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27 AQust:os 1937 CUMA Sene: 6 - Sayı: 2018 

Notamız rn üsait 
tesir uyandırdı 

Bir Fransız gazetesi ''1 ürkige Şarki Akdenizde 
vaziyete tamamen hakimdir,, diyor 

Meçhul bir tayyare bir Yunan 
·.-.-.UM' vapuruna taarruz etti 

lngiltere asilere 
ihtarda bulundu Şcn9haya 

n Jcıpo11 bcr1ıriy"'lilarinin Çiııli halka muamelesi .•. 

Sefiri qaraladıklarz için 

Japon ar lngiltereye 
tarziye verdiler 
~akat lngiltere hükiımeti 
~,.,~tarziyeyi kafi görmiyor 

Oh ordusu ç·nlilere zehirli 
,~~~z kullanmağa başladı 
~ )'•taıa (/\,A ) - Çindekl tnglllz sc. dlln1cslno ktıfl gelmiyeccği tahmin edilmek. 
~ tlıı nın8.l!ıı hA.dlscsi hakkında hU. tedlr. 
""1. 11ctıı Cibl tedbirler alacağı henllz ma. Siyasi mahfiller, Çindc haliharp mevcut 

~i~~~a~: İ j;~· ik~~ı~~:~~m 
'nüza <ereler 

durdu 
g~e~e im"zln reisi Berlinden 
-~~~!~ı, Başvekile izahat verdi 
~ıı tt~ hli1ı~n tlcarct anla§mllsı müzakere Halduıııa birlikle molörle Heybcliadaya geç. 
t;o'l.l~ ~I, lıt~Unıızt temsil eden heyetimL mlştlr. Vekil ve Milateşnr burada Başvekil 
~~ lırtotı t Vektılctı İdari MUsteşarı 1smet lnönllnti ziyaret etmişlerdir. 
'"'1 ti 0lt1iı:ııı:·k~hrlmh:e 1;clml11Ur. Öğleye DUn all\kadar mehııfllde 1:1c:iylendiğlne gö. 
'lı ~ı, alan lnkıııat \'ekı\leli mUste re, Faik Kıırtoğltınun bu dönti§U Berlinde ce. 

lıııtıı il lia!lı •onra l{adıköye geçerek tzml:- reyan eden mUzakcrelerln bir tUrlU neUcele. 

~,:~lıaat ~'eA.k oyun evinde misafir bu. nememcs!ndcn gclmektedlr.MU:ı:akerelere bun 
~~ .\~attı kııı C'~IA.! Baynra mUlllkl ot. dan vvel de lkl defa durmuş, takat bilhassa 

11 il ~e V Uterı CeUtl Bayar, Fal': Tilrk heyeti tarafından göstı>rilen hUımllnl-
eka.ıel Kalemi l\lahsus mtidOril yet sayesinde tekrar devam edebilmişti. • 

l\iadam Musolini 
~~ğır basta imiş 
lt lngiUz gazetesine göre 
. Madam Musolini ciğer 

ı1•ı~~~1lihabmdan rahatsızmış 
tı 'aııı . c Stındya R h 1~nin k eferee gazetesi, 
ı,., a.ııtıdc o) arısı. Raşel Musolinı:~in 
\c:ıdıC·ctçj nıa nıası ıhtinıalindeıı bahse-

' '
1>'lc le daın MuS<>linin:n ha5ta1ı~ı 

~ tek · ?nasta ı . 
1 

lııoı· ~1(> CdiJ 0 an mahafıl tarafm-
tfcıl\ 11lltıiıı " . rrıışse de Sicilyada i~c:ı, 
~ ctttı 11>uncıe b' k lla h . cııiııcı ır aç defa eve te-
>ıt~ tıktrıet en, hastalığın ağır oldu 

t~ ~~ ~~ rtı1şlera:r. 
•ltih ' tı&olin · · 

tı~, a.bı Old ının hastalığının cı • 
'c.,.ıır 'l, t1u ~~u söyleniyor. 
v ı1r soııni . 
~11: 1• O yı 1908 sencs=nae 
•ı ... hı ıarnanı ., >,ı r han . 

1 
ar, Musloninin ei.ıe-

~~ tıa ı 1§ etnv•k ~ o iıf . • tcydi Bayan Ra-
llla •n1n ann . . . 

() arcı r, ortalık t cs~nın hasta oldugu 
\oat. a. buh1,. crnızlcmek g:bi yar-

"•tı ·•tııak ·· 
11 ı. Ct, b· uzcrc hcına aelir<lı. 

~. ıl!> ır so11 ı· b 
"'i.ıı Oldtı ya ıst olan M usolinı· 

Ç;ı} • Avn· 1Dıncıa 1 r.amanda onun kc • 
n hn§lanırdı. !ti (1(/,am M usolüıi 

Marmarada bir denizaltı gemisin ~o
laıtığı şüphesinin uyanması ve karaEu
larımız yakınında bazı vapurların tor -
pillenmesi üzerine devletlere verilen 
notanın dünya efkarı umumiyesindc: en 

(Devamı 4 iincüde) 

Müstakbel 
Mısır kraliçesi 

Yakında Mıınr kralı Farukla nlşanianac111, 
ve gelecek sene evlenerek Mısır kraliçesi o. 
lacak olan Safinaz ZU1Cikarm ismi değiştirU 
mlş Fende tesmiye edllmtıtır. 

Yukarlkl resimde Bayan Feride sağda gö. 
rUIUyor. Diğer iki kız, kralın kız kardeole. 
rldir. 

Şam da 
polisler 

Halka silahla 
hücum ettiler 

Bir UIU, bir çok yaralı 
var 

Paris, 27 - Şamdan gelen haber. 
lere göre esnaf ile polisler arasında 
bir müsademe olmuş, iki taraf da si
lah kullanmıştır. Müsademe neticesin. 
de bir kişi ölmüş, birçok ki~i de ya. 
ralanmışlardır. 

lskenderunda Tii rk serbest 
mm takası 

Adana, 27 (Hususi) - Ccncne an 
la13ması muc'bince İskenderun lima. 
nında kurulacak olan Türk serbest 
mıntakası yerini tayin etmek üzere 
ırüt ·h:ı.ssıs bir heyet bugünlerde Ha
·ı.ya gidecektir. 

Hatayda vaziyet 
Adana, 27 <Hususi 1 - Uat~yda 

şehirle köyler arası yollar kapatıl • 
mış•ır. Bu yü:ı:den köylüler ~<.'bire ine. 
miycrlar. İ!Jlerini takib etmek üzere 
hükumete giden Tiirkler içeriye so • 
kulmuy0rlar. Mahı:ılli hükumet bütiin 
bunlara ~öz yumuyor. Tiirl;;'cre karşı 

her türlii rıiycli ,yapmaktan geri dur. 
muyorlar. 

•• 

Musoliııi son nııtlmnu söylediği 

lan mı~ 

Palcrnwcla lta7yaıı d.on.aıım.ası top. 
b11lımuyordıı 

ı 
j 

Musolini lngiltereyi 
ziyaret .edec~k-.niş ! 
Rivayetleıe göıe llalgan Başvekili Hitlerıe 
göıüştükten sonra L.ondıada lngilteıe 
hükıimetile anlaşmak emelinde imiş 

Bu sabahki ııosta ile gelen İngiliz. gazete. 
terinden "!l;unday KronUd,.ln Roma muhııbi. 

rl yanyor: 

Palermoda verdiği sulh nutkundan sonrs 

Musolinlnln yakında lnglllereye gitmt'k ta. 
savvurunda olduğu haber verilmektedir. 

Yüksek salAhiyeUI bir İtalyan memurun. 
dan öğrenildiğine göre, bu ziyaret, belki ey. 

lCılUn sonlarında, yahut teşrinievveliiı iptida. 
larmdtı vukubulaeaktır. 

Muııollnl, verdiği uzun sulh nutkunun, 
beynelmilel Alemde ne tesir yaptığını, bil. 

haıısa lnglltere matbuatmdakl akislcrlni tel. 
kikle me§gul olmu§tur. 

Nutkunun, kar§1lanış §Cklinden memnun. 

dur. Şimdi, bırakmı§ olduğu iyi lntıbaı boz.. 
mamak için elinden gelen her §eyi yapmağ• 

~atıııyor. 

İtalyan hava kuvvetlerine mJlısup biri, 
Muaollninln Londraya kendl hususi tayyare. 

.sile gitmesi ihtimalinden bahsediyor. Bu ·tak. 

dlrde tayyareyi bizzat kullanması da. mum. 
kUndUr. 

Musolini, 13 eylCılde yapılacak ~a.zi kon. 

fere.namdan beme,n sonra Alma.oyaya gitme. 
ğl kararlaştırmı§tır. lhtimal Hitlerle kon~ı

masının hemen ardından lnı;\ltereye gidecek 
Ur .. 

:Musollnl, diktatör olduktanberi 1talyada.ı 
henüz hiç ayrılmamıştır . ., 

Namık Kemal zade 

Ali Ekrem bugün 
vefat etti 

70 yaşında olan rahmetli, kan· 
serden rahatsaz bulunuyordu 

Namık Kemalin oğlu Ye Anadolu Ajanlı 

Umum MUdUrU Mu\·affak Menemencloğlu ve 
Hariciye veklıletl s1ya.sl mUsteoarı Numan 

Rı!at Mencmencloğlunun dayuıı Ali Ekttm 
Bolayır bugUn ,·c:at etmiştir •. Cenazesi Fe. 

rilıöyUnde Arpaım sokağındaki e\1nden kal. 
dırılRro.k Te§\•iklye camllnde namazı kılın. 
dıl<tan sonra Zlncirllkuyu mezarlığına det. 
nedllecektlr. 

Merhumun vasiyeti mucibince cenazesine 
çiçek göndcrllmcmeslnl ailesi rica etmekte. 
dlr. Merhuma Allahtan rahmet diler, ailesi. 
ne tazıyeUcrlmlz.l bildiririz. 

• • • 
BUytlk vatansever edip Namık Kemalhı 

o~lu Ali Ekrem, S<ıM'etl Filnun edebiyatı o~ . 
tatıanndıın idi. 1867 yılında lııtanbulda doğ 
muş, bir sene Fatih askeri rilştlyeslnde ok1ı. 

duktan sonra husust ders almağa ba.:lamı~. 
tır. Ali Ekrem, Arap, Acem dnterinl ö(;'rene. 
rck edebiyatlarını tetkik ederken Fran.ıaz li

flanını d& H~renlyor \'e Fransız edebiyatını 

tetkik ediyordu. 

(Deoomı j üncüde) 
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26 - 27 Ağustosun ===· Sefiri yaraladıkları için :JUliQ.ki" dai!. 
büy~k mfınası • • • . Ja~p .... Q_n_l .... a_r_l_n_g_i_lt_e .... reye -H~T':}!!:~!}:;. 
imtihanda~ k~çmıyan tarziye verdiler meOOi.::::~::~~il:::nııf;, 

Ve her 1 mtl han da kiknlardan az çok farklı 'd~ .. ? ~r· 
""' h tah · tt k hı'ssettı'rcn, hatıra dcgı. ·-Ac.. ..ıdle·. bombardımanı mazur görülecek bir hAdiııe ve ..... angar rıp e i !eri bildirilmektedir. '/,U ,, "' 

(Baş tarafı 1 incide) ı resini tahrip ettikleri, 66 sını dü§Urdükleri ~·ı Jttl " ıı-t• 

f f k 1 d 
olmadığım ehemmiyetle kaydetmektedirler. Japonlar 16 tayyare kaybetmi§lerdlr. düklerimizi, gördüklcrunı 'lt bef ıll~ 

m U Va a O a n a a m Diğer cihetten Japonların Çinin cenubu işgal edilen bir şehir daha mız intibaları unutuverseydi bıt)rat ~1• 
• • • fjarkl sahilini abluka etmek fikrinde olduk- bc~"1>Tı ...:..rsitı _ Nankov geçidi, 27 (A,A,) - Domei ajan. nuz, geçen anlara ıı-_ır sevıı•, • 

Va~aını: Nizamettin Nazif 
Bugün 1937 yılı Ağustosunun 

yirmi yedinci günüdür. 
Bundan on beş yıl önce, yani 1922 

yılı Ağustosunda, Türk vatanını kur. 
tarmak, bu vatanı coğrafyaya bir d::ı 

ha. perçinlemek ve tarihi, en kahra 
man faktörü olan Türk milletinden 
mahrum etmemek için, cihanı Türke ı 
saygı göstermeye icbar ve ilzam ede. 

cek kudret ve mantıkı aramakla uğ
raşır ve didinirken, beyni dehrin en 
mukaddes ihtillline volkan olan adam, 
Büyük Türk, genç B~kumandan 

Mustafa Kemal; kendisini içerden dı
şarda.n, sağdan soldan, göğsünden ve 
sırtından vurmıya. çalışan sayısız i. 
hanetler, alçaklıklar, na.merdlikler, en. 

trikalar ve idarei maslahatlar karşı. 
anıda neler dii.şündüğUnü kendi kale. 
miyle §Öyle .izah eder: 

"- Efendiler! 338 senesi Ağusto
suna. ıta.dar da garb devletleriyle müs_ 

pet manada ciddi münasebetler vuku. 
bulmadı. Memleketimizde bulunan 

dilşmanlan silih kuvvetiyle çıkarma. 
Qıkça., sili.h kuvvetiyle çıkarabilecek 
bir miııt varlık ve kudret olduğumuzu 

fillen ispa.t etmedikçe, diplomasi H. 

ıl'aımıda. ümide kapılnıamn caiz olma

dığı hakkındaki kanaatimiz kat'l ve 
Qaimt idi. En doğru kanaatin bu ol. 
<luğunu, bu ola.cağını tabii olarak ka.. 
bul etmek muvafıktrr. Bugünün ha. 

yat şartlan içinde bir ferd için oldu. 
ğu gibi, bir millet için dahi kudret ve 
kabiliyetini fiilen ve eserle ispat ve 
izhar etmedikçe itibar ve ehemmiyet 

beklemek beyhudedir. !Kudret ve ka

biliyetten mahrum olanlara itibar e. 
dilmez. (İnsanlık, adalet ve mürüv. 

vet) icabatmı ancak bütün bu vasıf
ları haiz olduklarım gösterenler ta.. 
leb edebilirler. Cihan imtihan meyda
nıdır. Türk milleti, bunca asırlardan 

. sonra yine bir imtihan, hem bu defa 
en çetin bir imtihan karşısında bu. 
lundurulmaktadır. İmtihanda muvaf. 

fak olmadan lutufk8.ra.ne muamelele. 
' re intizar etmek bizim için ~aiz ol~ 

savleti kaybetmeden büyüyebilmek 
meziyetidir. 

Mustafa Kemal nutkunda bahsetti
ği o imtıhanı ayni yılın 26.27 Ağl.lS· 
tosunda b;r daha ve pek parlak, pek 
kal'i surette verdi. 

Ve bu Mustafa Kemalin en büyük 
meziyeti olan yüksek tevazuun su de. 
recesine nasıl hayran olmazsınız? 

Başkumandan, emperyalizme en bü. 
yük tokadı ve tekmeyi indiren büyük 
ihtilalci, milletine en büyük mucizeyi 

gösteren adam, Garbi Anadoluda isti
la ordularını ve bu orduların hüviye. 

tinde bütün bir düşman dünyayı 
mağlup edişini şöyle anlatır: 

"Sabah saat beş buçukta topçu ate. 
şimizle taarruz başladı. 26 _ 27 Ağus
tos günlerinde, yani iki gün zarfında 

düşmanın Karahisar cenubunda 50 ve 
şarkında 20 • 30 kilometro uzunluğun.. 
da bulunan müstahkem cephelerini 

düşürdük. Mağ!Up olan düşman or· 
dusunun asıl kuvvetlerini 30 Ağusto. 
sa kadar Isla.hanlar civarında çevir. 
dik. 30 Ağustosta yaptığımız muha. 

rebe neticesinde düşman esas kuv
vetlerini :imha ve esir ettik. Düşman 
ordusu başkumandanı da esirler ara. 

smdaydr. Demek ki tasavvur ettiği. 
miz kat'i netice beş günde alınmış ol. 
du,,, 

Evet, bir şairler, romancılar, des
tancılar, edibler, bestekarlar ordusu
nu coşturacak ve güzel sanatlar ciha. 

mnın muhayyilesini en az bir asır 

bcsliyebilccek olau J;>u bol ver,imli il. 

harv. kaYI}ağmdan.,, haliki böyle bah. 
seder. 

Geçelim ... Ve yine gelelim imtiba. 
na: 

Son manevralarda Atatürkün oto. 
mobilinde bulundurduğu 1nönüne, Ata 
türkün yanında duranlara, Türk or

dusunun içinde ve başında duranlara, 
Mareşale, kumanda heyetine, vekillere, 

her silahtan büyük ve küçük cüzü. 

tamların başına geçirilmiş olanlara 
şöyle bir göz gezdirmiştim. Bunların maz.,, (•) 

·. İmtihan ... içinde bl.iyük "mümeyyiz" den kötü not 

Devrinin en munta.za.m. talisil ve 
~biye 68-rtlan içinde yetişmiş olan 

Mustafa. Kemalin bütün çocukluk ve 
•'genç adam" Irk hayatr imtihanlara 
iyi hazırlanmak, imtihanlardan çekin. 
memek, ürkmemek ve imtihanlarda 

wma. muvaffak olmakla. hulasa. edi. 
lebilirdi. 

Çocuğun ve genç adamm talebelik 
öevrinde imtihandan kaçmaması, im. 
tibanda en çok muvaffak olmak ar. 

zusu ile çalışması ve didinmesi onun 
içinde onurun, haysiyetin ve şerefin 
belirmesi demektir. 

Çocukluğunu ve genç adamlık dev
resini, içinde bu mukaddes onurun 

böyle bir haysiyet ve şeref in tekevvü. 
nüne hasretmiş olan Mustafa Kemal, 
şahsiyetinde AtatUrkü tekvin ettiği 
gilne kadar. yani yüzbaşı, binbaşı, 

yarbay, albay, tümgeneral, korgene. 
ral, orgeneral, mareşal olarak geçir. 

diği bütün hayat ve Türk tarihi mer. 
halelerinde imtihandan hiç kaçma
dığını, hiç çekinmediğini ve daima 
muvaffak olduğunu gösterdi. Ve tale. 
be Mustafa Kemalin içindeki onur çe. 

kirdeği filizlenerek, dal budak sala
rak bilyüye büyüye, bize bugün bütün 
Türklüğü mukaddes gölgesi altında 
tutan Atatürk adlı büyük şeref çına. 
rmı kazandırdı. 

Türk m111etine 'Iüba'yı unutturan 
sınar ... 

Tekrar ediyorum: 
Bence AtatUrkü yaradan unsurla

nn en mtthimmf. Türk milli bünyesin. 

de Mustata Kemal adlı Türk çocuğu. 
nun bu nadir cevherle doğup bu nadir I 

almış tek insan yoktu. Herbiri her 
yıldızı bir imtihan vererek almıştı ve 

her birinin gözlerinden hiçbir yeni im. 

lihandan çekinmiycn bir zeka, bir 
savlet, bir "ona inanma ateşi" fışkırı. 
yordu. 

Küçük Mustafa Kemalin ilk mü
meyyizlerini hayran eden talebelik 
vekarı, artık bir mılletin askeri ic. 

timai, iktısadi, siyasi, kültürel bütün 
sahalarda benirns~diği vekar olmu~. 
tur. 

26 • 27 Ağustostan milletimin ka. 
zandığı sayısız nimetler içinde şükür
le ya8ıyorum. Fakat onların dışında. 

aldığım en büyük ders budur: 

Milli imtihanlarda hisseye düşen 
vazifeyi yapmak. iyi yapmak, hatalar. 
dan sakınmak, yapılmış hataların ter. 
rübelerini bir pusula gibi kullanmak 
ve da ;ma daha iyi Türk olmıya çalış. 
mak.,. 

Bütün cumhuriyet nesıııerinin bu 
dersten böyle bir hisse almalarını te
menni edelim. 

Biz ancak bugünün mekteplerinde bir 
cebir, bir kimya, bir hendese, bir he

sab imtihanında en büyük zorlukları 
gülümsiyerck göğüsliyen gencin şah. 
smda yarma en güzel bir Kemalist ye. 
tişmekte olduğuna inanabiliriz. 

Türk Milletinin Şefi Atatürkün bir 

sıfatı da ~ııdur: 

İmtihandan hiç kaçınmıyan adam. 
Ve her iıntihanda mutlaka muvaffak 

olan ve daima muvaffak olacak olnn 

adam! 

Nizamttin NAZiF 
(31-) Büyi.i.k nıduk 391-398 sayfa. 

ları hakkındaki haber Londrada nahoş bir aınuı muhabiri, Japon kıtalarmın diln Nan. · · · k k •ckreııı-• ba!ll 
zım ıçın ye nasa , ) OJ13 tı 

tesir uyandırmıştır. Londra mtı.hfillerl hali. kov geçidine 8 mil mesafede kAin Patallng ıstırabsız bir şey olurdU· fal<llt O 
harp mevcut olmadıkça abluka teşebbiliıünUn §ehrini işgal ettiklerini haber vermektedir. fı:tl J 

h mu .. l edemezdı"k divccck 1 
'· .. e 0 • gayri meşru bir hareket sayılacağını ve r.r " e-enıO "'-~ı•. 

Bir Çin gambotu batırıldı tah "l deın "' ıı.ı"" ablukanın icabatındıın olan gemileri arama zaman ammu C . ga.sıll , .• 
baklunın hiçbir zaman Japonlara verilmiyc. Tokyo 27 (A,A,J - Şanghaydan gelen bir duğunu da bilmezdık. tııı tt 
~ i ,__ t kt d' l Japon telgrafına göre Japon harp gemileri .. . k naya d\'ı 

ce0 .n .,.,yan c mc e ır er. dün akşam Yankt.se nehri Uzerinde Şangha. mak, gormek, hıssctıne 'dcJl ııet ':. 
Bu haber teeyyllt ettiği takdirde ıngiliz ya takriben yüz l<ilometrelik bir mesafrd? kini ve kederini teşkil ~ }lşettigı 

ricali meseleyi tetkik etmeğe başlıy:ıcaklar. ÇuJ't1 ismindeki Çin ,gambotunu baltrmı .. ıar. t"ıniıın b3 
" hatırlamak kabiliye ı 

dır.. drr. Gambot iki Japon gemisine atcl} etmiş_ ~--
Japonyanm teessiirü tı. zenginliklerdir. b. ta.ltJJll ,rıa ,.ı. 

