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200 ooo çıon Japonların hava Misafir heyetler Atatürke 
I{ hücumlarından korkarak 

'o~nton şehrini terkediyorlar Çaylatepede takdim edildiler 
bun D<nş n aee ~aU<vnye ec'llDmnş 30 Tank ve tayyarelerin himayesinde 
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~~ilerine1Koırmo~oD©l.tr öU~trUöy©rr 
~cuma hazırlanıyorı 
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~~ ihlabeıre cgöıre 
~"Yetıer kuvvetlerini Sibirya : 
cırıçu h~duduna .. yığıyorlar 

' . ' . 

Rc!$i.cumhur ve 1..:mnandaıılar harekat sa1ıasııı<la 

"" f)Q>ı ctakc,o ~ 

Harekatın mükemmeliyetinden dolayı hem 
Atatürk, hem ecnebi heyetler 

takdirlerini bildirdiler 
~ lcrt, 'Nankine gircrlcr1wn v e girdikten biraz .~onra yemek ycrl<cn 

~v • Jaııon h . 
ManevıraDaromoz:daın <dloDayo le3lY1Dgaır matlb ıuıatn,, 

BuDgaırıaıro ıheyecaırna veırn\?<e>ır ~'et. bUtun ~br karada. denızde ve Bir Japon membarndan alman ha-
r. §ıddetile devam etmek- berlerde iki cephe fırkasının Yehal ve 

Çorlu 19 (Telefonla.) - Sabahleyin dört · 

~;ı:on filosu d" Mançuriye doğru süratle ilerlediği bil-
)'ııı "' bonıb Un Paatung ve .Nan- dirilmektedir. 
dlıı ~1ı:tıaı Uı~ırnan etmiştir. Şangha- Çin kıtaatı şarka doğru ileri hareka-
'lhtiha\'a, bornbYonu J aponlar tarafın- (Devam ı 4 ünciid6) 

~l> ed1ı ..... · al'drrnanlarile tamamen ------------
"1'§tir 

~ · Cezire 
lal a~t ....;;:P;;:;;a;;;:;ş:::;a y;;::ı ;:mi karışıklığı 
,, nasıl 100 kişi HUktlmet1-
0ld ·· mızın mUsaadesJle 

· llrdüm ? Mardlne iltica etti 

buçukta Çorludan Tekirdağma bareket et. 
tık. Orada dost devlet misafir beyetıerinl 

vapurda bulduk. Saat sekizde vapurdan çı. 
kan heyetler Tekirdağ belediye b1n&11nda 
gt.neral KAzım Diıikl ziyaret ettiler. Sonra 
otomobillere binerek lkl saat mesa!ede kır. 
mızı kuvvetlerin 61 inci fırkasının karar. 
gAh kurdukları Çayla tepesine gittiler. Bu. 
rada l<endllerlnl general Asım GUndUz, S!L. 
llh, Ekrem ve seflrlerlmlzdcn Fethi, Zekl\t, 
Rıı§en Eşref, Ferit, Enis. Ziraat, Adlly,., 
KUltUr, vekilleri karşıladılar. Biraz ııonrn 1 

(Devamı lı unciide) I 

Portekiz · 1 

ır ~~~fi~ 
~~o n 

Ammfo bir kül haline geldi Çekos!ovaksa ile 
Türksözü gazetesin!n Mardinden al- Mil na se b 8t'n1 k es t 1 

<lığı malüm.ıta göre Suriyede, Cezi.ede Sebep harp malzemesi laahhiil· 
yangın, yağma ve sokak muharebe!eri· terinin yerine getirilmemesidir 

DfF r~1an un 
~l~ııı Şi~sı~~ . 
hıu Ye kacıar ır 
tıı rtıı ltaueı .. ~l>l( tr.ol.'deı.; :.ı. 

1'eıııı -~ •• ı arı11.t'-"1 ka 
cı.. ryan -

il IUba CUM~rU>-ıi m'nl'~ 
bı ren "'u .... 
.. tkte ı·e .., ıuııı hlçli:ıcyo get 
v.U!'dU • aıa.t p • ta ıunıı an aşayı ne'ltl ~ı. 
rıı!1r· l~auıın lnt.ınıyıı. ba§lamıı.1<. 
11 'tort10 Tll§nak frrka :" -
6 ~•rı çaı:~~asıı katil olduğıınu, 
.. ~r~:'ncl(~ ttlnı, neler yapt.Jltmı 
"lll:ı 1.ı:tıvo-k t~rrıkıı ... anı7. tu mtl. 
1

1> tn,tltg•rı~~~.ı muhakkak ta. 

------------

ri'l arkası kesilmiştir. Amude ve i:iİmali (Yaz1.cn ~ ihıciide) 
S•:riyenin diğer mahallelerinden Arap 

ve saire unsurlarından mürekkep 100 • 
kişiden fazla bir k ütle, b:.ikumetimizir. 

müsaadesiyle Mardine iltica e tmi~tir. 

Pek peri:ıan vaziyette olan bu zav;ı~lı -

lara belediyece yer gösterilmiş, y iye -

cck. içecek verilmt§t:r. Ekserisi 'oluk 

çocuklar!yle yaya olarak gelen ve t<! m 
bir ıefalet manzarası arzedcn mu~ıacir-

(Deoomı 4 üncü.de) 
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Romanyadan 9000 ton gaz varili ile l.<rpanyayrı geldiği sıralarda Tıınııs 
"Jçıklarmda asi bir 'krıwazör tarafından toı"pillencn Valans hiikümctinc mcn

rmp bir gemi alevler içinde. Hadisede ıe tayfa ölmii§ ve 30 tayfa kurtarıkı· 
'kilmi§tir. 

Korsanlık yapan 
denizaltı gemisi 

Bir lspanyol gemisi daha batırdı 
Hadis~nin kara sulaı ımız içinde 

olduğu tahmin ediliyor 
Çanakkale boğazı dışında mevzi alan bir ·~· 

.5enizaltı gemisl dün ak§Bm yenlden bir ıs. tı~ı hakle Alman matbuatının beynel • 
panyol vapurunu torplllernlşUr. Bu &.abalı mılel sahada Fransız hükumetinin CJü-
Ç&Iıak~ale muQablrlmlzdcn bu humısta ou rüstlüğünc .karşı yapdan hücumları 
teıgı:e.tı ~llık: mtl.9tazaman iktiqas etmclerjnc m\zarı 

Çanakkale 19 (HUSUS1) - Boğaz önün. dikkati cclbetmiştir. 
de beklJycn meçMI ıre ağleht ihtimal c. s M • • 
tpreUnı taşıyan Franko hUkfunetine men. usohm ve ispanya 
sup tahtelbahir gene blr İspanya gcmlsln1 Bazı Fransız gazeteleri, Musoliniylc 
torpllledJ. Bu gemi Armuro lsmlnl taşıyan İspanyol faşistleri arasında bir kaç se· 
bir §ilepUr ... Odesadan gelmekte olduğunu nedcnberi mevcut olan münasebat bak· 
dlln saat 16 da Çanakkale Uman idaresine kında vesikalar neşrctmişle d" 
bildirerek transit geçmişli. Buradan geçl~n.. B . r ır. 
den iki saat sonra meı;hf.11 denizaltı, glml. u vesık~lara göre Musolini, dAha 
nln lSnUne çı'karak torpllleml.§Ur. İspanyol 1934 senesınde İspanyol ileri gele.-ıle • 
allebl karaya vurmuş, sığlıkta oturmuştur. rine bir darbei hükumet yapmalarını 

Fc!Aketzede gemide insanca zayiat yok. tavsiye etmiş ve kendilerine yar~ım 
tur. İçindekilerin hepsi kurtarılmıştır. Ll. vadinde bulunmuştur. 
manda bulunan Kemal ,•apunı ile gilmrUk ı:e A ... , . 
tahl!slye idaresi motlSrlert fellıketzcdelerl al. sılcr ılerlıyormuş 
mııılardır. Bilbao, 9 ( A.A.) - Ra.diyo Espana 

Du hAdJsenin kara sulanmız dahilinde ve tebliğ edi}'<)r: 
Bozcaadanın cenubu garblsindc vukua set. Nasyonalistlerin kıtaatı, dün R~ino • 
dlği slSylcnmektcdlr. Tahkikat yapılıyor. sanın 18 kilometre şimalinde. Sant:ın • 
Gemı kurtarma şirketinin Alemdar tah

1
I. dere 45 kilometre mesafede kain Oı ena 

siye vapuru İspanyol gemlslnl yüzdllrmek U. 
zere yola çıkmıştır. mevkiini i gal etmişlerdir 
Asileri tanımak zaruri imi~ Geçen gece 1.700 milis nasyonalist -

Salamanka, 18 (A.A.) - General 
Frankonun diplomasi kalemi müdürü, 
Röyter Ajansı muhabirine beyarı'itta 

bulunarak nasyonalist İspanyol şefıtri· 
nin tanınmalarını ve muharip sıfatları

nın teslim olunmasını elde etmek !çin 
herhangi bir fedakarlıkta bulunııı'1ğa 

matemayil olmadıklarını söylemişti?. 
Nasyonalistler, muhariplik hukuku -

nun kendilerine tanınmasının esasen 
zaruri okluğunu ve her hangi bir şarta 
tabi tutulamıyacağını söylemekteJir • 
)er. 

Esasen nasyonalist İspanyadan gö • 

nüllülerin geri çekilmesi, t<ıGik b:ıkı • 
mından halli müşkül bir meseledir. 

Çünkü gönüllüler, 17 scnedenberi mev 

cut muntazam bir İspanyol cüzü tamı 
olan Lejyon Etranjere girmişler<l"r. 

Almanlar Fransızlar gibi 
hareket etmiyorlarmış 

Berlin, 18 (A.A.) - Havas Aj:ıhsı -

nm rr.uhabiri bildiriyor: 
Fransa mas1ahatgüzan Pierre Arnal, 

Fransanın İspanyaya m:idahalesi hak· 
kında mevcut olduğu icidia edilen \"esi

kalara dair Voelkischer Beobachter ba
zetesinde yapılan heyecanlı neşr;y1tı 
hariciye nezaretinin alakadar servislt'ri 
nezdinde protesto etmiştir, 

Bu husus hakkında görüşürken mas 

lahatgUzar, Alman tıükUmeti alevhin • ı 
de teHl.kki edilebilecek yazıları Fransız 

matbuatı istismar etmekten tevakki et· 

lerc iltihak etmişlerdir. 

inhisarlar 
Kayserlde mevaddı 
f nfilaklye depoları 

yaptırıyor 
İnhisarlar idaresi, §imdiye kadar §ehrl. 

nılzde toplanmış olan mevaddı in!ilAklye de. 
polarına 11Avcten Kayseride bllyük mevaddı 
infilAkiye depoları inşa etUrmeğe karar 
verml§t.Jr. Barut inhisarına alt kara banıt 
dinamit ve kapsül gibi çabıık paUayıcı macL 

deler orada lnş:ı edilecek tecrit depolarında 
muharauı edilecektir. 

Polis bilmecesi 

Sohükla bir Ulil 
Polis memuru, bo~ arsada bulduğıı ce.ıı!. 

din Uzerlne eğildi ve mırıldandı: 
- Hayatından bıkan zavallı bir adam ola. 

cak ... Tabancayla intihar etmiş. 
Cesedi tetltlk etti ve kurfunun sa~ şaka. 

ğmıt isabet ettiğini gördU. Adamcağızın sa~ 
el parmakları hA.lA tabancanın kapuuıı Uze. 

rinde takal!Uıı etmişti. 
Bir müddet sonra, komi'!er gelerek cesedı 

t('lklk "ttl ve: 
- · Bu. intihar dekli fa.kat dnayf'ttir, d~dl. 

Komiser niçin bu lddlar1a hıılunuyor 7 
Bu meselenin hallini iki glln sonraki nUs. 

bamı.zda bulacaksınız • 

Genel Kurmay 
Başkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak 

Misafir heyetler şerefine lzmir 
vapurunda bir ziyafet verdi 

Ziyafette kar~ılıklı doslç& nutuklar söylendiı 

Y1man Erkanıharp heyeti reisi gcnr.ral Pazıagos ve iki dost 
dC1.ılet ata...~militcri 

'J'rnkya manevralarını takip için memle. 
kctlmlze gelml§ olan lran, 1rak, Efgan, Yu. 
gaşlav, Rumen, Yunan askeri heyeUerile tn. 
glllz, J."ransuı, Alman, İtalyan, Amerikan, 
Polonya ve Bulgar atamlliterleri ..Mtı.rcşıll 

Fevzi Çakmağın refakatinde olarak dlln 
saat 16 da lzmlr vapurlle Tcklrdağma ha. 
rcket etmişlerdir. 

Askeri hcyctıcr1 1stanbulda karşılamış o. 
lan Korgeneral Asım Gündüz vapurda mlsa. 
firlcrt Genelkurmay bafkanr Marqal Fevzi 
Çakmıı.k'a takdim etml§tir. Mareşal, m18aflr 
Jerin ayrı ayrı hatırlarını sormuş ve çok sa.. 
miml dostluk tezahUtıerl göstermiştir. Trak. 
yadan Mareşalle beraber behrlmlze gelen ma 
nevra kumandanı Orgeneral Fahreddin Al. 
tay, İsbuıbul kumandanı ve mihmandarlar 
heyeti de İzmir vapurtıe Teklrda.#tna gltmJş 
terdir. Mlaat'lr heyeUerle bUyük Unltorma. 
!arını giyml~ olan aakeri ataşeleri görmek lL 
zere Galata rıhtımında ke.ııif bir h~ kala~ 
bahğ"ı toplaıuuışt. 

İzmir vapuru saat tam '16 da ha1km at. 
kı§ları arasında rıhtımdan aynlırken vL 
purdakl bahriye mUzlkası mUntehap parça. 
lar çalınnğa başlamıştır .• 
İzmir vapuru 18 (A,A,) - Mareşal Fev. 

z1 Çakmak ısaat 20,30 da misafir heyetler 
şerefine büyük bir zlya!et vermiştir. Peıl 

samlmt geçen zlya!eUn sonunda. Mareşal §ıt 
nutku Irat etmlUr: 
"- Bny1ar, 
~ize TUrklyeye hoş geldiniz derken Bizi, 

kıymeUI kollcklerlml, müttefik dost ordula. 
rın manevralarımızda hazır bulunmak sure. 
tile bize şeref bahşeden mUrnesslllerlnJ bu 
akşam bu masanın etrafında toplanmış glSr. 
mekle bUyUk bir scvln4= duymaktayım .. Bu 
ıruvare, TUrk ordusu tarihinin luı.ydedece~ 
ve kalplerimizde dıtlına yaşar bir halde sak. 
lıyacağmıız en gUze.1 hatıralardan blrl ola.. 
co.ktır. Filhakika tııemlcketlmlzin mUna.aehR 
tına hWm olıın parolayı ve bilhııssR ülküsll, 
mUttc!iklerlnkl gibi, dUnya 1>arı§ı için ban§ 
ballnıle yaşamak olan 'l'ilrklyenln Pl\rola.ııını 
mükemmel surette sembollze eden bu tezs. 
hllrden, bu akşamki topıantrmızdan daha 
gtızel bir manzara ta.ııavvur edilebilir mı? 

General Esadullah Hanın şahsında doat 
Efganlstan ordusunu, General Papagosun 
~alt ınd& mUtterlk Yunan orduııunu, Cenel'!l.I 
nwı. Kull Kcrimlnln şahsında dost lran or. 
dıısunu, General Slklty'nln ıahmnda mUtte. 
flk Romanya ordusunu, General Nedlc;'ln 
şahsında 1nUttetik Yugoslav ordusunu ve 
bııraıla hazır hulunan ııtıı.cenılllterlerin şah. 
smd'\ da bUtUn dost memlrketlerin ordula. 
rını ııclı\mlarım. 

J{adchlml. saRd"t'nlz" lfplrlrrtvor ve mem_ 
lekel'eıinlzln .ııaadet ve refahına idvonım ... 

Genemi Nediçin nutku 
Heyet reislerinin en kıdemli generali mta, 

tile. Yugoslav Genelkurmay başkanı Gene. 
ral Nediç Mareşalin nutkuna aşağıdaki nu. 
tukııı mukabele etmiştir: 

•'- Mareşal, 

Muhterem lı olleklerim, Efganistım, Yuna. 
nistan, lrnn, lrıtk ve Roınanya Genelkıırmay 
başkanları, bana. kendilrrl tarafından ve 
hcnlm tara!ıından , memll'ketıcrlmlz ve or. 
dulanmız adına olarak, haklarında ifade et. 
Uğlmlz dostluk ve tcııımUt hisll'rindl'n dola. 
yı ekseıı!.nsmıza teel'kkUr etmek, ayni za. 
manda Tilrklyeye ve şanlı orduı::ıına karrı 

olan hissiyatımıza ter<'üman olmak &a.llh:. 
yetlnl vermek sureUlc en bUyUk §ercfi bah. 
şctmlşlcrdir. 

Rıı dllc~e en bUyllk memnuniyetle icabet 
ederek, ekseıa,nsınızdan, manevrala.nnızdıt 
ha1.ır buhınflllk için yapılan nazlk!n-- da.. 
v"tten ve hakkımızda göııterilen hararetli ve 

dostane htisnü kabulden dolavt en içten mln. 
nettarlı~mn.zı kahnl etmenizi rica ederim. 
Bu hUsnU kabul. nııll nıl11etlnl7.ln VllSft olıı.n 
ıı.nanovt misafirperverliğin yeni bir tezahUrli 
olduğu gibi, ayni zamanda memleketlerimi. 

~ 

zc karşı da bir dostluk tezahilrüdUr. 
Memleketinize derin \'e sarııılmaz bir dost. 

Jukıa bağlı bulun11n altı devlet Genelkurmay 
haşkanlarının hazır bulunma.lan dahi, diln. 
yanın iki bllyül< kıta arasında bir tredünyı>n 
te§kll cd<'n bu kısmında daha §imdiden çok 
mesut neticeler yerntl§ olan mtisalemetper. 
ver siyaııeti sayesinde yen! Tilrklyenln tenıl. 
ne muvattak olduğu buyuk ehcmmlyeUn en 
iyi bir del!lldlr. 

Bllyük manevralar esnasında, modern 
teşkillllllc ve meşhur CerıLı::-at ve fedakArlık 
hlsslle en iyi ordulardan biri ve dünyanın bu 
kısmında barışın çok mühim bir Amili olnn 
dost ve mUtterlk kahraman TOrk ordusunu 
1§ tıaşında görmek ve hayranlık!& takdir eL 
mek tırsatmı bıılacağımtzdan dolayı bllhnss~ 
bahtiyarız. Bu hiııslyata. Bily{)k Devlet Şefi 
Relıılcumhur F.ksellns Kam!l A tatUrk t.A. 
ratındıın idare edilen yeni Ttirkiyenin yPnl. 
nlUk Ye teral<ki yolunda biltUn medeni diln. 
yanın samlmt §eVk ve hcyeca.nmt tevlit erlen 
muaz7Arn eserine karşı olan takdir ve hay. 
rnnlığımızı da katmaktayız. 

Bu blssiyaUa meşbu olarak. nltı ordu a. 
dına kadehlerlmlzl ekııel!ns Cumhur Başka. 
nmın şahsi saadetine, Türk mllletlntn terıık. 
kisine, şanlı ordwnınun şerefine ve sızın şah.. 
et sıhhat ve saadetinize kaldmyoruz. ... 

Tekirdağda karşılanış 
Tekirdağ, (Manevraları takip edt'n 

arkadaşımızdan)- Yeni şöse üzer·nde 
bir saat bir çeyrek devam eden bir yol

culuktan sonra sabah saat altıda Te -
kirdağa ulaştım. Manzara şudur: 

İskeleden belediyeye ve oradan Rüs 
tempaşa camiine kadar uzayan yeni 
cadde bir çok taklarla süslenmiştir. is
kelede ve bu taklarda Türk bayrakla -

rının yanıbaJimda misafir erkanrhaı biye 
heyetlerinin ve gelen ataşemilterlt'rin 

mensup bulundukları devletlere ait 
bayraklar dalgalaruyor. 

Şehir bu sabah çok erkenden uyan
mıştı. Saat altıyı on geçe l::t:.iyük bir 
halk kalabcıltğı iskelenin etrafındaki 

meydanı ve büyük caddenin iskek<len 

belediyeyıe kadar olan kısmını <ioUur· 
du. 

Her taraft:ı tam bir inzibat göze çar
pıyor. İskel: boyunda iki bölük piyade 
var. Mareşal ile davetlilerini g;:t:rt'n 
İzmir vapuru gece yansındanb.:' i li· 

manda demirlidir. Saat yediye be~ kc. -
la İzmir vapurundan kalkan mol3rler 
mareşal ile misafirlerini karaya taşıdı

lar. Tüm muzikası dost devlet heyr•h: 
rini milli marşlarını çalarak selamladı. 

İskelede Trakya umum müfettişi ge· 
neral Kazım Dirik çok kalabalık :r.Hİ 

yetiyle hazır bulunuyordu. Marcş:ılia, 

misafirleri Trakya toprağına ayak ha -
sarken o kabul etti. Bütün ataşe.11il -

terler ve dost dıcvJet general ve ku · may 
subayları haki seferi üniformalarını 

~iymişle-:-di. Halkın alkışları ara'.lmda 

otomobillerle belediye dairesine gidil -
di. 

Trakya umum m:.ifettişi general Ka-
7lm Dirik bura.da kısa bir nutuk söy • 
liyerek ezcümle decli ki: 

"- Sulh içinde iktrsadi inkişafın1 ve 
memleketi !mara büyük bir gayretle 

çalışan Trakyalılar namına size hoş 
geldiniz, derim. Trakya büyük harpten 
evvel ve sonra çok büyük relaketler 
geçirmiş bir ülkedir. C:imhuriyet Dev

leti burasını hiç bir suretle müstahak 
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Musolini ııı· 
Habeş imparato~ e" 
ğunu Haile SeUiS y 

'-'e teklif etOJIŞ sin· 
J c gazete .. 
İngilizce Sunday Rcferr~ baJfelcil1 

de okur.tfoğuna göre, ttalY• }'{aile sc· 
Musolini. Habeş t":paratoruliP jtalya" 
lasiyc tekrar Hcı.beşıstana ge tini tek· 
kontrolü altında saltanat sUrıne 
lif etmiştir. oJinin bil 

1 Iabeş :mparatoru Mus .. f11iJietlC~ 
teklifini reddetmiş. anc::k. ~leccğill1 

.. uşcv• 
Cemiyeti .. vasıtasiyle gor 

söylemiştir. .., jta1Y1 
. . hcnu ı-

Gaz::te. ing.lterer.ın rnarnıt o 
impcı.ratorhığunu resmen tan~abe~ fef· 
masından cesaret alan bazı . ,

0 
tn;ı~ıciil 

lerinin 1taly3n garnizonları ıçı .,c diyor 
vaziyet ihdas etti ğini yazıyor 
k " j ,,.ti• ı: .

11 
tı•· 

''Musolini bütün meselcnı tıaile 
• ·ryor . .., 

tereye bağlı olduğunu bı 1 
·nden b3~ 

Selasiyenin Milletler Cerrıiyetı _. 2 d1ğı• 
t.anıı•- ıd 

ka hi<j bir uz)a!<:ma vasıtası rocr e 
.. d""k b şka tek ı ... bi• nı gor u ten sonra a 111u .. • 

S 1 •. e para ııJ 
yapmıştır. Haile e asıy . 18rnası 
linde Lir feragatname 1ınza tor ta• 

• •111..ara 
teklif etmiştir. Bu dahı. 1 r-

raf ınd<ın Teddolunmuştur • sureti' 
İ)1lparatorun oğlu da ay~' 5urın'· 

halyan kontrolü altında hilk~ dİ }.°J.' 

ği reddettiği için, Muso\ini şı:b~• fi\• 
denizde vereceği teminata J11Ul< ya U!ı•• 
gıltercden. Habeşistanın ttatra 

kını tanımasını istiyor .. , 

Radyoları oıaı1'~t 
Bir an evvel mUracaıı 

etmelidirler e\·ıci1"8 
·,,,et JO ıe-Bu aym taşında merı,, . 58ltiP 

giren telsiz kanununun teısı.ı bıl 111 
. k . • d. w . mUb}Ct 

rınc ayıt ıçın ver ıgı 

nihayetinde bitmektedir'. 
1 

cJ 111111'_1; 
Kanun mucibince telsız 8 1 teltt"" 
ı . 5ıtll ve : .. ıı· ne erı olanlar en yakın Po~ 0~ı.v 

ı;ubelcrine müracaat ederek ru 
mclerlni alacaklardır. 11ıııı" 

Şimdiye kadar ruhsatname. ııı tıO-
eıcrın _.. 

olanların da bu ruhsatnam 1,r v 

kümlcri iskat edilmiştir. ~on ıeı# 
ki ruhsatnamclerini ycnilerıle 
côcceklerdir.. · . 

1 
~1 

. Radyo Jifi.~ipleri um_uroıyc\~al pS~ 
ıdaresine müracaat edıncc de ıııUr' 

k • t . W• • zannederelc . bıJ verme ıcap e tıgını lbllıı1 

caatı geciktirmektedirlcr. lI~ullll~ 
ay sonuna kadar radyoyu ğc JJ1~ 
kullanmasın beyanname verme ·tJtrill 

• taJcSI ')B' bur olan radyo sahipler• .ereb1 
birinci teşrin başına kadar ~ 
ceklcrdir. . 1eritıe 

Bu suretle kanun hükU~1eı-;1eMctl 
getirilmiş fakat radyo JUÜ:~dıl'. 
olanlar sıkıştmlmamrş oırna ıerine bC' 

Bu ay sonunda posta şube )<aıı1Jllıı11 
yanname vermemiş oıant~r edilcce~· 
çok sıkı hükümlcrile tccııye 
tir. ~ 

- ~tt• 
1 d w b" h b. • . d tcseJIU ·ııi o ma ıgı ır ara t ıçın e 1<o)'ıer1 

miştir Halk şimdi toprağ.ını, 1curı1\~1'· 
ve kasabalarını adeta yenıdcll 
tadır.'" 0bil • 

58 otoıt\h ''l'ııı· Bundan sonra • 
den mı'.irelckep bir kafilC'f 1cirt1• • 

d 
. c ,, • 

e mareşal ve misafirlerı _ ~ 

ğından har:ket ettiler. Muratl
0
1 

... s•· 
•• ·11 c.. JıJ 

rıştıran - Beyazköy uıerı ıcu'ıı 
ray ovasına hakim bir tepede 

or<luga~a doğru yollanıyo:uıN.Azlf' • 
Nizameddırı d rı ,r 

. c c f'' 
Saray, (Manevraları tak1P.

1 
ıtlis• 1 

kadaşımızda"l) - Mareşal ~~uı1r.!.d~ 
heyetler ve ataşemilterler Ç lat:l'e çar ,.,. 
kısa bir tavakkuftan sonra a ı.ıl 
· d k" · · k r.,.jhırı "~111 

sın e ı 61 ıncı fırka ara e- er• 
n .,e ('' dılar. Bu fırka kumandanını ıtlisJ 1 

harbiye !eisinin verdiği iıah~ ıercilıı>' 
lere mihmandarları tarafında . 

d·ıd· • ıı· 
e ı ı. nha" " • 

61 inci fırka düşmana uıu 1c.ı11'1 

kam:tindc şi.r.ldetli bir taarrtız\,ı::c' • 
yordu. Misafirler bu taarruzıı!11c~i· 't 1; 
fını <"•'.irbünl~rle dikkatle ve tıt tef1 c0 

k. ·ı 1 . . f k hakik3 . ·or· ıo ett: er. 6 ıncı ır a ··steı ' 
rrıükemmel bir askeri çehre go .. d,,, 
du. ,0 JU ;ıı 

10.45 te ~üyük Manika . ) e11'' 
Edrive birinci fırkaya g-idild'· \'et''~ 

k' 1<u\1 • ıı" da Albav Z'!ki idaresir.de 1 lcit' ıf • 

üç gündenberi ~iriştiklerİ ha.:e U 1c J ( 
• d ·· dıın' •it ettı. 1 t .30 Bozapada or • "'t.)'r.· 

"'. afır '' ı:ıe<· or.du kararg~hındayız. ınıs ,ece' .
1
., 

öğle yemekt~rlni burada ye~ t•t1'' ·, 
dıı!t1 ·ıc· 

sonra kırmaı ordu tarafın C tet!<1 

teri bitmiş olacak ve mavi taı• 1 

b~acaklardrr. 
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-.. ~~'1ı !JiJc1şünı : 
- --w~· 

~- ----
t.::l '"~ fb ~ u.n o {yl ifil 
~ii'ılh~eueırn 

k:.h 1 
1 k lUhuve asla iyi bir not alamamı~~ır . 

t etti~' 
~ uı; gı sıralarda müthiş taki-la ,.rarnış . 

tı tlıar.cıcri . · Ştnıd.ki kokain. eroin ima 
11atta b•Jk~ın muamelesini görmüştür. 
A ' 1 d d Çanın İj e aha haşin b:r muamele! 
8<ınra, da aın b:ıe edildiği olmuştur. 
"c h • bütün t 'h · · :p tc b arı ımt:dadınca, kah-

0, baın clhane sayılmıştır. 
1111•tır. Adı ıshhata r.ail edilmek isten-
ıı:ıll ını rnü c çı'- nevverler nazarında te-
ı. ııı:arınak .. 
'<lkırı..... uzere kıraathane lakabı-

.. ııştır C ı· da b:ll d. a ıba, dejenere sporculu 
' . r o 1 
tzni§tir aa onu olup tatmin etmek 

~ licr n.e baı • 
lltyj h ıse, kahvehaneler mc:ıddi, 

·~ er tü l" tdip h r u tazyıka rağmen, de-
~ l{alıv~n·atta artıp durmuştur. 
C lq tdild!~. P_ek ender misallerde mü-

1)~ Alp• ıg~nı biliriz. Bir kere, Ziya 
..... "'rın bır talebesinden. 

ttdc ~ end· · 
lllaıcr· ını, burabrı da olmasa ne-

t:ıı:. ı temas 1 k' d . d· ~ · . ~tim o aca • - enıl ıgını 
eir le • 

Cte de• 'l< . ~~ ahvcı . k .. . . 
~ tn Onla erı lup haline getırmelı. 

taıını YÜ;:. §arkın klüpleritlir! • mü
utenlere rastladım. 

lata • ,,,. • 
haıı ıthutun d 'k 

tlcri t 1 katini celbeden kahvc-
'h ~unlar l 
t cPeh o muştur: 

ilesi a!ında " S · bir n . .n.anunuesasi kıraatha-
l)ıır cvı b 

Sı k a lzıni orsa mesabesindeydi. d/ ctidc ~ usulü nargile de yapar. 
ıı ıı, ittihat eserret kıraathanesi. Eski· 

ltta b Çı kah · 
dıtııı· oahıa]i vcsı olarak meşhurdu. 
da 1. Son baskını buradan tertip e
"" r, Mescrta beş altı sene evveline ka-
···•~a tet U 
lli1;1 Ctçerd' ' rn temadiyen edebiyatı-
tıı 1

• Şitndi\~Tuharrirler kıraa ~1ane
Y~ kaybetti 

1~d~ o hususiytini tama
t.,1 ti, ~es · 'Nıçın? Belki de Mahmut 
L Cıt'ır.. errctin ....... • 'h . d' ,.. ı· de ..... ncvı mı verıy ı. 

lcrl~dılttan ~azılarını evinde yazmağa 
dcıı '-• onra o k d' h . 

