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Y smekleri ni zin 
lezze' v J 

nefasetini a cak 

ÇAPA 
Mar a 

baharatını kul· 
lanmakla temin 

edeb111rslniz. 

1& gram k ••h· . 
lep ve bJnarat 

5 
kuruftur. 

Yeni program 

ÇAGLAYAN 
( Eski Mulenrujda ) 

Cumartesi uıamıadan IUbarea: 

Deniz Kızı EFT ALYA SADİ taratmdan 
fARKILARI REV0&0 

( Danslarile beraber) 

BESTEKAR BİMEN 
tarafından kendi eserleri . Telefon : 40335 

DANSLAR:&. ATILLA tarafından hazırlanmıttır. 

-~ 

ÇOa-< 
OLUR 

Denizyolları işletme ldaresi 
Muhte~it Komisyonundan: 

1 - Almanyaya tabıile gönderilecek talebe ve ıtajiyerlerin müra• 
caat iıtidalan ıubat 20 nci Perıembe ~nü akıamına kadar kabul olu
nacak ve bu tarihten ıonra yapılacak müracaatlar naza,ı dikkate 
ahnmıyacaktır. 
1-Şimdiye kadar müracaat etm~, ve edecek olan talipler iki kıt'a 
fotoğraf, nüfuı ve hüviyet cüzdanı, mektep ve tabı illerine ait veıi· 
kaları lteraberlerimle oldukları halde tubatın 21 ve 22 nci ıünleri 
Topanede Denizyolları ldareıindeki Komiıyonumuza bizzat müracaat 
etleceklerdir. 
3 - Bunlardan, aranılan vufı haiz olanlar, mezkur günlerde ae-

SON POSTA 

Pastil Antiseptik 
KANZUK 

TeDeffils yolları.e geçen haatt.lıklara 
k•r~ı koruyucu, tesiri kati paıtill•r· 
dir. Neı.'e, Bro•ıit, Gr"p •• Boğa& 
rahat11ıl·Jdarın•la, H• kıaıkl.itnda 

pek fıtydı.ılıdır. 
INGiLlz KANZUK ECZANESi 

Beyoilu, lıtanbul 

GENCLIGE 
AVDET 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGEVŞEKLIGISE kartı 

HORMOBIN 

Kaşar 
• • 

peynın 

ustası aranıyor 
1 5 - 20 senelik tecrübeli ve mesleğinde 

ehil olan dört kaşar peyniri ustasına ihti· 
yaç vardır. lııteyenlcrin Balıkcsirin AygÖ · 

ren mahallesinde No. 1 O peynirci Bay 
Halile müracaatları. 

çilocek ve imtihana ıevkolunacaklardır. Soa Poata Matbaaaı 
4 - imtihan, ıubatın 23 ve 24 ncü sünlerinde saat dokuzda Orta- Neıriyat Müdürü: Selim Raııp 

ldiyde Yük.ek Deniz Ticaret Mektebinde icra olunacaktır. (868) Sahipleri: A. Ekrem. S. Rqıp, H. Lütfü 

Soğuğa karşı tedbir alınız 

Yalnız aıkı gl· 
ylnmek kiti de
llldlr cebinizde 

bir tap 

Kate 
Grip in 

de 
bulundurun•'· 

GR p • 
1 N • 

1 
Otütmekten nriitevellid haf, m., adale, bel ainJarile kınldaia f9 

emsaline kartı en seri, en bt'i tesirli iliçbr 
10 tanelilı yeni amhalôjlan tercih ediniz/ 

(RADYOUN fabrikumm mütebusıs kimyqerleri tarafından yapa ....... ) 

TIRAS - . 
BIÇAGINI 

, ~ 

KiSi ., 

KU 

aava Karama Takslw lüNI taralıadaD: 

Bu akıam M A K S İ M ' de 

Alafranga piyano ve gitara konseri 
BHteklr Blmen, Tanburl Refik Ye Artald taraf ındaa Ko..., 

MllU Ze1bell ve Kafir•• oJDlan 
.-.--~ Makslm'ln yeni varyete numerolar1 ---·~ ~ 
-=~==~~~~~~----~·~--~--~~~~~----------

--j f la•nbul .. lellly••I lllnluı 
Bir metre mdrabbama 3 lira deier biçilen Aksaray yangın yerinde ~ 

banaja maballeainde Retitpaf& aokaimda 6 mcı adada yüzsüz 107 ~_J 
32 aantimetre aahaımdaki arsa alakadarları arumda satılmak üzere ~ 
lıja konulmuftur. Şartnam.M Levuam müdürlüğünde görülür. Pd";f. 
ıirmek ideyenler 24 lira 15 kurufluk muvakkat teminat makbul ~ 
mHtubiyle beraber 20/2/936 peqembe stinü aaat ıs de daimi __,,- ;• 
de buhmmahchr. (8.) ( 651) 



idare itleri telefonu: 20203 Fiyab 5 kurut 

Su. a avasında karar henüz Mançu - Mogol Kuvvetleri 
yok, muhakeme devam ediyor Arasındaki Muharebeler 

Yeni Çarpışmalar Oldu, Hudut Mınta .. 
Dün sorgu ve sulh hakimleri dinlendi, kasındaki Halk Alelacele Hicret Ediyor 

h k F h ı ı h 
Mançuri Ve Mogolistan Birer Maskedir. Bu 

Sorgu a imi et İ SUÇ U ar akkında Maskelerin Arkasında Rusya ile Japonya Vanlır. 
Şayanı dikkat sözler söyledi Çarpışmalar Bu İtibarla Çok Mühim 

ft'Iahkemenin ka~arı 
Pazartesiye dahiliye müs
teşarı, Ankara valisi ve 

emniyeti umumiye 
ınüdürü dinlenecek 

d Ankara, 15 (Hususi muhabirimiz· 
ı;11 • telefonla) - Suikast maznun • 
\' ının muhakemelerine bugün de de· 
~rn -..ı·ıd· K l . ld "' • . iti h q,ıJ ı. arar ce sesı o ugu ıçın 

ka.~- keme salonu her zamankinden 
~balıktı. 

il' lanı saat üçte heyeti hakime yeri· 
ti~j~l~ı. Biraz sonra da maznunlar ge
ta ddı ve karar okunmağa ba,Iadı. Ka
~~ .a ~orgu hakimi Hikmet ve sulh 
kt _ırnı Fethinin de suçlular hakkında· 
d t]ıht~sasat, müşahedeler ve şaha· 
e erın ·· l 

ı 

Jca .. e muracaat o unmasının te .. 
~r ettiği bildiriliyordu. M,uhakemenin pazarteai celıeainde tahit olarak dinleneceklerden 

hakiu~un üzerine mahkeme her iki Dahiliye müateıarı Ankara oaliai 

ti. rnın d adetlerine müracaat et- . w. • Vehbi . . . . Nev~at Tanclofan 
_Ev ... . Y~ çe~gım, Yah?,:~n~n ılk ıfadesındekı eski ifadelerini vermek mecburiyetin· 

... - vela ıstintak hakimi Hikmet ça- sozlerı tekrar ettıgını, gene bu sorgu de kaldığı mukabelesinde bulunduğu-
:nldı. Kendisine usulü dairesinde ye· sırasında başını sallıyarak şimdiye ka· nu söyledi. 

ııı etti "ld' B d .. 1 d'kl . . 1 ld Re .
1 

• rı ı. undan sonra şahadete ar soy e 1 erının ya an o uğunu Eski ifadeleri ne tekilde verdiği so· 
Çı dı .. ı d' w. • b .. . b l 1 y h b ı h ı So • soy e ıgını, unun uzenne u ya a - ru unca a yanın « un an atır a • 
f;~gu Hakimi Neler Anlattı? nın neden icap ettiği sualine, çünkü mıyorum)) dediğini ilave etti. 
~t, Yahyayı bir sabah sorgu .. kendisinin tazyik altında bırakılarak (Devamı 11 inci yüzde) 

Çatalcadaki Facia . 
Son F ırhnaya Kurban Giden Müddei

umuminin Arabacısı Da Öldü 
Gen A ~0,: dllyecl Kar Fırtınasının 
beı unç 1 lıkl 111 rı Araaında Ara• 
.... :~sının Boynuna Sarllarak 
g

0 
1 danmış: "B•n ÖIUyorum, 

11 &azı rlml Anneme SBr· 
lemeyl Unutma ı,, 

aı~C!çenki kar fırtınasında donarak 
ttcldi ~talca müddeiumumisi Hay • 
~ak ~.•n cenaze merasiminde bulun .. 
d()4 t-.-~~ere giden heyet dün şehrimize 

"l\lı:ıt .. 1-f Y ur. 

lıq~i a:yreddinin cenaze merasimi çok 
t. il ol 
~~ h . nı~.,. mezarının başında se -
llı(iddat_ıp söz söylemiştir. lstanbul 
l'tcJd· eıu:rnurni muavinlerinden Nu 

ın Ça 
flı~&u) talcada bu ölüm tahkikatilf 

fı.1.. 0lnıul(ltur. 
'taba\lddeiumumi ile beraber donan 

Ç cı lsnıail de ölmüştür. Çatalca müddeiumumin merhum 
tt talca mu'"dd . . . . öı·· .. ı Hayreddin 
~ ~b eıumumısının umu· 

dtı,.: ep olan tahkikat hadisesi şu • başlanmış,, fakat köye 3 kilometre 
.~ · kalınca hayvanlar da yürümemeye 

bitj~~~~a. köyü ile civar· köiYlerden başlamışlardır. 
~i.i asında bir otlak ihtilafı vardır. [Devamı 6 ıncı yüzde] 

}>~ llazaalı ko"yl"l d 'k" k ' . k'· · ··- . ~=-- ~-... ·~ 
~id I u er en ı ı ışı o • 

,_. .ı r erken bi · · d d.. ·· Azlıklar İşı· '-'o · rısı ereye uşmuş 
~ . 11arak "l 
{! ~11.tttıutrı· . 0 ınüştür. Çatalca müd • 

t<tbf.i il ısı de bu hadiseyi tahkik icin 
. tı.1ud e :ola çıkmıştır. - 1 
1<J deıu:rn .. H , 

l' k n ka u~~ . ayreddin yolda , 
O} 1 t hpısıne tutulmuş araba ' 

11'ıtı varn ed 1 

Yahudiler, biz de Türküz, (fi. 
yorlar. Kaç yahudi yurtdaş 
evinde Türkçe konuşuyor ve 
kaçının aile adı Türkçedir~ 

Yazan: ~t ahrnut Esat Bozf<urt 
~ Yv emez olmuş, bunun üze- ! 

nlara binilerek yola devama 1 _____ B_u_cu-·n-b-eş-in_c_i _ş_ay_f_am_ız_d_a __ _. 

Bu Kadarı Da 
Şimanklık Oluyor! 

AUetlzmln A aından Bil• 
Gafll Bulundulumuzu Hepi· 
mlz Blldlllmla Halde Topal 
Etellmlzle Berlln Ollmplyat
lar1 Kervanına Niçin Karıftlk? 

Yazan: Erciiment Ekrem Talu 

:>,. ~ 
Foto : Tayyar Memduh 

Tlirk bayrafını olimpiyat clirefinln 
Üatünde 11ör.melı lçin ltıli,elerl 

gaJıetelere ta• mi bcumalı 
la%1m 6elecelı 1. 

[Yazııı ikinci sayfamızda sözün kıaa11 
ıütunundad-1.J 

M ogol askerleri 

Şanghay, 15 (A.A.) - Tçançundan gelen haberlere göre, dı~ Mogo· 
listan hududunda vukua gelen yeni bir hadise esasen gergin olan vazi
yeti bir kat daha gerginleştirmiftir . Takriben bin kişilik bir Mogol kuv -
veti, dört zırhlı otomobille, Buir gölünün şimal sahilindeki Aaulimlaodald 
Japon • Mançuko hudut karakoluna hücum etmiştir. 

Tecavüz eden bu kuvvet, 'iddetli bir çarpışmadan sonra geri püskürtül
müştür. Tafsilat yoktur. Hailardaki Japon kıt'alarınm imdada amade bir 
hale getirildiği söylenmektedir. 

~inliler, Mançuko ile Mogolistan arasındaki hudut mıntakasınclan 8 • 

lelacele ayrılmaktadırlar. 

Askeri 
Muharririmizin 
Miitaleaları 

Siyasi 
Muharririmiziıı 

lr 

Mütaleaları 
Dün gazetelerde görülen haberler Japonya, nüfus çokluğu tazyikin -

Mançuko ile dış Mogolistan kuvvet· den ışikayet eden ve bu yüzden müs • 
leri arasında mühimce bir hudut mu· temleke sahibi olmak için uğraşıp di· 
harebesi cereyan ettiğini bildiriyorlar· dişen devletlerin biridir. 1905 de 

(Devamı 8 inci yüzde) (Deuamı 8 inci yüde) 

Babasını Öldüren Bu 
• 
lzmirli Genç Deli Mi? 

Bir lhtiyann Ölümü, Bir Kadın Ve Üç Erkeğin 
Y aralanmasile Neticelenen Facianın T afsilab 

Sabrinin yaraladriı ltulıardefİ Katil Sabri poliain eline 
Fıtnat hastanede geçtikten aonra 

lzmir, (Özel) - Kahramanlarda jladı. En sonra da zabıtamn eline 
Sabri adında bir genç babasını bı· ı geçti. [Devamı 7 inci yüzde] 

çak darbeleri altında yere serdik • Habeşler Makalle 
ten aonra hemıiresini de ağır yara- Ô .. d ,..,. k 
ladı. Sonra polislerle müsademeye 

ııiriıerek bir poliı memurile yoldan 
ce,en iki ki1i7i aiır 'fe hafif yara • 

nun e ~e rar 
Taarruza Geçfiler 
(Tafsilatı 6 ncı sayfamızda) 

-------------------------J 
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Her gün ' Resimli Makale r------------~~--, a Büyük Balık Küçük Balık a Sözün Kısası 

Dünyanın Gidişine 

Bir Kuşbakışı 

Franıatla 

H eyecan içinde geçen bir hafta. Asa

biyet, ümit ve ümitsiz.tik. 
Fransa, Almanya korkusile, yeni itti • 

faklar peşindedir. Pariıte krallar ve ba~
vekiller haşhaşa verip konuştular. Fakat 
bütün gözler Litvinofta. Çünkü Fransa • 
nın bütün ümidi Sovyetlerde. Küçük iti -
lafın gevşiyen bağını o sağlamlnştırabilir. 

Almanyaya karşı ancak Sovyet t0rduları 

karşı koyabilir. Onun için Sovyet - Fran
sız paktının meclisce tasdikı laZJm. Laval 
sağa mütcmayildi. Bu paktın tasdiki işini 

uzattı durdu. Yerine gden Sarrout sola 
mütemayildir. ilk iş olarak bu paktın tas
dikı işine girişti. 

Ümidi kesen J.:ralcılnr sinirlendiler. Sos
yalist lideri Blum'u sokakta yakalayıp 

dövdüler. Fakat hükumet sür'atli ve ıid -
dctli hareket etti. Sağ teşekkülleri dağıt· 

tı. Bu suretle Sovyet - F ranıız paktının 

tasdikına mini olan engeller da ortadan 
kalkmış oldu. Şimdi bu pakt meclistedir 
ve müzakcreıi yapılmaktadır. 

* Almanyada 

H itler F ranaada cereyan eden bu 

oıanevralan endi~ ile takip ediyor. 
Paknn tasdikına mani olmak için bunu 
Lokamo anlaşmasına münafi bulduğunu 
söylüyor. Fakat onun korkusu yalnız Fran
sız - Sovyet ittifakı değildir. O daha ziya• 
de lngilterenin de bu anlavmaya girmesin· 
den korkuyor. 

Ötedenberi fngiliz.lerin dostluğuna e • 
hernmiyet veren Almanya, Venay mua • 
hedesini sulh içinde yok etmeğe çalı§ıyor. 
Fakat günden güne bu ümidi azalıyor. 

Almanya, yabancı bayrak altında bu • 
lunan Almanlann Almanyaya dönüp dön· 
memek istediklerini açıkça bildirmelerine 
imkan verilmesini iater. 

Almanya müstemlekelcrin kendisine 
geri verilmesi lüzumu iddia eder. 

Fakat onun en büyük emeli AVTUpada 
genişlemek, Dnnzig ve Memeli almak, 
mümkünse Avusturyaya sarkmak ve Uk -
ranyaya uzanmaktır. 

* Avaaturyada 

B urada da huzursuzluk hüküm ıürü-

yor. 
Bir taraf tan Alman tehlikeıi b8.§ların • 

da T eıniatoklun kılıcı aibi .. ııanıyor. Avıu
turya halkının çoiu Almanca konuşur. 
Kendi kendilerine bırakılsalar, ekaeriyet 
muhakkak Almanlarla birleşmek lehinde 
rey verır. 

Fakat bugünkü hükfımet buna muha -
liftir. Avuıturyanın Almanya tarafından 

boğulmasına mani olmak istiyor. Bunun 
için ıimdiye kadar ltalyaya aüveniyordu. 
Fakat oimdi artık ltalyaya bel bağlamak 
rnümlcün olmadığı için Avusturya küçük 
itilafla anlaımaia çahpyor. Tuna pakh 
fikri buradan doğuyor. Avusturya son 
günlerde bütün faaliyetini bunun üzerinde 
toplamıı bulunuyor. Fakat ıimdilik müa
bet bir neticeye varmaktan çok uzak bu -
lunuyoruz. 

* Harp hrh1a 

B u korku yalnız yukanda saydığı • 

mız milletle;de dejil, Bdçikada. 
lnıilteredc. Sovyetlerde de v.ardır. Ve 
son günlerde. arttınlan hazırlık faaliyeti 
bunun neticesidir. 

Fakat oimdilik harp tehlikesi en ziyade 
Uzak Şarkta ıörünüyor. Japonlar, nihayet 
dı~ Mogolistana taanuz.a karar vermiş gö
rünüyorlar. Bu karar tatbik edilmeie baı
landığı gün ite Sovyetlerin de kanflllasa 
ve harbin orada haılaması ihtimali çoktur. 
kadar, Uzak Şark hadiselerini de merakla 
Binaenaley Avrupa hadiselerini olduğu 
takip etmelidir. 

Özlü Sözler: -----------------Ağlıyarak dolduracağım hayat denen 
sarnıcı. 

lamail Sefa, Zindan: 49 
Yanıyor bapm, ağustosta bir apartma· 

nm çinko taraçası gibi. 
lamet Hüsnü, 1 Y ddız Aktı: 29 

Cünefİ dağın tepesinde kızağa çakmış
lar: Emirle karanp emirle ışımda .. 

Erdiment Behzat Kaos: 19 
Tüylü bir koyunu kamından yarıp ge • 

çirmiı bapna. 
Nbon Hikmet, 835, Satır: 23 

Büyük halık küçük halıiı yutar. j kuvvet değildir. Vücutça dev sibi bir adam olabilirainiz, 
Kuvvetli zayıfı, zensin fakiri, büyük sermaye küçük fakat bütün hayatımız bqkalarına upklık etmekle geçer. 

aermayeyi ezer. 1 1naanın kUVTeti dimaiındadır. Kafa olcunlaıır.a inaan 
Denİ2deki ka•ca, cemiyette de vardır. şekli 'Ye hü•i- kuvvetlenir. irade, ve diğer melekeler bilenine, hayat kav-

yeti deiifir. Fakat eau ibirdir. j gaaında yenilmemek için li.zım olan silihlan elde etmif aa-
Hayat kavsaaında yutulmamak için kuvvetli olmak, yılınınız. 

:ze~in olmak, büyük olmak gerektir. 1 Binaenaleyh hayat kavsaaında kullanılan aili.hlara e-
Yutulmamak için lizım olan kuvvet maddi Ye bedeni benuniyet veriniz ve bunlan daima bilenmİf bulundurunuz. 

(sOz ARASINDA) 
.. ----------------------------. ... 

HERGüN BiR FIKRA 
Rüşvet 

Buka darı 

Şımarıklık Oluyor! 

H atırını saydığım ve milli duy-
gularının taassup derecesine var-

dığını bildiğim, aklı başında bir zat ile 
hasbıhal ediyordum; dedi ki: 

1 - Bir kaç günden beridir elime ga• 
zete alamaz oldum. Kazara yanımda. 
birisi gazete okuyacak olsa, kaçıyo
rum. Ne vakittir bu derece sinirli, bll 
türlü öfkeli olduğum yoktu. 

- Neden~ diye sordum. Hiddetten 
dudakları titreye titreye cevap verdi: 

- Neden olacak~ Kahrolası, - kahır
da oldu ya 1 - Saltanat rejimi, altı yü:ı 
yıl, bilhassa bu işe memur imiş gibi, i
çeride kendi kudretimizi, kabiliyetimi" 
zi yıktı, dışarıda nam ve şanımızı elle

re eğle.nce mevzuu yaptı. Asırların 
Avrupa efkarı umumiyesi üzerinde 

hakkedip bıraktıkları kötü izleri Ata" 
türk devrimi, harikulade hamlesiyle 
sildi, yabancılara, Türk camiasınt ba• 
şarıcı olarak tanıttık; onun adını ağı" 
za bile almak istemeyenleri, önünde 
saygı ile eğilmeğe mecbur ettik. Yüce 

ışefimizin dahiyane himmetiyle. siya" 
sada, ekonomide, ahlakta, sosyal i,şler" 
de daima ileri saflarda göründük. Mil .. 
Jetlerin bir çoğu bize gıpta etti. Geçeıı 
yıl, atlılarımız, iştirak eyledikleri mani"' 
alı yarışlarda yuzumuzu ak ederek, 

göğüslerimizi iftiharla kabarttılar .. 
Derken, Almanyadaki olempiyat" 

lar geldi, çattı. Atletizmin eli findeıı 
bile gafil bulunduğumuzu hepimiz pe1' 
8Li bildiğimiz halde, bir kaç kişiniıı 
gönlü olsun diye, olempiyat kervanı .. 

Yarım Asırdan 
Beri Sürüp 
Gelen Dava Eski sadrazamlardan Kıbrıslı Kamil 

Paşa pyet müstllim bir adamdı. Bir 
nralık Aydında ı;ali iken, bir mesele • 
den dolayı işten el çektirilen mal mü· 
dürlerinden biri, Paşaya, menşeini bil -
dirmeksizin, vurulmuş bir karaca gön
:ferdi. 

Salı ipsiz 
Bakkal 
Dükkanları 

. 1 na, topal eşeğimizle biz de kflrıştık• 
Moakova bdcdiycei fennin pheaen A· N 1 B h } b" h' • 

k 
ctice ma um 1 in 7.a met e, ın ın'l 

yılacak bir bakkal dükkanı yaptırtma J ]A k ld ~ ki · · d"'İ" met e, ayı o ugu mev e erıştır ıg 
taaavvurundadır. Bu bakkal dükkanında • l b ~ b f d'l r 

mız şan ı ayragımızı, u e en ı e • 
hava i.le ve durmakla bozulabilecek her er meydanında, müstemirren sonuncll 
_şeyi buz dolaplan içinde otomatik makine· 

ler tarafından aablacakhr, hem de amba

lajı yapılmış olarak 1. 

direğe çektiriyorlar. Bizim -sözüm <Y 

na- sporcular sondan bir evvelki mii" 
sabıkların peşisıra akla 'durgun • 

Ertesi günü de, bizzat valiyi %iyare
te giderek, yanana girer girmez, ken -
dinden emin bir tavırla cebinden, me
muriyetinin iadesini istiyen bir arzu • 
!tal çıkanp, uzatınca, sür'ati intikal sa
hibi olan Kamil Paşa: 

Yani yüz gramWc et veya peyniri ala - luk verecek saat ve mesafe fark • 

cakaınız. makmenin üzerinde yazılı para

yı bir delikten atacak ve bqka bir delik • 

lariyle, hayret sesleri içinde varmaktan 
sanırsın ki haz duyuyorlar. Buna )o2:,. 

