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1Jış S~: 

Ankaradan dönen 
Metaksas ••• 

Yazan : Şekip Gündüz 
B ALKAN paktının bUyilk ad tmı Elen, Türk dostu, asker, milnevver \P 

insan Metaksas Türk • Elen ı.:c. stluğunun çatıldığı gUn verdiği biı k:-. 
rarı artık yerine getirmiş bulunu)•,,ı. S. E. General Metaksas bugün Atat•ir. 
kil 1anımx~, Türkiyeyi görmüş ve Ank nrayı ziyare t ctmi~. yani Balkanlarda. 
ki yeni insanlık, medeniyet ve sulh di ııinin büyiik haclarından birini eda et. 
mi§ bir Balkan autorite'sidir. Ankarayı z.ıyaretinden c\'Velki Metnksas ile 
Ankarayı ziyaretten sonraki Metaksas ıı.ras:nda bır fark \'ar mıdır? 

Büyük bir fark olduğu kanaatinde değıliz. Zira dost ve müttefik devletin 
büyük şahsiyeti, dost ve .kardPş mil'et in bUylik lideri Alinada oturduğu ve 
:rürkiyeyi görmek kararını henüz vermemiş bulun:iu.:;u günlerde dahi şu anda 
olduğu kadar kuvvetli bir Türk dostuy c?u. 

· Metaksası bize dost eden, bizi Meta ksasa se,·diren şt>y, Metaksasın uzağı 
Rörilşteki yüksek kudretinden bizim almış olduğumuz nottur. Realist olduğu 
kadar kalp ve his adamı olduğu da dil nynnın malU.mu bulunan bu kültürlU 
askeri, Türk dostluğuna ulaştıran kudret, Türk ve Elen müna!'ebetleri tarihi. 

nin asırlar uzunluğunca biribirinden m ı.ı.kus taliler arı.etmiş olan tezlerini 'Ve 
antiteuerlni insan ve medeni milnevver terazisine vurmaktaki dikkati, isabeti 
ve orijinalJtesidir. Binaenaleyh Metaksas ne l)r propagandanın tesiri, ne bir 
emrin ica.bı, ne de bir iktidar mevkii kombinezonun un zarureti yU • 

zUnden Türk dostu, Türk ve Elen ittifakı taraftarı, ve Balkan paktı havarisi 
olnıu§ değildir. Bu itibarla Balkanlılık birliği ve Balkanlılık insanlığı şuuru 
bu derece tam ve bu derece kökten ve başlangıçtan olan bir Metaksasın an. 

cak Ankarayı ziyarctt@ sonra siyast hUviyetlndeki mUspet manayı tamam. 
ladığmı iddia etmek doğru olamaz. Fakat Türk • Elen dostluğunda bu derece 

orijinal olan bu §8.hsiyetin Ankaraziyaretinden, her tahminin Ustünde bir 
fevkaladelik kazanmış olnıadığI daiddia edilemez. 

ŞEKIP GONDOZ 

•nııınımııı o------------Do s ti u kta inhisarcı bir zihniyet 
gütmiyen iki millet 

KURUN' da olduğu kadar genJolelmcğl kcndllcrlno bir 

A 
SD1 u , Ankarap:ılasta veri.len resmi liyaa1 ülkU yapıhıoıardır. İ§tc bu UlJnltıUn 
zJJ aıetto generııl l\Ictaksas ve OelAl tahakkuku 1~ aarfedllcn gayreUer sayesin. 

dedlr ki aradan ~k zaman gcı;ml'ml_ş, Ud ta. 
Bayar tanıfmdan öylcnen nutukla.rı tablll 
ediyor. Do t de\'let nda.mmm bu zlyatttlnln 
Balkan Antantının bcynelmllel bir aulh te.. 
uıhUrll eeldinl aldığına ı,aret ettl.kÜ!n 80lll'a 

diyor kl: 
''General Mct.akııaa bundan ba§k& diğer 

bir haklkaU kendine maıısua açık lfadesl. ile 
göstermfştlr k1 bu da Türk • Yunan dosUu. 
ğunun Balkan ve dUnya. sulhUne olan ha. 
yırlı tealrlcrldlr. Türkler ve Yunanlılar doat.. 
lukta. lnblııarcı bir zlluılyet güden milleUer 
de!tlldir; bllt.ka bu iki mlllct eski kinleri ta.. 
rlhe gömerek anla§lıkto.n 80?U'& aralarındaki 

dostluk mUnaaebcUcrlnin hududunu mUmkUn 

ra!ll Türk. Yunan anlll§ması dört taraflı 
bir Balkan antantı fekline glrml1Ur. 

BugQnkU eon aafhaaındakl ıekll De Türk. 
Yunan doatıuğunun \'C Balkan antantının 
~ynelmllel kıymetini takdlr etmek için 

AVl'\lp& eulhUnU tchdlt edelf'son vuıyeUer 

ı&ı Arıfft-lıletseıatf yeitt'btr tccrllbe dl. 
muıtur. Zlra Avruparun ve Aıyanm her ta.. 

ra!ı harp tehlikeleri ile sarsılırken aadcce 
Balkan Yarımaduı mlllcUerl, her ihtimale 

k1U11 mUıterck bir azJm Ue, i!Ukballerlnden 
eınln olarak hAdiselcrl eınnlycUc karıılaya. 
bllml.§lcrdlr.,, 

Filan hoca veya falan zümre dec,:ıil, 
bütün üniversite 

CUMHURIYET'de 

Y UNUS NADİ, bugUnkU b8fmakalealode, 
bir kıımı Unh'eralte bocalamım fWen 

111U1at icra edip etnıemeıerı me\"mu etrafın. 
da aöylcnenlerl \'e yazılanlan tahlil ediyor. 
Ve ıöJle diyor.: 

''Tanzimatçı Re§it pa§alar devrlndenberl 
memleketin zaman. zaman oldukı:a kavradıtı 
ve takat hlı;blr zaman doğru dUrUııt kurama.. 
diğı DarW!Unununu cumhuriyet devri en llmt 
anlayi§Ue Unlveralte ıeklinde yaratmata 
d atmııtı. Behemehal en tabll ve ea makul 
neUcealne iaal edeceğimizde gtıphe olınıyan 

bu irfan mUeaııeııemtzln atı ilk teeuUs yıilL 
rmda geçirmekte olduğu !!Qrluklar Uzerlnde 
duruyoruz. Kolay takdir olunur ki bu tekille 
nıeaele Uı: bq yabancı hoca hekbnhı sanat ic. 
ra edip etmemelerinden daha yUkııek bir 1J. 
tir ... 

Ba1tmuharrir, mekteple Unlvenlte anwn. 
dakl farkın kitapla ilim arumdakl fark rlbl 
blr ICY olac:atmı, hiçbir llm1n bl!)blr kitaba 
11.1tmıyacağmr, Dm.in mekt.epte okutulacajuu 
ve Snh·enttede arandacafmı, Unl\-enlteyt 
mualllmll, mubasaırlı bir mektep gibi taaav. 
vur etmeğe lmkln olmadıfmı sUyUyerek, 1L 
zmma ,ayıe de\'1UD ediyor: 

•'Untveralte, bir memleket içinde ba§lı ba. 
fm& M.r t.ıcmdir. Ve yUkııek bir cemJyeUn 
en büyük nımeUdlr. Bu mUeaııeae, o meal\e
kcUn hergUnkU baya.tile beraber tatlkballne 
tutulmu~ en kuvveUi mep.ledlr. Almanya llOD 

harbin mağlQblyeU fellkeUerile zl!lr! karan. 
lık bir cehennem hayatı iı;inde bocalarken 
mlllevcffa Stresemann: 

- Bereket vera'.n t.lnlveraltelertmlz var .. 
Diyerek yalnız bu dU,Unce ile mUteselll 

olurdu. Bir Gazi Muııtata Kemalin tekbqına 
koca bir vatana HallakAr Bafbut Atatürk 
o!nbllcceğlnin kainat kadar bUyllk a:ı.adetl 

iı;indcı yll§ıyan biz Türkler bu haklkaU çok 
fy1 blllriz. İlme ve irfana aı;ıımıo binblr ze. 
kAdan yüzde onu ve hattA bazan binde blr1 
bir mtllcU kurtulu~ ve yUkaeU§ yollarmd& 
doğru yUrUtmeğe kM gelir. Btltlln Unlveraı. 
le dediğimlz zaman memleketin hayatında 

derece derece hangi inkişaflara intlznr etli.. 
ğtmlzf ıımdl daha. iyi anlryoraunuz sanım: .. 
Bu anlayıı alze UnJveraltemlzi yaratmak 
yolund&ld tqebbtl§letrlmlzin yUkae.kllğln1 de 
göatermlı olmalıdır M O halde bahsin bu aza.. 
meU karvumda sanat 1crn etmek ve etme. 
mek, yerli ve ya_!ancı tıı~m, ilme \'e ihUsaa 

hUrmet veya hUrmetaızıık gibi aözlerln ne 
kUçUk ıeyler olduğunu \'e kaldığını hep be
raber bir daha görmekte olsak gerektir.,. 

Yunan Erkanı 
harbiye Reisi 
BugUn şehrimize 

geliyor 

:...-
GOMr«l Papagos 

Dost ve mUttcfik Yunanistanın erka
ruharbiye reisi general Papagos bugün 
saat ı 6 da vapurla Jim,mımıza gelecek 
ve asken merasimle karşılanacaktır. 

Öbür gün ekspresle Yugoslav erki
nıharbiye reisi general Mediç ve mai-
yeti şehrimize gelecektir. · 

Romen erkanıharbiye reis! \'e mai
yeti ayın 26 sın.da beklenO)ektedir. 

Miaafirler geldikleri gün Ankarayı 

gidecekler ve orada yapılacak Balkan 
devletleri erkanıharbiyc reisleri toplan 
tısına i§tirak edeceklerdir 

Amerika ordusunun 
kıymeti nedir ? 

Vazifesini yapacak olan her ordu -
nun, mensup olduğu memleket ve dev
let bünyesinin esas parçalarından biri 
olması zaruridir. Eğer Birleşik Aır.eri -
ka ordusunu ölçüp değer vermek lazım 
gelirse, evvela, memleket ve devletin 
vaziyct!.ni ve icaplarını gözönüne ge -
tirmek lazımdır. 

Birleşik Amerika, J\vrupada nisbet -
lere göre tasavvur edilemiyecek dere -
cede geni§, şark ve garp tarafları Ok
yanoslarla çevrilip muhafaza altına a
lınmış, [•:mal tarafında, hiçbir menfaat 
aykırılığı olmıyan bi::- devlete biti§ik, 
cenupta, bünye ve tarihi itibariyl~ teh
likeli h:r hasım olarak telakki edilmiye
eek bir devlete l:OrD§U olan ayrı bir kıt
adır. 

Bu itibarla, Amerika ordusunun, 
memtelfeti '.tii~öfnıe.o~ı:aıt olao~t 

dDGA oı;d~~~ıtl.aak.m.cl>~ 
yet.Spde kalması hemen h~men imkan • 

sızdır, Bundan dol:ıyr, Avrupa ordula
rının olduğu gibi, Amerika ordusunun, 
baskın halindeki tecavüzlere kartı koy

mak maksa!diyle daimi bir surette har
be müheyya ve hazır bir halde bulun -
mnsma hacet yoktur. 

Filhakika, B.:rteşik Amerika devlet
leri bugüne kadar geçen tarih içinde, 
hiçbir zaman birdenbire ve hazırlan -
madan düşmanla ktrşılaımak zorunda 
kalmamııtır. 

Bilakis, ordu kuvvetini bütün süku
netile icapeden niabcte çıkarıncaya 

kadar her zaman kUi derecede vakit 
bulabilmiıtir. Memleketin vaziyetinde
ki husuıilik, devletin kara ordularını 
kullanacağı anı bizzat tayin etmC9i im
kanının daima venniıtir. 

Buna mukabil, den!z ve hava silahı· 
nın vaziyeti büsbütün baıkadır. Her iki 
silaha da, ani ihtilatlar karııaınd3 faali
yete geçmek vazifesi düıebilir. Bundan 

dolayı milli m\id!aarun bu iki pıaçası 
da, daha sulh zamanında tehlikeli bir 
vaziyet karıısında bulunabitt-ceğinj he-

seo euerek her an faaliyete geçmeğe 
mUheyya bir halde bulunmak mecburi
yctinded!r. 

Kara ordusu da harp.halinde lazım 

olan insan ve malzemeyi gene sulh za
manında, hazırlamak mecbur,:yetinde
dir. Bu vaziyeti müdrik bu:unan Ame

rika B=rleı=k devletleri sulh za
manında. her an harbe girie.eccl: kud
rette büyük bir orduyu silfih altında 

b·•lundurmakta sade:e ufak miktarda 
aktif kıtalarla iktifa etmektedir. 

Battan bata katedM.:ği zaman Mos
kova - Lizbon arasındaki mesafe} e te
kabül eden ve 120 milyon nüfusu olan 
muazzam bir ülkenin yalnız 120-130 
bin kişilik bir orduyu silah altında bu
lundurması g.:bi akıllara hayret ,·eren 
bir hakfkat . ancak bu şek:lde iza..'ı edi
lebilir. 

Kuvvet~= bir muharebe ordusunun 
8zünU teıkil ettiği için, nisbcten ufak o
lan bu orduya, sulh zamanıri3a çok mu
azzam vazifeler 'aüımektedir. Ameri -
kanın sulh zamanındaki ordusu. bu 
üev gibi Ulkenfo her bucağına küçük 

J 

birlikler halinde serpilmi_ştir. Bu itibar
la, hazan, bir alay komutanı kenru•:ne 
bağlı olan bölükleri arayıp bulabilmek 
için binlerce kilometre seyahat etmek 
mecburiyetindedir. 

o;duyu bu suretle dağıtmak k<yfi .: 
yet.:.Oin tarihi bir an'ane ile alakası var
ldır. Beyazlann kızıl cierili yerlilerin 
üzerindeki hak.:miyetlerini, mcmlcke -
tin garbına doğru adım adım yaymağa 
başladıkları devirlerde, o günlerde mev
cut olan sınır boylannda ufak tefeY. ka· 
leler meydana geliyordu. Bu kalecikler 
bugün de hala sulh garnizonlarldır. 

Subaylar, yarsubaylar, erler, bu garni
zonlardan kalkarak, gehirlere, Univeni
telere, yüksek mekteplere ve tal.1~ 
yerlerine gidiyor ve buralarda organize 
cdtlmit olan yedeklere mahıus kursla
rı iaare ediyorlatc.iı. 

ııtc btt ·yeaeıtıer • t::ıtr • narp h"alinde 
Amerikan ordusunun harp kaldroı;unu 

teşk.=t etmektedirler. Sulh vaziyetinde 
iken de bu yedeklerin yanıbaştarında 
ayrı komutanları vardır. Binlerce subay 
ve yarsubay k:ndi kıtaları dışından u
zun yıllar gibi ın~vkileri işgal etmekte· 
dirler. Hiç §Üphc .. ,:z ki, tekmil talim ve 
terbiyeyi daimf surette ayn' kaine ve 
esaslar dahilinde tttbik etmek çok güç
tür. 

Ne de olsa, öğretmenlik vazifetfoi 
gören subay veyar subaylarını en yeni 
icaplara ıöre b:zzat talim ve terbiye 
görmeleri lazımdır. 

Ancak, aktif kıtaların birçok küçük 
garnizonlara tevz.:i dolayıaiyle, bir ta
raftan bu subay ve yarsubayların talim 
ve terbiye görmeleri için lazım olan bü-

yük çer'ievenin mevcut olm:ımaaı, diğer 
taraftan Jatalarda yıllarca çalııtırmak 

suretiyle kendilerine icap eden bil&iyi 
vermeğe vakit olmadığından, ycldekteri 

yetiştirmekle meıgul olan su.bay ve 
yarsubay yığını, vazifelerine göre kura 
ve mekteplerde her zaman yeniden ta
lim ve terbiyeye tabi tutulmalı~ mec
buriyeti hasıl olmaktadır. 

Bunun neticesinde, subayların ha -
yat ve faaliyetleri, ekaeriya, yedeklere 
talim ve terbiye vermek ile mektepl~
dc taVm ve terbiye görmek ıraaımb 
geçmektedir. 

Bu izahtan da anlaşılacağı gibi, kısa 

bir müd3et hizmet görenlerden mü • 
rckkep bir ordu, bu vazifeyi başarabi
lecek hir mevk,:de değildir; çiinkü, kısa 
müddet hizmet gören bir ordu da, nia

beten çok kısa ve biribirini takip eden 
fasılalarla ıilfıh altına alınanları talt.m 
ve terbiye edebilmek için mevcut bütün 

kuvvetlçri harekete geçirmek lazımdır. 
Bundan dolayıdır ki, .Birleşik Amerika 
ordusu, uzun müddet h:zme~ gören er 
ve yarsubaylardan teşkil edilmi§tir. ı 

Bundan baıka, ordunun diğer bir 
vazifesi de, modern silah ve komutan -
lık kıidc:lcrin.= mükemmelleıtirip bun -
lan tecrübe etmektir. Er, bu bakımdan 
zengin bir ülke ile yüksek bir inkipfa 
mazhar olmu§ 'kUdrctli bir endüstrrden 
yardım görmektedir. 

• • 
(Devamı 6 ıttcıda) 
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dlafata d"I · 
~danı 

çekiştirnı~ ~~ 
V AZIN .serin göl"1J lük.ır 

&l 
.. ~..:ı _;._,, 1' boı d 
WUll.&& • m~ ' b' 

zıt'taki Klillilk'te - 1 Ju,OS ~ ~~ 
bir odada. oturup adaJ%l ~·ı !'. 
tadına doyum olur ınu! dı . 
narı kış gilnUnUn lA.le~ ~· 
§airin de dedikoduyu se ~ 
mln olabilirsiniz: mısr::; }':~t 
dan belli. Ruhuııu pd e .. ııı ter. 
raz da onu ~kigtireUın: P"f tıı ole 
bu J'!llSraını söylerken l~ ı.:Or 
bir sanatkar değilnıif, "~ )oi 
ne boyun eğip "mangal 
"mangal kenarı" demiş. . •• JIJ 

Çekiştirme gil7.el ~f 
dlr; bUtUn güzel sana~ --ııl 
hasbidir, yani hiç bir pF.' 
Blr adamı zarara soktt1akı 
iyiliği dokuna.bilecek bir '/.":'~ 
ya amirinin gözünden dfilllP"~ 
kötülemek, yermek, a.aaın ~ 
sevdiği i§lerden değildir· 
kat. edin, adam çekişttreaJefı 
dikleri kimsenin aıeyhiıııd' 
sayılacak hiç bir §eY sayı ~ 
ların anlattıkları, o Jd~r 
verecek şeyler değı1dir. Ne 
onun en masum, herkdl ~ !I 
likayd bırakacak bir buY"'~1'i 
reketini ele, daha do~ 
onun üı.erinde i§lerler. ' 
mezler; bllikis onun fyl ~ jf 
tekrar tekrar t.aadik edefld'~ 
onun etrafında acayip bit~ 
ratm&k isterler. Onl&f.l_ .. -'f 
sonra mevzuları olan k~'~,t 
seniz belki gillersiniz, fal<•_.,, 
nefret, kin duymaı.BınJZ. ~ le 

muhabbet duymanız kabiJV 
çeki§tlricl, onun biç far~ d 
bir huyu üJ.erlne dikk• fJ ~ 
onu daha yi anlamanıza, oıı ~ 
lığını daha jyf htssetrneni,e ~ 
muıstur. Onun hakkında ııi.tl_.;.,ıı 
ten, hatta kahkaha; ile gilldlll':ııı 
ler ltltmişsiniz; artık oıt~,,cl. Y 
nizde adeti rninnettiı.rlığıı ô'! 
his uyanmaması kabil J11j :~ 
ŞUOUUL ~ı<t~D e07.1P.ri n ~ı d 
&nlmı ne de olsa onlard•s.9 -;... ç 
hissesi yok mu'! . ~~, 

Adam çekiştirmesini ~ d 
men hepsi ikide bir: ' ~ 
uydurmuyorum, o g~. 1"'J 
yaptı, gerçekten böyle eö[ ıw;J 
cümlelerle k'-1'§ılarmdakiD 1 "~ 
I11ırlar. Bu bir oyundur: JP~ 
lan karfiılarındakine, saıJ ~il'J 
balağa olduğunu hatırl• ~ı 
fazla inanmaları doğrU ol ~ 
hisfettirmektir. !na~;/} 
''Ne saf nde.qı! her şe~ ~rJ l' 
ma. bu da )calbinin teinisl •..t }' 
rir!" diye söze başlayı:J> ~ ~ t 
rlrler. Varsın çeki3ti~r· ~ t 

diklerindendir. '~ • 
Adam çekigtlrmek ÇO~ l' 

na şeydir. Niçin? ehli o 
bu i§e knlkıtır. da onun. J~ ~ 
zarif bir adamın çekiıt~ 
zaman fena değildir; o, -;'. 
Ehli olmıyanm elinde. b~ ·~ 
dır, fena neticeler ve"::~ 
bahat .çekiştirmede değil, 
terin acemiliğinde, cııra .... ), 
dir. ~ 
Do~u öylealnln de .,,i~ 

methinden iyidir : çiinkU ,,,, 

ğinden methedeyim de~ 
dokunur. O halde pe ,,,,. ) 
çekiıtirelim: bu .işin eblJ oaJl O, 
tlrdiğiml.z kimselerin sevi 'tfl ~ 
sine yardnn etmi, olur"" J .1 
kendinıiz.i sevimsiz kdll~ ~ ! 
yine onu se\'dirmi§ olUJ....-,
senanın neticesi ise btt' ~ 
kadar iyi olmaz. N~ Ji,I' 
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. l-'ti··-~·· -..~ .... 
l<Q : 

:t•h11oa J Sirbay •kın 
/. . ''8cbcıc ~n anlattı: 

1Uk5r b' 'lnıvayın 
, bo1 d ır Yer butab·ı ~ binmiıtim. Çok 
I~ bir ı u~ğı ıcvı:rı 1 

d.'n:' ve oturdum. 
't'.i caı... lıete lld,... !dığırn için derhal 

"lırrı .••. ~ah 
''E · ·at rahat okuya-

dı VVcla .. 
ıtı: toyJe bir 
"l' ttrafıma bakın-

!? taınv 
•kat ayc!a elli ·· 

l'or. ı/aJnıı beı ta kuıur insan vardı. 
t '1tıe)t L• ne gazete ·· ·· ·· 
c Oku ""'· anc le gorunu-
llıyorı. Yanıı:rııı Yara ~da bir nisbct-
lar. 8~· Pencerede Dığerleri bot du
)oJUn nlerce def n d~_ıarıya bakıyor-
'ttıııek ~ır111~ b' gordükleri ayni 

''8· onlar için lci ır kere daha sey
~ıt ır 1'11İlletin Jcı: fi. geliyor. 
'- Yaaıt .. 1_ "ittir 1 · · Oırllltlr ~~l'lndaJci evıyeaı, nak-
hakı Ylıı insan'- gazete okuyan ve 

tııa 1 ._rın n· ı._ • 
•• .,. nlıtıı•~. 1•uetınden de bir 
"'C!ıd. ""'11t nu ., 

•• l lrtnd' • 
-~ •ıne· ··şu laııhr ı . ~ . 

