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Bir lspanyol gemisi daha fBüyü! mane~ra ve!eçÜ resmi 

B t . l d =·· .. ······5·;·ş···-ba--k·a--n-·-7j Tl\Jl lrkDY/~lfil Ü ifil 
4 . a ı r 1 1 1 Oırdıunun i En ileri bir askeri devlet 
v bın tonluk Conde Abasolo 1 11tıvmeton olduğunu ortaya koydu 
aplJrunun 18 tayfası boğuldu 1 mDsafDırleırlne . 
k~snn(ğcııe ıt:üccaır gemDDeırnnnn i Bugün bir ~ay 

'\ emnnvetnnn temDIFil nçnın ~ ziyafeti veriyor 
Çaırta.\kll-:aıUeye i Misafirler bu sabah deniz 

~ Q.i. li z 1 er b i r k r u va z ör i yoli;~:.~~~i~c~nclde) 
ransızlar da bir harp gemisi Zabıta 

UU n d-eri y O rl 8 r .. P.~~~:;anf !t~~:;!~~,.._ 
da yedi eroinci yaltalamıılarfur. 

Bunlardan Çcrke§ll Hakkı Ue metresi Mn k 
bulenln OskUdarda Sult.aııtepede otunluklan 
e\•i satı.o yeri olarak kullandıkları haber a. 
lınmış, kendileri sıkı bir l!Urette t.altlbe baf. 
lanmışlardır. 

Çerke§U :Hakkı esrar satmaktan bir tıu. 
çuk sene hapse mahkQm oımu§, mabkCımi. 

/ yetini bir mUddct ewel tamamlıyarak çık. 
" • mıştır. Metresi Makbule de geçen sene ha. 

~911 - plshaneye mahrem yerinde erqin sokarken 

~zerin Çanahlxılc bog·,.:ı d s.•ııa 1ıarl7•otini emrettikleri Kovcntri yakalanmı§tt. Makbule eroini satmaya giderken zabıta 
1.."'l'tcoo:lır,ı (Yaz1$& 11 incide) ,memurları taralmdan yakaıanace.tmı dU,,U. N, --------- __ _........ ___ ! ;ıcrek bir çare de l<eıtetml§tir. 

ankinde müthiş bir infilfık .,:.~:::::..::.'.~:~:.=:':.: 
ra bu sönük balonu ağzına yerleotınnekte. 

P ath yan iki obüs :~~=~::~ :::/:u~:::;~~aı:: !)o o k 
1
• şı· o·· ı d 

0
• e r du· e midede de erlmedtğlnden t&blaUle içindeki t) eroin pakeUeri dağılmamakta, birkaç . aaa.t 

ıonra deflhacet 111raJımda çıkmaktadır. Mak 

1 k 1 ç a n f o ır ık a s D M an ç IUl k c =~enin böyle bir cUrmUmeohudu yapılmq. 
ıf':t n •• GD İki gUn evvel kendisine bir alıcı atl9U vuen 
~ z e r ır=o e y u r ıuı y o r 'Zıı.bıta memuru bU sabıkalılardan elli kuroş. 

luk eroin alırken cannnme§hut yapıtmırJ. 

tkl.!1 de UskUda.r mUddelumumtllfine verlle. 
.rek tevktf edilml§lerdlr. 

(Devamı 11 incide) 
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; Mareşal Fevzi i 
i Çakmak i 
1 : 
: Yugoslav manevral~rmda i 
İ hazır bulunacak 1 . . . . 
i Genel Kurmay Ba§kant MarC§al Fevzi İ 
• Çakmak eyıoıun ikinci nıs!ında Zagreb ı 

civarında yapılacak olan Yugoaıav ordusu :ı 
manevratanna Yugoslav hUkQmcU tara. 1 
tından davet edilmiştir. Marepl bu da. f 
veU kabul etroi§tlr. 1 : 

• Genel Kurmay Başkanımız cy!Qlun lD 

1

. 
! und" ıehrlmlzden hareketle ey!Ol ıonuna 
: kad&r Yuıcoslavyada kalıtcaktır. : ....................................................... . 
1 ~""""""" 
Bugünkü sayımız 

16 
Sayfadır 

• 

Genel Kt~rmay Ba§ki:ımmız Mareşal Fevzi Çakın.ak harita tızerinde hare· 
katı izah ederken . ........................ -............ -................................................................................ . 

1 "Mükemmel asker., mükemmel si- ! 
ıah, Harikulade kumanda heyeti. .. ,, 1 

- General Nedlç - İ 
--t:r ~ * 

ı Büyük asker bir millet olan Türk, 
1 büyük asker olan Atatürkün irade-
ı sile 937 yıllnda cidden muhteşem , 
i bir müdafaa kadrosu teşkil etmiştir 1 
1 - Amerika aıa,esl - 1 ........................................................................................................................... 

Dubrovnik 
Yann şehrimizde bulunacak 
Yugoslavyanın Dobrovnik ismindeki 

kruvazörü yarın sabah şehrimize gele
cektir. Gemi Yeşilköy aç.ıklarında irti
bat zab:tleri tarafından istikbal edile

cek, 1imana girerken atacağı selam top· 

larına Selimiyeden mukabele edilecek· 

tir. Kruvazör Salıpazarı açıklannda 

demirliyeeektir. 
Kumandan uat on birde karaya çı· 

karak valiyi, İstanbul kumandanını zi
yaret edecek ve gece vilayet tarafından 
Park oteJde bir ziyafet verilecektir. Kru 

l ............ ııı~"'llllı"""" Saray ovasında Türk 
sllAhlarına bakarak ••• 

Yazan: 
Nizamellin Nazif 

Geçit resmine llt yazı'arı 
4 Uncu sayfamızda 

okuyunuz 

En yeni resimler. 
Sayfalar halinde \'erdiğimiz 

resimleri 8, 9, 16 ıncı sayfalarda 
.görüuUz 

vazör limanımu:da bcJ giln kalacaktır. ' 111111 ...... ,,. .............. .. 
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1937 Türkiyesi 
On beş seneBlk bDır ifaaonyetten 

sonra •.. 
'(azan: Hanıi Liebıecht 

Belçiknnın tanmmı.J muharrirlerinden Hemi Lichccht'in, Brii.Jaıelin en 
büyllk gazetesi L6 &n.r'da Türkiye haJdmıdaki ihti$a.cılannı >ıeyrettiğini 

ya:mı:~ oo evvellci gün ilk makalesini dcrcctmi§tik. Bugün ikinci malin. 
le.tini de aynen tercüme ediyoro::. . . 

lstanbulda, gözlcrlml% bu fUs~ ııehrin 1 
sihriyle dolu oldu&ıJ halde, dosUarmıızla be. 
raber Samyburnwıda hava aldığımız sırada, 
bana ıtö)'le dediler: •'.A:nkaraya. gldiyorsu.. 
nuzl Bahtiyar in.san! Orada hakikaten yeni 
Tllrldyeyt görecek, on bef senedenberl gös. 
terdlğimlz gayretln bUytlklllğU.n\l ldrlk ede. 
ceksinlz. Bize Ankara hW verdi; dlrekUner 
oradan çıkar. Halihazırda Türkiye ucu bu. 
cağı olmayan bir tezglhsa, yeni bllld)met 
merkezlmlzde, AtatUrk enerjisinin dikeceff 
müstakbel blnanln ne olacağmı en iyi bir 
§ekilde g!Ssterir.,, 

Ankara, lstanbuldan takriben ı~ saatlik 
meşatıdedlr. Alqıam saat yediye doğru, Hay. 
d&rpapyı terkc~rek, hartk& kabilinden blr 
&TUPW1 ihti§amL iÇlnde, nihayetizıde lzmitizı 
yükaeldJğ:I g(l7.el bir körfez boyunca UZ&Dt. 

yonız. Şimdi, bu ihUya.r Anadolu topraklan 
Qzerlndeytz. Burada bir tek yer yoktur ki, 
tarih §Cretli bir ısım kaydetmesin. Her Türk 
k!SyU, eskiden me:ıhur bir beldeyi istthllf 
ediyor ve camll, ,Uphesiz, bir Yunan mAbedi 
veya bir Bizan8 saraymm tqlarlle in§& e. 
dltmıotır. 

Ge(:t:. tren blzl )1lkaek A.ııadol11 yaylaama 
doğru çıkarıyor. Karanlık b1zt valıft geçiW 
dağlık peyzajdan mahrum ediyor. Sabahle. 
yln, lıaUarm iltlaak noktalı olan Eald§ehlr 
lstuyonunu geçmi§ bulunuyoruz. Demlryolu, 
§lmalde alçak dağların kapatbğı, UC8UZ bu. 

calwz bir ç& ovaamd&D geçiyor. Bu daflL 
rm ailsllem, koyu mavi semanm üzerinde, 
hlçbtr ne.slml l!1a1n gölge vuramadıtı vtı.. 
zuhlukta, devamlı hlr hat çiziyor. Yatmur 
mevliminde, ,Upheaiz seller gibi akan ir. 
maklar Adeta kunıdur ve kıyılarmda, aayı. 
ll1Z leylekler, hllzünlll bfr rllyaya dal.mı§. 

l&rdır. Birçok koyun .sOrUlerl, kıs& otlan 
oUıyor. Bazan, trenden ürkerek, kayalıklar 
araama kaçıyorlar ve cılız çoban köpekleri 
anlan taklp ediyor. Bu ısııız yerlerin yegL 
ne göril.Den aaklnlerl, uzun boylu çobanlar. 
dır. Şurada burada ınUnzevt bir kulube. 
Tevakkuftar gayet seyrektir: Birkaç remıı 
bina, OVada. g6zUıı alablldfğ:I yerlerin öte. 
nndeld tecemm.Werle muvaaaıa tcmln edL 
yor. Şlmendlter hatlı, bfn metreye ulqmak 
Jçln mUtemadiyen çıkıyor. 

Blru monoton olan lıtı bUyQk ova bite. 
cek m17 Birdenbire istasyonlar blriblrlertne 
yaklll.§?Yor. Havadaki iki tayyare, leyleklerin 
UÇU§Unu lsUhlAt ediyor: lstanbul _ Ankara 
haltı acropon boyunca geçiyoruz. Genç L 

ğaçlann ye§fillğl arnsmdald yenl ve modem 
evler, peysajın çrplaklığlylc, mütcbes.slm bir 
zlddlyct arzedfyor: Bu, eserini vermlf olan 
zirai tccrUbcler için AtatUrk tara!rndan ta. 
fl&vvur ve .tahakkuk ettirilen Gazi numune 
çlctll! ldlr. 

Ve J§te Ankıı.r11. Bır insanın iradesiyle, 
bu yenJ TUrkiyenln yeni hUkCımet merkezi, 
on llti seneden az bir zaman içinde, sadece 
kUçUk bir TUrk köyünün ve eski harap bir 
kalenin bulwıduğu bu çıplak yerde inşa e. 
dildi. Bu haklkt mucizeyi nlçln tahakkuk eL 
tlrmek lstedf ve onu, bu yüksek Anadolu 
yaylasmm en gtıı; yerindeki bu mevkii s";. 
meğe, tahrik eden sebebler nelerdir? EwelA, 
kendisinl, lstıınbulu Türklyenln merkezi hU. 
kQmeU olarak kabul etmekten vazgeçiren 
psikolojik f!ebeblcr! Maziyle, ananeleriyle, 
rejim ve din prens!pleriyle kat'I alAka etmek, 
Sultanlar ve Hnllfclcr :r.amanmda, lslAnı 
dUnyıuımm merkezi olan bu yerden uzakla,. 
mak; yeni binayı, en eskl devlrlerdenberl 
TUrk mllleUnJn mlintehap topra,ıtı olan bu 
Anad?luda kurmak ve belki nynl zamanda, 
şehrin dJklllştne i tırak edecek olanlardan 
daha bllyOk ve dnha de\-amlı bir gayret Is. 
Uyerek, onlara. vl\oılncak lııln , birçok mn, . 
1tllller1e kareıla.,lı~ lcin, daha kıymetli ol. 
duğunu göstermekti 1~te böylece. Ankara. 
nm fn~aar, sembolik tfr mana alı:vor Ye mll. 
lelin nazarında, Gazinin kurmak nzere ken. 
d!~nf ı:aı:trdı~ bu canlanan vatanı canlan. 
dınyo:-du. 'MevklL'l fntlhabı avnl zamancıa. 
atrate,Jnt ııebebterle de meşnıttu ve cepbe_ 
lerdekt ant taarruz Yukuunda, hUkt'lmet 
merkC%lnl tehlikeden Azade kılıyordu. 

Bir aaır evvel vuku bulan ve V&§ingtonu 
meydana çıkaran Amerikan tecrübemden 
eonra, hlç bir millet hUkQmet merkezini ba. 
kir bir toprak ve evvelden hazırlaıunıt bir 
Pltn Uzer:lne kuramam11tır. 

Gazi, Ankaraya hlklm bir tepenin üzeri. 
ne, kurulmuı olaıı fkametglhmdan bu eııerL 
nl seyrederken: "Ancak kumun kuraklığı 
olan bir yere, ben, gölgenin serinliğini ver. 
dim" diyebilir. 

Çünkü bu yeni §thrln birinci harika!!, 
ağaçlandır. Hiç kiıruıe, bu kumun içinde 
llebat yeU_otınnek fmkA.nrna inanmıyordu. 

AtatUrkden başka hiç kimııe. Şehrin ilk ta.. 
şile beraber flk akaayaaı da dikildi. Bugün 
bu ağaçlar, yollarda blribirlerinl kucaklıyor, 
gölgelorile slrnarlann çiçeklerini muhafaza 
ediyor, bahçelere ııerlnllk veriyorlar. Vakla, 
bUnlann çok ihtimama ihUyaçlan var, fa.. 

kat inkişaf ediyorsa ve bu ıaşaalı gUneş 
içinde, parlak heykel ve il.bideler! çerçe\'elL 
Yor ve, bllytık bir şehir olmak için hllmmalı 
bir fnalfyet içinde çalışan bu beldeye ~lrle
rlnl fl ll.ve "dlvOTlar. 

Umumi p'Anda hiç bir lnti1.amsızlık göre. 
mezıılnız. Bir bankalar mahalle~i ve elçilik. 
fer mahallesi. yenJ \'ck(llet binaları bloku 
\'e diğer muazzam resmt binalar vardır. Bu 
esnada "Sümer Bank,. millet meydanında, 

asri ııtllde lıUyUk bir bina inşa etmektedir. 
Yeni Ttlrklyenln lktıaadl teşkllAtında, 

her ~nkenın oynadığı bir rol vardır : Ettı · 

bank. maden işletmek ve elektrik enerjisi Is 
Uhsallyle meşgul olurken, SUnıer bankla lş 
bankası memleketin sana,>1le;ımesl işiyle uğ. 
raşıyorlar. Bu mUesseseler ancak mi111 ser. 
mayeyle çalışıyor!Rr ve mUstaklldirler. 

Bu şehirde her şey mUkemmeJ taaarlan. 
mıştır. Mutantan salonlan, kUtUphanesi, 
isUrahat salonlarlle, halkevl biran bile kc. 
silmlyen hummalı bir fıı.allyet içindedir; her 
derecede mektepler - 1mıet İnönü mektebi. 
nt, G01.1 enıtltüsllnD. Sıhhat mektebini ve 
tedricen Ankaranın tınh·ersite merkezini te~. 
kil e<Jecek olan enstıtUlerl ziyaret ettik. Bun 
lann hepııl en modem mctoolar Uzerlne ku. 
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CGeçmiş zaman olur k i... 1 

Curnal rezaleti 
meşrutiyette de vardı 

Bir şaka, nasll vicdansızca 
tellenir. pullanır ? 

Abdülhamıüe, babasından miraı ka -
lan hafiyelik, bu memlekette o derece 

alıp yürümüştü ki bundan kırk, kırk bcı 
sene evvel İstanbnulda hafiyelik etmeye 

ni parmakla gösterirlerdi. Hafiyelik a
deta menfur bir iş değil, makbul bir 
vazife sayılmağa bqlanmıştı. Onun 
~in bu kötiilüğü, kötülük bilerek ya
lanlarla vazife &anarak yapanlar !ıiri · 

birleriooen ayrılamaz hale rclmi~ti 

Ben öylelerıni görmüşümdür ki hafi
yelik tropik.& gibi damarlarına kadaı iJ 
!emişti 

Bunlara köşk veriniz, yalı veriniz, 
konak veriniz. at, araba çatana. uşak, 
döşek veriniz, memnun olmazlardı . 

Beş yüz Jira aylık, bin lira haft:.hk, 
on bin lira gündelik, cm bin lira saat

lik veriniz. Hayır, memnun olmazlar. 
Fakat üç yUz kuruşa bir ay, bir sene 
hafiyelik etmekten, Karun olmuş kadar 
mesut olurlardı İtin bedavacılan. fÖ· 
nüllüieri bile saymakla tükenmez jj. 

Devirler de biribirlerine iyilik veya 
kötülük mirasr bırakırlar. Abdülhamit 
devri de meırutiyet devrine bir çok kö 
tü miraslar bıraktı. Bunların içinde en 
revaçta olanı hafiyelilcti ki adını ~u u
zun şekle çevirmişlerdi: Meşrutiyeti 
mübareke ve mübeccelemize karşı olan 
fartr sadakat ve ubudiyeti isbat r 

Meşrutiyet hafiyeliği de sağ sol, doğ 
ru yalan, yollu yolsuz dinlemezdi. O • 
nun gayesi sadece curnal etmek. Amma 
yerinde, amma değil, vız geliri İş cur
nal edilen adamın iyilik ve fenalığmda 
değil, sadece curnahn cumal olmasm -
dadır! 

Dış yüzü biraz komik, iç yüzil epeyce 
acı olan şu hikaye, yukarıda söylemek 
istediklerime çok açık bir örenktir: 

Balkan harb'inden sonra idi. İttihat 
ve Terakki Katibi Umumisi Bay Mit -
hat Şükrü (şimdi mcb'ustur) bir gün 
araba ile Galatadan Beyoğluna çıkı -
yordu. Araba şimdiki Cenyo birahane
sini biraz geçmişti ki o sıradaki dük -
kanlardan birinde bir patlama oldu. 'Bir 
benzin varili mi ne kazaya uğrayıp pat
larmı. Duvardan tuğlaları sökmüş. Bir 
tuğla parçası Bay Mithat Şükrünün a
yağına çarpı~ iyice zedelemiş. Bay 1'v1it
hat Şükrüyü bugünkü gibi herke;; ~k 
sevdiği için 'bu kazadan müteessir olmr 
yan kalmamı§tx. 

Neyse, biraz hastane odasr, biru ev 
döşeği, iyile~ti. Fakat bastonla ve azı -
cık aksayara~ geziyordu. Bu iyile1me 
günlerinden bir gün, merkezi umumi -
nin her zaman, her odasında oturahae
celc kıratta olan dostlar, yine toplan -
mıılardı. Mithat Şlikrünün iyileımesi
ne seviniyorlar, dereden tepeden lrnnu 
§uyorlardr. İçlerinden şimdi adını pek 
hatırlayamadrğrm bir zat ortaya bir 
§aka attı 

- Arkada~lar ! dedi. Görüyorsunuz 
ya, katibi umumisinin de bir ayağı ak
saklaştı. Aksaklannuz çoğalıyor gibi., 
Geliniz bir aksaklar kabinesi kura • 
lım . Bakalım bir kabine kurabilecek sa 
yıda oldular mı?. 

Oradakiler gülüşerek aksak art;~jaı 
adı aramağa başladılar: 

rulmU§tur .. " Bunların numunesi üzerine, 
bütün 'filrkiycde, yeni rejimin bUyük bir 
ehemmiyet al!ettlği milli bir talim ve ter. 
biye teşkil ediliyor. 

Ankara, zannedilebileceğ'I yeçbllc, irtical 
hllllli veren bir oehlr değildir! BUflkls orada 
daha ilk nazarda hissedilen fJeY müthiş bir 
faaliyet ve zckA kuvvetidir. Geniş bir lnkL 
ııntın vazettiği bütün meseleler, nüfusta tah 
min edilen tezayüt ve zamana göre hesap 
edilmiş Ur. 

Yalnız su ihtiyacı, şehirden 12 kilo metre 
mesafede, muazzam Çubuklu barajının lnşL 
sına ihtiyaç göstermiştir. Her taraftan ev. 
hır yillu!dlyor. çOnkO şehir. şimdiden çok, 
k!lçllk ı;::elmektcdlr. 

Bu :veni Türklyrnln dl ıter yerll'rlnc nUmu. 
ne teşkil eden. hu şehirde hız her yerden da.. 
hıı fazla nlmmışttr. Birkaç sene sonra, kay. 
oodll"n zıı.man tclA.n edilecek. memlekeUn 
mUııtakbcl hayatı, büyük eaerler yaratmak 
fçln ı>l•ı>m nlP.n ltlmndr mllletıne vermiş olan 
şefin, "' '' 'elden gördUğll şcklldf! tahakkuk 
edecektir. 

Renri Lleb!"l'<'ht 

Sitta8 &ıylavı Milat Şükrü Bclda 

- Salah Cimcoz 1 Çelebi zatbr. Frenk 
çede de türkçede de dili kuvvetli;:Jir. 
Dünyanın dört köşesini bilir. 

- Tamam! Muvafık! Salah Cimcoz 
Bey hariciye r.eıaretine ! 

- İttihat ve Terakki müfettişlerin
den Erzincanlı Gani Bey. Zabitlikten 
yetişmedir. Edirne muharebelerinde 
yaralanıp aksak kaldı. (Şimdi ticaretle 
meıguldür) 

- Harbiye nezaretine 1 Harbiyeye!.. 
Muvafık, uygun! .. 

- Dahiliye nezaretine kimi getire -
tim?. 

- Merkezi umumi azasından Sda -
nikli Müfti zade İhsan Namığı 1 Beşik
ten aksaktır. (Şimdi İstanbul meclisi 
umumisinde.) 

- Dahiliyeye olmaz, onu maliye ne
zaretine getirelim. Perye bankasrnın 

azasıdır, maliyeciliği öğrenmiştir. 

- Hayır, hayır. Dahiliyeye yumuşak 
adam 11ter. Güleı- yüzlü, yufka yürek i 
olmalr.. 

- Öyle ise İhsan Bey dahiliye nazı
n! Ala! Münasip!. 

- Adliye nezaretine bizim avukat 
Salihaddini veı-elim. (Not: Söyleyene 
bakma, söyletene bak derlermiş, bay 
Salah Yargi yirmi üç sene sonra Adli
ye Vekaleti siyasi müsteşarı oldu.) 

- Adliyeye öteki Salihaddini gctire
liın. O hem aksaktır, hem çolak. (Al -
lah rahmet eylesin Çok iyi bir va•an 
evla.dx idi.) 

- Onu maarife getirelim. 

- Maarife kim olsa olur. Salahr asıl 
mühim bir yere getirmeli. Mesela n1 -
fiaya. Muvafık, muvafık!. 

- Maliyeye levazımcı İsmail Hııkkx 
.Paşa nasıl?. 

- Biçilmiı kaftan!. 
- Ticaret ve ziraate? 
- Ayan azasından Menemenchğl•ı 

Rifat Bey. Ali, ala f. 
Böylece her nezarete kolayca birer 

aksak arkaddş bulundu. Zorluğun !ıü • 
yüğü sadarette çıktı. Sadrazam kirr. o
lacak? Uzun uzadıya düıünüp kC1nuş
tular 

- Ben buldum 1 Manoel Karasu!.. 
- Onun hakkı sadareti yok. Ne 

aksak, ne mÜslüman. 

- Ondan kolay ne var? Yakup Ce
mile söyleriz, bir çırprda iki ayağını diz 
kapağından aksaklaştırır. Doktor (x) 
pa§a da sünnet ediverince olur, biter .. 

Mesele hemen Karasu Efeooiye te -
lefon edildi. Reyi soruldu. Karasu gü
lerek şu cevabı verdi : 

- Doktor (x) Paşaya lüzum yok .• 
O dchtetli muhaliflerdendir. Fırsat bu 
frrsat diye zecri intikam almağa ı.-a1 -
kar Hem yanlışınız var, ben kalubela
danberi değilse bile yedi günlüğümden 
beri sünnetliyim. Aksaklığa gelince, 
aman Allah aşkına Yakup Cemile ha -
vale etmeyiniz! Şaka maka dinlemez, 
hizmeti vataniyedir diye kırmadık ke -
miğiıni bırakmaz. Mademki bu kabine 
§akadandır, beni sadrazam yaprnı:r:, si
ze öyle bir ilbalc taklidi yaparım ki 
sahicisinden f arkcdemezs=niz. Sadaret 
olamazsa şeyhiılimlık olsun, onun tak 
ltdini de beceririm. 

Bu f a 1c a h e r k e s i bir 

3latµıta dal! 
Kavga Y1' 

G ENÇ bir §airle ~~ 
bilirdim, Dl~ b"""

birkaçını da okumuş. faka 1~ mamıştıın. O da beniın yaD 0); 

bazılarını okuyup hoşla,nınaınıJ ~ 
ki bundan bir müddet eV'Vel ç ,,,,._ 

bir kitapta benim i~in .haY~:~ 
lacak sözler söylemı3t1·:· birib~ 
b&yle az çok bildiğiınJZ, k~ r 
hakkında doğru yanlış. bir kadJS' 1" 
dindiğimiz halde şimdıye N~ 
yii7.e geldiğimiz olmaın~· bil~ 
da, nesrinden ümid ettU: 1df1A" 

. " blT ._.Mt den daha "syrnpatique biç ....... -
Nezaketle konuştuk; hele 0• 

lık etmedi. . . lJSPI lftl 
Kitabından, onun ıçınde k # 

olan ağır sözlerden bah~:~ ~ .. 
dim: sözü kendisi açtı. ~ kUJOlt~ 
nezaket eseri olarak o hil .. ıedi· Jlllll'!' 
haksızlık etmiş olduğunu ~.!... ~ 
de bazı başka haksızlıklır.ı --

ettim. bak)ı il 
- Benim maksadım z,ate~ ~ 

mak değil, bir kavga ~çına?b~ 
Samimiyet iyı §eydır. .~ 

sadece bir kavga açmaktan~ ~ 
duğunu itiraf etmesi bot 1,.yc111ı1 Keşke daha iyi bir maksadı 0 ı. J,.-

ha vga için fenadır den~~i <Jı4f' 
insan için bir medeniyet v ~ · ~ 
ğu, mukaddes sayılabilece~1• ~111' 
bile vardır. Fikri, imanı ıçın ,., 
eden. döğüşen, hatta ça.rpı~arı# 
ne denir·~ Öylesi alkışlanır. o· .... . ··zıer s .,.~ 
rnız şeylere uymıyacak so yiP P 
diği vakit tahammül edeme teri )f' 
mak, yanlış bulduğumuz . ~~ ~ 
cum etmek gönlün tazeııgıru .,U .-: 
rir; belki de bir insan için. ~~rııil 
ginlik odur Fakat hak bıtdıl' ... -
yi değil de ~ırf kavka olsun dıY8 
ga etmek; kavgayı müdafaa e 
i~in bir vasıta olmaktan çık te 
bir gaye haline getinnck ... fş 
müdafaaya imkan yoktur. ,, 

Fakat "kavga için kavga rtf 
alemimizde adet olmuştur. s 
ga açmak maksadile kitap, ıxı 

. trı 
yazmak yalnız o genç şaıre ıi 
olıı.n huylardan değildir. Zate 
hiç şüphesiz, bunu tabii halleraeıı 
dığı için itiraf etmiştir. • ,.şf 

Muharrirlerimiz arasında· 
bir kavga açsak da bir hareke~~ 
diyenler vardır. Doğrusu kaP'"""' 
muharrirlerin biribirlerine 
rinden hoşlanı ... 

Bunun içindir ki ne üzerinde 
k~a ettikleri belli olmadan bi 
en ağır, en çirkin sıfatları Y 
olan iki muharririn kol kola ~ 
ri görülür. Bütün o kavga .. ~k 
dır. Kendilerine bir iki ~nl ef.l"': 
mevzuu bulmuş ve karilerini de dl,rl
dirmişlerdir. Birkaç kişinin ded~r 
nr duymalannı temin etmişler. 1 

, 

Bu "kavga için kavga", fikl~a tıa
tcn doğan bir şeydir. Belki k9'~. , ... 

sanın phisiologik bir ihtiyacıd~ j ııı"' 
ri olan adam o ihtiyacını. fj~ur.,rl 
dafaa ederken tatmin eder. r 
de kavgayı bir gaye ediniveri~~Ç 

============N=~ 
kaç gün güldürdü. Kapandı ?>iıfl' 
dersiniz? Hayır. Hanım evJadı11'11 t et• 
(meşrutiyeti mübecceleye saoal<•,t ,.. 
rafından) bunu ciddi, ciddi cu~IS~ 
mi§. Bu şaka infial uyandırnırf 1 ,ı"i.t' 
da deniliyormuş ki: (Sizi nııJS~ 
teala içinizden vurup yıkınai• ~,rfJ 
ve sadrk görünen haini vatanl~ f! 
Ben bile tıususi bir ıtaıhitlik ıı~• dtf'I 
kildim. Görmedim, iıitmedıı!I 

ııynldım. uı-' 
. o c .. 

