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Hergün --Pancar müstahsilleri 
Mahsullerinin kazanç 
Vermedigini söylüyorlar 

._ __ Yazan: Muhittin Uirgcm 

G eçende on tki sene evvel bana 

talebelik etmiş bir dosta rnst -
geldim. cDosb diyorum, çünkü, ben 
bütün hocalık hayatımda talebemlc 
dost oldum. Bu dost bir çiftçi oğlu idi, 
arazi sahıbi idi, öyle kaldı. İyi kiiltürlü 
bir çiftçi olarak yaşamayı tercih etti 
B~n ayrıca da çiftçi dostu olduğum için 
işlerden konuştuk. 

cNasıl, dedim, ziraatte hesap var 
mı?» Bana dedi ki: cEğer sizin bize öğ
rettiğiniz şekilde gitmiş olsaydım şim
diye kadar çoktan batmıştım!:o 

Bu cevap beni ürküttü, bir hoca sı
fatıle gençliği batacak yola sevkedecek 
fikirler veımiş olmak bence kabahatıc:
rin en bü~ üğü idi. 

Sordum: •Aman, dedim. ben san:ı ne 
ögre'ttim ki böyle bır fenalığa sebep 
olsun!» 

Cevap verdi: cBaş'kasının alnının te
rile değn, kendi alnının terile ·yaşa•, 
diye öğretm€diniz mi? 

cEvet» dedim. 
• tşte. bidayette ben de öyle yap -

tım, topraklarımda kendim çalıştım, 
fakat gördüm ki batacağım. Şimdi on
dalıkla çalışıyorum, eh geçiniyoruz!• 

O :z.aman geniş bir nefes aldım. Çün
kü ben bizde büyük toprak istihsah -
nin kazanç vermiyeceğini bilirdim ve 
talebemi de bu işe sevkedemezdim. 

cPeki, dedim, ben sana topraklnnn
da büyük jstihsal yap! diye tavsiye et
tim mi?• 

Buna da şöyl.le cevap verdi: cBöy:e 
;öylemedıniz amma, insanın kendi a -
im terile yaşaması fikrini bize telkin 
eden siz değil misiniz? İşte, ben de öy
le yapmak istedim!» 

* 

Resimli Makale: 

Yaşamak sadece yiyip içmek, gezip 
eğlenmek değildir. 

Mütemadiyen yiyip içen ve bir a
sırdan fazla yaşayan hayvanlar da 
vardır. 

Yaşamak az zaman içinde çok şey 
öğrenmek, görmek, çok şey yapmak
tır. 

( S Ö_Z_A __ R __ A~S;;;._,;;;;;;;l;.....N--=-.=...;D~A:::.,__,J) 
Kobra yılanlarının 
En büyüğü 
Yakalandı 

~--~------~--------------· 
HERGUN BiR FIKRA 

----
Üçüncü koca 

Bayan H ... 1 iki kocadan dul kal • 
nuştı. Geçen sene, Allahın emrile 
bir üçüncü kocaya daha vardı . 

Geçenlerde, adamcağız hastalan
dı. Harareti 38 buçuğa kadar çıktı. 
Bııyan H ... kendisine şefkat ve 

ihtimamla bakıyordu. Bir arahk 
sordu: 

- Kocacığım! Doktor falancayı 

acaba çağırsak mı? .. İster misin"? 
. - Tanır ınısın? İyi midir? 

- Evet; tanırım. İlk iki kocamı 
da o tcda'\'i etmişti. 

Bay iL irkildi: 
- Hayır .. Hayır? dedi. Çağırma; 

istemez. Şu dakikada kendimi da -
ha iyi hissediyorum! 

•·------------~--~--------· 
iki ikiz hardeş 
Yaşlarını neden 
Saklıyorlarmış ? 

lngilterede 
Türeyen bir 
Moda Kralı 

1 

Sözün Kısası 

B ir f uf bolcunun 
Kıymeti 

1. T•lu 

S on Postanın 24/11/36 tarihli 

sayısının spor sütununda tngi
liz sporcularına ve tahsisen futbol ta · 
kı:mlarına ait enteresan bir yazı 'ardı. 

Bu ya7,ıya nazaran ingilterenin met 
:-ur Arsenal taıkımında sağaçık oynı • 
yan bilmem kim, o takıma, bizim pa • 
ramızla 100,000 liradan fazlaya nıalol· 
m~ imiş! 

Sıx>run lüzumlu ve faydalı bir şey 
olduğunu kat'iyyen inkar edenlerden 
değilim. Bir mHletin maddi ve manevi 
bünyesi üzerinde meşkur tesirler ya • 
pan sporun her türlü fedakarlığa ayı:k 
olduğunu da teslim ederim. Anca:\:, ar
zu ederdim ki, yirminci~ asır beşeriyeti 
spora veı·d!ği ehemmiyeti ve oncı gös
terdiği alakayı biraz da güzel san atlar 
ve kültür sahasında da göstersin. 

Halbu'ki, dikkat ediyorum: Belıd biz 
istisna edilecek olursak, dünya:Jı ı hiç 
bir tarafında fikir adamları himay~ ve 
sahavet görmez oldular. Edebiya , re· 
sim, müzik gittikçe rağbetten dil üyor. 
Sinema, tiyatroyu, radyo, kitabı ,.e 
musikiyi öldürdü. Bir yerde hem maç, 
hem de konferans olsa, halkın tehacü-. 
mü s'tadyomadır. Maç, güreş, bok~ tai· 
silatının bolluğµ yüzünden kitap tenkit 
lenne, ilim münakaşalarına gazeteler· 
de yer kalmadı. Kanser ve verem gibi 
inrınlığı kemiren iki yaman derdin1 
dermanını laboratuvarının zehirl. ha -, 
vası içerisinde araştıran hekıme 
100,000 lira vermek kimsenin aklına.

1 

gelmfyor; lakin bu parayı bir fu bolcu 
kolaylıkla alabiliyor ve pek tabii, be.ki 
de az görülj.iyor. 

Bu bir haksızlıktır. 
Ve b~eriyet yükselmek istiyorsa, 

§Üt çeken bir futbolcu ile z9. uret çe ; 
ken bir fikir adamını - hiç olmazsa ıl 

bir tutmalıdır! ~ 

~ 14~~ 
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B ili yor musunuz ? 
1 - Dayalru kimdir? 
2 - Ara.ks nehri nerededir? 

Hakikaten, bizde büyük zirai istih · 
sal batak bir işttr. Ben bunu çok za - • 
man evvel ve çok defa yazdım. Bu 
dostumun tecrübesi de hakıkaten ışe 
bir gençlik ideali katmış olmasından -
dır. Yoksa tecrübeli babası elbet onun 
gıbi çalışmamıştı. Her neyse, onunla 
bahsi sonradan pancar ziraat!ne dök
tük. Acaba, bu \.-adar emekle vücuda 
getirilen şekercilik pancar ziraati va - Şimdiye kadar yakalanan Kobra yı- 3 - Fransada Prencesse de Clhe ve ta. •· 
sıtasile çiftçiye yardım etmiş midir? ]anlarının en büyüğü ve en uzunu ge- haturlar (Memolre) eserlerini yazan kndın 

Bunu anlamak istedim. Bu münevver çenlerde Londrada Fen müzesinde teş- ismi Sun Sure Kim olan bu Korealı kimdir? 
Çi!tçi derhal bana hesabı, kit~bı ver - hir edilmiştir. adam, kendisinin moda mucidi ve kra- (Cevapları Yarın) 
dı: ~Kazan?IDıyoruz, yah~t kazansak Hindistanda yakalanan bu Kobrayı- lı olduğuna inanır. Her gün yeni bir * 
taphıçten bır kazanç!» .dedı ve anlattı: lanı tam altı metre uzunluğundadır. kıyafetle Londrada Hayd Park'ta do- Dünkü Suallerin Cevapları: 

ancarın tonu, fabrıkalara seksen B J 1 M I" b ·· 1 _ _ı.J .. •• ı p rt kizll h ı ı v •· d" k'l et f d hT d , " unu iuam edin/ aşır. ese a,, ugı.ın eru9 ,• g\imuşten - o e meş ur gem c ns.:o o 
ı om .re mes~ e a ı ın e 'e vagon- " I . . . . I kk b l l l 1- Gama Hind yolunu 1498 de keşfetmiştir. 

da teslım yedı buçuk liradır Ancak l900 . d K h" d ngılterede, bırbırlerınden ula ay - yapı mış aya a ı ar, parı parı parı 2 u" ru" •• N 1 k 1 · senesın e acar ane anın • k k b' 1 ak - " ncu npo yonun arısı mpara. -
b~n~n bir takım tenzi'latı .olduğundan dan bir şah Avrupada hir seyahat yap- rılmıyan, .aynı tekilde {lapka .kullanan, yan açı ırmızı ır panta on, y a - toriçe Eugenle 17 yıl, yani 1853 den 18'70 e 
elımıze 680 kuruş kadar bır şey geçer. t B d F d w aynı terzıden diktir ilmiş elbıseleri gi- larında madalyalar• hrorular takılı ka- tadar Fransız ımpara.torl""unda bulun 
F k t k k, b' k mış ı. u ara a ransaya a ugramış- . 1 . d'f b' k ı d 1 k d Eli · "b • a a , pancarı e me - ır aç defa ça- P . .._ b' . h . d b yen iki ikrz karde~ vardır. lr.ı kardef ı e ır ce ete 0 aşma ta ır. erın· muştur. 
P

alam k k k t . 1 k tı. arıste ı~en ır ıdam sa ncsın e u- d ·· ·· ·ı bo ld' 1 a 
1 

çı arma ı emız. eme ve l k . d' O d da 'd d'l de epey yaşlıdırlar ve henüz evlenme· e gumuş rengı e yanmış e ıven er, 3 - Osmanlılarla Macarlar arasında 1526 
nakletmelr bunların he · ·ı unma ıtse ı. sıra a ı am e ı e- ' b d fi" ak k b .... ., psı para ı e o- k b' ... mişlerdir. Yaşlarını soranlara: oynun a e atun Y a ve ravat, a· da yapılan meşhur Mahaç muharebesinde 
lur. Bulun bu masrafları yaptıktan son ce ır mahkum vardı. _ N 1 ı .. ı bT şında da, bembeyaz bir fapka vardır. ölen kral Macar kralı Luidlr. 
ra da hakikaten çiftçiye, eğer tarlada Mahkumun idam edileceği gün ~- ·v ? ~sıh 0 

dur, yaşı~ı~ ~yeye 1 ır Her rastladığına· ·--·... -- ... ·••·• 
b~zza: çal~ miskin, gayet miskin ha haber verdiler, şah geldi. MahkOmu mıJız a a urunuz a 

8 ı"? yafı1!1ı~ .. · Ayagıyla otoınobi/ kullanan 
bır kar kalır, eger yemviye ile başkn ~ görür görmez: nlme, bak fımıı~ .ne ... Kısmedtinuzke ~nı - Ben, dunyanın moda kralıyım, kıravat bağ/ıyan adam 
sım ç1lıştır~, yani büyük istihsal yap_ 0 a mı ıstıyorsunuz?. eme tedır • herkes beni taklid ediyor. Ne giysem . .. 
mışsa üste de para ekler - Bu çok zayıf, olmaz! Ier. L· kaç .. ocl 1 d k Londralı Alfred Mayers. doguştan · O . .. . oır gun sonram a o uyor, eme • .. .. . j • ... .. 

Çiiltçf dostumun verdiği izahata gö- edı ve orada bulunan muddcıu - Yalancı/ar arasındaki le ve cebinden çıkardığı bir tomar kl- k.~lsuzdur. v~ hutun ışlermı ayagıle go-
re bu zfraatte şeker fabrikalarile müs- mumiyi gösterdi: müsabaka ğıdı göstererek ilave etmektcd' . rur. Otomobıl kullanır, yazı yazar; 
tahsiller arasında aktedi'len bir de mu- - Bunu idam edin t ır • mükemmel bir makine ustası, dehşetli 
kavele vardır kJ bunlar da hani şu te- Amerikadaki yalancılar klübü, bir - İşte bakınız. bunlar da Kral Be- bir spor meraklısıdır. iyi yüzer ve iyi 
lef.on, elektrbk ve havagazı veya si·- ker satış fiatlarını değiftirmeğe lüzum yalan müsabakası yapmıştır. Müsa- şinci Corc, Vilson, Mare~I Foş, Loid dal.r. Bir çok müsabakalara iştirak et
gortn id~relerinin veya şirketlerinin kalmaksızın pancarın miskin fiatına bir ba)caya iki bin beş yüz amatör yalancı Corc ve Klemansoya büyük yerlerden mİf, bir kaç tane de birincilik almı~ • 
'i~nelerıne okumadan imza ettirdik- zam yapılacağını göreceğimize kaniim. iştirak etmit ve birinciliği Bcnjamen tavsiyelerdir. tır. 
;:~~ :!~~rmı.dtaveleler vardır, işte on- B~.nun içi~ çok brtar~f bir :me?1~e~et Feresa isminde bir yalancı kazanmıt· 117 Senelik banka müşterisi Ayak parmaklarile, dişleri saye • 

~· · . . munevven, memleketın bu nevı ıstıh- tır. Benjamen müsabakada fU yalanı ıinde holsuz ve elsiz olduğuna asla e· 
Butiln bunları dınledıkten ve pek iyi sa~ işlerini yakından tanıyan tecrü - sö 1 . t' Nevyorktaki bankalardan birinin f t kt d' A ak d' ı ·1 

bildiğim toprakta çalışmaya ait he - beli bir Türk sıfatile bu meselenin tet- Y e3~ı~ ır: . . .. .. 117 senelik bir mÜfleriıi vardır Ban· ıek e mekme e ır. I yk v~ . ış erı e, 
sap'lan kontrol ettikten sonr k d k"k edilın . fik . . t t « ızım evımızde buyuk babamdan · yı anma ta, traş o ma ta, gıyınrnekt~ 

a en ı - ı ı esı rmı or aya a ıyorum. L l ._. b' d d kanın ilk arıldığı hafta ba k ·· h " k baw 1 k d y 
sine tamamen hak verdim. o, ilave et- Ben bizzat şeker fabrikalarının bile bu JUl ma .cuı ır uvar saati var ır. Sa- . :w ? aya mu.· atbı w rav~tını g ~~a t~. ır. ap~-
ti: Eğer pancarın tonu on lira olsaydı bu sehaveti kendiliklerinden yapabilecek- at aynı yerde o kadar zaman durmuş- r~ca~t e?,ıp para yatıran hır adam bü- rnadıaı yegane şey dugme ılıklemektır. 
işt:n çi'ft~i istifade edebilir ve kazan- }erini tahmin ediyorum. Bunu yap _ tur ki gölgesi duvarı delmiştir.» tun omrunce parasını bu banwkada aak- Bunu hiç becerememekte, muhakkak 
d~gı para ıle d~ ahvalini ıslfıh edebilir_ salar da şu pancar ziraa1tçılarının biraz iki bin beş yüz kişinin iştirak etti- lamı.ş .. ve ~nun çocuğu, çocugunun ço- bir başkasının yardımına mühtaç ol • 
dı. ~a~les.ef fıat şimdi .ohu hadde indi- yüzleri gülse 90k iyi olur. Toprak üs _ ği müsabakada birinciliği böyle hir ya· cukları daıma paralarını aynı hesaba maktadır. 
rılmıştır, :ı.şte hayır kalmamıştır. tün.de çalışan insanların da bizim gibi lanın kazanmasına doğrusu faştık ... yabrmışlardır. ,i\yaklar.ile, fincanlara çay koyan. 

Ş k 
. *. . . . iyice yaşamıya hakları vardır. Biz buna gelinceye kadar ne alda gel- Bu sene banka bu eski müı:ıteril . kendi sigarasını yakan Mayers iskam-

e er f ıat1arının ındınlmesı ne ka- Muhittin Bir 1 ı d T erı b'l h "' · · k d do. . di . gen mcz ya an ar uymu,uzdur. için bir ziyafet tertih etmiştir ı atta masa tenısı oynama ta; oy .. 

b
ar gru ! ~ pa~car fıatlarının da · narken de raketi dişleri veya çenesi ve 
u kadar ındırılmesı, zannedersem o · 

kadar yanlıştır. Ne olursa olsun, TUr - İ S T E R ı N A N t S T E R İ N N l yahud omuzları!e tutmaktadır. 
kiyenin en büyük istihsal kaynağı olan A M A ! Doğduğu zaman yüznıe 
toprak mahsulleri eğer bu işi işliyen _ bi/miyen bir balzk 
~;ek1?ak~l b.ir ~ar vermiyecek olursa Türk.iye<!e mev. cut esnaf cemiyetlerinin en küçüg·ü ı Balıklar ve hemen hemen bütün ı ur ıyenın çıftçı unsurunun seviye 't' Leblebıoil~r cemıyetidir B . t' 180 . 

1 
ge ir He idare merkezi olarak bir oda tutmakta, bir katip . 

bari le yu·· kselm . t . . 1 ı- · u cemıye ın i.ıy~ , ve ku11anmakta, ve leblebici esnafından fakır düşen bir kaç hayvanlar denızde yiizmeyi doğuştan 
esıne ve oprak ıstıhsa- senede de 180 lira geliri vardır. Cemiyet bu 180 lira k' · · h • ı 't ı d b'I' I M IA b' k" • · d · lini ıslah edebilmesine imka k ışının er yıl sı aya gı me erine yar ım etmektedir. ı ır er. ese a ır opegı enızc atını 

n yo tur. J S TER 1 N J J .. .. l ·ı ı· f k F k bö' Pancar fıatlarını, fobrikaların k ı - AN ST E R NAN .Le A ·' yuze yuze sa ıı ege ır .. a at o Y" şe er .s . YJ 1 d ~ 'ld' D "'d ~ .. k tıhsaH rnasraflarını bir hesap etsek se- e egı ır. og ugu zaman yuzme 
• 1 bilmez, ona yüzmeyi annesi öğretir. 
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Resmi tekziplere 
Rağmen 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

dridde açlık başladı 
pon resmi mahafili, Almanya ile akte
dilen anlaşmanın hiç kimseye mütevec 
cih olmadığını ehemmiyetle beyan et
mektedir. Diğer taraftan Japon ga~e
teleri umumiyetle, bu anlaşmanın In
gilterede fena akisler uyandıracağı ka
naatini end~e ile izhar etmektedirler. 

• 
lf alk yalnız pirinç ve mercimek yemektedir. ispanyada 
· bir Alman konsoloshanesi daha yağma edildi. 

200 bin kişi İspangagl terketti 

Tokyo gazetelerinden biri, bu anla~
manm neticesi olarak Sovyetlerin Çine 
daha yaklaşacağını yazmaktadır. Japon 
sosyalistlerin lideri de, Japonyanın Av 
rupa siyasetine sapmış olduğunu söyle

.Londra, 2<> (Hususi) - Burgos hü- ı darı gittikçe azalmaktadır. Pa.yitaht a
~eti İngiltere hükfunetinin talebini halisi, yalnız pirinç ve mercımek ye
lS'af ederek Barcelone yakininde bir mektedir. Her akşam kadınlardan mü
eıtı.niyet mıntakası göstermiştir. Fran- rekkep g_ruplar, ı:ıayitahtın şarkın~a_ki 
ko hükumeti İngiltereden başka Ma- yollara gıtmektedır. Bu yollarda mılıs
lork ad d' b 1 F İtal !erle gönderilmekte olan iaşe maddele-

asın a u unan ransız ve - . - ed'lm kt d. 
l'an nıakamlarına da bu keyfiyeti res- rı yagma } e e ır. 
?tı.en tebliğ etmiştir. Resmi tebliğ 

.\lrnan konsoloshanesi yağma edildi Madrit, 26 .CA.A.) -:_Saat 12 de :ıeş-
Liıbon, 26 (A.A.) _ Sevilla radyosu, rolunan re~ı bir teblıgde Cumhurıyet 

C!artagene'dcki Alman mektebi ile ~\1- çi kuvvetlerın Carabanchel m.ıntaka
ltıan konsoloshanesinin yağma edilmiş sında ileri hareketler~ de.'::am etmekte 
0ld.uğunu bildirmektedir. Kızıllar, u - olduklarını ve cephemn dıger m.ıntaka
~lUni karargahlarını Alman mektebine lar:nda sü.k~un dev~m etmekte bulun 
htleştir~lerdir. - dugunu bıklınnektedır. 

Madritte kıtlık Madrit cephesinde 
. l>aris, 2-6 (A.A.) - Madritten bildi- Toledo, 26 - Madrit cephes.i_nde, top 
~ne göre yiyecek ve içecek mik- çu kuvvetinin müzahereti ile Universi-

Rusyadan A !manyaya bir ihtar 

"Ukranyaya yürümek Ren 
mrntıka sma yürümiye benzemez,, 

· Sovyetler kongresinde Ukranya Başvekili Nazilere 
karşı şiddetli bir nutuk söyledi 

h l.ondra, 26 (Hususi) - Sovyet Cum
lt~tiYetleri Merkezi komitesinin bugün 

l.l toplantısında, Alınan - Japon anlaş
~aat nıevzuu ba:'hsedilmiı; ve birçok lıa
d 1Plet Almanya ile Japonyaya karşı şid 
etli hi.icumlar yapmışlardır. 
lrkranya Başvekili demiştir ki: 

- Naziler iyi bilmelidir ki, Ukranya 
ya yürümek Ren mıntakasına girıneğe 
benzemez.• 

Kazakistan mümessili ise, vatanma 
göz dikenleri, ister Japon, ister Alman 
ve her kim olursa olsun, dirilemiyecek 
bir surette ezeceklerini hararetle beyan 
etmiştir. 

