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·ecek Fransız ve Türkiye hudutları içinde 
taayyün etti tevkif edilmiş bir kadın 

Montröye ı 
İngiliz heyetleri 
''Konferans Kararının 

Milletler Cemiyetince 

---·-. ... . ...... ·-- ._.:. .. ·- casus yoktur! 
r "' 

Tasvibine ihtiyaç Yoktur,, 
Dış Bakanımız Sofyodan geçerken "Türkiye umumi sulh 
için yapılacak görüşmelere her zaman taraftardır.,,dedi. 

Murahhas hey'etimiz azasından Genci Kunnay ikinci Bafkanı General Asım 
ve askeri ;m;'pvirler de dün sabah Montrö'ye gitmek üzere ıelırimize 

gelmiılerdir. Resmimiz kendilerini Hay darpaıa istasyonunda gösteriyor 

Paris, 16 (Hususi) - Boğazları meselesinde notamıza crdi"i cevaptan 
onferansındn Fransayı M. Pol Bonkur çok memnunum. Bu, arnduki dostluğu bir 

ile F ransanın Ankara sefiri M. Bonso kat dnha kuvvetlendirdi. 
temsil edecek ve ikisine mütehassıslar- Boğazlar konferansının nekadar devam 
dan müteşekkil bir heyet refakat ede- edeceğini bilmiyorum. llk içtimadan sonra 
cektir. İngiltereyi de hariciye bakanlığı mütehassıslardan mürekkep komisyonlar 
müsteşarı Lord Stan Hope temsil ede- i§e başlıyacaklardır. Komisyonlar esasları 
eektir. Kendisine ordu, deniz, hava hazırladıktan sonra kat'i karar verilecek

kuvvetlerini temsil eden zevat refakat tir. 
Montrö konferansında verilecek kara

eyleyeceklerdir. 
rın Cemiyeti Akvam tarafından da tas• 

Sofya, 16 (A.A.) - Türkiye Dış • vib olunmasına ihtiyaç yoktur. Çünkü bu, 
işleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü A-
l'aS Sofyada Başbakan Köse lvanof 
Kral müşaviri Guruef, dışişleri genel 
sekreteri Nikolayef, siyasi şube genel 
airektörü Niekof, protokol şefi Petrof 
ile Türkiye, Yugoslavya ve Yunanis -
tan elçileri ve elçilik erkanı tarafından 
selamlanmışlardır. 

Sofya 1 6 - Dış Bakanımız yolda ken· 
disini karşılayan Kambana gazetesi mu· 
harririne: 

- Ben şimdi doğru Parise gidiyorum. 
Orada bazi temaslardan sonra Mondröyc 
geçeceğim. Bulgar hükumetinin boğazlar 

Cemiyeti Akvama bağlı olmıynn bir kon· 
feranstır. 

Bundan baııka konferansa İştirak eden 
bütün devletler de Cemiyeti Akvamın nza-
sıdırlar. Onun için ayrıca Cemiyetin tas· 
vibine lüzum kalmamaktadır. 

Tevfik Rüştü Aras Akdeniz misakı 
için de: • 

- Biz hepimiz de Cemiyeti Akvam mi
sakının çerçevesi dahilinde umumi asayiş 

için çalışmaktayız. Milletler arasında umu
mi sulhu ve sükuneti temin edebilecek gö
rüşmelere taraftar olduğumuzu her vesile 
ile söylemekteyiz. demiştir. 

" Futbolcuları Berline 
görüp öğrenmeleri için 
göndereceğ · z!,, deniyor 

Bundan evvelki olimpiyatlal'a gidip gören ve öğrenenler 
nerede? Hayır, böyle müphem bir istifade için 

feci bir mağlubiyeti göze alamayız 
Avusturyanın zayif bir takımı kar- Dün olimpiyada gidenden, bugün 

şısında ka rma karışık derece alan fut- ortada eser yok. Bugün gideceklerden 
bolcularımızın üç dört günlük bir ça - yarın için beklediğimiz bugünkü vazi
lışmadan sonra olimpiyatla ra. iştirak yetten başka bir şey mi olacaktır? 
ettirilmesi tekra r tekrar üzerinde du - Herkes sırasııt. savacaksa bu isin 
rulacnk bir m eseledir. faydası neresindedir? ' 

«Berline kendimizi gösterme?,e de- ldarecile!.imiz içinde evvelki olim -

Atatürk 
lstanbu l, 17 (A.A.) - Reisi 

C umhur Atatürk dün geç vakte 
kadar D olmabahçe sarayında işti· 
gal buyurduktan sonra akşam üstü 
motörle bir deniz tenezzühü yap -
mışlar ve geceyi Floryadaki ikamet
gahlarında geçirmişlerdir. 

_.........__..,. 

Galatasaragın 
Kız Atletleri 

Suzan Tufan Fahriye Oökson 
Fahriye G ökson ve Suzan Tufan 

isminde iki genç kız Galatasaray klü .. 
büne müracaat ederek atlet yazılmak 
istemişlerdir. Kayıt muameleleri biti
rilmek üzeredir. 

F ehriye kız san• at mektebinde ta
lebedir, ve her ikisi de Galatasaraylıdır

lar. 

Üçüncü Türk Dili 
Kurultayı 

Dil Kurumu Dolmabahçede 
çalışmaya başladı 

İstanbul 16 (A.A.) - Türk Dili Ku
rumu Genel Sekreterliğinden: 

Üçüncü Türk Dili Kurultayı çalışma· 
ları için kurumun genel sekreterlik bürosu 
ile çalışma kollarının en çoğu İstanbula 
nakledilmiıı ve genel sekreterlik bürosu 16 
haziran 1936 da Dolmabahçe sarayında 
işe başlamıştır. 

Kurum Sağışnanlığı ile Terim ve Ya· 
yım kolları şimdilik Ankaradadır. Genel 
Sekreterliğe ve başka kollara yazılacak ya· 
zıların bundan sonra Dolmabahçe Sara· 
yına gönderilmesi gerektir. 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Parti teşkilatı 
lkinciteşrinde Kamutaya 

yeni kan un teklifleri 
yapılacak 

Ankara 16 - Cümhuriyet Halk Partio~i 
0

merkez ve vilayet teşkilatına ve parti ile 
.hükumet arasındaki temas sistemine yeni 
bir şekil veaileceği haber alınmıştır. Bu me· 
yanda valilerin vilayetlerde parti idare hey
eti reisliği vazifesi ile de tavzif olunmaları 
ihtimali kuvvetlidir. Bu takdirde mansup 
parti vilayet idare heyeti reislerinin vazi· 
feleri hitam bulacak, müntahap reisler ise 
parti bürosunda çalışmalarına devam ede
ceklerdir. Bir ihtimale göre de İç Bakan 
genyön kurul'un « parti umumi idare hey
etinin ıı tabii üyesi olacaktır. 

Kararlaşacak yeni esaslara göre, Teş

kilatı Esasiye Kanununda, memurin ka
nununda ve diğer bazı kanunlnrdu deği· 

şiklik yapılması için Kamutayın ikinci teş· 

rin toplnntısındn kanun teklifleri yapıla-

caktır. 
• • ' •• 1 • 1 •• ' .. 1 1 •••••• • •••• 4 • 1 • 1 ... ğil , görüp öğrcnme~e gidiyoruz» di -1 piyat1ara·, ~enlere bugün de raslıyo-

Yenler var. Eğer böyle ise si.nciyP ka- 1 ı uz. • r- .. 
dar gittiğimiz olimpiydtlardan fu tbol- Son günJPre kada r milli takımı bir I K 1ŞL1 K KOM ÜRÜN ÜZ Ü 
da öğrendiklerimiz nelerdir? aıaya töpl~yamamış, oynatacağı oyun- 1 ALMADIN 1 Z SA 

Bugün, dünü arayacak bir halde ®~"]arı te~.lı~ et~emiş olan federasyon Bugün son sayfamızdaki 
duğumuzu bizim kadar bu i şlerin için- llraliba A~~rcf~ri~dak.i feci vaziyete ilan ı mutlaka okuyunuz •• 
de olanlar da pekala biliyorlar. . (Q~vamı 7 li!tı sayfada) r_, ____ ,..... ____ _,._ _ _, 

r , • 

,. 1 

Emniyeti Umumiye müdürlüğünden 
dün gece aldığımız malumat 

* lf lf 
"Beynelmilel casus,, denen Lydia Oswald yalnız birdefa Fraıısada 
casusluğa yeltenmiı, fakat beceremiyerek yakalanmış bir macera
peresttir ve elyevm memleketimizde bulunmamaktadır. Kırmızı 

otomobil hikayesi ise büsbütün asılsızdır --

DunKÜ «Hnber» refikimizde, şöyle! rin i kandırarak, on lardan Alman~ 
bir serlevha vardı: hesabına esrar elde etmiştir. Beynel 11 

«Tanınmış, beynelmilel kadın ca • milel bir casustur. «Evet, ben casu• 
sus {Lydia Osvald) otomobille kaza • sum h> diye bir de eser neşredip, hati .. 
ra girdiği Türkiyede askeri rnıntakada ralarını anlatmıştır.» 
tevkif edildi.l> Biz, bizde hayret uydadnan bu ha--

Haber gazetesi, bu kadın hakkında berin, Haber gazetesi tarafından n04 

şu malumatı vermekteydi: reden öğrenildiğini merak ettik. 
<eBu kadın, Fransız bahriye zabitle· (Devamı 8 inci sayfada) 

...................... ... ......... ~~····· .. ·················· ..... 
İngilterenin eski Hariciye Müsteşarı diyor ki .•• 

• 
"iktidar mevkiinde 
bulunsaydım Harbiye 

Nazırını tevkif ederdim!,, 
Bu hücuma Nazırın şu sözleri sebep oldu: "Sulh 
taraftarlığı harbi gittikçe yaklaştırıyor. Vaziyet 

1914 dekinden çok daha fenadır,, 

Londra, 16 (Hususi) - Londrada 
siyasi faaliyet oldukça canlıdır. Dün 
Mister Makdonald Kardifte toplanan 
arsıulusal sulh kongresinde söylediği 

nutukta Milletler Cemiyetinin muha -
fazası lüzumundan bahsetmiş, bilhas -
sa «kat'i bir barıAlın ancak bir harple 
temin edileceği» fikrinden vazgeçmek 
lazım olduğunu anlatarak barışın an
cak silahları azaltmak üzere bir muka
vele imza etmekle muhafaza edilebile
ceğini söylemiş ve Milletler Cemiyeti 
paktının 1 Ü ncı maddesini tadil için 
bir komisyon teşkilini istemiştir. 

Harbiye nazırı Duf Kuper ise söy
lediği bir nutukta harbin bugünkü ma
hiyetinden bahsetmenin ve bunu hal
ka anlatmanın bozgunculuk sayılmı • 
yacağını söyledikten sonra sulh taraf
tarlığının harbi gittikçe yaklaştırdığını 
ve bugünkü vaziyetin 1!H4 den daha 
çok fena olduğunu anlatmıştır. 

Eski hariciye müsteşarlarından Mis
ter Ponsonby Mister Duf Kuper'in fi

(Devamı 7 inci sayfada) 

Zecri tedbirler hakkında perıembe 
günü fikrini bildirmesi beklenen İngiliz 

Baıvekili Baldvin 
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lı Ve Adam 

• 
lı Kuvveti 

•Çin Hakkında Şunlan Biliniz· .. -
lı Ve Adam 

Gazetemizin· memleket sayfa!lını takip 

eder misiniz) 
Burada arada sırada hakikaten merak· 

lı haberler çıkar. 
Mesela bir gün Urfa belediyesinin imar 

faaliyetinden bahıecHlir. Urfa belediyesi 
ıibi fakir bir belediyenin, 

Şehin!e asfalt yollar yaptırdığını, 
Avrupa otelleri ayarında bir otel İnşa 

ettirdiğini, 

Parklar açtırdığını, 
Falan, filan okursunuz. 

Ertesi gün Nizip muhabirinden, ora beledi
yesinin, Urfayı gölgede bırakacak icraatı· 

nı öğıenirsiniz. 

Bir de bulunduiunuz yerin belediye fa. 
aliyetlerini gozonune getiriyorsunuz. O 
vakit hayretten ağzınız açık kalıyor. Mese· 
la; Kadıköy havalisinde belediye harap bir 
yolu bile tamire muktedir değildir. Şikayet 
edenlere, cıtaoını .iz alınız, biz silindir vere· 
iim.~ cevabını verirler. 

Ben Anadolu belediyelerinin bu faali
yetlerini okudukça kendi kendime sora
rım: 

- Bu adamlar parayı nereden buluyor, 
bu itleri nasıl baprıyorlar. 

Demek ki adamdan adama, belediye· 
den belediyeye fark var. Birinin yapama· 
dığını, ayni prtlar dahilinde öteki yapa
biliyor. 

O halde mesele adam mesele.idir. A
damını buldufumuz gün parayı da, vasıta
Jl da, bulmak l(Üç değildir. 

* lı Kuvveti 

F raneada itçi.lerin arevini kötü gös-

termek İ9teyen aai matbuatı grev• 
lerin Fransaya yaptıft zararı hesap ettiler. 
Her i1Çinin bir afinde memleket ıervetine 
Uive edeceği rakamı buldular, bunu arev
ailerin miktan, ve arev aünleri ile darbet• 
tiler. Çıkan yekan milyonları buldu. Ve 
bu milyonlarca frantıı Fransa kaybetti, 
dediler, 

Cörüı yan1at değil. 
Evveke bir memleketin serven yalnız 

topraklan, madenleri ve tabii membaları 
ıanılmh. Şimdi iktisatçılar bir milletin ha
kiki MrVetini, yurddaşlann iı kuvvetinin 
tefkil ettiğini kabul ediyorlar. 

Çalııan yurddaıın İf kuvveti, memle· 
ketin kuvvet kaynaiıdır. Bu bakımdan ~a
lıımayan, işsiz kalan, iı kuvvetini kullana· 
mayan ldmselerin çokluğu yurd için, milli 
ıervet için bir zarardır. 

* 
Çine AiJ Bir Vak'a Okuduğunu: 

Zaman Şunlan Hatırlayınız: 

Ç inde 420 milyon insan yaşar. 

Bunların 60 milyonu işsizdir. 

Halkın dörtte üçü çiftçidir. 
Çiftlikler varisler arasında taksim edil· 

:1iği için küçük parçalara ayrılır. Her çift
lik dört Akrdan apğıdır. 

Köylünün üç dü§I1lanı vardır: .Eşkiya, 
jandarma ve kıtlık. 

Fakir köylü daima borçludur. Alacak
h yazın mahMJlünü, kışın aletlerini, baznn 
da çocuklarını alır. 

Faizcilerin aldıkları faiz miktarı yüzde 
elliyi bulur. 

Vergiler pCfinen tahsil edilir. Bazı yer· 
]er vardır ki, elli ıenelik vergilerini peşinen 
ödemi,Ierdir. 

Nakliye iıleri acınacak haldedir. Bu
nun neticesi buı yerlerde köylüler mah
aullerini satamazlar, buna karşılık diğer 
yerlerde kıtlıktan kınlırlar. Bazı mıntaka
larde bütün memleketi besleyecek kadıır 
pirinç çıkar, diğer mıntakalo.r hariçten pi· 
rinç idhal ederler. 

Çinliler en eski medeniyet sahibi ol
duklarını iddia ederler. Onlar senelerle de
ğil, asırlarla düşünürler: cıAhval fena gi
diyor.» derler, fakat {(Han devrindekine 
nisb,.tlc daha iyin 

iki c!,evir arasındaki zaman farkı mese· 
)d 400 senedir. 

esimli Makale a Yurt müdafaası a Sözün Kısası 

iftira 

Ermel Talu 

B eykozda bilmem kim, bir müd .. 

det kendisile nikahsız olarak ya .. 

şadıktan sonra her hangi bir sebepten 
dolayi ayrılan bir kadına, geri gelmek 
istemediği için: 

-Benden elli lira çaldı da, öyle kaç
tı 1 

Diye iftira atmış. 
Aklı sıra, bu adam, yaptığı bu şan .. 

tajla, zavallı kadını tekrar kendisile bir .. 
likte yaşamağa icbar edecek yahut ki 
ondan intikam almış olacaktı. 

Hütün medeniyet dünyasının, bütün milletlerin en büyük 

kaygusu, yurt müdafu.am tamamlamak, karadan, havadan ve 

denizden gelmesi melhuz olan her tehlikeye azami dikkat ve 

en mükemmel vesait ile karıı 1relmektir. İnsanlara, yurtlarında 

hür ve emin yqamayı temin eden en esaslı amil, bu müdafaa 

va&dalannm kuvveti ve her IBhza faaliyete geçmeğe hazır ol
malandır. 

dinmek; yurdu, her tecavüzden korumak, ve tecavüzden ko
runma kudretinin verdiği emniyet, bllZUI' içinde ya§81Dak ve 
çalı§JJ1ak demektir. 

Pek şeni' bir şey olan iftira, bizim 
f sosyal hayatımızda maalesef iptizale 
uğramış, adet hükmüne girmiş bir teh
dit ve intikam vasıtası olmuştur. 

Arada sırada milletler arasında batiayan eiliıhlanma yanıı, 
korunma ihtiyacının hassasiyetinden ileri selir. Bu hassasiyet, 
tatmin edilmedikçe sükunet bulmaz Ye h• millet, kendini hür
riyet ve emniyet havası içinde lıiasetmmı. 

Müdafaa vasıtalan, iter feY aı"bi, aünden güne deii§iyor, 
ilerliyor, büyüyor, genİıfliyor ve bütün yurdu kucaklayan bir 

Hürriyet ve emniye!İn temeli müdafaa kuvvetinin kemali 
olduğu için memleket müdafaasını ba kem&le erİftİrmek JO
Junda her yurddaıın vazifesini azami clldıat, azami itina, 'H 

azami feragat ile yapması en büyük ~. mahiyet alıyor. Günün en yeni ve en kuvvetli vasıtalarını e-

( S Ö;;;;;;__......Z_A_R~A_S_I _____ ND_A_____,) 
Dünyanın alkışlanma •--HE_R_G-.U.-N-Bl_R_f-IK_R_A_ .. Malezya hilkilmdarının 
Rekorunu kıran adam lngiltere lcralına 

Amerikahlar her tabada rekor kır -
dıkları aibi, al.kıtlama aahasında da re
kor kırmışlardır. Vak'a 'udur: . 

Ruzveltten evvel, Amerikada Rei
sicümhur olan Hoover, halkın naza
rında çok d~müştü. O kadar ki kendi 
fırkası bile onun namzetliğini ikinci 
intihapta ileri süremedi • 

Her akıllı ıiyasi gibi Hoover de eski 
•öhretini tekrar elde etmek için, inziva 
köşesine çekildi, ve «gelen gideni ara-

Matt•llah, beyim 1 
Erenköyünde oturan Borazan T ev

fiiin bir tarihte evine hırsız airmitti. 
Y attıiı yerden tıkırdıyı duyan T ev

fik, yataiından fırladığı ııibi alt kat· 
taki avluya inince, yabancı bir adamın. 
kucafın bir yığın efya ile kapıdan ıa· 
vutmak üzere olduğunu gördü .. 

Hemen üzerine atılıp, yakuına ya· 
pıpralr. bağırdı: 

- O qyanın hepsini pmdi fUracıia 
bırak. İfitiyor musun) 1 

Hırıız: 

- MapJlah, beyim 1 dedi. Onun 
yarııını ben bitişik lromtunun evinden 
aşırdım. Üstelik. on lan da mı vereyim~ 

.... * 
Çayın nasıl 
Pişirileceğini öğretmek 
için mektep 

tır» sözünü filiyatta tahakkuk etme- Pekinde, çay pişirmeği öğretmek ü-

sini bekledi. zere bir mektep açılmıştır. Mektebe 

VereEell lıedige 

İngiltere Kralı Sekizinci Edvarin 
faç giyme merasimi münaaebetiy)e bir 
çok devlet reisleri kendieine hediye 
vermeği kararl8fbrmıflardır. 

Bu meyanda en muhteşem hediyeyi 
Malezya hükümdan vererek, krala bir 

harp gemisi takdim edecektir. f§gal se
nelerinde Boğaziçi eularında demir a-

tan ve şimdi de kadro harici çıkan Ma
laya dretnotu da aene ayni devlet hü

kümdalarından biri tarafından veril-
mişti. 

• • • 
Kuyruau uzun •Herden ellne• 

f•zle pare 

Marlen Ditrih Amerikada film çe -

Bir çok burjuva evlerinde, ekseriya 
pir aşkına can tüketen, «ahretlikl>. 
ve «evlatlık» namı müsteari altında, 
hakiki birer kürek mahkumu hayatı 
süren biçare, kimsesiz Anadolu yav .. 
rularından her hangi biri bu serenca .. 
ma dayanamayıp isyan ~derek, hürfi. .. 
yetine kavuşmak istediği gün, onun 
hanım veya efendisi önce fı!U tehdidi 

savurur: 
- Polisleri musallat edip, sana öy

le bir iş açarım ki alimallah sürüm sü .. 
rlim sürünürsün 1 

Ve zavallıcık, bu tehdide aldırmıya
rak gidecek olursa, o baya~ veya bay, 

derhal karakola baş vurur: 
- Sandığımdan, sepetimden filan, 

falan şeyi çaldı.. davacıyım l ~ 
Yurtdaşların her şikayetini nazarı 

itlbare almağa mecbur bulunan zabıta 
günlerce bununla meşgul olur.. şahit 
gösterilen konu komşu işlerinden, 
güçlerinden alıkonarak, karakola, mah

kemeye taşınırlar .. 
iftira suçunu irtikap eden ise, açlı .. 

ğa, dayağa, hakarete tahammül ede: 
mediği için kendisini bırakıp giden bı-. 
çare bir mazlumu süründürdüğünden 
dolayı memnundur 1 

Bu kabil hadiseler, bizde bir değil, 
on değil, yüz değildir. 

lfti;a da, dedikodu gibi harcı alem 
olm~ bir itiyat, sos~al bünyemizdo 

ufunetlenmiş bir yaradır. . , 
Bu yara ciddi tedavi ister. Bu gıbı 

hodgamane maksatlarla otoriteyi .. iğfa~t 
zabıtayı ve adaleti işgal eden mufte~~ .. 
leri ben, en ağır cezalara müstahak go-

rürüm. 

r-'
.L. /cık 

Eski Cümhur reisi kafi derecede İs· gençler ve bilhassa kızlar tarafından 
tirahat etmiş olacak ki yeni seçim do- büyük bir rağbet gösterilmiştir • 

layısiyle ortaya çıkmıf ve geçenlerde Mektep idaresi çaycılığı muhtelif kı
irat ettiği bir nutuktan sonra, tam yir- sımlara ayırmıştır. Hocaların biri, dün-
mi bir buçuk dakika süren alkışla , . 
k l 21 b uk d k ·k ·· yada mevcut 620 çeşıt çayın ayrı ayrı 
arşı alknmıştı~. d. kauçd h a .. ı arsa~~ lezzetini bildiğini iddia etmektedir. 

o 
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ren a ışa, şım ıye ar enuz 
gelinmemiş imiş. Bu mektepte çayın nasıl pişirilece • 

• * • ğini öğrendikten maada onun nasıl içi-

otelde şu levha gözüne çarpmı.: 1 _ Saadabad alemlerini ve Lale dev

«Kuyruğu kısa atlardan bir gece için rini canlandıran şflir Nedim, devletin han· 

Harltah helblse.ler leceğini de öğrenmektedirler. 
yarım dolar, kuyruğu uzun atlardan da ıi memuriyetlerinde çalı~ııtır? .. .. . 

