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Çek milli reisi 
. Mazarik öldü 
&ıiton Çekoslovakyada milli 
!>ıt matem ilan edildi 
~· CA. A.) - Eski reisicum. ••111111•• 
ttk ık \'efat etmiştir. 
~~osıovakyada teessür 
btıt~4 CA.A.) - Masaryk'ni ve. 
~ 1t ~koslovakyada büyük bir h' ~;;dırrnıştır. Vaktin geç ol. 
~~l\d en halk, -reisin ikametga. 
' a. toplanmı.§ bulunuyordu. 

tı}a bınanın Uzer!nde dalgalan. 
~ ~ rı bayrak, yavaş ya\·aş in.. 
\~ laınıştır. Kadın, erkek bu 
\a..~a. ~vacehesinde hıçk.ıriklnrla 
~ "'l§lam:ş ve diz üstüne çök. 

~~ 
~t~kcslovakyadıf'matern ilan 

'ıb!r karyola lizerinde Çekos. 
n l'llUessisi olan zatın yat. 

( Deurnnı 7 frıcirif) Ma:arik 

Balkan güreş 
piyon~sı başhyor 

soslav güreş takımı bu 
Sabah şehrimize geldi 

YugosTaı· güreşçileri bu .~aba1t Sir1>eci ista~yomtnd(l 
- ra.:•sı spor sayf~ınd.a -

---~----------~~--------------------------

Küçük kızlara 
~Usallat bir canavar 
ı,~~reboluda beş aiti çocuğu 

~tr•~iah:i3\tta~.Hda~dulcshi~eİt~~'ıearntal~brı·r· ~~~~ ~.x.~ba~ ~!i~u~~ 1 
~ ;- •• :s _ kulağa söyleniyor, fakat bu kızlann 

~}llıı1tıı ayet Hayreboluda yakalan babalan utançlarından ortaya çıkama • 
"it "i'pr·· idil u, Hayrebolu ve civarın. dığı için takibat yapılmıyordu. 

Co~~YÖ~·~~ ıra~~;~·;~ 
~ldirmek . isledi ! 
) ll lşe kalkışan adam, beş yaşındaki 
~\'rosunu meyhaneye J(Ölürmüştü, 

~'1>~60.üşte cinayete teşebbüs e~t~ ... ~·· 
'tllj a liısardib· sokağında o- itmiştir. Vatman bu hah gordugunden 

}'aı~alında t.faraşlı Mehmet Nu- hemen fren yapmış, aral>ayı durdurmu~ 
1 ıııd .. ~daki oğlu A!i Muh:ddin ya- tur. 

) "lnı h trı,td alde evvelki gece muhtc- zavallı çocuk bu suretle ve yüzün-
r. it u~, c takı içmiş sonra evine den hafi' bir yara ile muhakkak bir ö-
~ ~tı1t1 re :Yola çıknuıttır. 

tümden )turtulmuştur. 

Mehmet Nuri yakalannugtır. Hakkın-
kt ~ : 1

Ya gı:ldiktcri sırada sar
l1ııı~ b~rtında sızlar.arak yüı üyen 

ltdc-.b· ·· .. d k • k'b 1 akt d •• ırc tramvayın onune a anunı ta ı at yapı m a ır. 

Korsanları imha 
kararları bugün 

imza ediliyor 
Dokuz devletin verdikleri kararlarla 

Italyanın hassasiyeti iki defa 
"eerihadar,, olmuş 

ltalya bazı şartlarla kontrola iştiraki kabul ediyorsa da artık 
t~ işten geçtiği için talebi kabul edllmlyecek 

Frankonun elinde hiç bir denizaltı gemisi 
olmadığı resmen bildiriliyor 

Nyon, 14 (A. A.) - Konferans, bu 
gün öğle vakti (bizim saatle 15 de) 
toplan?.caktır. Bu toplantıda denizaltJ 
korsanlığına karşı yapılmış olan mu. 
kavelename ımza edilecektir. 

ıtalyanm yaralan 
Roma, 14 lA. A.) - Havas ajansı 

muhab!rinden :, 
lyi malumat almakta olan İtalya 

mahafili, Nyon koıiferansmda elde e.. 
dilmiş olan neticelerin Chigi sarayın. 
da (İtalyan hariciyesi) pek soğuk bir 
surette kaI'§ılarunıs olduğunu gizleme 
mektedir. 

Evvela ltaıyaya ayrılmış olan pek 

Bitler 
Almanyanın ispanya asilerine 

yardımım 

Zimnen itiraf 
·ediyor 

Berlin H (hususi) - Hitler dün NUren. 
berg kongrcsinln kapanmuı münasebetli~ 
söyledlfi nutukta e.zcUrnlc dcml§tlr ki: 

•'- Fransa ve lnglltcrede bu iki memle.. 
(Deı:amı 4 üncU de) 

Bir eroinci 
Adliyeye gölürUIUrken 

Bina içinde kaçmağa 
muvaffak oldu 

Bugün öAle Uzerl bir sabıkalı adliye bin&-
510& geUrilirkcn jandatm&Jlm ellnden kaç. 
IDl§lır. 

San Nlko lmıinde bir eroinci zabıt& tara. 
tmdan gUmrUktekl lhtiaU mahkemestne ve. 
rumıı, ha.kkmd& tevklt ınüzekkereai kesil. 
mııur. 

Zayıf klaa boylu olan sabıkalı. lmnet iaınln 
de bir jandarmaya teslim edllml§Ur. San 
Niko önde jandarma arkada adliye blnuınm 
önüne kadar gelmlıler ve merdivenleri, çık. 
maya b8.§l&mııtardır. SAr1 Niko öğle pay. 
dosu mllnaacbet1le adliye blnıuımdan dı,a. 
n çıkan kalabalığm araısmdan geçerken bir 
denblre hızlanmı§, merdivenleri Uçer, dörd~r 
atlayarak blna.nm alt katma ora.dan postane 
kısmın& aapml§tır. 

Jandarmanm düdük çalması üzerine ba%t 
kimseler kaçanın pe§ine takılm~larsa ı:!ıı. 
poatahane kuımı merdivenlerinden aokağıı 

fırlayan sabıkalı kalabalık aramnda bir ao.. 
kata sıı.parak kaybotmuıtur. 

Dlln ak§m da Necdet isminde bir sabıkalı 
cllrmU me§but mahkeme&ne çıkanlmak 
üzere jandarma nezarethanesine getlrllmlj 
kalabalık araamda bu da kaçmağa muvaffak 
olmuştur. 

BiR KAÇ SATIRLA 

Cephecilik 
Barl§çt demokra.!llcr, harp tehlikeleri kar. 

~sında, A vnıpanın bir kısım devletlerini iki 
ye bölen cepheclllğe bUyUk ehemmiyet ver. 
mektP.dlrler. Bir şef veya parti, milleti tld 
anıa.,arak veyn onu cebrederek. §U veya bu 
rejimi tatbik etmekte haklı olabillr. Halt! 
bu rejimi ken.ti muıetı 1~ dlnlc§tlrmek ve 
ba§ka milletlere ııcvdlnnek ve benlmaetmek 
gayret1 de gUdcblllr. Dava burada durmak 
IAzımdır. Yirminci aınr mUtctıerlnl ne bir 

Falih Rıfkı Atay 

(Devamı 4 üncü de) 

ispanyanın "C" tipinde clcnfaaıtı gcmileriflden· 'biri. (Bunlar batırtlm1ş 
1JC1Ja hüldlrnet elimle l«ılm-ı,.<rtır.) 

mahdud hisse, kabule şayan gibi gö. dilmeden evvel neşredilmek suretiyle 
rülmemektedir. de cerihedar edilmiştir. 

İtalyanın hassasiyetinin 1talyaya f_ Halihazırda ltaıya ile Almanya a. 
kinci derecede bir mevki vermek sure. rasında. müşavereler devam etmekte -
tiyle cerlheda.r edilmiş olduğu gibi dir. Maamafih. Almanyanm kontrol i. 
Nyon itilifı, Chigi sarayına tebliğ c. (Devamı 4 ünciı de) 

Çinliler bir Japon 
.torpitosu ballrdılar 
Şanghayda Çinliler muntazam 

bir şekilde çekilmeğe 
mecbur oldular 

Şmıg1ıayrl,a Japon 

Ş&nghay, H (A,A, - Öğrc.nlldlğine göre 
Şanı;haydakl Fransız ,.e lngllil: askcrl maka 
matı. ml18elllh Çin kUV\'cUcrln1n imtiyazlı 
Fraııaız mmtakasma ve e8k1 İngiliz mmta.. 
kasma girmelerine mani olm$ kanır ver. 
ml§lerdlr .• 

Bahn1an torpito 
Na.nkln, 18 (A,A,) - Röyter bildlrlyor: 

Çin umumt kararglhı bir Japont4cstroycrl. 
nln bombardnnan tayyareleri tarafından Ku.. 
\•a.ng Şeuvang önünde batırıldığım tebliğ 

etmektedir. 

Çinlilerin yeni mevzileri 
Nankln, H (A,A,) - Çin umumi kararg!L 

hından bildirildiğine göre Şangbaydaki Çin 
kıtaatı zayiata uğramaksızm ycnl müdafaa 
hattına çekilmek harek4tmı bu sabah tcı.. 

mamlml§lır. Bu yeni mevzi evvelkinden be, 
kilometre geride oluJ> §imal garmdan Lct,ye. 

ne kadar hemen hcm~n mUstaklm bir hat 
Uzerlnde uzamaktadrr.,.Bu yeni mevzi, mub. 
telif mmtaknlardııld Çln kuvvetleri nrasmda 
irtibatın teminine daha müsaittir. 

Tahliye olunan mevziler, esasen aleIAcclc 
ve fena tahkim olunmuotu. Bu mevzllcr, be§ 

hafta süren Japon donanmasının tılddeUI 

bombardıman?an r.eUceslndc tamamlle ha. 
rap olmuş bulunuyordu. 

Tramvaya asılan çocuklar yüzünden 

Kamyon altında 
bir kadın öldü 

Diğer bir kadın ağır yaralıdır. Maltepe 
yolunda diğer bir kazada da iki kız 

yaralandı (Ya.."'ım 1 i1ıcide~ 
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CjiüUüı ~: 

Bir haydutluk 
macerasının sonu ••• 

Yazan: Şekip Gilndilz 
Seyit Rız.a.nın Erzincanda bir jan- / 

darma karakolumuza teslim olmasiyle 
Denıim muhal«J:eti pil.Ciil sona ermi§ 
bulunuyor. Bu, ezeli Dersim serenca
mının da sonudur. Dilne kadar hay_ 
dutluğun ve ihanetin en sigortalı bir 
ilticagi.hı sayılan Dersim'in içinde ar. 
tık bir daha tek haydud barınmasına 
imkan ve ihtimal tasavvur edilemez. 

Anavatan hudutlan içinden, ikide 
bir umumi emniyet ve huzuru ih'l:i.l 
eden bir haydud inini tarayıp atmakla 
ordumuzun memlekete gösterdiği ye_ 
ni hizmet, milletin ordusuna kar§ı 
duyduğu emniyet ve itimadı bir kat 
daha arttırmıştır. 

ı Alişir sef ilinin ve .Dersimin masum 
halkı taraf mdan adı lanetle anılan se
fih oğlunun biz.zat Dersimliler tara. 
f ından imhasından sonra Seyit Rıza.. 
nın ele geçmesi, zaten bir gün mesele
siydi. Binaenaleyh onun bu dehaletini 
bir kötU hareketten nadim oluşuna at
fetmek doğru olamaz. 

Dersim hadisesinin aylarca ve ay
larca devam edişinden sonra kendini 
gösteren bir "medeni hidayet" elbette 
ve pek haklı olarak §Üpheyle karşıla
nacaktır. Masum vatandqlann kanını 
akıtan ve Türk vatanının bir kısmın
da içtimat ve iktısadt zararlar doğur
mu§ olan haydutluk tabiatiyle cezası_ 
nı çekecektir. 

Son Dersim hadisesinde TUrk vata.. 
nına en fazla azab veren cihet, TUrk 
milletinin milli bir dava kareımıda 
tek cephe kurduğu gUn bu §erirlerin 
yabancı tahriklerle ve yabancılar ta. 
raf mdan yapılmış yardımlarla milli 
birliğ( arkadan vurmağa kalkışmış oL 
malarıdır. 

Filvaki bu, Türk Cumhuriyetinin 
kuruluşundanberi görillmUt olan ilk 
hldise değildir. Fakat inanmalıdır ki, 
muUaka ve mutlaka son hadise ola
caktır. OSmanlı "tıhparatorluğunun 
yüzlerce tabur sevkederek asırlarla. 

ölçUlen uzun bir zaman içinde başara-

madığı §eyi işte cumhuriyet gayet kı
sa bir zamanda başarmış ve bitirmiş_ 

lir. Dersimde şimdi ''Tısss!'' yoktur. 
Dersim haydutluğundan teselli duy

mug olanlar bilmelidirler ki Ankara_ 
nın izni olmadan orada artık bir yap
rak bile kımıldıyamaz. 

"-Neymiş o? 
"- Dersimde patırtı çıkmıı. kan 

· gövdeyi götilrilyormuş ! 
.. _ Eh ... Bastırılır. 

"- Kolay mı? Nah böyle duvar 
gibl dümdüz kara kayalar. Yol yok, 
k5prll yok. Vallahi on Deraimll bir bo.. 
gazı tuttu mu bir alayı temizleyiverir. 

.. _ Tayyare gönlierirlz. 
"- Tayyare mi gönderinin? Deli 

misin ayol? Ovacık mağaralanna Ak
lanırlar. Yiyeceklerini, davarlarını, 
kanlarını da beraberlerine alırlar. İfin 
yoksa aen kara kayalan bombardL 
man et dur. Bu adamları idare etmek 
li.zmıdı. Bırak elendim, dört derebeyi 
ile uğrqmana ne lüzum var? 

"- Dersim böyle görmilştil, böyle 
giderdi. 

"- Yanlış dii§ünUyorsun. Memleke
tin her tarafında rejimi aynen tatbik 
etmek llzrmdır. Dersim cumhuriyete 
kafa tutamaz. Ağn dağı için de böy_ 
le diyorlardı. Sonu ne olduğunu gör

dUk. Eşkiya 3000 metrede sığınabile
ceğini ftanıyordu. Mehmetçiğin 4000 
metroya çıktığını görünce d:?rbal si

li.hlannı bırr ktı. Yine öyle olur. EşkL 
ya mn.ğsraya girer. Mehmetçik oraya 
dalA.r, ~~kiya dağa çıkar, Mehmetc;L 
ğin RüııgUsü or:ıda da göğsUne daya. 
n?T. Velhcsıl kurtulu§ yoktur. 

••- ln~allclı aöy!ediğin ol1Jl' ama, 
burası oraya ben7.e.-nez. •• Dersim hak
kında senin bir fikrin yok. 

Belki bu mUnakaşanın cereyan etti
ği gün benim Dersim hakkında tam 
~ f!~m yoktiı. Ama. muhatabımın 
da TUrk ordueu hakkmda, Mehmetçik 
haklandı, T-.irk Ttjin:inin orduya ver
diği idealist ruh hakkmca, Türk auba_ 
yının Xtrı~Uzme inamıı ve Kemaliz. 
mbı Yerde, gökt~, suda, memleket için-

de ve memleket dışında her Türk dilf
manını kahretmek hünerine ve kudre
tine sahib olU§u hakkında hiçbir fik
ri olmadığı bugün açıkça a1"8.§tınlmıt 
bulunuyoı. 

Türk milletinin saadeti ile oynamı
ya kalkı<>an?arın. Türk vatanının ta
mamhğı ile oynamıya kalkışanların, 

Türkün dü~manlanna bel bağlıyarak 
TUrkUn bağrında çörcklenebilecekleri-

ni sanan yılanların bu memlekette hiç 
bir §ekil \e surette muvaffak olmala

rına, tutunabilmelerine imkan yoktur. 

Seyit Rıza haydudunun Türk adli. 
yesi emrir.e girdıği anda Dersim'in 
silahlı muhalefet ve haydutluk tara. 

f ına tamamiyle nihayet verilmiş bu. 
lunuyor. Şimdi TUrk irfan ve imar or-

dulannm çoktanberi başlamış bulu
nan faaliyeti bir kat daha artacak, cL 

nayet yuvası kara kayalarda her gUn 
bir parça daha çok kamyon klaksonu 
ve tren düdüğü aksedecek ; genç Türk 

öğretmeni ile genç Tilrk mühendisi 
cumhuriyetin en bUylik ıian olan 

"temdin" i bir an evvel bir düstur ol
maktan c;ıkanp hayata tatbik etmiye 

çalışacak. Bu neticeden bUtUn ileri 
dilşilnceli insanlar memnun olmak va. 

ziyetindedirler. Zira Deraim'in b!, 
yobaz ve hain hüviyetini tepelemekle 
TUrk hükilllıetl tam yetmil bin insanı 

esaretlerin en iptldatainden ve vah§eL 
terin en korkuncundan kurtarmış olu

yor. 
!rtfca, muhalefet, ya.hancı mamüli.. 

tı metodlar ve sistemler, din ve tart. 
kat tiryakiliği, tagallilb, gup ve ga. 
ret temayülleri Türk gUmriiklerinden 

geçirilemez. 
Şelıip GONDOZ 

Fransız 
manevraları 

DOn sabah başladı 
Fran.ıs ordwıunun ıoııb&h&r manevraları, 

dUn sabah, d'Alençon mmtakasmda, Straa.. 
burgun mevki kumandanı ve yüksek erkA.cı 
harp konseyi azumdan general Herlngln L 
dareai altında bqlamııtır. Manevralar ayın 
ı 7 alne kadar .tırecektlr. 

Bu manevraıann hedefi, ormanlık sahalar 
da, tedafW ve bUcum harekltmı tetkik et. 
mektlr. Bu manevralarda iki kuvvet kartl
l&f&eakbr. General Herterin kumandaaı al
tında bulunan ve tank, .Uvarl, topçu ve lL 
Ubklmcdarla takviye edilen iki piyade fır • 
kumdan mUtefekldl tfinald.ıd kırmızı ta.. 
raf; &yn1 kuvvetlerden mUte§ekkll fakat nLt 

bet.en daha zayı!, mavi taraf ki, bunlar da 
cenupta toplanmJfbr. 

lık harek.lt, kırmızı taraf kuvveUerlJıln 
Orn nehrini geçmelerlle bqlayacak; bundan 
90Dra, lcab&t& göre her &TUP kumandanının 
&Jdıtı vaziyete nuaran cereyan edecektir. 
hıa1uz harbiye nazın, bqlıca yardmıcı. 

lan Ue blrUkte bu manevralarda bam' bulu. 
nacaktır. 

Kendl.a, müdafaa num Dal&dyenln mı.... 
ftri ol&c&k ve muevral&n onunl& beraber 
taldp ebnektedlr. 

Dlter taraftan, ecnebi atqemlllterlerle, 
J..ehlatan ve Çeko.lovakya ukerl heyeUert 
manevralarda bulr bulunmaktadırlar. 

Seyit Rıza 
suçlarını 
itiraf etti 

Dattarda JlOnlerce 
aç kalmıı; 

Erzincan 14 (Huıuai) - Şaki Seyyit 
Rıza Dersimde ıillhb ayaklanmayı 

bizzat kendisinin çıkardığır.ı ifaaf et -
mit ve buna dair malumat vennittir. 

Seyyit Rıza, Ağuatoeun iptidaııma 

Munzurun en yüksek tepelerine çıkıp 

inlerde y- :amıı, burada bannanuyaca
ğını anlayınca Ovacık ormanına iltica 
etmi,, buradan ıonra Kemah Y?luna 
çıkınııtrr. Günlerce aç kalan Seyyit Rı_ 

za nihayet hükumete iltica etmek ka -
rariyle Erzincan hududuna g~tir. 

Seyyit Rıza timdi Erzincan hapiaa • 
nesindedir. Bir kaç gUne kadar Tunceli 
hapiaanctioe ıönderilecektir 

li 1 Hadiseler ve fikirler ... 

Milli Abideler 
Yabancı istilası ile 

Milli sanatı inıha 
etnıemelidir ı 

1 

_ --~~1~4~E;;,YL~Oli~' ~~·-;-__·-~ 

3'.a"ata ~ . 
Tk • • e/ıflenı 
ı:ı ı şerrın derı~· 

K usURSUZ iJll8l1 oı:;ıeı dı· 
En büyük, en Jllilk tJDda. _. 

ye tanıdıklarmııaıı _!::: ~ .. ~ 
rinde bulunınası mukauu ~· _ 
suru hemen arar ~ktada k: 
kaç hiç o!maz?a bır tek garaı~ • 
dimi?.den tamamen i}stÜJl ~ ki bit 
hammülilmilz yoktur; ~ k~ 
aç, hiç olmama bir tek tJIJ Ui otdutu' 

dimizin onlardan. iy~, ını: titiS ~ 
muzu iddia edebıleliJll· ısta bUl 

r:sa·~;~:;-;;;;;~-;;;~-u~;;;·h~;;~~-:;:;;;;;~ .. j ::::db:::-..=: ~ ~ 
1

1 laı ından biı i kopmuş demektir ,, j harikaları yarala~yo~ cttıfllleıııJill" 
• dar açık bir çirldnlıP • ~ 

- AtatQ r k - i diye duşunnr. riZ" kend· 
.................................. - ..... - ........ -......................... ____ .... _.! Hatta daha ileri gid~ ÜstUn.~; 

Erzurumda yapılacak lblde icJn açılan de bir lbidenln bug1ln Kripele 40.000 Uray.ı tercih. en bUyilkJerde~ ,..aı~ 
mtl.labakaya hakem heyetinin ecnebi "aa. \•erileceğlni işitiyoruz, bilmem nekadar do'- bilmek gayretile b ağa k~ el• 
natkO.r ?.,lan sokmaması ve mUaabakanın rudur? kusurları meziyet -~a]c, )1 

Türk beykeltn.§lan için çok muvaf!akiyetle Menemendeki Kubilly lbideslni masrafına Adını bütün dUnyaya aJl!llak bııl1" 
bqarılm~ bir imUhan neticesini vermcııi yapan Ratibe mUaab&kada kıwuıdıtı !50.000 kesler tarafından al~ıı~, .. 
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sevinçle karşılanacak bir hAdisedir. liralık Sıvaa Abidesi - mukavele lmza.I&. d b bir w~ uJIJ'~~ 
Milli &.bideler lnp.smda dalma bu yol ta.. • sını kurup a una .. Ut 111 -~ 

mak Uzere Sıvaaa c;ağnldıtı balae - veriL olanlar, rağbet görll1 eder; ,ı..-
klp cdllerek ecnebilere mlllt eserlerimizi yap mem••tir. Gene, bu lbldenin - uk1ııiıı1n ktL __ .,. --ı.. ~ 

k tanı zamanı ~ ı'çin •• "Şo""hret in~ "'... • ... , fll"'.-tır:mak bicabmdan ur mamız çük oJac&IJ ıİeri •Urtllerek - yUa kO.lur btn- ~- flJ 
artık gelml1tlr. Geçen gün Nlzamcddln Na. liraya bir ecnebiye veri'eceğinl duyduk. bu adam istediği gibi 1edifİ b~_., 
slfln dediği gibi '•TUrkiye ecnebi heykeltrat- Hldinln Adanada yaptığı &.bldeyt, Nusretln teri'lerinin ondan bek 

000 
rr;..,. 

