
P iDARE YERi azartesi 

~ latanl:taJ Nllnloc•nl,. Ne. 14 c8 Telcr.af-ı Yeniaa'bala saaıtıeil 
SoııT . latanlt•I 

eşrın 

ŞARTLARI 
,;ı-.w,. ı.c..M 

IOO Kr. aeaeliii 2400 K. 
IOO Kr. 1 aylalı 1200 K. 
280 Kr. 3 aylalı &00 K. 

Her yerde 

3 
Telefonı - 20791 

l,S 38 Birine~ - No. 205 
_,. _,, -, - "' ' "' T 

90 Kr. ı Aylıfı 300 K. 

KURUŞ 
GÜNDELiK SiY ASI 

... 
HALK GAZETESi 

Pe.ta ittnu.•ıaa .. ,,. •• ı, •-· 
lelretlar ltia H, 14, 7.1 .,. 4 lira. 

arı.ar Dobrucayı , Almak is_tiyorlar 
Rumen Hu·dudunda ·Çarpışmalar Oldu 

oofya, 27 <Hususi) - Polisin 
a~~ 1ib bütün tedabire ra~rmen; bu
&~n de yüksek tahsil gençliği ve 
~nle~~e halkın iştirakile munzza~ 

Zahurat yapılmıştır. Hükumetin 
~eŞreltiği resmi tebliğde aynen şöy-
e de,nilmekledir: 
. Sof ya, 27 - "Nöyri munhedesi

nın imzası yılrlönliınü miinasebetile 
~üınayişlere mani olmak için yapı
han bütün ihtarlara r!ığmen dün bil 
tasan gençler tarafından mühim 
0Plantılar yapılmıştır. 

1 . I>olisin bütün tedbir ve gayret .. 
~rıne rağmen bıhrikatçılar nüma .. 
~iŞieri fesa~ı makiıatları uğrunda 
~Stiaınar etmek istiyorlar. Hadise 
:re mnni olmak ve alınan tedbirle
~~ tathik etmek için hükftmet 27 İ· 
1 
ıncite.~rin paza~ giinil Sofy soka1' 

~ı·ın~a her tür!ii sayı·üseferi ta ,. 
IUnıylc yssak etmiştir.,. 

d Huna rağmen şehirlerde ve hu~ 

d
utta Rumanya aleyhine tezahürat 
e\'aın d' rn e ıyor. Bilhassa Bulgar-Ru .. 

ven hududunda muhtelif hadiseler 
s e Çarpışmalar olmuştur. Bu hu • 
U~ln ayrıca tafsilat vereceğim. 

d Sofya, 27 (Hususi l\Iuhabirimüı 
t:n telefonla) - '!'una nehri üze .. 
dınde Bulgaristan ve Rumnnya hu .. 
h~~~nda evvelki gün, vukun gelen 
nı ı-.e hakkmcı, ~ )'ftalUmat vcril-

ektedir: 

Nöyyi 
nümü 

Muahedesinin Yirminci Ylldö~ 
Dolayısile Nümayişler Yaplldı 

Bütün Mektepler, Fabrikalar Kapandı, Polis inzibatı Temin Edemiyor. 
Nümayişçiler itfaiyenin iki Saat Su Sıkmasına Rağmen Dağılmadılar 

Sofya, 26 (Hususi muhabirı. 

nıizden telefonla) - Bıılgarh;tan 

iki gündenberi fevkatade günler 
ya.~amaktadır. Denebilir ki biitün 
Bulgar gençliği, Umumi Harp so
nunda Bulgaristandan alınmış olan 
toprakların iadesi için ayaklanmL~ 
bulunmaktadır. 

Bu ayaklanma, bilhassa 27 teş 
rinisaniye tesadüf eden Nöyyi an
laşmasının imzası yıldönümü için 
hazırlanan muazzam tezahüratın 

, ilk serpintileridir. 
Bulgar gençleri daha ~vvel 

büyük mitingler yapmak için hü
:k6mete müracaatta bulunmuşlar. 
fak at dahiliye vekaleti bu resmi 
müracaatı reddetmiş ve polis, ya-

• pılacak her nevi tezahüratı menet
. mek için emir almıştır .. Bu hava
. dis duyulur duyulmaz bütün Bul-
1 lr&I' üniversite ve lise talebesi der
f hal del'81erini terketmişler ve so
\ kaklara dökülmüşlerdir. , 
1 Talebeler, daha evvel lıazırla-
dıklan siyah ve üzerinde "Top -
raklarımızı iade ediniz!,, yazılı 

. rozetleri göğüslerine takmışlardı. 
ı :Yine bu rozetlerden ve ayni meal-
1 ~e yazılarla doldurulmuş, yine et-

lir 
1
;1'una üzerinde, Ru~nnya sahi· • 

ş 1 en Bulgar karakol motörüne kar n nteş edilmis ve Pekov isminde bir 

rafı siyah beyannamelerden 'bin
lercesini de halka dağıtmışlardır. 
Dün bflha.ssa hariciye nezareti bi
nasının önünd$ yapılan tezahürat 
akşama kadar sürmüş ve poliste
eahilrcUleri dağıtmak Jçın geç 
vakte kadar uğra.,mağn mecbur 
kalmıştır. 

Ulfrı~· gUmrUk muhafızı ölmüştür. 
?tı kı Bulgar askeriyle bir gümrüJC 
~l\l'lııuru da tevkif edilerek Ruman .. 
d' snhiJine çıkarılmışlardır. Bu hA. 
ltı ıse de>J:ıyu;iyleı Bulga:ristanda; Ru .. 
ll'l aııya aleyhine nümayişlel' yapıl 

ıştır. 

Bu sabahtan itibaren ise Sof
~·a büsbütün heyecanlı bir bava ya 
şamağa başlamıştır. Hiç ıbir talebe 
mektebe gitmemiş ve her tarafta 
grup grup toplanarak büyük te-

fa Sofynd:ı nümayişçiler Alman se. 
tarethanesi önünde toplanarak "Ya 

sın Hillerı, diye bağırmışlardır. 
i,olis nümayişçileri dağıtmıştır. 

d' •ulgari hariciye nezıu·eti bu ha 
rı~:~Yi Rum:ın.ra hükumeti nezdinde 
~ edecektir:., 

Bulgar yDbek tahsil gençliği ve halkmın kralları Boriıe sevgi Ye saygı tezahDrlerindea 

zahürat yapmağa başlamışlardır. 
Bu gruplara halk ve f abrikalan
nı terkeden ameleler de karışm•ş 
v& tezahürat bilsbiltun muaz. 
zam bir şekil almıştır. Polis ka .. 
}abalık karşısında tamamiyle aciz 

Hadise hakkında Bulgar ve Ru Sofya, 26 (Hususi muhabiri • fevkalade bir toplantı akdetmiş-! gün Silistire ile Do'briç arasındaki 
men hudut kumandanları derhal talı miz~en sabaha karşı telefonla) - tir. Verilen ka~ar belll de~~ldir._ Bulg.ar .. Rumen hu~udunda J>fr 
kikat& başlamışlardır. Vekıller heyeti dün gece saat ı de Dolaşan rıvayetlere gore bu- çarpııJma vukua g&lmı~tir. (Sonu 3 üncü sayfada) 
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ve Rumanya 
Avdet Ettiler 

Dün Polonya 
1-teyetleri de 

liareketlerind_e_n_E_v_v_e_I _T_a_k_s-im--A-b-idesini Ziyaret 

Ederek Merasimle Çelenkler Koydular 
d A.tatürkün cenaze merasimin -
~ b 1 

dah ll unnn heyetlerden bir kısmı 
tin a dün şehrimizden memleketle-
~ avdet etmişlerdir. 

,. Unlardan Polonya ve Ruman· 
(;2~eYelleri dün ı:ıabah saat 10 ve 
k • de abideye çelenk koyarak def 
-erı 

fü;.ı tnahsusu imzalamışlardır. Ve 
~ t!<le 

Vap n sonra saat iiçte Rumanya 
l}ı;. 1Utu ile Köstcnceye hareket et -

.. ıı erd· 
ttı · ır. Polonya heveti oradan 
enııek t' . 

/\. e ıne gidecektir. 
l>teı 

1 
fs:rnn heyeti de dün akşam eks-

' s e Pa . t l'an h rıge hareket etmiştir. • 
tada ~Yeti cuma gününe kadar bu· 

alacaktır flJ . 
GosLAVYAYA 

n TEŞEKKÜR 
hrısı e~ı:r1 a_d •. 27 (A.A.) - Avala a 

/\. ı dırıyor: 

tasi ... ~llrada Atatürkün cenaze me ' 

~-· 

·••inde v 
ll'ıiıı 

1 
ı. ugoslavyayı temsil et- , 

o.., 0 anır . 
~ner 1 nrbıye ve Bahriye nazırı 
•ı dU"' ~ediç ile heyetin diğer aza-

n n Belgrada avdet etmişlerdir. 
h . lin"cl A ~ . ! ariciy " nr ktay, nı:~ .. .vekıl ve 
taret e nazırı B. Stoyadinoviçl zi-
t ederek Tü k' . . 
~!ttet l r ıye Reısıcumhuru 
lılırıa ynöno ve Türk hükumeti na-

• ~ıoslavyanın Atatürkün c~ 

Dün giden Polonya ve Rumen hey' et reisleri ibideyi 
ziyaretlerinde defteri mahaueu imza ederlerken 

naze merasimi münasebetiyle An -ı olmasından dolayı mumaileyh• te
karaya hususi bir heyet göndermiş şekkür etmiştir. 

--- ---- _ii -

IHER SABAH 

Değişen bir şey yok 
Şayet büyük kayıbımızdan bot 

ümitlere kapılanlar olm\Jlaa bun -
larm artık kati olarak anlamıt ol· 

Ebedi Şefimizin 
Ebedi Medf eni 

maları lazımdır ki, Türkün büyük y • T b• • d S A d 
bir israrla takip ettiği sulh içinde erın es ıtın en onra nı 
umran aiyaaetinde deiİfm.İ.f bir tek • • 8• Mu·· sabaka Açılacak 
nokta bile yoktur. Aziz Cumhur- IÇID lr 
reisimiz ismet lnönünün ecnebi Ankara, 27 (Telefona) - Ulu Önder Ata türkün ebedi medf eni 
mealeklaflarımıza vaki olan bi116r için bir komisyon te"kil edilmiştir. 
gibi açık. aarih beyanah bu hu- . Bu komisyon, Büyük ~illet Mec isi Reisi Abdülhalik Renda ve Baş. 
auata izhar edilebilecek en hafif vekıl CelAl Bayarla, Dahfhye Veklll ve Cumhuriyet Halk partisi Genel 
bir tereddüdü kökünden izale ede- Sekreteri Doktor Refik Saydamdan müteşekkildir. (.Sonu 3 üncfide-) 
cek ve hiç bir aüitefehhüme mey- VV'VV"VV"VVvvvvvv.._..,..,,...,..,.~.,...,..""'""".;v....;v....AA;..;..'-A;;..;~ 
dan vermiyecek derecede katidir. H 

Türk dün aamimi bir sulhse - arı•cı•ye v k•ı• • 
verlik havası içinde, kendi yağiyle . e 1 ımız 
kavrularak, yurdun imarına çallf-

mıyor muydu? Aaırlardanberi şu•• k •• s o "' ı 
;:.~~=·~::!"'.::ı:::~~;.::·~= ru_~~aç g u 
ni aeaaiz aadaaız, kimsenin ifine 
karıtmıyarak, lakin kimsenin de 
kendi itine karlfmaaını istemiyerek 
medeni bir mamure haline getir
mek için didinıniyor muydu?. 

Dost Hariciye Vekillerile Samimi 
Telgraflar Teati Etti 

Ankara, 27 (A.A.) - Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlu, Hariciye Ve 
kaletini deruhte etmesi münasebeti
le Balkan Antantı memleketleri Ha-

fı i'tindermiştir: Bugün için de. yarın için de 
yapacağımız ayni ,eydir. Yine ya
ğımızla kavrularak yurdun İmBn
na çallf&caiız. Yine seaaiz aadaaız 

Hariciye vekaletini deruhte e
derken, ekselinslarınızın şahsında 
dost ve müttefik memleketin hükO

(Sonu 3 \\neli sayfada) kimsenin itine karıtmadan fakat riciye Nazırlarına aşağıdaki telgra-

kimaenin de ifimize karıtmaamı ,.--------------------~------..... 

iatemeden didinmede devam ede - GENÇ KIZ KALBw 
::iı::·g!nür!e dy':e -:!~hi~~~=:e ç:!~~: J 
tıyor, yarın da yine aulh içinde ça
lıtacakbr. Elverir ki elimizdeki 
kazma küreği; çekiç ve deatereyi 
iatemiye iatemiye bırakıp silaha 
aarılmıya mecbur edilmiyelim. 

Bu noktayı doıtll\rımız da ve 

Bu En Güzel Aşk Ve His Roma
nını Bugün Altıncı Say( amızda 

,ayet varsa dütmanlarımız da ' J 
böyle bilmelidirler.. A. C. \. -----------------... -----------" 

Bulacaksınız. 

.. 



s • .,,., • TENISABA.tt 28 TEŞRINlSANI t93' 

ABDOLHAMIDIN 

CiNCi HOCASI 
YAZAN : SÜLEYMAN TEVFiK 
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Sabık Şurayı Devlet azasından, 

devri istipdat ve meşrutiyette hafi
yelikle iştigal eden Tayyar, 

Zaptiye nezareti yaverlerinden 
binbaşı Ramazan, 

Miralay topal İsmail... 
Enderonlu Mustafa bey ve efen

dilerle Abdülhamidin baş müsahi
bi Cevher ağa. 

Yaveri mahsus çerkes Kabasa -
kal Mehmet, 

Erzurum mevki kumandam Yu
suf paşalar idama mahkum edilmiş, 
Ayasofya ve Sultıınahmet meyda -
nında asılmışlardır. 

Serbesti gazetesi sahibi Mevlan 
zade Rifat <İki sene evvel Rumanya 
da ölmüştür.) 

İkdam Gazetesi muharriri Ali 
I{emal (Hürriyet ve İtiliif fırka
sının mevkii iktidarda bulunduğu 
sırada Maarif ve Dahiliye neza -
retlerinde bulunmuş, bir müddet 
Pey.ami sabahı neşretmişti, Hare
katı mılliye esnasında lzmitte halk 
tarafından linçedilerek öldürül -
müştür), Mizan Gazetesi sahibi 
Murat, Meclisikebiri Maarif aza
sından Kilisli Rasih, Cemiyeti Ru
sumiye azalığından kadro harici 
Mısırlı Sülavi beyler, encümeni tef 
tiş v .. :nuayene azalığından kadro 
harici hoca Hayret, Darülhikme -
tülisliimiye azasından Rasih efen
dilerle isimlerini derhatır edeme
diğim bazı kimseler hapis ve nefye
mahküm olarak, firari Rifat, Ali 
Kemal ve Raaih beylerden gayrisi 
Midilli ve Bodrum kallelerinin gön
derildiler. 

detli heycanlara kapılmış oldu
ğundan hastalanmış idi. Bunun 
neticesi olarak vefat etmiş ve dün 
yadan bütün bütün elini çekmiş -
tir. 

İşte Abdulaziz devrinde 1292 
senesinde Halep nakibüleşraf 

kaymakamı olmak için İstanbula 
gelmiş olan Halepli Şeyhun Han 
kariyesi ferai şeyhi Hasan efen
dinin oğlu ve Derviş Ebulhuda, 
fevkalade şansının yardımı, büyük 
zekasının kuvveti sayesinde Os
manlı sa~ayında otuz üç sene en 
yük.ek mevkileri işgal etmiş, ni
hayet her insan oğlu gibi yakasını 
pençei ecele teslim eylemiştir. 

Aleyhinde söylenen sözlere 
meşrutiyetin ilanını müteakip çı

karılan rivayetlere rağmen Ebu! -
hüda fena bir adam değildi. Fa -
kat etrafını alan bir takım alçak
lnrın sevk ve igvası ile jurnalcılığa 
sülük etmiş ve bununla beraber 
hiç bir kimsenin evini yıktığı du
yulmamıştı. 

s o N 

Tavzih : 
Tefrikada '.rsaly& muhareb&

r '<Sİ mütarekesinden sonra balı -
seylediğim sırada o zaman Petres
ıburg sefiri bulunan Turhan paşa 

demiştim. Ertesi gün okuyucula
rımdan bay Cemil imzasile bir 
mektup almış ve buna verilecek 
cevabı tefrikanın sonuna talik et
miştim. 

Bu mektubunda bay Cemil 
Sait, kendisinin o zaman Petres -
burg sefareti ateşesi bulunduğunu 
o zaman sefir Turhan pa~ değil 

Hüsnü paşa olduğunu ve sulh işi

Yeni bir keşif 

Saçların dökülmemesi 
için bir makine yapıldı 

Baştan dökülen saçların yerine 
yenilerini çıkarmak ıçın bütün 
dünyada birçok kimyagerlerin şim 
diye kadar yaptıkları çalışmalar 
müsbet bir neticeye varamamıştı. 
Son zamanlarda Amerikalı bir mü 
tehassıs yeni bir makine icat ede
rek buna da çare bulmuştur. Şeh
rimizin tanınmıs müesseselerinden. 

' 1 
biri bu makineden tecrübe için bir 
kaç tane de şehrimize getirtmiştir. 