«Yeni Cal) in «mavi>ı dağlannda al -
tın %İrveleri bulunduğunu ilk kctf edcn 1 

Kont Stenlechi isminde bir adam olmu§ -
tu. Bu zat 18 7 3 yılında öldü ve arkasında 
1 7 milyon f ogüiz lirasını bulan bir servet 
bırakb ve bu aervetin etTafında da derhal 
mühim bir dava belirdi. Zira ölenin ka • 
tibi, bütün 9CJ'Veti keadiaine bırakan bir 
vasiyetname cöateriyor, varisler iae bunu 
kabul etmiyorlardı. Dava tamam 5 3 yıl -
danberi de" .. m etmektedir. Ve son za -
mantarda da yeni bi1' •fhaya airmıştır. 
Zira müteveffanın ailesi mahut vasiyetna
menin hülcmüıaü İptal eden yeni bir veaika 
buldulı:lannı aöylemelttediTlcr. Tamam ya· 
nm asırdanberi süren bu davanın mevzuu 
ıimdi 1 7 milyondan ibaret değildir. Zira 
bu para o vakittcnberi iiremit ve altın 
madenlerinin bialib da Lana ilive edi -
lince 700 milyonu bulmuttur. 

- Anladım 1 dedi: fakat maattees
üf, doktorlar, bana av eti yemeyi • 

ten hazır olarak gelen et veya peyniri alıp maz, köpürmez misin"> Bu uyt~ 
değil de nedir? Bunu gören, buna c~ 
za vermeği düşünen, biı milletin kafr 
ama atletizmin, atletliğin ne demek 01" 
duğunu vura vura sokacak mevkid~ 
bulunan kimse yok mudur? Bu atlet 

kat"iyyen yasak ettiler. Liituf buyur-

1 
duğunuz karacaya, dışanda ağa ben -
deniz aize iade edecektir! 

gideceksiniz. 

Moskova gazetelerine bakılırsa bu ma· 

itine He alış veriş bütün Rusyaya teşmil 

edilecektir. 

:a~-~: :::· b:,..,Zll'-.-sah--ib-i-.-~··i; ·-ı:;~= taslaklarının nesine güvendiler deı 
ı o _ isim, aokucu hayvan. 11 _ Jstidatlı. götürdüler? Kendilerinde memleket• 

Jt-- * 
BULMACA 

millet, şeref mefhumu yok mudur~ V~ 
Yukarıdan qaN&: bütün bunların hesabı kendllerindell 

* Amerlkan111 Eli Eakl Klllseal 

Soldan aaia: 

1 - Hançerin eşi, yurt. 2 - isimleri 
biribirine benzeyenler, kederler. 3 - San· 

malt. inanmak, istifham edatı. 4 - Birden
bir~ en büyiik hayvan. S - Nihayetine 

bir in koyarsanız OmıanL clonanmuının 

mahvedildiği bir deniz harbi çıkar, boz

mak. 6 - Barak. yapmak. 7 - Rize ve 

Amerikanın en eK.i kili8esi iki ay sonra 
300 yapnı bitinniı olacaJctır. MütaU81p 
katolikler tarafından yapılmıt olan bu ki
lise 1636 tarihinde açalmıttır. S.nta Fe 
şehrindedir. 

Santa Fe tchri 1850 tarihinde halkı • 
nın arzusu ile lı:endffiiinden Amerikaya 
iltihak etmiş olan bir Melcaika vilayetidir, 
ahalisinin çoiu el'an ]spanyolca konuş -
maktadır. 

1 - Karavana pişer, yayın kardeşi. 

bağışlamak. 2 - Pamuk çıkan viliyetle
rimizden biri, aönül bo~Juğu. 3 - Sa
pın Frenkçesi . .ıl - Yemek. Ukin, vermek. 
S - Akınb. 6 - istifham edatı, rabıt e-

Hopa civannda oturanlara eakiden veri

len iaim, eaki alfabede bir harf, bir iı iJi. 
vesiyle geceleri yajan. dair olmak. 9 -
T def etmek. 1 O - ÇOk deiil. Osmanlı 

İmparatorluğunun Romanyadaki vilayetle

rinden biri. 11 - Lakin, dair. 

Diinlrii Bulmacanın Halli: 

1 - Antalya. iki 2 - Al, tam. 3 -
Kanada, ikaL .ıl - Rızk, adalı. 5 - Jde
a I, kinim. 6 - Zam. ma. 7 - Ata. kelek. 
8 - Asid. 9 -Ta, nu, Jaa. 10 - El, te
vekkül. 1 1 - Mala. SalL 

datı. 7 - Sa.kat, kerre. 8 - Sabahlan ağı
ran ufuk. eski fiirlerimizden biri. 9 - Al-

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Dahiliye Vekileti Matbuat Umum Müdürlüiü 

ecnebilere Türk edipleri hakkında bir fikir nnnek Ü· 

zeri!! Fransızca bir Antoloji tertip etmi§- Belli bqlı 
ir, romancı, tiyatro müellifi ve fıkracı muharrirler 

hakkında bir kaç aatU"la malumat verdikten sonra e

serlerinden bazı parçalar naklediliyor. 
Cidden cüzel bir teıebbils. 

Fakat bu Antolojiyi yaparken takip edilen makaat 
anlaıılmıyor. Meseli. pirler arasında Ahmet Necip gibi, 
Ahmet Kudsi gı"bi bentb: edebt hüviyetleri bile ta1tyyün 

etmemiı gençler •ardır. Abdülhak Hamit yok, muayyen 
bir devrin ve aınıfın en güzel fİİrini yazan Mehmet Akif 
yok. 

Romancılar arasında Refik Halit var da Halide Edip 
yok. Hatti. Ercümend Ekrem yok. 

Tiyatro müellifi olarak Re§at Nuri. Vedad Nedim ve 
Cevdet Kudret aösterilmit. Mahmut Yesari, lbnirrefik 
Ahmet Nuri, Müsahip zade Celal unutulmuı. 

Bu noksanlarına nazaran bu eaeriD Türk edebiyat ve 
ediplerini garp alemine tanıtan aadık bir t•CÜman ola
bileceiine, artık 

)STER lNAN iSTER iNANMA f 

sorulmıyacak mı?. 
Ben buna karşılık, sadece: 

- Hakkın var, dedim.. -

~ 

L ~ta~~ 
....... : ............................................. :a:.-
Biliyor Musunuz? 

• • • ·Lı ,s .. 1 - Türkiyede son ıstabstı~ ere d 
erkeği kadından en çok olan meınl~ 
neresidir} ,.. 

2 - Memleketimizde en çok znrnr -; 

pan nehir hangisidir) cf e , 
3 - Türkiyede ilk olarak yapılan 

m'iryolu hangisidir~ 
4 - Duçe neye derler) p 
S - Dünyada en çok konuşulan 

nedir} 
Cevapları y.rı" 

(Dünkü Suallerin Cevapları) 
"'dleO 

1 - Yağmuru en az olmasına ıai 
toprağı en münbit memleket Mısırdıth" ' 

2 - Balkan devletleri arasında e"lı' 
kümdarının sarayı ve en küçük olan• 

garistanındır. ··fıl"' 
3 - Mandchoukouo devletinin l'l~·ıJ~ 

yazılmadığı için kat'iyetle belli ~egı 
Fakat 21 milyon sanılmaktadır. rı-' 

... - Elektrik cereyanına ait hesıtP ()lı" 
zariyesini Alman kır bekçisi Sirn° 1't~ 
ke§fetmiştir. Bundan dolayıdır ki ele 

te ölçü vahidine Ohm derler. ,,. • 
1 . • "'e , 5 - Mandchoukouo dev etının ı,b"' 

hai uthiycsi 1,200 kilometre ınur• la
dır. Yani Fransamn iki mialiııdeo f•ı. 
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Buhran Mı? 
Ti ORAF BABERL RI 1 

Baldvin Tıpkı Samuel 
Hoann Akibetine 
Uğnyacakmış 

HEM 

Yunanistanda Başba -
kanlık Paylaşılamıyor 

Londra, ıs CA. A.) -Daily Mail Sofulis, Başbakanlığa Metaksasın 

Bitlerin Yeni 
Bir Nutku. 
Milletlerin Hayalında En 
Büyük Rolü Kömür Ve 

Petrol Oynamaktadır 

itfaiyenin 
Bir istatistiği 
Münasebetile ... 

!:~teaine göre, nüfuzlu mubafa • Getı· rı· lmesı· nı· Teklif Ettı· 
~ a.~ ıaylavlardan bir grup, İngil- Berlin, ı5 (A. A.) - Beşinci bey- itfaiye Müdürlüğü bir istatistik 
L_, ~ın teslihatındaki noksanlar A. ~ .. . rd . S f r . . k l k k b. nelmilel otomobil sergisi bugün Yaptırmı.ş, İstanbulda çıkan yan-
~ında duydukları endiıeyi hü • tına, ı~ .<~~su~ı~ ;-rHurrı~et· 1 erı k: udısı:.yem uru aca a ı· Berlinde açılmıttar. gınların çoğunun elektrik kontaktı yü-
\:llQıele bildirmeyi Austen Cham • perver partııı ı erı 0 u ıs pa.rtıye 0

1 
e ha I ınl a ır uzla,maya vardık· Hitler, bu münasebetle verdiği zünden çıktığım , elektrik sigortası ya-

"ttla.in'i tın" l d. menıup aaylavların hemen Atına · arı an Dfl mı§hr. . l d . . w 

memur e lf er ır. A . ıs (A A ) H.. . bir söylevde, zamanımızda, mıl - nan ev er e elektrıkçı çagrılmadan 
((Neua Ch . 1 t . b ya gelmeleri hakkında telgraflar tına, . . - urrıyct • 1 1 . k "k h d b"" r t ı ll . . . . k h L ronıc e» gaze esı, af - l . l"d . S f . . k . et erın e onomı ayatın a en u- / as ge e tc erın sıgorta ıçıne onul-

'l!Uln Bal . ,. . t" . k göndermiıtir. Bundan anlaııldığına perver erın ı erı o ulıs yem ahı- .. 1.. k.. .. 1.. k k 
, ı_ vın ın vazıye ının ço sar- d b b k 

1 
.. l M yuk ro u, omur ve petro un oyna • masının onta ta sebep olduğunu aöy-

ı"llt• old .. ..t l d d göre iki büyük partinin (hürriyet- ne e a§ a an ıgın genera e • .. b .. . . \l" 
~ ugu mu a easm a ır. k . b k l .. d P makta oldugunu te aruz ettırmıt ve uyor. 

ı l!a.ldvin'in ıık atk tekrar eden ha- pe~ver ve ah~li) uzlaım ... aıı memul tAna ıa;:, ıç a an .11gını~ . 8 akpl.af milletlerin umumiyetle İptidai mad- Yangın fstanbulun eski bir derdi-
" itir fi h f k"' l edılmemektedır. Parlamentonun as syoya verı mesım te ı kl l"k l l d' . "tf . . . b .. k·· .. k a. arı, mu a aza ar ar ara • . . t• S fut• Ç ld . . b b deler kayna anna ma ı o ma arı ır. ı aıyemızın u gun u mu emme} 
'lllda. toplanması beklenilmektedır. etmı§ ır. o ıs a arısın a§ a - .. . . k] . . . 
"1tıilc kendisini~ bir ıef vaııfl~~ına Atina, 15 (Hususi) _ Parti fi _ kanlığa gelmesini kabul etmemek • luzumun~ temas eyle~mştır. Bu~dan şe e getırılmesme de yangınlar sebep 

Leler bulundugu hususunda fUP - derleri yeni kurulacak kabine için tedir. bson
1 
ra H~ler, ~~rksı7!m ale>:_lıı~de olm~~t~~~ fakat] ned acı tecrübelerden, 

>et Uyandırmaya batlamııtır. Şa- konuımalara başlamıılardır. Dün Metaksasın batbakanlığa getiril- .~ ~-nara ~a. 1 v~ manevı A er ne uyu. zarar ar an sonra ... 
~Chemberlain'in hücumlan bat· hür fikirliler partiıi lideri general meıini ahali partisinin de kabul e· türlu terakkımn şahıı ve ferdı_ te - J 5 hazıran 1870 pazar günü Beyoğ-
~'& na karıı yükselmeye batlıyan Metakıaı ile hürriyetperver partisi deceği zannedilmektedir. ~leb~ü~~e ~~~-~a gelmekte oldugunu un~a y~n~ın çıkmış, tam on yedi sa-
de~~tleri kat'i olarak seferber e - ••• 1 erı surmu§ ur. at surmuştu. Bu yangında yanan sigor-

~lhrae, yakında bir hükumet buh- Silahlanma yarışı Fransız - Belçika Londrada Sisten talı evlerin bedelini sahiplerine ödeyen 
I ~eklenebilir. Münakalat Durdu sigorta şirketleri, o zaman on yıllık bir 

lı lçı Partiıinin gazetesi olan Dail Hızlandı Görüşmelerı· istatistik neşrettiler. Bu istatistiklere 
«1et-l)d L~ndr~, l5 (A. A.) - Bütün ce- göre o sıralarda ortalama ayda 8 yan-
~· ' Baldvinin de tıpkı Samuel n.ubı İngıltere s~ba~ın onund~ ?.e- gm, yılda yüz doksan altı yangın çık-
~iaı in a.kibetine uğrayacağım tah • Fransa ·Hava Kuvvetlerini, Paris Ve Brüksel Alman-- rı gayet kalın bır ııı tabaka11le or- tığı, her yangında vasati on bir ev, ae-

eylemektedir. A .k D Ord V · ti · a·ı k tüt· u··d··r men a a usunu yanın azıye nı 1 me u . nede iki bin yüz elli altı ev yandığı an-i ti Londrada tam bir gece hali hü • laşıldı. 
Fransada 
Hadiseler 
Başgösterdi 

l<talcılar Paris Ve Diğer 

Takviye Ediyor 8 yor küm sürmektedir. Kara, deniz, ha- s· t k 
1 

d h·ı· 
P • 15 (A A ıgor a umpanya arı, a ı ıye na-

Pariı, ıs (A. A.) - Fransız arıı, · .) - Oeuvre ga - va münakalatı ,az çok teehbürle ş· I R·· .. .. 
h baka M D 

· d . zırı ırvan ı uştu paşaya muracaat 
ava nı arsel eat gazete - zetesm en: yapılmaktadır. Parısden gelen üç 

Fl d F S • . . ederek yanan evlerin sahiplerine ver-cilere fU beyanatta bulunmu§tur: « an en, ransız • ovyet ant • tayyare yere ınemedıklerınden, u - . . .. 
ccHava ordumuzun Avrupe.da her laımaıı münasebetiyle Pariı ile çak ıahası üzerinde uçmaktadırlar. dıklerı paraların makbuzlarını goster-

Bir Şeh· d N.. · I ır e umayış er 

hangi bir hava orduıu ile mukaye • Berlin arasında teati edilen notalar diler; bu gidit,>le iflas edeceklerini aöy
ıesi bizim lehimizde olur. Gelecek hakkında Van Zeeland'a izahat Avusturya Başbakanı Mu- leyip itfaiyenin ıslahını istediler. Hü

temmuzda hava levazımımız hiaso- venniıtir. Şimdi, Paris ve Brüksel solini fle Görüşecek kamet Avrupa memleketlerindeki yan-

Yaphlar 
lunacak derecede yenilenmit ve ta- hükumetleri Almanyanın en ıon va- Roma, ı5 (A. A .) - Havas a - gın söndürme teşkilatını tetkik etti: 
mamlanmıt bulunacaktır. · ziyeti ne olacağını bilmek için bek- jansı, Avusturya dıt bakanı Ber • Macaristandaki usulü uygun buldu; 

Paris 15 (A Amerikada 
liyeceklerdir. ger'in mezuniyetini geçirmek üzere mütehassıs sıfatiyle Macarlı kont Ziç-
Almanyanın, §İfa.hen proteıto et- İtalya'da bulunacağı sırada Muıo • ni'yi getirtti, Taksimde yer verildi, it-

mekle kalacağı tahmin ediliyor.» lini ile görüteceğini öğrenmittir. faiye taburu teşkil edildi, padifah Ab-
Prens Starhemberg'in de mezuni • d·' J" · k. l h il t l bal 

tıt>. F ' .A.) - Adliye, Aksi- V . s (A. A > ransez aııngton, 1 . - Saylav-
lettıindeki şeflerinin ve ezcümle bu lar kurulu, 390 milyonu münhasıran 
).,. gazetenin direktfüü Şarl ·· 1 ·h · ı f d"l ~''<turrası ' ıue ı tıyaç ara sar e ı ecek olan 
~tının ba~kave Camelots du Roi teşki- 558 milyonluk ordu tahsisatını ka • 

Sovyet Mareşalı Paristen 
Ayrılıyor 

u azız es ı usu ma a c u um arı-

yetini ltalyada geçireceği söyleni • d k kl be be A na o unmama a ra r, vrupa 
"""l T nı bulunan heykeltra' b l 1 .. ·h · L "'q del S . . • u ve ayı ayı senatoya ıevketmıı-

yor. 
usulü yangın söndürme teşkilatına e

hemmiyet verdi; Kont Ziçni ferik rüt-"'t Ya ıl arteın evlerınde araştırma .. tir. Pariı, 15 (A. A.> - Mare§al Tu- Marsilyada Grev 
I'\ .. P rnıştır h k. b ·· 1 P ,. · 
"Un p . · . Bu tahıisat, ıulh zamanında, ıim- açevı 1 ugun mare§a eten 1 zı- Marsilya, ı5 (A. A.) - Dok İf - besine çıkarıldı, sonra Abdülhamit za· 

~al arıs sokaklarında, bır takım d. k d d . .. yaret edecektir. Yarın da Mosko • ·ı · ·1.. · 1 d. G • . . . . "' cı iençl . b b" d'kl . ıye a ar or uya verılen en mu • çı erı grev ı an etmış er ır. emı • manında hır de bahrıye ıtfaıye taburu 
>Q'1c_ t f enn se e ıyet ver ı erı h. h • vaya dönmek üzere Paristen ayrıla- l · k ·· ·k· · ·· · d h 

e ek hadiseler olmuştur. ım ta ıııattır. caktır. erilın ancahl" uç~el ı ~aı uzel rbı~ e tka • yapıldı. Abdülhamit te bu taburun bin-
D".. . m ve ta ıye 1§ crı yapı a ılme te- başısı Mehmet ağaya feriklik ünvanını 

Cte b ıger Şehirlerde Fransa İstikraz Yapıyor Suri ede 1 1 Ah t Y 1 k dir. Kamyon işçileri de bu greve it- vermişti. 
~~~o le, 15 (A.A.) - Müfrit sol y sa a apı aca tirak etmi§lerdir. Bir takım hadi • K t z· ni 1908 m rutiyetinden 
d~ ar~ftarlariyle, tertip eylemiş ol- Pariı, IS (A. A.) - Figaro'nun Şam, ı5 (A. A.) - Franıanın ıeler olmuttur. on . ıç. ' . eş 
~i tı bır konferansın yasak edilme- Londra muhabiri, gazetesine ıu Suriye yüce komiseri de Martel, Ha- sonra da ıtfaıyenm başında bulundu: 
'il>totesto etmekte bulunan bazı telgrafı çekmiıtir: vaı ajanıı muhabirine ıu beyanat • Deniz Konferansı sonraları yangın söndürme teşkilatı-
t..ı . Ott F' r b 1 k .. ah" . "d ·ı k b • ~Ilı h" .ansez üyeleri arasında bir «Fransız ve İngiliz bankalarının, ta u unmuıtur: Çıkmazda nın as erı m ıyetı gı erı ere u lf, 

1>011 ~ıaeler olmuştur. Fransa hesabına 40.000.000 ister • «1933 tarihli Fransız - Suriye ant- Londra, ı5 (A. A.> _Deniz kon· başka memleketlerde olduğu gibi biz-
~~~ bır kaç defa müdahaleye mec- linr liralık bir istikrazın akti husu _ laımaıını, naıyonalist ıefler, Fran- feransını, zırhlıların tonilito mik _ de de belediyeye verildi: bu günkü 

L-- tnıftır sa t f d S · · h ··k ·· 1 k"l'" b.. l ·· d eld" ) "\qfa tası · . . aunda mutabık kaldıklarını haber ara 10 an urı~e~ı . u. mu .. a ~ tarı iJinde girİ§mİf olduğu çıkmaz- teş ı at ta oy ece vucu a g ı. 
~-ıı h na sopa yemış olan hır tek aldım. tın~ almak teıebbu.s\i gıbı telakkı dan kurtarmak için bazı teıebbüıler 
~tı tı~taneye yatırılmıştır. Tevkif Son karar Franıa hükumetine ait ettıler ve bu isnadı propagandala • yapılmaktadır. 
~t. ınayi§çi]er serbest bırakılmış- olup, gelecek hafta ba§ında belli o- rına zemin yaptılar.» -----

lacaktır.» De Martel ilaveten, önemli ısla • Yugoslavya Kabinesine 
~ . Film Sayesinde . hata baıladığını ve bunlara devam yeniden İtimat Edildi 

t.· 'rı, 15 
~"tı .. .' (A.A.) - Polis, Bluma f ebnekte bulunduğunu söylemiıtir. Belgrat, 15 (A. A.) - Skopçina· 
lh:_ ~ ed ı talyada Petrol Stoku .~it. a en erin hepsini tevkif et- da istizah takrirleri üzerinde yapı -
• ()t(ill •• unlann hüvzyeti, sinema a- Roma, ıs (A. A.) - Yarı resmi Atlantik Tayyare Seferleri lan müzakerelerden ıonra Stmya • 

"-' un ald .. f ·1 · d A ) ""'1İ]fllitf ıgı ı m sayesın e tes • mahafil, biç bir rakam vermemekle Vatington, ıs (A. . - Atlan - dinoviç hükllıneti itimat meaeleıini 
ır. beraber ltalyanın petrol stokunun Ce- tik denizinde tayyare seferleri ya - ileri ıürmü§tür. 

~,t' kalın Bir Doıya nevredeki komitesinin tahminle • pılması için Amerika ile Almanya Reylerin tasnifinden ıonra hükfı. 
.lıt~:8' 15 (A.A.) _ Adliye me .. rinin çok fevkinde olduğunu ıöyle- arasında yapılmakta olan müzake- metin 43 reylik bir ekseriyet elde 
ıf ~t~· l'tıiisadere edilen evrakı tas • mektedirler. reler, itilafla neticelenmi~tir. ettiği görü]mü§tür. 

'\>~~~!r. B~ e_vr~k kalın bir c:==========::-:P=a=z=.=,=o=ı=a=H=.= •• n B. Diyor Ki: 
~ getırmıştır. 

~~· e Sabalan Arasında 
, 

18
• 15 Sqİllt • (~.A.) - Saat 18 e doğ-

~a ... _ Mıchel bulvarında sağ ce-
-<.Cteler· l . eler· ı satıcı arı ıle sol cenah 

01
1 &atıcıları arasında bir ç.ar

\ı ii~e~Uştur. Satıcılar, polisin vü
tıne dağılmışlardır. 

~,t. lllunıun Sıhhatı 
Is J • 

~ ni\ı~ (A.A .) - Öğleden sonra 
~ti .. 1un · d 

İtalyanın Harp Makinesini 
Amerika Petrollan 

işletiyormuş 
Vaıington, ıs (A. A.) - Radyo 

ile yapılan nutkunda, aenatör Pope 

ezcümle demittir ki: 
«İtalyan harp makinesinin, ancak 

Amerika ihracatçılarının Muaolini· 

ye lazım olan petrolü vermekte aer

beıt bulunmaları yüzünden iılediii 

bütün Amerikalı yurddaılarca ma • 
luındur.» 