lann mllııtamereıl değlldir,,Zararm neresinden Tokattaki, RaUbln Kenemendeklnl ve daha matah var, miltem~Jyen ,er~ 
dönlllae klrdır, Erzurum O.bidesi müsabaka- başkalarını memleketin diğer yerlerindeki ğa mahk\ıın. Halbukı ~ .. bir~111P:. 
amda tutulan yolun bundan sonra mlllt lbl. ı:nerı-

yabancdannkinden q&IJ dilfllren han&i ku- deyip rağbete ereme. . "'"" 
deler inşaamda örnek fttıhıu: edilnıeat ve ec_ N Al emlek ti bir _,._,, d'"' ,._ 

surlardıdır? ılf&n m e .uru ta. yet oldu. ğuna ken ..... . _,J 
nebi sanatkArlara bu sahada iıt ,·crilmemesl natkt.r geçinen ve fakat' auıatten btbebre P""'" 
lbımdır. Ben bu yazıda yapılmııı olan yanlış çalışır. ., bit ..+ 

bulunan ecnebilerle doldunıyoruz T Bunlann k ıJuğUJl dl r 
lfleri lfaret edeceğim. içinde banaial beynelmtlel unat t.ıemJnde Nihayet usursu ... 911 ~ 

• • * nam kuaıım11tır .. T Belki Torakdan ~ olduğunu iddiaya ~~k ını!,., 
tatıklA.I mUcadele.rlnden sonra Türkiye.le cekler bulunut. ll"akat bu &damın blatm KlL. şamak mı? bu da ınsan babat irt" 

ilk Abide herkesin bildiği gibi, Şehremini Lt A.BtDE1erlmfsf yap~ı için eneli Türk ve kendisinde hiç bir ~a )ini, 1' ~ 
Emlnln Vlyanadan beraberinde getirdiği dö. olnıuı llsımgelmez ıqı? Niçbl falan umunı madığımız insanın bu .' dııytıı• 
kUmcU Krlpel - dikkat buyurun beykellra§ mUdUrlUğe Avrupadan mütehassıs &'etlrlyo_ kım ihtirasları, zevkle~ı ~ 
değil - tarafından Saraybumuna dikildi. ruz da doğrudan doğruya bir umum mUdUr • · l baınlederJS. u-4!_ııl 
Heykeltraşlıkta "ahenkslzllk,,e en bllyUk bir acız 0 masına · en b Y,,. l!Y 

.. _. ılpariş ''ermlyoruz;bu ııte akla gelen mahzur insan og"lunun herke9JDJlll, •• ı-""~ mlaal teokll eden bu '•sözde heykel,, eı.cııu.m. ~ 111'" 
ıar neden &.bideler me8eleslnde batırlanmı. en mUkemmel diye tantıııı. hOf da kopan bü,1lk dedikodulara rağmen, hu 

~ ~? ~ 
adama gene yeni yeni ve çok paralı tıler ve_ kusurlu bulmak .gaJ • - "klt · 
rtlml§Ur. _ yanılmıyorsam _ daha da ve. Memleket sanatlni yükseltmek için bey. liyiz. Çünkü birtakım ekkSl 
rllnıek istenmektedir. nelmilel şöhretlerin eserlerine gerçi muhtl\. surlarına rağmen ytne e 

- cız. Fakat bulllar birer milli lblde şekHnde 
Gene dökümcü Krlpel tarafından Konyada bulmıyan adam 1· rinde. e. n d dekli ancak müzellrlrntzde teşhlr oıunm&k ~ 

yapılan ve SO.OOO bin adet liraya çıkan hey.. için alınmalıdır. Kaldı ki bizde en ytlkıek · kı k 1 v n zehrtnl 
kel de Sarayburnundakl aerden geri kalma;. rı, 8 anç ıgı ] 

Ucretlerle lbide yapan bu sözüm ona aanat. kanç adamın etrafına ke ··ti11 makta sahibinden btıyUk bir itina görmu,_ ·ııc o 
kt\rlar acaba bulundukları memlekette tanı. vardır· fakat en büyı · 

tür. Bir heykel kaidesi değil de eald blr çeş. nıyor!ar mı ? Neden dünyanın muhtelit ' d .. <nı zeb 
me Uzerlııe oturtulmUf olan heykelin sat e. dinedir: içinde duy ue:-yerlerindckl hi.klkl beynelmilel aanatklrlar inkışa! 
Une Palamaı bir kılıç verilılılı, llOl el de belki le. belki gayretle ··ıd''-n" bizim lbldelerlmlzi yapmağ"a talip olmıyor. w~ 

Wıeleri bile oiıaıyaıı bir adetclk btJlday bafatı ıar? olan meziyetlerini de 0 • 
Uzerin• kODDUlftur. Bu heykele bakanlar o. ,. ____ oğlunun kendinı ~ Sanat hayali ~ Mki ot._ayan Yutot- .uıaau -ntu-
aun ayakta defil de hemen yere kapaııaıcaıt. Iavya, bugün beynelmilel otm1.11 aana~r. ne, DU k\iaUI' ne kadar 5~ 
DUf gibi bir vzlyette durdutunu derhal far_ lara maliktir ve bunun sebebi de""'8&dece L olaun, 1e8 çıkarmayın, _-_.-ı 
kederler. 30.000 liraya çıkan bu tek figürün b y-~ıuğu daha bQ-"1r bir pr"" ldelerinl yeril ııanalklrlarma yaptırnuı oL ~ 'IAP 
ayni bUyUklüttJnde blr heykeli, Yedek Su. muıdır. _n.lo .,.

1
,., 

bay okulu önündeki heykelin l&D&lkln HL ı:-r vann 1..ı- bir &dedclk OllUD heykel. rur. Nara-,. 
dl Adanaya 5500 liraya yapmııtır. Bu, ara.. e~ ~- _. Du· nya de,,·ı~ 
dakl mUthlı denecek kadar bUytık fiyat tar. 

trq yetifmealnl ı.temlyonak bugUnktl .. kil 

kının sebebi nedir? DöktlmcU Kripelln eana.. de hareket etmek en muvafık çaredJJ'. Yoka, 
TUrk heykeltrqlarina TA.yık oldukları mn. 

u ml, yokA elindeki ecnebi puaportu mu? kil ve.,Um! t filOS 
ı,te ayni bedbahta yapbnlan SamlUD t. Alımet Necdet tı•care .1 

bldeal ki, kaldeai hariç olmak üzere 70.000 dJ J 

uraya çıkm11tır. Evveıce Erzurum 1ç1n y._ Tevkı.fhane 1988 da 890 ge 
pılmaaı karartqtmlan ayııl bUytlklUkte bir tll .J 
figüre Türk heykeltraşlan 20.000 ura kıy_ kaybe 95611~ met blçmiflerdl. Buna ne buyrulur? firarileri Dünya deniz ticaret filot'I ~...-

Ve ııte lkt Abide daha: Kaidesi hariç ei içinde muhtelif se~P]ıer 1d. ~ 
15<>.000 Uraya çıkan Taıc.tm 1.btdea11e 9:s.ooo MOddelumnmf btllUn tam 890 •emi ayt>eUDifdte .-fff' 
liraya çıkan İzmir tbld.-1. • n 

Biskl herahadalaUkWlmizl kU&ndık maznunların mKmU tonajı 1.050.000 .-of 
diye haklı bir gurur duyuyoruz. Nlçtn "sa. d dır . ııt 1 " 
natte ecnebt manda.st,.nı kabulde bu kadar tecziyesini iste 1 y ..-i}erdel1 ~ Ziyaa ugrayan g~·- ıoa · MI 
ıarar g!leteriyoruz? Bundan b!r müddet evvel Sultanah • 7 · heıı' _,.to"". 

harlı. 55 motörlü, 3 sı d" 112w% '•Sanatalz kalan bir milletin hayat damar. mette tevkifhaneden kaçan ve sonra A. I" ır. P 
Janndan biri kopmuı demektir,, vectaat vf yelkenli, 58 i de yelken 1 1' itt (P 
bUt11n kafalara "dank,, etmelidir! !danada yakalanan Abdullah ile Te i - geri kalanı 513 gemi de artıı!lt•rdJ'· .1 

• • • ğin duruşmaları dtin devam etmi§ ve ·· .. y karıltn. ·-~~r'" • 
yacağı için çuruge çı . . ıcııJH· . 

ı t l d ''-''yUk tk iddia makamı Abdullahrn koğuı kapı • L! Sey~•fain tdare-· .. ın ... ıı.ıll ı e, memleketim z e • uu sana Ar., Aı , .... ~· ıu--

geçlnen İtalyan Kanonlka hakkında gene blr ıına anahtar uydurmak Ye parmaklığı taam, hayatta olsaydı buııl' alrf~!) 
ltaıyan olan m••hur sanat münekkidi Antonıo keserek tevkifhaneden · kaçmak, Tev • . · d" satıfl ...,, tanes·ni yepyenı ıye riıt -.; 

Anlante'nln (Ankara, Bozkurd) isimli klla- fiğin de bu ıuça ittirak etmek ıuçiyle En ıl"Ok gemi kaybedeıı1~ ....Aif• 'fı 
bmdan tercüme edilip Ar mecmua.ama aım. ceza kanununun 290 ıncı maddesinin ~ ııneP_~ 
mıı birkaç satır: bu huıuataki bendi, jandarma Hurıitle 91 tane ile İngiltere ~e ~-.ı~ 

Wç ,upbeslz ki yml nt'9lin l'ençlerl ara.. ra sıra ile ve 49 geıınyle • iJe tl 
lllllda ıı.ıacu.ar yl'tlfettktlr ,.e gene hJç ıup. garldiyan tsmait Hakkının vazifelerini ~emiyle Japonya, 25 getııl .,-
MııWllr ki bwılarm aruından ecnebi pom. ihmal etikleri anla~ ldıiındaıı 303 üncü 15 gemi ile lspanya.. 66 ~ttl" peyelerlnla yapmıı oldukları fcaaaUerl yıka.. madde delıileiyle tecziyelerini iltemit - . f na ha\'J• )"'~ 
c-ak olanlar dl\ çıkacaktır. Bunlar yarınki tir Bunlardan 18 5 1 e 45 İ ... 1 ., 

Türklerin kendlalnden hesap eoracatı Ka. Bundan sonra Abdullah ıu müdafaa· raya düfme. 44 müsademe• ıebCY-e 
nonlkanm yaptatı feci l bldf'lerl kökllndea da bulunmuıtur: 5 i buz ve 26 sı meçhul ~ 
trq edtt.eklerdlr. _ Ben yirmi dört ~ne ağır hapee dolayı batmıılardır. "'riiie çı~,.,4' 

• •• Maaltıeef bau it adıunlan lblftler mahkum bir adamım. Aylarca her gün Ayni sene zarfında çu </O -t 
rne!M'lf'alncle Türkiyeyi lattamar etmek~a ·ı · t · ı milyon ~1c • 

idam hükmünün verilmesini korku ve gem: erm onaJı jJtP" :...ı 
.... ka bir FY yapmamltlardır.,, B mil . b'" ük tııl 50 ""ti 

o. Afyona dikllmlı olan Ablfienln fecaau ıztırap içinde bekledim. Velev ki biran u ge erın en •JY . 343 Jı 
nedir? Bir kurtulufU canlandıracak heyk'!l olsun hürriyetin tatlı zevkini ~tmak olan 'V'e 922 de inşa ~letl ~1"..,ııil 
klbwı içinde bunaım11 bir insan ,eklinde mı için, omuzlannda 24 yılm mahkfuniye. luk Homerictir. AmerikaJllt C~ 
tasavvur ediliyor. Maamaflh dökUmcU Krt. tini taşıyan ben, 0 anda, tuurumu kay _ 917 doğumlu 24570 tonlUwa çı1' -" f-1 
pelde herhalde kabahat olmasa gerek, o, bl_ .. d bu eyanda açıg .J1 .... p · r 

betmi• ve anormal biT hale gelmift im. gemısı e m . P"P rldf zlm kurtulU§umuzu ancak o kadar anlayabl. Y 927 · d bert ge · 1' .ıJııf 
Bundan dolayı .. dı"l mahkeROAnuı· 'L-nı' tır. senesın en ~. ~ ..,. lir. Nedir o le§rlh dersine çıkanlmq k&dav. • un. ıJC lat~ 8 ıır 

raya benziyen her kemiği. her adaleıl dışa. mazur görmesini adalet namına rica la 933 de ziyaa ufranllf 79784 
n tırlamıı vilcut! Orta Afrikada yaşıyan ederim. lan 1098 ve tonajları 26 

vahıllerln §eytanı kaçırmak için girdikleri Antakyalı Tevfik te bu müdafaaya it yordu. 
kılık bile bizim Afyon Abldemlzden daha az 
korkunçtur. tirak ettiğini söyledi. 

Bundan bir müddet evvel Antaıyaya Gardiyan bmail Hakkı, vazifeeini 
2000.000 liraya çıkacak muazzam bir kurd ihmal etmediğini, Hurıit te günde iki 
heykeli yaptınlmaaı dilfilnUIUyoı'du ve .An.. saat nöbet bekleidiğini, nöbeti mumda 
talyaya yapdaca•u heykel de Kanonlkaya firarilerin bçmad·klaınıu 13yliyerek be 
verilmek isteniyordu. raetlerini istediler. 

Bundan takriben 2_2,5 aene evvel Eskl§e.. 
hlr tçln açılan 10.000 liralık bir mUaabakayı Mahkeme karar için ba1ka bir ıüne 
heykeltrq ZUhdU kazandıfı halde ayni yer. kalmııtır • 
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~fft C]ÖCÜŞÜHt: 
~&u~m-'4ci" -
rtıazo~m 

~ lrıaziy k 
~ti e ·arşı a!Ska şuuru uyan 

c eski l'urk:r.rin yaşayışiyle 
tıycr· 

'clcrin ·11 Ccnç nesil mektepler 
kab orta Asyadaki hayatlarına 

ele · u~ rı okuym. Osmanlı tari 

~r ~a eden Türk milliyetçileri 
r-nd:tc~ez Rus Çarlığına karıı 
~ti 'l'"bır hınç duyarlarsa. ilk 

~da Ç~rk. tarihinin sahifelerine 
İti tnlııere karşı bir soğukluk 

ltııl<icr. Onlar, bizim asırlık düş 
ı. 

llııtkab·ı 
aıtıkı 1 Japonları. gerek mede 

ı, arı ileri adımlarla, gerek 
'il illin aq et olmalarına rağmen şu 

'ıııctcr~ctli, küstah çarlığı 1904de 
ı.: • ıyıe Pek 'k •• " a··k "Qtııı sempatı gorur u 

U nesilde Japon, Türk olmi 
tıı trin . . . 
ıqy en sevırr.lısı, en cana ya 

IJlo tcte ve takdire layıkı idi. 

'ac~in muharrbesinde gazete 
~( a.,.halara göı: atıyorum, hal 

"er· 1Yorurn: }folk hep Çin ta 

~ tı_ di}'cl' 
~.ta ırn ki, İtalyan - Habeş 
ilk, taftar ve alt'yhtarlık bir dü 

ıı..''ICc • 
'<t, fa1~

1Ydi. ispanvol hadisesinde 
~~ 12lllin Akde~izde bir diyar 
Ilı ltıaıını h .. .. T .. k. 
tııat" oş gormuyor, ur ı 

~r tdc;~ne uyğun eaymiyor 1 " di 
~da b~rrı. Fakat uzak ıark işinde 

~~ta~ beynelmilel mahalle var, 

~. lıyıı1tı~n var. Emperyalizm hu 
q_ Ur~ llıiI Yan Osmanlı imparator 
\it( 'alıib~Ctini Çin yağma sofrasın 
t ~r la 1 ctınemi~ti ki, timdi 0 

~h. J<' P0 nlar tarafından gaspedi 
tihi ~~Sızlar, İngilizler, Ameri 

ttlip a§Janalım .• , Bize ne? ,. 
~ tcçcbilirdik. Yahut, azgın 

'~t:a bir öküzü parçalayışını 
~ • zevk ala:l sadik bir glad 

~ıu:~ haleti ruhiyesiyle, çubuğu 
~I ttcrck, '' Breh, breh, breh. 

t~ ~~~lıyor §t: Japonlar •. Am 
4 '1t 'r<f 'gradılar .. " diye vekaii 

( ·~ ık. 
e tıtt~~!·· İki taraf da birbirinin 

lı b.1~1nı ilan ediyor, Japonla 
ızırn • 

c~ gazett-.erde satırlar a 
~ !...,'Yor ç· l'l . . 11 ~il h • ın ı erınkı, hop efen 

' 
arflerle serlevhalara 

\ l'da: ·• 
ttti.ı ile ala 
1
, -.ııı ~ olmuş-. Kaçsınlar baka 
ıı ıııtr· 'Cıi \' 1

•• Elalemin memleketin 
-tb,. ar' . 
~ ~ltıc • - dı}'Cr, 

t ~le~~ lllazluma karşı bizdeki 
\.~ tarrrı~·r. Ve hu hissiyat. istila 
\~ b• uı bir nesle mensup oldu 

lh.-.. ıı d k 
""'itti ~ uvvetlenmiş olmakla 
~ YU trıızde um~miyetle çok es 

~dı. i dcz •ene devam eden Osman 
l~· ~lttinin ilk sahifeleri §Öyle 

ı() 
't raıı b• • 

~ Ur~ ıtıbiriyle muharebe edi 
ta)ı , aşireti dağın tepesinden 
~ tyr 

<>ldiy e daldı. Hangi taraf 
._tlıı~ •e 0 na yardım etti. 0 

Q • b' 
. hi~ill'ıısa~cye, mazluma taraftar 
lçiıt ., tnılli huylarımızdandır. 

)a tcrc~alanca milleti Türkler 
~, tihi b' ederler, bizi sevmez 
ı~:~ ltf da h 1kir, ne ltalyanlarda, ne 

~· r,,~sıı olmalıdır. İtalyan mu 
ijf g~ 

1 
rrıJığına, tarihi şehirleri 

~ 1 lcr· ~~ llıccı 1?e bayılırız. İtalyanlar 
dır Cd c~ıyete na(i büyük adam 

>~ll.ııı d Ctız, ken<limizin biliriz. 

~İat1rı 1 a Yelpazelerini, nakkaşlığı 
\.lcdigi~?k 6cveriz. Radyoda ara 
.,..:ı ••ıız .. r· " 'k. 'ııd 
ı "ar b' en ı musı ısı en 
llld ır §e 
~ c rad Y anlamiyoruz, amma 
d~ataıa;.~larıa neşredilecek meş 
ltılcllı );. ın konserini merak ve 

Ct;e • 
~ . hi nıyetlı~niyoruz. 
411~· ç bir · ~ ı~. n · rnıllcte karşı mücer 
tıt efrcr . 

l:ııı zlhn· ırnız yoktur. Yalnız 
'ları ter 

1
Yetler.den nefret ediyo 

~: 'i kcdcn n.Hletleri bağrımı 
11 Yet ~llantııarda dostluğumuz 

1~1:,trct Ctt~~.un. en bariz delilidir. 
•tılllları ıgırnız tey ise, zalimlik 

I~ a beraberiz. 

~ll'(j ( Va- NU) 

•• <ıı:_ bir cinayet 
'ı,: ~I -..llS!) • 
\~ ~ıııı'· 18!tı - Dtın burada adllye~e 
~ ~,:.: lt'dtnıa aıı isminde bir Karade. 
' ,,11a ?dan Snlibayı ıulh malı. 

\"Urnıuştur. liman ka~. 

Ccrrahpa§ll çarŞtsıtıın umumi görünU§i1. .• 

lstanbul konuşuyor ! 

Terkos borusu lllğım 
içerisine döşenir mi ? 

Belediye, Cerrahpaşada kaş yapayım derken 
• az daha göz çıkarıyordu! 

Cerrahpaıa çarıısma doğru yürür • 
ken, zavallı, bir adama rastgeldim. Cald· 
denin b':- köşesindeki harap bir körr.ür 
cü dükkanının önünde oturduğu iskem 
leden ayağa kalktı. Sağlam olan sol ba 
cağının üzerinde !durmak içi

0

n cv\'ela 
ırı:.ivazenesini buldu. Sonra, s.:ığ eliyle 
düzelttiği koltuk ~eğneğini kolunun 
altına yerleştirdi. Kısa ve incecik bir 
vaziyette sarkan t.ağ bacağını bu değ • 
neğin üzerine dayayarak : 

- Bayım, llıtfer. biraz da beni din 
ler misiniz, d"ye işaret etti. 

Biçarcn'n yanına sokuldum, 'Jen da. 
ha bir şey söylemeden o anlatmağa baş 
laldı: 

-Görüyorsunuz, sakat, hem de çok 
sakat bir adamım 1:.en. Konu!~omşunun 
yardımiyle ı1u küçücük dükkanı açt1m. 
Fakat geçinemiyorum. Tam altı nüfus 
lu bir ailem va.r. Dört çocuk, bir ben, 
bir de köroğlu .. Aç kalmasına, aç kal· 

mıyoruz. Dükkandan Allah~r ek· 
mek parası çıkıyor amma, benim lder. 
d'm başka, çocuklanm: okutamıyorum. 

Gücüm buna yetmiyor., Bir tanesine 
kör topal beşinci sınıfı tamamlattım. 

Fakat şimdi ne olacak?. Sizden ricam, 
benim halimi yazınız, Himaye:etfal mi 
olur. Hilaliahmcr mi olur, batka bir ha

yır müessese:;: mi olur, birisinin naza· 
rı d 'kkatini cclbetseniz de şu yavru. 
cuklarım okusunlar. Va~ana. mill:::te 
faydalı bir insan olsunlar .. 

Biçare adam belki daha da söyliye • 
tekti, amma, elindt'ki kapkara sepetilc 
yanımıza sokulan 'bir kız çocuğu. 

- Mazhar dayı, bana bet kuruıluk 
kömür versene, deyince lafımız yanda 
kalJı. O tek. ayağı üzerinde seke seke 

l 
_ .... 

Cerrahp* pazarının c!cği§mcsiıı:; t=c. 
beb olan antika ta§. (Yazısı yarp;). 

Vazaırn : Haberci 

Ccı-ra1ıpcışa oadilcsindc yol 

diikkanına girerl:cr., ben de çarşıya doğ 
ru ilerledim. 

Arkadaşım foto Ali benden daha ev· 
vel ldavranmrştı. tleriden gidiyordu .. 
Fakat birdenbire durdu. Makinesini 
kaldırarak resim almağa başladı. O ta
rafa dikkat ed'nce göröJğüm manzara 
benim de garibime gitti. Caıddenin ü. 
zerinde yolla evlerin arasında küçük 
bir mezarlık vardı. Çarpık çurpuk taş -
lan ve mükemmel bir toz membaı olan 
toprak yığınları ile bu mezarlık göze 
pek garip geliyordu. 

Burada daha fazla durmadan ilerle • 
dik. Yolda konuştuğumuz b'r adam da 
yana yakıla bize şunları analttı: 

- Geçenleıfde, buraya Terkos boru. 
su döşediler. Diğer bütün çeşmelerin 
suyunu keserek tifcnun önünü almak 
istiyorlardı. Fakat ~erkos borusunu ne
reye döşüyorlardı, biliyor musunuz? La 
ğım içine .. 

nu vaziyeti görünce hepimiz itiraz 
ettik. 1~başıya, mühendislere başvur • 
duk: · 

- Bunlar kuru lağım, bir şey ol -
maz ! diye dinlemek istemediler. Bere. 
ket ki. sona kadar dayandık, bclcldiye 
reisliğine kadar müracaat ettik de, bu 
çok garip ve şaşılacak vaziyetin önünü 
ald•k. Boruyu lağımsız bir yere döşete· 
bild\k, Şimdi de molozları kaldırmıyor, 
bozulan kaldırımları yapmıyorlar. Be. 
lediyenin n'yeti acaba kaş yaparken göz 
çıkarmak mı:hr? Bunu anlam:ık biraz 
güç !:Jcğil mi bayım?. 

