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Türk ordusunun bugü_n başlıyan 
büyük geçit. resmi 
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~ laurn &a:ııal hiç §Uphe yok kl, ordu. 
~ ı... • erbfy "llYUk bt e, ve teçhizat bakımın_ 
~ le\tl~: lnkl§at geçirml§Ur. Bu. i 
~ku etu ekı Yüz bln Türk aakert. i 
ta,,_- 'alr.etdeti kuvvet, dUnkU ayni mlk. ! 

T calnfil 2 scacait ~ ltlı rr~c ~IK 
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Cğleden 
manevranın tenkidi 

civarında 

yapıldı 

Şanghay 80kaklamıda yuvarlanan Çin kelleleri 
~~~~~~~~~~~~-

' A N 6 H A Y ırngi'i'ıe·;;;-;;ıae·n-i;·ı 
ve hava kuvvet leri · l1E 

1 
• yapacak 

\J I E N N EM 1 Londra, 22 (A.A.) -
, ' gazetesinin bahriyeye müteallik ba-
~ J I'\ hisler muharriri, kamaralar içtima 

~, f'.ıtıb9111D1D lzUe re lb> Dır b lYlrlUJ k m n uuon eder etmez hükumetin so milyon lira 

O 
q u "W" l7 f ya baliğ olan yeni inşaat programı 

00 
~ UDıraso zaııraııra maO oOdu : için tahkikat talep edeceğini haber 

k
o k r•şı•ı r• k bı•r Japon takv:ye i vermektedir. Programın §U suretle 

• i tevezzü etmekte olduğu söylenmek-

ll Ç : a· 

6 J 
vveti Ti yen ;nde • ! te ~~r biri 1.soo.000 liraya mal ola-

1 

! cak olan 4 zırhlı, beheri 2.500.000 a po n tay v aresı i liradan 7 kruvazör, beheri 300.000 iJ 1 liradan 6 tahtc-lbahir, beheri 300.000 

~I" du •• şu·· ru·· ıdu·· i liradan 17 torpito muhribi. Deniz hava kuvvetleri için de ay-
rıca 200 yeni tayyare inJa edilecektir. 

11 0 6 lr &.. ff lk it Bunlardan ba§ka birçok torpitolar da 
~- e g}'lı.Plre nıl lUI V al a DVS yapılacaktır. Bunların inıasını bil· 

" "a n 1 e ır n n de o J a p c n a a O" da hassa amirallik dairesi mütehaasıala-
a \\8 t .Al e n, tavsiye etmişlerdir. 

v n 0 9 fan 8wı (Ya..."18& -1 uncilde) , &-··-................. _ ........................ _ .. 

lspanyol gemiSini batıran 
tahtelbahir 

I ·~ iaaıtaıın gemi lkaptaı ınıo naı g öre 

b~ ~~YaDiı itö(pölfild~dörr 
t sabah a. ~la.ket Şeri mlze getiri len kazazedele r 

"l~trtı l'trafında lf~aatta bulunuyorlar 

l'o1ı a_rada görülen tahtelbahir 
3ljl1Jh8~· deniz kuvveti buulnduı mak 

'Yet; olmıgan biı devlete mi Aittir 

bCriri rıtJ/firo 

Bo7.caadanın cenup kJyılarında batırılan 

İRpanyol bandıralı Arınuro vapurunun ııUva. 
rlııl ile 86 kl§fden mürekkep olan mUretteba.. 

tı bu ııabah limanımı:ı:& gelen Kemal vapu. 
rile Bozcaada<fan getırllml§lerdlr. 

:Kemal vapuru saat ııeki.zde Sirkeci nhtr. 
mına. yaklaşırken rıhtımda lspanyol konso. 
101111 ile sefaret kavasınm bekledikleri görtL 
IUyordu. Birkaç emniyet beşinci §Ube memu 

(Devamı 4 iincilde) 

ıııplll~-···--M anevrade n ~onra 

Edirnede 300 
k işilik bir ziyafet 
Yazan : Nizametl iıı Nazif 

(! inci 8'Jyfammia okuyıınuz) 

Geçıt ıresmnnı 
seyn ır nçnn 
a.ooo 

Kişi toplandı 
Bugün İstanbul halkı tren otomobil 

ve otobüslerle manevradan sonra bü. 
yük geçit resmi yapacak olan kahra. 
man Türk askerini görmek için Çer. 
kesköyüne akın etmiştir. 

Devlet Demiryolları idaresi bu sa
bah saat sekizde Çerkesköyüne yüzde 
seksen tenzilatlı tarife tatbik olunan 
hususi bir katar t~hrik etmiştir. Bu 
suretle birinci mevkide gidenler 235 
ve Uçilncü mevkide gidenler 110 kuru. 
şa Çerkesköyüne giderek muhtc.sem ge 
çit resmini görmek imkanını bulmuş. 
tardır. 

Ayrıca bu sabah, saat beşten itiba. 
ren Sirkeciden, Eyüpten ve şehrin da. 
ha birçok yerlerinden kalkan otobüs-
1er Çerkesköyüne kadar bir &damı iki 

(Devamı 4 tıncUde) 

M ancvralar bittikten sonra maske?& 
nen bir tayyare topunun ma&keleri 

ka1dınlıyor 



2 HABER - ~m ~9'ılat _ ız2 J\GUSTOS - _2.9Y, 

Plaj mevsimi münasebetile Manevralardan sonra 
300 kişilik 

Edirne fidanhğıl1dakl 
ziyafet 

GCNIE:Ş lırak heyeti başkanı : 

çok ıyl 
Henı kurtarıcı, 
hem de katildir 

- Fıstıklı baklavanızı 

..................................................................................................................... bilirim, dedi • ıJ· 
General Kemal Balıkesir Alman ataşemiliteii ile kO~~;erl 
yor, mareşalın sözleri işi diliyor Fransız ataşerıı 1 ·ylB 
yanındaki lrakll genç subayı Fas lehcesi Arapçası 

. 
Fakat güne~c ilaJıi bir şahsiyet atfederek ne ilk çağın insani.an gibi ona i 
tapmak ve ne de yeni bir put71crcstiyc dönen yirminci asrın "hcliyommı. .==.·=. 

l~rı giinC§ çılgırıl.cı.rı" gibi mulrrn hay rıfııı biitiiıı sırlamıı beklemek doğ. 
rndıır. 

···················································································································: 
Va~aırrıı: Oı. Rasiııı Adasal 

-t-

. bir hayli yoruyordu . . ıl 

' Sabiha Gökçen tren yolculuğunu niçin sevtı18 .Bu yakınlarda ı.;ok sıcak Lir gıln oğh:<.lcı. 

sonra iki heldm ar1<ada.,ımla tııı ıll<lc 1• ıor.tıı. • 
pla.jınw kızgın kumlan tıstunucyıı;, uçul\1,u; 
de nyr, nyrı Uç §Ube<.le ımneaıı..ssısız . .tfüLılo 
gelip geçeıılerl, sırtlarını guncile çcvlrcnkri, 
&1lreşenleri, deııi2 1çindo kargatulumbtı oyun 
larını yapanları gözden gcı;ırıyoruz. Seneler_ 
ce 1slanbulun bUyUk hastanelcrin<.le polikl1. 
nlk hekimliğini yapmış olduğumuz cihetle 
bu gedikli plAJ müdavimleri içinde tıazı 1!5-

kt hasta aşinaları tanımamak imkAnsızdı .... 
lıte eski hastalarımdan blrl: Muhiddin ı 

.Apak kadar otoman takat onun gibi ömründe 
hiçbir spor yapmıya.rak ve kata i§lerllc uğ_ 
raıan ve önUmUzden geçip ben! gülerek se. 
lAmlarken "taMiyonumu dll§Urilyonım dok. 
tor! .• ,, l!Ufeııint de unutmıyan tper tansı. 
YonlU bir memur._ Bu çok iatltadell resmi. 
geçitte dahlllyecl dostumun nazan dikkatini 
celbeden tip bir sene evvel "verem başlangı. 
cıı .• , teııhWyle askerlikten tecil edilen kaL 
lak omuzlu, çöldlk g!SğüelU ve ukelet bacak 
lı btr gençtıt. 

Operatör arkııdll§nnızm önünden geçen 
1Ma..n kalabalığı içinde topallar, lfrl kemik. 
Jilet, bacaklarında ordu bozan olanlar çok. 
tu; takat bunlara bir kıymet vermiyordu: 
nihayet o da aylardanbcrf böbrek ağnları 

geçiren ve ağlebl ihtimal tq düşUren alko. 
Uk bir baatasma rastladı; ve sıhhatini so. 
rarken "sıcak kum banyosundan tautade e. 
diyonım .. ., cevabını aldık. TabiaUle bu mO. 
eahedelerf çoğaltmak ve hergün kızgın gü. 
nqı kamçısı altında A!rlkanın veyahut A
merlkalmm iptidai siyah ve bakır renkli in_ 
sanlanna benzeme ınodasma mtıbt:.cll olan 
insanlar arasmda daha bir çok hastalar bul 
mak mllmkündllr. 

Çok §kllr, ne plljlarn, ne güneşe ve ne d3 
modem spora dU§manım; ve blllkls ben de 
fırısat ve imklln bulunca Florya plAjına ko. 
§ar; açık havadan, deniz banyosundan ve 
günc,bıden fsUfade ederim. Fakat güneşe 

llAhl bir ph.slyet atfederek ne ilk çağm in. 
sanlan glbl ona tapmak ve ne de yeni bir 
putperest.iye d6nen ylrmlncl asrm ''beUyo. 
manian= gtıne, ç'llgmlan,, gibi ondan ha.. 
yatın bUtltn mrlarmı beklemek doğnıdur. 

GUne,, ne klh :taltif ve kAh tıu.lp eden bir 
ApoDon ve ne de bO.tun llletJcre karfı bir 
panzehirdir. O da ylloe kllnatm alnlrle.ri 1. 
s;inde blr damla su Ue bir ~ tqmm tabi 
olduğu ayni hayat kanunlnrmn bağlıdır; lca.. 
bmda bir hayat kurtan.n ve icabında da 
aynl hayatı mafiveden blr clamla iRi gtbl gU. 
net de bugtin blr halhkAr, yarın da bir ka.. 
tııdlr: bir dakika lçlhde yapratı yeşertip ve 
bqağı olgunlaıtırırken bir dakika sonra ku 
rutablllr~ Fakat yağmur yatmadıysa, inBan. 
lar 6nceden tedbir almadıysa güne§ln bu 
hayaU vettredeld kabahati nedir? 

Çok defa 6lçU.UZ ~ket ederek ve blı. 
ıertntn, modanm bazlçesl olarak çıplak vtL 
~udile kendini güneşin yakıcı tesirleri altın
da blrakan bı.!an da bUyUk :tararlar g8r. 
mektedlr. Bir senenin Uç çeJrc:kllk zamanr. 
nı ekııertya hansu: §ehlrlcrde ve kapalı hs.. 
valarda getirirken yaz gelir gelmez bakır 
çehreli g8rUnmek, o(Klark Gebl)c veya LU. 
pe Velez)e benzemek hınlyle cildimizi bir. 
hamlede gün~e g8sterlyoruz. Gerçi tık ced. 
lerlmlzde nudlmc - cıplaklık - en ta.bil 
ııeydi; fakat onlar bllc dalma orman kenar. 
larmda, ağaçlar altmda. ve maprlr içinde 
yqarlardL BugUn bile sıcak memleket insan 
ıan gltnqe karp dalma tedbirler almakta; 
beyaz yltnlQ ve hafif bezler giymekte\ bq_ 
lanrll korumaktadırlar. lspanya, İtalya, ce. 
nubl Franaa glbl mcak Avnıpa memlekeUe. 
rJ oehJrlerinde g6Ige veren dar sokaklar g6. 
rUyorus. Gllne§ anzalarmda.tı dolayı ecne. 
lerdenberi Fransada bUytık resmlgeçiUer ve 
bu meyand::ı. 14 temmuz resmigeçidi sabah. 
leyin ~rkcnden yapılmıyor mu? 

Gllncşln 8JdllrllcU yaktcıhğıııı birçok hay. 
van tecrübeleri de gösterir. ACrikada blr 
kuş :mutat avı olan yılanı kendi gagaBl ile 
oldUmıez; çltnkU bh:zat ccll!t olmamnı isle.. 
mlyece.k kadar ıuıssa.stır; onun için onu Af. 
rlkanm kızgın gUne§I altında. blr müddet bı. 
rakarak kendiliğinden ölmesini bekler. Sr. 
çanlar,. fareler, kobaylar gilneş altında ço!< 
çabuk ölUrler. Tancadaki Pastör EnsUttlsU 
tecrübe hayvanlarını gUne§le bırakarak öl. 
dUrllr. Beyaz bir sıçan gilnefte ıs da.klkad!l; 

yah fare 37 da.ldkada; blr tavşan da bir 
lnicuk saatte ölUr. 

lıiç oOphc :yok ki biz lnıın.nlar gUneıe kar. 
Ş? ıerek tabiat ve gerekse aldığımız tedblr. 
lft' !Q'",jf;rfle nüıiıeten mukavimlz; fakat yu. 
Jrarda :razdı.ğnn ıibt Mnenln en bUytık kııı. 
mmr kapalı ve karanlık apartrman'ar lı;lndıt 
geçiren btı: ıehfrlller çok daha huııaııız. 

Dallık nuntakalarda ve kırlard& giyim ta. 
bil olduğundan g{lneş cilde o kad,.r tesir eL 

Çorlıt, 21 Ağustos 
Dün hepimiz General Kazım DL 

rik'in davctlileriydik. Saat dokuza 
doğru Çorludan hareket ettik. Muhte. 
rem Marc§al ile misafirlerini Tekirda
ğından getiren otomobil kafilc:sine 
Muratlı ile Lüleburgaz arasındaki as. 
falt yolda katıldık. Az sonra yine Çor. 
luda.n kalkan bir ikinci otomobil kafi. 
lesi ardımızdan gelip yetişti. Bunlar 
da kolordu binasında ikamet eden ge
neralleri ve saylavlan taşıyordu. llk 
arabası ile son arabası arasında tam 
iki kilometre mesafe bulunan bu 54 
arabalık kervan, saatte (80 • 100) ki. 
lometre süratle Lüleburga1..a daldığı 
zaman bu güzel kasabacagızı ba;}tan 
başa. donanmış buldu. Kasabayı or. 
tasından ikiye ayıran ana caddeye 
halk iki keçeli sıralanmış, çılgın bir 
sevinçle geçenleri alkışlıyor ve küçük 

/ 
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Muluırrrimiz Nizameddin Nazif Trak1,'a m~n:ralannda 3;;;ar hCl$tarıl 

rnez; halbuki deniz kıyılarında b!.§tan aya.. çocuklar; 
ğa kadar çırılçıplak duran insan bUtUn gUn 
bUtün vUcudlle günq banyosu içindedir. - Meyhaba! .Mcyhaba! 
Güneşin tedbirsiz lnaanıarda ,.e bilhassa Diye haykırıyorlardı. 

ilk pla.j gtlnlerinde mucip olduğu gtıneo çarp Bu kafile Babaeskide, Havzada ve 
ması, şiddetli ba§ ağrılan, yalancı menenjit ara yerdeki bir iki köyde de ayni se
ve genlg cilt yanıkları gihi hM anzalannı vinç, neşe, ayni alkışlar ve umumt 
tnveit daha ziyade tıbbi kltaplann harcıdır. sempati Jle kar§ılandı. F..ıdirneye va. 
Bu yazının Uk faslındaki m~ahedeler bunun 
en canlı misalidir. Sağlam böbrek, aaıtıam rınca bu sevinçli alkışların daha yük. 
ciğer ve sağlam )'ilrek ta§ıınayan \e dahili sek bir mikyasta tekrarlandığını gör. 
uzuvlannrn tlzlyolojlk vazlfelertnl kontrol dilk. 
ettirmeden kAh moda, kAh spor merakı ve Trakya Genel Müfettişi General 
belki de anplrtk bir zihniyette tedavi kasdJy_ Kazım Dirik misafirlerini, Edirnelile. 
le kızgın kumsallara bir yeııgeç gibi yapı. 
eanla.r dabna tohlı'kw lf.l\.lllQıı.\laJ&r. Mtr.1<.IJI tin ~k haklı bir gurur duyarak ~Ö!: 
gltne~ tedavislle kepanabl1en verem yarası. tcrdıkleri buytll< fidanlıkta kabul etti. 
nzgm gUnC§ ziyası altında dört nalla ytL Çorludan Edirneye kadar, tek ağaç. 
rtır; başka bir insanda hafit tansiyon yUkse. la gölgelenmiyen çorak topraklar ara
llr; kan damarları kanamalarına ve dolayı. sından 150 kilometrelik bir yolu geç. 

1 sile felçlere istidat kazanılır; MUbalAğalı tikten sonra, insan, birdenbire Kara. 
gUncı kataıan ve elnlrlert çok yorgun olan. ağacın sık ve yüksek ağaçlı koruları ı 
lara bUsbUlUn hırçınlık verir; onlan glddetıe 
yorar ve bir çok entanlara ve bu meyanda arasına girince bu tezat insanı Edirne. 
Utoya hazırlar. ye derhal ısındırıveriyor. 
Kızgın güneşin bilhassa aarışrnlann daha Fidanlıkta birkaç adım ilerleyince 

hassas olan cllUerlni ne hll.le soktu!u g11US. gördük ki Trakya umum müfettişi or. 
nUnde olan en mUııbct bir misaldir; güneş dumuzun çok kıymetli misafirlerini 
bu gibi elitleri kurutur; sertıeıtırır: zaman. davet ederken onları harikulade bir 
la ve bilhassa mlltcvaıı bir iki sene geçtikten 
sonra artık kışları da :kaybolmayan bir ta. surette ağırlamayı da ihmal etmemiş 
kım sntıu kahve lekelerini; mU:ı:'tç sivilce. ve bu mühim işi cidden bilyük bir 
ıeri mucip olur. zevkle ve itina ile başarmıştır. 

EstcUk bakımından da yumuşak cildin ta. Kazım Dirik Mareşali, Türkiye ve 
raveU yerine buru§ukluklar kaim olduğu d. dost devletler generallerini ve ataşe. 
hctıe vakitsiz bir ihtiyarlık ve dolayıaile çlr. militerleri evvela soğuk bir büfede a. 
kinlik manzarası da mc1'ZuubahsUr. ''Bann 
kalır5a gUnrşln böJlec'le Jlp.rl dnoot'!Cle kunıt. pcritif almıya davet etli. Sonra, Edir-
tu~. IH'rtıııştırdltl bir cilt .f'hfl tcnıafilann ne mtfağının en güzel, en lezzetli ye. 
ıııcAk dalgftlarmı aıkm mftkarı ol11n nıh um. meklerine geçit resmi yaptırılan mü. 
nın.111n3 lalklle ulaştıranU\7. ,.e Sf'xf! apJ)f'11t kellef bir sofranın başına geçtik. 
dcdlğlmlı: cln ı <'azli>f!~ ı de sade lmıtl~uh l>lr Sofra tam bir murabba. şeklindeydi. 
drrl manznra ile yaratamaz.,. Muhterem Mareşal bu murabbaın bir 

O halde diğer nlmeUerl olduğu kadar har! 
dl?:atmda faydalı olan gUneıde sullııttmaıı:ı dıl'ı üzerinde kendine bir yer seçince 
ukratmamaJc ve onun llAht gazabından ziya. sağına Yugoslav Genel Kurmay Baş
de maddJ zararından, ya'kıcılığından kork. kam muhterem general Nediç ve solu. 
mak gerektir. na Romanya Genel Kurmay Başkanı 

Esasen cildin eıımerleşmeaı, vtlcudun oturdular. Yunanistan Kurmay Baş. 
"Oıtra. Viyole euatar tarafından tııUUl.ya uğ. kanı muhterem general ise Romanya. 
ramasma kareı ortaya çıkardığı bir nevi lı ile saylav ve general Ali Fuadm a. 
mlldataa vaıııtaaıdır. Binaenaleyh gllzel ve rasına ~ııcrleşti. General Nediç'in sağı· 
mhhnte uygun olarak esmerleşmek için ant 1 
gUneı çarpmalanndan ve yanıklarından ko. na Orgeneral Ali Said. rak heyeti re. 
nınmatıyız. Bunun için de plljlardan mah. isi, Genel kurmayımız ikinci ba.skanı 
rum olmak icap etmez. rıAja gidince ,.e ,pıı. Asım Gündüz, Yugoslav heyetine men 
hll8sa ilk gtlnlerdc kumun üstünde uzun mtlıl sub bir general. jandarma umum ku. 
det hareketsiz olarak uzanmaktan çekinme. mandam Naci Tınaz, Efgan prensi 
ıı: blllkls bcdent hareketler yapmalı; çok Es; dullah, Alman ataşemiliteri ve Ge. 
yUrUmell; mesel! top oynamalıuır. 

- ,, neral Kemal Balıkesir geçtiler. 
nlrknç gUn açık deniz havasında yapılan 

bu egzersizlerden sonra kumsalın tıııtund,. Sofranın bu kısmı üstünde öyle 
ve hareket.sız , .azlyeUerde gtlneş banyoları... muhteşem bir asmalı çardak vardı ki, 
na bnşlanır. Tabla tile bunun için de ?.amRn ötesinden berisinden sarkab koca koca 
ftlçtısU c:ok mUhlmdlr; vücudun tahammUI salkımlariyle, temiz yeşil yapraklari. 
d"reccıılne göre pltl:I UırtUnde kalmalı; ve Je tam eski Trakyayı hatırlatıyordu. 
tedricen alışmalı: baş ve gözler dalma gtl 
neşe karşı mahfuz olmalıdır. Esasen general Kazım Dirik bu zi-

Bu tedbirlerle ancak Uç hR.fta zartmd:ı yafete tam Trakynlı bir mahiyet ver. 
çok makul, çok tntıı olan ve cınst c47Jbesl. mek için en ufak bir detayi bile ihmal 
nl muhafa?.a eden bir esmer cilde sahip ola. etmemişti. Faraza tüyleri pırıl pırıl 

biliriz. Hele teda\'t cihetinden J:tinl',.ln şl!A. yanan sıhhatli bir at masaların ara. 
ldir tesirlerine muhtn<: olan kansızlar, za. sında ma\'i boyalı bir su dolabını çc. t 
yırtar, vereme mllstalt olanlar gUneı ban. ı 
yotarmı mntehasııı.s hekimlerin kontroın al • .=-================ 
tında mart ve nlun avlarında yapımlar: o dı-nlr kıyılan kadar bu kablldl'n hcsapsrı 
v.ııman fınkl\n hı1ıamadı1cl11rı tl'!kdlrde, ya:ı: kırlara ·rn kö)lt>rtı maliktir. Dah& ,·ecız bir 
a:vlarmd'.l :r.ararlı rUzg11.rl11rdan ve eehennemt tabirle söylemek 11\zııruıa "Türkl)e bafbın 
Mcaldardan mahfuz olsn g1lzet kırlar: yeşfl lı~ bir gllnee meınl~ketı: ~neeln kMdl.sl. 

yaylalar seçslnler. Türklyemiz tabii ,.e sunt dlr . ., Dr. Ru1m ADASAL 

yanında 

. ıuyordıı: ıP 
bir generale şunları soy JJil 

- O zaman bu burada~~~ 
miz de mülazimdik. Ben bOd net' I' 
Bizin bir amiriniz vardı. ;. 1 A 
nun '! be ıır· 

Alman ataşesi - Fon R~ 1 jlil! Yıllar ne çabuk geçiyor, değibiti ~ 
Yanındaki generallerden rt1 ~ 

mecrasını değiştirerek gene . 
le hitabetti: .,.,.,1' 

. tiOI" 
- Siz burada harb•tınıŞ ·""' 

ralanmıştınız. r 
- Evet. bir süngii hÜC ucıJ' 

ö~llmdPTf O\\ t-
Say}aV general Ali Ihsan -eti~• 

ziyafet mu hahrhvorum. Düşmanı isıibl- ·dl 
mıstımz. Kartal tt~ped:ydi beJ'i.,ıl~ 

Misafirlerimi:;e nıiikeUef lJir 
veren Kazım Dirik 

viriyor ve yemek başlarken ilk iş ola. \ 
rak garsonların koca koca yoğurt ça • 
naklarını taşıdıkları görülüyordu. 

İki gün evvel Trakyanın bir başka 

nokta."ında, Saray kazasının brlediye 
dairesinde, vekiller, generaller sefir. 
ler, ataşemiliterler, yüksek rütbeli 
subaylar ve gazeteciler arasında halk
la konuşarak dinlenen AtatürkU ay. 
ran ve pişmiş mısır ikram ederek tam 
Trakyalı işi ağırlamış olan general 
Dirik. bugünkü yemek listesini de ay. 
ni dikkatle tertib etmişe benziyordu. 

Evvel& soğuk et suyu içildi. Bunu 
listeye nasılsa karıştırılmış bir Beyoğ
lu böreği takip etti, sonra srra güzel 
bir Edirne güvecine geldi. Mareşahn 
gülümsiyerek genarcl Nedice temiz 
bir fransızca ile şöyle dediğini işittim: 

- Sizin güvece benziyor mu? 
- Tamamiyle. Zaten yalnız güveç. 

le.z:imiz değil, çorbalarımız, baklavala. 
nmız da tamamen biribirinin aynidir. 
Zaten isimler de birdir. Güvece güveç, 
çorbaya çorba, baklavaya baklava di. 
yoruz. 

Mareşalın tam karşısında oturan 
Kazım Dirik atıldı: · 

- Size bugün vereceğim baklavayı 
c:ok beğeneceğinizi sanıtorum. Fıstık
lı Edirne baklavası ... 

Buna !rak heyeti başkanı niukabc. 
le etti: 

- .Fıstıklı baklavanızr ben iyi bili. 
rim. 29 yıl önce burada bulunurken 
bir hayli dadanmıştık. Hem o zaman 
hayat ne ucuzdu efendim. Bir ''zabit" 
60 paraya karnını doyururdu. 

- O zaman nasıl bir vesile ile bura. 

ya gelmiştiniz? 
Bu suali İz.mirin eski valisi şimdiki 

saylav emekli general Ali İhsan sor
muştu. Cevabını o vakur edası, o ha.. 
lim ve tatlı 21eSiyle general Asım Gün. 

düz verdi: 
- Paşa. hazretleri ilk kıt'a. stajları. 

nı burada. yapmışlardır. 
Ş'mdi sol cenahımda general K~mal 

Balrkeslr yanındaki Alman ataşemili
tcrini i§arct ederek tok sesiyle diğer 

Bu sırada Mareşalın o ..ıı 
·ıere ır 

erkek sesiyle karşısındakı 
1
, 

hatı verdiği işitildi: ıır• ~~t' 
- inemez ki tayyarc .. J\1~~fl".o

se gördüntiz ya tcpcdckı mı diişilti)l 
ri... Derhal ale!::e başlar ''e 
verir... ~ııJlf' 

Genç Efgan prensi ı\ltes •c )"ıııı•~ 
hın general Naci Tmaz"dııJl ~yl•'' ~ı. 
genel kurmay baı:ıkanının 5

11 .. ıısi~-~ · ··tc ,._. v 
neral Ali Fuattan ~ok mu r.Jrtl t •1~ 
duklarım tahmin ediyortı~~ btl. dlo 
diif1~'l vanlarma düşurd~1. 11c cıd - z dl 1 m uncvv<'r asker fnınsı dl· ı, 

çok g\izcl tcsahub edİ\'Qrl~ırtfll• r"' 
Fransız dili dedim de .h~ ıı!)(tı1 'İIJ 

di. Tamam iylc bcynclmıJc btl b~)ill' 
siyıısi bir mahiyeti haiz oııı;ctli~ı '\t! 
ziyafetin üç yüze yakın dt\defl ~ı' 
de Tiirk ,.c Fransız diller! 1: 1c:i < 

·kı ". 
bir dille konuşan yalnız 1 ·teri. ..tllf 

1 - Fransız ataşel'fli11 
11 

bir z,· 

2 - İrak heyeti azasınd3 • " 

subay. Jllı.ıılııtı' , 
Bunlar benim lanı sol ~çifl ~tL 

istikametinde oturdukları cıcıı.lJc~lt ııı.. 
sız ataşesin~ (idgam) Jı. ıııb'tıı rıl 

. . . - ·1 bU • 111) 
(tennn) 1ı hır arabca ı e ti ~it' ~ 
tab ettiğini işitiyordull1· ~~ofllfll' tııl 
yorduğunu da tahmin ed1? dto. t1le 
trakhya Fas lehçesinin nıç ııit 
gelmediğini hissediyordum: pili"1 ,r 

G.. . b. tl" ·ı·" ctlı .ııer• •'-U\'ecı ır e ı pı ıı • ft.JI>' r.,. 
fıstıklı baklava, güzel ~ criltıe ~o" 
mutlar, renk renk üzUrnlc b-;ıc Jc~ ıJ" 
kib etti. Bir ara Kaz.ım ~ııc gi11!e: 
bir misk elmasını bır ~ geJc tP çil~ 
re§alin önüne koyup yUl< ı;ir bıı 

- Tam 750 gram çeke!·~ J' 
kilo çekı>nini de yetiştireC~{ııdt g.) ~ 

Dediği duyuldu ve a.~: bll>şııı.d~· •-" 
kalktı, nutkunu okumag 'ft1'1tY'~ ' 
neral Kazımın nutku, ıetı çv:. ı" 
kınma. faaliyetinin ba.kil<il Jl1 ~ ~ 
dık bir bilançosu idi. l{iıI ff)'---~ 
yük bir ordunun mane"~er ~-~ 
Tra.kyanın sulh içinde :o:,,~ 
bulunduğunu ve nelet taf· 1 if' 
minde olduğunuNi~ ,ı/.) 

(Deıx11n• .J ~ 
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l!'ltı \.lı Ş llJ) ~7 ©) ~ R !!Si G5l 
~ril<ll t1.lıı1erde, b 'V u U ~ 1F lf 
lıtl'ft. ~tlt Ulu aıı Uelikanlıların , şurada 

....,, v orta p k . . 
itıı.. e a/:!zıı~ ' e çırkın çirkin ko. 

"''~ "'l1 Yaban 'Ut tınıjıı.n §'k a biıibirleri)e şaka. 
ltat· r l.:tzete ., 1 flyetıer başladı ve bu şlkA. 

· .. ayr ı "\·•raı.ı a arına kadar ge~U. Fa.. 

() ltlbj llılhru veıa . 
l'ntı:."..:uı deHkantııa~ 1 kJm olmr,klm dinler?,. 
~ tlbı 

1 1 
' 88.nki, inatlarına yapı. 

ti ~ tanııı.1118 § gittikçe azıtmaktalar. 
'l~ız r ll.Ytıl dili ~l'ııh kerıdllerı • ayni şive ve lehçe. 

•;ı to kuııanrr ne (kopuk alayı) denilen 
~:tıı klıtu ' ~kaları ise böyle ipsiz ııap 
~·'<41 et Bözterı aıı..-
~e llıezlerdl ,;u.larma almaya te. 
~ tk~llUk aıa. Şlındı bakıyoruz, kendi. 
tu • lıa.tı k Yll denilen gUrüh bile bu 
~t ~~ 1 • 

l'ııl'lar al'rlUt)u k 0 nıayan! dellkanhlan 
1rıı~ ~ li~lıı dUn onuşmaya tenezzUI etmf. 
~~ e ~oı orta!'n, birkaç dellkanlt ara.. 
~ıı. 1'>. )'ıı.lıaıııı. nda. bu çeşit konuşma ve 
t ·..,tı 11.. şaka.ı ... 
llıııııı "'ıııı ki h -.manm bir .ırunturlusu. 
Sııt ta1tıaı, y~ 1anı olur !)!ey değildir. Ar_ 
~ oı.rak d n 81• demodesi, aon modası 
~. ~-.\Jıe.bını lJYduğuın bu konuşmada. 
~ ... lalı! ' ileler Y kt ' ' tler o u, neler; ne 8ÖZ-

Ct1te l'tler, 11~: ıııtııaıı1ar, ne aenboller. 
Car •~ le!ı kon na.ıııar. 
... ""VlJ ar dlr kl 
·'<l ~. 1• },n_I ae erden yukarıya ka... 
~ ... ~rt """ a.r ve ·· 
4.~ <leUkanı goğ!ls bağır apaçık o. 
~/ttıı lçJ~rıııd~dan en kısarak boylu ve 
4.t~~ 'ıı hunıa.r en ağzı bozuk olanıydı. 
~tlt hır denıı~ kapkaJabahlt cadde or. 

•r a.... 6ııun:ı ı;itnıenın mllnakaşasını 
b~ ,"'ılt •ıra ağ • l ılJ~ lktgı bl ır ağır ilerliyorlardı. 

~tııq' tııtturı/ Oldu, ille falan yere gide. 
ıltııııı, de ııııe u. Bastı bacak ve c;ellmalz 
~tr 1• Cliye lıır or11.ya, değil başka yere gi 

•11011 arab -
t' ~ 111llıa a 8.§ladılar. Derken iş a. 
o~ t Var 1JJ Yllen §U şekli aldı: 

C:ı... or an S&nkı ~l'o e.ya, h"p orada. enayi sen de ? >,;'la on~ 1ıı:nın gibi kereste alayı 
'Se ı;:ın ını oraya gidelim! di. 

' lia fiden iyt k 
illt~ Ycl.i 111 ereete ınl olur dalkavak? 

t~ an, haydi ' Jııı. t, oııu k • kendi soya.dını bana 
~ ~ttt i'd! be b endin tepe tepe kullan! 
' ~e gıd:ce~l'a!{]u §imdi münakaşayı 
~."' teıı bu ı •. ~ek gldeUm yahu! 

''llatı ~ku 
~ '- !ia' Ynıklarla yola çıkanda. 

llaıııııl'ı:lt haydi b 
ı..' "t,.,~ !111 ~rU• &banın admı gUndeye 
......... tııı, . 

""1'1-t Yilrti 
' ~ ~lırn d ama nel'eye gideceğiz onu 
·~ ~lllıt Ya a Öyle Y1l~yeUm ! 

' ı ~ falan Yere! 
~1}111 .aı:nıaz, lılY- oen uu..c• .,..., ..... 

...._ al\ı"'-' l'llıı tııaıı 
lı.ıı ... t::ı4eı 01% ı,te, uzatmayın pı-k, ne. 

"'llıl'o,.._~ ıı.ııı. gldeUm de! 
'~;111ııı a o~ıunı ben pek mangiz 
...... ~ tbltı 

"•rı ~de ~rsıuı. baka.Yitn ! 

' ~ ~ topu topu Uc; patakoz 

'Stıı~11den 
' ~ ~ ııe d~ o kadar• 
''t dıı d ~ takacı" ' 

ıı. tt e hepaı . 
bı' ~ ilde b hepsi bir mandag8zll! 

t lQ: tı ~ llSdıbaca.k 
lııç ıu ı.. ~ eabah rıe 

'lıaıııı. ~~}ly Yaptımsa koca. kıı.nyı 
"~ .ı,."ıı lltıııa~ttıediın. Onun fçin buglln 

' hı~ ,:urılı ltaı ' ben sizdeyim! 
...._ " "llı:tı a da bad l'ıı,., v)le tı dU,ec emciklerin şişme. 

~~llel' he "a:ı ek Yer arıyoruz! 
reıılıı! e 11lltı.e11ı:ngeçeıını denize gitmekten 

' 'tı']'1l ' topu alıp tek kale çe. 

