






Eski tekaütler 
Geçen gün Manisa mebusu Ha

lil'in eski teka.üdlere verilen maıaş
\l.n yıeni tekaüdl~re verilen maaş -a.
rasında~i farkın ortaıd.ım lralkmn
eı imkanı olup ohnadığmı sorması 
ii?Jerine Maliye Vekilimiz Mecliste 
kıymetli izahatta •bulundul'aır. 

Rakama istinat eden bu rzahat 
.karşısında tabii bir şey söylemek 
imkdnı kalmadı. Aneak vekilin 
izahatından gonra meselenin geçir_ 
diğJ safhaları anlatan Halil Men
teş~ye ?.foliye vekilimiz ikıinci ce
vabı verirken: 

- Bunun miktarı yüz bin, beş 
)'ÜZ bin, bir milyon ~e bir şey de
ğil .. Demiş .. 

Bu satırları okurken aklıma 
bir (şey) geldi. Maliye Vekilimi
:zıin bütün beyanatını tbir kere oku
<lun;. &ıtırları okudukça gelim 
(şey!) kuvvetlendi ve hemen kA
ğıdı kalemi alarak bir hesap yap
t1m. 

Mlaliye vekilimizin yı.aptığı h~
saba göre bir milyon ise bir şey o1-
mıyan rakamı kendi kendime 2,6 
nlilyona çıkardım . Eski kanunla 
tekaüd olanlara ve bunların itam 
ve eramiline yüzde yirmi olarak 
toptan yekOn bir ZJam yaptım. He
sap tamamen uygun geldi.. 

Sonra yaptığım işin muvafık 

olup olmadığını kontrol ettim. Ken
dim de beğendim. 

FHvaki evdeki pazar çarşıya 
uymaz ama ... de)'ip geçerken Os
manlı devleti zamanında Musulda 
Kadı olan zata atfoclilcn meşhur 
fıkrayı hatırladım. 

O zamanlar maliim .. Posta ve 
Telgraf yok. Tatar ağası !stanbul
dıan çıkar mevsimine göre iki ay
da veya üç ayda Bağdada kadar 
gider. Giizergfihtaki dairelere ev
rakı, mektupları bırakır. 

T.atar ağa~ı evrnkla birlikte 
Musula gelmiş. Kadıyı görmüş. U
zun zamandanbcıi lstanbuldan 
hava<lis alamıynn Kadı Tatıar ağa
sını evine misafir etmiş. İstanbul 
h:ıv.adi!llerini sormaj!a boşlamış. 
Zeki Tatar ağa ı: 

- Efendimiz.. demis .. Bende
niz, 1st.ı.nbuldan çıkark~n sızın 
Şeyhilislamlığınız konu5;uJuyorclu. 
Bu sözler tabii Kadı efendinin ho
şuna gitmiş Tatar ağa ına daha 
fazla ikrama başlamış ve t ekrar 
tekr.ar sormuş: 

- E Tnt:ar ağası .. Ne konuşu
luyordu? 

Tatar ağası Kadının Şeyhjs-
liimJık hikayesini tekrarlayınca 
Kadı keyiflenir ve soylenirmiş: 

-Söyle Tatar ağası söyle .. Ya
lan da olsa ~oşumıa gidiyor ... 

Rakamların bclağatı karşı ın
.daki benim hegahım da Kadınm i-
şine benzemiyor mu? 
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. ". I . Çanakkalede Spor 

Güreş Şehır enç ıgı çın Çalışmaları Artıyor 
Ağır Bir Spor mudur? 

Milli Mücadele Senelerinde .. 
Uzerinde Yapılan Tecrübeye 

Türk 
A it 

Çocukları 

Bir İntıba 

18 sene evvel Kinm Karabekirln huzurunda yapılan gösterilerden iki yavrunun güreşi. 
Glireşin şehirlerimizdeki genç

lik arasında fazla rağbet bulama
dığını görenler bu sporun çok çe
tin oluşundan dolayı taraftar kaza
namadığı iddia etmekte ve bilhassa 
bunun lngilterede boks ve Japon
yada Ciyocitso gibi mektcblerimiz
de milli bir spor olarak tatbikı 

mümkün olamıyacağı ileri sürmek
tedirler. ffalbuki ben, bilakis güre-

şin, mazide bütün dünyaya ün sal
mış meşhur Türk güreşçilerini ye
tiştirmiş olmamızdan dolayı değil; 

~···· .. ····:;;~~~·;····· ... ···~ 
1 Kerim Kanok J 
'. ..................................... .. 

halinede bize getirilip teslim edili
yor ve gelen (!'ürk yavrularının hep 
mektebimizin müdürü olan genç 

doktorumuzun iyice muayenesin
den geçiriliyordu. Bu gençlerin ço
ğu fevkalade sağlam bünyeli çıkı-

bu sporun kulüblerimizde olduğu ~ 
gibi mckteblerlmizde de kabiliyetli ( 
bünyelere terbiyevi bir ders gibi tat 
bikı mümkün olacağı kanaatında 

bulunduğumdan bu kana.atımı bu
rada açık misallerle arzetmeği fay. 
dalı buluyorum. 

1921 yılı başlanğıcında idi. Mil· 
li hükumete naçiz bir hizmette bu· 
lunabilirim ümidile Ankaraya git
miştim. Bir müddet sonra tali ve 
mukadderat beni orta Anadoluda 
karlı tepeleri tiı uzaklardan görülen 
heybetli bir dağın eteğinde ik üç 
bin çocukla kru·şı karşıya bırak -
tı. 