Bu şaka ne kadar komıkse. 0 ~ 
ve curnala ehemmiyet vernıe1' te 

dar hazin değil midir? ıf1l ,il!" 
Bu hadisenin en komik taraf .> 

lesem belki inanmazsınız. z·~~.j ,,. 
ben ıöyliyeyim: Aksaklar kabil' frf~ 
kaaı, muhalif hürriyet ve itil~f rııit· f~ 
reisi Sa.dık Beyin kulağına gıt e"
sahiye almı~ ve f ttihatcılara fU ~,,.., 

• eııv bir mektup yazmış: (Umuru ııı, 
kesbi ehemmiyet etti M uhatefetı, 
vafakati bir tarafa bırakıp yeni t ,, 

~ ıırııJ. ~ 
lunacagı mukarrer olan ve ıne ;ytfJF 
bulunan kabineye anasırı Os~tftl~ 
üç zat ile fırkamızdan üç zatı~ 1 tefi""" 
dilerek bir anlaııma kabine•• 
münaaip görülmütl!). ve saire .. 1 f 

Ev bu devrin mes'ut çocukl•.~ 
biz böyle devirler ~örüp geçir!.!,~ 

\ ka GÜi"., 



~~-1937 
Atada b=z·r== 
S~-br0 ıraıkoD lb>oçak 

ır !}(o D~lUI SJal 
su~aır mo '? 

bunku 
noluda gazeteler yazıyorlardı: 

hl>tnak .. be§, on sporcu genç banyo 
ttııc1t, ~=ın ılıcalara gitmi~er. Orada 
<la oraya n!olarını yapmışlar. Sonra 
tur ' bır kena ·1· . r tıp birib' . ra çı ıngır so rasıru 
\'artanu ırı ardınca (ak ciııli) yi yu-
\Cc· Ya baı:ı.t t.nli ahı :r arnışlar. Ah, o kör olası 

ltuzu · licp kabahat onda! 
't;gar, k~· k~rt, kargayı şahin, fareyi 
npan h ıyı kaplan, sıpayı küheylan 
· cp ak · r Yuıcıcfı .c~nı, namı diğerle arslan 
~ol 1 mıdır? 

da•. Ulu gen 
lti \'{it ç sporcular, o gün ılıca-

:ızıı Ut ba • Yanı b nyosundan sonra ılıca-
~dclcri .aşında, keskin rakı ile ağız ve 
u nı de b' trkc11 b" ır hayli banyo etmişler. 
(ld ırçok T · atı kad' çı ıngır sofralarında 

-... •"" 3 

ıuııııınıııııımmıı ---- 1 IFlldW - lı•'tb'* b 9 

TU.-k kara suların ifa 
yabancı ıahıelaan . r 

l'wıııı .Nlldl, t!\'\'elA kıırw.uU.rımıL ul)lll. 

da Lkcn, ıoncadıuı, l~inde blr badlli6 ı;ıh.ar .. ı.') 
olan ;}abancı taht.elbahlrlere H: Maruıanu .. a 
ıürUlen gaJrltabU nloıuwlere dair scrt tC 

pek haklı blr makııle )87.lnı~tır, dJ)·or kJ: 

•cçhiıc ııne) ve (teamül) den olduğu 
• gcııçl · /\1 lakk crın arasında hır başlamış. 

llUJıda bı ~e, ver külah, iş gelmiş. so
lc ~Ya Çaga Ve menhus bıçak da kemi
ti \... nrnış ue .. 1 b" d 

Kıu1xığalıdcrcnin şu Mtif manzarasına brıTm1! Kim eler ki bııraiı bir l><ltaklık, bir pislik yuvasıdır ... 

lstanbul konuşuyor ! 

Türk kara ııularına yaklaşan ve onun içi. 
ne girmek cUreUnt gösteren bu korsan ha. 
reketlerinln Türkiye Cumhuriyeti hUkt'ımctı. 
n1 ve Türk mllleUni fena halde sinlrlendir. 
ml!f olduğunu saklamağa ıuzum yoktur. Bil. 
tUn bir emniyet içinde oturup dururken hu. 
zur ve nqemlze alnlrlllik katan bu hAdlsc. 
Icrden sonra hUkt'ımet cephestndcn dcrh:ı.ı 

dikkat ve uyanıklığın azamı dercceıılle el. 
hazlanılma~a geçildiğini tahm1n etmekte l • 
sabct vardı .. Ancak bizim bu aaablyeUm.I:ı:ln 
hakikaten çok hassas olduğumuz bir noktl\. 
da aırt Türk kara aulanna alt çok kUV\'etıi 
k18ka.nçlığımızdan Herl gelmekte olduA"Unu 
hemen tıtve etmeliyiz. Yoksa bfldlselerln 
İspanyol kargqalığlyle ,altkalı §eyler olma. 
ııını bilyllk bir soğukkanlılıkla mUtalea ede. 
blleceğtmlzc oüphe yoktur. Dahlll İspanyol 
macerasını en çtrkfn ve en fğrenç §eklllerl. 
ne binnetı. Avrupa devletıerl ııokmuşlıı.rdır. 
BUyük Avrupa devteUerlnden bazılarmm 

tspanyol maceran linUnde cUret dercceıdnl 
geçen kararlan, diğer bazıla.rmmsa mfıııkln_ 
llk derecelerine dU§en kararsızlıktan la.. 
panyol meselesini haklk1 bir Avnıpa maska. 
ralığt haline geUrmlgtlr. 

• uu bı ~·· n rn oy e ır ayanmış 

>'a:-Jar kcs~~g!. ~!enin bacağındaki şir
~ 'kanlar gı .~!S~? oradan oluk gibi bo
~ biri c Yuzunden genç sporcular
""llllltıt ansız olarak oracığa yıkılmı~. 

--------------------------· Kur.bağalıdere ! 
Ci f tnç Sp 

'r •ofra 0 rtrnenlikle bol rakılı çilin-
'tah St11Jn b ı . a? ~alt . ~ derece ilgisi neden 
t?iıı böyl 1 gıbı gıradosu yüksek içki-
·~Ott e bo] bol k çıı._ ltıcııi, k . ullanılması genç 
"""ltır. ı.. cndı alanında çabuk çürüğe 
IJtı '"lCm S )' • tıpkı b' porculuk, hem rakıcılık .. 

Bir zamanlar Saadabat kadar şöhret kazanmış 
olan bu yer şimdi bir pislik ve mikrop 

deryası halinde 
\'"aza n : Haber ci 

Bu ı,ıerl klmler yapıyor? 
Garbi Akdenlzde ve .Atıantlkte İl!panyol 

lşl hemen hcrgUD DU ve bu devleti altkala.n
dırmak llzımgelen garibeler doğurmakta 
devam edegeldl ve devam edegidiyor. Bu 
garibeler karoısmda neler !l!Sylenmekte ve ne 
ler yapılmakta olduğunu da mUtemadlyeD 
ve hayreUcrle g!Srmekten kanıkııamıı halde. 
ytz. Şlmalt Afrika açıklarındaki taarruzları 
yapanlar ye yaptıranlar kimlerdir? Dlyorll\r 
ki bunları Franko taraflle taraftarları ya. 
pıyorlar ve yaptırıyorlar. Bunlarsa ayni ml'. 
selclcrden dolayı Valans hUkOmetl taraflle 
bunların taraftarlarını itham eden tempoyu 
daha yllkseltmlt olarak bağırıyorlar: 