~~~ ltıı.ı,_bu hav8.da 
e tt ·ogL~ oı ... ~ lop o:yna.ıur mı be? '- r,ıı '<4lllYın l>o

111 
Ilı.! ca ne yapalım, deniza 

t' ~ l>ere1t 
t,1>, i' bt tireliı; be 1 'lııe~ • llıtad 

~- ~ ı:laınıar an Akeara.yda.n kırar, 
tl'lttıılıl11.ıı be'. ;~ada bedavadan gireriz. 

~I~ İiıı.l'<l! Yeıneze glderaek beda... 

~ili utll 6yıeyae 
blıııa 

1 
hıtden h 8.çxn ha.katım makasları! 

~~ ~l\ı 11rıı.ı ettt1~8.§tılar, Yalnız baııtıba.. 
~ ~ rı u1 · 

l}"'•da 11.ııbe "' ı.. tU bı ha erk ' geçı:nt.ŞI çinkolular, ace. 
"4t~ tde en a"'-

tıe n ı:erı.. • l!i ır ağır gidelim' ' .... eara Je dö u . 
~l:q ttııı, kaya aı n . P onu ayni §ive ve 

''ııı '"ale ba dılar: 
~~l'fltı ~l ~aya ;;T?ı. YtlrUyemiyor, yuu! 

'I; !)\ \ı 8 11! 
~ bı il, ~ eter 8.A' 
~ l' ~ı~ıtt ll:Oda.ki e~nıı bir açış açtı, hani 
~tıı-ı,er~eıı • ~il dekolte berbat, en yapışkan, 
ı. ~llıcı hıırna bo tabir ve ıstılahlar 
"l'ııı arı · dur , ' 
~ ~" 11\J fı"k oğ.anın ağzından 
~. •·rtırıt ., ırır g·b· 

'ıı:ı "'4 lt llerı d 1 1 fışkırıyor ve bun.. 
\,tıl'r,r~lılııı ve ı. e sağdan soldan geçmek 
.,11 «it "lZlar -
t~ btıl'll~ ın llzerlerine doğru 
~ ıı hu on Yedi 
>ıı~, er~ı. ha dört de!ikaon Bekiz yaşlarında 
~ l-otl~Ciı~gı ııeıntte lllı (kopuuk alayr> 

'lıııı'ı-ı · oturuyor ve ne is 
~-~' ıı klrıı -
.:~ lııa~aı Olduk1a 
~ ~illa lee.ınde ot tını, hangl . semtin 
tıı ~~e~ıır l:ıerhaıde ~rdukıaruu bilemem 
ltrııı~ ~ litnoııcu llfeci, kundura boya... 
I~ !l~rı 11 g.ılltJıer veya karpuzcu kavun.. 
~ '"el · l<on tı.il t~l Ve ~I uşı:naıarmdanğ biçim 
~11tı:elttlle heııu:ı: arının teınızpğinden bun 
~,tCiı e Ve ha... ana - baba ekmeğiyle 

· Jata h~· ..\ -ırlanmakta olan 

qtı... ~ıı- • 
t.·.'~l'ıl ~ledt ~ • 
:'llJıt 11Yıı. ~e ~abıt 
~~ tııı, 1tıı.ıknıa1ı ası bir de bunlarla mı 

tııı •-~'kaı,.. ' Yollarda bövle konu. 
"'11a -...anııı.rrn · 

llıaıı? Rğtzlıı.rrna birer tı. 

Ormcrl Katıqılı 

~oda banyosunda yüzenleri seyredenler 

lstanbul konuşuyor ! 

Moda banyoları 
"-Şu hale bakm 1 Herkes neşeli ve sağlam, 

insan burada onlara mecburen uyuyor. ,, 
F'lorya ve Salacak plajlarını gez. 

miştim. Dün de hem Macar takımıyla 
yapılan yarışları seyretmek, ve hem 
de "İstanbul konuşuyor" serisine bir 
deniz yazısı daha ilave etmek için Mo. 
daya gittim. 

tstanbulun ye3ane yüzme havuzu ve 
"yüzme sporu" yapılabilecek yeri o
lan Moda banyoları her zamanki gibi 
ağzına kadar genç sporcularla dolu. 

Burasının en büyük hususiyeti şu. 
dur: Florya, Alt.ınkum, Salacak, Sua. 
diye ve daha bilmem bir stirü plajlar. 
da her yaşta insana rasgelmek kabil. 
dir. Fakat Moda banyoları, çelik gi
bi adaleleri ilk nazarda göze vuran, 
tunç vücutlu genç ve zinde sporcularla 

doludur. 
Atlama kulesinin en yüksek yerin. 

den biribiri arkasına denize dalanlar, 
yüzme müsabakalarına hazırlanan. 

lar, topla oynıyanlar, denizde boğu. 
şanlar o kadar çok ki ... 

Burada gördüğünüz her §ey hare. 
ket ve canlıhk ifade ediyor. Banyoda
kilerin yüzde doksan dokuz buçuğu 
yu~mesııu • nem uı:: cı.acı.ma.:ıuııı • 1.1111. 

yorlar. Sun'i olarak yapılmış kumsa. 
lm kenarındaki sığ yer boş denecek 
kadar tenha. Hele kumluğun üstünde 
oturan bir kişiye bile raslamazsınız. 

Burası tstanbulda ilkbahardan kışa 
kadar yüzecek adam bulabilen en bah
tiyar deniz hamamıdır. 

Gençler bir dönme dolap gibi biri. 
biri arkasından suya dalıp tekrar dı. 
şarı çıkıyorlar. Hareketlere dikkat e. 
derseniz, kötü bir atlayışın, biç'msiz 
bir yüzüşün, suda puf puf çırpınışla. 
rın burada mevcut olmadtğını görürsU 
nüz. 

Dün Modada Macar takımı ile muh
telif müsabakalar olduğunu söylemiş. 
tim. Herkes merakla havuzun etrafma 
dolmuş, bizimkilerin kazanmasını be. 
yecanla bekliyor. Bir galibiyet elde e. 
dilince öyle temiz ve büyük bir sevinç 

içinde bağırıyorlar ki. Temiz dedim, 
çünkü burada futbol maçlarında vu. 
kua gelen kötü feryatlar, kavgalar ve 
küfürlP,re hiç yer verilmem;ş. Heye
canlar, sevinçler ve teessürler bu de. 
niz banyosundaki deniz kadar saf ve 
temiz. 

Banyonun dışı da yüzenlerle dolu. 
Sandallardan denize atlıyanlar içerde. 
ki kadar bol. Bu kayıkların arasına 

karışmış olan bazı sandallarla "Fener. 

lhtiJtar rrhba.bım rla deni:e daldı 

Yazan: Haberci 

burada heyecan ve neşe o kadar tenıiz ki 

bahçe" roesiresnin eski günlerini ha. 
tırlatan şemsiyeli ve yaşmaklı (hanı
mefendi) ler de var, kürekte oturan 
mayolu kızlariyle garib bir tezat teş. 
kil ediyorlar. 

Banyonun belki on metreyi bulan 
atlama kulesinden her atJayış yapı. 
ıışta, yaşmaklı (banııııefem.11) ıerm 

bulundukları sandallardan: 
-Ayyyyy ..• 
Diye bir feryat yükseliyor. Nedense 

buna bir türlU alışamamışlar. Yanla. 
rmdaki gençler bu yersiz heyecana 
gülerek bakıyorlar. 
· Bir genç kızla görilştlim. Bana de. 
diki: 

- İşimden çıkar çıkmaz, evden ma
yomu alıp doğru buraya koşuyorum. 
Bütün gün mütemadiyen çalışmanın 
verdiği kafa ve vücut yorgunluğum 

hemen geçiveriyor. Şu hale bakın! 
Herkes neşeli ve sağlam. İnsan bura. 
da elinde olmadan onlara uymak mec. 
buriyetnde kalıyor. 

Denizden yükselen acaib bir kadın 
sesi bizim konuşmayı yarıda kesti. 

Zirat Vekili 
Ziıai haıeketler 

hakkında izahat verdi 
Bir milddettenberi şehrim:iıJde bulu

nan ziraat vekili Şakir Kesebir bu akşam 
Ankaraya döne<:ektir. 

Şakir Kesebir, zirai işler hakkında 
şu beyanatta bulunmuştur 

"- 1 eyhllden itibaren yeni teşkil!t 
kanunumuz tatbik edilecektir. Yeni ka
nunla bilhassa mcslekmc murlan maa
şatında bazı farklar vardır. Bunların 

maaşları arttırılmıştır. 

Zirai kombinalar işi, bniyorsunuz ki 
şimdilik tehir edilmiştir. Tetkikatımı
zm net· cesifıe kadar intizar ddileccktir 
Bu tetkikattan sonra me~lekete fayda~ 
1ı olacak şekli kombina namı altında ve 
yahut başka bir isimle tatbik edeceğiz. 

Evvelki plana tevfikan kombinalar 

için mübayaa edilmiş olan ziraat maki
neelrinden b:r kısmı gelmiştir. Mühim 
b'r kısmı da gelmek üzeredir. Bunları 

ileride tatbik edilecek şekle göre kul
lanmak üzere şimdilik muhafaza altına 
a l;:hrıyoruz. 

Orman kanununun tatbikına devam 
ediyoruz. Gün geçtikçe kanunun tatbik 
işi tanzim edilm · ş oluyor. 

Zirai vaziyetimiz normal sayılabilir. 
Bazı mahsullerimiz bazr yerlerde zara
ra uğramıştır. Buna mukabil çok iyi o

lan yerler de vardır. Heyeti umumiyesi 
itibariyle mahsul vaziyetimiz iyidir.,. 

Muhıı:tab1m, hem beyaz dişlerini mey -
danda bırakan bir kahkahadan sonra: 

- Görüyorsunuz ya, beni çağırı. 
yorlar. Der demez kendini kaldırıp 
denize fırlattı. Fakat bu fırlalışta öy
le bir incelik var ki, insan güzel bir 
tablo karşısındaymış gibi garib bir 
zevk duyuyor. VUcul havada ınunta. 
zam bir münhani Gizdikten sonra ayni 
intizamı muhafaza ederek suyun al
tından kaydı ve bembeyaz dişleriyle 
ayni neşeli yüz tekrar suyun yüzüne 
çıktı. !yi yüzme bilmediğime bu an. 
daki kadar müteessir olduğumu hatır. 
lamıyoruın. 

Bu sırada yanıma yaklaşan elliyi 
geçkin bir zat benim bu meyus halime 
acımış olmalı ki: 

- Üzülme evladım, dedi. İnsan bu 
gençlerin arasında mecburen muhite 
intıbak ediyor. Bak bana, geçen sene
ye kadar denize ancak dizlerime ka. 
dar girnıiye cesaret ediyordum. Şimdi 
istediğim kadar suda kalabiliyorum. 
Burada adeta yirmi yaş gençleştim, 
Biraz gayret edersen sen de öğrenebi. 
lirsin. Güç bir şey değil ki, bak bana! 

Bu yeni ahbab da gençleştiğini is. 
pat etmek ve bana cesaret verebilmiş 
olmak için denize daldı. Hakikaten 
pek al! yüzüyor. 

Bana: "- Bu adam ne diye elbiseli 
duruyor,, der gibi yadırgayan gözler. 
le bakan mayoluların arasında artık 
fazla kalamadım. Cumhuriyet nesli
nin zinde vücutlu, çelik adaleli çocuk. 
ları arasından onlara benziyememek. 
ten doğan bir iç sıkıntısı ile ayrıldım. 

HABERCi 
YARINA: Kurbağalıdere. 

Seyircilerden iki genç k1.z 
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KURUN' da 

Sur;ye • syaru 
Aı.ım Us, ~uri,) ~e ıoon !;ı.h;ın b) .uıuı, 

nıeııılt>l•t•tlwlıJ alukudar etnıeı;i bülHnıııı<.ıau, 

ıımu.ııi bir mıuız:ırasuıı çl:ıl,)or: 

J'urk efk~rr umumıyesini yakından a!~ka. 
Llarlandıran hafta bAdiselerinden blıi Suriye 
isyanıdır.. Bir hafta evvel esasen Nusaybin 
kasabasaınm karşısında bir köy iken Kllrt 
vo Ermeni gUmrUk kaçakçıları tarafından 

bllyültUlerck Meta kUçtik bir· §ehlr halım~: 

g-eUrilrniş olan Amuda üzerine ai!A.hlı bil. 
cumlar olmuştur. Ve bugün bu kUçUk §Chir 
tamamen tahrip ve yağma olunarak yerinde 
hara~dcn ba§ka bir §eY kalmaml§tır. Da.. 

ha eonra gelen haberlerden anlaşıldığına go. 
re Suriyede b&§layan bu isyan iptida ı;a.nıl. 
dığı gibi sadece bir qlret çapulcuıu~dım 

ibaret değildir. Muayyen bir slya.st maksadı 
istihdaf eden bir lhtllll hareketlcllr. Bu hare. 

ketin ma.Uadı da El cezireyi Suriyeden ayır. 
mak ve burada müatakil bir idare kurmak.. 
trr. 

Suriye isyanı o hale gelml§tJr ki hergün 
TUrklye hudutlarına birçok mülteciler geL 
mektcdlr: 

Bu itibarla da Suriye isyanı TUrk e!k!rı. 
umumiyesi için dikkate değer bir mahiyet 
almaktadır. _ .. 

TAN' da 

TUrkler ve Amerlkahlar 
'l'rak~·a manevralarına ı,tlnlk eden ~ 11.ban 

cı Mkeri ataşelerden Amerikan askeri ata.. 
~ı.-sı lle bir millAka.t yapan Ahmet Emin Yal. 

man, bir Çl'k sahalardaki Türk • Amerikan 
bcnzerllğlnJ tebarllı. etunnek için dJJor kJ: 

Amerika ataşemlllterine Ruzveltin Ata.. 
tilrke yazclığr mektuptan, gelen cevaptan 
en son zamanda da Saa.dabA.t paktı m\lnase. 
betile Amerika tarafından derin alAka ve 
sevgiden ba.his açtım. 

Eski gazeteci bana dedi ki: 

- Biz haricin hiçbir işine kan§mamayı, 
!tendi haliınlzde kalmayı meslek tuttuk. Yal 

mz dUnyada. sulhun kökleşmesine e.IA.kamız 

vardır. Bu yolda bir hareket görllnce kayıt 
arz kalamıyoruz. AlAka ve sevgimizi kendi. 
mize mahsus hararetle g8steriyoruz. İşte A. 

merlkanm Tllrklyeye karşı duyduğu derin 
alAkanın sebebi, TUrklyenln tıpkı Amerika 

gibi bUtlln ideallerini, blltUn slyaseUnl ııa.. 

mfmt sulh prensiplerine bağlamasıdır. 

Deniz aşın bJr sahada karde§ bir rHh, 
bir yol arkada.şr buluyoruz ve hissettiğimiz 
yakınlığı hararetle ortaya koyuyoruz. 

Bilir mlslniz ki ben aramızdaki benzerliği 
yalmz bu gaye yakınlığından ibaret bulmu. 

yorum .. Türk ve Amerikan seciyeleri arasın. 
da sıkı bir benzerlik \•ardır. Türkler arasın. 
da bulununca. kendlınf Amerika.da, Amerika.. 
lrlar arasında sanıyorum. 

Blzim bJribirlmizi az tanm~amız ve bu sr. 
kı benzerliğin farkında olmamaız çok yazık 
tır.. Benim Amerikaya döntlnce bUtün ha.. 

yatrrn için iş edineceğim bir gaye . vardır .• 
O da TUrkleri Amerikalılara hakkiyle ta. 
nıtmak ve 1A;ırık oldukları derecede sevdir. 
mekUr. Bu hususta çok zahmet çekmlyece. 