2- lrana yürüyerek gıden buyuk bıı bir dolar alırız.» 
ltalya Habeşistanda muzaffer olduk

tan sonra kadınlar araaında yeni bir 
moda taammüm etmiıftir. Beyaz emp
rimeler üzerinde Habeşistanın haritası
nı musavver kumaşlar ortaya çıkmış 
ve bu kumaşlara kadınlar büyük bir 

alaka göstermişlerdir • 

Şimdi sokaklarda adım başında üze
rinde nehirleri, dağları gösteren, nebat 
ve hayvanların çeşit ve miktarını anla
tan entarili bayanlara rasgeliniyor-

muş. 

Çay şeffaf bardaklarda, sureti mah

susada serpilen kokuların içinde ve bi

raz loşça odalarda içilirmiş. 

* * * 
Esklmoların bilmedikleri 

haatahklar 

Meşhur sinema artisti bu işin ıebe -
bini bir türlü anlayamamw ve hanın 

sahibine sormuş kendisine şu cevap ve
rilmiş: 

- Kısa kuyruklu beygirler, ark.ala
rma sinek konduiu zaman, onlan kuy
ruklariyle kovamadıkları için başlannı 

Rus alimlerinin yaptıklart tetkiklere 
nazaran Eskimolarda şimdiye kadar, 
k k d tl•w • ·b· h arkaya çevirirler ve bol yem yeyemez-anser, şe er, amar ser ıgı gı ı as -
talıklara rast gelinmemiştir. Halbuki ler, halbuki kuyruğu uzun beygirler 

Eskimolar, yedikleri yağ ve etlerle bu ise sinekleri kuyruklariyle rahatça 

lıastalıklara en müsait insanlarmış. kovdukları için, çok yem yerler. 

r 

1 
İNAN İSTER iSTER İNANMA! 

Bir mecmuanın bir müddet evvelki nüshalarını karııtırırken 
gözüme iliten bir fıkra: 

((Mahalle kahveleri, kumarın ilk mektebidir ve klüpler, 
üniver&itesi ! 

f ıte Sipahi Ocağı .•• 
Adı üstünde: Sponın en kahraman tubesi değil mi? •• 
Hayır .. Ap.ğıda, Türk zabitleri at oynatırken, yukanda 

kalantor Ermeniler kumar oynatıyor!.. Apğıda, Türk kızları 
mania atla~ırken, yukanda profesyonel kumarbazlar birbirini 
atlatıyor!.. Afağıda, Türk gençleri dizgin çekerlerken, yuka-

rıda blöfcüler rest çekiyorlar!.. 
İıte, İstanbulun &Öbeğinde, devlete ait bir bina içinde 'H 

Harbiye mektebinin yanında bir klüp, bir apor klübü, hem de 

(Sipahi) adını t8§ıyan bir spor ldübü ki, bir katında atlar, bir 
katında da kumarbazlar §ahlanıyor! 

Kapısından girin: Kiıneyen kısraklarla k&rJılaıırsınız.. Mer

diveni çıkm: Zırhlara bürünmü§, eli kaqıh bir cengaver bey-

keli sizi ö~r .. Ve içeri bakın: Rakı sofraları, yeıil 

bıyıklı madamlar, ka§lı ve burunlu kumarbazlar!» 
masalar, 

1STER İNAN 1STER iNANMA l 1 
...J 

katliam yapan ve bütün İran eserlerini ya• 
kan Arap kumandanı kimdir) 

3 - Türkiyede gündelik kaç gazete, 

kaç mecmua çıkar) 
4 - Dünyanın en büyük dağı hangi 

kıt'adadır, hangisidir ve kaç metredir? 
5 - Çekoslovakya hangi devletler a• 

raeına sıkışmıştır~ 

(Cevaplan yarın). 

* (Dünkü Suallerin Cevapları) 

1 - Öleceğini hissederek 24 san( 

ve): 
Bimarım ey ecel bu akf8m gel canım al 
Şarkısını söyleten padişah Birinci Ah

mettir. 
2 - Amerika müttehit devletlerinin 

teşekkülünden sonra şimal ve cenup eya
letleri arasında vukua gelen ayrılık harp
lerinin sebebi, köleliğin ilgası meselesidir. 
Cenuplular bu ilgaya taraftar olmamışlar, 
senelerce süren harpten sonra şimallilet 
galip gelmiştir. 

3 - Bugünkü lngiltere Kralı Edvnrdın 
büyük anası Kraliçe Viktoryadır. 

4 - İstanbulda ilk rasathane 1040 da 
Fındıklı sırtlarında kurulmuş, fakat şehu 
veba getirir fetvasiyle akabinde yıktırıl• 

mıştır. 



İtalya, Avrupa işlerile 
olmıya başladı 

Bu sene Hukuk Fakültesinde yapılan 

ve Hukuk Fakültesi talebelerine bütün di· 
ğer derslerden imtihan olmağa hak verecek 
bulunan yazılı eleme imtihanları bütün Türk 

3 

Filistin mücade,.elerinin 
bende uyandırdığı intiba B İ~ kaç sene evvel bir kaç İng"fü 

Italyan gazetelerine göre ilk iş Milletler Cemiyeti dışında 
münevverlerini korkutacak bir netice ver· 
miştir. 

Talebelerin şikayetlerine nazaran; bu 
yazılı imtihanlara girip muvaffak olmayan 
veya {muvaffak olmadığı iddia edilen) ta· 
!ebenin sayısı 5 2 3 tür. 

!ırası mukabilinde Türk askeri · 

nin sırtına tabanca sıkan Filistinli <ı • 

rap, sonu gelmiyen bir yahudi istil}sı· 
nın elemli tazyiki altında nihnyet snb· 
rını tüketti, isyan bayrağını açtı. 

bulunan Almanyaya yardım olacaktır 
Roma 16 (Hususi) - Jornale D'italia gazetesi tedbirleri tatbik etmediğini, harbin devamınca Al-

bugün yazdığı baş yazıda İtalyanın, harp işlerini man neşriyahnın mutedil ve medeniyet lehinde 
bertaraf ettikten sonra Avrupa işlerile meşgul ol- olduğunu anlattıktan sonra Almanyanın İtalyan za-
mıya başladığını haber vermektedir. ferini de çok iyi karşıladığını söylüyor ve buna 

Gazete Almanyanın İtalya - Habeş harbi deva- mukabil İtalyanın, meşru emellerini tahakkuk ettir-
mınca İtalyaya karşı dostluk v_e bitaraflık göster- mek hususunda Almanyaya yardım edeceğini izah 
diğini ve her taraftan tazyika uğradığı halde zecri ediyor. 

c~~~:yi;d~~;;f;~d~-···~b-·~-·ş-··i· .... ~-·d-··-~·-·~---r-~:-·~-i ....... : ... : ...... :-·:~~-·~-·~-·d-.~ 
Yerliler volda giden otomobilleri çevirerek içerdekilere Uçuruma düştü 

hücum ettiler ve dövdüler 
Cezayir, 16 (A.A.) - Bu sabah 

\yerlilerden mürekkep ve sopalarla mü· 
sellah gruplar Douaouda Seyid Musa, 
Fort de L'eau ve Rovigo kasabalarında 
çiftlik amelelerini ayartmak istedikle

rinden dolayı çıkan hadiseler üzerine 
polis 40 kişiyi tevkif etmiştir. Yerliler 
yolda giden otomobilleri çevirerek iç
lerindekilere hücum etmişler ve döv
müşlerdir. 

Şoförle muavini ve yolcu
lardan iki müteahhit ağır 

surette yaralandılar -
Sesid Abbas da pazardan beri jan

darmalarla seyyar muhafızlar karakol 
gezmekte olup inzibat servisleri tak -
viye edilmiştir. Pazar gunu orada 
<1Halkcılar cephesi» nümayişleri es - • Gümüşhane, 16 (A.A.) - Trabzon· 

dan Erzuruma gitmekte olan 15 numaralı 
nasında bir takım hadiseler olmuş ve 

kamyonu idare eden şoför Hüseyin Torul' a 
neticede Legion Etrangere mensup bir ,üç kilometre mesafede ve Zigana etekle· 
zabit ile, bir jandrama yüzbaşısı ve ,rinden dönerken 100 metreden fazla bir 
Üç jandarma hafif surette yaralanmış- uçurumdan yuvarlanmış, şoför ve muavini 
tır.• ,ve yolcularından şimendifer müteahhitleri 

---------· İzzet ve Rifat muhtelif yerlerinden çok a· 

Suriyede garip bir Doktor Şahtın ğır bir surette yaralanmı§ ve Merkez dis· 
,Panserine nakledilerek ağır hastalara ame· 

hadise ·' seyahati ,liyat yapılmıştır. 
Müddiumumi tahkikata el koymuştur. 

/ 

Filistin Araplarının Suriye Bir Fransız gazetesine göre Danzikte • 
Reisicumhuruna gönder- seyahat Almanyanın mali yenı 

dikleri 10 lira vaziyetile alakadarmış hadiseler 
Halep - Bura gazetelerinin yaz

dıklarına göre Filistindeki Arap 
mücadelecilere yardım için g~çen
lerde Suriye Cumhur reisi izzet 
Holu Paşa zade Mehmet Ali El
abid Beye bir heyet müracaatta 
bulunmuş, fakat müşarülileyh cüz
danını açıp heyet içinde bir Suriye 
lirası olduğunu göstererek müza
yıkasından bahsetmiş ve ancak 
bunu verebileceğini söylemiştir. 

Vak'ayı haber alan Yafa Arap 
amelesi Cumhurreisi namına on 
Filistin liralık bir çek göndererek 
müzayıkasının tehvinine yardımda 
bulunmak istediklerini bildirmiş
lerdir. 

Filistindeki 
Karışıklıklar 

Kahire, 1 () (Hususi) - Filistinde
Jci vaziyet vahametini muhafaza edi -
yor. Filistin fevkalade komiseri Sir 
ıW'augycop Maverayi Şeria Emiri Şe
rif Abdullaha müracaat ederek tavas -
aut etmesini istemiş, Şerif Abdullah, 

Paris, 16 (A.A.) - Saint Brice ile 
Journal gazetesinde yazmış olduğu bir Nazilerin lideri bir taarruz-
makalede küçük itilaf konferansı ile da maktul düştü 
d~ktor ~htın seyahati arasında bir Dantzing, 16 (A.A.) _Dün gece, 
alaka gonnekte ve <Cdoktor Şaht, aca- Nazilerden on kişi sOiyalist Zallerin e

ba nede~ dolayı bu seyah~te çıktı? Al~ vine taarruz etmişlerdir. Bu esnada atı· 
manya ıle şark devletlerı arasındakı lan silahlardan, Nazilerin lideri Ludvi 
ti~aret rnün~~ebet~erinin i~~işafını te· maktul düşmüştür. g 
mm etmek ıçın mı?» sualını sormak • Naziler bazı Polonyalılara da tecavliz 

tadır. eylemiş olduklarından resmi makam • 
Saint Brice, bu seyahatın sebebi da- lar yeni hadiselere meydan vermemek 

ha ziyade Alman yanın mali vaziyeti- için siddetli tedbirle"";. almışlardır. 
nin fena olması olduğu mütaleasında ' 

bulunmakta ve şunları ilave etmekte~ Sarıyerde 
dir: 

Almanya mal vermek suretiyle te- Define Aranıyor 
diyatta bulunmak istediğinden borçlar 
birikmektedir. 

Habeşistanda 
Roma usulü selam 

Umumi vali geçerken 
Habeşler arabalarından 

inecekler 
buna imkan görmediğini söylemiştir. Adisababa, 16 (AA.) - Neşrolunan 
Suriyeli gençlerden müteşekkil heyet· bir emirnamede bütün Habeş halkı umu· 
~er hududu aşarak Filistindeki Arapla- mi vali geçerken yolda araba veya atlar· 
ra yardıma koşuyorlar. ,Pan inerek Romalı usulü selam vermeğe 

Sariyerde Kasap çayırında Osman is
minde bir adam define aramaktadır. id· 
diasına göre bu define umumi harpte ls
tanbuldan Ayvalığa giden bir Bulgar aile
si tarafından gömülmüıı. Bu Bulgar ailesi 
bir daha İstanbula avdet etmemeğe karar 
verdikleri için kendilerini hududa kadar 
sağ salim götüren Ömer isminde bir jan· 
darmaya definenin planını vermişlerdir. 

araya harp seneleri girdiği için Ömer de· 
fineyi arayamamış geçen sene de ölmüş· 

tür. Şimdi defineyi Ömerin karde§İ Osman 
aramaktadır. Henüz bir şey bulunmamıştır. 

Müspet veya menfi neticenin bugün alına
cağı umulmaktadır. 

Bugün Hicazda da Filistine yardım mecbur tutulmaktadır. Kadınlar arabala
için bir heyet teşekkül etmiştir. Mısır- rından inmeden de selam verebilecekler· 
da ise ayni heyet daha evvel teşekkül dir_. ____________ _ 

etm~ bulunmaktadır. 

Tunada bir kaza 

Madridde grevcilerin sayısı 
120,000 

Madrit, 16 (A.A.) - Madrit"te greve 
jştirak eden işçilerin sayısı, halen 120,000 
den fazladır. 

Bu gençler eleme mahiyetinde bulunan 
bu İmtihanlarda muvaffak olamayınca şifa
hi imtihanlara girmek hakkını kaybetmek· 
tedirler. Ancak Eylül ayında yeniden İm· 
tihana tabi tutulacnklar evvela yeniden iki 
dersten imtihan edilerek eleme yapılacak 
onda muvaffak olurlarsa şifahi imtihanlarn 
girecekler, ve her derste muayyen numarn
yı almazlar da yalnız bir tek dersten nu· 
maralan kırılırsa sınıfta kalacaklardır. De-
mek ortada mevzuubahsolan şey 523 gen· 
cin hayatıdır. Bunların içinde geçen sene 
yalnız lisan İmtihanında sınıfta kalmış hu· 
lunanlar vardır ki bu sene de bir tek ders· 
ten muvaffak olamazlarsa bütün istikbal· 
leri mahvolacak ve Fakültelerine devam 
edemiyecekler, hayatlarının bütün seyri 
birden değişecek tahsil senelerinin bütün 
emekleri mahvolacaktır. 

523 gencin elemelerde böyle sapır, sa· 
pır dökülmelerine amil olan şey nedir} 

Sene içinde çalışmamışlar mıdır} ... 
Üniversite tedris usulü mü hatalıdır? 
Talebenin iddia ettiği gibi imtihan tali· 

matnamcsi mi hatalıdır? 
Ve gene talebenin iddia ettiği gbi Sl· 

nıflar pek kalabalık olduğundan imtihan 
kağıtlarının pek bol olması, bunları tetkik 
müddetinin pek dar bulunması ve tetkik e· 
den profesörün pek haklı olnrak bunları, 

bu kağıtları büyük bir dikkatle okumağa 
vakit bulmayarak bunalmış bulunmasıdır. 

Biz bunun hakkında bir fikir vermeğe 
kendimizi mezun görmüyoruz, yalnız öyle 
düşünüyoruz ki bu mesele yalnız bir tedris 
yuvasının damı altında ve dört duvar için· 
de knlacak bir mesele değildir. 

Bu meselenin duvarları bütün Türkiye 
hudutlarıdır. Ve bu duvarlar arasında dü
~ünebilen her başın alakadar olacağı bir 
iştir. 

Üniversite tahsili yapan gençlerimizin 
mühim bir kısmı fakir çocuklardır. Hayat
larını bir an evvel kazanmak mecburiye· 
tinde olan bu gençlerin bir sene sınıfta kal
maları veya sonuncu sınıfa kadar tahsilleri· 

Denilebilir ki dünkü hiyanetinin ha~ 
edilmiş cezasını çekiyor. 

Filistinli arabın üç dileği vardır: 
1 - Yahudi muhaceretine son ve • 

rilmesi; 

2 - Yahudilerin araplardan toprak 
almasının yasak olunması; 

:J - Arap ve yahudi nufus nisbe · 
tinin bugünkü şeklinde muhafazası. 

Filistinin idaresini, bir manda sek • 
!inde Cemiyeti Akvamdan eman~t o· 
!arak aldığını bildiren İn$iltere, bu ta· 
leplerden hiç birine kulak asmıyor. Ya· 
hudi muhaceretini durdurmak şöyle 
dursun bilakis teşvik ediyor. Türlü 
şahsi ve vergi borcu altında inleyen 
fakir arap, siyonist yahudi teşkila • 
tına ister İstemez toprağını satmaya 
mecbur kalıyor ve bunun neticesi kan· 
lı bir kıyam oluyor. 

Bundan evvel de Filistinde araplaı 
isyan bayrağını açmıştı. Fakat bugün· 
kü hareketin evvelkilerden farkı şu • 
dur ki, modern silaha sahip olmamakr 
la beraber, arap, düne nisbetle bugün, 
dövüşmesini daha iyi öğrenmiştir. Ay~ 
ni zamanda hiddetine hedef olarak ta· 
yin ettiği yahudiden başka, şimdi, in • 
gilize le saldırmaktan çekinmemekte • 
dir. İcabında tabanca kullanıyor. Bom· 
ba atıyor, tren yollarını bozuyor, oto
büs ve otomobilleri deviriyor ve ateşe 
veriyor. Fakat yahudinin bütün dün -
yada dostu çoktur. Bu dostluğun tesi· 
rile lngilizler, mütemadiyen yahudik
ri himaye ediyorlar. Ve böylece Kudü· 
sün, Nablüsün, Hebronun belediye r~ 
isleri azlolunuyor ve mesela Viyana • 

da doğmuş Auster isimli birisi Kudü· 
se belediye reisi nasbolunuyor. 

Bu vukuat, Filistinli arabın cesare 
tini kıracak yerde asabiyetini tahrik ~ 
diyor, bunun neticesi, toplu ve mÜn· 
ferit bir halde ölüm ve yaralama ye • 

ni yaptıktan sonra diploma almak yerine k 
kunlarının mütemadiyen abarmasını. 

mektebi terketmeğe mecbur olmaları onlar 
intaç ediyor. için de memleket için de bir felakettir. 

Verilen rakkamlara jnanm : caiz i· , Alakadarların bu 5 2 3 gencin istikbali-
ne temas eden bu hadise karşısında lfıkayd se, resmi istatistikler, şimdiye kadnı 
kalmıyacağını ve bunun sebeplerini ara~tı· araplarla yahudilerin ölü zayiatlarını 
rıp bu felaketin önüne geçeceğini ümit 
diyoruz. 

e· 48, yaralılarını da, yüz beşi yahudi ol· 

.............................................................. 
Sefil bir baba 

Kendi kızını berbat etti 
Çanakkale (Hususi) - Şehrimize 

bağlı Lapsekinin Sazak köyiinde se
fil bir baba kendi kızına tecavüz et -
miştir. 

Bu adam kırk dört yaşındadır. Adı 
Ra:şiddir. On yedi yaşındaki, öz kızı 

Şefikayı Rus tüfegiyle tehdit etmiş, 
onu kendi aruzularına alet edeıek her· 
bat etmiştir. 

Suçlu baba, yakalanarak müddei • 
umumiliğe teslim edilmiştir. 

mak üzere :ı::n olmak üzere kayde • 
diyor. Bundan da anlaşılıyor ki araba 
karşı bir nevi kıyasıya el birliği yapıl • 
mıştır. Filistinli arap, velinimeti olan 
Mehmetçiğin arkasına kurşun sıkıp 
hançer saplamaktan çekinmemişti. Bu 
sebepledir ki, onun, bugünkü akibeti· 
ni, geçmiş hiyanetinin haklı bir cezası 
olarak telakki etmek, yerinde bir ha· 
re ket olur. Fakat biz, istiklal ve Hürri· 
yet savaşının ne demek olduğunu bi • 
len kimseleriz. Bu sebepledir ki dünkü 
hain Filistinli arabın hali, bugün, rik· 
katimizi uyandırıyor ve onu istemiye 
istemiye nasıl bir mazlum vaziyetinde 
görüyorsak, Varşovalı Levi ile Viya· 
nalı Adler' e fuzuli şagil gözile bak • 
maktan da kendimizi alamıyoruz. 

Selim Ragıp Bu suretle Arapların İngiltereye 
lc:arşı teşkil ettikleri cephe günden gÜ· 
ne büyümektedir. 

Araplar, yarın Kudüste büyük bir 
nümayiş daha yapacaklardır. Kudiiste· 
ki Yahudiler şehri tekrar terketmeğe 
başlamışlardır. Muhtelif yerlerde bom· 
balar atılmışsa da belli başlı zarar yap· 
nıamıştır. 

Peşte, 16 (A.A.) - Peşte tramvay 
kumpanyası işçilerinden altmış kişiyi 
hamil bir sal Tuna üzerinde fazla yük
lü olmasından dolayı batmı;ş ve sabah 
saat bire kadar altı kişi ölü ve yirmi 
kişi de diri olarak çıkarılmıştır . 

ı== ____________ i_k_i_a_h __ b_a~p __ ç_a_v __ u_ş_la_r ____________ __ 

---
Müthiş bir infilak: 40 kişi öldü, 

Gümiişhanede bir çocuk boğuldu 30 yarala var 
---------

Gümüşhane, 16 (A.A.) - iki ay - Tallin 16 (AA.) _ Bir silah ve cep· 
danberi yağan sürekli yağmurlardan hane deposunun lavoratuvarında bir infi· 
sulnr coşmuştur. Bugün l j yaşında bir lak olmuş, 40 kişi ölmüş, 30 kişi kadar da 
Çocuk Harşit suyuna düşerek boğul - ,yaralanmıştır. 

llluş ve cesedi kasabaya 1 :-> kilometre Şimdiye kadar enkaz altından ancak 
lllesafede bulunmuştur. Yağışlardan dokuz zabitin cesedi çıkarılabilmiştir. İn· 
dolayı ekinlerin önemli zarara uğra - filfıkın sebebi belli değildir. Yalnız zabit
YacaP,-ından ve pas tutacağından kor· lerin bir mermi doldurdukları sırada vuku 
kulu yor. bulduğu anlaşılmıştır. 

--/ . .,.. . 
/,,,, .. , 
'"/ 
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Bir sahtekar Üsküdar hapisane- MEKTUPLARI 

yakalandı sindek_i_cinayet 
BÜ- adam elektrik saatları· F erikiSyHi 1brahimin mangal 

nın mühürlerini taklit ayafından bıçak yaphA't 
ediyormuş tlnlqıldı 

Dünkü .. hah gazetelerinden birisin- r 
de zabıtanın bir kalpazan ~bekesinfn 
"pe.finde doı..tıiı ve bazı yerlerde ara -
ma yaptıjı yazılmıftı. Bu haber yanlıf
tır. 

Türikeyedc yeni bir kalpazanlık hA
di9e3i yoktur. T ektük rastlanan para
lar evvelce de yazdığımız vechile Kay
seride, lzmirde, İstanbulda evvelce 
yapılmış t~ebbüslerde piyasaya veri
len paralarla Bulgaristandan sokulmu~· 
olan paralardır. 

Buğday fiyatların
daki yükseklik 

AIAkadarlarca muvakkat 
addediliyor, yeni mahsul 
gelince fiyatlar düşecek 

Tarsustak! Kırım göçmenlerinin iskanı meselesi 
Geçen şUbaHa Tarsus okuyucurımızdan ca Tarsusun klymetli kaymakamı, bende~ 

biri bize Tarsustald Kıbrıs muhacırlan bak- bu metruk hallerin tesbitini istedi. Ben clj\ 

kında bil' mektup ıöndermiş ve o mıntaka~ verilen selahiyetle emaki mllllyedekl defter~ 
da bir çok boş arui mevcut oldufu halde is- ler üzerinde tetkikat yaptım ve (11) bin döc 

kfın muamelesbıln bir türlü tabii seyrine gi- nüm metriı.k tarla bulunduğunu meydana çr 
remedifini yazmıytı. kardım. 

