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Fransız ve lngiliz Vasiyetname 5 EY~ Bulgaristanda Yine 
Konuşmalan IUlde Hazırlanmış N .. . I ·Y ld 

Yazan:Hüae,-inCahidYALÇIN umayış er. apı 1 
Fit-ansız ve İngiliz devlet a1am· Açılı, Merasiminde Bayan Mak-

ıarı Paristc başbaşa konuştular 

~.~~=:~;:;:~e.;,;•t::ııv;;: bu!~-~ .. e-A<Ad.A.Z>ı.·ty-~ta~~~~i_!Julundular Sokaklara '' ı?ahrolsun Rumanı~a .f f ıldı "Ve bütün tetkik edilen mesele- ~ - ,. ~~~ .... ~- açılan •uf7•tnameei ~ 1 'eıT 
erde tam bir noktai naz:ır ittihadı •taiıcladırı • 

\>uk11a geldiği ilan olundu. DolmUaliçeı •••• 931 Pazart.ei 1? h l u v:unanı· tan I ,,_ . • 
Acaba ga.zete okuyucuları şimdi· Mallk oldufum bllttla nukut .. hlue MDetleriyle Çankayadald ~a ro s n ı ~ s . ,, 1. uaresı nı 

}'e kadar bu yolda cereyan eden' menkul ve aa~enkul emTallml Cwnh'lll'iyet Halk Partiaine atideki 

nıur:a.kerelersonundaikitarafınpck farllula., terk •• va•İyet ediyorwnı ,.,. an Büyu"k "ar.talar Asıl' Jı 
?a.tacıe anlaşmamiŞ olduklarına da· 1 - N~kut •• biMe senetleri, ,bnd.ikt alW, .. S.nkN\ tarafından... I aşıy ı' ~ ,-~ . aı 
ır bir teblig-e tesadüf etmişleı: mi· ,malandınlacakbr. 
d' . i 1..1..-
1 ırt Ar. çak (lost hangi devlet adam - ~ _.__.kiaa nemaclaa; Lana niı .. tl.i ....... mahfua kaldıkÇa, R K ı ;ll birle.~ip gizli ğizli bir şeyler . yqadlklan müddetçe, Makb.aleye aJda bin, Afete 800, Sab~ u manya ra 1 

0aUiurlarsa, bwıun neticesinde ga· ha Gökçene 600, OlkUye 200 lira' ve RuJddy. ile Nebileye tim- . 

iet iyi uzlaşmış olduklarını cihana diki yüzer lira Terilecektir. Rom aya g'ıd'ıyor 
1 
ernin ederler. Fransw.larla tngiliz- 3 - Sabiha Gökçene bir "' de alınabileceli ayrıca para nrilecektir. 

'Y~r de umumi harpten sonra belki 4 - Makbulenin Y&fadıfı mUddetçe Çankayada oturdufu ev de em
tnu.,_ kere görüştüler, yüz kere her rinde kalacaktır. Belgrad, 28 (Husuf mubabiri
Sö ~·e!ede mutabık kaldılar. Fakat 5 - lmıet İnl>nUnün çocuklarına yübek tahsillerini ikmal için muti- mizden telefonla) - Sotya, N6)7f 

1 
zu bırakıp da filiyata bakacak o- taç olacaktan yardım yapılacaktır. muahedesinin imzalanmasının ytr 

~tsak bu samimi sohbetlerden, do!- 6 - Her sene nemadan mUtebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarili •• minci yıldönümün& te.sadilf eden · 
rıe aııla~malardı.m hiçbir şey çık- Dil kunımlarına tahsis edilecektir. K. ATATÜRK dünkü pazar gününü aakert işgal 

~~dığını görUt·üz. Zaten bütün bu Vasiyetnamenin açılıı merasimi rayında ıulh hukuk mahkemesinde altında geçirmiştir. Geceden ıbü -
.ı dZakerelerin bir şeye yaramadığı Ankara, 28 (A.A.) _ Büyük açılIIl.l'Ştır. Bu merasim esnasında, tün sokakları ve caddeleri iş~al e--

t ı arkn~ k ·1 d ·· ü 1 k ~ k 1 ı· üf ti sı ·csı me en, gor şme e- Şef Atatürkün vasiyetnamesi· bu- Atatürkün hemşireleri Bayan Mak den as erı uvvet -er v& po uı m 
ın:~i~uva~k~t s;ır~ttc. tekerrür et- gün mahsus merasimle adliye sa- (Sonu 3 üncü sayfamızda) rezeleri kimsenin evind&n çıkma .. 
Q I· sabıttır. Katı hır anlaşma ve ........................................ -.............................. ............ sına müsaad& etmemiştir. Ancak 

~h«Şnıa vukua gelseydi bu bir kere Atatu·· rku·· n 
0 
.. 1 u·· mu·· evin ihtiyarları il& aile reislerine, 

:ı] akkuk eder ve herkesin mnlfımu evin ötebeıi zarurt ihtiyaçlarını al 
Urdu. mak maksadiyle çarşıya kadar gi-

ltı ~~un için, son gi.inlerde Paris'<le D t D 1 ti dip gelmelerine izin verilmiljtir. 
nılız Ve FrPnsız siya.si ricali ara- ve 05 ev e er Hiç bir nakil vasıtası da işlem& " 

t~da neler görüşüldüg-u ve ne ne- · · tnrı nuştır. 
d "~. e~dc edildiği kimsenin malfunu Alınan biitiin bu tedbirler& raf 
0~1dır ki hnkkında esaslı surette Dün Mecliste Dost Memleketlerin men yine şehrin titesinde, berisin-
a1.~t '.nutaıaa yürlitmck kabil olsun. de bazı toplantılar olmt14, fak.at 

Şeu ~n. cınnyaııın gfıya öğrendiği T azivetlerine Teşekkür Edildi bunlar çabuk dağıtıımı, ve müte .. 
ıe{ ıkı devlet arasında hfitün mcse- 'J casirler yakalanmışlardır. 
C)l~~ ~hakkında fikiı· birliği mevcut Ankara, 28 (Hususi Telefonla) - Büyük Millet Mediıi buıünkU Gece saat 22.30 dan sonra alı-
nı gunun tahakkuk etmiş bulun- toplantısını Refet Canıtezin batkanlığmda yaptL 8&fkan celseyi açar- nan tedbirler kaldırılmış ve nakil 

~ıcl..ır. ken ebedi Şefimiz Atatürküu vef•tı dolayııiyle Belçika mebuıan mec· va~ıtaları işlemeğe başlamıştır. So 
o] ğcr bu teminat bu kadar kati lisi ile Macar mebusan meclisinde reisler tarafından verilen nutuk- kağa dökülen talebe ve halk, bu 
la;asaydı ve bazı müşahhas ııokta- ların ve hükumetimize sönderilenhziyet telgraflarının okunacağını sa.atten soma da grup grup top -
~i a taaııaıc etseydi kalblere dnha bildirdi }anarak nümayişler yapmıştır. 
dt~~.e knnaat ve itimat telkin eder- önce okunan Belçika mebusanı kün değerli şahsiyetinden ve Tür· (Sonu 3 üncü sayfada) Rumen kralı Karol, Veliaht Prens Mişel 
dar ~kat lıu kadnr şümullü. bu kn-, mecfüi reisinin nutkunda, Atatür- (Sonu 3 üncü sayfada) ==================================================================================== 
l1ntı nı ve derin hir anlaşmn temi-~~~~~~ ~m ™'' ~ HER s ABA H Balkan Antantı Genel t~d~ar~sındn biraz şliphe ve t~ı~·~~~~~~~~~--~~~~~~--~~~~~~~~~~ 

ln U~e düşmemek elden gelmiyor. Anglosakson serin 

~~:ıı~~~~i:ıez:~:~s~c~~ht:: ~~~ ENVER PAŞAN 1 N kanlılığı Kurmay Konferansı 
sasııtt~ anlaşamadılar .ki. Böyle c· Eakiden duyardık: Patagonya-

lur. ~r anlaşmaya imkan da yok-ı 0 .. L ,",•ıu"NDıC"K/. ESRAR d• bir ıngiliz ailesinin kira ile o-
ranu ansa kendi emniyetinin ga- V lY~ 1 L. turduğu evin bahçe kap11ınm kili-
'tluaıı altına alınmasını ister. Versay 1 dinin yerliler tarafından kırılmaaı 
neıır ~denamesinin ona bahşcttiğ"il Cevap ver·ıyoruz.· üzerine tarziye istemek için o IU· 
•tıaına~t. Ve üstiinlüğü elden kaçır- lara bir lngiliz fırkai bahri-
tan1 lRter. F'akat İngiltere Fran- yesi gönderilmiş. 

Mareşal Fevzi Çakmak, General I 

Papagos birer nutuk söylediler· 
taa n enuıiyetini askeri bir mUda- Yine i9itirdik ki halisüddem 
bıısuve Yardım ile tekeffül etme~ Büyük bir merakla bek- İngiliz değil de, fngiltere müstem-

Atina, 28 (A.A.) - Balkan 
Antantı Genel Kurmay rei3leri kon 
fP.ransı bu sabah saat 9 da Yunan 'dtı"aSrUnc]a çok dü!;lünmek lüzumunu b h lekelerinde bir müddet oturduğu 

~ n lenen u tar.i i eserinıizi ilicıe ·. u zaten 1:1giltcrenin asır- .,.4111ır için biraz lngiliz tabaalığı bulat· Genel Kurmay reisi General Pa • 
bir ~IYasetine, ananelerine uymaz ' ne vakit neşre başlıya• mıf bir kimsenin en çapratık vazİ· pago:mn riyaseti altında mesaisi-
\'eı·sa ahhüttiir. Sonra, Fransanın ... k yetlerde hakkını müdl\faa için bü- ne baş!.amıştır. 
'1ti.ve/ Lınuahedesiyle elde ettiği fa- ._ / cagımızı me tup veya yük Britanya hariciye nezareti Yapılan Ziyaretler 
hUtun

1 
Levsi ederek, istismar ederek ... telefonla hergün yüzler- harekete geçmiştir. Atina, 28 (A.A.) - Balkan 

~~1.YasıAnavrupada bir hegemonya t ~ k Halbuki bugün Çinde üzerinde Antanh Genel Kurmay reisleri 
lşıııe kapılması fngilterenin hiç ! J t ceo uyucumuz soruyor lngilizlerin meşhur " Yunyon dünkü pazar günü saraya ve ve-
~ıta81!~11llez. İngilterenin Avrupa r } Cek,, i temevvüç ec!en ıayıu~ bi· liahtin köşküne giderek defteri im 
~lir tabi~.t~tbik ettiği politika meş- , .<.., • Baştan başa nalar taarruza uğrayor, müaellah zalamışJ.ar ve milteakiben llnive-
~~~iııin kı 1 e k~vvetler arasında te- >'/ /. · '-. ·. . lngiliz askerlerine hücum edili- kil Metaksası, kolordu kumandanı 
~~~bir ta:f~lerıni müsnvi tutmak, ( · • ~ heyecan Ve şim- yor, İngiliz harp bandırasını ta••· nı, Harbiye· bahriye ve hava müs 
d':' İtina ~ ın Pek nğır basmaması- C, "°, yan tekneler bombalanıyor. Son teşarlıkJannı ziyaret etmişlerdir. 

Yunan erkanıhnrbiye reisi, mi
safirler şerefine bir öğle ziyafeti 
vermiştir. 

General Papagos ve 
Fevzi Çakmak'ın Nutukları 
Atina, 28 (A.A.) - Balkaa 

Antantı genel kurmay başkanları 
şerefine verilen ziyafette, Elen G& 
ne! kurmay başkanı general Pa -
pagos migafir heyetlere hoşgeldi
niz dedikten sonra ezcümle şu söz 
!eri söylemiştir: 

" ·-Konferansımız Balkan An
tantının esas teşekküllerinden biri 
olduğu jçin mesaisinde de ancak 
bu Antanta hflkim olan ana fikir-UııYaya &"ostermektir. Almanyamn rt t. ~ dive kadar gizli günlerde miistevlilerin lngiliz müı Bu ziyP.retler kendilerine iade e -

lıı haz nıeyclnn okumn }lolitikası- '.- ı. 'J temleke topraklarını çiğnedikleri· dilmiştir. (Sonu 3 i;ncü aayf•da) 
t'tı ·llleden . l ' l l •h . b b lil-~;ı;;;o;:;---~~~~~~~~;;;;;;;;;;;.-=~~...,.._...._.....,..~~~~~......,. eııetin ııyeu ngiltere ayni e- -~ '"' .. ~a mış tarı i haber verıldi; ve ütün u taar- EZ? ~ 3'li 1 p 

~ilıneg· F't·aıısa tarafından tntbik ruzlar, hücumlar, talanlar hariciye H Ik s d ı• k 
1ı1ottıan111e karşı da ayni şiddetle Enver paşanın babuına ver- h k •k / / nezaretlerinin ttoğuk re&miyetine a . an .ıg" J ı•ncı• 
Itır, ll.t\t göstermek ı~sırarında- diii resim a l at er e bürünmÜf birer proteato zemini 

\> lşte bu .. ~ .J l l b t r_ •k olmaktan batka 'bir teY• yara - K d A 1 
ersay ınulahaza sevkilcdir ki aO U O an U eTTl amızı madılar. aA UD a ÇJ. ıyor 

:l!de tn;~nliedesinden somaki dev- Acaba zamanla lngiliz zihniye· n 
0~ o~d: .. terenin arada Almanyayı c u M A ti mi d~ğitti, yoksa her '9Yin za-
h ~ bazı~~ Almanların pek tabii manını, sırasını bekliyenı Anglo -
. b.ıt 01 larını teslim ettiğine Sakaonlarm methur serin kanlılık-
~ Cete?oruz. Sulh miizakerelerf- larınm bir tezahürü kartısında mı-

.,~~ ettiii masa başında Günü neşre başlıyacag"" ız. yız? 
\4e1in Cahid YALÇIN Bu sualimizüı cevabını zaman 
<~u 3 Üncü eyfada) 

Kücük Ticaret Erbabına İstedik· 
• • 

leri Kadar lkrazatta bulunacak · 
verecektir, A. C. • ~ Yuıaı S 6Dc6 aayf ada 



layfat :a , 

Kanser Haftası 
Universitede Verilen Konferatıs 

Büyilk Bir Alaka ile Dinlendi 

Doktor Suphi Nuri ıllz söylerken ve hazır bulunan dinleyiciler 

-Kanser ilk di!vrelerinde ka-
bili tedavidir. Kanser neşvüneması 
birçok vakalarda vücude iyi bak 
mak suretiyle önüne geçilebile -
cek bir mahiyet arzetmektedir. 

YENISABAh 

Şehir Mecljsinin 
Dünkü toplantısı 

Enstitü için yapılacak 
istimlak mazbatası 

münakaşalara yol açtı 
!ııtanbul şehir meclisi dün saat 

15 de toplanarak ruznamedeki me 
eeleleri görüşmüştür. Celse açılır 

açılmaz geçen celsenin rapcru Ek
rem Tur tarafından okunmuş ve 
kabul olunmuştur. 

Bundan sonra ruznameye ge -
çilmiş ve Nişantaşı kız enstitüsü 
ittihaz edilmek üzere istimlak e
dilecek yerlerin kıymeti hakkın
da mülkiye encümeni mazbatası 

okunmuş fakat bu mazbata birçok 
milnakaşalara sebep olmuştur. Bu 
iş için verilen 60.000 lira fazla gö
rülmüş ve enstitünün daha başka 
bir yerde daha ucuz olarak yap -
tırılması ileri sürülmüştür. 

Bunun üzerine mazbata tekrar 
tetkik olunmak üzere encümene 
havale olunmuştur. 

Radyo antenleri hakkında ha
zırlanan mülkiye encümeni maz
batası okundu. Olduğu gibi kabul 
olundu. Bundan sonra 936 kati he
sabı hakkında tetkiki hesap encü
meni mazbatası okundu olduğu gi 
'bi kabul olunmuş ve celse tatil o
lunmuştur. 

Okuyucularımız 
Uiyor ki: 

Kirli karanlık sokak 
Olmaz; Hele Taksim de 

Hiç olmaz 
Taksimde, Kazancı mahallesi 

Ürker sokağında (Kadri Can) 
imzasiyle aldığımız bir mektup
ta deniliyor ki; 

"Sokağımız yokuştur. Hem ol
dukça da diktir. Ve geceleri zi
firi karanlıktır. Ortalık karar -
dıktan sonra evimize gitmek bir 
hayli muhataralı oluyor. Her an 
düşmek tehlikesi hazırdır. Bu yet
miyor gibi çöpçü geçemez bir va
ziyette olan sokakta bütün çöp
ler sokakta öbek öbek durduğu 
için her adımda insanın ayağı bir 
pisliğe takılıyor. 

Acaba belediyemiz bizim bu 
sokağımızı temizlettirip aydınla
tamaz mı? .. Dikkatlerinin çekil
mesini dilerim. ,, 

Yeni Sabah - Taksim gibi 
şehir göbeği denecek merkezi bir 
yerde böyle bir sokağın mevcudi
yeti hakikaten çirkindir. Herhal
de bunun süratle düzenine konu
lacağını ümit ederiz. 

Bütün düny.a.da 23 sonteşrinde 
b&flıyan kanser haftası, bizde ay
ni &11nün 'eker bayramına tesadüf 
etmesinden düne bırakılması mu
vafık görülmüştü. Dün kanser haf 
tası saat 15 de ünive.-sitede yapı
lan bir toplantı ile resmen başla -
mıştır. 

Profesörun bu konferansı şid
det11l alkışlanmıştır. Kanser hak
kında bu konferanslar bu hafta i- vvvvvvvvvvvvvvvvvv_,..,.,,.,_,.,,.,_,.,,.,_,..,,.., 

Erzurumda. iki 
Fabrika 
kurulacak 

Dünkü toplantı, üniversite kon 
ferans ~alonunu dolduran büyük 
bir kalabalık huzurunda üniversite 

çinde devam edecektir. İkinci kon 
ferans yarın Etibba odasında saat 
(6) da verilecektir. 

