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ıngiliz kabinesi, ıngiliz ticaret gemilerine 
taarruz edecek tahtelbahirlere 

Harp gemiieı·inin ateş açmasına kaı aıt veı di 
Londra, 1a (A. A.) - DUnkU toplantlları esnasın- misfne hücum eden ter tahtelbah re mukabele 

da nazırlar t caret gemllerlnln Akdenlzde emnl- etmeleri için lnga ~z harp gem.ler.ne emir verll-
yetl meseles le de me,gul olmuşlardır. dlğl bHdlrHmeklej r. 

Müzakerelerden sonra neşred, len bir beyanna- ( Akdenizde balırı l ıın grn-i 'cr lrn l· ~ ın c: · ki yazımızı 4 iinciide 
me1-t hUkQmetln. b ıa ihtar bir lngillz t !caret gc- ve Şekip Giindliziin makalesini 2 incıde okuyunuz ) 

1H atilr1; ve BaşııcJ.-il i smet /;ı öııil harekatı göz<lcıı gcçiriyo. lar Gen.el Ktırmay BU§k11ttı ~!arcşcıı Fev=i Çakmak harekat 
alırkc>ı 

Mavi ve Kırmızı taraf tayyareleri 
bu sabah çarpıştılar 

İ-1-1< ortd Maffak olmuş görünem mavi 
tayyareler kırmızıların dafi topları ...... A·ı:·a·t·Ü·r·k ....... ~ 
karşısında ricate nıecbur kaldılar 

Büyük taarruz 
hazırlanıyor 

Atatürk yarın tekrar manevra 
sahasına dönmüş bulunacaktır 

Ve Genel Kurmay Başkanı 

Fevzn Çal!<ma~ 
Hususi b!r trenle 
şehrimize geldiler 

Mare~al yarın tekrar. 
'frakyaya gidecek : 

Trakya manevralarının flk kısmını ta. : 
l{lp buyuran BUyük önder AtatUric, dlın i 
akşam 21,18 de beraberinde Ba§vekll ıs.. ; 
met 1nönU ve diğer z.evat olduğu .bo.1<1f' 4 
Çroludan husust trenterUe şehrimize mu. ! 
tevecclhen hareket etmi~lcrdir. i 

Büyük önderin t reni l{abakçıl • fsta.t. f 
yonunda lstanbuldan ll)!s!fir sefiri~ ' ve : 

'ıı~ bıttcriıı tadar olduğu zannedil n 
~n ""' " "" evk 1·r· · :j "ltaa_ ·«ı.~trn 1111 Musul kumun· 
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Vekiller heyeti azasını getirt'n trenle i 
kRr§lla§mış ve Reisicumhurumuz.un ar. : 
zuları Uzerino iki katar blrlcştirllerck : 
İatanbula Hareket ' edilmiştir. ! 

llatı, t etmek §lır. Kumandan bıJ t'm· 
~)~er tUrı~steıncmiş, üstelik Bağ

ti ftia, eıı ~Usuı muhabereyi kesmiş, 
~4 l\ 8.ltınd mıntakası iki gi,in as

t~lt \'~Yet k a kalmıştır. 
~ 'tellillıecburı~~ısında kabine ıstifa 

1ıı 1:11.if kabine~" ~le karfiılaşmıştır. 
1ıı~Uılu C'tk

1
• uran Cemil bey Ira

tıfebiıec:~~ni ka:~•n ı kabinesine a lJı-
t' lıterb gı Urnit inenin sükfıncti ıadc 
~~ l't'ıı~llı a .... k~dılınekted ir. 
Uııalir ~rknn : Sıtkı pa~amn yc
~ki Nıu-1 !)aŞa arbiye re s1iğine Ab-

la ld "e li.a.ticlye vt~~'? olunmuştur. 
l'ıtı <ııter czı rı Nurı· Jl"ı.a Es-

'" ille r .. :. '°'rıı dcu bekt nda bulunan Nazır-
~-~\'ıı l)aşvc ı :nnıcktedir. 
~.,. ı. 17 - Bu <ıl harcı kel el ı i 
~ ~ li n raaa b l 

"'~ daı,.e : Cemi) .u ıınan eski Jrak 
"qjl!~ 1 tı Ur.etin Mıdfai Irak kralı· 

f"1 çltı nu -;daedYeni kabine~·i teı:1kil " l d '-' h " ı.la "'m'cı arda IJ11 l ıoı:ıcak olaıı ost clcvlctlar crl>amlıal'l>iııe lı c"c"crilo ataşe milit cr lcr I'eral ıpa l ı.<ıta verilen ziy«fct-
tl ~ıt r a arcket ctmi§tir. (Foto Etem> ten SOIUY.ı 1ıC.? b"r <tTa.cl't (Yazı.tn 7 ttır.ide) 

'-~:ıe~ ı1 ( lı ede isyan 
~ • t\lıı QUsu • • 
~ .... f lı~e Ce~lik S.i) - Cezirede kanlı 
ı~i~ Veıiri S~<ı alevleniyor. Suriye 
~ 1tt~1 <! v ltıJi St dullah Cabiri ve ali 
,;dil', s:r:. l<arrıı:~;g tayyare ile dün 

\> ~~ 1l'ecle " Ya hareket etmı§· 
C'~ e~ "E> hudut~atşı lar hala kapalı
ti:l!l !_or. l!atı:aı-ı dışında pa.nik de-

•lı '''llh ıseıeti b 
)~ll'lt1~ 1_ afıtlığ astırmak için 

~l~ıı i.., ına Sultan Atraş ge
rı:ı L .rOrsa d A 
'"tadı n tra.şlar buna r. 

Spor işleı inin halline doğru 

ilk emir verildi: 
Hayatımın 
Erkeği 
Nakleden 

(Va · NlOı) 

Bugün 
başladı 

BUytlk önderle başvekil ve veltlller. f 
sUlcra heyctllc birlikle ~ece ııchrlmi~l : 
gelmişlerdir. 

ötrendiğlmh:c göre yarın vekiller v.? 
sefirler hU!ıu11I bir trenle Çerltcskö)~e 

hareket edı-rcklerdır. 
Manevralara neznrel eden G<'ncl Kur. 

may Başkanı Mareşal F evzi Çakmak bu 
sabah saat 9,35 d<' husus! trcnlr Qorludıı.n 
hıırcl<ctle saat l4.9 da şehrimize gclmi.,. : 

i ur. M reşal ynnn t(;krar Trakya.ya g!d.-.. İ 
: ocktir. Orgeneral Fahreddin de Mareşal : 
: Çakmakla birlikte şehrimize ı;clmlgtir. i : ....................................................... ; 
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(Dewınıı 4 Uncüde) 

Mınfaka reislikleri 
vazifesi valilere 
devrediliyor (Y~~· ·ilnciTda) l' ul: m iz kendirini kar§'lüıyanlar. ımr<ı.sınd4 

(Beşinci sayfada okuyunuz) (Yazısı ~ lüncl24e) 
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ılış 1.ditiAa 

Akdenizde beliren 
kara korsanlar ••• 

Y a zan: Şekip Gündüz 
Asi İspanyol generallerinin emriyle r "Aıilcr hü~<iimetçilere Sovyetlerden 

hareket ettiği anlaşılan bir denizaltı yardım gittiğini vehmedegeldikleri İiİn 
gemisinin, İspanya cümhuriyeti bayra- Çanakkale civarında pusu kurmu~lar 

ğrru ta~ıyan "Ciudad de Cadiz., adlı - ve hükumetçilere ait bir geminin C'a· 
nakliye gemisini. Bozçaada..önünd~ tor· nakkaleden çıktığım gördüler mi he-
pilleyip batırması, hiç şüphesiz bu haf- men üzerin.': saldırmağa karar vermi~-
tanın en m:.ihim ve dikenli hadis~ •ı<.'ir !erdir . ., 

Şarki Akdenizin emniyetin.de nıen - Eğer bu mana hak:kate uyuy •:sa. 
faatleri olan devletlerin çoğu. y'llnız 0 zaman bu Denizaltı gem1lerinin P~"'u 

kendi menfaatleri ve kendi emniyc·~eri kurduklan yerlere sok uzak olmıyan 
bakımından değil, ayni zamanda ve iisleri olduğuna veya bazı veri er -len 

bilhassa "dünya sulbünü destekleme' -
ge ve korumağa matuf olan dış sıyasa 
prensipleri., bakımından bu nevi ~ §di· 
selere lakayt kalmamak mevkiinde-!ir

ler. 

Acaba Bozcaada civarında silahsız 
bir geminin, kocakarı kereveti:ıden 

:farksız ıgüvcrtesine ölüm saçan şa:;ıp

neller, tenekeden az kabaca saç levha • 
Jardan yapılmış bir tekneyi delik deşik 
eden bu meımilor ve torpiller neye de
lfilet ediyor? Akdenizin garbinde tam 
bir emniyetsizlik kurmağa muvaf!ak 
olanlann ayni cmniyetaizliği Akdcnizin 

• §3rlana yaymak arzusunda bulunduk
lanna ımı?. 

Bunu sanmak istemiyoruz. 1ngi!te· 
re Ba§vekili Çcmbcrlayn ile İtalya Bat
vekili Musolini arasında, 'Akdenirin ve 
garbi Avrupanın emniyetini istihdaf 
eden yan resmi bazı temaslar yaoıl • 
makta olması bu §ekilde, asi Frar.:~o -
ya İtalya ile İngiltere tarafından müşte 
reken böyle bir direktif verilmiş o·ma
sr suretinde tefsir edilmemelidir. Ak
'denizin garbını kaplryan emniyetsirli • 
'ğin Akdenizin arkına sirayeti, bir•bi • 
rine hiç de dost olmryan bu devletlerin 
ikisinin de aleyhinedir. 

Her dalgasının altına bir mayın sak
lanacak ve her adası bir denizaltı ilssı:i 

haline konacak bir Ege ve emniyeti her 
an ~~ı&:etnileri tarafından bomlıar
"dmıan c<lilccek bir Şarki Akdeniz, hiç 

bir menfaat vadetmeden, beyhude ye • 
re, can sıkacak bir baş belbı olur. Bu
nun için her devletin böyle meenunane 

bir sergüzeıtC' atılmaktan çekin~..:cği

ni ve cidden çok sefil birer u~k olrluk
lan ıgün geçtikçe gözevuran asi lspan

yollarrn bu küstahlıklarına nihayet 

vermek istiyeceğini tahmin ediyoruz. 
ı, Son on gün için.de tisi Fran\ı:oya 

mensup denizaltı gemilerinin bazı 

müaamahalardan istifade ederek b:!~ar
dıklan "cim•yet., ler hakikaten cn.:!işe 

edilecek bir bilanço göstermekrcdir. 
Tunua kıyılannda Bozçaada.da, turada 
ve burada kuduz köpek gibi do!a~an 

bu denizaltı gemilerinin harekctieri 
sadece haydutluk, deniz haydutluğu 

yani korsanlık suretinde telakki edi
lebilir. Bu haydutluk son on gün içinde 
bir Fransız, bir lngilz ve bir İtalyan 

gemisinin m~çhul tayyareler tarafın • 
dan tauruza uğramasiyle havadan ) .. a§· 

lamrştr, şimdi denizaltından Ş3rka 

doğru yayılmak istidadını gösteriy..:ır. 

Fakat cenubu garbi Avrupasınd:ı, 

havada, karada ve denizde hiç bir em
niyet bırakmıyan bazı temayüllerin E
l!e kıyılannda dikiş tutturabilec-:f ini 
sanmak h~ta olur. 

Şimdi C. 3 markalı korsan gemhin 
yaptığı cinayeti tahlil edip mat".asını 
arayalım: 

C. 3 denizaltı gemisi Ciu.dad de Ca
diz'i bir başka yerde. faraza orta Ak • 

denizde yahut garbi Akdenize geçtiği 
zaman batıramaz mıydı?. 

Tabii batırabilirdi. Bunun için N. e -
ıinadan veya Pontelarya adsında:ı bir 

kaç mil ötede beklemesi kafi idi. Hay
di C. 3 •:in Egede bulunmasını da tabii 
görelim de; 

"- Ciudadad de Cadiz'i hiç be~li tt· 
meden takip edip tam garbi Akdenize 
geçtiği anda hücum ederdi,, de deyi • 
ıcrelim, bu t:>kdirde bir şey söylemr:ğe 
lüzum görmiyecektik. Zin. §U İspanyol 
milletinin biribirini öldürmesine artık 

lllıJtık. Fakat C". 3 torpilini Bozcaad1dan 
on mil açıkta savurdu mu, işin ~ekli ta
mamlyle defl1lyor ve bundan anı:11k 

JU mana çıkanla bitiyor: 

i.htiyaçlannı temin edebildikle. ine 
inanmak lazımdır ki bu doğrı.ı ise ş•m -
den sonra bu nevi hadiselerin teke: r:.i -
rüne şahit okca~nnızı açıkça göstc.rir 

(1 * • 
Akdeniz eskiden korsanların dt:~i • 

ziydi. Korsanlık • denizlerin vebasıdır. 
Medeni dünya bir zamanlar clele ver • 
mi§ ve bu vebadan Akdenizi kuı tar • 

nu~tı. Temenni edelim ki Frankonun baş 
la.dığı kara korsanlık kar1ısında da 
ticaret yollarının emniyeti üzeri.~de 
hassas oJan devletler harekete geç,in • 
ler de Akdeniz bir daha veb~ya tut11l • 
masa. 

Bu hal Akdenizin emniyetini koru .. 
makta menfaati olan devletler için çok 
.dü1ünülecek ve hiç ihmal edilemiverek 
bir manzara cırzediyor. · 

Şekip GÜNDÜZ 

Amerika 
Şaı k anlaşmasını 

yapmamızdan dolayı 
bizi tebrik ediyor 
Ankara 17 (A.A.) - Öğrendiğimize 

göre, Birleşmiş Amerika devletleri 
maslahatgüzarı vekili, hükümetinden 
aldığı talimat üzerine 11 ağustos 937 

tarihinde Türkiye Hariciye Vekilini 
ziyaret ederek, Türkiye hükumetinin 
8 temmu'7.. 037 do To.hrnnd~ hu~ c..Jı-
len Saadabat paktmm akdi suretile 

komşu devletlerle müsalemetperverane 
münasebatın inkişaf ve idamesi husu

sunda Cumhur Başkanı Ekselins Ata

türkün idaresi altında oynadığı rolden 

dolayı Birleşmiş Amerika devletleri 
Hariciye Nazırı Cordell Hull'un sami
mi tebriklerini iblağ etmiştir. 

Mas!ahatgüzra, Hull'un bir kopya
sını aldığı pakt münderecatına göre, 
Türkiye hükümetile Birleşmiş Ameri-

ka de\'letleri hükumetinin taraftar 
bulunduğu iyi komşuluk siyaaetini, 
Amerika Hariciye Nazırının 16 tem-

muz 937 tarihinde devletlere gönder
diği beyannamede taf silatile ta..srih 

edildiği şekilde, aralarında açık bir 
surette tatbik ettiklerini memnuniyet
le kaydetmiı olduğunu ilave eylemiş
tir. 

Gilzel Sanatlar 
Akademisinde 

Beş sergi açlldı 
Güzel sanatlar akademisi, kurulu

şundanberi belki ilk defa olarak, büyük 
bir sanat tezahürüne sahne oldu. Hey
kel, resim tezyini sanatlar, tarihte 

Karagöz ve af it .kısımlarında hazırlana
mamıı serginin birden, ldün küıat resmi 
yapılmııtır. 

Merasime Burhan Toprağın bir nut
kiyle baılanmıgtır. Burhan Toprak nut~ 

kunca merasime gelenlere teşekkürden 
sonra akademide yeti1en gençlere hoca
lık etmiı olan heykeltra~ ihsanın mesa· 

isinden ve eserlerinden bahsederek genç 
heykeltra§larr ıaymış ve bundan sonra 

ressam Nazmi Ziyanın üç yüze yakın e
seriyle meydana getirilmiş olan resim 
sergisine temas etmiş, tezyini sanatlar 
sergisinin tele memleket '. mizde ilk defa 

kurulduğuna işaret ettikten sonra Gü
zin Feyhman Duranın yaptığı eserlerle 
vücuda ı?elen "tarihte Karagöz,, sergi
sinden bahsederek sözlerine nih.tyet ver 

miştir. 

Bundan sonra vali vekili Şükrü ser

' f eri açmııttr. Sergiler gezildikten son 

ra davetliler büfed~ izaz edilmi~tir. 

Başvekilin bir şimal gazetecisine beyanatı: 

Emniyetimizi, başka 
devletlerle mücadele

de bulmuyoruz 
1 ürk nıaligesinin s11 ı ı gayet basittir 

Muvazene temini için 
masrafları kısmak ... 

lskandinavya ı:-az.?tecilerinden A. J. Fi. 
11cher, Ba§vekil lamel lnönU ile uzun bir mu. 
llkat yapını§ ve mensup olduğu gazetelere 
bildirnıl§tir. 

Muhabir, mUllkata ilAve eyledlğ:I bir m·.ı. 
kaddemede DA.hl Önder Kamll AtatUrkUn, 
yeni devletin kurulmaııında en yakm 1§ ar. 
kadaşı ve mutemedi bulunan lsmet İnönU. 
nnn Cumhuriyetin llAnındanberi 9 aylık bir 
fasıla mU!ıtemıa. olarak mütemadiyen Ba§. 
vekllette bulunduğunu ve BaşvekAJqtten ev. 
vel ve sonra gösterdiği bUyük hizmeUerl u. 
ıun uzadıya l:ı:ah ettikten sonra Heybeli&. 
dadl\ kendisini bUyUk bir nezakeUe kabul 
eylediğini kaydederek diyor ki: 

'1smet tnönU, takdim ettiğim noU~ra bak 
tı ve burıı.da on sual olduğunu görerek gül. 
dU ve dedi ki: 

- O! Bu tam bir imtihan! 

Beşeriyetin saade t yolu 
Birinci sualim §Uydu: 
- YUz ıenedenberl aralarmda harp yap. 

mıyan lakandinavya memleketlerinin takip 
etmekte olduktan sulh poliUkaaı Türkiye ta. 
rafından naaıl tellkkl ve muhakeme edil. 
mektedlr.? 

Bu suale lamel lnönU gu cevabı verdi: 

için d6rt sene fazla sUrmtiş olan harbdcn son 
ra kemti menabiimiıle kanaat etmek ve kU. 
çUk UcareUmizJ tedricen terakki ettirerek 
kazanmak icap eylcdiğ:lne emin bulunuyor. 
dum. Bu ~uretle kendi kuvvetimizle kenıll 

ihtiyacımızı gitgide tatmin ettik .. 
1929 senesinde, cihan iktisadi buhranı brı.. 

§ında bUtçemlz 230.000.000 lira idi. Ertesı 
ıene blltçe)i 160.000.000 liraya indirdik. 

Cihan buhranı zamanında oldu~ gibi ltL 
zumu halinde kendi kendimize ameliyat yap. 
mak cesaretini göstereblldiğimizden bozu't 
bUtçeml7. defaten muntazam ve nıUstakar 

bir blltçe olrnu§lur .. Bu yeni bqlangıç nok

tuından itibaren her ıu~ne bir kat dAha iter. 
ledlk. Bu BUreUe bu seneki hnt,.emlz 
230.000.000 liraya ballt olmu~tur. B1ınıı 11".l

veten 10.000.000 lira varidat fıızlalığı temin 
et tık. 

Beş senetik programın tathiki 
- Türkiye harictekl dUyununu arttır. 

ınakaızın ~ senelik plAnı tatbik etmcğe 

na.arı muvalfak olmuıtur? 
- Şimdiye kadar mail mUtehaasuılar bl. 

zim !evkallde l§leri ancak fevkalAde \'Mltd. 

larla, dahili ve harici istıkrazlarla başardı. 
tımızı zannediyorlardı, LA.kin biz memlekı>. 
tlmh:ln lnki§11.fını isUkraz lmklnlarına mU. 
racaat etmeksizin devam ettirmek mecbu. 
rlyeUnde olduğumuzdan alelA.de bUtçenin lılr 
kısmını dalma bu l§ler için ayırdık. 

- Örnek olmafa !Ayık hayat ve u:ı:lqmll 
nıhu huııusunda bkandinavyalılarm zlhnlY-'· 
tini dalma huıruıst bir takdirle muhakeme et. 
m,.kteylm. Avrupa milletler! İskandinavya 

devletlerlnf kendilerine örnek tutmak tııt"
mlş olsalardı eminim ki beııeriyet için bir 
saadet dc\Tf başlamqı olurdu. 

Niçin Ankara ••• 

Engelsiz ticareti tercih ediyoruz 
- İskandinavya menıleketlerile iktisadi 

mUnasebatm genl§letilmesi Türkiye için mu 
h\ın midir? 

- Devlet merkezinin btanbuldan Anıta. 
raya nakledilmesinde aııkerf sebeblerden b&f 
ka saikler var mıdır? Ve bu aıır1 merkezin 
bina ve imarı Türkiyenin A vrupadaki mo. 
dı?rn ktıltUr mesai.9ine iltihakı manaıını ita. 
de eder mi? 

- Ankarıı.nm devlete yeni merkez olma. 
.1tnı kararlqtırdığımu: zaman en mühim ııe. 
""""" ıuthcı ı ıı:al1tit oımuştu . .Hu gayrlmüsaıt 
ukıırr vaziyet" bertaraf' oldıiUan .Oiıra da 
Ankarada kalma.kta ısrar ettik. Bunun ba'h 
ca.,aebcbl ~ dU§Uncedlr: Biz memleketin or. 
taaında kalacak olursa.k dahili ahvale en kU. 
çUk teferTUatına kadar hAkim olacağız. As. 
yayı Suğrarun merkezinde tam manaalle e. 
ısaalı ve url kUltUrc malik olmıyan bir neaıı 
\'&rdı ki bugünkU olgun nesle nazaran iplL 
da! ve Aayal bir cemiyet t~kil ediyordu. 

Filvaki latanbuldan IUJ:&ren içeriye doğ. 
ru çok muayyen ve çok mahdut bir mede. 
niyet aahuı vard:. Dahildeki geniş ta.asııup 
içine lıtanbuldan 10kulma.k bizim lçln pelc 
zor olacaktr. 

Memleketin tam orta noktaaında. bulun. 
duj'umuzdan nUtuz ve tesirimiz tevkalı1dc 

genlıledl. 

Komşulanm1z samimi 
dostl arımız olmuştiır 

- Avrupadaki buhranlı hava "e bUyUk 
mikyuta teslihat pllnları TUrkiye Uzeruıde 
ne derece telfr yapmaktadır? 

- Buhranlı ha.va ve teallhat yart§ı tabU 
olarak her memlekete te5ir etmektedir. U. 
muml buhran havuı içinde '\'&tanımız için 
de tehlike ihtimalleri vardır. Bu tehlikelerüı 
ne zaman, nasıl ve hangi taraftan geleceğf 
kat'! olarak tabU teabit edilemez.. Biz, kom_ 
tı•ılarmuzla uzlqmıya lri,ebllmek için akla 
ı;elen hel"§eyt yaptık. BUyUk Harpten eonra 
komoularımızdan bir çoğiyle hal ve teavtye 
edllmeğ.J muhtaç birçok meselelerimiz kal. 
mı§tı" Eakl dU§manlıkları unutturmaga ı;:a. 
lr§tık ve mUslakbel ııulbperverane plı1nları.. 
mız hakkında kendlllğlrnl.zden teminat ver. 
dik. BUtün komıulanmız bugiln bizim ııamı. 
mi doıtlarımız olmuştur. 

Umumi buhran hava.sı çok k&.nfık ve gt. 
rlfttir. Tablt buna karşı kendi vesalUmlz çok 
mahduttur. Bu meselede bizim en yUkıeJc 
prcnalplmlz ıudur: Her uır:U vesalUe umumi 
atılha hizmet etmek ,.e bUtUn kudreumızıe 
milletler araııındaki uzlaşmayı ilerletmek voe 
hiçbir zaman kendi eınniyeUmlzl başka dev. 
!ellerle mUcıuleleden bcklememekUr. 
Şunu da. ı6ylemcğe ha.cet yoktur ki ken. 

dt mUdafl\& \·e.saltinılze 111tımam etmek hiç. 
l>lr an ihmal edilmlyen gayemizdir. 