. Son bir kaç gündenberi buğday Dün bu mesele hakkında Tarsu.sta Şehit f } d b İç ilin değerll valisi bu hususta elan meş. 
ıyat arın a ir yükselme göze çarp - Kerim mahallesinde (158) inci sokakta No.-
maktadır, alakadarlara göre bu yükse - 11 de oturan ayni okuyucumuz, Salih oğlu gul bulunmaktadır. Pek yakın bir zamanda 
liş ehemmiyetli değildir. Fiatların böy- Cemalden yeni bil' mektup aldık. Okuyucu- topraksız kalan benim gibi bir çok Kıbru 
le artmasına sebep İstanbulda buğday muz eliyor ki: muhacırlan sevindirilmlş, toprak sahibi e "' 
istokunun azalmasıdır. lstok azalıncn - Bu mesele ile alakadar olan Sıhhat ve dilmiş oıaçaktır. 
borsadaki fiatlarda kilo basına 20 _ 30 İçtimai Muavenet Vekfileti 3 - 4 - 936 ve Tesbit ittiğim (11) bin dönüm araziden 
para kadar bir fark görü~üstür. Fa- 4505/ 17 sayılı tezkereslle iç il vaJlltğinden ba~ka bu mıntakada buna yakın boş tarltı 
kat bu h l f l d . ' k . vaziyetin tenvirinl ve metriı.k arazinin tesbl- ve toprakların mevcut olduğuna kanllnı. v:ıw, 

a . az a evam etmıye~e • pı- tini istedi. Valimiz bu işle büyük bir ehem _ llmizin değerli mesaisi mutlak surette müs~ 
yasaya yem sene mahsulü gehnce fi- miyetıe u~ ft~ftıı. b 1 dJ. K ka l ... . . e:.r_ .... ._a aş a ayma mı - mir bir netice vereceğlnl sandığım için tah• 
yat ar tabu halını alacaktır. Son hafta mızıa temasa geçti, memurları dinledi ayrı- klkatın sonunu beklemekteyim. 
zarfın~~~~~Fkn~~ey800-~============================~ 
900 ton arasındadır. Memlekette u-

Bulgarietandaki ~ebeke de dahil ol
duğu halde bütün kalpazanlar daha o 
zaman yakalanmııalardır. 

~ mumiyet itibariyle buğday vaziyeti bu Garsonlar dün toplandılar 
T Jbrahim 

Polisin evvelki ak,am yaptığı ara -
malar büsbütün yeni bir vak'a dolayi- Dü?kü n~sh~mız.da Üsk~dar hapi~-
ıi ledir. hanesın~ hır cınayet oldugunu, Ferı-

YB. '"dd tt be · 1 t b ld 1 k köylü İbrahim isminde birinin Kara • 
ır mu e en r1 san u a e e - Ah . A 

trik saati mühürü ve ölçü damgası met adında hır mahkumu bıçakla 
vurarak öld"" d ...... ·• k eahtekarJıiı yapılmakta olması zabı • ur ugunu yazmıştı . 

tanın nazarı ch'1r.katini celbetrniştir. Üsküdar rnüddeiumumiliği bilhassa 
Elektrik saatleri açtlıyor Müş'irenin bıçağın ha~ishaneye nasıl gir~iği etra

gösterdiği istihlak miktarı azaltıhyor, fın .. da tah~ıkat yapını! _ve netıcede bı
sonra saatin mühürü yenileniyor. Bit- çag~n ~apıshane dahılınde yapıldığı 
t bi b jıhü bo l ··h·· .. · netıcesıne varmıştır. a u mu r zu an mu urun aynı . İ 

ld .. · · d k. h'l · f k F erıköylü brahim eski bir saç man-o Ui'J ıçın e ımse ı enın ar ına I .. l .. .. 
varmıyor. Fakat is devam edip gidi- ga ın ayagını ay arca t~a surte surte 

'h b ' k d. bıçak haline aetirmiıt ve cinayetı' bu-yor ve m ayet za ıtaya a se ıyor. e T 

A · h"l ~1ç·· t 1 1 · d nunla yapmıştır. ynı ı e ıuı u ve artı a et erın e 
(lo ıörülmü• neticede zabıta bu işin İbrahim hapishanede tecrit edil -
· · d" '.. tii miştir. Yakında mah'kemeye verilecek-
pef!ne uı~mUf r. 

Çok sürmeyen takip neticesinde Pa- tir • 

nayot isminde bir adamın hu işi yaptı- Yugoslav misafirimiz 
tı anlaşılmıt ve Panayot yakalanmış- Bursaya gitti 
br. 

Panayotun evi arandığı zaman ya - Misafirimiz Yugoslavya nazırların-
tajının altında elektrik saatlerinin dan Şevki Behmen ve refikası dün sa
mührünü taklit eden aletle ölçü aletle- bah, mihrna.nd~rları Rıfkı i.le birlikte 
rini damgalayan alet ve damgalar bu- Yalovaya gıtmışlerdir. Şevkı Behmen 
lunmuştur. Yal~va_dan ~ursaya. geçecek ve oradan 

Panayotun daha bir kaç arkadaft el- şehrımı~e donecektır. 
dulu sanıhnakta ve aranmaktadır. Pazar ruhsatiyesi işi 

Polislik imtihan. Bina kıymetlerinin yükselmesi do-
Dtin poliı olmak isteyenlerin imti _ layısiyle pazar ruhsatiyeleri resminin 

hanları yapılmıftır. imtihana 100 genç artmış olmasından mütevellit şikayet
girmiftir. Muvaffak olanlar polis rnek- ler deva~ etme~~edir. 
tebine gönderilecekler, orad:ı tahsille- Beledıye reısı Ekrem işin dai
rini bitirdikten sonra vazifeye başla .: mi encümen tarafından tetkik edil
yacaklardır. mekte olduğunu söylemiştir. Fakat a

lakadarlar daimi encümene henüz böy
le bir mesele tevdi edilmediğini bildir: 
mişlerdir. 

Rakı yerine su satan adam 
Beyoğlunda bir ço'k dükkanlarda ra

kı fİşelerine 8U doldurduktan sonra İn
hisar ldaredıln mührünü taklit ede -
rek rakı yerine eu satan Çorumlu Hü
ıeyin yakabmmıftır. Hüseyin adliyeye 
tesfün edilmJtt)r. 

Selahiyettar kimselerin ifadesine 
göre bu i~in Birinci Teşrinden, yani 
Cemiyeti Umumiyenin toplantısından 
evvel kanunu bir ~kilde halledilmesi 
imkansız olduğu anlafılmıştır. 

Üsküdar kollejinden diploma alanlar 

Üsküdar Amerikan kız kollejinde Emma Bülend, Gi.I, Mediha, Meline, 
Clün diploma tevzii merasimi yapıl - Muazzez, Meliha Ayten, Feride, Has
muıtır. Bu yıl kollejden 18 kız mezun mig, Perihan, Ogol, Seniha, Belkis . . 
olmuştur. Bunlardan 6 sı ticaret kıs - Feyzinur, Mihabet Beraet dirler. 
mından, ikisi ev idaresi kısmından, Diploma tevzii münasebetilc mek-
onu da koUej kısmından mezundur. tepde bir de müsamere ve çay _yeril -

Mezun olan talebe Ester, Perihan, mittir, 

yıl fevkalade iyidir. 

Beş kuruşa tiyatro 
Yerlimallar Sergisinin hazırlıkları 

tamamlanmak üzeredir. Pavyonlar in
şa edilmeğe haıŞlanılmıştır. Sergide 
Halk operetinin temsilleri adam ba -
şına beş kuruş gibi ufak bir ücretle 
seyredilebilecektir. Maamafih bu tem
siller küçük ve kısa sürecek birer per
delik komediler tarzında olacaktır. 

Mihrace gidiyor 
Bir müddettenberi şehrimizde bu -

lunan Dharmpoor mihracesi Sir Stel
vald bu akşam Romania vapuriyle 
Köstenceye hareket edecektir. Mihra
ce Romanyada bir kaç gün kaldıktan 
sonra Tuna yoliyle Budapeşte ve Vi
yanaya geçecektir. 

Dr. Ihsan Samiyi 
mahkOm oldu 

soyan 

Sultanahmette Akbıyık mahallesin
de Medrese sokağında oturan doktor 
İhsan Saminin 800 liralık eşyasını ça
lan Y ekvart dört sene hapse mahkum 
olmuştur. Bu eşyaları hırsızlık oldu -
ğunu bilerek satın alan bakkal Nuri de 
3 ay hapse mahkum edilmiştir . 

Muallimlik imtihanları 
Dün üniversite konferans salonun -

da orta mektep muallimi olmak iste -
yen talebelerin tari,h ve coğrafyadan 
tahriri imtihanları yapılmıştır. lmti -
hanlara 18 kiışi tarihten, 17 kişi de 
coğrafyadan girmiştir. 

Yüzde on bahşiş işini konuştular, mektep açılmasını 
kararlaşhrdıJar, Avrupaya da talebe gönderilecek 

Garsonlar Cemiyeti dün bir kongre 
akdetmiş, kongre başkanlığına saylav 
lokantacı Cemal seçilmiş, bundan son
ra müzakerelere başlanmıştır. 

Toplantıda garsonlar için müşteri
lerden alınan yüzde onların kendileri
ne verilmesi, verilmediği takdirde müş
terilerden de yüzde on alınmaması me
selesiyle garsonlar mektebinin açılıp 
açılmaması meselesi ııörüşülm\Wtür. 

Kongre fevkalade heyecanlı ol
muş, söz alanlar büyük bir heyecan 
içinde söz söylemielerdir. 

Münakaşa neticesinde lokantacıla -
rın yüzde on aarson bahşişi vermeğe 

mecbur edilebilmeleri için garsonların 
meslekden yetişmiş, ehliyetli ve dip -

Sarayburnu 
açıklarında 

Yolcular bir kayıkçıyı soyu
yorlardı, fakat yakalandılar 

lomalı adamlar olmaları icap ettiğine4 
bunun için de garson mektepi açılmaı 
sına ve bu mektepten eh1iyetname al .. 
mıyanların garsonluk yapmamasına 
karar verilmiştir. 

Bundan sonra müsaadesi alınmış 
ve nizamnamesi hazırlanmış olan mekı 
tebin açılmasına karar verilmiştir. 
Açılacak mektep talebelerinden bir kis .. 
mının Avrupaya gönderilmesi de ka· 
rarlaştırılmıştır. Mektep iki sene ola~ 
caktır. 

Dünkü kongre de garsonların yüzde 
on bahşiş hakkının temin edilebilmes~ 
için lokantacılar hükumet nezdinde 
tc;şebbüslerde bulunmak üzere beş ki1 
şilik bir heyet seçilmiştir. 

Kızılay menfaatine sıklet 
oyunları 

Maraşlı yetim Mehmet Gürz namında1 
ki ağır siklet şampiyonu Kızılay şerefine 
Üaküdarda Şemsi Paşada spor meydanın• 
da pazar günü saat 2 de üzerinden dolu 
bir otomobil geçirecek, dolu Üç çuvalı kar: 
nınm üstünde danıı ettirecek, karnının Üs.< 

tünde büyük bir örs üzerinde balyozla de; 
mir dövdürecek, diş ve baş ile daha bil 
çok harikulade marifetler gösterecektir. · 

Köprü üstünde şüpheli ölüm 

Dün gece Saraybumu açıklarında 
bir soygunculuk vak'ası olmu~. Tah
sin isminde bir kayıkçı korkunç bir 
macera geçirmİf, deniz ortasında ve 
ayazda bir hayli ter döktükten ıonra 
imdadına yetişenler tarafından kurta- Dün sabah köprü üstünde, arkasın~ 
rılmıştır. da yükle gitmekte olan hamal Mehmet 

. ·· .. .. I .. oğlu Muharrem ayağı kayarak düsmüş~ 
T ahsın Uskudardan kayıgına a dıgı b d h f'f la d"' t'" .. :r . l · b l •• k aşın an a ı yara nmış ve u~ ug"' 

Sokakta elden para kapanlar bır kaç yolcuyuıklarstan ulda.kgleç~ır en yerde ölmüştür. Cesedi muayene ede~ 
Saraybumu aç ına ge ı erı za - bel d. d k ··1·· ·· ·· h ı· ·· · 

F eriköyünde oturan Hüseyinin kı- b l ul--.ı b" k .. . e ıye o toru o umu şup e ı gore~ man u yo c aruan ır açı uzerıne akled.I · ı·· 
zı Zeynep dün Balık pazarından geçer- h .. . l üz . d b l rek morga n ı mesıne uzum. . . ucum etmış er ve erın e u unan 
ken Meded ve fsa adında ıkı adam e- 790 lira parasını almıtlardır. Tabit ka- göstermi_ş_ti_r. ______ _ 

~inde~i para çanta.sını kapıp kaçmak yıkçı hu parayı vermek istememİf, a- Adliye müfettişleri kongresi 
ıstemışler, fakat bıraz ayrılınca yaka • ralarında boğufma baflamış, kayıkçı- . 
lanmııelar adliyeye verilmişlerdir Sulh f d . d b 1 · k t Bir müddettenberi İstanbul adhye .. 

ır • · nın erya ı cıvar a u unan şır c va- . .. . I . . 
hakimi bu iki açık gözü tevkif etmiı:ı ~ l f d . 'd'lm' b aini teftiş eden adlıye mufettış erımJlj 

• T pur arı tara ın an ıtı ı ış, u vapur- . . . 
tir l d . d d d'"d" w •• im ı.. .... J hepsi Ankaraya gıtmıslerdır. · ar a ım a u ugu ça aya "-ti' a - ' ı· 

r , l d 
Müfettişler Ankarada kongre ha ın· 

mış ar ır. k f · 1 · · · 1l , .. b f • de toplanaca ve te tış erının netıcP 
l Y 0 e Çl Bu istimdada deniz polisi yetişmiş, si etrafında birbirleri ile goruşer~ 

Eczaneler 
fakat yolcular kayıkçının kendilerine umumi bir rapor hazırlıyacaklardır. 
iftira ettiğini söylemişlerdir. Pratik F annakoloğlara 

Bu ııec:eki nöbetçi eczaneler tunlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Akııarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: 
(Ali Rıza). Bakırköyünde: (Hilal). 
Beyazıtta: (Sıtkı). Eminönünde: 

(Mehmet Kazını). Fenerde: (Arif). 
Karaıümrükte: (Arif). Küçükpazarda: 
(Hikmet Cemil). Samatyada: (Teo -
filoa). Şehremininde: (A. Hamdi). 
Şehzadebaşında: (Üniverııite). 
Beyoilu cihetindekiler: 

Galatada: (Karaköy). Hasköyde: 
(Halk). Kaııımpaşada: (Merkez). Sa-

nyerde: (Asaf). Şişlide: (Nargileci • 
yan). Taksimde: (Della Suda, Ertuğ

rul, S. Baronakyan). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Merkez). HeybeHde: 
(Yusuf). Kadıköy Altıyolda: (Mer • 
kez). Modada: (Moda). Üsküdar Se
limiyede: (Selimiye). 

! 

Arama yapılınca da kayıkçının 790 
lirası bulunamamıştır. Maamafih yol
culardan Salih, Ömer, Ahmet, İhsan 
tazyik edilince parayı kayığın haf altı
na sakladıkları anla~ılmış, para bulun-

muş, kayıkçıya iade edilmiş, suçlular 
hakkında da takibata başlanılmıştır. 

Buğday yolsuzluğu tahkikatı 
Bir, iki yıl önce Ziraat Bankasında 

bir buğday yolsuzluğu olmuş ve bu 
yolsuzluk hakkındaki tahkikat evrakı 
Şurayı devlete gönderilmiştir. 

Şurayı Devlet bu evrakı gene nok
san gördüğünden Ziraat Vekaletine 
geri çevirmiştir. 

Evrak noksanları ikmal edildikten 
sonra tekrar Devlet Şurasına gönderi
lecektir. 

Pratik Farmakologlar birliğinden: 
Senelik toplantımız 27 /6/36 Cumartesi 
akşamı 2 1, 30 da Cağaloğlundaki Eminö· 
nü Halkevinde yapılacaktır, sayın meslekll 

daşlarımızm gelmelerini dileriz. 
Ruzname. idare ve mürakibenin rapo?>I 

lan, nizamnamedeki tadi]at. Seçim aerbe& 
görüşmeler. İş ve Hafta tatili kanunların• 
dan istifade. Toplantı samımı bir eğlenıl 
ile ııon bulacaktır. -· . ..-............ - _. ...... 

R. Peker'ln -~ 

İnkılab Dersleri 
Ankara ve İstanbul Üniversıte
lerinde R. Peker'in verdiği 
inkılab dersleri kitap halınde 
basılmıştır. 124 sayfa lulan 
eser, her yerde ON KURUŞA 
satılmaktadır. 
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MEMLEKET HABERLERİ 

Zonguldakta meyvacılık ••• 
• 

Baştanbaşa maden cevheri ile dolu olan Zonguldak arazi
sinde kısa köklü zirai mahsulat yetiştirilememekle beraber 
uzun köklü meyva ağaçlarının pek verimli olacağı anlaşıldı 

I Zonguldak bir ziraat mıntakaaı olmak· ı 
tan uzaktır. Altında mevcut maden cev• 
herinin icabı bu havalideki topraiın tet*• 
külü, kısa köklU mai mahsulatın ietenilen 
§ckilde inkişafına müsait değildir. 

Zaman zaman yapılan tetkikler bu hl· 
diayı teyit edecek netX:e)er vermiftir. 

Bunun için Zonguklakta maden k6mil· 
ründen baıka bir şey olamıyacaiı hak • 
bnda umumi bir iddia vardır. Bu iddiala· 
ra cevap veren toprak mütehaasıalan cıbu 
sözler, memlekete ve toprağa bir iftira. 
dır» diyorlar ve çok parayı icap ettirmi • 
yen sistematik bir çalı§tlla lle Zonau1dağın 
yakın bir istikıbalde Türkfyenin Yat meyva 
ihraç eden belli başlı bir iskelesi haline ıe· 
leceğini de ilave ediyorlar. 

Toprak iılorinden anlıyanların temin et• 
tiklerine göre; kısa köklü zirai maheul tın Zonpldaktan bir göriinüf 

irlkiııafına müsait bulunmıyan bu havali len almak maksadı temine kafidir. yığınlarilc kaph bir yangın harabesi olan 
topraklarında her çeşit meyvn ağacı lr.olay- Bir çok zamandanberi ortaya atılan bu yer bugün muntazam tarhlarda sırlanmııı 
lıkla yeti§tirilebllir. Bu iıı için çok elve • ffldrleri ilk defa,plarak ciddt bir ııekilde ele yüzlerce çeşit mcyva fidanı ile «Zongul· 
rİ§li olnn toprak ve iklim, meyvacılık ba- alan Zonauldak valilıi. Zonguldaiın kö - dakta kömürden baıka bir fOY olmazı> id· 
kımından yapılacak teıicbbüsleri mutlak müroülü~linden ba§ka moyvacılıim da ta- diasında olanlan fi'len tekzip eden bir 
bir muvaffnkiycte iriştirecek mahiyette • hakkukuna matuf tedbirleri hazırlamı§ ve hal almıftır. 
dir. Çok uzak olmıyan bir zamanda, Zon· harekete geçmiı bulunuyor. Fidanlıkta buııün «30» binden fnzla on 
guldağın maden kömürü gibi, en ncRs yaı H Ut Aksoy her şeyden önce. en nefis iyi cins meyvn fidanı vardır. Şimdiye ka -

rneyva ihraç eden bir memleket oimaeınn aıııfı meyva fidanlarını lıalka meccanen da- ,dar yeti,ıirilenlerden bir çoiu halka para· 
ortada hiç bir mfini yoktur. Az masraf ve x. k 

•ıtma , fidan yetiştirilmesi, fenni ağaç ba- ,sız dağıtılmış ve buradan fidan alanlara fi. 
fakat planlı bfr ça1ı ma ile köylüye ağaç 

kırnı noktasından halka pratik bir görgU dan dikmek, aşılamak ve bakmak hususun
&evgisini aşılamak, meyva fidanı dikilmesi 
ve yetiştirilmesi hakkında miltehasınslan vermek için Zonguldaltta bir uNümuna ,da malumat verilmit ve bunlara misaller· 

tarahndan pratik ve devamlı malfunat ver- fidanlı~» vUCU<la getimıi§tir. Çok çetin ,de gösterilmiştir. 
mck, her sene aia§ bnyramlan tertip ede- şartlnr altında ve fakat kıymetli eller ta - Fidıınhk ııündea süne artmakta olan bir 
'- • ağaç ve y~lik sevgisi hakkındıılti rafından hazırlanan fidanlık ilk semere - ,enerji ve ihtimamla inkişaf ettikçe, her bu
PJOpagandalari tyenilemdk, hal,kın ağa9 lerini vermif bulunuyor. ,cağının boy vermekte olan meyva ağaçla-
dikmcsine hız ve kolaylık verecek tedbir • Fithakik1l, bir kaç yabani elma ve çalı .rile örüleceğine f{iphe yoktur. ............................................................................................... 

Soma belediyesi Pe livanköyde Me metçik a idesi 
iyi bir çalışmayla 6 yılda 
kasabada bir çok yemi 

eserler vücuda getirdi 
Soma (Hu· 

su si) Soma 
belediyoıi 
bir çok beledi • 
yelerimize ör • 
nek olacak bir 
vaziyette çaht -
maktadır. Ge -
çen bir sene 
zarfında kasa -

lstanbulu yakın ve güzel 
köyler· nden : Celiliye 

Celaliyede müzeleri, laboratuvarı ve sair tesisah ile 
lstanbulluları bile imrendirecek mükemmel bir ilk 
mektep var. Köy muhtarı görgülü ve bilgili bir adam 

Cellliyede k~ odası 

Cel!liye (Huwıi) - Ccllliyo, f s - müzesi ile bir de marangozhaneıi mev· 
tanbul - Silivri şosesi üzerindo yüz cuttur. 
elli evli mamur bir köydür. SokakJarı, Laboratuardaki, fizik .tecrübelerin., 
gayet temizdir. Vaktile tehrin müte - ait aletleri, mektebin haf muallimi ken
vazı bir sayfiy i halinde olan bu köy~ di elile yapmıttır. Hayvanat müzesin .. 
de pyet güzel ve zarif binalara da te- de, yılanlar ve bütün o civarda yaşa • 
sadüf edilmektedir. Köyde şimdi mü- yan hayvanlar tahnit edilmiı._bir şekil
badil muhacırlar oturmaktadır. Bu de bulunmaktadır. Müzenin, bilhassa 
muhacırlar çok çalışk~nsanlar ol - Gazi K~i mükemmeldir. 
dukları için köy, günden güne inkişaf Celali ye köyünün muhtarı Süleyman 
etmektedir. Köyde bir çok yeni tesisat uzun müddet Amerikada bulunmuf, 
vücude getirilmektedir. Bu arada, gü- oldukça görgiilü ve bilgili bir adamdır 
zel, kargir bir köy odası ile, binanın ö- Köyü imar etmek hususunda çok ça· 
nüne bir Cumhuriyet meydanı yapıl- lışmaktadır. KöylüyU görgüsünden ve 
mıştır. Meydanın kenarlnda, l&bora- bilgisinden iırtifadekndirmektedir. 
tuarı, sergisi, müsamere salonu bulu - Kiea bir zamanda bu köyün geniş · 
nan bir ilk mektep İnf8 edilmiştir. leyeceği ve bir kaeabe halini alacağı u· 
Mektebin bunlardan b8'ka, hayvanat mulmaktadır. 

ayat nahiyesinde 
bayındırlık · şleri 
Elmalı (Hususi) - Elmalı halkı 

Bayat nahiyesinin merkezi olan Kaş 
çiftliğinden 2eçen ve ~ri açık bulu
nan suyu içmektedir. Halka sıhüht su 
içirmek için 5 kilometre mesafeden 

güzel bir suyun borularla nahiyeye ge
tirilmesi kararlnştırılmw, ve borular da 
siparit edilmiftir. Nahiyede bulunan 
15 köprü de beton olar k inşa edile -
cek ve hükumet binasının yanında bir 
par'k ile ilk mektebe bir hamam ilave 
olunacaktır. 