Tarablusşamda 
• 
ıs yan var 

(Baştarafı t inci sayfada) j lerinden &useyri Mustafa ve eski na-
Müf sit bir hain zırlardan Adalı Hacı Mehmedin nam-

d Adana, 26 (Hususi muhabirimiz- zetliklerini geri aldıkları hakkındaki 
c;en.) - Hainlerden Antakyalı Nuri haberi doğru değildir. 
ll:Uç gazetesinde eskiden Fransızla:ia ~ebus seçimi ~Y~. o~uzund~. yapı~a: 
~~aşnıı.~ olan Selim Kavurmanın mul- cagından mahallı hukumet munıehıbı 
t' 1 bulunduğu Türkiyeden çetesile Su saniler üzerinde tazyiklerini arttırma
ı:;eye geçtiğini ve orada karışıklık çı- 'ğa başlamıştır. Mahalli hükumet fesat 
~ t'lnak istediğini yazmışsa da, hüku- karı.şm~ olan intihap hakkında.ki bütün 
!<. etçe yapılan tahkikat sonunda Selim itirazlara menfi cevaplar vermeğe ça
l avu.rnıanın Kilisten ayrılmadığı an- lışıyor. 

te mahallesine karşı kızıllar tarafından 
miştir. 

mukabil bir taarruz yapılmıştır. Topçu Diğer birçok Japon gazeteleri de Al-
kuvvetlerimiz, Carcel - Moderno yaki- man _Japon anlaşmasını hararetle kar
ninde ve Cuatro _ Caminos mahallesin-

şılamadıkları gibi, bu anlaşmayı zım-
de kızıllann mevzilerini bombardunan nen tenkit ediyor ve Sovyet hükıimcti-
etmiştir. Dört günlük bir fasıladan son nin Japonyaya muğber olmıyacağı ümi
ra hava kuvvetlerimiz, düşmanın mev- dini izhar ediyorlar. 
zilerini bombardıman etmiştir. Bu suretle mütalea yürüten gazete-

Amavutluk ta Frankoyu tanıdı ler, Japonya ile Almanyanın Milletler 
Tirnn, 26 - Arnavutluk hükumeti, Cemiyetinden çekildikten sonra takip 

General Frankoya Burgos hükumetini ettikleri infirat siyasetini terkederek, 
tanımakta olduğunu bildirmiştir. elele vermiş olduklarını yazmaktadır

İspanyayı terkedenler lar. Diğer bir kısım Japon gazeteleri 
Londra, 26 (Hususi) - Şimdiye ka- de, yakında İtalya ile Japonya arasm

dar İspanyayı terkedenlerin adedi 200 b 1. - da ticari bir anlasmanın aktedileceğini 
bine a. ıg olmll§tur. Nakliyat vastala- haber vermekte ,;.e bu münasebetle 1-
~: te~a:~ ~ildiği takdirde, ~ha 7501 talyanın Mançuko hükfunetini tan;dı
bın ~ışının Ispanyayı terketmege haz:r ğı takdirde, Japonyanın da İtalyan im
old~gu anlaşılm~tır. paratorluğunu tanıyacağım yazmakta

Fransız Harbiye 
Nazırına suikast 

Erkanı Harbiye reisile 
Daladie'nin bindikleri tren 

kundaklanmak istenmiş 
Paris, 26 (A.A.) - Harbiye Nazırı 

Daladier ile General Gameline karşı 
bir suikast yapılm~ olduğuna dair Pa
riste birtakım şayialar devel'an etmek
tedir. Daladier ile General Gameiini 
Mulhouse'a götürmekte olan trenin lo
komotifinin kondoktörü birtakım ışa -
retlerin işlememekte olduğunu görmüş 
tür. Lokomotif kondöktörünün soğuk
kanlılığı sayesinde bir feliikelin önüne 
geçilm~tir. Tahkikata baş1anılmı~tır. 

Donanmamız 

Maltadan ayrıldı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

la Türk gemilerini uğurlamıştır. Türk 
denizcilerinin disiplini, sevimliliği ve 
samimiyeti adalı halk üzerinde sil~n
miyecck iyi intibala·r bırakmıştır. in
gilterenin Akdeniz donanması ku
mandanı Amiral Sir Dudly Pound, 
Türk Amirali Şükrü Okanla vedala
şırken şu cümleleri kullanmıştır: 

dırlar. 

Sovyet gazetelerinin mütalealan 
Londra, 26 (Hususi) - Sovyet gaze

teleri bugün tekrar Alman - Japon an
laşmasını mevzuu bahsderek, Almanya 
aleyhine ateş püskürüyor ve anlaşmayı 
şiddetle tenkit ediyorlar. 

Pravda gazetesi, bu anlaşmanın Al
manya ile Japonya arasında aktedilco 
askeri ittifakı gizlemek maksadile ya
pıldığını yazdıktan sonra, Japonya "ile 
Sovyetler arasında husule gelen balık
çılık anlaşmasının bozulacağını, Man
çuko hudut müzakerelerinin kat'edi.!ece 
ğini bildirmekte ve gizli askeri ittifakın 
mevcut olduğunu ısrarla iddia etmek
tedir. 

Gizli protokol 
Londra, 26 (A.A.) - Evening Slan

dnrd gazetesinin diplomasi muhabiri, 
Alman - Japon muahedesine gizli bir 
protokol bağlı olduğunu salahiyettar 
bir membadan alm~ olduğu malumata 
atfen bildirmektedir. Bu protokol, şu 
noktaları derpiş etmektedir: 

1 - Felemenk müstemlekelerinde 
Alman ve Japon nüfuz mıntakala!'ı ıh
dası, 

2 - Büyük Okyanus adaları mesele
sinin halli ve bu Okyanusta Alm:mlar
la Japonlar için iktısadi nüfuz dairele
ri ihdası. 

Mevzuu bahis protokol, Borneo ile 
Celebes adalarının Japonyanın nüfuzu 
dairsi ve Sumatra ile Javanın d.a Al
man nüfuzu dairesi içinde kalmasını 
derpiş etmektedir. 

Komiinizme karşı ehli salip 
~~l.lrnıştır. Nuri Genç Kürttür. Fran- Antakya ve İskenderundan 6 namzet 
~~ taraftarıdır. Yazıları mel'un kasıt- \·ardır. Alevilerden Mehmet ile Sadık ca ederim. 

ra ll'ıağruktur. maruk Kıtkhandan, hain Mehmet An- Türk Amirali Şükrü Okan, bu söz-

- Siz ve kumanda ettiğiniz Türk 
bahriyelileri bizden ayrılırken, mi
safirlerimizden değil, dostlarımızdan 
ayrıldığımızı hissediyoruz. Türk do
nanmasının terakki ve inkişafı için en 
samimi temennilerimin kabulünü ri- Paris, 2 6 ( A.A.) - Fransız gazete

leri, müttefikan Alman - Japon itilafı
na aleyhtarlık etmektedirler. Echo de 
Paris ve Ami de Peuple gazeteleri, bu 
itilafın ckomünizm aleyhtarı bir ehli
salip muharebesi• nin mukaddemesi ol 
duğunu kayıt ve ne komünizm ve ne de 
Fa~izm aleyhtarı bir ehli salip seierini 
arzu etmemekte olduklarını ilave et -
mektedirler. 

Yenigün gazetsi takyadan, Adalı Mehmet ve Kuseyir Iere ayni samimiyetle mukabele et-
d A.dana 26 (Hususi muhabirimiz- Mustafa ve bir d~ Ermeni namzet gös- miştir. 
~n) .- Adanada bulunan Yenigün ga- terilm~lrd~r. .. . . Yunan sulannda istikbal progranu 
ti ~.ı sahifli Selim Çelenk dün Halebe Vaz~yet Turklerı~ lehin~ . . . tesbit edildi 
l ~ı_ştir. Isk.:nderunda kapatılan gaze- ~ab~rl~rı .olmadan seçılen muntenıbı Atina, 26 (Hususi) - Romadan dö-
tllcının tekrar neşri için yaptığı il~ mü- saı~ılerı.? ıstüaları ~ev~. etm:k~e ol: nen Türkiye elçiliği ataşenavali Bah
~U. aat ınenfi netice vermiştir. ikinci du~ soylenmektedı.r. Mu~tehıbı .. sanı- riye Müsteşarı ve Deniz Erkanı Har
d /acaatının muvaffakıyetle net!celen leım yekunu 382 dır. Vazıyet TurkJc- biye Reisini ziyaret etmiştir. Bu zi- 7.ongul' Jakfa 
lgı tahmin edilmektedir. • rin leıhine ink~af etmektedir. Alevilerle yaret esnasında cumartesi sabahı Yu- L4 Uı 

Sürülenler Taşnak olmıyan Ermeniler Hatayiılara nan sularına varacak olan Türk filo- B V. 
ıı h iltihaka karar verm~lerdir. sunun istikbaline ait program tesbit ir .l unan 

(fo a alli hükfunet sürülenlerin geri Paria Sefirimiz Han'cı'ye 
,. llıneleri hakkında karar verdig· i hal- edilmiştir. J 7 b 
"'eA. Müst ile .... t" ------- Y apUrU attı 
ai Vukat Bedi, Dr. Abdurrahman Ra- eter gorut u Üç çocuk parkta bir alhn rtı dönmemişlerdir. Paris, 2G (Hususi) - Türkiye Bii- , 
et .. t1dana, 26 (Hususi muhabirimiz- yük Elçisi Suad Davar bugün Harici- saatle elmas parçaları Zonguldak, 26 (A.A.) - Bir haf-
"tl) · M Jd 1 tadır Karadenizde esen fırtına, dün teı~-·-.;: Istanbul<la çıkan bir sabah ga- ye üsteşarı Viyenoyu ziyaret etmiş bu u ar 
~inin Sancak - İskenderun namz~l ı ve bir saat kadar yanmda kalmıstır. akşamdan beri şiddetini arttırdı. Ereğli 

--------·•• T (Baştarafı 1 inci sayfada) limanında 7 .000 ton buğday yüklü 
fırtınadan bozulan hatlar Musolini Pe!il.feyi rada kapanmamıştır. Çocuklardan hi- Ermola adlı bir Yunan vapuru mağ -

V ri, evvelki akşam evde otururken veli- ruk gemilere bindire~ek de'linmi~ ve 
tamir ediliyor Ziyaret edecekmiş sine parkta elma~ ~ulduklarını ve bun- olduğu yerde kalmıştır. Gemi, güver-

.. İi;.nkara, 28 (Hususi) - Fırtınalar Budapeşte, 26 (A.A.) - Macar ların sınıf _mual~~mı t~ra!ından ellerin- tesine kadar denize batmıştır. 
le} ~nden bozulan fstanbul - Ankara gazeteleri tar-:.fından Romaya gönde- den al~ndıgını so;Iemıştı.r.. . DenizyoJlarına kömür yüklü şilep
~/ on hattı ile diğer telgraf hatları ta- rilmiş olan hususi muhabirleri, Daran- .. ~~ ı~~ar çocug~n velısını heyeca.na çilik şirketinin lzmir vapuru su gös _ 

ır ed'l k ·· d' d t a.bah k d ı.: 

~ayfa 3 

• Amiral Hortinin 
seyahatı 

• Lehistan da koloui 
istiyor 

• ispanya meseleleri 

K ont Ciyano'nun Romaya avdelı 

ni müteakıp Macaristan Kruf 
naibi Amiral Horti İtalyayı ziyaret-! 
çıktı. Yeni Başvekil olmak hasebile Mu 
solini ile tanışmaya giden ve Hariciyt> 
Nazırı sıfatil.e de Kont Ciyano'ya ziya
retini iade eden Darani ve Kanyn d.ı 

onunla beraberdirler. İtalyanlar m 'sa 
firlere karşı fevkalade parlak meraJim 
yapıyorlar. Merkezi Avrupada meki'< 
dokuyan bu diplomatlar serisi burada 
nihayet bulmuyor. Yakında Alman Ha· 
riciye Nazırı Fon Noyrat ta Viyan:.ıyı 
ziyaret edecektir. 

Bütün bu diplomat hareketle:-inin, 
bu mekik dokumanın manası nedir! 
Muhtelif memleketlerin gazetelerı bu 
işlere muhtelif manalar veriyorlar. Ez· 
cümle Macaristanı meşgul eden işlere 
fazla alftkadarlık göstren Yugoslavya, 
Romanya ve Çekoslovakya matbuatı 
Macar röviziyonculuğunun yeniden fa. 
aliyette bulunduğunu söylemek istiyor· 
lar. Macarlar da diyorlar ki: cBizim si
yasetimiz ilk günden beri biç değişme
miştir. Biz Avrupanın göbeğinde yal~ 
nız bir tarafın tahakkümü altında biı 

sulh tesis edilebileceğıni kabul etmiyo
ruz. Mutlaka bu iki taraflı olmalıdır.• 

İki taraflı olmak demek te Maca t js

tan ile anlaşmak demektir. Macar!s..a· 
la anlaşmak demenin de rövizyon ol
duğu muhakkaktır. 

Hakikat şudur ki Avrupanın karnın. 
da fena bir sulhtan mütevellit bir san
cı var. demektir. Bu sancı bir nevi ül
serdir. Bunu ancak bir ameliyat geçi
rebilir. Nasıl bir ameliyat? Gün gele
cek operatörler bunu yapacaklar, o 1.a
man şekil lbelli olur. 

* * * 
Almanya gibi Lehistan da koloni is

temektedir. Bunun için sırası geldik
çe, vesile düştük-

Lehlstan da çe, Lehistan müte 
kolonl istiyor madiyen bundan 

bahseder. Bu a
yın 21, 2 2 ve 2 3 üncü günlerini Lehis
tan koloni istemek propagandasına tah
sis etti ve bugünlerde geniş mikyasla 
propagandalar yapıldı. Koloni istemek 
iyi; fakat, bunu nerede bulmalı? Eski
den siyaset borsalarında koloni çok 
ucuz birşeydi. Fakat, şimdi öyle değıl. 
~oloni talebi çok, koloni arzı hiç yok. 
Italya, bu uğurda neler çekti? 

* * * 
İspanyada şimdi muharebe Madrit 

sokaklarına intikal etti. Bombardıman, 

ispanya 
mea61elerl 

yangın , hülasa, 
müthiş ve kanlı 
bir kardeş boğuş-
ması. Tarih, bun

dan sonra kardeş mücaaeleleri için Ha
bil ile Kabil masalını bırakıp Franko 
ile Kaballero hakikatini misal olarak 
kabul etse elbet haklıdır. Son haftala
rın \•ukuatı gösterdi ki İspanyada iki 
renk arasındaki mücadele uzayacaktır. 
Hükfunetçiler, her taraftan malzeme ve 
insan yardımı geldiğinden kuvvetlcn
mişlerdir. Beliti de şimdi İtalya ve Al· 
manyadan da asilere malzeme ve gö
nüllü gidecek, bu suretle İspanyanın 
müstakbel Avrupa harbinin ilk safha
sı olacağı hakkındaki tahminl~rını ·z 
tahakkuk edecektir. 

Vaziyet bu kadar gergin ve müh 'rn 
olduğu için, Almanya ile İtalyanın Bur 
gos hükumetini tanımalarını müraakıp 
derhal işin azınmaması için gayret snr
f ına başlamış olan İngiltere de İspanya 
harbine karşı Avrupanın bitaraf kal
masını temin etmeğe matuf diplomatık 
faaliyet en son hararet derecesine vasıl 
olmuştur. İngiltere herhalde Burgos hü 
kumetini tanımamaya karar vermiştir. 

l\f. B. 
Ce 1 ıne · _uzere ır. . . yi'nin Musoliniyi Budapeşteye davet ~şurm~~ :_e ~~ :sı 8 .. er en en r.rn termek neticesi batmak tehlikesi baş-

l:tıı! 
9
Yve. b~gazında karın ırtıfaı ye.t - etmiş olduğu suretindeki beyanatını nı_:et mudurlugune m~raca~~ ed~rek gösterdiğinden Buzhane mevkiinde Arkadaş11mz Ercürnend Ekrrm 

ba~uı"nt~m\ bulmuştur. ~~ havalıde neşretmektedirler. Musolini, bu tek - ~ıa.k~d~~ m~~ura ç;xugun s~le?~bk - baştan kara oturmuştur. Tahlisiye ge- Siyasal Bilgiler mektebine 
tt} k an at arın açılması ıçın uğraşıl- lifi kabul etmiştir. Duçenin 1937 se - crını ırer ırer an atmıştır. u ı ar mileri boğazdan çıkamamaktadırlar. profeso"r tayı·n edı'fdı· 

a tadır. · d M 't ht . ' . 'h üzerine zabıta derhal tahkikata başla - ·--.................................................. _ b ııesın e acar payı a ına gıtmesı ı -
ll8lgr r'd (60) 1 b 'f d.ld' timali vardır. mı~!ır. ların düne kadar niçin haber verilme- Ankara, 26 (Hususi) - Muharrir 

B a a t e 8 tevı e 1 1 .............................................................. Oğrendiğimize göre elmaslar ely~vm diği etrafında taıhkikat yapmaktadır. Ercümend Ekrem Talu Ankara Siyasal 
~1 lgr,1d, 26 (A.A.) - Zabıta, alt- komünist tahrikatµ d~ayısiyle tevkifızabıtanın elinde bulunmaktadır. Maamafih ayrıca bu elmasların kime Bilgiler Yüksek Mektebine Profesör 

t talebe ile bir takım delikanlıları !etmiştir. Zabıta üç gün evvel bulunan elmas- aid olduğu da araştırılmaktadır. tayin edilmiştir. 
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1 
~n son dO ya 
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f ŞEBiR BABERLEBi 11 
Tenor Mişel T omako şehrimizde 

Yoksul talebelere yardım Tophane cinayeti 
davası 

Maarif Müdürlüğü her mektepte himaye heyeti teşkil 
edilmesini emretti, yalnız hinıaye heyetleri hergün fsmaili Hü~eyinin vurduğu 

10 bin talebe besliyecek anlaş . lıyor,karar başka 

t 
güne bırakıldı 

stanbul ilkmekteblerinde teşekkül ı cuğa sıcak yemek verilmesi kararlaş- . .. 
eden himaye heyetleri faaliyetle çalış- tmlmıştır. Buna Kı~ılayın yapacağı Bundan. b~r ~uddet evvel T opha -
maktadırlar. Maarif Müclürlüğü bu se-1 yardım dahil değ:\dir. · nede lsmaıl ısmınde bir adamı öldür-
ne behemehal bütün ilkmekteblerde Mekteblerde teşkil edilen himaye I ~ekten suç]~ Hüseyin ile Kamil ve A· 
himaye heyetleri teşkil edilmesi için heyetleri talebeden vakti hali yerinde lı çavuşun agır cezada muhakemeleri
başmuallimlere ehemmiyetle tebligat olanların velilerine yardım makbuzları ne devam olunmuştur. 
yapmıştır. göndermektedir. Her talebe velisi bu Dünkü celsede müddeiumumi id - M"ışel Tomako, Halk Ope reti san'atkarlarile bir arada 

lstanbulda ilkmekteblerde okuyan yardım makbuzlarını almakta ve büt- cliasını serdederek maznunların tnczi· Muvakkat bir zaman için Halk Ope- Perl temsilinde en ziyade muvaffak o' 
talebe adedi 70,000 dir. Bu yıl hu ta- cesi nisbetinde her ay bir mikdar yar- yesini ... t~leb etmift.ir. Bu iddiaya naza- rcli temsillerine iştirak edecek olan Te- duğumu söyledikleri operalardır. 
lebeden muhakkak ıurette 10,000 c.;o- dım edeceğini taahhüd etmektedir. r~n hadıse 11u şekılde cereyan etmiş - nor Mişeı Tomako dün şehrimize gel- . . t tır: miştir. Mişel Tomako ke d" ·ı - .. Atmada ılk defa sahneye meşb 

.-.. • n 151 e goruşen B "t T"t R ·ı b" l"kt kt 1111 

Kolonyacıların 
şikayetleri 

1 
- Hüseyin, Kamil ve Ali isminde- bir muharririmize şunları söylemiştır: arı on ı a ama 1 e ır 1 e çı · ' 

tfaiye Mektebi ki üç arkadaş Alinin kahvesinde bir a- . - Ben Milanoda tahsil eitim. Napo- 0.~uz ilci_ :aşımdayım. Tü~kiye~~n do~ 
k 1 k 

Jıde Sen Karlo tiyatrosunda Parı"ste nüşte, Vı)anada operaya gıdecegım. 
rada ra ı içer er en bunların her üçü- ' 