Rektörü Cemil Bilse! namına söz!..-=-----------=~--~ 

ıııyııyen tıp fakültesi dekanı pro- Adalar farı'fesı'nde 
feallr Nureddin Ali tarafından a-

. -KQL TO~.~ iŞLER~ • 

Üniversitede 
Hukuk talebesine büyük bir 

dershane hazırlandı 

Frenleri Tutma
yan Tramvay 

Dün Şehzadebaşında 
müthiş bir kazaya 

s"bep oldu 
Dün saat 12 de Şehzadebaşın

da feci bir tram\•ay çarpışması ol
muştur: 

70 numaralı Edirnekapı Sirke
ci tramvay ara:bası Fatih istasyo
nundan kalkarak Saraçhanebaşı 
durak yerine geldiği vakit vatman 
Osman frenlerin tutmadığını hay 
retle görmüştür. 

Bu sırada araba kızak yapma
ğa başlamış ve vatman Osman her 
ne kadar arabayı durdurmak iste
mişse de muvaffak olamamıştır. 

Bu suretle kızak yapan araba, 
ayni durak yerinde müşteri almak 
ta olan vatman Hüseyinin idare
sindeki Beşiktaş - Fatih tramvay 
arabasının arkasına bütün şidde
tiyle çarpmıştır. 

Müsademe çok şiddetli olmuş ve 
bu sırada tramvayın önünden geç
mekte olan Şükrüye ismindeki bir 
kadına mezkOr tramvay çarparak 
yaralamıştır. 

Edirnekapı tramvayında bu -
lunan yolculardan da Recep, bilet
çi Nadir ve 80 yaşlarında Meryem 
kadınla, hava kurumu mürakip -
!erinden Ziya isminde 4 kişi kı
rılan camlardan vücutlarının muh 1 
telif yerlerinden yaralanmışlar -
dır. 

Yaralılar tedaYileri yapılmak 
üzere hastahaneye gönderilmişler 
tahkikata ehemmiyetle başlanmış-

1 

çılm1'tlr. Nurettin Ali açış nut - Yapılan degvı'şı'klı'k 
kuna ,ııyle başlamıştır; 

- Sayın Rektör, Bayanlar, --

Sene başından itibaren hukuk 
ve iktısat fakülteleri birinci sınıf
ları fakülte binasındaki yersizlik 
yüzünden derslerini biyoloji ens
titilsünde yapıyorlardı. Bunun ders 
!eri takip için bir zorluk teşkil et
tiğini düşünen fakülte dekanlığı, 
sınıflardan birini tevsi ederek bi
rinci sınıf talebesine tahsis etmiş
tir. 

Biri iplik diğeri de ala- V't"'-ıı·,..,· vvvvv-.."""""""'./VV'VVVVVVVVVV 

minyom mürekkebatı 
yapacak Baylar, Memurlara ve Ada hal-

Rodyum keşfinin kırkıncı yıl- k k I l k - d" d" 
dönümünü esas tutarak bütün dün ına O ay 1 temın e ıl l 
yanın ilim merkezlerinde ,ba~lıyan Denizbank koprü - Adalar 
kanserle savaş haftasını memle- hattının yeni kış tarifelerini hazır
ketimizde üniver ite rektörü adı- lamıştır. Bir kanunuevvel perşem
na açmakla bahtiyarım. !11erkezi be gününden itibaren tatbik edile
pariste bulunan arsıulusal kanser cek olan ,bu tarife geçen senelere 
ittihadı içerisinde Türkiye kan~er nisbetle Adalarda oturanlar için 
enstitilsü de beşeriyetin bu çok ıs- çok müsait bir şekilde hazırlanmış 
tıraplı hastalığına karşı dünya tır. 

mücadelesinde yer almış olmakla 
rnüftehirdir. 

Dekan bu başlangıçtan sonra 
Milidı İsadan evvel bile malUm o
lan bu hastalığa karşı Türk hekim 
!erinin hiç de bigane kalmadıkla
rını İbni Sinadan itibaren bu has
talığa karşı tedavi çareleri ara -
mağa uğraştıklarını tebarüz ettir
miş ve sözüne şöyle de\•am etmiş
tir; 

Bu sene Büyükadadan ilk se
ferler, 5.50, 6.40, 7.15, 740 da 
(7.40 seferini yapan vapur Hey -
beliye uğradıktan sonra direk o -
!arak köprüye saat tam 8.50 de 
gelecek bu suretle Adada oturan 
memurlar da bu vapurla 1stanbula 
geleceklerinden vaktinde vazife
leri başında bulunabileceklerdir). 

Büyükadadan son vapur 18.15 
dedir. Köprüden ilk seferler, 7, 
8.45, 10.10, 11.15 dedir. Son va-

İktısat Vekiileti Iğdır pamuk
larının işlenebilmesi için Erzurum 
da bir iplik fabrikası kurmağa ka 
rar vermişti. Vekalet bundan baş
ka yine Erzurumda alüminyum 
mürekkebatı imal edecek olan b!r 

Talebe bugünlerde yeni der"- fabrika daha kurmağa karar Yer-, 
hanede der" görmeğe b.1şlıyacak- miş ve üçüncü umumi müfettiş -
tır. lik bu hususta icap eden tetkikatı j 
Dördüncü konferans Aristo ve yapmağa başlamıştır. Bu husus -

Galile hakkında veri'ecek taki çalışmalar hayli ilerlemiş oldu ı 
BuAün saat altıda tiniversite ğundan fabrikaların bu sene için-, 

profesörleri tarafından halk ve ü-~~ 
niversite talebesinin killtürlerini ,- 1 
kuvetlvendirmek için verilen konfe Kısa Haberler 
ranslardan dördüncüsü profesör -
doktor Von Aster tarafından Aris * Orta tedrisat müdürünün 
to ve Galile mevzuu etraf'tnda ve- teftitleri bitti: Orta tedrisat genel 
rilecektir. direktörü Avni Y:akaruç şehrimiz 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VV'VV'VV'-"' 

- DENİZLERDE 
- Bu hafta radyum keşfinin 

'(40) ıncı yıldönümünü vesile itti
haz edilerek yapılıyor. Filhakika 
bu keşif, bugün kanserolojide kuv 
vetli bir silihı hekimliğin eline ver 
miş oluyor. Fakat onun yanında i
li vasıtaya daha röntgen ve cerrahi 

pur saat 20.15 de olup bu sefer de 54 NAMARA 
şimdiye kadar kış tarifelerinde ilk Şirket vapuru bir sandala 
olarak tatbik edilmektedir. Bundan k d · d' 

okullarında incelemelerini ikmal 
ve dün akşam ekspresle Ankaraya 
dönmüştür. Raporlarını Bakanlığa 
arzedecektir. 

* Kabataf liııeainde talebe 
çar- pansiyonu açıldı: Haydarpaşa li

sesine idare bakımından bağlı ol
mak üzere Kabataş lisesinde bir 
talebe pansiyonu açılmıştır. Bu -
raya alınan talebe Kabataş lisesin 
de tedrisata devam edecektir. Kay 
dedilen talebe miktarı bir liste ha
linde Kültür Direktörlüğüne bil
dirilmiştir. 

ye de malik bulunuyoruz. Bundan 
dolayıdır ki bugün radyum ka _ 
şifleri Mösyö ve Madam İurie ile 
beraber röntgen ve kanser teda -
visinde büyük terakkiler meydana 
ıetiren cerrahları da hürmetle 
ıad edeceğiz. 

Dekan bundan sonra keşifleri-
1 l beşeriyete çok büyük hizmetler 
etmiş olan ölülerin maneviyetleri
ne hürmetle dinleyicileri bir da
Jdka süküta davet etmiştir. 

başka yine ilk defa olarak cumar- para evır ı 

tesi gecelerj bütün Adalara köp -
rüden saat 24.20 de bir vapur tah 
rik edilerek sinema, tiyatro vesair 
sebeplerden geç vakte kadar İs -
tanbulda kalmağa meobur olanla
rın Adalara dönmesi temin edil -
mi.ş olacaktır. , 

Pazar günleri de; Adadan ilk 
vapurların :ıaatleri şöyledir. 6, 7, 
8,45, 10.45 son wıpur da 18.30 o

lup bu sefer de ilk defa olarak tat 
bik edilmekte ve geçen seneki ta
rifeye nisbetle bu sefer bir saat 
geriye alınmaktadır. 

Şirketihayriyenin 54 numara
lı vapuru dün Osküdara gitmek ü
zere Beşiktaş iskelesinden ayrıldı 
ğı sırada suların tesirine kapıla -
rak oradan geçmekte olan Hüse
yinin sandalına çarparak devir
miştir. Sandalcı ve sahibi kurtarıl
mış ve nüfusça zayiat olmamıştır. 

Adaya yarım saatta gidilecek 
Denizbankııı Adalar için yaptı 

racağı 18 mil süratinde üç büyük 
motörün hazırlıkları bitmiş oldu -
ğundan bugünlerde Denizbankın 

Haliçteki fabrİkalarında tezgaha 
konacaktır. 

* Cumhuriyet Çocuğu m"c
mua11: İstanbul öğretmenleri ve 
i~yarlarınd .n ölenlerin ailelerine 1 
yardım sandığı idare heyeti tara
fından "cumhuriyet çocuğu" adlı 
bir mecmua ııeşredilmeğe başlan
m15tır. 

* Halk için gaz maskesi ya
pılacak: Kızılayııı maske fabrika
sı yakında halk için de yeni bir 
tip maske imaline başlıyacaktır. 

*iki müze daha açılacak: Şeb 
rimizde iki müze açılmasına karar 

Çocuğu öldüren bekçi dün 
mahkemede tevkif edildi 
Fatihte Sinan mahallesi bekçi

si Yakup evvelki gün mahalledeki 
çe~ıneye giderken tam köşeyi dö 
neceği sırada ayağı kaymış ve ye
re dü şmüştür. Bu sukut esnasında 
cebinde bulunan tahanca ansızın 
patlamış ve çıkan kurşun, o sıra- 1 
!arda çeşme başında bulunan Sa-1 
lahattin ismiııJe henüz 13 yaşında 
bir çocuğa isabet ederek derhaJ 
öldürmüştür. 

Bekçi Yakup dün Sultanahmet 
birinci sulh ceza muhakemesi hu
zuruna çıkarılmış ve hakkında tev 
kif kararı verilmiştir. 

Yankesici Hüseyin bir ay hapis 
yatacak 

Pazar günü Tahtakale pazarın 
da dolaşan İbrahim adıııda bir e-' 
rin 10 lirası Hüseyin isminde bir 
yankesici tarafından çalınmıştır.. 1 

Hüseyin çaldığı parayı Ahmet 
isminde bir arkadaşile taksim et- : 
rneğe kalkışmışsa da az sonra me
murlar tarafından yakalanmıştır. 

Derhal cürmümeşhut muhake
mesine verilen Hüseyin, 18 yaşın
dan küçük olması sebebiyle bir 
ay hapis cezasına mahküm edil -
miştir. 

Me bur iki hırsız yakalandı 
Bir müddettenberi Balat ve 

Kasımpnşa havalisinde müteaddit 
hır•ızhklar yaparak bir türlü ele , 
geçmiyen meşhur sabıkalı hırsız-! 
!ardan Vanlı Osm:ın ile arkadaşı 
Hidayet, emniyet ikinci şube mü -
dürlüğl'I memurları tarafından ya
pılan sıkı takip neticesinde dün 
gece yakalanmışlardır. 

İkinci olarak söz alan doktor 
Suphi Nuri Berken, kanserin teshis 
ve tedavisi k;in ömürlerini feda e
den birçok alimlerin ve bilhassa 
radyomun kaşifi Mösyö ve Madam 
Curie gilçlüklerle dolu hayatına 
ve insanlığın saadeti için sefalet ve 
vasıtasızhklar içinde çalışan bu 
feragat sahibi insanların bugün
kl gençlik için çok yüksek birer 
nümune olacaklarını tebarüz et -
tirmi~ir. 

Pazar günleri köprüden kalka 
cak vapurların saatleri de şöyle
dir; 8 - 9, 9.35, 10.45, 13.30 son 
vapur da 20.15 dedir. Yeni tari
fe mucibince ihdas edilen sabah ve 
akşam direk seferlerine Suvat vapu
ru tahsis edilmiştir. 

Bu motörler her seferinde 500 
kişiyi yarım saat içipde Adalara 
götürebileceklerdir. 500 kişiyi isti
ap edecek bu motörlerin süratleri
nin 18 mili bulması için 40 metre 
uzunluğunda olarak inşa edilmesi 
düşünülmektedir. 

verilmiştir. Bunlardan biri Şişlideki 11•••••••••••• 
inkıliip evinde kurulacaktır. İkin-

OçOncü olarak genel patologi 
ordinaryüs profesörü ve kanser 
enstitüsü direktörü Oberndofer 
.kanser hakkında çok kıymetli e
tütlerini anlatmış ve bunlar dok _ 
tor Asım Sözmen tarafından ter
cüme edilmiştir. 

Profesör kanser tedavisi bak
ılanda ılıeyaz fareler üzerinde ya -
pılan tecrübeleri anlatınış ve ıon 
olarak tunlan allylemiştir: 

Yalova po.taları: 
Cumartesi ve pazardan maada 

günlerde vapurlar köprüden saat 
12 de Yalovadan da 15.50 de kal
kacaktır. Cumartesi ve pazar gün 
!eri ise köprüden 9.35 de ve Yalo
vadan da cumartesi gQnü 15.50 
ve pazar günü de 16.85 de hareket 
edecektir. 

Yeni tarifede yapılan bu ko -
!aylıklardan sonra memurların 
yaz ve kış Adalarda oturabilme -
!eri imkinı hazırlanmıştır. Deniz
bank bu tarifeleri de bu gayeyi is 
tihdaf ederek hazırlamıştır. 

Ülev bu hafta seferlere b.ıtşlıyor 
Denizbank tarafından Alman 

tezgahlarında yapılan Oıev vapu
ru bu hafta içinde Kadıköy Hay -
darpaşa hattında seferlere başlı
yacaktır. 

İngiliz harp gemisi gitti 
Çanakkaledaki İngiliz impa -

ratorluğu harp mezarlıklarını ziya 
ret etmek ilzere İngiliz büyük el
çisi Sir Tersi Loreni Çanakkaleye 
götüren Moho ismindeki İngiliz 
harp genıisi dün Akdenize müte
veccihen limanımızdan ayrılmış -
tır. 

ci müze de şehir ve inkılap müze
ve kütüphanesi ismiyle açılacak -
tır. 

* Çifte tedrisatın zararı gö
rüldü: Şehrimizde bazı ilk ve orta 
mekteplerde yapılan çifte tedrisat 
zararlı görülmüştür. 

* Alman firmalannın istedik
leri mallarunız: Tanınmış birkaç 
Alman ticaret firması memleketi
mizden külliyetli miktarda ceviz 
lbalmumu, elma, portakal, bat, şa~ 
rap ve fındık almak için müra -
caatta bulunmuşlardır. V:aziyet a
likadar tüccarlarımıza bildirilmiş 
tir. 
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i Hadise ve Adese J 
.......................................... , 

Asil milletimin 
ihtiyaçları 

Çürümüş bir saltanatın çökm•: 
sinden doğan on beş yaşındak' 
Cumhuriyetin her günü ayrı bı.r 
ihtiyacı önlemek namına ayrı bır 
tedbiri isj;ilzam eylemesinden her 
şubede yeni bir inkılap sarsıntı;ı· 
na tahammül şüphesiz vatanrer· 
verlik muktezasıdır. Bunlardan 
bazıları, neslin itiyatlarına ağır 
gelmesi, henüz alışkınlık tenıııı 
etmemiş bulunmasından ileri gel· 
diğini söylerken bile cezri hare· 
ketlerin bu bapta milessir oJdU· 
ğuııu da saklıyamayız. 

Devletçiliğin en yüksek nıu· 
vaffakiyeti, inkılapları halka baZ· 
mettirebilmesinde ve herhalde er 
az zahmet ve en az fedakarlık m 1 

kabelesiııde mal etmesindedir. 
Tutulan yollar, tedvin edilen 

kanunlar ne kadar mükemrıel bıı· 
lunursa bulunsun, tatbikat ~ahW 
sınd:ı aldığı şekillerdir ki bu baP' 
taki müşkilatın iktihamıı.a, iztır~· 
batının tehvinine sebep olur. 

Bu sebeplediı· ki vazıı kaıı~n 
yazıp çizerken tatbikattaki ııl<W 
!erini göz önünde tutmağa mcc· 
burdur. Aksi halde tabiatiyle do· 
ğacak aksaklıkları gördükçe tıı' 
dililta gider ve bundan keşmeJ<e~ 
doğar, bünyei içtimaiye bu sar • 
sıntılara mütehammil görülse bil.e 
herhalde tekerrürü zaaf ve ink•· 
sar getirir. 

Yarım asırlık idari devred~ 
tedvin edilen kanunlardan hiç bI· 
risi "üiniyet eseri bulunmamald~ 
beraber açtığı yaralar bugün bile 
kapatılamamış olduğunu görür~; 
ruz ki bu baptaki tahamnıu 
tam bir isabet ifade etmesinden 
değil, asil milletimin muti bu1uıı· 
masıııdan ileri gelmiştir. .. 

Saklanamaz bir hakikattir 1<
1

: 

her nevi is sahipleri azami nıc>-'1 

, . ·e-
sarf ve kuvavi aklive ve hedenı~ 
sini teksif e;·lcdiği. halde rei;ıh' 
temin defdl, ı:cçimde bile müşlW 
liit çekmektedir. 

