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KURUŞ 

Dolmabahçe Faciasında Cumhurreisimiz Dün Akşam 
T etbirsizlik Tahakkuk Etti Kastamon~ya Hare Etti 

Mes'uller Görecek 
Tahkikat Fezlekesinin Esasları 

Bir prensip 
Dolnıabahçe sarayı önünde hal

kın izdihamı neticesinde on üç va
tandafın ölmeai gibi feci bir vako.
dan idare memurlarının meauliyet. 
Itri olup olmadığını meydana çı
karmak üzere tahkikat yapıldı
iını gazetelerde okuduk. 

" Ölümlerin Hepsi 
inkıtaı Teneffüsünden 
ileri Gelmiş 
Hadiseye Sebep Olarak Tesbit 

Nokta Edilen Dört 
Ulu Önder Atatürk ün aziz 

naaşlarının ziyareti esnasında "Dol 
mabalı<;_e,. de vukua gelen ve 11 va
tandaşın ölümü birkaç kişinin yara 
lanması ile neticelenen müessef ha-
disenin adli bakımdan tahkikatının 
ikmal edilerek; tahkikat fezlekesi-

nin müddeiumumilikten 
muhakemat encümenine 
evvelki gün yazmıştık. 

memurin 
verildiğini 

· Dün bu husust~ aldığımız mü
temmim maliimala göre müddeiu
mumilik; 100 den fazla şahit dinli 

(Sonu 3 i;ncü aayfada) 

Kalabalık Bir Halk 
• • 
rsmet lnönü 

Tarafından Uğurlanan 

Ayrılırken Şöyle Dedi : 

''Size iyi Haberlerle Döneceğim ! ,, 
.4.nkııra, 5 (A.A.) - Refaicıımhur lsmet lnöııii 

bu akşam . .aat 18 de hususi frenle Kn.~lanwnıı

ya miilevecciheıı hareket buyurmuşlardı,.. 

Reisiciimhıır fatasyonda B. M. Jlecli•i refai Ab

cliillıalik Reııcl<t, Başwkil CelıiJ Bayar, vekil

ler, mebııslaı·, geııel kıımwy ikiııci baskaııı Ol"· 

general As1ın Güudüz, gerıcraJler, .ljt'hrinıi:dc : 

bııluııaıı umıııııi miifellifler vr vekaletler ileri ge- 5 

reisi Aııkom 

gorııi.:on ııe nz.erkez konıutnıdarı enlaiyet direk
iöı"ii tnrafınclan ıı{Jıırlanıııı.,tır. 

lııii11ii ;,frı 8]Jorıdıı loplonıııı~ bulııııaıı l:alııbalık 
lıir holle kiitlesi ta,·' fıııclao selaml,,nmış re şid
dcllr olkışlıııırııı.~tır. 

<'11111/wrrl'i.~i lıon·ket eıleı·ken keudisıni 11ğ11r
/ , yrı,1lara:. 

"- Si::c iyi haberlf'rle ddi!ecr,ljinl,, dr,nıişlir. 

Rumanya 
Siyasi Sui 

• 
enı 

as 
• 
ır 

• 
Demir Muhafızlar idama Mahkum 

Ettikleri Bir Miralayı Vurdular 

Memleket i~leriyle alakadar olan 
hutun vatanda•ların bundan dolayı 
büyük bir mem~uniye ve şükran his 
8İ duyduklarında ve istikbali dahD 
itimat ve itminan ile karşıladıkla
tıncta hiç şüphe yoktur. İşin ruhu 
hitkaç kişinin cezaya iarptırılına
aında değildi ;memnuniyet bundan 
dolayı duyulmuyor. Hatta bu acıklı 
hadisenin tamamen bir kaza mahi
Yeti arzettiğine ve kimsenin bun
dan mesul olmaması lazım geldiğine 
tahkikat neticesinde kanaat hasıl ol
llıasını temenni ederiz. 

llurada ehemmiyeti haiz olan nok 
d ta herkesi son derecede müteessir e

~.11 bu büyük facianın bazı tedbirsiz 
ık.Jerden ihmal ve teseyyüpten ile

ti !!"elmiş olabileceğine dair zihinler· 
de bir şüphe varken, hatta bu yolda 
0rtada bir tukım ~ayialar dolaşırken 
~<!selenin kapatılmaması ve. rlerhai, 
~fn içinde mesuliyeti icap edecek 

Almanyada Yahudi Balkan Genel Kurmay HOKOM T siDDETLi 
Aleyhdarlığı . TDJi~ı~.n5t~~.~.~ittJa1kan. an-TEDBİRLER ALIYOR 

ır kusurun tahkikine teşebbüs olun 
lııasıdır. 

Memleket efkarı umumiye•ini en 
~ok rencide eden ve hükumet meka
hizrnasının verimli bir surette igle
llıernesine sebep olan en başlı ii~il 
~esuliyet prensibinin ihmal edilme
~.o~abilir. Bu ba•i tahkikat hepi
t ızın malumu olduğu halde insanla
..,111 hükumet nüfuz ve iktidarını bir 
d~dia olarak ellerine aldıkları tak-

'..tde bundan gaflet etmiye meyil 
ltoııtermeleri çok vakidir. 

11 
liükumet otoritesinin yanlış ma

h acta aniaşılması bir hükumetin 

11~1kerniği olan mesuliyet prensibi -
c 111 hükümden düşürülmesi gibi a
t ı~ı bir netice tevlit eder. İdare ve 
~ .1ta adamları çok kere hükumet o
' tıtesini kendilerine bir siper su
•er ıı.:ı ınae kullanmıya kalkarlar. Yap-

• 
Bir Emirname ile Yahu diler in 

Elinden Tekmil Malları Alınıyor 

Almanyada bir adamın Yahudi olub olmadıJi 
tetkikten geçiriliyor 

Berlin, 5 (A.A.) - Reuter ajan
sı muhabirinden: 

Birçok Alman şehirlerinin Ber
linin gittiği yola giderek yahudile-

rin sokaklarda dolaşmalarını çok 

şiddeli tahdidata tiibi tutacakları 

tahmin edilmektedir. Bu işi yapacak 
(Sonu 3 üncü uyfamızda) 

c :rı kusurlar hakkında serdedile
h~ı en haklı tenkit ve müvahazeleri 
'u e hoş görmedikleri için bunları 
81 sturınak üzere çare düşündükleri 
lc.~ada muvakkat surette ve yalnız 
Ilı llıen hamil bulundukları hilku -
lc.aet otoritesini ileriye sürmiye kal
da rlar. Mesela, zabıtanın bir vaka 
\iıı llıanasız bir harek0 t veya şidde 
ha:en tasvip etmez bir lisanla biraz 
hi ll<ıtseniz derhal sizi zabıta aley
lıı~de .e~karı umumiyeyi tahrik et
doı' ırıbı göstermiye ve bundan 
~ayı bir takım beliilara uğratmağa 
~h~~b~s ederler. Yahut böyle bir =========================== 

ıt ile karşınıza dikilirler. T. 1 T V •k J 
hit~·Ukumet otoritesi başka şeydir, ,l unus Ve n.orsı aaa 
~i b Ukfimet memurunun H\yı;htili-
deııı aşkıı.. şeydir. Hüknmetotoritesi Va,nılan Tezahu .. rlere 
l'ıııı ek hıç bir idare ve zabıta memu ,l ~ ~ ,l j 
tegiu~ kabahat işlemiyeceğini, ida- • 

~aıııllık edemiyeceğıni, kusurlar ya - lı l c b 
ltu1/>'acağını iddia etmek değildir. Jj a yanın eva l 
lc.qtrı llıııet başındakilerin vazifesi hü
lııur e~ denilen ve hep insanlardan 
huıue kep olan heyeti mecmuanın 
~Ik~ ef'al ve harekatını, icraatını 
lıındar karşı dalma haklı imiş gibi 
lc.u h ~Ya kalkmak değildir. Çün
~Utu ~ ın~an gibi bir hilkfimet me-

a bılerek bilmiyerek fena bir 
liüaeyin Cahid YALÇIN 

(Sonu 3 üncü aayfada) 

lngiliz gazeteleri de son ihtilafla 
Yakinen alakadar oluyorlar 

Roma, 5 (A.A.) - Bu sabahki 
gazeteler, dün Korsika ve Tunusta 

İtalya aleyhinde yapılmış olan nü
may~lera ait haberleri neşretmekte-

dirler. Gazeteler, bilhassa Ajaccio 

da İtalvan konsoloshanesine karşı 
yapılan tecavüzden bahsetmektedir-
ler. (Sonu 3 üncü aayfada) 

tantı devtleleri genel kurmay lıaş- Eükre~. 5( Hususi m ılıalıir;ıni7.- gün en·el demir muhafızlardan b.r 
kanları konferansı nihııyete ermiş- den) - Bugün Çcrnovatz'cla Ro- tehdit mektubu almıştı. .:ılek1upta 
tir. manyaı'ııı lanınmı~ şahıslarından idama malıkiım edilıni< olup 15 ınin 

Harbiye müste~arı general Pa- miralay Hri>ıtcsko iki talebenin sui- ~onra öktirü!cceği y.ızılmukta;·dı. 
padimas, bu akşam genel kurmay kastına maruz kalrıı~tır Hri 'i»kıı Telı~.t ın ktubunıın aslı ~ıırlur: 
ba~kanları şerefine askeri kllipte yııkııı mc.;ııfeden üzerine atılan kuı·- •·Koloncl 
büyük bir kabul resmi tertip etmiş ('llnlarla ağır surette yaralannııs Ye, "~fcınlekct ıslımp çekiyor. Onu 
ve bu kabul resminde rnliaht naip nakledildiği ha • lalıaııcde h<ırnt•n - Ha r~ ecien.rl"iıı keyfi icraatı milleti 
prens Paul, başvekil · l\ietaksas ve dan ümit kesilnıi~tir. kamçılıyor. Teşkilatımız bunuııla 
hüküm~t azası da hazır bulunmuş- Suikastı yapanlar, demir muhn- ıııücadelededir. Zincirler ve müddc-
tur. fızlar teşekkülüne mensup iki lise iumumiler kafi gelmiyor. Jlücuma 

talebesidir. Bunlardan biri kaçma-ı geçiyoruz. 
Fransa ile İmzalanan ğa nıumffak olmuş, diğeri yırt<alan-. Milli muhakeme \'esaiki tetkik·· 

dostluk anla "ması mıştır. Yakalanaııın i~mi Leonid ellikten sonra mü~ahrde elli ki h;l-
Ankara, 5 (Telefonla) _ Fran- Lopukoviç'dir. 1 kim kolonel Hriste•ko memleketin 

sa cumhuriyetiyle Ankarada imza Miralay Hristesko bundan 15 (Sonu 3 üncü sayfada) 

edilen dostluk muahedesi ile müşte- ~'"""""~CC<X'OCOO<XXX>OO<XXX) 
rek beyanname ve prookolun tasdi
kına dair kanun layihasını hariciye 
encümeni ittifakla kabul etmiş ve la 
yiha meclis ruznamesi ne alınmıştır. 

HER ~ABAH 

Babalara düşen 
vazifelerden 

Belediye lstanbulda her kapıyı 
numara/adı. Bıınıın için de bir luıy

lı para ve pek çok emek sar/edildi. 
E vin her kapuıı başına (Z5) kuruş 
vereı·ek kapılarımıza ta ktığıınız ye· 
ni numaraların büyük caddelere, 
ana yollara tesadüf edenleri, pırıl, 

pırıl insanın yüzüne g iilüyorlar. La
kin şöyle arka semtlerdeki, tenha 
mahallelerdeki evlerin kapı nuınara 
ları zerinde emayyesi dökülmüş 

birer eski çinko tabak iğrençliği ile 
gözlerimize batıyor. Hatta. böyle 
iicra yerlerde sokak isimlerini taşı
yan levhalar da ayni halde, Meğer 

haylaz çocuklar lastik sapanla taş 

atmak suretiyle kapı numaralarını 

ve sokak levhalarıaı kırmayı kendi
lerine bir zevk edinmişler. 

l\f emle ketin istikbalini bir giin 

tevdie hazırlandığımız bir takım kör 
pe eUeriıı şehrin faydası ile intizamı 
içiıı pek çok emek sarfiyle vücude 

getirilmiş bir eseri sapan taşlarına 
hedef edinmeleri cidden acı bir şey
dir. Genç nesil attığını vumcak bir 
kabiliyette yetişmiş amma herhalde 
böyl ı kiiçiik fakat güzel bir eseri 
tahrip etmek suretiyle değil. Mcnıle 

ket işleı·iıule hükümet kadar aile re
isinin de büyük bir mesııliyet hisse
si olduğu acaba ne zaınaıı takdir 
edUecek? ..... _ A. C. 

Yeni İstanbul Valisi 
Vazifesine Başladı 

Du'l belediyede bazı otobüsçüler kendisini ziyaret 
ettiler. Vali teftişlerde bulunacak 

Valinin diln vilayet makamında aıınan resmi 

Yeni İstanbul valisi Lutfi Kırdar 
dün sabahtan itibaren vazifesine 
başlamıştır. Lütfi Kırdar dün sa 
hah saat 8,50 de Darülacezeyi teftiş 
etmek maksadiyle Darülacezeye 

gitmiştir. Vali orada Darülaceze 
müdürü Bay Cemili bulamamış 
ve muavinlerden lazım gelen izaha-
tı almıştır. ,. 

Liltfi Kırdar bundan sonra 9,:,,, 
da vililyete gelmi~ ve vililyette ken
disine vali muavini Hüdai Karata
ban tarafından vilayet erkanı ve sa 
ir zevat takdim olunmuştur. 

Takdim olunanlar arasında hu
kuk ziraat, orman, nilfus ve sefer
berlik i~leri müdürleri ile kültür 

(Sonu 3 üncü aayfada) 



Sayfa: 2~ 

.. .. .. P~ŞA iN 
~OLUMUNDEKIESRAR 

Yeni Sabahın Tarihi Tefrikası : 5 

Paşalar MotOre 
· Hemen Atladılar 
Bu Sırada Sarı Renkli Bir Oto 

Tarabya Yolunu Tutmuştu 

Çıkan kısmın 
hulasası 

1918 yılı birincite9rinin 8'0-

nunda; dört yıl aüren Umumi 
Harp bitmit ve Talat Pa9a kabi
ne.i dÜff'"!k İzzet P&J& Mdrazam 
olmutlur. 

Enırer Ye Cemal Pa,.ıar bi
dayette Sapancada saklanmak 
İatemİfler lakin Alman ata9ena
valinin telkini üzerine memleket 
dıtına çıkmaya karar vennifler
dir. Cemal Pllfa maiyet zabiti 
Seyfi Drahoru direktif almak ü
zere ziyafet gecesi Enver P&fa -
nın yalıaına ırönderiyor. Enver 
Pata Seyfi Beye o ırece tamam 
saat 12 de bir sandalla Balta li
manı açıklarında İstanbuldan ıre
lecek motörü beklemelerini ve 
Cemal Pafayı o motörbota bin
dirmelerini söylüyor. 

Bahriye Nazırı ve dördüne 
ordu kumandanı Cemal Paşa
nın sivil kıyafetinde bir resmi 

rine bakıştılar. Bu akşam Kuru 
çeşme sarayına ne olmuştu böyle? 
Kaybedilecek vakit yoktu, hemen 
sokağa fırladılar ve en öndekiler 

Patalar memleket haricine 
gitmeyi kararlaftırdıktan sonra 
seyahat için lazunolan paranın 

tedarikini diifünüyorlar. Cemal 
Pata Sapancalı Baki Beyden 
(2000) lira ödünç alıyor aonra 
Dahiliye Nazırı Fethi, Bahriye 
Nazırı Rauf Beylere birer mektup 
yazarak çoeuklarını bu zatlara 
emanet ediyor ve bu mektupları 
maiyet zabitlerinden ve mutemet
lerinden Seyfi Drahorla münilü
nileyhlerine gönderiyor. sarı renkli bir otomobilin son sü

_ _. ratle Arna,·utköy i•tikametine doğ 
ı·u yollandığını gördüler. -

Ara sıra rıhtım kap1'ını aralı
yarak karanlıkları araştırıyorlar, 
~onra kürklü paltolarına büzülerek 
a~abi asabi do 1 aşıyor 1 ar d ı. 

Maamafih bu intifa uzun sürmedi. 
Saat on biri çeyı·ek geçe denizin 
fırtına ve boralı karanlıkları için
de gittikçe yaklaşan ve yaklaştık
ça da vuzuh peyda eden bir tekne 
belirdi. Gün doğrusu rüzgannın 
şahlandırdığı çırpıntılar arasında 

bir ceviz kabuğu gibi baş, kıç vu
ran, yalpa yapan bu tekne mü
llzım Eberhardt'ın emri altındaki 
motorbottu. 

Motorbot güzel bir manevra ile 
Ta!At, Enver paşalarla Bedri ve 
Azmi beyler kapıdan yıldırım sü
ratiyle çıkıp motora atladılar. Son 
ra sarayın rıhtımına kuvvetli bir 
ısrarla ç.arpan dalga seslerine bir 
.kaç eğzost gürilltüsiyle, sulan şid
detle döven bir pervaneiin sert fı
şırtısı kanştı. 

Paşalar artık Kuru çeşme 
sarayından kaçmışlar ve denize a
çılmışlardı ... 

Kaçıyorlar! .• Tutun 1.. 
Kuru çeşme etrafına denizden 

ve karadan bir kordan çevirmiş 
olan muhafızlardan biri insiyaki 
bir hareketle birdenbire kulak ka
barttı. 

Ayak se;ıleri işidiyor gibi ol -
muştu. Gözlerini uğuşturarak sa
raya haktı, sonra gözlerini rıhtıma 
çevirdi. Acaba rüya mı görüyor
du? Rıhtım üzerinde bir kara ha
yalet ~er gibi olmuştu. Derhal 
ayağa fırlıyarak: 

- Kaçıyorlar!.. diye ha.rkır
dı. Bu ııee şurada, burada uyukla
yan memurları uyandırdı, hepsi 

koşa koşa rıhtımı boyladılar. Fa -
kat görünürde ne bir canlı mah
JQk, ne de o canlı mahlilkun geç-

tiğine delAlet edecek hir iz vardı 
Yalnız deniz, karanlıklar arasında 
;hiddetle gürliyC>n bir deniz var _ 
dı. 

Harbiye nezareti maiyetine 
mahsus otomobillerden bir tanesi 
ne olur ne olmaz mülahazasiyle 
muhafızların emrine tahsis edil
mişti. Derhal iki polis, üç kanun 
neferi bu otomobile atladılar ve 
sarı renkli otomobilin peşine dü
şerek onu takibe başladılar. 

Lakin muhafız memurların.. o
tomobili pek eski sistemde , sene
lerce kullanılarak yıpranmış, bin 
bir serencam geçirmiş köhne bir 
arabaydı. Sarı renkli otomobil
le bu köhne arabanın yetişmesine 
imkan yoktu. Buna rağmen me
murlar son gayretlerini sarfettiler 
ve takip bir saattan fazla sUrdü . 
Sarı renkli otomobil doğruca Ta
rabyaya gitti ve Tarabyada yan 
sokaklardan birisinC> saparak mu
hafızları şaşırttıktan sonra bu de
fa da son süratle geriye döndü . 
Muhafızlar işi anlayıncaya kadar 
iş işten geçmiş, atı alan Üsküdarı 
boylamıştı. Maamafi yine .anuda
ne takip etmediler değil, ancak 
talileri nedense bu akşam hep ak
~i gidiyordu: Otomobilleri yarı yol
da bozuldu; Sokak ortasında kal
dılar. 

Karanlıklar içinde bir sandal 
Saat tam 12 .. Boyacı köyünde 

Cemal paşanın yalısı önünde bir san
dal belirdi. Kürekte paşanın yaver
lerinden elyevm sağ bulunan Sala -
haddfa l'e Seyfi beyler vardı. 

