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~~ ... -·-------,---"""'--·- .------Kırmızı ordu Meriç boyunda harbederken başka 

Manevra saha81nda nıaskelenrııi§ bir top 

At©ltltlı1rk 
'~ ~.~! lr c§) lk y ©\<dl @) 

~ 1ııoııu nerabcrlerinde Başvekil İs- mavi bir ceket, kasket ve çizme giy-
t Oldıı~ , ahiliye V kil. ş·· k .. K 
1111, ı;\l hal:} e ı u ru a- mişlerdi. Başvekil de &yni suretle giyin-
lt.. 11\t trcıııc . e dun ak am Floryadan 
~ h~ rıne b" mittir. 

tckct inerek manevra saha 
~tatı' etınişlerd" Atatürk refakatlerindeki zevatla 

'4tk ır. 
ta.. .· • on dokuz buçukta köşkten otomobillere binip Küçükçekmece ia-
~~"1.,., hi'.lr 't ~n h tnc.kadar gelmiş. bu- tasyonuna gelmişler ve hazır bulunan 

t t "'ı alk tarafından alkışlan- hususi trene bil)mi§lerdir. 
Urreisı· k'l · _ ı ot bır pantolan, (Devamı Is uncüd.e) 

~ ~--~~~~~~~~~~~~-

Akdeniz de 
eınniyet kalmadı 
~ P,.ansız 1 icaret gemileri 

s~lJ\'azörler himaye-
~ 11lde sefer yapacak 
~ 

~ ... 
s\~~ 
~~ 

.. 

'il>)' <ırt7dar, ... ..:ı~ 1..- • • 
'««' vutlrdan "Cıud ad de Cadız,, f spmıynl ucıpıtru 

~ Çanakkalede 
~\tla rruz nasıl oldu ? 

Kaptan ;zahat 
veriyor 

Bozcaaua a~ıkıarında tspanyol asilerine a . 
it bir denızaltı gemisi tıı.rafmdM batırılırn 

lııpanyol hllkt'.lmeti gcnılsınln kRptanı lle 
mürettebatının dUn öğ"lc Uzer! bir ::ıovyet 

vapurile §ehrlmize ge:dlğini yazmıştık. 

Dün gerek kurtaran Sovyet vapurunun 
kaptanı, ı;erekae batan İspanyol hlikfimet 
gemisinin kaptanı gazetecilere beyanatta. btı 
lıınmu, ve faciayı bUtun tafıılllUle anlat. 
nuıJl a rdır. 

Oüların beyanatını \'ermeden evvel, hUlA_ 
sa olarl\k diyebiliriz ki, blzlm kara sularımı. 
zm dışında. ve Yunan suları havzaSJnda ce. 
n yan eden vnkıı. şoylf'rilr: 

8ovyet Rusyadan tap11nyaya erzak, maki. 

ae ve otomobil götürmekte olan "Ciudad de 
Cadil.. lalmll İspanyol vapuru Çan.akkalt 

(.Devam.t 11 incide) 

. bir düşman ansızın Midyeye ihraç yaptı 

Atatürkün fikri : 
"Manevranın ilk inkişafı 

çok enteresan ... ,, 
Manevra aahasında harekatı tıtkip 

için gönderdiğimiz arkadaılanmu:dan 
Nizameddin Nazif kırmızı ceph~de, 

izzet Apak ta mavi cephede bulun -
maktadırlar. Arkadaılanmızın ilci "'eP
bedeki harekata dair gönderdikJer• ay
n ayn ttlgraflar 3 üncü ıayfarruzda dır. 

ı························································: 

IYENI TEFRIKAMIZ! 

1 Hayatımın i 
ı Erkeği 
1 varoını başUuyoır 

Nakleden: (Va-Nıi) ı 
P&rUız kalnuJ. bedbaht ve haasaa btriı 
lSkatl.ı kum hayı\ a 'Pençele ınten 'kar 
~ bir erkek çıkıyor : Zengtn, gU. 
zel, fakat esrarengiz. .. 

Bu niçin böyle zalim.. Bu karanlı\< 

odada dolll§&ll eUpheli gölge nedir? 
Bu izdivacın manMt varmıy dı !' l§lk. 

i tar yanınca.. Meğer .• 

i l} 
i Bir kifabr 01~ımı.rıdan evvel, yap
i raklarım §ÖY~ bir k"t1rıştınrsınız. 
i G-Ozünii.ze t-"'iiml-c pnrç,al.arı oo keli. ı 
i meler çarpar. / l}tc yttkarıya naklet- ~ 
i tigı~·miz sözler de o k-abildcndir. : . . . . . * . . . . . . . 
j ( Va • Nii.) nun 11ak1-ettiği bu [/Üw ~ 
~ uz rom.anı yann tıe§Te başlıyoruz. 1 
! -.-...----·····-....... - ................ - ....... ' 

Dersimin 
kubilayı 

Teğmen Hakkı 

Nasıl 
şehit 
oldu? 

Şeh id Teğnır.ıı Hrıkkı 

- Ya...""ISI. 7 inci 8Gyfada. -

Yugoslav erkcimharbiye he?jetinin karşılanma.'tttUJ dair iki intiba 

Dostumuz ve müttefikimiz 
............................................. --
Yugoslavyanın 
Erkanı Harbiye 
reisi şehrimizde 

Askeri merasim ile ve halkın 
candan tezahüratile karşılandı 

Trakya manevralarımızda dost ve 
müt tefik Yugoslavya namına buluna
cak olan Yugoslav erkanı harbiyesi re
isi General N ediç, ikinci reis General 
Praşic ve yüzbaşı Viligriyeviç Konvan
siyonel treniyle bu sabah saat 10,22 de 
şehrimize gelmişler.lir. 

Yugoslavya erkanı harbiye heyeti
ne, kendilerini hudutta karşılamağa git
miş olan Yugoslav ataşemilteri albay 
Rakoçcviç de refakat ediyordu. 

Misafir erkanı harbiye heyeti istas
yonda General kurmay asbaşkanı Kor-

general Asım Gündüz, Korgeneral 
Cemil Cahit, tuğgeneral ihsan Ilgaz, 
Tümgeneral Veysel Ünüvar, hariciye 
mümessilleri, Yugoslavya maslahatgü 
zan Duculi, tarafından karşılanmıılar
dır. 

Bir ihtiram kıtası istasyonda yer al
mış bulunuyortdu. Yugoslav erkanı har
biye reisi General Nediç. t renden inin 
ce, Korgeneral Asım Gündüzle selamla 
şıp el sıkıştı, ve Korgeneral Asım Gün 
düzün kendisine "Hoş geldiniz, ,dem 

(Devamı 4 ii.ncilde) 

Suriyede isyan 
hareketi büyüyor 

Şamda meclis toplanarak saba 
ha kadar bu meseleyi görüşt 

(Ya..."'!.!ı 4; 'ünciiMJ. I 
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Şanghayda Fransız
lar tayyarelere 
ateş açlllar 

Japonyada büyük bir barut 
fabrikası berhava edildi 

Şanghay sokakl.armda 

Tokyo, 17 (A. A.) - Gazetelerin 
istihb~tına göre Şangbaydaki Fran. 
sız makamatı, alakadar makamata ge. 
senlerde imtiyazlı Fransız mmtakası
nm bombardıman edilmi§ olmasına 

binaen, bundan böyle ecnebi askeri 
tayyarelerine karşı bu ınıntakanm hl. 
maye edileceğini bildirmi§lerdir. 

Şanghayda bir Japon menbaından 
alman bir telgrafta Fra.nsızlann tay
yarelere kar§ı kullanılan top batarya. 
Iarı bu ihtarı müteakip faaliyete Gc. 
çerek birçok şarapnel atmışlar ve bu 
tayyareleri istikametlerini değiştirme
ye mecbur etmişlerdir. 

Şanghaydaki Fransız gemileri 
Parla, 16 (A. A.) - Şanghaydaki 

Fransız tebaası lle Fransız menafii. 
n1n himayesi, Lamotta - Piket knıva. 
zörü, Dumont • DurvilJe, Savorgnan 
de Brnzza avizoları ve Doudard - de • 
Lagree nehir gambotu tarafından te. 
ınin edilmektedir. Bu gemiler, Şanghay 
limanında demirlemişlerdir. 

lngiliz gemileri 
Londra, 17 (A. A.) - öğrenildiği

ne göre, Şanghay mıntnkasmda sekiz 
İngiliz harb gemisi bulunınaktadn-. 
Capetown kruvazörü Nankin'e hare. 
ket etmiştir. 

Bir infilak 
Tokyo, 17 (A. A.) - Harbiye neza. 

ı-eti, dUn akşam Kyolo eyaletinde Uji
banıthanesinde bir infilik vukubuldu. 
gunu bildirmektedir. 1nf i1ak neticesin-
0.e 9 antrepo yanmış. 23 kişi yaralan. 
mıştır. 

İnfilakın sebebi. anlaşılamamıştır. 
Neşredilen tebliğde kaç kişinin öldilğil 
bildirilmemektedir. 

Tahrip edilen Çin tayyareleri 
Tokyo, 17 CA. A.) - Amirallık da. 

iresinin tebliğine göre, Çin hava üsle
rine dün yapılan Japon hücumlan es. 
nasında 17 hangar ve 52 Çin tayyare
si taürib edilmiş ve 20 tayyare de dil. 
şürülmüştür. Japon hava kuvvetleri. 
nin kayıbı 8 tayyaredir. 

Şanghayın bombadımanı 
Şanghay, 16 (A. A .) - Japonlar 

lbu sabah Fransız imtiyaz mıntakası
mn cenubunda Nantas Çin mahallesin 
de kain şimal istasyonunu bombardı. 
man etınişclrdir. · 

Japon konsoloshanesi civaı:mda ha
rekat mmtakasmda hakim bir binanın 
damı üstündeki tarassud mevkiinden 
Havas ajansının muhabiri Şapei'de 
birçok yangınlar çıktığını görmüştür. 
Muhabir, sehrin saat ll,30 da bombar. 
dıman edildiğini bildirmektedir. Bom • 
baların civar binalardaki tahribatı sa
rahaten görülmektedir. 

Hankou istikametinden bilafasıla 
tüf ek sesleri gelmektedir. Çin milis. 
!eri büyük bir faaliyet göstererek Ja
ponlan Hankou'nun bütün yol ağızla
rma mftralyCSzter koymıya icbar et • 
mektcdfrler. 

Japon krt'aları şüpheli evlerden çı
kanlara. ve Çin mllislerinin gizlendikle 

kurulan brırikadlar 

ri evlerin damlarına ateş etmektedir. 
ler. 

Şanghayda vaziyet 
Şanghay, 17 (A. A.) - Silkfuıet için 

de geçen b1r gUn ve bir geceden son
ra bu sabah erkenden ba:şlıyan topçu 
düellosu gittikQe şiddetini arttırmak. 
tadır. Şimal mmtakalannda topçu kuv 
vetleri durmadan ateş etmektedirler. 
Bu meyanda Çin tayyareleri de uf ak 
dumanlar bmıkarak Hungkuodaki Ja. 
pon umumi karargahınm civarına 
bombalar atmaktadırlar. Çin tayyare-
lerl Japon harb gemilerinin ve bilhas. 
sa konsoloshane ve umumi kararglhın 

damlarına yerleştirilen hava mlidafaa 
topl~nın ateşine ~en u~kta -
dırlar. .. .,. 

Serseri kurşunlarla hava. mildafaa 
mermilerinin parçalarından son iki 
gün zarf mda ve \m sabah iki imtiyaz 

mıntakasında 100 kişi kadar ölmUştUr. 
Ölenlerin bu kadar çok olması hava 

muharebeleri başlar başlamaz halkın 

sokaklara birikerek muharebeyi sey. 
.retmesinden ileri gelmektedir. 

İaşe hususunda tesadüf edilen müş. 
külat dolayısile hayat pahalılığı yüz
de beş nispetinde artmıştır. Akşam 

muayyen saatlerde ı~ıkları söndürmek 
mecburiyeti dolayısiyle evvelki gece 
seb?.Cciler eehre girememişler ve bu 

yüzden bu .sabah sebze tedarikinde 
güçlük çekilmiştir. 

Bankaların kapanması yüzünden pL 
yasada nakit para kalmamıştır. Ti.ic

carlar veresiye vermek istememekte • 
dirler. 

Nankinde bava muharebe1eri 
Nankin, 16 (A. A.) - Dün hükil. 

met merkezinin üzerinde şiddetli bir 
hava muharebesi olmuştur. Muharebe 
bir buçuk saat sürmüştür. Sis dolayı. 
siyle etrafı görmek için pek alçaktan 
uçan Japon tayyareleri görünür gö. 

rünmez tehlike düdükleri çalmağa baş
lamı§, nakliyat durmuş, sokaklar bo. 
~almış ve hava müdafaa bataryalan. 

nın topçuları top baı:1ma g~mişlerdir. 
Çin tayyarecileri ilk defa olarak ha 

kiki bir hava muharebesine iştirak et. 
miş!er ve muvaffakıyet göstermişler • 
dir. 

Muharcb"den sonra Röyter ajansı -
nın muhabirlerinden biri etrafı dola~
mış \·e tayyare meydanına bir Japon 

tayvaresinin diiştüğiinü görmüştür. i
çimle bulunan 5 kişi yanmış ve ceset. 
leri lanınmıyacak bir hale gelmiştir. 

lrtl hal 
Galatada Kredi Liyonc Bankası kar

şısında kasap Hasan Parlar ve Hüseyin 
Parların babası Mehmet Parlar irtihal 
eylemiştir. Cenazesi Maçkadaki hane
sinden yarınki Çarşamba günü kaıdın
larak Teşvikiye camiinde öğle namazı 

badeleda Edirnekapı şehitliğinJeki 

medfeni mahsusuna defnedilecektir. 
Mevla rahmet eyleye. 

---L--- --

1 Seyahat Mektupları 1 

Mersinde bir Anka 
kuşu ! Belediye ! 
Yüz yaşına bile girmiyen 
Mersin bu muydu ? Bu 
bakımsızhğa şaştım ! 

V.AzAn: Hüseyn ın (R(Difat 
Mersin. (ağuııtoııı

~üttln ağızlcrda 

''çöl ..• çöl, diye tek. 
rarlan&n Mardin ö. 
nllndekl geniş ve bir 
çok mahsul yeli§U. 
ren ovayı görmek 1. 
çln otomobil ile yap. 

-----~ 

tığım bir seyranda 
gUne, bana dokun. 
muş olmalı ki dinlen 
mek ve kendimi to. 
parlamak için MeraL 

ne lndlm. 

Malatya ytlkaekllk. 

Ierfnden, Fevzlpa.şa 

yamaçlarındıın inip 

de blrn ilerleyince 

önüme Adananın 

meşhur ovası c;;ıktı; 

Mıırdln c;öltinde gör. 

dllğUm gibi bura.<ıı 

da karış, kanş eklL 
mı,; rene ııağlı, aollu 

her tarlada öbeb, obek köylUler çalışıp di.

1 
dlnlyor. Adana.dan eonra Yenice iataayonun. 
dan ayrılan tren mütemadiyen "beyaz altm .. 
pamuk tarlaları içinde ldeta ytızUyor gllıi 

blr şey .• 
Tarswıtan da ayrıldıktan aonra işte uzak 

larda mavi deniz görUlmeye başladı. Btl. 
mem; biz aahil çocukları denize neden bu 
kadar düşkllnllz? Mavlllkleri görür görmez 
kendimde hemen bir dirilik h.luetmeye ba.,. 
ladım. Uzaktan mavı kordelA. glbl görUnea 
ve TUrklln alnı kadar tertemiz olan Akde. 
nlz genişledi. Evvell bana '.çalışma,. hl.ıı.sl. 

n1 veren istasyon yolunun toprağı, tozu t. 
çinden arabam beni "Ziya p&§a,, oteUnln 
arkumdald aerin gazinoya btra.kınca, aaat . 
ler ve .aaatıerce dalgaların eahlle vura vura 
okudukları ninniler! c1lnl1yerek uzwı blr re. 
havete dalmıpm. 

Ooh!. Bir buçuk aylık durup dinlenmeden 
hareketten sonra bu aükQ.n.. Anlıyorum, an. 
lıyorum; çoktandır da anladım: herhald~ 

ölüm de hayat denilen didinmenin, yorulma.. 
nm dinlenmesi!. 

KUçUk çantamı, "termoa,.umu yukarı ote. 
le götUren garsonun getirdiği ve11ikayı doL 
durduktan sonra yanıma gelen resmi bir me. 
mura •'gazeteci,. olduğumu tsbat edlnccy~ 

kadar epeyce mü§küllt çektim; böyle bir 
vealkay& aahlp değildim; hattA 1Uzumun•1 
<'lUoUnmemJııttm bile. Bereket versin §lmendl. 
fer puoma; elimde ondan başka hUvlyeUıill 
gösteren bir şey yok. Şehrt dolaşsam her. 
halde belki de dostlara raııtlıyacaktım, raııL 
lıyacaktım ama ıu dakikada ne yapablllr. 

d.lm T 
Mersine geldiğim. trenle ve Adana yoluyla 

bir gUn eVNelki İstanbul gazeteleri de gelın{f, 
satıcılar blriblri arka.sı sıra gazetelerin lırtm 
lertnl sayıyorlar. 1Jte bir ııa.bah gazetesinde, 
Mersin muhablrind!'n alman bir mektup; 
mektubun baııında da gtızel bir realm .. Onu 
yaz:uı yold&§ımm iyi gtıren yazdığı yazı . 
Iardan aevindlın. Akdcnlzlıı pırlantaııı lırfer. 
ahı yorgunluğumu dindirecek her vasıtaya 

malik demek. 
Sağlı, sollu denize uzanmış Ud uzun lıke. 

le, iııkele üzerinde ııcklz on kadar otomatik 
vlnc;;; bir 1ki8i çalrııyor; ötekiler galiba IJ 

gUnleiml bekliyorlar. 

Yanın banyo clenebllecek kadar odamdl\ 
yıkandıktan sonra ıehrtn sokaklarını dol14. 
mllya çıktığım zam.an gördüğüm ıey V'1 

manzaralarla o gazeteci arkad8§1n yağlan. 
dıra, ballandıra yazdığı yazılarla, taban ta.. 
bana zıt olduğunu görllnce - ne yalan ıöy. 

llyeylm - şaşaladım. 

Daha yUz yqma bile gtnnlyen genç Mer. 
ain bu muydu? Yok&a o gazeteci arkad.l§ 
mektubunu 1stanbuh1a maııasmm ba.şınd!I. 

mı yazmış olacak! Zaten deniz boyunca u.. 
zayan takat eni bir !;eyrek saat bile aUmıL 
yen !!Chrin arka aokaklarına düotllğllm ZI\.; 

man kağnıla.'"lll ovalarda geçtiği tarla yol. 
!arından birine saptım zannettim. Diz boyu 
toz! Yolu uzunlamaısrna değil, kar§ıdan kar. 
şıya geçmek bile kabil değU: acaba buralıı... 
rm kış hali ne olsa ki? 

Geriye dönerek ve gazetedeki resimde 
gördU~m belediye bahçesinin olduğu yeri 
öğrenerek caddeyi tuttum: bahçenin kapı. 
aındakl kırmızı parmaklıklar !le resmi he. 
mPn hatırlıyarak içeri girdim; e\'et; temiz, 
gUzcl, mod!'rn, gllrenl hemPn sevindiren '!lir 
ycr;fakat gazinoya yUz e111,lklyllz adım kala. 
k&rJima çıkan bir kt!~ğin bende uyandırdı. 
~ Uksintlyl blr tUrlO yatışttramıyordum; 

kıpkızıl, ıııu'lıı d .. rl. her tal'&lı cerahat ve 
kan içinde uvuz! "Herhalde burad& beledly .. 
yok! .. tllye dl:ye ~~,!!in yUrllcmıtu yerin 
karıı taratma lğı-enerek geçUğlml gl5rf'n 
bir zat: 

- Bu köpek haftalardır k1 bu taraflarda 

dolaşıyor; gören aldıran yok! diyordu. 
Anladım ki Mersinde de bilhassa belediye 

i§lerlle ve ayni zamanda 1atanbul, tzıııir, 

Samsun liınanlarma bUyllk bir rakip olduğu 
için Mersin Ucaretıle daha ziyade nıC§gul 
olacağım. ÇllnkU elimdeki iktisadi bir barl. 
ta Meraini bana on altı vllAyet mah11u!Unlln 
mahreci olarak gösteriyor, çatanalar, ro. 
morköl'ler, be§Jk gibi ııallanan yüze yakm 
rnavnalnr, lakeleler Uzeiindeki vinçler hep 
onu teyit ediyorlar. Mersinin §bhretile şeb. 
rin hali arasında o ne tUyUk tezat 1 

Gazinoda gazetelerimi bir kere daha göz. 
den geçirirken - bu kadar çok gazete oku. 
yan bit' adamın herhalde gene bir gazeteci 
olacafma hUkmelmlf olmall ki - yanıma 

bir zat sokuldu ve ellnde tuttuğu o &abah 
,az:etesinl uza.tarak dedi ki: 

- Herhalde ıa-a.zeteclı!iniz. zanneder.im: · l)U 

P.atırlan yazan za.t aidatım~ olacak: mUsa... 
ade ederseniz ve ne vakit mUsaadenlz olur. 
sa ben size §ehri gezdireyim ve buranın yer. 
!lal ve malQmat sahibi olmak JUbarile m7.I 
tenvir edeyim. Bilmem rahatsız eder miyim 

Göklerde aradığ"ını yerde buluveren bir 
kimse memnuniyeUle teşekkür ettim, <>. 
kadar anlattı, o kadar yandı yakıldı ki aöy. 
lediklerinl biraz uzamış ollln buraya ll!ve 
etaem kimbilir ne kadar dahil u:r.ayacaktı. 

Benim gördüklerim bu zatı taadlk ediyorsa 
da, bir kere de daha başkalarından dinleme. 
ği tercih doğ'ru ve iyi olurdu. 

Belediye bahçesinin bende bırakbğı lz 

o arkad~ gibi beledlyomın taaliyeU yerine 
Merııln ahalisinin nekadar terbiyeli , çalışma. 
ya dU,kün. allyişe, gösterişe yabancı olduk. 
larmı gösterdiği cihetle burada lusaca bun. 
dan bahs.?tmeden ge~miyeceğim. Bahçeyi 
belediye yapmamıştır; ora..<:ını lrnmluk dene 
cek bir halde mllsleclre kJralamıı ve görtL 
len her,oyl kiraya mahauben kiracı yapmtş_ 
tır; h em de temiz bir zevk ile, yüksek kabl. 
llyet !le .•• 

Geceleri geç vakıue~.ı kadllr mağazıılıı . 

rında, yazıhanelerinde çalııan iş adamları 

kravat.sız, ceketsiz, •'negllje,, hemen hep bu. 
rada toplanıyor. Feerik dansları, mJllt §ar. 
kılan o kadar aeaslzllk içinde dinllyorlar, aL 
kışlryorlar kl ha:>Tet edlllr. Aktörleri, dan_ 
sözler! çok alkışlıyorlar; fakat ho§umu.za 
gitti diye de tekrar tekrar sahneye çıkart_ 
mak suretlle yonnıyorlar. 

Tertemiz §tk bir sahne; her taraf halt! 
sandalyeler, masalar btle gfilllyor; yUzlerc.? 
kuvvetli ampul altmcla çoluklu. çocuklu &.I. 
leler ... ııaat on bir olun<'& gazinonun birm 
içinde boşaldığını gtırUrsUntlz. o kadar ses. 
sı:r.. o kadar sessizce ki ıtrkama dönüp bak.. 
tığım zaman be§ on mıı.sanın etrafında Uc;;er 
beşer kişiden başka klmııcclkler kalmamı,. 

Ben! yalnız bırakmak latemiyen zata aor. 
dum: 

- Hepııl bu kadar mı! 
O cevap verdi : 
- Azizim; burası t1r.aret memll'kctl. \'!\. 

kla dahıı. işler başlamadı ama, işlere haıa". 

lık ı:oktan bqladı ; gördU~nllz klmııelerin 

çoğu iş sahiplerinden ve allelı-rinden ibaret ; 
erken yatmak, erken lcalkm.ak, erken ı,o 

başlamak lA.zmı. 

B 'lllkl buranın tUccarlık hayatı araştrr. 

maya çok değer. llU!l<lyin RIFAT 

Kredi Fon~lye 
tkramtyef Prt 

Kahire: 17 (A. A.) - Yü7.de 3 faiz. 
1i ve ikramiyeli Mısır kredi fonsiye 
tahvillerinin dünkü çekilişinde: 

1903 ı:oenesi tahvillerinden 744,574 
numaralr tahvil, 1911 ı:;enesi tahville. 
rinden 306.144 numaralı tahvil ellişer 
bin frank ikramiye kazanmışlardır. 

i 'f7 :.\"eUST6~ - !!?/ 
k ~ 

dlaqaıa dai! 
Yeni bir P!ı-

B U sabah gazetelerin b :~"""°' 
· b b' b be va.rdJ: ~:;, ~ n ır a r ıctuD". 

vakya posta idaresi a.Şk l'Jle ,: usr 
çin hususi pullar çıke.raceJcl%11 ~) 
rinde bu cinsten pul buluntJl e1dfİ. '/J 
lan müvezzi adres sahibine 

' teslim edecekmiş... ~,dtt 
Gazete bu haberi alaka):.;. }01'. 

şayan bulmuş ki ba.s sayı{ cıeğil• 
muş ... Bittabi inanılacak et~} ID" 

fakat bir an bunu doğru f~ '111~ t sev,,- _..;ıı. 
sanın hoşuna gidiyor. t3 gi~~ 
mektub yazan delikanlı, Po5 ~ ~ 
den o pulu isterken keJld ıfı1ıl 
çektiğini de itiraf etmi§ ol~· t.Jıil 
bunu çekinerek, kimi de P ~ 
bularak yapacaktır; içlerill~s! fçi# 

rini kabartanlar da olur· ~ 
biraz daha zor gibi gelirse de pull" 

k' de o nın hali belli olmaz. bel 1 ardaJl ç'f 
r:ın başlıca müşterileri ıcııl 
kar. tatl• e~I 

Asıl zorluk kocalı kadıJl iJle o ~· 
erkekle; için. Onlar kendilel'. ~ııiJll' 

. ·p bır5~~ 
şid pullu mektupları getirl ,ııoPF 

seme ile ''e blirmetsizliği ~~dfl' 
bir hürmetle takdim eden JJl erdi'· J1t' 
kimbilir ne kadar çekinecekl ~! .. · 
le miivezzi gaddar -bir adsJJl e1ı ilıtJ. 

