
1 Mayıs bayranıı 

askeri Sovyetler 
nümayiş yaptılar 

Bin tayyare nünıayişe iştirak etti 
Voroşilof mühim bir nutuk söyledi 

Dün Heybelide}, 

DeıiiZ talebesine 
diploma tevzii .. 

Deniz silihlaramızdaki Ataturk 
inananın parlak bir nümayişi ol_du 

O 
EYiZ gibi sakin ve nndi olunuz! F<ikat ~,as~müı dcmz tı;~~ co~
kun olllnuz)· ve unutmayıntz Jd !N(T'k 111,ıllotınc ve .Ata . daı-

borçlusunuz!,, - Amiral Fahrı -
iZ Asyanın orta .. m,.a.ın gelmiş denizlere Jıükmetmi§ ue. okyaımsla
ra çıkmı.' bir ıtıi'lletin 9QCllkU:rı smız! l'cnmek size daı:na mukad. 

dir. YcnmcW. şartı ise üçtür: "1 - Bilgi. 2 - Da11:arda1ci. "':nı.n ı,,y. 
metiı 3 - ôMmiL i.stihk:ar. Ki btt meziyetlerin üçü de stzde milh bir ha.s. 

tt
. '' _yarbay Ruhi -
~ ~ 
lY I sınır1.arı kara sınırüırınilıın çok olan yıırdımwzım denizden 
korunması elbet kolay i.J değildir. Fakat Türk millc:i ::or i§lcri 

bcışarm.akla. 'ün almı§tır!,, - Albay Ertugrul -

Dün Heğbeli• altında cereyan eden merasim, ve 
de Türk deniz bu merasimin eyri esnasında gerek 
silahlannın A • amiralin, gerek mektep kumandanı 
tati.irk'ü nasıl albay Ertuğrulun ve gerekse Hami· 
anlayıp sevdiği· diye süvarisi yarbay Ruhi Develioğ· 
ni göze vuran }unun söyledikleri nutukları neşre-
üç nutuk dinle• diyoruz: 
dik. Deniz lisesinin Büyilkadaya ve A. 

Mayası sera· nadolu kıyılarına açılını§ büyük bir 
pa gurur olan pencereye benziycn nhtımı tıklım tık· 
Türk denizcisi lım dolmuştu. Yavuz, Hamidiye ve üç 