':h~ı. bUtu/e düıünüyordum. 
~hl İliyordu F k bu adamlar, oku
'·r fılcran,ı~- a. at aklıma 1ıtldi ki. 
ıı....:lia · "« hır h'kıı ,,,_., ili bira 1 •Ye anlatmıı-
~irendiı:rı ~· İıveç uıulü jim
~ dt IUıunı ' t~luruııedim. Artık 
~ '1ıı_birçok ~o tur!., demiı. lıte 
,,~ -...YorJar. ;aeıer • okumağı bu 
~ 'lfa lcoy ırıau öğrenmiıler: 
)ı:ı.~ d' rnuıtar ~·.. • 
... " lbinde b - . nıuvezzı, ku-
~ Ctliyor: T agır~ bağıra geçi-

') r. ekrnıllemiıler: oku-

ıç~ 't ben · 
~~ onta da ~ llllduın S" r n olmadığım 

"" ilıere · utunJarına tatlı tat-
".. • C&zet · '~fltda: emı hazırladım. 

"r-:-' 1 • .ol• 

le ·. ~b- ._.ıye bir 
bo tiıııiı; :-ıa ~vr acı duydum. 
d ~llrd ~trine 1t andım. Gazeteyi diz-

~ 't~ıı .::atı bite~~durn. Açarak, para 
!tı111 r, .,._ 1 ve Lozuldukları al-

. •-ete 
.. ., Ye tekrar elimi u· 

'••("· \'ole b,. tre.... . ... 
~q, ... ı dU 

lııtı ~. Ö lrnUıt .. ? 
\' le~ tııı ile, '1-lc u Sağıma soluma 
~. 3'~ lc°>'du~ya.' ıonra •.:aba yan-

r !o , 1e11'1... dıye çantamın içine .. 
'r•lt ._, 

du • teıı ~ lllU • 
fijııab "-r sat vtzııterden biri a"ı-

Stıı b· '0rd 'il nu .. . ,, lfbıiıı ll1t1, • \'ole çıkardı? • diye 
d l!ir P•lcetin a., yanımdan ge-
~llı. tiirıu bu e takılarak rnı gitti? 

'• nteaeıe • h 
t\ ltrtılc Yı alledemiyor 

~Ptt İle tlıeteaj olan . 
~r, ..... tı. \' btlrl!ıakta dığer yolcula
ıt. Stı.:_ •tııı:ıı~ ..a_ n baıka çare kal-
~~ L, "lft l'a- -~ biri 

,'I. .. ı l""vlre tau vardı Sayıfa-
~llıı~t .~tniyord ı tattı bir okuyor
' ~ "''ililc. 1' unı. 
~ b· lotı- ' Ophtne · b 
h. tıı"'- .,. hi" b· Yı oylamııtık. 
""tt -~ı. ~ :ı ır ftıil • 
Jıo t 'il•·- "tlrıl\'a veızı tramva-

td,, -.q ..l•·L )', ll d ;.0 "· ,.. ._.U.,.Jı:a- 1 ra a ıırada, 
td '-ltıı L ~ lf!n " " 

t1t il~ ~· e.,.lnlarına onunden geçi-
ltb tttaı11d İlıtyet, y haıretle bakı-
'C.~tl Ole~ Cöı hırıılrıııtrıdalti adamın 
;ı1 1 tib~ ~ b llltcbuı ıtı tarikiyle ö
ı.ı:t\-İti~rd Ylrı Ye~ lcaldını. Fakat 
~1)ardu. 11• ltter-cı e Ctlince aayıfa 
~}' r"'httı· '-zarı danı bliıbütün faz
d12~ •>-a "'-~ l~lciıde ;ut gazeteyi pek 

duıtUı;,ıı_ uyor, nazanm •• ~'"lld 
1... ~İlıt en okuyamıyor 
""<il hı l'tt 
t,ı t iıta e.,iıııe 
L. ~ltt 'b 'Yon ...__ Ytklaıtırn B bek 
~ti •• • 'in - .. ve) • · e -
~,: ı1t1"-L· ınecekti- Tam •• '"44'1 ld .... 

..... b •nı d 
" 0 1l>'u a gazeteyi 
..:: ı..... tun.... • dedi 

··~ Siziıı ' 
•iıı.c? t derg; l~tteniz 
~il ... C ;lltz kU. .•.. 
ı.. •• '· h ~ı>'et b ı.ııhf 
"O>'le 'r cu ir •Ura ın bu derece 
\' Q~ btr cullaa(l ~z~ kanunlar koy-

lttıı~ '· lıı~Urı Ceza dırtyor. Fakat 
'll.S. -..ııın L." •ı bile bot uoyle bi yok ... 

.........._ •tatı tel . r adamı bir 
rnıyor m ' u." 

(Va .. Ntl) 

S'.ılıpa:arııtdaıı bir 1:.ö?e ue bir seyyar kasap ... "' 

/stanbul konuşuyor! 

Salı pazarında 
Esnaf, mUşterllerio m'aılları taşıyacak 5' ilfeel bulmadığı için 

az alış veriş etllğlodeo şlki\yetçl ... 

Salıpazannr görmed:nizse bile, ,=smi
ni mutlak duymuşsunuzdur. Tophane 
ile Galata arasında ve Yüksek kaldırım 
la Kumbaracı yokuşu tarafına 

dUşen Beyazıt isimli mahallede salı 
günleri kurulan bu pazar yeri, Btşik • 
taı pazanndan sonra lstanbulun en bü
yük pazar yeridir. tstanbulun muhteH 
semtlerini dolaşırken, muhtelif pazar -
Jar görmüt ve bunlarJan yazılarımda da 
bahsetmiştim. Fakat Salıpazarı, pazar
lar içinde en karckteris ı tiklerinden bi

ri ,=.di. 
Vakit öğleyi henüz geçmişti: Yani 

daha herkesin evinde bulunacağı, ye •• 
mekle meuul olacağı bir saatti. Fakat 
salı pazarının kurulduğu sokaklarda 
kalabalıktan geçilmiyordu. 

Hele bir yük arabasının, tramvay 
caddesi .=stikametin.de yolu tıkaması i~i 
büsbütün curcunaya çevirmişti. 

Pazara bu kadar fazla rağbet göste
rilmesinin sırrını anlamak güç olmadı. 
İşportalarınm başında türlü mallarını 

satmak için, öyle ucuz fiyatlar ilan e
diyorlardı ki hani ev yakın oba. in• 
san g:ıyrl ihtiyari hepsinden birer mik
tar almaktan kcnd•ni meneoemiyecck· 
ti. 

Amma, bu arada çürük çarık mal sa· 
tan esnafa da rastgelinmiyor ducm 
yalan söylemi§ olurum. 

Yanımda yürüyen fotoğrafçı Ali, 
ben etrafıma bakınıp dururl~cn. blrden • 
bire kaybolmuıtu. Bir hayli aradıktan 
sor.ra, onu bir ayvacının öı:ünde bul -

dum, Bu mcyvaların en koca.man
tarından bir tane almrJ ı mütemadiyen ke 

mirip duruyordu. 

Beni görünce gülrr.=ye başla.dı. Ge -
ne beraberce yürüdük. İki tarafımızda 
dizilmiı esnafın feryatları kulakları -
mızı çın çın çınlatıyordu. 

So!Jaki bir sokağın köşesinde n.asa 
üzerine ycrle~tirilmiı seyyar b!r kah -
ver.:O garip halini seyre~tikten sonra, 

yolumuz üzerindeki bin\ il çeıit esnaf 
arasında İfportaıına ceviz doldurınuf, 
bir ihtiyarın önünde durdum. 

- Baba, dednn, iıler nasıl? 
Aldığım cevap c.:dden garip oldu. 

- Yaramu evlat, yaramaz! .. 
Şaşkın ıatl<Tn yüT.üne Mkarkcn, 0 

izah etti: 

- İçleri nasıl~ diye sonnasaydın 
belki verirdim amma. mademki sordun, 
ben doğru adamım, doğrusunu söyle -

rim. 

İşte ancak bu sözlerden sonra ~e
seleyi anladım .. Meğer ihtiyar benım: 
"İ~lcr nasıl?,, ır.u "içleri nasıl?., şek-

Yazan : Haberci 

Srtlıpazarı lstqnlntlun en ktı1aba1ık 

l:nJe anlamıştı. Maamafih ~ kadar dü
rüst İf hoşuma gitti. 

- Mükemmel pazar, doğru esnaf, 

diye söyleniyordum, fam bu ıırada lte

limelerim birdenbire boğazımda düğüm

lendi. Külhanbey kıl!klı bir domates 

satıcısı müıterisinin başka bir ·tara

fa bakmasından iıtffade ederek tartıl

rr.ıı yarısını, göılerintln önünde, bir 
anda tekrar iJportaya boplttı. Sonra 
tam bir soğuk kanlılıkla muhteviyatının 

büyük bir kısmını çalrnıı olduğu pake

ti güzelce sardı. V c müıteri tekrar 

kendisine döndüğü zam:ın, paketi ew

ne verirken, hiç utanmadan bir de 9un 
lan ıöylcidi: 

- İyi mal aldın ve ucuz alİiın ba • 
yan. Haydi hayrını gör!. 

Adamakıllı kızmıgtım. Fakat elden 
ne gelirdi ki .... 

Tekrar yürüdük, geçtiğimfa yollarda 

mütemadiyen sağlı sollu tanıdıklar çı
kıyordı_ 

pa:ar1aruıclau biri.sidir 

- Merhaba bay Haberci, diyen bel
ki üç düzüne ad:ımla seJamlaıtıktan 
sonra, nihayet sı:yyar bi• kasabın karıı 
sırasında yerle§miş, gene böyle tanıdık 
esnaflardan bir kaçiyle konuıtum. 

Ben: 
- Seyyar esnaf kalktı l:all:.alr, artık 

işler ik.: misli iyileımiıtir tabii, diye ıö

ze batlıyordum. Lafımı ağzıma tıka -
dılar. Şöyle bir itiraz yürütüyorlardı: 

- Hiç te zannettikleri gibi ceğil, 
çünkü seyyar satıcılarla beraber, ha
mallık ta kalktı. Vaziyet böyle olunca, 

biz zarar görm:ye başladık. Çünkü dü
şünün bir kere ... Pazara gelen oüşteri· 
terin çoğu bir haftalık erzakı bir arada 

alırlar ve bu da epey bir yekun tutar, 
eve götürmek için mutlak bfr küfedden 
.~stifade edilirdi. Halb:.ıl:i şimdi müı -

teri pazar yerlerinde küfeci bulamıyor. 
Aldığı malı tabii o.raba ile götürecek 

tJcğil a.. Bu vaziyet ka'"şısında niha -
yet ancak kendisinin taşıyaliJcceği 
miktarda alış veriş ediyo:-. Du da elbet 
bizim zararımıza oluyor. 

Ben bir taraftan bu sözler: dinlerken, 
ar taraftan da karşımızdaki seyyar 
kasabı ıı~yrediyordwn. Val:it öğt~yi bir 
hayli geçtiği halde henüz y~mek yeme

miı 0tıiuğumdan karnım adaınakllı a
cıkmıştı. F:.kat 3-4 metre ötemdeki 

eltt-r o kadar sefil, o kadar garip lir 
manzara ile göze batıyorlardı ki, işti-

ham derhal kaçtı .. Hatta üstelik midem 
bile bulunmağa başlamıştı. Onun için 
burada daha fazla duramadım, ~rkda

ıım foto Al.:Oin kolundan yakaladığım 
gibi, Karabaı mah~tlesi btikamctinde 
ilerlemcğe batladım. 

Yolumuz üzerinde pazar ~yni serçe -
vesiyle devam ediyorl:lu. Yalnız bu se
fer, manzara ghtW.çc değişiyor eebze 
ve meyva satan esnafın yerine, peynir-

ciler, zeytinciler, bakkallar, patırmac:ı-

~r-.ONOT IH ~gpgnsJAR 
a..... sene evvel bugUn -Pala.ata kaOesı 

fetıtıetdl n acır n 
Yeniçeriler, sadra
zamı, çadırının 

ipini keserek tehdit 
ediyorlardı 

Sinan pqa Belgradı fethettikten aoııra 

Eaet köprUsünU geçerek mühim kalelerden 
olan Vesprim ye Paluta kaleleri üzerine yU. 

rUdU. 
Sinan p&§a, Budinde bulunan Rumeli Bey. 

lerbeyi Mehmet papya da sekiz bUytlk topla 
gelmeainl blldinnl§U. Toplar orduya geldiği 
vakit bütün askerlere büyük bir geçit resmi 
yaptırıldı. 

Bu suretle bem mevcut kuvvet bir daha • 
gözden geçlrllmlı olacak, hem de askerin ce.. 
aaretl artmlacaktI. Geçit resminden ıonra 

askere aylık cıaııtıldı. Bu IUreUe iki gün va.. 
kJt geçlrtlmlıtı. 

Sinan P&f& bütün itleri blUrdikten sonra 
ilk önce Vesprimi muhasara etlL Kale Uç 
gün 90nra serbest olarak çekilmek ıarUle 

teslim oldu. 
Şimdi it Palut& kalesine gellyordu. Bu ka. 

lenin muhaııaraama ba§landığı vakit Yaku.. 
vadakl ordugA.bta alpabllerin ant bir hücuma 
uğramıl oldukları haberi geldi. Hücum çok 
anı olduğu kadar §lddcUl olmu§, sipahiler 
aıaar Hürrem !ena bir bozguna uğramı§, 

80nr& da 8lmUıtU. 
1593 yılı 22 blrlnclteırin günü, SU sene 

evvel bugün, Sinan p&f& Paluta kalesini mut.. 
bfı bir hücumdan sonra zaptetU. 

Kale muhafızları, ilk önce teslim olmak 
laGemlıler, !akat kaleye yaldB.§an askerlere 
ateı açmaktan çekinmemlılerdl. Bunu gören 
kumlUldanlar: 

- Bütün muhafızları öldUrünUz .• 
Eaırinl verdi .. 
lıte bundan sonradır ki, Palutayı zapteden 

aakerler kalenin bütün muhafızlarmı kılıçtan 
geçirdiler. 

' • • • 
· Birçok harplerde muvaffak olan uker ar. 
tık yorulD).Uf, döıımek isUyordu. 

- Karada, denizde harp bitti. Kaamı gel.. 
di. Buralarda 117lmlz kalmadı. Dönmeliyiz. 

Diyorlardı. 

Halbuki zaptedilen yerlerin f§gal altında 
bulundurulmuı ve muhafaza edilmesi llzım.. 
dı. Bunu dUıünen yoktu. 

Bir gün Belgradda ıeraakerln çadınnın 

ipleri kesıımı.,u Bu: 
- Geri dönelim.. deıpekU. 
Seraaker, çadırmm ipi kesildikten ııonra 

durmanın lmk&nsız olduğunu anladı. 

- Doğrudur, dedl. .Artık durmanın mL 

nuı yok. Geri döneceğiz. 
tplerl keallen çadır toplandı ve muazzam, 

muzatfer ordu !ethetUğl yerlerden geçerek 
gert d~nmeğe b&§ladı. 

Bu harplero~ Türk ordusuna Traruıilvany& 
aakert ile yardım etmeal beklenen Sigizmund 
bu yardımı yapmamııtı. Sinan paşa, vAadl 
yerlnl geUrmediğl için Siglzmund& llzım ge.. 
len dem vermete hazrrlanryordu. Fakat SL 
gtzmund daha çabuk davrandı. SadnA.zamm. 
hlddeUnl teskin edecek hediyelerle .g&ılUnU 
almata muvaffak oldu. Bunun Uzerine Sinan 
pap: 

- O halde dedf, gelecek baharda açılacak 
olan eefere hazırlan .. 

• • • 
Osmanlı Tllrklert devri t&rihlnin bu hesap_ 

m ae!erlcrl hep böyle deV&m etu. Bahard& 
açılan aet'erler kıJ& doğru blUrillyor ve zapL 
edilen yerler bırakılarak öbür yaz seferi için 
hazırlıklara bqlanıyorou. 

Kazanç, birçok zayiat ve blr miktar garıl.. 

met.. 
Niyazi Ahmet --------

iki deniz kazası 
Dün Boğazda iki sandal parçalan • 

mııtır. Sürmeneli Mehmede ait iki ton
luk Hüdaemanet motörü gece Bebek • 
ten Kanlıcaya gılderken balık tutmakta 
otan Süleymanın sandalına çarparak par 
çalamıttır. Sandal batınca Süleyman 
ldenize düımüı, etraftan yetişen sandal
cılar tarafından kurtarılmıştır. Tahki
kat yapılınca motörü idare edenin kap
tanın akrabasından ehliyetsiz tayfa Ha 
san olduğu anlaıılmııtır. 

Beykoz sahillerinde balık tutan Ab
dullahın sandalına Selim motörü çarp -
nuş. sandalı batırmıştır. Sandalcı da 
sol kolundan yaralanmış, hastaneyı.: kal 
ldmlmıştır. 

lar görünüyordu. Daha a~ağılarda, sı

ra elbisecilere, kunduracılara, tuhafi • 
yecilcre geldi. Değişen manzaralarla be 
raber yürüdüğümüz yollar da gittikçe 
temiz bir hal alıyordu .. Nihayet bele • 
diyenin Beyoğlu tebhfrh;ınesi önüne ge 
lince, pazar da tamam oldu. 

Daha ötede, m".Jlıur ihtiyar, merhum 
Z:ıro ağanın eski evi önünde ıs.kara ma
şa utan çingeneler, sanki pazara kü!: -
kilnmüı gibi ayrı bir grup teşkil ede -
rek, bağıra bağıra mallarım natmıya 

çalıpyorlardı. 

HABERCl 
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•Evll bir adam yaşamaz, tenelftls eder. 
Dtlnyada bftyllk iş alrmGş bir lek 

evll ıadam gUste.r.eblllr m181n?,, 
Doktor bu ıuall bekliyormuş giıbi 

dedıa1 wrap wroi: 
- Haymndaft iirnit kalmdıltm 

i&ylecıım.. Bütlln mesele kalbinin kuv
ntinde.. Kalbi ne l:.adar kuvvetli olur
• o lı:adar fada mukavemet eder. Tah
miıle 19R, en :kuvvetli kalb bu vui -
yttte bir haftadan fazla muka"ftmtt e-
demez. Bununla beraber belli olmaz, 
belki b&ı&iln yann .. 

Doktonııı bu i.Abatını i§idince oda
nra dSDdifiinli ve gözlerinin karar -
dıltnı hiuettim .. Kendimi tUtmak için 
11irfettifim blltün gayretlere ra!men 
pre yuvarlandım.. Ondan ötesini ha -
tırlamıyorum .. Gözlerimi tel:rar açtı -
taa a ... n kendimi "'Saadet Yuva• .. n -
da buldum. 1t:ıryolamın batı 'Ueunda o
tuıu Serkiı: 

- Geçmiı clıun r diyerek elimi tut
ta ft "ben una sabah aabah konyak 
içme ldemedim mi?,, diyordu. 

Serkfain bu tenkidine cevap b:Je ver-

meden aordum ~ 
- Hanriyetten bir haber var mı?. 
- Jli.ru evvel Hanriycte telefon et-

da Vulyetinde btr delifiklik olmadı
luıı .aylediler. 

- Sut bç?. 
-ıs.. 

ftncli lllDletiae • Q 1ıılr CeD$ ... 

b:lir .• Ben bUtlin bunlan tecrübe ettim, 
neticede bütün kadınlann biribirine 
benzediklerine kanaat getirdiğim için, 
evlenmemeğe karar verdim •. Gençliğim 
de henüz gözüm açılmadan evlenm1t 
ol;aydım, o saman İl deiitirdi, !imdi 
ben de bir çokları gibi bcllr:. bir kaç 
çocuk babısı oımuı olurdum. Pakat 
Anadolunun ortasından çıkıp lavıçreye 
geldikten ıaonra, kendimi bulunduğu 
saksıdan çıkanlmıf bir çiçeğe benzeti
yorum .. Artık benden hayır kalmamıı
tır. Aile te§kıl etmek vazifeli ftMi, 
babası, yurdu olan gençlere b~ bir 
saadettir. Bi.ı"m ıibl dünyada 'kimlesi 
olımyanlar iM bayatlannı miDetln'.ne 
vakfetmelidlrler. Sen de ayni fıldrde 
deiihnialn ?. 
- Oruı 6yle, yalaız, evliJilta "--

mani olmadıtdıt nnnedifOfUID· 
- tmklnı var malır? DGnya .. bl7'k 

iı g(Snnit biır tek nli .._ 1&1teı9'Mir 
misin? E•ll bir actaa Jııla,.U ~ k '* 

li.keye atılmu .. Telalikeyi ~ ._,. 
lar '8 'bittaW blr it a& z• 'n · Sen ,._ 

ınıalliyete ...... ' 
Umwuan Jaayatı ,...-.t de • 

- 18 mi? ffa:i IUt 

fil. \'eMINI etuıktk. NHıatJar 4a te
nelftls .. er. tt.bt '81 r. Ba,lk ._ 

14 te Arama tillldlerl Wr tela Clrinln lalM ceft· 
Aralarında bir ttlr "'1 ._. ._. -""'' 
Tqnak fnb•mn müeuill JCrist*por 
Mikailyan "U olmUf oluy .. bn11 • 
nun bir.zat bomba tecrübell '4" 11na 
ve hayatını tehlikıeye ko~ mlsa
ade eder miydi? Bir nlDari1ar ben de 
seain aibi dOf(inüyordum, hattl bir b
dma fena halde tutulmaftum. Az b1llll 
ntenfyor4um da.. Bereket ~ bl • 
yWdea'm beni bqka bir aımlebte eh 
derdiler ~ bt\yik bir fe111ce*ı ısnlkal 

a~. 

cidecetmk?. 
- Ben kendiaine telefon ettim ..• 

DedW hastaneye ıeldi, oradan seni 
buraya beraber ıetirclik.. leonyal: i.çti -
fisü bilmiyor, teeuUumdm bir fenalık: 
ıeçirdiğini zannediyor.. Gece tek:tar 
11ma7a ıeJecektir. fsterwen telefon ede
yim, hemen gela.n.. 

- Hayır, iateme.z .. 
Yanm uat sonra doktor ıeldi ve 

beni muayene eclerek büyük bir tehlike 
atlattıfmıı aöyledi ve bir kaç gUn ev -
den çıkmam.1rm tavsiye etti •. 

ArbdıaftiD Serü benimle tekrar 
,.ınm JWmca 'bclfmdaıı geçmif mace -
Nimi aalllaya blfl•dL Zaftlb arb
dapm bent ellericl'.nnek ~hı bc!ın ma
cera1ann4an bahaediyor ve neticede ka 
clmJmra itimat etmek caiz olmadığını, 
1ııGt8a bdmı.mı bidbirine benzedik
JerW. yeni bir atlan lllrilini mutıab 
anattunli.lecelfnl Abata çalıJıyorc!u. 

Serıdaln mabadını anlayınca bir
denbire aözUnU keserek: 

- Serma dedim, doiruaunu s<Syle. 
aen hiç resmen evlencl&ı mi? 

- AJJah eöetermea=.n. Ben deli miyim 
111. h'.r bdnmı .aderine itimat edtrek 
Jaa,atnm mahm.,tın.. 
-l>emtkbıç evlenmedin?. 
-Hiç.. 
- llaceralannı anlattılm kadınlar-

dan hiç birini enemedin mi? 
- ... kaqdna ~kan bütUn kadın -

1arr '"erim, fabt yarım IUt IOIVa on
lan unutur, Df'1111l& $1bn ilk kadmı 
.. ,., .. Ye bu l.t blylece idıwm eder .. 
llDlıı lft1ayaca11ft 1ralbiın mtıtemac!iyen 
..,.ı.atte otdufu ~in konacak bir gönW 

'"'-· .. - 81lllJana aruıncla hayatını tenin 
lpa feda edm bir bdma ttsac!iif eder· 
... uyapanmP. 