Kiyefteki Türk Sergisini 
7000 Kişi Gezdi 

Moskova, ı5 (A. A.) - Modem 

Türk resim aergiıi Kiyefte kapan -

mıştır. Son gün sergiyi Kiyef güzel 

san'atlar mektebinin profesör ve 

talebesi gezmittir. Cimcoz ve Çallı 
bunlara mufaasal izahat vermitler-· tc }' evın en haber alındığı- B k 

ı tl-ıttb,.faralının sıhhati eski vaziye • - a ' gazete ne ya - . . . Akay idaresi •• Eıki vapurlarına 

müıteri bulamıyormuı! 
Hasan Bey - O va • dir. 

"' ~ k zıyor, Hasan Bey! 
~ tıtı111 k etme tedir. Kendisi 

Çolt apanrnakta olması sebe-
~p çekmektedir. 

pur)ar, esasen, yeni iken Serginin açık kaldığı sekiz gün 

de Akay idaresinden bat- içinde 7.000 kiti ziyarette bulun • 
ka alıcı bulamamıılardı!. muttur. 



4 SaJfa 

ŞB 

Avrupaga 
Gönderilecek 
Deniz Talebeleri 

Müsabaka imtihanı Gele
cek Pazartesiye Yapılacak 

Denizyollan, Akay ve Havuzlar 
idaresi namına A vrupaya tahsile gön-

derilecek talebeler için açılan müsaba
ka imtihanı ~ubatın 24 ünde Orta

köydeki yük.sek deniz ticaret mekte -
binde yapılacaktır. Müracaatlar bu a-

yın yirminci günü akşamına kadar 
kabul edilecektir. Şimdiye kadar mü-

racaat edenler otuza yaklaşmıştır. 
Sualler İktısat Vekaleti tarafından 

kapalı zarfla gönderilecek, imtihanda 
vekalet namına hususi bir mümeyyiz 

hazır bulunacaktır. Müsabaka imtiha
nında kazanacak 8 kiti Berlinde dört 

sene tahsil ettikten sonra Dcnizyolla • 
lan, Akay ve Havuzlar ve Fabrikalar 

idaresinde bef sene mecburi hizmete 
tabi tutulacaklardır. 

Mahrukata Narh Konmuyor 
Odun ve kömür fiyatlarının birden

bire yükselmesi alakadarların nazarı 

dikkatini cclbetmiş, ihtikara meydan 
vermemek için narh konulması bile 

mevzuu bahsolmuştu. Bir gazete narh 
işini tahakkuk etmiş gibi göstermi~ 

ve pazartesi günü narh konacağını 

yazmı~br. 

Bu haber asılsızdır. Belediye yaptı
ğı tetkiklerde odun ve kömür fiyat -

larında anormal bir yükseliş görme -
mif, odun ve kömüre narh konulma -
eına da lüzum hiaaetmemiştir. 

Yeniden Romorkör 
Mavna Ahnacak 

Ve 

Okııgucularımızın 
DIJşünceleri 

E•nafln Hilelerine 
Kartı Ne Yapman? 

BİD.bafı mütekaitlerinden Sırn 
ac:lmda bir kariimiz yazıyor: 

cıBazı esnafların yaptıkları hilelerin 
haddi hesabı yok: Bu malum. 

Bu hilelerin görülebilenleri babİTe 

yazılıyor: Bu da malUın. 
Bu hileler içinde meydana çıkarıl • 

malan çok güç olanlar var. Hatta ıe
killeri malum olan bazı hilelerin kon
trol edilebilmeleri imkansız denilebile· 
cek derecede güç: Bu da malum. 

Fakat bunlar malUındur diye. yapı· 

lan bütün hilelere göz yummamız mı 

lazımdır? Ve mücadeleye biraz daha 
ehemmiyet vererek bu hilelerin za • 
rarlannı 'azaltmak imkanı yok mudur? 
Mesela ben, kese kağıtlarile yapılan 

hilelerden yaka" silkenlerdenim. 
Kese kağıdı diyip geçmeyin: Esnaf· 

lar, ölçülerin aık.ı kontrola tabi tutul • 
ması yüzünden uğradık.lan ziyanları, 

kese kağıtları sayesinde faizile çıkan -
yorlar: 

Kese kaiıtlannın diplerinden. taş

lar, talaşlar, mukavvalar, ve daha ak
la geldik, gelmedik türlü türlü nesne -
ler çıkıyor. 

Halbuki, bu geniı hilenin önüne geç
mek için, her satıcıyı, kendi ismini ta· 
şıyan kese kağıtlan kullanmaya mec -
bur etmek kafidir. 

Bnkkallann, satıcılann kağıtlarına 

isimlerini yazdırmak için aarfedccek -
leri para, halkın hileli kese kiğıtlan 

yüzünden uğradığı zarardan çok azdır. 
Bu basit tedbiri almak ta, lstanbula 

asma köprü kurmak gibi milyonlara 
bağlı değil ah 

SON POSTI\ 

Denizciler "31 Senedir 

Ölçü 
Ve Tartı 
Sahtekarlığı 

Böyle Müthiş Fırh·na 
Görmedik!,, Diyorlar 

Şimdiye Kadar 8 Suçlu 

Fırtına Her Limanda Bir iki Kayık Bahrdı, 
Kıydı Ve iskeleler Parçaladı 

Canlara 

T esbit Edildi ~~i tiddetl~ hrtın~nın liman - j kar fırtınası yüzünden telef olan insaJI' 
.. -- dakı tahrıbatına aıt tahkıkat devam lann sayısı yüzü geçmiştir. 

<?I~u. ve tarb sahtekarlığı hakkın - etmektedir. Dün akf8ma kadar yapı - Amerikada 
dakı ıstıcvaplar dün de devam etmiş- lan müracaatlara göre, muhtellf deniz 
tir. Ekonomi bakanlığı müfettişleri vesaitinden batanların resmi miktarı Ne~ork: 15 (A.A.) - Yenide' 
zabıta tahkikatiyle kendi soruşturma- yüze yaklaşmıştır. Fırtına yüzünden lçok şıddetlı kar fırtınalan şark mın 
larının karşılaştınlmasını lüzumlu limandaki bütün vesaitin az çok hasa- lcaaının. bir çok yerlerinde münaka)jll 
görmüşlerdir. ra uğradıkları görülmektedir. tamamıyle durdurmuf ve bir çok ka 

1 

Şimdiye kadar yapılan tahkikat ne· Fırtına sırasında, Ereğli limanın - zalara sebep olmuştur. Yalnız N~ 

1 
ticesinde 8 suçlu tesbit edilmiştir. da karaya düştüğü bildirilen Suat va • yorkta 3 kişi ölmüş ve 50 kişi yaralat 

17 kwi de şahit olarak aynlmıştır. puru bu tehlikeyi atlatarak evvelki mıştır. 
Suçluların biri fabrikatör, ikisi usta - akşam limanımıza gelmiştir. 
başı ,beşi de işçidir. Zannaltında bu . 1 Suat vapurunun ikinci kaptani Se
lunan bir kaç kişi daha vardır. Bun - la.haddin fırtınada geçirdikleri 
ların suçlu olup olmadıkları da ya • rayı şöyle anlatmıftır: 

Adriyatik Denizinde 

Roma, 15 (A.A.) - Adriyatik Ji 
macc- . . d . l .. 1 . h •. nızın e pazartesı ve sa ı gun erı il 

kum süren fırbna ehemmiyetli h 
kında anlaşılacaktır « F t d · - ır ına gece yanaın an sonra lara sebep olmuştur ve 35 kurban 'I 

~ --.---. - fevkalade fİddctlendi. Saat üç sula - miftir . 
Kaçırtldıgı 1 Jjıa Edıfen Genç Kız nnda Karadeniz vapuru demirini ko- • . . .. 

Y C{lildirdtte oturan Orhan adında pardı. Emek şilebi içindeki kereste Ynnanutanda 50 K1tı Öldu 

bir adam zabıtaya müracaat ederek yükünü denize atarak kaçtı. Zongul - Atina, 15 (A.A.) - Bütün Y 

1 
kızkardefi (16) yaşında Nerimanın dak vapuru demirini kopararak kara -

1 
n~ıtanda ve Makec:lonyada hükum ~ 

fuhuşa teşvik maksadiyle kaçırıldığı- ya oturdu. Samsun vapuru da denize I r~n -~ar hrtınası bir çok kimselerin . 
nı bildirmiştir. ! açılarak ortadan kayboldu. Bu vapur· lumune sebep olmuştur.. Ölenleri' 

Orhanın idd" .. N . elan fimdiye kadar henüz bir haber a- elli kişi kadar olduğu zannolunuyor· 
ıasına gore erıman 1 B" d k rarak aah"l M h l"' k fazl h v _,, akıl zafiyet· - l"'d B" mamamı!1lır. ız e opa ı e a su at ço a asara ugra1JV1 

ıne mupte a ır. ır çorap .. .. v 1..-alad k 
fabrikasında h lctad F b "k surü1Clenmege uav ı . Fırtınada va- tır. 

ça şma ır. a n a b'" .. . k d k. d" k 
arkada;;ılarından bir kız ile bu kızın ru~un uti.in h~nç a saı;1ı':ı a İki ıt~. - BDkreş Elçimiz 
babası Nerimanı kandırmışlar ve ka - en . ve çar~ıh. and plarça an ı. .. gun • • , , 
çırmışlardır. dcnızde mut ış a galarla mucadcle Bükr~ elçımız Hamdullah Suph• 

G . k d l • ettikten sonra Büyükdereye gelebil - nin bugün Romanyadan limanıı:llıı' 
r enç .;z ~: en -~~i~~rken (120) dik. 31 senelik denizcilik hayatımda gelecek olan vapurdan çıkması bekle!I' 
~ah para ~~kır beşiba 1ır ı aşırmıştır • bu derece ~iddetli bir fırtına görme -1 mektedir. Hamdullah Suphi göçmen İ( 

ı~a ta ata ş amıştır. dim.» leri hakkında alakadarlarla temaslat' 

TUrkistanhlar Haç Yolculu- Muallimlerin Makam 
gundan Korkuyorlar Tahsisatları Diğer limanlardan gelen yeni kaza 

Fırtınanın Limanlardaki 1 da bulunacaktır. 
Tahribatı 

Hacca gitmek üzere Türkistandan ilk tedrisat müfettişleriyle baş mu· haberleri şunla~dır~ 
şehrimize gelen 401 seyyahın Adnan allimlerine ve müfcttitlere mart ay _ K:fke~de .. Şukru kapta~ı~. gaz ve 
vapurunda geçirdikleri korkunç ma- lıldarı ile beraber ikİfcr ayhk makam benzin yuklu Yılmaz motoru kayalık-

Mahmut Esad 
Eski adliye vekili Mahmut Esat d~ 

İzmire gitmiştir. 

cerayı yazmıştık. Hacılar Ciddeye ka- tahsisatları da verilecektir. llara çarparak parçalanmıfbr. Alanyu- Soy Adı Almayanlar 
dar götürmeği deruhte eden scyehat da muvakkat yapılan büyük iskele • 

Limanda tahmil, tahliye itlerinde acentesinin kendilerini İstanbulda Bir Haliç Vapuru Su Aldı dalgalar tarahndan aürüklenmiştir. Acele Etsmler 
güçlük çıkacağı tahmin edilmektedir. bıraktıgvından şikayet eden hacılardan E Ik" cek" lod f da 1 Hopa iskelesinin 6 metrelik ön kıs- Soyadı kanunu ve kararnamesi tfJ~ 

. . vve ı ge ı os ırtınasın l ç k k · d 6 ' 
Evvelce de ihbyacı karşılamıya~. m~v- 40 tanesi bu maceradan sonra vapur Haliç vapurlarından biri su alm~tır. mı parça a~~uştır. e e yerın .e~ ._ cibince Türkiyedeki bütün vatand"9 
nalar son hrtınada batanlarla busbu - yolculuğundan korkmuşlar tren yol • V k . k 1 ki ,mavna ve ıkı sandal batmıştır. Sılıvrı lan 2 T 9:l6 "h" k d r bi' 
tün eksilmir#tir. Bu vaziyet karşısın - culuğunu tercih etmwlerdir. Bunlar y:.~~~a::~ı ;k~:ı11~. es:~;a J: Aa;:~: de bir yelkenli motör parçalanmış, rer :oya~x:ı:ı~z n~fu:a~~tı:~ler~n:aıJttl 
d li "d . .. r d b ı d"" 1 Bağd d h k . ı tayfaları kurtarılmıştır. ,. a man ı aresı tuccar e ın e u unan un trene a a are et etmış. er - saray iakelesine bağlanmı~r. . D . . .. J "k" cil ettirmeleri için Dahiliye Vele 

la '-! 1 k · · ıd· G · kala 361 ah da Adnan Gemlıkte ervış motony e ı ı san- ,., 
mavna rı .ura ama mecburıyetın - ır. erı n aeyy Bu vapur havuzlanacak, tamir edil- d l ] - d b" t f tarahndan bütün vilayetlere birer v 
de kalmıştır. Genel direktörlük mav- vapurunu küçük bulmuşlar, daha bü- dikten sonra sefere konulacaktır boa ulmparça anmış, motor en ır ay a · .. d ·ı · t" 

.. k b" 1 · v k . • ğ ~tur. mım gon erı mış ır. 
na ve romorkör alınması için dün ve- yu ır vapura gıtmege arar vermış- T .. k . .. .. d k .../ 
kalete müracaatta bulunmuştur lerdir. Bunların hususi bir vapur ki - fl.ekftıplerde Kızamtk ak u er~n motoru e araya otura-

. ralamaları da muhtemeldir. ' r parç anmıştır. ".W lr"""91' Tepebaıı şebi' 
Şehrimizin bir çok semtlerinde kı- Fırtına Adanada Da Tahribat ŞchiPTÜjafl'IMI Tiyatrosund• 

1 -;tanbul Parti Ba~kanımn zamık hastalığı artmıştır. Mektepler - Yaptı, Seyhan Tattı ıııııııuıı Bugün 4' 
Peynir fiyatları çok ucuzlamıştır. T deki hasta çocuk miktarının da yüzde Adana, 15 (A.A.) _ «Fırtına yü- gUnd!lz eaat 11 

Beyaz peynirlere toptan fiyat 20 ku- Evini Soydular elliyi bulduğu .söylenmektedir. Bebek, zünden gecikmiştir.» Bir kaç günden KARAMAZO!: .dl 

Peynirler Ucuzladı 

rufa bile güç müşteri bulunmaktadır. lstanbul parti başkanı Hilminin e- Kadı~öy, Üsküdar ~e Fatih semtlerin- beri fdırimize çok fiddetli yağmurlar ın KARDE~ 
Bu ucuzluğun acbebi ihracat yapılma- vine iki gün evvel bir hırsız girmiş ve de dıger aemtlere nısbetle daha fazla yağmaktadır. U Tilrkçeye çe"i 
ması, istihlakin azalmasıdır. Hilminin kapı arkaaındaki pakolarını kızamık vak'ası g~rülmektedir. Son günlerde yağan yağmur mikta- ... Reıat Nuri d" 
~ peynirinin de toptan kilosu ve elbiselerini çalmıştır. Polis hırsızı . Ha.~t~ık_.~a zıyade ~rt~ maa - rı 86 milimetreyi bulmuştur. Dün ge- gündüz aaat 

1~ 1 
35 k d.. ·· ·· F-L- ak aramaktadır. rıf mudurlugu mekteplerı hır hafta ta- ce çok ııiddetli bir fırtına oldu. Bir çok akı:am aaat 

20
' 

Urllf& UfDlUftur. a&at per en- .1 ed k . T Büyük operet 
de fiyatlarda hiç hareket yoktur. tı ece tır. evlerın camları kırıldı. Damlan uçtu • il I R NA y 

Bakkallar müıfteriyc hep eski fi - Vargi lş!erüıde Kesir Bir Çocuk Ha~Ja'tdl Şehir halkı sabaha kadar gürültüden Yasan: Afif Obay Müıik: 
yat üzerinden aatıf yapmaktadırlar. ~ ullamlmıyacak . . . . b" uyuyamamışlardır. Sokaklar kınlan a-

f atıhte oturan Alının ır huçuk w aç dallariyle dolmuştu. Geceden laf-

Fırbna YUzUqden Kavga Finans Bakanlığı dairelere gönder- yaşında çocuğu Hasan, mangal üstün- ~ıya ~lıyan Seyhan öğleye kadar a
diği bir tamimde hazinenin tahakku ~ de kaynayan suya düfmÜ\I, muhtelif ı zami haddini bulmut ve şehri su baa-

Molla~ref mahallesinde oturan kat, tahsilat ve tediye işlerinde 20 pa- yerlerinden haşlanmıştır. t 
R h · ı · d R mış ır . 

omanya mu acır erın en ecep radan fazla kesirlerin kuruşa çıkarılma- ·- ·- • · · · • - · ••· • • · ·- -· - ı · 
'-ard · Riza il · Şad" . k • Nehır kenarında bulunan cadde ve 
A ef1 e yengcsı ıyeyı e - sı Ve 20 paradan aşağı kesirlerin hüsbÜ- f kakJ }t d b J k.t d 

1 raJ R. ·1 Şadi f bil · · M b • so ar su a ın a u unma a ır. 
eer e ya aDUftlr. ıza ı e ye ır- tün kaldınlmaaını dırmıştir. 1 o·· etçı Se 1 . k 1 k alt t erın yı ı ara ovanın su ın -
tınanm kırdığı camların yerine teneke da kaldığı muhakak addolunuyor. 
kaplamak iate~~tlcr, Recep buna ~~ YUk Tarifesi Ucuzhvar.ak Eczaneler 1 Şimdilik hiç bir taraftan insanca 
olmamış, bu yuzden çıkan kavga ıkı DenizyoJları idaresinin 19:lfl yük 1 kayıp olduğuna dair haber alınama -
ı_! • • alan ·ı · ] · Bu ıeceki nöbetçi eczaneler funlardır: 
1Ufının yar maaı ı e netıce enmış - ve yolcu tarifelerini teabit edecek ko- H d ) mıştır. Eminönü: (Hüsnü ay ar . Kü-
tir. miayon mart başında toplanacaktır. çükpazar : (Yorgi). Alemdar: (Sırrı Bulgariatanda Ölenler 

Liman Ham Komisyonda, lktısat Vekaleti ta.ri - Rasim). Beyazıt: (Cemil) . Şehzade- Yüzü Buldu 

Şehaadeb .. ı 
TURAN tiyat.rou 
Na,ıt - Hailde 
Bu~n matine JS te 

Yumurcak 
ıak~ıuıı t 0,30 Ja 

Ar ı Alan Ü kldım Geçti 

,,, 
neyotJu Frıı0 

Tiyatroıuıı~ ti 
Halk ope~ dl 

ıugiio 111atiD1
': dl 

aktarn 20,•1 

SEYOCLU ~--' çıı;-. 
fe mütehassısları da hazır bulunacak- ba§ı: (lsmail Hakkı) . Fener: (Hüsa- Sofya, 15 (A.A.) - Son günlerde 

Eak.i Liman Şirketi umumi heyeti tır. Yeni tarif.clerin bilhassa yük kıs- mettin). Karagümrük: (M. Fuat). r ____________________ ..,..... 
yann fevk.alide olarak toplanacaktır. romda yüzde on tenzilat yapılması Şehremini: (Hamdi) . Aksaray: (Sa- MELEK 
Bu toplantıda tirketin malı olan liman düşünülmektedir. nm). Samatya: (Rıdvan) . Bakırköy: BuiÜD ainemas 1da 
hanının yeniden müzayedeye çıkarıl - (Estepan). Bf'~iktaş: (Ali Riza) . San- 2 büyük Ye güıt>l fıl u i irı len: 

ması işi konuşulacaktır. Sahte Yol Vergisi l''hsi°d-:ırı yer: (Osman) . Hasköy: (Yeni Tür- A L T J N z İ N C f R 
Han 90 bin liraya Eskişehir tüccar- kiye). Kasımpaşa: (Yeni Turan). Ga-

lanndan Mehmet Aliye satılmıştı. Sarıyerde Yeni Mahalled7 (13) sa- lata: (Hilal). Beyoğlu: (Galatasaray, <H .. AHK OA ' LE ve JOAN t R \WFVHI ) 

Sonradan taliplerin çoğalması bu ara- yılı evde oturan Fazıl adında bir 1oför Vinikopulos). Şişli : (Asım). Üsküdar: SEV M EK YAS AK M J '/ 
da Ticaret Odasının da bulunması ye- kendisine tahsildar süsü verip sahte (Selimiye). Kadıköy: (Sotraki, Üç- NüHMA SHgAREH ve FHEI> ı:. :10 ~IAJ'U ll 

1 kb l l b . k k" "d 1 ler). Büyükada: (Halk). Heybeli: 4 bUvUk vıldız 2 bUvU'K filmde niden müzayede yapılıp yapılarnıya •

1
ma uz ara ır aç ıfı en pu para- , , , 

cağı meselesini ortaya çıknrmıftır. aı toplarken yakalanmıştır. "-<_T_a_n_aı_>_. __________ _, Buıuıı aaa& 11 de &eaaılııılı ıııa&.ue ••-.-
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Hergün Bir Makale: 

EMLEK HABERLERil 
M 1 Azlıklar İşi 

E n 17, T ereyağın 60 
şa Sahldığı Yer 

Mazgirtten Belediyeci Gözü ile En Büyük Kusuru 
Evleridir. Bunun Düzeltilmesine Çalışılıyor. 

Düğünde 
Eğlenirken 

Ablan Kurşunlarla Bir 
Davetli Öldürüldü 

Hafik, (Özel) - Buraya bir buçuk 
saat mesafedeki Horhon köyünde bir 
düğüne eğlenmeye giden Mustafa, 
RufCD, Ahmet, Mehmet, Hüseyin, 
Bekir, Hasan, Yuıuf ve Abdullah ad-

-----------------------------------~--------------! Yahudiler "Biz De Türküz,, Diyorlar, Kaç Yahudi 
Yurtdaş Evinde Türkçe Konuşuyor Ve Bunlardan 

Kaçının Aile Adı Türkçedir? 

Yazan: MAHMUT ESAT BOZKURT 

-1-
Günün birinde: 
Anknrndan İstanbula geliyorum 
Tren lokantasındayım. 

1 
Fakat bence asıl üzülmeğe d~~en yer, 

bu değil bugünkü durumdur. 
Fakat önce şunu anlamak İstiyorum: 

- <<Siz Türk müsünüz~ 1 » 
O, hemen larplık verdi: 

i 
h 9 arlcadaş eğlenirlerken köy delikan
lıJanndan Şaban atka gelmif, tabanca- di. 

11na sarıldığı gibi atq etmeğe başla -
mıştu. 

Üniversitedeki dersimi düşünüyorum. 
Yanıma, dişçi (Sami Günisberg) gel· 

Şuradan buradan konuşuyoruz. 
Söz gazetelere intiknl etti. 
(Musa dağı) adı ile bir adam bir kitap 

uŞüphe mi ·var~ Türküm ve Türki.ızl» 

Ben: 
«Fakat bu ne ile belli? 1 
Adınızın (Günisberg), 
Dilinizin {lspanyolca) olmnsiyle mi? 
Hep bir arada bulunduğunuzda ve za-Çıkan serseri kurtunlardan birisi 

Hafikli Mehmede rastlamıf, yarala • 
mıştır. Mehmet tedavi için Hafiije nak
ledilmit ise de ölmüştür. Şaban yaka
Janmıf, adliyeye verilmittir. 

Diyarıbekirde 
,.. 

Bir Aşık Sevdiği Hanende 
Kadını Vurdu 

yazınıı;. 