Cemal paşa yalısından sUratle 
çıktı. Karanlık arasında gözleri

ne dikkatle bakanlar olsaydı yaşla
rın sakalların üzerine doğru yuvar
landığını göreceklerdi. 

Cemal paşa sandala atladı. Sa -
lihaddin bey sanki olanları duyur -
mamak için, yavaş yava~ kürek çe
kiyor ve sandalı Boğazın ortasına 
doğru sürüklüyordu. 

Tam bu esnada Boğazın dalga
lan arasında şiddetle çarpan bir 
kalp gibi bir motör sesi duyuldu. 
Motor Balta limanı açıklarındaki 

Muhafız memurlar rıhtımdan sandala yanaştı ve iki Alman neferi 
bitkin bir halde uzaklaşırlarken elektrik süratiyle Cemal paşayı kol
Kuru çeşme sarayının sokağa ba- !arından tutarak tekneye aldılar .. ts
Jcan bilyük kapısı ş.iddetıe kapan- tanbul tarafından gelen motor gel
dı ve çok kuvvetli 'bir motor sesi diği yola döndü .. 
jşitildi. Muhafızlar yeniden biribi- , -41 

,, - ---.. (Devamı var) 
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( Hadise ve Adese J ' 
Yerli mallar ve 
Tasarruf haftası 
Başlıyor ~ .. -

Bu aym on birinci gününden iti
baren her sene olduğu gibi yerli mal 
!ar ve tasarruf haftası başlamış ola 
caktır. 

Başvekil Celal Bayar ayın onun 
cu günü akşamı radyoda söyliyeceği 
bir nutukla tasarruf haftasını aça
caktır. 

Bu münasebetle her yıl olduğu 

gibi bu sene de bütün mağazalar vit 
rinlerini yerli mallarla süsliyecek 
ve bu arada bir de vitrin müsabaka
sı yapılacaktır. Bu hafta zarfında 
vitrinini en güzel ezyin etmeğe 

muvaffak olan müesseseye madalya 
ve nakdi mükafatlar verilecektir. 

Ekonomi haftası münasebetiyle 
kültür bakanlığı şehrimiz gültür di
rektörlüğüne bir tamim göndermiş
tir. 

Bu tamim mucibince büyük ölil
nün hatırasına hürmet etmek için 

Okuyuculanmız 
·Diyor 

Maçka piyasası 

·• ki : 

Maçkada. satılan hiç bir şey yok
tur ki fiyatça başka yerlerden hemen 
yarım misli fazla olmasın. En kola 
bir tecrübe yapınız: Mesela İstanbul 
veya Beyoğlu dükkanlarından bir ki
lo Amasya elması alınız, sizden niha
yet otuz beş kuruş istiyecekler . Ayni 
elmayı bir de Maçkadaki mahutlar 
sorunuz. Orta boylusunu (50), biraz 
iyicesini (60), kuruştan aşağı ver 
miyecektir. 

Et fiyatı da böyledir. Belediy 
istediği kadar narh koysun, başka 

yerlerde (50) ye satılan et orada 
( 60) kuruştur. Maçkanın bir piya
sa diktatörü kesilmiş olan satıcıla 
rın kimseden korkuları yoktur. Şi 
kayet edeceğinizi söylerseniz giller , 
sizinle alay ederler: "İstediğiniz ye 
re kadar, bayım!., söziyle dilkkiin 
dan ancak kovulursunuz.! 

mekteplerde hlç bir müsamere ve Şu yazılarımla alakadar olacak 
toplantı yapılmıyacaktır. Yalnız bü- memurlara bu adamların bir hilesini 
tiln sınıflarda öğretmenler ekonomi haber vereyim: Bir kilo et alandan 
haftasının ehemmiyeti hakkında 60 kuruş istedikleri zaman piyasa 
kendi derslerinde talebeye izahat ve "50,, dir diyenler "yüz gram fazlası 
receklerdir. var,, halbuki et tam bir kilodur. 
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MAHKEMELERDE 

Matlam Atinanın 
Mahkemesi başlıyor 
Randevuculuk ve döviz kaçakçı

lığından dolayı mevkuf bulunan ma-

dam Atina ve muavini madam Ka
tina hakkında tahkikat yapan sor

gu hakimliği bu husustaki karar. 
nameyi de dün akşam ikmal etmiş
tir. 

Muhakemenin görülmesine bugün 

veya yarın asliye 1 inci ceza mahke
mesinde başlanacaktır. 

Kantarcılar cinayeti 

Başka fiyatlar da bunların aynı 
dır. Maçkada bunlardan şikayetçi 
olmıyan yoktur sanıyorum. Ne ça
re ki orada doğrulukla bunları eze 
cek iyi bir dükkan, bilhassa mana 
veya sebzeci pek azdır. Bunun için 
dir ki ayni dükkanda hem sebze, 
hem meyve, hem et satılıyor. 

Yeni Sabah - Okuyucumuzu 
bu mektubu bir kelime ilavesine 1ü 
zum his~ettirmiyecek derecede sarih 
tir. Belediyenin dikkat nazarını çe
keriz .. 

.................................................. -; 

izmir limanında 
Yapılan ihracat 

Kantarcılarda Ahmet Nureddi- İzmir limanında ikinci teşrinin 
nin sabun imalathanesinde gece bek- son haftasında birçok yabancı mem 

Hatay menşeli 
Malların 
ithali 

Hatay menşe ve mevrem man
sul ve mamullerin Türkiyeye ithali 
Türk kanunları hükümleri dahilinde 
serbesttir. Birçok memleketlerden 
takas usuliyle pamuk ipliği, bakır, 

ham deri, çuval jut ipliği, kebrako, 
jut mensucatı hakkındaki 2/8273 sa 
yılı kararname Hatay menşeli eşya
ya tatbik edilmiyecektir. 

Bundan başka Hataya yapılacak 
buğday ile kömür de dahil olmak ü
zere bi!Qmum madenler ihracatı 

2/7623 sayılı kararname hükümleri 
ne tabi değildir. 

~~: KÜL TÜR -iŞLERi ·. 

Doktora imtihanları 
İstanbul üniversitesinde görülen 

lüzum üzerine dokt.ora imtihanla
rının günlerine ait olan programda 
tadilat yapılmıştır. 

Sıhhiye vekaleti hesabına tıp fa
kültesinde okuyan talebelerden bir 
kısmı üniversite rektörünün talebi 
üzerine tahsillerini bitirdikten son -
ra üniversite emrine verilecekler ve 
bunlar yine üniversite hesabına ih
tiMslarını ilerleterek doçentlik ve 
profesörlük alabileceklerdir. 

Kimya enstitüsü 
İstanbul üniversitesinde bir kim

ya enstitüsü tesisine karar veril
mi~ti. Bu husustaki hazırlıklar ik

mal edilmiş olduğu halde, yalnız bu 
sene tnhsisatın mevcut olmaması yü 1 
züııden enstitüniin açılması gelecek 
seneye tehir edilmiştir. Üniversite 

~imdilik eski Kızılay binasını kimya) 
liihora tuvarı olarak kullanmak il-

zere kiralıyacaktır. 

Yumurta ihracah 
çisi Şevkiyi sabun kazanma atarak leketlere mühim miktarda muhtelif İkinci teşrin ayı içinde ltalya

öldüren amele Mansurun muhake- maddeler üzerinden ihracat yapıl- ya 817 sandıkta 27,251 liralık Yu
mesine dün Ağırcezada devam olun- mıştır. nanistana da 651 sandıkta 18,406 li-
muştur. İhraç edilen maddeler içinde ralık Yumurta ihraç edilmiştir. 

Dünkü muhakemede ŞevkİIIİil oğ- 47402,9 ton üzüm, 1142,l ton incir Müfit Nec-let Ankaraya gitti 
!unun vekili, Mansurun Şevkiye ta- 180,3 ton pamuk, 419,4 ton hurda Deniz ticaret müdürü müfit Nec 
aınmüden öldürdüğünü söylemi~- incir, 483 ton palamut, 69,1 ton zey- det vekaletle temaslarda bulunmak 
ve: tinyağı, 286,3 ton arpa, 200 ton bak üzere dün akşamki ekspresle Anka-

raya gitmiştir. 

Menşe şahadetnameleri 

- Mansur her zaman: (Şevki la, 66,8 ton darı, 603,4 ton kereste, 
benim bn imalathaneden sabun çal- 21 ton badem, 186,5 ton ceviz 
mama mani oluyor, Onu öldürece- 2026,7 ton tütiln, 141,5 ton darı 82,8 
ğiın) diye öteki beriki ile Şevkiye ton hurda kuru üzüm, 5 ton zımpa- Takas komisyonu bugiln Tü_rk o
haber göndermiştir. Mezkfır fa.bri- ra, 414 kaysı çekirdeği, 3 t.on mazı, fiste bir toplantı yaparak Takas iş-

72 t.on palamut, 23,3 t.on susam, 521 !eri hakkında görüşmeler yapacak , 
kanın eski katibi Mustafa ile tüc- kilo halı ve saire ile beraber lzınir ayrıca Takas muamelelerinin gecik
car Haydar buna şahittirler! 

Kendilerini de muhakemeye ça
ğırınız! .. demiştir. 

Muhakeme bu talebi kabul ederek 
talik olunmuştur. 

Sahte vekaletname 
Hatice Huriye isminde bir kadın, 

Kudüste evli bulunan kızı Semiha
dan kendi namına sahte bir veka. 

letname çıkararak kızının bankada
ki 750 lirasını almaktan suçlu oh'\

rak dün Asliye 1 inci ceza mahke
mesine verilmiştir. 

tddiaya göre Hatice Huriye bt..
nun için notere iki şahit götürmüş 

ve küçük kızı Fatma Sabihayı s~
miha diye göstererek bu sahte ve
kiıletnameyi yaptırmıştır. 

Evli olan Sabihanın kocası; Sa
bihadan ayrılınca gidip keyfiyeti 
müddeiumumiliğe haber vermiş hB

dise de bu suretle meydana çık
mıştır. 

limanından ikinci teşrin ayı içinde mesi yüzünden idhalat ve ihracat 
mühim denecek derecede ihra.cai va- haklı şik!yetlerin önilne geçebilmek 
pılmıştır. için Odanın menşe şahadetnamele

Katle teşvik 
rini daha evvel verdirilmesi etrafın 

da tetkiklerde bulunacaklardır. 
Ağırceza mahkemesinde dün- """""""'""'~"""""~.,...,....,..,vvvvvv"""""' 

meraklı bir katle teşebbüs davası
nın görülmesine başlanılmıştır: 

İddiaya göre Kantarcılarda otu
ran Mithat isınnde bir adam, genç 
karısı Samiyenin Feyzi ismnde bi
risile seviştiğini haber alarak Fey
ziden ntikam almağa karar vermiş
tir. Mithat; bunıın için Nuri ismin
de birini sarhoş ederek eJinc 60 
lira para vermiş ve bunun muka
bilindi Feyziyi öldürmesini istemiş
tir. 

Nuri de ertesi gün Feyziyi takip 
etmiş ve bir aralık biçakla üzerine 
hücum ederek göğsünden ağır su
rette yaralamıştır. 

Nuri yakalanmış ve hadiseyi yu
kanki şekilde anlatınca M1that da 
tutulmuştur. 

Hapishanede yaralama 
İstanbul Umumi hapisbaneainde 

dün bir hiı.dise olmuştur: 

Bir meseleden dolayı 2 sene hap
se mahkiım olan Cafer ismİilde bir 
adam evveldenberi kin beslediği 

mevkuflardan, katilden dolayı 15 
seneye mahk1'ım Hüseyin ile yine 

15 sene cezalı katil Fahriye çakı ile 
hücum ederek her ikisini de yara
lamıştır. 

Cafer hemen gardiyanlar tarafın 
dan tutularak elindeki çakı alınmış
tır. 

Hadise 4 üncü sorgu hakimliği 

Brezilya kahvesi 
Nefaset itibariyle değil ama ci· 

han piyasasını doyuran kahve Bre' 
zilyada çıkar. Memleketin yuzuna 
güldüren bu ihraç malı için yapılan 
teşkilat akıllara. hayret verecek kA· 
dar azametlidir. 

İhraç iskelesi olmasından RiYO 
de Janyareo veya sadece Riyo kah'~1 

si denilen bu meta bundan wrı· 

ben 35 sene evvel müthiş bir buhra' 
geçirmiş ve fakat bnkıııız ne çabuk 
önü alınmıştır: 

Bu memleket, iklim ve toprak '1 

_bilhassa yerli sekenenin yüksek ııa· 
biliyeti itibariyle bu mahsül nıııııil· 
tenahi bir terakki ve inkisafa rrıaı· 
har olmuştur. Bir gün g~lmiş ki ' 
memleketin dörtte üçü kahve tarla• 
sı olmuş, mahsül o kadar bereket 
göstermiş ki mevcuda ilave edilen 
depolar da almamış; mah8ül sııhiP' 
!eri fiyatı asgari.namütenahi indit· 
diği halde - cihan piyasası düşıııill 
olmasıııdan - tek talip çıkmamış. 

Müstahsil, bu vaziyet karşıgıO' 
da bir taraftan bu ihraç met.11ın1 

fabrika, sefain ocaklarında yalt • 
makla b<-raber diğer taraftanda ııab 
ve fidanlarını sökmeğe ve artık p~· 
ra etmiyen bu mahsulü kökünden 
kaldırmağa başlamışlar. 

Hükftmet, bu tehlikeli vaziyeti 
göriince: iktisadi ve zirai teskilA!J' 
Bankaları ayaklandırarak " hall<8 

"d d . urun,, emış:, 

Fiyattan bir şey kırmak sure' 
tiyle milstalısil aleyhine menfaatte
minine de tenezzül etrniyecek derb:ıl 
bir piyasa tesis ve eski seneler ,-ı 
herhalde sevindirici gibi bir fiat oıe 
rinden mübayaaya ba"lamıs ve ŞS' '( . tı• 
kır ~akır altın saymış ve bu sure 
halka filen anlatmış ki: memlclı; 
tin kahve fidanları sökülemez, bır 
senenin feyiz ve bereketinden doi:~n 
h:ldisc inkisara sebep olamaz.,, 

1 Ve filhakika yeni teşkilata ı:ıı~ 
edilen depodaki mahsül için att.ııf' 
Kommers te~kilatı harekete getiril• 
miş, bu müddet zaı·fıııda feyiz teker• 
rür etmemiş buluııması tesirinin iW 
zimamiyle üç senede bu iş tasfiY~ 
edilmiş ve herkes hakk1nı aıııııf ' 
hllkOmct babalığını göstermi~, ıneıı'' 
leket "kahveci,, olmaktan çıkmanıtt 
tır. 

Çok şükranla görürüm ki: r~ . 
kıu vakte kadar Rus, Romen, Atol' 
rikan diyarından yemeklik Un gc: 
tiren bu memleket, bugün keııd1 

ihtiyacını temin ettikten başka '~: 
cırde getirdiği "Sillo,, lar teşkilafü 
le Buğdayı ihracat metaı haline 'Jı01 
muştur. 

Ben diyorum ki: Y ıkaınak, te! ' 
rlk etmek ve nihayet daha bol isti!'' ' 

sal ve daha müsait ihraç teşkiJMir' 
le halelendirmeğe muhtaç olan bO J~ 
bir giln "Brezilya kahvesi,, He teıl' 
dül eder. 

İl'' Fakat, ziraat bankası: köyl6 1d
1 

razatına devam ile beraber aJe!B 
b 

-
ankacı olmaktan çıkanlır o bUJI 

yerine mevzuu olan "mahsu!Ab şt 
ziye bankası,, haline irca edilirı' 
yani kambiyo, poliçe dahi _ va~i tef' 

kilatından istifade kastiyle - de~ıc: 
kasadarlığı gibi işleri başkasına 0' 
rederse, bunun yerine size, rrıe~ 
pamuk imal ve ihraceılığını 

ederse yurda daha müfid olar. 

1. Münir AC~ 

Kaçakçılığa ait Telle~, 
Devlet demiryollnn idareslıı~ 

telgraf hatlariyle keşide edil •. w' 
kaçakçılık tertibatına ait tel ysY. 
rının yalnız tehire caiz olml1aıı ~ 
kalara inhisar ettirilmesi nııfJll 
kı1letince tebliğ edilmiştir. _/ 

Muhakeme; dünkü celsede keyfi
yetin Kudüs şehbenderliğiıniz vası
tasile Seınihadan sorulmasını ka
rarlaştırarak celseyi talik etmiştir. 

Dünkü muhakemede Nuri cürmü
nü inkar etmiş Mithat da kat'fy. 
yen teşvik eylemediğni ııöylemiş

tir. 

tarafından dün akşam tetkik olun- ~----------~ 

Otomobil hırsızları 
Bundan bir kaç gün evvel Hay

ganoş ismİilde bir kadına aid olan 
bir taksi otomobilinin Emniyet Mü
dürlüğü önünden çalındığını ve bili.. 
hara Kemal isminde bir adamın bu
nu kaçırdığı anlaşılarak Kemalin 
yakalandığını yazmıştık. 

Kemal dün 1 inci Sulh ceza mah
kemesine çıkarılmıştır. Kendisi mu
hakemede cürmünü itiraf ve araba
Yı Fatihe götürdükten sonra lastik
lerini sökerek satbğını söylemiştir. 

Mahkeme Kemali tevkif etmiştir, 

Muhakeme; §ahit celbi için taJ'.k 
olunmuştur. 

-·-Almanyaya Şarap 
gönderiliyor 

İnhisarlar idaresi Almanyaya 32 
bin litre beyaz şarap göndermiştir. 
Alınan kontrol dairesi son günlerde 
yine inhisarlar idaresinden g~tiril
mek üzere 32,500 litrelik diğer bir 
parti için müsaade vermiş olduğun
dan bu şaraplar yakında Almaııyaya 
gönderilecektir. -

muş tahkikabn derinleştirilmeSİile 

girişilmiştir. 

Bilhassa. çakının hapishaneye na
sıl sokulduğu araştırılmaktad1r. 

O t omobil kazası 
Dün Galataclan geçmekte olan 

şoför Ahmedin idaresindeki taksi 
ot.oınobili Hüsnü Şerafeddin ismin
de bir adama çarparak ağır surette 
yaralamıştır. 

Yaralı Beyoğlu hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Polis Müdürü geliyor 
Yeni polis müdürümüz Bay Sadri 

Akanın bu sabah Ankaradan şehri-

TAKViM 
6 lık Kiııun 1938 sAIJ 
Hlert: 14Ş e vval 1357 
"'-ıml: 23 So• tefl'l• 135' 

Kuım: 29 

Dotu saati ı 7,09 

Ôfle ı 
Akıamı 

-- •28 
12,05 - lkiDdl 1 ı ... 9 
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Yeni Çekoslovak Baş 
Vekilinin Beyanatı 

Bir prensip 
(Batlarafı t inci $&yfamızda) 

iş görebilir. Bir hükumet memu~~~ 
nun kanuna muhalif hareket ettıgı 

meydana çıkarsa bundan hükume -
tin manevi şahsiyet\ zerre kadar le
kelenmez. Eğer böyle olmak lazım 
gelseydi dünyada hiçbir hükumet de 
vam edemezdi. Çünkü hüKumet ıııe
murlarından kanunsuzlukl:ır her za
man sadır olabilir. Fakat yine hü
kumetin müfettişleri, memurların 

tatü kün a efi 
ismet lnönü 

Dost Yunan Gazetelerinde 
• 

·'Fransa Çekoslovakyada Kazandığı 
Sempatiyi Tamamen Kaybetmiştir 

Cumhurreisimiz için Cık an 
~ 

Fena Işıkla 
Mücadele 

Dün, yine bu sütünde ıın:ıa ve 
kör edici ışıkla mücadeleden bahset
miş ve bu taze meseleyi ayni z:ı

manda göz doktoru olan yeni vali
mizin nazarı dikkatine vazetmi~tim. 