Çacuklarımız bilhası:5a güreşte 

fevkalade bir kabiliyet gösteriyor
lardı. Tatil zamanlarında bahçenin 
her köşesinde harıl hani güreşen 
küçüklerimiz yumurtadan çıkar çık
maz suda ylizmt'ğt.• başlıyan öı dek 
yavruları gibi bu sporun her yaşta 
milli bünyeye nekadar müsait oldu
ğunu bariz misaller halinde bize 
gösteriyorlardı. Bu münasebetle 
burada kıymetli bir hatıramı nak
letmeden geçmiycceğim: 

Çanakkale, (Hususi) - Çanak· 
kale Tlirk gücU ıpor kulUbtı bqka
nı tlhami Uğuz'un başka yere tayini 
hasebile diln gece spor kulübünde 
kalabalık bir genç ktıtlesi ta.rafın· 
dan yeniden başkan ve idare heyeti 
sejimi yapılm.ıştır. 

Başkanlığa Ali Kasapoğlu, umu-: 
mi kaptanlığa Niyazi Ergin, idare 
heyetine Musatfer öztilrk, Saim 
Gündoğdu, Şerafeddin üstünel, 
Remzi Türk'emif ve Kadir Aytaç 
ittifakla aeç~lerdlr. 

936 ve 937 senelerinde Çanak· 
kalft (I'ilrk Gucn ıpor kulUbU bao
kanlığını yapan ve bulunduğu müd· 
detçe genc;llğe spor sahasında bü

-, 

yilk muvaffakiyetler kazandıran Ali Kasapoğlu 
Ali KasaPoğlunun başkanlığa inti· S .. ü 

Çanakkale Türk 
yeni başkanı habı alkı§]arla karşılanmış ve genç- por guc 

Jerde derin bir memnuniyet uyan- len otomobil kazalarını önlemiş o
dırmıştır. 

Ali Kasapoğlu bUtlin gençlere 
hitaben vazifesinde lil.yık olduğu 

ıekilde çalışacağını ve yeni beden 
terbiyesi kanununa tevfikan yepıl- ı 

ması gereken bUtUn işleri harfiyen 
tatbik edeceğini ve binaenaleyp ge
çen yıllara nazaran durgun bir va
ziyette olan Çanakkale sporcuları
nı en az bir zamanda yetiştireceğini 
ve namdar sporcular sırasına geti
receğini söylemiştir. 

Hakikaten Ali l{asapoğlu üze
rine aldığı vazifeyi bihakkın ifa e
den ve yorulmak bilmiyen çekirdek
ten yetişmiş sporcudur. Çanakkale 
gençliği başlarında Ali Kasapoğlu
nu başkan olarak gördüklerine her 
zan övünebilirler. 

KIZ KAÇffi~IA 

Ahmetler köyünden Halil oğlu 
Mustafa Önal kızı on sekiz yaşın
daki Medineyi ayni köyden Musta
fa oğlu on sekiz yaşında AhmE>t 
zorla kaçırmış ve zabıta tahkikat 
başlamıştır. 

GENERAL FAIIRETTtN ALTAY 
('.AN AKKAl~EDE 

Birinci ordu müfettişı orgeneral 
Fahreddin Altay yanlarından glil
hane hastahanesinden doktor Sü
reyya Hidayet olduğu halde diin 
geceki vapurla şehrimize gelmişler· 
dir. 
Sayın orgeneralimizi deniz komu 

tanlığı iskelesinde Vali Atıf Ulus- ! 
oğlu ve müstahkem mevki komu
tanı Ali Riza Artunkal karşılamış
lardır. 

Orgeneral doğruca parti bina
sına gelmiş ve geceyi orada geçir· 
mişlerdir. 

Sabahleyin de askeri mahfelde 
orgeneral şerefine bir ziyafet veril
miştir. 

BELl'~DIYJ;XJN YERl1'"DE 
BiR KARARI 

lacaktır. 

KAZAEN YARALAMA 
Yeni Çiftlik kö}iindcn lbrahim 

oğlu lbrahim Gezek eline geçirdiği 
bir karadağ tabancayı evlerinde 
kurcalamakta iken yengesi Mehmet 
kızı Emine Palayı sağ memesi üze
rinden ağır surette kazaen yarala
mLstır. 

Yaralı tedavi altına alınmış ve 
suçlu da adliyeye teslim olunmuş
tur. 
TARLA YCZUNDl<~N CJNATh"T 

Akpınar köylinden Halil oğlu 
Mehmet öztaş ile eniştc..,i Mustafa 
oğlu Ali Sezer ve kız kardeşi Sab
riye Evcil aralarında çıkan bir tarla 
kavgası esnasında Mehmet oğlu 14 
yaşlarında Tevfik hamil bulunduğu 
ta banca ve babası da bıçakla Ali 
Sezeri sol kolu altından ve Sabriye 
Evcili de sol göğsü altından bıçakla 
ve sol kasığından tabanca ile yara
lamışlardır. Ali Sezer aldığı yara
nın tesiriyle hemen ölmüştür. Di
ğer ağır yaralı Sabriye Evcil de 
memleket hastahanesine kaldırıl-
mı~. suçlular adliyeye teslim olun
muştur. 

l' AKAJ,ANAN KAÇAK~ILAR 
Evciler nahiyesinin Çırpılar kö

yünden Osman oğlu Cemal ile Mch · 
met oğlu Mehmet iki yük kaçak tU
tünü beygit.lerine sarmış oldukları 
halde Pınarbaşı köyünde jandarma
lar tarnfından tutulmu§lardır. 

Ayni zamanda bu kaçakçılara 
her zaman yataklık yapan ayni 
köyden Mehmet oğlu Halil Yurtse
ven de elde edilmiş ve suçlular ka
çak tütünlerle birlikte adliyeye tes
lim olunmuştur. 