Tiirk maliyesinin sırrı 
- Diğer memleketler taralından hayret, 

takdir ve gıptl\ ile ka.rşıJsnan m11.ll politika. 
yı meydıma getırmeSte TUrklye ne ltıretıe 

lml<An bulmuştur. Z 
- Oayct baıdt bir şey ? MaliyemirJ d11.lm11 

intizam halindi'! bulundurmağı hUkOmetiml. 
zın en mUhım bir nı..zile.51 add,.tmekteyh:. 
Devlf"tln bUtçuinde muvazene temin edil.,_ 

ml!dljtl 7aman masrll.flart derh&l uaıttrn•. 
Jll'r tllrlll ml\•kllltıtm 11onunda tf'vzln f'di' . 
mlş bUtçenln temin etti~! fC\·aidl topladım. 

Diğer muharip memleketlere nazaran bizim 

- lııkandinavya memleketıerile Türkiye 
uasındaki lktl!adt mUna.'lebeUerin inkişaf 

eylemesi biz.im için son derecede kıymettar 

bir gayedir. ' 
Biz umumJ çerçevede da.ima engelsiz li. 

C;areti temine çalışıyoruz ve zannederim Ki 
bizim bu seneki beyanatıınLZ bu maksadın 

tahakkukuna yardım. etınlıttir. 
ıtetlRım Ali Çetlnkayanın lsvec; ve uanı .. 

ma.rkayı :ı:ıs·aretfrıln 'bu milk11ada estfelı lıu. 
rette yardım eylediği muhakkaktır. 

Küllür i şlerimiz 
- Tilrkiycntn en yakın atideki kültur va. 

zifell'ri ı kUltUrdcn maksadrm Uyatro, şr.ltll 

aanayi. muatki ve mektep ı~lcrldlr} ne otn.. 
caktır? 

- Partimizin prcruıipl halkı ilim ve fen 
mefkOresine ve ııekli sanayie celbetmektir .. 
Birinci vl" en mühim gayemiz şüphe!!IZ meı,_ 
tep işleridir. 

KUJtUr işlerinin iki büyük nevi ve bunla. 
rın §ııbelerl sıraya konulamaz. Bl:ı: cümlesi. 
ne ayni zamanda başladık. Biri diğerine mıı.. 
nl olmamıııtır .. Yahud diğeri gerld~ bırakıl. 
mamalıdır. 

Şark poli ti kam ız 
- TUrklyeyc A'Vrupanın mufll\k mes le. 

!erile Aıya meseleleri arMında köprtl naza. 
rile baltılablllr mi? 

_Türkiye, A\•rupa. ve Asya bUyUk kıta. 
ları ara11mda bir irtibat nokt.aa:r ve mutavaıı. 
ıırt. aayılablllr. Zaten bizim de şark politika. 
mız, azalan kendi arRlannda tam ve samiwl 
dosUuk !<;inde yaşryan bir mU!etler cemlyftJ 
dU§Uncealnl i.9Uhda.f ediyor. 

Yaptığımız tecrllbel~r 
memnuniyeti muciptir 

- HUkömetınlzln imar tedbirleri halkın 
nüfuı ve bayat sevlyeıılnl yUkseltmek ma. 
na.sını mı ifade etmektedir? 

- İmara alt tedbirlerimiz tabii memlekc. 
tin lnklıatını \'e hayat 11eviyesinln yükselme. 
sini lııtibdat etmektedir. NUtuaun artması 

daha
1 
ziyade milli alle bayatma ve ikUaadl 

lnklfal lmkAnlanna bağlıdır. tmar tedbirle. 
rf ve iktisadi p.rUar bayat aeviyeıılnl yUk. 

ııeltecek olunul yakm :r:amanda büyük bir 
terakki olduğUnu hluedecetlz. Şimdiye ka.. 
da.r yaptığımız tecrUbeler memnuniyeti ba... 
lı bir delil te§kll etmektedir. 

Tllrkiye - lngiltere 
- Son 11eyahatlerinlz politika ııokla.!ın. 

dan ne G"ibi neticeler h&.'!ıl etmiştir"! 

- Londraya yaptığım seyahat nıuayyı?n 

ve binaenaleyh mUııbet ve mücerret gayelt're 
matuf değildı. Daha ziyade esa."en taayyUn 
etnılf bir siyasi vaziyetin tenvir ve ta.rııini 

makaa.dı gözeUlmlştf. Londrada bUyUk ve 
ııe\•lmli bir milletin ıüruruna iştirak etmek 
bahUyarlıjtına nail o1duk. 

Bu s~yahat Tllrk ve İn~lli:ı: mlll<'tlert arll.. 
ınndakl doııtıugıın güzel te7.ahllrabnı müırı. 

hl'd" n teablt etmeğf! bizim için mUleyenı. 

m"n bir fırnt teşkil ehnişl:fr ... 
On &ene g~en gazetecilik raaliyetlmde on 

!eklı muhtelit memlPkette birçok m~hur 

adam'arl11. ~örU~1U:;tum . Fakat h!rhlrl ta. 
m,.t tnönll kıul11.r Uzt'rlmıll' ı:-ayet kuvvetlf 
ln:oıant tesir ve lntıba bırakmamıştır. 

'Eskimiş bir 
tuhaflık ,.... ... 

D ÜN sabah matbaada, _Aflldt'1 
Ç nır ıttC'< ..... ..;;n· 

gelmiş bir adet ,, · r 3y r 
buldum. O mecmuayı bana t~adJ'11° 
dermezler. ben de pek ho§ diliğıııdetı 
için alıp okumam. Böyle ken çın~ııtı 
gelen nüsh~sını da ~iki . 

3

01duğl111,ıı 
ama içinde bana dair ~ı~ şe~bCtte b~ 
anladrm. Göndermclennın e buıdulll· 
hikmc~i vardr. Açrp aradıil'l~~Ç·• ııd· 
"Bcrnard Shav ve Nurullah 

h küçiicUk bir fıkra: cıat }\O' 

ı .. f ve a dt· 
ngilizlerin me~hur or ıu 01rıı• 

cası. sakalından rahatsız 0 p 
ğını sonran bir gazeteciye: .. ~· 

"Neden rahatsız etsin? Bell ~ 
de traş olmadım ve ı.ra,tan ~·· 
ettiğim zamanı, tiyatroiatıJl11 • 

ğa hasrettim,, demiş. befl"rırıi-
Ben de Bernard Shav'a atıııJ ]tel' 

şim. Bakın niçin: OnWl. sak oJtuJll,ı 
tirmediği gibi ben de ~~t_aP ,,.ıııJJJI 0 

ve böylece tasarruf ettığiJJl rıııifJl1" 
kitapların tenkidine hasrede ]3ıJllu ya· 

Ne kadar tuhaf değil mi? .,u tlf;,' 
zan bay Cihat Ömer TuD~' ki ıP 
salsiz tuhaflığına hiç ~ph~~ dl' 
gülUyordur. Biz de keyif ka~ 0nuııl' 
ğiliz ya! keyfine iştirak ed:rJ t~ 
beraber gülelim. Çocukc3&ukteıer efe 
etmiş oluruz, daha başka D 

bulur... 1>3)' CI· 
Çocukcağrz dedim ama b~ın: t;eı'ç 

had Ömer Tunçeri tanımIY~ Cihad s.d· 
olduğunu adından anladım· • ınıııdıJf· 
lrlarm çoğu 1915 • 1916 doı:i de dS' 
Maamafih yanılabilirim: Bel usı.est•• 
ha yaşlıdır, belki de "na~ı tJ{eııd~~ 
1a yazıyordur. Her ne hal ıse· 11sf!ıg1 
ni tanımıyorum. Tanısaydım ~u ys rır 
na kendisi ile beraber doya 

0 

dükten sonra derdim ki: ed•for· 
- Delikanlı! Yazı.va he,·e5 ı· dt' 

rt.•et ı dil 
surıuz; henüz kaleminiz kU' . ıı 
~il, "Barem \'e ücret rnese1C:~jıi bt' 
yazmrzı da okudum. cUmleJerı us '/)' 
nüz tereddütle teşkil ediyorsu~ 11 • b•l' 
rarı yok! Günün birinde d~~fı2~ ~J 
"" '<"" l/ i 0 \ .W.HiÜ .Y dlAo~li!; .~tf, (111" \ 
edebiliriz. ümit güzel bır ~e.Y':0 ~·fO 
çıksa bile bir zaman bulundug 

zen~nle~tirir... ,.5i)-r!1' 
. ts ~· 

"Fakat delikanlı size bır '- 4 (1 
- ' • . -· tt11•" 

\•ar: Başkalarının icat ettıgı J3t! 
tarı sizinmiş ~ibi kullanma~·ırıdİ'·c \c"#~ 
okumadan tenkıt ettiğim sımk · tıi~ 
dar o kadar söylendi ki artı .,.ııııııd1 
tuhaflığı, hiçbir zarafeti J; efe fl1

1
' 

l)ell tı· 
Onu ilk duyduğum zamart . irı dt 

.. t" D ~ Id 2-\l ı<; "o:trf muş um: ogru o u.,., t .,o= r ·e ,. ~· 
söyliyen de miithis b ' r sil ı). okılıııl r 
d.• . . . o aa blf ,.ad~ 
ıgı ıc:ın . nu '-'avların · k ,_ .. 

. J d cc ıı· 
ta hcrkc31eri hayran e c ıill olll 

. • darı en 
mezıyctlcr bulundugun ,f 
!ar icat etti. • }lİçb ~ 

"S' . . maııızll dcfC 
ızf', ınanıp uıanma .1• ,·c c 

1 
(1 

h . d... ı' 1 il tııf'I J 
emmıyct verme ıgım . •. J\İ r ~ 

söyliycyim: Ben tenkit ettıgıırı t ll1ıır9 1 1 110 ıı~· 
okurum, hem de dikkate, k·t~P ıc W 
okurum .. S:>n zamanlard~ ~U ı<itaP 1• 
ettiğim pek oimuyor: çun 101 edt~ ... 
rın coğunu okumağn tahafll:aıııcıı ~· 
yo:-ıım. Pek l:ayağı veya u .~· 
1 d~· 
er.. ..;:;.rcıı ~ 

aJl Oto (il 
·•Ama s1z. baş){alarıııd ad1ğtf11 de' 

niı seylere - doğru olup ?ıırı J11,.ıct~ ııt 
kike lüzum "Örmeden , ınııfl -rreııd111 

o ·~ vam cdPbilirsiniz. Bana ne· ·er 
t 

. . p \ 
c mış oıursunuz" ce''' ı!· 

Bay Cihad Ömer Tunçcr~ip )'~ııi 
miyebilirdim: ama heV'cS k rıt~ıcc -el~· 
mecmuayı bana gönderflle. 11ıc 01

111 
111· 

de gösterr.ıiş. Susmam k3~ğı go'lt 
Fakat tekrar eder~ kaba 

1 

mağa mecbur olurum. ••-h /J.1 /,Y 
Nl~. 

Köpri;de~,,,ıı'' 
,'-

1aa t 18 J e 20 a ı 11,.,.,·11 11 

Araba, boş 've dolll 
11 

1,tc 
geçemiyecele. 11 1c~ııı1'~6f 

.. ı:nefl1• ..,11cll 
Belediye daimi en-;u ,.. ıôıt' 

1ehrin iki yakasını raptederı ostıl< ~,ıill 
köyrüsünün fevkalade kala I< Jc')deıı 
ğunu nazarı dikkate atar'd• ıcliJ' tJOlıl 
arttıfı saat 18 ile 2" arasın f .,ef e'l~f' 
manevra kabiliyetleri aı ~,rırı 1 
hayvanlı arabalarla h•~~~rı . 1"''11 
. . • k __.,.tır· •'' sını men e arar veı ... s d 1 

"rı " Bu karar pazar günU • 
. k "' . ..ektıt'· 

merıyet mev ııne gıre ... 



t· 
,ı. 

f 

j\ 

ıl 

r 

~offti 1 Atatürk. Ba.Jbakaıı ve, Fa1mxldi n Alta1ı ile güriişiiyor. AtatUrk, Ba§bakan, Jfareş!I.l 
V clcili ile birlikte manevrayı. takiı> ediyor. 

~ırrn -ve aınya nıe 
& °'1 tıcaıret 
y~ıeşrnaso 

lızıııı . PoOo rlken 
1'ıır1t bir bekı 
~ ' Alma erne devresinden s:.nra 
~ı..c11tıcte "Un ticari münascba!mın 

ucrıc · " z tuttu -
ullıit r~n gcJrne - gunu gösteren !Jk 
hptıııtdıldigınd ge ba§laması, piyanda 
bcr .ı\ 4tır, 1-!af en daha büyük ttsh 
~ . 11lıqnyad t: ba§ında gelen ilk ha
}'~ %ısı !tkJ'a .. i bloke Türk paı ası-

Pı1<1 ı: ı Uzer ' d 
llıjb 1•tnı b'ld ' . ın e bir protokol 

~"Ct 
1 ıtıv d . \'c (ac b "or u . Bıraz mü pi ıe -

r , a a ı) la 1 
~~d~'ltldj lah~kk ~ a kar~ılanan b~ 
;:oı4r .:~ Ögrendi ~ . etm·ş bu!un -
ııltlı. "'llcfiJ.: . gırnıze göre, prıJ•o -

lılııct· cdılınek .. . . So ınc " . uzerc ıkı taraf 
lı~ ~ iki ~rılrniştir. 

ı ı~ Yıl ıç :nd . . . . 
llıc11ıı tısadi rn. c bırıbırıyle fevk:S.Ce 
~ bcltct, 1·u;~~cı.5ebetlere girişcr. iki 
~atı. cı ay ıye ve Almanya t.ıın -

:r<Stn,.ı. t\"\rc) b' ) ' " nun""' kalını 1 ırc enbire bir e::gd 
t;:-._~ .. :1.., t%a d §~ardı. 
iı."'~ll ,:ı... ... , ogru olarak memleketi- · 
qt\ .,.ln,,_ w" cı. • • !; Cd """Ui° IUcı.n. • Q 4oUU W 4o 

~}'et b trı 'l'1:ır~ra ınütemadiyen mal 
~ıy atı · 11ıye b 
bi ltt ~arı o~elldj ~· . unun bedeller:nin 

t Ct a ı''1ııda gını görmüş ve bu va· 
lla • l.nıaga İktısat V ckaleti tul -
~a ~ılıtan l'tıccbur kalmıştı. O cs-

ltatur ~~l b:ıadan 44.000.000 lira'ık 
;\. "'I ı.... unu ' 
"ltaea vu va . Yordu. Şayanı ·lik -
trıı hu~" c.,,_, ııyctte iken dahi T~irk 
ilhh ~.ın,ı tice y Ut Ctin· aptığı anlaşnı:ıla -
tt . tttj~ . l Yeri . . 

Ilı.iştir f;ı ihr ne getırmış ve ta-
" · acatı • ~alta Yapmakta devam 

11Jıaı • t her· 
bı at }' ı tarafta 

1 
°1tc flar:l>ılrrı,§ old n Alman yadan da 

ı.tal'a le 1attrnıı uğun.dan or.trlaki 
'oıı rı~ildar in ~n rrıecrnuu 17.000.000 

lcrjllcfcn ()Jcoı as~! bulunuyordu. 1şte 
l>r01 Yaııılrnı g Yukarı bu miktar ü 

ti ora.ı~ltoı ltıtı 'b§' bulunmaktadır. 
~ ..,.n le cı ınc A 

1lıa. illan b e iman hük hne . 
~lııı~ 1 teua u. Para ile Almanya -
"Qa..._ h rık ~·11 er kot etmemiz hu~u • 

~~za rı.~ac:a1c1a:Ylığı gösterecek, bir 
·"lll "ad r :ı ,_ •up Cdı'J c 1 bazı borcları • 

}'ıli ıttsı.., ecekt' . 
~ne b· .,, bor 1 ır. Yine bir il -

1 Slıı b·lzcfcn alç ar da takas t!ola-
ı a ır t acakl 

ııta1 illcırn ı ve Almanvaya 

0 
~il •c;alıır Yap7ıelll)ekctıcrle üç ~araf 

!.... • ı ıı:Ji arak .t,. . . 
l ~~ı. n tarı ı •a edılel!:ktır. 

lı.ı ıı:Ja b 1 taksirn · h 
"- " 1 ka crabe 1 enJz malı'.'ım 
'•d l'\ıla r, forrn·· ı 
J illti ttrnııtır. U • umum: •et · 
lı~ hır alacatdar ller halde Alman· 

ltıı· '&a 1ll1ız rn 1i'ctı sa ba ~ 1 eseles"nin ~al7 
ti c ır g anını 0 

t ltııd <>tülrrıek . ş olduğu m ::m-
tt an ıo tcdır 
~- arıta nra ..... .. · 
"tt !ıtıa ' ~ Urk 
0 • l~ tının ak • - Alman tica· 
~t~Clt\ ,~ır. Çütıı~~ haberini be~!e • 
t ı__ ıta)k . .,..u en b" •. k 

~ "ll hab tnıştır A • uyu piiı-:.il 
lt, A er . lakad . 
~ "lttı;ı ıabırııııı ar mah~fıl -

~ <>ldu n~annın b ıkla heklcnm: kte-
!ıı " aşta gele .. . .. nutuı n mu~·erı-

rrıarnaktadır 

~\') F AlK CONERt 
>.rı~u~ e tı nı 
~fylta.ıt rnıraı e töreni . 
"'il enle ay Ru · 
~ ~\'leıı llıUteahh . §enı Alinin kızı 
l\ ı 'l'olt llıe törenı ı~ ve tüccar Su-
"ıı<le auı erı cumart . ~ l'itı Yan 8 1 

esı ak-),. ~· "e ba' a onlarında B .. .. k 
ı~ 8.Ço.. ~an Af uyu 
\ı ~ Z(l &lu ŞUJu.u et, Sabiha Gök-
\ı' ~lla lıtu, n.u ' Cevat Abbas 

• \>.. "1'l<!u §en Eıs ef • 
lııı -, bir 111, 'ita r • Falih Rıf-
...._ltıı~ ~Ok ıc. Valatı lsmail Hak 
:~ · 't '"atın h 

• elli tVlile Uzurlarile ya- ı 
re saadetler dile-

Trakya · manevralarının . 
ilk gününde 

[Trakya manevraları ilk tahminler· 
den çok üst i:n askeri bir ehemm:ye al
mıştır. Kumanda motörlü kuvvetle

rin sevk ve idaresi. ha•;.ı kuvvetleriyle 

kara kuvvetleri arasında elbirliği ve ani 
baskın karşısında kalmış bir vatan.n mü 
dafaası bakımlarından ayrı ayrı büyUk 
neticeler vereceği tahmin edilen bu ma· 
nevralar hakkında dün muharrirlerimi· 
zin telgraf ve telefonla bitdirdikleri ha
berleri neşretıni~tik. Bugün de askeri 
muharririmiz Sadık Duman'rn manevra 
nın ilk gününü hülfisa eden teknik yazı

sını ne§rediyoruz :] 

HAd" sa nBd·r ? 
Türkiye bir miirldct evvel bir devlct-

u:: U~• U'- t;h ull~ Uulul1Ul<11\la\Ju, '°'•' ''"'t'" 

daki kari\ hududum01:un bir kısmına 

gelip dayanan ordusiyle bu devlet, Trak 

yayı istila etmek kararındadır. Lakin 
ordumuzun kudreti Ergene nehri bo
yunda hu 011J11yıı bir lıayli hırpalamış 

ve ona bütün taarruz kabiliyetclrini kay 
bettirrrıiş ve diişman orada tıkanıp kal
mıştır. Ş imdi bu cerhede m~harcbe ta
m amiyle lch:mizc iıık1şaf etmektedir. 

(Türkiyenin bu mdruz clüşmanına m<:· 
ncvra planında san ordu adı veriliyor . 
Tiirk oıı.hısıı da kırmızı ordu diye gös

teriliyor. ) 
Bıı <>arı u::vlctin, hir h:<°~ ::ı devletle 

ya <.'skid t ıı yapılmış b"r ittilakı vardır, 

yahut rla harp dev2m eclerkeıı sıkışınca 

kendisine bir müttefik bulııvermi~tir. 
Bu ikinci düşman devlet derhal üzerir.1i 
ze saldırmış ve Karadeni;;de Midye is
ltelesine b' r gece ansızın bir oklordu ih
raç c:iivermisfr. (Manevra planındıt 
hu meFruz cfü~mana da mavi ordu • :lı 
verihı~ktedir. ) 

Tiirk devleti Karacleniz kıyıların

dan kuşkııJlanmamakta olduf.u için sarı \ 
orduya karşı harp eden umumi karar

gah bu civarda hiç bir tertibat almış de
ği)dir. Ansızın karaya çıkan düşman kol 
ordusu Midye civarındaki zayıf sahil 
muhafızlarını kolaylıkla süpürüp ka
çırtarak iki koldan tstıranca ve Saray 
istikametlerine doğru ilerlemeğe başlar. 

Cephe' te,ekkUI 
ediyor 

Türk ordusunun (yani kırmızı ordu
nun) Saray kazasına yakın bir yerde, 
yani Manika köyü ile bu köyün adını 

taşıyan derenin boyurııda bazı ufak tefek 
kuvvetleri vardır. Karadenizden bir . 

dü§manın ihraç yaptığını bunlar haber 
alır almaz derhal harekete geçiyorlar 
ve lstanbuldan alelacele sevkedilen kuv 
vetler bu kuvvetlerle birleştrilerek bir 
kolordu teşkil ediliyor. Bu koloııduya 

tayin edilen cephe şudur: 
Karadeniz kıyısı - Istıranca - Ma

nika,. 

Düşman çok kuvvetlidir ve kolordu 
zayıftır. Maamafih bütün kuvvetini 
sarfederek düşmanı tevkife muvaffak 
oluyor. Fakat her an çevrilmek tehli

kesine maruzdur. Zira Manik~::lan Mar

maraya kadar olan sol cenahı bombJŞ· 
tur. 

Krrmızılara yard:m 
geUyorı 

Düşmanın bu bo§luktan sarkamaması 

Yazan : Sadık Duman 

t 

- . 
Bir numaralı lirol,I: 17 'Nabahı sa.at bt-ştı· 

iki tarllfın bulunduğu \l\7.l;\et· ;\la\ 1 11\h·arl 
kırnıı7ı C. tlimlın arkıı"ına ııarlunahtadır. 
t•h.J1lt n lU\&7.1 UhlJ'Hhı""* iM' Uuey ho1•u,.Juau. 

mm bir thmU 11üratl"' llerlcnı,.kt.edlr. Ar. 11o~n. 
ra bu iki tllm l\araatııt • 1·anıkaj;ıl ~ tJll ;uı. 

ııın blrl~tlJ;I 3 f'rtlP. harbe tutu)acaklardır. 

(Emekli kurmay aubay) 

vetlerini istirahat halinden çıkarıyor ve 
bu sırada kendi sol cenahından düşma· 
nın sarkmak temayülü gösterdiğini his· 

sediyor. Kenıdi kolordusundan henüz 
hiç bir emir almamıştır. önündeki kol· 
ordu yardım istemektedir, kendisi de 

ç;cvrilmek tehlikesine maruzdur. Acaba 
ne yapmalı? Fırka karargahı Manika· 
nın şarkında Derviştepede bulunmak· 
tadır. Kumandan hemen ileriye ve ce
nahlara keşif kolları çıkarıyor ve sol ce
mıhına Ereğliden kuvvet gelip gelmedi 
gını anlamağa çalışıyor. Saat altı 
buçukta ikinci kırmızı kolordu B tüme· 
ninin sol cenahı geri~inde yürüyüş ha
linde bulunlt.luğunu anlıyor ve bu tü
mr.ıı C tiimcninin de r,oltl ~ ve gelmekte 
oliluğunu b"Ildinyor. 

Mav1 düşmanın 
vaz·ye:ı nedir ? 

Ka~~ı t ı~·:ır:a ~·~n: n:avikrdeki harp 
vaz:ycti de §Öyle tcsb:t edik biliyor : 

A. Tümeni 204 rakımlı tepede, B . 
tümeni 205 rakımlı tepede, C. tümeni 

207 rakımlı tepede. Bu C tümeni düş

manın ikinci ihraç kolordusuna men
suptur. Ve sağı gerisinde bir süvari a· 

byı vardır. 