Güzel Yazılar 

Paris, 5 (A.A.) - Çekoslovak 
başvekili B. Beran, Petlt Parisien 
gazetesinin bir muharririni kabul 
e1:ıniştir. Mumaileyh, ezcümle yeni 
Çekoslovak kanunu esasisinin de
tnokrasi isteminin birçok hatalarını 
tashih edecek şekilde İtalyan mode
line tevfikan bir korporatif sisteme 
istinat etmesi muhtemel olduğunu \ 
l!Öylemiştir. ,,1 rrı..· 
Başvekil ilaveten şöyle demiştir ı 

"Çekoslovak lktısadiyatı Alman 
lktısadiyatına sıkı bir surette bağ
lı olduğundan Çekoslovak siyaseti -
ne bittabi Almanya ile en iyi müna
Bebetıer idame etmek zarureti hA
kim olacaktır. 

Mumaileyh netice olarak Fran-
8anın Çekoslovakyada şimdiye ka
dar kazanmış olduğu bütün sempa
tileri kaybetmiş olduğunu ve Çek 

Yeni Çek Başvekili Berao 

milletinin yüreğinde bir yara sızısı 
hissetmeksizin fransanın ismini 
işitmeğe tahammül edemiyeceğini 
söylemiştir. 

derece derece amirleri o kanunsuz- Atinada çıkan Elefteron Vimn 
lukları meydana çıkarırlar, kanu- yazıyor: 

nun tayin ettiği müeyyideleri tat- (Türkiyenin yeni başkanı) baş· 
bik ederler ve işin önünü alırlar. lığı altında yazdığı başmakale;;i'lde 

İşte bu kontrol vazifesinde i~- ~unları yazmaktadır: ölen Atatür
mal gösterildiği, memurlar me<ıılı- kün yerine İsmet İnönü Cümhurte. 
yetten azade bir surette bırakıldığı isliğine seçilmiştir. Bu seçim mut
zamandır ki hükumet otoritesi sarsı- lak bir ekseriyetle yapımıştır. Bu da 
Iır ve hatta bütün bütün mahvolur. Türk miletinin birliğini ve Biiyük 

Hükmet otoritesi şiddetle, teca- önderinin açtıı";'l çı~'lrdan gideceğini 
vüzle, tehditle ıw teessüs eder, . ne göstermektedir. lsınet lnünü Ke
muhafaza olunur. H ükiimet otorıte- mal Atatürkün en sadık dostu ve en 
sini vücuda getiren kuvvet konulan sıkı mesai arkadaşı idi. Anadou se
kanuna, hakka ve adalete riayettir. feri esnasında Atatürkün Kurmay 
Hükumet otoritesinin temeli halkın Başkam olarak çalışmış ve muha
itimadı ve muhabbetidir. relıe bittikten sonra onun Başba· 

Dolmnbahçe faciası üzerine adli- kanlığını deruhde etmiştir. .Yeni 
yenin ,.e dahiliye vekaletinin der-J Cumhurreisi kadar selefinin eserle
hal işe müdahale ederek kanunun rini yakından takip etmiş başka 
icaplarını icraya kalkmaları işte şu kimse yoktur. Bu işerin devamını 
tekrar ettiğimiz ~rensiplerin pürüz-J temin ede~ek kimge son zamanlarda 
süz \•e arıza•ız bır surette tatbıkat sıhhi ahvali yüzünden çekilmişti. 
sahasına geçme"i demektir ki bunu Bugün millet onu aç1lan •büyük boş 
mü•ahededen mütevellit memnuni- Juğu doldurmak için yaziCe başına 
yet'• bütün memleketin şükranının, davet etmektedir. Kendisine verilen 

A[ J B.. ük Millet ve ümitlerinin bir ifadesidir. reyler milletinin emrine amade kıl· ~ manyaaa uy Beşeriyet tarihine bakılacak olur! dığı büyük kuvveti göstermektedir. 

l,r- h d • Meclisinin dün• sa kültür ve medeniyetin asırlar- Bunlar komşu ve dost memleket 
L a U ı dan beri terakkisi hep hükumetleri te dahili ve harici siyasa bakımın-
Al h J l "' k " 'T' l l keyfi hareketlerden menederek ka- d•n hiçbir şeyin dcğişmiycceğini ~ ey aar ıgı U 1. Op an ısı nun ve adalet icaplarına münkat bir göstermektedir. Atatürkün ölümün-

{B&flarafı 1 inci aayfada) Ankara, 5 (A.A.) - B. M. Mec- vaziyete sokmak istikametinde te- den mütee..<ı.•ir olan Yunan milleti 
olan ilk şehrin Viyana olacağı zan- Jisi bugün Refet Canıtezin başkan- celli ediyor. Cebir ve şiddete daya- İsemet 1nönü'nün seçiminden dolo
nedi!iyor, zira Viyanada pek çok ya lığından toplanmış ve memurin ka- narak keyfi surette bir memleketi yı sevinç duymaktadır. İsmet tnü· 
hudi vardır. Frankfurt, Hamburg, nunu muvakkat encümeni ile vila - idare etmekten kolay bir şey olamaz. nü'nün de Kemal Atatütk kadar 
~olonya ve Casselde de birçok ya?u 1 yetler hususi idareleri tetkik encü- Fakat bu iptidai ve v~hşi _şekle mü-\. dostu olduğunu bilir. Bugünkü 
dı kolonileri vardır, fakat bu şehır- menine ve avcılık kanunun:ı ek ka- tefekkir, medeni beşerıyetın taham- Cümhurreisinin başkanlığı zaman
ltrde yahudi mahalleleri vücude ge- nun liiyihasını tetkika memur encü- nıiilü ,·e rızası yoktur. Bugünkü dün nında Türk- Yumn uzlaşması y·ı
tirilınesi Berlin ve Viyanada olduğu mene seçilecek azayı ayırdıktan son ya bu hakikatlerden esaslı surette pılmış ve iki milletin teşriki mes'<i 
ltibi müşkülata maruz bulunmamak- ra içtimaa nihayet vermiştir. inhiraf iırazı gö,termiştir. Sogyetele etmesi lüzumunu ilk defa Lozanda 
lııdır. Meclis çarşamba günü toplana- re arız olan bu fikri. ruhi buhran! İsmet tnönü ileri sürmüştü. tsmet 

Yahudilerin az miktarda bulun- caktır. kasırgaları içinde, Türk Cumhuri- tnönü daima bu uğurda çalışm~;tır. 
dUkJarı yerlerde yahudilerin sokak- yetinin be~eriyet için iftihara şa- Kendisini yakından tanıyan milleti 1 Erzı.ncan Hattının Küşadı ı dk k 1 · · · ··ı arda gezmelerini tahdidata tii.bi yan eski felsefi anane ere sa ı a - ona karşı besledi~ ~evgısını mu <er. 
lııtan kararnameler isdar edilmeme Ankara, 5 (Hususi) - Erzincan ması hepimizin kalhini sevinçle ka- reren gö~termiş olduğundan, yurdu-
ai muhtemeldir. J\faamafih, kahve, hattı küşat re.,mi bu ayın 11 inci bartacak bir olgunluk e•eridir. nun en yüksek makamına se~ilrr.e-
ti~atro, sinema gibi umumi yerlere pazartesi gün il yapılacaktır. =====H=u=· ... =.:v=;n=C=a=h==id=Y=A=L=Ç=l=N= sinden çok mesrur olmuştur. 

Türk teşriki mesaisine devam et· 
mek azminde olduğunu da ispat 
etmiştir. Diğer Balkan milletlerinin 
de ayni hisle müteh:ıssi~ oldukları
na şüphe yoktur. 

Katimerini g!l.Z('tesi de şu ma
kaleyi neşretmiştir: 

Türkiye Cümhuriyetinin yeni bas· 
kanı ol~n büyük asker büyük kur· 
may subayı, büyük siyasi ve büyük 
insan hakkında bir arkadaşımız 
başka bir ' sütunumuzda mufassal 
malümat vermektedir. Bu satırlar
dan maksad Atattirkten münhal ka
lan maka= mücerreb muktedir ve 
kıymettar bir zat tarafından işga· 
tinden dolayı Yunan milletinin mem
nuniyetini izhar etmiştir. Çünkli 
Türk- Yunan bağlarının istikbali 
bakımından 1smet lnönü bu işin er: 
müteassıp hamisi olup iki milletin 
yakınlaşma•ına ve aralarındaki 
dostluğun derinleşip sağlamlaşma-

sına çok yardım etmiştir. Vaktile 
lsmet tnönü hasmimiz olan bir or

dunun başında bulunuyordu. Bu sıı. 
retle ordumuzun kıymetini, ırkımı
zın meziyetlerini ve mücadeledeki 
sebat ve kudretlerini tanımıştır. 

Bilahara mazinin üzerine ağır bir 
taş konarak topların kazdığı çukur
lara sağlam bir istikbalin temelleri 
konduktan sonra bir iki millet sulh 
içinde yaşamak mecburiyetine iman 
etmi~lerdir. 

İsemet İnönü bu dostluğun iman-

Bu yazımın bir hayli aliıka uyan
dırdığını gördüğümden, bugün yine 
ayni meseleyi yazıma mevzu yapı-
)'orum. 

Bu fena ışık işinin ne derece süi
istimal edildiğini anlamak için gece 
leyin şöyle Beyoğlu caddesinden 
bir defa geçmek katirur. Vitrinler
deki ziya tertibatlarının yüzde dok
san beşi, göze zarar verecek çekil· 
de kötü tanzim edilmiştir. Çıplak 
ye kuvvetli ampullerden fışkıran çiğ 
ışıklar, birdenbire yanıp sönen fe· 
na tertibatlı reklamlar gelip geçen
lerin gözlerini fena halde hırpala
maktadır. Ayni şekilde bir çok sine
mal:ı.rda ve bütün tiyatrolarda ışık
lar birdenbire yanıp ~ilnmek suretile 
gözlere zarar vermektedir. Bazı si
nemalarda bulunan ve ı~ıklan ya
vaş yavaş karartıp açan tertiLat 
bir lüks olmaktan çıkmalı ve her 
yer için mecburi olmalıdır. 

Otomobillere gelince, bunlard•n 
dün kafi miktarda bahsettiğim için 
tekrar etıniyeceğiın. Muhakkak olan 
bir şey varsa, o da İstanbulun bir 
çok karanhk sokaklarile bu çok ve 
fena aydınlatılıruş sokakları arasın
daki tezada bir nihayet vermek la
zımdır. 

Belediye bunun önünü alırken, 
ayni zamanda mahalle aralar1ndaki 
dükkaruarda ve kahvelerdeki fena 
ışık tertibatı ile de mücadele etme
lidir. 

lı dostudur. Bugün diğer milletlere Işıklar ne gözleri bozacak kadar 
kuvvetli vefena, ne de gayri kii.fi 

örnek olacak halde bulunan o tarihi/ .ıı. ha ıı:ıe olmamalıdır. 

ha~~eb~;~~.~:,~:~~f' ~~:~a:ı::~~ .
1 

"fUAAD SERTOGLU 
vu .. . . .. • ...... - .................................... . 
sinde Atatürkün isi ilhamlı bır mu- R J • 
dafiini bulmuşt~r. Türk· Yıınan. Umanyaaa yenı 
dostluğunun Balkan Antantının te.I Sivasi Suikast 
meli olduğu da unutulmamalıdır. J 
Bnaenalevh bnıet İnönün in Türk 
devletinin" ba~ma getirilmesi Balkan 
ittifakının en kuvvetli bir temina-
tıdır. 

tırıneıeri menolunacaktır. Bundan ... -...-~~--------""'."'"~ lsmet lııönii'nün Cümhıırreisliğı-
başka yahudi!erin radyo ve telefona Dolmabahce Yeni İstanbul ne seçilmesi Türk milletinin Yunan-
8ahip olmaları da menedilecektir. , ===========---==========-· ----===== 

ı.ıutrit naziler, trenlerde ve racı·asın Ja Valisi 'T'unus ve Korsz·kada Yapılan tramvaylarda yahudiler için ayrı r 1 uı 1. i 

ltoınPartımanlar vücude getirilmesi- (Ba,ıarafı ı İnci aayfamızda) (Baftarafı ı İnci aayfamızda) 'T' h / l•ta/yanın Cevabı 
bi istemektedirler. yerek ve alakadar memurlarla da gö direktöru, sıhhat müdürü, İstanbul 1. eza Ür ere 

Ber!in, 5 (A.A.) - Ekonomi na- rüşüp hepsinin ifadesine müracaat müddciıınıumbi, ticaret odası umu
tırı doktor Funk, ekenomik haya- ettikten sonra, mtiessif hadisenin mi katibi, iJ..tısat vekaleti i~ dairesi 
tın, eınJak ve arazinin ve milli gelir- sebeplerini de birer birer tesbit et- iımiri, merkez bankası İstanbul ~u-
4'.l'in bütün diğer şubelerinin yahu- miştir. besi müdiirü, ölçü ve ayarlar baş 
dılerden tanıamiyle kurtarılması, Evvela fezlekede; müessif vaka- müfetisi, giinırük bu~ müdürü • de
lıakkında bir emirname neşretmiş- nın 11 ölü ve 6 yaralı ile neticelen- niz ticaret müdürü, baytur baş mü-

~,........,..........._ 

(Batlarafı 1 inci aayfamızda) 
müdııfilerinin mukadd~• menfaatle
ri aleyhinde çalışmakta ve Rumen 
ruhuna lıir cellat gibi ihanet etmek
tedir. Bu vaziyet karşısında umumi 
menafiin icnbatından dolayı seni 
idama mahkum ediyoruz. Bu hü -
küm kanunuevvelin biri ile 15 ~i :ı
rasında infaz olunacaktır. Demir 
muhafızlar yaşıyorlar ve uyanıktır
lar.,, 

tir. diği kaydo!unmaktadır. dürü, mülkiye mufetli~Jcri \'e vila-ı 
. Bu emirname mucibince, yüksek Tıbbı adli Enver Karan gerek ö- yet maiyet memurları vardır. Bun-
ıdarj makamları, yahudileri kendi Iüleri ve gerek yaralıları birer birer !ardan lıa~ka İstanbul bclediye;;i hu 
:Uesseselerini ve yahut gayrimen- muayene elmiş hel' biri hakkında dutları dahilindeki bütün kayma-

Ul!erini tasfiye etmeye davet ede- ayrı ayrı raporunu vermiştir. kamlar da takdim olıııımu,ıardır. 
~ktir. Bu malların muvakkat su- Öğrendiğimize göre bu ölümle - Yeni İstanbul valisi vilüyctten saat 
rette idare için tröstler tesis oluna- rin hepsinin "inkıtaı nefes., den ile- 1,30 da ayrılmış ve doğruca partiye 
~kır. Yahudiler, bundan böyle ı · ri geldiği anlaşılmıştır ve hadiseye giderek orarla kı. a hir müdd~t m~ş
a-aYri menkullerin emlak ve arazi ve sebep olarak şu noktalar gösteril- gul olmuş \'e kendisine parti erkanı 
iham ve tahvilat alamıyacaklardır. miştir. takdim olunmuşur. 
h ahudiler, halen ellerinde bulunan 1 _o gece Dolmabahçe önünde Yeni valimiz lıund:ın sonra doğ-
l~ton kıymetli evrakı, esham ve tah 20 bin kişiye varan kalabalık toplan ruca belediyeye gitmiştir. Belediye
! !atı mecburi surette depo edecek- dığı halde tramvay işletilmesi. de de kendisini bütür belediye erka
~tdir. Yahudilere, umumiyetle al- 2 _ Halkııı seyrüseferdeki inti- nı karşılamı~ ve bütün daire müdür 
ı· ıı, Platin, gümüş, eşya ile kıymet zammı temin için kordonlar tesis o- !eri kendi•ine takdim olunmuştur. 
~ taşlar ve inci alıp satmak ve ya - lunmaması. Yeni valimizi bele.Jiyede, ehem
d Ut rehin olarak koymak memnu - 3 _ Katafalkı ziyaretten çıkan miyetsiz sebeplerle otobüsleri 13 ay 
- Ur, Yahudi elinden bu gibi eşyayı halkın dar caddede, ziyarete giren danberi cezalı olarak beklettirilen 
ncak resmi bürolar satın alacaktır. halka karıştırılması ve bu suretle otobüsçülerden bir he}·ct ziyaret et-

kalabalığın büsbütün arttırılması. miştir. Otobüsçülerin anlattıkları-
A.lına yaya gönderilecek 

talebeler 
'I' ~llkara, 5 (Hususi) - Maarif 
ı::letj hesabına Almanyada elek
'l'e ' _makine, inşaat mühendisliği 
~ llıimart tahsil etmek üzere gön
~r· lecek taleberin imtihan netice 

ı belli olmuştur. 
~11~zananlar şunlardır: Nihat, 
ite~: F'ahrettin, Emin, Ziyaettin, 
iı.tt"" Sami, Sedad, Re{!it, Hamide, 
~i~~· llakkı LQtfullah, Hasan, Ne-

f Yeni tayinler 
~et "-llkara, 5 <Telefonla) - Emni
ı_lit~tnum müdürlüğü 3 cü daire re
lııu~ne aYni daire hasın ve yayın 
lıuııtlhassısı Mehmet Ali tayin edil
-~ıı· r~ İstanbul beleruye reis mu
~~ krem Sevencanın Bodrum 
~ alcıınıhğına tayini yiiJc.aek i;as-

111'zedllmı ti ~ r •. 

4 - Dolmabahçe tarafındaki bü na göre bu suretle cezulandırılan o
yük kapının kapandıktan sonra bir- tobüslerin miktarı 20 tanedir. 
denbire açılması suretiyle bir boş- Lfitfi Kırdar heyeti kabul etmi~ 
luk husulüne sebebiyet verilmesi. ve kendilerinin dosyalarının vari -

Bu noktalardan ve tedbirsizlik- dat müdürlüğünde olduğunu, tetkik 
!erden dolayı, bu işlerle vazifedar o
lanlar mesul görülmüşlerdir. 

Şimdi; memurin muhakemat en
cümeni tahkikat fezlekesi üzerinde
ki tetkikatını süratle ikmal edecek 
ve mesuller hakkında karar vere
cektir. 

edip bir haftaya kadar bir neticeye 
bağlıyacağını ila\'e etmiştir. 

Eski vali :Muhittin Üstündağ 
dün Lütfi Kırdarı belediyede maka-: 
mında tekrar ziyaret etmiş ve bazı 1 
ınalfimat evrak ve anahtarları kcn-

1 
disine teslim etmiştir. 

Dolmabahçe hadisesi 
bildirilacek 

vekalete Yeni valimizi belediyede İstan-
bul kumandanı Halis Bıyıktay ve 1s 
tanbul üniversitesi namına rektör 

Ankara, 5 (Hususi) - Dolma- Cemil Bilse!, tıp fakültesi dekanı 
bahçe önünde geçen ay 11 vatanda- Nurettin Ali, hukuk fakilltesi deka
ıwnızın ölümile neticelenen mües- nı Ali Fuat Başgil ve iktısat fakülte 
sif hAdisenin tahkikatı bugiinlerde si dekanı Celili Sarç'tıın mürekkep 
adliye vekaletine bildirilecektir. 

Dahiliye vekAleti idare ve asayiş 
cephesinden de meselevi tahkik etti
recektir •• 

bir heyet ziyaret etmiştir. 
Yeni valimizin bugün de bazı tef 

tişlerde bulunacaib zannolunmakta 
dır. 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 
Messagero gazele•i, Fran.ız ga

zetelerinin "ihtiyari olıırak yapıl
mı~ .. diye tavsif etmekle oldukları 

bu nümayişlerin lıu suretle tavsif e
dilmesinin g:ırip olduvunu ileri •ür
mekte ve çünkü Korsikada lıu nüma 
yi~lerin yapılacağının geçen cuma 
gününden haber verilmi~ ve Fransız 
memurlarının himayesi :ıt!ıııda bu
lunan hususi bir komite tarafından 
tertip edilmiş olduğunu yazmakta
dırlar. ı 

Paris, 5 (A.A.) - Fransız m:ıt

buatı, son Fransız - İtalyan hadise 
sini mevzuu bahis etmektedir. 