Fakat ben bu kitabı okumadım. 
Türklüğü çeki.§tiriyormuf. 
Olur a dedim. Zaman zaman Türklü-

ğün aleyhinde uluyanlar az değil; 
Bu da (Musa dağı) ndan ulusun!. 
Fakat İş burada değil; 
Türk gazetelerinden bazıları yahudi

ler şöyll" yazıyor, böyle yapıyor diye tut
turmuşlar .. 

Halbuki (Sami Günisbcrg) iyice bili
yormuş ki yazan musevi değilmiş! 

ruret duymadıkça Türkçeyi konupnama
nızla mı} lıı 

Gülümser gibi oldu. 
Bunlar da yavaş yava~ düzelecek de

mek ister gibi oldu. 
Ben: 
Fakat sıkıldığınız şeyler de yava§ ya

vaş düzelecek ve bunlar düzelince, mesele 
de kalmayacaktır. 

Yani Türkçe ana diliniz.. 

Mazgirttcn bir manzara Diyarıbekir, (Özel) _Dicle kahve- Kitap ta yakılmış!. 
Mazgirt (Özel) - Mazgirt 180 lere de bu esaı dahilinde müsaade ıinde hanendelik etmekte olan Asiye (Günisberg) in asıl üzüldüğü yer şudur: 

e ı· k d' dl b' k d M hm · · d b' Fırsat, ganimet yapılıyor; museviler a-

(Cünisberg) yerine mesela (Cengiz) 
aile adınız olunca ortada mesele kalmaya· 
caktır. 

Dedim. 
\' ı bir kasabadır. Kasabada U • etme te ır. a 1 ır a ın e et ısmın e ıri ta-

Mazgirtte bayat çok ucuzdur. Ko- rafından tabanca ile vurulmuııtur. leyhinde (Yahudileri Yahudileri) diye 
Yine gülümser gibi oldu. 
Ben: :ıun Hasanın kız karde§İ f lti hatu • M hm D f T propagandalara yol veriliyormuş .. 

tıun bir camisi ile türbesi vardır. yun eti 17 buçuk, halis tereyağı 60 e et abbağdır. çin için Asiye- Bu {Cünisberg) e göre çok haksız.. Gülmeyiniz düşününüz!. 
k b b l d b h ld kuru§ fiatla satılmaktadır. iyi sevme ... kte imi9 ve iddiasına naza • Ye yine ona göre: Davanızı kazanmak için eamimiyct 

asa a ina arı ipti ai ir a e- b d A · d b' h ı· d Elazizle Mazgirt arasındaki §O&e ran u. ug~r a sıyeye e ır ay 1 pa- Mademki hepimiz Türküz, şu halde şarttır .. ıı 
ir. Belediye §İmdi halka mahıua ra yedırmıa Fak t A · b gı'd h d ı Dedim. gayet iyidir. Bu yıl Munzur ıuyu Ü· • "' 8 saye u sev en ya u i eri ayrı 1tayn görmek doğru ve sa· 

iki kati b" ük' ı· b ı h 1 haben olmadımnı .. l kt d' s· 1 o • d yold' ı, uy pencere ı o ava zerine de bir köprü yapılmııtır. Bu 1 . :o: . ~!.eme e ır. ır mımı egı ır .. 
-ı n gu"neıt gören nümune evleri d M 'rt ·ı El" • d akşam Asıye ı~ını bıtırıp Bozkurt ole· * * 

, ;ı- saye e azgı ı e azız arasın a . .. k ... 
raptırmakta, halkın yaptıracagwı ev- t b'I · l' b'I kt d' ime doner en Dabbag Mehmet karsı- Yine günün birinde: o omo ı t§ ıye ı me e ır. km h' bir ·· ı d ' 

- ---------•· sına çı lf, ıç 9ey soy eme en İstanbuldan Ankaraya gidi~·orum. 

Evet .. 
Şimdi ben yine düşünüyorum. 
Aşağı yukarı iki ny önce (Sami Günis· 

bcrg) ile konu~tuklarımdan bir kelimcsinJ 

b 
~ bile geri almıyorum. 

ta ancasını rekip at""• etmeg"" e bas, la • K t d h k '- f k-lt · ~ ,- ompar ımanım a, u uııı; a u esın - Gerçi günün birinde (Sami Cünis • 
mışbr. de vereceğim dersleri; bcrg) in adı: (Sami Dişçi), ana dili de Ada pazarında Sürek Avlarında 

Bir Adam Kayın 
Biraderini Vurdu 

Asiye 3 kurtunla vücudunun 3 ye· ı Ve Kamutaydaki ödevimi düşünü:ıto- Türkçe olursa, ne gazetelerin bahsettiği 
Gençlerden Çok ihtiyarlar rinden yaralanm19, yere yuvarlanmıf, rum. . . . . . yazılarından, ne de şunun bunun İIC alın-

Avlanıyorlar Mehmet de kaçmıya ba,Iamıştır. Yeti- ı Yanım o~~v.~rsıte~ızın eskı (Roma madığından müteessir olmayacaktır. 
,,en polisler Mehmecli yakalamışlar, h~kuku) profesoru (Mışon Vantura) gel· Meseleleri ayn bir ulusculuk bakımın· 

Ad Ö Bandırma (Özel) - Nahiye ve Asiyeyi de hastahaneye kaldırmışlar - dı. dan değil. Türklük n hak bakımlarından 
apazan ( zel) - Tığcılar k- I d k'l d Şuradan buradan konuşuyoruz. muhakeme edecektir. 

ınahall . ' . . oy er e teş ı olunan avcı grupları ır. s··z. {Roma hukuku) lazım m değil 

0 
.. 1 ~.sınde oturan terzı lsmaıl faaliyete geçmişlerdir. Devre. z vel Kurşunlardan biri Asiyenin bar • mı·~ ;iye açıldı. ı, Ve tıpkı bir Türk gibi .. 
g U H · ka M ki fak d hal la Şimdi yine dü§ÜnÜyorum, usnu yın biraderi Laz ua- dig"" er köylerle SülArya Balkanları sa arını delmif, at er yapı n Avrupada, bu !tonu etrafındaki ilmi \ ' k lafa b af e · endi kendime soruyorum: 

Yı ıçalda ağır surette yarala- böl .... esinde avcı cnoıwpları domuz sü- ameliyat neticeıinde tehlike bertar cereyanlar konU§uldu. K . h d ' . d 1 ... lltl 0 o• - d'lm• k d h-'~'--k b' .. 1.. aç )a u ı yurtta!'! evın e urkçe ko-
lfbr. Dört yerinden yara alan rek avına ba§lamıılardır. e 1 •t ve 8 m mu lllUUI ır 0 um· Nihayet döne dolaşa bahis azlıklar i- nuşuyor? Ve bunlardan kaçının aile adı 

~~lafa hastaneye kaldınlarak te- Bu avcılık müddeti zarfında bu ~.c:n_ ~u~ı~~f~..:_.M. şine intikal etti._ }Türkçedir? 11. 
'lllllVı altına al H.. .. k 1 b''l d 300 d • ·ı k etmektedı'rler. Sayın profeaor (Vantura) da ufak te-ı 

ınmı§, uınu ya a an- o ge en omuz 11tenı me te f k k k ı d ( · ı d ) b ı d 1 
lnl§lı K e a ınç ar a, serzenış er c u un u. «Mi:ıon Vantura ıı l .. l d" 
1_ r.. avganın sebebi Hüıeyinin iıe de domuzun pek çok olmasından Tertip edilen ıürek avları günde . . . .ya §Un arı soy·e· ım: 
ııtarısının ag""ab · · M taf d' b' f d 200 d f I d k k l * * Memleketımızın bır çok gençlerını o • eyısı us a nez ı- ır ay zar ın a en aza o - 7-8 saat sürme le ve ço neıe i aeç- D " .. d" k ile k e uşun um: uttun .. 
d.. açması ve Hüsnünün yanına muz vurulmuıtur. mektedir. Ava ıençlerden ziyade (Sami Günisberg) e unları söyledim. Zaman zaman, elinden geldiği kadar 

~istememesidir. Avlara 80-90 kiti birden iıtirak ihtiyarlar iştirak etmektedir. cıAnlattlklanndan çok üzüldüm. (Lfüfen sayfayı çeviriniz) 

Bir 7.amanlar hocalarla şeyhler, tari- çı gibi halletmekten başka çare bula- ı - Hazreti Pirin emaneti tarikatı: 
katçiler araStnda az mı patırdı olmuştu. mamJöıh. I reisinde durur. Kendisine teslim ediyo-
Bu iki sınıf öteden beri biribirlc.rini Hazreti Pirin elçisi Yusuf dede haz- rum. 
çekemezlerdi. Yalnız iki tarafın da za· retleri kendinden geçmişti. Ondan faz. Ve mektubu tekrar sarı zarfına k~ 
rarı, menfaati ortaya düştüğü zaman la bir fCY beklenemezdi. Hazreti Pi- yarak Hatibe uzattı: 
elde verirlerdi. Bütün yeniçeri devri rin de ne yazdığı belli olmuyordu. - Buyurun 1 
hep onların el birliğiyle hazırladıkları Türkçe değil. Arapça değil, belki de Hatip kadınların da çıkmasını bek· 

- 57 - - Bürhan Cahit 16 -2- 936 vak'alarla geçm~ti. Kürtçe bir şeydi. Yahut ta hiç bir şey liyerck geride kaldı. 
b• Mektubu yüzüne tutarak Arapça arasında tam bir vifaku ahenk bu- Bu gün de onlar için elele verilecek değil. Bu yolu tutanların yaptıkları gİ· Sonra ev sahibi eski nakşi şeyhine 
ır ~eyler okum~ğa başladı.. . lun.ması ve aralarında derece, sınıf gö- gün?~· ?I~. bit.~n .!şler iki ocnğın da I bi sırf anlaş.ıl~ in.anıl~ı~ ?iye uy· ı eğildi: . . . . 

V .Okurken sesıne de tecvıd ahengı zetılmeden hepsinin bir tevekkül bir 1 ateşını sondurmuştu. 1 durulmuş bır tarıkat şıfresı ıdı. - Mısafınmıze yemek çıkardınız 
~~1Yordu. Hatip bu okn:uan şeyin kur· düşünce ile makSRda bel ve el bağla- ! Müderris Hafız Nuri tckkeci]erin . Müderris Hafız nuri işi böylecene mı~ 
~ .an bir parça olduğunu anlanıokta ması, salah ve felahı müslimin için ne kara cehalet içinde yüzdüklerini ıdare etmekle vaziyeti kurtarmıştı. - Tabii. 
b ec::ıkrnedi. Acaba mektupta sahiden yegane şarttır. Bu emri celile göre di- ı bilmekle beraber onların gösterdikleri İlkönce o kadar kızmasına rağmen Hasan dede misafirin yarın dönece-

U mu yazılıydı. ni mübini, 1Şcr"işerifini ve ihvanı dini fis cesareti ulema sınıfının gösteremedik-
1 
Hatip Ak Osman da bu işi beğendi. ğini söyledi. ihvan dağılmadan haber 

~.atibin gözleri büyümüştü. ku dalaletten tahlis için kurulan tari- lerini de itiraf ederdi. Müderrise: ı verin kendisine hediyeler hazırlasın-
t'· ıraz yana geçerek müderrisin yü- katımızın her şeyden evvel bu emel Şeyhlerin otoritesi müderrislerden - Anladım, aferin! lnr. 
Unc bakh. ve maksat üstünde çalışması gerektir. çok yüksekti. Hailc ulema sınıfı diye Der gibi tatlı bir bakışla baktı. Şeyh mahfel kapısına doğru gider-
beaa~nun yüzünde sinsi bir te· ~azreti Pir cihan değer selamlariyle anılan hocalardan ziyade tarikat idare Sonra: . . . .. . . kcn Hatip Ak Osman Hasan dedeye 