Bu alay ve bu t ümen son süratle 
ilerlemekte ve kırmızıların yardım aLdı@ ' ğını bilmediği için kırmm cephcnın ge· 
risine düşebileceğini tahmin ctm~kte
dir. L:lkin Karaağaç sırtlarında kırmızı 

tM .-m&rıth kroki: öJtll"dm l'onm Mat 

llltıda iki tarafın aldııt ı \'R7l~et. Kımu:r.ıLtr. 
dıtn C., tllmU bir taburla JllllYI 11üvarlnln ta. 
ıırrU1:u nıı dnrdum111,tur. l\arı,tırsnd&h'1 mo. 
1örlU bat.ar,·nlar ıuıfıılt yol Ü7~rlndeın surat. 
le llf'~P.,\ ip B. ,.e ç. tıımlerl arka!imda mev. 
:rl alnır~lar Ye atl'.şe hııela.rn•)lardır. 

için kırmızı ordu Marmaraı::la Ereğli }j. 

manına bir kolordu yığıyor. Bunun ilk 
fırkası karaya ayak basar basmaz cebri 
yürüyüşle ilerliyor. 16 - 17 gecesi saat 
beşte Çerkesköy mıntakasına geliyor 

ve bir taraftan kuvvetlerini istirahate 
çekmekle beraber bir taraftan da Mid
ya - Manika cephesin'Je harp eden kır
mızı kolordu ile irtibatı tesis ediyor. Bu 

strada mensup olduğu diğer kırmızı kol 

ordunun iki fırkası ile kolordu kararga
hı henüz vapurlardadır ve Ereğli lima
nına dahi çıkmamış bulunmaktal::lrrlar. 

Çerkesköy rr:ıntakasında istirahatte 
bulunan fırka kumandanı harp eden 
kırmızı kolordunun kendi mensup bu-

lunduğu kolordu kumandanına yazdığı 
raporun bir suret:ni zhyor. Yani şunu : 

''Cephemdeki dütmanın 17 u9aJıı 

bir yartna hareket i yap1n4ğa kalkışaca
ğını sanıyorum. Srloşmak ihtimali var
drr. Bu vaziyette A f ırkaıı bana yardrm 
etsin.,, 

Fırka kumandanı 
ne yapabilir ? 

Bu:ıun üzeri:ıe fırka kumandanı kuv 

"'llılılffııllll""ıttıııllllll'"Hllllııtıı""""""'""'-'"""111111"' 
lstanbul . kouşuyor 

Manevralar dolayısiyle İstanbul 
Konuşuyor, anket imizi bugün de 
koyamadık. Özür dileriz. 

ikinci kolordunun evvela B ve sonra B 
ve C tümenleriyle karşılaşıyor. Kırmızı 

ordunun sol cenahında şidd~tli bi~p 
başlıyor. Harbin bütün iık safhası ma
vilerin lehine inkişaf etmektedir. 

ikinci satha 
Öğleden sonra manevra kırmızıların 

mukabil taarruzu ile b.ışlar. Tarafeyn a
rasındaki müsademe devam ederken i

kinci kırmızı kolorduya mensup C tü
meni düşman süvari alayının hücuma 

kalktığını görür, karşısına derhal bir ta 

bur .piyade sürer. Bu piyadenin ateşi 

ldüşman süvari alayını bir ara tevkif e

der gibi olursa da çok geçmeden bu sü

vari alayının istikamet değiştirip daha 
geniş bir kavis nsmederek hattı ricati 
üzerine s'arkmak istediğini anlar. 

Kırmızı ikinci kolordunun batar
yaları henüz harp hattına girmem!ştir. 

Düşman. süvarisinin ilerlemesini düş

man cephesinin daha sıkı bir taarruzu 
besler. Bir m üddet sonra, fırkalara mo
törlü kuvvetlerin ve topçunun Karı!ltı
ran köyüne ulaşmış bulundukları öğre
nilir. ikinci kırmızı kolordunun bu mev
kide bir süvari livası vardır. Düşmanın 

art an hücumu karşısında bu livanın bir 

alayı zırhlı otomobillerin himayesi al
anda Karıştırandan kalkıp Yanıkağıl 

köyüne doğru saldırır. 

Şimdi !düşman tayyarelerini de kul
lanmağa başlamıştır. Mavilerin hava ha
reketlerine kırmızıların tayyareleri mu
kabeleye başlarlarken tanklar ve motör
lü bataryeler de harp sahasına ulaşmış 
bulunurlar ve hemen ateş açarlar, harbe 
girerler. Bu sırada kırmızı kolordunun 

Çoluda bulunan bir tümeni cephe ge

risine yanaımağa cepheyi kuvvetlendir-

wummmmırmm ___________ _ _ 

CUMHURIYET'te: 

Manevra 
Pt1yıımJ Safa, bliJ Uk Tnıkya mancnalarJ 

dolal r111le, bugiınkil fıkrasmda, maneuanm 
manaamı inceliyor, \e czcllınle diyor ki: 

:Manevra yalancıktan bir harp değil, nafi . 
le trajik lc!erruatından nyrılmıo ve mlicad·~
lc preneiplerlne irca edilerek en saf mahiye. 
tini bulmu~. ciddi ve hakiki bir kar§ılatma. 
dır. 

I<aıılı ve öJUrnlU harplerin dram müellıfl··
rinl alA.l<adar eden ihtiras tarafından ziyade. 
hakiki bir crkt\nıharbe heyecan veren kah. 
ramanlık, teknik ve rnckanlzma tarafmr 
merak edenler için manc\'Talann muhareh:. 
lerdcn fnrlu pek azalır. 

Biz de, gazete"saratannda bile olsa, rt . 
ğt t ordumuzun rnannvralıınna bir tocııd'l d•. 
ğil, bir erkl\nıhnrp çadırında iml;lz ı;lhl ha.. 
Jis bir aılıer teccssUsite baltalım .• 

TAN' da 

Arap bl r Uljl taraftarları 
Oıımr Hııa Do~nıJ, 'filrl<IJentn, J;'Cni~lrm e 

ıılyıı""tı tald11 ettiğine dair hını J,nndra ı;a . 

ut.el rln<1 göriıloo muhabir 3·aufanna ce . 
\·ap \'eriyor ,,, 'f(i~le diyor: 

Dize kalırsa. bu çc,lt neşriyat, bir haki. 
kali ifadeden fazla azamı derecede dost o. 
lan ve bu dosUuğu sağlamlıyan millctlrr a. 
rasına nlCalt saçmalt için yapılmıtklaclrr. 

Yoksa Arap Birliği cereyanını ı;tld!'.'nlerin do 
hel'§cydcn C\'VCI emin olmalan icap "den bir 
nokt.ıı, TUrkiycnln genl§lcmc slya.setlnl ebe. 
dlyycn t erkctml§ olduğudtJr. Tilrklyenln s~ 
nl§lcme siyaseti takip ettiğini ııöylemck, o. 
nun siyasetini \'C slyaseUnin hedeflerini q ıı. 

lamamaktan ba§ka bir §eY değildir. TUrlt :ıııi. 

YM<ılinln ilk ve son hedefi sulh içinde yaşı. 
yarak TUrk mlllelinln azami teali ve refalv. 
m lt-ınln etmektir, 

Halay meselesi len TUrklyenin gcni~lr.nıe . 
11lya.ııetl takip ettiğini değil, memlr.ket hart. 
cinde kalmış, bir •rurk ekseriyetini hilr yıı
g;almak bedelini takip ettiğini bUtlin dün. 
yaya lııpat elml§ bulunuyor. 

Arap Illrllğt siyıuıctlni takip edenlere g,._ 
lince bunlar lstcr hayal pe§lndo ko§&n ve 
mllll enerjiyi isra! eden kimselerden, bter 
11&mlrnl ldealisUcrdcn olsunlar, herıeyden ev 
vcl TUrldye hakkındaki dUşUncelertnl doğ. 
nılturlarsa. c;ok isabet ederler. 7.aten biz on. 
!ardan dahi böyle §eyler d~Unmr.diklerlne 
inanıyor ve bu çeşit ne§rlyalın bulanık ıııı. 
da av avlamak eseri olduğunu 'kabul edlyo. 

ruz .• 

o~mnırtdle 
Adliye dairesi kapısında 

Bir maznunu 
yaraladılar 

1zmlr 17 (hususi) - Burada Adliye daire. 
si kapısı önünde beklenmedik bir cinayet 
vukua gelmlşUr 

Adliye dalrcsl kapısı önUnde bekllyen Ö
mer isminde birisi, Ağtrceza mahkemesine 
getirilen Sllleyman isminde blr maznunu ta. 
banca ile öldUrmeğc teşebbüs etmiştir. Attı. 
ğı kul'§Un SUleymanın sol omuzuna saplan. 
mış, jandarmalar ömerin daha fazla ate~ 
etmesine mani olmuşlardır. 

Ömer verdiği Uadedc: 
''- SUlcyman, sekiz ay evvel Bozyakad'l 

beni belimden yaraladı. Sakat kaldım o. Ağır -
cezadaki muhakemesinde bcraet edeceğini 
tahmin ettim. Onu öldlirmeğc karar verdim,, 

demiştir. • 
Ömer tevkif edilmlşUr. 

meğe memur edilir. 

Dün cereyan eden safhalar bundan 
ibaretti. Bugün artık iki taraf da cephe· 
lerini iyice sağlamlaştırmışlar!dır. Bu
günkü hareketlerle tarafeyn tamamiyle 

karşı karşıya gelmiş bulunmaktadırlar . 

Zafer kimin? 

Henüz hiç bir şey belli değildir. Ba

kalım iki cephe için harp bugün ne şe

kilde inkişaf edecek? 

Sadık DUMAN 

• 
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ırakta, Cezirede ve ispanyada 

İSYAN VAR 
Irak kabinesi çeklldl, Ceaıraele 

yQz kl•I 61dU 
Halayda da karışıklıklar son 

haddini buldu 
(B~ tarafı 1 bicme) ralar lttıla..r ''e tehıi, g!\l.h Mkuak t~ 

, hya.n gUkUn bulmazsa demir göm- ı~.: ve he.~ıtca.na \"N'dil~. H•dittnın 
llkli gönUllUler 8~vkedilecektir. isyan onu l.hndr. 

ı~ &ilkah 8ô kişi tevkif olunarak ııa. i&pany.Jıda 
ıtbe gönderilıniotir Süryaniler de 300

1 

M d . • 
· .. .. • . . a rıd, lP (:A..A.) - Askeri n.,,h • 

kadar yaralı ve 100 olu oldugu bıldı- fı" ller 'I'oled T 1 d · P ·r • o ve a avera a ası sa .arın 
rı ıyor. isyan çıktığını bildirmektedirler . Bu 

Hatay6a karışıklıklar mahfiller, ttün ııtblh Uı hatlarıntl.ı. 'id 
Hatayi:lak1 karı~ıklıklar üzerine ali detli tüfek Vt rrıihalyt)z ateşleri ~~tdl .. 

lromiser Ma:rtcltn Paristen tlôneceği mekte olduğunu ıl~ve etmektedirler. 

Beyruta bildirihntetir. 'Hatayda karı
§Iklıklar devam<laelır. Bir haftadır tek 
bit toeuk ve ka6ın eokaga ıç:ıkmanll§· 
Ut. Türklel'in ve Alevi Tiirkl<>..rjn ılıti

yacı mahalle bekçileri tarafından te

min ediliyor. Canını kurtarmak için 

Hataydan kaçan Türkler de korku için 
dedirler. 

Antakya sokaklarında deni;elcr, 
urhlt otomobillerle dola§ıyorlar. An

takya ile lskenderun ve 1skentletunla 
Halep arası ttlef on ve telgtaf hatları 
methul eller tarafından kesilmi§Lir. 
Muhaberat tamamen munkatidir. Pös
ta.larda Ha §Hi6etli gansör 'Varoır. 
Kırıkhanda dün gec~ büyük bir ha

dise oldu. Yüz kadar silahlı, birkaç 

Türk evine hücum ettiler, gazlı paçav-

Batır.tan lspan
yol gemileri 
3 ü buldu 

Ege dentunclc kısa bir müddet için· 
h bl.tınla.n ve ka'ybôlan lspanyol \'a· 
trurlatı il~c ba.Hf olmaktadır. 

Egede ilk kurban addedilen Giudad 
de Ga.diz vapurunaan evvel Yunani~la• 

fttıı Patelia aaası açıklarında Abasolas 
İsimli bir İspanyol gemisi bir tahtelba· 
hit ta.taf ıntlan totpillen<?rek batırıl-

ttıı,tır. Geminin kaptan ve murclteba
t.t bir İngiliz gemisi tarafından kurta. 
nhnı§ ve 17 kiei kaybôlmuştur. 

~ka~ gün evvel 'Böğatdan çıkan 
Marn~go g~mlsinden de elan bir haber 

a.Iıııamam11tır. Şiınal"yc kadar geminin 
hiçbir haber verrnemel!i denizaltı gemi 

itti ta.ta.f ın6an bat.ırıldığmdn şüphe 

bttaltmamakta6ır. 

.Bu ha6iseJe:r dolayısilc Sovyet liman 
~&rından gelen Varland adlı İspanyol 
gemisi yoluna devam Hmeden limanı
mızaa kalmııtır. 

Asi tayyarelerinin Talaveranın ii.ıe • 

rinde uçarak şehre bomba attıkları tö
rülmjştür. 

Manrit, ı 7 (A.A .) - Dün cum~uri 
yet kttalan Citnı,poıutlas mmtak:1sın -

da 12 hiıa.ııntta İJğll ettikleri mevzi -
h~rden bir kilometre kadar ileri .git:niı· 

!erdir. AsUerin fiddetli multavtml!tine 
rağmen birkaı; aiper upttdihnittir. 

Blbao. 1'7 (ıA.A.) - Naıyonalistler, 
Barello, Chirto, ıArroya kasabalarını 

ve Santan.ôerıin 55 k!lometre ccnu'~un 

lia k~in Beinon ehtini i}ğa.1 etmi~ler-
6r. 

Kudllsta 
Kudüs, [İ (A.A) - Taarru% vaka . 

ları devam etmektedir. 

Tulkttimd~ atui tabiplerinden ve 
C§raftan bir Arap sokakta öldürillrr.ü~
tür. 

Beiııabda poliıe yaraım eden bir 
Arap katledlmiş, diğer bir mahalde de 
baıka bir Arap öldürJlmüştür. 

Fransaya göre 
Paris, 17 (A.A.) - Salahiyettar ma

hafiUer, Ftanıa tarafından Filiatinin 
taksim planı hakkında İngiliz kabitıe • 

sine tevdi edilen notay• tlair bir f'C"ebi 
gazetesinde çıkan haberleri tavıih d· 

mekte ve notanın hiçbir ve~.hile protes

to mahiyetinl:lt olmadığım tasrih et:nek 
tedirler 

NC>tanın metni ha.kkmda diplomUik 
mahafil, Franııre.: hükumttinin l~i . 

listinin yanıbatmda bulunan Surıyt<!e 
mandater bir dtvJet s1fatiyle wnumı 

menfaatlerini, tatkta fslltn ve Arap ı .. 
leminde ve ıtmali Afrikadlli vaıiytt • 

luini 'ttbatüz Htlrdifini söylemekle ik 
tira ttmtktedirltr. 

Siyoni t kongresi dağıldı 
Zürih, 11 (A.A) - ~iyonin kon .. 

grtıi t.ondtatia tlt siyasi br meclis ih -

das tdilmeaine karar •erdikten M>hra 

mesaisine nlhlytt vermtıtir. Şimdiki 

icra komitesinde hiçbir de~işiklik yapıl 
mamr§ ve \i'eımann Sydnlst tefek'<illü
nün tiyasetınde ipka e~ilmiştir. 
= 

ıstanbul Belediyesinden: 
~kşamiarı saat 18 ile 20 arasında 

KarakUy kUprüsU Uzerlnde 9eyr0seter 
kesafeti azami haddini bulmakta ve bu 
yOzden geliş, gidiş bftyUk tnUtkOIAta 
uğramakta olduğundan bunu mllmkUn 
mertebe ezallmak l~lo hareketleri tıkır 
\te manevra kabtJlyellerl az olan bo' 
veya dolu hayvanlı yllk eraballlrlle 
yUkIU, yilksilz hayvanların saat 18 den 
20 ye kadar kUprtldeu geçmesi Daimi 
BncUmenln 16-8•1937 T. il toplantısın
daki kararla yasak edllmlettr. 

Bu yasak il Atı tarihinden Uç gllo son
ra 22-8-1937 tarihinden itibaren tatbik 
edllecektlr. lhln olunu't. (8.) (5851) 

............. - .............................. - .. -1 
Sovyet 

Rusyada 
Bir casusluk şebe

kesi yakalandı 
12 kişi tevklf edildi 

1 

ı.1:ınara ı 7 ....... M0111toV11;aaıı bllairilalğfne 
fötC. devlet plln mtıel!ıMlıe&inae mUhtm 
btr cüuıı\uk eebekesı ke,reaıımto. mUU. 

1 
eesenln lkfnCl mUdUr'll de dahil otmak U • 

... ~.r:.~~-~~~-~~:~ .. ~~::~~::: .............. I -Yugoslav zırbhsı 
sah gllnU geliyor 
Yugoslavynın Dubrovnik ismindeki 

ktuvatörünün limanımıza geleceğini 
yaımışttk . 

Kruvazör önümüzdeki salt 6a.1;ahı 

f.ıt.lcc.ek ve beş gün kadaf kalacd\tır. 
Yugoslav bahriyelileri için kar§ılanma 
proğramı bugünlerde alakadarlara :..il -
dirilecektir. 

lngiltcrenin Akdeniz filosuna rnen
gup üç gemi tic cyhiKin ikisinde g:-le
rek limanımızda üç gün kalacaktır. 
AğUstos nihayetinde donarunaınızın 

Yugoslavya ve İtalya limanlarına yap~ 
cağı seyahat, İngiliz gemileri gelip gi't 

tikten sonra yapılacaktrr. 

-M ... tiaroı ı='-".,;~an-bula 
geliyor 

Holivudun meehur "yıldız,,larından 
Madloyn Ka.roll hmıusi yatile, Akdetıiz
de bir seyahate çıkmaktadır. 

GUzel artist bu seyahati cımaınnda 
Yunanistan ve TUtkiyeye 6e uğrayacak 
vo birkaç gün 1stanbulda kalacaktır. 

Rc8mimız. kotrasını bizzat iôare 
Men . M. :hi:ı..rolu göstermekte6ir. 

Valimiz 
BugUn şehrimize 

gel dl 
Ölleden sonra vazifesine 
baotamıt bulunacaktır 

Blr buçuk ayaanberi Fta.nsada isti
'ta:batte bulunan Vali ve Belediye :ri!isi 
Muhiddin Usl.ündağ bu sabahki kon
vanayoncllc §ehrimize gelmiştir. 
· IKenôisini Sirkeci istasyonunda Vali 
ve Belediye ~cis vekili Şükrü Sökmen· 
siler Vali muavini Hüi:lat, Beledi~ 
reis ~mavini Ekrem. Emniyet direktö
rü Salih Kılıç, Vilayet, miciliye PafU 
erkanı ve birçok memurlar k~ılamış· 
lardır. 

Muhiddin Üstündağ trenden beşu§ 
bir çehre ile inmiş, ka.rşilayanların ay
rı ayrı ellerini ~ııtmıştır. 

Vah 6ğlcden sonra Vilayet ve &le· 
tliyeye giô~relt vaıifesinö başlayacak
tır. 

Spor işlerinin 
halline doğrd 

Ankara. ı 8 (Telefonla) - Dahiliye 
Vekili ve Parti genel sekreteri Şükrü 
Kaya geçen hafta Ankaraya gelmi§, 
Tilrk Spor Kurumu merkez reis vekili 
ile azalarının bulunduğu b'ir içtimada 
ıpor işlerinin ıslahı yolunda müzakere
lera~ bıllunulmuştur. 

Bu içtimada. verilen k.Rrarlat8an en 
mlihltnmiitln tathikına b3~1atımıılır. 

Umumi merkez:, bugün mıntaka re
iaUklerinl Ai>nr'et-digl ıbir emirde rei!lik 
vaz:felerin'n det1tAI varlere devrini biJ. 

drni f tİr. 
Belediye ve Partt i!lertni :uı t~ ~en 

vt itleri ~ok olan ıstanoul ve Ahkara va 
lilcritıin spor işlerintn idaretini fn\.ıa\1in
lerinden birine bırakacağı ·göylel'lmekte
dr. Verilen kararlann pey.derpey bt!,. 

bikına devam edilecektir. 

Şanghay gene 
bombardıman 

ediliyor •'' 
Bnglltere ve Amerika c1evıetl• 

buradaki tebalarını hltn•~ • 
için askeri tertibat aırn•V 

karar verdl1er 11,r ÇtnlUer altı Jepon gemisi batırd 
Çin teşrii meclisi "Milli sefer 
berHk,, kanununun kabul et 1 

llıı uhaht,ı poata. ile ~l'len Sunday Ek<t. 
l · ~ ;; kltı.etcalndc e8kl tnı;iliı ba)vrl•ill ı.o~ ıı 
l ro Çin -:. .ıapon mE'iiıle61 h:ıkkmda bir nıa. 
J,aıe n~retmı,ur. 

Çin. Japon hAdıselerlne ait günltik ha~r. 
lerı vermezden önce, Loyd Corcun bu maka.. 
leslnocn yaptığımız hUl!Sa.yı verelim: 
~ ... uupvu "A~lJ'l:l.:ı, nu.t t.. ~es :n.ıu.u 1JJ(I.. 

saıı . .nın n10demıze. ednnrtş ve ~çcrr&rne ıu. 
ıuın ve fLıkence f!okııtmuı bir ıeklidir. Kuzıı . 

yu yutmak temayUIUnU hlarıeden kurt, felA.. 
ketin bUtUn yUkUnU za.vallI kurbanı ku.zuy3 
yUklUyor. 

Japonya, Manc;uryayı aldığr zamıı.n, bai"l. 
el hlı;blr mfü.tAhaleden kotkmamiı.k Iliım. 
teldiğ1ni anlaC!ı. O zarnanrlanbert Avrupa 
kayalık ve tıert bir yol üzerinde bUhrandM 
buhrana ııendcley!p yuvarlanarak gidi.yor. 

Japonyanm Çindekl lhrirasmı yatı§tirmak 
lc;ln bugOnkUnden daha mUnasip bir zaman 
olamaz. Onun için Japonların ukcrlerl, şe. 
hlrler11en tehirlere yUrllyor1&r .. bı§arfüuı gt'. 

len protestolar, hem yumuııaktrr, hem tllzar 
ıekttn<ledlr. 

Onlara protesto bile denemez. İfadeleHn. 
de her tkl mUbariz tarafın, ka.ıısız bir a.nlq. 
maya varmaiı Umldl görü!Uyor. 
Japonyanın ycgtne cevabr, ordularının ve 

bahti)'e3inln Uç be§ Çin vilA.yeU daha kopa.. 
rıp iLltna.eı ve ilerle~l esnwnda blillem 
malıum erkek ,.e kadıtıı otdUrtl'lcıı!dlr . ., 

Şanghay yeniden 
bombardıman edildi 

Japonya Çlndekl hıı.teka.tmr "1mdl bllhaa. 
sa bıı.v& ~uvveUerile yapmaktadır. DUn M

bahkl kabine lclimaında bu huırusta. izahat 
veren Japon bahriye nazırı 87 Çin tayyare. 
einln ve ı 7 Çin kararg~hının tahrlp edildi. 

tfhl blldirml•Ur. Japonlar da. 9 tayfa.re ktıy 
betinlttir. . 
Şanğhay({ı\kl Aml'ii'ka maka.matı kdm ve 

c;oeuklan fehlrl!en çıkamıata ba§tamaktL 

'ilır. 
Nanklnd,.kl Japon &e!arct memurları ve 

kef&ret. mUsteşan da şchn dUn akfa.m terkl't 
mfôtetdlr. şanghay aun tıabkh tekrar bom. 

hardıman edllmiııUr. 
Japon Diyet mecllfıl 3 ey1016en 8 ey1Qle ka 

<lar devam edecek fevkalA.de bir toplantıya 

takt'ılmı§tır. . 
Amcrlkiı. bUkbmetl Şanghaya 12ÔO bahri. 

~·ell ~nlıerM!ştlr · 

Harp devam ediyor 
Nankln 18 (A,A,) ._ şangbe.yda muhe.re. 

bet~r bUtUn gece ~ıaactıe devam etmi~Ur. 
Japon hı\rp gemlleıi Şôpcl tıızeffne atq aç. 
mqlardır. Çlnlıler Yangt.sepoo mınlaldı.ııındıı 
fldtlet1\ t.aıı.rruzlıır yapınal<tadırle.r. 

Bıı mmtake.da Japon takviye kıtalan ka. 
raya. çıl<mağa tcşcbbtıı etmı•ıerdlr. 

Muntazam lütatarôan füUrekkep bit Jipon 
fırkasının ~·akında Şanghaya gelmesi bek. 

lenllmenearr. 
U'c gtınaoiıbert Nankova ta!lrrut eden J"'-

poruatın hUcumlatt geri pUskUrtUlınUıtUr ... 
Şimdiye kadar alman Tesml T"aporUı.rdan Çin 
lllcrln zayiatı 500, Japoruann zayiatı butıun 
ll\1 mla11 o1..;uğ'.ı anlqıJmaktaaır. 