Sanayi Birliği İnhisar 
idaresinden 

temennide bulundu 

Yılbaşından ı•tı·baren t Opera Komikte, Monte Karloda, Ame- rası iç.in angaje edildim. 
• nü de tanıyan smail oraya gelmi~ ve 

tedrısata başlanacak !kendilerinden rakı istemiştir. fakat bir ri~ada, Havanada en büyük opera ko- Türk sahnesinde ~arkı söylemek ell 

l d d 
l 1 mıkler~e teı:orluk yaptım. büyfrk emelimdi. Şimdi bu emelime dd 

1 
-- mese e en o ayi smaile kızgın olan Barbıve d s ·ı Tr t p ·· d"" 

t~aiye mektebi bir kanunusanide üç ahbap lsmaile rakı vermemisler ve .J 
0 evı ' avya a, eşor o nail olmuş vaziyetteyim.> 

tedrıa~ta başlıyacaktır. Talebe kayd ve kendisini terslemişlerdir. Bun~ fena ------ı Emino··nu·· H.a/'l.evı·nın 
kabulune ehemmiyetle devam edilmek- h ld ·· ··ı n 1 ·ı d ki IR A D~O H 

d
. a e uzu e smaı ora an uza as - u 11 .. , S;nor ve 

te ır. 1 b" h "d k .. . U Y 
Sanayi Birliği idare heyeti dün bir .. . mış; ve ır mey an eye gı ere uç ka-

toplantı yapmıştır. Bu toplantıda Bir- Mektebde ders gosterccek muallım- deh rakı yuvarlamı!ltır. Knfası tütsü - - - 1 Konferans sa /onu 
l
·L 937 . .. . )erin kadrosu yapılmaktadır 11 d"kt d . k k d 1 Lugu·· nku·· ""rogram l b t H lk . beli ·h' ıa senesı mesaı raporunun teksır . . . · en ı en sonra a te rar ar a a~ arı- . r stan u a evinın i başlı ı 
ed·ı k d v Mektebde ıtfaıyecılere makine kim- b 1 d kl k h l . 27 Jki · ' ı ere azaya agıtılmasına karar ve- . . . • nın u un u arı a veye ge mış ve ncıteşrin 1936 tiyaçlarından biri de spor ve konferafl" 
.
1 

. . ya, elektrık, su, terkos tesısatı, ınşaatın bıçagw ını çekerek: İSTANHUL J "d" E · b b"" ··k "k" "h · ııl rı mıştır. ah .b il . l 

1 

sa onu ı ı. vın u uyu ı ı ı tıyacı 
Ayrıca kolonyacılarm muamele ver- t rı usu erı, gaz ar, yangın söndür- - Bana rakı vermiyor musunuz? Üğle ııe riyatı: karşılamak üzere ayrı bir bina yapıl • 

. . l . d .... ··ı .. .. Ba me usulleri ve umumi bilgiler etrafında Şimdi cevab verin ı diy .. 1 . .. 12,30: Plakla Türk musiklsJ, 12J>O: Havn. ması kararlastırıldı ve bu maüsatla O' 
gııı mese eıı e goruşu mu,tur. zı mallımat verilecektir j .. .. .. Ö k "I . . e uzer erme yu- dl'!, 13,05: Plakla hafif müzik. 13.25: Muh- b .. .. 1 T -

kolonyacılar · derecesi çok düşük ispir· · rumuştur. te ı erın de aklı başında tcıır plak neşriyatı. ugunku stanbul Ha1kevinin yanın 
todan kolonya yapmakta, piyasaya u- Müşahede alh11a alınmak üzere olmadığı için aralarında şiddetli birkav- Aksam nesriyatı: ldaki arsa satın alındı; bu binanın plaıt• 
cuz ucuz satmaktadır. İyi kolonya sa- iki katil kadm geldi J ga ç~k~ış .':e .. b~ k~~g~da lsm~i~ k:n~i 18 30: Pl~kla dans musikisi. 19.30: Spor lan ve ke~fi yaptırıldı. 
tanlar Sanayi BirJiğine bir müracaatta N"-d d k b l . .. bıçagı ıle oldurulmuştur. Jıımaılı Jcımın musahabeleri : Eşref Şefik tarafından. 20: SeYinerek haber aldığımıza gör' 

ıg e e aynanasını ata ıle ol ·'""ld"'d""-·· J l S bld ""' bundan şikayet etmişler, böyle adi ve .. .. .. w •• •• • o ur ugu an aşı amamıştır. on din- ı Türk mus1kl heyet.ı. 20.30: Vedia Rıza ve ar- e e iye binanın yapılması i~in lazıw 
ı duren Sullu ve çocugunu olduren Elıfe 1 h' ) b h d ] •· d ı •ft f d ·· k 1 ucuz kolonyalar kar~ısında satış yapa- . . . . . . A enen şa ıt er u ususu ay ın atmış- •. n aş arı .ara ın an Tür musikisi ve halk o an parayı temin etmiştir. 

d ki 4
d. k I k f" ısmınde ıkı kadın orada del ılık asarı lardır. lşnrkıları. 21: Orkestra. 22: Plfıkla sololar p k k d b" 1 tÖ' 

ma ı arını, n ı o onya yapara ır - .. d'kl . d N"-d ""dd . · e ya ın a ınanın teme atma 
) "tiba d d". .. k . goster ı erın en ıg e mu eıumu - ı1 iddia makamı ~ahid Sab"hadd" . 22.30: Alans ve borsa haberleri. reni yapılacaktır. 

mcda ~krılnı~ ~ • r~nı . a ~şurme ıste - miliğinden İstanbul müddeiumumili- J T ·· ·· "\d "' h dınl "e ı BUK.REŞ B" "k" k 1 I k b" k dl 
m ı erını bıldırmışlerdır. Dünkü top- -· .. d . . l . .. . ı smaı IQ gorguye ayanan şa a ete - ına ı ı atı o aca , ır atın 
lantıda ispirto veren lnhisar İdaresinin gınl:kg~k~ erıllmıkş erdır. .~1uddeıumu • rinde bıçağı .suçlulardan Hüseyinin e- 2/4~. ~flf mu:: 18

'
35

: Romanya opernsı, spor, bir katında da konferans salon\J 

b 
mi ı ı ı suçu adını muşahede altına r d .. d""kl .. be 1 . . ansa, anya Romanya haberleri. ,_ l k 8 . Jııt 

undan sonra verecekleri ispirto mik- l k .. ıbl... dlA . ın e gor u erını yan etme erme ve 

1 

BUDAPESTE cu unaca tır. ınanın ayrıca idare ou 
. a ınma uzere t ,uı a ıye sevketmı~ • H.. · · ı· "f d · d w "' l ı b · k / darmı tcsbıt ederek alanların adresle • tir. use_yın'.n po ıste ... ı a t>~ın e bıça~ın 17 · Macar me16dııerı. 17,45 : Macar farkı- ı arı, anyo ve duş yerlerı de olaca 

rile beraber mahalli Maliye Şubeleri- kendı elınde oldugunu ıkrar etmesıne lan, 19,30: Opera, 22,30: Çingene orkestrası, tır. 
ne ~alumat. vermesi kararlaşmış ve Halkçılar Cemiyeti intihabı n_~zaran maktul Jsmaili b'.~akl~ sol b~ğ- 23.20: Plı'ık neşriyatı, 24,os: Haberler. Hale~ten faJebe geliyor 
keyfıyet lnhısarlar idaresine yazılmış- Balıkcılar Cemiyeti idare heyetinin runden ~uran~~ suç~u Hl~.seyı_n _oldugu "lY~A . lstanbul Üniversitesilc lstanbul )iti 

.
1 

. b .. l k Y . anlaşıldıgını soy~mış, Huseyının ı118. 17.25: Kuartet, 19,30. Asken bando, 20,30: k hl . d k k .. ti 

Muall·ımlerı"n kıde 1 yenı enmesı ugun yapı aca tır. enı . . . ve ortame te erın e o uma uze . m zam arı } 'ld"k h h" ıncı madde ıle cezalandırılmasını iste-ıViyana senfoni orkestrası, 22,40: Konser. H 1 t ı be l k . G 1 e~ 

T f h
'- ıeyet seçı ı ten sonra emen ır top- . . VARŞOVA a ep en ta e ge ece tır. e ec 

er ie isti J(ak kesbetmis ilkmekteb 1 1 k ba d A k d mıştır. · t 1 be · "kd ı. ·· ı~ d ' 11" 1 • - ' antı yapı ara ' ay ~ın a n ara a M Al" k l 1 . 17,15: Şarkılar 17 30: Muhtellf havalar ve a e nın mı arı nen uz ma um e 
mua ım erınden bugune kadar zam açılacak Balıkcılık Kongresi etrafında ailznun ı çavuş, ma tu smaıle 'şarkılar, 19,20: ~or~. 20,15: Senfoni orkes - ğildir. 
almamış olanların kıdem zamları bu ay ...... 

1 
k . B l k l . . b sopa e vurmuş ve başını yaralamış - --· ••· ·-~ -·-·-··- ___ _.,,,,, 

. . goruşu ece tır. a ı cı ar cemıyetı u F k .. . trnsı, 22,30: Kısa temsil, 22,45: Dall3 pllk - D 1 K K A T ıptıdasında verilecektir k . . ..h. dd l . "h . tır. a at tıbbı adlı raporunda ôlümün 1 1 · ongre ıçın mu ım ma e en ı tıva e- b . _. nrı. 
1 haziran 1932 tarihinden itibaren d b. h l k d B d aşındakı yaradan degıl, böğründeki en ır rapor azır ama ta ır. un a b k ... . Y ar ı n il ı p r • r r a m 

bugüne kadar birikmiş olan mikdarın b" k d"l ki b l kt d ıça yarasından husule geldıgı tasrih ır ço ı e er u unma a ır. d"I . . K"' .1 l 28 ikineitqrin 1936 
da kanunuevvel iptidasında verilmesi e ı mıştır. amı de ya nız maktule 
vilayet yüksak makamının tasvibine Bir zahire hırsızı tevkif edildi tekme rle hücum etmiştir. Bu hale ·na- isTANBUL Ölle neşriyatı : 
arzedilmiftİr. M~atlimlerin bundan ev- Bakırköyünde Alinin değirmenin - zaran müddeiumumi Ali çavuşla Ka- 12.30: Plf\kia Türk muslkls1. 12.50: Ban-

velki senelere aid zamlarının verilme- den zahire çalan Deli Ahmet oğlu Ha- ~i~in «ölümle neticelenen kavgaya İş· dis. 13.05: Plakla hafif müzik. 13.25: Muhte
si de tekarrür etmiş ise de bunlar da san Bakırköy sulh mahkemesince tev- tırak ve maktule el uzatmak» suçun - lif pl1'ık neşriyatı. 
ancak bütçenin müsaid olduğu zaman kif edilerek müddeiumumiliğe sevko- dan 4fü) uncu madde mucibince teczi- Ak .. m nqriyatı : 
verilecektir. lunmuştur. yelerini istemiştir. 18,30: Plflkla dans musiki&l, 19,30: Diyalof: 

Suçlulardan Kamil ve Ali ba~ka di- Bedia ve Vasfi Rt7.a tarafından, 20: Saz he

KOçOk Haberler 
Çekoslonkların aldtkları tiitiin1er Finlandiya konsolosunun tetkikata 

Çell.oslovaklar memleketimizden bir mllyon Finlnndiya ticaret konsola.su dün sabah 
281 bln kilo tütiln satın almıştır. Bu mlkdarı 'J'ürkofise gelerek yeni idhallt rejiml hakkın-
17 Türk flrmuından almışlardır. H~ndek - ı1 da izahat almış, kendi memleketine tanllfıku 
t~n 265 bin kilo, izmtrden 395 bin kilo, Oö- olan eşyayı gözden geçlrmJ§tır. 
nendeıı 85 bin ltllo, Düzceden 30 bin kilo, 1 - ' • ' ··- - • -· -· ·-
TTab'!.ondan 125 bin kilo, Bafradan 93 bin T A K V 1 M 
kilo, Samsun Batradan 40 bin ktıo tütün s:ı-
uJmı~tır. 

2 inci TEŞRİN 

Almanlar 10tan istiyorlar Rumt sene 
27 Arabt sene 

186~ 18M - -2 el Teşrin Resml sene Kasım 

yecekleri olmadığını söylemişlerdir. yeti, 20,30: Cemal Klmll ve arkadaşları ta

Suçlu Hüseyin lsmaili kendisi vur _ ıafmdan Türk muslkiai -.e halk prluları, 
madığmı iddiada israr etmiştir. Mu • 21: Orkestra,22: Plilla sololar, 22,30: Ajans 

hakeme kararın tefhimi için başka gü- :e.~:a .ha~r~:ı,·_. ____ , 

~: l~ı~~~ıl~~ş.tır. Şehir .'iyalrosıı 
Taksimde ~lekslm TepebRşı 

varyete tiyatrosunda dram kısmınila 

Halk Opereti 
Bu akşam 21 de 

Zozo Delmas ve 
1'omakosla 

PIPIÇA 
bUyük operet 

2!".>111 /9:J6 da 
11k~am saat 20.30 da 

BOYOK HALA 
Frıu1sıı tiyalro,su 
Operet kı.; ıda 

ak~am saat 20.30 da 
M A SKARA 

lı1'11&UI llfltd 11/UI 

~hir1i"yatrosu 
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Her seyredeni hayretle
re sevkeden bOyOk 

san'atkar 

ZAT i 
SUNGUR 

Bu geeclen itibaren 
blitlln numurulannı 

değiştirmiştir. 

Yazın BelvU'de kışın 

Londra birahanesinde 
icrayı san'at eden Mı
"ırlı taganni ve raks 

kıralicesi 

MELiKE 
CEMAL 

de programımıza dahil 
edilmiştir • 

F E RAH sinemada Almanyadan aon günlerde muhtelif flr -
malar Ofise müracaat ederek memleket.ımtz
den soğan istemektedir. Yalnız Almanyada
kl flat dllşükllilü yüzünden şimdilik ihraca 
lmUn görülememektedir. Fakat şubat ayın

da Alman piyasaaının yükseleceğinden ihra
ca tcılar şlındlden hazırlık yapmışlardır. An
cak müracaat eden bu flrmalann arzuları bu 
tarihten sonra yerine getlrilebilecektlr. 

14 1938 20 • 
1 

sineması ıaym halkından gCSrdüğü emsalsiz rağbete bir şükran kar11lığı 

Uzunçarşıda yanr:an 
Evvelki gece Uzunçarşıda Ahmet Zekinin 

c1iıkkf\mnd:ın yanım çıkmış, mezkür dültltim 
kfımllcn ynndığı halde söndürülmfıttür. Yan
gının elektrik kontağından çıktı~ı tahmin e-
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olmak üzere BUGÜN matinelerden başhyarak 
2 b UyUk ve TUrMç• sazlU Film birden : 

E Ç H U L A S K E R M 
TUrk ç e sözlU y eglne haklk t harp fUml . 

garp cephesi - En kanlı muharebeler - Çanakkale harbi - istiklal Harbi ve 

OREL-HARDİ 
Dünya harbinde 

L 
Türkçe sözlü büyük komedi 
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tıınektedir. 
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SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİI 
• Nizipte yenı inşaat 

Şuhut nahiyesinde 
Bayındırlık faaliyeti 
Şuhut (Husuıi) -

nahiyesi olan Şuhu
Afyonun bir 

Bu yıl Atatürk Bulvarı asfaltlanacak, diğer bütün 
yollar da parke taşı ile döşenecektir tun 37 köyü ile bir· 

likte 21 bin nüfusu 
vardır. Buraya ye • 
ni tayin edilen na • 

hiye müdürü Netet 
Çıvgın kasabanın j. 
mar:ı için çı>k ça .. 

bşmaktadır. Bir çok 
binalar yaptırmıf, Şuhut nahiy~ 
yoHar açtırmıt ve müdürü Neşet 
Halı suyunu kasaba- Çıvgın 
ya getirtmeğe muvaffak olmuştur. Şim
di d-e bir hükumet konağl in'a ettir -
mektedir. 

Müdür her köyle yakından alaka .. 
dar olmaktadır. Köyleri esas yollar ya
parak birbirine bağlamıştır. Köylerde 
muntazam ve asri köy odaları yaptır -
mıftır. 

1 
Nizip beledi.Ye c1a1re111 Antep Çocuk Esirgeme Kurumu 

lr. Nizip (Bu havalide dolaşan bir ar .. ,mektep, 12 tane de köy okulu vardır . yüz elli çocuğu giydirdi 
a~afımız anlatıyor) - Kazamız 1325 Fakat bu okullar kaza :ihtiyacına kafi Gazıantep (Htısusi) _ İyi bir ve • 

tarı.hi~e kadar Bireciğe bağlı bir köy gelmemektedir. rimle çalışan şehrimiz çocuk esirgeme 
halınde iken 325 de nahiye ve 926 da Köy ve nahiyelerde yetişen fııtık iyi kurumu (150) fakiT yavruyu giydir -
taza ıhaline getirifmiftİr. Kazanın 130 bir aeliT tefkil eder. Zeytin de yılda miştir .. a~çen bayramlarda giydirilen-

adar köyü, 42 bin nüfuıu vardır. Son 150 bin lira getirir. lerle bırlıkte kurumun bir senede se-
Senelerde şeıhrin yüzünü değiftİren e - Kasabayı Antep ve Bireciğe bağlı _ vlndirdiği fakir yawtilarm sayısı dört 
Peyce yenilikler yapılmıştlır. Atatürk yan yollar düzgün ve fOSe halindedir. yüzü bu1m_a_kt_ad_ı_r_. ___ _ 
Yolu Üzeri ve etrafındaki kısım bir kaç Nahiye ve köylere giden bozuk yolla- p t t 1 f · 1 • 
•ene önce mezarlık halinde iken bu rın da tamirine çalışılmaktadır. Kazada p ay( Has a ")& graB iŞ eri .. 

1 
. 

ine ı kl k ldı l b A '- 1 . . ayas ususı - urası mu 1ım 
.zarı ar a rı mış ve uraya - en ÇO&. rast anan hastalık nısbetı yüz- b' 'h . t 'dh l . k l 'd' T .. 

A.
taturk büstü ile 1bir bulvar yapılmıştır. de 90 gibi korkunç bir yekun arzeden ır ~ ~aca ~e ; a ldıs ~ e es~ ~r · b. ıcadrı 
d Yrıca bir et hali ve mezbaha ve 30 tra.Jıom hastalığıdır. Bu scbeble kazada m~ af eratı k a~ a 0 dı ug; kıçı~ ır e 
~kkanlı bir sebze hali vücuda getiril- bir trahom mücadele dispanseri açıl .. tke g.ra mer .~zı v~.r r. ad at u medr-

ltııstir N' . F , 25 k'I eZlJ'l ne m uvezzıı, ne o acısı, ne e 
· · mıstır. ızıp ırata ı ometre u • . 
B led' · .. d" l · · d ~ ' ml,lhabere memuru vardır, sadece bır 

e ıyenın uç ort yı ıçın e aattıgı zaklıktadır. Bugün kHahada Romalı- '- .. d .. ·· .ı b" .. b 'f 
ilrsal .. · d h Jk 500 d L ı te~ mu uru varaır ve utun u vazı e-.. ar uzerın e a • en .raz • eY, !ardan kalına ve cami olarak kullanılan . .. .. .. . . 
.ıuıt:kan yaptırmı•tır. Kazada 20 beygir b' ,_ .1. .1 ı_ '-- lar d Belk' ler hır tek mudur tarafından gorul -
L T ır &l ıse ı e .x;aza ya.ıun ın a ıs k d' B' b' · ·ı .. • d 
ll:tf\rvetinde bir de elektrik fabrikası var- . . . rne te ır. ıtta 1 uıtenı en sur at e 

N. 'b' b" "k . . harabelerı vardır. Bu yıl hır kılometre mümkün olamamaktadır. Buraya bir 
ızı ın uyu ve temız hır suya bu- l w d k' A .. k b ) 

QÜn b . l ih . ı uzun ugun a ı tatur u varı asfalt yarıdımc1 tayini yalnız müdürü değil 
• e enunıyet e tıyacı vardır. Ga· h r f .1 'k .diw u d . ~· ,c:ı h . görül w. . . bü .. ' 

zıantep yolu üzerinde Türlü köyü ya- a ıne ge ır1ı ecke ve ger yo ar a pıf ı 
11

a a ae~ d' ecegıık . ıçm tun 
nında Kar d d k .. l parke yapı aca tır. ayası ar aevın ırece tır. 
b' puz atan a ın a. ço guze 
ıt su vardır. Ancak 50 bin lira bir pa

ra scvfile kazaya getirilmeıri mümkün 
~la~ bu suyun tehre akıtılmasına be
eqıye bütçesi müsait değildir. Dört yıl-

danberi zeytin mahsulleri de iyi ol -
llladığı için halk da yardım edeme -
llıektedir . 