Ad:ım tözlerini !;itirdikten sonra 
(Lahavle .. ) der gibi bir kere başını sal 
tadı. Ve cadden· n horu döşenmesi yü
zünden kısmen bozuk k:ıldırımlarına 

baka baka yoluna <levam etti 
Çarşıya gcldiğirnfa zaman, bir bak • 

kal diikkanının önünde üç 13ört lci~ilik 
bir kalaba·•: vardr. Yanlarına gi~ip kcn 
diler'yle konuştuk. Onların derdi de 
başka idi: 

ii::.orindeki harab mczarlıl: 

- Pazarı buradan kaldırdılar, çar§ı 
mahvoldu, füyor~ardr. 

Sonra bakkal dükkanının sahibi ila· 
ve etti. 

- işin zararı yalnız bize dokunsa 
ne ise, pazarcılar da, halk ta bu işten 

memnun değil. 
Biz zarar ediyoruz. Çünkü pazar o. 

lunca, burası kalabalık olur, alışverişi -

miz artardı. Pazarc11ar zarar ediyor, 
.çünkü, uzak toz toprak içinde, bir 

yangın yerinde kurulan pazara kim gi· 
der ki. Halk zarar ediyor, çünkü, sapa 
bir yerde olan pazar yerine gitmek 
zor olduğu gibi, toz toprak içinde kalan 
malları da almak herkesin işine gel • 
mi yor. 

Yani sözün kıı:ası pazar yerinin çar
HABERCt 

(Devamı G rncıd.a) 

3 

111111111111 ıtılllP _______ .,...._ ____ _ 

KURUN' da 

Bir efsanenin yıkıhfl 
Köhnemi, pld Seyit Rızanın teslim olnııı. 

ıı dolayıslle bu J in bir tahllllnl \'e tarihi 
hlilAtııı.smı yapan Hakkı Süha. diyor k1: 

Bu tUrlU varlıkların kanunla kaııııa.şmala. 
rından iki neUce doğar: 

1 - Ya korkup sinerler. EğilişlertgönUl. 
den değildir. Geçicidir. Fırsat beklerler. HU. 

ktımet nöbetçisinin çekilmesini gözetirler. 
2 - Ya devlet gUcUnUn yalçın yüzU ile 

hJç tanışmamışlardtr. Kendi yumruklarını 

demirden sanırlar. Ayaklanırlar. Kazan kal. 
dırırlar. 

Dersim, ta Yavuz devrindenberf böyleydi. 
•'Heştbehlşt,,ln sahibi "BIUUıll İdriıı,, onlan 
yığın halinde getirmiş, Oıman oğullarırun 

buyruğu altına sokmuştu. Fa.kat bu buyru. 

ğun adı vardı. Ancnk kuvvetli gUnlerde bize 
bağlılığı bcnlınserlcr, dlf ve fç yangınlan 

başlaymca, "Dersim,.de kanlı volkanını tu. 
tugtururdu. 

Bu başı bozukluk, kendi kendine nizam_ 
Iar, tUreler, yualar doğurdu. SU!Aleler, Se. 
yit kuşakları yarattı. A§lreUer belirdi. Mu. 

kadd03at uyduruldu. Hemen hemen ba§ka bir 
"tarih,. e yol açılmııtı. 

Ne birinci meşrutiyet, ne lk!ncl 1908 dev. 
rlml ne de bUyük aavaştakl kapltülbyonswı 
çaf, Derıılmde k!lkleşen bu anane dikenini 
sökebildi. Dahası var: Derıılınll, bir yandan 
devlete !aydMız bir mahIQk olmakla da 
kalmıyor komşu 111cr için korkunç bir dUş. 

man oluyordu. Haydutluk buranın göreneği. 

ne gfrmi§U. Öldürmek auç deflldlr, yağmıı., 
talan ayıp sayılmaz. 

Osmanlı memurlarnun d& gUnablarmı u.. 
nutmuyorum:._On!a:_ da bu haydl!t yat.ağının 
gittikçe berbatıaıımaırmı - g!lrtlyor, fakat 
gOsteremfyorlardı. 

Bunlarm bir çoğu da, gerçekten ve aaml. 
ıntyetıe Derıılmln kan kaleli ve Derslmllnln 

bir masal devi olduğuna lnanmJ§lardı. Kolla.. 
rmı dUşUren, ruhlarındaki bu çUrtlyUştU. 

Birkaç ay 8nce, bareklt bqladtğı sırad:ı, 
bu Uplerin UmitstzUkle bq salladıklarını bi. 

Uyorum. Hele Seyit Rizanm asla cle ·geÇmıye 
eeğlne kalıplarını basarlardı. • 

Fakat işte bu dağlana hUlttlmdarı olduğu, 
Munzurda fermanı olmnduğu söylenen bu a. 
dam, bugün aç ve çıplak olarak devlet ki\. 

pısına Stğınmaktan başka çıkar yol bula. 
mamıotır. 

Bunea yıllık ~siz refdh, ctratmda y r:::lera 

kapanan köle saygısı da.lkavuk dest.anları bu 

adamı kendi kuc!stllğlne lnandırmıotı. 

BUtUn bunlardan ayrılış, yerlerde ııtlrtl. 

nUolcrln en acın bile onu kuru canına karşı 
iğrenç bir tapmı§tan kurtaramadı. Meğer 

o yalnız haydutluğun. değtl, korkaklığm va 
seclyeslzllğln de ileri gelenlerlndcnmi~! 

CUMHURiYET' de: 

Nazmi Ziya 
1'ç gUrı e\ \'el ölen kryrnetll :tt8Mm Nııı.ml 

Zl;l ayı tanıyanlar, hP.rıllz onun :rasmı unu. 

tamadılar. Peyami Sıra, Namı.! 7.lyanm ıalt. 

ııılyetlnl, ''" "nnııtıni tahlil eden bir yuı ınd& 
ıunu dJyor: 

Nazm.I Ziya bUtUn resimlerinde oalrdl. Bu. 
lut.sll% ve rUzgflnıız, §ef!a! ve durgun bir yaz 

ak1aınm1 andıran ruhunun sakın lkllml, eser 
!erinin tuvallerindl!ll çıkarak, sanki, aııılı 

bulunduktan odanın havasını değlotlrcn tat.. 
1l bir ınUoar ve sirayet kablllyetlnl he.lzdl • 

Bl:r.1 kolayca, sanatkflnn hırçınlıktan Cırt, 

rahat ve tehlikeslz mahremiyetine alıyordu. 
Nazmi Ziyanın, bir boya tUbUndcn çıktıltla.. 

rını unutturacak kadar sUzgUn ve saf renk. 
krl, asude ruhunun aklsleridir; C11erlerlnd~, 

yaman mçrayışlıırla temayüz edl!ll kuwctıı 
bir hMsaelyetin yokluğunu ve hep ayni ritmi 

muhafaza. eden bir ruhun yekncsakhğmı bu 
güzel ııamlmlyet telltl eder. 

Hiç §Uphcslz, bUyUk manzara ressamları. 
mızm ba§ında geliyordu. Onun taptaze mcza. 

rmı ziyaretten dönenler için, en bUyUk teselli 
Akademide h!lfl açık duran ~erglslndekl eser 
lerinde yqıyan sanatkflrı bulmak olacaktır. 

lstanbulun 
• 
ımarı 

Hllkt\met tarafından 
ele alınıyor 

Hükumetin, Türkiymin en büyük 
§ehri olan htanbulun iman işiyle bizzat 
meşgul olacağı haber verilmektedir. Bu 

meyanda önümüzdeki sene ldevlet büt 

çesine lstanbulun ıimarr için tahs:sat 
vazedileo:ği ve Prost projesi tatbikatT. 

nnı ana hatlarını bapnnağı bizzat hüku 

motin üzerine alacağı bildirilmektedir. 
İstanbul belediye6inc yardım için, 

nakil vasrtası §irketlerinin tamamen 
belediyeye verilmesi kabil olmasa bile 

bunla'rdan alman hükfunet hissesinin 
belediyeye terki düıünülmektedir. • 

• 



Milletler Cemiyeti 
asamblesi toplandı 
Habeş imparatoru memleketinde 

ltalyaolnrla milradelenln elan 
durmadığını bildiriyor 

Cenevre, 13 (Hususi) - MilJetler 
Cemiyeti saat 17 de yaptığı toplantıda 
riyasete Hindistan murahhası Ağa Ha
nın ıeçilm~sini müteakip reis vekillik. 

erine de Türk, İngiliz, Fransız, Lehistan 
ve serbest İrlanda Başmurahhasları 

seçilm:ştir . Küro:iye gelen Ağa 

Han bir teşekkür nutku söylemşi ve ez 
cümle "Işık daima Şarktan gelir,, cüm 
lesi şiddetle alkı§alnrruştrr. 

Bu sabahki içtima 
Cenevre, 14 (Hususi) - Milletler 

Cemiyeti bugün ik:nci oplantısmı yap
tı. Bu sabahki celsede son bir yıllık 

faaliyet hakkında cemiyet umumi ka -
tipliğinin raporu müzakere edilmekte
ted.ir • 

Aatlerin Cenevrede işi ne ? 
Cenevre, 13 (AA.) - Salahiyetleri 

tetkik komisyonuna asi ispanya na • 
mına Dük D'Abl>e tarafından bir nota 
g~derilmiştir. 

B~ vesika İspanyanın Cenevrede, 
otoritesi ancak milli toprakların üçte 
biri üzerinde mevcut bir hükumet olan 
Valensia hükumeti Bqvekili M. Negrin 
t.ıraftni:lan temsil edilmesi prot«to edil 
mektedir. Salahiyetleri tetkik komisyo 
nu, M. Neg-rin'in meşru ispanya hüku
metini temsil etmekte olrnası sebeb:le 
bu porteıtonun gayri m~smu olacağı 

mlitaleaamda bulunmuştur . 

labeş imparatorunun mektubu 
Habeş.imparatoru Milletler Cemiye. 

tine gönderdiği bir nota ile asambleye 
murahhas göndenniyeceğini bildirerek 
İtalyayı Mi11etler Cemiyeti paktını 
ihlS.l ile Habeşistanı istila ettiğinden 
protesto etmi~tir. n 

İmplrator, İtalyanın iddiasına rağ -
men Habeıistanın elan tamamen iıgal 
edilmediğini ve halkın İtalyanlara kar 

p mücadeleye devam etmekte oMuğu. 
nu bildirerek, Milletler Cemiyetinden 
adalet talep etmektedir . 

Milletler Cemiyetinde 
Almanyaya yol açılıyor 

Londra, 14 (Hususi) - Mitlet!:r 
Cemiyetin!n aon defa yapılan İ5jtima -
lanndı ba§hca il:i mesele görüşülmüı. 
tür. Bunlardan biri Venay muahedesi -

Küçük kızıara 
musallat 

bir canavar 
(Ba~ tarafı 1 incide) 

Nihayet geçen gtin Hayreboluda ecre 
yan eden bir vak'a bu ırz düımanmı 

meydana çıkarmıştır. 
Hayreboluda Şevkiye isminde 7 

Y•tlamıda küçük bir kız l:apısının ö
nUnde oynarken yanına blr adam yak • 
latmı! ve: onu tatlı vaadlarla kandıra -
nk kucağına almış ve ilerlemeğe baı
lanuıtır. O esnada peneecc<len bakan 
Şevklyenin anası onı.ın bir tanımadığı a. 
damın kucağında gittiğini görün::e ba
ğırmağı batlam:§, bunu duyan adam, 
koşmağa baılanu~tır. 

Konu komtu yetişmiş. adam ıda kızı 
bırakıp kaçnuf, fakat biraz sonra yaka
lanmıştır. 

Bu adamın Hayrebolnun Hasköyün. 
den 40 ya§ında evli ve çoluk çocuk sa
hibi Naziıf olduğu anla§Ümı§. kendisi de 
anlatılanların uydur~·a olmadığını te
yit ve ıuçunu itiraf etmiştir. 

Naıifin yakalandığı haber alınınca 
evvelce kızları bu tekilde kaçırılıp ber. 
bat edilmiı olan babalar kTzlanm alıp 
karakola rötünnüıler ve bu adamı kız
larına gösterip kendiler:ni kaçıranın da 
bu adam olup olmadığını soırmuşlar ve 
miisbet cevap a',;nışlardır. 

Nazif, Tekirdağ ağır cezö mahkeme
sine sevkedileeektir. Yapılan tahkikat 
Nuifin Uzunköprüı:le de ayni cinayet 
teri iılcd : fi, orada ea aranmakta oldu. 
iunu meydana çıkarmı§tır. Yalnız Hay 
rebofoda Naıifin dört davacısı vardır. 

nin Milletler Cemiyeti misakrndan ay. 
rılmasıdır. 

Diğe::-i İngilterenin Milletler Cemi -
yeti hakkında tuttuğu siyasetin ilanıdır 
ki, İngiltere burada Milletler Cemiye • 
tine yeni alınacak azayı M:Iletler Cemi· 
yeti misakının bütün teahhütlerini il. 
zerine almağa mecbur etmemeği teklif 
etmiştir. 

Diğer bir tabirle, Milletler Cemiyeti 
azalan, istedikleri mes'ul:yetleri taah
hüt de-bilir istemediklerini etmezler. 
İsterlerse y~lnız tekn:k meselelerde di. 
ğer millet!erle teşriki mesaiyi kabul 
ederler, ister'. erse daha mühim siyası 

taahhütleri üzerelrine aldar. 

Başvekil 
Bu akşam Karabüke 

hareket ediyor 
Şehrimize gelen mallımata göre, bat 

vekil İsmet İnönü beraberinde iktisat 
vekili Celal Bayar ve Sümerbank u
mum müdürü Nurullah Sümer olduğu 
halde bu akşam Karabük seyahatine 
çıkacaklardır. 

Baş bakanımız bu seyahatinde Kasta 
moniye ve sonra lneboluya uğriyarak 
şehrimize gelecektir. 

Almanya ile 
ticaret 

Bu sene daha fazla 
olacak gibi 

Almanya ile aramızda yeni ticaret ve 
klerlng anl&§maaını yapan heyetlmlZin reisi 
İktisat veklletl mUsteııarı Faik Kurdoğlunun 
cumartesi gUnU ıehrlınlze gelmesi beklen!. 
yordu. Fakat cumartesi fUnü gene heyet a. 
zasrndan oıan iç ticaret umum müdürU MUın 
taz ıehrlmlze gelince Faik Kurdoğlu ve TUr 
kotla reisi Burhan Zihninin bir müddet ıonr4 
cehrtmt:te gelecekleri öğrenildi. 

Ala.kadar mahattlde, FaUc Kurdoğlunua 

Anka.raya. varması büyUk bir tehalükle bek. 
lenmektedlr. Çünkü ondan sonra yeni mu<ı. 
hedeye ve bllhusa daha. evvel tm1.alanmı' 

olan protokola alt bazı izahlar yapılacağı, 
Cumhuriyet Merkez bankıunnın protokotıın 
filli icaplarına glri~eceğl Umlt edilmektedir .. 

Piyasa, 193!5 ticaret an:aşma.suıın husuet. 
yellerini muhafaza eden yeni ticaret anıa,_ 
maslle, Almanya ile iyi l§ler yaptlabllecf'ğl 
ltanaatındedlr. Geçen ııene, 60.042.000 llraltl: 
maltrnızı ala.n Almanyaya bu ııene de belki 
de bundan fazla ihracat yapmak ve genn 
geçen sene Atnuı.nyadan yaptığımız 

41,742.000 llralık lthalAtın bu ııene daha. fa.~ 

la olmamaııına. hiçbir ııebeb yoktur. Şu vıı.z1. 
yet, Türk • Alman Uca.retlne ne için ehemınl 
yet verlldlğlnlJı açık bir mlsalidır. 

8 R KAÇ SAT RLA 

Cephecilik 
( Ba:ı tarafı 1 iııcide) 

ıı.birzaman peygamberi, ne de bir lhlruman 
dini tanımağa zorlamakta muvaflaklyet Umi 
dl ve mana yoktur. Rejimler kendi hudutları 
içinde ve kendilerine haıı kaldıkca ile barıı 

için bir tetılll<e, ne de insanlar için bir ra. 
hat.ınzlıkdırlar. Nazarı birçok mUda:a.a ve 
tenkitler yapılabilir: bir takım hayranlar ve 
gönUllUler yaratılabilir: Fakat bu urın mil 
!etleri: 4'- İki cepheden ~irine!., emri veril!. 
cek aUrUler addolunamaz. 

Bir de demokrasiler var. Bunlar diktatör. 
yaların aleyhinde iseler de, mll!etıerl serbest 
bırakmak prenslplnde blrllktlrler. Bunlar ne 
M!lletler cemiyetine aza olmak, ne bir kon. 
feranı ba§mda. toplanmak, ne de herhangi 
bir meseleyi mUna.ka§a etmek için hiç kim. 
seden parti ka.rtı sormakta değillerdir. An. 
cıı.k bartıtm tek dayancı olduı'ttJ.nu iddia ed:n 
bu cepheler araamm da kusuru, demokraııl. 
teri tedavi etmek husur;undakl aczidir. Kf'n. 
dl iç ıııerlnde demokrasi mekantzına.sını iyi 
i~lemekten meneden ealcatlıklar, entemas. 
yonal bUtUn te,ebbUsler üzerinde de teıı1rlni 
göstermektedir. 

Dlze gelince, yalnız bir cepheye mensu. 
bw:: Milletlerin bUrriyetlni ve bıı.rı§ı mUdıı... 

taa eden cephe! Bıı cephe her zaman Kema. 
Ust TUrktyeyl kendi kuvveti tel~kkl edebUlr. 
Başka. hr tUrlU parcalanmalann aleyhinde. 
~;z. Cebretmek niyetinde olmadığımız Ke. 
maltzın lle, onu, bu asrın bUtUn lnlullblart 
UstUnde görecek kadar, mağr\lruz. O hiç bir 
lnkıltbm taklidi değildir: Bizimdir! Onun her 
prenslplnln bize has bir taritl vardır, ki hiç 
bir dilden tercüme edflmemlşt1r. 

Her mUletin rejimi kendisine! BütUn ıstı. 
rapları, saadetleri, kazançları ve :ı:ararlarr, 

lspanyol 
muhacirleri 

Fransanıo cenubunda 
sıkıntıya sebep 

oldular 
İspanyol muhacirleri, Franııanm cenup la 

ııımlıı.rmı istila.ya başlıyorlar. Yakında bun. 
Jarm miktarı yüzlerce bini bulacaktır. Bu 
vazıyet, cenup mmtakast mebuslarını endi 
§eye düşllrdUğUnden bqvekll Şotana mUr&.
caat etmişlerdir. 

Mebu.tlardan biri va.zlyeU fÖyle tAh et. 
mişttr: 

"- lepanyollar hakikatte Fransayı fethf'. 
diyorlar. Pek yakında hepsi Fransa.ya gire. 
ceklerdir. O zaman, onları memlekeUerine 

sürmek için döğtlşmek mecburiyetinde kala. 
cağ'Iz, yoksa. Luar nehri altında.ki mmtakalar 
da bir tek Fransız kalmıyacaktır . ., 

Bu muhaceret haktkt iktisadi bir lğtl§a, 
tevlit etmektedir. Bordo §ehrlndekl konso. 
masyon o kadar Cazlalaşmıştır ki, en mUb
rem ihtiyaç maddelerinin fiyatlan gitgide ı 

artmaktadır. Karkaııon oehrtne gelince, bu.. 
rada artık, muhacirlerin ihttyaçlan temin 
edilemiyor. 

Bir mitingden sonra, saIA.biyettar bir §ahıs 
şöyle deml§tlr: 1 

••- İspanyolları mllstemlekelerfn birisine 
göndermeli. orada ihtllA.lln sonunu beklesin. 
ler. Burada., sırt kendilerini parasız besle
meğe çalışıyorlar. Vakla bu. istlhlA.kl arttı. 

nyor ama masıarı da fazlalqtxnyor!,. 

Hitlerin nutku 
(Baş ta.rafı 1· incide) 

ketin İspanyada mukaddes menfaatleri ol. 
duğu mütemadiyen ileri sUrUIUyor. Bu men.. 
faatter iktisadi midir? Siyasl midir? 

Bu menfaatler siyası ise, pek anlryamıyo 
ruz, zira herhangi bir devletin diğer blr 
devlette siyasi menfaatleri olab1llr mi? Bt. 
naenaleyh, bu memleketlerin nuıl Almanya 
da a!yaat menfaatleri olacağını anlayamaz.. 
1ak, !aps.nyada da atyut menfaatlerinin o. 
lacağını anlayamayız. 

Eğer bu menfaatler lktlaadt lae, bu hU8i13 
ta mUtabıkız. Ancak, ayni mena!il biz de ile 
r1 sürebutrtz. 

Diğer bir husus da.ha vardır kf, od& ıu. 
dur: Nasıl ki İngiltere ve Fransa Avrupa 
devletleri mUnaaebıı.tmda Almanya ve ttaıp 
ya lehine bir deği§lkllk olma.ıımı iıtemlyor. 
tarsa, biz de ayni mUnaııebatt& difer blr 
devleti eblne detiıikllk c~::naaını kabul ede. 
meyiz. Nasıl, Fraıua ve İngiltere İepanyanm 
Almanya ve İtalya taratrndan muhtemel bir 
ı:ıgailnden korkuyorlarsa, biz de ayni tapan. 
yanın diğer herhangi bir devletin nUtU%U &1. 
tma girmesinden öylece korkarız. Binaena. 
leyh, Avrupa muvazenesinin şu veya bu ta. 
rafa eğilmesi meselesinde hiç kimseden ders 
istemiyoruz. 

Nasıl, İngiltere ve Fransa muvazeneln bo. 
zutmasma mani olmak lsUyorlarsa, blz de 
öylece mani olmakda kendi bel'l&btnııza. men. 
taattanz. 

Şurasını da kaydetmeliyiz kl, lliyaat müvA. 
zer.enin deği§meal ekonomik muvazenenin de 
değişmesini intıı.ç edecektir. Böyle bir de#l
§lklik nihayet zengin :tngUtereyt o kadar a. 
ltkadar etmlyebtllr. F&kat bu ell&8en dar 
bir vaziyette bulunan Almanya için bir te. 
lA}{et olur. 

Fransa. ile de tarihimiz bir Çok lbUıa.ııer. 
le doludur. Fakat, hiç klm~e her ikl milletin 
de Avrupa ailesi erka.nından olduğunu lnkA.r 
edemez ve munsıf olmak llzımgeUnıe iki 
millet blribirlnden nefret etmekten ziyada 
yekdlğerlne hürmet etmesi icap edeceğini 
ı;öyliybllirlm. 

Satıcıların 
arabaları 

Helediye 
bir mttsa but; a açtı 
ÖnUmllzdeki ay ba~ındnn itibaren ıehrln 

en mUhlm kısmını te§k!I eden Eminönü, F'a, 
tlh, Beyoğlu \ "e Be§iktaı:ı kazaları da.tıillnde 

ı;ırıkla, omuzda ve ba§ta. her nevi yUk ta,ı. 

ınak mcncdilecektir. Belediye, şehrimizde 

ötedınberl ııeyya.r satıcılık şeklinin esasını 

teşkil eden bu yük t&ljıma usullerinin men'i 
dolayısile yerine konulacalc araba §ekilleri. 
nin bUtUn şehirde ayni tipte olmuı için bir 
mUsabaka açmışlır. Hazırlanacak örnekler 
bu ayın 26 sına kadar belediyeye teslim edJ. 
lecektir. Belediye sanatklrlıı.rdan Uç nevi 
örnek istemektedir: Bunlardan birincisi Yat 
.ııehze ve meyve aalı§TDI yapabilecek §ekllde 
olacaktır .• 

İkinci tip arabalar fü:Um ve kiraz gibi bU. 
yük kU!e'er içinde satılan ambal'1jlı meyve. 

•ıerin aatıııma. elverlşli olacaktır. 
Üçüncü tıp de omuz ve baJla ea.tılan halık, 

yoğurt, dut \'e incir gibi :eylerin satı§ma el. 
verişli olacaktır. 