Jour gazetesi diyor ki: 

"Tunusta 1936 •cnesinde bir 
tahriri nüfus yapı!mı~tır. Bu tahti-1 
ri nüfu•a göre Tunus ta 2.335.663 

müglüman, 59.·185 yahudi, 108.068 
Fransız ve 94.289 İtalyan vardır. 
Diğer muhtelif ırklara mensµp on 
bin kişi mevcutur. 

Hiç ~üphe yok ki İtalyanlar iyi 1 
işçidir. Fakat şurası muhakkak ki, 
gitgide kesafet peyda etmekte ol 
muhaceret!eri "zulüm gören ekalli
yetler,. mevzuu olacakı!.'.l haklarında 
derhal icap eden tedbirler alınacak-
tır.,, 

Epoque: 

"İtalyan nıebusan meclisinde 
Kont Cianonun nutkunu takip eden 

nümayişler, ve İtalyan gazeteleri
nin bu nümayişlerin akislerini uzat
makta gösterdiği ı.rar, Korsikada 
ve Tunusta zaruri aksülameller yap 
mışt'f. 

Kor•ikada protestolar hakiki bir 
plebisit ve umumi bir infial mahi
yetini almıştır. Bu protegf:olara kral 
cılardan tutunuz da komünistlere 
varıncaya kadar bJtün p:ırtiler d
birliği ile iştirak elmişltrdir. Tunus 
ta da İtalyan aleyhtarı nümayişler 

olmus ve iki, üç yüz lt:ılyana muka
bil nUmavis lesebbüsünde bulunduk . . . 
!arından v:ıhim olmam:ıkla beraber 
bazı hadiseler çıkmıştır. 

Londra, 5 (A.A.) - İngiliz mat 
buatı, İtalyanın Fransaya karşı itti 

Bükre.ş, 5 <Hususi muhabirimiz.. 
den) - Bütün Romanya heyecanlı 
günler yaşamaktadır. Çünkü meş
hur demir muhafızlar teşkilatı ile 
hükOmet otoritesi bir nevi harp ha
linde bulunmaktadır. Demir muha

haz etmiş olduğu hatt: hareketi şid- fızların talebeler vasıtasiyle yap-
detle muhakeme etmekle devam ey- tıkları suikastlara mukabil, kendile-

liyor. ri de başta reisleri kodreanu olduğu 
Times diyor ki: halde 12 tane tanınmı• elemanlarını 

"Chamberlainin Romııyı ziyareti kaybetmişlerdir. ' 
tarihinin resmen ilanı tarihi tam za Kaçmağa teşebbüs ederken öldii 
manıııda olmu~tur. Çünkü İtalyan rülen bu 13 demir muhafııdan baş
mabuatınııı Fransa aleyhindeki kö- ka avukat Fagadaru isminde bir de
tti hareketi ve bu meselede İngiltere mir muhafız azasiyle iki arkada.5ı da 
nin Fransa h:ıkkındaki gayet tabii yine zabıtanın elinden kaç,nağa tc
semratisi üzeriı.e bu sevahat işinin şebbüs ettikleri için öldürülmtişler
tehir edilip edilmiyece~,ini herkes dir. Böylelikle ceman 16 ki$i öldii
merak etmrj!e başlamıştı. Halbuki rülmüs uulunmaktad.ır. 
muhakkak olan bir şey varsa oda, De~ıir muhafızlara karşı şidılet 
İtalyada bu gibi düşüncelerin tek - li tedbirler alan dahiliye vekili K~ 
rar U)" 0 nması Chamberlainin Roma- linesku gazetelerde kendilerine hi
y:ı gitme,k için başkaca bir sebep teş taben bir beyanname neşrederek ez-
kil eder. cümle şöyle demiştir: 

Chamhcrlain, Avrupa hükumet- "Romanya istiklali uğruna 80() 
!eri rei>l~ri arasındaki ~.ahsi temas- bin kurban vermiştir. Şimdi de yine 
!ar siyasdinin idanıesini bu yeni tehlikede olan istiklali ve tamaıniye
hiidi"e ile bir kat daha zaruri gör- ti için 30 bin kurban vermekte te-
mektedir. reddüt etmiyecektir . ., 

Daily Telegraf, İalyanın Fransa Romanyada demiı· muhafızların 
aleyhindeki siyasetine katiyen de- sayısı 30 bindir. 

vam etmek niyetinde olmadığını 1 !"'!ş!"ı!"ıa""n•m•ı•ş•tı•r•. •ç•iı•. n•k•ü•y""ı•. n•e•b• u- n!"1a!"h!"a!"f""'!!if: 
zanned "yor ve diyor ki: 

"İtalya, azamiyi istemek sure
riyle bu azamiden vazgeçerek mü
h:m tavizler koparmak emelindedir. 
Bunun içindir ki, İngilterede Alman 
hükumetinin hattı har"keti büyük 
bir dikkatle takip ediliyor ve Ber
linin İtalyan mi'talibatına karşı bir 
müzaheret ı.iyaseti gütmediği mem
nuniyetle görülüyor. 

:Muhalefet ga?.etelerinden Manlc 
hester Guardian şöyle yazıyor: 

"İngiliz nazırlarının Romaya ya 
pacakları ziyaretin tesbiti Londra 
diplomatik mahafilinde hayretle kar 

de, böyle bir hareketin nasıl bir ma 
nP. ıfade edeceğini İtalyanların pek 
alil anlıyacakları kaydolunmakta
dır. Herkes biliyor ki, Romadaki İn
giltere büyük elçisi bu ziyaret tari
hini resmen bildirmeden evvel İtal
yanın Fransa aleyhindeki hattı ha
reketi hakkında şiddetli bir teşebbüs 
te bulunmuş ve İtalyanın Tunus üze
rindeki herhangi bir mutalebesinin 
Akdeniz statükosunu bozacağını ve 
gerek İngilterenin ve gerek Fran
asnın bu statükonun muhafazasına 
azmetmiş ı.uıunduğunu kaydeyl&
mişti . ., 



Sayfa; 4 

1 

Büyük lokma 
Büyük söz 
Türkçemizde güzel bir atalar sö

zü vardır: 
_, Büyük lokma yemeli, büyük 

söz söylemP.meli, derler ... 
Zamanın her vesile ile birkat da

ha doğruluğunu ispat ettiği 

bu söze bazı insanlar ehemmiyet 
vermezler. 

Fakat zaman; bunlara atalar sö
züne kulak asmamanın cezasını çek
tirir. 

Bu hayatta henüz tecrübesi ol
mıyanların çok başına geliyor. Bun
lar; tecrübelilerin sözlerini dinlemi
yerek şu. bu diye yüksek perdeden 
atıp tutarak işe başlıyorlar. 

Çok geçmeden sözlerinin, düşün
düklerinin ne kadar yanlış olduğu
nu anlıyorlar ama .. O zamana kadar 
iş işten geçmiş ve amir ise postunu, 
tacir ise ııermayesini çoktan kaybet
miş oluyor. 

Fakat bazı insanlar da var ki bü 
tün tecrübelere rağmen bu yüksek
ten atma hastalığından bir türlü 
kendilerini kurtaramıyorlar. 

Birçok defalar kaybedip tekrar 
i•e başladıkları halde yine "Şöyle 
;apacağım .. böyle yapacağım,, diye 
etrafını, zamanı, mekanı, hadiseleri 
cebindeki parayı, kafadaki serma
yeyi göz önünde tutmıyarak yüksek 
perdeden atıp tutuyorlar. 

Hnlbuki işe yavaş yavaş başla

mak, merdivenin alt basamağından 
ü•t bDsamağınıı atlamanın imkansız 
olduğunu hatırlamak, tecrübesi art
tıkça, sermayesi genişledikçe söz ye. 
rine iş yapmak daha doğru bir hare 
ket olmaz mı? 

Bu kabil insanlara sorsanız bel
ki de kenr!ilerini haklı gösterecek .yi 
ne güzel yaldızlı sözler söylerler .. 
Fakat bunlara; yazımıza başladığı
mız atalar sözü gibi ikinci bir ata 
sözU ile cevap vermek ne kadar ye
rinde olur. 

- Evdeki pazar çar•ıya U)'l'llaz 1 
T/T,KI 

İzmirde tramvay kazası 
İzmir (Hususi) - Göztepe tram

vay caddesinde vali konağı önünde 
feci bir tramvay kazs.sı olmuştur: 

Tahsin isminde küçük bir gaze
te müvezzii, gazete satmak için 4 nu

maralı vatman Ahmedin idaresinde 
ki 2 sayılı tramvaya atlarken yere 

düşmüş ve ağır surette yaralanmış
tır. 

Halkevleri 

Fatih Halkevinden: 

Evimiz tiyatro şubesi 1938 - 939 
kış sezonu te1J1sillerine 10 birinci ka

nun 938 cumartesi gününden itiba
ren başlıyacak ve her hafta cumar
tesi günleri saat 21 de ve Pazar 
ırünleri saat 14,30 da olmak üzere 
temsillerine devam edecektir. 

Bu temsillere gelmek istiyen yurt
taşlar davetiyeleri her hafta salı 

gününden cuma günü akşamına ka
dar her gün saat 10 dan 2 ye kadar 

evimiz direktörlüğünden alabilirler . 

• • • 
Paraaız dersler 

Beşiktaş Halkevinden: 

Evimizde geçen senelerde olduğu 
l!'ibi İngilizce, Fransızca Mate
matik ve Geometri kurslarında 

15-12-938 tarihinden itibaren ders
lere başlanacaktır. Arzu edenlerin 
her gün Halkevi idare memurluğuna 
müracaat ederek isimlerini yazdır
maları lazımdır. 

/T!l'flSABAtıı.._ 

İstanbul Kahvelerinde .. 
''İşler Kötü Gidiyor. Bir Zamanlar Kahvede Otu
racak Yer Kalmazdı da Evdeki iskemleleri Bile 

Getirirdik. Fakat Şimdi • •. ,, 

- , 
\ ~-

İstanbul kahvelerinden biri 

dan bir kaç sene evvelini çok arıyo
ruz.. Vallahi bir zamanlar neydi 
bu kahvenin içerisi oturacak yer ve 
müşteriyi oturtacak boş bir iskemle 
bulamazdık da evden fazla sandalye-· 
]eri getirirdim. 

Acaba dedim. Şimdi müşterileri
nizin azalmasına sebep ne? 

Yerinden biraz daha ve doğrula-

4 - Evlenenlerin artması ve da
ha birçok sebepler .. 

Dördüncü maddeyi söylediği za -
man ufak bir kahkaha koyuverdim. 

Kendisi de gülerek galiba dedi . Bu 

1 
madde biraz tuhaf geldi size .. 
- Öyle dedim. Bunu şimdiye kadar 

hiç bir kimseden duymadım da on
dan tuhaf geldi. Fakat müşterinin 
çoğalması için bu nasıl bir sebep teş
kil edebilir, dedim .. 

- Ha dedi. Bunlar başlıca se • 
beplerdendir. Bir de müşteriler 

gençler ve ihtiyarlar olmak üzere 
iki kısımdır. İhtiyarların çoğunu 

tekaütler teşkil ederler .. Ve bunlar 
da her gün gelip bir çay veya bir 

kanve içerek giderler. Fakat genç-j 
ler öylemi ya bir oyun bir daha , 

bir daha ve böylelikle günde 20 - 30 J 

50 kuruş bırakan genç müşterileri

miz vardır. Fakat bunlar evlen -
dikleri vakit ilk zamanlar kahveye 

hiç çıkmazlar. Bir kaç ay sonra yi
ne çıkmıya başladılar, başlarlar ama 

onlar da artık tekaütler sırasına ge
çerler. Ve bir keyifle iktifa ederek gi 

<Jerler. Gülerek malum ya evlilik 
diye ilave etti. 

Hakikaten dedim. Bu madde çok 
enteresan doğrusu, bunu her kes 

Dünyadan Göçenlerin Son arzuları 
Tütünden Hoşlanmayan Kadına Günde Beş Sigara 

• •• içmek Şartile Bütün Servetini Bırakan Garip Olü 
Hayatta, insan, bazan kanu -

nun değişmez kaidelerinin yanın
da, istenilerek yapılan veya ha
diselerin emrettiği garipliklerle 
karşılaşır. Ve bunlar saymzdır. 

Me3ela muazzam servetini 

Son harpte, bir İngiliz askeri 
vasiyetnamesini, hüviyet plakası
nın her iki tarafına da haketti . 
Ölünün son arzuları pertevsiz ile 
okunarak icra edildi. 

Kayaların altında çalışırken 
vukua gelen •bir çöküntü dolayısiy. 
le diri diri gömülen bir maden ara
yıcısı, bir kayanın üzerine bıçakla 
son arzularını yazdı. Kanun bu 1 

cesaret ve metan~t karşısında bir 1 

şey diyemedi. Bu vadide orijinali- ı 
tenin bitip deliğin başladığı nokta 
hangisidir? Bunu araştırsak çok 
garip vaziyeUerle karşıla5ırız. 

ze hava verecekti. 
Tabutun toprağa gömülmesin

den itiharen üç gün müddetle iki 
hizmetçi nöbet bekliyecekti. Ve 
eğer bunlardan birisi, herhanği 
bir sebeple dirildiğini haber ver -
diği takdirde (5000) dolarlık bir 
mükafata hak kazanacaktş. 

Vasiyetnameler bazan da 
orijinal olmaları itibariyle de
ğil, fakat ihtiva ettikleri muaz
zam •ervet miktarı ile de alfikayı 
cel·bederler. Ailelerin hisseleri ha
ricinde, vasiyet edilen mühim meb
lağlar, uzun süren ve alaka uyan
dıran davaların açılmasına •ebep 
olur. 
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Mukavemette Tempo ~ Nürmi'nirl 
Tekniği - Enerji Tasarrufu 

Yazan: lst. Atletizm Monitörll Naili Moran ı:s. P. E. .. 
-1-

Bir mukavemet koşusundan görünüş 

18 ~ene evveline kadar 40 met
reden ıtibaren bi:tüıı mesafelerin ü
zerinde yapılan koşular mukavemet 
kosusu olarak kabul edilirdi. Her 
me.safe için atlet ayni sistem idman
la hazırlanır koşu mesafesi uzadıkça 
idmana verdiği zamanı arttırırdı. 

Modern atletizmde sürat ve mu
ka•1emct koşuları tekniği tamamiyle 
ayrılmış idman tarzları yekdiğerin
deıı farş lı çerçevelere sığdırılmış-

tır. 

Temposunu benimsemiş, enerji
sini ar\Lırabilmiş, bacak ve kol hare
ketleri muntazam, sağlam organlara 
malik her atlet mukavemet koşulaFın 
da taliini deneyebilir. 1 

Yıllarca dünyanın en namdar 
mukavemet koşucusu kalmış olan fin 
liindiyalı atı.et "Paave Nurmi,, mun- ı 
tazam temposunun sayesinde 800 
metred~n üstün olan mesafelerde te
mayüz etmişse de yarım mil üzerin
de yaptığı tecrübelerde süratin ha
kim olduğunu kabul ederek çalışma 
tarzını değiştirmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Yapılan müsabakalar ne
ticesinde 11 Nurmi,, nin mukavemette 
olduğu kadar siirat koşularında te
mayilz edemiyeceği anlaşıldı. bu 
suretle 800 ve 1500 metre tekniği a-
rasrndaki uçurum büyüdü. 

LJ reyi elan mukavemet sınıfına dıı~ · 
etmektedirler. 

KOŞU TEMPOSU: . _ 
"Paave Nurmi,, 1920 14~'\.ntwerP'' 

Olimpiyatlarından 10.000 metre ıır 
Jibi olarak dönmüş fakat bu mu''~ ' 
fakiyet kendisini tatmin etmemiş\!~ 
Fransız "Gui11emet,, kendisini .:;OO 
merede geçmiş ve her iki y~rışta ~c· 

tı ' na koşmuş olduğuna kanaat ge t· 
ren Fin liindiyalı o güne kadar ta 
bik etmiş olduğu ve zamanın en 
yüksek idman tarzı sayılan çııI~ı; 
malarını gözden geçirdi, bunııır 

bir zaaf aramaya koyuldu. t 
En nihayet bu büyük ııtl~r 

koşuda mesafeye göre devamlı b\ 
tempo ile adım atmanın faydaların 
tebarüz ettirdi. ,e 

Her adımııı mukabilini sani)·e' 
salise olarak öğrenebilmiş bir koş~· 
cunun müsabaka esnasında rakiP' 
!erine ne şekilde temayüz edebile<:: 
ğini idrak eden 'Nurmi., iş başın 
geçti. 

Nurmi 'Abo., şehrinde çalışır fB: 
kat bu şehirden bir kaç kilometre~ 

·~f' znk otururdu. Her gün koşarak ı, 
0 ne ginen ve ayni vasıta ile döne, 

"Fin., yolda muhtelif işaretler koY3 t 
rak bunları muayyen zamanda 1<9ıı 
etmeye senelerce çalıştıktan sonr 

Nurmiden sonra yetişen "Lado- maksadına vasıl oldu. jn 
Pariste çıktığı vakit rakiplerin~ 

kıymetine ehemmiyet vermiyer~i· 
neticede elde edeceği, ve hedef ıt ~ 
haz ettiği dereceye göre tempasuıı 

umegue,, "Cuningham,, "San Roma
ni,, gibi harikulade koşucular malum 
olan tekniğe bir ilave yapmamışlar •

1

. 
dır. 

Dünya rekortmeni İngiliz 800 
metrecisi "W oodersen,, 1500 metre
yi ıie sürat koşusuna tahvil etmeye 
çalışmıştır. 1500 metreye hazırlık 
idmanlarında bir 800 metre proğra
mı kullanmıştır. Yaptığı müsaba-
kalar kendisine henüz bu yeni mesa
fede 800 metrede elde etmeye muvaf
fak olduğu şöhreti bırakmamış ol
duğund:ın bur,-iinkü tekniği aynen ka 
bul etmek mecburiyetinde kalan ant
renörler ve mııtahassıslar 1500 met-

tanzim ederdi. fi' 
NURMININ TEMPO sısrE.1 ~ 
"Guillemet "Nurmi yi sürati ~ 

,, " ıl' 
yesinde son metrelerde geçmir,e .. 111de 
vaffak olmuştu. Bunu göz onuıı • 

,,,·eı• 
tutarak çalışan "Paave,, mua. • i' 
bir mesafeyi önceden tesbit edil~; 
bir zamanda kat ederek yar;~ııı .;e
nunda doğabilecek bu gibi tehi• .

3 
!eri otomatik surette uzaklaştırırııl 
koyuldu. . . ıar• 

"Nurmi,, koşu mesafesını tur ·eıı 

ve emlakini sekiz köpek.i .ne kedii 1 

sine bırakan kadın ... Tutun koku
sundan nefret eden karmndan in
tikam almak için, 1911 tarihinde 
milyonlara varan servetini, şahit 

huzurunda günde lbeş tane yaprak 
sigarası içmek şartiyle karısına bı
rakan M. Samuel Brat 1876 da 
Faris ve civarında, kışın kal'dan 
yapılan adamları giydirmek için 
o zam::ınki kıymet nazarda tutul
mak şartiyle 125 bin Frank bıra -
kan Mm. de la Bres .. 