Makinenin esası şimdiye kadar 
yapılan tecrübelerin tamamen ak
sine olarak kurulmuştur. Müte -
bassısın fikrine, göre baştan ve cilt 

1 ten dökülen saçlarııı asıl kökü yi
ne cildin altında kalmaktadır. Çün 
kü cımbızla vücudün herhangi ta
rafından beyaz kökü ile ıberaber 
alınan bir tek kılın yerine bir müd · 
det sonra yeniden saç çıkmakta - i 

dır. Bu kökleri kuvvetlendirip ye-ı' 
niden canlandırmak için mesama
tın tamamen tıkanmasına ve sı -
kışmasına mani olmak icap etmek 
tedir. Bu makinenin esası da, bir 
bava tahliye tertibatından ibaret
tir. Elektrik vasıtasiyle çalışıyor 

ve kanın yukarı doğru çıkmak su
retiyle daha kuvvetli cereyan et
mesine ve baştaki mesamatı da a
ç.arak köklerin iyi hava almasına 
hizmet etmektedir. Ancak herhan 
gi bir kimsenin bu liletten istifa
de edebilmesi için 3 aydan 6 aya 
kadar muntazam bir surettte her
gün yirmi dakika kendi kendini 
makineyle tedavi etmesi icap et -
mektedir. Şehrimizde de bu maki
nenin tecrübelerine başlanmıştır. Ali Kemal beyin mahkümiye

ti sebebi hal'dan sonra Yıldız sa
rayında ve padişahın masası üze
rinde hareket ordusuna karşı si
lahla mukabeleyi tavsiye eder bir 
kaç jurnalı bulunmuş, mizancı 

Murat beyin sebebi mahkümiyeti 
ise gazetesinin 31 mart günü, vak
ai irticalyeyi takdir, tahsin ve tas
vip eder yazılar yazması idi. 

ne değil yalnız Rusya; diğer dev- ""'"-"'""'"""""'.,..,,."""'"""vvvvvvvvvv"-"'"" 
Jetlerin de müdahale etmiş olduk
larını yazıyor. ~ .. BELEDİYEQ.E .·:' ,. . ' '. ) ' 

Şehirde viyadüklü yollar 
İstanbul şehir pliınını yapmakta· 

olan şehircilik mütehassısı Prost 1 

Avrupada olduğu gibi İstanbulda' 
da viyadüklli yollar yapılması hak 

Okuyuculanmız 
Diyor ki : -Denizyolları işletme-

sinin dikkatine 
Emekli topçu Albay "Şevket 

Akalın,, imzasiyle aldığımız bir 
okuyucu mektubunda deniliyor 
ki: 

"Mudanya iskele gişesi önün
de itilip kakılmamak için bir ke-

• . narda sıra _, beklerken bırden-
bire bilet kesimi durdu ve gişe 
kapandı. Sebebini sorunca "Va
purun istiap haddi bu kadardır. 
Fazla bilet kesemeyiz.,. cevabını 
verdiler. Vapuru kaçırdığıma 

çok üzülmüştüm. Memur da bu
nu halimden anlamış olacak ki, 
"Gemiye girersem bilet alabile
cegımı,. söyledi. Ben de öyle 
yaptım. Fakat sanki kabahatli 
imişim gibi beş altı kuruş ceza 
farkı olan bir bilet kestiler. Bun 
!arın gidip gelmesi olmadığın
dan 20 kuruş da bundan ziyan 
ettik. 

Maarnafih haddi istiab!sini 
aştığı için bizi götüremiyeceğine 
üzüldüğüm vapur; benim gibi 
daha birçok istiap fazlası yolcu 
!arı alarak denize açılınca hem 
sevindim, hem de hayret ettim. 

Şimdi anlıyamadığım bir şey 
var. Bunu gemilerin istiap had
lerini tesbit eden liman idaresi 
ile denizyollarının alakadar me
murlarıııdan öğrenmek istiyo
ı um. Eğer delalet buyurulursa 
bu açık sualimin sayın gazete
nizle neşrini dilerim. 

Gemilere fazla yolcu almak 
tehlikesi; gişeleı·den bilet ver
meyip de 1•apurda cezalı biletler 
lccsnıekle /ıertamf edilebilir nıi? 
Edile1111>z 1ni? ... ,, 

YENİ SABAH: Okuyucumu
zun çok şayanı dikkat gördüğü
müz bu mektubu denizyolları 

işletmesi için de tctkika değer 
bir mevzudur kanaatindeyiz. 

Türkkuşu ---Bu yıl rağbet daha arttı 
girenler çoğalıyor 
Türkkuşuna her sene rağbet 

artmaktadır. Bunu gör~n hava ku
rumu bu sene İstanbuldaki Türk
kuşu kadrosunu (2000) ne çıkar
mıştır. Haber aldığımıza göre şim
diye kadar 1000 talebe yazılmış -
tır. Ve yazılma işine de,·am olun -
maktadır. 

Bu talebeler için İstanbulun 
muhtelif semtlerinde Türkkuşu 

dersaneleri açılacak ve talebeler 
haftada iki gün ak~amları burada 
ders görecekerdir. Talebelerin u
mumi kampları da bu sene İnö -
nünde yapılmıyacaktır. Talebeler 
bu sene Yeşilköy hava istasyonun
da ders göreceklerdir. 

Yumurta ihracatımız 
arttı 

Bu !ene yumurta ihracatımız
da yüzds 20 nisbetinde bir fazla
lık görülmektedir. Bilhassa Al -
manya ve Yunanistan bu sene Türk 
yumurtalarına çok rağbet gös -
termektedir. Bu rağbet harice gön 
derilen yumurtaların taze, ve bü
yük olması ve kontrol teşkilatı -
nın mükemmel işlemesidir. 

Yumurta ihracatı limited şirketi 
feshedildi 

Yumurta ihracatı limited şirke 
ti hissedaranının son yaptıkları iç
timada şirketin fesh vs tasfiyesine 
karar verilmiştir. Keyfiyet alaka
darlara bildirilmiştir. 

Pazarlıksız satış hakkında 
vekalete yeniden rapor verildi 

Pazarlıksız satış kanununun tat
bik mevkiine konmasını müteakip 
iki ay kadar bir müddet geçtiği 

Cüretkar 
Bir Hırsız 

fi' Girdiği evlerde yemek yiyip 
gara içerek uyku çekiyorın~ 

üsküdarda; bir hırsızın pek j.r• 
,·e 

sen Lopeııvari olan macerası 

soygunculuğu; evvelki geceden· 
beri bütün bir mahallenin diline ser· 

maye olmuştur' 
Hüvviyeti henüz tesbit edileJl'.l~ 

yen ve her halde pek cür'etk1ir ol· 

duğu anlaşılan yaman bir hır5ıl 
Usküdar muhitine dadanınıştıf· 
Birkaç zamandır faili bulunnııYııı; 
müteaddit hırsızlıkların hep a}ııl 
şahıs tarafından yapıldığı söylen· 

mektedir. 
Evvelki gece dört eve birden gi· 

ren ve bazı ufak tefek şeyle.ı' götü· 
ren bu kurnaz hırsız, ayni zamaııdı 
girdiği bir evde yemek yemiş, diğ~ 
rinde sigarasını tellendirerek ke) 

çatmış üçüncüsünde de yatıp bdi' 
mükemmel uyku çekmiş. Sonra • 

yatağı yorganı alarak sırra kadeJ!l 
basmış. 

lhsaniye maballesinlıı yalı boYuıı· 
Jı r· da cereyan eden bu enteresan 1 

sızlık vakası şöyle olmll!itur: 
Son fırtınalardan yıkılmış ve JıC

nüz bir kısmı tamir edilmiş olan J3ıl) 
Hüseyinin evine evvelki gece bir JıJ'' 
sız girmiş. Buradan beyaz biiYlı1 

bir örtü ve bir kasket ile evin Ç'" 

cuğuna ait olan haritayı alarak b;: 
tişik mescide atlamış mescidde bU 

duğu lambayı yakarak ncvar ne 
yoksa alt üst etmiş bunlardan bir 

_ınıı•· bataniye, bir yorgan çarşafı ,,,,... ' 

Murat bey padi~nh tarafından 
affedildiğinden birkaç gün sonra 
tahliye edilmişti. 

Turhan paşanın Petresburgta 
uzun zaman sefirlik etmesi ve o 
zamandan bu vakite kadar kırk 

küsür sene geçmiş olması cihetile 
Hüsnü denilecek yerde Turhan 
denilmesi bir sehiv neticesidir. 
Fakat asıl mesele mütareke işidir 
o da söylediğim en seliihiyetli bir 
ağızdan naklettiğim gibi Rusya
nın tavassut ve müracaatinden 
eve!, Abdülhamidin bir tertibi malı 
susıı ile ve sarayın bir kaç kişi ara 
sında kurulan bir piliin neticesi 
olarak Ruh patriğine müracaat 
ettirilmek suretile mütareke ya -
pılmıştır. Bundan sonra musalaha 
m!izakeratına başlanmış ve o za
man yalnız Rusya devleti değil 
bay Cemil Saidin dediği gibi sair 
devletler de işe müdahala etmiş -
!erdir. Hatta bu müdahale netice
si olarak Osmanlı ordusu tarafın
dan işgal edilmiş olan Tsalya kıt
ası Yunanistana iade edilmiş ve 
Girit işlerinde de Yunanistanın 

kında bir plan hazırhya - =============== 

, için Vekalet belediye ve ticaret o
dasından bu husu<ta birer rapor 
istemişti. Belediye bu hususta ge
çen ay bir rapor hazırhyarak Ve
kalete göndermişti. llu ay da edi
nilen kanaatleri ikinci bir rapor
la Vekalete arzcılecektir. Bundan 

Bulduğu yemekleri de yidikten so~' 
karşıdaki polis komiserliğinden nıil· 
tekait Bay Ziyanın evine kapıyı aç· 
mak suretile girmiş. Orada da sigıl' 
rasmı tellendirip enineboyuna geıiP 
tetkikat yapmış. Nasılsa sigara pı:· 

ketini de burada unutmu•. Bilfıharı 
Bay Kazımın bahçesine atlamak i;te 

mişse de bağlı bulunan üç tane 1<5-
peğin korkusile buraya giremiyer''~ 
emekli deniz subaylarından BaY j.· 

linin bahçesine atlayıp büyük kiiJ!ıe· 
sin yanında yere serdiği örtül•' ıa 

Sülavi beyle hoca Hayret 
efendi menfnlarında vefat etmiş
lerdir. Hoca Rasih efendi berha
yattll'. Mumaileyhi bundan altı 
sene evvel İstanbul umumi hapis
hanesinde gördüm, Birbaşka si -
yas! meseleden dolayı mahCını ve 
mahbus idi. Cumhuriyetin onuncu 
yıl dönümü münasebetile yapılan 
affı umumide tahliye edilmiştir. 

Şeyh Mehmet Ebulhuda efendi 
meşrutiyetin ilanından sonra Ada
naya naklinden ve zuhuru hadisat
tan pek çok müteessir olmuş, Ab
dülhamit sarayına mensup olan
ladran bir çoklarına yapıldığı gi
bi kendisine 1carşı da tahkir ve te-
cavüz vukuundan korkarak şid -

rak Nafıa Vekaletine vermiştir. 

Vekalet bu planın Avrupada ol -

duğu gibi memleketimizde de tat

bik edilip edilemiyeceği hakkında 

pliını tetkik ederek müsbet veya 

menfi bir karar verecektir. 

Eminönünün açılması için yeni 
istimlaklar 

Eminönü meydanının -tamamen 
açılması için emlak ve Eytam ban

kasının bulunduğu adanın da yı -

kılması liizımgeldiği belediyece ya 

pılan tetkiklerden anlaşılmıştır, 

Binaenaleyh bu adada, bina -

!ar istimlilk edilerek yıkılacaktır. 
arzu !arı kısmen temin ettiri 1 mi ş - vvvv""""-"'""'""~""""""'"""""'vvvvvvv 
tir. 

·Polonya - Rusya 
· Münasebatı 

Bir deniz kazası 
Beşiktaş iskelesinde bir sandal 

devrildi 
Dün sabah saat 11.5 de köprtidım 

Boğaziçine kalkarak evvela Beşiktaş 
iskelesine uğrayan kaptan Salihin 1 

idaresindeki Şirketi Hayriyenin M 
1 

numaralı vapuru iskeleden ayrılır 

keıı tornistan yapmış; bu sırada Be

şiktaştan üsküdara hareket eden 

ve Sadullah oğ-. 49 yaşındaki Jiiise
yin Hızırın idarPsinde bulunan -iki 

küfe muşmula yüklü- sandal sula· 

rın tazyikile demirli bulunan bir 

mavnanın altına girip kıç tarafın -1 
dan hasara uğramıştır. Bu sırada 
denize düşen sandalcı Hızır kurta
rılmıştır. 

l.!iıyük Bir inkişaf Yoluna Girdiğı 
Resmi tebliğle teyid edildi 

Var :wa, 27 (A.A.) - Soı·yet

ler Birliği hariciye komiseri Litvi
nof ile Polonyanın Moskova elçisi 
Grzybovski arasında son zamanlar
da yapılan müzakere neticesinde a
şağıdaki hususat müşahade edilmiş
tir: 

l - 25 temmuz 1932 tarihli a
demi tecavüz paktı da dahil olmak 
üzere Polonya ile Sovyetler Birliği 
arasında aktedilmiş olan mukave 
leler bütün şümulleriyle iki meml&
ket arasındaki münasebetlerin teme 
lini teşkil etmektedirler. Beş sene

lik bir müddet için aktedilmiş olup 
6 mayıs 1934 den 31 ilkkanun 1945 
tarihine kadar uzatılan ademi teca
lihane münasebetlerin idamesini te
vüz paktı iki devlet arasındaki mus
mine ISifi bir esas teşkil etmektedir. 

2 - İki hüküınet arasındaki ti
cari mübadl}lenin arttınlmasmı der 
piş etmekt~dirler. 

3 -iki hliKılmet mukavelelerle 
tesbit edilen münasebetlerine müte
allik me3eJelerle, muallfllcta kalan 
~eselelerin ve son hudut Mdiseleri-ı 
nııı müsbet bir şekilde halledilmesi 
lüzumunda mutabıktırar. 1 

Moskova, 27 (A.A.) _ Havas I 
muhabiri bildiriyor: 

Bura mahafilinde söylendiğine 
göre, Polonya ve Rusya arasındaki 
son temaslar Polonya hilkOmetinin 
iki m em 1 eke t arasındaki m ün aseba - !!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!! 

tın sarahat kesbetmesi arzusu ile takdir edilmektedir. Sovyet matbu-

vnki olan te~ebbtisü üzerine başla _ atının ııradasırada pek şiddetli ola
mıştır. Sovyet hilkOmeti bu yoldaki rak Polonya siyasetini tenkit et -
talebe aneak lehtar bir tarzda mu miş olmasının Berlin ile çok sıkı bir 
kabele edebilirdi. Polonya ve Rus- teşrikimesaiden doğacak tehlikeler 
ya arasında muahedelere müstenit üzerine nazarı dikkati celbetmek ga 
olarak mevcut bulunan münasebet - yesine matuf olduğu işaret edilmek 
!erin idamesi hususunda her iki hil- tedir. Diğer taraftan Moskovada 
kllınet tarafından teyiden vaki ola- yapılan bu temaslardan Berlinin ba
cak beyanatın şimdiki vaziyette ne berdar olmadığı da tahakkuk etmif 
luıdar ehemmiyeti olduğu buraca gibidir. 

Kısa Haberler _J 
* lngiliz sefiri Çanakkaleden 

1 

döndü - İngiliz büyük elçisi Sir 
Persi Loren ve refikası dün Mo -
havk torpidosu ile Çanakkaleden 
dönmü~tiir. Sefir orada mezarlık
ları ziyaret etmiştir. 

* Bir tütün depoaunda yangın 
çıktı - Muradiye hanında dün sa
,bah bir yangın çıkmış ve on iki 
tütün balyesi yandıktan sonra sön
diirillmüştür. 

* 2600 göçmen geldi - Bu 
sene memleketimize Balkanlardan 
gelen göçmenlerin miktarı 2600 ü 
bulmuştur. 

başka Ticaret Odası ela bütün es
naf teşekküll '!'İne yaptığı tamimin 
neticelerine göre bir rapor hazır
lıyarak Vekalete verecektir. 

Pazarlıksız satışın bütün mem
lekete tatbik edilmesi etrafında 
Vekaletin yaptığı tetkiklerde bu 
raporlar ehemmiyetle nazarı dik
kate alınacaktır. 

Buğday ıatışları 
Son günlerde piyasamıza gel -

mekte olan ·buğday ve hububat ih
tiyaca kifayet etmemektedir. Bir
kaç gün içinde piyasaya 18 vagon 
buğday ve on vagon da arpa gel
miştir. 

* Yeni halık mahsulü - Ba- """""""'""'"""""'.,..,,."""'vvvvvvvv""-""'"" 
lıkçılar, ilk uskumru mahsulünü 

evvelki gün denizden çıkarmışlar
dır. Kilosu 25 kurusa satılmıstır ' . . 

* Donanmanın su gemiai gel. 
di - Donanma için satın alınan 
İzmit su gemisi limanımıza gel -
mi:;-tir. 

* Mekteplerde ziraat dersi -
Mekteplerde ziraat dersi okut

mak için tetkikler yapılıyor. 

* Tramvay bekleme yerleri 
yapılıyor - N' afıa Vekiıleti tram
vay bekleme yerlerinin silratle in
şası için tramv.ay şirketine tebli
gatta bulunmuştur. Kış basmadan 
bekleme yerleri tamamen yapıla -
caktır. 

Kanser haftası bugün 
başlıyor 

Bütün dünyada kanser haftası 
23 sont.,~rinden itibaren başla -
mıştır. Fakat memeketimizde o gü 

nün bayrama tesadüf etmesi dola
yısiyle kanser haftasının başlama
sı 28 teşrinisaniye yani yarına te
hir olunmuştur. Bugün saat 15 de 
Üniversitede yapılacak bir toplan 
tı il& başlıyacaktır. 