Her araba ttpl için sahibine yüz liralık bir 
ikramiye verilecektir. 

ile! Fak~biz de bUtUn cihan mllletıerlnin 
müşterek da\"Mt var:' Ban§ ve emniyet! A. 
.ıııl cephe bu olmak, ve bu cephe, her tUr1U 
tf'b1ikr.y1 gör.e a.~mak llzım! Bizi arayanlar, 
ne 1.aman isterlerse, bu cephenin alperler!n. I 
de bulabilirler. 

(Ulua'd~n) 

Korsanları imha 
kararları bugilf1 

edili yo_r 1~~ 
(t;a-§ tarafı 1 incük) telbahirleri olmadıgt an i.tlİ totf 

• 
ımza 

§frıtn haricinde brrakılmış olması key. denizde ticaret ge~il~~ti. d 
fiyeti, ltalyanların Eerdetmekte olduk. hadiselerinin mes ulı) ~.ntıl' 
ları mütalealara zemin teşkil etme. doğruya fa.şist devletlere 
mektedir. tir. biri • ~ 

Bilmukabele Sovyet Rusyanın kon. Ma.hud C. 3 taht~ba iııe ,,.t 
troldan hariç bırakılmam, İtalyanın bu tahtelbahiri kend11.cr s.r ~ 
nazan itibara almasına lüzum hisset. iddia.siyle • hayli istısııt ve l 
miyec-:ği kadar tab:i bir hadiee telik. Malagıı şehri Faslıların . ıııU 

. d.. ·nden bir ki o~unmaktadır. rın elıne U§mesı 1)3 

• iş işten geçti vel Malaga açıkları~~:urrıet~ 
Cenevre, 13 (A. A.) - Burada be. Onun için. Malaga, hU ]1telb 

y:ın olunduğuna göre, İtalya kendi fi. çıktığındanberi C. 3 t:ııuıııı>-or~ 
tosunun rolünü ve mevkiini Londra a. tan deniz~n dibinde bU es s' 

Arnavullu'<tan ~ demi müdahale komitesinde müzakere 

etmek §artile Akdenizde korsanlrğa 
karşı yapılacak harekete iştiraki esas 
itibarile kabul etmekted·r. 

Ancak, İtalyanın bu taleplerini is. 
afa imkan olmadığı zannedilmektedir. 

Çünkü bütün müzakereleri yeni baş • 
tan ele almak icab edecektir. Halbuki, 
ltalya pek ala vakit ve zamaniyle 
Nyon konferansında kendini temsil et 
tirebilirdi. 

Binaenaleyh, konferansta temsil e. 
dilmiş olan bütUn devletler hazırlş. 

nan projeyi kabul etmiş oldukların -
dan Nyon anlaşması yarınki salı günü 
öğleyin imzalanacaktır. 

Kararlar Alman yaya da 
tebliğ edildi 

Bertin, 13 (A. A.) - Resmen bildi. 
rlldiğine göre, Fraruıız ve İıigiliz mas. 
lahatgüzarları bugün Alman hariciye 
nezaretine Nyon konf eransmca ittihaz 
edilen kararları berayı malftma.t tevdi 
etmiışlerdir. 

Vekiller Heyetinin içtimaı 
Ankara, 14 (Telefonla) - Vekiller 

Heyeti dün saat 17 de toplandı ve ge. 
ce geç vakte kadar süren bir içtima 
yaptı. Bu toplantıda Cenevreden, Tev, 
!ik Rüştü Arastan gelen raporun teL 
kik edildiği anlaşılıyor. 

Aldığımız tedbirler 
Londradan verilen bir habere göre 

htiklımetimiz kendi sahillerinin nıUda 
faası için lcab eden tedbirleri aldığı. 

nı Nyon konferansına iştirak eden 
devletlere bildirmiş~ir. Türk hUkume. 

ti Çanakkaleden itibaren Akdenizde -
ki uzun Türk sahillerinde hizımgelen 
tedbirleri almış bulunmaktadır. 

Frankonun deniz altı 
gemisi yok 

Londradaki İspanya eefareti, Akde. 
nizde hücuma uğrıyan gemilerin, ge. 
neral Frankoya ait tahtelbahirler ta.. 
rafından torpillend iği havadisini kat • 

iyyen tekzib etmi§tir. ÇilnkU Franko. 
nun tahtelbahiri yoktur. 

İspanya hi.ikiımetinin Malaga.nm 

tahliyesi esnas1nda. ve tahtelbahirle ,, 
rini astıere terketmiş olduğq hakkın.. . 
da gazetelerde çıkan havadiııleıi de se 
faret tekzib etmiştir. 

Yedi ay evvel, İspanya. bahriye nıı.. 
zırı. İspanyanın qonanmasını bitaraf 

bir komisyona. göstermek iıtemiıti. Ge 
neral Frankonun da ayni suretle ken. 

disine ait donanmayı göstermesi iate. 
niyordu. Fakat biler general Fra.n • 

konun tahtelba.hirl olmadığını meyda 
na çıkarmamak için bu teklife cevab 
vermemişlerdir. 

(Moooow Daily Net~) 

itiraf, astlerin işine gelmezi 
Londradaki İspanya. f!ef a.reti. ingi • 

Jizce News Chronicle gueteıi başm~ 
harririne ıöyle bir mektup gönder. 
mişt'r: 

''General Frankonun tahtelbahir! 
yoktur. İsyan başladığı zaman İspa.n-
ya devletinin bütün tahtelbahirleri ı.. 
panya. cumhuriyet hUkQmetinin eline 
dü§mU§tUr. 

Asilerin müteaddid defalar baun 
birer hazan iki ve bazan 
da Uç tane bu çe§it gemileri bulund~ 

ğunu iddia ettikleri görüldü. Fak&t ni 
ha yet onlarm böyle bir f ddiada bulun.. 
maları mantıkidir. Zira, i&lerin tahp 

~ıknıadı · fiile' 
Akdeniz KonferansfJlıı,..,.i; c 

··b eıY d 
edip kararlarını tas\ 1 ~ 
kuz devlettir: Türkb"C, eJ1)1' • 

tere, Yugoslavya. :R0~gıri~.f 
Rusya, Yunanistan. 13u 
sır... ıııU1 

Arnavutluğa gelinCC• rtd 
d ,.etC ~ 

manya, vaki olan 8 tlll~ 
a'·tı 

verdikleri halde, A.rf1. tit'111i' 
ti. daveti stikUtla geçı.Ş ce\"b 
Fransız teklifine hiçbıruıı 11tll • 
miştir. Ve ihtimal btıJl tfte<f> 
rak, gazetelerde de bU 
la. geçti. 

Fransad~r 
··h·~ ~' mu hu• 

casuslıJ~, 
Millt MUd8f 

ıs 
plAolarını çııd• 

yakala il ,,eP 
?ı{er" 

Paristen yazılıyor: 1'J 
olan büyük bir casus ~e~ f' 

, ·fle• ':~ 
çıkarrlnuf, ban tev.«ı le {?' ~ 
Casusların ıs.ooo fran ~ 
milll müdafaa planlarını tıfo -/ 

let~ sattıkları anlat1~ ee 
· · de bır Mevkufların ısın 

dır. 



Aşk ve macera ı omanı -
'-... -~ _ 28 N,1kleden: (va· NO) 
c~---~~~~~=-~~~~~~~~~~~---

b adın bu l"'k ·· .. d Erkek aksilenerek: 
cıı'lda u 6un ıçın e şaşa· 

11~. ge - Havadan, manzı:ıa.dan falan bah· , -ttU illi . ne yapayalnız yaşıya-
Çlft!ikt Ydı? Fakat niçin üzülüyor- sederek .... Maksadım sizden havadis 

tı . dc;ilcn ~Yrılmak istiyen gene almak ... .. 
t ı. -ı d') Nermin, müphem surette vaadede· ''c: ... Y ı. 
'~ . ~k: 
~ ""ll.lniın k' - Peki ! • dedi. ltt b 1 burada rahat edecek· 

Utası s ki 
~ola a n. ve güzel bir yer. 
~tr han doktora da haber verece-

fta gel . • . . 
sın, sızı zıyaret et-

' N 1Çİn, lı 
'l · .<J.asta d ~·ı· k' • nsan eg. ım ı ..... 

de rah manen rahat değilken mad 
ltlıha ~t~ız olur. Renginiz uçuk. 

hnızle ala:cadar olmam la-
" "Cıı. 

'4: ı kadın k 
dilliın • ocasının kendisini bu 

'hisg.~eıınden dclayı büyük bir 
t tıddcn dıyor~u. Tc-şekkür etti. 
t\tk h Çok ıyi kalbiniz var. 

' ~ oınurdandı · 
~~.t et, heın . . . 

""1110 k ıyı, hem ahmak 1 

Rüştü bey ısrar etti· 
- Bana katiyen muntazam ya:ıa· 

caksınız. Bu, bir arzu değil, bir emir
dir. Ne olursa olsun, \:ana, hayatınız 

hakkında her şeyi bitdirt'cc-ksiniz. Anla-

dınız mı? 
Amirane bakışları. genç kızı eritiyor 

du. 
Nermin, munis bir eda ile tekrarla-

dı: 
- Peki. 
Erkek, arabasına atladı ve tek· 

rar seslendi: 
- APaha ısmarladık Nermin. Ken

dinize iyi bakın. Ölüme kadar bana bağ 
lr kalacağınızı vaad-:tti~inizi unutm:ı l~tlcti g'~ndisine bakan yaşlarla do-

.' ka~fınedi. O, nazarlarını uzun yın. 
:ı.... ••Sı .. Sonra. rlaha munis bir edaile ilave 

~~llfdu A Uzerinde durdurmak is
..._ "ti) • ~sab · Otdu. :F 1Yetle odanın içinde 

.tlJı.aı.ı_ akat neticede gene kadı-
•11:~. ~tını 1 -
~ tclb ~s atl.n yaşlar nazarı 

'- ~· ettı. 
~ctı- glal?ıa N 
e:ı~: l3cna ennin .. Neredeyse gi· 
·"<il 11.. en kurtulacaksın. Aksi

"orın· ~ "arııa 1Ycccksirı. Malfım olan 
~ ''ror. ~l~şamıycruz. Ahlakımız 

.,~'lltr lutemadiyen aramızda 
"l b· ıuhur d' .. 
·~ ır har e ıyor. Sıkı fıkı go· 

llıtlctc ta oldu. Biribirimizi di· 
~c k.: başka bir şey yapmadık. ta,._ , rşı nı . 
.. ~"Yord unıs ve iyi davran-
~dcı:ı k um. Meğer öyle df'ğilıniş 
~ııç ı._adçınak liıhtiyacını hissettiniz. 
'~ ..... ın • tr ilhah • 

lıct, a: bende r • dedi. • 
Oıab~ksıli:cıc : 

\ tlir 'lJ' d 
r Pe·· · ~a ınlar zaten daima 
. :rındc k 
ise ~llhu~ oşarlar. Ve en ufak 

~ ltt :unda, anl:ıımamazlık 
~ f ~defler. 

~· ~ayetleri ·· 
ı.a~ala onlemek ıçın, genç 
'"ad vurarak: 
l! Crrtki b" .. 

ı., en Onla dutun kadınlar böyley-:r kab r an ayrı olamam Hu::u 
c:.ıı. ahat· ' 

"'t~: ım yok demektir. 
8" 

tıı ,l>;>ledikle . 
• ti12ı \Pa rıme kulak asmayın. 

°t ~haha;: Zaten k.ıdınlar sinirle· 
e;~bi}j 1 

erkeklere yüklerler. Be 
--~ rne kada t · 
Ot Cıdcn r eşyı eder misi-
l._~ li evvel bankaya uğramak 
~~. esabınız b' 

iarn_ };"· a ır miktar para 
~ a~hğını ılhakika otelin bir aylık 

ı ta b verdim a . 
ı, t lılun ma, elınizdc na-
~ otlarım tnaıunı istiyorum. Bir rek 

~ıık . :s 

~ tı\ tc aŞağı ind'l 
oıdıı Ça Ncı-rn:ni 1 .e~. Ayrılık saati 

• /1,, n ıçıne hüzün çö-
Otq YT"ıhk k k 

"t, lt. ~·· .• or usıı gene onu 
'11: u tu, bahçeden etraf .. '-t. ıg~ 

11aı·, 
~ 1ı:lllad 

't•, . Çcllin b c- '.11ao;ı:ara. 7.anneder-
C :ııı~. u koşesini daima tercih ,ti kız: 
~~· "'ttı • d d' 
b
<at, ;:ı •• e ı 
lıta , llr':"rc' k 

J. da n • c, ocası gittiği za-
..,.jı:ı·· asıl gar' . 

~ıı uvor<lu ıp garıp kalacağı-
~ . . 

l 1~td tıbi elini 
~l .cı:ı hu k yanıın alnına götür-
• Ilı ı tivc11 o adar .ıstır.ap çekiyordu? 

t ııı· Yo1t kal değıl mıydi :' Çiftlikte 
1l 1Ydi' arnıyacağını ·· 1 l et • ~Ü t" soy eme-

rtıini. 6 u bey de arzusuna in-
~lı Ycrı ... t. nu Bll'!tanın güzel bir 
ı. • t,, '-. ırnıi t' ~ · 
"lıt tt ..•. " ş ı . .\'imdi gidecekti. 

l ;ı,ı_ 0 u ··u · 
~~ "<ltı ... n · am gıtse .. Uzaklaş 
~' Clı h"s lbı aclam ki onu hayatın-
" li '"aak 

~a'lı ermini . atmıştı. Hissiz, so-
t'i arı sc.,.ın· hıç sevmemiş ve hiç 
~ı:ı~~t bir ~Yecek olan bu erkek ... 

la~'.i g01"tn evvel gitse de, bari o-
1lsc . ,:se ve başka şeyle meş-

)ı x eni b' h . 
l tlı ır ayat kurabıl-

hcy, 
son d k'k '~ a ·ı ada veda rder 

aı:ıa 
Ilı~ ı._ lllcktu 

1 t '4'lklc1nd P Yazın. Nermin .. Ha· 
., lıtn l a her ı.:. • .. ~ 
t-ıı · liç ol -reyı ogrenmek 
~. b.klcr· tnazsa haftada iki kere 

rı~ l:ı ını .. .. 
~ :-'~ ı: 

1( .. 
~1 Ctc, .• dedi N 

•il' ..... :a · asıl olur haftada 
tcclt u kad 

ne ,.. ar sık yazarsam 
oı bulurum? 

etti: 
- Sana emniyc-tim var.dır. yavrum. 

Sen doğru dindar bir k·zsın. Ne olursa 
olsun cenabıhak huzurunda benim ka-
rım olduğunu unutmıyacağına eminim. 

Eğildi. Kollarını uzatarak, genç kı
zı. birdenbire kendine doğru çekti. Göğ 
süne bastı. 

Ve genç kızın uçtıl: aJnından öptü. 
- Allaha ısmarladık, Nermin. 
Otomobil hareket etti. 
Rüştü bey eğildi. Biı kere daha ka-

rısma uzun uzun ba'<tı. Gözlerinde de
rin bir hiizün hisscdirordu. Kansının 
zihnindekileri okumak ister gibiydi. Fa 
kat bir an içiod-: otomobil uzakkştr. 
Nermin, hayal meyal, bu bakışı görmüş 
tü. O kadar heyecandaydı ki, fazla dü-
şünmc-ğe vakit bulamıyordu. Belki 
bu son dakikada yolcuyu yolundan a
lıkoymak isteyec:kti. Fakat hareket et 

meğe bile mecali yoktu. 
Otomobil lfzakla~tıJ.:tan sonra: 
"- Gitti!., diye mıı ıldandı. 
Evet, kocası gitmişti 1 
Nermin, ondan ayrılmak cesaretini 

göstermişti! 

Mademki o. kızcağızı başkası için 
nikiih lamıştr, öyleyse or:un hürriyetini 
iade etmek pek doğruydu. 

Sonra, bir.denbire bozuk yolları dü

şündü : Ya otomobile bir kaza olursa?? 
Hayalinde kocasını kanlar içinde yaralı 

gördü. "' 
Heyecantn : 
-Aman Allahım! Ne yaptım? Keş· 

ke bırakmasaydım. Sen onu muhafaza 
et , yarabbi 1 diyerek, tıpkı çok aşık 
kadınlar gibi Rüştü bc.yi düşünmeğe 

başla.dr. . . "' 
Aradan birkaç gün geçmişti. Ner

min, yapayalnız, otelde çekik bir hayat 

yaşıyordu. 
Bir yerlere çıkmağa cesaret etmiyor 

du. Sonra bir gün uzaktan seyrettiği 
bu yeşillikleri. bu bahçeleri görmek 
arzusunu duydu. Sokağa çıktr. 

Fakat mütemadiyen hayalinde çift
liği görüyor ve çiftlikte, uzun boylu bir 
adamın, sessiz sadasız. kitaplar arasın
da calıştığı gözünün önünden geçiyor-

du. 
Otele gelip gidenle~ .şık kad'.nlar, 

N 
.. 0 nazarı dikkatını celbettı. O 

ermını 

d 1 'bı· giviomek arzusuna düştü. a on ar gı • . 
ıb• 1 smarladr ... U7un saçlarıyle o, e ıse er ı • . bi 

herkes'n arasıda istısnaı r m~nzara 
.1 1• du İ)'İ bir berbere glderck 

tf'skı <' C ıyor · 
· . d' '7 ten kıvırcık olan saçları, 

kcstır ı. .r,a .. k .. 
b t f nda Jülc Jule pe guzel a -ının e ra ı _ 

. k'l ld Aynaya baktıgı zaman, 
bır şe ı a ı. ~ 

k
. . d k daha ivi olduguna karar 

es !SJll, en ÇO • d" 
vermekte zahmet çekme ı. 

( Deuam ı tıar) 

flLGfn'S'&IARIH 
1oa sene evvel bugUn __________ ._..,_,, ............... ___ 

Edirne 
Muahedesi yapılarak Kafkas 

sahilleri Rusyaya verildi 

Yanani.~tan is/ihlaline 
salıip oldu 

Prens Mctornik 

ı sz.ıı yılında nusya imparatoru Osmanlı 
lıiik(ıme llne harp ııa.n etmişti. 

Her tarafta: 

- Nikola bir iki ayda tstanbula girecek .. 
eleniyordu. 

'l'ilrk orclıısu Tavarlnde fect mnğlöbi~·et.. 

ten sonra c;ok az zamanda bir ordu te§kil e. 

dcbllmlştl. Hundan H.uıı kuvvetlerine kar§ı ne 
derece ısUCade edileecl{tl, 

Fakat harp hlçde umulan neticeyi vermedi. 
Slllstreyi muhasara eden Rus ordusu mU!.. 
hiş Wr hezimete uğradr. Şimdi herkes: 

- Çar, Napolyo:ıun Moskova ıse!crlnd~ 

uğradığı lı.kibcte uğrayacak diyordu 

Böyle diyenlerin başında Meternık \0 ardL 
Bununla beraber Rusya, arzusundan vazgeç. 
mi§ de~ldl. !kinci sene yeni ııctere ba§landı 

rn general Dıbiç, bUyUlt bir eüretle Bafüanla 
n &J&rllk ilerledi. Edlrneye girdi. Bu, hiç u. 
mulmayan bir M.d!seydt. Arkuı Türk kuv. 
\'etleri ile çevrllml.§ olan generalin Edirneye 

ilcrliyebilıneslne kimse lmkAn vermek i3te. 
11\ly.Qrdu. Fakat olmuııtıı. 

lşkodrah Mustafa P4§B on bin l<ndar Ar. 

navut askeri ne Flllbeye doğru yUrUyordu. 

Bu, Rusların rleat etme ve kurtulma ümitleri 
ni ıwıltmaktaydı. Yalnız Rus ordularma la. 
tanbul yolu açılın.ıştı. ÇUnkU 1stanbulda hiç 

bir mühimmat yoktu,. Şehri mUda!a.a etme 
lmkft.nları da kalmamıştı. İ§te bunu sakmıL 
maz bir tehlike telAkkl eden hUkQmet sulh 

tekllOerl yapmağa ba§ladı. Halbuki blr mtid. 
det daha. sebat edilse Mustafa P&J& ordus-J 
ile Edimeye yaklaşacak, o vakit Ru.s ordusu 
ya tcsllm olacak veya sulh tekli!! yapacak. 

tı. 

Dcvletlallycnln isteği ile sulh 1829 yılı 
H cylfil gUnU ıos sene evvel bugün aktedll. 
dl. 

Muahede çok ağrı;dJ. Kafkruı sahillerinde. 
ld Anapa, PoU, ~ark hududunda Alı§hU, 

Ahl\lkalnk Rusyaya terkedillyor, Eflalc, 
Buğdan fmUyazları gcnlııleUllyor, Sırbıstan 

mtıyazı tasdik edlliyor ve Yunnnislana istik. 
!Al veriliyordu. Bund:ı.n b&§ka Rusyaya bir 

buçuk milyon dilka rıltın tazminat ödenecek. 
ti. Vaktile Yunanlstana muhtnnyet verilme. 

si için yapılan mUracaaUan reddeden ve razı 

olmayan Dcv!eUallye §imdi Uste ekllyerel; 
\'eriyordu. 

Niyazi Ahmet 

::::::: :: : ::: ::::::: :: : :::: ::::: n:.:: ... :::::::::::::::: 
~ n 
g Meccani muayene il 
g Perşembe günler! saat 2 den 5 e kadar i: 
g Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 U 
H num:ırada Doktor· Mümtaz Gürsoy fi 
~i fakirleri parasız muayene eder. ii 
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Bir ölü için 
yaşayan .. 

Semahattan Omere mektup : 
va~al7il : ilhan 1aıus 

Ömer; 
Mektep çocukları gibi sana mektup 

yazmak ve söylemek istediklerimi u
tanan, korkan insanlar gibi uzaktan 
anlatmak beni sinirlendiriyor. Bu sana 
oldukça zengin bir istihza mevzuu da 
kazandıracak. Fakat ne olursa olsun; 
Belki sana görünmekten korktuğum 

için, belki hislerimi anlatırken o, du
dağı:-·n köşesinde hiç düşürm:d:ğin ca 

ni tebessümü görmemek için, sana bu 
çocukça vasıta ile derdimi döküyorum. 

Şimdi bura.da hemen maksada gir
mek Hizım geliyor. Fakat bir türlü se
ni hazırlamadan, beni anlamana müsait 
bir ruh ülkesi içine sokmadan, buna ce
saret edemiyeceğim. 

Seninle iki senedenberi nişanlıyız. 

Otuz. beş yaşına kadar yap~dığı kal
mamış ve kadın denilen mahlCıkun içi· 
ni, dışını fethetmiş senin gibi bir erkek 
le dul bir kad~ın bu kadar uzun bir ni
şanlılık hayatı sürmesin: elbette hoş 

görmediler. Birçok laflar oldu. Sen 
bu lafların ekserisini benden işitiyor ve 
daima, ama daima güliiyordun. Ben bir 
an evvel nikah istiycn hir kadının aşağı 
sevyesine dü§memek ve senin yanında 
kendimi daima galip b:r vaziyette 
tutmak için, bu dedikodu hikayelerinin 

arkasından, vakit vakit senin de farkı
na vardığın bir telaşla, olana bitene ku
lak vermediğimi ve kimseyi dinliyecek 
vaziyette olmadığımı ilave ediyorum. 

Şimdi sen bu sözleri okuyup takır· 
dının alt tarafını keşfetmiş adamlara 
mahsus bir jest ite ayağa kalkacak ve 
birkaç dakika için mektubumu masanın 
üstüne atacaksın. Hayır Ömer; ben 
bunları sana, seni ne kadar sevdiğimi 
anlatmak için yazıyorum. 

• • * 
Biliyorsun ki eski kocam bir zahitti. 

