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~ mi · gftrdD '? 

smi makamlar kati birşey 
söylemiyorlar 

maslahatgüzarı HU~ ômetlmlz e 
· /t müracaatta bu lundu 

cı lenıit.'"nhocuıaı ka(· gemi batudılaı 
llj 20 

ta g 'Su (liususi muhab'rimiz-
taııot>len ~~~aki alakadar makamın. 

uı!> • urnata .. 1 . 1 .... geırn k gorc zmırden s. 
llız~f'n·ıı81 ~ e te o1an Hamidiye mek-

dil'e t~ g tlıis~:'11~rada meçhul bir de. 
~·a~ U deni 1•nrşıla5m15t1r. Hami • 

. , llaıııa,~altıdan parola istemiş 
...... b ,Jınca· 

Urı ' l<u •• , 
teltıi ,ltıarıcıasını 
l'ltei 81 bu 1• verm · ştir. Denizaltı 
ı. § \' l\Urnand • 
'':t~ e bira1; aya da nnyet et-

li 1tnııştur ~onra dalıp meydandan 
d arnıcı· 

thaı •.Ye b 
tJ \• lels.izl ~ \'aziyct kar~ısmda 
a e aı. e dıı; 
"~ t llkadar 6 er harp gemilerimi. 

Sö ir. tnakamJarı haberdar 

~ ~lencıi~· 
l l'ttıar gıne g·· atda acıan ore bu denizaltının 
"-ı:ı~ tfel'tibat sı]ktnarnası için Boğaz. 

a a a ıı 1 ... ba ı •ulfi ve Marmara ta
ş annıır:u 

~ r. 
(Devamı 4 uncüdeJ 

A kdenizdr- son mı beş giiıı içinde asi 
lwmıctleriııiıı l1~fırdığı ucya IJomlmr. 
donan ettiği beynelmilel t :.oarct gemi. 
Zerinin yerleri ııi güst erir har; tadır. 
l"u.J~ıruiaıı ilibcırcm 1 Edif ( Daııimar-

ka gcn~isi), le Cebel Amur (Fransız 

gemisi), 3 Kail.iz (/31~nyol hiikthn.et 
gom;.,i), 4 Monigo (/talyan), 5 Ksito. 
kiz (Ymıaıı), 6 Korporal (ltıgili::, 7 
Paramc (Fraıı.n~), 8 H.ampC<ıdor (Is. 
P]lramc (/t'raıısız), Kampeador (ls-

paııyo hiikıimef,) 9 Mc1.-vayt 
(Panama) 

ettıler 
Mavi kuvvetler şimal ve şark istikametinde 

muannidane mukavemetlerine rağm~n çekiliyor 
Çorlu, 20 Saat 7 ,30 (manevrallıı ta

kip eden ':irkadaşunızdan) - D i.ıhü 
manevraların öğleye kadar olan kı .. ~ı.;1 
telefonla bildirmiştim. Ö ğlcden ıı-: nra 
ise, Saray kazasında gerek Atatürk, ge 
rckse misafirler bir müddet istirahat et-
tiler. 

Kendilerine soğuk ayran ve mı'5ır ik
ram edildi. Dinlenme bitince, Atatürk 
ve İsmet İnönü bir müddet daha Sa -
rayda kaldı. Misafirler heyeti ise m.•vi 
kuvvetlerin, piyade, topçu ve ıUnri 

kuvvelerinin tecemmü ettiği cepheleri 
gezdiler. 

Ve saat 19 30 dan sonra Tekirtfağa 
döndüler. 

Kırmızı lcuvvetlerin cephesinde ol -

duğu gibi mavi kuvvetlerin cephes:nde 
de. her ıey mükemmel.di. Misa~ir1er 
askerlerimizin bütün harekatını b:ivük 
bir dikkatle takin ediyor. ve duyrluk -

(Devamı 7 incide) 

---.ırııı ız111Plrn ıaıııııırn ıs n'* 
Manevra sahasında 

m l sarı r 1erlm1 z le 
gUrUşmeler 

Manevralarla 
en fazla alaka
dar ataşemilter 

kimdir? 
Yaza i1 : Nizamettin Nazif 

1klncı sayfamızın orta atitunıarında oku. 
yun uz. 

iki milyon:uk 
bir hırsız~ık 
Ketty Galllanın 

mUcevber4erl çalındı 
Holivut, 17 - Fransız: san.ıt"an 

Ketty Gallianın iki gün evvel müc~v -
herleri çalınmı§tır. Bunların kıy.neti 

iki milyondan fazla.dır. Hırsızlık gece 
yarıu yapılmııtır. 

llFsaf:rlcrimizi Teldrdağı is7•clcsine çıkaran vapur, hazırlancoı tak, 
mi..<ıafirl(tr çıloorl•cn 

Üsküdar 
adliye binasını 
Tutuşturan adam 
yakalandı ve tevkif 

olundu 
üııkUdar adliye yangını hakkındaki il~< 

tahkikat bitml§, b!nanm kasden yakıldığı 

anlaşıımıot.ır. Kasdl yapan mahkiıınJye~ 

kat'lyyet ke.ııbetıniıı bir sabıkalıdır. Kendi!ii 
tevk1t edilmiştir. 

ÜakUdar mUddelumuınbl Tahsin bu bu. 
llUllt& §U beyanatta bulunmu§tur: 

- Yangının dahilden çıkmadığına göre. 
failinin bulunmaın için yapılan tahkikat oı.y. 
dmlanmııtır. Kasaların tadAt ve te.ııbltlnde 

evrakı nakdiyi!, pul ve8alre, kıymetli evra'<. 
tan h,lç Z&)illt yoktur. Kaaalar Ozertnde ya. 
pılan tetkiklt"rden. para aşınlmak mak.ııarl!.. 
le böyle bir iee cUret edilmediği anltı§ılmı~ 
trr. 

Yangmm, h&riçten ve adliyedeki dosyalar 
la al&.k'L'!t bulunan klınselt"rden biri tarıı. 

!mdan yapılmam oOphesl üzerine araştırmL 
lar yapılmııı ye bu şUphe lb:erlne yapılan tlilı 
klkat neticesinde dolandırıcılıktan \'e cmnl. 
yeti aullslimalden suçlu bir mahkiım Uzerln. 

(Devamı 4 üncüde) 
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Mis Flora 
DngDDlz kadın 

casusu 
Nişanlısının, harp meydanında 
ölümünden sonra intikamını al
mak için birçok sergüzeştler 

içine atılan bu kadının şayanı 
hayret maceraları hakkında 

şimdiye kadar hiçbir eser neı· 

rcdilmemiıtir. 

Vaırundaıın 
DtDbaııreın 

HABER' de 
nıııı1111111ııııııııııı11111ıııııııııııı1111111ııııııııııı1111111ıııırıııııı11111111~'" 

Sultanülatraş 
Cezire muhafızhğı

na nn uetlrlliyor 
Adana 20 (H~ucın - Gelcıı malCımat& 

göre Cezirede anar§i devam etmektedir. 
SultanUlatraşm CczlN muhafızlığına getirt. 
leceğl söylenmektedir. Bu sureti~ Ceılrell. 

lerf memnun etmek yolu takip edilmektedir. 
200 Cezlrell daha hududu geçerek M&rdbıe 

nuca etmiştir. 



.. 

30 Ağustos 
Başkumandanlık muharebesi 

yıldönümii 

BUyilk merasimle 
kutlulanacak 

Bu sene, Başkumandanlık Meydan 
muharebesi zaferinin yıldönümü .,Jan 
30 Ağustos, bütlin yurdda co~ku.-ı te· 
zahüratla tes'it edilecektir. Bu meyan
da, Dumlupınar<ia, meçhul asker abide
sinde büyük merasim yapılacaktır. 
Birinci kolordu kumandanlığı tararın -
dan idare cdılecek olan bu merasil!lde 
kara kuvvetlerine mensup bir kıt::. ile 
hava filolarımız Afyon, Kütahya, Ma
nisa. Bahkec;ir vilyaetlerinden gele~cı. 

izciler ve halk bulunacaktır 
Abideye vekaletler tarafından \n -

kara ve İstanbul üniversiteleriyle yuk-
6ek mektepleri temsil edecek ta.ıebe 

beyctlri ve Afyon, Kütahya. M~r.lsa, 
Balıkesir, İzmir, Aydın, İsparta, Hı.r -
dur, Denizli, Konya, Seyhan, Eskişe -
lh.ir, Bilecik, Kocaeli, Ankara, Bı..:-sa , 

lstanbul vilayetlerinden biri umumi 
mclicisi biri viHiyet merkez belediye -
sini, biri de parti ve Halkevini t~msil 
etmek üzere seçecekleri üçer kişilik ri
rer heyet ve birer çelenkle merasime 
i§tirak edeceklerdir. 

Dunilupınara civar olan köy ve kaza 
!ardan da Halk merasime iştirak e :le -
~ek, nakil vasıtalan ve merasim ye
rin.deki hazırlıklar Milli müdafaa Ve. 
katetince temin edilecektir • 

30 'Ağustos akşamı Ankara ve J ::tan 
lbul radyolarında konferans verilecek, 
~O ve 31 Ağustos günleri bu büyUk hl 
aise ve yapılan merasim hakkında ne§• 
:iyat yaprlacaktır. 

O gece Halkcvlerinde de konferans
lar verilecektir. Meçhul asker abidesi 
~nündeki halk ve gençlik namına Ja bi 
rer hitabe irat edilecektir. 

Merasim münasebetiyle Dumlupınar 

la Af yon ve İzmir arasında gidit ve 
geliş trenleri tertip edilmiştir. 

Portek'iz 
Çekoslovakya 
MUnasebatı niçin 

bozuldu? 
Çekoslovakya Portekizin 
istediği tipteki silahlan 

yapmamış 

Prag 19 (A.A.) - Çekoslovak mat
~uat bürosu, bu sabah aşağıdaki tebliği 
:neşretmiştir: 

Portekiz hükiımeti, 50n zamanlarda 
bir Çekoslovak silah f abrikasile silah 
eatm almak pazarlıklarında bulunmuş
hır. Mezkur hlik\imet, bu münasebetle 
Çekoslovak hükQmetinin muvafakatini 
istihsal etmek üzere Hariciye Nezaıeti
ne müracaat etmiştir. Bu fabrikanın ev
velce Çekoslovak orldusuna karşr gir
mis bulunduğu taahhütleri yerine ge
mmeğe uğraşmakta olduğu görüldü
'ğilnden ve istenilen tipte silahlann ta
yin edilen mlihlet zarlmda teslim edilc
miyeceği anlaşıldığından Portekiz hü
kfımetine Çekoslovak ordusunda kulla
nılmakta olan başka bir tip silah için 
siparişte bulunması bildirilmiştir. 

Maamaüh Portekiz hükumeti, talep 
etmiş olduğu ilk tip silah üzerinde ısrar 

etmiş, yeni teklifi, talebinin reddi ma
hiyetinde addederek Pragdaki sefirini 
·geri çnğmruştır. Çekoslovakya ile Por
:tekiz hükumeti arasında siyasi veya dip 
Jomatik bir guna ihtilaf mevcut olma
ldığınr biliyoruz. Bu sebepten dolayı, 

iicari mUzakerelerin diplomasi münase
betlerini bir taraflı olarak resmen kat
rctmeğe sevketmesi beynelmilel müna

sebetler tarihinde yegane bir hadise

öir. 
Almanya ehemmi yelli telakki 

ediyor 
Ber1in 19 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Çekoslovakya ile Portekiz arasındaki 1 

Öiplomasi münasebatmın inkıtaı. Alman 
siyasi mahafilinde büyük bir heyecan 
tevlit etmiştir. Bu mahafil. dost diye 
tavsif ettikleri Portekiz hükumetinin 
noktai nazarını Almanyanın pek iyi an
lamakta olduğunu ve Portekizin milli 1 
müdafaasını teminden başka bir gaye ı 
pe§inde koşmamakta bulunduğunu be
~ etmektedf rler-. 

eftcye do!nJ çrkan gazeteler. bu ha
t.eri c!'5rt kolon nzerine büvük punto
larla ne~retmişler ve büyük manşet
JCT yapnu~lardır. Uzak Şark haberleri 

ikinci P.liina atılnu§tır 

HABER - :AlCşam postası 

1
Manevra 

Manevralarımızla en çok 
alakadar olan nıisafirimiz 

sahasında konuşmalar 

Bulgar ataşemiliteridir 
Diger misafirlerimiz, harekatı 

takip ediyorlar 
takdirle 

Çorlu 20 (Manevrayı takip eden ıırlmdıı-,_ 
larınuzdan Nlzaıneltln Nazlftcn tcle.onlıı • 
- Dün manevranın de\·amı mUdedtince • 
muhtclıt fırsatlardan ıstifade ederek _ dün. , 
yanın dört tarafınd:ın ı;e en \e 'IUrk asker!.. 
nln m.uıc»ralıırını nıuhte'ıf bakımlardan 
h'tktk eden genci kurmay başkanları, geııe. 
rallcr, ata;ıemlllterlerlc gorUştum. nunlnr. 
dan en şaynı dikkat olanlarını blldirıyorum: 

Bulgar alaşemiliteri 
lluıgar ala~eıııııı.ert miralay l'ııpbozllov 

umunıı harbi 1stromnda Bulgar cephcsinı.n 

cenub hntlıı.rında geçirdiğini ve TUrk ordu. 
sunun harp meZiyeUerlnl yakından lanımıık 
lmkluılarını bulduğunu söyllyerek dedi ki: 

'•- Bilhassa bir sUvnri taarruzu sördUm. 
Bu sü\·arl taarruzu bence bOyUk dünya or. 
dulannda süvart silAhlan mevcut olduk"ıı 
bcğmllccck tarzda yapılmıştır. • 

TUrk ordusunun son ccrcce gUzel sllAhlarıı. 
Eahip olmak babtıyarlığl içinde bulunduğunıı 
bir dahıı ıınlnnıı§ oluyorum. Faraza yeni tay 
yare bölUkkriniz son derece korkulacak bir 
.ııllA.btır. 

O sıra.da havada allı tayyare dönU§lcr 
yaparak mnnevrndaki ''azltelcrlnl görüyor. 
Jardı. Kolonel gözl!iğ(lnU do~rultarak kulak 
kabarttı ve: 

- Faraza dedi. Bu pervane .ııeslerl P. L. s. 
markalı yeni tayyarelerin gUrtiltilsUdUr. Bun 
lar çok kuvvetli harp vasıtalarıdır .. Sonra 
ordunuzda top bakımından bilyUk bir zen. 
glnllk görüyonım .. BUtUn bunların haricin. 
de bugUn asıl methedilecek şey burada böy. 
le çok bUytlk mikyasta bir manevranın ya.. 
pılJJıdır. Bu çok enteresandır. Bir ordu ku 
manda. heyetinin ve muhtelif kUçUk bUyllk 
ctızUtamlara memur subııylarm çok bOyUk 
teknik meziyetler arayan modern askerlik_ 
teki lnkl§af kabiliyetlerini tebarüz cttlrmek 
ve daha mUkemmellcştırmek fçln bu kadar 
geni§ mlkyaslı manevralar yapmak ancnlt 
bUyük masraflara tabammUI edebilen mcm. 
lekeUerln toldlr., • 

Alman ataşemiliteri diyor ki. .. 
Alman a.tıışemlllt.eıi ı;~k ncşeU bir ad~. 

göz!Ukleri güne§te pıırladığ'I için gözlerlnf 
glirmek mUmkUn değil. Yakasının kırmıu 

çuhasına pek bçnzlyen yUzUnUn rengi o ka.. 
dar koyu pcnbe ki insan bu sıhhate imren. 
mckten kendlnf alamıyor. 
Yanına yaklaşbğnn azman beni nezaketl~ 

scltunladı ve adımı söylediğim vakit tOrkçe 
olarak dedi ki: 
"- Bana Kolonel Rode derler. Ben ordu_ 

nuzu çok iyi tanınm. Umumt harpte lrakta 
general ŞUkrl Nailinin erkAnı harbiyesinde 
ve sonra Romanyııda Hilmi (paşa) nın ka. 
rargO.lıında irtibat zablUydlm. Ondan sonra 
mareşal von Makenzenln karargll.hmda bu. 
lunmuştum. 

Göğ'sUndekl bir §eridi göstererek: 
- fşte bu liyakat made.lyesldlr. Görüyor. 

BUnuz kl ordunuzu sizin kııda.r iyi anlatacak 
vazıyelteyim. Fakat o ordu bB§ka bu ord ı 
başka, benim çalıştığım ordu lle şimdiki or. 
du arasında bir mukayese yapmak tmltAoı 
dahi mevcut değildir. ÇUnkU prensipler bam_ 
başkadır. Kuruluş bambaşkadır, kadro bam
başkadır, sllll.hlar bnmb!l.§kadır. 

Askerlerin çok muğ!Ak makineleri ve va. 
sıtnları gayet bUyUk bir rahatlıkla kullan. 
dıklannı gö~dum. Kumanda heyeti bilhassa 
rnUnevverllğf ve bUyllk tecrtibPlerlle insanın 
nazarı dikkatini eelbediyor. Manevralar et. 
rafında daha. bir şey sClylemek lmkAnı §in>. 
dilik mevcut de!lldlr. Hele manevrıılar bit
sin, ondan sonra bir dahi'\ görüşUrUz ... 

Marar ordusu mlimcssili 
Atamuıtcrlerln en uzun boylusu mutlak'\ 

Macıır devletlnln ordusunu temsll edenidir. 
İsmi Ostar Baltz Boatra olan bu genç kolo. 
ncl tepemden bana 'bakarak dedi kl: 

- Bugün çok gtlzel bir tnnk hücumu gör. 
dUk. 'MotörJU kıtaat iyi teksif edilmiş, bllhll.9 
sa tayyare bölükleri Uzerinde pUyUk bir dıK 
katle alAkadnr oldum.. Şahsi ve çok bUyUI: 
maharet'e tnyyıı.rclerf llullanryorlar ... 

nu zat ile daha (azla ltonuşamndık. Elln
dt:'kl haritanın kennrınq mlllemnüiy<'n hı .. 

§eyler yazmıı.klıı. meşgııldll. Hıı.ritıuıın krnıı. 

rınr hlr y<'re mUIAkat yapmnğa gidip de kA. 
ğrt bulnmtyan hlr gazeteci gibi ufacık n0!.. 
larlıı. do'dunıyor .. 

En çok ~n'ı'\an ateş"'m~ıter 
rakat man<'\'ra sahıuıının <'n btlyUlt çalış. 

mo. liamplyonu itiraf edeyim ki Bulgar mlrıı.. 
layı .. 
Akşnmn doğru mavi repheye gcçtiğinılz 

zaman tümen kumo.ndı:ı.nı general Mustıı.f'l. 

nın, general ~eyflnln ve mavi grup kuman. 
danr general Sabitin verdiği izahatın tek ke. 
ıımes1nl kaçırmayan Bulgar miralayı bllhaa. 
sa mol6r!U altJr tonc:u gruounun 11azırlamıı, 
bulunduğu topograflk haritada atış ve el"_ 
daht m,,vzllerfnl ve kumandanın r.atarynla:"l 
gösteren işaretleri ölçerek biçerek bir bayii 
meşgul oldu. 

.. , .. 

Mi.safir hcyctT.er, ma1ıcıırala rımızı dikkntlc ta.kip ediyorlar 

Avdet ederken kendisine sordum: 
- :Mlralayım, her iki taraftan hangi tara.. 

fm daha ltuvetll b!r tabiye kullandığını tııh
mln ediyorsunuz. 

Cevap verdi: 
"- İki tarar da bUyiik bir maharetle, fa. 

kat ayni ordunun takUk ve evsaflle hareket 
ediyorlar . ., 

Dost Efgan gcnerahnın fikri 
Efgan murahhası general Esadullalı hıı.n 

armudunu bUyUk bir nezaketle soyarken A. 

deta kendisini :rahat.sız ettiğimden §lktıyellc 
dedi kl: 

"- Şimdi yemek yiyorum . ., 
- Fakat, dedim. Fikrinizi biran c\n,•cı 

öğrenmek istlyorum da ... 
''- O halde yazınız ki burada çok yeni 

ııeylcr öğrendim. Ve manevraların devamın. 
ca daha güzel bir inbba elde cdeceğiınl tah.. 
mln ediyorum. Bumda gösterilen '.1'1lı"k or. 
dusu ,·nıpaon gllrdUgllm ordular nyııı ıud 
ve terbiye balamından birçok ordulara faik. 
tir.,, 

Sovyet heyeti 
Mane\·ra sahasında c;:all§!llllnr. içinde Sov 

yet a.skeı1 heyeti {bunlara asekeı1 heyet de. 
mek lbrmdır çUnkU tam be§ kl§lden mOrek. 
kep) Sovyet ataşeleri bilhassa ıııhhiye bölO. 
ğU ile alft.kadar oldular. Bir çok notlar aldr. 
lnr. Ve Çaylatcpeslnde gösterilen yeni tay. 
yareyc ve tanka knrtıı mUda!aB toplannı 
baştan 8.§nğı not ctt11er ve krokilerini aldı. 
tar. nu sırada başında maskelerini takarken 
ve çıkarırken ne kadar zaman sartettlklerlııl 
topu doldurmaı knldırıp göturme başka mev 
zlde kurmak i§lerlni n'! kadar zamanda yap. 
tıklannı - yakasmda tank i§e.retl bulunan 
ataşe - dikkatle not etti. 

Fransız ateşesi 
Çayiatepede pek rahat dol!l.§anlardan biri 

mutlaka Franl!lZ atll§esl idi. Yalnız sigara.. 
mnı i!:lyor ve bUtiln manevra lle alAknsı oL 
madığı znnncdlllrdl. Karşıdan taıırru1.a kal_ 
kan 159 uncu tank alayını bilmem görüyor 
muydu? 

Yanm:ı. yaltlaştım ve: 
- Kolonel mıınevrn hakkında 11k lntıba.lp_ 

rmı7.J llğreneblllr miyim, dedim. 
Rom:lllt!k bir tavırla .ııu ce11abı verdi: 
- Ordıı biliyorsunuz ki bUyUk dilsizdir ve 

dilsizler söylemezler. 
Kendlcılne dilsizler gnllba etraflanna da 

bakmazlar diyeceldim. vazgeçtim. 