Tokyo, 21 (A,A, ._ 1n~iltcrc sefirinin Mongolistan Harbiye Nazln Fakat bu kabiliyet 
1\ıe ıtal~ . 

yaralanması hi\dlscsl dolayısile bahriye nazı. öldii )arı. intibaları zap~tınrc pirebjlıfl~ 
rı bugUn tcessUflerlni beyan etmiştir .. Nezıı.. t d ı 1 ıcıle · -"~ M:oskova 26 (A,A,) - Mongolistan (;um. yara ıcı ır, On ar "' ğU \'ıı.ı' 
ret namına söz söylcmeğc saUı.hlyettar bir huriyeU Harbiye Nazın Mareşal Demidln ki hiç bir hatıra, aid oldU ııul1• tııt' 
zat demiştir kJ: d:,.• O 1oa... 

bu ayın yirmi lkisinch ani surette vefat cL veya intibam aynı değil ... 'dilllljş .. ~ 
"Japon tayyarelerinin kasdcn İngiltere ııe. mtş oldu~u bildi;ilmektedlr. Mareşal, Moııı- ·1· ve e it'"'' 

rine birtakım ~yler ı a Jı ••stY . tırinc ateş etmeleri tasavvur edilmiyecek kovaya gitmekte olduğu trende ölmliştllr. }ıaBI }c&b1' 
bir Mdiscdir,, zı yerleri kaldırılmış, ıaınaJC ğ'J 

B\ltUn Japon matbuatı bahriye nezaretin.. Aı agon ceplıesinde edilmiş bir şeklidir. ıratır d }tııtld\J. 
nln teessUrlerinc iştirak etmektedir. Jiyeti bir sanatkardır: her O se'•iıt\}lı 

Hadise nasıl oldu ? HÜ k Ü m,~ t çiler şeyi güzelleştirir. onu dah:l ctitil" dC' 
Şanghay 26 (A,A,) - tngillerenin Ç1ndekl bizim için daha iyi bir hale ~ eJlill ~ 

bUyUk elçisi sır Knatchbuıı _ Hugeasen, Bir kas.:tbayı . ·r J<elıJll ııJdl~ 
bir tayyareden atılan blr mitralyöz kur§unu astlerdeo kurtardılar miyorum; gü?.cllc§t~~ı 'ederlceJI 
ile yaralanmıştır. Bu esnada kendisi otomo. nat eserlerini tavSl •.rtl• 

Valaruılya 27 (A,A,) - Müdafaa nezare. . l k 1 r rıw 
bU!e N'ankinden Şanghayıı. gitmekte idi. linin tebliği: mana ile gi,;;c ı a · . ırtjole U-

s . . d" k' creçnıJŞ ~ dil d 
cfir, hastaneye nakledilmlştlr. Aragon cephcı;inde hükfımet kuvvetleri . Bunun ıç1 ın ır·b·ı on ııcılıırtlll .utti 

Çok zayıf olduğundan kurşun çıknrılama. Villamayor de Galtcgo kasabasını işgal et. zı, en tatlı arr gı ı e ıcev-' 
mıştır. Sefire kan nakli ameliyesi yapılmış. mişlerdir. duyarız. -"''~' şünmeklen bir haz rdiği.,,., 
tır.. Sa.ragos bu suretle loplarının menzili da. nın ve ~1111ıııı'• Doktorııır, kurşunun &"iğ koltuk ııltmadn biline girmiştir. günlerimizi hatrr]aına tuldllğ..- iııJI' 
girerek vücudu geçtiğini ve sol omuzun al. Saragos civarında \-Ukubulan büyüle bir bize arlık onlardan kuf d..ttleS 

· · hissetw '" • .,ııct, tından çıktığını tcııblt etmişlerdir. hava muharebe3 i esnaııında hUkumet tayyare haldeki saadetimızı ~ tc 1JY" 

lcri lv!ş ast tııyyareııinl dllş\lrmüşlcrdir. mahsuliidür diyenler ''ir; o~ e1l ~.:: 
lngil terede heyecan 

Londrıı. 26 (A,A,) - İngiliz büyük elçi. 
sinin yaralanmasına sebcb olan hA.dise habe. 
ri Lon<lrada bUyük heyecan uyandırmıştır. 

C:ızcteler uzun tafsllAt vermekte ve bu hA.. 
dise neticesinde doğan ,•aziyeUn !evkal.1de 
vehamctini tcbarllz ett!rmektedirler. 

Röyter diyor ki: "RC6mt rnahafil Japon 
hUkQmetinin tec:ısUr ve tarziyelerini memnl! 
nlyoıie Jınydıı}ırtlıı.tf r. ~ §Yr ı da. 
kaydoıunmaktadır ki, 1ngllluı:o nükumeU 
Japon ve Çin hUkQnıetlerine evvelce mUra. 
caaUa tnglliz menfaat.ine kar§I yapılacak her 
tUr!U hareketten mesut tutulacaklarını bil. 
dlrmlş ve buna. iki hUkOmctln de nazarı dile.. 
katini celbetmiştl. Mütecavizlerin Japon kuv 
vetıeri olduğuna şUphe yoktur. BUyUk elçi. 
nin bu hA.dlseye yantı11tkla kurban gittill;i 
kabul olunmakla beraber bir hususi otomo. 
bilin harp na.n edilmemiş bulunduğU halde 
bombardımana maruz tutulduğu da tebarUz 
ettlrllmelttedir. şurası da unutulmamalıdır 

ki, Japonlar sulh halinde bulundukları ya. 
bancı bir millete alt topraklarda hareket yap 
maktadırlar. İngiltere hUltümeU tedbirler 
almağı kıı.rarlaştırdıjtı znman 'bu noktayı 
nazarı dikkale alacaktır ... 

Sefirin sıhhi vaziyeti 
Şangha.y, 27 (A,A,- Olllukça rahat.8ız g~. 

~en bir geceden sonra tnı;illz ııPflri Hugesaen 
bu sabah biraz sükunet butınuştıır. 

Japonyanm tarziye ve 
teessür telgrafı 

Londra 26 (A,A.) _ M. Hirotanın tarziy<! 
ve tressür telgrafında ezcUınle deniliyor ki: 
"Japon hava lmvvetlerin!n İngiltere bUyük 
elçisine bilerek ve l•asden hücum etmeleri 
mevzuubahs olamaz. HA.disc !}ayanı teessUr 
bir yanlışlık eseridir. BUyllk elçi Japon im. 
mandanlığmı haberdar etmeden tehlike mın. 
takasına girmiştir .. Japon hUkfımeti hfıdise. 
nln \ltlcuu §<'raitinl aydınlatmak için şiddeL 
11 tahkikat ac;acaktır.,. 

Zehidi gaz 
Nankln 27 !A,A,) - şanglrny§clün kararR 

gAhından bildirildiğine göre Japon kıtaları 
Nanku Bnilndekl muv,ıtfal<iyetslzllkleri dola 

yısile 89 uncu Çin fırkaııına karşı a~sto. 
sun 24 ve 25 incl günleri zehirli gaz kullan. 
mışlardır. 

Japonlar bir şehir daha aldılar 
'fsinghai 27 (A,A.) _ Japonlıır. dün Tslnı:: 

l alye girmişlerdir .. Çinliler, 500 telefat ver. 
ıni')lerdir. 1000 kadar da ynralılnrr vardır. 

,taponlanln.n ;"){l kişi mııktul ılü~milş ve 70 kl 
fı' yaralanmıştır. Japonlar, Mankouaıısun 

mıntakasındıtki Çinlileri mevzilerinden çı. 

karmışlarılır. 

Sivilleri bombardınian 
Nanldn 27 (A,A,ı - Japon tayyareleri 

d\ln gece §P.hrin Uzerine bir akın yaparak 
birkaç bomba atmışlar ve ınuhlcllf yerlerde 
yangın çıkarmışlardır. Sivil ahaliden bi-:

çok kişiler yaralanmıştır. 

Tahrip edilen Çin tayyareleri 
Tokyo 27 (A,A,) - Amirallik makamın. 

dan ncşredılen bir tebliğde 14 den 25 ağıuı. 

tosa kadar ,;eçen zaman zarfında Japon balı 
riyeslne mensup tayyarelerin 110 Çin tayya. 

Faşist bayran11 . .. k'' n kederıı, dtcvr' 
Roma 26 - Sanlanderin zaptı Romada mıyorum: çun u e . ba.şlsJ'.le· !' 

milli 'bir zafer olarak merasimle tes'it edil. günlerimizde o felaketın . ııtıı '" ,, 
. da. bil' tııel mlşlir. Gazeteler şimali İspanyadaki ttaı. scbebıni hatırlamakta . . •'ıı.C .ıi-

d bUyük ·_:..., ıçırı ıv yan askerlerinin Santanderln zaptın a dır. Her geçen an bıuu•~ ğtU)._ ~ 

bir rol oynadıklarını kaydetmektedirler. olmaktan, bizi doğrudan dO}\eJ1ditıl~ıı 

Belgrad elçimiz 
Y u gosh•-.· Da'1vchlll 

He görüştü 
Belgrad, 27 (A. A.) - Blcd'den bil

dirildığine göre naibi hükumet 

prens Paul. Başvekil ve hariciye na
zrrı Stoyadinoviçi kabul etmiştir. 

Diğer taraftan Stoyadinoviç, Al • 

man sefiri Van Hecrcn ile Türkiye 

sefiri Haydar Aktay, Romanya sefiri 
Cadere, Yunan sefiri Rosetti ve Ar. 

navutluk maslahatgüzarı Shtilayı 
kabul etmiştir. 

Dubrovnikin ziyareti 
Belgrad, 27 (A. A.) - Yugoslav 

gazeteleri, Dubrovnik adındaki Yugos 
lav kruvazörünün tstanbula muvasa -

!atı hakkında birçok haberler neşrct
mekte ve bilhassa Türk sivil ve askeri 

makamatı ile İstanbul halk\ tarafın. 
dan Yugoslav zabitan ve efradına gös 
terilmiş olan iyi kabulü tebarüz eL 

tirmektedirler. 

Gazeteler, ayni zamanda. Dubrovnik 
kruvazörü tarafından yapılan bu ziya. 

retin Türkiye ile Yugoslavyayı biribi

rine bağhyan dostluğun ve iki mem. 
leket bahriyelilcrini yekdiğeriue rap. 

teden kardeşlik hislerinin tezahürüne 
bir vesile teşkil etmiş olduğunu ilave 

etmektedirler. 

Almanya 
Fransa hududunu 

tersin ediyor 
Sımday Re/erce gazetcsi>ıin Alman. 

ya üzerinde tayyareyle seyahat ed-0n 
muh.abiri ya-:ıyor: 

"Hitler, dünya sulhüne teveccüh e
den tehlikenin Sovyet Rusyanın bu
lunduğu şark istikametinden geldiği. 

ni mütemadiyen söylüyorsa da, bugün 
Almanyayı kuşbakışı bir gözden ge. 

çirme neticesinde, Nazil erin yüzlerce 
hava limanı ve meydanı vücuda getir
dikleri ve bunları, yalnız Berlinle 

şark hududu arasında değil, ayni za... 
manda Berlinle garb hududu, yani 
Hollanda, Belçika ve Fransanın bulun 
duğu mıntaka arasmda inşa ettikleri 
görülmektedir.,, 

kadar clmekteo çıka.~:.. uı ~, .. 
dünkii halimizi düşünduğUrtl i' t"'(i8J 
l-"·- -··"' '-' hASka.BIOI, ~\tfılJ' dJ\) 
bir kimseyi düş.ünü.yor _gıbt ıı;lllrfll tıı!• 
bir romanın, bır pıycsın ~13ııl~ se· 

. . .b. .. .. .. İQ.te Mt l<ııJ\ 
bırı gı ı goruruz. :ır bil' ·•· 
mm için bize biz olınıYan . · ÇoY._).r. 

, .. .. eırrını ·"· ıçı 
nin duygularını, duşunc .. verdiği ?' 
kından anladığımız hissıııı catl • • •1• . . . ·k heye ıdıS 
zevklıdır. Yanı o zev · . aen a 
w • t rscrıfl 
gı yukarı • bır sana ıdıl'· dB 

n a)'1l 'Il 
mız zevkin. heyecanı . . sa.nıatı ıd~· 

Yunanlılar jlim gıbt evıiı.d10 ıııı• 
Mnemosina'nın, Hafıza'nın ~,,·c sıı .

11
• 

ı er orJ ·çı 
ğunu söylerler. Hafıza 1 J3ıınllıı _1 ·Ş' 
tin ~üzelliğini bah~cdcf· "J1ıeriJ11 ~ 6-

·c:ı gu y.ıı 
dir her .insan - geçJlll>' ntıc8.J' e! 

• 5911" ıı 
dederken. kendinde bır ııııı.tııll f)ı 
reti duyar. Hatıralarını. ac:aır<Jif'· . cı. 

bır ~ f'\lııl' 
insan bir romancıdrr. ıııiYo 

1
. ,-c-

. . . b" air de ret 1 
bır romancı, ıyı ır Ş ıcıı\" 

ayrı bir iş. İyi veya fen~~... Ç 
ya kuvvetsiz bir san;ı.t\<ll b >.1 >-

Nurulh• ,. 

ı ran asl<.8'
1 

heyeti ,,!lfo~ 
Bugün lzmi~C !uıcrı:te :; 

Dün sabah tayyare ılel kurrı"1 ısl'fl 
ene t ıı ·~ ket eden Romanya g 11e~·e l\ce> 

· kaıa.n >st' nmdan maada gen . te ~o 
bugün Romnya vapurıY ,,. 

ırııtt ııı• hareket edeceklerdir. .. arı . , ~ 
butıı•· i.1111~ t 

Manevralanmrzda ıeJ<et ,,ııı. 
• . • meıf. se) · d 

kerı heyetı azası ıse bir ıııı~ıı 
hilinde hususi mahiyette ... aeıt 

d·kterı•· , 
yaprnağ karar ver 1 ri~ı• 
iımre gideceklerdr. 

50 
§el1 ııe> rt• 

k 05olo •• e 
İstanbul Yunan o ı. .. rb•> ., 

k. ıııı ... . ti" ı• 
de bulunan Yunan er 8 • erı1':Ş ,ı 

. f u " rl' f' şerefine bir çay zıya e . ııbaf ııı , 11 ' 
"tbeh s "ıltl .ı" Çayda yüksek ru J tıılg 

1 rdı~ ~ .,r 
yet erkanı bulunmuş a da~ııı ,,~·· 

. .. l arka e0' 
kanıharbıye reısıy e el<'t 
şehrimizden Pireye nar 
dir • 

dfl 
L ehl stsll ıııt tfı 
karışık 111' 10ıetlll _,,,ı•' ', 

1(61 J•rv',,,0 
Varşova 27 (A,A.) - rtlııcl' ~ 

bilfiil bltmiştir. Bıınunıa ~l<aııct 
Brzesl{O mmtakalarında il 

iade edilememiştir. 
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"eztiut CJÖ.Ciişüm : 
b~ere-- ıoatsur;-
~lcııı~o e 0Jr C u ~ O lYl O:< K 
~M Ckctiın' 
"~ak . ıze dair yazılan eserlc:.i 

A ıatiyor ,. 
~~olu um. Jtlesela, Herodot 
':ııı. Yu gez . ı i kitab rnış. ki ciltlik "tarih,. 
~'tikkı ~nı almak istedim. Fransız-
•ııı 1 dı b:rd 
~ ıııuı tih' en 108 kuruş. Ganimet 
~ l.'ıptır. Fr 

1 aldım. Yeni basılmış bir 

tb.,.cn f'ilngın ucuıtuğu scbcbile böy 

llıtt1 b·ı·'Yata veriliyor. Hem de en-
ıu· "ın . 

·~. fhr e gelm § bir tabiliğin mah-
'• 

1tnat: 
';"' lduhatı d 0<unaun 

1 
e. attandır, ucuza satılsın 

llr:cc b '' dıyc maarifperverane bir 
~ıaa u ucuzlukta amil olmuı;; .. 

~ ca11 • B • 
~tlııdıır · u ehvenlik normaldir, şu· 
lJl • rn"k "hlth dıu ernrneldir, tabir 

'' rı 

\'ine • • • 
~~o aynı c l 
lt fltQı, tr rne l~ başka kitap •• n top 
Psıltl\ 

11 
1tndekı liste mucibince, ki

lGtij ~tladnn. 
ı L_ Ycnın id • 

t;ı ~hna arı bir coğrafyası. Nüs-
Pblııc lll~§ kitaplardan biri. Bir kü-
tf. taklıs • · · 

t ~ itap c r ıçın kıymet teşkıl et-
tıı:.... der t?ı· b't• .. 1 1 fttı ""'it t.&ti la : .rt. 1ll 1 ır muta ea 1e-

t tcti .hıbı, onu ne büyük bir kül-
lt!I:_ fttnış . 
~"ti\ tan • Ctltlcttirm!§, kütüphane-
~ lflııa y 1 • • • 
~ ~l'\ıp t er cştırmıştır. Şayet ok 
~ '\taldı 

1 
artsanız altı kilo kadar çe· 

l~ t r tiltı • 
.\r ltitap, crı taba .. Ve dört mu· 

~~lt'dıfılllı d 
ttıd· l\tni! nı uyunca kitapçı, bun1an 

ı: 
1 

atbaadaki odama kadar 

'lta~a? di 
li\._, 'i titr· Ye sordum. 
"Y1tclj-. 1Yerek . . 

eıııe le • ve pek bahalı bır f ıyat 
'U,. 

1
. aıt olarak. 

" ı it 1 • 
YttJıa a · - dedi. 
() 1 tiizda 
() da ... na davrandım. 