'""'tiz nazırlannın kararı 
ı,on:i'ra. ıs (A,A,) - Nazırların dUn ôğ. 

tedcfı Alındı. l'&pn'ltş oıaııkla.h toplantı &<>. 

!\unda gazetelere yarıresmt btt beyanat ve. 
ttlmlfUt. au be7autta tö~ aıtalllMkteilt: 

Şanghaydaıı bir görüıı'il4 u~ 
uıı ııı ı 

Nazırlar, Şanghayda: vazi~ttltıV' 
ne bir surette haılinl tcnun için lf e~ııı, 
kUn olan bUtUn tedbirlefl deTP illtr ~ 
!\'"a~tlar, Şanghayaaki )ngtliZ rutt tJ"' 
tngillz lebcasını hfın&ye iÇln :;dfr. ,.ıl 
ti baLı almağa karat verml§l ...... ,f." ;a:-\ 

( · ı hu ~..ııı1111"" &~ Rılllhlv•tt ......... ı. .. ' nıeı.-H 'l'-iııt 
selmekte olduğu tedbirlel" a· de ııı ,.tb"' 
halinde bulunan lkl taraf nez 'un_ .... ,~.u,.,,-; 

·ıeı illl y--.., ~ .... 
te blılunaark beyneynıı ııarfİ ~11"" 
kanlh askeri 'l'ıareklt diıire!i ~ı.ı>'4 ıi ~ 
maaını teıntn etmek ve fngill~ 9',.e 
sır aıırette mUdafa& fı;ln ınut< A 
UbaLı almak vardır. ;;arurl ~-et!f' 

'"'lııa.iiüral Llttt'e k1taatın\all1 sil 
harekUı 11cnı. etmesi l~in 

veHlml§tlr. • )<atltl~~ ., 
Milli ıeferberhk rft 'l 

Nankln 18 (A.A.} - Tefıcaııııl e 
"miltl aiıferberlik,, kanunu 1<tur· tıf 
Bu hususta henüz tatsiJA.t -,-o. ~otl, . ., . ı 11 •• r-" 
Amerika hükQnıet1~uı«~ııı11~ ~ 

Vqlngtoo, 18 (A,A,) - birer~~ 
kin ve Tokyo hUkCımetlerlrıe an ~#
öererek şanghayda A.meri~ard.,ıı r;;I' 
maruz kalaclı.'.ğı maddl r;aratut&, 
öoğTuy kesıdilt'i:tnl meeul ~ ııil~ 
tnlıtir. ';!()() tıS}ırt;,t~;sl 

Hariciye Nazırı Hull, 1,.. 9~\'lCeu>"" t>t~ 
~ndAzının yakınaıı. şanghll):uııtıtıutl tt I' 
tıtıdlrml~Ur. Bıt.a.rılflık k\ ıııu~fıOI 
çınrn martız Katacağı liilsU 
1ay11rile telıir edUmlıUr. bflf 1ıtd1 , ~ 

.Japn taarruzu ıtö~', 
Changfı~y, 18 >«\./\.) ~-- ~~ 

dirdiğine SÖt"e, Japon tat'1ıttt1' ~ 
b3h tafakla beraber ba'~ trJ' 
ile diğer Japon harp 1

1 
rdıt· Çi" 

bombardımana ba~J.~et· ~~ 
lan mı:ka,bele etmekte 

1 
• ~e" f? 

Japon tayyareleri ~eel"t"~ 
u:an'ı bom'batidonan • taY'f~,ı'· 
hava imvvetleri JapOI' ~ isİaıl 
uçmuınn mümanaat etıfl geıll 

Çinliler altı JaP011 ııt' 
batırdılar çiıJil~' 0~ 

Şanghay, ıs (A.'A.) _... ti,oııııt ~' 
'hir üzerinde vücuda ~1 3ıP°1194 • 
barajın gerisinde kataı1 ~rıt•J1rı L"'r 
misini batırmıılardır. J ..... 21•~..ıci ,,t 

b ıurıı...- 6'·. , 
aetli mukabelelerde u li~ J!1;ıt 
lenilmektedir. Japonlal'ın .ıfleğe 1' ô~' 
tün Çin gemilerini captet ıı~ te'' 

tadı'' 1-r· ti malarından korkulmak ıttı •""'11• 
ı:nesinden bUhasu ıcort<~rı "~~,~ 
ufak gemilerdir. Zir~ ~~ ~· 
daha buhranın bidayetın )t~l 
bra iltica etmişlerdi~ ~ ,:>>'; 
.Japonların zayıata.şaıı""' &if~ , 

Nankin, ıs (A.A.) - ~ t>11 ç·,11. 
Şekin umum~ karar:galı~~e ~e ff 
ğinc göre ankov muha!~t el 
lilet parlak bir mu..;aff _ajt'1, 
mi§leroir. ı ~rr ...... 

Japont,r, 5 OOÖ ınakt~i4e' 
~ittUlerin zayiatı ı,soO 
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isyan 
eden 111._ 't'lbln on d k 

·-.ıı ı ...... _ 0 uz yaşına baatığı za· ı 
ltıtt --.ııı Bab . 

tlnt oku rı efendi onu leyli -
.\ııncıi "~uğu nıektebindon aldı. 

Ilı,!;_,, ' ''ertnİn' d ).,qı, Bıb ı oğururken öl-
bir--.t o da ~ıı iatid&tlı bir hekimdi: 

• "ıtny, rııından birkaç acne sonra 
~t tlti ;: kaptığı mikrop yüzünden 

zeteler medh ve acnasında 
d\ r. Cenaz . 

tı'lkat eaı pek kalabalık ol-

' bt ~ktor yetim kızına iyi bir 
~-~ hiç bir miraa bırakmadı. 
~ ~ n, ahbaptan, bu yedi ya1ın-
· ~ lae.'-i ·~ ~kıUzü kimse üzerine al
~ i)i .: ICS.terıncdi. Yalnız dok

ı:si a.:11.babı olan ve aile<:e amca 
ır~ ÇlJarak k.rı. efendi, merhameti ıa· 
1'ö>'ltdi ' ızcağızı deruhde edeceği
'- ~r·, 
~ t ı efend' h 
~ .... ~blt •e . 1 ayli yaşlıydı. Vaktiy-
' ~ııı. • Çınecck k da . bo ı all'la h a r ırat ve akarı 
ti lıt~b· b arp .,ittiıtten sonra işleri 
trı..:_ aıhın ş· · ~"" on, . ırı. undı de artık 

'tt ~ilha~Uk oluyordu. 

ad.~ Çotuitt bu, pek uılu, sessiz sada
"'""11li İçirı u. Lakin sıkıntıdaki bir 
U0 a.._ ' }'Cdi · 
~..;;1111 bcıl Yaşında bır yavrunun 
hn ~ıt ~k de güçtür. Hem bir 
o~tc baP.rtı Ne kadar olsa evde 

gıbj &~z ltuıa:lıyan bir genç kız var. 
lh.ı ~1ktlllt olmalı. Sokağa istediği 
.... ı... Yor, ahb 1 • 
~il ~ırı qh ap arıyle tavla oyna 
~·kta.e doat:cyc her zaman gidemiyor-

tbt }' Yalvararak çocuğu leyli 
,. azdırdı 
\1 ıı.ı . 

lıtr n· n "nete B . t- U 1 ı Oldu.}{ r, ahrı efendi kızı unu 
oıı d' hatırırı ırk Yılda bir, ufak bir pa
lıir ~kuı Ya : '<>ruyordu. işte Nermin 

l:) klr ha;a~ kadar, mektepte böyle 

onu ttlrerı bir Yaıadı. 
~ '1dı. 'l'e1t sabah, Bahri efendi gelip 

Ylflı bir k. tar evine getirdi. Evde or
k~_' ~t adın vardı. 
, ""tlı . llllc ket1 • 
htr,~ oılllüş. Şi en. gelen hemıırem ... 
' •• t otur.. ,_ rndıden sonra benimle 

.. cal(ı d" 
ıc._. · • ıye onu N ermine 

t\ıı 'ı:ı "'I\ ı.._ 
"- ır 1\ ""'· ha11:ta ~~~~t ~'''- / n aıağıya kadar ga-
~Uld 'l'lda b· uzerken, Nermin onun 
bu t\t~· l'allı it hoşnutsuzluk okuyup 
kc11.ı .' lıı 11 orı bir sene fonra geldig~ i 

;j •ısı tı lll .. d a ' laf u det kalamıyacağı da 
•hrj a ... •tasında anlatıldı. 

' ı. ""ta. 
'ia\t l\ltı...... · 

tıııtıı ... ı d' 
•ıırı d · Serı • ıyerek lafa ba'ladı. -

t" va · . :ı 
&ııı, y &ıl l'tıi? B zıyetınj pek bilmiyor-
~lrı ,'Ilı bir ad en kendi işlerimle meş-
lt. Ctıi d aınıın B b ··ıd·· v •• 

,ır bi truht · a an o ugu za-
~ r Ylik al c etnıekle, üstüme hayli 

•ıııd a.,.aı1ı le tnıı oldum .. 
.ı atı·. ız bu 
11ltılj,, 1lıy0r b'· mukaddimenin karşı-
!> ıOrd • UZÜl" tlat;ık u. !(ah uyor, boyun eğmiş, 

, • tıtarıa ahatıi imiş hinine ka-
'tıtı Si~ e utana : 

1. d karşı g 

tL 'di on derece minnetta-
rır · ıyar id 

......., S arn t 
l'o~. b trıdcn : ers bir eda ile: 
ht ~•b rnınnetd 1 · · t b.. •rıırı b ar ık beklcdığım 
td .r•ıııh •takt • 'hiıd .... kad ıgı azıcık para, on 
Çı'-- 1 () ar cep h ~r... : tıda arçlığını temin 
~ 'P ıı n sonr • t-ııı c llokab· , a senı mektepten 
tıı · tdı 1lırd' 

"1td' rı. l..a1ti ım. Belki hayatını 
dtı ırrı n tab,·1· · ild· · llu d ı ını tamamlama-
'lııı ır, boı- • bcniın h"' .. · · ı-. rı k ıı:tor i . usnunıyetıme 
(llı 1~tnı Yı arkad 
l \oh• rı tabi),_ aşımdı. Merhu 
~- "<lfcu· rı;alrn · tıı .r ı sana asını ıstemezdim. 

YaJ>tı karı::r d • ·1 . ........ rn. :r egı • vıcdamma 
lay, . ~fcrıdi 

•ııc . il\, ben d 
So ...... 

13 
.. cıddcıı bor e bu lütuftan do-

nıı 0Ylc lo.ı çluyunı ... 
iti' • >'otu lerden 
llı 'Siıı b'rn Ya: Send vazgeç. va~geç .. 
ı. tııı ı .. ır §ey 1 en tnazideki şey-
ı.ı;ı .. tıy Stcdj•• 

lıııtrı 0runı 1c· gırn yok... Lakin 
dt d Çare . ı bunda . . 
L cı.· 1 . ııne b 1_ n sonrası ıçın 
Q11.. '' ını a.. th . ıL'l'li be, . Evimde. tıyarım, zengin 
~ 'orı lclllcfc k Uzun zaman fazla 
oılı!ta ra ktnd· h Udrctirn yok. Şimdi

~. ba1t ı ayat 
''fer-. · ını kaz.anmanın 

~ıı ·•11n b 
'••ıt bu u dürüşt s" . 
~ iti luyord .. ozlerı garip ve 
Ilı h~liy~•tyc bar u. ?"nkü o hiç bir za-
%. c hayatını \rrıağı düşü"1Jlemi!, 

'1tah azanmağı göze al-
' ... cuJ> ta.., . 

llfıtt '•bi· rıyJe: 
tn ı, ta 

tırıı,, hu.,,uL 1.>ii. Cfend' 
""' lll.... "' ~ttı ım .• Bu, be-
l.t -... rttyi .. • ırrı ... Ne yapmak 1· 

d l.ı}ıa .. ıı d h a-
ııııı>'tn .,.treyc ~a er al yapayım •. ....... Ar•lı lcad rı,rnadan bu sıszteri 

crirı le ırı lafa atıldı. 
ı.ıırnı B • 

en de senden bu 

Nakleden : ( VI - NO) 

cevabı beklerdim. Hem zamane gençle
rini bilirim: Hepıinin aklı ıivri. Yerle
rinde durmazlar. Zavallı kardeıim bü
tün ömrünce ırz bekçiliği edemez. 

Nerminin yanakları mahcubiyetle 

kızardı. O , yerinde duramıyan zamane 
tazelerinden telakki edilmek istemiyor

du. 
Boğuk bir ıesle: 

- Sizi memnun etmek için elimden 

geleni yaparım! - dedi. 

- öyleyse dinle beni: Sana gayet 
iyi bir yer buldum. Bakalım orada dikiş 
tutturabilecek misin? Ciddi bir yer. Bü
yük bir konak. Abolyond taraflarında 

bir çiftlikte .... Memure arıyorlar. Oraya 

gidersin. 

Genç kız ürkerek: 
- Abolyond civarında bir çiftlikte 

katibelik mi? Bu da nasıl iş? Aman be
r.i nerelere yolluyorsunuz? 

- Ne var sanki? Neden hoşuna git

miyor 
- Hayatımda hiç seyahat etmedim 

ki.. 
- iyi ya .. Alışırsın. Lazım olan şey

ler ... 

- Evet ama. ben oralara kadar na
sıl ydlnız gideceğim? 

- Pek abdalsın, kızım! İnsanın ce
binde ıyi bir adres olduktan sonra, ağ

zında da konu§acak İlir dil olunca, ce
hennemin bucağına kadar gider. Bu ak
şamdan tezi yok hazırlanıp hareket ede

ceksin. 

Genç kız. endi§eli endişeli: 
- Aman Alla hım 1 Beni muhafaza 

et. Yapayalnız. böyle bir seyahat .. Ben 
ki mektebin dört duvarı arasından sene
lerce çıkmadım . Ne olur: Benimle bera

ber gelin. Siz beni götürün. 

Göz yaşlarını zor zaptediyordu: tek

rar yalvardı : 
- Ne olur beni götürün. Ben yal-

Bahri efendinin hemşiresi asabi • 
yetle: 

- Sandığımdan bönmüşsün kızım .. 
Ne diye ben seni götürece~im? .. Haydi 
haydi, göz yaşları~r sil de beni dinle. 
Vapur rıhtımdan sekiz buçukta kalkar. 

Uçe doğru Mudanyadasın. Oradan oto
büse atlarsın. Bursaya inersin. Oradan 
da Balıkesire kalkan kamyonlar vardır. 

Yahut da kaptıkaçtılar. Bir tanesiı,c 

A bo)yond gölüne gideceğim dersin. Se

nt götiirürler. Civar köylerden birinde 
bir araba falan uydurarak çiftliğe varır
sın. 

Urkek ürkek duran Nermine bir ka

ğıt uzattı. 

- işte adres! Yolu da tarif ettim. 
Kerim paıa ıade Rüıtü beğe de şu mek 

tubu yazdım. Verirsin. Kağıtları cebi
ne ıok, sakın kaybetme. Haydi eşyala
rını da ~aket yap. Yarına hazır ol. 

Kadının söylediği şekilde her ~y 
yapıldı. Nermin, münakaşanın boş o
lacağını anlamıştı. lki büyük mukavva 

kutunun içine kızın eşyaları yerleşti. 

Bir küçük sepetin içine de ekmek, pey
nir, iki üç tane elma kondu. 

- Acıkınca bunları yolda yersin. 

Hepsini birden yutayım deme. Yollarda 
gecikme ihtimalin var. Yanında ki pa-

ra da azdır. Karışmam aç kalırsın. Kar
deıimin fazla bir yardımda bulunmak 

ihtimali yok. Ancak yol paranı çekebi
liyor. Al şu iki Hrayı .. işte .. Güverte bi-

letinin parasını vermek bile bizim için 
büyük bir fedakarlıktır. Gittiğin yerde 

güzel güzel oturmağa bak. Zira seni ge
ri getirmek için maddeten yardım etme

mize imkan yok. 
(Devamı var) 

Isviçreli askerler için Fransız 
müfettişleri gönderildi 

Miikafat; öıüm, 
işkence ve nef i oldu 

San dö Marsda Yağmurdan goz açılmıyor. 
du. Parlsln bu harp meydanı, tarihin mU
bim bir gUnünU yaşıyordu. YUz altmış bın 

kl§l sureti mahsu.sada hazırlanan yerlerd•; 
oturuyor, yüz elli bin kl§i ayakta durı.ı:ror_ 
du. !ıioyadnda altı bin asker manevra yapı. 
yordudu. 

Oton piııkoposu Taleyranm geli.§1 ile me. 
rasime ba§landı. Millete. kanuna. krala sa~ 
dık kalacaklarına yemin ettiler. On altıncı 

Lul de .şunları söyledi: 
- Ben. Fransızlar kralı Lui, devletin kı.ı.. 

nunu esasisi ile bana verilmiş olan büt•ln 
nüfuz ve fkt!darr milli m•ecliıı tarafından 
tanzim ve kabul edilen kanunu esasiyi mu. 
hafaza ve kanun hükümlerine tatbik için 
kullanacağlma yemin eclerim ... 

Bu muazzam merasim Fransada iyi gUr.
lerin doğacağını mUjdeler gibiydi. Asker. 

zabit, kumandan ve bütün ıraray erklnı ile 
kral ve bUtUn halkın memnun olması llznn 
geliyordu. Fakat öyle olmadı. Milli meclisin 
askerin maqını arttırması, fakat bu zam. 
mm verilememesi fect neUceıere sebebiyet 
verdi. Fransa lhtllA.l tarihinin bir aayfMı 

daha kanlara bulandı • 
Nansidc bulunan bır alayın askerleri za. 

biUerinl ıııkııtırarak, zam maqlarını alm&
ğa muvatfak oldular. Fakat ayni ıehirde 

bulunan diğer bir alayın 1ııviçreli asker. 
!eri de haklarını iıteylnce iş deği§U. Bunlara 
cevap yerine iki lavlçrcli alayın huzurunda 
lurbaçla dö\1lldü. 

Fransız ordusunun çok kıymetli askerleri 
olan bu alay mensuptan, Parislllerln ayak. 
ıanmaıarında onlara ateı etmemekle mim.. 
lenmlı bulunuyorlardı. 

li90 yılı 17 ağustos günU H7 sene evvul 
bugUn. meclis reisi Lafaytin teklifi Uzertne 
zabitler tarafından tutulan hesapların tetki
ki için Nanslye mUfettlgler gönderildi. I<'akat 
bu rnUtetuııterln de zabit olduklarından hiç 
bir netice veremiyeceği belliydi. Bunu dllşU. 

en askerler milli mocUae bir mektup gön. 
ererek derUeriııl anlattılar. Fakat 

bu mektup postahaneden alınarak milli mec 
lise gönderilmedi. Askerler bunu da anla_ 
mağa mu\'aftak oldular. Bu sefer ikinci bir 
mektup yazarak elden Parl.se gönderdiler. 

Lafıı.yt. askerlerin nasıl olduklarnnn hiç 
bir suretle· sızmamasını lstediğ'I için Parlıw. 
mektupla gelen askerleri de tevki! ettirdi 
\'e mecliste zabitan taraftarı olan Nansl l>'?

lediye3lnln göndcrdiğı bir mektup okundu kf, 
bu mektup b~tan sona kadar askerlerin a_ 
leybindeydi. 

Belediyenin mektubu okunduktan sonrn 
askerlerin hata ettiklerini ve şimdi nadlın 

l1ldııklarını zabitana bildirmeleri karar altı_ 
na alındı. Bunu temin için de itimat edilen 
Mal11f!nyi adında bir zabit gönderildi. 

Zahit İsviçrelilerin kışlasına gittiği vakit 
aıkerler tep bir ağızdan bağırctılar: 

- Biz haklıyız. bizi muhakeme ediniz. 
Halbuki zabit askere h&kııız. olduklannı 

itiraf ettirecek ve affedildiklerini bildirecek_ 
ti. Mu\•affak olan1aymca dı§&rl çıkmak is. 
tedl. Fakat askerler mani oldular. Bunun 
üzerine zabit üç adım gerillyerek kılıcını 

çekti. OnUne gelen neferlere saplayarak ya. 
ratamağa baoladı ve bu mücadele arasında 
alıkcrin arasından dış-ın fırladı. 

Askerin mccll~e karşı durmuş olması eŞıı.. 
!!en arzu olunan şeydi. Derhal ilç bin piyad'! 
ve bin dört yilz ııUvarl Nanslye hareket et_ 
U. Buradaki Fransız askerleri bidayetten 
~rl İsviçreli askerleri korumakta idiler. 
Hattı\ atny huzurunda dayak yiyen1ere l<en. 
dl elbl,,clerlnl glydırerel< şehirde dolaştırmı~. 
!ardı. Faknt Uzerlerlne askerin gelmekte ol. 
duğıınu görUnce bir tarafa çekilerek 1s\'lçre. 
lilf!ri valnız bıraktılar. 

lhtllıll tarihinden birkaç satır: 
•'Bunların ·arısı . l\ldlirUldli. Yarıııı c,ı. 

edildi Kılnld,.n sonra şehir mUthlş bir man_ 

Tonton 
anıca 

Ve kDDDse çana 

Namus 
telakkisi 

Geçe.ı kısımların hiilasası: ı 
. \.rkud~şım Hlknwtle ıw,;ceııl )lli~en e. 

ne, )ferı.ıfonlu All Sıı.Jm iıwuinde genç bir 
du111tun10 lanııtırdun. Salmle Müzeyyt·n 11. 

r.,,,ıııd" bir a&k mfina.ııt•beti ba,la~ lll karı 
kı)('a~ ı uyırdı. Kadın koc118ına bu işi an_ 
111ttııtı :r:ıuna.n ,·a:ıl~ etin nıı hal ııldığmı. 

diğer bir dostum olan Davudun karııtı 

JaJe bana. oöyle anlatırClr: 
=lo • ~ 

Hikmet, koca kamını hoplata hoplata. 
guımUş, kanslle saatlerce alay etmiş. 

Jalenln fikrince bu gayet yanlış bir ha. 
reketmİ§. Hikmet bil~is son derece mlıt~ 
e.sslr gorl..ınmeli iıııiş. Karısına kendisini a. 
cındırnıalı ımiş. 

Lı\kln bu alııy ınUnnsebetsııo; bir harekt.'L 
mi§. 

Nihııyet Ali Saım Merzifona dönmüş. O. 
gtin MUzeyycn, ağlaya ağlaya helı\k olnıu~. 

Hikmetin de sabrı tükenmiş; karısına: 

- ArUk yctl§ir. Bu alay çok sürdll. U_ 
sandım ! - demle. 

Kndın, öfkeyle: 
- Beni rahat bırak. Hayatta kıymet ver_ 

dlğim yegCıne hazineyi kaybettim .. Git! ya. 
nımdan uzakla§... Seni gozUm görmesin. 

Hikmet kızmış. Kansına hatt.A bir tokat 
bile yerleşt1Tmiş. Bu tokat aralannı bUsbU. 
tlln açmış. F.rkek mahcubiyetinden şapka. 

sını alır almaz sokağa fırlamış. 
O gUne kadar het"§eye rağmen bir yatak. 

ta yatarlarmış. Fakat geceleyin Hikmet ev.: 
döndUğU znman karısının b&§ka odada yat. 
tığını görmtlş. 

- Canım böyle ıey olur nıu? .. Gel haydi 
yatağ'a! 

- Olmaz! 

Sabaha kadar kavga etmişler. GUnlerc'? 
Mllzeyyen yatağını başka odada yapmış. 

Kocası ktı.h güıo;ellikle, kAh sertlikle karısını 
yola getlnneğe çalışmı§. Fakat hiç bfr şey 
tayda vermemi§. GUnlln birinde Müzeyyen 
eşyalarını alarak evden kaçmış. 
Kansının gaybubeti zavallıcığı deli et. 

miş. Mektup üzerine mektup yollıyaral:, 
:MUzeyycne,, tekrar dönmesi için rica et.mi!'. 
Araya Jaleyi koymuo. Yalvarmıı. Fakl\t 
Müzeyyeni kandırmak kabil olmamış. 

Oç dört gün 11onra, Müzeyyen bana tele
fon etti. BenimJe görü~k iatiyormuı. 