Nahiye merkezinden kazal a ve 
köylere telefon direkleri diktiri'ın iştir. 
Siparif edilen tel gelince telefon d ya
pılacaktır. 

Çanakkalede adliy tayinleri 

Gebzede bir 
sabıkalı öldürüldü 

lz:rnit (Huaust) - Gebze istasyo 
nunda kanlı bir vak'a olmu~, polis Ha
san kendisine tabanca çeken Kazım 
adlı bir sabıkalıyı öldürmüştür. 
Kazım fiipheli bir vaziyette istas -

yonda dolaşırken polis Hasanın nazarı 
dikkatini cclbctmiş, Hasan kendisini 
karakola çaaumıştır. Kazım bu dave· 
ti huşunetle kar\nlamıf ve poliıe si -
lah çekerek kaçmıştır. Bu vaziyette po
lis Hasan da silahla mukabele etmek 
vaziyetinde kalmıt ve Kazımı vurmu~· 

tur. . ........................................................ ...... 

bada 9 bin metre 5oma beledt,e reW 
su yolu, 8 bin Ahmet Çobaaoifv 
metre kaldırım, Bir de Cumbwiyet 
meydanı yapılmıştır. Yeniden 2300 
metre su yolu yapılacak, yeni.den su 
getirilecek, iki yeni cadde açılacak ve 
kasaba son yapılan plana uygun bir 
hale getirilecektir. 

Çanakkale (Husust) - Şehrimiz 
Pehlivanköy (Huıust) - Pehlivan- ye müdürü Kemal ile köy muhtarı Ha- sulh h~kimi Suad Karakeçi, ÜriÜP 

köyün Muratlıdan sonra Trakyada san da köyün bayındırlığını temin için sulh hlkimliğine, Ürilip hukuk haki
ikinci nümune köyü yapılmaıı karar- elele vermiş vaziyette çalıfmaktadır - mi Ali de, şehrimiz sulh hakimliğine 

Bu bir terzi bayandır: 

Belediye reisi Ahmed Çoban bu va
zifeyi 6 yıl evvel eline alm1', halka 
kendini çok eevdirmi\' ve belediyede 
cidden takdire değer bir gayretle ça -
lıfmı~ır. Belccliyeyi mühim bir borç
la eline almıf olmasına rağmen bugün 
belediyenin hiç borcu kalmamlf, ban
kada mühim mikdarda parası blrikmif
tfr .Belediyenin yeni sene bütçesi 18 bin 
liradır, gelecek sene kasabaya bir de 
Atatürk büstü konulacak, daha bir çok 
mühim eserler vücude ietirilecektir. 

lattırılmıştır. Köyün büyük muhtarlı- lar. tayin edilmişlerdir. 
ğını bizzat general KAzım Dirilt deruh-ı Köyde yeni bir Mehmetçik abidesi ---------
te etmiştir. Sık sık köye gelmekte ve I yaptırılmış, etrafı güzel bir bahçe ile Çanakkaıede Edirneli talebe 
köy işleri ile meşgul olmaktadır. Nahi- süslenmiştir. Çanakkale (Hususi) - Edirne mu-

•• allim mektebinden dokuz telebe, bu-
Karamanda bir elektrik kazası Söğütte adliye tayinleri raya gelerek, Trovayı gezmişler ve, 
Karaman (Hususi) - Burada şid- Söğüt (Hususi) - Adliyede yapı - bir gecey Halkevine mieafir olmuflar, 

detli bir fırtına olmuf, bu fırtına esna- lan tahkikat sona ermiştir. Müddeiu - ertesi gün şehrimizden ayrılmıflar -
sında havai elektrik hatlarından biri mumi Tevfik Adana müddeiumumi dır. 

Yıldırım iki hayvam öldürdü kopmuş ve altından aeçmekte olan Ça- muavinliğine, ceza hakimi Asım Ta
ta1di Ömerin arabasına düşmÜftÜr. vas ceza hakimliğine tayin edilmifler-

Arabanın atı tele temas ettiği için dir. Söğüt hükumet doktorluğuna E - Soma (Hususi) - Sevişler köyü-
derhal ölmüş, arabacıya bir şey olma- mirda.ğ ~ükumet doktoru Asaf tayin ı ~e bir yıl~ırım .~ü!.mÜ!!., ~~i hayvana 
mıttır. edilmıştır . ısabet etmış ve oldurmuştur. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Klı 

- Hasan Beyciğim! DUYdwn, 
memnun oldum., 

••. Mabdwnu bllf 1ıöz ediyor •• . . . Çok zengin bir kız alıyor
mU§sun. 

. . . Lakin, bana kalırsa, fakir Huan Bey - Hiç merak et
me, azizim! Ben malımı bilirim. 
Alh aya kalmaz, Bda1 de benden 
beta züiürt olurlar 1 

bir kızla evlendiraeydin, belki 
daha bahtiyar olurdu. 

Kabak dolmaaı yapmak için mutfa· 
ğa girer .. Kasabın ııetirdiği eti makaslı 
ufak uf ak doğrar; pirinçle kanıtım. Et
le pirinç hamur hafine gelmiaıtir. Bir a• 
vuç alır. Avucunun içinde oYalar;orta 
tarafını biraz sıkar. Uç tarafına bir bo· 
yun, ve bir bat tekli verir. T epainin Üı· 
tünde ayak üstü durdurur. 

Yanındaki sepetten bir kabak alır. 
Boynundan mezoreyi indirir. EYVela a· 
yağa diktitl etli pirinci. sonra da kaba· 

it alır. 
- Olmadı. 

Bir b.,ka kabak alır, onu da ölçer. 

- Bu iyit 
Kabalı makasla keıer. Tepsideka 

pirinçli etin üzerine geçirir. 
Yukardan bakar, ıağa eifür bakar, 

sola eğilir bakar. 
- Bu olur, fakat biraz fazla kloı ve

riyor. 
Kabağı tekrar eline alır, yan tarafın• 

dan bir parça daha keeer: 
- Mükemmeli 

Tireyi iğneye geçirir. Kabağın ma· 
kasla keatiii yerlerini diker .. 

Yine ayak üstii tencereye koyar .. 
Kabaklar bu tarzda hazırlanıp ten• 

cer eye sıralanmıştır. 

Tencereyi beyaz bir bezle kapatır. 

Ütüyü getirir. İyi yerleşmcmit olanlan 
ütü ile yerleştirdikten aonra, tencere· 
yi ate§e koyar. 



•Son PG&ta. nın miüabakası: 

, .. e• 40 Tarihi Vak'a ve 40 TarihiTablo 
26 - Jan Grey'in idamı 

Boğazlann siyasi ve askeri tarihi 
Osmanlı İmparatorluğu zamanında Boğazlar meselesi, 
Boğazlann Büyük Harpte oynadığı rol ve bugünkü vaziyet 

( Son Postanm ukeri muharriri yazıyor ) 
Oamanlı imparalorlııitı H llG • ı 

iularmaelaiı 
Tül'kiyo cumhuri)'leoti.nin il&nile tarihe 

ıöçen Oamanh imparatorluiunun aon 4ie • 
•irlerinde aiyatet uhuında altlıiı lte)'llttl
nıilel isim cHaıta adam» lakabı olmuftU. 
Bu cHuta adam» m binbir dlrl6 llutabiJ 
içinde müzmin olanı cŞark ... ini• Wi. 
Bu .. rlr. meeeleainin baıbca &dandan W. 
rl8ini de cBoiazlar meaele11b e.tkil .il • 
7ordu. · 

Bolular m...ıainlle Rllqa H ,.,, .... : 
19 uncu am, lnsiliz ve R.. liya.t al • 

fuzunua A.ya ve Anupada a ficWetle 
prplfhiı tlevirleri kucaimda ta11mı .... 
Ylrminet uar bqlanp:ında Çarlık R• · 
7aanm Japonyaya mailGp olQfUdur ki 
Rmy1a71 bu mücadeleden ftZ ı....a. 
mecl,ur etmit ve onu. Avnapadaki ~ 
ae. lnsila • Rua • Fıumz ittifaldle .,.ımü 
branaalftlre«m"*ı 
~ heme stımezden .....ı. Çarhk 

R.,., l•irdann .. harblıa .....nc&a Ma· 
6lae ~ nadiai mltteAlerindn 
kopum11 lııulunQJ'Ordu. 

•-.a-1- -' • L--: .. ~a. .. _ ..,._ ma..-. -.• _..... ,,,,,,_.,, 
19 .._ uran hatanda ve lnsUiz • Raa 

aifuzum çarpafbia malara Çarbk R... 
p. lMiaüa ıayretiai Omıanh imparaaorJu. 
pnu ortadan kaldırmaia huretmiı lnı • 
JlaDU}'ordu. Çarlık Ruyanın AYJ11P& kıt'a• 

• 6zeriadeld liyuetinin eau hedefi ha leli. 
O zamanki Çarbk RUS)'a eiyulleri bu ab-•· 
eamn, Akdenize çıkmak lüzumundan doi
•Uf tktiladt bir aruret neticeei olduiunu 
deri elrlJ'orlerdı. 

lllı ""1M lailiirn; Etlime maaA. 
~.,..,..., . 

itte MI iatil&cı Iİyaea ildnoi Mail • 
mut devriade Çarbk Rueya de Jeaİ l:>ir har
Wn aoalmaana aeltep oldu. Nanrtnde O.· 
manlı cloaanmaeının 7akılıtı. Çarlık Ruaya 
ordulannın Edime •e Erzurum kapılanna 
dayam,lan <Amanlı padipha... lrkOttti ve 

1829 ,,bmn 4 e1JlGltnde imalanan 1: • 

T 

lnsiJe.nc:le Ansltkan m .... i, kudret ettirdikten aonra Katerin Parr adında blıf 
•• nüfua ..Wbi bir hükümdar olan _. dul kadınla evlendi ve bu kadm onun aJ. 
a:inc:i Hanrinln çok prip bir hadieıei fi. bncı ve llOll kana oldu. 
ziinden yerlepittir: Hanri ölünce Jan Seymurun oğlu Ecl-

On altıncı uır batlannda Avrupacla nrd kral oldu. Edvard. henüz 9 yqanda 
büyük bir rol oynayan .ekizina Hamt bir ~uktu. Küçük kralı elde eden protet.o 

. zalim, muhterill. mairur ve lutıkanç bir a• tanlar İngiltereye bakim oldular. Fakat inal 

damdı. U27 de, on 111ekiz yıldanberi evli alb yıl aonra henüz on bet yapnclayken 'i 
Çım*ele Bola..._ Wr = a bulunduiu lr.aneı Katerin d' Araıon'u bo- lüverdi. Oveii bz kardeoi Meri • Tudoı 

Etlime maahı .. m•meei. .ıyni zamanda. l mU..tlan Rua donanmasının letanbul bo· ... yarak kraliçenin hizmetçilerinden Aa (qiltere lualiçea oldu. Mari Katolik ilt 
YuMalıetu"n Mtlrlllini de o.nıanlı bükQ- iumdan uzıakJaımuıdar. ,Boleyn'i almak itıtedi. Papa krabn bu ar· n mütawıp bir Katolik olan l.panya kn.ı 
metine blMıl .,.. tudik ettinnit bulunu • Eauen 0.-nl• hük6metini bir valim ZUMJna mani olmak iatedi. Bunun üzerin• ,h ikinci Filip ile evlenmifti. Mari ile be...,. 
yordu. kar1111nda. oaunla çok aiır ve d~let hl- Hanri lnsiltere kilieeeinin Roma ile olan ~ lnsiltere. bu aefer Katoliklerin eliM 

Hlnlıb uw..i ,,...JaeJenamea ı kimiyeti ile. telifi kahil ~l~a~~~- bir ~ua • allka•nı kdti. Cantorbery P_ieko~ .bo- ıeçti. Mari T udor o kadar zalimane har-. 
Bolular m...leainin ~elmilel mua· bedename bmalamak ıabı kuçük vazayete pnmaya tudik ve An Boleyn i kraliçe illn ket etti ve kan döktü ki kendİllİne cKu.t 

hedelerde ikinci defe yer .ı. (Hünklr İl- dütüren zalıirt aebep te bu olduiu halde etti. Papa kral Hanriyi aforoz etti. bu ae- h Mari» lakabı verildi. Mariye karp Y'f 
keleai muahedenameei) neticelidir. Bu Rualar buna yanaımadalar. ~n uarlannı fer de Hanri parlamentoyu topladı. parli- yer itıyanlar bqladı. l.yan eden Northwd 

ah..& . akt ve imzuının ıd>eln de uzun bir can çekitme ile ıeçaren Osmanlı mento, lnsiliz kilitıeeinin Romada oturan Berland dükuı- İnailtere tahbna Jan Gn« 
mu idi• enm imparatorluiu nihayet Ruslarla da bir mu- 'Papaya deiiL fngiltere krabna tabi oldu· İliminde bir prentıe9İ oturttu. Jaıı Grey, .. 
fU M ' l' · ik O.manb hükUınetine ahedename imalamaia mecbur kaldı. Is- tunu ilin etti: Yani kral, kendi memleke- kizinci Hanrinin kız kardeti Marinin tora. 

- va ın en (H -L•- ,...ıı_ 1 . h d ' ) ... _ı.. Al' . mine ÜDA..- a.Le esı mua e enamesı .. K l!L k ·eli ·d· K li im L • • d -karp İıılyan eden Kavalalı menmet anm • . . w ttnin bir Papası olmut adı. ato11& a aa nu ı a. ra çe o a& illtemıyor u ve -• 
oilu İbrahim Pap Omnanh ordulanna ye- denılen .. bu u;aıf veıuka bogazlar hakkında kralın arzularına ıöre tadil ecHldi. Sekizin- ile kraliçe yapalmıftı. Çolr. küçük. heniz .. 
nerek Suri)'eyi n cenubi Anadoluyu iıgal fU hükumlera taııyordu: ci Hanri Katolikleri bir aain olarak 7aıında idi. Nitekim aonra Mari TudoruO 
ediyor. 1 - Osmanlı bükômeti Çanakkaleden cellada veriyor· proteetanlan da dinıizlik· eline düttil ve cKanla Marb laa kilçlİ 

k . hiç bir bahane ile ve hiç bir ecnebi harp ' '- rd .. · k fa k · · On .-.a O.mania imparatorluiunu yıkma içın . . . . .. d . k le itham ederek ateıte yaıdmyo u. ıuzel prensesm a sanı estutti. YWliiJI 
her hnattan •fadeye çalıpn Çarlık Rus- ~:mı•ının ıeçmeeane mueaa e etmıyece - . Hanri ikinci kansını eadakataizlikle it- yatında, hayatının bahannda alüme sid• 

yuı bu .. fer onu eiyui nüfuzu albna al • ham ederek idam ettirdi. Jan Seymur İ9- ken Jan Grey: «Beni İngiltere tahhna Qıı 
maia tetebbüa ediyor. Ve Mehmet Ali or• 2 - Çarlık Rusya bayrağını taııyan minde bir kızla evlendi. Bu kız. Edvard turttuklan anda sözümün önünde cel1'4 

k harp semileri ve hatta Rus askerleri ise R 11' 
dulannı Anadoludan çıkarmak için uv • adında bir oilan doiurduktan aonra öldü; ıörmüttüml» demitti. Re .. m A. oae lo 

k - müttefik ( 1) Osmanlı İmparatorluğuna 
vet yardımı dahi yapacaiına söyliyere Kral An dö Klev adında bir Alman pren- tablosu Jan Grey'an bu sözleri aöylediii • 

... '- yardam kaediyle - Boğazlardan ıerbestçe Del h • 
ikinci Mahmuda yardam teklif ediyor. ı'l'C· aetıiyle evlendi, fakat bu dördüncü kamı· nı eöıtermektedir. Reaeam P. aroc ela 

ıeçebilecelderdi. Her ne kadar birinci mad· --1. LI• 
ticede 15,000 ıukerle birlikte Rus donan· na alır almaz boşayarak beıinci defa ola- dı «Jan Grey' in ölümüıt diye m.,...ur 11.'W 

de lehte eörününe de hakikatte bu kayıt 
ma11 lefaziçine sirerek Beykoz civann • rak Katerin Hovard'ı aldı. Bu kadını da tablosu vardır. 

1 Çarlık Rusyaeını Garp devletlerinin müte- R-....1 r•-- K 
daki Hünkar ilıkeleai önünde demir iyor. An Boleyn'in cürmüyle itham ederek idam ..,_. ~ oça ' 

cavblerine kartı t~~ maksadını ıüdüyor =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• Fakat batta lnsiltere olmak üzere Franea 
1 d ve ıGya Ruaya ile ittifak etmiı va· 

ve Awaturya Ruılann prk meae eein e 
· tt olarak bu hükümleri kabul 

tlirne muahedenameai Boia•r hakkın • kendilerinden üetün bir nüfuz kazanmuını zaye e 
eden O.mania imparatorluğu mağlup bir 

zamanki Rusya, Pariı muahedenameıile 
(30 mart 18S6) Boiazlar hakkındaki fU 

hükümleri kabule mecbur olmuttur. 

ileri ıüren ( 1) ln1ıiltere, Franea, Avuı e 
turya gibi büyük Avrupa devletleri Ber e 
linde bir kongre aktederek (3 hazirall 
18 7 8) yeni aulh prtlan tetıbit ve bunlad 
Rueyaya kabul ettirerek Osmanlı impara • 
torluiunu bir defa daha çok alır ıartla bfl 
muahedenamenin hükümlerinden kurtar • 
dılar ( 2). Bu muahedenamehin boiazl .. 
hakkındaki hükümleri 18-41 mukavelen• 
meıinin ahklmını teyit ediyorı yani (1 • 
dirne muahedenamesi) nden evvelki va • 
ziyeti iade etmit oluyordu. ) 

daki alır tarihi hfikümleri, ilk defa olarak, I bitte-bi bot sörmüyorlar ve Babıali ile devletin bile kabul edemiyeceği ikinci mad-
flyleae t.-bit etti: I Mehmet Ali araauıda liyut tavauutlara de ile tarih nazannda, bu defa da Rusyaya 

1 - Rall ticaret ltayraiun taf17an ıe- ıiriterek O.mania bükGmetini ağar feda • 
kartı. küçük bir vaziyete düşmüı bulunu

mOer itin Biazlardano ıeçif ..beat ola• kirlıklara katlanmaia ikna ediyorlar. 
aektı. Neticede S mayw 1833 tarihinde Mehmet yordu. 

LontlTa Protolıolu: 
(15/Tenunuz/1840) 

J - Diler devletlerin ticaret ıemiled- Ali ile Omıanla lliikGmeti araımda Kütah• 
• Boiazlardan ıeçmaine 4'e karp ko- yada bir muahedename aktediliyor. Av • 
aulmıyacaktı. rupa büyük devletlerinin bu teıebbüsten -

CÖNÜ.L iSLERi 
Nişanlınıza 
Şu 17 suali 
Sorunuz 

EYlenmeden evvel evlililin llİzİn i
tin Wr piyanıo olmamasını lateneniz. 
eevsi)inize veya nitanlınıza .. 20 tıUall 
aorunuz: 

l - Ha,at .tr.dapmsda • tok a
radtim .. ......-.1 W.lrat mi, .. 
lut mi, tMeiYet mi, para ma• N ka
WQeti mi? Cm.& mi? 

2 - E.lil!k eizce aedir? Arbdaıhk 
-, .tMhk nu, el...& -.. apk .. ma? 

3 - E•lilidea • beldiı•w? 
........ mi, çocalı ....... mi? 

4 - Erkelaeniz, ......... ..... 
- tscib edeniniz 7 Size ...... ... . 
lradma nu, Iİse tüi oı... kadma Bil? Gl
..ı oluu nu? Snimli olem -1 

ı - Kadlftl&llD ._ ae1s1en1 • ....._ 
.- ltefenla.aüs 7 Kan.mm efendisi 0-

.... erkeii mi? Mutfak .keli mi? Yok· 
- ldai ortMI ini? 

8-E.lenirn....._ml,..-lma. 
.. ..... ... çocalı ,..,..il ...... 7olı-

aa çocuk1US 11111 kahnaJı t.ah eder? 
7 - ~ ~ km11 doira 

Warmı •-? 
8 - Çocaklara ...ı Wr terbiye ....,. 

--L U.- -1.1:&:..- k • • ' ? 
- - .-.- _!!Dl!MDa 

9 - Avn•zle, ....... ıshı, kard ..... 
n.iale mha...hefhi= aaulcl•'l 
ıo- ıca,.-.... karfl............., 

llisM..Wr? 
t l - Ka,nuamzle Wr anıda pta• 

.......... .._? 
12 - Kaclm nleadid• aonra çaht

mah ........ ? 
13 - E.U. id....U •• muraf haldon

dald fldırlı.W. .-..1 
14- Kadm paraca en~ ........ 

li midir? 
15 - E......._. doktorca maa

reıae ec1• hri liır*l!MWM kani misinia? 
16 - ,.,..., ... ......,. aameli mi

dirler? 
17 - Bopnman• doin olduiw 

............ 7 
Bazen doirudaa doiruya. bazen el 

altından alacaiınız cevaplar aize nitan· 1 
lanaz hakkında bir fldr vermeie yaraya· ı 
bilir. Ondan ıonra vereceiiniz hüküm· 
de heıt..lde bir dereceye kadar itıabet 

•brUt olabilininiıl. JEYZE 

HUnkar iıkelesi muahedesinin Boğazlar 
haklunıelaki hükümleri ıerek lnsikerenin 
ıerekae F '-naanın hiç itine gelmiyordu. 
Bunlan ilca ve tadil için vesile ararlarken 
Mehmet Alinin O.manlı hükumetile yeni· 
den harbe eiritiP O.mania ordularını bir 
kere daha mailOp etmesi bu fıreatı hazar • 
lamlf bulundu ve bu defa bir taraftan in • 
ailtere. ve Franea ve bunlarla birlikte A
VUtıturya; diier taraftan Rusya ite müda· 
hale ettiler. Londrada aktedilen konferanı 
netice9inde lnsiltere ile onun tarafını tu • 
tan Avrupa devletleri daha aiır baıtılar 
Ye boiazlann bütün devletlerin harp ıe • 
milerine kapalı bulunacaiı kaydmı kabul 
ettirdikleri aı'bi Mehmet Aü ordueunun 
mailGbiyeti üzerine (Hünkar iakeleai mua
hedenameıi ) nin hükümıüz bulunduiu 
k-aydanı da illve ettirdiler ( 1840-1841 ) . 
Bu euretle Avrupa devletlerile Rueyanın 
çarpı .. n ıiyael menfaatleri O.manh bilkG· 
metine. (Eclime muahedenameai) nden 
evvelki vaziyeti kazandarmıı oldu. Yani 
Oamanlı devletinin Boiazlar üzerindeki 
mutlak hlkimiyeti kabul ve tasdik olundu. 
Fakat bir de co.nıanlı devleti arzu etse 
bile. ecnebi devletlerin harp ıemilerinin 

Boiazlardan ıeçmelerine müıaade edemi· 
yeceiine» dair bir kayıt konulmuı unutul· 
madı • 

Paria mualaedenamai: 
Kmm m~arebeıinde Çarlık Rueyaya 

ka'fl hep birlikte muharebe etmit olan in· 
ıiltere • Frana • Sardunya (İtalya) ve 
Oamanh devletleri ile mailGp telülde bir 
muahedename imza11na muztar kalan o 

1 - Boiazlar bütün harp ıemilerine 
kapalı bulunacak. 