Yine· Harbi Umuminin doğıır 
duğu fevkullldel'klcı· yr nıııda ser· 
bestii rekabet kanunlarınn cereY9n 
verem cyiş bug ünün geçim yoJuıı:, 
daraltıyor. Bu hal, sanayii malı8 . 
liycnin inkişafı için gümrük takJ'I
datı, himaye kanunlarının bir ıa· 
rureti olsa bile bunun zaman iJe 
mukayyed bulunması ve her baJdC 
bu takyidattan istifade eden erb~· 
bı ticaret ve saııayiin namusu tı· 
cari ve sınaiyi ihmal etmemesi ile· 
tıza eder. Halbuki, nazım karıtııı· 
!ar tatbikatta layıkiyle müral<B~J~ 
edilmemesinden bir tarafın alabı 
diğine kesesini doldurması ka~ı· 
sında müstehlik olan kitle ıstırsP· 
tan çırpınmakta, tacir, maliyet fı: 
yatma keyfi karını zam, herbııllgı 
masrafını ilave eylemesinden bıl'. 
nun en yüksek tesirlerini, geli~; 
mahdut memurlar çekmek~c~~ i 
ki bu kısım insanlar için gıttii 

e· kadar eyyubane bir sabır beklen 
miyeceğinden ahlak fesadıııa se
bep olması çok tabiidir. 

Yurdumun yüksek filozofu ı<:rı1 ; 
rullah merhum, Darülfünund~ı; 
"Terbiye - Ahlak,, kür~üsündc tıill 
talebesine "Devletçilik,, i sö,rır: 
diği zaman bütün inkılapçıl"rıı~ 

1 - Kanunları, bila knydü şıı 
hakim kılmak, 

2 - Seçimde ilmi, namusu şnh; 
si içtimaiyi ölçü itithaz etllle 

3 - Adam yetiştirmek. • 
19 

Gibi Uç esas nazarı mutıaJan~ııi 
bulundurmak Jiızum ve zarureti 
ileri sürmüştü. d' 

- Ayni sinde bulunanlar~ . dı 
meçhul olmadığı üzere - ıçııı .. 
yaşadığımız mutlakiyet, meşrutı . 
yet devirlerinde bu ölçülere ııY ., 

·ııb'' gun olduğu kadar uymıyan bı Jı: 
vakayi ve hadisaUa da karşılaştı ; 
Bu sebepledir ki bizim için yetj~ 
halis Omidini veren (Cumhıl~~ 
yet) gibi en hür bir idareye dar 
el ile sarıldık ve onu sevdik'. 

0
, 

İşte, mazinin bu baptaki ~
hullerini ve bundan doğan ufalc Jı:<Y 
fek vakayiinl adesemiz altına ·ıe 
yarken tarih yapmış olmasak bl i~ 
nesle bir ibret nümuneleri v~r: n 
olacağımızı tahmin ettiğimı:ı: ee· 
bu yoldaki yazılarımıza devııı:1 iı 
derken ruhlarımıza mal ettiğl~er 
(Cumhuriyet idaresi) nden ııe 
beklcıl:~· iıııizi aöyliyeceğiz. • a 
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Fransız ve lngiliz Berlinde Atatürk için Bulgaristandc. 
Yeni Nümayişler 

Pariste Yarın Umumi 
Grev Yapılacak 

Konuşmaları Yapılan Merasim (Ba~ tarafı 1 inci aayfad•) 
Bu sabah, Sofyarın bırçok cad 

delerinin duvarlarında "toprakla-

Paris, 28 (A.A.) - Çarşamba 
l!'ünü yapılacak grevden bahseden 
Epok gazetesi diyor ki: 

" Gerek hükumet tarafından 
alınan tedbirlere gerek hi:ı;zat ge
ne] iş konfederasyonunun emniyet 
tedbirlerine bakarak bir hüküm 
Verınek icabederse, Parisliler çar
Şaınba günü aşağıdaki servislerin 
~0rınaı işliyeceğinden emin olabi _ 1 
ırJer: İaşe, posta, telgraf, telefon 
ınetro, otobüs, su, gaz, elektrik, 
s'h 
1

1 ~at teşkilatı, hastahaneler, be_ -

kümleri almak sırası gelecektir.,, 
Sol cenah gazetesi B. Reynaud 

ve Daladier'nin halka hitapların -
dan sonra da, grev hakkındaki fi
kirlerini değiştirmemiş bulunmak
ta ve bu grevin yegane manasının 
mali kararnameleri protesto etmek 
olduğunu tebarüz etirmektedir. 

Genel iş konfederasyonu reisi 
J ouhaux, Peuple gazetesinde neş
rettiği bir makalede diyor ki: 

Memleket, istihliiki iflas etti -
ren vergilerin ağır yükü altında 

konmuştur. Bizler, meşrutiyet, ni
zam ve disiplin dairesinde, bunun 
aleyhinde vaziyet alıyoruz.,, 

{Baıtarafı 1 inci aayfada) 
Lloyd George ile Clemenceau'nın 1 
noktai nazarları arasında mevcut.o
lan ihtilaf son zamanlara kadar de
vam etti. Sulh masasında bile ta
mamen biribirleriyle anlaşmamış o
lan Fransız ve İngiliz menfaatler i, 
az çok ayni gayeye müteveccih kal
makla beraber, hiçbir zaman tek bir 
büzme halinde birleşip korkulacak 
bir kuvvet teşkil edemediler. 

Almanya bu vaziyeti pek güzel 
anladı. ve bundan istifade yolunu 
buldu, Fakat zannediyoruz ki Al
manyanın fazla muvaffak olması 
kendisinin bir dereceye kadar aley
hinde çıkacak ve çok büyüyen, sesi· 
ni pek fazla yükselten bir Almanya 
İngiltere ile Fransayı tekrar birbi
rine sokulmak ve dayanmak siya- l 
setine teşvik edecektir. Çünkü 

1 rımızı iade ediniz!,, , ''kalırolsnn 

Rumany.a, kahrolsun Yunanistan!,, 
şeklinde yaftalar yapıştırıl'llış ol
duğu görülmü~tiir. Geceleyin tale
beler tarafından yapıştırılan bu 
yaftalar polis tarafından sôkillmüş 
tür. Talebeler bugün de yine top-
1.anarak ayni şekilde nümayişler 

yapmışlar ve halka beyannameler 
dağıtmışlardır. llunun üzerine po
lis kuvvetleri yeniden t.akviye edil 
miş ve şehir dahilinde süvari po -
!isler gece yarısına kadar devri
ye gezmişler nümayiş yapan k.a -
labalıklan dağıtmışlardır. 

Bu nevi nümayişler, Sofyadan 
ba.oıka diğer bellibaşlı vilayetlerde 
de tekerrür etmiştir. edıye daireleri, nüfus dairelerı, 

~ezaretler, liseler, belediye okul
~rı, bankalar, büyük mağazalar, 
. enlere gelince, bunlar da kısmen 
ışliyecektir.. Demek oluyor ki u

llıunıi hizmetler her hususta temin 
edi!nıiştir. Çarşamba gününden 
sonr a ise hesap sormak ve ceza hü 

Humanite gazetesi de ayni fi
kirde bulunmaktadır. 

Fransanın müfrit taleblerine, ihti- Bcr linde yapılan merasimd en bir gcrünüt 

Sofya, 28 (Hususi muhaoiri -
mizden telefonla) - Tuna nehri 
üzerinde Rumen ve Bulgar hudut 
askerleri arasında bir Bulgar güm 
rük memurunun ölümü ve üç Bul
a-ar askerinin Rumenler tarafın • 
dan esir edilmesiy!P neticelenen 
hadise hiilil. kapanmamıştır. Bu iş 

le Rumen - Bulgar hudut komisyo
nu meşgul olmaktadır. Rumenler 
esir edilen Bulgar askerlerini he -
nüz iade etmemişlerdir. 

Hariciye Vekili 
~ükrü SaracoQlunun 
Beyanatı 

Diğer gazeteler ise, hükumetin 
noktai nazarını müdaf'- ~tmek

tedir. 

Halk Sandığı 
ikinci Kanunda 
Açılıyor 

. Ankara, 28 (A.A.) - Hari- Ankaradan sonra ikinci olarak 
tı.Ye Vekili Şükrü Saraçoğlu Tasa latanbulda da açılacağını evvelce 
~Jansı muhabirini kabul ederek, yazdığımız latanbul Halk Sandığı 
1 eııdisine aşağıdaki beyanatta bu. nın açılıf günü ta mamiyle ta ayyün 
unıııuştur: etmemekle beraber ik inciki.nunun 
b. - "Tass., ajansı muhabirini ilk haftalarında olması kuvvetle 
diÜYük bir memnuniyetle kabul e- muhtemeldir. 
g Yorum. Şefimiz İsmet İnönünün Öğrendiğimiz yeni haberlere 
u eçen gün ecnebi basınına yaptığı göre, Halk sandığının ikraz mikta
llıllı~ını beyanatta, Kemalist reji- rı evvelce söylendiği gibi 50 lira-
1ıi~ın hususi vasfının onun devam- ya kadar olacak değildir. İkıraz 
H;ııında mündemiç olduğunu te - miktarı sandık müdürünün tak -
d eden cümleyi derhal bizzat siz diriyle kendisine \"erilecek olan sa 
lie ~8Ydetmişsinizdir. Milli faa - Jahiyet derecesine bağlı bir mesele 
o ietııı bütün sahalarında hakikat olacaktır. Müracaat eden müşteri
vtn bu şey, harici siyasette evle- !erin istedikleri miktar her ne o
v~~t-~e bir hı.kikattir. Bugün bana !ursa olsun; sandık müdürü ken-
81 ıginiz fırsattan istifade ederek dine verilecek olan salahiyet dai
~~e, Ve sizin vasıtanızla da Sav- resinde bu miktarı ya kabul ede -
te . efkarıumumiyesine demek is- cek veya kendi .ı;a!fıhiyet ve tak
ae~:ııı .. ki, Türkiyenin harici siya- dirine aykırı bulursa sandık idare 
ltıüt 'rurk - Sovyet münasebatına meclisinin takdir ve tasvibine arz 
ııı eaJJık bütün tezahüratında iki edecektir. Buna nazaran sandık 
lu~llıleket arasında samimi dost- küçük ticaret ve sanat erbabına 
be _rabıtaları teessüs ettiği andan- ihtiyaçları nisbetinde kredi açmak 

rı de·. . . n· ~ışmemıştır. salahiyetini haiz bulunacak de -
lan Uyuk komşu memleket için o- mektir. Ayni zamanda diğer ban. 
vah·dastıuğumuz yalnız siyasi bir ka!ar misillll bütün banka mua -
ler ~".1e._~eği! Türkiye ve Sovyet meHltiyle de iştigal edecektir 
lıda 1 r lı g ı n de yeni re j im 1 er k u ru 1 a !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'-"'!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!' 

aaı;lıeri geçen hadiselere kök Ckçenlerde eski ve aziz dos-
sı·ş olan bir hakikattir. tum ve Sovyetler Birliğinin müm -

aa b ıze Şunu da söylemekle bil has taz mümessili Hariciye Komiseri 
tıııı· ahtiyarım kJ, nasıl memleke- muavini B. Potempkini burada ka_ 
la11

1

~ Sovyetler Birliğine karşı o- bul ettiğim sırada dostluk hatıra -
lııi]Jsı~a~eti değiştirmemiş ise Türk !arımızı yad etmek ve size bütün 
de ~~ının de hissiyatı, derinliklerin söylediklerimin bir kere daha mü
lır. ıçbir değişikliğe uğramamı~- şahedesini yapmakla bahtiyar ol-

~~===============d=u=k·================ 
Atatürkün Vasiyetnamesi Dün Açıldı 

mal dahilindeki macera teşebbüs-
Berİln (H uausi muhabir imizden) !erine iştirak edem.iyen ve bu saha-

da ona müzaharet göstermiyen Henüz gün ağarmak üzere i-
ken, sefarethane kapısından iç&-1ngiltere Fransanın ezilmesine ve 
riye girmiştim . Sefarethanemizin ehemmiyetsiz bir plana düşmesirıe 
yarı ziyadar muhteşem salonu, he de razı olamaz. 
nilz pek erken olmasına rağmen, 

Bir aralık Fransayı ezmek, deniz- "Ata,, mızın, çelikten yapıldığı 
!erden uzaklaştırmak, müstemleke· zannını veren ve ekseriyeti teşkil 
!erden ayırmak için çok uğraşmış eyliyen genç, dinç, azimkar ve fe
olan İngiltere Fransanın deniz SJ1ırı dekar ve vatanperver evlatlariyle 
ülkelerde kendisine mühlik bir ra- Jebaleb dolu ... Mahzun ve maama
kib ol:ım~masını temin ettikten son- fih pek vakur çehreleri, sabit bir 
ra Avrupa muvazenesini tutmak i- noktaya, karşıkırında, salon ni • 
çin Fransız yardımının kıymeti hak- hayetinde ihzar edilen hususi da
kında kati bir kanaat getirmiştir. iredeki kürsü üzerine vazedilmiş, 

Bugün esaslı noktalarda İngiliz- taflanlar, kırmızı ve beyaz ortan
Fransız menfaatleri çok yakınlaş- calarla bir hale gibi sarılmış ve 
mış bulunuyor. Binaenaleyh, iki önü de biı·çok kadirşinas vatandaş 
komşu devlet arasında bir uzlaşma !ar tarafından gönderilen muaz -
hem temenni edilecek bir hadise- zam çelenklerle süslenerek adeta 
dır, hem mümkündür. hakiki bir bahçeye çevrilmiş olan, 

Yalnız, bugünkü mevcut pürüzle- ve her iki tarafındaki som gümüş 
rin ne dereceye kadar izale edildiği şamdanlardan sızan ışıklarla parıl 
bilinmeden bu babda büyük ümit- parıl parlıyan "Ulu,, ve ebedi Şe

fin büstüne matuf. Her tarafta !ere kapılmıı.k sonra bizi hayal su-
kutlarına maruz bırakabilir. mutlak bir sükun .. .. Kimse sö:ı: söy 

!emiyor, güya bir kabahat işlemiş 
İngiltere başvekili Chamberlain- gibi başını önüne iğiyor.. Yalnız 

in ufak izzeti nefis mülaJıazalarını, düşiinüyor ve bu felaket hakikati
manasız gurur ve azametleri, i- ni bir türlü benimsemek istemiyor, 
nadları bir tarafa bırakarak sulhu bir türlü içine sığdıramıyor .. l\Iaa
muhafaza gayesine doğru metin ve mafih hemen de her saniye, her 
azimli bir surette yürümek istedi- zaman ve her hususta kendisinden 
ğinde hiç şüphe yoktur. Bu prensip ilham aldığı "Ata,, sına yaşlı göz
hıgiltereyi hayati olmıyan nokta- !erle bakıyor ve yeniden akmak i
larda fedakarlığa ve müsaadekiir· çin hazırlanan nemnak gözlerini 
lığa sevkedebilir. Fransanın ayni siliyor, sessiz, için için ağlıyor ... 
yolda İngiltereyi ne dereceye kadar Saat dokuza doğru, cenaze me 
takip edeceği sarih surette taayyün rasiminin başladığını ihbar eden 
etmiş değildir. Sonra Almanya ve radyonun Alman sesi, bu müellim 
İtalyanın elde ettikleri siyasi mu- sükuna fasıla verdi. Bu sefer her
vaffakiyetlerden fazla sarho' ol- kes kulak kesilmişti.. . Evvela al
madan makul bir kanaatkarlık e- manca, sonra İngiliz ve fransız 

seri gösterip göstermiyecekleri pek lisıınlariyle tafsil1it \"eriliyor ve 
bilinemez. bazan adeta bir kuyruklu yıldız 

Herhalde bütün bu kaynaşmaların nevinden olarak, mütehassiri ol
konuşmaların gayesi sulhu muha- duğumuz bir Türk spikerinin tit
faza etmeğe matuf olduğu için ce- rek, matemli, gamli sesi, duyu!u
reyan eden vukuatı sempati ile ta- yor idiyse de, bir saniye geçmeden 
kip etmek pek tabiidir. ve onun hüznengiz sözlerini işitme 

İngiltere ile Fransanın ciddi su- ğe doyamadan yine yerini fransız 
rette anlaşa bilmeleri sulhun muhn- ca, ingilizce ve a!mancaya terke
fazası bakımından pek kıymetli bir diveriyordu. 

bu ı e ~B•ıtaırafı 1 inci aayfada) 
itti tJ 0Ysan ile Adliye Vekili Hil
Sara r~n . Hariciye Vekili Şükrü 
Sa~dçoıııu , Dah iliye Vekili Refik 
bal(i~~· bazı mebuslar ve birçok 
lu~ın er ve avukatlar hazır bu-

garanti teşkil edeceği de şüphesiz- Cenaze merasimi hitamıııı mü
dır. Bundan dolayıdır ki son hıgiliz- teakip, muhterem sefirimiz Bay 

dığını tebliğ ettiler. Saraya gittim. Fransız anlaşması hakkında daha Hamdi Arpağ, fevkalade mü
Huzurlarına çıktım. Orada Genel objektif, daha müşahhas malü • tessir ve müessir bir sada ile "A
sekreter Hasan Rıza Soyak ile mat alabilsek daha çok memnun o- ta,, mızın lisanı beşerin tarifine 
Doktor Neşet Ömer İrdelp hazır lacaktık. muktedir olamıyacağı mezayasın-

Uşlardır 
s· Sulh h'k·. . 
.ı~İI etb· a ımı, evvela üzerinde 
ıtat ed ıse olduğu halde bir h itabe 
ttltıi erek Büyük Önderi tebcil 
~aıi:e ~e hunu müteakip kanuni 
'ibi$es~ı~e başlıy.acağı için hakim 
ltıU!ıur;nı . giyerek, üzeri muhtelif 
havi b erı ve Büyük Şefin imzasını 
<lıı "· Ulunan bir zarfı halihazır-
t "' Vaz· ' ~liyıe !Yetini zabta geçirmek su 
ltıışt1r. tesbit ettikten sonra, aç -

~atill~ Zarfın içinden ikinci bir 
i bu ;. ~Yrıca bir kağıt çıkmıştır 

11.1ııda lf1t Atatürkün, Taptas ha
~ıı lı:a$ tıncı Noter İsmail K unte
h eşet r/1 Rıza Soyakın ,.e doktor 
avı ota iner İrde!pin imza tarını 

n b" ıı, lrAk· ır zabıt v.arakasıdll'. 
/'f ota~ın noter tarafından tutul:ç huıu ve meali aşağıda münde-
""U ııan b Ş\ur . u zaptı alenen oku -

-t ~'llu~un 6 . . 
ııı l i 10 teşrı nıevvel 1938 , 3 _ 

eş~UI ik ıreçerek dairemde işle 
en .A. tat(lrklin beni ~ağır 

olduğu h alde Atatürk üstü kapalı Hüaeyin Cahid YALÇIN d an, icraatından. insanlığa yaptığı 
ve mühürlil bu zarfı bana uzattı ôC:OC:OCXXXXXXXXXX:::O:::OOOOOOO:OC:OCXXXXXXXXXX:::OOOOOCCOO>-;vvvvvvvv~~~~ 
ve: 

"Bu benim va.siyetnamemdir. 
Size teslim ediyorum, kanuni ica
batını icra edersiniz.,, 

Dedi. İşbu zabtı huzurlarında 
t anzim ettim. Altını hem .A.tat ür k, 
hem de hazır bulunan Hasan Rıza 
Soyak ile doktor Neşet Ömer İr • 
delp benimle birlikte imza etti -
ler.,, 

Hilkim, bu zabıt mündericab
nı mahkeme zabıtlarına geçirmiş, 
ve bunu m!iteakip zarfın şimdiki 
halini tavsif ettikten ve üzerinde 
bulunan mühürlerin ve imzaların 
aynen muhafaza edilmiş olduğunu 
teBbit eyledikten sonra bu ikinci 
zarfı da açmıştır ki, bunun için
de bh:zat Atat!lrkiln kendi eller i-1 
le yazıl"!ış olan vasiyetname çık-ı 
mıştır. 