Onu umulmaz. beklenmez bir kaza ne
ticesinde kaybetmiştim. Dut kaldığım 

zaman o kadar gençtim ki, hemen he
men bir çocuk sayılabilirdim. Senelerce 
bastığım yeri görmedim. Bir kör gibi 
dünyayı görmeden yaşadım. Hiç bir 
şey: ne hayat, ne erkekler, ne eğlence, 
hiç bir şey beni teskin etmiyordu. 

Bu hal seni gördüğüm dakikaya ka
dar devam etti. Şimdi düşünüyorum: 
s:n benim hayatımda yıkıcı, değiştirici 
hır rol oynadın. Ben süratle ölüme doğ
ru giden bir zavallı idim Hani demiryol 
Iarının bittiği yerde vagonları durdur
mak için sağlam temelli, beton duvarlar 
vardır. Geri geri giden bir vagon nasıl 
bu duvara çarpıp geri c'önerse: ben de 
sana çarptım ve geriye, hayata, aydın
lık dünyaya döndüm. Az zamanda 
ciğeri taşlaşmış bir veremli gibi, hazi
nesine petrol konmuş bir lamba gibi, 
güneşe çıkmış bir yaprak, bir ağaç gibi 
kendimi topladım ve senin oldum. 

Arasıra ins:ı:ıın en büyük acıyı 

nasıl unutabileceğini düşünürdüm, o 
kadar. Baska hiç bir hatıra, hiç bir azap 
bana yaklaşmıyordu ve bir kuyu gibi, 
suyu çekilmiş bir kuyu gibi boşalmış
tım. 

Seni seviyordum. Bir erkeğe daya
narak yürümenin, bir erkekle beraber 
ya§amanın ve daima, d:ıima bir erkeği 
dÜ§Ünmenin lezzetini tatıyorclum. O 
günlerde bir:si karşıma çıkıp da: 

- insanın günleri sayılıyor, bir 
gün ya sen öleceksin, ya o! 

Dese. inanmaz ve bunun kadar, bun 
dan daha kuvvetti olarak birisi bana ay
rılacağımızı, hem de be:ıim isteğimle ay 
rılacağımızı söylese, gülerdim; gül
mekten katılırdım. 

Ama işte bu oldu Ömer. Du oldu. 
Ayrılıyoruz. 

Bir gün, son buluştuğumuz gün ... 
Hafızanı toplaman için sana yardım c 

deyim mi? Cihangirdeki bahçede hani 
birer kahve ıiçmiştik. Hava kararınca 

sen gene rakıyı sayıkl.ımağa başladın. 
Kalktık, yavaş yavaş Taksime doğru 
yürüdük. Ermeni mektebinin önüne gel 
miştik ki, bir ses, bir insan sesi, bir u
ğultu şeklinde gelen kalabalık bir insan 
sesi işttik. Harbiye tarafından bir ta
bur asker geliyordu ve hep bir ağız· 
dan şarkı söylüyorlardı: Dağ başını 

duman almış, gümüş dere durmaz akar! 
Ben durdum. Yüzüme baktın : 

- Ne oluyorsun Semahat? 
Dedik. Kendimi toplamağa çalı§tım. 

Gırtlağım kurumuştu. Bir et, bir insan 
eli gırtlağımı sıkıyordu sanki. Koluna 
dayandım. Taksim meydanına vardıfı
mız zaman tabur, bir bölük gibi bizi 
sardı ve gök yüzü, binlerce dehhB.§ ıses 

hoparlörün istilasına uğradı: Güne~ 

ufuktan şimdi doğar. Yilrüyelim arka
daşlar! .... 

Sana yalvardım, yürüyelim dedim. 
Aldırmadın, gözlerini clikmiş geçen as· 
kerlere bakıyordun. Artık kendimi tuta
madun, aylardan beri haberim olmadan 
içimde yığılmış kalmı olan zehir bent 
boğdu, ağlamağa ba tadım. 

Eve nasıl geldim, bilmiyorum. Çün
kü seni görmedim, bir daha da göre 
miyeceğim ... 

"' • * 
Canını sıktığımı biliyorum Ömer; 

fakat az kaldı, bir dakika sonra benden 
kurtulacaksın 1 

Benim ilk erkeğim hem kılığiyle, 
hem de ruhiyle askerdi İlk günler bu 
ölçUlü insanın karşısında bir çocuk gibi 
korkuya düştüm. Beni korkuttu bu a
dam. Sonra yava~ yava~ alıştım. O ka
dar ki ben de bilmiyerek, duymıyarak 

onunla beraber konuşa:ı 1 , onu.nla ~·
her kumanda veren, onunla berabci: yü
rüyen, düşünen ve hisse-den bir arka· 
daş oldum. Bir cephe arkadaı 1 
daş oldum. Bir cephe arkainaşı ! 

}esindeki küçücük evimizde. yemek yi
yorduk. Uzaktan bir mızıka sesi gelme
ğe başladı. Çatalını bıraktı. Kalktı, pen 
cerenin önünde bir kumandan huzurun
da imiş gibi dimdik, durdu. Sessizce ya
nma sokuldum : Bir bayrak, sonra kala
balık bir maden parıltısı ve ciğerlerimi
ze dolan, göğsümüzün iistüne bir du
var gibi yıkılan şarkı : 

Sesimizi yer, gök. su dinlesin : 
Sert adımlarla her yer inlesin! f İnlesin J 

Kocam eli kaşının ucunda, 90n man
gaya kadar bekledi. Bekledik. Ses uza
dı, yavaşladı, kayboldu. Tekrar sofra
ya oturduğumuz zaman gözlerinde ilk 
defa, bütün bir ömür için ilk defa, iki 
danlla yaş belirdi. Ama gülüyordu. Bir 
r ocuk gibi beyaz dişleriyle gülüyordu. 

- Ne hatıralar!! .... Ne günler ...... 
Yemeğini yemeğe başladı 

1~~e bu adamın ölü halinde bile, 
bir ölü iken bile hala bana hükmetmesi· 
nin sırrı .... 

Şimdi sen bana gülüyorsun, biliyo
rum. İnan Ömre, ben de gülüyorum. 
Çünkü artık mesudum. Demindenberi 
etralrmda ıiolaşan dadım bile şu dakika
da önümde duruyor ve hayretle beni 
reyrediyor. 

Ben seni ve seninle beraber bütün 
dünyayı, bütün insanlan artık unutu
yorum. Artık bir ölü iç:n ya§ıyacağım ... 

Beni affet Ömer. Semahat 
ilhan TARUS 
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Birçok memleketler~ 
de pek revaç buluyor 

Anadan doğma çırçıplak denize gir • 
m~k modasından ve alelumum mümkün 
o!duğu kadar vücudu çı;.lak bulunıdur
n·.akta'l bahsetnıek ist;yoruz. Bundan on 
i:Jeş yirmi sene evvel büyi.ık nineleriıni -
.zin besmeleyle karşılıyacaklan çıplak • 
hk modası bugün bütün dünyayı samu;: 
bulunuyor. 

Erkek, kadm, çrrçıplak denize giril -
mesinin memnu f'lmadıı;h bir çok mem 
lcketler var. Eu da yetrr.iyormuş gibi 
(Çıplcıklar klilpleri), (Çıplaklar cemi
yetleri) de mevcut. Avrupanın bazı bü. 
yük şehirlerinde bu klüplerin adeldi yir 
miden fazladır . . 
Çıplakhk hevesi 1900 yılında Alman-

yada başgöstermiştir. O zaman müthlş 
bir itiraz tufanı uyandıran bu heves bu
gün bütün c!tinyaya sirayet etmiştir. 

Bazı memleketlerde çıplaklar klüpleri 
var ki azası 25 bin ile 30 bin arasında 

dır . 

Çıplaklar klübüne iştirak hiç te zan
nedildiği kadar kolay bir şey değildir. 
Bütün aile tarihinizi s.:ırldukları gibi 

müthiş bir tıbbi muayeneye tde tabi tu
tulursunuz. Ayni zamanda çıplaklar 

klübü hakkında hariçte esran faşetmi. 
yeceğinize dair yemin de mecburidir. 

Gariptir ki çıplaklar klllplcri halktan 

ziyade yliksek sınıfın rağbetini celbet
mcktedir. Orta Avrupa memleketlerin
de deniz kenarlarının 'büyük §ehirler • 
den uzakta bulun.malan itibariyle bil • 

hassa merkezde oturan ve içtimai sevi
yeleri yüksek olan halle çıplaklığa daha 
fazla inhimak göstermektedir. 

Maamafüı sosyalistler, komünistlet" ıı.. 
rasnılda da çıplaklık 1klüpleri türeme -
miş değildir. Onlarm da' kendilerine 
mahsus k}üpleri vardır. 

Çıplaklar arasında artist· ve muhar -
rirlere de fazla rastlanmaktadır. 

Çıplaklar dağlarda. ormanlarda ana. 

dan doğma çırçıplak !dolaşarak gilneş ve 
havanın insan vücuduna temin ettiği 
faydalardan serbestçe istifade etmek 
aevdaszndadırlar. Bunlann bir çokları 

güneşten o kadar fazla yanmaktadırlar 

ki bu oiılar için bir nevi esvap ve s~tre 
haline gelmektedir: 

Çıplaklara ı;?rulsa bu hallerinden 

sthhat ve neş'e bakımından müthiş isti
fadeler etmektedirler. 

· Bazı çıplak ınesirelerinde klüp men -
suplan için geceleri yatmak Uzere ça. 
!dırlar da vardır. 

Klüp azası ancak gece üşüdükleri 

takdirde Üzerlerine bir yorgan çekebi • 

lirler. Günün 24 saatini 'de çıplak ola • 
rak geçirmek prttır. 

. Çıplaklar sp{\· yaparken de çrrçrplak 
bulunn:ıak mecburiyetindedirler. Esasen 

onlar üzerlerfoe bir ıey giymek icap 
ettiren sporlardan yapmadıkları için bu 
hal onlan hiç te rahatsız etmez. 

Oynadıklan top oyunları, yüzme, suya 
atlama gibi hafif sporlara inhisar eder. 

KüçO:k çocuklar için de ayn oyun yer 
leri vardır. Bunlar lda ana ve babalan 

g'ıbi kumlar üzerinde çır~lalc oynar • 
lar, denize girerler ve eğlenirler. Ç:ıp • 

Jaklar arasmd~ şarkı söylemek moda ha 
\indedir. Ya!nu: başrrut yahut grup ha• 
linde memleket türk:füeri söylerler. 

Çıplakların kış faaliyetleri kapalı 
ııpor salont:rma inhisar etmektedir. Bu 
ralard:ı Ç·T'~t?!ıık id:nan yapmak mec • 

bttriyeti vnrÜı•. !dmanfar sun't gfuieı 
ziy::.sı altı:-.~a yapıldığı için vücut bun-
1arrlan y~zl:ın olduğu gibi azamt istifa 
<le tc:::ıi:ı etmekt.:d!r. 

Çrpla!t~..!"rn iddi~.sına göre idmandan 
hakk,~, .' e hfüade etmesi için vücudun 
lıum~ylı çıp':ak olmas.ı, gtlnq Te 
~.:=""C . .:.J _ ~-;r!~ buiun&.~!"111maın pıt 
•·-Ah! fakdirde btifade upriye dl· 
!tr. 

~>::;la!.:!:ır diyarı:.;ı..!.a insan ıı• hak:!bt 
ı~ kaf§dıııt:naktad.tr ki bütiln çıpialı:: vO.. 
cutlu güut detildirler~ Ha.t:tl buoiar 

Fransada bir ''Çıpl,aklar klübü" lcam. 
pında baba, anne ve çocuktan mürek. 
kep bir aile ... (Beyaz kısımları biz i~ 
l<ive ettik, bir Fransız meçmuasmdan 
aldığımız resmin aalında bunlıar yok. 
tul) 

dan bir çoğunun esvap giymelerinin da 
ha mün:ısip olacağı kanaati hasıl olmak 

tadır. Maamafih ıurası da inkar od.ile -

mez ki çıplaklık modası dolayısiyle vü 
cutlanna ihtimam edenlerin :ıldedi çok 
artmrıtır • 

Bilhassa gen!ilerin ince ve zarif vü
cutlu oldukl!ln göze çarpmaktadır. Bun 

lar kendilerinlden evvelki nesil gibi vü. 
cutlarımn şişmanlanmasına ve biçimirli -

kaybetm.esine müsaade etmemektedir -
ler • 

Böyle klüplere aza olanlardan bir 

çoğu çıplaklığa tedrici surette alıştml -
maktadır. Genç nesil bile birdenbire çı. 

nlçıplak ortaya çıkamamaktadır. 

Böyle klüpler men.supla~ma göre; 
çıplaklık hakkında ahlaki mülahaza • 

lara girişmek doğru sayılamaz. Çıiinkü 

ahlaksızlığın elbise, yahut clhi.sesizlik 

le alakası uzaktır. Ahlak her ş·eyden 

evvel bir cemiyetin telakki meselesidir. 
Bu telakki sağlam olursa, ahlak da · 

sağlanı kalır. Ayni zamanda mütemadi

yen çıplak vücut gören insanlann çrp. 
lakhğa kar§t kanrksamalan ve bu 

yüzden fena düşüncelerden uzaklaşma
ları da kuvvetli bir ihtimaldir.,, 

Çıplaklık idaha şümullü bir moda ola
cak mı? Burası henüz kestirilemez. Çün 

kü bir çok memleketlerde kilise ve pa. 

paslar buna son derece aleyhtar olduk 
tanrıdan efkarı: umumiye üzerinde tesir 

yaparak çıplaklığın önüne geçmek üze
re geceli gilndüzlü bir faaliyet ibraz et 
mcktedirler. M'!aa.m.afih kimbilir; bir 

çok şeylerde onlara aldıran olmadığı 

gibi belki bu i1tc de muvaffakryets.izll
ğe uğrarlar • 

lstanbul 
kO"'.IUŞUYO~ 

( BQ,§ta.raf ı 3 üııcüde) 

§Y yanından gitmes.ine memnun olan 
bir tek kişi yoktur . 

Bakkal burada sustu. Etrafında 

toplananlara dönüp: 

- Değil mi arkadaşlar, det._ 
Hepsi de başlarım sallıyarak onun 

söı:!erini tasdik ettiler. 

O zaman ben sordum: 
- Peki! Pazar yerini niçin buradan 

kalı:lırdtlar., 

Yanımıza duranlardan başka bi· 
ris: cevap verdi: 

- Bunun se.belJi de garip.. Şurada 

pazarın kurulduğu cadde üzerinde Bi~ 
zanshlar zamanından kalma, bütiln ka 

le, yahut içinde odalar filan bulunan 
büyük bir taş sütun vaı:idr. Böyle bir a

sanatika yanında pazar kurulmasr eski 
eserlere hürmetsizlik olurmuş. 

İyi hoş amma, bu kadar krymet . ve
rilen bu yerin yanına gidin de, bakm o
radaki koca bir tavuk lrumesi bırakmak 

garabetini gfötermişlerdir. İsterseniz 

şöyle on adım yürüyünüz de, bu man • 
zarayı gözünlizle görünüz. 

Köşekiyi dörıüp, Hasck:ye giden •,ski 
pazar yolu üzernideki antika kalenin 
önüne gitmek üzere idim. Ark~dan 
bazı sesler duydu.ııı.. 

Dönüp baktım. Bizim foto Ali maki
nesini kaldınnış b!r reşİm almağa ça
lış?yor. Entarisinin üzerine haki 'bir 

pardösü giymiş, kasketinin siperUğini 
de yana çekmiş, ak saçlı, ak sakallı ve 
biraz kamburca bir fütiyar habire: 

- Ben resoıimi aldırmam, olmaz Öy 

le şey. olmaz öyle şey d1ye objektifin 
önünden kaçıyordu. 

Bu garip adam, yaşından beklenmez 
bir çeviklikle bir saniyede benim sap • 
mış oll:luğumu sok.ağın karşısındaki yo 

la girdi, sonra birdenbire bir kap:ryı a
çıp gözden kayboldu. Baktım burası yol 
üzerindeki camiin kapısı idi. Adam göz 

den kaybolunca, bu sefer başka !bir şey 
nazarı dikkatimi celbctti. 

Cami kapısrn:rn yanındaki bir ç~
mcnin başına ibir yığın insan toplanmı§ 
sıra bekliyorlardı. 

Benim de bu manzarayı dikkatli ld.ikkat 
li seyrettiğimi gören esnaftan birisi: 

- İşte, dedi, aylardanıberi bizim su 
vaziyeti hep ayni şekildedir, Bu kalaba. 
lık daha bir şey değil.. Hele sabahlan 
ve akşam Uzerlerl gelip görseiz şaşar
srntz. Çeşmeler pek azandr. Bunu nazarı 
dikkate alıp bol su verseler gıene ne ise, 

ıÇERIDE: ' 
• Bartm refiktrniz 14 y8.§l?I& g1nn:l§Ur. ı 

Kendislnl tebİik ederiz. l 
• Yenl te§k!l edilen onnan genel komutan 

lığı kadrosu hazırlanmaktadır. Bu teşk!IAtm 
kad.ro.!U MUha.faz& Genel komutanlığı kad.. 
rom gibl olacaktır. Kadroyu kAmilen ordu 
ırubayluı ve erat te~kJl edecektir. 

• PolJslerim.lzin yeni kı§lık elblselertntn ba 
zırlanma.sm& başlanm.ı§trr. Yaktnda tevztat 
yapılaca.ktı:r. O zamana kadar vazi:te hli.nde 
bulunan bUttın polislere miğfer verllecektır. 
l{?§m seyrlliıefer memurları d& miğfer giye. 
ceklerdir. 

• Devlet Demiryollarmda ötedeı:ıbeti tatbik 
edilen SEirvUı ve sa.lon vagonları t&rifesı. ya_ 
rm sa.be.btan fUbaren Avrupa be.ttmda da 
tatbik olunacaktır. 

• Cumhurrelsimiz Atatürk Yugoslavya 
kralı Piyer:ln yıldönümllnll tebrik otnıı§ ve 
buna kral naibi Prena Pot tara!möa.n ce,•ap 
verilml;Jtlr. 

• Memur ve mUstahdemlerin tayin, terfi, 
srnrf tenzili gibi muamelelerle bütçede yapı_ 
laca.k her türlü münake.leler ve beş seneme 
imar programına a.ı.t blltlln işler belediye 
reisi tar&fmdan görülecektir. 

• Devlet Demlryollan Avrupa hattı Uzerın 
de Edl.me veya banliylS hattı civarmda bir 
fidanlık tesis edecektir. 

• lsts.ııbuı ı!lll:ıhat meclisi hafta içinde top. 
lanarak §ehrln sıhhi vaziyetlni tetkik ede. 
cektir. 

• Cumartesi günU mim sanayi birliği u... 
mu.mt kı).Ubl Halit GU!eryllz ve Deniz ticaret 
müdllrti MUtit Necdetin sanayici ve iktisat.. 
çrlıı.rdan mürekkep bir kafile .tzmire hareket 
edecektir. Kafile sergiyi ziyaret edecektir. 

• Antakya başkonsolosluğu kançılarlrğın.ı 
merkez hariciye memurlarmdan Orhan GlL 
ney t&y:l.n edilml~tir. 

• Sabalılarr kunılacak pazarlar uat 12 
ye kadar aı;ık kalacaktır. 

• Boğazda. bir ya.lnurı nlıtmıma çarpa.n 53 

.. . 1114n 
Mttrdin illook:ul talebesi tamfındmı aÇ1lan resim ve elt§i -sergisi '11$1' 11' 
/azla rağl>et görmJÜ§tür. 11u,. 

aut oı.u 
Bura,da okuma zevki daima artıyor. Bir orta ve be§ ilk o7cuJ met' 
ğu hal.de ihtiyaca kafi gelmiyor. 

gelin bakm, iıpLiık gibi akryor, bir kova 
yarım saatte !doluyor. izdi.hamrn en 

büyük se<bebi de bu <leğil mi zaten!.. 

ihtiyarın resmini alamadığı için ke ... 
di kendine adeta hiddetlenmiş olan Ali 
yanıma gelip koluma girdi 

- Haydi bakalnn, dedi. Şimdi şu 

meşhur taşı görüp, biraz !da Haseki ta. 

numaralı vapurun projektBrallZ olduğundan 
bu kazayı yapbğı anlll.§llmı§trr. 

• Son 48 saatte gehlrde 7 tifo vakası gö. 
rUlmUştflr. 

• Dün gıehrlm.l.ze mevstmin en kalaba.tık 

lngi!Jz seyyah grupu gelm.1gtir. DUnyanm 
en bUyük transaUa.ntiklerinden biri olan 
(Stratmore) vapuru ile gehrlnılze gelnıl§ o. 
lan bu seyyahlar t.a.m 960 kişidir. 

• Posta lelgra! umum mUdürltiğU telefon 
f§lerl relııltğlne ten mU§&vir heyeti azalarm_ 
dan Mehmet Ali t&yin edilm!ştlr. 

- • Esna.ta kredi temini tçin seçilen kom.Is. 
yon bugün öğleden evvel esnaf cemiyetleri 
merkezinde ilk toplantısını yapmıotır. 

DIŞARIDA: 
• Surlyede mesaiısinl bltJren Arap kongre. 

ıi Milletler cemiyetine göndeTdlği bir rmıh.. 
trre. ile Flllatinln taksimini şiddetle proteııto 
etmştlr. 

• Petez tipinde bir askeri t&yya.re, Kösten 
ce civarında. yere dil§müştür. İçinde bulu
nan yedi kişiden beşi derhal ölmüş, lklat de 
ağır surette yaralanmıştır .• 

• Pariııte Patronlar birliği binasına konan 
bomba hAdlsesl hakkında tahkikata devam 

14 
SALI 

EYLÜL - 1937 
Hlcrt 1356 - Recep: & 

Güneşin do~şu Gllneı,tn tıatı~ı 

5,39 18,22 
Vak.it Sa.ban ôğte tktndl J.kşam Yatsı lmsa.l 

4,16 1.2,10 15,42 18,22 19,~ 3,~8 

fı ·a ı· · · ·"' ra arına gı e mı.. tdlefl 
- . tr fnnızda ri ' Bunun fu:erıne e a t ~ 

lanıiadık. iki ark.ada~, eski ~~t'~ 
· ku ı · w ke d~h · nın ru cıugu par v•:r 

caddede yürümeğe başladılc·~~ct 
ffASP 

YARINA: Ha&ekL .. 

~o~ 
edilmektedir. Hük1)met, bOJJl~~ llt 
meydana çıkaranlar& 100 bill 0ı~ 
vereceğini lltn etmf§tir. ı;.oııuıııııı;ıııııf' 

• BUkreşte 193.2 senesinde 81 u? .. d 
örfi idare ve san.sür daba &ıt1 (jY 

b.r. re glJ~ cJ ~· 
• Sofyada.n verilen bir h&~t~d~ ıııı" 

Osman paşanm dUşma.nla pıe~e 
pışmaaınm 60 mcı yıldönUmil I' f.~ 
lule.nmxşt.rr'. ıs! .. ur> tp~ 

• Fransız erkAnıbs.rblye re uıerfl " 
meseleleri Uzerlnde görü§I!leıc: .ıııı6' 
draya. gitıniştir. dJJI ~ tıl'' 

• Danimarka kraliçesi JutlSlldllJI ge'l:1ıtf• 
oturmakta olduğu se.ytıyede~detll ~~ 
den bire bağırsaklarında. şi yllPıııııeJC ' 
duymu§ ve tıbbi muayenesi tıt Jf~ 
derhal hasta.neye kaldJrılCl~;.ıc ':ıı;ıc;ıtl ı11~ 

• BerlindekJ TUrkJye BU:r~ t sP1~1 '.!" 
Apakla Türk - .Almllll uca.re yetl ~1~' 
müzakereye memur Tllrk b~utuıııı1ıl~1,!'61 
renbergde Hıtıerin çayında. ıetitl 111 'f ıJ1'.~ 
Alman devlet reisi müza.!<er;s.tı ô~:\'ftıeY 
kJyetle netlcelenmi§ oırna.sın eıııtJIJP"' 
kiye Büyük elçisine derin l'J1 ..,,,~ıı. 