- B&,ıe bcbn taiavvur edilemer .• 
- Ya oluluP. 
-oı...L. 
- Hamiyet ba;atnu benim ~itı fe· 

ile•~. 

- lhlerlae itimadım nr, fakat bil
..._~ bir b4mın bejka bfr mil 
n,.g IDllllU1> bit ıenç lV.n hayattru 
feda edecefüıi.. 

- Zamıetmlyoraun dtğil mi\ 
-s.tt .. 
- itte burada yanılıyorwun, çünkU 

tjk mDllyet fl1An tanımaz. 

Ramf,etle eenl canmce, lnpo11Jm p 
ç• m•ıeıa11 katırladnn. llw"lyetl ... 
n 1 ~de ~ alclyotmn. nl&er 
taraftan fnbda /wal ettitln ....... 
vaziyeti caz1n1ne cetinnk ha lllfttil 
kıybedeceP*n dddm endİfl .airo -
rum. Kaç yk kilinin una 111* ile bak· 
tığını lilsen .. Sen gene tllkP.t Allahma •• 
Bu hastalık olmasaydı, sen yakanı, oka· 
dının elinden zor kurtarabilirdin... Hal
buki §imdi hem vicdanın rahat. hem de 
istikbalin mllemmen. .. 

- Sana garip bir ıey aöyJ.~yeyim mi? 
DUn gece vaziyetin bu tekil alacaiım 
bilmiyordum, fakat kendi kendime Han· 
rlyetl terke karar verdim • 

-Gördün mü? Demek Hn de beııim 
e~i dil§Onüyormupun_ Yalnız bu b• 
rannı nasıl tatbik edecektin? Bir defa 
bunun zortuklannı, tııOntillerini, vicdan 
uapJannı dOtiln. Halbuki timdi b· 
dtn bnd!.lni sevdir.ne kani olarak bu 
dUıt)'Han aynlacalr, ıen de rahat ede -
ctbln,o da .. 

Bu sırada Aram odaya ıirdiflnden 
muhaveremizi lttat,tk .. Tatnalt fırkaaının 
Ctnttredeki mnut murahhası dofru 
bryolama yakJapralr hatırımı 10rdu .• 
Tqekkllr ederek, iyi oidufumu, dokto
run bir ikt" gün ictlrahat tamye ettifini 
bildirdim. Arbda§llll Serlris müclahal• 
~erek: 

- Doktorların bir ,eyden anladıkları 
yok.. Arkadaı Sog0tnonun bir §eyi kat
madı. Bu akpm bile 10kağa çıkab"lir, 
ben onu tedavi ettim. dedi. 
Arım hayretle bizi tetkil: ediyordu. 

Serkiı elini bana uzatarak : 

- Kalk aslanım, bir §eyı'n kalmadıfı
ru iıbat et te arkıeda, Aram göaJeriyle 
ıörsün. dedi. 

Serkiain yardımiyle yataktan kalktım. 

HABER - ?\ipm poeta11 

Nev'i şah ına Münhasır 
orijinal bir ylldız 

Mey Vest'ln ftlmlerı dünyanın her tarafında bü 
at akayla 1<ar şılanıybr 

Sinema Jlldıslan lçlnde en orljbıall, en 
Ziyade nevt pblm& mtıııııanr ıtaıam klmt'!fr? 

Greta Garbo mu? 
Jl&YD"! Garbo, ftlftld Bollw4 aaklnlerl L 

çla4e baklld m&D&dle en .uatıran CJlmak L. 
tlbarlle nevi plwna mUnh&lll' kalDUI IR 
yıldız ı- de bahaedecelfmlz yıldız padoce 
anat balmnm~ orljlaa1 degDcSr. 

Me,hur X.1 V..U ttaadetmek ü~ 
Bu JJldıS en\ll Amlrikan llnemacılıpda 
bir akaWl.ıneUD dofllrdutu ,öhret olmak 1-
Ubarile orljtnaldlr. 

Hoıtvudun yıldız namzeUerl ve yıldızlar 1. 
:çlD .,...,. -an- fU'Ulll' .... lıilıllllıır maını: .,..,_ ı.• 9U' 8131 17' • ldlodua , .. 
la cılWs! ~ talllt -... -..nım 
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- Kmdlll Jlrml 1111 .... ..,,.. '" ., 
ti. .... !roMı•• lülr 4IJ9l1 -oa*,...._, 
.... tklta mutii ~ M dl19 atL 

...... etalaf '.!'inal ...... 9"91 ...,.. kft 

ilet - •nel ............. ,, 1ı1se •1 Yqı 
ne olu1'8& oı.un, blzl allkadal' etmez ki ı Se. 

san veya Aııtuam qkma ıt!le ettWt zt.man 
IOeopatra kaç yqmda Adi T t11ye 80l'&D 'T&r 

mıT 119)' VMU befiiıl..Uer tilıl1 1M cm,tblce. 
lede P'OPICUMl&)'a alcllnf bUe etmecWer ve 
tel"Clh elUklerl yıldızı aramakta mar etti. 

Keleplr 
Ellinde mevcut 34 model DOÇ mar

ka kaptı kaçtı otomobllt cayet ucus 
Utıhktır. G&mek lıtiyenter Ga!ata 
Yilksek kalc!ırtril 4lbln4e Geb.zellye 
müracaat. 

Bugtlndan itibaren 

AS R ., Sinemada 

2 ........ film birden: 
DANIELLE DARRIEUX 

•• 
HENRY GARAT 

Tarafmdan oynanımı 

ÇAPKIN 
GENÇ 

Et ..... ,,.... fllmi ft 

ON 
HAYDUTLA 

Perl, .... , ..... 
llAIUlY CAUY " HOOT 

QlllOIC •• 'rn 

Mey Ve.st 

ler. Böylece yaptlan propapnda oııun fÖh.. dJkkatlill ~. bU Jd~ -"_ 
reUnl ekallteceıı: yerde bllAkı. arttırdı. Film., kmtllft.tı 1"1111jı•'f "9 
lort dlbıyanm her taratmda ratbel gördll. Ucnt arttmıımtbr. lhY .y.,-

aa ...,ı.et t&blaW• ona taJiltıraD flrlietlia filmler çevirmekle m..,uJclllt• 

l8TANBtl'Lı 

18,30 pllkla daDll mualklal, 19 piyano 8010 
~nıaı a81ıt taratmaan. ı9,ao Rad10 tonik 

dtam (O .. ) 20 KU.tafa ve arlw!aflan tara.. 
flM&a TUrk nıwıUdll .. WJt IUkıJatt. 20,80 

ömer 1lıa tat&fdliaB U'ipta lıBylft', ... 
Semiha ve U'b4aflarl \lınıada TOrli mu. 
alklll ve b&lk prlalan (aü QM), 21,ıs 

orkutra, 21,lA AJaU ve bana laaı.rtert ve 
erteal gtınlln proıramı, 22,30 pllkla mlolar, 

Acente 
Aranıyo 
Ankara Anonim Türk Sigo 

Şirketinden e 
Şirbtiı;ph ....... aaatahk tetkilatma iliveten, ~ 

..,.. "11 ..... .u.. ......... a... maki• ...... ı..m ta•' r 
'"• elen ....... ae.ta .......adadır. Bu iıe, istekli 
lıı11•uW.. Yulpoet.ne ..........., Erzunna Jmmnda ktitl 
_._.. • .............,_ .. "WWinnek 1Uretile - tMdrtla ..... r--

AfJOD Çe•klııal• OtllWlt 
- llilletiill tett}h etrnlyen bir ka-

411M pJtten hiç ltbnat eder.ıem .• H:ın
rı,.tten ı.h•etmek Jıtettılyorum. Belki 
o bir lltima'yet tejkil eder, blt:ıt umu
~ ltlbatlylı. kendi mitlettr.den genç 
ter 4unu1hııı bqkuiyle e\·knmc~c 
~ bdmlara lt!mat caiı değfkiJr, 
Ba gllıller 1ıeı- halde rt:acnaperest ka- ı 
dllllltdır .. Toht, mabat aile teıkil 

Ba,ımın tekrar cöneceğin~ ayaklanmda 
kuvvet bulanuyaca~ımı hiscediyordum. 
Halbuki h:ç bir ıeyim kalmamıttı. Ta. !••••••••••••• 
mıuniyle normal bir h3lde idim. UıteHk 

Amlara Çoda GOmUfbUt • 
~ Dl,anbelü lneıbolu ' 
A)'Mak Din,-& hmit 

c Jıc: bdm kendi • • de 

con dc:-ece acıkmıı olduğumu hilledi -
yordum. 

Ararrı, Serkisi tebrik ederken ben de 
icamı:nm aç oldufunu aByledim. Serk:s 
derhal hfzmetçi kadını ~ağırdı'" sofra
yı huırtıma:smı emretti. 

HAllER 
... Dilce Kan 
lartm ... _ Kutamoma 

.... .... x.,..ri 
IGettlı ,...,. Kütahya 
.. Gulaatela lılalatya 

~ a.uw. Xaraı 



•r•t~~nevet ve aşk ıromano 
rtauc·nın bu gUzeı roma"' (VA..NQ) tarafından tUrkçeye çevrllml~tlt. 

1 l<arşıdan - 33 
uıı İ§are karşıya . ------------------

lcr t feneri . geçen çivili yo- bir defterle kur~un ka1em. Sitcno_erafik 
' tadd · §ırtıdi · . 

•i :Yiııe. eyı geçtiler Yeşıldı. Piyade- notlar tutmak için. 
· · Öte tarafta Klan Mari içini çekti: 

Ü~ ~on~~~a. · Şlındi anı· - Stenoğrafi bilmiyorum. 
:P.t ktan ın ·Yorum bu kadını _ Fakat sizin zekanız var. Bu dcf-

Çİ!lld · eri, arkad cnettiklerini. . tere bazı çizgiler çiz..:rck stencgrafi 
Aıkledi. •tının !:olunu hafı' fr"e . . ? B '' l l'kl .. "' " hissini veremez misınız · oy c ı e mu-

1. ttık " T~rdu. p' <\Janıi hızı kemmel olur. Mösyö Norman Gel de 

'ı:ri:n·· ird-,·u· r'u' .. 1 •dınıl.,.pla yuru- l\•onseı'gncn 1 kan 
" .. " • ou bizi bir saa: sonra ·ı 0 • 

ı, uy0 tdu. nun etekleri yerde · · k tt ' · k <\end· . tasında bulur. Birıncı a aKı yeme sa· 
Zaltla 111ni talc' d - · ı ·., N k · dui;ulıyordu. 

0
1 

1
P ed.:nlerden hızla u- lonunda.. Anlaşıldı, ı-g~ mı. ... o taı 

" nu g" n arın ı.: d' nazarlarımızı böylelikle teati edebiliriz. 
Yor . 0rınuy en ı peşinde ol 

&ıbi g;; .• Otdu. Yal•ud .. .. Polis hafiyesi. bunları söyledikten n· vrunu • gormu-
lıi ırcnbire . YOrdu. sonra kapıya yaklaştı. Zile parmağım 

t anah bır evı·n .. ~ tarıa k önunde durd:ı bastırdı. 
ıı 0rına. 1 apıyı açtı · · ' Mari. hafifc. e şaşalamış, onun arka-
t ha1ttı1 na l-ıtari b' 'L·ıçerı &irdi. "' ar. ırıı.ırlerinin .. ·· sın.dan gidiyordu. Parmakları arasında 

qlte,_. y ~ zu 
"' kurşun kalemiyle defteri sıkıyordu. 

4irı ...... liurad- Norman Gel itiraz ;~!r ağzını ac:m:\k 
Ctorı " oturu llıt htt tadeıj 

47 
Y~r l - dedi .• Kar ıstedi. Fakat ıonra bunJan vazgeçerek: 

adresi • ~ıtıntak gün:i haki- _ Pek ala ... Monscigner lokanta-
iıtr ...... nclkj d \'c~rnııti. 
~ı. ile h 

1 
e bır rrıUdd ırnda.... bir ıaat sonra ... 

:"'111 b' a ise "b' et sonra çıkar iSyahlar giyinmiş mağmum tavır· 
~ ' it k ' ır 1'ey" . . . . 
l . 'İti adııu, Silk• ışıttık. Bır 1ı bir kadın kapıyı açtı. 
~ de 13uı uta cebrctmekte- Puaro •• 

Po!1' • J eınekt lir 11}'c bir en çekiniyor ... •es ,_ toınan g'ıbı' - Bay Klansiyi görmek istiyoruz. ''b , !(aranı . 
lıı oonıuarı ıklarda çınladı: • dedi. 

Ilı,..~'- ltıin . Kadın \tenara çekilerek Mad ile 
q b' Sahıbi ') P 1 t .ı...' ""!r Yilz go"rü ı erledi, aydınlıkta uaroya yo aç ı. 

"«it ~6tr nd(J, - Kim diyeyim efendim? 
1 Y•nılın· y - Puaro. 

1:1 " ao~ . · vrsaın av pe~inde-1' i :·U aö li İhtiyar kadın. misafırlcri biriı:t.:i ka· 
rı.ı ıı.~ı. y Yen, ı>olis hafiyesi ta çıkardı ve büyük bir odaya soktu. 
~ L etind - Bay Prot 1 - diye Puaronun adını 

11tt1di · en silkin· • '1 ...,, .\ rıı topu a ıp ılk defa ola- İngiliz telaffuzuna göre acaiplcştirerek 
d "'-au ''. l.t. p~ n Norman Gel oldu. ıöyledi. , 
ıt?, l't\ıtetin . aro .. Hareketimizde- !çeriye J!:İrdiği zaman. Puaro, mösyö 

1 
...... ~I ınıaallah farkındasınız Klansinin Kroydonda söylediği sözle-

qlt ı dt t~ lllda,
1 

her hald rin mana ve ehemmiyetini o zaman 
1Yorıu l\ıldır: M c ın~havcrenizin anladı. Öyle ya: Böyle bir odada kay, 
~~uz, · Klansıdcn şüphe bolan bir tüb nasıl bulunabilirdi? Oda-

ııtı li'tt nın Uç penceresi vardr. Aralannda kü-
11111 -~•i balde Iİz dt .. • tul'ıı.tneJer uuı uyoı r1n F., 1.,,,. ~,....,.,., 
'~lıkdirde b oyte f - dedi. • masaların üz erleri karmakarı§ıktı. Ka-

dıy~tı01i1 b:f?.' u ııattc burada bu ğıtlar, yeşil mukavvalar. muzlar. bira 
'" &i;_ '" 1.Ye ' • 1 • } "'<dıi &ı, gen · k §ışc erı, yastık ar, bir b('ru, porsilenlcr, 

~11 .'&ıt c:.' ~ ızı uzun uza- planlara t\irlü tUrlü atilolar .... 

'-iıı~liııuz 0~aYctin neta • • . Bu dekor içinde. bay Klansi. elinde 
lot:ı~i>'ctle u lllu, nıatyıcını hiç dü~ün bir fotoğraf makinesi ~e fotoğraf fil-

"'lkanı bthacd· ?llazel? Bundan mi olduğu halde, pek sinirli bir vazi-
l-ıtar·1. 1lılt ve 1·h ~Yoruın.. Ne kadar . tıras 1• yctteydi. 

d ' :Q.. azıındır. Miıafirlcrin geldiği kandine haber 
~,~ 0>'1c 

l\llıeın· !eyleri . verildiği zaman, bay Klansi başını kal-
~ "' Şu '!tim ı , d 

11~diyc kadar hiç dırdı: 
'rı, Phcııiz Cdı. 

b111
11 

~ahsan • §iındi d" . a - Vay 1 - diye hayrtl etti. 
bıı lldunu bır cUrınu U§Unuyorsunuz Elindeki fotooğrafı masanın üzerine 
tiıı 11tz l'lltız •• J;'akat be n llluhiti içinde bıraktı. Film yere düştii ve açıldı. 
dıı;l'ct oı hıtter içindn •enelcrdenberi Muharrir, elini uzatarak ilerledi: 

"u llnca c ''a . ~le}' n . ' zihnittıı' . ~ıyorum. Bır - Sizi tekrar gördüğüm için çok 
il.ti: edır? zın meıgul ol· mesudum. 

....... ~·· d }i 'lttirrı· - Artık umarım ki beni hatırla ı· 
or ... ~ ı buı-a' ı K• 'b . ,. . t k ··• .. n .. , ı< nız. ctı cm matmoz•l Grey ı tıızc a -

' t> Ceı· · " ll Oğru b.' dim ederim. 
ltaro b ır filf Muharrir: 

"' ı.. aşın ır ! . d 
ccıtn b"'atild • ı lll!adı eaı. 
" ~ c.:n e . 
a:cı "ika VveJ le 
~& ır. Adat' e daha ~§fedilınesi icab 

~l\'ıl et v l?llihirn b' 
tıı •b ilrı ,_ e ldal . ır şey 

' c "Oru etı te • . . 
llırtt· illa}( h ının ıçın de 

t -..... l) 1Yetı· · :len· 
qıl\'ı Oğtu 1 tihet b ırn nazarımda 

i'llt11\d .. l:':ğc . Udur. 
......, l a kaı r bıri h 

rıç tharn ac:ak 01 na ak yere it-
Sı\ l'o1c. ~ altınd Ursa. 
b ~d. ita h a d.:ı le 

ltlun 1~1 ta]c' • alcik; .. alınağa ihti-
iUtU atııat d dırde c" ınl.•.:rim ortaya 

~ 'ltın:ı erec:e ~rrrıun etrafında 
cırho.. a eziJ· ~tec:e ·· ..... -.... n ,... ırter • §uphenin 

1 ""' f' "el • 
erin· "ok d ılrna ~I cı~ n ve .. 
~ .. ~tu ... Ço· ıtıınadla: 

ilı-i. Y. doğru b .. ....... lı. u soz-
bc I\ ı~d 

Ctj e b 
l> Ctıi b aşım, 
~r unu b' zdan 

....., ~o, tkia· . ıliyor l:eçen tecrü-
·•ııı lllıb ını de Uz 1 • dedi 

za a J Otu ayrı · 
13· • rını .. rn. Şu ayrı •üzdü: 

•tde toru Ph~ aı ....., ş· l\biı e h >'orıu11 tında kalma 
ll:ıeı · • ıttı.d· eye,... Uz. 
ı Yız -.. ı, ticı -nla 
~le ·ı · ''laa di i 1 •ordu. 
~ 1 e 'ttı1c· htin b • 

ı.1: 1 lıirı!rı"•~uı ı liçtıınu aıına geç· 
' c r Ilı .. z de . 

' koı ırq, • oyıey aynı me-
l\ il\• · lll. }3 ·· •e kuv 1 . 

·ı .. 1 'liı h -~ Ula~ OyJelilt vet crı-
1 ~1•• ilfıbe . t1tız le maksada 

• 1 •ı b' 
...... ' ır l 

t t>o rı •ilk· 
~"le ı .' l.lttı_ Uttan aonra, 

l\ı~1, •tıy0r bay 
ıltıi l:ıırı· dul'I\ l<tansi . 

l•in~ 11tte ~•tın Yı ziyaret 1 
t 'b· ttleb· . \lzeı · ı ı. l ıiıtısin· • sız de be· 1 

ite L•. ız: 1'a·t·b 
•llsU. h "" ı cm l 

•nıın. Size 

- Bonjur matmazel! • dedikten 
sonro Puaroya döndü: 

- Sizi mi tanımak? Tabii, tabii.... 
Tamrım elbette... Size. sonuncu defa 
olarak nerede rastlamıştım? .. "Ölü ka

fası .. klübünde mi? 

- Sizinle birlikte, feci şerait da
hilinde Parisle Londra arasın.da tayya

re ile seyahat ettik: 

- A ... Sahi ... Mis Grcy de beraber- · 
di. Lakin sizin katiber.iz olduğunu bil

miyordum. Bir kadın berberinde, ya
hut bunun gibi bir müessesede çah§tığı
nı sanıyordum . 

Mari, Puaroya endi,eyle baktı. Polis 

hafiyesi, işin içinden !iıkıverd.i =. . . 
- Tabii, bir polis hafiyesının katı· 

besi. ekseriya, muvakkat hizmetlerde 

bulunur. Hal öyle icap ettirir... Bunu 

takdir edeniniz. 
(Devamı var) 

Vell"ild çıçekOeır 
ve mey~eneır 
Suni gıda, buğday tarlasını ve mez 

bahayı kaldıracaktır. Fakat evimizin 
bahçesinden hiç bir zaman ağaçlar ve 

çiçekler kalkmıyacaktır. İnsan gıda al 
mak için yemese de zevk için yemek is-

teyl•.;eğinden daima meyve bahçelerimiz 
olacaktır. ra!.at istikb:ıldeki meyveler 
şimdikinden çok daha oaşkadır. 

Am~rikad.::. bir ziraatçi çekirdeksiz 

er:k yetiştirmiştir. Git gide çekirdeksiz 
§eftali yetiştirebileceğirıi de tahmin et· 

mektedir. İstikbaldeki hiçbir meyvenin 
reki.deği olmiyacağı gibi kabuğu da ga 

yet ince olacaktır. Kavunu kabuğu ile 

yiyeceğimiz zaman gelecektir. 

Çiçeklere gelince güller dikensiz, 

menekşeler yapraksız yetiştirilecektir. 

Bunların kokulao şim".likilerin koku
sundan kat kat üstün bulunacaktır. 

Diğer taı aftan yaz :Cış üzüm yetişe· 
cek. portakal bulunacaktır. Karlı hava 

da çilek bile yiyebileceğ!z 1 

GhYıUOe şel!<ODınde 
i!:aıvvaıreneır 

insa:ıların yeni bir nakliye vasıta
sına ihtiyacı iki scbebden ileri gelmek-

tedir. Mühendisler, bugünkü sarfiyatla 
dünya petrol r>.cnbalar::ıın 40-50 sene

de biw;eğini hesaplamışlardır. 

Tayyarenin saatte 500-600 milde.1 

fazla gitmesine imkan olmadığı kabu1 
edilmektedir. 

istikbalin tayyareleri gülle şeklinde 

olacaktır. B:.ıgünkü tayyare gibi stra· 

tos' ere yükselecek orada kana·.!larını 

içine kapayacak ve c:ızibei arz tesirine 

maruz kalmadan müthiş bir süratle 
uçacaktır. 

Bu bir rüyadan ~baret değildir. Pro 
fesör Goddcr namında bir Amerikan a
limi bu kabil tayyardcri tecrübe bile 

etmiş. muvaffakiyctli r.eticelcr almış

tır. Bu gibi tayyareler Londradan Nev 
yorka 90 dakikada va'Sd ol~.:aktır. 

Tahtakurusunu 
hap diye 

yutabilir misiniz ? 
Annamda (Asyadaki Fransız müs -

temlekesinde) kurutulmuş ve ha!_> hal.'· 

ne konulmu} tahtakurularının yutul -

ması, zehirli yılanların sokmasına karşı 

mükemmel b:r ilaç telakki edilmektedir. 
Eger o anda l:uru tahtakt:.rusu bulun

mazsaı yılanın ısırdığı adama henüz 

ezilmiş tahtakurusu da yuttur~labilir. 
"Reçete., ye göre, bir defa da üç tahta· 
kurusu yutmak ı · azımdır. (Çocuklara 
da ayni ın:ktarda). 

Luong adında Annamlı bir doktorun 
beyanatıı tıp aleminde bu ga . "il. . 

rıp aç., 
ın kıymeti ( !) 1 akkında k t" .. a ıyyen şup 
he b:raktırmamakta:lır. 

Filhakika, doktor Luon bi , g, r ço« 
doktorların önünde rok ,, h ' 1. h' 

• :ı - e ır ı • ır yı· 
lan tarafından ay&ğından ısırılan bir 

yerliye altı tahta kurucu 
yutturmuş· 

tur. Adam ölümden kurtuld • 'b' ugu gı ı, 

b~tün ağrıları da iki saat içirYde tama· 
mıylc geçmiştir. 