1i"l'Jnay Yarbay kendisine bu muhrip üç gomina ötede demirlemiş. 
'b~u.~ DcWZiofilu gururu veren lerdi. Saat tam üçte harp filosu komu. 
du~uge ne sonsuz imanla bağlı ol· tanı Amiral Fahri, Erkanıharbiye re. 
~~~bir daha anlattı. isi, erJdınıharpler ve yaverleriyle bir. 

lises· ~rk harp gemiciliğine Heybeli likte mektebe gelerek askeri merasim-

lbcsj~nın . kazandırdığı elli deniz tale- le kar!':ılandılar. Merasim bermutat 

h 
·•c d 1 b l mekleb .. in en eski mezunu olan deniz.. 

arp f"l ıp oma tevzii mün ase etiy e ~amirali Fahrinin reisliği _ (Devamı 6 tnetda~ 

~ondrada bir dediKodu daha ... 

Sabık kralı telmih 
eden bir tablo. 

Sergi salonundan k~ld_mldı 

. (Y~--ısı. 6 ıncıda) 

Fransa, Lehistan ve Çekos
lovakyada h3diseler oldu 

Moskova 2 ( A.A.) - 1 Mayıs bay
ramı Sovyetler birliğinin her tarafında 
ve Hassaten Moskovada çok büyük te
zahürlerle kutlulanmış ve bu münasebet 
le Moskovada kızılmeydanda, büyük bir 
halk kütlesinin ve Leninin mezarı yanın 
daki tribünlerde yer almış olan Stalin, 
Molotof, Kalenin, Kagaoviç. diğer hüku 
met ve parti ileri gelenleri ile sefirler 
heyetinin huzurunda muazzam bir geçit 
resmi yapılmı§tır. 

Kızılmeydanda orduya hitaben nutuk 
söyleyen mareşal Voroşilof, tesbit edi. 
len tarihten dokuz ay evvel bitirilen 
ikinci sosyalist beş yıllık planın muvaf
f akiyetini tebarüz cttirmi§ ve bilahare 
beynelmilel vaziyete temas ederek de
miştir ki: 

''- Fa izm, isçilerin ve köylülerin en 
büyük düşmanıdır. Faşizm, dünya kat· 
lilimının organizatörü:iür. Faıizmin 
Sovyeler birliğine 'kar!iı hücum etmesi. 
ne ve yeni bir dünya tl amı ebe
biyct vcrmuine yalnız kıı\ıordu mani 
olmaktadır. Kızılordu, bütün dünyada 
sulhün muhafızı olmu§tur. Halen olmak 
tadır. Ve daima olacaktır • ., 

Mareşal Voroşilof, Kızılordunun ta- , 
mamile tedafüi mahiyetini tebarüz et· 
tirerek sözlerine nihayet vermiştir. 

:Müteakiben geçit resmine bz§lanmış 
ve diğer sivil teşkilatın geçmesilc bera. 
ber saatlerce sürmüttür. 

Bu esnada Kızılmeydan üzcrin'dc, 
~ha~~rM~k~anıng~düğümı-~,~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

büyükhavatezahüratıolarakbinkadar ispanyada son vaziyet 
tayrare uçmuştur. 

(Devamı 6 ıncul.a) 

Holivud'da 

Grev 
Aktörler arasında da 

başlamak üzere 

l'ıldı.::ların grevine 1uırar verccc1~ 
olanlardan J. Kravfard ııo 

R. M ongom.eri 

Holivud: 2 (A.A.) - Sinema en
dustrisinde çalı§an on Din İ§Çİ, eser 
sendikaları tanınmazsa, grev ilan ede· 
ceklerini ka'i surette bildirmiştir. Dört 
sendika, yani dekoratörler, ressamlar, 
berberler ve desinatörler, grev ilanına 

şimdiden başlamışlar, stüdyolar önüne 
bekçiler ve gözcüler dikmişlerdir. 
Aktörlerin bu greve iştirak edip ctmiye 
ceklcri daha belli değildir. :Maamafih 
aktör birliği bu ihtimal üzerinde müza. 
kerelerde bulnmuştur. 

Bu birliğin idare heyetine, Robert 
Montgommery, Jamcs Cagney, Joan 
Cravford. Boris Karloff ve Chcstcr 

Morris vardır, 

Hükô.metçiler ~ 
taarruza ge~iyorlar 

(Ya...'"1Sı 6 ınciila.) 

Is tan bul 
konuşuyor! 

HABER 
HABER 

Muharriri 
Fotoğrafçısı 

ll1alıallenizi dolaşacalı; dertlerinizi 
istekleriııizi, ııeşenizi, zevkinizi ' 

HABER sütunlarında ak settir ecektir . 
Muharririmizle fotoğrafçınıız aıag· ıdaki günlerle ••atle d 
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. Dış 1dıtiAa 

Batan diretnot, yakılan 
· şehir, bir diploma 

ve bin tayyare ... 
Yazan: :,ekip Gündüz 

G·. ENERAL Göring ile Musolini arasında geçen konuşmalar etrafında bir 
çok eeyler söyelniyor. İki devlet adamının çok nazik meselelere temas 

ettikleri muhakkaktır. Fakat bu konuamaya da hakiki manalrı daima pek giz
li kalan İtalyan • Alman siyasi temasları arasında istif~ sokmak lazımdır. Gö
ringin Musolini ile yaptığı mülakatın üç saat sürdüğü anlaşıldı. Japonyadan 

tayyare jJe Loridraya 95 saatte ulaşmak mümkün olduğu bir devirde bu Uç 
saat göze, eski devirlerin yarım asrı kadar uzun görünebilir. En tehlikeli ıiya. 
si teşebbüslere bir öğle yemeği ile bir kokU!yl parti arasında karar verilebildi
ği de dilŞUnülürse Göringle Musolininin arasında pek mühim Ş<!yler konuşuldu. 
ğu neticesine varılabilir. Fakat bu konuşmalardan ne çıkmıştır? 

Bize kalırsa, ortada müspet tek şey var: 
Göringin Musoliniye fahri Alman harp tayyarecisi diplomasını venne1i. 
Bunun sembolik tarafları meydandadır. İspanyada Ba.sk'ların tariht merke-

zi olan 'Guernika'nm Alman markalı bombalar atan tayyareler tarafından 
mahvedildiği bir güne tesadüf edişiyie bu bu jest İspanyada ve düııya }\avala
rmda iki devletin ayni emeller etrafında birleşmiş olmalarını bir daha. göze 
vurmaktadır. Bum.uıla beraber ne Almanya ne de İtalya bir Alman • İtalyan 
askeri ittifa.kından bahsedememektedirler. Alman erknanıha~biyeginin 1914 de 
(ilç ~lı ittifakı) jki başlı bırakmcş olan Romanın bir ba.§ka sıkışık devrede 
de (iki baŞlı bir ittifak) ı tek başlı bırakacağını hala zanncdebilmektedir. Ha. 
ziranda Romaya gelecek olan Mareşal Fon Blombergin İtalya erkaruharbiye. 
aiyle t.emıuı edeceği muhakkak olmakla beraber Fransızlar bu iki -Oevlet ara.sın. 
C!a bir askerl ittifak yapılabileceğini sa nmamaktadır)ar. 

Dün bir mayıstı. Sovyetler birliğinde bir mayısın daima büyük bir debdebe 
Ue kutlulandığt malumdur. Fakat bu yı 1, İspanya hadiseleri. Alman • İtalyan 
temulan ve Uzak Şa.rkta Japonya tarafından tahrik edilen bazı geniı iddialı 
entr11<ala.r yilz\lııden Sovyetler bir may ııa "Moskovanın bir aluıUlameli,. §ekli. 
nl vermişler ve nUmayieler pek ziyade askeri ve tehditkar bir eeki lalmııtır. 

Ma.retal Voroeilofun Kızıl meydanda biriken halka ve orduya hitap eden 
nutku fqizme karşı Moskovadaki haesasiyetin azami bir dereceye yükseldiği. 
nl göstermektedir. Bilhassa, Moskova il zerinden bin harp tayyareeinin uçması 
Guttn!kayı yakan tayyarelere sembolik bir ihtar manasına a.lmabilir. Bu nü. 
mayiflerin M'0tkovada cereyan ettiği andan pek az evvel de Gaakonya körfe
zinde '8.yni markadan tayya.relerle ast Frankoya ait bir safı harp zırhlıımın ba. 
tmlnnf olmuı da gözönüne alınacak olursa Kızıl ordu h'va kuvvetlerinin 
de 1spanyadan fahri harp pilotu diplomuı aldıklan sanılabilir. 

Velhlsıl hldhselcr biribirini takip etmekte, eiyut ufuklarından dünya mil. 
!etlerine 1931 nin enfes baharını u'hir etmek için mütemadiyen motör ve per. 
vane rütUltUlerl gelmektedir. ~p GONDOZ ..... 
:0~,~~~ıl:[ ~atayı ·himaye için·· 
.Fransa ile askeri 

m·uahede 
Hazırlanan proje Hariciye 
Vekaletimize tevdi edilmiş 

Cenevre, 1 (A.A.) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildiri· 
yor: 

Sancağın statüsü ile tqkilatı 
esasiye kanununu hazırlamıya me· 
mur eksperler komitesi bu hafta 

zargmda San~n müstakil statüsü 
nü alakadar eden esaslı meselelerin 
tetkikine devam eylemiştir. 

Belçika .delegesi Bourqui'nin ri• 
yaaetinde ire milletler cemiyeti kon· 
ıeyi r~rtörü Sancllerln müm~si· 
li İsveçli \V estman'ın huzuriyle, ko• 
mite, ezcümle, Numan Menemenci· 
oğlu 'tarafından verilen proje ile 

Fransız eksperi de Caix tarafından 
verilen tahriri projeleri tetkik et· 
miştir. 

Komitenin talebi üzerine İngiliz 
eksp_eri Sir Dunnet, Fransız ve 
Türk hukukçulariyle danıştıktan 
ıo~ra sancağın teşkilatı esasiye ka· 

nunu proj~ini hazrrlamıştır. Bu pro 
je, bu sabah, komHeye verilmiştir. 

Diğer taraftan, Türk ve Fransız 
mütehassıslaruun yardımiyle Holan 
dalı ekşper KaUewyn, Sancağın ata 

tüsüne ait bazı teknik meselelerin, 
ezcümle gümrük, posta, para ve 
saire meselelerinin tetkikine devam 
etmİ§tir. 

Komite, önümüzdeki hafta için· 
de, Sancağın statüsü ve te~kilatı esa 

siye kanunu metinlerinin tam su· 
rette tesbiti işine devam eyliyecek
tir. 

Lisan meselesi 

Genevre 1 (A.A.) - Anadolu 
ajanımın hususi muhabiri bildiri
yor: 

Eksperl~r komitesi bugün mutat 

içtimaınr yaparak Sancağın asker• 
likten tecridi hakkındaki İngiliz mu 
rahhasının tali komisyonda hazır· 
ladığı raporun teferruatı üzerinde 
tetkikatta bulunmu§tur. Komite ya
rın lisan meselesini tetkik edecektir. 

Sefirimizin zivareti " .. 
Paris, 1 ( A.A.) - Havas ajan-

sı bildiriyor: 
Hariciye nazırı Delbos bu sabah 

Türkiye büyük elçisi Suad Davazı 
kabul ederek kendisiyle çok sami· 
mi bir görüşmede bulunmuştur. 

Ankarada bir ziyaret ? 
Paristen verilen bir habere göre, 

F ransanın Ankara sefiri Ponso ha• 
riciye vekili T ev ::k Rü~tü Arası zi. 
yaret ederek göri.i§mÜş ve bu müla
kat esnasında milletler cemiyeti kon 
seyinin Hatay meselesi hakkında 
daki kararı mucibince Türkiye, F ran 
sa ve Suriye hükumetleri arasında 
aktedilecek üç taraflı muahede hak• 
kında F ransanın hazırladığı projeyi 
tevdi etmi~tir. Fransa tarafından 
hazırlanan bu muahede projesi An
kara hükumetince tetkik edilecek
tir. 

iki tayyare rekoru 
Roma, 2 (A.A.) - Pilot Mario Stop

pani ile mühendis Majorna beraberle
rinde bir telsizci ve iki makinist olduğu 
halde, üç motörlü bir deniz tayyaresi 
ve 5 tonluk t:caret h::ı.mulesi ile 1.000 
ve 2.000 mil üzerinde beynelmilel dün
ya ılirat rekorunu kurmağa muvaffak 
olmuılardır. 

1.000 metrede vasati 251.889 kilo
metre, 

1.000 metrede vasati 248.412 kilo
metre meıafe katetmiılerdir . . 

Sırbistan prensliği 
Avusturya mftstem.
lekesl hôJlni almıştı 

Başvekil Yovan Rlstlç Avusturyaya 
kafa tutmak istedi, lak•l Viyana şaka 

dintemlyordu, derhal iktidar 
mevkJlndt·n uzal(laşlırıldı 

V azan: N. N. Tepedelenli 
-19 -

Karöldağ kralı Nikola Çetinedeki eski Karadai başvekillik daireıin.le;ı 
çıl:arken. 

(1877) harbini kaybetmenin bUtUn Avuı.turya Sırbistana yardım ''aa. 
kabahati imparatoıluğa aittir. Yoksa detti. Berlin kongresinde, prensliğin 
19 uncu asrın son dörtte birinde Os- 1 şarka doğru mümkün mertebe geniş. 
manh ordusunun kum'andanlarma ve !emesine yardım etti, o suretle ki Sırp 
kahramanlığına tarihin sUrdüğü en u. prensliğinin yeni haritası Selanik li. 
fak bir leke yoktur. Bilakis muazzam manmı mükemmelen tehdid altına al. 
bir şeref vardır. · · 

Bu sırada "Si!J!lat. ~a ~aroo girİni§ 
bulunuyorlardı. İmparatorluğun her 
tarafındaki idaresizlik' 'Bulgaristan. 
da ifürakçılığı azami derecede yay. 
mış bulunduğu için, Sır)> prcneliği 

kuvvetleri de taaITuza geçmişlerdi. 

Rus crkfımharbiye!!i Avusturyanın 

bir müdahalesinden c;:ekindiği için Bos 
na ve Hersek taraflarına saldırmama. 
sını Sırp prensliğine bildirmişti. Bu
nun üzerine Sırplar cenuba ve şarka 
taarruz ettiler. Şark ordusu Niş, Pa
lanka, ve Pırotı aşıp ıki ay içinde 
Sofyaya yakla.5tı. cenub ordusu da bu 
kısa müddet zarfında Kurşunlu, Vt
ranya. I..eskoviç üzerinden Kosovaya 
ulaşmıBtı. 

Plcyncnin son kurşununu atma.sın. 
dan sonra tstanbula doğ?y -saldırınca 
garb devletlerinin !Jiddetli bir müda. 
halesiyle Babıalinin Ayıuıtafanosta 

menhus ve iğrenç bir muahedeye im. 
za koyduğu mallımdur. 

Bulgaristan işte bu Ayastatanos 
muahedesinin eseridir. Ayni muahede 
Sırbistana da bazı arazi veriyor ve 
Bosna .. Hersek muhtar ~ir idare ka
zanıyordu. faJcat gerek ~ırbista.nda, 
gerek müttefiki olan Karadağda bu 
neticeler beğenilmedi. Fakat ellerin • 
den gelecek ne vardı? Balkanlardaki 
Slav devletlerin büyümelerini, Rusya
nın Balkanları ellerine geçirmesi ıure. 
tinde kabul eden Garbi Avrupa dev. 
Jetleri çok hassas bir vaziyetteydiler. 
Ne Bulgaristanın, ne Sırbistanın, ne 

de Karadağın büyümeleri işlerine geL 
miyordu. Ayastafa~os muahedesini 
takip eden Bcrlin kongresi esnasında 
Sırbistan Rusyanın kendisine yar. 
dım etmesini biraz daha toprak ka
zanmasına imkan vermesini istedi: LA. 
kin Rusya pek berbad bir haldeydi. 
Na.~ılsa kazand1ğı bir harbi istismar,._ 
debilccck vaziyette değildi. O harbi 
kazandığına gurur dusracak )'erde kay 
betmediği için "Allaha bin PilkUr!,. 
demt?k1e m~ı:ıguldU. O der ece bitkindi 
ki, bizzat Rmı de,·Jet ad'lmlar,ı Sırbi!I. 
tan mümessili Ypvan Ristiç'e AYU!. 
turya ile anlasması doğru olacaimı 
söylcr'l ilc>r . f c::te b • r"l 0 !'7.t 0srrınn Pa. 
şanm 7,afcr;dir. B• ı a<tker. harl;i kay. 
betmiştir ama, galibiyeti de mahvede
rek. 

:mış bulunuyordu. Ve tabii, Sırbiıtan 
kendi nüfuzu altında bulunduğu için, 
Avusturya bu suretle bir gün Adalar 
denizine Juebilmek hulyasına kapıl. 

mııtı ( • ) • • 
Gösterdiği yardıma mukabil Avus

turya Sırp pr'enııllğinden nu menfaat
leri temin etmişti: 

1 - Sırbistan şarka doğru bir de. 
miryolu yapacaktı. 

(Sefil Habsburg ealtanatının da 
'kendine göre bir şark hulyası vardı, 

Bu demiryolu onu latanbula yaklaştı. 
racaktı. ) 

2 - Sırbistan Avusturya ile bir ti. 
caret anlqması yapacaktı (ki, bu an. 
laşma ile Sırbıatan bir Avusturya 
mUatemlekesi olmuıtur.) 

3 - Sırbil!tan ile Avusturya arasın
da bir gUmrUk anlqması yapılacak· 
tı. 

4 - Ve... Sırbistan A vusturyanın 
bütün arzularını ifa edecekti. 

Bütün bunlara bakara.k Berlin mu. 
aliedesinJn Str.bietana temin ettiği 

( ~am istiklal) .. in ımanası kalır lI)ı '? 

Maamafih Berlin kongresi Sırbista. 
na Osm~lı imparatorluğundan dört 
sancak ilhak etmiftir. Fakat Aslan 
payını Avusturya kuandı: 

Bosna ve Heraeki himayesi altına 
aldı. (Yani manda '.) 

Devamı var 

(•) Bu hulyad.tın bugün ne acı u. 
yandığı meydandadır. 

Şerbet yerine 
cila suyu ... 

Bir 1ıenç kız garip 
hlr ,ek ilde zehlrlendl 

Bir genç kız dün l_arip bir ıekilde 

zehirlenmi9tir. Valde çef!De&İnde 59 

numarada oturan Artılrinin kızı Şimi 

miufir olarak gittiği Sunıur ıokağında 
Vilrtorun apartrmanında oturrduiu ıı· 

rada odada kimıe yokken fazla hararet 

bumıı ve hararetini ıöndürmek için 
su ararken bir budak içinde ıerbet bu. 
lunduğunu görmÜJtür. Genç kız biraz 
kekremsi olmaktı beraber harareti ıön. • 

ırak 
petrollar1 

Dost Irak hariciye eiıri 
Naci Asilin :nemleketimizi ziyareti 
münasebetiyle yapılan temul.ard.a 
bilhassa petrol mcaelesi üzerinde ciu 
rulduğu teeyyüt emektedir. lrakın ih 
tiyacı olan bazı maddeleri bizden '8~"' 
masrna mukabil muhtaç olduğumu% 
petrolün bir kısmını Iraktan tedarik 
etmemiz üzerine mutabık kalındıjı 
anla§ılmak tadır. 

Haliç ıaraymda aktedilen 
Türk - İngiliz - Mııır anlatma11 
mucibince hükumetimizin de hiuc:.• 
dar bulunduğu Muıul petrolleri bu· 
gün yepyeni bir tekil arzetmektedir. 
BilhaHa 1937 senesi Irak petrol ic.• 
tihsal ve ihracı için bir dönüm nok· 
tası olacaktır. 

Komtu lrakın 1936 daki ham 
petrol istihsalatı 3,947,35 J tona yük 
selmiştir. Şu vaziyete göre Irak 
petrol kaynaklarının aylık verimi 
328,946 tondur. 93) senesi verimi 
ise 3,606,933, 934 istihsali 947, 149 
ve 933 de ise ancak 1l8J95 tondu. 
Yani geçen senenin bir aylık istih· 
sali 9 3 3 ün bütün istihsalinin üç 
mislidir. 

• Irak petroUarını iıleten tirket bu 
sene başında sermayesini 8 milyon 
lngiliz liraaı daha arttırarak 14,S 
milyon İngiliz lirasına çıkarm ~tır. 
Sermayenin bu şekilde birdenbire 
arttırılııı hayli manidardır. Bu bir 
misli arttmlıım hakiki sebebi olarak 
Irak petrallarını Akdenize aevkeden 
boruları kuran Mediteranean P~pc.• 
lins \imitetten bu muazzam tesisa
tın alınmo.\c istenmesi gösterilmek
tedir. 

Irak petrolları, beynelmilel bir 
kredi tarafından işlef,'.ir. Bunda. 
İngiliz - İran petrol şirk.ti, Ho!• . 
land . Şell grupu, Fransız -petrol 
kumpanyası, Amerikan Eaest Dc-r 
lopiment Caw- yüzde 23, 3 4 Gulbi 
ı-inkin g~upu ise ancak yüzde ~le 
his~edardır. . . 

Pet~l işlerine ~imdiye kıHlllt',faı 
la karışmamı§ olan Irak, hük\ımeti 
de evveli. dahili ihtiyacı dütünerek 
bir adım. atmıştır. Irak hükumeti. 
dahili piyasa ihtiyaçlarını karıılıyı.ıı 
cak olan muazzam tasfiye teaiaatı 
vücuda getirmek için bir pr.oje ham 
lamı§tır. Yeni tcsiaatın vücuda -ae• 
tirilmcıinc pek yakında ba§lanacak'" 
tır. 

P.ctrolun yirmincı asırda birinci 
planda bir mata olması, dünya pcl" 
rol ihtiyacının daha ne kadar zaman 
ihtiyacı karfılıyabileceği meıeleaini 
ortaya çık.arrnııtır. 

Irak petrollannın aermayedan 
olan lngiliz - lran petrol ,irk.eti 
müdürü bu husustaki fikrini beynel 
milel muharrik kuvvet vuıtalan · 
kongresinde ııöylemi§ ve: 

- Halen mekıuf olan petrol 
kaynaklarının mevcudu dünyayı an 
cak yirmi sene daha idare .eder." 

Demitti. 
Büyük petrolcu şimdiki i§letme 

ve ihtiyacı nazarı itibara alına A· ' 
merika Birle~ik devletleri petrol 
mevcudunun 1 O, Sovyet Ruıyanm 
12 sene ıonra tükeneceğini •Öyle4 
miı. fakat her nedense alakadar bu• 
lunduğu lran ve Irak petrollanna ta 
mas etmeksizin ge·mi9ti. 

Acaba bunda da bir hikmet var 
mı? 

F. GONERI 

iki avukat 
Barodan bir ay 

mDddetle \'•karıldı 
Mi.ipdeiumumilik, ağır ceu ıııatııı. 

meıinin verdiği karar üzerine iki avulr.., 
tın daha bir ay meslekten ~ıkanldılrW 
rını bildirmiıtir. Bu iki avukat Hikmet 

Tekçe ve Ali Şevkettir. Karar kendU.. 
rine tebliğ edilm!ıtir. 

düren bu terbeti içtikten blru aonr' 
sancılar içinde kivranmağa battanuf' 
tır. O zaman genç kızın ıerbet nnnedr 
rek tahta ıilmeğe mahıuı cila ıuyu ~· 
tiği anlaıılmııtır. 

Genç kız hastaneye kaldırılmııtır. 
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t:~~ \ 
pansıyonculuk 

Gire.undan otomobille Ordu 
§ehrine. oradan da ertesi günü Vona 
kaAhaıma gittim. 

Burası. dünyanın dört bucağın• 
da gezdiğim yerler arasında en faz
la beiendiğim latif bir kasabaydı. 
Cennetiili!... Hele bir mektebi var 
ki, ayn bir yazımda tafıilatiyle hah· 
aedeceğim .••• 

Y qillikler içindeki bu köy -
kaaabıUım mükemmel bir belediye 
bahçesi var. Alelhuıua, sırtlara 
doğru yükseldiğiniz zaman, bülbül 
aeai, çiçek kokusu, renklerin tenev
vüü, havanın letafeti insanı hayran 
ediyor. Suyu da nefis. Balığı da bi
rinci derecede! 

··- Yarabbi! . diye düşündüm.• 
Şurada bir mevsim geçirebilsem .. .. ,, 

Hayalimde yaşattığım inziva ye
ri, itte bu Vonadır. 

izahat istedim: Elektrik yok; fa 
kat sarfmazar da edilebilir. Çünkü 
onu telafi edecek yeni tip lambaların 
mevcut olduğunu Ünycde tecrübe 
ettim. Devam ederiz ... Gerçi ecza• 
hane de yok, fakat vali Baran'ın tc· 
aia ettiği "sağlık bekleme adalan .. 
~~ biri de burada. Uç bet hafta 
ıçın?e iki yüzden fazla hastayı te
?avı etmiı. nihayet daha mühim bir 
ıhtyaç zuhurunda, o.cıu vilayet 
merkezi otomobille bir saat ötede
dir. Mükemmel baatahaneai var. 
Giclilir, o da ala. . 

Fakat itt• beğendiğiniz, burada 
bir mevsim geçirmek istediğiniz 
halde, kalacak yer yoktur. Ne bir 
otel, ne bir panaiyon l 

• • • 
Yalnız Vona mı yd L Memleke

tiınizin kaç bucaiında ne güzel yer 
lere rastlayıp orada bir hafta, on 
ıün, belir; 'de daha fazla oturmak 
arzusu duyuluyor. Lakin, hep otel
~dik, pansiyonauzluk bu tuavvur· 
1ara mani oluyor. Gezcliiimiz yerle
rin birc;oklannda otellere baktım. 
S!rkecideki adaılarmın en kötüsün
den de kötü. Hepainden vazaeçtik, 
tahtakurusu yuvan ıeylerl Ne yüz 
:rıltanacak yerinden adamakılh ıu 
i\layor. ne de affedersiniz, abdeaha 
neleri abdeahane. Sonra, bunlar, 
tozlu ve kokulu çarımın en berbat 
Yerine yapılmııtır. Biraz ötedeki 
~iat istediği kadar güzel olsun, 
~le bir otele bir d~tünüz mü ilk 
\Jt\iııceniz, oradan kurtulmak olur. 

ı;ı • • 

dr.....~erçi benim her &ittiğim yerde 
hi;'~Cll misafir edildiğim için 
)o~ tikiyette bulunmağa hakkım 
~l · Vonada da beni evine ka· 
~~ek ikramcı ahbaplarım, h~t 
le ~~ vardır. Hatta, davet ?ı· 
hallec:Ji~1'l. _ Lakin, bu, meaelenıı:ı 
iiın ai~~ midir) Benim beğendi
Per~ • Vonayı da, diğer bir yurt 
hhut ~da kimbilir, kaç vatandat 
ela ~~bejenir ve "Ah. fU~· 
1-ııJa cLa --.nr. ... arzusunu hus
tiifij için 'hr. Yahut da biri iti dür 
Zeruretin~ bir müddet oturmak 
Öte1tine be -~· Hele bu ikinci f1kta 
ınalttan ~ke ile mecburi ııkmtı ol· 

KubiJi LÇare yoktur. 
Iİ CIDaeın Y l!Ultillerinin muhakeme· 
ben,~ koıkoca Menemen'de, 
tun. 1'. : Yatacak yer bulamamJf 
iürtü~"11Ye ettikleri otelden ö
nu,. ıiind~ ~mtılarla dıpn uğra 
aec:eJeri UYu en ~enemen· de çalJflP 
~ek ll'lecb ~ ıçin, lzmire dön· 
f\lnüıı "--! urıyetinde kalmıttım· Dil 

·--a1etil ..... .. .. 
•uııt· Yit 'h ıyede oteL:~~ :L h -.. ~ h .t-~1 l'IL4l1IP ınya - a 

cılıri ~~ •. ~ev~t olnuyan otel
re Iİl'İfi~!:: ıçın birçok letehbüıle· 
üzer~ .. llllfQr • Bu meyanda Jmak 
ı • Jrıuvaffakıy •..:-ı· 0 

enen evkaf otell~ ... 14:: ıkle netice-
7:-n - devletçihlc Yaı>ılm1ttır. &• 
lık kuVvetiyJe B Yahut belediyeci· 
tarzında ın .. ' UrsadaJci Çelikpalas 
Methini itı'ti·ucaaeaeıer yapdmqtır. 
b' d Yonız .u~ . • ' ~L! ır oıtum .. ,_. ~ ClUI ımıt. &...111Un, 
da bir rne'V' .uç Klfılik ailesiyle ora· 
~ •ırn n • k . . k 
::ı?-at •ornıu . ~ınne ıı~yere. 
gı Yedi]·.. · . bapna gundelı-
d • a ımı• y · .. k' . 11, Ywrn ,_ -ır• .nı, uç lfJ, ay· 

eıı; ve Yatmak parası olarak 
(Deuanıa 7 1trefb) 

bul 13 cU okul himaye heyeti tarafından çocuk bayramında ön!Uk, c;orap, 
ı - Fatibde ı.tan sevindirilen yüz yavru. . . · · · 
suretile giydirilip cl IIDJf öğrenicileri bir aile bilgisi dereindc fakır kardeşlerının yemcklcrm1 pi§irdiktcn 
2 Ayni okulun belin 

50~ sofra!anm b:;;::ıı A bölümü öğrenicileri aile bilgiıi denıinde in kıyafetleri ile. 

3 - 13 cl1 okul k yiyen fakir karde§lerine yardnn ederlerken. 

,_vİ~daAiİaha Bulgar başvekili Kasımpaşada 
kalınca Haziranda Ankaraya bir ka~a 

1 gelece~ . Bir kadın denize 
" A ilahın evi " n Bulıar Baıvekili K~ıvanofun haza· tD 

k.Jtlk mış ran içinde Baıvekilimıı Londra ıeyaha dllj 
soymaAa tinden lc:lö~dükten sonra, memleketimi. Dün liir kadınla çocuiu Kasımpaıada 

.. ~yan bir hır11ı yaka. . d'rilm ktedir Dün bir capµa •" 1 . ze ıeleceii bıl ı e · 
-~--A'epebapnda ()tinin ı meacıt· Köaeivanofun ziyareti Hariciye vcki· 

lanmıJP'" - - 50 ya11nda Ke. v d T h 
'72 numarada oturan . limiz R"•tU Arasın Bag at, a ran ve 

t< k d b''bir ıt bula.· ""' . km da l 1 dün akıama a ar es • • • Moıkova ıeyahatıne çı aım n evve 
ma d'kten aonra ıpn1n . 
madan ıez ..1 arerek .. Allahın vaki olacaktr_r_. ---
"Allaha kaldıgmı 1 . 1 

. baıvurmaıa karar vermıı Sarhoşluk a ••• 
evı,,ne F h' .. 
ve ıece ıaıt yirmide .. et ıye ca:uıne Sarbotlukla ne yaptığını bilmiyen bir 

"t ·ıur Kemal canınn kapısını apa- ırz düımanı yakalanmııtır. . 
ııbmlı .a kubb•-:"e çılmuJ ve orada d d 
1ı u unc ~.... . . .. Uıküdarda Şemıipafl me reaeıın e 
bulunan kurıunlarr nafaknı ıç~n .va~ı- oturan ZUlfü dün ıece kafayı tütıUle. 
tai rabbaniye., te1'kki ederek yırmı kilo dikten sonra ayni medreıelde oturan 
kadarını ıökmüıtür. arlcaclap Muıtafeya utdırnuı ve taar· 

Bu kadarını klfi gören Kemal tam a· ruz etmittir. Zülfü yakalanmıştır._ 
ıaiı inerken yakalanmııtrr. 

Trabzon - KarakUse 
yolunda nakliyat 

haşlıyor 
T bzon Karaköae tranıit yolunun 

nok ranlarr ikmal edildiğinden "dıvlet 
" · · r ı · b t 't otobil• ıervııı,, ae er erıne u a. 

ranıı .. ba b 1 k 
belinden ıti ren ıı anaca • 

yın on v 

ı tranıit yolunun yalnız Agrı 
tır. ran 

.1• t' dahilinde bulunan ı 7 kilomet· 
vı aye ı 

"k b. 1a.mı kalmııtır. Yolun bu kıı· 
relı ır 

.pıJınaıma ıonradan karar ve. 
nunıa 1 . 
. 
1 

• t• Bu Jaımm ınıaıma derhal bat 
rı mıt ır. 

.... r Fakat bu hal yolda ıeyrisde 
lanacaıu• · . 
• mıYacaktır. Çünkü nıkıl vasıtalı· 

rı !?' b:_,,. boıukça olmak üzere bafka 
rı ıçın u-

• ol da vardır. 
bir ~ğ taranan transit yolu üzerinde 

Dı er 
büıler için durak ve konak mahalleri 

oto .ıınaJttadır. Burada otobUılerin 
de .>'8P _. temin edecek maheme, yol· 
ihtıyac .... 

GllÇSN 11&.'flı llUOUN N'I: OU>Ut 
ttalyanm Habe,ı.t&ııdakl zaferi bir emri 

vaJd otmuıtur. 

culann muhtaç oldutu •ıya ve jandar· J 
ma tetkilitı bulunacaktır. 

denize diltmilf. fakat bir tali eıeri. ola. 

rak boğulmadan kurtanlmıılardır. 

Fenerden sandala binen Ka11mp•1ada 
Camiikebir mahallesinde oturan Nıeiye 

tam Ka11mpafl iskelninde nndaldan 

çıkarken birdenbire ayağı kaymıı ve 

kucağındaki üç yaırndaki çocuğile bera. 

ber•denize yuvarlanmııtır. Bu mü1kül 
vaziyete' rağmen yavrusunu bağrına 

buıp bırıkmıan 'Naciye Kasımpaıa 

kanalizasyonunun ağzına tesadüf eden 

bu çamur deryası içinden sandalcılar 

tarafından kurtlrılmıtlardrr. O piı ma
yii bir hayli yutan Naciye ve çocuıu 

hastaneye kaldırılmııtır. 

Hem tamir, hem 
hırsızlık 

• 
Tamir edilmekte. olan yükaek iktisat 

mektebinin ıarip bir tesadüfle yalhız 

tamir edilmekle kalmayıp ayni zamandı 

soyuldutu da anJaıılmııtır. 

Beıiktat thı.mur caddesinde otu· 
ran leblebici Feyıi dün bir çuvalla kur • 

ıun eötürürken bir zabıta memuru Be· 

§iktaıta şüphe üzerine kendisini çevir· 
mittir. Feyzi kurıunları Yüksek iktisat 

mektebi inıaabnda çalıpn arlcadatı 

Hakkı, Mustafa ve Mubıinden aldıfınr 
ıöylemiı. derhal onlar da yakalannııt· 
tır. Tahkikata devam ediJmelctedir. 

iÇERiDE : 
• cumhuriyet Kerkea buıkuı, yarmdM 

ren hl.Nedartarma seçen 181lenin k&nm 
~!'; edeCektir· Tevsi edilecek klr bl.- '* 

• ~hrimlade 1ıU1Ual otomobil &dedi çotaJ ( dlftne söre Japonya, btr uya milletleri cemi 
m11 ve hemen tablterle mu.avı btr hadde yeti kurmak fikrindedir. Japcmyanm blltUn 
plmlftlr. Bu ~ taklflertn lft uallDJI Aayadald prk ,.e lılAm devletlerini Haziran 

tn'. da Tokyoda bir konterana daveti ihtimali 
• OtçWerlD damgalanmuı lftne yamı sa mevzuubabıttlr. 

~ JnırUJtUr. 

'": GaJatuaraydald eıkl pollı merkal bin& 
llJI& taJlp çıtunadıfmdan blllanm d9teri 
eeooo JIJSY& lDdlrllerU tekrar m~ 
~1ıcantnuıtır· 

• Eretll firketlnden Mtm alman ocaklar 
---"dak uman telllatı dün tamamen 

ıa~-
t elin• ıeçmlfUr. 

hUkGm• tısdeld .ae tldll Ad1JJ1da, dördll • ÖD:ı tıerde olmalc o... altı Jcıs IU&t 
dlter' vt ye acalctn' 
mektebi dalı& açıl • ku 

vek&Jetl bir "okullar mu..t., r 
• Maarif •.M• eald ve yal b&rflerie 
akladır· BUBUD - ta ••- -m ıerde olrutuJmUf bUtllD 1d p. a .... 

mektep ter toplanmaktadır. 
Jıarlt& ~ JroDVauiyoaelle T\IJOllaV 

• BU 60 tın1verlite taıebell plınlttlr. 
yadan ııuı ıuatyul 7&.000 ura IU'fll• ıu 

• tııtaıı U tıe taJMYI edlleCektlr. 
harbi .-al ıcraımm tac gtyme a11nU Ankara 

• ınıtlts _.. fn""ll• ııetaret ve kon10loeh• 
ve -1ır1mt...... e· 

r- ru(m yapılacaktır. 
nuinde 1111 maJdnel-1 taJl"'-tnameai 

• On~11 -'rmlfUr. Yarmdan lU~ 
mert,..& mevau.u •• 

b&btaa IUbaren bqlanacaktır. • Almarıyada 193e·l7 aeneainm mali film 
• Dahfıtye veklletl memleketin en uzak mUkltatr (diktatör) filmindeki rolü için 

kllfelerine kadar l'fden tuJQat kumpanyalar1 
na yardıma karar vermfftir. Halkevlerl de EmU Jannlngae vertlmlfttr. 11136 aeneıd kitap 

bu kumpanyalarla allkadar olacaktır. mUkUatr (emektar aakerlerln m&rfı) lalmll 
• Bir mllddettenberl meaunen Romada bu eııer:lnden dolayı Frledrlch Blımee \'erDmlt 

IUD&D ltalyan elçiııt Karlo Gallf dUn ltbrlml tir. 
se plmlftlr. * İtalyan harbiye nezareti mU.tqan 12 in 

• Türk lf&'ortalarmm beynelmilel ılgorta cl beynelmilel binicilik mUaabaka.larma lftl 
·cıJık dtınyumda tanmmuı ve ReaaUrans rak eden .Uvartter ,.nfine dtln akfam Roma 

p&)'I veril meal için A vrupada Refi Bayann da bir ziyafet vermtıttr. Türk ve Alman el 
yaptata temu ve mUzakereler mu,·attaklyet çiler! de ziyafette huır bulunmuılardır. 
te neUcelenmlftfr. 

• Dahiliye veklleU lakln kanunu muctbtn 
ce memurlara ve halktan ı.ttyenlenı veril 
mulDe cevaz butunan bakımaız arazi tın~ 

1 
ediHrken ıeblr içlDd• çok lnymeUI •rlalann j 
da verildiltnl duymUf ve bunlann bedellerini 
detaten lltenmeıdnt emretmloUr . 

• Tugoıduyanm Ankara elc;tet Branko 
L:ızarev\ç Viyana elçiliğine tayin edllml§tlr 

DI Ş ARIDA : 
• Bir aabah guete8ine Ankaradan blldırıl 

• Londraya selen Japon prenı ve Pretı•et 
Chfchfbu. dün kraliçe Kary'yt ziyaret etnılı 
lerdir. 

liı "MüleUer cemlyeU mandalar komil)'ODU 
dUnkU toplantuımda Fıtllıtln bldiaealnln tet 
kikin! hulran aonuna brrakmııtır. 

• Zenglbar Sultanı Londraya muvuaıat 

ctml§tlr. Sultan tac giyme merasiminde bu 
lunartlktır. 

( Vt- Nft) J ren kontrol bqtayacaktır. 
• Sotyada bir ~pu ldllae varidatından 

2.~ milyon le\'& aımnıı ve yakalanmqtır. 

KURUN' da: 

~'<atı ııerın y a ka-
1 ıanmasında 

gazetelerın 
rol ü 

"Dilfüncclcr,, ba.1lığı altında ya=ılı
yor: 

Tevkifhllledcn kaçan iki suçlunun 
yakalanmasını önce. Adanadaki Cey· 
han oteli kiracısının, sonra Adana po. 
liAinin vazifcperverliğine borçluyuz 
diyenler bir hakkı yerine gt>tirml~ o. 
turlar. Llkin Adanadaki otelciyi U· 

yandıran f!U gazetelere koyduğumuz 
resimler değil midir? 

Bazı zatlar gazetelerin bu kabil 
neşriyatında ııuç aradılar ... Bari ga.ıe· 
lelerin §U hizmeti karşıımda bu ııuçu 
bağt§lasalar! ... Gar.eteleri yazmaktan 
menetmemeli, yazmıya teıvik etmeli .. 
İ)'iliği hem c;oktur, hem adilye takibi. 
nin mllahiridir. 

CUMHURIYET'te: 

Türkiye sulhOn 
desteıı 

Abidin Daucr ya::ıyor: 
Son gUnlerde, bazı siyasi hadieeltt 

oldu. Bunlar, TUrkiyenin Balkanlarda, 
prkl Akdenizde, Asyada, bir kelime 
ile Y a.kınoarkta. ne mühim bir bari§ 
amili ,olduğunu, sulh ve mliAlemete 
nekadar hizmet ettiğini, dünya naza· 
nnda, bir daha, ispat ettiği için dik. 
katim1zi çekmeğe llyıktır. 

Başvekilimiz ismet lnönünün, dost 
ve müttefik Yugosalvyada yaptıiı ee. 
yahat, döniltteki Sofya temuı, dost 
ve karde§ Irak Hariciye Nazınnm An.. 

karayı ziyareti, TUrkiyenin. mütema
diyen, doetluklannı ve binaenaleyh 
sulhU takviyeye ~alııtığım göeteren 
vakıalardır. 

BUyUk devletlerle de dostluğumus 

yerindedir; hemen hemen hiçbir ihti
llfımız yoktur. Hataym istikllli do. 
1ayııiUe Suriye ve Fransa ile aramır.da 
çıkan meeeleyi de, ıulh yollle hallet· 
meğe azmetmiı bulunuyoruz ve bu i. 
şin ma.nız kaldığı güçlükler, taahhüt. 
ler kartısmda sabrımızı, itidalimizi 
muhafaza ediyoruz. 

Hatay meııelesi halledildikten ve 
Suriye, istiklilini temin ettikten BOn. 
raı Şark misakına cenub komıumuzun 
da iştirak etmemesi için, hiçbir ecbeb 
kalmaz. 

Akdenizle Karadenlzin. Balkanlar· 
la Anadolunun. Avrupa ile Aayanm, 
§arkla garbm elele verdikleri çok mtl· 
bim "politico.geograpbique, ıtyut • 
coğrafi,, mevkii. kuvvetli orduau. mun 
ta.zam idaresi, dtırUıt ıiyuetl ve llL 

mimi banpeverliği sayesinde, TUrkf. 
ye, dünyanm bu kmmında ıulbUn del. 
teği oJmuttur. 

TAN'da: 

A lma n • ıtalyan 
ittifakı 

All.mn Emin Yalmanın ya...~nd4n: 
Almapya ile İtalya. arasında ııkt 

bir ukerl itti! ak 'kurulacağından da 
bahledilmi9tir. 

Böyle bir it lif akın tahakkuk de\Te· 
sine girdiğine umumiyetle ihtimal 
verilmiyor. Fakat herhalde Almanya 
ve İtalya; harici lleme k&rfl mtlfte· 
rek bir cephe kurmak. dünyada ha. 
zırlanan yeni cereyanlar karşısında 

beraberce hareket etmek istiyorlar. 
Kar§ılarında kendilerinden .kat kat 

kuvvetli bir demokrat cephe var. Bu 
kuvvetlere karı;ıı sıkı bir beraberlik sa 
ycsfnde muvucne kurmıya çalışıyor. 
lar. 

Bu gayretlerden maksat. gUrültü ta. 
rafına mı, yoksa anla~ma taratma 

doğru mu bir hazırlıktır? OTtahkta 
umumi bir nikbinlik olmakla beraber 
kimııe bu suale evet diyemiyor. 

Bir batında yedi 
~oeuk ı 

İspanyada Mursi ıehrinde bir kadın 
bir batında 7 çocuk birden doiur 
muftur. Doğumun sonunda kadm 
ölmiiftür. Fakat çocuklar yepmak• 
tadır. 
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Şark ordusu neden mağlup oldu ? 
Kabahat Aptullalı Paşada mıdır ? 

