.. 

Or. Şükrü Ertan 
Cafralofrlu Nuruosmaniye cad. N°· 
5 nr. Oıman !;erafettin anartrna.111 
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.:ıahibı A. Ce:nalettııı S:ır<>criN 
Neşriyat m:id.ini: Macil ÇE . 3 
Basıldıği yer: Matbaai EbuzzıY 