~Ut İki kır §eker hastasının baklava, 

~~~esin:~ ekmek kadayifi il~ can 
ı •ı ıakı enzer. Genç sportmenin 
ltıo 'VOtk k ~· llata k a, onyak :değil, ayran, 

11 
1 l:adch b~ra dut §erbetidir. Haydi bir 
tn.. ıra ve h l' .. .. b 

dı::ıı " diyelim.' Ya a ıs uzum şara ı 
l 11~ aııza • fakat k:rk beş, elli gıra
oiı a1ı~11 ~Otla kafayı boka tütsüleme
,,,_ 11 ~Ust r sporcu, Hergül veya Zal-
"11ta crn ol Cağ111 sa gene pek çabuk hapı 

\'il b ın resmidir ı 
'tıoıc 'Çağa ne d' . 
,,~~ tııılın b 1' ıyelım? Genç bir 
')~~ .kı::ıııu ~ e ınde, Yahut yan cebinde 

~ gunun altında !'uçak ne arı-
q~q tıorcııı • 
bit lıı, >'ıl lı~un hır çeşit centilmenlik 
ı. Sok d lardanb . .. 1 •. 
il t• • İll en soy ene soylene 

~ lil~ erde t" da ~en . uyler bitti. Beli bıçak-
to; ~hııcıe ~se belki eski melodramlar
hi t.lc~ r e görülürdU. Rahmetli ak-

• q nyan T lıa illbııtt· ve odor efendiler gi-
-~!alt 'alın: ~Unun genç sporculan, ne 
bit tlcrdir sınde birer (tiran) oymyan 

cer ' ne de b k ll .ıt ap
0 

ıça , kama, tabanca 
'ııi 0ka ki r alat ve cldevatındandır 
~~; cıı Itır; sporun en şiddetlisi, en ha-

ıe b cısı v 
''rt Ctıziy • e en çok kavgaya, dö-
~i 'cıı r•t' enıdir. Fakat en yaman en 

'Po :ıı" ın b" , 
~ ,, tcııdu ır boksör bile - madem 

-.ır b· r _ • 
0

'lj h' ır tenis . ıcabında ince, nazik, 
d 

11 
Urrıclidi çı kadar ccntilmenleşme

• 'l. 'c.rıra h r. "i oksa dört kadeh rakı-
' ille: emen b ı:: ı. •ne sa 

1 
ıçağa sarılıp karşı-

d·r~arııı>'a p 'Yatak derecede hoyrat 
tr sport · men demezler, sakar 

..... __ O. Cemal KAYGILI 

~"~Efrinde 
~ qaa.flt yapmayı 
0ttıUııis/'t e.~ınen 
~ e lkı ah meydana 

t~llı:ll:ıde11 0 
Çıkuı ı ldı 

t "bıe eyıı T ~tcıc &fire elgrııt gazetesine bildi. 
l:ı::ıırııı~&er ır:u~erek hUkfımct rr.erkezlnde, 

liıı1t t te§klif1 111 §ehlrlerde kuvveUi bir 
lııt&ı Ctınct dal tı meydana çıkarılmıştır. 
bı tab reıertnd tç0'k .; e t1<11nrn e auııt&stler tertip et. 

>.t~lt 1~ler t~v olan bu teşkllfita mensu:> 
ttı 'lı Uflar kit edllmlglerdir. 
ttı Yleıı arasında ~t!ıı en bir lt • teşkll!tm rei<ıi oldu 
t~t?tın da bulun adın da vardı. Aleksandrin 
~tııı a Yapılın an l.eşklla.tm merkezinde ı... 

l'eıı:tır. ış ve bazı evrak mUsadertı 
'-...::''I levklf11t b 
~ eklcrımr.ktedlr . 

4------·--~~~~~-
kişi daha 

:.;toı-n·!d ll rn e d i : d 1 
~ ..... g Post <7az t . . -

işte bir semt ki, eskiden ne kadar 
debdebeli eğlencelı, temiz \'e güzelsi!, 
bugün o kadar aksine sönük eğlencesiz, 
p:s ve çirkin. 

Senelerdir hatırası dillere destan ol
muş (Kurbağalı.dere), şimdi gördüğü 

lakaydinin intikanunı alır gibi yer yer 
yığ<lığı çamurlarla sandalların yollarını 
kapıyor, etrarta oturanları sivrisinek 
ve pis lrokulariyle rahatsız ediyor . 

Vaktiyle Kadıköy ve bu civarın hal
kı bir taraftan arabalarla veya yaya 

olarak Fenerbahçeye taşınırken diğer ta 
raftan maşlahlı, feraceli, çarşaflı ka -
dınlar, Kurbağahderede, peçe diye yüz 
!erine örttükleri incecik tülün açık t-ıı

raktığı gözleriyle bindikleri sandaldaı1 
etrafı şuh nazarlarla süzerler, bunların 
yanı başında kaytan bıyıklı. yakası çi
çekli delikanlılar bu nazarların kendi 
Üzerlerinde bir lahza olsun durabil · 
mesi için binbir türlü hareketler ya • 

parlarmış. 

Lale devrinin Kağıthane deresi ne 
ise, bundan on b~ş yirmi sene evveline 
kadar da Kurbağalıdere uymuş. · 
Konuştuğum ihtiyar bir kayıkçı de

rin bir çcki1le eıski günleri şöyle anlat

tı: 

- Sorma bayım o günleri de derdi -
mizi tazeleme Allah aşkına. Neydi o za
manlar canım. Açılmış dildadesine ye
tişmek için bahşiş olarak bir iki altın 
verenleri mi ararsın, günlüğüne san • 
dal kiralayıp hiç pazarlık yapmadan bir 
kayık parası verenler mi arasın'! Baş
kaydı o günler vesselam. Şu <lerenin 
bir de şimdiki haline bak. Birkaç çü • 
rük sandalla geçen iki üç kişiden baş -
ka kim var?. Hem şimdikiler yarım 

saatçik dolaşmak için üç çeyrek saat 
pazarlık yapıyorlar. Kalmadı o gün

ler, kalmadı .. 
Bir p a r ç a da başkalariyl ... 

görüşmek iç:n etrafıma bakınırken te
miz kılıklı otuz yaşlarında birisi yanı • 

ma geldi: 
- Bir !}ey mi soracaktın ağabey? 

~ııı..ı' ~okYOda b e csının yazdıgına 
ı 1t ::ı. Japon ' geçen senenin şubat a... 
~1' İlesı ~ap Yada askeri bir hükümet 

ıa i.ı rnış ol 1 il "'arn . an ardan dört suçlu 
'1 u hUk~dılrnişt r. 

~:ie kada~c.~ d~~besi dolayısiyle 
lıııı teur rnah Yuz kıPıdcn ziyade insan 
ta u~or. lla ~Ünıiyctlerc uğramış bu
~u· U~ llatır ~Se VUkua geldiği sıralar 

Kıırbağa1ıdere köprit$Ü11dc11 Fcnerbahçeyr:. •. 

- Bu dereden şikayetiniz var mı? o

nu anlamak istiyorum da ... 
- Hay ağzını seveyim, diye bir itti· 

fat savurdu. Yahu biz senin gibi biri

sini gökte. ararken, yerde bulduk. Ol 
maz olur mu, elbette var. Hem de ne 

ka.dar istersen. 

Bunlan söylerken Kurbağahdere 
köprüsünden aşağı iniyordu. Ben de 
kendisini takip ettim. Merdivenin h~

men altında bir çeşme ve karşısında da 
belediye tarafından yaptırılmış umumi 
hela var. Esasen sıcak olan hava, bu
radan çıkan pis koku ile o kadar ağır " 

laşmış ki. · 

Heladan dışarı sızan pisliklerin üze
rinden atlıyarak burasını geçebildik. De 
renin sahilleri de o kadar batak ki in
san kazara düşecek olsa muhakkak göz 

göre boğulup gidecek. 

Bana arkadaşlık eden adam burada 
kayıkçı imiş. Derenin kenannda, orta • 
sında velhasıl hemen her tarafında su -
yun üstüne çıkmış toprak parçalarım 

iıaret ederek anlattı 
- Bak ağabey! Şun lan görüyorsun 

ya .şimdi sandallar arwndan zor g~· 

çiyor. Eğer iki kayık karşı karşıya ge
lir de birisi inatlaşıp yol vermiyecek 

oldu mu, akşama kadar uğraşsan burayı 

aşamazsın. Hele hava poyrazlamastn, 
muhkkak batağa saplamp kalırsın, su-

lar tamamen çekilir. Burada sandalt 
yanaştırabilmek için her sene şu gör
düğün yeri adam tutup kendi paramla 

temizlettim. Eh, bütün dereyi temiz -
letmek te benim vazifem değil ya .. Kı

şın bu dere taşar. blr parça da lodos 
eserse kenar-da bulunan evlerin vay 

haline .• Her taraf vıcık vıcık çamur d:r 
yası halini alır. Ondan sonra ha babam 

ha, temizlemeğe uğraş .. 

Bu sırada, dış tarafı kirden acayip 
bir renk almış küçük bir sandal önü -

müzden geçiyordu. Dikkat edince için 
de eski milli takım beklerinden Burhan 

Atakı gördüm. Selmlaştık. ' 

- Ne o? diye sordu? İstanbulu mu 
konuşturuyorsun? Eğer öyle ise Allah 
aşkına şurasının pisliğini de yaz. $!.l 

sandalın haline bak. Daha yeni boya · 
dım. Uğım pislikleri ne hale koydı1 . 

Üstelik k<_>kudan da geçilmiyor. Har;i 

evim bura.da olmasa kırk yıl geçmem 
amma ne yaparsın. mecburiyet .. Bir pır 

ça himmet edilse de şu pislikler, rüsup· 

lar ayıklansa burası gene eski şenliğini 
bulur. Şimdi sular durgun, pislikler .:le 

ilave e.d!lince buraların sivrisinekler 

için ~e güzel bir melce olduğun uartık 
sen hesapla .. 

Yanında duran arkadaşt bu sözü ta

mamladı: 

- Sivri!>inek hücumundan gccelcı i 
uyku uyuyamaz olduk. Şimdiye kad3· 
sıtmaya yakalanmadığıma hata şaşı -

yorum. 
B'r yanında pisliği dışarı akan ap -

t esanesi ve diğer yanında da çeşmesi 
buluan köprünün nıcrv.divenin.den yu-

karı çıkarak u.ıakla§Uk. · 
lğır ıııuret atledilmiş ve dördüncü. 

4ı Yaralanmıştı. Sandalın biri geçcrkcıı lStcklnin yol ııcrmc.~i 1ô;;mıgeliyor HABERCl 

- Hayır, bunları Valans kızılları ve Sov
yet bol11Cvlklerl yapıyor. 

Franko demek, yctmlt lkl buc:uk mlllf't• 
mensup İspanyol al!ilerile ttaıya ve Alman. 
ya demek, Valans fse ileri 10syalls~. kom'l
nlst ve anarşist her tUrlU sol mUfriUcrilt! 
UçUncU entemaayonal ve Sovyetler RusyMı 

demektir. 
TUrk kara sularında korsan faaliyeti gö3. 

termeğe cesaret eden denizaltısında veya 
denlzaltlannda kimlerin eli ve al!kuı var. 
dır.? Bu sualin cevabmı bulmak için birinci 
derecede yukankl tarafları g6zönUne ve el. 
nltma almak !Al:nndır .. Bunlarm yanı başın. 
da bugünlerde Boğazlardan gizlice dı!! denlı: 
den iç denize geçlrllmek fstenlldiğl tahmin 
olunan iki denizaltı gemisini de bir kenar:\ 
kaydederek ayrıca onları da mllşahPde v• 
mUtaıca altında bulundurmak muvafıktır. 

İspanyol gemilerini tablt Valans denizaltı. 

lan babrmağa gelmemiştir. 

ltalyadan ,uphe 
Frankoya menaup bir !ki denizaltı gemlel 

r:arkl Akdenize kadar gelmiş olabilirler mi'! 
Gelebllirler, fakat bu tara.narda çall§makta 
devam edebilmek tçln bunların dayanacakla. 
rı ve ba§lan sıkıldıkça aığmacakları bir de.. 
nlz UssUne malik olmaları bir zarurettir .. 
Bu llttcaglhı Yunanistan vermemiş oldukça, 
ki tıize göre bunun imklnı yoktur, &n<.'ak ı. 
talya vermi3 olabillr. lspanyol gemilerini 
batıran dcnizaltılan gerek ttaıyadan muza. 
heret görsUn, gerek Franko derisine bUrUn. 
muıı İtalyan allllılan olBUn, bunu bu devle. 
Un l'\lrklyeye karşı dUzgUn ve dilrUst siya. 
setine göre hemen hemen inanılmaz bir if 

saymak icap eder. Hareket tar7Jnda gııyrl 
<iostanellğl lA.Uballllk haline götUrmrltte hP. 

ls görmiyen bir çapulcululc vardır. Bunu bO 
tUn serbazlıklara rağmen akıl ve basireL 
ten ayrılmıyan M. Musolinl 1tal\'asınaı1n 
bckl~ek zordur. O halde Almanlar mı? Ha. 
yır, .ne olursa olsun Almanyayı böyle delice 
hareltetlerden UstUn tutmak lstcrlz. Pcltl 
geriye kim kalıyor: Sovyetlcr mi., 

Frankodan ba§lıyarak İtalya ve Almanya. 
nın blr ağızdan bağn§bklarmı l§ltlvor gi. 

b1)1z: 
- Hah, ııte buldunuz, Sovyetlcrl •. 
Niçln?. Sovyet Ru.syadan Yala.ns hUM

meUne eşya ve erzak götüren 1spanyol gc... 
mllerinl niçin batırınt§ olsunlar? Hiç bu 

akla, mantığa sığar mı 
Kartı taraftaki koro heyeti cevap veri. 

yor: 
- Dünyayı biraz daha karıştırmak. İl\.. 

panyol kargqalığtnı beynelmilel hale solt-

mak için! 

S iyasal oyuncak mı oldu ? 
Rusya tarafından ~yle blr hareket Mak. 

yavclllğtn )lakyavelliğt bir ıey olurdu. Ger. 
çl dUnya hiç bir ıeyl çok veya gayri mUm. 
kUn gtirmlycceğtmlz derecelerde tereddl et. 
mf§SO de aıyaaetln bu kadar çocuk oyunca~ 
haline götUrUiebflmeslne ihtimal vermek ko_ 

ıay değildir. 
1ştc ihtimaller \'e onun sıkı bir tahllll. Bt!l 

il, çUnkU maddt olarak ortada §U tek haki. 
kat kalıyor: TUrk kara sularme. yabancı 

(Sayfayı çeviriniz) 
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Tük sildhları göz kamaştırırk 
M h d · • • • 

anevra sa asın an: Manevra Cumhuriyet ordus nur~ 
Nerdesin · Fransız 

tarihçisi ? zeka ve tekniğinini, geçit res}11 
Vaıırı:aırD: Nizamettln Nazif Personelin beşeri takatini, silah; 

~:::=:1::.;~E=~=:.:r. 2;:~::;~ .. ,ın::-:::: 1 arımızı n i ht i şa mı n ı göze v u rd, ~ ~' 
llğini, yeniliğini ve kadrolarının ııağl11mlığı. Balkan harbiniıı elim günlerinde, blrincl f P ı• 

nı açıkça gfü:e vuran bir geçit resmi yaptı. §ark ordusunun Lilleburgazdan Çatalcaya Nediç kendi ordusunu seyreder albl (J"Örünü vordu. (ta ~ı.I\ 
Muhterem Mareşal Fevzi Çakmak'ın ö. kadar devam eden o tecl gerilemeainden &L. "' ""' ı. ft.., :J 

nünden. dost ve müttefik devleUerl temsil dığı 11allbiyetle Fr&IWZ tarihçim §Öyle y&.. ata~esl dilrbUnOnU elinden bıraka::::ıadı. B~lg-arın I' !JIZ" 
eden fevkal!de asken heyetlerin ve TUrK zar· k A J k JI f ı il 
htıktlmeti nezdinde accredl~ btitUn ata§eml. ··~undan beş uır önce Edtme Sultanı 1. almadı. mer alı Adeta bir tarihi harp yazdı. (nj! , ık•~-
Uterlerin hayranlıklarmı çekerek geçen tU- kinci Mehmedin emri altmdald kuvvetler b<ı iil.eslnln zevcesi vecde geldi. Sovyet ataşerer tnnk ıerı 8 ıd· 
menlerlmizin Trakyanm bu ovaama bahşet. yollardan naaıı geçmiılerse §imdl de Ç&r ~ 1 8 ' 
tltl manzara cidden heybetli, muhteşem ve Ferdinandın orduları ayni §ekilde Iııtanbulıı ]adılar. Iran generah mltraly6z bölükler inin resmifi tııyaıı 
"sevinç göz yaşlan 'döktUrUcll., idi. doğ'ru akın etmektedirler. Ub . ., y ·arayı pS .;e 

M:are•all trtbtinUn ,...rtf yerinde tam dört Fazla mutaassıp bir hristiyan olan şılum.. (Saray ovası, 22 ağustos - Manev olduklarını dahi itiraftan çekinme. çıkarmış. O gün aldıgı Y 1 .. rnı~ ,, ,..- al tak. ızd ) · · yaprn =' dC aaat ayakta ve ııelAm vaziyetinde tutan bu berje bu satırlarla tarihin ve b!diselerin es. r arı ı pcden arkadaşım an - mışlerdir. bombaların misketlerı [sala }(a 

mUkemmeı ailAhlr, mükemmel terbiyeli, mu. ki bir Türk zaferinden lntikam almakta Saray ovasında en azdan 100.000 Kumaanda bunlardan ikisi tedricen ına 
kemmel tAkatll ve stı!hlı kadrolarnı famla. tuıunduklarını ihsas etmek ve sevinmek la. kişi toplanmıştr. Geçit resmine işti- heyeti girip dyanmışlar. . teetıbiırte 
m geçl§I, Trakyanın her tare.!'ından ova;rıı teınlştl. Ve ben o aatırlıı.n kaç defa slnirle. rak edecek kuvvetlerin sayısı 80,000 Tür Ona tam on bc11. yıllık bır ı.:ıii1;tU· 
akm nerck okumuııtum. DUn kendi kendime söy. ·· k üniformasının sadeliğinde ne s tar gu " etml§ olan en ıu: yilz bin TUrkUn Cum. " l ak talı · ed. · rd k ·· u aıo ıendim: o ar mın ılıyo u. Tra ya mu büyük bir ihti111am var! Son tayyareler geçm"§ olsun derken topÇ . "tll s hurlyet hUkOmetine ve bllyUk mJll1 Şefe ve ~ ttı P ~ 
ytıkaek kumanda heyetim.ize karşı fasılasız .. _ Bedbaht Fransız tarihçisi! Nerede. fettişi bu kadar halkın susuz kalma. görünmez olurken kumanda heyetinin Topçuları süvari takip e .çişi ço 
hayranlık, tasııasız sevgi ve fasılasız mlnne. sin?.. masını ve sıhhatini düşünmüş, ovanın askeri "Hierarchie" deki mahrutu ta- ra ve atlı obüs alaylarının ge da s)tt

1 

Unl tahrik etmiştir. • * " muhtelif yerlerine seyyar gazöz fab- mamiyle göze vuran bir intizam ile muntazam oldu. Süvari ıuga~:dsr gel' 
Bu geçit resmlne iştirak etmiş olan kıt·~- Balkan harbine takaddüm eden günlerde rikacıkları kurdurmuştu. ve mesafelere karşı gayet büyük bir intizamla tribünlerin baf~naö ·le debııa; 

lamı herblrl '•Çatalca - Teklrdağı ve Strıın. ırnparatorluğun da bir manevra:ıı ve bir ge.. Tribünlerin tam ortasındaki şeref itina göstererek Mareşah selamladığı. di.Fakat halkın coşkunlugu > 5estet 
ca,. mUsellesi arasında ~ gUn bet1 gece, çit resmi oımu~tu. lstaııbulun, Hüniyetıe. i d ..... 1 tıc· . . K ••yaşa" r· yer n e mareşa , ıncı Reıs orgene- nı gördük. Bu sırada birinci fırkanın bir hal aldı ki alkışlar ve . · b3st1 

devamlı bir surette hareket halinde bulun. hediye tepesinde yapılan o geçit resminde de l As İ ıerını · ı 
muı va bu müddet zarlmda her cUzlltıı.m va. bırçok ataşemlllterler bulunmuşlar ve Malı.. ra ımla Orgeneral Fahreddin, Z. bandosu tribünlerin karşısında yer al bandoları bastırdı, nal se& eçit ıcJO! 

ak mut şevket paşanın idaresi altında kurulan zeddin, Ali Sait ve Korgeneral Sa. mış bulunuyordu. dı ve atlar ürktü. Muntazam~ 1.l •• 
eaU olar tam 120 kilometre katetmlıtir. klı a I>' ·ıı 
Yapılan stattstiklere göre, bu müddet lçlnie Meşrutiyet ordusuna. ıu teşhisi koymu~la.rdı: lih ve bütün erkanıharbiyesi ile bir. Kumanda heyeti, erkii.nıharbiye ve nalı birdenb're, bir ılgar şc •suvaritt1•

11 ~n çok istirahat lmk!nuu buJmu~ olım kuv. '•Parad ordusu. Bu ordu harbedemez!,, likto yer almıştr. Mareşalın sağındaki generaller Mare§alın önünden geçtik. Birçok askeri yazılarda J)~' 
'V'et 24 aaatte nihayet be:ı saat kaı1ar dln1e. Evet. o ordu parad ordusu idi ve harp e. tribün askeri heyetlerle ataşemiliter. ten sonra, az ilerde atlarından inerek ehemmiyeti azaldığını,. oku_duı:t1slc'er1İıo:ıı 

bilml ti B ıı- demedi. DUnkü geçit resmiyle o geçit resmi 1 ı.~ıa a -·~ 
ne § r. una. ra{;>men önümüzden ge. ere ve sol taraf da diğer davetlilere tribünde kendilerine tahsis edilen yer. ne olursa olsun süvari ''" ur.il;" 
çm bUtUn kadrolarda en ufak bir yorgunluk arasmda, Fransız tarthçlııtne yukarda kıuca tah · · tJ'l ' 11 ba.MıetUğlm satırları yazmak lmktrunı ve. sıs edilmişti. lere geçtiler. Arkalarından ilk tüm bütün romantizmini atların ıcılıÇ 
aıt.meU görmek §öyle c!urııun, blllld11 her T 1 1 • ldr)'311 .tıı.ı1 ren hldiseler cereya.n etU. Bununla beraoor 8JJDr8 er kumandam tümgeneral erkamharbiye. yer erınde ve atlılann pırı 1l .,'V'· 
aub&ym, her erin yüzünde yalnız sıhhat, yal. · pil / i• 

biz Trakya manevraları ııonunda, Saray o. Geçit resmine 96 tayyaremiz i•tirak siyle birlikte, vazifesın· l·n ve kendisine nnda cemetm"" bulunuyor. ıı·ı.• b nrz enerji ve bu mUoterek imtihanda alınmış ~ " d gıı il"' 

mu~erek J11%el nott&.!1 duyulan tatlı gurur vasmda dalgalanan bayr&klan, ıaaaUerce etti. Bunlar üçerli, beşerli gruplar tevdi edilen milli müdafaa kuvvetleri- bizde değil, bütün di.inya a tıa>r" 
geçen motör!U ail!hlan, bindlrllml• kıtaları hal" d l" b"" 1 z· ·· · t gayınıll ı.e' ııezllmiııttr. y ın e ve büyük bir süratle tribUnle- nin ehemmiyetini tamamiyle müdrik d oy e... ıra suvarı u · de•" 
tallln o berbat tezahUrlerinden almmı§ bir v lerde ... ı-

Bu gurur, TUrk ordusunun vatan mUdata.. 
ıımı Jııtfhd&f eden çalı;ınıalaruıda nt> bUyü1' 
bir tekAmWe ulaımıı buluunduğunu ve bu 
teklmUlü ne bUyUk bir ııuurla ldrAk eyledi. 
tını apaçık göııterml~tır. 

rin üstünden ge"erken a.ta..emilı"terler. olduguy nu gösteren bir vakarla ma. gını selamlıyan bütün ataşe . 1 •• ...,rır inUkam suretinde değil, sadece o menhus :ıı ""1i l'•.w' 
ı:-ünlerin bir daha tekerrür edemlyecefin<1 den bazrle.n dürblinlerini gözlerinden fevklerini selamlıyarak geçti. le seyahate çıktığı gür.clenberı f,rf-", 
inanarak selAmladık. hiç ayırmıyorlardı. Son ha.va. bölü. Tribünleri selamlıyarak ve bölük ni- nı bileğinden hiç ayırmamı§ olall ,f'1' 

DUn, Sa.ray ovaamda • yUz bini sivil va ğü ufukta kaybolunca herbiri kaleme zamında yalçın bir cephe göstererek, rikan ataşesinde de ve herkeste . "' . aekııen bini aaker olarak bulunan biz TUrl< sarılıp bir şeyler yazdı. Bunu ve ata. süngülerini pırıldatarak yürüyen ilk tam antuziyazmı sezdim. ~\t ~?: 
çocukları, göğüslerimiz eevtnçle kabarır V) §elerin bundan sonraki faaliyetlerini piyade bölUğü ile gözlerimizin teması İngiliz ataşesinin, çok na.ss-'diııİttr 

DU!I, Saray O\'&sında Avrupanın ve gar!.ıi almlanmızda Ata.tUrk gururu se%ttlrken ce. d d ktll 
A bJ k bUytik bir gururla seyrettı"k. Geçı·t çok müsbet bir netice aldı. A•kerde yor ın ol uğu gözüken zevcesı 
ayanın rço ordularını temsil eden mlsa. mıbu prkl Avrupaaında 1JUlhun ve Avrupa "' d 

llrler ve mU§ahltıere, bayraklarının ıercm TUrklyeslnde ebedt emniyet.in Mmtsl bulu. resmi.rıJn bütün imtidadınca ataşelerin gunluktan eser yoktu. Ne kadar temiz, tamadı, alkışlarken haykır ı: 
dalgala.nt§larmı et>lllmlata ııelAmıııta l'nUmtlz nan ailA.hlanmıza bakarken gözlerimizin ya. tribünü bir gazete tahrir odasını an. ne kadar ııhhatlr, hepsi ne kaidar Avru- - Verigut! Verigut ! ıH'ıı 
den geçen ordumuza bakarken, bize kar~r ıııı.rdığmr gizlemedik. dırdı, Herbiri kendini birçok §eyler palıydılar ! Süvariler İran generalr~ı .,e fıirJl 
hfç dfl dost duygular beslememiş ohn hlr NtzamettJn NAZl.ll' not etmeye mecbur addediyordu. Hal- Burunlarından eoluyorlardı. Kıp- Prensini fazla alakadar ettıler· rı !11'' 

iki kıvmetU teshls 

Yugoslav WGenel 
kuramay Reisi 
.General Nediç 

noe 
Amerikan ataşemiliteri 

neler söylediler ? 
S. E. General Ne-
diç'in beyanatı 
(:;:aray 22 Ağustos) 

:A.ta§emillterler ve fevkalade askeri 
heyetler bu candan kaynaşmayı, Ma
re§alin ve yüksek kumanda heyetinin 
aya.klan önüne, orduya karşı duyulan 
sevinç, aşk ve minnetin böyle coşkun 
bir tarzda sunuluı;unu, hayran hayran 
seyrederlerken Dostumuz ve Müttefi. 
kimiz Yugoslavyanın büyük askeri, 
Yugoslav ordusu genel kurmay birin. 
ci Başkanı ve Trakya manevralarında 
müttefik devlet ordusunu temsil eden 
fevkalade heyet başkanı general Ne. 
d iç'e yaklaştım: 

- Ekselans ... Bu hali nasıl mütalea 
ediyorsunuz? 

Tam içten, tam dostça, tamamiyle 
asker ve hakikaten bizden olan bir he. 
yecanla.: 

ıııııı 11111uııııııı111111111111111ııııııı11111 ıı ııııı ınıntııuııııcm ııınu1 ııııı ıııı 
denizaltı gemisi yakla§tllI§, hattA bu esrarlı 
ıemı Türk kara suları oda faaliyet göster. 
trıi§, - bu veya başkası _ diğer bir denizaltı 
gemisi de Marmarada görUlmUştUr .. 

Bu karanlığı aydmlatmak ve bundan son. 
r& TUrk kara sularına gelebilecek korsa~ 
gemflerlne karşı dikkat ve basiretle harek~t 
ederek onlan tepclemej( Türkiye Cumhurl. 
yetine dtl§en vazife oluyor. Bu \'aıı:lfenlo 
hakkiyle lta edileceğinden en ka t'1 • surette 
emlıı olabntrtz. 

Yunus Nadi 

22/vm 3J...., 

General Nediç'in inı.zasl 

Oh... Milletin ordusuna. karşı 
duyduğu şu bUyük alaka ne güzel, ne 
mükemmel ve mu\lteşem ! • dedi. • 

- İhtisasatınızı not edebilir miyim? 

- Hayhay... Fakat bu ihtisa.sat, 
muhterem Mareşal Fevzi Çakmağa. 

söyledigim sözleri size de aynen tek. 
rnrlamaktan ibaret olacaktır. Zira 

muhterem Mareşale bildirdiğim duygu 
lara ilave edecek bir baııka cümle bu. 
lamıyorum. 

Ve, şunları not ettirdi: 

"- Her nevi silahlara mensup asker. 
teriniz talim ve terb'.ye bakımından 

ayrı ayrı ve kıt'a halinde müşterek 

çalışma bak"ımından hep birlikte mu. 
kemme!dirler. Kumanda ile hareketler 

arasında tam bir tetabuk var. Bu or. 
du tam manasiyle birinci smıf bir or. 
dudur. Dost ve mtittefik Türkiye bu 
sillhlara kendi menfaatlerini ve emni. 

buk; meşrutiyet ordusunun Hürriyeti kırmızı yüzleri vardı. Çelik gibi adrm general, bilhassa sü\'ari alayl~ı~ıt etti J 
ebcdiyedeki geçit resminde hazır bu. atıyorhrdı. Hepimiz "Maşallah,, dedik kineli tüfek bölüklerine ço~ ~:~Jdl· 
lunan ataşelerden hiçbirisinin elinden içimizden. Ve nazar •değmedi hiç birisi- ve hunların birçok resirnlerını 16r: 
eldivenini çıkarmıya bile lüzum gör. ne. Gözlerimi bir aralık ataşemilterlerin Motörlll 6'-C• 
memiş olduğunu hatırlarız. tribünlerine çevirdim. Harekatın başla Artık et ve kemik sıra.sın:ııııi;tİ· 

Birçok ataşeler teşhir ettiğimiz si. dığı gündenberi ilk defa gördüğüm ttal mış, çelik ve benzinin sırası g ıtlyotl' 
lahlardan bir kısmını hiç görmemiş yan ataşesi küçük defterine bir şeyler Bindirilmiş alayların büyü}{ lcB r,erP' 

kaydetti. Fransız at:ışesinin muavinle- larr dörder dörder önUmuzdCll 

yetini tevdi edebilir. Böyle bir ordu 
ile mağrur olmak dostumuz ve mUtte. 
!ikimiz Türkiyenin hakkıdır.,, 

Muhterem generalin fransız diliyle 
söylediği bu sözleri aynen not ettikten 
sonra defteri kendisine uzattım ve al. 
tını imzalamasını rica ettim. Bu imza, 
bir büyük dost devletin en salihiyctli 

kumandanının ordumuza karşı duyup 
ifade ettiği hayranlığı süsliyen güı.el 
bir eser oldu: 

Amerikan ataşe
miJteri ne diyor? 

rinden olan yaşlıca yüzbaşı da ont etti- lerken saydım: ,.11,r ''
8 

ği şeyleri yanındaki Bulgar ataşesile Herbirinin içinde beş sırıt peıt1e1' 
konuşarak tashih etti. her sırada dört er oturuyor. birJİ~tc 

Bölükleı:1:1e çok mükemmel bir ateş ki şoför ve yanında oturanlll 
kudreti göze çarpıyordu. Hafif ve ağır her kamyon 22 kişi taşıyor. ıır ııtıı· 
makineli tüfekler pek boldu. Bir:dirHmiş kuvvetled 13ul~jj{J.:11~18 

Gerek tümgeneral Avni Akdağ ve şemiliteri Albay Popboj!.1°" trtl 118 

tümgeneral Mazlum ve gerekse diğer $aydı. Macar ataşesi do ~ sJilyoll-
generaller ve albaylar bize mükemmel Fransız ataşemiliter muınriJll ~jlef· 
kadrolar teşhir etmek için sanki biribir- larm evsafını dikkatle not et rıdisitl8 
1 ~ ~ eriyle yan§<l girmiş gibiydiler. Her· kuvvet geçerken. erı8bıv 1 

Tüm top~ularr geçerken İngiliz ata- mensup iki eri Afareşalın ıld c 5ıı;ıı:tl 
şesinin içleri gülen gözlerinde birden- nöbete memur ediyordu. ?.fot.~. erıer 
bire bir !dikkat behdi. Alay ve tüm san- alayın bu vazifeye memur et!~dıılP 

Binlerce kilometre uzaklardan caklanru selamlarken Amerikan ataşe- gelince bu üç ataşe yine do~· ip Jtlııt'' 
Cumhurreis Ruzvelt ile Atatürk ara. sinin, general Nediç'in, Yugoslav ve ve gözlerini motosikletlere dık 
sında teati edilen yüksek dostluklarm 
her ~ki memleket evlatlarında yaptığı 

mes'ut istihale Amerikan ataşesinin 
gözlerinde okunuyordu. Onunla evvela 
dört gün evvel, Mareşalın Meşelikte 
verdiği Piknikte konuşmuştuk. Ataşe 
gtilüınsiyerek şöyle demişti: 

- Henilz bir şey görmedik. Bir iki 
gün içinde, sanırım ki ordunuz bizi 
çok hayran etmiş olacaktır. Bekliye. 
!im. O zaman konuşuruz. 

İkinci tesadUfümüz Trakya umumi 
milfetüşinin Edirnede verdiği ziyafet. 
te oldu. Manevranın bütün devamın. 
ca kolleklerinden büyük saygısına ınu. 
hatap olduğunu daima farkettiğim 

Amerikalı Kurmay Subay "manevra 
sahasını şimali Amerikanın Teksas 
topraklarına benzetf ğini ve askeri. 

mizde sporcu ruhuyla muharibliğin 
mes'ut bir şekilde imtizaç ettiğini,. 
söylemiş ve: 

"- Manevranın sonunda tekrar ko. 
nuşuruz!,. demiştı. 

(Devamı 11 incide) 

Yunan subaylanmn yüzlerinde tam bir kalarını ve evsafını not ettiler;...(ı;te1 

antuziyazm seziliyordu. "Bindirilmiş" leri taYYS:e~IP ~t-
Suvari alba\' Ser;ıfef tin ••• ağır müdafaa mitralyözler• 118 bııı• 
iki tüm arasın'dal(i geçiş fasılası es- ti. Bunların herb1ri bir kaıt1Y~8 teııe' nasında İzmirin kurtuluş günlerine dirilmişti. İki gün evvel ÇS.Yııtır1111~ 

simasını nakşetmiş olan süvari albayı sinde ata.~militerlerden .. b~jıcti1'te1'J" 
Şerafettini gördüm. Uzun ayrılık yılla- çok btiyük bir dikkatle got ts~l)-o 
rından sonra İzmir kıılasına ve hlikO- bu silahlar Sakolon ma.rkıısın;1 ~ 
met konağına Tüdt bayrağını ilk çeken lar. Bunlar galiba Alman Jll:t~eJc!'ı: 
kıymetli subayımızı selamlamak iste- sız, Çek, Sovyet ve Bulgar ·ye bjt 
dim. Fakat keşke selamlamasaytdım. - Sakolonlar geçiyor .• dl ·r 
Zira öğrendiğim şey beni ci~den müte- birlerine söylendiler. . ·ııı1iŞ bl 
essir etti. Harp tarihi bakımından en- Derken, kamyonlara. bind1~ıtitef; 
teresan olduğu için öğrendiğimi bura- obüs bataryası gözüktü. Afıt tıe geÇ 
ya kaydediyorum: ler kadar büyük bir diklc8 ııdııfl. ~; 

"Şerafettin o zaman yüzba§ıyldı,ı İz- resmini takib eden' ve durJ'Il tıitıJ11ıı 
mire girdiği zaman patlıyan silahlar ve s:m alan yabancı gazetecilerde; ı;re11~ 
bombalar aras,ndan bölüğü ile dört nala 1 galiba D. N. B. mUmessili fi ~6.,')~ 
'hükumet konağına gelirken meğer ya- büyük bir teknik salahiyetle ,1eoiı ralanmı§. bunu hiç bilmiyorduk. Evet, Taymis muhabirine şöyle s1>) 
yaralanmış, fakat ehemmiyet vermemiş. işittim: le fe''~~I; 
Sanmış ki basit bir yaradrr.Zaten biraz - Bunlarda bir fotöriiilU s.51tıJ 
tentürtiyot sürünce yan kapanmxş. İki la.deliği yok, sadece motörlU ' ' 
yıl önce sağ omuzunda bir ağrı ve ağır- ta§ınıyorlar. rl· rl· 
lık duymağa b!~lamış. Romatızma san- .J•) 

ifıtl"°' 
tnı§. Lakin röngen meseleyi meydana tOıll!vanu l l 

t: 
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~şk ve macera ıomanı 
~ - 6 - Nakleden: (V8-NO) 
>'ıı Aına bö-:-------------------tltraazn Yle §eylerle kamnru do- sisatı olma6lna rağmen Nermin odada 
' ıonra siıe pahalıya mal olu- küçük bir ampul yakardı. Hemen koştu. 
tck..., lia~~i Büyük avizenin düğmesini çevirdi. Bol 

·• \'etıl k &en de .. Çiftlikte öyle §ey bir ışık ortalığa yayıldı. Genç kız etra-
~ htde b~ hesaba katılmaz .. Bu ıs- fma bakındı. Kimseleı· yoktu. 

dır kc;~~ernek sıkıntısı çekilirse Elini alnına götürerek: 
~Utada .... "-Deli mi oluyorum acaba?.. Fa-

' tty te kalmak ihtimalinden sonra kat iyice işittim. Şiddetli bir aksmk 
ot·' tnaa:ç kııa hoı görünciüğü için: sesiydi.,. 

ı: taııncd ~urada pek mesut yaş.ıya· Odanın köşe bucağını aradı. Yok, 
.... llu erını 1 -dedL kimse yoktu. 

'1.ııı ,llla n llkganı böyle düşünmüyor- Bu sadaya bir mana vermek istediği 
~t~~ .• için, düşünmeğe ba~ladı. Ahmakça ·ork 
'-1)0~ tuldU: mak istemiyordu. Hele bu hfildise Rüştü 
c~ ı,;ruıu b' 

bıı h ç de h ır gec~yi ayazda geçir- beyin kulağına gidecek olursa ki:nbilir 
ftda &la ~urna gıtmiyordu. Fakat onunla ne kadar alay ederdi: 
~I. Çalış eVın içinde, her tehli]teden - İşte kadınlar böyledir.Sinirlerine 
l>a:ı 1 batnak gUıel şey. kapılırlar. Erkeği tercih etmemin sebe-
' ~~ ıını &allıyarak: bi buydu!,, demekte haklı olurdu .. 

'cha ı,;er ik· 
t tdcr 1 ay sonra da ayni fikirtde Mademki o:lada kimse yoktu, demek 

..._ ?'i •en hakahm bu sese dışardan gelmişti. Oda bUyük-
cyc e•-i . t 'Çunku .. ,, ~ecek ml§im? tü. Müthiş bir aksi seda yapmak ihtima-

tğltncc 
1 

senın yaştakiler kalabalı- 1i vardı. Ya ocaktan, yahut b'r kapı ara-
tt ~trll\iny falan severler. lığından bir ses odanrn içinden çıkmış 

tiddı Cİdd! ct~aftna bakıridı. Son- intibamı verecek surette aksetmiş. ola-
' n • bUtün kanaatiyle· caktı. 

~ enbu • 
Cc~ ~İl'liıtı. Aradan memnun kalacağı- - işte insan korkmamalı. Yoksa veh· 

11 
tir, Bir li •la bu hissim deği.§miye- me kapılırsa en saçma şeyler göıünde 

~'ti ka'll g n buradan gitmek mecbu- büyür. 
() Str1:1a Pek üzUleceğim. Fakat bu hadise onu epey sarstığı 
~ ~Und • • • için artık iş görmekten vazgeçti. Odası-
b~ gat:~:t~barcn genç lnz için, öm- na gitti. Dikişini de alarak İkbal, kalfa

'~i .haYat halt, Yaşamadığı rahat, asu- nın yanında oturdu. 
~otıı %ıde k' !lacb. Bu bUyük ve sessiz • • • 

du. Buuın lllııe onunla me~gul olmu- Rü~tü beyden bir sabah aldığı bir tez· 
~c ~\' 'ahibJ ~ar~katında hürdü. kere Nennini son derece sevindirdi. 
:dıı. l'caa~~. gormeden günler geçi- "Y ann riftliğe terzi gelecek. Siz 0 

~.U her ha iufen ~ıan rastla~salar, müddet zarfında ynnmda oturur, yardan 
>o~L tkac . i Yle hı!' ııellm vererek gi- edersıniz. s=rkaç kat elbise ve birkaç 
de ~. le rıya, enıirlerini tezkere ile kat Çlllna§rr diktirmenizi istiyorum. 

~~tdi, ız da ccvaplannı ayni §ekil- Getireceği kumaılar arasında beğendi-
t ır ı:r" ğinizi inti!ı::ıp edin. Çıftlikte kıyafetiniz 1 t~ ~ "1111 aldı · tı.ı.'lcc , . ~1 hır kağıtta ~u yazıla- düzgün olarak dolaımanız lamndır.,, 
'"l)j cvındi: Böyle bir havadisi hangi genç kız se-

li 'L§tYorsunuz. Memnunum. vinçle kart .a'Tlazdı. Hele Nermin için 
tr ltıti,...._L- .. ~ edi bu iki katlı bir saadetti. Zira böyle bir 

"'tı •ere ...... _ ucvmn "n 
"ı "'tirit t, emirlere kuru ~ekildc ce- iltifata nail oluş işinden de memnuniyet 

~~~il: :rı, b~ dera dayanamıyarak, hasıl olduğuna delAlet ediyordu. 
" derını efendi!., diye ilave Terzi Nermini adeta peri masalların-

lıJıı 1 CJııck da olduğu gibi süslddi. Basit fakat mun-

~0,, lıa>'ltıl~~ni hep yalnız ~er ve bü- tazam birçok elbiseler dikti. Zavallı ök-
İ~i (Oca!?ıa Utüphanede geçerdi. Bu süz yavrucak kendini rüya aleminde sa-
lll: il Ptlt b~~eviz raflı oda, genç kız nıyordu. Kadın, ne yapsa hayran oluyor 
Ut -...n.ıınt b' du. Genç kızın takdirleri terzinin ho-

Ota ' ~!at ır yer olmuştu. Etrafı 
ıı,. ır k'ta 1 şuna gitti. Ve hemen ahbaplığı ilerletti. 
,;" tend' ' 1 P arı dizerdi. Adeta 
'(oı: ıne y - On senedenberi yılda ldört kere 

lllra liltıtır].. .. uva edinmişti. 
?-i. it, ~Og'- .. gunlerde bu dda loı o- çiftliğe gelirim. İk~l kalfaya kalsa her 
·~ 11:oc.a .... ~ ay gelmemi ister ama, bu cehennemin 

• • ~ 11, Jtu .. .. ... n egyalann arasında 
l b·r hı Çucük kalıyordu ve bazan en bucağına gömülmek biç hoşuma gitmi-

Otd §trtı 0 yor. Buraya gelince insanlardan ve dün u. nu gayri ihtiyari ilrkü-
ı_ air it' yadan ayrılmış gibi oluyorum. 
~ıııa, 1ta.bın d" . - Lakin manzara güzel. 
İçj11~ 1 «crnı· ~§~rJ, bir tahtanm c;at- - Eh, fena değil ama, pek rssız. 
~ e halka ~tığı §aşırtırdı. Odanın Köylüler burasının perili olduğunu söy-
Jt, .. ~İp 01 ır §ahsm mevcut olduğu-
"'"'ltd Ur Urk k lerler. Geceleri dışarı çıkıp dolaşmak 

d, k '· ~alt ' . e ürkek etrafına ba- doğru değilmiş. 
~td 'lt~Uıirı't kıınae}'i görmeyince ken-

ı. e alay ederek gülmeğe ba1-

ltıı t:ttcai ır 
~tt~ll bir h~n nereden geldiği belli ol
titr tını uçu "a cereyanı masanın kA
tj11.e111tic ha r~nca gene deh§ct içinde 
''"' ::ı L-ati 1 ' a.dr. liatta bir gün kanaa-

<lU o duğ 
"•:ı 0:ı~a. una emniyet basıl etti. 
~ ~irc d~UUaka baıka bir insan da 

Nermin böyle bir ~ddiayı kabul ctmi
yerck: 

- Olamaz! - dedi. Ben iki aydır bura 
dayım. Hiçbir periye rastlamadım .• 

Birdenbire lafını kesti. 
irkildi. 
Aklına kütüphanedeki hadise gelmi§· 

ti. 
Ürkek bir sesle sordu: 

S?\:ıı UtuPha ıünau. 
:ş. kita ne merdiveninin tepesine mü? 
Ş1cldctli ~· Yerlegtiriyordu. 

Siz çiftlikte hiç peri gördünüı 

t. llu 0 ,_ ır aksırık duydu. 
•ı:ı ı~ "'llda b 
<!ı ~tf'ıt\:n k r eklcnilmiyen bir şeyldi 

Yok. Hamldolsun. öyle bir şey 
görmedim. Başıma öyle bir iş geleydi. 
dünya bir araya gelse buraya ayak bas
mazdım. 

ev,,eı bugUn 
~--.-._.. ..... ..,. ............................ ....... 

eksim~ç 
harbi 

Başladı ve altı gün bütün 
şiddetile devam etti 

Bir bata ve bir 
beyannamenin tesiri 

llcrsekte Mosta.r nehri 

J8i6 yılı 23 ağustoe günU, 81 aene evvel 
bugUn 93 harbinin ~iddetll bir harp gün.Uy. 
dU. 

Serdar Ekrem AbdWkerlm pa,a, Ahmet 
EyUp pa§A. kolonluırunıı. şu emri vermiıt1: 

- Aleksinaç l:ıUhka.matJ Uzerlne taarruz 
edlnlz. 

Altı gUn devam eden bu harp, tarihte 
''Alekslnaç meydan muharebe!!!., adr ile a. 
nıtmaktadır. 

Bu çok çetin harp Srr:p orduııuna Alek. 
alnaçı tahliye ettirdi. Ordu Monavayı ceçe. 
rek gcrlJemeğe b&§ladı. 

Taarruzda en mUhJm vazifeyi deruhte et. 
mi§ olan Fazlı pn§& muzatferlyetin kat't 

oldu~u ileri eUrerek nehri geçip ilerlemek 
müsaadesini istedi. Ahmet Eytlp pqa: 

- Muzatferlyetın bu kadan ile iktifa edip 
dOşmanr takipten sarfınazar edelim .. dedi. 

İşte bu m!lmancat, b!lyUk bir muvaffaklye 
ti yanda bttaktrrdı. Muvatfaklyetıl bir tabi. 
ye muvaffllklyetı hallnde kaldı ve harbin 
umumi vaziyetinde bir tesir yapmadan tek. 
rar taarruz edilseydi muva!faklyet çok par. 
lak olacaktı. 

Burada bu uzun harbi yazmağa, neticesini 
bellrtmeğe lınk!n yok. Yalnız uzun harbin 
cnterr_san bir noktasını tııaret ettikten ııon. 
ra tarihi bir vesikayı kaydedeceğiz .Bu da 
Karada~ prensi NlkoJanın Karadağlılara 
neşrettiği bevanname<IJr. 

İşte beyanname: 
"Herseklller, Sırp mllleUnln lstlklAl ve ı. 

t1madı daYet ve libas ile amrtardanbt'rl ze. 
hunu oldu#unuz eeıı.ret zincirini kırmak ıçn 
H"nıeıte gidiyorum. 

"Heraeklller! Şu ha.rckeUmle sizin de en 
şiddetli bir arzunuzu ita etmekte olduğuma 
kuvvetle kana.atım vnrdrr .. Siz, bunca cJem 
ve ıstırap ile dolu olan talllnlze katlanarak 
Osmanlı kuvvetlerine kal'§l bizim ile rnU§t~

reken yapılacak bir harple Osmanlı boyun. 
duruğundan kurtulacağınr bana dalma bil. 
dirdlnlz. 

"Hersekliler! KemaJl i§tlyakia beklediği. 
miz o gUn iııte geldi. !nıallah hepimiz lçtn 
bir saadet gUnU olacaktır. Şecaat, el birli. 
ğlyJe, gayret ve ıta.at hayırlı bir netice hu. 

sulUne bMe olacaktır. !nşallah Hersek ya. 
kındıı hUr olacak, siz de Karadağlı karde:,ı. 

Jerlnlzln dalma medarı l!Uhan olan lstlkl!. 
le nail olacaksınız. 

"Herseklller Uerl ! Benim arkamdan ve biz 
ce şan ve şeref, Tllrkler için bll!kls bir çok 

mağlQblyetıerl badi bunca mUharebeterln 

§ahldl olan Karadağ' bayrağının arkasmdan 
seliniz. 