~~~~-vaz-an-=N-ac-~e-h~ze~, 1~eferberlikarapsaçınadönmüş-
Muhakk•••,.., Hadlyay .. Jtu.. Km .. kuıban" tü, ağır toplar Yemende, sahra 

-2-

Yata-Y;:~:n ~~~ı~;ğ~::ı.,v:.~i:t da ~.ı::;~_h&~~~:ç0:ı:::ı.~ibig~::ı. batarya la r 1 Havranda k a 1 m 1 şfl 
ğimi bir bilsen. Emin ol ki seneler· Fakirlik ve sefalet onu ba§kalan ikinci kolordunun OD bir piyade taburu, bir milralyt.!z b"lil~O ve 
denberi bu günü bekliyordum. yanına yolladı. Karnım doyurmak, U • U ~ 
-Pekibabacığımöyleidideniçin daha ziyade biricik kızına iyi bir iki cebel bataryası noksandı, S DCD kolordu ise 12 tabur kalmıştı 

beni böyle uzun zaman mektepte tahsil vermek için huna mecburdu. 
bıraktın? Orta tahsilimi bitirdiğim Bugünkü mevkiini de eski bir - s - Yazan : Sadık Duman 
vakit artık yanına gelmeyi istemiş· silah arkadaşı, fena günlerin dostu 
tim niçin heni o zaman alıkoyma· Cemil beye borçluydu. 

lEmcl\li Eı·kô.nılıarp Bi:ıba..,ıl 

dm? Cemil bey Trabzon civarında 
- Ne yapayım kızım öyle icap son derece vasi bir arazinin sahibiy

ediyordu. Lise tahsilini de bitirme di. Koruluklarla cevrilmİ§ olan 
ni istiyordum ... Senin istikbalin için.. çiftliği vahti bir giizellikle doluydu. 
Hem de mümkün olduğu kadar gü Kendisi senenin birçok aylarını Is· 
zcl bir muhitte yaşamam istiyordum. tanhulda geçirirdi. Çiftliği tama· 
Evet sükunet ve inzivayı seven bir miyle Kadrinin eline bırakmış gibi 
insan için burası çok giizel bir yer bir şeydi. Şu halde çiftlikteki adam 
olabilir. Fakat dağlar ve ormanla· lar, hayvanlar Neclanm babasmm 
rın arasında adeta kaybolmuş gibi idaresi altında bulunuyor demekti. 
her yerden uzakta ... işte bütün bu Böyle .enerjik bir adam için bundan 
noktaları düşünerek iki sene daha daha ala bir mevki olamazdı. Mütc· 
senden ayrılmak fedakarlığına kat- şebbis fikri ve muhakemesiyle iste· 
landım. işte çok şükür bu ayrılık diği gibi çalışıyor, icraatta bulun· 
da artık bitti. mak ihtiyaçlannı tatmin ediyor. Bu 

- Ah benim sevgili babacrğrm. büyük serbestlikten büyük bir zevk 
l\nlıyorum ... Ama... duyuyordu. 

- Öyle lazımdı Neclacığım. Sc Dürüstlüğii, doğruluğu "e son 
nin tam manasiyle tekemmül ettiği derece temizliğiyle tanınmıştı. Va· 
ni istiyordum. Hem de kendi ya· zife anında son derece sert bir adam 
§ında başka arkadaşlarla ne§eli bir dr. Fakat bu sertliği yalnız başkala
muhittc yaşamış oldun. Şimdi bir· rma değil, en fazlasını kendi nefsi 
çok arkadaşların oldu. Onlarla mek- \izerinde tatbik ediyordu. Maiyetin
tuplaşacaksm .. Onları yazın buraya deki adamlar tarafından ne kadar 
davet edebileceksin .. Burada cok ıs- çok seviliyorsa 0 kadar da hürmet 
sız bir kötede ihtiyar baba~ığınla ediliyordu. Çok dolgun bir maaşı 
sıkıldığını İstemem. vardı. Çiftlik civarındaki güzel bir 

Neda: koruluk ortasındaki küçük, güzel 
-- Susl diye bağırarak küçük bir köı"kte tam bir istiklal içerisinde 

eliyle bab:ısmm a~mı kapadı. Böy· yaşıyo.rdu. Cemil beyin Trabzon· 
le fena ~eyler s(jyleme babacığım. daki konağiyle kö§k arasında yürü· 
.Senin yanında olmakla duyduğum yerek iki buçuk saatlik bir saha var-
zc\'ki hiç bir yerde duyamam. d t. 

Şt= banın dudaklarından biraz Kadri bu güzel taliinden ve kızı 
hazin bir tebessüm geçti. Kızı şu Necla için temin edebildiği rahat ha
sözleri bugi.in samimi olarak söylü· yattan çok memnundu. Artık daha 
yordu. Fakat o biliyordu ki bu c;o· fazla hiç bir emeli yoktu. Yalnız 
cuğun günün birinde başka arzuları elverir ki patronu Cemil bey kendi· 
obc<ll~t·.. Ra.,.ka bir sevgi ... Başka sine olan itimadını kesmesin! Bazı 
bir \'ilrl•k .. Fakat acab::ı bu "başka 
sevgi., b:ı~!rn bir varlık ona saadet defalar hakikatte sadece bir çiftlik 
getirec~k miydi? kahyasından ba~ka bir şey olmadığı 

'"Ah halbuki kendisi bütün sev- m kendi kendi&ine söylerdi. Fakat 
aisini biitün şevkat ve hayatını bu yüreğinde hiç bir esef ve acılık duy 
biricik çocuğu üzerinde toplamıştı. madan bunu zevkle söylerdi. O za-
Km büyük bir aşkla sevdiği ve çok ten toprakları ve korulukları sev· 
genç yaşta ölen annesinin canlı bir mi§tİ. Bunun için bu sanatı onu u· 
modeliydi. tandırmadığı gibi patronuna karşı 

"O cv]adı için hem bir baba da zelil bir mevkide bırakmıyordu. 
ve hem de bir anne olmuştu. Kızr Cemil bey kendisine karşı ayni f ela 
na annenin yokluğunu böylece bel· ketle tehdit edilen iki silah arkadaşı 
li etmemi§ti. Onu bir kadının yu· muamelesini asla değiştirmemişti. 
mu§ak ve tatlı ıefkatleri içinde bü- Fakat Kadrinin mevkiine böyle 
yütmüştü. çok kıymet vermesinin en birinci 

Neclayı tekrar kucak]adı: sebebi sevgili Neclacığına güzel bir 
- Evet Neclacığım artık biri bi- tahsil yaptırabilmesinden ileri gel· 

rimizden hiç ayrılmıyacağız. Hadi mi17ti. Kızma ilk tahsili yaptırdık
benim küçücük kızım gel de odam tan sonra leyli olarak Merzifon A· 
gör, ~u uzun yokuluğun yorgunlu· merikan kollcjine göndermişti. 
ğunu gidermek için bir banyo yap. Tafranın bu Amerikan kolleji 
Ayte nineye hamamı yakmasını çok mükemmel bir tahsil ocağı ol· 
aöyledim. Sonra da kahva1tı edece· makla beraber modern hayata tama 
ğiz. miyle kapahydı. Necla on sekiz ya· 

Genç kız odasına girdiği vakit tında oradan 'çıktığı vakit iyi bir 
aynanın başındaki şöminenin üze· tahsil görmÜ§tÜ. lngilizce konuşu. 
rinde henüz koparılmıı bir biiket yor, diki§. biçki biliyor, giizel resim 
gül gördü. Babası bunları kendi eliy yapıyor, gayet güzel piyano çalı. 
le toplamı§ ve Neclanın en sevdiği yordu. 
vazolar içerİ5İne ko}')'TlU§tu. Fakat hayatın ve yaşamanın ha· 

Necla Kadri gibi enerjik bir a- kikatlerinden tamamiyle bibehre idi. 
damdan hiç ümit edilmiyen §U bir Halbuki bebMı onun bu halini 
kadın inceliğine biraz heyecanla te· daha çok tercih ediyordu. Genç kız 1 
bessüm etti. asri hayatın biitiin icabatı hu5usun

da tamamiyle lakayt ve yabanCTydı, 
o~duğu gibi gör~yor, gösterişten ala- ı 
yışten nefret cdıyordu. V c bu nati.i
rel hali, bu saflığı, bu toyluğu ona en 
biiyük tabii cazibeyi veriyordu. 

. . . . . . . 
Neclanın babasr Kadri Trabzon 

e~ra fmdan Cemil beyin c;iftlik kah· 
yasıydı. Kadri bu vazifeyi sanatı 
iktizası olarak yapmıyordu. Ancak 
tıert mizacı onu toprak i§leriyle uğ· 
ra~mağa sevkediyordu. Son derece 
çevik ve canlı, yorulmak bilmez bir 
adamdı. Vaktiyle onun da oldukra 
biiyük bir serveti vardı. Yüksek bir 
aileye mensuptu. Çok gi.izel giin 
lcr yaşamıştı. Kendsininin de bü· 
} iik bir çiftliği vardr. Hayatta en 
büyük zevki toprak kazmak, ekip 
biçmekti. Maiyetinde yiizl~rr.e ndam 
Iarr olmasına raimen kendisi de dur 
madan çalı§ıyordu. 

Sonra genç kızdaki en bi.iyük ıne 
ziyct ecnebi mektebinde bir ka,. sene 
okumakla milliyetinden as]a, kü ük ı 
bir zurc bile kaybetmemiş olmasıy
dı. O tam manasiyle bir Tiirk kızıy 
dı. Bir Anadol km sadeliğini mu ha. 
faza ediyordu. Hele şv - maaletıef 
bazı genç kızl3rımrzm yaptığı gibi -
kendine bir ecnebi süsii vern ek için 
Tiirkre konuşurken iltizami bir rıce· 
milik göstererek R leri yutmak, G le 
ri boiazdan söylemeğe uğraımak gİ· 

Mahmut Şevket papnın vaziye
ti pek berba· ~-. Kumandanlığı ka· 
bul etmemek için hiç bir ciddi sebep 
gösteremiyordu. Bu sırada diğer na· 
zırlar da birer ikiıer sadnazamm 
odasına kabul edilmiş bulunuyorlar 
dı. Müşir, arkadaşlarının tamam 
olduğunu anlayınca kabinenin içti
ma halinde bulunduğunu bildirdi ve 
evvelce şahsan yaptığı teklifi bu se· 
fer de kabine namıpa ve resmen 
Mahmut Şevket paşaya tckrarkıdı. 
Mahmut Şevket çok asabi bir tavır
la fikrinde şöyle ısrar etti: 

- Ben şimdilik hic bir kumanda 
kabul etmek niyetind; değilim. 

Bana sonradan birçokları dediler 
ki: 

"-Mahmut Şevket paşanın gu 
ruru o zamanki başkumandanın ida
resi ahında çalışmağa maniydi." 

Ben o zaman ve daima şu kana· 
ate böyle mukabele ederim: 1 

- Memleketin kendisine muh. ı 
taç olduğu gün kumandayı redde· 
derek harbe gitmekten çekinmek as 
kerlik nammı ve ~erefiyle telif edile· 
mez bir harekettir. Mahmut Şev· 
ket paşa ordunun elindeki harp va· 
sıtalannın azhğını ve fenalığını bili
yordu. Fakat bütün millet akın a· 
kın cephelere koşarken bir kuman· 
dan memleketin felaketine seyirci 
kalarak bir köşeye çekilemezdi. Bi· 
naenaleyh onun reddettiği teklif ba
na bir daha şapıhnca derhal kabul 
ettim. Yani patlamış bir harbi bii
tün emrivakilerle kabul eden bir ku 
mandan gibi hareket ettim.,, 

Abdullah pa§a bundan sonra 
bana ordunun Abdülhamit devrin 
den Balkan harbi ilan edildiği ana 
kadar talim ve tcrbiyesindel~i fena· 
lığı ve noksan1ığı da şöyle anlatmı§· 
tı: 

"- Abdiilhamit devrinde Golç 
paşanın Türk ordusunda hizmeti 
sırf bir lüks'dcn ibaretti. Ben Golç
un muavinliğini, tercümanlığını 
yaptım. Onun Osmanlı ordusuna 
yalnız nazari mahiyette irşatlan ol. 
mu§tur. Fakat Golçtan Türk ordu
su en ufak bir "'hakiki netice,. almı§ 
değildir. Golç bizim aramızda Al· 
man ordusunun bir misafiri gibi, bel 
ki de Almanyanın°bir gizli memuru 
gibi kaldı. 

Şimdi umumi seferberlik ilan 
etmiş olan imparatorlukta Abdullah 
paşa tarafından kumandası dcruhde 
edilmiş olan birinci şark ordusunun 
ne kadar berbatbir dağınıklık içinde 
bulunduğunu burada göreceksiniz. 

Birinci piyade fırkası: 
Seferberlikten evvel Arnavut· 

luktaydı, müracaat üzerine seferber· 
likten evvel celbine teşebbüs olun· 
muşsa da garp ordusu • tarafından 
Selanik civarında alakonuldu. Yal
nız 450 mevcudunda üç taburu 
Lüleburgazn gelebildi. 

lkinci piyade fırkası: 
İzmirdcydi, seferberlik emrın• 

denden sonra cclbedilmiştir. 
Birinci nİf&IlC! alayı : 
İzmirdeydi, müracaat üzerine 

lstanbula cclbolunmuştur. 
Dördüncü piyade fı:rkuı: 
Arnavutlukta idi. Bir taburu 

Y cmc'lde, nezarete miiracaat)c 5C· 

ferber1ikten öiraz evvel T ckirdağrna 
getirilmiştir. 

Be§İnci piyade f ırkuı: 
Maydostn, iki t.Wuru Yemende· 

<lir. Sefcrberli~ emrinden sonra geti• 
rilmiştir. 

Altıncı piyade fırkuı: 
f\~alar ve lzmirdedir. T aburiarr· 

bi 7. i.ir;- r 1ikler hatır ve hayllline bile 
gelmezdi. 

(Devamı var) 

çu alayının taburları da muhtelif 
yerlerde olup kısmı azamı seferber· 
lik emrinden sonra aelbolunmu§tu. 
Cebel bataryaları da ~uraya buraya 
dağılmıştı. 

Yani hakikatte ordu mevcut de• 
ğil gibiydi. Maamafih dii_er Osman 
h ordularında da vaziyet buna ya· 
kmdı. Faraza ikinci kolordu ku• 
mandanlığmdan 20 cylul 328 ta~ 
hiyle gelen §İfrcde §Öyle deniyordu: 

Beşinci fırkadan on yedinci ala· 
Ym birinci ve ikinci taburları Ye· 
mendedir. Altıncı ni~anct ve on a?ı
tıncı alayın birinci, on sekizinci ala· 
Yın birinci, ikinci, üçüncii taburları 
Adalardadır. Altıncı fırka lzmir ci· 
varında üç taburdan ibaret kalmı~· 

Osmaııh or(lusımıı rnl.aha memur odi. tır. Ni§ancı alayının iki tab'uru 
len Fon d.cr Gol.ç (pa.§<ı) Yem d d' O .. - T k' d -

\ 

en e ır. ~uncu e ır agın· 

· R d · ... b' da kadro halindedir. ikinci ni§ancı 
nm hır kıs~ı a ost~ esır olmu~" ır mitral öı: bölü-Ü 1 kod ..ı_d Bi· 
kısmı da ) emendedır. . . ıy • g § raa.a ır. 

İki · · al rıncı ve ıkinci cebel bataryaları Arıt" 

Y 
nannıdtanbcıl ayı: d histanrla kalmrıtır yani ordu on bir 

eme c u unuyor u. . d 
Yedinci fn-ka: , pıya e tab\ıru, bir mitra]yöz bölüğü 
Kırklarelinde olup üç taburu Ye ve iki cebel bate.ryesinin noksan ol· 

mendedir. duğunu bildiriyordu. 

Sekizinci piyade fırkası: Üçüncü kolordu kumandalıiın" 
Dört taburu Geliboluda, diğerle· da ise vaziyet şöyleydi: 

ri ise Yemende ve hat muhafazasın· Üçüncü kolordunun dokuzu1ao;:u 
dadır. Seferberlik ilanından sonra fırkası ve sekizinci fırkaya mensup 
celbolunmuştur. 22 inci alayı ile sekizinci ni ancı 

Üçüncü nişancı alayı: taburu ve üçüncü. dördüncü cetJel 
Kırklarclinde, bir taburu Y c· tabaryelerine mensup bir Öataryt 

mendedir: • Çanakkale ve lzmirde, on nizamiye 
Dokuzuncu pıyacle fırkası: taburiyle iki cebel bataryesi de Ye· 
6 taburu Gelibolucla, diğerleri mendedir. Bu suretle üçüncü kol· 

Y emendedir. Seferberlikten sonra ordunun mevcudu on iki nizamiye 
celbolunmuştur. taburuna münhasır kalmı§tı. 

On.uncu piyade fırkası: Seferbcrlk tertibatı mucibince 
Edırnede. Kırklareli ile Edime arasında tahfit 
Onbirinci piyade fırkaıı: edilecek olan kolordulann tecemmii 
l O tabur olup, seferberlikten ev• ünü ilk günlerde set.rede ele olan ye" 

vel \'e sonra Dcdeağaca getirilmi§tir. dinci nizamiye fırkasmm ise yalnız: 
On ikinci piyade frrkası: yedi taburu merkezde o]up, topç\J 
Üc taburu Kırcaalide ikisi de ve cebel taburlannm hayvanat ve 

Y eme~dedir. teçhizatı ehemmiyetli surette nok• 
Dördüncü nİf&rlCI alayı: sandı. 
iki taburu Y emendedir. 
Ordunun on iki sahra tcıı:· 

Sacide DUMAN 
(devamı var) 

Bugün ho• b ir g ü n geçirmek i ç i n 

SAi< ARV A Sinemasına 
gidiniz ve 2 büyük filmden mürekkep güzel programı görünüz: 

Denizde ısyan Umumi talep üzerine, iliveten: 

JAK LONOON'un m•ur ro· FRED ASTA1RE ve 
mam ve JEAN MURAT - GlNGER ROGERS'in 

ANDRE BERLEY ve WINNE 
WIENFREID 

tarafından · emsalsiz bir surette 

emaalaiz muvaffakıyetleri 
FiLOYU TAKIP EDEUM 

oynanan fevkalade heyeeanlı (follow The Fleet) 
filin. Şarkılı ve muaikili fihn. 

Bugün matineler saat 11 den itibaren bqlar. Suvarede 
saat 8 1 2 de her iki film birden 

-

~ 

· --- Bugün TDAK Sinenıasında2film birden ---• 
1 - HAY AT MUCADELESI 2 - AŞK ŞARKL51 

Fransızca Milano operası tenoru, zamanı· 
Bütün diinyayı meşgul eden me- mızın Karuzosu 
ıaklı mevzulu ve Milletler Cemi· ALI.ESSANDRO ZILIANI 
yetince takdir edilen, her tarafta Verdi • Puççini ve Giordano 

alkışlanan biiyük film operaları 
KAREN MORLEY • KAROLA HÖHN • 

BARBARA PEPPER PAUL HORBIGER 
Bugün saat 11 de tenzilitb matine 

latan bul belediyesinden: Jt" 
Senelik muhammen kiraın 300 lira ola.n 14.,loryi.da. Kalitary& mıWıaJletl V' 

Fforya sckağmda Havuzlu baht"" ve gu.ino 938 MD•i fUb&t .onuna. k&dal 
ra.ya verilnıek Uzerc açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameai levazım mil~ 
lüğündc görülebilir. İstekli olanlar 22 lir& 50 kunıtluk ilk teminat mtl<tılıı
,·eya makbur.u ile _3.5-937 pazartesi günü H&t 14 d~_Dıiml EncUmende 17 

lunmahdırlıır. · (B.) (2172) · 



1 

2 MAns-1931 

Ahrette 
randevu 

"Seyyah }tadın devam ediyormlll: 
"- Gençlijimdenberi, kendimi bil· 

diğim z.amandanberi, onun Yll§amak _ 
ta oldufwıu hiuediyordum. Daha 
aonrala.n.onu nekadar aradım. Birçok 
erkeklerde onu buluyorum sandım ... 
Sandım ... Fakat aldandım. Zira hiçbi
?i o değildi. Bekliyordum. Seneler ge. 
çiyordu. Dilfünilyordum: Nerede a.ca. 
ba "bu aefer,, ... Hangi ınemlekette? 
Ve uzun seyahatlere çıktım. Bitmek, 
tükenmek bilmiyen seyahatler ... Fa· 
kat heyba.t! Onu bir türlü bulama.. 
dım. Niçin bulamadığımı şimdi anlı
yorum. Meğer o, burada, ilk defa gel. 
diğim bu memlekette Yllfıyormuf. Res 
mini ıörür görmez tanıdım. Ruhunu 
sözlerinden tanıdım. Ah, acaba nuıl 
bir kabahat i§lemi§im ki, onu bu dün· 
dünyada rörmemek acısına maruz 
kaldım? .. Şimdi artık benim ne itim 
kaldı? ..• Bütün hayatım onu bekle. 
inekti. Artık o da bitti ... 