Çc.,İt. "'•rnsc u~ yo ıye mu arrır-
Orh/ bakma grarnaınağa, hatta başını 
Par ıı Seyfi Rmağa başladı. Yusuf Ziya, 
hı\ ~k ~afi; .1~şat N.uri, Ahmet Haşim, 
tl\t~ •t ltahv, ~ah gıbi belki de başka i' t"ı,..ıde aneyc gitrniyen edipler 

a\h~:~ı.n~n sık sık görünürlerdi. 
tııı1ıı ~ı, lı.lıa karşısındaki ihsan kıra
~dıki.lbırı'şc ga!:ete istihbaratçıla
g1ı.,,. tıltıcrtkck havadis borsasını ayar-

~tc' CZd' "er,· 1ıııı a ır. Bayazıdm ağaçlıklı. 
fata~tc ltıen!'k hava kahveleri de üni
oıl?> tıal?ı..ı,,, Uplarının uğrağıdır. Klüp 

ldı · '"' gen ı · r;- .~11ldan ç erı çekecek bir yer 
llıi A.altat C&k':urası rağbet görüyor. 
karı tatın k 1 

en Şehuı!debaşında Naz
llh..., ısıııda d~:aathanesi, Çenberlitaşın 

·•ıct ıgcr b' 
'orya lllcYda :r kıraathane, Sultan 
"ar• Yattı.ak nına nazır köşede ve Aya-

41 k' Us bi · 
hrjl'd· '· laitl . r cıhette bir kahve 
Qa, \> I, \'Uk erın, ediplerin, alimlerin 
ka, li ahya ~ arıda saydıklarımdan maa 

'ılt t:~il ~iıı:7al, k.öprülü, Hasan Sa
lıafiy torur/ lialıl Muhsin burada 
llıc,1 ~İliğe ~rlcrdi. Maliyecilikten 
taıtı~ Ctbab ar bütün münevver 
ı. '<l.ıtı ına he . . 
'I~~ tdı, ~.. r ne zaman gıdılae 
ı.._ t b·· Uktcd 
"lltaıa lttün fik • en ağır nazariyelere 

t tıdır. rı rtıahsutıerin piyasası 
di 'tanb 

llıah Ulun bu . . . 
h~l\cı \>olllluş bu hususıyetlerı de şiın-
11cr .. d~r tene b 

1 
lunuyor. Gerçi kahve 

~ c> O J•k· A. ' ' a ın bu evsaf ta olanı 

"\dl' (Va-Nii) 

~ ~!.~! Vekaleti 
il• ih~ Yen; mahkemeleı· 

•l'lrecı ns ediyor 
"-dı· ~~nıf1 hlklmler 

~lbi 'Ye \r ek, lll er 
t atan, , aıeu Tek' d v a·· .. 
~ 'I afera· ' ır ag, urun. 

l'el' hada birer ın, Maraş, Edirne ve 
\ aıt'... asliye hak· ı ·ğ· · ı b" 