. "!ııı.t 
". ı. Ben de! 

~~~"ay- • 
l~t ~~ 'Ne kolay verd:.. Fakat 

bcıı· a fazla i t d. . 11,. ıı ı;- s esey ım .. - dıyor 
l.~ı td· aka t a 
~~.... 1l'ord Ynı zamanda da tered 

'<ICI\ U• y 
ls'°ll't~~ .a almaz, cayarsa ... 
".., · gıtaıelirim-

~ttı ~ .\~ba ~ .. 
dqt ta~,lllıı? \' 0~gru mu i~ittim? Sahi-
~ ~ "'a sa baş tarafnda başka 
t. r Jtu;ı dı'y d'" .... "'c ·" e u~Jnuyor-
h ~: 
o;.~~ 

dı " Ya " 
d . l td• 'ı'Clcb· • 

, ı ·ı ının b 0ıt ~r 1 e 'ekiz· ende altı cildi var 
~ it~ 1 aldım. Üzerlerinden 

" }'a et Ya 1 B "il' CaJc. /\ zı r. unlar tekrar 
, ~~1~111 rap harflerile kitaplar. 
\>t 'rer b tordum: 

~ı ' 0a Uçuk J'._ı 
~ o~Jta Jlta b· ı. uıdır 1 - dediler. 

lıcıı İle aa~rl takırn muhalledatırru-
" ~lıı1t ı dıkJarı var 

1 ~ıılllar . . 
~l)- d~ 
, tr~: r;-altat ~~UhzluJc .. Doğru.. H atta 
''qıı ''llttı: sı hat 
ı~. ctlc ·}'etı, sız,. bir tıcuzluk .. 
·ııı r. ll lltuzlukl · 
'k ıııdıı u ltfer ar ınsanı mem 
tı-","}'ar l'tı cidd ' bundan ben de mils
~~t ·q 1ta1k en .. Lakin yüreğim kan 

:1~~}' ~ctl~ beni kazıklasalardr .. 
'1:1~ 'ccL • ealQ b 
'· 411 ı . 11: ~ta ve k daha ele 
"t çllt r Plar1n 1t b eryat ateş banasına 

at•ın bö ve figan etseydim .. 
~ Yle ucuzluk!. 

'-(jQ (Va - Nu l 
Ste '4' eırı siyasi bir 

\~:tı~<.ı. . ..._,> ~Yet 
>ı:ııllltifıJ bel Yerıı Anglikan cema. 

~>; 'l'elb ita lıl~Ye teiai, d{ln KudUs. 
~ '~l're att ınevkflnde kaUedfL 

\ı~ ~ltt '1ıaa ecııırnekte olan bu 

~~ 'ıııJıl'lnıetır.ır ÜZerindc bUyUk bir 

'~ ~"eş ·--,---tı._-f~"I e tayyare 
~ 'lltı etı b • 1
tt ~I !1-\'a l' OIJ 8 Ş lı Y 0 r 
~'. ~,. '~ arını 
~~ tlce <l Balı gunu n ilk harici ııcterı 
~~lcr e l?ıukarr Yapılacaktır. Bu sc. 
~ \ a.. rıı;: "ultubu~r Olduğu gibi lstan. 
't "tı-ı Uar!Jan •cak ve tayyareyi 
~~ ~ille l'oıC:llhtr idare edecektir. 
f \'at /\bb arı bayan Afetle Bo-tl«s aa ve eşi o:acaktır. 

~ .. t:ll aUesı nt n 
~~ 26ş~kktıru 
~;'~ti lnönu · ~· > :-- B ir evladını 
\~ l'on:ı~ıı·aı ~sııe validesi ve 
~ S 'cıları ı aılesi liıtufkar ta. 

l '1 °Iu a ~1 ~aylaşan dostla _ 
~ 81.ltı latısııe teşekkür ve 

arıa.r. 

\{ Ycnikapı sa1ıilindc öiJlc T.·cyfi! 

lstanbul konuşuyor! (Venlkapı - 2) 

Bir tarafta bir ceset, bir taraf
ta da ~öp yığınları vardı 
Fakat bir yığın insan, bunlara hiç aldırış 
etmeden yemek yiyor, kahve içiyordu 

vaızan : / l aberci 
San.drkbumundaki 11 gazinodan bı

rinin sahibi olıın gençle beraber Yeni 
kapının kayrk iskelesine doğru gittik. 

Dar, pis ve berbat bir sokaktan geç 
tikten sonra. kcnannda iki düzüncye 
yakın sandal dizilmiş olarak durduğu 

bir kumsala geld!k .. 
Sandalların. sol tarafına dü~cn kı 

sımdn sekiz on kişi sandalyelere otur 
muş kah\·e içiyorlardı. 

Biraz ötedcde iki küçük dükkan 
~örünüyor ve bunlnrdan birisinin ka 
_Eısındp.. bir maltızın üzerine konmuş 
geniş tavada koca koca bahlt ôflimleri 
kızartılıyordu. 

Bitişikteki bakkaldan elli dirhem 
ekmek alan bir çok kimseler. yüz para 
daha ,·eriyorlar, ortasından yardıkla 
rı bu ek meğin arasına koca balık par 
çalarından bir tane yerleştir:yor. Sonra 
bir köc:cye çekilip, karınların tloyuru 

yorlardı. 

Sandalların sağ tarafına düşen kr -
sım da iı:e. ahşap bir iske!ecik vardı. 

Buradan, açıkta duran kömür ka 
yıklarınrn ham ulesi boşaltılıyor 

du. 
Elleri, çıplak ayakları, kaşları. göz 

lcri, her atrafları kapkara işçiler, 

kömür çuvallarını yüklenip, yüklenip 
bu iskeleyi geçiyor ve get'rip sahile 

bırakıyorlardı. 

Çm·allar yere bırakıldıktan sonra. 
güneşin yakıcı hararetinden ve yük 
taşımaktan çok yoruldukları için. sim 

siyah elleriyle yüzlerini şöyle bir siliy"r 
ve sonra ayni yorucu işe tekrar baş 
lıyorlardı. 

Gözümü bir an bu acıklı manzara 
dan ayırıp, önümde duran odun yığın 
!arının bulunduğu tarafa çevirdiğim 

zaman karşımda iğrenç bir süprüntü 
yığın ı gördüm. Bu yığının etrafı da 
pis kağıt parçalariyle, karpuz, yemiş 
kabuklariylc doluydu. Bütün bunların 
arasında metnık bir seyyar köfteci 

ocağı duruyordu. 

Gayri ihtiyari bir tiksinti ile dudak 
biikmekten kendimi . alamadım . O 
zaman yanımdaki genç hafifçe güldü: 

- Daha garibini görmek isterseniz 
§uraya bakınız. dedi. 1 

GözJcrimi sağ elinin şahadet par l 
ın:ığiylc gi)sterdiği istikamete çevir 
dim. 

lki srra odun yığının arasında açıl 
mış bir yolda, Meta seyyar bir loka.ıta 
kurulmuştu. 

Bir kaç alçak iskemlenin tizerine 
oturup eski b:r masanın etrafına dizil
miş insanlar, yolun ağzına yerleşti~IJi
ği tezgahında rniitcmadiycn köfte kı 
zartan bir seyyar satıcıdan, alış veriş 
ediyorlardı. 

Eğer iki metre ötedeki süprüntü 
yığınları, üç adım berideki kömür 

çuvallan olmasa belki bu pek te f cv
knladc bir manzara sayılmazdı. 

Fakat bir tarafı balık. bir tarafı kö!tc 
lokan

1
tas1, başka bir tarafı da kahve o!an 

bu meydancıkta bana öyle bir manzara 
daha göserdiler ki. buralarda değil, ye 
mek yeyip kahve içmek insanın ch·ar 
dan geçmemesi için kafi sebepti. 

Etrafmda ycmc1~ yenen, 1;a1mc içilen m.cydancıkta böyle çöp biri7dntileri 
de vrır<lı 

Ben sağın solun resmini alırken, yal:n 
ayak başı kabak bir çocuk yanıma so 
kulmuştu: 

- Ağabey dedi gece boğulan adam 
dan haber:niz vnr mı? 

- Yool <.!iye hayret ettim. 

O zaman üç adım kadar yürüdü, baş 
taraflanndan karaya çekilmiş sandal 

ların arasına girdi. Eliyle kumların 

üzerinde duran bir çuval yığ1runr göster 

di: 

- İşte boğulan adamın cesedi... 

Büsbütün afallamış, hiç bir şey anla 

mamış tım. Fakat yırtık ~uvallara dik 

katle bakınca, uçlarından dışarı çıkmış 
bir kol, bir ayak gördüm. 

Bu korkunç ve iğrenç manzaradan, 
garip değil mi ben.den başka tiksinen 

hemen de yoktu. 

Sandalların arasına atılıverip üstüne 

bir çuval örtülerek, kimbilir, ya tahki 

katın ikmalini, yahut ta alıp götürec~k 

arabanın gelmesini bekliyen cesetle ala 

kadar olan bile yoktu. 

Herkes rahat rahat yemeğini yiyeır, 

ka:ıvesini içiyordu. 

Yalnız bir iki metre ötede bir polis 
r.ı~mt!at duruyor, ölüyü bekryordu. 

Bu garip dekoru görmeğc daha faz 

la tahammül edemedim. Yanımdaki gen 
ce: 

- Amın. dedim, rica ederim. Başka 
bir tarafa gidelim. 

O zaman bana: semt gazinolarını ve 

tağım önün.de denize giren çocukl;m 

seyredebilmek için bir sandala binrr.e 
mizi teklif etti. 

Cesedin yanından geçtik, kumların 

üzerinden denize atılan bir sandala bi 

nerek, denize açıldık. V e bir;ız rahat ne 
ies aitlım. 

HABERCİ 

Va ıroırn : 
Yenlkapı S 
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ıınıumııır. :ınruı •----.. •---= .. --·NNıUttJ -• ·~ 
TAN' da 

N.et.me:c!ğCn lç lndekl 
Lnkılap r unu 

Ahmet l~mJn \ uıu..uıı. ııuıı ·, ı aı,~ a ıuaııt •\•. 

raJarımıu.l;ı.ıı t•dlııdiğl irılıbalurı gn.wtc.~ı.ıe 

lJlr "eri h:tllndo ~ aunaktıulır. S llııeu rwık,ı. 

le! lnden nldığwuz ııu p:ırtn. l\lchmctçi in 
lmdrct ve kabiliyetini iııcclenıes.ı bakımu1d;ı;1 
şu~anı dildrattır: 

Bizde asl<erli,k talim Ve terbiyesi be~ clcv. 
reye ayrılıyor. llk devrelerde Tllrk eri dalm<i 

taarruza alıştınlıyor. Ancak son iki deneti'! 
icabında gerilerde mevzi almayı ögrcnlyor. 

:M:anevralnrn iştirak eden askerin mühim 
bir lmrmr ancak üç ay evvel siltı.ha alınnış. 

tır. Bunun için tıınrruzn alt bUtUn harel<ct. 
ler, her parçası blr arada l§llyen bir molö-r 
lntizamllc yapılmıştır. Bazen geri gitme hci
rckctlerl yapmak ltı.zım gelince llk talim d.-v 
relerinde bulunan asker, bo.rp oyununda bile 
gcrllcmeyf göze alamamıotır. Buna rnukabU 
tanı devrcyi dolduran erler, her verilen \'a. 
zlfcnln bir manası ve lllzumu oldu~unu tak.. 
dlr ederek geride mevzi almak harekeUcrlnl 
hayret verici bir intizamla yapmı§lardır. Ma. 
vi tara! bu bakımdan mUkemmel bir olgun. 
luk imtihanı geçlrnıl§Ur. 

tnkılAp nıbunıın bu kadar ICUhar verici 
bir şekilde orduda yerlC§U~nden ve u za. 
manda çok iyi ncUcclcre varıldığından bah.. 
ııctmckle, askP.rlik inkişafında 60n merhalcyd 
vardı~ımızı iddia etmek istemiyoruz. B11J_;\l. 

nan askerlik sanatı, çok lncc ve zor bir sa. 
naltır.. Bir dll%llyc çalr§mayı ve UfrB.§l'llayt 
lcap ettirir. Elde etU~mlz iyi neticeler, bize 
J<cndl Jccndlmlzden memnun Jcalmayı, durmll.. 
yr, dinlerııncyf telkin etmez. Bb:e ancak: tıın. 
betli \'C \'erimli bir yolda \lerlcd!ğlmlzl Öğ. 
reUr vo gittikçe daha geniş ölçUdc çalışmrya 
cı~vam için şevk ve kuv"Vct verir. 

KURUN' dn 

2& ağustos yal dönUmU 
IIııJtlil '\ıha Ge:ı;ln, 26 ağu toa za.fl'r ~ ıl. 

tJônUmümiız. dolalıslle kendi hatıralarilc bir. 
111.."ft'ğ tarihin hakllratfnl, ısu yolda anlatıyor: 

Her yıl, bUg-Unlere girerken, ilk defaki yU. 
rclc vuruşlarını tekrar duyar gibi olurum. 
Hiçbir heyecan, gönlllmde bunun kadar tauı 
ve canlı değildir. Her şey eı;kld!ğl, renglnt 
soldurduğu, belirsizliğe dUştüğU halde, 2f: 
ağustosun her yıldönümünU, ayını keıokln ve 
sert çarpıntı Ue kar§ılarım. 

Afyonda toplar paUar, kum torbalan tam 
isabetler altında erirken yalnız tabiatın bir 
gecesinde sabah olmıyor. BUtUn bir tarihin 
llstündekl karanlık da parçalanıyordu. 

BliyUk savaşın sekiz on cephesinde inMn 
gUcUnU, esaUr barikalarınıı. ula§tıra Ul&§tıra 
döğ(lşcn Türk, artık son dişini, son tırnağını 
do. harcadı sanılıyordu. SllAbSIZdı, yaralıydI, 

sınırlan baskınlara uğramıştı.. ÖIUm içlıı 
hcrşcy hazırdı. Avrupa bu bUyUk ölUnUn, 
kanlyle yazdığı eşsiz destanda kendi kUçUk. 

IUğUnU okuyup kudurmuştu. Mezarı, onun 
için derin, çok derin kazdılar. HattA '.•Sevr., 
do gömdUk sandılar. 

26 ağustos, bu inanışları da kokUnden yı. 
kan kutlu bir gündür. Bundan bir gUn önce 
bUyUk rütbeli murahhaslarımızı kabule tc. 
nezzuı et.nıiyenler, dokuz gün sonra lzmlr 
kıyılarında nc!erlerlmlzi alkışlarla kargıl3: 
m:ı.ğa koştular. 

CUMHURJYET'te: 

Hava bayramı hnvada 
yapdmahdır 

Abidin Dııwr, herkes lizerlndıı serçf'klcn 
muazzam bir tRslri olacak şöylo bir tckUfte 

bulunuyor: 

EvelA şunu hatırlatmak isterim kl askeı1 
tayyare bö!Uklerimiz!n evvelki sene yaptık. 
lan TUrkiye turu mUsabakı:ı.sını tekrarlamak 
IAzımdrr. Esasen bu müsabaka ilk yapıldığı 
zaman, her yıl tekrar edilece~ söylenmlştl. 
Halbuki geçen sene yapılmadı. önÜmOzdckl 
Havacılık Haftasinda, bu mUsabalta, pekMA 
tekrarlanabilir. 

Askeri tayyarelerimizln uçuolarmdan baş 
ka, Ankarada Ergazi kampında Pilotluk ve 
!nönUndekl PIAnörcUlUk kampında yelkr.'1 
uçuştan yapan gençler de, öğretmenleri de 
uçuşlar yaparak Havacılık bayram ve hafta
sına lşUrnk etmelidirler. 

HM·ııcılık Ha.Hasında. Devlet Havayolları 
tayyareleri de çok ucuz !iyaUa halka. 1stan. 
bul ve Ankara üzerinde uçuıılar yaptırmalı. 
drrlar. 

HUltLsa, Havacılık Haftasında benzine acı. 
mamak ve bu bayramı yerde ıakrrdı ile de
ğil, havada uçuşlarla kutıuıamal< !Azımdır 
ÇUnkU hava bayramı, ha\•ada yapılmak ı;l'. 

rektlr. 
Görcee.kslnlz, o zama.n halk nel<adar heye. 

canlanacalt, TUrk Havlı. Kurumu, ve memle. 
ket havıı.cı!ığı bu heyecandan ne bllytik isti. 

!adclcr temin edecektir. 
40_50 tayyareden mürekkep filoların uçu:ı. 

ııırile yapılan canlı propagandanın ondi biri. 
nl butUn 'I'Urklye muharrirleri, konferansçı_ 
lan, hatipleri bir araya gclacler gene ynpt\. 
mazlar. 

Ümit ederim ki alf1kadarlar, bu seneki Ha. 
'\'t\Cılık 'ba~Tam ve hatt.Mına, A vrupadakl 
cm.ıııı.11 gibi, çok canlı bir gckil venneğe mu. 
va!fak olurlar 
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ZA 
b y 

Şehrimizde ve 
yapıla~a 
programları 

30 agtıstoa zafer bayramında §ehrlmlzdo 
t.atblk oluna.cak genlik programmm ana hııt. 
lan hwl&nmı§tır, program şudur: 

Sabah sa.at sekiz buçuktan dokuz buçuğa 
kad&r vua.yct erkı'l.nlle diğer he~ctıer İstıın. 
bul Kumandanlığına giderek bayramla~a. 

CAklardır. Dokuz buçuktan IUbıırcn kıtaat 

ve geçit resmine i§Urak edecek mektepler 
cemlyeUer Beyazıt meydanında mcvld ala. 
caklardır. Tam aaat onda İstanbul kumando 
nı yanında İstanbul valisi, erkAnı askerJye 
ve mtıhtellt teşekküllerin mümessilleri oldu. 
fu halde Beyazıt meydanında kıtaatı ve gc_ 
çit nsm.ine f§tlrak edecek te~ekkUllerl tefU~ 
edecektir. Bunu müteakip İstanbul kuman. 
danı 30 ağustos zaferinin ehemmiyetine dair 
bir nutuk Irat edecektir .... Bu nutku letanbul 
da.ki kıt.a&tm en genç zabitinin nu•ku takip 
edecektir. 

Nutuklardan sonra geçit resmi ba§lıyacalt 
tır. Resmigeçide toUrak eden kıtaat. mel{teıı 
talebeleri, ve muhtelif esnaf tc§ekkülkr.1 Be. 
yuıdın Mercan istikametinden gelerek Zey. 
nephanım konağına doğru llerllyecekler v 
Huanpap fırmı l:lnUndcn lramvay ca(ldesin• 
takiben TakB!aıe varacaklardır. , 

Ta.k.llmde Abide önünde vazıyet almaca!{, 
bando lsUkla.I marşı çalacak, ,ehlr, ordu ve 
muhtelif tqekkUller namına Abideye çelenk 
Je.r konacaktır. 

Gece ıehrln muhtelif yerlerinden fener a. 
tayJan tahrik edilecek, ıehir ba§tan:ı§nğı 
donatılacaktır. 

Dumlupınara gidecek 
Üniversite heyeti 

30 aluııtoa zafer bayrammda Dumlupınar 
d& yapılacak olan merasimde ünıveraJte)i 
temsil etmek tizere Edebiyat Fakültesi Son 
Zamanlar Tarihi doçenU Enver Ziya Kara
im nezareti altındıı yarın 28 kl§lllk bir he. 
yet gidecektir. 

Dumhıpmardaki merasim 
:OUmlupmarda yapılacak merasim progra. 

mı da ıudur: 

v 

1 
um upınar a 
e asim·n 
az landı 

ı - Milll MUdafaa vekAletinln tayin ede. 
cegt miktarda askeri kıta ve bir hava filoa•J. 

2 - Bakanlıklar ve ParU adına birer çe. 
lenk. 

3 - Afyon, Klltahya, Mania&, Balıkesir 
"llAyeUerinden teııkil edilecek atlı halk kıta.. 
lan. 

4 - Afyon, Manlııa, tzmlr izcilerinden mil 
rckkep birer kıta. 

5 - Ankara ve İstanbuldaki Üniversite 
ve yüksek mektepleri temellen mahdut taıe. 
be heyeti CKUltUr bakanlığınca terUplene. 
cek) .. 

6 - Afyon, Kütahya, Manisa, Balıkealr, 
tzmlr. Aydın, lııparta, Burdur, Denizli, Kon 

ya, Seyhan, Eııklııehlr, Bilecik, Kocaeli. 
Ankara, Bursa, İstanbul vlltıyetlerindcn biri 

ı.mumI mecllal, biri vİıa.yet merkez belediye~ 
slni biri de ParU ve halkevinl temsil etmek U 
zere seçecekleri Uçcr kl§llık birer heyet ve 
birer çelenk. 

7 - Ayni ı;llnde yerlerine d1'nebllecek ka.. 

dar merasim yertne yakın kasaba ve köy hal 
kını iştira!< ettirmek (viltıyetıeri tertip ede. 
cek) 

S - 30 a/justos ak~amı Ankara ve tııtan. 
bul radyolannda konferans. 80 ve 81 ağtıa. 

tos gtlnlerl bu bUyUk hAdlae ve yapılan mera 
sim bnkkında neırlyat. 

9 - o gece halkevleriade konferans. 
10 - :Merasim yerinde oradan hnlk ve 

ı;ençllk adına birer hitabe. 
NOT: 

ı - Meraalml birinci kolordu komutan. 
lıilı idare edeeekUr. 

2 - 80 ağuıtoı gtlnU meramın yerile At. 
yon ve lzmlr arasında gidi§ ve ellı tr nlerl 
tertip edilecektir. 

8 - Dumlupmar istasyonundan meruim 
:rert araaında nakil vaaıtalnrı ve meraıim 

yerindeki hıu:ırlıklnr mllU mUdafıı.a veklle. 
tınec temin canecek ve mahalli ldnre dmlr. 
!eri yardım edeceklerdir. 

• 1 . ..., . 
gı 

eş 

·ıdi 
• • •• [Çin muşa-

Ba a 
ka i 
Deli ik "d 

hede a aı nacak 
DUıı a&bab saat yedi buçukta Kuruı:eııme. 

de l§lenezı tecl cinayeti bUtUn ta!ıll~tne 
4nlatnıı§tık. Katil Zekinin Amavutltöy nıer 

kcı1rıcle.k1 aorgusu dUn aant on altıya kadar 
111lrmll§tUr. Zeki, mUd1elumuml thaana ftade 
vermeden evvel gOylc deml§Ur: 

- zabıt& &.miri odadıın çıksın, slze l!ade 
vereceftm. 

, Zeki Arnavutki:Sy emniyet Amiri Llltfl 
• Temlzsoya ve babasının arl!ad~Jarına eok 
1lw;ıyordu. ÇflnkU bunlar hacı ŞevkeUn bu. 

namadığını blllyor ve katil Zeki Uıratmdan 
istenen llınUhabcrl vermiyorlardı. 

Zokl bir tnklm deli vazJyetlcrl alarak 116y. 
le deml§Ur: 
. - Ben alnlr huta.sıyım. Uzun senelerden 

beri tedavi ediliyordum. Evin en Ust katmda 
yalııu: bqnıla 6mUr geçiriyordum. Babamla 

.kud lerlm bana fenalık ediyorlardı. Bu fe. 
naJıklar d& sinirim! bUsbUtUn bozuyordu. 
Bunlar yetl§mlyormuo gibi son günlerde be. 

•nim deli olduğumu fterl ısilrerek Uınarhanc. 

ye göndermeye kalktılar. Evvelki gün kar. 
dc~lm Rn.dl bana: 

- Yann mahkeme karar verecek. Senin 
bu evde 'bir gUnUn kaldı. Sonra Uınarhanoye 
ı;lre<:e~! dedi. O gece ıabalıa kadar sinir 

buhranlıırı içinde uyumadım" Sonra taban. 

camı aldım. Aşa~ya indim. Ne yapbğımı 

bilmiyorum!,. 
MUddctumumt, sorguıunu yapuktan sonra 

kaWI hakkındaki evralt Ue birlikte adli.reye 
gönderml§tir. KaUI merkezden çıkarken e. 

llndcki J<elcpçcyt beyaz mendili ile l:Srtmüıı 
sonra tramvayıı birdenbire atıamı~. perdeyi 
kapamı§, aıralıırdan birinin arkıuıma cök. 
ınUştUr .. 

Katil adliyeye getirllmiı, dördüncü !atın. 
tak dairesine verUml§, ımrguııu yapıldıkl&n 
sonra tevkif edllml§tfr . 

Zekl dellllk iddia etUğl.ndcn Tıbbı Adlld! 
mUıe.hede altına aımacaktır. 

Babası ne kıırdeıtnln cenazeleri dlln evden 
ka.ldmlmış, aile mezarlrğına gömülmUatUr. 

lstanbul Belediyesinden: 

1 ... 

18/8/98 7 T. il 
ektir. 

enblhl Belediyeye 

Akşamlan saat 18 ile saat 20 
arasında Karaköy köprüsünden 
dolu ve boş yük arabalan ile hay
vanlann geçmemesi hakkındaki 
yasak, görülen lüzuma binaen ya
rım saat geri alınarak saat 18 ile 
saat 19,30 arasına hasredilmiştir. 
ilan olunur. "B,. "5632,, 

Notamız 
m .. sa it tesir 
uyandırdı 

( Ba§ ta.rafı 1 inci<ie) 
,'.;naait tesirler uyandırdı gelen hat.er 
lerden anla~ılmaktadır. Tilrıkiycnin Ak· 
denizde ve bilhassa emniyeti kendi 
uhde&in<le bulunan Boğazlarda mutlak 

bir ıulhUn hüküm sürmesi için tam ve 
kat'i tedbirler almak azminde olduğıL"lU 
gösteren notamız ıulh iııtiyen milletlere 
tam bir emniyet vermiştir. 

Esasen dünya gazeteleri Türkiycnin 

şarki Akdenizdeki ıulhü koruyucu ha· 
reketlerindcn sitayiılerle bahsetmek • 

tedirler. Fransız matbutında bu fiiı:ir 

.daha geniş mikyasta yer bulmakta'-1:r. 
Bu meyanda Tuluzda ~ı:kan La Dcp~§ 