... Kaza merkezinde iki, Bacak nahiye
ltnde bir. olmak üzere üç tam te~killtlı .......... _.._._. - . -........ __.. ·--
Bursada bir berber 
Metresini vurdu 
Bursa (Hususi) - Berber Veysel, 

llıetresi Hacerin kendisinden izinsiz ö
Je beri almak maksadile çarşıya çık -
~ olmasına içerlemiş ve Hacer eve 
donduğü zaman bu yüz.ıden aralarında 
kavga çıklllL?tır. Kavgadan içerliyen 
Yeysel Haceri muhtelif yerlerinden a
gır surette yaralamıştır. Yaralı hasta -
.n.eye, suçlu da Adliyeye verilmiştir. 

Karaman hapishanesi is/ah edildi 
Hapitanede yeni tesis edilen atölyelerde iş ve meslek 

sahibi olmayan mahkumlara da san'at öğretiliyor 

Karaman janclarma larmdan bir grup 

Bursa berberleri şenlik yaptılar 1 Karaman (Hususi) - Karaman ha- Karaman hapisanesi bu halile mah-
l3ursa (Hususi) -Bura berberleri de pisanesinde açılaıı .imalathane ve atel- kfunlar için azap ve 1!1J'tırapla ömür ge

haıta tatiline 'kavuştukları için büyük yeler sayesinde maıhkUmlar boş otur- çirilen bir yer olmaktan çıkmış ve bir 
bir memnuniyet göstermektedirler. makta.zı kurtulmuş ve büyük bir gay- ic;lahane halini almıştır. 
Ra~..ada bir gün olsun i.Stirahatleri- retle çalışmağa başlamışlardır. Atel - Karaman jandarması da büyük bir 

ile kavuşan berberler bir merasim yap- yelerde ayni zaman.da iş ve meslek sa- faaliyetle çalı.şmaktadır. Bir çok köy
lnışlar ve Atatürkün beyıkeline çelenk bibi olmayan mahkfıınlara da san:at lerde yenidıen karakollar vücude geti-
loY!nJ.~lardır. öğretilmektedir. rilrniştir. 

•· _ ...... ~::::,·=~;*.'·~w.·....... PAZAR OLA HASAN BEY . .\VN ... , .. .. ····.·.·.·.·:....... ... ,. . .. . . ... ..,,.·.·.·':'.,,. ... '"'~.·.-.·.·.· .... 

- Belediye dilencilf'rle sıkı bir 
lrıücadeleye karar vermiş Hasan Bey 

DlVO R Ki : ............ , ............ .. 

... Geçenlerde kocaman bir apartı
manı olan bir dilenciyi yakaladıktan 
10nra. .. 

. . . An~ ,ki böyle mülk sahibi di 
1enciler az deği1d1r. Şimdi hepsini 
ıtoplatı)'Ol'Dllll. Ne dersin? 

• 

Karaman mekteplerin de okuyan gençler 

Memlekette Spor ve 
kültür hareketleri 

Karaman mekteplerinde okuyanlar - Kastamonu 
futbol şampiyonluğu - Mardinde birincilik maçları -
Bigada bisiklet koşusu - Barbnda güreş ekzersizleri-

Bursa stadyomu islah ediliyor 

Karaman (Husu~). ~ Kru-amanda 
kültür işleri bii.,vü:k bir sür'atle ilerle
mektedir. Karamanda biri tam devreli 
üç okul ile bir orta okul vardır. Tam 
teşkilatlı olan ilk okul Atatürk okulu
dur. Burada 39 7 talebe Oku.maktadlf. 

Diğer ilki ilk okulda 329 talebe oku -
maktadır. Orta okurun talebe mevcudu 
250 yi ge~ektedir. 
Karamanın mülhaık.atındaki ilk o · 

kullarda okuyan talebenin mikdarı da 
1637 yi bulmaktadır. 

Kastamonu futbol şampiyonluğu 

Kastamonu tam piyonu lise 1akımı 

Kastamonu (Hususi) - Kastamonu neticelenmiştir. 
lisesi ile San'at mektebi takımları ara- Büyük bir inti1..am dahilinde devam 
sında yaptlan fut'bol maçı Fuadın ha- eden ikinci haftayımda da Lise1iler 2 
kemliği altında başlamış, oyunun baş- gol yapmışlar ve oyun 3-0 Liselilerin 
ıangıcında Liseliler kısa ve seri paslarla. gali!biyeti ile nihıayetlenmiştir. Ve H -
San'at mektebi kalesine yanaşmışlar- seliler Kastamonu şampiyonu ilin edil
dır. İlk haftayım 1-0 Liselilerin lehine nuşlerdir. 

Mardin birincilik maçları 

Mardin Türkgü. cü spor takum 

l\fardin (Hususi) - Diyarıbekirde ~ampiyonu YıJrlız takımı ile Türkgücü 
yEij>ılan mıntak.a birincilik müsabaka- sporcuları çarpışacak ve mmta'ka hirin
sına iştirak eden Türk.gücü ~r takt- cisi belli olacaktır. 
mı Muşlularla yaptıklan maçta sıb.ra .................... ·---·-•-•M• -.... .. 
kıarşı 3 sa~''l ile galip gelerek ikinciliği 
kazanmışlardır, Şampiyonluk maçı ya
kında Mardinde yapılarak Diyarıbekir 

Hasaın Bey - Peki ama dostum . 
Bwılan topl.arlarsa şehri kim imar e. 
deceltT 

Hadiseler 
karşısıncl 

Nasıl yapılır? 
Tramvayda en arka sıranın en ar

k~ında ayakta duruyordum. Ön sıra
da da orta yaşlı bir adam oturmuş ga· 
zete okuyordu. Yanında oturan ba
şını biraz yana kıvırıp gazeteye bak
tı. Arka sırada oturan ayağa kalktı, 
onun arkasındaki de merak etti. Ve 
nihavet bütün tramvay halkı gazete· 

1 nin başına toplanıp çe'ki§tire çekişti
re alakayla havadisi okudular. Bu ka
dar k' inın merakını uyandıran 1 ,\
vadis ben ·m merakımı uyandırmıştı. 
Ben demek parmak sokulacak bir yer 
buldum. Ve havadisin serlevhasını o· 
kuyabil<lim; serlevha şu idi : 

•Sahte senet nasıl yapılmış?• 
iMSET 

L 
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Amerikada 5 senedenberi
1 

uyuyan genç kız 
1 Kıymetli bir Kumandan, 

Silah ve Çocukluk 
arkadaşlarının dilile 

samimi bir vatanperver, tam manasile iyi bir insan 

Zavallı nişanlısı her akşam elinde bir demet çiçekle 
onun hastahanedeki odasına giriyor, · uyku hastalığının 
bir kat daha güzelleştirdiği yüzüne uzun uzun bakıyor ükrü 

Naili 
ve hasta bakıcıya soruyor: "Ne zaman uyanacak?,, 
Anlatacağımız vak'a Amerikada, 

Şikagoda geçmiştir. Ve bu uzak diya
rın kulaktan kulağa akseden garibele
rine bir tane daha eklemiştir. 

Pattişya Megayir, 26 yaşında gü • 
zel bir kızdır. Sevimlidir. Arkadaşları 
arasında cana yakınlığı, neş'esi ile ta
nınmı~tır. Patrişya, bugünün her genç 
kızı gibi, evinde oturmaktan ziyade, a
ilesine yük olmaktan çekinir, esasen 
tahsilini de Şikago Üniversitesinde bi
tirmiştir. Bir müessesenin, ciddiyeti, 
isindeki intizamsevorliği iae tanınmış 
' dak tilosudur. 

1932 yılınm şubat ayındayız. Pat
rişya o gün mezundur. Akşama kadar 
evinde dikişini dikmiş, ütüsünü yap -
mış, bir güzel yıkanmış ve yemekten 
sonra da akşam matinesine sinemaya 
gitmiştir. 

* 

f 
• 

nın 

Hayatı 
On dördüncü kurtuluş bayramına 

iştirak etmek üzere Edirneye gi
,den İstanbul mebusu Korgeneral Şük
rü Nailinin kalp sektesinden vefat et
tiğini dün teessürle bildirmiştik. 
KıymetH bir kumandan, samimi bir 

vatanperver ve tam manasile iyi bir in 
,san olan Şükrü Nailinin ölümü bütün 
memlekette derin bir teessür uyandır

, mı.ştır. 

Patrida Maguire Atatürkün en yakın silah arkadaşla-

d ed. k ld k h ... rmdan olan merhum, vatanın tehlike-
ar sen 1r ımt anma sızın, atta · d;•...ıt·· •.. 1 ..J- d · k h 

Gördüğü filmden memnun, sıcak o- .. .. .. .. .. .. ye ~~ugu zaman arutı aıma a ra-
.d k l b. 1 ,_ guneş yuzu ve açık hava yuzu gorme- manca çam'lışmış vazifesini büyük fe-
asına, aryo asına ır an evve "'avuş- ._. . . •.f:' • 

_ ı_ 1.1 b nJ' .. . dıgı halde sıhhatınden hıç kaybetme· dakarlık ve feragatle ve daima muvaf-ma.K. eme ı e a ıyo ıstasyonuna varın- . . . . . . 
uh f b. b d'. . h' t · h mıştır. Saçları gene abanos gıbı sımsı- fakıyetle başarmıştır. 

ca, t a ır aş onmesı ısse mış, e- h .. .. . v · . 
_ l k l ya tır. Yuzu gene pembedır. Çok agır Yarım asrı tceavüz eden ömründe ter 

men oraya yıgı mış ve uyuya a mış- b. _.ı_. ~ı_· l 1 akl b . 1 Ş" .. · · S lA 
ır peıını?.C taoı tutu muş om a era- .teımz yaşamış o an ükru Naılı e a-

tır.I 
1 

k l k b. her kilosu gene aynıdır. Daha hoş bir nikte 1292 senesinde doğmuştur. Pe-
stasyon memur arı, aranı ta ır .. 1· . . B k d . M t fad r Ş!!1-ü Naı·ıı· u··çu··nc·· K 1 d u d ik t t b lda . . .. ·v· . .. .. . .. şey soy ıyeyım mı ~.. u uzun uy unun , erı usa ı . uıu u o or u n.uman anı en san u .. 

cı.amı~ kumelendıgını gorunce ılk once hikmetinden m.idiT, n~r, gözlerini 1313 senesi Martında Harbiye mek- kınına hareketine iştirak etmiş, müca- ,huna okuduğu kuranın üzerine bir iki 
bır cınayetle karşılaştıklarını sanmış - b k b. l kl k .be l . . tebine girmiş 31 7 senesi Kanunuevve- delede unutulmaz hizmetler görmüş, ,damla y~ damladı. 
la k di d . b la be aş a ır para ı , cazı ge mıştır. · ' _ 

r, en n en geçmı~. unun ra- ,!inde Erkanı harp yüzbaşılığı ile mek- büyük zaferden sonra, Eskişehire, Bur _Sonra? 
ber rahat rahat nefes alan ve sanki puf- * tebi bitirerek Rum.elinde 3 üncü ordu- saya ve istanbula ilk giren galip ku- _Sonrası iyilik. Şimdi de içime öyle 
la yataiında imiş gibi mışıl, mışıl u • Patrişyanm bir nişanlısı vardır. Her ya tayin edilmiştir. mandan o, olmuştur. geliyor ki... ~ 
yuyan genç kadını hastaneye kaldır - akşam, sanki bir mabede girermiş gibi 321 s:nesi 26 Teş~in~~nisind~ Bu~- Silah arkadasları diyorlar ki: Atatürk ve SükrU Naili 
mış.lar, ve doktorlardan, hastanın uy . kızın yatak odasına giren delikanlı, u - ,gar eşkıyalarını ·tenkıl ıçın Ate.şkıl edı- •· 
ku hastalığına tutulduğunu öğrenince y14yan sevgilisine, her seferinde mev- len .ak~cı. taburltarbından Skelanıkd alayt ı- General Şüıkrü Nailinin en eski ve - Bu hastalığından sonra Atat ürke 
d . bi f 1 1 d . . eki . . ,nın ı ıncı avcı a uruna uman an a- ak k d 1 d b' . ··tek ,Konyada mülaki olmuştuk. Gene bu ~ e genı' r ne es a mış ar ır. sım çıç ermden bu büket getirir ve . dild' ~. B. b .. tb . d en y m ar a aş arın an ırı mu -a-

' , yın e ıgı zaman ın ası ru esın e k ndi .. gu··MÜ gibi hatı.rımdadır. General Tav• ' * baıı ucuna bırakIT, onu ııöyle yarım sa- ı'dı·. · it bLnbaşı Rauf e ·sine muracaat e- I 
T T shend de orada Büyük Şefin misafir 

Bu vak'adan tam beıı sene geçmi~ - at kadar temaııa ettikten sonra, sessiz M""""rutı'v:etı'n 1·ıaAnından bı·r sene ka- den illr arkadaşımıza şunları anlatmış- . 
T T T ~y J tır: bulunuyordu. tstasyon civarında Be ,. ' 

tir. Ve o zamandanberi de genç kız ne adımlarıla geri.döner. Bu beş sene zar· dar evvel İttihat ve Terakki cemiyeti- hı·çı·n evinde Atatürk Şükrü Naili, me~ 
f - Sabahleyin duydum, hala inana-

konuşmuş, ne kımıldanmış, sadece u- ında, genç kız, kendisinin bulunabil - ,ne intisap etmiş, cemiyetin kuvvetlen- ki lkumandaını Rüştü' Paşa bir de ben. 
mıyorum. Ne bileyim bıma öyle geli-

yumuştur. Bununla beraber, arada sı- diği saatlerde gözünü bir kere olsun bi- mesine pek çok gayret göstermiştir. yor ki, şimdi kapı açılacak, birisi içeri Atatürk Şükrüye: 
rada da uyandığı olınu_Ş, etrafındakile- le açmayışı, delikanlıyı ne de olsa mü- . Meşrutiyetten sonra avcı taburları girecek (gözünaydın Rauf yalanmış) di - Nasılsın? diye sordu. HastahğıD 
ri tanır gibi bir vaziyet almış, sonra ge- teessir etmektedir. Istanbula g~irildiği zaman ° da tabur- yecek. Yahut ta, nerdeyse telefon çala- ~~i mi? 
ne engin bir kayıtsızlık ve istiğna ile * ,la beraber Istanbula gelıniştir. caık, telin öteki ucunda babacan sesi- - Geçti. 
başını duvara çevirerek uykuya dal - 31 Mart vak'asmda ni: (Nasılsın be Rauf?) diye duyaca- - Vazife alabilir mi.S'in? 

Delikanlı bugüne kadar dünyada e- _Alırım. 
mıştır ğıın sanıyorum. , 

· şine rastlanmıyan bu uyku hastalığın- , Fakat İstanbulun o zamanki buhran , Bu muhavere o gün bu kadarla bitt.u 
Bugünlerde ise aşağı yukarı 31 yaşı- dan p_e)t yakında kurtulacağı muhak- . lı ve dejenere havası sağlam bir asker Üçüncü ölüm haberi ,Atatürk Konyadan Akşehire geçti. Vd 

na basmış olan, Patrişya, yavaş yavaş kak sayılan nişanlısile düğününü, onun olan Şü.lkrü Nailiyi sıkacak ve üzecek ,haber aldım ki Mersin mmtaka kumaXI 
kad k k k d B. Hoş sanki bu da olmadı mı? Rahmet -:ııı 

adeta ııuuruna sahih olarak uyanmak- ilk defa bayılıp da uykuya daldıgvı 1·s - · ar arışı ve irli i i. ınaenaleyh danı Şükrü Naili, Garp cephesinde ;,ıı 
T linin ben iki defa vefat ettiğini duy-

tadır. Geçenlerde bir gün annesi uya- tasyonda yapacagvını söylemekteclir ,genç taıbur kumandanı tekrar Rumeli- . . h k 'k f . ,üncü Kolordu kumandanı olmuş. Taaı"' 
· .ne hududa gönderilınesini istemiş, bu d. um. • Hele hır defası a 1 aten acıa ruz başladı. Duşm·· an yenildi. Şükrü ES" 

nan kızına elini kaldırmasını söylemiş, d 
P . 1. . k ld .. k . suretle avcı taburundan çeıkilmişti. Bu 1 1

· h b . d , . 1k~ehri, Bursayı istirdat etmek şeret-
atrışya e mı a ırmış; gene goz ırp Bolvadin ve Şuhutun haritaları becayişten üç dört gün sonra ise 3 l k Başkwnanldd~nlı!k mu ar: es1:1?' e~ oır lerine erdi. . 

dedikleri zaman gözlerini kırpmış. Son- Afyon (Hususi) - Bolvadin kaza- .Mart irtica hareketi zuhur etmiş, avcı aç ay evve . ı sanırım, ır gun er- . 1 t b 1 "lk . k d 
ra, birbiri arkasına on, on beş defa es- b h sinde gazinoda oturuyordum. Vakit ak- S an U a 1 QlfBn uman an 

k k sının harita alınması işi bitmiştir. Şu- ta urları da i isyanct iştirak eylemiş- şamdı. Koş'· eden beygı·rin üstünde gö- . 
ne}'ere te rar uyumuştur. h ah. . . h . d k d .k !erdir. Gene bir gün haber aldım ki Istan' 

ut n ıyesının arıtası a ya ın a ı - . .. · ru" ndü Bana kamçısını sallıyarak se 
loıin en aarib tarafı Patriııya b ka- 1 ed·ı kt' Bu vazıyet henuz Istanbuldan ayrıl- · - bula işgalden sonra ilk girecek Kolorw 

T 
0 

' T u ma ı ece ır. ,mamış olan Şükrü Nailiyi fevkalade lam verdi. duya da Şükrü Naili kumanda ediyorıı> 

Aşk bahsinde içtimai 
Vaziyetin rolü 
Silivriden bir mektup aldım, ha-

na: 
- Pamuık Teyzeciğim, 
Diye hitap ediyor. Tabir hoşuma 

giıtti. İltifatına teşekkür ederim am
ma kendisine müfit olamıyacağım -
dan korkuyorum. Söylediği kısaca 
şu: 

c20 yaşında, askerliğini henüz bi
tirmemiş bir gencim. f 6 yaşında bir 
k:m seviyorum. İçtimai vaziyetim o
nunkinden bir misli daha yüksek, 
buna rağmen iltifatına mazhar ola -
mıyorum. Mektup yazıyorum cevap 
vermiyor, randevu istiyorum, gelmi
yor. Bıınunla beraber arkadaşlarına 
benden bahsettiğini biliyorum. Ne 
yapacağımı şaşırdım.• 

* Bilmem dikkat ettiniz mi? Bu o
kuyucumun mektubunda içtimai du
rum yüksekliginin erkeğe bir faiki
yet bahşettiğine inanan bir eda var: 

- Ben zenginim, ben asilim, ben 
yüksek bir mevki işgal ediyorum, 

binaenaleyh parmağımı kaldırdım 
mı istediğim kız itaat etmelidir, de
mek ister gibidir. 

Hakikat maalesef değil, maaşşük
ran böyle değildir. Gönül işlerinde 
para, mevki, içtimai vaziyet rol oy
namaz. Oynadı mı mevzuu bahsolan 
gönül işi değil, menfaate dayanan bir 
anlaşmadır. Şimdi bu okuyucum 
ne yapacak? 

Her vakit söylerim, aşk bahsinde 
mektup yazmak, randevu jgtemek 
eski çağlardan kalına bir çocukluk
tur. Bunu yapan sadece gülünç o -
lur. 

Hayatta karşı karşıya gelmek, ge
lince de istenileni söylemek için fır
sat mı yok? Çrkmasa bile insan icat 
eder, maksadını anlatır, kat'i vazi -
yeti anlar, ona göre hareket eder. 

Bana pamuk Teyzedğim diyen 
mültefit genç te böyle yapacaktır. 

* * * 
Karagümrükten K. inisyali ile 

mektup yollıyan genç kıza: 
Ben Fatihi Şişliye tercih ederim, 

diyecektim. Fakat Fatih te $işli ol-
du. TEYZE 

müteessir etmiş, o zaman ikamet ettiği Bi~ ~i ~at. son;a Şükrü Naili ~ğa- .muş. 
,Yeşiltulumbadaıki evinden kalkıp Sa - .nın umıtsız bır !1alde _hasta o~dugunu Nıe yaptım yaptım izni kopardım. Ht?" 
1ayburnunda Tıbbiye mektebi binasın- ,duyd~. Bu (Aga!. Agabey. mana~ı~a- rekede Şükrü Nailiyi buldum. Oradaıf 
da bulunan 4 üncü avcı taburuna k _ ,dır. Bız ona lhep böyle derdık. Selanik- vapura aıtlay~ İstanbula çıktım. 