"MUslUman Herseklller!.. Burada hrlstl. ~"tdj\'e dOrkudan bağırarak, aı kat
"'tı~tG n en aşa~ 

hey· gı yuvarlanacaktı. - O halde size kim periden 
ı., ı :' A.ff ,de~~ ~daya girdiğini sandı: etti? 

hah 
yan knrdC§lerinlz için sByledlğlm sözlerin 

s- ta hepsi mzin hakkınızda da mamen carldlr. 

ı;- 11nı, kork nıı, bevefendi ... Boş - Köylüler dd:lik a ... Bazan bu ta-
~ı.. ~k<ıt c turn 1 - !dedi 
"'1dı ı. cvap al · raflara geceleri kaçan davarlanrun pe-ll .-..iıtMeı tnayınca etrafına ha· 

lcai Chıc

1
.f~ i 1~r Y?ktu. şinde gelirlermiş. Çiftlik taraflarında, 

Ctıf do] !~ de ındi .. Odanın dört kö bir atın üzerinde lir perinin dolagtığını 
at.. · görmüşler. (Devamı tı rr) 

li "rı tabii hl 
la~1 'ntc k r §ey bulamadı. 
tıt,_ati~te b .. a.pıldığına emindi. J<:u. 
~~ .. ses· • · 1l'an hl 1 ışıtrnişti. Bu, ani. tu-

d~ 'it~ r aksırıktı. 
. var b 
C urada? • diye gaibe sor 
~ap 

...._ alanıa 
hı. A-Uaıı Yınc:ı yalvarırcaaına: ... ~ rı~ası .. 

..._ lıra\'la ak ıc;ın beni korkutma-
~ .. ,~t . sıran kim? 

k,...,_ '»nı stıkQ 
"~11>1ord t odanın her kö§eSİ· 
'wlftlj u. 

İtte ınor
orle işliyen elektrik te-

Tonton 
anıcanın 

~aşoınıa geDeın O eır 

T erlik ler 

o blr lnMn nuydı ! J 
Ta§ koridorun b&§mda kunduralannm ıe. 

ei uyanır uyanmaz, sıralannuzm içinde do. 
nardık. Smıfa evvela. onun korkunç hayali, 
neden sonra dudaklıı.rmm üstUno dökUlmUıı 

gür bıyıklarlle kıındlsl girerdi. Titreyen diz. 
lerlmizln UstUnde ayaklamrdık. O, e\-ela, 
kocaman eliyle bir i~aret yapar, eonra ta.. 
vanda bir izi takip edly uı gibi, b8§I yu. 

kan kalkık, yUrUrdU. eeriya. tahta ~ı. 
na varan yolun ortasında Hya sonuna çok 

ya.kın bir noktasında; daha amıfa girmeden. 
daha yataktan kalkmadan, dp.ha evvelden, 
daha 6nceden verllın!ş bir kararı yerine ge. 
Urtr gibi, bağırırdı: 

- 172 ! Tahtaya! 

Yıı.nmıdakt veya tlnUmdekl arkad&§, fdam 
listesinde adı okunan bir mo.hk{lm gibi, mum 
ya gibi, bir robut gibi yerinde doğrulur, 
8Clnrn döııemcnln UstUne dU,erdl. Tahta ba,,ı 
bizim için gidilip de dtinUlm!yen uzak mem.. 
leketırr gibi deb~et verici bir diyardı . 

- Bir mllaellcs Çiz! 
- Ayır üç musavı kısma! 

- A • B den veterln UııtUne bir amud in. 
dlr. Hart koy. Amudun üçte ikisini nrru 
kutur farzederek bir daire dUşUn! Bu daire 

tıe. (r-k-d) mUsellealnln iki dllt Uzerlndo 
hılsıl olan daJre kıtaıan ara.smdakl hende.d 
mUnasebeU anlatı 

O bir iilM.n mrydı ? 

Yerinde m.ıhtıuımı§ gibi durur, zlertn! 
çocuğun ensesine diker, dişle.rlnln a.r&mndan 
anlqılmıyan mırıltılar sızar ve beklerdi. 

Beklerdik. 

Koridordaki saat susardı. PcncerelertmL 
zfn hlzaııma kadar gelen çmartar hışırda
mazdı. Damarlanmızdal<l kan dururdu. Tah 
taya bakamazdık. Gözlerimiz ne yapacak. 
ne diyecek, nasıl bağıracak diye onun yU

zUne çlvllenJrdl. Tahtada tebe§lr i§lemezdl. 
İ§lerse zaten o talebeıılni kAfJ derecede kor. 
kutmadığma, ~ırtamadığtna k&nl olur; 
bUsbUtlln çıldrnrdL 

- Yeter! 

Çocuk yerine otururdu. HlçbfrlmiZ onun 
bizden ne latediğlnl hiçbir vakit anlamadık.. 
Hiç kimse onun derıılnde muvaffak olamadt. 
Hiçbir lmUhıuı onun mUsarnabah ve merha. 
metil arkada,,ları hazır bulunmadan yapıl.. 
mazdı. 

Sorbonda okumu§ diyorlardı ama ne fran. 
aızcayr, ne de okuttuğu dersi bilirdi. Lisenin 
son Uç senesinde onun bir meseleyi eonuna 
kadar BUrdtlrUp bitirdiğini görmedik. Dalmıı 
yarım davalarla ve yarım muadelelerle uğ. 
r8.§trdı. Ve talebesini ezmekle, yaralamakla 
va.kit geçirirdi. Bu adam, blr talebe dU§. 
manıydı. 

• • JI. 

Bekı1rdı. Elli Y8.§ma yaklaştığım söyler. 
terdi. Bu yaşa kadar hiç evlenmeml§tl. tts.. 
kUdsrda, mer.arlıklara yakın bir evde ihtl. 
yıır bir annesi varmış . .Ara sıra onu görme. 
ğe ve par:ı bırakmağa gldermı,. 

Mrktepte yatar kalkardı. Hiç bir şeyden 
zevk almazdı .. Ara eırn yemekhanede veri
len müsamerelere bile gelmez, bahçede bes. 
yUz t&lebt'nln beyaz fanllAlarla, hep beraber 
yaptıktan spor hareket.ıertne klnU gözlerle 

bakar, geçerdi. Yemekhanede talebe ile, 
haltA muallimlerle beraber yemek yemekten 
çekinir, dalma sabah erkenden veya geceya. 

n.sı karnmı doyururdu. Mektebin bUyUk ka. 
punndan dışarı çıkbğmı gören yoktu. Siyah 

bir elbisesi vardı ve kenarları ll!Ukll lJtr 
çift kundurası... Biz orada bulunduğumuz 
müddetçe, Uç uzun sene, bu clblaenln ve bu 

ayıı.kknblarm değ{§Uğint, battA sırtından ve 
ayaklarından ayrıldığını gtınnedlk. 

Hiç gUlmezdl. Gözleri, sarı, irin renkli 

--------------
Ecdadmızm lslQ.m dinini kabUl ederek hAkl. 
rnlyelo ve lmtiyazatı maımıscye nall olduk. 

lan gUnler çoktan geçti. TUrkler bunların 
hepelnl yavll§ yavll§ sizin elinizden gene al. 

dı. Mlls!Umanlar, dininiz ,ayrı olmakla bera. 
ber siz gene bizim kardeşlerlmtzslnlz.., 

Bu beyanname çok uzundur. Şu cümle ile 
bitmektedir: 

'•Herseklller! Siz ki parlak mazinizde bir 
çok oanlı hatırata mallk.e1nl2: ve Sırp milleti. 
nln kıymettar bir zlyneUBinlz, bayrağım al. 
tına toplıınmız. Hersek hUr olacaktır • ., 

İııte bu beyanname Karadağlıları ayaklan. 
dırdı ve prenı Nlkolanm kumandaSI altına· 

~rdlJer. 

Niyazi. Ahmet 
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g!lzlerl~ yalnız etrafmdakllere dU§manca 
bakmak için yaratılmıştı. 

Bu ada.m bir in.san mıydı ? 
:f. • • 

Pazar gtl.nleri blzlm için birer bayraml!ı. 
ÇUnkU mektepten kendimizi dı§an atar \•e 
ylnnl dört aaat onun yUzüntl görmezdik. 
Mezun olacağımız gUnU çıl'"mlar gibi ~klcr. 
dik. Ç(lnktl onun gözlcrlnJn altından ancak 
o gUn kurtulacakbk. 

BlrgQn ... 
Blrgün, mektebln denizi g6ren dar da""· 

çasmda, konu§Uyorduk. A~amdı. Ktzkule ı. 
nln fenerine dalmıştık. Biri dedi ki: 

- Haberlnlı var mı? 
- Neden? 
- Hendese hocMt l§ık olma,! 
Kızkuleslnln feneri s6ndU. 
- Deme yahu? Kime? 
- Yeni gelen çamaşırcı yok mu? Kö)ltJ 

kansr .. Ona! 

- _ Haydi canrm? Şu kocakanya mı? 
- Ta kendisi! 
- Attın! 

- btersenlı g!S!tereyim. Kan Çantll§tr. 

JıkUı.kl kllçllk odadıt. yatıyor. Gecf'l yanım. 

dıuı sonra bizimki odumdan usulcacık çr. 
kıyor. Do#nı oraya! 

İnanmadık. Geceyanmıı bekledik. 
Ortalıkta çıt yoktu. Herkes · uyumuıtu. 

Yalnız biz, dört kl§I; İrfan, Fatin, AlAeddln 
ve ben, uyanıktık. Saat on ikiyi ça.ldı. 

İçimde bir kırıklık duyuyordum. Sonra. 
beş sene sonra, hukuk mektebinin ikinci aı. 
nıfmda, Tıbbı Adli hocuı Bay Fahri ile be. 
raber, {Otopsl)ye giderken bu kırıklığı bir 

da.ha duydum. ttçUncUııtlnU bllA. duymadım. 
Belki bir gUn, zehirli bir balık yersem, ge. 
no duyacağını. Ne diyordum? Yorga..-,tarın 

altından kafalar belirdi. yalm ayak, Ust kat 
takı çamll§ırlığa çıktık. 

Çam8.§lrcı kadının odumda lJık vardı" 
Ama perdesi BID18rkı kapalıydı. Taraçada 
beyaz çarpflar sallanıyordu. Bu beyaz c;:ar. 
§afların arasmda.n, beyaz entarllerlmlzle, bt. 
rer hayalet gf bl, geçtik. 

Kadmm kapısuıa geldik. Bir budak dU~
mUştu. Orada bir ı§ık lıalkaar parlıyordu. 

Hepsi sırayla baktılar. Ben geldim, gözleri. 
mi halkaya dnyadrm: 

Evvela. blr 17cy g!Sremtdlm. Beya.Z blr kar. 
yolıı.nm etekleri kıpırdıyordu. G!SzQmU ıı.l~

tırdım, işte gördUğUm ~y: Orada• kar ·o'a. 
nm dibinde, bir çift eski erkek terliği du. 
ruyordu. 

4 •• 
Bu il.dam bir lnaan mıydı 

Jllıan TARr~ 

Mah~im Goı kinin 

98 kiloluk 
Kaplumbağası 16 sene 

sonra bulundu 
Viyanalda çıkan Der Morgen gaze

tesi, şu şayam luyret havadisi vermek
tedir: 

Pa!ermo yakınındaki, ''Koçella,, 
balıkçılarından biri denizden, 98 kilo 
ağırbğında bir kamlumpağa çıkarm:ş 
ve üzerinde esrarengiz bazı yazılar gör
müştür. Köy muallimi bu yazıların kop 
yesini çıkararak, edebiyat akademisine 
görldenniştir. Rusça olan bu yazıların 
metni aynen şudur: "Kaplumbağım 

''Tofo,, ya 1 mayıs 1922 de hürri~tini 
iade ettim. 52 kilo ağırlığınldadır. Uzun 
tuğu 90 santimetre ve sardelye yemeğe 
bayılır. Kapris ... Maksim Gorki,, 

Malum olduğu veçhile büyük Rus 
edibi, urun seneler Kapride yaşamı§· 
tır. 

Güneş duşu dl y«> 
bi r alet keşfedlld l 

Alman prof«örlerinden Lon, pek 
yakında, Almanyafdaki bütün maden o

caklanna yerleştirilecek olan bir alet 
keşfetmiştir. Bu alet "güneş hüımeleri 
duşudur,, bildiğimiz duşlar şeklinde yer 
leştirilecek olan bu yeni aletle, maden 
amelelt'ri, karanlık içinde çalıştıktan 

sonra, gilneş banyosu yapabileceklerdir. 

-=n:::=:::::::=:::::tWIMllWdlllllllunrm:•' n oı, doktoru n 
11• •• 

İi Necati Pakşi ;; 
H Hastalarım hergiln aabah 1 O dan i! 

1
:
1
: akşam 19 za kadar Karaköy Tünel ii 
meydanı Mahmudiye caddesi No. t! . . 

•: 112 de kabul eder. :i 
İ! Sah ve cuma günleri uat 14 den ri fi 18 ze kadar parasııdu. il 
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~~:a~~=la~:~~i:~~r:~ı::~u~~::~~~ Galıpler• Çob~ın Mehmet ı·ıe 
Kadıkoy stadında yapıldı. e C: 

Pulad, Riza Maksut, Veysi, gibi en 

ziyade güvendiğimiz atletlerin dünkü Mersı· nıı·~ Ahmet 
kargılaşmalarda çok fena derece almış 
olmaları bilhassa Riza Maksut, cumar-

tesi günkü koşuda olduğu gibi dün de 
müsabakayı yarıda bırakmak mecburi-

yetinde kalması genç sporcularımızın 

form1arır..da olmadıklarını pek bariz: bir 
§ekilde göstermiştir • 

Kampta bir gün içinde iki antren -
man yaptıklarını duyduğumuz çocuk -

lann bu sıkı idmanla aürantrene olduk
tan muhakkaktır. Balkan oyunları için 

önümüz.deki kısa zaman içinde atlet -
lerin tam istirahata çekilmeleri lazım 
dır 4 

Dünkü müsabakalarda alınan derece
ler gunlardır: 

200 METRE: 
1 - Geneı: 21,7. 

2 - Ramy 22,1 
3 - Vedad: 23,3. 

400 METRE: 
1 - Gcneg 50,8 • 

2 - Melih: 52,1. 
3 - İbrahim: 53,-. 

1500 METRE: 
1 - Galip: 4,10,7. 
2 - Gömböş: 4,16,-
3 - Recep: 

5000 METRE: 
1 - Meme§: 15,36. 
2 - Artin 16,18,8. 
3 - Teoharidi. 

CiRiT ATMA: 
1 - Melih: 56,15 metre. 
2 - Necdet: 50,- metre. 
3 - Şerü: 49,06 metre. 

YÜKSEK ATLAMA: 

l - Pulat: 1,75. 
2 - Haydar: 1,67. 
3 - Necdet: 1,67. 

DiSK ATMA: 
1 - Veysi: 41,36 metre. 
2 - Yavru 35,90 metre. 
UÇ ADIM: 
1- Sombav: 14,24 metre • 

Türk güreş federasyonunun Balkan 
seçmeleriyle, festival komitesi tarafın
dan §ehrimize davet edilmiş olan ecnebi 
pehlivanlarla Türk güreşçilerinin ikin
ci karşılaşmaları dü:ı akşam Taksim 
stadyomda pek az bir seyirci önünde 
yapıldr. 

Seçmeler •.• 
Saat sekizde seçme müsabakalarına 

başlandı: 

ilk olarak Güne~ten Yusuf - Ga
latasaraydan Faik karşılaştılar. On beş 
dakikada Yusuf syı hesabiyle galip ge1-

d• " ı. 

Güneşten Feridunla Nezir gUreşin
de Nezir yedi !dakikada tuşla Feridunu 
yendi. 

Kasımpaşadan Yahya ile Güneşten 
izzet müsabakası. On beş dakikada tz
zetn sayı hesabı galebesiyle bittL 

ikisi de Kasımpaşa klübünden olan 
Talip ile Kadri maçın!da on beş dakika
lda Talip puvan hesabiyle galip geldi. 

Güneşten Mehmet Ali ite Kasımpa
§adan Kandemir arasındaki güreş de 
on beıJ dakika sürdil. Mehmet Ali pu
van hesabiyle galip ilan edildi. 

Kenan - Kerkein en 
Bir iki itişmeden sonra 56 kilodaki 

Kenan ani bir hamle ile kafakol kapa
rak 61 kilo olan Finlanda.hyı yere ser
idi Çok usta bir ,.güreşç olan Kerkeinen 
büyük tehlikeyi zorla defetti. 

Milsabakaya tekrar ayakta başlan
dı. Üçüncü dakikada bu defa da Kenan 
alta düştü, o da tehlikeli anlar geçirme
ğe başladı. Altı dakika kadar kenfüni 
çok güzel müdafaa eden Kenan müsa-

2 - Melih 13,29 metre. 
3 - Pulad 13,15 metre. 
4X100 BAYRAK 
1 - Macar takımı 44,
(Geneş. Şambo, Sabo, Neg)". 
2 - Türk ta.kuru: 45,4 
(Vedat, Nazmi, Kazım, Firuzan) . 

Tilrk afletizm takımı t~tirahat halinde 

: 

bakanın dokuzunclL dakika 54 üncü sa
niyesinde tuşla yenildi. 

Kuloğlu - Ankaralı Ahmet 
61 kilo: Bu gürC§ çok süratli başladı 

ve daha ilk dakikaım:ıda Ankaralının üs
tünlüğü göze çarpıy1)rdu. Nitekim 3 da
kika 14 saniyede bir bel kapmasile An
karalı Ahmet Kuloğh.ınun sırtını yere 
getirdi. 

Ankaralı Ahmet - Hairn Bayat 
72 kilo: Müsabaka Ankarar Hüseyi

nin müthiş hamleleriyle başladr, Haim 
kaçak güreşerek mağlubiyetten kur
tulmak istediyse de Hüseyinin mükem
mel bir kılesinden kendini kurtaramadı, 
müsabakanın ikinci ldakika otuz beşin
ci saniyesinde sırtı yere geldi. 

Şinasi • Nortling 
79 kilo: Çok kuvvetli bir pehlivan 

olan Şinasi Nortling'i hırpalarken misa
fir güreşçi iyıi bir bel kaptı ve Şinasiyi 

yere serdi. Mütemadiyen tecrübe ettiği 
burguda nihayet munffak olarak Şina 
sinin sırtını yere getirdi. Nortling'in •a
lebni, 2 dakika 15 saniyede olmuştu. 

Adnan • Rızık 
79 kilo: Bu müsabaka Adnanın ha~ 

kimiyetiyle cereyan etti Daha birinci 
dakikada Rrzık alta "düştü. Gilreş Adna
run Rızığı altta hırpalamasiylc ,fakat 
çok durgun geçiyordu. 

Hakem bir şey yapamıyan güreşçi
leri ayağa kaldırdr. Müsabaka ayakta 
devam dderken Adnan sekizinci dakika
da çok güzel bir kafa kaparak Refiği 

köprüye getirdi. Bir müddet yerd~ gü
reşen pehlivanlar hakem tarafından tek
rar ayağa kaldırıldı; Birinci devre niha
yetlendi. Aldnanrn açık hakimiyetine 
rağmen beraberlik kararı verdiler. 

Kur'a ile Rızık altta olarak ikinci 
devrenin ilk üç "dakikasına başlandı ve 
neticesiz olarak bitti, ikinci üç dakika 
da Rızık üstte güreşti. Fakat o da bir 
şey yapamadı. 

• Uç aakikalıli ayaktaki ı.;snn 
başlaldrğı zaman her ii i pehlivan da çok 
sert ve süratli bir güreş yap!'lağa baş-

ladılar. Yirmi dakika sonunda Adnan 
sayı hesabiyle ve müttcf ikan galip geldi. 

Şevki • Kadiye 
87 kilo: meşhur Kadiye ensesini 

kapmak için uğraşan Şevkiyi yere vur-

makta güçlük çekmedi. Bu da bir tek 
1ole takarak 2 dakika 8 saniyede tuşla 
yendi. 

Mersinli Ahmet - Neo 
87 kilo: Serbest gilre§: 
tki ldakika kadar yalnız yukarıdan 

güreşen pehlivanlar nihayet Mersinlinin 
bir bacak kapmasiyle yere düştüler, fa. 

kat minder kenarı oyunu yanda bırak
tı. İkinci lıücum Neo tarafından oldu, 

Bu devrede Mersinli minder dışına ka
çarak kurtuldu. Bir an sonra Ahmet ge
ne bacak kaparak rakibini yere serdi: 

Neo bir köprü ile yü:dde yüz bir tuı 
tehlikesinden kurtuldu. Biraz sonra ilk 
kısım Ahmedin galebesiyle bitti. 

ikinci devreye Ahmedin arzusiyle 
Neo altta olarak başlandı. Fakat biraz 
sonra Mersinli kendi oyuniyle alta düt
tü. 
Neo kol kıvırarak Ahmedi döndürmek 

istiyor. Muvaffak olamaldı 15 dakika ni
hayete erdiği zaman Mersinli Ahmet sa
yı hesabiyle ve ittifakla galip geldi. 

Hasan Tahsin - Ahmet Hamdi 

DUnkU, evvelki gUnkU mUsabakalarda 
çok kuuvvctll hasımlarmı mağlQp eden 

Mersinli Ahmet 

zel güreşiyor rakibini müteaddit ldefa
lar fena vaziyetlere sokuyordu. Nite

kim neticede Hasan Tahsin sayı hesabiy 
le müsabakayı kazandı. 

Samsunlu Ahmet - Niyman 
Ağır sikelt: 
Serbest olarak yapılan bu güreş bir 

hayli durgun geçti. Biribirlerine tatbik 

ettikleri çaprazlar ancak minder dışın

da oluyordu. ilk kısım atak yapan Ah
medin galebesiyle bitti. İkinci ide Ney-

man daha faaldi nitekim 15 dakika so

nunda Samsunlu Ahmet sayı hesabiyle 
mağlUp olmuş oldu. 

Çoban Mehmet • Nıslnım 
Ağır siklet: tık anlardaki denemele 

ri müteakip güreş bi'r itişme halinde 

geçti. ilk kısun berabere neticelendi. 

ikinci !devrenin son dört dakikasın

da fazla atak yapan Çoban sayı hesabiy 
le rakibini yendi. 

OM. Kutnak 
1(. ~ ~ 

Güreşlerin son kar§ılaşmaları yarın 

ki salı akşamı gene Taksim stadyomun

da yapılacaktır. 

Saat sekizde başlıyacak olan Balkan 

seçmelerinden sonra saat dokuz buçuk

ta Türk ve ecnebi pehlivanlar turnuva

nın son mvsabakalarıru yapacaklar. 

Salı günkü müsabakaların programı 
şudur: 

Yaşar - Kerkeinen 

Aldnan - Mortling 

Mustafa - Kadye 

Meo - Kadye 
Mistrum - Meyman 

FutbQl e 
Fenerba~~aıe 
Bakıı köy Jstdı 

mağlup ol~~a~ı~~01 
D.. B k köy sahasırid ·.:t1cı tr un a ır b 1 bll... jl\ı 

istikial idman Yurdu r_ut ~usaıııcttı!ıİ 
kımiyle Fenerbahçenın~uzaffcr ~r 
Lebip, Bülent, Orhan, . ·l tak"yc e 
birinci takım oyuncuları.}' e f•rıcrtııM 

da .. s'' 
mi§ futbol takımı ara.sın da çok 

.. .. .. h k m"ıg"' i altJtl lW antrcnorunun a e ı1J1llj 1e 
mimi bir futbol maçı yap rdu talcJt111 tc' 

kırköy istiklal idman :u elınİ'tir. 
miz bir oyunla 3-2 gahP g _..,~] ~ 

tan v • • Ayni sahada bu maç ~·~_;.ı 
köy istiklal idmanyurdu :s . ..ı. sa!SP'.':t, 

rasınu-
Sümer spor B. takımı a ene t• 
bir maç yapılarak bunu da g _..,,tıt• 

ıcazanı•~ 
idmanyurdu takımı 2-1 

Barutgücli.1di 
Beykoza ye!!'ı··~ 

Dün Beykoz çayınnda, ~stanbı.ıl "
11
• 

karıılaşmaları yapılmıştır. r ve ıst• p 
hetinin iki rakip klübil v_e a ınaçttıl 1~ 
bulspor takımları günün ilk usa~ 
~lar, yeşil beyazlar. bu '7r. ~ 
rakiplerini 3-0 yen~~le~eytcoı t 

Son maç Barutgücu ı]e ldi .,e 1:ıere; 
arasında oynanmıştır. Ze'I uıı V 

n ytcoı tJ· 
canlı olan bu maç ta ~e tlenrııl_!/ 
gibi kat'i galebesiyle nıhaye I 
Bisiklet yarı~, 

• el" ' Orhan birincı g it 
· · ıe Muhsin duşe 
yaralandı ~ 

Festival komitesi tarafın~~ 
edilen bisiklet mtikavemet ~\, 
sabah Beyazıt - Bentler - yır 1 

. esafede 
rasında 65 kılometre ın ı· 

mrştır • or~'1t 
Müsabakaya, Ankarad~n: c~t,_ A~ 

yüp · tstanbuldan: Muhsın. oW"" 
, . . T kuıı' 1 til"· 

naş, Gar~ıs, !~rahı~.. .0~k ettıl ~ j\~ 
üzere sekız bısıkletçı 'lŞtır tun erı ·d• 

Ko§u esnasında 1stanbu . "jttl r1 
bisikletçilerinden Muhsin bırusıl# 

. iıı ııı 
düşmüş ve yaralandığı ıç 1'' 
terketmiştir • 2 sa't ~ ,e 

Neticel.de .A:nkaralı Orhan UP ;ıcirı.'1 er' 
kikada bırnıcı, Ankaralı EY .. geııııW J 

. ··ncu . ettf' İstanbuldan Torkum Uçu ı.e&Y 
ali tere ,, 

dir. Yarıştan sonra g ..... P- ~ 

dağıtılmıştır • ~f' 

1: .. e1:çilet Misa ır guı v 9 
ne digoı far .. ı· ee"e~ 

Dün akşam görüşt~ğü~i.l e t""11 

pehlivanlardan İsveçli J{a y eti 
.• 1 • t" ııt soy enuş ır: • .. rı)"tı ?ıt' 

.. _ Türk güreşçilen d~·leriyle cet' 
iyi güreşçilerindendir. J{en l saıı '·~" 
nüz yeni temasa geliyorU(l1. rebitit1 ·rt v-e sinden sonra uzun tafsı a ldedi: ıı1" 

Estonyalı Neo da şö)'.'le tli bıtld"ıııJ 
" Mustafayı rok kuvve d"•İ ~ 

- :ı: J{ert 1;> Ut' 
Yalnız tekniği noksan. . • gure~ 
tamamlarsa dünyanın en ıyı .ı.. 

urt' rinden olur. ··ıel g ure-
Mustafa çok zevkli ve gu ıcrır g 1"1' 

yor. Salı ak§amı kendisiyle ~e titlde ~ 
şeceğim. Eğer mUdafaa vaıır;e"ıııı it"' 
mayıp atak güreşirse ~o~~ed~eltt 
çetin bir güreı gösterccegtı 

. . . . 
' • & 

Neticesiz bir didinme halinde geçen 
ilk kısım berabere bitti. ikinci kısma 
- Kur'a neticesinde - Evvela Ahmet 
Mehmet sonra da Hasan Tahsin "altta o
larak batlandı. Hasan Tahsin "daha gü-

cJir1 y.•~ 
- l3ra\•o delikanlı! Kupayı kazandığın tçlıı klmblllr ne kadar ııcvinçlisln saııdll' 
Şampiyon - .Mersi, mersi! Yıılnız beni ı;;mdl IACıı tutmayın. EnUÜYct J ~ 

~ nıadan lmpayı rehine koymam lA.zmı! J(•' >1 

- FJ'1U1!1rz; 



HABER' - :A?:şam posfe:sı 

Yüzme müsabakalarında 
dün de iki rekor kırıldı 

S(UJ topumu 

Küçükler 

.. "U 
c.,,t "ll konı.ı tc 
' tı1Utıı >.ı 81 

t:arafmdnn §ebrlmlze 
~ 'da~r :lilztıcuıer ile yüzUcUJe. 
~ 1Uzın nıusabakalnnn ikincisi dUn 
t.lQ hır ~Yl;cıh:V\ızlarmcla, oldukça kala.. 
~-b•k I UUesı önllndc yapıldı. 
(lıı.. l(~Ea arın ne~lceterı 

,;,.. "111lQ ilk 8l!:RBEST· 
'"11 l'ıı.. . lnliaa . 
~ -;'' 8 'rurk bakllBI (1500) melreydi. 
U, ~ bu Ya 1 liacar gireli. Çok heye. 
24.ae,a dı. ~ı Macar Voylek 21,sd 

' ile li'flt::;ııı <G.S.) 22,15 ııo ikinci 
lOQ r Y&rı,ı •- (G.S.) UçUncU oldular. ls. 
' '1~e -.:rketu. 