Bugünden itibaren Ankara rad 
yosu da üç gün kanser hakkında 
neşriyat yapacaktır. 

ve battaniyelerin üzerinde mükc111
• 

melen bir uyku çekmiş. Zamanı ge 
lince de kalkıp savuşmuş. Şurası ıı~ 
riptir ki giderken hem bataniye ıl
örtüyü, hemde bir kasketle harita" 

yı orada bırakmıştır. 
Ne dersiniz .. Bu adam hakikat,·O 

hırsır. mı, yoksa şakacı bir A.rsC0 

Lopen mi? 

Rezalet çıkaran sarhoş 
Hasköy sakinlerinden 320 d(Y 

ğumlu Mehmet oğlu Kemal :gğiP• 
dün gece sarhoş olarak Beyoi;l~ 
caddesinde icrayi rezalet ederkr~ 
polisler tarafından yakalanmıştır-· 

Arkadaşı tarafından dövüldll 
Samatyada Kazlı çeşmede CaP~ 

sokağında 23 numarada oturan?>f8 Jı· 
bube Fatih polis merkezine nıUr8 

caatla arkadaşı Yaşar tarafınd·'P 
dövüldüğünü iddia etmiştiı; 

Suçlu yakalanmıştır -·-
Döğme ·11-

Şehremininde Uzun Yusuf E' 
ya Hı.san sokağında 10 numarad~ 
oturan 11yas Yakub tarafından dO

viildüğünü iddia ederek 
racaatta bulunmu~tur. 

U· polise nı 

Bu müracaatın ' tetkikine ba.Şıarı· 
mıştır. . -

* Parti kaza kongreleri hat
ladı - Halk partisi kaza kongre
leri dün başlamıştır. Diln Beyoğlu 

Sarıyer, Kartal ve Beşiktaş kon
greleri yapılmıştır. 

Harribor ve Liyan Hayd ,. _______ ...., 

* lıtanbul - lzmit aıfalt toae
ıi - 1stıınbul - İzmit asfalt şosesi 
yapılması takarrür etmişti. Bazı 

bütçe mahzurları bu ,osenin inşa
sını gelecek seneys bıraktırmıştır. 

* Afgan heyetinin ziyafeti -
Ankaradan şehrimize dönen Af

gan heyeti dün şehrimizde staj gö 

ren Afgan zabitleri şerefine lbir 
çay ziyafeti vermiştir. 

şehrimize geliyor 
Bundan bir müddet evvel bir -

. kaç temsil vermek üzere şehrimize 

gelmiş olan dünyanın tanınmış sa

natkarlarından Harri Bor büyük 

matemimiz dolayısiyle buradan 

Atinaya gitmişti. Atinadaki temsil 
lsrini bitirmiş olan bu sanatkar 
buradaki temsillerini vermek için 
yakında şehrimize gelecektir. Bun -

dan başka gelecek ay içinde meş
hur sinema ve sahne yıldızlarından 

Liyan Hayd de şehrimiz& Jlele -
cektir. 

TAKViM 
28 Son Tetrin 1938 Pazartesi -Hicri ı 6 Şevval 1357 

Rumi: ıs Son teırin 1354 

-
Kasım: 21 

Dotu aaatl: 7,01 

-
Ôtlo : 12,02 - ikindi ı 14,29 
Aktamı 16,43 - Yauı ı ıs.20 

lmıak ı 5,18 
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Japonlar İngiliz Top· 
raklarına Girdiler 

l-Iariciye Ve miz 
ükr·· ·Sa aç ğ 

ıı-.. ,,: ~!\nftarafı 1 inci snyfada) 
h .. ···nı selamlnmak ve size sadık ve 
• 

11
1:tnetk,lr dostluğumun teminatını 

""t~·ıt "l k . . . d . b. 
ltı " nıe. benım ıçın erın ır 
cınnuıııycti muciptir. 

aı F'eyizli sulh kaynağından ilham 
ı\ıılın·, · t· d. kt"rı · ~ . • rıcı sıyase m ıre ıııerme 

fl~lnle bağlı knlarnk ekselünsınıza 
~u ·C~'n~.k isterim ki, eskiden oldu
lılls ~hı hu harict :<i~·nsctin başlıca 
d Urunu Balhaıı devletleri arasın-
a tes· ·d ıı.r ıs <>lunan sıkı teşriki mesaı e 

tı~Yo.cağım vo sulhün hizmetine ko
i•· an eserinizin kendine has olan 
ı:;~at1ı dostluk Jıavasmın için<te i 
la e .~t devam edeceğine katiyen 

·ııırn. 

~" 
'a lzjn Şahsi yardım .mz bu sa harta 

lla Çok kıyrrctli claca!<tır. 
Şüh •ü Sar-.:~oğlu 
H4:-icive Vct.ili 

lJ ~ Rtctvı: v ~ICIL!l\f:ZE 
Cf:L&"{ CEVAPL."'-R 

Ve~ıık .. ~ ~· .AA.) - Harıctyr 
~rıtılı ~ilkr!i Sa ·sıço?lr '9&.lkan An 
t1.;:ı in~]( etleri harıct.,, e nazırla 
tı.erıa töndeıtt!f.i ..-:ı." rvfa B. Kom -
:ı.~_: lwtat-•ıtaa.s vr ~~y-.diıııo..,iç'duı 
'Viıgıd!ıl.! 

·:.l ·~ Ce-•• pla rı •ımıştır: 
G CSf:l<ıt s Şükr-. S"-raço)lıt, 

Haricire ı. .-kili 
Anktıra 

Ekselans Şilkrü Samçoğlu, 
H a1-iciye Vekili 

Ankara 
Lütufkfir telgraflarından dola 

yı ckselflnsınıza hnraretle teşekkür 
ederken, yeni yüksek vnzifelerini 
deruhte ettiği bu anda candan teb
rikleıimi ve samimi dostluk hisle
rim]~ bernber, mesut neticelerle do 
lu Bnlknıı Antantı siyasetini ilham 
etmekten fariğ olmıyan yüksek pren 
siplere sadakatle bağlı müşterek 
muslihane teşriki mesai idealinde 
iki dost ve müttefik memleketimizi 
biribirinc bağlıyan sıkı rabıtalara 
uygun olarak müesses münasebet -
lerden dolayı memnuniyetimi ar -
zetmck benim için hususi bir zevk 
teşkil eylemektedir. 

Bu bü.vük sulh eserinin sizin yar 
dımınızla ayni dostluk ve imtizaç 
'havası içinde bOtün Balkan millet
lerinin nef'ine olarak fasılasız de
vam ettirileceğine: kaniim. 

METAKSAS 
Ekselans Şillcrü Saraçoğlu, 

Hariciye Vekili 
Ankara 

'l tlrkiye hariciye vekaleti ma
kamının eksclansı tarafından de -
ruhte edildiğini müş'ir lutufkar tel
grafınıza derin bir memnuniyetle 
muttali oldum. 

Bu münasebetle size en samimi 
teb .. iklerimi ve yüksek vazifenizde 
muvaffak olmanız için en halisane 
•ememıilerimi 'e şahsi muhabbetle
rimi arzetmek benim için büyük bir 
ıevinçt;r . 

A~._, zamanda size şunu temin 
etmek isteriJl'I ki, iki dost ve mütte
t1k milletıerimizin hissiyatına pek 
ıı esut bır tarz<l:ı ıevnfuk eden iti 
•.1~tlı dostluktan mülhem teşriki 
ıncsn\yı eksf'Jansınız ile de idame. 
etmekle pek bn.1tiynı· olncnğım. 

STOY /t. DlNQ\i'tç 
Haş11eldl 1ıe Hariciye Nazrn 

An.·arıı, 27 ('l'elefonla} - Ha.. 
riciye Vekilimiz Bay Şükrü Saraç
otlu, Hariciye V eklletini deruhte 

· Y E .M 1 S A il AJI 

istenilmektedir.,, 

Avusturya borç. 
larının ted.iyesi 
Vaşington, 27 (A.A.) -Hari

ciye nezareti Avusturya borçlarının 
tediyesi meselesi hakkında Alman 
hükumetiyle birleşik Amerikamn 
Berlin büyilk elçiliği arasında teati 
edilmiş olan notaları ncşretmekte -
dir. 10 teşrinievvelde Bilyük elçi 
tarafından Alman hükumetine tev-
di edilmiş olan bir notada, evvelce 
verilmiş olan Amerika notalarının 
Avusturya borçları hakkında hu 
kuki bir teahhüt mutalebesinde bu
lunduğu kaydedildikten sonra Ame
rika hükumetinin Amerikalı vatan
daşlara karşı olan borçların tedi -
yesini nazarı dikkate almasını Al -
manya hükumetinden talebettiği i
lave edilmektedir. 

Kar Fırtınası 
Nevyorkta 92 kişi öldü 

Nevyork, 
günden beri 
şiddetli kar 
ö1milştur. 

27 (A.A.) - Dört 
devam etmekte oJan 
fırtınasından 92 kişi 

Belçıka ademi müdahale ko
misyonundan çekiliyor 

Brüksel, 27 (A.A.) - Belçika 
nın talt ademi müdahele komitesin
den çekileceği salahiyettar bir men-
ba tarafından teyit edilmektedir. 

etmesi milnasebeti~;le Sadihat pak: 
tını iın1.a eden memleketler hariciye 
nazırlarına da birer telgraf gönder
miş bunlara samimi tebrik telgraf
lariyle mukabele olunmuştur. 

tedbirlere rağmen Rumanya ~efa
retinin önüne yığılmıştır. Vaziye
tin vahametini anlıyan hükümet 
derhal kamyonlar dolusu süngülü 
asker göndermek suretiyle sefaret 
binasını muhafaza altına almıştır. 

Bu saata kadar sefarethanenin 
önündeki tezahüratçılar bütün gay 

şarkısını söylemekte ve Rumanya 
aleyhinde bağırıp çağırmaktadır
lar. 

Diğer taraftan bu tezahürler 
sadece Sofyaya da miinha~ır kal-

mamıştır. Sofyadan başka Oreho-
vo, Gabrevo, Tırnovo, Plevr.e, 
Rusçuk, Varna, Vidin, Lom ve di
ğer beIJi başlı şehirlerde de büyük 
tezahürat yapılmıştır. Burada 

ve bilhassa Bulgar - Rumen budu- rini izhar etmekte olınalarma rağ -
dunu teşkil eden Tuna civarır;°da- men Yahudi muhaceretiııe en~el ol
ki şehirlerdeki tezahürlere de ta- maktadırlar. 

Sayfeı 3 
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Serbest Duyeular 
Onu Anacağım 

ıo Ikinciteşrin 938 de, Gazi 
Mustafa Kemdi; sanki un.um! se

ferberlik ilan etmişti. 
Bu yurdun .. Sade yurdun de -

ğil, dünyanın dört bucağından du
yuldu. 

Atasından ayrılan bizler yaşlı 
gözlerimizle bırer birer yüz binler 
olup Dolmabahçe önünde toplaıı

d k. Burası resmi tebliğe göre ilk 
to;>lanacağımız yerdi. On gün ve 
gece süren bu toplantıyıı kimıer 

gelmemişti ki .. Çoluk, çocuk, ka
dın, erkekten tutun da ... Edip. mu 
harrir, alim. şı<ir, artist, Trablu" 
r.arp, Balkıın, Çuııakkale Afyon 
muharip ve malülleri.. Silah arka
d<l'ları ... İğne at<an yere düşmez .. 
Karmakarışık başı bozuk bir a -
lay! ... 

Bu arada bir kumanda duy
duk: 

- Dörder ol!.. 
Çıt bile çıkarmadan derhal 

diirder olduk. istikametimiz de 
verilmişti. Rıraz sonra Atatürkün 
k.ırarg:lhı önünde geçit resmi ya
pacaktık. 

* Muntazam adımlarla tören ye 
rinc dogru yürüyorduk. Kararga
ha yakla~mıştık bile .. 

Burada gözüme uzaktan ilk 
ol•rak albeyaz sancağın altında 
A tatlirk ilişti. Çünkü ona bundan 
lı~'ka yara.;ır bir yer olamazdı ki. 
O~u. derhal tanıdım .. Altın saçın
Jaıı, gokler kadar berrak, denizler 
kauar engin gözünden .. O anda 
oa~ ve gı>z!erimiz ona yıldtrımca
sına çe\·riid;. Selam resmini de 
bıiy'ece ifa ederek önünden sert a 
dımlarla geçtik. 

Orada, onan hep sevdiklerini 
yanında, kuçük bir işaretine mü
hey~·a, ·bekler gibi gördüm. 

* Ebedi şefimiz, Güzel İstanbul-
dAn ayrılacağı gün bizi saf niza • 
mı!ldr, teftiş eder gibi önümüzden 

1 
geçti. 

Başııfıızı ena ihtiram vaz'iyle 

1 
sertçe çevirdik. Gözümüzü kırp
maksızın •on J:oktaya k~daı· onu 
takip ettik. 

"Rabat!., ettiğimiz vakit hepi
mizin gözleri yaşlıııımıştı. Arka
daşlara: 

- Güneşe bnkan gozler yaşar 
rnaz ını? 

Dediğimi, Tan yerleri ağardılC
ça .. Bakıp bakıp anacağım. 

* Şimdi, Atatürkün reyiyle, yıl-

TEN I SABAR 

-~"DE iZ ORTA 
ÖLÜ Ü VENE Hl R 

• 
ıy 

. . 
'' Tahtelbahir Taşıdığı Türlı Bayra /ını indirip 
Y erıne İngiliz Bayrağını Çekti ve Derhal Gemınin 

- .. _ rine B r Tor ,.ır.l Salladı.,, 

Tahtelbahir tarafından orta yerinden 
bir vapurun feci vaziyeti 

torpilıenen 

Şirketi Hayriyenin en eski 
kaptanlarından ve 63 numaralı va 
purdıın hiç ayrılmadığı için onun 
nikahlısı olarak tanılan Tahsin 
kaptanla yine vapurun içinde kar 
şı karşıyayız. , 

TaJı,in kaptan: 
- 62 nnmara ile nasıl torpiJ. 

lendi{:imizin hikayesini istiyorsu
nuz değil mi? Anlatayım: 

63 nııın~rn ile Çanakkale ile 
İstanbul arıısıııda yaptığımız bir 
kaç seferden sonra beni 62 numa
ranın s(ivariliiıind tayin etliler. 

Bir nıüd,let lst~nbul limanı 
dahilinde çalıştık. Bir gün Çanak 
kaleye erzak, istihkam tel örgüle
ri ve saire gbtüt·mek üzere emir 
aldım. Derhal bunları yükledik 
ve gece Nara vlpuriyle İstanbul -
dan hareket ettik. Nara v.apuru
nıın sürati bizimkinden fazla ol -
duğu için o bizi geçerek bir hayli 
ilerledi. Biz ancak 4-5 mil sürat
le seyredebiliyorduk. Bu şerait 

içinde Tekirdağ açıklarını borda
ladık. Gündüz S'1.at on sularında 
idi. Uzaktan bir top sesi işittik. 

Ve kııra bir dunıan sütununun yük 
selme~e başladığını gördük. 

Jarında torpidolarımızd•ın birinin 
bulunması icap edeceğini du~une
rek bu fikri kabul etmeyip tedbir
ler düşünmeğe başladım. 

Güverteye dizdiğim zabitan a
ile ve çocuklarına yerlerind~n kı
mıldamamalarını \'e korkmamala
rını tenbih ederek muhacir taşı -
dıfrımızı bildiren umumi i:;areti 
çektim. Ayni zamanda da Tekir 
dağına yaklaştığımız cihetle ma -
kineye son gayretle hareket edil
mesi emrini verdim. Tahtelbahir 
bizim yanımıza yaklaşınca "Dur!,, 
işareti çekti. Borda •bordaya gel
miştik. Tahtelbahirden mütema
diyen: 

- Kaptan stop! diye bağırı -
yorlardı. Bir aralık. Dümeni ala
banda edip bütün hızımızla, ağır
lığımızla tahtelbahirin ortasından 
hindirip onu batırmağı düşündüm 
ama 62 numaranın dümen mane" 

• rası bati olduğu için bu teşebbü -
sümde muvaffak olamıyacağımı 
kestirdiğim<len bundan .vazgeçip 
zaten adamakıllı yaklaştığımız 

Tekirdağ iskelesini tutmağı daha 
faydalı buldum. 

kenli vazıyetine girdi. Ve Tekir
dağınrlan açılmağa başladı. O 
sıralarda o civardan geçen kısmet 
romorkörü bunu hakikaten yel
kenli zannederek sokulmağa baş
ladı. Fakat tahtelbahir olduğunu 
görünce derhal uzaklaşıp Tekir
'ağ civarındaki kayalıklar arası

na girmeğe muvaffak oldu. Ve bu 
suretle tahtelbahirin attığı torpil 
hedefine i•a bet etmedi . 

Batan 62 numaranın hikayesi 
de bu işte ... 

* Tahsin kaptana veda ederek 
Yaklaşan seferinde selamet temen 
nisiyle yanından ayrıldım. 

Rıza Lebip ASAL 
YENİ SABAH - Yarrn yine 

Şirketi Hayriyenin eski kaptanla
::-ından Süreyya kaptanın sergü
zeştlerini okuyacabınız 

./VVVVVvv 

C nıJbf Amerikada 
Müstemleke işi 

Lonrlra 27 (A.A.) - Sıınday Ti-
mes gazetesinin zannettiğine göre, 
cenubi Afrika müdafaa nazırı Priv 
Rmbada ağlebi ihtimal A !manya 
hükumetinin tetkikine arzedilmiş o
lan yeni müstemleke taksimatı pro
jesiyle İtalya iıe cenubi Afrikayı a 
lakudar eden muhtelif ticari mese-
leler hakkında müzakerelerde bu -
lunacaktır. 