Bu vaziyetler acaba delilik, 
yoksa akıllılık alameti midir? Yi. 
ne hayat bize bazı garibeler daha 
hediye adiyor. Meselıl, mahke -
menin teşhis etmek mecburiyetin
de olacağı genç bir kız fotoğra
fına yapılan vasıyetname; vasiyet 
eden kimsenin sırtına dövülen son 
arzu !ar ... Gramofon plağı üzrinde 
vasiyet eden kimsenin istekleri. 

• At koşularına çok meraklı bir 
adamın, öldükten sonra cesedinin 
yakılıp küllerinin Haydok Park 
koşu mahallindeki pist üzerine dö
külmesini vasiyet etmesine ne der. 
siniz? Cenaze merasimini yapan 1 

rahip böyle bir şeyi icra etmek is
temedi. Fakat varisleri, ölünün 
bu son arzusunu yerine getirdiler. 

1932 de ölen Sanayici ve mil
yoner J e. Me. Ferson'un vasiyeti 
de çok gariptir. Bu adam diri diri 
gömülerek ölmekten korktuğu için 
daha hayatta iken toprağa nasıl 
gömüleceğini tesbit eden tedbirleri 
içine konan hususi bir tertibat, e
almakta kusur etmemişti. Tabutun 
ğer yanlışlıkla gömüldüğü takdir
de dışarıyı haberdar edecekti. Ay
rıca oksijen tevlit eden iki alet ta-

Mesela 1931 de, Nevyorkta, 
•eben yaşın da öl en bir Mac ar, 4 O !!!!"!!!!"!!!!"!!!!!!!!~~!!'!!!~!!'!!!~~!!!!'-!!!' 
milyon dolar bırakarak bu dünya- tahmin edilen bir servet biriktir
dan göçüyordu. Bu mirasa tesa _ nıişti. Bu adamın İtalyan va
hüp istiyen tam iki bin varis çıktı. risleri bu büyiik servete sahip çık
Sayısız davalar açıldı. Nihayet Pa- mak istediler. Dava sürdü. gitti. 
risteki Macar sefareti, muris ile Ve hala da devam ediyor bu hu -

,., 
t:ıksim eder beher turu mun. ·re-
bir zamanda katetmek suretiyle d''' 
kor kırmıya teşebbüs ederdi. 4 .

1 
•• 

kika 12,3/5 saniye olan "bir ~1~0rt 
rekorunu kırmak i"in mesafeyı . "'' 

• y rı -
kısma ayıran atlet bu mesafele te-
ra ile 63 - 63 - 63 - 62 saniyede lı\s 

Vazıh kanun tereddüt içinde
dir. Bir deri, bir Gramofon pla
ğı üzerinde bulunan bu vasiyetler, 
kanuni bir şahsın ellerine tevdi 
edilen kağıt parcası kadar mak
bul mudur?, 

akraıbalığını, ta 1604 tarihine ka
dar çıkararak isbat eden genç bir 
Çekliyi gösterdi. Ve 7 senedenberi 
de mücadele hiila devam ediyor . 

Yine 1859 dauberi bir dava 
mahkemelerde sürünüp gidiyor. 
Bu davanın mevzuu da, on doku
zuncu asır başlarında, Madagas
karlı bir prensesin gönlünü çeke
rek bir nevi kral olan Sicilyalı 
bir adam 75 milyon İngiliz lirası 

susta daha ıızun misaller acayip 
ve değişik hadiseler gösterilebilir. 

Öliime mahkum bir adamın son 

. 1 sfıııı . derek İdmanda 4 dakıka 1 .. tii11 
derecesiyle dünya rekoruna u~ 
bir netice çıkarabilmiştir. , f;• 

arzulan! son hatıraları! son tees- 23 Ağustos 1923 de tanınmı;•fD' 
süf, bazan da son liltife ve alay! veç koşucusu "Edvin Wide,, "e t<Y 

. ıııc Arkadan bekliyenlere, ilmit ave,, "Nurmi,, arasında yen•. k ırıii' 
'lıe•liyenlerc son selam, son gülüş, dun kıymetini ortaya atacak ıl-yarıŞ 
veya son bır kin eseri!.. sabakanın anlaşması yapıldı. edil' 

Vasiyetname, bazan da ölüle • mesafesi bir mil olarak kabul 
rin, ya~ıyanlar üzerinde icra et- mişti., r) 
tikleri bir intikam da olur. ~ ' - (Sonu ~• 

l 

e 
t 

,, 

~· i 
tı 

tı 
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Son Sistem Kruvazörler Bu Seneki Sokak Kıy af eti 
Modern Kruvazörler Tonaj İtiba~ile Biraz ~üçül-

müşler Lakin Buna Mukabıl MahfuzıY_et . ş· ddetli Sogw uklar Gelmeden Fanta~ 
Bakımından Kudretleri Artmış Gemılerdır 1 T k Ç k M d d , 

"Kruvazör., Ü ve onun deniz ha- - - zi K Ür ki er aşıma o o a ır 
rekatında ifa edeceği rolü tesbit et-
mek oldukça güçtür. Denizci devlet
lerin bu husustaki telfıkkileri, mem -
leketıerin coğrafi vaziyetleri, müda
faa edilecek muvasala yollarının u -
zunlıığu , deniz tayyareciliğin~~ 

inkişafı derecesi gibi amilerle degı -
şir. 

(1936) Londra mukavelenamesi 
"l{ruvazör., tabirini kullanmaz. Yal
nız A katagorisi denilen ve (15,5) 
santimetre yukarı kalibrelik top
larla mücehhez gemileri "ağır kru -
Vazör,, ve B katagorisi denilen 
(15,5) santimetreden aşağı kalib • 
relik toplıırla mücebhezsefineleri de 
"hafif krurnzör., tesmiye etmek ilde\ 
olmuştur. Bu iki katagorideki ge
llıilerin tonajlnrı (3000) ile (10.000) 
arasında tabalüf eder. 

(1922) Vaşington konferansın
da, (2z,3) santimetrelik toplarla 
mücehehz (10,000) tonluk kruvazör 
On mükemel bir tip harp sefinesi 
olduğuna karar verilmişti. 

Mühendislerin nazarda tutacak -
!arı iki mesele vardı: Himaye ve 
Sürat. O zamanlar bütün denizci 
devletler ayni bir tip gemi inşa et
tiler: (20,3) tük sekiz tane topla mü
cehhez ve 43 mil süratinde (10.000) 
tonluk Washington sınıfı krovazör
ler bu tiptendir. Yalnız bu tip ge
llliler kendilerini korumak çaresini 

T 

ınesile 

E:kseriyetle tesadüf ettiğimiz mü-ı 
•kkiller iki tarafın muvafakatı olduk 
lan ijonra boşanmanın tabii olacai:rı- 1 lJı y h . zannederler. azı anemıze ge-

1 len tııüşterilcrin en münevverinin 
dahi söylediği söz şudur: 

- Kocam ve ben ayrılmak isti
ı·oruz. Her halde şahide isbata lü
'-urıı Yok değil mi? 

h Müşterilerin zannettikleri kadar 
oşanrııa hadisesi kolay değildir. 

lliz bosanma sebebi ararız. İlk 
80 d . 

r uğumuz sual şudur: 
~ - Ne için boşanmak istiyorsu -

Uz? 

ı - Canını bunu söylemeğe ne lü
uııı var ikiıniz dP karar verdik. 

k, Ben - İkin!zin karar vermesi 
ı.;''fi değildir. Hıikjmin hükmüne ih-
l'uç vardır. 

oıd l'lru,ıeri - İkimizin de kararı bir 
lııa Uktan sonra: hiikiln ne için boşl'.ın

lllızıı lıükü 111 vcrnoe~Jn. 
~ı Ben - Size kanunun yazdığı bo
he '~•. 8eh~ıı:criııi cku) or~ını. Bu se-

n ~rı dikka:~e dinleyin .. 
t~s~ 8.

0 P-udni boşanma seh<'hi olarak 
lshat rır ve mahh'Il!e hu-.urunda da 
zııı edebilirseniz bo~anıııa davaııı
te, netic .. Jc,.,.,_, im1<Jın ıl:ıhine. t'i-

• 

' İngilizlerin etı son sistem kruvazörlerinden «Savtampton» 

1 b t . · mıyarak, (8500) tonluk ve 33 mil 1 mak çaresini ku !anan u ıp gemı-

ler, pek yer tutmadı, Bunun için gibi bir sürat yaptığı halde (155) 
dir ki bu tip son krovazörler, Ame- lik on beş ve (127) lik sekiz tane AA 
rika, Fransa ve Japonyada, (32) mi- toplariyle mücehez "Mogami,, sınıfı 
le düsen sürat zararına olarak (155) kruvazörler inşa etti. 
mili;.etrelik mermilere karşı koyabi İtalya Fransızlara cevap olarak 
ıecek zırhlı bir kemerle techiz edildi. 1927 den 1933 arasında, 152 lik se-

1930 da bir aksülamel oldu: kiz topla mücehhez 40 mil süratinde 

Makinecilik ve topçulukta vukua 
gelen terakkiyat o derece ehemmiyet 
kesbetti ki, daha az bir tonaj içinde 
ayni askeri kuvveti temerküz ettir
mek mümkün olabildi. Bu suretle 
mesela İngiltere, "Leander,, sınıfın
dan hafif krovazörlerin inşasına baş 

---·. 

Kanun ancak karı koca arasında 
boşanma sebebi olarak altı hadiseyi 
daima göz önünde tutar bunlardan 
birisi imtizaçsızlıktır. Yani Türkçe 
olarak ifade etmek istersen geçim
sizliktir. 

Müşteri - İşte bize uyacal< se
':ıep budur. Hakimin karşısında a
ramızda geçimsizlik olduğunu söy
lerseniz ne için boşanmamıza karar 
vermesin. 

Ben - Sadece aranızda geçim
sizlik olduğunu söylemek neticeyi 
almağa kafi gelmez. Ayni zamanda 

iddiamızı isbat etmek de lazımdır.Bu 
iddianızı isbat edecek delilleriniz var 
mı? 

Müşteri - karı koca arasında 
gelen geçen şeyleri ikimizden başka 
kimbilir. Maliirnya bunlar ev sırrı -
dır. 

Ben - Eğeı· bu ıı:eçimsizliği bi
len ve gören her hangi bir kimse ha
kime kanat verici snrette beyanatta 
bulunmazsa boşanmanıza karar alın 
ması imkansızdır. 

Sadece iki 1arafın kararı olduk

5000 tonluk torpidolar inşa etmiş -
tir. 

İngiltere de, 5000 tonluk gemi
leri ekonomik bularak inşaata giriş-

miştir. 

1938 senesi başlarında krovazö -
rün modern telakkisi şu suretle hüla-
sa edilebilir: 

Washington mukavelenamesine 
imza koyan bütün devletler 203 lük 
sekiz - on topla mücehhez, 32 mil 
süratinde, lz.000 tonluk ağır kru

vazörler inşasını tamamlamışlardı. 
Bunun üzerine Londra mukavelena
mesi bu katagoride gemiler inşa edil

mesini imza koyan devletlere tahhüt 
ettirmiştir. İmza koyan devletler 

bu taahhüde riayet etmişlerdi. Yal
nız mukavelename haricinde bulu-

Tayyareci Joni Jones küçük tay
yarelere müteallik bir yeni rekor 

tesis etmiştir. Los Anjelos'dan 
Nevyork'a, 30 saat 49 dakikada git
miştir. Kullandığı tayyarenin sik
leti 363 kilo kadar tutmaktadır. 
Joni Joncs, Broduvay'daki eski 
dansözlerden biridir. 

Bu tayyareyi, tasarruf ettiği pa
ra ile 2000 dolara ve taksitle almış
tır. Los Anjelos'dan Nevyorka ka
dar olan bu seyahat kendisine 30 
dolar gibi bir paraya mal olmuştur. 
Esans sarfiyatı 530 litredir. 

Amerika kıt'asını, hiç yere inme
den kateden bu kadar küçük bir 
tayyare ilk defa olarak görülmek
tedir. 

göre elbette ki yurttaşların yuvala
rının bozulduğu takdirde kanunun 
maddeleriyle iş görmek zaruri bir 
hale girecektir. 

Boşanma sebeplerinden biri olan 
geçimsizliği hakim huzurunda is
bat etmek zarureti vardır. Eğer bo
şanacakların aralarındaki geçimsiz
liği bilen ve duyan kimse yoksa ev
lilik iki tarafın isteksizliğine rağ
men devam eder. 

Kanunun göserdiği diğer sebep
leri de gelecek nüshalarda izah ede -
ceğim. 

tan Moııra boşanabileceklerini zan -
nederek bir çok insanlarla her gün 
karşılaRıyoruz. Aile müessesesi dev
letin vilayeti altında bulunduğuna ,. lstanbul Baroını avııkatla1 .. ndan 

' , REŞAT KAYNAR 

Sokak kıyafeti, şık bir kadının 
hayatında mühim bir yer tutar Şe
hirde dolaşmak, evden fırlayıp yal
nız kuvaföre gitmek, oradan kun
duracıya uğramak, oradan da ter
ziye geçmek değildir. Bunun için de 
evde ele geçen şapkayı , elbiseyi 
giymek de iyi değildir. Şehirde do
laşmak, hem yukarıda söylenilen 
şeyleri yapmak, ve hem de geçilen 
yerlerde o şehir halkı kadınlarının 
zarafetini, şıklığını, güzelliğini gös
termekdir .. Hava güzel, tatlı olduğu 
vakit, yürüyüşe bir ehemmiyet, bir 

· serbesti veren tayyör giymek yapı
lacak en iyi harekettir. Bu sonba
harda, geçirdiğimiz bu güzel hava
larda şık bir rop manto çok yerinde 
olur. 

Bazı terziler bu robu, mantoya 
istenildiği zaman çıkarılabilen kürk
ler de ilave etmişlerdi; Astrakanlı 

lutr veya vizon bolerolar, kısa renar 
kapları da çok pratik ve o nisbette 
zarif ve hafiftirler. Bununla bera
ber bazı üşüyen kadınlar, şimdi -
den kürk manto giyiyorlar. Halbuki 
bu mevsimlerde giyilecek kürkler 
geniş, yakaları ve kol kapakları 

net truakar olmalıdır. Bildiğimiz 

tam kürkler ancak soğuk aylar için 
tavsiye olunabilir. Bu mevsimde 
yukarıda da söylenildiği gibi hafif , 
ve bilhassa fantazi kürkler taşımak 
çok modadır. 

Bu fantazi kürkler altında renk· 
li ansambler gayet güzel duruyorlar. 
Bu ropların renkleri şamberten, vi
yole, yeşil veya morumsu mavi olabi
lir. 

Roplardaki detayların esas renk
le ahenktar olması veya tamamen 
bir tezad teşkil etmesi lazımdır. 

Sokak kıyafeti için, kış mevsi
minde soğuk ve yağmurlu havalara 
gelmeden, n~' e verecek şapkalar 
kullanmalıdır. Bunun için de manto 

. ... 
Bazı giınler olur ki insan yatak-. 

tan h~ de iyi kalkmaz. Aynaya ba
kınca kendini çirkin görerek beğen
mez: Acaba canı sıkıldığı için mi 
kendini çirkin görür, yoksa çirkin 
göründüğü için mi canı sıkılmıştır. 
Her ne hal ise bu keyfiyet, üç sebep
ten ileri gelir: 

1) İyi uyumamak, 
3) Kendisini iyi hissetmemek. 
3) Kendihini iyi hissetmemek. 
Eğer uyuyamamışsanız tekrar 

yatağa katiyen uzanmayınız. Derhal 
fırlayıp banyoya ko~unuz. Ve tuzlu 
su ile (Bir litre suya bir çorba. kaşı· 
ğı kadar deniz tuzu ilave etmeli) 
Friksiyon yapınız. Bir tuvalet eldi
veni ile baştan ayağa kadar tekmil 
vücudünüzü friksiyon yaptıktan son
ra kendinizi tamamiyle başka hisse
deceksiniz. Derhal kurulanı
mz. Ve tekrar kuru bir kese ile bir 
friksiyon daha yapınız. Eğer bunları 
yaparken bir de şarkı sGylerseniz el
de edeceğiniz netice daha iyi olacak
tır. Fakat itiraf etmeli ki, insanın 
keyfi olmadığı bir zamanda şarkı 

t 
t 

• 

Münhasıran elişi trikodan bir ceket, küçük bir takke ve eldi· 
venlerden mürekkep son moda zarif bir kışlık spor elbisesi 

Garnitürler açık renk lhrodriden yapılmıştır 

ile esorti kürkten şapkalar, fötr ve ' 
ya lutr'den yapılmış, üzerine bir tüy 
dikilmiş şapkalar tavsiye ı)]unabilir. i 

Modası bir türlü geçmiyen vua-
1 !etler de şimdiki küçük şapkalar ü

zerinde iyi duruyor. 

söylemek biraz güçtür. Yalnız sinir
lerinize hakim olarak bunu yaparsa
nız çok ıstifadcsini görürsünüz. 

Bu suretle vücudünüzle evvelemir 
de me.~gul olduktan sonra sıra yüzü 
İıiize gelmiştir. Kanın cevelanını te
min maksadiyle yiizünüzü soğuk su
ya batırılmış küçük bir nevi fırça 
ile fırçalayınız, ~ğcr teniniz çok na
zik ise bu hususta evvela çok sıcak 
suya, .sonra da soğulc' suya batırıl
mı~ bir kompres yapınız. Bundan 
sonra da, besleyici bir krem ile yüzü
nüzü tamamiyle bulayınız. Ve bun
ları yaparken de katiyen aynaya bak 
mayınız. Zira bakılacak bir şey yok 
tur. Yirmi dakika kailar bekledik
tm sonra yüzünüzden bu yağlı m:ıd
deyi çıkararak saçlarınızı düzeltiniz. 
Ve ayni zıımanda size en gilzel yakı
şan, en ziyade beğendiğiniz elbiseni
zi de giymeyi unutmayınız. Makiya
ja gelince, her vakitkinden biraz 
daha fazla ruj sürmeniz lazımdır. 

Fakat daima uykudan uyandığı
nız zaman kendinizi çirkin bulmaz
sınız. Bazan bu biçimsiz sürprizi, 
gündüzün duyabilirsiniz ve bunun 
için de tanıdıklarınızdan birisinin: 
"Kardeşim hasta mısın? Bugün bir 

Sonbaharın bu ılık ve yakında 
nihayete erecek günlerinde yukarıda 
söylenilen şekilde giyinerek sokağa 

çıkan bir kıı.dın, kendisini şık, za
rif addetmekte haklı bulacaktır. Ve 
bu tabiidir. 

tulıo f görünüyorsunuz ... ,, demesi ka
fidir. Şüphesiz ki o gün siz kendi
nizde bir değişiklik olduğunun, fazla 
sinirli bulunduğunuzun farkındardı
nız. Fakat böyle bir sual vaziyeti -
nizi daha ağırlatmış olur. 

Şimdi karşınızda yine iki hareket 
tarzı vardır, eğer sinirden mustarip 
iseniz, teskin edici bir ilaç almak
ta tereddüt etmeyiniz. On dakika ka. 
dar müddetle odanıza çekilerek, ka
ranlıkta uzanınız ve bu müddet zar
fında hiç bir şeyi dilşünmemeğe 
gayret ediniz. Ve eğer imkanı var
.sa gözlerinizin üstüne hafifçe tuzlu 
ve sıcak suya batırılmış bir kompres 
kayunuz. Gözler üstüne konan sıcak 
kompres, sinirleri teskin için kuvvet 
li bir çaredir. 

Eğer her şeyden canınız sıkılı· 
yorsa portakal suyu ile karıştırılıp 
çalkanmış bir yumurta sarısını iç
mek de çok faydalıdır. Tabii bunu 
almak için de karaciğerden hasta ol
mamak liizımdır. Eğer hepatik ise
niz sıcak bir çorba da iyidir. 