"cı. ~ ta s_IRTOsro: 
~1 lılaca~eı ve zevkli oldu. Bu yarı. 
~ l,23 ile bl '1'1lrk girml§ti. Neticede 
:.,, ~t Uçu rlııci, Lcmhlnl 1,24,2 tıe 

20fı netı, Fikret dördUncU oldu. 

~-'e h."U l~~llıda bu RB.ACLAMA: 
llıt~ ~'kat ını Yrı.:z~ (400) üzerine yapı. 
rm,..: "'ıııasını la a!ırıerıınizln bunun (200) 
~ ~~. - tcıneıerı u . "yl il ~rlıışt zerıne v e ya. 
~ .!'it\~ ırııw. Bu müsabakava da 
lıt,~, 't0rıı ar be~ )'UzUcü gtrdl. N~Uce. 
~} ~ (~ 3,6,6 ile birinci 3,13,2 ile 
~ ı.11' 'lh derece yeni !stanbul reko. 
t(~ ~~tbak:çUncu Ömer dördUncO oldu. 
ftııı dıı. ~ti rna YilzUcUierlmlzdcn olan 
ııı,lı ııı"fQıUı "gırdl~ başka bir yarışta yor. 
·~~bıırty e nctıce de bu yanııı terkct. 
&ıra 1'.\ l' eunde kalIIIJ§tır. 
~ ~ CJc2oo lı4K: 
ı:.~'llt, l~aYrak Yanııındıı. Ttlrk takı. 
"'~ laıtrını ~il, Orhan, Halil . 
~)il bu ıııu.ab· Şoro§I, Voytek, Török, 
~~ ~~ aka çok heyecanlı oldu. İlk 
~ l1t ltllıtııarrakıp1crlnJ on _ on iki metre 

Oııc~ 'd ' U'ı.:Uncü yüzen Voytek, Or. 
ttı l1Jııı '°nra 1~ 01a.n bu mesafeyi kapa. 
~ cıılllUz .;12 metre do gcçtl. Dördün. ts Ol~ alil, 1500 metre yarl§a girip 
btt ~ bu ltıe:~ rn~en, son cnerjlıılni sar. 
~,Ulaç ftrkıı eyı kapadı \•e hemen hemen 
1°-ıa ~ ıo,11 ; Takibinin arkasından geldi. 
~ e 'l'tır1t' t ile Macar takımı birinci 
Oııtı, >'lııtıg-1 d~tmı ikinci oldu. (Takm11. 

rece Yeni Ttlrklye rekoru. 

~liıı11tı e:ı Su topu 
Ilı. ttJ.,,., eııter~ 
""<ltp1. ~tı.au maçı olan su topun3 
~ ~u \'e 19~YUnda 10 senedir Avnıpa 
~I lılacarı "6 Ol1nıpiyadmda dllnya 2. 
'lu~orııu arın bu müsabakaları cidden 

~tlt lrıtrıı:n~ll 

MacaırDar 116 - <O> kazaırn<dloDaır 

·de 3 yeni rekor yaptllar 

Diinkn yflzme m'ü-8(Ü)aloolarından iki. 

cU yüzen Galatasaraylı Ved&t rakibini geçli 
ve neticede, Mustafa, Ved&t, Klzmı, Mehmet 
ten mürekkep (G.S.) takımı 5,6 ile Beykozu 
geçerek birinci oldu. Bu derece küçükler a. 
rıunnda yeni rekordur. 

lSU TOPU: 
(G.S.) Beykoz kUçtlkierl arasında yapılan 

bu maçın taraflar 3 çer gol .vanarak berabe. 
re biUrdilcr. · 
200 'M. SERBEST: 

CumartcSt gilnU yapılması !Azım gelirken 
düne bırakılan bu yanıa 3 Galatasaraylı 
bir Beykozlu girdi. Neticede 2,50,4 Ue Mwı. 
tara (G.S.) birinci, (kUçUkler arasında yeni 
rekor), 2,52,4 Ue Vedat (G.S.ı ikinci, Klzım 
{G.S . .) dördUncU oldular. Beykozlu İbrahim 
müsabakayı yanda terketti. 

en.<ttmıtane ..• 
Yüzücülerimizin yaptıkları yarışlarda ka. 

u.ndıklan dereceler çok mUhlm ve ehemmi. 

yctlidlr. Dünya yUzUcUIUğtınün bn§mda ge. 
len Macarların kar§ısında blzlm aldığımız 

bu netice şayanı ehemmiyettir. Mütevazi 
köşesinde çalışan deniz federasyonumuzu 
tebrik ederken ecnebi tcmaslarmı eıkla§tır. 

masmı ve bize festival mtinascbetlle bu kar. 
şıla§mayı hazırlayan bcledlycmlzdcn yüzü. 
cuterlmlzo kışm da antrenmanlarına devam 

etdlek fırsatmı verebilecek olan kapalı, ki§. 
lık bir yüzme havuzu temin etmesini dileriz. 

öyle zannederiz ld yüztlcUlerimlz bir kı,. 

lık havuza kavuşurlarsa daha fyt derece iL. 

ıacaklannda hiç şüphe yoktur. 
T. K. DELlDAG 

At yarışları 
Hemen hepsi heyecanlı geçdi, hoşulaıın 

üçü11cüsü; günün süı pı izli gar ışı idi 
Dün, "\'elletcndi.,de, meavlmln be~inci nt Bu yal'l§ta dıa :Prens Hallinin 

ytu1§ları yapıldı. At kO§ularma kar§ı rağ. favoriydi ve rakJplcrl üzerinde 
bel.in, gitgide arttığım gösteren bir kalabs.. büyilk bir faiklyet göstCJ't'rek, 
lılt önUnde yapılan bu yarııılar, atcılığın kendisini hl!) zorlıımasma lllıum 
bUy1lk hAmis1 Ba§vekll lsmet lnönünün bu. ılen, kol:ıylıkla birinci geldi ,.o 
zurlle kıymetini birkat daha arttırdı. kıymetli cokey, Horvıırt tistUste 

150 liralık mükafatı olan "VllAyet birinci yarı!J kaza.nnuıı oldu. 

Karaku,u 
cidden çok 
blnlcblnin, 
gösterme
böylellkle, 
ild gtlzel 

tecrllbe koşusu., nun ııa.veslle, adetleri altı. Üçüncü yanş 
ya çıkarılan bu kO§ulardan Uı;Uno yalnız U- Dört ve dalııı yukarı ya~akl, .} erli yanın. 
çer hnyvan iııtirak ettiği halde, bunların a.. lmn 1ngWz at ,.6 lusmklarma :mahsus (Ben_ 
§ağı yukarı ayni seviyede olu§l&rı alAkayı dllmp) 

zaafa uğratmadı. (Mesafe: 2600 metre; ikramiye: 180.55.20) 

Birinci yarış J Birinci: Fahri AUmm Andre Budinl; ikin. 
:O~ ve ,!laha yukan yaştaki hallskan lo. cj: Mehmet Çeleblnln Olgıısı; UçüncU: Salih 

gilb: at \'e kısraklarma mah9us kotuıu. Temelin CcylllnL 
(Mesafe: 1400 metre;ikramlye: 180-55.20) Ganyan: 36,50 PJAseler. 450-550 ve 135 
Birinci: Pren.ıı Halimin Kopenl, ikinci: Bu yanş, günün en bUYPlc ııUrprlzlne ea-

Burhan tııılm Beka.n, UçUncü: T. Ali Çınarm hlt oldu \'e hcrıUz fkl halta enel, bu nevi 
SUIUnU, bir yarışta fa\'orllordoo madut olan Anclre 

Ganyap: 170; plA..aeler 105 ve 230, Budln blrlncnı~ kamnnrak, baJıst mtı,terek.. 
FavorJlf'rdrn olan Tomnınun, )'IU'IŞ& itti· fu J liraya 86,50 lira verdi. 1'1aamafib, ıu-

rnk etmemesi Uzeı1ne, Prmıı Jlallmln Kopenl n11 da söylemek J(lzımdrr ld, bu yarısı ka. 
Fın·orl oldıı ,.e ı;-Urel bir kotudan 10nra ya. ranmafa namzet h:ıy\·ıuılardan baulan, ge. 
n~ı kola) lıkla kazandı. lccek haftaki bU.>1lk 3ıın'ı ıaÜ:anabllmek ı. 

ikinci yarış 
üı,ı yaşındaki yeril yarımkaıı ve Jıallskan 

Arap erkek \'e dltl taylar& mah111a. 
(Mesafe: 1600 metre: ikramiye: 180.50. 

2~) 

Birinci: Prens Halimin Karaku§u: ikinci: 

ı;ln, bu ko&ndai kendllerinl hlı,ı J'ormadılar ve 
en rerikrdo geldiler. 

Dördilncii yanş 
Uc \•e daha yukan yft,'Jtaki yerli hallskaıı 

lnglllz at \'O kısra.klarına mahswı (Hendi. 

(Mesafe: 2000 metre: ikramiye 24~.55.20) 

7 

Misafirlerimiz bu sabah geldiler 

Başvekil İsmet İnönü 
Ordumuzun misafirleri şerefine 
HugUn saat ate 1,arabyada bir· çıty veriyor 

Tekirdağ, 23 (A,A,) - Ordu manevraları 
dUn ak§am, Saray cıvannda yapılan bilyük 
s-eçitrcsmi ile sona ermi§tlr. 

Kahraman ordumuzun bu mükemmel g'!. 

çil resmini seyreden müttefik ve dost dev. 
leUer genelkurmay heyetleriyle &taşemlliter 
ter, merasim bittikten sonra genelkurmay 
ikinci ba§kanı korgeneral Aemı Gündüzün 
refakatinde lzmJr vapuruna dönmü§ler ve 
vapur bu aabah saat ı de rı?faklltinde Tınaz 
tepe distroycrl oldugıı halde Teklrdağından 
1stanbula hareket etmi§Ur. 

Tam bir intizam ve mUkemnıeliyet ıçlnde 
cereyan etmııı olan manevraların devamı 

müddetince halkın kahraman orduya, büy1lk 
kumandıınlara ve ordunun muhterem mtaa. 
firlerine karşı yaptltJ misli nadir görlllür 
te1.abUrat, Ttlrk milletinin ordusuna ne kıı _ 

dar bağlı olduğunun t;»r kere daha müşah". 
desine fırsat vermiştir. 

~liltte!lk ve dost devletler ı;enelkurm ~I\' 
heyeUcrile ataşemıııterlerin manevralan ra. 
hatça \'e iyi blr surette takip edebilmeleri f. 
ı;in genelkurmayca her turJU tedbirler ve ter 
tip !tUhaz edllmlş, gerek heyetin bulunduA'ıı 
tzmlr vapurunda, gerek mane\•ralan takip 
i~ln hergün yaptıkları uzun otomobil yolcu. 
luklarında en ufak blr anza olmamıııtır . 

Heyet diln ak§am 11<>n defa İzmir vnpuru. 
na binmek üzere iskeleden ayrılırken civarda 
blrlkmlıı olan halk, Lskele üzerine yığılmış 

şiddeUI alkı§lar ve yqa ııesleriyle misafirle. 
rl uğUrlamı§tır .• 

Genel Kurmay Başkanı mareııal Çakmak 
hariciye ıılyasl mUsteoan Nuuman Menemen 
eloğlu ve amiral Okan da geçit !ahlll!mdan 
lzınlr vapuruna d6nmlljler ve btanbula 
hareket etmişlerdir. 

Misafirlerimiz bu sabah geldiler 
lırtanbul 23 (A,A,) -.Mareşal Çakmak ve 

korgeneral Asım Gündüzle mUtteflk ve dost 

Bir ı;?revde 
20 kişi öldli 

Varşova, 23 (A. A.) - Köylülerin 
yaptığı grevde takriben 20 kişi ölmüş. 
tür. Galeyan bilhassa Malopolska ha
valisinde devam etmektedir. 
Brgozov havalisinde kain Şarta kasa. 
basını polis bugün tahliye ettirmi§tir. 

Rzosszov civarında Glazovada 10 
bin köylU toplanmıştır. Yeni hadisele. 
rin c;ıkmasmdan endişe eden hUldlınet 
halk partisi nezdinde te§ebbüste bu • 
!unmuş, diğer cihetten de partinin Kra 
kov §ubesi eefi mebus Gru.szka'yı tah
liye ederek kendisinden köylüleri sü -
künete davet etmesini rica etmiştir. 

Mebus Gnıszka bir giln evvel tevkif e
dilmişti. 

Birinci: Fahri Y,amanm Baylanı, ikinci: 
Atmanm Dafyut, UçUncU Salih Temelin Gir 1 
gini. 

Ganyan: SOO, PIAae: yoktur .• 
Bu l"1U'Jta 09 hayvan ltfb'ak eW 'Ve beye. 

canlı bir yarq'tan 90nra, Jlaylan blrlncl gel
di. Girgin, kendlılndea bekleıı.mlyen, çok fe. 
na blr kl>f11 yaptı. 

Beşinci yanş 
Dört vo daha yukarı y&§takl balflkaıı A. 

rap at ve kıarakla..rma ma1ısu. 
(Mesafe: 3500 metre; lkramlye: 245.55.20) 
Birinci: Ahmet Bozun Benli bozu; 1kincl: 

Şllkrll Koçağtn Vuralı; UçUncU Em.in Uru.. 

şun 'Onıtıau. 
Ganyan: 150; pllae yoktur. 
Mukavemet yarııı oıAn bu Juııtu.l'a nw.at_ 

tefe&Uf anoak Uç at lttlrak ettt. Ve 18.lunın 
edUdltf veçhlle, cidden tok ~ at olan 
Benli Boz kolaylıkla blrlncl geldi. Mesafenin 

devleUer genel kurmay hcyeUcrinl ha

mil İzmir vapuru bu sabah saat 8,40 da g&.. 
lata rıhtımına yana:ımıştır • . 

Mareşal ve korgeneral burada ataşemilL 

terler heyetine \"eda etmişlerdir . .Oiğer mlaa.. 
flr heyetler korgeneralin refakatinde Pcra.. 

pala.sa gitmişlerdir. Rırtrmda heyeti merkez 
kumandanı İhsan Dgar, deniz kumandanı 

ve diğer ze\'at karşılamışlardır. 

Başvekil !nönU bugün saat 17, de Tarab. 
yada TokaUJyan otelinde misafirlerle rcfi. 
kalıırı şerefine bir ça.y verecektir . 

lngi llz gazetecisi 
Londrada 

I...ondra, 23 (A. A.) - Berlinden 
tardedilen Taymis gaz.etesinin muha

biri Nonnan Ebbut akşam üzeri bura. 
ya gelmiştir. 

Asım Us 
Kurun refildmizin b~muharriri A. 

sım. Us intihap dairesinde tetkikler 
yapmak üzere dün vapurla Hopaya 
gitmiştir. 

ZAYİ - Hukuk fakWtesfnden aldığım 
hllviyet vara.kamı kaybettim. YenLsln1 ala. 
cağımdan esld.s1ııln hUkmU yoktur. 

4.856 No. lt Ahmet Muhsin Dora 

tJnlll lcln uzun oldufu belllydl. 

Altıncı yanş • Vil!yet birinci 
tecruübe hoŞusu 

Mesafe: 1400 metre; ikramJye: 550-125-75) 
Birinci Naci Babaesklnln lncis1; ikinci: 

Meiiİİiel Çellktabanm Dumanı, üs;UncU: Hll. 
seyln ÖZkahram&nm Il GUJ.lZ&n. 

Ganyan: 190; plA.se yoktur. 

760 liralık mUkAfat olan bu l'al'lf& da an. 
cak Uç at f~rak etU, buna rafml!n, k~u 
heyecanlı oldu ve lncl kolaylıkla birinci gel. 
dl. MaamatUı ıuno da ıııöyllyellm ki Duman, 
kOfUDon ııon1arm& doğru, iki defa 3ıuıa kaç
muaydı, İncinin blrlnclliğlni :tehlikeye 110ka.. 

bUlrdl. *. ~ 
Gelecek pazar yanşlann son gUnUdür ve 

birçok büy1lk yan§lar yapılacağı için, en iyi 
atlar bunlara i§tlrak edeceklerdir. ' 11 ~"kıc Pas veriıılerl, yer değiş. 

r°tl 'l'~ltJar. scyredllecelt ııeylcrdl. Bu 
Ahmcdln Nazımut, UçUncü: Tevfik Devri. 
min CeylAnı. 

kap) 1 

-----~~~--~~~~~--~~~~.:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~---~~~-

~ da~lt, Voy~kl Şaroııı - Şenyeyt, n Şa. 
~f\ıı' O~ ' RoYtek, Vlti§in; blzJm ta. 

tlı:ı ~ >.ılhın;t }{cınrı.1, Ali _ Halil _ Meklıı 
l'lııcı 1:ııı tıata!ekllnde c;ıku. 
lılar. ~:~ede gay; srı.yııan misafirlerimiz bl. 
' "illet de" l rahat olarak 7 gol yap. 
~ ıs.o ıt~~e fi gol yapan Mııcarlar 

l!ıııı, le lııı.kalarıı:ı P olarak çıktılıır. 
btrec ~n ku sonUnda İstanbul şehri ne. 
Ilı. ' illan YU:ua llllısatırıerlmlzc verildi. 

1( CU!cre mndalyt'lrri daA'Jtıl. 

i.lçuk'er 
ı0o YU arasında 

lıı l!lı-ııt~tııase'I'~rneıer 
~e ~ l(u:ıtaı 
ı~oruı. a <G.S.) l.12,4 (Yeni Tür. 

'nl'lı... Vecıat 
~~cu ~ <c.s.), 
~llncu }I{ ın (G.s.ı 
l()o c:ı >.ı.eh;:ıınut (G.S.) 

~ıı ~e ~(Beykoz) 
~ ~baıt BACLAMA · 
~ 'ı:ı a aya 2 G · ' :tt ~Ucu atatıuıaraydan 1 Bey. >,: ·rcts.) b gırtnl.§tı. Neticede ı,38.4 

'ııtıı l,<10,1 lle lrlncı. 
1~ re S.) ll Ykoz ikinci, 
~ ~.\ \>n l:llncu oldular. 

11ıı b ?ıl~ll.'-~· .\}{: 
~~ı.. ""ita gtiz 

·~ıu aUct el \e heyecanlı oldu. tık 
rakiplerini geçtiler. 3 Un.. 

Ganyan: 130; PlA..aeler: 100 ve 23~ • 

Dii11T-:ü ya;ı.,lcırda Prcn.'J HflCmln at~ 1 
lariylc iki gUxl .yarı§ 1"1zaıuuı k"1y. j 

metli cokey H orvart 

ı~t.KIDE: 

* MUteknlUerle eytnm ve eramllin Uç ay. 
lıkları ey!Cılün ilk haftasında bll§layacaktır. 

• Türk tarih kurumu ikinci ba§kanı Afet, 
ya.kında Bükreşe gidecektir. 

• Şehrimizde bulunan inhfsıırlar vekili Ali 
Rana Tnrhıı.n dUn akşamki trenle A.nkaraya 
g1tml§tlr. 

• Ziraat V<'kllt Şaklrln bugün Ankarayıı. 

gttniest muhtemeldir .• 

• Vazife halinde mahalle bekçisine baka. 
ret eden Yenlknpı gazinolarından blrinln ııa. 
hlbi olan Haydar cürmümeşhut mahkeme.s' 
tarnfmdan bir ay hapse ~ 80 lira para ceza 
sına mnilkQm cdilml§tir. 

• F..dlrno vlllycti tahrirat müdürü Tevfik, 
İstanbul vilAyeti hukuk ~lerl müdürlU#Une 
tayin olunmuştur. 

• lzmlrde, kUltUrparktakl paraşUt kulesi 
dün Yali Fazlı Gülecin söylediği bir nutuk. 
tan sonra :tktisat Vekili Ccl!l Bayarın ııöy. 
!ediği bir nutukla açtlmı§br. 

• Belecliye İktisat müdUrlUğü ev kiraları 
için bir rapor hazırlamıştır. 

• İz.mirde 400 yataklı mükemmel bir mem 
leket hastanesi kurulma.sına karar verllmlı. 
ve derhal te§cbbUalere glri§llml§tlr .. 

2..:S 
PAZARTES! 

ACUSTOS - 1937 
Hicri: 1355 - CemuiyeWur: 16 

Gllııetln dotufa GtbaellD beClll 
5,17 • 18,58 

Vakit Sabah Öğle !kindi J..kpm iatıı tmsal 
3,t:; 12,17 16,03 18,M 20,38 3,27 

• Nazillinin yeril be.amaları Uç batta son
ra piyasaya çıkacaktır. 

• Tramvayların ön sahanlıklannda beıı 

kişiden fazla kimse duramıyacaktır. . 
• Belediye peynir istihsalini tanzim için 

bJr talimatname hazırlıyacaktır .• 

DIŞARIDA: 
• İngiltere kralının kardeşi Kent dükU ve 

dlljeBI Yunan adalarındaki gezintilerine de. 
vam etmektedirler. 

• Yahudi ajansı kongresi son l!:timamı 
yapmrı ve tngtll.z komisyonunun Fillstfnln 
tak.!lmlne mütedair plAnmı redde karar ver

mlftlr. 
• Yeni yapılan İtalyan dlrltnotıarından 

ikincisi de dlln suya indirilmiştir. 
• Macar ba§veldll ewelkl gUn Avusturya 

bqveldllyle görll§mlljtUr. 
• Yunanistan 'Mmrda kapitülAsyonlarm 

llgaamt kabul etmiştir. 
• Kutupta kaybolan Sovyet layYarecileri 

bulunamamı§lır. 



resminden intibalar 

/ 

--, .... ,.ıs· 

f''ı-i . .cl mra: Gct;:! r~sminclc bir piyc:cfo <ıl~yı ve 1>ir ma1dnclit~1f el;. 1Jülüğiimii::. lkin.cf sıra~ 1:itr1.: ~rrlı~s." llfarc.Jal .ve l•ıı m.~ıı.danı:ırfy?~, m i.~f İT gcncrn!lcr _,rııı s<ı~"" mmm rn7rrrm T:~it;~; ~cıı· 
ınl<lığı yerde. Vçunetı sıra: M arcşal Fcv::ı Çakm<ık yanındakı kıtnımıdtmlarla gr.çıt rcsmını scyı cileı kaı~,. ve geçıt TIJ.<tınınm bıtmc:mufcn sonra oo§kım bır tczuhıirat yapan hall~ı sclalll 

E>ı alt ~u-a: Misafir generaller ve ata§emılıtcrlcr geçit resmini seıJrediyorlar. 

J 



Geçit resminden intiba ar 

.. ' ............ .....,.,......, ---

' ., , . .. ..... ,, . . .... .. ı;,· • 
Halkın 1ı&ıJCoafıl.a alkı§la.clığı siivarilcrimf: geçerken .•. Jlfotörfü kıt'alanmızdan 'l'C scyircilcrdeıı lJir glJrilttfl~ •.• 



8 HABER - :AJC§am posfbı 

Yazan: Sofoma.n Tehllryan - Çeviren: S.Ş. -13- - lktlbas ve ter<'lın1e hakkı mahfuı.dur -

Hükumet meşrutiyetten sonra Taşnak fırkası 
erkanının kamilen Rusyaya iltica ettiklerini 

görünce, şüphelenmeğe başlamıştt . 
Bir tarafta Anadolunun her tarafına 

aal budak sarmış komite teşkiltlan, di
ğer tarafta hükfunetin ve komitelerin 
kontrol edemediği müsellfilı teşkilatlar 
anal'§iye umumi bir mahiyet vermiş hu 
Iunuyordu. 

!ıte, umumi harp Şarki Anadoluyu 
bu vaziyette buldu 

Komitecilerin firarı 
Osmanlı imparatorluğunun nasıl u

mum? harbe iştirak ettiği malfımdur. 
İttihat ve Terakki hükmeti tarafından 
Anadoluda alınan bazı tedbirler harbin 
gayri kabili içtinap olduğunu ihsas e
diyor.du. Bunun farkına varan komite 
rüesası sessizce ve birer birer memle
keti terketmiş ve halkı başıboş bir hal
'de bırakmıştı. 

Hilkiimetin komitecilere karşı vazi -
yetini değiştirmesi, bir çok hadiselere 
sebebiyet ver mişti Hükiımet meşruti
yetten sonra anlaştığı Taşnak fırkası 

erk~nının ihemcn hemen kamilcn Rus -
yaya iltica ettiklerini görünce, dah:ı 

ziyade şilphelcnmeğe başlamıştı. Komi· 
te elebaşılanrun Rusyaya firan üzeri -
ne, bazı Ermeniler halkı sükQnete da • 

vet etmek istemişlerdi, fakat seneler -
dcnberi devam eden propağandalar ne· 
ticesinde muhakeme kuvvetini kaybet
miş olan halk bu gibi s<Szleri dinleme
diği gibi, bu yolda çalı~mak isteyen er
menileri öldürüyordu. 

Nitekim, halkı "doğru yola,, davet 
etmek :istiyen dava vekili Aharon komi
te tarafından hiyanctle itham edilerek 
i<lama mahkum edilıniş ve sokak orta • 
sında öldürtılmUştü. Bunu mUtcakip 

'A'zap :oğlu Annen ayni ~erait i~lnde 
komiteciler tarafından katledilmişti 

Civar vilayetlerde vaziyetin ayni ol 
duğu haber alımyor.du. Her tarafta u
mumi bir gerginlik hüküm sürUyor ve 
büyük bir fırtınanın kopmak üzere ol
duğu hissediliyordıt. En ufak tenkitlere 
bile tabanca kurşuniyle cevap verildiği 
için, kimse konütecilere karşı söz söyle 
mek cesaretini gösteremiyordu. 

Mektep müdürü Dersimli Hampar • 
sum beni çok sevdiği için Erzincandan 
a,, , .zdan evvel beni evine çağırdı 
ve şu teklifte bulundu: 
"-Oğlum Soğomon! Seni ne kadar 

sevdiğimi bilirsin.. Sana nıühim bir 
teklifte bulunacağım. Kabul edeceğini 
de ümit ediyorum. 

Hamparsum bir dakika aüşündük • 
ten sonra devam etti: 

- Komite merkezinden aldığımız e
mir mucibince yarın akşam Erzincan • 
<lan ayrılıyoruz. Diğer merkezlerdeki 
bütün milmessiJJerimiz de 24 saat zar
fında Türkiyeyi terkctmek emrini at. 
nuşlardır. Vaziyetin vahim olduğunu 
sen de takdir edersin. Bu itibarla seni 

burada bırakmak istemiyorum. Yarın 
akşam sen ele benimle beraber hareket 
edeceksin. Şimdi evine git, ve kimse
ye bir şey söylemeden yolculuğa b.zı "· 
lan!. 

Çok sevdiğim hocanın bu söz1eri be
ni 1'.,vrette bıraktı. Şaşkınlıktan evvel;\ 

hi(' bir şey söylevemedim 'Bir müdd~t 
so'1r:> ı::unlan' sordum: 

- Erzincandan niçin ayrılacağız?. 
- Çünkü artık burada duramayız .. 

Tehlike var. 

- Halk ne olacak? 
- Biz uzaktan halka yardım edece -

ğiz:. Burada kalıp tehlikeye maruz kat. 
maktansa. hariçten halka yar.dım çare
leri aramak vazifemizdir 

Hocanın bu sözleri beni tatmin ede 1 

mc·nişti. Annemi babamı, kardeşlerimi l 
yüz üstü bırakıp sırf canımı kurtarmak 
icin kaçmayı alçaklık telakki ettiğimi 

dan sekiz kişi ile birlikte Erzincandan 
Kaikasyaya gidecek, vaziyeti oradan 
idare edecekti. Ben de muvakkaten fır 
kanm idaresini elime alacak, emniyet 
ettiğim arkadaşlarla beraber ,·::ziyetin 
cabına göre hareket edecektim. 

Ertesi .gece, Denimli Hamparsum 
ile arka.daşlan gizlice şehirden aynldı
lar. Hocanın firarı 'haberi halk üzerin 
de derin bir tesir yapmıştı. Hasımları -
mız: 

- Bu komiteciler hep böyledir, baıı· 
mızı belaya sokar, ken.dileri kaçar gi
derler .. diyerek halkı tahrik ediyordu. 

Arkadaşlarımızın bir kaç gün için Er
zuruma gittiklerini ve bir haftaya kadar 
döneceklerini söyliyerek efkarı umu -

miyeyi teskine çalışıyorduk. Fakat 
kimse bu sözlere inanmıyordu. Civar 
vilayetlerdeki komitecilerin .de firarı 

haberleri gelince, umumı endişe bir kat 
daha artıyordu. 