gazetesi de (Fransa, Türkiye ve Şarki 
Akdeniz) ba§bklr bir makale neJret • 
mekte ve ezcümle §Unları söylemekte
dir: 

Karı§ık menfaatler ve arzular karşı
sında Türkiye vaziyete tamamen hal:.m 

bir mevkie maliktir. Boğazlara sahip 
olduğundan Sovyet filosuna, Karadeniz 

den gelen petrollere yol verebilir ve 
yahut bu yolu kapıyabilir. Ordusu1 ha· 

va filosu ve donanması - ki inkişaf et
mektedir - Suriye, Filitstin, Mıı;mn 

müdfaası ve Suveyş kanalının kontro~u 
içi müdahalesine imkan verebilir. İran, 

!rak ve Afganistan ile yaptığı Şark mi

aa.kı dolayııiyle bu devletlerle münakc:Ie 

yollarını tehdit edebilir ve yahut müna-

kaleyi kolaylaıtırabilir. · 

Genitlemek isteyen fatizmlerin ta

savvurlarında muvaffak olmak isin 

Türkiyeyi kendilenylc beraber bulun -

durmaları en lüzumlu geydir. Diğer ta

raftan ıulhperver demokrasiler de mev 
kilerinin müdafaası i~in Türkiye ile 
birlik bulunmak mecburiyetindedirler. 

Son cıylcrda iki rııklp grup ruaoınıl~ 

ııkı bir mücadele cereyan ctmfgtlr. tut
ya diğerlerinden evvel davrandı ve San 

tak ihtllifından istifade etti. ttalya '1i· 
yor ki: (Akdenizdeki adalarımız Tilr· 

kiycye kar§ı ileri mevzi değUdir. B~n

lar, 1ngilterenin elindeki adalar gibi mü 
nakale yollarını temin içindir.) 

Garp dcmokraslleri de boş durma -
mı§lardır. İngiltere, Maltada. tehlikeye 
giren müdafaa te§kilAtınr Krbrıs ve h
kenderiyeye nakletmiştir. l:layfayı tah
kim etmektedir. Giriddc bir bahri ilst 1; 

ypamak iç!n Yunanistamn muvafakltı
nı elde ettiği söyleniyor. 

Bulardan başk:ı bilhassa, Montröde 
Türk arzularını terviç ederek, Türl:lye 

ile yeniden dostluk tesis etmqtir. M:ı.
yısta Londrada yapılan konutmalar bu 
anlaşmayı mühürlemiştir. Bunun dık -

kate şayan bir delili, Ah~anyanın 2idd~t 
1i rekabetine rağmen Türkiyede dc~ir 

madeni sanayiinin tcsisiı:ı-i bir İngiliz 
firmaıının elde etmesidir. 

İngiltere, hiç değilse Türkiycnin ha
yırhaha bitaraflığını temin etmi~tir. 
Bu suretle Almanya ve İtalyanın yayıl 
ma emellerine hizmet edecek gibi gnrü 

nen Şark paktı bilakis bunların nüfu -
zua bir mania tekli almaktadır. 

Fransanın menafii ayni dikkatle ve 
muvaffakıyetle müdafaa edilmiştir. 

Türkiye ile doıt olmak Franu için, 
İngiltere için olduğundan daha lüzum

ludı.tr. · 
Çünkü bizim Şarki Akdenizde hiçlıir 

istinat noktamız: yoktur. Şu halde Al:· 
.denizin ıırkında statükoyu müdafaa 
i~in Türkiyeye istinat etmek lfiıımdır. 

Sancak meşele1i doıtluğu teh!!keye 
koymugtu. Yapılan anlaşmadan 6onra 
müşterek emniyete taraftar olan ıki 
memleketin yakınlapnaııına hiç bir şey 
mlni olamaz:. 

Bi.T aralık, bir Türk - Frın ız aslte
ri paktından bahsedilmitti. BuıUn rııu· 
hakkk olan ıey iki memleketin ara11ı't· 
da bir ticaret anla§maıu yapılmı oldu
ğudur. Tilrkiye, Fransanın İspanya 
macera ında.ki politikasına sadikane mli 
zaheret etm: tir.,, 

Bfr lngilfz gemisine 
taarruz edildi 

Atina, 27 (A.A.) - İgiliz bandıralı 

1 Ekre 
gün ··ı ~~~ 

ene D 

li 
(Baş tarafı 1 incide) 

Küçük YB§la §lire heves eClcn Ali Ekrem, 
ilk ııllrlerlnl Kitapçı Nuri beyin çıkarmakta 
olduğu Resimli Gazetede ne§retmeğe bqla. 

retten döndUkten sonra g ,otlı 

girdi ve mUderrlıı oldu. . oı.ııttU· .ı 
l!könce edebiyat tanhl 111a,ıift~ ~ 

metinlerin ıerhl mUderrl5ll~erlB· ~~ 
Zllali ilham, Ruhu .Kemal. __ , Ş ~§> 

dı. Daha ııonra Mlrsat, Maarit mecmualarına o~JlllW'' tr •· 
Ordunun defteri, Ltsanı · 

113111 
ı:ıe ~ ptt 

yazdı ... Serveti FUnun edebl ailesi arasına Llaanunız, Lteanı nazım ve 1 181pı11 t!t dl 
girdikten sonra A. Nadir imza.ısı ile be§ ııene mık Kemal, Recaizade Ekre;ı~ek ~ ı..o 
mensur ve manzum yazılar yazdı. Manzara r.efreden Ali Ekrem. neşre .. ,,. frft$un:_ ~ 

\'C..,.. .ra~" rcsımıerl altına, bir cocuk ve bir kelebek re birçok eserler hazırıaırııı tl ıto.ıt" sP' 
simler! için yapılan manzumeler o vakit tu. ıup bunlan neıretUrcmeınl~ ·'foınuı:ı •• 6" 
tuluyor ve rağbet gl:lrUyordu. duğu eserleri ara.sına n1oı:ot ı;nesl· t§lll ()' 

Serveti FUnundan ayrılması, Tevfik Fikret felsefesi,. lslnıll kitabın !e~tlk· tf)'ll~J". 
ile aralarında lhUlAf çıkma.ııı neUceıılnde ol. başka Meııallkl ediblye • .Es t der.ııert. ıtıl~ 
du. Ali Ekrem, buradan ayrıldıktan sonra rlhl felsefe:ıl, Usu!U Jdt'\be defteri" rdl· 
birkaç arkada§ı ile Baba Tahlrln "Mah'.ımat.. llAht, ikinci cilt "Ordunun ıırıerl ,., t:1"' 

cilt ··~ıır demeU ve blrÇOl< P ... ur" mecmuasına geçti. Fakat burada ancak Uc; • " t 11e "' rl e 
ay kadar kalabildi. Saraya cuma! edllmi~ ve Çocuklar için yazdığı 848 aı:ıtılıııelt d 
mecmuadan c;ekllmek mecburiyetinde kal. •rralannda yazdığı va.&!yet ın ti Gt11ç fJ 
nııştı. tQn mekteplerde ezberıeuıınl§ ı'çıı bit 

1888 de bUyUk vatan edibi Namık Kemalin 
ölilmUndcn ııonrıı, Mabeyn k!tlpllğlne ıtrdl 
ve bu memuriyette tam on sekiz sene kaldı .. 

1906 yılında KudUı mutasarrıfı, 1908 .1e 

Akdeniz adaları vallsf oldu. Tensikatta ıtçı. 
ğa çıkanlmaııı Uzerlno tstanbula gelerek Da. 
rillfunun edebiyat tarihi ve İstanbul llsesl 

edebiyat muallimi oldu. Fakat çok kısa bir 
mUdrlet sonra bu vazlfcı:lnden alınarak il.!n. 
el defa Radoa valiliğine tayin edildi. 

Cezmi intihar etUği vakit .de ~ 
yr'ı1ı§tı. Şiirden bir parÇll•

113
na bir l't of.~ 

Ya,,nım Oc7.ml, görtlJI r:öl'
9 

-- 6ft' r;' se,·e ,.,.- ~ 
Seni cana ~eke;\im df' ır t;ıentıı1 ~ısı 
Ah o tattı bak1şmJa ~·· ' ,_1tın ~tııı" 
\•anık yanık aöylı!n, fıı.1'8t #' 

&<tttJı'lınC ~ 
St!n ölmedin. öJeırıezalı1· ,ard~ ~ ~ 

tıı\111 "' da ,·d1• ıı,efll' 
Ali E'·rem vetml"" ,~·a•ın . lı" ı 

" " ' " un' tıJI 
Ali Ekrem Adadıı bulunurken Yunan hıır. ı111tur ıfovasır. bir hııstaJılı '.ttı Jl'!111 ıı''" 

d Set' .,r' bl ba§lamı§, adalar istila. erlllml§ ve kend'. 
ııl rle esir edllml§tl. Memurlyett" hulunurk~n 
bile edebiyatı bırakınıyıın Ali Ekrem, us. 

Kadın çorapları 
Bir nizamname ile 

kontrol altına 
alındı 

Vekiller Heyeti ka<lın çoraplarım üç 

cinse ve muayye~ vasıflara ayıran stan 

dardizasyon nizamnamesini kabul et
mi;tir. 

.M uayycn sıkıettekı hir kaııte.de ııle· 
nen muhtelif kalınlıktaki ipeklere cöre 

de her sınıf çorap beş kaliteye ayrıla -
caktır. 

Nizamnamede her kalitenin vasıflan 

ayrı ayrı gösterilmektedir. l3undan ma 
ada çorap boyalarının numaraları da 
tasrih edil~iştir. 

Çorabın, topuğun alt dikişinden lis • 

tik kıgmının &Onuna kadar olan meaa

fe.cieki uıuluğu en az 70 santimetre ola 
caktır. 

Lastik kısmının katlarından birinin 
ikiş-er telli merı;örize pamuk lpliğiıu.'!e-1, 

diğerinin işlenrniı ipekten imali şart -
tır. 

Bonford yük gemisi Banelondan Pire· 
ye gelmiştir. 

Geminin kaptanı Barselona yirmi mil 
mesafede milliyeti meçhul bir tayyare

nin vpura hücumlar ederek be§ b::mba 
attığı ve bombaların denize düıtüli\nü 
söylemiştir. 

İngilterenin astlere ihtarı 
Londra, 27 (A.A.) - Hariciye n:.ra

retinin bir tebliği, İngltere hükumeti -

nin Ağustoı tarhinde İspanyol asileri 

makamatından hükumetçilerin elten:ı -
de bulunan limanlara gi.decek İngiliz ti 
car et gemileri tarafından f ttihaz eriite

cek, tedbirler hakkında bir takım t~!c

lif.at almasr üıerine mezJcCır ma.kımat 

ile temasa girmit oldu~unu bildlrmekte 
dir, 

İngiltere hUkCimeti, fspanyol isikri

ne ticaret gemilerine karız gect-leyin 

yapılacak taarruzların, bu turrudar 

hangi millete menıup gemilere ka~ır 

yapılmıı oluna olsun, hukuku düvel 
katdeler!ni külliyen ihlAl telikki edilmek 

liıım geleceğini ve İngiliz: ticaret 'e · 
milcri hasara ulradıfx takdirde lngU 

tere hükumetinin meseleyi pek vah\m 

nahiyette addetmek ıztırarında kalıcaiı 

nı bildirmigtir. 
Maamafih Londra kabineJi verilecek 

bir cevaba intizaren aeyrisefain oduının 

alakadar makamata bir tamim göndere 

rek onlanı bu:ı ihtaratta qtunmsını mu 

va.frk görmüştür • 

m11T.t.arlp bulunmaktaY 1• }tara tcır • ı 
debt ailesi. bir uzvunu ~aha 7'· 
gömUyor. 

lnglltere 
tarafında o 
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' IAGfn'A'a'lJ6RIH 1 

~Aşk ve oıaceı·a ı oınanı -
~ _ lO Nakleden: (Vl-NO) 

tı, lııtdıığu · k ag-ır bir yükten böylelikle kurtarmıg o-~ir k . ıı cmlcden yere kaymı~ 
~ e~ı Yavruıu ıibi, Rüıtü beye lacaktınız ! 
~td,,lc\'ıtnli ve yalvaran gözlerle ba- - ' • ' 
bıı "· Fak Nermin cevap verm&.ii. lıtJ ~~ at merhametine dokunan Yalnız iki ıözü de sulandı. Iki dam-ı. ...., ·~! u itU beyi sinirlendirdi: b' 'k · nra 
ıı~,~.. !tın ayağa bakayım! - dedi - la yaı kirpiklerinin ucuna ırı tı. ıo . 

«e arı,_ l yanaklarından aıağı kaydı ve bu vudı-~kilta 111 
Üzumundan fazla sürdü. 

~. "" ten gözü aı-ılmamı~ bir çocuk ği yegane cevap oldu. . . 
~tt ;ı :ır Bu, verilebilecek en şıddetlı cevap-,, b r &afiyetimzi suiistimale 

ti tbtd· aıınıza neler fl'elir. Burada si- tan daha müessir oldu. 1

Ycn 1 b Ev sahibi devam etti: 
.q, aana ~ •. '.kt'~Yınamdan bahscidi~or- - tnsaniar bana daima zaaflarile kar ~? J un hayatınızı mı verıyor -ı- d' 

şı koyup beni hep o suretle nag up e t· ~ınb y~~lı gÖzltti arasında bir te yarlar. Benim de tecellim, alnımın .yav-
~ Clırdi: sı bu! Ne yapalım- EJljcn ne gehr ... 
"ttı Yarabbi l Bu hal, ömrümün sonuna ka-~~u· ~ 

tar • il nı dar böylr. mi devam edecek. . . dıı. cvcudiyetiyle kendini veri- Gözlerini semalara doğ:u çevırdı. 
' ·'autu h Sanki bir dua okudu, Nerm:n. ev sahibi-ijtorııllıl n ayatınu burada geçirmek ne bakıyordu. Onda evvela feveranlı trı b· • dedi • Açlık soğuk hisset · h ı· 
' ' ır d ' bir huşu gördü. Sonra Rü~tüniın ~ ,ı1-L i "'"· aın altında yaşamak ve ken v k d de ~ ·~~}' 1 de bir yumuşama olmuştu. e en ı lthUL la nız görmemek .. Bütün meç 
~ ~e er k dua etti: '?tı:zı c a11r mudaf:ıa edildiğim ,._ Allahım ı Aman onun kalbine l\ O}lllak, 

h ~ tril'll lla " ilham et. Beni buraıdan kovmasın ... Ben °il~ tı derece ~;adc, yumruklannı sık- buradan ayrılmıyayım. Çünkü baıka 
0,,,,. . 

1
Y•Ue, acziyle, bu kı•, yerde yaıamam kabil olmıyacak!., _ llııu h"'1YJe lllağJf,p ediyo•du. ihtimal bu dua kabul olmuıtu, Ru;· llt'nıy lllck, korkutmak arzuları. için tü tatlı bir halle kıza döndü. ~t ~ kc .. Odtı·d~. Of artık, Nermin, Rüş-

~ fQ •• sı • • Fakat .... 
1ıı l?ıiyd· nı ıstcmediğini anlamalı ikrsi de birdenbire titrediler. ~~~t Uzaklaşmalı, kendisiyle Odanın duvarlan arkasından bir ıs-

dı? a ldcvarn etmemeli değil lık duyuldu. Rüştü ile Nermin burada 

\o ~tı laJıa .. birinin kontrolü altında mıydılar? 
tl ti, l;ıb ll'lınulfcrsa çocuğun muka- Nermin, endi~eyle ayağa kalktı. ltc.ıı.... tı Ve acizliği bir felaket ya-

tlltı. Bu garip ve beklenilmeyen tıhğın ne-1~ 'ııi kaıd reden aelebilcceğini bir türlü anlryama "'Ytc..ı. l'rdı Ş' 1. b' .. .. .. 0 -...ı:, .. • tddct ı ır soz soy- mr~tı. Bunun aynını ilk geldiği gün de lı:ıı~lı(, bgok gibi gürliyccekti. Fakat i itmişti. 
~ııı Çcliııdcu ~ava)]ı Yavrucuğun bir zaaf Rüşt•:i bey iııe, g:ıyri:thiyari bir tit-

~l\ta_ 
11

•

1

baret olduğunu bütün ha- reyişten sonra, ititilen gürültüye kulak :Qıı llıylc gördu .. 
\t1t\i ~~ '.R" • kabarttı. 

1\ ~ uştüyü en muazzam bir Yeniden ir geçirdi.Terliyen alnm-'• il~. . • • ır 

•c ' ~tn·etı gıbı tnağlCıp etti. da elini dolastırdr. Sonra eırarenıiz ve .,...,l?ıaııc 11 'ın kuvvetimde bir erkek, mukavemet eıdilmez bir kuvvetin tesiri 
~\ ~t. 

1 

llc l"lladdcten bu bi~areyi c- ;:ı ltrn•h ı,._, 1 • .., 1.
4

-
4 
~ .... ,,,...-:~ a:ı...f • 

li·~?., d: • • -s-J 1ta.Ilcı§ıraam ya- "- Aliah yardımcım olsun .. Ne ya-·~L.'dd 1i'c d" .. ld" ki 
~ t~ .. uşun u. palım? ... Diğer insanların takip etti e-
h. •ıc 

80

1ldU. Derin biT nefes aldı. ri yoldan pek ayrı bir yolu takip etmek > c:ıır ·, illa 
11ıe 

1 
~ nasında basım salladı. mecburiyet:nde kalıyorum. Ama, Allah il.. Jr,ıı •anın b' • d "b" .. 

"llf~ l:ıd;ı r, ır yanın a, o uru i~imi biliyor ... ,. diye söylendi.ı 
~u tdı, ~'Oturmuşlar !düşünceye dal- Allaha bu sığınış vicdanını teskin et-
'1tb~~ ~a 'l'ttıin, Rü~tüyü b•:iyük bir mİJ gibi rahatladı. Deminki zebunluk 
~t· 1 •lllı:ladığrnr görüyor, bu'1un S'!- hali üzerinden zail oldu. Yüzünün çiz-~ı d~ ç~~llııyo.rdu, Onun önüne git- gileri her zamanki vakur, kuvvetli ve 
ti 0 tııl\ t<)· llı.cğı: "Sizi ben mıl böyle muntazam halini aldr. 

ltııı~lt at~~orlıtn? Fakat niçin?,, deme Tekrar Nerrnine döndü. Şimdi ona 
., dilini Cderdi ki.. Ve şöyle söy- artık haşin haııin bakm.ıyoı:idu. 

tt1
_1, ~ı; n Ucuna kadar geliyordu: _ Demek ki söylediğim bütün söz--ı: ı· "'t g' 

!t~, tdci'İnı_ ıı bcdbahtsaruz ben sizi 1ere, gösterdiğ:m bütün sebeplere raf-
~ bc~lir. )l· liayatta yalnız kalmak men burada kalmafı istiyorsunuz? 

rat'ııı ~ı.ııt YÜkünüz varsa, yansım Gene kız, heyecanla titriyerek: 
"tr~ ıq hcnd arırrıa alayım! Hayatınızın - Evet, evet efendim. 

~~. t 'le fe 'n ~klamayınrz. Ben sizin - Öyleyse haydi .. Ağlamayın .. Ba-
~ 1tta.n1n dattar küçük dostunuzum.. na soğuk kanlılıkla cevap verin. Cevap-

t~~ 0~ •ıırct;t I,, • !arınız. kati düşüncclerinıizin makesi ol-
~~ .. ~dıı. ~ ... ~ aralarındaki 0 gerginlik sun. Demin, bana, bütün hayatınızı ve-ıı.. v~., ·11c1t" · - d 
""'lhab liı kıt .,, Urnuşamı} bulunuyor- receğinızi söylıiyor unuz, 
\ftıı 0ct İfadda, Yalnız iyilik. efkat ve -Evet, evet. 

tı~a.ttı. e eden tatlı yü2':.inü ona - İyi düşünün: bütün hayatınızı. Bü 

t.. tün hayatınızı ..... Bunun ne demek oldu ~ l\t • • . 

l tıttı • • ğunu iyice anlıyor musunuz? Büti.ın r· ~:ıd11 .. ı>aıa ı d :ı 1

tı tunu b' a c, Ncrminin odada hayatının burada, bu münzevi yer· e l\t~>'l>a81n ılc Unutrnu~, düşüncele- geçmesi.. Bunu iyioc düşünüp de mi 
\ıui 111

11\da da ~alınıştı. söylüyorsun? 

t ~ ~aı,n ~ın bir elem çirgisi çizil- -Buraya geldiğim ilk gün.denberi 
\t .a.tııa.n b' aşını sallıyor, sanki zih- saadet hissediyorum. Aynı saadetin ı ''r 1

t d" . . . 
?ot<) 

1
l'otdu U§linceyi oradan kov- daima devam etmesini ısterım. 

~ dı~ ıı, l!Gya · vSonra, Yumruklan sıkı? - Sizi burada ancak bir ~rt altında 
~llıı 

1 

bir 1ta Ctınck mecburiyetinde alakoyabilirim. 
to.. tdt · tarı d - Bu •art her ne olursa olsun kabul •q}'Ot ıtrrıck a ale kuvvetiyle bir :r 

!;l dıı. ' tepelemek arzusunu du-
~ ~~illa.ne.,· 

··ıcı· ı s:ıva 
\ 11!! 

1
nc gcı ... ~tan bir an uzaklaşıp 

~-... ttrafın dıgı vakit, gözleriyle 
•ı •eaı r araştırdı. 

tt''i c: 
lcııi itahbi 1 • . . 
1\ l'oruııı. dedı., Nerelere su 

tı "ııc· "· 
~ tc~ ı;-ıc aln 
r ~it ı.Cttn• ını sıktı Sonra, nazarla· 

~t, bir h ıne r4stladr, Onu oralda 
llt• ~1bi, ha ataı suretinde görüyor-
1lı t~lıaht;tctıc ve dikk:atlc baktr. 

Ci>c~~''ittı · ?.·hiç de tayf değil, girin, 
''~·\>Ur~:~~cl ve .ferah bir mevcu-

1! hır ın &alıyctj çehresine de 
~'~ tuh! 

~~ 11iç~· dedi., Burada ille kal
'it~ .ıırtdarı ~r ediyorsunuz? .. Arzu

'!ti,., lic ıak}a§rnak ne kadar ba
hdar basit! ... .Beni pek 

ediyorum. . . 
Kız bu cevabı öyle azimle söyle<lı kı . 
- Hatta bu ~art istikbalinize mani 

olursa bile .. Övlc mi? 
_ Eğer bu;ada ya~amak benim için 

ölümüme kadar temin edilirse, demek 
ki istikbalim de burasıdır. 

(Devam1 var) 

373 sene ev~eı bugün 

-----------------------lspanyollar 
Korsan yatağı olan Penon 

Uzerine müthiş bir akın yaptılar 

Müthiş halede üç 
askeı bir Zenci 
Jıademe halınıştı 

n il ti!aı o kadar !az!adır ki zirv<!. ı~nonu . 
. d duran bir in~an aşa~ıdan ku~ bllyUk\ü ııın ,. • 
tnde görUnUr. BUtUn kuweti ile bağıraca t 

~urusa. ancak ııesı l§itilebillr. 
Bu sarp kaya parçasının ete.tinde küçült 

bir burun \'ardır kl iki lara!ından dalgalar 
.. d zamanında suyun altında kalır . ., dover, ıne 

l'l\'er o " d .. "·avar tarafından yapılan bu k•ı 
1 TUrk korsanı Kara Mustafa tara!ın~:ın 
e, . 1 ti BI ok hrısti u~stilhareke ittihaz edılm § • rç 

y;n donnnınRsı, Kara Musta!adan bir tUrlU 
l>endilerlnl kurtaramadıkları için ~ristlyan 

htikUmdarlar, burasını zaptetmek içın daimrı 
tir fırsat bekliyorlardı. 

ispanya kralı ikinci Filip, Avrupa hUkU~ı 
1 dan "ardım i.ııtıycrek burayı zapt'?-dar arın J 

ıı-e karar verdi.. 
m~~Uttefik ordu hayli kuv\'etll idi. 156~ yılı 
.,- il- stos gUnU, 3i3 .ıırne evv\'cl buglin bUtlı'I 
-t a:ıU U da 
huvvetler hazırlanarak Malaka manın 

toplandılar \'e buradan Penona hareket et -
tiler. 

kerin karaya ihracı için bir parola ha 
.As · ıı. · ba" ~ tı Kumandan gallsinln dıreı.ıne -• :zırlanmış · .• 
k ekilerf'lt kuru sıkı bir top atılı.lıl, , R.n 

ra ç t ld ı. 
asker ha1.ırlanncak, ikinci top a 1 1 ' ~onra ı 

a ı.la sandallar indirilerek asker do tan sonr 
durulacaktı. 

PlAn hiçbir mUsklılatn nıaruı: kalınmadan 
t&tblk 'edildi. Kııı11andan Don G~rsiy~, m~\' 

· "I ettikten sonra Jo' as suvarılerın11ı kileıi ış& .. 
taarruzuna uğramamak !çın de tedbır aldı. 

Ş. .ı· 1,. l'enon ı.lö Velez kalesinin !ethedll .ım ... ı,.. . 
' di Porteluz ve Maltız fıloların•n nıe!!lnde ı • _ 

denizden top ateşleri, l<ıı.ledcn yağdırılan gul 
!erler l\ar§ısında hiçbir tesir ;>npamadı. On 
bir zabit yara.ıanmı§, altı asl<er oldUrUlmüş 
t O.. Du \'azlyet, denizden hiçbir mu\'a!fald 
,·et elde edllmiycceğtnl gost.erlyordu. Do."I 
Gars.lya, lopları karaya çıkartarak. Penon ka 
it-sine hakim bir tepeye yerleştlrttı .. 

Pcnon do .. Velez kumandanı Kara .\fustafa 
ınUhim bir işi için Tcdvana gitmiş, yerine bir 
arkadaşını \'ekil bırakmıştı. Fakat vc·kll, ita 
lede bulunanlara !'!ÖZ F;"cc;lremlyor, emirleri 
n! dinletcmlyor<lu. Kalede muhafızlar esaııc.n 
tir fırsatını bularak kac:ma~a karar VP.rmııı 
Jord . 

tıte bu fıreat, §imdi ayaklarına gelmı~tı. 
Gece yarıst bir kayık bularak kendilerin! 
.ıUrika 1ahlllerine attılar. 

tıpanyollarm bundan habcrleıi bile yoktu. 
\ alnız sahil muhafızı deniz kcnanoda ytirür 