Yeni neşriyat 

Sinem& objektifi 
En son sinema haberleri ile çok gü

zel resimleri ve büyük sinemalarda 

gösterilecek film mevzuları ile en son 

~ayan modellerini yüklü olan bu sa

lon mecmuasının ikinci sayısı çıkmış
tır. 

Tonton 
amcanın 

Sinirli sevgJllsl 

''Gönül öldü!,, 
dediler ... 

( Ba.'i tarafı diiııkii ırıislıamızda) 
En çok üzülen nişar.Jımdı. Ayrılır

ken, gözleri dolu dol:ı olmuştu. Sarı 
sacları ter icinde kala.ı beyaz. açık . . . 
alnına yapışmıştı. 

- Üzülme Gönül! ~edim. Sağ ola· 
na yıllar hir gün gibi gelir .. Gene ka

vuşuruz ... 
Dört nala kalkan iki doru at, yaylıyı 

hızla sürükliycrek uzaklaşırken, anne
min kı:ı;ağına kapanarak nasıl da hıc
kırmıştı I 

Zavallı Gönül.. .. 
Adını sanını duymadığım bu uzak 

kasabada. mini mini bir iptidai mekte
binin daracık odalarınd~ tam iki uzun 

yıl geçirdim. 
Ne de olsa gençtim. Ana baba has

reti, ı kar-Ocş hasreti ve nihayet nişanlı 
hasreti bilmediğim bir yaşta, yalnız ba
şıma gurbet yollanna rtüşmck ve daha 
ilk ayrılıkta, sayısız dagiarın ardına git
mek beni fazla üzmüştii. 

Hemen her gece zayıf bir kandilin 
aydınlatmağa çalıştığı çıplak odamda, 
aradaki mesafeyi. kah bir vagonda ve 
bazan yaylıda, kah at üzerinde, o aşa 
aşa bitiremediğimiz, kimi yeşil, kimi 

kırcı! başlı sıra dağları düşünürdüm. 
Ve, gözlerim kararır, dört çıplak du

varın üzerime yürüdüğünü zannederek 

kendimden geçerdim. 
Hasret. yalnızlık bir şeye benzemiyor· 

dostum ... 
• il ' • • ' 1 • • 

Ufukta kızıllaşan ay yürüyor. 

Biz yürüyoruz. 
• • • 

Toprak damlı kerpiç evıerın ortasın
da, vaktiyle harman yeri olan bir mey
dan varmı2. Sonradan bu mey.danın 
ortasına tek katlı taştan bir iptidai 
mektebi yapılmış. 

Elleri ayakları kınalı munis kızla
rım, yanık yüzlü çıplak kafalı sevimli 
oğullarım otuz kırk ka:lar vardı. Onlar, 
bu yalnızlığımda benim candan arka
daşlarımdı. Hasret acısını, onlarla meş
gul olmakla arl.:ak biraz unutabiliyor
dum. 

Nişanlıma, anama babama kavuşa
cağımı, memleketime tayin olunduğumu 
müjdeledikleri zaman ne dersiniz, içi
me bir acı düştü. El:mlerimle, keder
Jcrime ortak ettiğim mini mini dost
larımdan ayrılmanın aı.;ısı ... 

insan tuhaf bir mahluk veselam ... 
Arkamda, boyun1arı bükük, taş gibi 

donup kalan bir avuç mini mini insan 
kalabalığı beni yaylıda uzun bir zaman 
hüngür hüngür ağlattı. 

• • • 
Deminki kml ay, §İmdi suya düşen 

bir kor gibi denizde sönüyordu. Etrafı 
alçak duvarla çevrilmiş ufak bir mezar
lığın yanı başındaydık . 

Arkadaşım sustu. Pelerinini topla
yıp duvardan atladı. Elimi tuttu. Ben 
de geçtim. 

Her taraf kapkaranlıktı. Dimdik 
mezar taşları, mezarlarından kefenleriy
le fırlamı§ ölülere ben7.iyordu. Bütün 
vücudumda soğuk bir titreme gezdiği
ni, tüylerimin dikil-Oiğini duydum . 

Bir servi bidinden tümseğin başına 
diz çöktük. Ellerimizi açtık, fatihalar 

okuduk. 

Bu kimin mezarıydı bilmiyorum. 
"xxx,. kasabasının mecnun hocası kısık 
bir sesle, mezarın ba§ ucunda hikayesini 

tamamladı. 
• •• 

Kasaba dışında, iki sene evvel ayrıl
dığım ufak meydanda beni mini mini bir 
kalabalık kar~ılıyordu. Burada, annem, 
biraz daha ihtiyarlıyan babam, büyü
yen kardeşlerim, amcam, komşulardan 
birkaçı vardı. Sade o yoktu. Sade ni

tanlım yoktu. 

Yazan: BEN 
• - Gönül nerede? 

Diye sordum. Hepsi de başlarını 

önlerine eğmişti. 

- Gönül öldü mü? 
Dedim. Hepsinin de başları göğüs

lerine sarkmıştı. Cevap vermediler. 
O gece sabahlara kadar, çıldırasıya 

sevdiğim nişanlımın adını sayıkhyarak 

hıçkırdım. 

İşte şu tümseği görüyor musun ? 
Burada benim nişanlım, bura.da benim 
"Gönül,, üm medfundur. Genç dostum .. 

• •• 
Sessizce ağlıyordu. Gayri ihtiyari 

gözlerimden akan yaşlarla ona uydum. 
Uzun bir zaman, hasret giden gen ç 

kızın kabrinde başbap dizdize otur

duk. 
-2-

Bir rüyaya pek benziycn b u g~.:eyi, 
"Mecnun hoca,. nın hikayesini ertesi 
gün mektepte muallim arkadaşlarıma 

anlattım. 

Bir köıede beni dinliyen kır saçlr, 
yaşlı bir muallim, sözümü bitirir bitir

mez: 
- Zavallı memnun hoca ... Halbuki 

o mezar nişanlısmm kabri değildir! 
Dedi. V c, kısaca söyledi: 

Onun uzak, çok uzak bir kasabaya 
tayin edildiğin.den bir sene sonra, ni
şanlrsı Gönül, şehirden geçen bir zabi
ti severek kaçmış .• Bir zaman sonra 
avdet eden zavallı genç muallime: 

- Gönül kaçtı f 
Diyememişler. 

- Gönül öldü 1 demişler. 
"Mezanru göııtcrln!,, diye rsrar e

dince, şehirden uzak bir mezarlıkta , 

metruk bir kabir göstermişler ... 
BEN 

.. 

P.e~imdc gördliği.inilz kaplan, Lon. 
drııdaki hayvanat bahçesine yeni gctL 
rilıniştir. Esarete alışmıyan bu hay. 

van, şayanı hayret sıçrayışlarla kaç. 
mıya çalışmakta ve bu ft..-ıi hareketle. 
ri, bütün vahşi güzelliğini m eydana çı 
karmaktadır. 
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ziyareti A k d k • • ti • nnndcnh•Yı!!m!~J.~ • 
Dost ve müttefik Elen devletinin n . ara a ı zıyare erı =~ :::::e~:r~:~ı:~eı~ı 

muhterem Başvekili general Metaksas tikten sonra saat 11 de Y~di' 
ve zevcesi bu sabah hususi trenle An- M h f • • • k konsolosu ve mihmandarlat1·ue1 }'; 

ka;;!;;.;~~;~mi~:,;:~:~~ Yunan ve u terem m i sa 1 r 1 m 1 z mas e ~::.~·~~::~~:::'o;:::? (; 
T~~i~~~~~: i~st~~s~:~m~!ti~cvcesi fa b rı· kasın 1 ve Ha rbı·ye mi~;;ir öğle yemeğini T..:/ 
~:::!"~~~::~:::;k;,·~~~~n~:ı;;;:;: .1 s pa n ya 
general İhsan, amiral Şükür Okan ve m ekte b •ı n ı• gez d ı• ı e r • 
zevcesi, emniyet direktörü Salih Kılıç, IS yan 1 ~ 
Genelkurmay namına erkanıharp za- (Btllll tarafı t 
b . 1 • y lro 1 Ankara 22 (Telefonlal - Dost ve mUtte. lunan b8.§vekil vekili Cetll Ba.yarm yUksek -v 
ıt en, unan nso <'SU ve konsolos- bU ni tak eden :,,evle .. 'enn' İsp .... yad• fik Yunanlstanın Başveklll general Metak_ vası:tıarmı ve yük kiyaseti dlr ede. o y ... . 

luk erkanı dost rr.isafirleri Hayc!arpa- sa.s bugün bUyllk ve samimi bir merasim bilmek imtiyazını da elde etUin. Başvekil yeti tamamile imha ederek t1l 
şa istasyonunda istikbale gelmişlerdi. ile .. ehrimJzden ayrıldt. veklll Ceıa.ı Bayarın TUrk • Yunan devletine künden halJetmek gayretile 
Bundan başka halk da istasyonu dol- ı;;ost Yunan başveki!lnln şehrimizdeki eon yapbı?t mUzaheret çok mühimdir. B8.§vekll yolundaki iddiaların doğrulll 
.durdumustu günü de d"rin ihtisaslar bırakan hAdiseıerte vekili CelAl Bayar salı ""'"'kil nutkunda oL l 

~ - ' ıo~ vaziyette pek şüphe edi e Hususi tren 9,20 de gara girdi. Biraz geçmiştir. duğu gibi Yunan gazetecilerine yapbğı be. 
sonra durunca general Metaksas mü- General tsmet tnön!l Ba~vektı Metaksasın yanatta da kalblerlmlze uutuz eden sözleri Gelen telgraflar şunlardır;.. 

b . b' . ziyaretin! dlin Ankarapalasts. iade etU. bulm11•tur. BUtUn Yunan millet ve onun hU. Ovı'edo 22 (AA ) - fi• te cssun ır !:Chre ıle kompartıman- ..,.. · · 
General Metaksas İnönUnti çok samımı kUmeti, kralın münevver sevk ve idaresi al. uh b' =--" 

dan L'1di. Vali Ostündaz ve dig-er zevat m a ırııı.uen: 
~ bir do3t otara~< kıır!rladı ve bu mUIAkat Ylr_ tında Yunantstanıu dalma artan bir ehem. Dün saat 

15
,
25 

te franld• 
kendilerine boş geldiniz dediler. Vali, mi beş dakika sUrdU. miyotte kuvvet ve sulh !mili olması için biç di 
muhterem misafirin zevcesi bayan Me- lnönUnU uğurllyn general Mctaksas, ayn_ durmadan dinlenmeden çalı§ıyorlar. darlan Gijona girmi§ler r.I 
taksas bir güzel buket verdi. lirken güler bir yUzle iki gUnlffk Uıtısnlarını "Hayranltğım yalnız zlmamda.rlarmıza has Saat 17 de birinci bir Jı;O 

I 

Bundan sonra askeri bando Yunan kendisi.ne §U sözlerle ifade etti. değildir. Türk milletıni. muttehlt, çalr§kan re girmİ§tir. 
ve Türk milli marşlarını çaldı. Marşlar "Çok memnunı:m ve mııtmainlm,. kanaatka.r ve onu terakki ve medeniyet yo.. Hükttmct zimamdarları. :a 

Klzllayın rraz maskesi lunda kazandı&. yeni tutuhata erl11tiren bU. ....n .. k la d B" ço'· te ı.. ihtiram vaziyetinde dinleni!<likten son- o ' e>· " ı; .. nu açmrş r ır. ır " "'t~ 
f b k rl tün vasıtalarla mücehhez olarak yakından d"l • · _lıl ı_ 

ra general Metal,sas resmı· sela~mı ı·fa a ri asın a e ı mıştır. "iP' ~r, 
• gördüm. Ziyaret edebildiğim her yerde TUrk C k"...,eı.ı 

d k 1 h Bundan sonra saat on birde misafir Baş. Umburİyet bfi U1P .,_, e en a uaman Me met~i:derin önün- tekniğinin esaslı rolUnU mil§ahede ettim. ~ 
den vakur bir tavırla geçti. Halk bu vekil ve rr.aiyetl otelin salonunda CelAI Ba. "Beyanatımı Cela.ı Bayarm bir sözUnU tek teb?lği ııJilfı' \ 

S d . f" B k·ı· .. kl' yar ve M. M. V. G. Kt.zım ôzalp tarafından rarla.yara.k bJtlrmek istertm. Türkiyenln ku V l . 21 (AA ) - •'ti ~~ 
ıra a mısa ır aşvc ı ı sure ı surette ziyaret ~dildi ve hep birlikte Mamak gaz a ansıya. . . I 'J ll. 

alk rucu gayretlerinde olduğu gibi bl7.zat kendi al · d 'yetÇ ' "'il l'"lryordu. maskesi tabn'kft•ına gidildi m cephesın e cumhur& JJı I kııı 
1

7 
"" • milli gayreUerlmizde mU§ahede olunan kuru. C JIJ"" J , 

stasyondan çıkıldıktan sonra iskc- F'abrikada mlsaflr!er ve vekfllerimlz sıh. Brana tepelerine ve El o 1ı 
cu gayretler, iki mutetl karde§Çesıne birli.. maı"lı'nc çekı'lmı'şlerdı'r. A" _.it 1 iı•, leye yanas ı ş· k t' H · · hat ve içtimai muavenet vek!Ueti erlcAnı, ve ,,c- ~ wmış-0 an ıra. e 1 ayrıyenın ğinin vasfı barizi olmaktan b8.§ka bir şey 

71 1 mas\{e fabrikası mUdUrU tarafından hararet Ge;wral Melaksas 1'le lsmet bıönUnün d u~ı.ı ili numara ı vapuruna Linildi. değildir. Esasen mükemmel olan Türk _ nanın cenubun a bir taarr 
V U le karşılandı. k · • 7.- 1nomaları lcU ~ t~ apur s!<üdar açıklarına ~elince ge- ÇO • samımı n.urşı"""'V Yunan ideali tamamiyte tahakkuk etmiş olu miloı:.lerdir. Maamafih asi f ,11. - ~· MUdUrUn odasında fabrika mamuıa.tından 7 ,. 

neral Meta'.csas ......................................... - .... _..u_,. yorsa da, killtUr ve duygu sahalarında oldu. nuptan. Vı'llaviciosaya varı111 · . .ıi, ~ ıniikemmel bir maske Uzerinde misafir ge. : ı ri eır 
- İstanbulu seyrettnA.k ı·"tı'yorum.. t : R A • ğu kadar siyaset ve ekonomi sa.balannda da Cenup cephesı'-.ıe cuınbıJ .. ~ ... :,11 ~' 

d d . ]\"' " w nerale izaha verildi. Bundan sonra fabrika. ':.= es m 1 : ona daima yeni yeni lnklşat yollan bulaca_ '""' letı"" "il 
e ı. ·ıısafir ve zevcesi vapurun güver da bir maskenin iptidai halzeme halinden at, Loma de Barrere tepe 

Ü ğız.,, ' iti 
tesine çıkarak skiicları. Boğazı. Saray mükemmel bir korunma va.srtaşı oluncaya A etmişlerdir. Bu kıtaatın ilel1 .ı ' 
burnunu Uztlı1 '] kadar geçirdiği Safhalar, fabrikanın aubelerl hl nkaradan ayrılış d k d' ~r 4 uzun seyretti er. .., t • "11 uı evam etme te ır. • '.J M. r . ld' . ayrı ayrt dolaşılarak, tetkik edildi .. Her §U- e ı g Al saflrfmlz saat 19 a gelirken istasyona htırl V' 

ısa ırın ge ığı gün hava kapalı ve bede mütehassıslar taralmdan misaflrhnlze indi. lstasyonda mlsafirl.miz cumhurrelsl Terue] ı.:ephesinde cuın /ti j 
yağmurlu idi. Bugün ise hava düzel- etratıı izahat vedldl. namına rlya.setlcumhur kalem! mahsus mu. vetler, Cerro Perdigona .,e o1" 
mişti. İstanbulun mavi ve berrak se- mymetıı bir devlet ada.mı olduğu kadar Ankara, 21 (A,A,) - Resmi tebliğ. dürü SUreyya, ve bqyaver ceıa.ı, tsmet t. pillo _ Obezas yoluna vasıl 
ınasr hafif bulutlar arasından görülü- ayni zamanda mUkemmel bir asker olan mf. Elen Başveklll EkselA.ns Metaksas An. nönU, bayan lnönO, bayan Afet, CelAJ Bayar, dır.,. 
yordu. Havanın bu açıklığı ise İstanbu sa.tir başvekil fabrika ile çok yakından ali.. karayı ziyareti esnasında, Türkiye Reisi.. i hariciye vekfil Dr. RU~tü Aiu, dahiliye ve. Asilerin tebliği,,~;ı~ 
1 b kadar oldu ve verllen izahatı can kulağiyle cumhuru K. Atatürk tara!mdan ka.bul ! kili ve partt genel ısekreteri ŞUkrü Kaya, Bal >~ 
un ütün tabii güzelliklerini meydana dinledi. Misafirimiz fabrikadan ayrılırken, edilmiş ve B8.§vekll vekill Ce14l Bayar ve kan antantına mensup devleUerin Ankara Salamanka Zl (A.A.) - t 
çıkannıştr. Vapur Galata rıhtımına gördüğü mükemmeliyetten dolayı takdirleri. ! hariciye vekili Dr. Aras ile uzun ve dos. elçileri ve ata§emlllterleri, hariciye vekAleU "'Asturies cephesinde 13r1' G,,t< tı; 
yanaşmasına rağmen misafir Başvekil ni ıbildlrdl. tane görUiimelerde bulunmuştur. erk!ıu, Ankara '\-'8.ll ve beledlv ... -•..ı 11.l' .......... ~ ..s- •·-··•· ... • ....... -···· ~·-; .,.-:'...ı~;d dı 
haLl Boğazı seyrediyordu. Misafir ve İki dost ve müttefik memleket devlet Tanc1otan, ganıızon komutanı ııı:ustata rn;k ileri hareketlerine devam e--ı·~ , f 

Harbiyemiz geziliyor adamları, görüşmeleri esnasında gerek çe, Merkez komutanı All Demlr, Ankara em ıe 
zevcesi ve .refakatin.deki zevat rıhtımcı G k f Ik yirmi ilı- kasabayı i•gal ey.ı r'"li az mas esi abr asmdan Harbiye melt. beynelınilel meseleleri ve gerek memle.. niyet ı:nUdllrU &ı.brl Ata, matbuat ve &jana :s "' De "" 
çıkınca otomobillerine binip doğru Pc- teblne gidildi. Mektebin önUnde ziyaretçiler ketierinl doğrudan doğruya alAkadar eden mllmessllieri ve daha diğer bir çok zevat ve Bu kıtaat, on kilometre i 
rapalas oteline gitiler. mektep komutanı albay HAınld, alay komuta meseleleri etra!lle tetkik etrnl§ler ve doa. binlerce halle tarafmdan uğurle.nmıştlr.. ilerlemiglerdir. sltJ 

Ziyaretler nı Mustafa, ve mektebin di~er muallimleri tane ve beynelmilel mUnasebeUertnin: TC§yt meraslmJ çok candan ve samlmJ bir Lcon cephesinde dokuz 1c' 
GC' ~~r"al Mctaksaı; ve zevcesi refe.katıerin. tarafından $evln<;le karşılandılar. mesut 1nkl§afını büytlk bir memnuniyet! şekilde oldu. ve bayan Metakısas çok sevdik. ...& 

de Türk ve Yunan sefirleri olduğ'u halde General ve vekillerimiz barltacılık, tabL le yeniden mUşahede fırsatım buimuıııar. $ leri ve atıştıkları bir karde§ evinden ayrılir ettikE.,s• ·1r edı'Jen Cuoıb1lrJY ... , 
saat onu on beş geçe Perapalas ote!lnden :re, ve tahkimat smıOarına giderek, verilen dır. i gibi bir hal taşıyordu. 
çıkmış!ar, otomobillere binerek İstanbulu dersleri dinlediler ve muallimlere teşekkUr İkl dost ve müttefik memleket devlet E. müdafileri ~• 

ttil BS§Vekll Metaksa.s general lmıet ln6nUne d 1..-gezmeyo <;ıkmr~lardır. Otomobiller ko"prU e er. adamları, inkişafı uınuml sulh eserine e. ! Ovı'edo 22 (A.A.) _ p3 
Uz Af .. l • veda. ederken: "Bizi unutmayınız,, ded1 .• e~lnden geçerken general Metaksa.s oto. Türke at ur CÜ veren sene saslı bir surette faydalı olduğunu göster.! İsmet tnönU: muhabirin.den: ~ 
mo Hden inmiş, köpı-tinUn Haliç tarafında Mektep komutanı misatirlure mektebin her mfş buluı:ıan Balkan Antantı paktına bağ ı:,ıı 
vaynlara h k lıl kJ bl "Yeriniz TUrk mllletlnin ka.Ibtndedtr . ., dJ. 0 • d tak da te5" ı.ıl ~· " nıa sus ısımdan Halici seyrede. tarafını dol~tll'arak uzun uzun izahat ver- ı arını r kere daha mUşahede eyliye. vıe o mın asın Ol' ı· 
rek EminönUne kadar YilrUmUştUr.Em!nönUn dl. General Mektaksas ile maiyeti ve ve. rek iki meınJeket tarafından takip edilen ye cevap verdi. esir e.dilen ve. yahut sak~a~tıılt_!ııJıı ~1ı de telcrar otomobiline binmiştir. Ankara yo. killerlmiz mektebin istirahat salonunda bir r ideale ve iki memleketin mUşterek men. Kıymetli misafir Cel!I Bayara veda. eder. lislerın adedı 60.000 kışı .p• .J < 

ku.;m yoluyla Nurı:osmanlye camlinc gldll. müddet dinlendiler. Kendilerine H&rbiye mek : !aatıerlne her nokta.dan mutabık bulunan ken kendisini yakmda Atlnada görmek te. fi' t 
nııştlr. : bu slyas te enn1 in d b Ank d~ mektcdir. .ıe 1 

tebinln tarihçesi ve ~imdiye kadar: bu mek. e devamı kararlaştırmışlardır. m s de bulun u ve u ııene ara a şaİ1" 

Misafir camH gezdikten sonra Kapalıçar§ı tepte kumandanlık eden zevat hakkında ıza- İki dost ve mUtteflk memleket devlet yapılacak olan Balkan toplantısını ima ede. Oviedo .şe~ri, şimalden dıf• 
ya girmiş, evvea lçbedestenl gezmiştir. Bu. hat verildi. adamları, Yunanlııtan ve Türkiye tara. rek: tahliye edılmış bulunmakta , 
radakl dUkkna.ıarla ve eşyalarla çok ya.km. Salonun bir tarafında iki kütUk duruyoT. fmdş.n takip edilen beyne!mllel siyaset a. .. _ Şubatta zaten görüşeceğiz,. dedi. Da m da I< 1 
d 0

" ıı.ltık d ra~ıında mevcut tam mutabakatı ·uı afirim1z k .a•sint uıh··t k " leni '"' a ar olmu~. sonra sandal bedesteni. du. Misafir başvekil bu kütüklerin neyi ıra. ...ı s enw " .... ar en svy -
ne gitmiştir. de ettiklerini sordu ve kendisine milli mU- c;ok bUyUJt bir memnuniyetle görmüş. len şöllerden çok mütehassıs olmuş ve A. • • 