Dost Yunan heyeti reisile 
baş başa 

Sıını.y kazasının bele'Cllye bahçesinde ayran 
lc;erl:en kom:vmıı.k zevkini tattığım Yunan 
heyeti reisi genera.1 Papagos: 

- Bjzlnı, dedi. Türk ordusu hakkında kuv 
\et ve kudreti bakımmdan bund~n evvel 
söylediğimiz &özlrrc Cı\ve edecek bir !1<')1mlz 
olamaz. Bızce Tilrk ordusu çok mUt<!kt'lml\ 
ve bu tcktımUIU mUtlefiklmiz olduğundan -
bize zevk ver"n bir şeydir, · 

Man •vrayı nnt etmiyen, haritalarını hill! 

açmaya ıuzıım gllrınlycn bu dost ve mUtt<'!lk 
htyeUn reisini fazla rııhaL'!TZ etmek isteme. 
ıllm. Yanından uzakla~tım .. 

]1.'izamcttiıı Na.;:i f 
Sabah reflklertmlzln manevrayı takip ed•n 

muhabirleri de dl~cr &."kert ataşelerle g6. 
rUşmll-lcrdlr. Bunları da nııklcdlyoıııı:· 

lııgm.,, atasclerin:n miif a'aası 
İngiltere hava at.aşesi şunları söylem~tir: 
DUn TUrk ha.va kuvvetlerinin harekcUeri. 

nl çok mUkemmel buldum. Türk pilotu ıno. 
dcrn tayyareyi kuvve~ ve salAhlyeUe kulla.. 
nan bir nskerl kuvvettir. Ha,·anın ordu Ue 
çalı§mıışını, radyo \"O totoğra! faallyeUer!nf 
colt nh.-nkll buldum. Havacılıkta başka nıem 
lekctıerden öğreneceğiniz §CY kalmıunı~ ııa.. 
yJlabllir. BUtun tevklla.tta tenkit edilecek ta. 

ruf yok gibidir. Bizim ııeyahaUmlz için alı. 

Dıtn tertibat bile kusursuz ve noksan8ı7.drr .. 
1 nglliz kara. ataşesi bin ba.,ı Rosııe kanaat. 

!erini, ~u kelim,.lcrle llade etmektedir: 
"- Ben billıBBsa teferrUattııkl lnliT.ama 

ıilkkat ettim. Her §eyi mUkemmel buldum. 
TUrk neferinin harp kablllyelleri zaten mıı.. 
10mdıır. Fakat bu Mkerin kendi kendini ş•ı. 
urlu surette vazlte görecek surette yetişti. 

rildlJtlnl mtişal·edc etum. üç dört yerde bize 

harp vn.ziyl'tlerl hakkında verilen 11.ahat, 
sevk ve idare i§lerlnde hiçbir şeyin ihm<ı.I 

edilmediğini \'e büyük bir olgunluk bulundıı. 

ğunu gösterrnl§tir GördU~m te~kllı\t mli. 
kemmellyetl o derecedir ki, hiçbir suretla 
daha raı:ıası bekleneme% . ., 

Çekoslovak ataşesi memnun 
Çekoıılovak ataşesi şunları ııöylemi,tır: 

''- ,Mllıı!'-ade edin de intıbalartmı yann 
aksam ıısöyllyl'yim. O kadar kuvveUI intıb1.. 
lar altınrlıı.yım ki, §imdi söylesem her gördü 
ğUmU methetmekte çok 11eri gideccğimd;!!l 

korkuyorum.,. 

Dost Yugoslavya erkanı 
harbiye reisinin fikri 

Yugoslav Genelkurmay başkanı general 
Nedlc;:ln lntıbaı §Udur: 

"Bu manevralar, Türk ordusunun kıymet 
ve kudreti hakkında şimdiye kadar bildiği. 
mtz malQmatı teyit etml§tlr. Kıtaat.ın hart'. 
kAtt.a gösterdiği intizam bilhassa fRya.,ı 

takdirdir. Bu mükemmeliyeti ile beraber ta_ 
ınamen modernleşen ordunun manevrada gös 
terdiğl yük.sek kabiliyetten birinci derecede 
memnun olanlar arasında Yugoslavlan sn . 
yanm.,, 

Mekteplerde 
ikmal imtihanları eyliil birde 

başlıyor 

Lise ve orta mekteplerde ikmal im -
ti11,.anlarına eylülün birinci gününden 
itibaren başlanacaktır. Bütün lise ve 

orta mekteplerde bu imtihanlar 19 ~ün 
devam edecok ve eylülün yirminci günü 
neticeler belli olacaktır. Bu :tarih:en 

itibaren lise ve orta mekteplerde yeni 
talebe kayd ve kabulüne ba!lanacak -

tır. 

İkmal imtihanlarının devamı esna • 
sında liseler ve orta mekteplerde eski 

talebenin kayıtlan da tecdit edilccl"k • 

tir. 

1 Birincitcşrin cuma gününreıı iti • 
haren bütün lise ve orta mekteplerde 

tedrisata başlanacaktır. İlk mektepler
de denılere daha sonra batlanacakbr. 

Maarif Vekaleti bu sene gerek lise 
ve orta mekteplerin gerekse ilk mek • 

tcplerin kitapsız kalmamaları için t<:r -
tibat almıttır. Geçen sene ders ıenesi 

fonlarına kadar kitap bulamıyan ınek -
tepler kalmıştı. Bu sene bu vaziyttin 
tekerrürüne meydan verilmiyecektir. 

Avustralya bir silah fabrikası 
yapıyor 

I..ondra: 20 o(A,A,) - Sydneyden bildirili. 
~·or .. Avuaturalya bUkQmetl Avuıturalyads 

11111.h n mmıtm:IDAt imali teta tlr'tlbat almt§ 
tır. B~n mltralylSzlerl !maline mabwı hlr 
fabrika kurulaeıı.ktl1'. Avusturalya, bunun 
lçln lc&J' eden beratt ~koslo,·akyadan aatm 
almı~tır .. 'll'abrnr& Zeland& ve Slngapurdakl 
kıtaat için de mitralyöz: yapacaktır. 
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dlalJ(lta dai!. 
-- ı Katil ronıan;. ... 
G EÇEN salı giiııldl dl~ 

••Yankılar,. ı arasın bit"""' 
Lchistan'da, ••bundan epe)';_.;, 

det evvel., bir katil vak••1 cta. '1ıl'I' 
rim idama mahkum oJnıu~ ti dO • 
zamanında vatana hayli ıus:,.. ..ıs• 
kuntluğundan .. cezası ~eır ede bOf "' 
vil olunmuş. Katil hapılbll' , ~ 
turmamış. iki roman ~ ~ 
memleketin edebiyat nıubi ki ~ 
bir alaka uyandırmış. O ka~ fllllt'I"" 
tecil er, ediblcr clbirliği ~~-" 
romancıyı affettirmeğe nıu 
lar. ~ 

Ulus'ta ':>undan bahsedeO .,, fltd • 

yerine sadece bir yıldı.% 1~ ,, • 
harrir diyor ki: "Şimdı nı0na dl f,.
liyor: Güzel sanatlar, kanu:: fi"' 
kinde . mi<lir?... Hayır, f ı;y1e bil 
san'atlarda öyle bir ku"'::;...ı,ııo "8 
kudret vardır ki o, hazan 1 ııattl cf
tün hatalarını, kusurlantıl ve ~· 

.. 1 • • b'J b' ··nıerle -- _-ltlf • rum erını ı e ır ıu • IOP'"-
Çünkü güzel sanatlar bitleri 

ken onlan tanrılaştırır.,. • ~ ~ 
"Hislerin tannlaşmalf,, biÇ • t-4':_ 

madığı için ç o k i 1 e r 11 et 1ıif 
bilecek birsöz... Hiı silrııdr _,,ıcJr 
ilah olduğu için insanı bUtilnel,,,ııcetl' 
rinden temizler manaaına ' --
gibi his, bir tanrı oldu~11~fll 
gelecek hayrı da. şerri de t~. ~ 
kabul etmeliyiz manası çık~...., • .,,. 
ikinci manada ''his., ile ••ihtı. i nıt',... 
teradif iki kelime olur. Bu bil ırf, 1'fr 
lar ve hisler arasında bazıtarıfll r ~ 
kısmını da kötü <liye ay~~ 
keder. Umumi harbden onc~ ~ 
nın bir takım münevverleri • d'-

• etı ·~ 
pek yayılmış olan bu zibnıy 1 ,.... 

dükçe insanın, "psycholo~~ .,,. 
püsküren fasçistlere, bolşevik ~,,,, 
vereceği geliyor. (Mamafih ,..., 
bu zihniyeti meydana getire!\ 
düşmanlığının mahsulleridir~ " 

Ulus'ta o ''Yankı., nın ;f 
dam'ın bittiği gün neşrolunma" tffA.' 
hesiz bir te5adüf eseridir, fakat 
düfün ne garib cilveleri var .. ·~ ' 

. .. ı.-ıo1..a "'li.! v .. P"'" .. tı !lllf'h""'"' " ' • • ,JI" 
eserinın ,insan öldürmek gıf>ı a~ 

cürmü affettirmesini antarnatn· d~ 
gi ferdi bir hırs yüziilnden k•:-. tJt" 
adamın eli, harikalar da yara rJ°' 
öpüleme.t. aJ>O c1' ~ 

Bir zamanlar sanatkarda t le 1ıif1~ 
en temiz. en yüksek insanlı ]>el~ 
bulunduğu iddia edilirdi. BU fttıil" 
b • h' d .ba . fakat o &I 
ır ve ım en ı rettı; • • aııflJ • 

sanatkara öldürmek ırntıY etti 11 

bahşeden zihniyetten hiç .'~plı 
ha mübarek, daha hayırlı ıdı .. -htıt 111 

tcıtP ,ıj-
Lehli katil romancının Çok,. 

bilmiyorum, belki de gerçek~dl· ~: 
zel şeylerdir: bulursam okU iJiııt ~ 
kat onu affettirenlerin. ken.d dJ Jı•~tt' 
tü bir oyun oynamış otmal~tl ~·"'rt1'~ 

. . d bıt Sil"' • "' gelıyor: Hapse gırmc en biliY'~.....t 
değilmiş, onda yazmak ki ıı'f'·r 
pishane duvarları arasında ..,-ıı e"~ 
Bakalım serbest hayata ~alı• r<>d""" ı1 
bilecek mi? Hem yazdıgr. defi ~ırt' ~ 
birkürek mahkumu kalet1ll11 ;11t~.ı 

için alakayı celbetmiş oltJ11
11 ııedl"~ 

de var. Bundan sonra onurı •ff1Jif"' 
bir muharr:r gibi omuz ıilkt' 
ne malum?. .,.1,., 

NuruJı.b 

lzmir fuarı 
BugUn saat 6 el• 

açılıyor •'' 
Izmirde göril'nıeılllf , 

kalabalık ••' tA 
İzmir, 20 (Hususi) -:: ~ _;~ 

nal İzmir fuarı bugün 'bü~,o. Ptıi" 
le açılacaktır. Dün Çef!ll t fit , 

burundan gelmiş olan ~~t· ~ 
Celal Bayar şimdi tzııcr ıcUI C~ • 
Başbakan adına İktıaat Ve ,çrll' 
Bayar tarafın.dan saat 18 de ~ 
tır • ,_,t:!.w 

Şeh. d .... , _ __ :, bit .. ,.. 
ır e goruunana utP"' 14 

vardır. Bütün oteller doltıı. b~ı 
diye lzmire geleceklere Y8111 

ramakta dır. '1' 
KaJıp tayyareciyi atS ,JJ 

a"lam uçtu~~ 
North • Beach 20 (A • .A.,) - ol"' fll 

nln aranmıı..oıma iştirak ec1ecek 
ret Vllklruı Londra aaattıe _....ıt. 
merhale olan Torontoya u~uı--
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Vaktıı Q kka b D D1J a u 
~'lt \. c alınnı 
t auıın vard ış, ~vrupa malı bir spor 
d 'lı. Altı ıc '· Galıba üç liraya almış
dt':!!cttı, karndedenberi, av demem. balık 

lllc a gez' · 1 ltı, her r ıntı demem. seyahat 
~ıtıi1 , bo:rsatta giyerim. Hala ek

~ u 'eler "'ulınanı§tır. 
•ıı b' • ı raky . ·-

3 

Hll1111HllllllUIUIU ____ ..._ ------ --· 

CUMHURIYET'te: 

Çocuk sahlbl oımaktaJl 
ııaçınan kadınlar 

l'e) aml Safnnın l1lT111ındıın: 

dağ' ır ha~t a manevralarına gıder 
~ kır ha adan fazla sürecek olan 

~ t~loıı gi~~· hayatımız için. bir golf 
Dcmirkapımn Nöuctlı.an-0 "ıo1:a/jım clo!<lı:ranfardan ikı gfö·iiııiiş 

Müstahs il \ 'O tuCt'!yll kndını blrlbirind•n 
ayıracak ilk işaret. onun tarlada veya Vız. 
gCthta çalışıp çalışmaması değil, an& otıırı 

olmam:ısıdır. Tufeyli k&dın. · vücuduna Rlt 
bir lmkluun7.lık olmadığı hald•'t l!ITf g:U:ıf'llll< , 
zarafet ve koketri endlşclerile çocuk doğur. 
maktan kaçan ve lhUyarlle kIBırla§&n mah. 
lClkl\lr. Kadının çocuk l'loğ\lrduktan sonrl\: 
arta kalan fstlluııtl vu.lfelerinl ve şekllll'rlnl 
dfl 7'.anıretıcr tayin edıır. Bu zarureUer içti. 
mal llliltflara, z.Umrelere, ferdi ihtiyaçlara V'l 

kabiliyetlere göre pek çok ne\·Uere glrecej!I 
için lelH"r teker teııblt f'clilm,.lerlne imktın 
yoktur ve her meaelcd!ı olduğu gibi bu no'k. 
tada ela hakem, peşin verilen hükUmler de • 

~11. hayal lır. 

~ lıç he, 
1 

•nı. Yanıma 'da ihtiyat ola 
Unlarda po: Çorabı aldım. 

lstanbul konuşuyor ! ( Dem·rkaJJ1 : 1 ) 

!j> n hır ta ... 
•ı, "c talih . ncsı ıkı sene evvcJ 
~1~ de iki .. 3 hır kere giyilmişti. Bu 

"lld' gun k ıı ~~ı. l.aıf u andım. Neticede 
ı. lc>in '?· Yeni aldıklarım facia. 
'C,.'Jl\ı tıynı ~ 
lltı 11 liıcrin ege kallayorum. Konç-
~ ~l?ıda11 d eh kıvrılan ilave yerlerinin 
• , Ottı.- a a . 
~ll:ı uaa Cdi gıyerken gidiyor. Ney· 

Pis caddesi iskemle, çamaşır 
ve karl\)uzla dolu bir semt 

Kanalizasyon olan bu yerde bir çukur kazıp 
hala yapanlar 

~Utıı te, topu~orum. Fakat öğle üzeri 
14. ııu da gö .~n burunun delinmiş ol

k lbuki b l'tiyorum. 
~dırıı, unlann çiftini seksen kuru

). r trı· 
4.llrt 

1 lllhalı 
~~d!lıklık nokÇorapta bir tedenni var. 
lıt .. 

1
?c hile ~asından. Yani, iptidai 

\~ a~ C\fv rıştırıldıgı muhakkak
'dib 

1~ilcriı1 bel Yapılanların sağlamca 
.ror il erhat 1 • 

h.l'c • !'atik 0 ması bunu ısbat 
'i 1hti>'aç meydanda. Fazla nazari-

\' crıı tok. 
tkiı. llıaJı ço 
~ ~ Ccıaı ~rapt1 bir tedenni var. 
~~,- lılakıa Yarın söylediği nutuk 

'«tııı tınıızd d 
~lar111 ırı çUrük a ır. Bayanların ço-
~tan hrlj tn Yapılmamasından, zira 
ı._ dac allar i"- "h' b' 
~.l'~ ı Oldu~ !ı"' mu ım ır pro-
~ tilıı'.rı Çorapl&Undan bahsetmişti. Bu. 

~· ır. arı çürük olsun !demek 
ı. ·it 
~ a

1 

}'erli tnah ~ 
hr11/altkab1 n sagalm çorap, "sağ-
~ " neticeleri vermesini isti-

l'a~p ti lltı11tı: Sek 
1. tltıcıc 1' sen kurucıı bir gün ,.o. 
ıra " ah'• .:r- ., 

tcb
11
/• olsun ıı, bu vaziyette, velev 

'icrr'l'ttj ha •
1 

ecnebi malını aramak 
'lıtt ı llıa1 sı olacaktır. 
d Pt0 •nın b' 
tr: Patandaı ırçok sahalarda müs-
' /\ arı vardır. Halk ~yle 

~lı.t, ~cı.~, . 
\\- ?ti.._~ d!erhsi sıktı H d h 

~l .~.. • em a a 
'\' t~tttc ıyı. Onu alalım. Parası 

lallaı.• trıİıli kalıyor. 
illa .rı lıi il bi . 

&iift itler· r ıyiliği de, bizimkilerin 
,., r. ını he .. .. 
"~t ı· nuz oğrenmemiş ol-

' "' lıtıd· hiı· Q~· lak • . 
itler 1ltıkiı s~ne hır hava esebilir: 
f ' Ct hıl ' .. lira eyı oğrendi ! - diye 
....... 'tJ tııı,ı, b 

tcji%ı trtcrac İtiyorum : 
~lıtııt c ttğıtı ne Yaparlar? Yeni ithalat 
~~ ~ dcği}.:ı~n, Piyasa ecnebi malile 
~ • •ıc ~ır. ' 'G 

. r tıc au ashı annek.. çürük 
liaıı narlarsa almağa rnecbu-

~.ıı~ 'ıtcı ~ 
~.,._, ta karı ~ele buradadır. Hileli 

~tq tı~·~lt~r. k~sat Vekaleti elbette 

~ SaJtStla latarııarı ~~ bir Belediye, 
h~~i~ l'l ltasıı ~ 1?tısas mahkemeleri 
-"ll,, il. iıde ., kıp ddiyorsa, o da 
~ e ~ Bağla 
~ Ccc~ araa he • ~ ayakkabı olma-
n~d' ~Unu:·~~ı lllÜcrim gibi takip 

' ltarı ıç;n de elbette bir \> p bulacaktır. 

Q~Sei( <Va-Nu) 
E: kaldırımda 

~ steri 
\ ~u~ .. ~taladılar 
~il~ Otltratı lldıtırnd 
~ g ~le . a Lonca sokağm-

Ott~ evıne t ~Sıninde bir kadın 
t , 'b~ kesmı~derken kahveci Sa. 
' l> ""'lna lrıetfJ. 

ılı... ~.~Pa.rını, d res. olacaksın! Yoksa 
tı .. 1' ~ lt&.h ~lnl§tir. 
~~ ~ltnel'ip Vecınin bu tehdidine aJ. 
~-1" bıÇa... Yolun 

''Demirkapı,, hani şu Sirkeci istasyo
nile tramvay yolu arasındaki saha var 
ya. işte dün oraya gittik. h:ninc Nöbet 
hane sokağı denilen yol pek de güzel 
bir manzara arzetmiyor. 

Basık ve karanlık avuç içi kadar kah 
veleri. saat üçte müsaade eclilmiş olma
sına ragnıen on birde sokağı doldurmuş 
olan kavun karpuz sergileri. ne sattığı 
dikkatli bir tetkikten sonra ancak anla
şılabilen biçimsiz dükkanlarile tstanbu· 
lun fakir semtlerinden bir nümune. 

Orada sergisi bulunan bir karpuzcu 
ile konuştuk. Dükkanlar1da 7,5-1 O kuru
şa satılan mallarına yüz paraya güç 
müşteri bulduğ_unu söyliyor. Başka bir 

sergicinin şikayeti de şu: 
- Burada, Allah ne verdiyse bin be

reket kazanıp gidiyrouz. Yalnız ara sıra 
belediyenin nizamlarına aykm hareket 
oluyor. Me'Tiurlar gelip ceza yazıyorlar. 
Buna bir diyeceğim yok. Fakat, bazıları 
da nedense pek asabi oluyoralr. Bize 
bağırıp çağırıyorlar. Halk da başımıza 
topalnryr·: Bu hal bizi utandırıyor 
tn.ü ~. D ı.ı. llaki 'llı ü~tc:rilcı imi.ı: kaı ~ı:.ın· 

da küçük düşüyoruz. 

Yoldaki. hemen yıkılacak gibi duran 
evlerin bir kısmı sokak üstüne asılmış 
rengarenk. yırtık, ııağlam, pis, tem!z 
çamaşırlarilc garip bir manzara teşkil 

ediyor. Sokağın sakinleri yolun pisliğin 

den pek de şikayetçi değiller. Anlaşılan 
'daha herbat vaziyetleri görmüş obca!t
lar ki bunu ehvenişer addediyorlar. 

Bir kö~ede eski bir gaz tenekesine 
doldurduğu ve adına "turşu.. ldenen 
may: t bardak bardak • hem de içinde 
kocaman salatalığile - kırk paraya s3tı-

lıyor. Her miiı:.teri geliste, parm:ı.kicrı 
bu tuzlu mayiden temizlenm!ş, pis bir 
el maşraha ile tenekeye dalıyor, ıslak 
olarak dıı:arı rıkıy .)r. 

Yolun orta!'ında, hirkaç ~o:uk !--, .• 
van pislikleri içinde yuvarlanarak rü-e
şiyorlar. Harap bir pencereden uzanm!Ş 
daha harap bir çehre bunlara yahudice 
bir şeyler bağırıyor. İki kişi caddenin 

Çenberl•taşın 1 
Etrafı temizlen iyor 

Bundan ~ir müddet evvel Çem!Jerli
taştan bazı parçalarrn sokağa dü~mesi 
üzerine taşın vaziyeti tehlikeli olup ol
ma.dığı mütehassıs bir heyet tar.tfm • 
dan tetkik edilmişti. 