~ rak o taburun isyana iştirak etme~:- te ar~a~!a~ ~r~ında bir ~i de. Fran · Milli ordunun İstanbula girişini bi~ 
sini temin etrnk 4 üncü tabnru d · _ ,sız Şukru irlı. Iyı fransı::ıca bılmesınden mem hatırlar mısınız. Hakikaten biıf 

~· .... a 15 k · b.. l ~ rd k vana sevk için gelen digver asi efrad n ınaye oy e çagırı ı · tarih sayfası olmuştu. 
Önüne dikilerek unutulmaz bir b.. ·· 

1

k- Hikayemize gelelim. Ben bu haberi Sirkecide Şükrü Nailinin boynun• uy11 l • dı. K · 
lük ve kahramanlık göstermiştir. il .ın~a neye u~a gı~ı şaşırmışım. en .sarıldım. Onun da gözleri yaşlıydı. lit' 

B ı k h b
. d ,dımı toplamaga vakıt bulamadan dok- liyişi fa7Jla iltifatı 'hiç sevmediğini bıt 

. an ar ın e ,torl~r, (sizlere ömür) demişler. . di~ halde: 

1 
Şükrü Naili Balkan harbinde de çok Hıç unutmam, 0 zamanlar. Me.r~ın . - Şükrü Ağa, de~im, ver bugün oJıı 

bü'7Ti';k kah nı··1~1 •• te . b t ,Merkez kumandanı olan Demır Ali ıle sun elini öpem""'. 
J ~ rama .ı:ıı..ıar gos rmış, u a )ta k ~ 1 ,,...,,..+ k · J"""" 

lihsiz savaşın en tehlikeli noktalarında ·:ş~ aryıy~ ag_ a ... ~·.1. ·... .. .. . •• • - Olmaz Rauf, dedi, gel kucaklaşr 
kuvv,....l' .. .. ıs· ı·ı t Içım Şukrü Aganın oldugunu bır tur 1mı daha iyi 

, t:'~ ı goruş, emsa ız cesare ı e e - 1.. ,_ b , ....,._: d ,,. · ""' 
.. . u ırı.a U1 'C'Lll.Ulyor u. e· d" h h"kA . mayuz etmış, muharebenin SOnUnda A.t " •• be b d'• ••.,.ı b ır ıvam arp 1 yesı d k ..n. 1 - ~~rfi 1 -~· . .n: ı surçmuş, ra er uşmuoper, a-

a aymi:ll\am ıga ı,,ç ey emı'l~ır. b. ik"f' - · b' t 
~ şı ı·r u uge mı, ır aşa mı çarpmış. . - Şükrü Naili, 'kendinden küçükle-

Um um ı Harpte Kendini tarnamile kaybetmiş. Doktor- ,tine karşı baba, akranları.na karşı ed 
Umumi harpte Atatürk~e beraber Ça lar b~m~ar soluk YQk. (gitti) demiş ,samimi bir dost, büyüklerine ve bil -

ler. Döşegıne uzatmışlar. hassa vatanına karşı öl'üme kadar ınll' 
nakkalenin en mühim günlerini yaşa- Ben bir taraftan ağlar, bir taraftan .ti bir askerdi. 
rnış, vatanı bütün dünyaya karşı er- d ("lmed' "lm ş· k ) 
.kekçe müdafaa edenlerin arasında en a <J · . 

1
'. 

0 ez ti rü derken sa- Fakat o, hiç bir zaman vatan çocu»' 
babı etmıştırn. O kadar şaşırmışım ki larmı, Mehmetçikleri gönlünden uzalC" 

,müşkül vazifeleri muvaffakıyetle ba- gidip görmeği ıbile akıl etmiyordum. 'ıaştırmış degı-·ldi. 
,şarmıştır. Bu muharebelerde muharebe Sabahl Dem ' eyin ir Ali bir asker yol- Onun bir divanı harbe sevki vardıt 
gümüş imtiyaz ve harp madalyalarile ı k .. ·d · rdi '"' ıyaraı muJ eyı ve ·: ki bu söıılerimi bakın ne gu·· zel tasd.IJJ 
,taltif edilmiş ve bilhassa 15 şubat mu- _ Rauf üzülmesin, dediği çıktı, öl- ,eder. • 
.harebelerinde gösterdiği fevkalade hiz memiş sağ U A h F k ıı "' 
metler dolayısile bir sene seferi kıdem ' . . · ~ . mumı arpte ırat grupu uma 
· Ken?ımı yattıgı evın kapısında bul- danı bulunuyordu. Bir gün 6 ıncı ordd 
.zammı ile taltif edilmiştir. ,d~. I~ri girdim. Fakat odanı~ eşiği 1kuma.ndanı bulunan Halil Paşadan . bil 

Milli Mücadelede nı aşabilene aşkolsun. Derken ıçerden ,taarruz emri aldı. o sıralarda verııen 
Bilahara Fırat grupunda bulunmuş

tur. Mütarekede Türk milletinin yek -
.pare bir imanla müstevlilere karşı kal-

seslendi : bu emir mucibtnce taarruz etmek yurt 
:-- Rauf gelsene... çocuklarını manasız ve hedefsiz bir s'll" 

Ihti~a.r ~kerin bu hatırayı anlatır- rette mahvetmek, bütün cepheyi sar • 
,ken gozlen yaşarmıştı. Merhumun ru- (Devamı 8 inci sayfada) 



Bu Haftanın 
ma çlan 

Bu haftanın propamı 
ıa-. l.t.nbulcla Lik pmpiyonaaının 
L-t lıa&a yapılacak olan müeaba
~ ..-lıda aöeterildiii tekilde 
'-bit edilmİftir. 
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Deniz ve denizcilik 

1 FRANSIZ DONANMASI 
Fransa 1921 senesinden sonra geni ve çok modern gimilerden mürekkep büyük 
bir donanma yarattı. lngilizler bu donanma için "Dışardan bakınca güzel ve denizci 
görünen teknelerdir,, diyorlar. Bir muharebe imtihanından geçmigen bu gemiler için 

bizim de söglege~ilecetimiz ancak bu zahiri hükmü tekrardan ibaret kalacaktır 
Yazanı A. C.1naletlln .. r••ollu 

Geçen haftaki müsahabemizde Ak ı 
deniz müvazenesinin ne demek 

olduğunu i28lı etmiş ve bu denizde babı 
ri kuvvetler bu.lunduran hiikllmet do-
nanmalarını, birer birer, tetkik edece
ğiDıizi ~ Bu haftaki de!Vz 
mü:sababemizi, Fransız bahriysini göz- ili 
den geçinneğe tahsis edeceğiz: 

Harpten evellti Franns 6altriyai 

Cihan harbinden evvel Fransız bah
riy4ısi Akdeni2Jcie (İngiltere - Fransa -
Rusya) itilifının menfaatlerini müd:ı
faaya memurdu ve bu deniute mutlak 
bir surettıe bikimdi. Böyle olmakla be
raber Fransız bahriyesi gemi itibarile 
h•dkaten pek acaip bir manzara gös
teriyordu. Deniz mahafllinde Fransız 
bahriyesine istihfafla bakılırdı. Çünkü 
hiç bir zırbhsı, diğerine benzeme~ bi
Çimsiz, su üstünde yüksek ve kıymeti 
harbiye itibarile de pek o kadar parlak 
olmıyan bir kuvvetti. 

Maam•flh Fransız bahriyesi pa:a 

, 
Akdeamleld Pıum ........_ Wr lalnde demir tberinde yatan bir 

Fı as filom 
üç, Lorraine sınıfı üç ki altı tane hazır yer daha te?Jg8blanla denize indirilmek 
hattı harp gemisi vardır. Bunlara cDun üzeredirler. 
kerk• sınıfı iki muharebe kruvazörile T orpİllobotlar 
cRişliyö• sınıfı iti büyük vlhidi harp 
daha illve etmek icap eder. Bu son iki 
eerninfn muharebe kruvuörü mü, yok 
sa hattı bup zırh1Bı mı olcağına dair 
elfimi?ıde kili derecede resmt malfunat 
yoktur. Herhakle bunların fennin en 
10D terakkilerile mücehhez son sistem 
vahidi harpler olacağına şüphe yoktur. 

Knıoaörler 

Kactuı memurlar, 
Radgo talı•ltl 1111 
Pasaport maarafı 
Olruyucularımızdan Fehmi Yah -

ya ortaya iki haklı dilek atıyor!. 
- Radyo şirketi hiıkiımete geç. 

tikten sonra radyo sahiplerinden se
nelik abone ücreti olarak 1 O,S Ura 
alınmasına devam ediJldi. Radyo sa
hiplerinin mühim bir kısmı memur
lardır. Hayat pahalıılığının hüküm 
sürdüğü bu zamanda küçük bir me
murun birden 1 O,S lira vermesi guç
tür. Acaba bu para yol paruı gibi, 

Fransız bahriyesi torpido bot cihe -
tinden de çok 21engindir. Hemen he -
men biribiriniıı eşi olup distroyerler -
den biraz daha küçük 26 tane yem tor
pido bottan maada 10 kadar nisbc:ten 
eski bot bugün himıettedirler. Ayrıca 
6 büyük torpido bot ta te~Mıta, ınşa 
edilmektedir. 

o.nisalfı ıemileri 

üç dört taksitte alınamaz mı? 

* Bu okuyucmnuzun merinde dur-
duğu diğer bir mesele de dış mem • 
lekete seyahat yaparbri verilen pa .. 
saport masrafının fazlalığıdır. 

Avrupaya veya Balkan memleket. 
lerine kısa bir tetkik seyahati vap. 
~ istiyen memurlar 26 lira w gibi 
yüksek bır pasaport masrafile kar -
fl}aşıyorlar. Bu pasaportun müddeti 
bir senedir, fakat acaba bir senelik 
olacak yerde Avrupada olduğu gibi 
altı aylık, üç aylık veya bır senelik 
olmak üzere veriJse, ve ücretı müd· 
detine göre alınsa daha favdalı ol
maz mı?.• 
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Bütün memlekette, kar Şükrü Nailinin cenazesi bu f ~~ı~ü 
d . d• b h Ed• • • d• ıvaz 1 

ve f rtına eva e ıyor sa a Jrne e getiri } ( Baştarafı 6 mcı sayfada) 

da) d • d Ç b AJ' "lfilll lduğu halde (Baıı tarafı 1 inci ·fada) cenaz.eyi büyük bir intizamla takib et- sacak kadar zayıflatmaktı. Şükril :Na: 
(Baştarafı 1 inci sa)ıfa 1 ıgın an ° an 1

' 
51 

.• 
0 

. ili Halil Paşaya müracaat edeT!k .. ~, 
re bastırması yüzünden herkes eve ya- 1 kendisini kıntlardan guç hal ile kurta- temini tutmaktadırlar.. mişlerdir. Cenazeye siyah tüller ilave ziveti anlattı, taarruz edemiyeceğını il" 
k k l k ·çın· tchalu"k göstermeg· e rabilmış· tir General Şükrü Nailinin ölümii sayi edilmis, 37 çelenk gönderilmistir. Bü- " aca a ma 1 • T T T kerce beyan etti. 
başlamış, bu sebepten, İstanbulda _soba Kurtlar 15 tane koyunu parçalamış- olur olmaz kurtuluş şenlikleri durdu- tün ask.erler yakalarına siyah ltordela- I"I' 
satışları artmış, kömür ~e odun fhıyat- !ardır. rulmu.ş, Selimiye minarelerine çekil - lar takmışlardı. Bando mütemadiyen Halil Paşa bu müracaata Şükrüd .. :: 
ları ylıkse~tir. Kar, Istanbul em- Başka sürülerde de. bu gibi zararlar me~te olan bayraklaı: da çekilmemiştir. matem havası çalıyor, bilhassa kadınlar iliyi Halep'te bulunan 2 inci ordu J\ 

şerilerini ansızın denecek kadar çabuk vardır. De~ir~öy ka.~ına gidip gel- Herkes dükkanlarıru kapamı.r, gece hıçkıra hıçkıra ağlıyor, hatta sinirleri- nı harbine sewetmekle revap verdi· 
bastırdığından soba kurucular, taleple- mek- çok rnuşk~=z- gazinolar, eğlence ve nyun yerleri a- ne hakim olamıyanlardan bayılanlar Ben o sıralarda Halepte ~ulunUJ'°~ 
ri karşılayamıyacak bir vaziyete gel - Çatalca, 26 (Hususi) _Birkaç gün- çılmamıştır. .. .. .. bile görülüyordu. duı:n: Divanı harbe sevkedilen Ş~ıf 
mişlerdir. Kışlık elbise satışı ile her~- denoeri devam ecfen kuru soğuk niha- Merhum general olumune takad - C b k h . 1 l K • Naılı, daha Halet>: varm?dan,. r•.r 
ber diğer mevsim ihtiyaçları alış ven- . d"" de d Jci•c L _ _ı_ arkada 1 .1 enaze u pc azın a aya ara grupu kumandanlıgına tayın edılell" v 

b. h k •· b ı t r yet kara çevirmış· tir Soğuk çok arttı- um e na ısaı.cuua: rı 1 e - · Ld 11 ·· · d • . {S' §inde de ır are eı. aş amış ı · _ · .. ko k b"Iha C d v _ . 1. agaç ıstasyonuna ıra ar c er uzerın e tın hücum emrini ~ine getirdigı, 
Rasathane ne diyor ! gı halde mekteplerd,.. henuz sobalar ku- nuşur en ı saa ev et ~l!ım n- .. 1 . d .1.. d"l ı_ ' ··tbif 

"'; "k ed"lm . t• d ile al "ı_:c L: ... ab d ek getırı mış ve ora a trene ı ave e ı meK.. kat bütün kuvvetlerile beraber ınu 
R th ed ldıg-ımız malumata rulmamış, odiın tıt:Uarı ı em-'i ır: cc ayı gen.er ~e w.ı. e er : .. h l h .. k l . . -~< 

asa an en a G l"b 1 da _ A tık ih . 1 dık. d . . E- uzere azır anan ususı vagona onu - rayıat ·ererek son. nef enne kadar ~ 
göre dün barometre tazyikı 760 

civa- Gerb 1 26 (~
1 0 ~ı Kasaba~z dirn r li ~yarka b' . ~~· muştur. Vagon başında nutuklar .söy- düştüğü haberi geldi. Tabü vaziY~ ... ~ 

cındaydı. Rüzgar karayelden esiyordu. da üçıgun.? ~en: beri usşi::tli soğuklar baş: 1 eyef-~"P gt.tmelm d ~mlıçın g_uçBo· lenmiş, Şükrü Nailinin hatıraları ya.de- lıyo. ~s~uzdur, Ba.şk~anlık ş~;. 
Azami sür'ati 15 metreye çıkıyordu. . . _ uyor,. ~ ge e en w: o muyor. u d'l . t' Nailının muhakemesıne ıuzum kalJ11 
Yag-an karın mikdan 2 santim kadar ladı. Bırden bıre bastıran bu soguklıır sene. de gelebildik. 1.!4 senedir. munta- 1 mış ır. d - b'ld" d" 

halkı 14 .:ır.eo .• d"" Od k tl . k ıgını ı ır ı. 
tahmin edilmektedir. Hararet derecesi te aşa ~ur u. un 1 ıgı pe zaman geliyorum. <Galiba bu sonuncu Genel inspcktör Kazım Dirik bir nu- . 
de azami 4, asgari 1 derecede bulun- şiddetlidir. ~tta ~p~er ~ile O- oiacalc» tuk iradederelc dem~tir ki: 'CCesur Y8 soğuk kanh idj,, 
maktadır dwısuz kaldıgından Lapsekıden odun G r .. 1•. .. d ib b" g 

·Kar devam ediyor teminine çalışilinaktadır. e:;;r~ ın ~umu esnası~ a gat ır - Aziz ve kadir bilen EdirnelilCT, - O çok cesur bir askerdi, iyi silı$1 
İki günden!>erı serpiştiren kar, dün i- Gemlikte tesa~ . e ~' ~era.sım prag,-~ı Türk inkılab tarihinde yaratılan Türk. atar, güzel hayvana binerdi. ıt:1:-?" 

yiden iyiye yağmaya başlamış ve bü- Gemlik, 26 (Hususi) - 'Ret'. tarafı ~u~ıc.ce.. a 51 ıca~en top bır evladlarındruı Şükrü Naili Gökbcrki hl~ görülmemişti. Fakat neşel~~~ ~ 
tün gün ve gece devam etmiştir. Fakat kar kapatmıştır. Kömür, odun fiyatları turlu ateş almamış, butun gayıetlere yaman bir sektenin tesirile kaybettik. man kahkahalar atar, etraftakiler1Dl ~ 
hararet derecesi pek düşük olmadtğın- birdenbfre yükselmiş öulunuyor. Halk rağmen top atılamamışru. Biıahara bu Türk milleti sağ olsun arkadaşlar. Çe- neş.elendirircfa Bununla beraber 
dan ancak kenarlarda ve damlarda du- son- derece düşüncelidir. arızanın general Şükrü Nailinin. öldii.ğii lik kadar metin olan Edirnenin kara v:akur ve çok ciddi idi. 
rabilmis :kaldırımlarda ve yollarda eri- Sade mahrukat d~ hazır elbiSe, a- dakikaya; tesadüf ettiği nlaşılmı.ştır. .. ..daf"" d t Ben onunla :ı...eraber bircv.k ha.......ıet' -.:• •. . :akkab 'b' · ek hat~ • · • • _ ·- gun mu u ve osu ve aynı zaman- -u r rı'"• 
miştir. Karın devam edecegı tabının o- Y . ı, gı ı. gıyec .. f!:!f!a t.aı ~em1ş C tlaze meraSlmı bugun saat uçte da büyük bir kahraman olan bu emsal- de bulundum.. Şükrü Nail~ harpte gT 
lunmaktadır. ve yıya=eıt bıle mahsus derecede paha- ~tır. Bugün de bütün dü'kkan~ · k d . · b ·· r ğokkanlılığını pek müşkül vaziyetle! 

D · d f t lılaşm•..t=.... l . sız uman an ıçın en uzun soy ıye- • ---~ _.ıtıı 
cnız e ır ına ""i--· 1 essese er .Kapanmış s:ehirde bır b~1 k k"d d ~·ı· A-ı:. d r• .. .:ıe bile ka .. ..ıh.o.tmemiş bir~ . d · d b - Smd.ır-..ı... . ' T !.lece mev ı e egı ım. ~a aşımız, ~ J"""' 

E\·velkı gece Kara enız e aş goste- 5DML ço~. yerlerde sıyah tüllerle çevrilmiş ol- b"' ··~ - ·· k d l dı. 
fırtına ·· ·· den Karadeniz seferi- A • •• • •• •• ... • • • ~ • uyugumuz ve uman anımız o an , 

ren !uzun . B" Sındırgı 26 (Hususı) - Bırkaç gıın- dugu halae Şuhu Naılınm resımlerı a- Şükrü Naili çok merddi Bu büyük kol-. Harbi umumide Çanakkalede bultt 
ne çıkan Gulcemal vapuru geceyı u- dür havalar soğµmuş, her. tarafa çok lmı tır · - ·· ·· · · 1 .;-
::vükderede geçirmek mecburiyetinde ikd d k - - b 1 t sı ş • ordu kumandanımızın kaybolduguna ~uyorduk. 3 uncu fırka lJ ıncı a ti 

kaıı t ...... .,tır Dün sabah havanın biraz ya- Bm akr_ al ard ;:gmad gaku talş aı:ıış ~r. Cenaze hastaneden kaldırılmış, me- hala inanamıyorum. Ölümünden bir Ingilizlere karşı 22 Haziranda tasrt'1" 
~ · . azı oy ere ag.w.r: an r ar ınm1ş, · b"" ü.kt·· k'" ··kı .. b .. f" Edi b ı ık. 

tışması üzerine limandan aynlabilmış- ağıllardaki sürülere saldırmışJardır. rasl~I e . ~y"k u, . ~u B~ ... u un k r• kaç dakika evvel sesi şakrak ve tan - za aş aıruşt 
t . D' " ta afta d"" elki gün . .. ne ı er ıştna etmıştır. utun me tep~ d Ed' h l b . . M .. h' ub b lerd be~ ır. ıger r n un ve evv Bu sene burada odun ve kömur pek l af kk""ll . k A k 'nl nan ı. ırne, er yı ayramına ıştı- ut ış m are e en sonra ...il 
Karadenize çık.mas! 13.zım~eı.~ birçok pahalıdır. Bir eşek yükü adım 20 - 25 er, esn teşe u erı, as erı ıt at rak eden bayramını kendi huzurile kendimi Alçatepe- ger.isinde bir yw-
gemiler halfi Büyt.kdere onunde yat- ve kömür 60 _ 70 kuruşa satılmaktadır · ·-·~ · --· · ' - ·~ · · · ~- 1 d" 1.!. 1.!. b k d f buldum 

dırı B 1 d b . k a·· · şen en ıren ou oa a, ar a aş ve şe - · 
makta ar. un ar an ır açı un sa- Böyle olduğµ halde odun, komür, gene . . .. _ - · · dC' 
bah Karadenize çıkm1-:larsa da dalga- 'kd d b lu ı:.ı ·ı:.ti katlı bır kumandanı olan buyuk adamı Sag yanımızda beşmcı fırka var _,. 