2 - Karadeniz bitaraf bir deniz olacak 
ve burada ne Rusya, ne de Türkiye tertıa• 
ne bulunduramayacaklar. 

(Krum) a asker nakletmek &zere insi· 
liz. Franaız devletlerinin ıemilerile bunlara 
refakat eden donamalan da Boiazlardan 
ıeçmiılerdi. Buna dair ahkim da 121 mart/ 
1 8S -4 tarihli ittifak muahedesiyle tabit o
lunmuı bulunuyordu. 1S/ mart/ 18SS ele 
Sardunyanın da ittifaka dahil olmuile o da 
qni haklardan istifade etmifti. 

Londra lf aluıvelenamai t 
1870 harbi aona erince Ruya. Pa• 

ria muahedesini imzalamıt olan Avrupa 
devletlerine müracaat ederek cKaradeni· 
zin bitaraflıimı tanımayacaiını •e onda 
donanma yapacağım» bildirdi. Buna aebep 
olarak ta Oemanh hükGmetinin 180 parça
dan mürekkep bir donanmaya aehip n 
Avrupada ikinci dereceye yübelmit. bina
enaleyh Ruyanın tecavüze maruz bir va• 
ziyette kalmlf bulunduiunu ileri mrdü. 

Bunun üzerine Londrada toplanan kon· 
feranı Rmyanın bu talebini kabul etmek
le beraber Boiazlann lr..pah kalmuana da· 
ir olan Paria muaheclaamellİ hükümlerini 
teyit etti. Bundan maada c:1a cOemanlı 
devleti arzu ettiii takdirde .,.. aalh zama• 
nmda Boiazlan düveli ecnebiye ve mütte
ftkaeına açmak hak ve eallhiyetini muha
faza eden teklinde bir kaydı da iliveten 
kabul etti. ( 13/ mart/ 1871 ). 

Berlin lıongrai ı 
18 77 -18 78 O.manlı - Rus harbi aonun· 

da mafl6p olan Otımanlı imparatorluiu 
Ruaya ile batbaoa Ayaetafanoı muahede
namelİnİ imzalamağa mecbur kalmıı idi 
O mart 1878). Fakat Ruıyanm Ounanlı 
haıkGmetine kabul etıtirdiii alır .. rtlann 
ATnapanın Iİ)'ul müvazeneaini hozacaiım 

* Büyüle harpte Boialann oynacftı. 
iı rol: 

Görülüyor ki (Boiazlar me11ele11i), Çatt 
ilk Ruayanm Akdenize çıkmak iatemethı • 
den doimut ve evvel& İqiltere ile Ruq"" 
nın aiyui menfaatlerinin birbirlerile çabf e 
maa. daha aonra da Franaa, Avusturya YI 
kamıen de balyanın müdahaleleri netice • 
linıele alevlenmit; bir aralık Akdenizdelı) 
lnsiltere • F ranea Iİyut nüfuzlannın çar • 
plflllalan neticesi bütün Avrupa devletleıtı 
ni ve tabiatile de O.manlı imparatorlultlt 
nu allkalMdınnılf bir m11eleditı- BüyUi 
harpte lnaikere ve Frame, .. azları ceb. 
nn açaralr. Çarlık R1ıllır • 1nilyonla~ 

ineandan mürekkep, falr.M lillhı, cephane
li ve muharebe lmchetl ualmıt olan orda• 
lanna yardam _. iiteinltlerdi. Ukla 
Türkün ebedi ft ezeli muharebe kudreti 
ve (Atatürk) ün dilaİyane ıevk ve idar-t 
o zamanki di~ızın bu tetebbü • 
)erini ıuya d~ Türk ordusunun alet 
ve kan içind• ..a.faa ettiii Çanakkal• 
boiazı bu mre~ Çarlık Ruayaaınan ıilllı• 
azlık. cephanesizlik ve harp malzemeıizlill 

(Devamı 8 hıci sayfada) 