Heyet Çembcrlitaşta yakın bir teh • 
tike görmemekle beraber taşın csa.slı 
bir §ekilde tamirini ve etrafına. içine 
girilemiyecek genişçe bir bahçe ya:,ıl • 

masını tavsiye etmişti. 
Belediye, bu tavsiyeleri yenıde 

~~ lt gını Çektn a devam edince 
ttıı-. 0ktak sa ... iş, kadının arka- ı 

' ~lt g omuzuna sapla. 

gördüğünden şimdi bu vadi.de harekete 
geçmiş bulunmaktadır. 

Çemberli taşın kaidesinin yanrn<la ö
tedenberi duran taş ve molozları~ te
mizlenmesine baŞ.lanmıştır. Bu?'3an 
sonra taşın arka tarafırı.1a zemil"rlen 
çok aşağıda temelleri atılmış ve yalnız 
zemin katı yapılarak bırakılmış olan bi
nanın bulunduğu yer doldurulaca1< ze
minle b · r seviyeye getirilecektir. Ta
şın tamiri iş=nc ve bahçenin yapı!r.1asr

na ba lanacaktır. 

dJt ~-feryat ed' d;a ,,~lıtnı.1s:ı ınce kahveci kaç. 
. ~ ,,etıee ~. fak t 
~ tutuı n Zabıta a kadının ferya-

lı.aııta. nıll§tUr. A~eınurıarı tarafın 
)iı~İl- }' haneye k gır Yaralı olan Es. 
~A araıarn aJdırt}mJştır. 

.A . 1.1.en a Vak' 
lll "\fahr._ <>lnıufJlUr· ası da sarhoşluk 
~ ""<lttı. d • 

i: 11.tı ~ ı e Al. 
ltı~ ql ttıaı ile &.ınesbak sokağında 
tı ~b~lada Şa arkadaşı İsmail dün 
lır ~ e l'ak· rap iskelesinde bir 

· ~ ~den a 1 
içerlPrken rakı para. 

t~ etıc ralarıtıd 
~~d eo(te t i! . a kavga çıkmış-

en eh rnaıı bıçakla ~mali 
ernrnı"et1· ,, ı surette yara. 

Taşın tamiri işine mütehassıslar ne -

zaret edecektir . 

lamış, karga~ahktan istifade ederek 
kaçmıştır. Cemal hastahaneye kaldı. 
rılmıştır. 

Y azan : Hnber ci 

KURUN' da 
·------

Boğazların emniyeti 
m esel esi 

hp:ınyol ilerine mert5tıp denlz:altT gemi. 
)P.rl. Çanakkale boğazı 6nllncle ,.e henlll. ka. 
;nuularımız dı,ında iki t pan_yol hllld).m,.ı 

geml!lnl batudı. Bu h!diAelerin yarın bol"· 
ırın lı;erl inde tekrarlanma~• lbUmallnl göt.o, 
nlan ,\sım Us ba~makaleslnde diyor ki: 

General Frankonun kendi heMbma doğr4 
,·e makul gördüğü bu he.sap Akdeniz cmn!. 
yetini altüst edecek \"O ~llbe.Ma her sabıvh 
sulh siyaseti gtid"n Tllrklycnln 1~lerinl ,.~ 

keyfini bozacak bir §eyd1r. Nitekim son ha
diseler tnı;llterc hükOmcUnln de dikkaUnl 
uyandırmı§ ve ııon kabine toplantll!Illda !n. 
giliz ticaret gemtıPrlne taarruz edecek 0111.!l 

Frankocu denizaltı gemilerine at~ edilm". 
sl kararla§lınlmıştır. Ve bu ka.rar tngillz 
Akdeniz Cilo kumandanlığına blldlrllmiştlr. 

Çam~~ırlarla dontrnmış bir C't.ı 

hemen hemen ortasına attıklarr sanl:ial-
1 

General Frankonun denizaltı gemileri bu. 
gUn Bozcaada. ctvannda g-örUndUğU ve ta. 
panyol gemilerin! batırdığı gibi yann Bo. 
ğazlnrdan içeriye girerek Marmarada \'8 

l{aradcnlzde dAhl dolqmak lııtlyeblllr: bu. 
ralarda. da blr takım h!dlııeler çıkarabilir. 

Bir 
siklon 

yelerde altını~ altı oynuyorlar. 
Bir avlu ortasında teneke, çamur, 

tahta, taş, demir. otomcU,1 parçaların-
"'/ da:ı te~kil edilmis sefil kulübelerde ve 

• çok pis b;r lağım kokusu içerisinde bir 
kaç ya lı katlın otumıuş bızi görünce 

1 kaçtılar. C :.-:c b~ l:ı:lill:::!erb birinin 
kapısından, gıcır gıcır ve h!ç d!:ğ!l:e 200 
liralık ayaklı bir dikiş makinesir.l:ie genç 
bir kızın bir takım paçavraları birbirine 

eklediği görülüyor. 

Buranın sakinleri, kanalizasyonun 
pek yakın olmasına rağmen tabü ihti· 
yaçlarını hemen oracıkta k<..zıp etrafını 

teneke ile örttükleri bir çukurla temin 

ediyorlarmış. Etraftan söylendiğine gö
re aynı yerde 30-40 beygir de yaşar· 

mış, fakat günldüzleri işte cldukları için 

göremedik. 

Bu meydanlığın yanındaki bir çık· 
rn-:ız c~k:ık. asılan çamaşırlardan geçile· 

miyecek bir hal almış. 
Bu saydıklarım Demirkapı, seknesine 

o kad:ır tabii görünüyor ki, bunlardan 
pek de şikayetleri yok. Fakat bazı şika
yetleri de var ki, bunların izalesi mu-
hakkak lazı~. HABERCİ 

YAR INA: Demirkapının şikiyctter:. 

\Heybe O nacdl a<§laı 
Çok güzel biı kızın 

cesedi bulundu 
Nasll öldUğU tesblt 

ed lema!lt 
Dün öğleden sonra Heybeliadadc:. sa

natoryom civarındaki sahilde dolaşan
lar denizde bir ceset görmüşlerdir. 

Bundan Ada zabıtası haberdar edil

miş. ceset çıkarılmıştır. 

Ceset yirmi ya§ında kadar tahmin 
edilen genç bir kıza aittir. Ağzındaki 
dişlerınden yedisi altındır. Parmağında 

platin ve Felemenk taşlı bir yüzük var
dtr. Tırnaklan manikürlüdür. Kumral 
saçlı, çok güzeJ yüzlü ve orta boylu-

dur • 

Arkasında mavi renkte ve-yakası 
pembe kısa kollu bir bl\ız. kırmızı renk 
li eteklik, kırmızı çorap vardır. Ceset 
tabibi adli tarafından muayene edilmiş, 

Şüphesiz hükClmct bu gibi ihtimalleri göz.. 
önUne aln.rnk IC'abeden kararlan ve tedbirle. 
r1 almakta. geclkınJyecekUr • 

Boğazlnr mukavelesi .,ucibince harp ha. 
ıtnde beynelmilel emniyeti muhafaza iç•n 
Boğazlan açık tutmak, yahut kapamak Tllr 
klyenin hnkkıdır. Fakat general Franko 
henüz beynelmilel muharip sıfatını haiz bu. 
ıunmadığl için Frs.nkocu denizaltı geml'cıi. 
ne kRr§ı hükQmetln daha geni§ bir takd:r 
salAJıtycU vardır. Bu itlbarla TUrklye gerPlt 
Boğazların, gerek karasulannm emniyeti ı. 
ı;ln fcabcdcn tedbirleri almakta serbesttir. 

Yalnız Boğazların ağzı demek olan Boı
caadada yanında blrtblrlni mUteaklp iki tor 
pflleme hll.dlsesl vuku bulması bl.zl &)Ti bl:
mU\Aha.zaya sevkedlyor: BoğaZlar prcns'rı 
itibarile serbest bir deniz yoludur. Bu scr~ıı 
U Montrö mııkıı.,·elesl tıe te)it edilmiştir. 
Halbuki Frankocu bir denlzallı ı;emlsinln ~n 
Boğazların ağZına gelerek pusuya yatmıı~t 
muharip sıfatını haiz oımıyan ve alel!de bır 
korsan vazlyetlnde bulunan bir gemi tar:ı. 
fından abluka edilme,lnden, böylelikle bey. 

nelm!lel nıUnakeUta aerbesU bir deniz yo. 
b' .. ey midir~ 

ıunun kapatılmaamdan ba§ka ır "' 
öyle zannediyoruz ki bu vaziyet MontrlS 

mukavelesine imza koymuş olan devletlerce 
halli icabcdon müstacel bir mesele mahlyr.. 

Un! almıştır. 

Son dakikada, Marmara.da bir 
devlet tahtclbahirinln gbrWdilğil 
lınmışlı. (Bu haberi gazetemlzln 
rafında bulacaksmız). · 

Bu da, yukarda endişe ile ileri 
mtiz ihtimali kuvvetıendirlyor. ' 

yabancı 

haberi n. 
diğer ta.. 

&Urdüğll. 

Rumen mektep 
g emisi "ehli 

Dost ve müttefik Romanyanın "Kn· 
piten Dimitreski,, isimli mektep ı;c. 
misi bu sabah saat 9 da limanımıza 
gelmiş ve limana girerken top ataralc 
şehri selamlamı~tır. Buna Selimi:;c. 

den topla mukabele edilmi~tir. 
Gemi kumandanı bu sabah saat 

onda valiyi ve sonra. İstanbul kuman

danını ziyaret etmiştir. 

Saat 11,30 da vali namına muavin 
Hüdai gemiye giderek iadei ziyarette 
bulunmuştur. Bundan sonra İstanbul 
kumadant namına general Cemil Ca. 

hit gemiye gitmiştir. 
Bu akşam Perepalasta gemi ku. 

mandam şerefine vali tarafından bir 

ziyafet ver.ilecektir • 150 kişinin boğulma
sına sebe p oldu hiçbir yara ve bere izine tesadüf olun- =================

Lnndra: 20 (A.A,) - Rangun • Birman. 
yadan Röylt'!r ajansınB b!ldirildiltine göre 

bir ı!!lklon RlrmllnYf' Mhnlerfnde fiddetli 

tuğ-yanlar hueuıc getirmiştir. 150 kişi boğul 

muştur. Hıuııarııt 21){1 tıln İngiliz lirası tah. 

min eclllmcklodlr. Rangun • Mımdalay demir 
yolu bir ı;ol< noktalarında kesilmiştir. 

m1mıştır. 

Adada oturanlar cesedi tanıyamamış· 
lardır. Bu glizel gene kızın nasıl ö~düğü 
hcnilır ınlı,rlamamı,trr. Ct-set morp 
kaldırılmıştır. 

Dün akşam Saray burnunda da bir 
erkek cesedi meydana çıkmıştır. iki 

~ün evvel Saray burnu sahilinde bazı 
erkek elbiseleri bulunmuı. kime ait ol· 
dulu tesbit edilememi§ti. 
Ce9~f bulunan ŞehremininBe oturan 

Hakkı oğlu Yakuptur. fki gün evvel 
Saray burnunda soyunarak denize gir

miş, yüzerken boğulmuıtur • 
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Japon cephesi 
yarıldı mı? 

Japonlar Şanghaya yeni 
kuvvetler çıkardı:ar 

çıınonueır Dlii1~DD~~ ~ırcJesDlii1D 
. D<abuD e'ltmDvecekueır 

Japon tayyareleri bir çok 
mevkileri durup d·nıenmeden 

dövüyor 
Parla 20 - Şanghaydan gelen ":ıberlera 

göre orada .Japon ukerlerlntn vaziyeti Umlt 
aizd.lr. Çinliler nchlre kadar ilcrlemek sure.. 
tıle .Japon cepbe81nl yarmııfardır. tzomo \'e 

diğer Japon harp gemileri Çin mm·zllcrınl 

flddelll bombardıman ediyorlar. 

Japon cephesi yarıldı 
Londra 20 - Çinliler beynelmilel mmta. 

kaya kadar uzanan Japon ccnııhmı yarmak 
11ureUle Japon cephe81nl lktyo bfüdUkler!nl 
bildiriyorlar. Japonlar da Şabes mıntnka. 

ısmda flerledlklerlnl iddia ediyorlar. 

Çinliler Japon hatlanoı 
kesmisler 

Ş&J:ıghay: 20 (A,A,) - Röyter ajansı bil. 
diriyor: Çlnlller, beynelmilel mıntnkanın 
doğusundakl nehro vardıklarını ve bu 
suretle Japon hatlannı kestiklerini resmen 
iddia etmektedirler. Bu tebligat bitaraf b!r 
kaynakt&n henüz teyit edilmlg değildJr. • 

Son ~ler, Alman koMO!osluk makam_ 
larmı Alman tebaasının acele tahliyesine 
eevketmJgtlr. 

Japonlann himayesi başka 
devletlere bırakılamazmış 

Tokyo: 20 {A,A,) - R6yter ajansı bildL 
l'iyor: Hariciye nazırı muavlnl, Japon bil. 
kQmeUnln Japonların hlmayeslnl ba§ka mit. 
leUere tevdi edemlyeceğlnl İngiliz maalahat 
;tızarına tııldlrmlşUr. Maslahatgüzar, 1922 
de anl&fltlaıımı imza etmıo olan devletlerin 
bu anlll§ma Ue lhdaıı edilmiş olan bölgeyi c;a. 
bucak bo§altması için Çin bUkClmeU nezdln. 
de teııfr yapmıılannı tavsiye ve bunun mu. 
haııamata IJUraUe nihayet vereceğini na.ve 
etml§Ur. 
Şanghay 19 CA.A,) - BugUn !ecir vakti, 

tayyare ve toı>hlJ faallyeU yeniden ba.§lamı,. 
trr. 

Japon top~lan' kısa bir mitralyöz ateşL 
n1 mUtealdp bu gece yenldcn ve eaat ı d .. n 
1,10 a kadar Poutoung fle Nantaoyu bomb:ır 
dnnan etml~lerdJr. 

Ingilterenin bir teklifi 
Parlıı 19 (A,A,) - Şanghaydald Japor. 

Ye Çin menıı!llnl mUdafnayı lngiltere Fran. 
aa ve Amerika taahhllt edeceklerinden dola. 
yı Şanghay mıntakasmda her tUrJü harekA. 
tı terketmelerf için Çin ve Japon hUkClmetıe. 
rine mUracaatte f>uıunuıması sureUndekt tn. 
stllz tekllflne muttali olan Frnnsa hUkQmetı, 
derhal bu teklltl kabul ettiğini Londraya bt!. 
di~tlr. Çtnlllcr bu teklifi reddeceklerdlr. 

Japonlann mukabelesi 
Tokyo 19 {A,A,) - DUri ÇinHler taratın. 

dan batınlmıg olan altı Japon vapurunun bu 
sureUe imha edllclmerlnc mukabelelbllmtıııı 
olmak Uzere Japonlar, Çinin en büyük \'e en 
eakl ııeyrlactaln kumpanyMI olan "Çin Ucıı.. 
ı1 ııeyrlııe!ain kumpanyası,.nm şark nhtımı. 

nı zaptetml§IP.rdlr. 
Batınlmı§ altı geminin sıı.hibl olan Japon 

kumpımya.sınm Ç!nUlerln askeri harekAtı 

yllzUnden duçar olmu§ olduğu zlyıınm yekcı. 
nunu 100 ınllyon yen tahmin etmı>kle oldu~n 
haber vertımektedlr. 

Ecnebt gemiler hes mil 
açılacaklar mı? 

Ş&nghay, 20 CA,A,) - Ecncbl gemllc:-L 
ııın beş mil uzakln,,bnlması hakkında ÇlnlL 
ıer t.ara!mdan ecnebi deniz makamlarına 

yapılan müracaata Amerika hUkClmeU tara.. 
fmdan verilen cevap bugiln amlraJ Jarneıı 

t&ra.fmd&n te\•dl cdJlmlgUr. Cevapta. Şang. 
hayda blr tek Amerikalı bulunduğu mUd. 
detçe harp gemllerlntn Bund atıklarında ka. 
lacaklan blldJrllmektedlr. 

Zaruıedlldlğlne göre İngiliz amirali Llttıe 

de lnglll.z mentaa.Uerlnl korumak için lng1 
Uz gemilerinin bulundukları mahallerde kala 
caklannı blldlrecel:Ur . 

Bahriye tezgahJarı bombardıman 
edildi 

Tokyo, 20 (A,A,) - Şanghaydan bUd!rll. 
digtne göre Japon tayyareleri, bu sabah S<ı.. 
at 7 de cenup hıtaayonunda Şanghay vııro;ı. 
larmdan Klangnan tersanesi ile bahriy'.! 
taphlarmı bombardınLl1ll etmişlerdir. 

• Hava !llosu, birçok yangınlar çıkaran boın 
balnr attıktan sonra arızasız olarak hareket 
Ussüne avdet ctml§tlr. 

Takviye kıtaları çıkardılar 
ş.angnııy, 20 {A,A,) - Gece bir nakliye 

gemüılle ikt Japon kruvazörü Japon konııo. 
Joshanesl civarına takviye kıtalıı.rı lbrac 
etrnl§lcrdir. 

Bu sabah §afakla beraber Japon tayyare
leri Çin demlryollartle deniz tczgB.hlarını 

bombardıman etınlglerdir. çın hava müdafaa. 
bataryaları Japon tayyarolertne ateş açm,ış. 
Jardır. 

Çin tayyareler! bu r.abah Japon mevzile. 
rinl bombardnnan etmtglerd!r. 

Ingiliz projesi kabul edilmiyor 
Tok.yo 20 (A,A,) - Hariciye nezareti na. 

mma s6z s6ylemeğe aalAhiyettar bir zat, ln. 
giltere tara.fmdan hazırla.nan "Şanghayı bl. 
taratta§tınn&.. pllnının Japon hUktımetınce 
gayri kabili tatbik addedlldiğinl teyit etml~
tlr. 

Jngiliz kadınlan vapura 
bindiriliyor 

Şanghay, (A,A,) - Şa.nghaydan Hong. 
konga tabliye edtlml§ olan İngiliz kadın ve 
çocukları Duchess ve Duncan torpldolannın 
himayesinde gemJlere binmeğe ba§la.mı§

lardır. 

iki İngiliz binası işgal edilmiş 
Ltmdra 20 (A,A,) _ Şanghayda lnglll-ı. 

!ere alt bUyUk bir bina. ile bir birahanenin 
l§gal edildiği hakkında bazı gazeteler tara. 
!ından ''erilen haberler hakkmda tnglll..ı: 
ıdyas1 mahfellerfne henUz malQmat gelme. 
ml§Ur. 

Bununla beraber bu baber tahakkuk etti. 
ğl takdJrde İngiltere hUktlmetınin yapılan 
tahribat \'e alAkadarlann maruz kaldıkları 
zarar ve ziyan için tazminat lstlyeceğl ıı6y. 
lcnmcktedlr. 

Usküdar adliye 
binasını yakan 

yakalandı 
(Bil§ tarafı ı incide) 

de durulmu!Jtur. Bu adam Beylerbe)1nde 
Çrunlıca caddesinde 28 numarada oturan 82 ı 
doğumlu Re§it oğlu NuretUndtr. Bu suçlu bir 
buçuk ay hapse mahltOm otnıuı vo bu mah.. 
kClmiyet ke.t'lyyet. kesb~tmil'Ur. Bunun Uzc. 
rlne yakalanan Nureddin '(JskUdar mUddelu. 
mumlliğine geUrilml~. tık sorgusu ~·apıldık. 
tan sonra 'O'skUdar sul}J ceza ha.kimliğine 

verllır.lııUr. 
Orad:ı snrguııu yapılan NureddJn. suçunu 

otra.tııca lltrar ve itiraf etmi§, toplanıın de. 
llller tevklCinc kA.!1 görülerek dUn geç vakit 
tevkifhaneye gl!nderllml.şUr ... 

Gene verilen mallımata göre, bu a.damın. 
hf~dlse esnıuımda sarhoş olduğu •·ı.kkmd!l. 
ki llAmı imha mtıkııadile tJskUdar adliye 
binasını yakmıya. ycltE'ndlğl anlaşılmıştır. 

Tahklkllta chemmh·ctJe devem edllmckted;r 

ıuı·,,..ıııııınııııhıunııııınınııııı:nuııııııııııııuımıtııııııııı1uıııııtıtll 

Talat Paşayı 
nasıl 

öldürdüm? 
!Ka~nn 

ır e !hl u n r "aı n o lf'\l 
DfŞ>CS)a.Lto 

Şimdiye kadar mahkemedekı §L 

bitlerin lftıdelerinl anlatan ka.. 
to Tehllryan ynrmdan IUba. 
ren asıl ha.dlscye getmek. 
te \e TalO.t pa.,ayı nasıl öl. 
dUrcfüğllnll anlatmıya başlamak. 

taaır. KııUıtn TG§na.ii trrl;ıu;;_ 

Nankinde bombardıman edildi nın zorııe nasıl kaUl oldu~u. 
Tokya, 20 (A,A,) - Hava fgleri nezareti 1 nruııl çalı!illı?mt. nc!er yaptığını 

Japon tayyarelerinin dUn ak~:ım saat 20 do 1 öğrenmek istiyorsanız bu me. 
N&ııklııdeld umumi kararga.h ile askerl aka.. rakit tefrlkamızı muhakkak ta. 
denılyt bombardıman etml§ olduklarını bil. , kip etn:ellsinlz. 
dirmektedJr. 'ıııınınınııııı•ııııııııııııııı11•••11ılllllll1ııı1111nınııııı111ıııııııı1ııı11111ıı11 

Marmara da tahtelbahir~ 
(Baş tarafı 1 incUle) 

Çanakkale, 20 (Hususi) - Bir de. 
nizaltı gemisinin Boğazlardan geçmiş 
olduğu ~ayiası burada heyecanla kar. 
şılandı. Bazı tedbriler alınınıe olduğu 
anlaşılıyor. 

K ru r&flkfmlzln verdiği 
ma10ınat 

Bu sabahki Kurun refikimiz bu 
hususta şu malumatı vermektedir: 

"Dün ak5am öğrendiğimize göre, 
Marmara denizinde bir yabancı dev. 
letin bir tnhtelbahiri görünmüştür. 

