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KURUŞ 
GÜNDELiK SiY ASI HALK GAZETESi 

Dolmabahçedeki 
Hidise Tahkikatı 

Adliye F e~lekeyi Hazırladı 
Vak} ada Bazı Bakımlardan 

idari Tedbirsizlik Görülüyor· 
.. Ebedi Şefin aziz naaşları ziyaret edilırken Dolmabahçe sarayı önünde vukua gelen 14 vatandaşın 
Oliizniyle neticelenen müessif kaza hakkında adliyece icap eden tahkikat yapılmıştır. 

Bu i•e memur olunan müddeiumumi muavinlerinden Bay Fehmi Çağıl, gerek yaralılar ve gerek 
0rtda va~ife gören polislerin, ayrıca halkın malumat ve ifadelerine müracaat ederek tahkikatı dün ta
ına.ıniyle ikmal eylemiştir. 

Mumaileyh bu husustaki fe7.lekeyi ve tahkikat evrakını müddeiumumilik makamına tevdi etmiş; 
Müddeiumumilik de tahkikat dosya.,ını ait olduğu makama vermiştir. 

Söylendiğine göre hadisede daha ziyade bir idari mesuliyet mevcut görülmektedir. Bu 
~ünasebetle tahkikat dosyasını vilayet idare heyeli tetkik edecektir. 

Vilayet idare heyeti ve bilahara da memurin muhakemat encümeni hadiRenin mesulleri hakkıııda 

ltizuınu muhakeme k8..l'arı verir•e vaka tekrar adliyeye intikal edecek ve hemen muhakemeye baş
lanılacaktır. 

Söylendiğine göre; o gece sarayın önünde 20 bin kişiye yakın bir kalabalık toplandığı halde sara
Yın "Dolmabahçe., cihellindeki kapısının kapatılması bilhassa bu müessif faciaya sebebiyet vermiştir. 
ÇUnku kapı kapanınca halk; bu kapalı kapıya giden dar yola yığılarak gittikçe biribiri üzerine sıkış
ını.ş ve bu vaziyette bekleşmeğe başlamıştır. işte bu sırada, kapı açılınca arkadakiler bu dar geçidden 
teçip büyük bahçeye girmek için öne yüklenmişler, önde kalanlar da yere düşerek çiğnenip ölmüş
lerdir. Halbuki izdihamın gittikçe arttığı göriildiiğü esnada sokak başlarının tutulması, nakil vasıtaları
~ın işletilmemesi suretiyle kalabalığın hafifletilip izdihamın daha fazla artmasına meydan verilmemesi 
ıeap ettiği halde bu tedbirler vaktinde ittihaz edilmemiş ancak 20 bin k~i toplandıktan sonra sokak 
'başları tutulmuş, vesaiti nakliye durdurulmuştur. Arkada bulunan halka kapıların kapandığı borular 
V~ıtasiyle bildirilerek beyhude öne doğru tazyik etmemeleri söylenmesi icap ettiği halde bu da yapıl
llıanıı.•tır . . 
"-

JAPON 
TEHLiKESi 

l ıı.zan: Hüae,.in Cahid YALÇIN 

Almanya imparatoru ikinci 
"'ilhelm ıarı ırk tehlikeıiui bir is-
1İııı.dat bayrağı &'ibi dünya politi
ke.aı Üzerinde salladığı zaman, bu· 
tıu daha ziyade bir politika ma-
ile,,,_ • b' .. · . ası, tıyatromıu ır numayış 

Yeni Valimiz Bu Sabah 
Ankaradan Geliyor 

Reisi Cumhurumuzun Manisalıla
rın Telgrafına Verdikleri Cevap 

Ankara, 3 (A.A.) -lıtanbul valiliğine tayin edilmi.J olan doktor 
Lı'.'ıtfi Kırdar hakkında Maniıa belediye reisi vekili ve arkadafları ta 
rafından Reisicumhur ismet lnönüye afağıdaki telgraf çekilmittir, 

ismet lnönü; 
Reisicumhur 

Ankara 
Vilayetimizi yiiksek teveccüh

lerinizle mütenasip umran eserle
riyle süslemekte olan kıymetli va
limiz Dr. Lütfi Kırdarın İstanbul 
valiliğine naklinden duyduğumuz 
sonsuz teessürler, henüz başarıla-

mıyan ve onsuz başarılmıyacak e
serlerin, metruk kaldığı müddetçe 
daimi ve ebedi olacağını .arz ile 
ibkası hususunun tensibi aliye ik
tiranını istirham eyleriz. 

Belediye reia vekili Muhtar 
Özmen, Çocuk Esirgeme K. 
birinci noter, zıraat odaıı 

(Sonu 3 Üncü sayfada) 

'Plilası diye kabul edenler çok ol
tııu,ıu. Filhakika, Çin ülkesinin 
açıldarında dağınık adalar üzerin
~'.' ai.kin bir milletin Avrupa için 
k"' tehlike tef kil etmesini akıl zor 
lı~bul ettiği gibi, henüz coğrafi 
ı,'." İsimden ibaret olan Çinin milli 

1
;-; vahdet, muazzam merkezi 

A...,,, hükumet vücude &'etirerek, 
I ""upayı tehdit etmesi de zihin-

•re Pek aığmazdı. ============================== 
lı ikinci Wilhelm'in hiç bir sözü 

0~ kadar kehanet kudretini haiz 
)'~tnıftır. Çünkü, yakın ve bü-
iil. bir oarı iatili tehlikesinin vü

clld" d' l>ne kani olmamakla beraber, 
'l>•hiliriz ki Avrupalılar için U:'4 . Ş.,rkta bu gün inkar kabul 

d~)'ecek derecede bariz bir teh
ıt .. 

vucut bulmuftur. 

v Japonların Çini istiliiları de
Ç~ın ediyor. Oradaki harp zahiren 
h 1116 karşıdır. Fakat Çin ile bera-

er ;\ 
llı vrupalılar da, beyaz ırk da 
iıı.~ilüp oluyor. Bunu görmemek, 
~ lir etmek parmağımızın arkası-
a •aklanmak kadar gülüne olur. 

te l:ılt'.tunıl Harp cihan tarihinde 
ltıırçekten bir dönüm noktası teş
tlr &decektir. Belki harp içinde 

lll!ıdtiımız va.kit bunun cihan-

HU.e,.in Cahid YALÇIN 
...... (Sonu 3 üncü oayfada) 

~iiseyin Cahid 

(}alçın Meb'us 
luyor 

U~aJıo. refikirruzin An.karadan 
~f bir telgrafa göre B&§Muhar
p~ Bay Htıaeyin Cahid Yalçın 
'l'daıı t&ratından mUnhal mebusluk
~. birine ıııunzed gösterilecek-

Yeşilay Kongresinde 
inhisarlar idaresinin içki jçin Yap
tığı Propağanda T enkid Edildi 

Dihıkll Y eşilay kongresinde buluııanlar 

Yeşilay Kurumunun 19 uncu yıl
lik kongresi dün Halkavi salonunda 
Prf. Mazhar Osmanın Başkanlığın
da toplandı. Kongrede ilk olarak 
Büyük milli matem canlandırılmış 

ve Aziz Atamızın hatırası üç daki
ka ayakta sUkftt edilerek tazim e
dllınlştir-

Bundan sonra Umnmi ki.tip Prf. 
P'. Kerim Gökay geçen seneki mesa
iye ait raporu okumuş ve bu güne 
kadar menfi tenkitlerle çarpışan Ye
şilayın mefktlre ve mücadelesinin 
bütün memleketçe taktir edildiğini 
bundan sonra da müsbet mücadele. 

(Sonu 7 nci sayfada) 

Başvekil Dün Geldi 
C. Bayar 

Ergani 
Başvekil Celal Bayar dün sa -

bah saat 11.28 de muhtelit trene 
bağlanan hususi vagonla Haydar
paşaya gelmiştir. Başvekil; istas· 
yonda Vali vekili, mebuslar, :Ls • 
tanbul kara ve deniz komutanlan 
üniversite rektörü ile birçok mali 
ve iktısadi müesseseler direktör· 
leri tarafından karşılanmıştır. Baş
vekil kendilerine hususi bir motör 
tahsis olunduğu halde Suvat va
puru ile köprüye geçmeyi tercili 
etmiştir. 

Celal Bayar şehrimizde birkaç 
gün kaldıktan sonra Erganiy& gi
derek Bakır madenini açacak ve 
oradan Malatyaya gidip bilihara 
Erzincana geçerek yeni .tren hat
tıııın regmi açılı~ merasimini ya -
pacaktır. 

Başvekil Üstündağı 
Kabul Etti 

İstanbul, 3 (A.A.) - Başve-

REiSiCUMHUR 
INONONON 
SEYYAHATi 

Ankara, 3 (A.A.) - 1.stanbul
da intişar eden lbazı gazetelerde 
Cumhurreisimiz İsmet İnönünün 
uzun bir seyahate hazırlandığı ve 
bu meyanda İstanbul ve Tra.kyayı 
da şereflendireceği yazılmakta • 
dır. 

Öğrendiğimize göre Reisicum
hurumuz ancak Kastamonu vilA -
yeti dahilinde nisbeten kÜçük bir 
seyahate çıkacaklardır. 

Karakola 
Taarruz Eden 
Azılı Sarhoş ! 
36 sabıkası bulunan 
Şemsi dün tevkif edildi 

Küçükpazarda dün gece garip 
bir vaka olmuş ve zorba bir sarhoş 

(Sonu 7 nci sayfada) 

=Bir Kaç 
Madenine 

Gün Sonra 
Gidecek 

Başvekilin dDn Haydarpqadaki istikbalinden btr ıntıba ; 
Batvekilimiz kendilerini karşılama·ğa gelenlerle musafaha ediyorlar 

kil Ce!AI Bayar, bugün Perapalas ı hittin Üstündaiı kabul etmi• ken
otelinde sabık İstanbul valisi Mu- · disiyle uzun mUddet görilşmü~~ür. 

!Fransız -
• 

namesı 

AI~~n. Beyan
imza Edi.liyor 

Fon Ribbentrop'un Paris Ziyareti 
Proğramı Dün Tesbit Edildi 

Salı gü•ü Parise gidecek olan 
Alman Hariciye Nazırı 

Varşova, 3 (A.A.) - Gazeta 
Polskanın Berlin muhabirinin öğ
rendiğine göre, 6 ilkkiınunda imza 
edilecek olan Fraıı"1z - Alman 
beyaıın!'J.n1esi bir nevi ademi teea. 
vüz ve ik~ memleket münasebı>tle 
riııiıı normall~mesiııi islıh daf e
den bir pakt mahiyetindedir. 

Bu ı beyaııname ile iki h[lkünıet 
mütekabil hudutlarının kati oldu
ğunu mü~ahade erlercklcr. bütün 
ihliliiflan doğrudan cloğ'rnya mü -

zakere yolile hallelmeği taahhüt 
edecekler ve km·velc müracaat et 
mekten vazgeccklerdir. Par:s ta
rarından vukubulan talep üzerine 
beyannamede bu yeni vesikanın 
F'ransanııı halihazırdaki beyne! -
milel teahhütlerini ihliil etmediği 
la>rih edilecektir. Si,va'i Berlin 
nıahfelleri Daladier'nin grevcilere 

(Sonu 3 üncü aayfada) 

·········································· ====================~==--==========-HER SABAH • 

Katiı yapılar .Denizbank On iki Yeni 
Evvelki gün lıtanbulda yine 1 T V 

bir çöküntü hadisesi oldu: Pan- vapur I aptırıyor 
galtıda yapılmakta olan bir apart-
man üçüncü kata kada.- yükselmit 
ken birdenbire göçtü ve bereket 
versin ki bu görünür kaza iki 
rençberin yaralanmaaiyle hafif 
atlatıldı. 

Şayet bu çöküntüde birçok a

···~' ....,. __ 
Bu Husustaki Mukavele Dün 

İngiliz İnşa Heyetile İmza Edildi 
mele ailesi yaslara bürünmediler- Deniz.bankın yeni yaptıracağı pılan teklifler i~inde en mu,ait 
ae bunu müteahhidin tedbirine, vapurlar için İngiliz şirketleriyle teklifi yapan Svah Ilunter Awigh
fU veya bu makamın fUUrlu mu- üç dört aydanlberi devam etmek- nın Rıchardson müe<Sese>;iyle lıir 
rakabeaine değil, munhasıran. te- te olan müzakereler sonunda ya- (Sonu 7 nci sayfada) 
aadüfün ve talihin bir lütfuna -=-=-~-----------~---·-----------~ 
borçluyuz. 

Son zamanlarda bu çefit va
kalar sık aık tekerrür etnıiye baJ
ladL Diğer taraftan han&'i yapı 
ıiahibile konu,uraanız belediyenin 
iz'aç edici bir fekil alan müdaha
le ve murakabeainden tikayet et
tiiini ititirainiz. Demek ki hem 
kontrol var, hem çöküntü ... 

Böyle tey olmaz. Kendiainin 
ve çoluğunun çocuğunun &'ünlük 
rızkını temin için sabahtan alqa
ma kadar didinen bir yurtdaf, ne 
v·azifeaini battan savma angarya 
sayan bir !akaydın, ne de makul 
ve metru kirını katmerleftirmek 
İatiyen açıkgöz bir yapı bazirgin
nın keyiflerine kW"b~ edilemez. 

'-· c. 

Fransız Protestosuna 
İtalya Cevap Verdi 

_,_.~----

Londra, 3 (A.A.) - İngiliz ı dan malumııt v~rmış olduğunu ~·a
matbuatı Fransanın İtalya hüku - l zıyor. 
meti nezdindekiteşebbüsü ne bü- Daily Expresa Gazetes, İngilte 
yük bir ehemmiyet ·rnrm•ktedir. renin Akdeniz işleriyle pek yakın 

Times gazetesi, Fran~anın Ro- dan alakadar bulunduğunu ve !bi-
naenaleyh İtalyan mebusan mecli ma elçisi İtalyan hükumeti nezdin 

de protestoda bulunduğu saatte 
Fransaııın Londra elçi•i de keyfi
yetten İngiliz hükumetini haber -
dar ettiğini ve bu protestonun çok 
şiddetli bir lisanla yaoılamadığııı 

sindeki tezahüre karşı göz yum -
mıyacağını kaydediyor. 

News Chronicle gazetesi, İtal
ya Tunus tahrikiitına bir nihaye• 
vermediği takdirde Çemberlainln 

(Sonu 3 üncü oayfada) 
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.ılayfa: 2 

.. .. .. P~ŞANIN 
OLUMUNDEKIESRAR 

Yeni Sabahın Tarihi Tefrikası : 3 

ıyi Amma Parayı 
Nerede Bulacağız?. 
- Nuride Para Vardır. Sarf eder, 
Sonra Millete Hesabını Veririz .. 

Çıkan kısmın 
hulasası 

1918 yılı birincite9rinin -
nunda; dört yıl aüren Umumi 
Harp bitınİf ve Talat Pata kabi
neıi dilferek İzzet Pllf& aadrazam 
olmuttur. 

Harp kabineai erkanının mem· 
leketten kaçma11 için tertibat a· 
llllDUf, Enver P&fanın Kuruçq
medeki Naciye Sultanın aarayına 
Ta Cemal P&f&nm Boyacıköyün
deki yalı11na memurlar konmut
tur. 

1918 yılı ikincitetrininin 3 ün
cü ırünü aktamına kadar yalılar
da fevkaladelik yoktur. Bu ce
ce iae Enver Patanın yalısında bü· 
yük bir ziyafet Terilmektedir. Ya· 
Iı pırıl pırıl yanan elektrikler 
içindedir. 

Memurlar da yalının pencere
ıinden ta9an bol lflklar araaında 
İçeride olanları dinlemektedirler. 

Enver ve Cemal Patalar bi· 
dayette Sapancada aaklanmak 
iateınİfler lakin Alman ata,ena· 
valinin telkini üzerine memleket 
dıtına çıkmaya karar vermi9ler· 
dir. Cemal Pata maiyet zabiti 
Seyfi Drahoru direktif almak Ü· 

zere ziyafet geceai Enver Pata • 
nın yalııına gönderiyor. Enver 
p.,_ Seyfi Beye o cece tamam 
ıaat 12 de bir sandalla Balta Ji. 
manı açıklannda latanbuldan se· 
lecek motörü beklemelerini ve 
Cemal Pa,ayı o motörbota bin
dirnıelerini aöylüyor. 

-
Nitekim akşam geç vakit Bo

ya.cı köyündeki yalıya dönen Ce
mal paşa işini halletmiş bir insan 
gibi müterih idi. O gece rahat o
,Jar::ık ilk defa gilzelce yemek ye
"di ve rahatça uykusunu uyudu. 

Ertesi gün Cemal paşa artık a
sabı değildi. Yalıda rahat rahat 
dolaşıyor ve ınisııfirlcri de kabul 
ediyordu. 

Bu misafirler ar::ısında en zi -
yade nazarı dikkati cel:beden Fa-
0lih Rıfkı bey idi. Cemal paşa o 
gUn yalıya gelen Falih Rıfkı beyle 

'1ZUn uzadıya konuştuktan sonra 
dosyalan arasındaki evrakın tıı•
fiyesine başlnma•ın ı söyledi. 

Falih Rıfkı beye evrakın idari 
ve siyasi kısımlarını tefrik ettirdi. 
Bunlardan siyasi ve münhasıran 

kendini alakadar eden evrakı alı
koydu. Mütebakisini de tahsisat 
mesture hesaplariyle birlikte Bah
riye nezaretine teslim etti. 

Paşanın arlık bütiln püriizlii 
&"ibi görttnen işlerini tasfiye etme
si fevkalade bir karar verdiğine 
delalet ediyordu. 

Bu nasıl olabilirdi ve ne ola
bilirdi? 

Cemal paşa Enver paşa ile. o
lan aon müU.kahna kadar memie
ket haricine k~mağıa. taraftar de
ğildi. Fakat birdenbire bu fikrini 
.detiFmete aaik olıan kuvvet 
ne idi? 

O günlerde Cemal paşayı sık 
sık ziyaret eden &"azetecilerden 
Refik Halit, hattil Ali Kemalden 
başka bir de Alman vardı. Bu Bav. 
yera eşrafından ve asıl:ladeganın
dan ataşanaval olan zattı .. 

Cemal paşa lktidu mev.kiine 
geçtiği &"llndenberi Fransız politi

kasına taraftardı. Her veailey 1 e 
bunu söylüyor ve Almanlardan ay. 
rılmak fikrini takip ediyordu. 

Alınanlar Cemal paş•nın bu 
fikrini bildilı:leri için bu ataşana
\'alı ırönderınişlerdi. 

Bu zat Cemal pa.pnın yanında 
uzun müddet kalmı.ş ve paşanm 

emal Paşanın 
Bay 

mutemetlerin den 
Seyfi 

da hakikaten muhabbet vı iltifa
tını kazanmıştı. 

Enver paşa memleketten uzak. 
!aşmak fikrini mülllyim bulduğu i
çin Cemal paşayı da ayni fikire 
imale etmek istiyordu. 

Lakin Cemal pa~a memlekette 
kalmakta ısrar ediyor ve yaban
cı memlekete gitmeği manasız bu
luyordu. 
Fakat Alman ataşanavalının tesi

rile nihayet o da Lıtanbu1dan ya -
lbancı bir memlekete uzaklaşmağa 
k>arar vcrmL'lti. 

Fakat bu
0

günlerde de şu hadise 
oldu. Halep valisi Bedri ve Azmi 
beyler memleketten çıkıp gitmeğe 
teşebbilıı etmişlerdi. Lliltin İzzet 
paşa kabinesi bu iki zatı vapurdan 
alarak harice kaçmalarına mani 
olmuştu. 

Cemal paşa bunları duyunca 
harice kaçmanın müşkülatından 

bahsetmek istedi. Fakat Enver 
paşa: 

- Merak etme .. diyordu. Her 
şey tamam ... 

- İyi ama .. Parayı nerede bu
lacağız? .. 

J<:illver paşa bu sual karşısında 
tereddüt etmeden: 

- Nuride para vardır .. dedi.. 
Sarfeder mütareke sonunda mille
te hesabını veririz .. 

Cemal paşa artık bu kadar 
kat'iyetle verilen karardan döne
mezdi. O da bunu kabul ederek 
hazırlıklarını yapmağa başladı. ı 

Evvelll para tedaril< etmek is • 
tiyordu .. Sapancalı Baki bey İs

tanbuldan ayrılışından bir gün ev
vel Cemal paşaya (2000) lira ver
di. Cemal paşa bundan sonra iki 
mektup yazdı. Bu mektuplardan 
!birisi o zamanın d.ahiliye nazın 

olan Fethi, diğeri de Bahriye nazı. 
n olan Rauf beye aitti. Paşa bu 
mektuplarda çocıı.Jclannı bu zatla. 
ra emanet bırakıyordu. 

~a bu mektupları yazdıktan 
sonra en çok itimat ettiği zabitler
den Seyfi beye vermiş ve: 

- Hareketimden iki gün son
ra bu mektuplan Fethi ve Rauf 
beyler• gOtUr ..• demişti ... 