.\} .. , nıuavi ·-· ım ı ı ıe ı-ı 
'ıııh hanl'ada b' nlıgı, Bilecik, Artvin 
~~~ aıtıllıl"ı>· ırer asliye hakimliği ile 1 
~ \'e C)ı, Urfad . . 

11'ııı ~i ~eza hıı.ld . ~ ~ ~ırer aslıye hu-
1\.ı~ lh<)..,.. ... llllıg. ~le bir sulh ha-

l IJ ıy ...... k 
·kte,ı e (! v( l:t1~· i a~arlaş~ırmıştır. 
lst ~u ... :,_, ... t · bır:nci sınıf hakim-

d lltıb 1 "' ' n· .. t ar, Ç: u dan At ;ı. ,ızc göstermiştir: 
liı, ı:; ~tıltırıdan ıf, 'Merkezden Hay

t fa., ~ıt~cden ı:ah~in, !zmirden Bi
l,~ ~U~Uf;Jadan S~hım, İzmirden Mus
bll ..,, arrc-... uleyman, Baı:ımüfct-
'l' ~' .,, ve ~ " ~tllyecati, ~· ecmct~in, Antutya-
lljh 1l ...., .ırden }l" · 
1: 11t''t· """l><>ttörı . ..useym Hüsnii, 

\J'<l ş Sırrı t er nden İzzet, Baş-
' tı l• ' Ztnj d ~.ı arı \elllaı A. r en Necati, lst~n 
C ıı f\ ~<ldık iı nknradan Naili I\o:ı- 1 

ııı~ • erkezd . . · · • .... en $ınası, İzmir- ı 

~ . - ... .. .. . 

muumııuuım u ______ """ _____ _ 

Saray burnunda hal1' grdııodaıı daha ziya<1c ıınwma ait .crıra Zarda rıturnuığı tercih ediyor 

lstanbul konuşuyor ! -Gülhane parkının Efsaneleri 
Kımse gelmedi diye kapısı erkenden 

kilitlenen çocuk bahçesi 
Şu "İstanbul Konuşuyor,, yazısı bet~ 

lıyalıdanlıo: ı, şöyle goıılü terahlaa::ıı -
racak, b~kdıyeyc taıizde l.ıulunn: .1a -
cak biı semte !ıcmc ;ı hcn ..• ,1 hiç rcı!.tla· 
matlım. 

Bele.diyenin mcthedilel.ıilcceği oe • 
ğilse bile zemmcJıJcm ycc:ği bir yrı a· 
rarken aklıma Gülhane parkı geltlı; ah, 
dedim, her halde buranın müdaviıı:leri
nin bu yerden bir şikayetleri olma~J ge· 
rek. 

Sö.::i uzatmıyalım. tuttuk Gii!!Hne 
parkı yolunu ... 

Kapıdan g:rince yolun iki tarafı!1 iaki 
sıralarda boş bir yer bile göze çarpmı
yor. Ortadaki geniş yol, otomob:l. tram 
vay korkusuna uğramadan geZ!"'111e11 
mes'ut insanl;.rla dolu. Kimi çift: çift. 
kimi yalnız. kimisi de arkadaşlari\ le 
kolkola girmi , etrafın sulanmas•.ı lan 
ortalığa yayılan toprak ve çiçek koı~u 
larını ciğerl:r:ne doldurarak gezıv ., , • 
lar. 

İnsan burada hakikaten içinclc bir 
ferahlık hissederek dofaşıyor. Hl"ı ta 

raf tertemiz yerde bir çöp bile yok. IJc
le Marmara ve Boğaza bakan kı.;•mn;ı 

çıktını~ mı, gözünüzün alab :Jdiği ı"a -
dar olan geı1işlik yüreğinizi de ~~niş
letiyor ve gamlarınızı, keclerler'ni'ı· i u

nutturuyor. İnsan burada asık biı ~·ı· 
rata rastlayabilmek için Diyoje.ı f ib; 

elinde fenerle dolaşmalı . 

Havada biitün sıkıntıları emen c.sra 
rengiz blr sünger var gibi. 

Koyu göl,{Cli ağaçların altından r!iz 
leri saadette.1 parlıyan genç çiftler gez 
]eri bir:birin~ miknatıslanmış gib! .ı~ır 
ağır geçiyorlar. Gözlerini adalar? 1il·
miş. dalgın dalgın - belki de sıledaki 
nişanlısını • c""işüncrek tatlı bir ar: g-e 
çirmcğe gelmiş olan :?ti asker emin im 
ki bir şey düşünmüyor ve farkın-i<ı ol -
ma.:lan kafasmdaki, kalbindeki p3ı:İ~ırı 
temizliyor. 

Buraya sr1<sık gelerek derslerine ça
lı an bir üniversiteli arkadaşa rast1a:iım. 

Bana, yalnız başına oturan ve elindc:ki 

tesbihi çekerek dudaklarını kımıl l!:tan 

sevimli bir ihtiyarı gösterdi: 

- Her gün sabahtan akşama ka.lar 
vaktini burada geçirir. Buraya devam 
edenlerin hemen hepsini de tanır. ~ize 
güzel şeyler analtacağına eminim. 

Foto Ali ite ihtiyarın yanına v.ıklaş
tık: 

- Merhaba baba! 
- Merhaba evladım. 

--"--+ 
Herk.es lrolkola girmi-1 temiz havayı 

vazan: Hnbeıci 

Çabuk anlaştık. Bana etraftakiler ve 'ı 
park hakkında izahat verm~ğe b:t~la -
dı: 

- Burası, havasır İstanbulu.1 f'n 
temiz yeridi.-. Şu, şimdi müze nlan 
Topkapı sarayı yok mu? İşte ora·ı ye
ni yapılırken padişah iki koyun !<rs -

tirmiş, bunları yüzô:.ir<lükten sonı a bi· 
rini Çamheayn, di~erini de buraya as -

tırmış . Çün'.·.il ctrafını.!akiler "Çaıı-1ıca

nın havası iyidir .• "Sarayburnununkı da 
ha iyidir,, diye iki kısma ayrılmış. Ni -

hayet iki gün sonra Çamlıcadaki b'ytın 
kokmağa başlamış halbuki bur.ı:iaki 
bir hafta dayanmış. 

Sonra, daha evvel Yunanistaı·.dan 

hicret etme~f' karar veren Megara:ıJar 

da kahinlerin~ oormuşlc:ır: - Biz ;ı•re

ye gidelim? .. O da cevap vermiş : ··- ~iz 

körler memleketinin karşısına gidecek
siniz. 

Megaralılar dolaşmışlar, dolaş :nış • 
lar, buraya gelm :şler, bakmışlar ki 

etraf bombo~, halbuki Kadıköy tara -
fında koca bir şehir kurulmu~. h t- :nen 
karar vermişler 

- Bu ad.tınlar, bu kadar guzel ) eri 
bırakıp orada yerleştiklerine göre •.ep· 
si de kördür, biz de burada bir Jthir 
kuralım. İşte bu suretle İstanbt:l da 
meydana gelmiş. Süleyman peygc:on • 
berin de kaçırdığı kızla buraya gelip 
saraylar kurduğu rivayet edilir. 

Bu sırada karşıdan kolkola gi~miş 
bir çift geçi}~rdu. İhtiyar bunu gö• i.ince 
Sarayburnu efsanelerini bırakıp s.'iı•:i 

başka mecraya döktü: 

- Gördüğünüz delikanlı ile kız ni -
şanlıdırlar, biribirlerini seviyorlar. Ço
cuk bir yerd~ katip amma maaşı aı ol

duğu için evlenemiyor: kızın annesi 
vermiyormuş fakir diye .. Delikanlı da 

simdi hukuk.ı devam ediyor, mekcebi 
bitirince evlenecekler .. Da.'ıa iki sene

si var .. 

- Siz ne iş yapardınız? diye sor • 

dum. 

- Dükkanım vardı. Artık ihir:ı.rla· 

dık. Çocuklattm da yetişti. Artık ;,ü -
tün vaktimi burada geçiriyorum.. Be· 

nim iç'n sayfiyeden çok daha iyi. bu 
yer .. Eskid!n okumakla vakit gl'~:ı ir. 

dim. Hlbuki şimdi gözlerim çabuk .ro· 
ruluyor . 

- Parktan bir ~ikayetiniz var mı? 
Burada yeni bir şeyler yapılmasını i:; -

ter misin:z ?. 

- Yok bir şikayetim amma, h 2 r.i 
şuraya haftaGa bir iki gün bando gel • 

se, marşlar çclsa daha iyi olacak. ~on

ra burası yaz ktş ·çok erken kapan•yor 
ki bu doğru değil .. 

İşsizlerin ı_;ocuklu, annelerin, s:-.. rili· 

lerin ve p 's kokulu sokaklariyle mide 

bulandıran (Demirkapı) da oturan 
halkın yegane gezinti yeri olan hu jlark 

ta biraz daha dolaşmak için konuşl<an 
ihtiyardan ayrılırken bir resmini aimak 
fatedik. Fakat bilmem neden bir t:.:rlü 
razı olal'T' ... rıı. 

(!2e;;·wa .} iinoif.!e))J.!/. HABERCt 

CUMHUHJYE'l''tc: 

Uç aziz: baş 
s:r aralık, BUyUk Başbut. l:J hafif maki. 

nclltU!ek nclerlcrınden birinin yanına gitti. 
ve eğilerek onunla konuşmo.ga başladı. Baş . 

l..ıakan da. tıpkı maklnel!tUfeğin 2 numaruır 
eri lnılş ~bl, neferin yanına uzanrlı. Başba.. 
kan ela. piyade talimnameslnln istediği şc. 

kllde yatıyordu. 
Böylece Uç b8.§ yanyana geldi : Atattirl,, 

lnönii ve M~hmet.çik 
Kısa, biran için bir araya toplanmı§ 011111 

'im Uç kahraman ve muzaffer baş, bir knh. 
rnrıanlık ve zafer ı;enıbolU ve tRrfhldir .t~. 

tlklfll harbinin ll<'mboJU ve tarihi: TUrlt or
dusu B~kumandanı, Garp cephesi kumanda. 
nı ve Türk neleri. 

Bu Uç ba.,, yalnız lstıkltıl Harbinin ı=rm. 

bo!U değildir; bug'ÜnkU TUrklyenin de Umra. 
lidir: Başbuğ, Başbakan ve millet •• 

Hiçbir ressan1. hiçbir heykellraş, hiçbir 
~alr, Oeniştepede blrle~lvercn bu Uç başm 
lfadıı ettikleri manayı veren bir eser yarat. 
mamışlardır: nitekim oradaki bir dUzlMdrn 
fazla !ot.o~rnf maklne.ı!lnln keskin gözll'rl de 
bUtun bir mlllctln canlı vnrlığmm Umull o. 
lan bu Uç bs.şl. bir arada, r.aptedemedl. Fıt.. 

kat, ne ehemmiyeti var .. 'Mukadderatın çe. 
ilk ('Jf. o Uc; başı, blriblrindrn ebedlyycn Ry. 
~" -.ıımak Uzere, tarihin sfne3ine hakketmı,_ 
Ur. 

tA hi<lin Davcr 

·rAN' da 

Kafas·z gezenler 
l§le hunlardan biri de bf'nim, dedi. Bcn 

blr harikayım ! Otuz senedir, her elime gc<;cn 
fırsatı ftaçıı t.lım . Fayda:ıı gelecek hrrkr3!e 
çekiştim . Zarar göreceğim besbelli olan her 
i,tıo girdim. 'I'tcarct ynplım, ına.s etUm. 'Ale. 
murlyc tc ı;:'irdlm, a7.lo:undum. Müteahhitlik 
yaplıın, 7.arar etlim. Ziraat yaptım, ektlğı. 
mi bil" biçemedim. Borç verdim. tahsil etle. 
medinı Her fikir sorana kanaatini öniinU nr 
dını düşUnme<lrn söyledim. Hilltısa kaınon 

olan bir adamm yapmıyacağı hel'§c)1 yap. 
tını. Artık bana kafalı denir mi ya! dedi \'e 

llAvc etti: 
- Omuzlarımın UstUndc duran bu yu\·nr. 

lak ı:eye baltıp ta kafam )'erinde ııanırsan 

scnl de bizim gfbl harikalar aramna katA. 
rım. Bilesin ki böyle benim gibi ka!'as:z do . 
la.şan ve • şayanı hayrettir ki • yaşıyan bir 
ııUrll adam vardır. Tallııitllğe bak ki : Bor. 
dodn hakikat mi, hayal mi hclll olmıyım lı'r 
M.diseyl telgraflarla gazetl'lcN' Yerirkr d,., 

benim ı;:'lbl eU canı, Jumı yerinde baki'·qt"TI 
kn!a11•:r. yıt~ıyan bir hnrikaoım 'klmııe l>"h. 
setmek istemez. Gel şu hillgi sen banll vııo 

ta iki ııatır yaz Allah aşkına! dedi •. T" t~1p 

ettim, · bir şerbet ısmıtr!adı'lı V" ıınwhm , 

(B. FELEK) 

KURUN' da 

Memlekel müdafaası 
Cumhuriyet hUltiımetl memleketin bUtllıı 

kuvvet kaynaklarını icabında mili! müdafaa 
emrine hazırlamak için diğer sahalardaki 
teeşbbüııleri de ihmal etmemiştir: BUUln 
memleket gençlerini yetl§tlrntek. mektep. 
!erimizi orduya genç zabit yetiştiren fabrllta 
haline getirmek için yeni usuller !tonmuş. 

tur. 
Memleketin sanııyileşme siyaseti ile, ınem 

leketln dört köşeıılnl biriblrlne, çelik ağlıır 
ile ba~layan şimendl!er ıılya.o;r.U ile. nihayet. 
mcmlt'kette umumi lııUhsıı.lln. atıcılıj!'•n 
n ha)'"\·a.ncılıjtm inkişafını tr.şvik eden zl. 
rast siyaseti ile de gene millt MOda!an kny. 
naklarımızın kuvvetleri bir kat dahıı. arttı. 
rılmıştır. Bugfin Trakyadn hlitUn dünyanın 
gözü önünde en modem 111ltıhlarla bUyUk ma. 
nevralarını yapan TUrk orduııunun h:ırektt
Jerlnl takip ederken milli mUdefaa vM?U>lıt.. 
rımızın tarihi inld•a!ınt <lıı. h:ıtırlamak ""· 
rUlen .•f'vlerln hakiki kıymetini ölç"l"le~c h!1' 

met eder. 
(Asım Us) 

o ın ~ n D'lte ıre 
Yahudi devleti hudullan 

i~.inden nufuzunu çekecekmiş 
Londra, 18 (A.A.) - Jevish Cl.ro

nicle ismindeki Yahudi gazetecisi s·yo· 
nist kongresi reisi Dr. Veizmann'ın !n
giliz müste:nlekat nazırı M. Ormslıy 
Gore ile yaptığı bir görüşme etrd:n • 

da tafsilat \'ermektedir. 
Bu gazetenin yazdığına göre, M. 

Orsmby Gore, bu görüşme esnaıı .1~a 
İngilterenin Yafa ile Tel - Aviv ara -
sında bir liman elinde bu1undur.nak 
isteğinin idame ettirilmiyeceğini t:Hdir 
miş ve ayni zamanda Yahudi devleti 
hudutları d.ıh:ıindeki şehirler üzerin • 
de İngiliz mandasının da mümkün ol • 
duğu kadar çabuk bir zamanda kal<lırı
lacağını vadeylcmiştir. 

Yalmz Akka şehri hakkında gü~·lük
Ier zc~ur etmesi muhtemeldir. M . 
Ormsby Gore, ayni zamanda, Kuc:· ııiin 

modern yahudi mahallesinin de değ: u -
dan doğruya yahudi devletinin Ua .. ,.f,i 
altına konulmasına muhalcf et etnliye
ceğini de ilave etmiştir. 
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Çin - Jap 
(B~ tarafı 1 incide) 

ta C!evamla Tehaspe.rdeki Mongol mer
kezini i§gal etmişler ve Hei şehrine 

V&rml§lardır. 

Hankou muharebesinde Çinliler par
lak bir muvaffakiyet kazanmışlardır. 
Bu muhaberede Japonlar 5000, Çinliler 
ise 1500 maktul vermişlerdir. 

Kantonda hararetle Çinliler harbe 
hazırlanmaktadırlar. Japonlar ve 
200,000 Çinli bu şehri tahliye etmiştir. 

Japon hükumeti 70 bin tonluk 111 
gemiden mürekkep Çin donanmasını 
tamamen imhaya karar vermiştir. 

Verilen habere göre 50 Japon tayya
resi ve Uç Japon fırkası daha Çine ha
reket etmiştir. 

Çinliler yukarı Yantse mmtalrn.smda 
Japon tebaasını tahliye eden 6 Japon 
gemisini zaptetmişlerdir . 

Amerika bi tarar 
Vaşington 19 (A.A.) - Ticaret Na

zırı, matbuat mümessillerine beyanat
ta bulunarak Çin ile Japonya arasında 
vaziyetin çok gayri müsavi olduğunu 
ve binaenaleyh Amerikanın iki mem
leketten herhangi birinin işini kolay-ı 
!aştıracak bir tedbir almayacağını söy 
!emiştir. 

Amerika hükfuneti bitaraf kalmak 
· suretile her iki tarafla da dostane mü
nasebetlerini idame etmek arzusunda
dır. 

Kanton boşalıyor 
Tokyo 19 (A.A.) - Mikt~rlan 150 e 

baliğ olan ve aralarında konsoloshane 
memurin ve müstahdemini de bulunan 
Cantondaki Japon tebaası, fevkalade 
bir Japon aleyhtarlığı hüküm sürmek
te ola.n bu şehri terketmiş1er ve dün 
öğleden sonra Hon Konga gelm;şler~ 
dir. 

Diğ.?r ta.raf tan 200 000 Çinlinin J ~ 
ponların hava bombardımanından kor
k~k Cantonu terketmiş oldukları is
tihbar edilmiştir. 

Gazeteler ne diyor ? 
Parlıı. 19 tA,A,) _ çın _ Japon lbtila.tı 

ıazetclert i~gal etmekte berdevamdır. ' 
Eko d~ Parl diyor ki: 
''GörWUyor ki de\ leUor, ,;imdilik, ibW4. 

!m inki§atı safhalarını dikkıı.Ue takip eL 
mekle iktJ!a eyllyeceklcr, b.rı.ok mUşkUlAt 
tahaddllsllno sebebiyet \"erecek gibi gürU.. 
nen bir yolı:ı girmeksizin müktesep hıı.kla. 
rmm ve nU!u.zJannm mUhn!aznsını:ı çnl1§3. 

c&klardır. Hemen hemen ltU!ak ile sardediL 
mektc olan bir mUtaleaya g6re Sovyet Rus.. 
ya da bir mUclııhalede bulunacak gibi gö. 
l"Unmemektcdir. MllleUer cemiyetine geUnce 
bu cemJyctin 1932 senesinde uğramı§ olduğu 
muvattakiyetııWik dolayuıile Nanklnin bu cc 
mfyete ba.§vunna.sı ve bugUnkU meselede ya.. 
pacatr twr hakkında hiç ldmscnln hayaıo 
kapılmamakta oldu~ Cenevre mekanizma. 
aını harekete getirmesi ihtlmall pek zaytl. 
tır . ., 

Epoke &;'flZctestnden: 
"tngiliz projesinin daha iyi bir kabule 

mazhar olmam!.§ olması· teeasllfc §ayandır. 
Fakat ne de olsa bundan böyle Tokyo ve 
Nankinde aulb saau hulCll ettiği zaman bazı 
devlcUerin tavas.wta amade oldukları ma.. 
JQm bulunmaktadır.,, 

Ordre gazetesi yazıyor: 
''Herkes dUoya.da pek btlyUk işler olup 

bitmekte olduğunu mUbhem surette hisseL 
mekledlr. Şanghayda paUıyan toplar, endi. 
Deleri arttırmaktadır .. ., 

Japonlar ilerJiyorlarmış 
Şangbay 19 (A,A,) - Röyter ajansı mu. 

habfrlnden: 
Japon kıtaatı, Japonyııdnn gelmJI} otan 

kuvvetlerin yardımlle Klanırvanı, Voosunga 
b&ğlıyan Çin haUarına ka?"§r taarruz icra et. 
mlılerdir. Japonlar. ilerlemekte olduklannı 
iddia ediyorlar. 

150 000 Çinli hücuma 
hazırlanıyor 

Tokyo 19 (A,A,) - Japon gazeteleri. 
§imali Çinde Japonyarun imar faııllyeUıün 

ba§lamı§ olduğunu, merkezi Çinde l.se birçok 
tayyare meydantarınm ve ı:m Çin tayyare. 
&inin tahribi üzerine Japon hava kuvvetleri. 
n1n talklyeU elde etmiş olduklarmı kaydet. 
rnektedlrler. 

Japonlar, Japon ı tayyarelerinin birçok 
noktalarda Şanghay • Nankln dcmlryolunu 
keserek Çin takviye kıtaatını kuınyonlarda 
hattketsiz bir halde kıılmıığa mecbur etmiş 
olduklannı iddia etmektedirler. 

Gazeteler, umumi muhasamatın henUz baş 
lamış olduğunu yazıyorlar. 

H&lihuırda Nanklndc tahaşşüt etmiş 

cıi&D 800,000 kJşl ile takviye edilmiş bulu. 
nan 1150.000 Çin aakerl Şangbaydaki Japon 
m.vzlleriııe taarruza hnztrlanmaktadırlar. 

ı,antungda general Hangouchounun mare. 
§8.l Tcb'arı~.kaJ _ ~cekln emrnc fllmal cep. 
he!lne g!lndermek' llzcrc bir çok fırka.lan 
seferber ebnte olduğu haber verilmektedir. 

n harbi 

Ja1ıoı1 II((rbiyc Nazın general 
Sugiyanuı 

DUn Japon mtitrezelerlne mühim miktar. 
da takviye kıtaatı gönderilmiştir • 

Tayyare ve topçu faaliyeti 
başladt 

Şanghay 19 (A,A,) - Bug1ln fecir vakti, 
tayyaro ve toPtu faaliyeti yeniden ba,şlrunı;. 
tır. 

Taymisin muhabiri Berlinden 
artık çıkarılıyor 

Bcrlfn, 19 (A,A,) - Tlmes gazetesinin 
Berlin muhabiri Norma.n Ebbut'Un Alman 
toprnğmdan çıkarılmasına alt olan rcamt 
emir, bugün verilml§ ve kendisine pazar 
günO gece yansından evvel hareket etmellf 
!Uzumu b!ldlrilml§Ur. Bu babda vertlml§ ola;ı 
emirde hudut haricloe çıkarmak kararma 
karşı her tUrlO itlraz ve mUracaa.t imkAnmın 
Amme menfaatine temas eden esbabtnn do. 
layı peşinen rcddedllmw olduğu illve olun. 
maktadır •.. Ecnebi matbuat cemiyeti komi. 
tesı. öğleden sonra yeniden bir toplantı YILl'
mı§br. 

Japonlar 11.erliyorlarmış 
Şanghı:ıy 19 (A,A,) - Japon sefareti na. 

mına süz söylerucğe salfUllyettar bir zat şıı 

beyanatta. butunmu!'tur: 
Son bir mUtarekc ihtimali, - bu ayın on 

llı;Unde tahakkuk edebilecek ldl, fakat - er 
tem günü vukua gelen muharebeler llzcrfne 
mesele, artık "mahalli., olmaktan çıkmt§ttr. 
Halihazırda IUl!t teşebbllstı Nanldn taratın 
dan yapılmak gerektir. 

Bu zat, Çinlllerln Şanghayın şimali prkl. 
sinde ilerlemekte otduklarmı kabul etmı,, 

ancak diğer Japon me\'zllerinln masun bu. 
lunduğunu ~ytcmlııttr. 

San(J'hav :vamyor 
Londrad~n blldlrlldiğlne göre Şangbaym 

Çlo mıntakası tayyareler ta.ra!mdan bombar 
dımnn edllml~ ve bUyllk bir yangın çıkmı~-
tır. 

Sovyetler kuvvetlerini şark 
hududunda toplayorlar 

AlDlıın Danub ajansının Tokyodan alarak 
verdiği bir habere göre Sovyet kııvvetıerl 

Sibtrya ve Mançu hududunda teksi! edilmek. 
tedir. ' 

Portekiz 
Çekoslovakya ile 
mUnasebatını kesti 

Lizbon 19 (A.A.) - Reuter ajansı 

muhabirinden: 
Bu haber, Portekiz sansürü dolayı

sile teehhür etmietir . 
Portek=z hilkumeti. Çekoslovakya ile 

diplomasi münasebetlerini kesmiştir. 
Lizbon 19 (A.A.) - Reuter muhabi

rinden: 

Portekiz hükumeti, neşretmiş oldu
ğu bir tebliğde, Çekoslovakya ile diplo
masi münasebetlerinin katı keyfiyetini 
Çekoslovenska - Zebrokjovka fabrika
larına yapılmış olan büyük bir mitral
yöz sipari§ini Çekoslovakya hükumeti
nin mUdahalesi Uzerine bu f abrikalann 
ifa etmemitı olmasından ileri gelmiş 
olduğu suretinde izah etmektedir. 

lki hükumet arasında birçok notalar 
teati edildikten sonra ve tebliğin iddi
asına göre Çekoslovak hükfımeti bu 
notalarda haksızca bir yol tutmuş ol
masına binaen Portekiz, Çekoslovak
yanm hattı hareketinin hakiki mana
sını anlamış, yani bu hattı hareketin 
üçüncü bir devletin tazyiki jizerine it
tihaz edilmiş olduğunun f arkma var
mış, bunun üzerine diplomasi mUnasc· 
betlerini kesrneğe ve dün Pragdaki 
Portekiz elçisi elçilik memurlarına 

Portekiz menafiinin himayesini İtal
yan sefirine bırakarak Çekoslovak pa
yitahtını terketmeleri için talimat ita. 
etmeğe karar vermi§tir. 

Arif a ·ruç 
Şehrimize geldi ve 

·tevkif edildi 
Bir vakitler Yann gazetesiyle OJm

huriyet rejimi aleyhine neşriyat yapan 
ve s~nra harice kaçarak memleket a
leyh:nde hareketlerde bulunan ve Bul
gar tabiiyetine geçtiği söylenen "Ya
rın., gazetesi sahibi Arif Oruç evvelki 
gün şehrimit'! gelmiştir. 

Buradan kaçtıktan sonra Paris"! gi
den ve oradan Bulgaristana geçen Arif 
Oruç yedi sene memleket dışında licıl -
dıktan sonra gelmiş ve Ankara caı:?de
sindc Meserret oteline inmiştir. .~a -
bıta derhal kendisini yakalıyarak müd
deiumumiliğe sevketmiştir. 

Arif Oruç, müddeiumumilikte st.t<ıU -
nun müruru zamana uğradığını zan -
nettiği için geldiğini söylemiştir. Bi -
raz sonra sorgu hakimliğine sevk~dilen 
Arif Oruç tevkif olunmuştur. 

Ziraat Bankası 
Eski miltekaltleri 
Yeni kanuna göre tekaüt 

olabilecekler 
Ziraat Bankasında şimdiye k~dar 

tekaütlük müddetini doldurmuş elan 
memurlar tekaüde sevkedilirken "te
kaütlük tazminatı,, namı altında bir 
para alırlar ve banka ile alakalannı ta
mamen keserlerdi. 

Halbuki Ziraat Bankasını devlete 
bağlıyan yeni kanu~ Ziraat Banka 
sı memurlarına da devlet memurlannın 
teka!:itlük haklannı bahşetmektedir. 

Bu iş yapılırken Ziraat Bankasından 
şimdiye kadar tekaüt edilmiş olan me
murların da hukuku unutuhnamı§ ve 
bunların da ayni şekilde tekaütlük hak 
lanndan istifadeleri için ~ir formül bu
lunmuştur. 

Eskiden tekaüt edilmiş ve tazminat 
almış olan memurlar bankaya bir<!t be
yanname verecek ve bu suretle teka
ütler sırasına gireceklerdir. Banka bu 
müracaat için de gelecek ayın on ikisi
ne kadar devam eden bir müddet koy· 
muştur. 

Bu b:iküm Ziraat Bankasının eski 
emektar memurlanm pek sevindirmiş
tir. 

lngiltere 
Casus teşkilAtı 

Kuvvetleadtriyor 
Ecnebi casuslarının çoğalması do

Jayısiyle, ingiltere, keı:ıdi casusluk tet
kilatını mühim miktarda kuvvetlendi-

recektir. 
tngilterenin entelliccns masrafı iki 

misline çıkarılacaktır. Teşkilatın her 
§Ubesinin kuvvetlendirilmesine karar 

verilmiştir. 

Askeri casusluk şubesi bilhassa kuv

vetlendirilmektedir. 
Hususi evsafı haiz müteaddit zabit

ler, dünyanın muhtelif mevkilerine ta
yin cldilmektedir. 

Ayni surette deniz ve hava askeri 
entellicensleri de inkişaf etmiştir. 

Diğer taraftan İngiltere hariciye ne
zaretinin entellicens kısını memurları 

iki misline iblağ edilmiştir · 

Cezirede 
karfşık ık 

( n~ tarafı 1 incide) 
ler "Ölürüz, bir daha Suriyeye Jön -

meyiz., demektedirler. 
Ad!lnadan ya.zıltyor: 
Suriyenin şimalinde çıkan isyanda 

Amude kasabasında Kan11§lıdan gelen 
tayyarelerin attıkları bombalardan ve 
yakılan benzin deposundan sonra ka
saba kül haline gelmi§tir 

Ermeni çetelerı oamHere sığınan 500 
den fazla erkek, kadın ve çocuğu Vah
şiyane bir surette öldürtntlşlerdir. Can 
ln.rmı kurtaranlar hududumuza iltica 
etmektedirler. Bunlar Mardine nakl
edilmekte, belediye tarafından iaşe ve 
ibate edilmektedirler. Mülteciler hüku
metimiz tarafından gösterilen yardım 
karşısında minnet ve şükranlarını iz
har etmektcdiı ler. Bunların sayısı yü

zU geçmektedir. 
İsyanın tenkiline çalışılmaktadır. 

Kırmızılar ilerliY~~-
( B~ tarafı 1 incide) Fahreddin AJtaya \·aziyeU beCell ııı 

marcpl Fevzi Çakmak da tepeye geldi. o. led.L uz;Ull f1luzs ı. 
nu on geçe AtatUrk Çayla tepeyi §UC!lendlr. Mlsafırlerin hepsi de orduın ~ıııa gtt 
diler. Yanlarında Başvekil, Dahiliye, harlcl. ve mUkemmellyeUnl daha b&~ SÖ)10)11r" ' 
ye ve mllll müdafaa vekilleri vardı. meden evvel takdir ettiklerin cını ~dJll 
Marqaı BUyUk Öndere §Öyle dedi: dr. Taarruz ve lıarckAtrn tnkfşa uınaııdJl!ı.sr" 
- MJsaflrlerlmll:e vaziyeti izah ediyoruz. gördükten sonra takd'rlerlnl k 1erııun ts'r' 

Manevra bu dakikada takip edilecek bir aık sık tekrar etmişler, "filrk ~tnde ıe)-rı:t• 
haldedir. ruzlarmı bUyUk bir heyecaıı JC _. 

AtatUrk §Öyle cevap verdi: 
- O halde.. Biz de kendilerini görelim -· 

Hariciye veklU nerede? 
Rüştü Ara.ıı yaklaştı: 

- Buradııyrm, AtatUrküm. dedi. Atatürt.ı 
mllteaklben mlsafir askeri heyetlerin bu 
lunduğu tarafa gitti. Burada kendilerine 
ilk olarak Yugoslav heyeti, ınUteaklben dl. 
ğer heyetler talcdlm edildi. 

Reisicumhur bUtun heyetlere ayrı ayrı 

iltifatta bulunclular. Kendilerine harita Uzo. 
rinde hnrekllt hakkınrla izahat \'Cıildi. 

Kırmızı kuvvetlerin kumandanı tUmge. 
neral Muharrem Mazlum dost heyetlere hare 
klı.t hakkında izahat veriyordu. TUm.genera. 
Un izahatı tUrkçe idi. 

AtatUrk sordu: 
- Nasıl anlıyorlar? 

Ttlmgeneral Muharrem Mazlum cevap 
verdi: 

- Türkçe izahatımı Albay İhsan kendllc. 
tine traruıızca olarak tercüme ediyor. B ı 

sırada tayynreler havadn dola.şmağa başla.. 
mıştr. Muharrem MazlOm onu yirmi beş bu. 
çıık geçe tznhıı.tını bitirdi. Sonra heyetlere 
beş dakika sonra emri altmdakl kıtale.rın ta 
arruza geçeceklerini söyllycrek ayrıldı. Kıı. 

manda mevldlne gitti. 
Beg dakika sonra yani tam on buçukta 

topçu atışı başladı. Bunu otuz tanlun hlma. 
ye!l altında kırmızı kuvvetlerin bUyilk taar 
ruzu takip etti. 

Atatnrk, Başvekil, vekiller, dost devlet 
heyetleri Çayla tepeye yerleştlrılmiş harp 
dürbünleri ile harekdtı takip ettiler. Kırmızı 
kuvvetlerin taarruzu bir saate yakın bir 
zamanda inldşaf etti. HarekAtı yakından ta.. 
kip eden Atatürk ve misafirler on bir bu. 
çuğa. doğru yeni safhntarı takip etmek UzeM 
Çayla tepeden a)Tıldılar. AtatUrk otomobil. 
!erine binerek Saray istikametine gitti. Mi . 
safirler de Yarukağıl köyil üzerinden dör -
dUneU kolordu karargn.lımın bulunduğu Boz. 
apak tepesine gittiler. 

Atatürk Çayla tepeye gelmeden evvelki 
vaziyeti ve taarruzun başlayıp inkişaf ettiği 
sıralardaki he.rekl\tx tetkik ettikten sonra 

lstanbul 
konuşuyor 

( Ba§taraf & 3 ihıcttde) 
Deniz ken~nna indik, buradaki g-ızi

nonun yüzlerce iskemlesinden ancak 
bir iki tanesi müşteri bulmak saadetine 
nail olabilmi~ Halk daha ziyade L:mtı-
ma ait sıral:ır~a oturuyc..r. 

Biraz da ''Çocuk bahçesi,. nin bulun
duğu yere ei.delim, dedik. Elbette ka -

çüklerin de bir dilekleri vardır. Fakat 
hayret, bahçr: bomboş ve kapalı .. Dışa
rıda Terkos çeşmesindeki su ile ça
mur yapıp oynıyan bir iki yahud\ ço

cuğu ise söylediklerimiz.den bir şey 
anlamadılar. Acaba ba~çe neden ~a • 
palıydı? Sebebi meğer şuymuş: 

"Oyun yeri saat altıda kapanırmış, 

fa.kat bugün kimse gelmediğinden .,ray 
la uğraşan z.ıt fırsat bu fırsat dcvip 
asmış kilidi kapıya ... 

Ötede Askeri Tıbbiyeden bid a~ 
genç yaklaşan imtihana hazırlık yapıvor 
lar. Tcmizpak üniformaları insaM gu -
rur veriyor. Neşeli ve sevimli yüz! !rini 
kitaplara kapatmı§ resimlerini çektiği
mizi bile farketmecliler. 

Saat yediye çeyrek var. Etr;ı.~tan 

düdük sesleri gelmeğe başladı. PMkın 
kapanma saati gelmiş. Biz bile: ''Ne 
kadar erken., diye söylenerek dışa: t çı· 
kıyoruz ... 

İ§te bir yer ki biraz daha iyi olması 
için bil}"Jk masraflara ihtiyaç göst:rmi

yor. Bir de alakadar makamların şuna 
dikkat etmeleri lazımdır. Parkta a ~edi 