Çanakkale muhabiriniz 
Kadir Aytaç 

Kayseri Hükumet ko
nağı ve yeni köprü 

Bazı kamyonların seyri sefer Kayseri ,(Hususi) - Kayseri -

Mektebimizdeki bu çocukların 
tahsil ve terbiyeleri bize bırakıl
ml§tı. Kadın ve erkek hocalarından 
mürekkep olan bizler bu hücra da· 
ğın eteğinde dUnya ile hatta birkaç 
kilometre uzakta bulunan şehirle 

talimatnamesine aykırı olarak fazla niıı İne u kasaoası kenarında büyük 
18 aeae eYVel General Kizım Karabekirin iltifatlarına mazhar yUk taşıdıkları gibi ayrıca da yolcu bir beton köprü yapılıyor. Hükumet 

1 
bile ıalakamızı kesmiş, biltiln haya-

T oplantılar I tımızı çocuklarımıza vakfederek ye-
._ ____________ _. ni Türkiyenin genç neslini yetiştir· 

olan ıençler ve boc.aları Kerim Kanok almakta ve bir çok ka.2.ala.ra sebe- konağı inşaatı da bitmek üzeredir. 
biyet vermekte olduklarından bu Kayseri valisi Adli Bayman re-

yordu. Daha erkenden bunlara Güzel bir yaz sabahı idi. Köyüıı gibi müessif kazaların vukuuna fnkatindc vilayet Nafıa müdürü ol
muntazam İsveç jimnastiği, izcilik, alt yamaçlarından tozu dumana ka- meydan verilmemesi ve kamyonla- duğu halele İncesu kasabasına gide
boks ve gtire~ öğretiyorduk. Mekte· tarak bir otouobilin bize doğru ra fazla yilk ve yolcu alınmaması rek yapılmakta olan hükumet kona
bimizin çok güzel bir jimnastik ve geldiğini gördük. Köylimüze öyle için Çanakkale belediyesi bıınlan ğının inşaatını kontrol ettiği gibi 
müsamere salonu vardı. Burada sık sık otomobil gelmediği için bu, 1 her gün sık sık kcntrol ve takip et- ayni znmanda kasabamn kenarında 
muntazaman hafta müsamereleri mektebimiz için öyle alelade bir ha- mek için motosik!et alnıağa k:ırar Niğde şo esi üzerinde inşası mukar
veriyor ve civar köylerden kadın dise değildi. Biraz sonra otomobil vermiş ve sipari~i de yapmıştır. rer bulunup ihalesi yapılmış olan 
erkek gurupları halinde gelen köy- mektebin büyük kapısı önlinde dur-1 Belediyemizin bu gilzel karar1 büyük beton köprünün temel atma 
lüler bu suretle farkında olmıyarak du. Ve içerisinden arkasında gene- memleketimizde arasıra vukua ge- töreni <le ay.ni günde yapıl:mıştır. 
An~~~ailk~fu ~ar~~timdj nlilnifurma~yle~rzabHçıktın ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Gülhane müsamereleri 
GJ. Tatbj.kat Mp. Vf! K. niğinin 

eenelik müsamerelerinde üçüncüsü 
27. l. 939 cuma günü sa-at 17,80 da 
Gillhane konferans salonunda ya -

pılacaktır. Arzu eden meslektaş -
lann teşrifleri rica olunur. 

• •• 
Toplantıya davet 

29 _ 1 - 939 pazar günü saat 

1 O da Şn.rk musiki cemiyetinin se
nelik kongr.eai icra kılınacağından 

azaların kulübe gelmeleri ililn olu-
nur. 

• •• 
Davet 

"Tfirk Dili ve Duygusu Yayım 
Kurumu" 29. 1. 989 tarihine rast
hyırn pazar günü saat 14,30 da Be

yoğlu Halkevi k-0nferans salonun
da vereceği önemli konferansa, a
znlaıınm bütün azlıklar okulları 

direktör ve öğretmenlerinin, iba -
clethaneler mutevelli heyetlerinin, 

k.albi memleket sevgisiyle duygu -
lanmış gayri mUslim vaıfıandaşlarm 

ve kendisine teveccüh gösteren 
rl'urk gençliğinin onur ve.mnesini 
.1mygılraJa dUer. 

meğe cabalıyorduk. Mektebimiz bu 
Anadolu ırtepinde yıllarca evvel ilk 
defa olarak bUtlin modern terbiye 
ve ya§ama vesnitlni muvaffakiyet
le tatbik etmi§ olmasına rağmen bu 

hareket inkil~b tarihimizin meçhul 
taraflarından biri olarak kalmıştır. 

Hükumet hudutları içindeki 
kimsesiz şehit çocuklan kafileler runun arasınc.la mesrur onları tet- öğretiniz bu sizin spordaki başlıca bir \'arlık yaratmıg oluyorlardı. kapının örıünde mera.ıkla kendisine, 

kik ediyordu. Bir taraftan iz.;tlkUU düst ur unuz olsun dem.işlerdi. intizar eden bizlere el uzatarak he-

General Kazım Karabeidrin hmarunda yapılan ıöıterilerdea iki 
,OrbUz yavru bokı oynuyor 

men kendini takdim etti. uğrunda bcgaz boğaza döğüşen O gilnden bugüne kadar o söz-
Türkün bir de cephe arkasında ve teri ben asla unutmadım. Ve her 

- Ben Şark cephesi kumandanı bö"yle ıssız dag· b"(!larında bı"le bir f tt b f"kri b 
-~ ırsa a u ı ilf iil ve yazı ile Kazım Karabekir... Mektebinizin 1 varlık yaratnıağa ç~balıyan kıKmı müdafaa ettim. Bugün hayata atıl 

~e~düsen~sını ~şittiğim için ziyare- ı da olduğunu gören kumandan o ruış kos koca delikanlılar ordumuza 
tınıze geldım. Sıze şarkta bizzat ye- dakt"kada veı·di.7; eıneklen·n boQuna b"t 1 ı b 

e>' :t za ı o mu§ genç er ya ize sokak-tiştirınekte olduğum çocuklarımın j olnıadığını her hak!e anlamış ol- tn tesadiif ederek veya arayıp bu
muhabbet ve selamlarını da getir- cald.ı. 
dim dedi. larak ziyaretimize gelerek eski ho-

K-cndisini büyilk bir hürmet ve 
sevgi ile aramıza alar~ mektebin 
her yerini gezdirdik. Yemekhanele
rimizl, sınıflarımızı, müsamere sa

Ooomrnuzu, ve sana.tb:anererimizi 
lbüyflk blr dikkatkı uzun uzun te~ 
fkikten sonra önü sipersiz askerl 
lkıasketfnm al'bnda:n çıkardığı men-ı 
ıdfiiyle terlerini 8ile.rek dedi ki: 

- Şimdi beni çocuklarınızın ya
nma götürün. Onları yakından gör
mek isterim. 