ğlrn, çllnkll zemin çok iyi hazırlanmış, Tür_ 
ldye hakkında ilk al(ı.kalar uyanmıştır. Ayn! 

sulh yolunun yolcusu olmak ta bizi b!r!b!ri. 
mıze çok yakmlaştıracaktır. 

CUMHURIYET'te: 

içkisiz musiki 
L'eyaml Safa, alaturka musikinin en 

nıunı.ctıu klmselerinin lçklU bahçelerdr, hol. 
lerde çalı'oıakt.ıı. olduğuna eseflenJyor. 1çkl 
olmadan clddl musikiye dahi iltifat eden bu. 
lunmadığmı anlatmak llzere eu satırları y~ 
zıyor: 

Zannediyorum kJ, dUnyanın hiçbir yerin. 
de, blr yandan içki içrnek, bir yandan da. 
ciddt bir konser dinlemek mümkün değildir. 
Bizde ise, mim musiklmizi dinliyebileceğimiz 
içkisiz hiçbir yer yoktur. Muski;>; domat~s 
sala.tası gibi alel(ı.de bir ralu mezesi hizası. 

' na indiren bu Adet kalkacağı yerde, eskisin. 
den beter yerleşiyor. 

DUn, T.a.mburl Cemil, Nevres UA.h .. gibi 
mUzisyenleri bir meyhanede aa:ı: ı;ala;rken 
t örmemize imkAn yoktu; bugtin. alaturka 

musikinin bütlln şöhretleri, ancak rakı -:1-
~elerile dolu tnASalarm karşıamda ayakta 
durabiliyorlar. Bu şişeleri çekip alrr:~anız o 
kıymetlerin hepsi yrkılırlar nu? Biltnlyo. 
rum; eğer yıkılacaklarsa alaturka musiki 
tam bir meyhane musikisine tereddi etmi~ 

demektir. 
Bakalım, onun sanatkArlarında.n hangisi, 

daha. az kazanç1I bir hayata razı olark, sc. 
sini ve szınr bu içki mahşerlerlnden kurtara • 
cak, sanaUnin verdiği uıvt sarhoşluğun ı:tL 

ırn.ıe muhtaç olacak kadar eksik ve kifay .. t.. 
siz blr şey olmadığını anlatacaktır. 

Bu sanatkArı göreceğimiz gtine kı.dı:ı" 

biltun alkolikler gibi ı;e.!'i ~ttlk<:e kıııılan ~.' 
laturka musikinin de hazin inhitatına sabit 
olmaii:a devam edeceğiz. 



Lise mezunları 

Sumer Bankın, giinden güne geniş
liyen teşkilatının memur boşluğunu dol 
durmak ~çin memur alacağını evvelce 
yazmıştık. Sumer Bank bu memurları 
liselerinden pek iyi derecede çıkmış 
gençleri imtihansız ve iyi ile orta dere
lerde mezun olanları lda imtihana ta
bi tutarak alacak ve bunlara nam 
zetlik m ü d d e t i n c e bir ecne
bi lisanı bilirlerse 80, bilmezlerse 70 li-

ra maa' verilecektir. 

Bekir Sıtkı 
Paşanın karısı 
Paşaya Alman erkanı harbiye· 
sile görü~mesini kabul ettirmiş 

İngiliz gazeteelrinden Deyli Herald 
ıöyle garip bir haber vermektedir: 

"Müteveffa generalin karısı Avus
turyalıydı ve 18 yaşlannda sanşın, in-

ce, güzel bir kadındı. Bekir Sıdkı paşa 

bir sene kadar evvel evlenmiş olduğu 

karısına çılgıncasına aşıktı. İddia edildi 
ğine göre Bekir Sıdkı paşanın karısının 

evinde kendi~inin Alman hükumetiyle 
olan muhaberatına ldair gayet mühim 

vesaik bulunmuştur. Kadın Almanya

dan aldığı talimata göre korasına nü

fuı: etmekte idi. Hatta Bekir Sıdkı pa~. 
kansının Alrnanyaya giderek Alman 

büyük erkanı harbiyesile görüşmek hu
susundaki teklifini kabul etmi~tir. 

Bağdattan Kahireye akseden şayia
lara göre Bekir Sıdkı paşanın ölümün

den sonra istifa dden başvekil Hikmet 
SUleyman da ortada görünmemekte
dir.,, 

Romanya Mlllf 
Müdafaa nazırı 

Dün şehrimizi gezdi 
Romanya milli Müdafaa Nazırı Pau1 

Angelesko, dün Romanya vapurile Pi-

reden ıehrimize gelmiıtir. Nazır husu
ı? surette eeyahat etmekte olduğunfdan 

resmt ziyaretlerde bulunmamt§ ve ıehri 
gezdikten sonra vapura dönmüştür. Na- ' 

zır akşam üreri limanımızda bulunan 
Rumen mektep gemisini ziyaretle, gemi 
kumandaniyle bir mliddet görüşmÜ§tÜr. 

Evlenme 
Emekli albay Bay Akyüzün kerime

leri Bayan Nezahet Akyüzle inhisarlar 

cenel direktörlüğü Maltepe tütün ens
titüsü l!bratuvar şefi kimyager Bay 
Kadri Gültekinin nikahları Beyoğlu ev
lenme memurluğu salonunda akrabaları 
ve ldostlan huı:uriyle perşembe günü ic
ra edildiği haber alınmıştır. Tarafeyne 
saadetler dileriz. 

Musolininin oğlu 

Hava yarışında 
Ancak tiçUncü geldi 

Le Bourgct, 21 (A.A.) - !stres • 

Şam - Paris yarışının b!rinci, ikinci ve 

üçüncü gelen ekiplerle aldıkları netile
ler şunlardır: 

Birinciler: Pardisi - Cupini 17 saat 
32 dakika 45 saniye 1-5 vasati sürat &a· 

atte 352 kilometre 789 metre, 

ikinciler: 

Fiori - Luchini, ı 7 saat 57 dakika 
1 saniye, 2-5 vasati ıürat 344 kilometre 
639 metre. 

t.tçünciller: Bisco, Bruno Muısolini. 

Geri· Tabaco miles
sesesf d lrektUrll 

Atinaya gitti 
İzmir, Samsun ve Bursa tütün mın

takalanndate tkikat yapan Geri - Tcıba
conun müessisi Geri ve refikası Roman 
ya vapuriyle Yunanistana gitmişlerdir. 

Büyük tütüncü hareketinden evvel 
Türk türünlerini bu sene kalite itibariy 
le fevkalade yUk11 .. ~ huldıığunu ııöyliyo 

rek-bu sene daha geni§ mikyasta müba
yaatta bulunabileceklerini ilave etmi,_ 
tir. 

Geri - Tabako firması geçen sene 

memleketimizden 5. 700.000 kilo tütün 
almıştı. 

Portekiz başvekiline suikast 
yapanlar yakalandı 

Lizbon, 22 (A.A.) - 4 temmuzda 
başvekil Salazara karşı yapılan ııuikast-

le alakadar bütün ~ahıslar halen yaka
lanmış bulunuyor. 

Bunlann hariçten talimat aldıkları
nın sabit olduğu bildirilmekt~dir. 

Portekizdeki Çekoslovakları 
Fransız hükOmeti koruyacak 

Paris, 22 (A.A.)- Lizbonla prag a
rasında siyasi münasebatın kesilmesi ü
zerine, Çekoslovakya hükumeti Lizbon 
daki Çek menfaatlerinin korunmasını 

Fransız hükumetinden istemi§ ve Fran
sız hükumeti bu talebi kabul etmi~tir . 

. Büyük Sanat Sergisi 
OQzel Sanatlar akademlal DlrektörlUjiUnden : 

Gü.zel Sanatlar Akademisinde Resim, Heykel, Afi§ ve Türk Tezyini sanatla. 
rma a.it olmak üzere muhtelif sergiler açılmıştır. Sergi 2 EylUl 1937 akşamına 
kadar devam edecektir. Her gün saat 10 dan 18 z.e kadar ziyaret edilebilir. 
Duhuliye yoktur. (5335) 

Teknik okulu müdürlüğünden: 
1 - Nafıa Vekaletine bağlı olan (teknik okulu ) mUhendis ve fen memuru ye

tiştirmek üzere iki kısmı havidir. Her iki kısımda ı=tndilik: A) inşaat - (yol, 
demiryol, su işleri, yapı işleri) B) makine. 

Şubeleri vardır. Her iki şubede mühendislik tahsili dört, fen memurluğu tah
ıiH iki senedir • 

2 - Orta mektep mezunları imtihan la, olgunluk imt!haru vermiş lise mezun
ları imtihansız alınır. 

3 - Kayıt müddeti 1·30 eyIUldür. Kayıt muamelesi İstanbulda Yıldız;daki okul 
binasında her gün saat dokuzl:lan on ikiye kadar yapılır. 

4 - isteklilerin 22 yaşından büyük olmamaları ve istida, hüviyet cüzdanı, mek
tep şahadetname veya tasdiknamesi, 12 al.ied Viktorya ebadında fotoğraf, tam 
teıekkilllU b:r hastahaneden heyeti sıhhi ye raporu, aıı ve hüsnühal kağıtlarından 
ibaret evrakı kayıt müddetinin sonuncu akşamına kadar okul müdürlüğüne ver
meleri veya işbu günün akşamına kadar okul müdürlüğüne vasıl olmak üzere 
posta ile iadeli taahhütlü olarak göndermeleri lazımdır. Postalda vaki olacak ge
cıkmeler Tnazcret olarak kabul edilmez. 

5 - Birinci teşrin başlangıcında yapılacak duhul imt ihan günleri aynca ilan 
edilecektir. 

6 - Daha fazla bilgi edinrmk istiyenlerin vil!yetlerde nafıa mlldUrlUklerine, 
iısianbulda okul idaresine başvurmaları. (5352) 

HABER - Mıam ~po~s~ta~&~. =============:ıı:=====2;;2:::'A;;"O;;U;;S;;T--=O:::::S::::-::::1~951 
Yabancı ve a z ık Devlet Demir AyvansaıaodB 
mektepıerınıo yolları ve Akay Bir gen9,rdi b:r 

Yeni yar Otobil altınd_a cıı!~saraYd~aıl 
direk örleri tarifeleri g•n~!"H~~;ı."~::;,~~ .. bi• -~ 

Memurların işine olmuştur. ,1 11tı"'s- '1 

Yabancı ve azlık mekteplerine tayin 
edilen yeni müdür muavinlerinin listesi 
dün maarif müdürliiğüne gu şekilde bil

dirilmiştir: 
Musevi lisesi türkçe öğretmeni Or

han Musevi lisesine, İstanbul erkek li
sesi ve Pangaltı lisesi öğretmeni Mitlıat 
Sadullah Panganlı lisesine, Vefa ve Bc
zezyan lisesine (vekil). Haytdarpaşa r
sesi öğretmenlerinden Rifat Suadeddin 
Ketronagan lisesine, Amerikan erkek 
okulu muavinlerinden Orhan Rıza' Ese
yan lisesine, ayni okul öğretmenlerin
den ihsan Şerif merkez rum kız okulu
na, Kabataş lisesinden Hamdi Nazım, 

Yuvakimyan kız lisesine, Sen - Pluşeri 
okulu öğretmenlerinden Nuriye Zoğraf. 
yan okuluna, Sen Jorj orta okulu öğret
menlerinden Reşad Heybelialda Ruh
ban okuluna, İstanbul lisesi edebiyat 
öğretmeni Hakkı Sliha Fener rum lise
sne, Kabata§ lisesi öğretmenlerinden 
Hüseyin Besim Alman lisesine, Kaba
taş erkek Hesi öğretmenelrinden Hate
mi Senih Sen Benua Hesine, Kadıköy or 
ta okul öğretmenlerinden Enver Kemal 
Sen Jorj edek lisesine, İstanbul kız li
sesi öğretmenlerinden fffFt, Sen Mi§el 
erkek lisesine, Sen Lui Ruhban okulu 
öğretmenlerinden Akil Sen Lui RUhban 
okuluna, ayni okul öğretmenlerinden 
Kaniye Sen Pluşeri okuluna, f stanbul 
kız lisesi öğrdmenlerinden Hatice 
Notiam Dösiyon Fransız ıisesine, Per
tevniyal lisesi öğretmenlerinden Keyise 
SenB enua kız orta okuluna, kız mual
lim mektebi öğretmenlerinden Hüviyet 
Bekir Sen Jorj erkek orta okuluna, 
erkek muallim mektebi öğretmenlerin. 
den Fevzi Sener Sen Jorj erkek okulu
na, İtalyan kız orta okuluna Pakize 
Köksel. Beyoğlu Bulgar okuluna Üskü
dar ortaokul öğretmenlerinden Ziya, 
Kandilli kız lisesi öğretmenlerinden 

Bedri Mustafa İngiliz kız orta okuluna, 
lllfıltlc «xl•eh oı .... ıun<ı a7ul .. t~-ı U8-..,• 

y 8r8m1y0 r Ayvansarayda civ~taoğlU fdtİS ~r. c 

Bu iki dairenin tar.lelerin- çalışan 18 yaşında Azız kaP1 s~ 0 kadan çıkmış. br müddet ıaraf•" ' 
de tad:ll t yapmaları llzım durduktan sonra yolun k~:ş~uştur· 

gelıyor yürüyen bir arkadaşını gor sağırtr.11 
Devlet demiryollarının yeni tatbik idris, arkada§ını yanın• rıır.• g ,~ 

ettiği banliyö tarifesi ve buna uyarak gelmeyince kendisi onu~ ~rŞıY' ge 
mevkii tatbika konulan Akay tarifesi ye karar verm:ştir. tdrı5 •

1 
rte}'rı''e 

1. · h lk .. na 1 e · ot"' Anadolu ban ıyösı.i a ını memnun et- mek uzere yolun ortası .. atle b r 
memiştir. Bunun için devlet demiryol- sırada Eyüp tnrafındıın sur 
ları idareıine tarifede tadilat yapılmak mobil görmüştür. k kıırtııl~ 
üzere müra~aatte bulunulmuştur. idris ileriye fırlıyara: 

1
•• fd· 

. . tı§rt1 ,. 
yeni tarifeden şikayetçi olanlar bil- ıstemiıse de otomobıl ye urııı.ıe 

• d etre 5 c hassa memurlardır. Eski tarıfe e 8.25 altına alarak birkaç rn . 0 tof11 
te vapurla işlirine zor yetişen memur- tir. Çarpmadan sonra şof~~er 3Jtıll 
lar şimdi hiç yeti~ememek mevkiinde durdurmu~. f drisi tekerle ·ııeıı :ıt 

• yetı, f' 
kıalmışlardır. Çünkü bu posta köprüye çıkarmı~tır. Vak ayerın ıcarı aklıı 
ancak 8,30 da gelebilmcktcı:l'.r. memurları her tarafından 

1 
t rı1u•' 

Akşamların en kalabalık postalarını ralıyı ayni otomobille ~:~ır. t~~~ 
teşkil eden 18,52 postası kaldırılmış ve hastahanesine kaldırrtU§ biraı ş O' 
17 • .SO den 19,10 a kadar bir saat 20 da- hastahaneye yatırıldıktan ~~tf 
kikalık bir vakit boş bır,.kılmıştır. ölmiiştür. Şoför Zeki yakal::sıtıl ti 

Devlet demiryolları v.. Akayın bu tomobil "Vize Sarayı •• pln 

'Vaziyeti nazarı dikkate alarak tadilat maktadır. efti~' 
yapacakları şüphesiz görülmektedir. Yiyecek lfl'rlll t 
Kocasını yarahyan faydalıdır duıtt' 

k ' • uclan G 
arı Belediye zabıta meın yar s• 

Taksimde Anadolu sokag~ır.da otu- rin muhtelif semtlerinde seY1cıeri 'f-' 
. ece 1 

ran gar•on Todori dün gece yarısı yor- lar tarafından satılan yıy · esi 0 • ı 
-ı • • netıG 1 

gun argın işinden dönmüş uykudan u- trol etmışlerdır. Bunun . li pidt 
yanan karısı kapıyı a<jmıştır. 130 şekerli çörek, 30 peyrı.ır çurU~ f 

Todori soyunmak üzere iken karı11 çörek, 60 simit, bir hayli kılo ~ 
Anastasya ile para yüzünden kavgaya taH imha edilmiştir. ilo ft•"' t 
tutuşmuı, ve Anastasya kalın bir dem·r- 218 kilo ekmek, 50 k 0tıı .. ~ 

noksan görülerek müsadere le Todoriyi ba§tridan yaralamıştır. To-
dori karakola koşmuş karısından şik2-
yctçi olduğunu söylemiştir. Anastasya 
yakalanmtştır. 

Musolini 
Sicilyayı Çanakk ale 
ile muk ayese ediyoı 

İtalyan başvekili Musolini, Sicilya-
'1-L: -•L.--t ___ ......._~_...,, __ --- - .. t....:. 

tur. ıdıl 
Bi r kız erkek 0 

Gene bir genç 
kız küçük bir ame
liyat neticesinde 
erkek olmuştur. 

Bu kız - ve 
şimdi erkek - Yoz
gatlı Azada isimli 

menlerinden Bekir Can, İstanbul Ame- lere verdiği nutukta, Sicilyanın müda- daşıdır. Kızın ıdo· 

rikan kollejine Hüseyin Bekta!, ttskü- faasınldan bahsederken harbi umumt es- ğuşundan itibaren 4' 
dar Amerikan okuluna ayni okul öğret- nasında Çanakkalenin gösterdiği mu- gayri tabit halle- . 0c~.ıo;tJO' 
menlerinden Nejald Bekir yar direktör kavemeti misal olarak ileri sürüp demiş- rini gören ailesi orada~ı urı'' 15 ~ 
olarak tayin edlmşlerdr. tir ki : : bir hüküm veremediğini go~,şd'rfe · 
Kıdem zammı alan muallimler "Sicilyaya lıit hücum yapılabileceği bula getirmiş ve nihayet ssısı n' 

Şu sanat mektebi mualilmleri beter ihtimalini uzak görmüyorum. Herkes hastahanesi hariciye m~.~:~3~a ~;,ı 
lira kıdem zammı almışbr: harbi umumide Çanak kalenin mukave- dun Şevket kızın erkek ı bit' ı111t ~ if' 

metini ve orayı almak hevesiyle itilir yal olduğuna hu"·kmederelc 1.ıJ 
Beyoğlu Akşam 'kız sanat mektebin le r 

devletlerinin ne k~dar insan kaybettik- yapmış ve A ~"d erkek olaf'I 
de moda muallimi Nadide Sinangil, he- z- a 

lerini, gene de alamadıklarını hala· ha- minı· almı•tır 
sap muallimi Fahamet ögel, ev idaresi :.- · 1 

.,. tırlar. Fakat. Sicilyaya bir '1ücum yapıl- 1, .... eB . :rl 
muallimi Mihrünnisa Erkman, usküdar Katır t el' ı• .. ,.rıırı tll"til1-r 

ması imk5nını da tamamen akıldan c:;ı- ,. 
kız enstitüsü fransızca muallimi Semiha Okmeydanında snle}'rt1 .~ıı d 

karmamalıdır. Sicilya. herhangi bir hi- ı-ıa-
Eydor, biçki klikiş muallimi Münibe ld' k h 1 b 1 sinde ralııı.an 32 yaşında .• -rırtc'1 .ıı 

ıseye arşr azır anmı!J u unmalıdır.,, ~ :.- "" ı;v 
Dik, çama§ır muallimi Rabia Erenel, hıra girmiş hayvanlara ot 8115ııı11 t 
resim muallimi Hamide Çizen, Türkçe terzilik muallimi İhsan Tekinşen, Zeki köşede bağlı bulunan katır ırıoııll ' 
muallimi Fatma Zekiye Yüce bay, moda Biçmen; İstanbul Selçuk kız enstitüsü çifte savurmuş. Hasan ıcıırtı 
muallimi Kamile Erinkut, fen bilgisi nakı~ muallimi Tevhide Serov. Türkçe surette yaraalnmıştır. bJ}'S'ıı (1 

muallimi Hfunidc Moral, İstanbul mın- muallimi Kazım Zafir Yenerden, biçki Ahırda br isaat kadar. ,r1'•dJf r 
taka sanat mektebi model atölyesi şefi ve dikiş muallimi Belkis Sevengil: ts- halde yatıp kalan Hasan bır 1111.ı,?ı• 
Ceıaı Erkun, tesviye atölyeıi tefi Ah- 1 tanbul akşam kız sanat mektebi b:çki rafından görülerek Beyoğlu 
met Ersun: İstanbul terzilik mektebi ve dikiş muallimi Münevver Meriç. a:ne lnldırılmı•trr 
~----------~--~------------------~--~--~------~----------~~:__ __ _ 

ıt;t:KIDE: 1 
• lktbat vekili Oclı\l Bayar dün lzınJrde 

tetkiklerde buJunmU§tur. Vekn bu aabah 
.Manls::ıya gttmlşUr. Yann §ehrlmlze mUtc. 
vecc!hcn 1par kotraallc hareket e<lecekur .. 

* Maarif vekili Saffet Arıkan maarır da.. 
ircslndo çalışarak hiçbir talebenin açıkta 
knJmnması için alınan tedbirleri tetkik eL 
mJ§Ur. 

• Topkapı mOzcstnde bir fotoğraf bir de 
molaj atelyesl kurulacııkbr. 

• Fıoryn asfaltı cumhuriyet bayramından 
evvel bitmiş olacaktır .. 

:f. Bir çok otobüs :tabrlluı.lan belerllyeye 
leltllflerde hulunmaktndirlar. 

• Balrkı;ı nr cemiyeti idare heyeUnln altı 
azası ve ~·edck aznıar fsU:alarmı vermişler. 
dir. 
~ l\ris:ıfir Rumen mektep gemisi kuman<'-. 

nı dün Mıldeve telenk koj"lTlU!i ve ak am Ru. 
men sefaretinde 7:1yııfet verilml .. Ur. GernJ 
ôUn akşıım Akd"nlze hareket etmi§Ur. 

• Dost Yut:o!lavyanın Dubro\-nlk kru..,a. 
zlSrU ralr gtlnU llmıınımıza gele"cktfr. 

* Deni:: r,edllcll Erbaş mckleblnin Pen. 
dlktekl kamn• dlln bltmlı; ve bu mUnıı. chetı .. 
kam.,t.P. pıer""lm •'nPTlmt"llır. · 

• tstanbul nvcılan bu ıııı.bah But ın da 
avcı'ar ll'lHll...'!ITnı Anbarlııia. yııpmı:slrdır. 

• sehir<'lllk m ltehssısı !Tost mUııtakbel 
fstanbul p!Anmm esan hallarmr g6steren 

projesini bitirmek üzeredir. Bu projede §fil.. J 
rln Ucart, amal mıntakalan Ue stadyum, 1 
kömür dcpolarr, parklar ve ana caddeler gös 
terllmektedlr. 

:f. StatıııUk umum mUdUrlllğünce vekfllet. 
!erde birer ataUıUk bürosu teaklllne karar 
verilml§tlr. Bu tcgkllA.t ilerde Y!lA.yetlere de 
tCJtnll cdllecclıUr. 

:f. Devlet demlryollan yeniden 30 k!SmUr 
ı 2 sofuk hava, 10 yük vagonu ile ~ otoray 
romork!5ril alacaktır. 

ft". Slnopta kur§Unla yaralanıp şehrlml:e 

getirilen ve Cerrahpqa hastane.sine yatmıan 
HOııeyin IS l mU~tllr. 

22 
PAZAR 

ACUSTOS - 1937 
Hicri: 1356 - CemaziyelAhır: 115 

Glln~ln doğuşu Gllneetn battJı 

5,16 18,159 
Vakit Sa.batı Öğle lklrıdt ı..q•nı Yatsı tıruıal 

3,U 12,1 T lf!,03 1S,a9 2MO 3.26 

ı;r~ 
bir çD' ~!$ 

~ EyUpte yedi yaşında adefııııt11 ,.fi' 
vUz eden Nureddin dlln tllu tJ1l" 
rilerek tevki! cdilml§tlr· ~ rıP _,.;; 
~ Oııküdarda bir adll:>re ~ '11";-

ııı takarrilr etmJoUr. rs1l ~ 1' ' 
• İstanbul saylavl&t1 ya ıatı'~ (1 

. de toP .ı 
deki esnııt ccmlyctlenn rdfr . t11lf~r 
tın dltekler:int dJnllycccWe retl ııtJ1t1 ,!JP 

lf. K&11aplar ccmfyeU bC) ,ıııcll ,ıı. 
rm toplanacaktır. -,-e )-t 1 '! 