~ az mı ar a u nmar;. a, ın yaca ye- d'l ş .. krü Naili · b · · fırka ıı::> 
lara mukavemet edemiyerek tekrar ge- tecek kadarı temin edilemernektedır. unutmıyacaktır. k~ er. ~~~ib·· ; d nuıld ~ıncı b'l' ·ot ' 
ri dönm~lerdir. Limandaki vapurlar anı .ı:ıı:u' ıyes.ın e o ugunu ı ı~ 

N hird Kazım Diriiin nutkundan sqnra sö- dum ani fırtınalara karşı tertibat almışlardır e.v~ • ·.. .. .. .. ·"" 
D ..... nı·"TV'ollan ı'daresinin gemilerinden z.ü Edime ıneh'usu Şeref aldı:- Surune surune o tarafa yaklaştı>y 

"" -J Nevşehir, 26 (Hususi) - Yağmurlaı: ııır 
birçoğu Galata rıhtımına yanaşmak la beraber soğuklar da başlamıştn·. Çok 

1 
- Seni ebediyete götüren yol: E- Eııkfını harbiye kaz.matında karş~r· 

mecburiyetinde kalmışlar_dır. tanberi dört gözle yağmur bekliyen 1 dlrne, ~imdi seni ?muzların~a taşıyan !~· \ ~~rü :!;e:lii=e t:!ı~~~ 
Deniz kazaları köylüler memnun. olmuşlar, hemen tar arkadaşlar hep senın kurtardıgın adam- B' 'ı..~~ Ça akkale tJJ 

Ereğli civarında kar.aya oturan Yu- lalarını sürmeğ,e başlamışlarsa da yağ- ı lardır. Senir:~e. ~~~ t~: yüzbaş.ılıktan ar- faci:i~İık karşılaşan dost~r kiınlerit' 
nan bandıralı Erinovla vapurunun kur murdan sonra fazlalaşan soğuk!~. o - kada~ık. Dun, otumunden bıraz eVTel· sağ olduğunu soruyorlardı. Ceva~ 
tarılmasına fıenüz gidilememiştir. Çün dun fiyatlarını fevkalade yükseltmiş - ayrılırken beni öpmüştün. General gittikçe kısalıyor, eski dostlar. bU:e! ~ 
kü tahlisiye gemileri dünkü fırtınalı ha tir. Her sene bir hayvan yükü, 30 - 40 Gökberk! l~te: düşmana kurşun rer düşüyordu. Ben ona kardeşi ~ 
vada BOğazdan çıkamamışlar, M'udan- kuruş 000 o.dun bu sene daha kış baş- attığın bu ycrd~ tarih ölüne diz çö - m sordum. 
ya civarında kar.aya oturarak Alman langıcında SO -

60 kuruşa kadar yük- kecekr Edirneliler elli bin ki,ilik l'ürk Bir telefun muhaveresi arasında ıcıS' 
bandıralı vapurla Çanakkale önünde selmi.ştir. Balıketirde ordusunu Atatürkümüzün emirlerine ca cevap wrdi: 
karaya oturan Fransız bandıralı vapu- ıJ)' 
run imdadına gitmişlerdir. Bu gemiler Balıkesir, 26 (Husu.si) - Thi günden koşturan Şükrü Naili ölmüştür. Bugün - 18 Mayısta Seddülbahirde vur 
de henüz yüzdüriiiememi.ştir. Deri şehre kar yağmaktadır. Soğuk şid- sizin i~n bir matem değil. Gökberk öl- du. Allah rahmet eylesin. .. ..il 

1 detlenmi.ştir. Mü1haltatta da soğukla- medi, o şerefle tarl..l\te Yatıyor demek- «Şükrü Ağa> kardeşinin ölürnW 
Edirne, 26 (Hususi) - Kar. şiddet- rm şidöetlendiği bildirilmektedir. tir. Çünkü Atatürk bile ona (Ağabey) halbe~ ~e~ti. ·v 

Ienmış, rüzgar da artmıştır. Edirne tam ·tenettns yollarlle geçen hastalık· demiştir. O büyük bir insan ve fazilet . O ıy~ bır ınsanıdı. M~le~et sevgt,. 

b kı . . k Yunanistan.da lara karşı koruyucu, tesiri katl pas- . 1. 'd" 8 .. .. .. .. d k" . . bir evlli.dıııı daha kaybe'ttı Bız!er de 
ir ş mevsmu yaşama tadır. Bütün tımsa ı ı ı. utun omrun e ımseyı ın- . b. ...ı·--'" • 

1 d b la k 1m tur 26 y tillerdir. Nezle, bronşit, grip ve . ed d 0 ekdi . b'l zız ır uu.:.~.> 
ev er e so a r uru uş . Atina, (Hususi) - Kış, unanis~ boğaz rahatsızlıklarında, seı kısık- cıtm en yaşa ı. , t n ı e sev - ·--- =--./ 

Kırklarelinde tanın her tarafında umumı1eşmıştir. lı~nda pek faydalıdır. mekle yapardı. Büyük arkadaşın ru - .. l L ak dan d g1 
Kırklareli 26 (Hu:msi) - Kar hala Dün Moraya da kar yagm· ışbr. Atina , d t zı hit I b d' 1".'~: lil h"' ı W• na vası oıac • ceı aze ora 8 .. ıı Kalabalık yerJ.er e, o u mu • mna ay ı ı:.wme er unnet e egı- k i . l k ld l cak B··~iİ" 

yağmaktadır. Demirköy kazasında as- civarındaki dağları karllır kapatmıştır. ıerde, bulaşık hastalıklardan vika· ıeı· er merasım e a ırı a tlr. ll; 

keri müteahhı1lerinden Hüseyin çavu- Yunan denizlerinde şiddetli fır.tına var ye eder. ım.» Millet Meclisinin muazzam çelengi <Jf' 
şun koyun sürüsüne kurtlar hücum et- dır. Her taraftan birçok yelkenlilerin 1NGtt.tz KANZUK ECZANESİ Cenazeyi getirecek olan konvansyo- gonda tabutun baş tarafına konulnıııf' 
mişlerdir. Kar fevkalade şiddetli yağ- battıkları bildirilmektedir. Beyoğlu, İstanbul nel yarın saat 10 da Sirkeci istasyonu- tur. 

--===::ıı:::=:a::;==:=ııc=================:::;=========~ 

Yazan: Muazzez Tahaln Berkand 

Ve şimdi her gün onun gözleri ö - sonra bugün tesadüfen beni karşısın· tişemiyen mektupları ertesi gijne b1 ; 

nünde dolaşır ve yaşarken işte böyle da görünce kıskanmağa nasıl kendi • rakmanız ve sizin de herkes gibi s8' 
ıztırabTı ve azablı bir saadet duyarak sin<le bir salflhiyet göriiyor~ altıda işi bırakmanız münasip ol•' 
mes'~d oluyorum sanıyordu. Bu yüzden hatta başkalarına karşı fikrindeyim. 

Ancnk, bu zav:allı bahtiyarlığı da u- haksız muamelelerde bulunurken yap· Böyle söylemesi bir bak ma iyi ol' 
zun zaman sürmedi. tığından utanmıyor mu) du. Bir haftadır akşamları erkence~· 

Ek.remin yeniden ona dönmeğe ' Geçen gün muhasebeciye ne de .. kıp gidiyorum amma onun gözleritı~ 
başladığını anladığı gün bütün .b~r dün- mişti.? .. böyle bir düziye benim üstümde dıJt ~ 
ya gözünün önünde yıkılmış gıbı kork- - Bay Ozkan, işiniz olmadığı za - ması bazı zamanlar beni çıldırtııc' 

Onun için Ekremi sevmek yeni bir }dünü kavuruyordu. mağa başladı. Yaln.~z k~~di kendisile manl~rda da. yazıhanenizde bulunma· kadar boğuyor. 
şey değildi, daha ömrünün ilk senele - Fakat bu ancak zaman zaman ~lert mücadeleye zayıf vucudu ancak ta - nızı rıca ederım. Fakat bazı günler onun bu kıskıttW 
r1nde onu sevmiş .. bir şey bilmeden ve bir ıııtma nöbetinden farklı bir şey de- hammül ediyorken bir de onun aşkile Ne ayıp şey Yarabbi! Bu kadar ki - lığı lezzetli bir su içmiş gibi Mualli1' 
bir· şey beklemeden küçjik varlığını o- ğildi · ve Mualla kuvv.etü iradesile bu de kavgalaşmak ve çırpınmak mı lazım bar ve çalışkan bir memurunu, bir kaç büyük bir zevk veriyordu. 
na bağlamıştı. Sonra bir gün 0 bu bag,. nöbeti yenmeğe ve dindirmeğe muvafi· gelecektir? defa yanımda gördüğü için, onunla _ Demek beni herkesten kıskıııı" 
sağlamlaştırmak istemiş, onunla ni _ fak oluyordu. Bütün kalbi ve vücudu onu çağı - iki arkadaş gibi tatlı tatlı konuşup gül- cak kadar seviyor. Eskiden olduğll İ 
şanlanmıştı. Bu nişanlanma belki de Şimdi karanlık gecelerin getirdiği rırken, onu ister ve beklerken ve o - düğümü anladığı için böyle tahkir e - bi, hayır eskisinden daha kuvvetli -ti 
baijlantının Ekrem tarafındaki parça - rüyaya benziyen ve bir hulya gibi gö- nun gözlerinde kendi ~~~~ularına eş derek paylaması ne ayıpl biraz vahşi bir hisle bana yeniden bııi' 
sını sağlamlamağa yaramıştı. Kendisi zü önünden kaçmak i...teyen Ekrem her duyguların canlanıp buyunıektc ol - Geçen gün de Mar~alın yanında. Ianıyor. 
!çin Ekrem ne ise ~ne o idi. Nitekim zaman için onun yanında yaşıyordu. duğunu görürken buna nasıl karşt idim. Onunla sevdiğimiz bir kitaptan Ne bahtiyarım Yarabbi.. Artık be ' 
ayrıldıkl.an sonra da gene onun için Mualla için bundan büyük bir saadet koyacak) Ona nasıl mukavemet ede- bahsediyorduk. Birden patron cenap - nim icin düny.ada başka bir istek yo~" 
aynı adam olmaktan bir saniye kal - düfünülebilir miydi} bilecekti) ları teşrif ettiler. Kaşları hemen ça - Senelerdcnberi her geoe a~er içİfld~ 
mamıştı. Onu Peştede ilk defa gördüğü za _ Bütün bunlar ne kadar karma ka - tıldı. Marşale o dakikada bir şey di - yanarak çağırdığım ve beklediğiın 'E);. 

O bütün varlığını bir tek erkeğe man kaçmakla durmak hi )eri arasın _ rışık ve birbirini tutmıyan şeylerdi 1 yemedi amma akşamüstü gene her rem i~te nihayet geldi ve artık gitJJV 
bağlamış .. beraberken ve uzakken o- da bütün bir gece çırpınmış ve harap Ekremin gözle.rinde her~gün arttığı- gün gibi herkes gittikten sonra biz te- yecek. Tecrübeli gözlerim artık otl~ 
nu aynı aşkla, aynı sadakatle sevmiş - olmuştu. Sonradan asil Bedia için fa- nı okuduğu 'kıskançlık, onu kah isyan- laşla o günkü mektupları kaydedip ölümlere kadar bana bağlandığını tr' 

tı. kat biraz: da kendüsi için onun kanad _ la kudurtuyor, kah sevinçle titretiyor- göndermeğe çabalarken yanımıza gel- rüyor. . 
Yalnız vakit vakit genç kanı fazla ları altında rahat ve emin bir yuvada du: di. Bu büyük zevk hazan bende vıt~ 

bir ateşle kaynarken, bu uzak. ve mev- gibi çalışmalt kararını vererek bu şir- - Ne hakkı var? Benim hayahma - Azizim Marşal, bu kadar aeç hisler bile yaratıyor. Onu daha. el~ . 
cudiyetinin yalnız bir parçasını doyı.ı- kette kalmıştı. Bunda aşk, yorgnnlitk, karışmağa ne hakkı var) Bütün öm - saatlere kadar hem kendinizin, hem de çok. kıskandırmak, onun azap çekli~; 
ran içli sevgiye. isyan. ediyor, bilmediği- izzeti nefs ve gurur, Bediaya karşı o- rünü benden uzakta, bin bir kadının Bayan Dalmenin çalışması doğru de. - ni. üzüntü ile bunaldığını görmek s 
·i anlamak istemediği bir ihtiyaç vücu- lan vazifesi, her ~y. her fey vardı. kolları arasındil zevkle seçirdikten iildir ıanırım. Bu iÜnkü postaya ye- tiyorum. (Arkası "ad 
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lttlhad ve 1'eralılıide onNso.e8ne -,__ _____ --r r Hlklige l Münzevi ) 
ikinci kısım -------- _ _ 

el.HAN HARBl .. NE NASIL cı·noı·K? .~~:~~~~~~~~~~~=~~ 
Yazan: Eski Tanin Batmuharrlrl Muhittin Birgen 

Seferberlikle beraber Almanların Bel· 
• 

çikayı işgali sırasında orduda,lttihat ve 
Terakki muhitinde adeti bir telaş vardı 

Göben ve Breslav gemilerinin, birdenbire Türk sularına girerek ve efradının . 
başlarına birer fes geçirivermeleri ve bunların tarafımızdan sahn alınmış ol
duklarının ilin edilmesi Türkiyenin tuttuğu yolu ıöstermeğe kafi gelmişti. 

O kabinenin haları olup da 
hugün henüz sağ bulunanlar vardır. 
Halil, Mustafa Şeref, Ahtnet Nesimi 
bayların bu mese1eleri aydınlatma1arı 
tarih için l>ir vazifedir. Bu vazifelerini 
Yapmaları lazımdır. Ancak, ben bir aa
leteci ve meh'us merak ve tecessüsü 
ile bu temayülleri günü gününe ya -
kından takib ederdim. Yalnız benim 
IÖrdüklerim kaynaktaki asıl hareketler 
deiil, bunların yakın muhitteki akiı -
lendir. 

Benim için bu hAdiıeleri ak.ettiren 
•YJıa, ittihat ve T erillinin umumt kl-
tihi Bay Mitat Şükrü ie bizzat merkezi Etki Gö1tm, buıfua kil Y•V1mDDm 
tarııumt idi. Tanin 'in bafmuharrir1iiini duları üzerine yüklenerek bunları ez • liyordu. 
Yaptığım bet ıene zarfında ilk gün • meğe bafladığı zamandan itibare? Oolar, Türkiyeye karşı en evvel 
•en itibaren aramızda kararlaştırdığı- bu nevi fikirlere biraz sükunet geldı. Boğazların kapatıbnası sırasında kız • 
lbız kollaborasiyon misakına son gü _ Bithassa kabine muhiti içinde itıdal mışlardı. Bunu takiben iki Alman ae
nüne kadar sadakatle riayet ettiğini ner ve ihtiyat Hkri arttı. misinin Türk sularına girmesi ve Türk-
2anıan tekrar etmekte haz duyduğum Bu hareket sür"atle o kadar ilcr~edi ~e!m~si h~disesi onları hiddetlendiren 
0.y Mitat Şükrü, beni ıelip geçen 'ey- ki bir kaç hafta sonra hükumet kapıtÜ· ıkıncı ~a.k a oklu. Üçüncü hiddetleri 
lerden muntazaman haberdar eder ve lasyonların ilgasına karar verdiği sıralar de kapıtülasyonların kaldırıhnaaı cı • 
'b.tu bir ,eye karıtmıyarak beni dai- da ittihat ve Tera•kki muhitinde biriz n"sında tezahür etti. Hatta bu hiddete 
illa serbest bırakırdı. Aynı zamanda o, surette hakim olan fikir, harbe girmek- Alman ıefiri bile ittirak etmİftİI Fa • 
l'aJat beyin ve Talit peı11anın çok ya- te kabil olduğu kadar gecikmek fikri i- kat, ne yapsınlar, hepsinin bup elle
~ ve eamimt bir arkadaşı olduğu i - di. rini ve kollarını tamamen bağlamı' -
Çin daima onun fikirlerini ve temayi.11- Hatta bu sıralarda ıbizim harbe gir· tı. Her hiddetlenme esnasında Rusya 
lerini temıil eder, siyasi hayatını 0 • memizi istiyen Almanların, muhitte, bir defa köpürmÜf, fakat Fransız ile ln-
nunla birlikte yatardı. harbe girmekte geç kaldığımız takdir· giltere kenaiaini teskin etmiflerdi. 

Harbe girm kf · de neticeden istifadeye hakkımız ol - Harbin ikinci ayından sonra. bunlara 
eye va ımız mıyacağı fikirlerini yaymakta olma - da sükunet 1ıeliyordu. o aıralarda ken-

olmıyacakf.. larına rağmen ittihat ve Terakki ve dilerile temas ettiğim Fransızlar Al -
Bunun için gerek ondan ve gerek hükumet harbe girmeğe karar veremi- m~ya ile aramızda her suretle çok ııkı 

llıerkczi umuminin diğer azalarından yordu. fıkı münasebet teeuüı etmiş bulun • 
•Jdıiım malumat, duyduğum hikiye- Harbe hiç girmediğimiz veya gecik- masana rağmen ittihat ve Terakkinin 
~er, ifadelerine ,ahid olduium fikirlere tiğimizden dolayı neticeden istifadeye harbe kolay kolay iftİrak kararı ver -
~tinaden harbe girip firmemek mesele- hakkımı! ohımıyacağı fikri bile bir ne- miyeceğine emin olmuf görünüyor -
11~e yukarda yapmıf olduğum üç de- vi tevek'külle karşılanmıya haflamı~ı. )ardı. Yalnız bir korkuları vardı: En • 
~ır tasnifinde tamamen isabet ettiğimi Gene o sıralarda bir ıün Mitat Şükrü ver Paşa. Onlar biliyorlardı ki, mef -
~nnediyorum. bey bana diyordu ki: ruti ~kilde idare edilmesine rağmen, 

Seferberlrkle beraber Almanların - Kapitülasyonları hele bir kaldıra- meşruti bir devlet tefltilato&nın bütün 
Belçikayı inal edip Paris üzerine sark- lım, bizim istifademiz bundan bile iba- organlarının ıerbestçe iflcmeai üzeri
llııya başladıkları ve henüz Marn mu- ret kalsa bizim için gene k&fidir. ne değil, şahısların nüfuzlannı Üzeri
h.rebesi yapıldığı aıra1arda - ki Fransız Demek oluyordu ki biz o zamanlar ne oturtulmuş bir devlet makinesinde 
hükumeti Parisi tah1iyeye hazırlana • bu kadarına bile razı olmayı göze al - bu şahıslardan en nüfuzlusunun bu ka
r~k Bordo'ya nakletmişti _ ordu ve it- mıttık. rar ve hareketi bütün memleketi ar -
hha.t ve Terakki muhitinde adeta bir Hatta iyi bir asker, münevver bir kasından sürükliyebilirdi. Bunun için 
~~la~ ~.a~d~; mıef~rberlik geç yapıla • insan ve kamil bir kaft> olarak ta~~n • b~tü.n kork.uları o t~a~a te:ecc~h et-
ılecegı ıçın belkı de harbe girmeğe mıf bulunan izzet Patanın da o gun - mıştı. Ötekılerden, hukumetın saır un

~a~timiz olmıyacakl>> diye endife e - lerde harbe girip girmemek meaelesi ıurlarile sivil ittihatçılardan, artık, az 
~nler çoktu. Hatta harbin bir kaç ay hakkında mütaleası aorufmuf, onun da çok, emin olmuş gibiydiler. 
içinde bitmit olacağını tahmin edenler harbe girilmemesi hakkında rey ver - N'h k kt ki d ha I 
dahi vardı. Fakat, Marn muharebesi mİf olduğunu duymuştum. Bu da fi - ld~ ayet or u arı a ş arına 
AJ..... 1 F k' l · k. · h be · k f'k ge ı. d, .. · .. an arın. ransadaki hamleler~ni kır- .ır erı tes ın etmıf, ar sıı_m~ ~ -

Rı ve kesıf Rus ordularının agır bir rı artık hemen hemen terkedilmıf gı • 
•ilind' :.t..· A b' d' ~~roı vusturya-Macaristan or- ıy ı. 

ltilAf devletleri ile olan vaziyet -
Nöbetçi 
Eczaneler itilaf devletleri bizim Almanlarla 
•- yaptığımız ittifaktan çabuk haberdar 
..._ l'e<:•ki Dilte~i eaaneler pnlartbr: 
ı olmuşlardı. Zaten, haber almıya bile 

-4-

Karadeniz vak'ası 
ve harbe giriş 

Emrivaki 
aataubul eihetiıuleldler: 

4k&arayda: (Dem Pertev). Alemdarda: 1 lüzum yoktu. Göben ve Breslav gc _ . .. .. . . . . . 
U3 milerinin, birdenbire Türk sularına gi- Bır bayram gunu .• h. ırıncı veya ıkınci 

ırrı Rasim). Bakırköyünde: (Merkez). l ld - h la 
Beyazıtta: (Beliis). Emlııönünde: (A. rerek başlarına birer fes ııeçiriverme _ günümü 0 ug~n~ ı.yı . atı~ ~ıyorum, 

Bir muharririn her §eyi bilmesi la - - Hayır, layfk bir münzevi, sizin, 
zım geldiği cihetle, bir dağın, daimi ka- benim gibi bir fert.. Bir zamanlar e~ 
rm, tepelere tırmanmanın ne demek keklerin fenalığından, kadınlarm ha .. 
olduğunu öğrenmek için bir dağcılık fifliğindcn, alelfunum dünyanın çırkın... 
merkezine bir kaç gün geçirmeğe git - lii,rinden bıkarak Corpelet dağının yal• 
miştim. çın tepelerine çekilmiş: 

Famtat yalnız bunları değil, baş dön - - Bu 18yik münzevi enteresnn biı 
mesinin de ne olduğunu öğrendim. adam mı bari? 