rn. vardı. bızleıi nu ve sürura gark ettikten son- eden şeyhlere tapınırdı. Şeyhler hDlk - Jhvam kıram, dedı. Mısatırımı- yaklaştı: 
~~~ıp i~i ~n~adı. . • ra bu yüksek maksadı emrü işaret bu· ta~akal~rının ruhunu ?a?a eyi k.eşfet- zi ya~n.ız. bır~kalım. İstir~hat ~~in. - Bir emri var mı? 

fın c U~errıs ı~ı .bozmamak ıçın etıa- yuruyor ve tarafı semahatlerinden ge- I mışlerdı. Onla~ kuru hır ınan. ve '?1an- Kendısını t~rikat na~ına ızaz ve ik- Hasan dede başka bir 6lcmde dola-
~lt k:h~ınden ıstıfade ederek ezbere l7cek evamire intizar etmemizi bildi- la kanaat etmıyorlardı. işe. bır~z .. hare- ram etmemız gcrck~~r. şıyordu. 
~re b r an parçası okumaktan başka ırıyorlar. Bu maksatla karinlerinden k~t •. ~tafat.:erm~ gerek~ı. B~tun ca- I ~ ~aşta evkafçı Suleyman, tapucu - Var, dedi. 

ulamamıştı. Yusuf dede hazretlerini dergahımıza hıl ınsan kumelen hep böyle ıdare e- 1 Kamıl, nalbant ustası Ömer, köfteci - Nedir} 
~o~Hnfız Nuri müridlerin baş önde, 1 göndermişlerdir. dilmişti. Tekkelerin gürül gürül yapı- Yunus, tuzcu Hacı Şemsettin, \1üte- Hasan dede ayakta sallanıyor, dili 
Itri br kapalı, titreye titreye dinledik- Öyle değil mi mevlana! lan ayinleri, devranlar, ilahiler, sazlar, kait alaylı mülazım hacı Abclüssell\m, dolaşıyordu. Birdenbire esrarkeşlerde 
lnc . u anlaşılmaz dili Türkçeye çevir- Biraz önce Çolak Hasanın verdiği ziyafetli toplantılar halk üzerinde da- belediye anbar memuru İbrahim, ma· görülen geç, fakat sert ve ani buluşla 

~V de ~nutmadı. .. . I kalın esrarlı sigaranın dumanlarıyla ı ha cana yakın, daha avlayıcı tesir ya- 1 nifaturacı ~acı Sadık ve diğer mürid: bir şey hatırl~mış .gibi gözleri açıldı: 
tefsir aktı~le m~~resede çomezlerıne kendinden geçen Yusuf dede homur- pıyordu. ı ı~: b~.şları onde paytak adımlarla gerı ı Peltek, ez~k ~ır s~~le: .• 
~~ .dersı verdıgi nmanlar alışmıştı. ! dandı: Kuru bir iman, ve beş vakit namaz donduler. - Hazretı Pır mubarek nefesını 
bern:ındek.i ~ure~:ri. o~uyup bitir ine~ ı - Eyva.llahl . . . emreden dini~ ~teki uleması, hocn sı-1 .Büyük cami imamı Hafız Sadettin Yu.suf dedeye verrni,ş. Cittiğ·i·n·· yer~.e 
bir d'n "' ını degıştırdı. Ve cerbezelı Müderrıs Hafız Nura ışı kavramış-- nıfı bunları bıd at sayıyordu. Ne ça- gerıde kalmwtı. tarıkntımızın kadın, erkek butun mu• 

ılle tekrar söze başladı. ltı. re ki halk bid'at falan dinlemiyor, tek· Yavaşça müderrise eğildi: ritlerini oku diye emir vermiş. Ynrm 

tc~ Bediüzzaman Kutbülarifin haz-1 O bu tekkecilerin iç yüzünü pek e- keciikl yolunun allaha daha yakın ol- - Efendi 'hazretleri, şu mektup ya- birer birer gelsinler. 
let\ ;uhaınmedülbedii tarafından ue- yi bilirdi. Daha doğrusu cehalette u- l duğuna inanıyordu. nınızda kalsın, bir kere de beraber o- Hatip Ak Osman bunu beklemiyor-

1' C\tik u ernri celilin manası pudur ki: lema sınıfı sayılan medreselilere taş 1 Müderris Hafız Nuri bir an içinde kuyalım. J du. 
tı Bediiyenin ihvan ve müridnnı çıkarttıklarına kanaati vardı. l bunları düşünerek vaziyeti bir tarikat- Müderris Hafız Nuri başını salladı: (Arkası var) 



6 Sa:rfa 

Habeşler Tekrar 
Taarruza Geçtiler 

Makalle Önündeki Muharebede Her 
İki Tarafın Da Zayiatı l'l ühim ... 

SON POST• 

Çatalcadaki 
Facia 

(Btıf taralı 1 inci yibde) 

Müddeiumumi v8ıZiyetin fenalaştı
ğını ve donma alametleri başladığım 
görünce, arabacıya: 

- Kuzum İsmail insan donmaya 
başlayacağı zaman hayaller görür, sa
yıklar. O vakit onu tokatlamak lazım-

d R K k ti . A dır. Galiba biz de donacağız eğer sen Dün ece Anadolu ajansının rın a, as asaanın uvve erı, • be d .. 1 . ' ' 
g k d" 1 k n e oy e bu şey görürsen heni to • Londradan alarak tebliğ ettiji, u - dua yolunu kesmek ma sa ıy e, a- katla hen d d .. .. . 

. .. . .. . l • e sen e gorursem sem to· 

ŞaW ıı 

SON DAKİKA 
Uzak Şarktaki Son 

• 
Çarpışm.alann lçyüzü 

İzvestiya, Bu Hidiseler Sovyet - F ransıı 
Paktı İle Alakadardır, Diyor zun bir telaraf; Röyter aıansınm ra gomleklılerle onemlı kavıa ara katlarım. Hoş buna da lüzum yok ya. 

serek timal cephesinde ve ltaly~n tutuım~t!ardır. . .. . İşte köy de görünmiye ~ladı, de· Moakova, 15 (A.A.) - Tas ajan- Sovyet Ruayanın sanki Uzak Şarkta 
orduları nezdindeki, gerekse Adıs- Her ikı tarafın da zayıatı mübım· miftir · aı bildiriyor: fena vaziyette bulunduğu ve bu ae -
ababadaki muhabirlerinin geçmit dir. lamail köyden bir eser olmadığı İzveatiya gazetesi haf yazısında di- hepten garpte aulhün müdafaaaıd 
hadiseler hakkında verdikleri taf • Ogadende muharebeler devam et- halde felaket arkadaşının bu sözlerin- yor ki: , bir rol oynıyacak halde olmadığıdır. 
ıilit ile dolu olmaaına raimen, mü-1 mektedir. Bilhaua ltalyanlann teb- den i~r~t ettiği sayıklama ve hayal <<Alman matbuatının, Almanyanın Halbuki Alman faşizminin bu kız -
bim ve yeni bir malUnıatı ihtiva et- dit etmekte oldukları Sauabaneh d~":"~sı~ın batladığını sezmiş ve ken· Lokamo misakını terkedeceğf hakkın- gınhğı ve Japon askeri mahafilinin bd 
miyor. Bu muhabirler ayni zamanda ıehrinin cenubundaki muharebe ol- dısını bu taraftan tokatlamak bir ta - ı da açıktan açığa yaptığı tehditlere rağ- hareketleri, Fransa • Sovyet Rusya 
gelecek günlerin muhtemel hadise- dukça kanlıdır. ra~n.da koluna girerek yürütmek is- men, Fransa hükumeti, Fransa. Sov- pakbnın genel sulh için büyük bir rl' 

leri hakkında da bazı fikirler ileri Bununla beraber, Habeılerin, temı~tır. -~yred~in bir iki adım atın· )yet Rusya kartıhklı yardım misakının hemmiyeti olduğunun en mükemmel 
.. .. I f&l'ka doğru bir çevirme hareketi ca düşmuf, İsmaıl onu tekrar kaldır - tasdikini Fransız parlimentosundan bürhanlarıdır. 
ıuruyor ar. 1 mı• fakat b' d"" .. ta] • . 91 u~...l!--Ha • Acli~n teb- aayesinde talyanlan eıki Davane • T' • ıraz sonra gene uşmuş 

1 

ep etmıştır . n11UAC 

l•W tt~' •dJ~mmb. t 1 .. fta bazı ı·- Ualual yolu üzerine çekilmeıwe ve ve lam1aıle .1arılarak: Japon askeri mahafili matbuatı da, Tokyo, 15 (A.A.) - Youyonnud 
ıg e ıgı ııer ır e gra ::r- ama 1 be ··ı·· F So --L L-- Al . . H' k" d •• W d•w• -

yarar oibi görünen malimat var • böylece Sidamo cepheıinde bir de- - ı ' .. I n. 0 .uy.~rlum,d ~ne - ı ran1aız • vyet ı-abna ACUtr•• • gazeteaın:~L LiJtaıns kıng .en ogr1e9n<.J,;gı ._. L_LıJ_d w• "kl"k .: b tm 1 • me fU son soz erımı soy e emış ve man annki derecesinde muhalif bir va- ne göre, UWA t omısyonu, ..,_ şır d b ""nkü · t ll&&llan a az gııı ı yapmaıa mec ur e e en · · · 
1& a. u~ .vazı.ye • • . vasıyetını anlatmıştır. ziyet almıt bulunmaktadır. babndanberi Sovyet • Mançuko hud\I" 
çok bır fikır edınebılmek ıçm bu ha- muhtemeldır. Bundan sonra iki arkad~ kucak 1 Son zamanlarda Sovyet Rusya. dunda 47, Mogolistan • Mançuko hıY 
berlerin arka taraflannı beklemek Deccaz Makonen kuvvetlerinin kucağa kalmıflar. Hayreddin ölmüf, Mançurya ve Mançurya • Mogolistan 'dudunda da 44 olduğunu tesbit etmir 
lizımdır. Bu nokaan malUnıat ara • Uadara yakınlannda aarsıldıklan lsmail de bayılmıştır. Ertesi gün hudutlarında vukua gelen hadiseler de 1 tir. Bu hudut hadiselerinden ancak 
sında en mühimmi timal cephesinde duyulmut ise de tafıilit alınma • köylüler müddeiumumiyi aramaya her halde bu işle alakadardır. Japon as· ı· dördü tasfiye olmuştur. 
ccRas Kaıaanın Makalle timali pr- maktadır. çıktıkla~. ~an karların içinde Y.~1- keri mahafilinin arzusu bu suretle Komisyon, hudut hadiselerinin ço -
kisinde ve Abarko civannda taar • * nız beygırlenn kulaklarını görmuş· F ranaa • Sovyet Rusya paktı aleyhin- ' ğalmakta olduğunu kaydetmekte ,,. 
ruza geçerek Makalle • Adua yolunu ltalyan T ebliii ler ve nihayet ~rl~rın altından fac~ ide bulunanların eline, aklınca bir ta - ı bunu hudutların tahdit edilmit olma ' 
kesmeğe tetebbüa ettiği» hakkın • Roma, 15 ((A. A.) - Marepl kurbanının ceaeclı ıle baygın lımaıli kım deliil vermektedir. Bu delail ise sına atfeylemektedir . 
daki haberdir. Burada bqlıyan mu· Badoglio teblii ediyor: ~ıka~~~lardır. Biraz sonra beygirler 
L---bel • h~' d etm kt Eritre cephesinde, MakaHenin olmuştur. 
uanı enn aaen evam e e ç k k .. ·· k ldı la J T 
bulunduğu anlatılıyor ve her iki ta- cenubunda ketif faaliyeti artmıtbr. d e

11
r ~· o~~~-ı a n n mıihaı ın 

f • ··h· ld w b"I Somali cepheıinde, vaziyet deiit • e e erı ve aycuuarı donmuf, n ayet ra ın zayıabnın mu un o ugu ı • da son nefesi · · f 
diriliyor. memittir. o nı vermış ır. 

Tevfik Rüştü Aras Geliyor 
Viyana, 15 (A.A.) - Türkiye dıt itleri bakanı Tevfik Rüttü Aras bu' 

raya gelmiş ve Türkiye elçiliğine inmiftir. Avusturya dış ~leri bakanı &,t' 
ger Waldenegg'i ziyaret etmit ve akşama doğru Ankaraya müteveccihdl 

Cenup cephesi hakkında ise, dün RomaJan Uçurulan Balonlm rl erzifonda Konferans 
yazdığımız veçhile, yakında mü • . ~~dr~. 15 (~elsiz) - ~omada~ Merzifon, (Özel> - Doçent Ke- Türkiye - Sarig• Ticaret Muahedesi 
bimce hadiselerin cereyan edece • bıldırıldıgıne ıore HAabefl. standakı rim Ömer buraya ıelmif, biri Hal- - .ı ... 

hareket eylemiştir. 

1 ı d b h fta Berut, 15 (Hususi) - Türkiye ile Suriye arasında bir ticaret muahcuv iine delalet eden malOmattan bq- ta yan or usu azam. 1 ır .a • Y. a kevinde inkılap mevzuu etrafında, 
k d · 1 h d De t sinin imzası için yapılan komwmalann neticelendiği bildirilmektedir. ka kıymetli bir haber selmemittir. a ar .t•ma cep e~ın. e uıe 11 1 • diieri de ıinema binasında istiklal 

Buıün ve bu ıece her iki cephe kamcaketınde kuvvetlı bır taanuz ya • mevzuu etrafında iki konferans ver- /randa Sıhhat Memurları /çin Mektep 
Mklnnda •lacaiunm as çok ta • pa br. • mittir. Halk bu konferanslardan Tahran, 15 (A. A.) - Sıhhat memurları ~etittinnek iç.in yapılmlıf!' 
mamlayıcı haberlere intizar ederek Lond.rada bır ordu bat kuma~da- çok istifade ebnİf, bir çok kitiler olan mektep binasının açılma töreni bir çok yüksek devlet memurlaıt 
okuyucularımıza yann daha esaslı nının bır hafta aonra ne yapacagmı yer bulamadıklan için ıeri din- ve doktorlar olduğu halde yapılmıfhr. 
bir fikir vermeği, yüzde doluandan bir ha~ ~~elden nan ~eai ~det mü,ıerdir. Sun·yede Kargaşalık Yı·ne B_aşladı fazluı müphem olan noban malti- olmadıgı ıçm Romada ıpa eclılen 

mata dayanarak tahminler yapma- bu haberlerle ltalyan kumandanlı· Sındırgı • Balıkesir Yolu Berut, 15 (Hususi) _Fransa fevkalide komiseri bir beyanname n~ 
iı tercih ediyoruz. imın Habetlileri f&fırtmak ıayeaini Sındırıı, (Özel) - Smdırıı ile derek halkı sükunete davet ettiği halde kargaşalık devam etmektedir. J-j,f 

A•Aeri ,..laarrir takip ettlif aanılm~d!". Balıkesir arasında çok süzel bir to- lep ve Şaında yeni hadiseler vuku buldu. Berutta esnaf, dükkanlarını "' 
ltalyan TeWifi ae vardır. Fakat bu yol üzerinde bu- padılar ve nümayi,ler batladı. Bazı gazeteler, tatil edilmiş bulunuyor.~ 

Şimal Cepltaindelıi Ha6q Roma, 15 (A. A.) - 124 numa- lunan Tepecik köyü Ye Bostancı de- Senegalli askerlerin işgali altındadır • 
. ,...,.,..... rab harp tebliii: releri fizerinde köprü yoktur. Bu c:=:=~====================:::::m::::===~ 
Adiaalıaha, 15 (A. A.) - Ha • Eritre cepheainde, Makallenin yüzden sular kabardığı zaman to-

..,.. muhabirinden : Bütün cep- cenubunda kuYYetli ketif müfreze • aede münakalat yapılamamakta, 
helerde yeniden faaliyete Iİritil • leri faaliyeti olmut, Somali cephe • ıelip geçmek mümkün olmamakta 
mit olduiu bakkmda in•ndmaz f&• sinde ise •aziyet hiç bir deiiıiklik ve bu aiizel fOH biç bir ite yarama-
Jialar dolaııyor. vukua gelmemiftir. maktadır. 

Yaimur mevsiminin arifesinde Yeni ltalyan Krıovetleri 
her iki taraf ,elde ettikleri mnzileri Roma, 15 (A.A.) - Colombo .... Arabgir Kaymakamhgı 
tahkime ve yahut ki tefnwklannı puru, iki bin askeri hamilen Napoli- Arapkir, (Özel) -Arapkir kay-
arttumaia çabflll&ktadırlar. den doiu Afrikuına hareket et • makamlığına tayin edilen Hadun 
Şimal cephesinde, Te Makallenin mittir. Bu iki bin kitiden bet yüzü kaymakamı Celil ıelmif, vazifesine 

timali prkisinde, Abarko yakınla • müteha11ıs İtçidir. baılamııtır. 

hu memlekete hizmete çalıftm. 1 Zaruret olmadlkça Türkçe konuıma • , tinde sanacak 1. 
Ben eeni severim. Bu bakımlardan •Y· dığln, adm (Miton Vantura) olduğu hal • ~~ay bu k~darla kalmıy~r.. . 

SiY• deienin. de; Türk üniversitesinde senelerce pro • Turkçe kehmeler yahudı tıveade, sanki 
Fakat aç1k konutalım: feaörlilk ettiiin halde; kakmçlara aeben her hangi bir tiyatro eahneainde musevi 
Türklük iki türlü ileriye aüriilebilir: ne) 1. rolü yapan bir paakal konuıur halini ah • 
Bunun birisi. kültür, vicdan Tnrklüiü • Dedim.. yor. 

dilr. B.na. 8z TUrklerle yahudiler arUJnda Bir aralık içlerinden biriai öz yahudi • 
Diieri. kanun, nizam Türklüiüdür. hissen olaun bir fark gözetildilini, onlara ceyle bir ,eyler mmldandı ve auatular. 
Bunu azacık anlatmalıyım: öz Türkler gibi inanılmadığlnı ima etmek Bereket versin tramvay da gelmifti .. 
Meputiyette bir sün. Omıanb meb'u • istedi. Bu acıklı sahnenin daha fazla tahidi ol • 

an mecliei künii8ünden (Boto) adında Kendi heeabuna, bayle bir fark göze • maktan kurtuldum. 
bir Rum meb'ua tayle baiırmllbı tilm..UU çok yerinde bulduğumu hatıra • Vantura ile bu konuımamızı; Kamutay 

•Benim Türk.liliüm Oemanh Bank.ut- lanmla kendiaine anlattım. Baflaan vekillerinden Bay Fikret te köte-
mn Türklüiü kadardırl» Bunlardan biriei tudur: den dinliyordu. 

Bunu aöyliyen adam. Oemanh meb'u • İki üç eene iSnce: Sayın profeaör bir feY)er aöylemedi. 
•n mecliainde yer almak ve Türklerin İzmirde, Gözt..,.de, durak yerinde Yalnız üzülmüt bir halde gü)ümeedi. 
haklanndan iatifade etmek aWıiyetini tramvay bekliyorum. * * 
haiz bulunuyordu. Y anıbqunda ıenç yahudi erkeklerle, 

F abt Tilrk .. fatile deiil; o nktin ta• kızlar M>kak ortumda kahkahalula konu-
birince (tebeei tahane) den olarak: fUyorlar. 

Fakat buaün (tebeai ,.hane) J'Ok. (tq- Tabi' lapanyolca konutuyorlar. 
killb eauiye) miz yalmz (T-urk) kabul Ve yine tabr bir feY anlamıyorum. 
ediyor. Fakat .. 

( Boto) Türk haklanndan Tiirk ola • Sık Ü geçen Tilrkçe kelimelerden 
deiil. kanun mucibince ilıtifade edi - Türkçey)e alay edildiğini sezmekte zor • 

yordu. luk çekmiyorum. 

Ben bu gibilerine (kanun Türkü) di - Türk ıençleri duvarlara yakalar ya • 
orum. 

(Miton Vantura) seslenmedi. 
Sadece baoını Alladı. 
Fakat .. 
•Cevap verL 

pııtırmıı: 

«Vatandaı Türkçe konUfl» 
Bunu birbirlerine yahudi tivesile .ay • 

lüyorlar. Ama ne fİve) 1 

Jnaan kendini (Banlon) da Jahut FW.. 

Vapurdayım .. 
Adadan latanbula iniyorum. 
Güvertede dol&tJYorum. 
Butonumu elimden dilfijrdüm. 
On iki on üç yatlannda bir mektepli 

yardım etti.. Ve bana baatonumu verdi. 
Göaterdiğj nezakete te,ekkür ettim, 
Fakat kasketinin renginden, teridin • 

den bir ıeyler anlıyamadım. 
Hangi okula sittiğjni aordum. 
Oldukça güzel bir Türkçe ile, 
(Zapyon) dedi. Rum mektebi .. Ve ne

ler okuduğunu anlattı 1. 

Büyükada: IS/ 2/ 936 

Kocama Dön
ınemi Tavsiye 
Eder Misiniz? 

1<Sekiz sene kadar evli hayat geçir • 
dikten sonra bir arkadaı yüzünden ko • 

mdan ayrıldım. iki senedir batka bir 
erkekle yaşıyorum. Son zamanlar da 

ocam benimle banflllak arzuaunu iz. 
1
_ 

ar etti. Onunla evli bulunduğum za· -
man doğrusu rahat ve mes'uttum. Ben 
de bantmak ve eski hayahma dönmek 
"atiyorum. Fakat timdi de beraber ya-
dığım erkek beni bırakmak istemiyor. 

Kendisine nikahlanmamızı t~lif edi • 
orum. Beni atlatıyor. Siz ne denin iz) 

M. H. 
Şimdiki ba,.atma saten yan)Jt, huna 

lbeltmek için elinize selen fınattan 
llilıtihMle etmek için ne ,....,,.. ,.apma. 

ll:Jiimdi ......,_ ~..-..... adam ma • 
ki ...... ,...,....... ,..........,..., o 

e kocenmn teklifini kaW edip 
da.mele sisin için ...... ba:fll'la .. 

llbalNlllet oba ıereldir. e.Jıasuı hir aynl
teeribeainden aonra tekrar aize 

lzmirde M. Yoldaı: 
Admda hir ıenç, im n kadmlann 
hpnalanna muhalif. Erkekler İpİs 

lım:erll·en kadmJann onlarm Jerinİ .ı
lbıauna tahammül edemiyor. Ba ıenç 
ba,..tm anından bihab. Wunayor. 

dm it hayatına kendi arzu Ye hev• 
• le sirmit deiildir. Onlan ite atan 

yat zarureti olmllfhn'. Zaruretin kar-
tıuna seçip hayatm aclUIU durdurmak 
İmlenİD elinde delildir. Kadm reka • 

lbeltilı
0 iden korkacak kadar •Jlf olan 
ek, kaclm çahpnaaa da bayatta sfiç 

lımınllall olar. ffa)'atta muvaffU ol-

Fatihte S. Hayri: ....... 
Arada pçea iç sene urfmda 

- anutmat olmau ilatinali ........ "'; 

Irat lis onu hali~~ 
- .. mektupla ..m,eti 
Manfakat ce..ı. ....... onunla,~ 
-L.....!.....!..... v kencl" • • 
-- elW mm 

* Lüleburgazda K. Y. Yılmaz: ~ -
Kız aizi seviyorsa bafkaJanal ~ 

meai ihtimali azd•. Be,.hude veJude _. 
pdmlf9UllL y aLm mektup..,...,. _.JI 

mal etmeyİnİL Oma daima ..... ~ 
.uı olmai• aevkedinis. o yaJdl ~-:~ 
wamabalkelmas. ~ 
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et endi T ayyarelerini 
Ya makla Mükelleftir 

Birçok Tayyare Biriktirmek Değil, Fabrika Yapmak, Mü
hendis Yetiştirip Yarının İhtiyacını Karşılamak Lazımdır 

<ıMilletlerin tayyarecilik faaliyetlerini 1 
ve bu meselede aldıklan tedbirlen 
her gün millete söylemeliyiz. 
Vatanda§ın bunları sadece bilmesi 
bıle tayyarecilikte nasıl çalışılması la· 
2:ım geldiğini anlatmak için kafi bir 

teşviktir.» 
ismet lnönü 

~··'·--- ı T·u·m 'l' ~ya koyduğumuz satır ar, 
ı;.1Yare Cemiyetinin 1932 senesinde top • ı 
l:ı ll'lif olan beıinci kongresinde saym 1 
~hakanımız "'eneral İımet lnönünün &ö • 

l'·~leınİJ olduktan nutukdan alınmıtbr• 
lirk vatandaşı tayyareciliğin bugünkü 

""'dığı yüksek merhale hakkında. ancak 
~~lelerde okuyabildiği yazılann genİf • 
~~betinde bilgi sahibidir. Bu bilgi ona, 
~ \lgün en süratli uçan tayyarenin saatte 
aç kilometre yapabildiğini; en yükseğe 
~ tayyarenin yerden semaya doğru 
, ç hin metre uzaklatabildiğin.i Lindber • 

tbı Aınerikadan Avrupaya ilk aıeçen tay
~lr~i olduğunu belki öğretmİJt:İr. Fakat 
tr hııngi bir hava taarruzunda, bu tayya· 

"~~erin ne tekilde kullanılabileceğini, buna 
lrore d 1 k k • •w• • b' it e nası orunma ıcap ettigını ı • 

Yazan: ihtiyat ErkAnıharp Blnbatı•ı C. D 

Sayfa 7 

Babasını Öldüren Bu 
• 
lzmirli Genç Deli Mi? 
(Baı taralı l inci yüzde) ı 

Hadise Kahramanlar mahallesi • 
nin Şehitler caddesinde 31 numaralı 
evde olmuştur. Hadisenin tafsilatı 
ıöyledir: Son zamanlarda Sabrinin 

- Eller yukarı, teslim ol!. .. 
Katil bunun üzerine teslim ol • 

muştur. 

hareketlerinde fuursuzluk olduğu 
nazarı dikkati celbetmekte imif. 25 
yaf larında bir genç olan Sabri ha • 
dise gecesi evinde, babası maliye 
tahsildarlarından Ahmet Hilmi, 
dul hemıireıi Fıtnat ve annesi Ay
§e ile oturuyormuf. Bir aralık tah • 
ıildar Ahmet Hilmi, traf olmak ü • 
zere odadan çıkmıt aradan daha 
iki dakika geçmeden dıtandan ih
tiyar babanın acı çığlıkları iıidil 

miı: 
- Of, yandım. Yapma Sabri! 
Bunun ardından da ihtiyar baha· 

nın yerlere yıkıldığı duyulmuf, a· 
na kız dııarıya fırlayınca Sabrinin 
elinde büyük bir bıçakla babaıının 
üzerine eğildiğini görmüıler. Dul 
hem§ ire F ıtnat kardeıinin üzerine 
yürüyerek elinden bıçağını almak 
isteyince onu da ağır yaralamıf. 

lı bu ıekle dökülünce Sabri evin 
avlusuna çıkmıı ve sokak kapısını 
arkadan ıürmelemiı. Evden yükse
len acı çığlıkları itidenler itte bu 
ıırada hadiseden zabıtayı haberdar 
etmiılerdir. Hadise yerine zabıta 
memurlarının geldiğini gören Sabri 
bu sefer onlara ateı etmeğe hatla • 
mıf; evvela polis nokta memurların· 
dan Hamdiyi tabanca kurıunile ha

* Katil Sabri bu cinayeti nedeı. iş-

lediğini, neden yoldan geçen! .!rı 
hemıiresini ve zabıta memurunu ya

raladığını izah edememektedir. O
nun sarf ettiği biricik cümle ıudur 

- Babam benim namusuma te 
cavüz etmişti. Onun. için öldürdüm 

Çok namuslu ve ıyı tanınmıf 
bir zat olan ihtiyar baba Ahmet Hil 
miden böyle bir hareket beklenme
mekle beraber Sabri muayene et 
tirilmit ve bu iddiasının varit olma 
dığı sabit olmuttur. Sabri bundan 
bir müddet önce akıl hastanesine 
ıevkedilerek bir müddet mütahede 
altına alınmıfh. Kendisinin bu cina 
yeti tuurla işleyip işlemediğini mey 
dana çıkarmak üzere tekrar müşa 
hede altına alınması muvafık gö .. 
rülmüıtür. Ad. Bil. 

Biga Ağaçlanıyor 
Biga (Özen - Buraya Çanak 

kaleden 10 bin akasya fidanı gön 
derilmiı, münasip yerlere dikilmek 
üzere halka bedava dağıtılmı§tır. Fi 
danlar caddelere, evlerin ve dük 
kanların önlerine dikilmiştir. Bir 
kaç yıl sonra kasabanın bütün cad 
deleri akasya ağaçlarile gölgelen 
mit olacaktır. 

nler her halde çok azdır. Biz daha ge
te~lerde Türk vatandqlannı Tayyare Ce· 

~İne yardıma davet eden sayın Baı • 
hiıa ';111tun ipret ottiği vazifenin kendi 

_; fifce yaralamıt; bu sırada oradan 
geçmekte olan fırıncı Mus • 

TAKViM 

Crni2e diifen kısmını, bir Türk vatan • 
cı-.ı ııfatile ve kudretimizin yettiği dere • 

Y arınkI hava harpleri böyle olacak tafa ile Y aıar oğlu Yusuf ta kurıun 
Rıırot sene 

1352 -
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16 
Arabi sene 

1354 -C:ede hu .. 
ı.. ıutunlarda yerine setinneie ça 
Uf8Cağız. 

vazifelerin her üçünü de başaracak tipte motör sesi ve bu tayyarenin uçuo istika • yağmuru altında yaralanmıılardır. 
tayyare yapmak mümkün olmamıştır. İşte mcti fenni dinleme aletleri ve haber alma Emniyet direktörü Feyzi Akkor, 

• bu sebeple tayyareler umumi surette üç vasıtaları ile tesbit edilir edilmez bu {av müddeiumumi muavini Mümtaz ve 
nev'e ayrılırlar: tayyareleri) derhal uçurularak hedefleri fi · 

Kasım Hesnıi sone Şubat 
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* let~~ela §unu söyliyelirn ki •filan dev • 
1 

111 
uç bin tayyaresi varı> denilince hemen 

Qı.ı •• 
lı.ıt u~ ~İn tayyarenin hep birden, kara bu-
te "·g~bı, bir yurdun semasını kaplayıvere
\• iını 2:annetmemelidir. Çünkü bir defa 
~areleri h üf . . · ı . ~1 n mu te cının ve nevı en var· 
t. 

lier tip t • • .f • .. 
Ilı ayyare ıse aynı vazı eyı gore· 
"lee~ Bu, bir. Her devletin kendi coğrafi 
İıt~ıYasi vaziyeti bütün tayyarelerinin ayni 
~lt~ll'let ve hedef üzerine aaldırrnalarına 
~~arı vermez. Bu da ildi •.Pekala, 3000 
ile ~resi olan bir devlet. düşmanı üzerine 
)c ... ,adar tayyaresini sevkedebilirh di • 

"'at •• 
~-:ı 11nı2:f .. Bunun uluorta tayinine im • 
~il Yoktur. Yazılarımızı takip edecek o • 

0 ku ] . ~tı::cRi ~cu arımız bu sualın cevabını, ve-
~el\c!· trıız malumatı okuduktan aonra. 

S·ı kendilerine çıkarabilecelderdir. 
-bir ır de §Una i:ıaret etmeliyiz: Yukarıda; 
~tı ~J·L «ikiu diye tesbit ettiğimiz nokta • 
l l ıı; •• 
~~1 °nccden söyleyişimizin sebebi hal-
~ .... ll~rı bir kısmında, hatta okumuş olan· 
~rcı1 a bile, rasladığımız mübalağalı zan
\.'ıı~· Evet, tayyare. tehlikeli bir harp 
>11cllk ·~~ır. Fakat kendisile başa çıkılamı • 
~t11 k ır Vasıta değildir. Yeter ki ona 
'Ilı 0 ruyueu tedbirler alınırken bu ko • 
(4,~ a. Vasıtalarının en başında gelen 

~~ ~=) den .~~. k~fi miktarına sahip .ol • 
'rlll l"~mu gozonunde tutulsun. Bu ıti • 

~ere.. Urkiye Cümhuriyeti hükfunetin ne 
ıc' "C • b "ııu ısa etli bir yol üzerinde yürüdü • 

l>e .. • vlflen kabul etmek aıerektir. 

* \ Şjrtıd· 
\ c llor 

1 
tayyareleri, yapacakları işlere 

'~c ~ekleri vazifelel'e göre cina ve ne· 
lJ llYıtalım: 

~ rtı1ırn· 
1 le, Ü 

1
• surette tayyareler için. aıker 

tlc ç bir)·· ·f 
t 111 I u vazı e mevcuttur. Bu vazi • 

~ 1 ........_ rı ardır: 

dllt ı.ı A) Dü:ımana doğru, çok uzaklara 
lı) ~rak, keşif yapmak; 

ı l MunyYen düoman hedeflerini ta
a tırıd b \ lJ a ulundunnak. 

tqtflc~ Yerdeki canlı ve cansız düoman 
( lJı ........, 1 

bulup bombalamak. 

~lol\] Havadaki düşman hedeflerini 'it ar, tnyYareler) bulup ortadan kal
il ~t.ı : 
~ıı, \iç " • 

t ta &ı;ıfeye nazaran da üç muhtelif 
l't&reye l üzum vardır. Çünkü bu 

Emniyet adli ve idari kııım ıe erı 
1 - Keşif tayyareleri Üzerine saldınrlar; avlannı düşürünceye 

il - Bombardıman tayyereleri (ve yahut yere inmeye mecbur edinceye) hadise yerine geldikleri zaman za-
llJ - Av tayyareleri kadar onun etrafında pervane gibi döne - bıta ile deli Sabri arasında karşılık-

PAZAR 

(Ke~if tayyareleri), düşman istikame - rek üstten, arkadan, yandan .. Hülasa en lı ateşin devam ettiğini görmüıler • SABAH 
S. D. Zilkade 
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tinde, çok uzaklara kadar uçup yere inme· uygun istikametten ona hücum ve makineli dir. Zabıta azılı katili her halde di· 
den dönmek mecburiyetindedirler. Bu se- tüfeklerile ateş ederler. Şu halde keşif tay· ri olarak yakalamak iıtediği için 
hepten fazlaca ben7in taşımaları; düşman yarelerini av tayyarelerinin pençelerinden 

büyük' bir dikkatle hareket etmif, tayyarelerinin takibinden kurtulmak ve u· kurtarmak için ilk anda hatıra iki şey ge -

l 
6 

12 
55 5 16 

zun mesafeleri çabuk katetmek için ayni lebilir: 1 - Ya bunların aür'atlerini daha evin etrafını abloka altına almıttır. 
zamanda çok sür'atli olmaları; icabında çoğaltmak, 2 - Yahut bunları makineli Nihayet komtu evden Sabrinin evi· 
kendi!erini düşman tayyarelerine karşı mü- tüfek ateşlerine karşı zırhlamak.. Fakat ne giren zabıta memurları katile 
dafan için ise makineli tü.fekle tcchiz edil- acaba bu tedbirler tehlikeyi ortadan kal- ıeslenmiılerdir: 
mcleri lazımdır. Bundan maada, bu tay • dırabilirler miL 

Öğle 
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yarclerin çok yükseklerden uçarak düşma· Sür'atiı:ı ~rttırılması fayda vermez. Çün· 
nın gözüne görünmeden hedeflerine var • kü av tayyarelerini de sür'atleri daha ço• 
maları da iktıza eylemektedir. Bu sebeple ğaltılabilir; onların elinden, sür' at sayesin· 
mümkün mertebe hafif te olmaları icap de, kurtulmağa çabalamak, keşif tayyaresi 
eder. İçin, beyhude ve bilakis zararlıdır. Çünkü 