Biraz sonra o, jimnastiK yapan 
boks eden ve gilrejeıı bir stirll yav-

Bilhassa güreşçi gençlerin cid- calanm selamlıyorlar. Ben bunların 
diyet ve bilgili hareketlerle yaptık- arasından mektebde gUreş yapmış 
tarı güreşler üzerinde çok dikkatle olanlarını hemen ayırabilirim. göz
aurdu. ve bütlin hayatında bilfiil !erim y.a~arrnış onların o güzel 
gençliğe karşı derin bir alaka gös- endamlarına bakıyor ve blitün o 
termekten bir an hali kalmamı§ o- mücahede yıllarında kntlnndığımız 

lan bu bUyilk kumandan bize : fedakarlıkların teselli ve mükilfatı-
- Türkiln en muvaffak olacağı nı ben de bu suretle buluyorum. 

ıpor güreştir. Binaenıaleyh bu gü- Bu yazımızın bugün gençlc
i:el idmımı burada çocuklnnnıza rin beden terbiyesile uğraşarak ona 
muvaffakiyetlo tatbik etmekte ol- bir istikamet vermeğe calı§anlara 
duğunuzu gördüğüm için sizi teb- iyi bir misal teşkil etmesini candan 
rik ederim. GU~ bugtin olduğu gi- temenni OY.lerim. 
bi her zaman bütün çocuklarım.ıza Kerim Kanok 



General Kazım-Karabekirin~ Hatıratı 1
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.BtiYOK HARBE NASIL GiRDiK ?1 
Sofyaya Giden HeJei Deniz kuvvetlerinde yenilik 

/ngilizlerin Hazırladığı Tayyare 
Defi Kruvazörlerinin Filolarda 

Mü.him Rolü.· Olacaktır 

Meğer Sefirimizin Böyle Bir Heye
tin Hareketinden Haberi Yokmuş! 

Sefir, Sof yaya Varan 
u , " ney et Azalarına : 

"BenimBu İıten Haberim Yok, Sizi Bulgarlara 
Takdim Edemem~.. Demiş •• 

buna sebeb oluyor! , 
Heyetimiz habersizce sefaretha

neye girince sefirimiz Fethi bey fe
na halde kızıyor ve (ben sizi Bu1pr 
JaUkOmetine bile takdim edemeİn. 
Eğer ittifak yapılacak idise bunu 
askerler değil hWdimet yapar. ~u 
da Hariciye Nazır.ı bana veya lstan 
lluldaki Bulgar sefirine ili bildirmd· 
aile hal olur.) 

Hafız Hakkı bey vaziyeti Enver 
pqaya bildiriyor. Enver de bu ile 
tavassut etmesini Fethi beye rica 
ediyor. Fethi bey de bu sefer Enver 
pq.,um lup.tın için Hafız Hakkı, 
Sofya atqenıiliterimiz Mustafa 
Kemal ve Refik beylerden milrek
kep i.skeri heyetimizi Bulgar hUkil
metine takdim ediyor. Buigar hiikfl· 
meti de Uç kişilik bir askeri heyet 1 
tayin ederek bunlarm kf,U'IJSIDa ÇI· 

kanyor: Harbiye namrı general 
Boyaclyef, Erkin.ıharbiye reisi ge
neral Genef, ikinci reisi miralay 
.Jakof (1) Buıılarm Uçtl de milkem· 

~ Yazan: General 
~ Kızım ıarabaklr 

,.,. taamm ec11yor.1 Bu taarrum mel Tllrkçe bildilderinden mnz.kere 
da eöyle t.ertib ediyor: lstaıibul 'Gl· 'l'llrkçe oluyor. Evvell Hafız Hakkı 
ftl'Uldaki. L IV kolordular iki kade- bey 111 teklifi yapıyor: 
me haHnde Batum· Potl mmtakası• - Birlikte Almanlarla beraber 
na karaya çıkarılacak. Şarkta a- harbe girelim! 
ııncı. toplanacak olan X kolordu da BaJpt Harbiye Namrı ili ceva-

-32-
Lln:aan paşa pek memnundu. 

tlçOnctl kademe Olarak ayni DUDta· bl veriyor: 
kaya çıkarılacak. Bundan soma :ta- - Harbe girmek meselesi hüka· 
tanınıldan V. ve Şarkta bulunan ırıete aittir. Bizim °blU'adll bun ko· tel olm111 bitmi& sayarak kendi pli.

nmm pek parlak neticeler vereceğini 
~bina 4-IMla dı.)la hara 
ket; AVusturya· ll&carlstaD ordu· 
sile birlikte Rusların sol cenabına 
mUessir olacağı gibi Romanyalılara 
karşı da tesirli olur. Romanyayı da 
beraber göturmek imklm olur. Kuv 
vetlerimizin Kafkasyaya, Kısıra 
dağıtılması daha az askeri maJrsat-

XI. de sahilden ~ ~ '1:ftl 
jlDe ~ Mtdf;i ~ il 

1arla ttilif olunabilir. 
Cevab olarak dedim: 
Ekselins! Kumanda edeceğiniB 

ordunuzun taliini bir tek Yavuza 
11&811 bağlarsınız? Bu hareketin 
deniz safhası da sonraki kara safha 

Hedef Ttflistir. Bu taarrm iki ordD 

81 da feci akı"betler gösterebilir fi)JJ. • 

riDdeyim. Roman)'ablar& gelbıceı 
Ya~abl tesıi-f4~ 
ne olacak. B...U. ôrdumuUn mU.. 
vatfald~ RemanyaJtlen da 
~~iıpfze .urllklemeje 8elleb O• 

~~ ·~· orduamıa :rarm 
~ derken ql daha fena 1'lr ne-
tieıeye koyım11-elmu ıD11JS? 