Hakim bu vasiyetnameyi alenen 
okumuş, aynen zabta geçirdikten 
ve kanuni mera>imi ikmal ettik
ten sonra celseye nihayet vermi.,_ 
ti r. 

'<arikatürist Orhan Ural Evlendi 

Genv ve klymetli kcrikatüriat Orhan Uralla bayan Perihaır 
Emeğin nikah töreni dün Fatih Evlenme Memurluğunda kala
bal:k bir akraba ve dost zümresi huzurunda yapılmıştır. 

Genç el'llleri tebrik eder, mes'ut bir hayat dileriz 
Resimde keııdilodni akraba ve dostları arasında görüyorsunuz 

hizmetlerden, her sahada pek ge
niş olan vukuf ve malümatların -
dan uzun uzadıya bahsetti ve genç 
!iği; onun eserine devam etmeğe 
ve devam edeceğine dair de and 
içmeğe davet etti. Bu davete ke
mali tehalükle iştirak eden genç
lik ve ihtiyarlık hemen ayağa kalk 
tı. Talebe birliği başkanının, şifa
hen söylediği ve suretini aşağıya 
naklettiğim andı, hep •bir ağızdan 
tekrarlanmak suretiyle yapıldı: 
Ulu Atam. 

"Birinci vazifem Türk istik -
lillini, Türk Cumhuriyetini ilelebet 
muhafaza ve müdafaa etmektir. 
lllevcudiyetimin ve istikbalimin ye 
giine temeli budur. Bu temel be
nim en kıymetli hazinemdir. İs -
tikba!de dahi beni bu hazineden 
mahrum etmek istiyecek dahili ve 
harici bethahlarım olaca!<tır. Bir 
gün istiklali ve Cumhuriyeti mil -
dafaa mecburiyetine düşersem va
zifeye atılmak i~in. içinde buluna
cağım vaziyetin imkan ve şeraiti
ni. asla düşünmiyeceğim. Bu im -
kan ve şerait çok namüsait bir ma
hiyette tezahür edebilir. İstiklal ve 
Cumruriyetime kasdedccek düş -
manlar, bütün dünyada emsali gö 
rülmemiş bir galibiyetin mümes
sili olabilirler, cebren ve hile ile 
aziz vatanın biitün kaleleri z:ıp

tedilmiş, bütün terdanelerine giril
miş ve bUtün orduları dağıtılmış 
ve memleketin her köşeii bilfiil 
işgal edilmiş olabilir. Bütün bu se
raitten daha elim ve daha vahlnı 
olmak üzere memleketin dahilin
de iktidara sahip olanlar gaflet. ve 
da!Ulet ve hatta hiyanct içinde bu
lunabilir. Hatta bu iktidar sahip
leri şahsi menfaatlerini müstevli
lerin siyasi emelleriyle tevhit ede
bilirler. Millet fakru zaruret için
de harap ve bitap düşmüş olalıi
Jir .. 

Ey "dün., ümü aydııılatan, 
"bugün,, ümü yapan, "yarın,, ınıı 
hazırlıyan Ulu Atam işle bu ahval 
ve şerait içinde dahi vazifem Türk 
istiklalini ve cumhuriyetini kur -
tarmaktır. Muhtaç olduğum kud
ret damarlarımdaki asil kanda 
mevcuttur. Aşk ve selam sana ey 
müeJ:ıobed ..... 

Bu and içildikten sonra, tah
sild e bulunan askeri talebeden 
bir Bay, gayet heyecanlı ve her -
kesi ağlatan muhrik bir hitabede 
bulundu. Saat on ikide de mera -
sime hitam verildi. 

Ziya Balcı 
~-

Atatürkün öliimü ve 
Dost Devir· f e 

(Ba,ıarafı 1 inci aayfada) 
k iyenin seri inkılabında ve kal 
kınmasında onun dahiyane bulus, 
görüş ve idare edişinden sitayiş-, 

Ruı::ıanya Kralı Romaya 
Gidiyor 

Bükreş, 28 (A.A.) - Londra 
Paris, Brüksel ve Münih seyahatin 
den avdet eden Kral Karo! yanın· 
da vellahti Mişel olduğu halde Bük 
reşe gelmiş ve halk taraf•ndan ha· 
raretle karşılanm:;tır. 

Üniversal gazetesi kralın ya
kında Romayı ziyaret etme'i muh
temel olduğunu yazmaktadır 

Balkan Antantı 
Genel Kurmqy 

Konferansı 
(Baştarafı 1 nri saııfada) 

!erden, barış, kardeşlik ve terakki 
fikirlerinden ıülhem olabilir. Fa
kat şura 5ı kaydc d eğer ki, bu asil 
fikirler ancak beynelmilel cmn. -
yetin sağlam tcme;Jedno dayandı 
ğı tn"cdirde kbellür edebilir. Du 
emniyet de Avrupaııııı bir köse ine 
en iyi temeli yalnız do!•u - cenup 
Avruırnsında a· i kfır ehemm yctte 
bir blok teşkil eden ve nizam ve 
huzur içiıı birinci derecede bir il
mi! olan dfırt ordu·uııı •ıkı birli • 
ğinde ·bulabilir. 

Bu nutka, Rumanya ve Yugo~
Jav meslektaşları adına Türkiye 
Genel Kurm~y Ba~kaııı Mare~al 

FM'Zi Çakmak .. ı özlerle cevap 
vermi~lir: 

- Yıllık konforan•lar çok fay 
dalı olm:ış ve her Mfasında eh gü 
zel bölgelerimizde barışın muha
fazası amacını günden frhenkli i~ 

beraberliğinı:zin daha ziyade iııki 

şafınıı. imkan vermiştir. Son bazı 

hadi.;eler. geni~ I1alkan bölgele
rinde iş beraberlii(i \'e yaklaşma 
havasının gittik~e birleşme;e mil 
temayil olduğunu memnuniyetle 
göstermiştir. Bununla beraber, bu 
te3bit ve mtişahadP bize, barışın 

ne de olsa kuvvetimizin garantı -
sine ihtiyacı olacajh ve mü•terek 
müdafamızı lüzumlu kılacağı gün 
için hazır bulunmak zaruretini 
gittikçe daha açık surette göster 
mekte bulunan enternaeyonal po
Ltikanın müsbet gerçekliklerini 
hesaba katmamak salahiyetini 
vermemektedir. Mülhem bul ınduk 
lan barış ve istikrar endişesinin en 
yüksek ifadesi olan bu Balkan pak 
tında birleşmL~ bulunan milletler 
bize en kıymetli şeylerini tevdi şe. 
refini vermişlerdir: 

Kahraman gcnçlikleriııden ıııiı 

teşekkil olan hnineleri ve müşte · 
rek menfaatlerimizin korunma"; 
vazifesi bu vazifede kusur ctmiye 

meclisi J _c•e•ğ•im-iz•d•e•n-e•m•i•n-o.ıa.b;,.;i•li•r•le;,;r,;,. __ 
mebusan reisinin son meclis top- ce ve Muhittin Baha Pars derin ve 
lanbsında söylediği nutkun metni ebedi yasımı~dan, Atatürkün lıa _ 
okundu. Bu nutukta da Atatiirkün zin ölümü hatıralarından bah•e· 
büyük şahsiyetinden oahsedilerek derek dost memleketlerin göste . 
şöyle deniliyordu: mi~ oldukları ou yakın al1ika ve 

"Atatürk namı onun hakkıdır. sam:mi in"ani:; etten dolayı mecli • 
Çünkü o, millet için gerçekten şef- sin ve Till'lciyenin çok derin min
katle dolu muhabbetkar bir baba net ve şükranlarına tercüman ol • 
idi.,, dular, Yaptıkları teklif üzerine 

le ·bahsedilmekte idi. 
Bunu takiben Macar 

Meclisin alkışlar arasında din- reis tarafından; meclisin bütün 
! ediği bu nutuk ve diğer taziye tel dost hükumetlere teşekkürlerinin 
grnflarından onra sırasiyle soz al- iblilğ edileceği bild iril miş ve cel
mı.ş olan manisa Saylav• Refik İn- seye nihayet verilmiştir. 



A 

Rüyük ölü, 
Kalbimize gömülü; 
1 ürüyor izi ; 
Sezilmeli bu gizi; 
Göz yaşlarım ibrişim ol, bökül ı 

İşliycceks in Atama siyah tül! 
O hepimizindi, birimizin denemez: 
()Iüm J.'ı,n i ] er için; 

Röportajı yapan: RIZA LEBIP ASAL 

Bir Baskına Uğradık 
Koşular~n Esası Nedir? Muvaffak 
Olmak /cin Takibi Lazım Y oflar 

hani ler de ölüyor niçin? 

Beşer öldü sanıyor onları; 
Büyüyor, yaşıyor ışığile torunıarı; 

Banileri hayran bırakan Atama, 
Güne~leri gözlerinde yakan Atama, 

Fani diyemem, odur baki; 

" ... ''.''o ••• ' ....... ' ....... ' o .. '' ............... '' .. ' ....... .. 

' ' Şirketin 26 Numaralı Vapurile Maydos Önilnde 
• 

Kalbimiz nurile herdem mülaki... 
Milyarların birleşik ya' gönlü, 
Büy ük ölünün ünü ile büyülü; 

Yatarken ltalyan T orpitoları Bizi Harp Gemisi .. 
Sanarak Uzerimize Ateş Açmışlardı.,, 

Elbet o yaşıyor . yaşıyacak ! 
- 17 - , - ~--- çalıştım. Yakın zamanlara kadar 

ı 1stinye itfaiyesinin emrinde bulu
Onun izinrle bak. tütüyor her ocak! Onu aziz okuyuculara tanıtmall 
C' i lıan i~inde dı•ğildi yaratıc ımız, için şirketin 71 numaralı vapuru ile 
Cihan onun içinde pırı l pırı yıldız; geçen sene sık sık yapılan deniz e ?
Atamdan o ayrılamaz, par layacak; nezzilhlerinden biraz bahsetmek 
Ke'llalizim meşal~sile fikirler ya - icabedecek. Tesadüfen bu tenezzüh· 

yacak... !erden birinde ben de bulunmuştum, 
Büyük adam her insan r uhunda O zamanki intibaatımı bir iki satır· 

var olur; la hüliisa etmek takdim edeeeğim 
İn•anlık nnıınh paydar olur.. kaptanı tanımanıza yardım edecek· 
..\at rk tıiy ik adam, büyük ölü; tir. Çünkü bu t enezzühler geçense· 
t'ot r • ,ıy yıldızlı sancak ör tülü... ne pek rağbet bulmuş ve umarım 
Türk tii!ün ebetliğidir bu al sancak; ki içinizde bu gezintilere iştirik 
,\ 'atiir!· ne'li .volunda f eyiz bulacak etmiyen kalmamıştır. 

••• 
'.l'ıılıLt hazin, sahne hazin, içim ha-

zin; Kalktı, kalkıyor, kalkacak diy& 
hepimize sıga çektiren vapur, nlha

Ağlıyoruı el 'ğinde engin denizin; yet yükü gibi halatını da alarak lıı· 
Altı ok uıcv, alev döküyor yaşını, k 1 d ld 
Ök .. k 11 d k b d' . e e en ayrı ı. ·suz a c ı o a ay e ınce eşsız B ki 1 .. 1 .. 

b 
ayr a ar a sus enen vapur kop-

aşını ; .. d 1 k h h t 
Büyük ölıive iğilelim , dövünelim! r~ en ~yrı_ ır ~n.. emen er enez -

O 1 
· ı .. .. 

1
• 

1 
lzuhte oldugu gıbı geç hareket edildl-

nu n a, esE·rı e ovune ım. ... . . .. 
• . . gı halde yelışmek ıçın köprünün par-

- ?\ ccnıettın Vey.•ı AK SEL ' maklıklarına tırmananların adedi az 

Vatan gemisinde 
Kacakcılık 

- d eğildi .. 
Vapurun istiah haddini aşan mü· 

.Jemianbarında külliyetli 
ipek çamaşırlar bulundu 

tenezzühün bir anda birbirine karıştı 
hareket münasebetile iskele tarafın
da toplanan halk, evvelden peyle
dikleri yerlerini kaptırmamak endi
şesile sağa sola, öne, arkaya koşu

şuyordu. Bu anda vapurda bulunan 
ince saz takınunın nağmeleri de ku

Süreyya Kaptan 
yya kaptanla ııimdi karşı karşıya

yız. 

Süreyya kaptan: 

- Size, diyor, ne anlatayım 

bilmem ki .. Tabii birçok tehlikeli 
sergüzeştlerimiz var, var ama bun
ları derleyüp toparlamak bir mesele 
şimdi .. 

Mamafih aklıma gelen tehlikeli 
veya garib sergüzeştlerimden bir
kaçını anlatayım size .. 

327 senesinde İtalya harbı esna
sında şirketin 26 numaralı vapu -

runda ikinci kaptan olarak bulunu
yordum. Harb münasebetile hük~· 

:11 u h~faza te, kiliitı memurları !aklara aksetmcğe başlamıştı. Gali
kurnazc:ı yap ıl an bir kaçakç ılık ba küprüde parmaklıkların arkası1'
i~?ni meydana ç ık armı " lardır. Bıı cm kalıp da vapura yetişemiyenle
sene Rum ınya ve lblgaristandan ri büsbütün iğzab etmek için olacak 
m~mleket.m:ze gele ~ ek o! ,, n göç _ sazın Galdığı şarkınııı son nakaratı: met bu vapuru şirketten almıştı. Bu 

vapurla İstanbul Çanakkal menlerı ta~ımağa tahsis edilen Ka l Ehli diller yetişin taze cıvanım gi- e a -
l,avan zadeler ile Benyamin Bre- diyor! raqında asker nakliyatına memur 
zilya şirketi n e ait olan Vatan va- Diye bitiyordu. edilmiştik. Bir gece Maydos önün-

R d .. Köprüden Boğaziçine doğru yol de yatarken şiddetli bir top a • 
~u~u. uman yak a~ son goçmen. se- almağa ba.~fadık . Bazı iskelelere uğ- teşine tutulduk. Meğer İtalyan tor-
erını yapara lımanımıza don • pitoları ani bir gece baskını ile Na-

dükten sonra, bir müddettenberi radıktan sonra Ç~ngelköyü iskelesini 
b. t'k rada bulunan donanmamızı batır· 

bu vapurda kaçak esya nakledil- ıraz. geç ı ve sahildeki eski ahşap 
. _. .. · . gazınoya yaklaştık. Bütün vapur mak istemişler. Gece karanlığında 

dıgınden şuphe l e ne n muhafaza teş h Ik . k k ilm'ştik A b bizi de donanmaya mensub bı'r 
k ·ı · a ı meıa es ı . ca a 

ı atı memurları bu defa vapurda . . . . harb gemisi sandıklarından. ateş aı-
b ' • k kapt:ın iokeleyı mı saşırdı, dıyorduk 
ır arama yapmaga arar vere- B' bilii. · b k"hn tına almıolar. Aman Allahım 0 gece . . . ır az sonra arıza u o e ga- "" 

rek f:ıahye te geçmı ş l erd ı r. Vapur zinoya yanaşınca anladık ki kapt"n ki vaziyeti hiç unutamam. Bütün ı
da_ saatıa:ce 'üren sı~ı arama lara bizi vapuru ile birlikte bu gazinoya şıklarımızı söndürüp ateşten kur
ragmeıı b ı r muddet bır şey bul una mi8afirliğe götürüyormuş. Gazino _ tulmak için zaten altı milden ibaret 
mamıs nihayet en ince ve hatıra nun sahibi ile beraber buradaki hal- olan süratımızla bir kaçışımız var
gclmiyen yerl ere varıncıya kadar kın telii.şı görülecek bir şeydi. Kap- dı ki.. bereket versin İtalyanlar bi
dik kntle y a pılan ikinci bir mua- tanın o anda şuurundan şüphe e- ziınle fazla uğraşmadılar. ~oksa 
yenede külliyetli miktarda olan denlere bile tesadüf ediliyordu. Me- ölüm yüzde yüzdü. Yine böyle bir 
k:i çak e~y:ının ,aklı bulunduğu ye sele anlaşılınca telii.ş ve heyecan gece başımızdan çok garib bir va-
ri bulmu ~lardır. yatışı ve - şimdi dünyasını çoktan ka geçmişti. 

l\I cmurlar üst kısımlardan son değiştirmiş bulunan- gazi!o.o sahibi Maydos önlerinde demirli bulunu,; 
ra büt ün ambarları da dikkatle ara Alaeddin baba vapur halkına kasa- yorduk. Geceleyin müdhiş bir gü
dık l arı bir sırada 4 numaralı am- larlagazoz ikram etti. rültu ve sarsıntı ile uykudan uyan
barııı burun tarafındaki bir köşe- Buradan kalktıktan sonra kap- dık. Mürettebat bağrışıyordu. Her
d e tahtaları ekli bir surette olduğu tan çok tehlikeli ziyaretlerine de- kes sarsıntının şiddetinden mermi 

go .. ru" lmu"ş .. h .. . b vam etti. Ve vapuru Beylerbeyin- yedigımızı"· · · ve batmak uz" ere oldugu· . ve şup e uzerıne u tah . . .. 
talar ka ldırılarak aşağıya bakılın- dekı mendirek ıçınde buluna~ kah- muzu zannetmişlerdi. Bu telii.ş ve 
ce vapurun su kesiminde bulu veya baştan kara etmek suretıle ya- sandalla geldiğini gördüm. Sandal-

nan t b ' d d · 
1 .. . d b ' t k naş ırıp ıze on urma ıkram ettirdi dan vapura çıkan suvarı'mı'z mer -

su ar uzcrın e ır a ım gaz tene- . . 
keler'nin .. d "".. .. b ve ıııhayet galıba sıra vapur mütte- hum Fehmi kaptandı. Bir is için ka 

ı yuz ugunu ve undan batının kom d" • l · anyasını uzmege ge - raya çıkmıştı. 
başka da tavana doğru istif edilen miş olacak ki bog"azın alı! d 

d ki · · d Y arın an Kaptaıı: 
san ı ar ıçın e ve muşambalara birkaçına da yanaşarak kiminden 

nan eski Anadolu !jiın.endiferleri ida-

resinin (Egnes) ismindeki istimbotu 
ile Balkan harbinde cephane yüklü 
mavunalan boğaza taşıyordum. Bu 
gemide o zaman pusula veya harita 
namına hiçbir ııey yoktu. Peşimize 
bağladığımız mavunalarla bir gün 

pusula ve haritasızlık yüzünden ta 
Bulgarların içine kadar düııtük. Bi
ze epey ateş ettiler ama, çok şükür 
bir isabet almadan bu badireden de 
kurtulduk. 