Tehlikeli anlarda baş dönmesinı his- - O tepeye götürdüğüm bütün a • 
setmemiş olan bir .kimse, dünyada mev- damlar, kendısinın hayret edikc. k ka• 
cut en ko:r:kunç intibalardan birini duy- dar hakim ve İ) i bir ırsan o duğun11 
mamış demektir. söylüyorlar. Dendiğine göre, bir çeyrei 

Herkesin söz birliği ile bu kadar 
zemmettiği deniz tutması, dağlrdaki 

baş dönmesinin yanında bir saadet tir. 
Deniz tutması bu kadar fena olmak'n 
beraber, ancak vapurun battığı esnada 
hakikaten tehlikeli olmağa b~lar ... 
Sonra doğrusu ya bu normal bir ra -
hatsızlıktır: İstikrar için yaradılmış bir 
uzviyetin sallanmasırun acı ve yerinde 
bir karışıklık husule getinnesi tabii -
dfr. 

asır yaz Ye kış tepelere v~ ~rnra ba"<a. 
ı ak düşünmek ona adeta aziz f ık r \'• 
hisleri vermiş. 1 

- Aklımı çeliyol'Sun, An . .o:ıio!.. ı;j 
münzevi filozofla görüşmek ister ıll 

doğrusu. Haydi bir gayret edeli -' 
yol pek tehlikeli mi? t 

Antonio tereddüt etti: 
- Yalnız şu cDağ keçisi geçidi» \ f 

biraz ... Zor olan, fa-kat orasını bir J ıQ 
aştık mı ötesi kolay. · 

Ertesi sabah hareket ettik ve hi 
Baş dönmesinin tezahürü başka tür- saat tırmandıktan sonra birdcnı 1 ~ 

lü gariptir w izah ta edilemez. Güzel karşımıza meşhur cDağ keçili geç•dıc 
bir havada, zinde ve neseli, kafa ve a- çıktı. l 

dalece tam rnanasile müvazeneli bir Vallahi dağ keçisi olmıyan birisi icirJ
0 

halde tepelere tırmanıyorsunuz ... Bir- oradan geçmek muhal! İki dağı birle i'f 
de~ire, yolun bir tarafındaki yokuş 'tiren incecik bir duvar tasavvur ed:llt 
dikleşti, Gözünüz, hiç bir pürüzü ol - iki tarafında üç bin metre derinliğıllıt 
mJY&n uçurumu gördü diye bakın ne de iki uçurum ... Keskin bir bıçak ajz.ıiC 
korkunç bir şey başınıza gelir: Endişe nı andıran bu yüz metrelik duvar Ü& ,;1 
iliıklerinize kadar işler, boğazınızı sı - tünde sivri ıkayaklıklardan teşekkül et• 
kar ... Müvazene, düşünme iradeniz ta- miş dört beş tane de mAnia vardı. 
rafından bozulur ... Artık mantığınıza İnsanın tahaffuz sevki tabiisine karıı 
hükmedemeı.5iniz... Üzerinde bulun - bu küstahça meydan okumayı görmel 
duğunuz keçi yolu her zamanki gibi bana daha önceden öyle bir baş dön .. 
sağlam ve emni~tlidir, tam bir emn.i - mesi vP.rdi k1, Antonio hemen müda.. 
yetle ilerlemek için o ane kadar füti - hale etmeseydi muhakkak bir çiğ ha4 
yaçtan fazla görülen genişliğini mu - Unde aşağı yuvarlanacaktım; benzirQ 
ha.faza etmiştir... Fakat buna rağmen atmış: 

size gene cambazın i'Stikrarsız teli gi- - Allah beni buradan geçirmeıl.D ... 
bi gelir ... Ve ayni zamanda, namert diye söylendim. Allah esirgesin! Siz~ 
koncu - eyvahlar olsun - bir delilik gi- şu filozof münzeviniz ayni zaınandt 
bi kafanıza girer; aşağıdan gelen es - hem Sokrat, hem Paskal, hem Konfüç:. 
rarengiz cazibe kuvve-tine karşı kay - yüs olc;un isterse ... 
manın boşluğuna dair içinize sabit bir Antonio yanıma oturarak : 
fikir yerleşir ve itiraz kabul etyimen - Ben de bunu beklemiyor değil .. 
şu muhakeme !kulaklarınızda çınlar du- dim, dedi. Bir müddet sustuktan sonu 
rur: •Boşluktan korkuyor musun? di - ilave etti: 
ye irişmeni tesri için ve çektiğin et" - - Madem ki Corpelet çıkmıyoruz, 
hennemi işkence bir an evwl bitsin di- o halde size Münzevi hakkında ne bi .. 
ye hemen ona atıl!» liy'Orsam anlatayım ... Fakat şu şartla: 

İnsan böyie bir Bunu yazarsaDll 
kabustan sade ve Yarmki nushamızda : bile memleket~ .. 
sadece profesyo - mini kaydetmi • 
nel bir rehberin Kara . yeceksiniz. Miln • 
kuvvetli pençesi gemi zevi, bu civar iç!Jr 
sayesinde kur - Yazan: Pio Baroja en çok görüle<:~ 
tulunca, doğrusu bı'r va ı k t ..... ı .. ;" Çeviren:Nurullah Ataç r ı ~~ 
ya ayni tecrübe - etmektedir. Bun • 
ye canını zor kor. dan dolayı işin ~g 
Bu delil size kafidir w ölünciye kadarı yüzü her tarafta ağza düşerse bizina 
cdağ adamı• olamıyacağınızı kabul e- için zarar demekUr. 
dersiniz. •Bu adam her zaman bu kadar ha .. 

Bunun içindir ki az kaldı şakuli bir kim, bu kadar akıllı, ne diyeyim bia 
hattı takiben avdet edeceğim heyecan- müddettenheri olduğu gibi saygı tel • 
lı bir tırmanıştan sonra rehberime, kin eden bir kimse değildi. Hatta es , 
dağcılığımın artık sona erdiğini söyle - kiden kumarbaz, müsrif, ayyaş bir cı... 
dim. Zavallı adam bundan gayetle mü- likanlı imiş! 
teessir oldu: - Ne çııkar, madem ki halini sonra .. 

- Ne yazık ki, diye içini çekti, siz dan ıslah etmiş .. 
san'atkar ve yazı yazan adamıar, ka _ - F:akat işin tuhafına bakın ki açık
faca zayıfsınız. Yoksa benim ile gel _ ça fena bir adamken ha'kjm dmas11 

seydiniz size öyle şeyler gösterirdim ki haydutken fazilet timsali, şeytanke11 
hayrette kalırdınız! Hele cDağ keçisi münzevi olması, başka türlü yapama .. 
geçidine :.gelmediğinize pek üzülüyo- masından ileri geliyordu. Nasıl mı1J 
rum, fevkalade bir manzaredan başka Bundan yirmi beş sene evvel cDağ :a .. 
ayni zamanda Mü~vfyi de görürdü- çisi geçidi» ni geçerken, duvarın ya ... 
nüz. rısından öresinde, öyle bir başı dön • 

- Münzeviyi mi? m~ ki, rehberlere sarılmış ve denia 
- Evet, cDağ keçisi geçidi• ni aşın- boğulan bir adam gibi, onları da aşalı 

ca, Corpelet tıepesi gelir ki onun zir - sürüklemek istemiş. Bunun üzerine reli 
vesinde yirmi beş senedir bir adam 

0
_ herler onun kafasına vurarak bavılt ... 

mışlar ve öbür tarafa bitkin bir hald• 
tunnak'tadır. Bu, ~k garip bir adam -
dır. Bütün dağcılar oraya kadar tır _ geçirmişler ötesini artı.k anlarsınız ... 
manarak onu ziyarete gelirler. - ~nhyamadım... r 

-:- Obür tarafa geçince, geriye dön ... 
- Bir papaz mı o? mege bir daha asla cesaret edememi{! 

"lnaayan). Fenerde: tEmll:yadt). Ka _ leri ve bunların tarafımızdan satın a- fakat posarık bır ıkıncıtqrın Jçinc:le ve 
l'aıümrükte: (Suat). Küçükpazarda: lıınmış olduklarının ilan edilmesi Tür- galiba bu ayın on~arında bir gündü. ~Sinirli ve ciğerleri ç A M HUIAsasile banyo 
Olasan Bulüal). Samatya Kocamust.a - lkiyenin tuttuğu yolu göstermeğc kafi Q gün ~tbaaya gıtmeyecek, İıtirahat ,,- zayıf Olanlar 
laı>a§ada: (Rıdvan>. Şehremlnlnde: <Na- gelmişti. Fakat, bundan bir fey çık _ edecektım. O zaman Bostancıda otu- J8p1RIZ. 
llrn>. Şehzadebqında: (İsmail Hakkı). lmadı. Rusya bu fırsattan bilistifade ruyordum. Sabah~eyin eve bir polis ç_am ağacının b6tü~ ~ifai. teairlerini haizdir. Çam banyon tenef-
lle1otıa dlletindeldler: 'bize karşı harp ilanına taraftar idi. it- geldi ve m~im ~ı~. me~le olduğu için ~mü kolaylafbnr. Samrlen teakin eder. Cildi pzellqtirir. Kokulan 
~alatada: (Mustafa Nall, Yeniyol). Has- tihat ve Terakki içinde Fransız dostlu- lıtanbula ınmeklıgım lazım geldiğine ızale eder. Netenizi arbnr. Şişesi 60 kuruftur. Her eczanede 
.. öyde: (Nlsim AseoL Ka.sımpaşacta: (Mü- ı d · M' Ş"L ·· Be d ki De T k · ğunun mümessili sayılan Cavit Be in aır, ıtat U1Lru Y en na en po · uayınız. posu 8 ıım eczanem. ÇAM isim ve markaauıa ve etiket 
:::~~:.r::ı:e~hl~=>. co:=~ Fransızları temin ve tatmin huaus~n- liı müdürlüğünden bir telefon aldıkla- "'n üzerinde Taksim eczaneal firma.sına dikkat ed" . 

'd k' • l · R J le' rını hana haber verdi. - - --- ımz. <_ ... ., 
Cl<:urltçlyan, Zafiropulos, Ertuğrul). 1 a ı gay • e.t e. rı us. arı sustu. r. m .. aya ı- . KAYIB : Se!erberlığin dordüncü senesinde 
u k~ f c Be ı f d l A ha 1 Doktor Hafız Cem..:aj ıı udar, Kadıköy ve Adalardakiler: 1 ayet etmıştl. avıt Y ıtı a ev - Mühım mese e ~ ca ne olabilir- Niksarın Karşıbağ Taşloluk mahallesinden Lalııliye m\ltehauıa 
l:lüyOkadada: <Merkezi. Heybelide: <Yu_ 

1
1etlerine teminat verirken «ben hü • di? Hemen kendimi toparlayıp merak Çıtak oğullarından Huseyin kızı Lütfiye do- PHzardırn maada hergQn 3 - 6 

atıf). Kadıköy Pazaryolunda: (Rifat kumetin azası bulundukça hiç merak içinde yola çıktım. Yolda düşünüyor- kuz yaşında iken Amasyada kaybolmuştur ~IVJ ıtll~ı o. ı (104) ~0• Telefon: :.:!398 
lluhtar). Modada: (Al(&eddin). Üsküdar ı · b' h be · · _ı_ • ' ~ • \HIHIJlli 8ö - Beylerbe 48 
f_ etmeyın, ız ar ıfhrilll etmeyız» di- dupl. kızı geçen sene gorenler va dır. Adresini bl- - hA A k- ..• ·-- . -- • , - . . ·- ı 
~teJebqında: <Merkez). .. .. d . ed muş acı oy belediye tababetlne bildirme ,. ---------------..J yor ve onun aozune e cmnıyet i - (Arkua yu) !enlerin Aınsaya polis daire ... ; vasıtaalle oı.- ıerl insaniyet namına rica olunur. 
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CAl<LIK iJLKf fİNDE 
IJitı TDUK ZARiTi 

A. h. 

" - Ancak sana şu kadar söyleyeyim ki Maşa ..• Ben 
bir aşk rüyası görüyordum. Bu rüya pek hoşuma 

gittiği için, pek neş' eli idim. Fakat birdenbire 
bir aksilik çıktı. Bu rüyadan uyandım. n 

-Tabii değil miL O da, memleke- - Niçin~. 
tine karşı vazifesini ifa ediyor... Ma- Dedi. 
demki ben, bir düşmanım.. hem de, Cemilin yüzündeki tebessüm, biraz 
hükumetin nazarında, tehlikeli bir düş- daha genişledi. içinden: 
manım .. benden gelebilmesi muhtemel - Ah .. Hinoğlu, hin .•• Ağzımdan 
olan zararların önüne geçmek için her laf almak için yüzüme gülümsüyor • 
vasıtaya müracaat etmek, haklarıdır. sun, değil miL 
Dün; bu vasıta, Anna idi. Bugün de, Derken; sözlerine saf bir tavırla de· 
Maşa ... Yarın da, kim bilir kim ola - vam etti: 
~k... On un için, bu kıza karşı tabii 

- Haaa, niçin olduğunu izah et -davranmalıyım. Yalnız, ihtiyatı elden ed l l 
m en evve şunu söy iyeyim ki, 

bırakmamalıyım. maaleaef sana fa~a izahat veremi -
Diye mırıldandı. yeceğim. Çünkü; birine ait bir sırrı, 
Kapıya, hafif üç darbe indirildi. Ce- bir başkasına ifşa etmekten nefret e • 

mil, olduğu yerde durarak: 
derim... Ancak sana şu kadar söyle -

, - Giriniz. · k. be b' k 
yım ı. . n, ır aş rüyaaı görüyor -Diye seslendi. 

1 dum. Bu rüya; pek hoşuma gittiği 
Kapı sükunetle açıldı. çeri, Maşa- . . ,_ 1. 'd' F k b" 

' k · '- ıçın, pell. neşe ı ı ım. a aaat.. ır -
nın başı uzandı. O, uzun ve ıvırcıll. d b. b' ak 'l'k h . .. ..1 en ırc ır sı ı zu ur ettı. Araya, 
kirpiklerinin arasından suzu en nazar· b' . . . . . 
ı · k • .. • ·1 d d d l ı1tı Ve ır yolculuk ve ızdıvaç meselesı gırı-
arı, şımşe sur ata e o a a o aT · ve d. Be d b ·· d d _ . . r ı. n e u ruya an uyan ım .. 
ıonra o sakın tavrı ıle: iQte · · d k k d ı· · · y k h T ' onun ıçın e pe e er ıyım ... 

- eme azır. ş· d" ·· 1 bak l M ım ı soy e a ım, aşa .. eğer sen 
Diye mmldandı. benim yerimde olsan; bu işe ne der -
Petrol lambasının sapımtrak ışığı 

l 
sinL 

Matanın saçlarını biraz daha par at - B'l 
h 

- ı mem ki... 
mıf, yüzünün rengini biraz da a aa -
ıartmıştı . Odanın her köşesine göz gez- · - Bereket versin, çok garip bir ta
dirirken, gözleri kıvılcımlanmıştı. .. biatım vardır. Kederler üzerinde fazla
Cemil, birdenbire heyecanlanmıştı. ca durmak adetim değildir... Hisset -
y &, bu heyecan birdenbire kalbinden o tiğisn bir kederi, derhal başka bir se
k.adar sür'atle taşmıştı ki: vinçli harekete atılarak unutmak is -

- Maşa!.. Sen, hakikaten emsalsiz 
btr güzelsin. 

Diye bağırmak ihtiyacına güçlükle 
ıalebe çalmıştı. Kendini derhal toplı
yarak şakacı bir hal almıştı: 

terim. Zannederim ki, bu da pek fena 
bir şey değil.. öyle değil mi L 

- Evet. 
- Maşa!.. 
- Buyurunuz. 

- Vakıa kızlara, kadınlara yaş sor-- Yemek hazır mı~ •• 
mak ayıptır amma.. ben, hususi bir 

yemek hazır öyle maksatla soruyorum. Sen, kaç yaşın
dasın. 

- Evet. 
- Demek ki .. 

mU .. 
- Evet. - Yirmi iki. 

- Yemek hazır olunca .. yemek ye- (Arkası var) 
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Erenköy cinayetini örten Siyasi 
Müsteşarlıklar 

esrar perdesi · (Baştarafı 1 inci sayfada) 
Şu hale göre ortada bir kanun Jiyi

hası yoktur. Filhakika siyasi müıte .. 
(Baştarah 1 inci sayfada) 

1 - Cinayet bir değil, birkaç kiş i ta
rafından ika olunmuştur: Bu malı1m! 

2 - Cinayet faili, cinayetin ika olun 
duğu evin yabancısı değildir: Bu da ma 
lfun. 

3 - Facia kurbanı Hüsniyenin ko
cası Seyfettin, cinayetle uzakta.1 ya
kından, fakat alakadardır. Bu da ma
lıim! 

Fakat cinayeti ika edenlerin birkaç 
kişi olduğuna kani bulunduğu halde, 
henüz hiç birisinin izi bulunamamıştır. 

Cinayetin ika olunduğu eve yabancı 
olmıyanlar içinde dinlenmiyen kalma
dığı halde, hiç birinden şüphelenileme 
miştir. 

Bazı şüpheler toplanmasına rağmen, 

henüz, Seyf ettini itham edebilecek kuv 
vetli bir delil bulunamamıştır. 

Maamafih, devam etmekte olan tah
!kikat, zayıf sanılan delillerden bazıla
rını kuvvetlendirecek mahiyettedir. 

Ve şüpheierle deliller arasındaki ba
zı tezatların bariz görünmesine rağ
men, katiller, izlerini ele verm~ bulun
maktadırlar kanaatindeyiz. 

Tahkikatı güçle.ştirmemek için bildir 
miyeceğimiz bazı deliller, bazı ifşaat, 
bu kanaati takviye etmektedir. 

Evvela, hadise etrafında yapmakta 
bulunduğumuz tahkikatın, Adliye ve 
zabıtanın mesaisini güçleştireceğine ka 
ni bulund~uz yeni safhalarını bil
direlim: 

Hüsniyenin zevci Seyfettin hakkında 
tahkikat yapılırken şahitlerden birisi: 

- Ben, iki, üç ay öne, Seyf ettinrle 
parlak saplı bir kama görfnüştüm! de
miŞti. 

Ve, Seyfettin, şahidin bu ifadesini 
reddodcrek: 

- Hayır ... Ben, ömrümde kama ta
şımış adam değilim! cevabını vermişti. 

Halbuki, şimdi, adresleri bizde, Ad
liyede, ve zabıtada mahfuz bulunan 
iki yeni şahit mevcuttur ki: 

- Bb:, Seyfettinin, iki üç ay once 
parlak saplı bir kama t<l§ıdığmı gör -
müştük! demektedirler. 

Fakat Seyfettin, yeni şahitlerin bu 
sözlerine rağmen, hiç bir zaman kama 
taşımadığını iddia eıt:mekte ısrar eyle
mektedir. 

Cinayet tahkikatını idare eden sahihi 
yettar bir zat diyor ki: 

- Seyfettin, cinayetle behemehal a- şarlık usulünü ihdas etmiş bulunan 
lakadardır. Cani değilse bile, cinayeti memleketlerde iki meclis 'ardır. Nazır 
işleyenleri biliyor. Fakat, ya zevcesin~n .. 

1
. l d se· 

k t .11 · d b" t · fkam almak is ve musteşar ayrı ayrı mec ıs er en a 1 crm en ızza ın ı - .1. B d k b' · f" 
tedi ;.· · • ah ut ta canileri zabttaya çı ır. un an ma sat ır nezareti a a 

gı ıçın, y ' k d d b' . . h 'k" ı· . h teslim etmenin muhayyel tehlikelerin- a ar e en ır ışın er ı ı mec ııın : 
den korktuğu için, susuyor. yeti umumiye ve encümenlerinde ın~-

* * * dafaa edilebilmesini temindir. Bizde ı· 
Evwılki gün, cinayetin ika olunduğu se tek meclis olduğuna göre ihdaı edi· 

evin ahırında bir adres bulunduğunu lecek siyasi müsteşarlıkların faydala .. 
yazıru~tık. Bu adres, Sultanahmette o- rından en mühimi vekaletlerde günden 
turan Nefise ad~da bir Bayana ait.ti~. güne çoğalan işler karşısında vekilin 
Fakat Bayan Nefıse, ahırda ele geçırı- yorucu m~saisinin hafiflemesi olacak· 
len pusla.da yazılı olan adreste buluna- t B ti . 1 • dah t tL'~Lı~ yü· 

ır. u sure e ış erın a e ~ 
mamı~tır. .. w ... 'k .. d V k"l h ti. L·ıe-

Tahkikat neticsinde Nefisenin, ahır- ruyecegı aşı a: ır. e ı eye veıu 

da bulunan kağıtta adresi yazılı olan de y~hut vekale~te ... me!gul olurke~ 
e'\"Clen çıktığı anlaşılmıştır. mesaı arkadaşı sıyası mustetu mecl 

Zabıta, uzun uzun aradıktan sonra, encümenlerinde, bilhassa heyeti umu· 
Nefisenin, kağıtta adresi yazılı olan yer miyede işleri takib edebilecektir. 
den çıktıktan sonra taşındığı evi da bul Bu husustaki kanun projesi en kısa 
muştur. bir zamanda hazırlanarak mecliae te\I'· 

Dün geç vakit, Nefise yakalanmış, ve di edilecektir. Bu husustaki kanunun 
üadesi alınmak üzere Kadıköy merke- kabul edileıbilmesi için tefkİlib eaaaiye 
zine gönderilmiştir. · kanununda da tadilat yapılmaıs zaru· 

Söylenildiğine göre, Nefise ile, Sey- reti v"ardır. Adil 
fettin arasında kuvvetli bir anlaşma ------·-.... - ...... - ... - .. -vardır. 