I.tman pqa tıeeMUrle lmiaea ta· 
~söyledi: 

l)enJek sen de bu harketJtt aley
bJ~ (1J4. 

Bafm Hakkı bel Odeaa Jıavaıt· J 
aine asker çıkarmayı Jaein t.ehlikeli PJln1mm metnmi ve mtttaleamı 
hem de ta:tdasız bularak 22' Aiua· flçbcll kitapta göNceilz. Biz gele
toa 1830 (4 Eylül 914) tarihli ha· Um Sofyaya giden H&ful Hakkı be
miıldığı harp plAmııda: Bulgarl&- 1ID ne yaptijma: 
l'8 yardim için ıı. ve vı. koloı\hı)arı BakJD beyin Sofya hareketi olan 
tahsis ediyor. Çanakkale bolazmtı e EyltU Marn meydaıı ~uharebeal· 
da m kolorduyu kifi görU1or. Mı· Din AJmaıılarca ·y~ sayıla
mm taamizU da vm. kolorduya bı blleçeit biİ' gJlndtlr. <AJ.maDJarm 
IJUi1or. Yemen kolOi'duıu .Adeııe 22 Ağu8toStaD li Eyltlle kadar cep
taartiJZ ediym>. fraktan da ı sal ltelerhil ve Marn meydan muharebe-

rana sini ve neticesini g&sıeren krokileri 
dınyor. Kalaiı 8 kolordu ne Kafkas- b\1 kitaba toydum.) Bizim askerf he-

(1) JJman ~ bu ftkn olıadar 
•plunn•t ki bunu Alman lrarargi
• ummniainıe kadar da J'asmJf ve 
15 eymı 1914 de Alman IMl§Y8kill 
Sefir vasdaslyle Liman'a mlitalaa-

tnidaa vupçmesi tebUi ohmdu'8 
gibi :rt de dabl AJmanYa &klaı 1 
a&rblyei umumiye riyasetinden ken
disine t.elgrafJa ıu emir tebliğ olun· 
Dnlf: (llU§terek menfaat bakım nok 
ta"'Dcfan lfısoıa karlı bir ~bbth 
pek mtthinulir. Türkiye tarafından 
teklif edilen hu harek&ia muhalif o
lan mtuAhazatı alllerinl IJehemhal 
.IMı bakma DOJdwaa tabi Jnhjualw• 
•I) 

yet Sofyaya vardığı gün Almanlar 
Paristen yanlanna yedikleri darbe
lerin tesirile sarsılmıe bulunuyordu. 
BUD4an ba§ka lS Eylftlde tng'iltere, 
Fransa, Rusya arasında intinferit 
bir sulh aktedemiyeceklerine dair 
Londnlda bir m~e imzaladıklan 
da ayın yedisinde her tarafa ilin 
edilmiş bulunuyordu. Bu vaziyette 
Bulgarların heyetimizi nasıl kar11· 
ladığı meraka "değer bir ha · 
Bunu anlatalım: 

Bizim heyetin değil Sofyaya 
reketinden, oraya varl§Uldan bile 
Sofya seftrimlzlD haberi yokınue! 
Enver pa.ea ili Hariciye Nezaretin· 
den mahrem olarak idare etmesi 

mekffilml• lhıındu'T MBnaktpmı 
ı.apablliriz bunun lGIR me 80I iijo

ru: Şayet hUkftmetlmlz harbe gir
meye Jrarar verini Jl'lrk ordusu 
lttze nasıl ya.rdım edabtlir? 

--. bey - as kolonla venıti
Hnz. Bu kolordulaitlı lizfn benb 
tejdlltmı iJmıal etmedJilnden dola-

" *1ıf olan ......... OD!JNll 
kolordımUIR tabtJ9 ederek y__.. 
hlar ilzerine taarru eclerJs. :tateınMt
niz onuncu kolordumuzu alarak bu 
cepheyi tamamUe bise bJrakabiHr. 
siniz. 

Boyaciyef - Bu teklifinizi mu
vafık görmeliyiz. 

Hakkı bey - Şu halde Roman
ya cephesini bize verin ı 

Boyaciyef - Bu da muvafık de 
ifl.. MalOmdur ki 1# harbe girince 
Ymıanistan aJ.eyhfmlr.e Jralkac.ak· 
tır. BJzim SJrbiyaya kareı taamıs, 

Yunamstaııa karp mU.dafaa, Roman 
yayı da tarassut etmekliğfnµz mu· 
vafıktır. Şu halde bizim onuncu ko-
leordumuz YunanJstana. karlı mtı
dafaaya kifidfr. Romanyayı da az 

vvetimizle tarassut edebllirk. 
· ıki kolordunuz bize Prut eep

hesinden Sırplara taamız için il-
amdır. (l>namı var) 

(1) Bulgarlar harbe lirlnoe ba 
ata bafkumDdaa ,.,,.,.. 

let merkezini llalta adasından. kal
dırarak da.ha emniyetli gördüğü lıılı
mr sulanna nakletmek suretile dahi 
bu tehditten kurtulamamıttı, çiJ.nldl 
~yyarelerin bugünkü terakkiyabna 
göre koa kocaman Akdeniz; her ta· 
raftan İtalyan hava kuvvetlerinin 
tesiri sahası iç.inde kalıyordu. 