• •• 
İşte şimdi Enver paşanın Seyfi 

beye söyledifi sözlerden Cemal pa 
,anın a"ece yarısı Lıtanbuldan uzak
laşacağı anlaşılıyordu. 

Seyfi bey kendi kendine: 
- Demek.. dedi.. Paşanın iki 

• 
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( Hadise ve Adese J 
Piyasa 

Türk Yuoos~av Afvon Okuyuculanmı.. T~p~ak Mahsülleri 
Satış ve lstıhsal .1.. Ofısı Ankaraya 

En basit iktı•adi icaplardandır 

1 
ki eşya fiyatı arz ve talebe tebeaıı 
inip çıkar ve bu iniş, çıkış pazar· 

1 

Müzakereleri ııyor ki: Nakladiliyor 
Noter harçları Türk - Yugoslav afyon istih· 

salftt ve satışları etrafında müza
kerelerde bulunmak üzere Yugos- Kadıköyünde Hafüağa cadde
lavyadan yakında bir heyet şehri- ainde Emekli Subay Bay A. Ham· 
mize gelecektir. Heyetin !başında diden a'ağıdaki mektubu aldık. 
doktor Bredoviç bulunmakta olup Ehemmiyetle nazarı dikkati cel
ayrıca E. Marikı:>viç, Dr. Mihailo- bederiz. 
viç, Kiriç, Faryaniç heyet azaları "Ankarada görülecek bir işe 
meyanında bulunmaktadırlar. ait hutiusi bir vekaletname tescil 

Yugoslav heyetiyle burada ya ,ettirmek için Kadıköy noterine 
pılacak müzakerelerde bilhassa müracaat ettim. 360 kuruş mas
civardaki afyon kontrol teşkila • raf istediler. Bunun fazla oldu
tına yeni kanun projeleri teklif e- ğunu düşünerek Beyoğlu beşinci 

dilmesi kararlaştırılacaktır. Bun- noterliğine gittim. Bu notcrlıiı.te 

dan başka Yugoslavya ve Türkiye 1 bütün harç dahil olarak 315 ku
arasında afyon s;ıhşlarının müşte- ruşa vekaletnameyi yaptırdım. 

rek ve daha istifadeli bir şekle Bu fiyat farkına bir mana vere
konulması etrafında da görüşme - medim. Neme lazım demiyerek 
!er yapılacak aynca muallakta ka yurdun yüksek menafii namına 
lan bazı ticart işler hakkında da dikkat nazarını ehemmiyetle cel-
kararlar alınacaktır. bederim.,, 

Toprak mahsulleri ofisi um~u'1 
müdürlük teşkilatı için Ankarada 
yapılan binanın nok3anları tamam 
lanmıştır. 

Teşkilahn bu ay içinde Anka
raya nakledilmesi muhtemeldir. 
Bundan başka, buğday satın alma 
merkezlerinin de ofise devredilme 
si işleri ikmal edilmiştir. Bu mer
kezlerin sayısı 50 yi bulmaktadır. 
Ofis müdürlii!l'ü buğday ihracatı • 
mızı canlandırmak üzere 'icap e
den yeni tedbirleri almakta, diğer 
üraftan da mahsullerimizin bey
nelmilel piyasaya göre bulunmak· 
ta olduğu güzel durumu idame et
tirmeğc gayret etmektedir. :Müs • 
tahsilin terfihi için de ilk pliinda 
olarak esaslı surette meşgul olun
mağa başlanmış ve bu hususta ye
ni tedbirler alınarak enerjik bir 

Yugoslav heyetinin yarın şeh- ...... -------------, çalışma sahasına girilmiş bulun!ll-
~mizde bulunması mukarrerdi iki milyonluk maktadır. 
fakat heyet hareketini bir mil d • vvvvvvvvvvvvvvvvvv,.,,..,..,.,,,...,.,,...,.vvv 

det için tehir etmiş olduğundan Defı"ne Aranıyor 
müzakerelerin gelecek ay içinde 
başlaması muhtemeldir. 

, KÜL TÜR . iŞLERi 

Üniversitede inşaat 
Üniversitenin muhtelif fakül

telerinde bu sene yapılan tadilat 
tamamlanmıştır. Yalnız diş fa · 
kültesinde yapılacak tesisat kal • 
mıştı. Bunlarııı da yapılmasna 

başlanmştır. Bu arada sterilazis -
yon mahalli de vücude getirilecek 
tir. 

Müzeler için kataloğ 
Türk ve İsliim eserlen müzesi

ne ait klavuz ile İstanbul Arkeo
loji müzelerindeki meskiikat ve 
madalye kollek,;iyonlarına aid ka
taloklar ikmal edilmiş ve bunların 
derhal tab'ına tevessül edilmiştir. 

Materyal itibariyle çok zengin 
olan• müzelerimiz mütekamil bir 
kataloktan mahrum 'bulunuyor -
!ardı. Bu milzelerimizi ziyarete ge 
len ziyaretçileri, bilhassa ecnebile
ri müşkilata uğratıyordu. 

Müzeler idaresinin çok yerinde 
bir kararla hazırlattığı bu kata • 
!oklar, ayni zamanda resimli ola
rak ta0bolunacaktır. 

Milzeler idaresinin çok yerin
de olan bu hareketini büyük bir 
memnuniyetle kaydeder ve bu ka
talokların bir an evvel basılmasını 
temenni ederiz. 

Ayasofya avlusunda bulunan 
eserler 

Ayasofya camii !bahçesinde bir 
iki sene evvel yapılan hafriyatta 
eski Ayasofya binasına aid oldu
ğu muhf\kkak olan çok kıymetli 
mimari parçalar bulunmuştu. Bun 
!arın arasında ağırlıkları 20-30 
tonu bulan ve çok iyi bir tarzda 
tezyin edilmiş bulunan musanna 
parçalar da vardır. Müzeler idare 
si bu kıymetli tarihi eserleri as
lına mutabık bir surette bahçenin 
bir kısmına tasnif etmeğe başla • 
mışhr. 

Turizm kongresi 
Geçen ay Londrada toplanan 

beynelınilel turizm kongresinde 
memleketimizi temsil etmek üzere 
İna-iltereye gitmiş olan İstanbul 
Turiııg klübil reisi Reşit Saffet bu 
toplantıyı müteakip Avrupada U· 

zun bir tetkik seyahat yaı>mış ve 
bu arada Fransa, Almanya, Ma • ı 
earistan gJbi turizm sahasında ile
ri gitmiş memleketleri dolaşmış
tır. 

Mumaileyh avdetinde :MIBıra da 
uğrayarak şehrimize dönmüştür .. 
Bu münaaebetle Avrupada yaptığı 
tetkikatın neticelerini bir raporla 
iktısat vekllletine bildirecektir. 

gilndür yaphğı hazırlık boşuna 

değilmiş .. 

Seyfi bey Cemal paşanın llo
yacı köyUndeki yaluıına ırelince 

hemen paşaya Enver paşanın söz
lerini birer birer tekrar etti. 

lSonu var) 

Edirnekapıda '.\Iü~Ir Ali Fuat 

Paşanın oğlu Ali Fuada ait bir bo• 
tanda define araştırması yapıl • 
maktadır. iki milyon liralık bir ser 

vet bulmak gayretiyle yapılan bu 

araştırmayı bizzat Ali Fuat yap • 

tırmakladır. 

Bu iş için öğrendiğimize göre, 

Fransadan bir nıüteha"ı:ı getirtil

mi~tir. Araştırn1aya son si~tcm ft

letlerle ve polisin nezareti altında 

devam olunmaktadır. Bazı ümit ve 

rici emmareler görüldüğü söylen

mektedir. 

Asanatika tamirhanesi 
.Müzeler ıdare,ince, Kimya la

boratuvarı yanında tesisi t"'karriir 
eden fotoğrafhane, rnoliıj ve :ba

rı atika tamirhanelerine ait ke · 

şifler yapılmış ve liizımgelen tah

sisat da Maarif Vekaletrne gJn -

derilmişti. Bu husıı•ta ki forma li • 
teler bitmiş ve inşaat, müteahhit
lere ihale olunmu~tur. 

Gümrük BaşmüdfiTü geldi 
Birkaç giln evvel vekaletten te

lefonla gelen bir emir üzerine An
karaya gitmiş olan İstanbul güm

rükler başmüdürü Mahmut Nedim 

dün sabahki ekspresle şehrimize 
gelmiştir. :Mumaileyh yakıuda gfim 

rük teftiş heyeti reisliğindeki va
zifesine başlıyacaktır. 

; MAHKEMELFRDf:: . 
• .. ~. - ,-d~ •. ~ • 

Mezarlıkta bulunan 
çocuk cesedi 

Topkapı mezarlığında bir en • 
tariye sarılı olarak 7 aylık bir Ç<>· 

cuk cesedi bulunm~ştur. 

İki köpek tarafından parçala

nırken görülen bu cesedin, gayri 

meşru bir izdivaçtan mütevellit 
ve anası tarafından terkedimiş bir 

çocuğa ait olduii'u anlaşılmakta • 
dır. 

Müddeiumumi Bay Orhan Köni 

bu vicdansız ana ve balbayı tesbit 

için ehemmiyetle tahkikata başla
mıştır. 

T AKVIM 
4 lık Kiaua 1938 PAZAR 

Hlc:rt: 12 Ş e ""al 13S7 
R.uai: 21 SH teıriıı 1354 

Kasım: 27 

Detu oaatl: 7,'11 

Ôtle: 
Akta•: 

12,04 - ikindi · 14,28 
16,41 - Yataı 

imsak : 5,23 

: 11,19 

Kış tarifeleri 
Şirketihayriyenin hazırlamış 

olduğu kış tarifelerinin tatbikine 
yarından itrbaren başlanacaktır. 

Yeni tarife geçen seneki tarifele
rin küçük Jı.azı saat farklariyle 
anıidir. Yalnız bu sene Büyükde
r , Pa~abahçe ve Beykoz doğru 
postaları ipka edilmiştir. 

Zavallı ana 
Parasını ve lı:ızını kay beden 
kadını 1 davasına davam edildi 

Tayyare piyangosundan en bil 
yük ikramiye kazanan Jliari is • 
miııde genç bir kzın bu sevinç ne
ticesinde hastalanarak öldüğilnil 

ve annesine bıraktığı 10 bin lira 
paranın da .'.\farkaı· isminde bir ec
nebi tarafından dolandırıldığı id
diasiyle muhakemeye müracaat 
edildiğini yazmıştık. 

Bu husustaki davaya dün as
liye birinci ceza muhakemesinde 
devam edilmiştir. 

Dünkü celsede, mevkuf bulu
nan M:ırka "ın vekili Bay Sadi Rı· 
za, Marinin valdesinin nza ve ve
kaletiyle miiekkilinin bu paraları 
harcamı~ olduğunu iddia etmiş ve 
paralardan mühim bir kısmının 

Mari için sarfedildiğine dair elle
rinde vesaik bulunduğunu ilave 
eyliyerek tahliye talebinde bulun
muştur. 

Muhakeme kısa bir müzakere 
den sonra bu i•teğin reddine ka • 
rar vermiş ve bazı h ususlann t .. sbi 
ti için dava önümüzdeki salı gü • 
nüne bırakılmıştır. 

Kadıköy su şirketi için 
müncaatlar 

Kadıköy su şirketi hissedarla
rından bir kısmı ikinci, bir ksmı 
<la birinci ticaret mahkemelerin~ 
müracaat ederek mezkür şirket a
leyhine ayrı ayrı davalar açmış
lardır. 

Bu davalarla, şirketin feshi 
hakkında verilen karara itiraz e
<lilmekte ve fesih karan'1ın gayri 
kanuni olduğu ileri sürlilmektedir. 

Davaların tevhiden görülme • 
sine yakında başlanılacakhr. 

Yekta vapuru mes'elesi 
Bir müddet evvel Kö.stencede 

bir deniz kazası olmuş ve Norveç 

lbandralı Jrauya vapuru "Yekta,. 
vapurumuza çarparak batırmıştı. 

Öğrendiğimize ıröre İstanbul 
ikinci ticaret muhakemesinde &'Ö

rülen bu dava bitirilmiş ve muha • 

keme, davanın ya Norveç veya 
Rumanya muhakemelerinde görü
leceğine dair karar vermiştir. 

Fakat Temyiz mahkemesi bu 
kararı nakzettiğinden mezkfir da
vaya yakında tekrar şehri.Jl'.ıizdı 
başlanılacaktır. " 

Donanma döndt 
Bir müddettenberi Kıaradeniz. 

de maıwıvralar yapmakta olan do-

nanmamız dün başta Yavuz olmak 

üzere limanımıza ıı-Ejerek .İzmit• 
ıritmişlerdir. 

daki mevcudu azaltıp çoğaltması· 
na göre de darlık ve ıbolluk yapar 
ki her medenl memlekette fiyatın 
inip çıkımı meşru, mantık! sebeple_r 
den ileri gelmiyorsa "ihtikar,, deııı: 
len bu gayrimeşru ve zarar vericı 
hareket karşısında kanunl takibat 
yapılır, mıisebbibler ezilir, hırp:ı· 
!anır ve herhalde halkın hukukU 
gözetilir. Hakiki saııay ici!iğin ııe· 
ticesi olmıyan iptidai memleketler 
deki ticarPt ~kli "parçacılık,, dıl" 
ki müstahsil memleketlerden geti· 
rilen malın bedelini rahatça. uıa'" 
raf ve kar ilavesiyle satışına tavas
suttan ibarettir. 

Gerçi, harpler, afetler uıuaY' 
yen bir memleket mahsulünün, İP' 
tidai maddesinin azalmasını icaP 
ettirmesinden o kısım mahsulün, 0 

kısım iptidai maddeden istihsal e· 
dilen nesnenin fiyatını gayri tabii· 
!iğe götürebilir. Fakat bu bile rell• 
bet kanunlarına tevfikan çok az de 
vam eder, diğer memleketlerden 
gelen akın bunu tazmin eder, bat
ta o nevi eşy:ı fiyatını bazan ala• 
bildiğine düşürmesinden mfuıteblık 
!bu aksillamelden müstefit oJduilU 
da vakidir. İşte, biz bugün, hiç b~ 
manayı ilmisi olmıyan ve yine )lı~ 
bir mllkul. sebebe istinat etmedi81 
halde fırlatılan fiyatlar karşısıııd• 
bizi ilzama çalışan satıcının "pil'S: 
sa,, sını adesemiz altına. alıyorııı· 

Meselli: Bir giln, oluklarınııl 
tamir için nalbura çinko, mutfsl'. 
ihtiyaçları için bakkala fasu1Y6·" 

almak için gidersiniz. Bu alış ve-
rişe karar vermeden evvel ölçilP 
biçer, bir hesap hazırlarsınız .. ~a; 
kat daha evvel yaptığınız tetkık~ 
ve tahkikat birkaç gün geçirnıenıı 
den derhal fiyatın değiştiğini ~e 
herhalde yükseldiğini görürsiiniiı· 
Sebebini sorduğunuz da "pi)'ll~ 
değişti,, derler ve utanmadan "'bU 
fiyata yerine koyamayız,. derle~ 
ve fazla ol::ırak da size minnet tıı· 
mil ederler. ·I 

Ayıptır efendiler! Elinizde~ 
mala istediğiniz fiyat, maliyet~ 
ilave ettiğiniz masraf ve alabild1

• 

ğine koyduğunuz karınızla taaY' 
yün etmiştir. Bu nesneyi dibi 1'.~ 

···ı· kadar satar ve yeniden getirdiır•· 
mal için ayni şekilde fiyat tayin e
derseniz namuskarlık yapmı~ _olur~ 
sun uz. Daha evvel arzedelim ıu: Jl 
çeşit mugaliltalarınızı yutmu1or0~ 

Oduncu çekisini 80 e, könıiltt: 
kilosunu lbir buçuğa alır. NaJtlİYe' 
ormaniye ... sini verir, serci.sine ıe
tirir. Ve mesela mayısta depo ~ 
dilen bu nesneler bila sebep b•f ~1 
birer parça zam görür. Satuk ~ 
yağmurlar başlaclığı ve hele ~ i 
geldiği mevsimde birincisi - ~iJ!l. 
küsur namına • 500, ikincisi • lf~ 
ruş narh alır. Fakat bu dil&ı: ııc: 
nelerden birincisi açıkta yattıj'ıll~ 
semadan hissei rahmetini bol Jı·ı 
toplar, diğeri kapalı yerde oJdU~. 
halde "kara katıra su vermek, Jll ~ 
barek abdest suyunu yere dök!ll~ı 
günah,, olmasından o da su baıc1'1~ 
alır ve yine eski senelerden ]tJılil; 
depo zemininden toz ve toprak .~1 
sibini toplar ve böylece şişkin $~ 
ğiyle satışa amade bir hale gel1~1 

:Müşteri ise: Gerçi a-özü önoP~r 
tarttım-, fakat tartı doğru mu? !$' 

silmeden tartılan odundan çıkJlll O' 

la~. kopup fırlıyan parçalar ııe el 
luyor? Peşine düşemediği arııb; p 
çılıyor mu? Bozuk kaldırımlar ~~ 
seke seke ıriden ve döken, sJçbİ' 
Joamyonun verdiği fireyi d!l~iiJI~ 1: 
liyor mu 7 Hayır; milııteri yaW~ı· 
"Çok şükilr kış gelmeden ~u 
kömürü eve attım!,. diyor. 1, 

İşte size müstah~il köylll, ~:\I 
zavallı müstehlik şehirli v• 1

(,

lll ve ebkem belediye 1 Fak•~~ bİ' 
diler l Hepimiz için ayıp 0Ju1•'• 
zi medeniyet ayıplıyor. ıı 

1. MünirAC~ 

Eyüblü halid tevkif 
edildi e-

Maruf sabıkalı dolandırıcı.~· 
yilplü Hıalit kendisine koınis~1~ • 
sil nrerek bazı eıınafı dolall 1 ~11' dığından dolayı polisçe ya!f.' 

m~tı. . ef' 
Emektar serseri dün adll:~i~ 

verilmiş ve dördüncü sor&"l !,ate' 
liğinde yapılan sorgusunu 

."P tevkif olunmuştur. 
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Ankaradan Hatay;ı 
Bir Heyet Gitti 

• • 
f~fzenderunda Serbest Liman /cin • 

Tetkikler Yapılıyor 
Ankara, 8 (Telefonla) - İs -

kenderunda i114a edilmesi tasav -
Vur edilen serbest liman için şeb 
riınizden Hatay& giden heyet a -
zasından Karabük fabrikasını inşa 
eden şirket mühendislerinden Pi
Ver şehrimize dönmüştür. 

Bu kere gümrük müfettişlerin 
den Suphi de IIataya gitm~tir. 

Heyet aza•ından :tktıı.at ve -
kAJeti limanlar umum müdürü har 
len lskenderunda tetkikler yap -
tııaktadır. 

Hatayda Yerli Mallar Pazarı 

Ankara, 3 (Telefonla) - Ha
tayda Sümer Bank tarafından bir 

"Yerli mallar pazarı., açılacaktır. 
Ankara satış mağazası müdürü ve 
Konjoktür servisi şefi bu mak 
satlıı Hataya gitmi~lerdir. 

Yeni Dahiliye Müatefarı 
Ankara, 3 (Telefonla) - Ye

ııi dahiliye müsteşarı Bay Vehbi 
Demirel •bugün yeni vazifesine 
başladı. 

Fransız Protestosuna 
İtalya Cevap Verdi 
(Ba,tuafı 1 inci aayfada ) 

.kil.nunusanide Romaya gidemiye
ceğini bile yazmaktadır. 

ltalyan Gaeteleri Ne Diyor? 
Roma, 3 (A.A.) - Havas bil

diriyor: 
"İtalyanın tabii ve meşru emel 

!eri,, parolası bütün İtalyan gaze
telerinde hakim olmaktadır. 

Messagero gazetesi, -talya ta
rafından geçenlerde meriyete ko
nulan İııgiliz • İtalyan anlaşma -
sının esasını teşkil eyliyen Akde -
Diz statükosu hakkında şöyle ya
zıyor: 

Bugünkü statükonun ilelebet 
Ilıuhafazasının hayat ve tarih za
ruretlerine katiyen aykırı olduğu
nu söylemeğe lüzum bile yoktur. 
liakikaten sulh, tarjzım edilmek 
İsteniyorsa bu yolda şaşma koızın 
aksamaksızın yürümek lazımdır. 
lM'.i!ietlerin meşru emellerini tat -
Ilıin etmek suretiyle bütün Avru
Pa muvazenesi meselesini ortaya 
koymak şarttır. 

Tunustaki ltalyanların Tay
yare ile Gönderdikleri 

Mektup 
Roma, 3 (A.A.) - Tunusdaki 

İtalyanların "Giornale di Sicilia., 
lıazetesine tayyare ile gönderdik
~eri bir mektubu biıtün gazeteler 
iktibas etmektedir 

Bu mektufua göre, bir asırdan 

Polis Dairsini 
Soyan Hırsızlar! 
(a.sayı boşalttıktan sonra birde 
teşekkür kartı bırakmışlar ! 