On bırd d ıer ve tkı mcmıeket1 bırıblrine bax.1ıyan t ıu k t ····u e "0 
.,..,, dil • • • • ı tU e çar§ı an ayrılan mlsaflrler dot. dafaa veklllmi.z general KAzım özalp şu ıza • ti a r e eşe.-.n r v .,..y.,.uarmm arzını e. U 

ruca Sultanahmet camilne gitmişlerdir. Ca batı verdi: ! Entente Cordiale paktının aralarındaki i mlştlr. g ur ... ~' ) 
mide Atlna sefirimiz Ruşen Eşrer l:endllerl. ., . . tik : sanıırnı ve dostane mUna.sebetlerin icap.; Tren saat 19,35 de hareket etti ve binlerce lrjJ&J 
ne izahat verml~tır. Sonra. Ayasofya mUzesl Bunlar harbiye mektebının ya, it Ut - : !arına tamamlle tevafuk eylediğini bir : L.,y U pt e l k 1 P 

!eridir. Her sene mezun olanlar için bu kU. ; kere d~'" ü h d t 
1 1 

d. : halkın alkr§ları arasında uzaklaştı. CJ 
gezilmiş, 11,25 de vllll.ycte gelinmiştir. tü!!'e b' 1 1 k 1 lk 1 d ha bir • ••ua. m şa e e e m şer ır. : \ b illi 

V 11 M hiddi Ü o ır çv ça ıır. Jnci ktitUc a ı ··••••••ı.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ftYJ p) 
a u n stündat mlsaflrlerlnl bU. yaşındadır. İlk çiviyi bu seneki mezunlar . 1''p 'f ~ 

yük blrnezaketlekarşılnmıışkendilerlnene. çakmışlardır... muaııımterine ve diğer subaylara teşekkür Mı·safı .. r Yunan Eyüpte Vezir tekkcsı sa.,~" 'j 
fis TUrk kahvesi ikram etmiştir. d 1 ı11~ •" Çf • 

General K"~ım Ozalp bu izahatı verirken e erek ayrıldı. . 1 e de oturan 5 Jll" Nnriosnıanivede ....... numara ı v " 
aziz blr hatırayı da canıandırdı ve başvekil Misafirimizin Aokarada denı·zcı·ıerı• h'b' G"ıi.de ~~ r General Metaksasm blnditJ otomobil Nu. Zeliha ile ev sa ı 1 u J'1 ._:r 
Metaksasa AtatUrkUn Harbiye mektcb.i.nden beyanatı k 1 kl l"f atııC z ruosmanlyc camlinln dı_ş kapısından avluya t bir odada arşı ı ı a . . ~~ 
mezun oldukları sene çakı!an çiviyi gos er. ...ekt t Ank 1 d" biiY.... 'J gtrc:-kezı evvelce söltU!mUş olan demirin ka. ·dı ....ı ep en sonra ·::ı.rapa asa onen ge. Donanma kumandanımız amiral Şük den bire damın üzerinde 1Jıl Jf~ 

lan kısmı arabanın karterine çarpmış, kır. . neral Metak:ıas orada Türk matbuat ve a_ rü Okan dün Parkotelde Yunan do- r rültü olmuştur. İki kadı!l .Jı"• r:ı 
mışt:r. Bunun üzerine mlsaflrimf:ı: ve yanın. l31 i senesine ait ola.n bu c;lvi bir ay yıldız.. Jans mümessilleri bekliyorlardı. General, k k b 

1 
şlar()'• .,,/' 

la Susıenml ti M t k l.s.ııerek AtaturkUn nanma kumandanı amır· al Ekonomu ve den orkara ayı mı r da bulunan emniy t d" ktö u s · ş · e a sas e>· matbuat erkA-ını kabul etti ve "U beyanatta c ~ 
e ıre r alfh Kılıç <W " belediye doktoru çağırılı111'' 

başk:t b'r otomobi'e binmfşlerdir. !{arteri kr. Hartiyeden mezuniyeti yılını tesbit eden bu bulundu. Yunan zırhlısı Averof kumandan ve gu" ı-. halle ayrltılmı§lardıf· 11 .ctl~ { 
rıia."l araba tam!re göturlihnUştUr. hatırayı ya!<ından tetkik ettUer. ''Türk - Yunan mukarenet eserinde son b l f' b' k kt ı t' · ~ \', 

d k d dl d su ay arı şere ıne ır o ey. par ısı Tahkikat yapılı ... •-·a .:ı .. ıt)J11 ,,, l\hi deye 1 k p t •k• General KAzım Özalp llA.ve e ere e erece bUyUk bir rol oynamış olan Ti.Irk ma.t " U.c> v ' çe en ve a rı ı vermiştir. dJl1 
11 • ki: buatımn mUmesşUJcrlne hitap edebildiğimden gürültünün yıkılan baca ılr 

zıyaret "Generaıım·, benim mezuniyet senem de dolayı bahti"arım. Türk, matbuatı tal<dire Bu ziyafette diğer Türk kumandan ·~· 
1 1 • 

B" .. k " dıgı an aşı mıştır. JJ ·,ı 
uyu • misafirimiz bugün öğ1e üze. 1318 dir. tsmet 1nönUnUnkU de 1319,. vayan görüş gcnişllı;ı ı:e iki millet arasında lan kara ve deniz subayları . da bulu- f" V 

ri 'l'aksime giderek merasimle abide_ Bİı.şvekll Metaksns Harbiyenin hatıra def_ efk:irı umumlyeler' Uzerinde hayırlı anlaş. nuyordu. Fevkal~e samimi bir karde~ Rom 8 oy 8 b&Ş ,t'J 
ye çc:enı{ koymuştur. Abideye Yunan terine bugUnkU ihtisaslarını tesblt eden bir ırıaya kuvveti! bir tarzda ha.dlm olmuştur. lik havası içinde' geçen ziyafet saat 23 e i TU ki e zlf 2/ 
Ba;ıvckilinden başka Yunan donan- yazı yazdı ve imzaladı. "TUrk gazetecilerine şunun için de teşek. kadar sürmüştür. n o r y ~·ıı'I' ~ "4 

k Mu .. ttefı'k Baıoıvekilin bir arzusu kUr etmeıtylm ki Yunanlstanda. yapılmakta D .. t f'k Rorı-- , ına .um.andam Ekonomu, Yunan ga- " Ziyafet esnasında Averofun kuman- ost ve mut e 1 ~ıı~ 
t 1 B d 1 ~•·r başvekil nizam halind olan ga"retlerln ehemml"etlnl ilk takdir ve i k'l' T t k nutl zc ~el ~rı ve S:o>hrimiz'.ie bulunan Kc. u sıra a m s ...... ı e " " danı'' albay Kanfonyanis şunları söyle- t Başve 1 1 a ares 0 • el~ 

bir bölük görmek arzusunu izhar etti. Mek. bunu tebarüz ettirenler arasında yer almış_ .. h • •C g 
falonyalılar tarafından da b'ırer çe _ mı'ştı'r •• çarşamba glinu şe rımı,, - tebln önündeki meydanda Uç dakil<a içinde tar ve tecrübeli dostlara yaraştığı veçhile 
lenk konulmu~tur. çelik gibi bir bölük teşekkül etmlştl Mekte. elde edilen neticelerden dolayı duyduğumuz "- Türkiyede ne kadar mesut oldu- yete bildirilmiştir. uJc /j 

Merasimde Yavuzdan ·;e Averoftan bin bandosu bir marş ~aldı. General b!SIUğU sevinci kendllerlna de mat etmi§lerdlr. ğumuzu anlatmak için kelime bulamı- Romen Başvekili biiY '-1.} 
birer bando ve birer silahendaz müf~ askerce teftiş etti ve mektep komutanına, Burada baheettığim ve beraberimde kıy. yorum. Bütün mazimizi unutarak be- karşdanacal.rtır. ~'I} 
rc~c"'i bulunmuş, Yunan bandosu mil. metli bir emanet olarak götureceğlnı bütun rabeı•.;e istikbale bakan iki kuvvetli mil ZAYt - Hüviyet v~~,ıı 1"

1
. 

li marşımızı, Yavuz bandosu da Yu _ da yJhan konsolosluğunda ~ehrimiz. duygularımı size anlatabilmek i~ln gUçlUkle ]etiz. Biz z:ihniyetimiz, hissiyatımız ve tim. Yenisini çrkartacagırt' 
nan milli marşını çalmıştır. MüteakL deki Yunan vatandaşlarının ziyaret _ kelime bula.bilirim. Evvela. şunu söyliyeyim: hatta lisanımız itibarile; • çünkü bizim hükmü yıoktur. öt(>''~ 
ben a.El:erler geçit reEmi yapmışlar. lerini kabul edecektir. ''TUrk milletinin hakkında daima hudutsuz Yunan dilinde öz türkçc birçok keli- Tıp fakültesi 3 üncü• 

d k . k hnyranlrk duymuş olduğum şanlı selini ya. dır. Merasimde beş altı bin kişilik Son a 1 a . meler mevcutur - az çok birbirimize belerinden 1538 Maide 
kından tanımalı saadetini elde ettim. En yük 

büyük bir kalabalık bulun.:r:uştur. Ge. benziyen iki büyük milletiz. Müşterek il 
Dost Elen başvekili Metalcsas, bu ırece sek devlet adamlarına he.ıı olan ıslyas1 görüş. 

neral M:etaksas, saat 13,30 da da PaL 1 . 1 k ! 11 1 menfaatleri'l1iz uğruna beraber lomak- bir haldir.,, t...; Po.rkotelde Yunan konsolosilc husus1 bir ye. en ve keza çok derin ve gen ş vu u ve m ban .. 
rikhane'-·e giderek patrig-i ziyaret et. '--ni ""ephut bıraktı. tayız ve daima beraber olacagı~ z. Diğer taraftan dost • ,,c .; !cilde yiyeceği yemekten sonra (:'eceyarıır "" ... y•• 
miştlr. 'j Yunantstana. mUteveccihen ııehrimizden ha. "Diğer taraftan, Tllrkfye cumhuriyeti bU. "Bu yalnız bizim için değil, bütün Heybeli deniz lisesini zı dll' 

Yunan Başvekili bugün saat 17,30 reket etmiı bulunacaktır. kümeUnin bir bahtiyarlık olarak ba,mda bu.. Balkan devletleri i~in menfaati mucip ve .derslerde bulunaıuıtar 
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-Amerika ordus un~ 

tcııı; eşiktaş klübü 
, ırdzg"" .. h . l 1 •· k z guzme avuzıg e ur 

s~~l'culuğuna büyük bir 
12mette buluıımuştur 

Ü 

lh~rliıı 
~buı (liususi ınu ~~M~:.::"1~~ ı 

ftf •t da ıken :S ~abtrimizden) - r rına tahsis etmiş Beşiktaş klübü tara-
lt ldı <lahil' ~şıktaş klübünün fından tatbik sahasına ıt0nmasıdır. 

old ıne bır h 1 ~ Uğunu i . avuz inşa ettir Beşiktaş klübli bu sL:ret e Türk genç 
~tıı ~Ulunan bu§~ıniştirn: 15.kin hali liği için takdire değer bir iş başarmış-
~., bı.ı afta gaıetel avuzu göremedim. tır. Bundan maada bu ana kadar baş 
~\o havuzun erde İstanbul vali- l.•.:a futbol ve atletizm ı.ahasına hasret-

t tn resrni k"" d tJ r~ ellllckctt ı:şadını yaptı· tiği çalışmasını a sporun yüzücülük 
~~t l?ıiiıabakc ~Faslı bir şe-kilde gibi diğer bir kısım ile tevsie karar 

'lcv' asının icra d"ld'.. verdig· ini de ortaya koymuştur. tııı l'le>k ınçıc okudu e ı ıg'.-
~t:ı ta, fsta b m. Asıl takdır Beşiktaş klübünün çok yerinde bir 

"' lll n ulda •· ı d · l'u C§guı dj• yuzme ve su himmet ve gayrete me'r' ana getırdiği 
"" t!t yııı·· . ger klüplcr oldug· u bu eserin memleket, sporuna muhtelif 

\,. "'I l'lok " Utulü • .. 
~llıiltı tası t gu tarihinde bir tes:rleri olaı.:aktır. Her şeyden evvel su 

A. •~ı faaı~Ş=i·l ~dccek bu tc- sporunun Türkiyede başladığmdanberi "'\ ~ r I 
1 

y h"!ı kara sporla- en ön .sırada yürüyen Galatasaray klü-

" il ad f bil dururken, Türk yüıücülüğünü elin-
ş~...... • a utbol de tutarak teşvik etmek ve diğerlerine 

Q •• 1p1 yon~ u k nümune olmak şerefi kı-ndisine müyes-
~ ıer olduğundan dolayı bu klüp iftihar 

1 tr} edebilir. Bu muvaffakiyctin manevi ci-

~"l\tı:ı.~ a Ç 1af1 hetidir. Bir de maddi tarafı vardır ki 
cfı 1, ftıftboı başlıca iki noktada terekküp eder. Bun 

t: tı lon h f §aınp:yoııa müsa • laran birinci.si .şudur: Bundan böyle te-
a ta neticderi şunlar-

menni olunur ki yiizme sporu deniı ha: 
C) s il' 
ı ı.~lotn At YADA mamlarında.ı ve deniz hamamları da 

11ııı~- a - 2 La yüzücülerden kurtulur. Bu suretle ha-0.-.. "lllo ıio 
~tf - 2 • ~ l· Cltırıa Anıbroıiana mamcı hamamını, yüzücü de sporunu 

o 1t\ıri.. - 1 'l'orino ' bilir ve diğerlerinin müdahalesinden l ... _ l . 
A ~cıe Ccnova kurtulur. Saniyen bir havuzun yüzme 

c ~larıta::. O Yuven.tus. spotu için faydaları hadsiz ve hesapsız-
1 .... tcntin 2 ~oına. dır. Bunlardan birkaçını zikretmek lü-
h ''ı.,,.,. a - 3 ~· 1 d .cıı.ı .. rn0 'l._ ~-ıapoJi. zumu ur: 

~}'Cti ~Çiar.ıa ,Bar.:. Bu havuz memlekette bir çığır aç-
~ıı~ ~.Yleu· 0 nra t k mıştır. Muhakkak ki bunu bir kapalı 
"'ıdan tr: B . a ırnları:ı va -

~~!\ •onr ırınci y ' havuz takip edecektir. Kapalı havuz ise 
Ct a, 4ı· a ~orna 10 uventustur. 

110 to 'l' p;ı Türk yü:ı:iicülüğünün rn büyük ideali-"a '1 " ' O:ino 8 van, Ambro-
r-llv Pu dir. Yüzücülerin ancak yazları birkaç 

l 
an alın111 vnn Bologna, 

~l'lt' if'Jt.\Ns ardır. ay çalıştıkları malQmdur. Buna rağmen 
O Oı 11tıp _ 

2 
ADA. Halil gibi. Mahmut gibi atletlerin elde 

O l?j Cılıı:r1t (t· Strazb:ırg ettikleri dereceler takdir edilmeğe la-
0 ....._" - 0 ~Yon)_ 2 Ş • yiktir. 
Q ~llc Ctl, OSo. k 

h 'b_ ?· - 2 ~ Yalnız B('rlin §ehrinde elliye ya rn 
), ·~ıno kıcJiso kapalı havuz bulunduıı<u halde koca 
1 "' - 3 O r. 6 

0 
~ltlt\bc lernpik (Marsil- Almanyada 200 metreyi iki dakika 

' \1 - 2 La yirmi saniyeden aşağı yüzebilen ancak 
1 ~c~- •lansic nt, iki veya Ü% kişi vardır. İsimlerini zik-
"' -.tar n - ı ı.. d""rt "°ta~ - a <' (\.an rettiğim bu iki yüziicünün - yalnız o 

tcıtıı. ... ,,a lik· QCt. • 
Ctttd· 11'1dc bi . ay çalıştıkları halde • aynı mesafe üze-

~ ~ İkinci r~:ci Vaziyette Set rinde iki da'tika yirmi saniyeye yaklaş-
O ~tbtıa A.cl\~ısl' Şosoaur. malan alkı§lanacak bir derecedir. Bun-
~OçJta - 2 li ANDA lan söyledikten sonra kapalı bir havu-

2 ~to ~ - 2 \JUngaria. zun dereceler üzerin.deki tesirini ve 
O ~ ....... S l{iJı >'Pcıt gençliği teşvikte oynayacağı rolü tek-
lıtac ClctrQll')o Pcıı. • 
~ itiıta ıı _ 

1 
rara lüzum yoktur. 

ti~~t\ır, l! tıda bifinc~erenşvaro~ İşte Beşiktaş klübU teşebbüsile, bil-
•- ~CQ ı.ınu ·1_ 1 der tün bu noktalara temas etmiş ve yilz-
~dir 0larat.. 1'\incı ecede Ferenş 

• ıt li Olarak me sporunda esaslı bir harekete gidil-
lltıga"''a U ypeşt, -., tnk· miştir. Bu bliyük hizmetinden dolayı 

2 Vi l\vos,. ıp etmek- kendisine tec:ekkür etmek Türk yüzü-
1 \1itn ' ., lJ}\y ıı 
3 

cn111l ' Atı~ ADA •.:ülüğünün dolayısile Türk gençliğinin 
ll~ ....... l /\ ta. borcudur. Havuzun bevnclmilel yan~ 

Ct-..... 
3 

\rllttrı- . ' . 30 ç na lG, nizamnamesine uygun olması ıçın 
3 Pl'bı 1::1\os Pid, . santimetre daha uıatılmasınrn icap etti-
1 ~,.ı. tc~of lav Al('> g-ini ög-rendim. Bu noktanın da herhal-

2 \1 "'la1ıt ....... t8 ·• A · 
iktor· ...... s 't{ıl>att.a 4. .de tashih edileceği ümit edilir. 

il :Pilg adrı0 SUAD ERLER 
a 'lır.· llo~ .. & en - 4. 
0 o.'1:1~:,:~;-a"'tiy At>;ıavya. A tlelizm a;anı 
o \1 " t'i ....... 9 \r 
~ ~ıoti ...... 1 ı: cııu~. Mazhnr Nazım 

~.\ıtlr • ...... l 'nilta. 
fJ"' . "tcJt Atnct istii!a etli 
O ~~ ..... a. I 

' l' · ~ 3 1'1'Clg İstanbul atlefar.ı ajanı eski sporcu-
~' (\~~l:ı;: 1 '\'uv~v~~ta. !ardan Galatcsar:ıylı l\fazhar ~azım iş-

""Tt" 4 U u... 1 • . kl r. Ü •• d•:t cjanlıktan 
-..... 4 h tıiı:ra. ennın çc ubn y :un -· . . 

~'- • t'C tt"'" . t t bul m·l'takası reıslı-
'l'~ia. ıs ı a e ıgt"'I t: c:ı · · 

ğine bildirr.littir. 

Askeri liseler 
Atletizm milsabaka
hırı yarın başlıyor 

Askeri liseler arasında yapılmakta 

olan spor müsabakalarının bu seneki 

• ilk karşılaşması - birkaç gUn evvel neş

rettiğimiz program mucibince - yarınk~ 

atletizm müsabakalarile başlayacaktır. 

Kuleli. Deniz lisesi, Deniz gediklisi, 

Maltepe ve Deniz harp okulu spors:u

ları arasında yapılacak olan bu müsa

baka saat onda Kadıköy stadında ola
ı.:aktır. 

Galatasarayh 
sporcular 

Cumhuriyet bayra
mında seyahate 

çıkıyorlar 
Galatasaray birinci ve ikinci futbol 

takımları oyuncularından mürekkep bir 

takım Cumhuriyet bayr:ımında Bursada 

Merinos spor klübile bir maç yapmak 

üzere Bursaya, yine Galatasaray klübü 

basketbolcuları da, Edirne Yavuz spor 

basketbol takımile karşılaşmak için, 

Edirneye davet edilmişlerdir. 

Her iki daveti de kabul etmiş olan 

sarı kırmızılılar basketbolcularını Edir 

neye, futbolcularını da Bursaya J?"Önde

receklerdir. 

Beyoğlu Halkevi 

Voleybol 
Turnuvası tertip 

ediyor 
Beyoğlu Halkevinden: 

Beyoğlu Halkevi spor şubesi voley

bolun ilerlemesi ve yayımı için federe 

ve gayri federe bütün takımlara açık 

olmak üzere bcr sene bir şampiyona ha

zırlamaktadır. Bu seneki şampiyonaya 

14 /1 1/937 pazartesi günü Halkevinin 

salonunda başlan~.:aktır. 

Kayıt müddeti 7 / 11 / 937 pazar günü 
ak.§amı kapanacaktır. 

. Üç kategori Üzerine tasnif edilecek 

olan takımların kaydı için alakadar ta· 

kım mümessillerinin diğer şeraiti anla

mak üzere her gün saat 17 den 19 za 

kadar Beyoğlu Halkevi spor lromitesi· 
ne müracaat etmeleri. 

t(_.:ERIDE: 1 
• Yf'§llköy sis dUdUtilnün bir müddetten. 

beri ötmediği görUJmekte ve merakı mucip 
olmaktaydı. Düdllktekl bu atlkQt bir arız&.. 
dıın ileri geliyordu. Arıza tamir edlldiğtnden 
YC§llköy düdUğü yarmdnn IUbarcn sısıı ha. 
valarda öteblleccktlr. 

• Yann saat 15 de Emin8nU halkevlnde 
tUrkiye kimyagerler c:emlyeU kongresi yapıla 
caktır. Kurum kongreden sonra bir danslı 
çay tertip etmiştir. 

• Salı gtlnü saat 18,30 da Beyoğlu halke. 
vlnln Tepebo.ııındakl merkez blnaaında İsmnJl 
Habib tarafından ''Türk şiirinde ahenk tekA. 
mülU., mevzuunda bir konferans vertlec:ektır. 

• Srvu • Erzurum hnttı Sıvastan 177 ncı 
kilometredeki Divrikl 1.ııtasvonuna varmış 

bulunmaktadır. Buradan ltlbaren Erzlncana 
ve En:lncan • Erzurum arasında toprak iş. 
Ieri \'e sınai ıma!At devam etmektedir. 

• Nafia vekl'lletl EmlnönU meydanı hak. 
kında belediyeden baZı mal<ımat istemiştir. 

• AtatOrk kliprtlsU dubalarındıı.n şimdiye 

kadar on tanesi Almanyadan gelmlııtlr. Par 
ça halinde gelen dubalar Belediyenin BnlAt 
atölyesinde kunıımal<tndır .. 

• cumhuriyet b:\yrammda Cumhuriyet hU. 
lrlımeUmlzin en bUyilk e.serlerlnden biti olan 
Kuvnrshan bakır mndenl f&brlkaaı da işle. 
meye acııncak, bu münasebetle Artvinde 
b~11k bfr tören yapılacnktır. 

kıymeti ne ·r ? 
(ifa~ tarafı! incide) 

Ame:-ika tayyare ve tayyareciler!nin 
yüksek \:vsaf ve kabi:iyetleri herkesçe 
mah'.im olan bir meselecl.'r. Amerika ile 
Avrupa arasındaki Oky:ınosu bir Ame· 
r:kan tayyaresiyle m. defa aşan da bir 
Amerikalıı.!rr. 

Tek:;asta, Meksika sın:rına yah.ın b r 
yerde pilot yet:ştiren dünyanın en bü· 
yük ve en mükemrıel tayya·eci mekte -
bi bulunmaktadır. 

Birleşik Amerika, saatte 70 kilomet
reden fazla b!r sürati olan ve dünyanın 
en süratli tankı sayılan Cur.sti adındaki 
tankı yapan memlekettir. 

Florid:ının şimalinde, Georgia hü • 
kiımetinde, piyade faaliyeti, taktik ve 

Cumhuriyet 
bayramında 

Parti ntimına kimler 
nutuk söyliyecek '! 