''Vecihe bana bunları anlatırken. 
kadına acıdığını, böyle çıldırmcuım 
çok feci olduğunu illve ediyordu. Ar. 
tık, Amerikalı kadının bu pıemlekPti 
terkedip gitmesini de k~Iben istiyor
du. Fakat musallat sByyah, yine her 
ak1am geliyor, çocukla oynuyor, 8eya.. 
hı.tleri hakkında uzun uzun hikayeler 
anlatıyor: nereleri görmemi~, Hindıs
ta.nı, Mıstrı, Okyanusya adalarını do. 
l&§rnı§ durmuş. 

"Nihayet netice §U oldu: 
'1.tç hafta l!lonra bir akS'<lrn. Vecihe. 

kadının gelmediğini 6-0rdil. Ona alış· 
nı?ftt. Alıştı~ iri11 de acıyor ,.e tabi. 
1.ttvıe bt-klty""du. 

'-\'eclh .. kapınrn önünden geçen bir 
ka~·lU.:f.~ 11e11lendi. 

··- Amerik!\hyı ~ördün mil? ... Aca. 
ba .t:itti mi? Haberin var mı? 

"-- Haberim yok. Herhalde sana 
ved etm,..den r,itmezdl. 

"-· Bilinm~z ki ... 
"Eliyle < dell l ı,areti yaparak: 
''- Akh kıt! 
Biraz eonra otelcinin çırağı kapıyı 

çaıdr ve telula sordu: 
''-Bugün-Amerikalı bayan size gel. 

eli nıi? 
"-Hayır, ben onu gitti sanıyordum. 

bt ''- Yok, canım ..• Her zamanki gi
ıS ~te çıktı. Fakat şimdi akşam ol. 

11""1 halde h&lA. ıelmeyince hizmetçi
b'U:ı-..k etti. Beni o yolladı. Demek 

" n onu hiç görmediniz? 
.,- Gartp ~v ... Gönnedim. 
.. - lier r\in mü geliyordu? 
.. -aerıtın. 

•ln ~ Sacnı bqma bir f ellket gelme· 

··~ 
ket ::.t., ııe kaza olabilirdi? Memle. 
Jtad.nı, d ilk, otomobil, tramvay yok. 
lray.lıkl~ rlrmiyor. Bozuk yollar, 
&Yafr ka. f 1Ih1.kika mevcuddu. Sakın 
121&anı? Yıp da bir yerlere yuvarlan. 

"Otelcinlıı 
dUtüııdu. çtra.ğı bunların hepeini 

" "-- ~niı 
larp. Fakat kenarındaki kayalar pek 
hıaan m&h oradan yuvarlanmak için 
bu 1Allgiıı ~'U• 61ınek iatemeli. Halbuki 
ka.lkma.nııtt adın. herhalde intihara 
l'Ok. il'. Zıra bunun için sebep 

"Vecihe .. 
.. _ Sua ,rayrııhtiyart bağırdı: 
"Soııra . eoın afıziı ı 

rak ' delikanı sarstı. ıyı kolundan tuta -.. . 
- :t.ladeınk· k 

r&k tdec...ı- . 1 admı görmedik me· 
}f .,.J\ bır va · ' 

etlıen ar zıyet var demektir. 
UZUıı bir &.rnay~ çıkınah... Belki çok 
Yahut ay &'ezlntıye gitti de yoruldu. 
GJdel!ın aft incindi. Haydi kna kOI· 

'"I' arıyaJım. ~.,,, 
ellfla dı 

manto alma:~ra fırladı. OstUne bir 
tele koştu A ı ~ akıl etınemişt:i. o. 
b" · ınerıkal . . 
ırçok adarntar 1 hızmetçiyı ve 
"Bağrışrnan ı ayaklandırdı. 

dl çabuk olun tn .r 8Y?ası •·oktu. Hay
gı margı Van · Gıdelım. arıyalım. Sar· 

0 0 L ~ ınrza alın. 
al.dar h 

konu~uyord ara.retle, coşkunlukla 
lt!J?' kıtTd u ki, herkes ona itaate mec 
raştrrnı ;· l'Jfr Jrot olarak cıktılar. A. 
yorg a ar bıtşladı. Sabaha kadar 
d 

1 
r.n, bitap, bUtün kasaba civannı 

o lftılar. Vecihe, yorulmak bilmi -

. k baran bir cookunluk 
~ordu. lçinde?. .. .n!ıeniyor ve mütema. 
la. koeuyor, ~UTUA 

dıyeıı: J.acaiım. Mutlak& bulma· 
"-Onu bU .a.ı...., Benden ev. 

kurtara~-·· 
lıyurı. OnU · iltemiyo • 
vel oldüjiınü i.temıyorum. 

rum. . .. il öğleye doğru, Ameri· 
"Ertdl gun edi bulundu. Bir keçi 

kalı kadı~ cet narmd&· kayaların dı. 
çobanı, (lenız ke 

"Iilyil ıörntÜf· 
binde o Uatünde, yabancı _kadı • 

"Kumların ru ordu. Toplu ıgne ılı> 
nın çantası du Y b ' ,k&ğıtta ıu aatır
tutturrnUI olduğu 1J' 

lar yazılıydı: . indekileri buradaki 
"- Çantamın ıç 

fıkaralara dajl!ın· me bundan iba. 
.. Yegane vaaıyetna 

retti. . b onun arzuauyla öl. 
"M.aamafıh, u, . d 

.. . ta ks. çı· bir vetııkay ı. 
d .. ·.. u ıspa .... v 

ugun . aed e ile getirirlerken, e. 
"Cesedı Y "nünde duruyordu. 

cjhe, kapısının o a soruyorlardı: 
KomfU kadınlar ;:rdini bilirdin her . 

"- Se.n. o~u~ seviyordu? Zavallıcık 
halde. Sırını m d UzUldiln! Ne yapa. 
dUn akşam neka ar 

B sağ olsun. 
lım? a.şm . rmiyordu. Kalaba-

"Vecihe cevap ~e · durdurt-
kO§tU. SedyeYl 

lık yaklaşınc~ .. .11-.. (JrtUlmÜI olan men 
tu. Cesedin yU:.w-

. k ld~ktı. 
dıli a bu hareketini bir mu 

••ııerketı onu~ 
h bbet ifadesi 1&11ryordU· Fakat ıenç 

a d birdeJlbire havsala • 
kadının ağzın an . 't"ldJ 

w b" kilfilr lfl 1 • 
nın alnıryacagı ır b t 

"1nkisar. lanet fırtınaları unu a. 

kip etti. 
"Amerikalı hiznıetçi. b~r ~y ~ıyL 

mıyor, ağhyarak kendı lıaan.ıyle. 
''- Ne var? Ne var? • dıye eoru -

yordu. 
"Kim ona izahat verebilirdi? Zaten 

bunu kimse anlamıyordu. . 
usu boğuk ses, bu inkisarlar ... Bır 

..ıı. k irin saç saça, bqbqa gelen bir 
enı.e .. sözl 
orospunun ağzına yaraşacak er ... 

Bunlar. bu 80fu, bu terbiyeli kadına 
uymuyordu doğruıu! 

''Ba.zl yaşlı kadmlar, ~u h~e ta • 
h Ul edemiyerek, Vecıheyı kolun· 

danım ktiler Cenue örtüldü. Yola 
an çe • . 

düzüldü. J{erkes. onu? ua.bl bır buh. 
ran geçirdiğine kanidı. 

"G kadın onların elinden kurtul. 
enç d · d - k 

k . ·n ÇJTPtDIYOr, enır.e ogru oş. 
ma ıçı ul t k . . rd 

k 
kendini s ara a ma ustıyo u. 

ma ' . b - rd 
Ç 1 nlar gibı agırıyo u: 

1 gı . o b" ---· ,,_ Bırakın benı. , ır gece meat&le 

1 be
ni geçti. Bırakın: yeti,eyim . 

ı e,, ·tm · O dah 
Be d n evvel gı eaın... na a ev. n e , 
veJ varınsaın · 

"Biri 10rdu: 
.._Ne ,öylUyor? 
"D"ğerleri cevap verdiler: 
.. ~ Söylediğini biliyor mu, ca.nım ... 

ÇıldırtnJf gibi .. .$ıkı tutun, kendini de-

niı.e atacak· . 
,.0 esnada bqka hır kadın, çocu • 

ğunu Vcciheye yaklqtırarak: 
"- Aklını ba§ın& topla ... Yavrunu 

dUşlln ! . dedi. 
•'Genç kadın oğlunu görür görmez 

dini topladı. Elini başına götilre-
ken f"k" 1 · kJ k kalasında uçu,an ı ır erı .. -
re k ister gibi bir hareket yaptı. 
m! Artık intiharına imki.n yoktu. 

"Ağlryarak, yavrusuyla birlikte, e. 

vine döndU. 
-SON-

Nakleden: (Hatice Süreyya.) 

Toton 
Anıcanın 

Musiki meraka 

• 

Kızı I 
sacayak 

ç ı ıt yilıretın 
maceraları 
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Yazan : Niyazı Anmet 

917 s~ne eo1Jel bugiln 
- --~ ~ ._, ,,_,1-2~-1 ~ 

Piyale paşa 120 kadırga ile 
Cirbe üzerine yürüdr 

1
80 iÜD muhasaradan M>:lnl Ada z~edilmifli. Muzaffer kun;m. 
dan Piyale paşa la..anbula girdlkte:ı\sonra esirler zincirlere vurula· 

rak aokaklanb dolaıt:rıh:ı. 

1560 yılı 1. mayıs günü 377 ıc· 
ne evvel bugün, Piyale paşa 12 ka
dırga ile Modon limanından Cirbeye 
hareket etti ve kırk sekiz. saat sonra 
adanın on iki mil açığında donan· 
mayı demirlctti. 

Eskiden Meninje denen bu ada T u 
nusun şarkındaır. On ikinci asırda 
islamlann elinden alınarak bundan 
sonra zaman zaman muhtelif millet· 
lerin harp ıahası oldu. 

Piya]e pafa, bu sefer adayı zap
tetmelde kalmıyarak, orada ııkıttır 
dığı di.işman donanmamıı da mah· 
vedecekti. 

Hıristiyan donanmuı deniz üa
tünü karartan Türk gemilerinden 
kaçamazdı. Kumandanlar bunu an 
lıyorlardı, fakat muuvemet imkanı 
da yoktu. 

Piyale pap: 
- Ate§···· 
Emrini verdi. 
Birkaç dakika sonra düıman 

kadırgaJarı çatmlıyarak ıulara gö· 
mülmeğe batlamıflt. Yirmi kadırga 
ile yirmi nakliye gemisi tutuımuıtu. 
Bazıları karaya düşmek için uğratı
yor, bazılarının tayfalan denize atı
lanlk canlarım kurtarmağa bakıyor 
lardı. Kırk gemi bu suretle mahvol· 
muılardı. 

Napoli Hidivinin bindiği kadırga 
bu kargaplıkta kendine yol bula
bildi. Batmakt&n veya yanmaktan 
kurtulan diğer gemiler de bunu ta· 
kip ederek ltalyaya doğru kaç'tilü. 

Piyale pafa bu muvaffakıyeti 
T rablus beylerbeyine bildirdi. Bey
lerbeyi zaferde kendisinin de hissesi 
bulunması için derhal kuvvetiyle 
Piyale paşaya iltihak etti. 

Şimdi adanın yeni yapılmıt ka· 
leleri zaptedilecekti. Piyale pa~a. do 
nanmanın kumanda11nı Midilli san 
cak beyine bırakarak kendisi dört 
bin ki,inin toplu bulunduğu ordu
gaha gitti ve kalelerin muhasarasına 
baıladr. 

Eski muhasaralarm ne kadar güç 
olduğunu anlatmak için Cirbe mu 
hasarasına dikkat etmek kafidir. 
Kalın taf duvarlar arkasına giren 
kuvvetler. hiç bir suretle mağlup 
edilemezdi. 

Bir ay süren muhasaranın bi· 
lançosu ıuydu: Kalelere on iki bin 
gülle ve kırk bin ok atılmıf, fakat 
hiç bir netice alınamamıştı. 

Piyale pap adanın ceclvellerine ır 
ğınmıf olan düıman gemilerini de 
yaktıktan sonra askerlerini mtjın
kün olduğu kadar ilerletti. 

Kaleye kapanmıf düflllan nefer 
lNi vaziyetlerinin gittikçe fenalap· 
cağını görüyorlardı. Bunun için ha· 
zıları gizlice Türk ordusuna iltica 
ediyorlardı. 

Muhasara seksen gün sürdü. 
Düıman susuz kalmıştı. Mukave
met etmenin hiç bir faydası yoktu. 
teslim bayrağı çekileli. 

Piyale Cirbeyi terketme:le::ı n· 
ce toplarla tahrip edilen duv:a~Iarı 

tamir ettirdikten sonra T urgutla be· 
raber T rablusa oradan Pereveze yo· 
lu ile 1stanbula geldi. 

Galip ve muzaffer kumandanın 
Jstanbula giri§i büyük bir hadiseydi. 

Müjdeyi getiren kadırga İspan
yol ordusunun büyük bayrağını dal 
galandırarak ilerliyordu . 

Paditah Süleyman, bu zafere daha 
fazla renk vermek istemiıti. Kendisi 
de sarayın deniz kenanndaki köt· 
küne gelmi§ti. Oradan seyrediyor
du. 

Amiral gemisinin arka kaeara!m 
da Don Alvardo Sandi, general Don 
Sansiyo, Sicilya ve Napoli donanma 
ları kumandanı bulunuyorlardı. 
Düımandan zaptolunan kadırgalar 
direksiz, dümensiz yedekte çekili· 
yorlardı. 

Don Alvardo diğer esirlerle be

~aber tersanedeki küreğe götürüldü. 
Kapıdan girerken baıı, pek akak 
olan kapıya çarparak sendeledi. Ku 
mandan bir müddet batını oğuıtur• 
duktan sonra yanında bulunanlara: 

- Kapdan paşaya söyleyiniz, 
dedi. Yüksek asalet sahibi bir adama 
bu kapıdan girmek yakışmaz ... 

Piyale paf& bu sözleri duyunca 
Don Alvardoya batka bir ikametgah 
tahsis etti. 

Üç gün sonra üçer üçer zincirle
re vurulmuf esirler, önlerinde tersa
ne kahyası olduğu halde İstanbul 
sokaklarında dolaftmhp divana ge· 
tirildiler. 

Vezirler Don Alvardoyu büyük 
bir nezaketle ka11ıladdar: 

- Dininden dönersen seni 
lrana gönderilecek ordunun başku
mandalığmı vereceğiz .. dediler. Fa· 
kat Alvardo kabul etmedi. 

Bununla beraber kumandanlar 
serbest bırakıldılar. 
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HükOmetçiler taar- Tevkifhane . I kaçakları ruza geçıyor ar Tabancayı bir 
mevkuftan tedarik 

"ltalyan gönüllüleri,, Bask cep- etmışıermtş 
hes.nde b• bo un v d 1 Adana 12 (Hususi)Lİstanbul 1 ır zg a ugra 1 ar tevkifhanesinden kaçtıktan sonra 

Bilbao, 2 (A.A.) -
muhabirinden: 

Havas ajansı Espana kruvazörünün enkazını bulmuı
tur. 

Asilerin altı bombardıman tayyaresi 
ile birçok avcı tayyareleri, Bilbaoyu 
ve Bilhaoya gitmekte olan birçok mülte 
cilerin bulunmakta oldukları civardaki 
yolları bombardıman ctmiılerdir. 

Müteakiben asilerin tayyareleri, li
manı ve limanda demirlemiş olan bir 
İngiliz torpito muhribini bombardıman 
etmiılerdir. Muhrip, mukabeleye hazır. 
tanırken tayyareler, şehrin merkezine 
doğru yollanmışlardır. 

Bir tebliğde Biskaya cephesinde 
milislerin, Rumendide asilerin mevzile
rini muvaffakiyetle bombardıman etmiş 
ve Guermica ve Durango nuntakalann
da düşmanın bir taarruzunu püskürt
müı oldukları bildirilmektedir. Milis. 
ler, sahil boyunca harekat icra etmekte 
olan bir İtalyan müfrezesini tamamiyle 
bozmuşlar ve bir çok harp malzemesi 
ile bir takım vesaik ele geçirmişlerdir. 

Birçok İtalyan esir edilmiıtir. 
Düşmanın zayiatı 3.000 ne baliğ bu

lunmaktadır. A vata cephesinde iş'ara 
değer bir şey yoktur. 

Bir muvaffakiyet 
Andujar 2 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: Hükümet milisleri, sa
at 16,30 da Vierge de La Cabeza mabe
dini işgal etmişlerdir. Buraya "ikinci 
Alcazar,. 4deniliyordu, hükUmet arazi. 
ai içinde Frankistlerin yegane mukave
met noktaları idi. 18 ağustos 1936 dan
beri içinde 1.200 kişi mahsur bulunuyor 
du. 

Batırılan geminin son korsanlığı 
Londra, 2 (A.A.) - Bir İngiliz harp 1 

gemisi, İspanyol asilerinin elindeki 

Resmt mahafile gelmiş olan son ha
berler, Espana kruvazörünün Bask tay
yareleri tarafından mı batırılmış yoksa 
bir mayine mi çarpmış olduğunu tasrih 
etmemektedir. 

Diğer taraftan Bilbao yakınında ta. 
arruza uğramış olan İngiliz gemisinin 

Bror vapuru değil Knitesley olduğu 
tasrih olunmaktadır. 

Asilerin bir harp gemisi ve ihtimal 
Valesco, Knitesley vapuruna durması 

için emir vermiştir. Vapur itaat ctmcldi
ğinden asiler birkaç top atmışlardır. 
Fakat isabet vaki olmamıştır. 

Knitesley, hemen bir İngiliz harp 
gemisi zannettiği Espanaya doğru yol 
almağa başlamıştır. Fakat hata ettiğinin 

farkına varır varmaz, süratle engine 
açılmağa başlamış ve artık hiçbir taraf
tan taciz edilmemiştir. Çünkü bu sıra-

da Bask tayyareleri sahneye dahil ol. 
muıtur. Kendisine karşı top endaht 
edildiği sırada Kintesleyin İspanyol ka-

ra sularında bulunmakta bulunduğu 
zannolunmaktadır. Abirallik dairesi, Sa 
!amanca hükumeti nezdinde protestolar 

da bulunmadan evvel mütemmim malU· 
mat almak istemektedir. 

Umumi taarruz 
Madrit 1 (A.A.) - Zannedildiğinc 

göre askeri kumandanlık Madrit cephe
sinde asilere karşı büyük bir taarruz 
hazırlamaktadır. 

Bu son günler zarfında milis kuvvet. 
terine ldolgun mevcutlu takviye kıtaları 
ile mühim miktarda sil1h ve cephane 
gönderilmiştir. 

1 Mayıs bayramı 
(Bfl,ftarafı 1 inci<UJ) 

Londra. 2 {A.A.) - Dün akıam, 1 
mayıs münasebetiyle Haydparkta sol 
cenah partileri tarafından tertip edilmiı 
olan nümayiıe 60.000 kişi iştirak etmiş
tir. Bu rakkamın misli namesbuktur. 

Kabul edilen birçok karar auretlerin
de nakliyat ve kömür madenleri ame
lesinin grevleri tasvip olunmuştur. 

Mühim miktarda polis kuvvetleri se. 
ferber e~ilmiş idi, fakat bu kuvvetlerin 
müdahalede bulunmalarına lüzum hasıl 
olmamıştır. 

Fransada 
Paris, 2 (A.A.) - Zabtıa, dün 

Champs - Elysee'de Etoile takızaferi 

altındaki meşalcyi calandırmak için ora
ya gelmiJ olan nümayişçileri dağıtmıı
tır. Zabıta, yollarına devam etmekten 
imtina eden birçok kimseleri tevkif et. 
miıtir. 

Dün saat 17, de Voltaire meydanın· 
daki 1 mayıs alayı Fransız sosyal fırka
sının daimi merkezinin bulunmakta ol
lduğu bir kahvenin önünden geçerken 
ufafk bir hadise olmuıtur. Nümayiıçi. 
ler, hasmane bir takını bağrıımalarda 
bulunmuılardır. 

Bunun üzerine bir arbede çıknuıtır. 
Bir iki sandalye kmlnuıtır. Fakat pat
ron, kahveyi kapatmıı ve bunun üzeri
ne sükunet teessüs etmiıtir. 

Amerika da 
Nevyork, 2 (A.A.) - 1 mayıa mü

nasebetiyle yapılması mutat olan ıen
likler, bütün Amerika dahilinde hidise
sizce geçmittir. 

Nevyorkta takriben 200.000 kitiden 
mürekkep bir alay, enternasyonali te. 
rennüm ederek ve İspanya amelesine 
yaridım edilmesi tılebini natık bayraklar 
taııyarak ıehrin caddelerini dola§mıt
tır. Geçidin sonunda amele liderleri, nü
mayigçilere hitaben nutuklar söylemiı
ler ve faşizme hücum etmiılerdir. 

Lehistan da 
Var§ova 2 (A.A.) - 1 Mayıs müna. 

sebetiyle tertip edilmesine hükumetçe 
ruhsat verilmiı olan yedi elaya 100.000 
ne yakın kimse iıtirak etmittir. Dört 
sosyalist ve yahudi fırkası, yahudi ma
hallesinde üç Leh fırkası ise sarih su
rette tehdit ve işaret cldilmiş bulunan 
yoltarda geçit yapmışlardır. 

Zabıta, şiddetli tedbirler almış ve ev
velden ihtiyati bir tedbir olmak llzere 
yüz kadar kimaeyi tevkif etmiıti. ,, 

Yahudi sosyalist alayının geçmesi 
esnasında patlayan bir fiıekten ve atı. 
lan tüfeklerden bir çocuk ölmüş beş ki
şi yaralanmıştır. 

Çekoslovakyada 
Prag 2 (A.A.) - Bütün memleket, 

1 mayısı sükun ve intizam içinde tesit 
etmiştir. Yalnız Raciste Almanlarla 
Su1dete'ler, hükumet aleyhinde tezahü
ratta bulunmak teşebbüsüne kıyam et
mişlerdir. 