Eğer kuvvei maneviyeniz kırık
sa, aklı selim size vücudü beslemeği 
gösterir ve bunu yaptıktan sonra da 
tuvaletinizi yapmak esastır. 

l<'akat bütün bu yaptıklarınız bir 
şeye yaramıyorsa, yegane bir çare 
daha kalıyor. O da gıizel bir şampu. 
an yaptırmak ve saçlarmu.ı Yeniden 
düzelbneklir. -
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Kazanın kırk yıllık müftüsü 
hacı hafız Mustafa hala (efendi) 
iği bırakmamıştı. 

ca bağlamıştı. Ya ödünç pnra ver
miş, ya iltimas yapmış yahut da baş 
ka bir iyiliği dokunmuştu. 

Hükumet Turistik Yolların inşasına 
Sarfedilmak Üzere Para Verecek 

- Niy~ olmasın? her is~edi -
ğimi yapmadığı için sevmediğim a
mucamı öpebilirim de, sizin gibi 
o kadar sevdiğim ve saydığım bir 
kimseyi niye öpmiyeyim? Bunun 
sebebini anlamıyorum. 

- Ben .. derdi. Dededen (efendi) 
yim. Bana (efendi) demiyen yanıma 
gelmesin.. Selam vermesin .. 

Filvaki hacı Mustafa kasabanın 
belki yetrrJş yedi göbek. yerlisiydi. 
Ecdadının ne uıman ve nereden gel
diğini bilen yoktu. 

Tekkelerin açık bulunduğu za
manlarda şeyh değillerdi ama .. Şey
leri ayaklarına getirecek kadar ( e
fendi) idiler. Eski devirlerde, Polis
ten veyahut Jandarma neferinden 
müddeiumumi olduğu günlerde on -
!ar mahkemede hakimin bilkumet 
te de kuymakamların akıl hocalığı
nı yaparlardı. Bunların reyi alın -
madan ne idare meclisi toplanır, ne 
yol yapılır, ne de mültezimlere, pa
rasını peşin verse bile köylerin aşa
ı·ı ihale olunurdu. 

HacıMustafa kenidini bildiği 
zaman ailesinin mevkiini işte böyle 
bulmuştu. Kısa zamanda Hafız ve 
bir kurban Bayramı da hacce gi
dip gelince dilnyayı devretmiş bir 
seyyah ve bütün ilimleri bitirmiş bir 
alim gibi işe burnunu sokmağa baş
ladı. Hele babası ölüp onun yerine 
kaza milftilsü olunca ecdadının bil
tiln (nilfuz) unu da eline aldı. 

Artık akşamları hacı Mustafa 
nın evi bilyilklerin toplantı yeri ol
muştu. Kaza kaymakamı, hakim, 
kadı, malmildürü, varidat katibi , 
batta Jandarma kumandanı bile bu
raya gelir, yerler, içerler, gülüşür
ler .. Nihayet söz işe intikal edince 
Hacı Mustafa isteklerini birer emir 
halinde yüksek sesle söylerdi. 

- Şu olacak .. Bu yapılacak .. Şu 
iş de böyle bitirilecek .. 

1ık zamanlarda kaymakamlar iyi 
( ?) adamlardı. Çarçabuk ele ge-

' çerlerdi. Ya çok içerlerdi.. Hacı 
Hafız evde veyahut çiftliğinde içki 
sofrasını hazırlatınca hemen ökseye 
konarlardı. Ya fazla rüşvet yerler
di .. Yahut da işe bakmazlar günleri
ni gün ederlerdi. Aradan zamanlar 
geçti. Harpler oldu .. Balkan, umu
mi harp patladı.. Askerlikten milftil
lilk vesilesiyle yakasını kurtaran Ha 
cı Hafız evvela aşAr memurluğunu 
ele aldı. Sonra erzak memurluğuna 
atladı. 4 yıl millet cephede dilşman
la döğüşürken o da aşılrdan, erzak
tan edindiği altınları biribiri üstil
ne yığdı. 

Mütareke olduğu gün o konağı
nın üst katındaki balkonlu odada: 

- Anam da altın .. Babam da al-
tın ... Kağıt bugün var yarın yok-... 
İstif edeceksen altın istif el.. diye 
kendi kedine söylenerek sarı altın

ları torbalara dolduruyordu. 
Bir taraftan eski azamet, diğer 

taraftım paraların verdiği kuvvet 
Hacı Hafızı ele avuca sığmaz bir 
hale getirmişti. Astığı astık kestiği 

kestikti.. Kazaya bağlı 180 karyede
kl bütan köylüleri birer birer hara-

Zaten biraz kafa tutanları da 
bahane ile Jandarmalara yakalata
rak dayak attırıııış yaptıklarına bin. 
kere pişman etmişti. 

Artık (Hacı Hafız) ismi söyle
nirken Amir, memur, a•ker, sivil, 
kasabalı köylü (~crrine lanet) di -
yerek başka lafa atlıyorlardı. 

Ne yapsınlar .. Allah kötüye fırsat 
vermesin yoksa ... 

Gönlerde bir gün kasabaya (müt
hiş bir kaymakam) geldi.. dediler .. 
Uzun boylu, sert yüzlü, çatık kaşlı 
ve hiç gülmiyen kaymakam, hükiı
met konağına geldiği gün amirleri , ' 
memurları topladı. Bunların ara-ı 

sında Hacı Hafız da bulunuyordu. 
_ Biz devlet memurları halkını 

işini yapmakla mükellefiz. Hele bu
lunduğumuz yer kamilen köylü 
mıntakasıdır. Köylü memleketin 
efendisidir. Onların işini derhal ya
pacağız. ?n ufak bir şikayetle bur
nunuzdan fitil fitil getiririm .. 

Diğer memurlar (muvafık) diye 
başlarını sallarken (Hacı Hafız) hid 
detle homurdanıyordu. 

Öğle paydosunda memurlar gazi
noda yemek üstü kahvelerini içerler
ken (Hacı Hafız) yüksek perde
den atmağa başladı: 

- Na.~ıl olur .. Başlar ayak .. A
yaklar baş olamaz .. 

On gün kadar geçmişti.. Kayma
kam hiç kimseyi dinlemiyor, en u
fak bir şikayette memuru şiddetle 

azarlıyor, cezalandırıyordu. Hacı 

Hafıza ise selam bile vermiyordu. 
Amirler, memurlar, hakikaten 

yılmıştı. Hükumet konağının en 
eskisi malmüdürü bile her gün öğle
den sonra paydosunu kaldırmış, er
kenden işinin başına devama başla
mıştı. Soranlara: - Bırakınız al
lah aşkına .. Bu adam belalı .. Ekme
ğimizden olmıyalım .. diyor ve mun
tazaman çalışıyordu. 

Yalnız Hacı Hafız buna taham
mül edemiyordu. Her gün evde, işi
nin başında, Belediye binasının al
tındaki kahvede hep bunu düşilnU -
yor ve şimdiye kadar yaptığı gibi 
hileler arıyordu. 

- Ah, eski gilnler .. diyordu .. Şu 
kaymakamı atlatmak için bir milhür 
kafiydiya .. 

Bir gece yarısı yatağından deli 
gibi fırlıyan Hacı Hafız hemen bey
ğirine eğeri kapadı. Köy köy dolaş
tı. Bir hafta sonra kasabaya döndü
ğü zaman ilk işi 180 karyenin hazır
ladığı vazifeyi postaya vermek oldu. 

Çok geçmeden kasabaya gelen mü
fettişler kaymakam hakkında tahki
kata başlamışlardı. Fakat idealist 
bir memur olan kaymakam kendisini 
arkadan vurmak istiyen kim olduğu
nu aramağı !Azım görmeden (ben ar
tık burada duramam) diye çıkıp git
ti. Bir kaç aylık çalışma ile memle
kette göze görünür, işlerin yapıldığı-

- Bu akşam Mike de var mıy 
dı? 

İzmir (Hususi) - Şehrimizin 1 

yeni Turistik yollarının inşası için 
İzmirde ve körfC2de işliyen naldl 
vasıtaları biletlerine ilave olunan 
"20,. şer paralık varidat; hususi mu
hasPbe müdürlüğilnde açılan ayrı 

hesapta biriktirmektedir. 

lHl ll!l 

İzmirde yollar için alınan 
bir tedbir 

İzmir, (Husu"i) - Şehir yol
larının muhafazası için yük ara
baları tekerleklerinin 7.5 santi -
metreye çıkarılması hakkındaki 

son belediye kararı mevkii tatbi
ka konularak henüz tekerlekleri -
ni değiştirmiyen birçok arabalar 
seferden menoluıımuşlardır. 

Bu sebeple evvelki gün bil -
hassa sebze nakliyatı ve ihracat 
işleri kısmen sekteye uğramıştır. 

Ticaret oda<1 ve borsadan üç ki
şilik bir heyet vali ve belediye 
reisini ııiyaret etmişler ve ticari 
vaziyetin haleldar olmamasının 

teminini istemişlerdir. 
Belediye kararında israr etmiş 

ve diğer taraftan ticari nakliyatın 
durmaması için tedbir almıştır. 

Evvelki gün koca şehirde yalnız 

15 aralıa çalışmı~tır. Bugün 25 a
raba daha çıkarılması beklenmek 
tedir. 

Belediye; istendiği anda işle

rin görülmesi için "120., kamyo
net emrine almıştır. 

Tahmin olunduğuna göre şehri

miz Turistik yolları için hükumet 

bütçesinden İzmire milhim bir para 

aynlacaki:ır. 

itibaren 
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Adamcağız, ne söyliyeceğini 
şaşırar~k !başını kaşımağa başla

dı: 

- Öyle ama, işte bu yapılmaz 1 
İffet: 
- Peki neden? diye bağırdı. 

Ben, ancak anladığım emrlere> i
taat ederim. Refik bey cevap bu-

İnşaata mart ayından 

başlanılacaktır. • 
illl lamıyan ihtiyar misafirinin imda-

M . l } dma yetişti: 
anısa ı arın _ iffet, misafirimizi rahat bı-

T eessÜrÜ rak, hala çocuk gibi eeyler söy-
Manisa <Hususi) _Bütün halkı- liyorsun. Meselfi, bak kuzinin Ha. 

mızın yükRek teveccüh ve muhabbeti lidi öpebilir misin? hepsi ayni şey. 
ni kazanan doktor Lutfi Kırdarın İs- İffet bana doğru döndü: 

- Ne için? bir kuzen ve ne fanbul valiliğine tayini, Manisalıla-
yapmak istediğini anlamağa va

rı, köylüsü, şehirlisi, genci, ihtiya-
kit bulamadan, İffet eğilmiş ve riyle çok mütee.<sir etmiştir. 
yanağımdan şapırtı ile iki kere öp 

Çok sevdikleri ilbaylarının Ma- müştil. 
nisada kalması için halk ve teşek- Her kes olduğu yerde ~aşırmış 
küller Reisicumhurluk makamına , kalmıştı. Hele annesi bitmişti . 
başvekiilete, Dahiliye vekiiletine ve Bana geliııee, doğru8unu si\)'le -
meb'uslarınııza Telgrafla ricada 6u- mek lazım geliröe bir genç kızın 
lunmuşlardır. bu serbedt hareketinden bilaki" 

İlbay Lutfi Kırdar, toz ve ça- memnun olınu~tum. 
mur deryası içinde yüzen Manisayı, Annesi sert lbir tavırla: 
kısa bir zamanda modern ve ·sıhhi _ iffet, yuknrı, odana çık, bu 
müe.~seselerle her larafı süsliyen, gece yalnız başına yemek yiyecek
inşacı ve halkın çok sevdiği bir ida- sin ı 

recidir. Genç kız halfi utanmıyarak : 
!!bayın kudrelli başarıları ara•ın- ~ Ne için? diyordu. Bir ku-

da stadyum, parti, Halkevi, kitap- zende mi öpülemez? 
saray, sinema, kız enstitüsü, mem İhtiyar misafir araya karıştı : 
leket hastahanesi, <;Qcuk doğum ve _ Bırakın, benim masum kızı-
bakım evi, çocuk bahçesi, Ulu park mı soldurmayın. Merak etmeyin 
Ataliirkün asfalt bulvarı, şehri baş yaptığı hareketin doğru olmadığı
tan başa kateden Bandırma ve nı anlaması için daha vakti var . 

nı gören memur Amir, bu işte"Çok parke kaldırım ve caddeler göze çarp Bu derece kardeş~e bir hareket 
müteessir oldular ama.. Hacı Hafız maktadır. Manisada son kalkınma için cezslandırmanız doğru değil
memnun bütün kasabalılara köylille- onun eseridir. Memlekette sosyal d" d a· - ır, e ı. 
re : hayat değişmiş, yeni bir canlılık be- Kızını çok seven ve cezalan -

- Atladı, gitti.. Teres .. diye bal- lirmiştir. dırınak istemiyen Refik bey karı-
landıra balladıra ka~·makamın gidi- Manisalılar; kendilerine bir kıır- sının gönlilnü aldı. 
şini anlattı. Hacı Hafız (atladı git- deş ve arkadaş muamelesi gösteren, _ Pekala, bizimle kalsın ! 
ti.. Teres) sözünü o kadar çok kul- her işlerinde yardımını esirğemiyen fakat yemek esnasında en ufak bir 
landı ki.. Artık her kesin ağzında İlbaylarının bu ayrılışından acı duy- yaramazlık yapaf'a odasına 
manasını bilmeden dökülen bu keli- maktadırlar. Tek tesellimiz, onun gönderirim. 
meler vardı. yurdun başka bir parçasında, mem- Yemek salonuna geçtik. Bu ak. 

Çok geçmemişti. Bir gün şadır- lekete faydalı olmak için çalışma- şam İffet yanımda oturmuştu. 
vanın arkasındaki helada istibra sıdır. _ Demek sabahki hareketimi 
yapan Hacı Hafız çok dalmıştı. Bir- Yeni Defterdar bu hareketinizle affettiginizi gö,;-
denbire bir köpek yanına yaklaştı. tcr·dı'nı·z ?. 

Seyhan vilayetine tayin edilen 
Bacağını ısırdı. Hacı Hafız köpeği defterdar Şevkinin yerine mali"e - Evet? daha başka şcyl~r 
bir iyice dövdü .. Köpek kuyruğunu , 

vekaleti varidat müdürl~rinden 111us içinde ... iki bacağı arasına sıkıştırarak sal-
yalı ağziyle bostanların arasına doğ- tafa Ertan tayin edilerek bugün - Ne gibi? 
ru kaçıp gitti. Hacı Hafız buna vazifesine başladı. - Henüz do"t olduğumuz bir 

ehemmiyet vermedi. Fakat bir kaç ==============:::::::=============== 
gün sonra yatağa düştü ve kuduza - - ~ • • - - ~ 
yakalandığı için felah bulmadı. 

Tabutun altında gidenler (allah 
taksiratını affetsin .. Kendisinden 
başka hiç bir şey düşünmezdi) diye 
söylene söylene merhumu musalla 
taşına koydular .. Bu esnada camiin 
avlusunda kaydırak oynıyan çocuk -
!ar Hacı Hafızın son günlerde ağzın
dan düşmiyen sözlerini tekrarlıyor
lardı: 

- Atladı, gitti... Teres .... 
ZEKiCE.MAL 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 
ııenalji, kırıklık •• biitb 
• - lcabındı gllııde 

ağrılarınııı derbal keaer. 

3 kate alıaabilir .• • 

ım, Villiden işittim. 

- Villi ne diyordu? 

günde sizi kucaklamak istediın 
Çünkü yarın... , 

- Peki yarın ne olacak? 
- İhtimalki bir daha biriblri• 

mizle anla~amıyacağız. 
- Ne güzel şeyi .. Bu muht&

mel değişikliğin sebebini öğrene -
\bilir miyim? 

- Kardeşlerime verdiğiniz gü
zel hediyelerden bana da verdinil 
mi? 

- Bakın unutmuştum. Yarın 
bu unutkanlığı telafi edeceğim • 

- Pek.i bu akşam telafi edemeı 
misiniz? 

- Çünkü ... Şimdi çok geç de 
ondan!. 

- Çok geç mi? 
- Evet, bu saatte hediyeden 

bir şey anlıyamazsınız da! 
İffeti gördükten sonra , .artık 

ona getirdiğim bebeği veremez· 
dim. Derhal gillünç mevkiye dü
şerdim. Ve bilirsin ki böyle gU • 
lilnç mevkiye düşmek de en sevın&
diğim şeydir .. 

Şimdi ne gibi bir hediye alma· 
lıydım. Kendi kendime: 

- Kardeşlerıne verdiğim şet· 
!ere benzi;•en bir hediye buluve: 
ririm. Yalnız burası htanbul gib1,, 

değil, yarın elbette bir çaresine, 
bakarız, dedim. ' 

Ertesi sabah Gemliğin çarşısı· 

nı alt üst ettim. Hiç bir şey be
ğenemedim. Bunun üzerine bit 
saatçı dilkkanına girdim. Dükkan
cı, mağazasının bir kısmını da 
bir kuyumcuya kiralamıştı galibll· 
Epey araştırdıktan sonra tamami)'• 
le orijinal ve zarif bir bilezik seç-' 
tim. Altından olan bu bileziğin 
ortasına küçücük taşlar sıralan·: 

mıştı. 

Kuyumcu: _ 
- Bu taşları görüyor musunuz., 

dedi. Bunlar güniln hararet dere
cesine göre renklerini değiştirir• 
!er. Mesela sabahleyin yeşil, öğ
leyin mavi, akşam gilzel bir si· 
yah renk alırlar. 

- Garip şey, kaç paraya ve· 
receksin? 

- Yirmi lira!.. 
- Yirmi lira mı? Alay mı edi-

yorsun? 
- Ne yapayım değeri bu! hetıl, 

acelem de yok. İyi mal. Nasıl ol-. 
sa ><atarım. Kafir kuyumcunun yiY 
lan söylediğ'i belliydi. Bileziğin 
hoşuma gilliğini gördilğünden illı: 
söylediği fiyattan zerre kadar iıı· 
miyordu. 

Ne yapalım, mecburen paralar'; 
sayarak kilçü k paketi .aldım. 

Tam dönerken, 'bahçede lf· 
fetin, müreblıiyesiyle beraber çi· 
çek kopardığını gördüm. 

- Çiçek toplamak için ne gii· 
zel bir hava değil mi diye sorduJll• 

- Evet güzel bir hava .. Doil· 
ru dedi. Bu evde çiçek kopar0:3j 
ğa daima beni memur ettiklerııı 

bilmivor muydunuz? 
___:_ Hayır! bu iş hoşunuza giv 

miyor mu? 
(Devamı var) 

Ümit ederim ki bunu yllP' 
madınız? 

J enni'in yüzü nefret hisleriyle 
dolmuştu: 

- Bana isterseniz cevap verin 
veya vermeyin, Mikede hakkınız
da söylenenler doğru mu? dedi . 
Bunları söylerken Denin yüzüne 
bakmıyordu. 

KATIL ARANIYOR - Roko'nun Kartvirgtleri u - - Hayır, fakat yapabilirdirıl' 
Şimdi beni dinleyin? Hangi oteli 
indiniz? - O mu? Ed mi? ne müna

sebet. Aylar var ki ortada yok. 
Saklanıyor. Fakat Nevyorka gel
diğinizi duyduğn vakit kendinizi 
kollayın. Çünkil çok mahir nişan
cıdır. En ufak bir vesile ile ta -
bancasını kullanır. 

Den kendini topladı. N ev • 
yorkta olduğunu biliyorlArdı. M Us 
takbel hattıhareketini buna göre 
çizmeliydi. 

J enni bunu anlamamış gibi de
vam etti: 

- Sizden bana herşeyi anlat
manızı istemiyorum. Yalnız gözü
nüzü açmanız !Azım. Sizi bulmak 
için bu haydutlar her tarafı altüst 
edeceklerdir. Fikrimi aorarsanız, 
lngi!tereye hareket edecek ilk va
pura binin.. 