Bu vaziyet karıısında halk arasında 
da bir hicret hastalığı başgösterdi. Se
ferberliğin ilan edilmesi bu hareketin 

daha iyade umwrul~mesinc sebep ol-
du. t-~"" 

Vaziyeti müzakere etmek üzere mem 
lekette lcalan arkada§lan 30 Teşrini 
sani 1914 tarihinde Çanlı Vank ma -

nastırında toplantıya davet ettim. Bil
ahare tevkif olunan arkadaşımız Dikran 
Papazyan Kemah Merhasasuu da top
lantıya çağınnrıtt. 

Kuruçay mahkeme azasındın Mığır
dıç müstesna olmak üzere diğer bütün 
duettUer•.!tıdplatlt lteliiiiş .i Kema~ 
merhausı toplantıyı açarak bir dua o
kuduktan sonra aözü bana verdi: 

Derhal ayağa kalkarak davetimi1.e ica 
bet ettiklerinden dolayı hazıruna te -
şekkUrlerimizi bildirdim. 

Ve bir saat süren uzwı bir nutukla 
vaziyeti tetkik ettim. Diğer arkadaşlar 
da söz alarak düşüncelerini anlattılar. 

Bütün hatipler vaziyetin son derece va
him olduğu hususunda müttehit bulu-

nuyo11.:lu. Uzun müzakerelerden sonra, 
komitelerin her nevi faaliyetten sarfı 

nazar etmelerine, ancak herhangi bir 
taarruz karşısında müdafaa tedbirleri a
lınmasına ve fevkalade vaziyetlerde 
tekrar toplanmıya k.ırar verildi. 

Kemah murahhası ile diğer davetli
ler Çanlı Vonk manastırından ayrıldık
tan sonra, b:z kendi aram:zda komite 

halinde toplanarak müzakerelerimze 
devam ettik. Bu toplantıda, yabancıla
rın huzurunda tetkik edilemiyen bütün 

meseleler incel:len inceye tetkik edilmi~ 
ve mühim kararlar verilmişti. Bu arada 

herhangi bir katHm haberi alınır alın

maz Erzincanın kamilen ateşe verilme

!ine karar verilmiş, bu kararın tatbiki 
için de mufas~al bir plan hazırlanmıştı. 

Maalesef bu kararları vermekte çok 
geç kalmıştık. Hükfımet daha evvel ted
birler almış ve ermeni ileri gelenlerini 

tevkif ctmeğe başlamıştı. 'Bu vaziyet kar 
şısrnda ben de korkarak kaçtım. Ne an

neme, ne babama, ne kardeşlerime bir 
haber bırakmadan . 
\ Bir ay Dersim 

kUrtlerl arasında 
Kimseye haber vermeden kaçmış

tım Beni de "Taşnak .. diye haber ver
mişlerdi. Nereye gideceğimi ide bilmi
yordu.m. Tevkif edilmek korkusiyle dağ
lan taşları aştım. Bir müddet sonra bir 
ormanlığa girdim. Büyük bir ağacın di· 
binde oturarak ne yapacağrrnı düşün -
mek isteidim, fakat dımağım işlemiyor-
du.. (Devamı oor) 

Güzel Türklyeden manzaralar 

.Syledim Hamparsum beni ikna etmek l 
için uzun bit' 1tonrerans verdi. Fakat bir 

türlft kararını değiştiremedi. Neticede j 
aramu:da şu şekilde bir anlaşma oldu. -,·,.~--~-----

Dersimli Hamparsum, fxr.ka erkanın- Bttrsa<la tarihi Nilöf er çınaıtı 

Meşlhıuır Dngnon~ casusu 

MİS FLORA 

lntellljans servis, lngllterede 
man casuslarının llstesllil ele 

muvaffak 
Flora, daha içeriye girer girmez, sö

ze şöyle başladı: 
- Size derhal haber vermeği tercih 

ederim ki, oldukça beceriksizim. Esa • 
sen mecburiyet tahtında buraya gel -
dim .• Pekala biliyorsunuz ki, pilot ol • 
mak istiyordum. Fakat artık ne yap~ • 
yım .. Mademki bl'ni ancak tasus ola -
rak istihdam etmek istiyorlar, casus o
lalım. Bu vaziyet dahilinde. beni fngil· 
tereye karşı kullanmanız daha hayır•ı 
olur, çünkü oldukça iyi İngilizce bili-
yorum. 

- Bu lisanı nerede öğren-eliniz? 
- İki yaşımdanberi bir İngiliz 

dadının elinde büyüdüm ve annemin ö

lümünden sonra beni o büyüttü. 

Eğer hiç bir hadise vuku bulmasay
dı, Flora Brükselde kalacak ve girdiği 
muhitlerde duyduğu şeyleri, her gün 
bir rapor şeklinde şeflerine verecekti. 
Hülasa. o da, işgal edilen mıntakalar 
da dolaşan yiizlerce basit casustan biri 
olarak kalacaktı 

Fakat kaderi bu değilmiş. 

Yüzbaşı Berg, ona, bazı gizli talima
tı ihtiva eden bir sürü evrak vermişti. 
Genç kız odasına girerek evrakı henüz 
açmıştı ki kapı vuruldu ve casus büro
sunun müstahdemlerinden biri içeriye 
girerek kumandanın kendisini çağırdı -
ğını haber verdi. 

Vukubulan hadise.den, ancak en mah 
rem şeyleri bilenler haberdardılar . 

İntellicens Servis, ing·lterede Çalı
şan Alman casuslarının listesini ele ge 
çirmeğe muvaffak olmuştu. Bunun ne· 
ticesi vahim olabil:rdi 

Meşhur yüzbaşı B rg. ayni oyunu 
!ngiltereyc oynamak i_stiyordu. 

NahrJhten - BUr:> 
Flora, büyük bir heyecan içinde bü-

ronun kapısını vurdu ve orada, büro şefi 
olan miralayla birlikte bir müd<let ev
vel kendisini kabul etmiş olan yüzbaşı 
Bergi de buldu. 

Genç kız içeriye girer girmez, mi
ralay dikkatle onun gözleri içine baka
rak, İ!1gilizce sordu: 

- Her halde İngilizce konuşuyorsu
nuz değil mi?. 

Flora da sakin bir tavırla cevap ver
di: 

- Zannederim .. 

o 1 m u ş t u aıaf111' çı· 
5ok · • 

lindeb ulunan Londra. - dbirılik ııı• 
kınca. gayet büyük bır )ıo uıett er 

. 1 . d .. ·· kt ndig"i serg _.ııı' scttı. çın e suru c .. ıniYoru 

f ""'ÖrUl'I 'W na, artık o kadar ena 6 üt go' 
Talihin, kendisine güler ~hayet t1' 

receğine itimadı vardı ve, 11 ıduğıı11" 
müşkül işin hududu geç~e~u~atla 1car• 
ve bundan sonra fazla rnuŞ 

d. or.dU· 
şılaşmıyacağını zanne ıy 

Parola h•k • 
. bunıırı ·til 

Asıl vazifesine gehnce, :s'r lıı11 

kımla ancak şunu biliyor.clu: 
1 jııgiliS 

zabitinden, Almanyada çaıışa:kti. 
casuslarının listesini öğrerıec 

~·ı ı bil - Bu kolay bir iş dcgı biitiİl1 
Diye düşünüyordu. Faka~erelcı • 11 • 

fena düşünceleri bertaraf e ınJdı: 
cak bir şey düşünmeğe ~ı~)catJllıtl al• 

Yüzbaşı Şalhauzen'in ıntı 
pıll 

mak. d bu1ıı 
Flora. Pikadilli yakının a oteli oıı' 

büyük bir otele inmişti. :su. ı~d~ 
şefi i~aret etmişti. Ona ayn~·rıu"' 9''J3 

• gu ' • , 
Londraya gelisinin ertesı .. ro'rıuıı •J'. 
saat onda Nahrihten - Bu .. ıeıti~er 
nile temasa gireceğini de soY , 
di. _., "e bil' 

.. racv ,. 
Ajan, onu telefona ~agı k oıer'• 

11 yanlışlığa mahal verilrneıne ,ertf' 
ralarında şöyle bir muhabere 

edecekti: d _ J"~ 
- Merhaba, Bayan •. ı-Iy e 'siJ1İ•:· 

1 
ta bir gezinti yapmak ıster 1;uıı blrt, 

- Çok naziksiniz, fakat. . bO>'Jt ıı 
k d. . .. .. .. b nun ıçııt .. ı? en ımı uşuttum, u iyoır 

b
. . • _ .. k istem . 0ıe-zun ır gczıntı yap..... M raır 

- Pek güzel, şu halde aY 

linin holünde buluşabiliriz. 
3 

dt" 
- Pekala. fakat ancak saafll t 

Kırmızı karan &'c-J 
Flora'nın Brükselde aldığı oıi• i~: 

işte bu idi. Bu mükalemeden·~ ~1 : ·d celttı· c ret edilen randevuya gı e bir 1 ~ 
. k bunu .rıc' bır gazete bulunaca ve ,.ıı,- ~· 

paze gibi, lakayt bir şekiJdelaY" or~tf 
tı. Eğer, bazı sebeplerden ~o • ..,t ,oı~ıt' 

ı-~ bır.,.. ali 
buluşamazlarsa, genç _... d •r f 

ora •· ııe Trafalgara gidecek ve içİJ1• 'ol 
Ajanın kendisini unırna::rırs1'· ,. 

iki dakikada bir, aynasını çı b\ltıı11' 
11 

v A • e on\l il dl 
kacaktı. Eger r..Jan gen atinde .,dt' 
sa Hitahall sarayının ınedh dı bil 'f 

ktar • tıı cü bir randevuda buluşaca ~ıı 
fa lda genç kızm göğsünde 

Miralay bir an düşündü, 
vam etti: 

karanfil bulunacaktı. kil•"'' 
sonra de • Muhayyel bir rnll .,,tt'' 

o1al1 

- Berlindcn sizi hararetle tavsiye 
ettiler. Siz, harp n:eydanında şerefle ö
len tayyareci yüzbaşının nişanlısxsınız, 
değil mi? Ayni zamanda aldığınız, son 
derece milliyetperver terbiyenin, size 
her işte itimat edilecek derecede kuv -
vetli olduğu haberi veriliyor. Size son 
derece mühim bir vazife vermeği karar 
laştırdık. Bu akşam Londraya hareket 
edeceksiniz. 

Ertesi sabah, mukarrer ot1 
telefon çalındı. d tel~~ıf 

• in e ııv-· Genç kız, heyecan ıç 1,1urı 
ahizesini aldı ve derhal karar 6' 
olan sözleri duydu. de· J'ar1' 

- Merhaba, bayan. ı-ır. iı? 
b. · · k · t r nıısift ır gezıntı yapma ıs e 1': 

Flora heyecandaı\ soluyara ıı· 
- Evet, evet... . 

1
•11; toP 

. •• ıidıl 
Dedı. Fakat derhal J\e ·fi' 

- Londra nu? Oraya nasıl 
yarak: dti" tıı ıJ' 

gidebi _ - Çok naziksiniz, fak~t. tıötle 
kendimi üşüttüm. Bunun ıçı~ 0rııııt- e
zun bir gezinti yapmak isteınıY 10yte c 

Talimat mucibince Ajanırı 

lirim? 

- Şimdi anlayacaksınız. Evvela, 
Holandaya gidecek oradan .da, munta -
zam par"port ve kağıtları hamil olarak 
hiç bir manie maruz kalmadan Londu

ya geç,t ·ekıiniz. Size gayet mühim ve 
gizli bir iş verdiğimiz için, elinize hiç 
bir evrak teslim etmiyeceğiz. Size ve -
rilen vazifeyi ve şifreleri ezberliyecel:

siniz ve Londraya gelir gelmez, ajanın. 
rımızdan birine müracaat ederek ondan 
icap edeqı bütün malumatı alacaksınız. 
Cesur, çok cesur olun, İngilizler sizden 
şüphe etseler bile kat'iyyen korkma -
yın, çUnkü aleyhinize h!ç bir delil hu -
lamıyacakları için, masumiyetinizi her 
uıman iddia edebilirsiniz. 

Londraya gelen Qenç 
Amerikalı kadm 

lşte böylece, 48 saat sonra , Flora. 
hududu rahat rahat geçerek Londraya 
gelmişti. Kağıtlarından. genç bir A -
merikalı olduğu ve bütün seyyahlar gi
bi Lon.drarun görülecek yerlerini ge7 -

rneğe geldiği neticesi çıkarılıyordu. 

Flora, ilk defa Londra - harp ha -

. ı~ dı ott" vap vermesı azım : rair 
- Pek güzel şu halde Jdaf 

linin holünde buluşabiliriz. t•tıf) 
(Devamı 
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Çin ::. Japon harbi 
Şa Şanghay, 22 (A 

Portel,~iz 
nghayd .A.)- Bu sabah f 

h- aınntathila"f b ... k. h .. 
Şehrin her taratmdan ölü ve yaralılarla do. 
ıu otan vaka mahalline ha.ata otomoblllcri 
gönderilmiştir. 

Çekoslovakyaya ısmarladığı 

silahları "il tUr .. ına ır su un u- I 
l(· ınuşt" lagııan ur, Japon tayyarelerinin 
01dııkları :~. Poutong üzerinde yapmış j 
llifc\ ate 

1
• '

1 ccvalandan sonra top ve 
llız b' §ı taına . 1 ltkaç .. mıy e durmuştur. Yal-
ttıcPou gundenberi Broadway ve Yan 
tel:ııiyenllUntakalannda bir türlü sonu 
llıcktcdi Yangınların dumanı yüksel-

t. 
lap 

Çok on kıta t 
1 

tcr:ı 1ı . a 1 nakletmekte olan bir 
aş'llakta erın Chekiang açıkalrında do-
otd ve b' · tıltıa:ı tc 1 ~. ıhraç noktası aramkta 

lkı .eyyud etmektedir. 

d' ŞanghÇın fırkası ilerliyor 
ıruYor. ay, 22 (A.A.) - Pekinden bil 

l>cki. 
t-rıd n - H 
Çt c lian . ankeou demiryolu üze-
J llllihinı gs ng mıntakasmda olduk· 
~Porııar llluharebelere girişilmiştir. 

lôn , vaziyet h"' llYortar e eskim olduklarını 
l}.. • 

ilin uıtnanın 
tıı •r~etınek mukavemetine ve arazi-

Japon fırkaı;ile 30 bin 
Çinli ~arpışıyor 

Pekin, 23 CA,A,) - Llangshiangda tam 
mcıvcutıu bir Japon fırkaalle aıgarl 30 bla 
kişiden mürekkep bir Çin ordusu arasında 

şlddelll bir muharebe cereyan etmPktedlr. 
Japon asker\ makamları şimdiye kadar 

Çin taarruzlarının btiyUk za)'1atla gen pili. 
kllrtUldllğllnU beyan etmektedirler. Rir y'ln 
hareketi yapmakta olıın Çin kıtaıarı Llangs. 

, hlanguı yedi mll §imaline doğru ilerlemektt!. 
!erse de bunların geri pUskUrtUldUl!U hah'!r 
verilmektedir. 

,Japon ta.vyare1eri hilcumda 
Nankin. 23 (A. A.) - Japon tayya. 

releri Nankine hücum etmeğe devam 
ederek yalnız askeri istihkamları ve 
tayyare meydanlarını değil merkezde 
bulunan hükumet daireleriyle hususi 
ikamC'tgahları da bombardıman etmiş
lerdir. 

Biitün ernehi sefirler:n Nankinde o. 

lıanko hesabına mı 
yapmıştı 

Çekoslovakya ile Portekiz hükumeti 

arasında b!r silah siparişi meselesin. 

den diplomatik münasebatın kesilmiş 

olması, gayet şayanı dikkat safhalar 

arzetmektedir. 

Bu sabahki postayla gelen "News 
Chronicle" gazetesi Viyana muhabiri, 

Portekizin Çekoslovakya silah fabrika 

larına en modern tipte 1000 tane ma. 

kinelitüfck ısmarlamış olduğunu yaz. 
maktadır. 

i cıı b'r Ja te ol~uğu m~şkülata rağ-
tıı~~larta :n müfrezeni. müteakip ta- turdııkları m~_lü_m_d_u_r_. _____ _ 

lf~:·ıc· ankeou mmtakasında ilerle- iki k 1 y metli 

Fakat, Portekiz ordusu o kadar bil· 

yük değildir ki, bu nispette bir sipariş 

makul görünsün. Bu itibarla makine

Jitüfeklerin, hakikatte, İspanyol asile. 

ri reisi Franko hesabına ısmarlandığı 

zannediJmektedir. 

MilslUman la rı 
Yahudiler aleyhine teşvik 

eden bir kitap dır ınde inf 
·Cadd ızam hüküm !ürmekte- teşhİS 

l<o11 elere · .Filistin hükumeti Yahudiler aley . 
hine yazılan ve müslümanları yahudi -
ler aleyhin.de bir (Cihadı mukaddes) ila 
nına teşvik eden bir el kitabı gağıldığı 
nı öğrenmiştir; bunu dağıtanlar hak· 
kın.da tedbir almağı düşünmektedir. 

d •• iaın· . §•mali Çinde "Houapei • 
C'iJ ını alac k 

h Ct teşk'li a. muhtariyeti haiz bir 
Pııtırıtın lehınde bir takım afişler 

Ca1t ıştır. 
'he~ ou'ya J 
ı~ te bera apon takvye kıtaatı gel-

rııı ı. eva llld. II 
~ . .-ıoPtid· . r. alhazırda Japon· 
'Yı geçlll kkı mevcudları. 100.000 

Sir J e tedir. 
ile r apon 
Çııı- 0tc Ch ~eınbamda!l bildirildiği-

<ttı" ensıdek' "k' . Q .ra do·r . 1 ı ı Çın fırkası, Man 
ç de\'l g u ·1erJemcktedir. 

ş et .Jap 
t. •ngh onynyı protesto etti 

raı:ı ay, 22 
~ •tı ve A • (A.A.) - İngiliz, 
ıı.ı:rı. tcne:er~kan filoları başkuman 

'l:ıı l'laıı Ja 1 fıloları yanında demirli 
" tlc . r>on harp 1 •• 
"İtırJ tini Ja grm erının endaht 

c' Pon bah . ı ddet] rıyc makamatı nez 
't ' e protesto etmişlerdir. 

t .,.0<~0 ~ Mongollnr rıktr 
11lrt 'c;2 ( ' ta~ "'il .. A.A.) - Mongol süva-

1.~llç tlcr·~.urc~kep bir müfreze Japon 
'~i b· 11ti • t hımayesinde olarak dün 
1 1ı:. ~ \irı ,:har hudut mmtakasmda 

"'il Uva .. 
Çtırİıı. •ngtu rısıni geri püskürtmüş-
~~tc ~ıı Cıtın·ng'dakiJapon ordusu Man 
>:. ~· 1Yer · 
t>t ~ ltı ltıtaı ını muhafaza etmek U-

tar annı ç h d 'ittdi~· .. a _ar an tardctme-
la~ lcıtt g nı bıldırmiştir • 

ıı~ :ta, ~ oan zaptedil . lio lctlot (A,A,) • IDIŞ 
l'u Ilı btpt - K\·anotuno ordusu. 
'l'ı llıt tak .etug-ı blldirilmektcdir. 

tııı ~çlıı vıye k t · 
tıı:_ ,~a <A.A,, - t~ a~arı geliyor 
C!Jr"""ltlJ. 1 ~d ki aber alan mah. 

ltt, .,, ~·OOo ki Japon kıtalannın mev. 
\'tıı 'llc Dl oı"-k ah b "~ b ••• \'iye kı ..... t mJn etmekte. 
1~l~ ~de b lalan 8.000 klşlllk kuv 
"'l) , on erı;-tııı g 1 ~ lı-e tkı.ıya h e mektedlr. Diğer el. 

r,~' Oloınotııı e.rg11n at, harp malzeme91 
ltıı Uıtı 8t"kediıe.n ve kamyon ta§ınmaktadır. 
~:tat llıta.ı kuvveUertıı bUyUk bir kıı r elcaer~r~~dır. Bunlar Tongku ile 
ttt~e:' Yltnıı.ı eıu kilometrelik mesafe. 

ıı....~lr J led!rıer run altında ve t>lr g-Wıde 
-vı;ı>t 'Jıoıı . 
f~ l'a h~- haataııe it trı t -..rtket gemıaı Tongkudan Ja. 
eıe, 'lb.!de ıa etnıı,,ur. Resmt Japon mah 

>tr <le h~ Yaratı 1 • 
'it bıı -q, kt 0 duğun.u söylemekte 

~ ~~Cba1Uııcıı.ıtı.ı "lllae!er hakikatte gemide 70 
tı.ı flııııe. 

8 
l', 23 (J\.~ iddia etmektedirler. 

--~ Oı Böyteın ,) - Japon makamatı 
~ ~gb eğe aallhlyettar bir zat, 

~ J'Potı 01dı.ı~: ~o.ooo Japon askerln!n 
ı~tı lı.ıı.rp Yan etml~tır. Bu hanı 

r. ,.... ıeınnerı ta c ~·n bata rafından hlm3y-: 
' ~t~I oınıaıc l'Yalan, Japon lt•taatmın 
'~A l?ılıterdi için blltWı gece bombar 
"""'1 r. 

>Stıa .. 800 k· · ~.ı""h -Y. 2a tı\ ışt yaralandı 
-"it.~ "'-ı .1\,, - . l' "ll' "tr e§Ug-ı 4

' a.nkın \'t: ~ckiang 
~ tııı ıc.u~flt&zaaı b:oktada kA.in içinde bU. 
~ trı.ıı 1tıuYUk bir ~unan tngtllzlere ıUt 
1 .a0o lllı lıkı l.nanın tistUne dUşeıı 
rıı~ oıar netıceaı t ~ bı ak taıı nde ölenlerin adf'dl 
•r lıtr rt bıııa.. llıin edilmektedir. OblliJ 
t Ob ,,1 ~tan • 

tıı'4tırllti<ııı Ua de b.inıuun başa delmiştir. Dl. 
1 "e cı §ld<leUncı lı:lnde patlamıştır. 

\' teırtı.ı "araaıu bU:n bütUn şehir aar.sıl. 
ı-ı r cıı~ ~lir, aların camları toz h~. 
" ~ıı~ tu tecı bt 

J .,_ lt<lru llraaıııcıa ~ manzara arzetmekte. 
'ııaıı llıtıektecıı anlar içinde yüzen ce. 
'~ "n.ı r. 

'1r ~it raı geı:nıaı ı 
'lııı~ ~ JaPo zumo. Voosungdnn 

~lltı~·ltr. zı SC!areıı r.ivıın!!d" de. 

~-~"-ı rı de il<" 
'ı.,,~ .l', 23 

1 
1 Obiis pat'a lı 

"' !'11 lhıcı, 1~.A.~ Nankinde bUyUk hlr 
!lıll- Ouus 

'"9 Oltn1.3 pauamıştır. Bir c;ok 
ıncıan korkulma'ktaılır. 

( Baştaratı 4 üncüde) 
B'n~cnaleyh general Nediçten ayrı. 

lır ayr lmaz ona yaklaştım: 
- Sizi bekliyordum gazeteci bay .... 

dedi • Sual sormama hacet yok. 
Duyduğum hayranlığı ve dost heyeca. 
nı gözlerimde okuyabilirsiniz. 

Hakikaten, yüzünde, edasında, sc. 
s nde \'e gözlerinde çok samimi bir 
teheyyüc vardı. Devam etti: 

"- Ben şahsan böyle güzel bir gt>. 
çit resmini 1919 da, yani umumi harb 
mütarekesinde, muzaffer itilaf ordu. 
larmın Pariste yaptıkları büyük mera. 
simdenberi ilk defa olarak görüyo. 
rum. 1937 Trakya maneHaları üze. 

İngilizce Daily Herald gazetesinin 
Kudüs muhabirine göre, bu kitap, ya
b udileri, İslamiyetin tarihi düşmanı v
larak göstermekte ve onların temiz
lenmesi lazım gddiğinı tavsiye etmek 
tedir. 

30 sayfadan ibaret olan bu el kitabı 
Kudüs müftüsü Hacı Eminin himaye 
etmekte olduğu "Filistin Arap prop :ı
ğanda dairesi,, direktörü Mehmet Tahiı 
isminde biri tarafından yazılmıştır. 

rimdc unutamıyacağım bir tes:r bı. 
rakmıştır. Büyük ordu manevraları Emlnöoll ve Kara~öye 
yapmacık işler değildir. Bunlar dai. , Ge~it çivileri konuluyor 
ma bir ordunun hakiki karakterini, Birkaç gUne kadıır Karaköy ve EmlnönU 
hakiki kıymetlerini tebarüz ettirirler. meydantan da B&l'ı tepeli çivilerle lşareUe. 
Kötü b'r ordu iyi bir manevra organi necektır. Buralara çakılacalt çiviler hazır. 
ze edemez. Bir haftadanberi gözleri • lanmı~tır. KöprU Uzerlnde işaretlenen yeri~ 

rln tok faydası görUlmUgtUr. 
mizin önünde cereyan eden askeri ha. tşareUı yerlerin başına dlkllen uıhita me. 
re ketler bende Türk ordusunun mii. murları da yakında kaldırılacaktır. Yolcu. 
kemmelli~i hakkında yüzde seksen tar ve nakli vasıtaları blriblrterlnl kontr.ıl 
bir ka:ıaRl doğurmuştur. Ordunuzun ederek buralardan ge<;eceklerdlr. Bununla 
hakiki bir memleket hizmetine tahrik beraber köprü Uzerinde işaret yerlerinin hıı... 
edildiği anda bundan çok daha mü. rlclnden geçen 141 ki§! tutulmuş, hepsinden 
kcmmel çalışacağına inanmak lazım. _para cezası alınmıştır. 
dır. Burada memleketin bir par~ası Z_a_b_ı_t_a ____ _ 
üzerinde ordunun bir kısmı tarafın. 
dan yapılan hareketler yalnız ordu 
hakkında değil. bütün Türkiye hak. 
kında, Türkiyede başarılanlar hakkın. 
da Ye Büyük Şefiniz Atatürk hakkın. 
da tam ve kamil bir kanaat telkin et. 
mekte<f r. Büyük asker millet olan 
Türk, büyük asker olan Atatürkün 
irad~siyle 1937 yılında cidden muhte. 
şem bir müda!aa kadrosu teşkil ede. 
bilmiş bulunmaktadır. Şunu ilave et. 
meliyim ki muhterem Mareşal Çak. 
makla kumanda heyetleriniz de ordu. 
nuzun ali mekanizması hakkında ba. 
na havran olmak fırsatları vermişler. 
d'r. Güzel ordu ... Beş günlük çok yoru 
eu talim ve hareketlerden sonra önü. 
müzden temiz kıyafetleri ile. taze 
traşlı yüzleri ile dimdik ve sert adım. 
!arla geçen şu yetmiş bin genç insan, 
ordunun ~deni tahammülü hakkında 
da harikulade bir fikir vermekted r. 
Bu kadar yıpratıcı harekattan sonra 
bir ordunun böyle sağlam bir çehre 
göstermesi ancak devamlı surette iyi 
bakılmakta olmasiyle kabildir. 

Orta mektep talebesi 
Hangi liselere &lınacak 
Maarif idaresi hangi liselere nangl or. 

tamektep talebesinin alınacağını teıbit et. 
mlştir •• 

lıtanbul kız lisesine ayni mektebin orta 
kısmını bitirenlerle lııtanbul, Süleymanlyc 
kız ve Heybeli ortamekteplerinl ikmal e. 
oenler alınacaktır. Vefa lisesine GelenbevL 
den, Pertevnlyale Davutpaşadan, Cumhur!. 
yet kız lisesine Çapa. muallim ve EyUp orta. 
mektebinden, 1nönU kız lisesine Emlnönıı, 

Nlşanl.a§ı ve Kasımpaşadan, Kabataş, lisesi. 
ne Gazfosmanpaşa. EmlrgAn, l{asımpıışadan 
Hydaıııa-şa llsesint- Üsküdar 1 inci, Kadıköy 
l Jnci ve 3 Uncu ile Heybt'liada ortamekt". 
hinden Erenköy 'kız lisesine Heybell orta.. 
nıekteblle Kadıköy 2 inci ortamekteblnden 
mezun olan talebe almaca'ktır .. 

Zorlu bir e roin satıcısı 

kadın yakaladı 
( B~ tarafı 1 incide) 

Adam öldUrmekle 7,:5 seneye mahkfım :ı. 

lup birkaç senesini bitiren meşhur eroin sa. 
tıcılanndan Ahmet vereme tuiulduğU için 
çıkarılmıştı. Ahmet hapishaneden çıkar çık. 