pekaz olan mermerden işlenmiş ho:ıvvan 
heykelleri bir sürü çizinti ve kmkl.:ırh 

dolu. Eline bir demir geçiren heykelin 
üstüne ismini kazıyor, o kadar ki ar
tık boş biır yer bulabilmek imkanı da 
kalmmaış; herkes kendi ismi görUn • 
siin diye diğerlerinin üstüne ve daha 

derin çizgilerle yazmışlar Böyle devam 
ede~ otuz kırk sene sonra bu P.tlan 
heykellerinin, birer kedi kadar kOCjüJ • 
m:it oldukluını göreceğiz galiba .. Ya
zıktır bunlara, küçük bir dikkatle ko
runabilirler .• 

HABERCJ 
YARINA: Demirbpı •. 

mlııterdlr.. ği bSrP 
Sandovlçten ibaret öğle ycınc yd• j.!tlrll' 

hasında yenildi. H.l'i e kadsr ~ ~ 
hat edildi. Sonra tekrar barı' ıtabiU>" tl 
yoruz. Türk ordusu yüksek b&rt>oQk ..,ıterl 
dost ve müttefik devletlerin bil) buıuııd'' 
llnündc blr defa daha gösterınlf ıftlbır'' 
Her TUrk gibi duyduğuın gururu ıc 
blldlriyonım. _ _,,. "'' t1.JJ"'' 

'° b"J Go"k"enin . • 8 ıa ~· ıarı 
muvaffakiyetli nçuş uııan IJ.'!• 

Kırmız~ ~raf kuvvetlerinde bUI d!lll oı"' 
yarecl AtatUrk kızı Sabiha Gl:ikÇ:rin bl,.. 
va.f!aklyetıl uçuşlar yaparal< ııı&\ verııııftl" 

p0r1ar 
ketleri hakkında faydalı ra • alkl 

Bulgar gazeteler• h 
heyecana veriyor at~\)' 

ıgar rI1 
Sof ya. 19 (Hususi) - Bu Jarır ~3" 

atı bu sabah ta Türk ınanc\'~aı,.r 6" 
dır ... · 

geniş mikyasta bahsetmekte evr:ıır• 
nebi ve Türle matbuatının maıt a·c'" 
dair çıkan bütjn yazılar Bulgar, ~;a~ · 

. ıer a ı 
lerinde yer bulmakta, resırn 

~r. . ukıar• be 
Bazı Bulgar gazetelerı yap heyec3~a 

yecan verici neşr"yatla halkı 

düıüAt~·t ü r I< d• 
Mn nevra sahası~ıd ,~ 

cvl'C ıfilO 
Tnıkyndakl manevralardan uıtlltl< 

§ehrfmlzc dönen BnyUk önder J. ur;ctc! ~ 
gece lelkJkatına de\-am etıne1< ı<esJCÖ' 
yirmiyi üç g~ hususi trenle çer 
hareket etmiştir. ıı ıır"'~ 

Çorlu l 9 (Manevraları tnkiP e~~rl< ~.tJ 
şımızdıını - DUyük önder Atn tıt1lıll'°:I. 
rında mutat zevat ve yaverleri yııııe fr 

hald" gece saat 22,3!5 de çcrl<c5~ 1"' 
dl. AtatUrktcn tam yarım pat J<lS111'P" 
bir trenle vekiller heyetimizle bir 

ardıl&?'· eom!Hterle.r Çerketıkilyüne v ıı" 
Gece ~rkeakl>yünd~ gec;irildi· dııt' 
Saat altıda ba§ta Büyük önder 

01 

de Saraya doğru gidiyoruz. .,.... ,.,,.f. 
ızz...,. ,~ 

Y-a-lo_v_a_e_lektrı 

santrali " 
rıfsC8 

Yalova dışına çıka .. 11110"' 
Akayın kaplıca müdürlilğ~\,cıe D11• 

kaplıcasının §İmdiye kadar ıçJ ııcıl•~ 
lunan elektrik santrahnr J<aP rıııiftı<· 

ve a 
haricine çıkarmağa karar ...,.tre 

"k. kilo ... ~ • 
Bunun için kaplıcaların ı 1 ıcurı.ıia 
zağmda bir elektrik santralı 
caktır. 

öl u m ıı1ertıllııs 
Büyük musiki üstadınut: uzide .. ~ 

tamburi Cemilin refikası ,,e ~irı '" . 
atkar arkadaşımız Mesut c~cıettcı1bC~ 
nesi Bayan Sa:.de uzun rnu aJ1Ccle c. 
tedavi edilmekte olduğu haıt a.ıeıi d~ 
velki gece vefat etmiştir. Cel1 ıcöf ıı'c 
hastaneden kaldırılarak saıcır 
zarlığına defnedilmiştir. t dilef 

a}1 ple tı1• 
Merhumeye Allahtan r ·ınitl •" 

ve Mes'ut Cemile taziyetlert 

rız. , I< ok'ı.ı • 
-----------:--. i ıl cıı, 

ZA YI - Göztepe beşiJ1~ndefl sl ,, 
lunda açılan Millet Mektebi .5ı-ıi ıı.: _ . . . -yerıı ·· 
gım vesıkamı zayı ettun. ıctı.ır· 

cağımdan eskisinin hükınii ~oı.ıltfi~ 
Göztepe• 
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-2- Nakleden: (V3-NO) 

şa· r Tevfik 
Fikret öldü 

1 .~i 
Fikret, edebi yazılar yazmaktan 
menedilince en güzel şiirlerini 

verdi 

Hayırsız 
evlat 

Arkadaııım11. Bekir rt.kı, hlkl'iyelorlni t<>p. 
Jıyıırak "Tallmıla Salkun,, lı>ml ultuıda bir l 
kitap halinde nr~retrnl:ıtlr. Bııgllnkil lıiklı. 
ye~ l oroılıın alı~ on11.: 

::;::>f•l!llı •• 

memnun bile oldu. Zaten ne olacaktı, rlıye 

dUşUndil, haytrsız cvlAt değil mi? Nitekim 

eve gidince genç ve güzel kansı da ona ay. 

Kendi hUr, irfanı hür 
vicdanı hür bir şair 1hUyar aç harekete geçmişti, saç sakal 

birlbirlne karışmııı, ı;özlen donmuş, nlizfillU 
sol ayağını sUrtlye ııUrUye mahkeme koridor 
ıarmda dolqıyor, sumugunu ellntn tnnıile 
silip ııapsan parmaklan nrasında tuttuğu 
cıgaradan derin nc!csler çekerek, oturacak 
bir yer arıyordu. Mahkeme hUkUm tefhimi
ne kalmıştı. İhtiyar açın avuçları kaşttıyor. 

dul 

nı ııeyi tekrar etti. 
Fakat ne dersiniz. hayırsız evlı\ttan, öl. 

dUkt«"n sonra, bir hayır ı;:elmek ihtimali h~. 
llrmcsln ın1? Hey yıı.rabbl. ömer kulunun 
aklı fikri sana emanet! 

~ ...... ]! 
%n ~nı it 11C>ıi be 1~ e seni bıt boya getirdik. Artık bcşıı1111 

Geıı a ıyecek wktimi= yok. 
lllıtrdt ç ltıı, ba 
lııliıtı.aı~ artık hrnı. salladı. Bahri efen-
Ilı~ 1 oı""'d _ ç bır yardım beklemek 

' 'hı .. '4. ıgıru • • lttak lıtkcn . . ıyıcc anlatnı~tı. Yal-
0tııp ... ~· ihtıyar adam bi ran co-

' ''b Uil6tı • b.\. ~ '1cı--.· na bastı, ve: 
-~ • "ıınci - . 
~ r tibı rı gırn, yavrum! Merhum 

tidd~1~. Yar::u:ıu ve çalışkan ol. Sa
~tı:ıı, UıUıı.ıYo demediğimden dolayı 
~ti:ıı rıc Yap rurr. Param yok. iht i-
cl~ıırı \>ar. ci1tn? Hem hcmıireme 

dit ttlccbı.ıru nun her dediğini dinle-
"' rn. O böyle münasip gör-

ı.... "lltı 
~'li~ tt. ltıı l" ı. rn e ıne bi ı · d h .....,, \ r ıra a a ıı· 

~"ll\i.f ~"-
~ ~er Ya rahat ettiğine dair iyi 

aptii. tt'tııitı ıatsın. 

~Ct~· ~ıııııı ~11~i>betle ihtiyar adamı 
el 1 qcrı. .• "lıhce b .. e illi ~de u parayı kendısıne 
1ıta11btıllctdartı1tbir f ed1karlıktı. Kalbin

ıııdal\ a ve muhabbet uyanarak 
l'tıldı 

~~. - . 
'itrı rı tf • • t' . ~di, l)ııı1 dı ~ genç km güvert eye 
d"ı.' ttr~r Cttrıin bı·r k.. b"" ··ı 
~~ U ""ltıd k' oşcyc uıu • 

'c ol\ r~l.İYor~ 1 yabancı simalardan a
biraı ~ di~kat u. lialbuki civarda kim· 
• Otcd ctrn· . ıakaıa c İlı:' ıyordu bıle. Yalnız; 
~ı,t111Yor, ,; delikanlı yüksek sesle 
~~'ioa baı.... 0as1ıra kıza müstehzi na-

rta ... ,Y r ard y . 
• lıl]ı._ t gibi ~· ahut Ncnnınc 
s~1 ·~Iti!ta ~. gehyordu. 
~ ~dı • ,,ettn· · •ltat • la..,111 ının ktlığı çok bi-
tc)i ~~ Yıp1~~k bunun farkındaydı. 

h tu ki tı? Giy«ek b&tka bir 
•• Qll .. • •• 
"'llb \ı~İ.irı • le 1114 tu ile . . 
ıı~iıı • •d~a •ınırlcri ıevıedi: i s-

ta'irj i~c~tıa11~lı~,Yrttti. Sonra engin 
Ya tıl'ati u '*la oturduğu yerde 

tilruıt~ılır t!ud:Uklamağa başladı. 
•t~a~. Criyle u nyaya gelince yanaşma 
k ıa1c , Y•nd E . 
'il, :a· eıcye ,. 1_ ı. Jy.tlarmı clıne 
ı. tr .... ,ı,.tı Ot b'" 
""•i "'ell\u · o usler dolmuş-
,,_ 'it r onu 
~t e ctıı, l3 n trene binmesini 
• Pey. uraay elit ılcrlcrni . a vardığı zaman 
~~tlt rttteai gUnitı .. Abolyond gölüne 
'rı'iar en, hald gıdebileceğini öğre-
bıı a1t e UzUld 

t Jt,., 0 Reccy· U ve ucuz bir otel 
"-ldı 1 orad • 1\ • a geçırmeğe mec 

dı t llltası 
hıaıı <>na bir r 
Sab başına ıra fazla vermesey-

)~tl]i"~hleyin u gelecekler varnu§. 
İlt'- '"' ı>"· .. Yandı~g . 

11: l:u t>Oıunc ı vakıt etrafın 
~ıı b <:e1 bir y Ça:ptı, Burası cidden 
Ç()t U \ erdı ~ . 

ıt a~ adar,. 1_ • ermın hiç b'.r za-
hı. &acı b ,.o,. :Ye ·ır ~'q\%ğ ir aı-ad -~ ıği ve bu kadar 
, tının 1rtın '1e is~k gonrıemiıti. Bir an 
tu: 'ncti!csini haldeki meçhul ha-

" unuttu. İçin için dua 
ti 'A il ltt · ll\an A 
~ " 11\at "'llah :.ıclllt b· ın aıarn • ım. Sana sığındım. 
'iıtı,, ır lty kaıctı ortasında ben kU-'° ıyorurn. Beni sen ka-

lıt ~it 

ta sürgüne gidiyorum! .. diye mırıldan

dı. 
Sonra kendisini şu ıöılerle teselliye 

çabaladı : 

"- Adam sen de! Burası da Türki
yenin bir parçası değil mi? Mademki 
gitmeğe mecburum, bu işe de neşeyle 

katlanmalıyım . ., 
B irkaç köylüyle birlikte bindikleri 

kaptıkaçtı genç kızı Abolyond'a bırak
tı. Nermin zarfın üzerindeki adresi şo
före gösterdi: Kerimpaşa zade Rüştü 
bey çiftliği. 

Adam. eliyle uzakları işaret ederek: 
- Şu tarafta. Bir arabaya binmeniz 

lazım gelecek. Elli kurup götürürler! 

dedi. 
Fakat Nermin. otelde yattığı için bü 

tün parasını harcamış. ancak yirmi ku· 

ruşu kalmıştı. Köyıje aradı. taradı. Bu 
fiyata bir nakil vasıtası bulamadı. 

Yaya gitmeğe karar verdi. Köylü· 
nün bıri de müvcı:ı:iin o tarafa gideceği
ni söyliyerek kııı onunla konuşturdu. 

- Kı:ııınl Orası pek \ızak. Nasıl 
yür'..iyeceksin? Hele bu paketin le? .. O· 
rası da ıssız;, izbe bir yer .. Rüştü bey 

o kadar zengin olduğu halde niçin Bur
sada yahut istanbulda oturmaz da bu 
kuş uçmaz, kervan ge~ez yeri seçmiş, 
bilmem? 

Zavallı Nermin bu sözleri işitince 
büsbütün afallamış. somurtmu§tu. 

- ö yleyse nasıl gide:eğim? 
- RU§tÜ bey sizin geleceğinizi bili· 

yor mu? 

- Evet. 
- O halde niçin arabasını yollama· 

dı? Sizi pek ala aldırtabilirdi. Bin bir 
tane adamı var. 

- Biliyor ama hangi gün gelcceti· 
mi bilmiyor. 

- Bari bir telgraf çekseydin, kı-
zım. 

- Dü§iinmedik. 
- Ben bari gidip Eöyliyeyim. 
- Hayır, buralarda bckliyemem. 

Akşam kararmadan varmak istiyorum. 

Gidelim. 
- Haydi yolcu yolunda gerek. 
Postacının bir atı vardı. Kızın eşya

sını da onun üstüne koydular. Yan ya-

na yürümeğe ha ladılar. Postatı baba
can bir adamdı. Köylülere ıdair hoş hoş 
hikayeler anlattı. 

(Devamı var) 

~ ~~ Sıkllrak 
lıc ~lllt tdalti Ab ~ıkil vasıtuı aradı. t,.. d6rt 

1
.. 

0 Yo11d gölüne ancak 
~ • •att 't c varılacağını öğre-

' 
11'\bbı ı ~ "L., , Cchcnn • 

uır ldaba .. en:ın bucağı imi§. 
gorenııyeceğim. Adc-

Ş•ı ir Tcv fil~ Fikret 

BugUn, tıalr Tevkif lo'ikretın ölllmUnUn 22 
inci yıldönUmUdUr. 1870 yılmda doğan Fik. 
ret, l!ll5 yılı 19 ağustos günü 45 yqında göz 
lcrlnl ebedlyyen hayata yumdu • 

Şllrd~ yeni bir de ... ır yaratan Fikret Ak. 
saraydıı. doğmuııtu. Babası Çankırınm tıgaz 
kıı.zastndlUl ve Karacavlran nahiyeslnln Dal. 
köz köyündendir. 

FlkNl tik yazılarını Mehmet Tevfik imza. 
sı ile yazardı. Tevfik Fikret adını Serveti 
FUnuna girdikten sonra kullanma#& başla. 
dı. Daha önceleri muhtelit mecmualardaki 
;yazılarında hep Mehmet Tevfik lmzMmı kut 
landr, 

:Fikret, ilk tahsilini Aksarayda Mahmudl. 
ye Valde ril§tlyeslnde yapt.J, sonra Galata.s.1. 
raya. geçti. Mektepten çıktıktan sonra ha
riciye istişare odasına devam etmete baş. 
tadı. Buradan sekiz ytlz kunıı,ı maqla saa&.. 
ret mekt.upçuluk kalemine J;irdl. Biraz son. 
ra istişare odası muavini oldu. Fikret bu 111. 
teri yaparken Gcdikpa,,adaki ticaret mekte. 
bine de\"am ediyor, burada fransızca, tUrkçe 
ve yazı dersleri olrnyordu. 

Muhtelif mecmualara §lirler yazmaıta 
ba§ladığı \"likit fmUhnn tıe Galatasaray lise. 
Rine turkçe muallimi oldu. TercUmanı Haki
kat gazetesine Nazmi imzası ile yazı yaza;. 
dı. 1ıımııll Sata ile birlikte MalO.mat gazete. 
sini çıkarmağa ba,0ladılar. 

Tevfik Fikret. M&lftmatı ve diğer mecmu. 
alan bırakarak Serveti 1-'Ununun edebt kıs. 
mı muharrirliğini aldıktan sonra §öhretlnl 
arttırdı. Bunrlan sonra Fikret, bir kıymet o. 
larak anılmağa ~andı. ÇUnkU daha evci 
neıırcttlgi e.skl tarz etırt tamamlle degiııUr. 
mtş yeni bir eUl ve yeni bir ruhla YJZlyottlu. 

İhtiyar nç, (yani gUmrllk kı\Upllğtnden 

mUteknlt Ömer efendi). tık kansı ö1Unce 
altmış yll§ındakl adam, dllşklln haline, yok. 

sulluğuna bakmadan, Ule tekrar evlenmek 
ve ille scnç ve gUzel bir kız almalt lstemi~-

tl. Bu arzusuna oğlu İlyas şiddeUe muhale. 
fet etU. Fakat Ömer efendi oğlunu baba o. 

cağından kovdu ve Cambazlycdckl e\'inl Em_ 
niyet sandığına terhin ederek. istediğini yap 
tı: Sabih efendinin dile gelmlı,ı kımı.. güzel 
Nadideyi evine gelin getirdi. 

B3ba oğııl ilkin b!ribirinc dllştnan oldular. 
Sonrıı. biribirini unuttular. ömer c!cndinln 
hali günden gUne kötUleştı, bir &'ece sol ta.. 

rafına nUzUI isabet etti, yan ölU haline ge.. 
dl. Uırtcllk ne; aylıklar, daim birinci ay bit. 
meden suyunu çekiyor, maq kıracak sarraf 

bulunamıyor, bakkal veresiye vermiyordu. 
Tabii Emniyet sandığına olan borç olduğu 
gibi duruyor, aynca. evin vergisi de UstUste 
birikiyordu. Ömer efendi yarı aç, yan tol: 

bile değildi, doğrusu tam açtı, kahve para. 
ı;ını bulup kahveye çıl<abUsc, o bu açlığa da 

çoktan razı idi. 

Genç ve gUzel Nadideye gelince: O, ömer 
efcndlle dargın dunıp surat üstüne surat e.. 
diyor, ve sözde bir koca.sı olnın.sından dolayı 

bUsbUtUn serbest. ı;açlarmı Aksaraydald 
berbere kıvırtmış, yUzU ~ boyalı, baeak.. 
larmda tabanı yamalı ipek çoraplarla Divan. 

yolundaki mtıhalleblcllcrde, kUlUstUr dans 
salonlarında, karışık sokakların gizli evle. 
rinde boy gösteriyordu. 

İlyas, baba evinden kovuldı•ktan sonra, 
bir müddet ıscrserlllk etU. Rakı içti, kumar 
oynadı, hırsızlık yaptı. .Kodese girip çıktı. 

Son gUnlerdc Tophanede bir kahvede ye.tıp 
kalkıyor ve Taksimde bir garajda ıoc;ı olarak 

çalışıyordu. 

Ömer erendi pek çarcstz, pek bitkin blr 
hale düşUnee, artık oğlunu hatırlama~a 
başlamıştı. Kahvede eşe dosta: ' 

- Ya babam öldU mu, kaldı mı diye hlç 
aradığı sorduğu yok lteratanın, diye dert 
yanıyordu. Sözde evlAt olacak, hayırsız ev. 

lflt! nu kadar kahrmı zahmetini çek, dahıı 
doğrusu sel>f>bl hayatı Ol. b~lo, bUyUt. adam 

et. Artık eli ekmek tutmağa ba:;ladı ya .• 1b. 
Uyar babaya ne !Uzum var, ölsUn, gebersin. 
gitsin! İnşallah o da çeker, o da ıençllğine 

doymaz. 
tıyas hakikaten gençliğine doymadı. Bir. 

~Un, geç vakit Boğazkesenden Tophaneyt' 
doğru lnrrken yuktırdan hızla gelen bir o. 

tomobil zavallı gend ansızın llstiktcn ea. 
navar dl§leri arasına aldı, ezdi, öğUttn, bi. 

lirdi. 

Uzun uzun tahkikat, zabıUıır. ke,.~mer. 

Diyorlar ki, otomobil, fllAnca ııirket dlrelt. 
t6rUnUn husust otomoblll imi§. Eğer de.va ~-

dillrııc, meırulbllmal mfatlle direktörden ::u 
kadar bin veya. şu kadar yUz Um taunlnat 

n.lınabillrmlş! Hatta. bu l§ln takibini mahal. 
leden avukat Haydar bey UstUne alacakmı~! 

Ömer efendi, bu rivayet tlzerlne, 1tahV•1. 

nln ortasında, sanki oğlunun ölüm haberini 
ilk dc!a n.lmııt &"lbi başladı sümUğilnU çeke 

çeke, sızlana sızlana, mcHU nıelCıl af:!'lamağ'\. 
Herltes etrattan''Zavallr bıı.ba, zava.Jlı baba',, 
diye söyleniyordu. Bir manzara ki, en katı 
yürekliler bile dayanamazdı buna! 

Neysı:ı s!Sı:U uzatmıyalım. Ömer erendi 
hemen o saat avukat Haydar beye ba:J\-Utdu. 
Bir istida ya.zıp mahkemeye verdiler, dava. 
da "müdahil., m!atmı aldılar. 

Gerçi Ömer c!endl, Haydar beyi a\'Ukat 
tuttu am.ıı. ne olur ne olmaz. phıı1 hakkım 
ziyaa uğrar diyerek avukatın bir _gün bile 

pe,."1nl bırakmadı. Da\·anm her cclseslnde. 
nilzWIU ayağını sürerek hazır bulundu ve 
mahkeme heyetinln merhtımetlnl, sevglll ev 
Jn.dının hatıraslle zaptedemedlği acı göz :ra:ı. 
larmı koca.mnn mcndlllne içircrek, avltımağa 
çalıştı! 

lşte artık son gUn gclınl§, hUkmUn tefhl. 
mi saaU Ynkla§llll§t.ı. İhtiyar aç Ömer efen. 
dinln kulaklamıda ktı.ğıt paraJaı"Ul h~tm, 
: tatlı musiki glb1 devam ediyordu. İçinde 

yUk bir merak vardı. Bakalım kaç lira 

hilkmedcceklcrdl ! KendlSi beş b1n tstcınlşU. 

Ç'ok bir §CY değil l'L 25 yqı!ıda dağ par. 
ça.sı glbl delikanlı bir evıa.t kaybet~tı. h!l.. 

kikaten çok b1r gey değil ı 

Mahkeme ınrast onlara gelince. ömer e. 
fendi, gene pek mazlflm bir tavırla hAltlm_ 
lorln huzurwıa çıktı. Epoyca de heyecanlry. 
dı. A\ae$ paraya çoktan all§Dll§ olmasma 
rağmen, heyecanına bir tUrlU h ltlm olamı • 

yordu. Tazminat miktarı be§ bin veya be§. 
yüz olsun, herhalde mahallede vaziyetini }lir_ 

den yUkscltecckU. İlk f§ olarak bu davad:ı 
müdahil sıfatını a1CUğt gUndenberl vere.siyn 

ye razı olan baltkalm hcsabmı kesecekti. E. 
v1 satılmnktan kurtarmak için Emniyet lll'.n 
dığmm tnkıdtlnl ödiyecck, karısına bir tpclc,. 

li entari, bir iskarpin alacak, kendlsine bir 
ağtzlık, bir tespih .• Bir de arbk lokuıuurıı 

tavla oynıyo.bllecekU. Paranm geriye k&lıın 
kısnunı bir çıkma koyacak, çıkınm UatUne 
dllğllm dUğüın UslUne yaparak saklıyacaku 
Artık bu dünyada sıkıntı çekmlyocekU. Ko. 
la,y değil, bu parayı clğerparesl, ıcvgill evıtı 
dı mukabilinde elde ediyordu. Bu paraya 
ona göre ve o nlsbctte ehemmiyet verme\( 
lAzımdr. 

HUkUm uzun uzun. kaza tarif ve Uı.l\1r 
edllcrek, kanun maddeleri söylenerek oltu. 
nuyordu. Nihayet mra tazminata relml§U: 

500 liral 

1898 yılında Serveti Fünunda çıkıı.n §lirle. 
l'inl "RUbabı Şlkeıte .. adı ile ne§retUği vakit 
görUlmemltı bir rağbet kazandı ve ikinci se. 

ne ikinci tabı yapıldı. 

l<nbahat ölende mi, ö!Ume sebeb olanda mr? 
Gazetelerde kaza hııkkmda ta!sllllt: 

Ömer efendi, ka.zanın tasvırlne alt satır. 
lnr okunurken, sanki o mUthi§ manzarayı 

görmemek içln gliileiini kapamııu. SOO il . 
ro.yı işitince (varaın SOO Ura. olsun!) gözl'!rl 

dört açıldı. 
O gUn mahallede herkeıı o;ıa, (fıltarnhk 

1001 yılında saltanat idaresi Serveti FUn!.I 
nun eclııbt kısmını ltığvedlnce Fikret hoc!\. 
lığını yapmakta olduğu Rumellhlııarındakl 

Robert Kollejln eteklerinde 8.§iyanını kura. 
r11k' münzevi bir hayat sUrmeğe b&Şladı. İ§. 
te Fikret en kuvveUI viirlcrlnl bu kendi ki>. 

ııestne çekildikten sonra. yazdı. Sls, Bir lAh. 
znı taahhur, Tarihi kadim bu senelerin mah. 
ırullldUr. Abdlllhamlt istıpdadını lAneUlyor, 
taassubu bUyUlt bir cesarcUe yıkmak isliyor 

du. 

Ömer efendi oğlunun kazaya. uğrayıp öl. 
dUğ!lnll birkaç gUn sonra. kahvede haber al. 
dı. Rengi sapsarı keslldl, biraz dili tutulur 

gibi oldu. Sonra eşin dostun tcselU maka. 
mında ikram ettikleri sigara ve kahve Ue 
kederi baflfleytverdi, HaltA daha gııribi, et. 
rıı.fındakllerdcn gördUğU bu jUbar hoıuna 
hile gitti. Oğlunun ölUmunden, bu sebeble 

k:Stu ııcy!) imrenerek, kfih hasetle, M!) 
gıpta ile baktılar! 

lhUyar aç, §lrltet vez.ncalnden paralan a. 
lırken, g!Srtllecek haldeydi. Paralan en az 

on defa saydı, biraz kirli ve yırtık olanlo... 
rını de~lştirttJ. Sonra Uç yUz lirayı 'Yeleğinin 
iç cebine aıkı aıkı yerleştirdi. :Muı:akkat bir 
canlılıkla, nUzUllU aol ayağını yarı aUrllycrcK 
evinin yolunu tuttu. Bu defa genç ve gUz"l 
karısı da yanındaydı. 

Kahveye biç u~madı. Doğru eve gltUler. 

Fikret 1008 yılında HOseytn Cahlt ve HO. 
seyln KAzım ile Tanin gazetesini kurdular. 

saray lisesi mUdUrU oldu. FiltreUn mektep 
mUd!lrlUğU ayrı bir safhadır. İleriyi, iyiyt 

herşeyden UstUn tutan Fikret mektebe der. 
hal başlta bir ruh verdi. Fakat ne ye.zık ki, 

:Maarif nezaretinin baskı!ına tabammlll 

edemlyorldu. lsUfa etti. Bundan sonra Mu_ 
al!lm mektebinde, Dartl!!ununda birkaç der.s 

Genç ve güzel kansı ona. köpUklU bir )'Ot. 
gunluk kahvesi plfirdl. Karıııllc ne ıaman. 

dır aralnrı dUzclml~U! 

Nadide o gece ömcr e!cndlye evlendilt. 
lerl ilk günlerden sonrn btr parçaamı glls. 
termedlğl mahrem etinin bUtUn cıWbeslnl 
arzctt1. Sonra "canım kocacığım! .. diye nı> 
boynuna sarılmalar, ne tıpUcUkler! 

Fakat §nlr, elyas'I dedikodular arasında faz. 
la çalı~nmadı. Gazetcclllğt bırakark Galata.. 

Tonton 
a mca 
v e pcons 

\•erdi. Faltat buralarda da fazla duramadL 
Gene Robcrt Kolleje geçti. 

1'"ıkrct.. Rübabı Şikestenin ba§mda yazdığı 
~lbl "kendi hUr, ir!ıını hUr, vicdanı ~Ur bir 

~ınlr.,dl. 

Niyazi Ahmet 

Ömer efendinin, hn:z: içinde gevıtlyerelt uy. 
lmau g('ldl. 1'"akat gene de ihtiyata riayette 
yeleğini çıkarmadan para ile birlikte yattı. 
Pıı.rayı ve karıyı uykusunda ve rtlyaaındıı 
ınk sık yokluyor, evde çıt olsa derhal kulı-ık 
kabartıyordu. Fakat bunıı. rağmen sa.bahle. 
yin uynndıt1 zaman, kapmm yan aralık ol. 
duğımu ve paranın yelek cebindeki ycrlnd!l 
yeller estiğini, dehııeUe ı;ördU. Kadın da ya. 

nmda yoktu! 
ömer efendi, gene eski yoksul halile kah

vede oturuyor, "hayırınz evl!dın dirisindrn 
hayır gelmedlktm soı:ı.ra .. ölllsUnden mi ha.. 

yır gelecekti! .. diyerek bUtUn kababati öl n 
oğluna yUklcUyor, o günden aonra l'ÜZUnO 
ıı-6rmcdlğl sene; ve gUzel Nadidenin UalUne 
sene de loz ltondurmuyordu. 

BEKİR smtı 



I 

6 

Festnvaa ~omntesnınıın teırtnp ettnğn 

Bebek - Moda 
Yüzme yarışlarında 

haksızhk mı yaplldı ? 
Geçen ha.ta lt!SU\"al komitesi tara!ınJ.a.ı 

lerUp edilen Bebek • Moda yüzme mukavc. 
met yarııımuı yolda canavar çıkma& llzerı. 
ne yanda kalmııı olduğu ve tehlikeli ınw. 
takayı gcçml§ bulunan dört yüzUcUnUn bl. 
rlııci, ikinci ve üçüncü sayıldıklarını lafsı. 

lAUle yazmı"tık. Yarım kalan bu yarı§ hak. 
kında; müsabakaya giren sporculardan Sa. 
mi YUzgcçten bir mektup aldık. 

Sami YU:ı:gcçUn &§ağıya aynen dcrcctUg!. 
mlz mektubu mUsab&kanm tarzı cereyanını 
ve canavar çıkma hikA.yesinl §Öyle anlatmak 
tadır: 

16.ll.OS7 tarihli ı;aı.ctenlzin '1 inci Hl .fa. 
aında Be~k ile ::\loda arasında ınuka\emet 

l üune yarı~lan hakkmda gıu:e1enl7.e bildi. 
rllen lhbarat ıumıycn yanhş1ır. Mliaabaka 
anettlJlm eeklldc ~reyan etmı,tir. 

l•UzlieWer suların bUtUn g1iç!Uklerlnl yt'n. 
elikten sonra yanşı kaı.anmak l~in ıuaların. 
dakl boşluklan doldurmak ve llerdckllere 
tılqmak Uuırc lk<'n yüzikülere aula.nn va. 
zi;) eUnl bildirmek vu.lfeslle mükellef olan 
motor 8ndekl yUzUclilerl aldı • ve ortadan 

"8.) boltlu. Bu l'a~ bu beti ,uplıe&iz; miiMhaka ... 
l ı kazananlar diye llı\n ettikleri l U:ıUcWcrl 
motörle mahalli maksut olan yarı5m nlhıı. 

3·ettne ulqtırd1. 
He3·et reisi olan ı.at da d<>nizdn canııvar 

oldu~unu \'& yan,m devam edt'ml,yeuğlni 

bu m<'sullJett~n korlduJtutıu ~yan edcrrk 
3·Uz;ürü11>rl kendi motörm aandalına toplı.)·a. 
rak Modaya gctırdJ. 

Orada kı8a bir mii,averl'd<'n ıonra bu 
yarı,m maııırar klilfetı nı'7.an itibara ıılnulı 
ba,ka bir güne tR.hlrlnf' lmkAn olıımadıjtr, 

birinci motorle J:"f'lenlPrin eıııaıwn llrrd~ ol. 
duklarmr ,.fi yanşt& kazanmak hakkı onla. 
rın oldu.fnnıı 1"-Jan t'ttl. \'t' bu ııu~tle bil. 
tdn yüzU<-ülerln şr.,k ''" "~"ini lunnı' ol. 
du h:dd,. nlha~·ete f'rdl. HlirlTK'tlrr. 

9ll6 IM'neııl Tarah,·ıı _ ;\fodll 'lti7me yını~ı. 

"" ı,tJrak v11 hn ;'l·ıtrı~~ da b ilfiil bıılıınnu 
~·Uı.ikUleTden lm!'ndirerll Sami YU7~f'~ 

Biz bu mektubu hltara!lığmııza binaen a.v. 
nen koyuyonn:. Kıırşı tarafın da verece;!-1 
cevaptan sonra va?.iyct tabii tı.ydmtanacal<. 
ur. 

Yunan atletleri 
Bu sene içinde ne dereceler 

yaptılar 
önümil.zdekl eylfil ayı iı;:erisinde Bükreıte 

;)"apılacak olruı Balkan ollmplyaUarma, ber. 
mutat blzlm de l§Urak edeceğimiz ve aUel
ıcrlmlzlıı bunun için hazırlık kampma girdik 
lcrl malllmdur. 

Balkan ollmplyaUarınm bir hu.susJyeU var 
dır ki, o da, tasnute, btrlncillk ve lklııcllik 

hangi mllletlcr tarafından k.a.zanılacatmm 
yUzdc yUz, UçUncUnUn de kim olacafı yUzdc 
Bek.atın belli olmaıııdrr. 

Birinciliği Yunanlılar, ildncillği de Yu. 
goslavlar inhisar altına almı§Iardır. Oçlln. 

cUIUkae, hazan TUrklyenin, baza.n d& Ro. 
manyanm kurulduğu makamdır. 

Bulgar ve Arnavut aUctl.crlnln işUraki ise, 
Türk ve Rumen aUcUr.rlne ferahlık veren 
bir hfldlsedlr. ÇUnkU böylelikle sonuncu gel. 
meklcn kurtulmaları sigorta edilmiş oluyor. 

Maamatlh, bu acne, bizlm atletlerin, Ro. 
manyatılarla UçUncUlUk için değil, Bulgar. 
larla dijrdUncUIUk için çeki§eceklerl muhale. 

kak gibidir. Bu iddiamızı, uzun uzadıya iza'I\ 
etmeğe lüzum var mı'?.. "Bizde esasen, hiç 
bir zaman be§ikten kurtulamıyan atletizm, 

aon lkl sene içinde, can çekişiyor. Bu vaı:ı. 
yet dahilinde, gayri ihtiyari şu temennide bu 
lumuyoruz: Tanrı verse de, Arnavut atlet. 

lerl de, müsabakalara i~tlrak etseler! Amin'. 
Balkan atletizm mUsab&kaları mUnuebe. 

Bir sporcu 
dijğünü 

İngilterenin amatör boks şampiyonu 
Corç Koksla, 800 metre kadın viizme 

tampiyonu Beatris Lilivayt. bundan 
bir kaç gün rvvel Lontlra.da evlenmiş· 
lerdir. 

Resmimiz, yeni evlilerin, dini mera -
simden sonra, garip bir şekilde öptiş -
tüklerini göstermektedir. 

tile, Yunan atıeUerinin, kendilerini hiç mk. 
madan, bu 11cne aldıkları en i)1 dereceleri 
tesblt etmeğe enteresan bUlduk; 

.100 METRE: 
Tikopuloa 11 1/10 
HereUs ll l/10 

Lambrakla 11 2/ 10 
200 METRE: 
Fotopolos 23 15/10 
S\ıolariu 23 15/10 

Mantıku 23 r;;ıo 
•OO METRE: 
ManUka.."I 151 3 / 10 
Mlııailldls 52 0/ 0 
Yorgakopuloa t\2 OıO 

SOO METRE: 
Yorga.kopulos 1,58 2/ 10 
Velkopulos 2,01 
Stradakls 2, 02 
l /500 METRE: 
Yorgakopulos 4, 6 
Yelkopulos 4, H, 4110 
Morald.ls 4, 16 
5000 METRE: 
Alvauldis 15, 19, 2/ 10 
l(iryakld.111 llS, 23, 6/ 10 

Valçaklı 15, 42, 2/10 
10000 METRE: 
Klrya.kldls 32, H 
Valc;:akis 32, 53 
Rogu.oz 33, 12 
MAJ?.\TO:S: 
Klryakldls 2 saat 40 dakika 20 1111nlye 
Ste!anl 2 ııaat M dakika 20 saniye, 
110 METRE MANİALI: 
ManUkas 15 
Sldadae 15 5/10 
Hacı Grlgorln 16 
400 METRE MANİALI: 
ManUku ıı:; 1110 

Skladas 55 6/10 
Hacı Gregovln 57 2/10 

UZUN ATLAMA: 
Lanıbrakiıı 6, 99 metre 
Ele!teriadls 6, 82 metre 
Komasos 6, 79 metre 
YÜKSEK ATLAMA: 
Pantazlz 1, 83 metre 
Lekaçu 1.80 metre 
Kondaa 1,RO metre 

ı:ımTKLA l'UK!llEK ATLA~lA: 
Ttı.noıı 3.90 metre 
Trıwlos 3,70 metre 
Hltr~ranls 3 ,50 metre 

t!Ç ADDI : 

Ma.!~otls 14.12 metre 
Palamlotıs H.07 mPtre 
T..ıımtırakls ı.c ,n2 metre 