Stokholm. 3 (A.A.) - Gotem
berg polis merkezi muhaselbe dai
resinin bulunduğu binaya gece 
hırsızlar girerek eski ka.,avı ko
laylıkla açtıktan sonra 4.00. kron, 
Çalışmışlardır. Hırsızlar gitmeden 
~~el dairenin yazı makinesiyle 

1
.tr kağıda "Teşekükr ederiz., ke
ınıelerini yazmışlar ve bitişik o

dada nöbet bekliye ıı polis memu • 
runun haberi olm.qdnn savuşmuş -

~~ı~r·==================== 
~tan sız -Al~an 
eyannamesı 

it (B&ftarafı 1 inci aayfamızda) 
t·arşı kazandığı muzafferiyetin i
;oılafın akdi için müsait 1>ir hava 
arattığını beyan etmektedirler. 

Z Paris, 3 (A.A.) - Hariciye na 
l'~ı Bonnet, Almanyanın Paris bü
ha it. ?lçisini kabul ederek Alman 
a tıcıye naırı fon Ribbentropun 
t~ 1 ll'ilnü Parise yapacağı iyare
ın Programını tesbit etmiştir. 

bu Bonnet aynı amanda İngiltere 
eı ~~k. elçisiyle Yugoslavya orta 
ın Çıaını de kabul etmiş ve dün Ro
ra"". i hükumeti nedin de yapılan si
\>e s teşebbüs hakkında malüm.at 

tllliştfr. 

Sud°B<ınnet Fransanın Belgrad ve 
bul :P~te orta elçilerini de ka • 
tııuıa tllliş ve onlarla da uzun aıir 

k•tta blllunmustıır. · 

beri yorulmak bilmez gnyretlerile 
Tunusu ze nginleştirmiş olan İtal
yanla r Fransız makamatı tarafın 

dıın tazyik ve zulüm görmektedir. 
Tunusta bulunan 120 bin İtalyan 
milliyetlerini kaybetmek isteme -
diklerinden kendilerine ait olan 
hakkın verilmesini idtiyorlar. 

Roma, 3 (A.A.) - Trbune Va
letesi, Tunu~ me.~ele~ine tahsis et
tiği bir yazıda diyor ki: 

Tunusun askeri mahiyeti ma
lumdur ve lıura; ı, ltalya için bir 
tehdit te~kil eylemektedir. 

Franaız Mecliainde Bir latifa 
Parhı, 3 (A.A .) - "Fransa -

İtalya., parlamento grupu fahri 
reisi ve uTunus ~ Fransa" grupu 
reiHi B. Valcııci, İt;ılyan mebusa
nında vukun gelen Fransa aleyh
tarı tezahürler sebebiyle "Fransa
İtalya., grupu fahri re i<liğinden is 
!ifasını vermiştir. 

İtalyan Hariciye Nazırının 
Cevabı 

Roma, 3 (A.A.) - Dün B. 
Frııncb is - Ponsenin teşebbüsüne 
kar~ ı Kont C'iano, mebusların te
zahürlerinden dolayı İtalyan hü -
kümelinin mesuliyel kabul edemi 
~·eceğini bildirmiş ve mcbusan 
mecli<indeki nutkunda Franıız 

hükümetini kuşkulandıracak hiç 
bir ~ey bulunmadığını ilave eyle
miştir. 

Fransız So --yal isti eri .. 
nin Mitingi 

Dünkü toplantida M. Blum 
«Milc3.deleye devam 

edeceğiw dedi 
Paris, a (Husus!) - Sosya -

!is parti~i dün akşam bir miting 
tertip etmiştir. Eski dahiliye na -
zırı Dormoy, maliye nazırı Auriol 
sosyaliot partisi genel sekreteri 
raure >e nihayet eski b.ıışvekil 
Blum 'öz alm .şiardır. Partinin bil 
tün erkjniyle otuz, ikinciteşrin gre 
vi neticesinde işlerin ı• nihayet ve
rerek amele müme"illeri mitinge 
iştirak ediyorlardı. 

Enternıısyonal maqı söyde • 
nirken kürsiye çıkan bazı azalar 
o memleketi sefalete sürükliyece 
ği beyan edilen kararnameleri şid 
detle protesto etnıiş ve amele ha
reketinin ba~tınlmasını ve bu hu
susta kullanılan u;;u!leri takbih 
eylemişlerdir. 

Biikreş Suikastı 
Üniversite Rektörünün 

katilleri kaçarkan 
öldürüldüler 

Bükreş, 3 (A.A.) - Emniyet 
umum müdürlüğü aşağıdaki teb
liği neşretmiştir. 

İlojcla üniversite rektörilne kar 
şı suika.stte bulunmuş olan Faga

daru ile Anania ve Petre adındaki 
şahı.slar muhafaza altında sevk 
edilirlerken kaçmağa teşebbüs et
tirdiklerinden öldürillmilşlerdir. 

TERllABAI\ 

JAPON 
TEHLiKESi 

ismet lnönü ve 
Dünya Matbuatı 

Lozanda Kazandığı Zafer, Ana
doluda Kazanılan Harbi Mes'ut 

Bir Seki/de T amamlalJlıştır 

Sırları 
Çözelim! 

Sayfa: ş 

Bazı öyle hil.dlseler var iti, il.kıoet· 
leri dımağımızda birer sır olarak 
yaşamaktadır. 

Mesela me~hur Adliye sarayı 
yanğınının ankazı meselesi .. Bu an
kaz evvela. altı ayda kaldırmak şar
tile 5000 liraya Bay Hikmet üstün. 

(Battarafı 1 inci aayfamızda) 
şümül teHirini fark edemedik, ıak
lımıza getiremedik. Fakat sulh
tenberi geçen yirmi sene içinde 
dünyanın muhtelif kıtalarında vu
Jma gelen tezahürler ortada ger
çekten değişmiş bir hakikat bulun • 
duğunu isLat ediyor. Artık dünya 
beyaz ırkın elinde esir değildir. 
Talbüı.tta oldulfu gibi siyasette de 
kati, keskin, bariz çizgil0re tesa
düf edilmez. Her şeyde bir tedrlç 
göze çarpar. Onun için, beyaz ır- : dağ isminde bir zata ihale edilmişti. 

Aradan a.ltı ay, bir sene, beş sene 
geçti. Aııkaz hala duruyor. Gazete
ler bu iş için sütunlar dolusu yazı
lar yazdılar. 

kın hakimiyeti birdenbire yıkıl- . 
dı, ortadan kalktı demek doğru 
olmaz. Fakat dünya artık bu yolu 
tuttu. Yeni bir tekamül merhalesi 
başladı. Bu ıameliye ııihayet bul
duğu gün lıeyaz ırk hakimiyetine 
"hiiteme., denılebilccektir. 

Bu intikal devresi ııe kadar 
sürecek? Ve buna acaba bir çare 
bulunmıyacak mı? Devreyi kısalt
mak için Japonlar ellerinden ge
leni yııpıyorl nr. Çin vatanperver
leriniıı bütün gayretleriyle yaptık
ları müdafaa hareketleri Japon 
ktıvvellerınl yıpratsa ve tecavüzü 
akim bıraksa .bile Avru• anm ve 
Amerikanın U."ak Şarktaki nüfu
zu ve menfaatleri büyük bir dar
be yemiş olacaktır. 

Uzak şarkta Japonyanın yal
nız başına hakinıiy~ti Avrupa nü
fuzu için ıı:ı s ıl mühlik İde Çidn 
uyanma3ı ve kuvvetli bir teşkilat 
ile merkeziyetçi lıir devlet vücu
de getirmesi de a~'1li tesiri yapa
caktır. Yani, bugünkü Uzak Şark 
boğuşması ne neticeye varırsa 

varsın, Avrupamn buudan bir 
darbe yememesi kabil değildir. 

Japonlarla Çinliler biribirleriyle 
boğuşabilirler. Fakat Avrupa nü
fuzuna, Avrupa tahakkümüne 
karşı koymak hususunda ikisinin 
de hh"iyalı lıiribiriniıı aynidir. 

Doğru"u, biz buna esef edecek 
değiliz. Çilnkü dünyanın artık 

başka temeller uzerinde milletler 
arası bir münasebet •İstemi kur
ması icap ettiğine kanaat getirmiş 
olanlardanız. Bey.az ırk medeniyet 
sahasında ilerle-dikçe başka kıta

l-arı i~ti•mar etmek yolunu tuttu. 
Biz de bu istila ve tahakküm siya
setinin acılarını gördük. Kendimi
zi emperyalist hırsların azgınlı

ğından kurtarmak için büyük fe
dakarlıklara göğüs gerdik. 

Bugün bütün Asya böyle bir 
hissin teHiri altında Avrupa isti
la•ına karşı durmak h;tiyor. Av
rupa devletleri arasmda sulbü is
tiyenler, .ilfıhlanmayı azaltmak 
emeline düş~nler meseleyi heyeti 
mecmuasiyle, bütün giriftliği ve 
zorluğu ile kucaklamıyacak olur
la"a gayet muvakkat tesviye 
tarzlarından ba .. ka bir şey elde e
demezler. Ne yapılsa temelsiz olur 
ve günün birinde patlak verir. 

Bugünkü dün~·a münasebetle
ri ta kökünden, temelinden de
ğişmelc lazımdır. Artık kavimle
rin kavimleri istismar etmeğe hak 
!arı olmamak icap eder. Böyle bir 
istismar ve islila ihtimali mevcut 
oldukça Avrupa devletleri ara-.n
da rekabet, haset, entrika eksik 
olmıyacaktır. Daima bazı harisi -
ciıh kimseler çıkacak: ya kendi 
şahısları için ya mensup oldukla
rı milletleı· için bir imparatorluk 
kurmak hülyası besliyeceklerdir. 
mak isterlerse evvela milli hudut
ları aşarak başka memleketleri 
zaptetıııek ve oraclaki insanları 

bir köle gibi kullanmak demektir. 
Avrupalılar sulh içinde yaşa-

mak isterlerse evveli milli hudut
ları dahilinde yaşamağa kail ol
malıdırlar. Çünkü bugünkü Avru
panın büyük devletleri Avrupa 
kıtasındaki topraklar için değil 
daha ziyade başka kıtalardaki 

istismar mıntakala rı için boğaz -
!aşmak tehlikesine maruzdurlar. 
Eğer bu uzak kıtalarm halkı ken
dilerini müdafaa edecek kadar 
kuvvet kesbetselerdi ve beyaz ırkı 
istılil siyasetinden geri çevirseler
di o zam~n dünya vaziyeti çok de
ğişir \'e iyileşirdi. 

Onun ıçın Jııponyanın Çin
deki haksız taarruzlarına karşı 

bir byan duyarken lıu hareketin 
dolayısiyle tcvlid edeceği netice
nin bütiln dünya için faydasız kal
mıyacağını düşünüyoruz. 

Hüaeyin Cahid YALÇIN 

Cumhurrciııimız lsmet ın6nü 

Rumen basını, İsmet İnönünün 
Büyük Mllet Meclisi tarafından re· 
isicüınhurluğa intihabım bilyük bir 
sevinçle karşılamıştır. 

Gazeteler, müşarünileyhin sureti 
intihabına mütedair ajansların ver
dikleri haberleri ve biyografisini ilk 
sahifelerine büyük puntolu başlıklar 
altında neşrettikleri gibi imzayı za
tiyelerini havi fotoğraflariyle de 
mezkür sahifelerini tezyin ederek 
Türkiye Cilmhuriyetine kaı'§ı olan 
samimi duygularını izhar etmişler
dir. 

Netekim Unh·ersal gazetesi Tür
kiye Cüınburiyctınin yeni başkanı 
ismet 1nönü başl:ğı altır.la N. Bat 
zaria'nın imzası tahtında neşrettijı 

bir it.akalede cz~ümle şöyle deni! -
mektedir: 

(Dünkü yazımızda (İsmet lnönü' 
nün, Atattirktin ölümü dolayisiyk 
münhal kalan mevkii işgal için el' 
muvafık bir şahis olduğunu) kay· 
detıni.ştik. Müşarünileyh, Ankara· 
daki Büyük Millet Mecli~i tarnfm 
dan reisicilmhurluğa intihabı habc · 
ri bu ifademizi tasdik etmektedir. 

tşbu seçim, Tlirk milleti mümes· 
sillerinin tam bir anlaşmasını ve 
mes'ud durumu tebarüz ettirmış 
ve merhum başkan tarafından bil· 
yük bir dirayet ve enerji ile takip 
edilen yolda devam hususunda ı:ia, 

her tlirlü şek ve şüphPkrden azade 
bir teminat vermiştir. Hatıralarını 

tahattür ettiğim Atatürkti, bir tc. 
sadüf eseri olarak şah•en nasıl ta
nıdımsa ek~elıins İsmet İnönüyü de 
ayni şekilde tanımak şerefine nail 
oldum. Bir müddet sonra da faaliye
tini ve işbu faaliyet neticesi yükse
lişıni takip edebildim. 

Bu halde, hali hazırda Türkiye
deki siyasi rejimin, hiçbir sarsıntı· 
ya ve hiçbir degişikliğe maruz ka:
ınıyacağı gibi tahakkuku zıınmında 
büyük hizmetleri sebkat eden ve 
Türk milletinin mukadderatını eline 
alan yeni idareci bidayettenberi gü
zel ııeticeler vermeye başlıyan e
serleri selefi gibi ayni enerji ile, ay
ni sadakatle ve ayni kanaatle devam 
ettirecektir. 

Kemal Anatürk gibi İsmet İnÖ· 
ııü de kariyer itibarile askerdir. As
ker sıfatile, gerek umumi harpte ve 
gerekse küçük A.syada cereyan e
d<'n Türk- Yunan harbinde göster
diği güzel vasıflar, kendisinin keli
menin tam manaaiyle bir kumandr.n 
olduğunu göstermiştir. 

Bu son h. ırpte de kendisini Ata
türk ün yanından ayrılmıız br şahıs 
olarak goruyoruz. Müşarünileyh, 

Atatürkün sağ kolu, mesai arkadaşı 
dostu ve harbin bidayetinden sonu
na kadal" da müşaviri idi. 
' Harpten sonra da asker olarak 
kalan mü.~arünileyh, o zamana ka
dar hiçbir kııdyerdiplo;yıatikte pu
lunmamasıııa ve ne de diplomatik 
mahiyette bir vazife görmeme.•ine 
rağmen Lozan konfransınd'.l yeni 
~ ırkiyeyi temsil ve menfatlerini 

müdafaa etmek üz"ere gönderilmiş
tir. Lozanda aktedilen işbu muahe
de, son Türk sultanının tatanbul
daki son hükilmeti ile müttefikler 
arasında Severs'de münakıd muahe 
denin harabeleri üzerine kurulmuıı · 
tur. 

Türkiye, Sevrde ııktedilen muahe 
de mucibince mağlub addedilmiş, 

birçok arazilerile itiraz hakkını kay 
betmiş ve ağır ve şerefsiz §artlara 
maruz kalmıştır. 

Lozan muahedesinde galip bir dev 
let süatiyle meydana çıkan Türkiye 
-şimdiki 'l.'ürkiye Cümhuryeti- tek
lifleri reddetmiş ve mukabil teklü
lerde bulunmuş hatta icbar etmiş
tir. 

Tilrkiye Lozan muahedesile, ya. 
hancı devletlerin ve ecnebi tabiiye
tinde bulunanların asırlardaııberi is 
tifade edegeldikleri siyasi ve iktisa
di kapitülasyonlardan ve imtiyaz
lardan tamamiyle kurtularak Ana
doluda milli hudutlarını temin et
miştir. 

Hakikaten parlak olan işbu mu
vaffakiyetlerinden şerefi, muahe<lc· 
nin akdi esnasında siyasi kudretini 
ispat eden ve bilhassa büyük bir e
nerji ile ınüdafaa ettiği davanın 

kudsiyetine kail olarak hiçbir imti
yaz kıılıul etnıiyen İsmet İııönüye 
aittir. 
İsmet İnönilnüıı, Lozanda diplo

masi sadaha kazandığı zafer, Ana
doluda kazanılan harbi mes'ud bir 
şekilde tamamlamıştır. 

İşbu muvaffakiyetlerinden dolayı 
bir müddet sonra Ba.~vekilliğe geti
rilmesi, Türkiye efkarı umumiye
since sevinçle ve tam bir itimad 
du~·gusu ile karşılanmıştır. Zira 
Daşvekillikte de ayni faal zat ol
duğunu ispat ederek ayni yapıcılık 
ve yaratıcılık ruhunu göstermiştir. 

Türkiyenin, bizzat bir kültür v<ı 
terakki amili olması için medeni 
atemde mevki almak azmiyle tat. 
bik ettiği yeni siyasi rejimin tespit 
ettiği yolun, Türkiyeyi saadete ka
vuşturacağına kani bir devlet ada
mı olduğunu göstermiştir. 

Bu sebeplerden dolayı, Türkiye
nin dosttan ve Türk milleti ve dost
ları meyanında duygularının sami
miliği ile ilk ön safta gelen Rumen
ler, Tiirkiyenin, yeni başkanın ida
re•i altında ve silkunet içerisinde ay 
ni inkişaf ve yolu takip edeceğini 
ve dost ve müttefik devletlerle bu
güne kadar devam eden ayni mü
nasebatı idame ettireceğini büyük 
bir sevinçle tasdik ederler . ., 

Cenubi Çinde Japon 
Ordusu taarruza geçti 

Tokyo, 3 (A.A.) - Resmi bir 
tebliğcie bildirildiğine göre, cenu 
lbi Çındeki Japon ordu•u dün Kan
ton tivarında umumi bir taarru • 
a geçmiştir. Bu tarruzdan mak • 
sat Sikiang mansabında bulunan 
Çin kuvvetlerini oradan atmakır. 

Müteahhidin 15,000 lira tutan, 
ankazın işe yarar kısımlarını sattık
tan sonra işi yüz üstü bıraktığını 
söylediler. 1000 lira gibi çok cilzi 
!bir teminat akçesine vazıyed edil
di. Daha sonra milli Emlak mü
dürlüğü kendisini dava. etti. Bir· 
takım dedikodular aldı yürüdü. 

Daha soııra ne oldu? Sözünde 
durnuyan bu müteahhid hazinenin 
zararını ödedi mi? 

Bu, bir sırdır! 
Sonra meselıi bir züccaciye tröstu 

meselesi vardı. Maruf bir firma 
hakkında uzun yazılar yazıldı. t~

tanbul Ticaret Odası aleyhinde bir 
rapor verdi. Bu musevi firmanın 
memleketi yüz binlerce lira zarara 
soktuğunu, bu yüzden Paşa.bahçe-

deki cam fabrika"ının da !itıl kal
dığı iddia edildi. 

İddialar birbirini takip etti. Her
kes bu meselenin nasıl biteceğini, 
bu müessesenin nasıl bir cezaya 
çarptırılacağını merakla beklerler
ken, iş yavaş yavaş tavsadı. Yüzünü 
göstermesi beklenen hakikat gö
rünmedi ve iş de unutuldu. 

Hakikat ne oldu? fdrlialaı; doirıı-
mu ya~ mı? 

Bu, bir sırdır! 
Esnaf Bankası rezaleti, Sürp 

Agop mezarlığı meseleııi, çöp kam
yonları işi ne oldu? Ne şekilde ne
ticelendi? İddialar haklı mıydı, hak
sız mıydı? 

Bunların da hepsi birer sırdır! 
Bu sırların çözülmemesi, hakika· 

tın aydınlatılmaması, bu işle isimle
ri karışanları da halkın nazarında 
daima müttehim vaziyette bırak

maktadır. Bittalıi bu da onların 
he,abına doğ~u değildir. Binean
aleyh sırları ~özelim! 

MU.ı<AD SERTOGLU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni Valimiz 
Bu Sabah Anka
radan geliyor 

(Baştarafı 1 inci sayfamızda) 

na. Mecliai umumi üyeai Hu
lüıi Can O. Akman, Sali.hat
tin, ticaret oda11 Boraa batk• 
Saadet Balsoy, Kızılay batk• 
Hüıeyin Üzümcü. Bağcılar 

Br. Dr. Cemil, kooperatifler Re
f&t Pomakl~ ln,aat Ce. na, 
Faruk, Hava k. Mühendia Nu 
ri Çil, Halkevi B&Jkanı Azmi 
Rıza Önakın Rıza Kuldaf, 
C. H. P. na. Baicılar bank. 
Md. H. Çapa Ahmet, Ayak -
kabıcılar Cem. Ramazan, Şo. 
förler Bir. ikinci reiai Kemal. 

Reisicumhur İsmet İnönü, bu 
telgrafa aşağıdaki cevapla muka
bele buyurmuşlardır: 

Belediye Reiı vekili Bay Muhtar 
Özman ve arkadafları, 

Maniaa 
Vali Dr. Lütfi Kırdar hakkın

da sayın Manisa halkıııın kadirşi
naslığını bildiren telgrafınızı mem 
nuniyetle aldm. :Mani8alıların bu 
kıymetbilir!igi oraya gelecek hü • 

kümet amirlerinin vazifelerini ko
laylaştırarak daha verimli kıla -
caktır. Manisanın imarının daima 
gözönüııde tutulacağından emin o
labilirsiniz. Bu münasebetle size 
ve arkadaşlarınıza teşekkür eder 
ve saym halka refah ve saadet di
lerim. 

iSMET INöNO 
Valimiz Geliyor 

Ankara, 3 (Telefonla) - Yeni 
valiniz Bay Lütfi Kırdar bu ak
şamki ekspresle buradan lstanbu. 
la hareket etti. 