Söylllldiğine göre, cenubi Af-
rika, İtalyadan yapılan mensucat 

ithalatını kolaylaştıracak, 1talya da 
cenubi Aft-ikadan yapılan ham yün 
ve madtn idhalatı için kolaylık gös
terecektir. 

P ariste eski muharipler 
toplanbsı 
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f(osuların Esası N;dir? Muvaf Fak • 
Olmak İcin Takibi Lazım Y o.far • 

Y~nn: Atletizm ~·o.,itörü N~iii Mor:ın J'\, P r 

Koşu rekortmeni bir şampıyonun müsabakaya çıkış anıııd• 
şayanı dık:Cat bir pozu 

En ufak ya~tan itibaren birbirile 
yaı ııımasını isteyen çocukların ek
seriyetile slirat ko~ularına baş vur
dukl,ırı görülür. Kı•a bir zmıanJa 
muayyen hır rnc:1afc kı:t etmek i~ic 
çalrnanlarm her vakit sürat koşul:.
rınd~ muvaffak olamayışlarının SC· 

bcbini (tabii isticladlarının) noksan 
oluşunda aramak lazımdır. 

Yarı mukavemet ve mukavemet 
koşucuları muayycn idmanlarla sü
ratlarını, fulelerini, mukavemetleri
ni arttırabilirler. Bu mesafelerde 
mücadelecı bir zilıniyct sayesinde 
form tutarak yıldız olmuş olanlar 
vardır. Bir sürat koşucusu ise sürat 
koşucusu olarak dünyaya gelmek 
mecburiyetindedir. 

Kısa mesafelerin koşu esaslarını 
bilmemiş fakat tabii süratın saye
sinde şampiyon olmuş birçok büyük 
koşucular mevcuttur. Bunlar, b
bii kabiliyetlerine sürat koşıılarmıa 
tekniğini ilii.ve etmesini bilmiş olsa
lardı dünya rekorlarında mühim ta
dilat yapılmış olabilirdi. 

Sürat Koşusu EsMlo.1-ı: 
Bir çocuk, kendi muhitinde bütün 

arkadaşlarını kısa mesafelerde gc~
meğe muvaffak olduğu ve sürat ko
§tıcusu olmaya karar verdiği güııü 
gözünün önüne altı esas getirmek 
mecburiyetindedir. 

llk vapaeağı şey yarışın dört bel-

. _. . .. -:- -en· li başlı kısımlarının teknıgını ogı 
mektir. Bu kısımlar şunlardır: 1:' 
Çekiş, 2- Pikap ... 3-. Ful~: 4-: \~ 
n~. Bunların butwı ıncclıgıne ' 3 IS' 
olduktan sonra hareketlerini nııı~ 
zam surette birleştirmeyi, me: .. ~ 
den bir bütün vücuda getirme}~ Of. 

<"" renmcliclir. Beşinci ve altıncı e>"; 
·ı kLI·' olarak kollarını tam manası c ~ 

!anmayı ve yerinde ndes allll~ 
ög"renecck olan koşucu muntııZ 

]•O' bir idmruıdan sonra ilk müsaba •· 
sına atılabilir. 

İyi bir sürat koşucusu kollıır~· 
. 1~· dan hemen bacakları nisbetındc 

11 tifade ooer. Viicudun ileriye doğr 
ıa· seyrine yardım eılen kollar aynı 'D 

ma.ü.da ınuvazene'-·i ve aövdrl'.11 

, " ı r ileriye doğru yatışını temin ı>dcr c ._ 
Sürat koşusunun altı esasuıı !;J 

rer birer gözden geçirelim. 
Çıkıs: 

ve Çıl:ış eski ve modern, :ı.yakta ~ 
ya çökmüş vaziyette olmak uze ti 
ikiye ayrılır. Ayakta çıkı~ııı ııs,,. 
hususi kıymetleri :ılduğundan ill> e 
vela bunu tetkik edelim. 

·a· 1890 dan evvel tertip edileli ) 
ti' rışlarda koşucu ayaklarını çı.klŞ ~ 

kurlarına yerleştirir muvo.zerıe

bir şekilde müsabakaya başları:; 
Çıkış nisbeten yavaş yapılırdı. tııl< ,. 
vüc11ıl.una umumi ahvali ilk adıD 

{Sonu 7 nci ıayfads) 
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lardanberi, tükenmez bir azimle 
yurdu, demir ağlarla bezeyip 
çelikle~tiren, Cumhur başkanımız 
gayyur İsmet lnöııünün komutası 
altında Türk cumhuriyetini yüce
lere ula~lırmak için, genç, ihtiyar 
yine her alanda, ç~lışma yolların
dayız. Raşaracağız. Onu vıttanın 
bağrında, ulusun kr.ibi ile halelen 
rlireceğiz. Borcum«zdur. Bunu 
ödiy~ecğimize kefilimiz vardır. 
'l ... .._. t~met tnön lidüı·. 

A. Baha GÖK~U 
00 ıııı ıw 

Atam 

Mayısın o:ıuncu günü idi. Ha
va çok güzel ı.lduğu için etrafımı 
zı Jiiyıkiyle görebiliyorduk. Ben 
de şirketin o zamanki ispektöril 
merhum Rıza kaptanııı kuvvetli 
bir dürbünü vardı. Derhal top se
sinin geldiği istikamete baktım ve 
denizin üzerinde güçlükle farkedi 
lebilen bir cisim gördüm. Zaten 
M armaı·ııda İngiliz tahtelbahirle
rinin dolaştığını bildiğim için der 
bal tebdili rota ederek Tekirrlağı
na kaçmak istedim. 

Tahtelbahir de vakit geçmesi 
ne ve bizim Tekirdağ iskelesine 
yanaşmak üzere olmamıza rağ -
men bizi bağırmakla durdurmak
tan 'başka bir harekette bulunmu
yordu. Zaten ben nasıl olsa ölü
mü göze almıştım. Tahtelbahirin 
bizi muhakkak batıracağını bili
yordum. Bunun için hiç bir şey 
dinlemeden ve stop bile etmeğe 
lüzum görmeden Tekirdağ iskele 
sini tutup baştan kara ederek sahf 
le oturdum ve derhal terki sefine 
emri verdim. Geminin bütün efra
dı çıktıktan ve bir kısım hamule-

1 yi de Tekirdağ iskelesine çıkardık ı 
tan sonrıı biraz ileride duran tah-' 
telbahir birdenbire Türk bayrağı
nı indirdi. Ve yerine İngiliz bay
rağı çekerek bizden 200 metre ka 
dar açıldı ve beş on dakika sonra 

da bize bir torpil atarak Tekirdağ 
iskelesinde baştan kara vaziyette 
duran 62 numarayı kazan dairesi 
istikametinden ikiye böldü, 

Paris, 27 (A.A.) - Eski mll'ha
riplcr milli konfederasyonu milli 
konseyi dün öğleden sonra açılmış
tır. Umumi katip Rivollet okuduğu 
rapor ile konfederasyon idare heye 
tinin 15 ikinciteşrindeki fevkalade 
içtimaını anlatmış ve bu içtima ile 
eski muhariplerin hülctlmet tarafın
dan son neşrolunan dekrelere karşı 
olan vaziyetini tesbit ettiğini ilave 
etmiştir. 

Aaa vatana dön mek lstiyen 10 
bin İtalyan işçisi 

Rio - de - Janeiro, 27 {A.A.) -
Ecnebi memleketlerde bulunan İtal
yanların memleketlerine avdeti me 
selesinden bahseden Globo gazetesi 

Saopaoloda bulunan 10.000 İtalyan 
işçisinin memlekete avdet etmek 

üzere Saopolo İtalyan konsolosluğu 

na müracaat ettiklerini yazmakta
dır. 

Aııkarada Sonbahaı 
AtKoşuları Yapılıyot 

Atam Atam ah Atam 
Sönüp gittin ah Atam 
Sana vakitsiz kıydı 
Bu nasıl ölilm Atam. 
Gözden sızan yaş olsan 
Ölüne yoldaş olsam 
Gelip geçen okurdu 
Mezarına taş olsam. 
Solan bir ırüz gilliUıün 
Sevilen bir ölüsün 
Kara toprakta değil 
Gönlümde gömülüsün. 
Ah Atam şimdi nesin 1 
Söyliyemem nerdesin? 
Bir canlı hayal oldun 
Niçin her yerde s~nsin. 
Mahşerde derler Atam 
Kavuşmak, inanamam. 
İnan~aın da bu uzun 
Ha•rete dayanamam .. 
Zalim sel oya oya 
Ya!'a açtı ovaya 
Ilırakm ağlıyayım 

Afama doya doya .. 
Ata başta taç imiş, 
Her derde ilaç imiş. 
Bir devlet pir olsa d 
""~ya muhtaç fmiş .. 

Seıbalurttin Erııu:ın 
Ahınet uiya Güne, 

Biz Tekirdağ istik.ametinde 
ilerlerken yolumuzun üzerinde bi 
ze yerli sekiz mil mesafede denizin 
üzerinde bir cisim daha belirdi -
Dürbünle dikkatli bakınca bunun 
yavaş yavaş sudan çıkan 'bir gemi 
olduğunu gördüm. O zaman tah
telbahirin ismini duymuş, fak11t 
cismini görmemiştik. Kendi kendi 
me tahtelbahir dedikleri bu ola -
cak dedim. 62 nıımarllda bizim 
mürettebııttan başka bir iki zabit 
ve neferle bazı zabitan aileleri 
vardı. Hemen asker ve ~abitleri 
geminin alt kamarasına indirip 
zabitan aile ve çocuklarını güver 
teye dizdim. 

Tahtelbahir sı;yun yilzüne çı
kar çıkmaz Tiirk bayrağı çekti. 
Gemide bulunıın zabitan bunu gö 
rünce "Mna şunları söylediler: 

- Müttefikımız Almanyadan 
boğazlar ve İstanbulu müdafaa 
için talıtelbahirler gelecekti. Bu 
onlardan biri olacak, dediler. 

Fakat ben Almanyadan hükO 
metimizin mal!lmatı altında gele
cek tahtelbahirlerin suyun içinde 
değil. fevkalbahir gelmesi ve yan-

Ben bu esnada bazı levazımı
mı almak üzere kaptan köşkünde J 

bulunuyordum. Hemen kendimi 

köşkün penceresinden iskeleye at 
tım ve hu suretle hayatımı kurta
dım. 

Bu esnada gemide Akbaşa tü
tün götürmekte bulunan ve tütün 
sandıklarını vapurdan kaçırmağa 
çalışan bir tütün bayii ile kama
rada bulunan elbise ve parasını al 
mak için tekrar vapura giden Saf
fet isminde bir yağcı v.ardı. Bunlar 
tamahlarının cezasını çekerek ge
mi ile beraber parçalandılar. 

TahteJ,bahir 62 yi torpilledik
teıo. sonra yelkeıı açarak bir yel -

P olonya - Litva nya münaseba tı 
Kovno, 27 (A.A.) - "Vilno'nun 

kurtuluşu,, ismi altında faaliyetle 
bulunan cemiyetin feshedildiği Elta 

ajansı tarafından bildirilmektedir. 
Bunun sebebi Polonya - Lituan

ya diplomatik münasebetleri nor -
mallestikten sonra iki memleket a

rasındaki bütün meselelerin diplo
masi yolu ile halledilmesine karar 

verilmi~ olmasıdır. Bu yeni vaziyet 
rlolayısiyle mezkur cemiyetin mev -

cudiyeti Polonya ile Lituanya ara
sındaki iyi münasebetlerin inkişa
fına mani olacak sui tefehhiimlere 
yol açalıilirdi. 

Varşovada !ıeynelmilel bir 
sergi açılı;or 

Varşova, 27 (A.A.) - Nazırlar 
meclisi, 1944 senesinde Var~ovada 

açılacak olan beyııelnıild sergi i~le-/ 
riyle uğraşmak üıcı-e bir l<onıite te~ ı 
kiline karar verJ?1i~tir. 

' Yarışlar Büyük Bir Meraklı Kitlc51 

Önünde ve Çok Sürprizli Oidıı 
Ankara- Çok kalabalık bir me

raldı kütlesi karşısında hipodroma .. 
yapılan bugünkü at yarışlarının ne
ticeleri şunlardır: 

Birinci koşu: 

Dört ve daha yukarı yaştaki yer
li yarımkan lngiliz at ve kısrakla
ra mahsustu. Mesafesi 2.000 metre 
olan bu yarışııı birinciliğini Fahri 
Ataçer'nin ceylanı, 

!kincisi: Ahmet lnegöl'ün nazl ı
sı ve üçilnciisü de, Fahri Atlının 
Andran budini kazanmıştır. 

lkinci koşu: 

Dört ve daha yukarı yaştaki Ha
liskan at·ap a~ ve kısraklara mah
sustu. Mesafesi 1.800 metre olan bu 
yarışın birinciliğini Ahmet Geliş'in 
ünlüsü, 

İkinciliğini Rec<>b 
yelanı, 

üçüncüsünü Sait 
vişi kazanmı~lır. 

üçüncü ko~u: 

Balkan'ın Ce-

Yılmaz'ın Der· 

iki yaşında ve hiç koşu kazan
mamış Haiiskan lngiliz erkek ve di-

şi taylara mahsustu. Mesafesi .1:~ 
.metre olan bu yaruıın birincilııv· 

Ferr uh Ağan'ın Sifkapı . 
lkinciliğini Salih Temel'in .sa.tı11 

~. ~ 
üçüncülüğünü Ahemet Ataıll 

Doru Kurt'u kazanmıştır. 
Dördüncü koşu: .tıı' 
üç yaşındaki yerli yarımkail s· 

giliz er kek ve bişi taylara roab5~11 
tu. Mesafesi 1.600 metre olaD , .• 
koşunun birinciliğini İsmail ;\J<S0

• 

un LUksbar'ı, "'rİ' 
İkinciliğini Hüseyin Atak'ın r 

ğ'i, 'ıP 
üçüncülüğünü Jl.I. F. Çakıııııl< 

Kop'u kazanmıştır. 
Beşinci koşu: g)W 
üç ve daha yukarı yaşta b ~· 

kan lngiliz at ve kısraklara ıll91 .D o,. 
sustu. Mesafesi 2.200 metre rşı• 
bu koşunun birinciliğini BurbııD 
l'ın Kornisarj'ı, ı· 

ikinciliğini Salih Temel'in 1'aŞP 
nar·ı, J<'ıO 
üçüncülüğünü G. s. onıurta 

Ateş'i kazanmıştır. 
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s D ygular 
Okuyuç larımızdan Aldığımız 

ve Şiirleri Nesrediyoruz • 

Ağla ey Türk vatanı; kaybettin evliidını 
Bu tun dünya inliyor; tuttu onun yasını, 
Büttin gençlik ağlıyor, eğmiş öne başım 
Kaybetmiş yfice Türkü, kaybetmiş Alasını 

Atatürk! Gittin artık, bizi öksüz bıraktın 
Kalbimize gömüldün, arda kalacak adın , 
AtaUJrk 1 Türk gençliği kalbine gomdü seni 
Kallı imden çıkmıyacak bırakmıyacak seni!... 

Atatürk 1 Sen her Türkün kalbinde kalacaksa 

Çıkmıycaksın ordan, ordan çıkmıyacaksın !. .. 
Atatürk 1 Sen öldilnse yalnız maddeten öldün 

Manen yanımızdasın, manen yaşıpacaksın !. .. 

Bak; sen bize ne yaptın ey haşin kara topraJ.' 

Bütün kalpleri yaktın, ne var onu alacak 
Kıskandın! çünkü; sana böyle fani gelmedi! 

Dünyayı yenen adam yalnız seni penmedi 

Bununla iftihar et ey zalim kara toprak: 

Göğsiinde Atamız var, artık sende kalacak. 
Onu bizden sen aldın, gitti dünyanın tadı 

l"akat; dünya durdukça kalacak onun adı 

Senin ölümüne ben, inanamam hiç, Atam!. 

Hayır! Yaşıyorsun sen, senin ölümün yalan 
İnanamıyorum ben, sende öldün mü Atam 1 

Senin yokluğun ile açıldı derin yaram. 

Bütün bu ylizler yaslı, bütiin bu kalpler kırılt 

Bütün gözler puslanmış, bütün neşeler yıkık, 
Boğazlara takılıp kalıyor bir hıçkırık, 

Ağlıyor bütün dünya, ağlıyor bütün Türklilk 

Ka.nıyorken yaramız senin bu yokluğundan. 
Bağmp ediyoruz Hakkın işine isyan l 

Dağ, taş inliyor şimdi Türkün hıçkırığınr.an: 

Atam! .. Atam!.. Afam! .. Atam! ... 

• 

istiklal lisesi · 
Sınıf il den 

Fatih PASJrttR 

AT TDAKE 
Yıllarca çarpıştııı, fakat, nlmadın ' 
Bu vatan uğrunda Eli Ulu Önder 
ilstiklal bizimdir diye k' J' ırdın 
Bu yüce. ülkeye ey mutlu Ond,,. 

* Yazıldı İskender g'i:hi hizmetin 
O ünlü tarihin baş yaprağına 
Çok şükür açıkmış nurlu kı5Illetıır 
Kavuştuk nihayet Türk sancnğına 

* Bütün ulusların üstünde ancak 
ller gün yükseliyor bu ünlü sancak 
Dünyanın en yüksek Atası oldun 
Yirminı:i yüz yıld:ı ey Ulu Önder. 

IC.emal ÇAKALGU 
4kaaray 
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Atamızın Ardındaµ 
Hiç olur mu halk eden lalk edenle döğ~ 
Cumhuriyet uğrunıla gönlillü ~ehit dGş • 
Utansın tabiatın tabiatın °Jiz ... :yah çelıresı 
Fırlattın . suratına fırlattın v:ırı:ıa nesi 

"Saat kaç,, d;r diyerek ruhunu verdin, gittin 
'Ardına taktın bizi ardına Jerdin, gittin 

Külf eye kül demek drn, hnyattır böyle biten 
!Et yiyen aç toprakta ay11lıyor ruhla, ten 

Olmıy.an bir ,ey var.. Nurun biz de kalaca? 
Yüz yıl sonra gelenler onu bizden alacak 

. 'Altı kolda yanacak birer mel)Jale gibi 
... Önlerinde tek tiper yurt Çanakkale gibi. 