Dl!:ıK: 

$11la"I 49 ı;ı metre 
F"'l,.r.ıı 42,12 mct.-e 

Filrotlo• •U,14 metre 
GÜLLE: 
Ste!anakls 1 IUl!"i metre 
Tomaraıı 12.76 metre 
Pat•rakls 12.68 metre 
ctntT: 
PapayorS'lıı 64.30 met,.,. 
Lukcpulos 57,72 met .. e 
Mllıalopulo~ 54 20 metrP 

~<;· 
nımıtroputoıı 4ı:i,07 metrt'I 
Mitropulos 415,47 metre 

. HABER - i\ltşam postast 

Varleıpoto 
Horty kupası 

Macarlar Holandalı
la rı, Almanlar da 
Fransızları yendlle r 
Budapcşte 18 - Margoret adasında

ki yeni su stadyomu, su sporunda Av
rupamn en kuvvetli altı milleti arasın-

da Horty kupası için yapılan su topu 
enternasyonal turnuvası açılmıştır. 

Alman hakemi Hofmanm idaresinde 

Avusturya - Belçika ekipleri arasında 
yapılan maç pek cansız cereyan etmiş 
ve 3-3 beraberlikle neticelenmiştir. 

Almanya - Fransa ek ipleri arasında 
yapılan ve büyük bir alaka ile bekle
nen maç bire karşı üç sayı ile Alman-

yanın galibiyetile neticelenmiştir. 

Framnzlar bu karşılaşmada, Padous-

nun idaresinde çok bü)ilk bir mukave
met göstermişler ve Almanlar ancak 

çetin bir mücadelen sonra rakiplerini 
yenebi 1 m işlerdir. 

Macaristan - H olanda ma~mda, Ma
carlar çok seri olan Holandalıları sıfı-

ra karşı sekiz sayı ile yenerk çok al
kışlanmışlardır. 

Bu karşılaşmalarda Macar ekibinin 
göz bebeği sayılan Nemth 5, Hamonai, 
Halassy ve Hazai birer sayı yapmışlar
dır. 

Almanyada 
YUzme dereceleri 
Hamburg 18 - Altono şehir banyo

sunda yapılan enternasyonal yüzme 
bayramında alınan neticeler şunlardır: 

Erkekler arasında.: 

11 O metre serbest yüzmede: 

1 - Helmuth Fischer (Alman) 1 
dakika 2 saniyede. 

2 - Hoving (Holanda) 1 dakika 
00,8 saniyede. 

3 - Eckenspreeher 1 dakika 00,8. 
200 metre serbest yüzme: 
1 - Alman Heizel 2 dakika 22,4 sa

niyede. 

2 - Alman Fresse 2 dakika 22,5 sa
niyede. 

3 - Holandalı Ramack 2 dakika 32 
saniyede. 

400 metre serbest yüzme: 
1 . - Alman H einz A rend 5 dakika 

3 saniyede. 

2 - Alman Fresse 5 dakika 4 sani-

iÇERiDE: 

• Trabzondan ilk fındık mahsulü dtin ıne. 
rashnle vapura yUklenmişUr. 

:t- Aydında senenin ilk kuru incir rnahııu_ 
IU İzmlre gönderilmek üzere bugün ıneraıılm 
le trene yUkleUlecekUr. 

• lkUsat vekA.letl, garsonların yUzde on 
hakkının kendilerine verilmesini ve aksı ha. 

reket eden lokantacııarm mahkemeye veril. 
meslnl bildirmiştir 

:t. Memleketimizden geçen sene 5,700,00!) 
kilo lütUn alan Geri • TabaCo mUesaıııı Cert 

ve refikası İzmir ve sam.sun mmtakaıarını 

;;ezdikten ııonra ıehrimlze gelmiıterdir. Bu. 
gün Sıuruıuna gideceklerdir. 

:t. İstanbul ta.rafı çöplerinin de denize dö. 
kUlmeal l§I tahıılsatsıztık yüzUndcn bu sene 
geri kalmrştrr .. 

• Yarm u.babtan itibaren Adalar, Bakı·
köy ve Sarıyer kazalarında dahi rıırt ve 11_ 

nk hamallığı memnudur. 

:t. Esnaf teşekküllerinden 40 k!tilik bir 
heyet tzmıre gltml§Ur. 

• Beş ağustosta yapılan komiserlik fıntı. 
hanına. girenlerin evrakının tetkikine bfi§. 

lanmıştır. 

,,. Rlya.ııeticumhur orkestruı §ef muavini 
Hasan Ferldln rtyuetlnde bir heyet hlllk 
şarkıları toplamak üzere şarki Anadoluya 

hareket etmiştir. 
11o Bu ııene de Kocull mınlakaamda ruam 

mücadelesi ya.pıltı.c&ktır. 

1937 
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Jıak büyük elçisi 
Jt/: 

Naci Şevket diU0 ' 1""' 

Irak tam bir 
süktinet içindedit 
Kabineyi kim teşkil ederse 

etsin Türkiyeyle alakası 
aynı dostluk olacaktır . aışeıır~ 

··d'"ril ~cıu 133g 
gümrükler umum mu ıı .. 0ıerdc Son günlerde bazı karışılıklara sah

ne olan dost Iraktaki vaziyet hakkıp
da !rakın Ankara büyük elçisi Naci 
Şevket şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Bağdattan aldığım son telgraf
lardan öğreniyoruz ki, Irakta vaziyet 
tamamile sükun kesbetmiştir. Asayiş 
yerindedir ve hükumet otoritesi vazi
yete tamamen hakimdir. Endişeye yol 
açacak hiçbir şey yoktur. Esasen ben 
şahsan hükiımet1n vatiyete h akim ola
cağından ve memlekette sükun ve em
niyeti temin edeceğinden eminim. Yeni 
Başvekilimiz B. Cemil Elmidfai, da ha 
önceleri üç kere Başvekillikte bulun
muş ve bütün Iraklılar tarafından çok 
sevilm:ş bir za!tır. Benim aldığım en 
son haberlere göre, yeni Irak kabinesi 
şu suretle kurulmuştur: 

Ba~vekil ve Milli Müdafaa Vekili B. 
Cemil g\midfai, Dahiliye Vekili Mus
tafa Elfımeri, Adliye Vekili Abbas 
Mehdi, lktısat Vekili Celal Baban, Ma
arif Vekili Rıza Essebibi ve Maliye 
Vekili I<emal. 

Bu kabinenin bütün Irakta büyük 
sempati ile karşılanacağına tam bir 
kanaatim vardır.,, 

Irakta kabine değişebilir, birçok te
beddülat olabilir. Fakat hiçbir Iraklı
nın Türkiyeye karşı olan sevgi hissi en 
ufak bir pürüze uğramaz. Kabineyi 
kimler teşkil ederse etsin, Türkiyeye 
karşı takip edilecek siyaset bir evvel
kinin tamamile aynı olacaktır. Muhte
lif kabine tebeddülleri münasebetilc 
birçok defalar söylediğim gibi, !rakın, 
Türkiycye karşı yeknesak bir siyaseti 
vardır. Bu milli siyaset her zaman kar
deşliğe, azami samimiyete ve yakınlı
ğa istinat eder. 

İki milletin maddi, manevi çözülmez 
bağlarla birbirlerine çok sıkı şekilde 
bağlılığım bize tarih isbat etmektedir. 

Zaten yeni kabineyi teşkil edenler 
de bütün Iraklılar gibi, Türk dostluk 
ve kardecıP;{inin büyüklüğünü anlamış 
tecrübeli kimselerdir . ., 

Yeni Irak kabinesinde Maliye Na
zırlığı makamına getirllen eski Irak 

yede. 
100 metre sırt üsütü: 
ı - Alman Schlauch 1 dakika 9,3 

san\yede. 

2 - Alman Nüske 1 dakika 12 sani
yede 

• Şark vllA.yetlerlndc iskln edilmek Uzere 
Aydına. da 7:5 kişilik bir kafile getlrilmlttlr. 

:,. Doçentler, evvelce tenzil edilmif olan 
maaşlarını cylO.lden ltiharen eskisi gibi ala. 
caklardır. 

• Festivale iştirak edecek Yunan ve Bul. 
gar heyetleri de dUn şehrimize gelmlşlerdlr _ 

' :t- Bu sene kampa giren llkmektep talebe. 
!eri dün saat 17 de Fener stadmda bir bay. 
ram yapmışlardır. 

• Son 24 saatte şehirde 6 tifo vakur gö. 
rillmUştür. 

11- Şehir tiyatrom artisUerl İzmir !uann. 
da 10 temsil vermek Uzcre tzmlre hareket 
etmişlerdir • 

• Hamamcılar cemiyetinin idare heyeti 
seçimine bu sabah başlanmıştır .• 
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GUnı'tjlJı dofuıu OUnetln batııı 

~13 19~· 

Vakit Sabah Öğle l klndi J..l<p.m Yataı tmsal 
3,39 12,18 16,06 19,0i 20,•6 3,20 

mizde bulunmaktadır. sugu 

dada hareket~~ 

fifa\~ 
Can kurtaran 1canıY 

çarptı .. ·den g~ 
D.. k .. · _K:ı.ta.kO) ..,ob un a açm u.zcrı 0to,.. 

117 numaralı can kurtaran mıŞ· olO' 
8 çarP 1)$' 

4756 numaralı kamyon snfll 
mobil ehemmiyetli surette :ı~r. 
ramıştır. Şoförler tutulınu. 1<lar• 
Makinistin parrn• 

kesildi 1~ t 
kuıııııctı • 

Devlet demir yol tarı do . :soı..~ 
me makinistlerinden :ııecsı ufıO 
bu sabah Çatalcada JokoJ110 ,0yıı ~ 
tarafında yerde otururk.?Il u) 

~f 
mıştır. aralı 

·k· nu!ll ıf 
Bir müddet sonra 1 1 dtıfııı 

tar ld. y. • •• •• ıt·u· süııdcfl ,,ır 
ın ge t"'ını guru . elt • 

'"' . eı-ıltıl ~~· 
yer"nden fırlayarak gerJ ç geıeıı 
miş, yere kapaklanarak 

60"1ıı11ştır· • 
tarın Iokomotüi altında kS ıccSılıtl ıs 

R . . b··t·· r...,aklaf' ııbtl ecaının u un pa ... 
1 

Jstl 
tir. Yaralı makinist derha tıJıafle~ 
getirilmiş Cerrahpaşa ha.5 

yatırılmıştır. 

GörUnmez kaı• 
buna derıer 1 ·c1ut0 

Sirkeci - Yedikule hattınd~ ı ~ıııt" 
- deki ...t vatman Hasanm idaresın dB ıır 

ralı tramvay arabası saınatY~~ 
haha köşesini dönerken gıı.S ~\; 
düğü sebze arabası romorkı.t 

tır. ç1l~ş~ 
Romorkun sağ taraf 1 P:Oıcııl 

arabanın içeri giren oJ<u 

Tornanın ayağını kırmıştır. ııııı;ı ,rf 
Yaralı hastahaneye kaldıfl 

bacı yakalanmıştır. gri' 
Geçit yeri eri nd~" rı1110f 

m:yenler cezalaf1 1 ıeri ııı:, 
K .. ·· ·· · d k . gerit yer ırtBdv opru uzerın e ı :. 1ınar ııı· 

cinden geçenler cezatarıdırtntardatl ~· 
Dün 93 kişi yakalanmış. bU :Gif ıı f 
rer lir a para cezası aıınrnıştır· vere~t 
ta azrf ında bu yüzden ceıs. 
beş yüzü bulm~tur. 

tP" 
Ud ı~tıııi'df 

:,. Belediye bUyUk caın.laı1~de e ~ 
fmdan elde t.aşmmasına J11 •2 1<ıl ,Jıf'• 

• de > tııP'"~• 
• 1zmlrde son 15 gün için A ~t e ~ 

kızlarının kaçınldığmd&ll §il< ) J<ııl, fll"'. 
dir .Fakat yapılan tahkikat 1111 ı6"e 
kısmmm erkekleri iğ-fal ettlğ 1l14 ,; 
tir. • udurl 1o ti' 

• Posta ve telgraf umuın ;-f'UP'"'/' 
kine ve elektrik tahsUI için 1'" 
!ebe gönderecektir. a ııJ11 

* Rlyıuıetıcumhur orkesf.r8'1" ~ 
rak bir caz teşkil edilecektir· ııe)-etl ' 

:,. Kıuaplar cemiyeti idare 

dan Uçü istifa etmiştir. 

DIŞARIDA : ,,ıtl 
a)rftl 

• Akdenlzdekl İngiliz cııosU ~ 
manevralara başlayacaktır· do1Jı.P":4' 

:f. Bu ayın 26 sında tngill: .. JI, 
\'Ufl.... ,,., 

mensup kuvvetli bir filo ' 
ziyarete bqlayaca\ıbr. -1'~ 

rııına 
• Parla _ Şam hava ya _J 

oğlu Bruno da girmektedir. ~ , 

:f. Kutupla kaybolan So,..yet si'~~ f4 
ıunll' w- .~ 

tinin e.ranmuma devam 0 ci ıc P" 

• MUtteCik ajansların scıcııı:.ı,~ 
ağustostan 5 eylfile kadar yııg .'.. 

!anacaktır. l<ttdi~ 
:ı. Yugoslavya.da papalıl<lll ~ı~ f" 

ma mUnaııebetile gene baZI ç ıdııi ıJI 
muş ve iki kl§i ölmüş, birço1' 
Janmı§tır 



~- ~ 
-.... esusıarın ağzı.ndan 

HABER - AlCşam postası 
======~==========~==~===='.==---~~~~~======== 

• • 

Alman gizli iStihbaf atının 
sırlarını ifşa ediyorum ! 

~aYahnıza değer veriyorsanız 
.. Anahtarlara el 
~eyiniz: elektriklidir! 

>ıı.~ıı ll!Jeto vm•ı · 1 ı · · · ··h · · ı· C h · · ~:, Q~/•er l· • nıı wrzı •sııasrndcı fi ran~ız as :crı gı:;/ı ~crııısıııın en mu 21,ı bır ır.::ım ır ı. cp cdcl.ı ıım. 

bııı.c. &ı bq'"<l "«dJr, hatta ondan fa::la tehlikeler gcçirmi§ bıı Fransız casusunun, Alnımı oasıısluğııyla olan mü-
"""' 

11 fıty'er ·· u · I . d · l' ~"" · urpertıcelc l.dduı ıwrkıılur111r. nıwııı harlı esuasmda Alnı.anların tıvıçı c en ıdare cdileıı 
!tlı liıtllkul.Qr ~cbcJ.;e,.,iııiıı f a.aliyctiııi, ço ı.· dı,fa bıı kurd casus akim bıralrnıı§lır. 
~,. ~ı~ i/:: /'Ya<le 181ıiçre<W gcçnti§lir. Umumi harbin bu bıtara/ memleketini, ild taraf casııslaruıın ıı.Mıl 

'! flo cco . ı~rb sahur.si halını koydrığımıı, işt(:, Şarl lAisiycto'ııun kendi ağzmdmı di•rliyeccğilıi? bu 1ıatıra
"'"••::. 

Q~ .>'tr11e Yazan: şaıru lL~sow<a~ıt© 
- Fransız ca.susu -

'Uıı Ora .tıe oıu ıı, 1)1 ı.. .>'a ttd p bittiğini öğrenmek i 
. '( "{l' ıp ne ı 

' ~ >'oı oıın ° duğunu görmekten 
>t... ~ ~r ı:tıııU:<lıtı nazariyesıne uya. 
t-.:'llıııq ~ lierıı· Sabatııncıa lsviçrenln 

ltıttk~ lltrıı 
0 
e do~ Yollnndım. Bllı. 

!llıtıı 'l'l.ııııı e;anıanıar Alman ca.suıı. 
~ ltıttlt>'erıu. taaııcrtnden birinin 

" "1111. tıı 'dar 
"b~IJ ecel ~ıı.. "'- '"' tvıtt en adam me .. ~ur 
, ...._ "'1, recı • il" 

V~ ~bt~ce bt Unun Yeğeni blnba.i'ı 
it. l1t1 ~· bu ııı:~likstz biriydi bu .. Bu. 

tıı_ .>'etı • ~'Yae nln aaıı §cll Ekselrun 
~ "~ı \' llcl<lincı r .Alrnanyaaının lsvlçrz ... J, \' 0tı f3 e elçisi bulunU'-'Ordu 

lltı ·ne k " • 't ta lt de 0 adar lge yaramıyor_ 
ı.ı, llıııııı ~<lı ~dar tnUthl§ bir adam 

' '11 
1llııdutu akı Alman casustan. 

~hıı ,~tor, laıı::çillk binasından emir
li' tıııcıı k bı,,a. kat Ynptınlıyordu. Ge 
'"· rıı1. ···••nnctacıı kt "'t lı\ı "'111 bt r Fransaya YB-

<l '"' ~~ r çoğu tertip e(lllmlştir. 
\ ' "" ~ l'ağtnen G ne-• L d ,. 'Ilı "'' t ·... u en.,_ 
r ~ı ""~ Alrnan gizil semaı pe1t 

lıı ~te~ bıı ~österernıyordu. ·:t..ırnnn 
il t c~ ~1t~11 ti beslemekle haklıydı. 
ı~ flı.h· llıııı ~ltu~kamJar, Bcmdekl Al. 
ı • bıı l t trııu tından umduklan k:ı.. 

ıı Yurd 
"r ~· tı <I uysalar, bu, Fransız. 

rı ... ı.._ aıırı 
\' "Q)\ııı a sarsmamızdan. on 

tı. 1 lı• a bozmamızcıan ileri "" 
"•t ll'ıı~ .. -
ııı%) tı~ ~den 
~ 1 F.:rk~ ~ 'l'ıııtt (Alman Hariciye ne

~''1ıı .. 'lı'lrı.1 l;arten'den (Alman U-
·••tı "D \'(' d · l ~ tr U 01l>atık aıresı 1 idare edilen 

~~I 1 l'trj ~r ıı le faaliyetin, merkezi 
lııııe ıı.ıe1 t llh•ıı ile gibi zehirli tesir yap. 

ı:ıııı. •• r-..., •., Pdecetız. Fakat biz şlm. 
-"i',J b rırı 

il l:"arıp vatan lıalnlcrlnln doL 
l' Yerı gözden geçirelim: 

e"h ~ ı.".,t.:'i eı~: ı : rnahalledekl 
lı ı. hU1tııl\\ \ ıı·ıı l'lc 
't tıı.. l ııı ti l'nclekı elçlll#{, diğer 

ı... "' .. ıezıc 1 ' tııı_ "'lıtln t ndckl Almnn elçi. 
"""'t ortag 

)\ bır oı.l'ak ına yakm dt'ğllt\!. 
~ı~ urın •ehre · d , ı.ı"Q~ıc ana Y cıvar bir yer e, 

\ "'llflıtlt lçtn, i(lrr:'tın bulunuyordu. Ora. 
~t 1 taııırau eı<lfcldc kadar tramva 

•lıtu " ilde 1 Yolun 
0 

idiniz. Oradan d!i 
btır ucuna n.rmak için 

'~ ~it lıo~ bir t 

en aoagı on be§ dakika yilrUmck lftzımgeU • 
yordu. Nihayet uzun, dUz ''e melr<lk bir yol 
daha geçtikten sonra Alman elçiliğine vara_ 
biliyordunuz. 

Elçilik blnuı, kocaman ve eakln bir yaz 
evi halindeydi. Avluya G"lrdiğinlz vakit ilk 
gözüntize çarpan §ey, blnanm kendisi ve Uç 
köşeli saçağı idi. BUyUk kapım bir kemerle 
çcrçevelenml§U. Bu kemer tam mUnlh UsJQ_ 
bu Uzcre yontulmuş Uç sUtun Uzerindc du. 
ruyordu. EııM binadan iki bodur kanat U%1\. 

nıyordu. Bunların yUzU kahve rengi tuğlRy. 
dı. Pencereler dalma ye.şil pancurlarla ör • 
tUIUydü. Kançılarlık daireleri bu binanın 
aa~ında bir bR§ka binada, o arazinin tam or 
tasında bir yerde bulunuyordu. 

Bu teferruatın anlatacaklamnızda bUyUk 
ehemmtyeU olduğunu göreceksiniz. 

Ayni zamanda ıuntar da mühimdir: 
Elçi Von R. nlıı datresı o aağ tarattaıd 

bip&da değil 'de eaaa binadaydı. 

• iBu dalre, bir bekleme odasına açılırdı. 
Bu bekleme odaaında görUnUoleri'' iUöarlfo 
pckAlA asker olduklan anlqılan adamlar 
daima nöbet beklerlerdi. 

Elçinin dairesi bUyUk ve havadar bir yer. 
dl. Bir diplomatm yeri olmaktan ziyade bir 
kabine azasınm çalr§ma odasına benziyordu. 

Burada dosyalar, haritalar doluydu. Von R. 
nin yazı maaasmda, sandalyelerinde, her yer 
de birçok vesikalar görünüyordu. 

Odanın tam orta.smda, Von R. nln yazı. 
hr..neslne tam karoı olarak Kayser Vllhelm1n 
bir bUstü bulunuyordu. Sanki bu blist. oratfa 
şeytanı plAnlarm hazrrlanmaaı işine riyasc>t 

ediyordu. 

Birçok defalar ziyaret etmeğe mecbur 
olduğum bu mesai odası (yalnız şunu hatır_ 
lamalıdır ki, burayı aahlbi bulunmadığı Zil. 

mantar ve dalma gece ziyaret ediyordum i 
Adeta bir plyea dekorunu andınyordu. 

Elçlnln odasındaki 
tuzaklar 

OOŞEME1'1N muayyen tahtaları altın
da gizli zll1er vardı. Eğer birisi bu zil

lerden birine basarsa. binanın içinde birçok 
ziller birden çalmağa ba§lar ve bu sureti 

~ "ıi h lttıalet 
t'ı-/iıı lrlltc Alıı 8abıoııoıırn içinde saklanan ~ifrcli casus mektubu. (U-

l'olj,, nıu .. n~nyada çalı~n Ru.~ oasww Dimitri Vaysa aittir ve şimdi 
"'c8l,ıdc te~h ir cdilıııck tcdir.) 

"'8eru· \.!len )föa J T' • L ' h'l • B ıd'l " .. z· :ı-.., an teruı uır ı esı: u. m.eı ı t .91'8 ıycm uA.ın-

icla bir askeri planı ihtiva et mcktedir 

meaaı odasına bir yabancının girmiş olduğu 
alAkadnrlarca anlaşılırdı. 

Oradaki koltuklardan bazılarına oturma.. 
malt tedbirli bir işti. ÇUnkU bunlar tıakıkl 
birer kapandılar. 

Bilhassa, odayı dö~eycn hııJmın ortasında... 
ki güJ şekline ba.smak çok tehlikeliydi. Bu 
sebeble tehlikeden kurtulmak için once gU. 
ıun altındaki tuzak kapısını kapamak JtL 

zımgellyordu. 

Hayatınıza bir kıymet veriyorsanız, orada 
kapılar üzerinde bilhassa unutulmuş anah_ 
tarlara hiç el sUrmeıneniz lhımdır. ÇUnkU 
bunlar cleklrlklcnmişUr. 

Kendi muhitine dair olan bu teferruatı 

açığa vurduğum için Von R. bana darılmış 
olsa bile, anlattığım ve anlatma)( üzere ol 
duğum bu gibi tc!ernıalı öğrendikten sonra, 
bB§ka tUrlU hareket etmenin benim lçlıı gll~ 
olacağını da takdir buyurmalıdır. 
Bunların dosdoğru olduğuna tt!mln~t vıı. 

rcblllrim. 

Onlar bizim •ırlarımızı 
blllyorlar ama... Belkl 

A LMANYA'dıı son zamanlarda ncşrı:di. 

len bir kitapta, çok geni§ ve pek zeki_ 
ce idare edllen ,Fransız gizli servisinin bUtUo 
inceliklerini öğrendiklerini övilnerelc yazı_ 

yorlar. Almanlar, bizim mukabil casusluk L 
darcmizl istedikleri yerde, istedikleri zaman 
ve isledikleri gibi ziyaret ederlerrnl§ .• 

O kitabı ele geçirip de okumu§ okuyucu
larım varsa, kendilerine tavsiye ederim. 1-
çetlslndekllcre inanmnsınlar. Almanlar, bi
zim dlrcktllrlerlmlzin adlarını, harp esna .. 
sında bu adamlarm nerede oturduklarım 

asta öğrenemediler. Eğer faaliyetleri hak_ 
kında da bir §<'Y öğTenebilmlşlerse bunu çok 
geç 6ğrenmiş olacaklardır. Ancak malmıt 
hasıl olduktan, !§ işten geçtikten sonra. 

lşte bu sebebten ben aşağıdaki ifşaatta 
bulunuyorum. 

Bir diğer sebeb daha var. 
Bir Alman gazetesinde bfr muharrir iM-. 

nim yazdığım bir kitabı tenkid yollu diyor_ 
ki: 

" Bu 7.&t m esrarmn7.dan bir ı:otunu bilme.. 
difl ~unutan belli ki \'ilhf'Jmııtra.,.e'nln mu. 
ayyen dalrelf'rlne glrdlllnl söylüyor. \ "e an. 
latısma bnkılıl'$!1, girdiği yrrler, ~nıaınt•n 

bn ka yerlerdir . ., 
Öyle mi~ 
Demek bu muhterem zat daha fazla laf. 

slllt istiyor. öyle ise işte: 
O Alman gazetesine gore, biz Frnnsatiakl. 

!er, Almanların "Nachıichten.. bUrosun•m 
nerene olduğunu bilmiyormuşuz. Bu. AL 
manlann kendi gizli teşldUıtlnrına \'erdll<!c_ 
r1 tı:ıimdir. Gene 11.yni gazeteye göre, biz Fran 
sızlar "Abthellunf!,. kararglUılarının da ne_ 
rede olduğunu bilmiyoruz. Hu da Almanların 
Fran"aya mukabil caBusluk teşkllAtıdır. F._ 
iter okuyucularım. benimle birkaç dakik.\ 
kalmak sabırlarını gllsterlrlcr<ıc, kendileri. 
nl Allman ukeı1 gizli servisi merkezinde 
baştan başa ge;ı;direceğim. 

Alman e rki n• harbiye 
da1res·n~n esrarı 

M "=$HUR "Un ter den Llnden" candestnln 
~onunda ve İmparator sarııyının karşı. 

Blnda Bardenburg kapısının ve Fransız elçi 
llğlnln bulunduğu yerde "Place <le Parb .. 
mevdanı vardır. 

nrad,.nbıırıt" kapısından ı:cçtilctcn sonr~ 

kendinizi Thierırarten denilen dUnvanın en 
güzel niyusa verlr.rlndı:-n birinde bulursunuz. 

•'Zafer,. siltununıı da l'Crtikten sonra. mi 
marisl bu Arlııtocrat muhit" pek uvmayacak 
n•ııhettıı epev bakmunz kocaman bir 8&ra\• 
.. örUlllr. Bura<ıı Alman umıımt erktlnıbarbl_ 
''P ıfa.l,.,.sidlr. Fakıı.t sllvlcdlm ıfo, A.nlıvorım. 

nıız. l'ter orada butunııanız. hu hlnı:ının bıı 

l<ıı.dar mllhlm btr merkez oldu!!ı.ınıı "kestır-
mcı:sinlz. Binada hiçbir fcvl<alMelik göze 

ı.rmıwıi harpte ida111 edilen 1Jir oasus 

çarpmaz. Kapısında nöbetçi beklemez. lçer. 
de de öyle •. Yalnız arada bir, iri ve göğsü 
kordonlarla dolu bir kapıcı görtlnerek a§a. 

ğI yukarı dolB§tr. Fallat bu • nevi "kapıcı,. 
lardan Berllnde yığınla vardır. 

Evvelce de söylediğimiz gibi, bu kapıdan 
ancak mUbJm memurlar girebilir. 

KUçUk memurlar - tam tarltlni yapalım: 
- yan taraftaki Hertvorth sokağına bakaa 
kapıdan işlerler. 

Umurnı erktlnıharbiyenin murakabesi al. 
tındaki binlerce dairede vazlfedar zab!Uer 
onlann mAdunları, askeri ve sivil kA.tlpler, 

stenograflar ve temizleyici kadınlar da bu 
kapıdan girerler. AlelA.de casuslar ve gizli 
servisin kısım Amirleri de bu kocaman bl. 

naya bu kapıdan girmektedirler. Bu binanın 
2 inci katında ALMAN GİZLİ SERV1Sl'nln 
daireleri vardır. 

Eğer bu teferruat, Ren nehrinin öteki Sil. 

hillndekl mcslekta§lamnı ikna etmiyorsa, 
daha lllve edeyim. 

MCSelA Fransa.}"& kar§ı çatışan casualuk 
tcşkllAtı dairesinde be§ zabit, bir direktör 
ve dört muavin vardır. Bu oda geniştir. Bir 
yazı masası, iki Adi masa ve bir kaç mau 
vardır. 

Yangında önce 
kurtarllacak evrak 

A H, az daha unutuyordum. Duvarın bir 
yanındaki bUyUk ve çelik bir dolap o. 

danın bir tarafını ba§lB1l' btlfa kaplar, lşt-. 

burada Fransız ordu ve bahriye.sine alt bU. 

tun vesikalar, koleksiyonlar, haritalar. fo. 
toğraflar llh ... bulunmaktadır. Bu çelik nota 
bın Ustllne yapışık bir yaftada şu razılar 

okunur: 

"YANGIN OLURSA ÖNCE BUNLARI 
l{URATARIN!., 

Gerçeklen bu dolaptaki vesikalar yanar. 
sa, Almanlar için biiytlk bir felll.ket olurdn. 

I-'akat biz teftiş seyahatimize devam ede. 

llm. Yukarda bahsettiğim çelik dolabın kar_ 
şısmdaltl duvarda bir kapı vardır. Bu kıı.rı 

<• dairenin şefinin odasma açılır. 

Bu kapıyı da açalım. Bu odıı gayet gllz~ı 
ve rahat surette döşenmiştir. Yazı mıııu\c:ı 

\'e sandalyeler mt.şcdendir. Klişede bir kaını 
vardır. VP şöminenin U:ı:erinde hfivi.lk hiı 

sfislü aaat görilllir Saatin li••,.lnde rle. F:rt. 

\'ar dölay l!dmli ressamın "RUya .. 11dındA.kl 

tablosu asılıdır. 

e·1d · k·er· mın heps'nl 
söylemeQe mezun 
deOlllm 1 

K AT'lYYEN eminim ki bu çeşit lf§aatta 
bulunmaklığım, Berllııde bazı kimaclerl 

kızdıracaktır. Bununla beraber , §UDU da ııöy. 
llyeyim ki, anlattıklarım henUz tamam de • 
#l'ildir. Söylemeğe izinli olmadıtım bazı nok 
talar daha var .. 
Hakkında ifşaatta bulunmaklı~m doj!TıJ 

olmayan bir nokta oudur: ''Almanya. harita 

çizmek te§kllAtmı nasıl kurmuşlardır? .. T'ııl 
nız harita dairesinin, az evvel tarif ettiğim 

odanın hemen UstUnde olduğunu söy:lcrse!ll 
Almanyadakl meslekta§lannı bizim de kea. 

dilerlnln l§lerl hakkında epey malCimatınıll' 
bulunduğuna kanaat getirirler sanının! • 

Başka bir delil daha 
istiyorlar mı ? 

8 tR mUddet evvel, Alman uumumı erkfı. 
ru harbiye blna.smm Tlcrgartcn kar§t. 

smda olduğunu söyleml§ilm. Ve en göstcrı,_ 

~ kapısmm o tarafta bulunduğunu illi.ve eL 
miıUm. Ancak §Unu unutmuşum: O bUytlk 

kapmm yanında kUçUk, göze çarpmıyan vtı 

bir ihtiyat eseri gibi görünen bir kapı da 

ha vardır. Bugtln bUtUn Almanyada bu ka.. 
pıyı kullanmak hakla olan tek kişi vardır. 
O da, Alman ordusu bB§kumandanıdır. 

Evvelce, yani mütarekeden önce, Impar.ı.. 
torun kendisi ancak bu kapıdan girebilirdi. 
O, klm.se görmeden bu kapıdan girer. doğ. 

ruca dairesine gider ve emirlerini verirdi. 

İ§te 1914 senesinin güzel bir ağmtos saba. 
hmda bu kapıdan çıktıktan sonradır ki, im. 

para.tor Fransaya kar§ı harp !.l!n etmiştir. 

.Alman bqkumandanmm bu kapılardan 

sulh uğrunda girip çıklığmı kim temin ede .. 

bilir? Ne olursa olsun, bu \•erdJğfm izah ıt 
Alman meslekt:a§larımı tatmin edecek kadıır 
açıktır sanının. 

Belki bu izahatımız, Bern elçisi Von R • e 

de &'!Ssterecektir ki, yalnız kendisinin gördU. 
ğU kUc;:Uk işler değil, onun Thlergartend,.kl 

nmlrlcrinlıı de harekAlı, bizim gizli scrvlıı 

ııefierimize meçhOl değildi. 
Von R _ nln daire.sine ilerde bir ziyaret 

daha yapacağız. 

Unıuıni harbde Alman askerleriııe 

dağıtılan afi§lcrdeıı biri: "Dikkcıt ! 
Diişman sL.."'i dinliyor!,, 



Trakyadaki büyük ıttaiıevral 
esnasında aldığımız yeni resimler 

- ~· .. 

Atatürk, Fahreddin Altay"la görüşüyor. Ayakta Ba§Vekil diirbinle Ortada Ma.re~l Fevzi Çakmak, sağmoo Fahreddfo Altay, solıtnda Ali Said ve 

Kadın tayyarecımiz Sabiha Gökçen makineli tiifek başmda 

Hafif lopç-ular bir dereden geçiyorlar 

J 

1 ' 

Bir, ~ altın.atı 3'1perlc>ımf§ tayyare topu atc§c 'hazır va..."'iyettc 



hı..,_ 

s~ . 
..... ovget Rusyadan röportaj 

Bugünkü Rusya, 
sulhe mi, harbe mi 
,,Qİl(:c çahşıyor ? 

"1.ıı.hcıbi • 0 Ncvs Chronic'le ga::etcsi 
d(ı11 • rı Pauı Viııterton'ım y~zısrn- ,,,,,, _ _.~-~--.ııı~-.,..."11'1!!"-.-. 

1 Ordu \'e h l&i":n . ava kuvveti Sovyet aha-
. "" Zıh · ' lır, ,.._ nınde adam akıllı yeretmiş-

da ~nc;Ier "l"h . en Yük ' 81 a kullanmak hususun-
lıtitıniştir sek dereceye kadar talim et
'Paıısıı, · . Yan sokaklarda bazan, 
nııı. 'Deı·~ıın yapanlara rastlıyorsu
~tlerj la ı anlılar, yüzlerine gaz mas-
da geçıt ~~lını~ olduğu halde sokaklar
litıd.e b sını Yapıyorlar. Harkof şeh
tıınd~ 

0 
aşında bir çelik miğfer omu

~leında~·ncak bir tüfek taşıyan dört m~~il;I~ 
tlnd.e b' ır Çocuk gördüm. Rostof l:ieh 
boınbaı ır dUkkıinın vitl'ini kamilen 1&.;.:~ı;c;.~;iiii:ım~~li:~~:;.;,....11 
harp t~ra, toplara, gazlara ve bütün 
lar ve i erruatına dair modeller, plan
~n ~hlarla dolu idi. Memleketin 
~vveu uvvetıi olan siliı.hlarmı daha 
dö11 nti~ndirrnek jçin iki hafta içinde 
biğer Y~r ruble toplandı. 

laııatı il taftan, Sovyet Rusya. harpı 
talı bir e olan alakasını pek mübala-
\{ll!kova~~re_tt~ göstermiyor. Gerçi 1 
~ev.1·..... • Ünıformah insanlar bahar ,_ o.,ıınd . 
~kat b e çiçekler kadar boldur; ta u u . dar dcı nıformalar, harbın kendisi 
~ değild'nuk ve renksizdirler. Göz ah-a ltler. 
~ Utıun1a b 

ellllek U eraber Sovyet Rusya diğer 
"~Ya ta~d~r. ~ilahlarını bıraktığı 
\ııerı d ıt etUgi takdirde kendisinin 
~ e b" 
il', Onun ~1 ~rafa bırakmağa bazır-

ttu.i Ugunkü yegi.ne arzusu sulh 

at So"Yet 
. .' hudut~usya, gelecek seneler için· 

g<>ttrıek • arı dahilinde büyük işler 
1lttıh ... i ıstiyor. Onun bütün alakası 
~ -..u lek" . ' 
lt hakırrı aınUlde toplanmıştır. İlim-

'-tıı<ıa ;~~a~. istiyor. Kendi ahalisi 
tUru YaYınak istiyor. 

~ 'tl\~aıırlıklarmın llerlemeğe ma· 
~~~ta ... hile terakki adınılarmı ya