İspanyanın Ciimhuriyetçi gemilerini 
batırmaya çıkan tahtelbahlrlerden bi
ri olduğu zannolunan bu gemi, glıya 
harp gemllerimizden birinin verdiği 
işııret üzerine kaybolmuş, bir daha 
da meydana çıkmamıştır. Bu kayba. 
luş Boğazdan çıkış suretiyle midir, 
yoksa Knradenize geçerek mi ortadan 
sırrolmuştur daha belli değilidir. Va. 
ziyet takip edilmektedir.,, 

Şehrimizdeki vaziyet 
Bu sabah bu hususta mUmkün o

lan her çareye başvurarak alakadar 
makamlardan malumat istedik. Bize 
yalnız eğer böyle birşey vakise lazım 
gelen tedbirlerin de alınmış olduğu 
söylemekle iktifa edildi. 

Filhakika Hamidiye mektep gemi. 
miz lzmirden gelerek Haydarpaşa ö. 

nUnde demirlemiştir. • Mamafih 
"Son Posta., gazetesi en salahiyetli 
maka.mlann bu haberi katiyetle rcd 
ve tekzip ettiklerini yazmaktadır. 

Bozcaada açığındaki ·hadise 
Meçhul denizaltının Bozcaada açı

ğında Armura isimli İspanyol gemi. 
sini torpillemesi kara sularımız dahi. 
linde olmamıştır. Armurarun torpil
lendiği yer kara sularımızın 7 mil dı
şında. bulunmaktadır. 

ispanyanın Ankara mas-
lahatgüzarı ne d;yor ? 

Bu hususta 1spanyanın Ankara 
maslnhatgUzarı Rikardo Begno da 
Tan refikimizin Ankara muhabirine 
şu beyanatta bulunmuştur: 

' 

ler pek feci oluyor. Batırılan gemile. si "Meknayt,. tahtelbahir attİ" 
rin ikisi de İspanyaya ve milyonlarca. tutulmuş ve yakılmıştır. ~~ 
zavallıya yiyecek götürüyordu. Ağustos 13 de Fransız Fa~ 

Fakat insanlık hislerile kabili te- ka sahilinin 20 mil açığında t 

lif olmıya.n bir tecavüze uğradılar. tarafından torpillenmi~tir. ~ 
İkinci hfıdiFe bu feci tecavüzün devam Ağustos '12 de. oaniınarkt - .,,,, 
edeceğini ihs:ıs ediyor. Bu itibarla bu. Edit tayyare ile bombalanı:nt~ 
radan !spanyaya gitmek üzere bulu. 1 30 

.1 ı<1ında tıa11t--:...-
. . . . . se onanın mı aç t> ~ 

nan gemıler mızı vaz!yet düzelinceve G . . f tahlisiye 
kadar Akdcnize ~ıkmaktan menede- d bem1ının tay ası, • ~ 

w, Kft • _ • a u unmuştur. JlllP"'.-. 
cegım. l\.L(lma!ıh şu anda Karadenız.. y İ 11yol · ,.,JJr 

d 
. Agustos 1 ı de. spa ,,,--.. 

e pek fazla gemimız bulunmuyor . . dor -run\JI --~ 
B"tü b · , h kk d h"'kr', ·,. gıız gemısı Kampea • ıı ., ... u n u ıs er a ın a u lımed. ırnıt 

me telgrafla ~alumat verdim. Bugün- nnda torpillenerek batırı 
lerde cevap ve talimat bekliyorum.,. kaybolmu~tur. . isiıtdl fıtll' 
Ş'md ye katlar ka -: gem1 Ağustos 7 de, Ktıst.akı 9 ,ıre r#' 

ba u·dl1ar gemisi. ~zayir açığında ~a~r. 
Bu sabahki posta ile gelen Deyli fından borr.bardıman edlınl.Ş ,.(Jfll/IJ '/it 

Heral<l gazetesi şimdiye kadar batan Ağustos 6 da İngiliz gaı " rt fi". 
gemiler hakkınd::ı şu malumatı vermek- noral Cezayir acığında üç ta'f.1' 
tedir: fından bombarcİıman editmi4t'.lı ;ıı!_ 

General Franko, İtalya tarafından Aynı günde Mongioia tt.alfl'l~ 
yardım görerek, Akdenizde, bütün dün- bombarı;iıman edilerek kaptaıS 
yanın ticaret gemilerine hudutsuz 
harp açmış vaziyettedir. 

bir 

Son defa, Çanakkale a!;ıklarm:ia ve 

en yakın tspanyol asi üssüharekesinden 

1200 mil mesafe u:.-akta bir isp::ınyol 

müştür. AJldfl 
Ve Fransız ~emisi Cebel roJfl 

zayir açıklarında bomb?rdı 
miştir. ,Jtl1f'1 

(Oaily Her 

hükumet gemisi batırılmıştır. --------~--

Bu geminin, 1stanbala varan tayfası, 1 S p an yada 
batıran tahtelbahi:rin Frankonun bayra- tf lf 
ğrnı ta~ıdığını söylemiştir. M 1 Us i ~ r mu v 8 

1 

Ayn~ .ııuretlc Franko tahtelbahirleri O Uy O r 18 r ff if/I! 
Akdenızın fapnaya ve şimali Afrika sa- Mndrit uı <A.A,ı _ sutıın ge~..ıılı 
hillerinde hücumlar yapmrşlardır. Hal- hın ıll• saatlt'rlnde Madrit ccP;u ~· 
buki bu ayın başında F;rankonun i'e ya- ğUnda asabiyet görülaıllftilr. ,,I' 
rayan yal b" t k h lba bllhassa Ünh'ersite mahallesinde~ 

nız ır e ta te biri olduğu ·rurel• ve mitralyöz gtırUltUlı>ri 
sanılıyordu. 

devanı etmi§Ur. jat9 
A~ğıda Franko tahtelbJhir ve tay- Maddt 20 (A,A,) - Guadal~ 

yarclerinin Akl.1enizde tüccar ge~leri- nln §imalinde ve Soria yolu el\ 11 
y ler kllçilk bır taarruz ~·aparak ~-

ne yaptıgı tecavüzlerin bir listesini neş- ı ıen-
rediyoruz. dakl mevzilerini .lllla.h etın § ~ 

mitralyöz, mUhlm miktarda cep 
Ağustos 15 de, Kadiz İsimli İspanyol siper mlllıılerln eline geçını:ıtfr. 

hükumet gemisi, Franko tahtelbahiri Madrlt 20 CA,A,) - Milisler, 

t f .ı ıılte mahalleııı hıuıta.neııtnin ~ın .cı 
ar:ı ınrı;tn tnrpillenmi~. topd tululıuuı. t Chr• " tanenin cenubunda saın e -

ve Bozcaada açıklarınkia batırılmı~tır. !er yurdunda birkaç lAğmı patlAım~, 
Ağustos 14 de Panama petrol gemi- Bu mUessPselerde bulunan 

"- Birinci hadiseyi öğrendiğimiz ~-~•mBlliıll•••••••••••••••••••• .. ':.J 
zaman bunu müessü ve feci bir ma- r• 
cera telakki etmek istemiştik. Fakat, En emin, en rahat, en S! 
aradan iki gün geçer geçmez ikinci ı AIJ 
~!~st:~~c!~:s::v~~~1;~1:s~~ Ankara - lstanbul yolcu u, 
bizi bu ifjle daha yakından ve daha 
büyük bir ehemmiyetle me~gul olmı. 
ya icbar etti. · 

İlk hadiseye kurban giden gemimi
zin slivarisile görüştük. Süvari B. 

Françesko kendisine 300 metre kadar 
sokulan katil denizaltı gemisini iyice 

görmüştü. Beraberce bütün İspaeyol 
donanmasını gösteren kataloğlara 
baktık. Süvari kendi gemisini batıran 
meçhul tehtelbahirin benzerini bula.. 

madı. Bu münasebetle size gayet sa. 
rih olarak söyliyebilirirn ki ilk hadi
seyi yapnn denizaltı gemisinin asi 
Franco'ya ait olduğu hakkında hiçbir 

fikrim yoktur. 

İkinci hiıdise ha;kkında henilz ga. 
zetclerin verdiği malümattan daha faz 
la birşey bilm:yorum. Bu feci tecavU. 
zU yine ayni meçhul denizaltı gemisi 

:mi, yoksa bir başkası mı .~apmış ol
duğu hakkında hcnUz kat~ malUmat 
almadım Bu cihetin. yem batan ge. 
minin t~yf alan 1stanbula geldikten 
sonra anlaşılabileceğ'ni umarım. 

İkinci hadise TUrk karasuları da. 
bilinde o!muııtur. Bu itibarla Türk 
hük{ımctinin de bununla meşgul ola
cağı tabiidir. Ben bugün Cdlin) TUrk 
hUkümetile hadise ha ·kında temas et. 
mek üzere te"ecb:islcrdc bulundum. 

Fakat hükümet erkô.nı Trakyadakı 
hüyük manevralar~a ~.ulunu?•orlar. 
llk fırsatta. kendiler.le hukmetım na. 

b ·u·cssif hadise hakkında res-
rnına, um • 
men temaslarda bulunacağım. Bu hu. 
susta hükumet merkezime de .telgraf. 
la malfımnt \'erdim. Mamafıh Türk 

h .. 1 ti . kendi karasuları dahilin-u <me nın Un 
d(ı c"'reym• odor: hadis" m. ase~tile 
icabeden bcrrcyi yapmıya kunı:etıı oL 
duğÜndan ve yapacağından em.nl~. 

ık . . h'd·1..,enin vukuu Akden'zde 
·ıncı a .. , 

İspanyol gemilerine hakkı hayat kal- ı 
madığml anlatıyor. Yapılan tecavUz. 

.. 
. 

N:ıfia Bakanlığına bağlı Havay"Harı Devlet işletme idaresinlıı 
11 

posta tayycırelerinin Ankara - İ•tanbul gUnlük ıeferlcri Jllıl 
devamdadır. 

Hava yollarının acenteleri: 

A - Ankarada - Bankalar CJ.cidesinde 
fon No: 3682). 

B - İstanbulda - Karaköyde P. T. T. binasında 
40374) • 

' . -. \ . - '.' 
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1 MGfn'A'n~lARIH 

ıomanı-~h ve nıacera 
~ - 3 - Nakleden: (Va-NO) 
lıııı 'i>fcJa ba:7k------------'----_:::...._ __ __:__ 
Utıc iıııa, •eni h § a yerlere uğrıyacak-

11 baılıYa n atırın için tevziata çift-
ka.ı. Yun R ·· t" Ot; "'lt ilan · uş u beylerin kapı-

dı4 lUn kcn a arkadaşlık ederim. 
r, t; arından .. .. -

tac_ t e ga~ip bir _Yurumege başla-
(a;t 11lan bur tabıat. Ağaçtan eser 
,, asını ya hl •. 

~~lli)or 1 bir alemin nı o muş yahu~ da 
11,~ L· • Göı.. anzarası halinde 

uı un re . b' ~r tcıct h . ngı ıJe bambaşka. 
~I lta ne d a~llde .. Ne mavi, ne ye
t %ıık Yok. İ~ Urşuni .. Zerre kadar 

'.• tdıyor ı..sana azametli bir korku 
'<en k . "'enard 

tfac
11 

• tışları B a sazlar, leylekler. 
~.ı.'\'ilik Ya ·· Unlar blle bir nevi 
~ OtJ tatıyor B 

tııaaııc 1Yan siir" · creket versin ci· 
,~· bildit;· . Ulere., Ancak bunlar 

il!\ t.•mız al . 
~ ı inJat emın haricine çık-

lı oyıe ''-· 'Yor. 
t:ııı· 1 111:1 < 1.'li.. saat kada .. "d"l -. ~%" ayakla r yuru u er. 
~ ~ 

1 
ayet Uzak~ sı~ım sızım sızlıyor

tijldı: l laca1r kaa a hır ağaçlık ortasın-
11.. "- Ci ar bü ··k · 
""'lll.d "arınd yu hır köşk gö-
~r ... ;a kahilina da ahır, uşak odası, 

arıaı den kürük k'' .. k b" 'l ar eki] . . ;'( uçu ına-
Ci ite çiru· mı§tı 

~:~ eııç kız ık burası ! 
Ytt ' rahat b' 

1 
t:lir tclrrıi§I . ır nefes aldı. Oh ı 

(] :ı aıı d' erdı. 
~ t otıı ınıenmek . 
dtkı. tdııtar Uzerc bir taşın üs-

1tr. 11 •onra. ~zıcık kendilerini top-
\ lcıı ğ ÇıftJikten içeriye giıidi-
adııı, ı ' kıyafeti . 
~ta tcnç le Yennde ihtiyarca bir 

Cıık tıı k 
?'l ~ Pak 81'§ıladı. Bir uşak 

ı.. _ trllli etleri Jd ' 
~~ il nıu a ı. 

....., ~tlikte"~~~ie teşekkür etti ve 
)o' ~U§tij be oşkte~ içeri giıldi. 

...._ Yefendıyi görmek isti-
l>c(· 

tı l\cıdırı ~ ltııırn. 
h·"hıın ermin· b" 
-,iı4 daki Od 1 ır odaya aldı. Son-

...... 11~Calend· ~nın kapısını vurdu. A-
ltı 'lt ı. 
t~ is · Yefcnd· • 

lıyo ı, hır han . . -.... l3 r. ım sızı gör-
"' U)tı ~ 1ı. rsun . 

• \, \ı\ :-,.. 
llıttıı 'ıı tıt. 'd "'"".. "'. • . t ~ '~lı) ......... ı ... -;;,._ _ ...... 

':-, ~tı. Oı1du. Başını kaldırıp 
c t 1•ti IJt t~a,.. Yors 

attı s" "'""- Unuz, kürük hanım' r · ·oqcd :r • 
d~llde buattrıatı en, genç kız, mektubu 
ıa."· titr :n~ h'rokuyunca, erkeğin yü

d ~llu,~1ll '" t h~~ret alaimi görün-
Uıtı: ar ı: ahıbinU\· h . d k' ... "Zer· çe resın e ı 

h •ne b .. ··k 
<tijltO uyu bir korkuya 

b 'S hey k 
aııa t iç~ i aşlarını çatarak: 

:~l'orı_lltuyorıa11 l3en bir katip arıyorum 
.. lq '«t lt t b" . 

1\ ~·, lzını be 0 Yle genç bir kızı yo] 
~ ....._ 'liJ ı:trıda n n seninle burada. Al-
t~ tib· 'Ytfend~ Yaparım? 

ı le· ı. Be h 
)j ' S· . atiPlik n erhangi bir er-

llıdt ltırı Ya Yapabilirim. 
tı..~ }'er ita bi k . . . 
11 il! td .Yoktur r ı.z ıçın bcnım c· 
1 )o~ trıllı ku :. Olur ış ıdeğil. Çok te-

11_ ~ı..· Çtık hanım, fakat imki-
-,. -,arc 
11: )1~11 tenç k 

• l'llııtı. h ııın ııanki tavan başı-
oaıı d .. 

0 
't> ondü, gözleri karar 

l'lt 'ttıe•· 
itli? " beni . '?.! "· gerı yolluyorsunuz? 

aaı 
Ilı 'li eser .. 

tıı 01 alhuki b 0
Yle. Sizi alıkoyamam. 

dııf en bur •. d ' l?· Unu sa aya ışın müem-
th ılhakika i narak gelmiştim. 
~' S ş "ar. Fakat size göre 

~ lar,t>ı crı trıekte 
lıftıl'\ı~ t:Ciatcre ~ nıezunuyup. Diplo-
' ~· · Y•rn. Fransızca da ko-

~~d ınbir 1' 
'lltr e g, '&an bil · 

~U ıtç kadın ~enız nafile. 'Ren 
hıı ~crttı~altaşa bil ıatemem Bu, kati
ı. ~d ın haıı ~ edilemez. 
'tıı ar t l' "ını onu - . 
~..:d%r a ısizlik ne cgdı. doğrusu 
t • ."'lııl 1 haYıt;ı de olur ey değildi. 
'il, ' 'Y111t1 tak sa d 
ıı. "'rka arı dib· n 1

• Bu insafsız a 
-'lll 81"· ınc yık ı ~ ıı, . ., du,.. ı maktan kork 
~ıı ~hı ·a~:t gibi ~r; dayayıp beti benzi 
~ · 'l'ck ılt onun .~uvordu. Fakat mu-
.'~ıt tar kitab Yuzune bile bakmıyor 

ten ına <lal 
1. ~de1tk ç kızın h ın15, okuyordu. 

tiye ı>' • Parrrıa ... .ıreket etmediğini 
.,ırc . gıyle b. . 

~ ' it il thr ır zıle bastı ve 
di. Uçuk hıyar kadına: 

anımı 
ı... ?~'""-· Yolu gösterin! 
"il ~ ··rıın 

tı YQ bir an 
t Cdı ""' te1t1,· için '-'alva-..~k 
'"' vıı ada . J • ..... ' 

},-ll. l·~~t UI'\ elleri mı insafa J!etİrmek 
~t '<>arak Clyl ne ~arııacaktı. Kolla-

llra e hır h k ne dcs are et yaptı. 
e boş olacağını tah-

Çiftlikte t'l(IZİ/G alamayınca gaııç kı;;) 

Tdmsesiz ve parasız 1-a'Uı k.almı§tı. 

Şimdi no yapaoa.k, gcceıJi 11ercde gcçi
recekti1. 

min edip sendeliye scndeliye ihtiyar ka
dınla beraber dışarı çıktı. 

Paketleri koltuğunda kendisini bi
nanın dışında bulunca bütün gayreti bir 
an için mahvoldu ve oraya bangm bir 
halde yıkılıverdi. 

Biraz sonra kendine geldi. Bir çocuk 
gibi hıçkıra hıçkıra ağlamağa başladı. 

Başı iki elinin arasın!da, şimdi artık ne 
yapacağını düşünüyordu. 

Nereye gidecekti? 
Civarda, göze görünür hiç bir ev 

yoktu. Zaten bir köy de olsa ne yapa· 
bilecekti? Parası yirmi kuruştu. Diğer 
taraftan amcası Bahri efendi ona geri 

dönmemesi ve kendisinden yardım bek
lememesi için en kati sözleri söyleme
miş miydi? Ona zaten derhal bir yardım 

lazımdı. Bu vahşi ve ıssız yerde ne ya
pacaktı?. 

Neredeyse gece olacaktı. Yarabbi! 
Bu ıssız yerde, vahşi tabiatin ortasın

da blr başına nasıl sabahhyacaktı? 
Yerinden kalktı. İnsiyaki bir hare

ketle, kendini müdafaa eder gibi, kol
larını göğsüne bastırdı. Ayaklan sızla
dı ve bitap bir halde çiftliğin duvarının 
etrafında dolaşmağa başladı. 

içeride bekçi köpekleri havlıyordu. 
Yarabbi! Hiç bir fert çıkıp da onun ha
line acımıyacak mıydı? Bu karanlıklar
dan onu kurtaramıyacak mıydı. 

Şimdi o}:luğu gibi hayatında yalnız
lığın acısını asla duymamıştı. B:Imediği 

annesini de dii iindü. Yok, bu olamazdı. 
Bir anne, öbiir dünyadan bile gene ev
Hirlını kayırı11 ... ~. 

Yalvardı: 

"- Anne! Beni muhafaza et. llaya
tın bahasına beni dünyaya çıkardın. Şim 
di de beni kayır. 

( Arl.:ası yarın) 

145 sene ev,,eı bugün . -
1 tevkif 1.000 

günahsızı 
öldürttü 

Hapishaneler hasıhyor, ele geçen 
acmmaclaıı boğazlamyordu 

fi ransız taı ihinde 
silinemeyen 
han lekesi 

Fransa ihtilQlinde mJlli meclisle ınecllo\ 

beledi arasındaki ihtiıtıtlar çok kanlı ve lğ. 
rcnç lıtldlselcre sebeb olmw,tur. Burada bu. 
nun bir misalini vereceğiz. 1792 yılı 20 ağu8 
tos gUnU H5 sene evvel bugUn Jirondon fır. 
kasından Jiray adında genç ve cesur bir mu. 
harr{r yazdığı makalelerden dolayı tevkif 
edilerek mahkemeye verildi. Meclis, bu bAıiı 

scyi protesto etti. Belediye meclisine gayri. 
kanuni muamelelere nihayet vermesini bil. 
dirmek için reis Hokncnl meclise davet cttı. 
1'"akat belediye reisi bu davete tenezzül et-

medi. Bunun Uzerlne milli meclis belediye 
meclisinin vazifesine yirmi dört saat içinde 
nihayet verilmesini kararla§lırdı. Yeni aza 
seçlleeekU. Fakat belediye me<'llsl bu kara. 
ra rağmen yerinde kaldı. Belediye azaları va 
tanı ancak kcndilcrlnln lrnrtarabllcccklcrlni 
iddia ediyordu. 

Belediye meclisi bir gün geccynrISlndan 
iki saat sonra icUma ederek mUhlm bir ka. 
rar verdi. Yerdunun zaptı haber verilerek 
harp meydanına 60.000 kt§I davet edilere~ 

toplar atılacak, çanlar çalacnk ve hududa 
gidllecekU. Bu hazırlıklar yapılırken Dan. 
ton şöyle diyordu: 

- Şimdi çalınacak çanlar vatanın tehlike. 
de bulunduğunu dcğll, vatan dilşmnnları ü. 
zerine bUtiln milletin hücuma hazırlandığını 
llAn edecektir. Efendiler, dUıımanı mağltıt> 

etmek için cUret, gene cUret, daima cüret 
Jıl.Zımdır. Fransa ancak bu suretle kurtulur., 

Toplar atılarak çanlar çalınmağa başla. 

dığı valdt de meşhur Mara: 
- Dnhill düşmanları, dahli! dUşmanlan . 

diye haylnrmağa başladı. O, gazete 11e her. 
gUn bap!Shancde bulunan mevkunarm öldO.. 
rUlmeslni ileri aUrUyordu. 