İşte her memlekl!t kendisi için bir {ke- hafiflemek ve sür'at kazanmak için fazla 
şif tayyaresi) tipi tesbit ederken ilk diişü- yükten kurtulmak icap edecektir. Bu ise 
neceği belli baeolı esaslar bunlardır. Bu e· benzinin ve hatta müdafaa silahlarının da· 
saslardan ayn•manınk şartile diğer başka hi az taşınması neticesini doğuracak; o 
şartların da gözönünde tutulması iktiza takdirde keşif tayyaresi hem kendini mü
eder. Mesela: Bir keşif tayyaresinin, keşif dafaa edemiyecek, hem de havada daha 
neticesini kumandanlığa mutlaka verebil- az kalacak, yani çok uzaklara gidemiye -
mesi çok mühimdir. Çünkü kumandanlık cek demektir. İıı böyle olunca, keşif tay • 
gerek düşmanın maksadını bu keşiflerden ya relerinin en mühim bir şartı olan (çok 
meydana çıkaracak; gerekse kendi mak • uzaklara kadar uçabilmek) şartından ve 
sadını elde etmek için düşmanın hal ve kendini müdafaa etmek lüzumundan fe • 
vaziyetine göre tedbir ve tertipler alacak- dakarlık etmeğe, lüzumsuz yere, katlan • 
br. O halde bir keşif tayyaresinin keşiften makta mana yoktur. 
sağ ve sağlam dönmesi için hatıra ne gibi Gelelim zıı'hlanma meselesine: Acaba 
makul bir tedbir gelirse bu tedbir alınma- bugün av tayyarelerinin kullandıkları hu • 
lıdır. Bu tedbir ne olabilir ;ı.. susi makineli tüfeklere karşı her mesafe • 

Bugünün ileri tekniği keşif tayyarelerini, den mukavemet edebilecek bir zırhın ka • 
gözle görmek suretile keşif yapmak mec· lınlığı ne. kadardır; bu kalınlıkta bir zırh 
buriyetinden ve güçlüiünden kurtarmış; tabakasile en lüzumlu kısımlanıu kapla. 

gözün yerini fotoğraf almıştır. ya.~ağımız bir keşif tayyaresinin 

Fotoğraf makinelerinin ve malzemesinin ağırlığı ne kadar artar; bu takdir
çok terakki etmiş olması ise pek yüksek • de böyle bir tayyare uçuş sür' atinden ne 
lerden bile fotoiraf almağı mümkün kıl • kadarım kaybeder; bu zırh tabakasını de
mıştır. O halde keşif yapmak için mutlaka !ip geçecek kudrette mermi atan daha 
alçaklara inmcğe lüzum yoktur. Böyle O· kuvvetli bir makineli tüfek yapılarak av 
lunca, karadan yapılacak atışlarla keşif tayyarelerine konulursa av tayyareleri 
tayyarelerine ~arar vermek ihtimali çok sür' atlerinden ne kadar kaybederler; bu 
azdır. Zaten keşif tayyereleri tek başlarına sür'atten kaybetme nisbeti hangi tayyare
uçmak suretile hem görülmekten, hem de nin lehine, hangisinin aleyhine olur?. 
motör gürültülerini işittirmekten sakınır • İkinci bir misal: 

lar. Şu halde bunlar için karadan gelecek Keşif tayyarelerine, karada görecekleri 
tehlike büyük değildir ve tehlikeye göre kıymetli bir hedefe karşı atmak üzere 
tedbir almayı düşünmek fazladır. Lakin bomba verelim mi;ı,. Vermiyelim mi?. 
keşif tayyare lerinin korkunç düşmanları Verirsek bu bombaların adedi Ve! her biri· 
(av tayyareleri) dir. Bunlar, keşif tay • nin ağırlığı ne olsun? .• Yoksa cıkeşif tay
yarelerine nazaran daha hafif, daha sür'at- yaresinin vazifesi keşif yapıp, düşmana 
lidirler. Her hangi bir düşman tayyaresinin görünmeden dönmektir; ona başka vazi-

fe vermek asıl vazifesini ihmal etmek olum l 2 - İktısadi ve sınai vaziyeti 
diyip bomba venneğe yanaşmıyalım mı?. 3 - Umumi siyaaeti 

Üçüncü bir misal: Şu halde her memleketin tayyare tip • 
Keşif tayyareleri bir kişilik mi olsun. leri birbirinin ayni olmaz. Buna nazaran 

iki kişilik mi?.. Bir kişilik olmakta hafif - ortaya çıkan hakikat şudur : 

lik ve sür.at; iki kişilik olmakta kendini düş· Her memleket kendi tayyarclerini kcn• 
man tayyarelerine karşı müdafaa kudreti disi yapmakla mükelleftir. Bu lüwm şu 

ve iyi keııif yapma imkanı artar.. Acaba sebeplerden de varittir: 

hangi ıııkı tercih edelim?. A) fennin ve binnetice tayyareler·n te • 
işte misal olarak ileri sürdüğümüz bu rakkileri günden güne artmaktadır. Şu 

meseleler gibi diğer muhtelif meJSeleleri de halde dün yapılan tayyare bugünün 
böylece didikliyerek neticede bir karara ihtiyaçlarını karşılıyamaz. Demek oluyor 
vasıl oluruz ve keşif tayyarelerimizi bu ka- ki elde bir çok tayyare biriktirmek değil, 
rara uygun olarak yaptırırız. Fakat bütün para biriktirip, fabrika yapıp, fenni terak
bu meseleleri tetkik ve mütalea ederken, kileri her gün takip edecek mühendis ye • 
keşif tayyareleri için, şu dört esaslı şartı tiştirip yarının ihtiyacını karşılamak mec· 
daima gözönünde bulundurur ve onlardan buriyeti vardır. 

fedakarlık etmeğe razı olamayız: B) Tehlike, her zaman, ugeliyorum» 
Birincisi: icabında çok uzaklara kadar demez. Çok defa birdenbire gelir, çatar. 

gidip gelebilmek için kafi derecede benzin Hele bundan sonra hep böyle olacaktır. 
ikincisi: Hem uzaklara kadar gidebil - Eğer memlekette tayyare yapacak para, 

mek, hem de düşman tayyarelerinin taki - 1 fabrika, mühendis, ustabn§ı, amele ve ni· 
binden kurtulabilmek için çok sür'atli ol • hayet malzeme yoksa ne bütün bunları, 

mak. ne de tayyarenin kendisini dışarıdan vakit 
Üçüncüsü: İcabında kendini müdafaa ve zamanile temin ve tedarik etmek mÜm· 

için makineli tüfeklerle bezenmiş olmak. kün olmaz. Fakat bir taraftan da bugün 

Dördüncüsü: Çok yiikseklere kadar çı- hiç tayyaresiz kalmak büyiık tedbirsizlik 

kabilmek olur. Şu halde bir taraftan elde, ; arının 
Görülüyor ki bu dört şartın ikinci ve tayyarecilerini yetiştirecek ve ufak tefek 

dördüncüsü hafiflik istediği halde birinci tehlike ihtimallerini knrşılıyacak kadar 
ve üçüncüsünü keşif tayyarelerinin ağır - tayyare bulundururken diğer taraftan da 
]aşmasına sebep olacak şeylerdir. memlekette tayyare sanayiinı vücude ge • 

Bu dört esaslı §ılrt tesbit edilirken dahi tirrnek lazımdır. Cümhuriyet Tiirkiycsi 
birbirile çatışan lüzumlarla karııılaşılmnk- hükumetinin takip ettiği sanayileşme pro • 
tadır. İşte gerek keşif tayyareleri için en gramının bu bakımdan dahi ne kadar bü
evvel düşünülmesi iktiza eden bu dört yük ve ehemmiyetli bir kı.> meti olduğunu 
şarttan hangisini diğerlerinden daha üstün düşündüğümüz zaman milletimizi m('ktcp
tutmak icap edeceğini; gerekse av bom - siz. yolsuz, hasta ve uyuııuk bırakm .. k rü· 
bardıman tayyarelerinin tiplerini tayin c- nahını asırlarca i~lemiş olan geçmiş s.ı) -

decek olan şeyler şunlardır: tanat idarelerine her an lunet etmemesi için 
l - Memleketin coğrafi ·vaziyeti insanın kör ve iz'ansız olması lazım gelır. 



8 Sayfa SON Pi>ST A: Şubat 

-a2-

e iz incis· 1 

Kadircan Kallı~ 16.(2/9a6 

Malta orsanları Hayfa Ve 
Berut Kıyılarına Akınlar Bugün Beşiktaşta Yapı

lacak Lik Maçları 

Siyasi 
Muharririmizin 
Mütaleaları 

I Askeri 
Muharririmizin 
Mütolealarz 

Yapıyorlardı 
Bu adam burada ne geziyordu?·· 
Onu kim yaral mış, sonsuz deni

zin ortasında tek ba§ına bırakmı!· 
tı? .• 
Durmuş reis kayığın her tarafına 

göz geıdirdiği halde bir fey röre • 
medi. Y lnız ihtiyar yaralının a • 
vuçl rından birinde beyaz ipekli bir 
kuma vardı. Bu bir kadm elbiıeıin
den koparılmıştı. 

Bu da ne d mekti 1 
lhtiy r: 

Deniz Lisesinin hazırladığı büyük 
kır koşusu dün Heybeliadada muvaf -

. . . fakıyetle yapılmıştır. 45 atletin iştirak 
çahtarak eıırcı Pıyetro Gatanon~n ettiği bu kır koşusu 15 er kişilik takım- (Baı taralı 1 inci yüzde) (Baf taralı 1 inci yüzde) 

gozun girmiı, onun dul kızını a - lar arasında 3300 metrelik bir mesafe Rusya ile harp ederek cenubi Mançu- dı. Tas ajansının verdiği tafsilat! 
mı§, kaynatası ölünce de bütün. ma~ üzerinde yapılmıştır. riyi ele geçirdi. 1928 senesi Japonya- ,jQO kişilik, iki tank ve iki tayyare 
lın ve parasına konmu§tu. Şımdı Müsabakaya Deniz Lisesi iki takım- nın attığı ikinci mühim adıma şahit takviyeli, kamyonlara bindirilmiış 
İ te o da pek karlı bir İJ olan esir - la, Efrat mektebi de bir takımla iştirak oldu. Çin devleti ile harp ederek bü - (Mançu - Japon) kuvvetinin dış 
ciliğe dev m ediyordu. etmiştir . tün Mançuriyi zaptetti ve bu şekilde gofüıtan hudut karakoUarından biri5l 

Malta korsanl rını görür görmez Atletler, , trenör Luizin hareket ele geçirdiği otuz milyon nüfuslu ge-ı ne taarruz ettiği ve huduttan 10 • 
tepesi atmııtı. Bir yandan kürekçi· işaretiyle koşuya b:ışlamışlardır. 1 ııiş ülkede yeni bir devlet kurarak a- kilometre kadar içer ilere girdiği arı~ 
leri kubaçlar ve yelkenleri al bil • Yarış yeri 1 met lnönü yolu - Rum dını Mançuko koydu. l şılıyor. 
diğine açarken, diier yandan da mekteb~ arkas.~n~an Çam limanı, Şa - 1 Bu yeni devlet, doğrudan doğru - . '.v1a~çu dış ~k~nının v~ Japon 
zav llı Françeskonun rözlerini iki fok gazınosu onunden dolaşara~ me~- ya Japonyanın malıdır. Devletin bü- ncıyesınden selahıy_ettar bır zatın bt 

- Su ... Biraz su!. .. 
Diye inliyordu. Hem 

h k ·ı k.. t · d · tebe kadar olan yol olarak tesbıt cdıl- tün kuvvetleri Japonyanın ve japon- yanatına bakılırsa ıya i yollardarı ançer so uşı e or e mı , enıze . . . . . 1. . (M j ) ı .• ı 
de bunları mıştı. ların elindedir. Fakat Japonya Man - ışın mes u ıyetı ançu - apon ~ 

atmııtı. s·· ··k b' k" ed D · l .. . d k ld l k h ..... 
türkçe söylüyordu. . ~ . uyu ır çe ınm en onra enız çurya halkını Çin tahakkümünden, arının uzerın en a ın ara asıw 

Durmuş reis ve arkadaıları h 
retten hayrete dü üyorlardı. 

O, ~em~y~ aldıgı ta!f~l~rı da hı • lisesinden Ferit birinci, Efrat mekte - Çin militaristleriııin cebrutundan rafın üzerine yükletilmektedir. 
y • rer esır gıbı kullandıgı ıçın her se- binden Fethi ikinci, Deniz lisesinden kurtarmış vaziyetini almak istediği ilk taarruzu hangi taraf yapmıf 

ferinde yeni tayfalar almağa mec • Nureddin üçüncü olmu lardır. için Mançukoyu ayrı ve müstakil bir lursa olsun bizim için ehemmiyeti 
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Kulaksız Alberto 
Kulaksız Alberto geminin bat di

reğinin dibinde on ıekiz yatların • 
da bir delikanlının omuzuna bir 
yumruk vurar k homurdandı: 

- Köpoğlu, gözünii dört aç . . . 
Ne olur olsun, ufukta bir gemi di
reği görür görmez dümene b ğır ... 
Biliyorsun ya Hayfadan Mago ay 
gelirken az d ha Malta korsanları
na tutuluyorduk. 

- Baıüstüne ... Açarım gözümü .. 
- İstersen açma, üstümüze aal • 

dırdıkları zaman onlara karıı koy • 
m dan önce senin gözlerini oyaca
ğım. Fr nçeskoya nasıl yaptımsa ... 

Delikanlı patronuna bakmağa bi
le korkuyor, direğe tırmanmak için 
acele ediyordu. 

bur oluyordu. Bu onun için de af ğı Müsabakayı birincilikle bitiren Fe- devi tmiş gibi gösteriyor ve bununla iz olan şey Mançuko ve Japon si 
yukarı karlı oluyordu. ri~ 3300 metrelik mesafeyi 13.28 da- 1 bir kaç maksat gözetiyor. silerinin ~ö~led~k!eri ş~ söz~ü~: ~ 

O Malta korsanlarının ellerinden kıkada koşmuştur. Mançuri, Çin ülkesinin mukadde - <tBu .hadıse, ılan ed~lmeksızın 
kurtulamıyacaktı. Bugünkü Müsabakalar ratma hakim olan ve 191 O inkılabın • lamış bır harp dem~ktır.» 

Rodosa lstanbul lik şampiyonasının geri da saltanatları yıkılan Mançu hane - 1?,,em~ ol~~or kı Japonya ve 
kalmış olan maçlarından Beşiktaş- l danının asıl yurdudur. Mançuri halkı tabu muttefıki ~lan. Mançuko. 

Doğru lstanbulspor takımları arasındaki 1ı1ü- ile Çindeki muhafazakarlar hala bu bcwl~.makt~n çekınmıyece~erdır: tıl 
Fak t bu ıefer talih çok İyi git- abaka bugün Şeref stadında oynana- hanedana bağlıdırlar. Boyle bır şey beklenmıyen bır 

mi. tı·. --1·tır O · · b h ed dise de değildir. Gelen haberler~( 
CöA • nun ıçm u an ana mensup o- . . 

· · F ç· · çuko) kuvvetlennın Japonlar t İskele tarafında, korsanları arı • Lık şampıyona maçlarında ener • lan son ın ımparatoru Mançu devle- d k . ed'l . ld kl b 
hah d b k b .. .. k. 1 · · · · ba · ·ı · · an ta vıye ı mış o u arını 

Yan Şoluk Mehmedin filoıu görün- çe en aş n utun rn ıp erını tının şına getırı mıştır. d·-· .b. L d da (h t) . - ... · · · F . .. . ıgı gı ı on ra n usus ışa 
mü• 0 zaman geminin rotasını he- maglup etmış olan Bcşıktaş, ener • Sonra Magollar otedenberı Mnnçu l . b" l f d "ki S t t'".,, 

:r• b h · k d b" · ·ı··· k ba l ge mış ır te gra a ı ovye ":\ 
men §İmale çevirmitti. Şoluk Meh • a çenın ar ası~. a ırmcı ~gı ~vn - hanedanına ğlı ıkları ile tanınmış - resinin Japon kıtnatına bomba attı' 
met Malta korsanlarını bıralup ta lamaktadır. Bugun yapaca~ı musa - lardır. Mançu hanedanı Mogolların ları haberini vermektedir. Şu hale 

d d .. k d w•td" bakayı kazanmak zaruretınde olan yardımı ile Çini ele geçirmişler ve sal- S R d f"l--' onun ar ına uıece egı ı ya.. . . k' ff k . t zaran ovyet usyanm a ıı ~ 

M 1 k 1 d k Beışıktaşın lakte ı muva a ıyetı, tanat mevkiinde tutunabilmek için on- k ·ı . b. R J 0 a ta orsan arı a can aygusuna . 1 1 .. . . ı arışması ı e yenı ır ue - apo . 
d .. .. I d" Fenerbahçenın, Ga atasaray a yapa- lara guvenmışlerdı. Mançu haneda - b. . ba l "ht" al dahil. d~ 

U!mU§ er ı. .. . J ının s aınası ı ım ın 
cağı maçtan sonra taayyun etmış o a· nını yeni bir imparatorluğun başına ge- B h"d' . .. .. · .. b"r 

Maltalılar cenuba doğru kaçma • caktır. Lik maçlarında zaman zaman tirmek için Mogol1arı ve yurtlarını d u ·ı8 ıs:n.~ .0n~~e ıya 1 
••• 

1
.n 

ğa başlamışlar, Şoluk Mehmet on- düzgün oyun gösteren İstanbulspor, Mançukoya bağlamak için atılmış bü- Je geçı mesıUı tıkmaŞaı kazk. g?ru t 
1 k 1 d ·· ·· Al . . . aponyanın za r ta 1 sıyas 
arın ar a arına U§mUf, berto da ekseriyetle Beşıktaş karşısında ıyı oy- yük bir adımdı. Bunu yeni ve mühim il . (M k ) d 1 t" · e (-

k . _. .. me erı, ançu o ev e mı n 
urtulmuıtu. namakla maruftur. adımlar takıp edecegınde uphe yok- k.ld k d - ı~ ld - gı·bi 

ı e ur ugu ma um o ugu 

Alberto onun diğer omuzuna 
bir yumruk atarak: 

Alberto, yiizünü hemen hemen 1 tanbulsporun. ~iktaş . karşısın - tu. . . . . . - Mançuko ve Sovyet Rusya topr 
da kapamakta olan kırçıl sakalını ve da muvaffakıyetlı bır ~etıce aln:ası ~ançuko ?evletının esas ıtı~rıyle rı arasında bulunan dış Mogoli 

bıyıklarını sıvazlıyor, romatizma • kendisine pek yaramaz ıse de Beşık - Mogollarla bırleşmek ve Mogolısla - da ele geçirmeğe çalışhğı ve in · 
danberi olduğu gibi iki tarafa yalpa taş için çok zararlı neticeler doğura - nı ~1ançu~oya ~tmak üzere kun~I - Amerika gibi devletlerin meşgul b' - Haydi, çık şimdi .•• 

Diye bağırdı. vurarak kıç kaaaraya doğru ilerli- bilir. dugunu gosterdıkten sonra dış Mogo- lundukları bir sırada Rusyayı da 
yordu. Geminin rotasını elden gel- Bugün Şeref stadında ikincilik mRç- listana geçmek icap eder. zak Şarkta rekabet sahasından 

Son korkuyu bir daha hatırladı: d•w• k d larma da devam edilecektir. Dış Mogolistan Mançuri, Çin, ve l t k . ted'·· bT ·y n bir 
Malta koraanlarının iki koca ka- ıgı a ar cenuba vuruyor, böyle • , Sovyet Rusyaya bitişik bir memleket- 1 daş ... ~;;a ıs ıgı 1 ınmı e 

dirga ı onun arkasından geliyordu. likle Rodos taraflarında toplanmı§ r- 1 tir. Nüfusu çok azdır. Meraları hay - eg5ı ır. t R . M "den 
1 T .. k ·ı · ·· ·· k eı·r Doktorun . . _ .. . . ovye usya ıse ançurı Zavallı Françesko belki o ıırada o an ur gemı erıne gorunmeme van yet1.ftırmege musaıttır. Dış Mogo- d M ı· t d Japaıı 

• t" d Ey b f . d .. 1 Gu··nıu··k . . ... f . ra ogo 18 anın Venedim ve orndakı" "'evdı.klerı"nı· ıs ıyor u. ger u ıe erı e fOY e pazar listanın asıl ehemmıyetı, cogra i vazı- tlak ··f d ... dan 0 t.• .. k b l . . . mu nu uzu veya ogru .ı.ıı 
dü un" •• d B azasız e asız atlatırıa dinlenmek, Notlarından (*) yetindedir. Sovyet Rusya ıle Çın ul- L<!!L" • tl . alt e·; İP" uyor u. unun ıçın arasıra . . • . . ya naıumıye erı ına geçm ... 
geminin Prov Sının b l d ~ t bu kazançlı olduğu kadar da kor - keleri, onun sayesınde bıtışebıhyor ve 1. d . . I kt b ,.,,, 

u un ugu a - k 1 I • . b • G l . ma ın en sınır enme e ve u .,... 
rafa bakıyor gerı'ye d" .. d u u o an 1§1 ırakmak istiyordu. Sar' adan llerı e en Rusya ile Çin arasındakı temas devam d M ı· t h" 1 me , onmuyor u. B Ik" b . . ış ogo ıs anı ımaye ey e 
Korsanı rın onları kovalad kl · e 1 u sefer de, evvelkı seferler- Rüya Hastalıg"' ı edıyor. Son gelen haberler Japonların 1 arı ıae d ld "' ·b· b · y • • D M ı· b ·· S t R ' ancak güvertedekile.rd b · · t e 0 ugu gı 1 u ıstegını yenemi • ( Karapl kUI ) ış ogo ıstan ugun ovye us- Mogolistanı da istila etmek hus\l 
rafından go··ru··ımu··., ve henb ırı ~I • yecek, yeniden denize açı1maktan E .. enin ccSöke, merkezinde bir yanın himayesi altındadır. Nasıl Man- daki emellerine kavuşmak üzere 

~ a er verı - k d' . l k "' k J h. . 1 d . D 
mİ§tİ. O zamana kadar da pek çok en ını a a oyamıyacaktı. Fakat mücrimin munyencsini :>•apıyordwn. Bu çu 0 apon ımayesı a tın a ıse ış harekata başlamakta gecikroi 
vakit kaybedilmi§ti. sava§ ba§lıyordu. Zaten bunu yapa- ansızın bir gun sokakta rasladığı üç Mogolistan da ayni şekilde Sovyet lerini göştermektedir. Buna n 

mazdı. jnndnrmayı elindeki tabanca ile öldür· Rusyanın himayesine tabidir Görü - mevzuu bahsolacak sual Sovyet 
Malta korsanları son zamanlerda Alb t k k k düğü için tevkif edilmiş bir seneye ya- nüşte M.anç. ~ko ile dı,ş M. o. golistan .. a· ı yanın bu yeni Japon istila h 

buralara dadanmlJllardı. Artık J.. . . . .er. 0 ıç. asaraya çı tı. Ken- b' "f d · d h ı-fl 1 k1 
:s ., d b h b k I kın bir zaman muntazam ır ı a esı rasın a ı tı .a ar, ge.rg~n ... ı er goze karşısında alacağı vaziyettir. . 

kenderiye beyi Şoluk Mehmedin .ısı gı ı va §1 a _1§ ı, azgın deniz- alınnmnmış do.ha evvelden hiç bir ci· çarpar. Hakıkatte bu ıhtılaflar ve bu Bu vaziyetin siyasi sahadaki 
korkusile N"l ... 1 k I cı olan baslıca aekız on adamile dü- n yetle alô.kası görülmemiş. Annesi l ki J .1 S R k ~1 

ı gız anna ıo u ama • .. .. • gergin i er aponya ı e ovyet us • ve istikametini tayin edece r 
d ki · · k men onunde toplandılar Alberto og· lunun vaktile bir ağ çtan düştüğünü k l d M 

ı arı ıçın son a ınlarını Hayfa ve . d"· k d _ • ya arasındadır. Mançu o i e ış ogo- 1 Sovyet Rusyanın Japonya ile gen - ·· b k ve daha sonraları geceleri yatağında 
Beyrut kıyılarına yapmı§lardı. Bu ye onere ogan gune§e a tı: listan devletleri, birer maske vazife- bir harbi göze aldırıp aldırm1 

akınlarda Venedi ~in devlet gemi- - Fırtın yatı§ıyor ... Ala... ıslandığını bauın baygınlıklar geçirdi- sini yapar. Bu maskenin arkasındaki keyfiyetidir. 
bağırdığını ve yastığı kanlı salya ile 1 

lerinden ba§ka ne görürlerse avh . Diye mırıldandı. ğini anlattı. asıl çehreler, Uzak Şarkta biribirinin Sovyet Rusya bugün kendisill" 
yorlardı. Halbuki Kulaksız Alber • Provayı Muayene ettiğim bu hast da aar'a müthiş rakibi olan Japonya ile Sov - kerlik bakımından, Japonyaya 
tonun gemisi fazla olarak bir esir mevcut olduğunu teşhis ettim. Arada yet Rusyadadır. kafi derecede kuvvetli görüyor~ .. 
gemisi idi. Karayele Al sırada. kendini kaybederek ondan u • Japonyanın bütün emeli Sovyet 1 le bir harbi göze almakta tereddi'ı' 

Adamlarından biri ıordu: z:akln tığını günlerce sonra tekrar evi· Rusyayı Uzak Şarkın rekabet sahasın- miyeceğine şüphe yoktur. 
Albertonun ne sersem ve dalgın döndüğünü ve ba- ki k b k b · J k ~1 

- Pualaya bakılırsa çokr• cenu· dan uza a'tır.ma ve u .re. a etı n- Rus • Japon harbi ihtimali a :., 
Romatizması ,.- un hiddet ederek kavga ettiğini, za· A k k d h I"' 

ha dütmüşüz. (Suda) ya uğramak- man zaman ıuurunu kaybettiiini tee· giltere, men a ve en unnc asret- da iki taraftan hangisinin bu 
t n vaz mı geçtik? bit ettim. mektir. kazanması muhtemel olduğu h 

Alberto cevap verdi: B şına radyoğrafi yapıyordum. Ka- Çünkü lngiltere ile Amerika, Uzak daki şahsi düşüncelerimizi, sıraff 

- Yaz geçemeyiz. Oradan su al

mak gerek. (Girid) in ıark bumu • 

ıu sıyırarak gideriz. 

- O halde rotayı biraz 

fa kemiklerinin yan kısmında bir çö - Şarkta, Japonyaya karşı tecavüzi bir tükçe, bu sütunlarda yazacai.1.~:,.. 
küklük ve küçük bir bo~uk ile içeriye vaziyet alamazlar. Ona karşı tecavüzi ···:·····•m••········:······················· J11iJl 
doğru uzanan bir parça ''ardı. vaziyet alabilecek biricik devlet Sov - Çın arasındakı muvasalayı te d 

Sar'anın rüyavi ve haleti fccriyc yet Rusyadır. Amerika ile İngiltere • ği için Japonları~ ilk hedefi bll 
şeklinde seyreden bu hastayı has • nin baş1arındaki dertler onların bu sı- vasalayı kesmektır. ,, 

Kulaksız Alberto genç ya§ta An. 
derya. Doryaya casusluk yaparken 
Turgut reisin eline geçmİ§, fena kul 
!andığı kulnkları kesilerek gemi . 
l~rden birinde küreğe zincirlenmiş 
tı. Orada on iki yıl kaldıktan sonr< 
r0111ati .. rea almış, elleri ve ayaklar. 
tutmamı ya baglamıştı. Turgut rei- vuralım. 

§İmale tnncye se,,•kettik. Ameliyat yapıldı. O rada Uzak Şark ile canlı bir surette Dış Mogolistan ile Mançukolı~ 
iyileşti. Hastalığı sebebile yaptığı ci - uğraşmalarına mani olduğu için Ja· da ikide birde tehlikeli hudut ·Je .;ı 
nayeti nnlaııılmı oldu. Böyle sar'n ııe· ponya da bu fırsattan istifade ederek leri vuku bulmasının, Japonya Jı'lfl 
killerine edebiyatı tıbbiyede de tesa - d l'fC ~ 

"'İn gcmisiııdeH esirleri kurtarmak Alberto puslaya ve haritaya dik
için Trııblu a gelen papazlar onur katle baktı. Sonra dümenciye emir 
için de biraz para vermişler ve bi:- ıerdi. 
daha d nize çıkmamak §artile ku - Provayı kara yele al... 
tarmu1

' -lı. Geminin provası dönmeğe baş • 
r ı.I • '\.lberto iyi olur olmaz ge . dı. 

ne bir gemiye yazıfmı . U2Un vılJ .. , 1 (Arkası var) 

düf ettim. 

( * ) Bu notları kesip saklaymaz, ya· 
but bir albüme yapııtanp kolleksiyoa 
J pınız. ~kınlı zamanınızda bu notlar 
bir doktor gani imdadınıza YCtİfebilir, 

Sovyet Rusyayı elinden geldiği kadar yet Rusya münasebetlerin e o 

uzaklaştırmak, bilhassa Çin içlerine ler görülmesinin sebebi budur· ıı) 
nüfuz etmesine, Çinlilerle birleşik bir Uzak Şarkta Rusya ile Ja~~ 
Çin teşkil etmesine mani olmak iste - rasında harp vuku bulduğ~ J11t p 
mektedir. buna Japonyanın emperyalız 

DIR Mogolistan, Sovyet Rusya ile mı sebep olacaktır. 
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1 BiBAYE 

Geçenki 
Bilmecem izde 
Kazananlar L lngilizceden çeviren: Hasnun Uıakh&'il --"'"'·:-

Yazan : Cerhart Ellert -94- l6/2/ij3ô Çeviren: Arif Cemil ÜSTİK TOP 
lstanbul 49 uncu mektep 4 ten 35 Hik· 

met. Lıtanbul 49 uncu mektep 20 Medi • 

R AK i P 
ha, Mahmutpaşa Handan hanı No. 5 te ccA.Jağıda okuyacağını: •atırlar ı atılmak istiyormuş gibi bana doğru e• 
terzi M. oğlu Rifat Orhon. 6ir muharririn hayalinde doğmaf ğilmişti , elinde de bir tane otonmtilC 

BOYA KALEMi bir maaal değildir. Her kadın veya tabanca vardı. Tam bu sırada yan ta• 

İki Taraf Ordusu Tamamile Harp 

Haline Geçmiş Bulunuyordu 
Paşabahçe lncirköy No. 16 da Zuhal erkeğin boıından 6eçebilecek haki· raftan bir otomobil çıktı ben dr. bunu 

Zihni, İzmit T. E. O. O. deposunda depo ki ~U-. oak'~dır ve hikayenin mu· fırsat bilerek sürati kes'tim. Meydani 
Baş kumandan bir aralık ona dedi 1 gonyahlar? Breonlar} - Kaçmışlar? müdürü kızı Beria Erden. Beyoğlu 45 inci harrınne bır fOIÖr tarafından an- d sel ~ k ted k d b l d . 

ti 1 im o ogru a ece yer e, e e ıye 
: Kaçmışlar!... mektep 149 sınıf 4/A dan Gabriyel atı ıftır.» · · h f. • d -'~ 

nızamnameaıne ar ıyen nayet c ereıç; 
- <(Avitüs, Daçyanın steplerinde Aetiüs, imdat!.. Hiç bir taraftan Konya 91 numarala sokak No. 14 te Ke- Ak~m saat (9) a doğru, büyük bir sağ kolu tak.ip ettim. Bu surede kay• 

~çirdiğimiz günü hatırlıyor musun? imdat yok mu?. Biz yalnız kaldık, biz ~:~~nol, Beşiktaı 18 inci mektep 599 evin tam karşısında, mukabil yaya kal· bettiğirn iki dalcika kafi geldi. Damı 
len kralı Ruhanın cenaze merasimi Alanlar?.. . .. . . BÜYÜK SULU BOYA dırımın hizasında müşteri bckliyor- 1

1
evinin önüne vardığımız zaman ne ka• 

~apılıyordu? A ·ıA 1 [ A l 1 1 Att kı b 1 k k ttı a ·· şte ttı a ge ıyor ·· ı- Ankara r· -b . D . 1.b h Ö -u dum Bir aralık karşı kaldırımdan bir dın kalmıştı, ne de sa oy u eı e l - p k "l .. 1 t J F k t · . . . . ' ~ ecı emır ı a çc zgu er · 

1 
« e a a la ırıyorum. 8 

a ı- layı görüyor musunuz) Bu hızım ıçın sokak No. 3 Bedia Osman. Bo~aziri lise _ adamın caddeye geçerek bana doğru Müşterim bir küfür savurarak yere Çİnde bulundugu· muz vaziyetin maziyi ek 1 • y k 
d ölüm dem tir. sinden 199 Şehime Kemal. Eskişehir Za· geldiğini gördüm. Perişan, §aşkın bir atladı, rovelverini cebine ·oymuştu • . u .. · tünemiyecek kadar beni m,._qgul et- b B d k k f b k d 

1
-

t -Y Sangi an: fer mektebi 4 üncü sınıf 146 Zehra, Pan· vaziyetteydi, üzerinde bir haftadan be- ir a i a etra ına a ın ı, teKrar o-
.. 1.~ 'ni sana söylersem affedersin de- h b} b d 
&il -((Geril...» diye bağırdı, atını ma - galtı istasyonu No. 7 de Nazire, Eaki~ir ri uyumamış bir adam hali vardı. tomo i e in i: 

tni?n muzladı ve hayvanı çevirmeğe çalışa- lisesi 2/E den 529 Orhan. - Demin buradan bir kadın müş- - Geri gideceğiz! 
Beklemek Lazım!. rak tekrar bağırdı: KÜÇÜK SULU BOYA teri aldınız mı) diye sordu. İnce, uzun Geri gittik. Müşterim bu defa oto• 

Aetiüs gülümseyerek arkad~ına - «Geri!. Geril. » İstanbul, 54 üncü mektep 110 Şcmacd· boyludur. Arkasında akşam elbisesi mobilden inerken tamamen siikunet 
baktı. Avitüs kızardı. Baş kumanda· Atı itaat etmedi. Diğer atların ara- din Ataç, Babaeski ilk mektep 5 ten 132 vardır. bulmuş görünüyordu. Bana: 
~~~ o esnada başka bir şey düşündü- sına sıkıştığı için dönecek yer bulama• Münir Onah. Kuleli askeri lisesi 9/ 8 den -Maalesefi dedim. Bugün taksi'me - Dans klübüne giderken önümü"'\ 
~nü biliyordu. Villa Avitakum'da ' dı. Hücum eden düşmanlar arasında 1 o54 Fuat Akar, Tarsus Türkocağı mek· hiç bir kadın müşteri binmedi. ze bir otomobilin çıkması çok iyi ol• 
Ot\lr b l f 1 1 l d tehi 342 Ali Dönmez. Jstanbul Vefa lisesi Bana bahıııı·,. olarak yarım İngiliz u~ du, yoksa ben. bu dakik.ada bir _katil o-~ an Ve ede iyata Ve U UffiÜ ÜnUna açılan QBr bir geçide doğru İ er e i. 346 s··ı ö d T Y 