cı ~~~t ~nı çok iyi biliyor. 
latııı d "Yeller realistt:rıer Yaban 

eV\. erd· · eJee ıne karı§mak hususunda 

~cı bat1~Prnış oldukları te<>rübenin 
~e bti~ıc b'ını hala muhafaza. ediyorlar 
gtnı ır Şe • tah . yın daha vukua gelece-
~c~i .. ntın ediyorlar. lhtilaldenberi 
·•ıaıı v olan l' ~atıııı, nesle, Japonya veya Al-
et ~1.Qı Yahut ikisinin birden Sov-

~or Yaya h'· · ucum edeceği öğretili-

~ ~~ler, uınurna h"t tt·v· b' 
ecı '"ıtra.n ı ap e ıgı ır sıra-

~~~etı. i:Ya olan hasretinden bahs-
-...ıa.nYad vyeucr Birliği ilk darbenin 

Soı,~Yle han geleceğine hükmetmi§tir. I 
1

. ~Uer, e~han~ bir tecavüze karşı, 
Çill l8() endı hudutlarını müdafaa 

~ kur:İlYon halkın son ferdine ve 
~llldedi nuna kadar çarpışmak az-

i'le yit:::mck öğretiliyor 

lar gördüm. Sovyet Rusyada herkes. 
!spanya işine bu derece ehemmiyet ver 
mektedir. 

Moskovadan Gorkiye giderken tren
de bir Sovyet askeri mühendisine rast-

lamıştım. İspanyol vaziyeti etrafında: 
kendisine bazı sualler sordum. Biltün 
Ruslar gibi, o dahi, lngilterenin, ade

mi müdahale komediyasında oynadığı 
muvazaalı rolden hayret ve infial için
deydi. 
Kendisini ikna. i~in, İngiltere hük\ime 

tinin, Sovyel hükumeti gibi, harpten 
sakındığını söyledim. Dedi ki: 

"- Bana kalırsa, İngiltere, şimdi 
bu meseleden sıyrılarak, Hitlerle Mu
soliniyi İspanyada, olduğu gibi bırak

mak suretile ye.km bir harp tehlikesini 
ortadan sileceğini sanıyor. Fakat on-

lar kazanırlarsa, sonuna kadar ve bel
ki de kendi başlarına harp edecekler
di r. Bu bakımdan, sulha, ancak, İngil-

tere, Fransa ve Sovyet RW!yanın v&kit 
geçmeden, kuvvetle teşriki mesai et
mesi neticesinde varılabilir.,, 

Diğer bir trende bir ordu zabiti ile 
konuşmuştum. Ona da ihanet suçile 
kızıl ordu liderlerinden birçoğunun 
idam edilmesinden sonra, İngiliz ve 
Fransız efkarının, kızıl ordunun kuv· 
\'etli olması ba.kikatını biraz şüphe ile 
karşıladıklarını söyledim: 11N azik bir 

zamanda, çıkması muhtemel diğer ba
zı vatan hainlerinin, efradı, yanlış bir 
düşmana sevketmiyeceğini kim temin 
edebilir?.,, dedim. 

Sovyet zabiti, aslıeri bir bakımdan 
şu cevabı verdi: 

- Kızılordu, halkın ordusudur. O
nun kuvveti, halkın siya.at imanında

dır. Her kızılordu ferdi, siyasi bir ter
biyeye sahiptir. Eğer bir general, işçi
lerin devletine ihanet sayılabilecek bir 
emir verirse, ordu pek haklı olarak ita-

t:; • r. 
l'a ta1ıllin b at etmez. 

~lını3 ~l ug~n kırmızı bayraklara Bu manada, kızıl ordu, belki dünya. 
8it an Sözleri §Öyledir: nın en şayanı itimat askeri kuvveti-

~O./f<.t ' ~tlh .. 
~ ~~. F 'fın çalışıyoruz. Sıılh ta- dir ... 
~it~. lfer «1oa~ tehditten de kork- --------------

~le ~':~ı darbmje, darbe ile 2500 senelik 
~"'·et ge hazırız bı ...... 3 :a. .,. 

1),--glflbiyet Usya, bugün şuurlu bir na- b·ır şehı· r 
~ \'e duygus ero··· '"k" h· ellltıi unun v ıgı su u-

J..~ hucu .... Yetıe bekliyor. Ona göre 7 Optak alfından 
-~ •<.&Vak· 
'hıci anl'anın, ı ol~. Fakat mesell, meydana rtkBTlidı 
~ en I!() kendısıne hücum etm~ Y 
,.~1 ık1ı1t tıra,oı Alınanyada. dahili bir On bir Sovyet arkeoloğundan müte-
" ~ acak şekkil bir heyet, Azov denizi kıyısında, 
ll.ıı. gelec kt' ve neticede komü-
~t bu nıerkır. Sovyet Rusyadaki ka- bundan 2500 sene evvel Yunanlılar te.-

J,.h... Ctde rafından kurulan büyu""k bir şehrin ha-
~- "t'Vn •. 
~'lh. Ya, Ve«"•"t• . . rabelerini mtydana çıkarmışlardır. Bu 
~a · .}tller . --1 ını Çıne çevirirken, ltıv ' g\lnden .. . • şehir, henüz belli olmayan meçhul bir 
l>a~ • or. Alrn.... ~ne sıl8.hlannı ço-
t .. _',~ icln rn -..ya ıle ttalya ise, Bona- sebepten dolayı çökmüştil . 
:"1,.il eşuın b" ,. . Şehrin içerisinde, sapasağlam evler 
~eııA· etnıiş ol .ır • ışlıyen yara.. bo 1 
)eı "'Ue.rıne u an hır "Yarımada., da, ve bilhassa hala renkleri zu mayan 

er h cu huca~ 1 . . ve Pompeideki resimlerin aynı olan 
atır)ı" gı ge mıyen behy ao ,,orlar. resimlerle süslenmiş birçok çarşıiar 

~\ fyet halk b 1 t lia!~k netic ~· İspanya meselesinden evlerde birçok eşyalar u unmuş ur. 
·"'1'. etle hayati surette alakar ,Bütün bu keşfiya.t, Fonagorya adın-
~ daki bu şehrin büyük bir refah içinde 

~hirı koya, Gork' S yaşamış olduğunu bariz bir şekilde 
~ erinin 

8 
1
• • lalingrad, Harkof göstermektedir. 

l>a:rın etrar okakta.rında, büyük bari- Şehrin mezarlıklarında yapılan ara§ 
~ Yt l.aıcer:na t~planmış olarak, İs- tırmalar esnasında, çok kıymetli arke-

laın bir .vaııyetinin değişiklik]~ oloj'i . vesikalar 111eydana -:ıkarılmıt
dıkkatıe tetkik eden grup- tır. 

• 

' 

6 

1 - Fc..cıtioo.1 ıwnızara7arrnc7aıı: A u cğlcnocsf • 2 - Kl5prll dirck1eriııin 
boyannuuıı - 3 - Eski f c.cıt:ı.•allcrdcn bir manzara • 4 - Fcstiualdc çı1gmoa 

e§lcııenlcrdcn bir grup - 5 - Boğazda mehtap s'Jfası - 6 - Fc.cıtivcil rozeti -
7 - Yerli mallar scrgi.'tinde damızlık tifo mikropları - 8 - Sergide a.sri m6 

zarl1.k nüm.mı.esi - 9 - Sergiden a.sılistifa<ic oden'lcr! 



.t9 ACUSTOS - 193?' 

... -9- - t ktibn \ 'C terrümf! haklu rruıhfu:ıdur -

iti raflarımı tercüme eden şahit şimdi de 
büyük bir soğukkanhhkla bunları hastahğıma 

yoruyordu 
- O g'iin söylediklerimi hatırlamı • 

yorum 'bile... · 
Reis (şahide hitaben) - Şiıph.:siz 

maznuna muayyen sualleri sordunuz .. 
Bu işte taammüt olup olmadığım, Ta· 
Ut Paşayı takip ettiğine dair sarih su
aller de sordunuz mu?. 

Şahit - Hayır, bidayette ben ııual 
oormadım. M~znun her şeyi kendiliğin
den itiraf ederek Talat Paıayı yakın • 
dan takip edebilmek için evinin tam 
karşısında oda tuttuğunu anlatmıştt • 

Reis - Maznun b.unu bugün de 'ti • 
zaf ediyor, fakat senelerdenbcri bunu 
taaarladığuu kabul etmiyor. 

- İmzalı ifadesinde yazılı olduğu 
veçhile, maznun hem tahsiline devam 
hem de intikamım almak içfo Bcrl•ne 
geldiğini sarahaten söylemiştir. 

Bu esnada vekillerimden doktor Ni
mayer müdahale ederek şu itiru.d.ı bu 
lundu: 

- İsticvap tercüman vasıtasiyle ya
pılmı§tır. Bu gibi isticvaplar muhtrlif 

ekillerde yapılır •. Bazan maznun ba • 
diseyi anlatır tercüman da bilahare 
tero:imc eder. Bazan da tercüman \•ası
tasiyle maznuna kısa sualler sorulur ve 
cevaplar yine tercüman vasıtasiyle der
hal alınır. Bu itibarla ilk isticvabın ne 
ekilde yapıldığını öğrenmek istiyo • 

rum. z 
Şahit - Hatınmda kaldığına göre, 

evvela maznuna hadiseyi olduğu gibi 
anlatmasını söyledim. Bilahare belki ba 
zı sualler sormuş olabilirim. Her lıaBe 
h~diseyi anlatmak hu usunda kendisini 
tamamiylc s~rbht 'bıraktım. Tercüman 

maznunun ifadesini tedricen tercUme 
ediyor-du. 

Avukat Fon Kordon - Ten:Ümönın 

heyecanlı olup olmadığını hatırlar mı • 
sınız ?. 

Ş h 't - Tercüman vazifesini iyi ya
pan bir adam t~iri bıraktı. 

Doktor Kordon - Maznundan bah
sed.erıken heyecan duyuyor mu idi, bu 
hususta bizi tenvir etmenizi bilhassa 
rlca ederiz. ~ 

Şahit - tercüman çok sakindi. fa -
kat maznuna şeker ve pastagetirmi~ti. 
Bunu görünce "katile şeker ve rasta 
da mı veriyorsunuz?,. diye sordum. 

Doktor Kordon - Buna ne cevap 
verdi?. 

Şahit - "Ne katili, bu adam hepimi
z.in hayranlığını kazanmış 'büyük hir a
damdır . ., dedi. 

Doktor Kordon - Bu söz çok rnü • 
himdir. 

V · :· gecikmiş olduğundan, muha • 
keme ,"eden sonraya tehir edildi. 

l!i lnct celse 
Öğleden sonra saat 1 S te ikinci cel

se açıldı. Bu sefer ilk şahit olarak mu
hakemede tero:imanlık eden Vahan Za· 
kuyan isticvap edildi ve reisin sual • 
!erine şu oevapları verdi: 

Reis - Maznunu nerede ve :ıasıl 

tanıdınız?. 

Zakaryan - Alman - Erme."li Cemi -
yeti idare heyeti azasından bulun•lu • 
gumu .biliyorsunuz. Ayni zamanda Er-

meni konsolosluğunda da çalışıyoı um. 
Daha evvel İran konsoloshanesinde t<'r
cümandım. Bir gün Tehliryan İ ı an 

konsoloshanesine müracaat ctr·ıı'itı. 

Lisan ibilmediği için bana göndedil('r. 
Almanyada ikamet etmek müsaadesi is
tediğini söyledi. Pasaportunu te~!<ik 

ederek Ermeni olduğunu öğrel'\.:l:m 

Bunun üzerine polise müracaat etme -
sini tavsiye ettim. Konsoloshane lwış -
katibi polise telefon ederek meCJ-:lcyi 
halletti. 

- Siz de yardım ettiniz mi? 
Heyı:o. 

- Bilfilıare kendisiyle tekrar görü • 
t!nft% mft P. 

- Kendisini hiç :ziyaret etmediğim 
i~in nerede ikamet ettiğini bilmiyorum. 
Hasta olduğunu, bir doktora gittiğini, 
fakat memnun kalmadığı için bir iİnir 
mütehaaııısıncı muhtaç olduğunu ~Cıy • 
lüyordu. 

- Bundan dolayı mı kendisini pro • 
fesör Gassir:ı e götürdünüz?. 

- Evet .. 

- Profesörü ilk ziyaretinizin tarihi· 
ni hatırlar mısınız?. 

- Hatırlamıyorum. Fakat prof:sör 
bilmelidir. 

- Hastayı muayene ettikten sonra 
profesör ne dedi?. 

- Tehliryanın sar'alı olduğum: . fa
kat bundan kendisine bahsedilmem:.,ini 
söyledi?. 

- M uayenesin.de hazır bulundunuz 
mu?. 

- Evet .. 

- Müteakip muayenelerinde d~ bu· 
lundunuz rnu? 

- İki <lefasında hazır bulundum. 
- Maznun bir defa da sokakta yen: 

düştüğünü size anlattı mı ? 

- Evet .. • 
- Size söylediklerini tekrar eder mi-

•• ? 
sınız . . 

- Bankadan 1iönerken J erusale • 
cer sokağında birdenbire yere düştü
ğünü, oradan geçenlerin kendisine yar 
dım ederek, yeraltı treniyle e\line nak· 
]edildiğini anlatmıştı. 

- Maznun size ailesinden de Luh -
setmi§ midir?. 

..._J:lay:ır, fakat ilk buhranı ikinci de

fa Erzincana dönüşünde, harap olmu~ 
evini görünce geçirdiğini profesör Cas· 
sirere anlattığı zaman ben de işittim . 

- Bu münasebetle bittabi bilil:are 
aranızda bu meseleden bahsettiniz ? 

- Fe]ake: geçirmiş adamları heye -
cana düşürmemek üzere felaketlerini 
hatırlatmak istemem. Bu itibarla Teh· 
liryanla konuşurken mümkün oldııR"u 

kadar geçmis ha<liselere temas etm~ml'· 
ğe gayret ederdim. 

- Eftyan'ı ve Terzibaşyanı tanıyor 
mu idiniz? 

- Terzibaşyanı çok~rıberi tanıyo • 
rum. 

- Talat Pa~nın Berlinde oldufu • 
nu biliycn mu idiniz?. 

- Şahsan bilmiyorudum, fakat ga
zeteler onun Berlinde bulunduğunu 
yazıyordu. 

- Hangi gazeteler yazıyordu?. 
- Bu dakikada hatı~lamıyorum, 

~ünkü ben bir çok gazete okurum. Er
menice, Almanca, Fransızca, R usça ve 
Acemce .gaze.teleri hep okurum. Talat 

Paşanın Berlinde olduğunu bu gar.ete· 
lerde okudum. 

- Maznun, Talat Paşaya tesadü' et· 
tiğini size söylemedi mi?. 

- Hayır .. 

- Maznunun sıhhi vaziyeti hak!.on-
da şahsi m:italeanız nedir? 

- Doktorluktan anlamam, fakat 
Tehlirvan daima meyus ve mükt-~der 
dururdu. 

- Maznunla beraber gezintilere git· 
medini;ı mi?. 
-Hayır. 

Bana şeker \ 'C pasta getir en 
tercümanın ifadesi 

Zakaryandan sonra, &Orgu hS.kimi 
tarafından ilk isticvabımda tcrcüm-ın • 
Jık yapan ve bu vesileyle bana §eker ve 

pasta getiren Kevork Kalustyan dinlen 
di. 

Reis - Hadise ve maznun hakkında 
ne biliyorsunuz?. 

Şahit - Maznun dükknımdarı al ı2 

veriş ederdi, kendisini bu vesileyle ta
nıdım. 

- İlk isticvabında tercümanlığını 
siz yaptınız değil mi? 

- Evet .. 

- Müstantik doktor Schultze ma? • 

nuna şeker ·ıe pasta gotürdüğünllzü ve 

"o çok büyük adamdır,, dediğinizi söy· 
ledi. Doğru mu?. 

- Benim nazarımda büyük adaın:iır. 

- Demek ~iz bu cinayetten bir rr.em 
nuniyet duydunuz? 

- Gayet tabiidir, çünk:i ben de aşa

ğı yukarı maznunun bulunduğu vazi • 

yette bulunuyorum. 

- Maznunun müstantike ver-liği 

ifadesini doğru addetmiyor musunuz? 

- Doğru addetmiyorum, zira başı 

yaralı ve sargılı bulunan maznun '> va 

ziyette isticvap edildiğinden ~ü,teki 
idi. Şunu yaptım, bunu yaptım diyerek 

işi lasa kesmek bir dakika evvel istic -

vaptan kurtı..lmak istiyordu. Cinayeti 

taammüden mi yaptığına dair sorulan 
suale (evet , taammüden) cevabını 

vermişti. 

- Şu halde 16 mart tarihli .ı::\bıt 

muhteviyatın. teyit ediyorsunuz. Ru • 
nunla beraber, şahsi kanaatinize göre 
maznun ne !löylediğinin farkında c.l.na. 
yıp ağzına geleni söylüyordu. Bu :fü
şüncenizi izhar etmediniz mi?. 

- Etmez olur muyum? Hatta hu se
beple zaptı dahi imzalamadım. 

Reis (zaptı t etkik ede:-ek) - Trr • 
cüman bunı.. imza etmemiştir. 

( Dcuamı var) 
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numarada oturan küçük okuyucuları- Eğer ilk mektebi b:tirmernı~seıııel<tebı 
. et edıP ııl1 mızdan Celal Coşkun yazıyor: halde bır sene darut gayr s1111 

. . d ır. u otur. ·~· ''On üç yaşındayım. Annem beni bin nıze !devam etmenız o&r . \'11&1 ... 

bir sıkıntı içimle ilk mektebin beşinci için mektebinizin başmualliın;j]erinde1' 
sınıfına kadar okutabildi. Fakat son siyle her mektepte talebe ve biıtı•>'e 

. k ' cukları ~· zamanlarda annemin beni artık okuta
mıyacağmı anladığım için her türlü ça 
reye ba§vurmağa'" başladım. Şimdiye ka
dar hiç bir netice elde edemedim. Hal
buki tahsilime ld;vam etmek en büyük 
emelimdir. Büyüdüğüm zaman yurdu
ma çok faydalı olacağımı övünmeden 
söyliyebilirim. Acaba okuyabilmek için 
ne yapayım?., 

CEVABIMIZ: 
İlk mektebin beşinci sınıfına kadar 

okudum, diyorsunuz. Acaba bu beşinci 
sınıfı bitirip şahadetname aldım demek 
midir, yoksa dördüncü sınıfı bitirip be-

teşkıl olunan "fa ır ço iste) 
heyeti .. ne müracaatla yard:"~nıı• yar 
niz. Umarız ki size layık old~g ilk rrıelc• 
dımı esirnem;ycccklerdir. Ege: 01eJ<tt" 

ı.· b' · · • ı 1· olarak bır teuı ıt ırmısscınız ey ı d ıurı· 
. . f kir ol ıı b·r 

be alınmak için :a:lenızın a.. .. -une 1 

dan bahic;le kültür direkt~rlu;1111t ınelc 
i~tida veriniz. Hiç değilse bır 5 

ebbUs t• 
. • k . eg~e tcŞ ce· 

tebıne leyh olara gırnı.. ~aarif 
ıdiniz. Diğer taraftan Turk.. caat ede• 

· · f b b · rnura turııı mı •etı <;tan ııl u esıne ,.
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su 
rck va?iy<'tinizi anlatın ve ~büsterdcrı 
isteyiniz. Umarız ki bu tcşe 
hayırlı bir netice alacaksınız. 

Şikayetler lemPııniler 

Artık bu iş 
kapanmahdır 

Pazar günleri dükkan 
açıp çalışan 

beı beı leı varmış 
Berberlerin pazar günleri ?lışmala

rı bir kanunla yasak edilmiştir. Bu ka
nunun tatbikını takip eden haftalar için 
de bir takım şikayetler yapıMı . Bir kı· 

sım berberlerin ellerine birer çanta a
larak tanıdıkları müşterilerin in evleri
ne gidip traş yaptıklan ileri sürüdü ve 

hatta, hatırladığımıza göre, berberler 
Ct'miyeti de bu iddialar etrafında tetki
kat yaptı. Fakat bu vaziyetin kontrol 
ve tesbiti hayli güç bir iş olduğu için 
iyi netice alınmış olduğunu sanmıyo

ruz. 

O zamandanberi. bir kısım berberler 
kontrolUn gevşediğini sanmı olacaklar 

ki, ~imdi de dükkanlarında pazar günle
ri gizlice çahşmağa başlamışlardır. Bu
nu bize H. Hüsnü adlı 'bir okuyucumuz 
yolladığı mektupla haber veriyor ve 
§Öyle diyor: 

• • 
"lstanbuUaki bütün berberlerin pa

zar giinleri çalışmaları kanunla menedil 
miştir. Buna rağmen birçok muhitlerde 
bazı berberlerin gizli ve bazı mahallerde 
aleni bir surette çalıştıkları görülmekte 
dir. Bu hal, kanun hükümlerine riayet 
ederek dükkanlarını kapıyan esnafın 

zararını mucip oluyor: Kanun her yer
de ve tamamen tatbik edilmeli değil

midir?,. 
1(. 1(. 1(. 

Okuyucumuz dileğinde haklıdır . Ka 
nunun tatbikatını kontrole memur olan 

ların !dikkatlerini arttırmağa vesile olur 
ümidiyle mektubunu yukarıya dercet
tik. Ancak İstanbul o kadar geniş Dir 

şehirdir ki bu memurların bin bir çeşit 
vazifeleri arasında bu işi de her pazar 
şehrin her köşe bucağında muntazamen 
kontrol etmeleri belki aksıyabilir. Ka
nunla yasak edilen hareketleri yapmak 
bir vatandaş t erbiyesine ve şerefine hiç 
yakışmaz: o vataıl:iaşı diğer vatandaşla
n nazarmda küçültür. Buna rağmen 

dükkanlarını açanlar görülüace hemen 
en yakın polis merkezine veya noktası
na haber verilmelidir. Ancak böyle yapı 
lırsa şuurlu vatandaşların sinirlerine 
dokunmıya başlıyan bu halin önüne ge
çilir, sanıyoruz. 

Radyod~n 
bir kaç dıl~~s· 

"Münir imzalı bir mektUP 
8 

"kAret 
" daf1 f mektupta lstanbul radyosun 

edilerek deniliyor ki: 
1 
.. ,. 0 e§& 

··n U,. • 
'İstanbul radyosunun gu tca 0e~rY 

yat programına bakınız. AlatU~ "oİZ· sıı 
·· ce1'51 sı yatın çok az olduğunu gore atılı11' 

nun h!ç değilse bir saat daha ~ı edece~· 
radyo dinliyenleri ancak tatının 
tir. ilci ı" 

Sonra, hafta içinde bir veya .uıcs~ 
ce dinıiyeb illdiğimi,z alaturkacı ~ııtt111'' 
sanatkarlar ayrı ayrı birer şarkl ş gi1'İı 
muşlar, güya başka şarkı yokınıı diııW 
hep ayni ~rkıları bize defalarca defi' 
tip duruyorlar. Her sanatkar her ıııi 1 

. .. l·yeıneı p 
sında başka hır şarkı soy 1 JcO}.ıı 

Hiç değilse birkaç şarkıyı sıraya 
tenevvü temin edemez ıni? d• ti! 

-ıun • 
Bir nokta daha var: Beyog # 

iki kapalı gazind::lan alafranga :n1 ~ 
1 turJ._, .d 

çok güzel alıyoruz. Fakat a a. ı.oıır 
d b. r abıtc ..,,' bulunan bahçelere e ıre z; v, ' 

da bundan da istifade etsek olın~ ~i 
Radyonun öğle neşriyatı da cıa 

h .. 1. - • h" diyor. sıı ııtı ya ut uç p aga ın ısar e ııı 

arttırılmalıdır. Raidyo istas~onu;,111 e
umumi cihazında ötedenberı .de çıW 

0ruıtl· A t' 
den bir bozukluk var, sanıy . bir JJ>" 

k .. d ' 1 d' w . • k" ]erde hıÇ ..Alt' u ın e ıgı~ız ma ıne iJiveı..- j 
za yokken sesin birdenbire keSd n bir lı 

""re e • ,. 
si hemen her zaman tekerru dilıtlesı 

ldisedir. Bu arızanın bertaraf e bir f'f' 
caba pek mi külfetli ve masra~~ir jstıı:· 

. B . . ·ptidaı ı:ıır 
dır? u vazıyet msana J. sıınul'I ~ 

yon dinledi ği hissini verıyor·. de ota'' 
an evvel giderilmesi pek yerın 
sanıyorum . ., 

. • * • dııct•" 
alıll jr 

1sta~.bul radyos.u s~tı~ 1 .0ıurıa. ~1• 
sonra, şuphe yok kı tekarn~ ~eği~tıfl .1 
miş : programları bir haylı utel<itııl 
mıstır. Fakat bunun daha ın ı.,; .. biİtÇ~ 

• da 11.. 111 
hale konması ayni zaman af1 )'e 

meseleEidir. Tatbikına baŞl~dat •;~ 
telsiz kanunundan sonra va ,,erı s 

- · d daha 12·ııı• cagı cıhetle ra yomuzun . dir . .v1 
51 

bir haie getirileceği ~üphcsıı kUrıı1'1" 
11 

sa Ankarada ve 1stanbuJda çıtdıtct~. 
kararlaşan iki büyük ittasY011

: dinle> , 
sonra programlar bütün. rad{ude t•"0 
cilerini tatmin edecek bır ~c dar rıd~I' 
zim edilecektir. O zamana ıca ri iıııl'~, 
idaresinin ufak tefek dilekle çetcitl ıet 
niabetinde yerine getirınekte:ıı dile1' ~ 
yeceği de muhakkaktır. i te )'11ıcarıd11 

den bir kaçını okuyucumuı: yor· 
mektubunda sıralamış buıunıı .,. 

• "' • • değ' 
. ·rıtetı tılV 

Hasköy Şark Anonıın şı 111'1' 
men fabrikası amelesi namına ısıl 
göndeı en okuyucumuza: ~l 0.

1
, 

Şikayetlerinizi bu işlerle ~ ; ı:ıi1°~e 
ı . d ·resın • il1 stanbul mıntakası ış aı ]lıırı'. uıı 
menizi tavsiye eıcleriz. Bunun c:ebb{JS 

b. te, ııı· 
yapacağınız herhangi ır ııYot 

müsbet netice vereceğini uınıtl 

- Evet, adresimi almı§tı. 
- Maznun :Augsburger 

da otu~yordu <ieğil mi? 
goknğrn-

GeQ6n hafta Fransanın Bm·do §ehri civarında kırlara atılan bir et~artıdan blr yangın Çtkm'~· az Mm.anda 1Jiiyiıyc. 
rek müthiş tahribat vaprnf.§ ue tam. <ılt& giln siircrek çok gO')ıi§ mık1JQ.8ta tahribat ve zarar yapm~tır. Resimleri. 
miz bu. biiyük yangından riki sa/hayı gösteriuor. 
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~şk muamması ,, 
Onunla yaşıyamam ! 

Fakat onsuz da 
~.,. Yaşı yamam ! ,, 

llıaıı. uınıey· .. 
ı:ı 1Çinde U 

1
' uç haftalık kısa bir za-

"arıj b" ç defa duydum ç·· k"' b l} it f et • Un U U, 
llııun Yattır. 

"atd derin .. 
b • ır 'Ve y pısıkolojik bir manası 
1tıırı :l~nın b' c l?ıev ış ınlerce aşk hika • 
Ilı Sana ôytu teşkil edebilir. 

arıla e geliw. k" 
t 

r ... Gel. ,J ... r ı, ben de bir za-
~tlc · Yet yak k . . • 

tl tındc . ışı lı ıdı ve rnavı 
'"!.. 1t1.ıteb · a essım bir ifade v:ar -
J U Ctk 
'rırı ek, kad 
dcb 1 Pek .)' ınların çılgın mitai -

ılı., "Uzel anlı . 
lıııfa. .JOtdu. A. • yor ve tefı.·r e-

t ihtiraslı Ynı zamanda, istediı1i 
~ rı !ayanı d?1tnasını da biliyordu. 
~.tc~l'k.. ıkkat olan tarafı, di!tka-
0ır Uz ett' b' 

lh, kadın ıre ılmek husus'1\ .Ju. 
:-"il ı rı s.. . 
k .. 

1 
t !eyıe .. 0Yledık1erini - hald -

"U' r SOyJ" 
~" "'Yle di 1• uyormuş gibi - rnn 

"il( . n 'Yen k ~ • tdc "dı!ir a·· er ege nadıren te . 
bir 11 her k ·d 0 Yle bir erkeğe tes:ıdiif 
le}' tcair bı:a~n, ~nun üzerinde bJyük 
dci· ll'ıuvarrak tıgını zanneder, Hı; bir 
~a f11dir; kil.d ıyet kadar cesaret',ahş 
h,_ a~ıa °':i ın, bu muvaffakıyctl.: ela 
~ "' telicıı.· 

h 8 Olur >"ır, daha zarif, daha 
oıı . 

d Ctkck 
r.:Yada Yc~~sasında oturan kaı\ır,la, 

ıUt •• .,ı:1ne kadın . . "b' k 
Ilı 

1 
' •e kad o ımış gı ı, 0 • 

fıa ın da b" .. J:) Ctllte~ • ona utun hayatt-
ı .. iltıacde kgc hazırdır. 
;ırıc b t en 
llıc( illtar. li ' hep kadının gölleri 
til.ı ten hoşl er kadın erkekle gfü ün
lltı tl Oltırıa anır, bilhassa bu erkek 
l!.ı.ı ~adını b ..... Onun dikkat ve iht~ma 

"'\it • ll ıht' 
k: Ctlllcdi~· . ımamın hiç bir şey 

. gını anı d • So a ıgı ana kadar ok 
teı· llra, ay . 

ırj.., nı erk -· h11 ardır 1 ,.,. egın tahrip kir bir 
... , .. .oılh"··-

ıc" tan 8ık ......... evde kıskanç· 
~t isiıı ınttsından muztarip olan 
"I '• 

.. , '-a 
l'\1toı;__ ttcın dah 
~ '-:' a geç kalmıya.c1ğını 
l\k ~t.ııı be 

dıg1 kııı }' ltieyiş ne işkence .. 
d ~aı.. 'ıtıc - · · · i;otıı .... ~ıı. ~ gı ıçın vaktinde dönme-
tc }'crıj.ı adın yemekleri mütema -
t ' ger "Cn 
114~ h:_ .,.illtt ısıtarak onu bekler. Ge-
~ıı ~llıa ~·kadar kah uyukhyıı.ak, 

l'f~ 0r.k...ra~r felaket gelmiş olm:ısrn
llirı 1_ hır erk' ~eyecan içinde kalır. 
.., "ild cgın bu . . . c k• ııı j,.· 1 ıntızar saatlerı-

ıııd ıın ne 1 i 
d&kt~ cıı ltıiit 0 .auğunu ve onJ aşk 

1i t<l3iun" e~cliıt ne ktldar gözyaşr 