ken denizde yüze yüze gelen silAhaız birini 
ı;öıtıü. Derhal kılıcını çekerek öldUrmeğe 
davrandı. Yabancı 

- Beni öldürmekten ne kazanacaksınız. 
diye yaıvarmağa başladı. Kumandan 

- ÖldUrmemekten de bır §ey kazanmayn 
cağın .. cevabını verince yabancı: 

_ Hayır, dedi. Beni öldUrmemekle çok 
mUhim bir oey kazanacaksınız. 

- Ne kazanabilirim?. t 

- MUkA!at.. Kalede kimse kalmadı. 
- Kalede klm.ııe m.I kalmadı. 

- Evet .. Kumandan yoktu. Hepimiz ka.__ 
tık .. 

Firari, hakik3teo hayatını kurtarmıgtı. 
Sahil kumandanı, doğru donanma kumanda 
nına koşarak mUjdeyi ,·erdi. 

Kaleye gidenler, Uç muhafız ile bir zenci 
hademeden ba~ka kimsenin kalnıadığnu gör 

c!Uler. Onlar da beyaz bir mendil sallayarak 
teslim olduklarını blldiriyorlardı. 

Bu muı:afCerlyet, İspanyollar için çok 
c.hemmiyetll idi. Her zaman için tehlike olan 
tir korsan yatağını rnahvctml§ oluyorlardı. 

İspanyollar ııonraları bırçok kaleleri TUrk 
!ere zaptettirdiklerl halde burayı uzun rnUd 

det muha!v.a ettiler. 

Penon kalesinin hpanyollar tarnlıntlan 
•aptı, kumandan emir ve nüfuzunun ne 11 ... 
mek oldufunıı pek bariz olarak göstermekte 
dir. F.ğer Kara Mustafa kalede bulunsaydı 

turası belki 7.Rptedllemlyeeekti. Zaptedilsl.'. 
ce h~rhalde dilşmana çok bahıı.lıya mal ola. 
caktr. 

Niya~i Ah mnt 

Tonton 
anıca 

IMıaıyaıOe~ 

Arkadaş 
belası 

Gece saat on iki olmamıştı ki, mek. 
tep arkadaşları, mezun o~duğum~~.n 

irminci yıldönümü şerefıne verdıgı. 
~iz müııterek ziyafetten ayrıldık . So-
kağa çıktık. . . 

Heoimi:r. de Galatasaraylı ıdık. O 
«fce ~ektcptcki bütün yaramazlıkla. " ' 
rımızı andık. Azdıkça azdık. 

Ben, kendi hesabıma. hayatı o da. 
kikada gayet mes'ud buluyordun:ı. Lo 
kantada mektep yemeklf"ri yemuıtık. 
Tabii fasulya, pilav, kayısı hnşaf: el<. 
sik olrr.amıştı. Yalnız ziyade olan bi• 
şey vardı. O da rakı! 

Rakı, bızim Galir:n başma fena • 

halde vurmuştu. yı toka etmek mecburiyetinde kal~. 
Bunun da mı•kteple nlar.~sı olJu. Artık, Bankalar yoku~undan aşagı 

<runu nnlatmı§ Cll'llak içiıı. g .ı ~la~ı:ıın tutturduk: 

bütiin kuvve.tile hayktl'Jy .• rju: _ Ticaret sermayesinin .zuhurun. 
'' / ç bart.e gi'zcl ~"V 1'Cfr İs! cı 1.-Zışı:• ··ıın dan sonra, mali sermaye başlar ... di~ 
'fliiı.yc• var imiş !J"lki yığ .Jh ıt.; ne ye yüksek sesle konferansa ~l~dıd .. 

1wwrwıt,, 0 kadar çok bağırıyordu kı şun ı-
Daha yemeğe başlarken, zaten bi~ ye kadar polislerin bizi nasıl tevkif 

zimkisi kıvamını bulmuştu. Tevfik etmediklerine şaşıyorum. 
Fikr<'tin tarihi kadimini okumakla Nihayet Köprüdeydik. . 
işe başlamıştı. Haydi, bunu dineldik. Hava bozuktu. Sular köpürüyordu 
Lakin yemeğin sonlarına doğru b~. Bu.sefer de Abdülhak Hlmidin Fin. 
ladı efendim: tetinden: 

_ Dazır duzurun dersini biliyor "Dalgalar uymaymız badı 
musunuz bakalım? Bilmiyorsanız taannüt. 

kara dört izinsiz .. İşte ben ezberledim. 
Ve Arabiden okuyordu: 
- Nnsrun, fiskun, suğlün rahme. 

tiin. nişdctün, kudrettin, dava, zikre, 
büşra, ,reyyanün, binnanün, gufra
nü,n, talcbün, kezibün, si;·arun, hüden, 
dirayetün 

Sonra Farisiye geçti: 
- Beni adem azayı yekdiğerend 
ki der aferiniş gi yek gevherend 
Çi uzvi bcderd avcred rüzigar 
Diğer uzvha ra ne mened karar 
Tu kez mihneti tigeran bigami, 
Ne şayed ki nanet mihend ademi! 

Bunları dn nasıl unutmamış, hay • 
rettir. Fakat nasıl da ısrarla baştan 
sona, hütün dersleri okuyordu. Biraz 
sonra ''bir müsellesin iki zavi):esinin ... , 
diye hendc....~ye geçti. Sonra da musL 
ki faslı ba.5ladı: 

- !ki elde on parmak! 
LUzümsuz mu görünür? 
El dursun, şuna bak! 
El parmakla övünür. 
Kimdir yapı ustası? 
Kim yontuyor mermeri? 
Kim işler elması 
Tahta veya demiri ... 

Çocuklukta ezberlediğimiz bu şar
kıyı, Bankalar caddesinden aşağıya 
indiğimiz sırada öyle bağıra bağıra 
haykırıyordu ki. .. Baktım, olacak gi. 
bi değil, aparbmanların, evlerin pen. 
ccreleri açılıyor, kimdir, ne oluyoruz 
diye bize bakıyorlardı. Altıncı daire. 

ye gelince, bir taksi durdurdum. Onu 
içeriye wrla soktum. Kendim şoföre 
talimat vererek şoförün yanına bin. 
dim. O arkada yalnız kalsın da yatıp 
sızsın diye .... 

Otomobil hart>ket etti. Yüz metre 
kadar gitmiştik ki, birde ne göreyim? 
Bizim Galip otomobiloe değil. Meğt>r 
ben onu iceri atınca. fiOförle konuştu_ 
ğumuz sırada, ve çakar almaz makine 
hareket etmek fırsatını bulmadan, o 
öteki kapıyı nçmı~. fırlamı~. yallah! 

Geri döndük aramağa başladık. Bir 
yan sokağa sapmıştı. Bağır bağı: .b~
ğırıyordu . Sesini ta uzaklard~n ı~ıtıp 
arkasına düştüm. Davudi sesıle: 
ll!eııenı J.:i J.:afilesaları JMrvanı rımnem 

Diyerek Fuzuliden okuyordu. 

Otomobile bindirmek istedim. Nuh 
dedi peygamber demedi. Ayağını içe. 
riye atmadı. 

Ben de çarnaçar, şoföre yirmi altı-

"Siz kılın naşımı isal kenarı yire. 
Ve, böyle söyliyerek, ceketini çı· 

karmağa ba ladı . 

- Ne yapıyorsun? 
- İntihar! • dedi. _Kendimi atacA· 

ğrm .... 

Güç bela. kolundan paçasından çe
kerek Eminönü meydanına kader ge
tirdim ... Şu oğlanı nasıl eve atar.ağımı 
kestiremiyordum. Uf dinletmenin im. 
kam yoktu. 

Bası önünde, kolları göğsü üı.erin
de ça~rast duran biri orada bekle. 
mekteydi. Kimbilir o vaziyetle ne dü· 
§ünüyordu. 

Bizim oğlan: 
- Birdirbir! _ diye koştu. 

Onun omuzundan atladı. Herifi 
yere düşürdü. Polis de bunu g~rdü. 
Bizi ikimizi 7Jrden posta ederek yal. 
lah karakola ... 

Tam sekiz saat, evet tam sekiz sa
at mevkuf 'kaldık. Sonra. tahliye edil. 

dik. Ah, o gece neler çektiğimi bir ben 
bilirim, bir de Allah ... 

Tahliye edildiğimiz zam.an, Galibe 
sordum: 

_ Dün gece yaptıklarını biliyor 
musun? 

_Hayır! Katiyyen birşey hatırla. 
mıyorum. Ne yaptım Allah aşkına~ 

_ Hiç, canım ... Poli~in işgü:zarlıgıt 
- dedim. 

Zira, korkuyordum: Ya anlatırsam 
da, Galip bu yaptıklarını lAtif ve 7.a.. 
rif bularak gülerse.... İ§te o zaman, 
alimallah onu bir tramvayın altına. 
asabiyetle itmek i3ten bile olmazdı. 

Nakleden: Hatice Siir6'1.J"Jtı 

.. 

Abdulhan isimli 43 yaşında. bir 
Hintli Belgrad polisi tara!mdan ta. 
banca. tehdidi ıa.ltında. yakalanmıetır, 
Bu adam !ılpnotimıa JCuvveti ile lla:r 
ya Kratkazr isminde bir liadıru uyu. 
tup onu kendisiyle evl~eye .. ~ 
ediyormuş. 
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K uleli oskeri lisesi 

Deniz bayramı 
Çok heyecanh ve güzel geçti 

. -
!!Pik 

Fadlhot mü8aookasma 

Kuleli askeri lisesinin senelik deniz 
bayramı dün lise önürJ;ieki sahada bü
y:ik bir intizam isinde yapılmıştır. 

Merasime İstiklal marşı ile başlan

mış ve bunu askeri liseler müfettişi 

kurmay albay Adilin nutku takip et
miştir. 

Müfettişin nutku 
''- Kuleli lisesinin su sporları bay

ramını kutluluyoruz. Su sporları, kara 
sporlan kadar ehemmiyetle ve dikkat
le takip edilecek bir talim, terbiye işi
dir. 

Yarının subayları olacak bu gençle
rin hakiki spor terbiyesile yükselen, 
cesaret. azim ve irade kuvvetleri her 
takdirin tistündedir. Spor sahalarında 
maddi, manevi kabiliyetleri büyültülen 
bu çelik evlatlarımız, nihayet .muhare
be meydanında her türlü engelleri aşa-
1'a1< hedeflerjne varacaklardrr. 

Yarının bütün .zorluklarını hissede
rek bugünden hazırlan.an çocukları teb
rik eder, kıymetli hocalarına, müsafir
lere, askeri liseler namına teşekkür ede 
rim . ., 

Bu nutuktan sonra müsabakalara gi
recek olan bütün sporcular güzel bir 
gc:-it rc!'mi yapmışlar, daha sonra da 
müsab:tkalara başlanmıştır. 

1\tiisabakalarm neticeleri 
ATLAMALAR: 
On atlayıcının iştirak ettiği bu mü

sabakada Tayyar birinci, Galip de ikin 
ci olmuşlari:Jır. 

100 METRE: 
Birinoi Feyzi,. ikinci Cezmi. 
50 METRE: 
Birinci Turgut, ikinci Hamdi. 
100 METRE KURBALAMA: 
Birinci Mehmet, ikinci Muhiddin. 
200 METRE KURBALAMA: 
Birinci Melih, ikinci Halis. 
50 METRE SIRTUSTÜ: 
Birinci Kam'..iran 
İkinci Metin. 

100 METRE SIRTÜSTÜ: 
Birinci Muzaffer 
İkinci Burhan 
TECHiZATLI ATLAMA·~ 
Günün en güzel müsabakasr bu idi, 

13 müsabıkın 3 ve 5 metre irtifalardan 
birer birer denize atlamaları mükemmel 
oldu. Neticede en güzel atlayış yapan 
Orhan birinci, Nami de ikinci alddedil
di 

1J(%ş1aııırkcn 

Tam tcçhizatıl bir talebe 
yiizme müsabakasını bitirirken 

SU ALTINDA YÜZME: 

. ' 

Krrk beş metrelik mesafede su altın
da yüzme müsabakasına altı sporcu 
girdi ve Hasan birinci, Nejad da ikinci 
oldu. 

YUMURTA !LE YÜZME: 

50 metre mesafede ağızda yumurta 
olduğu halde yüzme müsabakasında 

Cemil birinciliği, Namık da ikinciliği 

kazandr. 

DUBA TOPLAMA: 

Su altına konulmuş olan dubaları top 
lama müsabakası çok güzel ve heyecanlı 
oldu, bunda da Hasan birinciliği aldı. 

Bu müsabakaya 20 genç girmiş bunlar 
ldan on altısı toplamağa muvaffak ol 
muşlardı. 

ÇUVAL YARIŞI: 

Su altında çuvalla 50 metre yüzme 
müsabakasında, Cafer birinci, Ömer 
ikinci geldi., 

ELBiSE iLE YÜZME: 

Elbise ile yüzme m'..isabakasına da 
44 talebe iştirak etti. Bunda da Burhan 
birinci, Orhan ikinci oldu. 

SU TOPU: 

Beyaz ve mavi takımlar arasındaki 
su topu müsabakası ilk kısımda 1-1 bera 
bcrlikle bitti. İkinci devrcide beyaz 

takımı 1 gol daha yaparak maçı 2- ı 
kazandı. 

Müsabakaların sonunda galiplere 
madalyaları merasimle dahtıldr. 

Dün Macar~arla 
yapılan 
Su sporu 
müsabaKası 

·J. X 200 yarışım Türk takımı 
kazandı 

Macarlarla yapılan ı;u sporları müsabaka. 
• ııırma dün de dcrnm cdilmı;;Ur. 

llkönce Macarlarla 4x:WO yarışının revan_ 
şı yapıldı. Bizim lakım, Halil, Mahmut, Or_ 
ban, lsmaildcn, l\.Iacarlar: Voltek, Perek, 
Lemtılnl. Bassiden müteşekkildi. 

TUrlt takımı çok gUzel yüzerek geçen se
ferki mağlClblycUn acıııını çıknrdı ve galio 
geldi. Rekor 10,21. Deniz dalgah olduğundan 
dahıı iyi bir nclice almak Jmki!.nı olma<lı. 

Küçükler arıı.ııında su topu şampiyonası 

yapıldı. 

Galatasaray 6.4 Beykozu ma~lflp edereıc 

pampiyon oldu. Takımlar şöyle idi: 
Palatasaray: Serdyıı~. Kemal, KAzım, 

Aydın, Şefik. Vedat, Sıtkı, 
Beykoz: Artın, N!ko, Yorı::-o. İbrahim. 

Kemal, Serkls • 
.Macarlıırla bizim muhtelltin ıru topu mO. 

aabakası yapıldı .. Macarlar bu scftr de 8_ l 
galip geldiler: 

~tacarlıı.ra yarın BebP.kte, Gıılatasarny lo 
kallndc bir çay veril~cck ve bera})(>r antren. 
man yapılacaktır. Miııafirl<?r akşam trcnlle 
hıtr<'ket edrcektlr. 

Tomi Far 
Joe Luis 

OUnya şampiyonluğu 
maçı diln yapılamadı 

Zenci boksör Joe Luiz ile Tomi Farın 
dün ge<:c Nevyô!'kta yapacakları dün-

ya şampiyonluğu maçı yağmur yüzün
den tehir edilmiştir. Müsabaka pazarte
si gecesi yapılacaktır. 

Bisiklet 
DUnya şampiyonluğu 

Kopenhag, 27 (A. A.) - Dünya bi. 
siklet şampiyonası için yarım Fon 
müsabakası finalini Alman Lohmann 
yüz kilometrelik mesafeyi l saat 35 
dakika 25 saniyede katederek kazan. 
mıştır. Fransız Torren yüz metre geri 
den gelmekteydi. 

ıÇERIDE: 

• DUn vapurla Boıtazda bir gezinti yapan 
misafir Yugoslav denizcileri akşam Uzer! He:t 
belladadn deniz Uscslni ziyaret etmı~ıcr ve 
tıercflerine bir gardenparti verilmiştir. 

• Avrupada bulunan Maliye vekili Fuat 
Ağralı bir haftaya kadar şehrimize gt>lecek_ 
tir. 

• DUn DarUşşafakada bir resim sergisi a
çılmıştır. 

• Ordu terfi listesi yüksek tasdika iktıran 
etmi;,Ur. 

• İstanbul mebusları dUn de ruınat ccmı_ 
yetlerlne giderek esnafın umumt dertlerini 

dinlenıl§lerdir. 

• Kaçakçılık davalarına bakan mahkemt_ 
ye götürlilUrken jandarmaya halıaret c. 
ckn ve sonra da şuursuzca hareket'er \apnrı 
?>rchcmt oğlu llehmcdln deli olmadığı anıa_ 
~ıldıg-ından bir ay hnp~c ve 30 lira p:ı.ra ecza_ 
sına mahkQm edilmiştir. 

• Belediye otobils işletme hakkını kllnu. 
ntıS3nldcn itibaren bizzat kullnnmnk kıırarın 

~1~ 1 
• r.' tllıl" ı\t"""'":"'"l r.0 h't'll açılarak ve hıı. , 

raya htr '"'l"lt •·an''"":• ' t•r. ı 
• Bclrd!ye ..şimrll'ik c;15p Afırın1arı var mnk. 

tan serfınazar etmiştir. 
• Şimdiye kad:ı.r lise ve ortamcktl p!t~rc. 

dört bin talebe kaydolunmuştur. 

• Bundan rnnra forma uygun olan ve ol. 
mıyan hUUln çimentoların memlekete glrm" 
dne mllsaade olunacak. ancak aranılıın V6. 

sınarı taşımıynn çimentolar sahipleri hnklun 
dn tnı?şlsln men'i hakkmdaki kanunun CCZ'9 

maddeleri tatbık edilecektir. 
• Sarıkamışla lğdırda birer ortamektep 

açılm11tır. 

• Ankara Tıp !aktiltesi binası l<_in lstlnılftk 
edilen blnn ve arsalarm adedi 170 1 bulmıı~. 
tıır. Belediye ıcn nyrıınn hir heyet b•ı işle?rlr. 

utraşmaktadır. 

• Altşamları ımat 18 le 2fl arasında Kara_ 
köy köprilsUndcn hayvanla müteharrik ara_ 

"' ' ~~ ... ' • ... T . • 
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Fcstıvalm ~<ılkan ha/ta$ı biifü;ı gü::clliğiyla devam et mcktedıf· ~r71ı§ttf• 
re d.o Ta~~n sta~uW.a .~at 21,SO ela festivalin halk. gecesi yo_P~f. 
Rasımlerımız fcstıvalc gelen Balkanlı gruplflrdaıı ikisini göstef1Y 'tİ 

Yelken ve yüzme Pire muhtell 
birincilikleı i Bugün fstanbıılaJ 
Modada ge liyor ·arıııP 

lııtanbul nıuhtcllU ile maç Y cıı1srı "' 

Yap ilaca k davet edilen Pire muhtellti ~: il'~ 
Yunnnlstandan Romanya vaP a ~ııır 

lııta.nbul su sporları ajanlığı tarafından etmişlerdir. BugUn öğleden sonr ,il' 
tertip edilen yüzme ve yelken birinclllkler! gelmiş olacaklardır. ~ 'fııtl~ıeJI 
cumarte.sl, pazar ve pazartesi gUnleri Moda- Muhtelltin oyuncularını bU ) U oıı'd 
da yapılacaktır.. şampiyonu olan Ollmpiyakosla çl'. •• •' 

kt dlrlt ·' , ,r~ Etnikon takımları verme e r-' · ııışl 
Evvelce tesblt edilen tarih bu şekilde tadil 

edllliuttır. 

Ahmet Adem 
evlendi 

Tanınmış hakemlerimizden, spor muhtırrı. 
ri arkada§ımız Ahmet Adem, dUn Beyoğlu 

nikAh dairesinde Bayan Ferhunda Orunla 
evlenmiştir. Kıymetli arkadaşımıza uzun bir 
saadet dileriz. 

baların ı;eçme ya.sağı saat 19,30 a indirilmiş_ 

tir. 
• Adapaznrmın mağara köyünde hın man_ 

da çalı§an allı nüfuslu bir aileye yıldırım isa 

bet etmiş bir erkek ve Uç kadın parçalana. 
rak ölmUş iki çocuk kurtulmuştur. 

• 30 ağustos zafer bayramı gUnUndc va.ı 
ve kumandanlarla mUlld ve askeri erktınm 
bulunacağı tribUnler Beyazıtta dilndcn iti. 
haren yapılmağa başlanmıştır. 

• Eski eserlerden olan ve ylikııek bir mi. 
marl kıymeti bulunan Mahmutpa.,a hama_ 
mının tamirine başlanmıştır. Şimdillk hama_ 

mın harici kıııımları mütehassıs ustalar ta . 
rafından tamir edilmektedir. BilAharc ha_ 
marn kapatılacak ve içi de tamir edllecckUr. 

• Urlanın Yayla kö_yünde bir köylü tara. 
!w lan bulunan 5000 tane altın ve ı;UmU~ 

1Hi0 sene evveline ait meskOkflt dUn Maarif 
\'Cktıletl tarafından mU.zeye gönderilmlııtlr. 

Bu parn'ar hiç bir mUzcde eşi bulunmayan 
SP.s:ınl. ı;mcwl, Abbasi ve EndUIUs sikkelcrl. 

dlr. 

• 1 ıı~rktnplerde 16 yaşın"a çocuklar bun 
ı'arı sonrn olmyanuyacaktır. Bunların ellı1~ 

tir \•csilıa \•Ari\ecek \'e imtihana ı;irmelı lınk. 
lıını hnlz o'acnlılardır. 

• • • • ..... -·ııır.ak cumııjJ ~ 
t:llnkO karşıla§ınalar saat :~ ... su - / 

caktır. ~ -· 

Yanlı aUreşl1~ b3~'~ '"' ~ itll )"' \Jl' 
Bu pazar Ye.dikule tsp usab3t;ı 

sinde büyük yağlı güreş Jl1 1 

yapılacaktır. 
00 

ıirll JcO• 
Bu müsabakada başa 2 

muştur. 

ır~· 

..JiP •" .. yetıl .. v ti~ ' 
• Belediye dilz yollar içlJl usıc~ '1 

cbb 
!arı yaptırmak üzere teŞ ııı" 
tir. dl .-ardıl 

• MalQI Gaziler ccıniyeti::r. ,ııı1' 
IC.lllerl cemiyetine., çevrııec ıı,rl~p ' 

• Şimal denizlerinde }>81ltl
5 

çaK '' ,.ır ~ 
uönen bir gemJnln uıyfatıırı. ııiııdC ,.rı '1' 

uas deıı t(!ııd fi 
vaka anlatmışlardır. A ırıı ).,. JCf 
ladıkları bir bal!nanm kıırt1 ıKJllıŞ ,e ~ 

C: rJtldC /.' 
kit içinden ufak bir l<!LS':u, gı:ııJC l\ı~ t et 
hamlaçlarla açıldı~ı zam ıı.ltın ,-e J1lııce'°11 
tılnlerco dolar kıymetinde aS ı;e el 
merlkan parası, birçok c]rıı ,ııı:' el 
tutunmuştur _.Jıl)'t • !l~t 

.p,ııt ,... t$ cC' 
• J{ızılay cemiyeti ı:;t) uı~e ıııctıl 

nıG '"' ıt tarafından yarın akşa r0ındll ıııı•t · 
Saravburnu alafranga 1<

15 tJP cdi
1 

• ter 
cuklara sünnet dUğUnU 

o 1 ş A R 1 o A : 1tıı."*1 ıı'd~r" 
,;C ol 

h}<eıııc, d• ,r 
• Ruzvelt yUksek nıa urııtı 1 

ta.S'~ ıır r' 
delesin~ devam etmek ııt.ıJ'ı' 1 ,ı \ . 
nu gösteren bir nutul< ırat ...ıc ttl.1

1 
rf' 1 

ll'leJrrv ııt f 
nl'eyh, federal mahltC' ,.ncslı ı;I ,ı 
bir kanun lm1.nııı.mıştır. bll•ııflı.,,ıı ı:ıftfş 
nun kl\Cl olmar1ı$!'ınR 'kail cııı.ı1 110 

{ ııjllll ~ 
• Bcynelmllcl tclgrs ur· l-:ı. ' 

ıınıŞ ,, 
nııbrovnik şehrinde ac::ı r.fo'lt(l t 

• Fransa sıhhiye nıııır• ,.~ 1, 

olmuştur. tıcı:ıt •t 1:6,. 
prc5ı ,.r •• 

• G!ornalc dl Grnıı-"0 rıı 1'° ı11'" ~ . :ır'' 1 el( <f 
aclımlakl Am,..rll.an ' ,et · ı"C.,r , ~· 

'd n ıı~r<' il' ı ıı 
nın nıpunın Napolı ~ rıırt ,., " 

·c l/t' ,, 
y~n <ıtmlş o'tiuklarTnı ' 11-"" • 

~7 

~ı;ı ıt.' 
ı muvasalatındll bun1flrll'l 1.,,.1, <' 

lıırınl\ mı-el),,--t•·ct hn511 0 

CUMA 

ACUSTOS - 10:7 
Hicri. 1355 Cemazly<?ltıhır ?ıı 

\'rfatı Mer.renı 

tlUll ''j ıo t t-,afl")I 

~~ı 1S~2 

\'akıl ~jatıatı ()ğle lklnrll /.k~am 'iııtsı lın11t1l 1 
3,51 12,16 16,00 18,52 20,81 3,33 

•' ··' u-~···~ -ııcl•r q,.,el11' fıt' .,,. 
• f '"r" ,.,,..,., hP''I' ' .,dC 

·~ - • . ·çı•· 

yanlar r.oşkıın lczaJıUrat 1 

mU§lcrdir. 
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~ lıı ~ ...:0-.::;T" 
;~ ~~b -
' rtnııı, tıaı' ıınd:ı.n yliz 81"nf.' l'\'VC'I Frnn~ada ilk trf'n h:urkf'lt f'lflnct', Fran"17 l<arlkl\. 
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hu ~ rnl 'csaltl nakil) e lıakkmdal.J dllşiirıcell"rlne na!!ıl t<-rcüman oJ. 
~~ il tı>ıı~~ktt-dir. Ynh.amla, kuıılııra liıırşı U>kli! rdllt'n t>Jblıırll'r (bugiın dahi ba7.J 

~J..ı. hl," •~• ı.klır ooaebOI<). \,af•d&< Umn m~ldn itin I••• •dil~k bl• 

\JSatte 32 kilometre 
Süratle giden tren ' • 