Bu acib pulların icad ediltı1 .... a~ ~ • oı,.ıv-
mal ki aile facialarına JI1~1 ısııe r'' 
çindir: üzerine onlardan bır ~ı tJ' u,•cV' e 
pıştmlmış olan mektuplar ~irıiJl elil1 
rafından bizzat adres sab1 geıeD 
teslim edileceğine göre baY8' dt bl' 

"'el crı 1,t1 mcktub bayanın, bayana. t> ,,&.tdt1' 
yın eline geçemiyccektır. ıP el 
aşk mektublannın, karıların 111u~ 

dilerinl .r geçmemesi şart.ile, ken ol•cr 
zic kul köle etmelerine raıJ ard'' 
çok kimseler vardır. BayraJ11

1 •e~ 
ed'ye ~ ' başlarında müvezzilcre h 1 }<tobl" 

adettir: arasıra bu ~eşid nıe "ti 
giden e\•lcrden müvezziin • 'b~ 
alacağı bnhıpştan ba.~ka • yılde ti 
bi.iyükçe bir hediye ıstcmck 

. <iTur. ktuııl". 
Ya müvezziler' o neviden ıne şı 

dağıtm:ığa razı olma1.Jarsa 1··· 10ıı 
götürdükleri zarfın içinde ne b~j( ~ 
ğunu bilmiyorlar, onun için bCb )J' 
vicdan azabı duymalarına se ,., t ,.e cı 

tur. Fakat kocalı b:r kadına ;ll t.\; 
bir erkeğe bile bile ask m,elclll 1 
mak da kolay iş değil ya·... {i),.tıı: 

Gazete bu a§k pulların~n ııesiı ~ 
ya?.mıyor ama onlar hiç şUP ısc~tıf 
yağı pullardan daha pahıılı 0 ·ııiJect~ 

gt\'I el' 
Pul meraklıları için de rı!• ş 

. . bir saY b 
şey! defterlerınde yenı . ri )\~ 

· b ' · ? belk" de 1~ ıt· lacak. Kım lır . ı ıııV' 
n pıı ·ııdt 

edilmiş aşk mektublarrnı ıerı 

ğurlu addedilir de onları nı::ı•' d• 
şenlik nüshası diye kutlaP 

~ 
bulunur. 

1 
ııt11t) 

kllı a .tı 
Aşıkların çoğu o pulu .,,pı;·• 

~ pul ı .ıı 
cak. mektublarına bayagı çeı<CF" 

racaklardır. Öyle, öyle a~a.. btril' 
vakya post!!. idaresi, ötek111

J bl 

tazib etmek için bayağı nıel<~ı~/. 
pullardan yapıştırmağa. kal!< 

ccba nasıl mani olacaktır? f 1'-Ç 
Nurullah~ ~ 

Ana dolu tre" ı/ 
seferierlnde tarife • 

değişti doııı tı't ~ 
Devlet Demiryoll.an Arı• b''' 6t 

seferlerinde !dünden itibarerı p 
~iklikler yapmıştır. at ~ d' 

Şimdiye kadar s;\bahlar'I 61 ,e~ 
. • ,a1t 

kalkan Adana muhtehtt ılf 

kalkacaktır. kat' t# 
Saat 14,50 de kalkan Arı 

11 
teliti 15,14 te kalkacaktır. re• ı9.:aı 

Her gün 19 d:ı kalkan elcSP,i ,. 
da kalkacaktır. Toros ekııpre 

1 

gibi 9 !dadır. rı' ~ 
Y . ·r .bin Ad' ~ enı tarı e mucı ce 0 6t•.ır 

19,40 da, Toros sürat katarı ı e~ 
kara muhteliti 11,38 de An~r·. ,;J 
. ; 8.35 te Hay-darpap gele<: ~~ 

Haydarpaıa - Pendi.lc . , 1" 
tarifesinde de ufak bazı ~ 
mııtır. 



17 ACtı 

~ ~0~~9~7 ~ 
~ 9-Ötü~ .. 
~ı~~u~..:_ 
9111 &n ve 
~: c;ahşma 

ttıı:ıı Poı~ 1 Be r D 
~ lııcfcr t ç~~nberi göremi

r lıty~tc ngilız tnUhendisleriyle 
~ • tene Çıkmış. Bu sefer rast
~ tdıı, ananevi koltuğunda o

t 'lr 
~~ lltl'okd 

, ~l b1llad .an, hoş beşten sonra, ' s.. ı. 
~c b· 

ır §ey .. . 
glıcte '0Ylıyeceğim ama 

" ti · Ye Yaı: b. · ' 1Siıı a ılır misiniz? 
Yaznıı 

llıaaıllle Yayım? •. Eğer ente-
~'• ~. arı lllıtuniye .. Hem emin o-
~.~~ tak Pek . . 
't ıııe, ltaıeın ıstısnai bahisler 

...._ llıl tt?na 0Ynatınayız. Yoksa, 
Ô,tt;..c d"a etınek §İanmızdır. 

• ınıeyin. 
' (~~) 1" • • • 
l lİ}lc .,:brtkaaınd ı • 
'l:t ~ •urlt nt·· a ngiliz mühen-
' blJ ~~ uhendisler arasında 
ltr: Cf ha1t1tı11~ o~~Yor. Buralılar, 
, 1°Yle aöylemekte-

ltı;~~hı .\naf 
l'tı;ti, r. \'nıt.e0~ .. Para kazanmak 
~~t teıllli 1 Yukaek ücretlerle 

?, l>~ lllccbuJ er .• Paçaları sıvayıp 
~~ ~~~t oyı Yetınde değil midir
~i 11~t.ın; Yapmıyorlar. Sırtlarına ~ ~· 'Yahut 1 ıı be llar A e Ierine raket-

diaıc ~cıını:~ .kılları sporda .. 
~ ..... l'inı.. lln ııebeb"1 T" k ·· 
~r~ .. , .ek . , ur mu-
.·ı:ı~ Çilztnıa~erıyet itibariyle, Al-

~~~1 ~İsi ~~ı.alı§lruş olmalarıdır. 
Ctııı\.j .' <uıa ziyade askeridir 

ıae dah . . 
b a zıyade ferdidir. 

~ °'llııtı • • • 
l>oı, ıu "k· 

t .. , 1 1 misali de :anlat-
. ~ l'arıı ~ f\ı dığırıı b" 
ı.~'bir llıaıı Zİbrı" 1~ Rua kızı vardı. 
~ ~ llıUkhcd'Y~tini tebarüz ettiren 

~ oı~ dt bir A~'lni hikaye etti: Bun 
> · 1ı.{0ttıtu1 ;an zabiti pansiyo\ ''ttıı bap da ·0~rliltte yemek yer
lıtı dt lonra UJlar. Fakat .zahit 

)'Q.._ • aon ı ,___ ' 
~ \, ltt '11tıc:a: 0"lllaaını ağzına 

· \i~denizle . 
~ "'taflııL, ... • diye kalkar-
\trt ı.:.~ 

~,.;;· Qit ~ bi 'b' . .... ~q 't~ rı 1t'Uıe trak vurur 
~ t'-ılt ~~\oerir ve gidermit- Be; 

t l>t 
0~~ ti trda, kaybolduktan son 

°'l~~e.İtıi r~r. bir &elam da.ha ~a-
1 .. ~it ıı.,,ıscr, sonra evrakını 
~ detil, !· • 

'oıtrl, ~ fıt1 bo 1 ~~. on değil, her 
' 1 ltıe y C--c tek .. 'kt " li talt . errur ettı en 

"- 'A.rı... ttel'e :~ıı: 
""•o "'41llla i•dıyor? ' r·~•· Qilıu ~ı..~1 oıı l t.lrhın :~bahçeye çıktığı-
\~~ de, kaııa afında, eller arka-
~ dl! tot'tıll.i r satık, gözler dalgın 

t ' ıııtin J. On tu bi . ~ l(,11 te]i ha r ttıkten son 
Ot, ' ' 1 lden ıilkiniyor, gc-., r a "" .. 
~ ,, uruyüp odaya gi-

•ı ~"" 
il.. "}3 "'<!Cfak 
~11 )a ir '% olnıu1 • . 
~ ~ l>r)o t •ebe • 
•, 0~Uıtuz? \'" Pt~n dolayı mı bu-

Ht' lt •un diye ~1 Yemekten son-
~'11111- •}Pır l<' nıı? 
~ta:~~ royı 
~~de ha !~la g?~ ! Benim bütün 
~~tll:tı. teltet '"<!' Çıyor. Program da 
~ \> llt'lguı ;:orurn. Tekmil za
l.~ iı.ı c Sotuı:ı · •lbuki Almanyada 
;-, -~ il iıt iltırıı \' 
ııı.·.~~a c böyle he ar. Onları düşün-
~ ~rı tahais e . r Yeıne!;ten sonra 
· "lıııı. taıanıa ttiın. O müddet zar-· 

n kendi• -in· d.. .. •. -.... ı uşunu-

t.a ....... ~l • 
t'lllı "" illan • • • 
eo_ "Oncd· tihniY'tti 
1ll ~tt. ~rı :bu f Ye faaliyet inti-

lit lloı .tırıl'or 1 dıkra onu gayet iyi 
~I. :• ~rı ' • ediJn 
.~ı . tiliz kar en ıonra, dos-
" c ııah asını d 

~~ '~ . etti: a gene ıu la-
cı~ \Jltı dıaeıc . 
~~ ~illi har~~ takvimine bakı-
~ ti heııtre, <'\J~ baıtangıcr da dahil 1 
~ · ~i~ c:ull\att .... · lar, bütün emrlva-

~- 1 o -ı ı>"" 
)\ '4ti]j ha ti.in, hUt·"Unleri yapnıışlar-
~ttillde !lıyor. 1' Un İngiliz milleti
'11. tıı ~ il oytt~aa aırn rnanasiyle dün-
'""t ı. tır'- , ngiJt 
ti&.."tti "lta kad erede Baıve-
~~ltir hitaıa..... ar, her fert bir 
~ . . 'l' ·....ıı b0 

' 

~ ltı tlıı a Pata~ 1~ Yere gezmeğe 
' ~ llıcfa l'olttı.ı eaıye kadar orta
~~ tene de ~ ltarbc başlama i~i 
~t lcl'ftı Otd <iu. l1aı. Yle herkes sağa so-
• . '"' c b' 11:at 0 •· ~ "l~ ır der gun, nazırlar, 
~d' c dO. ~lrft~ a olarak, durdurul 
~~~ltt rıi'a;-, aıı k toptandr. Onun ha 

' u '111aaın.:ı~ ~llak eden bütün 
lltıt "<l bite f d · . 

' • er ıyetlerınin 11i/dır. Fakat buna 

Manevra sahasında mevzi al.an bir ağ1r makin.eli •.• 

Trakya manevraları 
Kırmızı cephe

de vaziyet 
Manevra sahasında Kırmızı cephede 

harekat takip eden arkadapmız saat 
14 te telefonla bildiriyor: 

Manevra sahasında as
keri ~arekat Eafakla beraber başla. 
mıştır. Bugünkü vaziyet şudur: 

"Kırmızı ordu, Meriç boyunda, bir 
düı;ıman devlet ordusuyla hali muha
rebededir. Bu sırada Karadeniz kıyı. 

smdan kırmızt ordunun hali muhare. 
bede bulunduğu ~vletin yardımcısı 

olan bir başka devlet ansızın Midye 
sahillerine ayın 16 sında bir ihraç ya
pıyor. Bu ihraç hareketini kırmızı or. 
du haber alıyor ve Midyeden çıkan 

kuvvetlerin ilk kısımları Saray kaza. 
siyle Istranca dağlan istikametine i. 
lerlerken kırmızı ordunun bir fırkası 
kendiliğinden harekete geçiyor. 

Kırmızı ordunun Manika deresi bo. 
yunda bazı kıtaatı vardır. Bu kıt'alar 
çıkan mavi kuvvete karşı hareket et
mek emrir.i almışlardır. Ayni zaman. 
da lstanbuldan acele sevkedilen bazı 
kuvvetler de bu müteferrik kuvvetle
re zammedilereli bir kolordu teşkil e. 
diliyor. 

Bu kolordu Karadeniz sahilinden itL 
haren Istrancanın ~imali ve Manika 
deresi boyunca Saray kazası cenubuna 
kadar uzanan bir mmtakada mevzi 
alıyor ve ilk temasta karşısındaki düş 
İnam tevkif ediyor. 

Kırmızı ordu bu vaziyetten sonra, 
MarmRrada Ereğli kıyılarına da ayrı
ca bir kolordu ihraç ediyor. Yani Me. 
riç boyundaki cephesini hiç bozmadan 

Ere~lide bir kolordu ve Saray civarın
da da ikinci bir kolordu mavilerin 
karşı~ında cephe alıyor. 

Ereğlive c;ıkan kolordunun birinci 
fırkası 16.17 gecesi saat beşte Çerkel'I. 
köyü mıntakasma gelmiş ve orada is-

tirahat halindedir. Ereğliye çıkan ko. 
lordunun diğer fırka ve kıt'alariyle 

kolordu karargahı kıl'lmen vanurda, 
kısmen Ereğliye çıkmaktad1r. Cerkes 
köyü mıntaka~nna saat be~te yerleş. 
miş bulun;ın fırka kumandanı sağ ce. 
nahında :Manika deresi boyunca cep

he tulmur;ı olan kırmızı orduya men. 
sup diğer kuvvetin kumandanından şu 
raporu alıyor: 

"Cephemdeki düşmanın bir yarma 
yapacağını tahmin ediyorum. Sıkış. 

1 
mak ihtimalim vardır. Böyle b!r vazi. 
yette bana bir fırkamız yardım etsin ... 

Saat beşte yalnız bu malumatla 
mücehhez olan fırka Çerkesköy itersin 
de ve cephedeki Kolordunun sol cena-

rağmen, İngilizlerin bir it becereme
dikleri iddia olunabilir mi? 

• 
Dostum Pol : 

-Bunları yazabilir misiniz? - diye 
yüzüme baktı. 

- Tabii. hatta ne demek istediğini
zi de §i>yle hülasa edebilirim: Her bü

yük milletin ayrı ayrı çalışma sistemle
ri vardır. Bunlar, onlarrn beherinin di
ğerlerinden aşağı kalmalarına sebebiyet 
vermemiştir. Binaenaleyh, Türk mü
hendisleri olsun, diğer mnevverleri ol
sun, bunu böylece kabul etmeliyiz. Her 
milletle i~ birliği yapalYlmek elastikı

yetinde olmahyı7.. Söylemek istedi2:iniz 
buydu, değil mi? 

Dostum Pot: 
- tyi anladınız t • dedi. 

(Va·Ntl) 

hında. yeni düşman faaliyetinden de 
haberdar oluyor. Bu fırka kumanda. 

nma verilmiş olan vazife şudur: Ken
di kolordusundan henüz emir almadı. 
ğı halde kendi teşebbüsiyle nasıl bir 
hareket yapacaktır?,. 

Erkanı Harbiye Reisi geliyor 
Sabah manevralar beşte başlarken 3 

otomobil kafilesi de muhtelif nokta. 
lardan manevra sahasına doğru ilerle
meye başlamıştı. Bu kafilelerden bi. 
rinde Cumhurreisi Atatürk, yanında 
Başvekil İnönü, Kılınç Ali, İç Bakan 
ŞükrU Kaya, yaverleri ve maiyeti bu
lunuyorlardı. Bu kafile Çcrkesköyün. 
den kalkmış ve Çerkesköyü Manika şo. 

sesi üzerinden kırmızı ordunun bir fır 
kasının karargah kurduğu Derviş te
peye doğru hareket etmişti. İkinci 
grup umumi c:rkamharbiye reısı ve 
büyük erkanıharbiye azasından mü • 
rekkepti. Üçüncü grup meclis azası 
bulunan generallerle meclisten gelen 
bazı mebuslar ve gazetecilerden mü
rekkepti. 

Bu heyet evvela ÇerkesköyU, Saray 
şosesi üz.erinde Velimeşe köyüne gel. 
di ve oradan kırmızı cepheyi tetkik 
ede ede Derviş tepeye doğru ilerleme. 
ye başladı. Bu heyet Atatlirktcn da
ha evvel Derviştepeye ulaetr. Sabah 
ııaat altıda umwni erkanıharbiye Re. 
Jsi .Mareşalin yanında. azametli bir 
kumanda heyeti toplanmıştı. . :/- . 

Mareşalle birlikte Derviş tepedeki ttım 
karargAhına gelen generaller §Unlar: 

Manevra kumandanı Fahrettın, Orgeneral 
Ali Salt, İzzettin, ııaylav general Ali Fuat, 
Harp Akademfııl kumandanı Fuat, general 
Kemal, Balıkesir saytavı general Ali tıı.&n, 
Orgeneral Sedat, Muzaff~r. Amiral Mehmet 
Atı, general Naci, hakem heyeti erkAnıharp 
reisi Ekrem Baydar, HA.mit, Klzım (Diyar. 
beklr), Kru>:ım (İzmit), Zeki, Pertev, Şilk. 
ril Koçak, ıııaylav Ali İhsan, Erktnıharp 
81\yla\• Fuat Bulca, crk&nıharp aaylav Cev. 
det Kerim .. 

Mareşal Fe,1zi Çakmak 
izahat alıyor 

Bu muhte§em kuman~& heyelile • çevrill 
olan mareşal kendisini settmlayan tüm ku.. 
mandanından vaziyeti öğrenmek lstedJ. Kıs.. 

radenız kıyJSındakl Mlc!yeden Çorluya uza... 
nan kırmızı mavi çizgili harita üzerinde ıu 
izahatı aldı: 

- Fırkarn Çerkeak.öyil mıntaka.ııında gt'. 
ceteınekteyken Midyeden ihraç yapan bir 
düşman kuvvetinin, ilerlediğinden habcrd:ır 
oldum. · 

Mareşal ııordu: 

- Ne yaptınız? Topçunuz herededfr? 
Vaziyeti )·--·orduya bildirdiniz :nl? Ne emir 
aldınız. 

- Kolorduya vaziyeti bildirdik ve kendi 
lnlsiyativlmizle fırkayı tahrik ederek buraya 
geldik. Sol cenahımızda bir fırka vardı. O. 

nunla lrtlbatt teııiıı ettik. Topçu mevziinde. 
dir. Ke§ll kuvvetıerlndtn henüz r•- -"tice 
alamadık. Karşıdaki 204 ve 20:S numaralı 

tepeleri işgal etmek Uzr.re piyadeyi ll"-'~·o 

ailrdllm. 

Burada hı-~kıt. izahat aldıktan ıonra mavi 
kuvvetlerin 204 ve 205 rakımlı tepelerde va. 
:tlyetınl tetkik etmek üzere mare~al ve er. 
kAnıharNv,,.~ı Denit tepeden ayrıldılar. 

205 rakımlı tepede 
Mareşalle erktnıharblyeıd 205 rc.'umlı te.. 

peye utaştıkl11.rı zaman mavi kuvvetlerin "ir 
lnsmmrrı ,.. ... ,z.ı almıt lıulunduktannı ve mL 
vl !rrka lhtlyatmm l!la~ cenahtan, ıaray 11.r_ 
kuma do~ ııarkmakla bulunduğunu ı;ı;ör _ 
dil. Bura.dan ileride görUlt"n bir ıilvarl te. 

~emmunna doj!Tu ;çlnde bulundu#tlJmuz oto. 
mobil kervanı hareket etti. 3 kilometre 11!". 
rlde mavi ~rrka ihtiyatına menııup bir t .. btt. 

............. """"""""'"''"'""""""11•""""""''111-l s tan bu I konuşuyor 
Yazt çokluğundan bugün konulama. 

mı.;ttr, öziır dileriz. , · 

run kumandanından Mareşal ~nlan sordu: 
- Gltuğlnlz istikamette dil§man var mı? 
- Olmadığını ıanıyoruz. 

Bu ıııırada nıaklneU tüfek eeslerl l§itlldJ. 
- Bunlar ne? 

- O halde plştanm ııtmdl dllşmanla temaa 
etmiş bulunuyor. 

- Sağ cenahmızdald kuvvetlerle irtibatı. 
nız var mı? 

- Evet, .sağda ve ııoldakl kuvvetlerle lrU. 
batımız vardır. Alay Lilvarlal arkamızdl\n 
geliyor. 

Atatiirkün fikirleri 
Bu kuvveti takip ederek c: ... an•harblye 

bir milde" •! ilerleyince ileride bu mavi tırkll. 
nm harbe b&§ladığı Karaağaç, Yanıkağıl 
f08cslnln blrleşUği yerde durdular. Burada 
cumhurrel1llnln ve malyeUnln bulundu,tu "· 

tomobillerin bize doğru geldlklerlnf gördli!<. 
Mareııal va ErkA.nıharbiye çok neşell ve ııh
haUi bir tavırla arabadan atlayan AtatUrkU 
seltmtadılar. AtatUrk Mare§&Je dedi kJ: 

- Biz : • · llo Dervlıı tepede butunamıı-t·~<. 
ÇUnkil daha evvel mavileri~ mıntakaaına 
g:trml§ bulunduk. Onların harekA.tmı gör. 
dük. Sonra buraya gelmlıı bulunuyoruz. Vtı 
manevra kumandanı Fahreddlne dönerek de 
dJ ki: 

- 15 inci &!ayınızı gördük.Bunun llerleyiıılne 
kar§ıdaki alaylar taarruzla mukabelede bu. 
Jundıllar .. Cerllemeye mecbur oldunuz. Şlm. 
di burada, bulunuyoraunuz ve ııarkınızda di. 
ğer bir alay var. 

1JA.ve etti: 

- Süvari henüz göri.:nmedl Demek ki( ••. ) 

mcı alay serbeııt bulunuyor. 
Bu ııırada lıımet Jnönü : 
- Topı;ut:ı.r ,;l::::UkmUyor, dedi. 
Atatürk 11.ahatına devam rcJerck: 
- Eğer vaziyet bu şekilde devam ederse 

karşıdakiler muv&.ffak olacaklardır. .Ama 
bu gördilğilmilz hal ile tam bir fikir beyan 
etmJye lmkln yok. Manevranın llk tnkl§afı 
çok entereean .. Bir de gerilere gidelim. 

Nizamttin NAZlF 

Mavi cephede 
vaziyet 

Mavi ccephedeld hareketleri t&k.lp eden 
arkadqmuzdan: 

Saat altıda Cümhurreisi Atat:.iıkle 
beraber kalkt.n kafileye iltihak ettim . 
Çerkesöyde Manika ~sesi Uzerinden 
geçerek Saraya giden yol üzerinde bir 
müddet dola~ıp, mavi kıtalardan b3zı -
lannı tetkik ettikten sonra Atatfük 
tekrar Manikaya döndü ve oradan kes· 
tirme yolla Karaağaç üzerinden Dervi~ 
tepeye ulaştık, Dervi§tepede Cürr.hur-

reisi, Tilin kumandanrndan kurduğu cep 
henin vaziyeti hakkrnda izahat aldı. 
K.ırmrzr cephede kısa bir müddet k~l -
dıktan sonra tekrar mavi cephenin, bu 
kırmızı fırka karşısında hareket yapan 
alayının bulunduğu sahaya doğru gidi· 

yoruz. 

Mavi cephen:n vaziyeti 
Mavi ce~henin bu sabah saat be~ten 

yediye kadar olan vaziyeti şudur: 
Bir kolordu ile, sahilde Midyeden 

Saray kazasına kadar · Manika d~-:esi 
boyunca kırmızı ,kuvvetlerle muhare -
beye tutuımuştur. Kendisine yarıirm 
edecek iki kolordusu henüz bütün l-uv· 
vetlerini Midyeye çıkaramamıştır. Yal 
nrz bir fırkasını ihraç edebilmiştir. Bu 

fırka aym 16 ıncı gecesi Saray civarına 
gelm.iştic. iki fırkasiyle kolordu ka -
rargahı henüz Midyede vapurdadrr. 

Süvari alayı Ergene suyu boyunda 

faaliyettedir. Mavi kolordunun ku • 
mandanr Saraydaki fırka kumandanına 
ıu emri vermiştir: 

"Kolordunun diğer kuvvetlerini bek 
lemeden cephede bulunan kuvvetleri -
mizle tevhit ederek hemen Çerkeskcyü 

istikametinde taarruza geçiniz. Tren 
hattını geçiniz ve kırmın fırka taltvi -
ye kuvvetleri almıya vakit bulmadan 
imha edilrni~ olsun.,. 
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CUMHURJYET'te: 

Faydalı mikr op : VlrgUI 
M. Turhan Tan, l o.ıı Ilsımımıı.a aonradao 

glrmt,, fakat l,l I l er tutmu' noktal8.Jtl<l, 
l§&retl "\lrgW., h:ı.kkmda bir meıılcktaşm 

millAhazu.srnı ele 1\1.a.rak, dola3·1~Ue ''vlrg1il., 
Un tarlhoealnl ıınlatıyor: 

MalQm oldutu llure o.smantıcada !renkle. 
rin Poncluatıon dedikleri noktalama usulu 
yoktu. Yazı dilinde aoğtık bir zincirleme su_ 
rUp gfdlyordu. ln.sa.nla.r konu§Urken nefeııı 
alıp verdikleri, bu sayede aözlerine daha kes 

kin bir açıklık getlrdlkleri halde osmanlıca. 
yazıda okuyucuya nefes aldırmak dil§ilnUI. 
mezdl • . 

Altını§ yıl kadar önce bu garabetle mtica. 
cele fikri uyandı, frenklerin yazıda kullan
dıkları lşa.retıerl kabul etmek için blr cere. 
yan ba§ladl. KamusUIA.lAm sahibi Şeınseddin 
Sami, bu cereyana hem hız, beın nlzam ve. 
renlerdendl. MuhafazakA..rlarla Uml yoldll 
münakaşa eden de oydu. HattA Tenkit U. 

sulü adiyle bir risale de yazmıştı. . Virgül 
ba§ta olmak Uzere yazıda iııaret kullanılma. 
ııına kötU bir bid'at diyenleri suaturmaya 
ııav&§mıotı. 