., c}'cta u bılmez. 
c 'lih nlar b. . . 

bird ayet b' trıbırlerini takip ed~r 
•· cnb· ır buh 
'""il • 1tc kap ran haline gelir. 

() 'l•ktc ı.·· .. 
1 açılır ve beklenen !n • za "Otun" 

llıc1t illan ur • 
ı llıi 0 nun .. 
tıııttı,. •l'oksa uzerine atılarak öp-

·"'llC ı· acı ser· ·1 d . ilzırrıı zınış er e mı bu-

tu~ayct • * * 
"'llqtı· Çabuk 

tcakirı 1 bir kad rıadim olan, yunıu~ak 
\iane 'trnc81 • ~ tanırım ki, hid.i~tini 

~ ıçın ae d'-· . "< l'lıcsi k" .' ~ ıgı adamın on~ 
f.lııııa l>ckaıa b~~ı gelırdi: 
}'Ota tırı fevk· ılıyoraun ki, bütün ka-
.., tJn k. 1ndesirı 
t d'ı: ı, İlk • gene pekala lıili-

" 1ı;crı sevd "ğ' 1 0kt etini 1 ını kadın s1,:nsin 
ra~ıa U:.: llekaı~ n~zarırnda kıymetll"ri 
t •ııııt' a bıJi 
11.llıı 11ll dcı;·ı· ~rsun ki ners:me 

... tol ını fak . . \1 • at senı sevıyo-

lıc =kadın 
tayı onu a!f 

i'ot\ı c diyor<:] • ederek kendi ke?'di-
() Ilı. o u. 
l'ls~ nunıa 
~ • da YaJt,,. Yaşayamam ve hayır 1 

1•tc d' ~Yama ö _. ' ()
11 

t ır:n ı. m. Imegı ne '<a -
r~ a baı .. 
f 1 oır:n 1 

nasihat] 
tltrj,.. .. ıyaca_>; erde bulundum ve 

,. ··ı o>: E>ınr b' . _. 
ıh E>tcrı- ,_ . ıld:gım halde <oırf 

l Cttj ... ,ıe.,; 1 • 
'diılll :11·· Fakat Çın boşanmasını tav-
\, caırıi hile . o, ayrılmaktan t:ıah-

latlı liayır ıstenıiyordu: 
tcı· ' 0 nu az 1Yor kil arlamak bana öyle 

tlj~ ~· 
4~ liCt b' ıfı $ 

tı' idi· ır "aka d 
; 011 • l<adın a tarnamiyle bunun 

tıa,.2: lın Yanınd' son derece dinan•ik -
ı-. "c a büt·• 1:.rk chetn . un erkeklrr ıl • fİ. • 

... Ck bu trııyets"ız .. .. .. 
"t "c tUn goı•..ınuyor.111. 

d~'\ t~keıı illeaL sosyeteye hakim o:ıı -
{\ q cı· '?'JUr şa~ . ile ır cd'J" · sıyetler tar:ı•ın 

dırıd "cli~i 2: 
1 1Yordu. 

başlıca meşguliyet olmasından son de· 
rece iftihar duyar. 

Fakat bu erkekle yaşamak bir tı~yli 
müşküldü. 

Eline gexcn hcrşeyi yere fırlatır ve 
kaldırmazdı; göz gezdirdiği gazete-
ler yerleri doldururdu. 

Yemekten sonra 10 dakika uyur ve 
koltuğu karma kanşrk olurdu. Yatağı 
da öyle.... fil. 

Ceketi, gömlek ve kravatları o:ianın 
her tarafındıl sürünürdü. Tekme r.av -
rulduğu gibi çıkarılan bir iskarpinin, 
tuvalet masası üzerine düşerek bir çok 
kolonya şişesini kırdığı da vakiyd~. 

Bu adam, hiç bir zaman, tıraş takı
mını silmezdi. Yastığı ve oturduğu 

koltuğun dayanacak yeri, yağlı saçları
nın izlerini taşırdı. 

Saba..'ı kahvaltılarına ve yemeklere 
ekseriya geç gelir ve yemeklerin soğu 
duğuna, ısıtılınca da, bekletildiğine kı
zar<lr. Bazan, haber vermeksizin iki 
üç mühim misafirle gelir ve kendilr.ri
ne derhal yemek verilmesini isterdi. 

Mektuplarını. "Sabah postasın1 ye
tişsin diye, grce yarısından sonra ros· 
taneye gönderirdi. 

Hizmetçiler. onun hizmetinde uzun 

müddet kalmazlardı. Ona köleler 15zım 
dı. Fakat bir tek kölesi vardı: H~} 3 -

tını, onun altı:ist ettiği evi toplam'.ikla 
geçiren kadın!.. 

Kadın kendi kendine hep şikiycr e
derdi: 
"- Tahaınmiil e.1ilir ~ey ieğ:ı.. 

Hem de vatagında c'~ara içiror. Orıdan 
nefret e<livorum !. Beni mahved:~·or, 

yoruvor ! Fakat beni cezbediyor 1 P.a -
yatımı 7ehirliyor l Fakat ona peustiş 
f"divorıım! Onunla yaşayamam, fJkat 
onsuz da ya~ayamam ! .. , 

"' * * 
Oçünci.i çift gayet gençti ve b'.c de 

minim'ni yavruları vardı. 

Zevce iyi bir kızcağxuh, faalui 
Erkek pek te ciddi bir çocuk de ~ildi 

ve içmesini severdi. Çok içtiği zaır.'1n • 
!ar. zavallı karısına saçma kıskarçlık 

sahneleri yapar, onu son derece tiz~rdi. 
Ertesi gün de ondan af diler, bBtce

siyle hiç te mütenasip olmıyan çek 
krymetli bir hediye ahr<lı. 

Kadın şöyle diyordu: 

"- Artık onunla yaşayamam. Ve 

onsuz da ya~yamam !.,, 
"-Niçin?.. , 

Diye sordum: 
Beni çocuğun odasına götürdü. Ko-

cası. yere abanmış. köpek gibi havlı • 
yor. çocuk ta gülmekten katıla,.ak, 

küçük yumruklarım onun suratınd in
dirirordu. 

Genç kadı•1 bana .dönerek: 
"- Görüyorsunuz, dedi, ikisi .l ~ ba

na ihtiyaçlan olan birer çocuktur ... 
Halbuki, kendisinde de küçük ııır 

kız hali vardı. ı._ arı b anı:ın . k l . . 
~t~ b'<a hl . a hını verdi~i '·? - ::ı * 
~İt C>Tttt Çıldır; bır kadına bakm;ız~h Arnold Benett ~öyle der: 

ltaQın, b' sıya sevseler bile.. "Hayat hoştur.hatta betbaht olduğu 
ır erkeg~in h ·' ·ı ayatınua zaman bı e !.,, ... "' 

Yirminci asrın yüzkaralarından : 

Uzak Şarkta 
''beygir - insan,, ların 

sefil hayatı 
1 

. U-:~ı~ yııh1', cmJ!cryalUJt c!evlctleriıı bitnı.ez tülooıınıc:: bir istisnuır mcn~baı olaıı ve "serbest afyoıı N.ca- J 
rctı,. gıbı alçakça 1·c gayri insani bir 1ı.sulltJ uyutulan Çindc sefaletin ne elim bir 'tahnc arzettiği malumdur. 

Aşuğıdaki yazı, bıt binbir sefalet sahnelerinden birisini oanlandırnuıktadır tıe, bir hakikattır. 

İsmi Hoang Çin Fo'dur. Singapur
da araba sürücüsüdür, yani koşum hay
vanı! Uzak şarkta en fazla kullanılan 
vesaiti nakliyenin, adamlar tarafından 
çekilen iki tekerlekli küçük arabalar ol
duğu malumdur. Yalnız Singapurda, 
bu arabaların miktarı on binden fazladır. 
Bu arabanın sürücüsü halkın en aşağı 
tabakasına mensuptur ve bunlar he
men ehli hayvanların arkasından gel
mektedir. içlerinden bazıları insani te
kellümden bile bihaberdirl~r. Esasen 
konuşmasmr b:ls-=!ler de, işlerine yara
maz ki ... Anlamaalrı icap eden şeyler 

o kadar mah1duttur ki, birkaç kısa nida 
il<' karrşık blr mimik onlara bol bol kafi 
geliyor. Onların mesleki lisanları bir iki 
tekmenin refakat ettiği "sağa! sola t 
dosdoğru! .. ve yahut da "yavaş! tırıs! 
dört nala!,, kelimelerinden ibarettir. 
Kafaları katiyen çalışmadığı için zaman 
la, tam manasiyle "hayvanlaşıyorlar . ., 

Hoang Çin Fo yirmi scnedenberi 
bu işle me~guldür. Fakat artık seneleri 
saynuyor. Ona, ebediyetten beri, araba

sını çekerek koşuyor gibi geliyorldu. O, 
artık. küçük adımlarla koşan, durma
dan koşan bir iskeletten başka bir §ey 
değildir. Yirmi senedenberi mi? Hayır, 
o, binlerce ve binlerce senedenberi böy
lece, sokaklardaki tozun rengini alarak 

çıplak ayaklarla, 33 derecelik bir hara
retin altında kan ter içinde kalarak, bu 
ecdattan miras kalan toz topraklan ü
zerinde mavi gözlü sert bakışlı ''efendi,, 

!erini taşımaktadır. Bazan, bütün şehri 
dolaştıktan sonra, kendisine sem birkaç 

meteliği vermek btemiyen ''efendi., nin 
katı yüreğini yumuşatmak için göx }'(Ş
iarı dökmektedir. Bazan lda - "efendi,, 

çok kızarsa - çıplak sırtına kamçıyı ye
memek için, ayaklarında kalan son kuv
vetle oradan kaçmaktadır. 

Fakat onun için en müşkül olan şey, 
büyük bir kolaylıkla müşterilerini ka
pan, kendisinden daha genç ,daha güç-

lü kuvvetli rakiplerle mücadele etmek
tir. Çünkü, yirmi seneidenberi yıpra
nan zavallı Hoang Çin Fo, artık onlar 

gibi koşamıyor; ecnebilerin gözlerinde 
birçok defalar istihfaf ve istihza oku
muştu ... Demek artrk işe yaramıyordu. 

Nitekim müşteriler, ona bir nazar atfe
dince, derhal daha genç. daha güçlü kuv 
vetli bir "hayvan - insan,. arıyorlardr. 

Bunun için, Hoang Çin Fo, ekseriya, 
bir otelin veya lokantanın karşısında, 
jir akasya ağacının gölgesi altında ldu-

ı-arak ve yahut da ağır ağır, sokakları 

dolaşarak ve yalvararak müşteri arar. 

Gitgide azalan tesadüf, bazan, arabası
na, açıkgöz bir müşteri çıkartr ve o da 
para vermeden sıvışır. 

Gece olunca, Hoang Çin Fo araba
sının tentesi altına uzanır, yarım kih 

·~ 

TARİH DERSİNDE 
- Kraliçe Kristiıı kim.dit 
- Grcta G-arbo .•• 

'Singapurda' insa11 1;.Q§ultt arabalar 

haşlanmış pirinç yediği halde karnr ac
tır. Buna rağmen, bir gün kendisinin ide 
böyle arabaya bineceği ve at - insana bir 
kaç kamçı indirebileceği ümidi kmlma
maktadır. Ona hala yaşamak kuvvetini 
veren de işte bu ümittir. 

Maamaf ih, hayatında zevkli anlar da 
yok değildir. Bazan tali, ona güler yüz 

gösterJyor. Mesela bugün de çok büyük 
bir saaldete kavuştu ve bunun hatırası 

hala kalbine ferahlık veriyor. Bir otelin 
önünde müşteri beklerken, cebinden 
çok kuvvetli ve garip kokulu madeni pi

posunu çıkarıyor. Bu piponun içinde 
tütünle karışık afyon vardır. Bunun ko
kusunu içine sindirerek içiyor. 

Bu sabah, bir seyyah gemisinin ya
naştığı rıhtıma indi ve arabasının sivri 

okunu Ling Şang•ın böfrüne saplıyarak 
bu güzel delikanlıyı berbat bir hale sok-

mak gibi müthiş bir sevince mazhar ol
ldu. Bu emsalsiz talii, seyyahlar gemi· 
den çıkarlarken, arabacıların biribirleri-

ni itişleri esnasında bulmuştu. Kendisi 
de işin içinden kolaylıkla ve sapasağ

lam kurtulabildi. Çünkü Ling Şang der· 

hal bayıldığı için mukabele edemedi. 
Ne unutulmaz bir an l Hoang Çin Fo pi

posunu tekrar ldoldurarak bir iki nefes 
çekiyor. Ling Şang, hiç şüphesiz hala 

kend:sine gelmemiştir ve inlemekte de
vam etmektedir .. Hoang Çin Fo, kalbin 

bulunduğu yere indirilen bu darbelerin 

ne tehlikeli olduğunu pek ala biliyor; 

Ling Şang yattığı yerden sağ olarak kal 
karsa doğrusu talili adammış. 

Hoang Çin Fo'nın tehlikeli rakibi o
lan Ling Şang tunç renkli, güçlü kuv-

vetli bir ıdclikanlıdrr. ''Beyazlar,. araba
sının okları arasında, adeta ilk· baharda-

ki ceylanlar gibi atlıyarak gayet seri ko
~an bu yaman Asyalıyı derhal keşfet-

larını tetkike başladılar, diğerleri ide 
mağrur bir eda ile, ağır ağır basamakta
n inerek etrafa bakındılar. 

• Bu defa artık, Hoang Çin Fo çoktan 
beti b~klcdiği fırsatı ele geçirdiğine e
mindir. Onlara doğru ilerliyor ve: 

"Bakın baylar, hiç toz yok!,. demek is
tiyormuş gibi, oturacak yer4deki yastığı 
çeviriyor ve bir bezle siliyor. Ve sabır
sızlıkla koşuya hazırlanan cins bir at 
gibi, yerinde duramıyor, tepiniyor. Bu 
defa arabasına müşteri alacağma tama-

miyle emindir. Öyle ya, sırada birinci 

olmak için, otelin önünde üç saattir bek 

liyordu. l 
Heyhat 1 Ecnebilerden biç birisi, o· 

nun önünde durmuyor. Halbuki birinci-

~ir ve ilk defa müşteri almağa hakkı 

var. Ona rağmen, ecnebiler onun sıska 
vücudunu görünce, yüzlerini çeviriyw • ve daha kuvvetli, daha genç ve daha ya-
kışıklı bir at • insan arıyorlar. 

Bu vaziyet dahilinde. Hoang Çin Fo 
ne yapabilir? Onların karşısına dikili-

yor, hürmetkar bir tavır takınıyor ve 

yerlere ka. iar eğilerek yalvarır gibi bir 
sesle bir şeyler muıldanıyor. Hiç kimse 

buna aldırmıyor ve dzha öteye gidiyor. 

Bunun üzerine Hoang Çin Fo son ve 

ümitsiz bir teşebbüste bulunuyor: Ara-
• 

basının oklariyle bir beyazın yolunu ke-
siyor .... Belki böylelikle onu durdurma
ğa mecbur edebilir. Fakat bu küstah1iğa 

fena halde kızan beyazın gözleri aönü
yor ve Hoang Çin Fo, güneşin göz ka-

maştırıcı hüzmeleri arasında, bir bırbacın 
ı havalda döndüğünü görüyor. Korkudan 

, . titriyerek, zayıf bacaklariyle, aüratle 
1 yan tarafa sıçrıyarak kurtuluy~r. ''Be-

yaz,, uzaklaşarak, onu, boş arabasiyle 
yalnız bırakıyor .... 

mişlerdi. Uzun boylu ve gayet yakışıklı 
ıd .... :: :::::::: :::....__•-... ·.------.... ··--------... o ugu için, ecnebiler onu yüzlerce ara- :: - ·--·----

bacı arasında derhal tanırlardr. Onun g Lisan deı si erimizin 
işsiz kal~ğı hiç vaki değildi. Günün her ,H geçmiş foı malaı l 
saatte, onu, arabasının önünde, dudak- ii 

1 :: Gazetemizde n--~len lisan 
larında mağrur bir tebessümle, koşar- :: d ~~ 

•• enlerinin geçmit formalarının 
ken görmek kabildi. Başkalarının yarım if iki kurup idarehanemizden te· 
saatte katettikleıi bir mesafe için, ona n d •• arik edilebileceği yazılmıtlt· 
birkaç dakika kafi geliyoıi:lu. Bunun ii Bazı okuyucuların, birkaç gün 
için Hoang Çin Fo kendi ihtiyarlrğiyle g evvelki formalan istemelerinden 
ve artık güçlükle yürüyen ayaklariyle H itin yanlıt anlqıldığı neticesine 
alay eder gibi, mütemadiyen müşteri 

taşıyan bu delikanlının canını yaktığı 

için hayatından şiddetle memnun ... 

· Fakat Hoang Çin Fo bu tatlı rüya
sından uyanmak mecburiyetinde kalldı. 
Çünkü tam bu !iırada, ecnebiler otelle· 

rindcn çıkıyorlardı. içlerinden bazıları 
taraçada durarak, ıseyyar satıcıların mal 

.. H vardık. Uzun zamandanberi de· 
:: ~am eden ilinlarmuzda bu gibi 
ii formalann iki kunıt mukabilin-
H de ancak gazetemize abone ola· ~ 

1
:: caklara verileceği yazılmıtb.

1
1 

Keyfiyeti bir daha tavzihe lü-

::-~~::f:~~:::m:.::::wm=;:=mz 
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Si temmuı; tarihli bUnıecxomb.ln bnlll: 

(Ay rtç<'ğldlr) 

BtR HOKKA TAKIMI KAZANAN 
B1rincl: Güner Gen!:alp Pangaltı Elmadaf 

:addesl Arif paşa apartıman No. l 

KRiSTAL ŞIŞE IÇlNDE 
BÜYÜK BİR LÜKS LOSYON 

KAZANAN 
lkincl: Göksel Ayaz;pllfa İstan1'tıl pala-ı 

?2, 

lKl ŞiŞE ESANS KAZANAN 
'OcUncU lSA. T. Ş. Vatman 

BiRER RESiM ALBÜMÜ 
KAZANANLAR 

4 - eukrlyc: Kumkapı Ni&ıanca caddeırl 
93, & - uat: Vlınezadc mahallem No. JO 
Be~ktıı.ı, 8 - Cııhltı: Pertevnlyal lisesi 105, 
7 - Mukaddes: ç lobi BUleyman l!Okak 20 
Fe.Uh, - Zeki: 1 kender bostan sokak. 
9 - ellmt: Vefa lisesi 667, 

BiRER KURŞUN DOLMA KAi.EM 
KAZANANLAR 

11 - abG BUııer: Bayburt, 12 - AJ: 
Nur: lstanbul 48 Uncu llkmektep ıs - Fey. 
yaz: Karakol ıokak 20 Beyuıt. H - NI. 
batı 1et.anbu1 rkek llaeal 803, 15 - Mehmet· 
SultanaJımot 83, 18 - NtıNrlman: Ulucan. 
lar e&dde.I Ankara, 17 - Mehmet Şahln: 
Cezaevi 6 mcı koğ\ıgta, 18 - N. Kurallı: 
Aksaray, orgugı;u sokak 14, 19 - Refet: 
Vefa llaeıll 297, 20 - Sadık: Kadırga, T~. 

m&Q ıokak 8, 21 - Nedret: Kadıkı;y tııkelo 

rıhbm eol<ak ''· 2:? - Nermin: Kartal 23,, 
23 - Çohadar: Kumkapı, 24 - Orhan: Per 
tevnlyat ııaesı, 215 - Kemaleddin: S( Uncl\ 
ılkmektep !ıtanbul 

BİRER DEFTER KAZANANLAR 
26 - Mehpare: lstiklAl lisesi 302, 27 -

Feyyaz: Erkek lisesi 1060, 28 _Perihan 
A1tmer: Fener, 29 - KAzım: İnhisarlar ya. 
nınd&kl hane Balıkuir, 80 ~ Basan: Fener, 
MUrael pa.,şa caddoııl 62, 81 - Bedia.: Bey
lerbeyS çaddtst 27 Kuzgµncuk, 32 - 'Omit: 
Birinci llkmektep 53 Çatalca, 33 - Edip: 
Aydınlık )'Oku&ı 25 Ortak8y, 84 - Re:at: 1:!:. 
dlrne, 35 - MU!lde: Dere ııokak Mecidiye. 
koy, 811 - L~tn: EmlrgAm ort.mcktop 147, 
37 ... Tarık: ~a Uncu Ukmektep 19, 38 -
Yurdaruı: Sirkeci Aydın oteli kar§tBtnda, 
39 - S&bıı.hnt.: Cnğnlogıu, 40 - MetO.nat.: 
hzettın eokak 48 Kadıköy, 41 - BWcnd: 
BoyacıklJy, 42 - Güzin: Tepeba§r, 43 -
Firdovıı: GU!dedc sokak 10 KaragUmrUk, O 
- :Erkıın: Gtılatruıarııy lisesi 158,7 4~ -
Sevim: Galatasaray Arıt paşa apartımanı, 
48 - SalAhaddln: Şeref efendi sokak 91 Pan 
galtı. ıl7 - Muzaffer: Haydarpaşa lisesi 
24i.2. •B .... Baykara.: Beybcllıı.ds. P,T,T, mer 
kezi, 49 - HUsnU: İstanbul erkek lisesi, 
M - İbrahim: Kumkapı - Kadırga. 

BİRER TUVALET SABUNU 
KAZANANLAR 

Ti - Hayrtlnnisa: 8 Uncll llkmektcp, '17 
- Nurhan: 29 uncu ilkme~tep iBcyoğlu, 78 
- Hicri: Kızılay tahsildarı Edime, 78 -
ll'uat: Galata.saray llııe.!!f, 80 - Fikret: Ka. 
yal>qı maballeal 15, !l&rq, 81 - Sallbaddhı 

Turhal zıabJ_yc mUdUrU vaıııtullc, 82 - Nev 
zat. 83 - Kemal: 3 Uncu llkmektep, 8' -
Tevtlk: 15 inci Ulanektep, 85 - Muazzez GU. 
len: Davutpqa tramvay caddeııl 7, 86 -
Şema!: !34kırMy Cevlzllk, a 7- suzanı Toz 
kOPf.TP.D cami aokak 4, 88 - Orhan: Blrlncl 
vakıf han 36, 89 - Halime: Gillgcsmez ma.. 
hallesl, 90 - Nezihe: Kız öğretmen mekte. 
bl Çapa, 11 - ha: Vatman 721, 02 - Nuri 
ye: Kuag11mrtlk illanektep, 93 - Nuri: 
Gelenbcvt orta.mektebi, 9' - :tcw: Eren. 
köy luz llısea1, 95 - Salim: Şl§hane karakolu 
2/3. M - Rıdvan: Senbenova. liscııl, 07 -
Muza.ttu: Ça.mlıca, .Altuni zade, 9 - Bur. 
h.n: llqlktaf 18 hıcl llkmektep, 99 - Oa. 
vJdaı:ı: Kuıguncuk, 100 - Muzaffer: Kadır. 
ga, tıçUncU llkmektep, 

B!RER KURŞUNKALEM 
KAZANANLAR 

61 - Kadri: Şehreıninl, 152 - Fahrünnisa: 
Anıavutk!Sy, 53 - HalU: Acı mu!!luk aokak 
19, M - ŞUkran Esmer. 515 - Sacide: Ak.. 
aaray, Horhor 4, 56 - Serap Bari: Tozkopa 
ran cami sokak 4, 57 - MUkerrem: De.nıir. 
kapı 42, 58 - Adnan: Bnhçckapx berber, 
159 - Şak : Arnawlk6y 90, 60 - M'uzaf. 
tu: Bahçekapı 'l'a§ban, 61 - Aksoy: Kadı. 
köy Altıyol 141, 62 - G!lzin MusWa: Pen. 
dlk Ltle aokak ıs, 6S - Hacer: Tübentçl 
3, 64 - Mııhmut: Sirkeci lsUk!Al oteli al. 

tında 43, 015 - Bekir 18 lncl ilkmcktep, 66 -
lamel: Kadfköy Çnnakkale sokak 17, 67 -
TUrkAn: Hamalbqx, 68 - A vnlye: Tarla.bn,ı 
P~kif1l sokak 18, 69 - Mardiros: İstanbul 
rkek llısesl, 70 _ Neriman: Gölcük, 71 -

Suzan: Fatih Kıztaşı, 72 - B. Çağlı: Samat 
ya Mlm mOdat'aa caddeal 52, 73 - özen: 
çm Havuzlar 23 , 7" - Seyfeddin: Kuuı.. 
kapı orta.mektep, 75 - Nimet: Çırçır Fo.zllet 
okak S5, 

BiRER KALEM TRAŞ 
KAZANANLAR 

101 - Sadi: Hatboyu 44 Balurldly, 102 -
tlhlye: Topkapı camı sokak ıo, 103 - Ad 

n~: G lenbevl ortamektep, 104 - Emin: 
Clball Fırın sokak 82, 1015 - Sedat: r>t Uncu 
Ukmektep, 10& - Ho.Uço: Bakırköy Yenlma 

aı 
• re ıyoruz 

halle fırm aokak 26, 107 Naciye: Topkapı 

cami sokak 8, 108 - Neci!: Bakırk;öy birin 
el mektep 180, 109 - Nuran: Avukat ~Atlbl 
Reşat ve.sıtaslle Edlmo, 110 - 1. Bfllur: 
Edlrne\ıapı Sımnaşık, 111 - Balııı~ddln 

Yazıcı aokak Boton han, 112 - Ne:ı:lhe: 
Cumhuriyet kız lisesi, 113 _ S. Köseoğlu: 
'l"entçarıı Beyoğlu, 114 - Binnaz: Fındıklı 

setU!tU, 1115 - Sım: Beolktai!i balmumcu 
248, 116 - Aram Vahe: Robert Kollej, 117 
-Ayhan: Hadımköy, 118 - LO.mla: n:umka. 
pı ııl ııncası, 119 - Zeki: Vefa. lisesi 393, 
120 - Semiha, Fatih, 121 - Seyfeddin: 
KUçUkayasorya, 122 - Zinnure: K. N. CIL 

mil S .. 2 , 123 - Burhan: Çnroıkapı medr4'sa 
ııoka'k, 12' - K mal: KUçUkayasorya Cin.!! 
meydanı, 121i - AıntlM11 Al<uı:u: Beyoğlu 

:Mnhmutağa yoku u, 

Floryada Florya çarşısında 9 N. 1ı diikkln 

" " ., 10 " " 
" .. ,, 11 " " 
" ., " 15 " " 
,, " " 17 ti " 

" ., 
" " 
" " 
" " 
" 

,, 
" " 

" 
" 
" 
" ,, 
" 

18 
21 
22 
23 
24 
25 

" " 
" .. 
o •• 

1t " .. .. 

lSTA •BUL: 
18,80 plAkla dan11 muslklıı1, 19,SO spor mu 

aahabelerl, E~ret Şefik tarafından, 20 Sadi 
ve arkada§lıın tarıı.tmdan Türk musikisi ve 
halk ıarJnlan, 20,30 Ömer Rıza tanı.fmdan 
arapça söylev, 20,4ts Safiye ve arka.da§lat'ı 

tarafından Türk muslldsi ve halk tıarkılııı·ı, 
saat ayan, 21,15 orkestra, 22,15 ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi günUn programı 

23 son. 
PEŞTE: 

18,05 piyano konseri, 18,S:S konferans, 19 
05 dini musiki, 20,25 konferans, 20.55 kon. 
ser, 21,25 piyes, 22,40 bava, haberler, 23,05 
çJngene orkeıtrası, 
BU KREŞ: 

19,0:S orkestra konseri, 20,3y konferans, 
20,0~ musiki, -21,30 gramofon, 23,:10 haberler 
LOXDRA: 

19,05 piyano musiki!!, 19,30 orkestra. kon. 
seri, 20,25 kan~ık yayın, 21,05 musild, 21,45 
orkestra koru;erl, 22,20 piyes, 23,3!S dans or. 
keıılraın, 24,35 babcrlre, hava ve'"nlre. 
ItO!rl : 

18,20 Oda musikl.ı, 18,55 kımııılt yavnı, 
21,45 kanıık mıısikl, 22,05 orkestra kanseri 
23,20 şarkılar, ıonra danıı musikisi, lsUralnt 
lcrde Iıa'>crlcr. 

Senelik muhammen 
kirası 

120 
80 
80 
80 

120 
80 
60 
60 
60 
60 

(UstUnde ikl 

llk teminatı 

9 
6 
6 
6 
9 
6 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 

oda ile) 120 9 
Yukarda. semti mevısimlik kir& müddetleri yazılı olan Floryadakl dükk!n· 

lar teslim tarihinden itibaren 938 senesi Nisan ayı sonuna kadar ayrı ayn ki
raya verilmek üzere açık artırmaya konulmu§lardır. Ş::ırtnameleri Levazım 

mUdUrlilğünde görülebilir. İstekliler hizalarında bösterilcn ilk teminat mak· 
buz veya. mektubile beraber 20/ 8/ 937 cuma günU saat 14 de Daimi Encümen-
de bulunmalıdırlar. (B) ( 4933) 

İstanbul Belediyesi için memba su kablarında kullanılmak fu:cre lüzumu 
olan 2,110,000 tane mı kap9:.ifü :ıçık eksiltmeye konulmuştur. Bu kap&Ullerin 
hepsine 3165 lira bedel tahmin ertilmiştir. Şartnamesi ve nüınuneıi levazım 

ni.idürlilğilnde görUlebilir, istekliler 2490 No. h kanunda yazılı vesika ve 237 
lira 37 kuru,ıuk teminat makbuz veya mektubu ite beraber 20-8-937 cuma 
gUnU aaat 14 te Daimt Eno:.imende bulundurmalıdırlar. (B.) (4937) 

Senelik muhammen kirası 840 lira olan köprünün Kadıköy iskel-:s\nde 
3X6 boyunda dükk!n teslim tarihinuen itibaren 938 veya 939 seneleri _\fayıs 

&onuna kadar kiraya verilmek üı:eıc açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir , btekli olanlar 63 liralık ilk teminat mek 
tup ~a makbuı:u ile 20-8-937 euma günil saat 14 te Daimi Encümende bu-
lurunalıdırlar. (B.) {4930) 

Biriktiren 
Nöbetçi eczaneler 
Bu ak§am oehrln muhtelit semtlerinde 

nöbetçi olan eczaneler §tllllardtt: 

İstanbul c!heUndeldler: 

Eınln6nUnde (S&llh Necati), Beya.zıtta C 4. 
ııa.dor), KUçUkpazarda (Necati Ahmet), E. 

yUpte <Hikmet Atıamaa), ŞehremlDlnde 

Cli&mdi), KaragUmrUkte (Arif). Sa.ınatya.. 

da (Rıdvan), Şehzadeb&§md& (H&Dldl), Ak. 
sar!\Yda {Şeref), 
Beyoğlu clhetlndekller: 

1ıtikW caddesinde (Kanzuk), Yenltehlr 
Me.nguar caddesinde (Parunakyan), Bos~ 

tanbl!-§ı caddesinde '(tUmat), Golatade. Mum 
hane caddemnde (İsmet), Taksimde (Niza. 
mcttln), Şloli Kurtuluş cadde.elnde (Necdet) 
Ka.ımnpqada (MUeyyet), Huk6yde CNesJm 
Aseol, Bettktqta (Ali Rıza), Sa.nyerde 
(Osman), 

UııkUdar, Kadıkl:ıy ve Adalardakiler: 
OekUdarda !sk~lede <(Merkez:), Kadıköy. 

rahat ede~ 
Dr. Hafız Cernal 

I LODIAN ıu;&P' ,ı 
Dahiliye MatehtUS' ~ ~ 

Pazardan b8fka stıııJard8 og~d' ~ 
la&t (3,~ tan 8 ya) kad&I' ıswı ~ ~ 
yolunda (10&) numa.rall bu.suli ~J 
bastaıvuu kabul eder. saıı.118ld1" tul"', 
ıe.rt sabah "9,~12" saatleri tfV tel 
mahsustur. Muayenehane ve - _..4 
22398. Kıflık telefOll: 11044-~ 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Erl8:sc 

Cağaloğlu NuruoemaniYO cad. c!J) 
(Cağaloğlu Eczaneai pııaı 

Telefon. :5~ 
~~~~~-~~· 