_maz kardeşi Mustafa \'e metresi l:'~atma ile 
eroin aatıcılığına başlamışlardır. Bıuııar ev. 
'elkl gUn Stefodyanl isminde iki eroin mUb. 
teltıaına eroin satarlarken yakalanmıglar. 

dır. Bunlardan başka sabıkflı Cemal ve Vey 
ııel isminde !'ki esrarcı da yakalanmıştır. 

Hava yaı ışı şeıefine
biı ziyafet 

Paris, 23 (A.A.) - Hava nezareti 
dün akşam Bolonya ormanında bir res 
t ·'·anda istres - Şam - Paris hava 

yarışına iştirak eden ekiplerin şerefine 

bir akşam yemeği vermiştir. 

60 yaşında bir kadına 
teca vUz ed l ldl 

Samsuna tabi Termenin Çılar köyünde o9• 

manm karl8ı 60 yaşlarındaki Fatma, aynt 
köyde Mustafa oğlu Receple bir iki arkada... 
ııının tecavüzüne uğramıştır. Kadının mukıı... 
vemeU ka~ısmda bir demirle b~mdan ya. 
ratıyan mutecavlzler yakalanara]\ adliyeye 
Yerllmişlerdlr. 

İhtiyar kadın Samsun memleket hıtstane. 
sine ı.etirilerek tedavi altına almmıştır. 

İnglllz Başvekili 
Yakmda Musoliniyi ziyaret 

edecekmiş 
Londra, 22 (A,A,) - Sunday Re!ere. 

Chambcrlalnln önUmUzdeki sonbaharda Mıı. 
soliıılyl ziyaret etmesinin mııhlemel olduğu. 
nu haber vermektedir. lnglllz B~veklllnln 

bu husus hakkında lngiiterenln Roma ııeilri 
Slr Erle Drummond lle görüşmüş olduğu ri. 
vayet edilmektedir • 

.. 
Bir lspanyol gemisi 

daha batırıldı 
B::>zcaada önünde batırılan İspan

yol bandıralı Armuro vapurunun kap 
tan ve tayfaları dün Haliçteki Mncel. 
lanes vapuruna nakledilmişlerdir. Ar 
muronun kaptanı Antonia dün öğle. 

den sonra İspanyol konsolosluğuna 
giderek raporunu yazmış ve konsolo
sa tevdi etmiştir. 

Haber vermem:ş t 
Londra, 22 (A. A.) - Havas ajan. 

sının muhabiri bildiriyor: 
Resmi İngiliz mahfelleri, Franko. 

nun Londr~y~ bir nota Jöndererek 
İspanyol hukum~tçileri içın silah taşı 

yan gemiJcri açık denizde batıracağı. 
nı bildirdiği hakkındaki haberlerin te
eyyüd etmediğini bildirmektedirler. 

As~ler bir şehri almışlar 
Sevılla, 22 <A. A'.) - General Que. 

ipo de Llano, bilhassa Santander cep. 
besinde nasyonalistlerin dün Sierras 

Santamaria, Santa. Cruz ve Santande
re 30 kilometrodan az bir mesafede 
kfiin Villacarriedo'yu işgal etmiş ol. 
duklarını bildirmiştir. 

Ingil terenin şayanı dikkat kararı 
Londradan bildiriliyor: 
Deyli Herald gazetesine göre Ça. 

nakkaleden Akdenize çıkan ticaret 
gemilerini tahtelbahirlerin hücumun • 

dan kurtarmak maj{sadiyle İngiltere 

hükümeti "KoventrI" harp gemisinin 

derhal hareket etmesini emr.etmiştir. 

Fransa hükümeti de iki harp gemi. 
sinin süratle Akdenize hareket ederek 

tahtelbahirlere karşı tedbirler alma ."' 
sını emretmiştir. 

Valensiya hükümeti resmi bir tebliğ 
neşretmiştir. Bu tebliğde, C. 13 tahtel 
bahirinin Malagada birkaç ay evvel ba 
tırılmış olduğunu, binaenaleyh, Ça. 
nakkale dışında görülen C. 13 tahtel. 
bahirinin general Frankoya ait olamı. 
yacağını ilan etmektedir. 

Bir gemi daha 
batırıldı 

18 kişi boğuldu 
Paristen gelen bazı haberlere göre, 

Akdenizde, İspanyadan Karadenize gi. 
den bir gemi daha batırılmıştır. Bu 

gemi, dört bin tonluk Conde Abasolo 

isminde bir vapurdur. İspanya bandı. 

ralıdır. Karadenizden alacağı bazı eş· 

ya ve malzemeyi Barselona götürmek 

üz.ere İspanyadan hareket etmiştir. Bu 

gemi, Sicilyadan 75 mil açıkta tabit 
seyrile giderken, meçhul bir torpito ta 
rafından torpillenerek yaralanmış, bir 

az sonra da batmıştır. Meçhul torpito 
da derhal kaybolmuştur. Gemide bulu

nan '1 kişiden ancak 23 kişi kurtuİa. 
bilmiştir. 

ik i gemiyi ayni tahtelbahir 
t orpili emiş 

Daily Herald gazetesi Çanakkale a.. 
çıklarında evvela Kadiz, sonra Armu. 

ro vapurunu torpilliyen tahtelbahirin 
ayni denizaltı gemisi olduğunu yaz· 
maktadır. 

Türk sil8hları göz 
kamaştırırken ... 
( Baştarafı 4 UncUdU ) çince, tribünl~rde ve tribünlerin k~. 

'ropları bir bindirilmiş alay daha ·sında bir eski devir ordusu gibi duran 
takip etti. Sonra sıra zırhlı otomobil. halk yığınına sirayet etti. Herkes bi· 

lere geldi. Ata~elere bakmaktan iyice rlbirine: 
sayamadım. Fakat sanırım ki elli alL - Enfes! Enfes! 
mış tane kadar vardı. Ba§ta kumanda Diye bağırdr. 
heyetini taşıyan son sistem iki otomo- Fakat bu defaki teşlıisler inhisar ci· 
bil gidiyor. bunu bir motör takib edi· garasına karşı değil §U mehip, şu 
yordu. Sonra ilk taburun kumanda. muhteşem, şu yılmaz Türk ordusu 
nını taşıyan araba ve emirberleri ta. parçasına karşı i.di. Ve son motörlü va• 
şıyan motörler geliyordu. sıta geçer geçmez halk kraşıldan ve tri-

Zırhlı arabaların taret kapakları bünlerdekiler iki yandan mareşale doğ-
a~ılmış, her birinde seferber kıyafet. ru koştular . 
tc b'r gedikli sehim vaziyetindP. duru- Her taraftan: 1. 
yordu. Bunları Sovyet ata~elcri büyük - Yaşasın ordu! Yaş~sın Atatürk! 
bir sevinçle selamladılar ve uzaktnn Yaşasın hükumet! Yaşa Mareşal! Yaşa 
el salladılar. Asker 1 

Arkalarından altmıı; yetmiş ağır Sesleri yükseliyordu. inzibat kuvvet· 
tank ve iki yüzden fazla motosiklet teri halkın bu coşkun selini durdurmak, ' 
geçti. İtalyan, Fransız. Bulgar a.ta§e. vazifelerini yapmak istediler. Mareşal 
!eri ge::it resminin bu kısmına büyük onları b·r işaretle alıkoyarak; 
bir dikkat hasretmişlerdi. Amedkan halka güzel sözler söyledi. Bu eserin 
ataşcmiliteri dimdik ayakta duruyor Atatürk rejiminin eseri olduğunu an-
vc bir tarihi harb kadar uzun süren lath ve arkadaşım izzet Apak'a bu man 
notlarına yenilerini ilave ediyordu. 1. zaranm resmini almasını emretti. 
raklı general sürmeli gibi duran kara Halkın coşkunluğu daha ziyade art· 

1 

gözlerini süze süze bakıyordu. Nediç tı. Mraşalın ve kumandanların elleri-
1 

ve maiyeti büyük bir neı:ıe ic;indcydi. ni öpen öpene ... 
ler. Romen ve Yunan heyetlreinin ga- 22 ağustos 1937 nin son dakilarmt 
yet korrekt bir tarzda motörlü kuv. bildiren bir grub, Saray ovasını şimdi 
vetler kumandanlarına ait bayrakları al al, bayraklarımız gibi al bir renge bo-
selfı.mlad·kları görülüyordu. yamıştı. Bu renkle, Maraşalın ve kuman 
Ağır tanklar ge<;ince yabancı gazc. danalrımızın yakalanndaki ve panto-

tccilerin b;ribirlerine söyle söyledikle- lonlrındaki kızıl çuhalar ve Yugoslav 
rini işittim: heyetin=n beyaz üniforması yanyana ge 

- Yazılt, eyi resim çekemedim. lince şef tribününde maverai bir Türk 
- Ben de... bayrağı, Atatürkün arması glt>i bir bay-

- Çok süratli gidiyorlar. Yepyeni rak belırivermişti. 
ve kuvvetli makineler . Nediç ve Çakmak, Romanya genel 

Buna benzer bir mükaleme de tri- kurmay reisi ve Çakmak, Yunan 
bünde Macar. Bulgar ve Çek ataşele. kurmay reisi ve Çakmak, bu bayrak ara
ri arasında cereyan ediyordu. Prae;a sında c~ele tutu~tular. Birıbirlerini ha
markalı traktörlerle cerredilen ağır raretle tebrik ettiler. Bu hararetli teb

obüs bataryaları da ayni dikkat ve rik Balkan paktının 3ııJha verdiği <'mr.i
aliı.ka ire seyredildi. Bunu takib eden yeti bir daha tebarüz ettirdi. 
kısa fasılada muhterem Mareşal misa- Bunu Irak, Efgan ve İran heyetleri-
firlerine sigara ikram ettirdi. nin tebrikleri tkip etti. Bu da Saadabat 

Ar-;erikah i~te o zaman bir an i<;in paktının garbi Asvaya verdiği e-nnıyeti 
gö.zl~rini kıt"alardan ayırdı ve ağzın. tebarüz ettirmiş oldu. 
daki sigarayı çıkararak; kutudan al. Bu manzarayı seyreden yabancı d"!v 
dığı uzun bir yaldızlı sigarayı yaktı: Jet askeri üniformalarında sulhun bu 

- Bunu tecrübeye değer bir nefa- taraflarda bozulamıyacğını nlıyan bir 
sette sanıyorum . • diye mırıldandı. • hal sezdim. Bu manzara krşısında A-

Ve bir nefes <;ekince: merikalı subayın hayranlığı, bir müddet 
- Enfes: Enfes! d'ye söylendi. evvel Ruzveltin ve ondan sonra "Hul 
B 

. h ,, 
u söyleniş on dakika sonra, önü- un ız ar etmiş olduğu hayranlığı temsil 

mUzden, daha 150 motörlü vasıta gc: ediyordu. N. N. /_.. , 
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23 AGUSTOS-~ 

Yeni Omjhc.nda ,9<Jrşıdan ista..'fyon ooddesine bir bakış •• 

MemDeket melktu~Oara 

Ceyhanın yerinde 
modern bir şehir 

yükseliyor 
Elektrik, telefon ve su ihtiyaçları 
temin ediliyor. Yol, kiJprü ve geni 
binalar uapılıgor. 

Ceyhan.da bir sokağın eski ııe yeni halt. 

Ceyhan, (Hususi muhabirimizden) menba sularını içerler. Kuyu sulariyle 
- Ceyhan, tam ıscksen sene evvel bir çiçek bile sulanmaz. Artizyenle 134 
köy olarak kurulmuşken halkırun fcv- metreye kadar inilmi§ ise de iyi su bu-
kalade çalııkanlrğı ve mevkiinin husu- lunamamıştır. 

ıiyctleri dolayısiyle çok seri bir inkişafa Elektrik iti de ele almmıştır. Son 
mazhar olmuş. birinci sınıf kazalar me- safhalara gelmiı ise de belediye hemen 
yanına girmiştir. Nüf uau günden gune biitün faaliyetini üç ıene için yol inşa-
af\rnakta, tehir gittikçe büyümektedir. ıırlda teksif -etmiştir. Ali Çetinkayanm 
Nüfusu halen on bindir. Büttin ka.ıad.a himmetiyle köprünün ayakları müteah-
65 bin nüfus vardır. Kasaba nüfusunda dide ihale edilmiştir. Demir aksamı da 
iki aayım arasında yüzde 36 fazlalık bu ayın yirmi aekizinde Ankarada iha-
görülmüştilr. Kazanın 144 parça is- le ddilecektir. Köprlinün intası müstak-
k!n mıntakası vardır. Bunun doksan bel Ceyhanın inki§afında mUhim S.mil 
!dokuz parçası muhtarlık olan köylerdir. olacaktır. Köyler iptidai vasıtalarla ne
Ve bu köylerde köy kanunu tatbik e- hirden geçmekten kurtulacak, kı§ın bu 
dilmektedir. • yüzden haftalarca felce uğrıyan iktısadi 

Kasabada iki bin ev, sekiz yüz ldük- hareket artık anzasız devam edebile-
k1n ve mağaza mevcuttur. Ev adedine ccktir. 

nisbetle dükk~n ve mağazanın bu kadar Ccyhanda timdi en çok göze çarpan 
çok oluşu kasabadaki ticari faaliyetin bel~iye faaliyetidir. Sanki Ceyhan ye-
ne derece geniş olduğuna bariz bir d~ ni baıtan yıkılıp yapılmaktadır. Milte-
lildir. madiyen yol yapılıyor, caddeler açılı-

Ceyhan ıehri Çukurovanın can da- yor, çarplar tanzim ediliyor, her köşe-
marıdır. Yüz elli bin ton zahire, sekiz de hususi inşaat göze çarpıyor, güzel 
011 milyon kilo pirin~. otuz otuz beş bin güzel binalar yükseliyor. 
balye pamuk istihsal -edilir. Senede on İki sene evvel belediye intihabı fes-
bir milyon liraya yakın ciro yapar. hedilmiş, yeniden intihap yapılmıştı. 

Ceyhan ayni zamanda orta ve ce- Bu intihapta riyasete Aldana gençlerin-
nup Anadolusile Suriye ve Filistinin den Bay Salfh!ttin Sepici getirildi. Yc-
hr.yvan pazandır. Senede yalnız iki yüz ni intihap Ceyhanlılar için mesut bir 
1 =n koyun satılır. Uç çeltik, üç pamuk, devre açtı. Belediye bütçesi birinci se-
iki buz ve bir un fabrikası, üç banka, ne yirmi üç bin liradan eıti bin liraya 
beş doktor ve iki eczahane vaıfdır. ikinci sene ise yetmiş dört bin liraya 

Ne yazık ki, ticaret hayatının inki- çıkarıl1ı. Ceyhan çamuriyle meşhurdu. 
şaf etmiş olmarına rağmen Ceyhanda ne Kışın yollamıda araba, otomobil isle-
~ir borsa ne de telefon şebekesi vardır. mez, çocuklar bacaklarım sıvamadan 
Bu yüzden uğranılan zarar ve mlişkü- mekteplerine gidemezlerdi. Şöyle bir 
1.h üzerinde durulacak kadar mühim- fıkra da anlatılır: Birisi ayakkabısını 
dir. Senede iki yüz bin koyun ihraç eUen çamura kaptırmış, araştırırken eline bir 
1:oca kasabada bir baytar ria yoktur. Or- çizme rastgelmiş 1 
ta ve ilk mek!cp ihtivacı da büyüktür. Yeni belediye mecfüsi şehircilik zih-

Su işine devlet el koymu;tur .. Proje niyeti ile mesaisine sistemli, programlı 
dahiliye vekaleti imar heyeti tarafından bir veçhe verdiği içindir ki büyük mu-
müteahhidine ihale edih·iştir. Tesisatın vaffakıyetler göstermiş, az zamanda 
ihalesi ikin-:i pln:-lda gelmekted=r. Cey- cck hayırlı İJler J!Örmüştür. iki sene 
hanlıbr yalnız m =tre edilmiş Ceyhan içinde 1150 metrelik istasyon caddesiy-
suyunu - ki içinde her nevi mikrop le 900 metrelik Adana caddesini. 500 
mevcuttur - bir de Ayran, Kayadelcn metrelik Osmaniye caddesiyle 400 met- j 
gibi damacanası 90-100 kuru§a satılan relik Gazhane caddesini ve Uç kilom et-

Dünyada yalnız maddeye 
inanan adam· 

1, 'ffl 
lHistigan köyünün muhtaı ı Hüseyin bu cinstendir, O Deı sil11 16 

hoıkmuştuı. Ona kaışı koyabilecek şeyin 
an<:ak silah olduğuna ınanmıştır 

Dersimin en mukaddes dağlarım, 
tepelerini ve bütün hurafelerini saklı -
yan Munzur silsilesini görmek ıçın, 
Hozattan Ziyarettepesine çıkmak la • 
zım. 

Bu yol, size ayni zamanda tabiatın 
buradaki barıkalarıru da hayret, deh • 
şet vererek gösterir. Bilmem bir ressam 
Hozat - Beyazdağ yolunun bir kena
nna oturup tabiatın bu şahane dekoru
nu tesbit edebilir mi?. Ne ressamın ya
pacağı tablo, ne de bu dekoru tesbit 
edecek en hassas bir fotoğraf objekti -
finin plakından beyaz kağıda çıkarıla -
cak kopya buradaki tabiatı seyretmek
ten duyacağınız - tekrar edeyim - hay · 
ret ve dehşeti veremez. 

Önünde koç heykelli mezarları ıörli
len bir köye yaklaştık. Buraya, Misti -
gan köyil diyorlardı. 

Üstleri baıları toz ve toprak içinde 
kirli, fakat çevik, atılgan bir kapla!l 
yavrusu gibi çalılıklar arasında koıa -
bilen çocuklar, başlarını köyün önünde 
ki dikenli ağaçlardan çıkarıp bize bakr
yor ve tekrar o saniyede gizleniyorlar
dı. 

Elimle İ§lretler yaptım, çağırdım. 
Bu, onları büsbütün ürkütmüş olacak 
ki süratla kaçmağa başladılar ve bir 
daha görünmediler. 

Köy muhtarı Hüseyin, evinin .kapı~ 
sından çıktıktan sonra yerlere kadar 
eğildi ve elini acemice başına götürüp 
selam vcrmeğc başladı. Onun yanımıza 
gelişi böylece oldu. Hala selam veri -
yor, ezilip büzülüyordu. 

Gömleğinin üstüne göğsU açık ve 
kolları kısa bir yelek geçirmişti. Uzun 
iç gömleği beyaz donunun üstüm• 
sarkıyordu. Belinde sıkıca sanlmı§ b!r 
kuşak vardı. Ayni zamanda köyün ağa 
sı yerinde olduğunu isbat edecek ç.ıp • 
lak ayağın& eski bir ayakkabı vardı. 

Fakat o buna kolaylıkla alıtamadığı 
için çok zaman fırlatır atarmıt- Muh • 
tarla U%Ull boylu konuştum. Son derece 
cahil .. Neticede gunu anladrm, ki Mis
tigan köyU muhtarına sözle hiç bir fCY 
kabul ettirilemez. O, ancak madde o
larak gördüğü ıeye inanır, kabul eder. 
Bunun haricinde söylenecek söz onca 
bir muammadan başka bir şey değildir. 

İşte size, ona söylenen ve inandrr -
mak mümkün olmayan bir hakikat: 

- 'Artık bundan ıonra bir §eyden 
korkunuz olmasın. HükOmet burada 
yollar yaptıracak. Kışlalar yapacak, siz 
yollarda çalışacaksınız, para alacaksınız 
ve çocuklarınız mekteplerde okuyacak. 
Bun.dan sonra üstUnüz başnız, bu şekil
de yırtık kalmıyacak. Para kazanacak 
iyi elbiseler alacaksınız. 

Bütün bunları dinliyen ve ondan 
sonra: 

- Allah hlikumetimize zeval verme
sin .. diyen köy muhtarı sözlerine ıunu 
ilave etti: 

- Bize çok tüfek, çok cepane 1;1. 
zım ... 

reye yakın ara sokaktan yeni ba§tan, 
çarşı caddesini bir tarafı beş, !diğer ta
rafı iki buçuk metre yaya kaldırımlı o
larak parke döşemiş, dar yerlerini on 
beş metre genişliğe iblağ etmiş ve beş 
metrelik yaya kaldrnmlarıru iki sıra , iki 
sıra ağaçla süslemiştir. Bunlardan baş. 
buçuk metre yaya kaldırımlarını da tek 
ka gene bu iki sene içinlde yılda on Uç 
bin lira hasılat temin eden bir mezbaha 
ile geniş bir fidanlık. bir bahçe ve tiyat
ro binası, bir umumi hela. be~ su menfe
zi yapmıştır. Yapılması dürüst olan ilk 
i§ yetmİ§ mağaza ve yetmiş yazı~neyi 
havi muhtevi büyük bir hububat ve 
pamuk halidir. 

Şehrin imar planı da profesör Yan. 
sen tarafından yapılıyor. Bu planın tat
bikatında azami itina gösterilecektir. 

Bilhassa köprünün inşasından son
ra Ceyhanın pek yakın bir atide yirmi, 
yirmi beş bin nüfuslu şirin blr şehircik 
olacağı muhakkaktır • 

çaıışııı-'' 
yolda çalıştırsa, para verse. 

mısın?. 

- Elbette çalışrrıın.. 01'\ltJI• 
- Çocuğunu mektepte 

göndermez misin'! f' 
- Gönderirim.. 1• 'r bılııııı t 

5ı'C ıı!J 
- Burada her z~~n a buııınll • 

da sen ve senin koyundc dar1 yaf'sJdo' 
bir daha elinize silah aırna şsanı.' 
nıı:, hep kendi işlerinizle uğra , 
ha iyi değil mi? ,Jef /Jf 

t) .. ·· d.. d'" ·· du" Bir şe> uşun u, uşun .. . , 
lemek istedi. Sonra: . ..0.-ıedi 

· ın " ı 
- Ba}ka yerlerde de sız t 

ğiniz gibi midir?. dedi. . o1' ~. 
- Her yerde öyledir. Bır ter' f 1 

ter silah kullanmayı ancalc as , 

G-arnbo•ı kumandam Mistfgaıı köyü 
imamı ile kcrtıl§ttyor 

tikleri vakit öğrenirler.. a ~it~
Mistigan köyü muhta~ı _faıl.ıo.tıf' • 

söylemedi. Gözlerimin ıçınc ~\t ~ ıı 
d kuvvet1t ,, W 

du. Bu bakı§, o ka ar uıııır. ·ıı: 
kıttı, ki eğer bunlan, onu ald:ıc 4İ11 ş' 
ıöylemif olsaydım, muhakk ... _..,ııf 

Sordum: 
- Tüfegi ne yapacaksınız?. 
- Ne mi yapacağız? Biz tüfek olma 

dan ya§Byabilir miyiz hiç? 
Sordum: 
- Tüfeği ne yapacaksınız?. 
- Dilşmanlanmız var ... 
- Kim bu düşmanlar?. 
Köy muhtan bir çok aşiret isimleri 

saydı. Sonra kartı tepedeki koç heykelli 
mezarları gösterdi: 

- Onları öldürdüler.. Yanındaki 
köylüyü göstererek 

- Geçen sene bunun iki hayvanını si . 
!ahı ile beraber aldılar. 

- İyi amma, bundan sonra buralar 
da böyle bir ıey olamaz. Bakın hükü -
met her tarafta yol yaptınyor, mektep 
ler kurduracak .. Çocuklarınız okuya . 
cak, onlar da bizim gibi olacaklar, pa:-a 
kazanacaklar. 

- Estağfürullah .. Estağfürullah .. 
Hüseyin yerlere eğiliyor ve: 

- Hikipayinize yüz süreyim .. diyor· 
du. 

- Bun~r olacak, inanınız. hem çok 
yakın.da.. edim. 

Beni bir kenara çekti. Birden yerlere 
kadar eğildi: 

- Bize silah verin .. diye t~kr::ırlai!ı 

Biz silahsız duramayız, belki bu aksam. 
b .. Iki yarın ako::ım düşmanlarımız bize 
baskın verecekler. 

Ben ~aşırmıştım. Niçin silahı benden 
istiyor, diye .. Ben ı:=miim ki ona silifo 
verecektim. Sonractan anladrm. Meğer 

Hüseyin. bizim soför Ant::ıkyah Musta
faya bir aralık beni göstererek, sor. 
muı. o <la: 

- O İstanbuldan geldi. Sizin dert . 
lerinizi dinliyecek.. demi§. 

Bu ıöz, Mistingan muhtarının üze
rin.de ba~ka bir tesir yaonuı. bende bil 
yük bir salahiyet gcrmüı .. 

Hüseyini, hilklımetin alacağı tedbir
lere inandıramadım. Bence inanmamak 

ta hakir idi. Korkusunu anlatı~rdu .. 
Tepenin ardındaki Dersim ti, kanını e . 

mecek kadar düşmanı idi ve kendisbi 
bir an rahat bırakmıyordu. 

- HUseyin, - dedim - hükumet seni 

l ·mi tall11" dolapcak ve cümle erı ~ 

mıyacaktım. c1J <t ':ti' 
Fakat Hüseyin, bakışlann101sıııdlı, . 

terimde, sözlerimin yalan gttıi g~ 
ıezmi§ olacaktı ki memnun .t 
d- ~!il' 

u.. le dar ı!lı 
Zavallı Dersimli, sen o ':ıcı1ıııs1~. 

edilmif, o kadar başıboş blcır1 .... ı ol •A' -r·· r ,..jiJ.. ·çw 
ki.. Eğer damarlarında u halet 1 re 
saydı, sen asırlarca süren ce va.Mile 
de tırnaklarını silah yapan • ...11 

dönerdin. . de ıcaJPr 
Adem baba dünyası halın ııart• .~611 

Dersim, bir kaç ay için.de ~edeıı1Y' , 
rülleri, atılan temelleri u.e eceli ıU" ~ 
kavuıtu. lntaat faaliyetı g uııe~, 
düzlü devam ediyor. Türle . . ~çıS'•. ııl~ 
için; edibi. tarihçisi, hıılkt) ı iStırll tJ' 
zisyeni, ressamı. heyke}tra~ ı;yle • 

. · persıf11 1 ıe
1 

yatçısı ve doktoru ıç111 tji!I' ~ 
kir bir mevzudur, ki.. 6n or peı1ı~. 
kikler orada yapılacaktı~:· tlifl rl'eı ııı 
Türk kanını t:ı~ıyanların us bir dil 
yetini medeniyet dünyasına 1' 
göstermkti<. ::'.:~ 

NiY~ 
1 

eö;h;iırrı: 0t1ıfl 
D1..Muıat Ra~'~: 15 

Beyoğlu . Mis sokas5
3 

edeJI 
Telefon: 415 ··rı· ı;ğl 

1 
Pazardan ::d; :e~ 6~ --•s::ııo•n•r•a~ 

~==--====::::::ı::m:: il H oı, ctoktor . 
~i Necati Paki' 10 d'~ 
IH Hastalarını bergiln sa~~'/ 1'il~~ 
.. K ra,.o . J' 
;: ak§am 19 za kadar a addet! 
fi meydanı Mahmudiye ' dıll 
ii 112 de kabul eder. at 1' 
!i Salı ve cuma günleri 118 

li 18 ze kadar parasızdır. .,-
.: ........ _ .. _ ...... -::::::""" .dl ........ __ ............... _. ,.,. _,., 

ZA Y! - 4979 sicil nu~::ı~ 
ehliyetimi zayi ettim. yenı 
cağımdan hükmü yoktur, fiJ.-r't 
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d~un dJye söylemi§tı. Ne dcdığini kadar dinlemek 18.znngeliyordu. Sert 
ltıe§Ünnıeınişti bile ... Yan yana yürü. bir tavırla: 
.,~e baeladılar, Valver her adımda: - Öyleyse söyleyıniz, dedi. 
lle k rk 8Öyliyeceğim,, diyor, fakat yi- Valverin boğazı müthiş surette !IJ. 