( l, 2) Göriialrde A vrupaam aİJ ... 
milvuenetıİnİ ileri .._ ha devletler .... 
ldkatte, ileride bir JUıı kendD.iain alma • 
1ara dliflndlldell u1an pa:rma a...,_,. ............. ........... ...., ...... 
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INANILMIYACAK ŞEYLER l 1 HALKIN FİKRİ 1 

~~~~~~~-~~~~~- ./ Kuduz mücadOlesi yapıllyor mu? 

Dişi kaplandan farksız olab kadın 

Kontes EHzabeth Bathory 
Lehistan krall Bathory'nin yiğenldir. 650 tane hiz
metoi km 6ld1ırmuş ve sonmeğe başlayım güzelliğini 
iade eder D.midlle bu kızlann kanları ile bunyo
JÇDIJfbr. 

.. n f•klP 
oldutaM 

için burad• 
y•byoruM . ,~-'41!~~~~~~~=::~ ... ·-' 

__ ~-.. lvanya kabristanında Uzerinde hu 
.. cümleyi taşıyan bir mezar vardır 

adını taııyao bu Ameri· 
kalı kotucu 1 ırün içinde 
4 muhtelif tehirde 4 
muhtelif yarıwa ırlrmJt 
bunlardan .5 taoeelai 
kuaomıftır. 

Bu balık nstuva hattının 
geçtiği sıcak denizlerde ya
şar. Adı Robendir. 

Bu balıA'm hususiyeti ren
ginin beyaz oluşunda, fakat 
korktuğu saman bu beyaz 
rengin derhal kıpkırmızı ke
silişindedir. O zaman gece 
karanlığında bu balık denizde 
bir ateş parçası gibi görnnur. 

Obio'nın Grosley radyo istasyonu SOO 
metro yOkselikte olmasına rağmen 
kutru ancak 79 santim genişliğindedir 

Camdan elbise, şapka ve her nevi 
kumaş 

Kadınlar. bqün aia9faNan ve buiday 
eaplarından yapdan 90ftplu, ganıaoırlar ti
)'iyorlar. Fakat buaün camdan yapılma ço· 
raplar ve f&l"k•lar da TU. Camdan yapıl• 
naa çoraplar, ipelı:lwdu et.ha parlak. ve 
la.ı bakımdan claha ~tır. Carnclan 
elbiseler henb piy...,_ dıkmad1, fakat 
lıı.ı yazı ile Wıllkte rMtHiunaa resim cam· 
oalıfın ne c&.ıece llori llttilipi anlatıyor, 
elbise yapılacak hal. ıelıdtlini ııg.t•
riyor. Yeni caalar, tife.ıu.len farksızdır. 
Fakat camdan yapılma iplilller çok sal -
l&aıdır. Bueludan a•llnler idil yapılan tu• 
~otler. :rakanda ıeUn elu Mtila kadınlar 

yapılıyor 

t&rahndan ı.uJlaaalacakw. 
Geniı ket.ah pplıılllar laem kadınlann 

)'Gz)erinln prlllmesine. h- de kadınların 
-.Jclan rahat rahM 1armeleıfae mani O• 

~rdu. Camdan yapılma kenarlar bu ml· 
l'6 inle etmltllr. 

Bu çeti.t cua mamul&t Amerikanın 0-
'-lo eyalodıuleld Nevuba yapalmaktaciır. 

Bu itlerch bllanılH ...._ blldiiimiz ti· 
le camlarının tapkısıdır. Ve bu itle met • 
ltoıl olanlaın en büyük he4ieli, en mükem
._ • cam ipliit vücuda ıetinnektir. 

tam ipliklerinin ll•r biri bir i.naan kılı -
lllft yirmide hiri kutnandaclu. iplik imal&t• 
illan altı reak Uezrinde oam ipliji vücuda 
l•tirmiılercffr. Renkler kat'iyyen dei\§ • 
blİyecek ve aolmıyacak bir tekildedir. Son
ra bu ipllkleri ativelerin yemMine, yahut 
~anıp kendilerini çekmelerine de imkln 
)olttur. Bu iplik balyesini bir çocuk dahi ta11 • 
lı: Yakında bunlardan yapılan kadın, er- yabilir. Bunlardan yapılan kumaılar, ku-

elc elbiseleri piyasayı kaplıyacaktır. O za· maıın kullanıldığı her io için elveritlidir ve 
?nan hiç kimse elbiııesinin lekelenmesin • kumaıın her türlüsüne faiktir. Bunlardan 
~en, akmasından korkmıyacaktır. Bu çe- yapılan perdeler, havanın girmesine mü -
~ıt elbiseler yanmaz ve rutubetten küf • aait olduğu halde tozların ve kirlerin ha· 
cnrnez. riçte kalmasını temin etmektedir. 

Camdan nasıl iplik yapıldıiı henüz bir Bahçıvanlar bunlarla ağaçları sarmıt • 
~:1ır. Fakat dakikada 7S kilometre uzun• lar ve kurtlann aiaçlara musallat olama

KUnda cam ipliii iatibal olunmaktadır. dıklanm ıörmüperdiı. Hatta bazı bdm-

lar, bu ipliklerden halılar örmektedirler. 
İnsanların camı keıfetmeleri, hiç olmaz· 

sa iki bin seneli.k bir iftİr. Fak at cam A • 
rnerikaya ancak 300 sene evvel ıirmiı ve 
l daha sonra büyük fabrikalar vücuda geti

iilmiftir. 

Bu fabrikalar yakında piyasayı cam İp· 
liği ile dolduracaklar ve herkes bunları •e· 
,v~ sevee kullanacaklardır. 

"Futbolcuları Berline görüp 
öğrenmeleri için gön .. 
dereceğiz ! ,, deniyor 

(Battarafı 1 inci sayfada) 

düşmemek için Türk takımını gayri 
mes·uı ellere seçtirmek yolunu tuttu 
ve mca·uliyeti böylece sırtından attı. 

Gayri mes'ul eller eliyoruz. isimleri
ni bir tebliiden öğrendiğimiz zevat 
Türk takımını federasyon hesabına u
fak bir tecrübeden sonra ister istemez 
tesbit ctmeğe mecbur oldular. 

Kendi sclahiyetini başkalarına bı
rakan federa~on üzerine mes·uliyet 
almaktan korkuyorsa, Berlinde patlak 
verecek fecaati timdiden gördü ve bi
liyor demektir . 

Yarın ah ve vah etmektense derdi 
bugünden söküp atmak daha iyi değil 
midir} 

Futboldan, hele bugünkü şekilde bir 
takımdan ne beklediğimizi mes'ul a
damlarımız bize açıkça anlatmalıdır -
lar. 

Berlindeki maçın neticesini ve bu
nu müteakip ileri sürülecek esbabı 
mucibeleri timdiden sayabiliriz. Bunu 
federasyon da tahmin edebilir. 

Sahanın çayu olması, havanın bo-

Evvelki gün Ortak9yde mahalle araıında batı bot olarak dolaf'Ul aabip • 
bir köpek üç çocuiu lltrmlf. Geçen ıenedenberi kuduz ..Ipu Ltanbulun en bil· 
yüh korkularından biri olduiu için bu hidise nazan dikka~ celbetti ve ma· 
harririmiz halkımıza fU suali sordu: 

- MahalJenizde bafı bot olarak dolatan aahipaiz köpelderf l»elediye kaldırı
yor mu? Yoksa siz yine böyle hayvanlara rastcelmekte mimııld 

Aldığımız cevaplan 8f&iıda yazıyoruz. 

Baytm Bay Hilmi: Fırıncı Say Mehmet: S.nar Satıcı 
- Her ısıran köpek 

kuduz olmaz. Yalnız ısı· 
- Belediye memurlan Yuw ı 

ran her köpeiin on bq 
.Un kontrol altında bu• 

lunmaeı lhımdır. Bu miit
det zarfında köpek ~ltir
.. veyahut ısırılan k&pek 
ele geçirilemezse uınlan 

tedavi edilir. I.ıran kö· 
pekler ekeeriya ~ban kö-

olekleri, hırçın köpekler, 
yavrulanm korumak iete
yen diti köpeklerdir. Be
lediye boı cezen kapekle
ri yok.etmek için aayet iyi 

bir mtemle çalı11yor. Biz
de köpeklerin eokaldarda 
üremeıinin kabahati hal
kındır. Halk köpekleri 
ltika olsun diye eVTela a
lıyor, hffli)-orlu fakat Wr 
hayvan beelemeei bir 90k 
külfete vaheete oldulu i
çin bir müddet eonra eo
kaiın ortaeına abve~or
lar. Belediye ne yapmı_ ,~ 

tamıuız kipekleri ve ea· 

lıİpeiz kedileri öldürttrler. 
Ben l,Ut<in bu hayvanlann 

mahallem<le kalmadıiuu 

ıardüm. Tek tUk dolatan· 

lar varsa bunlar da muhak· 

kak eahipJi hayvanlardır. 

Ulu orta belediye mllcado

le etmiyor demek doinı 

clellldlr. Etrafımıza btt ba
kanak belediyenin naaıl 

mücadele ettilini r8r6rilz. 

Çtinkü etrafta ne kapek 

~aldı. ae de kedi. Geven 

eene bayle miydi). Ceten 

Mne eokaltlarda kedi kCi· 
PoMen seçilmiyordu. ln
•flı konutmak. her clHI 
b, laer pyclen fik&yet it

memek lbam ki. hakb fi· 
li)retlerinıiz ele dfnleniWn. 

Y oba laot eöa yalnız aef• tUk•. 

Kurtulrııta 

Şaile: 
Bayan Caialollrıntla Bay 

- Halkımızda bu mer· 

laanıet varken belediye 

memurlan eahipsiz kedi· 

lerle köpekleri ortadan 

kaldıramazlar. Çünkü ben 

Yrı•I: 
- Belediye ba11 bot kö· 

pekleri ortadan kaldmyor 
diye bir söz var amma, 
doirueu ben kendi mahal
lemde hir sürü sahipsiz kedi 
l>ir eiiril sahipsiz köpek sö· 
rüyorum. Herhalde ya be· 

bizim mahallede öyle ev· lediye lazım gelen şiddetle 
ler tanıyorum ki belediye hu mücadeleyi yapmıyor, 

memurları mahalleye ge· yahut da belediye memur
ltnce damlarının altında ları bu hayvanları zehirli-

yeceii zaman, halk hiç ye
bütün ııska hasta, cılız, 

rinde olmayan bir merha-
uyuz, kuduz kedileri ve metle bu hayvanları saklı· 

köpekleri barındırıyorlar. yor. 

- Ben Censelköylil
yüm. C.nselköyünde he
ledi)'9. ltıayvanlan yoket
rnek iıPa çok ~or. On. 
lan daima zehirlt,yor. Fa
kat b6)ole olduiu halde 
yine lmn.eefz kapekı.r ka
yüma.de pek çok. Bunun 
da bl>ahati halkda ... 
Halk Mlediye memurlan
na maaTenet edeceiine 
onlara ilini sGçlqtiriyor 
ve ne mman köpek öldür

mek lı;lın memurlar a6rün-
1e ........ aahipGz köpek

le\ .hndilerine birer ealüp 
'buluyorlar. V • bir yere ba-

!1ftJYOdar. S.Wiye me
murlan ortada ıCSrdiikleri 

bir ild ~anı 81d6rüp ait• 
tikten eonra nlerin, bah
çelerin bpw a~or. Va 
hayvuıı)u ortaya ..Jınrf. 

liyorl.r. Belediye bu IW 
karpsm •a u yapabtlir) .. 

Btqan Hatice: 
- Ben ipizjm it ara

mak iıoin aemt, 1emt dola

fıyorwn. Ve her gittiiim 

semtte bir sürü aahipsiz ke· 

di, köpek cörüyorum. He 

halde bu hayvanlan öl

dürmek için bir ,ey yapıl

mıyor ki bu kadar çok Ü• 

reyorlar. Hem de neden 

bir §ey yapsınlar... Doi· 

rusu ben kendi heaabmıa 

hayvan!.ın aeverim. Onla

rın öldürülmesine de pek 
acınm.. L _____________________________________ J 

zukluğu, talihimize kuvvetli bir takım 
çrkması..... Bunlar ıenelerdenberi ku
laklarımızın alışık olduğu ter~eler 
değil midir} 

Bizi bile bile mağlubiyete sürükle· 
yenler sıkıştıkları zaman ortadan kay
bolmasını bildikleri gibi artık yanlış 
hareket etmekte olduklarım da takdir 
etmelidvler. Ti.irk bayrağının şerefini 
omuzlarına yükleyeceğimiz futboku
larımızı olimpiyatta ancak seyirci ola
rak gönderebiliriz. Bundan başka bir 
şekil kabul edilemez. Cihat HiKMET 

lngilterenin eski Hariciye 
Müsteşarı diyoı ki .. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

kirleri zehirlediğini söyledikten sonra 
«iktidar mevkiinde bulunsaydım, Mis
ter Duf Kuper'i derhal tevkif eder. ve 
onun bu zehirleri saçmasına imkan 
vermezdim.» demiştir. 

lngilterede konuşulan diğer mesele-

ler zecri tedbirler me8eleaidir. Avustu• 
ralya hükumeti zecri tedbirleri kaldır· 
mak lehinde oldujıınu bildirmiştir. 
Cenubi Afrika ise bunların tiddetle de
vamı lehindedir. lngiltere ile Kanada 
hükumetlerinin fikitleri perfembe gÜ• 
nü belli olacaktır. 

İnailiz Kabineeinin Karan 

Londra, 16 (AA.) - lnailtere hil· 
kumetinin zecri tedbirlerin kaldırılmasına 

karar vermiş olduğu artık ıüphe cötürmez 
bir hakikat olduğundan gazeteler. kabine
deki ihtilaflarla B. Eden'in iatifaaı hakkm• 
da mütalealar yürütmektedirler. 

Morning Post gazetesi. kabine erkinı 
arasında ihtilaf çıkmlf olduğu hakkındaki 
haberleri kat'i surette tekzip etmektedir. 
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----ti Yazan: Orhan Selim(---------

KAN KONUŞMAZ! 
j __ s_p_or __ I 

Fenerbahçe 
Türkiye hudutları içinde tevkif edilmiş 

bir kad n casus yoktur 
Dün yaptığı maçla lstanbul 

şampiyonu oldu 

(Baıtarah 1 inci .. }'fada) - Bahsettijiniz isimde yakalanmış bir 

._ ____ ,_Son Postanın Edebi Tefrikası: 18 Meğer, refikimiz, bu haberi, Pariate ,caıuı yoktur . 

Ahmed köşede iskemlenin üstünde 
duran ceketini aldı, giymek isterken 
Nuri usta ona yardım etmek istedi. 

na 1. Avaraya al! 
T oma tezgahı işlemeğe başladı. 
Kalem ayarsız. Ahmed bağırdı çı

rağa. Durdular. Kalemin ayarı yapıl
dı. T okrar avaraya alındı. T ezglh tek
rar işlemektedir. 

İstanbul lik ıampiyonasının en 
başında giden F enerbahçe dün 
likteki ıon maçım HilAl takımile 
yaparak (936 - 937) İstanbul şam
piyonluğunu kazanınışbr. Her ne 
kadar l.tanbul lik maçları ni
hayetlenmemiş ise de F enerbahçe 
son yapbğı maçla şampiyonluk 
mevkiini kazanmış olmaktadır. 

çıkan Paris - Soir gazetesinden iktibas , Yalnız, bundan on iki aün evvel. ecne
etmiş. Paris - Soir gazetesi bu haberi bi bir gazeteci ile nişanlısı olduğu eanılıın 
İstanbuldan telefonla aldıiını bildiri _ İsveçli bir kadın Malatya üzerinden Musu· 
yor ve diyor ki: la hareket etm1tlerdir. 

Ahmed çekildi: 
- Zahmet etme usta, dedi, ej'er ce

ketimi de kendi kendime giyemez -

(Lydia Osvald, seyahat arkada,ı ga- Lydia Oswald kimdir? 

ıem ... 
Usta, misafire kahve getirirken tep

siyi devirmİf bir besleme gibi utandı 
ve korktu. Ahmedin kar~ısında ken -
dini idare edemiyor. Ahmedin ona iki
dir «usta» demesi korkutuyor ve u -
tandırıyor Nuri ustayı. 

Çırak Mehmed çayları getirdi. il -
könce ustaya uzattı tepsiyi. Usta çayı 
aldı. 

-Birer çay içelim Ahmed, dedi. 
Ahmed tepsiden bardağı aldı. Çı -

tak, dükkandan çıktı yine ve efikte o
turarak üçüncü bardağı da o içmeğe 
başladı. 

Nuri usta çayını bitirdi. Ahmed, 
dalgın ve yudum yudum içtiği ve da
ha b ıinnediği çay bardağını sol elinin 
acemiliğiyle, telaşla tezgahın üsütne 
koyarak Nuri ustanın elinden barda -
ğını a lmağa geldi. Usta bardağı verme· 

di. 
Çay bardağı tabağının bir kenarında 

Nuri ustanın sağ eli, öbür kıyısında Ah
mediıı sol eli, ikisi de ayakta, göz gö
ze bakıştılar. Usta kendini toplamıştı 
artık. Artık Ahmedin karşısında u 
tanınıyor ve korkmuyor. 

- Ahmed, dedi. Ben seni çırati di
ye almadım. Bilirim ki sen hepimizden 
iyi tornacısın. Ben senin ustan değilim 
Ahmed. Sen benim ortağımsın. Nasıl 
benim tek gözlil oluşum ayıb değilse, 
senin de tek kollu olU§un günah de
ğil. Sen sol kolunla benim sAğ kolum -
dan daha temiz iş çıkarırsın. Ban akıl 
öğretirsin. Memed sana yardım e -
der. Haydi çayını bitir. işe paşlıyalım. 
Bana da bir daha usta deme kuzum, 
bana, Nuri de. 

Ahmed cevab vermedi. Çay barda
ğının tabağını bıraktı. Sol eliyle fesini 
arkaya doğru itti, çayını bir yudumda 
bitirdi. Sonra seslendi çırağa: 

- Memed, gel şu çay bardakla
rını a.l. 

Memed çay bardaklarını aldı. 
Ahmed tornanın başına geçti. Dün

den yarım kalan işi, oldukça ağır bir 
tlemir çubuğu, aynaya bağlamak için 
uğraşmağa başladı. 

Nuri usta, Ahmede yardım etmedi. 
işin tezgaha bağlanması için yapacağı 
en ufak yardımın Ahmedi kıracağını, 
gücendireceğini anlıyor .. 

Tesviye edilecek bir parça vardı. 

Nuri onu taktı mengeneye. Bir taraf
tan eğeliyor, bir taraftan, hissettirme· 
meğe çalışarak, Ahmede bakıyor. Ah
mede karşı acayip bir eaygı ve acı bh 
merhamet duymaktadır. 

Ahmed tek koluyla, büyük bir güç
lükle işi aynaya bağlıyabildi. Sonra 
durdu. Mırıldandı: 

- Senin çırak gelıin, bana yardım 
etsin de biraz, işe ba~lıyayım. 

Usta ba;,ını eğenin üstünden kaldır
maksızın cevah verdi: 

- Olur, şimdi nerdeyse gelir .•• 
Çırak Memcd geldi. Bu on dört ya

tında zayıf, başı sıfır numarayla tı -
raşlı sarışın bir çocuktu. 

Ahmed seslendi: 
-Senin adın Memed, de~l mi) 

- Evet .. 
- Gel bakalım, yardım et biraz ha-

Nuri usta heyecan içinde. 
Ahmed, sinirden, telfuıtan ve dün -

yada en iyi yaptığı iti timdi becereme
mek korkusuyla kıpkırmızıdır. 

Aynada bir ayaraızhk var. 
Ahmed küfretti ve yine çırağa çı

kıftı: 
- Senin de elinden bir if gelmiyor 

bel Durdur şunu. 
Tezgah yine durdu. 

Çırak, on dört yawındaki sarışın ço· 
cuk, ağlıyacak gibi. Dolu dolu, soluk 
mavi gözleriyle Nuri ustayı aranıyor. 
Usta başını i'inin üatüne eğmif, yüzü
nü aramakta olan Memed bilhasea gör
sün diye somurturkan, mengenedeki 
parçayı hınçla eğeliyor. 

Ahmed yine sesi eneli: 
- Al avaraya 1. 
T oma tekrar işledi. 

Usta rahat bir nefe. aldı. Orda isin 
artık yoluna girdiğini görüyor. Ah -
med, sağır ve dilsiz, asi ve korkunç 
tezgrtha karşı tek kolla yaptığı ilk kav
gadan muzaffer çıktı .. İşte mektebteki 
sevinli sesiyle konufuyor: 

- Bir cigara verıene Nuri 1 
Usta Ahmede cig rayı uzattı. Ah -

mcd, bir taraftan tczg!hta dönen ve 
her dönüşünde ince bir bıçakla soyu -
lan pırıltılı bir yemİf kabuğu gibi halka 
halka talaş çıkaran ite bakıyor, bir ta
raftan da ustanın uzattığı cigarayı alıp 
ağzına koyuyor. ilk top patlayışıyla 
kaybettiği neşesini bulm~ gibidir. 

- Cigarayı verdin ama ateşini de 
yak bakalım. Tornayı tek kolla işlet -
tik ama, kibriti tek elle yakamıyaca -
tız Nuriciğim. 

Nuri usta mumlu kibriti yaktı. Ah
medin cigarasını sevinçle tutuşturdu: 

- Bunu da becerirain Ahmedciğim, 
decli. Aldırma l 

Ahmed tekrar işin üstüne eğildi. 
Mektebteykcn de yaptığı gibi bir şar
kı mırıldanarak daldı işine .. 

- Usta! Nuri ustal. 

F enerbahçe, müsabakanın ilk 
devresini 4 - O bitirmiştir, ikinci 
devrede de iki, ve HilAl de bir 
sayı yapmıştır. Oyun böylece 
Fenerbahçenin hakimiyeti albnda 
ve 6 - l galibiyetile sona ermiştir. 

Bu sene de İstanbul ıampiyon
luğunu kazanmış olan F enerbahçe 
klübünti tebrik ederiz. 

Askeri Bahisler 
(Baş tarafı 6 ncı sayfada) 

yüzünden yıkılmasına sebep oldu. 
Diğer taraftan Çanakkale müdafaası, 

yekunu milyonu aıan İngiliz • F rtı.nsız or
dularınm Çanakkale harp sahnesinden ge· 

lip geçmelerine sebep olmu~; bu itibarla da 
bu mühim kuvvetlerin Almanlar karşısın
dan uzak tutulmasına, yani büyük harbin 
4 sene uzamasında birinci derecede amil ol-

zeteci «Nauerbcrg» le birlikte, f ür.ki
yenin Mamiatia O) köyünde ( 1) tev
kif edilmiştir. İaviçre aefareti onları 
kurtarmak üzere teşebbüaatta bulun -
maktadu.) 

• • • 
Haber gazetesi, bu havadisinin al-

tına da, üstteki malumatı hiç tutma -
yan şu satılan ilave etmektedir: 

«Ahbaplarımızdan biri, dün, m~hur 
casusla arkadaşını şehrimizde gördü. 
Kırmızı renkteki otomobilleriyle «Boz
kurt» hanı önünde durmakta idiler ve 
otomobilin üzerinde İsviçre - Çin diY.e 
yazılıydı. Dün akşam, Perk otelinde 
yemek yediler.» 

• • • 
Biz, bu satırları okuduktan sonra, 

bittabi rnutelif cephelerden tahkikata 
giriştik. 

Ve evvela, bu haberin, Paris - Soir 
gazetesine kimin tarafından verildiğini 
öğrenmek istedik. 

Bu tahkikat neticesinde anladık ki, 
Paris - Soir gazetesine bu telgrafı çe -
ken, Jorj Maranz adında bir Avustur-

mu§tur. yalıdır. 
Bugünkü vaziyet: 
İstiklal mücadelemizin sonunda (Tur- Bu adam, yani Viyana, ve Amerika 

kiye cumhuriyeti) hükumetinin (Loznn) ajanslarının muhabiridir. 
da imza etmİ§ olduğu ilk aiyad ve tariht Galatasaraydaki Rejana lokantası -
vesika biı:.im, asırlıırdanberi, ilk defa ola· nın sahibi Maranzın uzak akrabasın -
rak diğer devletlerle beraber müsavi şart- dandır. 

lar altında imzaladığımız bir muahedena- Jorj Maranzın bahası, Ağacamii ya
medir. Bi&i knpitüliayonlardan ve her tür- nından aşağıya inen sokakta 19 numa· 
)ü siyasi, iktısadi mali ve nüfuzdan ralı evde oturmakta, oğlu için: 
kurtaımıı olan bu munhedennmenin bo • 

- O, Saksı sokağında numarasını 
ğnzlnra ait olan ahkamı artık bugünkü ah· 
val ve ıeraite uygun düşmez bir ıekle gir - bilmediğim bir evdedir, demektedir. 
miııtir. Çünkü bu muahedenamenin imza Muharrirlerimiz. bütün bunlardan, Jorj 
edildiği tarih olnn 1923 te bütün dünya Mnranz adındaki adamın, ikametgahı meç· 
ve bu meyanda Avrupa devletleri (harp) hul bir iCnÇ olduğunu anladıktan sonra, 
ten bıkmtt. sulha can atan, silahlarını git· tahkikatı, başka cepheden 1ıenişletmişler 

ve saX.lam memb lardnn öit'enmişlerdir kı, tikçe azaltmak istiyen bir manzara göste· ıs 
hudutlarımız dahilinde. caauıluk cürmü ile riyorlardı. Bu itibarla Türkiye cumhuri -

yeti hükumeti de sulha olan bağlılığını gös- tevkif olunduğu bildirilen Lydia Osvald, 
tenniş olmak için boğazlardan bütün ci - macera düşküni.1 bir kadındır. 
hanın serbestçe istifadesini kabul etmİ.§ ve Ttirlü türlü iıılere girip çıktıktan ııonra, 
bunların iki tarafındaki tahkimatı kaldır· casusluğa da kalkışmış. fakat ilk adımda 
makla beraber her iki boğazın ikişer tara· yakayı ele vermiıtir. 
fında ayrıca birer de (gayri askeri mınta- Ondan sonra da, meııhur olmak kay· 
ka) vücuda getirmiııti. Boğazları kapat - gusuna dü~Ü§. ve bu arzuyu tatmln için 
mak hakkını ise sırf kendisinin muharip de, bu tevkif macerasını Paris • Soir gaze· 

Nuri ustayı çağıran yorgancı Selim- bulunacağı bir harp hnline, hasretmiş bu - tesinde, hayali ilavelerle noıretmi§. 
dit. lunuyordu. Sonra, Akteris olmak için Holivuda ka· 

Selim dükkan kapısında duruyor, 
gülerek sesleniyor: 

- Merhaba Ahmed usta 1 Kolay 
gelsin! 

Ahmed şarkısını kesmeden cevab 
verdi: 

- Eyvallah 1 Çalı,ıyoruz .. 

Lfıkin 1923 denberi, hele son senelerde, dar gitmiş. Fakat orada da dikit tuttura
Avrupanın vaziyeti gittikçe değişti. Öyle mayınca, zengin bir dost avına çıkmlf. 
ki iki senedir her devlet diicrlerile adeta Nihayet, bir ıazeteciyi battan çıkarmış, 
bir silahlanma yanıma girdi. Bu arada ve onunla birlikte, bir Çln seyahatine knl· 
bazı devletlerin harpcu ve istilacı bir po· kışmış. 

ütika takip etmekten uzak kalmıyacakları latanbuldan ıessizce seçtikten sonra, 
artık göze batmnğa başladı. Siyasi hadi - bir habere göre Anadoluda, şüphe uyan· 
ıelerin gidişini en ince bir hassasiyetle ta• dırmış. Kim olduğu, nereden gelip nereye 

- Çalış bakalım. Sen az gelir 
sin buraya ustam l 

Ahmed sordu: 

mi- ·kip etmekten bir an geri kalmıyan Tür • gittiği 90rulmuf. Neticede de ıerbest bıra
kiye cumhuriyeti hükumeti ve Atatürk Tür- kılmıı. 

- Ben mi) 
- Hayır 1.. Nuri ustaya bir çift ace-

kiyesi, ana vatanın her han&i bir gün bir l~te, Maranz'ın Fransız matbuatını vel
tccavüze maruz kalması ihtimalini her sa- Yeleye verişinin ıcbebi, hu küçük hldisc 
hada mukabil tedbirlerle kartıladığı gibi imiş. 

boğazları da yeni baştan tahkim etmek hu· * le sözüm var da ..• 
Nuri, hala kapının 

Selime gitti. 

eşiğinde duran suııunda.ki hükümranlık ve iıtiklil hakimi· Mevsuk membalardan aldığımız malu· 
yetini bilfiil kullarunağa karar vermiş bu- mat, bu rivayetleri teyit etmektedir: 
lunuyor. Ancak siyasi vesikalara, beynel- 1 -Lidya Otvald, Haber refikimizln yaz
milel muahedelere ve nihayet imzasının ıe- dığı ıibi, beynelmilel bir caıus değil. ma
refine en büyük kıymeti vermeii fazilet ve 'cern pefinde kop.n hasta bir kadındır. 

- Ne var) Niye içeri girmiyorsun) 
- Sizi işinizden alakoymıyayım. 

Şöyle biraz yürü benlen .. 
Selimle Nuri yürüdüler. Usta sor -

du: 
- Nevar} Hayrola t.. 
Selim durdu. Seıini alçalttı: 
- Usta, dedi. Ben yazıldım. 
-Nee) ittihatçı mı oldun) 

( Arkuı ftJ') 

ıuthseverlik eseri &ddeden Türkiye cum • 2 - Yanmdaki gazetecinin adı Na-
huriyeti hükumeti bu işi, (Lozan) ahit • uerbers değil, Lauberg'dir. 
namesini imza eden devletlerle konuıarak 3 _ Mevzuubahs hadise, Mamiata a• 
halletmeii faydalı bulmuı ve o yolda te· dında bir köyde değil, Malatya vilayetinde 
ıebbüslera gir(şmiftir. ıı,ıe bir kaç güne 'vuıcubulmuştur. 
kadar toplanacak Montrö konferan11 bu ' ~ M L El t Lli • · · f · " - ev111.u arın an yesı ıçın rnçre 
iti görüıecektir. ' ah l 1 L 1 ıef aretinin müd a esine üzum .ır.a ma· 

Celil Dincer 
,mıf, kendileri aerbest bırakılmıılardır. 