- Bu benim yapacağun ışey 

jfeifldir .. 
Jennl omuzlarını salladı- Y• 

)# ıılğara iatedi. Sonra! 

- Ne diyorlardı? 

- Oldham malikanesi cinayeti-
ni sizin yaptığınızı ve bıı işleri 

Gerri Klavnın başına sardığınızı 
söy!Uyorlardı.. 

Den kendisini zor tuttu. Ve so
ğuk kanlılığını muhafaza etti. Şa
şılacak bir tesadüfle, kendisini 
Oldham malikanesi cinayetinin 
faili olarak telakki ediyorlardı. Bu 
böyle olursa işler açık idi. Klavn 
demek masumdu. 

Kendisine bakan mavi gözlere 
dönerek, ağır bir tavırla: 

- Hayır, doğru değil, dedi. 
- Bakinız Trevor buna mem-

nun oldum. Zaten, kendi kendi
me, sizin gibi ,bir çocuğun daha 
şimdiden kasa hırsızlığında bu ka
dar maharet gösteremiyeceğini dü
şünilyordum. l<'akat her şeye rağ
men kendinize dikkat edin. Sizden 
lil~he edi.ıııırlar. Ve bu tehirdı 

KİM ÖLDÜRDÜ 
YEN/ SABAHIN POL/S ROMANI • 

28 Çevirco; R. SAGAY' 

kime karşı mücadele ettiğinizi bi
lemezseniz Hermi ile sizi her ta
rafta arıyorlar. 

Den bir ~eyden haberi yok
muş gibi: 

- Hermi dedinizde hatırıma 
geldi, daha ona rastlamadınız 

mı? 

- Rica eder;m alay etmeyin 
Trev, Hermi, sizi görmek için rıh
tıma. gelmedi mi? 

- Eğer ona rastlasaydım be
ni, onun yanına götürmenizi siz -
den rica edermiydim?. 

- Doğru. Bütün gece ortaya 
çıkmadı. Muhakkak bir yerde 
saklanıyor. 

Den düşündU. J enniye, Rontz 

un ölümünü haber vermelimiydi? 
Fakat şimdilik susmayı tercih et
ti. 

- Roko benden ne istiyor? 
- Hermi ile sizin bunu herkes-

ten iyi bilmeniz lazım. 

- Belki! fakat Mikede ne söy
lilyorlardı 7 

- Hermi ile sizin, İngilterede
ki işin ,bütün kazancını kendinize 
ayırmak istedjğin.!zden bahsedi
yorlardı. 

- Bunu kim söylüyordu?. Mi
ke mi? 

- O mu? hayır! Mike, hava 
iyidir demek için bile ağzını aç
maz. 

Fakat başkalarından., arkada-
' 

zaktan takip ettiğini, fakat Hcr
mi'nin, müteaddit defalar kullan
d:ğı çok mükemel bir İngiliz va
sıtasiyle bu işi becerdiğini söyle -
di. 

Den: 

- Olur şey değil diyerek gül
dü. 

- Bundan başka Hermi ile se-
nin, Roko'ya payını verdiğinizi 

de illi ve etti. 
Den, J enni'nin elini tuttu: 

- J enni siz çok iyi bir arka
daşsınız dedi. Fakat size bütün 
bildiklerimi söyliyemiyeceğimi şim
diden aklınıza koyun ve beni mazur 
görün. 

-Ne demek istediğinizi anla
madım. Fakat Mike'ye telefon 
ederek delice8ine hareket ettiniz. 
Hermi'ye yolladığınız Radyoğra • 
mı elde ettiklerini biliyordunuz. 

Ya sizden arkadaşlarıma bahset
miş olsaydım ... 

- İsmi hatırımda değil. Fal<B! 
oraya ayak basmıyacağını. çuıı1' 
otel nezaret altında. 

- Madem ki öyle, size bir 
tavsiyede bulunacağım. Bir apsr~ 
manım var. lııgiltereye hareke 
edinceye kadar benimle beraber 
kalırsıııız. 

Bu teklif Denin hoşuna gitJT!i· 
yor değildi. Jcnninin bu teklifi yof' 
ğunluğunu giderecek bir mahiyett8 

idi. 
J enni cev~bını güler yüzle b~JC 

liyordu. Hem güzeldi. Ne içıO 
J enni'nin evine gitmiyecekti? 1 

Den içini çekerek gözlerifl 
çevirdi. Hayır buna' imkan yoktU• 
Vazıfesinden, çizdiği hattı hare· 
ketten hiç bir •ey kendini aiı1<0 .' 

y d·~ı .. 
yamazdı. Bundan başka k~n ';ı, 
ni tehdit eden tehlikelere bır 
Jenniyi mi sokacaktı? ·• ) (Devaını yaJ' ' 

1 
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Albert - Gölcük 
Küçük yaşta sıhhatınız bir 

tehlike geçirmiş ve önü alındığı i
çin bünyeniz sağlam bir hal al -

llııştır. Küçük yaşta her işittiği
niz sözleri Papağan gibi zihninize 
nakşedelbilecek derecede zekinız 
Yüksektir. 

Mizacınız şen şakrak olduğu 
gibi her türlü zevki seversiniz. 

Mert ve cesur olduğunuz için her 
tehHkeye düşünmeden atılırsınız. 
lliddet ve tehevvürünüz varsa da 

bu şiddetiniz pek az zaman son
ra geçer ve yaptığınıza nadim o
lursunuz. Yalnız kin ve husumet 
beslersiniz. 

Ailenize daima müşfik ve her 
zaman emrine itaat edeceğiniz gi
bi karınızın bütün arzulannı ev
velden keşfedebilirsiniz. 

Zihni kuvvetiniz: Oldukça va
sidir. Hele hesap işlerinde pek 

güzel muvaffak olursunuz. Teşeb
büslerinizde gelecek zarar ve karı 
diişünmeden karar vermezsınız. 
Yalnız biraz ·acelecisiniz. 

Anjel - İstanbul: 
Hırçın tabiatlı asabi mizacınız 

Yüzünden ekseriya rahatsızlıklara 
maruz kalırsınız. Bundan başka 
da son derece kıskaııç olduğunuz
dan daima sevdiklerinize karşı 
llliitehakkim ve müstebidane ta -
Vırlarla kendinizi sevdirmek i~ter

siniz. Halbuki, ek•eriya bu hali
niz fona neticeler vererek tatlı ha
.Yatınızı zehirliyorsunuz. Çünkü 
bu yüzden her an münazaa ve ger
ğinlik husule gelmektedir. 

Aşk sevdada: İfrat derecede 
hareket ediyorsunuz. Bu da sizde 

fıtridir. Bununla beraber eğer 
kıskanç harekatınızı mağlüp ede
bilirseniz çok güzel bir ev kadını 
olarak evinizin tanzim ve tezyinin
den başka bir şeyden zevk almıya
Caksınız. 

Sıhhatınız fevkalade mükem -
ıneı denilecek kadar kuvvetli ve 
bünyeniz de sağlamdır. Yalnız a
sabi hallerinizi söylediğim teskine 
azmediniz 

Size tavsiyem: Arkadaşhğınız
da kim•e ile fazla samimi olmayı
nız. Kim•eye sır tevdi etmeyiniz. 
Aksi halde büyük zararlara maruz 
.it alırsınız. 

İtidal ve sükünla muamele edi
niz. TalHniz çok yaverdir. Fakat 
~kançlığınız mani olacaktır. 

F. M. - Beşiktaş 
Bilnyeniz zaif tabiatınız müte

haVViJdir. bazen son derece neşeli 
\1e hazan da pek mahzun bir hal 
alırsınız. Bu hallerinize yegane se-.., 

bep ruhi hadiselerdir. bun çare 
bulmak için daima neşeli olmağa 

kendinizi alıştıracak olursanız 

mahzun hallerinizi tamamen def 
etmiş olursunuz. 

Tali itibarile sahibi servetsiniz 
veyahut ta atiyen pek büyük bir 
servetin varisi olacağınız muhak • 
kaktır. Yalnız şimdiden tavsiye 
edeyim ki fazla müsrif olmanız ve 
alayişe aldanarak hareket etme
niz gibi mevcut ahlaktan vazgeç
miyecek olurı;anız bu azim serveti 
mahvetmek tehlikesi karşısında 
bulunuyorsunuz. Diğer bir cihet
ten fazla hayalperest olmanız ha -
sebile bir takım vahi fikirler bes -
lemektesiniz. Bundan farig olma
nız lazımdır. 

Hele aşk sevdaya olan meyli
nizi terketmiyecek olursanız mu -
hakkak sizi pek büyük zararlara 
sevkedecektir. Size tavsiyem: 

Erken evlenmeniz lazımdır. 

Bununla beraber vahi olan bir ta
kım hayalden vazgeçmeli ve ifrat 
derecesindeki israfınızdan sakın -
malısınız. 

Sihhatiniz zaif olmakla 
ile bakılırsanız uzun ömürlü 
caksınız. 

itina j 
ola -j 

A. R. Hasköy : 1 
Son derece siddetli hareketle

rınız vardır. Bu yüzden çok te-1 
şehbüslerinizden malınım kaldığı. 

nız gibi terketmiyecek olursanız 

hiçbir ~eyde muvaffakiyet elde e
demiyeceksiniz. Böyle olmakla be 
raber, bu kusurlannızı görmiyc
rek yaver olan ta!iinize bühtan e
dersiniz. Halbuki tali size yaver
dir. Bu hususta tavsiyem: Her 
hangi bir işte mutlaka muvaffak 
olmak isterseniz, her şeyden evvel 
şiddet ve hiddeti kat'iyen ve azim. 
le terkederek işinizde sebat etme
lisiniz. Aks.i takdirde hayatı dai
ma zehirlemiş olacaksın. 

Evlilik hayatınız: Karınıza kar 
şı da daimi soğuk hareketleriniz 
ve şiddetli muameleleriniz aranı -
_zın açı!ma•ıııa sebep olacak ve 
belki de yuvanızın bedıbahtlığını 
mucip olacaktır. 

Sıhhatıııız çok •ağlam ve öm
rünüz uzundur. Hayatta mes'ut 
ve bahtiyar olmak için de yegane 
çare söylediğim gibi kendinizde o
lan şiddet ve hiddetleri kat'iyen 
terketmeğe azim ve inat derecesin
de sebat göstermeniz lazımdır. 

rahn Gürkan - İzmir 
Mektubunuzda çocuğunuzun do

ğum tarihi mevcut olmadığından 

ruhunun tahliline imkan buluna -
mamıştır. Doğum ayının Rumi o
larak bi!dirdiğiniz takdirde arzu

larınız nazan itibara alınacaktır. 
IHSAN AKI 

F ransadaki grev 
Hareketi Yavaş 
Yavaş hafifliyor 

Paris, 5 (A.A.) - Bavr'daki de
niz g,·evi devam etmekte ise de bu 
grevin uzun müddet devanı etmesi 
muhtemel görülmemektedir. Grevi 
diğer limanlara da sirayet ettirmek 
istedikleri tahmin olunan tahrikat
çıların araştırmasına faaliyetle de- ı 

vam edilmektedir. Zabıta, bilhassa 
Havr'daki tahrik ;tçıların başlıcası 

olan Chedeville'i şiddetle aramakta ~ 

dır. 

İşçilerin umumi vaziyetinde te- ; 
beddül yoktur. Umumi grev dola
yısile memleketin her tarafında ka
pılarını kapamış olan fabrikalar, ar 
zu ettikleri takdirde yeni iş kontu- , 
ratoları imza edebilecekleri kendile- · 
rine bildirilmiş olan ameleden yavaş 
yavaş cevap almnğa başlamışlardır. 

Yeni grevler 
Paris, 5 (A.A.) - Transatlan - : 

tik kumpanyası vapurlarında tek -
rar işe başlamaları için deniz sendi
kaları tarafından ileri sürülen ve 
kabule şayan olmıyan şartlar dola
y1siyle normandie'den başka diğer 

üç büyük trnıısanlantiğin oldukları 
yerlerde kalacakları tahmin edil
mektedir. 

Halihazırda Rouen limanı deniz 
hamalları diğer limanların deniz ha 
malları ile tesnnütlerini izhar için , 
umumi bir grev ilanına karar ver
mişlerdir. -·-Almanyaya Helium gazı 

veri!miyece1< 
Yasington, 5 (A.A.) - Dahiliye 

nazırı B. İckes, reisicumhura ver
miş oldu!;'ll raporlarda Almanyaya 
Helium gazı verilmesine katiyen 
muarız olduji-unu beyan etmektedir. 

Kayde şayandır ki Amerikada 
bu gazın istih.•ali son aylarda art
mıştır. Bundan başka devlet, Tex
as'da bu gazın istihsal edilmekte ol-. 
duğu bir takım araziyi satın almış
tır. 

Nevyork serj?İSİ hazırlığı 
Ne\•york, (A.A.) - 1939 Nev

york dünra sergisi idaresi, lıu mü
nasebetle dostluk mesajları gönde
recek olan 11 devletin raydoda söy- . 
lenecek nutuklarına ait planı neşret. 
miştir. Nutuklara 1 kanunusani 
1939 da başlanacak ve 23 temmuz
da nihayet verilecektir. 

Çekoslovakyanın müsta' belşekli 
Prag, 5 (A.A.) - Lidove Listy 

adındaki katolik ajansı, Çekoslovak 
yanın müstakbel nizamı için misal 
olarak İtalyadaki koorporatif sist.e
mini zikretmektedir. 

Südet mıntakasında manenralar 

Suriye Meclis Rei-

Grulich, 5 (A.A.) - B. Hitler 
yanında başkumandanı general Bra 
uchitseh ile diğer bazı generaller ol
duğu halde bugün Südet silezyasın
da yapılan manevralarda hazır bu
lunmuştur. 

Südet mıntakalarındaki 
plebist sinin Beyanatı Berlin, 5 (A.A.) - Dahiliye ve· 

propaganda nezaretlerinin bir tebli- . 
ğinde, Almanyaya yeni ilhak olu - . 
nan topraklarda halkın dünkü inti 
habatta Almanyaya ve Hitlere kar
şı gösterdiği Mnsuz sadakati kut- · 
!ulamak üzere bütün resmi binala -
rın ve mekteplerin çarşamba günü
ne kadar bayrak çekmeleri emrolun 
makta ve bütün Alman milletinden 
de hususi binalarını donatmaları 
rica edilmektedir. 

CemilMerdemBeyin Yeni Muahe
de İmzalamağa Selcihiyeti Yok mu 
. ~il.karadan döndükten so111"tı Ha epte iiç giin kalan Suriye l\fecli.~ Re
lai Faıis Elhuri bi ziyafette Suriyeıı n siyasi ı·aziycti hııkkında şu beya,. 
l\qtttt bıılunnnıştur: 

l '.' .- Ben Fılistin meselesine ve 
ngılızlerin mukadderatımız üzerin
~e oynamak istedikleri rolları ya-
ından takip için Londra'ya git

~elc istedim. Ve yüce komiser -
~itten diplomatik pasaport alarak 
b ndra'ya hareket ettim, İstan
G Ula nıuvasalatımda beni Fransız 
eııeraı konsolosu karşıladı ve Fran-

•ız " - · · t' d ld • lı:ıi "41rıcıye nezare ın en a ıgı e-
)' ~ tlzerine Paris ve Londra'ya se
"lı"' tten vaz geçmekliğim lüzumu
lt~ tebliğe memur olduğunu söyledi, 
~~raz ettim, Parisle muhabere ce
"lt.:"'n ettı, neticede seyahatıma im
~e ~ 0lnıadığını anlayınca Şam'ı ha
"lır ar ettim. O sırada Aatürk'ün lr" .. ı· ~as. ı .vuku bulduğundan cenaze me-
tdl]1:;unde Suriyeyi temsile memur 

iğJınden i'eri döndüm.,, 

~ıfı. Ceınn Merdemin Parlste fmzala
laın b!ldirllen anlaşmalara nakli ke

!!derek demiştir kh 

"- Cemil lllerdem bey arkadaşı
mız Parise giderken onu yalnız 1936 

muahedesinin Fransız meclisinde 

tasdikini tacil ettirmeğe memur et-

miştik. Hatta ondan evvel Kutsiya 

köyünde yaptığımız parti toplantı

Fransa müstemleke kuvvetini · 
arthrc:h 

Paria, 5 (A.A.) - Petit Parisien . 
gazetesinin verdiği bir habere gö-

sında vatani kitlesinin ancak bu mu- re, Fransanın altmış bin kişiden iba 
ret olan müstemleke ordusunun ahedenin bila tadil Fransız meclisin-

d .k d"J mevcudu, yüz bin kişiye çıkarılmış-
ce tas ı e ı mesi esas üzerinde F- tır. 

ransızlarla teşriki mesai edebilece- A t aJ d t kil ed" 
•. vus ur ya or u eş ıyor 
gı karadaştırılmıştır. Şimdi iddia . 
ed·ıd·-· ib" c ·ı M Sıdney, 5 (A.A.) - Avustural-

ı ıgı gı ı emı erden bey mu- b kil' L dli d ·ı ya aşve ı yons, n, ra yo ı e . 
ahedenin ruhuna temas eder yeni 

Avusturalya halkına hitaben söyle
muahede!er imza etmiş ise salahiye. d.iği bir nutukta, yetmiş bin kişilik 
tini tecavüz etmiş demektir. 

Bundan dolayı meb'usların sü -

küt etmiyeceği muhakkaktır. Esa -

sen böyle bir anlaşma imza edilmek 
için saııthiyettar olan Cumhurreisi 
tarafından bir kararname ~ış ol
ınuı l&zımg-ellrdi,. _, · 

• 

bir milis kuvvetinin teşkili plim-
na yardım etmesini halktan istemiş 
tir. 

Başvekil, milletin her an bir ta
arruza maruz bulunduğunu anla
ına.sı lizun geld.iiöni ehemmiyetle 
kaydeylemiştir. 

Serbest Duygular 
-~~~~~~~~- ' 

' Okuyucularımızdan Aldığımız 
·yazı ve Şiirleri Neşredi.voruz 

' 

Gölgesiz Işık 
O bir baŞ'lca güneşti, yoktu onun gölgesi; 
Onunla aydınlandı Türkün mutlu ülkesi. ' 
O gidince gökyüzü sanki kara bağladı. 
Ey dünyanın Atası! dünya sana ağladı. 

. Gönüllerde Atamız yer tutmuş bir ışıktı; 
Dünya sanki bir gönül; dünya sana ışıktı, 
Türklük senin izinden ayrılmadan yürüdil, 
Sen Türklerin . gözüydün, Türk seninle görahlü; 

· Türklük Atasız olamaz, niçin bıraktın, Atam? t' 
Ateş bizi yakmazken ölümle yaktın Atam. 
Sendin bize klavuz, sendin bize neş'e, nur; 

r..Şimdi, bak, yiizümüzde senin _,ya~ın okıınur .• 
N. D. Siym 

FRHANKİPER 

Onun Ebedi Uykusu 
(Jyuyor; "O,. na ebed nurdan bir yastık olmww · 
$aşucunda tarihi "O,, na ninni söylüyor .. 
Uyuyor; coşkun kalbi ölüm yeliyle dolmuş .. 
Gözleri zaferiyle kamaşmış bükülüyor. 

• .. 
Uyuyor; şan üstünde yatan bir güneş gibi,:. 
Ulusunun saadet rüyasiyle uyuyor... ·..., 
Demek ki artık sustu "O., nun ışıktan kalhi; 
Yine bu kullu yurdun hülyasiyle uyuyor! 

• . . 
Uyuyor; ölmezliğe kanat germiş uyuyor; 
Uyuyor; ünler salan tarihinin kolunda! 
Emeli gülmüş "O., na ve diz çökmüş yolunda;·, 
Uyuyor; rüya.sına artık ermiş uyuyor. 

• 
V,w mı sorarım sana ey sevgili tarihim. 
Yabancı tarihlerde gördüysen bana söyle; 
Ulus ve yurt aşkiyle bu kadar tutuşan kim? 
itim var_Jd, tarihini ünle yaşatmış böyle? .. 