~~~'Sada ilk trenin 1o7.-;;motifi rn 
a tl'\a.... -ar, evvelki 

oagonlardrııı biri 

~":ıı·~' l r &Un, Sen Jermcnle Pa. 
lltıil l.t:. ıyen ilk trenin yUzUncU yıl. 
~ it etmişlerdir. 
~ t~~ 'ltı,.ıtdteıert, bu umı ueı:te, bti :ıtk ,.'il lıır t e, eflcttn umunılve Uzerlndc 

eaır b • 
~1 ıraklığını hatırlllmakta. 

~ lltıılt 
~ilet l:ıtuıa lren hareket ettiği zaman, 
~lc4 't>ı. lt~dap karşısında bulıınduğıınun 
t '~ı~ I~ bıı dcg-ttıntş. HattA meşhur ba§. 
etaı-... ti, •et- e bu trenin "pazar ı:-Unlerl 
~ ~ •• 1~& ttıııeri 1 
"il@~ .,e illa~ n n kollanndıı kırlarn 

~tl~ ' 5 bir oyunca.it.. oldıığunn 
~ ~t A. 

)t l}ıpll 
llııtııı ~ıı ili< Yolcu olarak trene hin. 

ı:nret, hayranlıkla karşılanmıştır. 

l..okomotıf, düdük öttürerek ve mUthlş bir 
gUrtııtU yaparak hareket ctml§ ve bu ilk 
eyııhaUnde, Mıttte 3:1 kilometrPlik blr-"'111'' 

at elde etmi§, "bu nayanı hayret 8Urat!., bir 

hl'yli milnakaşalara yol açmış .. Thlerıı bu 
.silrııUn, terakkinin son ve kat'I netice.ııi ol. 
duğunu ve hundan daha biiytık hlr :oıUrat elde 
f'tmrnin imklı.n!'lı;ı;lığ'ını llrrl ııllr!'rck şunu da 
ilAve etmiş: '•Trf'n!er ancak kısa mesafeler 
için kııllımılRblllr',. 

Gazeteler fikirlerini şı. şekilde izhar !'L 
mlşler: "Bazı kimseler saatte yetmiş \'e hat. 
tA ırı"kscn kilnmPtre katrdileMlrrl"~İnl irlcll ı 
rdlyorlar .. Bunlar akli selimin kabul edemi. 
yf'cc~i gUIUnç ıııaçmaııırdır .... 

ttbt~b·;ı;· yaz nasıl 
s

0 
geçiyor ? 

Si "~et ilim heyeti don mev
ı~~~ı~ sabırsızlıkla bekli yor 
~~ lcııtbllndç kan Pravda gazet~si, Irmağın yatağını da tetkik ettik, bazı 
~t ~'hc:Yct a s:1bih buzlar üzerinde yerlerde kürekler, ırmağın dibini bul-
~ll~ İlclıarıı,, p §efı "Sovyetler Birliğı muyor. Su pek soğuk olduğundan, ma-

~tttı~ iatas apanin ile Şimal Kutbu alesef ırmakta banyo yapamıyoruz. 
~. tld Yonu rad' .... '.. trı ,, ~ ıyo opera toru "'ft "§ag d Tatlı su bollu~u. yemek pişirmeği 
~,.so ttıniıı:r ı aki radiogramı almış 
·~ ı:ı Ut· :r ır: kolaylaştırıyor ve ayni zamanda, yakı :ı 

t t.ıtıı 1 
harta zarf ihtiyatlanmızdan da miihim surette ta-

~... lllı.ı.. ında üzerinde bu • J,t .. &ab· • 
~i 'altin ıh buz parçasın.da hava 
L.. . Yokt geçti en r k b. .. ~ 
"'lı 1• • t.ı ... ' u a ır ruzgar 

Sıd ''ıra b 
~tı ' bı.ııı.ı u esnada bir antisik -

\ıı ~ Parça lluyorduk. 
tlt tllı sının h 
~ ~tik rını.ıitur, .~re:· eti hem~n he -
·~~ . C:tıeırı'i . Ruzgar yoklugundi'ln, 

ltJ sı ver 
'il\ı:t 1 cıniy en hava değirme • 

~- c: t~ or. Akürn .. 1· .. ı . 
t "'ar • u ator erın ener-

~ a.rıo rur Ya 
~ ..... tlar1 1•1 Prnak icin, elzem ha-

~ ·•ılih e c:l' • -
tltiy ·iın rap ıger buna müsal.i'l 
~ atı la orlardan başka ;auyo 

sarrufu mümkün kılıyor. Kışın su Te
dariki için kar eritiyorduk. Maamafih, 

bu su bolluğu artık canımızı sıkmağa 
başla:Iı, don mevsimini sabırsızlıkla 

b:kliyoruz ... (Tass) 

Avcı la rı davet 
İstanbul Avcılar Kurumundan: ı 

\\h 'a·1ııı Plllıyoruz. 
l ilk b· ' Sıcak h mera l<llrtıarır.ı a'malarını ve otobliıı ~efer. 
ıı~~ ı. ır sı.ırtt a~a neticesinde, kaı terine de 29 s~sto:ı pezar ı.rUnlındl'n itibaren 

Anbarlı ,.e Avcılar köyU a\• nıeralan çak 
mnk tarla dahi dahli olmak llzcre he~·etı u. ~ 
mıımlyeslnde avlanmak !sUyen Uyl'lf'ıin bir ı 

an evvel kurumumuzun Emlnönli HUı=ıeylne. 

fendi hanında merkez bllrosuna milrae&Atıa 1 

tıQ \'~C:tinde e ~rırnektedir · Ban ıri- hıılanac!!:;'ı llfuı olunur. 

l~ )~ti 'Yccc:kıc~Jtcaddit göller hasıl ·---------
~t·ı.ı 'ri, bı.ı ~'.l'>lizi k~yduğumuz de· TiYATROLAR: 
~ıı · arcı r.ol!cr I ç < ır. Ça.ı ortasında buzdan ı~ınurmuL SADİ TEK 
"' llıct .... trırnızı .. .. d . • 1 
·ıt.. te . n onun e, rııı 

~) ~r· geı,,.,, .•. 
~. 1'1li~;.. ~-ıı;ınde ve elli santi- ı 

lı\j~ 'aıı 'le ..... ı·ı r . 
~ J,. ırll-a~ 4 • ;.ı • ı hır ırrııak ee· 
a :ı 1 • ıı • ,,,. • • ı 

ı~.. ıtr 1 ... , a seyır aletlerı -
~ '' 'k "' :>ı ve · · t...'. 1.ı "t•tıı\tıı""I l<'ın: bi:- ton es'-·a 

• ._iti ?tıu~ı.ı t .. rıı;ırnuı (c.J'pper -
ilke: ccrub· . 

lllll'lcl ~ ettık. Filomuz 
'Olduğunu isbat etti. 

':.ı gece (Büyükada) 

:arın gece (Beylerbeyi) 
t•azartesi (Bebek). 

Salt <Suadiye plajı) . 

Çarşıımb'.l <Heybzliada) ti. 

yatrosunda temsil verir. 

Hiç merak ettiniz mi? 
Tayyareyi ve paraşütü kim icat etti, 

kim muvaffak oldu ? 

ilk t ayyareci, ilk 
paraşütçü ve ilk 

UÇAN ~<ADIN 
D ünya batdöndürücü bir hızla ta

rakkiyo dognı gidiyor. Efsane ve ha· 
yal kabilinden t.aytlan ve ıarulan •ey
ler bugün birer hak:bt olmu§tur. Bun 
lann arasında ve birinci planda tayya
re ve paraşütü sayaoiliriz. 

Bugün tayyarcdilik o kadar tarakki 
etmi~tir ki, hiç şüphesiz havada gez
mek, yer yüzünde caddelerde gezmek 
ten daha az tehlikeEdir. Yer yüz(inde 
otomobile, tramvaya, otobüse binmek
te korku var. Fakat gök yüzünde tay
yareye asla .. 

Bu derece tehlikesiz seyahat ve 
harp vasıtasr olan (makinalr uçuş ale
ti) ni yapan ve ilk ldefa bununla uçan 
kimdi? Paraşütü kim icat etmiştir? 

Tayyarecit=gin ve paraşütçülüğün 
akıllara durğunluk veren tekamül ve 
tarrakiJeri karşısında, adlan unutulan 
ve belkide bilinmiyen bu adamlardan 
ve icadlarından bahsetmeyi faydalı bu
luyorum. Öyle tahmin ediyorum ki, bu 
ııatırlan okurken sıkılmıyacak, bilakis 
memnun olacak bilğ-iniz artacak ve 
hem de güleceksiniz. 

Havada gezen, denizde yüzen 
bir makine! 

Papas dö Forj. on beşinci Lui zama 
nmda Deka.mpta piskopostu. Hem ha
valda hem denizde gezen bir makine 
icad etmeyi kafasına koymuştu. Yıllar
ca çvalştr, uğraştı nihayet yedi kadem 

boyunda, dört kadem eninde büyük ve 
müteharrik kanadh bir makine yaptı. 

Forj bu makine ile saatte 30 kilomet 
re yol alabileceğini söylüyordu. Papas 

diyordu ki: (En şiddetli fırtınalar en 
sert ruzgarlar. makinanın yoluna ma
ni olam'.yacaktır. Makine o şekilde ya-

pılmıştır ki, havaida giderken denize i
necek dalğalara temas ede<retmez bir 
gondola. kanadlarr da bir yelkene ta
havvül edecek ve istenildiği zaman tek 
rar havalanmak mümkün olacaktır.) 

Forjun bu iddiasına kimse inanma· 
dt.Hatta onunla alay bile ettiJer. 1772 
de gazetelerde Forjun imzasiyle bir i

lan çıktr. Papas tec11:ibelerine halkı da 
vet ediyoıi:tu. O gün ilim ve fen adamla 
riyle, papasın nasıl uçacağını merak 
eden birçok ahali Dekampta toplandr. 

Zavalh pa pas, pırpır eder 
uçamaz 

Papas makinesiyle beraber, büyük 
Lüi zamanında yapılan binaların en bil 
yüklerinden Ginet kulesine çıkmış bu
lunuyordu. Forj kulenin tepesine ka
dar çıkanlara (makineli uçuş aleti) hak
kında izahat veriyor, makineyi, kanad
ları gösteriyordu. 

·İzahat faslı bitince, cesur papas, ma
kinesine yerleşti, kanatlan açarak çır
pınmrya başladı, fakat makine uçmadı. 
Bir türlü yerinden kımıldanmadr. 
Halkın sabrı, tahammüJü tükendi 

daha fazla bcklemiye lüzum görm=ye~ 
rek ıslık çala çala gei döndü. 

Ginet kulesi muvaffakiyetsizlikle bi
ten bu ilk tecrübenin yegane şahidi o
larak hala yerinde duruyor. Papasın 
makinesine gelince ondan bir eser kal 
dığını hiç zannetmiyorum. Eğer kalsay
dı her halde tayyare sergilerinde gös
terilirdi. 

İlk tayyareyi yapan papas dö Forj
dur. Fakat bugün onun adı unudulmuş 
tur. 

ilk para:iltçil 
Droe br askerdir. 14üncü Lüi ile ai

lesini. Aragon ormanları arasında hu
duda dogru kaçarken yakaladığı için 
şöhret kazanmıştır. Sonradan konvan
siyonun en nufıır.Ju ve en mühim azala 
rı sırasına geçti. 

Memuriyetle şimal ordugahuu gi-
1derken, Avusturyalılar tarafından ya-

Va~aıırD : Hüseyin Rüştü 1 upan 

kalandı. Morveydcki Brum kalesine ka- • 
dar elleri ve ayaklan zincirle bağlı ola 
rak gönderildi ve hapsolundu. 

Hapsettikleri odanın penceresinden 
şehrin mahallelelri, yılankavi bir nehi 1 

rin aktığı görülüyordu. Bir gün nehire 
bakarken dudaklarından ~u sözler dö

küldü: 

-· Ab ! §U nehiri geçebilsem, kurtul
dum gitti. ... Fakat nasıl? 

Ve bu fikirle bir paraşüt yaparak 
kaçmayı düşündü. Bu, son derece teh
likeli bir teşebbüs olmakla beraber, 
korkmadı, tereddüt göstermeden hare 
kete geçti. 

Karyolasının tahtalariyle duvar kap
lamalarını kopardı, yatak çarşaflarını 

söktü, elbise ve çamaşrrlarmı yırttı, bi 
r:birine ekledi ve şemsiyeye benzer bir 
nevi paraşüt yapmağa muvaffak oldu. 

Ve karanlık bir gecede, kalenin üst 
katındaki odasının penceresinden para-

şütünü çıkardı, asıldı. kendi~ni kaptı 

koyuverdi. Fakat yavaş yava2 yere in
medi, müthiş bir sukutla ldüştı:i. 

Sabahleyin, onu bayğın ve bir ayağı 
kırılmış bir halde buldular. Drue 1796 ' 

yılının ikinci kanununda hapisten ~k
mış. Parise döndüğü zaman, firar teşeb 
büsündeki muvaffakiyetsizliğini bizzat 
anlatmıştır. 

llk uçan kadın 
Droeden sonra paraşütle inmek tec

rübesini 1797de Pariste Monso bahçe
sinde Ganerin yaptı. Muvaffak da oldu. 
Parisliler onu fevkalade alkışladılar. 

Onun da, Droe gibi b'r sergüzeşti var
dır : 

Ganerini konvansiyon polis hafiye
liğ'nde kullanılıyordu. Sorradan Marş 
yende yakalandı. Bad hapishcınclerine 

gönderildi. Hapishaneden kaçmak icin 
çareler düşünürken, aklına gelen ilk 

şey paraşüt o':iu. Hemen hazırlıklara 

başladı. Fakat hazırladığı bezler, alet· 

!er. tahtalar zindancılar tarafından gö
rüldü. elinden alındı. bu tehlikeli tecrü 
beyi yapınıya muvaffak .llamadı. 

Hapisten çıktıktan sonra Monso par. 
kır.da yaptığı tecrübede muvaffak o-

lunca, durmadı, bu sefer balon yapını· 
ya teşebbüs etti. Bu sahada çalışırken 

bir taraftan da !durmuyor, halkın alaka
sın çekmek için reklam yapıyor, bulun 

duğu mecJiste, kahvede, şurada burada 
paraşlit-:i ve balonu hakkında izahat ve 
riyordu. 

Direktuvar zamannda Gancrinin pa
ra§Ütü ve balonu son derece alaka uy
yandırdı. Her tecrübesinde şcnlikl:r a
yinler yapılıyordu. 

Ganerin halkın gösterdiği bu alaka· 
yı fı:sat sayarak, bir yenilik göstermek 
isteı.:li, ve b. r gün ilan etti: 

- Yarın bir kadınla birlikte uçaca· 
ğım .. 

Bu havadis. bütün Paris halkını hay 
retler iç:n:ie bıraktı. Büyük bir dediko 
duya meydan vedi. Filhakika Direktu 
var devrinde ahlakın muhafazasına o 
kadu ehemmiyet verilmiyordu. Fakat 

her nc<lense. bir kadının balona binme
si, erkekle yalnız ba~rna bir sepette bu-

lunması efkarı umumiyeyi ~-leyana ge 
tirmiş. bu hareket umumi c:ı;iaba muga 
yir sayılmıştı. • 

Poli~ müdürü P=k:nar dedikodunun 
önünü almak iç-in bir beyanname ne~
rctmeğe mecbur oldu ve halka ilan etti 

- Hü! t met bu rezilane te~ebbüse 
müı;aade etmiyecektir. 

Ganerin1c taraftarları durur mu yal 
Onlar d=t bu kararı protesto ettiler. !şe 
"':t"'ct~Jer karıştı, şiddetli bir münaka~a 
'J~c;hdı. 

Gazetelerin bir kısmı polis müc!ürii· 
nün fikrini kabul ediyor, bir krsmr da 
Ganerini müdafaa ediyorlardı. Bilhas
sa zamanın en büyükgazetelerinden 

( kanun dostu )meseleye son derecede 
ehemmiyet veriyor ve:" Erkekler genç 
kızlarla, kadınlarla her gün, her yerde 

beraber bulunuyorlar. ar3bada, omni
büste, vapurda, seyahat ediyorlar. ve hü 

kumet bu mahremiyet ve dosluğa karış 

mıyor da, havci!da uçacak bir çifte ne 
sebeple müdahale ediyor, Lu son hare· 
ketin manasını ve pek garip ve taaccü
•' ibe şayan görüyoruz. " d:yordu. 

Polis m:idürü gazeteye §Öyle cevap 
verdi: 

- Araba ile balon arasında pek bü
yük farklar vardr. Bunları birbiriyle 
ölçmek dogru olamaz. Bu gibi rezila
ne ( ! ) teşebbüslere meydan vermiye
ceğim. 

Münakaşa büyüd:i. Pofü müdürü 
her taraftan hücuma uğradı. Nihayet 

halkın heyecanını teskin etmek için şöy
le bir ilan neşretmeğe mecbur ol:iu: 
"Ahlakı muhafaza etmek kaygusiyle bu 

teşebbiisü menetmek istedim ve sonu 
beffsiz bir tecrübede bir kadının da teh

likeye maruz kalmasına vicdanım razr 
olmadığı için böyle bir karar verdim. 

maamafih bu kararımda duracağım . .,, 
En sonra vükela meclisi de meseleye 

karışmıya mecbur oldu. Ve bir erkekle 

bir ka:iımn uçmalarrnda rezaleti mucip 
bir hal olmadığını, rüşdünü ispat etmiş 

bir kadını bu gib: teşebbüslerden mene· 

dedek bir kanun bulunmadığını söyliye 

rek, polis müdürünün verdiği karan ge
ri aldırttı. 

Hanriyet uçuyor 
Bu münakaşafarın devam ettiği giln

lerde havalar bozulmu~tu. 20 nisan 

1797 de yapılacak olan tecrübe an:ak 
18 temmuzda yap·labi1di. 

O g·:in. bütün Paris halkı, balonun 
havalanacağı ".Monso .. parkına ton'an
dı. Ganerin kolunda bir kadınla görün

dü. Parislil:r·n "genç ve güzel hw.ı 

perisi, ad:nı verdikleri Hanr:yet. halk n 

sonsuz alkışları arasında birkaç kere 
bahçeyi dolaştı. Sonra balonun yanına 

geldi. büyük fizik alimi "Laland .. elin
den tuttu, sepcte atlamasına yardım 

etti. 

B:ılon. sokaklara biriken, bahçeye 
toplanan halkın alkış!an arasında yük
seld", seyahat fevkalade muvaffakıyetle 
yapıldı ve güzel geçti, Balon ( 3.000) 
r.ıetrc kadar yüksetiikten s,onra (Gosen 
vil) koyuna indi. 

Hüaeyin Rüttü TJl'P.Ul 
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Yalandan hastalanmak yüzünden hayatımı 
kurtarmış, Tiflise doğru yola çıkmıştım 

- Böyle bir şeyden haberim yok .. 
- Haberin olup olmadığını şimdi sa 

na öğretirim. 
Deyip bana doğru ilerleyince avaz!m 

çıktığı kadar bağırarak sırtüstü yere 
düştüm ve bayıldım .. 
Gözlerimi açtığım zaman kendimi has 

tanede buldum. Korkularından, ark:ı -
daılanmdan hiçbiri ziyaretime gelme -
ruği için olup bitenlerden haberim yok
tu. 

En samimi arkadaş bildiğim Kirkor 
.Va.rt.anyanm ihanetine de bir türlü i· 
nanmryordum. Bana bir kurtuluş ça
resi bulacağını vaadeden bu arkadaşın 
bi.Wris beni ek verdiği Murat paşanın 
sözlerinden anlaşılıyordu. Acaba bu ar 
bdaJ ne olmuştu? Korkumdan bayıl -
mamış olsaydım, Murat Paşa beni oda
sı:nda yere serecek miydi? 

Hastaneden çıkınca beni divanıharbe 
mi verecekler yoksa tekrar paşanın hu
zuruna mı çıkaracaklar? Bu gibi sualler 
mütemadiyen beynimi tıramalayıp du -
ruyordu. 

Bu endi~elerCJen kurtulmak üzere ya 
tımyamalak Rusçamla hastabakıcr Rı1s 
kadından imdat istemeğe karar verdim. 
liraz ııon ra hastabakıcr yanıma gelince: 

- Hemşire bana biraz yiyecek verir 
bisiniz ?. de.din:ı. 

Rus kadmı bana sert bir ida ile 
- Doktor müsaade etmeyince bir 

,ey veremem, CJedi. 

- Fakat ben açlıktan geberiyorum .• 
- Onu yarın sabah doktora söyler -

ıiniz .. 