• 
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Yorgan havgası 
İtalyanların açıktan açığa Tu

nusu istemeleri karşısında Tunu
sun ve Tunuslunun ne düşündüğü 
doğrusu merak edilecek bir şey
dir. İtalyanlar aşağı yukarı şunu 
demek istiyorlar: 

- Bugün Tunusta yaşıyan İtal
yanların sayısı Fransızlarınkine 

ni~betle üç misli fazladır . Demek 
oluyor ki Tunusu imar eden Fran
sızlar değil İtalyanlardır. Binaen
aleyh Tunusun hakiki sahipleri de 
İtalyanlardır. 

Halk OpCretİ Kuvvetlendi Bu Çok Mühim Yarışın Tekniği 
Nedir ? Nasıl Koşulur ? 

"''''"'"''''"""''' .. ''""' ....... .......-......................... . )'azan : fst. Atletizm Mo :ıitörtı Naili Moran B. P. E, 

Bu istatistik rakamlarının ne 
dereceye kadar doğru olduğunu 

ve bu rakamlaı-a dayanan halyan 
iddialarının hak ve hakikate ne 
kadar uygun bulunduğunu tetkik 
bize düşmez. Bu iki dost ve büyük 
devletin aralarındaki niza kendi
lerini alakadar eder. Bizim sırf 

gazetecilik tecessüsü noktai na
zarından merak ettiğimiz cihet 
bu senin, benim kavgasından mü
nazaaya seb~p ve zemin teşkil e
den Tunuslunun ne düşündüğü

dür. 

Raşid Rıza İle Müzisyen Seyfettın 
Yeni Operete İlt "hak Ettiler 

San'atkar 
Asaf da 

İçtimai hayatımızda şimdiye ka-
dar esaslı bir noksan teşkil eden 
operet ihtiyacının temin edile bil
mesi için Parti, bu sene halk opere
tine maddi ve manevi müzaharette 
bulunarak yardım etmeğe karar 
vermiştir. 

Bu münasebetle operetin gerek 
sahne tekniği ve gerekse müzik ci
hetinden hakiki bir sanat seviyesine 
yüksele bilmesi için memleketimizin 
tanınmış sanatkarları bu teşekkülde 
vazife almışlardır. 

! 

kendi baletlerile beratıer operete 
angaje edilerek istidadı olan genç 
kızlarımızı çalıştırılmasına başlan

mıştır. 

Bütün arzum, bu şerait dahilinde 
tahsil görmüş gençlerimizi bu saha
da yetiştire bilmektir. 

2 
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İtalyanların haklı veya haksız 
bir görüşle benimsemek istedikleri 
Fransız topraklarının ve müstem
lekelerinin arasında Napolyonun 
vatanı olan Korsika da vardır. 

Hem İtalyanlar yalnız Korsikayı 
değil o adanın Fransaya yetiştir

miş olduğu en büyük kumandan
lardan Napolyon Bonapartı bile 
bir aralık benimsemeğe kalkış -
mışlar ve: 

Bu cümleden olmak üzere salımı 
üstadlarımızdan Raşit Rıza Anka
radan gelerek operetin sahne işleri 

ve elemanlariyle meşgul olmağa 
başlamıştır. 

llk olarak hazırladığımız (iç iÇP) 
operetinde göreceğiniz tekamül mu
hakkak ki her kesi memnun edecek
tir. Bu münasebetle heyete tanın- ı 

ınış sanatkarlardan müteşekkJ \ 
20 kişilik bir de örkestre angaje e
dilmiştir. Faaliyetimiz böyle ideolo· 
jik bir çalışma sahasına girdikten l 
sonra dünyanın en büyük operet 
bestekarı olup eserleri her yerde 
temsil edilen arkadaşım, Türk dos
tu Leharı memleketimize davet e
derek kendisinden operetiıniz için 
bir eser rica edeceğim. Bu işte 3e 
bütün ümitlerim arkadaşımız Bay 
Raşit Rıza ile heyete hayatlarım 
vakfetmiş olan operetin emektarı 
Bay Lütfullah ve Yusıı: Sururiniıı 

1 
müsbet çalışmalarına baglıdır. 

400 metrede Gören Balkan şampiyonu olurkeı 

- Napolyon Bonapart aslan 
bir İtalyandı. Fransada dehasına 
uygun ve miisait bir zemin buldu
ğu için o harika ve mucizeye ben
ziyen zaferleri yarattı. Binaena -
leyh aslan tta lyan olan bu b0yük 
ad:ımın muvaffakiyetleri İtalyanın 

öz malıdır! demişlerdi. 

Fran~ızların meşhur "Lö Tan,, 
gazetesinin o sıralard.~ Roma mu
habiri mahsusu ve htanbul gaze
tecilerinin de eski bir aşinası olan 
Jantizon bu iddia karşısında ga

zetesinde bir makale yazmış ve İ
talyanların 1talyanlığmı iddia ettik
leri Napolyonun İtalyanların as
keri kabiliyetleri hakkındaki ıııu

tali\alar:nı ileriye sürerek: 

-- Şayet askeri bir deha olan 
Napolyon hakikaten kendini ltal

yan saysaydı dünyada en çok e
hemmiyet verdiği askeri kabiliyet 
hakkında İtalyanlara o sözleri re
va görmezdı ! demişti. 

TiLKi 

Bundan başka beynelmilel musi
ki sanatkarlarımızdan Seyfettin A
saf da operetin müzik ve şan kıs
mını deruhde etmiştir. Ayrıca bu 
sene için Macaristandan 8 kişi! ık 
profesyonel bir bale heyeti getiril
miş ve Avrupadan tanınmış bir Pri
ma Donna celbi için de muhabereye 

Bay Raşit Rıza 

duğu gibi dans için de Macarıstanm 
Atıf Sa' ar başlanmıştır. Dün bu mevzu etra- balet profesörlerinden Tehir Şando 

fmda malumat almak için kendisıle ~ "'"vvvvvvvvvv-v.."""'"""""""',..,,...,...,.vvvvvvvv-v.."""'""""""""',..,,..""' 

CanakkaledP. Ziraat İsleri görüşen bir mubarririmize Raşit 

Rıza şunları söylemiştir: • • 
"·- M cmlekPtimizin bütün Dün- çanakkale (Hususi) - Fidan- lavda da birer küçük istasyon tesis yada olduğu gibi bu sahada hakiki 

bir sanat seviyesine ulaşa bilmesi -i lıkların tevsii maksadiyle Ziraat edilerek bu iş üzerinde daha kü -

çin hiç şüphesiz ki programlı bir bütçesinden yapılan yardım tahsi- çük yaştan istikbalin gençliğiniıı ı 
çalışmaya ihtiyaç vardır. tnkılabı- satı Gelibolu, Lapseki, Eceabat alakası celbi temin edilmiştir. . 
mmla her iki )lareketin müvellidt kollektif fidanlıklarına verilerek Mart aylarında aşılanmaları 1 

ve Pı:ibcq.~iri olan Parti bu işle <le bu fidanlıkların inkişafı temin edil- kararlaştırılan Yenice mıntakala. , 
, d - b 1 1 miştir. İki senelik çalışma sonun- 1 · 1 yakinen alaka ar olmaga aş ıyar" < rındaki ya.bani kestane erın aşı an-

1 se!1clerd•·n beri sessiz sadasız ve bü- da Vilayet fidanlığında yeliştiril- ma hazırlıklarına başlanmış, Ham
yük bir fcrnğatla çalışan halk OJCC· miş olan meyvalı ve meyvasız yüz di ,bey Pazarköy bölgelerinde de 
retine maddi \'e manevi yardımlarile bini mütecaviz fidan satışa arzedil- çok miktarda bulunan yabani kı. 
müzaheret ederek himaye etmeğe miştir. zılcıklara da aşı tatbikatına girişi!. 
başlamıştır. Gençlerim~ de bu sa.- Tohumların ıslahı maksadiyle · t' 

mış ır. 
ııata karşı çok yüksek bir istidat ol- de bölğeye gönderilen tohum te-
duğu şüphesizdir. Ankaradaki ça- mizleme makinelerinde çiftçilerin 
lışma ve tecrübelerle varılan netice· tohumları temizlettırilmiş ve man. 
!erde bu sözlerimi temin eder ma- tari hastalıkları önlemek için de 
hi.,·et tedir. ilaç tatbik edilmiştir. 

Bugünkü ihtiyaçlarımızın başın·· İki senedenberi bütün hıziyle 
da ses ve şan noktai nazarından sa- devam eden muzir hayvanlarla ve 
natkar noksanlığı gelmektedir. Bu 

bilhassa yabani domuzlarla bu yıl 
noksanı da kıymetli arkadaşları

Ezinde ve Körgöz bataklığının 
müsait yerlerinrle söğütlükler ve 1 

vilayet hususi muhasebesi namına 

istimlilk edilecek ve istimliik edi-ı 
lecek olan sahada beş yüz bin ka
vak yetiştirilecek ve bunun için 
de bütçesine 800 liralık tahsisat 

Serbeat Kofu 
400 metrede serbest koşu ve

ya "Akan fule,, sürat koşularında 
olduğu gibi çok esaslı rol oynar. 
İdmanda ve müsabakada serbest 
koşmıya en büyük ısrarla çalış -
mak liızımdır. Atlet süratini top 
lıyabildikten sonra akışını efor -
sus ve ilişiksiz bir tarzda devam 
ettirebilmelidir. Kollar ve bacak
lar lüzumsuz sertliklere kapılma 
malıdır. Gövde hafifçe ileriye 
doğru yatırılacak, bu suretle sırt 

adalelerinin serbest kalması te -
min edilecektir. Ayak burunla
rmı düzlüklerde hafifçe içeriye 
virajlarda dışarıya doğru çevir
mek suretiyle umumi hareketi 
uzaklaştırmamaya, dolarısiyle 

birçok lüzumsuz eforları bertaraf 
etmeğe çalışmak lazımdır. 

Serbest koşuyu temin edecek 
en büyk vasıf rahat ve muayyen 
bir lernpo dahilinde nefes almak 
olduğunu unutmamak lazımdır. 

Yüz metreyi tek nefeste koşmak 

kabilse de 400 metre dahilinde an
cak muayyen mefasefelerde nefes 
almıya çalışmak çok büyük hata
dır. 

Canakkale Umumi 
Meclisi intihabatı 

daha çetin mücadele yapılması için 
mmlan Seyfetiıı Asaf bilhassa yeni hazırlıklara başlanmıştır. 
istidadlarla meşğul olarak teliifi e

Bölgeye yeni bir gelir temini 
deceğini ümit ediyorum. Fakat şu

maksadiyle keten tohumu köylüye 
rasını da söylemek icabeder ki; o

meccanen tevzi edilerek denemeler 

koymuş ve müsait arazi aranma -
sına başlanmıştır. 

Kadir Aytaç 
00 00 00 

lzmirde bir kaza 

Vücuclün hareket halinde le -
kemmül etli:· diği "Karbon dioksi
din., dımağ üzerinde müessir ola -
rak nefesi çabuklaştırdığını bura
da hatırlatmak isterim. Takalliis 
eden adalenin gitgide sıklaştırdığı 
nefes boğucu bir hal alır. Atlet ta
bii yaziyete avdet edebilmek için 
süratini kesmek, adımlarını küçült 
mek mecburiyetinde kalır. Koşu 

esnasında ciğerleri vasıta ederek 
vücuda azami derecede oksijen 
vermek, nefc,i normal ve ritmik 
bir şekle sokmak kadar. alınacak 
netice üzerhde müessir olacak has 

1 

Çanakkale (Hussui) - Çanak
kale merkez kazasına ait Umumi 
Meclis üye namzetlerini seçmek 
(izere İlyönkurulca verilmiş ola'l 
yoklama kararına tevfikan mer -
kez kazası miintehip sanilniyle 
Çanakkale Beiediye üyeleri Hal -
]j:evi ~al-0nunda İlyônkurul başkanı 
sayın Valimiz Atıf Ulusoğlunuıı 

reisliği altında toplandı. 

Yoklamayı icr!lya mell"ur olan 
Başkan Valımiz Atıf Ulusoğlu 
gelen üyeleri:> yoklamasmı yap -
tıklan sonrı· tiizügün ve seçimler 
hakkında ki talimat ıle yuki•nıalar 
hakkındaki talimatı izah ettikten 
sonra ~eylerin 7erilmesine b~şlan
dı. 

Reylerin tasnifi nP.tic~aindf' 
merkez kazası umumi ll':•!clis üye 
namzetliğine 25 reyle MuP.zzez Sal 
tık, 19 reyle Ahmet Acar, 15 r er
le Adil Dilmaç seçilerek toplantı
ya nihayet verildi. 

Halkevleri 

peret nede olsa hususi bir teşe1c 
yapı l maktadır. 

küldür. Binaenaleyh bu teşekkülün Devlet Demiryolları sekizinci i~. -Çanakkale bölgesi de bu sene 

İzmir, (Hususi) - A !sancakta 

tamamen değilse de bir mekteb ha· k ı k k ı letme dairesi ~telyeeı"nde anıeleleı· pamu çu u mınta asına a ınmış ·• ., 
!ine getirile bilmesi için her şeyde.ı .. "t 1 Ak 1 . . çalışırken bir kazan devrilmistir. •.a ".• .. dır. ve en musaı o an a a cınsı pa- · •-
evvel halkın ve sporcularımızın muk tohumları tedarikine teşeb- Altında kalan İsmail isminde biri: · Yürüyüşierde ve jimn:ıstiklerde 
müzaheretin• ihtiyaç vardır. " büs edilmiştir. ezilerek ölmüştür. burundan nefes almak suretiyle ci 

Musiki üstadlarımızdan Seyfiddin Ayrıca tavuk, tavşan istasyon- Müddeiumumilik hadiseyi e - ğerleri doldurmak lazımdır. Sa • 
Asaf da şu beyanatta bulunmu,. l · ı ı lk · ı hahları sırt u··,tu·· yatarak midenin arı genış eti erek i ve orta okul- hemmıyet e tetkik etmektedir. 0 

tur: -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ üzerine iiç kilo ağırlığında bir - Biliycırsunuz ki operet biraz da ~ - kum torbası koymak ve bu kum 

müzik demektir. Şimdilik elimIBdC Ta k s ı" m s ı" n e m a s 1 n d a 1 torbasını burundan alınmış, ciğe-
Lütfullah, Celal, Ali, Toto gibi es- rin ilk evvela üst tarafını doldur -

ki sanatkarlar vardır. Bu eleman- ikinci h afta olar a k b üyük muvaffakiyetle göste · ilmekte olan 1 muş olan ııcfc' vasıta,iyle hafifçe 
larııı ekserisi İstanbul Konservatu. kaldırmak cij(cderiıı mukavcmeti-
varında tahsii etmiŞler, ve içlerin 
den de istikbalde bu sahada mev
ki sahibi olacaklar mevcuttur. 

Aş kin Go•• Z Yaşları 
1

1

1 

ni mühim surette arttırır . 
Koşu idmanları ve mü"1tlıaka-

ı
. ]arı esnasında ağ"ızdan ve burun-

Bugünkü gayemiz, operet sanatı 

halkın ihtiyacını karşılaya bilecek 
bir şekle koymakla beraber ayni 
zamanda yeni üstadlar da yetiştir-

T ürkçe Sözlü ve Arapça Şarkılı dan nefes almak lazımdır. Koşuya 
Muhteşem filmin b 1ş mümessili meşhur Arab mugannisi yeni başlamış tecrübesi az birçok 

ABDOL VEHAP 
·atletin yarış sonlarına doğru bu -

mektir. Bunun için gençlere buradc Olcuduğu şarkı larla bütün Şark musikisi amatörlerini gaş-
solfej ve şan dersleri vererek ses- yetmek tedir. Şimdiye kadar görülen ve i•it len türkçe sözlü 
!erini tekamül ettirmeğe çalışıycı- filimlerin fevki nde olan bu emsalsiz şaheseri görmek ve 
runı . öyle ümit ederim ki burası dinlemek fırsatını kaçırmayınız. 
yakın bir zamanda bir operet mek- Hamiş: Ebedi Şefimiz ATATÜRK ün muazzam Cenaze 

rundan nefes almaya çalıştıklar ı , 

dişlerini sıkarak büyük eforlar 
1 yaptıkları görülür. Ağır şerait ve 

he yecan altında çalışan vücudün 
/ ihtiyaçlarını burun delikleri vası

tasiyle tatmin etmeye imkan yok
tu r. t ebi şeklini alacaktır. Şimdiden ça- merası mini gösteren filmin tamamı BOMA 'il - F lLM tarafından 

Bayan sporculara ! ;1ı!şt~~~ı~lm:as:::ı .. k:a~r;a~k~te:n:·te:;rı:e~rim:::~~o:l~- ::::::::::::::::::::::::::::•:111:.~i:şl~e~tı~·ı:m~e:k~t~e~d~·r~ . .::::::::::::::::::::::::~ 
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Kulvar tekniğine dair 

Bugün dört yüz metreye kadar 
oiım yarışların kulvarlarda koşul
maRı l azımdır.. Çı kı~la turun bü
yüklüğü nisbetinde biribirine fark 
lı IIcnclikaplarla müsabakaya baş
lıyaıı ko~ııcularm muhakkak ka
bil'yetleriniıı kıymetini bilmeleri 
lazımdır. En önde yarL5a başlı
yanm son. düzlüğe kı:dar zekasını 
kullanarak vaziyeti tartması la
zımdır. Bu koşucunun arkasın

:!:;e~t~~d~a:~~ri~~~~~~ı:ı~ 9~~~;1 ugun e ınema arında irden 
zar~s~-g~~~i b;:~:~c~~~;~rimizin AY N A R o z K A D 1 s 1 
kayıtlarını yenilemeleri ve yeni 
kaydolmak istiyenlerin de üçer 
fotoğraf ve hüviyet cuzdanlariyle 
e vimiz müdüriyetine müracaatları 
rica olunur 

Bugün seanslar saat 11 - 1 - 2,30 - 4,30 - 6,80 ve 9 da 

S a t l 1 ve 1 d e çok ucuz fiatlarla Halk m atineleri 

------------------------------------------
ı dan gelen rakiplerinin o l duğu gibi 

ırözle görünür ölçü miyan yoktur. 
Kulvar tekniğine vakıf ayni ıa.yar· 

da altı koşucunun son düzlüğe biri 
birine yakın mesafelerde çıkmala 
rı kadar halkı heyecana düşüre • 
cek şey azdır. 

İşte yarışan koşucular daha ta· 
lihsiz kuraya isabet etmiş rakiple
rini önde görerek süratlerini art • 
tırır, müsabakanın ilk iiç yüz met
resinde bidayette olan arayı tedri· 
cen kapatırlar. İktidarını bilen ve 
iç kulvarda koşan bir atlet için b~ 
ta'biye doğru olabifirge de keııd• 
temposunu bilmiyen bir atlet ön· 
de giden rakibin süratini veya tec 
rübesizliğini yenmeye çalı~ırsa 

sonlara doğru bu gafletin netice
sini ağır ödiyebilir. 

En iyi dört yüzcüler kendi sür· 
atlerini bilir, mü•alıakanın ilk ÜÇ 

yüz metresini rakiplerine fazla 
kıymet vermeden kabiliyetleri nis· 
belinde efor sarfile koşarlar. 

Bu mesafenin adanılan eberi· 
yetle tempo kıymetini bilmezler. 
55 saniyelik bir dört yüz kosnıak 
üzere idmana çıkarlar, elde edilen 
netice hazan 50 saniyeye bazan 
60 saniyeye daha yakındır. Dört 
yüz metreciler mesafelerini aört 
kısma taksim etmek, her kısmı rııu 
ayyen bir zamana çok yakın koŞ· 
mak suretiyle idmanda tabii bil' 
tempo edinirler. Bu tempoyu mü· 
sabakalarcla tP.criib!' ile deneye • 
rek tedricen beıı;msemek !ilzırıı· 

dır. 

(Sonu var ) 

ıl!l ~ §!l 

Grup maçlarına 
başla - ıyor 

Milli küme haricinde kalan nıı!ı 
tıkalar bu ayın 18 zinde, TürJci· 
ye grup birinciliği için karşılaşıı· 

caklardır. 

İzmirli Basri f~nere giriyor 
Bıındaıı bir müddet evvel Ga· 

latas:ıray kliibüne giren İzmi rl i 
fuUbolcu Basri tekrar İstanbula ge 
!erek Galatasaray klübüne gir ~ 
miş ise de bu kararından son dn • 
kikada vazgeçerek FenerbahçcY1 

girıniştir. 

Vah1b Ankaraya gid iyor 
Vahap Ankaraya giderek ora· 

da Ga latasaray klübiinü çalıştııa• 

caktır. 