* Dün İzmirden tngtıtcre uıU!Jl f pf 
ııa.ndık kavunla 400 ton Y~bıııst e~f 
mlı bunları vapura kadar tetı-11' 
İktisat vekili Cclfil Barsr ,P 

~1" 
O 1 Ş A R 1 O A : ııı J!oıtt'-eı:i11 

• Çekoslovakya bq,•el< e11 ~ ~ 
ya hududuna gelerek ııutrı ~~tı ;;_ 
taresko ile g6rll~U§tur. e!Jl1lP ~~ 

lf. Muhtelif mtııcuere ~1<5t& ıı.16 , 
hur tayyareciler Falr d,ıcl , A~ 

ttJC ,,.-
Sovyetıer Birliğinin ses sıtııı"'° (" 
Vartanyanm kume.ndaSl tol'{' 
yi arayacaklardır. 25 ~p "' f 
~ İsveç hariciye ns.Dfl 0.,-r.' ( 

lonyaya gldccekUr • ~reJI :~~~ 
• Kaledonfıt deniz t8 r111ı.ıı /. (\ 

mlı ve tlcaret tayyareıe 1~tfl' ~'s3 
~nl geçme rekonınu 1-~ :ı1 ıt> 
nu Botvood havn. seferin 
d& ikmal etmJştır .• 
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' 
1 POfn'S'&lARIH 

~~şk ve maceıa ıomanı-
~ - 5 Nakleden: (Vl-NO) 

ss~~e;~~~~:~ Jiplik bıyıkh adamın 
kalan Trablus hikayesi ~ ~lkını"'t -::-:--------·--------:---::-----:-. 

t lorııı. :r 1• Odada dolaııyoıidu. Ke~- metli bir yol üzerine çıkarmıştı. Annesı-
~ ilene z olsaydı. Ellerini cebine ok- nin ruhuna da bir dua okudu. ele geçti ~.\':~'Ye doğru yUrüyerek dışarı • • • 
böndil "cg~ur ince ince ya~ıyordu. - Demek çiftlikte kalmağa muvaf-

...... ı 0 kcylc: fak oldunuz? 
~ aı:san bu havada köpeğini bile so- Nermin iri siyah gözlerini ihtiyar 

Son lllaz. kaldrna doğru kaldırarak: 

Esirler rrUrk donanmalarıııııı 
küreklerine zmcirlerle bağlandı 

1~urguda selAm 
ra htRırnı k • • 1 'lt.U . :r a, Nermine: - Ben buraya çalışma ıçın ge -

bo çUk hanım b" dah .. ·· ·· mi"'tim. Bana bir yer olduğunu söyle-Ylc b' . • ır a omrunuz- :r 

:ttup ~r 11 Yapacak olursanız evvela mişlerdi. 
lıı ~Ylc )'o~n. 1ıi iyiden iyiye anla~ - Ne oluna olsun ... Sırf Rüştü be-
"-ııın . çıkın. Damdan 'düşer gibi yin keyfine kalsaydı pek buralarda ba· 

b '"ınc 1. ou , • gc ınınez. rınamazdın. 
)Ofd caın tc ı· · · · k • t b' t b .. mle • u. ){, • rs ığı genç kızı tıtrctı- Genç ız, rnınnet ar ır c eıısu · 
~ ...... ~il k~lıy~rek: - Eğer bu işte bana siz yardım et-

llılllad ınıyorduın ki .. Amcamın sizi tinizse iyiliğinizi asla unutrnıyacağım. 
d.,., an bu · · k lf h d d '""Cldilll 1§1 yapacağını tahmin e- ikbal a a omur an ı: 
~ O cırı · - Ben mi? .. Bilmem ki? .. Ben mi, 

:ı h ada ır.lık "b· bi · · 'ld' deg~ ı' l mı''· ... Oraaı malôm ldeg~ il. ) • cl?I gı ı r ses ışıtı ı. 
Ordu. Yakından, hem uzaktan geli- Nerminin hayretle kendisine baktı-

~Cl'ttı· ğını görünce hemen ilave etti: 
tuh ın bu • • fl d k ~ \.t_~ tttif • ganp sadanın nereden - Bu la arım ah mana ~ı artmaga 
t~İ!an, ~~~ .. tahmin etmeğc vakit uğraşma . Böyle havada lc:rnse sokağa a-

~O\t\ığ uştu beyin bir köşeye doğ- tılamaz. Rüştü bey de bunu ~ınladı. Si-
1'. l>~l'ttıa~~u gördü. ze lazım olan da zaten buydu. 

t,11tı. ıtuçu~le. duvardaki bir düğmeye Genç kız, meyus bir sesle: 
°ll t8zc .~ır kapak açıldı. Ufak bir - Benim burada kaldığımdan kim-

,. 'l!u gorUndü. sc memnun değil, galiba .. Halbuki ben 
(,' .. , rcsnıi t 
tfh lçılldc h elefonlara bcnzemiyot:idu. bütün hüıınü niyetimle geldim. Çalış-

11 trkcğ~SUsi bir tertibattı. Gayri ih- mak istiyorum. Elimden geldiği kadar 
......., ın s" 1 d -ld . Coı... ~"et oy ediği sözleri dinledi: herke!e yar ım Ç' enm. 

ı,t11ru dtğiı' ~"et. .. işitiyorum.. Fakat Bu muhavere gene çiftliğin mutfa-
e:_oı açı;· 1kın~ya, münasebetsizlik ğında akfam üstü cereyan ediyordu. 

0~ °""Palı ~r. 'Pekı, peki olur. o sabahtan itibaren Nermin iıinc başla-
1.ll\ı tarar apadı ve tekrar genç kmn mış bulunuyordu. İkbal kalfa hem ye-

~ '~Ctl a ~elerck: meği veriyor, hem de kızı l!!ıgaya çeki-
l aı~ e hır · · 

:ıiıı7"'111lc Ola 1fltn var. Gitmeden ev- yordu. 
lı old\ı'" n meseleyi bitirelim. Tah- o, bütün yaşlı kadınlar ~ibi gençli-
' t\'ttgunu söylüyordunuz. ğe karşı emniyetsizlik hissederdi. Ha 

'~ lı,kt1:fcndim. f§te diplomalarım. yatları ortasında böyle birdenbire beli-
, .. ~uıu • Pck:tıa ... Şimdi dinleyin riveren kız kimdi, kimin neıiydi? GUya 
tal\~ 'i,ğ~ bu havada dışarı çıkamaz oralı değilmit gibi bin bir sual soruyor, 
~~ t )otıarubarun §İddetiriden birkaç işi saflığa vuruyor, kurnaz kurnaz dinli-
!hı.. trıı tak h • yordu. Nermin!e içini dı,ım ııamimiyet-
11~ •>. İJ • aline gırecektir. 

' t ~rıde sizi alakoyup koya- le !döküyordu. Mektep hayetını, seyaha 
?l\lı:::' fi• d ~c: Lj•&UO.OUU. au,2""~u .. ı .... ı ----·" ı..., ....... li "il. rn.>n- ~,.. • .,..,. .... 1ım I• ;ı 

,tl'ıı\iıı ' 1P bir iş vereyim. sunu, hUlasa her şeyi anlattı. Bütün 
~ar ob •c.,inç içinde: gayesinin burada etrafı memnun edip 

'dtb· Sok §ÜkU kalmak olduğunu da illve etti. , "lıtı be r .. Size nasıl te~ek-
llıl n l'c!tk Ycfendi. - Kitapları da kütüphaneyi de gör-

~ıaı kürün·· h .. • . . dün ya ... Bata çıkacak İJ değil . 
~· ttıtı uz urrıyetı şahsıye-

11 b ır '- Crt'J•kıe 1 k - Evet ... Zor i' ama, zararı yok ... • 11.al>I " • o aca tır. 
it tcbcgg~nı bile munislettirecek tat- Çalışmak beni yıldırmaz. Hem ben ki-
' t1 tnle • tap severim. 

llıtlb traıc . - Hep!İni birer birer elıden geçirip • Ctın · 
l!' k eyın. Sizi rahatsız et- sıraya koyacaksın, değil mi? 

>erd: at ~U t" - Evet. Fakat bu, çabuk bitecek iş 
· icatla~ u beyin yüzü gülümsemi değil. Aylar sürer. 

'tr' ~İftJ'k 
1 
Çatıktı. - U zamaııı da senin itine gelir. 

ttı~i~ll bi~ ~~ büyük bir kütüphanem - Tabii. 1npllah RüttU bey, itimi 
~tac tdcırıcld~tap bunların bir çoğunu bitirmeden beni aavmaz. 
lt,~ 'kaınıt ... 1~İ Siz bana listesini çı- - Ona pek de güven olmaz ya .. İşi 
•tı4~ hıı ll&ut •. r usul dairesinde.. lüzumundan fazla uzatma, savsaklama. 
'ıtı~~ hangi ko~ıe İyi olmalı ki, bir göz Genç kızın tatlı simasını gene siyah 
~~ ıtab "'de 1l'ını ... lıı' ın nerede olduğunu bir bulut kapladı. 
tt~ ıı..~'rlcıti naenaleyh kütliphane- - Ben mahsus uzatacak !değilim 

-..ıt' rccck • • 11liı? sınız. Bunu yapabile- ki .. Fakat hakikaten çok it var. 
l1trı::' 'llbi• İkbal kalfa kıza ilk defa olarak ıef-
t q'ıı 1

' dcnd' k ld ttrub t}'e ben b ıın. Mektepte de kü- katle baktı. Namuslu ve çalış an o u-
bttctı cırı Vard akardım. Bu hususta ğu her sözünden, her halinden belliydi. 

tcclteirıi rr. Uınit ederim ki işimi Sonra şöyle, baftan aşağı, onu bir süz-
, ....... lı z. dü. 

qt hiç 'ltiıt. \' 1 Nermin, uzun boylu, ince bir kızdı. 
So bit }'a;d a nız ça.lııırsınız. Ben 

ttr, bird ıında bulunamam Rengi uçuk, dudakları beyaz, gözleri 
~-il' lia}'d' e~bire lUı keserek; heyecanlıydı. Ukin bunlar. belli ki 
oı .. 1~ b 1• §ıtnd" havasızlıktan, gddasızlıktan ve asabiyet-
'Qlı~ lllun. O a· 

1 çıkın. Daldım İkbal tendi. Biraz iııtirahat edecek olsa pek 
dt" ~\ı iÖat • ıze kitapların nerede 

Ctır erır U güzcllC!ecekti. 
\, • • dZitn olan oııeyleri k 

tı •1cl't?ı. ~ İkbal kalfa, aksi haline rağmen al-
Çı\tı ın, •evin . . bi altın gibi saf olan bir kadındı. Ye-

~ aı · Götler· ç ıçınde, odadan dışa- mek yiyen bu kızcağıza içi acıyarak, o-

tt Jta~11lı\ıştu. ~~ar]ı:ordu. Yanakları na efendisinin yemesine mahsus !la cins 

~ı~ltı. lia 
1 Cıtrniyorldu. Çiftlik- kanlı etlerden kocaman bir parça ayınp 

"'tdı l'i altınd:atını kazanabilecekti. tabağına koydu. 
\ttlı. · ~arn1 uyuyabilecek bir dam Nermin ömründe bu kadar enfee bir 
ili' "'ıq•ıı h acıkınc 

'.iti, t aratın .. a Yemek yiyecekti. 
lllı'tj ite All h guç tarafını temin et
' · ~icar. a .. ,_onun duasını kabul et

" 01'\g" 
uzun adımlarını scla-

parça yememişti. Kızarıp: 
- Aman, kalfacığım 1 
- Çalrımak için yemek lazım. 

(Arkası 1·ar.') 

vermiyen 
batırıldı 

gemi 
ve yakıldı 

- Ben l"'ransız nskeriyim, size t~Um ol. 
dum, yardım edeceğim ... 

Harbin bUtUn tılddctllc devam ettiği biran. 
da•orduya giren bu adam Türk ordusuna ne 
yardım edecekti. Yeniçeriler, yabancıyı ııu. 
zUyorlar, fena hlr fikirle gelip ı;eımedJğinl 
anlamak için çalı§ıyorlardı 

l<'ran.sız askeri devanı etti: 
- Trablus artık lrurtulRmaz. Yalnız stze 

kolayca zaptetmenfzln yolunu tiğrctccct:"fm, 
Şimdiye kdnr Senjan kull'slne ateş ediyor_ 
dunuz.. Oradan vaçgl'çinlz. San Tiyno ve 
Sanla Bar kulelerini top:ı tutunuz. 

Fransız Mkerınln sözü doğru çıktı Söyle. 
diğl yere birkaç saat atılRn mcrmlier büyük 
bir gedik ar;mışlı. Düşman lrumandanı Gas 
par dö Vilye gediklerin nrkasmda yeni Cfipcı 
Jer yaptırmak istedi, fnk1tt ruıkerler~ 

- Biz fazla harb Pdemcylz .. diye o.yak dl. 
rcdilcr. sllfıhları hırakmak fııtediler. Kuman 
danın bUtlln tehditleri boşıı. çıktı. Biraz da. 
ha ileri gitse, beliti ltenclislnl öldUreceklerdl . 
Bu va:ıiyctten sonra harp meclisi toplanarak 
teslim şeraitini konuııtulnr. Ahaliye dokunul 
madan gemilerle gitmelerine müsaade edil. 
mek enrtııe kaleleri bo§&ltacaklarını bildir. 

diler. 
Sinan pa§a, valinin gelmesini istedi. Gıuı. 

par dö Vllyc çare olmadığmı anladı .. gitme. 

80 yakalnnncaktl .. 
Vail Sinan paşanın karşısına gelince der 

hal yakalandı Sinan paşa: 
_ Köpek yavrulo.n, dedi.. Padlph l1rml 

sektz sene evvelki ho.yduUuğunuzdan \•az_ 
s-eçmenlzc ve Tilrk s:ıncağma riayet ve hür. 
met edeceğiniz hakkındaki vandlerlnize kar. 
ııı size hayatlarınızı bah§ettl. Bu tıuıhhUdatı 
stz nasıl ıra ettiniz. Maltaya yerleşmeden 

yeniden he.ydutluğa başladınız. 
tklncl gUnU Uerllyl'n TUrk askeri bUtUn 

kaleleri teslim Rldı. Yakalanan askerler esir 
•tiil•"'"'k ırı>milerlıı Jcllrcklerlne zlnclrletlldl. 
~ırk blr sene dU§man elfnde kalan Trab. 

lus tekrar alınmıştL Sinan paşa Trablusun 
idareslnl Tasura ağası Munı.t ağaya verdi. 

1551 yılı 22 ağustos gilnU, 386 sene evvel 
bugUn Turgut Reis, Sinan paşanın bu hare.. 
ketlnden htddettenerek arkada§lnrı ile bera 
ber Mağrip !lllanna gitmek üzere yola çık_ 
tı .. BUtUn Türk donanması arkasından gell. 

yordu. 
Cesur ve kahraman TUrk denizcisi bu va.. 

zlyeti görünce şaşırdı. O yalnız kendi gemi_ 
len ııe ayrılmak istiyordu. Halbuki devletin 
gemileri de beraberinde gelmek istiyordu. 
Geri döndU ve onlara dedl ki: 

_ Arkadaşlar ben hUltümdann arzusu Uzc 
rine Trablusun fethi için gelmlgtim. rn5rUyor 
ııunuz ki, hükümde.mı arzusu yerine geldi. 
Donanma kaptan pll.§anın emrindedir. Ben 
kcndl arkadaşlanınla aynlacağtm. 

Turgudun gemileri korsan gemlslydl. Açık 
denizlcrdo dUşman korsan gemileri De çar. 
pışacak, onlara göz açtırnuyacaktı. Fakat 
TUrk kaptanlan ayaklarına kapandılar ve 

onu bırakmadılar. 
Tu~d ricaları reddedemedi. BlltUn arkL 

daflan Uc latanbula geldi. Turguda Karlte1l 
sancağı verlldi , diğer reislere donanmad!\ 
kaptanlık vazifeleri verildi. 
Artık Turgud. hüktımet emrinde ldl. Kah 

raman denizci yeni nldığ'l sancağa geldikten 
birkaç gün sonra ilk büyUk ndmr yaydı. 

BüyUl< bir Venedik tıcaret gemlslne raı1t_ 
ladı. Bu gibi gemilerin harp gemisine rastla 
dıkları vakit yelkenleri indirerek sel!mlamR 
er ve mUnaıılp bir hediye vermesi icap et_ 

mckteydl. Fakat Venedlk gemlııl, Türk do
nanmasının 7'.tıyıf oldutı,ınu, kendi yelkenlerL 
nln kuvvetli bulunduğtınu anlayınca buns 
!Uzum görmeden geçti. Turgud. bu ha.dlseden 
son derece sinirlenerek derhal hUcuma gec;. 
U ve bir mU<'ldet eonra Vcnedlk gemlslnl av. 
!ayarak !<:inde bulunanlan ~ıılr etti . Gcmly\ 

de yaktr. 
Niyazi Ahmet 

Tonton 
anıcanın 
MttJıdathlaUesı 

••• 
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,
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Buglin lstanbuı gene kanlı gUnlerindeo \ 
birini y8.§ıyordu. Sabahleyin aarayda, bo.s.. 
tancılar iyi çaltjllllfl&r, bir çok masum bo. 
yunlara kement vurup biçare ö!Uleri, dı~ 
rıda kaynaşan kana, ikbale, akçeye auaa.. 
mış güruhun önUne fırlalrnI§lardı. Azgın ka. 
tUeler, !:inlerine aulan bu 81Ulere, sırtlanlar 
gibi hücum etnıJ§ler. Kelleler vUcuUardan 
aynlml§, mızrak ucunda aallanan emektar 
vezir katalan, at kuyruğuna bağlı ekA.b!.r 
gövdeleri, sokak sokak dolqtınlml§tı. 

IÖyllye söyUye, para ca.nlısı adam evintn a. 
nllno gelml§U .. AdeU olduğ'u gibi tokma.ğı 

Uç kere hwı hızlı :vurdu. E\1n kapısı açıl. 
dı, ve tespih böceği içeri girdi. 

İstanbul halkı pusmuttu. Kapalıçaqııda 
bir tek açık dükkA.n kalmamııı, el ayak çe_ 
kllmi§, herkes evinde kafes arkasından bu 
korkunç manzarayı tıtriyerck ıte;>Tediyordu. 

ltıte ııimdi okuyacağtmz hikA.ye, böyle 
korkunç ve kanlı bir g11.DUn ak§ammda baı
layacak. 

Dondurucu bir ayaz vardı. Öğleden sonra 
hatlC, hafit ya~nya ba§layan kar, akgama 
doğru birden §iddetinl arttırmış ve o kadar 
sürat \'e kesafet peyda etml§ti ki, inııan dur_ 
rnadan inen bu beyaz bulutun birden, yağ~ 
halindeyken donup kaldığına inanabilirdi. 

Karanlık sine sine çöküyordu. Soğuk, SO

A1Jk. yanaktan l~cliyen,ayaklan hBlslz birer 
tahta haline sokan öidUrücU bir soğuk. 

Soğuk var, kar var, dulhanelerde, çardak 
gibi kulllbeterde, yumruk kadar mangallarm 
lizerlne knpanmııı Utre§en adiller de var." 
Koca ltonaldarın, bir kanı tUylU halılarla 
bezennıtı odalarında, ipekli tandır yorgan_ 
tarının altına, bacaklarını uzat.mı§, uyukla.. 
yan bahtiyarlar da var. Samur kürkler, aıtm 
taslar var, §arap var. 

ŞehZadeb8.§mda, işte böyle herııeyt var o. 
lan koca bir konakta bu korkulu gtınUn ak_ 
ııammda, ılık, anber kokulu, samur dö§eli. 
bir odada, kumral bıyıkları kJmblllr kaç kı
zın kalbini UtretnıJı, boylu poslu bir dellkan 
ıı, iki kollan arkasında koca odayı arşınla.. 
yıp duruyor. Canı sıkılıyor galiba. 

Odanın bir kö§eslnde, koca aanğmm al. 
unda, l<UçUcUk gözlerl bllya gibi fırıl, !mi 
dönen, iplik gibi ince bıyıklan çenesine da,_ 
mllş tilki ·~urntlı bir adam. 1kl dizi üzerin • 
oturmuş, yutkunup duruyor. tııte nihayet 
dile geldi ve: 

- Efendimiz, dedi. Biraz sakin olunuz, 
ıııkıntınızın eııbabını söyleyiniz ki, kulunu:ı: 

~aro bulsun. Bizler ki yalnız efendimizin sa_ 
adeU için y8§ıyoruz. Canmızuı sıkılmamam 
için ne yapalım. Eğer tebeatlm.Untlztl celbe.
derse, kalbimi kopartıp' önUntwı koyayım. 
Kellemi ayaklarınızm dibine fırlataymı, ken 
dlmc l.fkence yaptırtayım, evlml ateıleyip, 

evlat ve ayallmln ah ve flganmı dinleteyim. 
Yalnız siz üzülmeyin. Sizi böyle mahzun ve 
mükedder g!Srmlyeylm ! .. 

Delikanlı bUlUn dlşlerlnl gösteren gen!' 
bfr tebeasümle iplik bıyıklı adamın yanma 
ııokuldu. 

- Ah benim fedakAr Dillverlm, dedi. Bu 
söylediklerinin birini istemem. Sen benim 
dünyada bir tanecik doıtum ve akıl hoc&m
sm. Bu f cdakA.r kalbinle bana ölünceye kadar 
lAznnıım Bırak bu ıı!Szleıi Ben A.§dum DUL 
ver, hem de ölealye. 

lpllk bıyıklı DUA.ver: 

- Aman otendimlZ. dedi. Bu çaresiz b:r 
dert değil ki, emredin. o gt\Uli bulup ıele. 

;)1m. 

- Bu öyle istediğin dakikada, elde edile.. 
cck bir kız değil. Yanmda anur olduğunu 
zıı.nnettığ!m bir kadınla gezen D&lnuslu bir 
dilber. Zaten hepsl iki kere g!Srdllm... Blrlıı.. 
do gözlerim kam&§tı, yeriınd• donup kaldmı. 
lkincl g!SrUşümde arkalarından gitmek iste. 
dlm. HünkA.r geı;lyordu, lirden bir k&fl'8.§&.. 
lılc oldu. C6zden l\aybettım. Mor feraceli, 
servi boylu bir melek ... 

- Nerede glSrdUnUz beyim! 
- Okmeydanından aşağıya doğru iner-

ken, bir ııokaktan çıkWar. 
Dllft.ver kendinden emin: 
- Dilberini a.rtık yanmda bil beyim, de_ 

dl. Yaln,z yanmdakl dadıyı ise. kandınnalc 
tı;ln biraz para ltı.zım olur .. 

Delikanlı sedef l;lemell bir masanın Uze. 
rinde duran, abanoz bir çekmeceden, irice btr 

torba çıkardı ve: 
- lstedlğln kadar para, dedi. Yalnız sev. 

dlğ!m kızı bul! 
Dll!ver atıa.s torôayı taUı tatlı ok§ayarak 

iki bUklüm odada.n çıktı. eanmı efendisinin 
uğruna fedaya hazır, sadık bende, korkak 
bir bazlrıl!.n gibi, kıymetli altın torbaaını, 
kUrkünUn geni§ cebine indirdi. Şimdi, kat, 
kat kürklerin altında blr U!plh böceği gibi 
kUçUJmUf, ellnde kocaman feneri. Artık şid
deti azalmış olan karın altında, bata çtka 
evine gidiyordu. Hem gidiyor, hem de kendi 

kendine ı!Sylentyordu: 
_ Blrgün gelecek ki, benim sandıklarım. 

da. da bu torbaların adedi ııayılnuyacak kL 
dar artacak. _ Elini cebine ııokup torbayı 
ok§ay&rak _ insanı, kibar, terblyeıt, 1y1 ys... 
pan, akıllı gösteren, hw:urunda koskoca bey. 
lerln, efendilerin, dizegtldlği, san altınla'!", 
IL!ll ııevllecek gUzeller. Bende bütUn bu 

gtızct meziyetleri, elde edecek kadar ai.zl 
çoğalttım mı, artık elveda dalkavukluk. el
veda. §ımarık 'beyzadelerln çekilmez buda.. 

ta1ıklan! 

Kendine mahıus telae!eslnf yUkııek se"1e 

Şimdi, saçsız kafasında., kUlaklarma ka... 
dar ge~ beyaz takkesi, cllnde tesblhl, ntln 

derine oturmuıı düşUnUyordu. Şu kızı naaıl 
elde edecekti. İçinden çok zayıf bir-ses: Elin 
namuslu kızlarını ıınnank beyzadelere pq. 
kC§ çekmek gUnııh değil mi? der gibi. oldu. 

LAJdn bu :ı:o.yıt ses, yanında durıuı alt:m.larm 
qkı ile heyecana gclmlo lhUyarm, tUerlnde 

en kUçUk bir tesir bil" bır&km.adı. Adam 
sende, ne yapalım, onlnr da güzel kızlan ao. 
kaklarda dolll§tırmasuılar. Namuslu ise e. 
vinde otunıun, dedi. Ve pll!.nmı tasarladı. 

Çok genç ve narin yapılı bir delikanlıya, 
ferace giydirecek. Efendisinin kız hakkmd&. 
ki tarltlerlni oğlanın kafa.sına iyice sindir. 

dikten ve, bol bir mUktı.lat vaadettikt:en soıı. 
ra, kızın geçtiği ııaatte, Okıneydanında b•.ı. 

ıunacaltU. Feraceli genç, ku.ı görür görmez, 
tcl!§la yanlarına yakl&§acnk. Se.sinl deği!J. 

ttrcrck, birdenbire annesini kaybeWğint, ev_ 
terinin biraz uzakC& olduğunu, yalnız gld~ 
mlyeceğ!nl söyllyecck, ve eve kadar, ltendl. 
slnl c-ötUrmclerin!, ağlaya.nı.k rica edecekti. 
Tabil onlar da. kabul edecekler '\'C Uç ki§lll.k 
katile, her ııeyt var olan konağa gelecekli. 

Sonraaı kolaydı. İğrenç pllnmı hazırlayan 

ihUyar bende, gerinerek ayag& kalktı. Ar. 

tılt müsterlhU. Gene aand.ığa epeyce altm 
girecekti. Yatağa. glrdl rahat, sakin bir uy. 
kuya daldL 

Birkaç gUn geçml§U. BUyUk odada, kum. 
ral bıyıklı delikanlı Ue, ihtiyar bendesl kar. 
ııı k8!'§1yn, oturuyorlardı. Gencin suratı oL. 
dukça a.sıklt. tııte Uç gündür, J.1zdan hiç bir 
haber yoktu. Feraceli genç her ak§8Jll kona. 