- Slzc .:ne..zamaıa geleblllrtmll' _ dtdi. 
Kendisini çaya davet etUnı. Yaptığı mU. 

nascbeUılzllkle gene alAkam yoktu. Geldiği 
zaman kendisine eskl muamele)i göstermeğ,. 
gayret ettim. Fakat kalbimin derinliğinde 

onu gUlllnç buluyordum. Belki de dU§Unceml 
hlııııctmtııtır. 

O, hiçbir zaman güzel kadın olmamışt:. 
Yalnız, seneler, onu ya§landırmadan geç_ 
mlgtl. Teni tazeliğini, gaz.len gençlik ışığını 
muhafaza ediyordu. Gayet basit giyinmiştL 
YUzllndc boya olup olmadığı belli değlldl. 

Hali her zamanki gibi sevimli ve sadeydi. 

Dosdoğru sadede girip: 
- Size bir ricada bulunacağım? _ dedi. 
- Ne gibi? 
- Hikmet bugün. e\ine dönecek. Da... 

vutıardaki miea!irlığini bitiriyor. İlk günler, 

apıırtımanda pek yalnız kalacak. Daha dof,. 
ruııu yalnızlığmı hlııııcdecek. Ne olur, rıılt 

aık gidip onu yoklayın. 

- Hay hay. 
- lçlyonn~~. Ydık. Kendisine nasihat 

et.aenlz ... 
Aksi bir sesle: 
- Son günlerde başından epeyce fe!Cıket 

geçml§ ~nedlyorum ! _ dedım. 
Kadın kızardJ. Mcyu!ll l;ılr nazarla bana 

bo.knrak: 
- Hakkınııo: var .. Onun taraflısı olınaklıı 

vicdanlı! ık gi"islcnyorsıınuz.. Arkadaşınız_ 

dır. 

- Ben slıo:I dP. çok se\'erlm. Bu son sene. 

zara gllstcriyordu. tsviçrell zabitan hayatta 
ltalan neferlerden yirmi bir kişiyi astılar, 

yirmi ıklncielni işkence lle öhlUrdillcr. Elli 
kadar lsviı;rell kUreğe mahldım olarak Bres 
le sevkedlldiler. E'haıııl H temmuzda Fral'. 
ı;ızlar lizerlne ateş etmek lstenılycn biçareler 
Franııız mılletinden bekledıkleıi mUkll .\tı 
gordUler . ., 

Kral on altıncı Lul bu acıklı htldlseden 
ROnra: 

" - nu feci. fakat zaruri vnkadan p~I< 

ziyaıll! m-emnun nldum .. ı!ı>di. 

Niyo.:i Alımcı 
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terde sık sık görUşrnemizın sebcl:ıi her ıkf. 
nlze karşı muhe.bbelimdı . 

Tatlı tatlı gUIUmsedi. 
Sizce, onun için bir iyı kadın mıydım 

ben? 
- En iyi kadın. 
- Herkesle kavga eder, benimle iyi geçi. 

nlrdi, değil mi'! nen suyunca gitmesini bi. 
llrdlm. ' 

Onun sıze karşı muhaLlıeli çok derin. 
dL 

Evet. biliyorum. Çok mesut günler ge_ 
çirdik. ı.•aımt şlmdi ayrılmamız daha do;_ 
rudur. ÇUnkU kediyle kopek gibi yaşıyam~. 
yız. Xe yapayını? Aşık oldum. Kabalıat ben 
de mi? B•n Hikmeti çok severdim. Faı<at 

bu aşk bU.sbUtlin başka bir şey. 
- Alı Salın iyi çocuktur. Hem lstıkbaıi 

olM bir genç, galiba .. Pek de genç .. Ancak 
yirmi dokuzunda olsa gerek! 

Müzeyyen glllUmsedl. Söylemek istediğimi 
anlamı~tı. 

- Bl'n ondan yaşımı saklamadmı ki .. YH. 
§in ehemmiyeti yoktur diyor. 

Kadının doğru söylediğini bfliyordum. o, 
yaşını saklamak için yalan &öyllyecek in. 
eanlardan değildi. 

- Kaç Yll§ındasınız? 
- Kırk dört. 

- Şimdi ne yapmak niyetindesiniz? 
- \'allahl Saıme yazdım. Kocamdan RV-

rıldığımı söyledim. C.ıvabını alınca Mcrzifo. 
IU\ hareket edece~lm. 

Yerimden fırlıırlrm. 

- Siz orada Salmln nasıl yaşadığım 

hiliyor musunuz? 1-i:UçilcUk bir ev.. BUtüa 
!tonfordan mahrum. Sizin bu hıueketlnlıt 

hoş görlmeyecek bir memleket .. Orada var.I 
yetiniz çolt fena olacaktır .. Delikanlının soy 
lediğl sözlere lUzumundan fazla ehemmiyet 
\'erm~ olmayasınız sakın. 

- Hayır, hayır .. Al1 Saim doğru konuııın 
hlr insandır .. 

- Onunla e\•Jenecek misiniz? 
- Orasını keııdısi bilıyor. O ne isterse 

ben onu yapacağım. 

Samimiyetle söylediği bu sözler beni mU. 
teeulr etti. Ayrıldığ'ımu; zaman kendisine 
kargı öfkem geçmişti. Birkaç gUn Hikmetle 

m~~ı olanıad~m. Haftanın aommda.:.ar 
d8.§ıma bir mektup yazarak akgam yemeğtnt 
beraber yememizi teklif ettim. Yedi buçukta 

Tokatılyanda randevu verdim. O akıam ken. 
dlslni bekledim. Seki% oldu, yok. E'l.'ine tele. 

fon ettim. Cevap alamadım. Dokuz oldu. 
Herkes yemek yiyor. DavuUara telefon 
ettim. Karşrma hizmetçi çıktı. Sordum: 

- Hikmet bey sizde mi acaba? Birlikte 
yemek yiyecektik. Bekliyorum. 

- Bu sabah sizlere ömür. 
- Ne? 
Öyle bağırmı§ını ki, '\ıestiyerde şapkalarını 

alanlar dunıp bana baktı. Telefona Davut 
geldi. Nerede oldu~mu aordu. Tokatllyanda 
bulunduğumu &öyleyince: 

- Hemen bir otomobile atlayıp gel! _ dedi. 
Derhal ko,Ştum ... Ja.Jc beni görünce gliz 

yaııannı glzlemeğe muvaffak olamadan UL 
rck bir sesle: 

- Müzeyyeni getirdim. Hasta. Yatakta 
yatıyor! _ dedi. Kendll!ine sinir illet verdim • 
~e falca, değil mı? 

O aabah gündelikçi kadın, hizrııet makl!ll. 
dile evden lçc.rt glrmi,. Hikmetin kalkmadı. 
ğtnı, zamanın geçtiğini farkederek yatak .o_ 
dasına bakmış. Onu arlrnU.stU yatmış, li•tı 

bir halde bulmuş. Hemen kapıcrya haber \'er 
mi§. Doktor falan getlrml§ler. Uyku ıllcını 

fazla alıp öldUğü anlaşılmış. 
Mlizeyyen bu haber karşısında son dere.. 

ce mllteeaslr olmu§, ayılmı. bayılmış, fakat 
bir !ellket yalnız gelmez derler. Arkadan ~a 
Ali Saimden mektup almış. i'admm zinhar 
Merzlfona gelmemesini yazıyormuş. 

Jale, bunları antattıktnn sonra fikrimi sor 
du: 

- Şu oğlanın yap lığına ne dersiniz? 
- Ne diyeceğim?. Mllzeyyenl atlattı! 

- Zavallı kadın, altın gibi kalbi de vardrr. 
- Mesele onda ya .. Dosdoğru hareket edf'-

ceğtne, vakUle Ali Saimle işi ileri vardırmq. 
saydı, kocasına d:ı haber ,·ermeseydi, bu 1§ 
sUzclliklo biterdi. 

Jale dudaklarını bükerek: 
- Namwılu kadın olduğUnu unutuyorııu. 

nuz. 
- Harabeler kuran böyle namusun Cf'h"'n

ueme ke.dar yolu vardır! Siz istf'rsenlz buna 
namuıı deyin, ben atc;:aklık df'rim .. Ben bir o. 
rospuyu bir egoist abdala tercih ederim. 

- Ama sl.nlkıılnlz! 
Biraz arası geçti, Jale b&§mı sallıyarak: 
- Çok ııükür ki, boşanma davaları katı 

surette entıceye ermemişti de Hikmetin ha_ 
yat sigortası MUzeyyene kalıyor. 

Gitmek tızere kalkmı§tım. Bqunı çevir. 
dlm: 

- Bir de sinik benmişim! _ diyerek hız•a 
kapıyı vurdum .. 

SON 
~aklN!en: Hatice urena 
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Wlualdı ~ ............................ 

Çinliler öldükten 
sonra da isim alırlar 

HABER - Akşam postası 

Heykelde bir 
define! 

Fırtına sayesinde yUz 
bin lira bulundu 
Prag civarındaki Brunau kasabasn- 1 

da bundan bir müddet evvel şi'dedtli bir ) 

Hayatlarının muhteıı·t devre,e fırtına olmuş ve on altıncı ası~dan kal-
• • ma çok eski bir heykele yıldırım düş-

f İnde de sekiz ayrı isim seçerler mü~tür. Heykel parça parça ol -
muş ve ayni z a m a n d a etra-

Çin medeniyetinde bir çok şeylerin tini alamaz. hatta ticaretinin mcv~uu fa birçok altın ve gümüş paralar ve zin-
AvrupalıJarct ne kadar karmakanşık bahs ailenin yaptığı t!cc:1retle hiç bir tirler, kıymetli taşlar, biJezikler, yüzük-
göı•:.indüğü mal\ımdur. Bunlardan h!ri lakası olm::.~a bile.. Bu alametlerin, ter ve daha bir sürü müvecherat dağıl-

de Çin alfabesidir. Bu alfabenin "'kor - isimlerden daha şairane oldukla:mı rruştır. 

kunç !,, denebilecek kadar karı1ık ve söylemeğe h:ıcct yoktur. f çbrinde, ş6y- Bu eşyanın ve paraJann ekserisi on 
öğrenilmesi güç olduğunu herkes bi le manalara gelenler çoktur: "saadet ve altıncı asır sonlarına ve on yedinci asır 
lir. Fakat bizim bilmediğimiz bir şey istirahat kumaşhrı., "nıük~mmel başlangıcına aittir. Şüphesiz bunlar 30 
varsa, o da Çin is:mlerinin, bizinı 'çin faı:ilet oteli, ve yahut "büyük refah ev sene harpleri esnasında heykelin içine 

ıd.çıiındr. en çıkılmaz bir "Arapsaçı., olduğu 1 eşy

7
asr,.... fi "' k* saklanmıştı. Bileziklerlden birisinin üze 

1 rindeki armalar, bu mücevheratın asil 

Do:-~al şuru söyliyelim ki, Çi:ıiıler • lCQre e QÇl bir protestana ait olduğunu göstermek-

hayatlarmm muhtelif zamanlarmcla k • t • tedir. 
muhtelif sekiz isim alabilirleı. Heı: ı~im Qpl Slgase l Bunların değeri 2.300.000 Çek koro-

'' Diikkanınızin kapısı- _n_u_._Y_a_n_i t_a_k_ri_ben yüz bin liradır. onların - mlsela edebi, siyasi, !Jmi 

ve saire gibi - faaliyetlerine vey.ı ha
yatlarının miihirr. hadiselerine uygun 
bir şekilde irıtihap edilir. 

Her Çilinir. evvela Çin tarihin;n en 

eski devirlerir.den kalma bir kabile ismi 

vardır, ki bur.a ''Sing .. derler. Çif"!lıler 

çok kalabalık o!malarına rağmen eski
den ancak 438 kabileye ayrıld•l:ları 

için, bu kabilf isimleri, yani "Sing .. !eri 

de 438 i geçmemektedir. Bu isimler 
(Pc- Scia - Stng) adlı bir kitapta 

toplanmıştrr. Ve küçük Çinli uaha 
mektebe gi<ler gitmez bunları ezberle

mektedir. 

Çinliler (Sing)lerini çok ender za-

manalrada ve ancak hayatları bı..na 

bağlı olduğu zaman değiştirirler. 
(Sing) !er daima diğer feırdi ve şo:ref 

isimlerinden evvel gelir. 

Çinlilerin, bu iptidai kabile isminden 
maada, hayatları esnasın.da sekiz ;ııim 

daha alabildiklerini söylemiştik. Do -
ğuşundan bir ay sonra zengin clbiJeler 
giyen ve kafası tıraş edilen yavru Çinli 
büyük bir merasimle (Siao - M!.,g) 

ini, yani küçük ismini alır ve 'bu iımi 
mektebe gittiği ana kadar muhafaza e

der. Umumiyet itibariyle, babanın ak -
rabalanndan veya yakın dostlarından 

biri tarafından seçilen (Siao - Ming) 
ismi go:.izel bir fikri ifade eder; meo;ela: 

Yu - Çen (kıymetli taş), Teming 
(parlak fazilet), Tsin - Sin (sakin 

kalb) ve yahut ta, kız isimleri: Laı: -
Pao (müstakbel papatya), Sin - Licn) 

(yeni Nilöfer) ve saire ... 

Küçük Çinli mektebe gitmeğe b1şla
lymca muallimi ona yeni isim verir ve 
bu ismi talebesinin doğduğu g•:inı: ve 

saate uyduTur. 

Yirmi bir yaşına gelince, genç Çinli, 
tam bir manayı ifa.de eden iki kelime -

den müteıekkil yeni bir isim alır. Bu 
üçüncü isim bir nevi kat'i nüfus sicili 
olarak kalır. Gazete ve kitaplarımızda 

gördüğümüz ve ekseriya iki kelimeden 
müteşekkil olan Çin isimleri işte bu ü
çüncü isimlerdir. 

Fakat heps: bu kadar değil. Elli ya
şından itibaren, her Çinli, ölümüne ka
dar muhafaza ettiği "şeref ismi,, ni 'llır. 
Bundan baıka, yuaknda da dediğimiz 
veçhile, edeti, siyasi, ilmi ve saiıc kıy 
meti varsa, kondisine bir de beşinci isim 

ver!lir. 

Nihayet ö1':im de. ÇinH!ere ye~i bir 
.sim almak fırsatı verir. Müteveffa, tvin 

en güzel odasına kônc•ııktan sonra. ı.ile 
si tabutu etrafına tc""'"nır ve ona yeni 

bir isim takar. 

Eu isimleı, öl:.nün başlıca hususi -
ycthi hatırlı. tır · mc-;;elfi: (Fazilet ay -
n:.ı;•), (h'tabet te~mc~i) ve saire. 

Yakın Al(ırba ve dostlar da al,ıncı 
b'r !sim takarlar ve bunu başkalar•ndan 
gi::l:rcrek yalnız kendileri ve dr.~:ları 

icin kulhnırlar. 

Ve: bunu ba~l:alarından gizliyerC"k e -

ğer haza ile bir Cinliyc bu altıncı is -
miyle hitap ed .. :seniz, en büyük hava -
lığı ve alçaklığı :~!emiş olursunuz. 

Bit:rmeden evvel, şunu da söyliye 

lim ki, bilhassa halk tabakaları arasın
da alay için takılan Ukap ve isimler pek 

,·aziadır ve lıoyletikle iıter busbCv:.in 
çatallaşır. 

Ticaret alSmetlerine ı::-dince bunla
rın fntthıtbr çok sıkı kaidelere at'.idir. 
Hiç bir tllccc:.r, diğer bir ailenin aHlme· 

nı aaima açıh Ayancıkta 
bırakınız ı,. tavukc I k 

Bir İngiliz gazetesi, dükkancılara U U 
şu nasihatte bulunmaktadır: 

Kapalı bir kapı ile açık bir kapı ara
smdaki fark çok büyüktür. Bu fark bil
hassa ticarette kendisini derhal hisset
tirir, kı~m. 1dükkancı. iki vaziyet karşı
sında bulunur: Ya mağazada soğuktan 

donmak ve yahut da müşterileri kay
betmek! 

insan kapalı bir kapının tokmağını 
çevirmektense. caddenin karşı tarafına 
y,eç:neği ve hatta 200 adımJık bir mesa 
feyi kat&.lerek açık bir kapıdan içeri gir 
meği tercih eder. 

Niçin? 
Çünkü, belki kapalı bir kapı bizim 

tahteşşuurumuzda, kapalı bir mağaza 
hissi verir ve çünkü taliimizi denemek
te çok tenbellik ederiz. 

Onun için, hava cereyanına rağ

men kapısını kapamak istemiyen bir 
berbere hayret etmemeli; o, tecrübe sa
yesinde pek ala bilir ki, kapısını kapar
.sa belki iyi 'bir mii§teri lr-.ayh•d••. 

Vakıa, milşteriler soğuk bir mağa
zaya girince şikayet ederler ama, ayni 

müşteriler hiç bir zaman kapalı bir ka
pıya el uzatmak zahmetine katlanmaz
lar. Berber, kapının kapalı veya açık o
luşunun işlerine yüzde 30 tesir yapu
ğını hesap etmiştir 

Diğer dükkanlar için de vaziyet ay
nidir. Bazıları, kapılarının üzerine: 
"açıktır,. levhası asmakla meseleyi hal
lettiklerini zannelderler. Halbuki bu
nun hiç bir tesiri yoktur. 

Ticarette açık kapı siyaseti her za
man elzemdir! 

iÇERiDE: 1 
• Dün §ehrlmlze ikı vapurlar Polonyalı 

ve İtalyan seyyahlar gelmJşUr. 
• Bazı memleketlere olan altı aylık mun_ 

zam ihracat müddetine altı ay daha llAve e
dilmiştir. 

• Elektrik ~ırkcUnln satın alınması tıi 
üzerinde lsli§llrt temaıılara eyl{ll ortaaım\ıı. 
tekrar başlanacaktır. 

* Adliye vekAletl gördüğU !Uzum üzcrlnt> 
İstanbul ikinci noterllğtni l!ğveJerek biltf.ln 
muameltı.tını altıncı noterliğe devretmiştir. 

"' 01!.lılldar Adliyesinin bütiln tcşkilrıt~ı 
lsUllb edecek kt\.glr bir bina aranmaktadır. 

* FeııUvaJe iştirak cılccck numen heyeti 
diln gclmlgtlr. 

• Bü)1iltçekmecc nahiyesi mU•ltirü Vas . 
finin Orılu, EnıinonU mcrk<'z nahiye mildtir'l 
Abdul'ah Velıblnln Slnob. Alaçatı n11hly'!SI 
mUdllrü Osman ı:<atihln (;ire..'!Un Seferberlik 
mcmurluklarma tayin edildikleri DahlliVl' 
vckAlctinden fstanbııl vl1Ayctinf' bildirilmiş. 
tir, 

* Ana caddelerde hulunan tcrko.s ve h11. 1 

midiye çe~mclcrl ıırka caddelere nakledllec"'< 1 

Ur... 1 
• Kabukları ııoyulmadan genen meyveltr 

camckı\nlarda satılacaktır. 

* Hudut ve sahiller, tahlisiye \'C n11kliy._, 
ınhısarlar, ornınn. posta ve telı::ra! ve Devlet 
Dcmiryollnn idarelerinde llcret'e çahşıuı 

mütekait doktor, baytar, eczacı ve mUhrn_ 
<!islere tekaüt maaşlarının tam olarak v~. 
rllmesl takarrür etmiştir. 

• Merkez bankasınca 2.'5 liralık evra1'ı 
nakdlycnln basılmasmıı_ ba~lırnnmıtır. 1Q(l,5~ 
ve 1000 l!ralıklann da me\•kll tcdavlile çı 

karılmaaı 1~1n cıntr vcrllmiştlr. 

Ayancrlc huıuıi muhabirimiz yazı. 

yor: 

Bilhassa bu ıene Ayancıkta Halk 
p .. ..;-: ....ı-.ı-- -·'-s-'-, .......... 
hcmmiyet verilmi§, fazla miktar yumur 

ta istihsal edilrni§, civciv yetiıtirilmit
tir. Şimdiye kadar köylülerde bulun
mıyan "ligoren., ve ''rodelant., yumurta 
lan Pa i tarafından parasız dağıtılmıt
tır. Köylü bu yumurtaları kuluçka ya
tırarak üretmektcldir. Köylü bu vaziyet 
ten çok memnundur. Resimde Ayancı
ğa yalnız başına bu iki cins tavuktan ge 
tiren, çoğaltan ve köylülere yalnız bu 
sene bin iki yüzden fazla cins yumur
tayı meccanen dafıtan Emin Borayı ta
vuk ve civcivleriyle görüyoruz. 

M. Arif Gökpına~ 

• İktisat vek&.letince hazırlanan Çekirdek 
siz kuru uzum ihracatının murakabeııtne 

dair olan nizamname Vekiller heyetince tas_ 
dik edilmiştir. 

• Merkez banka~rı müdürü Sait, İ§ ban_ 
kaaı umum mUdUrU Muaınmer Eriı dtin tz. 
mJrden ııehrlmlze geımtııterdlr. 

• Bu sene llkmektep kamplarında bulu
nan 2000 çocuk kampların bit.'llui mUnaıı~
betlle bugün Fener stadında §enlik Yapacak 
!ardır .• 

• Posla, telgraf ve telefon umum mUdUru 
Nazil Ankaradan şehrimize gelmiıştır. 

• Gazeteci ve saylav Falih Rıfkı Çorlu 
da bir otomobil kazast geçirmiştir. Falif Rıf_ 
kı Atayın otomoblll bir Jıendeğe yuvarlanmı,, 
fakat kendisine bir !;P.Y oımamıııtır. 

OTSARIOA: 
• Yunan torpido muhriplcrlnden mUrek. 

kep bir filo dün Girit sularına harekf't et. 
miştlr. Bu filo bir buçuk ay sürecek manev. 
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Vakit Sahalı öğl~ tklnıtl .'.k•ıım Y:.ı .. , lmeıı' 
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Festival münasebetile tertip edilen 
giireş müsabakaiarına iştirak edecek 
olan F:nlandiyalı güreşçiler dün şehr·· 
mize gelmişlerdir. Bunlar üç ki~idir. 

~or< 
kilod811 

61 kil~d:ı.n Kerkeinin. 79 fi\ 
lin ve ağır sikletten Nistou ·çnerı dl 

~1 -rıreş . 
ınacar ve Estonya ,, .. k)erd•r· 

yarın veya öbür gün~ 

Dünkü Mai-atoıı 
I 

koşusu ,,,, 
Gih iihremiş biı nl'ti<:e : 35 hilomefı~~of 
ıne.fJa/eyi ikı koşucu göğüs göğüse bill·~dcııl'>"' 

Bu ::;en~ki Balkan olimpiyadında ilk fak 'yetle bitiren 8 koşucu cı 
defa olarak, marn.ton yarışına gir~ce- / nı tebriktirler. 
ğimizi yazmıştık. ı ----------- ıaır• Sov yet sporcll Şimdiye kadar bizde yapılmayan bu 
nevi uzun mesafeli yanoJarda, memle-

ket'mizi temsil edeC'ek koşucuları ta

yin için, federasyon bir müsabaka ter

tip etmiş \'e, bu müsabaka, dün Fener
bahçe stadile Maltepe arasında gidiş 
geliş olarak yapılmıştır. 

Koşuya 10 atlet iştirak etmiş ve 
bunlardan 8 i yarışı muvaffakiyetle 
bitirmiştir. 

Bilhassa Galatasaraylı İbrahimle 
A.-.t.. .. --•· ~--ı.;:, t...U4U-' - • •.I 'I 

ca. çekişmişler ve bütün gayretlerine 
rağmen, birb!rlerini geçemiyerek, ar

riveye göğüs göğse gelmi~ledir. Bu. 

şüphesiz, maraton yarışında, görülme
miş bir hadisedir. 

İbrahim ve Şevki 35 kilometrelik 
mesafeyi 2 saat, 23 dakika, 12 saniye-

de katetmişler ve bu derece Türkiye 

rekoru olarak kabul edilmiştir. 

Üçüncü olarak - ikinci yoktur - 2 

saat 29 dakikada Ankaralı Ali gelmiş
tir. 

Dün bu ilk maraton yarışını muvaf-

ralar yapacaktır. Yunan veliabfli Prenl'I Pot 
d'I. manevraları takip etmek üzere f'llo ile 
birlikte gitml~tlr, . 

* Almanyanın Lutthansa tayyare şlrki!tı 
Almanya ile Çin arasında lrlr tR~·yare servi_ 

si kurmaya karar vermiştir. Yunan hUk<ı. 

mctı bu tayyart>ll'rin Atinnrlıı.n b'eçm~i:ıı' 

mUs11ade etml~tlr. 
• Raşvekll Stoyadlnoviç. AdrlyaUk "ahi_ 

Jinl'le kısa bir seyahatten eonra dUn Belgr.ı. 
da dönmUş ve lataııyonda merasimle kar91. 
lanm1ştrr. 