· Son defa çektin bugün bağrımızı yardın da 
BütUn cihan beraber ıröz!erimiz ardında 
Nurundan şifa bulup diri di hasta adam 

. Kaldır da bak başını bal J asıl y.asta adam 

Marmara omuzunda tabutunu tatıyor 
llelekler eaf aaf olma, arşında dola.şıyoJ 
Ardında Seli nüye dört başi) Je secdede 
Eğiliyor adalar l'ÖZ y.a.şiyle secrlede 

Siyah duman bürümüş gemi direklerini, 
18 milyon koymu.ş yola yüreklerini. 

Bekliyorlar yolunu çıkar, gelirsin diye 
Bekliyorlar Atatürk belirsin diye 

Heyhat ld giden yolcu omuzlarda bir taoırt 
Çevirii,ıı kıblemizi oldun bise ıon mabut 

. ~ 

Bulsariatan I'~ ID)Nna 

Na.zlf TUNALI 

ı be A 

1 Uyku 

.. . 

ıl 

Sen ölmüşsün Atam. Buna nasıl inanayım? 
Her yerde söylenen bu ~l ze nasıl kanayım?, 
Nasıl ölürsün, nasıl söner o derin gözler?. 
Atatürk öldü desem bana kainat güler. 

* Sen ölmezsin, solmaz o hükmeden yüzün. 
Ey insanlık! Atatürk nasıl ölür bir düşün 
Değil midir insanlık öğreten dünyaya o 
Değil midir koca bir milleti kurtaran o 

* O ağızdan çıkışta olmayan bir şey 
Dünya ağ?.iyle söyledi şeyi eyı 
Bir gün müzic viicudünü toprak alacaktır 
(Türkiye cumhuriyeti) her zaman kalacaktn 

* Ebedi uyJrnnu müsterih uyu ey Atam! 
Nasıl sen yokluktan koca bir varlık y.a.rataıt 
Yücedinse yaratbğrn korunacakta, 
Smıin vanbitırı aibi gençlik yaratacak ta. 

Haydarpa•• lbesln«ea 
452 Abdülkac&- <:EYHUN 
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A anın Ardından! 
Ey gamlı saçım yolmasam isyan edeceksin 
•htın da nasıl ah .. Bu uzun derdimi çeksin 
Yıkmış beni bir kahpe ölüm karşına geldim 
Dindir beni ey sevgili yurdum sana geldim . 
Sustur beni bağrında yanan bir deli gam var 
Kandır beni .. Halil o güneş yüzlü Atam var. 
Halil o bakışlar Mar:ır.aranın bağrına vurmuş 
Ha o çelik boy Ankaranın ufkuna durmuş 
Gittin fakat erken bu gidiş saçlarJ altın! 
Ey gözleri ummana çalan neşesi bahtın! 
Aldın ya cihanlar değer insanı elimden ! 
Ey kahpe ölüm! Vur beni ölmüş gibiyim b&» 
Ey Ankara! Elbette gönülden tanıyorsun 
Dünya değer insanı nasıltoprağa korsun 
Artık o da; tarih te şu toprakta uzan~ın 
Mademki yapansın onu mademki yazans;... 
Dinmez de tükenmez de acım bağrımı yaksarı 
Sonsuzluğu kapınız gibi ondan neye baksam • 

Bir TUrktü o, dağlar gibi dik; tanrı değil<li 
Lfi.kin o ne in~andı düşün tanrı eğildi. 
Başlarda muhabbetti o başlarda batırdı 
"Ödüm,, dese millet Atatürk can yaratırdı .. 
Şaşkın soruyor gök.. Onu toprak nasıl aldı? 
Gökler! Buna toprak ta şaşırmış dona kaldı, 
Bir Türklü o dalgalar gibi hür; Tanr1 değildi 
Lakin o ne in~andı düşün Tanr1 eğildi 

Başlarda muhabbetti o •başlarda batırdı 
~ldüm dese diinya yeni batan yaratırdı .. 

~ 00 98 

Kalbimin Sesile İ 

( 

! 

O bir perşembeydi... Sabahın kızıllaşan 
Sisli ufuklariyle ; .. bir çift göz sönüyordu 

1 

Asırlara sığmıyan, ve tarihleri aşan 
Bir "Türk, bugiln,, faniden ebede dönüyordu .. 

* # 
Artık assın ummanlar, şaha kalksın dalgalar, 
Bütan yeşil diyarlar, olsun kızgın bir sahra "* • 

~çsın yanar dağlar zirvesinde halkalar... ~ .. 
Gömülden şu kainat o atC§ten mezara . ., ~ 

* Ey tarihlerin bile.seyrini değiştirer 
Mazisi zengin Türkün ... Babası olan insan 

Maddiyattan sıyrılıp maneviyata giren 
Senin mukaddes ruhun .. Rehberimizdir her a~ 

* Yıkılsa da, ölse de, parçalansa kainat ... 
Ne yazık ki. .. Sen gittin kayboldun sen dünya(l 

Ne yazık ki. .. İnilsedc can çekişse de tabiat ... 
Söndil tn!ıu'İ -rözlerin... Sustu pıadeni sadan •• 

, ' · o· 
Jat. Erlı:eli lı...t 
:t'&haba AKALTJN 

• 

A~lıvacak insanhk 
.O kfirr&f arzdan Dir oOyfı:k parça. f df koptu 
Ne yazik bunun tamlrini ırtık imkin yoktu 
Sarsıntısı durmadı, Türkifeyi sardı 
lYakıcı !ııziyJı ırökleri, deıizleri yardı. 

* ' .acımız yakın uzak yaban ellere yayıldı 
CoJuk çocuk, kadın erkek sızlanarak b;yıld~ 
Nasıl solarak söndü o muhteşem varlık?, 

~ilıY.or pna e~edi ağlıyacak insanlık, " 
... 

Keı•l EREK 
Üaküdar lnhlearlarmda 

Sayfaa • 

Lif Dagover ve Türkiye 

~ 

Meşnur smema yıdızı ·(Lll Da- Ya Atina '! Ze.rif blr şehir. Ben 
gover) tarkta yap~ olduğu uzun Atinayı Romaya benzettim. tnsan 
aeyahat hakkında bir Alman ga- orada yaşamaJt zevkini yudum yu· 
zetedsfne ihtf!aslannı anlatmış. dum tatıyor. Hele Atinanın tarihi 

Alınan meslekdaşımız diyor ki: zenginlikleri... Ben lranaat getir
, - Kar§lmdakl kadının, beyaz dim Sofya, lsta.nbul ve Atina artık 

perdenin en büyük artistlerinden Şark olmaktan çıkmış, §arklı husu· 
birisi olduğunu biliyordum. Bu. siyetlcrindcn bir şeyler muhafa·~a 

itibarla lJl Dagover'le karşı karıŞ1- etmekle beraber birer Garb şehri 
ya gelince tuhaf bir çekingenlik olmuşlardır.) 

hissettim. HennyPo t t k r·ı 
Muhakkaktır ki Lil Dagve" Al· • r.., en e rar ı m 

man sinemacılığının Norma Şirer'i çev1rn1ege başlıyor! 
olmuştur. Bu sanatkar kadın Fele- Bir vakıtler büyiik bir ~öhn•t 

menk Hindisbanında Bataviada doğ kazanmış ohı.n gfü:el Alrn:rn sanat· 

muştur. Yani kendisi doğum iti· kan Ilenuy Porteııi11 µek yukıncla 
barile şarklıdır ve güzel, kara göz· Ufa stüdyosu hesabına büyük bU" 

]erinin tashir edici nccabeti, hare- film çcvirmcğc başlıyat'nğı habf>rl 

ketlerinde-ki kibarca hetaet te ken- alınmıştır. Bu sanatkaı1n ycnirll"n 

disinin asil bir ailenin evladı ol- film çevirmeğe başlama.<;: A \'rıı p4 

duğunu gösterir. Lil Dagver bir sinema muhıtıerinde alaka uyan· 

Hindli prenses gibi naz içinde bil· dırmıştır.. E~ki kabiliyetini gö~te
yümüş ve yüksek bir tahsil gör· 

rip gösteremiyece~i sabırsızlıkla 
müştür. Sahnenin bir çok kibar ka- beklenmektedir. 
dınıan soysuzlaştırmasına muka . 

Zar ah 
• 

yenı 

Deander'in 
filmi ..• 

bil Lil Dagover bütün kibarlığını 

muhafaza etmiş, bir salon kadını 
kalmı~t.ır. Son yaptığı seyahat hak· 

Almanyada yerleşmiş ve son ç-? 
kında ihtis-ıslarını şöyle aclattı: 

(- Şark. .. Dalına beni cezbeden virmiş olduğu filmlerde gerek oyu~ 
bu füsünklr kelime bilseniz benim larmdaki maharet gerekse sesinin 
ruhumda ne hicler uyand:rır! Bun- güzellği ile büyük bir şöhret ka

dan bir sene evvel şarkta büyük zanmış olan İsveçli sinema yıldı:1 
bir seyahat yaptım, Bulgaristan~ Zarah Deanderin büyük bir film! 

Yunanistanı, TUrkiycyi gezip do. çevirmek üzere Stokholm'e azimet 
}aştım. Sofyada, Bulgar seyirci- eylediği haberi alınmıştır. 

ıen karşısında oynadığım za.man v·ıı E . 
bilseniz bana karşı ne kadar nazik 1 Y rıtsch'in 
davrandılar. Beni adeta çiçekle ört- yeni filmi ... 
tüler. Sonra tstanbula gittim. ts · Umumiyetle sevilen ve beğenllM'ı 
tanbul ... Ne muazzam ve teshir edi· Alınan sanatk:irı Willy Fritsceh'in 
ci bir şehir!.. Bilhassa tstanbulda yeni bir film çevirmek üzere oldu
iki devrin birbirile çarı>ışmasına ğu haberi alınmıştır. Filmin ismi 
şahit olmak beni çok _alakad.ar etti. 

(Prusya aşk hikayeleri) dir. Mev· 
Bütün bir milleti harekete getiren 

zuu Alman tarihine . temas etmekyepyeni bir nağme, sonra pek va· 
karlı, şiddetli ve heyecanlı Türk tedir. Sanatkar Prusya Prensi Vil
gençliği... Şark deniliyor, halbuki helm'in rolünü ve imparator bi
orada Garb Avrupasınw bir çok rinci Vilhelm'in rolünil yapacaktır. 

§Chirlerinden ziyade insan kendini Robert Taylor'un 
Garbte hissediyor.. Tabiatin ısta·n- • 
bulda arzettiği ihtişamı asla unu- yenı filmi 
tamıyacağım. Nefis birer tablo le- Robert Taylar, pek yakında bü· 
tafetindeki gruplar, örnek ve göl- yük bir film çcvirmeğe başhyacak
ge kf>kuları, ·sonra bir masal deni- tır. Filmiıı ismi: Staud up and fighi 
zine benziyen Uicivcrd bir su ta- dir. Kadın baş rolünü Florance Rice 
bakasının üzerine serpilmiş' adalar yapacaktır. 

ve adacıklar ... Ne yazık ki pek çok l Robert Taylor'dan başka ikinci 
methini işitmiş olduğum 1:mıifi zi. erkek sanatkar rolünij Wallac~ 

yaret edemedim. . Blery yapacakbr 



TENISABAH 

lngiltere - Ame ika 
Ticaret Ani şması 

Sararmış Karton ' 
. 
Ifedia: 
- Hayır! Sizinle evlenemem de

yince Kamil: 

gün yine çekmecemde elime rast 
gelen şeyleri atıp dururken elime 
Kamüranın eski bir resmi geçti. Bu 
resminde Kamuran başka bir kıya 
fette idi. O vakıt hatırlayıverdim. 

Resim kocasının ölümünden bir SE:· 

ne evvel alınmıştı. O sene bir kos
tliınlü balo yapılmıştı. Herkesın 

milli kiyafetle gelmesi mecburi idi. 
Kamüranda böyle bir elbise olma
dJğmdan kostümlü baloya harbdcn 
evvelki zamana ait bir kiyafetle 
gelmişti. Elimdeki resim, o zaman 
hatıra olsun diye çektirdiğimiz re· 
simlerden biri idi. 

Bunun Mahiyeti; Ekonomik Ol
maktan Ziyade Mali Ve Siyasidir 

- Bu olmaz dedi. Bana karşı 
sempatiden daha kuvvetli bir his 
beslediğinizi ümit ediyordum bP,n 
Bedia. Bunda da yanılnıadJğımdan 
eminim. öyle ise bu red cevabınız. 
dan bir şey anlıyamıyorum. 

- Zaten size karşı böyle bir hiıı 
duyduğum içindır ki... 

Kamil şaşırarak duraklayınca Be
dia anlatmağa tıa.ıladJ. 

-. Evet, fakat iş bu şekle dökil
lünce size küçük bir sır tevdi edece· 
ğim. 1930 da- dikkat ediniz, anlata
cağım bu sözlerde tarihler mühim 
bir rol oyııiyacaktır.- 17 yaşında 
kadar bir genç kız idim. TanıdJkla
rımız arasında yirmi iki yaşında 
Faruk isminde bir genç vardı. 
Bana karşı duyduğu meyli gayet 
sevimli ve ayni zamanda mahcııp 
bir tavırla anlatmağa çalı.şıyordu. 

Genç kızların düşüncelerini acaba 
bilir misiniz? Bu vaziyet karşısın· 
da benim de kalbim çarpmağa ve 
derhal kendimi onun karısı olarak 
görmeğe başladJm. Tam bu sırada 
ortaya Kilmuran çıkmaz mı ... 

Uzaktan akrabamız olan Kil
müran, kendisinden otuz yaş büyük 
olan ve geçen sene ölen tanıdJkla. 
rımızdan birisile evlenmişti. Kamu
ran güzel, ve vücudu biçimli idi. Her 
kesle beraber ben de bu hususta 
mutabıktım. Yalnız ahlaken o ka
dar kuvvetli değildi. Ayrıca tam W 
yaşında iken de (50) yaşındaki bir 
adamla parasına taman evlenmişti. 
Kamüran kocasile Bursada oturu
yordu. Büyük babanın o taraflarda 
büyük bir çiftliği olduğundan her 
sene birkaç ay giderdik. O zamaıı
larda kamüranla beraber vakit ge
çirdik. Fakat kocasının vefatından 
bir sene sonra lstanbula geldi. Bu 
aralık yaşı tam 23 idi. 

(Faruk bizde onu görünce facia 
başladı. Ben artık unutulmuştum. 
Faruk. ağzını açarak güzel Kamu 
ranın karsısında ellerini kavuştur?.· 
rak bakıp duruyordu. 

Acaba Faruku seviyor miydJ ': 
Gençliğin verdiği bir nevi sarhoş
luk, genç kızlık hülyalarının verdi· 
ği bir nevi fiyevr değil mi?. Bun<. 
rağınen ıztırab çekmiyor değildim. 
Hem nasıl bir ıztırab içinde idim 
bilseniz. Mendillerimi param parçP, 
ettim. yüzümü gözümü tırmık i
çerisinde bıraktım. ve ağladım, ağ
ladım. Artık neticesi hep ayni şe
kilde biten binlerce hayal kuruyor
dum. 

Kamürandan nefret eden f'aruk 
onu bırakıyor. ve ben, hiddetind~n 
yem yeşil olmuş genç bir kadının ö
nünden, sevdiğimin kolunda nikah 
dairesinde sevinç içerisinde çıkıyoı·
dum. 

Bazan mangalın küllerini eşeler
ken bir kıvılcım sıçnyarak halıya 
düşer ve yanğm çıka bilir. Benim de 
zihnimden bir fikir sıçrayıverdi. 

Ben de bir yanğın gibi yakmak is
tedim. ve yaktım da . Bunu da hiç· 
bir vicdan azabı çekmeden, deli gi
bi bir sevinç ile yaptım. :işte bu 
resmi alarak, altındaki beyaz kar· 
tonu çıkardım, "Salona geçerek, eR· 
ki akraba ve taallükatın resimleri
nin bulunduğu albümü aldım. Ve i
çinden kartonu adam akıllı zamanın 
tesirile sararmış bir resmi alarak 
üzerine KD.müranınkini yapıştırdJm. 
Bunu yaptıktan sonra Farukun gd
mesini bekledim. 1ki liç gün sonra 
çıka geldi. Yanıma geldiği vakıt 
koltukta oturmuş elimdeki albüme 
bakıyordum. 

Neş'e ile: 
- Bizimkilerin resimlerine bakı· 

yordum dedim, Bakın punları tan:
yor musunuz? 1şte büyük babam .. 
Buda büyük teyzem .... , Ah, işte Ka
müranla kocasının resimleri. 
Kamüranın kocası 53 yaşında 

ölmüştü. Buraya son defa çıkart· 
tığı bir resmi koymuştuk. 

Faruk'a bakıyordum. Kaşları bir
den çaWmıştı. Ve bir türlü düzelmi
yordu. Zihnimden geçen şeyleri dü
şündüğü belli idi 

- Bu Kfin:ıüran mı? Daha bu re
sim üzerinde 20 yaşında duruyor. 
Durun bakalım ... Harbten evvel 20 
yaşında, Halbuki şimdi1930 dayız. 
öyle ise 40 yaşını geçmiş demek. 
Olur şey değil .. ) 

Yine şöyle düşündüğüne emin i
dim: 

- Fakat demek saçlarını boyı
yor, takma diş takıyor. 