ğa geliyo; ve, öyle bir ana kıza tesadüf et. 
mediğlnl aöylUyordu. Buglln dördüncü l)ÜD.

dU. A§Ik genç: 
- Bana. bak ona.ver, dedi. Bir iki gtın 

daha bekliyeceğim. Gene bir ııey elde edemea 
sen, o.rtık ölUmlerden öIUm beğenmek zarna. 
nın gelmiş olacak". 

Delikanlı daha bu sözleri tamamlamam11 
tr ki, feraceli genç rllzga.r gibi tçerl gtrdt. 
Gözlerl sevinçten pınl, pml yanıyordu. 

- Getirdim efendim, dedi. Sevdlğlnlz kL 
zı getirdim. Ayni boy, ayni göz, ayni renk 
ferace, yanma& §liman blr kadın. Şimdi :ınl
Baftr odıı.smdalar, ne emrederıshı.lz? 

I>ellkaDlI ile ihtiyar bende ayağa fırlamlf 
ıardı. Kavuşacağı alt.m!arm ta.Uı ıııkirtısmt 
gimdideıı. l§lten lpllk bıyıklJ, elma kürkUnlln 

eteklerin! uçum, uçura oradan, oraya ko§U
yor. Delikanlı pUr heyecan kumandalar ve. 

rtyordu. 
- Kalfaya söyle, kızı buraya getirsin. A. 

na.smı da ikram edecekleri kahvenin içine, 
uyutucu ~r §t'Y katıp uyutsunlar. ötesinl 
sonra dU§Unüı11%. Haydi, §&rap geUrin, ye. 

mı, geUrin, fUral&rı dUzeltln .. 

Sonra OllA.vere dönerek: 
_ Sen de, dodi. şu perdenin arka.sına. sak. 

lan ve benl çileden çıkaran dllbmi gör. Gör. 
dükten sonra gidersin. Ala.cağın mUkAfat. 
tan bqka bu da, sa.na gl>zlerlnl nurlandır~ 
cak daha bUyUk bir nıUkAfat olacak. 
İhUyar odanın llt!nci kapıamt örten 

ağır perdenin arkasma gizlendL Delikanlı, 
yuvarladığı mis kokulu uarabm buharı il• 
g!Szlerl aU.zUlmUI ar.akta sovgtllsini bekliyor. 

du: 
- Buyurun, burada akranlarınız ile da.ha 

rahl\t konuıursunw:. 
Diyen, yqlıca blr kalfa kapıyı açtı. Sır. 

tından teraceslnl c;ıkarmıı.ınış yalnız, Yaf· 
mağmı çenesl.nln altına çekml~, servi bôylu 
genç bir kız 3a.şkm bir ta.vırla içeri glrdt .. 

Kapı kapandı. Şimdiye kadar yaşmağını _hiç 
ıpr delikanlıya açrnamI§ olan ceylft.n gözlU 
kız iki kollarını kendisine doğrU uzatmıı, 
Ucrllycn bir gençle kar§llll.§llle& tiz btr fer. 

yat kopararak kapıya doğru dönmU,tU. De. 

llkanlı Gılgm ı;lbl l;o~arak: 
_ Çıkrunnzam bu odadan, ccyll!.n gözlUm. 

dedi. Burada knlbt yalnız senin için çarpan 

bir A.fıkm var! .. 
Ve bu esna.da, kalın perdelerin arkasmdıı.n 

boğazlanan bir hayvanın bOğUk hınltmn& 
benzlye.n bir ıs~ i§lWdi. Bu belki de, dğerl• 
r1 ııökerek derecede fllddctıe kopmutı bir hıç. 
kırık sesiydi. Kollarında kıymetli hamule. 
sini. t&§ıyan genç, sanki taııo.ccUr etti. 

Kalın perdelerin arkasında, müthiş bir fa.. 
cia cereyan edlyordu. Para a.şldyle, görme-

d herşeyc evet dl. 
den, bilmeden, dllşUnme en 

ad od&"'• gtren güzel kızm, 
yen, 1hUyar a.m. " 
nadir btr fidan gibi, bin bir tbtımamla yetl§ • 

k sıkı bir nezaret altında yaşı. 
tırdlği ve, ço ı...nu ısrUnce 
or bildiği bir tanecik kızı oldub~· g 

Y k da frtndo korkunç bir ahtapot 
şimdiye ıı. r " 
gibi yapını§ oıo.n altın 'ıhırsmı gölgede bt. 
rakacak, mUthl§ bir kuvvet, ant blr alev gi. 
bi biltfuı varlığında tutuı:ımt11 ve artık insan, 

olan lhUyar 'bende gık demeden ölmU§tU. 
Ve böylece, asaleUQ altın hazretleri, uğ. 

runda ölen biçarelerin sayısız llsteııine bir 
de iplik blyıklr ilft.ve etU. 

Leman KA'RAMANOOLU 
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Edirnede 300 kişilik 
bir ziyafet 

(B~tarafı!in~) 
program ve pl!nlarla. izah etti ve böy. 
lelikle sulh istiyen Türkiyenin iktısa. 
di ka.lkmma. yolundaki azmini tebarüz 
ettirip Fidanlık ziyafet ve toplantısı- · 
nın sulhperver karakterini tebarliz eL 
tirdi. Buna ziyafette mevcut yabancı 
subay ve generallerin en kıdemlisi o. 
lan General Nediç şu güzel cevabı 

verdi: (1i-). 
.. _Ekselans, 
Burada, Edirnede ekselansmız 

tarafından ve Trakyanın her tarafın
da, temas fırsatını bulduğumuz halk 
taraf mdan bire karşı gösterilen iyi ka. 
bulden dolayı kolleklerimin namma ve 
kendi namıma teşekkürlerimi suna. 
nm. ldareniz altındaki mıntaka etra. 
fında ve bu mmtakayı yükseltmek i. 
çin cumhuriyet idaresinin tanzim et
miş bulunduğu kalkınma planı etra • 
fında bi7..e vermek IUtf unda bulundu
ğunuz kısa. fakat çok müessir izahat 
için de ayrıca. teşekkür ederim. 

Ekselans; bu manevralar esnasında 
güzel vilayetlerinizde geçirmek fırsa. 
tmı bulduğumuz birkaç gün zarfında 
kalkınma planınızın birçok gü7.el ve 
mes'ut neticeleriyle karşılaşmış bulun 
duğumuzu arzedebilmekle şeref du. 
ya.rmı. Birçok köylerinizden geçerken 
çok mftsalt, çok enteresan manzaralar. 
la karşılaştık. Bu köylerden yarısı u
zun asırlar zarfında kurulmuştu. Bir 
kısmının ise son birkaç sene içinde ya. 
ptldığı açıkça göre vuruyordu. Bunun. 
la beraber bu yeni köyler eski devir 
köylerinden çok üstün ve mükemmel 
bir manzara arzetmektedir. Bu köy. 
)erin herbirisinde en büyük ve en gü. 
zel bina son yıllar içinde yapılmış o
lan mekteplerdir. Her köyde bir de hal 
kevi bulunduğunu gördük. Bu evler 
de, okuma odaları, ve kütüphaneleri. 
le birlikte son yıllarda yapılmışlardır. 
Eğer ekselansınız, kısa nutukların. 

da bize bu mrntakada gösterilmiş olan 
yilksek me~aiden bahsetmemiş olsalar
dı bile, gözümUze ili§enler, Türkiye 
Cumhuriyeti hükfi.ınetinin buralara 
hasretmiş olduğu büyük enerji etra. 
fında bire tam bir fikir verebilmiş o. 
lacaktı. Bu mesa.inizde, sakin, çalış • 
kan ve vatanına son derece bağlı olan 
halkınız tarafından hiç şi.iphesiz bü. 
yük bir yardım görmekte bulunuyor
sunuz. Bıı halkın ordusunu bu manev. 
rP ·h ne büyilk bir heyecan ve antuz
Yazmle karşıladığına ve büyük devlet 
reisine ve devletin yüksek mümessil. 
lerine ne muhte~m ve samimi bir ka
bul gösterildiğine şahit olduk. Ve bu 
ka.rşılrk1ı itimat ve muhabbetin bir ne 
tice..cııi olarak, kahraman Türk ordusu. 
nun misafiri sıfatiyle burada bulunan 
bizler de, halkınızın bu samimi misa. 
firperverliğine muhatab olmuş bulu.
nuyoruz. 

Ekselans, efae ve Trakya halkına 
her fırsatta bize izharından çekinme. 
diğiniz hararetli '1ostluk hislerinden 
dolayı teşekkür ederken, gür.el Trak. 
Yanızm yükselmesi, kalkınması ve hal 
kı şerefine kadehlerimizi ka.ldrrınz. 

• * • 
Yemek bitince misafirler bir müd. 

det fidanlıkta kendi aralannda konuş. 
tular. Koskoca ziyafette yalnız iki 
kadın vardı. Bunlardan biri fedakar 
bir askerdi: 

Sabiha Gökçen. 
ikincisi ise bir Raylavdı. 
TayYarecf Sabiha Gökçeni o zama. 

nıt k;ıdar ea}ısan hiç görmemiştim. Ne 
mfitevazı bir bayan. Doktor VEdad 
~e<l'rıı Tör ~ni ,.e Vala Nureddini 
k,.ndislnc b.tcdim edince tiudaklarında 
bir nn..aket giilümsemesi dol~. Bi?.e 
elini uzattı. Tayyare manivelisı ile 
mitralyöz kullana ku11ana sertleşmiş 
olan bu eli sıkarken Vala ona birçok 
Şf'ylcr ıııonıyordu. Sıra bana gelince: 

- Atı sever misiniz? - dedim -
Şıı revabı verdi: 
- Eskiden çok severdim . ., - dedi .• 

7.ıttcn bıtna uçak merakı da süvarilik. 
ten g<'ldl. 

- Yıt otomobil? 
- Onn k:.ıllıtnmasmı pilot olduktan 

MI" '"ıl l\ifrpnftim. 
Vı\lft müdahale etti: 

- ŞlmPndlf Prden hi" hıızT-etmezmiş. 
11!nt•. dofnı mu? 

- ~ ... Doğrusu trenle seyahat ca. 
nımı sıkryor. Ama trene bindiğim yine 
olUY.Of', '.rayyarenin sürati ve kolaylığı 

trende ne ger.er. 
Tekrar ben sordum: 

- Yarın geçit resmine istirak ede. 
cek misiniz? 

- Elbette .•• 
Bu sırada yarbay rütbe;i.nde bir 

tayyareci koşarak yanımıza geldi: 
- Bayan ..•• dedi • Eğer bunlar ca. 

nını sıkarlarsa bize bir işaret ver, bö. 
lük orada. Gelir, seni bu sual yağmu. 
rundan kurtarırız. 

Gökçenin buğday benizli yüzünde 
nazik bir tebessUm dolaştı. Ve bizi ha. 
fif bir baş eğmesiyle selimlıyarak ya. 
nımızdan uzaklaştı. 

Vezir Sokullu ... 
Ziyafetten sonra misafirler otomo

billerle şehirde bir iki saat dolaştılar. 
Bu meyanda Sultan Selim camii de zL 
yaret edildi. Misafirlerin hepsi bunun 
sadeliğindeki ihti~amdan hayretle 
bahsettiler. Bir aralık general Nediç 
Mare§ala sordu: 

- Mehmet Sokoloviçin Trakyada 
bazı hayratı ve eserleri bulunduğunu 
söylerler, nerededir? 

Mareşal §U cevabı verdi: 

- Sokullu Mehmet paşanın LUle. 
burgazda bir camii, bir medresesi ve 
kervansarayı vardır. Zamanla harab 
olmuşlardır ama, Mimar Sinan tara. 
fmdan yapıldrkları için bunların ta.mi. 
rini istiycn bir cereyan vardır. 

- Sokullu aile~inden hayatta hiç 
kimse kalmış mıdır? 

Bu suale Orgeneral Fahreddin ce-
vab \'erdi: 

- Bir tanesini ben tanıyorum. 
- İyi mi tanıyorsunuz ? 
-Evet ... 
- Nerededir? 
- Buradadır, da.ha doğrusu dama. 

dımdır. 

Amerikan ataşesinin sözleri 
Sultan Selimden çıkarken Ameri. 

kan ata~emiliteri ile ka.rşılaştnn. 
Tam bir kovboy gibi giyinmiş, kara 
gözlükler takmışb. Bu seyahate çık. 
tığı zaman ata btnmeıe rırsatmr nwa. 
bileceğini o kadar sanmış ki elinde u
puzun bir kamçı taşımaktadır, lhti. 
saslarmı öğrenmek istediğimi anlayın 
ca gayet nazik, ama çok ciddi bir ta. 
vırla dedi ki; 

- Manevranın cereyan ettiği mm. 
taka bizim Teksas eyaletimir.e pek 
benziyor. Bizim o eyalette gayet fazla 
askeri tah§idatımız vardır. Gerek as. 
kerlerimiz, gerek topr8t,crm tabiatı bi
ribirine pek benziyor .. 

Manevralar bana au neticeyi verdi: 
Sizde bundan yirmi otuz yıl evveline 
~elinceye kadar askerlik fenni, bizim 
bir zamanlar kovboylara, haydudlara 
ve yerlilere karşı ya !'h~mız muhare. 
belerden pek farksızdı. Fakat şimdi a. 
zizim, işler ta.mamiyle değişmiştir. Biz 
Amerika1ılarm üç jenerasyon zarfın. 
da ulaştığımızı sandığımız neticeleri 
siz tamamiyle başarmış bulunuyorsu. 
nuz. Ordunuz benim bütün tahayyüla
tımın fevkinde güzeldir. Bir kere efra. 
dmız çok güzel. 

Size bizim Teksaslılarm seciyesi et. 
rafında kısaca bir fikir vereyim: 

Bunlar harbin sporcu mahiyetine 
kendilerini kaptırmışlardır. Sizinkiler 
ise hem tama.miyle asker, hem tama. 
miyle spor delikanlılarına benziyor • 
lar. 

Otomobillere binivorduk. Vakit vok 
tu. Sözü hiç de kısa· kesmek ist~mi~·cn 
bir hali vardı. Son söz olarak dedi 
kl: 

- Bu güzel ordunun her tarafı tıı
hayyülatımızın fevkinde güzeldir. Ba. 
kalım, yann geçit resmindm sonra 
yine konuşuruz. 

Nizamttin NAZiF 
("') Bu nutuk muharririmiz taraftıı. 

dan sofrada .<ıöylcnirkcn, ayneıı tercü. 
me edilmi.Jfir. 

Hariciye Vekili 
ve müsteşarı 
Oiin Başvekille görüştiikten 

sonra Atatürkil z:yaret ettiler 
Başvekil İsmet İnönü dün heybeli

adadan şehrimize inerek Park otelde 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekre
teri Şükrü Kaya, Maarif Vekili Saffet 

Arıkan le bir müddet görü~mÜ§tÜr. Bu ı 
esnada: Hariciye müıteıan Numan 

Dünün ve bugünün haber __ v_e _ ..... h-~~"(j-fs .. eieri_ 
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lspanyol gemi
sini batıran 
tahtelbahir 

( B~ tarafı 1. incide) 
ru da lııpanyol vapurlarmm &ldbetlnden 
bahledJyorlar. lıte bugünün bahtsız yolcu. 
larınm bekllyenleri. 

Vapur kıçtan rıhtıma yan&§U'ken bqlan 
bereli lapanyol gemicileri görUndl1. BüUlıı 

g.-micllerin tnalyakl ile vapurun yattığı tara 
fa toplanmı§lardı. Etrafların& bile b&kın&. 

dan ara.larmda konU§Uyorlar . 
lııpanyol kon.solo.unun arkumdan vapu.. 

ra çıktığımız zaman onun felA.ketzede vapu 
run kaptanına yeıu blr telaiz teıgr&fı ve. 
rirkeıı gördük. İspanyol kaptanı telgratı 

açınca: 

''-- O, kanmdan dedi.Sa# olup oımadıtnnı 
soruyor. Sonra fllozo!ane ll&ve etti: 
"FqlıUerin aayeatııde §imdlllk aatız.,. 
İspanyol vapurunun kapt.aı:u Antonia A. 

lanso bUtuıı fe!Aketıere rafmen neıeııtııı kay 
betmemtı kısa boylu zarlt vücutlu bir adam. 
Öbür kenara çeklhnlf konıoloala konUfUrken 
biz de bunları kurtaran Kemal vapuru aU. 
varisi HUıameddln kaptanla görtlıOyonız:. 

- Çok cana yakm adamlar, diyor. Sene. 
lerdenberi denizlerde dolqmm. Blrtok kim. 
eeler kurtardık. Fakat bu kadar bize yakın_ 
larmı görmemJıtım.,. 

Sonra anlatıyor: 
••- Biz onlarm tel..Werini aldıktan biraz 

sonra yeUoUk. Fakat o zamana kadar bqtan 
kara etUkleri gemiden salı.ile atıamıı bu.. 
lunuyorlardı ... 

Hüsameddin kaptan çok ııöyledlğtne kanı 
olarak !Atı delfıtırtyor.: 

"- Bakınız diyor. Kumandanları ne cen. 
Wmen bir adam. • ., 

Bu ıırad& konsolos kaptanla g!Srtl§mesl.nl 
blUrmıo be§incl ıul>eye gitmek üzere dıoa. 
n çıkıyordu. Bizi görünce: 
"- BUdlğinlz gibi, dedJ. Fazla bir ıey 

yok. Şimdi hepıılnt çıkanp Haliçte "Macella. 
noe,. vapuruna göttlreceg'iz. Orada 116 ki§! 
daha var . ., 

- Sonra. .• 
.. _ Sonrur. Jdmbflfr? !. 
Hemen kaptanla cörUomeğe gidiyoruz. 

O gülerek bize bakıyor: 
'' - Konaoloa ııöyledl ya diyor. ta"' ge. 

mlıntz babnldı, biz kurtulduk. 
- NuıI bir denizaltıydI bu? 
- Şöyle diyerek bir kttıdm nurme rea_ 

m!nl çiziyor. Balta burunlu İtalyan tipinde 
bir tahtelbahir . ., 

Gülerek fl!ve ediyor: 
- ~..-b1'.tt..-'111· S..941u.9uı1ıı1ı~ ..., ....................... ~..,.c;. 

kiler ltaıyanca allylUYC!rlardL 
O sırada fotoğral çekmek fatfyorl&r Kap. 

tan Antonlo Hüııa.meddln kaptanm kolun. 
dan çekiyor ve: 

••- Jl"qtatıere inat diyor. Y&§&makt& ol. 
duğumu görsQııler.11 

Fotofra,tlar çekilirken, vapurda bulunan_ 
!ardan biri anlatıyor: 

- Biz yetfftl#fmlz um.an vapur battan 
kara elmlfU. Bize anlattıklarma göre 
hlr denizaltı gemlııl wyun yUzüne çıkmıı ... 
Kendilerine dur kumandumı vermt~. O ZL 
man kaptan bUyflk bir ceııaret gösterip ka.. 
raya vurmafa teıebbUs etmfı ve arkadan 
4 numaralı anbar Uzerlnden torput yemJ,.,. 
Başka blrlııl de 1!lve ediyor: 
''- Hepsi kurtulmuşlar. YalntZ btr tane_ 

ılnl üzerine yığm halinde gelen buğdaylar 
yaralanmı§. Bakın ıu tetııizclleri bize mUte. 
madJyen S. O. S .. lp.retin1 veren o)'du. FL 
kat zava.llmm bu eıınad& aaabr bozulmuı ve 
ılntr buhranları geçlrfyor ... 

- Acaba, diyoruz, vaka Türk aulan dL 
bilinde mi olmuı? 

Herkes wsuyor. Kfnuıeler bir ~y MSyle. 
mek tatPmJyor ve halk birer birer dafı]ıyor. 
Yalnu: bir klfl fısıldıyor: 

"-Evet. ... 
- Ne ma.l(Un 1 
"- Vapur ttlııfzlnln verdiği tul ve arz dıt. 

frelerl vapurun jumalmda kayıUtdll'. Bu 
Mkta Türk sulan dahllindedJr ... 

ispanya maslahatgtlzannın 
beyanatı 

lspanyanm Ankara maalahatgilzan dün 
de fU beyanatta bulunmuştur: 

- E\'velld gtın hariciye müste~an Nu. 
mıı.n :Menemencloğtunu ziyaret ederek h. 
panyol gemllerinr. kar§I Türk mılarında ya. 
pıtan hücum hakkında malftmat riCll ettim. 
Hariciye mUııte§arı ile mU!lkatım çok d03ta. 
n" oldu. 

Türk 11utarındakl bpl'ln:.·o! ı:-emil'!rinln hl. 
mayP.slnl lııtemlş değilim. Böyle bir mürac~. 
ıttr. JUzum dıthl duymadım. Çilnkll TI!rk bil. 
l<i\metl, Tllrk ıııılarında kPnr1ine r11!~en \'ıt. 

zıt.-;vt !'!alnı& ~·anmaktadır. Bu itibarla veri. 
len htı~r asılsızdır. 

Bu me~leler hakkındll ~örtlşmek Uzere 
hnriclye veklll Dr. TeYtik RUştU Arutan bir 
randevu rica ettim. Bugünlerde görUıebllece 
tf ml Omlt ~dlyonım ... 

Bir rivayP.t daha 
Marmarada görtllen denlzaltı gemisine alt 

- M enemencioğl;- P;rapala;~-bul~n 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Arasla 
bir müddet görüşmüş ve sonra vekille 
müsteşar Park otele giderek Ba,vekile 

mülaki olmu,tardır. 
Park otelde b;r görüşmeyi mütca 

kip Hariciye Vekili ve Hariciye siyasi 
mllsteşarr Floryaya giderek Atatürk ta 
rafından ka~ul eclilmitlerdir. 

.. 

Büyük geçit resrn1
bU,. 

(B~ tarafı 1 incide) \ ğunu görmüştüm. Saat on kJllJŞtl· J 
liraya götilrüp getirmişlerdir. Hususi 1 kfuı en az 80.000 kişiye 1~ te ~; 
ve taksi birçok otomobiller de Trak. Geçit resmi tam s8:8'~ ilri sa~ •of• 
yaya gitmi§ bulun.maktadır. cak. Bu geçit resmının ,,.0rUlU) lifi 

f I •· ~ • uhakıık " bUtı.>' Dost Yunan gazetelerinin aza. sureccgı ın duınuı ge 
ne ri atı Tam teşkilatlı bir ~o~.or ıt•alsJ'lı:ıııı 

. ş y teçhizatiyle ve nıotorlu l< J3tl s111 
Atına, 21 (A. A.) - Atina ajansı 't . . ti ak eaecektfr. ti~ 

b'ld' . çı resmıne ış r in geÇ 
1 ırıyor: .. .. retle 50,000 subay ve er -A'afJ it 
Gazeteler Trakyada yapılan buyuk .. ~· B ada ınııne\~--...r.V 

Türk 
. gorecegız u esn . de geır lj 

manevralarının muvaffakıyeti - u· k ed · h kuvvetıerı 
. ti f'k ra en ava 

nı m tte ı an alkışlamaktadırlar. 
K tir. k·di atimerini gu.et.esi diyor ki: ten J ..w 

Manevraların P eden "'~~ 
"Yunan erkaruharbiye reisi gene • Çorlu 22 (Manevraları ~e,-raıarııı el" 

ral Papagosun alenen ifade ettiği şevk dA§ımu:dan) - Bu sabah· da ssrs>' ~ 
ve heyecana, Yunan ve Türk askeri kldi yapılncaktı. saat taııı ~anlı t~ıl 
organizasyonunda Balkan yarımadası rındn Bağlar mrtmda 164 bUS gene J 
ve yakın doğu barışı için en milsbet hUtUn misafirler, davetli ~areıal '' 
amili gören bütün Yunan efkarı umu. ve komutanlar toplandıl&r· rdU ~ 
miyesi iştirak etmektedir Ç'Akmnk da hazır bulunuyo l<~ııuını~ 

·" Saat tam onu be§ gece :ı:;n ı:sıı ...tt' 
Geçit resmi başlamak üzere mıuıaıarm et:ratma oturuldU·ısıeıi oturw~ 

Çorlu, 22 (Saat 2,20 manevraları Mareşal ve erkAnıharbfye ~dJn bsfltJ 
10 be§ geçe orgeneral Fatıre t9 

takib eden arkadaşımızdan) - Tilrk rlnde izahat vermeğo b8§1a:ştepe ,-e ~· 
ordusunun htiyUk geçit resmi başla. orgeneral harckAtm De .,,.

0 
~vi 

mak üzere. Saraydaki ziyafetten geçit sırtlanndı:uı lUbarcn ~rın~ıı>.grai' ~ 
resmi sahasına gelmekte olan Mareşal veUerln kar§tla§rn~ erıeıncsi "' ad" 
Fevzi Çakmak ve misafirlerinin piş. nln çekilmesi, kırmızının 11 ntn 11e to ~ 
tarlan şimdi geldi. sonra her lkl tara! kolordul';1asında ~ 

halesi ve Bağlar sırU nunta eri s_ıa!I ~ 
Trakyanın bu muazzam ovasını hiç eden knU neticeli muhSJ'C~e.rcfli'tetl ~ 

bir za.man.görUimemiş mahşeri bir ka t3rate,ı-in h"Umandanlartnın )-aıılıŞ ~ 
laba1ık doldurmuş. Basit bir hesapla ıarı ve bu karar1arm doğt'U v~ bsıi tt'J' 
yilz binden fazla insan heyecan içinde lıırıru hazırlanmıı vaziyet ve snreıı ~ 
bekliyor. rı tlzerinde anlatarak J,5 pa\ wıal• ~ 

kit yaptr. Orgeneral s8zlerln }(ab!ll)'etl 
Sabah saat 3 den itibaren burada yflksck mnnc\Ta kudret ve bltırdl. ~ 

halk toplanmıya başlamıştı. Daha ak. lnndııki taMirkAr keıııneıerıe ıattıfc~tJ 
. ·n an 

şamdan burada yatanlar vardı. Muha- Mareşal , Fahrettını tarın i- .d~ 
cir, binek arabaları, faytonlar, otomo. i tirakla beraber bazı nokt~atı ıın;ş. 
biller, otobüsler ve trenlerle gelenler yapacağım söyledi ve har~ urette..., 
k · hırs J• 
ızgın güneşe rağmen diz dize, omuz nihayete kadar çok vecu: dol•1' et' 

omuza bekliyorlar. Dört günliik yol. lasa etti. Muvaffakty:tten ~! 
dan geldiklerini söyliyenlere tesadüf man ve zabitleri tebrık ve ~ 
ediliyor. Yalnız fstanbuldan gelen oto- teşekkür etti. eııertl :~ 
mobiller 500 kadar. Bundan 1ıonra mtsalfrter

0 
:!ı fif". 