Bir Macar takımı geliyor 
Bu ayın 31 inde Macaristanı» 

en kuvvetli takımlarından ola» 
F. T. C. veya Uypeşt takımların· 

dan bir i şeh rimize gelerek dört 
müsabaka yapacaktır. 

Kumkapı kulübü ihya ediliyor 
Güneş klübünden ayrı l an gii • 

reşçiler eski Kumkapı klübiin M 
çalışmağa başladılar. 

lst anbul bö.gesi ve1<a leten 
vazife görecek 

Bedenterbiyesi genel di rektör 
lüğünün fiilen vazifeye başlama:ı 
üzerine Türk spor kurumuna bııg· 
lı olan bütün bölgelerdeki başk:ın 
ve idare makanizmaları direktiir· 
lüğünün tayin edeceği yeni idare· 
!erin vazifeye baslama müddetle· 
rine kadar vazif~leri vekaleten 
deruhte edecPJı:]eri an lasılmıştır. 
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Bugünkü Bulgar Ordusu 
Nöyyi Muahedesinin Askeri Hükümlerinden Sıy
rılan Bugünkü Bulgaristan, Bir Harp Esnasında 

0,000 Talim Görınüş Asker Çıkarabilir 
•••••• ••••••••••••••••••••••••••••• 

kilometre murabbaı .•• Y R E • .. 
·;· azan: . - ·.·. araziye malik olan Bulgaııstanın _ 

103,244 cak 170,000 kadar tahmin edilmek 
tedir. Nüyyi muahedesi ahkamı 

mucibince silah altına al•nıp ta.
Hm görcmiyen ihtiyat efradının 

miktarı da takriben 250,000 ola -
bileceğine nazaran, gelecek bir 
seferde Bulgar ordusunun 500,000 
kuvvetinde olması lıcklenebilir. 

ugünkü nüfusu 7 mılvon kadar- •. • 
J • ~ 

ır. Bu nüftı5un bir milyondan •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
azlaöı başka milliyetlere mensup 
azlıklar olup bunların da 600,000 
adarı Türktür. 

Bulgar menabiine güre Bul
garistan har:ciııde )fakedonyada 
900,000, Dobrucadn 250,000 ol

ak üzere cem'an bir buçuk mil
on kadar Bulgar bulunmaktadır. 

Romanya ile hududu 600 kilo
tnetre uzunluğunda olup bunun 
397 kilometresini Tuna nehri ve 
tnütebakisini de Dobrucadaki kara 
hududu teşkil eder. Yugoslavya 
ile hududu 524, Yunanistan ile 485 
\'e Türkiye ile 235 kilometredir . 

Umumi Harpten mağlfip çıkan 
:Bulgaristan; Son zamanlara kadar 
~öyyi muahedesi mucibince gö
nüllü uscliyle tedarik edilen 20,000 
kişilik bir ordu, 10,000 kişilik bir 
iandarma ve 3,000 kişilik hudut 
muhafaza kuvvetlerine millik idi. 
'l'akriben 6 senedenberi bu muahe
deııin hükümlerinden sıyrılan Bul
garlar tedricen mecburi askerlik 
Usulünü ihdas ederek orduyu tak
viye etmişler, bilhassa son sene
ler zarfında hariçten tedarik ettik
leri silah ve malzeme ile büyücek 
Askeri teşkil3 t yapmışlardır. 

Bulgar ordusunun bugünkü ha
zer te~kiliıtı; 4 ordu müfettişliği 
ınıntaka<ına ayrılmış 10 Piyade 
'l'üıneni ile bir çevik Tümen, bir 
dağ Tuğayı \'e 3 Süvari Tuğayın -
dan ibarettir. 

Her Pivade Tümeninde; dörder 
l'iyade al~yı ile bir topçu alayı ve 
hir i>tihkam kıt'ası vardır. Ayrıca 
her Onlunun motörlü bir ağır top
çu alayı da vardır. 

lT er Sürnri Tuğ-ayında üçer Sü
vari alayı ilı· iki bataryalı bir Sü
vari topçu taburu vardır. 

Ge.re k Piyade ve gerekse Sü
vaı·i. teşkiliitı meyanında hususi 
lıöiiikler halinde ha~erde bisikletli 
k:t'alar da mevcuttur. Ordu mü
fettişlikleri emrinde ayrıca istih -
kanı , Muhabere, D~miryolu, oto
llıobiJ ve nakliye kıt'aları da \'ar-

ıdı~. Birinci Ordu merkezi Sofya, 
kınei Ordu merkezi Filibe, Üc;ün

cij .Ordu merkezi Varna ve 4. Or. 
du nıerkezi de Plevnededir. 

Varna ve Burgazda; Karade
nize karşı birer sahil müstahkem 
llıevkii bulunmakta olup bunlar 
;on zamanlarda uzun menzilli top-
1arıa da takviye edilmiştir. Mem
eket dahil:nde Romanya hududu
~~ karşı Şemnide, garba karşı Vi
~nde ve Sofyada, cenuba karşı da 

· k acıltöy olmak üzere 4 mügtah -
eın mevki daha v.ardır. 

lı ~on seneler zarfında Ordunun 

1 afıf ve ağır her türlü asrı silah-
9arıa techizine, motorlaştırılma -
nına ve hava kuvvetlerinin tenkisi
/1 Ve arttırılmasına eh<mmiyet ve-

1 tni t' k Ş ır. Bu meyanda havaya 
y arşı müdafaa için son sistem ta)'-
are def batariyeleri alındığı gibi 

. 1 

gaza kar~ı korunma vasıtalarının 
te'miniııc de ~alı~ılm'ıştır. 

Çevik Tümen; takriben 300 
kamyon üzerinde taşınan Piyade
lerden ve 33 model fiyat Tankla -
riyle mücehhez iki tank bölüğün -
den ve bir zırhlı otomobil kıt'a

sından mürekkep asri bir teşekkül
dür. 

Hava kuvvetleri; av, keşif 
ve bombardıman tayayresi olmak 
üzere cem'an 80 - 100 kadar tah
min olunmaktadır. Sofyanın gar
bında Bujurit.,ada ve bir de Ka
zanlıkta olmak üzere İtalyan kap

ronu fabrikası tarafından tesis e
dilmiş iki tayyare imalathanesi 
mevcut ise de buralarda daha zi
yade montaj ve tamir işleri ya -

Bulgarlar; bir sefer halinde 
muhtaç oldukları her türlü harp 
malzeme•ini doğrudan doğruya 

kendi memleketlerinden te'mine 

çalışmakta ve bu hÜsu~ta büyük 
gayretler sarfetmektedirler. Aske
ri Sanayi; 'bilhassa son senelerde 
mühim terakki ve inkişaf göster
miştir. Kazanlıkta, Sofyaaa, Var
nada büyücek askeri fabrıkalar ve 
imalathaneler bulunmakta olup 
buralarda her türlü cephane ima
latı ve büyük silah tamiratı yapıla
bilmektedir. 

Deniz kuvvetlerine gelince : 

Bulgar Kralı Boris aıkeri teftiş ediyor 

pılmakta, Orduya icap eden tay
yareler hemen umumiyetle ecnebi 
memleketlerden satın alınmak1;a

dır. 

Şimalde 1,5 : 3 kilometre genişli -
ğind,e Tuna nehrinin ve şarkta da 
Karadeniz sahillerinin mevcudiye
'.i hasebiyle Bulgarların deniz kuv-

Bulgarların bir seferde ne ka- vetleri dahi vardır. Tuna ve ka
dar kuvvet çıkarabileceklerini tes- radeniz filoları diye ikı kıaım ha
bit için, şimdiye kadar ki mu ha- !inde bulunan bu deniz kuvvetleri; 
rebelerde çıkarmış oldukları kuv- bilhassa son seneler zarfında vücu
vetleri gözden geçirmek icabeder. da getirilmiştir 
Balkan harbinde 4,300,000 nüfusa Karadeniz filosu; 720 tonluk 
mukabil 346,000 kişilik bir Ordu 19 mil süratinde eski sistem büyü
çıkarmışlardı. Umumi Harpte ise cek bir torpido ile her biri 100 zer. 
Bulgaristanın nüfusu 4,700,000 idi. tonluk ve 20 mil süratinde 4 tor
Buna mukabil 600,000 kişilik bir pidopot ve bir de mayin dökme 
Ordu çıkarmışlardı. Bir memle - tertibatını haiz 5 - 6 küçük gemi _ 
ketin seferde çıkarabileceği kuv - den mürekkeptir. Karadeniz filo
vetin miktarı; normal olarak mev- sunun üssü; Varna müstahkem li
cut nüfosunun onda biri olarak ka- mamdır. Maamaf :i Karadeniz de 
bul edilebilirse de bu kaide hila- Burgaz !imamda sahil bataryala
fına olarak Bugarlar umumi harp- rile tahkim edilmiş bir vaziyette 
te 20 : 50 yaşındaki bütün erkek- bulunduğundan Bulgar Karadeniz 
leri silah altına almak suretiyle filosunun icabında Burgıaz riına
yüzde 13 miktarı nisbetinde asker nından da istifad2 edebileceği 
çıkarabilmişlerdir. şüphesizdir. 

Son teşkilata göre 108 Piyade Tuna filosu; ancak Tuna neh-
taburu, 30 S:ivari bölüğü, 78 h:ıfif ri üzerinde kullanılabilecek dere
ye 24 ağır bateryeden mürekkep cede az su çeker ve küçük 4 - 5 
olan hazer Ordusunun mevcudu kı- motorbottan ibarettir. Bu filonun 
şın 40,000 ve yazın 80,000 kişidir. üssü; Vidin müstahkem mevkiidir. 

Büyük Harpten sonra uzunca bir R. E 
müddet mecburi askerlik hizmeti.'i"'""""""""",/oo/'"""""'"""""""...,,...""~"' 
oımadığından, talim ve terbiye gör Bigada Bir Yaralama 
müş ihtiyat efradının miktarı .an- Biga (Hususi) - Biganın Sa _ 

...,. 
1 

vaştepe köyünde bir yaralama ha
disesi olmuştur. 

Çanakkalenin Camikebir ma -

hailesi çay sokağından İsmail oğlu 

Hasan Kamber Savaştepe köyün

den Şakir oğlu Şaban ile kavga et
miş ve bu kavga neticesinde Ha _ 

san Kamber tabancasını çekerek 

Şabanı ağır surette yaralamıştır . 

Yaralı hastaneye kaldırılmış ve 
suçlu da tevkif olunmuştur. 

Bir Tavin , 

~far 111bay namzetleri kral önonde yemm ederlerken 

Çanakkale (Hususi) - Çanak. 
kale Vilayet Tahsil Şefi Bay Mu

ammer 35 lira maaşla terfian İs

tanbul Defterdarlığı Tahsil kon
trolörlüğüne atanmıştır. 

Merih Yıldızının 
Gizlediği Esrar 

Kadın 
Şapkalarının 

Geçirdiği 
Tahavvül , Bu Yıldızda Hayat ve İnsan Var mı ( 

Şimdiye Kadar Yapılan Tetkikler 

Bu sene, yarışlarda, toplantılar 
da görüıen şapkalar oldukça garip 
ve o nisbette de hoş bir manzara 
arzediyor ... Bazısı üzerine bir tı

raş fırçası saplanmış küçük tepsi
leri, bazısı da devrilmiş çiçek sak
sılarını andırıyor. Maamafih böyle 
garip ve değişik şapka ve saç mo
da ve tuvaletleri zamanımıza mah
sus bir şekildir. Kadın şapka mo -
dası tarihini gözden geçirecek o
lursak bugün gördüğümüzdan da
ha hayret verici şapka ve saç tu
valetlerinin gözüktüğüne şahit olu 
ruz. Bunlar da bize çok garip gö
rünebilir. Fakat zamanlarında be
ğenilmiş olmaları lazımdır. Çünkü 
bir şapka, biçimi ne olursa olsun 
altında sevimli ve güzel bi~ sima 
bulununca, daima zariftir, hoştur. 

Eski zamanlarda : 
Yunan ve Roma kadınları şap

kayı az kullanırlardı. Yunan ka
dınları saçlarını soğuk veya güneş
ten basit bir kumaş parçasiyle ko
rurlar, yazları da saman sapların -
dan örülmüş mahruti şekilde bir 
şapka giyerlerdi. Fakat Yunan ve 
Romalı kadınlar az şapka kullan
malarına mukabil saçlarıııa çok 
ihtimam gösterirlerdi. 

Yunanistanda saçlar, kordela
larla tutturulm:ış, iki uçları sarkık 
ve üzerine kıymetli taşlar serpilmiş 
bir kumaş parçasiyle sarılırdı. 

Romalı kadınların saçlarını dü
zeltmek için husus! hi1.metçileri ve 
esireleri vardı. 

Mısırlı kadınlar da saçlarını 

çok süslerlerdi. Ve başörtüsü ile 
başlarını örterlerdi. Yalnız bu ba~ 
örtüleri alna altın işlemeli korde
Jalarla bağlanırdı. 

Orta çağ devrinde, haçlı sefer
leri şark kadınlarının kullandıkla
rı tertibatı Avrupaya hediye etti-

!er. Bilhassa üzerinden korde!alar 
sarkan uzun mahruti şekilde bir 
şapka bu devrin kadınları arasın
da çok itibar gördü. Ve taammüm 
etti. On üçüncü ve on dördüncü a
sırlarda kullanılan bu şapkaların 

sonradan aldık!.ırı garip şekiller 

karşısında şimdi rastladığımız şap 

ka numunelerinin değişiklikleri 

pek sade görünüyor. 

Rönesans devri kadın şap kası 
modasında açık bir tekamül dev
rini gösterir. Artık eski devirlerin 
kocaman ve çok değişik şapkaları 
"ortadan kalktı. İspanyol, Toskana 
·usulü kenar üzeri.nde kıymetli taş
la; bulunan serpoş biçiminde şap
kalar kullanılmağa başlandı. 

(17) nci asır ~apka ve saç tu
valetini gösteri.' Ye ifrata doğru 
götürecektir. Bu devir muhteşem 

ve ağır perüka asrıdır. Bıı modad3 
yavaş yavaş şeklini değiştirmeğe, 

(Sonu 7 nci sayfada ) 

Kaliforniya'daki muazzam teles
kop sayesinde, nihayet merih sey
yaresinin meskfın olup olmadığım 
öğreneceğimiz söyMniyor. Zira ar.ı 
saı.inleri o kadar cemiyet hayatını, 
ve komşuluğu severler ki en eski 
arzularından biri de güneş manzu
mesinin muhtemel sakinlerile mü
nasebete girişmektir. 

Uzun zamanlardanberi ay da in
san bulunduğu faraziyesi bertaraf 
edilmiştir. En ostror.vn nikbinler 
bile ay da hayat olmadığı ve olamı
yacağı fikrinde müttefiktirler. Me
rih için mesele başkadır. Alimer 
bu seyyarede, hayatın esas itibarile 
vücut bulabileceğini söylediklerin
den mütecessis ve muhayyilesi ge
niş kimseler, bize merihlileri adet
lerini, işlerini yazmağa başlamışlar 
ve bazıları da onlarla ziya işaret
lerile, T. S. F ile münasebete gi
rişmeğe kadar varmışlardır. 

Yalnız Merih hala cevap vermi
yor. Fakat her türlü rüyet şeraiti 
azami mükemmeliyetini göstermek-
şartile bu seyyare, arzdan 55 mil-ı 
yon kilometre mesafededir. Bu yu
varlak ve a.~gari bir rakamdır. 

İçinde bulunduğumuz namütena
hiye ve mesela arzdan bir kaç mil
yar kilometre uzakta bulunan nep
tüne nisbetle ç~k rakınımızdadır. 
Bu sebeble ostrnnomların en yakın 
tetkik me\'Zularından birini teşkil 

eder. 
Haddizatinde merih küçük bir 

seyyaredir. Kutnı 6730 kilometre
dir. Bu sebeble hacmi arzdan 7 de
fa daha küçüktür. 

Çok uzakta bulunduğu güneşin 

etrafındaki devrini 1\87 glinde ya
par. Güneşten uzaklığı dolayısile 

merih'de vasati hararetin sıfırdan 

aşağı 37 derecede bulunması lazım· 
dır. Merih sathı üzerinde cazibenin 
kesafeti arzdakinin üçte biri kadar 
olması 13.zımgeldiğinden arzda Y'.l· 
şıyan en ufak ve zayıf bir insan 
merihte bir dağ gibi görünecek ve 
bir sıçrayışta büyük mesafeler ka
tede bilecektir. 

Merihe gittiği farzedilen bir iu
aan neler görecektir? Tabii olarak 
yanına arz ostı·oııomlarının aldığı 1 

fotoğraflardan, yaptıkları tetkikat
neticelerinden çıkardıkları bir me
rih haritasını da beraberinde götü
recektir. 

Bu harita üzerinde neler görüle
bilir? Evvela, açık renkli lekeler 
kıtaları, ve daha koyu renkli kı

sımlar da muhtemel deniz, göl ve 
körfez gibi mayi mıntakaları gös
terir. Bunlar doğrudan doğrııya 

bakıldığı vakit mevsimlere göre 
değişen muhtelif renkler irae edor. 

Peki bir de meşhur kanallar var
dır. Bunlar nedir? Kanallar 1877 

de İtalyan astronomu skiparelli 
tarafından ortaya çıkarılmıştır. 

Kendinden evvel gelen alimlerin 
tetkikatına dayanarak munzam bir 
muhayyile ve çok sistemli bir çal.ş 
ma ve muhakemeye istinaden ken
di ara.5tırmalarını çok ileri götür-

· müştür. 

Seyyarenin üzerinde görülen ve 
bidayette nehir ismi verilen siya
hımtırak uzun hatlar, Skiaparelli'yP 
okadar muntazam göründü ki bun
ları kanal olarak gösterdi. Tetl:i
katı ileriledikçe bıınlar claha ç•J
ğalclı. ve o derece intizam kesbeti 

-ki merih'de çok yüksek bir med~
niyet seYiyesine erişmi~ mahlukla" 
·bulunduğu kanaatine varıldı. Hatta 

Lovel isminde bir amiral astronom, 
tamamilr düz ( 4.20) kadar kanal 
tesbit ettikten sonra bunların bazı 
mevsimlerde, ya ticaret ihtiyaç
larına veya lıidrogrofi vaziyete göre 
çoğaldıklarını isbata kadar ilerı 

gitti. 

. Halbuki bugüıı!zü sen telakkilere 
göre mevsimine göre degişen bu 
-uzun çizgilerin, hayat için zaruri 
asgari rutubetten istifade için za
if nebatalın sığıııJıklurı vadiler ol 
ması çek ihtimal dahilindedir. 

Merihin sathı fazla arizalı değil
dir. En yliksPk arizalar bin met
reyi aşınıyor gibi göriinüyor. Stna
vilke de b"tnklıkta ce~;m ılüılüklPr 
var. Haritaların gösterıliği kadar su; 

mebzul değil gibi. Fakat bunlar da 
muvakkat malfunatlardır. Bazı m"" 
teoloji tetkikat merih'de rutubetli 
mıntakaların o kadar olmadığını 
gösteriyor. 

Merih seyyaresinde yaşayış şe

raiti hakkında ne biliyoruz? 
Bidayeten söylemek lii..."1mdır ki 

oradaki hayat şeraiti tamamen baş
ka olacaktır. 

Arz üzerindeki bütün hayati ha
diselerin sıfır ile 45 derece arasın
da vukua geldiğini biliyoruz. Bu 
şeraitin merihin bazı mıntakasın • 
da mevcut olması çok ihtimal d:ı.
hilindedir. Bundan başka. Spektr,ı:ıs-

Meı ih Yıldızının Görünüşü 
kop bu sayyareyi kaplayan hava 
tabakasında, hayatın vücudü için 
elzem iki şebin, oksijen ile su bu
harının bulunduğunu gösteriyor. 

. ' Nihayet müşahedeler, mevsıme 

göre değişen renkler vasıtasile me· 
rih'de nebatatın da bulunduğu ne
ticesine varmaktarlır. Bu vaziyete 
göre, arzda bulunan ca~lı mahliık· 
!arın, merih'teki hayat şartları i~in
de ya~ıyamıyacağını muhakkıı.k 

göstermektedir. Hava kesafeti. ar
zın 16 kilometre üzerindeki kesafet 
şeklindedir. Her halde hayat şerai
tine göre lıize benziyen cennet mııh
liikların orada ya.~amış olduğuna 

ihtimal versek bile bugün bu cins
lerin müteferrik oldukları su gö
türmez bir keyfiyettir. 

Bu neticeye varınca bütün ümi
dimiz, merihli sakinlerin mevcut 
olduğunu ve arzdaki canlı mahluk
lara benzemedikleri faraziyesine 
bağlanıyor. 

Bunun yegane çare•i de merilılı
lerle miinasebete girişmeğe teves
sül etmektir. Bunun için de bir çok 
tasavvurlarda bulunulmuş, hayali 
fikirler ortaya atılmıştır. 