Top sesleri dlnmedcn devam ediyor ve 
halk bir au gibi meydana akıyordu. Siyah 
oayraKıar uz:erine ırt hartıerıe; .. vatan Lc!ı. 

likededlr!,, cUmle.si göze çarpıyordu. 
Slll\hhların bağrışları yükseliyordu: 
- En milthl§ dilşmanlanmız Verdunda 

değil, Partstekl haplshruıelcrdedlr. Biz hudu. 
da gittikten sonra karılarımız, çocukJanmıı, 
bu haydutların elinde kalncakla.r; onlar ta. 
rafından boğazlruıacaklar. Onun için, harici 
dü.§man üzerine yUrUmezden evvel bunların 

vticuUarmı dUnyadan kaldıralım. 
Ga:>.eteler yazıyordu: 
- Prusyalılar Parlsc geldikleri vakit ha. 

plshnnedekiler blzl arkadan vuracaklar,. 
Belediyede bulunan yirmi dört mevkuf, 

Abcy haplshaneııine götUrUIUrkcn, halk ko. 
BUŞtu: 

- İşle hainler .. diye bağmlılar. t~te Ver. 
dunu dUşmana teslim edenler! Karııanmızı, 
çocuklarımızı boğazlamak lsUyenler bunlar. 
dır. Biz onları öldürcUm.,. 

Arabalar hapishaneye girerken hücum e. 
dildi ve içindekilerin hepsi öldllrUldU. 

Karar verilmişti. Pariste, Orleanda ve dl. 
~er ı,chirlcrdeki hapishanelerde mevcut ha_ 
pisler öldUrUlecektl. İ§C Karın baplshanesin. 
de mevkut bulunan Arı baş piskoposu, kral 
on altıncı LUlnln rahibi Hcbcr ve diğer ra. 
hlplerden başlandı. Burada iş bitirildikten 
sonra Şalle hapl~hnncslne akın edildi. Burıı_ 
da 8lyıuı1 ışıerlc kat'tyyen alil.kası olmayan 
birçok hırsız ve dolandrrı.cı mevkuf vardı. 
FakRt kimsenin bu glb!lere aldrrdığı yoktu. 
Ele geçen öldUrUlUyordu. tkl yUzden fazla 
mahpustan ancak kırkı canını kurtarabildi. 
Kadın, erkek kime rastlanırsa öldUrUIUyor. 
du ... 

l<l'ansız lhUUll tarihinde "izale edllemiyen 
bir kan lekesi .. diye anılan bu hapishane kat. 
ııa.mı hin gllnabsızın ôlUmU ile neticelendi. 

"Niyo.:i Ahmet 

Tonton 
anıca 
Opeıra~öır 

Külfetsiz 
nıetres ... 

Naile Hanımefendi, büyük ve aıuıı - ' 
teşem yatak odasındaki tuvalet m:ıı.ası 
önüne oturdu. Bir Vencdik aynac;ın • I 
da }1:.izüne baktı: • 

- Epeyce bozulmuşum J - dedi. 
Evet, saçlarının d;plerinde boya kal

madığından. telleri, tıraş fırça•ımn 

kıllan gibi :-enk renk görünüyordu Bu 
yalı olmağa alışılmış gözleri, kirp•!!leri, 
hatta umumıyetle yüzü tanınmıy~.:ak 
haldeydi. 

Acemi bir bakış: 
- Hiç te güzel değil! - derdi 
Fakat, ka.dınlara dair teC'riibeı; lıir 

nazarı olan şöyle söylerdi: 
- Bu, g:izel bir kadının ütüsüz bit 

elbiseye benziyen vaziyetidir. Hele bir 
ütülensin, .:ı ıaman, kumaşın letaf,.tini 
görürsünüz. 

Hakikaten de bir kaç saatlik bir !h • 
timam, bu l(<.<Jını, sosyete kadınlarının 
en şıklarından, en zariflerinden birı ha

line getirebilirdi. Nitekim, Naile (Ta 

nımefendi, bun.dan üç ay evveline h3d:ır 
1stanbulun en gıpta edilen kadınırdı. 

Fakat sonra da en acınan biçaresi o
luvermişti .. Zira, genç, mevki sahibi 
i;tikbali parlak olan kocası, tifoya ya 
kalanmış. go~le kaş arasın.da tekerle -
nip gitmi~ti. 

İşin felak!ti. doktor Rasih, henüz 
belli ba§lı bir servet sahibi değildi. .. nii 
tün o lüks hayatı, aşağı yukarı. ycv • 
mün cedit, rızkun ce<lit tarzında • :ışı· 
yo•lardı. 

Bir ellerin:ien geliyor, bir eıı~:in -
den gidiyordu. Her gece toplantı, po
ker, eğlence, ha ha ha, hi hi hi, har vu· 

ruyorlar, harman savuruyorlardı. F.v • 
lerine eşya namina ne atabiliyorlarsa 
ellerinde kalan da oydu. Şimdi Nail~ 
onları satmakla meKtJldü. 

t çini çekti: 

- Hey g!di insanlar! • dedi. 
Kocası öleli itte ü~_.ay oluyordu. Ü~ 

aydanbcri içtimai derecesi o:.i§müştü • 
Eskiden iki akşamda bir. kapısını aşın· 
dmnak için b:ribirleriyle yarış eden 

ahbapları, kimi bir kart göndermekle. 
kimi beJ dakika süren bir taziyet zi:ra
retinde bulunmakla iktifa etmişler, el· 
!erini eteklerini çelanişlcrdi. 

Hatta içlerinde hiç uğramıyanlar da 
olmuştu. En sadık dostJannclan bir cok 
lan, kocalarını cenazeye )'(>llamak lNJ· 
fetine bile katlanmamışlardı. 

Nailenin bir tek ümidi, itimadı, Re· 
caideydi. Ah, onun da ne derneğe 1z 
mirde işi çıkmıştı. de gitmi~ti? Kbıbi· 
lir? Ne mühim işti ki, kocası öldüğün -

den birkaç gün sonra, onu o halinde 
bırakıp gitmeğe mecbur kalm11tr. na -
ha da bir ay kadar gelcmiyecekti. 

Hatta zavallı yavrucak, mektupları· 
nı seyrekleştirmek mecburiyetinde lral· 

• 
nuştı. Kimbilir ne kadar işi vardı. Yok 
sa, iki eli kanda olsa, Naileyi ~?yle 
yüz Listü bırakmıyacağını RecainiT'! za
manında isbat etmiş ~İcğil miydi'. 

Evet, Naile ile Recai üç senedenberi 
sevi§iyorlardı. Naile henüz gençti. Ko
casının arkad:ışı bir bekardı. Şıklığivle. 
centilmenliğiyle maruftu. Kaç ker~ler, 
Naileye: 

- Ah, arkadaşımın kansı olmasan 
seni alır, kaçırırdım! - diyordu. 

Naile. elinin tersiyle onun 'i;ıını 

kapardı: 

- Bu. ikimİ7.de de civdan aıabı -:ılur ! 
- derdi. - Sus! Hatta bundan bahset ıne. 
Zira, pek büyi.ik günah işliyoru.l. 

- Emelim senin karım olma:l lır. 
Ah, ne derneğe sana daha evvel r;ı,ı,tla-

madım. Ah, ne demefe vicdan -sah'l)i. 
yim de aeni ondan kaçırmağa <ı.!ılak 

telakkilerim mani oluyor .. Ah, ne :le • 
meğe ... 

- Sus .. Allah rizası için .. 
• llF • 

Şim:li, Naile, bu coşkun aşıkmı d'J -
şünürken, ayni zamanda onun gelmesi 
günlerinin yaklaştığını da hatırhy·ıı du. 
Zira. on beş gün sonrasını söylem~miş 

miydi'. 
O esnada, kapı çalındı. Naile. k~lak 

kabarttı. Hizmctç'sinin ayak ses!ıorinl 
duydu. Kapı acıldı. Eşikte, müterddit 
bir ihtiyar kadın: 

- Geldin mi? Hasena Hanım? 
- Geld:m. hanımcığım. 
- N-c veriyorlar?. 
- Yirmi lira .. 

- Amma da yaptın ha? Valla'ı: ikı 

yüz elli liraya alınmıştı yahu .. 
- B:Imem işte hanımcığım. EJ·,rtte 

alış parasiyle satış parası eş olmaz .• 
Yirmiden fazla vermediler .. 

Naile iç geçirdi. Sırmalı sabahlığını 
sattırmak için bu kadınla yollam!ştı. 

Demek yirmi lira?. Yirmi lira ki, !;un· 
dan döıt beş ay evvel Naileye yirmi 
kuruş gibi bile gelmezdi. Halbuki ış

te, saçlarını boyatmak, bir makivaj 
yapmak :izere, hatta evin idaresi için 
bu paraya mutlaka ihtiyacı vardı. 

- Adam .. Sat .. - dedi. 
Hasna hanım: 

- Recai Bey bu işlerle uğra,rr.alı 

değil midir? Onun daha çok ahbnpları 
vardır. Belki pahalı satardı .. 

- Burada yok ki. Olsa?. 
- Aman, hanımcığım! Oç keredir 

görüyorum ... Burada. 
Naile: 
- f mk5nı yok.. Benzetmissi'1dirl 

- dedi.. 

... * "' 
Artık kendi kendine tayin ettiği ma -

tem müddetini bitmiş saydı .. Hem bu· 
günlerde Recai de dönecek .. Artt'k ha
t'ırlanmalı Saç boyatmalı, giyinmeli ... 
Bu kadar kendisini kapıp koyuve•diği 

de elverir! . 

Bir yere gitti. Boyandı, makiyajlan
dı. Her şey tamam ... Fakat, beş parası 
da kalmadı. 

- Bugün de gümü şamdanları~ ol· 
lamalı. Recai gelince, ona alıştığı p,ü -
zel yemeklerden yaptırmalı .. - diye dü 
şünerek İstiklcil caddesinde yürüyor -
du. 

Birdenbire, ta ötede, onu gördü .. E
linde baston, yür:.iyor .. Fakat .daha u
zaktan Naileyi görünce, evvela kaldı

rım değiştirdi.. Sonra, yan sokaklardan 
birine saptı .. 

* * • 
Anladı: 

Onun için lazım olan zengin. her işi 
yolunda, rahat bir metresmiş ... Yoksa. 
bütün mes'ÜJiyetini, bütün geçınunı 

.)•:iklenecek bir kadın?. Hayır!.. Bu, 
işine gelmiyordu. Bundan işte, öyle 
bir kaçış kaçıyordu ki.. 

Hatice SOREYY A 

• 

il···········--..... ...-......... --··----... ·--iı 
i··ıı;~-,:,·-·;j;;~-i~;ı;ı;i;-6 · f l n g geçmış orma aı ı g .. .. 
i~ Gazetemizde ne§redilen lisan ~~ 
~i derslerinin geçmiı fonnalarmm U 
H iki kurup idarehanemizden te· g 
:: darik edilebileceği yazılmııtı· fi 
•· B •. :: azı okuyuculann, birkaç gün U 
g evvelki fonnalan istemelerinden Si 
H işin yanlıt anlatıldığı neticesine ~i 
:: vardık. Uzun zamandanberi de· :: 
:: d o A 'b• :: :: vam e en ılanlarmuzda bu gı ı H 
!i fonnalann iki kurut mukabilin- i~ 
H de ancak gazetemize abone ola· !i 
ii caklara verileceği yazılınııtı. ii 
fi Keyfiyeti bir daha tavzihe lü- i= 
ij zum görüyoruz. ıl .. ·-.... --... ----·-······ .. ····--·--•• r:: ............................. .__. .................. . 
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Büyük güreş 
müsabakaları 

Yarın akşam başhyacak olan 
karşllaşmalara pazar ve sah 

günleri devam edi!ecek 
Festival komitesinin tertip ettiği ve 

Türk güreş federasyonunun teknik 
idaresi altında cer .yan edecek olan çok 
ehemmiyetli güreş karşılaşmaları yarın 
akşam Taksim stadınlda turnuva usuli
le başlayacak: pazar ve sah günleri de
vm edecektir. 

Son müsbakalann yapılacağı salı ak
şamı maçların galiplerine festival kupa
ları dağıtılacaktır. 

Davet edilen ve hepsi şehrimize gel
miş olan beynelmilel güreşçilerin bu ve
sile ile kıymetlerini aşağıya yazıyoruz: 

ZAMBURt Macar: 61 kilo. 
1928 dünya S incisi 930 Avrupa 3 ün

cüsü 931 Avrupa şampiyonu 932 dünya 
2 incisi 933 Avrupa şampiyonu 934 Av
nıpa 2 incisi 935 Avrupa serbest şam
piyonu 936 dünya serbest şampiyonu . 

KERKKEiNin Finlandiya: 61 kilo. 
936 dünya ikincisi olan Reiniyi son 

müsabakalatıda yenen bu pehlivan son 
yapılan Finlandiya şampiyonasında bir 
yıldız olarak meydana çıkmıştır. 

NORDLtNG Finlandiya: 79 kilo. 
930, 931, 933 seneleri Avrupa şampi

yonu 934 Avrupa 2 incisi. 

-- . 
IS'IJr-ç Cadier 

Bu pehlivan 936 senesi dünya birin
ciliklerine iştirak edecekler meyanında 
bulunduğu halde idman esnasında kü
çük bir kazaya uğrayarak takıma girc
mcmiııtir. 

CADfER İsveç: 87 kilo 
Dünymn ender yetiştirdiği tiplerden 

biri. 

932 dUnya 3 üncüsü 935 Avrupa 2 in
cisi 936 Bertin olimpiyatlarında dUnya 
şampiyonu olmuştur. 

NEO Estonya 87 kilo 
934 Avrupa 2 incisi 935 Avrupa 3 Un 

Finlandiya M ordling 

cüsü 936 dünya 2 incisi 937 Avrupa 
şampiyonu. 

NiSTRUM Finlarldiya ağır: 
928 dünya 2 incisi 930, 931 Avrupa 

2 incisi 936 dfinya 3 üncüsü 
NtMAN İsveç ağır: 
936 dünya 2 incisi 937 Avrupa şam-

piyonu. 
Bu çok kuvvetli pehlivanlara karşı . . 

Türk güreşçilerınden 56 kiloda Kenan, 

lstonyalı Meo 

Ahmet; 61 kiloda Yaşar, 79 kiloda Ad
nan ve Refik; 87 kiloda; Mustafa, Mer
sinli Ahmet; Ağırda lda Çoban Mehmet 
ve Samsunlu Ahmet çıkarılacaktır. 

MOSABAKALAR HAKKINDA 
FEDERASYONUN TEBLtCI 
Güreş federasyonu başkanlığından: 
21 ağustos cumartesi akşanu 21,30 da 

başlayacak olan festival güreş tumuva
sr esnasında Balkan müsabakalarının 

56, 66 ve 72 kiloların seçme müsabaka
ları da yapılacağından aşağılcia iwirnleri 

IÇERJDE: 1 
* Tarih kurumu 2 inci reisi Bayan Alet 

dUn ayyare ile Ankarııdan §l'hrimize gel.mı,_ 
tir. 

• Türk hattına kArı§llll 33 kilometrel11< 
YUDan hattmm emniyet ve mzıbatı mesela. 
sinde tam bir ltllAt hasıl olmuttur. Anlqm.a 
birkaç gUne kadar imzalanacaktır •• 

• İatanbul teııtıvaıtne lı,tirak edecek 23 
kl§lden mUrekkep Yugoslav heyeti de gıl. 
mtştır. 

• Yeni orta tedrtlltlt kadro!IUnda eau1 ı 

de~ıştkllkler ola.cağı ııöylt'nmt'ktedir. 

• Avrupad.tı.n dönen val! ve belediye rel41 
Muhiddin Üstündağ dlln vazttclerlne b11.4la. 
mıı,tır .. 

• Ron z• sut zllrlmda 7 tifo va.kut ol. 
mu,tur. 

• Hamamcılar ~miydi ııeçlmlnde dün 
ekseriyet olmadığmdan llt'ı:im geri katmıışt•r. 

• Beyoğlu ve Ş~tınln yeni telt'ton oetıft. 

keftn.e att prÔ~let' hazırlıu1fl) Ankanya tı;'t:n 
derllml~lr. 

• DUıı 1zm.1rde kUMJ Uztlm ve lnclr plytt. 

Mttı.n vatl tarafından merutmle a~t1mıııtır. 

• tn~IM1'1e.r lde.reet bmtrdetı <00.000 kllo 

11&re.ptdl ttz<l1it atmaktadır. 

• tzmtrdı, &yrakhd4 yanatt petrol dltf'otl\I 
enkau eitmda!l yeni l.sketettff çdtart1nuthr, 

Yugoslavya 
mağlt\blyet lerl 

hakkında 

T. S. K. reisi 
tahkikat yapıyor 

İki üç gi.ın evvel ;ehrimize ge
len Türk spor kurumu ikinci ba~anı 
Aydın Say lavı Bay Adnan; evvelki 
gün başladığı tahkikatı dün ikmal ~e
miştir . . 

Başkan Yugoslavya seyahatine ışti -
ı-ak eden oyuncuların her birini ayrı ;tyrı 

dinliyerek bu seyahate giden takım1Jn 
daha iyi bir takım çıkarılıp çıkarılamı
yacağını ve çağmlan oyuncularrl<'.n 
başka daha iyi elemanlar mevcut cı:up 
olmadığını, Yugoslavya seyahati He 
buna tekaddüm eden Moda kampuım 
nasıl idare edildiğini, Yugoslavyada 
nahoş hadiselere hangi tarafın sebet>i -
yet verdiğini ve sert favullü oyun.ı ni -
çin mecburiyet hasıl olduğunu araştır
mış ve bu meyan.da gazetelerin neşri -
yatı hakkında da malUmat istemiştir· 

Öğrendiğimize göre bu seyahate iş
tirak eden ekseri futbolcülcr : Milll ta
kımımızın daha kuvvetli kurulabi~c>ce
ğini, gayet tabii olarak ta daha iyı de
rece alabilecekleri ve iyi bir çalışmıya 
tabi tutulmadan çok yorgun olaralt bu 
seyahate çıkıldığı için bu timle bu ne
ticelerden başka bir derece beklen-::mi -
yecegını, Yugoslav matbuatının da 
kendi sporcularrnı çok tuttuklarım ve 
bütün gazetelc-rinin ayni şekilde neşri 
yat yaptıklarını söylemişlerdir. 

~ f.-' • ,. • • • 

yazılı gilreşçilerin spor levazımltırile 

birlikte tartılmak üzere cumartesi günü 
saat 19 da Novotni otelinde bulunma
ları tebliğ olunur. 

56: Küçük Hüseyin (Güneş), Ke
nan, Ahmet, Çakır (Galatasaray), Ha
san Tahsin (GüneJ) Hamdi, Ahmet 
Mehmet (Kasımpaşa). 

66: Yusuf Aslan, Yahya, Nezir (Gü
neş), Kadri, Rasim Hikmet (Kasrmpa
şa) Faik (Galatasaray). 

72: Saim (Güneş), Beyat (Kasımpa
şa), Ankaralı Hüseyin, Mehmet Ali 
(Güneş), Kandemir (Kasım paşa). 

Finlandiya ve İsveçli dünya şampi
yonlarile müsabaka yapacaklar aynı sa
atte tartılmak üzere Novotni otelinde 
bulunacaktır. 

61 kilo: Karkkeinen (Finlandiya) 
Yaşar veya Ali. 

79 kilo: Nording (Finlandiya) - Rı
zık, Adnan İsmail 

87 kilo: Cardierle Mersinli Ahmet, 
Nco (Estonya) - Mustafa 
Ağır sıklet: Nistrümle Çoban Meh

met, Niman1a Samsunlu Ahmet 

" Hududumuza iltlc& eden BUlgar komu. , 
nlst askerlerinden mürekkep bir katile dUn 

ıehriın!ze getirilml§tlr. 

• Sanyer kaymakamı Rec&l ?n.Ulklye 
mUfetti§liğine tayin edilmlı,t:ir. 

• Şair Tevfik Flkretln ölUm.llnttn ytldllnU 

mu mttnuebetııe dUn merhumun Eyüpteld 

kabrinde bir ihtilal yapılmıotır. 
• Festtv&lin mebtab eğlenceıl bu gece ya. 

ptlacaktrr. Balkan feaUvali de yann gece 

bqlamakta.drr. 
• İstanbul vall vekllU~ va.zftealnJ de gH. 

20 
CUMA 

AôU!TOB - 193T 
Hler1: ıııM _ Ceınulyel6.hrr: 18 

vet!detl Meryem. 

Ollnf'illn dntu,o Otinetln battl)ı 
ll,14 19,0~ 

Vakit !11.b&h Olt• Udndt /.k§am Yllteı lmıaı 
ll,40 Hl,1 't ift,0:1 1G,02 2.0,U 8,22 

Su topLI 
şampiyonluğunu 

Galatasaray Beykozu · 
yenerek kazandı , .. ~ 

final ııısçt bıı1 
Dün akşam Moda havuzunda lstan 

bul bölgesi sutopu şampiyonluğu fi 
nal maçı yapılmıştır. 

Beykoz ve Galtasaray takımları 

arasında yapılan maçta her sene oldu 
ğu gibi bu sene de Galatasaray ( 1-2) 
galip gelerek ötedcnberi elinde bulun 
durduğu şampiyonluğu ycn :ıemiştir. 

Maç çok zevkli ve heyecanlı olmuş 
ve her iki takım da güzel bir oyun 
göstermiştir. Bilhassa Galatasaray 
takımında fevkalade bir sürat, tam 

bir beraberlik ve ince bir teknik göze 
çarpmı§tır. Maçın birinci haftayını 

(O - 0) berabere bitmiş, ve goller 
ikinci haftaymda olmuştur. Bunlar 
dan birincisi ü~üncü dakikada Galata 
saray Kemal vasıtasile kaydetmi ştir. 

Bir dakika sonra Beykoz kornerden 
bir gol kaydtmiş ve bunu müteakip 
Galatasaray Orhanm bir şütUyJe gali
biyet golünü atmıştır. Maç bu suretle 
Galatasarayın (2 - 1) galebesiyle 
bitmiştir. 

Maçı bahriyeden yüzbaşı Sıtkı .bil 
yük bir doğruluk ve vukuf ile idare 

etmiş ve hiçbir itiraza vey.a münaka 
şaya mahal vermemiştir. Memleketin 
tek sutopu hakemi olan Bay Sıtkı 

tebrike şayandır. 
Galatasaray ve Beykoz küçükleri 

Beyazıt - Bentler 
Taksim 

Bisiklet muka
vemet yarışı 
T. S. K. Jstanblil Bölgesi Bisiklet 

Ajanlığından: 

ı - 22.8.1937 Pazar günü Beyazıt 
tan kalkmak, Bentlere gitmek, ve Tak 
simde abide önünde bitmek üzere ter 
tip edilen Bisiklet yarışında makine 
ler fenni muayeneye tabi tutulacağm 
dan yarışçılar firenlerini ve makine 
lerini iyi ve sağlam bir surette hazır 
lamış olmalıdırlar. 