Cümhuriyet bayramında. Cümhuri • 
yet Halk Part:since halk kürsülerinin 
konulacakları yerler ve söz söyliyecek
lcr tcsbit edilmiş, belediyeye gönderil
mişt.:r. Buna ait olan proğramı yazıyo -

ruz: 
tir. Buna ait o~an proğranu yazıyoruz: 

I - Adalar: Büyükada iskele mey -
danı: Avni Yağız; Heybeliada Cumhu
r.:yet meydanı: Ubeyd. 

II - Bakırköy: Barutgücü alanın -

da: Hasan Tahsin Erez, Saadet Kuyaş 

Ahmet. 
III - Beşiktaş: Parti kurağı önü E

tem Akif Battal, Hükmi Arkök. Mu -

zaff er German. 
IV - Beykoz: Beykoz Cumhuriyet 

parkı meydanında: Dr. Hüsnü Işıtman. 
V - Beyoğlu Taksim Cumhuriyet 

meydanı: Ekrem Tur, İsmail Karadağ, 

Recai Okandaru Vecihe Zeki Karameh 
met, Betul Or, Saadet Reft't Tansuğ. 

:VI - Beya.ırt: Cumhurf yet meydanı: 
Mediha Baysal, Nureddin Çağlayan, 

Dr. Fahrclddin K. Gökay, Dr. Osman 
Ş. Çelik, İsmail Safa Ditmien. Ayasofya 
meydanı: Mahfuze Biringen, Aliye E
sad Pirig.-:J, Dr. Fuat Hamid Bayer, 
Halil Bayn, Efdalec!din Tekiner, Nus -
ret Coşkun. 

VII - Eyüp: Poli:. merkezi önünde: 
Milnir Bt'rik, Dr. Hilmi Kat, Nur,:. Gez
gen. Kemerburgaz Cumhuriyet alanın
da: Mümtaz Özarar. 

VIII - Fatih: Şehremini Hz.lkevi: 
Emin Ali, Hasene Ilgaz:, B=can Bağcı
oğlu. Fatih merkez nahiyesi: Riiştü 
Diktürk, Celal Feyyaz, Akif Lati :. Ka
ragümriik nahiyesi: Sedad. Samatya 
nahiye~.:: Salinı Ahmet, Zeki Atatan. 
Fenernahiyesi: Hasene Ilgaz. 

Şehrimizin diğer semtlerinde de bir 
çok halk kürsülerinde muhtelif hatip • 
ler söz alacaklardır. 

• Meriç nehrinin teınizlenmeııl ve su taş. , 
maıarınm önüne ıeçlhnest fçln bencller 1n§a.. 

ııı lal 003 •ene Jçlndo tamamlyle aona erdirl.. 
ıecck ve bllyleliklo pek mUnblt Trakyn ova. 
sı her yıl devam eden su lııtll&.smdan yakut. 
nı kurtaracaktır. 

• B~ledlye dalmt encUmcnl motosikletler 
hakkında yenl bir karar vermiştir. Buna gts. 
re, motosikletin üzerinde idare edenden baş 
kasınm binmesine mnhmıs me.hal varsa bu. 
raya yn!nız bir kl§l blncbllccekUr. 

• 1stanbuldakl ineklere tUberkUlln aşısı 
yapılmasına karar verilmişti. Havalar boz.. 
duğu içln aşı marta bırakılmıştır. 

• Dahlllyo vekll.letf, maksat ve gayelcrlle 
çalışma tRrzları bir olan cemiyet ve birlik. 
ıerl blrleaUrmek için tetkikler yapmnktnc!ır. 

• Mekteplerdeki talebe kooperatlflerlnden 
maliye vergi almağa kalkrıımıştır. Bu yüz. 
den maarine mıı.llyo arasında bir ihtlla.t bal 
göstennlDtlr. 

• Tahrana gitmek Ozere Uç motörlll bir 
Alman tayyaresi dün Mbrimlzden geçmiştir. 

• :Mühendlaler birliği bugUn 17,5 da Bey. 
'>ğlu hall•"vlnde kon~rcslnl akdedecektır. 

• Vali Muhiddin UstUndnğ dUn akşam 
Pa?""<otel~e ı;Phrimlzdo bulunan İrak krıılmm 
kalnblraderl Emir Abdullo.h şerefine bir zf. 
yafet \"ermiştir. 

• Dünden iUbnren tarlht kıymeti olmıyan 
harap camilerin tetkikine b&§lMınıştır. 

• Al&.kadar makamlar, ihracat e3yuı Uzf'. 

r.=lahın şuurlu bir tarzda ve çok çetin 
çalışmalarla mükemmelleştiren muaz
zam bir piyade mektebi bulunmaktadır. 
Amerikanın kara ordusu, vaktiyle, pi • 
yadesini otomatik tüfeklerle f.lk defa 
teçhiz eden dcvletleı:ıden biridir. 

Amerikan b'nek hayvanlariyle cinici 
subıyla:-ı. Bertin olimpiyatl::ırında yük 
sek kab"liyetlcrini göstermeğe muv.:ffak 
olmuşlardır. 

Her r:ıah sınıfında subay ve kurmay 
subaylarını yetişfrmek için, mükemmel 
bir surette teç' .\., edilmiş mektepler 
mevcuttur. 

Bu mekteplerde çok ciddi bir tarz • 
da çalısılmakta, hedefe doğru yürün -
mekte~."r: çünkü, onların Avrupa ordu-

1:1rının vazifelerine benzem~yen vazi -
fcleri çok büyüktür. Ve bu itibarla da 
bunları başka vasıtalarla başarma?c za-
rureti vardrr. ı 

Amerika ordusu, bugüne kadar mem
leketin tarr'hine, kaybcd!lmi~ bir harbi 
kaydetmemiş olmakla bihakkin ifthar 
edebilir. 

• • 

Paylaşı amıyan 
çocuk 

lddlacıların yeniden 
kanları muayene 

edilecek 
Uç senedenberi ana ve babasının kim 

olduğu bir türlü tayin edilemiyen Ner

min isiml' kız çocuğu hakkında altıncı 
hukuk mahkemesi yeni bir karar vermiş 
tir. 

Bu son karara göre mahallebici Ali 
ile kansı Fatma Nezahetin ve çocu • 

ğun Çorluda bulunan eski kocası Meb • · 

metten dünyaya geldiğini ve öz ebevey 
ni olduğunu iddia eden Fatma İlhanla 

kocası Mehmedin kanlarının Trbbıadlice 
muayenelerine llizu,m görülmüştür. 

Her iki ana ve babanın kan grupla • 

rmın muayeneleri beş teşrinisanide Tıı> 
bıadlice yapılacak, ve muhakeme 15 

teşrinasnide görülerek Trbbıadlice ve· 

rilen rapora göre hakiki ana ve baba 
taayyün etmiş bulunacaktır. 

Kurşun hırsızları 
Valde hanında kumaş ütücüsü Mali

mudun fabrikasında ~lışan Hasan ve 

Ali Rızanın kurşun erittikleri haber a
lınmış, ansızın bir baskın yapılarak 43 
kilo kurşun yakalanmıştır. 

Bunlar sorguya çekilince kuI"§unlan 
hanın kubbesinden söktüklerini itiraf 

etmi~lerdir. Kurşunlar müsadere ed.!1 -
miş, Hasan ve Ali Rıza müddeiumumi· 

liğe verilmişlerdir. 

rinde yapılan bir suUsUmal tahklkatlle meş. 
gul olmaktadırlar. 

• BOyUk bJr Norveç firması memleketimiz 
de lş yapmnk lçln ll:tlsat vekrıletfne mnrtı... 
caat etml.I ve blr Anonim §irket halinde olan 
bu !lrma knnunl hükUmlcre uygun ı;örUJdU. 
ğündcn mscll edilmiştir. Şirketin sermayesi 
2,5 milyon Norveç kuronudur. 

DIŞARIDA: 
• Hntnydn inUhnbı kontrol edecek heyet 

Antakyada temnslıırdn bulunduktan sonra 
!akcndenınR gltmi~Ur. 

• Vesphalla Schvalbc adında.ki Alman ge. 
miler!, sis ytlzUnden llmnnda mUsademe et. 
mlşlerc!ir. Vcsphnlla batmı§ ,.e mllretteba.. 
tından 7 kişi kurtulmu~ur. 

• Yugoslav aynn ve mebwınn mcc:llslcrt 
riyaset seçim.inde eski rclsler kazanmııılnr. 
dır. 

• Akdcnlzdeki bo.ıılıca deniz Uslerlnl tc!Ua 
etmiş olan İngiliz bo.hrlye blrlncl Lordu 
Du!f Cooper, Maltadıı matbuat mUmessillcı. 
rlne bcyruıntta bulunarak kendisinin n" ııe. 
yo.haUne, ne de bo.hriye erkM!le yapmı!J ol
duğu göril§melere hususi bir mana. attedll. 
memesi ltwmgclmckto olduğunu, bu g!S4 
melerin tamamlle husus! mahiyette bulun. 
duğunu beyan ctmlştır. 

• Dün de ıtnlyndıı ftı§fst ııleyhtnrlığı töh. 
meuıe lO kişi 2 ısene Uc 18 sene arasında ha 
pis sezalarma mabk<ım edilmiştir. 
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General 
HABER'e 

Metaks8sın . . 

beyanatı • 
yenı 

Dost ve müttefik devletin bUyük 
§eli ve kardeş Elen milletinin bUyük 
rehberi ve medeni alemin dünya mik. 
yaemda büyük mUnevveri olan S. E. 
General Metaksas, bugün Ankaradan 
Istanbula döndU. Haber, bu kıymetli 
Türk dostunu karşılamak vazifesini 
bana vermişti. Bu vazifeyi muvaff akı. 
yetlc başardığıma kaniim. Elen ulu. 
sunun Türk ulusuna karşı duyduğu 

sarsılmaz dostluğu en yüksek ve şuur. 
lu derecesine ula.stıran General Me. 
taksas, bu dostluğun realist kıymetle. 
rini azami kudrete yükseltmiş olan 
Elen şefidir. Türk milleti kendi mu. 
kaddes rehberinin irşadiyle bu Me. 
taksasın, gerek Türk - Yunan dostlu. 
ğundaki ve gerek Balkan paktındaki 
kıymet, kudret ve manasını ~oktan be
:1 öğrenmiş bulunmaktadır. Fakat 
aost milletin büyük ve mUcerreb sa. j 
lihiyeti Metaksas, dost devlet şefi s. 
M. İkinci Yorginin sarsılmaz itimadı. 
na mazhar münevver ve açık kalpli 
devlet adamı l\letaksas1 Balkan pak. 
tının ve Tilrk dostluğunun büyük ki. 
lit taşı Metaksas Ankarada muasır 
aünyanm en büyük dehası ile olan te. 
masından, elbette misilsiz bir ilham 
ve tesir almı§ olacaktı. 

Hudutlarıınz içine nzaınl dostluk 
tezahürleri göstererek ve azami RU

u:ıa mü§terek Türk - Elen istikb~li
nın parlaklığını isaret ederek girmiş 
olan Mctaksa.s, acaba Atatilrk ile yap 
tığı uzun mUlfıkattan nasıl bir lnt.i. 

l>a yükselmişti? Ve Ankara,, dost mille 
ün bu büyük münevveri üzerinde si. 
hirkar ve tılsımlı tesirini ne derere 
hissettirebilmişti? Bunu anlamak ve 
Türk • Elen efkarı umuıniyesine bil. 
dirmek gazetecilik sanatının yalnız 
bir vazifesi, bir muvaffakıyeti olmı. 

yacaktı, belki de bu sanatın nadir e. 
rişllir bir insani zevki ve saadeti ola. 
caktı. 

S. E. Metaksasa Atinada An.kara. 
nrn harikulildeliğinden bahsettiğimi 
hatırlarım. Ankaraya hareketinden 
evvelki temasımda da ayni kanaati 
kendisine tekrar etmiş olmanın haz.. 
zını duyduğumu yazını§tım. 

S. E. Metaksas gerek dokuz ay ev. 
vel Atinada, gerek dört gün evvel !s. 
~bulda, Balkan paktının atmosferi 
ıçınde çalışan ve milli şefinin il'§adı. 
n~ ve initiative'lerine ayak uyduran 
bır gazetecinin söylediği bu sözleri, 
olgunlukta en yüksek tekamülü ifade 
~en bir dikkatle dinlemişti. Kendisi. 
nı bu sabah Pendikte karşıladığım za.. 
man bu ciheti unutmadığını bana şu 
sözlerle ihsas etti: 

- Ankara bir harikadır. Allabm 
dünyayı halketmesi nasıl bir harika 
ve bir mucizeyse, bir çöliln ortasın _ 
dan fışkıran bu medeniyet merkezi de 
tıpkı öyle bir harikadır. Kemalist 
Türklyenin dostu ve hayranı olmak. 
tan ölçüsüz bir antuzi"·azm alan ben 

• .J 1 

sıze Ankaranın fevkaladeliğini ve ha. 
rikuladeliğini ve bu harikulideliğin ge. 
rek ~ehre ve gerek dost Türk memle. 
keline ne büyük bir istikbal vaad ve 
tebşir etmekte olduğunu beyan eder. 
ken kullanacak kelime bulamamakta. 
ymı. 

- Ekselans ... Türk milleti en bil. 
yük, misilsiz ve kıskanç hayranlığına 
muhatn.b cdtndiği milli ~fi ile olan 
uzun temasınızdan edindiğiniz intibaı 
hususi bir merak ve dikkatle öğren. 
mek arzusundadır kanaatindeyim. 

- Yazınız. Büyük Atatürk hana 
müstakb~l nesille1e ebedi bir vecd ve. 
re~ek olan T...egendaire hüviyetini 
muhtelif menşur1ardan geçirip tetkik 
edecek bir fırsat vermiştir. 

GözlUklerinin ardından misli az 
görülür bir zeka ile parlryan mavi 
gözlerine bakıyordum. Kendisini, Ata. 
türk'Un, bütün protokol rekorlarını 
kıra· dk tam iki buçuk saat beraberin. 
dr bulundurmasından pek haklı ola. 
ı'ak duyduğu neş•ede bir parça da gu. 
r,"f' kansıktı. 

!ki buçuk saat ... 
Tilrk milletinin sevgisi, minneti, ar. 

zusu ~ !tfmadı ile Türk milletinin 
kaza Ye kade;lne el koyduğu gUnden. 
beri, Türk millclinin mUbe6-~iri ve 

MUllkatı yapan : Nlzamettln Nazif 

f'Jenc;ral '!ıf ctal.:sas Haber milmessili ile beraber. 

mürşidi olan Büyük .Milli Şef, hiçbir 
mli!etin, hiçbir kıymet, mana ve dere. 
cedeki mümessiline bövle bir iltifatta 
bulunmamıştır. · 

Bunu dost milletin şerefli ve yük. 
sek mümessilinin tn.m bir şuurla id. 
rak etmiş olması Atatürk taraf mdan 
gösterilen yüksek iltifatın ve takJirjn 
ne derece yerine sarfedilmiş olduğuna 
delalet eder. Bi.itün dikkatimi kulak
larımda toplıyarak onu dinledim: 

- Evet ... - diye devam etti _ Tiirk ı 

Milli Şefinin bana bahşettiği uzun ı 
dakikalar kendisi hakkında edinmiş 

bulunduğum fikirleri yalnız tevsik eL 
medi; bana bu tarihi şahsiyetin 

rne\'cut eserleriyle elde edilen büviye. 
tinden çok yüksek ve ulaşılması güç 
bir manaya sahip bulunduğunu da öğ. 
retti. Bana bu hakikati öğrcWği i
çin dost ve müttefik Türkiyeyi ziya. 
relten çok memnun olduğumu size be. 
yan etmekten hususi bir zevk duya. 
rım. 

- Ankara hakkında ne buyurur_ 
sunuz Ekselans? 

- Memleketinizden bir iki gün 
sonra ayrılacağım. Size bildiririm ki 
bu ayrılışım Türk memleketine tekrar 
gelmek arzusile vaki Ôlan bir nyrılış 
suretinde telakki edilmelidir. Burada 
memleketimi Ye milletimi seven in. 
sanlar arasında bulunduğumu çok 
kudretle anladım. Temsil ettiğim mil. 
let ne derece ulvi bir sevgi ile bu 
milleti seviyorsa, kend'sini ncderece 
diğergam bir feragatle bu millete 
bağlamı~sa bu millet de bövle tarihte 
misli olmıyan bir kardeşliğ~ o derece 
kuvvetli bir mukabele:e bulunmakta
dır. 

~an~71a geçirdiğim birkaç gUn 
benım ıçın unutulmn bir hatıradır. 
İki millet biribirine k:ırı:ılıkh bir ıti. 
mat göstermektedir. lki. millet ara
sındaki bu itimadm her siyasi t<>7n
hürde en büyük dostluk ve feda1<nr
Iıkla çerçeve'enercğire inanrvorum ve 

inanınız. Türk _ Elen kardeşİiğinin en 
karakteristik hattı iki milletin ve iki 
devletin biribirine en kat'i itimatla 
bağlanmış bulunmasıdır. Bunu dik. 
katle kaydetmenizi istiyorum. 

- Ankaradııki t<'m'il~la.rrnızda yapı. 
lan siyasi konu!':malnrın mahiyetini 
bana Eövler misi~iz? 

- Ha:vhav ... Ankaradaki konu!jma. 
larımız. bizi. Türkiye i1e Yunanistan 
arasındaki b'lğları bir kat daha kuv. 
vetlendiren esa<J1ara ula~tırmıı::ıtır. 

- Anlrn.radaki konıır,mnlar Balkan 
paktına rorhangi bir iliı.\'(' mablyetm. 
de midir? 

- Balkan paktı bir siyasi vesika. 
nm en mütekamil manasını ifadP "
der. Ankara da.ki dost ve karde~ tc. 
maslarımız biribirinc dost ve mütte. 
fik olan dört devletin do!-ttluk ve itti. 
fak N~aslnrı tız0rindeki devamlı sada. 
katini tebarüz C'ft;ren bir etüd suretin. 
de telakki edilebilir. 

Şimdi hususi trenin salonunda ~·al. 
nız değildik. Ekııe'f!nsa refakat edC'n 
Atina scfiremlz \'C t>Clib sefirimiz. biL 
tün Elen heyeti, Elen ga1.etecileri, 
Eltn gar.etecilerini izaz için cidden 
büyük bir isabetle seçilen arkadaşım 
Neşet Halil ve haricl~•erıin her mif"a. 
fir nezdinde çok glizcl bir intiba bı. 
rakan hususi kalem direktörü Refik 

Amir ctraf ımıza toplanmış bulunu... 
yorlardı. 

Yalnız dostluktan, yalnız sevgiden, 
yalnız kardeşlikten ve yalnız "misli bu 
günkü dünyada mevcut olmıyan bir in. 
saui ve medeni anlaşmadan,, bahsooen 
Elen şefine sorduklarımdan başka so. 
rulacak nasıl bir sual olabilirdi? 

Ondan, ancak, sözlerinin bende en 
Yüksek itimat uyandıran ahengine ka.. 
tılacak, bu ahenge en azami ehemmL 
yeti bahşedecek bir \'esika arıyabilir. 
diqı. 

- Ekselans ... - dooim - Türk mileti 
§eflerlnden ve Tilrk devletinin yüksek 
salahiyetlerinden daima §Öyle bir söz 
işitir: ... _Bir gün gelecek iki milleti i. 
dare e<.:en devletler aralarındaki budu. 
du dahi kaldıracaklar.,, Ekselans, bu 
yüksek medeni ve insani manalı söz 
şimdiye kadar bir Elen mümessili ta. 
rafından teyit edilmiş değildir. Bunu 
tcyid etmek istemez misiniz? 

Muhterem misafirin güzel mavl göz 
lerinde insanlığın yüksek idealisti 
Atatürkü tanımış muasır yüksek şah. 
siyetlerin gözlerinde parlıyan ilahi ı3ık 
ışıldıyordu. 

En ufak bir tercddüd göstermedi. 
- Veriniz kaleminizi ... _ dedi _ 
Ve stilomu alır almaz, bir dile bU.. 

tün şiiri ve belagati ile vakıf ve sahip 
bliyük ve olgun milnevverlerin akıcı 
ilhamını da geçen bir süratle şu satır. 
Jarı yazdı: (*) 

"Türk ve Elen milletlerine müıte
reken .. ,, 

"Muhtemeldir ki bir gün gelecek Al
lahın inayeti ile Türkiye ve Elen diyan 
araıında hudut kalmRyacaktır. iki 
mmet birle~ecektir. Hayatın bana böy· 
le meıut bir günü idrak etmek saadeti
ni bahşecbbilip edemiyeccğini bifmiyo
~um. Fakat mevut olan o meıut günü 
ı~ral< edecP.k Türkleri ve Elenleri tim
dıdcn tebrik ederim.,, 

Ve bir ideale inanmış yüksek mü
nevverin kudretli kalem oynatışı ile 
altrna imzasını bastı: 

Mctaksas ... 
Türk \'e Elen <>fkarı umumiyeslnln 

n:umessi11cri, Tilrk ve Elen diploma. 
sısınin mümcssil'cri. Türk ve Elen 
De\'JeUerinin vü!tsck memurları ve 
in3:ınlığın en ~analı, en kıymetli ~Ü
m~"sili olan kadınların huzurunda, 
do~1 \'e kardeş millet Şefinin yazdığı 
şu satırlar ve altına koyduğu imza 
sanıı ım ki dünyanın bu berbat kin ve 
gayz girdabı içinde kirlendiği şu la. 
ne~li devirde. insanlığa istikbalin 
mes"ut fafaklarını vaat ve tebşir eden 
en insnnt ve med~ni bir tarihi vesıka. 
dır. 

S E. Metaksa~ bu mühim \'esikaYJ 
tarihe tevdi ederken müstakbel TU;k 
ve Elen nesillerinin yaratıcısı olan 
Yunan anaları Bayan Metaksas tara. 
f ından ve Türk anaları Bayan Ruşen 
Eşref tarafından temsil edilmektey. 
diler. 

Oncı başka ne sorulabilirdi? 
Dört satırı ile blitün diplomasi, bü. 

tün politika. ve bütün gazetecilik her 
tUrlü merak ve tecessfü;ünden kurtul. 
muı:ı bulunuyordu. AtatUrkiln misilsiz 
iltifatına muhatab olan dost ve müL 
tefik devlet mümessilini saygı ile se. 