1e~ ti 
beyan etmi§tlr. iJel g.tVJ'ı# (1 

• Dün Moııkovada, BeynelıJI )Clltl ,,,,d' , 
Je ·r:ır ı• 

günü, muazzam tezahUrJer ~ı 0 öl'ıvı' ıe 
Kıztlmeyde.nda., Leninin rn~ <1e ll '"ııı 
Stalln, Molotov ve diğer oyil!c: tılf !#~ıl 
zimamdıırlan karg1ımıda b ys.1'~ f"'" 
resml yapılmıştır. Bir milY011;,,_ıte!J 1' 
iştirak ettiği tezahürler. uı;; ~ 
sürmüştür. ın~ ııl' e fi/ 

• İspanyol Fa.sı sulta.nl ys.ıı ııs-'t.l~tı 1~ 
Faslı ncal olduğu hald9 ~o !C1 ,.ıııııırıı' 
mlştlr. S&naebastlyenin yr~ ııe.ff .ıa· 
ratmdan işgalinin yıldön.UIP ı; r 

. d• $" ıçıı1 
l§tırak edecektir. ~Jll cıt r.:' 

• Kane.da.nın bUtUn şark !lif'& l''~ ·· 
detlf bir kasrrga esme~tedi~~urllJ{ 1'~.;ııefll' 
ayrılan elma, rekoltesınin 1 .....ı ııı ., 

· te g•~. tıl>' 
• ma.hvolınu§tur. Telefon ve_ <tUJ1ll"~ 

tiyle mUna.kaltıt ıa.mameıı 

l 

) 

' 



Balkan 
•• • • 

gureş.erı 
olimpiyatları 

Japonya oli mpiyatları 
t Yapmaktan vazgeçmedi 
.. >'Oda yapılamazsa Finlandiya v~ yahut 

._. lta iyuoa yı ın mı:sı lhtfmali vardı 

Müsabakalan n 
b ir kaç gün geri 

bar akılması 
rhtimali var 

""'Ollııı IOnra Tokyoda yapılacak o:an nn babert ltalya mahfellertnde büj1lk akisler Bu sene lzmlrde yapılacak otan beşinci 
~1 PIYat oyun.arından _ Japon _ (,.-'lu uyandırmıştır. Balkan gUreş şampiyonluğu mUsa.bakalarırıA 
"' dotayısııe - Japonyanın ar. ttaıya l!por tılenll Japonyanın kararı etra. bizden ba!Ska, nomanya, Yunanistan ve Yu. 

ıı~lUkıerıne dair geçen haftadanbPrl ıındıı.kl vaziyetin inki~afını bUyUk bir al&. gosıavlar iştirak etmektedirler. 
11

l"ll.J.'I ıneşguJ eden hB\'a<!lslcr çık. ka ile taltip etmektedir. ıtııo olimpiyat Q. Bir buçuk ay kadar kampta çalıetırıldık. 
~~ 1 yunıarınıı İtalyanın da talip çıkması lbUma. tan sonra son seçme müaabakalarile katJ 

01 Jaııon sparculannın 6l1Ab allrn'l il vardır. şeklini alan eklplmlz dUn ak~am Bandırm.ı 
"-~~ı, ollmplyat'ara glreccl< genç. Yaya nlar hazı rlı k larına yoluyla lımlre hareket etmi§tlr. 
~ l10nc akta olan yedi zabıtln vazlfetPri devam ediyor ' a r 'Takım evveıre de haber verdl~lmiz gll · ı 
~~dükıerı:ıın bllcllrllmesl 1940 ollııı Kenan, Yaşar, Ywrut Aslan, Ankaralı HUsc. 
~'ttıı l'okyOda yapılamıyacağına en ·rokyo: 13 ( A,A,) - Japon olimpiyat l!o. ;>in, ı.ıerslnll .Ahmet, Mustafa ve ÇobandlıLll 
,., lıırer dellı gibi gosterllmektedır. mitesinin 1 OfO olimpiyat oyunları için yap. müteşekkil olup, ka!l!eye eski ajan tsmR.11 

"-tıya ge"lrdl""lmi" bu lelvrafın Jo makta olduğu h1LZır1Iklara devam etmeğe 
1,_ .. .ı> .. ., 0 Hakkı rtya.ııet etmektedir. Yugoslav takı. 0
'41.11 Tok ... ·o ibabc-rf Japonlnrııı karar verdigi, Tokyo şehlr mecllıılnln, ollnı. 

" mı bu sabahki Konvansiyonel trenlle §ehrf. 
'tlt tr için hazırlıklarına de\·am etnıelc ptyat oyunları için yapılacs.k yerleıin lnş~t mlze gelmişlerdir. Aynl trende Rumen ve 
1 

1arın1 bllAlrmekte"lr. masrafına 5 milyon yen tahsis ettiği resmen Fa"'l.t ''Pon u u bildirilmektedir. Yunan takımları da bekleniyordu. " l' Ya vaz geçiyor mu ? çıkmamr§lardır. 
\.:'1ıı, 13 'A Yunanlıların yann Rumenlerin de bu alı:. 
11\"tlıı, l:ö .A,I - Domcl a]a.nsının haber ~a.mkl vapurla Köstenceden gelecekleri Umil 

oıııııp1 re, Çin.Japon lhUIAfı dolayıstıo edilmektedir. 
ıı... .. it•-Yat oyunıarmda.n sarfınazar e. 
''r, 'il Japonyada kuvvetli bir cereyan Misafir ekiplerin geç kalmı, olmalan yü. 
~ zUnden mUsabakalara da. bir iki gUn sonra 

" Pt,.ı j başlanması ihtimali '-ardır. "ı. llııel'ltı ilınentosunda \·aki olan bir Is 

'ı ~oıtı ~ batbakan Komel, Japon spor A d f t b 1 
~~~~..:::· ~:·~:::; <.:::: v r u p a a u o ş a m-
~ ıı.ıca • 1 V 1 ~ ~~~ 01~~!:::§ bfn~~:k~e~~~~~ p 1 y o n u g u . maç a r 1 
'1 · il.tına iltihak etmc1erınl emret. 

~~::: hır tok sporcular alllb altır.A Orta A v ru p a k u pasında 
la ' daıı. 1940 ollmpiyaUarından Js. M 1 it 1 1 d • ı ~ ~ ltı::;rınazar etmesi ııpor mahfellerin a c a r a r a yan a r 1 yen 1 er 
·~ı- eıneı görUlmektedlr. 

'ltlld· Avrupanın hemen bütün memlekeL Cbarlton - Grimsbitom O • O 
-.._. 'Ya ve ltalya yapmak lc;ince üç haftadanberi başlamış olan Preston Northend • Brentford 1 • 1 
... ~: 13 istiyor futb::l §"mpiyo·rnsı m:ı~ların1 bu pa- Stoke Citi - Vestbromviç Albion 

O)'\ı <A.A,) - Japonyanın 1940 o. zar da de\'am cd'lmi~tir. Al nan ndi- 4 - O 
~" ıı.ıartndan vazreı::eceğlnı> da'r ce:er şunlrrdır : Volverhampton Vandere - Derbi Coun 
~''(~'tlıertne, e.nternıuıyonal olimpiyat 1NGİLTEREDE ty 2 _ 2 
\ 1 te.tbıde Almanya mUmesslll o. 
a.. 'il Bol~on Vand:!rers - .Blackp.ool 3 - O Şelsa Leed United '-~"t J ffaıt 'bu huını&t.A demiştir kf: • 

\~. 'ı>onya olimpiyat ovun'arının ''!.. \' ı I d 11 spo r - Ba r u t Evcrton - Mançester si ti 
\ı,; 'ltreçecek otursa. 1938 ıtköaharın Hudderstield tovn - Arsenal 
~~~ aü~U 

4 - 1 

4.1 
2 - 1 

t lto Planacak olan entem&.9yonıı.~ ~ Middelsburg _ Binningham 
~,ıteat 1940 o'.lmpıyat oyunlıı.1"! . l kişer 1!0lfe berabere kaldılar Portsmouth _ Liverpool 1_1 . 

1t,.\ ınemlekell yeniden tayin ed"?. Pazar gü:ıii Bakırköy Barutgücü Sunderland _ Leicester city 1 _ O 

1-1 

~' <:, 1 sahasında Yıldız sporla Barutgücü b;_ ÇEKCSLOVAKYADA 
"""~it Yll 1;:v\ el de buna benzer bı• rinci, ikinci ve Uçüncü takımları ara -

>lt al'§ıl~ıldı. o zaman da ttal3 s Viktorya Pilsen - Sparta Praga "·- oYu sında futl:ol müsabt!rnlarr yapılmış_ ,,"'?, nlar:ınm Romada yapılmasın. Sk. Kladno _ Sk. Prc3burg 
!..', "•d r etmı .. tı .. . tır. Ü çüncü takımlar karş . hı şması be. Sk p . . . P 
~ ~.. .. . rossn·tz _ S a\•ıa arg 

h. ~.arı geıen dl...,er bir haberde dP. ratere bitm ·ş. iki:ıci timler müsaba -
.'<illi ı b G B Sk. Nachod - Sk. Os'rau ~ 0 lrnptyat oyunJannın tertip ve kasını da 1 - arulgücü kazanmış. 

' ~ b!r mmete Hevrelmck ıstedl~! tır. Viktorya Zlzkov - Zidenice 
\ ıı.,r. Günlin en mUhım maçı olan birinci Sk. Pfüe:ı - Sk. Pardubitz 
~ \b;b r bu husustaki kat1 kararı takımlar karşılaşması çok zevkli ve M.ACAR1ST ANDA 
~ ,~ll'ıda Kafılrcdc toplanacak oııın heyecanlı ge<;mlş, D€ticece ik şer gol. Nemzeli _ Szuerketa 
'~ tkae rle, Japonyanm dUşUn<'ı>ıol le ve berab~di!de netlcelenmiştir. Otoraab - Phöbus 

~lll:ta~akkuk ettiği takdirde gele. Boçkay _ Kisı:est 
lt.."'bu~k 0YUnıarınm FınıAndıyada Y'>- Allelleı imiz lslanbula 1TALYADA 
l~rda bir ihtimal dahllindt"dlr 
~l\tıt0dll' kı . Berllnde toptıı.nan 1930 dÖnÜyoı Jaı 
~ "• le rıg~lndc. olimpiyat oyunlarınm 
~, l\Jtıb~ı ıneseıesınde Japonyanın en 

'- ta l"intAndiya olmuştur. 
h ,ı,~~.A.ı - Japonyanın 19f0 ollr>ı 
qe nın icrasından vazgeçeceği 

Bükrcş, 13 (A. A.) - Sekizinci 
Balkan atletizm oyur:1<ırına iştirak e
den sporcular!a federasyon heyetleri 

Fc. Milano _ Samerdarena 
Fc. Lucca _ Arnbrosiana 

Fc. Bari - Torino 
Fc. Bologne _ Fc. Napoli 
J uventus Torino _ Livorno 

Ceneve 93 - Atlanta 
As. Roma _ Fc. Floransa 

FRANSADA 
• 

0.2 
1.0 
1 - 3 
o - 1 
1-0 
3_3 

3 - 2 
o.o 
1-5 

2-1 
3_3 
o. o 
3.2 
2-0 
o.o 
4.0 ":f'lmueı atletizm 

~ı.L "' fılaşmalaı ı 
~.~1.'%l1t1 

şerefine ma~l:ıhatgtiz:ırımız tarafından 

B;!kreş clçil'ğlmi~i e verilen çay ziya. 
fetinden eonra ekipimiz 19.40 trenlle 
!stanbu1a müteveccihen Köstenceye ha 
rcket e~miştir. AB. Cannes _ Red &tar 5 - 5 

"'-""1 erıte stadında devam edilmek. 
{( ''t'ttıın l'llasyonal atletizm müsa. 
l O lııet Son neticelri ıııunlarclır: 

t J'e nıa :-1 
ırıg·ı n._ı: 

l\t l~ iz ~Ynlay 14,1. 2 - İsveçli 
a01~.2 a sa.nıyede, 3 - İngiliz KnL 
l 'J )>ı,,.larııyede. 
~' ~:e 1~~u: 
~~e. 2land •yaJı Teileri 1 da. 53.3 

trio ~i~ed - lsveçl Anderson: 1 da. 

l ltı.etre e •. 
' .L atırat 1.·osusu: 
~ ""ile 'k • 
~oo' lrıgı~ ah Valkcr 21.3 saniye. 
l 1) ~t fz Sveeney 21.7 saniyede. 

~ 'lrıgi~e muı~vcmct ko~usu: 
\ lg\'e<'lj ~ Vard 8 da. 44,8 saniye, 

4 elstroem 8 da. 48,4 sani.,, 
l ~Oo 

~ıı'tıı\·e bayrak: 

~' 2{ı:: da. 18 s. de 2 - lngilte. 
l ~ llt niyedc. 

' ' ·~ >l'ı<ı: \ı~l ~~r~i liedvaıt 48.55 mc>tre, 2 
~~ 48 

48.25 metre, 3 - !s\·eçli 
l \lq 6. 

' .L Yiı~ek tl • 
""lleı-·k Q ama.. 1 alı Vannerdam 4 metre. 

Roma- ya:h bulundukları müddet 
7.arfında iyi bir tesir bırakan sporcu -
hırımız istasyonda dost Romen fede. 
rasyonu heyeti!e izcilik erkanı ve bir 
çok Ro;l"en spo:-cuları tarafından teş. 

yi edilm'ş!erdir. 

Fc. Metz _ Racing Roubaix 1 . 1 
Us fives Lille _ Racing Lens 2 - O 
Fc. Rouen _ Fc. Antibes 2 - O 
Racing Paris _ Racing Strasburg O _ 3 
Olimpik Marselle _ Ol'mpik Lil 4. -.O 
Excelsior Rouaix - Fc. Sochaux 1. 2 

... 

Gelecek Ba/J"111 atletizm mü.sabnk.aZaruu1a atletlerimisin iyi <!erccc fflnta
ları için atletizm fcderasıJoıııtnwı "O k8por" l~lübü ile teşriki mesai etme.si 
~ayanı tavsiyedir! - - ----

Pariste beynelmilel sergi miltuı.'lebffile bu sene birçok güzellik kraliçesi 
seçildi. l'tıl•arda sa{µJ.a. gö1·ülen 1cız, J 937 sonesi zarfında seçilen muhtelif 
rıil::cller arasmda birinci gelerek "Mi slerilı. Misi" unvanını almıştır. Jsmi 
ım Lamp olaıı bu kız, daha ctıvel, ''lılis Paris" scçilm~ti. 'VC hakikaten 
yani wıoonrna wyık bir güzclliktcd.ir. Kendi..~ni tebrik odeıı kız, 1931 Au. 
rupa güzeli olaıı Antonya Arkezdir ki, gc9<J11lcrde bir Fransı=la evlenmi§. 
tir. 

Tramvaya astlan çocukla r yüzünden 

Kamyon altında 
bir kadın öldü 

Diğer bir kadın ağır yaralıdır. Maltepe 
yolunda d iğer bir kazada da lkl kız 

yara landı 
Dün akşam Ortaköyde bir kamyon 

kaz1sı olmuş, bir işçi kadın ölmü~. di
ğeri ağır yaralanmıştır. 

Şoför Ali oğlu Hayrinin idaresinde • 
ki 4145 numaralı kamyon saat on do. 
kuza doğru Orta.köye giderken Gala. 
tasaray lisesinin ilk kısmı binası ö • 
nünae bir taramvayla karşılaşmı5tır. 
Tam bu sırada tramvay basamağinda 
duran iki küçük çocuk da yere atla • 
mışlardır. 

Bu vaziyet kar~:sında şoför fren 
yapmanın bir tesiri olamıyacağını 

düşünerek direksiyonu sola kıvırmış, 

yaya lCaldınma çıkarak konuşa konu
şa yUrüyen iki kadına, sonra 335 nu
maralı tram\·ay dircğ;ne ç.arpmıştır. 

Kamyonun ön kısmı hurdahaş olmuş, 
direk par~alanmış. kadınlardan biri 
derhal ölmüştür. Diğer kadın da ağır 
surette yaralanmıstır. 

Kaza yerine zabıta memurları ye • 
tişmiş, yaralı kadın sıhhi imdad oto
mobili ile Haseki hastanesine kaldırıl
mıştır. 

Tahkikat sonunda kadınların tUtün 
işçisi olduğu ve depodan çıkıp evlerine 
g :tmekte oldukları anlaşılmıştır. 

Ölenin adı Huriye, yaralı olanın a. 
dı Şahendedir. Kaza hakkında müdde
iumumilik tahkikata ba.~lamıştır. Şo
för nezaret altına alınmıştır. 

Bir kaza da dün Maltepe - Bostancı 
arasında olmuştur. 

Üsküdarda Doğancılarda oturan Ne 
cati isminde bir genç hususi otomobi
li ile Kadıköyüne giderken Selamsızda 
Seniye kucağındaki kız kardeşi Sel-

Beynelmilel müsabakalar 

Polonya 3-1 
Danimarkayı 
mağlup etti 

Varşova, 13 (A. A .) - Lehistan ve 
Danimarka milit futbol takımları ara. 
smda yapılan maçta 3/1 Lehistan ga.. 
lip gelmiştir. 

Avrupa kupası maçında 

Frenşvaroş - 4 
Lazio - 2 

Budapeşte, 13 (A. A.) - Turnuva 
esnasında çıkan bazı nahoş hadiseler 
yllzünden talik edilmiş olan final mnç
larından ilki FrE:'nşvaroş ile Lazio !. 
talyan takımı arasında yapılmıştır. 

Frell§varo§ 4 • 2 galib gelmiştir. 

ma ile otomobile binmek istediğini 
SÖylemiştir .. 

Necati bu ricayı kabul ederek Seni.. 
yeyi otomobile almış, Bostancıya gi .. 
derlerken Küçükyalıda otomobil bir 
kahve duvarına çarparak devrilmiş • 
tir. Seniye sağ ayağından, Selma da. 
başından yaı;a~~~~ır. 

Mazarik öldü 
(Baş tarafı 1 incide) ., 

makta olduğu Lany şatosunun duvar. 1 

lan tamamiyle çıplakdı; ne biı· levha, 
ne de bir tablo vardı. Çekoslovakya. 
mn halaskarı olan M.asaryk'in cesedi. 
ni kaplayan beyaz örtü üzerine beyaz 
ve kırmızı güller k.:ınulmuştu. BüyüIC 
harbin Çekoslovak lejyonerleri Fran.. 
sız üniformalarını giymiş oldukları 
halde muhafızlık vazifesini görüyQr~ 
lardı. 

Madeni bir masa üzerinde üç mum 
yanıyordu. 

Reisin oğlu, kızları, torunları, ye
ğeni, Benes, H r•lza ve üç doktor cese. 
din etrafında toplanm1~lar, ağlıyor. 
lardı. 

Thomas Garrigue Mosaryk 1850 
de doğmuş ve senelerce süren cidalin.. 
den sonra nihayet bütün dünyaya Çek 
milli vahdetini tanıtarak Çekoslovak
ya devletinin kurulmasını temin et
mişti. Bunu hiç bir vakit unutmıyan 

Çekler kendisini ebedi cuınhurreisi 

il.1.n etmişlerdi. Fakat o 1918 denberi 
yaptığı cumhurreisliği vazifesinden 
935 senesinde kendi arzusiyle çekildi 
ve yerine o vakit başvekil bulunan Be.. 
nes'i namzet gösterdi. Ç'.ekoslovaklar 
bu namzedi derhal cumhurreisi olarak 
seçtiler. 

Masaryk bir müddettenberi hasta 
idi. Dün sabah gelen telgrailar biraz 
iyileştiğini gösteriyordu. Fakat ihti
yar :Masaryk 87 yaFmda olduğu halde 
dün gece hayata gözlerini yummufi. 
tur. 

[Q) O KT O R 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan sekiz buçuğa 

ak~amları 17 den 20 ye kadar Lale 
li tayyare apartmanları ikinci daire 

3 numarada hastalann1 kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarım parasız, Kurun, Ha 

ber okuyucularını dakupon muka· 

b'linde muayene eder. 
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Bakırköy yolunda UldUrUlen sakallı casus 
hakkında lnglllzlerln Fransız Generaline 

verdikleri uydurma rapor 
Bu şerait altında, sen de kabul ed:r. 

ain ki Henriette'in seninle seviştiğim 
bilhassa Fransızlar bilmemelidir. Bunu 
Henriette'e anlat. Esasen kendisi sana 
hak verecektir.. Bu hususta tedbirli 
hareket ettikten sonra baıka tehlike 
yoktur. Henriette kemafıssabık burada 
yatar kalkar, sen de pansiyonuna taşı • 
nıraın. istediğiniz zaman hariçte veya. 
hut pansiyonunda görüşürsünüz.. Bana 
kalırsa pansiyonda Heriette'i kabul et.. 
men de doğru değildir. Ev sahibi Fran. 
sız: olduğuna göre ihtiyatı elden bırak • 
mamak lazımdır. ATtık bu işin idaresini 
sana terkediyorum. Gayemiz. Henri. 
ette'i elden kaçırmamaktır. 

- Noktai nazarlannızlda tamamiyle 
haklısınız .• Ben Henriette ile görüşür, 
bu meseleyi en iyi bir şekilde idare ede. 

rim .. Siz hiç merak etmeyin.. Yalnız 

ben de sizden bir şey soracağun: 

Henriette'in size karşı beslediği his 
ten haberdar olduğunuzu söylemi§tiniz .. 
'.Acaba sizde kendisini seviyor mu idi • 
niz? 

- Bunu benden niçin soruyorsunuz? 
- Vicdanım tamamen rahat olsun 

ldiye, ... Şayet kendisini seviyorsanız .. 
- Böyle bir şey mevzuu bahis de. 

ğildir. • 

- Dün burada cereyan eden bir mu. 
havere esnasında kendisini kıskandığı. 
nrzı hisseder gibi olmuştum .. 

- Vaziyetin bu şekil alacağını bilme 
diğim için Henriette'i elden kaçırma • 
mak üzere kıskançlık rolü oynamak 
mec1>Uriyetinı:ie idim. Vicdanınız rahat 
olsun azizim .. Sizi temin ederim ki 
son derece takdir etmekle beraber 
Hen riette'i anladığınız manada sevme. 
dim. ' Elimi Hraça uzatarak: 

- Samimiyetinize teşekkür ederim, 
dedim .. 

Hrac;: ' . r 

- Artık bunu kapatalım ve biraz da 
k~ndi işlerimizi görüşelim, diyerek bana 
bır koltuk göstrdi ve kendisi de masa. 
sının başına geçti .. 

cı nayet roporları 
nasıl bazırJanır ? 
Hraç bir taraftan postadan gelen mek 

tupları açıyor, bir taraftan da konuşu. 
yordu. Nef esinin tamamen yerine gel. 
diğini görünce gece cereyan eden h1di. 
seter hakkında malumat almak üzere 
eordum!: 

- Dün geceki hadiseden . sonra sizi 
çok merak ettim, bütün gece sizi dü.. 
şündüm. Bu sabah ta geçikince endige. 
lerim artmıya başladı .. 

- Endişe edecek bir şey yoktu .. Yal. 
nız Fransız generalirnien biraz korku • 
yordum .. Evvelce söylediğim gibi gene. 

ral dün gece cezasını bulan haini çok 
seviyor ve ona itimat ediyordu. Müte. 
addit defalar kedisini ikaza çalıştım. 

Fakat bir türlü beni dinleoıek istemi 
yordu. Bu şerait içinde sevdiği adamı~ 
öldürülmesinden hiddetleneceği muhak 
kaktı. Vakia bize :-efakat eden yaveri 
hadiselere ve o herifin hiyanetine şahit 
olmuşut, fakat general buna da bir kıy 
met vermeyebilirdi. . Bütün bunları dü.. 