Moravyada Fulnekde mebuslardan 
Fiseher, Çekoslovakya kanunu esasisi 
aleyhinde atıp tutmuştur. Marienbad' 
da kain Planda zabıta, bir sosyalist • 
demokrat Almana tecavüz eden bir Ra
ciste Almanı tevkif etmiştir. 

Bizde bahar bayramı 

Dünkü bahar bayramı t>üyük bir neşe 
içinde bütün halkın cğlenmesile geçti. 

Dün sabah kapalı ve rüzgarlı olan ha. 
ve öğleye doğru açımş ve bunu gören 
halk fevç fevç kırlara, Boğaza, ve Ada
lara gitmiştir. Haliçte Silahtarağa ve 
Kağıthanede dün kalabalık olmuştur. 
Bilhassa Mecidiyeköyü ve Hürriyet te 
pesi çok kalabalıktı. Halk daha fazla bu 
cihete rağbet ediyordu. 

Bahar bayramı dolayısile dün İstan
bul halkının çiçek sevgisi de tebarüz e. 
diyordu. 

Japonyada 
militaristler 

Mtlthlş bir hezimete 
uğradılar 

Tokyo 1 (A.A.) - Umumi intihabat 
neticesinde Seyukai ve Minseito isimle. 
rinde başta gelen iki parti, şimdiye ka
dar parlamentoda mütekabilen 33 ve 
57 mebusluk kazanmıılardır. 

Liberalliğe meyyal olan Minseito par 
tisile muhafazakar bir işçi partisi olan 
Seyukai partisi mensupları, meclisteki 
mebusların yüzde 80 ini teşkil edecek
lerdir. 

466 mebusluktan 348 mebusluk hak· 
kındaki seçim neticeleri öğrenilmiştir. 
Partilerin vaziyeti şudur: 

Ninseito: 140, Seyikaya, 125 Şova. 
kay 14, Sahakay 32, Kokumindomay 6, 
Tohakay 8, müstakil 18, muhtelif kü
çük gruplar &. 

Minıeito ve Seyukay partileri mutlak 

burada yakalanan Abdullah ve T ev 
fik dün de müddeiumumilikte sor 
guya çekilmişlerdir. Katiller tevkif 
hanede sıkı bir muhafaza altında• 
dır. .~·irar hadisesini teshil eden para 
ve demir testerenin tedariki işinde 
kadın parmağı olduğu zannı mevcut 
tur. Katillerin başkalarına ait hü
viyet cüzdanlarına fotoğraflarını i'• 
nelemek suretiyle seyahat ettikleri 
anlaşılmıştır. lki kaçağın üzerinde 
gizlenmiş 23 lira daha para bulun
muştur. 

Katillerden Abdulah üzerinde 
bulunan tabancanın İstanbul tevkif 
hanesinde bulunan bir mevkufa ait 
bulunduğunu söylemiştir. Bu mev• 
kuf mevkufiyet müddetini ikmal 
etmek üzere olduğu için İstanbul 
müddeiumumiliğine vaziyeti bildiri! 
miştir. Bu şekilde İstanbul tevkif· 
hanesine tabanca dahi girebildiği 
kanaati hasıl olmaktadır. Tevfik ise 
tabancasını 80 liraya hariçten aldı
ğını söylemiştir. 

Sergiden kaldı
rılan tablo 

Sabık İngiltere kralı Sekizinci Ed
vard hakkında yazılan bir kitabın, sa. 
bık kralın şahsi talebi üzerine piyasa
dan toplattırılmasından sonra, §imdi 
de Avrupanın büyük resim sergilerin_ 
den olan Londra "Royal Academy" 
sergisinde asılan manidar bir tablo, 
sergi makamları tarafından kaldırıl-
mıştır. • 

Bu sabahki postayla gelen İngiliz 
gazetelerinden "News chronicle,, bu 
şayanı dikkat hadiseyi şöyle anlat • 
maktadır: "Yüksek bir heyet tarafın. 
dan beğenilip Royal Academy sergisi. 
nin iyi Bfr yerine astlan bir tablo, sa. 
bık krai Vindsor düküne bir imayı ih
tiva ettiği için kaldınlmıştır. 

Bu tablo, 63 y~ında Noser isimli 
bir ressam tarafından yapılmıştır. Ve 
adı, ''Hilkatin hakimi., dir. 

Ressam şunu demektedir: 
"-Tablom bir genç adamı gösteri

yor. Bıt admnrn başında taç, a§::ında 
cigara, elinde bira bardağı vardır ve 
zinciro bağlanmış okırak bir ktJdm ta. 
rafınd.an çekilmektedir. Diğer bazı 

lcadınlar da onu altkoymak i.stiyorlar. 
Bıt tablo, lnıgiinkil gençliğin bir tim. 
salidir. 

Sergi makamından ressam Noser'e 
giden mektup şu yolda yazılmıştır; 
"- Royal A.oadcmy meclisi ve r~i, 

'"Hilkatin hakimi,, isimli tablonuzun, 
sergiden kaldırılmasına karar VerÜ(li_ 

ğini size bildirmemi istiyor. Çünk"'il 
bu rc8im, halka bilyük esef t'6 tstırab 
veren bir meseleyi işaret etmekte gi
bidir.,, 

Tabloyu yapan ressam bu bahis ü. 
zerinde diyor ki: 
"- Akademi, benim tablom.da Vind. 

sor dükünün kıastcdiUliğini acınıyor. 

li'alwt ben <ı.'31a böyle bir !}ey ka,'ftet
m('.(fim. Bımdrm daha 1ıydurma bir tah. 
min olamaz.,, 
Şimdi Royal Academy riya.seti trıra. 

f ıııdan kaldırılan tablcyu ben iki se. 
ne evvel yapmı§tım. Manası bence a
çıktır. Sembolik mahiyeti haiz bir re
simdir. Herhangi ::iruha bir imada bu. 
1ıınmak a.sla aklımdan geçmemiştir. 
Tabloda görülen gcııç ado.mtn başın
daki taç, onun 1wrfüır ı.·c 1..-ıışlar ii::c. 
rinde mcvcıtt olduğu farzed:len haTd. 
miııctin .'lcmbolik bir ifadesidir. 

Difir.r bir fahirle, 1nt tablo, kızlar 

tarafından yoldaıı çıkrır•l.rın genç er. 
keklere bir nasihat olm.a81 için yapıl
m1g bir rcsimdir.n 

ekseriyeti haiz bulunmaktadır. Sosya
list Sahakay Taiıuto partisi ile mebus
luk adedini iki misline çıkarmıştır. 

Başvekil Hayaşi, bugün İmparator 

tarafından kabul edilmİ§ ve imparatorun 
yakınları ile yaptığı görü§mede kabine. 
nin fevkalade içtimaını mevzuubahis 
eylemiştir. Bu içtimada yeni parlamen
tonun ağustos ayında içtimaa davet e
dilip edilmeyeceği hakkında bir karar J--. .. ... ___ -

verilecektir,,.... ' , 

2 MAYIS - 193? 

Deniz talebesine-;;: 
diploma tevzii 

~-- (Bfl,f tarafı 1 incide) 
cilerin "doyen" i Hamit Naci kapta_ 
nın fahri reisliği altındaydı. Amiral 
bu güzide ihtiyara herkesi mütehassis 
eden bir evlat hürmeti gösterdiktsm 
sonra merasim başladı. Evvela ritmik 
jimnastikler, tayyare yarışları yapıldı. 
Bunu mezunlara şehadetname ve meç_ 
lerin tevzii takip etti. Analar, kar _ 
deşler, sevgililer, dostlar ve Türk de
nizciliğine daima mağrur bir saygı 
gösteren balk neşe ve sevinç içinde 
idi. Şehadetnameler, hediyeelr ve meç_ 
terin dağıtılması bitince harp filosu 
komutanı Amiral Fahri gür bir sesle 
heyecanlı bir nutuk söyledi ve ezelim. 
le dedi ki: 

"- Bundan başka Hse esası kurula
hdanberi bir mektep gemisile yabancı 
sulara ilk olarak sizler çıkıyorsunuz. 

Vatan kıyıları gibi dost Yunanista. 
nın ve dost Yugoslavyanın kıyılarını 
da göreceksiniz. 

Ne mutlu sizlere! 

Şimdiye kadar öğrendiğiniz dersler 
meslek tahsiliniz için bir ba.Şlangıçtır. 
Bundan sonra göreceğiniz nazari ve 
ameli. mevzular artık mesleğin kökle. 
ri olacaktır. 

Deniz gibi sakin ve nıuti olunuz! 
Fakat sırasında deniz gibi coşkun 

olunuz! 

Sporu hiç bırakmayınız. 

Bütün denizciler gibi amirlerinizi ve 
erlerin izi siz de çok seviniz, vazifen izi 
şeref biliniz. Sizin için hiçbir fedakar. 
lıktan çekinmiyen büyük Türk mille. 
tine borçlu olduğunuzu unutmayınız.,, 

Albay Ertuğrulun nutku 
Bundan sonra mezunlar ve talebe. 

ler harp filosu bandosunun çaldığı ha. 
vaya ayak uydurarak geçit resmi yap
tılar. Mektep komutanı misafirlerini 
kumandanlık dairesinde hazırlanmış 
olan gür.el bir büfeye davet etti. 

Saat tam beş buçukta mezunlar u. 
ğurlandılar, Hamidiyenin motörlü iş. 
kampavyalan, gençleri sevinç ve göz-

yaşları arasında yirmişer yirmişer 
aldı ve rıhtımdakilerin hararetli ve
dalan ve alkışları arasında yeni mek. 
teplerine götürdü. 

Orada bir başka türlü çeşnisi olan 
samimi merasim cereyan etti. Mektep 
kumandanı Albay Ertuğrul Uç yılken_ 
di çocukalrı gibi büyük bir şefkatle 
ve dikkatle yetiştirdiği gençlere dedi 
ki: 

- Daima iyiye, daima ileriye götü
ren büyük önderimir.e ayak uydur
dukça elbet her adımımız bizleri mut. 
lak yükseltecek ve kıymetlendirecck
tir. Sizler bu büyük şerefe tamamen 

hak kazanını§ temiz yürekli genç ve 
dinç erlersiniz. Sizlere baktıkça deniz
ciliğimizin büyük ve parlak istikbalini 
görüyorum. Sir.e son sözüm şudur: 

Türkiye Cumhuriyetine sarsılmaz 
bir sadakatle bağlı olarak bilgilerlni. 
zi daima arttırınız. Mukabilinde hiçbir 
şey beklemeksizin bütün varlığınızla 
büyük neslini?.e faydalı otunuz. 

En kötü hava ve denizlerde, fena 
şartlar altında da karşınıza çıkacak 
üstün kuvvetleri yenmek için hazır o. 
!unuz. !şte asıl hedefiniz budur! Ev
latlarım. 

Sizlere yeni hayatınızda da iyilikler 
ve muvaffakıyetler diliyerek veda edi. 
yorum. 

Denizleri ve kıyıları çok fazla olan 
öz yurdumuzun denizden korunması 

elbet kolay bir iş değildir; fakat Türk 
milleti zo:: işleri b~armakla ün alİnı§. 
tır. Deniz tarihimiz b~tanbaşa. §an 
ve şerefle doludur. !ç ve dış denizler
de en fen havalarda en mtlskül şart
lar altında da daima muvaffak olan 
ecdadımız gibi sizler de büyük ve de. 
ğerli işler başarmalısınız. Çünkü siz. 
ler Atatürk devrinin yetiştirdiği ge
micilersiniz. 

Hamidiye siivarisinin sözleri 
Hamidiye süvarisi kurmay yarbay 

Ruhi Develi yeni meç takan em genç 
Hamidiyenin kıç güvertesinde geminin 
kıymetli seyir zabiti Sedad tarafın
dan kendisine takdim edilince şu ateş
li hitabede bulunmuştur: 

"- Burası büyük bir tarihin guru
runu ~ır. Bitirdiğiniz mektep mede. 
niyeti sembolize eder. Medeniyet de. 

nizlerden kıyılara, kıyılardan Jiaralıı
ra gitmiştir. 

Deniz lisesi bu bakımdan iddianını 
yeni bir delilini sizi yetiştirmekle is. 
pat etmiş bulunuyor. Siz medeni talı• 
silinizi bitirdiniz, burada yalnız bit 
sanatın ameliyatını göreceksiniz. Bil 
sanat, adına askerlik denilen gür.el 
san'atta tek kelime ile hulasa edilir: 

Yenmek. 
Nasıl olursa, ne zaman olursa ,., 

hangi güçlük içinde v~ yoksuzluk irh1· 
de ve hangi zorluk karşısında bulu. 
nulursa yenmek, mutlaka yenmektir. 

Her askerin hedefi budur. 
Türk askerine ise mev'ud olan tu

dur. Yenmenin şartı ise üçtUr. 
1 - Bilgi. 2 - Damardaki kanııı 

kıymetini bilmek, anlamak ve unutma 
mak, 3 - Ölümü istihkar. 

Ölümü istihkar eden harbi kazanır, 
ölümün korkuttuğu daima mağlubi • 
yettir. 

. Bilgi cumhuriyet mekteplerinin eJl 
ıyi verdiği §eydir. 

Kanın kuvvetine gelince, düşün~ 
nüz bir kere ki biz Asyanın stepindeJl 
kalkmış, denize ulaşmış ve okyanll!
lara hükmetmiş olan bir kanı ~ıy:o
ruz. 

Bu geminin dol~tırdığı bayrak sir.e 
gurur verir demiştim. 

Barbaros ve bütüıı hayatı, Turgud 
ve nihayet Atatürk hep bu bayrağın 
gururunu unutmamamızı bize bildireıı 
birçok hatıraları bahaetmie bulunu. 
Yorlar. 

.~ baros Prevezede, takadan az bil 
yuk geınHerle Doryanın kalyonlarını 
mağliıp etti. 

Roma Esir dtı~:.i.p sakalını Doryay• 
yolduran Turgut gene orıa benziyen ge-
milerle intikamını aldı. .f;itün bunlar 
hayatı istihkar edişin neticelı:.,.idir 1ci 
bunun en mükemmelinin yakın t .. ~h 
en tnuhayyerülukul şartlar içinde yara· 
trldığını görmüştür. 

Bu, biliyorsunuz ki TUrkün Kur-ttiıllJ 
Savaşından aldığı netice:iır °'c ne& 
ce de Atatürk ve bir avuç arkadaşınıt' 
işidir. 

Velhasıl bizi yıkmak ve yakmak iıır' 

kanı yoktur. Bizi yıkıp yakamamıılar' 
dır. Biz yıkılıp yakılamayız. 

Atatürk, ordulara hedef vermi§ olaıt 
Ba§kumandan ve milletlere hedef ver
miş olan Büyük adamdır. 

Onun Türk donanması Amira1ırtl 
Okan a!dıru takması bize.:Xurk gemicisl
nin okyanusların adamı olduğunu iJ'• 
ret etmek demektir. 

Bu tekne ile değil bir çok iptidai vr 
sıtalarla Hind ve Çin sularına, Atlası•• 
ra bilgi ile hükmetmiş olanların yolıl 
size açık olsun.,, 

İstiklal harbine iştirak etmiş 4lf 
istiklal madalyası kazanmış olan :a~ 
midiye stivarisi Bay Ruhi umUJP" 
harpte, heniiz genç bir mühendis ~ 
duğu günlerde de büyük fedakarlıklS' 
rı görülmüş ve kılınçlı harp madal)'I' 
sı kazanmış bir cesur ve çok mune1' 

ver denizcimizdir. Deniz talebeleriJılıt 
terbiyesini birçok mühim eserler~ 
müellifi bulunan bu deniz erkanıhat' 
bimıze tevdi etmekle amirlerinin g6' 
terdikleri hassas dikkat ve isabet1 
hayranız .• 

Biz de genç mezunlara bütün bir ~ 
mimiyetle muvaffakiyetler ve ıere 
istikballer riileriz. 

DUn diploma alan gençler ııf 
Dünkü merasimde diploma alan ge 

!erin isimleri şunlardır: stJ 
Kemal Boran, Kenan Ertokuç. ce 

Sönmez, Sedat İnal, İnal, Vedat önı; 
Şevket Tınaz, Şükran Özengin, S r/' 
Akak, Numan ör:lalga, Fuat T• d'I 
llhan Okan, Nes:mi 'Olkü, Seyfed1" 
Marlunca, Refii Turanlı, Ntcati 1 
me.ı:, Galip Gültekin, Remzi Ertan.;, 
rettin Gençay, Asım Ayrıı1. Hicri f_ 
cu, Mehmet Öztekin, Fcr:t Yt'şi1lc•_,
Kadri As, Adnan Tezcan. Fikret p.r ,s 
Cabir Sarıoğlu, Cahit Türrel, J-Ii~-
Çerçi, Murat tşık, Hurşit Öngün. l

0
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Atasoy, Yunus Birkan, Muzaffer 1' ,,,ıs 
Muzaffer Tayfun. Cemil Aı;ar. or F 
Karhan, Turgut Giray, Muzaffer 'glf 
man, Salahaddin Gürgüt. Orhan V' f.
Slileyman Basar, Cavit Aksoy, Fit• J.ll 
tak, Avni Çetin, Rahmi Erdoğ•"·,,..., 
Akan, Mücahit Şenol, Sinan Er0° 
Nureddin Yıldızlar, Hikmet Gö~ı 
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Dünkü milli küme karşılaşr:ıaı~!'. 
Beşiktaş - Gençlerbırhgı, 

Üçok _ Ankara gücü takımları 
ikişer golle _be~~~i~~~ınm~~.!~.~~.~p~ bir 

Milli küme maçlarının dünkü karşı- başladıgı zamanb 1 an Beşiktaşlıla- şiltle ikinci golü de takımına kazan -
· t d süratle aş ıy 

alşması Taksım s a yomunda Beşik. devreye nazaran daha şuurlu dırdı. 
taşla Ankara Gençlerbirliği arasında rın ilk haftay~~ldil • Siyah beyazlılar 2 • ı vaziyete gi. 
İzmiril Mustafanın hakemliği ile ya - oynadıklarhı. go~vaffak olamıyan Mu- rince vakit geçirici bir oyun oynama. 

ld • Ortada ıç m . • . 
pı ı. v çığa Rıdvanm ıc;e, Hak- ga başladılar ve Hakkıyı gene gerıye 

Eski oyunlariyle kıyas edilemiyecek zafferin sa~ a a ikamesi siyah beyaz aldılar. Fakat oyun derhal Ankaralı. 
kadar fena oynıyan İstanbul takımı, kırım da 0 ~y. bir ~ekle sokmuştu. tarın hakimiyeti altına girdi. 32 inci 
doksan dakikanın ancak yirmi daki. akın h~t:.~~y:çinde~ Hakkı ve Şeref dakikada Hüsnüyü atlatan Rasim sağ 
kasında tesis edebildiği hakimiyet es. . Beş f a ~ yakaladılar, fakat istifa. açık mevkiinden Beşiktaş kalesine 
nasmda iki gol çıkarıp galip vaziyete bırer ırs~iler. Beşiktaşın bu üstün. doğru indi, ortaladığı topu kapan Ni. 
yükse'.ince, - hemen her defa olduğu de edeme .. i yuncusunu ge k k 
gibi • yine en iyi oyuncusu Hakkıyı Iüğü karşısında 1~1 ~·~de kalan Ger.c;: yazi de Enveri kolayca -~~ç;re . sı / 
geriye çekmek gafletinde bulundu; bu ri çekmek mec~urıye ~acimle yapmak bir şütle tekrar beraberlıgı emın e • 
batanın cezasını da O"'UilUD nihaveti- ler Birliğinin uç mu .. · F k t meye muvaffak oldu. 
ne pek az kala kaza.n~lmış oyun~ be. istediği akınlar, Hüsnu dve 1 aruk ta- Akılları başlarına gelen siyah be -

b b rafından kolaylıkla dur ~ru ar~1· op yazlılar yı'ne Hakkıyı ileri aldıalrsa 
ra. ere itirmekle ödedi. . haciınlerme verı ıyor- . . kald 

Saat dördü on geçe oyuna başlan. tekrar kendı mu da son gayretler netıcesız 1 ve 
d:ğı zaman takımlar ı:ıu şekilde dizil. du k k' ·· maç 2 - 2 beraberlikle nihayetleni. ~ · .. .. d k'kada Hak I, ra ıp mu- . 
mişlerdi: 14 uncu a 1 k kalesine at. Ankaralılar enerjik bır oyun çıkar-

Ankara Gençler birlig~i: Rahim, Ha. dafileri geçerek .An ar:pmak istedi dılar. Müdafaanın uzun vuruşları, hü. 
1 · topa çıkış Y ' • · 'd' A Ht, İhsan, Kadri, Hasan, Salahaddin, tı. Ka ccı . f de ilk Beşik. cum hattının da anlaşması ıyı ı ı. -

Selim, Asım, Rasim, Niyazi İhsan. fakat yetişcmedı. Şere ktu kıncılardan Rasim ve Niyazi kusur • 
1.. .. boş kaleye so · • k' 1 

Beşiktaş: Mehmet Ali Hüsnü, Fa • taş go unu . a oyun zevkli suz, iki açıklar da topa ha ım o ama-
beraberlıkten sonr .. . 'dil · 

ruk, Feyzi, Enver, Fuat, Rıdvan Hak- Bu y b ladI. !ki taraf da makla beraber suratlı ı er. 
k M~:-ft~f Ş f l:i".,.. ' reyan etmege . aş .. 1 r·1 'f 1 r, .u=.ı.ı. er, ere ' ~ref. ce . . . k ndi taraflarına çekebil • Orta muavin ve mue!ll. ı er _vazı e e-

İlk dakikalar karşılıklı hücumlarla gaJıbı_y:tı el r)ar. 21 inci dakika.. rini yaptılar. Sağ hafta Kadrı, muvaf. 
g t . Be 'k+., ... d h mek ıçın ça ışıyo .. ted' 'd' eç ı. §1 """9 a a üçüncü dakika- ft derinleme bir pas alan fak oldu, kalecileri mup ı ı ı. 
da sag·d R d t · 1 t • da Eşre en · · k ı · O M K an ı van vası asıy e yap ıgı Hakkı kaleye kadar mdı ve a ecı. · · • 
akınlarda gollük vaziyete girdiyse de, _ Z:ff.,.......,....~~-:rı·~; :r~ ~"'?P~tr"ft 
Muzaffer bunlardan istifade edemcdı. ~:·, El'·,:'.: ,.,.; ~· ·./I:fJ: 
On beşinci dakikadan sonra Ankaralı. lf., ~ , . 
ların açıldığı ve mükemmel kombine- ' "- ' \: ' 
zanlarla siyah beyaz sahasına indiltlc. 
ri görüldü. 1 i inci dakikada Gençler 
Birligi sağ içinin topa yavaş vurma. 
~t yüzünden fırsat kaçmış oldu. 22 n
ci dakikada Hiisnünün ileri çıkmasın
dan istifade eden Ankaralılar soldan 
muntazam bir hücum yaptılarsa da sol 
içlerinin şütü dün muvaffakıyetli bir 
OyUn çıkaran Mehmet Ali tarafından 
çelindi. Bu esnada Hakkı muavin hat
tma., Enver de sağ içe geçirildi. Bu 
değişikliğin tesiri • Beşiktaş aleyhine 
olarnk • derhal görüldü. Top Ankara. 
lı!arda ... Hüsnünün bir müdafiden zi. 
~ade ikinci bir merkez muavin gibi i
lerde oynaması siyah beyaz kalesin~ • 
tehlikeler geçirtiyordu. 36 ıncı dakika
~a. Ankaralıların attığı kornerden sol 
ıç.lerj Niyazi, direğe çarparak kaleye 
gıre~ bir Ş'iltle günün ilk sayısını kay
dettı. Bu golden sonra da h ücum h at.. 
t~a çıkan Hakkı beraberliği temin i. 
~~ ~ir hayli çalıştıysa da neticeyi de. 
gışhrıneye muvaffak olamadı, ilk dev 

d 

Dünkü maçtan bir enstantan'1 

:re 1 • Ü A - • b'tt• İl "1.Dkaralılar lehıne ı ı. 
. k kısııtıaa Beşiktaş lehine oldukça. 