Sabat saat 9 d b ad fm<lan Sarayda biızır1anın1 ,,J, 
. . . a ur an geçerken ;ittiler. t JJ 

15,000 kışının burada t.oplanmış oldu- ır:ıe 

oanfftc. ~!1-:~~.~!l~It. ~~!. bj,•I 
muhabiri blldiriyor; Japon tayyarcm cıuştınn~~erdit· ~ 
MüteınadJyen havada dolaşan Japon tay fl'fl P 

yareleri bugUn Şaııghay demtryolunu bom: Yeni bir hldise b~~ ııil 
bardmıan etmtolerdJr. Çin tayyareleri do a_ Bc.rlin 21 (A,A,) - Doıııei ~ 
raaıra g~rünmekte ve pek yüksekten uçarak yor: .~' ıd 
İzomo gemlaini yeniden bombardıman etme. Sovyct makamları saıııcın:ı'otıle~ 
fe utratmaktadırlar. Jaoho nehrinin menbaJilB on~ fY,.~ 

.Japon ve Çin topçuları dUellolarma devam mcııatedc bulunan ufak bir uzere ~ 
etmektedir. Fecir vakti §lddetll bir bombar_ sığlık yerleri l§aret etnıek ~ 
dımana bqlıyan .Japon harp gemlleri daha bir vapuru zaptetmJ§lerdir. çıı1'° ti 

...._ t ·•- )!aJl eti -,J ııe~ a et etmektedirler • Bu ada Manı;ukoya alt .... · ııuıdl1'1 "Y. 
Şark mmtaka.smdaki yangınlar devam eL matı keyflyeU derhal sov>·et ur ~ ~ J' 

d '\'SP o)Y mekte ve takriben fkf kilometre murabbaı elinde protesto etmJ§Se e 1~t -..ur· 
gentollg'inde bir aahayı kaplamaktadır. Du. çukolu ile bir beyaz Ruııta.Jl ırs1<1ıııı~- I' 
m.anlar Şanghayda gökU karartmaktadır. rettebatı henüz serbest b f)I {11g 

Çın tayyaracllerl f aallyette Şanghayın bombard•rtl1 01dıJ "' Şangha.y 21 (A,A,) - Çin tayyareleri bu. • J1181 tJY' 
gün Yangt.ııopu mahallesini bombardıman lızlere pahalıya t~ g6f" 
etmiıterdir. Londra, 22 (A.A.) - of11StJ 1tıf' 

Paotingde Vangboonun ııağ sahilinde bU. bir kaynaktan gelen ,nal ·ıit ıııtll~ 
yUk bir odun deposu yanmı§tır. Şanghay harekatından tngı ~ ıııil~ 

.Japon tayyareleri Klanguarı tersanestnl nin gördüğü zarar bir btı~ retiıl s;dı 
şiddetle bombardıman etmiıslerdlr. d'r 'fıC! 115ıY Japon tayyaresi dUfUrUldll Sterline yükselmekte ı de iııııcS 

Nankfn 21 (A,A,) - .Japon tayyareleri düğü zaran tahmin etıtl re••'' 
Yonnov tayyare meydanmm tızerlnden Japon tayya lJ ~ 
uçarak birkaç bomba a~ıardır. çın tay. dUtUrUld şıııl~ 

Şanghay, 22 (A. A..) :"bıııdııll 1' ~ 
muhtelif rivayetler dol&.§makta devam et. rarg"ll cısJı:!j 
mektedlr. Bu meyanda llzerinde en çok daki Çin umumi ka dsJ!Jıt 'fi"'~ 
durulan haber bu denizaltı gemisinin son rildiğinc göre Fornıos il ııJl ti~ 
zamanlarda bazı memleketlere denlzaıt.J ~c- len 24 Japon bomba.rdılll ~ '/ 
mllerl ısmarlaml§, fakat muahedeler mucL Nanlfin, Nanşang ve ~s,ng # 
blnce denluı.ltı gemisi bulunduramıyacak o. d lard l""'U~'~tı en uçmuş ır. . ... ...ıı ı.v .m:ı>V 
lnn Karadenlzde kıyısı bulunan bir, devletin .. dllşuı-·.itı ı- •• t 
son yapılan lk! tahtelbahlrinden biridir. Tayyarelerden ikısı dJC'fı i~1..ııf" 
Bunlar gizlice Karadenlze geçlrllmekteydf. ;;erleri benzinleri kaıınıı. "d }tşr 

eı • tiJl e 
Fransızlar gemileri batıran puya inmek mecburıye yJİ 
tahtelbahirler ltalyanındır dır. . ~fl~ 

diyorlar Japon tayyarecner1• of 
tııpıı.nyol Mllerinin Akdenlzde mUtemadL bizzat tahrib ctmişJerd1r·,..,ıl~ .. 1J~ 

yı:n gemi hatırmakta oluşları Fransız har!. y 1 k etıer • v tJ 
clyesinl sinlrtendlrmıııur. Partsten gelen en UVY /tı.) ,,,,.. fre 
t,..ıgratınr, batıran tahtelbahlrlerln İtalyan Şangha.y, 22 (A. . :~iJle ,,ı,tl' 
tahtelbahlrleri olduğunu bildiriyor. News ajansının bildırdıg ıı ıcıt J#I, 

lngillzce Niyuz Kronlkl gazetesi Parie bin kişilik bir kuvvet ~~gı<ıJd~ 
muhabiri ıunu yazıyor: nı takViye etmek uzere irli 'pılı 

"Franınz resmt mahaflll, tııpanyoı asileri. pon harb gemilerinin d~ 1 ,.ı~ nln ve taılst müttefiklerinin, Akdcnlzde Uca . ıerdil"· ıf 
ret gemilerine karfı açtıktan harpte ktıllıı.n ğu Tiyençine gelmıŞ 

11
,., 

dıkıarı tablyeye kızmaktadır. Japon konsoıo• .,_,ıft oıtı.1 
Akdcnlzde gemileri babran bUtUn tahtel. arkasında ya,,,,..~~.? 

bahlrl,.rin ve kruvazörlerle muhrlplerdcn - ./tı. ) ~ııJ 
hiç olmazsa - bazılarının İtalyan oldu~na Şanghay, 22 (A. . ~ııt1 <fltt(ll'" 
hiç şilphe edilmemektedir. cephesinde cumartesı . ıııe~jf· 

ttalyan tahtelbahlrlerlnln ve kruvazörler!. Japon deniz topla.rJ Çill t;tıljşlC ,,,
9
fltf 

nln faaliyeti, general Franko hesabına harp şiddetle bombardıınS.11 e solO~fı9'~ 
eden tt&Jyan tayyıı.relerlnlnklnrlen rlııha <"iri. )\Oll ... it "P' 
d1 telf\kkl f'dllmektedlr. Zira bıı, doğrudan Saat 20,30 da Japo~ de~ r 
dotnJya ve hemen alenen bütün mllletıerln nin tam arkasında §ldı 
gemi ııevklyatma harp açmak demektir.,. çıkmıştır .. 



ÜUn ak;;mıd güreşleri pehli
\ranlarımızdan 3 Ahmet ve 

Atletizm 
müsabalialaı~~ 

1 Mehmet kazandı 
Galiplerimiz Ankarah, Mersinli, Samsunlu 

Bütün müsabakalaı ı J\·azanen ~1at:aı lar 
al lamada biı de /f,'at·aı 'slan yüksek 

l t /; () I U h il t: 11 iıJ 

Ahmetlerle Çoban Mehmettir 

Ôiiıı rıl· 
• 'itı~ki .. ı.• "'"tıı gurc~lere i§tirak eden Türk ve ccncvt pehlit'anları bir arada 

~bıı. l>lııuı eıı k 
'dt.tıı.r1 tr 'Ylneth gUreşçllerilc TUrk { Fakat bir iki saniye sonra ikinci bir oyun. 
>lttı ~ lltta~dakl turnuva mUsabakala la Nordling hakkmı ka:ı:andı. TU' 2 dakika 

Ilı. · Ü!ııh ha •kııtm stadında 2.3 bin se 2 saniyede olmuştu. 
t.. ~ ke"- §laııdJ Ad ~ -rı 1'tı nan - Şinasi 
~/' bıı.Yta~ı rk, FtnlAndlya, lııveç ve Bu gUreş Adnanın hAklmlyetl altmda ce. 

lf.. ·~btltaı arııe &UılenmlcU i:_~ lı ara ,. · reyan etU ı:e 4 dakika ~6 saniyede Şlnuinln 
..,~ lttıı:eyınıe la.at 9,10 da ~ kilodan tuşla mağlQbiyetUe neUceıendi. 

1 RILSan Tahsin araıımda 

~ liUse · 
'rııu.a.ba Y•n - Tahsin 
\il. ıı. 't ka Tti k 
"'il "'" ~tlerı r iye mitil gü,.~~ takı 
lı,._ '"itli la ne dahil b ,. -
~ l' kııncıakı uı~:.,1Jyordu. HUse. 
'ta~ t 'haırı de bu rn~dni kaybetmemek 
0llı ·~'tttını ,, ,., ~levkll kazanmak için 

l f\\ıı0tta• «tı :..&rfedfyor. Hüseyin müaa_ 
'llıı.: Ç na dotru bir aalto yaptı fa. 
~~ illi.! an kurtularak Uste geçti. 
~ teJıı 'it. ~a\1 geçti. Çekilen kur'ada 
~flıı1~tlı •ıı.ıştU. Hll.!!an Tahsin rakibin~ 
{~tı e lııttı ar g~lrUyor. üç dakika 
~ ~ tli~l ~ eitndi kUçUk Ht1sel1n Uııtte· 

<\ıııa bıt lletı r salto boşa gitti, bu Uç <ia~ 
~ı t• ~ltncı~e vermeyince ırUreşe ayakta 
~hıı ttl'or · Oyun çok g1lzeı ve hcve 

e ı- ' tı"tfc d - -
• •ttJfa1<• e e Haean Tahsin ııayr 

~ ~ ..\ '1 a ı:-ıılfn ırelıfl . 
~I r~ k:net - Hamrli 
!J_ ' t.._ llT°?'n 'l 1 
L"ll>ı•ı ~'\.':ın1 ,il' "" MP""'"t !o hm"t'r 
ııf" ." l\\•rtı " ~rı,, 1hıtr,.t kı,'ı ~lltletltr ,5 kilo. Bir 

ttı•ıı,. "1a A 'lı 11.:ı htı gtlr.-c 1 !'i lnr.I da 
"'" "" 1 "'"t 'fı>hm,.ıfin "ayı he!abl 

~!it Atı Cf"lp,lıll . 

~ı.. G Gs ltuo~t • Kemal 
~ ~ ~tlı L· (.İJl!atasaral ıı Ahmet ı•a 
"' 'ıı.e "'eına.ı "' -~~ kadar 

0
, arasında idi. Bu çarpış. 

le 0l'lııı 01du. ~cu·an gUreşlerın en sen ve 
ttııp ~ aon Cede Ahmet Çakır üstUn 

h.. ra lttıf 
'""ll 'dltcıı akta \''ı sayı hesably. 

~ .. 
'tı tt tlır~t .Y. " ~ 
~ ' erı.,.. ı:: . 
~ ~ l'a'3t~lt. a aat 10,05 de beynelml. 
~ ... ~ 4atıru Se diğer gi.ırcşçllcr beledlve 
h~ l!(l btr 11 \ı lllUh tarafından belediye 
'~ltıtı 1ldı. a t u k 1 a h il l k a tak . 
~tt ıtllre~ t u n u T U r k Spor 
'"'-t~1,~ hıı..::;,rll3yrınu reisi Ahmet Fet. 
-·~ııı btı !:lb! laktp etti ve hı>lediyeye. 

bt>.t"'~ daıa}'l bcy:netmllel tı>Ması hazır. 
l'oıı:lılcıa. l:tire~ııe~~ekkflr eıilldl. 

tı !(a".an n hepııl de dünya şam. 
Ilı lq \' ftlil ın~ ı>l:lhretıı l!P')rculardı .. 

''ı-ta ıocıa ~ar K l ~ıı.. ~ 9~ 0 • u oğlu 
1(-..ı. \· 1tnııtşa:::a §amplyonu c.lan Ya. 
)''lu'kr raklh!ıı Kuloğlu arasında ya. 
'ıı..~ :;ırn, ın1ıı:en Uatun gUreşlyor ve 
~ ~ ~ tür er kenanna kaçıyordu. 
~' Ulo~hı llateıu birinci Uç dakikadan 

~ <lt~ı~tı da bı~,g~çU, fakat bir şey ya. 
A '<llldJ 1. 8otıun<fa ~ ayakta devam eden 
"n~ · ~&§ar bUkmen galip 

~ ~ ı.J~:aı. Ah .. 
t~11ııı"1ıe lııusabaı?1et • Kerkninen 
tı~rıı~rııı~ bllila<1ı. : Ahmedin gilzcı IJlr ı.~. 
toı ~ııtıtı ki tek radan henu:ı: iki dakıt., 

11 • tu tar ıo·ını •elit t~1 Ş .. F'ak andiyalının kafa. , 
~ \ıı iUreoıy at minder kenarı. Ahmet 

1 

~ t'a ıı 'l'8.kt.a or. İlk on dakika bu mı 
'· e ~h geçu Bı -l~"lrtı illet •ita. rlncı Uç dakika ise 