Şarki Akdenizde muhtelif deniz 
U~e~nde bul~an büyük harb ge
mılen; tayyareler için başlı başına 
~ ve ~ bftlı Jıedet t.e§kll 
ediyordu. Bundan bqka; Atlas n 
Okyanus filolanndan bile takviye 
alarak büyüyen tngliz Altdeniz kuv
vetleri; mevcut limanlarda adetl 
büyücek birer yığın tevkil etmek 
suretile de tayyare için gt1ze1 bir 
hedef oluyor ve hava taarruzlarına 
karşı korunmaları milşJdll bir vazi
yet ihdas ediyordu. Bilhasaa gliVet'· 
teleri zırhlı bulunan büyllk harb ge-

mileri için tayyare bombası mutlak 
bir tehlike teekil -etmeaeıer bile -do
n•ma açık debbde seyir halinde 
btJhilıUl'kea dliıDaiı tayymelerirün 
bMJtm ~ ~ oJcJpkça 
~ g&9&yui'dw 'l'&~ana 

=dekidenls ... ~ 

• 
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aku Yüzük 

Tl.NISA8AH 

Kıymetli Bir Eserimiz 
Yıkılmaktan Kurtuldu 

YAZAN: RIFKI NAKIBOt3LU 
- Gtln aydın, Sedat. 
- Oo .... Gün aydın Zekai, Na· 

sılsm yahu? Çoktan beri nerelerde 
idin? 

- Nerelerde olacağım be bira· 
der. iş, güç .. Biraz da me~gale. 

- Evet iş ve güç. O, hepimizin 
başında olan bir şey. Fakat şu bira.z 
da meşgule ne oluyor. 

- Yahu sen ne tuhaf adam ol
dun. Her ağızdan çıkan cümleyi böy
le tahlile kalkarsan vay halimize. 

- Yooo ... Yanlış anlama. Cümle
lerini tahlile kalkmak niyetinde de
ğilim. Çünkü bu yorgun kafa ile bu
nu yapmak benim ıçin çok külfetli 
bir iş olur. Yalnız Babıalinin bli~"lik 
kapısı veyahut da ay mehtabı diye
cek kadar köı cahil olmadığını bili
yor.ım da. 

-Evet 
- Eveti, me\ eti bu. !ş güç dedik 

te sonra biraz da meşgale demekte 
muhakkak ki bil' maksat var. 

- Vallahi Zekai olur adam de
ğilsin. 1nsa111 7.orla deşiyorsun .... 

Fincanındaki son yudum kahve
sini lcrk yıllık tiryaki gibi çekti. 

Parmaklarının arasında kaybol
mağa yüz tutmuş izmaritinden, ta
bakasından çıkardığı yeni bir siga
rayı ateşlerken beş aftı adım ileri
mizdeki masayı işaret ederek: 

- Şu filizi renk eşarplı bayanı 

görüyor musun? 
- Evet, ne olacak. 
- Sabret anlatayım. Tam beş 

sene evvel tanıştım. Ne yalan söy
Jeyim onu olu~una, ya~111ııı bana na 
zaran daha fazla ilerlemiş bulunu
şuna rağmen onu sevmiştim. Bu ha
lile bana yar olamıyacağını düşüne
rek üzerine dU.'}medim. Düşemez

dlın de. çünkii o güzel kadının benim 
le alakadar olacağını aklıma getir· 
mek §Öyle dursun, rüyamda bile gör
sem inanmazdım. 

- Eh sonra inandın mı? .. 
- Patlama yahu, dokuz ay anne 

nin kaı·nında nasıl durdun? .. 
- Sana kim söyledi dokuz ay

lık olduğumu. Vallahi tam yedi ay
lığım. dikkat ediyor musun, anne
min karnında bile iken sözümü yü
rütmüş; vaktinden evvel hapisten 
kurtulmuş bir adamımı. öyle ağır 
işlere aklını ermez. Biraz çabuk söy 
lee .. 

- Yooo .. işte bu olmadı. Ben a
celeye gelemem. Sonra söyliyecek
lerimi şa~ırırım. 

Halinde uzun ve derclli bir gönül 
hikayesi anlatmağa hazırlanan bir 
aşık tavrı vardı. Onu daha fazla aç
mış olmak için şu cevabı verdim: 

- Güzel ama, bu kafa ile seni u
zun, uzun dinlemek pek müşkül o
lur zannederim. 

- Sahih benim de aklımdan ge
çiyordu. Nasıl bir iki kadeh i~er mi
yiz? 

- Sen isterı:ıen i~, ben yalnız bir 
iki duble bira alacağım. 

.Me\'Sim sonbahar. Gittikçe sinen 
a:k\>amm ~rinliği ile rutubet kemik 

- Bu mektub mevcut değil, di
ğerlerlle beraber yaktım. Fakat siz. 

den bir şey saklamak istemediğim 

için hepsini anlattım. 

Bu sözler üz~rine Namd o dere
ce şiddetle ayağa kalktı ki çantası
na çarptı ve yere düşürdü. Açılan 

çantadan, bir pasaportla, bir mek· 

tup fırladı. Den bunları topladık

tan sonra: 

- Pasaport sizin namınıza de· 
mek. tngiltereye kadar gidiyorsu

nuz? Bunları söylerken de vapurun 
hareket etm~ olduğunun farkına 

vardı. Nansi kamaranın pencere· 

sinden dışarı bakıyordu. Geri~ 

döndü, göz bebekleri neşe ile parlı

Y.&rak Denin önünde eğildi. ve: 

- Elinizde tuttuğunuz mektup 
sizindir. Dedi. 

Benim mi? 

Evet Bili Thornley verdi. 
- Billf gördtinijg mil? 

- Pasaportumu, büetqm ve ... 