2 - Koşucuların hepsinde şanj. 

mantı ve vitesli makine bulunmadığı 
cihetle şanjıman ve vitesli olan maki 
nelt?rdc şanjıman ve viteslerin kulla 
nılmasma müsaade edilmiyecektir. 

3 - Yarışa tam saat sekizde baş 
lanacağrndan yarışc;ılann vakti muay 
yeninde yarış yerinde hazır bulunma 
ları bir kere daha tebliğ olunur. 

ren :ınnJyet umum müdürü ŞUkrüye bir ay 
mezuniyet verilınJıUr • 

• Maliye vek!leti 615 yqtnı dolduran ma_ 

Uye memurlannm 31 ağustos tarihinde te.. 
kaüde sevkedlleceklertni blldinnlıtır. 

1876 _ 1877 Plevne muharebeleri sıraJ1md11. 
eıılr dU§erek Letonyaya gönderilen ve orada 
ölen TUrkler için Rlga civarında Cesia 9eh. 
rinde btr Abide dikllmJ§tlr. Abidenin blızı 
nokııanlannm tamamle.nmuı için hUkQmeu. 
mlz, bir ın!ktar tahsisat göndennl§Ur. Leton 
ya hl\kQmetl, yakmda /lbldeyl merutmlfl 
açacaktır. 

• Şlrketihayrtye Sarıyer fııkeleal yanm,fa 
bir de modern otel yaptırıı.caktrr. 

• Maarif veklletl bu ııene açılacak 9 orta 
mektebin yerlt'rtni teııblt etml§tlr. 

DIŞARIDA: 

• DUn gece kutup mmtakumdan l{eno 
karıoık telsiz l9aretleri &lmmıotrr. Bunlartl'l 
kaybolan Bovyet ta.yyarecllerlne att olduğu 
Um.idi kuvvetlldlr. 

• Dlln bUtlln Bovyet Ruayade, havacılık 

bayramı kutıula.nmıştır. 

• KUçUk ttılıHın ayın 30 unda Slnayada 
toplıı.naoıı.k ltontera.nııına lıa.zırtıklar yapıl. 

mıı.ktadır. 

• Yeni frak harici~ nıuıırı P'lllııtlnde mt\ıı 
lııltU bir Arap hUkt'.lmetı kurulm&AmJ mUdıı... 
ta& tcta eytı'.ll başmda Oeıuıvreye sldeeekUr, 

arasrnda oynanacak artesiYe 
tin geç olduğundan cuırı ~ 
ktlmı~tır. ırıaça ftl et 

Şampiyon takıın bu 
de çıkmıştı : _ ııaııl / 

Oğuz - Kemal. Orhan 

Mahmut, Suat. Semih. 
11 ıa « lüpleı in hesaP 

·ı·uoı tel kik edı 1 1>n'"' . - ~e, ~ 
hriırıı:w 1\''' Bir kaç zamandır ~e den · ' 

t tkik e pa/J 
klüplerin hesaplarını c cef11İI . 

. · 13ay G'ıtıl spor krumu müfettışı d ;P · 
ların a, jııd' 

büyük klüplerin hesap ·J1llile ' 
ıı ıısıı 

meblağların, şahısların bU 11ııs 
··ş ve 

kaldığını hayretle görrnu 

merkeze bildirm:ştir. 

Atlet se~!~a 
A vrupada n d f'3rıs 1' 

afından ıoD 
Çalıştığı müessese tar .. rkİfe ili 

staja gönderilmiş olan TU aylı 5eıı1 
metre rekortmeni Galatasar 

ııe 
1stanbula dönmüştür. ., bıl 5' • 

·· ündt•· 'ı" 
Antrenmansızlığı y:.:z edell11 

· tirak ki Balkan oyunlarına ış 

cektir.. t 
daıre 

Kongreye .~·,ıdt~: ı 
r •• b .. Reis1ıQt ı1 "'-

Anadolu Klu tı . • gilll" ,; 
21 Ağustos cumartcsı ..... ı-'.''·:~ô 

(1 !'\) Ao f'.,.,lrolMdP lro .. S" ... : }\JUP 
· cıada'kı dan azanın Şemsıpa~ 1 rıııt· 

.~ o u 
kezine gelmeleri teblıg il~ 

1111ııt 
Farr - Luis maçına e Y 

Jeak Dern~~ıı~ 
lnŞllllz hokslSr ıtıtJ 

antreoörii 0 

·" rr"w 
için ç~ ;ıt 

D:.inya şampiyonluğu µıJ1ı , lı't 
k .. r Joe ı rı" cak olan Zenci bo so rıı•n ıı 

giliz Tommy Farr antren j•:ı~" 
l t kt• ,st amııJ ır. .,yor bok , 

Bir kaç giln &0nra Ne I< 0ııın <'~'' 
ıtadyomunda kar~ılaşaca tr"ıı11.1Jc 
ler bUtiJn gayretleriyle çıı • f•.(~ 
lar. ,,,.f(l1 .,ive' 

'fow .Jf!l' " 
tngiliır: yumrukçui!tU di.\M'' • ıJ~tt '' 

antrcnör!UğUnil sabrk ıter 
nu mr~~mr Jack Dcrnrse}' 

mittir • 



dudan emredilmiş yollar üzerinden ge-•":"--.. --·• ........................... " ............ • 

çerek gördüğüm dü,man durumunu i Sabiha Gökçen \ 
yazıyorum: : T b• k İ 

.. ı - Saray - ~Un.~~~m:~ .. yolunda i am lf as er 1 
du§man hareketlen gorulmuıtur, Sara- : cumhurreisi At&tUrk, manevra saba.. ı 
yrn dört kilometre §arkındaki &Irtlarda İ• ımı teııri!lertnde, Krrmızı kolordunun ha. I 
grup grup lambalar, yanan ordugihlar • va kuvvetleri komutanmdan bayan Gök. •1 ve fenerleri yanan dört be' de otomo- ı çenln faallyeU hakkında izahat almışlıı.r •• 

lfJ görüldü. Bu lataya tenvir bombala dır. i 
k 

ld'" d t..:. dil Kadın tayyareclmizin uc;;u§l&rda göster ı 
n atara uşman urumu t~ıxt e - dili muvaf!akiyetıerden memnun kalan i 
miştir. BUyUk önder, bayan Sabiha fc;;ln ''Tam i 

Sarayın iki kilometre şimali şarki- uker oldu., buyurmu111ardı:r. i 
sinde Galata deresi kenarında gündüz ____ ..... ··------·---

keşfedilen ve şimdi lambalan yanan yotldu. Uç dakika sonra sağ tarafta Sa
büyük ordugah çadırları görüldü. Ve ray kazasının cenubu şarkisine düşen 
buraya atılan tenvir bombasile aynca kısımlarda kırmızıların tank ve zırhlı 
portatif çadırlardan mürekkep küçük otomobilleri görUndü. Bunları piyadeler 
bir ordugah daha tesbit edildi. takip ediyordu. Topçu makineli tüfek 

Bu keFf saat 21,45 ile 23,5 arasın- ateşi layyare tank taarruzu içind:: tam 
daki zaman arasında yapılmıştır. bir mahşer havasını andıran bu vaziyet 

Raııd Sabiha Gökçen dakikalarca !devam etti. Kırmızıların 
Raporun okunması bittikten bet ·da- piyaldeıi mavilerin ilk cephesini aşaark 

kika sonra saat tam 8,50 de birdenbire tankların peşinden karşıki sırta trnna

kuvvetli bir topçu ateşi başladı. Mavi nryordu. 
kuvvetlerin elinde bulunan ka11ıki tepe Bu ıırada yanımda bulunan ve bir 
de kluman ve alevler yükseliyordu. çok harpler yapmıJ erkanıharp olan 
"Bunlar manevra mermisidir. Zarar aaylav Cevdet Kerimı~n vaziyet hak-
vermez.,, landa teknik izahat rica ettim. 

Atatürk ve generaller dürbünlerle - Kırmızının sabahleyin iyi bir 
vaziyeti tetkike başladılar. Topçu ateşi topçu hazırlığını müteakip şiddetli 
ni tayyare hücumları takip etti. Kımu- bir surette başlıyan taarruzu tank kı. 
%1 kuvvetlerin ıtvcr tayyareleri alçalıp talarmın ve zırhlı otomobillerin de 
mitralyöz <lteşi açıyorlardı. iştirakile muvaffakiyetli bir inkişaf 

Tayyare filoları gittikçe artıyor ve almıştır. Görüyorsunuz, şimdi kırmızı
gök yüzil bunlarla kaplanıyordu. Biraz nın mavi cepheyi yarmak yolundaki 

,sonra bombardıman tayyarelerinin gö- taarruzu devam etmektedir. Bu yar
rünüşü de vaziyeti büsbütün azamet!~ nıa mıntakasmda bulunan mavi kıta. 
tirdi. at da çok iyi mukavemet gösteriyor. 

Top sesleri makineli tüfek ateşi tay- Muharebe iki tarafın fevkalade muan 

yare gürü1tüaü arasında hepimizde bü
yük bir heyecan uyanmıştı. Kendimizi 
adeta hakiki bir harp içinde sanıyor

duk. Tam bu sırada misafir generalleri 

Tekirdağından getiren otomobiller P.:O

ründü. Biraz sonra hepsi de bu dekor 
içinde tepeye P'eldiler. Biz misafirlerle -meşe:ul iken başımız üzerinde demin • 
gördüklerimizden baJka tipte tayyare
ler uçuşmaya başlamıştı. 

Yanımdaki kurmay subay: 
- Bunlar mavi tayyareler.. Kırmızı

ları bombarf:innan edecekler diye izah 
etti. Ve biraz evvelkinin aksine bu se-
fer de mavilerin kırmı1.ıya taarruzu 

başladı. 

Saat tam 9,40 da kırmm kuvvetlerin 
piyadesi bir sa.ate yalan bir zamandır 
topçu ateşi altında döğülmekte olan 
mavi kuvvetlerin ilk saflarına doğru 

ilerlemeye başladı. 
Kmnrzı askerler arçnyor, yere yatı-

mııhtc lif ooz!yctlerde 

nidane müdafaa ve taarruzlarile de- ı 
vam ediyor. Kırmızının yapmak iste-
diği yarına henüz neticelenmemiştir. 

Biraz evvel öğrendiğim malO.ms.ta gör., 
mavl taraf bu yarmayı Dimdillk tutmakla 
b::raber vaziyeU kc:•.aruak için lhtlyat:arı 
toplayıp kırmızıya karfı bU nokt&dan muk.s.. 
bil taarruz yapmak faaliyetleri içindedir .. 
Tarafeyn hava kuvveUerl de muharebeye 
c;;ok yakından işU:-:ı:C etmiftl. Bir ·-
yare kuvvetleri muharebe hatları Uzertne ı... 

nerek mevzileri ve topçuları bombardıman 

etmeğe c;;aııııırken blr kısım taranar tayya... 
releri de blribirinln faaliyetlerine mani ol. 
mak için hava muharebeleri yapıyorlar. 

Tarafeyn tayyareleri kendi topçularının 
ate1'1erln1 hava.dan verdikleri işaretlerle tan 
zlm ediyorlar kl bu da çok entereııaııdır .. ,. 
Kendisinden daha fazla izahat alamadmL 
ÇUnkU AtatUrk ve maiyeti bu sırada oto. 
mobillere binerek Saray istikametine, ına
klnell kıtaıarın taarruz yaptıkları mıntaıc.... 
!ara hareket elUler. Biraz sonra miBafir ge.. 

neraller kendilerini takip ettiler. Oradaltl 
vaziyet te görüldUkten sonra bUtUn grup 
öğlt't yemeğini Sarayda yiyecekler. Ben daha 
fazla bekliyemedlm. T;ıle!ona yetişmek Uze. 
re hareket etUm. 

Yalnız buraya §UDU na.ve edeyim kt. dost 
ve mUttefik milletlerin misafir generallıırt 

dUn de bildirdiğim gibi TUrk orduaunun yük 
11ek kabiliyeti karıı1sında Adeta ha1ranlı1< 

d11ymalıtadırlar. Baııta Rumen erk!nıharblye 
reisi olmak Uzcre mlaıı.fir generallerden bit' 

kıııını bugUn taarruz eııno.ııındıı. biz7.at tımı<ıt 
lnönilnUn yanına sokulup )<endlainden izahat 
almışlardır. 

Harbin en heyecanlı bir sa01a.cıında g6z!ı_ 
me c;;ıı.rpan ıı.ııker say\avlann btiyUk heye. 
cana kapılmaları idi. Bu arada saylav ge. 
nera\ Ali Fuadin, Nafia vekili Ali ÇeUnk:ı.. 
yaya: 

- r\asıl manzara insanın askerlik damar. 

tarını !cna halde CO§turJyc_, <!~d.lğini duy. 
dum. bzet APAK 

Saray 20 (Telefonla saat 1~) - Knmızt 

·kJtaıarm taarruzu 12 de lnkl§&f etU. 12,20 
de kırmızı kuvvetler motörlll kuvvetlerin 
himayesinde Saray kasa.basma girmiDtlr, 
Kasaba sokaklarında karşılıklı muharebeler 
olmuş, mavi kuvvetlerden bir kJsn:u esir G.. 

dllmigUr. NeUcede mavl kuvvetler SaraydH 
çekildiler. şu dakikada kırmızı kuV\'eUer Sa.. 

raym §imal \'O prk tstikameUerlnde mavile 
ri takip ediyorlar. 

Nt.7.Al\IETTtN NAZİF 

Mlsaflrlere madalyalar 
verlldl 

Askeri heyetlerin azalaruıa Trakya ına.. 
nevralan hatırası ve .AtatUrkün hediyesi 
olan madalyeler dağıtıldı. Kırmızı korde!L 
lara bağlI olan bu madalyelerde AtatürkUıı 
imzalan ve manevra gUnUnUn t&rlhl yazılı 
idi. Bu gilzel ııurprtz, blUıassa AtatUrktin 
hediyesi olmak bakımmdan herkesi nlha. 
yetalz derecede &e'llindlrdl. 

ltalyada manevra 
Roma 19 (A,A,) - Stefanl ajansı bildiri. 

yor: 
SicUyada Trapanlde vakUle Garlbaldinln 

Bourbonlarm hAklmlyctlne son kat'l darbe
yi vurduğu Galata • Fiml tepesi elvannd& 
Musollnl, mancwalann raporunu dlnlemı, 
ve bl\A.harc bir nutuk aöyllyerek Habe§lstanı 
fetheden askerlerin ııltayi§lnf yapmış ve ns. 
kerl kuvvetlerle İtalyan nıilleUnln teşldl 
f?tuği birliğin bUtUn düşmanlık teşebbüsleri. 
nln tinUnde lunlacıı.ğı muazzam bir kayı\. 
olduğunu tebarl\:r. ettirmiştir · 

so.ooo klsfnln 
geçit resmi 

Palermo 20 {A,A,) - BUyUk manevralRl'A 
tştirıtk elmiş olan 50.000 klşllik bir kuvv•t 
dUn Sa.lemide kralın önilnde bir geçit resıcıt 
yapmıştır. Geçit iki buçuk saat sUrmUştUr .• 

Fransada manevralar 
Bordcaux 19 (A,A,1 - Ha\'& ordusu erktım. 
harbiye reisi tarafından idare edilmekte :>. 

lan şimali ııarld ve şimali garbi bUyilk h.ıv..ı 

manevraları, saat 17 ,30 da ba:;ılamlşUr. 
Mavi tara! Montpelller • Salnt • EUl.'.nı·e 

hattının şarkında, kırmızı tar:'.! da • nrnl 
ha~tın garbındndır. 

Mane,•ranm me\'zmı, takriben şudur : 
Mavi taraf, kırm·zı tarafa taa.rru:ıı ecler ''t 

kırmızı la.raf hu tllarrıızu tardederek ccnıı. 
bundıı.kl 18 departmanın mühim merkezleri
nin rnasuntyf?ti:tl tc.mln erlect'.ktlr. 

Si'tı.h"TZ mUd .. fna talimleri de pro"rarnıh 
mUhim bir me,•ki işı?al etmekt,.dir. tık de!' 
olnrak 50 bUyUk şehir. ayni zamanda P'f'!'"'ll 

J:"{lndUzlU tey11kkuz halinde bulundunılacak. 
tır. 
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Yar.an: Sofoman Tcbllryıın - Ç.evtrcn: B.Ş. -10- - İktibas ,-o tercüme hakkı mnhfuz.dur -

Şahit zaptı niçin imza etmemişti. Çünkü katil 
ne söylediğini bilmiyecek kadar asabına 

hakim değildi 
:Avukat doktor Kordon - Zaptı im

zadan istinkfil mı ettiniz? 
Şahit - Evet, maznunun aklı başın

da olmadığını, ne söyle~ğini bilmedi
ğini bugün isticvabının doğru olamı

yuağını ısıöyledim. 

Avukat doktor Kor.don - Maznunun 
harareti var mı idi?. 

Şahit - Kendisini muayene etme -
dim. Fakat harareti olduğunu ve başın· 
a&ki yaraların henüz sargılı bulundu
ğunu gazetelerde okudum. Nazan tlik -
katiıni celbeden bir tek nokta vardı. 

Mamun vicdanen çok müsterih bulu -
nuyor "kendisini ben öldürdüm,. deyip 
auruyordu. 

- Zaptı imzadan istinkruıruz üzerine 
münakaşa ocreyan etmedi mi?. 

- Hfilcim ''imza etmek ister misi • 
ıiz?,, diye eordu. Maznunun aklıbaşmda 
olup olmadığından emin bulu.nm:ıdı • 
ğmı cihetle imza cdemiyeceğimi açıkça 
söyledim. 

Bunun (jzerinc reis bana hitaben 
ordu: 

- Şahidin !Zaptı imza etmek isteme
aiğini hatırlar mısınız?. 

Beni bu kadar candan müdafaa eClen 
ve ilk heyecan anındaki itiraflanmr 
suya düşürmekte büyük bir funil olan 
tercümanı haklı göstennek üzere bir 
<ıakika düşıJndü.kten sonra: 

- Hayır, biç bir şey ihatırlamıyo -
:rum, dedim. . 

:Mahkeme bundan sonra Terıi • 
başyanla, Madam Terzibaşyanı ~ark 
işleri mütehassısı profesör Johann !..ep
tıiusu ve uzun müddet Türkiyede bu -
lunnıu§, Türk ordularına kumanda et • 
mi§ bulunan general Liman Von San· 
ders Pa~yı, ve ibeni todavi etmiş olan 
doktorlan istima etmişti. Talat P3şa -
nın katli ile doğrudan doğruya ala'<ası 
olmıyan, sırf hakimler üzerine tesir 
yapmak için hazırlanmış olan bu şaha
cetlerin kaydini daha sonraya bıraka -
rak hadiselerin iç yüzünl tesbite ~a • 
lı~cağmı. 

Talat Paıayı Berlinde naııl öldürdü
ğilmü şahitlerin ağzmdan öğrenen oku
yucular, BUNDAN SONRAKİ 5.!.. y. 
F ALARDA bu iıin per<H: arkasında 

nasıl hazrrlandığrnı, kimin tarafrıdan 
tertip edildiğini vaktiyle bir tavuk '>ilt" 
keıemiyen benim gibi ceıaret&İ7: bİ'r 
çocuğun nasıl cinayet işleyebilecek ha
le getirildiğini bütün tabilatiyle cğn
neceklerdir. 

Evvelce de söylediğim gibi mak~a -
drm siyııset yap~ olmadığına v.t:re, 
Bertin sokaklannda biten faciaya ta
kaddüm eden bütün hadiseleri bir si
nema geridi halinde ve objektif şel1ilde 
aynen kaydedeceğim. 

Çocukluğıımdan itibaren ER ~tN -
CANDA, IRANDA, KAFKASY ı\DA, 
lSTANBULDA, CENEVREDE, PA
RlSTE, BERLINDE geçirdiğ:.m b 'nhir 
türlü macera ile dolu hayatıma "; ıur 
olanlar Berlin fnciasında oynadığrm bas 
rolü daha kolaylık! anlıyacaklardır . . 

Hadiseleri takiben :>'İne Berline ~tön
di.:ğümüz zaman muhakeme:ıin son 
safhasını ve orada verdiğim ifadeyi f!t
rafiylc kaydc:dect'..<{İm. Bıı ı;:ırctlc ef • 

kan umumiye mahkemedeki ifad0 ble 
daha evvel vermis o!cuğum iznJ..,t •ra .. 
sındaki fnr~darı öğr:--. .. -:ek. ~~rr.dİYf' kn 
dar esrar iccrisinde kalan b:r çek ha· 
kiluıt kendiliğinden ortava dc:mrş bu -
lunl\cııktır. Ayni ?.am.., .. da r: ....... er"l T.i -

ma.., Fon Sandcrs Pasa ile müddeium , .... j 
nin ve Berlin mahkemesini"" n,. p-:•,j 

tesirli'?' alh1"1da ha .. e!,~t etti!<leri ~e 

anlas:lncn'ctır. 

Bütün bu sebeplerle. muhakcr •. eyi 
burada yanda bırakaralc:, çocukJuP,ı..m-

dan itibaren geçirdiğim maceralar-1 \u! 
bakıçı bir nazar atfedeceğim. Şahııi ha· 
yatırruı müteallik hac:selerden muhta -
aar surette bahsederek, Talat Paşanın 
katli ile alakadar hadiseleri en uff'lk te-

ferrünbnn kadar sadakatle lcayd ve tea 
bit etmeğe ~alııacağun. 

ikinci kısım 
Çcc tYJ kD u ~ lYI m 
2 Nisan 1897 tarihinde, Erzincan 

vilayetine tabi Kemah kazasının Pt>kc 
riç kö;•:.inde doğdum. İki erkek ve üç 
kız kardeşim varc\I. Ben henüz Us ya
şında iken, ticaretle iştigal eden babam 
Erzincana ncikli mekan etmişti. Umu mi 
harl>c kadar maa aile Erzincanda bu -
lunuyorduk. 