Vlrgi.llU mikroba benzetip oıımanlıcayı on.. 
dan korumak ieUyen muhafazakArlar, mu_ 

keddcs lisan tanıdıkları arabçada böyle ıııa. 
retler bulunmadığını ileri 11Urerek halkın ta
assubunu kllrUkJUyor, ilnıl bir meseleyi hU. 
kO.met ıvı haline koymak yolunda yürüyor. 
tardı. !kinci AbdUlhamlt zamanmda en lyi 

arabça bilen kimse olmak §ÖhreUni t&§ıyan 
Galnta Sultanlııindc arabça okutan, o dile 
alt birçok c11erler yazan Zihni Efendi, hak. 
kı taassubuna lerclhte tereddüt etmedi, ya. 
zı t,,aretlerlnln kallul edilmesine fetva \'CrdL 

Vstat M. T. T, bu arada, "virgül, lle bir. 
Ukte yazı dilimize ~ren diler noktalama L 
preUertn.ın, ba~ka ne gibi faydalar temlo 

ettJflnl yaunamış. ''l'Jrgül,. , "nokta,, , hil. 
hassa "taae<-üb l,aretl., yalnız n('fes aıı,ı"
rım.a.m, ıtop edlşlerhnltlıı ve tUrlli tatkmlıJı 
Ia.rımwn Uadcsl olmakla kalmıyor. Ayni zıt. 
maııda,bo' yerlt'rl de dolduruyor.Sö~·Jemedltl 
mil aöı:lı-r hesabına. bazı manalar vehmedll. 
meslne yarıyor. 

Demelt l9tcdfğlmlz şudur: Son uımanlarda 
bau talrler görU3·oru~ ki, iki keUme ~ u
murtlayablldlktcn sonra baatyor "·tr,ülıl, 

noktayı._ 

Sonra iki kelime daha. •• Arkasmdan on ta. 
ne taa.ccUp lpretl? Görüyor muıruııuı: nok. 
talama uırulilnlbı getırdljj;J fayda,.-ı ! lkJ btır. 

dak IAl)1ln bir ekmcli. )erine geçtiğini ı;ii3. 

ıerlcr. Krt muhay~1lcler llıınnmda da iki 

vfl'J'Ül, bir kelime J·erine g~e gerek. 
Gel keyfim gel .•. Demek ki bir !,;elmlf!<'e do. 

Itn1u :tesblh tanc'I gtbl noktalama l~rett 
.t.emln ettlk mi, lnınlan bol bol, .Oı.lf'rimlı: 
araııma ııerplştlrmek ııurettle, bf'!m au .. ıu U!.f 

t'tmlıt oluyoruz. 
Mikrop ama, faydalı mikrop dotru•u •• 

l\llkrolnın bö~·ıc~lnt kim lstetnf!ı:! 

TAN' da 

latanbula kartı duyulan 
.. Hakiki muhabbet" · 

B. Felek anlatıyor: 

latanbulu 11everfr.. DUnyanm en ıilz"1 felı.. 
rldlr diye haklı olarak övünürüz. Taşı top. 
rağı altındır diyenlere hak veririz. ~anz~ra 
sı -bozulur korkusllo ne bir uma kopril )&. 

pıtmaııma, ne bir kübik bin& lnşuına .. razı 
oluruz. Uldn ..• Çoğumuz penceremizin oniln 
de otururken yediğimiz fıstıkların kabugu. 

dm Ydu"""muz elma.. nu çıkolatAnm kAğı 1• 80 b~ 
nı~ çöpilnil, içtiğimiz ıılg-aranm izmaritini ve 

temizlediğimiz gırtlağımızın ltrazatmı bu 
pek sevdiğimiz şehrin yegA.nc çehresi oları 
ııokata atarız. Yediğimiz n~snelerln baka.ya. 
sile dolan çöp tenekesinin evimizde bir gtltı 
fazla kalmMına tahammül edemez ve hemen 
bu sevdiğimiz, UstUne tltredlğlmlz oehrln bot 
ıı.nıalarından birine oo:altınz. 

H. M. 

Şimdi, geceyi Sarayda geçirmiş 0 -

lan fırka bu emrin ifası için harekete 
geçmiş bulunmaktadır. İlk i§i gece tc.at 

ikiden itibaren kesif kollarım Manika 
deresinden sürerek hazırlık mevzilerine 
:girmek olmu~tu. Ve sabahleyin be~ten 

itibaren de sağ cenahından Derviş+cpe· 
ye ve 204 - 207 numaralı tepeye taar
ruz ederek Çerkesköyü. istikam,.!ine 

harekete geçmiştir. 
İşte bugü.., sabah saat beşten ütle • 

leyin saat 1 e kadar devam eden bu ı~a: 
nevralarm birinci saflıası sonun.ıid ıkı 
kuvvet kar§ılıışmış ve muharebe b3.~la· 

fzzet APAK 

Tayyareler ve motörlii toplar 
harekete geçiyor 

Çorlu 17 (Hususi) - Bugün ö~lc

den sonra motörlü toplar ve tayyareler 
manevra sahasında faaliyette buluna • 
caklardır. 
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Yugos av ErkAnı 
Harbi esi 

(Ba., tarafı 1 inoide) 
sine mukabil ''memleketimize geldiğin. 

den duyduğu memnuniyeti., çok samimt 
bir ifade ile Fransızca olarak anlattı. 

Müteakiben diğer ümera tanıştırıl

dı. Askerl bando, Yugoslav milli mar§ı· 

nı çalmağa bA tadı. Sellm vaziyetinde 
Clinlcnen Yugoslav mar§ını müteakip 

milli mar nnıı çalındı. Ayni surette 

bizim marşımız da dinlendikten sonra, 

General Nediç, askeri Smirlerimizle bir. 

tikte ihtiram kıtasını tef ti§ edip askerin 

hatırını ıordu. 

Asker hep bir ağızdan dost mem
leket generaline : 

- Sağ ol! diye bağı11dılar. 

İltaayonun mcraaim salonuna ge
çildiği ırada, civara toplanmış halk 

kuvvetli bir alkış tufanı kopardı. 

Dost devlet erkim harbiye i bc§il§ 

ıbir çehre ile, kendilerine tah is edilen 

otomoblilerfne bindiler. General Nediç 

Korgeneral Atım Ciündilıle bir otomo· 
bile bin~i. General Pratic'e, Korıenc

ral Veysel tlntivar ref akıt etti. 

Diğer misafirler, diler tmlrlerimiı:-
Je yola çıktılar. • 

Miııaflrler Perıpalaa oteline miaıfir 
edilmlglerdir. 

Bugiln öğleden sonra Romanya va

puriyle de Romen erkanı harbiyesinin 
gelmesi beklenme!Ctedir. 

Iran Erkam Harbiye Reis1nln 
beyanatı 

Dost tranın dün tchritnize ıelen er

k!nı harbiye reisi Gener•l Rııa Kulu 

Kerim gazetecilere demi§tir ki: 
••Hududunuza ayak basar batmaı: 

görtjüğüm büyük alaka beni çok sevin

dirdi. Manevralar, bizim için büyük bir 
den olacaktır. Türk ordusunun kıymet
li kıtaatını seyretmek guiurumuıru okgı
yacağı gibi ayrıca büyük bir ıevk vere· 

cektir. Manevralar blzim için zevkli ol
duğu kadar istifadeli de olacaktır.,. 

Daniyel Darigö ağlıyor ! 

Meıhur Fran.nz ,,i>ıema yıldızı Daniyeı Darriyö'niin Paris sergi.sinin matbu. 
at pavyonwıda söz söylemem ioab ediynrdu. Güzel yıld1z mikrofonun önü
ne gıçmig, fakat kar~ısındaki müthiş krılrıbrı.lığı görföıce, dili tutulm1"§

1 
aarcrm14, ku:a.rtp boza.rm~ ve nihayet bUyUk bir 8iııir buhranl iginde, 
hllngür hünr;iir rı~lam·ya ba.flanııştrr. Fakn.t birka9 dakika aonna :rilk-UMt 
btıüımk 'l>irçok perc~tişkarma /otoora f imzalamıyn rru.ı olmuftu.r. 

20 eroinc1 
yakaland 

Hepsi mahkemeye 
verlldl 

Enmiyet M:.idürlüğü kaçakçılık şu • 

~f urafındcn c;on iki gün zarfında 
yirmi kadar eroin ve esrarcı yakalan . 

mııtır. Bunlardan bir kıamı eroin kul • 

lanmakta, bi: kısmı da satıcılık yJp • 

maktadır • 

Eeroincllerden on dördü (tekke) ha· 

tinde kullanılan bir evde tutulmuşlar • 
dır. Bı.ı ev Tarlaba§mda Katırçıknıaıı 
eoklfında bet numaralı büyük bir bina 
C!ır. 

Zabıta memurları Ali Rrıa isminde 

bir garsonun bir müşteriye eroin nttı· 
fını haber alQ1t§lar, kendiııini takip et
snİJlcrdir. 

Ali Rı.ıanın girdiği eve kadın er • 

kek bir çok kimselerin girip çıktı~r gc;.. 

rülıpUf, ev ansızın basılmıştır. İc;erde 

ı.yrı ayrı odalarda keyif çatan Kadr!ye, 
MUrvet, Naciye, Sabahat, Lema:ı is-

minde be§ kanınla, Ali Rııa, Nccnıi Ni
yıri, Kemal, Kenan, Leon, btefo, yı

kalınmıılardır. Bunlardan Nizayıci ta· 

brta memurlıı.rına kar§ı da gelmiı elin· 
de.n ıil!hr slınmı§tır. 

Kadınlardan ikisi ev basılınca art~ • l 
aaneye kaçarak eroinleri dökmli§!erdir.

1 
Her birinin üstün.de beşer, onar g:ram 

Cl'Çlinn ve morfin bulunmuştur. 

Buntardıın ba~ka Küsükpazard~ Ah 

met i mindc bir 6UCU esrar satarktn ya
kalanmıı. sorguya çek!lince kah\- \l'CCİ 
Aıizden aldıfını söylemiş. ka!ıve h3cııl· 

Jnlf• orada esrar ~eken ttasan isminde 
Wr ımllıteri ile k&hvcci Aziz yakalar. • 
m.ııtır. 

Hamparwom is.m.indc bir sahıl:ab 
Hikmet bmtnde bir arka.da~iyle hu 
x_erlerde eroin satariken tutulmı:ştur 
BUnlardan ba~ka Yalovalr İb~ahim oğ-

Atatürk 
Trakya da 

(B~ ffJra.fı 1 incide) 

Ba§ka bir tr~nle l"loryaidan hta11bu
la dönen halk: 

- Ya~. uğurlu ıeyahatler ,diye Bü

yUk Şdi •lkışlamııtardır. 

Tren aaat ıekiıde h.ı.reket ıtmlf tir. 
Trenin pencereıinden iltüatta bulunan 

Büyilk Önder çılııncı alkıtlınmıJtır. 
AtıtUrk, tamet tnönii ve Maretal 

Fevzi Çıkmak geceyi Çerlceı köyUnde 
ceçirmiılerdir. 

Atatürk Çorluda 
Çorlu 17 (Hı.ı.auıi) - M~evr& n • 

haaındın Ç=rkeıköyiine gitmit olan 

Atatürk trenle uat on ilçte Çorluya 

teldi. Çorlu, Atatürkü eotkun b[r he .. 
yecan ile kırtıladı. 

Motördeo çalınan 
eşya 

Antalya ni\kliyat anhan.na alt dtoiz 
motöriine Samsuna gönderilmek Uıere 
yüklenen eşyalar ıraşından ilç ı:!i!dş 

makinesi iki r~e evvel motöre .andı!. 
la yana an deniz hınıılan tarafındın 
çalınmııtır. 

Zabıtanın sıkı bir surette devam e

den takibatı neticesinde İzıet, Zeki, 

Ahme~ki ismindeki hırsızlar yakaılan• 

mı§lar<irr. Bunlar çaldıkları mak:nc • 

lerden ildıir.i bir m:ıtelcaide, bir U\ne • 

sine de Fatihte bir kadına aatm:ş1ıu
dır. Maki.neler 11tıldıklan yerlerden 
geri alınmıştır. 

lu Ahmet te lııtanbıda ı:eHrken wr,ur· 

da tutuulmuş, Uıerlnda 7 50 gram ea • 

rar çıkmıştır. 

Eroin ve e~rarcılar hakktndıld toh • 

kikat dl.in ak.§!!1'1 bitm!f. h•p•i bu H- 1 
bah kaçakçılık mahkemctinc verilmiı • 

1
. 

lerdir. 

1 

As .. ler birbirleri
ne irdiler 

iki şehirde Frankoya 
fsyen ver 

Madrid, 17 (A.A.)- Askeri nı h ~ 
!eller, Toledo ve Talavera.da isi ısııf· 

larında iıyan çıktığını bildirmektedir • 

ter. Bu mahfeller, ct~n ıabah bi hatla· 
rında tiddetlı tüfek ve mitralyöz atet-

lcri İ§İtilmckte olduğunu il~vc etmek· 
tedirler. Asi tayyarelerinin Talavenırun 

üzerinde uçarak şehre bomba attıkları 
görülmüştür. 

Kampa çıkan 
ilk mektepler 

Yarın Fenerbabçede 
şenllk yapacaklar 

İstanbul ilkokullarındaki yoksul ~o
cuklara yırdım birliğinin kollan hılin

de çalııan ilk okul himaye cemiyetleri 
ve heyetleri tarafından talebe kamplan. 

na gönderilen çocuklar yann saat 17 ,SO 
da Fenerbahçe stadınıda bir tenlik yapa 

caklardır. Bu ~enlikten makı;at ilk okul 

yoksul ço<:uklanna yardım fikri ile te

ıekkül c:tmi§ olan birliği tanıtmak. ce
miyetin hayırlı çalıgmalarının rıeticelcri 
ni göıtcrmek ve talebe kamplarının lil· 

ıum ve faydaaını propaganda. etmektir. 

Şenlik davetiyeleri Halkevlerine, Bey. 

oğlundaki bazı mağazalara, ilk okul 

baıolretmerılerine ıönderilmittir. Da
vetiyeler ücretsizdir. 

Bir Yahudi 
iki gün hapse 
mahkum oldu 

Mulı isminde bir yahudi genci pa· 
ıar ıkıamı Akay vapurundan çıktıktan 

!onra kendisinden bilet istiyen memu· 

ra hakaret ctmi§, yakalanıp mahkemeye 
verilmiştir. 

Muiz mahkemede 9ahitlerin ifıdeleri 
ne itiraı ederek şöyle demigtir: 

- Ben Muecviyim, ondan iftira ekli
yorlar! 

Heyeti hlkimc suçu sabit gör

mUf, Muiz iki glin hapşe 3,5 lira para 
ceıasına :mahkCtm olmU§tur. 

Bir deniz kazası 
Bir sandal battı, bir 

kişi boğuldu 
Emin kapı.nın ida(esindeki "Ti-:a • 

reti Bahrt,, motörll dün ak§am Uzeri 

Hasköy açıklanndan geçerken kontr • 

pllk fabrika.eıM ait motörlü ıa.ndııla 

çarpmış, devirmiş, sandalda bulunan 

U~ kiti denfıe dUşmU§tür. Motör kara. • 

dan sonra. denize dü~enleri kurtarmak 

üzere deniz üzerinde araştırma ya!'mtJ 
iki kitiyi kurtarmıştır. 

Sındald1. bulunan Dimitri isminde 

birisi bataklığa saplanarak boğulrnuı -

tur. Kaıa hakkında mUddeiumumt mu

av:nlerinden Kemal tahkikat yapmık -
tadır. 

iki ihtiyarın 
cinayeti 

Kıskançhk yüzünden 
üç kfşl ötdOrUldU 
Adapazarmda Şaban a<lında ı~k • 

senelik bir ihtiyar yedinci defa bo!Şa-!ı&ı 

karısı Fatmayı bıçakla muhtelif yerle· 

ıinden vurarak öldürmü~. kadını kı.:rtar 
mıya gelen Cevadı da yaralamıştır. Şa
ban karısını Cevattan krnkanı~ı !sin 
bldürmil§tUr. 

Devrckte de bir ihtiyar iki genci 
öldllrmil§tUr. Ok§UI adi takılan bı; alt 
mıtlık adam Sndettin ve ~·Jkrü ismin -
deki iki gen; karde:i kansiy!e m!.ina . 
ıebette bulunduklarından şüphekn.'iei 

1 
içtn elli santim uzunluğundaki kaması 
ile vurup öldürmüştür. 

" r • .;,..r,.r1 •• 

Harbe başlamadan ön":,! 

Ja o a se e ere~ 
ç·ni n sı zehi ıed!;, 
Şimali Çinin gagı i a11kerı mınlohafa1;01 , 

Japonlar eı otnl sudan ucuza satnıı6 
hatla bedava veı mişJeı dır 

Afyon şatııı hakkında tetkikıttı 

bulunmak iiz:ere Çine gitmit olan Mil • 
Jetler Cemiyeti ıniiınesıili Muriel Leı· 
ter bundan bir müddet evvel Cenevreye 

avdet etıniı ve ıayanı dikkat if1:utta 
bulunmuştur. 

Muriel Lcster Çin ~eyahati cınaern· I 
da ilk cvve14 Pekine gitnıiı ve ıııyanı 

hayret bir ·.razlyetle karJılaşınrştır: 

Oradaki Universite, talebenin iyice 
rahat edebilmeleri için, ıehir haricf rıe 

kurulmuştu. Japonlar da tam ilnlver • 

sitenin yanında, afyon vcı şair uyu~tu • 

rucu madde satılan bir kahve ıçmıı· 
]ardır. 

Milletler Cemiyeti mümeşsili bu 
ıehirde, buna benıer bir çok hadiseleri 

kaydettikten aonra, §imali Çinin gıy~ 
ri aakerl mıntakasında bulunan k'jçük 

Şangli tehrine gltmi§tir. Bir çok ~im • 
aelerin ve bilhassa misyonerlerin gay • 
reti ~ye inde, buradaki Çinliler. bir 

Suriyede ·syan 
Şam, 17 (Huımst) - Cezirede çıkmı§ 

olan isyan gittikçe ~iddetleniyor. Son 
çarpışmalar esnasındıs. SUryanUerden 
yUzlcrce ki§i yµalanını§ ve ölmüştür. 

Suriye meclisi toplantı yaparak bil· 
tUn bir gece bu meseleyi ve Hatay 
meselesini görUşmU§tür. 

Cezireye demir gömlekl'lerden bü. 
yük bir grup gönderilecektir. 

Antakyada. gergin vaziyet devam e· 
diyor. Türkler, bulunduktan yerleri 
terktemek yolunda tehditlere uğru • 
yorlar. 

Beyla. köyünde Türk qiretlerinden 
!lir kadınla iki erkeğin ölU bulunması· 
na rağmen, mahalli hükumet memur. 
ları. hadi~ hakkında civar köylillere 
birka~ sorgu sormu~. fakat failleri a· 
ra§tırmıya lüzı..ım görmemiştir. 

kaç senedenberi afyonu tama.miyle ter-

~~ 
ketmitlerdi. Halbuki '°:aıct•• 151 
Japonl~rla Koreliler bu f 
yon aalonu •çmı§lardır. ,J<ııı•l1 ~ 

Bu cayrl ukert ~~t c ıttıi ca / 
teıkilltı husust bir reJııtl eıııcetll' f 
dulu isin, Çinliterin, bU f bilt011 

ne geçmek için yaptıkları 
d• ili 

retler boşa gitmekte ır· ~or' ~ 

Muriel ~ter, Japenıızier ~İ-' 
çoeuklarn bıle af yon vt . i ı'ôl 
rucu maddeler verdilcterııı 
görmilttür. . e1' ıro~ ' 

UY'Jıturucı.ı rehirterıtı yatıl1' 
olan eroin orada deta şu fı (l 
maktadır. cb""' ~· 

Cenubt Çine. ~~;ııi>.e~ıe .. J,f 
Lcıter burada da aynı ,18 

11
l 

lıtmı;tu. Bura.da dı t•ıı:, ço~ ~1,1 . bh ~ti 
a!yon.hanesı., vardır ve .... 111e 

"rV" .ıı kapısında şu rektarn go ili'•' " r'(C. 
''Burada güzel afyon iç oıı• ~', P' 
Çinliler, bu .alontarı p eıı'lfıerf ~~' 

altındı bulundurmalc tst ,1ıııJ' 1 , 
urıe .iti Japonlar, kapıların öf1 ıı1'w~,t· 

J31l 6ııv 
hafız:lar koymuşlardır. ııest e&ı 
n:ı:işterilerine, evlerine !er f111'ı.-i •l' 
meleri i~in vesikalar ve t1 ,,1ı 
Bittabi, Çin poliııi de otıl• ~y 

tıfY~ 
ramamaktadır. e ı1ıf .ı 

Çinlileri bu gibi ıehirl~rıJı~,r' 
için. her çareye tıat" tılf .411 

u•t'• e'I' Le ter, blndif l bir otob ,.ııl t 
• • nal' t nun eroin paketlerını r 

tiğine phit olmuıtur. r11e•si1İ~ ıf! 
Milletler Cemiyet[ ıııU el ~ ı 

tetkikler{ Uç •Y kadar e<t\11 ~· ~ ~ r~poru da iki hafta e,,vt 1,yarı c~ 
Bu tetkikler göıteriyo~.ıc~ftıt'" ~ ~ 
ne saldırmadan evvel l' ~ı ~ t-. 'ıv ı I' oraya afyon ve eroın 11,ııcı 
musallat etmiı, ıenelerce ısıiJ~" 
dikten aonra ordu ıevI<ct 
vallı Çin .• 
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\053 sena ev,,aı bugün -
ispanya 
Arapları 

Nanı us 
telakkisi 

- Yıkanıyorum ! • dedim. 
Sesinde gıptayla : 

~ 8'ııııı l(S 
t.._ .... Yleıneğc utanıyorum, 
·ıq Opt"~ 

V eyn dersini öğrenmiıti. Bundan 
sonra sahte bir vaziyette bulunmak is
temiyordu. Vibert adıru bırakarak, aile 

adını kullandı 

Bir gece baskını He 
Ispanyolları doğradılar 

Fakat intikam, bütün bir gün 

OUnkü kısmın hlilasası: ı 
Taşrada tanıdığım gl'nç bir doı.hun 

olan Ali Salml, ı~tıuıbullu ahbablarını. 

dan Hlkmrtl6 karısı ~lil:ı:e~ ~ene tanı')t ır 

dım. ı;ımdl Davuttan Milzenenle Hl~ 
tin ayrıldığmı hayretle ötrcnlyonım. Da. 1 
,ııt anlahyor: 

- Ya ... Hamam odanızda da telefon mu 
,·ar ? 

t~ İlıtittı,ı UgünU görünce onu 
~ aa,ıtditiırıl verdim, He. şeyi bildi 

il... ~•ttd' taınan On:l karşı olan 
~ ~ ber1Yor~uın. Kıskançhk et-

"'~ıı :.'1 anhyorum. ikimiz 
~ ~i her 'C .n hrtn.ı itimat ctme-

§tyı vaktiyle söyleme-

' '~Gıı\ii . ~ hakıkar ·· ~ . .. 
trı Yi.i • ogrenır oğrcn-

' t çc,·ircccğinizi sanıyor-
~~ ~llib· 

•ıı.. ır defa te .. b . . 
, tru c etmelıydın, 

tı 1 ~ili aö . 
~~-~t aa Ylıyeccktiın, Leydi Lil
ı.L "'ide . adette 
~tttj Ydını ki n o kadar sarl.oş 

, ~:~iYord ba~ka hiç bir şeyi ha-vt ~ uın 
~ () bir §e • •. 
~~-· tadar . f! soylemiyecektim. 

~ -...ırı_ ın ıat g·· t 
4Jı ·"'il, ll'aq os c ·diğime pek 

dııYarı b· t kıskanmıştım. Kıs-
' 'tdctil llıiı~ 1 darn ne söylediğini 

"tt_ eyn? 

~~··tt~: d 
llııı, \1 e • e sôyl d'"' . b'l . 't~ 'Yıı c 1gtmı ı mı-

ı "O~) ... 
~ teri trınitin e 
~ ~ •lıy0ta n kalp parçıhyar.Ja-
' lt aıS•k eaunuı demek .• Demek 
~, ->'ıt \' Y'nıryorauı:uz? 
~ ,:ıta :J:· .sana alçak dediğim 
~ tııı tİtli 'ili r.evdiğini saruyor-

tutarak be • 'ğf 1 . 
~--~ l'triyo nı ı a ettı-
' -<>zıctd rdunı. ~ 

Leydi Lilyesin bir çiftçi oğluyla ev
lendiğine hayret edenler Veyn'i tanı
dıktan ve onun y;ıratılışia asil bir dahi 
olduğunu anladıktan sonra hayretleri 
bir sabun köpüğü gibi sönüyordu. 

Dük Repsfort'un da evlenmesi i
lan edildiği zaman gazeteler sadece 

"Stifen Fteyzer'in biricik kızı Mis Keyt 
le evlendiğini .. ;azdılar. Birclenbire tn-

gilterenin en kibar iki ünvanına karışan 

Freyzer ailesindeki tılsım her kesin ga

ribine gitti. 
Düşes Repsfort kibar aleminin en 

maruf ve güzel simalarından biri oldu. 

Hal ve tavrını tamamiyle değiştiren 

Dük, ômrünün en mesut ve mühim sa-

adetinin tesadüfen çiftçi evine girdiği 

saat olduğunu söylerdi .. 

Leydi Lilyes kocasiyle latife etmek 

istediği zaman: 

- Sen belki de pek mütkül, pek 

büyük köprüler yaptın. Fakat ben öyle 

bir sevgi köprüsü kurdum ki biribirin

den uzak iki ~lemi birlettirdi. - derdi. 

-SON-, 

en dolayı pek müte
' &o ~ ıı._~liYtcckJen • • 
llt~ bıt q rn bıtmedi. Veyn. 
'ıı> ~,~r hiddet gö•terdiği
\ı, rını. Beni affedebilir 

~l\ ltı 
ııı 1ttu .. , tttdı. a.,,. . 