Bizden ayrıldJğı vakit Faruk'un 
çatık kaşları hala düzelmemişti. 

tşte dostum, deli gibi düşünmiye
rek bunu yaptım. 

- Peki sonra ne oldu? 
- Sonra nıı? Bakın dinleyin. Bu 

• 
18 tarihli ajans haberlerinin Va

şingtonda M. Cordil Hut ile lngil
tere büyük elçisi arasında imzasını 
bildirdikleri lngiliz-Amerikan tica
ret muahedesi, dünyanın içinde bu
lunduğu bu karışık devirlerde bil· 
yük bir ehemiyeti haizdir. 

Bu muahedenin imzalanmasına 

1936 danberi çalışılıyordu. Şimdiye 
kadar Britanya imparatorluğu \'e 
Birleşik Amerika yakın ırk birliğine 
rağınen devamlı bir rekabet hissi
nin hiıkim olduğu iki muazzam ceb
he olarak karşı karşıya duruyordu, 

Filhakika 1932 de Ottava konfe
ransile, Britanya imparatorluğu 

ekonomi bakımından, kendisini teş
kil eden doıninyonlarla anlaşaral~ 
iki müstahsil devletlerle fazla bir 
alaka göstermemek yolunu tutmak 
istemişti. Fakat altı senelik bir tec
rübe nekadar muazam ve nekadar 
vasi olsa da, bu birleşik ekonomi 
hayatının kafi gelmiyeceğini, tng
liz imparatorluğunun cibarun iki 
müstahsil devletlerile temas etme
dne yaşayamıyacağını göstermiş· 
tir. 

Yapılacak yegane çare, Birleşik 
Amerika ile olan münasebetlerini 
daha samimi ve daha faal bir va
ziyete getirmekti.. Şimdiye kadar 

~•!tereye yapılan ithalat yekünu-

vakadan bir mıiddet sonra toplu bir 
halde Atina'ya bir seyahat yapmak 
istemiştik. Pasaport çıkarmak işini 
Faruk üzerine aldJ. Tabii bunun i· 
çin de niifus kiığıtlarnnızı ona ver
dik. Kamüranın da nüfus kağıdJ 
bunların arasında idi. Muhakkak 
ki Faruk Kamüranın nüfus kağıdma 
bakmıştı ... Ve o vakit da onun esa.ıı 
yaşının 23 olduğunu da görmüştü. 
Buna rağmen onunla evlenmedi. 
Sebebini bilmiyorum. Fakat beni de 
almadı. 

Yalnız ortada, benim yaptı . 
ğım bu delice hareket kaldı. o gü ,, 
denberi kendimden korkuyordum. 
Bu r esmi san kartona yapıştırdı· 
ğım sımc!a d•ıydui;ll'n kin ile kir,. 
şık sevinci hnla düşünüyorum. Ve 
eğer şimdi birisini sevdiğim ha.ld,. 
artık bir genç kız gibi değil- o beni 
sevmez veya az severse, yahudda 
başka birisini sever ise, içimde sak
lı duran bu kinin bana veniden neler 
yaptıracağını kendi k~ndime soru
yordum. 

Ve onun için hiçbir erl;Pl{ ile ev
Jenmemeğe karar verdim Ilikayeci 

na Birleşik Amerika altıda birini 
teşkil ediyordu. Binden fazla madde 
üzerine taallük eden tarife değişik
liklerinden sonra bu (yüzde) nin 
hissedilir derecede artacağı düşünü
lebilir. 
Diğer taraftan Birleşik Ameri

ka.ya olan İngiliz ihracat fazlalığı· 
nın senede 12 ila 15 milyon lirası 

arasında olacağı tahmin edilmekt~
dir. 

Şüphesizdır ki bu yeni ekonomi 
cephesinin vücudu diğer memlel<et
ler için bazı müşkül meseleleri or
taya koyacaktır. Mesela M. Cordcl 
Hu! son zamanlarda aşağı yukarı 
onyedi adet ticaret muahedeleri im
za.lam. Bunlar arasında Brezilya ve 
Fransa ile olan muahedeler olduk
ça ehemmiyeti haizdi. Bu muahede
lcrin, ortaya yeni çıkan vaziyet do
layisile, gozden geçirilmeleri Jazım
gelmek1 cdir, 

Bu yeni ticaret muahedesinin e
konomi neticeleri gösterdikleri e
hemmiyete rağmen ayni vesikanın 
mal!, siyasi ve moral neticeleri kar
şısında sönük kalır)~ r. 

Alman hükı'.imeti ezcümle bu mu
ahedeyi ve neticelerini, Birleşik A
merika ile fazla bir ticari alakası 
kalmamakla beraber, dikkatle ta
kib ediyor. Zira bu vesika ile fazl;ı 
Almanyada Yahudiler aleyhine alı
nan son tedbirler dolayisile Ameri· 
kada Alman konsoloshanelerinin ö
nünde yapılan nüma:ı-iş gününde ve 
yine İngiliz • İtalyan anlaşmasının 
meriyetinden 48 saat sonra imza
lanmıştır. Ve yine o sıralarda kral 
Karo!, miistakbel ticari muahedcle
rin başlanğıcı addedilecek şekild•! 
Londrada temashra girişmi~tir. 

Neticede Almanya, bu yeni vazi
yeti demokrasilerin aleyhine kur
dukları yeni bir cephe olarak göre
bilir. 

Fakat bu harb bor~lan meselesi 
de bu z:unr.ndaki hildiselPrin tenev
vüü, feda karlığı icabettirerek dcrn
cede şiddet göstermesi karşısında e
hemmiyetini kayb~tmektedir. 

Netice olarak denebilir ki dün • . , . 
cfkH.n umumiyesini sn.N:nn şidderıi 
hücumlar, yaZ'llar ve faaliyetlerin 

memleketlerin hududunu a~arak t:.
tılrlan bu siyasi ve moral gerginli
ğin sırasında iki Anglo-Sakson 
n:em Jeketinin ticari sahada anlas
ması. c;ok di1·bıtle takib edilme;i 
18.ztmbclcn beyndmiH bir hiidise•J. 
lr .. 

[

"""°'' h h h h o> o oV"WW YVVVWy V<YNVmr 

TİYAT OLAR j 
rvvvv~Vo••••ıı/\ı••fi•Tl o M-,- 'f','YV'M".tV'/VV'/" ... ~ 

TURAN TİYATROSU 

Halk Gecesi Ne yazık ki bunlar hayaldi. Hn
kikat da Farukla Kilmüran sevişnıa
ğe başlamışlardı. Bu göze görünü
yor bir şekil almıştı. 

Yan deli bir halde idim. Sabah 
yaptığımı akşam bilmiyordum. Biı· 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma 
r· kır ' 

Halk sanatkarı Na~it, okuyucu 
Semiha. 

Molla iftarda ı P. 
Karna va! 2 l'. 

Henüz inşa edilmekte olan bil • 
yük bir binanın medhali, kum ve ııa 
!re getiren kamyonların içeri girme 
sini kolaylaştrmak için açık duru
yordu. Den derhal bu açık yere gir 
di. G:ı.zı kesti ve ışıklan söndürdü. 
Yarım dakika kadar geçmemişti ki 
llnlerinden kahve renkli otomobil 
süratle geçip gitti. 

Den artık ferahlamıftı. Genç lcı 
za doğru dönünce onun kapıyı a
çarak dışarıya çıkmak üzere oldu
ğunu gördü. Elini uzatarak kaptyı 
kapattı, genç kız: 

- Beni artık bırııkın diye ba
fırdı. 

Den başını salladı : 
- Bir otomobil, ki üpten beri bl 

zi takip ediyor. ZanııeJersem yıın
lı~ bir istikamete göndı,rdik. Fakat 
geri dönebilir. Bizim için yapılıır.ak 
burada bir müddet daha beklemek 
tir. 

- Bir kelimenize bile inıııımıvo 
rum. Siz tamamen delisiniz veya 
sarhoş. Beni bırakınız gideceğim 

- Rirlrnç ~ırniye daha sabre
dın!~, ~onra sizi evinize götürece-

nnra Jı, ıklık Te lıtittiıı. apılarınnı derhal keser 

• - lcabuıda rllııde 3 kate aJıaabilir. m ... Localar (100), her yer (20) 
Paradi (10) 

ğim, nerede bulundui'umuzu bi!i-
yormusunuz? 

-Ya siz! 
- Vallahi bir türlü kestiremi-

yorum. 

- Peki beni götüreceğinizi 
nasıl iddia ediyorsunuz? 

- Evinizden çok mu uzakta • 
yız. 

KATIL ARANIVOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YEN/ SABAHIN POL/S ROMAN/ 

20 Çevireo; R. SAGAY' • 
- Her halde ıaksi istikamette 

ö mil l>ir mesafedeyiz. Buraları 
tene yerler. - Eğer düşünceniz, bu mer • - Peki bizi ne diye takip edi

yorlardı? diye deva metti. - Evinlıı ne tarafta bulunu • kezde ise ... 
yor? 

- Bekman Plas da, bu size 
biı-ı,e.r ııöylOyer mu? hayır. Bırakı 
lll?. direksiyona ben geçeyim. Bu 
biçimsiz mahallede •bir taksi bnla

mıyaca~ıma emin olmasam ıbir sa
niye bile yanınızda oturmazdım. 

- Siz de biliyorsunuz ki, sizf 
evinize kadar götürmeği sonra a
rabayı tekrar sahibine getirmeğf 

vadettim. İşaretleri artık bildilrim 
için korkulacak bir ~ey yok. 

- Bütün geceyi bir po''• kn • 
miserliğinde veya morgda mı go
fireceğimi zannediyorsunuz?. 

Otomobilin kapısını açtı, indi. 
Genç kız, direksiyona geç.ti. Fakat 

birdenbire kızın eline vurarak Se8 

çıkarmamasını işaret etti. Büyük 

kahverenkli bir otomobil geri ge
liyor, pencereden birisi ıJıaşını çı -

karmış etrafa bakıyordu. Bir müd 
det sonra otomobil ileride kay • 
bolmuştu. 

Otomobilin lçindekl ziyanın 
altında genç kızın yilzünde endişe 
izlerinin belirdiği görüld!I. 

- Bahsettiğiniz otomobil d~ 
m&k bu idi? 

Den umuzlarını silkti . Bir 
saniye genç kız gözlerini Denden 
ayırmadı. Sonra makineyi hareke
te getirerek fenerleri yaktı, ve 
yola düzeldiler • 

Den b~ını eğdi, 

Genç kız mahirane ve si;ratle 
idare ediyol'du. Den gözlerini on

dan ayırmıyordu. Demek genç kı
zın ismi N ansi idi. Sevimli bir 
isim. Bu genç kızın dostluğunu 
kazanmak ve kendisine karşı gös 
terdiği .alakasızlığı, soğukluğu kır
mak istiyordu. Bu kadar fena va

ziyetlerden aonra bu neticeye na
' sıl varabilirlerdi?. 
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Nakleden: R. Gülseven No. 1 
!{ardeşim Ahmet, 
Benim gibi evliliğin başlıca düş 

manlarından birinin nasıl olup ta 
evlendiğini, karısını mesut edip e
' inde oturduğunu son mektubunda 
hayretle soruyorsun? Ben de lıfıla 

buna şaşıyorum. Fakat ne yapa -
lım kader. Yalnız derhal ililve e
deyim ki karım, İffetmesııttur. Ve 
ister hoşuna git.<in, ister gitmesin, 
benim gibi bir dalda durmayan 
adam iki seneden beri evli olduğu 
halde, sadık, hem de nasıl sadıktır 
bilsen ... Onu hala, ilk günlerde ol 
duğu gi-bi biıtün kalbimle seviyo
rum. 

Bak sana, İffetle nasıl evlendi 
ğimi anlatmak i terim. Bu hikaye 
uzun süreceğe benzemekle bera
·ber yine anlatacağım. Mecburi biz 
metiııi yaptığın şark hududundaki 
kasabanda, önümüzdeki uzun 
kış gecelerinde sayemde hoşça va 
kit geçirir ve bana dua eder, ayni 
zamanda ergeç göreceğim karımı 
şimdiden tanırsın. 

İşte başlıyorum: 
llfayıs ayında, yer yüzilndeki 

her cins mahlükun yeni bir haya
ta başladığı ayda idik. Son zaman 
!arda !stanbuldn geçirdiğim biraz 
fazla hareketli hayattan usanıp 

yorulmuş bir vaziyette idim. Ken
dimi toplayıp, sinirlerimi düzelt
mek niyetiyle, İzmirdeki büyük 
çiftliğinde yalnız başına oturan 
teyzemde bir müdet kalmdak iste 
dim. Ve İzmire gittim. 

Teyzem beni sevinç ile karşı

ladı .. Zaten yakınları arasında en 
fazla beni severdi. Karşısında eğ
lenceden ve yolculuktan yorulmuş 
bitmiş biı· genç adamı gorunce 
hem sevindi, hem de sıhhatimden 
korkarak ağladı. 

İlk li'ıkırdıları beni azarlamak 
oldu: 

- Ah, Halit, ihtiyar teyzeni 
unutup ta görmiyeli ne kadar oldu 
biliyor musun? 

- Fakat teyzeciğim işte kurşı
nızdayını. 

- Evet, nihayet yanıma gelr.
bildin. Arlık Reni bütün yaz müd 
detince bırakmam. Bir iki ay son
ra çiftlik epey kala balık olacak, 
misafirler gelecek. Bilmem amma 
canın sıkılmaz, tabii bazı çocukça 
harekellerde bulunmazsın. 

- Aman teyzeciğim, lıu na-
81! lakırdı diye itiraz ettim. Ben 
artık o eski yaramaz, yel"inde du
ramıyan adam değilim. 

Teyzem yarı alaylı bir tarzda 
güldü. 

- Ne yapayım, bizi öyle alış
tırdın. 

- Fakat şimdi o günler geçti. 
Yirmi dokuzuna bastım artık. Ve 
ciddi olmağa karar verdiğimi size 
samimiyetle temin edebilirim. 

Gözlerini tavana dikerek: 
- Bunları kime anlatıyorsun 

Halit! dedi. Sanki bunu istemiyor 
muşum gibi söylüyorsun ama söz
lerine inanayım mı? 

Teyzemin bu Iakırdılarından 
biraz canım sıkıldı. 

- Böyle korkunç bir yerden 
kurtulmamız çok iyi oldu diye ~ö

ze •başlamıştı. İşittiniz mi bilmem 
arkamızdan epey sililh ,.tıJdı. Si
zi böyle bir kargaşalığın içinde bı
rakamazdım. 

Genç kız cevap vermedi, takip 
ettikleri yola bakıyordu. 

Den de sesini çıkarmadı. Et
rafı tetkika başladı. Daracık so
kaklardan, geniş caddelerden geç 
tiler. Nihayet nehrin kenarında 
kırmızı renkli bir kapının önünde 
durdular. Genç kız yere inmiş 
çantasında kapının ;anahtarını a
rıyordu. Arkasından yere inen 
Den-

- Hiddetinizin geçtiğini ümit 
ederim, diye mırıldandı. Yaptı • 
ğım hareketler, yegane yapılacak 
şeylerdi. Tekrar görüş'Iliyecek 
miyiz? 

Genç kız başını salladı ve co
vap verdi: 

- Beni evime getirdiniz teşek
kür ederim ve kapıya doğru dön
dü. 

Den, konuşmalarına devam im 

----- Tabii lnanacakgınız. Hak • 
kımdaki fena kanaatleriniz hail 
iyi değil. Şimdiye kadar sizi cid· 
diyetime inandıramadım. Nazarı· 

nızda büyük bir suç işlemiş bir 
kimseyim! 

- Ne yapayım elimde değil. 
Hem bu koınuştuklarımız yetişir. 
Daha yeni geldin. Münakaşaya 

başlamıyalım. Bundan başka bir 
vakit bahsederiz. 

- Aman teyzeciğim, 
devam edelim de bu işi 

kaldıralım, dedim. 

bilakiS 
ortada11 

- Rahat et Halit, seni mua • 
haze edecek değilim. 

- Of nihayet nefe~ alabileC&' 
ğim dedim. Odadan fırlıyara): 
bahçeye çıktım. 

Sekiz gün müddetle mükeın ' 
mel sakin bir hayat geçirdim. f!i9 
bir şey yapmamaktan bu kadal' 
zevk alacağımı ümit etmiyordulll-

Fakat işte sekizinci günün ııl
hayetinde de, kırardan, tarlaJ8rıII 
sükunetinden, kuş cıvıltılarında11 
bıktım. Şimdi İstanbul gözüındt 
tütüyordu. Zavallı teyzem, içind• 
•bulunduğum ruht vaziyeti anlatııl 
yor değildi. Ve bir gün dayanatııl 
yarak bundan bahsetti. . 

İlk bahraın son günlerine ınall 
sus giizel bir ildndi üzeri teyı&' 
min yanında oturmuş sigaramı içi 
yordum. Birden bana dönerek: 

- Halit, görüyorum ki, ihtİ ' 
yar teyzenin yanında sık:ılınııi• 
başladın, dedi. 

- Hayır teyzeciğim, sizin!• 
beraber olduğum vakitler katiyeıı 
sıkılmam. Buna emin olabilirsini~· 
Fakat ne de olsa, yanınızda dııl· 
ma bulunamadığım için burad• 
pek yalnızım ve günler tabiatiyl• 
bana uzun gibi geliyor. 

- Çunkü hayatta meşgul ol~' 
cak bir gayen yok da ondan. Jlit 
işle meşgul olman lazım. 