Umuıni harbde de epey tehlike
ler atlattık. Çanakkaleye erzak ta

§ıyorduk. Bir gün U.pseki iskelesi 
yakinine demirleyıp verilecek bir 
emri bekleınekliğinı tebliğ edildi. 

Biz gemiyi demirledikten sonra Lap 
seki liman reisi gelerek gemiyi yal-

nız bırakmamızı ve bütim mü
rettebatın derhal karaya çıkarılma-

sını tebliğ etti. Sebeb olarak da tah
telbahir tehlikesini ileri sürdü. Hal
buki ben o esnada çıkan bir fırtına
yı işaretle gemiyi başı boş bırakma
mızın doğru olmadığını söyledimse 

de dinletemedim. Mecburen karaya 
çıktık. Sahilde bir kahvede otur • 

muş, gemiye bakıyordum. Birden 
denizde küçük bir cisim gördüm. Ve 

akebinde de denizi yararak ilerli
yen bir torpilin bizim gemiye doğru 
gittiğini farkettim. Bereket versin 
fırına yüzünden gemi durduğu yer-

de mütemadiyen dönüyordu. Torpil 
de bu suretle hedefe isabet etmedi. 

Bence bunlardan çok tehlikeli ve 
Boğaziçinde Şirketi Hayriye vapur

larından biri ile atlattığım bir kaza 
vardır. Şimdi size bunu anlatayım. 

••• 
Süreyya kaptanın anlattıklarının 

hepsini bir yazıya sığdıramadık. 
Sonunu yarınki gazetede bulacak 
sınız. 

· ·POLİSTE 

KUMARBAZLAR 
Üç kumarcı cürmü meşhud 

halinde yakalandı 
Kuşdilinde Kurbağalıderede 

( 49) numaralı Hamdinin kahvesin 
de iskambil kağıdı ile kumar oy

nadıkları görülen arabacı Kazım 
Süreyya ve Mehmet yakalanmışla; 
kağıtlarla 109 kuruş kumar para
sı müsadere olunmuştur. 

Bir eroinci yakalandı 
Aksarayda Laleli caddesinde 

Bahçeli apartmanının beşinci dai
resinde otu~an 18 yaşlarında Rıza 

oğlu Bülent, dün Tahtakalede şüp 
heli bir vaziyet"t dolaşırken üze
ri aranmış ve 10 santigram eroin 
bulunmuştur. 

sar21ı bir takım paketlerin bulun- tepsilerle börek, tatlı, kiminden - Aman çocuklar dedi. Dünya 
dugunu Jıaryetle görmüşlerdir. Me patlıcan vebiber dolmaları da al- yıkılıyor. Çok korkunç bir harekeli 
murlar tarafından toplanan bu te- dıktan sonra Bog"azdan çıkarak •• arz oluyor. Genciye dar attım kendi-

~~~~!~~n ~:i~:e~:t~yd~~d~~t:7z~;:~ çık denizde ge':;.e yol verdi. " =~~::ece o~:'";ın:Ube~:U!~: ,... , .. Tİ~ATiO~A;''N'"'I 
cak sekilde dikk tl l h' 1 • mızdan dolayı bir hayli gU!üşmüo. " ' .., a e e ım enmış O zaman dillerde destan olan bu tük. "i vr.·r.-rN-.w.~ •"""l'V"'A.l"/VVVV',-•• ,."' •• v. N.,..,.,.,'VWVV',..,-v_ 

ve içi de kıymetli cinsten kaçak eş tehlikeli ziyaretlerile kendisın· e b'ır Halk sanatkirı Naşit Okuyucu 
·ı d ı ld Balkan harbinde de bulundum. s · 

ya ı e o u o uğu anlaşılmıştır. şöhret temin eden Şirketi Hayriye- • emıha Mişel varyeesi 
K ak d 

Bu harbte doğrudan dog"ruya sev- SÜRPK HAÇİK 
uç. eşya ara•ın a elliden fazla nin emekdar kaptanlarından Su"rc- - 2 Perde · k i. d k kıyatı askeriye müdürliigu ... emrin.!e c· . B ıp& · ı Ye son mo a adın muşam- ıcı eyim ı Perde 

ba• ı erkek pardesüleri Rumen isi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kadı n blü zl arı etrafı kürklü gemici 1 p s 1 
elbi•eler i. ipekli çora plar , ve da- • erşembe aray ve pek Sinemalarında I 
ha birçok ipek kuma~. kravat, göm 
!ek ve kndın tuvalet eşyası bulun- Akşamı Birden 

mu~:r~arip kaçakçılık i şinden suç A y N A R o z K A o 1 s 1 lu ola rak geminin lostromosu Hü-

~~~iı:r~~r.d~~:ı:ı:şr ki~~!~:~:a e:;:: 
lan ilk tahkikat neticelendikten Numaralı biletler evvelden satılmaktadır. 

' 
Yazan: Atletizm Monitörü Naili Moran B. P. f. 
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Manialı koşu 2ntremanı yapan iki koşucu 
(Loren Murchison) un stilinde hiç 

bir hata yoktu. (Yerlerinize) ku
mandasında bUtUn serbestiyetini 
muhafaza eden vUcud dikatte de ay
ni halde kalıyor ve çukurdan ayrı
lışı tamamile eforsuz görünüyordu. 
Mevsiınleşmiş bir atletle ilk olarak 
ğöze çarpan şey serbestiyet ve efor .. 
suz harekettir. Bir (Ozendorp) u bir 
(Metkalf)ı bir (Ovens) i iş başında 
gördükten sonra bununne derece 
hakikat olduğunu anlamak kolaydı.r 
Pikap 

Koşucu çocuklarından ayrılır ay
rılmaz müşkülatla karşılaşır. Sürat 
koşucuların en büyük hatası bir an 
evvel fuleye geçmek istememeleri
dir. Tabiatan müsabik yaratılmış 
bir atlet de bu hareketi normal gör
mek lii.zımdır. 

Çok erken kullanılmış uzun bir 
aclımı otomobilde vites değiştirme
ye benzetmek lii.zımdır. Bir an için 
sürattan kaybeden makina ani bir 
hareketle ileriye doğnı fırlar. Bu h:ı · 
tayı tashihe kalkışan birçok sürat 
koşucuları anııdane bi~ tarzda KÜ· 

çük adımlara yapışmak suretile yer
lerinde sayar boş yere enerji ya
karlar. 
Çıkışın verdiğj hiza sekte ver

meden fuleye geçebilmek atletin ga
yesi olmalıdır. Bu amaçla çıkıştan 

· itibaren üçüncü veya dördüncü a
dımda bacak hareketine sekte ver
mek suretile hafifçe doğrulmak ve 
adımları nisbeten uzatmak lii.zım-

dır. Sürat koşusu tekniğinde bu ha· 
rekete (Pikap) denilir. 

(Frank Wykeff) Pikap'ı icat et
miş ve muvaffakiyetile kullanmış 

en büyük sanatkardır. 1936 Olimpi-
yatlarında bu atletin koşusunu zev
kle seyir ettim. Çıkışın nerede bit
tiğjni fulenin nerede başladığım 

görmek imkii.nsızdı. Kalifornyah 
(Wykeff) en iyi zamanlarında bii
tün yarışlarını ilk kırk metrenin içe
risinde kazanmıştır . Muntazam Pi
kap'ı sayesinde müsabakanın ilk ya-
rısında rakiplerinin önünden adeta 
kaçmaya muvaffak olan bu koşucu
ya bir daha yetişmenin imkiını 
yoktu. 

F ule 

Sürat koşularında on yedinci 
metreden itibaren varışa beş met
re kalaya kadar geçen mesafeyi fu
le ile kat etmek lii.zımdır. Yarışın en 
büyük bir kısmında kullanıldığı için 
fuleye ne derece ehemmiyet verilse 
azdır. 

Adımın büyüklüğü koşucunun az 
çok boyuna, bacak uzunluğuna ve 
ileriye doğru atlayış kabiliyetine 
bağlıdır. Fuleyi zorlamak veya Jü. 
zumsuz derecede kısaltmak en bh
yük hatalardan sayılır. 

Dizleri kalclırmak suretile
0 

adını
ları uzatmak kabildir. Fulesini bü
yütmek için (Charlie Padock)un 
icat etmiş olduğu iyi bir antrenör-

1 

man usulu vardır. Çıkış hattından 

itibaren pisti otuz metrelik bir me
safe dahilinde ayak izlerinin görü
neceği surette temizler. Bundan 
sonra sıkı bir çıkışla bu mesafevi 
kateder çivililerin bırakmış olduğu 
izleri işaret ederdi. İkinci kulvarda 

işaretler yaparak birinci ve ikiJtci 
koşunun arasındaki farkı tesbilC 
çalışırdı. Bundan sonra koşardı. tik 
anlarda zor gözüken üçüncü tarz k·0 

şuyu kısa bir zamanda başarabi!CO 
(Charlie) yüz yardalık bir ınesafe 
dahilinde iki adım ve 2, 5 saniY' 
kazanabilmiştir. 

Bacak idmanları 
Bacakları kuvvetlendirmek "

8 

ayni zamanda nefesi arrtıra billl'le~ 
için muhtelif idmanlar vardır. 191)() 
yılında ilk sefer olarak 100 yardaY' 
9 3/ 5 de ko§abilmiş (Art ur DuffeY l 
nin kullandığı dikkata değer sistenı· 
den bahis etmek isterim. 

Atlet dizlerini larmadan büYÜ~ 
adımlarla SIGrayarak ilerler. Topuk· 
!arını hiçbir vakit yere basıni)'~o 
sporcu vücudun bütün yüklinii ?" 

yaklarına, bilekleriue ve bacakJarıııS 
bindiriyor. Mevsim bidayetinde ber 
idmandan evvel bu sekilde 350 ıııet· 
re kateden bir spo;cunun eınsaisiS 
bacak kuvvetine malik olacağı ıııu· 
hakkaktır. 

Nefesi ve bacak kuvetini arttır· 
mak için yapılan diğer bir idJ11''0 

vücudun bütün mafsallarını gevşek 
tutmak ve gayet küçük adınııarlf> •· koşmak suretile yapılır. Bizin" ıı · 

~Jetler buna (eşofma) diyorlar. '}'e . ,,. 
nik lisanla buna (jegg) denilir. 1 i'' 
g) kısmen eşofma vazifesini g;Jr~~: 
se de tamarnıle başka bir mak>3 

la yapılır. Eşofmandan makş:ıd t"' 
kii.mül etmiş toksinleri atu:ak ve.,;:; 
cudu idmana hazırlamaktır. (Jllgı:J 
ise kendi kendine bir idman tc~Jtı 
eder. .ş 

Sürat koşularına hazırlaııanlJ' 
kışın veya mevsim bidayetinde ti''" 
gg) tav~iye edilir. Kat denilen ~~ 
safe ekseriyetle üç bin metre ' 
dardır. Bu idmanı yapmak malt$''" 
dile bazı süratçılann kros müs:>b/.~ 
kası koştukları ğörülür ki bu sJ ~ 
dilmez bir hatadır. Kros koşıı•~ ~ 
muayyen bi'.' koşu adeti edin°

1
:3• 

demektır. (Jogg) ise ancak haZlr•tr 
yıcı bir idman sayıla bilir. Kros > .. .
rucudur, (jogg) ise bugün spOr )f' ı 

"' pan memleketlerde doktorların: bif 
bulan ho.stalar a tavsiye ettikler• ır 
nevi therapidır. Bu idmanda en e' 

fak yorğunluğu hisseden tatbılt 
dici derhal yürüyüş adımına ~eçe;;,. 

Bacakların gövde ile olan ırtı It"' 
tını temin eden kısımların dallı ~ 
şularda mühim rol oynadığı m~~~Jı 
kaktır. Bunun için atlet her 5' .ı· 

rel" onbeş dakika kadar vücud ha 'r:l 
!eri yaparak bilhasii. karın ve ·Jı· 
adelelerini sağlamlaştırmaYıı ça 
-şır. 

Varı5 c
. Çıkış, Pikap ve fuleyi gözden ,, 1 ~. 

çirdik. Şimdi de galib veya n'~f,iıı' 
bu tayin etmek bakımından oıu 
olan varışı tetkik edelim. ~ı'' 

B . <l u-rıı 
ır yarışın sonlar111a ~eı. 

1 
.. eri· 

surette hızlasarak rakiplerı» 1 • ~.,t" 
• •J\' '-

de bıraka bilen çocuk ekseı · uif 
iyi bir ümit sayılabilir. ırvt:ı!ı fııli 
çıkış bir pikap düzeltilebıhr .. ~il 
uzatılabilir fakat varışı zaif oları cf 

.. eı;ıl"1 
surat koşucusu ilelebed g 1 tJC' 

sonra asliye beşinci ceza malı.ke _ b•• 
mesine sevkedilmişıerdir. Bu akşam için satılan biletler perşembe akşamı için muteberdir. ••• ı süratten fazla fıılenin uzunluğuna 

·lıemmiyet veren (Padock) yeniden 

mahkfıındur. Yeni baş!ıyaıı at ~e~il 
arasında çıkışı kuvvetli oıanı bilC(ı 
son beş metreyi koşnıasırıı tir:' 
tercih etmek doğrudur. su J 

fad• 
(Sonu . 7 nci saY 
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Fransızların Majino Hattı 
BuMeşhuristihkamlarıniçinasıldır?BuradahayatnaSll 
geçer .. Her an düşmanın hücumunu bekliyen askerl~r 

Fransanın Almanya ile olan hu· 
dudunda birkaç asırdıı.n beri kale
ler mevcuttu. Umumi harpten ev -
ve! Fransızlar bu hududu daha bir
çok yeni kaleler ile çok kuvvetli bir 
şekilde tahkim ettikleri halde, Al
manlann gözlerine kestirdikleri ka
leleri birkaç gün içinde zapt edive
rerek Belçika içerisinden geçüp Pa· 
ris önlerine kadar gelivermelerine 
ve harbin bütün musibetlerini Fran
sız toprağına nakletmelerine mani 
olamamışlardı. lşte bu acı ders, u

mumi harpden sonra Fransızları 

faaliyete geçirmiş ve !sviçre hudu
dundan Şimal denizine kadar bütiln 
Fransız hududu fennin en son bah
şettiği imk&nlara göre tahkim edil
Dıiş ve asri bir Çin seddi olan bu 
tabkimatada Majino hattı denmişti. 

---

Senelerden beri mahiyeti bütün 
dünyaya meçhul kalan bu asri tah
kimatı görmeğe muvaffak olan bır 
Belçikalı; ihtisaslarını şöyle anlat
maktadır: 

Fransız Majino istihkamlarının Şeması 

- Majino hattı; hududa muvazi 
olarak demirlemiş bir donanmaya 
benzer. Bu donanmanın keşif filotil 
!asını; Blokhavzlar teşkil eder ki, 
bunların her birinde birer manga 
asker vardır ve her Blokhavuzun 
Vazifesi düşmanı 3 gün miiddetl;ı 
dıu'dunnak suretile düşman taarru
zunun hangi cepheye yapılacağını 
meydana çıkarmaktadır. 

Bu filotilanın gerisinde bir kru
Vazörler hattı vardır ki bunu; zırh
lı kaleler içindeki topçular teşkil 
eder. Biraz daha geride toprak al
tında yapılım~ olan tabyalarda; do
nanmamn esnti hattı harb gemileri 
Yerini luhu·. 

Bir deniz ınulıarebcsinde irili u
faktı bütün harb gemileri nasıl ki 
hep birden düşman üzerine mües
sir olıyorlarsa, bu Majino hattında 
da bütiin tahkimat hep birden düş
mana fesir yapabilir.ler. Blokhavuz
dakiler vazifelerini yaptıktan solll'a 
Yer altından sureti mahsusada ya
tıılınış gizli yollardan geriye çeki
lirler. Bu gizli yer altı yollan; hu
dudtan itibaren memleketin içerisi
ne doğru takriben 45 kilometro u
zııııluğmıdadır. 