~tl "" 'ıı \n '.r ırıdeaine bl
' l ıa rnuka'Yttnet edemi 

\\ l\ \it'"~· 
h ~İt S ~orunı, dedi. Siz ben-

J Otıı...~? dikten ıonra redde-
•ıtt. --~ ~~ 

\' a., •eııdi . 
,. '\1 ~ dtdisı~e daha çok yak-
"tıı1ııı ~. ı.. kı: 
il... ·~ "'il if . . 
b:;'~Ot ~ l'lt aö ç tlığı pek severim. 

~~dıttı'ıırı? ~!''_llck istediğimi an
~~~ :: &Ozı,.· nı.rn merhametsizce 
1 <ı;-Ot~ nc:t'l~z~etnı .. Unutup affet. 
~} Strı· rı ten, .. n orıce bana nasıl 

._.t 111 O ı. OyJe b k 
llıt hcrıı· 11aı:1ar .. a . V eyn sevgi-

~. " ?il d tnuthi• .. d'' y •• h 
11.. 11c1r i.i·u .... gor ugun a 
"'ıı 1 ~. " tıceler· • d y • • '· •ıı.. •YçJi y •rnı egı§tıre-
f~ı.. "oı ge "k 
I ·'et~ 1ıığlt . YU sek bir aileye 

~ dt ~t •il:::ç: kabul etmed:m. 
t . ~a l'ldcn ensup olmadığın 
oql' ~dJt "aı \ ~ 11ldtrı 11'1 !eyi ieç~edim. V eyn 
~~tltıcı. ~l~j d ere ragnıen ıeni es \ 
~it ıt ı,.· e Ço)t 
~ t 11 ıtn bı.ı •evi yorum. Funı• 

, b·tia~'il o~:~a kadar geldim. Srn 
~~ ıı~ rı. ııı.ı nevi Yarattığı adamlar

'i ~ d•ba it •ıı.a.Iet mürüvvet ve 
" a~ ı>'tnetı·di ~ lııııc t le-.. 1 r Veyn beni 
t,, rıc b . •qıye 1 

\l th... ' aban- ça '1·· Ben de se
·~ ;.•ı. f"lı... ·oq aYn· 

t, j,.. ~ları 1 surette hürmet 
"t, S •evce "· 

~ erıin . egım. Keyt'i de 
tı b C\'ın be • 

1 rııı.. enim . • ntm evim, se-
oııı.. . ·<ıu •ılem •1 'iJı 11 • o 1~. 1 acak. Benim 

h lltıt '4l •e 
~İr · nıeıum guru-

'arı· 
ta1 '\/ 

1Yc son 
t.· to1d tyllin 0.~~ genç kızın güzel 
'"'>ı ıı ,. ~0gıu 

td ~· · v'Yn ne kapanını§ bu-
l ' 11lin •ık at · 
"t}'d· fartınd eııyle kıza neler 

\ ~lt~ ~ lity,1 hi a değildi. 
t~· rıa!l r iti ...., 

'ıı <Qdı an~td ,, .. rı yarıya gör-
tliı te · ihtiyar 

1
.' 'V eynin annesini 

ıı1t1· Çıftçi . 
ili...' 0 ı Yanak tıın elini, Keyt' 
~~~-~ıı. ~lurıuıu b .!arını öptü. onlara: 
,,.g '1tlı b Usb·· .. 

Hu reı;lm. Kallfornlyada bir mayo milsa. 
a,ıı•:aaında bl•focillği kazanmış olan bir ma
yoy" l?ÖSt"rm.-ktndlr. Ru orijinal mayo. bU. 
vll!t takvim yapraklarından yapılmıştır. 

• -. 
"' 

Kan akıtllarak 
ahndı 

Garnata bUyUk bır kargaşalık içindeydi. 
Araplar ve lspanyollar hiçbir !ırsaU kaçır. 
madan blribirlerını ezmek lçln çalı§ıyorlardı. 
884 yılı 16 ağustos gtlnU, 1053 sene evvel 
bugün Araplar lspanyolların zayıl vaziyet_ 
te olduklannı haber alarak bir gece baskını 
yapmağa karar verdilıır. Kıştale UZcrlne ya 
pılaıı bu baskın bUyllk bir muvaf!akiyetıe 
neticelendi. lspanyollarm hemen hepsi kılıç. 
tan geçirilerek kale zaptedildi. 

Muzaffer taraf bUyUk bir bayram yapı. 

yordu. Her tarafla eğleniyorlar, yiylp içiyor 
ıardı. Fakat Arap meşahlrtndcn lmamUnna. 
sir bu hareketleri bcğennılyordu. Bir meclis 
te §Öyle demişti: 

- Bu kUçUk muvntiaklyetten dolayı se. 
vinmekten z!yado buna teessüf chnek icap 
eder. Çllnkll yakında Ztihrenln cnlcazı biZ!m 
başımıza yağacak. Cenabıhak IOtfet.se de 
ben zannederim, ki İspanyada bunca müd. 
dettenbcrl izharı ııcvkct ve §an eden devlet 
1s1Amlyenln zamanı il.hır olmuştur ... 

Araplar bu !Jlm adama kızıyorlardı. ta. 
panya öyle bir yerdir, ki mağlOp öleceğini 
bflse vakit geçirmeden intikam için harekete 
gelir. Burada da böyle oldu. üç bin süvari 
dötr bin piyade bir gece Araplar kale için. 
de hA.ln. zaferin bayrammı tesıt ederlerken 
etrafı aardılar ve merdJvenıerle dı§ kaleden 
tırmanmağa ba§ladılar. 

Araplar, dll§man kaleye tırmandıktan 

aonra uyandılar. Glllle, kur§un ve tq top. 
rak yağdırmağa bqladılar. Fakat l.span. 
yollar ölümden korkmadan ıterliyorlardt. 
Hatta. kumandanlarından Don San§o ııe Don 
Martenin yaralanarak ölmeleri bile onlara 
yeis vermedi. Dtf kaleyi, ııonra iç kaleyi ge 
çerek ıehre girdiler. Yatm kılıçtan ile Arap 
tan doAT&mafa başladılar. 

Sabahtan akşama kadar devam eden karı
lı harp, matnır ve muzatter Arapl&n akla 
gelmez derecede fect bir lıalde mahvetU. ta.. 
pımyollar bu muvattaklyetten sonra kalel,._ 
rln yıkılan yerlerJnl tamire başlayarak ken 
dilerim kuvvettcndlrmeğe, alllhlan yenile. 
meğe başladılar. 

Araplar da bu acıyı az zamanda unutma... 
ğa azmetnıl§lerdi. Yenidcn intikam ve ZA. 

ter için hazırlıklara ba§ladılar. 

Fakat §imdi IJ değffml§tl. Ölen Arap Em! 
ri EbWhasanın karısı Fatma Zehra Sle Ay. 
ıe bUyük bir rekabete glrl§ml§ler, halk da 

ikiye ayrılmıştı. Fatma Zebra harpte öldü. 
rUlen kumandan Sanşonun kızıydı. Esir e. 
dllnılş ve MUslUman dinini kabul etmesi ne 

Arap emlri tarafından almml§lr. Ayte ne n. 
ralarmda rekabetin sebebi kendi utediklerlni 
iktidar mevkline getirmek 1steyiıleri idL 

Yeni kumandan Molla Ali, tspanyallardruı 
intikam almadan önce bu pürllzU orladan 
kaldırmanm lA.zım oljtuğuna karar verdi. 

Fakat hangi taratl tercih edecekti. Molla 
Ali, bu kararını kolayca verdi. 

Fatma en genci ve gilzellydi. Bu taralı 
iltizam etmek elbette dahi\ yerinde idi. 'MoL 

la Ali de kararını Fatmayı tercih etmekte 
verdi. Ayşe ne oğlu Ebu Abdullahı salta.na... 
ta olan hırslarını 81dUrmek kasdile kaleye 
hapsettirdi. 

İspanya topraklanndll yaşayan erkek gt. 
bl kadınların da kanları kaynadı. Ayşe ka. 
lede duramadı. Bbtiln §&llarmı blribirine 
bağlayarak oğlu Ebu Abdullahı oradan sar. 
kıttı. Oğluna şunları söylemişti: 

- !spanya lahtı senindir. Ona göre hare. 
ket et ... Seni \'e beni sevenler pek çoktur. 
Derhal tarartarlannın başına geç ve du,_ 

maıılarını mağICıp ederek tahtı ele al. Seni 
gece gündUz uyumadan burada bekllycca.. 
ğim. 

Ebu Abdullnh kalecler. bu BUrctıc kurtu. 

S&rho§tU. Hayret. Çl.lnkU onu hiçbir ZL 

rnan kendini kaybed~ck derecede içmezdi. 
üst.il başı p<ıri§andı .. Göğsünde sigara killlP. 
rl vardı. 

Başka bir arkada§ımız olan Davut Hik. 
mele hl ta ben: 

- Haydi artık kalk, gidelim ..• dedi. 
sonra bana dönerek: 

_ Yapacak bqka t§fn yoksa, gel 
akşam yemeğini yiyelim ...• dedi. 

blzrl,. 

- Peki! • diye memuniyetle kabul ~ıuın . 

Ben gideli herhalde hayatında ~ı değl. 

§iklikler olmuştu Merak ediyordum. Oa\'Ut. 
tan havadisi alablllrdjm. 

çıkarken, usullaeık, arkadaşım : 

_ Sana haber \'ereyim . . Hikmet bi.Zde o. 
turuyor. Müzeyyen ondan ayrıldı. 

- Ne diyorsun? 
_ :ı-~vet.. Zavallı pek betbaht! 
- Karım Jale HJkmeUn haline acıdı. O. 

nu bize misafir ett1 .. Gece gtlndUz içiyor .. 
on beş gündür uyku uyumadı. 

Hayret. içinde sordum: 
_ MUzeyyen bUsbUtUn mu ayrıldı? 
- öyle ya ... Ali Saim isminde birine flşık 

otmuş. 

- Oda kim? 

o !n için, Merzlfonhı arkadaşımı tamamı. 
ıe unutmuştum . 

- Nasıl bllmezsin? Sen prazanle etml§-
sin. İ.>i marifet doğrusu! Haydi gidelim! 

Aklım, havsalam bu i§l atmıyordu. 

_ Dur, dinle! - demek istedim. 
Da"-ut IA!nnı kcsU: 

- Karım aana izahat verir. O, bUtUn lllA

cerayı biliyor. Müzeyyen benim sinirime do. 
ırunuyor. Bu işi aklım almadı doğrusu! 

Eve gittik. Genç kadm beni karşıladı . 

Sofraya oturduk, yemek yedik. Jale, cidden 
sevimli, sarışın, gllzel bir kadındı. Konuşma 
sı dıı pek tatlıydı. Belli ki kan koca, Hik. 
metl eğlendirmegc çatıııyorlardı. O da. sıkın 
tısını be.lif etmemeğe gayret ediyordu. 

Dört kfflUk kUçQk bir polter çeVfi'dlk. cıt. 
decegim ıınlı.d& Hikmet biraz bentmle çıka.. 
cağını söyledi. J ate: 

- Canım, geç oldu! Haydi, yatağa yat! 
Hava alırsam daha iyi uyurum. 

~111 ki ı;enç kadm endi,e ediyordu. He. 
men kocasına dönerek: 

_ Sen de birlikte çıksan a .. Daha i)1 olur. 
Kadmtar bazan fazla ltkUzarlık göster. 

mek isterler; ve bu 31lzden mUnaaebct&z va.. 

ziyetlere dll§erler. 
Davut, Hikmetin benimle yalnız kalmak 

istediğini anlayarak: 
- Olmaz _ dedi. _ Ben yorgunum. Dinle. 

neceğim! 

Soltağa çıkınca, Hikmet hemen lA.!a baş. 
tadı: 

- On beş gUndür §Unlarda mlaatlrlm. 
Bana bUyük dostluk gösteriyorlar. Şayet 

yardmııma koımaaalardı bilmem ne ola. 
caktım. 

Ne diyeceğimi bllınlyordum. LA.!ı açmağa 
cesaret edenılyordum. Biraz yürüdükten ao11 
ra bu mevzua dair fazla bir oey konuşma. 
dan ayrıldık. Ertesi sabah erkenden telc!o. 
num çalındı. Kar§ımda Jale soruyordu: 

- Dlln akşam ne yaptmız? Hikmet çok 

geç döndü. 
- Bir şey konuşmadan çabuk ayrıldık. 

- Yok canım. 
Jalenin sesinden, uzun uzadıya konuş. 

mak istediğini anlıyordum. Herhalde. yata. 

rahat rahat bana telefon e. ğına uzanmııı, 

diyordu. 

ıur kurtulmaz taratlarlarınm ba§llla gitti ve 

derhal padişahlığını 11An etli. 

Şimdi Araplar lkl)'e ayrılmışlardı. lspan. 
vollar \'e intikam çoktan unutulmuııtu. Bl. 

lrblrlerlnc harp illn eunt,lerdi. 

Ilı. • Q'" d • Utun sizden ayır-
\> t tıı· b' 1 tt~ tl' ın ır kızınız ola-

"t 1\ d•h 
\tkto a o g·· 
~uhc~ıc l'll titti, u~ Leydi Lilyesle be

._.t ha ilci\ ıtıu't Ord Odli kendisin-

Canlxı:: 7>adm -Aman sevgilim kaç, 
fl.1ağıdtJn kooam geUyor ! 

Tonton 
anıca 

ve taınoosnve 
ma<dlaOyesn 

tşte Aarp hlklmlyetlnln ispanyada mUnlt·J 
riz olmasının sebebi. Biriblrlerlnin k::.."lınt 
(•ınmek lsUyen Arapla':' boğazla§ırken lıı. 
panyollar gittikçe kuvYeUenlyorlardı. Nlha 

yet ant bir hUcumla blrlbirlerlnden lntlka u 
alamıyan Arapları ortadan kaldırıp kendi. 

ıeri tahta geçtiler. 
Niyazi Ah met 

Ytetı afakat . t ' S er ı . CC\tabmı verdı. 
tııi ı. 'rıı a Çındeydi: 
lı "'" t nı.Yan-ı ..... \,.'~Otd "tilt ·: .rorum Lili, dedi. 
-~ lıttı trcnın • 

t.,ıt · lillhuk· en ~ğrur kızı 
) ' Jı. llttıeıc \i 1 

•en hır çiftçi oğ-
~lıı.. "l'lc teresin. 

•••• A. -'illa b 
- V tl' \it turu :bacığırn. onu sevi
~ \tj~t ltYdi r ~n çok ~ruvvetli .. 

tt bu~ l.ılyes evlendiler. Sir 
Çok sevindi, 

-
,, ~ 

~/)~~ t-YJI '/~ ... ~ 

·-(1 

- Yok canım .. Islak ıslak çıktım. Yerleri 
berbat ediyorum. . 

Bu sefer. seıılnde uzun konıışamadığmdıı.n 
dolayı ö!ke vardı : 

- öyleyse Bizi nerede görebilirim? Bu. 
gUn öğleden sonra uğra.8an12 a ? .. 

O saatte onlara gitmek pt'k işime elvermf 
yorsa da uzun uzadıya münakaşa etmemt'k 
iı;in : 

Peki 1 • dedim. 

Bu, Jaleyi pek severdim. Fakat öteki 
ahbablarımın kedcrile lıküzarlığa kalkma:oıı 

da garibime gidiyordu .. Beni görür görmez 
tellşlı telfl§lı anlatmıı.ğa b&§ladı: 

- Mlllscyyen kocasından ayrılacajtım 

bana haber verdiği giln nMII şqırdım. bil. 
mezsin. Onlar kadar u~n bir çift az gö. 

rUlmUştUr. Ha)Tet ettim. BUtUn buna da 

sebeb slzainlz? 

- Nedir? 

- ÇUnkU siz prazante etmioslniz. 
- Ali Saim! hiç gördUnUz mil! 

- Hayır. Yalnız MUzeyyenln bana anltıt-
m.a.sıııdan biliyorum. Fevkallde sevimli bir 
tebessUmU varmı§. 

- lhtlma.l! 

- Müzeyyen lçtn deli oluyor:muıı. 
- Onu da nereden biliyorsun? 
- Mektuplarını gördüm. 

_ Mllzt'yycn mi gBs~rd.I? 
- Elbette. 

Erkekl.?r, dalma kadınların bu hlUl me~ 
lelerde gösterdikleri tAubaliliğe hayret eder. 

ıer.. Onlar hiç utanmadan en aamiml ıey. 
!erini blriblrlerine anlatırlar. Hicap, umumt 
kanaatin hllA.!ma olarak, erkeklere mahsue 

bir ha.<ılettir. Kadmlarm böyle olduğıı m:ı._ 

!Omsa da erkekler onlann her yeni bo§bo. 

ğazlıklarile kal'§ılqtıklan zaman daima 
lrkUlrler. 

Ali Saim kendi mektupla.nnm böyle el
den ele gezdiğini bilse acaba ne derdi'! Benim 

gtttlğimln ertesi günü onlar gene birleşmi§. 
ter, beraber gezmişler, Ali Saim :MUzeyyene 
a.şık olmağa başla~. MUzeyyen koca.mı& 

- Zavallı çocul(, 1stanbulda yalnız b&. 
zan onunla beraber dola§ıyonım, sinemaya 
falan gidiyorum! • demi§. 

Kocuı da: 
- Pek.Al!! _ diye cevap \'ermlo. 
Maceraları böylece devam etmıı: ,ezmıı 

ler, sUrtmüşler; bir gün :Müzeyyen Jaleye: 

- Oğlan benim için çıldırıyor! • demi§. 
- öptu mu seni! 

- Elbette. Pek aevlmll §.Y! Fakat a§kmı 
bir turıu ciddiye alamıyorum. 

- Dikkat et.. Sakın sen de sevmeğe ba,,. 

lama! 

- Oldu bile olacaklar ... 
- Vay geldi başımıza! 

- Ehemmlyetl yok. Yakında Merzilon11. 

gidecek. 
- Biliyor musun kl on Yaf gençleıtı.n. 

- Blllyorum. 

LM arasmda Jaleye sordum: 
- Böyle samimiydiniz de sizi nasıl oldu 

da tanıtmadı. " 

-Ayni yaştayız da .. lsbmıemııur .. Olabilir ~ 
Fakat bUt;Un hayatlarmı taltlp etmiştim. bı
llyordum Mlllscyyen hiçbir fe;)1 gtz.ıeıniyor. 

du. Elimden geldiği kadar onlara yardım 

ediyorum. 
Her ~J'l açıktan açığa bilmek istediğim 

için sordum: 
_ Yattılar mı! 

_ .Aala! MUzeyyen hiç b\r zaman öyld 

tBY yapmaz! Jann değildir .. 
- Ne biliyorsun? 
- Olsaydı söylerdi. Sordum çünkü. Faka~ 

olmadığını yeminlerle temin .at.U. :Müzeyyen 
ciddi kadındır, canım. 

Omuzlarmı.ı silktim. 
Jale devam etti. 

- Ne oluraa olsun HlkmeU ald&UOU. 
Hattt. ondan gfz.11 bir hareket yapmak, blr 
his bealemek 'bile sinirine dokunuyordu. tıte 
bunun içindir ki, Salnıl sevdiğini lılaaeder 
etmez hemen Hlkbıete işi anlalmlf: 

- A§tkım ! _ demi§. 

- Kime! 
- Ali Saime! 

Hikmet, atzı açık kaltnıf. 
MUzeyyen: 
- Ne yapayım T Beni paylama .. Bir tld 

hattaya kadar gidiyor . 

Bu ıılS&ler tıserlne, kocuı kahkahayı at&-

ra!t: 
_.Aman, JıılQzeyyen! Pek tuhafı, .. 

onun anneat yerindesin, ayol! 

Kadın. kıpkırmızı kesilerek: 
- o da beni seviyor! 

- Söyledi mi T 
- Binlerce defa .. 

- Va.y klllhanl'" 
( Deoonı.ı oor) 

'lakladen: Hatice Süreyya 



Marceı Thil 

Fransız ~oksörü Marcel Thil, dünya 
şampiyonluğu müsabakalarına işfüak 

etmek Uzere Amerikaya hareket etmiş.
tir. 

Yukarzdaki resmimizde: Fransız 

Coe Louiz 
Müstakbel ıakibinin 
maçını seyı ederken 

uyukladı 
Dünya boks şampi,Y()nluğu ucwanı 

ıçin İngiliz Tommy Farr ile Joe Louisin 
pek yakın.da karşılacaklan malCım

dur. 

Müstakbel maçın yumrukçuları biri
birlcrile §imdiye kadar hiç karşıla§ma
mış, hatta oiribirJerinin yüzlerini dahi 
görmemişlerdir. 

Tommy Farr geçenlerde LonJrada 

Dreydot isimli bir boksörle çarpışmış
tı, bu müsabakanın filmi şimdi Ameri
ka sinemalarında gösterilmektedir. 

Zenci boksör bu vesileyle yeni ra -

kibini hiç olrr.azsa perde üzerinde gör
mek için sinemaya ko~uştur • 

Joe L:.iise refakat edec bir arkc1.daşı 
filmin yarısında zenci dostunun horul 
horul uyumağa başladığını hayr~tle 

görmüş, kendisini uyandırarak sinema 
salonundan !fıkmışlardır. Bir boks ma
çı - hem de yakında karşısına çı:Ca -
cak bir boksöro:.in müsabakasını • seyre
derken nasıl olup ta uyuduğunu soran 
ahbabına J oe Lüis şu cevabı vermiş -
tir: 

"- Biliyorsun ki bu sinemaya Tom -
my Farr·ı görmeğc ve oyununu tetkik 
etmeğe gelmiştim. Müstakbel rakibimin 

gitti 

boksörü Normandie v~purunun güver
tesinde görülüyor. 

Sağındaki zevcesi, solundaki de ka 
inpederidir. Bu seyahat Marsel Thilin 
Amerikaya ilk seyahatidir. 

Tenis 
Şimal memleketler i 

turnuvası 
Stokhalm, 16 (A.A.) - İsveçliler, 

şimal memleketleri arasında yapılan te
nis turnuvasında Norveçlileri ikiye kar
şı üç puanla yenmek suretiyle, İskandi
navya tenis sporundaki üstünlüklerini 
teyit etmişlerdir 

Ping - Pong 
Dünya şampiyonluğu 

maçları 
1936 yılı dünya §3.mpiyonasmı ter

tip eden İngiliz Ping - Pong federas
yonu, karşılaşma tarihlerini 24 - 29 
sonkanun olarak tesbi tetmiştir. 

1 tık karşılaşmalar Albert Holünde 
yapıldıktan sonra final maçtan Wemb
ley'de yapılacak ve bu münasebetle de 
enternasyonal Ping - Pong kongresi 
tcplanacaktır. 

güzel oyunlarını göreceğimi ümit cdi 
yordum. Filmin daha ilk dakikalamı<l;ı 
inkisan hayale uğradığını anladım. O 
ne müsabaka idi o, tatsız, tuzsuz bir 
şey, hemen hemen hiç hareket yok .• 

Gerek Tommy Farr, gerekse Drey
dot çok ya§h insanlar .. Zaten bunlar 

dan daha sür'atli ve güzel bir müsa">aka 
yapmaları da beklenemez.,, 

------------------------~-

Binicilik 
Kayseride ath spora çok 

ehemmiyet veriliyor 

(ayscride atlı spora çok ehemmiyet vcrilmc 7dc tir. Ge~cıı hafta Pmc ·1 u~ı 
f;-z:zsuwı Uzımyaylasına ait koşum atları sergisi a:ılmıştır. 

8ıı sergiye f4 tay, 115 h.'1Srak ~tirak etnıiştir. Sergiye giren hayvaıılara 
5000 kil.Jur liralık m•ükafat dağıtılmıştır. 
Ayııi ::amanda yiiz hayvanı istfrıb edecek b:r trıy deposu ilr. K !!!fSCri - 11iiıı
~,·aıı ar1ısrnd.a ynpılnıakta olan şosenin kii'*al resmi de ı,•apılmı§fıl'. 
Yı ·k::ırda.7d rcsmimizdc Kayscrini1ı atlı Spor mcraJ~lılan bir gc:.iııti esnasın. 
da isti1·ahat ederlerken görülmektedir. 

Futbol mevsimi 
lngilterede de 
maçlaıa başlandı 
Uzun bir tatil devresi geçiren fut

bol, İngiltere ve İskoçya!daki ~mpiyon
lu k maçlariyle yeniden başlamıştır. İlk 
müsabakalar bu cumartesi günü yapıl
mıştır. 

Slavya 
Vugoslavyada 
mağlup olugoı 

Belgrad, 16 - Buraldaki klüplerle 
karşılaşmak için gelm l ş olan Çekoslo-

vakya ~ampiyonu Slavya. yaptığı iki 
maçta da mağlup olmuştur. 

Beogradski ile yaptığı ılk maçı 3-2 

Yugoslavya takımı ile yaptığı ikinci ma 
çı 3-1 kaybetmiştir. 

Yugoslavların sert ve seri oyun tar 
zına mukabil, Çek muhacim hattının 

çok yavaş bir tempo ile hareket etmesi 
bu mağlubiyetlerin belli başlı amili ol
muştur. 

Amerika 
Atletizm 

- Iskandina" 
ka rşllaş mala.rı 

Stokholm, 16 - İskandinavya :nem Sınkla yükaek atlaa>'~daıtl 
loketleri sporculariyle Birleşik Ame - 1 - Cornelius varın~trt· 
rika atletleri arasında Malmode y3pıl- !eşik Amcr:ka .. 4,25 ııı~ 
makta olan atletizm m:.isabakalarıı1da Diak atma: Arııerilt'· 

da Amerikalılar galip vaziyettedirler. 1 - Phil LeV)': 
Son karplil§Cllafarda alınan neticeler metre. 
şunlardır: Gülle atma: 4o etr 

1 14. t 200 metre sürat kotuıu: 1 - Green: sveÇ· d•· 
11oıaıı 

1 - Perrim Valker: Amerika. :!l,6 2 - H c utzager: 

aaniyode. Çekiç fttma: 
1 

"- 51. 
2 - Nay Mallott: Amerika. 22,3 ı - Malmbrand: sve:J 

saniye.de. re. sı 21 
800 metr~ kotu: 2 - Varııgard: fsveC· ,,oa 
1 - Rantil: Danimarka 1 dat.ika 3 - Houtz;ger : 

Jlola 

57.1 saniyede. 
1000 metre mukavemet kotuıu. 
1 - Ross Bus.1: Amerika. :? 