-~ .. : . . . . : . .,. - "' .ç;~ 

ile SABAH, . ôGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız . 

- Olur şey değil!.. 
Mektup zarfını yırttı. ve okudu. 

( Adziın Trever, eğer Nansi ile 

evlenmek istemezseniz, onun bq1· 

ruza bizzat musallat olacağını size 
kemali iftihar ve şevk ile bildirir ve 
bu mektubun içindekilerden haberi

niz var mı? 
- Tabii, beraber yazdık. 
- Fakat benim nasıl yaşadığı. 

mı, aylığımın rakamını, şahsi geli
rimin azlığını biliyor musunuz? Aşa.. 

ğı yukan senede 800 lira kadar ge
çer. 

- Bunun neresi fena! Ben.im de 

ayda 150 dolar gelirim var gimdl

llk. Buda sen~e 1800 dolar yani 

450 lira eder. Bu suretle mUkemme· 

len elimizde kifl mıkdarda para bu~ 
lunuyor. 

- Ama siz bir polis hafiyeeile 
nasıl evlene bilirsiniz? 

- Bir zabıta mesleğin& baytlı· 
rım: Tehlikeli olan bu meslek beni 
c:eker. 

KATIL ARANIVOR 
KİM ÖLDÜRDO 
YENi SABAHIN POLiS ROMANI • 
80 Ç..Vn ı R. SAGA"f 

- Fakat Ernest var .. 
- Kendisini, evleruneğe kadar 

gitmemi mucip kılacak kadar, sev
diğimi bildirdim. 

- Ya babanız? .. 

- Onunla bu sabah konu~tum. 

tyi kalblıdir. Ernestin malı yardı

mını çekmemesini temin için tey

~em tavassutta bulunacak ve iste

diğim gibi hareket etmeme müsa
ade ediyor. Ah, Trever öyle üzün

tülü aylar geçirdim ki! Bu yaşadı

ğım hareketler, asri, lüks hayatta 

bütün manevi ve maddi Joymetler 

ehemmiyetlerini kaybediyordu. Ve 
siz adeti. semadan inmio gibi kendi 

şa.hsiyetini tanımaya sebeb oldunuz. 
Sevgili Trever, beni bu hatıralardau 

uzaklaştırdın, ve mesut olmam içn 

çalıştın. Gözlerinden yaşlar akma

ğa başlamıştı. , 

Den, eğildi ve yavaşca, kendisi

ne doğru uzanan sevimli çehrenin 

memeli gözlerini öperek kuruturken, 

- Demek "ki benimle evlenme
ğe razı oluyorsunuz sevgili Ne.nsi ! 
Diye titre.it bir sesle sordu. 

- Binlerce kadınlar arasında 

yegane istediğiniz, ve sevilmek ar

zu ettiğini.'I kadın mıyım değil nıi

yım? 
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edilmiştir. Rina hem halkevi hem 
de orta mektep olarak kullamlma
ğa çok eh•erişlidir. TacJilfıt pro
j e:-;i hazırlanını~ır. Pek yakrndaı 

hu i~e ha:;;laııacaktır. l 
M. Kenıalpaşalılar, yıllnrdan

heri içler inde ya.~ıyan halkevi ve 
orta mektep fükülerinin taba kku -
kuııu görmüş olmakla sC\'İnç için
dedirler. 

Kasabamızın eleh.-trik işleri pek 
ziyadt! ilerlemi~tıir. Şebeke için 
hazırlanmış olan demir direklerin 
dikilme~i.ne dündenberi ba~lanmıs . ' 
bulunuyor. 

- Benim i~hı sizden başkası 
nıevcut değildir ki zaten. Sizi, Me

gantie de, ilk defa komiserin büro

su önünde gördüğüm zaman bunu 

anlamıştım. Hiç olmnzsa beni biraz 
sevecek misiniz? 

- Biraz mı? Bizzat bana söyle
diklerinizi ne çabuk unuttunuz! Be
nim ancak sevgi duyarak ve şahsi· 

yeti yükseldecek bir erkekle evlene· 
bilecğimi siz söylmiliniz mıydı? 

Dün, kollariyle yanına yaklaşan 
genç 'rllcudu sardı. 

- Annemin oturduğu Kambiç· 

hlrde küçük bir klise vardır. Orada 

her türlü kıymetsiz gözlerden U· 

zakta evleniriz. 

N ansi neşe ile: 

- Tamam. İşte bir polis hafiye
sinin evlenmesi... Rutiyi de beraber 

getiı'mek isterdim ama.. olmadı. 

Bakın unutuyordum, vapurun bir kö 
şesinde bir lilks kamaram olacak. 

'Fakat nerede acaba, beraber bula-

lıydı. Ah bu meselede nekadar ka
ba, nekadar haksız davranmıştı. 
Zavallı zavallı Medit, saçma bir si
nir yüzünden, bir hiç yüzünden o
nun okadar izzeti nefsini kırmış, 
bukadar sefalet ~ekmesine sebeb ol· 
muşştu Kim.bilir Medit o zaman ne
lere zahib olmuştu. 

Kolunu tuttuğu adam sabırsız
lanıyor: 

- Başka ne istiyorsunuz? der 
gibi ona bakıyordu. 

- Adresini bana \'erir misiniz 
lütfen? Kendisile çok mühim bir şey 
görüşmem lazım. Adresini bilmiyo
rum, koştum, arkasından yetişeme
dim. dedi. Muhatabı Nebile emni· 
yet.sizlikle bakıyordu: 

- Arkasından yetiştiniz ve si
zinle konuşmak istemedi. Biraz da
ha israr etseydiniz müdahaleye bile 
mecbur olacaktık. tşçilerimizin adre
sini önüne gelene veremeyiz. 

- Yapmayın diye inledi. Beni 
söyletmeyin Konuşmak muhakkak 
lazım onunla.. Onun selameti için, 
Onun ve benim selametim için ... 