şünerek vaziyeti olduğu gibi daha dün 
gecddcn İngiliz makamlanna anlattım .. 
Hatırlar mısınız? Dün gece buraya ge. 
lirken otomobilden inerek ka~ımızdaki 
binaya girdim. Orada aradığım adamları 

bulamadım, fakat nerede olduklarını öğ 
rendim. Senden ayrıldrktan sonra git. 
tim ken:lilerini buldum ve hadiseyi ol. 
duğu gibi anlattım.. İngiliz zabitleri 

bana hak verdiler ve icap eden tedbir. 
leri alacaklannı vaad ederek neticeden 

beni de haberdar edeceklerini söylediler. 

Bu esnada Hraç sevincinden yerin _ 
iden fırladı ve henüz okuduğu bir kağıdı 
bana uzatarak: 

- f şte azizim, adamlar sözlerinde 
durdular .. Bakınız variyeti ne ~ekilde 

idare ettiler .• Vallahi ben bunu dügünc. 
memiıtim .. diyordu. 

- Bari anlatın, ben de sevineyim. 
- Evet hakkın var .• Sevincimden ne 

yapacağımı şaşırdrm .. Elini.zldeki kağıt 

lngiliı zabıtası tarafından general Fran 
ebet d'Esperay'ye gönderilen mahrem 
bir raporun suretidir, 

- Neden bahsediyor? , 
- Dün geceki hadiseden.. Raporu 

aynen tero:ime edeyim de siz de sevin. 
cime ittirak edin... • 

Hraç ayağa kalktı ve elinde tuttuğu 
rapor suretini tercümeye başladı. Rapor 

ıu mealde idi: " 
" Dün gece 2863 numaralı taksi oto. 

mobili memurlarımız tarafından uzun 
mUddettenberi tarassut altında bulun • 
durulmakta olan bir evin önünde dur • 
muştur. Şapkasını gözlerine kadar in • 
dirmiş olan o~ta boylu, sivri sakallı bir 
adam otomobilden inerek şoförün para 
sınr vermiş ve otqmobili savmıştır. 

Bunu müteakip tarassut altında bu • 
lunan evin zpini çalmış ve bekclmiştir. 
Biraz sonra kapı açılınca, meçhul adam 

cebinden bir zarf çıkarmış ve kapıyı a. 
çan adama teslim etmiştir. Bu esnada 
kapıya yaklaşan memurlarımız taban • 
calannı çek.erek hf'r iki adamı da tes· 
lim olmıya davet etmitlcrdir. 

Evin kapısını açan adam ellerini yuka 
nya kaldırırken korkusundan elindeki 
zarfı yere düşürmüştür. Otomobilden 
inen meçhul adam zarfın üzerine bas. 
mak suretiyle onu ortadan kaybetmek 
istemi1. Fakat memurlarımız buna mani 
olarak zarfı ele gcçirmiılerdir. 

Bunun üzerine meçhul aldam: 1 

- Ben general Franchet d'Esperay. 
nin adamıyım. Bu mektubu onun tara-

fından getiriyorum.. diyerek mektubu 
elde etmek istcmiı ise de, memurları • 
ıruz: 

- Esasen hep beraber oraya gidcce. 
ğiz, telaşa lüzum yoktur .. 

Cevabını vermi§lerdir. 

Meçhul adam, hiç beklemediği bu ce. 
vap üzerine koltuğuna girmiş olan me. 

murlanmıza kendisini serbest bıraktık 
lan takdirde istedikleri kadar para ve. 

receğini vaadetmiştir. Rüıvet teklifi ıde 
para etmeyince bu sefer tehditlere baş
lamıştır. 

Memurlarımız her iki adamı da bir o. 
t~mobile bindirerek sakallıya. genera • 
lın nezdine gitmek isteyip istemediğini 

.sormuşlar ve alınan müsbet cevap üze. 
rıne ,oföre "Bakırköyüne,. emrini vermi§ 

lerdir. Yolda sakallı adam meurlarımızı 

kan::lırmıya çalışmış ve r:işvet miktarı. 
nı arttırmıştır. 

Bütün bu teklifler neticesiz kalınca 
sesini kesmiş. derin ıderin düşünmeğ~ 
haılamıştır. Otomobilin Bakırköyüne 
yakla~tığı sıralarda sakallı adam me. 

murlardan bir cigara rica etmiş. memur 
lar c:gara ile beraber kibrit te vermek 
istemişler, fakat sakallı adam: 

- Kendi ateşimle yakabilirim de • 
miş ve şayanı hayret bir t-:ira'tle 

0

taban 

cas·na davranmıştır. Bu karga:?alık es· 
nasında tab1nca ate almış ve sakallı 

adam kanlar içerisinrle yere yuvarlan. 
mış, derhal ölmüştür. 

Memurlarımız yaralı zannett;kleri 
sak?llı ile u~raşırken di~er mevkuf g"e· 
cenın karanlığından iııffade ederek kaç 

mıya muvaffak olduğund1n, polisler 
ölüyü İstanbula nakletmek mecburiye· 
tinde kalmışlardır. 

Memurlar tarafından müsadere edi. 
len mektup dairede açıld·ğında. general 
Franchet d'F.ı-perav'nın evinde verilcn 

z'yafetle, ziyafette bulunanlar hakkır:la 
mufassal mali'ımat bulunduğu görüldü· 

ğünden mezkur mektup leffen takdim 
edilmiştir . 

VDiğer tara!tan sur~ti huımsiyede yap 
tıgtmız tahkıkat netıccsindt> ölen ada-

mın Jak Depanyan adında şüpheli bir 
adam olduğu. tarassut altında bulul"dur 
duğumuz bir eve girme:;ill! <le sabit ol-

mu§tur • 
(Devamı var) 

1 arihi tetkikler 
XVI ıncı asrın en büyük geografı 

A lfiill ör~~ o TlÜI rk 
Piri Reis 

Anlatan : T~~~!!!· 11eri--2-
(Bayan Afet §U projckalyonları göaterdl: 
l - XVI ıncı asırda Osmanlı donanması 

KRra.denizde, hemen bUtUn Akdenlzde, ve 
Kızıldenlzde, Basra Körfezinde ve Hint Ok. 
yanosunun bir kıamı üzerinde hUkUm aUrti. 
yordu. 

2 -Meçh(ll bir Portekiz harit&ıJmın 1517 
de yapılmı§ haritası CHlnt Denizindeki Os. 

1 manlı hUkUmranlığı burada sarahaten işaret 
edllmlştir). 

Burak Reisler, Kemal Reisler, Bar. 
baroslar, Turgud Reisler, Kılıc Ali 
~eisler ve daha niceleri gibi Piri Re. 
ıs de XV inci ve XVI ıncı asırlarda u. 
zak denizlerde Türk hükümranlığı te. 
sis etmiş ve Türk donanmasını zafer. 
den zafere götürmüş olan Türk amL 
rallanndan biridir. 

Piri Reisin tercümei hali 
Piri Reis 1468 de Gelibolu'da doğ. 

muştur. Türk müverrihi lbni Kemal 
bu şehir hakkında şunlan söylüyor: 
"Mevlidi darülgazevi Gelibolu idi ki 
oldiyarın doğan oğlanları timsah gibi 
su içinde büyürler. ~şikleri ecel tek. 
neleridir. Sabah ve akşam gemilerin 
selsiresi avazesiyle uyurlar.,, 

Piri Reis'in deniz hayatının ana 
hatlarını bizzat amcası Kemal Reis'in 
hayatında aramak lazımdır. Zira bu 
~esleğe on iki yaşında giren Piri Re. 
ıs, fasılasız on dört yıl amcasının ya.. 
nında yaşamış ve onun bütün deniz 
savaşlarına iştirak etmiştir. 

Daha çok genç iken, Piri Reis, Ke. 
mal Reisin gemilerinde hemen bütün 
Akdeniz kıyılarını dolaştı, muhtelif 
vesilelerle İspanya, Tunus, Fransa ve 
Adriyatik limanlarında durdu, bu se. 
yahatler esnasında o mıntakaların 
coğrafi ve bahri şeraiti hakkında fev. 
kala.de değerli bilgiler ve müşahedeler 
topladı. Müstahkem şehir ve limanlara 
karşı mücadele ve taarruzlarda, amca. 
sının yanında geçirdiği on dört yılhk 
hill' hayattan sonra, Piri Reis amca. 
sının Osmanlı Padişahı Bayazıt II. nin 
daveti üzerine devlet hizmetine girdi. 
ğini gördü. Kemal Reisi yeni vazifele. 

Meçhul asker 
,,,,_. -

abidesi 
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rinde de takıb etti. Osmanlı hükume. , 
ti, Vencdik Cumhuriyetine karşı har. 
be karar Yermiş bulunuyordu ( 1498). 
Osmanlı bahriyesinde yüksek bir mev. 
ki alan Kemal Reis, yeğeni ile birlik. 
te harp için hareket etti. Bu andan 
itibaren, Piri Reis, Osmanlı deniz sa. 
vaşlarmm hepsine iştirak e~miştir. 

Piri Reisin, amcasından uzak ve 
mes'ul şef sıfatiyle iştirak ettiği ilk 
deniz muharebesi, Osmanlı ve Vene. 
dik bahri kuvvelterrini Navarin ve 
Lepant körfezleri arasında çatı~tıran 
karşıla.o::ma oldu. Ayrı ayn dört çar. 
pışmadan terekküp eden bu muharebe 
esnasında Piri Reis bir donanmaya 
bilfiil kumanda etti, ve kazandı~ı za. 
fer sayesinde, Lepant kalesinin kapı. 
larmı zorladı. Bu zaferi, Venedik do. 
nanmasının imhasiyle biten Modon 
zaferi takip etti. Kemal Reisin talebe. 
si. cesareti ve hünerleri sayesinde, Os. 
manh İmparatorluğuna Adriyatikin 
ve Yunan denizinin Lepant, Modon , 
Koron, Draç gibi en ehemmiyetli sev. 
külceyş noktalarını kazandırdı. 

Bundan sonra Kemal Reis, Sen.Jan 
şövalyelerine karşı bir muharebeye 
memur edildi. Piri Reis bu yeni se. 
ferde de amcasına refakat etti. Fakat, 
şiddetli bir fırtınaya tutulan Amiral 
gemisi battı ve Kemal Reis böylece 
dalgalara karışarak öldü. 

Artık Piri Reis, büyük koruyucu. 
sundan mahrumdur. Fakat: amcasının 
ınektebindc kazanılmış bilgiler, uzun 
gemicilik yıllarında biriktirilmiş tec v 

tiibeler ona mümtaz bir mevki temin 
etmişti. Bu tarihten sonra Piri Reisi 
Geliboluya çekilmiş görüyoruz; şimdi 
fnzivagahında (Denizcilik Kita.bı) nı 
vücuda getirmek. ve • kendi tabiri "eç. 
hile • mc~hur haritasını hazırlamakla 
meşguldür. 

Osmanlı tahtında o zaman Yavuz 
Selim bulunuyordu. Yavuz 1516 • 17 
de Mısır seferine çıkınca Piri Reise 
bir kuJY?andanlık verdi. Piri, Mısırlıla. 
rın üssü bahrisi olan tskenderiyeyi ele 
geçirdi. Bu muvaffakıyet Piri Reisi 
padişaha tanıtmağa ve Geliboluda 
tamamladığı haritayı takdime vesile 
olmuştur. 

Mısır seferi bit:n<'e Piri Reis tekrar 
Geliboluya döndü. bilgi ve tecrübeleri. 
ni kağıt Ü7.erinde tcsbite koyuldu. 
~liboluda geçirdiği bu sükun ve ra. 
hat devri "Bahriye Kilabı" nın yaz.ıl. 
masına imkan verdi. O aralık Osmanlı 
tahtında Kanuni Sultan Süleyman bu. 
lunuyordu ~ Piri Reis eserini yeni pa. 
dişaha takdim etmek fırsatını henüz 
ele geçirememişti. 

O tarihlerde Mısırda bir karışıklık 
zuhur etmiş ve Piri Reis. buna memur 
edilen fırkaya rehber ~ıfatiyle iltihaka 
davet olunmu~tu. P:ri Reis. Gelioolu. 
da yazdığı kitabını Sadrazam İbrahim 
Paşaya takdim için bu fırsattan isti. 
fade etti. İbrahim Pa~a. kitabın ehem. 
miyetini kavradı ve sultana arzolun. 

mak üzere istimmh edilmesini istedi. 
Piri Reis işe koyuldu ve 1526 da kita. 
bını hükümdara sundu ve çok takdir 
edildi; bunun Uzerine muharrir yeni 
bir harita çizip sultana takdim etti. 

1541 dcıKızıldenize giren Porte>kiz. 
ler Süveyşi ele geçirmek icin askeri 
bir sefer tertip ve iki yıl sonra (1543) 
Aden k:ı.ksine hücum etmişlerdi. Bu 
hücumlar her ne kadar püskürtüldü 
ise de bir zaman sonra, o havalide Por. 
te\\izlerle ittifak akteden Arap şeyhi 
Adeni ele ge~irmişli. Portekizler, bu 
fırsattan istifade ederek. Hintteki fi. 
}olarını oraya getirmeği temin etti • 

b 
.... uıa . . · ·n u .,. · tı 

istirdat etti. Pirı Rcısı ·ıin cınnıY' . 
V°•zrJdcr.ı ·yeti 

yeti, Yemenin ve ~ b' chcrn1111 

b .. ük ır ğ ı• 
bakımından pek uy . kazandı 1 

haizdi: Piri Re s bu zafe~ı ~1 · "htıyal" · ıı 
man ( 80) yaşım.la bır ı . <1t llrtl 

ıdcnız:den tc· 
Portekizlileri J{ızı vınak rna, 

. T .. k ı· rından kO . • ceı• mıyetle ur su a pırı r 
. . f"l t ~ı·il eden • s'·•ı sadıyle b:.C ı o e~ · '18 .. . r den J• 

1552 de Portekizlerın e ı.n tt' 
. . d zapte ı. ...ı • 

müstahkem şehrını e kın bir,,,.. 
Hürmüz Boğazına en ya · 13asr• 

şchflr t ' tl 
hal olan bu müı;tnhketn • ··oalca 3 

• kert rnu . ftf 
körfezindeki ticarı "e as. h cbiyJt. " 

· iyetı as ııo' 
kontrola müsaıt vaz . sevkulcc>1 
kalade ehemmiyetli bır . 
tasr teşkil ediyordu · • kkında~i t~fl" 

Piri Reisin bu seferı h.~ dası ô!llf .. 

h
• "k 1 b. e tl.~rf11UZ a • t .. 1• 
ı vesı a ar ız , n eı>eSl 

d 
: ınunar ııl!1 

de vukua gelen en.z nrı18sı 
ı..ı •• an dona bıvte 

sında Pirinin uunşnı .scbt 
d d 

· ·· bUlunnıası .. tt' 
a e en ona ustun ~ d ğını go5 

h 1
. ..h. . ta ugra ı ay ı mu ım zayıa 

riyor. • .. ı ~.,. 
d··şrn"'~ • 

Fakat buna rağınen, 0
• . ~ rnlllı•~r. 

.. kaıesını f1iJlt 
çırmağa ve Hünnuz Ancak· ...a•" 
etmeğe muvaffak oluyor.. dorıarwr 1, 

te bulunan bütün Porte~ı~·dUğUPU 11 
r 

nın Hürmüz üzerine yuru "'ar.'t~~r'. 
her alınca muhasaradan g:dıf° 
H

.. .. .. b k rak :sasraya seftf 

.ırmuzu ıra a be§ 
Böylece fasılasız dört veya dat111•f , • b h-unın .... dO-
yapmış efrat ve gcmı a bii>11'" 
zayiata duçar olınuş olan bil ıcatetti~ 
nanma. mühim mesafeler :.. e~ 

P . · ~e ... • ıı. 
sonra Basraya dönen ırı 'fiir~ 

1 
bil . .A• 

miyetsiz sebeple~en do ayt eoill!,;i 
v ecbıır !"' 

manından uzaklaşmaga m . •tli ft )i' 
şahsı isihdaf eden ehcrnınıY· rort' , 
'ıer karşısında. Hintten vgeletı ~p~ 
donanması Hürmüz 'bogaz~ i ~ ~ 
dan yola çıkmak mecbuıiyct~~ıe f~ <' 

. d"ğ' .. . gcrnı 1 ·,.,,r 
yor, teslih edebıl ı 1 u~ .. batır ssS 
kıyor, yolda gemilerden hırı . ne 1 
Piri Reis elin.de kalan iki gerıtltc 0tıı' 0'..ı 

' v affa ,. 
te Süveyşe ulaşmaga muv dili>'°r . ~ı 

1554 te ölüıne mahkfırn e·rlıues1 

n bı 
Basra valisi J{ubat Paşanı ~ 
ticesinde idam olunuyor. ·g·iıı1 f~ 

1 
~ a etti ,rr. 

Hayatını yukarda hu as coğf ~ 
R 

· "Iik -;e • \-( 
eis, denizcilik, geınıcı . rıaı:a11 cJ 

ilmi meselelerinde en gcnıŞ )'ıııt~,~;ı:ıe 
mi bilgilere sahipti. Ar2-PÇ

3
'.,na aı",.y 

İtalyanca ve ispanyoJcaY'J)Urı>'a ıı•c' 
çevirecek kadar biliyord~·. )'llııstl Lir 
tasını vücudc getirmek ıçırt rteıciı'' 
İtalyanca. 1spanyolca '!.,~ ~o ar.rn.''ştı 
çok eserclri tetkik ctugırı r ri () 

Piri reisin eserib~ piri fZ.., 
. v·rn gı ı, 0(lllr 

Evvelce de söyled:gı 1 ilcİ 
"Bahriye .. isimli bir kitaP a 
haı itası bırakmıştır. jtC.İIİ~ 

Kilabı bahriye "Dell d• 
s'I' 

. kitabi., . i ı;a)lS .\)!\ 

B k
. . ·rk ılfrl otctl' u ıtap, ıdeoııcı ı ·ıabı el'' 

bir şaheser added"Jir. :su ~~11cd' 111ııııt· 
ca muharririn ta!ılil \'C rnl.l fıır1'o1~~e 
k 1 

. . . . v. 1•0ıayca 11,tı 
~ crının eogıntıgı " .. 1de " •.t~' . . "'ucı e ,.-

Piri Reis, bu eserı01 etle" 
v • , cU 51lf 
ge sevkeden amıllerı s ,u 
di i.islübiyle anlatıyor: Jciı:11 ıi•ı: ,. 

''Sebebi telifi kitap blld~~,,d ôt''
1e., (ı 

·sıtı..- ıe\ 
Padişahı alempenalıın a hşınJ rtl'f 
şiyanına ve deri saadctba darı tııİ' 6i • 
dehr kam:Jleri envai flln~n J-fllöa"~,ıı< 
getünnişlert.:lir ki de<11~111 fıltı1'1de ( ~~ 
garın himmeti bihemtasılc . 0ııla~· 111,1· __ ı.jpterı 0eı .. ı 
hulup namü nişan ~· . dcr:3 . ııı•· 
ez'afülibadi bimilttar bırapiri ~e1~1tll 
hum Reis Gazi Ketn81• dalıİ 01 ift;ıı'' 
elhaç Muhammet haJcir fc:Jel.C ;yı~ 
Hazreti Pad 'şahın dergatıı 0ıııı91' .. defi 

11fc • ti'" ' 
hına alakaderittaka tll tar !JBfl 'ıd ;i~ 
derya ilminden ve me_ııal1 ıediıı1 ıcitı'~: 
bir yadigar k!tap telıf eY geli-1'' 111ef11'' 
mezkürda ta bu z:ırıt8"8. jr tY1

t 

b · ld ·· f't ,,adıg • ne u mısa e mu ı ı ıı•r 
. . ıtt \' 

Aden şehri. Barr.ülmendep Boğazın- tır. 0eııiı ti 
daki münakalc1t:ı. hakim bir nokta ve ı b ·· 1' ·· riııe J>.'f. ıırl•rı ~ ş u us up uzc . 'n J11a"1 oları''~· 

ler. 

binnetice Yemenin anahtarı n.esabesin 
de olduğundan Osmanlı hükfımeti Piri 
Reise (H1nt K:ıptanı) unva:uru .vere 
rek kendisini Adenin istirdadına me -
mur etti. (1547) 

Bunun üzerine Piri Reis, 25 §U~t 

1548 de Adene hücum eld.erek kaleyi 

lannın ve cezirelerın1 .,c: 6 &lııı 
. ıarırı ~11 ;ıe 

hc.rapların ve tınıaıı 1fiar>' .jltf 1 vas ""~ e' 
deyada olan taşlarırı .. 58ir " ıı\'" · le .;~ ,., ~ıı· 
merhum ;Kemal Re!S 

1 
,11 ıcit1 , 1" 

deryayı mezburu ilrne.) iıı:rıfl ,.,..,) 
d·;;ırn l "v 

yakin tetebbü erle ı_, ,,:;;;4fiİ 
sıır beyan eyled.iın • (lft'v 
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1; , ,,o Dalbaran bir gün bana vere. 
i{t r, hem de faiziyle .• 

1 baha fazla vakit geçirmeden başla.. 
u lldan a§ağı irien su altında koltuğa, · 
~· adan da dar yola tırmandılar. Parda 

1!~11 bu defa yerde bulduğu lambayı 
l'ıtı bcrabzr almı6tı. Elbiselerinin sula. 
'Itıı akıttıktan sonra dar yolun kapı. 
ler a kadar gittiler. Pardayan, delik _ 

d"n · t · h V ı · · ~ıı . gıren emız avanın a verı ı. 

l'a~tıreceğini düşündü. Şövalye bu • 
ku an tnümkün olduğu kadar çabuk 

6u;1Ulrnak istiyordu. Mahzende de su 
ta atıc Yilkselmeye başlamı§tı. Bu sil. 

dtı~~evaın ederse, pek yakında: bulun. 
tiıtı ~ dar yola da suyun basması ih. 
danalı .. vardı. Lamba sayesinde duvar. 
toru~UYük taşın kopmuş olduğunu 
~ u, buna. çok sevindi. Bu büyük 

lil'~~ kapının kilidi hurdahaş edilebi. 
bit ~akat bu taşı kaldırmak mühim 
da

11 
ı. I>ardayan istediği za nan ora. 

Vat Çıkabileceğini anlayınca Ode dö 

dU§~rin henüz kendine gelemediğini 
gını :~k bir çe;Tek kadar dinlenme. 
l'ah lllunasip gördü . .Bu kadarcık jsti. 
daratte hiçbir tehlike yoktu. Su ne ka 
l!·~.,,efabuk yükselse, yine bir saatten 
dı, On °ld~kları yere kadar çıkamaz • 
"otıra lar ıse bir çeyreklik istirahatten 
ı1tabı bcB on dakika içinde buradan 

l'ıal'c lirlerdi. Pardayan o büyük kaya 
lııiıı~<laını kucakladığı gibi kapının ö. 
t~~: kadar getirdi ve Valvere döne. 

~\·~ı tı~Ydi Ode, buradan çıkmadan 
dıği t bıraz dinlenelim. Dedi. Ve getir. 

aşın Uzerine Valveri oturttu. 
•& ...... Mösy" b' . k'k ~ ih . o, ıraz dınlenmeye ha ı a. 
~aıcı., ~ıYacım vardı. Hala sersem bir 

""il"' . 'll: ... 
tn!n olunı:z bu da geçecektir. 

- Biliyorum efc:.<lim. Fakat sabır. 
sızlanıyorum. Çabuk geçmesini istiyo. 
rum. 

Pardayan mantosunu çıkardı, yere 
serdi. Arkasını da duvara dayıyarak 

rahatça oturduktan sonra dedi ki: 
- B:rkaç dakika daha vaktimiz 

var. Kaçmış olduğum bu malız.enden 
ne suretle geldiğinizi anlatınız da din. 
liyeyim. Eğer tesadüf yardım etmemiş 
olsaydı, ben geri dönmemiş olsaydım, 
haliniz feci olacaktı değil mi? 