1'ahkimat; her yerde başka baş
ka şekillerde yapılmıştır, tabyalar

~:ı ve kazemutlardan hiç birisi 
gerine lıenz.ımez. Bunlardan bazı

ları toprağın içinde gömülü, bazı
ları da demiryol imlalarının arkası
na gizlenmiş, bazıları da yamaçlar
dadır. Arazinin her türlü hali ve 
tabiatı fenni bir suı·ette tetkik edi· 
1~rek kazematlar ona göre yerleşti
rullli§tir. Mesela su basması tehli
ke · sınc karşı bazı yerlerde 4 metre 
f\iksekliğinde kazematlar olduğu 
~bi doğrudan doğruya bataklıklar 

ortasına yerleştirilmiş olanları da 
vardır. 

Büyük tabyaların mukavemet 
kudreti çoktur. Bu tabyalar; top
rak altına yapılmış muazzam birer 
kışla halinde olup kilometrelerce 
uzunlukta ve elektrikle tenvir e
dilen tüneller vasıtasile birbirine 
merbuttur. Sıcak su tertibatı, elek
trikli vantilatör, elektrikli mutbah
lan vardır. Hemen bütün tepelerin 
altı oyulmuş ve betondan bu tesi
sat yapıhıııştır. Buralara aylarca 
kifayet edecek kadar yiyecek ve i
çecek de depo edilmiştir. Yalnız as
keri kıtalann esbabı istirahatı te
min edilmekle kalmamış bu tabya
lar civarındaki arazide sakin sivil 
halkın da icabında barına bilmeleri 
için yer altında beton geniş sığnak
lar dahi hazırlanmıştır. 

Fransızlar; bu tahkimatta daimi 
surette hazır bulunan askerlere 
(yengeç) derlrr ki, bunların çoğu 
Parislidir. 
. Bu yengeçler; haki renkte biı_· 

şapka giyerler, bunun üzerinde bir 
kazemat ile bir tel örğüsü işareti 

ve altında da(On ne passe pas) ya
ni (kimse geçemez) parolası vardır. 
Bu askerler sulh zamanında zırhlı 

ka?.eınatlarda nöbet tutarlar, 14 
gün nöbette ve 14 gün iııtira.hatta 
bulunurlar. Bundan başka bunlara 
48 gün müddetle izin verilir. Kü· 
çük zabitlere maaşlarının yüzde el
lisi nisbetinde zam verilir ve rütbe
leri sık sık arttınlır. Bu tabyalar
daki subaylann çoğunu, müsteınle

kelerden gelmiş tecrübeli subaylar
dır. 

Yengeçlerin, gece gündilz birçol< 
işleri vardır, nöootçiler daima etra
fı tarassut ederler, küçük bir tehli
ke hisseder etmez Kazemat kapı
sındaki makineli tefenği derhal faa-

lft'ajino hatlarının methal kapılarından biri 

liyete geçirirler. tik alarm işaretini 
duyan her asker derhal kafasına çe
lik tasını giyer, eline tüfeuğini ala
rak uzun, dar dehlizlerden, merdi· 

venlerden geçerek vazifesı başına 

koşar. Kazematın içerisi daimi su
rette karartılmış bir ışıkla kiı.fi de
recede aydınlatılmıştır. lcabeden 
cebhane; kazematın altında 50 met

re derinliğindeki cebhanelikten "" 
lektrikli asansörler vasıtasile otam 
atik olarak yukarı alınır. 

Bu askerler; böyle aylarca müd
det bu kazamatlar içinde kaldıklan 
cihetle beton hastalığı denilen illete 
yakala.-:mamalan için sık sık açık 
havada çalıştırılırlar. öyle diğ~r 

askerler gibi talimler, tatbikatlar 

cebri yürüyüşler ve manevralar

la meşgul olmadıkları için; bunla
rın başlıca işleri nöbet ve bir de 
kazma kürekle tahkimattır. 

Tabyelerin etrafında, tel örgü
lerden başka, uçları havaya doğru 

yere çakılmış raylardan tank ma
nileri ve bunların hemen gerisinde 

de tank defi silahları vardır. Eğer 
tanklar; bu birinci maniden geçe

bilirlerse, bunlarm gerisinde oto -
matik infilak tertibatlı ikinci ·bir 
ınanie daha çarparlar. 

Mareşal Peten tarafından şe -
miti tesbit edilen mahfuz mahal
ler; tehlikeden salim ve istirahatı 
azami derecede temin eden birer 
yerdir. Her kazernatin mahfuz -
mahalli; o kazernattan en az 200 
metre ötede kuytu bir yerde topra 
ğııı altındadır ve dehlizkari bir 

yol ile kazemata bağlıdır. 

Eğer muharebede bu kazemat 
!ardan biri düşman eline geçecek 
olursa, kazematlar arasındaki yer 

altı yollarının bölmeleri vardır, tıp 
kı harp gemilerinde olduğu gibi 

bu bölmeler icabında kapatılır ve 
düşmanın yer altmdan ilerilemesi 
durdurulur. 

E\•velce, en gnilerdeki ~sas 

tahiyelerin askerleri dahi yer al

tındaki kışlalarında ikamet edi -
yorlar ve bu suretle 3 ay müddetle 

toprak altında kalıyorlardı. Beton 
rutubet yaptığından, askerler mü
teessir oluyordu. Şimdi ise ·bu ana 

tabiyelerin beton duvarları elek -
trik vasıtasiyle daimi surette kuru 
tulmakta ve askerler de hariçte 
portatif barakalarda oturtulmak
tadır. Bu portatif barakalar; tıp

kı bir armonik gibi olup silah ba
şına işareti verildikten 60 dakika 
sonı-a bir bohça gibi katlanabilir 

ve içindeki askerler de derhal kaze 
matlarına girerler. 

Majino hattını ayrıca kuvvet -
lendiren daha diğer unsurlar var
dır ki onlar da binlerce süngüden 

mürekkep seyyar alaylar ve "te

kerlekli kale., ismi verilen motör
lü topçulardır. 

R. E. 

Serbes uygu a 
Okuyucularımızdan Aldığımız 
Yazı ve Şiirleri Neşrediyoruz 

Son Selam 
lstanbul mahşeri bir kalabalık i-

çinde .. Binlerce, onbinlerce insan 
her yeri doldurmuş.. Bu kalabalık 
kitle ona Ron selam ve saygısını 

ifa edecek vatandaşlanmızdır .. Her
kesin gözü yolda .. Sarayın kapısına 
dikilen gözler sanki; esrarengiz bir 
kuvvet gibi onu kendilerine doğru 
çekmek istiyorlar.. Acı bir çığlık .. 
Kulaklan çınlatan bir haykırış, bin· 
!erce insanın göz yaşı arasında sa
raydan onun tabutu omuz omu ~a 
savaştığı neferlerin elleri üzerinde 
çıkıyor .. Etrafa derin bir klibu8 
çökmüş gibi .. Uzun bir sessizlik son
ra bu sessizliği yırtan haykırışlar 

inleyişler ve bayılmalar .. Top ara
basının üzerinde onun cesedi ağır 
ağır ilerliyor.. Yanında kendisinin 
yarattığı şah eseri koruyacak ku
mandanlar .. Atların her adımı, te
kerleğin her döniışü onıı bizden bi
raz daha uzaklaştırıyor. <.krtiği 

yerlerde bütiin vatandaşlar göz 
yaşı ummanı içinde boğuluyorlar .. 
İşte gidiyor .. Oda gidiyor .. Atam! 
Nereye gidiyorsun? Dur gitme A
tam!.. Arkanda bıraktığın öksüzle
ri görmiyor musun .. Atam! .. Ah' .. 
Durmıyorsun. Demek sen de gidi
yorsun .. Arkana bak Atam senin 
için herkes yırtınıyor! .. Sende tabu
tunun içinde ağlıyorsun değil mi A
tam!. Ağlama, ağlama Atam Sana 
ağlamak yakışmaz.. Ağlamıyorsun 

artık degil mi? Cenaze Sarayburnu 
parkının içinde ağır ağır ilerliyor. 
tşte birkaç dakika sonra İstanbul 
ondan ebediyen ayrılacak .. Ne za
lim şey şu ölüm! .. !şte tstanbuldan 
artık ayrılıyor .. Cenazesi generalle
rin elleri üzerinde Zafer torpidosu
na naklediliyor.. Rıhtımdan Zafer 
kalktı. Yavaş yavaş uzaklaşıyor .. 
arkasında bıraktığı şey beyaz uzun 
bir köpük ve yetim tstanbul halkı.. 

Zafer şimdi Yavuza yanaşıyor .. 
Yavuz yüce kahramanı bağrına al· 
dı .. Kesif bir duman, patlıyan top
lar yavaş yavaş uzaklaşan Yavuz 
ve onu takibeden dost devlet.harb 
gemileri.. Yavuz ağır ağır uzakla· 
şıyor .. Etrafa sa~tığı dalgalar çarp
tığı vakit sanki Atanın sesini duyu
yorum .. Yavuz şimdi ufukta küçli
cük bir nokta oldu. Biz ise arkasın
dan nemli gözlerle ona son selfmu 
gönderiyoruz ... Taıırını sana rahmet 
eylesin ey Büyük Atam .. 
Haydarpaşa Lise3i 4 t 452 Abdi\1-
kadır Ceyhun. 

00 ii!l 00 

O, bir millet yaratan 
adamdı .. 

İstikbalin taihleri Atııtürkü
müzü yalnız bu kelimeleri" tarif ı 
edebileceklerdir. Çünkü Atatür -
kün yaptığı muazam islerin hüla-j 
sası, nihayet yepyeni bir milletiu 
sahnei tarihe doğmasıdır. Osman
lı imparatorluğunun bütün anane
leri, adetleri, yaşayış t:ırzlan, 

hırsları hatta lisanı değiştfrilerek 

yer yüzünde tamamen ayrı bir ida 
re, bir Türkiye cumhuriyeti devle 
ti müessis olmuştur. Ve 1923 ten 
sonra tarihe yepyeni bir millet di
ye kaydedilen bu Tiirkiye ctımhu
riyeti ancak bir tek adamııi eseri
dir. 

İstiklal harbindeki zaferler 
bir tek adamın işidir. Geçirdiği

miz kültürel, sosyal, siyasi inkılap 
!arın banisi bir tek kişidir. Dü5-
manlarımızı bize dost yapan, dün 
yayabizi hayraniyet ve takdirb 
seyrettiren " bir tek adamdır. 1 

Nihayet ölümünde, kaindtı ar
kasından ağlallıran da yine o bir 
tek inss ndır. 

:Mazinin büyük *öhretleri ola
rak bildiii'imiz S~zar, Anibal, Na-i 
polyon, Timurleng, Kromovel hun ı 
!arın hiç biri, onun adı ile mukaye 
se edilemez. Çünkü ne bir Na - 1ı 
polyan, ne bir Sezar, ne de bir A
nibal, yokluktan varlık çıkarmak 
mucizesini gösterememiştir. Bü
tün tarihleri gözden geçire linı : \ 
Şüphesiz nazarlarımıza birçok a-

ATAM 
Her a.kşam göz yaşım alkan olur ds 
Hayaline bakar ;nıerim Atam 

Bazı sarayına göziim dalar da 

Nutkundan bir yapralc dinlerim Atanr 

Her sabah gözlerim yasla doar da 

Günlerin hasretle hep geçe Atam 

Her gece hayalin nurdan olur da 

Gençliğe hitaben "Yüksel., der Atam 

Sen oldun her yolda bizlere rehber 

Yirminci asırda sen oldun Atam 
Kalp!ere göm iilen o büyük sözler 

"Hedefin ileride olsun,, der Atam. 

"omıil ÇAI,AN<; 
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Senin Başın 
:stiktal uğuruna ölmek istiyen, 
Kalbini dii~mana siper eyliyen, 
Korkmayan, yürüyen, ileri deyen, 
Dü~maııı sürdürüp lzmire gireJJ, 
O senin başın değil miydi? Atam? 

* Karanlık semanın altında kalan, 
Ölıimün pencesile titreyen yatan 
Can çekişip durnrken birden bire At> 
İmdadına yetişip onu kurtaran, 
O senin başın değil miydi Atam? 

* On ağustos bin dokuz yiiz yirmide ölilrken vatııı 
Sevri parçalayıp sendin kurtaran, ' 
Sakaryada dö\·üşüp muzaffer olan, 
Lozanda başını meydana çıkaı-dn, 
O senin başın değil miydi Ataın1 

* Bin sekiz yüz seksende pırıl ınrıl parlayaıı 
lnkılabı yaratan, Cumhuriyeti kuran, • 
Devleti yükseltip refaha çıkaran, 

Otuz sekizde nihayet J!'iizlt>rini kapıyan 
O senin basın değil ıı· · A Lnın ~ 
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Ah neydi o gün o :ıcı, o korkunç öldüğün gün 
Yalnız sen değil, senin koca bir ulusun ölgür 

Dir boğucu matem havası içinde inlerken 

Gözlerimiz kor oldu hep gece gündüz silerke• 

Çok fena ve acı geldi, bu ebedi ayrılık 

Çöktü coşan bahara gençliğimize ıssızlık 

Tanrı çok gördü .. Kıskandı vermedi sana şm 
Bizlerden esirgemedi bu dayanılmaz sefa 

İstedik ağladık r.rkandan o gün sen duymadır 
Milyonlarca o haykıran duamız~ uymadın 
O gün bir ses chıyuldu iııiltilerıle o an 
Dediler: Ruhlarımız kanıyor damla damla kaıı 

Tanrıya isyan ettik ... Hep seni ararlık 

Kabirde ele yoktun .... Bulamazsak neyle ıı:anardılr 

Yoksun hiç yoksun göklere mi ıı:ıkloldun o and~ 

Mevtanı arıyoruz sana devrolan semada. 
• 

İsmini göz kanımızia satır satır çizerken 

Diyoruz: ATATÜRK kaybettik seni pek çok erıı:e~ 
Tanrını ne cesaretle aldııı onu elimizden 

Ebediyette de çıkmaz gömillmüş sinemizden 

Dedıler, Allah onu istemiş en yakınına 
Demiş: Sen bir muamma&ııı gel gir &ıe>ık canı,.... 
Eserini müdafaacıyız söz veriyoruz 
Rahat ol ebedi yuvanda diye yalvarıyoruz. 

zaınelli şah•iyetler, büyük Fatih-, 
!et", büyük devlet adamlan çarpa
caktır. Fakat bunların hepsi bir 
tek sahada muzaffer olmuşlardır, 
rlfıha şaika,ına şöyle böyle yük•e
lebilmişlerdir. 

Halbuki o biril'ik şahsiyet, ·biz 
lcri doğuran bu biricik lı:ıb:ımız, 

tarihi alemin şirndiye kadar kay
detmediği ve ~imden sonrada ma
alesef kaycledenıiyeceği en ulvi\ 
varlıktı. ı 

Öl .. b' . _,. ·ı· k 1 muş ır ınsanı u:rı.ı..me .. 
Avrupanın (Hasta adam) ına ya-

hııt (mahvolan millet) ine taze 
hayatlar bahşetmek .. Yarabbi! Bu 
ne semavi, bu ne müthiş kuvvettır. 
Vücudü ortada olmıyan biı mille
te can vermek. IIavs:ıianın ala -
mıy:ıcağı ne kalıreciıri kudret! Bu 
o ... O bir; mebusülilahl miydi 
ac:ıp ! ... 

O bir millet yaratan adamdı .. 
E\'et.. İstikiıalin tarihleri Ata

türl<ünıüzü mıc:ık bu kelimelerle 
tarif edebileceklerdir. 

Gııbr.,.ar:t.J 

Selim EB 
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Bu Kalp Senindir .. 
Nakleden: R.IRFAN GÖKSEL 
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Arif bey, şehrin sıkıcı hayatından 

usanmış; elli üç yıldır işleyen dıma
ğı yorulmuştu. Çok sevdiği çalışma 

bile, şimdi kendini sıkıyordu. Cidden 
kıymetli, dünyanın en değerli mi
marlarından biriydi. İyi bir mevkii 
mühim bir serveti vardı. Fakat ne 
yazık ki, şu yer yüzünde yapa yelı
nızdı. Servetine vans olabilecek, bir 
tek çocuğu bile yoktu. 

Sarp yamaçlar üzerinde kurduğu 
güzel villalar, değerli mimann san
at dünyasında, günden güne arttı
rıyordu. !şte, bu çlışmalar kendisi
ni hırpalamış, kafası adeta işlemez 
bir hale gelın;•ti. artık .. 

Tanınmış < rların bir çoğuna 
kendini muaycn~ ettirdi. HapisJe 
ayni şeyi tekrarladılar: Mutlak bir 
istirahata ihtiyacı var<!ı. Nihayet 
bu fikre kendisinin de aklı yattığın
dan, Arif bey, Maltepe yakınların· 
da şirin bir çiftlik yuvasına yerlcş
miye karar verdi. Ertesi hafta, bu 
eve yerleşti. 

Burada her şeyi unutmuştu. Ta
l>iatın içerisinde, onunla basi)aşa 

7aş1yordu. 

I l 
, 

Güzel bir haziran günüydü. Ufak 
bir kır gezintisine çıkan Arif bey, 
etrafın duyulmaz güzellerini te • 
ınaşa ediyordu. önünde geniş ve 
ınünbit tarlalar uzanıyordu. Kır çi
~ekleride sanki bu manzarayı süsle
yordu. 

- :aayır .. Ben çiftçi 
ğım .. Dedi. 

- Niçin?!.. 

olmıyaca· 

- Bunu ben de bilmiyorum! yal· 
nız bu hayattan hoşlanmıyorum. 

Zaten annem bana vaadetti: Beni 
çiftçi yapmıyacak. 

- Ya ne olmak niyetindesin? .. 
Değişmez bir düşüncenin, veril

miş kararını Bildirdi: 
- Ben mimar olacağım! .. 
Arif bey, düşünceli bir tavırla 

çocuğa baktı: 

- Bu çiftlikten ayrılmak, mi
mar olmak ister misin İlhan? 

Çocuğun gözleri sevinçten büyü
dü: 

- Elbette .. Elbette isterim .. De
di. 

Arif bey, dalğın bir düşünce içe
risinde. cocuihuı. vanından uz~klaş
tı .. 