Nefise, Seyfettini, zevcesinden kıs
kanmaktadır. 

Maamafih, ne Nefise, ne de Seyfet
tin, mevcut şüpheleri kuvvetlen.diren 
bu rivayeti teyit edebilecek bir ifade 
vermiş değillerdir! · 

* * * 
Hüsniyenin, Hüseyin adında bir ak

rabası vardır. Kendisinden de kuvvet 
le şüphelenildiğini evvelce de bildirdi
ğimiz Hüseyin, bütün araştırmalara 

rağmen henüz ele geçirilememiştir. Ma 
amafih, Hüseyinin bugün mutlaka ya
kalanacağı kanaatini uyandıran çok 
kun•etli izler mevcuttur. 

* * * 

İni muavini Oman Tigrek: 
c- Bu çocuğa, diyor, şimdiye bdat 

hiç değilse on bin defa: 
.....:... Korkma çocuğum. .. Çek.inmetıev· 

ladım... Doğruyu söyle yavrum! de • 
dim. 

Fakat bütün bunlara rağmen onil bil 
5iiklerini söylemekten, çekinmekten, 
!korkmaktan vazgeçiremedim.• 
Şimdi Fatma bittabi mevkuf de{:ril 

dir. Fakat onu söyletebilmek için ga· 
yet kurnazca bir çare düşünülmüştür: 

Fatma, zabıtanın ve Adliyenin yüz· 
de yüz itimadını haiz bir aile yanına mi 
safir edilmiştir. Oraya, gene 7.abtta ta
rafından, Fatmayla yaşıt bir 90CUk ko
nulm~tur. 

Çok zeki olan bu çocuk, kendisine ve 
Cinayetin ika olunduğu sırada evde bu rilen direktiflere itaat etmekte, ve Fat 

lunan çocukların en büyüğü hiznıetçı mayı söyletmye çabalamaktadır. 
Fatmadır. Fatma, on yaşında bir kızdır. Resmi bir memura ifade vermekten 
Mütemadiyen ifadesine başvurulan bu korkan Fatma kızın, kendi yaşında bir 
küçük çocuk dün de Ahmet adında bi- çocukla daha samimi konuşacağı mu
risinden şüphelendiğini ifşa etmiştir. hakkaktır. Bu iti.barla, bu kurnazca bi-

Ahmet te araştırılmaktadır. Fakat leden de çok müsbet neticeler çıkaca
küçük Fatma, resmi memurlar tarafın ğı umulmaktadır. 

mek lazım değil mi, Maşa~ .. 
- Evet. 

dan sorguya çekilince, ifade veremiye Söylenildiğine göre, zabıtaya hizmel 
cek kadar çekingenleşmektedir. Tahki- eden küçük hafiyenin Fatmayı söylet
katı idare eden Üsküdar müddeiumu- mek için harcadığı paranın mikdarı ye· 

c::ııo1==:m::::ıc:s:::===================---=====ız=================================================-ı-=======-=- di sekiz lirayı aşmaktadır. 

- Evet, amma .. insanın kalbi, de~ 
nİE dalgası gibi aşıkane heyecanlarla 
altüst olurken, yemek yiyebilir mi? .• 

- ..... . 
- Pekala, Maşa .. geliyorum. 
Maşa, çekilmişti. Cemil gülümse -

mitti: 
- iyi bir başlangıç yaptım .•. Bun

da devam edeyim. Hem, üzerimdeki 
şüpheyi silerim. Hem de .. kim bilir .. 
belki. .•. 

Cemil, yemek odasına geçmişti. Du
daklarındaki neşeli tebessümü !Duha· 
fazaya çalışarak, sandalyesine yerleş
nfşti. Önüne havyar tabağını çekmiş· 
ti. ijir taraftan, elindeki çavdar ekme
llriin üzerine bıçakla havyar sürerken, 
diğer taraftan da şen bir sesle sözle • 
rine devam etmişti: 

- Teşekkür ederim, Maşa. . çorba 
tabaiını kaldır ... Bu akşam, bol bol 
votka içeceğim. Midemde, çorba ile 
votka, hiç imtizaç edemiyorlar. Tıpkı, 
karı koca gthi ... Bilmem, ne hikmet -
tir. Kadınlarla erkekler, sevişmeye ba
yılırlar. Birbirleri için çıldırırlar. Fa • 
kat evlendiler mi, iş değişir. ikisi de 
birbirine di.işman kesilir ... Bilmem, bu , 
hususta sen ne fikirde&in ? .. Evlilik ha
ya,ında henüz tecrüben olmadığı için, 
zannederim ki bu mesele hakkında hiç 
bir fik ir beyan edemezsin. Öyle de -
iilmiL 

- Evet. 
- Bak .. mesela, şu anda hem çok 

neşeli , hem de çok kederliyim. 

- Canım .. niçin, desene? .. 
Maşa , ilk defa olarak hafifçe gülüm

sedi. Uzun ve kıvırcık kirpiklerini kal
dırarak , Cemilin gözlerinin içine bak
tı. Ve: 

KUMBARA 
o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

---
·' /i. .. 

,. 

Bu cinayet tahkikatı için tutulan zap 
tın sayfaları yüz elliyi aşmıştır. Cina· 
yet failinin mey.dana çıkarılması için 
dinlenilen eşhasın yekunu ise yüz kır· 
kı bulmaktadır. 

Temenni olunur ki, cinayetin tahki
katını idare eden Üsküdar müddeiumu 
mi muavini Orhan Tigrak, uykusuz ge· 
çirmekte olduğu gecelerin yorgunluk· 
larını giderecek bir netice alabilsin! 

Sellin Tevfik 

E lr Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

, Kışın nasıl 
Giginmeliyiz ? 

Cuma 

(*) 

Soğuklar başladı ve vücudumus quğs. 
karşı müdafaa için kendllilfnden &er -

tlbat alır. MeselA kışın çok yemek Jeriz. 
Ve unlu, şekeı·H, yağlı şeyleri tercih ede-

riz. Harici tesirata mukavemet için de 
lyice giyinJriz. 
Fakat bizde giyinme tarzları J&lllı§tır. 

Biz daima içimizi kat kat doldaruruı . 
Haricen kalın paltolara tuln o tadar e
hemmiyet vermeyiz. Halbuki hıfzı.ssıb -

ha noktai nazarından iş tamamen at -
sine olmalıdır. İçimlzl ince fanllAJar, 
dışımızı kalın ve mukavim elblae ye pal

tolarla örtmeğe alıştırmalıyız. Bbd, sı

caktan soğuğa çıktığımız vatit flddetll 
testratı hariciyeye karşı koruyacak yal

nız kalın ve mukavim paltolardır. Blr de 
soğuğa ve yağmura karşı ayaktabıla -
rımızı çok sağlam yaptırmak mecbu -
riyetindeyiz. Bir çok soğuk algınlığı ııas
talıkları da çoraplarımıza kadar geçen. 
ıslanan ayakkabıların mukavemet.sizli -
ğinden ileri gellr. 

( • ) Bu notlan ketip aaklayam, p -
but bir albüme yapııtınp koOeluiyOll 
yapınız. Sıkmta zamanınızda bu notlat 

bir doktor aibi imdadımza ~· _ 
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Bir çok tıraş bıçııklarım tecri\be 
ettim. Hiç birisinden menınım kal 
tıladım. 

p 
Nihayet saka.:ımı kuşttlyU hafifliği 

He tıraş eden POl\ER Lıraş bıça
ğını bc·ğeııdiın. 

o K E 

çnnkii: POKER; cildi lahriş el
rnedeıı ç.ıbuk ve rahat lırnş eden 
bıçakt ı r. 

R 
Dünyanın en eski ve en iyi tırat bıçağıdır. ~-

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2.cı kafide 11 ı Birinci kanun I 936 dedır. 

Büyük ikramiye: 40.000 liradır ... 

Aynca: 15.000, 12.COO, 10.000 Liralık ikramiyelerle 
ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

(10.000 

DiKKAT: -------
Bilet alan herkes 7 / Birinci kanun I 936 günü ak~amına kadar 

biletini değiştirmit bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur ... ....... 

1937 senesinde! 
itEKLAM 

YAPMAYIN 
lı Ameriku, Berliıı ve Paris'in taı;ın
l 11! btitnn reklılnH'ıhrın en son eser
bf!:rı ıı i 'l'Urkiye GllZ<'l san'ttllıu· atölyesi 
Q llytık fedakA.rlııdıtrla getirtmiştir. 
~rıneoen reklt\m yapm~yın. (Beyoğ-

- Nal'Urnnlı Yurdu Tel. 42i69) 

Profesör K. Kömürcanm 
Modern ve herkese elzem kitapları 

Ameli ve tatbiki lcnmbiyo 
Yeni mııhnscbe uıulü 
Ticari malünıat ve banlcacılık 
iktisat ilmi 
ihtisas muhasebeleri (şirket, 1anayi, 

Krş. 
35 

l'..!2 ,50 
10.l 
87,50 

7.İrnat, bankı ) 175 
Tica i ve m•lt hesap 1 ci lcı11m 70 
Zihni hesap kaideleri 2ıJ 
Logaritma cetvelleri (yeni rakam) 56 
Yeni heııtlıı t icari (mufaHal eser) 200 
Mali cebir (istila-az ve sigorta hesapları) lı.-0 

Başlıca Atış yeri: İkbal Kitabevi 
(765) 

İşte bu en uf ak fark 

Krem Pertev 'in faikiyetini 
size mılatt bilir. ÇDnkO;Krem 
Pertev: Her hangi bir tesa
cınmn veya mahiyeti meç
lıu... bır kelifin neticesi de
ğild , r. l\reın Pertev çok ça
lışılmış ve çok tecrrıbeler
den sonra kibar mıthafile 
ttıkrlim edilmiş yegane Krem 
olup ba~lıca fevaidi: Cild
deki rnesamatı yumuşatarak 
kapal1t. Bu sur ... tle hu ıne
saırnıtı harıci tesirattan mu
hafaza erle rek cildin pürUz
lcrini dtl 'eder. Cildi besler 
ve bu surelle gençlik ve ta
raveti temin eder . 

Cildde şeffaf ve gayrikabili 
ntHuz bir tabaka rapar ki 
yazın sıc·ağm. kışın, soğuğun 
tahrı batma mani olur. 

Doktor 

lbrahim Zati Öget l 
Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada herglln 
öğleden sonra hastalarım kabul 

1 
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Sayfa 11 ----,---, inhisarlar U. IV1üdürlüğünden : 
Mu ha ınen 

• be ı · 
(!1.l 

Adet Cinai Li a 

&panyol MamulAb --696 7.65 Brovnig sistemi 4.3 :) 
590 

" " 
6.35 • 2, 8 l ,25 

83 D. W. M. markalı 7~6,25 

1 7,65 Dreyze marka 6,25 
2 6,35 Valter ,, 1 ,25 ---1372 76 . 

' 
1 - Yukarıda mıktar cim ve muhammen bedelleri yazılı (1372 ) adet 

tabanca tartnamesi mucibince kapalı zarfla toptan arttırmaya konulr- uştur 
U - Arttırma 10/Xll/1936 tarihine rastlıyan Pel'fembe güni.:. saat 

11 de Kaba,ta Levazım ve mübayaat ~nde müt~\] Mbf k r ıis -
yonunda yapılacaktır. 

IU - Arttırma Emniyet Müdürlüğünden silah sabtına müsaade almıt 
silah tacirleri arasında yapılacaktır. _ 

iV - Bedelsiz '8Xtnameler ve silah nümuneleri sözü geçen satıf l omia
yonunda mevcud olup her gün alınıp görülebilir. 

V - Muvakkat güvenme parası (576) liradır. 

vı - isteklilerin arttırmaya girebilmeleri için kanunen ibrazı la-:ım 
gelen vesaik.le (ili) üncü maddedeki veıikayı ve fiyat teklif mektupları 
nı ve güvenme parasinm yatınldığını mübeyyin rr..akbuzu havi Lapalı 
zarflarını arttırma için tayin olunan saatten bir saat evvel makbuz ! uka. 
bi;in..!e komsiyon reiııine vermİf olmaları lazımdır. (3 06) 

* * 15.000 Kilo toz sigara makine kolası. 
25.000 » ıı » paket kolası. 
1. - Yukarıda cins ve miktarları yazılı iki kalem malzeme tartnameıi 

mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
il. - Pazarlık 10/XII/ 1935 tarihine rastlıyan Per~embe günü saat 15 dt 

Knbata,ta Levazım ve Mübayaat tııbesindeki Alım komisyonunda } a;nla 
caktır. . 

111. - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ,ubeden alı Jilir. 
iV. - İ$teklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte o/o 7,5 [ ·en· 

me p<>rahıri vle birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunu~. ( 04) 

- --
. btanbul Yedinci İcra Memurluğun~an ~· 

... Eminenin Emniyet &andığına birinci derecede ipotek bulunan ve tama· 
mına 3300 lira kıymet takdir edilen İstanbulda Demirtaşta Sante u r ma 
hallesinde kutucular sokağında eski ve yeni 7 No. h bir tarafı Ali Rızadü
kanı ve bir tarafı kutucular hanı ve bir tarafı Memduh dükanı ve bir tarafı 
rabii yol ve yine ayni mahalle ve sokakta 5 No. h bir tarafı Ahmet dük
kanı ve bir tarafı Mehmet dükkanı ve bir tarafı Rıza dükkanı ve tarafı 
rabii yol ile mahdut evsafı atağıda yazılı kayden iki dükkan usası timdi 
üzerinde odalan havi bir kirgir dükkanın bir 'artname ile satılmasına karar 
verilmittir. Bina kargir olup altında bir dükkanı vardır. Dükkinın altı boci 
rum ve zemini çimento kaplı olup cephede demir istor ve camlı kepenk var 
dır. Mozayik merdivenle birinci kata çıkılır. Burada bir hela bir oda vardır. 
İkinci katında bir &ofa 3 oda bir hamam mevcut olup. bina tam kargirdir. 
Dösemeler çimentodur. Altında bir kuyu ve tulumba vardır. Umum mesa 
has~ 33 metre murabbaıdır. Mezkfır gayrımenkulün tamamı açık artt-rma-
ya vazedilmittir. . 

Arttırma peşindir. Arttırmaya ittirak edecek müşterilerin kıym'!ti mu 
hammenenin %7,5 nisbetinde peyakçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, 
tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma 
ıarlnamesi 22/12/936 tarihine müsadif Sah günü . dairede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 11/ J /937 
tarihine ınüsadif Pazartesi günü dairemizde saat 14 den 16 ya 
kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel kıymeti mu· 
hammenenin %75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdh de son 
arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on bet gün daha 
temdit edilerek 26 I 1 I 937 tarihine müsadif Sah günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde e ı çok 
arttıranın üstünde bırakılacakhr. 2004 numaralı İcra ve İflas . kanunu• 
nun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit dmıyan 
ipotekli alacaklarla aiğer alakadar anın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialaı ı 1 ilan 
tarihinden itibaren 20 gün zarfı ıda evrakı müsbitelerile birlikte c'aire• 
mize bildirmeleri lazımdı... Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kah !lar. Müternkim 
vergi, tenviri ye ve tanzifiyeden ve dellaliye resminden ibaı d olan 
Belediye rusumu ve Vakıf icaresi be( eli müzayededen tenzil 
olunur. 2.l senelik vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye ait tir. Daha fazla 
malumat almak isteyenlerirı , 5/vl 9 m:r .. aı, it d~·s;· a 1. mevctı l t. \ rak 
ve mahalle'Q haciz ve tahliri kıymet rapoı unu kt.rup anlay., ... t..lan 
ilh olunur. (3243) 



12 Savfa SON POSTA 

~an'af ve fekuiQin 
• fi MÜKEnMEL inTİZACI 

557 PHILIPS 
RADYOLARINDA 

Bir de~a dinlemekle bu radyonun) 

mOkemmellyetlnl lsbat edecektir, 

.. ,, . .. Plonu t Cafat .. Voyvoda C;&ddesi, Jeneral H~"'· Orozdl •Bak~ letanbul 

Güzeller! 
isme dikkati 

Basmacıyan t BeyoAlu, t.tlklil caddeal 96 

1'0rk1yenin her tarafmda acentelerimiz vardır. 

Ne kadar 

gUzel dişleri 

var 

değil mi 

Hayret! 

Hayret! 

Hayret! 

Bu 

güzel ve 
parlak 

~ 

dişleri 

temin eden 
eşi olmıyan 

• 

diş macunudur. 

Kar gibi bembeyaz dişler 
Bütün dünyaca maruf bir diş dokto

ru "dişlerimize gözlerimiz kadar ehem
miyet vermemiz lazımdır» diyor. 

Her lüzumlu ve faydalı şey gibi diş
lerin de kıymeti kaybedildikten sonra 
bilinir. Fakat artık iş işten geçmiş olur. 

Eğer dişlerinize bakmayı şimdiye ka
dar ihmal etmişseniz veya kullandığı
nız diş macununun dişlerinizi kifi de
recede temizleyip parlatmadığından şi-

kityetçi iseniz bugünden 
itibaren en mükemmel 
ve en müessir diş macu
nu olan «RADYOLİN• i 
kullanmaya başlayınız ! 

ıır 
'' 

ilj 
,1 
, ı 

i\ 

1 

mikropları öldürür, dif etlerini kuvvetlendirir, dişleri beyazlaİır, 

----· _ _.,,,. 

VF~Os ~lbl ~üzel olmak istiyorsanız; daim•: 
VENÜS KREMi 
VENÜS PUDRASI 
VENÜS ALLIGI 
VENÜS RUJU 
VENÜS RİMELi 
VENÜS SÜRMESi 
VENÜS BRIY ANTINI 
VENÜS ESANSI 
VENÜS KOLONYASI 
VENÜS TUVALET SABUNll 

kullanınız. 

\.. · - • 111 _ _ ..ı-- ~...... .. a , .• ..ı .n ve töhretini sözle değil malını bütün dOO' 
yaya beyendirmek suretlle ispat eden tayanı itimad yegane markadıt• 
Uınunıt Deposu : Evliya Zade Nureddin Ecza Ala.t ve ıtrıyat Deposu, Jsta ıhııl , ___________ , __________________ ...., 

Bayan 
• 

28/11/936 Cumartesi akşamından itibaren 

HE.R AK,AM 
Taksim abide karşısında 

KIŞLIK 

BELVO SALONUNDA 
okumıya başlıyacakhr. 

Ali MUHiODiN 

a 
Şeker, Şekerleme ve Lokurulannın 
nefaseti dOnyaya nam vermiştir. 

Akide 60 Kr. 
Sade lokum 60 Kr. 

GUlln l okum 70 Kr. 

BELSQGUKLUGU 
VE .FRENGİYE YAKALANMAft1AK 

: İÇİN EN İYİ İLAÇ 

PRO·TEJİN. dir 
. . . ' : 

so ıca..~_ .. HER ECZANEDE B~LUNUR 
Fındıklı lokum 90 Kr. 

Elvnn şekeri 80 Kt. 
Sakızlı lokum 70 Kr. 

1 
ı ·····-·······························-··--··-;.-

Fıstıklı lokum 120 Kr, 
Kaymaklı lokum 120 Kr. 

Bttyram için taşradan sipariş kabul 
olunur. Siparişler Ticarethanenin 
merke1j olan İstanbul, Bahçekapı, 

Hamidıye caddesinde kadim 

·HACI BEKiR 
Şekerci ınuğnzıısıııda kabul olunur. 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, ıs. 

İSTANBUL -
İlan fiatları 

- Gazetenin esas yazısile bir sil· 
tunun iki satırı bir (santiıll> 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim i18Jl 
fia tı şunlardır: 

Sahife : 1 - 400 kuru~ 

• : 2 - 250 • 
3 - 200 • 

• 4 - 100 • 

Diğer yerler : - 68 • 

Son sahife : - 30 • 

3 - Bir santimde vasati (8) keli· 
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar tutaca1'' 
ları yere göre santimle ölçüliir 

=----------------~~ --· ... .. .......... 1 • • • - --

hon Posta .,_atbaaa• 

l'll eı,;nya! .d. : t.elim Rıto ıp g~11·.:J 

l A. Ekrtım UŞAKL10 
. ~AHIPLERb S. Ragıp KASE<; 