(•) Bıtnım kli~c~i in.: srıy/amt:da • 
dır. 
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Ayıptır, BayJaf ! 
Fikir münakaşası küfi.ir 
edebiyatı şeklini aldı ~ 
(B~ tarafı 11ncideı miyorlaraa, sırtlarına birer.,,,... 

kir üzerinde başlıyan münakaşa, her za- mahalle aralarında: 
man olduğu gibi ~hsiyata ve - ne - Eskiler alayım!.. . / 
yazık! - küfür valdisine dökülmüş bu- Teranc.iyle de pekali ıe9" 
lunuyor. Hatta bazı yazılar şahıslan terini hatrrlasmlar. ~ ;ı 
,:stihdaf etmekle kalmıyor, bir kısım Türk demokrasisinde ırl.: fC ~'- 2' 
vatandaşlarımızı rencide edecek bir •dü~manlrğına yer yoktur. Bil b ~ ~ 
mahiyet alıyor. lekette menşei ne olursa ol•~ ~ 

"Ahmet Emin Yalmana,, başlıgı ile kendi istidadı sahasında j1e,J~ ~ 
Cumhuriyet gazetesinin en göze ıörü- serbesttir. Fakat Türk def110~ c~ 'r/ ~ 
nür sütununu çerçeveli olarak iıgal e· dıkları gibi sağa scla çeki1rb1~~cf 
den bay Yunus Nadi: zılan nafakalarını temin etsı " 

"Kurtuluş ve 1st5klal C',:dalimizın şa- ye memleketin ,1çinde bulanık ~.p 
fak renkli al kanları içinden yüktelt - ratılmaaına tahammill edebile'' 
tiğimiz yeni Türk reJlm:ne suikast aciz demokraellerden deliJd.'.r• ~ 
yaptığın içfo İstiklal mahkemtııini "Bizim demokraıim·,_; ıııiJ1I ~ 
boyladığrndan sonra uzun bir müd:iet bozmaga çalıpnlara derhal 
nutkun tutulmuştu. Bu esnada merha- bildirmeğe muktedirdir. 
leler alan rejime timdi bizden ziyade Halr.'ki demokrasi de budu~.,.~# 
bağlanmış görünerek beni dere beylikle "Cumhuriyet,, altınc.ı .ıyf""' ...J 

ve hatta .:.Ctica ile ithama kadar ileri bazı "vesikalar,, bildiriyor '(f ~ 
gidiyorsun .• , rini faıiat\'kle itham edenletıl ~ 

n:ye başlıyan ve içinde aynen ikti - nistlik propafandası yaptıtdJfl"'ıı-
basmı gerek kanunen ve gerek Yicda - dıkları kitapları._, mecımuatar1'f "/ 
nen ve ahlaken mahzurlu gördüğümüz taplardaki barı parçalarll itb'd 

bu yazısını doğrusunu 11öylemek lazım yor. ~ 
gelirse, kendisine yakıştıramadık. tj. ''Tan,, a &elince; An.karıdt ~ 
zerinde resmi gıfatından başka bir de Ahmet Err,'.n Yalman, "C~ ~ 
"fikir adamı,, vasfını ta;ıyan Yunus yazılannrn "Şuurlu vatandJJ1''" 
Nadiyi bu kadar ileri harekete, karşı da derin bir infial uyandırciıl~ 
tarafın tahrikinin sevkettiği belki iddia taraftan "ş3:idetle cevap ver!,,ı,.r' 
ed.:lebilir. sözlere muhatap oldufunu te 

Fakat, Cumhuriyet başmuharririnin tiriyor ve diyor ki.: ~ 
bir fikir münakaşasını doğrudan doğ _ ''Bu yoldaki tavsiyeler (CuısJI ' 
ruya Ahmet Emin Yalman'ın "Dönme- gazetesinin fat,:stçe yazııarıııı'1 .Jıll 
liğine,, çevirmesi ve bunu "almnı:ı si- münevverleri arasında uyandıf""/ 
linmez b:r zillet damgası,, suretinde sirle_rin .ifadeleri olduğu iç.:.ıı ~ 
tavsf etmesi, bihneyiz münakaşa mevzu tavsıye&'.yle söylenen ıöıleriıl rl'. 
ile ne dereceye kadar kabili telift=r. Iarrnı aşağıya yazmıya kfyr11et~ 

Bunun münakaşasını yapmak gerçi Ahmet Err.=n Yalman'a ';! 
bize dü'§mez. Amma, yapılan ve doğ- tavsiye edilen bellibatlı ınuutc: 
rudan doğruya şahsiyata dökülen böy- biri şudur: tıt 
le bir münakaşanın sadece "ayıp!.,, ol- ''İnkılap rejimir.in çok açı1' y-C: ti~ 
duğunu ic:arct etmek istedik. b=r harici ve 'dahili siyaseti . ,,. C mh • 1>1r ,J, 

Bizde fiJr.=r münakaşalarının ne yol _ u urıyet gazetesi buntl t.11"~ 
Jara döküldüğü hakkında okuyucula- kavramam!Ş veya kavramak fit ~ 
rımıza bir fikir vermek için bugün, bu tir. İspanya iıinde meyliıni' Jı efi rl 
iki gazetede çıkan yazılardan bazı par- tarafındadır. Çünkü bu hü1'ıl1"~ 
çalar alacağız. men tanıyoruz. Hali Madriddc: ~~ 

"Cumhuriyet., te, hüviyetini iki yıl- miz vardır. Sonra, daima rntf111 
drz altında gizllyen bir muharrir: metlerle beraberr.r. . 

"İntişar etmeğe ba~ladığı gündenberi Halbuki Cumhuriyet gaıettflı 1, 
müşteri bulamıyan bir meta gibi elden danberi açıktan açığa Franl<

0 .~ 
el.e devrednip giden şu Tan gazetesi, tutmuştur. Biz, Milletler ~'M1'"1 
b h 

aline taraftanr .• T-·vil% .,e ~· 
-1 assa yeni sahiplerinin mülkiyetine .. _ ~ 

geçti geçeli meslek haysiyetini ayak- kirlerin.=n haydutluk diye teli ıf; 
lar altında çiğneyerek küstahlığın hu· ~-esi ~~ dünyada sulh ve ~f'.I, 
dutlarını aşmış, temeli küfre dayanan kum surmesini candan isterı1• tıııı 
saldırıcı bir hal almış ~ulunuyor., diye Cumhuıiyet gazetesi, JapOf'Y' r1ff 
başlıyan bir yazı neşretmiştir. Muhar- t~avüzünde Japonlar lehine ti df! 
rfr, bu yazısında, bir iki günlük müna- gosteren bir lisan kullanma~~ 
k Almanya ve İtalya ile dC)ltlu1' '• 
a~nın kısa bir tarihçesini yaptıktan . istemekle beraber, aulh meıel~~ 

sonra, T~nm "Göbbels doğru söylü- gltUği yolun kat'lyyen tara{t•rı t 

yor!., yazısiyle "bulanık hava,. yarat- noktada Rusya ile uzun aen~erll' ...fll' ~ 
mak siyasetini ayan beyan açığa vur'du- den gegmlı bir yold&flıfımlZ "?) 
ğunu, halkı yabancı bir reJ·imdcn ür- ki Cumhuriyet gazetest Nas! \<e -.;.>J'' 1 

k
.. fını tutmuş ve Rwıya ne mOJI"' 
utmek suretiyle ona a.:ğer yabanc• bı·r ~ sarsacak yazılar yazmııtır .. 

rejimin propagandasını yutturmağa ça· Dahııt ııiyaaette de TUrld.Y' tdf• 
lıştığını iddia ediyor ve diyor ki: mokrat, ııcrl ııarlı bir meıııJe1'~' .,- ./. 

''Kendilerine cevap vermek hakkımız Halbuld "Cumhuriyet,. gts8(ı ~j 
dc~l. vazifemizdi. yazılarında tamamlle fqiat, rıı ~Jlf 

"C geri bir yol tutmuıtur. Alm&O>" ı c4 1 
evap verdik te ne yaptık? teknik bilgi seviyesi, okuma ııJıı~.,'J 

Terbiyeli, mutedil bir lisanla, meslek 81 bizden r":ette çok ileridedir .. 11"' f', 
haysiyetine son derece dikkat ederek bu memleketler dahllt davaıarızıl ~ ~ 
aldandı1<1annı söyledik ve t:la•a dil• • ken fikir. ve mUnaka,a bUrritf ' 

., " mlşler \'e halkın temsil hakl.,aı'' 
ı:ıemelerfoi, lüzumsuz yere dost bir dır. ~ 
memleket aleyhine hava yaratmağa uğ- · AtatUrk en sUraUI ve mu~~I 
rasmamalarını tavsiye ettik. kıl4plarda TUrkJyedc fikir tıurtlf'/ 

''Bu tek yazımıza ayni itidalJe ce- mağa muvaffak olmu~ ve 111< tı' 
vap verelıitirdi. Yapma.dılar. ''S:z fa- mcvainalz tek bir adım atınaı11lf1Jll ~ 

· t · · G"bbelsi k Bizim Almanya ve twy&d.0 "'' ~·s Slnl7., O n llVU atısınızf,,, di- öfrenecc)( bfr §eylm.lz yoktur. ;J", 
yerek iftf rada bulundular ve işi şah- mukadderatını halk ile .~braı>et' , 

siya ta dökmüş oldular.,. fda-.. etmek ve mUnak~a JıUrrl1'~ 
Cumhu .. =yet'in ''iki yıldız,, r, 'müna • vermek bakrmmdan onlar :ıııf'P. ./ı 

kaşanın kilfür yoluna girmesinderı Ta- lıdırlar.,. ~il 
nın mesut olduğunu bilhassa iddi<ı et- Çek Almanl8tft-I 
tikten, Tan sahiplerinin mütareke se- 88ke.rJ faalff_e.rJ 
nele.rinde Arnerrkan mandasının pro - o' 

Prag 22 IA,A,l - Bazı 111al rJI 
pagandasını yaptıklarına ic:aret ett"ıkten A ... o 'S' \'USturya lejyonlarına bendJ'l 
sonra, yazısını şöyle bitiriyor: (Çekos:ovakyada Y&§ıyan ,A.101 c 

"Bu güzel ve temiz ınemlekett<. bu- nrn gec;~nlerde Saksonyada ··f!J~ 
)anık hava yaratmak auretile mai~et- namı altında vDcuda gettrnınll 
Jerirl temine çalı!}maktan vazgeçsinler. §ılmaktadır. ' 6fl 
E k 1 . Bu liva, t&krlMd ·-a.ooo~ıtl 
ğer ellerine ::ı eını aldıkları aünden- ~ ,. olup merkez btlroau Dre&d!de-, .ııl 

beri gazetecilik sahasında uğradıkları - " 
muvarcakıyetsiziikterden sonra haıa Romanyaya gıdt1 1 kab:~:y~tlerine uygun bir meslek seçe - TOrk beye~ 

Romanya veliahtı Pte~• "',1 
baylığa terfii münasebetıle ~ 
beşinde Bükreıte yapıla'.:11' ~ 
merasime hükllmetimit dt ;./ 
miı olduğundan dün bir • 
saat ı 8 de Blikt'eıe citınitti'' 

lamladnn. 
Ekselans; Türk efkarı umumiyesi 

şahsınıza gösterdiği rnisil~iz itimatta l 
haklı olduğunu anlamıştır. 

Nizaıneddin NAZiF 
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~lrlaıı ~ll Creııgay ile Eskargua 
ltr b&ıclft&ıı ~i baktı. İki cesur çocuk 
d' lrt, e11er1111 r ley anlam11 olacak. 

Ö\ren kılrnçı. beygirlerinin karnını 
~ ~ il~ götQrdWer. Eskar. 

-....... " 111~ oldufundan daya. 
-1<or~-.ıı aöyledi: 
~ )lııız Dlöevö dikkat ede.. 
~ ., . 

~ki h, &\tlud 
"'""~ \'aı a Yalmz kalmca u. 
" _ ~~ leY!'ederken ıöylece 

h1r ~ ~lıa~ btı ı..._. • Hayatmı tehlike.. 
d& ·~ ıçı;vnanaz çocuk, çeyizini 
k11btıt ~it ~la çıktığmm farkm. 
"1 e bir ~le Y&. Krala hlmıel. 
~· 3'>o.0Qo llnı, hiç olmaz11&, ne 
'11~ ~ da b frank etmez mi! 
~· ~\Uıda.n daha az ver. 
tb, bil,,..~ de Ya bu hizmete kral 
~ ... ~ DlflUfat vermeme! 

~ · 8tr ~e tabiatleri de 
'-.\ ~· ıw.__ • _ bir hazineye 
~ at.., ~ih kral unuta. 
~ ~ &A.ı~?tuı aklma getir. 

J'. __ -. ~•uun ya. Hele dur, 
~hıı bayı Yolda dtlfUnUrUm. 
~-.._·_ ~~ e dtlfilnUrken eski 
~~ ~Ptlarak hiç dU • 
~ ,,..._. atladı, 10kafa S ~"it ilerliyerek For 
~ bar ~&dar gitti. Köte-
~ ~ durdu, IOkağı 
~ ~~- dUeııcı -.ı.cü, bir kenar. 

' ~ -.ı "* nazarı dikkatlnl 
::' ıı..._ ~ ~ bir elbiae giy • 

tle 111...._ latıhceıı: g.!lenden ~ • 
~ ası~lı:~ Yerde herkesi dik. 
~ ltU~dayan omuzla. ........ at::!: l ve kendi ken. 

le 
&ptaJ adam, nafile 

yer~ kılığını değiştirmif. Ben aanki 
onu tanımıyacağım ha. Bu herif artık 
canımı sıkıyor. Eğer aabredemezsem. 

Stokkoya bakarak bir an dllfUndU, 
bu bakııta pek de bayır yoktu. Fa. 
kat sonra tekrar omuzlarını ıilkti ve 
uzaklqtı. 

Şövalyenin gelip geçtlğbıl o k~r 
dikkat etmesine ratmeD açık goz 
Stokko görememifti. O, For sokağın. 
daki evleri gözeUemekteydi. Parda • 
yarı eehirden çıktı. Sendenl yolunu 
tuttu, birkaç dakika evvel de Valver 
bu yoldan gitmiftl. 
Şövalye birisini t&kip ediyonnuı 

gib! bu yolda atmı dart nala k()ftur. 
mtya baelsdı. Belki de genç dostuna 
noksan talimat vermit oldufunu ha. 
tırlıyarak ODU ıamanılamak istemek. 
leydi. Birkaç dakika gittikten aonra 
Valveri gördü. Delltanlı bir tma gi. 
difle ilerliyordu. Yanında da )-alnız 
Landri vardı. Dkargu ile Grengay 
gönlnmilyorlardJ. Şövalye bu hali 
gördtıkten sonrf. beygirini mahmuzlı. 
yarak delikanlıya yetieettk yerde ya.. 
vqladı. Ur.erindeki mantoaunun ya • 
ka.&1nı yllzilne doğru kaldırdı, ppka. 
mnı gözlerine kadar indirdi. Bu ıu. 
retle Valverin bayatmı tehlikeye ko. 
yacağmı bildiği halde bir it vealle ~
derek onunla beJ'al>er gitmemif olan 
Pardayan delikanlıyı taldb ediyor, fa. 
kat yUzUnU örterek kendini tanıttır. 
mamaya gayret ediyordu 

LVI 

SEN NEHRİ KEN~A 
Evvelce bildiğimiz gibi Valver Sen. 

denide Sen nehrini geçti, orada yol. 
dan ayrıldı. Nehrin boyunc_a ur.anan 
yolun sahiline indi ve Pariae doğra 
yürümeye bafladL Yavq yavq gi • 

~ -
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1 
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------------------------------------~ ko istediğinde muvaffak olamayınca 
fena halde sinirlendi ve mUthif su. 
rette inaUqarak geceyanıma kadar 
aokak ortumda kaldı. 

For ile Konsuneri aokaklan arasın. 
da mekik dokudu, yorulmak bilmeden 
arqtırdı. sonıfturdtıe Fakat bütün 
gayreti bop gitti. Ortalık karardık • 
tan sonra ara1tuınaktan vazgeçti ve 
kendi kendine göylece diltUndü: 

- istediğim aeyi yapamadım. Maa. 
ınafih zamanımı da boş geçirmiş sa. 
yılmam. Bu kadar çabuk gözden kay. 
bo!malanna bakılına, bunlar ya Pu. 
a:-a, yahut da For sokağında oturu • 
yor,aı. Uzağa gitmit olsalardı, her • 
halde ıörUrdUm. Yarın tekrar buraya 
geiecefim ve eğer bir aksilik çıkmaz. 
la nerede olduklannı muhakkak au • 
rette bulacağım. 

LV 
OBE DÖ V .ALVER SEFERE 

GiDiYOR 
Fauata, dük ı>angolem kendi p... 

to.una kaçm11 olduğundan artık ona 
gtivenemtyeeeiini biliyordu. 

Du,e. dö Sorlyentea Şarl'ı gidip 
kaçtığı yerde yakalamıya lüzum gör. 
ınekteydl. Onun kaçıaı Fausta için 
ÇO'< fena olmuıtu, uzun zamanda ha. 
zırJamJt olduğu p1ln bu firardan son. 
ra bltmit demektL 

Dlleea bunu ilk haber aldığı zaman 
bir mllddet f&§aladı, zaten ondan ba.f. 
ka her kim olursa oisun bu f aydaaız 
mücadeleden vugeçerdi. Fakat o bir 
an bile bu itten sarfmuar etmeyi 
batırma getirmedi. Mücadeleyi daha 
Picldetle yapmıya hazırlandı. Bu 
İspanyol kadm acaba ne yapmak isti. 
yordu? Belki büyük bir sadakatle 
kralı hesabına c;alıp.cak, belki de giz l 
ll gizli ve kendi hesabına bir io çevL 

recekti. Belki Şa.rl Daneolem'in yerL 
ne bir Kondeyi, bir Giz0l, bir Van.. 
dumu veyahut da Konçiniyi koyacak.. 

tı. k d' . w 1 Leonoranm en ısıne oynadıgı o _ 
yuı: a rağmen Konç ini ile münasebeti 
iyi idi. Şurasını da ısöyliyelim ki, dil. 
şes dö Soriyentea Konçini ile Mari dö 
Mediçinin gayrimeoru evlidının ken • 
disi ile gitmek tatememesine Leonora 
nın sebeb olduğunu anlamııtı. 

Fa118tanın inad ve ısrarı belki de 
Pardayanm ortaya atılmıı olmasın -
dan. ileri gelmekteydi. Bizce bu aebeb · 
diierinden kuvvetli görUIUyor. Şim • 
diye kadar birçok sahalarda boğaz • 
laştığı halde kareıamda daima mağ. 
lilp olduğu bu adamı nihayet kar.an. 
ınak için içi içini yemekteydi. Eski. 
den pek ehemmiyet vermediği bir me 
aele, şimdi Fauatanm nazarında e. 
hemmiyeUenmieli. HJJ'llı yi1zünden 
Pardayanm mahVJD.J arzu ederken 
ihtiraamı unutmut ve emeli yalnız şö. 
valyenin bakkmdan gelmeye inhisar 
etmifti. Şövalye ile Fausta araamda 
bu mücadele muhakkak ki sonuncu o. 
lacak ve 10nunda birinden biri mu • 
hakkak surette ölecekti. 

Ne olursa olsun biz hi.diseleri an .. ' 
latmıya devam edeceğiz. O sabah Fa.. 
usta, it odaamda sureta gayet sakin 
bit' haldeydi. Biraz evvel Dalbarana 
bazı emirler vermletl. Dalbaran, ha.. 
mmmm huzurundan çıktıktan sonra, 
konağın ahırlarına doğru yUrUdü. Bir 
az sonra bir ata binmiı olduğu hal. 
de konaktan çıkıyordu. Arkasında da 
iki sadık adamı vardı ki, bunlar da. 
balbaran kadar lriyanydılar. Ü~U de 
tel~ etmeden yavq yavq ilerliyereli 
Seı:tonore 10kağma doğru gittiler. 
Bunlar Sent Nikez aokaiuıdan on &t 
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dını :kadar ilerler ilerlemez nereden 
çıktığı belli olmıyan bir adam onları 
takibe koyuldu. Bu adam Grengaydı 
xi, yaya olarak onların arkasından 
gidiyordu. Fakat 'Scntonore sokağına 
varınca, yolun üzerindeki ilk lokan. 
taya girdi ve bir dakika sonra sıktı. 
Bu defa o da bir ata binmişti. 

Dalbaran yine his acele etmeden ve 
arkasında iki adamı olduğu halde 
Monmartr kapısından çıktı, eehirden 
dı§arı çıkar çıkmaz atını hızla sür. 
meye başladı. Maamafih bu sUratte 
bile fazla tela!' yoktu. 

Grengay, İspanyol asilzadesini BUr 
§Öronlarm civarına kadar takib et _ 
tikten sonra, orada lazımgelen marn. 
m:ıtı almt~ veyahut da takipten vaz. 
ge~miş olacak :ki, atım geri ,Çevirdi ve 
dört nalla Parlsc döndü. Doğrudan 
doı:'TU,Ya Troikifil lokantası §nüne ge. 
lerek beygirini bıraktı. Evvelce de 
söylemiş olduğumuz veçhile bu lokan 
ta .Marşe Opuare sokağından iki a _ 
dım mesafedeydi, Grengay bu suretle 
birkaç dakika sonra Pardayanla Val. 
verin yanındaydı, onlar bu adamı sa. 
bırsızlrkla lbeklemekteydiler. Gren -
gay gözükür gözükmez Pardayan sor. 
du: 

- Nasıl, gitti mi? 
- Evet mösyö ... 
- Y.anmda kaç kişi vardı . 

- Yalnız iki kişi. Fnkat güzr.lce 
giffıhlanmı~ardı. Hem de zanneder -
sem kuvvetli insanlnr olacak. 

);>ardayB..Q, Grepgay•ş. dikkatle ba .. 
ka~ak tekrar soTdu: 

- Yoksa onlardçı.n korkl>yor mv • 
llUD! 

- iJ<orkmak mı? Ne<jen korka<'als 
mışım? Oraya. .size malumat vermek 
için gitmiştim, işte istcdiğini2'j getir. 

diın. Herifler bana kuvvetli JörUndU.. 
Ier. Bunu da size haber v~riyorum, 
işte o kadar. Ben ne onlardan, ne de 
başkalarından korkmam mösyö. ~u 
sözilmU ispata da her zaman hazırım. 

Pardayan memnun olmuetu. Güle. 
rek dedi kf: • 

- Pek fllfı, §imdi olanları kısaca 
anlat. 

Grengay, Dalbarant Bür~öronlara 
kadar takip ettiğini anlattıktan ~on. 
ra su sözlerle hikB.yesini bitirdi: 

- Bana söylediğinize ve tut~uğu 
yola bakarak şuna karar verdim ki, 
İspanyol Sen nehrinden geçit vasıta. 
siyle geçecektir. Bu ,g~çit ~li~iJe şa. 
kındır. Daha fazla .. taklbc ı.uzum ~ör. 
medim, geriye donerek sıze haber 
vermiyc geldim. 

Pardayan bu konuşmayı dikkatle 
dinJiyen Valvere döndü ve dedi ki: 

- Ne dersiniz Ode-? .. 

- Zannederim ki Grengay haklı • 
dır. Oa1barnn atJo.rı yormamak için 
yolu kısa1tmak istemiştir. Sen nehri. 
ni J{lişi ge<:idinden goc:C:Cek, .sonra se. 
finf,ye tesadiif edinceye kadar .nehri 
takip .edecektir. 

- Evet, burası muhtemeldir. Siz ne 
yapmak istiyorsunuz? 

- Mösyö, karar vermek hakkı size 
aittir. Bu seferi hazırlıyan sizsiniz, 
ta:bii idar.esi de size aittir. 

- İBin fenası ~urada ki, sizinle be. 
raber Ç"iclcmiyeceğim. Böyle Jqı.rar • 
la~tırdrk, fakat olamıyacak, çok da. 
mijtçessirim. B~gtın. ı;ayet mühim i,. 
lerım çıktı, anl)yorsunuz ya O~e .. 

- ıpvet mösyö, ,anlıyorum. O ka • 
d\l!' ~lkkat1c haz...ı..rlamıs old\l,ğ\ınuz 
bir sçf~re istirak cÇcmedi~inizç gö • 
re, bu jşiniz çok eh~~miyetli olacak 
fakat emin olunuz ki, mösyö ben sizin 

1 
~ 
1 

iiıı 
co 
E 
§ -::ı .c 

PAR"TiA'VANIN KIZI sıt 

------------------------------------------------~ yerinize bu i..§). kazanabilmek için e. ' 
limden ne gelirse yapacağım. Ya mu 
vaffak olurum veyahut da ölürUm. 

Pardayan şiddetle cevap verdi: 
- Hayır hayır... ölmek 18.zım de. 

ğil, muvaffak olunmalı. Anlıyor mu. 
sunuz? Ne yapıp yapıp muvaffak o. 
lunmalı Ode ... 