III 

Ragıp İlhan, basit bir çittlik e
vinde dahi olarak doğmuştu. Uzun 
boy, geniş omuzlar, açık alın ve 
manalı gözler onun birçok hususi
yetlerinden bazılarıydı. Herşeyi gö
rilp, çabucak kavnyarak içine nüfuz 
edebilmek kabiliyetini ve bir şair 
ruhu taşıyordu. Kendinde, şiddetli 
bir yükselme hevesi vardı. 

Çiftçinin ailesi kalabalık değildi. 
Aile reisi Ahmet dayı basit, sade 

ve namuslu bir adamdı. Onu ilgile
rinden yalnız çiftlik içindeki işlerıli. 
Dünya işlerinden anlamaz, bilhassa 
oğlu llhanın bu gidişatını havsala
sına sığdıramazdı. 

Çiftçinin karısı -Cemile teyze
kocasından zekaca kat kat üstündü. 
Çok okumuş değildi. Fakat ince gö-

TENISABAH 

Madam Atina ta ki-, 
ı katı de am ediyor 
1 

/ Nina isminde bir randevucu kadın 

1 

daha mahkemeye verildi 
Randevuculuk ve döviz ka • 

çakçılığı suçlariyle tevkif olunan 
.Madam Atina ve muavini Madam 
Katina hakkındaki tahkikata de
vam olunmaktadır. 

Madam Atina, bu kere ağır ce 
za muhakemesi tarafından tevkif 
edilmesine yeniden itiraz ederek 
bir itiraz istidası vermiştir. 

Bu itiraiı tetkik olunmaktadır. 
Diğer taraftan polis Madam 

Nina isminde bir kadını daha genç 
kızları fuhşa teşvik etmek suçiyle 
yakalamıştır. 

Cihangirde Alman hastahanesi 
yanında bir apartmanda dostu ile 
beraıber oturan bu kadının yaka -
!anmasına 14 yaşında bir kızcağız 
ğızı, Madam Nina, elbise ve saire 
sebep olmuştur: 

Kurtuluşta oturan Niko ismin 
de birinin Eleni ismindeki kızca

almak gibi vaadlerle kandırmağa 
teşebbüs etmiştir. Fakat genç kız 
bunu reddetmiştir. 

Madam Nina, bundan 20 gün 
evvel tekrar Eleninin yolunu bekle 
miş ve genç kız bir akşam işinden 
çıktığı zaman ikinci defa teklifini 
tekrar etmişse de yine red cevabı 
almışhr. 

Üçilncü teklifinde genç kız faz 
la mukavemet edememiş ve ihti -
yar kadın ona ayakkabı, elbise ve 
saire alarak zengin ve ihtiyar bir 

bolmuştur. 

Bu sıralarda garip bir tesadll! 
olarak Eleninin annesi kızını ça • 
lıştığı terzi dükki\nında aramış bu
lamayınca Sinemaların önünde ve 
Taksim civarında dolaşarak onu 
beklemeğe başlamıştır. 

Ve ak:;a müstü de Eleniyi yolda 
perişan bir vaziyette bulmuştur. 

Eleni ağlıyarak başından ge -
çen vakayı ıınnesine 8nlatmıştır. 

Betbaht anne de hemen Taksim 
polis merkezine giderek Madam 
Ninayı yakalatmıştır. Mütecaviz 
ihtiyar da tutulmuştur. 

Genç kız dün saıbah adliy& dok 
toruna getirilerek muayene etti -
rilrniştir. 

Madam Atina gibi fuhuş ale • 
minde tanınmış olan ve bilhassa 
küçilk kızlan fuhşa teşvik eden 
Madam Nina hakkında tevkit ka
rarı verilmiştir. 

Tahkikat ehemiyetlft devam et
mektedir. 

Diğer taraftan Madam Atina
nın evinde karılarının sermaye ol
duğunu öğrenen (19) kişinin karı 

!arını boşamak üzere muhakemeye 
başvurdukları söylenmekt. dir. 

Atinı.. hakkındaki tahkikat ye 
ni ve mühim safhalar arzederek in 
kişaf etmektedir. 

Yakında muhakemesine bıuı -
lanılacakhr. 

Rum tüccarın yanına götürmüş •baş =:::::::::::=========== 
başa resim çıkartmıştır. 

Fakat bu ilk mülakatta genç 
kıza hiç bir fena muamele ve te
cavüzde bulunulmamıştır. 

Bakışları, biraz ötede- köşede

topraktan bir bina kurmaya uğra
fl).n sarı saçlı, güzel çehreli bir ço
cuk lı~ennde toplandı. Küçük, bir 
türlü l..W"duğu binayı tümseğin üze
rinde durdurtturamıyordu. Azmin 
De demek olduğunu iyice bilen mi
mar dayanamadı. Çocuğun yanına 

yaldaşıırak: 

- Oğlum .. Bu küçük evi r.en mi 
rüş ve kavrayış gibi, tabii istidad- lmmlml!'ıim="nlal•lllmlllmıml~ı:lln=im ları vardı. Denebilir ki tıhan da a- 1 

Ancak geçen gün, Madam Nina, 1 
genç kızı Taksimdeki evine götür 
meğe muvaffak olmuş ve orada 
ihtiyar Rum tüccariyle başbaşa ye 
mek yendikten sonra ortadan kay 1 

. .. 
yaptın diye sordu. 

Çocuk utanarak: 
- Evet .. Efendim .. Dedi. 
Beraber uğraşmıya başladılar. 
~ bey tekrar sordu: 

- Adın ne senin 1 
- Ragıp İlhan .. 
- Ra1r1p İlhan mı? demek oe-

nim misafiri bulunduğuıiı çiftçinin 
oğlusun? 

- Evet .. Efendim .. 
- Şimıli • beni dinle İlhan! Sana . 

nasına çekmişti. 

Yaşlı ananın biricik arzusu: Oğ
luyla kızını büyük görmekti. 

Genç kızın adı Neriman'dı. Cemi
le teyze Nerimanın, bir köylü kı
zından bambaşka bir şey olmasını 

istiyordu. Genç kız, açılmamış bir 
gonceyi andıran küçücük ağızlı, ko
yu siyah saçlı bir köylü güzeliydi. Baş, Diş, Nezle, Grip, Roniatizma, 

nenalji, lnn:ı:Iılc bütılıa 

İcabında günde 3 
ağrılarınızı derhal 
kate alınabilir. 

keser. 
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GENC KIZ 
KA'L B. 

• Nakleden: R. Gülseven No. 2 

Hulasa 
Gençliğini büyük bir hercailik 

içinde geçirmiş olan Halit, arka• 
daşına yazdığı mektupta evlilik 
hayatından büyük bir lezzetle bah· 
ıediyor. Sonra; arkadaşının buna 
hayret edeceğini tahmin ederek 
bu ızdıvacın nasıl olduğunu Ve 
fx'llirdeki teyzeaine misafir gitti§'! 
ıırada neler ceryan ettiğini va• 
zıyor. 

Alay edercesine: 
- Ne saadet dedim. 
Teyzem bu alay1mı anlamamış 

görünerek devam etti: 
- Seni ne kadar sevdiğimi bi 

lirsin Halit. Çocuğum olmadığı 

ve kocam da erkenden öldüğü için 
bütün şefkat ve muhabbetimi, bir 
tek kardeşimin biricik oğluna ver 
dim. 

Bu mukaddemeden endişe. du
yarak : 

- Bu hislerinizden dolayı size 
çok minnettarım teyzeciğim. Ben 
de sizi zavallı annem gibi seve
rim dedim. 

- Madem ki ihtiyar teyzene bu 
kadar minnettarRın. Bunu ispat et. 
Evlen, bir aile kur. 

-Evlenmek mi? Ben mi evle
neceğim? İmkanı yok! 

Bu sözler üzerine yerimden 
öyle bir fırladım ki sigaramın ucu 
elimi şiddetle yaktı. 

- Bunda imkansız ne görüyor
sun? Hayatin biitün zevklerini tat
dın . Ve servetini epeyce dağıttın. 

Bundan başka artık yirmi dakuz 
yaşıııa gcklin. Otuzundan sonra 
kolay kolay evlenilemez. Bütün öm 
rün mıiddetince bekar mı kalacak
sın? Hayatta bir hedefe erişmek la 
zım? 

- Biliyorum, fakat bu hedef bir 
mağlühiyet netice~i olmamak şar

tiyle. 
- Bir mağ](lbiyet mi? Evlen

menin hayatta bir mağlübiyet oldu
... "unu ş i ~ ndiye knrlar işitmemiştim. 

Bilakis bu, evlenen adamın nihayet 
ciddi olmağıı karar verdiğini göste
rir. Bu da lehindedir. 

- Fak, t bir kadını asla mesut 
edemem! 

Teyzem güler yüzle: 
- Ben aksinden eminim, dedi. 

Zaten bu şekilde münakaşa etmek 
evlenmek ihti .. alini kabul ettiğin

dendir. 
-Asla 1 Tey7.eciğim. Bu netice

simi geliyor. İstirahate de muhtaç
sın. Yazın bir iki ayını yanlarında 

geçirmekle beni çok memnun ede
ceksin. 

- l\Iayıs ayı nihayei nde deniz 
mevsimi olur mu teyzeciğim? Daha 
kimseler yoktur oralarda. 

- Ne ziyanı var? Gemlikde gü
zel bir ev, iyi yemekli, nazik bir ev 
sahibi ve beş tane sevimli kuıine 

bütün yaz müddetince arkadaşlık 

etmek. Bu fena bir şey mi? 

- Beş tane kuzin mi dediniz? 
- Evet, fakat en gençleri daha 

bir bebektir. On beş, on alh yaşın
dadır ama o sayılmaz. demek ki ar-
tada kalan dört tane kuzinin ile ar-
kadaşlık edeceksin. Fakat nezaket 
ve ciddiyetin hududlarını aşmıya • 
cağından da eminim. 

-Tabit teyzeciğim. Ve birden 
kaşlarımı çatarak: 

- Eğer en gençleri on atısında. 
ise, en büyükleri kaç ya~ında ol&
cak, dedim. Daha şimdiden ihtlyaı 
bir kızla ve dolayısiyle ... 

- Billlkis, en büyüğü yirmi b~ 
yaşındadır. 

Teyzem bu sözleri oderece hara
ret ve acele söylemişti ki, bahsetti
ği o nadir çiçeğin kuzinlerinin en 
büyüğü olduğunu derhal anladım. 

Teyzem devam etti: 
- Bak Halit, şimdiye kadar 

senden tutmanı istediğim yegane 
arzum budur. Bu yaşımda beni kır
man doğru değil 1 

Ahmet, yerimde olsaydın ne ya 
pardın ·ı Herhalde yapmak mecbu
riyetinde kaldığım şeyi. 

- Peki teyzeciğim, dedim. Ye
ğeniniz zannettiğiniz kadar itaatsiz 
değildir. Gemliğe gidecek. 

-Yavrum doğrumu Cidii mi 
söylüyorsun? 

- Tanıamiyle ciddi! Bundan 
başka, oraların çok güzel olduğunu, 
Avrupanın birçok yerleriyle kıya.ı 

kabul clmiyecck derecede tabii m.ın 

zaraları bulunduğunu işitim.Bura· 

!arı hiç bilmiyorum. Bu münase
betle Bursayı da gezmi~ bazı ark:ı· 
daşlarmu görmüş olurum. Zaten 
Bursada, bu mevsimde birçok sey
yah ve ziynretçiler vardır. Eğelen· 
mek imkanı da bulurum. 

- Yine mi çocukluğa başlıya· 

caksın? 

- Hayır! Yalnız seyahatimin 
pratik noktalarını düşünüyorum 

da ..• inşaattaki hatanı göstereceğim. 

Sağlam bir temel kurmadan inşa
ata başlamışsın. Tabii yapıda tP,
mel kadar çürük oldu. 
Çocuğun gözlerinin içi güldü. 

Ailede geriye kalan, bir de ~ift

çinin büyük oğlu vardı. Recep th· 
san. O tamaınile babasının aynıydı. 
En büyük zevkı toprağa bağlan

mak, onUII bütün insanlara açık du
ran hazinelerinden istifade etmekti. 

Arif bey, günün birinde kiracıla
rı bulunduğu ev halkına, bir teklif 

EMEK 
Sandalya Fabrikası 

ye varnıak işime gelmez. Evlen -

1 mek niyetiuJe değilim! - Gemliğe evlenmek için gitti· 
Yalnız ğini de aklından çıkarma. - Pek aıa ! Anlaşıldı. 

sus ve beni dinle! Gemlikte oturan 
ve beş kız babası yakın bir akra-

TcJ7.emin projelerine ehemmi • 
yet vermediğimden serbest bir ta· 
vırla: 

- Hatamı anladım efendim. 
Bundan sonrakilerde kusur bulun
mıyacak. 

Bu ccvab Arif beyin çok hoşuna, 
gitti. Çocuğun azimkiir yüzüne dik
katle bakarak: 

- Sen de baban gibi çiftçi mi ola
eak~ın İhsan? .. 
Küçüğün gözleri, isyankllr bir a

levle parladı: 

- Klübe dönmek. Ne yapalım 
arabayı yine oraya bırakmak Hl
zım. 

Genç kız şosenin yanına kadar 
ıreldi ve kendi kendine sordu: 

- Acaba bu otomobil kimin? 
Bu sırada arka kapıyı açtı. Den 

kendini o kadar yakından takip 
ediyordu ki, genç kız bağırarak 

geriye çekilince biribirlerine çarp 
tılar. Ve Den yanı başlarında du
ran elektrik fenerinin ziyası altın
da, paspasın altından bir in.,an a
yağının çıktığını gördü. 

Paspası kaldırınca iki büklüm 
olmuş, soluk yüzlü ve ~ rtibtü ya
tırılmış kısa boylu bir ldaın cese
di ile karşılaşh Saçları tıruamiyle 

dökülü olan bu adamın ıri ,,•eri fırla
mı~. yüzündeki hatlar k.ırkunç bir 
şekilde tekallüs etmişt'. 

Den, genç kıza bu korkıın~ man 
zarayı göstermemek için kap•,., ~id 
detle kapamıştı. Fakat çnk l!«Ç 

kalmış, cesecF gömıl\ştü. Arkadaşı 
nın ınınldanclıi(ı bir i~im, bütün 
geceyapm1" olduğu ~rnş!ırmanın ni 
hay~te erdiğini kendigine llildirivor 
du. 

yaptı ve onlara dedi ki: 
- Oğlunuz llhanın yükselmiye 

büyük bir istidadı var. Ben hayatta 
ya·, nız, yapayalnız bir adamım. Ak
rıı Jalarımdan baJ)ka, hiç kimsem 
yok. Sizlere teklifim şu: onu bera
ber götürerek, kendi mesleğimde ye
tiştirmek istiyorum. Bu arada bıızı 
şartlarım da var: 

Her nevi sandalyalarını· 
zı toptan ve perakende 

olarak yegane Türk 
fabrikasından alınız. 

ADRES: lstanbul Rıza paşa yokuşu Uzun· 
çarşıbaşıHavancı sokak N. 37Telefon: 20016 

(Sonu var~ 1111 .................................................... ~IZrılUI 

Genç kız: 
Rontz ! diye mırıldanmıştı. 

XI 
Den bitkin bir halde idi. Nev

yorktaki icraatı burada ım kalacak 
tı 1 Hermi, bütün gece aradığı Her-
mi demek ölmüştü. Gerri Klavne 
idamdan kurtulamıyacak tek bir ke
lime söylemeden ebediyete kayıp 
gidivermişti. Eğer öldürüldüyse, 
bu tabii olarak ağ?.mı kapamak için 
di. 

Denin zihninde natamam fikir
ler, akıp gidiyordu. Rıhtımda ken 
di;i n i beki iyen adamları, ellerinde 
tabanca ile Kalderon klübe gelişle
rini, Roka ve tehdilerini nihayet ya 
nıııd.ki kibirli ve ayni zamanda bu 
hırsız ve canilrrin bir arkad~ı olan 
Hermiyi ı ·rarla nnyrn genç kızı dü 
~ünüyordu. 

.ı. :rehirden geçen bil' rnn1ürkörü.n 
düdüğü kendieini dald ı ı!ı dıı<ıince

lerden ayırdı: 
Ron tz ölmüşlii, lıu hır rnka idi. 

Şünhcsi" kc1'disini bekleme!(~ gi
dcrk~n Ye bir-aenaleyh ~aatlcrce ev
vel öld iı"ülmü,·tii. Den ce8ediıı elini 
~·ı: Buz ııitJı,ı-cii. Katil veya ka • 

KATIL ARANIYOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YENİ SABAHIN POLiS ROMAN/ • 

21 Çevireo: R. SAGAY' 

tiller Rontzu öldürdükten sonra üze 
rinden her tiirlil vesikayı aşırmış • 
!ardı. Zabıtaya haber vermeden ev 
ve! cesedi bir kere muayene etmek, 
üstünde bir şey olup olmadığını öğ
renmek lazımdı. Rontzun, yapacağı 
icraat ve ifşaattan Amerikan zabıta 
sının haberi olmamasını sureti malı 
susada söylemesi, çetenin yüksek 
mahafilde hamileri olduğuna bir de 
lildi. 

Den, hiç bir şeyi tesadüfe bırak 
mamak azmindeydi. Genç kıza bak
tı. Direksiyonun ba,ına geçmiş oto
mobili hareket ettiriyordu hemen 
kapıyı açarak ön tarafa, kızın yanı 
na oturdu. Araba sakin bir cadde-
yi t.akip ediyordu. • 

Den: 
- Şimdi fikriniz nedir, nere • 

ye gidiyoruz? diye sordu. 

Genç kız i~itmiyor gibi duruyor
du. 

- Beni dinliyor musunuz? Bu 
adam katledilmi~ ,ir. Ne yapacağız? 

- Rica ederim susunuz, arabayı 
kullanayım. 

Nansi bu sözleri söylerken sinir 
!erinin gerili olduğu hissediliyordu . 
Kırmızı bir işaret önlerine çıkt.ı, 

genç kız aldırmadı, sapsarı olmuş 

gözlerini yolun arızalarına dikmiş, 

direksiyona sımsıkı sarılmış bir hal 
de arabayı kullanıyordu. 