.l ~ dil 

ONÜNDE. 

Turgud Yayl&lı 
İstanbul erkek lisesi 

[
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TURAN TiYATROSU 
Sanatkar Naşit, Cemal Sahir 

Okuyucu Semiha ve Mezey var
yetesi. ŞEN MüLAZtM Operet 3 P. 

Sultan alımet 3 üncü sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Davacı ts. Bahçekapı 1 inci va
kıf han 15 No da mütevaffa terzi 
Hasan Fehmi varisleri vekili ve 
karısı Dilberistan tarafından 

ls. Tuz inhisannda M. Cevat 
aleyhine 38 / 1112 No lu dosya ile 
açılan 30 lira alacak davasının ya
pılmakta olan muhakemesinde müd
dei aleyhin ikametgahının meçhul 
olmasına binaen ilanen yapılan teb
ligata rağmen mahkemeye gelinme
miş olmakla berayı istiktap gelinme 
yecek olursa istiktaptan çekinmiş 

addolunacağı hususunun ihtarı su
retiyle muameleli gıyap kararının 

20 gün müddetle ilanen tebliğine ve 
muhakemenin; 30-12-938 tarihine 
müsadif cuma günü saat 12 ye tali
kına mahkemece karar verilmiş ol
duğundan tarihi ilandan itibaren 5 
gıJrr zarfında itiraz edilmedii:.-i ve 
mahkemede hazır bulunulmadığı 

takdirde gıyaben hüküm ve karar 
verileceği ilanen tebliğ olunur. 

tstanbul 5 inci tcra Maınurlu
ğundaıı: 

Eminenin ölü İbrahim veresesi 
Hüseyin ve Rebika zimmetlerinde 
alacağı olan mebaliğin temini isti
fası için haciz edilip bu kerre satışı 
karar altına alınan ve tamamına üç 
yeminli ehli vukuf tarafından 1700 
lira kıymet takdir olunan Alemdar 
mahallesinin toprak çıkmazı soka
ğında eski 6,8 yeni 1, 8 No. lu al
tında dükkanı bulunan kargir ha
nenin 1/ 2 hissesi açık arttırmaya 
konulmuş olduğundan evsafı ~ğı
da yazılıdır. 

Altında bodrumu olan zemini çi
mento şanlı bir antre üzerin -
de camekanla bölünmüş bir 
ocak mahalli ve bunun üzerinde 
bir sundurma. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde iki 
oda bir hela olup birisinde yük do· 

Ey! Kutbu zaman, necmi kamal sen ebedisin ! • labı vardır. 
Nur; zulmete defııeylenemez, mevt ten içindii lkinci kat: Birinci katın aynidir. 
Ey! Zıllı şebab, da veri aı; sen ebedbiıı ! Eski zabtiye caddesinde zemini çi-
aşa ! S:ına ölmü1 denemez; mevt ten "içindir mento kömürcü dükkanıdır. * EvHafı umumiyesi: Binanın beden 
Hali o tevazula durur naşı bülendin duvarları kargir, düşemeleri ahşap-
Üstündeki sancak gene ikdamını söyler tır. lçinde havagazı elektrik tesi-
s h k 1 f , sat1 vardır. Bodrum ve birinci kat en : cm ·ızı e gserleri, hem kalpleri yendin( 
Be~ kıta bugün yaş dökerek namını söyler. .• pencereleri demir parmaklıklıdır. 

* Hudut: 38 ada 18 parselde gös, 
Kabrin olacak kabei rıf'at, medeniyet terildigı". gibidir. 

linyadaki her rütbe senin, paye senindir. Sahası Takdiri kıymet raporun-
Ey ! Ruhıı aziz; ağlamayan yok sana elbet!\ daki krokide gösterilmiş olduğu veç. 

hile 40 metremurabbaıdır. 
lüksek, iyi her şeydeki pak maye senindir.! Yukarıda evsaf hudut ve sahası 

* r ! Millete "hak, kuvve senindir., diyen insan gösterilen gayrimenkul arttırmaya 
Evladı vatan; güçlü, emin geçti önünden konmuş olduğundan 10/1/939 tad-
Ey ! Tarihe bin mucize bahşeyliyen insan! · hine müsadif Salı günü saat 14 t.ın 
Emapı ceıru. . .aerbezemin geçti önünden. j 16 ya kadar dairede birinci arttır-

, .., - maaı icra edilecektir. Arttırma be-
Kadıköy maliye tabıD fU. 

deli kıymeti mubamminenin % 75 
Cadri BAŞO~llX<\N şini bulduğu takdirde mll§terisi 

Türk Çocuguna 
"Atatürk hayata gözlerini yumdu, 
İlk defa olarak bu acıyı hissime duyurdu 
Bu acıdan ve gözlerim kuruydu, 
Bu acıyı duyunca gözlerim yaşla doldu, 
. * 
Kendimi alamadım hıçkırarak bağırdım 
Atamızın sözüdür, çocuklar çalışalım 
Yurdun yapıcısını, Atasın kaybetik 
Çalışıp kalbimizde Atayı yaşatalım. 

* Atatürk cumhuriyeti bize emanet etti 
"Gençler cumhurluk size bir emanettir,; dı 
Biz de cumhuriyeti daha lerletelim 
Daima ileriye, hiç geri gitmiyelim. 

* Ru ulus yaşadıkça cumhurluk yaşıyflcak 
~umhurluk yaşadıkça Atamız yaşıyacak 

1 inci okul S. B. 
274 Mazalto YAVU!'IYAN 

Atamın Ruhuna 
Dökülmilştil mahşeri halk ayn; hızla, 
Kimseler kalmadı emin ol yuvalarda .• 
Bunca yiğit ağladı hep bir anda, 
Böyle manzara görülemez cihanda. 

• •• 
Ayandır ne hacet memleket ufkunda, · 
Ne kadar pereştişkann varsa rubunda .. 
K.ıydedemez Tarih eşini dünyada, 

: Rahatça uyu Ulu Önder istirahatgahında .. 

Vecdi Mezıiu 

üzerinde bırakılacaktır. Aksi tak
dirde en son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma on beş 
gün müddetle temdit edilerek 25/ 
1/1939 tarihine ınüsadif çarşamba 
günü saat 14 ten 16 y kadar kea; 
dairemizde yapılacak ikinci açık 

arttırmasında arttırma bedeli kıy
meti muhamminesinin % 75 şi.a.i 

bulmadığı takdirde satış 2380 No. Ju 
kanun ahkamına tevfikan geri bıra-
kılır. Satııi Peşindir. Arttırınıya işti
rak etmek istiyenlerin kıymeti mu
haınminenin % 7,5 nisbetinde peY, 

akçesı veya mili bir bankanın te
minat mektubunu hamil bulunma
ları lılzı.ındır. Haklan tapu sicili 
ile sabit olıruyan alacaklılarla diğer 
alakadaranın ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu haklannı ve hll>!llSile 
faiz ve masarife dair olan iddiaları
m evrakı müshiteleriyle birlikte 
ilaıı tarihinden itibaren nihayet 20 
gün zarfında birlikte dairemize bil
dirmeleri lılzı.ındır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicili ile sabit olıru • 
yanlar satış bedelinin paylaşmsın. 

dan hariç kalırlar. Müterakim ver. 
gi, tenviriye, tanzifiye ve dellılliye 

resminden mütevellid belediye nısıı
mu ve vakıf karesi bedeli müzaye
deden tenzil olunur. 20 senelik vakıf 
icaresi tavizi mü§teriye aittir. Daha 
fazla malllınt almk istiyenler 6/12/; 
938 tarihinden itibaren herkesin gô 
rebilmesi için dairede açık bulundu
rulacak arttırma şartnamesi ile 937 /ı 
3998 No. lu dosyaya müracaatla 
mezkfır dosyada mevcut vesaiki gö-
rebilecekleri ilan olunur . 



----------· 

,ayfar 8 '(ENi SABAH 6 KANUNUEVVECI93S 

Niçin lztırab 

Çekiyorsunuz ? 

Bir defa da 

' 

NEOKÜRiNt 
alınız. 

NEOKÜRiN 
Sizi bu müz'iç baş airıla· 

rından kurtaracaktır 

NEOKÜRİN 

mideyi bozmaz kalbi yormaz 

Tek kaşe 6 kuruş, 6 !ık 
ambalaj 30 kuruş. 

Her eczanede bulunur. 

ZAYt 
tstanbul Sıhhiye Küçük Zabit 

Okulundan: 1933 11934 yılı mezunla
rındanım. Diplomamı zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hük-
mü yoktur. 

·~_.:-'.".- . . ·.-~ ._;.._ .~ ......... . ·:.· 

Ağız bütün Mikroplara 
Daima açık bir kapıdır 

UNUTMAYINIZ Ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enfloen
za, ve hatta zatürre.,ye yol açtık· 

!arı, iltihap yapan diş etlerile kök
lerinden mide humması, apandisit, 
nevrasteni, sıtma ve ıomatizma yap 
tığı fennen nnlaşılmıştır. Temiz ağız 
ve sağlam dişler umumi vücut 2ağ
lığının en birinci şartı olmuştur. Bi
naenaleyh dlşlerinizi her gün kabil 
olduğu kadar fazla - JB.akal 3 defa • 
(Radyolin) diş Aıacunile fırçalıya

rak sıhhatinizi garanti edebilirsiniz 
ve etmelisiniz. Bu suretle mikrop
ları imha ederek dişlerinizi korumuş 
olursunuz. , 

DIŞ MACUNU 

Bütün tehlikelere karsı sıhhatinizi korur 
Kültür Bakanlığı Erkek Terzilik Okulu 

Direktörlüğünden : 
Adres: İstanbul Topkapı Malte-

1 pe caddesi numara 28/1 
- Okulumuz.un gündüz kısnıına muhtelif sebepler dolayısı il& de

vama imkan bulamıyan terzi usta ve kalfaları ile biçki öğren-Abdulah Ya'.ylacık 

İstanbul Demirspor Kulübünün 

G TIR ' 
' . - . 

Büyulc İkramiye Kazanan Numaralar Şunlardır. 
BÜYÜK iKRAMiYELER 

5162 Soğuk Hava dolabı ve transformatör, 110 veya 220 
Voltla işler BOSCH marka 4 ayak 3 mikabı. 

1832 Radyo BLA VPUNKT markalı 6 lamba Ye 6 deneli 
657 Bisiklet ELF A marka BALON lastikli 

6095 Oda takımı 1 kanepe 2 Koltuk 4 iskemle 
7003 Halı ( Uşak) licivert zemin No. 2 
7115 Halı (Uşak) Kırmızı Zemin No. 1 
4382 İflemeli çay takımı 1 masa örtüsil 6 Peçete (Kızılayın) 
9552 Fotoğraf No. 1 Kodak sehpası Ye çantası beraber 

TafsilAt Sirkecide NiHAT IŞIK mağazasında Perşembe 
ıUnünden itibaren tevzi edilecek el llinlarındadır. 

VAZiFEYE DAVET 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden : 
Yıllardanberi tevliyet vaa!fesine allka göstermiyen ve idaremizce 

adresi bilinemiyeıı (Kısmeti askeriye mahkemesi ketebeslnden İbrahim 

Ethem Ef.) vakfı mütevellisi Kemalin idaremize müracaatla vakfına ait 
muanıc.:cyi takip ve hayır ~artlarıııı ifa etmesi için iU\nın vaki tebligata 

icabet etmediğinden kendisine illıı tarihinden itibaren on beş gün daha 
mehil verilmiştir. Bu müddet zarfında da gelmediği takdirde hakkında 

kanuni muamele yapılacağı ihtar vetebliğ olunur. (8871) 

Abideler Şehri İstanbulda ___ ..._ 

Büyük Milli bir Şöhret Abidesi var 

ALİ MUHiDDiN 

mek istiyen bay ve bayanların kadın ve erkek biçkilerinde ma- k 
Merkezi : Bahçekapı, ~ubesi: Beyoğlu, Karaköy, Kadı öy 

kastarlık yapabilecekkudrett e yetişmeleri için AKŞAM BiÇKi iııı••••••••••••••••••-
ZENITH KURSLARI açılmıştır. y API iŞLERİ JLANI 

2 - Tedrisat geç saatlerde başlar ve parasızdır. Yaş ve tahsil şerai-
En eski ve halihazırda en 
mütekamil ve dünyanın 

her tarafında en fazla ara
nan radyodur. Yalnız Bey
oğlunda B A K E R Mağa
zalarında satılmaktadır. 

ti herkese çok müsaittir. Fazla izahat.içi_n okula 1;;i~e~t~:~ü~ı. Nafıa vekaletinden : 

ZAYt 
Merkezi Romada kıi.iıı İstituto 

Nazionale delle Asikurazioni sigo- ı 

rita kumpanyası nezdinde 16/ 5/925 
tarih ve 56H4.4 No. da aktettiğim 

1 

Bin Amerikan dolarlık hayat sigor· 
ta poliçesini bu kerre zayi ettiğim ı 

cihetle ikinci nüshasını alacağım- 1 
dan mezkur poliçadan doğan huku
kumu kimseye devr ve temlik et
mediğimi ve başkasının elinde zuhur 

1 
ettiği takdirde hiç bir hükmü olmı
yacağım beyan ve ilan ederim. 

İstanbul, Aşirefendi Sokak 
Basiret han, I inci kat 

Luici Kasloviski 

AdreM: Dıvanyolu. Tel: 22480 
(8797) 

lzmirde Şark Sanayi Kumpanyası 
T. A. Ş: BEZLERİNiN 

36 metrelik bir topunun 
Peşin, anbalajsız ve fabrika teslimi fiatı : 
Tıb 8 Horoz Marka Ütülü 90 Santimlik 764 Kuruş 

» ,, » » Ütüsüz 85 » 731 
" 9 Kelebek » >>- » » 675 

Umumi satış acentası 

.E 
, ·ııiiiiliiiiiliiiiliiıaı::mmımııııiiiiiliiiiiliia ! Sııltınhamam, Dikıan·•an han No. 1-2. İstanbul 

.o u itana hm el , u l h h iı kim !iğin- L--mİİİİİİıİİİİİİİİİİİİiiilmııiııilıiiııi:ııııiiıiıiıııiııılııl•ıııiııı•ıııiııı•--•••ıl 
den: İstanbul Belediyesi Merkez Hal 
ŞUYUUN İZALESİ 

için Cibalide vaki 

KORPI DEGIRPY1ENİ 
ve müştemilatı her türlü tesisa
tı ile Ratılnıaktadır. İhale tari
hi 21 kanunuevvel 938 çarşam
ba günü saıtt 14-16 Müracaat 
yeri İstanbul Divanyolunda Sul 
tanahmet sulh mahkemesi baş
katipliği. 

Satış ilanı: 19 - ıı - 938 ta
rihli Tan 'le Son Telgraf gaze
telerinde intişar etmiştir. 

Dr. Nihad Tözge 
Babıili cad. No. 11. saat 15-18 

Tel. 21942 

Emsali arasında en ıı\izel ve ,.k 
Mobilyalar satan 

(E..ki HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazalan 
Ziyaret ediniı:. SALON, YEMEK 
ve YATAK OOASI takımlarının 
zengin çetitleri her yerden eyi 
.f&rtlar ve ucuz; fiatlarla bulursunuz 

Müdürlüğünden : 
Hiıl 112, 113 No. hı ~eıgilerde icrayı tiuıret eden Ahmet Uysal ve Gavril 

saop ve 134 No. da Mehmet Emin buradaki faaliyetlerini tatil edecekle

rinden idaremizdeki teminatları ıade edılerek ilişikleri kesilecektir. 
Mezkür sergilerden alacaklı müstahsil varsa evrakı müsbiteleriyle birlik 

te nihayet 3-1-939 tarihine kadar idaremize müracaatları ilan olunur. 
(8860) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
ı - İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında şartnam& ve projesi 

mucibince yaııtırılacak on adet tank temelleri inşaatı açık eksiltme
ye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 3926.02 lira ve muvakkat teminatı 294.46 li
radır. 

III - Eksiltme 19 - XII - 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 20 kuruş bedel mukabilind& İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü levazım ve Mübayaat şubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenleriıı İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü İn~aat şubesinden fenni ehliyet vesikası almaları li
zımdır. 

VI - İsteklilerin kanuni vesaik ve % 7.6 güvenme paralariyle 
birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (8761) -

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

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

1 - Eksiltmeye konulan iş: Aııkarada Mahmut paşa bedestanı res

torasyon işidir. Keşif bedeli 444761ira 27 kuruştur. 

2 - Eksilme 22-12-938 perşembe gü1'ü .aat 16 da Nafıa vekaleti 

yapı işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacak

tır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna nıüteferri evrak 112 kuru~ bedel 

mukabilinde yapı işleri U. Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin 3335 lira 7:! kuru~luk 

muvakkat teminat vermeleri ve nafıa vekaletinden alınmış ehliyet ve,i- --• Dr. iHSAN SAMi -•ıJ• 
kası göstermeleri lazımdır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden eıı ıl BAKTERIYOLO JI 
az sekiz gün evvel bir istida ile nafrn. vekfiletine müracaatları ve istida · ı LA BORAT U ARI 
!arına bu gibi abidatı tamir etmiş ve bu tamiratı iyi bir suretle başardı - Umum! kan tablillltı, frengi nok· 
ğına dair Maarif Vekaleti antikiteler ve müzeler direktörlüğünden alın tai nazarından Vassermnn ve Kan 

"k ·ı· t· ı · · t ki" · b. t .. k k .. h d. . teamlllleıi, kıınkUreyvatı sayilması 
mış vesı a ı ış ırme erı ve ıs e · ının ızza yu se mu en ıs veya mıınar ·r·r 

1 1 
t 

1 
ki t 

1 
·sı 

ı o ve ısı ma ıas a ı arı eş ıı 

olması muktazidir. idrar, ha'gam, cerahat, kazurat ve 
5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 22-12-938 per~cm su tahlilılti, Ultra mikroskopi, bu 

be günü saat 15 e kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz .mukabi- sus! aşılar istlhzarı. Kanda Ure, 
!inde teslim edeceklerdir. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. şeker, klorUr, kollesterin miktar· 

!arın in tayini. Divanyolu No. 1 l" 
(8804) (4760) Tel: 20981 

1939 Yılbaşı 
Hava kurumu Büyük Piyangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 

• 

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) liralıktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

2.ülırevi ve cilt hıutalıkları 

Dr. Hayri Omer 
Öğleden ıonra Beyoğlu A~acarııi 
karşısında No. 33 Telefon 413iii:I 

I• 
Dr, Şükrü Ertan 

Cağaluğlu Nuruosmaniye cad. No. 
Dr. Osman Şerafettin apartman, 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız meme için 

ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz ki: ço· 
cuğu lıırçınlatan sebeplerden biriSi 
de apış aralarının ter ve sairedell 
pişerek, kızararak çocuğu rahatsı• 

elme,iclir. Bu itiharla günde ;ıd 
defa çocuğu: 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne adi tuvalfl 
il• pudraları ve ne de çok itina 

hazırlanmış pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhR;g• 

yavruların cildleri ve ifrazatı 11ıız3• 
rı itibara alınarak yapılmıştır. 

~~~~--~--~~-
_.. .... ---------· r ÜMRÜKLERDE l.ŞLERl OL.Ari 

MÜESSESELERE 

Caker Yazaroğlu 
• Gümrük komisyoncusu 
Galata, ithalat GumrUğ"ii 

karşısıo<la Muradiye Han. 
Telefon : 35, 95 __.. - ;;; 

• ııı 
Sahibi: A. Cemalettin ~araço~f'I 
N · ··d·· ·· M ıt çE'f etrıyat mu uru: ac , • 
Ba.aıldıiı yer: Matbaai Ebü:ı::ı:•Y 
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