• Romanya df'mlryollarınm profesymlrl 
Cl'mlyetıerl ferterallyonunun komitesine m•n 

1 sıır altı aza ikinci kolordrın11n ll!kcrl mah. 
keme~ince te\'klf eılllmişlerıllr !'Jf'~rprJjl,.., 

hlr tnMl~rJ" 11lmrndlfer m"rıııırlıırı ara .. •n•IP 
tq•1rilo,_t vaı-•lnı~~a ı,.~,.hNl'" ..,ıııı .. , ... i ıı~rr{. 

ne bıı tedbirin atınrtrğı bl'dlrllmclltrdlr. 
• Alman hilkQm,.,tl, 600 milyon mark k"·· 

metlndP. yeni bir konsolidasyon istikra7.ınm 

tahvillerini plyaMya c:ıkarmakladır. Tahvil. 
lr.r nih11yet ı:ı sme !<-inde ödı-ncccktlr. 

• Kral. veliaht ve ilk ı'lr.!a olarak Mnso. 
llni, büyllk Sicilya manevralıı,rının son kıs. 
mını1a ha.zır bulunmuşlardır. 

• Leh hllkOmeti. Sllv~·et hUklımctile mt\-
7.ııkı-rel,.rd,.n ""nrıı. 1 kflnımııcvv~1ı1en itlh-ı 

rr.n H:>rknrtııkl J..eh konl'f\lnı1hı/f11 i'ıı 'l'lfli~te 

ki hP"°"""l!OloııhıStınnn ka1dırt1mMınıı karn• 
\'ermiştir. 

• Vlyananın en meşhur bllktrerlyoloıt·ı 

profesör Gerlachın l 5 yıllık teı-rUbelerdcn 

"""T'll. kaMr.r mikrobunu ke'lf,.ttııtl hilrlirl'_ 
tnl'kt~. fakat profesörün ihtiyatlı clavranl\_ 
rak, keşfini ~ynelrnllel bir komisyona tak
dim edeceği ı<Sylenmektedir. 

fı(ell yor ı Sit 
. Sof)re 1 

Ankara, 17 (Hususı~ - j\tJ~Jf": 
Jiai spor takımı 5 eylulde 111asS 

b "rÇ0~ 
~clerck, Halkevi takımilc bı 
bakalar yapacaktır. _;/ 

--~-~~---~----
Ra lf Necdell 

kaybettik..,... ..... 
o~··---~• .... ı.-.r~- atJ 

ı . uutu11 _t1,. 
şehrimize ge mış f siıt1ııl"~ 
İrfan hayatımızın marll fı 

aıııııı et· 
dan olan muharrir \'e mu ,.ı9t 

s,.da .,v 1'· 
Necdet KesteUinin Londr ,ıdl 
f ~ · · b.. "k b · t essürlc habtr tııı.ı•t 
ıg.nı. uyu ır e uılı!1 019 ,t 
Raıf Necdet, son otuz r _..nıiŞ • 

. . göStt:J ·- ttl' 
tarihinde daima ismını 1t1ill' 
iyi bir şöhret kazanmıştı. O, iÇjıl dl' 

ımale ~· 
olduğu hastalıktan kurtu rıd•ıı > 

. 'h ,,et btl 1d0· yar dıyar gererken nı a., dS oı 
ı.,ondra dılt' 

kasını kurtaramadan bfl\et 
Arkadaşımıza Allahla.J1 ra 

riz. f{JrJ' 
. bs.ftJl 

Merhumun cenazesi bır 

§chrimize getirilecektir. ıf 

A hrell~ n bat1er rtl~,, 
_

0
,-yet r· çJ 

\'aşlngton 17 (A,A,l - 5 ,.ıpııltl ,ti' 
sefiri, Mo.ıskovadan bir teıı;rıd ıst-')'oııl ~· 

uık ,,! 
telgrafta Moskova ve lrJ<oU v•l<I ~ '()! 
nın kaybolan tayyareci ı.,ovarıe . .ıuel! 

il" ,~· 

dan gönderilmiş olması tabıtı10 1Jil6i'ıı"' ~ 
takım işaretler almış oıduklllfl 01,..rıııdl ,. 

ı ta•)-o ~ 
tcdlr. Ala.ska \"e Kanada 8 1<1-" 

oldU 
Ryni lşarPtleri alrp aımanı•jl 
tı rılrıı 1< taıJır. 

... ,;' ....... 
·········· ,, ................................ 1 

Seyit Rızarı 
I oğlu 11r' 

Avenesiıe ht'~~ 
tn1ha edil 1' 

Firar eden Seyit tll 
takip edılıytlr •• tııl~ 

~lıflOJ ,fi 
: EIA.zlz ı i (T ı usus1) - " . ıdetd ıJP.J i gelen maH'lmata göre ucrııırı ırıtı•ut' ~ 
! !anmanın elebaşısı Seyit ftı~r-ııe' 
İ oğlu Şeyh Hasan avencstle ~ 
• sr.ru bulmuştur. ııl t•~ 
İ. Ovacık Jandarma mufre:ı:e •eııe,ı .,.., 

takip edi'en Seyit Rıza ve "'~.ıeu%ıt 
ı ırıll!r- ~ 
:ı Sarıoğlan mcvkllnde bir ııı 

iş ve '~,4 : ıııJaşarak mil sademe etn1 şerJJ UI'"-,.. 
İ sonunda Se)1t Rızanın oğlU)'ı• ~~ 
1. 

lıtl .. _,s 
ve otuz a\•enesl klmllen ıe ('-. . Firar eden Seyit Rıza ş!dde~.ıııı'.-ı 
dllmektedlr. Yakında yal<ll i 

i 
: muhtemeldir. .. 
: ........ ·-·············-·-·· .... 



~I;~ Kırmızı ta;;ı~t;f«yyareleri çarpıştıl~r 
'den ~ CTelcConıa, mancvrnınn takip 1 Bu sabah saat :ı den itibaren büyük bir ı 
~mızdan): -1 tayyare harckö.tı haşladı. Mavi ·ve kırmızı 

1 

tayyareler arasında §Öyle bir çarpışma ol
du. Kırmızı keşif t.nyyarclcrl mavi taraı 
tarafından taarn11.11 uğ'radı. Ve geriye dön. 
meğc mecbur oldu. 

Bu sıra.da kırmızı kuv\·etıcrln defi topları 
da kendi t.ayyıı.relerlnl kovıı.lamakta olı:<n 

mavi tııyyarclcrl ate§ altına aldılar ve mıl\ 1 

tayyareler kemli cephelerine ıJbnıneğe mcc 
bur oldu. 

Manevralarda 
bulunacak dost 
devlet erkanı Mavi taraftaki arkadaşımızdan: 

a ~arbiye reisleri 
Ugun saat beşte Tekirdağana 

hare <et ediyorlar 
Peırapaoasita şe ırefOeırnne 
k~şnOD lk< lb>Dr zny affet veırDU dft 

~«ııe " l,.'rula (Foto Eh ı.u • 

lı rda bıtlunaocık olan d.ost deu letlcr crl.'ti m1ıarlliye lıcıJctlcri kcmli!t.. . I 
a~11l'llk l'tıı.k şerefine verilcıı ::iyaf ette 1 
~il 110et \·~ :u,a ınıı.nevralarmda bulunal'.SK } yeller şerdıne tilin gece saat 2 de Perapalı<c 
le111t hak, İta ttetık Yunan, Yugoslav. R••- otelinde iO ldşillk bir ziyafet vermiştir. ZL 
lt~ı ıı:ıbr <le~l;~~ ErganisL-ın askeri heyPt- ynfette \'ııgıı~lıı \", Yunan, Rumen, İran. lrak, 
il-.~ 'l."';lrı laııt 

17 
erin kara ve ha\'a ataFe. ~~fgan erkAnıharbiye hcyetlerile bu devletlı:!. 

le. ~ket ed de lzrnır \•apurile Tcl<ir t' rin TUrkl\•edr.kl aıık!'ı1 ataşeleri ve mihman_ 
1. \~lltv"~ ccekle11dır. ar licyetJerlle \'ah vekılı :;iıllmi nazır bu_ 

}'t ı ~h 'tlı:1 
taklp edecrk nl " !'lôSt nıem. lunınu tardır •. 

t ctu "'"·l"!'I ll ıııı IJ 
1 

11"n ol:ı rcık flıJmen tı .. _ 1 Mlsıı.flr he} etler hugfin ı;aat ı i <lr lznılr 
Ctıı .. ~IJ CJ·~·P rtıl tir \'ap•ırllc Tr'ıırıhı. ~ıı h u-ckellr manevraları 
:ı.. ltı llal"l G .. ,_}' 

1 
·ı kıt • enci Kıırmr'· Başkanı l:\l"lrt rdr rklrrdlr 

h.. ~lıı l'Unun ru.. •- ı ·s1 t'l b ş"anııeınrıR r.enr1 mır• R·ını •n Erkanı Harbiye 
lf"11 ~~, \>p hını r:en,.ral 1 ı> knti"le "'-

1 

lı '"lıttı ftrıl"I 1 ·~~ ay J 'l'lVPtıın J.nt.· .. "A rtP ""r L 
l°" rı ~ ıırı ı0 ... 
"t A\'tt rıı·an mli•·r' ' '<rp bulU'l 'lll 
fJ~~I htltıı t.. ftaat 115,11) to P.rıJ"'l'n\•A 1"Rf'l1. 1 
J.. it ... ,., 1 

i l ,; ' . ııi:ı hey rnat ı 
ı t ıı ı · r r\ i n i1aı l,i) .. rl'ıı;i ı..;encraı ŞlkiL 

vu :;:"llZ"l"ri!crc şu b"\lınalla bulunmuştur 

" - Doııtlıık bP"'''\' ı•c ha~lı bıılıınJu~ı-
-"«??)\ ltJın" rıı 'iti VA ("-A'tı tn ..-•hh"'" r-ıd!l 
t•ıı!t Cuı:ı1n,.' 1

' ı""f hıı.,l · ıırıı ,,,.._,,",,..~, mıız Tilrklveyr J:t>lrtlC-ınırlPn çok memnunu,., 
... ti(' l"t""" l lki mıllet ıtraeındnkl ASırdMe doırtlıık, hil . "''l' l'l'ı11 r " 1 knrrnt'lrı ""'<111 lı'nr 
lu •. l'trtı ""11 T hasga Cıınılıurivrt <fovrinrlr son rl•'~ece ııaml . "'llbıJ l~\ııı 'Wd"nı.ir. (',.,,,., lnır 
~ b.t 1 tıı~tk 'lı tllrı,,.rnı-ral v .. , .• ,.1 1'n;•·~r I mi bir tıclı:il alar11l< lnkı .. ar C"tınfştır. Biz Tür. 

'" ~. llrotl'~ ltomııtanı tıı ... vnn .. ral Ilı . lil_yeYe sevı:-1 tlP ılct ' l, ıı•·nl 7'.Rmanrla mınn"t-
"·- ,, e1,.1111 n oı tef muavini Kuclret 'P.<'l tnrlık hl"llcrllc hıı~hvız Tarih bunıı şahit_ 
'""il , • ., n . 
~~ e.ıını 1 t ·<'nı>raı ltrmcıoloım tıır:lfm tir ... 

~ lııı., l"tu 
11 
'r \T('killt•r maıwvı·n ~~h:•sınn 

~ 'alcl'l1 k nı~ ''f' "l'flrk mıırsıarmı r:ıı 
tı t:ttt, ıta lhtı 

t. l'L l'l'l'& l'l\m recmılnl \"RDMı...tır 
~ ~ıı~ n:ı.ıaA U!lyUk manevra'nrd~ tıu'lınacak otan tıo:ı_ 
tıı J taı 1 ,_ otPllne l"l-'ı~ r.fl'l"'l <ı. 

h OtL """"hl" ıı. ,·ctı vekili' nzası dlın akr,am saat 1 !l 25 '" "ili"'- Jllll t1 • " •v C.• .. n.~ ,.,. VPrt'"'' 
a ·"'l~h " ı .. ıı,.nı •ıııııtıi'il trrnle Çorltı.~a hareket et.ınlştır. u 1 "- ~ ,,.. ..... ;IH .... ,.. •• " •• ..., .... !li. fft 

~~•ıt,,..,:"'""'""" -ı.ı,...., •• ,,ft,.ft-ı ,.....,,..,.,, Maıtrlf, \'ekili SıtCfrt Ankanla Nafia ve_ 
ıı~ bir,.~" ...... ., ,...,,M, ı-. TR.k!Ofın ~. kıli Ali Çclinkayıt hcyaz ııpor, lnhlıınrlnr ,,,,_ 

" .. .,,, 1 • .,.. k'll RanA '"'Ziraat ''ekili ~. akir J\:r<;rbir g•>'f 
,.., ~,, ..... r- .. 

lt '.tecek· elfüscııl mnnl11lf'rdi Aıtıı.ve ''ekili RUkril ~a 
l\ı.'" ı 7.iva•et ,... .. • ·"'111 ... era.i A rncoı't'ıı kllot pıı.ntaton \'!! ı:tzme J?ıymlştl 
'-....._ -l!t buıun:k GllMUz, Trakya manPV. \'ı-klllerlmfz kesif bir halk tar.ıı.fından 11. 

.........._----:lan mlsrt rlr asl<crl h!'- #\'11rl11nnı1ı;;larclrr. 

lltılga r _F_e_s_t_i ,-, a- 1-

he y e~i geldi 

'1 l-... ~ua.ııı 
~ glb rn t\'an f 

alıki kon ° un başkanlığında bulunan 27 kiş'lik Bulgar festival heye 
vansyonelle şehrim.ize gelmiştir. 

Mavi kuvvetlerin kırmızılarla barbeden bir 
fırkaaı kırmızının taarruzu kal'§lsında •·Mll

nika.. koyUne kadar çekilmcğe mecbur ol 
du. Ve orada mevzi aldı. Mavi kuvvetlerın Sa 

ray kazası ch·annda bulunan blr fırkası dd 
cepheyi takviye hazırlığı yapmak üzere a.c:;. 
ray c<'nubunda toplandı .. 

Kati neticeyi verecek olan bUyUk taarrın 
aym 20 inci aabahı yapılacaktır •. 

Kırmızı cephedeki 
arkadaşımızdan: 

Gec('yarısından itibaren kırmızı tarafa 
mensup bir sUvıı.rl livası (Karıştran) koyun_ 

den Selvl ve Kadıköy mıntakuına geçti 
Kırmızının Çorluda bulunan bir fırkası da 

gece yUrtiyUşündc, {Uzunbalı) (Karlık) kC:ly 

terme vardı. Kırmızı kıtalar yenı bir taar_ 
ruz için hazırlanıyorlar. Bu hazırlık meya.. 
nında makineli kuvvetler, tanklar ve zırhlı 

otomoblllcr "bindirilmiş., tabir edilen otomo_ 

blllerle nakleılilen bir alay mevzilerine gir_ 
' mPk l\zcredirler. 

Bir motosiklet biiWğii hnrekcfc hazır bir halde.. t 
Milli Mii rlafaa Vekili harekatı Bli; iik önder yanınnna gelmek ı~tıyenlcrl 

görünce: 
takip ediyor - Rırnkınız gelsinler deml§lerdlr. Bunıııı 

Çorlu ıs !'releloula) - Atatilrkle lstan. ıızcrlne halk BUyUk Önderin etrafını ~evre. 
bula dönmeyen Mllll .Mildafaa vekili G<'nernl 
Kll.zım ôzalp bu sabah Karışlıran köyüne 
gitti. Harektıtı takip ediyor. 

Alatlirk Trakyahlara iltifat etti 
Çorlu ıs (Tcle!onlal - llk gilnkU harek~ 

tı takip eden Atatürk yarın Başbakanla bir_ 
ilkte gene manevra aahaaına gidecektir. A

tatürk 1stanbula donerken ÇerkMköyde halk 
tarıtfından coşkun tezahUratla karşılanmış
tır. 

lcmlştir. 

A tatOrk halkla görll~mUş; s-eneral KAzml 
Olrlkln Trakyanın ka.lkmmRSı etrafında ça. 
ıı~mRlarmm yakında hayırlı neticeler vere_ 
ccğlnl söy'emlşler, Trakyalılara iltifatta bu. 
lunmuşlardır. 

pı11nl'!\iraları takip rdPn arkıııll\~ımız ~1. 

ramf'ttin ?'\arifin dünkU hıtn-kfıta dair ,ısn. 
ı1f'rdlj!'l mektubu S lin<'Ü 11Ayf11mızda okuyu.. 

001:.1 

Bindirilm~ alayımız harekete 1~wlanıyor Kt1"111ız1 ve mavi J..,·uvvctlcrin birer rnüf rezesi kllrşı kar§'1!1" 
. .,.. T"'"" -

ı~Ir.J.nıwt~ ik t'C onuıı aıiz yanyıma Hiiyiik Ondr.r gözcUden somyar .. 

Bindirilmiş alay Biiyiik Şc/iuin ö1ıiindeıı geçiy<> Atat1lr7') güvendiği arkada§W.rı arasında •• 

Biiyii.7• Onrlc:r ve aziz IJa~oo1..-i1 

• 
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memnun o~duğunu izhar 
etmek üzere gülerek bana bakıyor ve 
manidar bir şeki jde gözünü kırpıyordu 

- Evet, fakat maznunun başı henüz 
oııarilıy<lı. H-ılkın hücumuna maruz kal 
clığını ve başından yaralandığını söy -

~:iyordu, fakat son derece sakin görü • 

Vekilim bu vaziyetten 

Vekilim doktor Kordon Ermeni tf'h· 
cirinden yegane mes'ul Talat Paşa, 

tabirini arka arkaya müteaddit defalar 

tekrar etmek suretiyle jüri heyeti ve 
ha.kimler üzerine tesir yapmak gaye • 

sini takip ediyordu. 

Nitekim muhakemenin cereyan t:ırzı 

na kapılan hakim bu sefer bana :iöne
rek ayni mealde sualler ıt0rmaya Laş • 
lamrştı. 

Vekilim bu vaziyetten memnun cdu· 
'funu izhar etmek üzere g<:ilerek bana 
bakıyor ve manidar bir şekilde göziini.i 

kırpıyordu. Talat Paşanın Berlin.~e İ· 

kameti meselesi mevzuu bahsohnca 
reis dayanamadı ve: 

- Talat Paşayı daha evvel gödü -
günüz halde, niçin hemşerilerinize bir 
§CY söylemediniz? diye sordu. 

Az kalsın baklayı ağzımdan çrkara
ca.ktım, fa.kat aldığım dersi hatırlıyarak 
aramızda kararlaştırdığımız cevabı 

verdim: 

- lnanmıyacaklarından ve benlmle 
alay e.deceklerinden korktuğum ;çin 
kimseye bahsetmedim. 

- Mademki Talat Pa~ayı ye~ane 
mes'ul biliyor ve buna inanıyordunuz. 
Söylediğiniz gibi bir endişe varit ola -

mazdı. Bahusus ki madam Terziba:ıyan 
daima geçmiş hadiselerden bahsetmek 
istermiş. Hiç olmazsa ona söyleyebilir 
dini7.? Sükiıtunuzu ne ile izah edet!:İ -. ) 
nız •. 

- Onun başından da çok felS~et 

geçmiştir. Milteeısir olmasını istemi -
yordum. 

- Ya erkek arkadaşlarınızdan neye 
akladınız?. 

- Hadise beni alakadar etmiycrdu. 
- Fakat bizi alakadar etmektedir. 

- Hadiseden bahsetmiş olsa itfim, 
bir süı•:.i sual soracaklardı. 

- Demek hemşerilerinizi rahats•7. ,.t. 
memek ve fuzull sualler karpsında kal
mamak endi2,.sile silktltu tercih ettiniz. 

- Öyle bir baleti ruhiycde idim ki 
ibu hususta konuşulmasını dahi istı-m! -

yor.dum. 

Bu sözlerimin jüri azaları üzerine 
sok müsait tesirler bıraktığı yüzle -
r!nde okunuyordu. Vekföm dcktr.r 

Kordon'un gayri ihtiyari mütema.Jiyen 
gözlüğüoo burnundan indirip yeniJ,.n 
takması büyük bir sevinç içerisindr 
olduğuna delil te kil ediyordu. 

Her halde vaziyet müsait bir ~e

kilde inkişaf ediyordu. Mahkemeye gir· 

diğim dakikada duyduğum heyecan ya
vaş yavaş zail olmuş, avukatımla arka-

.daşlarnnm verdikleri teminata kat'iyet
Je inanmıya başlamıştım. Bu kanaatin 
bahsettiği ceıaretle rolümti da!ha ~dh'.i 
bir şekilde ifa edebilecektim. 

Sorgu hakiminin ifadesi 
• Arkadaşım Levonun isticvabı'.l,lan 

sonra beni ilk defa oorguya çeken sor 

gu hakiminin dinlenmesine karar veril
di. 53 yaşınd~ olduğunu söyliyen müs
tantik doktor Sshultze, salona girince, 
reis sordu: 

- Maznunu ilk defa siz sorguy' ~el· 

tiniz. Lutf.en bu hususta bizi tcnvı , <" 

der misiniz ? 

Doktor Schultze - Maznunun ce
vaplannı elan iyice hatırlıy-orum. Ta-

lat Paşayı bilerek ve taammütle ölwr
düğünü bilii m:.işkiilıit itiraf etti. Se
bebini sorduğum zaman. akrabalarının 
Talat Paşanın emriyle öldürüJdijğ'foii 

akrabalarının intikamını almıya karar 
verdiğini, bu maksatla Berline getJ:~ini 
söyledi. 

- Bu karan ne zaman vermi~? 
- Daha kendi vatanında oldufU 

zaman .. Bir tabanca tedarik ederek Ta
lat Paşanın ikametgahını bulmıya ça
lqmıştır. Buna muvaffak olunca onu 

daima tarassut altında bulundurmak, 

ve takip edebilmek için tam karşısın • 
da bir oda tutmuştur. Odasından r~lat 
Pa§aMı sokağa çıktığını g-örüncc, ta -
bancasıru alıp peşinden koşmuştur. 

Herhall(i bir yanlışlık olmasın diye 
Talat Paşanın yanından geçmiş, sunra 
geriye dönerek paşa ile yüzyüze ~e) • 
miş ve ölcKirmek istediği adamın h3.ki
katen Talat Paşa olduğundan kat';vf't· 
le emin olduktan sonra arkadan ı.tcş 
etmiştir. Bunlar aynen maznunun ifa 
<lesidir. 

- isticvap esnasında herhang; bir 
suitefehhüm :ı:uhur etmedi ml?. 

- Bu hususta icar t'den tedblr teri 
almış bulunuyordum. 

Doğrusunu söylt'mek lazım ge l:nıe, 
şahı.din söyledikleri tamamiyle ha!d • 
katti. İlk isticvabında kendimi k2y • 
betmiş vaziyette bulunduğumdan, ha· 
na verilen bütün direktifleri unut:.>rak 
hakikati olduğu gibi itiraf ctmi-ıt:m 

Bu hareketim hiç te gayritabii sayıla -
maz. Zira, bir taraftan henüz hadisenin 

tesiri altında bulunuyordum. Diğer 

taraftan .da halktan yediğ:m daylk ve 
çektiğim işkc.nce, cesaret imi kırmış. 

beni ümitsi.z:2iğe düşürmüşto:.i.. Bu ;~ra
it altında ilk anlarda yaşamak ist'!mi • 
yordum. 

Hatta Talat Paşayı öldürdükten son
ra tabancayı beynime sıkmadığıma pi-,. 
man olmuştum. işte bu rubi ahval İ\e -
risinde her şeyi olduğu gibi itiraJ et • 

miştim. Sözlerimi tercüme eden tercü
man Kalustyan bu hareketin docru 
olmadığını birkaç defa ihtar etti, "rucat 
kendisine çatnuya başladığımı gö::ı'in • 
ce hakimin şüphesini davet etmemek 
için fazla israr etmedi. Sözlerimi avnen 
tercüme etmek mecburiyetinde kaldı. 

Hattı har:ktim bilahare arka.daıla • 
rımla avukatlarım tarafından şiddetle 

tenkit ve m.iaheze edildi. Neticede rr.ah 
kemede ilk ifademi inkar etmem ka. 
rarlaştırıldı. 

Ben herşeyi inkar edecek, terc:.i:nar 
da lehimde şahadet etmek sure•ivle 
vaziyeti tamire salış:\caktık. 