~ık olan sulhperver adamın bizzat K kak S ·ban u eymıın z ağ. zattı ve tam çekilip gideceği sıradadır lacaktım, dedı ve beş lıra bahşış vere-
tckrar silaha sarılacağını kim hatıra or angı Kart ki aradığı kadını gördü. Hakikaten gü- rek büyük eve gitti. Kapıdan içeriye 
~Ctirirdi. Sangiban hala: Eaki~ehir İnkılap mektebi 5 ten 45 Ne- zel, ince ve uzun boylu idi. Erkek kar- girdiğini gördüm. Bundan yarını saat 

A d Ç riman, Balıkesir kız orta mektebi 2 5 Mü· ] Cad d kı bo 1 k k tekrar meydana 
dcn"\etiüs.ün bu düıııüncesini söylenme- - «Geril .. >> diye bağrıyor u. ün- şı amağa koştu. denin oratasın a sonra sa Y u er e 

T • • ~erref, Kütahya Hükfunet cad. kahveci M . k ] } · · f h görünü keşfeden Avitüs dedi ki: kü yanındaki adamlannın artık sesını Ali vasıtasile Hakkı. Ankara Yeni~hir heyecanlı heyecanlı konu~tular. Son- çı tı an aşı an ıçmış ı, sar oş .. 
- H d d rler · ·t cd'kl · · e çoktan beri kaçtık d B ra kadın bana geldı', otomobile bindi. yordu, bana: A.. ••• « uy canın yongası ır, e , ışı m ı ennın v • . . .. - Tuna en . alık sokak 6 da Fikret Tanır. 

h Ctıua. Senin emrin altında yaşamak lannın farkında degıldı. Hatta Kan- Elaziz orta mektep 1/4 ten 868 M. Mu· Kapıyı kapatırken erkeğin pencere- - Acaba uzun boylu bir genç kı-
cthalde çok hoş bir :şey.)) daks·ın kumandası altında bulunan ve zaffer. lstanbul 20 nci mektep 3 ten 167 den : zın bu eve geri geldiğini gördünüz mü?, 

Aetiüs cevap olarak ~unu söyledi: Attilaya sadık kalan diğer Alanlar ta- Nüzhet Türkan, 1zmit Akça hoca mektebi - Eğer gece yarısına kadar bana diye sordu. 
l - «Hünler tereddüt ediyorlar. Bek- rafından etrafının büsbütün çevrilmiş 4 ncü sınıf 126 Süheyla, Ankara Cebeci telefon etmezseniz sizi aramağa geli- _ Evet, dedim. Az sonra da uzun 
Crtıck lazım. Sabır bize zaferi temin 1 olduğunu bile göremiyordu. ihtiyar Demirbahçe Ôzgüra1lar aoknğı 3 te Bedia rim, dediğini işittim. boylu bir erkek ona iltihak etti. Zan-
Cdec~tir. >J Sangiban eağda ve solda, önde ve ar- Okur, Zonguldak Çaycuma Burun Kaya • Kadın. nediyorum ki evlenmek üzeredirler ! * * * kada hep Hünler bulunduğunu anlar gölü mektebi 48 Aziz. fzmir Türk paza - _ Mer~ etmeyiniz, cevabını verdi, Kısa boylu erkek bana dik dik bak-

- «Beklemek l8zım . » anlamaı elindeki silahları atarak: rınd." No. 
63 

te Asri lokantada Leon, tam saat on ikide kapının zilini çeke- tıktan sonra arkasını döndü ve karan-
"'- d lznur mayın grupu Mudanyalı Nuri oğlu l d 

, vstrogotların Kralı en genç kar e- - «Teslim oldum!. Aman dileyo- Selim Ankara 1 _ .. kt b. 
3 

rım. hk bir sokağa doğru yürümeğe başa ı. 
:.rıi ~inci defa olarak kral Attila nez· rum l Yanımdan çekiliniz I » diye ba- 700, ' Sedaı, Sıv:0~:e m~; Be ~en 6t;; Yola koyulduk ve erkeğin bana ............................................................. 1 
. ı~e gönderdi. Güneş yükseldi. Harp ğırdı. izzettin, Sivas kız orta mektep 2/ A dan verdiği emir üzerine kadını Vest - End- ~- - - - -~ l 
~çın. e~ müsa~t ~ma_?ı kay~~iyo~z, Sangiban ölüm korkusuyla o kadar 13 7 • Turhan Olcayı o, Bursa Muradiye de bir dans klübüne götürdükten sonra + 8 0 D p 0 1t8 • J 

t cdırttı. Attila hır agacın golgesı al- yu"ksek sesle bagw ırdı ki Hünler gayri ih- 2 ncı Murat mahallen 8 de Ferit Yel, Ela· taksi yerine döndüm. Bu defa hiç ı l 
llıda ~ ·· d · d d w · k 3/ d Ö . İstanbul Gelir ve Para hat ' sı~ını agaç gov esme aya ıgı tiyari geri çekildiler, Ellak havaya kal· zız orta me tep A ~~- 259 ~· • nay, müşteri çıkmadı. Yalnız saat on ikıye i 

de Ycnnden kımıldamadan oturu· dırdığı kılıcını da yere ındirdi ve San- Yalvaç orta mektep T. ogretmenı oglu il- yaklaşırken, kısa boylu bir odamın 1 B O R S A S 1 r:. 

Yor 'Ve: gibanın esir edilmesi emrini vermek is- han Dilmaç. Çerketı~öy kolo~yacı K~nan, büyük evin zilini çektiğini gördüm, 15 - 2 • 1936 ı ı 
ln\U:e • -r t ı. un erın ır aç sanıye KU ar ge- M T k d G M T k İ b 

1 
cevap o ama ı. a · .,..,---- - 14 

- «Beklemek lazım Gün ... ı:: yüzü- ed. H·· I . b' k . L-d Ankara Bayındırlık ınşaat re~ımhanesı res· l d Ban geldı·. I 1 

\h- vuruyor. Düşmanı iyi göreme- ri çekilmeleri üzerine hasıl olan boş- ~·J ·. k 
0 

yan a k b: No .' sKtan u - Bir iki saat evvel buradan genç Türk Devlet Borçları "' 
"&<..)) diyo d n orJ ız orta me te ı evın, onya k d l k b• d kl .. b.. .. L\ra L1ra 

1( al r u. . . .. luk sayesinde. Sangiban yüz metre Ereğlisi Ziraat Bank depo memuru Ham- bir a mı a ara ır ans u une go- o/o 'l~ T. B . I 74,SS 1o/o15 Ha.ztne B.57,75 1 
ter ~ r Ardarıh tc bır postacı gond& kadar uzakta bir tepecik üzerinde bu- za oğlu Recai, Kütahya Emet kazası Ka· türdünüz mü? diye sordu. % 

7
,
5 

T. B . n ?J,~o Dahlll lstıkrnı 91,00 

:. d~rtti ki: . . lunan Kral Attilayı görmeğe muvaffak paklıca mahallesi Gurbet oğlu Rıza, An _ istediği malumatı vermeği doğru o/o 'l/J T . B. Ill22~ 
hii<: « UŞman kancıklık edıyor; bıze oldu ve: kara Gazi lisesi 3 ten 83 Kahir Etiz, Ada· bulmadım. Bunun üzerine adam oto- Dnlet l>enÜl'yoUan Borçlan 
tt\t\"uın etmek niyetinde değil. Çarpış- _ «Attila! Affet beni!» diye ba- pazan Kuyudibi cad. zahireci Hüsrev oğlu mobile bindi ve bana bir kaç saat ev- Ura Llra 

tib·g~ c:aaret edemeyen iki kedi gibi bi- w dı Ö üne geçmeğe cesaret edeme· Nihat, Eskişehir lise 2/E den 524 Orhan, vel genç kadını götürdüğüm dans kliı- Ergani 97,S{) \\ Anadolu ıvelI 43,80 
D.;_

1

tınıız:i tecessüsle mi vakit geçirece- gır ·H .. nl . d · t .. rek Samsun inhisarlarda Mustafa kızı Güler ı b" .. d esin. verdi Orada inip t SlTU zrzurum9.\'l0 Anadolu M. 47,Jt 
""<))) yen un erm arasın an a mı sure T h K . I 'kJAl k b. unun a r ı . c ıı_:::.:::...:=----~-::-:------

akl ak . ed' A . ar an. ayscrı stı a me te ı 474 Ca- k · · ·· dan Sosyeteler Eahamı Attilaya doğru y ~m ast ı. ttı- b. G·· Sa k 
237 

. bana para verme ıçın cuz ını çı- T •- , , 
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' ((1-f·· . .. · Yaptığı hücumun bo,a gittiğini, Ankara Atatürk kız mektebi 3/8 den 289 arkasına hır pardesu geçırmıştı. to· 

ucumı Haydı hucuml» k . L-~ b rak ld w Su d K d . A j .. . b'l b. d. . ' «A .1.. . .. mer ezın ecruca1. ı ı ıgını ve mer- e a a rı, nkara nonü mektebi sınıf mo ı e ın ı ve . 
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a » H k dek' d'' k ma. ak ·ben yoktu. ayır, mer ez ı uşman uv den bir binadır. Ben oraya t rı 
' Harp BQfladı vet1eri bozulmamıştı, bilakis!.. Yalnız yüz metre kala siyah elbiseli ince uz~n 

~ ~· lar bu hücuma dayanabilecek- Alanlar başı boş hayvanlar gibi kaçı- Arabgirde Kaçakçıhk Yapan boylu kadını gördüm bir otomobıle 
l\ttı ı) liayırl Bunu yapamıyacaklarl yorlar ve Hünler tarafından birer bi· Bir Muhtar Yakalandı biniyordu, ~rkasında da o, kısa boylu 
'~~~aklann üzerine, parçala Ro- rer yere aeriliyorlardı. Fakat sağda '\·e • .. • erkek vardı, kadından ~onra o da oto· 
~~,1"~~nı, kulaç atarak yüz nehrin solda muntazam bir ordu bulunuyor- . Ara~kır, (Özel~.~ Agın nahıye· mobile atladı, fakat hır mem~r .veya 
~' i . \!Zerinde imişsin gibi düşman du Yalnız cephesini değiştirmi§ olan sıne bagh Efrek koyunden muhtar bir komiayoner arkasından yetıştı, a-

Q_ Sınde yüzl. b · d H'. ) · gı·rdigwi cephe yang-ı Halil kaçakçılık yapmaktan, Şükrü damı yakasından tutarak dışarıya çı-t ~a l 1 . 1 u or u, un erın h • b k k k . . . . "~t ı 1
Yor ar mı, o Alan ar) .. . h··cum etmegw e hazırlanıyordu karısı atıce de u aça çıya yata • kardı Arkamdan hır ses ışıttım: 

\ ı • • • uzerıne u · · 
ı~)atL ierı çekilıyorlar, ımdat ... C h . S lm l 1 lık etmekten ıuçlu olarak yakalan· _ Sürünüzl Hızlıl Son süratle! di-
~ ltll - R lıl b · l Aetıus ep e.. arsı a ı . .. ) lıu. oma arı~. oru sınya - ... . .•• . . .. mıflardır. Yapılan aramada bunla· ye bağrıyordu. . 
' ~ le. ne demek> LeJıyonlar yardı- Aetıus, sen bıldıgın mar_ıf~~1• g.oster- rın evlerinde bir hayli kaçak aigara Meydan tenha idi. Dosdoğru gıde· 
~ ~n.i;'6caklar> Hayır... din. Fakat düellomuzun bıttıgını zan- kağıdı, bir yük kaçak tütün, bir çok bilirdim. Fakat bir saniye gözüm !8~ 

l ~L a. Franklar nerede? Kaçmıt- netme 1.. ta cepane bulunmuftur. tarafa ilİftİ, miifteri bir an evvel ilen! 
•Vetıya]ılar kaçmışlar!!- Bur- (Arkaaı var) 
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"Son Posta,, nın Tefrikası: 2 Yazan: A. R. 