~~ lae de bı dUııtu Kerkelnen bir 
~ ~~eıttı Ol8.ıncır §ey Yapamadı. Saltoyu 

l'a . IŞJ 1 Ve Ü ~~1 l'ılı t llıdı Ah ç dakika bu ııurcUe 
b~ ~ htr•kat lt'tnı:et llxtte, gtlzel bir sal. 
~~~11 ha.relteu dlyaıı kurtuldu. Kerke. 

~~ tt ~~or. tıııta bir g1lreşçi olduğu. 
~ .\ıııc dakika a 

'raıı Yakta gUrcşlllyor. NP. 
l.1 Ahın,.t ?t ltrıo ,,0rctı mUttctlkan galip 

Çobrıııın bir krırikatürU 

Mersinli Ahmet - Kadiyc 
S7 k1lo: Mersinli kendi katagoriııımlen bir 

derece yul•arı G"llre§iyordu.Kadıye kilosunun 
c..!ünya §aınpiyonudur ve kar§ıSJna çıkacak 
adam pek azdır. Ahmed! muhtelif oyunlarla 
yerden yere vuruyor, fakat Ahmed de pek 
çevik. Kadlye pel< ağır @reşir görUnmestne 
rağmen o kadar seri ki.. kendinden pek emin 
görilnUyor. Ahmet artık mUdafaada. 

tık on dakika bu suretle >bitti. Kur'ada 
Kadı.re alttiı., Ahmet saltoya almak için US'
ıaşıyor ve aldı da, takat Kadlye kurtuldu. 
Ou kısımda Ahmet güzel çA.h§ıyor. üç da.ki. 
ka bitli. şimdi Kaı.llye Ustte gtızel bir salto 
yaptıyıııR dA muvaffak olamadı. TaktıA'l bir 
klc de ayni neticeyi verdi ve ikinci ll<: dakika 
da böylc.-llkle hittl. Şimdi ayR.ktR.lar. Çarpış. 
ma stkı oıııvor. Ahmt't neticede sllyı hesabi 
le ~allp edlldlyce de hakkı mll~lftblyettl.. 
Buna rağmen A hmedln Kadlye karşmndA. 
bu kA.dar mildıiet dayanması şayllnt tebrik . 
tir. EEıuıen Ahmı-t ırrekoromencl değil ser. 
heııt gll~l''"rtdlr. 

Biiyllk Mustafa - Neo 
1t7 kilo: Mustafe.nın kuvveU malftm, Neo 

nun ayni ayarda olduğu görillUyor Her iki 
g1lreşç! de yekdlğerinden fırııat kollamakla 
meşe;ul . 11k devre ~rabere neUcelendl.. .. 

Mıııııtafa altta gUreşiyor. Neonun UstUııt,. 
trthlk etmek istediği oyunlar bir netice ver_ 

mlyor: üç dakika bitti, Mustafa Uııtte, rakı. 
bini saltoya almağa uğraşıyor. Fakat Neo 
da kendisi kadar c;;etin .. İkinci üç dakika da 
bir neUce vermedi. 

Neticede Neo aayı hesablle galip geldi; 
halbuki bu güreşte Muııtatanın galıblyeU 

ni kabul etmek daha haklı bir karar olurdu. 

Samsunlu Ahmet - Nisdön 
Şımdlye kadar gUreşıer hep grekoromen 

uıullyle yapılmıııtı. Bu güreş ıae Uk olarak 
serbestti. 

samsunlu ba§langıçta rakibini altına al. 
mağa muvaffak oldu, çevirmek için uğraşı. 
)Or. tık devre bu 8UreUe geçti. Ahmet daha 
hı\klm güreştiğinden ikinci devre gene ayni 
~ekilde devam ediyor. Orta hakemi Samııun. 
!unun bir şey yapamadığını görünce mUaaba 
kanın ayakta devam etmeıılne karar verdi. 
Fakat bu karar vuiyeU değiştirmiş olmadı. 
nUnya 3 UncUııU olan Finlandiyalı, Samııunlu 
aıın daha fazla bir varlık göııteremedf, ı~ 

dakika ıonunda Saınııunıu aayı heııablle ga. 
llp geldi. 

Çoban Mehmet • Neyman 
Birinci devre her iki güreoçinln bir ıey 

yapamaınaıılle geçU. İkinci devrede çekilen 
kur'a ııeUceııinde Çoban alta dtl§W.. Neyman 
bUtün gtıcUyle mUaabakayı neticelendirmek 
için uğ'r&§ıyor. Taktığı bir tek kle ile Çob&. 
na tehlikeli anlar geçlrtU. Neyman lliıtU.Ste 

boyuna kle takıyor. Devre bitti. Çoban tıaL 

te. Ayni oyunu tatbik etmek istiyor. 
Bu mUsab&kada her iki oyuncunun biribL 

rine UıtUn olmadıP;ı görUlüyor. Çoban da blr 
netice alamadı. .GUreı ayakta. devam eder. 
ken Çoban güzel bir ha.m.Je Ue rakibinin lll'
tmı - maa.leeef minder kenarında - yere 
getirdi. Güre§ sayı hesablle ve Çobanm g&.. 

lebull• bltU. 

KatlıkGy stadında yapılan atleti:m 

Balkan oyunlarına hazrılık kampında bu.. 
ıunan atletlerimlzle misafir Macar ııporcula. 
rı dUn 1lk karoılaşmalarını Kadıköy sahasın 
da yaptılar. 

M.Uaa.bakalann dereceleri ıunlardrr: 
100 METRE: 

Gene§ (Macar) 10,, 
Ne& (!4a.car) 10,6, . 

Melih 11,-

M.acar kO§ucuau Gene§ memıeKeı:rnuz:de 
Uk defa görUlen 10,4 gibi çok gllzel bir de • 
rece yapmağa muvaffak olmuştur. 

800 METRE: 

Gömböı (Macar) 2,01 
Ga.Hp 2,03,9 
Recep 

Bu tnUııaba.k&d& Galip GömböşU guzeı "'""-
kip etti ve oldukça iyi bir derece alma.fa 
muvat!a.k oldu. 

110 METRE MA.NtALŞ: 
Zabo '(:llıfaca.r) 115,15 

Türk - Macar 
Yüzme 

müsabakaların da 
3 1 ürkige rekoru kazanıldı 

istanbulun en iyi yüzücüleriyle Ma
caristanın Pette klübü ıporculan dün 
ilk ldefa Moda yüzme havuzunda kartı· 

laştılar. 

Saat üçte her iki takım dizildi, Türk 
denizcilik federasyonu reisi Celil misa
fir takıma bir bayrak verdi; kısa süren 
merasimden ıonra müsabakalara bat· 
landı. 

100 ı-.tETRE SERBSET 
Bu müsabakaya Macarlardan Bathi 

bizden de Halil, Mahmut, Orhan ve 

Rauf girdi. N eticeide: 
Bathi 1,2,8 ile birinci, 
Halil 1,4,2 ile ikinci, 
Mahmut 1,4,3 ile üçüncü oldular. 

KOÇOKLER 100 METRE SIRT OSTO 
Birinci: Kemal (Beykoz) 1,35,4 
ikinci: Kazım (Galatasaray) 1,36,2 
100 METRE KURBACALAMA 
Programda bu müsabaka 200 metre 

olarak yazılmı§tI. Fakat Macarlar yor
gunluklarını ileri sürerek 100 metre ya
pılmasını teklif ettiklerinden bu suretle 
yapıldı; Macar Törük çok güzel bir 
tarzda yüzerek birinci geldi, Mekin de 
ikinc: oldu: 

Törük 1,19,6 
Mekin 1,26,~ 

Mekinin 1,26,3 lük lderecesi 
Türkiye rekorudur. 

400 .-.tETRE SERBEST 

yeni 

Günün en heyecanlı müsabakası 400 
metre serbest müsabakasıydı. Bu yarışa 
iiren be§ yüzücü de ilk 100 metrede he 
men hemen berabereydiler. 

İkinci yüz metrede Halil ve Macar 
Voytek ileri geçtiler. Halil ayni sırada 
yüzdüğü Macar rakibini sonlannda ge
ri bırakmağa muvaffak oldu ve yeni 
Türkiye rekoru tesis etti. !dereceler:" 

Birinci: Halil 5,20,8 
ikinci: Voytek 5,23,8 

üçüncü: Mehmet 
KOÇUKLER BAYRAK YARIŞI 

Galatasaray ve Beykoz küçükleri a
rasında yapılan bu müsabakayı sarı kır
mızılılar 4,25,6 ile bitirerek birinci gel-

diler. 
4X100 BAYRAK 

Bu yarıt da zevk!i oldu. Raut. Or
han, Mahmut ve Halilden mürekkep 
Türk takımı Macarların Saroşi, Lem
hini, Törük, Bathi takımını mağlup et

ti. 
Birinci: Türk takımı 4.25 
ikinci: Macar takımı 4,35 
Türk takımının bu derecesi de yeni 

~': oıı~ ing - Rızık ' 
.~ '-. ıc..ta koı~lar bll§lamaz Norodltnı: l 
~ Ra:ıkı altına. aldı. Bu a_ 

rt.tınen hakem çalmadı. 

S1ğda: DUnW yUz1Mlere girmı Türk ve Mu.car ~fiizüciileri. Soldı:ı: Yem bir Türlaiyc re"kıoru yapan Galatasaray:ı 
Halil Macar rakibiyle beraber ... 

mü..."aba1rolarınd4 100 metre finali 
l<aik 15,6 
Ah!<1liuahanın sonlarına kadar cini.le giden 

1'
0

1UK 1.ıa111~w;a.ray bayı amında Yunanlı rak1.. 
bıne uıagaup uıuugu Larzda bu yarııı da kay. 
l•ctmişse uc bununla beraber 'l urkiye rekoru 
nu egale etmıııur. 

3000 METRE: 
Nemeıı Macar 9,4.~ 
Artln 9,22,-
Kenıliııtndcn bliytık UmiUer beklediğimiz 

Maksut hcnUz formunda olmadığı için ko. 
§unun beşinci turunda mUaabakayı terket. 
mi§ Ur. 

UZUN ATLAMA: 
La.mbov (Macar), 7,
Nea (Macar) 6,88 
Faik 5,95 
Bu müsabakada atıetlerlmlz hiç de tyt 

bir derece tutturamadılar her zaman altı bu 
çuk metreden fazla atlayan Faik dün ancak 
5,95 yapabilmigUr •• 

GÜLLE ATMA: 
Rany (Macar) 1',43 
Veyııt 13,11 
SIRIKLA ATLAMA: 
Jutk& (Macar) 4,06 
Ra.mj (Ya.car) 3,20 
Birinci otan Macar atleti 4,04 otan Mac&.. 

rlatan rekorunu iki sa.nUm farkta kırmağ& 
muvaffak otmu§tur. 

BALKAN BAYRAK YARIŞI: 
:Macar takımı 3,2i,2 
Türk ta.knnı 3,32,-
Takımımız : Recep, Füruzan. Melih ve Ve. 

dattan mUteşekkUd1. Recebin gUzel bir kO§u 
yapma.il netlceııinde 3,32 llk derece tle yenl 
bir TUrklye rekonı ktrılmıı oldu. 

Atletizm müsabakalarına bugUn de devam 

edilecek lir. 

lla1:cnı - 'Neden bir el ile boks ya. 
pıyorsımıtz1 

- A!iidiri.11ct i(crctlcrimizi yc.r1 r-:ı. 

rıya -indirdi de! •• 

b:r rekordur. 
KOÇUKLER SU TOPU 

l\10SABAKAS1 
Yüzme müsabakalarından sonra i<U

cükler a:-asında İstanbul birindiğini 
paylaşmak üzere Galatasaray Beykoz 
gençleri su topu müsabak:ı.sına baş1 <rir
lar. Mecar yüzüciilerinden birinin ida
resinde yapılan bu müsab3kada Galata• 
saraylılar 5 - 3 gal'p geldiler. 

TURK - MACAR SU TOPU 
Giinün son karşılaşması Türk ve 

füac;ır takım!aıı aıcıı:ıırıÖ<1 ı.u ivpu ıUÜSa 

b1kası idi. 
Diinyanın en kuvvetli su topu takım 

larına malik olan Macarlar zayıf bir 
kadro ile ~tkan Türk takımına 1 ı - ı 

gibi büyük bir :farklf. aaliP. ıetdikr, .f -



s RA:BER - 't\~am ~sfası 
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Yamn: Soğoma.o. '.l'ehllryan - Çeviren: s.ş. -1.2 - - lktlbat ve t~rcüme hakkı mahfuzdur -

ittihatçılarla Taşnaklar arasında anlaşma 
yapıldıktan sonra komitacıların· toplantllarında, 

mitinglerde hükumet mümessilleri de 
hazır bulunuyordu 

Erzincanın cahil köylülerine Ameri- ı Dersiı:nli Hamparsumun daiıru reh- girip yatağımın ba~ı ucunda diz çöke· 
b, Almanya, Fransa gibi büyük sana~ berliği ve telkinleri sayesinde altı ay rek benim için dua ettiğini bir çok _de-
yi memleketlerinde bile henüz tatbik zarfında tamamiyle değişmiştim. Ar • fa gördüm. Annelerde kuvvetli bir his· 

c.dilemiyen sosyalizm umdelerini aıx - tık benim de bir Brovning tabancam sikablelvuku mevcut olduğunu söyler • 
!ayanlar ayni zamanda asırdide an'ane- vardır. Gündüzleri benden hiç ayrı1mı· ler 
teri, itikatları, ve ailevi mefhum.lan da yan tabancam geceleri de yastığımın 
imha etmi§lerdi • altında her an emrime amade bulunu-

Filha.kika daha o zaman cahil halka yordu. 

i!ağrtılan bro~ürlere bir göz atıldıft Bende husule gelen bu değişiklik 
takdirde, bunlar meyanında bugün bile herkesten ziyade babamı son derece 
hazmi güç olan ıu gıöi eserlere tendüf sevindirmişti. İşçilerimizi baştan çıkar-
ederiz: dığı için komitecileri ve Dersimli Ham 

"Din halk için afyondur,, "Marks ve 
Engels''in nazariyeleri,, "Sosyalizm 
ne.clir?,, "'Sekiz saat çalı§mak, sekiz sa
at uyumak sekiz saat: istirahat etmek,, 
''aşk aeİbesttir,, ~'hür doğan insan ni • 
kAh zindriyle bağlanamaz,, ilah. 

Bir taraftan bu kitaplar, diğer taraf -
tan "da bu gibi nC§rlyatta müdafaa e
ailen fikirleri ağızdan propaganda eden 
nutuklar ortalığı alt üst etmişti. 

Bu sıralarda, Taşnaklar, ile İttihatçı
lar arasında bir de anlaşma yapıldrğın
dan, komiteciler hükiırnetin müzahe -
retini temin etmi bulunu}"Orlardı. Ni

tekim komiteciler tarafından arksık ter
tip edilen aleni toplantılara, mitingler" 
de hllkQmet mümessilleri de hazrr bu
lunuyor, hazan onlar bile nutuklar irat 
ediyordu Hülasa, Anadolunun diğer ta 

raflarında olduğu gibi, Erzincanda "da 
kelimenin tam manasiyle anllr§i hUküm 
alirü}"Ordu. Vaziyet komiteciler için o 
kadar mUsait idi ki, Ta§naklar hlikil -
metin muvafakatiyle kongrelerini Er • 
z:urumda akdetmişlerdi. ,( .. 

lJmumt harbe 
~lrerken 

Bu müsait şerait içerisinde Erzinca
na düşen Dersimli Hamparsum mektep 
müdüriyetini ele alır almaz, ilk i§ ola
rak programdan din derilerini kaldır, 
mış ve papazların mektebe girmesini 
yasak etmişti. 

Bundan ba§ka, öğleden sonraki ders 
ler de kamilen 1 a ğ v e d i 1 ın i § t i. 
Öğleye kadar ders okuyan talebe, öğ -
leden eonra, başta müdür olduğu halde 
muallimlerle birlikte kırlara giderdi. 
Orada müdür, talebeye, komitecilik 
hatıratını ''büyük,, komitecilerin ha
yabru anlatır ve komiteci muharrirle· 
rln eserlerinden parçalar okurdu. 

Ekseriyeti Avedis Aharonyan'ın ka
leminden çıkan bu eserler benim üze -
rime 90k derin tesirler yapardı. Bilhas
sa Aharonyanm "Azadutyan Canabar
hin,, (Hürriyet yolunda) adındaki ese
rin bende husule getirdiği tesirleri hiç 
unutınıyacağım. 

Daima ıstıraptan bahsettiği için A
haronyana (Ağlatan) lakabını takanlar 
vardır. 

Halbuki tanıdığım bütün komiteciler 
A'haronyanın eserleri tesiri altında 

kalrnı§lardır. Bunlar meyanında Aha
ronyan okuyup ta silahına sarılara:C 

fodai teşkilatlarına iltihak eden, evini, 
yurdunu terk ile ömrünü komiteciliğe 
vakfeden bir çok gençlere tesadüf et -
tim. 

Bu hususta delil isteyenlere, ahsı . 
mı göstermekte bir an bile tereddüt et· 
mem. 

Derslmli Hamparsum, bir taraftan 
bize Aharonyanın fikirlerini aşılarken, 
diğer taraftan her gün endaht talimleri 
de yaptırırdı. Esasen kendisi fevkala -
de mahir bir nişancı idi. Yirmi seneden
beri yanından bir dakika bile ayırma -
dığını söylediği Man!iher tabancasın -
dan çıkan kurşunlann bir defa bile he
deflerini şaşırdıklannı görmedik. 

Di er komiteciler gibi yalnız dilin.de 
değil, ayni zamanda elinde de hüneri 
bulunan bu adam kısa bir müddet zar
fında gençliğin 2'.Önlünü fethetmiı bu -
lunuyordu. 

paraumu sevmiyen babam bende husu
le gelen tahavvülattan duyduğu mem· 
nuniyetl şu kelimelerle ifade ederdi: 

- Şu komitecileri sevmem, fakat ço
cuğumu kurtardrklanndan dolayı ken 
dilerine medyunum .. Çok şükür oğlum 

artık kiliseye ayak basmıyor, tabanca 
da taşıyor, ve arkadaşlarr arasında en 
iyi ni~ncıdır. Bundn sonra ölsem bile 
gam yemem. 

Babamın sevincine mukabil, annem 
de vaziyetten hiç memnun değildi. Be· 
ni yalnız buldukça, bana silahla oyna -
maktan vazg~çmeği, eskisi gibi mun • 
taraman kiliseye devam etmemi, mek-

tep kitaplanndan başka kitap okuma • 
mayı yalvanrcasına tavsiye eder, ve 
beni ikna için: 

•ç- Tuttuğun yolun sonu felaket -
tir, oğlum.. Su deıtisi su yolunda kı -
rılır, derler .. Senin başına bir felaket 
gelirse kahrımdan ölilrüm .. ,, 

Derdi. 

Annemin, kalbini kırmamak için ona 
itiraz etmiyor, bilikiı: 

- Peki anneciğim, sen Üzülme, ben 
hiç bir zaman senin gösterdiğin doğru 
yoldan ayrılmıyacağım , diyerek temi -

nat veriyordum. Annemin bu nevi te
minata inanıp inanmadığını bilm.iyo · 
rum. Ancak geceleri sessizce odama 

Bilahare cereyan eden hadiseler, an
nemin bir felaket hissettiğini ve bu yilz 

den benim için dua etmekte haklı oldu
ğunu isbat etmiılerdi. Fakat bir defa 

iş iJten geçmiş, ok yayından fırlamı§ 
bulunuyordu. 

Gün geçtikçe. fırkacıların yıllarca 
saçtıklan tohumlar semerelerini verme· 

ğe başlamıştı. Cahil halk kendine aşıla
nan anlamadığı prensipleri menfi ta -

rafından tatbika ba§lamrş, her taraf 
tarifi gayri kabil bir hercümerç içeri -
sinde kaynaşıyordu. 

Nihayet umumi harp patladı. Harbin 
arifesine kadar İttihatçılarla iyi geçi -

nen Taınaklar ile Jün Türklerin arası 
açılrnıJ, her iki tarafta şüpheler büyü • 
meğt başlamıştı. Vaziyeti tehlikeli gö-

ren Taşnak 'ırkaıı Erzurumda bir kon 
gre aktederek müatakbcl hattı hareketi· 

ni tesbite karar vermişti Siyaset yap -

madığım için bu ko"€"rede verilen ka
rarlar hakkında her hangi bir mütal~a 

dercedecek değilim. Bazdan, Taşnak • 
tarın harp takdirinde Türkiye dahilinde 
takip edecekleri hattıhareket hakkında 

verdikleri kararlara İttihatçılar tarafın 
dan iyi nazarla bakılmadığmı iddia e· 
diyorlar. Halbuki o zamanki ahavli ru· 
biye ve şerait altında Taşnak fırkası ar 

zu etseydi bile başka şekilde hareket 
odemezdi. 

Zira senelerce yaptığı tahrikatı kon 
trol altında tutmak imkansızlığı ile 
karııla~ş bulunuyordu. 

( Arka"ı yarm) 

22 J.\ÖUSTOS-

Meşhur DıngDDftag casOJJSLI ~ 
FLOR ' MİS 
Yazan : Os:ar 1 

__ ___;-~2 -__ :=.P 1 
Tayyare baş döndUrUcü bir surat: 1 
yaklaştı. yere indi; fakat ne pli~ I•' 
ne de rasıt yerlerinden kalkma~ ~ 

Aradan yarım saat geiçyor... Flora ayağa kalktı: ' 
Kararg1h kumandanı: "Eğer her şey mıştı: I""" Jlı!.~ \ 

yolunda gitmişse, dönmeleri lazımdı. - Casus mu? diye ~a _,c fi": 
Şu Fransızlar, orada hakikaten iyi ça Ve bu cevap üzerı~ ~ 
lışmağa başlıyorlar.,, diyor. zabiti yalnız bırakarak bit~ 

On dakika daha gcçi}"Or .. Ve ufukta çıktı. Onun ismini, arsdal'ı;~.;:,. 
siyah bir nokta görünii}"Or ... Giden üç müddet geçtikten son'"3 "tJ',,,, 
tayyareden bir tanesi. Baş döndilrlicil Bu zabit "Nahrlhten BU• 

bir ıilr'atle yaldaııyor, sert bir hareket di. d lı"' 
le yere iniyor .. Fakat pilot ve rasıt yer Berll~. • filli' ti 
lednden çıknuyorlar. Kumandanla dl Genç kız B"llne d?"?~ 
ğer bir zabit tayyareye doğru k,,ş•.ı • da serseriyane ve Uroıttit -' ! 
yorlar. dolaııyor mütemadiyen ~ ·ı 

Acıdan yüzü tekallüa etmiş olan Proje~er!ni tahakkuk etti ~ 
yüzbaıı Volmut, her §eye rağmen gU - geçmıgtı. .-._ f"1:. 
lü.ımemeğe çalıfIYor. Bu sırada, cephe ark ~ 

- Bir ıey değil, sadece omuzuma Eber Volmut da Berı:ııe ~ • 

giren s~rseri bir kurıun.. zundald yarası iyileıınift~ 1 
Fakat pilot? Ancak yere inecek ka - !ıi~bir zaman tayyareY;;a 

dar kuvveti kendisinde bulmuı ve tim Gillilmıiyerek: 

di, batı lletlerin Uzerlne sarkmıı olun~ - Ben de sizin ~...- l 
ğu halde baygın oturuyor. dedi, beni de uçmaktall ~ 

Hareketsiz duran vilcudu ıedyelere kimbilir belki ben de ıiıill kıtı''--
uzatıyorlar. Ve ilk tedavilerini yap:n:\k g~bi 1ıar:met etmeğe, ya~i te ~ t 
üzere kara~gah hastanesine götürilyvr· için, küçük bir sahtekarlık 
lar. Pilotun ceketinin düğmeleri ç~ • mecbur kalacağım. .-'_I - ı 
zutüyor. Ve hayretinden dona katarı Genç kız teessürle .c~\'&~....,,., 
doktor, her şeye rağmen, orada hanr - Fakat benimle sızın tılrlll"!'" 

bulunan zabitlere dışarı çıkmalarını fark vardcr. Benim, alına- .JJI 
söyliyecek kadar soğukkanlrlığım hn mım var. .-__ ~ 
disinde buluyor Bu pilot erkek değil~ Ertesi gün Eber tek~f bit tl'r' 
kadın.dır. buluştu. Yüzünde büytık b 

Kendisine geldiği zaman, gözyd~!arı ifadesi okıuıuyordu. ~· 

içinde bu macerasını anlatıyor. l ! cırp - Size veda etme~e g~~ 
başlamadan evvel pilotluk · e!ıliyetna - akşam hareket ediyorutn• 'L 
mesini almıştı. deceğimi size 6Öyleyemenı. ~ 
Yıani dilnyarun ilk uçan kadrnlanndan- gizli tutmam lamn, yatnıı 
dı ve 11k sık nişanlısile beraber uçardr. yeyim ki, beni casus te 

1 

Onun ölümünden sonra, intikamını al- ettiler. _M 

mağa yemin etmi~ ve kurnazca bir şe- Genç kız hayretle: • . .,lflr 
kilde hava ordusuna girerek kısa bir - A ! Ne tesadüf, benl C!e .;,) 
ttlimden sonra cepheye gönderilmişti. Uta sokmak istediler. fi~ 

Harp zamanı olduğu için yeni gelenler Dedi ve müteessir bir -- , 
ırkı tuktya kontrol elimi yordu ve o bir sesle ilave etti: ~ _, 

zamana ka&r, hiç kimse onun kahra- - Fakat ben casus o ~ 
manca yalanını meydana çıkaramınuş dim. ~ 

tr. •.. Bunun üzerine, ~at't /., 
Bu şayanı hayref sergüzeşt. o zaman rek §Öyle cevap verdı: ff"' ...M, 

lar, Alman ma~uatında büyük ?i:" ı,~ _ Bu ayni şey değil, .,.O "1Y'u/J 
yecan uyandırmıştı ve herkes ..ı:ıdan meğe mecburum .. Sizse~~, 
sitayişle bahsediyordu. niz. Fakat kimbilir? Bel 1'11' ~ 

Genç kız iyileştikten sonra, orJuyu değiştirirsiniz:. Belki ]cad~ ~ 
tcrketmcsi liZ>m gddiğini öğrendi. rar buluşturur. Bunu a~ 
Her tarafa baş vurdu. fakat bundan ı· .. rZ IJIP""- ı 

ederim, çünkü ni}in -~· 
bir netice çıkmadı. Kısa hizmeti ''na _ ını 

ı;ize göz kulak olacagı -~ 
ıında gösterdiği fedakarlıktan bahıet- Ve bu \'adimi tutmak ist~~ .iti 
ti. Yüzbaşı Eber Volmut, son uçuştan BUyUk sero~~~ 
esnasında, genç kızm, yaralanma~ına ... ~ 'IJll r~ 
rağmen büyük bir soğuk kanlılrk göste Floranın, kararını ,deg~ 0 1 
rerek, düşman ateşi altında tayyareyi hesiz, sıkıntısı sebep 

01 ~~ rt 
muvaffakiyetle yere ~dirdiğine dair üç yüz kadın naınzetl.e elli ~~ t' 
teha.dette bulundu. Fakat bund3.n da "Tirgarten,, mahallesınd ,tJllJI , ,) ' 
bir netice hasıl olmadı. ronun kumandanına rnUr İIJtP" 

Buna rağmen genç kız mütemadiyen namzetler arasında an~ ~ 
ısrar etti: kondu. * ;,iJl1 

- Fakat ben vatanıma hizmet etmek Bunlann arasında fl~ 
istiyorum .. Ve kendimi methetmı-.den Ve hemen ertesi sabahı · _ itJI 
diyebilirim ki, iyi bir pilotum. Niçin bulunan Belçikaya giti ~-
uçmama müsaade etmek istcmiy.:>rau Brüksel'e gelir gel~~~---,,,, 
nuz. Büro,, nun §ubesine .gıttı ~ 

Ona §Öyle cevap verdiler: man yüzbaşı rütbesın~e fllJ 
- lmkim yok, bir kaduun cephede tarafından kabul edil:i(~~ 

döğüşmcsine asla müsaa.de edemeyiz.. ~ 
Fakat unutmayın ki, eğer ister&l!niz, f~ 

vatanınıza başka yolda hizmetlerde bu H A S e; ~ 
lunabilirsiniz. 'I~ 

Genç kız karşısındakinin söz:.inü AKŞAM PO 9 l' 
• 4 <il "'' MJl'!"Jlll• kesti: /DA RE E (;• 

/ 
- Hasta bakıcı olarak ça.lışabili lstanbul Ankara ..ı ... 

rim, değil mi? Hayır, istemiyorum, ben Poııt11 kutuıa; 19111 ~_,. ff t 
Teıg,.at adresi: ısta'1 9tfff 

nişanlımın öldüğü yerde, cephede Yazı ısıerı teıero..,ui tff~ 
döğüımek istiyorum. idare. 11.!n ,, 1 

Bunun üzerine zabit nazikane bir 
tavırla: 

- Anlıyorum, dedi. Ve sizi ::ıten 

cepheye göndermek istiyorum. Sizin 
istediğiniz cepheye değil, fakat ondan 
90k daha tc-hlikeli olan, ıiper ve tayya 

rede gösterilen kahramanlıktan daha 
bilyük bir kahramanlık icap ettiren 

başka bir cepheye. Orada çok daha 
. bilyUlc himıetlex:de bulunabilirsiniz, 



.1 

~ ~ARn:AYANIN KIZ. 

~:~~tini c:eıbetmesi için güzel elbise- o kadar şaşırmıştım ki size t.e§ekkllrtl 
bu cı:esıne ihtiyacı yoktur. Fakat bile unuttum. 
oıııuı .. en n:ı.Ukemmel kostUmünüziln Valver şapkasını çıka.rara.k na.zikL 
~i ~rin~e yapacağı tesiri pazar. ne iğildi: 
ltıesı i . U gorürsünüz. Sizi beğenme. - Rica ederim. Bu, bahsedilecek 
t?rtıgel~ın bu kızın çok nazlı olması la. kadar ehemmiyetli bir şey değil ki, t; 
~ ır. yi bir ders almış ola.n kaba herif Umld· 
~~si sabahı düşes dö Soriyen- ederim artık sizi rahatsız etmiyor: 
l'eııtes :in ettiği saatte Valver, Sori. tnci çiçeği güldü: 

t>u§es onağınm kapısını çaldı. _ Şimdilik öyle .•• Onu fazla hırpa. 
'h~ :y . Vaıveri kabul ederek delikan. !adınız. Birkaç gUn sokağa çıkanı.as 
ttıl'll ~ elbiseleriyle gördü. Bu kos. zannederim. 
~tı bir ve.re çok yakışını§, kendisine - Eğer tekrar böyle bir eeye ~sa. 
lltuı 1 tavır vermişti. Dü~s mcm- ret ederse bana haber vermen.izi rica 
~llc ~ du, Maiyetine takdim etti. ederim. Kendisine namuslu bir kadı. 
l}ıaiyetı:ııt ~ andan itibaren düşesin na nasıl muamele edileceğini öğreti. 

V'ahı de 1§e başlamış oldu. 
lla,ı;__der saat ona doğru düşesin ko. rim. 
d 6~n azı k lki genç arasında. artık miinasebet 

llf ettı çı arken İnci çiçeğine tesa- başlamış demekti. Ode'nin son derecede 
d~llletıeıi Gençw kız kollarında çiçek terbiyeli ve nazik bir şekilde hareket 
hır ta oldugu halde mütebessim 

\r \'ttla ilerlemekteydi ettiğini gören genç kız mütebessima.. 