Yedi yaşına girdiğim zaman Erzin -
candaki Enneni mektebine girdim. 
Mektebi çok severdim. Büyük kardeş
lerim ise daima mektepten kaçark.rdı. 
Bu yüzden babam her ilci kardeşimi 
mektepten alarak kendi işlerinde ç;ılış -
tırıyordu. Sesim gayet güzel olduğun
dan, Erzincan rnerhasası pazar gatıleri 
beni kiliseye davet eder, orada dualar 
okurilum. 

Papaz muhiti bende derin bir tesir 
icra etmişti. Babam bu vaziyetten hiç 
memnun değildi ve: 

"-Bu ırocuk adam olmıyacak ... Kız: 
olarak dünyaya gelecekken yanlışlık 

olmuş .. derli 
Zavallı annem de dalına beni müda

faa eder, ve babanun tenkitlerine şu 
suretle mukabele ederdi : 

.. _ Göreceksin, beğenmediğin bu 
çocuk hepsinden daha büyük adam ola- , 
caktır. Maksadını anlamaz değilim .. ö
teki çocuklann gibi onu da mektepten 
alıp haylaz yetiştirmek istiyorsun, fa -
kat buna müsaade etmiyeceğim .. Kü -
g:.UC oğlumu sonuna kadar okutacağım. 

Onu ya papaz, ya profesör yapacağun.,, 
Babam, annemin bu sözlerine lrızar 

ve: 
- Papaz veya profesör yap ta bela

nı bul! - derdi - ..• Kiliseye kadınlar gi 
der, erkek dediğin çarşrya yakışır. Sen 
bu çocukta erkeklik hissi bırakmıyor, 

daima kız ruhu aşılayorsun .. Sonra piş 
man olacak:.m .. Baksana bir tavuk bi-

le kesemiyor. Çaq~ıya giderek on p:ıra-

hk alışveriş edemiyor. Yann büyürse 
nasıl ev bark yapacak. Bunu biç düşün 
mi yor musun'! diye şiddetle muaheze 

ederdi. 
Daima tekerrfrr eden bu nevi mil • 

nakaşalara rağmen babam beni mek • 
tepten çıkartıp, kendi tabiriyle "~arşı 
.Univenitesi., ne kaydettiremedi. 

Bu müddet zarfında ben de yavaş 

yavaş büyüyor, sınıfta daima bit inci 
çıkmak suretiyle muallimlerimin tc -
veccühünü kazanmış bulunuyordum. 

N~ 1908 tarihinde meşrutiyet 
ilan edilmişti. O zamanın tabiriyle 
"h:.irriyet,, gelmişti. Hürriyetin geldi -
ğini haber veren top seslerinin her.de 
husule getirdiği korku ile karışık hay
reti biç unutamam. 

İlk top sesini duyunca eve koşmuş, 
bir odaya kapanmıştım. Korkudan ne 
yapacağımr bilmiyordum. 

Yalnız birkaç gün evvel kilisede 
papazın verdiği vaz ile bir türlü ıudı 
kesilmiyen top sesleri arasında bir mü

nasebet görüyordum. Papaz bu v!'i.:.ıda 
yakın.da dünyanın sonu geleceğini, top 
lar atılacağını, borazanlar ött:ı:.irülece -
ğini, ölülerin dirileceklerini uzun uza
dıya anlatmıştı. 

Bu sözlerin tesiri altında nerede ise 
ölülerin mezarlanndan kalkarak beyaz 
kefenleriyle Erzincan sokaklarında do-
laşmrya başlryacaklannı bekliyor .lum. 
Bu haleti ruhiye içerisinde kapanuı -
ğrm odanın kapısı açılınca: 

- Anne, geliyorlar.. diye a ıazım 
çıktığı kadar bağırmış ve bayılnıı,t:m .. 
Aklım başıma geldiği zaman, kendi

mi yatağımda buldum. Zavallı annem 
başım ucunda oturmuş ağhy?:du. 

Gözlerimi açtığımı görünce, Allaha 
şükretti ve: 

- K<>rkma oğlum, donanma var .• 
Haberin var mı? Hürriyet oldu .. Artık 
hiç bir şeyden korku yok .. Kalk ta se
ninle şehri gezelim, her tarafta ş:•ılik 

var .•• 
(Devanıı var) 

Tıırhalıda bir sokak 

20 xeusTO ---
Bir Hatıra ................. --
Neyzen TevfiklC 
~urnacı Şahin ,, 
Vazaınl : Osman Cemal HaUfl' ııs 

Dün akşam yolda gördüğüm bir 
manzara bana iki yıl önce buna çok ben 
ziyen başka bir manzarayı hatırlattı. 

DUn akşam, yolda gördüğüm manzara 
§Uydu: 

Çok yaşlı ve artık iki gözü pek az 
gcirebilen bir hatuna orta ya~lı bir k<ı· 
ldın soruyordu: 

- Demek benı gözlerin seçemiyor 
ha, peki ama sesimden de benim kim rıl
duğumu hatırlayamadın mı? 

- Sesin, bana pek yabancı gelmi· 
yor ama kızım, gene kim olduğunu ha
tırlıyamıyorum. Yalnız göz değil, ben 
de artık kafa da kalmamış! 

İşte bu, dün akşam yolda görmüş ol
duğum manzara ... Bunun bana hatır

lattığı iki yıl önceki manzara da şudur: 

Geçen yaz değil, evvelki ya~. akşa
ma doğru, Neyzen Tevfik, ben ve şim

di Ankarada bulunan bir ahbap daha bir 
kır gazinosunun bahçesinde oturmu§ 

şundan, bundan tatlı tatlı lclertleşiyor
duk, Tevfiğin o gün nasılsa neşesi üs
tündeydi. Boyuna bize hoş hoş fıkralar 

anlatıyordu. Bahçede bizden başka tek 
tük kadın erkek çoluk çocuk da vardı. 
Lakin biz onlardan bir hayli uzak bir 

köşedeydik. Bir aralık, iki elinden iki 
küçük kız tutmuş olduğu halde siyah 
ve kocaman gözlüklü, ihtiyar bir zur-

nacı gelip bahçenin bir kenarına çöktü. 
Kızlardan birinin elinde eski püskü, 

ponrnk bir def vardı. ihtiyar zurnacı 

bir kenara çökünce küçük kızlar hafif 
hafif tefi tıkırdatarak orada oturanların 

masalarını dola§mıya ba§ladılar. Çok 
sürmeli, masaların birinden kızlara: 

- Çalınız bakalım! 

Emri verildi. Kızlar sevinerek he
men koştular. Bir kenara çökmüş olan 

Kara gözlüklü ihtiyann ellerinden tu
tup onu kaldırdılar, sonra gene onun 

ellerinden tutarak o masanın yanına 

ula~tılar. 

Pek az sonra, zornanın tıknefes se
si başladı. ) 

Bu, sözde bir taksimdi: kara ve ko
caman gözlüklü, ihtiyar, bitkin zurnacı 
söz de uşak bir taksim yapmıya çalışı
yordu. Vakıa, bu üfleyiş bir acemi ü{-

leyişi ve bu zoraki çalış bir fasa fiso ça
lı~ı değildi. Fakat belliydi ki zurnadan 

çıkan kesik kesik sesler gibi hançereden 
çıkan nefesler de çok güçlükle ve kesik 

kesik çıkıyordu. İhtiyar zurnacının ora 
ya geldiğindenberi gözleri kend'sinc di
l:ilcn Neyzen, §İmdi bize sordu: 

- Bu, zurnacı Şahin değil mi? 
Cevap verdik: 
- Ta kendisi! 
Tevfik içini çekerek: 
- Vah zavallıcık vah zavallıcık 1 

Demek bu kadar düşmüş ha? 

Hep birlikte su~tuk. Bir müddet, o
nun bin bir gayret ve mihnetle yapmıya 
çalıştığı o sözl~e uşak taksimini dinle
dik. Taksimin arkasından kızların da iş.-

tirakiyle külüstür bir şarkıya geçildi. 
Daha sonra iki küçük kız, ihtiyarın tut
turd~ığu seksekli blr keriz havası ile 
biraz ker:z ederek fasla son veıtliler. . 

Biraz sonra Tevfik tuttu, garsonlar 
dan bıri vasıtasiyle ihtiyar zurnacıyı 

yanımıza çağırttı. Kızlar gene onun el
lerinden tutarak ağır ağır onu yanımıza 

getirdiler. Zavallı adam, b:r iki şey tda
ha üfleyip beş. on para da bizim masa
dan alacağım o:ve sevinerek, güler yüz

le geldi, yanı başımıza yerleşti. Kızlar 
bir an önce i'.'le başlamak için boyuna 
tefi tıkırdatarak, parmaklarını şıkrrda

tarak sabırsızlanıyorlardı. Merhabalar
dan sonra Ney zen söze başldı: 

- Ev Şahin baba. ben kimim, beni 
tanıyab:lclin mi bakalım ? 

İhtiyar. ama zurnacı p.i.ilüms: ıerck: 
- Nereden tanıyacağım a bayım, 

dedi; gözüm gö~mcz, elim ermez. 

- liele hele. sesime dikkat et b~ka· 
yım. sesimden de tanıyamadın mı? 

hdamca~ıl biraz düşündükten '!On· 

ra: 
- Ses bana pek yabancı değil ama, 
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PARDAYANIN KIZI 
.......,,___-== 
~haniyet buralarını istil~ etmifjti. 
~lk' n' . 1 rle delikanlı farkına varmadan 
G ... ı Jaranm sükünunu tenkit ediyordu. 

1 
ayet sade döşenmiş ve pembe mum

l arıa ziyadar edilmiş bir odaya vardı
b~r. Mumlar yanarken son derece cazip 
~r rayiha neşrediyorlardı. Geniş ve 

b· ht gibi yüksek ve derin bir krıltukta 
~r kadın oturmuştu. Bır kadın mı? 

01
"'et fevkattabi:,.·e bir letafete malik 

1 
an bir mahluk!. Henüz otuz bir ya-
ında gö?.üküyordu. 

ti Üzerinde kar gibi beyaz ketenden 

0
tnetsiz bir elbise vardı. Mücevherat 
arak parmağında nişan yüzüğünü 

andıra b' ele . n ır halka bulunuyordu. üzerin 
zıYnete taalluk eden başka hiçbir 

~Y Yoktu. Derin ve büyük göz.leri he
bi:~~. v.~rici bir helavetle parlıyordu: 

. Ukuındar azametine malik idi 

ler~u kadın şimdiye kadar ancak ~öz
olaınae~ bahsetmek bize nasip olmuş 
~ DuŞes dö Soriyentes idi. 

liçe ~baran bu kadının önünde bir kra
ded' a~şısında eğilirmiş gibi eğildi ve 

l kı: 

-Er · · ne lf .~ndımız, zatı febametmeabileri 
ile kı~Y~r Kont Öde dö Valveri takdim 

sbı §eref eylerim. 
'.Bunu " . ti. Ode ~.oyledıkten sonra çekilip git-

da .. do Valver müzeyyen bir saray
gord .. ~. de b Uğü kıymetli eşyalardan ziya-

~·e u kadının fevkalade letafetile he· 
cana gel . t' K . fetı ~. mış ı. endıne mahsus zera-

t' • e egıldi ve doğrulunca sade bir va-
' ette ke d" . . leın ğ n ısıne hıtap edilmesini bek 

e e başladı 
büşoa d - So ·. leri . ~ 0 rıyentes güzel kara. gö21-

baknın olanca parlakhğile del'kanlıya 
1YOrdu V l · · . ın · a verın safıyelle dolu sı-

asında ke d" .. 

gitmi§ olacak ki göz.lerinden bir mah· 
zuziyet parıltısı geçti ve tebessüm etti. 
Bu tebe!'.sümü bulunmaz bir kıymete 
malikti. Bundan sonra. bir okşayış gibi 
insanı saran ahenktar sedasile doğru
dan doğruya gayeyi kasdederek ve boş 
bir taltif ten çekinerek dedi ki: 

- Mösyö dö Valver sadık Dalbaran 
bana serbest olduğunuzu ve size teklif 

edeceğim şerait hoşunuza giderse hiz
metime girmeğe amade bulunduğunu· 
zu söyledi. Size teklif etiğinı şudur: 

Elbise bedeli oalrak beş bin frank. 
Ayda ayrıca iki bin frank, arzu eder
seniz evimde yiyip yatarsınız. Sefer 
olacak olursa bütün masraflarınız ve
r:lecek, her seferden sonra seyahatin 
kıymetine göre bir mük8.fatı nakdiye 
alacaksınız. Etrafımdakileri memnun 
etmek istediğimden vereceğim müka-

fat oldukça yüklü olacaktır. Nasıl bu 
şeraiti kabul ediyor musunuz? 

Ode dö Valver bu teklüin altında 
ezilmiş gibi omuzlarının büküldüğünü 

hissetti. Ayda. beş yüz frank istemek· 
ten çekinirken kendisine iki bin frank 

teklif olunuyordu. Böyle beklenilmiycn 
bir teklif karşısında kimin başı dön
mez ki; zaten bu harikulade konağa 
adım atahdanberi her an bir garibeye 
tcEadüf ediyordu. Maamafih kendisiı'ti 
çabucak topladı ve kemali samimiyet-
le dedi ki: • 

- Çoktur madam .. 
Düşes dö Soriyentes ağır b:r eda ile 

şu cevabı verdi: 
- Mösyö dö Valver gibi kıymettar 

bir zatın hanedanına bedel takdiri im· 
kansızdır. Kabul ediyor musunu:ı? 

- Meserretle madam .. 
- Pekala .. Şurasını da biliniz ki bu ha n ısının sebep olduğu azim 

~'?'anlığı okudu. Bu takdir hoşuna teklifim bir başlangıç mahiyetindedir. 
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ne kadar, teveccühkar olduğunu zaten, 
bilmez değildim. 

Lagorel de Landrinin bu sözlerinde
ki istihzayı anlama.-nış değildi; maa
mafih kendini bozmadı. Liı,kırdısına 
devam etti: 

- Tabii e~ki dostlar değil miyiz? 
Göz.lerini yere indirdi kızarmağa ça-

lışarak: 
- Eskiden çok samimi hislerle bir

birimize bağlı değil miydik? Henüz 
genç kızken sen beni kolların arasına 

aldın. Düşün bir kere Landri bir k;dın 
ilk göz ağrısını unutabilir mi?. 

Landri düşünUyorclu: 
"Bak şu maymun karıya. Beni şim· 

di ilk aşıkı olduğuma ikr.a etmek isti-

yor. Re:ıil .. Benden evvelkilerle bir bö
lük teşkil edebilirdi.,, 

Sert bir tavırla sordu~ 
- Bana baksan a,. Senin •burada 

İ§in ne? 

Lagorel: 
- Burası benim evim • dedi. Ve ba-

şını havaya doğru kaldıraıak ilave 
etti: 

- Ben Düşes dö Soriyentes cenap
larının hizmetindeyim, çamaşırlığa 
hen bakarım. Böyle büyük bir kadının 
yanında çalışmak benim için ne büyük 
b'r şereftir. 

Kendisini birkaç gün evvel tanımış 
olmaklığıma rağmen beni allına boğ
du. Yirmi senede biriktiremiyeceğim 
paraya garkedildim. 
Eğer bu vaziyette b:r sene daha ça

lışacak olursam, kendime güzel bir 
sayfiye satın alacağım ve ömrümün 
sonuna kadar asude bir hayat geçire-
ceğim. 

Lagorel kim bilir daha ne kadar 
uzun konuşacaktı. Fakat o sırada Dal-

baran gözüktüğii için lakırdısını bir· 
denbire kesti, 

Dalbarann hürmt'tkiı.r bir selam ver
dikten sonra en yakın bir kapıdan y· 
lan gibi süzUlerek dışarı çıktı. 

Landri Kokönar bu ani firarın far· 
kma bile varmamı~tı, kendi kendine: 

- Vay canına.. Lagorel herkesin 
"Asaletmeap,, unvanını verdiği şu 
Düşesin yanında çalışıyor ha.. Düşesin 
benim ve Florencanın hakkında nasıl 
malfımat edindiğini §imdi anlıyorum, 

diyoz:du. 
Dalbaran bir i§aretle ona, kendisini 

takip etmesini bildirdi, 

Landri bir saat sonra Soriyentes ko
nağından çıkmış Kosuneri sokağına 
doğru ilerlemekte idi. 

Esrarengiz Düşesle görüşmesinden 
memnun olduğu yüzünün gülmesinden 
belli oluyordu. 

Eve dönmesinden pek az zaman ıson 
ra Kont Valver de avdet etti. Kendisi 

evde yokken Landrinin de sokağa çık
mış olduğunu fark bile etmemişti. O, 
yalnız çiçekr.i kızı düşünmekte idi. Da· 
ha kapıdan girerken bağırdı: 

- Landri.. Onu gördüm, bana gül· 
dil. Yaşa.sın dünya.. J..andri usta Lan· 
dri bütün kalbimle seviyorum, inan. 

- Size demedim mi mösyö. Ergeç 
bu olacak diye. 

- Ne olacak Landri? 
- Canını anlamıyor musunuz? S zl 

nihayd bir gün sevecek. Fakat kendi
silc konuşup konu~madığınızı söyleme-

diniz. 
Mahcup bir tavırla~ 
- Yanına yanaşmağa cesaret ede

medim, onu, yalnız uzaktan seyrettim. 
Bu derece mahcubiyet eski serseriyi 

• 
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hafıfçe gülümsetti, ve heyecan duya
rak düşündü: 

"Gördün mü namuslu insanı., Eğer 
yanında çalışmağa daha yirmi yaşında 
iken başlamış olsaydım ben de serseri 
olmazdım.,, 

Ve yüksek sesle şunları söyledi: 
- Maamafih gtinün birinde daha ce

saretli olmanız elzem. Unutmayınız ki 
içinizdeki derdi söylemed.n devasını 

bulamayacaksınız. 

Valver tasdik etti: 
- Söylediğin pek doğru; fakat, içim 

dekinl meydana dökmeden evvel DU
§eS dö Soriyentesin bana nasıl bir is
tikbal etmin edeceğini bilmem icap et
mez mi? Acaba zevceme, Kontes dö 
Valvere layık bir mevki yapabilecek 
miyim? Landri sen tecrübeli bir adam
sın, ayda beş yüz frank ile bir aile ra
hatça geçinebilir mi? 

- Senede altı bin frank ile mi? A
man mösyö bu kadar para ile bir çok 
çocuklarınız bile olsa yine mükemmel 
surette yaşarsınız. 

- Evet ben de senin gibi düşünilyo
rum. Demek ki: Bu parayı Düşes do 
Soriyentesten istemeliyim. Fakat, aca
ba bu kadar parayı fazla görmiyecek 
midir. 

- Ne diyorsunuz mösyö, şimdi 

Ankr Markisi ismini taşımakta olan 
~inyör l{onçini en adi ka badayısma 
senede bin frank verir. O halde, sizin 
en <! '.;"ğı on bin franklık kıymetiniz 
vardır. Sözlerim tamamen doğrudur. 

Hem bana kalrrsa siz hiç bir teklifte 
bulunmayın. 

Bırakınız Düı;es size teklif yapsın, 
ben bu Düşes hakkında malumat top· 
tadım; bu kadın cidden çok zengin ve 
o nJebette de eli açıkmış. Onun için 
kendisinin yapacağı teklifin ve şartla-

rm zannmızdan da.ha çok yilksek olaca 
ğına şimdiden emin olabilirsiniz. 

- Ben de aşağı yukarı böyle düşü· 
nilyorum. Landri, yarın kati bir karar 
vermi§ bulunacağım. Eğer işlerim iyi 
giderse iki gün sonra. güzel çiçekçi 
kızı bulup zevcem olup olmayacağım 
kendisinden soracağım. 

Landri emin bir tavırla: 
- O halde mösyö, biray sonra düğü

nümüz var demektir dedi. 
Ode dö Valver gayri ihtiyari "inşal· 

lah,, diye bağırdı. 

XIV 
VALVERİN TEREDDÜTLERİ 

O gün akşama kadar bu mevzu da
hilinde miikalemelerle geçirdiler. Val
ver bütün mahcuplar gibi ne yapaca
ğını bilmiyor, Pariste bugUnc kadar 
derdini dökmekten çekindiği iki Par
dayandan başka kimseyi tanımıyordu. 

Delikanlı bir sırtl~ bulunca bol bol 
dertleşmeğe blşlamıştı. Şurası muh:ı.~t 
kaktır ki Landri mahremlerin en lü
tüfkarı gibi davranıyor, muhatabının 
bin defa tekrar ettiği saçmaları btiylik 
bir sabırla dinl!yordu. 

Landrinin bu kadar sabırlı olması 
Valverin kendisine tnd çiçeğ:nden 
bahsettiği içindi. 

Landri, güzel bir küçük çocuktan 
başka bir şey olmayan çiçekçi kız icf n 
kalbinde büyük bir muhabbet vardı. 
Fakat Ode dö Valver bunu bilemezdi. 
O, Landrinin sarfettiği dikkati kendi· 
sine karşı b"r kıymet eseri addediyor
du. 

Esasen gayet hassas olan Valvcr, 
en küçük · bir hizmete mukabil canını 
feda etmeğe hazır olduğundan Landri· 
nin gösterdiği bu yakınlık içine tes·r 
yapxyor ve eski serseriye karılı sonsuz 
bir rabıta peyda ediyordu. 
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Diğer taraftan Landri Kokönar da 
efendisinin işlerini ihtimamla yapıyor 
ve kendisine kar§ı büyilk bir nezaket 
gösteriyordu. 

Böylece efendi ve uşak birbirlerin
den fevkalade memnun idiler. Bir ara
da yaşadıklarının daha üçüncü günü, 
uzun seneler beraberce yaşamış iki es
ki dost gibi birbirlerinden ayrılamaya
cak hale gelmişlerdi. 
Şunu söyliyeyim ki btitün samim.i· 

yetlerlne rağmen Landri o, küçük sır
rını yine kendisine saklıyordu. 

Ode dö Valver cuma gUnü akşamı 
muayyen saatte Soriyenets konağının 
kapısını çaldı. Yalnız o küçük kapıya 
değil, büyüğüne gitmişti, Kapı hemen 
açıldı. 