Den yava~ça: 
- Sükfinet bulunuz, dedi. Soğuk 

bam vardır. Bu sevimli kızlardan 

bir tanesi, yüksek zekası ve diğer 
bir çok istidat ve kabiliyeti ile çok 
iyi bir aile kadını olabilir ve evini 
idare edebilir.. Sana tesir etme
mek için ismini söylemiyeceğim ... 

'orın ann•si ile babası seni pek 
';ken görmüşlerdi. Ve hala da 

) ıyorlar. İşte bak, deniz mev-

kanlılığımızı muhafaza etmemiz 
lazım. Arkamızda kan izleri var. 
Eğer hızlı gittiğimiz için bizi yaka
larlarsa halimiz ne olur? 

Genç kız alt dudağını ısırdı. Ce
vap vermedi. 

Otomobil şimdi, iki katlı büyük 
bir köprüyü geçiyordu. 

Den devam etti: 
- Nereye gittiğimizi hlilıt söy

lemiyecek misiniz? 
- Nereye olursa olsun. Oturdu 

ğum yere yakın bir mahalde bu ce
sedin bulunmasını istemem. 

- Peki bu köprünün ismi ne • 
dir? 

- Rue 59 köprüsü Long !slandda 
nihayet ·bulur bir kere daha rica 
ediyorum bana sual sormayın. Ra
hat bırakın beni. 

- Pek aıa, fakat bir karar al
mamız lazım. Bizi katillerin şeriki 
cümıü olarak itham etmemeliri için 
biran evve zabıtayı bu katil işinden 
haberdar emek mncburiyetindeyiz. 

Genç kız hiddetle: 
- Boyuna lakırdı mı edeceksi • 

niz? diye söylendi. Bir kelime daha 
söylersiniz sizi köprünün öbür ucun 

- Tabii aklımdan çıkarır mı • 
yım, dedim. 

Bunun üzerine ayağa kalkarak 
omuzuma vurdu ve: 

- Derhal Gemliğe mektup yaz
malı, dedi. Sigaran sönmüş, hemen 
yaktı. Birazdan yemeğe oturacağız. 

(Sonu var) 

da bırakarak yalnız başıma yoluma 
devam ederim. 

Den sustu, fakat bir müddet 
.ııonra kendini tutamıyarak: 

- Sizden bir ricam var, dedi. 
Sakin bir yerde biraz duralım da 
cesedi muayene edeyim. 

- Bu ne işe yarıyacak? 
- Belki katili tayine medar ola· 

cak bir iz keşfetmeğe, çünkü dünya 
da ve her yerde adalet denen bir şeY 
vardır. 

- Adalet mi! İngiliz olıluğunuz 
belli. Rontz bir şanajcı bir haydut
tu. · Ncvyorkun birçok şüpheli işlet 
gören adamlariyle beraberdi. Bun· 
!ar memleketimizde kendilerin& 
mahsus bir adalet mekanizınpsı 

kurmuşlardı. İçlerinden birinin 
Rontzun hesabını temizlemesi lazım 
dı. Ve temizlediler. Bunun için 
ortalığı alt üst edecek değiliz ya! 

Şimdi köprünün öbür ucuna geı 

mişlerdi. Arabanın saati yarımı 
gösteriyordu. Şosenin ortasınd"' 
duran bir ajan seyrüseferi tanzıın 
ediyordu. Gecenin bu saatine rağ· 
men sokaklar tenha değildi. 

(Sonu var) 
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EMLAK VE EYTAM BANKASI 
IST ANBUL ŞUBESiNDEN : (Baştarafı ..ı cil sayfada) 

olanlar mücadeleden korkmazlar, 
son saliseye kadar ümitle yıınşıbi· 
lirler. Mütekait, Dul ve Yetim Maasıan Hakkınd!_: 
.Yarışın sonuna doğru yaklaşan 1 - Mart, Nisan, Mayıa 939 iiç aylıkları 1-12-938 ıününde~ 

ınusabakalar gittikçe hızlaşmağll itibaren Bankamızca iakonto edilmeğe batlanacakhr. 
Çalışırlar. Bir sırada bir kere bile ol .. 
sa altı yıldızın son metreler dahi· 2 - ilk iki ıün harp malullerine tahaia edilmiftir. Bu gunlerde 
linde birden bire en büyük efora müracaat eden malullerin iıkonto muameleleri ayni günde yapılacak
doğru kalkmalannı seyir etmekten tar. 3-12-938 den itibaren maluller de umumi ııraya girerler. 
daha büyük zevk daha tabii heye - .. ı f" ı ı k 
can Ol S d 1 rd b••t•• 3 - Cuzdanlarını Bankaya vererek numara ı lf a an ara anca amaz. on a un a a u un _ 
formlarını kaybedenlere bir dUğilm bu fİfler üzerinde gösterilen gün ve saatlerde tediyat yapıl~ca.gından 
gibi bağlanmalara, kendini arive §C· bu tarihlerin deği~tirilmeai için vaki müracaatlar kabul edılmıyecek
lidine doğru adeta savuranlara rast tir. 
gelmek hemen hemen bir mUsabn · 
itada kabildir. 4 - Malmildürlüklerinde vizelerini yaptırmadan ~aaf sahipleri-

Son adımlarda toplanmak, mer- nin Bankamıza cüzdanlarını getirmemeleri. 

kez sikletten aynlmadan kollardan S - Maat aahiplerinin soyadlı mühür ve imzalarını Malmüdürlük 
\•c omuz hareketinden azami isti- terinden taadik ettirerek getirmeleri aayın mütterilerimizden rica 
fadeyi edinmek ve sürab artbrmak 

1 rakipleri atlatmak ancak tecrübeli 0 unur. 

~wuk~uoon~~~v~> ==~=a=f=ı=a==v==e=k=i=le=ti=.=n=d=e=n=:========= 

Turkiye ;up
00

bi!cmkleri Eksiltmeye konulan 
tehir edildi 

• 
iŞ 

Ankara, (Hususi) - Bundnn 
bir müddet evvel bu ayın 26 sında 
başlanacağını yazdığım, Milli kü
llle raricinde kalan bölgeler arasın 
daki grup şampiyonluk müsaba
kaları 18 kanunuevvele bırakılmış 
tır. 

Mektep talebeleri sivil klüpler
de oynamıyacaklar 

13 
Ankar.a, (Hususi) -Kliltür 

·b~kanlığı Milli küme talim ve ter 
'Ye dairesi tarafından hazırlanan 

Yeni bedenterbiyesi kanununa gö-

re mevcudu 500 ü geçen müesse
se, mektepler ve kışlalarda bir 
~P.or klübii teşkilini emreden hil-
lıınler vardır. 

d" Bu kanun tatbik mevkiine gir
ıkten sonra •"ivil klilplerle oynı -

l'an talebeler artık o takımlarda 
Yer almıyacaklnrdır. 

Emlak ve 

Bsas No. ygRt. ---

1 - Aydın bataklığı kurutma ameliyatı keşif bedeli (61.250) li-

radır. 

2 - Eksiltme 23-12-938 tarihine rastlıyan cuma günü saat (15) 

de Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komis

yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

8 - İstekliler eksiltme şartnamesi mukavele projesi bayındırlık 

işleri genel şartnamesi fenni şartname ve projeleri (3) lira 7 
kuruş mukabilinde sular uDium müdürlüğünden .alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (4312) lira (50) kuruş 

Juk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gün

den en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla bir
likte bir dilekçe ile. Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu iş& 
mahsus olmak üzere vesika almaları ve ~u vesikayı ibraz et-

meleri şartllr. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyan

lar eksiltmeye iştirak edemezler. 
5 - İsteklilerin teklif mektupluını ikinci maddede yazılı snatten 

bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz 

mukabilinde vermeleri 18zımdır. Postada olan gecikmeler 
kabul edilmez. (4881) (8575) 

Eyt~m Bankası İlan arı 
ıs;ı 

Kıymeti Nevi 
T. L. 
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N o. 
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8/4 
8/5 

4986. -
5650. 

7938. 
5362. 

346·1. -

3464. -
3787. -

8325. -
4224. -

2274. -

2189. -
2105. -
2632. -

2700. -

3503. -
2502. -

3181. -

3362. -

4880. -
4620. -

4280. -
3832. -
4172. -

8270. -

7072. -

3354. -

3330. -

3310. -
4446. -

7488. -

8202. -

8701. -

7812. -
5516. -

7154. -

115. -
288. -
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6 
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11 
12 

14 

16 
17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 

39 

40 
41 
42 

43 
44 
45 

48 

49 
50 

61 
62 
68 
64 

155 
&6 
17 

779 -M2 
565 M2 

567 M2 

383 M2 

1100 M2 

1082.50 M2 

1183.50 M2 

832.50 M2 

1508.50 M2 

' 947.50 1\12 

: 912 M2 

877 M2 

940 1\.12 

675 :!\12 

625.50 M2 
625.50 M2 

994 l\12 

1401 M2 

1220 M2 

1156 1\12 

535 M2 
479 M2 

521.50 M2 

511 M2 
520 M2 

279.50 M2 

277.50 M2 

591 M2 

694.50 M2 

719.60 M2 

646 M2 
385.50 M2 

651 M2 

492.50 M2 

626 !rl2 

86.150 M2 
240 M2 

997.20 

1130.-

1587.60 
1072.40 

880.-

692.80 

757.40 

1665.-

844.80 

454.80 

437.80 

421.-

526.40 

540.-

700.60 

500.40 

636.20 

672.40 
976.-

924.-

856.-
766.40 
834.40 

654.-

1414.40 

670.80 

666.-
662.-

889.-
1496.60 

1240.40 

740.20 
1562.40 

1103.20 

1430.80 

28.-

67.60 

teri"1dres ve tafsil!tı yukarıda yazılı a1'8alar aeık arttırma mulü ile ve faf.aı. aekiz taksitle ilki peşin 
kalanı yedi senevi ve müsavi taksitte ödenmek üzere, aatılacaktlr. 

1tlflznyede 6 • 12 - 988 pazartesi gttııfl aaat onda ba~lıyacaktır. 
ltın~kl~lerin hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatır~r&k ~aya ırme!erf ""' Yan-

nüfua tezkereler.ile üçer fotoğraf ~etlrmeleri. <.i47). (8889)
1 

,--------------------------------,~·--------------~ 
-Akba Kitapevi-

Her dilden kitap, gazete ve mecmualarını, mektep kitapları

nı kırtasiyenizi temin eder. Londervud yazı makineleri ve Parker 

dolma kalemlerinin Ankara acentesidir. Nihat Adilin kazanç ver
gisi kiwıbının Ankarada tevzi yeridir. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 

ZENITH 
En eski ve halihazırda en 
mütekamil ve dünyanın 

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

KREM 
Cinıi Miktarı Muhamnen B. 

Beheri tutarı 
1..r. Kr. Lr. Kr. 

%7.5 teminata Eksiltmenin ferin yüz tuvaletindeki rol ve tesh 7 
leri liyıkile bilinmediği devirlerde 

Li. Kr. Şekli Saati 

Beyaz toz yaldız 100 kilo 2.80 280.- 21.- Pazarlık 14 
Sünger kfığıdı 15000 adet -. 8 1200.- 90.- Açık 14.30 

I - Yukarda cins ve miktarı yazıh iki .kalem malzeme şartname 
ve numuneleri mucibince hizalarında yaz1J. usullerle ayrı ayrı satın a
lınacaktır. 

II - Muhammen bedeJleriyJe muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 7 - XII • 938 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
hizaJarmdn yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır . 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 

KREM PERTEV 
vardı. Şöhretini kendinden alan 
Krem Pertevin bugünkü muvaf
fakiyctinin sırrı IJa ittir.Tamamen 
fenni ve titiz bir itina ile günün 
tekamülünü takib edişi \'e mem
leket mahaulü olmakla iftihar 
duyuşudur. 

alınabileceği gibi rıümuneler de görülebilir. ~--••••••••••• 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde %7.5 

gJvenme paralaril'le birlikte J ı.ıkar1da adı geçen komisyona gelmele· 
ri ila'l olunur. (8485) 

Cinai · Miktarı •Muhammen 8. %7.6 Eksiltmenin 
beheri Tutarı Teminatı Saati 
Lira K. Lira K. Lira K. -------

26.25 14 

Dr. Nihad Tözge 
abıili cad. No. 11. saat 15-1 

Tel. 21942 
Elektrik motöril 

,, mo örü (0.6) 
B. K. kudretinde 

2 adet 

3 " 

,, ,, (2) B. K. 3 .. 

175.-
76.-

150.-

350.-
225.-

450.- 50.62 

Ticarethanemiz eskisi gibi kürk 
... 4.30 mantolarını 10 sene garanti ve - -6 675 

1 - İduemizin İzmır Tütün fabrikası kıyım makineleri için 2 
adet elektrik motörü ile paket makineleri bandrol kısmı için 3 v& pa
ket·kısmı için de 3 adet olmak üzere 6 adet elektrik motörü şartnamele 
ri mucibince ayrı ayrı pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 

Il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizaların
da gösterilmiştir 

m - Eksiltme 13 - 1 - 939 tariliine rasthyan cuma günü hiza
larında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve Mubayaat şubesindeki 
Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şarmameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden a
lınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin :fiyatsız fenni teklif ve 
kataloğlarını tetkik edilmek üzere ihale gününden en geç bir hafta 
evveline kadar 1ııhis!lrlar Umum m dürlilğü Tütün Fabrikalar şubesine 
vcrilmeo:i ve tekliflerinin kabulilnü mutazammın vesika almaları lii
zımdır. 

VI - 1stek1ilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde • ·ı kefaletsiz olarak sa-
%7.5 gÜ\1enme paralariyle birlikteyukarda adı geçen komisyona gel- ayı vakae dı e A d l d 

1 · ·ı · ı · tı ma ta ır na o u a aynı şe-me erı l nn o unur. (8632) • • 
~ raitle sipariş kabul etmekteyız. 

Cinai f-!iktarı >ttuhammen B. %7.5 teminat Eksiltmenin Mahmudpa~a Kürkçü han içer~si 
Beheri Tutarı Lira K. Saati BEYKO Telefon 

Lira K. Lira K. 21685 

Mühür kurşunn 1500 kilo -.32 480.- 86.- 14.- ..ııııı••••••••••••' 
Arag.inal 400 litre 1.50 600.- 45.- 14.30 GÜMRÜKLERDE İŞLERİ OLAN 

I - Nümunesi evsafında 1500 kilo mühür kurşunu ile şartname- MÜESSESELERE 
si mucibince 400 litre araginaı açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. Ca" ker Yazarog .. lu 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmiştir. Gümrük komisyoncusu 
III - Eksiltme 14 - XII - 938 tarihine rastlıyan çarşamba günü Galata, ithalat GümrUtü 

hizalarında ya71 lı rntlerde Kaba+!l'lta Levazım ve Mubayaat şubesinde karşıaınrla Muradiye Han. 
ki Alım komisyonunda yapılacaktır. Telefon : 35, 95 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden a--ı••••••llli••••• 
lınabileccği gibi nümuneler de görülebilir. lıtanbul Kadastro kfikimligin-

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gun ıre ı:;aatıerde %'1.5 den: 
güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri Davacı maliye hazinesiyle da-
ilan olunur. (8634) va olunanlar Beyoğlunda Aynalıçeş * metle Süruri caddesinde Çitar apart 

I - İdaremizin kutu fabrikası için şartnamesi mucibince satın a- manında 8 No. Ju dairesinde Ma-
lınacak bir adet "Ofset,, tnb'ı makinesi ve teferruatı kapalı zarf usu- roka, Dimistokli, Fotini, Fanyorı, 
lile eksiltmeye konulmuştur. Zoi ve Ahi mahallesinde yemiş is

JI - Muhammen bedeli (15000) lira ve muvakkat teminatı kelesi sokağında yeni: 7 No. lu dük 
(1125) liradır. kanda Angeliki ve Andan ar.alarm· 

III - Eksiltme 13 - 1 939 tarihin& rastlıyan cuma günü saat 15 da mütekevvin davanın gıyabeJt ;e
de Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda reyan eden muhakemesi 11eticesinde 
yapılacaktır. ma11kemcmizden sadır olan 15-.l-87 

IV - Şartnameler parasız olarak hor gün sözü geçen şubeden tarih ve 86 karar No. lu ilam malr 
alınabilir. kemei temyizin 22 - 2 - 938 tarih ve 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız teklif mektup 2307 /320 esas ve karar No. lu ila
larını ihale gününden bir hafta evveline kadar inhisarlar umum mü mile tasdik edilmesi üzerine hazinei 
dürlüğü Tütün fabrikalar şubesine vermeleri tekliflerinin kabulünü maliye tarafından tashihi karar ta
mutazammın vesika almaları laz1mdır. lep edildiğinden tebliğ makamına 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede kaim olmak üzere ilanolunur. 
yazılı vesika ve % 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminatı 937-86 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç Fatih Sulh 3 üncü Hukuk hakirn-
saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon waşkanlığına makbuz llğinden: 
mukabilinde verilmesi lazımdır. (8683) Küçükpazar İ§lek sokak 40 numa-

Traş olduktan ıonra Cildinizde 
yanıkhldar hissediyorsanız bilinlri 

POKER 
Marka traş bıçağı değildir 
Çftnkn Poker Traş bıçakları cildi 
3ruma1abr ve yanaklarının pa

muk gibi yapar, her yerde 
Poker traş bıçaklarını 

arayınız. 

rada oturmakta iken orada çıkan ve 
halen nerede ikamet ettiği bilinme
diğinden mahkememize sulh teşeb
büsü davasında kendisine tebliğat 
yapılmıyan Lütfiye ilanen tebiigat 
yapılmasına karar verilmiş ve mah· 
keme günü olarak 14/12/938 saat 
10 tayin edilmiş olduğundan bu ta· 
rih ve saatte mahkemeye gelmediği 
taktirde giyaben karar verileceği i· 
lln oiunur. (12345) 

Sahibi A, Cemalettin Saracoğlu 
Neşriyat müdilril: Macit ÇETİN 
Baaıldıği yer, Matbaai Ebüuiya 
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