alver b · ne mukabelede bulunuyor ve bu tebes-

6ll'nıı§tı ' . u tesadüften o kadar şa. süm kendisini daha fazla güzelleştiri. 
lcal>nıın k~ .... henüz çıkmakta olduğu yordu .. 
l'etıe tç;f ıgınde dondu, kaldı. Bu su. Ode ;evgilisine bu ~adar serbestçe 
Jıu kapatı girmek istiyen kızın yolu- söz söylediğine şaşıyor ve bUyUk bir 

Cc Yorau. 
ltı· .nç kıt d b .. sevinç içersini kaplıyordu. Bu ıurada. 

1§tı l\ a u tesadüfe hayret et. kızın yolunu kapadığını farkettl. He. 
bu. k~1~§larının birdenbire çatılması men çekilerek af diledi: 
~it;· . R§nıanın ;pek de hoşuna giL - Affedersiniz, burada kabaca du. 
b· ı::>ını göst · 
~sesını ilk erıyordu. Ode'nin yeni el rup yolunuzu tıkamışım. 

bı.r nıuıı nazarda farketti. Ve kısa - Ehemmiyeti yok ... Esasen işim o 
lrastr 01 akerneden sonra bu tesadüfün kadar acele dei'nl. 
c:ı· ll'ıad .. e· 1lll ay1 1 ıgını anlıyarak kendi ken. Genç kız bunu söylerken kahkahay. 
~bessu p adı \•e dudaklarında tatlı bir la gillmüştil. Buna sebeb Odenin mah-

Oqe ~~lirdi, cup tavrı ve kendi kendine söylediği 
>"Uıa- . a kapıda duruyordu Bu sözlerdi. Ode de bunu anlıyarak gu .. 1. 
)' "'' ÇIÇek • • 

eullde k Çl kız durmak mecburi_ meye başladı. Şimdi kapının önünden 
\tıreenın aldı. Fakat. geriye doğru çe- çekitmi~ olmasına rağmen genç kız 
:e aklına aYip ?lacağmı dUşünerek O. gitmeye acele etmiyordu. 

ilde h an bıle geçtremiyeceği şe. Kont tabii bir Besle sordu: 
..._ areket etti. - Demek ki konağın çiçeğini siz ge. 

Valver at U§a.ğının ha)Tetine kah 
kahalarl& gülerek: • 

- Yedi bin! .. • dedi, ı . H· 
- Bu ilk pa.r+..i değil mi?.. ' 
- Senin birşeyden haberin yok 

Landri, şurada da elbise yapmaklığun 
Jçin ayrıca beş bin frank daha ''ar, 
iki bin frank da aylığım .. 

- Senede yinni dört bin frank ha! 
Şeytan hakkı için şayanı takdir bir 
yekun. 

- Oğlum Landrl gayri muayyen o 
la.n bir miktar mUklf at da ba§ka.. 

- Acaba. o ne kadar tutacak Mös. 
yöt 

- !Kont Dalbaran'a bakarsan bir 
bu kadar da. o tutacakmış! .. 

Landri Kokönar hayretinden ıslık 
çalarak: 

- DUşes dö Soriyentes cenapları 
işlerini gayet iyi idare ediyor. Vallahi 
Mösyö haklı imişsiniz: Servet. .. Haki 
ki ve büyük servet artık sizin oldu. 

Landri masaya yaklaştr, ellerini al 
~ınlarm içine sokarak şıkırdatmağa 
başladı ve birdenbire: 

- Vay,. canına! İspanyol parası. 
Valver şiddetle sordu: 
- Ne diyorsun!. Görelim bakalım. 
Bir avuç altını eline alarak gözden 

•geçirdi ve somurttu. 
- Hepsi de !sp:ınya krah üçüncü 

''Filip., namına basılmıı; paralar ... Ga. 
rip şey. 

Landri: - Bunda şaşacak ne var 
ki Mösyö, Madam dö Soriyentes ma. 
demki İspanyoldur, gayet tabildir ki 
paralan memleketinden gctirmi§, bu-

. ı-ada dağıtıyor. 
- Sahih, hakkın var. Bilmem La

: ndri, bu yeni Jcazandığım muvaffaki 
yetin tesirinden midir, nedir; ben tu-

f 

- Bana. gelince Kont cena.pla.n; e. 
ğer Düşes dö Soriyerıtea size verdiği 
nin dörtte birini bana verseydi. Bu 
paranın hangi memleketten geldiğini 
asla araştırmağa lüzum görme7.dlm. 

- Haklısın Lanni, ben galiba ap 
tallaşmağa başladım. Fakat bana ba.k 
sana .. Heyecan karnımı acıktırdı; aç· 
lıktan ölecek gibiyim, bana verecek 
hiçbir şey yok mu, bir lokma yemek 
de mi kalmadı? .. 

- Var efendim var .•• Hiç dokunul. 
mamış bir tabak ciğer ezm.esile yarım 
tavuk, ~urta ve yağ var. 1sterseniz 
omlet de yapabilirim. 

- Hayır, ezme ile ta.wlt klft gelir. 
- Fakat Mösyö, affederslnJz ama .• 

Size kem.ali hUrmetle aunu eöyliyeyinı 
ki: Heyecan benim. de karnımı acık. 

tırdı. Ben de bir lokma yemek isti
yorum, doğrusunu ister!eniz mevcut 
yemeklerle ikimizin. doymamıza. imk&n 
yoktur. 

- Haydi öyleyse.. Omleti hs.zırla.. 
Doymaz ta.kıınmdan olduğµnu anlıyo. 
rum. Eğer yumurta. fazla. ise omleti 
de bolca. yapıver. 

- On iki yumurU\ var Mösyö. Zan.. 
nederscm bize kati gelir. 

Efendisi Düşes ile yaptığı mtilaka
tı anlatırken Landrl de ateşi kızdın 
yordu .. 

Efendisini mahçup etmemek için 
olacak ki on iki yumurtayı da kırdı. 
Büyük bir domuz parçası kesti, bun.. 
la,rdan ba§ka henilz kesi\mi§ bir su
cuk bularak onu d& doğradı. 

Landri o akşam kolay kolay doJ 
mıyacağa benziyordu, bir küçük ka. 
vanoz reselle bir miktar Çörek· de çı .. 
kardı . 

Bu k~ar bol yemeğe dört gi§C Bo.' 
·a.ns §8.rabmı da lllve ~~ ge. 



rek Valverin gerekse aç gözlü upğı
nm adamakıllı doydukla.nıu kolayca 
anlarsmız. 

Bundan sonra Valver §8.ra.lim te.. 
sirile genlendi, yatağına U7.a.ndı. gözU.. 
nlin önllnden tatlı haIBller geçirerek 
uykuya daldı. 

Belki bu kadar fazla Yem.esi ve iç
mesi kalbindeki enclleeleri izale içindi. 

xv 
TEBEDDtn; 

Ode dö Valver ertesi saba.li, bir ak 
§am evvelki keyfi duymadığını he.y. 
retle gördü. 

Acaba içini sıkan neydi? 
Kendisi de bilıhiyordu. Belki de 

bildiği halde ikrar edemiyordu. 
Bu yeni servet ona o kadar garip 

geliyordu ki, bu ta1iin uzun zaman sür 
miyeceğini sanıyordu. Belki de ... 

Herhalde kendini toplamak için 
biraz zahmet çekti. Sabah keyfini ta.. 
mamlamak için gene saraplt bol bir 
yemek yedi. 

Bu suretle meteliksiz olduğu za.. 
mantardaki keyfini temine çalışıyor. 
du; nitekim prabın tesirile eski neş. 
esi yerine gelmişti. 

Mamafih bir dUşilnce kendisini ta
ciz etmekteydi. Çünkü uzun boylu dü. 
şünmiyen Landri meserretini açık a 
çık gösterirken Valver'e daha güzel 
daha büyük bir apartıman tutup tut
mıyacağını sorarken delikanlı dedi ki: 

- Bunu sonra düşilnUrilz. şimdilik 
burada iyiyiz. 

Landri bu sözlere taaccüb etti ve 
kendi kendine: 

- Servet bizim efendiyi hasis et
miş! • d'yc düşündü. 
~iraz sonra Land.ri, Valvere artık gidip 
çiçekçi kızı araştırması zamanı geldi. 

... 
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ğini ihtar edince Valver ayni lA.ka.yt 
taVIr!a. c.eva.b verdi, fa.kat bu Rfer 
La.ndri h&yret etmedi. Hafitçe gUldü 
ve omuzla.nm slllıtl., 

Şüphesiz delika.nlıyx k'orlfutan bir te 
§ebbüsUn tehirini tabit görUyordu. 

Nihayet sadık uşak ef endisinln he.a 
men mağazalara. koşarak dil~ dö So .. 
riyent.esin maiyetinde giyilmeğe JAyık 
elbiseler satmalmasma intizar eder· 
ken Valverin fU sözleri söylediğini i.. 
şidlııce bilsbtltün hayrete dtlşttl: 

- M'ôsy5 dö Pardayan benim adeta 
babam demektir. Dünyada en sevdi. 
ğfm, en ziyade hürmet ettiğim bir a. 
damdır. :.Tan dö Pardayan ailesi ~fo d<r 

layısiyle akrabam sa.yıltt. Onu da kar. 
deş gibi ta.nırnn; binaenaleyh onlara 
bqnna geleni a.nlatmalrymı ve reyle. 
rini almalıyım. Saadetlme herhalde 
onlar da sevinirler. 

La.ndri, Ode'nln neden yeni vaziye. 
tini Pardayanlara. anlatmak 1Uzumu
nu hissettiğini dUşUnUyor ve buna 
hayret ediyordu. 

Delikanlı dosdoğru Parpayanın otur
duğu büyük Pastarya oteline gitti. · 

Pastaryanm sahibi Dan Nikol Par. 
dayanın ahbablarındandı. Seneler geç. 
mesine rağmen gençliğini muhafaza 
etmig, otuz beş yaşından fazla göster 
miyen bir kadındı. 

Ode'nin sualine şu cevabı verdi: 
- Mösyö Lö Şövalye dün oğlu Mös· 

yö lö Marki ile gitti. 

- Acaba amcazadem Bertiyin başı. 
na bir iş mi geldi? 

- Zannetmem Mösyö Lö Kont, Mös 
yö Şövalye endişeli göztikmilyordu. 

- Ne vakit avdet edeceğini size 
söylemedi mi? 

- Bana bir şey söylemedi. Hem de 
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--....-.------------------------------------------~ Mösyö Şövalye ne yapacağını söyler 
mi? Belki şimdi, belki yarın, 'belki de 
bir sene sonra gelir. 

Dedi, enditeli ve meyus bir tavırla 
devam etti: 

- ~lki bir daha da. avdet etmez. 
Valver fazla ısrar etmedi ve ziyaret 

sebebini de madam Nikol'e söyleme. 
den oradan ayrıldı. Yolda giderken 
kendi kendine dü§Unilyordu: 

- GördUn mü talihsizliği. Herkesi 
ve bilhassa asilzadeleri tanıyan Mös • 
yö dö Pardayan bana düşes dö Sori
yentes hakkında mutlaka ma1tımat ve 
rirdi. Bu düşes öyle bir dilşcs ki, maiye 
tindeki asilMdelere Fransa kralından 
on misli fazla para veriyor. Bu 
Düıses öyle bir kadm ki, kralın 

kendi adamlarına. taarruz etmesini 
imkA.nsız bırakıyor. Ah, Mös. 
yö dö Pardayan burada ol • 
.saydı. Bana nasihat verir, yol gö!te. 
rirdi. Fakat tesadüfe bak. burada yok 
en ziyade ihtiyacım olduğu zaman bu. 
rada bulamadım. Şimdi ne yapmalı
yım? 

Valver Pardayanı bulamtyarak dil. 
şes hakkında maltimat alamamıştı. 
Fakat mademki hizmet etmek üzere 
diişese söz vermi§ti; neden bu kadın 
hakkında ma.lllmat toplamak istiyor • 
du. 

Delikanlı Pardayanı bulamadığı i. 
çin bir hayli müteessir olmuştu, fakat 
Inci çiçeğini aramak Uezre sokaklarda 
dolaşmıya b~ladt. 

Zihnen o kadar me§guldü ki, çiçekçi 
kızı bulamayınca, yalnız birkaç defa 
içini çekmekle iktifa etti. Her zaman. 
~i gibi sinirli görünmüyordu. Bütiln 
gtin öğleye kadar böylece kararsızca 
gezdi, durdu. Elbise alıgveriıinl dahi 

unutarak öğle üzeri eve döndil, dal~ 
lığına rağmen Landrinin hazıt~a 
yemeği btiyilk bir i§tiha ile Y;!uetf.. 

Yemek esnaamd& upğm.m bit 
ne cevab vermedi; hatta La.ncırlJıin u
sorgusuna öyle ten baktı: ki, sa~df.,.. 
§ak, a.rtık sual sormamak lızurıgs.ıvet 
ğlni anladı. Yemekten sonra. V d& 
bir şişe alkol aldı, bir saat ı;arf1ll i
kadeh kadeh içti. Son kadehlerd6 ıı , 
hayet kararını vermişti, kalktı: "' 

- Elbise almrya gidiyorunı. diye 

dadan dışş.rı çıktı. kel! 
Merdivenleri hızlı hızlı iner 

kendi kendine homurdanıyo~.u: ~l/. 
- Ne olursa olsun, gideceğiJJl.. dil

le mlihim. bir mevkii saçma. sa.paJl 0ı., 
şünceler uğruna feda etmek do.ğı'U eee
mıyacak. nk gördüğüm şüphelı ~ltle
lede malumat isterim. F.ğer v~ ıt, 
ri cevab hoşuma gitmez.se işi bırııl' 
serbestliği tekrar ele alının. ıı-

Artık bu kat't kararı verdikten ~tJ 
ra sababtanberi devam eden asabı 
yavaş yavaş zayıflıyordu. ~lİ 

Akşam eve döndüğü r.anıan. gnıu.. 
içmemiş olmasına rağmen ~. şe'/ı 
yordu. Landriye dil§es için bıçb~tcflJ
söylemedi. Fakat İnci çiçeği 11 

1 
}<1' 

da bol bol konuştu. Zaten çiçekÇ bit.. 
mevzubahs olunca Valver susınakefeıı
mezdi. Landrl tekrar neşeıeneıı 
disini dinliyordu. • 
V~ver: . . aı5i" 
- Ne yazık ki yarın pazar ... ~en bit

ni nerede ve nasıl bula.bileceg~ ıct 
miyorum. Yoksa yeni aldığnn ~ 
dif e elbiseyi giyer ve onu d d•"' 
Bu elbiseyle belki onun üzerin e 
ha iyi bir tesir yapabilirim. b•""' 

- Belki demeyiniz Mösyö, ıııu dU
kak aeyiniz. Filhakika. sizin '1il~ 
nuz.da bir adamın kadm1aJ'IJ1 
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QUgünkü 
"~"~adyo 

'te l.&.ao: Pltkı 
~tr~10.: dana muatklal, 20 Müzeyyen 
bı.. CltkıJ laratından TUrk mualklııi ve 
~'"i'Ç\ •ayı~' ıo,so Ömer Rıza tarafından 
~ ttrlttıı~ 20,-t5 Muzattcr ve arkada§. 
~ <Saat Ttırk lllwı1k181 ve halk oarkı 
ta..~• ~Yan,) 21,15 orkestra, 22,12 11.

~. 22,o 3 h&berıer1 ve erte& gUnün prog 
ı...:~ 28 Pltkıa ısolole.r, opera. ve operet 

l't· llOtı. l! . 
~~Ork 

Ot\ ::aıra. konaert, 19,35 konferans, 
c..: ıı>or 28kotıaerı, 21,05 spor, plyc.ıı, ha.. 
,, .. ~ ·~ .05 Piyano kon.ııcrt, çingene 
~ ltr. ' .ao cazband takımı, 1,10 son 

n ..... 
19 "'"9· 
·~k~ 

r1. 21 ııt' 20.25 konferan.ıı, 20,45 şan 
lo~ l'lt:-, ~r e#lenceıı kon.ııer, 22,815 hava, 

l itılı,\. ' 23• g?'amo!onla konııer. g • 
~ ~ Orkeatra 
h. tıeı)( koıııcrı, 18,50 konııvma, 19, 
22 hıı. lıa~~kl, orkestra konM!rf, 21 din! 
lto~"~ ko er, veııaıre, 22,10 asker! bando, 

1~ ~: ll!crı, 28,85 aon. 

~t haık 'Ilı 
'lcal'lfık Ultktat, 19,50 kanşık yayın, 

konse 1nıuaıkt, 22,05 piyes, 22.35 or_ 
lıtıı, l•tt' 23·35 haberler, 23,45 dan~ 

ıstanbul Belediyesi Jı~nı~r..'1.-
Ke~if bedeli 67 54 lira 23 kurut olan Uskiidar Validebağmdaki prevantoryom 

müessesesinin Kadıköyü İbrahim ağaya giden yolun esaslı tamiri açık eksiltmeye 

konulmuştur. Ketif evrakı ve ~artnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İ&
tekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesikadan başka nafıa müdürlüğünden alacak-

lan fen ehliyet vesikasiyle 506 lira 7 5 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu

biyle beraber 23. 8. 937 pazarteıi günli saat 14 te daimi encümende bulunmalı 

dırlar. ( B.) (5012) 

Şehir tiyatrosu döner sahnesine yaptırılacak makine tertibatı açık eksiltmeye 

konulmuştur. Buna 450 lira bedel tahmin edilmştir. Şartnamesi levazım müdlirlil· 

ğünde görülebilir. istekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 33 lira 75 kurut 

luk Dk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 23. 8. 937 pazartesi günü saat 

14 te 'daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) .(4964). 

Keşif bedeli 1536 lira 13 kuruş olan belediye merkez binasının üst katında 

yapılacak tamirat ve tadilat açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartna· 

mesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı ve-

sikadan başka belediye fen işleri müdürlüğündn alacaktan fen ehliyet vesikasiyle 

115 lira 21 kuru§luk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 23. 8. 937 pa· 

zartesi günü saat 14 te ldaimi encümende bulunmalıdırlar. .(B.) (4965) 
~ 

~~ rıuıatıcrd,. ha'berler. veaalre, 

~ betfl eczaneJer Karaağaç mUessesatr buz fabrikasına lüzumu olan 1500 kilo amonyak açık 
' 'k,aın eıır k • dil ~ ~ eezan in mllbtellt ecmUerinde nö eksiltmeye onulmuıtur. Buna 1950 lira bedel tabının e ı miştir. Şartnamesi le-

tı...:-bıu C1h eler §Wılardir: vazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. hı kanunda yazdı vesika ve 
~ ~llllnd etındekller: )U)Cları, l{ue C:Melınıct Ktwm), Beyazıtta 146 lira 25 kuruşluk ilk t eminat makbuz veya mektubiyle beraber 23. 8. 937 pıa· 
~fle <Aıııa:kpazarda (Hikmet Cemi}), zartesi günü. saat 14 te daimi encümende bulunmalıdırlar. ,(B.) .. (4963) 
{~ lcaragu ta Ant), Şehremininde (NL ı.•,-
''11), Şe::;kte (Suat), Samatyada 
(! )da (ıt'la eba.§ında (Üniversite), Ak 

~~da (.\ ~Url), Fenerde (Emilyadi), 
~ ll Rtıa), Bakırköyde (Yer. 

~l>tltı Clb 
'°'>' lıılı ~ eUııdckller: 
~~ll.ıı~n~'llnd (Kanzuk), Daire tram 
~ e.tlııdc IS 'GUne§), Galatada Topçular 

' 'tarta~ l>oridla), Taksimde (~lzameL 
~ılı>ıın~tnda mıbat) , Şişli Ha.lAskA.r. 

'llfaakaydee Clialk), Kasımpaşada (Va.. 
tı,~ Sarı:rerd (Barbut), B~ktavta (Ali 
" tı1.1a, e !Osman) 
"•ım .. _·· · l{ad k ' 

l{eşif bedeli 1l632 lira 71 kuruş olan Tepe başı bahçesi ark'asmaaki ~ozlfo. 
paran caddesinin beton asfalt yapılmasr kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşsa 
da belli ihale gününde giren bulunmadı ğından pazarlığa çevrilmiştir. Keşif ev
rakı ve §arlnamesi levuım müdUrlüğündc görUlcbilir. lstekliler 2490 N. lı ka
nunda yazılı vesikadan bruıka Belediye Fen işleri müdürlüğünden veyahut Na.. 
fıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 872 lira 45 kuruşluk ilkte. 
minat makbuz veya mektubile beraber 23.8-937,pazartcsi gilnü saat 14 de Dai. 
mi Encümende bulunmalıdırlar. (B) '(5281) 

1 Emniyet sandığı llAnları 1 
Emlak alıcılarına 

sekiz taksitte satış 
Muhammen 

S E '.M T l V AZlYETLERıt kıymeti 
Paşaba.hçesi Köyiçi mahallesi elyevm üstünde üç oda ve mutfağı bulu. 
iskele caddesi eski 1 yeni .26/1, 2612 NJu lunan bahçeli kil.rgir fırın 5000 
Kocamustaf apaşa Alifaldh m.a.hallesi 12 odalı ve 3 banyolu kA.rgir apar-

Ağa.ç kakan sokak eski 3, 5 Y,eni 7, 711, tnnan. ibahçede ayrıca 2 odası bir 
112, 9 N o. ıu sundurma bir hela bir saksı imali.. 

ne mahsus fırmı vardrr. Elektril[ 
ve terkos tesisatı ve altında iki 
dUkkft.nı vardır 4600 

Koeaınusfafapap.da, Kocamuslafapa • 
ea. caddesi eski 2~ Y,.enl 278 No. lu 

Yarını katı kfırgir üstü ahşap bir 
ev 11 odalı 2 sofası:, hamamı bali.. 
çesl elektrik ve terkos t.esisatı 

vardrr 3000 
. « . 

Beylerbeyinde Burlianiye ma.liallesinde Sekiz odalı jki eof a. ve bir ta§. 
Halitağa. Bayır 50kak eski 2 yeni 3811 lıklı kısmen klrgir ahşap ev 
"üstUnde 38". 
Sultanahmette Akbıyık mahallesinde Dört odalı ahşap eY 

Arabacılar kı§lası sokak eski ve yeni 
ıo No. ıu. 

Oörf Oai~li Hrglr apa.rlmı.ım. 
daireler dörder odalıdır. Elekt:rflf, 

700 

800 

Beyoğlunda eski Ka.merliatun yeni HU· 
seyinağa. mahallesinde süsltl Saksı 80-

kağmda. eski 4, 6 yeni 14, 16 No. lu. 
':\'Qphanede Karabaş mahallesinde Lü. 
leci arastesl . ve kale sokak eski 26, 26 
roU. yeni 26,3 mU. No. lu. 

terkos, havagazl vardır 11000 

Kadıköy Zühtüpaşa Bağdat caddesi 
f"ski 18 yeni 128 No. lu. 

Mukaddema iki C1ilkk!n ~vm 
ahır 210 

Ki.rgir zemin üzerine elişap ;ti~ 
Üç bölUk olup 24 odalı, ter1foa ~ 
alektrlfi havidir. B\1j1i1C ~ 
ve oanyosu vardır 20dbo 

ı - ~tırma 6 Eylfil 937 ta.riliine ij Uşen Pazartesi g\inü sa.at ıs f.eı:ı 1'5 • 
JCadar yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenin üzerlnde xal~Kt:Ir. 

2 - :Arttırma.ya girmelt için muhammen kıymetin'in Y,Ume ıo n!st>etfna. 
pey akçesi yatırmak llzmıdır. 

3 - Bedelin dörtte biri peşin ve geri 8iaianr 8 senede seliiz miisa.vl bdtsitte 
ödenir, taksitler yür.de 003 faize tlbidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar PY,rimenliul sandığa; blıincl ii~e·.ipo. 
tekli kalır, [(5010)] 1 

I 

~lu...__ ~a ( 1 6Y ve Atlalardakller: 
~~da ltl A.hrncdiye, Kadık6yllnde Altı 
~) l, lıul'llk !tat)• lduhtnr), Modada (Alil. 
~· ' adada !Raik), Heybelide (Ta 

ADEM • 
1 TiFOBiL 

• 1 KT • 1 DA R..ıı1 

~. -.... .. " neb 1 ............. RIAIRl•w:! 
o u vapuru şarkısı H 

Toplayıcı ve beti. n 
teka.rı lzmlrll kU !! 
çtlk Abdullah. Si 

r 

Dr. ihsan Sami 
fifo ve paratifo hastalıklarına tutul 

mama~ için atııdan alıoıc tlfo hıp
landır. Hiç rahmızlık vermez. Her 

kca alabilir. Kutusu 55 Kr. 

ve IB ~ L ~ IE VŞlEKLDGftN IE K ARŞI 

HORMOBiN 
Batan lnebolu va ı! ••••••••••••••• ııunmun 1arkısı H ·- Tabletleri • Her eczanede arayınız. ! Poata kutusu 1255 Hormobln J -· 
yakmda davudi n 
sesli çitte aadalı ii 

r 
rı toplayıcı İzmirli iİ 

1 

bcstekdr kUçUI< H .. 
Abdullah tara. ii .. 
fmdıın plA.~a oku i: .. 
nacaktır. Okudu. f! 

lı:>~: ğu pltk ayrıca 1. il 
~::::::···· ltuı edllecekUr. 1! 

• •• •=:!::::ı•.•••UhUWU2Hi~l lllP:: 
~'l'ld' ·········-~-·· ... 

~ t~ 1 
kcnd;nc 1000 k.ı;mc ilr 

..... ~ı~ca dersi 
~~Sını: 24 

e lemps 
( ZaanRn ) 

l, \ 

~~heUres 
.~le. 9e~Yor et quart: saat on biri 
~lttıı · ~t ~ i. - Onze heures et 
tQ,., 

4 
~ <:l.Ua.rt.·ır buçuk. 3 - Midi 

12 (ı ...... :Lıia· · on ikiye çeyrek 
Oıı i~hut gcı (ou rninuit): öğl.e saat 
1t.. -..ı1 • ocya ' ~lli 'l!i be~ e • 1°'ı81). 5 - Midi cinq: 
~Oi OJt "c!. çı.yor, 6 - Midi dix · on 
ı. tı~ d " rtyor 7 . 
"ll~ i>:, dl · - Onze lheures 
rı.. • ..... :ıo.:: heure . 
"11 bir y •rıgt.de s cınquantes mi-

e p~ lUt.heures cinquante: 
ek var. 

'Gllrk(!Je iJ JJ 

iş Bankası asgari 25 lira mvduatl bulunan bütün kumbara s ahiplerin e 
senede kura ile 20,000 lira mükafat daOıtmaktadır. 
1937 sonuna kadar keşide tarihleri: Eylül, Birinci Teşrin ve Biri nci K a nun 
aylarının ilk günleri. 

• 
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SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESiNDE 

Erkekler kısmı : Münir Paşa konağında • Kızlar kısmı ile l1 k kısmı Yeni yapılan binada 

Kız 

IEırkek 

• yr ye 1 er •1 VatuDo 
yatı saz 

Ana - İlk - Orta - Lise kt sımlannı havidir .. Fen ve edebiyat kolları vard.Ir. İlk smıflardan itibaren ec 
nebi lisanı mecburidir ..• Açılan şubeler dolay1sile Münir paşa konağı ancak erkekler kısınma kA.fi geldiğin 
den bu sene kızlar kısmı ile ilk k.ı sma Münir paşa konağı karşısında leyll bir liseye 18.zmı olan bütün müştemilS. 
tı havi büyük bahçeli yeni yapılan bina tahsis olunmuştur. Kızlar kısmı nda tedrisat ayn bir talim heyeti ta 
rafından yapılacaktır. Münir paşa. konağının kA.fi gelmemesi yUzünden geçen sene Çarşambadaki şubeye nakl 
olunan ilk kısım yeni binamıza alınmıştır. Çarşambada da aynca ilk kısnn vardır. Niharl talebeden arzu 
edenler mektebin hususi otobilsü ile naklolunurlar. Kayıt muamelesine başlanmı§tir. Hergün sabah sa.at 10 
dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telef on 20530 

11 inci anuflann bUtilnlcme ve engel imtihanları 1 cyluldc ba§hyacak ve 8 cylCtlde biteceütir. Diğer smıflann engel 
imtihanları 8 eyJU iden 17 eylüle kadar sürecektir 
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SIR 

z 
Bütün ağrıların panzehiridir .. 

Beyhude ıstırap çekmeyinıt, 

Bir tek kaşe 

EVRO~IN 

En müannid baı ve dit ağnlarmı 
aür'atle izaleye kafidir. Romatizma 
evcaı, ıinir, mafsal ve adele ısbrab
lan NEVROZlN'le tedavi edilir. 

Nezle, Grip ve Brontite kar§ı 
en müessir ilaç: 

NE V R O Z l N' df r. 

rer~if1 
edi1'1 1~ VROZ • 

... ·.~.-~ ı •. "'·"~ --~~~~~~~~~~~~---e::;;:;.a 

Her akşam 
Memleketin en yüksek sanatkarlarlle blrllld" 

• 
1 

TAKSi• M Beledıye 6 bahçesirıd 
Tel: 43703 iill.............. ~ 

-,. ilk defa olarak alaturka aahnuinde Büfcre,in en me§hur ve nıaruf 
ÇIGAN ORKESTRA ve BALETOSlJ 

p 
bahçesinde hüyÜ)i muWİiakiye\Jer liazamyor. 

Oi 
Aynca: S. ATILLA Anadolu Revü heyeti yepyeni pro~_ ..... _.... 

·-------------------~ 
~----..... --~~~~~~~;;._..,,,,~, 

lstanbul Hciriıamcı-
lar Cemiyetinden s~'' 

10. 8. 937 tarihli heyeti idare intihabuida ekseriyet olmadığından~- ·pJJ· ~ 
~rşaınba günü sa.at ondan on altı ya kadar tekrar intihap yapıla ~ 1 

•ı kadarlann cüz:danlariyle cemiyet merkezine gelerek reylerini l<Ull ~ 
• illn olnur. • ~/ 

U ğrayacaklan limanlar 

Pire, Brindisi, Venedik: 
Trieıte 

.BütUn Avrupa için Ekspres 
· Trenlerile telaki ederler 

Pire, Napoli, Manilya, Genova 

Kavala, SeUnik, Golos, Pire, Patras. 

CELIO 

RODI 

Campidoglio 

Ay.aranda, Brindisi, Ankona, Ven.edik Diana 
Tricste 

Selaruk, Midilli, İzmir, Pire, Kalamata, 
Patras, Brindisi, Venedik, Trieste 

Burgu, Vama, Köstence 

Sulina, Ka!as, Ibratl 

Bat um 

Iaeo 

Fenicia 
Al ban o 
Abbazia 

Fenicia 
Abbazia 

Albano 
:Vesta 

.,6/ 8 ,, 

fJ/.9 