31,6 saniyede. 
2 - Kucharski: Lehistan. 2 

32.5 saniyede. 
1500 metre mukavemet ko,usu : 
Yüksek atlama: 

da. 

da. 

1 - Mevlin Valker: 
metre. 

Amerika. 2 

metre.____-. " 
- rlS' 

S lYI S ~O ırıuıııı" 
Berlinde yapılan 

yarışın• 1:sı 
Macar tahıl1l 1 serıiıl 

Berlin, 16 (A.A.) - 19 
her yıl yapılmakta otan "°e 11ııııı 
fa tekrarlanmış bulurı~:ralc e 
yüzmesine dört millet ıŞ cıaıı 

Ameır n ~aurn güıreşDnDn gaırrDp 
teceıo nıeırnnden 

Spree nehrinde 52ra~O f11et 

köprüsüne k3dar oları 55 elese 
safede, gerek erkekler ~:rl• g 
arasında çok büyük farf le 0Ja 

Mağlup olan kinı ? 

Ameriloa>ı usulü aerbest gilreşi>ı ne garib tecellileri vardır. Bu. resim, A
nı.erik.ada yapılan l>ir giire§ esnasında alınmuıtır. Bunda, hakemliğin hiç de 
~ bir ~ey olm.adığını bariz bir şekil d6 görü.yormnıtz. Çünkü, ba.."'an, mrtı 
ilk evvela yere gelen adam o oluyar, hem d.e yüz küsur kiloluk iki dev al. 
tında ezilerek ... 
&sme dikkat ediniz: Maçın hakemi iki in.'Jatı aznıam>ıın altında adeta can 
çeki§iyar, ötedeki pehlivanın ise mrtı mükemmelen yere gelmıi-1, iisttek"i de 
gayet tabii galib .•• Fakat bu galibiyet lrorarıııı kim vereoek? Çünkit hakem 
kendi oonını kıırtarnuıkT.a m.eşgul. Bu vaziyeti acaba y<ınn Taksim stadın
daki gilre§lerde d6 görel>ileoek miyiz1 

JÇERlDE: 1 
• .Blektrik JirkeUnln Belçikadaki vekili 1 

satı, için eakiainden daha mlleait olduğunu 
bildirerek teklif gönderml§Ur. Bunda ıatı, 
bedeli olarak bir meblAğ gösterildlği gibi 
ıirket satın aımma.zsa ıebekenln mukavele. 
ye uygun bir hale gelmesi için icap eden ta. 
dil, tanılr ve UAve kW!eU de kabul olunmak 
tadır. 

• Edebiyat fakültesinde Türk lnkıl!l:ı 
dersleri ikmal imtihanları eylfllUn birinci 
gUnU saat dokuzda üntveraite konferans aa. 
tonunda b~lıyacaktır. 

• Posta ve telgraf umum mUdUrU Nazif 
ıehrlmlze gelmiştir. 

'f. Birinci umumi mUfettı, Ablclln ôzmen, 
Akııu vapurlle şehrimize gelmiştir. Bir mUd.. 
det şehrimizde kalarak istirahat edecektir. 

• Bir İngiliz firması mümeııslll İngiltere. 
ye ihraç edilmek üzeN UzunköprUde iki ,.a 
gon karpuz hazırlatmaktadır.. İlk paru b11. 
günlerde sevkedllecekUr • 

• Resmi mUt>sseselerde. hllhanfa vil~yct 

ve bclediye'erde bazı klmselcrın mimar namı 
altında iş ve memuriyet aldıklan mimarlar 
cemiyetinin şlkAycti Uzerlne öğrenilmiştir. 

Bu gibllt>r hakkında takibata başlanmıştır. 

• Blnblrdlrek mahzeninin Uzerlnde te~a 

düf e•len evlerde mahzene delikler açılarak 
çöp dlSkUldtl~ ,.e hattA !Ağım suları akıtıl . 

dığı gBrUlmU,tUr. Müzeler idaresince be'e. 
diyenin nazarı dikkati C'elbedilmlştir. 

• Galata polis merkt'zl tarafından KP.maı 
adında bir sahtekAr yakalanmışbr. Kemal 
son olarak bir gümu, lirayı yaldız suyuna 

1 batırıp altın diye beş liraya satarken tutul. 
tnU§tUr. 

• Şehir dahilinde vazife gören bekçilerin 
aıhhl muayı>nelerinl llllllanmıştır. 

'f. Mevaddı gıdalye satan eımatın mullakn 
tifo aşıı<ı olmalan tebliğ edilmişti. Dlln ya. 
pılRn bir kontrolde {l')(l csnRf yakalanmış 

aşı fstasyonlarma aevkedllcrek aşılandırıl. 

mışlardır .• 

,,. Karaköy ve Emlnonü meydanlarının da 1 
çivilerle işaretlenme.si kararlaştırılmıştır. 1 
Pazara kadıı.r bu iş bitirilecektir. ı 

'lo Karamürsel fabr!kasmm pv.ar gUn:ı 

ruhsauu:ıı ç&lıştığı tahkikatla sabit otmuş . 

fabrikıl müdUrU UçUncU ceza mahkemesinde 
be§ lira para cezasına mahkOm olmuştur. 

'f. Konyada görülen iki tl!o vakaııı teıA,ı 

uyandırmış, fakat başka vaka görülmemiş. 
tir. 

• Adliyece muhtelit aebeblerden dolrı.yı 

va:ı:lyet edilen ölüm vakalarmın belediyeler.:? 
bildirilmesi kararle.şmıştır .• 

'f. Kııdın tayyaredml7 ı:lııbiha Gökçen ev. 
velkl gün Floryada. akrobasi uçuştan yap. 
mış. orıı.da toplanıı.n halk tarafından ~lddo;ı t. 

le alkışlanmıştır. 
~ Serst'rl köpeklerin zehirli kap!UI ala n 

tabaıır.aııırla öldUrUlmesl dil~Unlilmekt!!dir . 

Bıı usu!Un tt>crtlooslne yakında haşlanacak. 

tır. 

'f. 937 maU yılının iki ıwl •k tnhsl1At ı 

rı:?C!<;ö.'i04 Jlra.cıı h•J seneden 61 22"!19 lirası ı::-e 

ren ıı;en,.dcn olmıık üzere 1\9007803 tiradrr . 
r.e,.rn senenin avnl avlarrnf\ naznran bu :srn" 
3166~71 llrA !ıızlehk \"tlrdır. 

17 
SALl 

ACUSTOS - 1937 
Rıc:rl : 1356 - Cema.zlye!Ahır : 10 

Fırtın.L 

(İunı>şin doltJ!JU 
5,12 

Otin,.,ın hfttı,ı 

19,08 

Vakit Sabah ôfle tldndJ t..kp.m YatSl lmsal 
3,36 12,18 16,07 19,06 20,49 3,18 

. . uvaf a lcr temın etmıye m 

-d ı r. OttO 
Erkekler arasında. atcika z3 

bu mesafeyi 1 saat 22 d 
de yüzerek birinciliği •• . .,. geıı• 

Macar Houk ikincıJıgı. 
1 jtır· 

Vojtek ü~üncülüğü a ın~ cilİği 
Bu müsabakada beşırıI y 

1 do a • 
carların almış olma arı b 
halindeki tasnifte Macarlar 

muşlardır. . tcarfl 
Kadınlar arasındakı . e 

k tesıs 
evvel:e dünya re oru ·~~ 
Danimarkalı bayan Frederısıııİ 
safeyi 1 saat 29 dakika 23 1iıılt 
zerek. rakipleri otan ser 
Stander ve Daniınarkah ba 

· ve 
9 dakika farkla geçmıŞ 

almıştır. ta• 
Ekip halinldeki urrıurrıi 

ler şunlardır: 

1 - Macar ekibi, .. Jcıibİ• 
l •'bU e 2 - Berlin Svg k u ıc'bİ. 

3 - Berlin Ssc JciiibÜ e 
1 

4 - İsveç ekibi. 

saJ! _ .. 
'f. Beyoğlu birinci noteri. ce~· 

hakemeıılne dUn birinci aslıfll 111bll' 
mıştır. :Noter, geçen sene 'fa!ıırıJI., 

bil sine wrdlğl beyanna mede 
11 

ıll( 

vergilerini eksik J:'Ci.cıtermcltt~61 ı 
11- Hamldlye mt'ktcp ız-eıtı bll1' 

miştir. 11<1 gün sonra tııtıLtl p~ ,f 
• Sıvastan Malııtya .;e r tı 

tren dtln işlemeye ba~ıaınıştı ~ 
içindedir. ı:'tıi' 

. ıırıı 
,,. Son ke~ldcde elll biJ1 puıı 

illerden biri belli oıman1ıştı~0(!(1rl 
meydana çıkmış, piyango 111 ııre 
derek h lsseııine dıişcn tıcŞ; ıtlııdU' 
tır. Hu ta lili İstanbul ı ıse 
Nejattır. 

O J Ş A R 1 O A : tır 
tfı'll 

• trak kahlnesı istif~ t. fcıııııl 
bi:ıcyl l t'§k il etmek ,ııı:I 

. l\lutabayi'ye vermişti r. fil ııı 

• Mosko,·a ile Amerlltll il arııtt 
11UI ıl 

se!crlcrl tertitlne memur oı tı 
nu, N _ 209 tay)•art"sinln ııc:1_.ı,er· 

•o !)CJV 
.. ""ını bildiriyor. Bunun.. ·r dl . 
llliyctine devam edıımeıtte ~llıı 

• çın maliye nazı rı pr. , otı 
11>s<;1 c •eP ranın Sltoda silAh razr · 

3
\t 

ı;: ıliz liralık bir 1Elfür3Z nıııl<ıı !ttr 
· ı\'CJ rıır mıştır. Skoda, Çine 10 nı ı · eti' 
vere f 

tinde sanayi mamuııı.tı ıdıııtı 
ııe ' il 
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. Sütten çorap, 
t•nıentodan eldiven! 

Hakiki bir Naz~ , ısırganı 
l'llükemmel bir yemek 

11; .. ~~rzetmek zaruretindedir 
'lJan shıunızda, fransızca Len. Yün de pamuk gibi pahalıdır. Fakat 
~ınd gaZetesinin Berlin muhabiri yalnız pahalı olması bir şey değil a. 
~a. /\tın an Yazılan bir yazıyı nakledc- ma. Almanya onu dışardan almak 
~Ç6pıer:nYada Yc.ınek artıklarından mecburiyetindedir. Alman parasının 
\ ll·ağ bi~ de, h:rçok maddeler, haL beynelmilel esham ve tahvilatı yok. 

1;,Götı.ngi e) ~apıimıya başlandığını tur. Binaenaleyh ecnebi döviziyle öde
""'beır . n, bır emirnameyle Alman mek lazımdır. 
teıı ını ev1 · ld " t arta kaı erın~en her gün yemek. Bir kilo sun't yünün ne o ugunu 
f1''ie ın an keınıkleri mekteplere ge biliyor musunuz? Tam 961,53 gram 
'ille er haııecbur ettiğini, gençleri ka- stit. Alman yada yün sütten imal edi
Cleın"k Yağ n~e ornıaıılara göndererek, lir. 
lı~e'J\>aı 1 

.nnaHne yarıyan kayın ağa Alman kadınlarının pazar günlerini 
~lltı yaz:1~·le koyın kozalağı toplaL boşuna gccirmemeleri için. bir bardak 
~~ mu~~~~· sütle bir iğne oyunu artık kafi gele. 
h.. . ~n n· . lr, ikinci yazısında, Al- cek gibi.., 
·-q. ı"ın b 1tab ıı u çareye başvurdukla- Zecri tedbirler esnasında İtalya is. ~ etrnekt a· l'ı da e ır. Bu ı;ayanı dikkat ter istemez, bu nevi yün imaline baş-
~UDl:nkr:ü •. akıediyoruz ·. . d Al 
~ "" \·urdu ve netıce pek parlak olma ı. -
~ 1lanınd Alınany:ı, dört senelik pla manyadaysa bu hususta hümmah bir 
'?:rı.ernıe~~~ra t&mamiyle bir sen tecrübe faaliyeti var. Koca bir kim. 
~ 'ia, Yirrn·ı 0·ınu~tur. Esasen Al- yager ordsu, durmadan çahı;ıyor, tah. 
1:'ıııu latiı~ıa 1 

senedenberi sun'i gıda. lil edivor. ara.stırmalar yapıyor. 
.-_ Yet .a Ya§aınıyor mu? (Bu m:ıh- l · ı 
"O~ \.levres· . Kömijr e çımentonun bazı şart ar 
~k Uştu.) li ın~n acı ihtiyacından altında birl~meqinden, sun'i lastik 
~ ~ıleıer, rne~t~~ harpten sonra bir. huFult> !."eliyor. "Buna" (Bunamak fii
lt?-di 'eıtı"k iti e a ıspanak yerine ısır- liyle alakası yoktur!) namı verilen bu 
İ!a r, l3irç0ı.fadını ınuhafa~ etmiş • mamulat, son zamanlarda ordunun mo. 
~· baı Çan · arı da hala, masaların-
~ l'gtetik b~~ı ~·erine kendisine, hiç törlü kısımlarında da kuUanılmıya 
"' let k b 

1
1r §"'kü verilmiven katı başlamıştır ve Almanyada hakiki las. 

.,~ a 1 l - ' ' ~ . ~Çokla,., :uııanınaktadırlar. Gene tik ve kauçugun yerıni almaktadır. 
~ kıel'ine' ~'ag buhınadıkları için, ye. Mayi haline getirilen maden kömü
~~laıı "e t:aıniyle kimyevi bir mad rü, b"nzin yerine geçiyor ve resmi is. 
~rı,. geçen Ple~ içinde satılarak yağ tatistiklere nazaran, Almanyada kulla 
~la ~o~ garıb bir mayiden birkaç nılan benzinin yarısından fazlası işte 

\' u~u 1• Yorlar. bu sun'i benzindir. 
oıı:ıh:ıı n~u Aı 
lt ll~·cr, herrrıanyada hiçbir §ey kay. Ağaç ke~ilip parc:.alandıktan sonra, 
~ 'lı?.a §ey halkediliyor. şekere, karbürana, kimyevi mahsule 
ll ~ 8\ldderı 'Ygldcn bu spor rorabları, ve hawanlara mahsus yeme tahvil e
~~ ~~nli ~ılın1ştır. Bu güzel renk dilmektedir. 
~·~. B .unı~ıar, bl\diğimiz ıı- Maamafih, bir noktada kat'f bir he. 
~ ll\ ~ô.~ .1nce \'c parlak iplikler zimet var: bUt11n gayrete rağmen 
~\o \ılc\iıcı nıa~delerin tekrar de. sun'i maden yapılamıyor. Kabil olduk 
Otollı0~e ~~.~u las~ik eldivenler. çi ça. maden yerine. ~ayet sağlam olan 
~flrd lııı i . Urdc? :mal edilmiııtir. yeni pli..cıtik maddeler kullanılmak is-
lj ~ b~~ Çın~ekı benzin, mayi kö- teniyormuş. 

~ı~ :ı ~il.ıcı a bır F:ey değildir. --------------

tı1aıı%r bİuauvarelik elbise neden ya. Yen İ 
le de~~ ee:?r. ınusunuz? Krepjorjet 

Jta~~I. ~e~~:~~~ı llalbuki hiç de öy. orta mektepler 
ı. Q a~aeınaa 1 Yeınek yağı veren 

ct~ · li'a n... Bu yıl Üsküdaı ve 
b ltı27 1'\lenind"' 
aeıa de b UStri tarafından an- Aksaıagda a,..ılacak 

bi!' ;a:ı bu seuYlik. nıikyasta imaline 'll" 
Maarif Vekili Sarfet Ankan, dün ~ la \ude İstihntetık pamuk, kimyevi 

,ı~elerı .. ale ettirilen odundur. tarih sergisini gezmiştir. 
l?ı! .. , §ay Vekil gazetecilere serginin çok om • atmak' anı dikkat taraf. 

t~ilt ~8.ın ~ tabıt mevzuubahs o- vaffak bir eser olduğunu söyledikten 
l'ıl • . · ~.... af ıh, i§te 

8
• •• t•• k'" .. 80nra ıu beyanatta bulunmuştur: 

('41.11 Aı't "inat. ıze us un oru 1 ih . 
[l>ttıll-~aç kUtu .. ~rcihan kayın ağacı ''- stanbuldaki ortamektep tıyacı 
~~ • ~ongaı S'U, birçok parçalara lie meşgul oldum. Bu yıl İstanbul ilk 
tııJ1 ... 8o\u111• ar, kUkUrtümsü bir ban mekteplerinden 5700 çocuğun mezun 
• '<{" ~-. 1;o.... l '--
~ "e ta~· ... a çıkanlnrak kuru- olacağını tahmin ettik. Bu ta eı..-çye 
~~l>:8a ge': edi~ir. Böylece elde e. orta mektep bulabilmek için yenider. iki 

ft. h.. , .ku.tu~ı kıınyevi ameliyeden orta mektep açnuya karar ver.dik. B'Jn
~ ~Yol"a . Uyor ve gene başka la.rdan biri Aksaray, diğeri Üsküdar ta
l'l~1~apr~ltan gıl'iyor. Bundan hasıl o- rafında olacaktıt. Gelecek yıl stanhul 
'ııône iııce bi lnadde, büyük bir taz. tarafında bir tane daha orta mektep 
h,~ ·ece r elekt 
\.~İli~ ~ide edile . e~ geçiriliyor ve 
~Uel'eor, flağıanı~ 1Plıkler, havada ku-
lt~11 k ktvrıı aşıyor, yıkanıyor ve 

ıı,lgtih~alltlıy0?0r. lşte kumaş bu ip-
""l'~ Sal • 
l' içi etli1e11 
, ~. ~ 11 hiçbir f ln~ddeyi tahmil et. 
Vfat... l'tıe§h aaJıyet :hmal edilmi 
lt "l." h Ur b • 
~ a !\bn esabına uınonst ressamlar 
L •~ıta· l atıyada Çalışıyorlar. (Vis. 
q~ ı11 sun·· k 
r1 !' lat· ıarrı:ctı- 1 uınaşları yapan 
~~ ııı d lC ve bu . . 
4 a:ı,11 arbınıes . . ısım. şu m"ş-
~ ilen l'tııııtır: ''li elının ilk harflerin-
1\~a <luauıhu !al.hazır ol cenge eğer is 

'arr r~luk a. ·•• Reklam için akıl. 
·• ~diı· Verecek · ~ Vıa 1Yor. ınıktarda pa. 

l l>~t~ l.ra., ta~·et 
ı· 1rı ~5 <>lan d .. Pahalıdır. Ayni va-

açacağız. 

Üniversitede iyi çalışmalar vardır. 

Bu yıl Üniversiteyi zenginleştirecek in
şaat yapdacalctır. Bir kaç ~:iz bin lira -
ya çrkacak olan yeni kimya enstitüsü 
ile tıp fakültesine ilave edilecek do • 
ğum, kulak, boğaz tedavi kılinilderi bu 
aradadır. 

Ayrıca üniversite mevcudunun &ıtt -
ması yüzünden dar gelen konferans 
salonu yerine büyük ve modern bir 
salon yapılacaktır. Üniversitenin ön 
kısmına bir de Atab:irk heykeli diki -
lecektir . Bununla heykeltıraş Beling 
meşgul oluyor.,, 
Diğer taraftan, Maarif Müdürlüğü 

~ı yıl yeniden seklz ilk mektep aça-;ak l'ı> ~i~e~~iğiın~er sentetik maddeler 
ab1 r bir A.~ Veçhile. bunu da sa- tır. 

'• ""rd· ll'lana .. ---------------
Ilı"-~ l; Soyledik, bize §U 

0 
... om 

ı.. b ı- ~llPhesiz 
""' •1arı... _ • fakat f · . ~ ·qı~}.. ve gi . arzedın kı ye. 
l ~ ~,il l"dık ve d.. , 

11ı1 a~11lt eli, 0 va . unya ile ala. 
t. ~ 1111 °..Ia 1 kıt taına.mivle ken-
'ltı "r· •avr • ~ darb 'l'tılzın Is ~ılacnğız. f stihsal 

:ı.ge e .. 1l'neseuna rtııne bakın. Onu l!
&'er iate en aldık: "Hazır ol 

l'Sen sulhü salih.,, 

Rize valiliğinden mütekait Cevdet 
Ertuğrul kalb sektesinden vefat et • 
miştir. Cenazesı bugün Kadıköy, Baha
riye caddesinde 22 numaralı hanesin -
den kaldırılarak Karacaahmet te aile 
kabrl6tanına nakledilecektir. Kenıfaini 

sevenlere taziyetlerimizi bildiririz. 

Dersimin kubilllyı -TEGME·N HAK KI 

Nasıl şehit oldu ? 

1 
Uyıe ha hı amanca ve cesuı ane faı pışıyoı du kı .4Jn1Hıeı 111 ı eısi ı 

haukudı: " Ona afeş Plmeuiniz ! ... falıa' ... 

Şehit Hakkının 

yap v e üze r ine 
bağı şla ! ,, 

Ey Der simli! 
abidesini se.n 

yaz: ''Bizi 

TUrkiye cumhuriyeti, eşsiz inkılab 
tarihine yeni bir sayfa daha ilave et
ti: altı asrın bin bir kötülükleri ve 
geriliklerinin gömüldüğü yere, Dersi
min vahşeti de fırlatıldı. 

TUrk efkarı umumiycsinin 14 hazi. 
ran günü Başbakanın ağzından dinle. 
diği Dersim harekatı, bugün korkunç 
dağlarda hummalı bir faaliyetle yol. 
ve bina yapma şekline inkılap etmiş o-

larak devam ediyor. 14 Haziran günü 
Başbakan nutkunda, bazı reislerin mu 

halefetinden bahsetmiş, jandarmamı
zın 13 şehid, 18 yaralı verdiğini söy. 
}edikten sonra "bunların içersinde bir 
tanesi subaydır, Teğmendir. Bu zayi. 

atın bize elem verdiğini ve büyük 
meclisin hissiyatında çok acı yaptığı. 
nı müşahede ediyoruz.,, dem.işti . 

Dersimliyi birkaç yazımda. Haber 
okuyucularına. tanıtmıya çalıştım. Bu 
rada. bir iki satırla tekrar edeyim: O, 
cahildir, kurnaz ve r.ektdir. Kuvvetli, 
dinç ve eşsiz ceaareti olan bir insan
dır. 

Denıimlinin kötü tabiatlarını, cahil
liğinden istifade etmek isti yen serseri 
seyidler aşıladı. Dereimli yüzlerce se. 
ne yalnız ve yalnız onun tesiri ile ya. 
§8.dr. İşte bugün, Dersimliden ~ız 
bu tabiatları alinıYor ve merd tarana. 

, n, sevgisi, cesareti, asil kanında mev
cut yurd sevgisi yeni bir hızla. canlan.. 
dırılıyor. 

Ben bugünkü yazımda artık inkıli.b 
tarihinin malı olan bir hadiseden balı.. 
sedeceğim: Dersim Kubilaymdan. .. 

Ondan şimdiye kadar hiçbir gazete. 
tıe, kimse bahsetmedi. 

Ondan bahseden yalnız Başbakan 
oldu. Ölümünün acı verdiğini belirtti.,. 
Mazgirdde "Şehid teğmen Hakkı,, adı 
anılırken gözlerin hüzünlü bir perde 
ile buğulanmaması imkansızdır. O ko
nuşulurken sesler yavaşlar ve bir fı
sıltı halini alır: 

"- Cesurdu, merddi, kahramandı. 
Çünkü, Türk zabitiydi.,, 

:(. . . 
Dersimde hükumet ıslahat yapıyor. 

du. Başbakan gene 14 Haziran günü 
mecliste bu ıslahatı şu cümlelerle an. 
!attı: "Bütün memleket ve mediste 
bulunan vatand8.§larm işitmesini iste. 
rinı ki, cumhuriyet hükfrmeti oraya ıs
lahat programını süs olarak, heve8 o
larak göndermedi. Yaz ve kış bu pr og 
ramı biz orada tatbik edeceğiz.,, 

Bu ıslahat programı halkı er.en, o. 
nun kanını emen eşkıya seyidler için 
bir idam hükmüydil. Artık istedikleri 
gibi kan akıtamıyacaklar, istedikleri 
gibi, istedikleri mala sahip olamıya. 

caklardı. 20 • 21 mart cumartesi günü 
gece saat 23,30 da Kahmut köprüsü
nü yaktılar. Bununla şunu demek isti
yorlardı: 

"-Bizi bu köprüyle medeniyetle bir 
leştirmeyiniz. İstediklerimizi yapaca _ 
ğız. !şlerimir.e kimseyi karıştırmayız! 
Halktan baç almamıza devam etmeli. 
yiz!,, 

Bunları söylerken beıı yüz kişiyi de 
silahlandırmışlar. ve söyle kandırmış
lardı: 

"-Cumhuriyet hükumeti bizi öldü
recek! Asker gelirse ı;iz öldürün .... , 

Kendi menfaatleri için bu suretle 

halkı aldatan seyidlcr muvaffak olu. 
yorlardı. Çünkü Dersimli cahildi. O bir 
tek fnı:ıana inanırdı: &yidc veya ağa. 
ya ... 

neri karakoldaki jandannalarımız 

bu a.zılı çetelerle karşıl&§t;Ila.r. Bir 

Va~atn) : l\7iyazi Ahnıet 

Tııııceli tslahafma mtıT·;avemet etmek istiycnler enı·c1a JJJn:;girdi basmışlardı 

gün Ma.zgird Dersimlilerle sarıldı. Ka. 
yalardan yağmur gibi mermi yağmı-

ya başladı. Bütün Mazgird balkı bir 

ölüm rüzgarı esecekmiş gibi toprakla

ra yatınış, başını kaldıramıyordu. Eli 
silah tutan herkes silahlanmış, bu az. 
gm insanlara karşı durmıya hazırlan.. 
mıştı. . :(. . 