Halis v• turunc çiçeklerinden yapllmıt 
5 - Evvelki akşam, Park otelinde ye• 

mek yiyen kırmm otomobilli yolcuların, 
:Lidya Osvald ve arkadafiyle hiç bir alaka· 
ları yoktur. HASAN Çiçek Suyu ve Neroli: 

Halla Isparta güllerlnln baş mahsulU 

AS N Gül uyu ve Yağı 
Dnnvadn mevcut çiçek sularının ve gül sularının ve gül yağlarının en nefisidir. Bu kadar mükemmel ve tabü 
gOl ve çiçek suyu olamaz. Bir damlası bir çiçek bahçesi veya bir gülistandır. Bu nefis gül suyu ve Qlçek suyu 

istihzarınn muvaffak olan eczacı Hasan'ı herkes tebrik ediyor. Şişeleri 40- 60 • 100 kuruştur. 
HASAN d posu ı Ankara, 1 tan bul, Beyoftlu. 

. Onlar da, filhakika lıviçreden Çine git· 
mektedirler. 

Fakat ikisi de erkektirler. İkisi de genç 
'birer talebedirler. Ve şu anda İsviçre ae· 
,faretinde bulunmaktadırlar. 

• Biz dün, bu huaustaki tahkikatımızı tak· 
viye makııadiylo, telefonla Ankarada Em· 
niyeti umumiye müdiriyetinin malumatına 
da mUracnat ettik. Emniyeti umumiye mil· 
cliriyetinden bize ıu malUınat verildi: 

Lydia Oswald'ın naaıl casusluia hat
ladığı, Brest' de nasıl tevkif olunduğu 
hakkında okuyuculartmıza bir müd -
det evvel izahat vermiştik. Kendisi 

yazdığı bir yazıda '1öyle söylemek -
tedir: «Ben de Matahari gibi umumt 
harpte yakalansaydım çoktan idam e· 
dilirdim.» 

Lydia Oswald 30 Yafında çok güzel 
bir kadındır. Babası lsviçreli, annesi 
Almandır. Kendisi baba annesinin Ma· 
car çingenesi olduğunu ve büyük ba
basının gayri malum bulunduğunu 
söylemektedir. 

Lydianın ebeveyni fakir insanlardi. 
Onun için çocuklarını daha on dört 
yaşındayken biT eczacının yanına :Yer· 
leştirdiler. Lydia orada duramadı, ma

ğazalarda tezgAhtarlık etmeğe gitti. 
başka bir mağazada kiitipliğe terfi et
ti, fakat, hiç bir yerde dikiş tuttura -

mayıp kapı kapı dolaştıktan sonra, 
zengin bir koca bulmak emeliyle lisan 
öğrenmeğe koyuldu. Almancayı zaten 
iyi biliyordu. Fransı~ İngilizce ve İs
panyolcayı ana lisanı gibi öğrendi. 

Bundan sonra sergüzeştli bir haya
ta atıldı. Dadılık, hocalık, mankenlik 
etti, bir gazeteciye metres oldu. Onu 
da yüzüstü bırakarak kaçtı. Holivutte. 
artist olmağa gitti, fakat muvaffak o-

lamadan geri döndü ve nihayet Cenev
redeki Papağan barında tanıştıiı ve is
mini söylemediği kabak başlı bir adam 
vasıtasiyle Cemiyeti Akvam salonla -
rında casusluğa başladı. 

Nasıl yalmlandı? 

Lydia Oswald, kim olduğunu söy -
lemediği kabak başlı adam bir gün 
kendisine 3000 frank ile şu talimatı 
veriyor: 

«Parise git, Mont - Parnasse istas • 
yonunda bulun. Resmini gönderece -
ğim zabit ile beraber Breste'e hareket 
et, yolda zabiti teshire çalış h> 

Lydia yolda zabitle meşgul oluyor, 
fakat Breste çıkar çıkmaz mukabil teu
kilat vasıtasiyle tevkif ediliyor. Ve 
mahkemeye sevkedilerek dokuz ay 

hapse mahk\lm oluyor. Bu vak'a mil
naeebetiyle d dünya onun kim oldu
ğunu tanıyor. 

Lydia, hapisten çıktıktan sonra ha
tıralannı yukarıda anlattığım şekilde 
Fransızca Paris Soir gazetesinde nCf

rediyor. 
-------~----~ 

Üçüncü Türk dili kurultayı 
(Bagtarafı 1 inci sayfada) 

Bundan önce de herkese bildirildiği 
üzere üçüncü Tiirk Dili Kurultayı 24 Ağuı· 
tos 1936 pazartesi günü snat 14 de Dol
ma.bahçe Sarayında açılacaktır. Kurultay• 

da üye olarak bulunmak, söz söylemek ve 
rey vermek hakkı birinci veya ikinci Ku· 
nıltayda ödev almış veya kuruma müraca· 
atla üye yazılmış olan kurum üyeleriyle 
kurumun davetlilerine münhasırdır. 

Bunların dı§ında kalanlar yalnız dinle
yici ııfatiyle Kurultayda bulunabilirler. 
Ve Kurultay salonunda yer bulunmazsa 
konuşmalan merasim ıalonundan radyo il• 
dinlerler. 

Gerek üye ve gerek dinleyjei olarak 
Kurultaya selmek isteyenlerin 1 S tcmm\d 
1936 ak§amına kadar adlariyle i§larinl v• 
adreslerini Kurum Genel Sekreterliiine bil
dirmeleri )lzımdır ve bu bildiri§ Kurulta• 
yın çalışmasını nizamlaniak için pek 1ı•· 
rekli olduğundan geri bırakılmaması, müd
deti geçtikten sonra yeniden müracaat ya• 
pılmaması bilhassa rica olunur. 

Kurultayda bir tez irad etmek isteyen• 
ler de tezlerini yazılı olarak 15 temmuı 

1936 akşamına kadar Genel SekreterJiSc 
göndermeleri lôzımdır . 

Kurultay konuşmnları radyo ile yurdun 
her yerinden de dinlenebilccektir. 

Kurul tayda konuvulncak işlerin sırası 

ile tezlerin konuları 19 mayıs 19 36 da ya" 
pılan ilanda bildirilmiştir. 
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Londra zabıtasına karıı 6 muharrir: j ' 

Bir itiraf 
(~_Hı_ik_a_ye_ ....... l __ K_a_d_ın_,_c_e_s_s_u_r_o_I_!._. __ J 

Yazan: Kadircan Ka/lı 

lea Poı taam telrlllua : 4 7 
Kırmızı mermer direkli küçük salonda O zamana kadar bunun gibi nice kaba 

Yazan: Marcery Allinaham lendireceğini söyledi. Ben de onu büs-

yapayalnızdı. Kötelerde yanan met aleleri saba ve hoyrat adamlann kollannda ve 
de söndürmÜ§ ve ba karanlıkta, kara bir kucaklannda Nbahlamıf. imparator ve biz· 
örtüye bürünmüı olduiu, bapna ıene kara metçileri uyanmadan saraya aiderek yata• 
bir örtü alarak kapuun ardında. ayakta du· iına ıinnek için ne korkular geçirmitti. 

homurtular, çığlıklar, kükremeler ve ulqC 
malarla birbirlerini parçaladıklan görül ı 
müıtü. 

Sarboı Roma balkı. kadın, erkek ve çqı 

ruyordu. * /nllilterenin en tanuun11 altı _. bütün hotnut etmek için bir kadeh iç
lıl• r01n•11cı11 llarpr• 11.lllıe•luı• ki verdim. Ve onu içtikten ıonra ikin
Anthony Bakley, Freeman Vilb ci bir kadeh doldurdum. S.ra11n babçeainde ve mermer merdi • M.aıina qktan yan baygın geçen saat• 

cuk, ırüneı doğmadan buraya toplanm._ 
bir taraftan tarap içerek, diğer taraftaQ 
yarı çıplak kadınlarla kucak kucah 
yeımi.§ler yiyerek vaiı,i hayvanların bo • 
iazlaımalannı seyretmitti. 

Grolt•, F atla er Ronald Knox, Do- Ancak bu dakikada bu adamın içki 
roflay Sayer•, RaueU Tlaorrulilte İçemediiini öğrenmiftim. iki kadeh 
ltaltramanlan meçltal alh .zabıta yuvarladıktan sonra canemeje ba,la
romanı y~yor ve lratillerin lıefli- mıf ve sızmıştı. 
llİ 111,ilterenin en maro/ .zabıta mi· O ·· M 11" • · 

veni erin alt yanında zırhb Roma nöbetçi• ler arasında etrafa bir iki defa göz atabili
lerinin aert adımlan duyuluyor, mızrııklan, J yordu. 
kdıçlan ve zarhlan parbyorda. Havuzlu Bu ıece bu meyhanede kendi.sini büa • 
aalonun pencerelerinde bol ıpklar tafJ}'or, bütün meçhul bir kadın olarak bulmuyor• 
uzaktan uzasa aarhot erkeklerin prlulan. du. Çünkü ıu karııki köıede ve kuytu bir 
kadın kahkahaları. kadeh ve prlu aeelori yerde oturan delikanlı onu gözetliyordu. 
~uyuluyordu. Genç kadın ona dikkatle baktı ve he • 

Şimdi de .insanlar birbirlerile boiutu ı 
yorlardı. 

Yüzer kiıilik iki grup bibirini kan ;çu.. 
de yerlere serdi ve ayakta ancak aekiz o., 
kitinin kaldığı görüldü. 

gun apo mı yıne ekmek kırın-
ldtifi «G .. rwe Corni.la» • bıralıı· tıları yüzünc:Jeri benimle kavga etti. 

•orlar. B•11l•rda11 tlördii•ii• •••rl.ri- Ertesi gün yine yukarı çıktım ve 
ıai Muclunaa. Polü mül.ıtifi de lilt- F k' 
l l ran a bir kadeh içki daha verdim. 

r • ••l•ttı. Şi•tll hıl•ci ••· p 11 
hrrlr M•r••rg Alll1tgla•••• e.erl 0 inilerin bahsi Frankı eskisi gibi a-
6.,l•mııtır. lakadar etmiyordu. Fakat ben israr et-

İmparator Klod bu sece de sözden J&- men tanıdı. 
liyi dizlerine oturtnnlf, bir liirü cariyeyi ve Kendi kendine: 
bir sürü aaray adamını toplıyarak eğlenl • .... Kaatanyüa burada ne anyor) 
yordu. Diye sordu. 

Bir aralık meydana iri yarı ve iki metıt 
boyunda bir Gladyatörle yakıııklı, genç :!f 
orta boylu bir arkadaıı çıktı. 

İmparatorun yanında oturan Jüli bu d• 
Bu eur 6itince •en• polü mület• tim ve onların yaptıkları hareketler • 

tifinin katili nam tayin ettiiini ken· den birini yapmasını istedim. 
İmparatoriçe Meaalina ne zamandan • Bu, yirmi bir yaılarında çok yakqıklı, likanlıyı görünce: 

tli aizınclan clinleyecelr•ini~ - Burada yapamam r dedi. 

Tabii bütün bu sözlerin aslı, faslı - Neden} dedim .. 
yoktu. Frangın kendisi de benim bun- - Çünkü yer müeait değil r dedi. 
lara inanmıyacağımı biliyor;lu. F rankı kızdı.~~k istedim ve: 

Fakat ben konuşmağa devam ettim :---- ':alan s?~luyorsun r Y ~pamıya-
•e o ili . L·· ··kı ı ·· 1·· tü"" 1·· L_ cagın bu fCY ıçın yapanm c:liyoraunl .. .-o nı &uçu ere ur u r u wue- Dedi 
ket yapmayı nasıl öğrettiğini izah et • m. . 
tim. Frank duramadı ve: Frank hemen davrandı ve kapıya 

t doX... •d k •ki l' • L d - Benim yapacağım fU harekete •' u gı ere ı e ını yere &oy u. 
bakı dedi. ~nra bacaklarını kaldırıp elleri üze • 

- Aman dikkat edin 1 dedim. Fa • rmde odanın içinde yürümek istedi. 
bt 0 mütemadiyen: Bu itli yapmak için çabalarken yusyu-

- Bakı Bak r d. d var lak vücudu ile yere düttü. Mapolli-
ıyor u. . b. h ... d. k 

- Bakıyorum ı dedim nı ır a ıse vu u bulduğunu sanarak 
Fakat frank b" • d y koştu. Anlattım. Gülmeğe batladı. Fa· 

• ır fCY yapama ı. a- k .. I . d I 
Jıııımııyacağını da biliyordum Frank an- at goz erın en Y&f ar gelerek ve baş-
latmaia devam etti: · tan başa titriycrek gülüyordu. 

- Ben bir defa, 1ıergin bir ip üze- Niha~et ?ö~düncü gün Luiz yine 
rinde de yürüdüm. Şimdi de yürüye • çalışmaga gıttı. 
bilirim. Yalnız bir ip bul. Merdivenlerden yavaf yavaf çıktım 

Biz bu şekilde konuşurken Luiz gel- v.e odaları düzeltmiye başlıyarak ya • 
~. Ben de Frangı bırakıp gittim. vaf yavaf yatak odasına airdim. 

Ertesi gün Frank ile gene konuştum Luiz bavulunu hazırlamıf, yarı ya-
ve Pollininin marifetlerinden bahset - rıya doldurmuştu. Frankın bavulu da 
thn. Diğer taraftan odayı düzeltmek ile bir tarafta duruyordu. 
lllq,gul oluyordum. Ben yatak odamna gırınce Frank 

Frank söz arasında bana çalım satı· dııŞarı çıktı. Ve bir kadeh içki rica etti. 
1W ve: Aşaiı gidip almasını .öyledim. Aşaaı 

- Gelecek haha bu vakit Mançis- indi ve son derece memnun bir halde 
terde bulunacağız r geri döndü. Ben yine bahsi Polliniler· 

Diyor ve ilave ediyordu: den açarak madamın dün naııl güldü-
- Orada kanının neler yapmağa ğünü anlattım. Frank yine her şeyi, 

muktedir olduğunu anlatacağım, ger- her marifeti yapmaja hazır olduğunu C.1r1:': ihtiyarladı, belki de yüziine söyledi. Ben ikinci odaya girdim ve 
ıyacak hale aelc:li. Fakat onun pencereyi açtım. Burada bir gaz aobaıı 

biltün iıflerini idare eder, her şeyi yol- vardı. Buradan maea örtüsünü ıilktim 
Ilı yoluna koyanın. ve örtüyü elimden kaydırdım. Pence-

Luizi mahveden ve ihtiyar yaflnda renin dıtında bir enlice kornet vardı. 
'9 pefinde kotturan bu adamın bu ka- Örtü, kaya kaya kornetin ucuna takıl
~ hili bırakmak iatememeai yüzün· dı. Ben ıeri dönerek: 
'9-n İıyan ediyor, bir demir parçasını -Aman, dedim, örtü elimden kay· 
bp1p tepcaine indirmek istiyordum. dı. Bir ıopa aibi bir fCY ver de fUnu 
F abt böyle bir harekette bulunmak çekeyim. Sen fU Pollinilere benzeyey· 
bütün itlerimizi bozardı. Bu yüzden din derhal atlar ... 
tabrediyor, ve 1caimi çıkarmayıp mev· Frank aldırmadı. ltitmemezliğe gel
ıuu deiittiriyordum. Nitekim bugün di. Fakat alakadar oldu ve pencereden 
~ böyle yaptım ve tözü yine Pollini- batını uzatarak baktı. Örtü, dört bu • 

te çevirerek, onlardan bahsetmeğe çuk metre öteden earkıyordu. Frank, 
tladım. O da beni dinlemeğe hafla- ıonra bana döndü ve eordu: 
ve bir kaç hareket yaparak beni eğ- - Nasıl çekecekain ) . (Arkuı var) 

İstanbul Sıhhi müesseseler sahnalma 
komisyonundan: 
Bakırköy Akli1e ve Aaabiye hutalıaneei için 1500 takım hiki yazlık el

l.ile ohplaki flU'lname ve nümuneei veçhile eçık ebiltmeye koDIDUfhlr •• 
1 - Eksiltme: 24 Haziran 936 Çartamba günü aaat 14,30 da Caialoi • 

laılda Sıhhat Müdürlüğü bineundaki Komisyonda yapılacaktır. 
2 - Tahmini fiat beher takımı 320 kurUftur. 
3 - Muvakkat garanti 360 liradır. 
4 - Şartname ve nümuneler komisyonda ıörülebilir. 
S - Ebiltmeye girecelderin cari ıeneye ait lleal'et Odası veei.kuile 2490 

layıh kanunda ya,zıh belge ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz veya 
.. nka mektuplarile belli saatte komiayona gelmeleri: cc3103» 

~· -------·~------~----~-------------------------------------
Ziraat Enstitüsü 

beri unutulmuı gibiydi. penbe yüzlü, orta boylu. cesur ve zeki, - Ne güzel çocukl •• Yazık bunal.. 
Dedi. Kaç yıl kocasına baih kalan, ona Brl • nazik bir zahitti. imparatorun alayında bu• 

taniküa ve Oktavyüa adında iki erkek ço • lunuyordu. Kaç defa saray bahçesinde, me• 
cuk bile veren bu ıüzel kadın da eğlen • raaim sırasında, sezintilerde onunla karıı-

Fakat Meaalinanın yüzünde vahti bir za. 
fer rengi parladı. 

menin yolunu bulmuttu. laf11U1 ve delikanlının sözlerinde kendisi-
Bir aralık kapı yavatça açıldı: ne karıı bir afk sezmiıti. Faltat Meaalina 
- Palladia, sen misin) bir atıkla ve bir erkekle doyan bir kadın 
- Evet, efendimiz... deiildi. Aıkta çqit arzmu onun damarla· 
- Nasıl> nndaki mikrobik bir hastalık ııibiydi. Bu 
- yollar bot ••• Arbk gidebOiriz. sibi cençler iae hem çok bailanır 'Ye kıa • 
- İmparator sene Jüli ile bat bap, Cle- kanırlardı, hem de sarayda bir zabit ol • 

iil mi) . duğu için çabuk duyulurdu. Bu yüzden Me· 
- Evet efendimiz... aalina ona hiç yüz vermemifti. 
Meaaalina ditlerini sıktı. Ukin k.endiaini Fakat anlatıldıiJna söre Kaatanytla im-

çabuk toparladı ve: paratoriçenin bu. gece maceralanm öi • 
-- Gidelim... renmit. onun arkasından ıelmifti. 
Dedi. Y oba imparator mu 11öndemıitti) 
Palladia Mısırlı bir köle idi ve impara.. Ona casusluk mu yapacaktı) 

toriçenin bütün gizli itlerine o bakar, ..,. Mealinanın damarlarındaki kan serin· 
aılmaz bir bağlılık ırösterirdL lemİf, kendisi durgunla§Jlllfll. 

Salonun dip tarafındaki küçük kapıdan Gladyatör onu kollarının arasında ezer• 
çıktılar. Daracık bir merdiveni indiler. Ge· ken: 
ne daracık ve karanlık bir koridoru kolay• - Nen var) Düıünceli sörüyorum ae-
bkla attılar. Çünkü bu, onların hemen he- nı .•• 
men her gece seçtikleri yoldu. imparatoriçe kendisini topladı. Şöyle 

Bu yol on lan aarayın arka tarafındaki hükmetti: 
bir kapıya götürdü. Mı&ırlı köle elindeki a· - Bir casus olaydı bana görünmezdi. 
nahtarla bu kapıyı açtı ve ikisi de karalara Görünse bile böyle bakmazdı. Onun göz· 
bürünrnüı olduklan için hiç kimaeye gö • lerinde temiz b ir aıkın ıııkları yanıyor .• 
rünmeden Romanın karanlık sokaklarına Geç vakte kadar eğlendiler. Onlar da 
daldı lar. diğerleri ııibi çift olarak b ir kaç defa mey• 

On bet. yirmi dakika aonra MeMaline hanenin ucundaki kapıdan bir bölmeye 
beyaz bir örtüye bürünmÜf olarak Roma• seçtiler, orada beıer onar dakika kala • 
nın izbe meyhanelerinden en büyüğüne air· rak ıeri ıreldiler. 
miıti. Meaalina oradan son çıkııında senç 

Burası eğlenmek için selen esmer de • Pretoryen zabitini her zamanki yerinde 

rili semicilerle, iri yan gladyatörlerle, u- ıöremedi. 
kerler, serseriler ve haydutlarla doluydu. Sabaha karıı meyhaneden çıktılar. 
Şurada Golvalı ve palabıyıkh uzun boylu Palladis orada bekliyordu. Koltuiunun 
bir aSker, turada Daçyah bir ıladyatör, i- altındak.i siyah örtüyü ıenç kadına uzattı. 
tede Sicilyalı bir kaç semici, ve daha öte- likiai de sene karalara bürünmüılerdi. 
de gene bunlara benzi.yen bir brsapbk.. Ertesi sün genç zabiti arattı. Fak.at ona 

Hepsi de çılgın aibi içiyorlar, yarı çıp • fU haberi verdiler: 
lak hadınlarla altüst oluyorlar, haykmyor· - Kutanyüa ordudan istifasını İ8te • 
lar, kahkaha atıyorlardı. ikide bir aiır bir mit- imparator kabul edince hemen ay • 

küfür havayı aar917or, biriainin kanlar için· nlmıt-
de yere yıkıldıiJ sörülünce mtCYfıanemn Meaalin bundan bir teY anlamadı ve 
basık tavanını aaraacak kadar kuvvetli merak etti. 
kahıkahalar yükseliyordu. Erteei ıece meyhaneye sittiii zaman o• 

Meyhanenin kÖfe9İnde iki metre bo • pu orada, fakat bir gemici kılığında prap 
yunde kalın bazulu, demir bilekli, iri ya• içerek aarhot olurken görd&. 
n bir ılidyatör oturuyordu. Diierleri p. Gözler rastlayınca de ... nb aülüıme • 

bi ıülmüyor, oynam11or, yalnız ikide bir di. 
kapıya bakıyordu. Meaalinanın bakıtlannm derinliiinde bir 

Meaalinayi kapıda görünce yerinden fır· korku vardı. Şimdi o korkunun üzerinde 
ladı. Yüzünde ıünlerce aç kaldıktan sonra bir ıeytanlık parıltısı sörüldü. Delikanlıya 
birdenbire nefis bir avla brplapn cana• ıülümsedi. 
•arlann sevinci okunuyordu. Gene saraya dönerken onunla ilk k8te· 

Meaalinayi de meyhaneye giren her ka- de karıılqtı. 
dın gibi karıılamak istediler. Üç dört kiti Delikanlı genç kadının dizlerine kapan• 
birden bir sevinç haybl'lfl atarak ona kot- dı: 
tular: -- Sizi seviyorum. Sizin için her feYİ 

Bir kadın daha seldi. .• Gel8inl... yapmaia hazırım. Artık yalnız sizin için 
- Onlan her zaman bulamıyoruz. yqamak istiyorum. 
- Y ann belki Galyaya sideriz. Mealina bu yalvaran ve bir bebek sibi 
-- Belki de MezapotamyayL.. pzel olan delikanlıyı ıülerek. karııladı: 
- Yquın kadınlar!.. - Fakat ne yapayım ki aramızda Tas· 
Bütün bu aealerin üatünde bir homurtu ranyüs var. Ondan çekinirim. 

duyuldu: - Onu öldürürüm. 
- lliımeyinl .. Çekilinl O benimdir... -- Bunu yapabilirsen, ne mutlu! .• 
Bunu meyhanenin köteıinde oturan - Bana İnanın 1 

Daçyalı sladyatör yerinden fırbyarak ba- -- Ukin... Nasıl ödüreceksin) 
iırmıfb. Bu sea ayağa kalkmıı olanlan ol• - Pek kolay. Meyhanede bir kavga ve 
duklan yerde çivilemek için yetti. Seain bir hançer vuruıu ... 

İki Gladyatör de kollarını imparator4 
doğru uzatarak selimladılar: 

- Sezar, timdi ölecek olanlar aeni ao ı 
limlıyorlar 1 .• 

Bunlar Tagranyüele Kaatanyüa idiler. 
T agranyüs düımanına candan selen bft 

hınçla bakıyordu. Onun sadece bir llİr~ 
düımanı değil, ayni zamanda kıtkırtılmlf 
ve kıskanç bir canavar olduiu hemen beı. 
li oluyordu. Zaten bu iki aavatçı böyle kaf!ıl 
fi karııya dururken bir aycırla bir cey~ 
andırıyorlardı. 

T qranyüaün batında yüzünü yarı y .. 
nya örten bir miğfer, belinde enli ve kö
seleden bir kemer, dizlerinde zırhlar vt 
ayaklarında kısa çizmeler vardı. Silah ola.. 
rak elinde ancak bir buçuk kanı uzunlu • 
ğunda iki tarafı keskin ve enli bir bıçak tu• 
tuyordu. 

Kaatanyüs çıplaktı ve düımanına kar.
üç çatallı bir mızrakla hücum edecekti. 

Dövüı yaman oluyordu. 
Birbirlerine saldırıyorlar, hamle yapı • 

yorlar, birdenbire geriliyerek tekrar hü • 
cuma geçiyorlardı. Genç ve ıüzel Glad • 
yatör ayni zamanda pek çevikti. DaçyaJı 
canavar omuzundan, kaburgasından 

ve bacağından yaralanm11, kanlar" 
bulanmııtı. O her yarayı aldıkça anfitea~• 
rın hele kadınlar tarafından çılgın alkıo , 
lar ve sevinç haykırışları yükseliyordu. 

Kastanyüe dövüı sırasında iki defa Me• 
aalinaya doğru göz atmıt. o.ıw düıünceJt 
sörmüıtü: 

-- Benim için korkuyor r •• 
Dedi. 

Ukin birdenbire T qranyüsün yana ~ 
tıldıjı, kısa kıhcile düpanın ımzraiJıua 
vurarak onu ittiii aörüldü. Koca canavaı 
ıöz açıp kapıyacak kadar bir zamanda de~ 
likanlıyı altına almış, ayağile onun boia • 
zına dayanmııtı. 

Şimdi binlerce kitinin aizından birbi • 
rini tutmıyan haykırıılu çıkıyor, ayaia kal. 
kanlar, kendi aralarında dövü,enler, me1-f 
dana taı yajdıranlar görülüyordu. . 

T agranyüa elindeki kısa ve enli kıllCli 
delikanlının boiazına sürterek keemek içiQ 
hazırdı. Seyircilere baktı. Onların bir çop. 
aai ellerinin baş parmaklarınıı yukarıyac 
bir çoiu da aıaiıya çcvirmitti. Y ukanya 
çevirenler: -

- Öldürmel.. 

AıaiJ çevirenler 
- ÖldürL. 

iae: 

Demek istiyorlardı. 

T agranyüe bunlardan hangiainin çok ol• 
duğunu kestiremedi ve imparatora doina 
baktı. 

İmparator elindeki elmayı ısırarak pa11t 
maiını qaiJ çevirmek üzereydi. Fakat 
gözdeai onun elini tuttu ve yukarı çevir • 
di. 

imparator aevgilitıine bakarak aırıtb. 
Bütün kadınlar da parmaklarını yuka( 

çevirmiılerdi. 

Kaatanyüs bu aırada Meaalinaya aon de
fa bakmııtı. Onu aon defa ve içini çekerek' 
görmek, hiç olmazsa gözlerile öpmek ve 
kucaklamak iatemiıti. Ankara Yüksek 

Rektörlüğünden: 
seldiii tarafa bakblar ve çekildiler. - Hayır... Dokuz gün sonra Gladya • Fak.at ne oluyordu) 

l - Ankara Yüksek Ziraat Enstitiisil enaneai için gerekli olan 
miktar ve mnfredab prtnameainde yazılı bulunan eaa açık 

2 

4 
6 

eksiltmeye konulmuştur. 
26/6/~36 Cuma günü saat 16 da Yllksek Ziraat Enstitüsü 
Komiayon odasında ihalesi yapılacakbr. 
Muhammen bedel 3200 liradır. 
Muvakkat teminat 240 liradır. 
Parasız ıartnameıini almak 
m&raccaatlan. (1309) 

istiyenler Daire mildürlüğnne 
(3231) 

Şimdi imparatoriçe Meaalina, Romanın tör gürqleri var. Onunla karıı karııya gel 
Mirtük kadınlanndan biri olarak tanılıyor ve ••• 
ve seviliyordu. - Onu yenersem benimsiniz, değil mi) 

Meaalina burada kendisini küçük adile - Elbet . .. Zaten onu sevmiyorum. Kor· 
tanıtmakta bir zarar sörmemiıti. lauyorum da .. . 

Gladyatör Tagranyüa onu kucaklıyarak * (Aren) in dört tarafındaki anfiteater • 

Bu kadın Mesalina değil mi yoksa' 
Gözlerini açıp kapadı ve daha dikkatlt 

baktı. 

Evet... Aldanmıyordu. 

Meaalina •i elinin baı parmağını>ap .. 
iJya doğru uza:arak: 

- Öldür!.. Öldürl.. havaya kaldırdı. Biraz önce aynldıiı kö -
weye götürdü. Kuvvetli kollannın arasın • 
da sıkıyor, eziyor, o kadar hırpalıyordu ki 
bu kadının kabalıklara nasıl dayanabildi • 
iine taıılırdı. Halbuki o bundan sonsuz bir 
baz duyuyordu. .. _ 

lerde otuz bine yakın insan vardı. lmpa • Diye işaret ediyordu. 
rator Klod Roma halkını eğlendirmek için Genç Gladyatör sanki şimdiden ölmüt-
bugün meydana üç yüz kadar fil, aralan, tü. 
kaplan, kurt, sırtlan ve boğayı karma karı · ! Gözlerini yumdu. 
pk bir halde aahvermif. onlann korkunç (Liitfea UJfaJı ~) 
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Cemilin kurduğu plan bütün teferrüatile 
ve muvaffakiyetle tatbik edilmişti 

Fakat o anda Cemil, bir ok gibi sıç-, - Mangal .. Dur. Tüfek as. Kasa
rarnış; elinde fener tutan adamın gırt- tura çek. 
lağına sarılmış; söz söylemesine mey- O derin zulmet ve sükunet içinde, 