şıddetJi eaen rüzgar ikinci haftaym - -------~~-·~---------------------
G e ra ç takımlar 
müsabakası 
Gelecek hafta 

, B· . . başlıyor . 
curn ll1J::ıcı kUme genç takımlar liki içın 
topı:n~;§anıı mıntaka merkezinde bir 

Nur· Yapılmıştır. 
lan b 1

• Sosut'un başkanlığında yapı
olan, u ıçtinıada on sekiz ya§ına kadar 
lera fakat lisansiye edilmemi§ genç. 

en tn" da nıUsab Urekkep takımlar arasm 
tır. a:kaıar yapılması kararlaşmış.: 
tıüın.. lllaçlara iştirak edecekler, o. 
SPor UZ<ieki cumar~esi günU saat birde 
da b·kıyafetleriyle Taksim stadyomun 
l'i ~r geçit resmi yaracaklar ve Nu
rid sut, Süleymaniyeli Muhtar ve Fe 
l'et~n Rıhçtan mürekkep bir jüri be· 
ko tarafından fazla büyük olanlar 
, ııtl'ol d' . 

./\.. . e ılcceklerdır. 
haı ~ı &'Ünde kur'a çekilecek ve der. 
1.· ~lk müsabakaya başlanacaktır. 1-
•lllcı .. 
Q~ itin maçlara Fcnerbahçe stadın. 

a ile • l' varn edilc!:!ek ve iki karşıl~ma 
arıııacaktır. 

k Genç takımlar maçları milli küme 
~ılaşmalarından evvel ayni sahalar. 

Üçok - Ankara gücü 
tzınir, ı (Hususi) - Ankaragücü 

takınıI bugün birinci maçını Alsan
cak stadyomunda Üçok takımına kar. 

1 
oynadı ve 2-2 ~rab~r~ k~dı. Fe~er. 

!ahçeli Said Salahaddının ıdaresınde 
a.nan oyuna takımlar şu kadrolar. 

oyn t'l 
la iştirak e~ ı .. er. . 

.Ankaragucu: Osman • Enver, Alı 
R • 1smai1, Semih, Orhan - Hamdi, 
B~;tı ya.Şar. Şükrü, Abdullah. 

1
vdok: Nejad - Ali, Ziya _ Enver -

Adil, Mazhar • Cemal, Said, Basri, 

ŞUkrÜı Namık. 
Bu maçta Ankara.gücü heyeti umu. 

nıiye itibariyle fena oynadı. Üçoklula
rm bundan istifade edememelerine se· 
beb hücum hattı oyuncularının kale 
önlerinde fuzuli paslaşmalara kapıl • 
maları ve şilt atmamalarıdır. 

oyunun birinci devresi başlangıçta 
'dı' Fa.kat sonra pek durgunlaştı. 

scrı · t 
Nihayet devrenin yarısından sonra ::-
mirliler açılır gibi oldular. Anka.r~gu
cünün mukabil hücum teşebbUslerı de 

ı . müdafaasının muvaffakıyetle 
zmır . t . 
tatbık ettiği ofsayda düşürme sıs cmı 

. de akim kaldı Bununla bera -
sayesın · 
be tuz dokuzuncu dakikada Anka-

r o w • t' 
1 

y • r geriden aldıgı pastan ıs ı-ra ı sag ı.,. . 
f d ederek takımına bır gol kazan. 
a de devre ı-0 üçokun aleyhine 

dır 1 \'C 

neticelendi. 
ık . . devreve başlanırken Üçoklu. 

ıncı . 
1 

.. d 
Ş"krü ile Mazharın yer erını e. 

larm u .... 1.. ı 
., . . . bulundukları goru uyon u. 
rrıştırmış . .. . 
,., d v.· .1;11• k tesirinı derhal gostcrclı. 
Bu egı~ı' . 
t 

. 1.1 ücüncü dakıkıı.da. mer1tez 
zmır ı er . . ··t" 'k' d k. . Adilin sıkı bır su u. ı ı a ı. mua.Ytn . 

da. Basrinin yerden bır pl!. 

sesiyle iki gol yapmağa muvaffak ol
dular. 2 - 1 galib vaziyete geçen Üçok· 
lular hasım kalesini mütemadiyen st. 
kıştırmaktaydılar. Ankara kalecisi 
Osman bir müddet mütemadiyen çeki. 
len şiltleri kurtarmakla hayli yorgun 
düştU. Ankaralılar bu tazyikten ancak 
devrenin yarısından sonra kurtulabil • 
diler. 30 uncu dR!;ikada Üçok müda. 
fii Ali, Ankaralr sağiçin çektiği sıkı 
şütü çevirmek istedi. Fakat top ters 
bir vuruşla kaleye girdi. 

Bu golden sonra Üçok yorgun ve 
neşesiz düştü. Buna mukabil Ankara
lılar büsbütün açıldılar. Fakat netice 
değişmedi ve oyun 2 - 2 beraberlikle 
bitti. 

Ankaragücü takımı yarın (bugiln) 
ikinci maçını ayni sahada Doğanspor 
takımına karşı oynıyacaktır. 

Ankara - Kocaeli 
Bisiklet müsabakası 

Ankara: 1 (A.A.) - Kocaeli bölge
sinden beş kişiden mürekkep bir bisiklet 
takımı Ankara bölgesi bisikletçilerile 
yarışmak üzere bugün şehrimize gelmiş 
tir. ,. 

Diğer bölgelere nazaran daha üstün 
bir vaziyette saydan bu iki bölge bisik
letçilerinin teması, çok heyecanlı olaca
ğı gibi iki bölge hesabına da bir imtihan 
teşkil edecektir. 

Yarın sabah dokuzda yapılacak olan 
bu yarış için tesbit edilen yol şudur: 
Akköprü süvari karakolu - Çlft1ik as. 
falt yolunda dört defa gidip gelme ola
rak 52 kilometre. 

Sokak ortasında 
yaralı bulunan kız 
Carihi bildiği halde söylemek 

mi istemiyor ? 
Dün bir genç kız, esrarengiz bir şe. 

kilde sokak ortasında yaralı olarak bu
lunmuştur. 

Mesele, Balat polis karakoluna veri· 
len şu heyecanlı haberle ortaya çıkmış
tır: 

- Çinili yoğurt caddesinde bir genç 
kız kanlar içinde yatıyor .. 

Bu haberi alan zabıta memurları he. 
men oraya koşmuşlar ve hakikaten bir 
genç ve güzel kızın caıddenin ortasında 
kanlar içinde yattığım görmüşlerdir. 

Derhal celbedilen sıhhi imdat otomobili 
kızı alıp hastaneye götürmüş orada ya-

Misafir Irak 
Nazırı 

Yarın Bağdada 
hareket ediyor 

Üç gündür şehrimizde bulunan dost 
İrakm hariciye nazırı Naci Asil yarın 
sabahki Toros sürat katarile Bağdada 
gitmek üzere şehrimizden ayrılacaktır. 

Misafirimiz dün Topkapı sarayım, A
yasofya müzesini ve camileri gezmiş ak
şam üzeri Beyoğlull'da bir gezinti yapa
rak bazı mübayaatta bulunmuştur. 

An karadaki 
maç 

Altınordu ile Çankaya 
berabere kaldılar 

Ankara, 1 (Hususi) - Milli küme 
haricinde kalan takımlar arasında 
bugün (dün) Ankarada yapıaln fut. 
bol maçında Altınordu ile Çankaya 
1 - 1 berabere kalmışlardır. 

Altınordu yarm (bugün) Demirspor 
la karşılaşacaktır. 

Türkiye baş 
pehlivanhk 
müsabakası 

Çocuk Esirgeme kurumu genci mer
kezinin, Türkiye başpehlivanlık müsa. 
bakası bu sene 21, 22, 23 Mayıs tarih. 
!erinde Ankara stadyomunda yapıla. 
caktır. Ba.şpehli\'ana 500 lira müka -
fat ile bir madalya, diğer pehlivanla
ra da 700 lira mükafat verilecektir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
merkezince pehlivanların kaydına baş. 
lanmıştır. 

Muğla da 
Spor şenllklerloe 

hazırlık 
Muğla: 1 (A.A.) - 19 mayıs spor 

şenliklerinin hazırlıklarına başlanmış· 

tır .. Şenlikl erin çok mükemmel olması 
ıçın bir komite kurulmuş bu 
komite bugün ilk toplantısını yaparak 
programı tesbit etmiştir. Muğla bu bü. 
yük i:Ünü kutlulamak için hümmalı bir 
ıurette çalıımakta dır. 

Kon~ reye da\·et 
Sıileynurniye Tcrbiycibedcııiye yur

dımclan: 

Senelik kongre 15 Mayıs Cumartesi 
günü saat 14 te Şehzadebaşında Leta. 
fct aparmımanındaki yurt merkezinde 
yapılacaktır. BUtün üyelerin i~tiraki 
rica olunur. 

lnJı?lltere kupasını 

Sunderland 
kazandı 

Londra: 1 ( A.A.) - Venblay sta
dında, 92.000 seyirci huzurunda ingil· 
tere kupasının final maçı. Sundcrland 
ile Preston Nordohund arasında yapıl. 
mış ve Sundcrland, 3-1 kazanarak İn
giltere futbol kupa şampiyonu olmuş· 
tur. 

rasının boynunun yukarı kısmında ol
duğu anlaşılmıştır. 

Bir müddet sonra kendisine gelen kız; 
isminin Poli Kristina olduğunu, Balatta 
köprübaşında oturan hal ve vakti yerin
de bir ailenin kızı bulun·duğunu söyle. 
miş ve hadiseyi şöyle anlatmıştır: 

"- Evden çıktım. Sokakta yürüyor
dum. Birdenbire başıma bir cismin çarp 
masile müthiş surette acı hissetmeğe 
başladım. Gözümü açtığım zaman ken
dimi hastanede buldum.,, 

Zabıta bu esrarengiz vakayı ehemmi· 
yetle tahkik etmektedir. Genç kızın ca. 
rihi bilip de bir gönül meselesi dolayı
sile söylemek istememesine de ihtimal 
verilmekteıdir. 

Kay seride 
pastırma 
fabrikası 

Bir müsabaka açıldı 
Pastırmacılığiyle yalnız yurt içinde, 

değil, yurt dışında da büyük bir şöhre. 
te sahip olan Kayserinin bu milli servet 
kaynağının inkişafı için bir proje hazır
lanmıştır. 

K~yseri belediyesi, imali işinde bazı 
yersız dedikodular çıkan pastırma 

imalatının ıslahı fenni bir §ekle sokul
ması için Kayseride bir mezbaha bir de 
pastırma fabrikası kurmağa karar ver• 
miştir. Bu karan Nafia ve iktisat veka. 
Jetleri de muvafık gördüklerinden bir 
müsabaka açılmış ve müsabaka §artları 
şehrimizdeki alakadar mahafile de bil
dirilmi§tir. 

Kayseride yalnız senenin üç ayında 
pasıtrma yapılmaktadır. Çünkü; sığır
lar ancak bu aylarda pastırmalık evsafı 
haiz bulunmaktadırlar. Bu üç ay zar· 
fında da 20 000 sığır kesilerek pastırma 
yapılmaktadır. 

Kayseri belediyesi bütün pastırma ya 
panlan bu imalathaneye toplayaca~ ve 
mezbahada kesilen hayvanlar belediye. 
nin fenni nezareti altında pastırma ya
pılacaktır. 

Kayseri belediyesi şehrimizde imal 
edilip de Kayseri pastırması namı altın
da satılan pastırmaların rekabetin den 
de müştekidir. Bunun için de propagan· 
dayı kuvvetlendirecektir. 

!Benim qötiişüm _.: 
wr--s .-- ~ -#22 -- ....._. 

G~zen Volfi1a v e 
pa lfil SDyoınıc lYI o lYlk 

( Ba.ş tarafı 3 ilıı.ciide) 

630 lira verecekler .. Kaç babayiğit 
aile bu yiiksek iktisadi seviyeye e· 
rişmiştir ? Memleketin . ötesinde _b~· 
risinde bu kabil otellerın olınasıyle 
olmaması müsavidir sanırım. 

Kısacası: Pek ender misaller 
bertaraf edi lirı:ıe, Türkiyede otel 
vokturl Otelcilik ki bir ilimdir, me· 
deni memleketlerde mektebi bile 
vardır ve tedris edilir, her halde biz. 
de de himmet görmelidir. Bilhassa 
pansiyonculuk.. Pek konforlusun• 
dan, lüksünden VRZgeçtik, efendim, 
Polonez köyündeki konfor, rahat, 
temizlik derecesinde olsun, küçücük 
küç\.icük tesisat yapılamıyor mu? 
Annelerimiz, hemşirelerimiz çok iş 
bilir, temiz, zevkli ev kadınlarıdır. 
Her kasabamızda, köylerimizde, ni· 
çin birçok aileler - hazır kaç göç 
de kalktı - evlerinin bir kısmını 
pansiyon haline getirmezler. Bunun 
için fazla sermaye de lazım değil
dir. Maddi Ye mane' i temizlik, ka• 
dmlık ve zevkiselim kafid':. Beledi
yeler, münasip vaziyetleri olan aile
leri, pansiyonculuğa teşvik etmeli, 
hatta onlara müzaheret etmelidir. 
Bu, ayni zamanda dünyanın her ye
rinde bir sınıf halk için iyi bir geçim 
vasıtasıdır. Bizde bundan şimdiye 
kada~ istifade edilmemesine sebep, 
kadınlarımızın kapalılrğıydı. O da 
kalmadığma göre, her kasabada, her 
ilerlemiş köyde, Ti.irk pansiyonla· 
rmm üremesi beklenir .... 

(Vft. -NQ) 
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Tarihi macera ve aık romanı - 53 - Yazan: (Va - Nu) 

Bostancı başının bir. an çenesi titredi. ilk kara 
haberi, sözlerinden evvel gözleri söylem·ş oldu 

Geçen kısımların hüli.sası nızın huzurlarında idamınızı istediler. ğim ... 'Bu hizmeti de görmekten beni 
DördüJıdü Murad, ortalığa deh-§ct Yoksa, bu felaketlerin arkası sökün mahrum bırakma ... 
salıyordu. Astığını astık, kestiğini cdccekmi§. Eğer muvafakat ederse • Genç kadın, annesine koştu: 
kestik! Bu ?M]/anda olıırak, annesi. niz, sebebini bilmediğim hiddeti şaha. - Bari git... Çabuk git, yalvar ... 
nin de nüfuzunu kırmak i3tiyor. E- neyi teskin ederek son bir hizmette Affı elde et .. Başka bir hattı şerif al. 
ni.ştesi Mustafa pa§anın konağına bulunacaksınız... Bosta.ncıbaşı, eliyle bir işarette bu-
cell.atıarı göndcrmi§tir. İki hemşire sultan birer çığlık ko. lundu: 

~ "° • pardı. Hele Mustafa'. paşanın zevcesi - fmkansız ... Zira, aldığımız emir, 
Paşa: 

- Hanedana kar§I koyamıyacağı. 
mı anlattım. Bana her ne yapılacaksa 
yapılsın... Razıyım! - dedi. 

Karısı: 

- Ben de hanedanım. 
- Padişaha kar§ı koyamam ... 
Bu esnada, gürUltUlü bir kalabalık, 

binaya doğru yaklaşıyordu. 
Paşa, maiyetinden birinin getirdiği 

bir haber üzerine: 
- Bostancıbaşı buraya girmek is. 

tiyonnuş! • dedi. 
'.Kösem sultan, asabiyetle: 
- Bizim yanımıza mı? 
- İrade öyleymiş .. : 
Bunca tehlikeden kurtardığı haya. 

ta tcesslif "ediyormuş gibi, valide, ba. 
;]tnL salladı. 

_;_ Ah ..• - diyerek içini çekti. 
Göz ucuyla baktım. Hemşire sultan

ların betleri benizleri uçmuştu. Hare
mağalar:ı. onların başı 'Üzerine ipekli 
birer örtü örterek tesettUr etmelerine 
yaı:rlını etti. 

- Gelsin bakalım! • dedi. 
Bir dakika sonra kapının eşiğinde, 

iriyarı korkunç bir adam belirdi. Eli. 
ni yeniçeri usulü göğsüne götürüp 
yer!ere kadar iğildi. Hazırunu hürmet. 

le selamladı. Birkaç adım atıp odanın 
ortasında durdu. İşte o anda herkes 
irkildi. Zira, eşikte başka başlar da 

belirmi~ti. Bunların arasında, cellad 
Kara Ali de görünüyordu ... Böylelikle 
bostancıbaşının korkunçluğu da göl. 
gede kaldı. 

Celladın elinde atılmak için aleste 
duran bir kcmend vardı. Belinde tür
lü türlü işkence aletleri a.cıılıydı: tır
nik sökmeğe mahsus kerpetenler, el 
ve ayak kırmağa mahsus çekiçler, göz 
<;ıkarmağa mahsus miller, deri soy -

mağa mahsus tentıraşlar ve saire ... 
Arkasında yamakları da duruyo'tdu. 
Onlar da ayni suretle mücehhezdiler. 

Saray ve siyaset halkının umacısı 
mesabesinde olan bu şahsiyetle yar 
dakçılarınr görünce, bUtün hazırun mu 
vazenesini kaybetm~. Azrail görmü. 
şe dönmü§tü. Zira, acaba hangisi, ka.. 
bus geçirdiği bir gece zarfında, rüya_ 
smda bu manzarayı görmüştü. 

Bütün gözler, çeşimhanelerinden dı
şarı uğramı§, celladlardaydı. Kısa bir 

müddet hilküm 11üren sükut, sanki a
zaplı bir a8ır uzunluğunda devam et
ti. 

En fazla tehlikeye maruzken yine 
muvazenesini en fazla muhafaza eden 
Mustafa paşa oldu. 

Sesi, sayanı hayret derecede tabii 
çıkarak. Bostancıbaşıya. hitaben: 

- Konağıma safn. geldin ağa ... Ma
iyetinde getirdiğin ağalara bakınca 

<celladı gösterdi) pek de safalı bir 
maksatla gelmediğini anlıyorum, ama, 
yine de safa geldin. 

Bostancıbaşmın bir an çenesi titre
di. Söyliyeceği söz boğazında düğüm. 
lendi. Onun Must~fa paşaya karşı 
hürmeti, muhabbeti Yardı. Birlikt~ i. 
yi \'e fena günelr geçirmişlerdi. Ona, 
merhametle baktı. V~ ilk kara haberi, 
ağzından evvel gözleri vermiş oldu. 

- Ben emit kuluyum paşam. 

- Bilmiyorum, bilmiyorum, söyle. 
- Fazla söze ne hacet... Görüyor • l 

sun. 

- Görüyorum... İrade ne merke.r.. 
de. 

bir hamlede kocasına doğru atılarak, karımızı bilatechhür hemen icra etmek 
tir ... Ancak abdest alarak iki rekat vah§l bir hayvan gibi, dişlerini ve tır

naklarını cclladlara gösterdi: 
- Yaklaşmayın ... 
Bostancıba§ı: 

- İrade kat'idir sultanım ... Hiçbir 
kuvvet onun önüne geçemez. 

- Evvell belli, sonra onu ... 

Mustafa paşa, karısını bileklerinden 
tuttu. Sükfınla ve hürmetle kendisin. 
den uukla.ştırdı: 

- Fedakarlığına, vefakarlığına son 
derece müteşekkir ve minnettarım, 

muhterem zevcem! • dedi .• Lkin, fer
manı işittin. Ben, nefsimi feda etmek. 
le müteakip f eiaketlerin önüne geçece. 

nanıa7. kılmasına müsaade edebiliriz. 
Paşa, maiyyetine işaretle: 
- Leğen ibrik getirin ... Abdf'stimi 

tazeliyerek dua edeyim ... Sonra da ka 
rım ı itmam edersin!. dedi. 

Cariyeler, ağhyarak, bu emri yeri. 
ne gct:rdiler. Fa!ja, herke5in hıçkırıp 
çırpınmaları ortasında, Yakuranc ab. 
dest aldı. Namaz kıldı. Kaymvaldcsi
nin elini öptü. Zcvcesile helallaştı. U
muma hitaben de: 

- Hakkınızı helal edin: _ dedikten 
sonra cellada döndü. - Haycll! • em -
rini verdi. 

(Deva.mı var) 

Memleket mektupOaıro : 

Tekirdağında 
güreşler 

'J 
-, 

j 

Te1.."ird11iJırula 7:zırs gören 1iı1thta rlar vali Sal:ıp Betjgo ile birlikte , 

Tck"irdağında yaptlaıı pehlivan gü r~lcriııden biJ· görü1tüş 

Tekirdağ muhabirimiz yazıyor: 
Tekirdağ vilayetinin her tarafın 

da muhtar kursları açılmıştır. On 
giin evvel vilayet merkezi Halkevin 
de açılan kursa merkeze bağlı köy• 
lerdcn 63 muhtar ve katipleri işti
rak etmi§, vilayetin daire müdürleri 
kendi meslekleri dahilinde ders ver 
mitlerdir. Vali Sakip Beygo da köy 
kanununun yarattığı varlıkların kuv 
vet ve kudret kaynaklarını, köylerin 
kalkınmasına matuf işleri birkaç 
dersle anlatmıştır. 