de Modada (Nejat sezer). ~ R~)· 
(Herkeı;), BUyükadada (Şıııasi 
bcllde (lialk), ,, ..._,,/ 

!!1!11111.-~--....... (1e 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatl bulunan bütün kumbara sahipıerı 
senede kura ile 20,000 lira mükafat dağıtmaktadır. 

37 onuna kadar ke ide tarihle i: Eylül, Birinci e 
aylarının ilk gilnl ri. "'" rin ve Birinci t<8r1 
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~ Oalba.ran, Landrlnin red • cevabın~! .. Fiıh~ ertesi sabah Val\"cr gene 
'ılı deınişti ki: eevgilis'ni görebilmek için sokak soknk 

.gô~ lia.nınum seni muhakkak surette dolaşu kcn, Landrlyi Kokönar da doğ· 
tı ek l!tiyor. Yarın Sen Nikez soka- ruca S:Jriyent"s konağına gitti. 
~k~~nundaki Sariyentes konağında l>albaranın söylediği gibi kapıyı 
~ı ..... Yor. Kapıyı üç defa vuracak. açan çaldı, Lngorel parolasını verdiği anda 

"'8eYe "L l 1 k ld 'in agore .. raro asını veret'ek- apı açı 1. 
Eski s~reriyi c;ok güzel ' döşenml§ 

k~ 1 la bek rubu lmnln söylenmemesini as- bir b.., k~cmc oda.ama aldı ar. Landri 
il lerniy0rdu. kendi ile görii§mek istiyen bu Dil§c-
_ aYrttle tekrar etti: sin nç!er sByliy~ceğini keşfe sah§ıyor4 

L Lagoreı mi? du. 
andr1· · k d b" t>aıb nın bu ~aukınl•ğına karşı Tam bu sıreda ar asın a ır EE'S 

_ a~an gayet sakin bir tavırla: duydıı: 
lıııni . ınumım genin \'ak~ile Flô{fn"a - Bütün azizeler bana muin olsun .. 
\'e ı: vererek kiliseye kaydettirdiğin lar. Bu gördüğüm L~mdri Kogunar 

elti~oreı adında bir kadına emanet değil mi? 
l'or Sa kıı hakkında görü5'mek is~i- Lnndr i d;inerek hayretle bağırdı: 
lliı1 lıanlla iUnu söyliyeyim ki: Se- - Lagorel sen buradasın ha!. . 
Çoc~ nnımıa görüşmenden sonra bu A-•\ıze karı en sadık gUlümseıneslle: 
edllını n istikbali ve saadeti temin _Benim ya .. Kim olacak? Ah Lan-
tersen § olacaktır. Ona iyılik et[l"ek is- driciğim haydut her:flerin elinden kur-

La.ndr~u davete icabet etmelisin.. tu'du"una ne kadar sevindiğimi bile· 
&tnafih son derece şaşırmıştı. MA· me~in. Seni o kadar müşkül vaziyet .. 

Vladetti • - ç · le gördrğüm zaman ne büyük azap 
c:a. ne ~uğun l!laadeti mevzubahs olun duvnıuş'urn: içim parça parta oldu. 
8aatt .. 

0i ursa olsun. b:ına ~5ylcdJ?-"iniz Ah vördüm. görmek felaketine uc;. 
" &ted' "' C" ... OaJb lır;tniz yerde bulunacağ!m. radım . Ya ~abbi, o sırada h'ç de şimdi· 

Vahı ta:an .h.afifçe gilld!i, alacağı ce- !{i 1rtı '1a1avı halin yoktu. 
l"ınea..,n ~ _bıl yordu. Baskı bir söz söy uı ı bnrı . Nasıl elemli elemli etra .. 

land . gır ağır uzaklafitı. fn·ıı " 1:L• -ı"ı ölünceye kadar unuta-
ltalrn13 ~1• sokağın ortasında saşırmı~ mav'l"a··m Hele yakayı sıyırabildin! 
takını ır halde idi. kendi kendine bir I ~e,·1n ifr.i öyle meyus bir tavırla söy
ne de ~Ualler soruyor, fakat hi~ bir1si- 1 Uyl)rdu, , .. :ılıın söylediği ilk bakışta an-
~ib va.p bulamıyordu · ın .. ııı~"·rrlıı. 

ayet ka d . 
'erdi: Pt an girerken şu kararı 1 !'-ıi i-;., d'ic:tilı?ii kötü vaziyeti nn-
- ~ar Jp•, .. • ... , Ç'l'·;"Jeri narlıyor, o andaki hiı:;. 

gece ol ın ea.bab bu ·şi anla.rır.ı. hu .,.Lti ·•i rev·nci h11tcr istemez gösteriyor .. 
llıp bu ~~Yac~k. Yarın ne vapın va- rl•ı 
~er Çcc u~csı g~rme.ğe gitmı>Ji,·im. T a11dri kora knrmm ~özlerine kan-
\'~ be.nugu tehdıt eClen bir tP.ı..li\·e n•"" .. '""'< lr"'rı'\r zel(i idi 
eUkur hen·~pacağımı bilirim. Allaha l C'Aıvap Yerdi: 

uz kuvvetim yerinde. - Bana karşı ne kadar muhabbetli 
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gelince; size yegane söyliyebileceğim 
söz şudur ki, düşes fevkalade zengin 
ve son derece açık elliliği ile şöhret 
kazanmıştır. Sizi temin ederim ki, tek 
lif edeceği şartlar tasavvurunuzun fcv 
kin dedir. 

!kisi birden ayağa kalktılar. Dalba· 
ran samimi bir tavırla dedi ki: 

- Sen Nikez sokağl nihayetinde bu. 
lac-ağınız Soriyentes ikametgahına ne 
vakit teşrif edeceksiniz? 

Boş bulunan Valver az kalsın, "he. 
men" diyecekti. Bereket versin ki ken 
dislni topladı. 

- Madam la düşesin emirlerine a. 
madeyim, cevabını vereli. 

- Bugün çarşambadır. Cuma günii 
ak§amı saat yedide te~if edebilir mi
siniz? 

- Cuma, yani öbür gün ... Peki, tam 
saat yedide kapıyı çnlacağım. 

Dalbaı·an ba§Jyla n1uvcfakat işareti 
verdi, fakat henüz gitmeye hazırl:ın
mıym·du. Son derece zarafetle şu söz. 
leri söyledı: 

- Yakında sizinle beraber olacağımı. 
zı Umit etmekt<'yim. Bunun için evvel 
den ve bütün samimiyetimle fevkalfi.. 

de sevinmekte olduğumu size söyleme 
ye mecburum. Harikulade kuvvetiniz 
bende hayret ve taltdir uyandırdı. 

- Bu talt fleriniz benim içın çok 
kıymet.liclir. Sizin nadir bulunur bir 
ku\"vette olduğunuza eminim. 

Dalbıran paz !arına bir nazar atfct
tiktE!n f:onra sahte bir memnuniyetle 
~u CC\'RbJ verdi: 

- Evet, ben de kuvvetlıyim kont ce
naptan. Biz1en olduğunuz zaman ycnı 
tr1m1aşa karşı icab eden her türlü mua 
, .e.,etl esirgcmiy ceğimi şimdiden va. 
adederim. 

- Size nasıl te~kkür edeceğimi bi.. 

lemiyorum, kont. BiltUn aeref bana. o
lacak ve bundan çok istüade edece
ğim. 

Her ikisi de doğru söylemiyorlardı. 
Aralarında bUyük samimiyet temin 
eden bir hadise yoktu. 

Dalbaran resmi nezaketi bir an bile 
terketmemiş, Valver de ihtiyatı bırak. 
mıyarak ayni resmiyetle mukabelede 
bulwımu§tt\. Nihayet ikisi de gayet 
samimi iki dost gibi biribirlerinden 
ayrıldılar. Kapı kapanınca Valver, 
.Dal baranın ağır adımlarını bir müddet 
dinledi ve sonra kendi kendine: 

- Bana kar&ı oldukc;.a samimi dav. 
randı, fakat giderken el sıkmasmı ha. 
tırlıyamadı ... 

Biraz daha düşündükten sonra du· 
dakları garib bir tebessümle kıvrıldı: 

- Hoş, ben aynikusuru yaptım 
ya, acaba el uzatmasını unuttu mu, 
yoksa bana karşı bir centilmen gibi 
mi hareket etti Fakat öyle sanıyorum. 
ki, hiçbir vakit dost olamıyacağız. 

Allah vere de bir gUn biribirimizin 
can düşmanı olmasak. 

xm 
LANDRl KOKÖNARIN KÜÇÜK 

SIRLARI 

Ode dö Valver kayıtsızca omu7!.Jan .. 
m silkerek masaya doğru yUrlldü ve 
düşes"n eseri sahavcti olarak kazan. 
mı. olduğu elmas iğneyi masanın Ur.e. 
rind n aldı. Dalbaranın yanında ona 
ehemmıyet vermemiş gibi hareket et. 
mişti. Ş·mdiyse bir çocuk gıbi se~nç
lc mücevheri ev:rip çeviriyor, birta • 
kım ~ayallere kapılmaktan kendini 
zaptedemiyordu: 

"- Acaba tali ~ artık yardım 
etnıiye başladı mı? Bu fırsatı itaçınr. 
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sam, çok budaJalık etmiş olacağım,,, 

diye düşünüyordu. ' 
Şu küçük elmas bile herhalde mü. 

him bir servettir. Bu dilşes dö Soriyen 
t esin böyle bir hediyeyi hiç tanımadı. 
ğı bir adama gönderdiğine göre, her. 
ha ide çok zengin olması icab eder. 

Acaba bu düşes kimdir? İspanya 
kralı üçüncü Filip'in yeğeniymiş. Bu 
ismin şimdiye kadar hiç kimse tara
fından söylenildiğini duymamıştım. 

Vay canına ... Şimdi de naz etmiye 
başlıyacağım. Mademki Fransız pren. 
sesler hizmetime lüzum görmüyorlar 
ve ben hayatımı kazanabilmek için bir 
!spanyolun yanında çalışmıya mecbur 
oluyorum ... 

Düşüncesinin bu nokta8mda Landri 
odadan içeri girdi. 

Valver bir bakışta Landriyi baştan 
aşP ğıya kadar süzdü ve dedi ki: 

- Ali, çuha elbise, yüksek. çizme. 
ler. me.~in kasket, yağmura, fırtınaya 
mukavim bir palto. Em!n ol Landrl, 
mükemmel olmuşsun. Az kalsın seni 
tamyamıyacaktun. 

J..andri bu sözleri duydukça zevkle
niyordu. 

- Kont cenahları benj fazla masraf 
~·a .. ınakla itham etmezlerse çok mem
nun olacağım. Çok para harcamasay. 
rlım. daha iyi olurdu. 

- Ne diyorsun Landri. Lazımgelen 
h C'r Ş<Jyi almak caizdir. Hem de sana 
söyliyece'< bir havadisim var: Sen bu. 
radı:ı. yokken benim şansım açıldı. 
Bak azizim. ~u mücevheri goruyor 
musun ? Nasıl hoşuna gidiyor mu? 

Landri Kokönar, Valverin uzattığı 
lfneyi aldı. Mücevherattan anlayanlA
ra mahsus bir ta.vırla onu muayene ct
tfkten sonra makamı takdirde uzunca 
bir de ıslık çalarak: 

- Mösyö çok tamahklr olmayan 
bir milcevherci bulabilinıcniz bu iğnG9 
yi beş bin franga satabilirsiniz.._.. 

- 'Acaba bu kadar kıymeti var 
mı?. 

- ·Buna eminim m&!ıyö .. Belki beş 
yüz frank faz.la bile eder. Ben mlicev· 
berattan anlarım. Siz servet arıyorsu-

nu?., zannedersem beş bin frank pek 

de havaya atılır bir servet değildir.· 
M.aamafih talii yalnız bu kadara 

hasretmek caiz olmaz. 

Acaba bundan başka da bir şey var 
mı? 

Va.lvcr mesrurane anlattı: 
- ·Ne diyorsun? Bir ecnebi pren

sesinin hizmetine girmek Ur.ereyim. 
Bu prensesin ismi de Düşes dö Sori
yentes.,, 

Landri gözlerini açarak sordu: 
- ·Düşes dö Soriyentcs mi? 
- Onu tanıyor musun? .. 
Landri bu suale başka bir sualle cc· 

vap verdi: 

- 'Mösyö, buraya kadar gelip size 
hizmete girmeniz için teklif yapatı 
bizzat Düşes mi idi?. 

- Hay1r; DUşes tarafından gönde· 
rilmiş bir asilzade. 

- Bu asilzade cesim cüsseli, laci~ 
vert kostilmlü bir İspanyol sinyörü de
ğil mi?. 

- Ay .. Sen onu tanıyor musun? 
- Ne diyorsunuz efendim. Şimdi 

buradan çıktığını gördüm. Bana "mös 

yö lo Kont dö Valveri:l hizmetinde
sin., dedi. 

Dikkat ediyorsunuz ya, sormadı. 

Kendi sözünden emin bir adam gibi 
konuşuyordu. 

Ben de tereddüt etmeden kati bir 
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aekilde ''hayır, mösyö lo Kont dö Val· 
verin hizmetinde değilim,, dedim. 

Valver şaşkınlıkla: 
- Ne tuhaf fil.tir!. Bu söze ne lüzum 

Vardı - ve birdenbire kızarak: 
- Bana baksan a ... Serseri.. Yoksa 

benim hizmetimde bulunmak sana hi· 
cap mı veriyor? 

Landri omuzlarını silkti: 
- Ne diyorsunuz efendim, ben ona 

emniyet edemediğim için böyle cevap 
verdim. Ben herkesten şüphe etmek· 
teyim. Hatla sizin de böyle olmanızı 
tavsiye edeceğim. Bu İspanyol asilza· 
desine "hayır., dedim, bundan çok 
memnunum da. 

Çünkü o bana ne cevap verdi biliyor 
musunuz? 

"Bununla beraber senin dün akşam 
onunla beraber yemek yediğini ve bu
rada yattığını biliyorum,, dcmeain 
mi, buna ne dersiniz mösyö?. 
Bu, İspanyol asilzadesi bütün hareke

timizi gfü:etliyor ve bizi takip ediyor 
demektir, değil mi? 

Valvar düşünüyordu : 
- Bu iş hakikaten garip dedi. 
Landri devamla: 
- Ben bu akadar uğraşılmağa değ

mem, bunu biliyorum, o halde bu takip 
herhalde sizin için olacaktır. 

- Evet, eğ~r beni takip etmemiş ol
salardı, burada olduğumu bilemezler
di ve bana yaptıkları teklifleri de yapa 
rnazlardı. Peki bu İspanyol neticede 
senden ne istedi'! 

- Düşes dö Soriycntesin hizmetine 
girmem için te!difatta bulundu! 

- Sanadn mı? 
Lanrlri Jakayıt bir tavırla cevap ver

di : 

- Bu Dü§es galiba maiyet düzü
yor. 

- Peki.' Sen ne cevap verdin'! . 
· ıın Bu suale cevap verirken Landr11 • 

sesi titriyor, telaffuzu acaipleşiyordtJ: 
.~·IJll 

- Ah efendim, ne cevap ,·erdıgı. 
bilseniz. Dogru~ su çok müteessirıill 

. ldtJ• 
ama .. Sizin yanınızda çalışmakta 0 

ğum için başka bir yerde hizmet k~: 
bul edemedim ve tekliflerini redde 
mek mecburiyetinde kaldım. 

Valver biraz durdu ve sonra: 
- Gösterdiğin sebep pek mün~sir·: 

Fakat sana şurasını söyliyeyim k• bC 
nim gibi meteliksiz bir adamın hi~~ 
tinden çıkarak zengin bir yere intı~ ı:ı 
edenen sana asla gücenmem. Bu ka 

1 

çon zengin inıiş. 
seni - Haklısınız efendim, fakat .. 
arı· 

maalesef tanımıyorsunuz. Son.ra f" 
!arsınız ki : Landri Kokönar bır de 

. · ıı 

söz verdi mi, bu sözden dönrnes!. ~·'r. 
altı~ gümüş gibi şeyler kafi degıl 1 

. J ve 
Bu sözler o kadar sade bir şckıl. e ·di 

o kadar ciddi bir surette söylenmıŞ 1 

ki kalpten geldiği muhakk:ıktı. 

Valver adeta müteessir oldu: 
• ~e" 

- Cesur bir "ocuksun Landrı. ~ 
"' a· nin bu hareketini asla unutmayac i· 

samını ğmı. Bana karşı ' gösterdiği11 

yete müteşekkirim. 
)13-

Burada okuyucularımıza şunu ·c-
bcr vereceğiz: Landri, Ode dö V~l~ıc· 
re hakikatı bütUn çıplakhğilc so) 
memişti. .. 

. . . • l)ll-
Fılhakıka Dalbaran kendısınc ift" 

şcsin hizmetine girmesi için tckl "!f• 
bulunmuş; o da. bunu kabul etınelJl ·1• 
ti. Fakat mükalemeleri bu kadarl:ı 1<?0ı 
••• İspanyol ::ısilzadcsile K~.nç~ct 
nin eski mahremi esrarı bir mud 
daha konuşmuşlardı . t<· 

Landrinin Valverden sakladığı ııo 
ta §U idi: 
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~ususi SARTLA~IMIZJ 
SOQUNUZ 

~OLANT~[ /'(~· 
94

~'\ 
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~ kuannit cilt yaralarından kurt~mak için ı ! ; 
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~ce hastayı kurtarmıştır Eczanelerden 

l·· llrk Hava 
l:ıu,ı·· k ca· s.; . .-u ı ıyangosu 

Kurumu ve 

HER BAYAlt 
f cf" 

6UZEL 
BiR SURPAiıoİıtı 

ADEM ·i i 

Necip Bey müstahzera
tı en kibar bayanları 

memnun eder 

Yağla kıremı geceıern 
cıocın güzeıoeştlrlr 

ve besDer. 

Kirpik tuvaleti gözlere 
gUzelllk ve sıhhat verir 

Pudraları cildi ka<dllfe l ı 
gibi yumuşatır. Diş 
macunu dlşleırı aınıcn 

gibi beyazlatır • 

Pla.flarda Necip Bey yağlı 
kutu kremi esmer rengi 

verir. 

Necip sabun ve ru/ları, bir
gantinleri , pudraları, tırIJa!ı 
cilaları çok mükemmeldir • 

Eminönü magazasın 
da ve diğer magazalar 

da bulunur. 

KT i DAR~-• 
B IE L GEVŞEKLIGINIE KARŞI 

HORMOBiN &~ ~~r keşide 71 Eylül 937 dedir. 

'U°lltıYcl\lk ikramiye: 50.000 Liradır. ·- Tabletleri • Her eczanede arayınız. ~ !909ta kutusu 1255 Hormobln J -· 

'~ '" b ' l''-'i aşka: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 
1) Ytl~rl~ ( 20.000 ve 10.000) liralık 
~· l~~llt ıkı adet mükafat vardır • 

bııı~~ : 
~il 1,.~· herkes 7 /Eylfil/937 günü akşamına kadar biletini değiştirmiş 

""'lb~ 
sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .. 

lc.,l'ld' 
1 k,l'ld' 

l~nı· , ı.ne ıooo k~lirne ile l- Dr. Faik 1. Okte -
Glh~ .. 1 w w Operatör ._Ce dersi Cagaıogıu Nuruosmaniye caddesi 

'-.. ~- No. 6 Tel: 21109. 
~·lf1ı 23 Muayene 1 liradır. 

l\t th 
e lailor's 

('terzide) 

1 
''lQ 

lstaobol avcılar ve 
atıcılar blrllğlndeo: 

Çakmaktarla ve Avcılar köyü 
"Ambarlı,. mer'alannı Birliğimiı 

bıldırcın avı isin kiralamı,tır. H J

dutları bir taraftan Küçükçekme
ce - Silivri aafalt şöseai, diğer ta
raftan Haramidere ve deniz ohn 
bu alanda avlanacak arka.daşlarm 

ikişer fotoğrafla kartlarını alma'>: 
üzere hergün saat 12,30 dan 14 f' 

kadar Birliğimizin Babçekapı A
gobyan haıundaki merkezine mü· 
racaatlan rica olunur. 

Zayi ve itibardan düpnüı pasaport 
lıtanbul 1ran General KC1naotoaluğuııdan 

muta umumi numara.n 31632 ve huawd 2331 
ve 18 pazar 1304 n 9 bfrinclk!nun 19~ ta_ 
rihll ve tamaıı oğlu Huan namına aıt pasa. 
port b&§ka kimse t.arafmdan kullanılacak o .. 
lurııa. hakkında. kanunt takibat icra otuna. 
caktır. ( 949i) 

~l· (!ta; ~ 
~~ bir •1or: t~· Oöz heklm1 
'- ~>· 1larcı~· '" 2

-An over. Dr.Muıat Ramı·Aydın 
··i • loUng {. 3 - A suit (of 
lL .\. jaclte~· Buit: bir takını. dbi-' Beyoğlu • Mis sokağı No. 15 
~fft • • Coat 1 Telefon: 41553 

"'-·.~at~ COat: ı,, : ceket. 5 - A l . '-"' ı.. 1 vır kc Pazardan maada her gün: öğleden 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
14 ı 8 ı 1937 vaziyeti 

~KTiF PASI~ Lir• Lira 

Aıtm ıan 1d.lasram 21O:l4572 L29.600.87 4.08 llerm&J• • • • • - • - • ) 15.000.000-
Banknot, • • • 
Ufaklık. • 

,, 15.316.398.-
• 

tııtiyat akgeıml: 1l ıt .. ~, 
• .921.501~ 45.838.773.10 

l·L J.070.871. l.070.871.8.3 
DaJUldekl llulaablrler ı 

TUrk Uruı: • • 
llarl~teld mahalJlrler: 

Adt n fevk&llde. • 1 • • \ ~ 
Huauat • • • • • . , • • . , 

Teda•Wdeki Baııknotıar: 

2. l os. rrı.~ 
4.516.007.7.,1 6.621.180.10 

Aıtm eaıt kllosrat 6.0M.'7,& 
Altına tahYUI kabll .. rbeat 
dö'fizler. 
Diler d!IYlzler n borçlu 
kllrinc ba.ldyelert • • , • 

llu:lae tü'rillert: 
Denıbte edile •nala nakt1Je 
k&rfllıtı. 
Kanunun 6 .,. 8 inci mad
delerine tntllı:an Huiıı• ta~ 
tmdan nkl tedtyat. 

laedat ctWlaaıı 
R&ldne bonotan. • • • 
ncar1 ııenetıer • • • • • • 
r.laam .,. Tabrillı cQdaaJ: 

jDeruhte edilen eTI"&lo naır.. 

1 

7. 109.521.60 

19.647.45 

35.231.183.43 

L ı 58. 7 48.56.J-

.. J3.496.8Z7-

ı. 3.000.000.-
,, 34.437 .986.8.3 

.. ı tl:ratn karfllıtı .. ıwa " IL38. 1 I0.2164.30 
ftah~t lUbarl kıymetle 

8 Serbe1t eıham .,, tah'rlllt 

Anular: 
Altna '" dOrtz tısem• 
Tab.rllt 1lzertne 

L. 3. 796.331 .60 

~~ 68.099.18 
L. 8.431.424.29 

Yekb 

. 

42.360.3.52.48 

145.251.738-

37.437 .986.8.1 

4 ı .906.595.90 

6.499.523.47 

4.500.000-
15.11&165.90 

34 l .982.lı05.5 I 

o.rubte edil• •wab aaktlJ'e IL158.748.56.1-
KaDUllUll • ft 8 iDGl ~ 
lerlM t.aYllkan basbıe t..ım. 
dan ftld wı,at, L. 13.496.827-
ı:>eruhte edlla ewala oaku,. 

ba)dyul. • • • • 145.25 J.736-
IWflllll tamam. altm olarak 
tedavtıı• 11A"Yeten ftRdllen L. 19.000.000-
ReeakODt mUbbOİ il& .... t.s. 19 9.000.000- 113.251.736.;:;; . .-. 
ftrk ............... .... 

Dl'fls'.hülaM&tlı 
Altma tah'Yfll k&b11 döv!zler 
Diler dövizler .. alaoakb 

ltllrtnr baldyeleıt • • • • • 1 .............. 
-- --~-

. 

12.216.123. 99 

722.893. 

27 .682.175.07 28.405.068.60 
108.487.896.82 

2 Mart ıt33 tarlh1nden tttMrell: lııll•to aa.ddl Jlbd9 o ı.s - ~ lsertM &ftn.I )'Qade ' ı• 

1LAN { 
Mahcuz ve paraya ~evrilmesi mukar

rer 62 adet muhtelif cins ve ebadda pi
rinç dökme kalıbı Süleymaniyede Mi
mar Sinan sokağ;nda 23 No. 1u ldükkan 
da 25. 8. 937 tarihinde saat 16,30 dan 
itibaren birinci açık arttırma suretiyle 
satılacaktır. Taliplerin mahallinde ha
zır bulunacak memuruna müracaatlcri 
ilin olunur. (9493) 

Nafia Vekaletinden: 
Sivas - Erzurum Hattının 3t7. 1-f- 832 ve 322 + 000 ci kilometrelerin

de ve Erat suyu ilzıerinde her biri 60 §Af metre açıklığında iki demir köprl.il'l'lln 
inşa "ve montajı ve lümu halinde ripajr,, kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye k:)nul 

muştur. 

1 - Eks\ltme 2-Eylül-937 tarihinde saat 15 te Ankarada Vekiletimiz De· 
miryollan inpat dairnindeki komiayon odasında yapılacaktır. 

2 - Bu iki köprünün muhammen bedellerinin m~cmuu 133850 liradır. 
3 - Bu köprülerin muvakkat teminatı ceman 7942, '! liradır. 
4 - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, genel şartnamesi ve diğer m'.1-

nakasa evrakı 670 kurU§ mukabilinde Dcmiryolları inpat dairesinde verilmek· • 
t~dir. 

tQ/. • ui" . YC:lck. 7 - oo t.. 6 - A \ ı:ı ~ A sonra saat 2 den 6 ya kadar 
\ l ' ' l'ıı >ıtaıo>t 8 paır of trou- ; ~!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~ 
\ O' I\. e fitti · - A shelf: 1Jir

1 
1 Zayi ve itibardan dütmü pasaport 

DO 
Kema 

üroloğ • Operatör 

5 - Bu ekıJiltmeye girmek isteyenler 2490 numaralı kanun mucibince ibra· 
zma mecbur oldukları evrak ve vcsaık ile 937 senesi için Nafia Meclisinden 
verilmiş muteahhitlik vesikalarını ''e fiyat tcklifleri:ıi havi zarflarını mezki'ır 
kanunun tari!atı dair~inde hazırlıyarak 2 - 9 - 937 tarihinde uat 14 e kRdar 
I1emiryollarr inşaat dai~ıindeki komisyona makbuz mukabilinde vermeleri 1a • 

-.,.~l ....._ >..fitter: ~~~rooın: prova oda. 1ıtanbul 1rnn General Konsolosluğundan 
~ \. e. 12 taPe rne Prova yapaıı ter. 'ı muta umumi numarası 34452 ve hwıu.rt 

l>t-Jtltı ...._ l'he ~Ure: bir §erit l '"e 6 Farvardln 1311 ve ~ mart 1937 ta... 
&' laUor·cub~ter: nuı~tar. 13 1 rlhli ' 'e teman otlu Faracollah namına. alt 

· ır terzi ;_.,..;...;• pasaport ba.,ka klm11~ taraftnda.n kullanıla. 
°V)'""" cak olunıa kanun! takibat icra olunaca.kttt'. 

(9496), 

Bevliye mUtehassıs ı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 
yanında. Her gUn öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'rel: 41235 

zrmdrr. . 
~ - !lu m!lnakaaaya gireceklcrı:kn Iaakal 50 metrelik bir köprü mont:ıjmı 

muvaffakıyetle yapmış olmak şartı aranc.caktır • . (2088), '( 4238) 
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NE "İİNASEBET ! 
Elektrikli Gir soğuk hava cihazı alacağınız \>akit bu ciheti düşünmezseniz: 
Gav.et: ehven ve cazip şart:ıara kapılarak yapacaQınız 
mubayaattan bilAhare nadim olacaksınız. 
Makul bir tetkikten sonra göreceksiniz ki hakiki bir 
FRIGIDAIRE'in tam manaslle ma{lrur sahibi olabilmek 
için verece{liniz her kuruş mahallına masruftur. 
Soğuk hava cihazlarının en idareli olan EKOVAT sa
yesinde F ıı ı G ı DA ı RE asgari cereyan sarfeder. 
Bu ekonomi yüzünden zamanla FRIGIDAIRE dlQer 
marka dolaplardan çok daha ucuza mal oluyor. 

VE 

ve bütün SATIE Şubelerinde 
: :: : ,..:t . ~ 

Yalnız hakiki FRIGIOAIRE ile 
verilen resmi 5 senelik temı-
nat ıstemeti unutmey1nız. -Bu temınet bozukluk vuku-
unda tekmil mekanizmanın 
meccanen tebdilini tekeffül 
eder. 

·~~-~HER AKŞAM B LVC de ~~~i•I 
1 Kol mt>ia şirketi · MlESHUR R~IKKASrE 

MELiKE CEMAL 
Mısırın Film Yıldızı ve Meşhur Rakkasesi 

i H ET 
··~~~~ Ayrıca Solist bayan MUALLA T. L. 42672 ~ 

.i11•&1m--.., YA~IN AKŞAM~ 

r 
1 

IBenecınve 

baıllılçesnıncıe 

BESTEKAR 

Salahaddin Pınarın 
SANATA Gl~DŞINDN 

24 llncil yı 1 dönümü kutlulanacaktır 

TL. 43703 

Eski FEVZiA Ti ' 

:. :~:Wriçm ayn höl~ude: Ana - 1& - O•~ İ Ll~ un.!: ı:.~ ~ym :~t~~:: 1 
mektebe mür~caat edilebilir. lıtiyenlere tarifnl\me gönderilir. 1 

Anıavutköy. tramvay caddesi: Çiftesaraylar. Telefon - 36.210. ---1~---.. 

Satı,a çıkardıö°ı son 
plAklarını muhterem 

mUtterllerlne takdim eder 
Sivulı Veysel ve İbrahim Bayan N~ . 

17 S 7 O Kayseri kirik havası 17S6 7 Sarı bebek 
Yeni Kör Oğlu Gönül acısı · ı;e~ 

ır·r.ii(( 
Bay Kemal Gürıea Bayan ~\J:s 

17369 Yaban elleri 71368 Penbeli kıt l 0}!tJt' 
Zeytun Karam Gözlerin ıat ' 

Bayan Suna Y 8.§ftr 
l 7 S 71 lki koca a1acağrm 

Yeni kanarya ~ 

------- ~I Nefuvel•mii;;m•k y;,de 
J.ı' 

lmfyan ınLAfi Dip ı 