- Muvaffak olacağıma söz veriyo. 
rum mösyö. 

- Sen söz verdiktep sonra, ben de 
rah11-t .cderj/ı1. Şimdi _sualime cevAb 
veriniz, ne yapacaksınız? 

- Dopuca Sen~ni üzer·ne hare. 
ket edeceğim, wad,sın . Sen nehrini ge. 
~erek yav~ ynva' ;pnrise 90,ğru dö • 

ncce~,\w. Ta.b·i, ~clır) ~.a.kip ederek. 
Zaı;ı.pc(jerim ki ~ doğru hareket b4. 
dur. 

r- Evet_, öyledir. Haydi wp,kit kay • 
bc.tmeder;ı. şola. ~uıtz. 

Valver ~e.slendi; 
-=- ııw. ~ndri ve &kargas! .. 
lki ~ bir.~en odş.ya girdiler. ~

likanh tafsilat v.cI'jllleye lüzum ıör -
meden pedi ki: 

- Yola sıkacaiız. .. 
Lancıri hiç de Qll.yrıet .clmeden ce.. 

vap ver~i: 
~Hazırız! ... 
Eskargas scvioşle b~rdı: 
- Geç bile k'ldık, burada dµrunoa 

~Jm sıkılı~ordu. 

Parciayan d~ gillere.k: 
- Öyleyse haydi yola ... - dedikten 

sonra punlsı.rı ® Jtave etti ,. Siz,i Troi. 
kifl lokantasına kadar gec:ireceğim. 

Beşi de mahzenlerinden geçe. 
rek Konsuncti .sokağından çılttrlar. 
Şövalye, V.alvere son talimatı veri _ 
yor, ne yapacağını anlatıyordu. Sözle 
rini bitirirken dedi ki: 

- Tabii Luvr'-0 gideceksiniz. ~a.fi-
le yere mahcubiyet istemez, aniad~ 
mz ya ... Ne yaıPacak oiursanız anllı1 ~ nız, i§itiyorsunuz ya Ode, böyle 0 

masını kafiyyen istiyorum. , 
- Sözlerinizi har-fi harfine ysP' ,ı, 

cağnna emin olunuz m&y.ö. Bu ie I"' 
zir:ı -işinizdir, ben ıikinci der.ecede 
lirim. Siz emir veriyorsunuz, bell 1"' 
P}yQrMIJ1. 

J'ardayan §iddetle "tir.QZ ,etti:. r 
- Hayır, hayır ... Emin olun k1• j9 

mühjP,:ı seQcbler ~ar. ~ b.y ınetele • 
cWıil old\lğumu pildirmek #!teJJl~ 
Bjııael\aleyh adımı asla sö_yleıni)'.ee6.# 
sfa, bunu senden son (jlcrece rica 
rinı. 61 

Pwdayanm Adeti olmadığı ll~ vf 
delikş.nlıya en diye hiW> eµnes>·ııJP 
fazla ısrarpa J:mlı,ınmMJ1 söil~r4(JS 
Y~PJlmasıJJı ı;qn derece istemesı01< 01 
ileri geliyordu. Sözü dinlenro)yecC ~ 
lursa., mühim had.iseler çıktıca~' tP. 
neticede zarar görüleceği söyleY1'ıef 
zrndan anlaşılıyordu. Binaenıı 
Valver vaadetti: ~ 

- ~bebW apJamamp.kla. beli p 
istediğiniz gibi hareket edece 

mösyö.. a'= 
- İşte, benim istediğim ae :f>\l 

Sebebini sonra anlarsınız. ~ 

Parday:an bunları söyJ~rk~n ~ 
rengiz bir tavırla gillmekteydı. V , 
çıktılar. La Troikifil Io'kantasın3~ 
dılar, avluya girdiler, anlaJiıla.~ . p 
gaya evvclcc talimat verilrnıştit1' 
be§ beygir orada duru>•or ,.e ~b tıll" 
le tepnyiyorlardı. Hepsi atlarJJ18 ğı 11 

diler. Valvcr 'Pardayanm uzattı t /-' 
linl samimiyetle sıktı ve harel<e "'' 
ti. O altı adım attıktan sonra ~ 
gas, Landri ve Grengar da b tl'ı 
ettiler. Pardayanın önünden geÇt 
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Dzun sakala 
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. ~ kadon Daır gü'ç mü koca 
Ş·ına· ıı... 

baba ı , gen~ıer ~ u o lUI yor u a ır '? 
. ve bı;.. ... k , l"Vlcnrnek ·r-· b"' ''k 6 • d k ~ tındc "YU an l ı:sın uyu . , kümun canının 1- nnıye e çr tıgı 

n ç ı. ne eri · lcr. A.lll 0~ daha fa nın bekledıklc- hesap edilır.:ştir. 

Ctkckıere~ı~ada Yap~:: bek~cmektedir • va ş m e se o es D 
Jo_

3
.., 'Çın vaı; • n bır statistik, Ka.l;n ... , ,n yaşlJı . nı sal:ladıkla , ı es· 
' old atı cvı 

26 il Uğuı-u enme yaıının kidenberi söylenir. Halbuki Amerika 
e 28 ve kc:rd 1 f dlna k arııs·nda ın ar iç:n de da yapılan son a1Ü us sayımlarında yaş· 

A. 0Yınuştur. bulunduğunu tr.ey • !arını uklıyan erkeklerin l:adın1ardan 
da lllcr:-.kan tıp daha cok ol.:iuğu görülmüştür. 

nen . . cnı•it" .. ıe-m sa o sn o;ı:ı l1=ı. n r.:::ı llıt t ıyı evlen • usu, sıhhi bakım- um. C'dD ~ u 
tsb't :tıc ya AH 

13· • etıni§f ıının 25 olduğu • lb D r ~<O><Ca 
b· ır ad ır. 
ır qdrn~ın ile kadar Amerikanın Spr:ngs !.!ehrinde ik~met 

tı nisb a evlenmek Yaşlanırsa , genç etmekte olan G::ıy Fkever adında bir 
t~ı ette büy" arzusu yaşh~ndı • adam, y.=rmi senelik bir cvlil;k hayatın 

tnın k ur. li alb ltııd e te ne k d uki bir kadın dan sonra karısını boşamı1 ve kaı;lmrn 
a b' a ar g · ı ı b" · ~b ır adaınıa ecıkirse kendi ya sevdiği adam a ev ene t•mesı içiı! para 
ttt.. evlen k . . verm· t' ~ " Çoğaızr rnc : htımali o ·~ ır. 

~ ,,li ad · Bununla da kalmamış, izdivaç mera -

1 
~ 8ılıhaaınıarın bek~ siminde hazır bulunara!t şah~tıik etrr.'ş. 

Cıhit Ui O]d v cır adamlardan ccı ·ı Uıru dUğiln hediyesi olarak beş yüz dolar 
L..h ~ 1 llliştir. " artık tamamen '11 ~ takdim eylemi~ ve sabık karısının genç 

li" P \? kocasını fabril<asına ame:e başı yapmış 
s Bt Uz un tır. 

t• 0ıı,.edin . aı O O aur T eh O D k e an w aş 
'akaı .. c:ı asırda R ı 'h · nci buyütrne . usyadil Deli Pet çkiye alışmak ı tımali olisn en tehli-

h. asırda e ~ Yı Yasak ctmi,.ti. Yfr- kel,= yaşın 18 ile 21 arası olduğu tesbit 
· ~~ ' grr bi ır k kl tu1 1iltı tekrar ı harp patlarsa. bu edilmiştir. Bu, er e er içindir. Ka 
'< ıa tatb' dınlar için 22 ile 25 arasındadır. 

1d~ nnediliy ık rnevküne kona 
~~ ın gaı ına or. ÇünkU sakallı bir Gaı ırn p [b) n ır 
"- Yok skes: k 11 l zMI n \\ı.!9\ç 
-. Old lıtr, 1' . u anmasına im - WI w ~ 
ltt~· ı%ı tib·lPkı l:>eli Petro zam 

t~t . ı Sakal .. .. anın 
\\ tdılen b' buyutme ölümle 

f\ it ır cürUrn h ı· laf \ a ıne gelecek 

bı~ ll( ka1Faıh 
h.. ltııı~r k D:toc:: o~ nm 
-·ıı~ i!nrn ~u 
\v l.o . ıneıhur · . 

~11 ı_ llııı F ~ sınır doktorla • 
"Oc • ""rn t • h;ıb, alı olan k osch, cas~vlak 

cıı . -r •. . adınJa .. a . k 
r,·~ v "rıy • sevınece 

~~ erte bö or : Pror .. 
1crı d Yle la esor, yaptığı 

~~ıı .. ~. aha iyi ı.. lb~~ız erkeklerin da· 
f, --.ı ıtrrı 1 a lı .. 

•'., • e eri clah ' cornert . ve mem· 
~ ·~ • .., a lcoı Y'I Q ıııtır. ay olduğu neti· 

ı3oo lrllıl Cfl e . 
ıt~ttiı.. \·oıt1llk SQ rrat 

'and '-ere yan 
alycı:· a ınaUk bir e 

ınc ot 
Urtulan bir mah 

Farzediniz ki, bir roman yazdınız .. 
Ve kahramarunızı, attan düştüğü sıra
da yardımına koıan bir kızla evlendfr-

ciniz.Öyle bir kahramanınız var ki,mem 
leketin en güzel kızlariyle evlenmek im 
klnlarına malik iken bekar kalmıftır. 

Şimdi, bu romanı götürtlüğünüz kitap -
çıdan alacağınız cevap şudur: 

- Hayal.. Tamamiyle uydurma.. O
kuyucular böyle beklenm:yen net;ce • 
lerle biten romanları okumaz .. 

Fakat, size haber verelim ki, bir 
hayale çok benziyen bu vak'a İngiltere 
de geçmiş bulunuyor. 

İngiliz asilzadelerinden g:ri olan 
Norfold Dükü atından dü:jtüğü vakfı 
yardımına koştuğu krıla alelacele rvlen· 
miı ve o zamana kadar bei:ir kalaca~ı 
hakkındaki iddialarını unutuverır.:ştir 

~aykUJJş ı nsa1n1 CI 1 
Daıroa dest on<dlu 1 

Şimdiye kadar ilk defa 1....mak üzere 
Nevyorklu Charlca Carnet, bir baykuşu 

chlileştirebilmiştir. Baykuşun, hayvan 
lann en vahşisi, en zekisi ve insandan 
en çok kaçanı olduğu biliniyordu. 

Şimdi Cornet bu iddiayı yalanlamış, 
ve baykı ı ~un hayvanlar içerisinde en 

budalası olduğunu meydana koymuştur. 

Cornet~ umumi kanaat hilliına, bay·-

kuşun geceleri de insandan daha iyi 
göremediğini keşfetmiştir. 

ırne k adar yon 
ylYı ır~yCtrlYIZ '? 

Makineli vesaitin gittikçe umwnileş· 
mesine rağmen insanların ecdatlaTm -

dan daha az yUrümedikleri anlaşılmış • 
tır. Yapılan hesaplaı1dan, yaya bir çift· 

çinin gUnde on bir buçuk m=l (bir mil 
1852 metre), bir postacının ı s 1/ 4, 

ev kadınının 4 1/4, bir hiçmctçinin 6 
1/ 4, bir hastabaktcının 2 t/2 mil yil· 
rüdüğü tesbit edilmi§tir. · 

Yapılan tahminlere göre lir adam 
hayatı mi.iddetince 65.000 mil yUrümek
tedir. 

Taınsnvcırn QJJ n uz 
"a ırsa D .. 

Amerikada doktorlar t•'lsiyondan 
mustarip olanlara bol bol şarkı söyle • 
meyi tavsiye etmeye başlamışlardır. 

Yapılan müşahedeJcr profesyonel ?r
kıcılardan hiç birinin tansiyondan mus
tarip olmadığını göstermiştir. 

Bu, şarkı söylemenin, tansiyonu in • 
dird:ğ i hakkında, doktorlara tim bir 
kanaat vermiş bulunuyor. 

S!_NE MA LA R : 

ronx 
SARAY 
~(ELEK 

lPEK. 
SAKAlll'A 
SOMER 
ALKAZAR 
\·n.nl7 
fAN' 
')Ut 

BEY O CLU 

l 

Sa.ray konaeri 
Nlna Petronanm yalanı 
Beyaz melek 
La Dnm O Kamelya 
Vals dalgası 
Matmazel doktor 
B. Çetin denh:aıu ha.kimi 
Romco ve Jullyet 

Blldlrmeml~Ur. 

Rln Tin Tin Gangster. 
lcrc kB.r§ı ve sarr:r cntrl. 
kalan 
Donanma geliyor ve Klm 
öldUrdU 
(B!ldlrmem!ştlr) 

(Eski Aıtorya) 

Sllft.h ba§ma ve Can arka. 
d&.§lıın 

lSTA N BUL 
(Blldirmeml§tlr) 
Me~um l:· 1ın ve AriT.on ıı. 

tçetelcrl 
'ZAJ[ 1 

Torba sakallı bir adamm zehirli gaz lltLAL 

maskesi kııllamnasuıa imkan var mı1 

Beyaz zambak vo Haydut 
ıar tuzağı, 

Bayan general ve 12 N o.lt 
ekspres 

~en<i k a d n·rula r 
güç koca 
~\Y!Ouyor R 

Bir Amerikan kolejinden çıkan kız· 
]arın mektebi bit ird/kten sonra hayat· 
lan tetkik edilmiş ve derslCTde en yilk 
sek numaraları alanların kocasız kal -
dıkları görülmüştür. 

Erkeklerin, fazla 2eki kadınlardan 

hoşlanmadıklarına kuvvetl.~ bir deli 1 • 

Koz.Oaır 
rnva~ıvecıeın 
hoşoaınıyor 

Bir çok mekteplerde yapıaln müşa
hedeler, kızların erkeklerden daha çol:. 
riyaziyeden hoşlandıklarını meydanı~ 
koymuştur, Gene kızların, yüzme spo· 
runu daha çok tercih ettikleri gibi, pul 
kolleks:yonculuğuna erkeklerden da • 
ha meraklı oldukları da anlaşılmıştır. 

.. .. 
• ,. l 

Niyrıgarayı ip üzerinde geçen bıı 
adam belki de bir çılgııı ... 

N e lblQıylYık 
cesaıret R 

Jean Gronele namında bir Frc.nsız, 

Amerikada, N:agara ~Halesi üzerine b '.r 
ip germiş ve ve bunun üzerinden en iki 
defa geçmiştir. Bir defasında, omu -
z;unda lir adalT' taşımış, diğer bir .de-

fasında da içinde bir fedayı bulunan 
bir varili ipin Üzerinden yuvarlıya 
yuvarlıya geç,=rmiştir. Marie Sfelterini 
namında br kadın ayağına sepet bağ -
lryarak Fransızı taklit etmiş ve cndan 
daha fazla para kazarunıştrr. Fakat bu 
cambazlığın gittikçe taammüm ettiğini 
gören polis, büyük tehlikeyi nazarı it.=
bara alarak derhal yasak etm:ştir. 

rEslk l mo o aı r a lfll 
dftş O eırD 

Eskimolar kat'iyyen dişlerini ftı ça 4 

lamazlar. Fakat buna rağme:ı. .:çlerinden 
çürük dişliye tesadüf edilmez. Buna 
sebep, yeyeceklerin:n kuru, çiğ etten 
ibaret olması ve çok çiğnemek mecbu· 
riyetinde bulunmalarıdır. Bu ise ci'~leri 
ve diş etlerini kuvvetlend:rir. 

~nşnceır nçn(J"i) 
!Mı a ırc aı lfll a iri) a o it o n 

v e glt'lı m üşDeır 
Amerikada erkeklerin yüı:de otı.zu • 

nun saiları dökülUr. Halbuki saçları 
dökülen her yetır.:ş sekiz erkeğe mu • 
kabil ancak bir kadının saçı dökülür. 

İnsanın vücudunda en kat: kısım diş 
kem:~idir. Buna rağmen Amerikada 
çürüyen dişleri kaplamak için senede 

ALEMDAR ı Kansı ve daktllosu ve Kt.. 
nk rtıya 

HALK ı Eair ordusu ve Tayfun 
(Esld K'mıı.lbcy) 

K A D IK Ö Y 
ı İnsan aveılan 

O S K ODAR 
Dlldirrncınl§tlr. 

BAKIR KÖY 
Htl.TtrADt Son rUya 

TiYATRO LAR: 
TEPEBAŞI DRAM KISMI 

22 - 10 - 937 Cuma gunu 
ak§amt saat 20,30 da SİZE 
ÖYLE GELİYORSA 3 pcr. 
de. Yazan L. Pirandellıı. 
Türk~: M. Fuat. 

••• 
ESKt FRANSIZ TİYATROSU ŞEHiR 

T1Y A TROSU OPERET KISMI 

· ı akşamı saat 20,30 da tN. ~lm~ııın~ 22 - 10 ~ 937 Cuma günii 

1 
! I TİKAM MAÇI 3 perde. Ya.. 11~ 1;~;;11~llt zan. P . Veber ve A. Heuzc. 

ERTUCRUL SAD! TEK 

AKSAR.AYDA: 
Saat 20,30 da Hamlet. 
Cumartesi saat 14 de 
talebe matinesi. 

Göz hekimi 

Dr.Muıat RamiAydın 
Muayenehanesini Taksim. Talimane 

1 

Tarlabaşı Cad. URFA Apt. mna 
na.kJetml§tir. Tel: 41553 

Pazardan maada hergün: Oğlcden 

sonra saat ikiden altıya kadar 

............ ·-····-.. ··-----·- --··-·· u .......... ·-·-öi., .. o.ö"ki"ö~ii ............. ~ 
H Necat i Pakşi ğ 
iE Hastalarını hergün sabah 10 dan n 
=i ak~am 19 za kadar Karaköy Tünel~ 
: meydanı Tersane caddesi başında No.s! 
1 112 de kabul eder. fi 

Sah ve cuma günleri saat 14 den Ei 
18 ze kadar paraıızdır. İİ 

mı=ı ±üt±::rlf"":n:B::::=t11H:ac:t:::s::::. 
EL uam11ams::::::-.::::::::::::==-... - m:::::::: 

~ DO~OR ~ 
~ Kemal özsan ~ 

Oroloğ • Operatör g 
ff Bevllye mütehassısı H 
§ Kıı.raköy - Ekselsiyor mağazası ·ı: 
ıı· yımında. Her gUn öğleden sonra :1 
! 2 den 8 e kadar: 1~1: 41235 fi 
•• •• ::::::::::::::=::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::: 

yfrmi beı milyon dolar altın, ve doldur 
mcık için beı milyon dolar gümüş sarfc 
diJ:r. 

Dün ~nır ~eırc\Yı
m a lfl1 o ~ lYI <sı ıYı ırn 

~lYıylUık d01f2>U@maı'V 
Umumi harpte Amerikan o:duları -

nın ba~kumandanlığını yapan Ger.eral 
Pcrsking gençliğinde Tokyoda ataşe · 

mili tere.=. Pcrsing bir gün tercüman 
diye tuttuğu Japona kızdı. 

- Sen adam olmauın ! diye kovdu. 
Gel zaman git zaman, günün birin· 

de bu tercüman, J:ıpon başvekili Ki· 
ki H.:rata oldu. 
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- ÇAGLA YAN ga~ino·su 
MC"mlcl.eı:;'mirir. gü.ıidc san'atkarlarından mütc§ckkıl SAZ HEYETl 

" Bayan MUALLA ,, 
lstanbulda ilk defa olarak yepyeni 

GÖR REVÜSÜ LHO 
Telefon 40335 

VALNIZ 

s··nes u Piul 
K t:re.LANINIZ . .._ 

Afyon Vilayetinden: 
Vilayet merkezinde yaptırılacak 88911 lira 64 kuruı keıif bedelli kız ens.. 

titüsü inşaatı kapalı zar! usuliyle 8 Te3rinisani 937 tarihine mUsadif Pazarte. 
si gilnü saat on beşte daimi encümende ihale edilmek üzere ekıiltıneye ko. 
nulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mUtefeni diğer evrak dört lira . kır~ beı 
kuruş bedel rnukabHinde Afyon, İstanbul ,.e Ankara Nafia mUdlrlüklerınden 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 5695 lira 73 kuruştur. . 
İsteklilerin Nafia vekaletinden 937 senesi için alınmış en az 40000 lıralık 

müteahhitlik vesikası göstermeleri ve teklif mektuplarını 8 Teırinisani 93.7 
tnrihlııc mUsadif pazartesi gtlnU saat on beşe kada.r daimi enctımen riyasetı. 
ne göndermeleri illn olunur. (7006) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Pi~angosu 

24. cü veni tertip başlaınıştır 
1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ii<ramiye: 30.000 Liradır. 
Bundan baıka: 15.000. 12.000, 10.0CO liralık büyUk ikramiyeltrle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükifat vardır .. 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zenpeden bu piyancoya ittirak edinia. .. 

RABER - J\leıam pomn 

Zevkimi Ve a 
okşıyan 

yahHZ 

Saati olmuştur. 
ZARİF - SAÖLAM - HASSAS 
158 birinci mUkifat ka.zanmııtır. Bü

tün aaatçilerde bulabil,:.ninu. Deposu: 
Sultanbamam Havuzlu Han 1. 

BRiYANTiN PERTEV 

Sac; tuvaletinizin ev mtL 
him bir malzıemesidlr 

Kepekleri izaledeki mu.. 

vaffakıyetı her bir iddiL 
nm fevkindedir . 

Bir Ber•n aranıyor 
UIUIQ defteri ve muhuebeye, dakUloya 

&flna yazwı dllJrCQıl bir Bayan aranıyor. 

Almanca tı0en tercih~· Vakit Propa. 
gaııda eerv181De acele mUrae&at. J 

Terzi Bayan ikbal 
Lalelide Tayyare apartnn:ınlarındaki 

daireıinden, ikincitcırin bapnda Bey -
oflunda Sakarya (Eski Elhamra) ıi· 
nemasının bulunduğu Elhamra hamnda 
S numaraya taıınacaktır. Müıterilerine 
arzeder. 

Devren kirallk 
Ekmekçi Tırını 

Ekmekçi fırını devren kiraya verile. 
cektir. Taliplerin Sultanahmette Di. 
vanyolunda 68 numaralı yazıhaneye 

mUracaat etmeleri. 

~ Kimyager 

ı Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtw. 

BilOmum tahlillt. EminiSnii Eml&k 
ve Eytam Banbaı kartıaında lzırt 
Bey hanı. 

Çünkü ASPiRİN seneferdenb"' 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ,f' 

rılara karşı tesiri şaşmaz 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • AS p 1 R f N in tesirinden emin 

lütfen ffi markasına dikkat ediniz. 

: 

Pire, Brindili, Venedik 
Trieate CEI.Jo 

BiltUn Avrupa için ebprea trenleri RODl 
ile tellkl ederler. • 

Pire. Napoti, Manilya. Oenan Merano 

-Ka-vai;,Setanik, Goloa, Pire, Patras. 
Ayuranda. Brinclili, Ankona, Ventdilc Abbaz.ia 

Trieste 

Sellnik, Midilli. bmir, Pire, Kalamata. Albano 
Patras. Brindiıi. Venedik. Trlate Veata 

Hızmetcl kadın Burcu. Varna, ita.tene. Qulrinate 
, Campidogllo 

aranıyor .ıseo 

Çocuksu bir aile yanında çalıpcalc Sulina, Ka?aa, Ibrad Quli"lnale 
30 • 40 yqlannda kimleaiz bir kadın Campidoglio 
aranıyor. Matbaamızda Ahmed Can ad- .:....-----=-------::-lııeo-------:: 

Batu:n ralne mUracaat. 