- Ne söyliyecekscniz yazınız 

kendisine verelim, sizi tanımayoruz. 
Adresi veremeyiz. Adam hem böyle 
~öyliyor hem de bu yanındaki, baş· 
ka bir kadın için dünya kadar şey 

alan şık, kibar beyin perişan haline 
bakıyordu. Medit hanım da onu gö

rünce, nekadnr 1:>Hl'ru'Illış heyecana 
kapılmıştı. Acaba adresi verse daha 

bekliyemedi. Az insan ıru derdine 
mi iyi yapardı? Nl"bil daha ziyade 

şahid olmamıştı nasıl olsa kendisi 
şimdi adeta bir mlıtecaviz zannedi-
yorlardı. Onu bulmak için bu adam
lara niÇin her şeyi söylemesin'! 

- O benim kanm anladınız mı? 
Ufak bir anlaşmamazlık yüzünden 

beni ve evini bırakıp kaçtı. Dört ay
dır onu arıyor um. Ancak şimdi izini 
buldum. Eğer adresini vermemekte 
israr ederseniz, onu artık bulmus· 
ken polise bile nıüracanttan çekin· 
mem. Bana adresini Yermeğe mec
bursunuz. 

- Zavallı Nebil-... 

Birdenbire Suzinin scsile döndü. 

Yarım sa.attır kendisini arıyan ka
dm tam yanına yaklaşınca son söz

leri i-;ıiterek durmuş ve dinlem işti. 

İnsafsız gözlerinde belki ilk defa 
yanan derin bir merhametle ona ba
kıyordu: 

- Şimdi nicin okadar bambaşka 
olduğunu anlıyorum. Zavalli dostum 
arlık seni bu kedcrlnle baş başa bı
rakacağım Tekrar mesut olmam 

ilerim. Allaha ısmarladık. 

Ve her şeye rağmen sıkı sıkı 

kucakladığı paketlerile kapıya doğ
ru yürüdü. Nebili mağazanın orta

sında yap yalnız bıraktı. ümidinden 

fazla bir vurgun vurmuştu. Bütün 

bir sene barda çalışsa bunları ala
m.azdı. 

(Devamı var) 

hm, sonra güverteye çıkarak bu 

ufuklarda son bir defa Allaha ısmu 
la.dık diyelim. 

Fakat gUvertenin parmakbkla
rına da.yanarak birbirlerine bakmak 

tan Nevyorkun azametli panurama
sını görmiyorlardı bile. Bir radyo

gram getiren küçUk bir garson dik 

ka.tlerini çekmek için öksürmek mec 

buriyetinde kaldı. Radyogram Nan. 

sinin namına idi. ve Billden geliyor
du. Beraberce okudular: 

- Siz mi yoksa Omu? 

Nansi garsonun uzattığı defte
ri alarak: 

- tkimiz de ayni zamanda. Di
ye yazdı. 

Arkalarında, taınaınile dilzleşea 

ufuk, batan güneşin husule getirdi

ği yanğm içerisinöe kaybolup gidi~ 
Y,Ordu. 

-SON .-
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Lin K. Ura K. 

Takdir cihazı için Sl kalem 1&0.- 41 il A~ 14.19 
Montaj malzemesi 
Teknik ileti 20 kalem 1158.10 M U " 11 

1 - Diyarbakır fabrikaı Taldtr cikuı ~ ~ atla &bu
cak bakır, çelik, gaz boruları, çelikau ffhthr; V.ıt, BUor ıiM il 
kalem m~lzeme ile Şarap liboratuvan için ele 10 Dlem teknik Mit 
tobemizdeki listeleri mucibince a,n a,-n ~ılE eır.utme ile utm alma
caktır. 

D - Muh1&nrmell bedelleriyle muvakat teminatı.n llisal~a 
razdmıttlr. 

m - glaılltmeler t 2 989 i;adld*e nsthp.v ,.... ....... 
a .. IM'lllCIJL ~ ..Ueıde Ka~W.Wo 1'tl• 
:alnhld ala• kofnfa7onuncla yapttaeaktar. 

iV - Listeler lterdn s6fj seçen fUbede sörfilebilir. 
V - hteklnrin eksiltme ilhi tqin 8dılen .Un ve sa•~e ....... ~~= 

.avenme- paralariyle birlikte yuka ıda adı aeçeıı kom 10 
rf ilin olu ur. ..614" 

Cinsi· 

Dekovll malze- 8 kalem 
meal 
M:ub. Mürekkep 2200 kilo 2190 - 164 25 " 1410 
ve vernik 
BukOl (100 ki) 1 adet sif 800 - 80 - " ti 
Eczayı tıbbiye 75 kalem 84 48 D " 11 80 

1 - Cinsleriyle miktarlan yukanda yazdı malt:eme açı'Jc eblltme 
usuliyle satın ahnacaktır. 

U - Muhammen bedeHeriyle mflva.kka teminatım h ~ 
s&:terilmiftir. 

m - Ebihme 18. 2. 939 tarihlh• ldD-
larmda yazılı saatlerde İCabatafta a un a mftba;.&t ~ 
alım komfayonunıda yapıJ~aktıi'. 

iV - Şa)tnamelftle 1 teler para z olarak her lfill 
tubeden ahnabiDr. 

V - Dekovil malzemesi ekailtmeelne *-' Wiyen flrmanin. fi
)'lat.alz teklfflerinl, verecekleri malsem• ~ednl, d...,. ftlbaled 
af, ebilt.me .ananden bir hafif nvelfne bdar bJdsmılar amam 
m1ldfll4Dtl tas fen tubelhıe vermeJerl ve ebDCmeye ~ ~ 
tıekHflerfnfn kabultlntl mutaummn b'ir veSika ahiaatan ~as-..,. 

(lllJ 