. Muhtarlar öğrendikleri lüzumlu 
ve faydalı bilgilerden umumi bir 
yoklamaya tabi tutulmuş ve vali 
tarafından kendilerine birer vesika 
verilmiştir. 

( + işaretli Mustafa Gürbüz) 

baş pehlivanları T ekirdağmdaki peh 
livanlarla kar§da§mışlardır. Müaa• 
bakalar çok heyecanlı olmuf ve bin 
lerce kişi tarafmdan alaka ile seyre· 
dilmiştir. 

Kazalarda da gür~ müsabaka· 
ları yapılmıştır. T ekirdağındaki 
güreşlerin neticelerinde başpehlivan 
lığı lnecikli Mustafa Gürbüz kazan· 
mıştır. 

Güreşen pehlivanlara münasip 
para mükafatları verilmiştir. 19 ma· 
yıs gençlik ve spor bayramında T e
kirdağma bağlı Saray, Çorlu, Hay• 
rebolu, Malkara ve Şarköy kazaları· 
mn bütiin pehli\·anları T ekirdağına 
gelip gürcşeceklerdir. Bu müsabaka 
lar neticesinde Tekirdağ vilayet bi
rincisi ctnlaşılacaktır. 

Hamit gecesi 
Köycülük iılerine verilen bu ('" 

hemmiyet köyH.ilerimiz tarafından 
büyük bir memnuniyetle kar§ılan· 
mı§tır. 

. Bos~cıbqı, göğsünden dürülmüş '\ Giireşler 
bır kağıt çıkardı. Öptü, b~ına koydu: T ekirdağmda nahiye birincileri· 

T ekirdağında bir Hamit gecesi 
yapılmış. Abdülhak Hamidin tereli· 
ınei hali Mahmut Sümer tarafından 
anlatılmış, eski ve yeni edebiyatla· 
rm karakterleri ve Hamidin Türk 
edebiyatının istikametini deği§tir-

- Ferman budur! • dedi • Al, sen ni seçmek üzere pehlivan güreşleri 
de oku... Efendimiz, devletli ismetli 1 yapılmıt ve merkeze bağlı lnecik, 
zevc~lzle kayuıvaldenizin ve baldızı. <Barbaros ve Banarh nahiyelerinin 

, 
mesi,yeni edebiyatı kuru§U hakkın· 1 
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- Bir sürü eskrim oyunları oynıyor, 
zıplıyor, sıçrıyordu. Herkes onu seyre
diyordu. Oyun uzun müctdet devam et. 
ti. Sonra İngiliz, gerindi, gerindi ve 
boylu boyuna yere düştü. Bir taraftan 
da söyleniyordu: 
"- Viski çok kötü, fakat iyi. Yani, 

demek istiyorum ki viski ne kaddr kötü 
olursa o kadar iyidir, çünkü o kadar faz 
la sarhoş eder,, • 
· Seyircilerden biri: 
"- Herhalde; dedi, ne kadar kötü o

lursa olsun, bu yalnız viskinin teı;iri o
lamjz .. , 

Bir blşkası teyit etti: 
- "Öyle, yükünü alacağı k3dar al

mış.,, 

Sonra herkes içmeğe başladı. Kimse 
onunla meşgul olmadı. Bu da. ikinci 
vaka. Şimdi. üçüncü vakaya geliyorum. 
O ~ecenin sabahı. Limandayız. Bir harp 
~emisindeyiz. Gemide gayritabii bir hal 
var. Geminin ikinci .k

0

aptanı ile ucüncü. 
sü er.:lişe içindeler. 

İkinci aoruyor: 
"- Ne yapalım dersin? .. 
''- Karaya adam gönderip baktırsak. 
Bu aralık bir ba§ka zabit, yanında bir 

neferle ~eliyor. Onda haber var. Ve kı 
saca: 

"-r- Bulundu •.. 
D~yor. İkinci kaptanın endişesi artı· 

yor: 
"..:... pulundu ne demek? öldü mü 

yoku?" 
İkinci kaptan güverteye bakıyor. iki 

Çinli hamal, bir çuval gibi, geminin sü
varisini yüklenmi_şler getiriyorlar. Bir 
kenara bırakıyorlar. İkinci, kaptan bu 
adamların nezaret altına alınmasını em
rettikten ıonra doktoru çafırıyor. Dok. 
tor mert bir adamdır. Sözünü sakın

maz. Süvariyi muayene ediyor ve: 
"- Vaziyet, diyor, fena. Bulut gibi 

sarhoı. Uıtelik de afyon içmit- Kimbitir 
daha da neler içti?,, 

''- Yaraıı falan yok ya!,, 
"-Hayır. Hoı kendi kendini yara

lanuı demektir. Herhalde mnleiini de 
yaraladı.,, 

ikin:i kaptan kaılannı çattı ve: 
-'' Doktor, dedi, bunları aöylemeğe 

hakkınız yok. 
Fakat hakikat te doktorun söylediği 

tekilde çıktı. iıte bu da üçüncü vaka. 
Bunun üzerine, Peniıton iıtifa etmek 
mecburiyetinde kaldı. Şimdi. düıünün. 
Böyle bir ıekilde hareket etmiı olan 
bir adamm, bir genç kıza vasi tayin e
dilmesi ne dereceye kadar doğru olabi. 
lirdi? Ben, böyle söylemekle amirali it
ham ediyorum sanmayınız. zjn. bu işte 
ne dereceye kadar suçlu olduğunu ıöy
mek bana düşmez. Fakat Con Fitz. 
~ereldin ona itimadı vardı. Israrlanına 

r.:n onu vui tayin etti. 
Müfettiş dinliyordu. Buraya gelince: 
- Hakikaten, dt'di, tuhaf. Bilha&&a 

Mister Fitzgcraldin bizzat noter olduğu 
na diltünüyorum da. 

Peki, sizi de vasi tayin etmedi mi? 
- Etti. 
- Siz naarl kabul ettiniz? Böyle bir 

adamla beraber naad vasi olabilirdiniz? 

- Ne yapayım? Eğer kabul etmesey
dim, Con belki ikinci vaııi olarak. daha 
münaııebetıiz birini tayin eder korkuıi
le kabul ettim. Hem nihayet Con dos. 
tum:iu. Bununla beraber ıunu da itira· 
fa öorçluyum 1ci amiral, gayet dürüst 
hareket etti. Para cihetinden çok na· 
muslu idi. Yeğeni genç kızla beraber 
kurduğu aile ocağında münasebetıiz hiç 
bir hadiıe olmadı. Yoksa, muhairkak su 
rette müdahale ederdim. 

- Matmazel Fitıgeraldin dayısile be 
raber oturmasını kim taavip etti? 

:..:.. .Babası iıtedi. Ben itiraz ettim. 
.Lakin gene dinlemedi. Servetini iyi i§-

da Hilmi Yüceba§ tarafından bir 
söylev verilmiştir. Bundan sonra 
Hamit hakkında diğer münevverle· 
rimizin düşiinceleriyle lsmail Derin 
ve Sıtkı Bayer tarafından da Hami
din (makber, Finten, f.§ber, Tarık, 
Divaneliklerim) adlı eserlerinden se
cilmiş parçalar okunmuş, son olarak 
biındo Şopen·in matem havasını çal 
mı§ ve temsili bir makber sütunu 
yapılmııtır. • "' 

lere yatırdık. Her üç ayda bir, vatida· 
tmı alırdı. 

- Ne kadar tutuyor? 
- Senede bin beşyüz İngiliz lirası 1 
- Oldukça mühim bir meblağ. Aca-

ba nediye amiral daha güzel ve daha 
zengi:ı bir ev tutmadı? Burası fena de
ğil ama, bu kadar vari:lat için. .. 

- Amiral sosyete hayatından pek 
hoşlanmaz. Esasen başından geçen ha. 
diseden sonra Matmazel Elma iyi bir 
tahsil görmüştür. Burada oturur ama. 
senede iki mevsimi Londrada geçir'.r. 
Lakin o da pek sosyete hayatından hoş
lanmaz. 

- Bu zamana kadar evlennıemiş ol
ması da tuhaf. Herha1-:le bu servetle ko
lay kolay evlenebilirdi. 

- l:lma biraz müşkülpesenttir. Ken. 
disinin şahsan pek güzel olmadığını rla 
bilir. Şimdiye kadar talip olanların ek
serisi de fakir kimseler o1duğu için, 
istemedi. Hem sonra kardeşinin son re
uı.leti de vardı. 

- Ne rezaleti? 
- 1920 senesinde bir rezalet daha 

yaptı. Anlatmadan evvel ıurasını söy
liyeyim. Valterin kayıp haberi gelince, 
kendisinin öldüğüne dair karar almak 
üzere mahkemeye müracaat ettik. Fakat 
harbin sonunu beklemek 1ıizımgeldi ve 
1918 senesine kadar bir şey yapamadık. 
O zaman, bütün esirler falan dönmÜJ 
oldu. Artık kararı alabilirdik Ukin, 
Valter ile ayni taburda bulunmuı o1an 
biri geldi. onu, Budape§tede gördüiü 
nü, hayatta olduğunu söyledi. Onu kat
iyctle tanımıştı. Çünkü Valter yakı§ıklı 
bir delikanlı idi. Annesine ve daym ami 
rale ço1< benzerdi. Pek tabii bunun üze
rine yeniden onu aramaf:a koyulduk. 
Bu arada kendis!nin Şanghayd:ıı olduğu 
nu ve aleyhinde sahtekarlıktan dolayı 
takibat yap1ldığını öğrendik? 

- Sahtekarlık m1? 
- Evet. Valter, harbe gitmeden ev. 

vel bir tütün şirketinde imi§. Şanghay· 
da imiş. Orada, şirket mUşterilerinden 
birinin imzasını taklit ederek sahte bir 
çek yapmış, paralar) almış, kaçmıı. harp 
çıkınca orduya girmiş ve 1915 de öldü 
haberi çıkınca takibc;t durmuş. Fakat 
hayatta haberi çıkınca tekrar tal:ibata 
başlanu§lar. Bu rezalet haberi, artık 
• • ., .... 11.:u:ı:. • ~ı!ı:ik.:da böyle::e yer.iden 
meydana çıktı. 

- Amiral harbi umumide tekrar bab 
riyeyc döndü değil mi? 

• 
- Evet. Çok iyi bir zahitti ve onun 

bahriyeye iltihakı ·memnuniyetle kabul 
edildi. Harp bitince de amiral rütbesi 
ile tekrar çekildi. Fakat bir türlü bapn 
dan gesen macerayı unutmuyordu. Val 
terin rezalet haberi onu büsbütün bitir• 
di. Bu arada Elma nipnlı idi. Haberi a
lır almaz vazgeçti. Bu itibarla Elmada 
da artık evlenmek için fazla heves kaL 
madı. Amiral <le onun böyle redlerle 
kaqılanmama&ı için müşkülpesent dav• 
randı. Bütün bunlar 1920 de oluyordu. 
O zarnandanberi. V alterden haber alı• 
narnadı. Görüyonunw: ki vaziyet old~ 
ça müşkül. 

Müfetti§ öüıüneeli, düıünceti: 
- Filhakika, dedi, Valtcrin vaziyeti 

müşkül ve tuhaf. Kendi~i meydana çı· 
kardı mı, hidemati şakkaye mahkum o• 
lacak. Saklandığı müddetçe de paraaıf'll 
alamaz. 

- Evet. Diğer taraftan egcı ölür .. 
servetten hissesi kız kardeşine geçcee1'-

- Yani Valterin ölümü kız kardefİ
nin lehinedir. Fakat anlamak iıtedijisl' 
bir nokta var. Amiral öldükten ıonr•• 
vasiyetnamenin matmazel Elmaya ait 
olan kayıtlan ortadan kalkıyor mu, kall' 
mıyor mu? 

- İşte burasını katiyetle ıöyle~1' 
müşküldür. 

Bu sözlerden sonra mister Dalktrf 
hukult ıstılahları ile dolu ve o kaclll 
muğlak şeyler söyledi ki, Rac az kal"° 
sıkıntıdan, söylenenleri anlayamaınl~ 
tan dü§Üp bayılacaktı. Nihayet: 

- Çok rica ederim, dedi, bana <!.ıs' ...... , 
açık bir lisanla anlatır mısınız? Yatır 
name kayıtları ne olur? Daha açıW 
soruyorum, eğer matmazel Elma'nıtt b" 
cinayet işinde bir dahli olduiu meydi"' 
~ıkana ne olur? 

( Deoomı vcır) 
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48 PARDAYANIN ()Cl U .... 
ff anri kekeledi: 
- Aklmm bçırıyomınuz g•liba ! 
Bertiy iyice ona yaklaıtı ve ıözleri 

ithae bakarak: 
- Bana aöyler miıinls, iki defa eli· 

lllat ~ ıuretile yaptıpn• ve be. 
~- te.adOfen balkondan duyduiWD• 
'taret neyi ifade ediyordu? Korkak 
ltoııiQ kolinin her akpm kitledili kap 
ne diy, açılr duruyOrdu? .. Bu sefil Udı
llln. bu tekilde evin kapranı açman ti· ze ır .. __ 
. ~. ~ oldu?. Jıral, 

la T~k ft dthpt içiıide kalan 
be ZUUra bu tüammUI eclilmes clebfetli 
kıt~ kupamda cerilemefe mecbUf 

oldu.; 

- lt•et &8rilJONlll• ben ,.. .. bir 
ıenç Jcıaın blyle alçakhklan ....ı ket
ftdebiJecetini keneli andlnüe eoruyot· 
tunu.. Unutuyommm ki, anneado •· 
Cakb hiklyeli, bua, benim yapkl ço
CUldann bilmeleri ve anJsealln iCJ~ 
'~en birçok feyler 6tretti. Ve bU da C: 
liıı ClniYUJe eHrlerinbden biridir: ok 
ril10raunu ki, matya, ailden birS 
leJler talep emele haldam vaJ4ıb. suna 
Talıılen yal.ardım. He? HakiJratte p· 
~ az bir teY ı Bir 18ziln, bir preketin 
urıutubnaanu ve ıis reddettfaİI· Pekill 
81Je otaun • '-•'•dıx.-... iti bitirin• 
''""- ' ...,.. •- 61dU· "-bean,, anneden sonra kısı da . 
lilnr Sebep hasırdır, Sir, "onun .. cıbi 
'ben 4e kralı tahkir ettim. Bid beraber 
11kerıceye ı&ıcterin. Hazırını. BCSylece, 
.. Yenizde, anneyle ım. intihap ettikleri 
erkek!, ancak 81Umde bidlflDİt olurlarl 

Genç im, hUmma içinde parlayan 
ICSılerle ve matrur bir tavırla odolrulu. 
Yordu ve yavq yanı kendisini topla· 
)'in krat ona hayranhkla bakarak dUfO· 
•&,onsu: 

- Anlapldı, nereye varmak iıtiyor• 
du: intihap ettili adamla Blmek. Bayle 
bir qk ltclD de, bir ua.t enelinc kadar 

itı11ini biJe bilmtdiii bir adama r.. tnd 
nılmtYacak teY dofruıu. Buna rapen 
bıJdkat budur. Fakat ben ne diye kan· 
.,r.rum? Hayatını iıtediii slbi tanıim 
etmeıine niçin mani olayım? Bayle ol· 
matı belki de daha bayırlı olma• mı? 
oau 1&raya takdiaı etmekle, bapm& bir 
ıUrU dert açmıf olmaz mıyım? •• Bu ço· 
cuıun bıkkı nr ve mademki &yle iıti
yot• onu olduiu vaziyette ı.rıkmak 
dab• iyi olur... Fakat yarabbim ne ce· 

1ur, ne canb, ne mUthlt ve ıeki bir kuıt .. 
Belli ki damarlannda benim kanım nrl 

Tam ıenç ima cevap vereceli ve onu 
temin edeceii anda, bir strWtll seser 
cibi oldu ve kulak kabarttı. ' 

Bertiy de duyan11tu. Krala alF-• 
dan, balkona doiru atıldı, kapının kma• 
dnu ıraladı ve sokala baktı. 

Sonra bir aıu cibi .. ,..n kesilerek. 
fakat ıene vakur bir tavırla Ye emin a. 
dım)ırla kapıya yilrildil. 

Kral da onun ab1111dall koıarak 
batırdı: 

- Nereye pu,..aa•? 
- Onunla beraber._.., maclemlri 

sisin ıclamlarnm OOtl INtrmek istiyor• 

tar. 
_ Canım, ben ona llllaelini istemi· 

yordum iri r.. BUn1I IDlayatnadmu mı? 
Ve amlraM bir tavırla lllvı etti: 
_ Buradan lmmldaamaymu, ma· • 

daD': Her yerele ancak benim emret. 
mcm PP ettilinl uzun mlcldet unut· 

manam Jhımdırt 
Bunun Ozerine o da, balkondan ta

kala bakarak eaiin ve m6clelrlrik bir na· 
zarla vaziyeti aıı)adı ve balkon kıp111. 
nın kanadım iterek: 

_ iyi. Daha iki Uç dakika mlıkave-
mct edebı1ecekler. Tam vıktinde yetl-

,ecelftd· nl"'--~.- .. +hı. bir b J>i7c mı \Mlllut ve mu-s eye· 
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bunlara sebep, bir ıercUzeıtçiye raat· 7ıpacatmı merak ettiii için sonuna kı· 
lamanızd1r 1.. dar ıitmete karar v~rdi ve ıene ıotuk 

Genç kız dofruJdu. Güzel yilzU sert bir seale cevap verdi: 
bir ifade aldı ve sopk bir tavnl11: - Blanı dö Soji kendisi mezardan çı· 

- Serıüıeıtçi diye hitap ettıti ıen· lrıp bu ricada butun,a ıene cevabım bu 
ce kartı olan kasit!erini kraldan rica olacaktır: Hayırı 
etmek ıerefine nail olmuıtum. • B~rtiy: pekili f Zaten bunu bekhyor. 

ŞQİ>heaiz, bu huıuıtaki karatmı da. dum ! demek iıtiyormuı ılbi yavatsa 
ha evvel vermiı olan kumaz Hanrinin ~fll\I salladı ve tonra beyecanh bir Hl 

&özlerinde garip ve gizli bir alay ifade· le: 
ıi belirdi ve ıenç laım yüzüne dikkatle - T•nn flhlttlr ld, tir, eledi. muıyi 
bakarak sordu: karqtırmak. ""'tlJ' mahcup etmemek 

- Onun qledili cUrmUn cua11 ka· ve dUia. mGtblt bir lılcap olan halihuın 
nunen ne oldutunu ~iliyor muıunud tenvir etnaemek i•temittim. .. 

Bertiy hafifçe 1&rardı. Bunı r1tmen EPdtfeye dÜf'n Hanri hemen ıordu: 
sakin bir selle cevap verdi: - Ne cl~k i1.tiJOrJunuı:? 

- Evet biliyorum. Buna kralm haya· - Şimdi anJıyacak11nıı: ... E~er bun· 
tına ıuikaat tettbbillil derler. dı yalnıı ben mevzuubahı olaydım, 

- Pekill. ıu halde bu cUnniin ceza· ıusacaktım ... Bunu biliyorıunuz. Fakat 
ımı ıörecektır. ıiı benim ıevdiıim biriıini ttıbdit edi· 

Genç lcıı daha fazla arardı. Fa kat yonun uz ... Bunun için aöyliyeceiim- Ve 
ıni ıene ayni sotuk kanbblı muhafaza eter size anlatacatım ıeyler. sisi hicap 
etti ve kralın kulatma bir tehdıt 1ek- altında eıene, kabahati kendinizde bu· 
lbade çarpan bir ifadeyle: lunuz. Bunu ıiz istediniz. 

- •Affedilmeıine imkin yok mu? Bu TeceaıUıUnden dolayı pitman ol. 
karannızdan ıizi hiçbir §CY vazgeçire. mata baflayan Hanrı daha büyük bir 

mcz mi? • • endiıeyle-: 
Kral ıoğuk bir tavırla - Bu kadar klçiık bir altıda, ne 
- Hiçbir ıey ~ bUyillr söılet. ytrabbim. dedi. 
Diyerek içinden ilive etti: Bertiy anlatmaia bafladı: 
- Dur bakalım ne yapacak? Dotruıu - Bundan on ıltı ıene evveldi ... Bir 

merak eıdiyotum. adam, kral Unnmnı haiz oldutu için, 
Şimdi Bertiy mosmor kesilmiıti. Fa· ve herhalde iyi bir taamda bulunduiu 

kat garip ıey, herteye ratmen bariku· için, bu geceye benzeyen bir bahar ıe• 
iade sakinliğini muhafaza ediyordu. A· eni. gayrimeıru bir tarzda, temiz vt 
yafa kalktı, babasının gözleri ıçme masum bir genç kıım evine &lrdi. Bu 
bc!kırak ona doğru yilrüdil ve yalvar. adamı tanıyorsunuz: Bu, 1İH

0

niz, Sir. 
mryan bitkin, kınk bir ıeale: Genç bir kız benim annemdi .. Görii· 

- Sir, dedi. Sevdiği ıenç için sizden yorıunuz ki ancak hldiıelerl anlıtıyoa 
af iltiyen, Blanı dö Soji'nin kızıdır. Du· rum. Fikrimi kat'iyyen 16ylemi7orum. 
yuyormuıunuz Sir? •.. Blan1 dö Soii'nin Kıbcını ıizin kıbcımzla çaprazlamak 
kızı. kababatinde bulunan bir genci - unki 

Hanri bu hatmetti tavır kartıımda l dUrUıt bir g~cin kılıcı, sisin yaptı& 
biran tereddüt etti. Fakat ccns lmm ne rmw 78.'-Ul bir ktaJm ldltcma liJlk ~ 
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ğilmiş gibi - affetmek istemiyen, sizi 
ben, yani kurbanmızm kızı ve kendisi 
de kurbanınız olan ben •.. sizin ve hare· 
ketlerinizin layık oldu~u tari:ı:lerden ve 
tefsirlerden sizi affediyorum ve ancak 
hadiseleri anlatıyorum. 

- Çok teşekkür ederim güzel yav· 
rum. Devam ediniz, beni cidden alaka. 
dar c'diyorsunuz. 