Bu maksatla müstantik hakimin :fa . 
desi üzerine vekilim doktor Konlo~ ilk 
isticvabımda hazır bulunan tercün ;ı. -

na bazı sualler soracağını bildirdi. Re
isin müsaadesi üzerine vekilim teı c;i -
man Kalustyana sordu: 

- Hakimin söyledikleri doğru mu -
<hır?. 

Tercüman - Tam~mivle dc-P.;ru for . 
Maznun avnen bu ifadeyi verdi. fakat 
o zatnan düşünebilecek vaziyette de~il· 
di. 

Reis - İsticvap, cinayetin ertesi gü~ 
nü, yani martın 16 sında yapılmı~tır. 

nü yordu. 
g .. 'll'' i•ıerıne reis bana hitaben ~un 

tarı !öyledi~ .... , J,. 
- - ......... ı sizi ilk defa isticvap t.•!en 

hakim ne diyor: 1915 tarihinde Er ıin
candan firar ettiğiniz anda Talat Pa -
şayı öldürmeğe karar verdiğinizi itiraf 
etmişc;iniz. 

Kendimi hiç bozmadan hakimin bu 

sualine şu cevabı verd:m: 
- Böyle lıiı §ey söylediğimi hatır • 

lamı yorum. 
- Demelt ur.un zamandanberi hu 

hareketi tasarladığınızı itiraf etm~di • 
niz öyle mi? 

- Hayır. nasıl böyle bir ~<:y sörle • 
m:ş olabilirim?. 

- Söylediğiniz muhakkaktır. 7.ira 
tercüman vasıtasiyle sorulmuş ve tcıcii 
man ifadenizin do~ru olduğunu ttyit 

ediyor. 
- Başım yaralı ve sargılı idi. n~ 

söylediğimin farkında değilim.. Bı-lki 
de böyle bi~ 'ey söylemişimdir. 

- Başınızdan yaralı olduğunuza ve 
ne söylediğinizi bilmediğinize göre :,öy 
le bir §ey söylemi§ olmanızı muhtemel 
buluyorsunuz. Güzel.. Yalnız 14 ~ün 
evvel verilen bir kararla seneler e .•vel 
verilen bir karar neticesinde tabanca 
tedarik ederek ka.rarını tatbik için Ber
line gelmek arasında esaslı ve cok 
m:ihim bir fark vardır. İfade vedr:ten 
bu farkm ehemmiyetini takdir ed.:.me· 
diniz mi? (Devamı var) 

Siki\yetler , temenniler: 

Gene EyUp otohilslerl 
Bir okuyucumuz geldi, bize anlattı: 
''- Geçen cumartesi akşamı saat 

yirmi birle yirmi b:r buçuk arası Ke
restecilerde yarım saatten fazla otobüs 
bekledi':. Halbuki her gün o saatlerde, 
orada bir sürü boş otobüs bulunur. Cu
martesi akşamları ise kaç haftadır, o sa
atlerae ora;da otobüs bulmak bir iştir. 
Bunun sebebi de neymiş biliyor musu
nuz? Ayni ht1tta İ !iliyen on sekiz oto
büsten bircoğu cunıarte!Iİ ve pazar gün 
leri saat sekizclen sonra gizlice Florya. 
ya yollanır ve oradıın gene giıı:lice gece 
yarılarına kadar topkapıya müşteri ta
şırlarmış. Floryaya otobü41 j .. Jcmesini 
biz sevinerek karşılarız. Cünkü otobüs
le Floryava c:<l:n .... cımek he:n çok kO.. 
lay, hem çok c;abı:k. hem cok zevkli o
teciler - Eyüp \'Olıına tahsis edilen o
lur. Fakat. bcle'liye tarafır.':.lan Keres
tobüslcr rac:•l cim d'l nizam dışında 
Florya - Top!:;ıpı yolunda İı;lerler?,. 

Her sene Amerikn ile l1ıgütere ara.~rndn yapılan ''.Amerikan kupa.,t,, hotra 
yars.şı bu sene de Anıcrikalılarrn galitnyetile neticclcnmi..~tir. Resmini sağ
da gördüğiiniiz A 111.crikon kotra.•ıı '' Ra119cr" lngilizlcrin '' Erıdeavoıır il" 
kohvı.,-ım geçmiştir. A mcrikalıl.ar bu kupayı -'Cnelerdenbcri lngili:~e kıap· 
tırmamakt.adırlar. 

Bir ihtirasın hikay esi 

Yazan: ilhan Tarus 
Ali Turgudun eve getirdiği arkada

şı, birkaç defa onun kulağına fısıldadı. 
Kadına dikkat etmesini söyledi. Dikkat 
etmek? Ali Turgut bunu yapıyordu. 
Her gece kadının yüzüne eğiliyor. bur
nunun içindeki siyah kıllan sayıyor, kir 
piklerinde bir şey eksilmiş mi diye ba
kıyordu. Eğer ... E~er .. 

Eğer bir gün banka ziyareti gecik
meseydi, Ali Turgut bununla, bu dik
katle ik'tfa edebilirdi 

Yerinden bir saat ı:enbercği gibi fır 
ladı, çividen ceketini ve şapkasını ko· 
pardı, parasını saymadan bir taksiye at

ladı, eve gitti. 
Ali Turgut bil:yorclu. kadın yalnız 

değildi. Konsolun üstünde sarı şeritli 
bir mektep kasketi duruyordu. Pencere
ler kapanmıştı ve yatakta iki kişi. bir 
kadınla bir çocuk vardı. 

Kıpırdıyamadılar. Ali Turgut cşige 
mıhlandı. Biraz sonra kadınla yalnıı 
kaldılar.. Kadın ağlıyordu. Saçları da· 
ğınık, yarı çıplak, erkeğin önünde yere 
diz çökmüş, ağlıyordu. Ayaktaki erkek 
ona baktı: Ne güzel kadındı bu. Ne gü

zel kadındı ... 
Onu kollarından tuttu, ayağa kal· 

drrdı , bir hasta gilıi yatağına yatırdı. 
Mesele açıktı : Bu çocuk kaç gün· 

dür apartmanın kapısında onu bekli· 
yordu. Her çıkışında arkasına takılı
yor, bin türlü deliller döküyor. hatta 
fırsat buldukça ağlıyordu. 

- Bana acı 1 Beni öldürüyorsun! 
Diyordu. Kadın ona acımıştı. 

Ali Turgut bankaya döndü. 
Ertesi gün, eskisi gibi ayni saatte. 

kadın bankaya geldi. 
Aradan gene aylar geçti. Ben ka· 

dının arka~ından ayrılmıyordum. Ve 
- elbette - Ali Turguddan çok fazla şey
ler biliyordum. Onun arkadaşıydım. 

Ama bir GöLGE konuşur muydı? 

Gölgeler susarlar ... 
- Artık ben sokağa çıkmıyacagım ! 

- Sebep? 
- Yoruluyorum. fJzülüyorum. Be-

ni elinde tut! Beni bırakma Ali! 
Kadın boğularak ağlıyordu. Ali 

Turgut onu gene beşiğinde salladı. Göz 

yaşlarını kuruttu. 
Taraçada o ak,am bir ay aydınlığı 

vardı. fakat b:rkaç gece sonra ay ışığı 
kayboldu. Kadın eve sabaha karşı dön
dü. Cihangir bahçes:ne akşam üzeri ha
ve alayım diye çıkmıştı. Orada bir bay
gınlık gecirrnişti. Alman hastahanesine 
kaldırmışlardı onu .. 

Ali Turgut o gece çıldıracaktı. Boş 
bir odada. yalnız başına bir adam gör
mek Ali Turgutlu çıldırtıyordu. 

Ama iste gelmişti. Mademki gelmiş~ 

ti. artık yalnız değildi. 

Ali Turgut birçok akşamlar daha 
yalnız kaldı. Artık kadın baygınlıkları

nı Mo~ada. Büyükderede geçiriyor ve 
ge · e yarıları odaya beyaz dudaklarla 
dönüyordu. Çantasını hc:nen komodi
nin gözüne kilitleyip anahtarı göğsüne 
sarkıtıyordu. Sonra hemen. Ali Turgu
dun kucağına kendini atıyordu. Ali 
Turgut, birdenbire köpürerek akmağa 

ba~lıyan kuru bir musluk gib: homur
danıyor. sonra cliniyordu. Mademki ka
dın ondan ayrılmı::;ordu ... 

- Seni bırakmam Ali. sen benim
sin! ölünceye kadar benimsin!.. .. 

Kadın Alinindi ve senelerce Ali
nin kaldı. Bankadaki arkadaş gene a
rao;ıra geryordu. Saçlarındaki aklar ço
~"lmı~tı. Artık eskisi gibi çok rakı içe· 

mi yordu. 

Ali bir gün ona: 
Artık bize gelme! 

Dedi. 
.:,_Niçin Aliciğim? 

- Gelme! 
- Pekala, gelmem! 
Ama sebebini anhyamadı. Sebebini 

anlyamadığı için merak etti. Yalvardı, 

yakardı. Aliden söz aldı, cumartesi ak
~amı beraber taraçada rakı içe~eklerdi. 

Ali kadına dedi ki: 
- Cumartesi ak§amı bizim arkaaş 

gelecek. Kimseyi 'örmeıin ! 
Kadın birdenbire parladı: 
- Nasıl olur? Cumartesi günü sa

bahtan gece yarısına kadar müdüre söz-
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~4'§1 ~-· t gibi ~: 
"flir ua1:it7cr U.i ahfOPo1:cmik~ 

l'mdcn y'U'3lntarak :~ıkLJn, ıınuırı 
mi çatırda~an ~ lrolları artıkd~l rtV>iJl 

Yor ı. 
Barkm~tı.. Kımıldamnı 

gözleri halci oanlıydı ..... . ~~ 
• • ors\111 > 

tüyüm. Diinyada olmaz. BılıY • 

Ali söz anlamıyordu: . rlar·· ff{\l 
- Hayır, şüphe cıdıyo 

dürü atlatırsın! 
- imkanı yok Ali! 

111· 
- O kadar 1 A.daıtı' • 
- imkanı yok diyorum· t çıtcır1' 

lirsin. laf dinlemez. Bir reıalc dt 

sa... üt1 lJ(:ıtiıı' 
- Hayır diyorum. Bug . 

diğim olacak! cuıııırt'sı 
Ve kapıyı vurup çı.ktı'. ir ~e)' ~O' 

gününe kadar bu ise daır htÇ b 
# ,r· 

nuşma:lılar. .. . ·otiyar ~· 
O gün Ali ak,;am uzerı 1 ·f tı' 

· ' "' fle'1 ı· 
kadaşiylc kahvede buluş~u. 1011ıı ıı.ı 
kaldan öte beri aldı. Evın yo 

. rd'" tular. . ~11el~ 
Merdivenler uzundu. Ah 

5~.;rı? 
beri bu merdivenleri ine çık~ dil(\) 

tu. Artık her katın başında bıraı 
nefes alıyodu. 

1 
- Ali ,artık ihtiyar!adın· , 

.• .211• 
- oy le! da bı.ı1r 
- Daha zahmetsiz bir 0 

- Düşünüyorum. bil odJ' 
- Bu merdiven. bu zahmet, 

ya değmez! .. 11r1'8 dl' 

Ali durdu. arkasına döndu, 0dıı''' 
c.ına bakh. Bu meı divenler b\I 
değmez! a 1tıdır 

kasın ... a· 
Ait Turgut kpısını ar rnd' ·r 

basa 131 
açtı. ihtiyar arkadaşı son urdıl· 
,·ağını atıyordu, ısık yüzüne "rtı ıırtc' 

' ~ • tCI ' 
kocaman gölge oynadı bır g·ıd' 

· itı 1' ~ ·n•':.ııı çıplak bir feryat ı~ , 
Bır kadın bağırıyor'du.. d 5orı ti' 
ihtiyar arkada§ anlıyam.a ::. goıge 

da"' J ııl 
samağa basmadan, suratın bir ııı.ı' 
gö~süne çarptı, uzun boylu d 
merdivenlerden aşağıya kaY 

1
' 

- Ali! Ali! ttJ' l'ofl': 
• J<OŞ ' 'ıt• Ali ekmek tenekeı;ıne ·ıitcl'rt 

d • 1 rtll 
<la Lir bıcak parla 1 

• rş'fl' l' 
kadar çıplak bir kadın beya:: ;;10110.d• e 
içinde yuvarlandı. Ali onu .l'.c1''' d". 

rına " J'r ı. 
yakaladı, l;aryolanın kcna la irıv 1 

bıçağı havaya ka!Uırarak bı:ı: 
kadının gözüne sapladı. , 

Al. .. 1 . d ttld•· 
ı soy enıyor u: . 0 d.a 

- Benim evimde! 13enım 
ıı· 

••• 1f. :/. • 111r& • 
• j\lı ·t"' Ali Turgudun e\·ınde ... ıcce b· 

dun odasın ia bu hikaye, bo)' 

HPıWll k 
6 fi) lı k 
3 •) lık 
l aylı k 
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-------------------__,~--tını ı hediyeden dolayı müteı,cıekki. me~i benim için mühim olan ~ki noktl hemen sevgilisini bularak evlenme tek ne ordincrlcrin lıiicumunıı bekliyordu . .. 
var. lifinde bulunmıya karar vermi§ti. Eğer Ode hücuma uğrarsa mecburcu 

- Şu noktaları anlıyalım.. XII kendisi de tehlikeye atılacak, haydut. 
- Evvela, benımle alakadar olmak lara arkadan taarrnz edecekti. Usla 

1. tf d ·ı TALİ GELiYOR u un a bulunan bu aı11 prenseııin Landri hem kendisi için, hem de efen. 
kim olduğunu öğrenmek isterim. Va.lver ertesi sabah erkenden kail<. disi için çekiniyordu. 

- Bu pek tabii bir şey; sizi maiye. tı. Elbiselerini giydikten sonra Lan • Bu endi~elcr yersizdi. Zira, Hospm-
tine almak istiyen prenses İspanya drinin kendisine hediye etmiş olduğu yak, U:Mnyak \'C Eno ile Roktay bir 
kralı haşmetlu Uçiincü Filip hazreti&- kılıcı beline taktı ve ona evde kala gün en·elki miicadelede bir hayli yıp. 
rinin halazadesi prenses Davila dü§es rak Yemek hazırlama1!ını tenbih edip ranmtşlar 'C en aa~ğı on ı;iln sokağa 
dö Soriyentcs'tir. sokağa fırladı. · 1 ~ıkamıyncak bir bale gelmişlerdi. 

Dalbaran, ismini söylediği muhte· Landri efendisinin her emrine biliı.. Bunlar reis oldukları için diğerleri 
rem ?.e\'at oradaymış gibi hürmetle itiraz itaat edeceğini vaadetmişti. Bu Konçini sokağa çıktıkça ona refakat 
konuşuyor ve reveranslar yapıyordu. na rağmen Ode sokağa çıkınca hemen etmekten gayri bir iş yapamıyorlardı. 
Val\-er de mukabele etmek mecburiye. pencereye ko§tu ve onun Sen Deni Vakıa Longualın bir şeyi yoktu. Fa • 

. 
~ .. - Pren'"'s d. .. c..U Pek . """'" genç, ınç, cesur ve go. 
lunnıa ınsa.nıarın kendi elraf ında bu-

sından b" .. k . &er h' uyu hır haz duyar. E-
1Ztnet· nur an ıne girmek arzusunda bulu 

61lre~~~· .fevkalade hüsnü muamele 
h gınıı.aen eminim . 
.ooyı . . 

d aun: hır iei kabul ettiğıniz takdir. 
ltıeıtuı- ız tarnamen temin edilmiş de. 

Vaı ' servet ve saadet sizin olur .. 
Ver .. • 

lı. 'Bu ışı §imdi anlamıya başlamış. 

tinde kalıyordu. Dalbaranın söylediği 5okağrnı döndüğünü gorur görmez kat o da arkadaşları yokken yalnız 
.. ,.e hürmetle ağzından çıkardığı bu i. mantosunu sırtına atarak kılıcını başına çıkmayı münasib bulmuyordu. 

tıre;;e:':asını da unutmayınız ki, simler onun tamamen meçhulü idL kaptığı gibi sokağa fırladı. Bu suretle Ode ile Landri hiç olmaz. 

tıl tiya~t\.'et. k~lime~i üzerine dikkati 
ltıUn<IJSib eleştırdı. Bu sözlere verilerek 
baıbar cevabı hazırlamaktaydı ki, 
l'ek: an derhal sözlerine devam ede. 

flilıadel ~v~alade nüfuz sahibidir. A- Zaten pek al.akadar olmadığı için Yolda şöyle düşünüyordu: sa bir hafta serbestçe gezebilirlerdi. 
ltıUctafaer~nı Mareşal Dankr'a karşı sözlerine devam etti: - Eğer arkasından gitmezsem, mu- İki ahbab başlarına hiçbir hadi~ 
~~ ktidanndadır. _ Saniyen, evveli şunu size söyli. hakkak kendisini arıyan Konçininin gelmeden uzun boylu dolaştılar. Val. 

heyeca, u hadi~lerin nekadar büvük yeyim ki, ben Fransız kralının iyi ,.
0 

adamlarına karşı deştirecek . . Yalnız \'er nihayet aradığını bulamadığından 
l\ra1ı k: Uyandırdığım bilemezsiniz. sadık bir bendesiyim. brrakmıya gelmez. İnşallah bu sefer miitecssir bir halde Kosctri sokağın-
leket· . rtardınız. Fakat bu gün rnem Eğer ecnebi olmak dolayısiyle be· kılınç kullanmıya mecbur olmayız. daki evine dönmeye karar verdi. Lan. 
Q)d ı ldare ed d . .b. d" .. b Odeyi takip ediyordu. O kadar me- dri bunu anlamı~tı. JiXendisinin neke.-

Uğu • i en a amı. kral eocuk nım gı ı uşunmeye mec ur otmıyan 
b: 

0
1.an 11~.n, ondan zı·yade nu··ruz ,sahı'. d'" 1 harztle hareket ediyordu ki, Vah·er dar düşünceli Ye meyus olduğunu da 

" uşes dö Soriyentes cenap arı Fransız · ~d""ek taıınscyi ası'lzadelerı"ne hu''cum k 
1 

bir şeyin farkına varmadı. görüyordu. Süratle yürüyerek onu geç 
, • ra ı aleyhine bir şeye teşebbüs eder· r-o·· . hkir etti . . 1 h d nelikantı, lncı· çı'regvı·nı· nerelerde '·u ti. Kendisini göstereceğinden korka • 

" rdtir>;: nız. Markı Dankr'ın erse emen hizmetin en çıkacak, he.t. " u 
)'"' (')<t bakar t• ":. k · b' lnbilecegvı·nı· artık ezberlemı'şt'ı. Fakat rak düşUnüyordu: 

"tde k e ı unutmıyacağı her 1.tı. endisıne düşman ıle olacağımı 
atl~ıtrna~nuş.uıuyor ve sizi elde ederek şimdiden haber vereyim. 0 sabah her tarafı araştırdığı halde - Eğer beni görilrse bu kızgın za. 
Yor, dedi. fıkrinde olduğu söyleni _ _ Sizin gibi asil bir zatın bu söz. kız<ı. raslamadı. Çic:ekçinin o gün so. manmda muhakkak kovar. 

• Daıb ]eri söylemesi gayet tabiidir. Madam kağa çıkmamı~ olması ihti~ali de var Koşarak eve girdi. Berekt versın 
''t>r te~ra~'ın bu SÖzlerine karsr Vat. ıa. düşes hiçbir suretle Fransız kralı dı Belki de adetini değiştirerek başka ki yemek bir gün evvelden hazırdı. 
\'eı-rnişt·ssurn Pdiyordu. 

0 
k;rarmı aleyhinde teşebbüsatta bulunmak fik. mahallelere gitmişti. Ode iyice kani Hemen sofrayı tanzim etti, daha işini 

t'tlii ı. Ve bu k ' . rı'nde degyı'ldı'r, bı'l a" kı·s..... olmak için her tarafı aradı, fakat gü- bitirmemişti ki. Ode de içeri girdi. 

b
. l'acaat ararım hiçbir hileye . ıl0d,ir-di.· etrneden doğrudan dogry uv. a zcl kızın her gün çiçek sattığı saat Öğleyi bir saat geçiyordu: Yemeğin 

Bu 5Özlerin doğruluğundan şiiphe e· <:oktan l!C~mişti. Boşuna uğraşıyordu. yeni hazırlandığının farkına bile \'ar. 
lh~ - 'l'eklirt . . dilemezdi. En ehemmiyetli olan bu ı~andri de büyük bir sabıda efendisi. mndı. 

'Ö. ~ erınız pek hoııuma ~tti nokta hakkında emniyet peyda eden n· tak'b d a· d ~ak 
1
..,

1
n n de büytik bir Ewe kapılan- 1 1 e evam e ıyor u. Eli kıhncı- Lıuıdri yemcğı hazırlamıştı, fakat 

• ,. \'es·ı Valver: nın k b d d S t k v Od k 1 "'atfb . ı c araştırıyordum Maa- a zasm ay ı. • en onorc so agt. e pencere ·cnarına yas anmış düşü-_

-----.;:...ı~.u:ıt-.;ı_.-::.........::_..:..:..:=:::....::..::::.:_J__..=..:.R~i~m~d~i~ş::a~rt~la~r~ı _::so~"~y~lc~y~in~i~z:_, ~d:ed~ı:" ........ --~-----~n:a~g~e~li~nce ürpermekten kendini ala . nüyordu. Bunun üzerine sordu: 
.nu:unın..~ıualh.ll.ı:a:!.'.JL.ne.lt..'lıUL.~-==-~~~ıo~·~ö~oınn~u~o~·r~e~m~e~dlli~nlıizLrn!!lli1? ___________ _ 



.. 

so 
dri tarafından anlasılınasına hayret 
etmedi Artık mahremi esrarı olan bu 
adamı~ bu işle meşgul olması tabii i
di. Ba§ını müteessirane salltyarak 
menfi bir işaret yaptı. Landrl teselli 

etti: 
- Dünkü vakadan sonra tabii çık. 

maz. Zavallı kimbilir nekadar kork • 
muştur. Elbette evde kalm yı tercih 
elmi§tir. 

Ode adeta teselli bulmu§tu: 
- Ne doğru, diye bağırdı. Haklısın 

Landri. Abdalhğırna bak ki, ben bunu 
akıl edemedim, başka taraflara gitti. 
ğini düşündüm. 

- Aman mösyö. Siz de bunu dil§Ü. 
nebilirsiniz. Fakat onu çok sevdiğiniz 
için ba§ka fikirlerle meşgul olamıyor
ımnuz. 

- Doğru söylüyorsun Landri. Aş
kım ebediyete kadar devam edecektir. 

Bunlar öyle bir ~ekilde söylenmişti, 
ki Landri elinde olmıyarak titredi ve 
şöyle dü~Undü: 

- Yahın söylemiyor. Kalbini tama. 
miyle bu kıza vermi5. Eğer kıl'> bunu 
sevmezse belki de intihar eder. Haydi 
benim küı~ük Florençim, bu adamla 
bahtiyar olacaksın. Eğer şimdiye ka
dar sevmedinse, bu muhakkak yakın. 
da olacaktır. !~i zamana bırakalım. 

Bundan sonra yüksek sesle Odeye 
hitabetti: 

- Yann onu göreceğinize bahse gi· 
rerim. 

- Ben de öyle zannediyorum Lan. 
dri. Bütün ümidim de bunda. .. 

- Artık anla.st;ık demektir mösyö. 
Şu yağlı tavuktan biraz tatme..z mısı
nn! 

Valver masaya doğnı döndU. Bir. 
denblre i§tihası gelmişti, 

- Elbette yerim. 

11 
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Dedikten sonra hemen sofraya otur 
du. Her şeye dikkat eden Landri efen• 
disinin iştihasını yerinde görünce pek 
sevindi. Öyle ya! A.§k b&§ka ~ey, mide 
ba§ka şeydi. Landri, Ode'den sonra 
efendisinin bıraktığı müdebdeb yemek 
le karnını doyurdu. Sonradan ikisi de 
konuşmıya başladılar. Tabiatiyle İnci 
Çiçeğinden bahsediyorlardı. 

Valverin çoktanberi aradı~ iş için 
de fikirlerini serdettiler. Bu ısuretle 

konu§tukları srrada. Valver, Landrinin 
hala yırtık elbiselerle gezdiğini farket 
mişti, dedi ki: 

- Vay canma, böyle durmakhğın 
ayıptır. Şu masanın gözlinü aç. 

- Açtım, efendim. 