Ağır Yaralı Olan Mülazım Cemille Arkadaşları Petrofun 
Kesik Başını Razlığa Getirmişlerdi 

Şubat 16 

Memleket Dışındaki 
Türk Düşmanları 

Yahya Halebe V annca Bir Kahveye Gitmiş, 

Bir Adamla Görüşmüştü. Musa 
Ertesi Gün Para Getirecekti 

İsminde 
Musa 
Ona 

Dünkü kumrn hülci•a11: ı 
Makedonyada Petrof çetesi orta
lığı kasıp kavur uyordu. Türk köy
lerini basıyor, ana, baba, çoluk, 
çocuk demeden önüne geleni öl
dürüyordu. İgte bu sırada Make
.donyadaki üçüncü orduya Cemil 
isminde genç bir mülazim geldi, 
kumandanla konuıtu. Ve bir kaç 
gece sonra da gizlice aldığı otuz 
kadar efratla çıkıp gitti. Alayda 
bu tagayyüp hadisesi çabucak u
nululmuıtu. Herkes Pelroftan 
bahsediyordu. 

( Atatürke •uika.t hfUU'lamaktan J kumandanı tahrirat katibi huzurlannda ala
•u~lu olanların bir kaç cel.e de- nan 24/ 8/ 935 T. li ifadesinde ise pasa -
vam eden muhakemelerinden portsuz olarak hududu geçtiiini, takriben 

1 
•onra, ayın altıncı perpmbe günü bir ay evvelisi Hamdi, Yakup, Ateı Meh-
Ankara müddeiumumüi iddiana· metle hududu geçtiklerini maksatlarının 

me•İni okudu ve bi~ de iddiana- Maraş ve Elbistan havalisinde Çerkes ço· 
menin ana hatlarını kuaca bildir· cuklarının okuması için Suriyede müte • 
dik. şekkil Çerkes cemiyetine para toplamak 
Bundan •onra elimize w~en met- olduğunu, Çerkes Etemle Suriyede tema1 
nini, hariçteki düf'"anlarımu:ın etmiş bulunduğunu, Etemin kendisine türk
aleyhimizde na•ıl çallflıklarını çe ezandan bahsettiğini ve Atatürk.ün bir 
göstermeai itibariyle mühim bul- şans eseri olarak muvaffak olınut oldu .. 
dak. Parça parça nef"ediyoruz:) ğunu, Hamdiyi fotoğrafını ıönnek auretile 

Petrof çetesi, kudurmuş bir hay -
van sürüsü haline gelmişti. Şimdi, es
kisinden daha sık fasılalarla köyler ba
aılıyor; çetenin emirlerini dinlemeyen, 
istediklerini vermeyen köylüler ayakla
rından asılıyor; ele geçen jandarmala
nn ba.şları baltalarla koparılıyor; Rum 
kiliseleri, cayır cayır ateşlere yakılıyor; 
köprüler, bombalarla atılıyor; artık o
nun gezdiği mıntakada köyden köye 
j:leğil: evden eve geçmek bile mÜm· 
künsüz bir hal alıyordu. 

- 7 - tanıdığını ve Hamdinin sık, aık Türlciyeye 

Biraz sonra uzakt1r bir kalabalık göründü. Önde bir sedye ve arkasında da 

Sonra giritten nerelere gittiğimi sordu· gidip geldiğini söylemektedir. Yahyanııı 
lar ve cevaben giritten aynlarak Atinaya Ankara zabıtasında ifadesine 11 /9/93S 
gittiğimi ve başka bir tarafa eitmediğimi T. de başlanmıştır. Bu tan1ıten iatintak 
söyledim. Bu hususta beni çok sıkıştırdı- dairesindeki 8 / 1 l /935 T. ne kadar vaki 
lar, bir feY yapamadılar) denmektedir. olan ifadeleri hadisenin itirafma aittir. 

uzun bir sırığa takıllnlf kesik bir baı vardı. 

kıbeti, bütün kasabaya hazin bir acı 1 çetesinin sayei satvetvayei hazreti pa· 
vermişti. Hatta, ordu namına parlak dişahide meyten ve kamilen istisal 
bir şeref teşkil edecek olan bu müsade- edilmesi memnuniyeti ,,ahaneyi mucip 
meyi bir telgrafla Selaniğe bildi- olduğundan işbu müsademede yarar· 
ren alay kumandanı ile kaza kaymaka- lıkları meşhut olan mülazım Cemil e
mı, bu müşterek rapor lan na; aynen fendi ile diğer asakiri şahane kuJlarına 
şu cümleyi ilave etmişlerdi: selamı şahanelerinin tebliği ve mecruh 

Kuııçubaşı Eşrefin diğer bir mektubun- Yahya bu iki aylık müddet zarfında itira
da da şöyle deniyor: (Etem ve Reşit ec - fatında tamamen ısrar etmit. sözlerim ya· 
nebilerle çalışmak denaatini göstermişler- lan çıkarsa beni asınız demiftlr. 
dir.) Diğer bir vesikadaki tarihi 6 mart 1 1 /9 /935 T. den 9/11 /93S T. ne Jı:.a• 
935 tir. Kuşçubaşı Eıref i~ret edilerek dar olan itirafat §U suretledir: 

* Razlık, büyük bir telaş içindeydi. 

şöyle deniliyor: (Söz gelip ederek lafı Balıkesir dıvaruharbmca asker Jı:.açak
ltalyanlardan açtı. Lefderyadis İıtanköyde çılığından dolayı 3 ay hapse mahlı:.Gm edj. 
oturmuş olduğu için onu tanıyanlar var - lip mahkumiyet müddetini bitirdikten eon• 
mış, Eşrefe de baş vurmuılar, ben siz.in ra Yahya Mersinde 3 üncü alayın 3 ilncU 
bildiklerinizden ve aradıklannızdan deği-
lim demiş.) Kaza kaymakamı ile alay kumandanı 

haşhaşa vermişler; düşünmektelerdi. 
Çünkü, Petrof çetesinin Rnzlığı basa
cağına dair korkunç bir haber gelmiş
ti. 

(Petrof çetesini, mahirane bir plan· olduğu anlaşılan Mülazım Cemil efen· 
la pusuya düşüren mülazım Cemil e- di ile diğer yaralı efradın müreffehen 
fendinin kahramanlığı, o müsademe- ve muazzezen Dersaadete nakilleri ira· 
de bulunan yaralı efrat tarafından söy- dei seniyei hazreti padişahi iktizasın
Jene söylene bitirilememektedir. Pet· dan olmakla, derhal mukte~asmın ifa

Kasaba merkezindeki kuvvet, mü· rof çetesinin bütün efradı , hemen ka- sı ile neticesinin inhası tebliğ olunur.) 

Manisada Balyalı Tevfik adındaki bir 
şahıs 20/ 10/ 935 te Manisa emniyet mü
dürlüğüne aşağıdaki ihban venniştir: 

(Kuşçubaşı Eşrefin üvey lıyınbiraderi 
Adil Manisada mezun iken Belediye cad-

taburunun 4 üncü bölüğüne ulı:er olarak 
gönderilmiştir. l 5 gün kadar ukerlik yap-

hktan sonra tekrar firar ederek Mersin• 
civar ve ahalisi tamamen Çerkes olan Ya• 

ka K. ne gidip o köyde tanıttıit San Meh· 
met adında bir Çerkese kendi.sinin Çerkel 
olduğunu söylemek suretile bu adamdaO 
it istemiş ve yanında altı ay kadar çalıı • 
hktan sonra Adanaya ıitmiftir. Adanad• 
ve Ceyhanda Yahya iki sene kadar araba 
yıkayıcılık, yanaşmalık gibi muhtelf işler 
görmüştür. Adanadan sonra Karamezar• 
gelen Yahya bir gün Küınbetir K. ne gi• 
derek maznunlardan Üzeyirle tarupnııttr. 

Üzeyirin yanında 6 ay müddetle çahpnıtr 
badehu tekrar Karamezara dönmüıtüı• 
Karamezarda Çerkes Resulün km Nadi,. 
ile sevişmiştir. Bu kızı o köyde Balcı Saiib 
isminde bir Çerkesin evine kaçımııt. Rdll• 
lün damadı Çerkes Hamdi tarafından kd 
için kendisinden istenilen parayı vermedi
ğinden Yahya aleyhinde dava açılmıfU'• 
Mahkeme kızın küçük olduğu ve Yahya• 
nın da nüfus kağıdı bulunmadıiı için e"I" 
Jenmelerine mani olmuş ve .kızı y ahya ~ 
ramezar köyü muhtanna teslim eder~ 
köyden aynlmıştır. Kızı her halde alın~ 
istiyen Yahya para tedariki için faaliyet' 
başlamış ve babasının sağlıiında ş.ınd• 
bulunduklarını, babasından itittiii akra • 
balarını bulmak hevesine dütmiiftür. 0-
gaye ile yola çıkan Yahya Maraıta munuO' 
lardan İdrise uğramış ve ondan para iat' 
miııtir. İdristen istediği parayı kurtaranı• • 
yınca akrabalannın yanına eitmelı: üzeı' 
Ceyhana gelmiş ve parasız kaldıiuıdan ; 
biselerini beı liraya satarak trenle F..,i' 
paşaya ve oradan da Gaziantep yolu fi 
Kilise gidip Kilisin üst tarafındaki z# 
likler arasından yürüyerek hududu ı~ 
ve hududun diier tarafında teadül ~ 
adamlardan Halep yolunu eorup öir- ' 
dikten sonra iki günde Halebe muv;...ı.ı' 
eylemiıtir. Bittabi bu ıicfqte puapOıe

aafaaya kafi değildi. Civardan kuv- milen Cemil efendinin kurşunları ile I Bu telgrafın gelmesi, vali ile ku- desinde ayak üstünde kendisile görüştü • 
vet celbedebilmek için ordu kuman· tepelenmiştir. Hatta, en sona kalan ı mandanın vaziyetini derhal değiştiri· ğünde kendisine evvelce arkadaşlık yap • 
ı..1 1 v •ıA k'l ) f p f h 1 • • y ı· k k k tığım eniştesi Kuşçubaşı Eşrefi eordum. Baoan ıgına ve vı ayete çe ı en te gra • etro , enüz yaralı olan bir arkada- vermıştı. a ı, aza ayma anımı ; or-
1 d h b k na şu cevabı verdi: Kugçubafl Etrefi Gi • 
ıar a iç ir netice vermemişti. şının karsıısına dikilmis : du umandanı da, alay kum~ndanım 

T T rittc lngiliz tebaası sıfatile oturup yaşa -
Alay kumandanı, kıvrım kıvrım _ Sen de yaralısın, ben de yaralı- hemen o anda telgraf makinesi başına dığını ve Çerkes Etemin de Halep ve Bağ-

kıvranıyo~.: • . . . yım. Belki ele geçer de, komitenin es· c:I~t~işler! hararetli bir muhabereye datta bulunduğunu ve onlann timdi Ata· 
, --Son. umıdım, bu çocukta ıdı . On- rarına dair bir jŞeyler söyleriz. Sen be- ~ırışrnışlerdı. türk aleyhinde ~vvetle teıkiJitla uğraı-
Öan ?a hır haber çıkmadı. ni öldür, ben de seni öldüreyim. (Arkası var) tıklarım ve bu teşkilatın birer tubeleri A-

dıye söyleniyordu. O · . V d l b ld b 1 d • Adil 
• • w emıştır. e en son olarak bunla- , ana ve stan u a u un upnu ve -

Nıhayet hır gece yarısı: Razlıgın rın b. ·b· 1 . tt ki ik. k B A D ., O ı den bu teşkilata temas için bir mektup is-
b k

. • ırı ır erme a ı arı ı urşun • 
gar ında ı ormanlardan, derınden de- yekd'• . . be . l . . d l . . f ' "'----------------' temişse de isimlerini bilmediiini mektup 
. 'l"'h l . . . • 1 • b.. .. ıgerının yın crını e mıştır. ş· d... . . . 1 .... ıc... d.k 

nne sı a ses .erı. ışıtı mış; utun .k~- tc; Petrof kadar muannit bir ~akiyi bu Bu Akşamki Program verme ıgını ve ısım erını ogıen ı ten son-
__ L_ d h tl b h t T ra kendsine mektup vermeii vadettiğini 
tHWayı e şe ı ır eyecana vermış ı. I dereced b ita k d. k d 1 
Ö k k ba ı b 

·ıAh e una n, ve en ı ar a aşı- ST ANBUL söylemiştir. 
nce, te er te er ş ayan u sı a 1 nın kurJ:tu ı .. ı ·· .. ··kl -
ı . . 'k b' A "'. nuy a o ume suru emege 12 30 M h ı·f lAk . 18 H Eşrefin 5/ 4/ 935 T. li (sizler affoluna-

ses erı, gıttı çe artmış, ıraz sonra a- ı m vaffak l .. 1A Ce .
1 

f . . : u te ı p a neşrıyatı. : a-
'_] b. d h b . h 1. • J ı u o an mu azım mı e endı f'f 'k' ( lAk) 18 30 c ·· k l"b" caksınız, belki ben katmerli mahkum olmuı 
ueta ır mey an mu are esı a mı a - ı l f h k · • ı musı ı P a . . : uneş u u un-

tl maa ese ayatını aybetmek üzere- ı den nakil. Konferans (Fikret Adil) ve olacağım.) şeklinde olduğu eibi diğer bir 
mınB· .. d t J k d I ı dir. Bu havaliyi böyle bir belayı uzma- I dans musikisi (Sait Edip caz) 19 45. Oda mektubunda da arkadaşına ben bir müd • 

u musa eme, or a ı a)' ın anın· d k b .. · · • d · · · · akd' · J 
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. d an urtaran u fedakar genç zabitin ı musikisi (plak). 20.30 : Stüdyo orkestra- et ıçın sıze anze t ım etrntf o mıyaca • 
caya a ar evam etmış: on an son· ı · d ... 1.. h 1. d b I v ·1 'd d · · t kd. d 
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şım ı o um a ın e u unması, kasaba· ları. 2 1 : Eminönü Halkevi cösterit kolu gım, 1 en e ya a resımı a un e er, ve 
ra te te atı an ı ı sı an sesıy e esı • d d . b. .. h J • f d . (H. . •1 ) 21 .ı 5 yahut Kandiyeye avdetimi bildiririm. den-

• . . B. k k b. 1t·· a erın ır teessur usu e getırmistir. tamın an pıyes. ımmetın og u . .~ : 
mıştı.... ıraz sonra, oşa oşa ır oy H d. b·ı·. k. d k ·b Son haberle mektedir). 28/ 1/ 935 T. ni taşıyan bu 
k k b ı . . l I 1 emen ıye ı ırız ı şu an a asa a, 1 r. k b k . d d A . 

orucusu asa aya ge mış, yara ı arını ad t t • . d d. ) Saat 22 den sonra Anadolu ajansının me tu un ıynıetı şura a ır. tinaya gi-
akı . . . . . . . e a ma em ıçın e ır. decegvini i-a suretile gizlemeg"e çalıcı.tıgvı se-

n ı ıçın vesaıt ıstemıştı. B I ,.. . gazetelere mahsus havadis s~rvisi verile • ,... " 
Müsademeyi yapanlar ve yarala- u uzun ~e ~ra_fa, Selanıkten ~u kı· cektir. yahatini geri dönmek maksadile yapmıyor. 

nanlar kimlerdi'> sa cevap verılmışh. BERLIN Eğer düşündüğünü ve planını tahakkuk et-
K k b Razlık K k 1 v tirirse arkadaşına yeni adre. verecek ve 

öy orucusu, unun hakkında 

1 
ayma am ıgına 1 7.30: Carmiş . Partenkirhcn· de son ettirmezse geri dönecektir. 

earih malumat veremiyordu. iki Bul- - sa.Ayei şahanede, Petrof çetesinin tenlikler; 19: Şen müzik (yaylı trio ile k- J Kısa hatlarla tebarüz ettirmeie çalıı -
gar çetesinin yanlışlıkla biribirleriyle 1 am~ en ~e meyten istisal edilmesi serenatlar) . 19.45 : Piyes (müzikli). tığımız vesikalar bunlardan ibaret değil-
müsademeye tutuştuğundan, ve bu- ı ta~dıre ıŞayan görülmüş olmakla işbu 2-0.45: Aktüalite, spor. 21: Dans. 22; dir. Bugün gördüğünüz suikast davasına 
nun biri de Petrof çetesi olması muh-

1 
musademede muvaffakiyet gösteren- Breslavdan. 2 3: Haberler. 2 3. 30: Dans. takaddüm eden zamanlardaki mesaiyi can· 

temel bulunduğundan bahsediyordu. l l7re birer rnaa~ n~sbetinde ikramiye ve- V ARŞOV A landıracak Cumhuriyet arpvlerinden daha 
Kasabadaki atlar ve katırlar, ka· rılerek bu vesıle ıle de zatı akdesi haz· 17.15: Mandolin orkestrası: 17.45: bir çok vesikalar vardır. Yüksek heyetiniz 

milen müsademe yerine gönderilmiş- , reti padişah iye daavatı hayriye istidab Şarkılar. 18.0S: Dans. 19: Piyano • viyo- istediği anda bunlan tetkik edebilir. 
ti. Kasaba halkı da getirilecek yarala- ' ettirilmesi temenni olunur. lonsel. 19.30: Radyo piyesi. 20.10: Muh- Türkiye aleyhinde hariçte mevcut te • 
ların kimler olduğunu öğrenmek için telif. 21: Richard Vagner·in şarkılarından. tekkülleri ve suikastin tarihçesini yaptıktan 
yollara dökülmüşlerdi. O devirde, memleketin başında en 21.45: Sözler. 22 : Şen program. 23: sonra ıimdi esas hadiseye .özümüzü nakle· 

Biraz sonra uzaktan bir kalabalık korkunç bir felaket olan hafiyelik, ba- Dans. debiliriz. 
Bu hususta takip edeceiim hattı hare -

ket her maznunun itiraf ve rücularına ait 
ifadelerini zikrettikten sonra Üzerlerinde 
tahliller yapmak ve neticede bütün bu 
tahlillerden çıkardığım delilleri rakkam sı-

görünmüştü. Bu kalabalığın önünde, zan da işe yarıyordu. MOSKOVA 
ağaç dallarından yapılmış bir sediye, I Selanik vilayetinin ve üçüncü ordu 19.45: Cerjinski'nin cıDon Calmeıı ope· 
köylülerin omuzlarında yükseliyor; 1 kumandanlığının pek ehemmiyetsiz rasmın radyo adaptasyonu: 2 1 : Senfonik 
bu sediyenin arkasında da uzun bir aı- bir alaka ile geçiştirdikleri; ve hatta, konser. (Opera solisti tenor Strelzov ile) ; 
rığa takılmış olan kesik bir başın sal- bu parlak ve şerefli müsademede yara· 22: Yabancı dillerle neşriyat. 
landığı forkediliyor; ve bu kesik başı !ananlar hakkında alelade bir malumat PRAG 
takip eden bir yaralı kafilesi, uzayıp almağa bile lüzum görmedikleri bu ha- 16 40 H f f k 18 50 A 

1 
. : a i müzi . . : imanca 

gidiyordu. <lisenin bütün tafsilatını, Se1anikte bu- neşriyat. 20.05: Karnaval yayımı : 21: 
Vak'a, çarçabuk anlaşılmı~tı. O !Junan bir iki hafiye, mufassal raporlar- Kovnodan nakil. Litvanya müziği. 21.55: 

anda Razlıkta iki zıt his dalgalanmıştı. la saraya bild~mişlerdi . Orkestra ve koro ile karışık neşriyat; 23: 
İşte, Pctrof; bütün avenesiyle tepelen- 1 Bu hadiseyi saraya bildirmekten Sözler; 23.SO: Bar müziği. 
miş: başı kesilerek bir sırığa takılmış; maksatları, hissettikleri milli gurur ve VİYANA 

• 1 

ibret olmak için kasabaya getirilmişti. 1 hamiyet icabatından ziyade; her vak-
F akat buna mukabil: Petrof u te pele- 1 ayı bütün incelikleriyle saraya arzedip 
yen mülazım Cemilin göğsünü de üç 1 padişahın göziine girmek içindi . 
hain kurşun, zımba gibi delmişti . ı Bu jurnalların lstanbula gönderil-

Mülazım Cemil, h enüz ölmemişti. mesi üzerinden üç gün geçer geçmez, 

18 : Macar kuartet müziği: 1 9. 1 O: Vi _ 
yana havalan; 20: Haberler;; 21.05: 
Karnaval neşriyatı. 23 : Haberler. 23.20: 
Keman müziği. 24: Opera korosu (kar _ 
naval havaları). 1: Caz. 

Fakat, alay doktoru ile belediye tabibi mabeyn baş kitabetinden Selanik vil~- BÜKREŞ 
vel'dikleri mü~terek raporda, bu genç yetine şöyle bir telgraf gelmişti. 12.45: Diniku orkestrası. 17: Köylü 
zabitten hiç bir ümit olmadığını res- ı Selanik vilayetine . saati. 17 .15: Klarnet ve akordeon. 18: 
men bildirmişlerdi. (Bir hayli zamandan beri Razlık ve Orkestra. ı 9.15: Caz. 21 : Tiyatro. 22: 

Bu genç kahramamn bu hazin l- ,havalisinde icrayı şekavet eden Petr~f Viyana ınüziji. 

rasile sıralamaktır. 

Muhakemeleri görülen maznunların tüp. 
hesiz üzerinde en çok durulmaaa lazım ge· 
leni Yahyadır. Onun ıçın evvelemirde 
Yahyadan işe başlıyacağız. 

Yahyanın ilk yakalandığı Kümbetirde 
bir, Andirinde bir. Maratta bir, Ankara 
zabıtasında beş, ilk tahkikat sırasında ise 
sekiz defa ifadesine müracaat olunmuş -
tur. 

Yahya Kümbetirde hakkında tutulan 
zabıt varakasında ifadesini ıu suretle tes· 
bit ettirmiıtir. Asker kac;aiı olduğunu, ni
şanlı olduğu kızı almak için Suriyeye git • 
tiğini, orada biraz para biriktirdikten sonra 
Türkiyeye kaçak olarak döndüiünü ve 
Akifiye K. ne giderken yakalandığını eöy
lemektedir. 

Anllirin kazaauıda kaymakam jandarma 

yoktur. 
Halebe varınca bir kahveye sitmif. d4' 

ıünmeye başlamıştır. O sırada Mu.. ad-" 
biri yanına gelmiı, nereden ıeldijiai. ,!' 
reye gideceğini sormuı. Yahya da T~ 
yeden geldiğini parasızlık yüzünden .;,t 
nemedi!i cihetle ak~abal ... nndan pars il,; 
temek uz.ere Şama gıdecegini ve .,.,.- . 
madığından burada kaldıiuu .öy~ 
Musa Y ahyaya ertesi ıün ayni bh""1' 
gelerek kendisine para ıetirecejiıü tiôtl' 
miş ayrılmııtır. -~ 

Yahya o geceyi sokakta ıeçinnif, '
gün bu yüksek hayırperver Mma d~ 
zat Yahyanın yanına gelerek Yahyaya I ,. 
kur~ş Su~iy~ parası vermİJ ve Yah~afl !f 
tobuse bındırerek Şama ıöndenniftır· , 
ma muvasalat eden Yahya otobiia d; , 
ğında iki Çerkese tesadüf etmiı ve .,..-,1 
ların çerkesçe mükalemelerinden ~ıl 
olduklarını anlıyarak yanlanna sokoJsıl • 
tur. Kendisinin Şapşih kabilesinden ~ıcl.:,_ 
ğunu ve bu civarda Şapfih kabil_....~ 
kimler bulunduğunu bu Çerke8lerd..,. ' 
muş, bu adamlardan akrabuı o~~ 

aelerin adresini anlamap çaı.....-:) 
(Arbll.-1 
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