0nU§amıyordu. kışmıştı. Halbuki genç kızın tavırları 
OU Delikanlıyla genç kız, ayrı ayrı dil. pek serbestti. Bir ilB.nı a§kı dinleme. 
rıtcedeydiler. Vah·er her adımda ay. ye hazırlanmışa benzemiyordu. Val. 
l':a 7.aınanınm yaklaştığına sıkılı. ver nihayet bunu anladı, fakat ricate 
Çin ' kız ~ee bir an evvel kurtulmak i- imkan yoktu. Sonuna kadar gitmek 
a~ka~ sonunu bekliyordu. lazımdı. 

ler'•lr kelıme bile konuşmadan "ÜçUz. Evvelden hazırladığı kelimelerin 
ler bı:nnessesesinin önUne kadar geldi. hiçbirisi de aklına gelmiyordu, yan 

01~ lrkaç adım t!o0 ra ie işten ge~miş anlaşılır bir sesle eunları söyledi: 
ttınCaktı. Valver bunu düşünerek bH. - Karım olmak ister misiniz? 
kese cesar?tlni topladı. kızın yolunu Bu sözler bir öküı.e yumruk \'Uru. 

dikilcedik hır şekilde. soknğın ortasına lur gibi sert bir tarzda ortaya atıl-
tr · Bu harekctı hesapsız yapmış- mıştı. Maamafih çiçekçi kız U7..erinde 

· kend· 1 garib bir tesir yaptı. İnci çiçeği hay. 
adet· ıs de 0 kadar M§trmıı;tı ki, retle dolu gözlerini delikanlıya dikti. 
,.1 a titriyordu Yolun dar olusu 
~ !:t:k ı · Güzel kız kulaklarına inanamıyordu~ 
b-1.,. c k. ızı tevkife mecbur etmisıti. 
Z\. ., d ı " Acaba yanlı§ mı işitmişti? I<ekeliye. 
B.lru' de ıkanlının renginin solduğunu, rek: ~ 
l"'cln an ._terler dökilldüğü"nU gördü. " çi - - Ne diyorsunuz, Jfıtfen tekn• •, 
ti 1 çegf elinde olmıyarak ciddileş. diniz? 

d ' .. anı çatıldı, gUlen yüzü birdenbire 
eğ"!ştf Kızın bu sözleri Valver için adet! 

8i11in f · Fakat Valver bunların hiçbiri. neticeden ümit verici mahiyette oldu. 
l'li to lıtrkında değildi. Biitlln cesareti Ne büyük talihti ki, sevdiği kız tara.. 

P IYarak: 
- Si fmdan Ani bir şekilde koğulmamıştI. 

Yük b· ıe_bir ricada bulunacağım, bil. O. sevdlis.ni kızdırdığına zahipti, 
ç ır rıcada, • d=yebildi. halbuki hiç de böyle olmamıştı, çiçek 

hUt~Çekçi kız bu sözlerden sonra büs- çi kızın eski hiddeti bile artık kalma
nı a: kızmıştı. Nereden kar,nbileceği. mıştı. Bu Valver için ne büyük bir 
t1 ~ aJ"tınyormuş gibi sa~a sola bak. muvaffa'm·ctti .. Kızın arzusu üzerine 
bi.rd 

01 blllamayınca değişik bir sesle ilk cümleyi tekrar ettikten sonra da 
cnb!re: 

devam etti: 
~:-u ~ica ~derim bırakınız, i~im oldu. - Sizi cok seviyorum ... İlk defa, si. 

\7 ıe söylemiştim. zn kad r ~ilzel ve zarif olmıyan çiçek. 
alver 1 ,Ju: Ya varmakta devam ediyor. lerinMe gördüğüm andan itibaren si. 

1127° 8:rı de sizden çok rica ederim. 
~ : 0 

rahotslz ctmiyeceğim. Bırakı· 
~ a konuşayım. 

tz a.nlamı§tı. Delikanlıyı s0nuna 

7. İ 0 evivorum. Belki siz bunun farkma 
hile varmadınız. Fakat eunu görmUş. 
c:·ınu~d'"r ki. o gUndenberi yolunuz
dan ayrı'maiım. Her gün sizden bir 
çiçek satınaldım. Bu elinizden aldığım 

-~ .~ -

... 

- Evet, birkaç gündenberi. DUşes 
sokakta çiçek satarken beni görmüş, 
lfttf en yanma. çağırdı ve benden bir 
parça. çiçek alarak büyük ibir para 
verdi. Herhalde hoşuna gitmiş olmalı. 
ymı ki hizmetine girmek isteyip isteme 
iiğim.i sordu.Ben de işimden memnun ol 
duğumu ve serbest yaşamak istediği. 
mi söyledim. Fikrimi doğru buldu, 

her gun bu saatte kendisine çiçek gc· 
tirmekliğimi emretti. Yanında insa. • 
nm korktuğu böyle bir kadının bu ka
dar cömertlik göstermesi şayanı hay. 

ret değil midir? Bana. bir franklık çi· 
çeklerim içln iki altın veriyor. Bunun 
çok olduğunu söylediğim zaman ne de 
di, biliyor musunuz? 

Ode sözün uzadığına pek seviniyor
du. 

- Lfıtfen söylerseniz minnettar o. 
lurum, diye ceva.b verdi. 

- Gerçi çiçeklerimin kıymetinin 
bir frank olduğunu bildiğini. fakat on. 
ları bağlamak hususunda gösterdiğim 
meharet için bu parayı verdiğini söy. 
ledi. 

Ode büyük bir inanışla bu sözü 
tasdik etti: 

- Bundan doğru bir söz olamaz. 
Demetlerinizdeki meharete ben de hay 
ranım. 

lnci çiçeği muhaverenin tarzını de. 
ğiştirmek için sordu: 

- Siz de madam la Düşesin yanında 
mı çalı~ıyorsunuz? 

Ve gözlerini Ode'nin elbisesine di
kerek ilave etti: 

- Ne zamandanberi? 
Ode, eevgilisinin elbisesine baktığını 

fa, et:nişti. Sevincinden kızararak ce 
vah vrı·di: 

- Bu sabahtanberi. 

.~ 
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- Sizi tebrik ederim, hanımınızın 
emsali yoktur. Sizin gibi iyi kalpli in
sanların böyle yerlerde çalışmaları 

haklarıdır. 

Kapı bu sırada açılmıştı. Genç kız 
Odeyi selimhyarak içeri girdi. 

Valver sevincinden uçar gibi bir ta. 
vırla Sentonore sokağına doğru gidi. 
yordu. Bu ilk görüşme gerçi pek sathi 
geçmişti, fakat bu bir başlangıç de
mekti. Artık muvaffakıyet onundu. 
Bundan sonra genç kızla yol üzerinde 
duracak, ve gelip giderken onu karşılı. 
yacaktı. 

Düşündüğü gibi hareket etti. An. 
cak, kız ekseriya mUstehzi bir tebes. 
sümle ve münasib bir vesile ile uzak. 
]aşıyordu. Konağın salonunda kart'ıla. 
şacak olurlarsa bir iki kelime söylü
yordu. DUşes dö Soriyentes de salon. 
da her zaman hazır bulunurdu. 

Düşe-s genç kıza bilyük bir tevec. 
cüh gösteriyordu. Onun geldiğini ha. 
her alır almaz hemen hususi dairesi. 
ne çağırır, onun bütUn harekatını dik
katle takib ederdi. Çiçekleri ycrlc§tir. 
mc i~i bitince genç kız düşesi selam. 
1ar ve iv.in isterdi. Fakat düşee birkaç 
havai lafla onu alıkoyar ve onun saf 
konu§masından zevkaldığı görülürdü. 

Bu teveccüh İnci çiçeğine o kadar 
garib geliyordu ki, günden güne cö
mert hanımına ısınıyor ve ona büyUk 
bir emniyet besliyordu. Zavallı kızca. 
ğız küçüktenberi anne şefkatinden 

mahrumdu. Çocukluğu acı içinde geç. 
miş, Lagorelin küfürleri, tehditleri ve 
yumrukları altında çürilmilştU. Şim. 
diye kadar kendisine bu şekilde mer. 
hamet gösteren olmamı§tı. 

Valver vazifesi dolayısiyle düşesin 
hususi odasında bulunmak hakkına 

malik olduğu için bu konuşmaların 
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-------------------~--~--~ -----------~-------------------ekserisinde hazır bulunuyordu. Fakat 
buna. rağmen İnci çiçeğinin her söyle
diğini i§itemezdi. Zira dil§es hazan 

genç kızı dizinin dıöine oturtur ve sor. 
duğu mahirane suallerle onun küçük 

kalbindeki esrarı döktUrilrdü. Esasen 
böyle olmasaydı genç çiçekçi imkanı 
yok herkesin içinde sırlarını söyliye. 
mezdi. 

Hususi odada hazır bulunanların 
en ziyade hayret ettikleri nokta, kim. 
sesiz olan bu genç kızın düşes karşı. 
ı!Slnda aldığı tabit ve çok güzel tavır
lardı. Düşesin her emrine amade olan 
ve hepsi de büyük birer aileye men. 
ıub olan kadınlar, kızın bu halini kıs. 
kançlıkla seyrediyorlardı. 

İnci çiçeğ·.aiı1 elbisesi eğer güzel 
olsaydı bura.!ıı~d asil kadınlarla zara.
f et ve kibarlık yarışına çıkabileceği 
muhakkaktı. 

Aradan bir hafta geçmişti. Ode, işe 
b::ışıarken duyduğu endişeleri unut. 
muştu. Beş gün mütemadiyen etrafın
da cereyan eden hadiseleri büyük bir 
dikkatle takip eylemiş \'e şüphe edile. 
cek bir nokta görememişti. Düııesin 

k 
. • 

h.,~·atı yPknasa ge<;ıyor ve hayır işle 
riyle ufraşıyordu, Valverin şimdilik 

hic;bir işi yoktu. Düşesin evvelce bah. 
Fet· i~i seferleri beklemekle vakit geçi
riyordu. Artık düşes hakkındaki his. 

1°ri ravet mü.:aitti. Maamafih bunda, 
diişnsin scvg.lisine ı?Östcrdiği tevec
<.'ii hün ele tesiri vardı. 

Hizmete başladığı gündenberi Düşe. 
eln h 0 r gün birc:ok kimsenin müskülle. 
--ini hııllettlfni fıkarayı düı:CndüğünU 
!'iirmiivor mıvdı? Bu kadının eli a<;ık. 
hfl ıfaimi idi. Valver <le hu emsal~iz 
k:t1ının nüfuzuna tabi olmıya başla
ını~tı. Düşesin o bilyük ve herkes Ü!. 

tünde görülen tesiri Valvere de sira. 
yet etmişti. 

Valver yavaş yavaş • farkına bile 
varmadan • tıpkı Dalbaran gibi Düşe 
sin meftunları arasına girdi. tık za. 
manlarda nasıl olup da bu kadından 

korktuğunu hala anlryamıyordu. 

Valverdeki bu değişiklikte acaba 
Düşesin tesiri yok pııydı? Yoksa bazı 
halleriyle düşes mi bu tebeddüle sebeb 
olmuştu? 

Dilşes, Valver hakkındaki hissiyatı. • 
nı meydana koyacak kadar zayıf bir 

kadm değildi. Uzun zamandanberi bü 
tün hislerini saklamıya alışmış olduğu 
her halinden belliydi. Valverle İnci çi. 
çeği hakkında bazı tasavvurları oldu. 
ğu arasıra garib bakışlarından belliy. 

di. Fakat bunların ne olduğuna dair 
bir fikir edinmek mümkün değildi. 

Evet, şurası muhakkaktı ki, Düşes 

Konçininin kızının muhabbet ve emni
yetini celbetmeye heves etmiş ve buna 
muvıiffak da olmuştu. Ayni zamanda 
Valverin de muhabbetini temin etmiş 

bulunuyordu. Bu sadakat ve sevgi 
giltik~e kuvvetleniyor, körükörürıe 

bir fedakarlık şeklini alıyordu. Va!. 
verin bu her gün ziyadeleşen sadaka. 
tini Düşes farketmektcydi, Fakat bu 
yakınlığı hala kafi görmüyordu. DU
şcs, Valveri kendi elinde bir oyuncak 
gibi, lüzumunda bir silah gibi kullan. 
mak istiyordu. Vıılverin Düşesten 

başkasını tanımaması, onun istediği 

gibi yıışaması, istediği gibi hürmet et
mesi lazımdı. Vaker de hi<: farkına 

bile varmadan efendisinin istediği 

vaziyete gelmekteydi. Delikanlı gizli 
bir kuvvetin elinde kendisini bilme. 
den ona yaklaşıyordu. 
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PA"RDAYJ;NIN KIZI J ı 

Acaba bu esrarengiz kadının mak. 
ıadı neydi? 

XVI 

!LANI AŞK 

Düşesin hizmetine girdiğinin hafta
sında kont dö Valverin düşünceleri o 
kadar değişmişti ki, kendi kendine: 

- Abdalın biriymişim, neden bil. 
mem aklıma o kadar tuhaf şeyler gel-

mişti. Dilşes dünyada kadınların en 
ciddisi, en namuslusu Ye en iyisidri. 
Keşki Fransadaki bütün prens ve 
prenseslerin hepsi şu İspanyol kadını 
gibi olsalardı, sefalet memlekette da. 
ha az olurdu. 

Herhalde ben, ölünceye kadar bu ka. 
dının yanından aynlmıyacağım. Ona 
karşı o kadar sadakat göstereceğim 

ki,""ö'da beni Çıkarmıyacaklır. Bunlar 
böyle olunca benim saadetimi tamam. 

lamamı kim menedebilir? Ben güzel 
lnci çiçeğini seviyorum. Vakıa. o bana 
karşı ciddi dunnaktaysa da, namuslu 
bir kızın başka türlü lıareket etmesine 
imkan var mıdır? Yegane merakım, 
onun beni sevip sevmediği meselesi. 
dir. Landri akıllı bir adamdır, bana 
çok doğru söylemişti. yarından tezi 
yok, kendisine soracağım. Eğer şan
sım varsa, o da beni ~enliğini söyli. 
yeceklir. 

Ertesi gün pazardr. İnci çi~cği her 
günkü gibi kolları çiçeklerle dolu ola. 
rak geldi, maamafih ye11 i elbisesini 
giymişti. Bu elbiseyle daha ziyade gü. 
zelleşmiş göriinüyordu. O gün izinli 
olan Valver apartımanda otuı muş. 
pencereden kızı gözlüyordu. İnci çic;e. 
ğinin evden ~ıkmalt üzere avluyu geç
tiğini görünce süratlc aşağı indi. Ar. 

tık kararını vermişti, her şeyi açıMS. 
görüşecekti. 

Çiçekçi kız Sen Nikez soka.ğındBJl 
çıkarak birkaç adım atar atmaz Y~i 
\'er kendisine yet1§ti. l{ız kcndısil1 
görünce kaşlarım çattı, memnun °1• 
madığı belliydi. Valver büyük bir pe. 

zaketlc: 
·zin· - Scntonore sokağına kadar sı 

le beraber gelebilir miyim? ·e 
Bu sokağa kadar bir tek yol va.rd1

' 

kısr!ydı. Genç kız terbiyesizlik yaP
mamak için red cevabı vermedi, ~~ 
fifçe başını iğdi. Valverin şaşkınlığ1!1 
ve asabiyetini farketti, meseleyi a.Jlt " 

e-
l ar gibi olmu§tu. Nekadar saf ve .. 
miz bir ktz da olsa en kapalı biiyilnıu: 
kızların bile bild'ği bu şeyi bu soka 
kızı gayet tabiidir ki biliyordu. 

. . bir 
Sen Nıkez ekserıya tenha olan 

ten· 
sokaktı, delikanlının bu soka"'" _. 

1 
balığından istifade etmek is· cuıgınıı 
anladı . Adımlarını sıkla~tırdıktan 50 

ra, mazeret makamında dedi ki: 
- Affedersiniz, gayet mühim bir 

1
• 

şim var da, .. 
Ve tedbirsizce ilave etti: . 

a. }\t• 
- Bugün pazar. Ben her pazar da. 

ra giderim. Sefiliınc geçen bayatın1 

bir parça eğlenceyi ancak bugiln ~rıı; 
pabiliyorum. Hiçbir suretle pazrıfll'll 
boş geçirmek istemem. 

5 
Bu sözler gayriihtiyari ağzında~ ~i. 

kUlmüştü. Fakat tamamen hakkHl~ 
~Iaamafih bunları söyler söylemez pışil• 

.. iifl 
man oldu Dudaklarını ısırdı. soz 

1 ~eri almak çaresini düşünmeye lJSŞ ıı.-1 
dı. Valver: 

- Ay. kıra mı gideceksiniz. yo~~~~ 
orada ahbablarınız mı var? ..• dedı ., • a· za.te .. fakat daha fazla ısrar etme ı. bll 
bunları lakırdı olsun, söze başlaJI11~ 
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'vı ~l • ratlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mi• M A z o N giderir. INKIBAZI DEFEDER. Bugünden bir Şİ§C en ıze delerini tahriş ederler ve MAZON alınız. Hiç bir mümasil müıtahzarla kıyas 
' Ek •t•k ff J k M EVVA TU zu kabul etmez. MAZON isim horoz markasına d ikkat. 

t ve IYı şı ı , azımsız ı ~ ... 111 HAzıM eli Deposu: MAZON ve Boton ecza deposu, lstanbul 
-, ~ c . niz. ağırlık haf dönmeleri hissederler • Y enipostahane arkasında 

stanbuı P. T. T. Vilayet 

11 Müdürlüğünden: 
'-~~~ele giren 3222 Sayılı telsiz kano· 

1 'aaa,
11 

c hince radyo sahlplerlnln Ağustos 
! 11,6 " kadar en yakın P. T. T. merkezle· 
1 ,,._,11bbrac1tat ederek ruhsatnamelerlnl 

O KUtL:LıAzRklGüNE'Ş İ Ollndu:u, 
KIZ-ERKEK 

( oaceiı 

Yuva - İlk - Orta kısımlan havidir. Almanca - lngilizce - Fransızca 

t-t\ •rı IAzımdır. 

Talebe kaydına başlanmıştır. Acele edınnz 
Kayıt muamelesi her gün yapılır. Telefon: 42282 

'l~._f'1stos-19S7 den evvel ahnmış olan 'ı 
loıı1111 ııaınelerln btlkmO yoktur. Ağustos Yatılı BOGAZiÇi LiSELERi Yatısız 
1•t e·: kadar rubS&lDamelerliıl alm1J80• Kızveerkeklerjçinaynbölülderde: Ana - llk - Orta- Lise amıfl"" talebe kaydı için her ıün 
~ t•t"elee llAn edlldlil gibi ağır cezala- mektebe müracaat edilebilir. tıtiymıere tarifn11me gönderilir. 1 

Eski FEVZIA Ti 

~~lle Ptırıtacak ve bu mDddet hiç bir su- Amavutköy tramvay caddeıi: Çifteaarayı... Telefon-· 36.210. --··---· 

93711ıatıımayacaktır. Bugünkü 'SERGi ------. 
~blllt lleretlerl Eylfll sonuna kadar veri- } . Ka~y Albyolaizı sAYANLARstçKİ vE DİKİŞ 
~-..... bAneak Radyo kullanılsın kullanıl- radyo 1 )'UJ'dunun senelik SERGİSİ büyük bir itina ile açrlmııbr. 
t 'tt " C t Herkea için ziyaret serbesttir. 
•r, a. Yan namesinin Ağus os içinde P. ısTANBUL: 

L. "lerk Talebe kaydı bqlamııtır. Taıradan müracaatlarda azami ._,1 I•- ezterlne verllmlş olması bebeme- 18
•80 pıwa dana muslklal, ıe,ao atrika 1co•·-hk .w.terilecekm. 

q av hatiraları S .. SalA.lıaddln Cihanoğlu, ~ •-
lt1ıı1.._ •ındır ·I taratmd&D, 20 Rıfat ve arkada,lan taratm. Sersinin IOD s6nü 21 afaıtos çu.-mbachr. 

'I .. 1191ll dan Tllrk muat.killl ve halk oarıuıan. 20,so 
G lıı name vermek için eski zamana Ömer Rıza tar&fmdaıı arapça aöylev, 20,U 
~QI~ hl• Satlye ve ark&d&§la.n bu'a!mda.n TUrk mu. 
l~ para lstenllmlyecektlr. (5187) l1ldal ve halk tarkılan, (l&&t ayan), 21,15 

l '"q(ll 1 ' orkestra, 22,115 ajana ve borsa haberleri ve 

~'· ... ~ Ye Umum MfldOrlOğflnden: ertesl gtınUn programı, 22,so pıwa 80loıar. 
....: "" ... "'tahd opera ve operet parçalan, 23 ııon. \ ~ ııaııu crnleri için ur 240 takım ve çoğu 250 ta1am yuhk elbise 
~ ı.ı.,~ CiiQu >'le eksiltmeye konulmuş tur. 26 ağuıtoı 937 tarihne raıthYan PEŞTE: _.. 
,. ~)t \J la&t on beşte Galatada Merkez Rıhtım hanının d8rdiincii katın· 18,015 piyano ve ta.n, 18,35 kon!erana, 19, 

~~tin :um Müdürlüğü satın alma komisyonunda ihalesi yapılacak olan Ots çingene orkestram, 20,10 konferana, gra. 

\:' !ate~ .. ~Vakkat teminatı 337 lira elli kuruı ve muhammen bedeli 2500 li· mo!on, 21•13 orkestra konaerl, :22.'15 haber. 
Ilı."' .. rın bild ler, hava, 23,0ts C&Zband t&kımı, 2f,015 haber ""' ltıı.:.7 rtiaıil' irilen vakitten bir aut evveline kadar teklif mektuplannr ler, gramofon, haberler. • 

...... ~Grıcft lnc tevdi etmeleri lazımdır. Elbiselere ait t1rtnımeler IÖı;il ce-
16rUlcbilir. (5109) BtnmllŞ: 

19,0ts orkestra koııaert, 20,20 konferans, 
21,15 oda muafldaf, 22,0ts kftablar ve mecmu 
aıar,, 22,15 f&l'lal&r, 22,815 hava, haberler, Tc.:J Q KiVE 

llR~l\T 
BANKA5İ 

IPOI'· 22,!50 konaer, 23,50 babeı1er. '-

LONDBAı 

19,05 a.sker1 bando, 19,05 keman ve piyano 
20,3!5 haberler, hava ve saire, 21,0!5 orkeatra 
konaerl, 21,30 açık hava koruıerl, 22,fO org 
kon.en, 23,20 kan11k yaym, 23,3!5 orkestra 
konseri, hava, haberler, gramofon. 

BOMA: 

18,20 kaM§ık koruıer, 18,55 kar111k yaym, 
21,fts k&n§ık muafkf, 22,05 viyolonsel, kon. 
sert, 22,M film reımılgeçldl, 23,0ts koro kon.. 
aerl, ııonra danı mualklal, S.UrabaUerde ha.. 
berter, hava. 

NUbetçl eczaneler 
Bu alqam ~ muhtelif aemUeriDde n8. 

betçi olan eczaneler §Wllardır: 
İstanbul clhetlndekller: 
Emln8nUnde (A. JıılJnaayan), Beyazıtta 

(Aador), KUçUkpazarda (NecaU Ahmet), 
EyUpte (Hikmet AUamaz), Şehremininde 

(Hamdi), KaragUmrllkte (Arif), Samatyada 
'(Eroflloa), Şehzadebqmda (Hamdi), Ak8a
rayda (Şeref). Fenerde {HllBaıneddln), A.. 
lE:mdarda (Eaat), Bakırköyde Cbtepan), 
Beyoğlu clhetlndekiler: 
TUnelbqmda (Matkoviç), YUkeekkaldr. 

nmda (lngopulo), Galatada Topçular cad. 
destnde (Merkez), TakBim tsUklA.l cVaddealn 
de (Kemal RebUl), Şl1Ude osmanbeyde (Şrk 
Merkez), Ka.sımpaşada (MUeyyet), Haaköy. 
de (Nesim Aıeo), Be~lkta§la (Süleyman 
Recep), Sanyerde (Nuri), 

'OıkUdar, Kadıköy ve Adalardakiler : 
'O'ıkUdarda (İmrahor) , Kadıköytlnde Mo. 

dada (Nejat Sezer), Altıyolağ%mda (Mer. 
kez), BUyUkadada (Şin:ısl Rıza), Heybelld~ 
(Halk), 

Her a.kşam 
Memleketin en yUkeek unatklrlarlle blrllkte 

TAK S ı• M Belediye 
bahçesinde 

Tel: 43703 

GllmrOk Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbol Satınalma Komisyonundan: 

1 - GUuırük Muhafaza Ördüğü için 19 tane portatif ve iki tane büyük ol • 
mak üzere 21 tane Reminğton marka yazı makinesinin 24--8-937 sah günii 

saat 15 de puarhlr yapılacaktır. 
2 - Tumlanan tutan 1139 liradır , 
3 - Ş.ırtnamesi komisyondadır , 
4 - lıteklilerin ilk teuıinat olarak 86 liralık vezne makbuzu veya Banka mek 

tuplariyle birlikte o giln Galatada eski İthalit GümrUli.i binasındaki komutanlık 
S.ıtrnalma Komisyonuna gelmeleri. (5410) 

Akay işletmesinden : 
ı) tıletmemi.zin Yalova K'lplıcalan methaline iki kilometre meu~cde tesis 

edeceği elektrik santralının bina kısmiyle. yaptırıl.ıcak olan transformotör kulü· 
besi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu lmuıtur. 

2) Bu ite ait evrak ıunlardır: 
A) Eksiltme ıartnauıeıi 
B) Fenni t1rtname 
C) Keıifler 
Ç) Projeler 
D) Mahal listesi 
E) Mukavele projesi 
F) Fennt prtname lahikası 
3) Eksiltme 7 eyltil 1937 salı günü saat 16 da idare merkezinde tefler encü-

meninde yapılacakbr. 
4) Santral binasının bedeli keJfi (29, 598) lira ( 12) kuruş transformotör kulü-

besinin (2048) lira (44) kuruftUr. 
5) Talipler her iki ketif yek\ınunun yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat 

teminat getireceklerdir. .DAciA 
""- l:ıiriktiren rahat eder 
~ 1 

llrk Hava Kurumu 
s . llyak Piyangosu 

6) Teklif sahipleri getirecekleri zarftan yukanda yazılı günde nihayet saat 

Dr. Faik 1. Olcle ~ 15 e katlar makbuz mukabilinde encUınen reisliğine tevdi etmiı bulunmalıdır· 
Operatör Jar. Postada vaki olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

ğaloğlu Nuruosmaniye Caddesi 7) Şartname ve ketifler idare veznesinden üç lira mukabilinde satın alrnabi-

. 6 Tel: 21109. lir. (5332) 

Muayene 1 liradır. ----------------------------

' ,,, . 
&6y;ı: ~eşide 11 Eylül 937 dedir. 
~d ıkramiye: 50.000 Liradır. 
~ •ıı b '"'i 81ka: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 
b Ytl~rl.e ( 20.000 ve 10.000) liralık 
~lckat: •kı adet mükafat vardır. 

~herk ' 

-------•:11".lftlllftnnllllllll 
Batan İnebolu vapuru şarkı11 

Toplayıcı ve bu. 

tek&rı tzınlrll kU 
çUk Abdullah. 
Batan İnebolu va 
1unınun ıarkıaı 

ya.kında davudt 

ı<'sli çifte aadah 
toplayıcı tzmlrll 
beıteklr kUçUk 
Abdullah tarL 
!mdan pl!ğa oku 

1 nacaktır. Okudu. . 
ğu pllk aynca t. 

lln edilecektir. ' ta~: ea 7 /Eylül/ 937 günü akfamına kadar blletiJıi defiıtirmlt 
--uı~ llaııaa111sm:m=ıı=m:1:ıı::n::snummaı••11111111111 

Bonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .. 

' 
ısta n bu ı e e ı e d ivesi i ı anı arı t: 

Kilo Cinai bir kilosunun 
muhammen bedeli ilk tem:ı11t:r 

65250 Keailmem•ı meııe 1 kuruı 20 santim ) 

839250 .. ıürıen l " 15 .. ) 
2023 füa 70 kuru11 

777775 Keailmit meıe 1 .. 25 .. ) 

568840 ,, gürıen 1 .. 20 .. 
12300 mangal kömürü 4 25 ., 357 .. 96 .. 
elediye merkeziyle ldiğcr müesaesatına lüzumu olsn yukamla miktarları 

yazılı odun v kömür kapalı zarfla ckslitmeyc konulmuıtur. Eksiltme 24. 8. 937 
. ulı cUnU aa.at 15 de Daimt Encümende yapılacaktır. istckl ler 24!>0 numaralı 

kanunda yazılı vesika ve yukanda yazılı ilk teminat makbuz veya mektubiyle be
raber teklif mektuplarını havi kapalı .zarflarını yukarıda yazılı günde saat . 14 
de kadar n.imi Encümene vermelidirler. Bu ı-aatten sonra verilecek zarflar 
kabul olunmaz. Eksiltmeye cirecekler yalnız odun veya man2al kömürü veya-
hut her ikisi için teklifte bulunabilirler. (B.) (5048) 



Geçi..t . resminden intibalar 
• 4 ' • - --------·- . . '\I ·-

Qe 

' 
nahrammı Büuarilerfoı.izin kalp'lcri hcycoruııa tloTduran geçişi, ve etrafı hınca hınc '1.olduran binlerce Beylroldfm bir kısmı ••• 