Şa~ır~rak: 

- Bir işle n'eşgul olmak ın'.T 
diye •bağu·dım. Bunu da, şimdı,• 
,.e kad~r çahşmıyan bir kiın,;eY' 

siz mi teklif ediyor3unuz? 
Teyzem ciddi bir tavırla baklY 

rak: 

- Vaktini faydalı bir şekildi 
geçirmekte ne gibi bir fenalık gö
rüyorsun, dedi. Sıhhatin yerinde. 
zeki ve m~IUmatlısın. İstediğin d• 
kikada, iyi bir mevki elde edebil' 
ceğinc de eminim .. Bu, şimdiye ~~ 
dar geçirdiğin hayattan dahıı w 
değil midir? Daha hala yoruluP 
bıkmadın mı? 

Cevap vermeğe cesaret ed&' 
medim. Ne de olsa, sekiz günlii~ 
mutlak bir istirahatten sonra k•1 

dimde hiç bir yolgunluk ve asabi• 
yet hissetmiyordum. 

İhtiyatla karışık sükutum, tef 
zeme iç çektirdi: 

- Ne yapalım, daha ilk ıaıcır 
dıda, fikr'me iştirak etmen barı• 
büyük bir sevinç verirdi ... Neyse, 
şimdilik senden böyle bir fedakst 
!ık istemiyorum merak etme ... 

(Sonu var) 

kanı vermek için eline geçen il1' 
fırsatı kaçırmıyarak: 

- Güzel ama, dedi, arkadıışı' 
nızın otomobilini götürmem ıazıı:ıl
Halbuki takip edilecek yolu bil· 
miyorum. Adresini bile hatırla
mıyorum. 

Genç kız kilide soktuğu anah' 
tan çıkardı. Ve Dene döndü. fa• 
kat birdenbire yüzünün ifadesi d• 
ğişti. Şimdi otomobile bakıY01 
du. Ve berrak ıbir sesle gülme~• 
başladı: 

- Ne tuhaf. Ne yaptığırı 1ı1 

biliyor musunuz? Stayton'unki ]&' 

rine başkasının otomobilini alırı.ş· 
sınız. 

- Fakat bana siyah renkli ıııt 
Buik arabasından bahsetmişti ... 

Ev . d"' - et, fakat bunun rengı ·J! 
ha açık ve .arkadaşımın otoın~b~ 
nin tekerlekleri başka şekiJdediı» 
İşaretlerde durmadan giderJcell 
bir seyrüsefer memuruna rastlıv 
madığımız için dua etıneliyİZ· ger 
halde ruhsatnamenlz de yoktu d&-
iilml 7 . 

1 - Şimdi programınız nedır 
.. (Sonu ••r) 

ı: 
b 
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Almanyanın, Harpten Evvel 
Afrika Hakkındaki Emelleri 

Sa1fa1 7 

Kış tarifelerinin tatbi 
kine başlanıyor 

EmJAk Bankasında Musadan, Ömer Selim : >MMA~.MVV .. •-.w.•AW.wA•AN ...... ....,............... Şirketihayriye ve Denizbankm 

Oldukça şen. Zevku !!;~;11:: ~- veT:e~~:uz:ı~ın=~a:~:a::r. §~:~~ Alman yanın Gayesi; Atlantikten Pasifik Ummanına ~~!jf~::e~eı~fi::~ı~·:::~~::~· i~::~ 
tel ya~runağı seversiniz. Hiddetli ol- yen kin tutmazsınız. Yapılan her Kadar u ayan Bı·r Afr·k 1 ato lug"" K m kt 1 ren başlıyacaktır. 
duğunuz için tehevvilre çabuk kapı- f~alığı çabuk. vurursun~ Müs~- Z ) a mpar l U Uf a l Şirketihayriyenin kış tarifesi 
lırsınız ve her şeyde kendi nefsini- kim ve adaleti sever oldugunuz 1

• Almanyanın hnrbde kaybettiği ...... ,. ............... ..,................... Congo daki üstün menfaatlerinin geçen senenin bazı dakika farkla-
ıi seversiniz. Kayıtsız hareketleri- çin kendinizin ufak hataları da ek- Afrika müstemlekelerinin geri ve- j Yazan 

11 

- j kale alınmadığından ve insaniyet rı ile aynen tatbik edilecektir. Bun 
n1z yüzUnden bir talom felaketlere seriya affolunur. rilmesi talebi hakkında 1ngiliz ef- • • mucibince mecburiyetlerine kulak dan başka yeni tarifede Bil,rükde-
tllatuz kalmanız muhtemeldir. Faal olduğunuzdan çalışmağı se- kan uınumiyesinin temayüllerinden ! i asmadığından ve fazla olarak Fran· re ve Yenimahalle doğru postaları 
Aşk ve muhabbette: sevmek his- versiniz. Fakat pek çabuk yes ve evvel bilha$t9!ııo: bunun ta.rihi gözden i J. B. FIRTH 5 sız müstemlekesi Gaboon'ın karşı- ipkıa edilmiştir. 

si sizde ifrat derecededir. Fakat bu ümitsizliğe düşerek bıkarsınız. Ha- geçirilmelidir. Bazı mahfellerde (A-1 t İ sında Guı'nea ko""rfezı'ndelcı· Portekiz l!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!~ 
b •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sevgi sırf zevkınızı temin maksadi· fif meşre olmakla beraber temiz manlara müstemlekelerini geıi v~· ~ adaları San Thome ve Principe'nm 

ledir. yüreklisinizdır. Muhatabınızın söy- rip işi bitirelim) demek ternayu'"lü O zaman hariciye nezaretinde Sk 
Ed rd G il t 1 k atisinde al6.kadar edilmiyerek onla. Fikir ve tnsavvurlanwzda fazla liyeceği sözleri dinlemesini bilirsiniz var, fakat bununla işi bitirecek mi- wa rey ve m s eme e neza-

rı Alman iddinsına karşı yalnız ba-ta.kip yoktur. Bunun için de her Süratı intikale malik, ve fakat his- yiz? retinde dahi Mister Harcourt bulu-
hangi bir işte ebedi karar edemez· siyatınıza çabuk kapılırsınız. Hatırlanması mühim olan FAS- nuyordu. Mister Harcourt kuvvetli şına meydan okumak gibi fena bir 
iliniz. Arkada§larınızın teşvik v~ Aşk ve muhabctte: bilhassa zev- HODA hadisesinden dolayı !ngilte· bir Alman muhibbi idi; Grey Al- vaziyete soktuğumuzdan şikayette 
tavsiyelerine kapılırsınız. Bu hal si- cenizckarşı son derece sadık olup re ile Fransa arasının · adam akıllı manya ile iyi geçinmek için pek c5- bulundular. Almanların bütün vaz
zin için fenadır. !kinci bir kabaha- riya bilmezsiniz. sevdiğiniz nisbette açıldığı 1898 den daha evvel gitme- mert olnıağa mütemayildi. Filhaki- geçtikleri, zaten Holandanın satın 
tınız da tenbcl olmanızdır. Sizde o- sevilmek istersiniz ki buda sizin ğe hacet yoktur. Almanya bitaraf- ka şu yolda Metternich'i temin edi· almak rilchanından istifade ettiği 
burluk, hased ve kin denilen halat hakkınızdır. lığına karşı müstemlekevi bir üc- yordu: Timor adasının ahalisinin Porte-
nı.eveuttur. Bunları terk etmek §ar· Mizacınızın asabt olması sizi ça- ret istemek için bu fırsatı kaçır - (Eğer Belçika Congosu sa- kiz olmalarından ibaretti. 
tile taliiniz çok iyidir. Bu hususta buk müteessir eder. kendinize haklın madı. Afrika da kendisine ne vere- blacnk olursa, bazılarının zan- (Gizli tutulacak) 
Bize tavsiyem: olmağa gayret ediniz. Size tavsiyem ceğimizi sordu. Mamafih Grey muhtevi'-·atınm 

1 ı- Her fcinizde daima süktın nettği gibi Almanyanın !Jllrk· J 
- Başladığınız her hangi bir iş- ~ [HATZFELD'l"ın teklifleri] t b Af neşredilmesi israr etmesinden w 

d itidal ile hareket ediniz, katiyen a- T .. d d ı i AJ bti 1 an gar rikaya aykın ge· e sebat ederek devam ediniz. ~n ra a • man 'yük c çisi Almanlar ise gizli tutulmasına ka-
2- Gerek dostlukta ve 'gerekse ciıl olmayınız. Kont llatzfcldt garbda. Angola \'e nişlemesine itirazımız olmıya-

d cakbr; Angola ile Alman şat· rar vermiş iddialarından bu 1912-
ÜŞı:naniıkta ürat derece hareket 2- Bir işe başlıyacağınız zaman şakda lUozambique gibi Portekizin 13 taslak muahedesi katiyen tastiJ, 

et.ıneyin. mutlak surette pazartesi gününü ba§lıca ınüstR.mlekelerinin istikbali- ki Afrikası arasındaki Congo 
ed tın Idık edilmedi. Almanlar pazarlıktan Al-3-- Her hangi bir işe başlamadan tercih iniz. Çünkü başka günler ne ait bir Anglo-Alman itiliifnamesi nun o parçasının sa a -

evveı, o işin akibetini iyice düşüne- sizin için işe başlamanızda muvaf- t:eldifJerini Lord Salisbnıtun önüne ta ve sonunda Angolayı alıp manyanın pek az aldığı ve muahede 
!"ek karar verin. fak olmanız nadırdır. koydu. O sırada Portekiz fena hal- bunu yapabilirse de, cenubdan şartlarının memleketlerinde fen;ı 

Hanife • Beşiktaş : 3- Verdiğiniz sözü mutlaka icra de parasız \"C tleniz a~ırınJarındaki şimale bir demiryolu geçidi is- bir intibah uyandıracağını gizli tu-
Aklen fikren cevvalsınız. Yalnız ediniz müstemlekeleri de feci surette ba- tiyeceğiı:ıiz şüphesizdir.) tulmağa sebeb gösteriyorlardı. 

kendinizi hayali ve vahl ümitlere IHSAN AKI kımsızdı. Portekiz bu müstenılelrn- (İngiliz pa~,nın azalması) öte taraftan İngiliz diplomasisi 
kaptınrsınız. Çünkü okuduğunuz ·!!!E!~~~~~~!!3>-~~~""'-"'"'-"""-~n leri adamsız vcparasız inkişaf etti- Müzakere bir mukavele müsved· 1898 muahedesile sonradaki mahud 
her kitabı zihninizde nakşederek S p Ü R remiyeccğindcn, AlrnanJar bu müs- desinin iınzalanmağa hazırlandığı Windsor muahedelerinin gizliliğin-

blecesüın ettirdiğiniz hayal ile yaşıya t.emlekclerin ayrı mPnfaat mmtaka· 1913 sonbaharına kadar sürüklen- den çok zarar gördüğünden Grey 
Ueceğinize inanırsınız. Hayalpe- .................... )arına taksim edilmesine Almanya di. Bu mukavele Almanyaya 1898 bunun tekrar vuku bulmasına karar 

test olduğunuzdan daimi bir azab (Baştarafı 4 cil sayfada) lie Bü~iik Britanyruıın nıurnfa.kat muahedesinden çok fazla mUsait i- vermişti. Muahedenin tastik cdil-
1ı:inde vakit geçirirsiniz. Bu haleti lardan itibaren yanşmaya daha el- etmelerini teklif ettiler. Şa~·d Por- eli. Çünkü Büyük Britanya, Congo· memesinden meseleden kurtulup ' 
l"Uhiyeye karşı milcadele edebilirse· verişli vaziyette bulunduğu için ko- t.ekiz istikrazlara dair mccburi~·et- nun ağzından ta Alman cenubu gar- Gery'in kalben in.~irnh duyduğu a'1- ~ 
.. t... b '"'CU bugu""nkünden bile daha çabuk lerini yerine getirme ine Almanya b. cak birkaç ay evvel nesredı"len res-~ ir dereceye kadar kendinizi ko- w~ il . ı Afrikasına kadar tekmil Ango-
..... tte f l b"l" d e Ingiltereniıı bu müstemlekeleri l mi bir vesikadan mevdana rıkıyor. •uya bilirsiniz. Çünkü sizce müm- sure u eye geçe ı ıyor u. a sahiline satın almak rüchan hak· J :ı: 
kUn hae-~etmesi fikrile bu teldif yapılı- tngilterenin Parla elçisi Sir F. 

olmıyacak şeyleri arzu edersi- Ayakta yapılan çıkışta çukurlar d n . . . . kına Alman iddiasını kabul ediyor, 
tı.[ı R yor u. u L5C, birincı~ı malı teşeb- Bertie 0 zaman Grcy'e şöyle yazı-

. assas olmakla beraber her §e- ekseriyetle otuz santim ara ile kazı- bilse ortak olmaya ve ikincisi bu aynı zamanda İngiliz payı denizden Y.ordu: 
Ye Çabuk kanarsınız. Kuvvei muhay- lır. Sol kol ileriye doğru uzatılır, sağ müstcmlel<cnin ileride ele geçirilme- şarka doğru Rhorlesiaya. uzanan 
:Yeleniz az bir şeyden müteessir olur. kol ise ani bir hareketle ileriye a- sine ötcld devletlerin Jıiçbirinin kn·· bir şerit yerine Rhodesianın garp 
F'akat kocanız üzerinde pek bUyük tılınak üzere yanda gergin bir vazi- n5tırılmaması ııazurlı~rın en ('~Slı hududuna bitişik dahili bir mın-
tı.Ufuz icra edersiniz. Böyle olduğu- yette dururdu. kısmını teşkil ecllyor<lu. takaya küçülüyordu. 
tı.uı kadar her türlü arzularınızın 1932 Olimpiyatlarından evvel IIatzfeldt Almanya için: Filhakika Portekiz şarki Afrika-
tebunu olursunuz. Atinizi pek faz- Los ancelosta bazı esaslı tecrübeler (1) Congodan aşağı Alman sında bazı tavizat veriliyor, burada 
la dü§Unmezsiniz. tesisi mlinaseba- yapılmış namdar koşucu (Hektar cenubu garbi hududuna kadar tngilterenin taarruzuna geçen top-
lınızda hemen laubalilik gösterirsi- ve Belçika Congosu ile Rodes- rak Zambesi den yukarı Quelimanc 
,,1_ Dyer) ayakta döpar almak şartile Sh' 
~. siya hududlarına kadar aykırı ve ırwa gölüne kadar uzanıyor-

elli yarda dahilinde bütün rakiple- du Büyük B 'ta il Alm 
Aı.ık sevdaya meyliniz fazlad ..... bütün Angola'y1. · rı nya e anya n-

ller .. h rini geçebilmiştir. Bu tecrübe eski (2) Zambesi den Alman şar- rasındaki taksime dair hakkaniyet 
gun yeni bir gayei ayal t.akib sistemin yeni sisteme olan bazı u··s- 1 1-· 1 ·ıt 

\'e hoş sohbetli olduğunuz gibi ka- ki Afrikasına kadar !ngiliz ne 0 ursa o-..n ngı ere yapılan İti· 
llaatk· tünlüklerini ortaya atmışbr. Niasaland'ında Shire ve hatta lafla Angola'nın şimal parçasın'l 
d 

arsınız. hele çalışma hususun- b ·1 
a erkeklerden aşağı değilsin. fakat Modern çıkış sistemi ilk sefer O· paytahtı Blahtyre yi ihtiva e- ,.e ı hassa Congo'nun sol yakasın· 

Çok asab· u lı d - larak 1888 senesinde resmen kabul den Mozambique'in tekmili. da ve onun ağzında Fransızları pek 
b 

ı m zaç ol ugun için asa-
tnıza k edilmişti. Birkaç yıl evvelisi Anıeri- 1stiyerek başladı. Bunun karşılı- çok rahatsız ~den küçük Portekiz " e seriya hakim olamazsınız. t - c 

ı;:ıan •· kanın Türkiye sefirligı-·ni yapmu:ı ve ğında, Portekiz inhilfil ederse, 1n- oprRbFI abinada ya Alman iddiası 
h aYiı nefiseye meyliniz fazladır. ~ ta d 
Qll.nd f kal1ı.d BüyUk AtatUrkün samimi dostu o- gilterenin zaten Port.ekizden satar- nı nıyor u. Fransızlar çok haklı 
1~--. a. ev u. e muvaffak olabı- l ak Al -1 ~liliz. lan general (Charles H. Sherril) sa satın almak rücban hakına sr.-

1 
° ar manya ı e müzakerede 

(Kendisinin olmıyan erazi) i 
almasını kolnylaştırarak Al
manyayı kendimize celbedc· 
ceğimizi zannetmiyorum. Hüs
nü niyetle muavenctimizi ken-
disinden korktuğumuza ve onu 
kendi müstemlekelerimizden u
zak tutmak istediğimize atfe
decektir) 

Harcourt 1913 muahedesine Ti
mor yerine San'r home ile Princi· 
pe'nin konmasını teklif ettiği za
man Metternich derhal yeşil burun 
adaları bakında imalarda bulun
mağa başladı. Fakat bu adalar 
Fransız Senegalinden çok uzakta] 
değildi. 