Ode dö Valver, Parda~an küçük o. 
dadan kendisini uzaklaştırdıktan son. 
ra geçen büfıUn h8.dlseleri uzun uzadıya 
anlattı. 

Şövalye bütün bu hikayeyi dikkatle 
dinliyor. arasıra da gülümsüyordu. Ba 
zı bazı da gözlerini deliklerden birisi. 
ne koyarak dışarsmı seyrediyor. bazı 
da kulağını deliğe dayıyarak dikkatle 
dinliyordu. Delikanlı sözlerini bitidn. 
cc şövalye bir lahza durdu, kendisi i. 
çin yapılmış olan bu fedakarlığa kar, 
şı kalbinde garib.bir his vardı. 

- Demek ki, Valverciğim benim i. 
çin, benim sebebime madam Fau~ta. 

yı kendine ebedi bir dUşman yaptın -
dedi, -

Valver lakayt şu cevabı v~rdi: 
- Adam sen de, eninde sonunda bı.. 

olacak değil miydi? 
- Nasıl? 

- S!z Faustanın sözlerini duymadı. 
nız mı? Hakkımda birtakım projeleri 
var. 

-Öyleyse? 
- Öyleyse benden ne istediğini bi. 

liyorsunuz. Tabii kabul etmiyecektim. 

Aramız daha fazla açılacaktı. Şimdi. 
ki açıklık biraz erken oldu, işte o kn. 
dar ... 

• 
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dırdı ve hiç blr yerine bir ~ey olma. 
dan bir insan boyundan biraz daha al. 

çak olan yere dü§lü, ayağa kalkar 
kalkmaz derhal yana doğru fırladı. 1 
1ı"'ilhakika ağır koltuk da, peşinden ye. 
re yuvarlanmıştı. Eğer çekilmeseydi, 

altında kalacak, belki de ezilecekti. 
Vakit kaybetmeden etrafı tetkike ko. 
yuldu. Duvarları yokladı ve nihayet 
kat'i kararını vermişti: 

- Şimdi ne olduğunu anladım, - de. 
di. - Ben yuvarlak kulenin dibindeyim, 

dayan bunu görünce kendi kendine 
bir sürü sualler sormıya başladı: 

- Acaba bu yol nereye gidiyor, ne
reye gittiğini bir bulabilsem? 

Ayakta durularnıyacak kadar alçak 
tavanlı olan bu koridor biraz ilerde sa 
ğa doğru meylediyor ve bu suretle ni. 
bayeti görülemiyordu. Pardayan biraz 
daha dikkat edince yerde bir kurşun 
borunun bulunduğunu gördU. Daha 

dikkatli b:ıktı, eliyle yokladı , pencere
ye yakın bir yerde duvara gömülen bu 
horu kulenin bir köşesinden tekrar 
dışarı çıkmaktaydı. Bunlardan kolay. 
r.a anlaşılan şey, borunun nehirden 

iş~e buluııum işime yarıyacaktır. - Bir 
az düşündü • Bu kuyunun elbet ki bir 
kapısı vardır. Evvela §unu arıyayım .. 

Aradı, aradı, fakat bulamadı. Kapr 
tamamen duvara girmiş olduğu için 

bulamadı. Pardayan bu işle daha fah
la meşgul olamadı. Çünkü, makine iş.. 

• geldiği ve istendiği zaman bu yol va.. 
:utasiyle mahzene su doldurulabilece .. 
ğiydi. Pardayan: 

lrmeye başlamış, üzerinde aşağıya ka. 
dar indiği müdevver odanın döşeme.. 
si tekrar yukarıya doğru çıkıyordu. 

lfapı bulamıyacağına inanan Parda. -
yan, yukarılara doğru başrnı kaldrrdı, 
bu sırada dar bir aralıktan çok hafif 
bir yadınlık görür gibi oldu. Burası 

bir insan boyundan yüksekti. Dikkat 
edince demir parmaklıklı bir pencere 
olduğunu da anladı. Bunu bulunca, 
Pard~.yan düşünmeye başladı: 

- Acaba, - diyordu - Bu parmaklı. 
ğın arkasında ne var? Herhalde çıkıp 

bakmalıyım. Ama neyle, buraya bo -
yum yetişmez ki... Yahu ben ne aptal. 
mışım. madam F'nustanm lfılfettiği kol 
luk ne güne duruyor. 

Bir saniye bile kaybetmeden büyük 
l:oJ ~uğu deliğin altına doğnı çekti \'C 

aya klariyle koltuğun arkalığına basa. 
ral< parmaklıklı yere yetişti. Burası 1 
la\·:ını alçak, ycraltında bir yoldu. Par 

- Eğer aşağıda kalsaydım, hiçbir 
şeyin farkında olmadan bu ağızdan a... 
kacak olan suyla boğulacaktım. Bir • 
çok şeylerle beni öldüremiyen Fausta, 
anlaşılan bu suretle vücudumu orta • 
dan kaldınnıya karar ver.niş. O halde 
boğulmaktan kurtulmak isin şu dar 
yola girmekliğim kafi gelecektir. Fa. 
kat nasıl gireceğim? Bu demir par • 
maklığı nasıl kırabilirim. Bir meselo 

daha var. :Mahzeni su ile doldurduk -
tan sonra, bu adamlar belki de bu ko. 
ridora da su verirler, o vakit ne yapa. 
nm? Maamafih bir cşy daha olabilir4 

Mahzeni doldurduktan sonra boğuldu.. . 
ğuma hükmederek suyu boııaıtırla.rs~ 
~uyun tekrar nehre akacağı tabii oldu. 
ğundan. ben de kurtulmuş olurum; 
Herhalde vakit kazanmak için bu dar 
yola girmem elzem. 

Şövalye bunları düşUndükten sqnra, 
parmaklığı kırabilmek için didinmeye 
başladı. Evvela parmaklıkları t.uttu, 
ayaklarını da duvara dayadr. Olanca. 
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kuvvetiyle asıldı, parmaklık yalnız 
titredi, fakat mukavemet etti. Parda.. 
yan ayni hareketi on beş, yirmi defa 
tekrarladı, netice vermedi. Bu tarzda 
bir ıey yapamıyacağsıt anlayınca ta.. 
11 yoklamıya. koyuldu. Hançerini çı _ 
kardı, bu bıçağın sapı sert ve kavi i
di. Onunla parmaklığı tutan tqı kazı 
maya ba§ladr. Taş rUtubetten adet! 
yumuşamıe olduğu için, çabuk ufalan.. 
maktaydı. Bu vaz.iyetten memnun o _ 
lan Pardaya.n: 

- Birkaç saat çalışırsam muvaffak 
olacağım. Eğer Madam Fausta zinda. 
na. su doldurmakta acele etmezse, 
her it yolunda gidecek demektir. _ dl. 
ye söyleniyordu. 

Hakikaten de ciediği gibi birkaç sa. 
atte, hem de fazla yorulmadan par _ 
maklığı söktU. O, yalnız iki veyahut 

Uç aaat çahıtığını zannediyordu. Hal. 
dığt zaman sabah olmuştu. Dar kortdo 
ra kollarının kuvvetile tırmanarak gir 

diği zaman artık gündüzdü. Bir lahza 
bile kaybetmeden dar yolun nereye git 
tiğini anlamak istemişti. Elinde par. 
maklık parçası olduğu halde iki 
bUklilm ilerledi. Demiri bir 

mildafaa aleti veyahut bir kapı tll!n 
kırmıya l!zım olur dtişUncesiy!e 

elinden bırakmıyordu. Bu vazi. 
yette bir müddet yUrildllkten sonra 

baş parmak sığacak bUyüklUkte mlite. 
addld delikkli bir demir kapıya vardı. 
Gözlerini bu deliklerden birine uydu • 
rarak dışarı baktı ve bağırdı: 

-Vay cartma, işte nehir. GUneş de 

*>ğmUf. Demek oluyor ki ben sabaha 
kadar blitiln gece bu pencere demiri 
De uÇ~mışım. 

Sab:ı.h olduğunu anladıktan sonra ; 
yorgunluk bissetmiye de başlamıştır. 1 

Faka.t bir dal:i'u bile dinlenmek·.aklı
na gelmedi. Deliklerden giren aydınlı.. 
ğın ya.rdımiyle kapının kilidini mua • 
yene etmiye başla.dl. Bu kilit kmlma.. 
dan açılamazdı. Kapıyı yerinden oy • 
natmıya uğraştı, bu da bir netice ver 
medi. Buradan kurtulmak için ya kili. 
di kırmak, yahut da. duvarla. kapı ara.. 
sına. bir demir sokarak yerinden oy ~ 
natmak lazımgeldiğine karar verdi. 
Yanındaki pencere demiriyle tecrUbe. 
yaptı, fakat bu demir fazla kalın 04 
duğu için bu da semeresiz kaldı. Bu .. 

nun Uzerine demirle kilidin üzerine 
vurmıya, onu parçalamıya çahetı. Fa .. 
kat o menhus kilide hiçbir şey olmu .. 
yordu. Pardayan: 

- Daha ağır bir şeyle vurmalı . di
ye düşündil. Aramıya başladı. Bu sı. 
rada yere lğildiği için borularda bir 
horultu duydu: 

- Madam Fausta. acaba zindana eu 
mu sal\'erdi ?. Gidip bir kere bakayım. 
- diye • söylenerek geri döndü. Dar 
yolun kuyuya olan ağzına geldi, tt.h .. 

mininde aldanmamıştı. Borunun ucun .. 
dan su yavaş yavaş akıyordu. Bu sı
rada yerde bir cisim gördü: 

- Bu dıı. ne? - diye bağırdı. -
Yerde bir !A.mba yanıyordu. Hatır • 

lardad r ki, Valver buraya elinde l!m. 
bayla girmişti. Kaf asma yumruk yi. 

yerek yere yuvarlanınca lamba da bir 
cknara fırlamış fakat sönmemi~ti . Bu 
suretle zindan göz gözU görür blr hal 

almış bulunuyordu. Yerde yUzU koyun 
bir adam yatıyordu. Pardayan bunu 
görUnce gUlmeye başladı \'e kendi ken 
dine: 

- Hele bak, benim burada bulunma 
dığım bir sırada madam Fausta bana 
bir arkadaş göndermi§. Fakat bu bi-

• 
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----------------------------------~-----çare acaba. ölmilf mu? Şunu mua
yene edeyim. 

Kendini aşağı bıraktı, koltuğa bua
rak yere indi. Bu iti de silratli yapmış 
tı. Fa.kat tam pencerenin yanında olan 
borudan akan ıularla. sırsıklam kesil
mekten kendini kurtaramadı. Yerdeki 
ıu henUz bir pa.rmak bile olmamııtı. 
Bu suretle daha sönmemiş olan 18.m
ba.yı aldı, yerdeki ceaede yaklattı, o. 
nu çevirdi. O zaman bunun Valver ol. 

· duğunu gördil: 

- Ode • diye - bağırdı. 

- Ah alçaklar a.b ••• Eğer bu çocuğu 
<SldUrdUnllue siu binlerce llnet!.. 

Valverin yanına diz çöktü, onu kal
dırdı, o zaman delikanlının yalnız 

baygın olduğunu gördü ve tabii çok 

!evindi. Hemen llzım olan şeyleri ya. 
parken, bir taraftan da. !f(Syle dU§ÜDU. 
yordu: 

- Ne olduğunu pek lli anlıyorum. 
Beni bir ba.b& gibi aeven bu çocuk, 

başm1a bir fel!ket geldiğini öğrenin
ce, gidip Faustayı bulmuş, ona bağır -

mış, çağrrmı§, ihtimal ki tehdit de 
etmi~tir. Bu müthiş kadın, onu ser. 
fe:nleterek buraya göndermiştir. Ren 
bu çocuğa uslu durması için tenbih de 
ctmişti:n. Ah yaramaz ah. Ne diye 
kendi katana hareket edersin? Maa -
mafih §Unu da itiraf edeyim ki, bu 
pek fena da olmadı. 

Pardayan bunlan kendi kendine 
söylenirken Valverin de aklı başına 

gelmiye b~lamıştı. Gözlerini açınca: 
- Mösyö dö Pardayan ... dedi. 
- Zavallı kontum, nuılsın baka-

lım ? ... 

-Nasıl olacağım. Kafasına yiiz ki -
loluk bir §ey dUş~n bir adam ne olur. 
~a ben de öyle oldum. 

Pardaya.ıı hafitçe gUlerek: 
0 

ss.l" 
- Neyse, yine 1Ukret ki ka!; J3ir.B 

lammıe. Bir yerin de ktrılına. 1~ es1'J 
llzım olan da. bu. Bir saat &0ı:ıt 
vuiyetini alıraın. afına 

Bu eanad& Va.lver dikkatle etr 
bakındı ve hayretle: rı ei, 

- Biz bura.da. madam faU!~nıi 1 " 
zi attığı zinda.n içindeyiz, aeıı 
diye sord\L 

- Evet. el fa. 
t'tt~ 

- Bu f&fıla.cak ~y. Bir~ . 101 ,,,.. 
ustayla beraber buraya getdii -.rtİ0" 

areıno.a-· 
man siz yoktunuz. Biz aizi .g. t.SJllaıı 
tik. Yok.ta mösyö, istedifın1' ttiJlİS 1 
görünmemek ça.reıini mi ketf e tll ]lf, 

Bu suali o kadar ciddi soroıuş 
Pardayan gülmeye bafladl· ri1"1°t• 

- Hayır oflum, kendiınl ga a.dJ!1l' 
bir hale aokmanın yolunu bulaD1 JlJllu 

Fakat bu zindandan çıkJJts.nın 1:sd• 
buldum. Efer benf dinlereetl11 b bl~ 
çok durmıyalmı. Yavaş ya~ SU 

leklerimiı.e kadar yüUeldl. biJelcl~ 
- Doğru söylUyorsunuı. d 111 fŞ; 

mfı.e kadar su içindeyiz. ?d~bir sJ.. 
uata cenaptan ne de çabUk dl. .. • 

de 
mı§. Hemen suyu a.çtırınış, -

Parda.ya.n alaycı tavrıyla.: ifi usıa.t
- Evet, madam cenapl8J1 b .,er. 

maktan hoelanmaz - diye .. ~.,,_ 
di. 

Valver: ıcs'/' 
rııı 

- Bacaklarım eski ku"'•e \ ıısftl " 
betmiı, fak at söylediğiniz gib o1'· 13it 
dolsun bir yerimde kırıklık ~ ,ı•~ " 
az sonra herhalde eski halilll

1 ysıı t>ô" 
ğım • dedikten sonra - tspa!l f111ı,ıi 
ğayı dU§UndUrecek bir ıavır1" ~ 
söyledi: bifdit 

- Bunun hesabını gayet t,s. 
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halk earkılan, 22,35 vlyolonaeı konaen, 23,05 
haberler, 23,23 keman konerf, 23,&0 dAD3 
musikisi. 

WNDRA: 
19,05 org konıerf, 19,30 orkestra konaert, 

20,05 balalayka konseri, 20,25 kançık yaym, 
23,0IS kon.ser. 23,35 haberler, hııva vesaire. 
24,45 gramofon. 
ROMA: 

18,20 dans muliklal, 18,M k&M§tk yaym, 
21,45 kanıık musiki, 22,oıs opera yaymr. 

1 1 . 

lşçller 
tı Kanunu .Ue ne haklar vermit 

ve sizden neler istiyor bilmeğe mec
bursunuz. 

1 Bunlan aize ıual cevaplı, toplu 
d ve pratik olarak öfretecek olan: 

D ı, nrenin Ye İKinİn lamani blls 

1 
'H ödevleri kitabıdır, 1 

Flatı 10 k':'ru•tur 
inkılap KitapeYU1de sabbr. 

WMS& 1112 =111& IUiiDll 

ıstanbul 
Tramvay 
şirketi 

1 LAN 
İstanbul Tramvay Şirketi, 1937 -1938 mektep senesi zarfında tramvay 

hatlarında tenzilaUı tarife ile seyahat etmek hakkım bah§eyleyen kartların 
kaydına 10 eylül 1937 tarihinden itibaı-en b&§layacağını mektep ve Üniversi
te talebelerine ilin eyler. 

Alakadarlar, pazar ve bayram güLleri hariç olmak üzere her gün: saat 
8,30 dan 12 ye ve 13.3!> dan 17 ye kadar. 
Cumartesi günleri saat 8,30 dan 12 ye kadar 

Milsbit evraklariyle beraber Galatada Söğüt sokağında (Tünel arkasında) 
Hareket Kalemine müracaat edebilirler. DIREKTÔRLVK 

Yapı işleri llAnı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmey.: konulan iş: Ankarada Mahmutpap Bedaıt:anmm tamir ve 

takviye inıaatıdır. 
Ketif bedeli: 55803 lira 7 5 kuruştur. 
2 - Eksiltme 27-9-1937 paz~rtesi gı:.inü saat 15 te Nafıa Vekaleti Yapı İJ 

teri Umum MüdürlüiU Eciltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

3 - Eksiltme prtnameıi ve buna mü tef erri evrak 280 kuruş bedel mukabilin. 
de Yapı İtleri Umum MUdUdUIUnden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek isin iıteklilerin 4040 lira 20 kurut muvakkat temi 
nat vermeei ve Nafıa Vekiletinden alınmıJ yapı müteahhitliii vesikaıiyle dip • 
lomalı YUkaek MUhendil veya Ylibek mimar olması ve bu ıibi ibidat i§leri ya· 
pabileceğine daif Nafia Vekaletinden ve alakadar ldıirelerden almmıt ehliyet 
veıika11 ibraz etmesi lbrmdır. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede ya.zıh saatten bir aaa~ ev· 
veline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir 4 

Pottada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3155) • (5844) 

Konservatuvar Dlrektlr1Uğ8nden : 
Talebe kaydına ve eaki talebenin kaydını yenileme muamelesine bqlanmıp. 
Pazartesi, Çarpmba ve Cuma günleri saat ikiden bet buçuğa kadar müracaat 

edilir. 
l Birinci teırinde derslere başlanacak ve kayrd muameleaine nihayet verilecek 

tir. 6058 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 tletlir. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 
10.000 liralık ikramiyelerle ( 200.000 ve S0.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 
Don Carlos, 24,M bava vesa.lre, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--"-'~~--

bt a.t·. 
or UroloQ 

t boktor 
~,1'vva Atamaı 

l"t.. la ftt'L 
·~ıtı. lıdiJ caddesi Parmakkapı 

iL •}' dureığı No. 121 birinci 

~), kattaki 
k "' h li ~"" lt •nesinde haıtalannı her· 9 

•t 16-::>o arasında kabul H 
eder. Ô 

--s11111111nm:s11mm • 
~t'4 
'-5' 

HER YASTA 
' 



, 

AV l 

ÇEŞiTLERiMiZ 

KÜLOTLAR 
1,sı Liradan itibaren 

l 
ŞIK KEMERLER 
80 Kuruttan itibaren 

50 Kurutt•n 
ltlbuın 

1,95 Liradan itibaren 

KADIN ÇANTALARt 
5 Liradan itibaren 

• 
YERLi MALLAR 
PAZARLARI 

Erkek ve kadınlara 

" U T 
" nıçltt ve aııuş cıersanesı 

Müdiresi: Mm. Papazyan 
Haftanın 4 günü kadınlara, 2 günü 
d "kiş bilen erkeklere, günde üçer sa.. 
at Fransız usulile b!çki ve dikiş der. 
si tedris edilir ve 3 ayda maarifçe 
musaddak diploma verir. Feriköy Te. 
peüetü 116 No. Papazyan apartımanı 

Kimyager ;:ı 

~~i~~~l~~~~r. ı 
BilQmum tahlilat. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karşısında İzzet 

115EYL0L~ 
==================~~~ ~ ~ 

- Neşesiz ve kırgın:'.:: 
BAŞI. DiŞLERi AHRtVOil 

• 
HaJbuk1 

bir tek 
Nevrozin 

alsa bütün 
ağnlar geçe! 
rahat ederdı. 

Ağrılar - Rornatiz1118 " 
Nezle - GriP 

ü"71 
~ 

Karşısında derhal ric'ate 
mecbur olur 

Bey hanı. il 
icabında günde 3 kaşe al~~ 

H• " ....... Dl h k" · , ............ :ınıı . ................ ş e ımı ............ ··.: 

!i FERiT RAMiZ Ii 
U Seyahatten avdet ederek hastalarmıH 
ii:::::::::ı kabule başlamıştır an-fi .......... 

n-=-m:möi,ö:ki::Ma™:..: .. :ı~ 
H Necati Pakşi H 

Her akşam 
Mamleketln en yüksek sanatkarıarlle blrlllete 

• 

TAK S • M eeıediY• J bahçesınd• il Hastalarını bergün sabah 10 dan H 
!" akJam 19 za kadar Karaköy Tünel il 
:l meydanı Mahmudiye caddesi No. ft 
:: 112 de kabul eder. g 
H Salı •e cuma gUnleri saat 14 den 

1 il 18 ze kadar parasızdır. H 
~--~~=~~~~~~~~~=.:::::===~~~- Um:ı::::mrn:::::m:ms:ın::::m::::::r .... :cmY r--· 

ANKARA DA 

SAF 

SABUN 
• • KAR 6181 

8EYA'1LA• 
TIR.' 

~öz hekimi 

, Dr.Muıa( Rl!-miAgd.ın 
Muayenehanesini Taksim. Talimane 
T~rlab;şı Cad.· URFA Apt. nına 

. n~kletmiştir. Tel: .41553 . . 
Pazardan maada hergün: Oğleden 

sonra :saat ikiden altıya· kadar 

ANA • iLK ·ORTA. LiSE klSIMLARI 8.,aıt· 

l ı Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı YATI teş~i~~t~ 7,u~ 
1 Fransızca, Almanca, Ingilizce kurlarına dokuz yaşından başhyarak bütün öğrenıcı e 

edebilirler. Okul hergiln saat 10 - 17 arasında açıktır. Kayıd işlerine: t 
111~ Cl:JMA, PAZAF;.TESi, ÇARŞAMBA günleri ba~'!~ • ~·--

, .................... .. Eski FEYZiA Ti 

Yatılı G i LiS L 1 vatısı:t 
.. ., 

• • bor S" 
talebe kaydı açın Kaz ve erkekler için ayn bölüklerde: Ana - llk - Orta - Lise ıınıflvı 

mektl'be müracaat edilebilir. Iıtiyenlere tarifn"me gönderilir. 

Arnavutköy tramvay caddesi: Ci.fteıaraylar. Telefon - 36.210. __ _.. 

--~ aurıdll-'11 , ..... ----•Beşiktaş: Yıldız-Eski ŞemsUlmekAtlp 

Geceli L G .. NEŞİ 
KIZ-ERKEK 

Yuva • Uk - Orta kısımlan havidir. Almanca - lugilizce - Fransızca l
T a O ebe B<aycdlıınıa lb>aşuanmoş'ltoır. AceDe edlrB 

l~~~~~~~~~~K~ayı~t2m~ıuamelesi her giln yapılır. Telefon: 42282 

A O EM i i K Ti 
Türk Maarif Cemiyeti Lisesi 

1937·38 ders yılı tedr sata yeni yaptırılan kolej binasında başlanacaktır. j 
llk, orta ve lise kısımları vardır. Yıllık ücret ilk60, orta80, liselOO liradıT 1 

GIEVŞIEKLDGDNE B lE L ve 

Kayıt ve fazla tafsilat için "An.karada Tilrk Maarif Cemiyeti Lisesi,. Mü. 
dUrlUğüne milracaat edilmesi (4996) ı ·-----------------·- Tabletları • Her eczanede arayınız. ! Pata kutu•u 12&5 Hormoblll J 