Merihlilerle konuşmak için (sah-
ra) bir resim tahtası gibi kullanıl
mak istenildi, orada zul'uları yü?.
lerce kilometre uzunluğunda bü· 
yük bir müselles tersim edilecek 
ve muayyen zamanlarda bu mınta
ka aydınlatılacaktı. Zeki oldukları 
tahmin edilen merih sakinleribunu 
görünce, onlar da cevab vermek -
te kusur etmiycceklerdi. Fakat bu 
proje çok masraflı olduğundan 

mevkü tatbike konulamadı. 1921 
Ağustosunda, merihin arza en faz
la yaklaştığı bir zamanın (bu 15 

' 

·senede bir olur) merihlilerle konuş
mak meselesi yenıden alevlendi 
O zamanlar en büyük teleskop 
Birleşik Amerikadaki Wilson dağı 
rasathanesinin teleskopu idi. Ve 
bu alet de arza 50 milyon kilomet· 
re yaklaşan merihi 10 bin kilomet
reye kadar yakına getirebiliyordu 
ki bu da merihlileri seçmeğe müsait 
değildi. 

O vakit Amerikalı bir mühendis 
geniş ve 15 metro 25 kutrunda \'e 
2500 metro irtifaında bulunan bir 
adese \'asıtasile bu işe girişmek is
tedi. Bu bir tasavvurda kaldı. 

Ayni günlerde Sundoz Expren'de 
ziya işaretlerile merihlile.rin dikkat
Jerıni celbetmeği düşünen bir proje 

yazıldı. Emisgon mıntakası olarak 
bu sefer sahra değil, fakat tsviçre
deki Jumisfrav dağında bir rnecu
diyP.., ınuakkar bir ayna gibi kul
lanılacak ve lazımgclcn ziyalar :la 
da.~ın tepesinde yakılacak Asetilen 
lambalarile temin edilecekti. Ve 
yapılacatertibatla bu haylleri Mor
si alfabesiue göre tanzim edebile· 
ceklcrdi. Fakat bu da rnevkü tat
lıike ~ona.'l!adı. 

(Sonu 7 nci ıayfada ) 
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Bu Kalp Senindir .. 
Nakleden: R.IRFAN GôKSEL 

-6-
- Saadet•· .. Bu saadete 

türlü inanamıyorum, Fahire 
mm.. 

bir 
ha-

- Hem artık bana hanım dır 
meyin, sadece Fahire .. 

- Fahire.. Herkes sana acı
yacaJc. "Yazılı: oldu,, diyecekler. 

- Niye? Aşkı ve saadeti bir 
arada bulduğum için mi'! Bunun 
için mi bana yazık olacak? Senden 
ayrılırsam, bu iki şeyi birden kay
bedeceğim. 

İlhan ve misafirler salonda oyu
na daJmı.~lardı. G<!nç erkek, bir a
ralık oyunu bırakarak kalkmalı: 

~stedi. Doktor: 
- Sözler.·m yokı<a sizi sıktı 

mı? Ha!.. Sözüm yanda kaldı ; 
d!lnkü çiftlikteki kızın beni eritip 
mahvettiğini anlatıyordum. Öm
rümde böyl& hır güzele rastlama -
dım. Niye sararrlınız?. Yoksa bu 
kızla sizin de bir münasebetiniz 
mi var?. 

- Neden bah5ediyorsunuz an
lamıyorum!. 

- Tevekkeli değil, dün bizim
le .birlikte gelmek istemediniz. İ
sabet!.. Yoksa siz de benim gibi , 
~imdi yanar tutuşurdunuz. Bu çok 
akılıca lbir harekettir. Keşke ben 
de sizin gibi yapaydım. Belki bu 
ikibete uğramazdım. Onu gene 
göreceğim .. Canım isterse bu kız
la evlenirim de.. Hem niye ve
lenmiyeyim ! Ne mahzuru var .. 
Canım istedikten sonra! İsmi bile 
1ı<ı,uma gidiyor .. 

1lhan salonu terketti. Vaziyeti 
kar14mıştı. Endişe ediyordu. Ha
kikat genç kızı kendinden büobü
tun ayırabilirdi. Hemen, kız lıı r
deşine bir kaç satır karaladı. 

"Biricik kardeşim Neriman, 
Yakınlannızdaki Feridun be

yin köşkünde mi,afirim. Yann sa. 
at dörtte, seni köşkün .arkasındaki 
bilyük çınarın dibinde bekliyece -
ğim. Sana lıildirecek mühim şeyler 
var. ~Iutlak bekliyorum. Gözle
rinden öperim .. 

Seni çok seven ağabeyin 
Rağrp ilhan. ,. 

Hemen mekttibu gönderdi.. 
İlhanı yerinde bir endişe al -

mıştı. Fahireden, kardeşini gör -
rnek içııı na~ıl ıayrılacaktı. O gün 
öğle yemeğinden kalktıktan sonra, 
genç erkek Fahireyc y:waşçacık: 

- Hava çok sıcak, sr n biraz 
istirahat eder:ıin; Ben birisini gör 
mek için d~anya çıkacağım. 

Genç kız yukarı odasına çıktı. 
Köşe penceresinden dışarı baktı: 
İlhan bahçedeydi.. 

İçinden: 
- Her halde komşularıian bi

rini görecek diye dil5!lnd!l. 
Çok sevdiğine, sevildiğine bü

tün kalbiyle inanıyordu. Dışarı 
çıktı. Köşkün arkasına doğru yü
rüdü. Genç erkeği aradı. Mey -
.danda yoktu. Dönmüş olamazdı. 

İsvtçli şoför dördüncü vites
te gidiyordu. Den şapka3ını çı
kardı. Başı ateşler içinde yanı
yordu. Sinirleri çok bozulmuştu. 
SükOta ihtiyacı vardı. Bir müddet 
hareket.siz durduktan sonra zihni
ni toplıyabildi. Ve şalıii olduğu 
hil.diseleri birer birer gözd~n ge
çirerek kanaat ve hislerini klase 
ederek .bazı neticelere vard1. 

Evvelil karşılaştığı adamları 
sıra ile ııözden geçirdi. En önde 
vaktiyle Amerikada içki kaçakçı
lığı v& zabıta ile çarpışmaktan do
layı hapse mahkOm olmuş Gerri 
Klavn; Roko ve Rontz'un ,eriki 
Mike vardı. Roko büyük bir ka
çakçı şebekesi reisi, Rontz da 
Gerri Klavnı ölümden kurtaracak 
vesaik ve vasıtaları elde tuttuğu
nu söyliyen ve .kar14ık işler gören 
.bir Hukuçu idi. N a n ı i y e 
a-elince onun hak151nda fazla bfp 
teY bilmiyordu. -,a~en takip etti
il i~e a-e.nç kızın fazla bir allka.-
11 yoktu. Onu bir .kenara bıraktı. 

D4m, Nevyorka gelir gelmez ilk 
temasını yap,ın14 olduğu hayduttu 

Etrafı arı.ştırdı, dikatle ba.ktl . Ya.
kınında bir takım set1ler geliyordu. 
Biraz yürüdü. Ve_ olduğu yerde 
t8' kesilmiş ·- gibi kaldı. GördOğü 
manzara, genç kızın kalbinde dır 
rin bir yara açtı. Hayatını birleş

tirmeğe karar verdiği erkek. ba.f]<:a 
bir kızı a beraber konuşuyorlardı. 
ilhanın gözlerinde derin bir sevği 
vardı. kızın gözleri de dumanlı 

bir sevğinin at~iyle doluydu. 
İlhan genç kızı öptü. Fahirenin 

htzlı hızlı çarpan kalbi nerede ise 
duracaktı. Gözlerine in.ananmıyor
du, fakat hiç de rüya görmüyor
du. 

Genç kız, İlhanın sevğiliııinin 
şirin çiftlik evinde gördüğü Neri -
man olduğunu hamdı. Her ~eyi an
lamıştı! 

İlhan bu eve nıçin girmek istı>
nıemişti 7 Yuzü neden c zaman 
sarannı.,tı1 İlhan şüphesiz bu 
güze 1 ktzı seviyordu! <lem ek ken
di:<ini yalnız . erveti için alacalrt.ı. 

İlhan genç kızı tekrar Lptü • 
Yüzü gene soldu. Fahirenin için
de derin ir kin ve nefret uyandı. 
İlhandan , onun sevğisinden iğre
niyordu, artık genç kızla lıhan , 
el ele bir müddet yürüdüler. İlhR n 
tekrar onu öptü. 

. . . . . . . . . . 
- Fahire!.. Genç erkek, ba~-

ka bir ~ey aöyliyemedi. 
- Bir tek kelime, söz istemem! 
- Fahire!.. 
- Hiç bir şey söylemeyiniz • 

Ben her $Cfi biliyorum!.. Beni o
yalamıya nasıl cür'et ettiniz 1 

- Fahire .. Sana ya!nrırım . 
Beni bir.az dinle. 

- Hayır!.. Hayır!.. Seni din
lemiyeceğim. Beni niçin aldattığı
nı öğrenmek iolemiyorum. Arrık 
ayrılacağız. o kadar!.. 

- Aldattım .. Aldattım.. Seni 
aldattım Fahire .. Fakat, beni din
lemeli,in. 

- s~nin için çok şerleri feda 
ederek seninle evlenıoiye razı ol
dum. 

Buna mukabil, beni aldatarak 
mükiifatlaıı<lırdınız. Verdiğim söz
leri geri alıyorum. Gidebilirsiniz. 
artık.. • 

- Beni dinle !<'ahire. 
hakikati sana bildirecektim. 

Zaten 

- Bir tek kelime istemem. Bu 
itirafı affedeceğimi mi sanıyor -
dun? 

Biribirlerini anlamamakta de-
vam edi)·orlardı : 
Fahire?. 

- Yalan bir kaç kelime 'bana 
gördüklerimi unutturamaz. 

- Son sczlerimi dinleyiniz .. Ö
ltime mahküm bir adamın bile , 
:;on sözleri diı,Ienir .. 

- Hayır!.. İstemiyorum!.. 
Genç kız İlhanı bıı akarak çe

kildi. İlhana göre her şey bitmi~-
t.i. (Sonu var) 

çetesinin, İngilterede, Gerri Klav -
na atfedilen Oldham malikanesi 
cinayetini, Nevyorkta tertip ettik
leri neticesi•ıe varmıştı. Kan ve Bi
yariçdeki müce\•hcrat hırsızlıkları
nı da bu çet~ye mal etmek yanlış 
bir hareket mi idi? Birdenbire 
Fransız polis hafiye ıi Hablard'ın 
bahsettiği meşhur kasa hırsızı Vol
da hatırına geldi. Bu adamı yuk
sek terbiye görmüş, sevımli, gü
zel ve kadınlar ne~dinde muvaffa
kıyetler kazanabilecek tınette bir 
adam olarak tahayyül ediyordu. 
Ş!lphesiz ki Gerri IOavn'daıı zi
yade, Valda denilen şahsın lükıı 
içinde yüzen Rontz,l\fike gibi adam 
!arın yanında bulunması, onlarla 
beraber iş yapm:ı,;ı tabii idi. Çe
tenin çok parası vardı. Mike'nin 
oyun salonlarındaki lüks ve ihti -
şam bunun bir delili idi. Hırsız -
lı~ yapan kimseler Valda gibi a
damlardan olursa muhakkak ld 
pahalıya oturuyorlardı. Bu üç ~ 
için de çete ayni adamı kullanm1' 
olamaz mıydı 1 Belki de Rontz'
un anlatacaklan bunlardı 1 Bunun 

- - - ~ 
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D~ •z ztt IA«Afl• r. - ...... GENC Kl7 
-_ 1-< A'L E!t i Gaziantepte Matem 

~---- - -

.\tatürk'ii.n vefab yurdun her tarafında olduğu gibi Gaziantepte 
de büyük bir hüzün uyandırmışbr. Yukan.da.kı _resimde cenaze 

töreni günü Gaziantspte yapılan merasımı gorllyorsunuz, 
ıııı 81! 81! 

Anasını boğan katilin Bergamada jilet biçağı 
muhakemesi ile yaralama 

İzmir, {Hususi) - "Şehitler,. 
mevkiinde Melez çayı kenarında 

bir sazlık içinde anası ;htiyar Na
zikeyi boğarak öldürmekten suç
lu Seyfettinin muhakemesine ağır 
cezada başlanmıştır. 

Seyfettin, kendisinin katil ol
madığını, i,ftira edildiğini iddia 

etmiş dinlenen şahitler, onun, pa

ra ma tamaen annesini öldürdü -
ğünü söylemişlerdir. 

Bu ara; şahitlerden ikisinin 
bildiklerini sakladıklarıııdan şüp
he olunmuş ve müddeiumumilik 
makamının talebi üzerine bunlar 
hakkıııda ayrtca tahkikat yapıl -
ması kararla•tırılmıştır. 

i\fuhakeme gelmiyen bazı şa

hitlerin celbi için talik olunmuş-
tur. 

Bergama, (Hususi) - Mehmet 
kaptan Bergama palas oteli ve ga 
zinosunda garsonluk yapan Eyilp 
Sabriyi şoförler kahvesinde oturur 
ken jilet bıçağı ile yüzünden yara
lamıştır. Sebebi kadın yüzünden
dir. Eyüp Sabri Mehmet kaptanın 
karısını İzmiroen Bergamaya ka 
çırıp üç çocuğunu da Mehmet Kap 
tana bırakıp karı koca gibi geçin 
miye başlamışlar Mehmet kaptan 
mahkemeye mflracaat etmiş, 
Eyüp Sabri Mehmet Kaptanın 
karısı Semihayı saklamış karı ben 
de değil ve burada yoktur demiş. 
İşte buna kızan Mehmet kaptan 
haurladığı jilet bıçağı ile· Eyüp 
Sabrini yüzünü kesiyor ve beni ilel 
ebet aynay~ baktıkça hatırlarsın 
diyor ve adalete teslim oluyor. Bi
ri hastahaneye diğeri de hapisha-
neye 

ile Sabah, Öğle ve Akşam 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

., • • • I' :.., ' • • .. • -. ~ . . ' . . 

KATIL ARANIVOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
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26 Çevireo; R. SAQA 'f 

için de Rontz'u öldürerek muhte 
mel bir boş boğazhğın önüne 
geçilmek iste!1mişti.? 

Oldham malikanesi cinayeti -
niıı V alda veya Grutyerez veya 
bu isimlerden birini takınan bir 
kimse tarafından yapılması Deni 
titretiyordu. Bir masumu idam 
sehpasından kurtarmak, ve fa -
illeri meçhul kalmış iki büyük hır
Rızlığın mua.mmı\sını çözmek ken
disi için ne büyük bir muvaffakı
yet olacaktı. Fakat Rontz'dan 
hayır yoktu. Ölümüyle elindeki 
yegane müsbet ipucu kaybolmuş
tu. Den içini çekti. Gilzel mu
hakeme etiiyordu. Fakat elinde 
pe.k .•~ delil vardı. Ve saat salı 

gününe doğru durmadan ilerliyor
du. 

Roko ile Rontz Kartvrigt'lerin 
mücevherlerini paylaşırken mu -
hakkak kavğa etmişler ve arala -
rındaki dostluk da bu suretle bo
zulmuştu. Roko, henüz bilemedi
ği bir vasıta ile Rontz'un Scotland 
Yard ile olan muha.bereatından 
haberdar olmuştu. 

Ve bunu haber alınca da Me
gantic'den Denin yolladığı radyoğ 
ramı elde ederek gerek Rontz'u ve 
gerekse İngiliz zabıta memurunu 
ortadan kaldırmak istemişti. Fa
kat Roko, Rontz'un katili değil
di. Zira Gl!a .karşı bağırır çağırır-

Nakleden: R. Gülseven No. 1 

- Demek ilk rast geldiğiniz 
bir kimse ile bu şekilde konuşuyor
sunuz? 

1 
Genç kız omuzlarını silkerek: 
- Böyle bir zatı şerifle zev

kim için mi konuştuğumu sanıyor-
sunuz diye cevap verdi. 

Ayağa kalktı ve üstüne yapış
mış ot parçalarını düşürmek için 
eteklerini silkti. 

Şapkamı hala elimde tutarak 
önünde eğildim. Ve hiirmctkarane 
ve belki de sesimde bir okşayış 

ve gözlerimde yanan bir ateşle, ye
niden özür diledim: 

- Çok rica <'derim sebep ol· 
duğum bu kazadan ve beceriksiz. 
!iğimden dolayı pek mütee"8irim .. 
Yaptığım bu vaziyeti tamir etme
ğe hazırım!. Ve bana, sıhhatınız 

hakkında maHimat almak için evi
nize ... 

G<!nç kız lakırdımı kesti: 
- Lüzumu yok efendim, orta

da sıhhat falan mevzubahs değil 
ki. Şimdi görüyorum ki öyle kor
kacak bir şey yokmuş. 

Bunun üzerine başiyle ufak 
ve soğuk bir seliinı verdikten son
ra yanımdan uzaklaşırken arkada
şına benim işidip işitmediğime al
dırış etmeden söyleniyordu: 

- Ne tuhaf ve gülünç bir a
dam l bacaklarımı yastık saııı -
yor, temiz su ile kirli suyu tefrik 
edemiyor, ipekli mendiller kulla -
nıyor ve bunlar yetişmiyormuş gibi 
beni de ba•ka tabiatta birisi zan
nediyor. 

- Tabii bunda şaşılacak bir 
şey yok? Bacaklarınızı bu kadar 
serbestçe gösterirseniz .. 

- Hakikaten bu adamm ba
caklarıma dik dik baktığını gör-
dünüz mü? 

- H~m de öyle bir bakıyordu 
ki... 

Genç kızın cevabını işideme
dim. Epey uzaklaşmıl:ırch. Buna 
canım sıkıldı. Güzel kızın hakkım-
daki dilşündüklerini öğrenememiş
tim. 

İki kadın da i 1 e r i d e, 
koruluğun büyük ağaçları arasın
da kaybolunca yavaşça geriye 
döndüm. 

Sabah sabah başımdan geçen 
bu vaka artık İstanbullu Halldi, 
dalmış olduğu istirahat uyku•un
dan uyandırmıştı. 

Bu meçhul kızın kumral buk 
leleri, siyah gözleri, beyaz teni, 
mevzun boyu, muntazam bacakları 
gülilşü ve hatta alaycı sesine ka. -
dar, hepsi beni tamamiyle sarhoş 
etmişti. 

Onun kim olduğunu, nerede o
turduğunu derhal öğrenmek için 
neler yapmazdım. Fakat takibe 
ce•aret edemedim, istemiyerek ca
nını acıttıktan sonra bir de naza-
rıncla mütecessis ve yüzsüz bir a
dam mevkiine düşmeği arzu etmi
yordum. 

Gemlikteki ikametim bu vaka-

--. !ereceğe benziyordu. Ve kuzın 
rimin her türlü güzelliklerini ve ,,,,.. 
ziyetlerini bir tarafa atarak bu ~İ 
zel meçhul kızın siyah kadife gıb 
gözk!rini düşünmeğe başladım. 

-4-
Villaya girerken, taraçada' 

herhalde gezintiden dönmemi be~· 
li~·en Kadri beyle karşılaştım .. 

_ Siz de benim gibi imişginıj· 
Sabahçı olmak çok iyi bir şey. fa· 
kat çabuk gidelim, zira bizimkilel' 
kahvaltı için şimdiden masanın et
rafında sıralandılar. Hem yapını! 
olduğunuz gezinti iştihanızı adalll 
akıllı açmıştır. 

Yeme;.. salc,ıl'ma geçtik, en, 
genç kuzin;min mevcudiyetini go
remeyince sordum. I· 

- İffet kuzinim, dün gece ge 
medi mi? 

Annesi cevap verdi: 
_ Geldi. Fakat hala uyuyor ' 

Artık onu öğle yemeğinde görür,' 
sünüz. Biraz alaycı olmasına rMf' 
men kendisiyle derhal çok iyi biret 
dost olacağııııza eminim. 

Solumda oturan Kadriye ya • 
vas sesle ilave etti: 

· - Ve sizi çok kı,,dıracaktır · 
Ben de ayni şekilde cevap vet• 

dim: 
- Neye kızdıracak? . 
_ Çünkü sizin geleceğiniıı 

haber aldıilınd:uıberi, misafiriın•· 
zi kızdıracağıııı söyleyip durdu . 

- Bu hoşuma gitti. Fakat be' 
nim. d~ ayni şekilde hareket etıne
me müsaade eder mi dersiniz 1 

_ Tabii c'Clecektir. Ru karşılık· 
lı olur değil mi ·ı .. , 

- Demek küçücük kardeşını 

çok müthiş bir şey!. . ... 
-- Şimdi sizin kendisi için kO 

çilcük dediğinizi bir işitse! 
_Demek buna kızar? ÖyleY5~ 

· · d. ı· anı•' genç hemşırenız ıye ım, yar 
mıdır? . 

'bı· - Hayır! Yalnız şeytan gı 

dir .. Durup dinlenmez .. 
- Ne de olsa bir çocuk sayı· 

lır. Bunu da mazur görmeli dediıll~ 
- Evet, yapacağı şeylere ço. 

dikkat etmeniz lazım gelecek bıt 
çocuk! Bu sözler üzerine hafifÇ~ 
güldüm. 