İşte Teğmen Hakkı, böyle bir gün 
arkad8.§ları ile ileri hareket etti. Türk 

askerinin cesaretini, Türk milletinin 
kudretini nefsinde gösterdi. 

Bu çarpışmada Teğmenle yan yana 

bulunan ve onunla beraber silah atan 
bir arkad8.§ı bana va.kayı şöyle anlat.. 
tı: 

- Beş yüz kişi etrafımızı sarmıştı. 
Hepimiz kurtulma ümidini kesmiştik. 

Hakkmm gözleri ateş gibi yanıyordu. 
Arkadaşları muhtelü istikametlere da 

ğıttı ve sıkı sıkıya tenbih etti: 

"- Karşımızdakiler çok iyi nişancı
dırlar. Kendinize toprak siperler yap. 
madan ateş açmayınız.,, 

Sonra kendisi birkaç arkadaşıyla 
ilerledi. Onun o andaki halini anlat.. 
mıya im.kin yoktu. O, inasn değil, e. 
satiri bir kahramandı. Kayaların ili.e
rine çıkarak ateş ediyor, emir veri. 
yor, bir saniye bir yerde durmuyordu. 

Şakiler mütemadiyen üzerine yaylım 
ateşi açıyorlardı. 

İlerlemiştik. Şakilcrle aramız.daki 
mesafe çok az kalmıştı. Hakkı doğrul. 
du. Onlar ateşlerine devam ediyorlar. 
dı. Bizim karşımızda bulunanların re
isleri çok azılı bir adamdı. Hakkı ge. 

ne kayaların siperinde kalmıya taha.ın 
muı edcmeimş. harikulade bir casaret. 

le ayağa kalkarak ileriye atılmıştı. 
Reis de ayağa kalktı ve maiyetine ba. 
ğırdı: 

- Ona kUI'§un atmayınız. Onu vur
mayınız. 

Fakat bu belki biraz geç söylenmiş. 
ti. Bir yaylım ateş yapıldı ve Hakkı 
yarasını bastırarak yuvarlandı. 

Cesareti ile en azılı aşiret reisini 
bile bilyüliyen Hakkı i~te bu şekilde 
vazifesini bitirdi . ., 

Hakkının Bursada. oturan genç ni. 
şanlısı şehidin komutanma gönderdiği 
bir mektupta: 

''Onun yurd sevgi.ri için 9C1rpan kal.. 
bini çok dinlemiş'i· • Vatani oo::ifesi-
1ıi Uiyık olduğu §e::!lde yaptığı için 
ben ve bütün Ttirk milleti awnabili.. 
riz.), 

Diye yazmış. 
Genç nişanlısı, aziz ölü için mezarın 

ihmal edilmemesini istemiş ... 
Ona bir mezar değil, bir abide yap. 

mak lazım. Ey yüzlerce sene seyid ve 
ağalann pençesi altında cehalet ve zu 
lüm içinde kıvranan Dersimli kardeş! 
Cumhuriyetin nuru senin de üzerine 
doğdu. Onun nimetleri sana insanlı
ğın yüksek zevkini, Türkltiğün sonsuz 
şerefini veriyor. Senin veya kardeşi • 
nin, babanın veyahut akrabanın, hull. 
sa bir Dcrsimlinin kurşunu ile can ve
ren Teğmen Hakkının Dersim dağla. 
rında bulutlara. karışacak abidesini 
sen yap \'C üzerine yaz: 

"Bizi bağışla ... ,, 

Niyazi Ahmet 



= 

l'nzan: Soğ'flm.'Vl '.l'ehllry:ın - Çe,.·lren: IS-"· -7- - İktJbt\a ,.-e tercüme hakkı mahf01:dur -

Apelyan, avukatımın müdahalesinden canı 
sıkılmış gibi göründü. Halbuki o büyük bir 

sabırsızhkl~ bu müdahaleyi bekliyordu 
Bunu görenler şahidin bir dakika ev

vel salonu terketmek arzusunda bulun
duğuna hükmederlerdi. Halbuki haki· 
kat hiç te böyle değildi. Apelyan hü -
yük bir sabırsızlıkla avukatınun m~-la
halesini bekliyordu, çünkü ancak bu 
suretle anlatmak istediği hikayeleri 
dinletecekti. 

Nihayet doktor Kordon sordu: 
- Arkadaşınızın bir kaç defa daha 

buhran geçirciğini size anlattığını ~öy
lediniz ... Bu buhranları nerede geçirdi
ğini de söyledi mi?. 

- Birini eve dönerken merdiven ba
şında, diğerini de Jerusalcmer soka -
ğmda geçird~ğini anlatmıştı. 

- Dans salonundaki buhrandan ev 
vel mi sonra mı olmuş?. 
- İkametgahım değiştireceğini size 

haber verdiği zaman yeni odasını tut -
muş mu idi?. 

- Bir haftaya kadar yeni bir eve ta- ' 
§ınacağınr söylemişti. Fakat yeni oda
sını tutup tutmadığına dair bir ~ey de -
mcdi. 

- Bir haftaya kadar taşınacağını kat 
iyyetle söylediğine göre yeni bir ev bul 
duğunu anlamadınız mı?. 

-Anladım, fakat fazla araştırmaJım. 
- Dans salonunda kaç kişi vardı • 
- 60 - 70 kişi kadar. 
- Maznun, bayanlarta konuşmak 

teşebbüsünde bulunuyor mu idi, yoksa 
cesaretsiz miydi?. 

- Umumiyetle cesaretsizdi. Muay -
ye bir bayanla da dansetmiyor, dam -
larını daima değiştirirdi. 

- Maznunun vaziyetlerini esraren -
giz bulmuyı>r mu idiniz? 

- Hayır. yalnız kendisini daima me 
yus ve mükedder gördüğüme acıyor -
dum. 

- Harbi Umumide başına gelen!:r • 
den bahsetmemesi şayanı hayret değil 
midir?. 

- İstemezdi. Herhangi biri mazi.de
ki hadiselerden bahsedince Tehliryan 
derhal atılır, ve: 

··- Bırak eski yaralan açmıyalım., 
derdi. 

- Demek maziyi hatırlamak istemi
yordu. 

- Öyle Lannediyorum. 
- Dansederken geçirdiği buhranın 

acaba heıilangi bir sebebi var mı idi? 

- Dans salonunda herhangi fev!<ala
de bir hadise olmadı. Yalnız bir ara 
Tehliryan kendini iyi hissetmediğini, 
eve dönmek istediğini bildirdi. Biraz 
sonra dansederkcn birdenbire yere i'U -
varladr .. 

- Yere düşerken ses çıkardı mı? 
- lnilti gibi bazı sesler çıkardı. 
- Maznun titriyor mu idi?. 
- Evet, ağzmdan köpükte geliyor -

du. 

- KöpJk renkli mi idi?. 
- Hayır. ., 
- Titreme ne kadar devam ettı · 
- Takriben on dakika .. 
-Sonra derhal aklı başına geldi mi? 
-Evet ... 

- Biraz evvel salonda bir f ev kala -
delik olmadığını söylcmiştüz. F3k&ıt 

maznunun birdenbire etrafında ces:tler 
görmüş ve katliamları hatırlamış olma
sı ihtimali yok mudur?. 

- Onu bilmiyorum. Fakat buhr.m • 
dan evvel fena bir koku hissettiğini ve 
dima bu kokuyu alır alrnaz'"'Hayıl<lreı -
nı söylemişti .. 

Apelyarun ifadesi hakimler ve d:n. 
leyciler üzerine derin tesirler yapnıış -
tı. Ben ise başımı önüme eğmi~, d.>Stu· 
mun tasvir ettiği şekilde bir hasta ha-

• almıya çalıpyordum. 
Ara ma yavqça gözlerimi etr3fa 

~n!t!fm .Eaman salonda ıel'.cat ifa -
de eden bakrılann çoğaldığını ve bu 
§Cfkatm jUrl azalarmı da sardtğınr, 
onlann da bana karşı §efkatli bir tavır 

takındıklrını tarkediyordum. Bu esna -
da Apel yan bir zafer ıkazanan kumandan 
gibi salondan çıkıyordu. 

Levon Eftaymn ifadesi f 
Sıra, benden bir sene evvel Paristen 

memuriyeti mahsusa ile Berline gönde 
rilen ve Talat Paşanın izini bulmakta bü
yük bir rol oynamış olan Levon Eftya -
na gelmişti. Henüz 21 yaşında bulunan 
ve masum bir çocuk tesiri bırakan ı1os
tum hariçteki rolleri gibi mahkemedeki 
rolünü de niikcmmel bir şekilde ifa et
ti. Bilahare '<1aliyetinden mufassal su - l 
rette bahsedeceğim bu çok samimi ar
kadaşım, reisin sorgularına şu cevap -
ları verdi: 

Reis - Paristen ne zaman Bedinc 
geldiniz?. 

Levon - 1920 senesi ~ubatrn.da ... 
- Nerede oturuyonıunz? 
- Eniştem Terzibaşyanın evind, ..... 
- Enişteitiz ne iş yapar? 

- Oranien sokağında 7 5 numarada 
bir tütüncü dükkanını işletir. 

- Hemşireniz de mi orada oturur? 
- Evet .. 
- Hem~ireniz Erzincanlı mıdır? 
- Hayır, Erzrumludur. 
- Maznunla çok sıkı münaaet>atta 

bulunduğunuz doğru mudur?. 
- Evet .. 

- Kendisini evvelce tanıyor muydu· 
nuz?. 

- Hayrr, Berlinde tanıdım. 
- Beraber dans dersi alryormuşsu -

nuz?. 

- Evet profC6Ör Friedrichden alı -
yorduk. 

- Maznunun Augs.bu.rger sokağın -
daki evine gider mi idiniz? 

- İki üç defa gittim. 

- Maznun her hafta muntazaman 
evinize gelir miydi?. 

- Evet, haftada bir behemehal 
uğrardı. 

- Kendisinde hastalık veya buh;an 
alametleri göze çarpıyor mu idi?. 

- Sinir hastalığına müptela olduğu 
nu anlatırdı. Filhakika daima meyus 
ve mükedderdi. 

- Dansederken de mi neş'C6i yok -
tu?. 

- Esasen biraz deği~in diye ken
disini oraya götürmüştük. 

- Durgunluğu neye hamlediyonu
nuz ?. 

- Her halde geçirdiği felaketlerin 
neticesi olacak ... 

- Bunlardan sıksık bahseder mi idi? 
- Hemşirem hazan aör açardı. Fa· 

kat Tehliryan bir bahane bulup daima 
bahsi değiştirmeğe gayret ederdi. 

-H~rcniz ne zaman Bcrlinc gel
di. 

- Bir sene evvel Arabistandan gel
di. 

- Arabistanda işi neydi? 

- Tehcirden sonra Araplar arasında 
kalmıştı. 

- Hemşirenizden başka kimseninr 
~k mu?. 

- Diğer bir hemşirem ile iki er!<ek 
kardeşim var. 

- Maznunun hastalığına dair faıla 
bir şey bilmiyor musunuz?. 

- Saralı olduğunu söylerlerdi, fa
kat ben görmedim ... Yalnız bir defa 
dans salonunda birdenbire yere 'Jü~üp 
bayıldığına ,ahit oldum. 

- Başka defa da bu gibi bu:hr:ınlar 
geçirdiğ~ni anlatır mıydı? 

- Evet, hasta olduğunu. hazan so -
kakta bile ouhran geçirdiğini anlr1tır -
dı . 

- Evini değiştirmek istediğinden 
haberiniz var mıydı?. 

- Hayır .. 
- Homşerlnlz Apetyanm yanından 

aynlarak yalnız başına oda tutmrya 

kalkışmasr hayretinizi mucip olmadı 

mı? 

- Bana bu bahsi hiç açmamıştı, yal
nız bir dera elektrik olmadığı için baş 
ka bir yere taşınmak istediğini ı>öyle
mişti. O zamn ben bu sözü şaka zan -
nederek, ehemmiyet bile vermemi}tim. 

- Bunu n~ zaman söyledi, tar:hini 
hatırlar mısınız?. 

- Her halde evini değiştirmezden 
biraz evvel. 

- Onun üzerine der1ıal nakli mekan 
etti. öyle mi?. 

- Takriben bir ay sonra .. 
- Mart bidayetinde.. Hardenherg 

sokağına ta§ındığrna göre, biraz evvel 
anlttıklarınızı size ne zman söylemiş 
oluyor?. 

- Şubat bidayetinde ... 
- Hadise hakkında bir şey biliyor 

musunuz?. 

- Hayır ... 
- Talat Paşanın Bertinde bulun.du· 

ğunu biliyor mu idiniz? 

- Hatırımdan bile ~eçirmeıxlim. 
- Buna dair deveran eden şayii:ıli\n 

da mı işitmediniz?. 

- lstanbulda olduğum zaman böyle 
bir şayia işitmiştim ... 

- Paristen buraya geldikten sonra 
Berlinden hiç ayrılmadınız nu?. 

- Hayır, 1920 senesi kinunusa:lisi 
sonundan b~ri buradan ayrılmadım ... 

- Daha evvel neredeydiniz?. 
- Mütareke devrinde fstanbuld;ı i · 

diın, orada Talat Paşanın Berline !(aç
tığı ıayiaar dolaşıyordu, fakat kat'i 
bir şey bi1en yoktu .. 

- Bu şayiayı ne zaman duydunuz? 
- 1918 S<ınlarında, lstanbulda ..• 
Reisin su1lleri .bitince, müdafaa ve

killerimden doktor Kordon bcnnutad 
müdahale ederek, bu yeni şahitten de a
zami istifade etmcğe çalıştı. 

Doktor Kordon şahide bazı sualler 
sormak hususunda reisten müsaade a
lınca siyasi vadide aşağıdaki sorgulan 
sordu: 

Doktor Kordon - Memleketiniz'de 
Ermeni tehcirinden ~e mes'ul ola
rak kimi tanırlardı?. 

Böyle bir ıual karşısında bulunaca -
ğmı daha evvelden bilen arkadaşım l.,e
von teroddü~ etmeden şu cevabr ver -
di: 

- Yegane mes·uıün Talat Paşa oldu 
ğu aöyleniyordu .. 

- O halde, buradaki Ermenilerden 
hiç biri Ermeni tehcirinden yegine 

mes'ul olan Talat Paşanın Berlinde 
olup olmadığını tahkik etmek isteme. 

mit midir? Her halde bu mesele hepinizi 
yakından alakadar etmeli idi. Bah'JS\11 

ki Talat Paşanın Berlinde bulundu -
ğuna dair son zamanlarda da §ayialar 
deveran ediyordu. Berlinde bu gi'!li bir 
şayia i§itmediniz mi? 

- Talat Paşanın Berlinde bulundu-
ğundan haberim yoktur. ' 

(Devamı var) 
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Yazanı ilhan Tanıs 
Ba~ örtümü tekrar başıma 

eve geldim. Uyanmıştı. 
- Nerede idin? 
- Sabahleyin belediye rcısı 

mış. Ekmek meselesi için! 
Dedim. 
- Ne oldu? 

taktım, 

caeırt-

- üç gün sonra başla yaca;. IT er 
gün bir ekmek verecekler!.. Gözlerini 
kapadı. Ses çıkarmadı. 

• ıc: * 
Dayanamıyordum. Sarhoş . nara!2rı 

sabahlara kadar pencereleri. duvarları 
deliyordu. Her gün dispanserden ilaç 
almak için kasaba kc:hvesinin önünıdcn 
geçmeğe mecburdum. Siyah bıyıklı. si
yah ceketli adamlar gülümsiyerek bana 
bakıyorlardı. Koşarak, bastığım yeri 
görmeden geçiyordum .. 
Dayanamıyordum. Bir gün ayağa 

kalktım: 

- Ben gidiyorum! dedim. 
- Nereye? 

- Belediye reisi, İstanbula kadar 
yol paramı verecek. 

- Ya ben? 

- Sen kal! Komşu nineye yalvarı. 
rım, tstanbuldan para alır, ~elirim. 

- Ben ölürüm. 
- Hayır, ölmezsin. 
- Ölürüm! 

Beni bir vakitler iki ahtapot gibi be
limden yakalayarak sıkan, kemiklerimi 
çatırdatan kolları artık yanlarına sark· 
mı~tı. Kımıldanmıyordu. Fakat gözle. 
ri hala canlı idi. Beni hala elinde tutu
yordu bu adam .. Hala onunl:ium. Boğu
larak göğsüne kpandım. Göz yşlarını 
sıcak dudaklarımla kuruttum. Göğsü 

bir motör gibi işliyordu. O güne kadar 
kötürüm olan kollarile beni sardı, kula. 
ğıma fısrldadı; 

- Gitmeyeceksin ldeğil mi? Kalacak 
sın değil mi? 

Düşünmeden inledim: 
- Kalacağım! 

"" * • 
Ali Turgud yerinden kalktı, balk<>

nun kapısını açtı: Karşı çatıların üstün
de sabahın ilk kırmızı ışkları parılda. 
mağa başlamıştı. Kadın yatağa uzan

mıştı. Gök yüzü. bir deniz dibi gibi, 
lderin mavilerle dalgalanıyor: şehrin so
luk ışıklı dumanı, kabararak esniyor: 
Ali Turgud düşünüyordu. 

Başını çevirip kadına baktı; 

Göğsü hala diri idi. Saçları simsiyah. 
tı. İpek çorapları terden ıslanmıştı. 

Hafif, kesik iniltilerle soluyordu. 

Ali Turgud, yorgundu. Lambayı sön
dürdü. Gök yüzünün parlak mavisi, bir 
su gibi odaya doldu. Karyolanın yanına 
gitti, kadının dudaklarına eğildi, fısıl
dadı 

- Gitmiye<:ekisn değil mi? Kalacak. 
sın değil mi? 

- Kalacağım! .. 
• • • 

Ali Turgutla kadın, beraber yaşama· 
ğa başladılar. Taraçada' artık onların 

da çamaşırları asılıyordu. Erkek her sa
bah erkenden kalkıyor; süratle giyine
rek sokağa çıkıyordu. Bir bankada i§ 

bulmuştu. Akşama kadar istekle çalışı
yor; akşam üstü işinden ç_ıkar çıkmaz 
hiç bir yere uğramadan, odasına, kadı
nın yanın dönüyordu. Artk dü~ünmü
yordu. Başı önünce yürüınüyordu. Sık 
sık gülüyordu. 

Ali Turgut me-sutiu. 

Böylece seneler geçti. Ben bir 
CöLGE gibi onları takip ediyordum. 
Fakat hiç bir fevkalade hadlse olmama

sı beni · sinirlendiriyordu. Mesut bir a
damın hayatında o kadar az hadise var-

dır ki ve bu hadiseler o kadar sönük
tür ki, yazmağa değmeT.. Fakat bir gün. 

Bir gün Ali Turgudun evine bir mi
safir geldi. Bu bankadaki arkadaşlar

dan biriydi. içtiler, kadın hizmet etti, 
adam gece yarısından biraz evvel çıktı 
gitti. iki gün sonra Ali Turgut bu ar
kadaşını tekrar eve getirdi. Dört gün 
sonra tekrar... Onu o kadar seviyordu 
ki, karısına: 

- Benim en iyi dostum! 
Diye onu medhediyor, dünyada bu 

kadar temiz bir adam bulunabileceğine 

4-
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,_ ... ~~ 

- diıı1t1f"' 
Ali Turgud bu kad111.~i ilk scı'° 

hoşlmııyord11. AS1l garı aaif f1i1l 
erkeği anlatması için 01ıD 

· ordu. .. 
nıadiycn sualler sCYrllY 

:sıı 
.. ı··yordU· 

ihtimal vermediğini soy u. na be 
b" ırtSll dam, ilk bakşta, fena ır ıcadıır, 

mezdi Kırk beş yaşlarında . tı· ve 
· rnı~ · · 

dı. Hayatında hiç evlenme ok rald 
lenmiycceğini söylüyordu. Ç ut bile 
yordu. Vakit vakit Ali 'furg birde!! 
aşıyor· hatta bazı akşamlar 

• k' 
masanın başından kalka~. • olu)'° 

_ Artık yeter 1 dedıgı ··ıuyo 
v- dın gu Adam aldırmıyordu. ~a 

Ali Turgut kızıyordu ... 

,,. :ı(. '* 1 ge~ti 
nası " Ali Turgut zamanın knas8" 

anlamıyordu. Zahiren pek Y~ık ~e cJ 
çen hayatr, içyüzden. kalaba baha 1'• 
idi Hele geceleri... Bazan ~a ııa~ 
baikonda otururlardı. }{adının tıerC 

. T gut saa 
tüten kokusunu Ah ur bunarın• 
mer: anasonu ve damların 
samatına içirirdi. ''iO i geVI 

Kadın çorapsız gezmeY birÇo!t 
Bu uzun gecelerde ayaklarını tc ıs!' 
falar musluğun altrna tutara oıı f 
sonra balkonun kızgın betonu bir) 

b rııuna. ı tırarak Ali Turgudun u ıcoıcıııt 
yam gibi, kı:ı:gın deri kokusu 

Ali Turgut düşünürdü: sıl• 0 
Ter kokusu, anason kok~ J3ıl 

d · kokusu··· · rfokusu ve kızgın erı .. 
1 

&!\c' 
dın. bir büyücüydü. BüyücU· J1 esi 

. 1 puıarı . ı.ıı 
terı hatırladı: nce oros. ·Jilclerı ~ 4 
kokularını hatırladı. Artık 1 ıı tıı' 
kuları unutmuştu. Bu kadın oıı 'pO~.ıı 

. . 1 irıl1elcr da man gtbı onun a tına g ıtıt\ 
una rak, nefessiz ve ışıksız, on 

yumak. ölmek istiyordu. ot\ıl 
Bazan, uykusundan, kadınt ş'~ 

sarak uyandırırdı. Ali 'furgu o ~ofı 
k d ·· ·· bak"r' şaşkın a ının yuzune 

ile bağırırdı: İJI ya· 
ı.- seıı - Buradayım, korıuııa, 

dadım 1 • dJ ıf' 
U ykusuncla onu sayıklar · 

rı onunla doluydu. 
it- • • 

Böylece yıllar geçti. t)lt ıce 
Ali Turgut. bir derece \.ıretlt 

yanaşmadan hala ilk günkü h~eği~ 
dını seviyordu. Fakat k_~dıne beti4' 
Sık sık sokağa çıkıyor, oted rııt'' 
!aşıyor, arasıra erkeğinin ya 
uğramıyordu. • ,., 

rrıJ1V" 
. O föcrvisin kapı~ın~ be 1bift ~ 

0 !arda kağıt hışırtısı bırdCll rııtıır 
1<8 

di. Sarışın, kumral. genç vct.11 t 
rulur, ona bakarlardı. ııaseb 

r· ınu . paraları avucuna yapışı · ibl 
· b · k · otin g 1 finın kalamazosu ır ıy ~l< ı 

nın üstüne iner ve duvarlar 
1 

1 tardı. · J1 l1ot 
Ali Turgut bu ziyaretlerd:i:\ıcti~ 

mazdı. Fakat bir türlü onun "' gö 
evvel kendisine görünmesin.' e ti" 
rini vaktinden evvel gözlerın 

3 
~ıı 

d sıın 
masına mani olamıyor u. . de 
dir değildi. Ama artık servıs 111~ ~ tJa, 
ı:elcceği saati beklemege erld 
Masa gözlerine birer ayna ~tıt' 
miıti ve o gline kadar ınor ıca ti 
yen senedat şefi bile beyaı: ya 

ğa ba§lamıştı. ıı) 
(Arkası ıy<>T'i 
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P.liRDAYANTN KTZT ---...... N ----------~--~--~~~~~~-· - ---------------:lltı.1 N: oluyor da bunu sorabiliyor. gin halde beni kont diye çağırmamanı 
ıt etzn Uslu bir adam evlenme tek söylemiştim. Mademki kimsesiz bir çi. 

t - eden a•k .. l.' b·1· ·? k . k k Od d .. V 1 t af ~nar· i ~ ını soy ıye ı ır mı. çe çı ız ont e o a ver ar ın-

nıenıııun1~.n gözleri gittikçe daha dan seviliyor, bu kont da o kızla evle. 
...., }) ır §ekilde parlıyordu: nir ve ona ismini verirse ne olur? Ben 

lll0sy0;l'llek .ki onunla evleneceksiniz eminim ki. bu genç kız birçok asil ha.. 
mmlardan ziyade bu isme layıktır. 

hı- Neden · ı d d' k' r kı • evlenmlyeyim. Namuslu Landri büyük bir sevınç e e ı ı: 
ı Oldukta - Yemin ederim ki bütün söyledik-

- M n sonra. 
herkes Utaha~kak ki namusludur. Bunu leriniz içimden geçiyordu. Fakat ben 
\'o Sdık ed • hunları tekrar etmeye yeltenemem. 
•. l'stınuı?. li. er. Fakat alay mı edi. r,jjn'<ü sizin kadar güzel söyliyemem. 
~er Sokak} ıç asil bir kont dö Val. Şimdi müsaadenizle size bir fley sora-
ltla evıe ~da dol~an bir çiçekçi 

nır mi., vım. İnci çiçeğini seviyorsunuz ve o. 
-·b . o r '"e d rııınla evlenmeye razısınız. halde 

h:ndri. a:ıek istediğini anlıyorum •lt>den i?.divacma talip olmuyorsunuz? 
.. n dese . kaç sene evveline kadar Ode, asabi bir tavırla homurdandı: 
~°"al nın gibi d:" .. .. d" F k t ~ Ye dö uşunur um. a ıı - tyi ama, ona verecek neyim var? 

?ndanbe . Pardayandan ders aldı- "Lö kont" lakabım mı? Kont unvanı 
ıı_. ~ rı Çok d • . t. Se .. l - o6htnu eg•ş ım . n şova ye karın doyurmuyor. Biraz para kaza • 

..... ~l lanır mısın? nayım, onu rahat ya~atacak hale gele-
~· bette tan 
~t ın isnıbıı . . ırım. Bir kere fiÖval. vim de ondan sonra. 