Hastabakıcıya da bel bağlanamıya -
cağını görünce ani bir karar verdim ve 
boğuk sesler çıkararak karyolamdan 
yere yı.ıvarlandnn.. / 

Beni Murat paşanın hiddetinden kur
taran bu kurnazlık: 1biru evvel beni 
yalnız bırakmıya hazırlanan hastabkt -
cıyı yanıma koşturdu. Hastaba'lacı ıaş

kın bir vaziyette nabzımı muayene etti, 
aonra göz kapaklarnnı açtı ve dışarıya 
kO§Clrak iki hastabakıcı daha çağırdı. 

Şimdi üç !hutabalact beni yerden 
~dmp yavaşça karyolama yerlettir i -
~ ıvc aralarında vaziyetimi müna.lca§a 
~orlardı. N eticede ne yapacaklanna 
<!ah: bir karar veremediklerinden dok -

toru çağınnaya lüzum gördüler. Huta. 
bakıcılardan biri doktoru çağxmuya g;'\ 
aerken gözlerimi açtım, ve: ,,; 

- Lutfen biraz su! .• dedim. / 
Hastabaktcım hemen su bardağını 

cudaklanma dayadı. iki yudum içtikten 
sonra gözlerimi büsbütün açtım. 
Hastabaktcılar ~eni korkutmamak için 

tatlılikla isticvaba başladılar. Biraz ev -
vel s'trt konuşan hemşire tatlı bir ses
le soruyordu: 

- Bir şey mi istiyorsunuz? 
- Hayır bir şey istemiyorum. 
- Galiba rüya görüyordunuz? 
Doğrusu, hastabakıcının bu bulu~u 

işime yaradı, derhal cevap verdim: 
- Evet galiba ııyumuş olacağım ... 

Korkunç bir rüya görüyorum sanırı,1 •• 
- Rüyanızı hatırlar mısınız?. 

- Hatırlamıyorum. 

Hastabakıcılar biribirine manidar, 
manidar bakıyorlardı. Bu komedy2vı 

fazla uzatmamak üzere uyumak istedi
ğimi söyldim. Bnnun üzerine hemşi -
reler beni yalnız bırcı.ktılar. 

Ertesi e:ünü rloktor b~ :ıi her zaman
kin~en daha d:kkııtle muayene etti ve 
bir cok sualler sordu. 

Doktorun ne öğrenmek istediğini 

bildiğim için bütün suallerine süphe~e

rini artıracak cevaplar verivordum. Nr. 
ticede doktor bana şu müjdeyi verdi: 

- Artık iyileşiyorsun, yalnız deniz 
1"ıvasma ihtiyacın var. Seni Batum sa -

~ryvli-riöın gÖl'ıÖcrcı.:ğlm . !1<: :<'\.' ,;r.;;.

1 

.. hJrr, tonrt yine buraya gelirsin .. 
lıu anda duyduğumu memnuniyeti 

belli etmemek için: 

- Ben Erzincandan aynlmam, ölür
~jburada öleceğim,, acdim. 

Bunun üzerine doktor şunları söyle- ra gelenler, işlerini bitirmiş gitmişler -
eli: di. Yavaş yavaş şüphelenmiye başlıyor-

- Gönüllüler yatakta ölmez .. İki ay 
hastanede yatar, iyi olur, döner gelir, 
yine cepheye gidersin .. Asker dediğin 
cephede ölür. Bugün sertabiple görü -
şür, iki gün sonra seni taburcu yapanz .. 

Filhakika iki gün sonra .diğer üç has 
ta ile beraber beni bir otomobile koy -
dular._ Arkadaşlarımdan ayrılacağım ~ı

rada Kırkor Vartanyanı görmek istedim. 

Beni uğurlamıya gelen arkada'§lar: 
- Onu attık göremezsin. demişler 

ve vfazla izahat vermemişlerdi. Bu ÇO· 

cugun ne olduğunu bugüne kadar öğre 

nemedim, fakat ihanetinin cezasını çek
tiğini zannediyorum. Otomobilimiz ha
reket ederken erkanıharbiye nezdinde
ki Taşnak fırkası mümessili Arşak 
Çamalyan yanıma gelerek bir mektıı11 
uzattı ve dodi ki: 

- Buradan doğru Tiflise gi<iecek -
siniz. İşte bize t eslim ettiğin 4800 li
ranın makbuzu .. Bu makbuzu Tifliste 
ki "Milli Büro,, ya götürür param ora
dan alabilirsin. Sakın bir daha buraya 
geleyim deme .. 

Arşak Çamalyanın bu tavsiyesinde 
ne derece samimi olduğunu 'bilmiyo -
rum. Her halde ben bir daha Erzincana 
ayale basacak .değildim. Bütün gıryem 
bir an evvel cepheden aynlmaktı. On -
dan sonra ne yapacağımı ben de bilmi -
yordum. Bu itibarla ucuz kurtulduğu -
ma şükrediyordum. Tifüse doğru gider 
ken hayatımı yalan.dan hastalanmak u
sulüne medyun olduğumu düşündüğüm 
dakikada, günün birinde ayi usul saye
sinde Bertin mahkemesinden de bera
et kazanacağımı aklımdan bile gesirmi
yordum. 

Çer Nf kolanın Tlflf sf 
ziyareti 

Ve nezar.ethane yolu 
Tiflise muvasalat eder etmez, ilk işim 

4800 lirayı tahsil etmek için "Milli Bü
ro., ya müracaat ederek Arşak Çamal -
yanın bana verdiği makbuzu ibraz et -
tim. Bir saat kadar beklediğim halde 
beni arayan soran olmadı. Benden son-, 

dum. Sabrım kalmadı. Hademeye (Milli 
Büro) reisini görmek istediğimi söyle-, 

dim. 
Aradan on dakika geçtiği halde yine 

bir ses !:ıkmaymca, bekleme salonundan 
çıktım ve karşıda kapısı açık duran bü
yük bir odaya girdim. Masa başında o· 
turan bir adam hiddetli bir sesle ne is
tediğimi sordu. 

- Paralarımı istiyorum 1 Diyerek a
damın masasına doğru ilerledim. 

Adam ayağa kalktı ve: 
- Ne parası, - dedi • 
Vaziyeti anlattım. Bana bir sandal}'e 

göstererek: 
- Bir dakika müsaade ediniz I diy:

rek bitişik odaya girdi.. 
On dakika sonra maı;asınm başına 

döndü. Bu sefer tatlı dil kullanmıya 

başla<lı ve güler yüzle: 
- Sizin işinizle meşgul oluyoruz. Mu 

hasebeci bankaya adam göndermiş, da
ha dönmemiş. isterseniz öğleden sonr::ı 
teşrif ediniz .. 

- Burada beklesem olmaz mı'!. 
- Olur amma, artık öğle oldu, daire 

kapanacak ... Öğleden sonra saat ikide 
teşrif ederseniz işiniz derhal biter .. Şa
yet paranız yoksa. size alelhesap bir ı::y 
verelim. 

Alelhesap para almanın ne kadar 
tehlikeli olduğunu bildiğim için bu tek 
lifi redettim: 

- Teşekkür ederim, bugünlük pa -
ram var.. Saat ikide gelirim, fakat bu -
gün işim bitmelidir .. dedim. 

- Hay hay, siz merak etmeyin, tam 
saat ikide teşrif edin diyerek beni oda
dan çıkardı. iki saat sonra milli büroya 
geldiğim zaman kapalı bulunan kapının 
üzerine yapıştırılmış §U ilam görünce 
dona kaldım: 

"Çar Hazretlerinin şehrimizi ziyaret
leri münasebetiy]e(Milli Büro) iki gÜn 

kapalıdır.,, 

Çar Nikolanın Tiflisi ziyareti bek -
lenmedik bir hadise olmadığına göre, 
milli bürocular beni, bile bile atlatm12 -
tardı. '( Arliası t:ar.'J 

Meşlhuır O ırn gDDDz casusLI 

MİS FLORA 
Yazan : Osca~ 
-7- . ~, 

~~~~~~~~~~~~---------0 
" lntelllceos Servisin,, şefi y aka1811Ne 
geoçkızıo gözleri içine baktı ve: r s 
yazık, dedi, sizi ölüme göoderoılşl~arırt"tıJ 

Ve genç kadının, kendisine hayretle 
baktığını görünce, ilave ediyor : 

- Rica ederim, komedyaya lüzum 
yok .. 

General Kokera 1 
Küçük grup a}ağıya iniyor ve genç 

kadınla bu üç zarif erkeğin niçin yan • 
yana bulundukları hususunda hiç ki•n 

senin şüphesin icelbetmeden holden geçi 
yor. Şık bir otomobile biniyorlar ve 
bir kaç dakika sonra Flora, İngiliz mu
kabil casus bürosu şefi general Koke -
ralin yazıhanesine giriyor. 

General, orta yaşlt, uzun boylu \e 
tam yüksek rütbedeki İngiliz zabiti ti· 
pinde bir adamdır. Sade olmakla bera- 1 

ber, sade bir elbise içinde mertlik oku· 
nan ciddı bir çehre, her kibar erkeğin, 

bir kadın kar§ısında bulunduğu anlar
daki cemilekar fakat müdekkik nazar -
lar .... • 

Muhatabına atfettiği bir nazar, Flo
raya itimat ve soğuk kanhhğınr iade e-

diyor. Ona öyle geliyor ki, hali keneli-

sini hiç te endişeye <lüşürmiyen bu n
damdan korkmaması icap ediyordu. 

Fakat bir<ienbire gözü masanın üze
rine kayıyor ve tebessümü derhal sönü-

yor. Kırk sekiz saat evvel A nna Hart
vigle göndermiş olduğu kartpostal, o-

rada duruyordu. Buraya nasıl gelmiş -
ti 
. ., .. 

General, eliyle ona yaklaşmasını iş:.ı
ret ediyor ve bir yer gösteriyor. Bu de
fa, Flora. adeta bayılacak gibi bir vazi
yettedir. Filhakika. şimdi artık, kart-

postalı görüyor ve ehemmiyetsiz satır
lar arasına, kimyevi bir mürekkeple 
yazmış olduğu şu satırları farkediyor: 

"Z - 2 meydanda yok. Vaziyet S?!< 

ağır. Talimat ve para bekliyorum. 
M - 17.,. 

İngilizler, hiç tc. göründükleri gihi 
saf değillerdi. Her gün muhtelif za -
mantarda postaya verilen binlerce kart 

postal arasında bunu tef.rik etmek iç~n. 
lntellicens Servisin ckiden müthiş bir 
teşkilat olması lazımdı .. Fakat, adresi-

ni yazmadığı halde. bunun kendisi ta -
rafından gönderildiğini nasıl öğrenmi2 

Jerdi?. 

Floranın aklından binbir sual geçi -
yor fakat içlerinde en korkuncu su idi : 
Kedisini bekliyen akibet neydi? Divanı 

harbin önüne mi sevkedilecekti? Bu 
vaziyet dahilinde hiç bir kuvvetin ken
disini öliimden kurtaramıyaca~mı bi -
livordu. 

S fzl tilUme gönderdller ! 
General Kokerol hi~bir şey söyi"

meden bir an. onun gözleri içine baktı, 
sonra ağır ağır onu isticvaba başladı. 

Bunu müteakip, kartpostalı aldı ·ıe 

gizli satırları okudu. Bu işi bitirdi!~

ten sonrada, yarr müstehzi bir sesle: 

- Garip.. Çok garip dedi. demek 
Almanlar sizi yalnız başınıza, parasız 

bıraktılar öyle mi? Tabii.. idare, kır -

tasiyecilik.. Sizin dosyanız her hal<l~. 
o yüzlerce gizli büronun birisinde sap
lanıp kalmıştır. Fakat ne de olsa, sizin 

gibi geç ve güzel bir bayanı bu karlar 
üstünkörü malümat ve az parayla. dÜ'i· 
man paytahtının tam göbeğine gönder

meleri, hiç de doğru bir hareket değil. 
Şu kartpostala h::ıkın. doğrusu bizim 

teckilatımız hakkında zerre kadar malO 
matları yokmuş! Hülasa bu Berlinli 

havla istiverek veya İ<;temiyerek. sizi 
ölüme gön.dermişler. Ümit ederim ki 
btınıı suiniyetle yapmadılar. 

''Sizi ölüme göndermişler!,. Flora. 
kendisini he1<1iven ~kibeti bu kısa ,.e 
veciz sckilıie rluvunca neh<1°tle {\ rrıcr li. 

Maamafih derhal kendisini topladı ve 
gayet sakin bir sesle şu suali sordu: 

- Bütün ümitlerimi kınp kırma -
marn ican ettiğini bana açıkça söyleyin 
mösyö Öliimden korkmıyonım. .hrn 
pilotluk ettim ve bir çok defalar ölü:n· 
le karşrlaştnn. F akat tahammül edeme-

d·~· b" rsa o da ıgım ır şey va , a 
içinde bulunmaktır. ki}ltı ,e 

İngiliz mukabil casus te!rıra: , 
bir an düşüniır gibi oldu. 

1 
e uııııt 

··ddetÇ ' ıııJ 
- İnsan yaşadığı rnu _..

11
fih şıı . 

· Maaıı- i.flil etmek hakkıdır, .dedı. . . vaıiyet f 
k. cızın >'' • söylemek icap eder ı, · ço1' ı• 

de olanların ümitleri cidden 

tır. r1111d• 
o:vanıharp h U%11 . rıora}''' 

hadııe ye· 
Bundan sonra geçen adar, bt . 

seyircileri baştan sonuıı~ k bir il~ 
"rüklıyen. a .. 

nandan heyecana su . • erdi. 
1 . 51:11 v .. t' 

kahramanı olduğ:.ı 1 ıs ' d'v-an"'' 
görüşmeden kırk saat sonra :e ıııııt•d 

ordu j~· 
bin huzurunda bı:IunuY . ;~iıtde ~ 
formaliteler. bir kaç dakıkar 0ıcullfl" 
mal edildiği isin şimdi kara 
üzereydi. ğ a cJolfll 

Avukat Floranın kula ın 
eğilerek: ' • fngütcredl 

- Cesur olunuz, ded1
• 

kadınlara müsamaha edilir.. verdi: 
k cev•P (I' 

Flora başını sallıyara .. 
0 

barP d 
- Olabilir .. Fakat, bugu 

rindeyiz... • {alc't··' e 
· deyıt. ı.eıı' - Evet, harp devrın ınatı• 

Ve bir kaç dakika sonra. ınarı• ıc~ 
idam hükmünü verdiği .. ı;e bit' ~ar'' 
kadın, şüphesiz ilk defa b0 Y • i~ ıU 

k rne reıs dİ· 
veren, çok genç mah e östct' • , 
ha büyük bir soğukkanlılık g gtrÖİ 

• Ftorara• Jı" İdam mahkıimiyetı, ctan fC "' 
yanlarının garip bak111at1fl .. aeıı d' 

. ..d.. .. .. tevcccühiln 
pısane mu urunWl 
az acı göründü.,. 

1 
ııactt" 

1dam mahkürnlanna rrıahSU ııe1~ 
Korkunç bir can sıkıntısı .,e ııi' 
için.de geçen dakiktllar.. IcU~(ile, de 

En sessiz bir adı~. e~ ltıl t'~~ .. -' 
gürültüyü müthiş bır ug\ ıcori6° ~ 
aksettiren soğuk ve karanlı 1otıtt' 

d"rttC '' Akşama doğru, saat 0 tiııİ 
kapısı acıldı. - . ..At .. n 1"'' -

Zavallı genç kadın, 50 
, 

topladı vte: . ıı;ıırııd'1' 
- Artık her ~ey bitt~ diYc: , 

dı. nd• dıl~r 
General Kokerol, kat'Ş:, fÖY'ıe 

yordu. Ahenktar sesiyle: .. ııi' 
d·,. ··~ . da J1ıl) jtıil" 

- Muhakeme esnasın 05tcrÖ ti 

cesaret ve soğuk kanlılık g 
11 

lı'~ıi· 
ta}'J<C / 50f 

Fakat insan sizin yaş 1'1"" ·f'. 
kolay kolay veda ederneı ı<lif edi .. ııt 

Jılc te • ııaıı 
yecet;im. Size bir paı~r ·rıne~ı 
rum. lntellicens Servıs;t;ırııt· ttı' 
edin, ölümden kurtula rdafı t•!r•ıl-

Bu sözler, Floraya, ba]<adınırı e • 
bir damla gibiydi. GenÇ Jca"eırı't 1r 

. . 1 . tık ınu ıı• ,ç 
mış olan sınır en ar . iJ1 ığı• ,ııe' 
demedi Cevap vermek ıç dt "'' 1 ,Jlı 

]<arar ,fi> 
ken etrafında her şey ıut:11 ..:nO 

·ode ·ıw· 
ral Kokerol "nu vakti ıarı il , 
vücudu hücrenin soğuk taŞ 
düşecekti. "r' r..ıill 

Canh Kadıt ıe"' ııl• 
flora • ıcıır ' 

Yarım saat sonra. ltılı• ı·yot 
b"r )cO 'ı;I 1 

yazıhanesinde, rahat 1 uııt dl 
muş vazıh ve açık izaha ) 

d u. 11ı• ""' (Det'" 
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~k---------------------------------------------'çt~t ?~ gün merak ederek paketi - Acaba, o da ağlasın diye çimdik

ler miydi? 'elerı • ıçınde gayet za.rü çocuk elpi. 
iunu Vardı. Bunların Luize ait oldu. 
'.tuiı a.nı8?1m; demek oluyordu ki, 
llbı t.engın bir aileye mensuptu. Bü-
"er~~~ırları armalıydı. Ne netice 
'Ilı.dan ını düşünmeden bu eşya ara. 
dtıfru da.nteli.lı bir takke aldım, daha 

su taldım 
::. ~u sakladınız mı? 

~llti b vet, gayet dikkatle sakladım. 
tlın a·ı ir.~ o takke sayesinde küçü. 
tUnduı esını bulmak kabil olur diye dil 

rn. 
.... nu 

leıennu takkede bahsettiğiniz arma 
§ lllidir? 

-~ . hu b· Vet, sonradan öğrendiğime göre 
... 

1

1
r ınarki armasıvmı~ 

va v J ''" .... er sevinçle bağırdı: 
..._ ~tnek ki Luiz bir marki kızı ha .. 
..._ So una kat'iyyen eminim. 

la~ b nra, sonra? .•. Bu sirkatten do. 
.... :ınııa bir bela gelmedi mi? 

~Yden aYlr, ilk vardığımız .şehirde her 
l'eJ kU ~~~a elde etmek istiyen Lago
bir k ı:Ugun elbiselerini sattı. Çokça 
l'l.a hıı~-alınış olacak ki, takke hatırı. 
ten lnahgelrnedi. Her türlü muhabbet. 
~hn :Um olduğum halde yanımda 
törun gıbi felaketzede bir masum 
b~ladc:_ onu nekadar çok sevmeye 
l'l.a k ıgırnı siz.e anlatamam. O da ba. 
<liy0~1 en Yakın hareketleri sarfc
l:lurııa ~avaııı çocuk, ne güzeldi. O. 

l'aJnıt d her oldukça artık kendimi 
lt~ bıe~ de~i!ordum. Artı le Lagore. 
~ıhaı. t kesını bir tek seven vardı 
ı.._ ,,e b. . 
"'ilim ır şehirde yerleştik. Orada 
1• ~aktiyle sürdüğüm hayatı Lu. 
lr\l' ~Ye başladı. Lagorel güneş, 
1.... ' " 1n1n ''lçtıtu k. ~· Yağmur altında zavallı 
'"'1c: ıiıse kapılarında süründürür. 

a~ırtırdı. 

- Ne diyorsunuz, çocuğun vücudu 
yara bere içinde kahyordu. 

- Ah alçak, rezil karı .. Eğer so. 
pam altında ölmek jstemezsc önünıe 
çıkmasın ... 

Çiçekçi kız Valverin heyecanına rağ 
men sözlerine devam ediyordu. 

- Çok şükür ki küçüğün Lagorel. 
in elinden çektiği eziyet çok sürme. 
di. Cadı karı yorulmak istemezdi, kü
çüğü bana teslim etti. Luiz bu suretle 
işkenceden kurtulmuştu ama, ben pa • 
ra kazanmak için fazla çalışmıya mcc 
burdum. Bu sıralarda çok dayak ye. 
diğimi pek iyi hatırlarım. Kocakarı 
bana ekmek bile vermezdi. Maamafih 

bu cehennem hayatımıza Luizin karı!i. 
ması benim için bir saadetti. O olma
saydı dünyada bu kadından kurtul. 

mak iç:n çalışmıyacaktım. Belki de 
bu kadının beni sürüklemek istediği u 
çuruma yuvarlanıp gidecektim. Buka 
dar kendimi koruyabilmem, daha o 

zamandanberi evladım yerine koydu. 
ğum bu küçük kızın uğruna olmuştur. 
Bir gün Luizi yanıma alarak Paris yo. 
lunu tuttum. O esnada küçük iki ya
şında kadardı. Nasılsa Lagorel tara. 

fmdan takip edildim ve Parise da_ 
hil olabildim. Evvela Luizi saklama. 
yı düşündüm. Kendim için korkmuyor 
dum. Fakat Lagorelin Parise gelip 
çocuğu bulmasından çekiniyordum. 
Luizi çiçek toplarken tamdığım na. 
muslu bir kadının yanma yerleşti

rince işime başladım, bu küçük bana 
uğur getirmişti. Neye başvursam iyi 
netice vermekteydi. Rahat rahat ge •. 
çinecek kadar para kazanabiliyor. 
dum. Luize bakan kadına arasıra yar. 
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- Beni dinleyiniz, bakınız size ne 
teklif edeceğim: Bu teklifim hem sizin, 
hem de küçüğün menfaatinedir. Lui. 
zin babası eğer sağsa bana açıkça 
söyleyiniz. Gider, kendisini bulur ve 
sizinle bir an evvel cvlcıunesi için 
zorlarım. 

İnci çiçeği tlelikanlının aşkına rağ
men bu kadar büyük bir fedakarlık 
göstermesi yüzünden lıcyccanlanmı§tı. 
Bu büyüklüğün karşısında hıçkırmak, 
ağlamak istiyordu. Fakat kendisini 
tuttu. Delikanlıya öyle tatlı bakıyor. 
du ki, bu bakışın manasını herkes 
pek ala anlıyabilirdi. Fakat kederli 
Valvcr anlamadı. O fikrinden bir tür
lü vazgeçmiyordu: 

- Cevab vermiyorsunuz. Ne diye. 
cckseniz söyleyiniz. Yoksa Luizin ba
bası ölmüş müdür? Cevab vermediği. 
nize göre böyle olacak. 

Bir an sustu ve tekrar üst üste şun. 
ları söyledi: 

- Hala cevab vermiyorsunuz değil 
mi? Size yeni bir teklif yapacağım: 
Eğer isterseniz ben Luizin babası olu. 

rum. Bakınız, karım olmanızı tekrar 
rica ediyorum. Sizi alırken, çocuğu da 
evlat olarak kabul edeceğim. Size ye
min ederim ki, sizin için her türlü 
fedakarlığı yapmıya hazır:ım. Eğer 
benimle evlenirseniz hiçbir vakit geç. 
miş zamanları batırlatmıyacağıma ve 

üzülmiyeceğimc şimdiden yemin ede. 
bilirim. Bu ricamı kabul ediniz. Üç 
gündür çektiğim azabı tasavvur ede • 

mezsiniz. Şimdi kat'i kararımı vermiş 
bulunuyorum: eğer yine beni redde
decek olursanız ... ''eliyle kılıcını kının 
dan yan yarıya çekerek,,: 

- Bunu kalbime saphyacağım ... 
Çiçekçi kız müthiş bir heyecan için. 

deydi. Delikanlının büyüklüğünü, sev. 
gi~ini tamamen anlaınıetı. O, dediğini 
yapacak kuvvete malikti. Çiçekçi kıı; 
içten gelen bir sesle: 

- oac: ... dedi. 
Ve delikanlının üzerine atıldı. Kılın. 

cı yerine soktu, sanki bir daha çıkma
ması için iki eliyle birden Valverin sağ 
elini sıkı sıkı tuttu. Delikanlı bu ha
reketten hiçbir şey anlıyamamıştı. Fa. 
kat çok uzun sürmeden genç kız Yal. 
\•erin içini açan müjdeyi verdi. 

- Büyük bir ha ta işlemek istiyor. 
sunuz! ... Size Luizin babasını tanıma 
dığımı söylemiştim. Bu gayet doğru
dur. , Çünkü Luiz benim evladım değil. 
dir. O, kaybolmuş, belki de çalınmış 
bir çocuktur. Ben kendisini buldum, 
evHid edindim ve kendisine o kadar 
büyük bir muhabbetle bağlandım ki, 
ayrılamıyorum. Asıl kızım olsaydı, 

belki bu kadar scvmiyecektim. İşte 
hakikat bundan ibarettir. 

- Miimkün mü? 

- Allahım ve namusum üzerine ye. 
min ederim ki doğrudur. · 

Valver çok solgun duruyor, genç kı. 
~ın pek saf bir halle söylediği ve ya.-
lan olacağına ihtimal veremediği söz. 
l~ri dinliyordu. N~tekim şüphesi ya. 
vaş yavaı2 silindi, iıntta kendisinin fe. 

na ve kabaca hareket ettiğini düşü· 
ncrck: 

- Öyleyse beni affediniz matma • 
zcl. .• dedi. 

Çiçekçi kız delikanlıya daha ziyade 
sokularak: 

- Affedecek hiçbir şey yok. Sizin 
yerinizde başka birisi de olsaydı ina
nırdı. Fakat sizden başka hiç kimse 
sizin kadar a.9il hareket edemezdi. Ah, 
ben sizi nckadar iyi anlamı§ım. Siz, 

--~~~~~~~~~~~~~----~~~~~-
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insanların en cesuru, en kuvvetlisi ve 
en asilisiniz ... Kızım olduğunu söyliye 
rek, size karşı emniyetsizlik göstere.. 
rek en büyük kabahati i§liycn benim. 
üç gün evvel sizi o kadar üzdüm, ni. 
çin o gün doğrusunu söylememiştim? 
Bu kadar işkence yaptığım için ben 
sizden af istiyeceğim. 

Valver artık sevinç içindeydi. 
- Ah nekadar iyisiniz. Sizi sevi. 

yor, hatta perestiş ediyorum. 

- Şimdi artık her §eyimi bilmeniz 
lazımdır. Luiz hakkında pek az şey 
biliyorum, onları size anlatacağım. 

Valvcr cesaretlenmiati. füzın elini 
tuttu ve hafifçe dudaklarına değdirdi. 
lnci çiçeği elini çekmeden sözüne de
vam etti: 

- Ben kimim? Nerede doğdum? 
Anam, babam sağ mıdırlar? ... Bunları 
bllmiyorum. Mazime nekadar dönsem 

kendimi Lagorel ismiyle anılan bir ka 
dırun yanında görürüm. Bana metruk 
bir kız olduğumu ve beni insaniyet 
namına yanında alıkoyduğunu söyler. 
di. O vakitler benim de bir ismim var. 
dı. Lagorel beni bu isimle çağırudı. 
Fakat o kadar uzun zaman bu ismi 
)§itmedim ki, bugün hiç hatırhyamı. 
yorum. Şimdi yanımda söyleseler bel. 
ki hatırıma gelecektir. Lagorel bu is
m i bana unutturmak için birçok isim. 
ler taktı. Bir vakitler ''Metruke" diye 
çağırdı. Bu kadın pek fena bir mah. 

lük değildi. Fakat doymaz bir arsız. 
dı. Para için her şeyi !ıapacak kabili. 
yetteydı. Bu sebepten dolayı en bil
,Uk fenalıklara başvururdu. Onun pa. 
ra. kazanmak yolu bendim; onu zen. 
gtn etmel-t ben ım vazifemdi. Daha pek 
küçUkken o beni kotumdan tutarak 
yarı çıplak dilenmeğe götürlir, ağlat. 

mak için mütemadiyen çimdiklerdi. 
Ben hıçkırdıkça halime acıyanlar sa. 
dnka verirlerdi. Üç dört ya§ınıa geldi· 
ğim zaman beni yalnız olarak Clilen. 
meye göndermeye başladı. Az para ge 
tirdiğim günlerin ak!}8.ll1ı döğer, hatta 
aç karnına yatırırdı. Para canlısı ol. 
duğundan nekadar para getirsem yine 
beğenmezdi. Biraz daha büyüyünce, 
yani yedi sekiz yaşımdayken beni ktr. 

lara göndermeye, orada topladığım 
çiçekleri sokaklarda sattırmıya bag • 
ladı. !ııte bu suretle çiçekçiliği öğren· 
dim. Yalnız bu kadının bana yaptığı 
en büyük iyilik, okuyup yazmak öğ. 

retmesidir. Beni niçin kabil olduğu 
kadar okuttu, bunu bir türlü anlıya. 
mıyorum. Velhasıl ben bitkin; perişan 
her giln dayak yemiye mahkum bir di 

lenci çocuktum. Hayatımn bu feci ta. 
raflarını uzun uzun anlatmıya lüzum 
var mı? 

Valver sevgilisinin ellerini muhab. 
betle sıkarak: 

- Niçin böyle söylUyorsunuz? Size 
ait her şeyin beni çok ali.kadar etti
ğini bilmelisiniz. Rica ederim, bana 
her §eyi söyleyiniz. Neyi biliyorsanız 
söyleyiniz. 

Kız hikayesine devam etti: 
- O kadarla iktifa etseydi, yine 

bir şey demiyecektim. Fakat yavaş 

yavaş büyüdüm. Onun söylediğine gö. 
re gilzelleşiyordum. Lagorel beni ah-

laksız ve çapkın bir mösyöye teslim 
etmek ve bu suretle bolca bir para 
almak fikrindeydi. Bana ahlaksızca 
tavsiyelerde bulunmaktan bir an bile 
hali kalmadı ... 

Valver hiddetle: 
- Menhus, ahlaksız, alçak karı .... 

Bir elime geçse ... 
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-----------------------------------------------~ - Evet, çok ahli.ksız bir kadın. \ 
Fakat bu hikaye bir hayli eski, şimdi 
küçük Luizin hikayesini anlatayım. 

Delikanlı, bütün dikkatiyle güzel 
kızı dinlemekteydi. Evvelce kızdan 
duyduğu küçük Luizin ka.ybolmuı, 
belki de çalınmış bir kız olması keyfi. 

yeti, delikanlının aklına. gayriihtiyari 
amcazadesi Jan dö Pa.rdayanm çalın. 
nış olan çocuğu Luizi getirmişti. Kendi 
kendine: 

- Ya. bu Luiz o çalman çocuksa ... 
İnci çiçeği delikanlının düşünce. 

einden habersiz sözlerine devam etti. 

- On iki yaşıma kadar cenubun bü 
Yük bir §ehrinde, Marsilyada yaşadım. 
Bu sırada Lagorel oradan hareket et
ti. Tabii, beni de beraber aldı, Parise 
geldik. Lagorelin ne yaptığını bilmi -
Yordum. Fakat bir gün bir kese altın. 
la eve geldi. Bu vak'a. bugünden tam 
dört sene evveldi. Bu keseyi benim ya 
nımda yere döktü ve saymıya başladı. 
O kadar seviniyordu ki. benim orada 
bulunmama. bile ehemmiyet vermi. 

Yordu. Hatta fazla emniyet bile ede· 
rek tekrar gideceğini ve bu defaki 
i§inde de muvaffak olursa bu kese 
gibi iki kese daha altın kazanacağını 
söyledi. Hakikaten ertesi sabah evden 
çıktı, o yokken ben bir kocakarının 
Yanında kalıyordum. 

Bu cadı da tıpkı Lagorel gibiydi. 
Ben sabahtan ak§ama kadar çiçek sa. 
tar, aldığım parayı bu kadına teslim 
ederdim. L~gorel bir ay kadar sonra 
bir geceyarısı eve geldi. Mantosunun 
altında bir paket vardı. Kapıyı eür. 
meledikten sonra paketi açtı. İçinden 
bir çocuk çıktı. Bu çocuk, işte küçük 
Luizdi. 

Valver sordu: 

Ö
rt sena 

- l3u vak'a tam bundan d .. · ı 
evv~l mi olmuotu, buna emin pıı9iJJ.il 

- Evet. 
- Kat'iyyen emin mi.siniz? 
- Tamamen eminim. 
- Hangi aydaydı? 

- Ağustos. uısd• 
- Ağustosun b&§mda mt, So11 

mı? ,,ert· 
- Buı:ıa da zahmetsizce cevab. diği 

bilirim: Lagorelin çocuğu getil' t<t• 
gün 15 ağustos şenlikleri yapılttı• 
idi. 

Bu kat'i cevab üzerine vaıver: 
- Ağustosun on beşi ha., dedi· 

Çiçekçi kız endişeyle sordu: pııııl· 
- Buna neden bu kadar ebe 

yet veriyorsunuz? 1,~ 
- Şimdi söyliyeceğim, siz : 

manıza devam ediniz, rica. edet ,_çı· 
- Ertesi gUn Pa.risin ıcapıla.t~tti}(. 

lır açılmaz yine cenuba hareket 
11 

,ı .. 
Lagorel çocuğu yine mantoSU~ısttJJ 
tında kaçırıyordu. İlk işi P t<l•t' 
mUmkiln olduğu kadar çabuk_~~autcı 
maktı. Bir hafta durmadan Y .... b•ıas 
ara.sıra yorgunluktan bitkin b~~r .;~ 
olduğumuz için biraz dinletıl ,,,orır• 
tekrar yUrliyorduk. Bir hafta. i 01 .. 
lUzumu kadar yUrUdüğUmüze J<~ ~ 
mu şolacaktı ki, durduk. BUtUn 11utr'
rUyüş esnasında ben çatışttıBl11.J l>" 
Şunu da size söyliyeyim ki, LU~ blf 
gorel tarafından getirildiği ~tı f''f.' 
yaşında kadardı. Kundağı fıl ·se ~ 
tu. Kaba ve kullanılmış bir elb~l ~ 
yiyo:du. Yolda giderken. Laf~ine ~ 
na bır paket verdi, onun ifade. ~ıet 
re paketteki eşya para ederırıı§ğetece" 
paketi kaybedersem başıma ne bil ~ 
ğini bilmem l!zımmı§. :sen ~ rd..,sP' 
keti dikkatle muhafaza. edıYo 
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'dt. C~ ruza~ada (Ertuğ"rul). Şl,!i 
~:"' lı. C&ddcs~ ~ta~'"'ll~~ e (.Asım), Kuım. 
~~ (l<f et) , Haa ayde (Ne!'!im Aaeoı 
~~~Halit), Sanyerde (Aııafl, 
~ ~l\t '"'l'tll l köy ·e Adalardakiler: \' 'rı ( lUhat) , Kadıköyde Modadı 