(Botha ve donanma üssülhare-

ke i) 
Müzakere devam ederken muh

temel mübadele mevzuu olarak Af. 
rikada diğer bazı yerlerden de bah· 
sedildi. Mcsclfi. Almanlar cenub: 
şarki Afrikası ana kıtası açığında· 
ki ve bura ahalisinin (çıplak kaya) 
adını verdikleri Penguin ve Seal •. 
dalarını almak arzusunu izhar etti· 
ler. Fakat bu mesele hakkında g~· 
neral Botha eskandil edildiği zı:ım"n 
de.rhal kendisini korku nldı.· 

(General Botha cenubi A1:
tika birliğinde en büyük ha. · 
nud~uzluğa sebeb oltn~{SlZln 

böyle bir teklüe her hanJP, bir 
birlik hükuıııetinin 1 azı olm2.-
smııı t.ıı:ı:ım"le gny1 mülll.KLi!\ 
olncai:rını, sevküceyifi noktai 
nazarından Lüdritz Bucht'ın 

tekmil Alman filosunu barındı-
racak fevkaJfıde güzel bir liman 
olduğunu ve eğer Almanlar bu 
adalan tahkim edecek olurlar
sa mezklır limanın hücumdan 
tamamile masun kılınaca.ğı.ru 

birlik yakininde böyle kuvvet· 
li bir donanma üssülharekesi
nin bir büyük tehlike kaynağı 
olacağını söylen1ekte tereddüd 
etmedi) 

O zaman bahriye nazırı olan Mis
ter Chourchil, bütün Angola' sahi-

linin Almanyaya verilmesi ihtimaE
ne dair noktai nazarını bildirmeğe 

'İavet edildiği zaman §Unu söyledi: 
(Loanda Almanların elinde bu
lunmalda senevi 100 milyon İn
giliz liralık bir İngiliz ticareti 
ancak 300 den 400 nıile kadar 
uzaktaki ve bliyük bir denizcı 
devlet tarafından işgal edilen 
bir sahil ile 2.500 mil yana alt
nae::ı.ktır.) 

Büyiik harb içinde Almanyanııı 

müstemleke hususundaki nihai ga
yesi çok açık söylendi, bu gaye ise 

her iki umman kıyısında kuvvetli 
donanma üssiilharekcleri bulunan 
ve dünyanın iki büyUk ticaret yo
luna aykırı yatan Atlantikten Pa· 
sifik U romanına varan bir Afrika 
imparatorluğu tesis etme~.ti. 

Parayı çok seversiniz. Talliniz çökmU§ vaziyette çıkışı icat etti. hib olduğu Delagoa Bay ile Lau· - -
~~ ~~~~~~~~e~~~~~~~~~r~~---~------~~~~~=~~;~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ederiın. ıar kazanan (Charlie} ağır kritik- sına itiraz etmiyeceğini teklif ettL •-

F lere maruz kalmış fakat neticede Port.eklz diri diri gömülüyor, 
athilde Debaş Lord Salisbury bu ış· ten katiycn Ruıı dünyaya çökmü§ vaziyetteki çıkışı buz unuzun tahliline dair yazdt- kabul ettirmiştir. hoşlanmadı. Bahusus Portekizin es-

()1 _ mektu_ .bda erk_~.k . v. eya kacl.µı kimenfaatıınız bulunmasından ve 
dugu b ldiril d • Nevark Atletik klilbünün tanın-•~ ı ı me ıgı ıçın tahliline müstemlekelerini hücumdan muha-

<lllka b ID1§ ko§Ucusu (Loren Murchisen) . n ulunamamışbr. Tasrih e- faza etmeği tekefül etmi.~ 00 lduğu-diıa1-· tak modern döpari tekamill ettirmış· v?. b gı dirde arzunuz nazari iti· muzdan- Ve çok doğru söylediği gi-
ata alınacaktır. atletizmin görmüş olduğu en iyi Çt· bi bu, (Portekizi diri diri gömmeğc 

Melih Debaş : kışcısı olarak dünya sürat koşucu- benziyor) di. İngiliz siyasetinin Por-
,.., lan arasında yer alnıı§br. tek' · la .ou çocuk vaktinden evvel zeki 0 _ ız müstemlekeleri hususunda 

nı Caktır. Katiyen dövülıneğe gel- (Murchisen) ön çukurun döpar statukoyu muhafaza etmek ve Por-
ez. Bunların terbiyesi ic;.:.in en iyi hattının yirmi dört san~m gerisin- tekizin ömrünü uzatmak olduğu ve 

;asıta, muhakemei akliyelerine mü- de açardı. Bu mesafe (dikkat) işa- tasavvur edilen muamelenin istik
dacaat ederek hatalarım bu şekil- rctinde vücudunun urnumt suplesini rnzln daha evvelden ğöz boyanmış
\.~ tashih ettiriniz. Çünkü asarı şef. temine kifayet ediyordu. Sağ dizini sa da me.~fum bir çehre iktisabına 
O\Clt onıan dövmekten ziyade terbi- sol ayni;~ iç kısmının hizasına ge- mecbur olacağı kanaatında idi. 
~e ,.,.'J tirdikten sonra (yerlerinıze· ) ku- Uzun müzakerelerden sonra bir 
tıı ~er. Fevkalade hassastır. Hat· 
"" gen mandası üzerine işgal edeceği arka muahede aktedildi. Angola ile M:o-
tib· ç yaşda tiyatro ve sinema zambique lngı"liz ve Alman menf", -ı ı Yerlere de b . k çukurunun hududunu tesbit ediyor- ·~ bu . vam e nez ıse ço at mıntakalanna ayrıldı ve Lor<l r.k adanı olmağa müsteittir. du. Salisbury'nın hastalığından dol::ı.'-'ı 

UYildügu-·· zaman· Tabı m·· · (Murchison) çukurlara girerk"n J 
l.,ı,., • uzacı hariciye nezaretinden gaybubeti za-
.,~assa hidd t, idd t evvela ön ayağını yerleştirmek su. le teza.ıı e § e ve tehevvür- manında Mister Balfoor tarafından 
~ Ur eder. Bununla beraber retile dikine kazdığı arka çukuru- en nihayet yapılan bir pazarlıkta 
htı dar değildir. Yapılan her fena- nun dıvarlannı bozmıyordu. Rahat- Almanya aslan payını aldı. Mister 
h onudacakbr. MUstakim oldu- ça yerle.ştikten sonra (dikkat) ku- Joseph Chamberlain'ın nüfuzu ka· 
~ lld~ adaleti sever faal olduğu i- mandasında vücudun bütün yükünü binecie hükmünü yürütüyor ve 
~aınıa çalışmak ister. Temiz yU- taşıyacak olan elerini döpar hattı- t.ransval ile ihtilafın büyümesinden 
~fakat biraz hafif mü§lif ola- nın arkasında yere kordu. (Murchi- Alman müdahele:·ini Delagon Bay 
Jee b· · ~Urati intikale malik olacak son) un vücudu ilk andan itibaren ile satın alarak bertaraf etmek en 
~~~a~ çabuk kapılacaktır.. hafifçe ileriye doğru yatmış vazi- başlı alakası bulunuyordu. 

llot1, endiği zaman zevcesine kar§t yette bulunuyordu. (Dikkat) ku- Lord Salisbury vazifesi başına a-\· 
~rece sadık ve muti olacaktır. mandası ti.zerine yerden allkaswı det ettiği zaman mukaveleyi kati
~ hi a k8.r§l katiyen riya bilıniye- kesecek kadar kalkan sağ diz koşu yen imzalamıyacağını beyan etti. ' 
~ cab ve fazileti ve zeraf eti da- euyu fırlayışa hazırlanmış bir vazi- Kahaza o sırada Portekizi korku 
~ukendisini sevdirecektir. yete geçiriyordu. Bu sayede taban- almış ve bir istikraz ümidini de 

bet k Çocuıc iyi bir tüccar olur ve ca sesi Uzerine arka ayağını kuvvet- kesmi§ olduğundan 1898 muahede
~- kolay kolay da itimat et- le tepen atlet bir an evvel munta- ai katiyen mer'iyet mevkline girme-
"-· leoebktir. Talil yaver oldıuJ .... dan ful di. Almanlar 1912 de meseleyi ı-
~ l.lı-n_~ YEı\AA.l zam eye kavuşacaır-... gibi va- kin · def rta 
Cllik. - .. '-umı• muvatfak olabile- ~ cı a o ya attık.lan zaman 
-\il'. .. ziY.et izhar ediY,ordu. bu onları çok kuvetll blr pazarı•k 

<Soma ftl'). etme mevkifne koY.Cfu. "? \ 

'· 
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ı:. A. Ş: BEZLERİNİN 

36 metrelik bir topunun 
Peşin, anbalajsız ve fabrika tesltmi fiatı : 
Tıb 8 Horoz Marka 

)) 

Ütülü 90 Santimlik 764 Kuruş .. 
.. " » Ütüsüz 85 » 731 » 

9 Kelebek )) » » 675 » 

Umumi satış acentası 

RIFKI ERER 
Sultanhamam, Dikranyaa han No. 1-2. İstanbul 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinai Miktarı Muhammen B. 

Beheri Tutarı 

Li. Kr. L. Kr . 

o/o 7.5 teminatı Eksiltmenin 
Li. Kr. Saati 

• 
Yassı ve yu- 1576 metre 896.- "Sif,, 
varlak kayış 
37X68 sarı tır- 200 kilo 2.24 448.- "Sif,, 
tıktı aluminyum ka. 

67.20 14 

3.36' 14.30 

I - Şartnamelerine ekli listede elı'ad ve miktarı yazılı 1575 met
re yMsı ve yuvarlak kayı? ile 37X68 sarı tırtıklı aluminyum kağıdı 
şartname ve numuneleri mucobince ayrı ayrı açık eksiltme u~uliyle 

satın alınacaktır 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 

göstcrilmıştır. 

I!I - Eksiltme 30 - XI - 938 tarihine rastlıyan çarşamba günO hi 
zala ında ya zılı ~aatlcrde Kabataşt.'\ Levazım ve Mubayaat şubesin
deki Alını komisyonunda yapılacaktır. 

IV Şartııı meler para~ız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alın:ıl:ıileceği gibi oünıuneleri de görlilebilir. 

V isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 
gü.,.enme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ili\n gJunur. (8282) 

* l,in mahiyeti Ke4if bedeli o/o7.5 teminatı fArtname eksiltmenin 

İstanbul Bo.1müdürlüğü 
bınasıııın kaldırım ta
miri i~i 

Lira Kr. Li. Kr. L. Kr. 

1185.65 sn.03 -.- pazarlık 14 

C.Ialtepe enstitüsü memur R31.27 62.34 -.ô \çık 14.30 
evleri bahçe Juvarlariyle 

k !dırım yapılması işi 

Rabariyc tüthn işleme 729.80 64.73 -.4 \çık 15 
evi i ~kele!>i in"aatı 

ı - 9 - XI - 938 tarihinde ihale edilemiyen İstanbul Başmüdürlüğü 
kaldırım tamiri işi, Maltepe eııstitü8ii memur evleri etrafına duvar ve 
parmaklık ve merdivenli üç bahçe kapısı ile kaldırım yaptırılması işi, 
Bahariye tütün işleme evine yeeniden yaptırılacak iskele inşası hiza
larında yazılı usullerler ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedelleriyle muvakkat teminatlan hizalarında gösteril-

miştir. 

llI - Eksiltme l-XII-938 tarihine rastlayan perşembe günü hiza
larında yazılı •aatlerde Kabataşta Levazım ve miibayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Keşif, şartname ve projeler yukarda yazılı bedellerle her 
gün svzü geçen şubeden alınabilir. 

V - Maltepe cn,titü•ü duvarları ve Bahariye işleme evi eksilt -
melerine iştirak etmek istiyen!crin İnhi•arlar Umum .Müdürlüğü İn
şaat şubesinden fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

Vl - L-ıteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde %7.6 

güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (8356) 

* I - İdaremizin nakliyat şubesi için şartnamesi mucibince yaptırı-
lacak açık güverteli armalı ve tam techizatlı bir adet çektirme (tek
ne) 19-XI-938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden pazarlık usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat teminat 337.50 
liradır. 

III - Eksiltm& 5 - XlI - 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
14 te Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler para.sız olarak her gün sözü geçen şubeden a
lına91lir. 

V - fateklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 
7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gel-
meleri ilan olunur. (8535) .. 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat Ek-
beheri tutarı teminatı silt-

L. K. L. K. L. K. menin 
satı 

lle·ktrik motörü 14 adet 40 - 560-
750-

42-
56 25 

15.30 
16-Firerıeli el trak- 1 .. 

örü. 
I - 1daremİzin İzmir tüt!ln fabi'ikası sigara paket makineleri 

ıçın (14) adet elektrik motörü ile Maltepe Enstitüsü için (1) adet 
frezeli el traktörü şartnameleri mucibince ve ayrı ayrı pazarlık usu
liyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. , 

IlI - Eksiltme 6 • XU - 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta LeV>azım ve Mübayaat şube
sindeki Alım Kom ·syonunda yapılacktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her giln sözü geçen şubeden 
:ı. lına bilir · 

• 

YENISABAH 
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• • • 
3oZ İSTİKLAL.CA[) VERESİYE 

SATIŞ 
5AHIBININ SES' 
VE ACENTAL~RJNDA BEYOÖLU 1 

TÜRK .HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

İkinci Keşide: 11/Birincikanun 1938 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık 
iki adet mükafat vardır ... 

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

ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz .. 

Devlet Demiryolları İlanları 
........... _.. ................. I .......... . 

:>!uhammen bedelleriyle miktar ve evsafı aşağıda yazılı iRi grup 
malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 1 - 12 - 938 per
şembe günü saat 10.30 da Haydarpaşada gar binası içindeki satınal
ma komisyonu tarafından açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gru
ba ait hizalarında yazılı muvakkat teminatlariyle birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpşada gar binası içindeki komis
yon tarafıııdan parasız olarak dağıtılmaktadır,. 

1 - 500 çift uzun konçlu lastik çizme muhammen bed~li 4500 

lira muvakkat teminatı 337 lira 50 kurııştur. 

2 - 10.000 metre kanaviçe muhammen bedeli 1600 lira, mu-
vakkat teminatı 120 liradır. (8390) 

Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonundan : 
Komisyonumuza bağ'ı Galatasaray Lisesinin ihtiyacı olan 250 ton Sö

mi koku 6375 lira tahmin bedelle kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
İlk temınatı 480 liradır. 

Eksiltme 30/11/938 Çarşamba güıl"ti saat 15 de Beyoğlu İstiklal cad

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

İstekliler 938 yılı Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat makhuzlarile 
birlikte 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını belli saatten bir saat l!Vveline kadar sözü geçen Komisyon 
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28 TEŞRiNiSANi 1938 

----Diş Doktoru Diyor ki : 
Kısa bir müddet «RADYOLIN» 
kullandıktan sonra dişleriniz 
inci gibi parladıktan başka 

ikropların kimilen mahvoldu·"'-==-,-
• nu, zararlı salya ve ifrazatın · 
esildiğini, di~ etlerindeki ilti

hapların durduğunu ve niha
et nğzınızda latif bir rayiha 
başladığını duyacaksınız. 

GAYET 
GAYET 
GAYET 

TEMiZ 
SIHHi 
ucuz 

RADYOLİN 
ite Fırça/ayınız 

E . EK 
Sandalya Fabrikası 

.Her nevi sandalyalarını
zı toptan ve perakende 

olarak yegane Tii'rk 
fabrikasından alınız. 

ADRES: İstanbul Rıza p:ı.şa yokuşu Uzun· 
çarşı başı Havancı sokak N. 37 Telefon: 20016 

-
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Diyarbakır Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - lhaleye konulan iş: Jlfın yanh;~ığı sebebiyle "30963.20,. Ji· 

. ıı 
ralık B. U. Müfettişlik yolları inşaa t ı "kapalı .. usıılivle yeniden ek'' 
meye konulmuştur. 

2 - Bu i~e ait işler şunlaıdır: 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 

C - Hususi, fenni ve bayındıl'hk ışıerı genel şartııamesı. 

D - Bu evrak nafıa dairesinde görülebilir. 

3 - Bu işin ihalesi 29-11-938 salı günü sa;ıt 11 de kapalı zar! 
..uıiyle nafıa müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - }<;ksiltmeye girebilmek için (2322.24) liralık muvakkat teıııı 

nat cari sene ticaret odası vesikası. 

A - Bu eksiltmeye girebilmek için nafıa müdürlüğünden alın 111 '.~ 
ehliyet vesikası "bu ve.;ika ihale gününden en az sekiz gün evvel İ!'<tı· 
da ile vilayete müracaatla alınacaktır. Ve 'bu zaman zarfında vesik~ 
talebinde bulunmıyanlar eksilterne 'e giremiyeceklerdir . ., 

5 - Taliplerin zarfları ihale saatinden bir saat evvel komisY011 

reisliğine makbuz mukabili verme teri. Posta gecikmeleri kabul edıl· 

•••.. Dr, Hafız Cemal ··••• • • • ı Lokmanhekim • 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2.5 - 6 Salı, cumarte

si 9.5 - 12 fukaraya 

(8321) 

Dr. İHSAN SAMİ 
GONOKOK AŞISI 

Bel soğukluğu ve ihtilatlarına karşı 
pek tesirlı ve taze aşıdır. Divanyoll1 

Sultanrnahmud türbesi No. 113 

Zührevi ve cilt haatalıkları 

Dr. Hayri Omer 
Öğleden ıonra Beyoğlu AğacaJllİ 
karşısında No. SS Telefon 41358 

..................... :;.!~.~~-~ ..... ! ... i;n:r;;:r.;:;;;;;i 
Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. --

Şartanmeyl görmek ve teminat ya\ı "mak için Galatasaray Lisesinde rroı•••Bm•.--=-•••ını~ 
Komisyon Sekreterliğine müracaatları. (8433) r 1 asım Ruşen 

V - Eksiltmeye iştrak etmek istiyenlerin fiatsız teklif ve kata
loklarını eksiltme gününden (3) gün evveline kadar İnhisarlar Umum 
MUdürlilğü Tütün Fabrikalar şubesine vermeleri llizımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 
% 7 .5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı .l!'eçen komisyona gel-
meleri ilan olunu:r (7701) . 

Dahiliye .Mütehassm 

HergUn öyleden sonra hastala
nnı kabul eder. 

Çarşıkapı Tramvay durağı 

Ahunbey apartımnı No. 2 

Sahibi A. Cemalettin ~arac1ı~ 
Neşriyat müdürü: Macıt ÇE . 

1 
Basıldıği yer: Matbaai Ebilıııt 
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