- Orada duran keseden birkaç pis. 
tol al. "Hal'' deki eskicilere git \'e ken 
dine derhal güzel bir at u§ağl elbisesi 
tedarik et, haydi çabuk. 

Landri, dört be§ piıtol alarak elbi
selerini yenilemek üzere derhal dı§a. 
rı !ırladı. Landri gideli henUz be§ da· 
kika kadar olmu§tu ki, kapı vuruldu. 

Valver yerinden kımıldamadan: 

"-Giriniz!" 

Diye bağırdı. 
Kapı açıldığı zaman, e3ikte dev cüs 

seli bir adam göründü. Bu Dalbaran. 
dı, tahkikatını bitirdiği anla§ılıyordu. 

Kapının önünde uilane bir selam 
verdikten sonra yavqça: 

- Acaba Kont dö Valverle mi mü. 
§err.ef oluyorum? 

Valver bu beklenilmiyen ziyaretten 
§a§ırmış gibi. birdenbire ayağa kalktı, 
taaccübünü göstermemeye gayret ede
rek: 

- Bizzat kendisi, efendim ... 
De~i ve hemen nazikane ilave etti: 
- İçeriye girme.ı miainiz? 

... 

-
, .... 

u. 
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o 
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Dalbaran girdi ve müdebdeb bir su. 
rette kendini takdim etti: 

- Fastilyalı Kont Don Kriatobal dö 
Al baran ... 

Ode dö Vah-er kendisne has olan 
zarafetiyle selam vererek odadaki ye· 
gane koltuğu mtsafire gösterdi, kendi. 
si de bir sandalye aldı. 

- Liıt!cn oturmak zahmetini ihti. 
yar buyunınuz, kont cenapları. 

İspanyollara has fevkalade bir ne
.a l>l't ibraz eden Dnlbaran bir defa daha 
szl imladıktan sonra koltuğa oturdu. 

Valver de IU'ni nezaketle selam ve. 
rerek sandalyesine yerleşti ve asil mi 
safir:nin ziyaret sebeblerini anlatma
sını biiyük bir merakla beklemeye ba§. 
ladı. 

Dalbııran dev cüssesine rağmen çir. 
kin ve nefret verici değildi. Bilakis. 
tam bir asilzade olduğu bütün tavır 
ve harekatından belli oluyordu. 

Ode dö Valvcr bu ziyaretten hiçbir 
e~:iişc duymuyor, fakat tpccühii da
kıl:alar ilerledikçe ziyadeleşiyordu. 

Hissiyatını belli etmemeye çalışı -
yor; selıima selam, tebessüme tebes
sümle mukabele ediyor ve fakat ihti. 
yıılkar vaziyetini bırakmıyordu, Bu 
genç adam şövalye Dö Pardayanın 

d•nl~rinden istifade ettiğini göster • 
mekle beraber, fıtri nezaketini de ib
raz ediyor denilebilirdi. 

Nıhayet, Dalbaran söı.e başladı: 
- Kont! Asil bir ecnebi prensesin 

hizmetindeyim. O. beni s 'zin yanınıza 
sefaretle gönderdi. 

Vah·er, bir defa daha hürmetle iği~ 
ler~k reverans yaptı ve sö~n m::ıbaa
dıni bekledi. 

- Asil hanımım ve ben diln sabah 
tesadüfen Sent Onore sokağında bu • 
lunuyorduk. Orada gösterdiğiniz kah. 

ram ıı, n lı k la r ı gördük. Kralın ha.ya.tın~ 
kurtardım.~: Marki Dankr'ın pervs.Sl 
elinden zavallı bir adamı kurtardtnlZ• 

8.lliltade ismine liıyık olmıya.cak b:. 
serserinin elinden zavallı bir kıZI ta 
Us ettiniz; be§ dli§mana ka.r§I koydll• 
nuz, dördünü yaraladınız ve sonuncu· 
yu kaçırdınız. i 

h psln Bu yaptıklarınızın hemen . e . h· 
hanımım gördü ve sizin g bi bır ka 
ramana kareı biiyük bir ca~ibe d~Y: 
du. Onun takdirkar hislerini t.sk01~3 
etmeye memur olduğum için bura~ 
g-eldiın. 

Vnlver dedi ki: 
1 

' - Mösyö tpc:ekküratımı asil hD
11 

• 
• "'ll> d't 

mmıza arza delalet buyurunuz, tal<~-
ler, benim isin ~k büyük bir ser 
tir. 

lı'akat elendim cmnu da. ar7.edeyittl 
' w- ğl 

:ki. ibzal bııyurulan iltifata layık de. ; 
lim. S!n;;or Konçininin ordincrıerırt 

ğ'ldirt1· karııı olan mücadelede yalnız de ' 1 
\'alver bu sözleri söylerken rnah:, • 

i •c .... • yet'ı:ar bulunmakla beraber cidd) 
ne halel getirmiyordu. 

Dalbaran devam etti: f!S." 
.. - Mösyö, ben de oradaydım· rıı 

nımımla beraber ben de gördüm- l13 

. btl• 
mımm size kar§ı olan takdirlerı it 
nunla haleldar olmadı. Buna d~ b 1ı 
delil olmak üzere şu küçük hechYe 

i J?'lt• 
zatılı.lmize takdim etmiye de ben bl.11 
mur etli. Hanımım namına bunu k3 stı 
etmenizi rica ederim.,, diyerek eırns. 
bir iğne çıkardı ve Valvere uzattı· .. 

Valver göz ucuyla elmasların ~?1 yl 
metini şöyle bir takdir etti. Hedı~e 
aldı, lakavt bir ta,•ırla: d·ği 

., - Asil prensesin bana göster 
1 
a· 

bu büyUk teveccüht hakaretle Jlll.1~"" 
bele etmek istemem; verilen ~ k 
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tanbut Sıhhi Müesseseler Arttırma 
g ı,~~e eksiltme komisyonundan : 
3g Leyli T 
tlıu '°n~ k da ıp Talebe Yurdu talebesine ve yataklarına ait olup Mayıs 

1 
tlllcyc ko a r 264.000 par~a çamaıırm yıkanması kapalı zarf usuliyle 
..... tk . nınuştur. 

~~ L Sıltıne: Cag·aı ·1 d ~ hh 1 · · M M''d" ı'·· ~ ·· b' 
2 

O<Ol'Qj og un a • : at ve çtımaı uavenet u ur ugu ma-
}q' tduhasyonda 25-8-937 ç;hşamba gül'l':i saat 15 te yapılacaktır. 

3tlıdzr.,, ınrnen Hat : (7851) li~.t 50 kuruştur. "Müfredatı şartna-nC"de 

i ' lı1uvakka • 4,' lateklil t garanti: ·• 588,, lira 86 kuruştur. 
S l'ıp l'aı c~§artnamcyi Çemb-:r Jitaşcivannda Fuat Paıa türbesi karşısında 
'~' lateldi~ Yu~du merkez.ı.n..~~n parasız olarak alabilirler. 
~ ~t tara ~r can seneye ait Ticaret Odası vesikası ve bu i~e yeter :nu -

lrıı 1h~ıc aa~t~ ll'lakbuz veya R ... nka mektuplariyle birlikte teklif mektup • 
cı.hndcn bir saat evvel 1'omisyona vermeleri. ( 5066) 

TL:.:J Q K iVE 

l\Q~~T 
BANKA5l 

~iktiren rahat eder 

liirk Hava Kurumu 
s ~Uyak Piyangosu 
b:.'"ci keşide 11 Eylül 937 dedir. 
Q\l .. k 
ıı ~ Yu ikramiye: 50.000 Liradır. 
. tıdan b 
tkta nı . aşka : 15.CGO, l 2.000, 10.000, lirahk 

ıy e: er le ( 20.000 ve 10.000) liralık 
bıkk 1ki adet mükafat vardır. 

lıııı auet at: 
~~~ıd~~ herkes 7 /Eylfıl 9~7 günU akeamma kadar biletini dcği§tirtniş 

............._tarihten 
__ ....._~ ~let üzerindeki hakkı sakıt olur .• 

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

)~'.·;•buı lıh •. Zayi beyanname 
\>tn· ~ 13-S..::~at Gümrüğü Müdürliiğüne ibraz eyle.diğimiı 113i7 sa-

11llıi 37 gün}'" b · ·k· · "''""- · lm t Çtk" J eyannamC"nın ı ıncı nuıwıası zayı o U§ ur. 
raca!ıınızdan eskiııirıin hükmü olmadığını ilan ederiz. 

~~- V. Vittall-Kamp Ltd-.. 
~ 0 1<ToR 
ı-ı 'c•ettın 

11~ tr gU Atasagun 
~allll n sa ha hı 

li t arı ı 7 d arı sekiz buçuğa 
a ıt ayYarc a en 20 ye kadar Lale 
th~lllatada P:rtınanları ikinci daire 
"·""Qatt . astala k 
"<tt h caı gUnı . rını abul eder. 
btt aataların crı 14 den 20 ye ka 

h lil\;~>'tıcu~;x:araıız, Kurun, Ha 
lltuay 1 dakupon muk&-

cnc eder 

am::mmn::::::::a::::::a::ı:ı::na:ı:::::::::::::::: 
• • • •• 

Opratör Uroıoa il 
Doktor H 

Süreyya Atamaı 
Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkapı 

Tramvay durağı No. 121 birinci 
kattaki 

Muayene hanesinde hastalarını her· ı 
eün saat 16- 20 arasında kabul • 

eder. 
-=ı:::m::::m:n:::::::::mnannln8lll 

Bugünkü 
radyo 

1Sl'ANBUL: 

ıs.so : pllkla dans musikisi, 20 :Nezihe ve 
arkad~ları tarafından Türk musikisi ve 
halk ~arkılnr, 20,30 ômer Rıza tarafından 

arapça söylev, 20,4:5 Blmen Şen ve arkada7. 
lan tara!mdan TUrk musikisi ve halk şarkı
ları, saat ayan, 21,15 orkeatra, 22,!:5 ajans 
ve borsa haberleri ve ertesi gUnUn proı;ramı 
22,30 piyano solo, Madam Elaa Stangel ta. 
rafından 23 son. -

PF.~T'E: 

!8,20 gramofon, spor, !9,25 orkestra kon. 
serf, 20,40 siyası haberler, 20,55 bil)ilk kon. 
ser. 23,05 hava, haberler, 23,30 çingene or. 
kestra.sr, 24,05 fransızca ve italyanca habc: 
ter, 24,15 ak§am konseri, ı,10 haberler. 

BÜ KREŞ: 

19,05 gramofon, konferans, 20,35 orkestra 
koıueri. 22,15 şan konseri, 22,35 hava, ha. 
berler, spor, 22,50 orkestra konseri, 23,50 

haberler. 

LONDRA: 

19,05 orkestra konseri, 20,05 org konseri, 
20,2~ haberler vesaire, 21,0:5 ean konseri, 
21,35 kıraat, varyete, 22,55 açık hava konae 
ri, 23,35 danıı orkestra~ı. 24,35 haberler, ha.. 
va, 24,45 gramofon. 

ROMA: 
18,20 oda mUBikisi, 18,05 k&rt§ık yaym, 

21,45 l<art§tk musiki, 22,05 operet mualklsl, 
22,05 operet yaymı, 24,05 haberler, hava, 
24,20 dans musikim, iııtlrahaUerde haberler. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu akşam oehrin muhtelit semUerlnde nö. 

betçi olan eczaneler ııunıardır: 

tstaııbul cihetindekiler: 
Emiı:ıönUnde (Benaaaon), Beyazıtta (Hay. 

dar), KUÇUkpazarda (Hikmet Cemli), Eyüp. 
te (Mustafa Arif), Şehremininde (NA.zım 

Sadık), KaragUmrUkte (Suat). Samatyada. 
(Erofilosl, ŞehzadebB.§ında (Üniversite), 
Aksarayda (Ziya Nuri). Fenerde (Vitall), 
Alemdarda (Eaat), Bakırköyde (Hilll), 

Beyoğlu clbetmclekller: 
1ııtlklll caddc:~lnde (Galatasaray), Posta 

"ok ağında ( Garih) , Galata.da Topçular ca..1. 
deıılnde (Hidayet), Takaimde {Kemal Re. 
bUl), Kurtulu§ caddeslnC!e (Galopulo), Maç. 
ka caddesinde (Maçka), Kasımpaşada (Va. 
ıııO, Ha.sköyde •(Barbut), Be§lktaşta (Nail 

Hallt), Sanyerde {Asaf), 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
üs!<Udarda (Selimlye), Kadıköyünde Al. 

tyol ağzında (Rifat Muhtar), Modada (AIL 
eddln), BUyUkadaa& (Halk), Heybelide (Ta. 

na), 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah· 

kemesinden: 
İstanbul Ayazpaşa İstanbul Palas 

12 numarada oturmakta ve Ankarada 
Şark pazarında icrayı ticaret etmekte 
iken Beyoğlu 'Alman hastahanesinde 
30-7·947 tarihinde ölen Mehmet oğlu 
Abdullah Köklünün terekesine mahke
mece el konulduğundan tarihi ilandan 
baılamak üzere alacak verecek ve sair 
suretle alakadarların bir ay. mirasçıla
Tın üç ay içinde Beyoğlu dördüncü sulh 
hukuk mahkemesine baş vurmaları. 

Müddetinde baş vurmıyanlar hakkında 
kanunu medeninin 561, 569 uncu mad
ldeleri hükümleri tatbik olunacağı ilan 
olunur. (942) 

ZA Yt _ tş bankuı tstımbul §Ubesinde 
namıma açtırdığım vadeli heııaba ait 172 sa.. 
yılı bonoyu zayi ettiğimden hUkmU kalmadı 
ğını tl:ln ederim. 

MPhml't 7.Uhdli Kl'H;'oğlu 

lstanbul avcılar ve 
atıcılar blrUğlnden: 

Çakmaktarla ve Avcılar köyü 
"Ambarlı,, mer'alarım Birliğimi-z; 
bıldırcın avı için kiralamıştır. H .ı
dutları bir taraftan Küçükçekmt'
ce - Silivri asfalt şösesi, diğeır ta· 
raftan Haramidere ve deniz ohıı 

bu alanda avlanacak arka.daşlarm 

iki§er fotoğrafla kartlarını almar. 
üzere hergün saat 12,30 dan 14 t

kadar Birliğimizin Bahçekapı A
gobyan hanındaki merkezine mü . 
racaatları rica olunur. 

ZAYi 
3527 sicil sürücü ehliyeti zayi olmuı 

tur.Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur, 

Halil 

Resimli hakiki bir vak'a 

Genç ve Taze 
Görünmenin ve • 

yenı 

Saat 6 da yorucu 
bir ıneıguliyetten 

sonra, buruıuk ve 

yorgun 
vardı. 

bir yüzü 

Bu yeni pudranın 

ıon derece yapııma 

hassasını veren fev

kalade inceliği adeti 

Saat 6,45 de bu 
yeni ve ıihramiz 

"4 te bir,. pudrayı 
kullandı. Bir mik-
natiıin iğneleri 
cezbettiği gibi cild 
için ıon derece ya-
pııma hassasına ma
lik gayet ince bir 
pudraclır ..... 

yüzünde gayrimer'idir. En sami· 
mi dostlarınız bile ıayanı hayret 
teninizin, tabii güzellikten müte-
vellit olmadığına kail olamrya-

kolay 

Saat 7 
hayret 
genç ve 

usulü 

de pyanı 

bir · tenle 
terütaze 

görünüyordu. 
Yüz ve burnun par· 

Jaklığr tamamen zail 
olmuı, hatta bütün si
yah benler kaybolmuı
tur. Bir defa pudra
lanmak kafidir. Çün-
kü bu pudra cildiniz 
için kuvvetli bir ya
pışma hassasma ma· 

, liktir. 

caktır. Dııanda, yağmurda ve 
goüneşte veya deniz banyosunda 
ve yahud tenis maçlannda,"'içeride 
11cak salonda dansta daima cazib 
güzellikte bir tene malik olabilir· 
siniz. 

yüzde leke ve tabaka teıkil et· 

mez. Tokalon pudrasını, cildiniı:· 

de son derece yapııma haauaını 

veren ve f evkalide ince olan bu 

Bu pudra, ne sudan, ne de ter· 
den kat•iyyen müteessir olmaz ve 

sihrimiz "4 te bir,. pudrayı kul

lanınız. Neticesinden ıon derece 

memnun kalacaksınız. 

1 Binlerce Tokalon müşterisinden müessesemize mektup yazan· 
larm mii~ahedeleri kendiliğincfon gelen en kymetli delillerdir: 

(Tokalon /~rem t·e prulralannr lmllanmaya ba§ladığın giin· 

denbcri cildim l•endi krem ve pudrasını buldu) 
Beylerbey .... K. cadden ..... Mu 

(Kremforinizin bir lıa/ta :arfında cildimde .~Ö . .;termi~ oldu· 
ğu iyi tesirden mütevellid memnuniy~timi isim ue adresimle 
ilan etmenizi rica ederim.) 

Dcbel~ ..• lb .. So ... No. 11 Ra ..• 
~fektuplarm a ı ll arı dosyalarımızda saklıdır. 

----------------.-.-----------· 
Beyoğlu 4 ilocU sulh hukuk mahkeme

sinden: 
Terekesine mahkemece el konulan ve tasfiyesine karar verilen, ölü Mıgırdı; 

Frenkyan terekesine ait Galatada yoku salonu karşısında "Frank" hanında 
yazıhaneye elverişli kat ve odalar, mezkür han arkasırlda depolar. Kuruçcşmc· 

de tramvay caddesinde 25-27 No. lu kömür ıiepo mahalli kiralıktır. isteklilerin 
mahken:ece tasfiye memuru tayin edilen İstanbul Bahçekapı Celal B. hanında 
10 numarada avukat istepan Gülbenke müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

(943) 

Tablislye Umum MüdürltlğOnden: 
İdaremiz müstahdemleri için açık eksiltme şartiyle azı 240 ve çoğu 2s!T"çift 

siyah fotin satın alınacaktır. 

Muha~en bedeli 1250 lira ve 'TlUV<tkkat teminatı 93 lira 75 kuruştan iba
ret olan rotinlerin ihale5i 23-8-937 ta rihinc rastlıyan pazrtesi giinü saat on 

be~te Meırkez Rıhtım Hanında dör,W:ıcii katta Tahfüiye Umum Müd:irlüf;:· Sa
tınalma komisyonun.da yapılacaktır. Bu baptaki şartname her gün sözü ı;eçcn 
komisyonda ~örülebilir. ( 4941) 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve eksiltme komisyonundan : 

Haydarpaşa Nümune hastanesinin 13 kalem rontken filim ve malzemesi ank 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 20.8.937 cuma günü saat 15 de Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Mi.idürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammet fiyat: 2000 lir:ıdır. 

3 - Muvakkat ~aranti 150 liradır. 

4 - İstekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
S - istekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı k.ın·Jndı 

yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkatgaranti makbuz veya mektubu ile belli 
gün ve saatte komisyona gelmeler!. (4925) 



r 

nelmilel 

s. s. c. 
aça Oaı<ea!kte ır 

Sovye t Pavyonunda, Sa Sa Ca Da fa.brlkalarında imal 
olunan muhteilf ziraat maklnelerl, traktör, otomobil, yol 
m a kloelerl, telefon tesisatı, fenni elektrik malzemesi ve 
sair fe nni inşaat gösterilmektedir. 

Sergide teşhir edUen mallar, ~ovyetlerin, sanayltn bazı 
kısmında ne kadar ileri gittikleri hakkıotla bir flldr 
vermektedir. 
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~ :J'r'1idt' gi..slerilen mallar hakkında malumat almak istiyenlcr arzu ettikleri malümatı mahallinde alabılirler. ( 
-f F ·nni rnalıcmenin mübayansı hakkında maliımat almo.k üzer e, İstanbul, Beyoğlu , tstiklil Caddesi 443 No. J 
= cl.ı S S. C 1. Türkiye Ticaret Mümessilli~nc rnUracaat etlilebilir. • _ - . -j S. S. O. 1. Tiir1d.yo Ticaret Miitncssilliği \ 
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BES1EKAR . . 

Salahaddin Pınarı·n 
SA N ~ ır ~ G n R D Ş n N1 ~ N ' 

24 üncü l· ıl vönümU kutlulanı1cakt1r 
. . 

1 • TL. 43703 •• 

Nafıa Vekaletinden: 

- Dr. Faik 1. Okte -
Operatör 1 

Cağaloğlu Nuruosmaniye Caddesi 
No. 6 Tel: 21109. 

Muayene l liradır. 

Bina f şlerl ilanı 

Birinci snu l Operatör 1 l - İstekli çıkmamış olan Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü stajyer talc. 
rj.. C A F EH T !\ V y A~, bcleri i~in Orman Çiftliğinde ynpılacak yemekhane inşaatı aynı şaı tlnrla yeni-
~ ' • "' • . . • 1 \ den eksıltmeye çıkarılmıştır. 
U Umumi cerrahi ~~ sin:.r, dımag Keşif bedeli 31646 lira 5 kuruştur. • . . 

l CPrrahısı mutehassısı 2 - Eksiltme 1.9.937 çarşamba günü saat 15 de Nafıa vekaletı yapı ışleri 
Parıs f rp Fakültesi S. Asistanı 1ımum müdürlüğü eksiltn~e komisyonu odasında kaP.ah ıarf usuliyle yapıla. 

· E:-!tek kadın amelıyatları. dimağ caktı r. 

t!Stetık "Yüz. meme, karın bu· 3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütcfcrri evrak 158 kuruş bedel muka. 

l 
ruşuklukları., Nısaıye \'e doğum bilinde yapı işleri umum nıüdUrlüğünder. alınır. 

mütehassısı ı 4 - Eksiltmeye gircb' lmek için isteklilerin 2:H3 lira 45 kuruşluk muvak-
Muayene: ~abahları u e "C !I n n n kat te.m~nat vermesi ve Nafıa vekaletinden alınmış müteahhitlik ve!ikası ıbraz 

[f 8 dc11 10 a kadar IVI lı U r; lctmesı lazımd ır. . 
1 ôğledcn sonra ikretlidır 5 - İsteklil~rin tekl'f mek~uplarının ikinci maddede yazılı saatten bir saat 

F~e.,.oğlu Parmakkapı. Rumelı Han evveline k"dlr korrıisyon reisliğine makbuz mukabllinde vermeleri muktazidir . 
i5~ No. 1 l'elPfon : 44086 ..., PoEtada olacak gecikmc'er kab;.ıl ed'lmcz. (2i23) (5217) 
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···de 1 

•• o re Uj &J 
Memre etin tanınmış okuyuct.JS 1 

Hayan 'HAMİYET ~'unı~ri 
Önümüzdeki 19 ağustos perş cm he, 20 cuma ve 21 cu:nartesı g 
akşamları Kadıköy Marmara tn..: i •i gazinosu:"cl" dinliyeceksiniı:. _...... 

•-.:111mmi1:Elilııa::&111&1~ ... ~~rz;•11M•---.. ~~-.r;1::ıı< - .. -~ 

.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;~;;;;;;;;..-~ı 

t 1 I lü ~ k 1 • ~ t 1 i . ~ 1 p l a .r f ehvendir. 
er .ı li3.rn mu ıteşem ve mute nevvı eg ence er. Fıatlarımız 

TEL. : 41992 _________ ... ______ , ____ ....... ~ 
..... 

·- Ulviye Ersi D Biçki ikiş Yor tl el 1 

1 
En son mefot ve kolay usullen yle biçki, diki§ 1 O ayda ~~k~e· 
öğretilir. Kültür Direktörlüğünce musaddak diploma verıhr. aıPe· 
zunlar Yurt ve Atölye açabilirler. Şerait ehvendir, fayıt mu 
le:l; baş::tştır. Adres: T~peba şı : Bay Murat Ap. No. 2 ~ 

NORMA 
Dört renk bir kalem 
içinde otomat ik 
NORMA kalem-

lcrini her 
ycr<le 

Markaya 
dikkat 

N O R M A 

Umumi deposu : Mahınutf§3 
Havuzlu Han. No. 1 h~ 
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.FOB iL 
,~--- İlk defa olarak alaturka sahnes'nde ......... . 

Dı. illsa11 Sami 
1 ııo VC' 1 nr•tılo ıtıasıalıı.:ıarııı;,ı ıutu 
nıarnu ıçin ağızJın aııııaıı ııfo hııı• 

ıırırlıı l lıç ranaısızlıl: \'erme?.. l lcr 
kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

Bu akşamdan 
İtibaren 

Hakiki yenilik ve sürpriz: 

O A bahçesinde 

BÜKREŞ1N EN MEŞHUR VF. MARUF 
ÇİGAN O"K ... STRA VF. BALET .'Sll -------
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