ış~ .\ltı:volaf~da. (Mtrkez), Bil 

t ~ızaı. Heybelid~ CHalk), 

s~' ------
&! ~&•·h·at 
'lıb -

b ~aı J e Ol l~cmuası . "ı. 
t ~ ' "6.lctı 

llıı ııa,11\ ne<' çıkanlmakta olen MıL 
lir. 111 birln::ı \"C lk!nci sayısı ne!-

~~llizyolları 
j~lttf .l E T M E S i 
"'4 • l{ 

~3'°2 . •rıköy - ~6prübaı 
· Sırlı: liarı cci MübUrdu Zade 

1 
1' 1•fon: 22740 

p ll azrın ı·M r .. 
q 1 u-
~' ilse hetil e 
evi< 

~t'tctıt 81 Ade Posta 
\' Postal .• 

tU ·~lıtu '!:; ~.1 ~ ılavcten AtlK.l\-
4:; • 11U laat Ylulun birinci çar§an 

. ~ •l•ar•k 15 de Galata rıhtımın·. 
Ct0t~t açıltd~ğru İzmir'e gidecek· 
~~ ~flı tid· ulunduğu müddetçe 
ılır. >'li~dc 

1
1! · dönüı; bileti alan 

e lı t .• g tnzılat yapılmakta-
tc ->'ırı 

ııı.ı Yolcuı 
1frlllıza ;:.ın Karaköydeki a· 

uracaat etmeolcri. 

""~ (56271 

~ Satthk 
~ı,,.~artıman 
~~tlı • İstik1·1 
~ • bc1 a caddesine yakın 
~ ·~~iıetr Odelı, banyolu, giilltf 
': ...... _ ll•zır °'a 

t ~- "Q\tır M "' yet ucuz fiatla 
"ltıııcj ••ııı ta • Uracaat: Bcvoğ::.ı 

~t "" tıkıaı cadde .. ı· No. ı," 
~llllik .. . • , 

Y•zıbaneııinc. 

Taksimden "Yanık., imzasiyle aldı - , 
fımız bir mektupta deniliyor ki: 

· "On senelik evliyim. Karımla bır 

iddia yüzünden evlendim. Ben de ka • 
rımda çerkeziz. Çerkezlikte bir adet 
vardır, her kız kendi seviyesindc:Ci 
bir aileye gelin gider. Halbuki ben ev
lenirken buna riayet etmemiştim. Ka -
rım evlendiğimizin haftasında benim 
Çerkezlerin "aıağı., cinsinden olduğ;.ı· 
mu söyliyerek ayrılmak isedi. 

Razı olmadım. Fakat o vakittenberi 
mütemadiyen bunu tekrar ederek bôl.na 
hakaretten vazgeçmedi. Yalnız bana 
değil, bütün ailem efradına da ayni ha
kareti savurmaktan geri kalmıyor. On 
senelik evlilik hayatımız esnasında ilci 
gün hasta yattım, atcılu içinde kı11 -

randım. Halin nedir diye bir yudum 
çorba vermedi. Buna rağmen •imdiye 
kadar sabrettim. Biri dört, diğeri ıki 

}"aşın.daki iki çocuğumun annesiz ka1 • 
mam~ları içiı;ı di~:mi 11ktım, her leye 
tahammül ettim. Evimde on sene zar • 
fında rahat ve kavgasız bir hafta geçir· 
mis değilim . 

Hemen bütün hayatım sokakta ve 
kahvede gecti .. Bundan bir müddet ~v
vel oturduğumuz evin sabibi otan bir 
b:lyanla tanıştık. O da kocasından ay
rılmıştı. Bir gün karım evde yokken 
ona zorla el uzattnn. Maksadım onunla 
evlenmekti .. Nihayet karım bu vaziyeti 
mi hissetti. Bunun üzerine ev ıahibi 
bayanla ba!ka bir ev tutarak beraber 
ya§amafa başladık. 

Fakat bu defa karım bir türlü ben -
den ayrılmıyor. Üstelik beni eve de al· 
mıyor ve uatüme fenalıklarda buluna • 
cağını da haber veriyor. Ne yapaeaiJmı 
şaşırdım. Lutfen bana bir yol gösteri -

nir .... 

Cevabımız: 

Hülasaten yukarıya naklettiğimiz u· 
zun mektubunuzda verdiğiniz tafsil.ita 
göre sizin karınızla geçinmekte .devam 
edebilmenizi çok müşkül görüyoruz. 

Bununla beraber iki evladınızın an-
esiz büyümemeleri için her şeye tah:ı.m 
mül ederek ev s~hibenizden ayrılmak. 
ve karınrrla barışmak sizin için daha 
doğru bir hareket olacaktır. Her halJc 
karınızdan ayrılmağı .düşünmek. anc3k 
bütün hiisnüniyetinize rağmen beraber 
yaşamanızın imkansızlaştığı anlaşı!ın -
ca. sizin için en son çare olmalıdır. Bu
günkü vaziyette ev sahibenizle beraber 
yaşamak suretiyle karınıza karşr bir 
suç jıtemi~ bulunuyorsunuz. Bu suç. 
onun bütün geçimsizliklerini size u

n utturmağa kafi bir sebep olmalıdır. 

VllAyete mftracaat 
ediniz 

Beşiktaş Türkali mahallesi Gazino 
sokağın.da 24 numarada okuyuculan -
mm:lan R. Topaloğlu 'na: 

Köy rnuhtarmın, köyle alakasını kes
miş olan bir vatandaştan köy bütçesi 
için para istcmeğe hakkı yoktur. Bir 
istida ile İstanbul vilayetine müracaat 
ediniz. Polis tarafından yapılacak tah -

Güzel San'atlaı- Akademisinde Resim. Heykel, Afiş , ve Tiirk Tezyini San'at • 
larına ait -olmak üzere muhtelif sergiler açılmıştır. Sergi 2 Eylül 193i akşamı

na kadar devam edecektir. Her gün saat l O dan 18 e kadar ziyaret edılcbilir. Ou 
huliye yoktur. ( 5335) 

Nafia Vekaletinden: 
12 Birinciteşrin 937 sah günü saat 15 de Ankarada Vekalet malzeme eksilt-

• mc komisyonunda 25500 lira muham:nen bedelli font boru ve teferruatı kapa
lı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve tef~ruatr 128 kuruş mukabi.lin;le Ankarada Veka
let malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1912 lira 50 kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre V ckaletten ahnmrş 
malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 12 Birinciteşrin 937 salı günii saat 14 

de kadar vekalet malzeme müdürlüğüne 

-
.......... c; 

i~ ....... bı, oki:;:'~mr:a:=:::u 

ğ Necati Pakşi 1 
·ıİ Hastalarını hcrgün sabah ıo dan 
• akıam 19 za kaaar Karaköy Tünel 
1 meydanı Mahmudiye caddesi No. ;i 
H 112 de kabul eder. ;: 
H Salı ve cuma günleri saat 14 deni 
!i 18 ze kadar parasızdır. g 
::::::===m::::nmm:a=-.:::::::m=m::: ı 

kikat, iddianızın doğruluğunu meyda· \ 
na çıkarırsa sizden para istemezler. 

ES Ki FEVZiVE 

vermeleri lazmdır. (2915) 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN BEKİM 

Dahiliye Mütehanı11 

(5608) 

Pazardan b~ka gtlıılerdı öğle<leo ıonra 

ııaat (2,5 taıı 6 ya) kadar latanbulda oıva.:ı 
yolunda (10j) numaralı hu.sual kabinesinde 

bastalarını kabul eder. Salı, cumartes1 g11D 

lerf sabah "9,5-12"' santlerf haldkt fukııraya 

mahııustur. Muayenehane vı e., tele!oa.ı 

22398. KI§lık telefon: 210H. 

--·----·~ Kaz ve 
Erkek IŞIK Lı. SE sı· Geceon 

Güncdlüzlü 
Osi:alnl lbHuı D .. N oşalnltaşo 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, llk, Orta ve Lise kısımları, Fen ve Edebiyat kolları vardır. lstan. 
bulun en havadar ve sakin muhitinde Teşvikiye karakolu karşısında ve Teşvi ldye camii ittisnlindedir. Kayit 
için her gün ondan on yediye li:adar müracaat edilebilir. İstiyenlcre mekteb tar ifnamesi gönderilir. Telefon 4403ü 

is Bankssı asgari 25 lira mvduata bulunan bütün kumbara sahiplerine 
senede kura ile 20,000 lira mükafat dağıtmaktadır . 
1937 son una kadar ke•lde tarihleri: Eylül, Birinci Teşrin ·.1e Birinci KAnun 
aylarının ilk günleri. 
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HER AKŞAM B-L CJ de ~~~i• 1 -~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.,_~ 
Her akşam 

~AKKASIE 

CEM L 
Mısırın Film Vıldızı ve Meşhur Rakkasesı 

HiVYE MUH MET 
1 

·~- ~:t,"llJııı- Ayrıca Solist bayan MUALLA T. L. 42672 ~~~-~· 

Beşiktaş: Yıldız- E'ski ŞemsUlmeki\ttp 
Gecell u • GUndUzlD • 

L 
KIZ-ERKEK 

\' u\•a - ilk - Orta kısımları havidir. Almanca - lngilizce - Fransızca 

TaıBelb>e ~ay<dlolii1a baışOaınmoş~oıra ~celle ecınınftz 
Kayıt muamelesi her giin yap.lır. Telefon: 42282 

_ ........................... 1 ......................... -

stikltil L 'sesi irektö lü~ünden: 
1 - Ilk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmı§tır. 

2 - Bu yıl yeniden az talebe alınncağmdan mektebe girmek isteyenler bir an evvel müracaat etmelidirler. 
3 - Eski talebe eylülün onuncu g~nüne kadar gerek mektupla, gerek mektebe ba§vurarak kaydını yenile-

melidir. Eski talebenin eylülün onund:ın sonra yapacakları müracaat kabul eddmiyecektir. 
4 - Sekizinci ve on birinci sınıföırm bütünleme ve engel sınavları eylülUn birinde, diğer sınıfların eylülün 

yedisinde başlıyacaktır. 

5 - İsteyenlere mektebin kayıt şactlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı polis karakoluarkası. Telefon: 22534. , ............................................. -
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Memleketin en yUksek sanatkArlarJle blrllld' 

• 

T A K S I• M eeıediY_e d" 
bahçesıf1 

L,. Tel : 43703 

r· - ~ 
ı ,11 ___ ______ 
I CJÇCJNCO , 

bul Fe i vall 
30 Ağustos Pazartesi, Saat 22 de 

Beylerbeyi Sarayzndll 
0

yük e~~. 
DUHULİYE: Bir çi't için BEŞ liradır. Elbise ınecbu:1 atı' 

BİLETLER: Karlman ve Bcykcr ve Pazar dö Levant pğal l.wam• ve Belediye Koopera6finde oatdmaktaÖ~ 

.. ............. .. 

Türk Hava . KuruJ111l 
Büyük Piyangof;" 

J Jif· 
5. inci keşide 11 Eylül 937. e Jıt• 

r.r.na 3 Eyıuı cuma aunu =- BüyükC ikram ye: 50.000 Lır~ir'ııiC 
1 PA N o RA 1 Bundan başka : 15.000, 12.000, 1 o.ooo,ı· ,ıı1' 

Kadıköylülere müjde 
Memle1<etin tanınmış okuyqcusu 

Bayan " A İ Y • 
1 

ÖQ(lmUzdcki 26 ağustos per~embe, 27 cuma ve 28 cumartesi günleri 
akşamları Kadıköy Marmara tnci si gazinosunda dinliyeceksiniz. 

\kramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) ıt 1 . ••hç.,;nd• İ iki adet mük&fat vardır. t~ 
f: Büyük Sünnet n Dikkat: . "ıeıi• 

Ü 
Düğünü. Tel. 41065 P. Bilet alan herkes 7 jEylül/ 937 günü akşamına kadar bitetit1l 

--. ..... ·-·· .. -·ı··· .. ····· .... •--•İ bulunmalıdır . ................. _.. ............... . 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sa.kıt olur .• 