8.tki dö S .~§ılrnemiş olan yoktur. - Öyleyse para kazanmak ve ken-
ltıfnı t.aş1 OJı, Kont dö Mariensi is. -lini?:e iyi bir iş bulmak için acele e. 
~ 'Skide Yan. J~n dö Pardayana gelin. diniz. 
l'alarrıa. k~:a·~~t Jan diye anıldığı sı. - Ah bir kere iş bulsam elimden 
ru - Afaa~ ı~ıyle teşerrUf etmiştim. karırm•yacağrm. Şeytana hizmet et. 

tb dii k~kı onlan tanıyorsun. öyle mek Jazımgelse vapacagıy m. 
da b ş unu .J 

İlitsin adamlar olmadıklarını İlk gün bu suretle efendiyle hizmet. 
lara rnaı·k· Kont, 'Marki gibi unvan· karın derllesmesiyle geçti. Vakit o 
bi ·· 1 olan J • -d 11ovaıye 1• an sadece bı.b:ıı:n gı. kadar çabuk geçti ki, ikisi de hayret 
ayana . akabını taşır. Mösvö Par- "tti'er Artık tamamen samimi olmua 

<lar gelınce · t · y 

~·e l~Ük hile ol~~;.eE~vdi şımdiye k:ı. lardı .. 
de a~abını bijt .. 1 ırdı. Fakat o şövat. T..andri yııtağının beyaz çarşafı üze· 
.. r. So\'al uıı füğ"rlerine tercih e- rinc u1.a ndıgy ı 7,.'l !'tan: • ,~ • ve d'· 
~ \'ı bir §Öhr 0 Pardayan ismi efsıı . - Artık, dedi. Bu sefer mes'ut ota. 
"a.11·~. do~t ~azanmıştır. Kahra- r.ak bir yer buldum. Yeni efendim re. 

l'tlhay ~- l•ırru. fevblAde km.,,·e•ı 1 ~iii' ;.·c !}'i bir asilzade. Hem de nn-
~l eu:ıh! ıv·ı .... 
tt,. ~lbı kuıı · · ıgı ıırtık bir darbımr m11stu. 
~ dt. ~Ununa~1!1vor. Beni onlar yet iı: Diye düşünerek uykuya daldı Ode. 
~e hitab çın bana ''mon~envör'' ,.e geı:nce. yen! arkadaşından mem. 

~Mlnı a etnıeın:?kliğini tenbih et - rıun olarak rahat bir uykuya daldı. 
· unun icin hizmetime drcli. İlk bulacağı namuskaraııe işten sonra 
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ni sokağının köşesine geldiler. Burada 
me§hur bir loktnta vardı ki, ismine 
Liyondor derlerdi. Ode buraya. gire
rek doğruca. ahıra girdi. Kralın hedi. 
ye etmiş olduğu beygir oradaydı. Vat. 
ver hayvanı biraz okşadıktan sonra 
dışarı çıktı ve yeni adamıyla beraber 
lokantanın büyük kapısmm yanında· 
ki ba§ka bir kapıyı açarak içeri gir
di, Bura.~ı loş ve oldukça. pis bir kori. 
dordu. Delikanlı alaycı tavrını takı. 
narak La.ndriye: 

- İşte, dedi. Mösyö lö kont Ode dö 
Valver bu sara;.rda otururlar. Tavan 
arasında semaya. en yakın ole.n odaya. 
yerleşmek liıtfunda bulunmuşlardır . 

- Merak etmeyin mösyö lö kont. 
Yakında ı.engin olacaksınız. Buna e
m in olun. 

Ode bir kahkaha tarak: ı 

- Amin, dedi. 
İçeri gir.ince Landri kapıyı kapadi:' 
Dalbaran iki adamı. buraya kadar 

takip etmişti. Ode'nin söylediklerini 
de duymuştu. Küçük eve yaklaştı. Bi
nayı tetkik ederken düşünüyordu: 

- Kont ve isminin Odc dö Valver ol. 
duğunu, burada oturduğunu öğren. 
dim. Sinyora herhalde bu malumattan 
pek memnun olacaktır. 

Dalbaran bunun üzer!ne Sen Deni 
sokağındaki lokantaya giderek Ode 
hakkında tahkikata başladı. 

Valverin meskeni, evin üst katın

da bir oda ve bir mutfaktan müteşek • 
kil küçük bir yerdi. Oda oldukça mun. 
lazam döşenmiş büyük bir yatak, bir 
masa, birkaç sandalye, bir koltuk ve 
bir elbise dolabından ibaret ~obilya
larla süslenmişti. E~ya pek sade ve 
fakat pek temizdi. Valver odanın 

penceresini açarak Landriye işaret et 
ti: 

- Ne güı.el bir manzara ... 
Ve bir saniye süküttan sonra cıd. 

diyetle ila\'e etti: 
- Tabii sivri damlan ve ocak baca 

Iannı seyretmekten hoşlananlar için. 
La11dri pencereden iğilip etrafı tet. 

kik ettikten sonra: 
- Parisin en kalabahk sokakların

dan olan Sen Deni buradan görünü. 
yor. Dam ve bacalardansa şikAyete 

hakkınız yok. tn~:ın tehJike vukm;.nda 
buradan kurtulabilir. 

- Kaçabilir ama. yere düsüp par. 
ça parça olmak tehlikesi de var. 

- Fakat bir atalar sözü vardır: 
"Kendini tehlikeye koymıyan bir şey 
yapamaz.,. 

- Landri, ne kadar tuhaf düşünce· 
lerin var. Damlar kız.mı~ kedilere mah 
sustur. İnsanların orad; işi ne? Bura. 
dan kurtuJacağrını şimdiye kadar biç 
düşünmemiştim. 

- Şimdiye kadar düşünmemiş olma. 
nız tabiidir, fakat bundan sonra liznn 
olacaktır. 

- Niçin canım? 

- Niçin ne demek? Konçini artık 
peşimizdedir. Bizi bir saniye bile ra
hat bırakmıyacaktır. Bugün vaziyete 
hakimdir ve elinde Ordinc.r denilen 
katiller var. Zabıta ve adliye de elin. 
dedir. Dikkat etmeli, Konçini belki 
bizi kuşlar gibi uçmağa da mecbur e. 
debilir. Şurasını unutmamalı ki gerek 
sizin ve gerekse benim için Konçini· 
nin eline düşmektense damdan düşüp 
parça paraç olmak daha hayırlıdır. 

Cesur Landri asabileşmişti. Bunfan 
öyle bir tarzda söylemişti ki, .hiç bil' 
şeyden yılmıyan Ode bile titredi. 

- Vay canına ... Bunu hiç dü§ünme. 
miştim. 

Landri bu nokta üzerinde ısrar etti~ 
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- Bunu unutmamalı mösyö. Bizi 
kovalıyacak olan kudurmuş kurda kar. 
şı ancak bu şekilde kendimizi müdafaa 
edeceğiz. 

Ode bir müddet asabiyetle bıyıkla
rını bilkerek dUgündü. Sonra. hakareta 
miz bir şekilde omuzlarını silkerek: 

- Aldırma canım, dedi, bu serseri. 
ye çok kıymet veriyoruz. 

İtiraz kabul etmez bir tavırla da i
li ve tıtti: 

- Haydi, evimizi gezmeye devam 
edelim. Burasını iyice tanıınaklığm 
lazımdır. 

Mutfağa geçtiler. Ode tekrar mil8-
tehzi tavrını takınarak anlatmıya 
başladı: 

- Bir küçük tahta masa, iki tahta 
iskemle, ocakta yemek kahları ve şu 
dolapta da birkaç tabak ve kadeh var. 
Bunl~la mutfak i§ini yapmak lazım. 
O kadar zengin olmadığımız için her 
zaman lokantada yemek yiyemeyiz. 

- Üzülmeyin mösyö. Ben çok gü. 
zel yemek pi.5iririm. 

- Ha şöyle canım. Artık şu İtalyan 
serserisinden bahsetmiyelim. Şimdi de 
sana yatağını göstereyim. 

Küçük bir odaya girdiler. Landri 
artık bir şey söylemiyor, sadece tas
dik ediyordu. Burada büyük bir tahta 
sandık, dar bir yatak vardı. 

Ode: 
- Her nekadar, dedi, burası Luvr 

sarayı kadar muhteşem değilse de ... 
Landri ciddi bir şekilde itiraz etti: 
- Tabii mösyö ... Fakat dün geceyi 

küçük köprünün kemeri altında geçir. 
diğimi dügündükçe kendimi cennette 
annediyorum. Burası hiç olmazsa ka. 
palı. Şu iki şilte üzerindeki temiz çar. 
şaf.,. İyi bir yatağın kıymetini an
cak benim ~ibiler anlar. Affedersiniz, 

ama, kral gibi mükemmel bir odam ol 
mamakla beraber, onun kadar rahat 
edebileceğimi söylemeliyim. 

Ode bu sözlerden memnun olmuetu: 
- Eğer yanılmıyona.m, sen her şe. 

yi iyi tarafmdan görmlye alı§mıgsın. 
Bu fena bir vey değil. 

- Böyle olıiıuaydı zaten timdiye 
kadar ya§ıya.maz ve kılıcımı karnıma. 
sokarak kendimi öldürürdüm. İntihar 
günah olduğu için doğru cehenneme 
giderdim. 

- Beni kedttlendlrme ıimdf. Artık 
inşallah felaket günlerin tamamlan • 
mıştır. Hele bir zengin olayım da ... 

Ode bunları alay olsun diye mi, yol< 
sa. ciddt olarak mı söyledi bilinemez. 
Ancak Landri inanmıı bir tavırla 

tekrar etti: 
- Mösyö, muhakkak r.engin olacak. 

smız. Sözüme inanın! 
- İnşallah, Allah sesini duyar. 
- Cenabı hak her zaman için seııi. 

mizi duyar mösyö ve zannettiğinizden 
çok daha evvel :zengin olacaksınız. 

Ode bu sözler üz.erine tiddetle içini 
çekti. Acaba ne derdi var? En büyük 
derdi, kalbini yakan aşkı şimdiye ka· 
dar kimseye aöylememi§ olmasıydı. 

Şimdi, ho5una giden ve her hareke. 
tinden kendisine karşı sadık ve feda
klr olduğu a.nl&§ılan birisini bulmuş. 
tu. Kalbindeki sırrı ona. söylemek için 
büyük bir arzu hissediyordu. 

Landrinin :r.ekt bir adam olduğu ev. 
velce söylenmişti. Yeni yerine çabuka. 
lışmıştı. Efendisi ahlar, oflar çeke. 
rek aşağı yukan dolaşırken o, durma· 
dan ortahğı süpttrUyor, etrafı yerleşti. 
riyordu. 

Landri, sahanları temizlerken Ode. 
nln iç çekişlerini duymuştu.. Hemen. 
çekinmeğe lüzum görmeden: 
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----------·----------------------~ durmuyordu. Artık neticeyi kendiPiJ - Aman mösyö, dedi. Niçin içinizi 

çekiyorsunuz. Güzel çiı:ekçinin size 
karşı olan tavrı hiç de fena değilken 
ortalığı böyle velveleye vermeye lü· 
zum yok ... 

Ode zehirli bir yılana basmış gibi 
hemen sıçradı. Landriye büyük bir 
hayretle baktıktan sonra: 

- Çiçekçi kızı sevdiğimi sana kim 
söyledi?.-

- Kim söyliyecek ? ... Beni kör mü 
sanıyorsunuz. Onu sevdiğinizi ilk ba. 
kışta anladım. 

- Demek halim yüzümden belli O· 

luyor? 
-Tabii mösyö. Burnunuz nasıl gö. 

rünüyorsa aşık olduğunuz da öylece 
göze çarpıyor. 

Ode heyecanlanmıştı. 
- Tuh ... Deme canım ... Hay şeytan 

çarpsın, - diye • söylenerek tekrar ge
zinmeye ba~ladı. Sonra birdenbire du
rarak bir nevi korku ile mırıldandı: 

- Fakat, eğer yilzümden belli olu. 
yorsa farkına varmış de!Tlektir. 

- Bu muhtemeldir. Şunu unutnıa. 
yın ki, en saf kadınlar bile hu husus
ta aldanmazlar. İnci çiçeği herhalde 
k"'ndisini sevdiğinizi çoktan anlanuş. 
tır. 

Valver utancından inledi: 
- Aman Alla.hım ... 
Landri alaycı bir tavırla: 
- Aman mösyö, oedL Neredeyse 

bayılacaksınız. Nekadar tuhafsın!z. 
Valver bunları duymuyordu bile. 
- Aman yarabbi. .. Biliyor. Demek 

biliyor ha? 
- Bunda üzülecek bir şey yok ki. 

;Evet, sevdiğinizi biliyor ve bunun i
çin sevinmeniz lazım. Ayrılırken sizi 
nasıl se!amladığıru görmediniz mi? 
Vaziyeti bildiğine göre hiç de küskün 

keşfet.melisiniz. 
Ode sevinçte bağırdı: uıı

- Doğru, çok doğru söyl~~o~tıe
Sana tebessUm etti. Demek Ju urıı. &e
nebilirim. Landri, acaba o da beJll 

viyor mu? y8· 
- Rat'iyyen zannediyonını m0:,11• 

Belki henüz; kendisi de bunun far bit' 
4:!?. değildir. MuhokkAk ki kıılbind\ile 
yer bulmuşsunuzdur. Eğer yoksa ole. 
olması için fazla zamana ihtiyııç Y 'lll
Ona. karElı öyle bir hizmette buJtıfl~ı· 
nuz ki, bunu ömrU oldukça unutt dtıı 
yacaktJr. Minnettarlıktan aı;kıı g 
yol pek kısadır, çabuk geçilir. "i°r-

Ode bir çocuk gibi memnun olll ı 
du. ··ıJtrf

- Oh benim iyi Landrim. Go ttiıY 
min bağını çözdün, bEıni ihya t ıti.O 
Şüphe1en kuduruyordum. Artık ~ 
sayende hı::r !5eyi görebiliyorunı· l}S~IS· 

- Beni utandmyônıunuz JJ1 dJrıil 
Ke"disine henüz aşkınızı söyleJJ1t'I ., 
mı. ıı· 

Landri bunu sorarken göı;üııllt' od' 
cuyla efendisini tetkik ediyordll· 
şiddetle itiraz etti: 

- H'çbir zaman!.. . 11lf 
Landrinin dudaklarında ha.fi! ııtı

tebessüm belirdi. Zeki gözleri nıeI11 ed~ 
niyetle parladı. Tetkikine devs.ıı'lM 17lf 
rek lakayt göstermeye çaiıştı5· 

~~= ~ 
- O halde, şimdi ilA.nt aşk ede~ 

siniz, dedi. İyi muamele görece J<oll
muhakkaktır. Bana inanın. betl 
çininin yanında yetiştim. ed ~ 

Bu sözler Odeyi memnun e 
yerde müteessir etti: oıı ,ı• 

- Hayır. Landri. HenUz btlll 
rası ~etmemiştir. 

- Neden mösyö? 
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Ak denizde 
enıoiyet kalmadı 

M e~ lh1lUI1r e ~ lfifil ©ı~ ~ ©ı ~ 
~ Çllı~ tarafı 1 incide) 
~ cıır ... ~lltranıa IOnra tanı yolla gider. 

lq larp "'<lif -.'Pil llleçhQI bir denlzaltı 
)'.:ı aao u ~ .;: top ateıl &çmıf, ayrı.. 

tayfalar biribirlerUe bellll&§ıyorlardı .. Zaten 
de yapılacak b8§ka bil' ıey kalm.amııtı.,, 

1r o lfi1 lfifil e ır ©ık.~ o 
lllf llıet.rt kld laabet eturmı,ur. Tor 
~ · ıteçhtıı ar bir mesafeden aav. 
~ bir hrıın deıaıa1tı gimlsl, gemlnln 
~ ,S •tt!§ı 8.çnı daire çizerek bir kaç 

Ateş başlıyor 
Denizaltı gemisinde faaliyet arttı. Toplar 

ate§e be.zır bir vaziyette. Belli ki, topçu ne.
ferleri emir bekliyorlar. Ve bu ıurada müt_ 
hl§ bir gUrültU ıoıttım. Gözüme bir parça 
alev ve duman gözUktu. O anda da gemimiz 
§l>yle bir sendeledi. llk topu yeml§Uk. Etrafı 
ma baktım. Vapurumuzun birinci mevki ka.. 
maruı hurdeh~ .. Bunu ikinci bir gtirUltU 
takip etti. lkl'· numaralı ambarımıza d!I. bir 
top laabet etmlftl .• Gemi su almıya başladı. 

" Işık dağı,, elması için evlatlaı babalaı ını hapsetmiş, krallar 
müttefikleı ile harbe girişmiş, selleı gibi kan dökülmüştiiı. 

~ ~kon ış nihayet ası lspan. 
~ 'ur. un 'bayrağmı çckettk 

% renı.ı 
1'\')•et k batınaktaydı. 

toı 1ııı1ca!Plan1 an lahyor 
~ l:ı ~-- et Ccınıa· ~ ~vYct ınln mürettebatı 
-..' ~ tı~or: gcınıaı kaptanı vaz.lyctl 

? SordOda 
\..._'~t 'tnaıı geliyordum. Ke.re.dcnl?: 
~ 'tee Oa2 llllJ Ya~kanımak Uzere Ça. 
:"llliııı. 

0 
ç tıııı ıınu &omı,tım ki, tam ccr

ı. U ltı ııuıı da 
20

rnde lııpanyol vapunınu 
~ e-ıırıı laJıt o - aoo metre ıolunda 

,,, btrttl!Yordu. clbabır vardı. lklsl de bi. 
ttı..'~ ltYıer 
... ~ Clt cercy 

~'111 "l'arıdırn. an edeceğini anladım 
ı...'"tı lı!ı ~ bo Bu sırada 1spany,,ı 
il ~ ttı~ r~1Ma bir lnfllCı.k oldu 
~ 4-~~an bl SJ>anyoı gemtmnl torpil~ 
....._~''dince ;,torpıı daha sa\'urdu. 
':"" ~ l'lıııl!Jl ba:ı Bağa yattı. Ben tıı. 

Yeis içindeyiz. Denizaltı gemiBtnden bize 
doğru iki de torpil yola çıktı. üzerimize ge. 
llyor. Hemen bir an sonra blribirlne karışan 
iki lnfil~k daha oldu ve tam bu sırada uzak
tan bil' gemi daha göründU. Fakat bu sefer. 
ki harp gcmlııi değildi. Bize işaret verdi. "Si 
zi kurtarmaya geliyorum,. diyordu. BiZdc 
yaşamak Umldl tekrar canlanıruya be.şlatlı. 

Ne de olea ha.yat çok tatlı. Hele böyle bir 
zamanda insan mutlaka kurtulmayı lstlyo ... 
ôbUr gemi de sUratle bize yaklaşıyordu. 

Gemimiz evvell sol tarafa meylettikten 
sonra de. sağ tarafa adamakıllı yaslandı. Sağ' 
tarafa de\Tileceğimlzi anlamakta gecikme. 
dlm. Hemen ön direğe "Teslim oluyoruz., 
manamıa gelen beyaz bayrak çektirdim. Fa. 
kat kim dinler. O, bombardımanına devam 

Elmasın, madenlerin en serti, en r ar
lağı ve en berrakı olduğu maliun1ur. 
Hiç bir cisim onu çizemez. Son derece! 
kıymetli olması, sadece güzel ve padal; 
oluşundan değil, nadirliğindendir. 

Diğerlerinden daha büyük ve daha 
güzel olan oazı elmaslar, bt:.iyük bir 
şöhret kazanmışlardır. Ve onların rla. 
meşhur şahsiyetler gibi, hikayeieri, 
maceraları v~rdır. Bu maceralar, ba -
zan hoş, fakat ekseriya, bu taşın son 
derece kıymetli olmasından ve hr:sları 
tahrik etmesinden dolayı fecidir. Aşağı 
da hülasaten nakledeceğimiz bazı 

vak'alar, bu kıymetli taşların, batan, 
ne esrar dolu maceralar tevlit etti:1ini 
de göstermektedir. 

* * * 
Eskiden, en güzel elmaslar, bilhas-

sa Hindistanda bulunuyordu. Avrupa 
henüz Barbarken, bu memleketin lıii -
k:ümdarlan bu kıymetli taşların kıy · ' lııı.haıt ~"'- C&tnıı anladım ve 

~~ 6ı.ne: 

~ ı ıı.tı lcul't .. ~ 
'-~ ~ 1"reÜ-.-ınaya geliyorum, 
'~tı teıııı.ı 

1 
te'kum. Fakat me~

~~ l'\ etl'lfııı~ ki lorplUe iktifa etm'
'ıo\~ "1 111111 top Jlervane gibi dönmiye 
.~ ~ de ~'!ine tuttu. Bu mermL 
~~"ftQ. hn renııııın önt1ne ve 

etti ve 7 top daha attı .. Güverte tamamen 
yok olmuştu. İlk hasara uğnyan yerlerimiz 
den biri de telsiz dalrcmlzdi. Bu yüzden 
hlc;bir taraftan imdat lııtlyl"medlk. 

Franko bayra~ 
Em'arengiz ve katil denizaltı gemisi bizim 

beyaz bayrağmıı1.a mukabll kendi direğim• 

ui Franko bayratı çekti ve bu son yedi top 

metini biliyorlardı. Esasen, bilmediğimiı 
daha güzel ve daha kıymetli elmasların 
mevcudiyetini elan bilmememiz de 
muhtemeldir. Çünkü Hind mihraceleri, 
bu kıymetli taşlan. içinde korkunç 
kıobra yılanlarının serbestçe dolaştıklan 

.. ~ h .. teııu.ı 
~-.. ~ ~ illUkçe 8U alıyordu. 40 

~~ ~kltUkten sonra alabom 
~ t ~ k denıze dikilerek Adalar 
ı., ~ batll.Mftı. Tahtelbahlr ls. 
'~ltııaacıı ., lrtrıı.a iyice em.in olma
~ ~lı 'UY& ~ koakoca gemi girdap 
'"-Q.J oıllı d g lllUlUnce, o ana kadın· 

'il tını.... etı.!zaı tı 
tııı -. -ııınctfnbl gemisi ast gene. 
~ '~ldu_ 'bayratmı çekU ve 

'~~on.k ·1ıır -~ lapllıYo~de renıtnı.n üzerine 
rıııı.~-~ ~ kurtbıtlrettebat, mermilerle 
lı.~ bı .. ~. UlabUen lki filika ııs 
'il a..._ lltt.,.~lercıı. 
~"c'l ·-uıklıu- Fakat 70 k1Ji bu 
ı, t~ lltnçeı ı için efradın bir ıw. 
~ "~· :poaı:!~Yortıu. :Slz derhal Uç 
~ 1 -...._~dik. buna l'R.ğmen ancak 
~ 1ııı. ~ ~ Ortada ~ k1fl kayıptı. 
~ ~ llııt.~1' ındr, Bu ırrada bA.dl8e 

I~ 7: ' ' ~ltnarkalı Merka vapu. 
~>ı ~ ~~ d l'dt. Kaybolanların 1L 

de ~ ~ 01; biz bulduk. Bu euret. 
-.~dl\ u. Dantına.rkalılar o üç 

' \' er. >\r,ı. .. ~u .. _ aralı'ar 
~ ;"°· .-'lr11ıg,ın var 
~ e lı.~~ ız 79 ~I içinde 16 aı 

'ıı ~" anı~ 1 '1ıı- 1ttte "lrllar lllubtelif yerlerin. 
)~ ~~ ~llıın l\lllll§l&rdır. Biri de a. 
\ı,.~' 'bula ~tır, Bunları gemiye 
tt~ ·~ar h."lltrrnıharekct ettik. Yolda 
~-~ ~ ~erııek llatdık. Denlzdan çı. 
'r.~ dt bt1tı~ el~ veııaıre verdi'k. 
~ ~I \ttlcettıı iyen, tniaaflrlere y,._ 

~) '~it. }fld~r. Ckce olunca hep bir 
tt ı:.'..tt?ııı ' htıabe &e dol&YlBile teesstlr 

1 
··ıııı Cfle11 btıı r Canlan kurtulan ı,._ 

~Parıtlttltr.., rn 1 refhntze bir eğlen_ 
tıır.._~)r/<>I ka 
~'il ~I< t'lıı.ıw~ Ptanı anlatıyor 

ır1• lıc -ııın ka 
'• ""'~ ~eclnlr Pla.nı da b&§mdan 

lıııt:u. llıı.,, "1!atın,.t"&k11.yı OU şayanı dik. 
~tı\ ,, e::.aır: 

l" ct t'Pa.ıık ve Yiyecek yükle. 
.. ~\ ~ Yaya gidiyorduk. Ev. 
ta~ n, ~!lada. 

tan sonra yarım mil mesafeye kadar açılL 
re.k bizim perişan ballmlzl aeyretmiye ko. 
yuldu. Direğine as1 taraf bayra~ı çek. 
mekle bize galebe çaldığım ııaret etmek 
LsUyordu. 

Batan gemimizi terketmlye karar verdik. 
Tahlisiye ıandallanmızı denize indirdik. 
Son bir Umltle canımızı kurtarmıy&, çoluk, 
çocuğumuzu, bl\baııı:r., kardeşsiz bırakma. 

mıya çabalıyorduk. Uzaktan bize doğru ge. 
len gemi de yaklaşmıştı. Vapurumuzd& tay. 
falarla berabel' 79 ktışl idik. Sandallarımız 79 

klşlyt alacak kadar det.fldi. MUhlm. bir kıs. 
mımız denizde elblııelerlmlzle yüzmlye çalı. 
şıyorduk. BUtUn Umidimlz bizi kurtarma.ya 
gelen gemide idi. Nihayet bu gemi de fa.cin 
mahalline gtldl ve bemen eandallarmı tnıU.. 
rerek blzt kurtarmıya ba§ladt. 

Sovyet vapurunun gUvertesine çıktr~-

mız vakit arkadqlarmuzdan be§ kl§lnin nok 
san olduğunu gördük. Tekrar tahlisiye sa.n.. 
dallarını indirerek aramıya koyuldular_, 
Tam bu sırada facia ytrlne bir De.nlmark!I. 
gemisi de gelmişti- O da yardım etti. Diğer 
be§ arkadaşımızı da bitkin bir halde blzlın 
yanımıza getirdiler. Gemide bir köpekle ke. 
elimiz vardL Onlan kurtarmak tçln denlzd!ı 
fazla kalmıılar, fakat onları da. kurtarmıt-
le.rdı. 