Harekatına çok dikkat etnıeıtl 
Ulzım gelecek bu küçük kız ıla. ~:ı 
saba katılır mıydı? EhemmıY 

bile vermiyecektim. Fakat bir ta' 
raftan da herkesin alaycı tabiatıo· 
dan, muzipliğinden yaka silkti!>: 
!eri bu küçük kuzinimle bir an e~ 
ve! tanrnmak istiyordum. f 

Öğl~ vakti, bütün Refik J3e. 
ailesinin toplandığı salona gi1:_~ 
ğim zaman ev sahibi bana doıı 

geleı•ek: ol· 
-. İşte, sa lıahleyin nerede . 

duğuııu sord'lğunuz küçük İffeti' 
miz karşınızda duruyor dedi. . 

Meşhur kuzinimi görmek iç•: 
işaret ettiği tarafa başımı çeviri 0j

1
• 

ne yapacağımı şaşırdım. Küçük J· 
fetin sabahki meçhul güzel kız 0.t 
duğunu görünce ağzımdan tel< b• 

dan sonra daha fazla bir zevk ve- söz çıkmadı. (Sonu var) 

ken, Rontz öleli birkaç saat ol
muştu. 

Ôyley•e bu kati fiilini kim yap
mıştı? Mike mi? bu olamazdı. 
Çünkü Roko'nun sözlerinden l\Ii
ke'niıı Roııtz'un hayatından habe
ri olmadığını anlamıştı. Acaba 
Mike'niıı elinde Klavnı kurtara -
cak, masumiyetini isbat edecek ve
sikalar var mıydı? Bu, neticesi 
rnüsbet olabilecek ve üzerinde yü
rünülecek bir faraziye idi.Fakat bu 
nun için de tekrar Mike'ye dön -
mek lazımdı. Den bundan hoş
lanmıyordu. Mike'nin soğuk ve 
donuk gözlerine itimat edemiyor
du. Sonra, belki de Jenni, Mike
de, 'bir İngilizin Rontz'u aradı
ğını ağzından kaçırmış olabilirdi. 

İsveçlinin kalın sesi Deni dal
dığı düşüncelerden sıyırdı: 

- Sizi ne tarafa. bırakacağım 1 
Den, bundan bir müddet evvel 

geçmiş olduğu uzun köprünün ü
zerinde bulunduklarını gördü. 

- Beni Brodvay'da bırakınız 
dedi. 

Köprü, kendisine Nansi'yi ha
tırlattı. Genç kızın siması neden 

ı daima gözleri önüne geliyorıl0 

Ona yardım etmek istemiş, halb~ 
ki o kendisine oyun oynamış, 
Şimdi de ona karşı hiddet d~1 Ji 
mak yerine bilakis onun sevııll 
bakışlarının tesiri altında buıuııu· 
yordu. Kibar tavırlı bir kıZ16' 
bu cinayet ve kan alemiyle mil":~ 
sebeti ne şekilde idi? Tam 

1 gece, Rontz'u ne için arıyordu 
0 

Bu arada kamyon yavaşladı. P.~. 
etrafına hı.kınca bir levha üzer• ıll 
de Brodvay kelimesini okudu. J{a 

. J3U' yon da durmuştu. Yere indı. ., 
rası Brodvay'ın tanımadığı bir ıı.j. 
mı idi. Etrafta kabareler, dans~ 
ler yerine büyük binalar v~r il~ 
Bunlardan birisinin üerinde bU~o· 
bir elektrikli reklam, TornleY ti" 
tor Oil ismini etrafa yayıp dut 
yordu. 

d•~ Rontz meselesi artık orta 
0 

kalkmıştı. Nansi de muvakk~t:, 
bir kenara bıra.kılmıştı. Şimdı 

.. ce' 
yapacaktı? Oteline dönmege j(O 

saret edemiyordu. Çünkü 8~Ji• 
nun adamları orada nöbet be l 
yordı, (Sonu ,,at 
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Rita • Beykoz 
Hayn sev&r ve fedaklr bir .k:a

duıeınız. Herkese iyilik yapmağı 
va hizmetinde bulunma~ı ister • 
ııin.. 

irfan • Kadıklly 
Son de.recede .ukt, çalışkan 

oldu~uz için tallin yardımiyle 
hw ıe.e1ıblla~nQzde akserfya mu
vatfak olabilirsiniz. Yalnız bazı 

~lerin!zde acil.! hareketiniz; mu -
vaffakıyetinize mani olacağını dü
şünerek müdebbir olmanızı tesviye 

ederim. Bunun i9in de her teşeb
büsten evvel onun neticesinde hu

sule gelecek kar ve zararı müliiha
za etmeden hiçbir şeye başlama
yınız. 

Kadın 
Şapkalarınıtı 
Geçirdiği 

Tahavvül 

Yeşila}" 
Kongresinde 

(B,..tarafı 1 inci sayfamızda) 
ye devam edeceğini, hUkftmetin a
tişlerini, Adliye Vekilinin katıl ııe
bepleri arasında sarhoşluğun rolU
nU zikrettiğini söylemiştir. Sonra 
bUi'üne kadar selim bir yol takibe
den lnhisarlar Vek!letinin geçen se
ne müskirat satışını çoğaltmak için 
yaptığı tenzilat ve propagandayı 
cıiddetle tenkit etmiş, hele radyooa
ki konyak ilanlarının manasını anh
yaınadığını söylemiştir. 

Evlendiğin zaman: Kocaya 
ıon derece sadık kalır ve her za
ınan onun ihtiyacını söyletmeğe 
tneydan vermeden tatmin edecek
sin. Son derece hassas ve zeki ol
duğun için babına hakim olabilir
sin. Yalnız sık sık hüzün, ve bat
tA ye'is ile ümitsizliğe düşersin. 
Bunları terkedin. Çünkü sınır 
hastalığına tutulmak tehlikesi var
dır. 

Kusurlarınızdan birisi de ten -
belsiniz. Siz eğlenceden başka 
Şeylerden zevk ve lezzet almazsı
nız. Bu tabiatları terketmiyecek 
olur•anız hiçbir zaman ev kadını 
olamıyacaksınız ve bütün fikriniz 
eğlencelerle meşğul olacak ve ne
ticede bu yüzden büyük zararlaı· 
~öreceksiniz. 

Jojef - Paşabahçe 

Aşkı sevdada: daima Hikaytsı
nız. Kolay kolay bir kimseyi seve

mezsiniz. Bu hususta nefsinize ha
kimsinizdir. 

Sıhhatınız: Bünyeniz sağlam 

ve kavidir bu şekilde kendinizi i
dare ettiğiniz takdirde çok seneler 
yaşıyabileceksiniz. 

Size tavsiyem: teşebbüsleri -
nizde acul olmıyarak dilşünmeden 
hiçbir işe başlamayınız. Taliiniz 
son derece parlak ve size yardır. 

IHSAN AKI 

Kuvvayi akliye ve bcdeniyece =============== 
Jnümtazsınız. Ayni zamanda akıl Denizb:.nk On iki 
ve zekanız metin ve cevvaldir. Şe-
kil kıyafetinizin zahiren mükem - y • v 
nıeı olduğu kadar tavır edanız da enı apur 
Calibi dikkattir. Ayni zamanda y 
açık yürekli hu 1 us sahibi ol- aptırıyor 
Ynakla beraber kelimenin bütün (Battarafı ı inci sayfada) 
ınanasiyle namuskarsınız. ı 

anlaşmaya varılarak mukave e 
Fakat hazan keyfi hareket e- imzalanmıştır. Bu anla~ma İktı -

decek derecede istiklalperver ve 

llıütekebbir ve hazan da endişeye 
ıneyyalsınızdır. Her yaptığınız i
şi fena da olsa, iyi yaptığınıza hük-
llıeder ve başkalarının da öyle 
telakki etmesini istersiniz. Bu 
hususta nefoinize fevkalfıde bir 
itimadınız olduğu gibi her şeyde 
ön ayak olmaktan geri durmazsı
nız. 

Kadın hususunda birçok defa -
lar aldanacaksınız. Hayatta takip 
edeceğiniz meslek Sanayide değil, 
ıerbest ticaret sahasında tali size 
Yardım edecektir. 

Armin - Beykoz 

sat Vekaletine tasdik edilmek il
zere arzedilmiştir. 

Bu anlaşmaya göre; yeni ıs -
marlanacak gemiler V 3, V 4 sı

nıflarına ayrılmaktadır. Bunlar -
dan V - 3 sınıfında 4 büyük vapur 
diğer sınıfta ise 7 vapur bulun -
maktadr. Bunlardan dört tanesi 
Etrüsk tipinde olup 111er"in hattı -
na işliyecektir. Tonları 18$)0, sü
ratleri 14.5 mildir. Diğer gemiler
de, Ayvalık körfezine ve Bartın 

Dereağ'zına girebilecek tarzda ya
pılacaktır. 

Bu hatta işliyecek vapurların 
normal ~ürntleri 13 mil üzerinden 
tesbit edilmiş tonajları da 900 dür. 

Denizbank bunlardan başka 

Karadeniz hattında çalışmak üze
re 5200 tonluk büyük hacimde 

( Baıtarafı S inci Sayfada ) 
kumaş parçaları, kordelllarla 
çok acayip manzaralar göstermeğe 
başladı. Bir müddet sonra, 15) inci 
Louis zamanında perüka küçüldü. 

Büyük ihtilal devrinde : 
İnce boneler, Takkeler basit 

ve tülde nyapılnıış serpoşlar gö
rillür. Pudra hemen hemen orta
dan kalkmıstır. Kokordun taşınma 
sı mecburid

0

ir. l\Iaamafih bazı ka
dınlar şapkalarını süslemeğe baş

ladılar. 

Direktuvar devrinde kadın pe
rükaları tamamiyle ortadan kalk -
tı. Kısa saçlar yeniden mooa oldu. 
Sonra eski Yunan usulü giyinme 
ve saç tuvaletleri görünmeğe baş
ladı. 

Konsüla devrinde saçlar uza
dı ve perüka da yeniden moda ol
du. 

Birinci imparatorluk ve Res -
torasyon devrinde birinci impara
torluğun şal taşıma modası görün
dü ve Restorasyonda da İtalyan ha 
sır şapkaları çok rağbet gördü. 

ikinci imp:ırator'.uktan 
Zamanımıza kadar : 

Kadın şapk.ıları yine çok ta 
havvülii.t göstermiştir. 1848 Fran
sız ihtilalinde ve onu takip eden 
devirlerde, kulakları saklıyan ve 
çene alt ındn geniş bir kordela ile 
bağlanan "Kapot,. !ara fazla rast
lanır. 

Sonra yava~ yavaş "Kapot.,Iar 
yüzü gös,terecek, kulakları dışarı 

çıkaracak şekilde değişir. (1880) 
de şapkalar hem genişler, hem de 
yilkselirler. (1890) dan itibaren 
adeta birer çiçakli bahçe halini a
lırlar. (1900) dan itibaren de ar
tık kuşlar, tllylcr, çiçekler daha 
fazlalaşır. 

(1915) şapkaları bugünküleri 
hatırlatır. (923) de kullanılanlar 
da çok büyük ve geniştirler Bunlar 
dan sonra gelenler makfil bir nis -
beti aşmamışlardır. Bu senekilere 
gelince fantaziye doğru kaçıyor -
!arsa da, garipHkleri, on sekizin -
ci asır nihayetindeki ifrat önünde 
çok sönük kalırlar. 

Gayet kuvvetli bünyeniz var
dır. Vekar sahibi istiklalperver 
Olduğunuzdan arzularınzı icra et
tirmekte azimkarsınızdır. Son 
derece temiz yürekli alicenap ol -
duğunuz için bedbaht olanlara 
Yardım etmeği seversiniz. Seya
hatıan sevdiğiniz için hariç mem

leketlerde iş yapmağı seversiniz . 
~çık yürekli olmanız kendinizi her 

ve seri bir vapur sipariş cc!ecek Mı •h 
bu vapurun inşaatı bittikten son - erı Yıldızının 

Gizlediği 

ese sevdirebilir. Ve onları celp 
Ve teshir edebilirsiniz. 

Aşkı muhabbette: 

Ateşin ve cevval olduğunuzdan 
levdiğiniz bir kadını devamlı sev
lllek istersiniz. Yalnız kendinize 
llıaJi'rur olduğunuz için çok defalar 
tarar görürsünüz. 

Evlilik hayatınız: 

l . Renüz bekar iseniz sızın ıçın 
lıtihap edecefiniz kadının Mart 
'Yında doğmamış olanlarından seç
ltıenizi tavsiye ederim. 

Mualla - B~iktaş: 
Yaradılış itibariyle nazik ve 

terifsiniz. Her görüştüğünüz kim 
lle~i Pek çabuk kendinize celbede
bi]' . . 
lı ır~nız. Yalnız ahvaliniz milte -
avvıı olduğu için bazan sürurlu 

"e b d b· aza.ıı a son derece mahzun 

ra Karadeniz seferlerinin müdde
ti asgari hadde indirilmiş olacak
tır. 

Bugiln mukavelesi tasdik edile 
rek ısmarlanan bu vapurların tes -
!im müddeti (V - 3) tipleri ıçın 

9 ay, ve (V - 4) sınıfı için de 8 
aydır. Bu müddet sonunda 
vapurların inşaatı bitirilerek ikişer 

ay fasıla ile limanımıza gelecek -
)erdir. Ismarlanan bu 12 vapurun 
mecmu fiyatı 1.800.000 İngiliz li
rası kıymetindedir. Bu para İn -
giltere ile son anlaşma neticesinde 
memleketimize açılan krediden 
Denizbanka ayrılan tahsisattan ö
denecektir. 

Vapurların inşaatını taahhüt 
eden :bu müesse İngilterenin ve 
dünyanın en tanınmış müessesele 
rinden biridir. Şirket şimdiye ka-

dar 2660 gemi suya indirmiştir. 
Bunların 73 tanesi harp. gemisi o

lup ekserisi İngiliz donanmasına 
mwsuptur. Almanların meşhur 

Korsan gemisi Emdeni batıran Sid 
1 ~r. ~a~ alırsınız. Bu da ruht hal
cı:~~ız~n zaafından b~ka bir şey 
... gıldır. Bunu terketmeğe ken - ney harp gemisi ile Moritanya ve 
"ltıi zi alı~tırınız. JUi Sezar transatlantikleri ile do-
'L ~k ve sevda hususunda kolay miyen molmark gemileri yap -
«ola" · , 
01 , ınanmamak hassası mevcut mışlardır. ,,ıuessese tezgahlarında 

ltı dutundan pek de kolay aldan • 17000 amele çalışmaktadır. 

Esrar 
(Batlarafı 5 inci ıayfada) 

Bu esnade spiritizınacılar ve ruh
çular omuzlarını kaldırarak gülü

yorlardı. Merihlilerle konuşabilecek 
yegane arz sakinleri kendileri idi. 

1çlerindcn en meşhurları doktor 
Robinson 1926 - 28 Teşrinevvelin

den bir gün evvel merihlilerle ko
nuştuğunu beyan ediyordu. Bu 

bir merihli kadındı. Ve Stiın Os
maruru isınli olan bu kadın ken
disine merihlilerde moda olan bir 
şarkıyı söylemişti. Doktor bu şar
kıyı bir gramofon plağı üzerine 
almış. Fakat nedense merihli ka 
dının söylediği sözler çıkmamı~ 

bozulmuştu. 

Doktor Robinson daha bir çok 
tecrübelerde bulundu. Fakat buıı-

!ar kendi spirtizman arkadaşları 

tarafından hile pek ciddiye alın· 

madı. Fakat T.S.F ile mesaj gön
dermek fikri esas itibarile yabana 
atılacak bir şey değildir. Herz dal· 
gaları seyyareler arası münasebet 
amatörlerinin üzerine istinad ede· 
eekleri yegane kavi ümittir. 

Bugün bilaistisna bütün dünya ve 
hatta şarap yüzünden milyonlar ka.
zanan Fransa bile Olimpiyatlardaki 
muvaffakiyetsizliğini alkole aUe
derken Uludağm temiz ve saf zirve· 
sine çıkanlara Alkol propagandası 
yapmanın hata olduğunu acı bir şe
kilde işaret etmiştir. Müteakiben 
Katibi umumi geçen sene yapılan 
diğer faaliyetleri ve Arsiulusal Ç'l

lışmaları, Münib kongresindeki me
saiyi Y eşilay gençliğinin mesaisini 

takdirle zikretmiştir. Rapor müttefi 
kan alkışlarla kabul edilmiştir. Bun
dan sonra Veznedar Tahsin Gençay 
yıllık raporu okunmuş ve Dr. 1. Zati 
ögel'te uyuşturucu maddelerin cü
rüm tevlidindeki rolü, Bayan Safiye 
Hüseyin beynelmilel kadınların içki 
düşmanlığı, Necmeddin Arbatlı spor 
cu ~ençlikten bahsetmiş, başkan X. 
Osman Uzman memlekette meyva 
sarfiyatını çoğaltmak yollarından ve 
bilhassa uyuşturucu maddelerin tah. 
ribatından ve bunların kaçakçılı

ğından uzun uzadıya bahsetmiş, ve 
bu husustaki zengin müşahedelerini 
nakletmiştir. Bundan sonra kongre 
başkanlığına seçilen Darü şefaka di
rektörü Bay Alı Kit.minin riyasetı 
altında kongre nizamnameye yapı
lan tadilatı müzakere ve kabul et
miştir. Reisicümbura, tazim telgrafı 
Büyük Millet Meclisi reisi, Başvekil. 
Dahiliye, Sıhhat, Maarif, ve gümrük 
vekillerine teşekkür edilmesine ka
rar verildi yeni intihap yapıldı. 

Karakola 
Taarruz Eden 
Azılı Sar hoş 

(Battarafı 1 inci ıayfamızda) 
Kantarcılar polis me,·kıine taar
ruza yeltenmiştir: 

Şemsi i•minde olan ve tam 36 
sabıkası bu!ı: '1an bu adam, iddiaya 
göre dün gece .kafayı bir hayli 
tütsüledikten sonra, memurların 

işiyle meşgul olduğu bir sırada 
Kantarcılar polis mevkıine gitmiş 
ve kendisine ne istediğini soran 
polis memuruna cevap olarak a
ğır bir küfür sovurduktan sonra 
yakasına sarılmıştır. 

Bu esnada ayni oda içinde bu 
lunan ve Şevki isminde bir sabıka 
Iının isticvabı ile uğraşan diğer 

polis memuru hemen arkadaşının 
imdadına koşmuştur. 

Sarhoş mütecaviz; 17 49 numa
ralı bu memura da hücum etme
ğe yeltenerek suratına ve vücudü
nün muhtelif yerlerine vurma -
ğa, tekmelemeğe kalkışmıştır. 

Ayni zamanda hem memur -
!ara ve hem de kanunlapmıza a
ğır küfürler savuran Şemsi; iki me 
murla bir müddet uğraşmış ve ni
hayet sabıkalı Şevkinin de yar -
dımiyle yere yatırılarak elleri, a
yakları bağlanabilmiştir. 

l\Iumaileyh oradan bir otomo
bile konarak emniyet müdürlüğü
ne götürülmüştür. 

Şemsi, dün, cürmümeşhut iş -
!erine bakan dördüncü asliye ceza 
muhakemesi huzuruna mezkfir iki 
memur, üç bekçi ve şahitlerle bera 
ber getirilmiştir. 