Yaldızlr tunçtan r;amdanla.r içindeki 
me~alelerin aydınlattığı büyük avluda
ki her kapının önünde heykel gibi ha
reketsiz askerler tüfeklerine dayan· 
mış duruyorlar, dev cüsseli uşaklar da 
yavaş yavaş dolaşıyorlardı. 

Saatin geç olmasına rağmen gelen 
misafirleri ya son derece nezaketle 
karşılıyorlar, veyahut da aynı nezaket 
le baştan savuyorlardı. Bu hareket-
1er o liadar intizam ile yapılıyordu ki 
seyredenin şaşmaması kabil değildi. 

Hac!emeler vaZ.:fe görürken bir sa
niye bile kaybetmiyorlardı .. 

Kont dö Valver de girer girmez bu 
terbiyeli uşakların birisi ta.rafından 

karşılandı; ismini söyledi ve hademe
nın gösterdiği bir küçük odaya götürill 
dii. 

Odada yalnız kaldığı zaman gördüğü 
fe\'kalade deb1ebcnin tesiri altında 
idi. Bu şaşkınlıktan kendini kurtarma
ğa çalışarak düşündli: "Bu ne, acab~ 
yanlış bir yere mi geldim, yoksa Louvr 
sarayında mıyım, 

Erafımda; muhafızlar, zabitler, asil 
zadeler, hademeler, uşaklar; ne güzel, 
ne kıymetli mobilyeler, ne nefis tablo
lar, balılar .. Muhakkak ki yanlışlıkla 
Louvr sarayına girdim . ., 

Valverin daha fazla. dUşUnınesine 

vakit kalmadı; Dalbaran kapıdan i~e
ri girmişti. 

Bir hayli selam ve tebessümlerden 
sonra Dalbaran: 

- Sızi şimdi fehametmaabm huzu· 
runa götürmek şerefine nail olacağım; 
o, şimdi hususi dairesinde sizi bekli
yor, - dedi. 

Beraberce odadan çıktılar. yine fev
kalade zengin bir şekilde döşenmiş b'r 
çok ealonlardan, koridorlardan geçme 
ğe başladılar. 

ValYer, rehberinin kontrolüne maruz 
olduğunu hissederek çok ciddi bir sima 
gösteriyor ve kendi kendine şöylece 

düşünüyordu: 

"Ne garip şey, İtalyanın, İspanyanın 
Fransanın bütün defineleri sanki bu· 
raya dökülmüş.. Bu kadar zenginlik 
dünyada. mevcut olduğuna bu dakika· 
ya kadar kail değildim. Hem de bu eş
ya ne kadar me:haretle ve ne büyük 
bir zevkle yerlerine konulmuş; kendi· 
mi Louvr da zannediyorum. Az, kalsın 
"yanlış yere geldim,, diye çıkıp gide-
cektim. 

Uk geçtikleri odalar kabule intizar 
eden birçok sinyörler ile dolmuştu. Bu· 
rada gürültü, hareket, hayat hüküm.
ferma idi. Diğer odalar tenha idi. Ora· 
larda sükut ve sebebi anlaşılmaz bir 
teheyyüç hakim idi. Bu sükut, bu sü
kun o kadar ağır o kadar mezaç idi ki 
Valver gayri ihtiyari bir surette sesini 
yavaşlattı. Ve parmaklarının ucuna 
basmağa başladı. Sanki burası bir ki
lise idi. Mukaddes mevkilere mahsus 
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~ l•a. Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baha- M A z o N ' v ı l en ı· ratlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mi· 
k z e delerini tahriş ederler ve 
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~IMSIZUCI MiDE EKŞfUK ve YANMALARI 
gıderır. lNKIBAZl _D~~R •. Bugünden bir şişe 
MAZON alınız. Hıç hır mumasıl müstahznrla kıyaı 
kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat. 
Deposu: MAZON ve Boton ceza deposu, İstanbul ~Ye lYJ HAZIM ediniz. Ekşilik, Hazımsızlık MEVVA 

-.___ ağırlık baş dönmeleri hissederler 

. Şark Malt Hulasası' 
ışteha ve kuvvet için en 1 

ç0e birinci ilaçtır 1 
118 ~klaruı diş l e rinin kolayca ~ıkması- l 
~u~llılklerl nln kuvvetlenmesine, ço· 

emzire n annelerin sUdilniln 
(), C:oğalmasınd yardım eder. 
aıl" Unıum eczanelerde bulunur. 

' ,:F===----·-------------
~38,g3~llbuı Nafi a Mildilrlüğündeo: 

~tıiI b~:zı~rtesi günü saat 15 te İstanbul.da Nafia Müdürlüğünde (999) 
lld~ y lı İstanblıl Gu''mru··k <>a" b k gu··mru'"ğu" " n :s Müdürlüğüne mer ut pa et 

~ .. 1- apılacak . . 
IC:i, ~\'ele, . ahşap ışlerı açık eksiltmeye konulmuştur. 
ı .. · Ptojc Eksıltme Bayındırlık işleri genel: hususi ve fenni şartn.ıme 
--ttı.. . • ke 'f 

"lif. §ı hulasasilc buna mütcferri diğer evrak dairesinde görü 

t,~~ka.t t . 
Gt,. Ctin (S~~n~t (75) liradır. 
~,,~ ~afi ) lıralık bu işe be~zcr iş yaptığına dair gösterecekleri vesika 

Bugünkü 
radyo 

J~TANBUL: 
/ 

18,30: pla.kla dans musikisi, l9ı radyofo. 
nlk komedi: Yorgi Dandlnl, 20 fasıl saz he. 
yeU, 20,30 Ömer Rızn tarafından ara~;ı 
s6ylev, 20,45 fasıl saz hcyeU, saat nyan, 21, 

15 orkestra, 22,15 ııjaruı ''e borsa haberleri, 
ve ertesi gUnlln programı, 22,30 pllkla solo 
!ar, opera ve operet parcnıan, 23 son. 
l'EŞTE: 

18,25 koro konseri, l9,05 spor, 20,40 eğlen 
cc 21,05 çingene orkestrası, 22,20 haberler, 
spor, 22,5z askeri bando, 24,05 lngilızcc ha
berler, 24,10 çingene orkestrnsı, 1,10 son 
haberler. 
DÜKREŞ: 

19,05 orkestra konseri, 20.35 konferans, 
20,55 musiki, 21,30 gramofonla opera yayını, 
23,M haberler. 
L 0 1'"Dfü\ : 

lD,05 piyano musikisi, 19,30 orkestra kon 
seri, 20,25 ks.rışıl< yayın, 21,05 musiki. 21,45 
orkestra konserlı 22,20 plyeıı, 23,85 dans 
orkestrası. 24,35 karı§ık yayın, 24,45 gramo. 
fon, 
ltOll A: 

lS.20 oda muslklııt. 18,55 karışık yayın, 

21,45 Jcarışıl< musiki, 22,0:; orkestra muslklııi, 
23,20 şarkılar, sonra dans musikisi, istirahat 
!enle karışık yayın. ~c ~l~~=•lüğünden a'm•ş olduğu mü,eahhitlik ve Ticaret Olası 

L~i. <4s25> Nöbetçi eczaneler 
lstan b 1 p T T · ı " t M .. d .. Buakşam ııehrin muhtelit semUerinde ııö. 

li~" .. u . . • Vl ay e u ur- betçi olan eczaneler §Unlnrdır: 'tgh d lst..anbul clheUndekiler: 
1 "«il en• EmlnönUnde (HUseyin Hild.U), Beyazıtt& 

Q ' 322 • (Cemll), KUçUkpazarda •{Yorı;i)ı EyUpt'! 
l~j~ tlıııi te~· No. lu telsir. kanununun 7 inci maddes:nin (A) fıkrasında yazı (.Mustafa ArlO, Şchremlnlnde (Ntzım 8a.. 

lltııacak ~t telefon neşriyatını alma~a mahsus tesisattan her mali sene dık), KnragUmrllkte (Kemal), Samatyada 
'~- lı.) ~al etetle.r aşa"'0~ıdaki fıkralarda gösterilmiştir: (Erofllos), Şehzadcba§mda {lsmall Hakkı) , 
~ lk lltt k Aksarı:ıydıı. (Sarim), Fenerde (Hüsameddin), 
~letd Ulaklıkla dinleyebilen kristal dedektörlü lambasız ve hoparlör Alemdarda (Sım Raalm>. Bakırköyde (b. 

~ l'i) \, en 2 lira tepan), 
il "1eııkı-.. ı 
Ço~ O!n.. ~erden, nüfusu on binden az olan yerlerde 5 ve nüfusu on bin Beyoğlu clhcUndekilcr: 
C:) ""-' §eh' ı tsUklQJ caddesinde (Calatasaray), Tünel. 

tqltııı.ltara ır erde 10 lira. b!\ııında (Ma.tkovlç), Galatada Okçumu!a. 
~ndak~e ha~a nakil vasıtalarile liman dahilinde çalışan deniz nakil caddesinde {Yeniiyol), Fındıktı tramvay cad 

'1e\t) l..iıtı tcsısattan 10 lira, desinde (Mustafa Nall), Taksimde Cumhurl 
~ ~iıı:tnt haricinde çalışan yolcu vapurlarının salon veya güvertelerine yet caddesinde (KUrkçlyo.n), Kalyoncukut_ 

~ ~) ~11.f an 30 lira luktıı. (Zaflropulos), Firuzağa.da {Ertuğrul l 
' ıı.tt \ttı ' Şl§ll HalA.skA.r gazi caddesinde (Alllm), KL 

~lalltt -..\.\\~ u on binden az olan yerlerde, umuma mahsus kahvehane, çayha f!lmpaşada (Vasıtı, Hııı.köyde (Bar~t)ı Be. 
uta, "e bill'I' Pastahane, loknnta, birahane, gazino, sinema, tiyatro, dans fılktl!.§ta csuıeyman Recep), Sanyerde (Nu 

.,,, arıa otellerin umumi safon ve bahçelerine mevzu tesisattan 10 rtl, 
g ~) 1 üııklldar, Kadıköy ve Ada.lardakller: 
~.Ilı O iJ· üskUdarda Çar§ıboyunda •(Kenan Ömer), 

Q:haıJe~ lOQ bin nüfuslu şehirlerde, E) fıkrasında sayılan umuma ~ah- Kadıköyllnde SöğlltlUçe§mcde (Arman Hu. 

g~ 1ıı}Oo ila lllevzu. tesisattan birinci sınıf için 20, ikinci sınıf için 10 lıra, 1Qst), BUyUkadada (Halk). Heybelide (Ta. 

TUZU 
Y cnipostahane arkasında - - -

G Ri Pi N 
varken bu 

ızbraba kat

lanılır mı? 

- - . -

Baf, diı, ağn{an, nezıe, kırgınlık ve ütütmekten mütevellid bütün ıztı. 
rablann bqlamuı ile beraber aklmıza gelen ilk isim olmalıdır. 

MDdeyı bozmadan, kalp ve 
böbreklere dcklUlırnmadan 

1 En seri tesir, en kat'i netice 1 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

r:::::::::::::::z:::.::::==··~ A N K A R A D A 

Türk Maarif Cemiyeti Lis~~-.. -~I 
1937-38 ders yılı t edrisata yeni yaptırılan kolej binasında başlanacaktır. 
nk, orta ve lise kısımları vardır. Yıllık ücret ilk60, orta80, liselOO liradır 

1 Kayıt ve fazla tafsillt için "Ankarada Türk Maarif Cemiyeti Lisesi,. Mü. İf 

1. dürlüğüne müracaat edilmesi (4996) H .. -= .... -..... =:: : ·::::::=:::::.-::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::.:::::::-.:::::::::::::::1 

p• Ulviye Ersin Biçki Dikiş Yur du •• 
En ıon metot ve kolay usulleriyle biçki, dikit 10 ayda mükemmel 1 
öğretilir. Kültür Direktörlüğünce musaddak diploma verilir. Me· 
zunlar Yurt ve Atölye açabilirler. Şerait ehvendir, kayıt muame
lesi bqlamıfbr. Adres: Tepcbaşı: Bay Mıırat Ap. No. 2 

tjj a;ııaııer 250 bın nüfuslu §ehirlerde: E) fıkrasındıı sayılan umuma mah. naşl, 
blf i~itı ;0ın?vzu tesisattan birinci sınıf için 30. ikinci sınıf için 20, üçün --------------- B 

ı:ıa ql ~Ur Iıra, _ Birinci sınıf Operatör ~ Amasya. eledlye Reisliğinden : 
~. ~8tı8 :u. 250 binden fazla olan §<'birlerde E) fıkrasında sayılan umu Or • C A. FER TAY V ~ R 1 Belediyemiz elektrik müessesesinin 7 5 lira aylıklı fen memurluğu ve altını§ 

İ) 11CU sırı~~l~ere ınevzu tesisattan birinci sınıf için 50, ikinci sınıf için Umumt cerrahi v~ sinir, dimağ lira aylıklı buhar makinesi makinist muavinliği açıktır. Bu vazifelere talip olanla-
lc~ler Ita.ıke ıçın 20, dördüncü sımfiçin ıo lira, cP.rrahisi mütehassısı rm ehliyet ve şimdiye kadar ifa ettikleri hizmetlere ait vesikalarının asıllarını ve-

lle \.._ \'lcri sp k hf 11 l h ı mek Pan·s Tm Faku·· 1tc•"ı S. a. -·ıs•--· Y_ ~ taS:iikli suretlerini göndermek sureti le Belediye Reislig~ine müracaat etmeleri J ueled· • . or tüpleri. askeri klüp ve ma e er. lasta nne er, · r" ., ~ uuu ~ 
\t ._

1
> Sh...,. 

1
_ ıyeıcrın menafii umumiveve hadim tesisattan 5 lira, Erkek kadın ameliyatları, dimağ ılan olunur (Sl04) 

' '\!il' t'IJ, ... ı.. . • . 
~~ı,td. la il.be.ıs Uplerııe askeri klüp Ye mahfcllerdcn gayri klüplcre, bankalara estetik - "Yüz, meme, kann bu-
1trııe e, lO, 1~ 8.a!an müesseselere mevzu tesisattan nüfusu on binden az• ola_n ruşuklukları., Nisaiye ve doğınn 

~30, 250 b' ıla lOO bin nüfuslu 12ehirlerde 20, 100 ila 230 bin nüfuslu şchır mütehassısı' 
'i) tllka •nden fazla nüfuslu §Chi rlerde 50 lira. Muayene: Sabahları M e cc 8 nen 
< tıdak· 8 den 10 a kadar 

~t 'Biri . 1 fıkralarda sözü geçmeyen bilumum tesisattan 10 lira, 
~ oıdıı· ncı ?nada d .. . . l '' .. • eıı1 litına .. c ckı uaetler be her lcsısa tın yalnız hır hopa r oru me\ 

~et lltu taklore teshil edilmiş olup bu tesisattaki hoparlör adedi birden faz. 

3 
!ılınır. tde beher fazlu hoparlör için keza her smc ~c25 nisbztinde fazla 

bı!ı ' n· ~~ ~ct . 
• ~rce ta ı:naddenin E) fıkrasında say1lan umumi mahaller; mahall! 

~lb ' l~a.nu anır edilmemili ise birinci sınıf ücrete tabi tutulur. 
-ıat b nun 7 · · · · llt i . · orsa . ıncı maddesinin (B l fıkrasında yazılı abone olanlar 1çın 

htrı~·ıı. lQ u·gıbj haberlcri almağa yarayan hususi tesisattan keza her mali 
,. er.Je 100 a_ ıoo bin nüfuslu şehirlerde 50 ve 100 binden yukarı nüfuslu 

I• o ..... l> ""' lırn alınır. 
'il\• . '· l' 

C e teklaını~ ldaı-es · nin telsiz postn !arından biri vaı;1tasile ne9rcttirilecek 
lltı.d~ bir rdan aşağıdaki l'etvelde gösterildiği veçhile ücret alınır: 

il~~fa .. okun_mak üzere Beher defası için .~erme başına 
Gun lllUddetı alınacak ucret 

l Ay Lira Kuruş 

3 00 w 
12 00 25 
-- 00 20 

ı. & . -- l 00 15 
~ u ıı· ? 10 a ı>·· arı Ve .., 00 
~IJJ .. ore rekıaını d k. 

~~ıı sa.Yılır. V ardaki kelimeler, telgraf kelimelerinin tadadm a ı esas 
6 fa~a ola e beher ilan ve rekliı:ında mevcut kelime adedi beşden az 

~ 'll ?naz 

öğleden sonra Ucretlidir 

Beyoğlu, Parmakkap1, Rumeli Ban 
No. ı Telefon: 44086 -

Dünyada birinciliği kazana:-'I 

saatleridir. 

Her yerde arayınz 
ı_ 155 birinci mükafat. 

d ~0rı.ıa · 'l'. 'l' ld . · . 
lıl~l{!t 1:0&..n b~h aresının telsiz postalarından biri vasıtasile yapılacak tarans ~::::::::::::::::::m:::::::ı:::::::::::mm::::!: 
~~Otı~U~esel e: ~at Ve ve kesri için altmilj lira Ücret alınır. Ancak gerC'k i! 01• doktoru !E 
t ~eıı~ için st~:~nın .gerek hususi müesseselerin yaptıracakları bu tarans ii Necati Pakşi U 
l\~~;Unıuktaı·u Yo ile tramımisyc.:ı yapılacak mevkiler arasında vücuda ge g H 1 h .. b h 10 d q 
~i •. 1_.~\Un fl'ösıtneşriyat devresi ile telefon devresinin P . T. T. İdaresi tara fi k asta19arınık e4rgunKsa ka.. T'' anı İ: 

"'"'di c erilce k k' . • .. . . :: a şam za at"ar ara oy unc :ı 
? rde lra e §e ılde tesısmasrafı alakadar muessesclcrc aıttır. ;; d M h d' dd . N :: 

~ ' 5 nsnıisy ;: mey anı a mu ıye ca esı o. :ı 

1 Uc • ve 6 on Uıleblcri kabul edilmez. :: 112 de kabul eder. r
1
• 

~-·t'leıer ıncı ınadd 1 d k. ·ı · ki· · · · · 1 · • l !· ·· · : l.ı.-~ tl devıct . cer c ı ı an, re am \JC tıanı::mıs)on ar ıçın ama :! Salı ve cuma gunlerı saat 14 den :: 
~ U çte biri 

1 
InUessesclerinden ve menafii umumiycye hadim müessese fi 18 ze kadar parasızdır. iİ 

~ t~bı' 0dattık alınır. P. T . T. İdaresinin ilan reklam ve transmisyon ==······--·········-----·-111111-··ı··· .. ··--=ı= tl eğildir. (5260) ....... ._........................ .. ........... _ Biriktiren 

TL.J Q KiVE 

llR~.LlT 
BANKA51 

rahat eder 



18 Ay Veresiye Satış 

.Al\"KARA 
ADA.'iA 
BURSA 
ESKlŞEHtR 

- Vehbi Koç Ticaret evi. 1ZM1R 
KAYSER! 
KONYA 
ANTEP 

- Artur Vetter 

Beyoğlu ve 
MERS!N - Jorj Satel 

Acentala il"" 
BANDffiMA - Ahmet ve Bahaedaın 

SAMSUN - C. Celal Özlü, S. Kemal Sezen ket kardeşler. ıni "' 
- Ş. Rıza İşçen, Yeni mağaza 
- Mehmet Hüzmen 

- İsmail ve oğullan Cmgılh. 
- A. Mücib Dölen 

- Hasan Alanya 
ZONGULDAK - İsmet Ağartan, Ahmet Yüksel 

- Naci ve Ahmet Dai kardeşler D1YARBEK!R - Celal Ayyıldız 
TRABZON - Dedeoğlu Sami, HA 

• 

BU 

1 

6~K5AM 
~-----

BeDednye 
balhıçesn ınde 

BES1EKAR 
• n 

SANATA GiRiŞiNiN 
24 Uncu yıl dönfimil kutlulanacaktır 

Pudra, Allık ve Krem vazifesini gören cidin gençlik ve güzelliğini her çağda 
daimi surette koruyan, temin eden krem GEES kullanınız. Geceleri ve plajlarda 

banyodan evvel ve v.ınra ge11e süt GEES kremile cildinize süt banyosu yapınız, 
cildinizdeki bütün hastalıktan gilderir. Her yerde arayınız. 

DiKKAT: Bir hafta zarfında bu ilanla birlikte İstanbul 743 posta kutusu 
adresine 12 kuruıtuk posta pulu mukabilinde istenilen cinsten nümunelik GEES 
kremi me::caenen gönderilir. 

" r n n ---
vaıroınkn oırkestırah ve cazın gezinti seferi 

MEHTABA RASTLIYOR 
71 Numarah vapur mutad gezinti ,,..

0 
.. pru .. _,en kalkacaktır. seferini yapmak Uzere 14.us de .nı aj 

Vapurda Saf!Y~re Jca<lar memleketimize yeni gelen 8 artistten mürekkep .. - , v . . s fi;)~ a a . a v • 
~lacar orkı>~tra takımı t;n latif , .e kla. ik paçaları çalal'ak 'e Sarı) er den itibaren mükeın~e1 bir caz 

takmu kiiprüye avc1et edinceye kadar dan havaları ı;.alacaktır. 

:!::1:::ie~ü:ı~~1• 1~Tt:;~:~ ::~~~~:: ':!~- KöprÜqe avdet edecektir. 
BOie, lokantaco mefbur Pandell tarz·1ndan deruhte edllmektadlr. 

~ . 

Pulatanalı kardeşler. 

ADAPAZAR - Ahmet Hilmi K~ 

tik de.fa olarak alaturka sahneıinde Bi.il<:efin en meıhur ve ınaruf lJ 
ÇIGAN ORKESTRA ve BALETOS 

NO 

1' 
~ 
'f 
ı 

Antlvirüsle ted~~. 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasınldaki kaşıntıla ~rg~ 
meme iltihabı ve çatlaklar. flegmonlar, yanıklar, tıra§ yaraları, 

koltuk altı çıbanlan. edet• 
Tedavisini en erken ve en emin bir surette teınirı 

Şark iıpençiyari Uboratuvan, IST.\NBUL. 