Sovyet gemtainde tel•rar bir araya. gelince 
blriblrlmlzle kucaklaştık. Kurtulmuş oldu. 
ğumuza. ine.namıyol'duk. Acaba başımızdan 
geçenler korkunç bir k(lbuı muydu'! 

1ote alze anlattıjt'ım bu facia yanm ııaııt 
içinde oluvennl§ ve gcmlmlz Akdenlzin de. 
rinllklerine karı§mıştı .. 

Biz bir harp gemlııi değildik. tapanyad<ı 
aç kalmıt birkaç milyon lnııana, karmlll. 
rmı doyurabilmeleri için yiyecek taşıyorduk. 
o lııe toplu, torpilli bir harp gcml:ıiydi.. Bize 
pek kahbeec hUeum etti. 

Allah Sovyet gemlsirıden razı olsun. 
yatımızı onlara borçluyuz ... 

ha. 

"""''~' 'tılı.111, ~~l -~()tduk. ~ınc1a muntazam bir Paris lt) (A,A,l - Akılenlzde ,·ukua ge. 
~~ e on O:tca.ada fcnerlle a. len aon h!dlseler tizcrlne Birerle bahriye 

Fransamn kararı 

"-' l.. t!Sııe 11 ıntl kadal' vardı. Sol ~ "ltdeııbt t liUeblJ makarue.tı hareket edecek olan ticaret gemi. 
eıı 12 r, bir t<:ek bir ıah& da. \erine harp gemileri veyahut tayyareler ter. 

' bıeı .... 11rbllıııe tad<'nlaa.ıtı gemisi belir. 
' ·1.1\11 be.na bl l'11.aauda başladım.. !ikini kararl&§ttrmıştır. 

buıııııd r tehlike lle karşıla, Bir taarnız hadisesi daha mı? 
ha_ Uhınu 1 l51 lt ld{ -.....-p genı ZU anlatıyordu. Bu sabah Akdenizde bir tspanyo !!'em -

~~ lttt.:._~rhat lai rilUkçc bize yak. nln daha, meçhOI bir denl1.altı geroL"i tara. 
~~ t "'lblt 'Ve ~mir verdim. Geminin fmdan torplllenerek batınldı~ı havadisi 1"-
~~tı t~lyt tal'R.~Un nıur,.ttebatı. biz~ )1 olmu§l!a da, - allkadar mabafilde teyit 
~ ~ lıc 'hı -~uda tııcmur ettlm. edici bir malümat bulunmadığından - bil. 
~' • ~ daltl1ta rau bizden fula oL nun dUnkll batan gemi hAVadlılnden galat 

'}' ~lıtııy lltarnızdakl mesa!eyt oamlsma ihtimal veriliyor. 
~~~ l eblike 11 

muvaffak oluyordu. 

~~tı t:ı..ıılte 11\u~Uhakkak 
~ ~~de \ılr ~lta.ku. Esre.rengiz 
"il,~~~ nı. n_ 111.l'et ve bıı.yrak gcir 
~ı!ıı-.~ (C 8) 1h'a.tı Yoktu. F&kat 
"I\ ' >'lt ~ ll.l'eU \•ardı. lapanya 
>tt. lııt,.~lt b~ ıte!ı geınııerde bu işaret 
~ oı ı... nın l 11"lltcctı SJ>anya donanma-• 

~ ~ ltıa..,, nt Pek aklım kemı•. 

. ~~~~ ltıaaıd 
\..:' ~ llllta :tıuı ita '· Artık biri biri. 
... , ~~11 llle tı~ dar Uzaklıkta idik. 
~ ~ b..._.'e 1lçrntze gelmekte de. 
ı.·~ >lsıtı~l:ı tnllden 800 metre~ 
'">.. 111sııı 'te to reını11 etraf mb 
\ı:'~, 11 ~ Pl&.r:ın mı 
~·" S llcceıt bir ı llzertmıze c:cvlrdl. 

; 

DOKTOR 

Kema' özsan 
Oroloğ . Operatör 

Bevliye mütehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 
yanında. Her giln öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: ıel: 41235 

_.. ............... ·-·········n.. .. n:::::::::::::::: u-· .. ··;:;·;~~;~· .. ·~uayene p 
:ı k d .ı :• Pel'§embe gtlnlerl saat 2 den 5 e a ar ff 

ve hırsxzbğa meydan bxrakmadı:klan, 

yeraltlannda mı..ihafaza etmektedirler. 

" Işık dağı ,, nın macerası 
Bu ta~lardan en meıburu ve en es

kisi "Kohinur,, (Hindçe ışıkdağı mana
smadır.) Bu elmasın mıanşei o ka
dar uzaktır ki Hintlilerin bundan 6000 
sene evvel yazılmış olan Mahabarafı

fa) adındaki mukaddes kitabı ve diğer 
bazı çok eski kitaplar, bundan balı • 

setmektedir. 
(Kohinur), bundan 20 asır evvel 

Jül Sezar, Gol mıntakasının fütuh.ıti

le meşgul ol.duğu sıralarda mihrace 
Vikra Madhityaya aitti ve bir yumurta 

cesametindeydi. 

Bir sürü sergüzeşt neticesinde, bu 
elmas sırayla, Malva Krah, Delhi sul
tanı, Golkand kralının eline geçti ve da 
ha bir çok ellerden geçtikten sonra, 
nihayet 17 inci asırda Mogol impara • 
toru Oreng - Zeyb'in malı oldu. İm
parator bu elmasx ele geçirmek için, 
üç arkadaşını öl.di.irmü~ ve babasx bü
yük Mogol Şah - Cihan'r hapse at

tırmıştı. 

Maamafih bu devirde, '(Kohinur) 

yan yarıya küçülmüştü. Çünkü, Şah -
Cihan bunun sahibiyken, fena yontul
muş olduğunu nazan itibara alarak ye
niden yontturmuştur. Elmasm, k'!ndi 

tozuyla yontulduğu maliımdur. "Bu iş, 
elması 787 ,5 karattan, (karat takriben 
20 santigramdır) 280° karata iıviirdi. 

Fakat ağırlığın azalmasına mukabil, 
elınas daha bayük bir şaşaayla p.~r!a -

mağa başlamıştı. 

1665 da, (K&ıinur), Kabil Pr~nsi 
Futteh - Han'a miras olarak kalıyor . 
Futteh - Han bu kıymetli taşla son 

derece müftehirdir. Hem o kadar müf
tehirdir ki, mütemadiyen bundan balı • 

sediyor ve kıymetli müceV'herin §Ö~re
ti, en büyük d~tu Lahor Krah Buncet 
- Sing'in kulağına çalımyor. 

Buncet - Sing vakii Futteh - Ha
m çok seviyordu. Amma doğrusu 
(Kohinur) u ona tercih ediyordu. Bu
nu ele geçirmek lazımdı. Fakat bi.i.vük 
dostun bunu kaptırm:ığa hiç te niyeti 

yoktu. Ne yapmalı?. 

Buncet - Sing, aziz m:.ittefiki, bü -
yük bir merasime davet ederek, l)raya 
en güzel elbiseleri ve mücevherleri. ile 
gelmesini tavsiye etti. Futtch - Han, 

bu daveti büyi.;ıJt bir memnuniyetle ka
bul etti. Fakat tedbirli hareket etT':"';:yi 
unutmadı. Kr:staldan, tıpkı Kohinura 

bcnziyen sahte bir elmas yaptırdr ve: bu 
nu sanğına taktı ve kralın dave:ine 

icabet etti .. 
Hadise. Futteh - Hanın tahmin 

ettiği veçhile cereyan etti. Kral "Işık -
dağını., nın güzelliğinden bahsetıı·::ğe 
başladı ve, sonra dostunun anlatl"amış 
gibi hareket t":ttiğ'ni g:öriince. hayo.~ına 

Libor Kralı, tmaja dütürdüğü Kabil 
prensine, elması derhal vermesini 

söylemitti. Prens elması 
vermezse öldürülecekti. 

• 
Han, ıilmit edildiğinden daha az naz 

lanarak ona itaat etti ve mükaleme, a
raya soğukluk soktuğu için derhal ~eri
ye döndü. 

Elması bu kadar kolaylıkla ele ge
çirdiği için son derece memnun :;>lan 
Buncet - Sing, bunu, tacı üzerindeki 
diğer mücevtıerata ilave etmesi için 
bir kuyumcuya verdi. Fakat mütehas • 
sıs, bunun sahte olduğunu derhal an
lryarak hükümdarı haberdar etti. 

Buncct - Sing buna son derece kız
dr ve böyle iyi bir dostun "nankörlü· 

ğtilnü 1,, hoı görmedi Ordusunu topla· 
dr, Kabile hücum etti. Müthi~ bir katli
amdan 90nra sarayı ele gçirdi. Fakat 
saray en ücra köşelerine kadar araştı • 
nldığı halde, elmas bulunamadı ve 
belki de hiç bir zaman bulunamıyacak 
tr. 

Futteıh - Hana karşx - bazı sel•ep • 
terden dolayı • kin bcıliyen genç bir ca 
riye elmasın, bulunduğu yeri göster • 
di. Buncet - Sing, bu kadar kanm dö
külmesine sebebiyet veren bu elması, 
o kadar bcğ<!ndi ki .. Atına hediye etti! 

Yani, atının (zafer eğeri,) ne taktı. 
o devirdeki adet böyleydi. 

Bir müddet sonra Buncet - Sing öl
dü. Dört sene sonra, yani 1843 te 
oğlu Şir - Sing de katledildi. Bunun 

üzerine (Kohinur) Pençap mihrace • 
terinin eline geçti. Fakat bunlar da a

ralannda o kadar kavga ettiler ki, İn 
gilizler bundn iatil3de ederek, toprak· 
lannr ele geçirdiler ve tazminat olarak, 
meşhur elması da istemeği unutmadx -

lar. 

"Kohinur,. (Hindistan kumpanya -
sı) run eline geçti, bir aralık kayooldu 
ve nihayet valinin yeleği cebinde bulu
narak, Kraliçe Viktoryaya takdim "<iil

di. 

Böylelikle, servetlere bedel taş par
çası ilk defa olarak, doğmuş olduğu 
memleketi terkediyordu. ''Medea., a -
dındaki gemiyle Okyanosları aştı ve 

bir defa daha yontuldu. 

"Kohinur,, !ıalihazxrda İngiltere ta
cının •:lzerindedir. Ve şimdilik h"l<jka 

macerasx yoktur. 

Rejan elması 
Fransa tacma ait olan ve, şimdi Pa

risteki Luvr müzesinck, bir çok zi-
yaretçilerin gözlerini kamaştıran 

"Rejan,, da Hindistan.dan gelmiştir. Ve 

zel elmasınm asil fiyatından en dşağı 
on beş miı;li azdır. 

Elmas İngilizler tarafından satın a • 
lmdıktan sonra, Dük Dorlearun e:ine 
ve daha sonra on beşinci Lüiye geçti .• 
Kral bunu bir müddet büyük üni; Jr • 
masına taktı. Fakat devletin mali i~leri 
bozulduğu için, elmasr bir bankaya 
yatırmak icap etti. Bereket bila.l:ıare 

tekrar alınarak on altrncx Lüinin tacı 

üzerine koydu. Kısa bir m:.iddet so!lra 
da ihtilal patladı. 

1791 senesi eylôlünde, tacın bu!un
duğu oda yağma edildi. Hrrsızlar }aka
lanarak idam edildiyse de Rejan bu

lunamadı . 
Bu kayboluşta garip bir esrar ve 

muamma vardı. 
Meclis azalan, biribirlerini itham 

ediyor, lakin bir türlü delil gösteı emi
yorJardr. Bir gün, kendilerine, irru::ı • 
sız bir mektup gönderildi ve müc~v • 
herlerin gömülmüş olduğu yer işart.t e· 
dildi. 

Bu mektubu kim yaznuıtı? Bu cihet 
ebediyen gizli kaldr. Muhakkak o-. 
lan bir şey varsa, o da, müccvherlc!"int 
gösterilen yerde bulunmuı olt_na,sıdrr. 

Böylelikle "Rejan,, la beraber diğer bir 
çok mücevherler de meydana çıktı. 

Aradan yıllar geçti ve Napo!von 

mevkii iktidara geldi. Elması bir m'.id • 
det onun kılıcının kabzasında par~.:ıdx. 

Sonra yeniden vaziyet ağırlaşmrştt ve 
elması rehine koymak icap etti. Böyle
lilcle "Rejan,, bankacı (Van Helbcrg,, e 
'geçti. 

Bu adam kral ve imparatorlauian 
daha todbirli olduğu için, elması g-izli
yecek bir yer aradr ve kansının, ıece 
gün.düz elbiselerinin altına giydip ku 
şağı münasip görerek, onu, oraya s~k

ladr. 
Sonra, kristaldan, elmasın ayni olan 

bir kopyasın. yaptırdı ve herkese bu -

nu göstermeğe bqladı. Bu sahte "Re • 
jan,. da asıl "Rejan., ın yanında, l. uvr 
müzesinde teşhir edilmektedir • 

Bugünkü 
radyo 

İSTANBVL: 
18,30 pl!kla dana mustklli, 19,30 konfe_ 

ran. Eminönü balkevi nt!§rlyat kolu namını. 
Nuarat Safa, 20 Nuri Halllin ı1Uraklle Tılrk 
mwdkl heyeU 20,30 Ömer Rıza tarafınd11.n 

arabçe. ıöylev, 20,45 Vedia Rıza ve arkad.a§
ları tarafından Türk mU.liklsi ve halk ıarkı 
ları, (saat ayan), 21,15 radyofonik dram 
(Lakme), 22,15 ajana ve borsa ahberleri ve 
ertesi gUnUn programı, 22,30 plWa sololar, 
opera ve operet parçalan, 23 ııon. 

BERLlN: 
18,25 tayyare seyahati, haberler, 21,lS 

eğlenceli mll.llld, 23,05 hava, haberler, spc.r 
23,35 eğlenceli musiki. 
B'OKREŞ: 

19,05 eğlenceli konaer, 20,20 kon!eran!'I, 
20,440 piyano konseri, 21,z5 FlUt konseri, 
21,40 gramofon, haberler vesaire, 22,50 kon 
ser, haberler. 
LONDRA: 

19,05 org konaerl, 19,25 spor haberlerl, 
19,35 orkestra konseri, 20,25 kan§lk yayın, 
21,05 orkestra konseri, 21,45 kanıık yaym. 
22,50 piyano konııcrl, 23.35 dana orkeııtruı, 

24,35 haberler, bava, gramofon ve saire. 
RO:\IA: 
JS,20 danıı musikisi, '18,55 kanşık yaym. 
21,45 karqık m~lkl, 22,05 opera yayını, 

sonra haberler, hava. dans musikisi. 

Nöbet~l eczaneler 
Bu ak§am §ebrln muhtelit semUerin~!• 

nöbetçi olan eczaneler fUiılardır! 
EmlnönUnde (A. Mlnaııyan), Beyazıtta 

(Belkis), KUçUkpazarja (H. Hulilsi). Ey-Up 

te (Hikmet Atlamaz), Şchreminlnde (Ham. 
di ı, Karagi.lmrükte (Fuat), Samatyada (Rıd 
,·an), Şehzadebll§mda (Asaf), Akaarayd& 
!Etem Pertev), Fenerdo (Hüsameddin), A. 

"Kohinur,, kadar meşhurdur. lemdarda (Ali Rrza), Bakırk!Syde Cİııtepan>, 
Onun ilk maceraları hakkında hiç Beyoğlu clheUndekller: , 

bir sarih malumat yoktur. Y cllruz tsUklll caddesinde (Delle. Suda), Galat.ada 
meşhur Golkand madenlerinden çıktı - '(HOııeyin HU.~U). Taksimde (Llmonciyan), 
ğı bilinmektedir. "Rejan .. 17 inci asır- Ke..sımpqad& (Müeyyet), Haaköyde (Nesim 
da Cuıi<und adında bir tüccarın elin - Aseo), Be~lkta§ta <Suteyma.n Recep). San. 

yerde (Nurl), 
de bulunmaktaydı. Bu adam elması OııkUdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
takriben, halihazırdaki 800.000 liraya OııkUdarda c!mrllbor). KadıkByünde eııki 

'' t ~nd ta.rafı kaımamı~lı. 
'btıı rıu. l>tlt ~ buJunuyol'duk. Hl\. 

'btltJıy · ·Akdeniz kucağı. 
<>?' tlbiydl. GUvertede 

Ü Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 İl 
H numarada Doktor Mümtaz Gürsoy i! 
H fakirleri parasız muayene eder. ii 
................ a. ... am:::• 

kıymet verdiği takdirde, bu elması bil! ı 
kavdüprt kendisine bxrakmasx icap et

tiğini açxkça anlattı. 

tekabül eden bir meblağa satmışs:ı da ıııkcle caddcıılnde (Sotlnıd\!ı), Yeldej\irmenin 
bu para, dünyanın - büyüklüğünden ı de (Üçler), BüyUkadada (Ştnaai Rıza), 

riyade berraklığın.dan dolayı - en gü· Heybelide (Halk),. 
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YENi HAYAT KARAMELALARl'nın 
Taklltlerl Çıkmıfhr. Gerek satıcıların ve gerek Sayın Halkm 

Karamelası alırken AILAMIETI IFA~DKA mıza 
dikkat etmelenni dilerim. Umumi deposu: Galata Necatibey caddesi No. 92. Telefon 40058. 
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il:) OK 1"~ 
Necaettln ,. ~~ 
Her gün sabahllll ~,,, 

ak§amları l 7 den 20 1' ~,/il' 
li tayyare apartnıaııJllS WJt' t' 

3 numarada basta!arıOI cllO -1' tJ 
Cumartesi günlerı 14 ~ 
dar hastalarını par;::,- "ti' 
her okuyucularrnı 
bilinde muayene eder. 
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Çünkü 

Heı·şeyden 
e'4~<eD çsılYı lfil<dle 

DkD <dle1Fa 

r 

Kullanarak dişlerinin 
sağlamlığını ve göz 
kamaştıran paılak-

ltğını kazandı 

s 
1 il 

BUtUn dl• ve dlf etlerl "arızalarını 
giderdi :.ttan başka, ağız kokusunu izale 
eder, ağızdaki mikropları temlzllyerek 
sıhhatin ve 11UzelUğln aynası olan 
ağzı bir konca gibi auzalleftlrlr • 

----....----------------------
Türk Maarif Cemiyeti 

idaresinde ---1· 
rs 1 i 

Orta ve Lise kısımlarına 20 Ağustos 937 den itibaren talebe kabulüne 
başlanacaktır. Gündüz ücreti 35 yatı ücreti 185 liradır. Matbu it.ah
rame me:,tep idaresinden istenilebilir. Her husus için Bursada. kız lise-
r· Dirç'<törlüğünc müracaat edilmesi. {4997) 
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~;~~ leasuır memeoeırnını m~ 
: .. : • J m: 
m~ 1 ile f eaavisi mı 
;~~1 ıç ve dıf basur memelerinde, basur memeları- m~ 
=:;~ nln her tUrlU lltlltaplarında, carahatlenmı, H~i 
1'.~l tıstUllerde, kanayan basur memelerlnln tedavi- füi 
·i~~ sinde dalma muvaffakıyetle ,ıtayl temin eder. ~fü 
.m ş ARK iSPENÇiYARi LABORATUARI, Istanbul. ım . '. ."' 
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Kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır Eczanelerden isteyini 
f ... 1 • ·: • , ~ '. • 

Betonarme köpıü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden 
1 -Eks:ltmt-ye konulan iş: Sinup vilayetinde Sinop -Ayancık yolu Uze • 

ı ınde .Retomrmc Karasu köprüsü in.;aatı ı:ır. 

Keşif booeh (34.000) liradır. 

2 - Eksiltme 1-9-937 tarihine miif,adif çarşam.,a günü saat on birde Nafia 
Yekf.letirı.de Şöse ve Köprüler reisiiği c·ksiltme komisyonu odasında kapalı 

J\lrf usuliyle yapılacaktır. 

, 3 - Ekdltme :şartnamesi ve bun'J miilcferri diğer evrak ( 170) kuruş ~ede! 
ıııukabilinde Şose ve Köpı•:iler Reislitinı;en alınabilir . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talipltrin (2550) l:ralık muvakkat t~minat 

· ....... :~.! •- ";.ı .. ~;~~ :~.:ı: yi.pablk:eklcı'ine dair vek!iletimizden almmı~ mütcah 
~ obliyeti fenniye vcsikas·yle ticaret ve sanayi odası sicil varakası ibra:t rtm 
~1 rf l!zımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikınci maddede yazılı saatten bir saat evve -
Hne kadara komisyon reisliğine mal.huz mukabilinde vermeleri muktazidir. Po•· 
ta.da olacak gecikmeler Jcabul edil:ncz. (2620) "5090,. 

MEŞHUR RAKKASE 
E . CE 

. Mısırın Film VıJdı:zı ve Meşhur 

1 i ~ 
-~~llııı- Ayrıca Solist bayan MUALl.A T. L. 42672 

11- 20 ağustos Cuına günü akşamı ••• •-----~ 
Belediye ·I Denizyoll 
Bahçesinde ı ş L E 1" 111 • 

Bestekar 
• 
1 1 

Sanata girişinin 24 Üncü yıl 
dönümü kut lulanacakfzr 

---------·· TL. 43703 --ıi 
~-·-· 

Mevsimin en büyük sürprizine şahit olmak isterseniz •••ı,, 

18 ağust09 çar~mba akşamından itibaren Taksim 

Bahçesine Geliniz 

Amasya Beledf ye Ralslfğlndeo : 
Belediyemiz elektrik müessesesinin '/5 lira aylıklı fen memurluğu ve altını§ 

Hra aylıklı buhar makinesi makinist mııavinliği açıktır. Bu vazifelere Wip o. 
!anların ehliyet ve ışimdiye kadar üa. et tikleri hizmetlere ait vesikalarmm asıl. 
larmı veya tasdikli suretlerini göndermek suretiyle Belediye Reisliğine milra-
c-aat etmeleri il8.n. olunur. (5104), 

Istanbul P. T. T. Vilayet 
Müdürlüğünden: 

Merlyele giren 3222 Sayılı telslz kano· 
nu mucibince radyo sabiplerinln Ağustos 
sonuna kadar en yakın P. T. T. merkezle,,. 
rloe mUracttal ederek ruhsatoamelerlnl 
almaları JAzımdır. 

1-Ağustos·l~S7 den evvel alınmış olan 
ruhsatnamelerin hükmü yoktur. Ağustos 
sonuna kadar rubsatoamelerlnl almıyao
lar evvelce JIAn edlldlğl gibi ağır cezala
ra çarptırılacak ve bu müddet biç bir su
retle uzatılmayacaktır. 

93 7 flcretlerl Ey itti sonuna kadar vert
Jebtllr. Ancak Radyo kullanılsın kullanıl
masın beyannamesinin Ağustos içinde P· 
T.T. Merkezlerine verilmiş olması beheme-
hal Uizımdır. 

Ruhsatname vermek için eski zamana 
ald biç bir para lsteoilmlyecektlr. (5167) 

~ 1375 kuruşa evinize neşe kaynağı-~ 
NiHAT IŞIK GRAMOFON MAC.AZ~ Si sayın alıcılarından görmekte 
olduğu rağbet ve alaka Üzerine 1375 KURUŞA sattığı en son sistem oto
matik gür ae.11i gramofonları ağullo~un on betine kadar satacağını ilan 
etmi,ti, mevcudu yalnız üç yüz a -1etten ibaret olan bu makinelerin bir 
çok vatanda,larımız tarafından iat;fade edildiği halde, bir çok vatandaş
lanmızın da ayın ortasında bulunmak haaebile elli liralı-" gramofonlar
dan farksız olan bu makinelerden i•tifadoı! etmeleri için on be' gün daha 
temdidini arzu ettiklerinden, ıayın halkrmızın bu !rrsattan istifadeleri 
JÇİn 2 eylul tarihine lcadar 1375 kuru~ üzerJndcn satışa devam edeceğimi 
ilan ederim. Arzu edenlerin bir lira kaparo vermek şartiyle istedikleri 
renk garamofonlan şimdiden ayırtnbilirler. 
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Acenteleri: ıtarakl1 ' 
Tel. 42362. Sirkeci JI. ttl I•-• Han telefoıa: 

• 
zınır 

Fuarı 
nasebeti 

Zayi ord1 
İstanbul tthalit ~j"iJJ 

melesini yapmış old~ ~I 
saplı ve 22 Mart 9~ .ıt il'~ 
meden mtifrez cmtıara loi ~ 
yaa uğr:ı.dığından yeıılf t1 it'." 
cağımı ve eskisinin bpırı f. 
ilan ederim. ~~ 

lstanbttl ı ,.~ 

Blurt1~ 
lstanbul Bcşiıtci '/{ot ~ 
Mutasarrıfı bulun~~_..,t 

kullerimi icare ve ~,.~ 
line ve kiracılar bakıc: \1~ 
rasma lstanbulda tJdll ffY 

da avukat Nazmi ~~ "f 
ettiğimi alakadarıarlll ~ .ı 
üzere Haber gazetcıUe 
nı dilerim. / 

Firuzağa Hayır1a 
da Şerife Karıı.61' 

Haber gazctc.siııe: ~ ~ 
Neşir ve ilanını r!ca eri~ 
lstanbul beşinci not V --' 
Bakırköy Kazall 1"•P" ~ 

dan: . ~J 
Bakırköy lncirlı cad ~· 

Sokrat ve Marika tar~~~ 
rat tarlası, garben tnc:it tJIT"r~~ 
ben Baha.a.ddin hane .e ~ f/I'!~ 
lahaddin hant< ve balı ~'lıl ,..,,, 
Fazıl bağı ile malldU~ ~ 
oğlu Feyzinin 38 sen 5 ,-'lf'J 
tasarrufunda bulu~a~~'-

.dar tarlanın senetsı~ ~ ~ 

şehri halin 27 incı ~~ -~ •,1 
17 de tapu memurlu~ ... r: • r. • 
tahkikatı yapılacağı~ ıet1' 
rinde her hangi bir •"2 
veya itirazı olanlaruı 
den evvel tapu memurl 

lan !Uzumu ilan oıuoaat-