TURAN TIY ATROSU 

1 
11Ztıınız. Evlendiğiniz zaman --------------

~~~~;ce :a~~~t i:~~::ti:::e:~~~ fTivA1'"Rüi.AR' .... J, .. 
0;z erkek Haziran ayında cloğmut l~ .......... , ..... "' ........... _ 

lllıısı ,arttır. · 
do~Sanayli Nefiseyc fevkalade isti

Fakat aiimler, hu dalgaların na
mütenahiyi tc§kil eden boşluklarda, 
taklit hassalannın mahiyetini mıl
nakaşa. ettikleri bu yerlerden geçip 
geçmiyeceği daha malfım değildir. 

Şahsen davacı olan polisler 
hadiseyi yukarıki şekilde anlat -
mışlar ve Şemsinin "polise teca -
vüz,. etmeyi bir itiyat haline ge -
tiroijifoi de ilave etmişlerdir. 

Şemsi ise: 
- 400 küfe üzüm almıştım. 

~z oldutundan piyano ve sa- Sanatkar Naşit, Cemal Sahir, 
~e]( e~an aibi san'atlara sülftk ede- okuyucu Semiha ve Mezey varye
'a , hiznıet ederseniz en yüksek tesi Gündüz: Nur Baba vodvil 3 P. 
te~ ııtkir olur ve bu sayecle föh- Gece: Çifte Keramet 3 P. ;e !ervet sahibi ola.caksınız. '1-
lılll Undan b44ka hiç ümit etmedi- HALK OPERETi 

ııtl1>~ bir anda tali alzi pek büyük tık temsil 7 çarşamba 9 da 
la e kavufturacalctır. FaJcat faz. 
'l'etılllflarit olduğunuz için bu ser- IÇIÇE . 
oldu;•Ybetmek tehlilceai mevcut Müzik: Seyfettin Sez.a.i Asal, Reji: 
~"'-~ndaıı bun& meydu verırıe _ Raşlt Rıza, Yazan: Yusuf Sururi 

"""ı t&vei,ye ederim. .• , ~- ' · ' Büyük ~ııle 

llim ve fennin terakkisi ile hiç 
bir şey gayri mümkün pbi görün· 
mez. ümid keı;ımemek laznndır. 

Merih ile semfonik konserler, tıbbi 
musahabeler taati ettiiimiz günde 
bu sefer :ıühre ile ve sıraaile diğer
bunda da muvaffak olursak kara 
Jerile de konuıımak istiyeceğiz. Ve 
bir noktanın ufuk üzerine belirmesi 
ihtimali vardır: 

Uzakta kalan ve bundan klskanç
hk duyan Neptun diğerlerile yapa
'8.ğımız Eınisyon'lan bozarsa ... 

Tam bunları satacağım sırada, bir 
günlük eski bir mahkumiyetimin 
kesbi katiyet ettiğini ve hapisha
neye götürülmek üzere polisler 
tarafından arandığımı öğrendim. 

N.yetim karakola giderek bu ce
zamın bir milddet tehiri için rica 
etmekti. Keyif hali biraz içmiştim. 
Orada hakarete uğradım. Ne yap 
tığımı bilmiyorum!,, demiştir. 

Bundan sonra şahitler dinlen
miş ve mütecaviz tevkif edilmiş -
tir. 

Sayfa: 7 

er est Duygu ar 
Okuyucularımızdan Aldığımız 
Yazı ve Şiirleri Neşrediyoru.z 

Büyük Dahi Göçerken 
Ankarada tulO. eden, mavi güneş sönerken, 
Asuması aydınlatan, büyük dlhl göçerken. 
Kasırgalar, yıldırımlar gök kubbede çatlıyor-_ 
Kıyametler, fırtınalar yer yüzünde kopuyor. 
Ka.til ecel.. kucağında büyük dahi göçerken .. 

* Kaç bin yıldır, beşeriyet, yalnız onu bekledi. 
Kaç bin yıldır, O ... Güneşin tu!O.unu bekledi ... 
Bir layemut kudretiyle, kainata nur saçan, 
Bir vatanı harabeden saadfıbat yaratan 

lütün cihan, yalnız O .. nun tu!O.unu bekledi.., 

* Ey; kahraman, vatanperver yüce mürşid Atatürl 
Ey; cihanı aydınlatan sönmez ışık Atatürk. 
Bir yumrukla, tacütahtı, hurafatı, çöktürdüıı. 
Bir fiskeyle, taassubu, cehaleti gömdürdün .. 
Bir cihanı şü'lesiyle aydınlatan Atatürk... · 

* Ne sihirli, bir nuridi ışıldayan gözlerin .. 
Ne tılsımlı varlık idi o .. Parlıyan tunç yüzün. 
Ey; kalbimi teshir ile gözlerimi yaşartan .. 
Ey; ecelin kucağında ansızın uzaklaşan. 
Ne; fü~ünkar imişsin ah kudsileşen bir Türksüı 

* Bu; ayrılık, ciğerimi bir mum gibi eritti .. 
Bu; Yoksuzluk, in•anlığı yetim gibi ağlattı .. 
O; ölmedi, ebediyen içimizde yaşıyor ... 
Onun; nuı·Iu izlerinde bütün millet yürüyor .. 
Bu; ayrılık, ciğerimi bir mum gibi eritti ... 

Öğretmen Abdülhay TOMU, 

511! ili! 

Atamın Arkasından 
"10" 2 inci te~riıı 938 yılının 

bütün cihanı mateme garkeden acı 
bir günüdür. "O günü., hepimiz de
rin bir ıztırap ve göz yaşlariyle 

karşıladık. 
O gün bizleri zulmetten son

suz bir nura kaYuşturan emsalsiz 
bir yıldızımız :ıparunz söndü. Baş
lı başına hayat, kuvvet, kudret 
ziya harika olan bir yarlık fanilik
ten çıktı ebedile"ti. 

Evet "O,, ölmedi. Sadece İla
hileşti .. 

Ey Türk! Onu tanımak, tekrar 
görmek istersen zaferlerle dolu 
şanlı mazbinc, Tarihe bak. Eğer o
nu ebediyyen yaşatmak istiyorsan; 
İstikbale, onun gösterdiği hedefe 
ulaşmak için canların fedadan bir 
an bile çekinmiyecek olan gençli
ğe, Atatürk çocuklarına bak! O 
zaman sen de benim gibi anlıya
cakaın ki: "O,, hakikaten ölmemiş 
(Ni•yanın kara bulutlarına değil, 

Türkün temiz kalbine gömülmüş
tür.) 

. 2 inci tarz: ("O,, hakikaten öl
memiş sadece ilahileşmiş Türk kal
plerinde ebedlleşmiştir.) Eğer "O,, 
öldüyse bu nur sönmüşse 

bugün bizler nasıl, nasıl yaşarız? 
Bunu ta11avvur bile çok gülünç o
lur. 

Evet yokluğu ateş gibi ırönül
lerimize dolduğu bu günde bu acı 
hakikat, fakat, biz Atatürk çocuk 
Jarı "Onu,, aramızda yaşatıyoruz . 
Kalbimizin derinliklerinde bulu

yor ruhumuzda hi•sediyoruz. O
nun sevgisi hepimizin sevgisidir . 
Bugün milyonlarca insan bir tek 
kalp gibi ayni hislerle meşbu. O
nu candan scvmiyen, Ona bütün 
mevcudiyetiyle bağlanmıyan bir 
fert yoktur. Bugün bunu söyliye
miyen dudakların bu büyük sırrı
nı gözler itiraf ediyorlar. 

Ah .. Ne olurdu bu acı haber 
hepimizin zannettiği gibi klbusu 
bir rüya, bir hülya olsaydı. Göz
lerimizi açınca kıymetli Atamızı 

çok sevdiği, Türkiin asil kanını 

andıran sancağına bürünmüş, bir 
daha ebediyyen dönmiyeceği o, 
meçhul yollara giderken görme
seydik. 

Ve bizler en mes'ut bir günü
müzde yetim kalarak susmıyan 

kalplerimizin ıztırabını, sızısını, 

yanışını ömrümüzün sonuna ka<iar 
dinlemeğe mahkum olmasaydık . 
Atam için yana yan:ı ardından 

haykırıyorum. Sen yaşamalıydın! 
yaşıyacaktın 1 Bizler senin uğrun -
da canlarımızı seve seve verecek -
tik. Ah ölüm! müthiş ıbir ejder 
ne şifasız bir ısbrap yarabbim ... 
Ardından yeglne teselli, .. 

Yaşlar! .. Göz yaşlan! .. 
Ey yüce Türk! 
Sen bu yurda doğduğun gün-

ATAMIZA 
Ufuklar karardı, battı bir güneş, 
Kemali yitiren Tütk kan ağlıyor. 
Var mıydı cihanda acap sana eş? 
Bir cennet yaptığın v,atan ağlıyor. 

Ey UI u Atamız, sen ölmeseydin, . 
Güneşler sönse de, sen sönmesey• 

di• 

Sen gittin gideli, yürekler sızlar, 
Yaslandı gönüller, sustu ağızlar, 
Göklerde ı,ıksız kaldı yaldızlar, 
Ruhunu vakitsiz alan ağlıyor. 

Türkün gözbebcği, sen ölmeseydin. 
Güneşler sönse de, sen sönme•ey• 

dt. 

Cihanın en .büyük insanı sendin, 
Zulmetleri bogdun, yokluğu yendia 
Ah benim öz Atam, ne çabuk sön• 

dü• 
Öksüz evlatların her an ağlıyor. 

Yüceler yücesi, sen ölmeseydin, 
Güneşler sön•e de, sen sönmesey-

din 

Sana, "öldü,, demek, yakışmaz dil• 
Türkün kalbindesin, ayrılsan bile, 
Sade biz değiliz, yanan bu hale, 
Felekler ağlıyor, cihan ağlıyer. 

Başımızın tacı sen ölmeseydin, 
Güneşler sönse de, sen sönmeseY'-

din 
Cevdet Türkay 

(Samatya maliye ~ubesi 
memurlanooan) 

.......................................... 
denberi hepimiz ağlamayı unut -
muş senin güneş gibi aydınlık izin
de her gün daha mes'ut bir yol 
bulmuştuk. Ah duygularımı his • 

settiğim bir şekilde ifade edebil • 
mek o kadar güç ki.. 

Atam seni, hayatın acı ve tath 
mes'ut günlerini Türk topluluğu i

çinde geçiren bir ferdin bunu• 
hakkında duyduğu ve tahayyül et

tiği fikirleri bulup yazmak kale
min yapacaji'ı işlerden olmadığı 

gibi ifade etmekle de kıymetinl 
düşürecetim kanaatinde bulundu
tumdan sükO.tu yazmıya tercih 
eder. Senin aramızda ebetlere· ka. 

dar yaşıyan ölü kalacağın ıröz yaş· 
lanmla tekrar ederim. Ardında ök. 
süz ıbıraktığın gençlerin seni• te
veccüh ve ıevtin• llyik olabilmek 
için eskiden çok daha fazla yllrek. 
!erinde Atalarının a,kı, damarla.. 
rında, "onun,. temiz kanı, ırözl&o 
rinde gösterdifi hedefi yeglne ı;a. 
ye Tilrkiye Cumhuriyeti için dur· 
madan yılmadan çalışacak, ~hşa
caklardır .. 

Atam yine sen her zaman aen, 
daima senin ve emanet ettiiin ırü
zel vatan için aevırili Atam 1 ebe<H 
uykunu rahat uyu! son eelim ve 
saygılar sana, öksttz kalan bir 
Türk evladından Atam sana! 

Meliha Gözyatı 



Sayfa: 8 

1939 Yılbaşı 
Hflva kurumu Büyük Piyangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 

500.000 Liradır 
Ayrıca : 200.000, 150.000, 100.000, 70,000 

60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 Liralık 
ikramiyelerle 

(400.000 ve 100.000) Liralık iki adet 
mükafat vardır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
Biletler ( 2,5 ), ( 5) ve ( 10) liralık tır. 

akit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinai Miktarı Muhammen B. % 7.5 teminatı Ekailtmenin 

E lbiae ve kasket 195 takım 
? a lto 69 adet 
İskarpin 213 çift 

Beheri Tutarı Şekli Saati 
Li. Kr. Li. Kr. Lira Kr. 

21.- 4095.-
15.- 1035.-

4.10 873.30 

307.13 Açık 14.-
77.72 " 14.30 
65.50 Pazar. 15.

lık 

1 - İdaremiz mü~tehdemini için yukarda cins ve miktarı yazılı 
8 kalem eşya nümnne ve şartnameleri mucibince hizalarında gösteri
le.n usullerle satın alınacaktır. 

Il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
g-österilmiştir. 

III - Eksiltme 15 - XII - 938 tarihine rastlıyan per~embe günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube•in 
deki Alım komisyonund a yapılacaktır. 

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

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde %7.5 
g-üvenme paralıı.riyle birlikte yukarda- adı geçen komL•yona gelmeleri 
ilan olun• · (8662) 

* 
Cinai Muhammen B. o/o7.5 teminat Eksiltmenin Miktan 

/ 

Beheri Tutarı Lira K. Saa ti 
Lira K. Lira K. 

llfühtir kurşunu 1500 kilo 
Araginal 400 litre 

-.32 
1.50 

480.-
600.-

36.-
45.-

14.-
14.30 

I - Nümunesi evsafında 1500 kilo mühür kurşunu ile şartname
si mucibince 400 litre araginal açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır, 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiş lir. 

III - Eksiltme 14 - XII . 938 tarihine rastlıyan çar~amba günü 
hizalannda yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat şu besin.de 
ki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ~ubeden a
lınabilec~ği gibi niimuneler de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde %7.5 
güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ililn olunur. (8634) 

* I - İdaremizin kutu fabrikasında halen mevcut olanlarla birlikte 
mayıs 939 gayesine kadar birikeceği tahmin edilen 20.000 kilo düz 
kapak tahtası açık arttırma usuliyle satılacaktır. 

Il - Muhammen bedeli beher kilosu 3.66 kuruş hesabiyle 732 
lira ve % 15 teminatı 110.80 liradır. 

1II - Arttırma 15 - XII - 938 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesinde mütesekkil sa. 
tış komisyonunda yapılacaktır. ' 

• 
lV - Numuneler Cibalide Kutu Fabrikasında görülebilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatte ;;, 7.5 
teminatlariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (8664) 

I - Şartnamesi mucibince 8000 kilo Arap sabunu eksiltme u
suliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 90 kuruş hesabiyle 2700 
l!r.a. ve muvakkat teminatı 202.50 liradır. 

III - Eksiltme 20 - XII - 938 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 
d e Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda 
yapılacıa.ktır. 

IV - Şartnamel er parası z olarak her gün sözü geçen ŞllJbede n 
alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için t ayin edilen gün ve saatte % 7.5 
s:tıveııme paralariyle bir likte yukıı.lda :a.dı ~çen komisyona gelmeleri 
ililıı elunur: (8883), 

* 1 - İdaremizin Yıa.vşan ve Çamaltı Tuzlaları içlin memur, a-
mele ve lüzumunda hafif yük naklinde kullanılmak üzere satın alı
nacağı ve 26 • X - 938 de ihale edileceği ililn edilen 2 adet kamyone
tin muhammen bedeli tezyit edilerek yeniden ve pazarlık usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

Il - Her ikisinin muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat temi
ıııatı 450 liradır. 

m ~Eksiltme 19 • XII - 988 tarihin• rastlıyan pazartesi g ünü 

T l!:NISABAH 

J 

Tecrübe edenlerden sorunuz , 
Baş, dis, adale agrılarile üşütmekten mütevellit bü~ 
tün ıztıraolara karsı yegane müessir tedbir bir kaşe 

• • 
(ALMAKTIR) 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz 
· İcabında günde 3 kqe alınabilir. İsmine dikkat taklitlerinden sakı
nınız ve GRİPİN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz 

.TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

ikinci Keside : 11 Birincikanun 938 dedir. 
Büyük ikramiye: 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 .. 

•••.. Dr. Hafız Cemal ··••• 1 • • Lokmanbekim • 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene 8aatleri pazar hariç 
her gün 2.5 - 6 Sah, cumarte

si 9.5 - 12 fukaraya 
T. 22398 * 

·········-································ 
tstanbul Asliye Altıncı Hukuk 

mahkemesinden: 

Nedime tarafından kocası olup 
mukaddema Sirkeci tramvay cad·· 
desi Dervişler sokak 10 sayıda i· 

kamet etmekte iken halen ikaınet

gfılu meçhül Celfil aleyhine açılan 

boşama davasının yapılmakta olan 
tahkikatının 8/ 11/ 938 tarihli celse

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 

Pipinya vekili avukat Süleyman 

Ali Subaşı oğlu tarafından Kadı

köyünde Cafer ağa mahallesinde 

Yoğurt<;u park caddesinde 32 No. 
luhanede sakin Serop aleyhine açı 

lan alacak davasının cari tahkika 

tında müddeialeyhin ikametg<llıınııı 
meçhuliyeti hasebile davetiyenin i. 

lfınen tebliğına karar verilmiş v~ 

tahkıkat 22. 12/ 938 Perşembe saat 1 

10 a bırakılmış olmakla yazılı gün 

ve saatte Üsküdar Hukuk Mahk<>-1 

mesine gelmesi hususundaki daveti-/ 
ye varakası mahkeme divanhane
sine asıldığı gibi keyfiyet ayrıca 

gazete ile de ilan ilunur. (12610) 

si ne davet edilen müddeialeyhin ha- .._ 

zır bulunmamasına binaen hakkında 'O rr Bes· R 
gıyap kararı ittihaz ve buna dair 1 ım uşen 
imla kılınan ihbarnamenin bir nus-

h ahk di anh . ta Dahiliye Mlltehassıs ı 
ası m eme v anesıne -

lik olunarak keyfiyetin 15 gün müd- Hergün öyleden sonra hastala-
detle ilanına karar verilerek tah- rını kabul eder. 

kikatının da 24/ 12/ 938 cumartesi Çarşıkapı Tramvay dw·ağı 

saat 9/30 a 'talik kılındığı tebliğ Ahunbey apartmanı No. 2 
yerine geçmek üzere ilan olunur. 

saat 14.80 da Kabat:a.~ta Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım ko
misyonunda yapılaca.ktır. 
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Beyhude lztırab Cekmevin iz ! 

ütün ağrılann panzehiridir 
--o-

Bir Tek Kaşe· 

NEVROZJN 
Bu muannid baş ve diş ağrı la- 'I' ,__ _ _,,. 

rını süra t le izaleye kafidir Ro

matizma evca:, ı inir , mafsal ve 
adale ıztırapları NEVROZİN'le 

tedavi edilir. 

--o--

Nezle, Grip ve Bronşite lı:arş ı 

en müessir ilaç NEVROZIN'dir. 

NEVROZİN'i tercth edinı 
f cabında günde 3 kaşe alınabilir 

ismine dikkat, taklitlerinden aakınınıı ve Nevroıin yeri•e 

marka verirlerse tiddetle reddediniz. 

Ba.şka kim 
GENÇLEŞMEK 

·iSTiYOR? 
Bayan Marcilla, nasıl 10 yaş daha 

gençl~ştiğini anlatıyor 

• 

Bay.ın Mılrcillanm yü
zündeki şayan: bayre t 

1 
..) 

güzellik tebP.ddülünü 
gösteren fo toğraflan 

'11Z de böyle muvaffak olabilirsiniz Cild unsuru 
pcnbe re:ı k·. 
deki Biocell1 

Lütfen bunları 
60-70 Y aş!ımndaki kadınlann 

bunı~uklukları altı hafta zarfın -
da zail olmuştur. İşte, hastaneler
de tecrübesi yapılan ve bir Viyana 
Tıb mecmuası tarafından ilan ecli· 
len şayanı hayret neticeleri...: .... 

Cildin BtOCEL cevheri ile bes
lenmiş olmasıdır. Bu kıymetli cev
her pembe renkteki Tokalon kre
minin terkibinde vardır. 

tşte bu kremi kullanan ve yüzün
deki şayanı hayret güzellik tebed
düliitı yukardaki fotoğraflarında 

görülen Pariste Bayan llfAR CIL
LA'nın tecrübesini anlatan ~u mek
t ubunu okuyoruz. : 

"Bu, benim için bir harika oldu. 
Takriben iki ay oluyor; alnımda ve 
gözlerimle ağzımın etrafında buru

şukluklar vardı. Bugün ise bütün 
arkadaşlarım kadife gibi yumuşak 

ve buruşukluklardan ari olan yüzü
me takdirle bakıyorlar .. Hepsine ne 

okuyunuz 
Tokaloıı 

Kr~mini kullandığımı anlattım .. 13;r; 
çokları buna güldüler, fakat bızZ8 

tecrübe edip şayanı hayret scınere· 
sini görünce, hepsi de hak vcrdiJcI"· 
ve memnun kaldılar. Geceleri Y~t· . ()' 
mazdan evvel pembe renkteki J3ı 
celli Tokalon kremini kullnnııııı· 
Siz uyurken cildinizi besler ve c9ıı · 
landı11r. 

Her sabah biraz daha gençleşrııij 
kalacaksınız. Gündüzleri de bcYııı 
renkteki Tokalon kremini kulle.Jl

1 

B ti ildin
. ..ttııŞ 

nız. u sure e c ız yumu:ı-· ~ 

ve beyazlaşmış olur. Bütün siY9 rl 
noktaları eritip açık mesaınele 

.. uıcP 
sıklaştırır. Binlerce ahvalde gor ! 

ıe· tesiri kuvvetli bir garantid!f· fil' 
men bugünden itibaren her iki 1ıre . 

eıJı• 
den birer vazo alarak tecrilbe d v 
nlz. Birkaç hafta zarfında faY y8i• 
tesirini görınedigınız"· · takdirde bil 

t~· 
inize iade ederek parayı geri a 
bilirsiniz. 

~ 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ~--••••••••••il 
Göz Hekimi ıalına.bili r. 

V - E ksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin kataloklariyle karose-
GÜMRÜKLERDE iŞLERİ OLAN 

MÜESSESELERE 

ri şekli ve dahili taksimatını gösterir bir p!ıln ile benzin sarfiyatını CaA ker Yazarogv lu 
gösterir fenni tekliflerini ihale gününden 5 gün evveline kadar İnhi-

1 
sarlar Tuz fen şubesine vermeleri lazımdır. Gümrük komisyoncusu 

VI - İstekliler pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 Galata, lthalit GümrüA"il 
g üvenme paralar iy!e birlikte y ukarda adı geeen komisyona gelmeleri karşııınrla Muradiye Han. 

Telefon : 35, 95 
ilan ol un ur. . ( 8 835 ), --llİııiiiıiıiiiııııiııııiiiııiiıiıll--

Dr. Şükrü Ertan 
d f'/O• 

afalotlu Nuruoıma•iye ca · 
1 

5 Dr. Oıman Şerafettin aparttll•" 

Sahibi: A. Cemalettin ~ar•':ft1~ 
Notriyat miidürü: Macıt ~ sb'" 
Baaıldıiı yer ı Matbaai Ebill' 