Bertiy ayni soğuk tavırla devam etti: 
- O adam, genç kızın namusunu pa· 

yimal etmek için kuvvetinden istifade 
etti. Zannediyorum ki, bu cürüm, sizin 
affetmek istemediğiniz cürümden çok 
daha müthiştir, mösyö. 

Bu! mösyö kelimesi üzerine, kral is· 
yan etti. Fakat derhal kendisini top· 
layarak lakayt bir şekilde gülümsemek. 
le iktifa etti. 

- Halbuki - bunu herhalde bilmi· 
yordunuz. Zaten bilseydiniz bile bu sizi 
cürmünüzden alıkoyamazdı -Blanş 

ldö Soji'nin, çılgınca sevdiği bir 
nişanlısı vardı. 

Hanri ürperdi. Bu ana kadar lakayt 
görünmeğe çalışarak dinlemiıti. Fakat, 
genç kızın işaret etmiş olduğu vechilc, 
anlatacağı şeyler onca meçhlıldü.Bunun 
için dikkatle dinlemeğe başladı. 

Bertiy •devam etti: 
- Namusu payimal edilen •nnem, 

bu hicabını sevdiği insana söyliyemedi; 
fakat, artık kendisini ona layık görme· 
diği için bir bahane bularak ondan ay· 
rıldı. Bu asil ve iyi kalpli genç anneme 
prcstiş ediyordu. Bunda meş'um bir sır 
sezdi ve nihayet hiçbir zaman sevmek. 
ten vageçmediği nişanlısından hakikati 
5ğrcn!di. O asil \"c yil~ek ruhtu bi:
ıcnçti. Anneme, başka bir yere gitme· 
li ve herşeye rağmen cvlenmeği teklif 
etti. Bu tklir bunu yapana ve buna mu
hatap kalana §ercf veriyordu. Maattccs
.ııuf1 annem bu ıcklifi kabul ctmiyecck 

----------------
kadar ma~rurdu. O zaman ölümde bir. 
leşmeğe karar verdiler. Bu çift intihar 
için herşeyi hazırlamıştı, fakat tam 
o esnada, Blanş dö Soji anne olacağını 
anladı biliyor musunuz ne yaptılar, 
mösyö? Ancak çocuk doğduktan sonra 
projelerini mevkiifile koymağcı karar
verdiler. Ve kararlarını tatbik ettiler. 
Doğumumdan bir gün sonra, annemle 
nişanlısı ölümü ayni kadehten içtiler .. 
Eğer Sojiye giderseniz mösyö, ayni me
zarın üzerinde iki haç görürsünüz. Bir 
adamın, kral olduğu için, sarhoş oldu
ğu için, eğlenmek ve vakit geçirmek is. 
tediği için, hayatta ayın.lığı ve ölümde 
birleşen iki kurban işte orada metfun
durlar. Bu, çifte cinayet değil midir, 
mösyö? 

Kralın artık alay etmeğe hiç niyeti 
yoktu. Biraz sararmış, başını önüne 
eğmiş, onu tahrik ettiğine son derece 
pişman bir ha)de, bilmediği bu tefcrrü
atı dikkatle dinliyordu. 

Onun sustuğunu görünce, kızı do· 
kunakh bir tavırla devam etti: 

- Böylece. doğuşumun ertesi günü 
annesiz ve babasız kaldım. Buna rağ. 

men, anlayacak yaşa gelince, öğrendim 
ki benim de, bir babam vardı. Fakat bu 
baba ncrcl:leydi? Ne yapıyordu? İsmi 
neydi? Bunu bilmiyordum. Annemi is· 
tihlaf eden ihtiyar hizmetçi, yavaş ya
vaş konuşmağa başla<lığım andan itiba· 
ren, gökte olan annem i5in ve sonra, 
babamın bir kızı olduğunu hatırhyarak 
ona doğru gelmesi için dua etmcği ba. 
na öğretti. Hergün tekrarlanan bu du· 
ayla, bir babam olduğunu öğrendim. Bu 
duanın, siltnineme bir çok sualler sor
mama vesile teıkil ettiğini söylcmeğe 

lüzum yoktur. Fakat hiçbir zaman tat· 
min edici bir cevap alamadım. ihtiyar 
sütninem, ancak. babamla karşılaşırsam, 
onu affetmem icap ettiğini bıına söyle. 
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bir §ey sormamağa başladım. 
Bertiy bir müddet sustu. 
IIanri yavaş bir sesle: 
- Sizin için olduğu kadar benim 1 

için de acı olan bu ~eyleri taıcliyorsu· 
nuz? 

- Bilmeniz lazımdır ı .. Bunu siz is· 
tediniz. Takriben iki sene oluyor. süt. 
ninem beni Soji'den alarak Parise getir
ıdi. İhtiyar bir kadın suallerime cevap 
olarak, babamın bu büyük şehirde otur· 
duğunu böylelikle onun yanında olaca· 
ğımı, belki ona tesadüf etmek, beni 
tanımasım, bana merhamet etmesini te. 
m:n etmr.k fırsatı bulabileceğimi söyle· 
di. Fakat babam hiçbir zaman•gelmedi. 
Buna rağmen, sütnincm, onu haberdar 
ettiğini söylüyordu. 

Kral atıldı: 
- Size yemin ederim ki. bundan hiç 

bir zaman haberdar edilmc~im. 
Genç kız biran dikkatle onun yüzüne 

baktı sonra soğuk bir tavırla: 
- Olabilir, dedi. Bu esnada zaten ih· 

tiyarlamış ve bitmiı o!an iyi kalpli süt 
ninem öldü ve ölmeden evvel, bana kü· 
çuk bir kutu vererek bunun içindeki 
pcır~iımenleri okumamı söyledi. Ben, do. 
ğl\ umun ve annemin ölümünün esrarı· 
nı işte böylece öğrendim. Hayat hak
kmda hicbir malüınatı olmayan, on beş 
ya§ında bir genç için bu çok ağır bir 
darbeydi. Buna rağmen, ihtiyar dadım. 
bana, bu affetmek fikrini öyle a§ılamı§· 
tı ki. babam olan adama ıinet etmeyi 
düşünmüyordum. Bu muhteşem babamı 
tanımak istedim. Bunda kolayca mu. 
vaffak oldum. Sojiye dönmem icap etler 
eli ve dönebilirdim de •. Bilmem hangi 
gizli ümit beni kalmağa mecbur etti. 
Sir.i temin ederim ki, babanun kral ol· 
nıasmdan hiçbir sc.,dnç ve gurur duymu 
yordum. Sadece, bir kralın böyle alçak· 

ça bir h:ırckette bulunmayı nefsine yedi 
rcmiyeccğini kendi kendime 5CSylüyor. 
tlum. Vakia annemin sözlerinden 9üphe 
etmiyordum, fakat zannediyordum ki, 
zannetmek istiyordum ki, babam onun 
düşündüğü kadar kabahatli değildi ve 
bu müthig sergilzcıtin içinde korkunç 
ve mefum bir anlaşamamazlık vardı. 
Kendi kendime diyordum ki, eğer ba· 
bam bana bir muhabbet ve ıefkat gös· 
terirse, bunda ge~ kalmasına rağmen, 
onu bütün kalbimle kendi namıma ve 
annemin namına affedeceğim. Baıka bir 
şey istemiyordum. Kralın, beni kııı ola
rak tanıyacağı fikri hiçbir zaman aklı. 

ma gelmiyordu. Hiçbir haris maksat 
beslemiyordum. Babamı kucaklamak, 
çıkıp gitmek, kendimi unutturmak. So· 
jideki sevgili evime d!Snmek. tıte ben 
yalnız bunlan dilşUnüyordum. Başka bir 
şey ıaeğil. Size yemin ederim. 

- Size inanıyorum, yemine lUıum 
yok! 

- Babam gelmedi ... Hl~ bir zaman 
gelmedi. Artık bunu dUşünmeme~e baş· 
tıyordllm. 

- Fakat &örüyorsunuz ki, herşeyc 
rağmen geldim. Vakia biraı e;eç. bunli 
itiraf ederim, fakat iyi bir hareket yap· 
mak üzere gelen bir adam hiçbir zaman 
&eç kalmış sayılmaz. 

Genç kız boğuk bir sesle bağırdı: 
- Hiçbir zaman ~etmemeniz daha 

iyi olurdu. 
- Bu da ne demek? 
Bcrtiy kin ve hiddetle bağırdı: 
- Şu demektir ki, siz benim evime, 

bundan on altı sene evvel annemin evi. 
ne girdiğiniz şekilde girmek istediniz. 
Eğer size ismimi söylemeseydim, anne• 
me yaptığınız alçakça suikasti kızına da 
kızınıza da yapmağa tc§ebbüs edcc.ekti·_ 
nizl 
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RADYO 

lSTü"BUL: 

Si NEMALAR 

sEYOaLU 

Hüsameddin 

Bey Hanı. 

18,30 plAkle. dana muliklat, 19,30 konte 
raıu : ordu nylavı Selim Sırrı Tarcamn ta. 
r&tın\1an (Londra kaluı) 20 Müzeyyen ve 
arkad&§ları tarafından Tllrk musikisi ve 
halk ıarkıları, 20,30 Ömer Rıza tarafmdan 
arapça söylev 20,45 Muzaffer ve arkadqlan 
tara.tından Tllrk muıikiat ve halk §arkılan: 
aaat ayart, 21,15 orkeııtra, 21,15 ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi günün programı, 

22,30 pl&kla sololar, opera ve operet parça 
l&rı, 23 ıon. 

1 
Dant devam ediyor -----• D -----· ı Hayat mUcadeleai. Afk r • 

Son. 
qjton. 

• ~:kadın NIŞANYAN 
1 Y--• JUn,Tln,Ttn. Danı k k d ~ 

~ 
.,.,. Hastalarını hergün a şama a ar 

için yaratıımıı ~ k 1 ter mda 
Filoyu takip edelim. De Beyoglu, To at ıyan o ı yan 
ntzde ıııyan. Mektep sokak 35 numaralı mua. 

VILDIZ 1 
sillbUller öterken. Karyo yenehanesinde tedavi eder. 
ka .. ___ Tel: 4.0843 ---111"1 AX 1979 - Safiye A X 1lJ8 7 .. Mahmut Cel!lettin 

Sevda dolu 
Snnyerli güzeller Nöbetçi eczahaneler 

Bu akşam §ehr!n muhtelif semtlerinde 
nöbetçi olan eczaneler §unlardır: 

lstanbul cihet!ndekiler: 
EminönUnde ( A. Mlnasyan) , Beyazıtta 

<Haydar) , KUçükpazarda (Hikmet cemil), 
EyUpte (Hikmet Atlamaz}, Şebremiulnde 
CNA.zım Sll.dtk), KaragümrUkte (Buat), Sa 
ıxıatyad& (Teofiloıı}, Şehzadebaşrnd& etini• 
ver11ite), Aksarayda (Ziya Nuri), Fenerde 
(Emillyadl), Alemdarda (E§ref Neıet), Ba 
1ark1Syde (İlltepan), 
~yoğlu cihetlndeiriler: 

İlltikl&l caddesinde. (Kanzuk), Altmcıda 
!rede (Güne§}. Ga!atada Topçularda (Spori 
dia), Taksimde (Nlzanıetunı Tarlaba.şmda 
(Nihat}, Şl.§lide CRalk) Ka~paşa.d& (V! 
atf), Huköyde (Barbut), Beılkta§ta. (Ali 
!bza.). Sanyerde (Nuri), 

tl'ıktld&r, Kadıköy ve Adalardakiler: • 
~kilda.rda ( Sel!mlye), KadıköyUnde lio 

CModa), Büyükadada (Halk), Heybeli 
de (Tanq), 

- -
DOKTOR 

Kemal özsan 
Üroloğ - Operatör 

Bevliye mütehassısı 
Ka.raköy - Ekselsiyor mağazası 

yanmda. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'lel: 41235 

ı Tatlı tıeıt. Yıldırım adı ~mı 
Programını bildirmem§· r 

t l{&dIJlll#Jn ııırrı 

1 
ıtuı _ Japon harbi. Kan 

karde§ter 
sıngapur poııt&ll · Altm 

ı toplayan k1%l&r· 1936 AU. 
na B&lk&n olimpiyatları 

ı Be)'U gömlekliler. Dil§ 

manl&r petlnde 
GarP ıt.h·arllerl. Madam 

sANCAll 
<Zaid ,otorra> outıarrl 

çan ııerıerileri. Pranga 
ct11n1BfYCI ' n:ıabkOml&n 

ISTANBUL 
son rumba. Kaplan m. 

: :ııoıneo ve Julyet 
Bağdat btllbülü. Kim ~l· 

dtlrdU 
aazr"'U t.anm hayatı. 

1 Kadınlar (ölU 

ı Net• tıe. Glln&}Um qkmı 
dır· 

1 
ı.,ebtebicl Horhor aA'a 

ll&MALJlı:T (tllrkçe ııözlU). 13 nunara 

lt casus 

KADIKÖY 
1 

ııacariat&D ,eceleri 

OSKlJDAR 
ı RoZ Mllrf 

BAKIRKÖY 
t Pro..ramınr blldirmemtıtır MJLTff'AD ı e· 

!l!!!!!!!!!!l!K~e!!!!!l!n!!!!d~i~k!!e~n~d~i!!n!!!!!!!e~~1.:;o;o~o kel irTıe ~ 18 

Fransızca d arsı 
Resim : 12 

A oa Peste 
( Postahanede ) 

Keıif d soyunma gardropları arka· 
BJnd·~ bedeli 2846 lira 96 kuruş olan Florya a Keşif evrakı ve şart • 

..,.,,.__ ~ •. · · }<onulrnuşmr. 
na.ıne . ~ yc • .:n ınşası ~ık ek11ıltmeye . 2400 numaralı kanunda 
yazıl sı Je~azım miidürlüğUnde görüleb· lir. !ste~hler .kbuz veya• mekt ubile 
bera~ vesıka ve 213 lira 53 kuruşluk ilk ten:ım.at ~~a ende bulunmalıdrrlar. 

r 3.5-937 Pazartesi günü saat 14 de D&Ulll EnCUDl (B.) (2l5S) 

tstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu ilanlan 

ne piliç ile 3000 tane tavuk açık ek· 
siltme ile alınacaktır. İhalesi 5 Mayıs 
1937 Çarşamba günü saat 15 de ya. 
pılacaktır. Muhammen tutarları pili
cin 400 ve tavuğun 1800 liradır. Şart. 
namesi her gün öğleden e\"VCl komis
yonda görülebilir. 1steklilerin 165 li. 
rahk ilk teminat makbuz veya mek· 
tupları ile beraber ihale günü Yakti 
muayyeninde Fındıklıda komutanlık 
ısatmalma komisyonuna gelmeleri. 

(2131) 

Gümüşsuyu hastanesi için .1500 ~i
lo tuzsuz tereyağı açık eksıltme ıle 
alınacaktır. !halesi 5 Mayıs 1937 çar
şamba günü saat 15,30 da yapılacak. 
tır. Muhammen tutarı 1500 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden . e~el ko
mil!!yonda görülebilir. lstcklılerın 113 
liralık ilk teminat makbuz veya mek. 

Yqb gözler 
Fatma 

AX 1986 • Ayda 
Gelemem ben gidemem ben 

Beni çıldırbna da öldür 

AX1988 • Af•~ab 
Benim tatlı esmerim 

Bahçenizde bir gül olsam 

AX 1985 - Hamiyet 
Kirpiklerinin gölgesi 
Meğer hep sevilenler 

AX 19H2- Diyarbekirli CelAJ 

Yük.ek Minarede 
Bahar olur {Kerim) 

Jt.x ı 98AI OrgOplO llleflk '"" ..... ••••ran 
Ninni F eridem 
Tokat p.rkısı 

A X 1688· Diyarbekirli Zarife 
Anama aöyleyin 
Çağırdım sesten oldum 

Son çıkardığnnız bu esel"leri muhterem halkımızm bir defa 
dinlemelerini tavsiye ederiz. 

Sirkecide i11taıyon yanında 

YEN 1 ANKARA Birahane.ainde 
Y A V R U N U N tahtı idaresinde erbabı zevkin musiki 

ihtiyacını tabnin ebnek üzere yeniden açılmıştır. 

Te,rif buyuracak zevatın memnun kalacakları timdiden arzolunur. 

tupları ile beraber ihale günü vakti - 4J .. 
muayycninde Fındıklıda komut~nlık 1 Her akşam ~ARK oteıı·nde 

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

satınalma komisyonuna gelmelerı. r-" 

ı2ı32> şen Caz Şant:özO 

Süleymaniyc-d-ek_i_A-skeri Matbaa SA R j B A R A B A S' l 
binası müştemilatına ilaveten bir mü.. ve Arjantinli muganni S C AL O N'u dinleyiniz. 
diriyet odası yaptmlacaktır. Açık ek. Bugün saat 17 1/2 de matine 
eiltme ile ihalesi 10 Mayıs 937 pazar -
teaı günü saat 16.30 da yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 056 lira 32 
kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. lstekli
lerin 72 liralık ilk teminat makbuz ve 
ya mek\upları ile ihale gününd~n ev
vel inşaat şubesinden alacakları vesi. 
kaları ile beraber ihale günü vakti 
muayyeninde Fındıklıda Komutanlık 
satma1ma komisyonuna gelmeleri. 

Yalova Kap~ıcası 
1 MAVISTA AÇILDI 

Akay işletmesi lllrektör•OA'Onden: 
Mayuı ayı zarfında Kaplıcaların otel ve banyo ücretlerinden yüz.de ''kırk" 

tenzilat yapılmıştır. · 
Tabldot yemek 60 kahvaltı 20 kurug tur. 
Mayıs ayı zarfında: • 
Bir gün bir gece veyahut iki gün bir gec~ kalmak üz.ere komple biletler. 

de dahi tenzilat vardır. 
"2260" Vapur, otobüs, bir banyo, iki öğle vel 

bir akşam yemekleriyle sabah kahvaı. 1 Bir ki§ilik b!let 
tki kifilik bilet 

870 460 
tısı ve bir gece otel. 

400 750 

•Tayyareye atan Topçu taburunun 
mutfak ocakları tamir ettirilecektir. 
Açık eksiltme ile ihalesi 10 Mayıs 937 
pazartesi günü saat 15,30 da yapıla. 
caktır. Muhammen keşif bedeli 250 Ji. 
radrr. Şartnamesi her gün öğleden ev. 
vel komisyonda görülebilir. İsteklile
rinin 19 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplariyle 9 uncu İn.§aat §U· 

beainden alacakları vesikalarile bera. 
ber ihale günü vakti muayyeninde 
Fındıklıda Komutanlık ısatmalma Ko. 
misyonuna gelmele'.'ri. ·•2261" 

Vapur, otobüs, banyo, bir öğle ve biri 
akşam yemeği ile bir kalıva! tı ve bir f 
gece otel. 

Mayıs ayı içinde h,..r hafta cumartt! si günleri saat 13,30 d3 Yalova ya bir 

Eski kitap satın alınır 
Her liaandan. evde kalrnıı basma ve 

yazına kitapları satmak isteyenler bir 
kartla İltanbul 218 po11ta kutusu adreıi 
ne müracaat etmelidir. Böyle kitapları 
olanların evlerine de adam gönderilir 
iyi fiatla satın alınır. 

Tavzih 
Bir lhtilA!tan dol ayt (lıç komite, Makedon 

ya Jc:omitedlert arumda on Uç yılı t.e:frikam 
nı y&r:ıda keııı>.rek Son Telgraf gazteııinden 
ırı nlııanda aynlt!ım. Bu hatırllJarı ibqka bir 
rnze!ede \ 'e eğer bu olnıazııa kitıı.p hellnrte 
nerredeceğlm. Son Telgraf ı;azteelnde "dı~ 

politika,. sUtunıındakl ya:ı:ılarımm alt.ma im ı 
nuıan Ahmet Rauf lmzasllc de 15 nıanda::ı 

itibaren bir allkam ka'mamı§tır. Şimdl ça 
lıftıgun Kurun gıı.utesidlr. 

!lfdmut ?liec.mf'ddin Deliorman 

SEZEN 
T-RZiHANESi 

Sahibi: İh Ean Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
,ter zı sidir 

l<;n caz p r ı : •oe'.'ll er. mevsimhk metın 

re şık k um:ı lar 

btanbul Yeni Postahane k.ar§t.s1rıdo l 

vapur kaldml~caktır. (2433\ 
·~~~~~~~~~~~--~~~~ 



Bu gençlerin cr7•ek (lıtnuilarında çok haklı bir gurur göze vıırnı.aktadır. Zi. 
ra bımfar çol: şcrcf Ji bir milletin şerefine hiç lelre siiriilnıem~J bir silahım 
temsil etmektedirler. , 

\ 1 

J'arııı bir avuç deniz erine, öbifr giln bir muhribc, bir denizaltı gemisine, 
bir T:ruua~öı-üıı evvela bir bataryasına tıo sonra bir l•ı·ıwn~öre1 bir tayyara 
geınisiııc, bir dirctnota kum.muta edebilmek için Amirolı;ı elinden alman 
dcn;z diploması. 

Deniz 
okulunda 

Diplo.ma mera-
• • 

sımı 

"Barbaros'ım izindeıı yiiriiyecehüı!,, 
"Atatürk deurinirı denizcisisin!,, de. 
mek manasrna gelen pırıl pırıl yeni 
meçin pırıl pırıl .veni denizciue takıl. 
ması. 

bekle-

Harp filosıt 'k:ımıand.aııı Amiral Fahri tıin mcl,lcp kum.a11danlı§ı dairq 

füıünde şehadehıameleri dağıttığım göstereıı bir resim. 

Denizci ayııi zanımula 1ıavact olmaya da mecburdur. Düıı talebeler arasında yapılan tayyare yarışından birkaç gör iini1~ ... 

Talebeler ritmik jimnastik yapa;ken: Musil~i ile yapılaa bu 1ıarckctlerde tanı bir ahe1lk vardı. En ufak falso olmadı. 

11'1.rp filosu kunıamlam Amiral Fahri dünkii heyeoanlı mıt1:unu. söy1erkcıı 
Gö:?cr1 içind.e iiç gii.zel yıl geçi.rilmı mektebe bakıyor. Ar/Mda veni mek. 
tepleri: Hamidiye 'lcruvazörü, - -

, 

• 
Dü.z yeni talebelerine ate§li bir hila- be söyliyetı mcktcJJ .11cmisini11..aüzidc~._... l\ımıaıulanı Ktt'T'lnt.ı.Y Yarbay 

I?.ıı lıi Dcvclioğlıı 

(Resimler Foto Alinindir._ı. 

' 