ilan bırakmadan yere yuvarlamwtı. Yi- hafifçe madeni sesler i'itilmif, çelik 
ne o anda kapının dar ve uzun kemeri bir kasaturanın tınlaması, billilr gibi ak
"1tında sessizçe bir mücadele başlamı~- setmişti. 
tı. Ölüm mangasının efradı da, kapıyı Cemil, ayaklarının ucuna basa ba
açan üç adamın üstüne atılmışlar; bun- sa o kapıya yaklaşmış; bafını kapıdan 
!ara ağız açtumaya imkAn vermeden içeri uzatmış .. bu geniş ta~ odada yer
yerlere yuvarlamışlar; ağızlarını sıın- lere serilerek yatanları birer birer say
sıkı tıkamışlar, gömleklerini yırtıp ip maya başlamıştı. Burada, tam yirmi 
gibi burarak ellerini ve ayaklarını ba~- dokuz ki~i vardı. 
lamışlar. Beşer adım fasıla ile yere Bunlardan çoğu, tüfoklerini duvar-
uzatmışJardı. lara asmışlardı. Bir kısmı da, yattıkları 

Cemil, Süleymanın kulağına eğil .. yorde yanlarına uzatmı~lardı. 
Cemil·, tekrar arkadas, )arının yanla· mış: 

Bu oyunu iyi oynadın Süley • rına gelmiş; şöyle bir tertibata giri~ " 
mani.. Eğer bundan'-'!onra da bir mü- mişti: 

nasebetsizlik etmiyecek olursan, Ab. - Rizal.. Muhafızların daha kaç 
dülbarinin paralarının bir kısmını sa- yerde kovuşları vardır. 
na vereceğim. - Biri, bu ... Kalenin uç tarafında 

Demişti. üç kovuş daha vardır. 
Süleyman, inler gibi bir sesle: - Burada bir gürültü olursa, ora • 
- Ya, seydi 1.. Görüyorum ki sen, !ardan duyulur mu L 

öebbar ve kudretli bir adamsın. Sana - Duyulmak ihtimali çoktur. An -
ihanet etmemeye ahdediyorum. Sen • cak IJU var ki, Nasır Mebhut, muhafız· 
den başka bir ,şey de istemi:Y.:orum. Ba- ların çoğunu alınıf götürmüş. Eğer 
na aaı. İsin bittikten sonra, beni öldür· burada kalan muhafızların bir kısmı 

' 
me. Bu, bana kafi. da uzak kovuşlarda ise, o zaman .... 

Diye cevap vermişti. - Kafi .. anladım ... Şimdi sen, bu 
Cemil; Allahı, Peygamberi, bütün kovuşa gireceksin. Evvela, kovuışun 

enbiya ve evliyaları şahit tutarak saf nihayetinden başlıyarak silAfıları iki • 
ve cahil bir Yemen dağlısında kanaat ser ikişer kapıya getireceksin. Fakat 
h~~ıl edecek derecede kuvvetli bir ye- dikkat et; silahlar birbirine çarpmasın. 
min etmiş: Ses çıkarmasın. 

- Seni öldürmiyeceğim. Hatta, va- Dedi. Ve sonra onbaşıya emir ver-
dettiğim mükafatı da vereceğim. Yal- di: 

nız, dikkat et. Biz b~r~dan uzaklaştık- _ Efradı, kapının kenarına sıra ile 
c:"n sonra, .eğer e~ kuçilk ?.ir .~es çıka - diz. Bunlar, içeriden verilecek silah-
msan, .s~Iıh sem derhal oldurecek. ları, elden ele geçirecekler. Şuraya üs· 

Demıştı. tiiste istif edecekler... Eğer bu sırada 
Hayatının , bir kıl üzerinde ~urduğu- muhafızlar uyanırlar da i~iınizi boz -

nu anhY.an Süleyman, bu teklıfi kabul maya kalkı;Şırlarsa, derhal silahlar hıra· 
etmisti. kılacak .. kovuştan içeri dalınacak. Ka-C~mil, oradakilere su emirleti ver - 1 · t l L Ben 

T saturalarla üzer erme a ı ınacaK . 
mişti: emri vermedikçe, kat'iyyen silah kulla-

- Salih ı. Sen, burada kalacaksın. , nılmıyacak. 
Bunlardan hangisi, kımıldayacak ya- k law b" ·· 

Bu emir, kulaktan u ga utun 
.hut bagw ırıp çagwıracak olu~rsa, han • f d d 1 k n Rı'za ko -

manga e ra mı o aşır e , 
çerini derhal onun kalbine saplıyacak- vuştan içeri girmiş; Cemil de hançe • 
~m . .. Rizal.. Sen de el~ önümüge. k k k da durmu"' 

rini çe ere apınm yanın ~ • Bizi , evvela muhafızların yattıkları 1 k · · d d · 
gözlerini alaca karan ı . ıçın e erın 

yerlere götür. Haydi bakalım .. man - bir uyku çeken muhafızlara dikmiş -
ga ! .. . Sessiz sedasız.. ileri, arş!.. 

Riza önde, bir hayal gibi kayıyordu. ti. h fı 1 -
Sekiz on dakika içinde mu a zarın Cemil onu takip ediyordu. . k 

K~pının kemerini geçmişler, sola bütün tüfeklerı toplanmış; dışarı na • 
bükülmüşler; dar ve uzun bir dehliz ledilmi~ti. 

ı ı O zaman Cemil, kovu!:lun 4_emir ka-içine girmi~lerdi. Baş arının uç arın - T 

Cla yarasalar uçuşuyor; her tarafta in- pısını usul u9Ul Ç'dkmiş: kapadı~~a~ 
sanı iliklerine kadar titreten bir sessiz- sonra kapının üstündeki büyük kılıdı, 
ilk hüküm sürüyordu. halkadan geçirmşiti. 

Bu dehlizin dibinde, hafif ve sarım- O zaman dudaklarında beliren mem· 

trak bir ışık görünüyordu. Duvara a- nun bir tebessümle: 
sılmıs olan küçük bir petrol lambasın- -Artık buradakiler, mezara gir -
aan ~ızan bu ışık, açık bir kapıyı ay - mişler; demektir. Hadi bakalı~, Ri -
dınlatıyordu. za .. şimdi öteki kovuşlara. 

Riza, haşini geri çevirmiş.. Cemf. Demişti. 
Jin kulağına eğilerek: Bu kovuştan sonra gittikleri iki ko-

- İşte!.. Kovuşlardan biri. vuş, bomboştu. Son kovuşta da, ancak 
Demisti. on bes kadar muhafız bulunuyordu. 

' R d tutarak Bunlar,ın da sessizce silahları toplan -Cemil, izayı omuzun an 
geri çekmiş. Bir el ile de, arkasından mış; kapıları çekilerek kapatılmıştı. 
gelen onbasmın göğsüne dayanarak O zaman Cemil, Rizaya dönerek: 

T ' (Arkası var) fısıltı ile şu emri vermişti: 

Aradan altı yıl geçmiş ti . Mesalina 46 yı
lında Konsül Sülyüsle birleşerek irnpara • 
toru öldürmeğe kalkıştı. 

Fakat bu plan meydana çıktı. 
Sülyüs kendisine gönderilen hançerle İn• 

tihar etti. 

M esalinaya da bir hançer gönderilmiş
ti. f akat o kendi tatlı canına, kendi elile 

kıyamadı. Ölüsünü görmek için iki zabitle 

b eraber giden Tribün, onu ağlarken bul· 
du ve bağırdı: 

- Kadın, cesur ol ve Romalı olduğunu 

göster!.. 

l\1esalina haşım knlrlırdı. Gözleri önce • 
hak ime çevrildi, fakat çabucak onun ya • 

nınaaki zabite doğru kaydı. 

Ve mırıldandı: 
- Kastanyüs !.. 
Sesinde, merhamet dilenen bir hal var· 

dı. 

Kastanyüs gözlerini indirdi. 

Tribün hançeri kaptı ve Romaya dün
yanın h er tarafından gelen, her renkte ve 
en güçlü, en iri erkeklerile doymıyan gü
zel ve olgun kadının güzel ve olgun göğ -
süne saplandı. 

Kastanyüs irkild i. 
Mesalina sarayın renk renk mermerler

d en işlenmiş olan süslü döşemesine yıkıldı. 
Göğsünden akan kıpkıjzıl kanlar beyaz 
mermerlerin Üstünde kıpkızıl bir aşk ka -
ranfili gibi büyüyor ve gittikçe koyulaşı -
yordu. 

/ SON POSTA 

BULMACA 

Soldan sağa: 

1 - Hastalık, bozulmuş bir şeyi yap
mak. 2 - Büyük, güneşin cildi karart -
ması. 3 - Servetlerin dopdolu olduğu 
yer, bir G ilavesile bir nevi yağmur olur. 
4 - Beyaz, sarf ve nahivden «mak» ın 
ismi. 5 - Hava tebeddülleri ile uğraşan
ların meşgale yeri, değer. 6 - Sanatka • 
rane yazılmış bir romanın janrı, erkek. 
7 - Memurin kanunlarından birinin is -
mi. 8 - Eritmekten emri hazır, spor mü
sabakası, rabıt. 9 - Kılıcın kılıfı, ilacın 
türkçesi. 1 O - Lezzet. uzunluk. 1 1 -
İsim, masa gözü. 

Yukarıdan afağıya: 

1 - Cenk. 2 - Yakınlık, isim. 3 
Günün farsçası, hafif soğuk. 4 - Koş -
mak. 5 - Takım, kaçmaktan emri hazır. 
6 - Hayvanlara verilen yiyecek, yediği· 
miz hazmeder. 7 - Uzağı gösteririz, cağ. 
6 - Zaman, bir tavuk cinsi, ilacın türk
çesi. 9 - Derece, çocuk doğurtan. 1 O -
Tiksinmek, hedef. 1 1 - Kapı kanatla ~ 

rının hafif açıklığı, bir L ilavesile madeni 
İp olur. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa: 

1 - Heyecan, aba. 2 - An'ane, lal. 
3 - Sazende, kelp. 4 - Tığ, kalın. 5 -
Alim, gene. 6 - Nataşa, al. 7 - At, A
rif. 8 - Resmi. 9 - Adana, ata. 1 O -
Tara, ile. 11 - İta, sadaka. 

Yukarıdan a~ağıya: 

1 - Hastane, ati. 2 - Enayi, tadat. 
3 - Yazgan, ara. 4 - Ene, lahane. 5 -
Cennet. 6 - Damar, ma. 7 - El, tıra. 

6 - Kiyafet. 9 - Aleni, saik. 1 O - Bal, 
na, la. 1 l - Alp, elbise. 
............................................................... 

Tokat İcra Dairesinden : 
Dairemizden gönderilip Son Posta 

gazetesinin 31-5·36 tarihli nüshasında 
çıkan ve Tokadın Semerkant cadde ve 
sokağında 26 numaralı evin satışı hak
kındaki Ua.nda mezkllr evin (1440) se
hiınde 1125 sehimi olacak iken sehven 
(1140) ve satış saatı (12) olacak iken 
(15) yazıldığından tashih olunur. 

·----
Beşinci İcra Memurluğundan : 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

karar verilen ev eşyası 22-6-36 tarihine 
tesadüf eden Pazartesi günü saat 9 dan 
10 na kadar birinci açık arttırma su
retile Küçükpazarda Saatçı yokuşunda 
19 No. lu hanede paraya çevrileceğin
den talip olanların mahallinde hazır 
bulunacak memuruna müracaat elme-
leri ua.n olunur. (656] 

İstanbul Asliye Mahkemesi Birinci 
Hukuk Dairesinden: Holantse Bank 
üni N. V. ye merhun bulunan 3000 
adet İzmir sanayi ve Ticaret T. A. Ş. 
hisse senedi 2 nci arttırma suretile 
25 Haziran 1936 Cuma günü saat 10 
ile 12 arasında İstanbul Menkul kıy
metler ve kambiyo borsasınd asahla· 
cağı ilıln olunur. (23771) 

------
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Haziran 17 

YUSU iZZEDDİN 
ö~dürüldü mü?~ Öldü mü, 

Eski Osmanlı Veliahtı katledilmiştir. 
Yazan: Ziya Şakir 

- 42 - şir ağanın bir heyet tarafından ifade-
Adliyenin ilk tahkikatı, bizzat baş sinin alınmasına ve bu ifade evrakının 

müdeiumuminin riyasetinde teşekkül da - Vahdeddine karşı - bir aiWı ola
eden bir heyet tarafından üç gün üç rak saklanmasına karar veriliyor. 
gece - fevkalade mahrem bir şekilde - Adtiye nazırının riyaseti altında, adliye 
devam etmiş; bilhassa haf ağa müte - ricalinden iki zattan ve merkezi umumi 
addit isticvaplardan geçirilmiş; ve son· azalarından diğer bir zattan ve bir de 
ra Beyoğlu mahkemesine tevdi edil- merkez kumandanı Cevat Beyden 
mişti. (1) Alelade bir intihar hadise - mürekkep hususi ve mahrem bir he -
sinin bu derece mahrem tutulması da, yet teşekkül ediyor. Bu heyet Befir a
bu meselede ifşası caiz olmıyan bir ğayı dinliyor. 
çok pürüzlü noktaların bulunduğunu Beşir ağa, Enver paşaya olan itiraf-
hissettirrnekte idi. larını burada da birer ı.1rer tekrar edi-

Bahusus, veliahtın - her ne şekilde yor. Veliahtın sinirlerini bozan eababı 
olursa olsun - ölümünü müteakip, ıŞeh· birer birer nakletmekten çekinmiyor. 
zade Vahdeddin efendinin usulen ve Yalnız, ölüme sebebiyet veren ustura
resmen (veliaht) ilan edilmesi lazım· nın veliahtın eline nasıl geçtiğine ve 
gelirken; bu ilan keyfiyeti, tahkikatın ölümün ne suretle vukua geldiğine da' 
neticesine kadar tehir edilmişti. ir sorulan suallere - bütün vaat ve teh· 

O tarihte, Vahdeddin efendi ile bu ditlere rağmen - müsbet hiç bir cevap 
mesele arasında bir rabıta bulunabilip vermiyor. Fakat heyetin bütün zan ve 
bulunamadığını - ancak bu tahkikat şüpheleri, bu hain arabın üzerinde te· 
ile bizzat meşgul olan bir iki zattan merküz ediyor. Hatta bu arada ibra -
başka • hiç kimse tarafından bilinmi - himin de celp ve isticvabı dUfihıülü • 
yor. Ve bu meselede, bütün esrarile yor. Fakat bu tahkikat reemt olmadığı 
beraber o devrin herkesi kendi derdine için meselenin dagdagalanmaaından 
düşüren hadisatı arasına gömülüp gi- ürkülüyor. (Şimdilik) kaydile bun -
diyor. dan vaz geçiliyor. B~ir ajanın İltic • 

Fakat .. aradan kısa bir zaman geçer vap evrakı bir kaç torba içine konulu
geçmez vak'anın hakikatını ifşaya ve· yor. Her tarafları mühürleniyor. AdH· 
sile olan vak'alar zuhur ediyor. yenin (mühim ve mahrem evrak) 

Evvela; Yusuf İzzeddin efendinin hıfzına mahsus olan mahallinde hıf • 
vefatı üzerinden çok geçmeden, Beşir zediliyor. Beşir ağaya da bu mesele 
ağanın, eski efendisi (yeni veliaht ) etrafında fevkalade kettimiyet gös .. 
Vahdeddin efendiyi sık sık ziyarete termesi tavsiye edilerek meselenin re& 
gittiği duyuluyor. Yusuf lzzeddin e - miyete konulması için zaman bek.leni· 
fendi ailesi bundan müteessir oluyor. yor. 
O sırada Beşir ağanın milhlm bir iha- Halbuki, hadisat lttihatçılann alcy1 

net ve sahtekarlığı tutuluyor. Bunun Ü· hine zuhur ediyor. Mtitareke devrinde 
zerine, aile arasından kovuluyor. Vahdeddin vaziyete tamamen h&kim 

Yine aradan kısa bir zaman geçi • oluyor. (Yusuf İzzeddin efendi me · 
yor. Sultan Reşad vefat ediyor. Vah- selesi) , İttihatçıların aleyhine olarak 
deddin padişah oluyor. O zaman Be - ortaya atılmak isteniliyor. Adliye mUs. 
şir ağa, padişa~a müracaat ederek vak- teşarı olan Sait molla tarafından bu ev
tile kendisine vaadettiği (Kızlar ağa- rak meydana çıkarılıyor. BllWs Vah· 
sı) memuriyetini istiyor ... Artık mu- deddinin ~leyhine oldu~ ~riilih gö
radına nail olan ve kimseye ihtiyacı rülmez; evrak derhal imha ediliyor. 
kalmıyan Vahdeddin, bu haris ve men- * 
faatperest araba yüz vermiyor. Hatta, Bize bu mühim vak'ayı anlatan; lt-
bed muamele ediyor ... Bunun üzerine tihatçılar devrinde merkezi umumide 
Beşir ağa intikam sevdasına düşüyor. mühim bir mevki sahibi olan ve bugün 
Doğruca Enver paf.!aya geliyor: de hayatta - ve bilhassa karilerimiz a· 

- Beni, ister asın. İster kesin. Bir rasında - bulunan, yalan söylcmaaine 
sırrım var. Size söyliyeceğim 1. imkan ve ihtiınal tasavvur olunmiyan 

Diyor; ve Yusuf lzzeddin efendiye bir zattır. 
yaptığı ihanetleri birer birer itiraf e· Sonra.. bu hakikatlere v&laf olma .. 
diyor; bütün bunları, Vahdeddinin em- Iarı lazımgelen ve bugünkü DCfrİyatı 
rile yaptığını söylüyor. yakından takip cttiklerihe hlv fiiphe 

Enver paşa, Beşir ağayı gizlice tev· edilmiyen Yusuf İzzeddin efendinin 
kif ve ihtilattan menettiriyor. Babı • mensupları da berhayattır. Bbı:, mcv • 
aliye geliyor. Meseleyi Talat paşaya sukiyetine emin olarak dinlediklcrimi
anlatıyor. Talat paşa, düıııünüyor. Ya- zi, aynen naklettik. EA'er bunlan red 
pılacak muameleyi birdenbire kestire- ve tekzip edecek deliller gösterenler o
miyor. Merkezi umumi azalarından bir Iursa, biz de onları derin bir hürmet ve 
iki zat ile istişare ediyor; nihayet, Be- minnetle dinleriz. Elverir ki; iddia e

( 1 ) Bu mesele etrafında ıörüıtüğümüs 
bazı zevat (Galata mahkemesi) inden 
bahsetmİ§lerdir. 

Devlet 
Miktarı 

Basım 
Cinsi 

Evi 

800 metre Açık kahve rengi ve 
nefti maroken 

dilen bir hakikat meydana çık11D ••• 
-SON-

Ziya Şakir 

Direktörlüğünden: 
Tahmin 
bedeli 

3360.00 Lira 

Muvakkat 
teminab 

252.00 Ura 

Yukarda renk ve miktarı yazılı Marokenin 3/Temmuz/936 Cuma 
günü saat on beşte Basımevimizde yapılacak olan eksiltmesine girmek 
isteyenlerin muvakkat teminatlarını veznemize yabrarak o gün muayyen 
saatte K m yonumuza başvurmaları ilan olunur. "Şartname ve nü-
muneleri hergün Ayniyat şefliğinde görülebilir,, (3354) -----

Gümrükte şeker satışı 
lstanbul Gümrük Sahf itleri Müdü rlüğünden : 
Haziranın 23 üncü günü kapalı za rf usuliyle 51611 kilo Toz tekeri ıatı

lacaktır. Almak isteyenlerin Akıtam g azetesinin 5/6/936 G. nüshasındaki 
ilanımızı okumalarını ilin ederim. ( 3050) 

OT p • • JI 
Frengi ve Belsoğukluğundan muhafaza eden en müessir illlçtır. 



~SPİRİN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

J Kadıköy Vakıflar Dir~törlUğü llinları 1 
Oaküdar Selami Ali ~':lrakolh:me 

,, Çinili dergah altında 

" 
Atik V alde Musalla 

,, Selmanağa camii yanında 
,, Atik V aldede 
,, İmrahor Ali Paşa 
• Kuzguncuk iskele karşısı 
,, Tav aşı Hasan Menzilhane 

Beykoz Hünkar iskelesi 

Kanlıca cami avlusu 
,, İskele 

Kandilli Derman kilisesi 
Pqabahçe Şehitlik 

, Ayazma 

n " Şehitlik 

" " ,, Çınar 

Kadık6y Znhtüpaf8 Tahtaköprü 

,, Omıanağa Söğülüçeşme 

,, Zühtiipaşa Tahtaköprü 
,, Tuğlacı Mustafa cami! sokak 
,, Osmanağa Bayazıt camii 

altında: 

64/84 
219 

1 
4/1 

7 
111/27 
425 

4/2 
1 

62 
ıı 

3 
3 

72/6 
34 

1
57 
31 

302 
12 
25 
18 

Ev 
Dükkan 
Meşruta hane 
Dükkan 
Dergah 
Ev 
Dükkan 
Ev 
Çayır ve kır kah
veciliLr 
Oda 
Kayıkhane 
Ev 
Ev 
DükkAn 
Ev 
Otelin üst kah 
Ev 

" 
DfikkAn 

DükkAıı 
Ev 
Dükkan 

" 
Yukarda bulundukları yerlerle numaralan yazılı Vakıf yerlerin 

artbrmalari 5 gün uzatılmıştır. 20/6/936 Cumartesi günü saat 10 da 
Kadık6y Vakıflar Müdürlüğünde yapılacaktır. Kiralamak isteyenlerin 
mllracaatlan. (3353) 

* * Menba suları arasında en kuvvetli 
radioaktivitesi bulunan Alemdağı 
Defneli suyu 10/6/936 gününden 

itibaren suculara verilmeğe 
başlanmıştır 

Müteaddit resmi müessesatı sıhhiye mütehassıs etibbası tarafından 
yapılan hikemi, kimyevi ve baktiriyolojik muayenat neticesi tanzim 
edilen raporlarla sıhhi sularda aranılan bütün evsafı hikemiyi haiz 
olduğu (kolibasil, anearop, likefyan) mikroplarla her türlü mevaddı 
kimyeviye ve uzviyeden tamamen ari bulunduuğu bildirilen ve emsali 

arasında en kuvvetli radioaktivitesi bulunan Alemdağı 
Defneli suyu 19/6/936 günüden itibaren ağzı, bir tarafı (Evkaf) di
ğer tarafı (Defneli) ibaresini havi zımbalı hususi kurşun mühürle 
mühürlü otuz litrelik küçük boy damacanalarla iki buçuk litrelik 
galon şişeler derununda suculara verilmeğe başlanmıştır. 

Yukarda evsafı kimyeviye, hikemiye ve baktiriyolojik hassaları 

bildirilen ve bilhassa radioaktivitesinin fazlalığı ile mü
temayiz olan bu suyun safiyetieden emin olabilmek için şişelerin 
üzerindeki vakfın hususi kurşun mühür ve zımbasına dikkat etme
lerini sayın halkımıza ehemmiyetle tavsiye ederiz. (3230) 

Sandalya ve Mobilyanın 
Hem ucuzunu hem gnzelini alrnllk için Jstanbuldu Rızupaşa yokuşunda 
66 No. A S R 1 M O B İ L Y A mağazasını ziyaret ediniz. 

AHMED FEVZi Tel. 23407 

SON POSTA_ 

fiddetli harareti; 
cild için tehUkell oldu
iu zaman vOcudunuza 

.. BARONIA" 
gOzellik yağı sOrOnOz. 

\
Bunu yapmak eızemdlr, 
zira bu suretle ıztırablı 
yanıklıklarından ka
çınabileceğiniz gibi 
cildinize de hoş 
bir elli vermiş 
olacaksınız. 

Banyolar ve· 
sporlar için 
elzemdir 

... Operatör • Ürolog 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yolları 

hastalıkları mntebassısı. KOprnbnşı 

Eminönü. han Tel: 21915 --

KAYIP : lslanbul İdhalAt Gi\mrn
ğOnOn 500 numaralı ve 3-f>-936 tarihli 
birinci nUshn beyannameyi kaybettik. 
Yenisini tanzim edeceğimizden eski-
sinin hUkmU yoktur. (657) 

Vasilyadis V. Arhelaos 

-.TiFOBiL._1111ıııt. 
Dr. lhaan Sami 

Tifo ve parntito hastalıklarına tu
tulmamak için ağızdan alınan tifo 
hıtplandır. Hiç rahatsızlık vermez. 

Herkes alabilir. Kutusu 55 l{r. 

Dr. A. KA TIEL 
(A. KUT 1 EL) 

Karaköy Topçular cadd11i No. 33 

ZAYİ: 323: senesinde eski Beyazıt 
rUşdiyesinden alınmış şehadetnameyi 
zayi etti~ imcten ve yenisi alınacağın
dan hUkmü yoktur. 

KUçOk LQnga Yeni mahalle 
3 No. de Ahmet 

Son Poata Matbaaaı 

Neıriyat Müdürü; Sellin Rqıp 
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1 lstanbul Beledlya•I lllnl 1rı 1 ----------= Bir metre murabbaına 2 lira değer biçilen Vefa yangın yerinde Molla Hüı .. 
rev mahallesinin Vefa cad. 19 uncu adada yüzsüz 84 metre murabbat 
sahumdaki arsa alakadarları arasında &atılmak üzere pazarlığa konulmuş
tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 1260 kuruş· 
luk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 18/6/936 Perşen-
be günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (3011) 

* * 
Teslim tarihinden itibaren birincikanun 936 sonuna kadar devam ede-

cek müddet için 200 lira kira bedeli tahmin edilen Floryada dosyasında mev· 
cut krokisinde 13 No. ile gösterilen gazino (bahçenin de artırmasına gire • 
bilmek üzere) açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazun müdürlü • 
ğünde görülür. Artırmaya i•tirak edecekler burasını ne it için kullanacakla .. 
rını artırmaya girmeden evvel emlak tubesine müracaatla bildireceklerdir. 
isteklilerin 15 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile birlikte 30/ 
6/936 salı günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdırlar. 

T ealim tarihinden itibaren birinci kanun 936 sonuna kadar devam edecek 
müddet için 100 lira kira bedeli tahmin edilen Florya çarşısındaki bahÇe 
8 ila 18 No.lı dükkanlar kiracıları arasında açık artırmaya konulmuştur. 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. istekliler artırmadan evvel 
emlak tubesi müdüriyetine müracaat etmelidir. Artırmaya girmek isteyeDl. 
lerin 750 kuruıJluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile birlikte 
30/6/936 salı gÜnÜ saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (3253) 

* * Filoryada yeni yapılan kiralık 
Dükkanlar: 

Dükkan 
No. 

Kira mu
hammeni 

Teminah 
muvakkate 

25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 

16 
15 
14 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
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4 
3 
2 
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160 
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60 
60 
60 

60 
60 
80 

120 

80 
80 
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80 
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80 

12Cı 

80 
100 
100 
100 
100 
100 
100 ' 
100 

-12 Florya çarşısındaki 
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7,50 
7,50 
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dükkan( 
« ( Berber tü .. 
« ( tüncü kun • 
« ( dura boyacı· 
<< ( si tuhafiyeci 
u ( gibi esnafa 
« ( verilecektir. 
(( ( 
(( ( 

« ( Sütçü mu • 
<< ( ballebici ter-
« ( betçi simit • 
cc ( çi pasta kun-
« ( dura boyacı • 
« ( ıı gibi esnafa 

( mabaua. 

(( ( 
(( ( 

•c ( Bakkal me .. 
« ( zeci ahçı ma-
C< ( DAV gibi el• 

u ( nafa mahıus. 
(( ( 
(( ( 
« O stünde 2 o-

daaile 

Yukarda semti muhammen kira bedellerile teminat akçeleri yazılı dük -
kanlardan 1 - 9 No.ya kadar olanlar bakkal, mezeci, ahçı ve manavlık. 
10 ili 16 No.ya kadar olanlar sütçü, mahallebici, fCl'betçi, simitçi, pastacı 
ve kundura boyacısı ve 17 - 25 No.ya kadar olanların da berber, tütüncü, 
kundura boyacısı, tuhafiye gibi esnaf itlerinde kullanılmak üzere ayn ayrı 
açık artırmaya konuhnuttur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. 
isteklilerin artırmaya girmeden evvel dükkinlan ne İf için kullanacaklan
nı emlak tübesine bildirileceklerdir. isteklilerin hizalarında götterilen mu -
vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 30/Haziran/936 Salı günü 
saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (3249) 

KiNOPRiN kat'lleri HERYERoEriKuRuş 
BAŞ. DİŞ.ROMATİZMA AGRILARİLE.GRİP VE NEZLEYE KAR 1 BİRİCİK İLAÇ TIR. 
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Kıea Bırakma, Yazdan Ali 
HER SOBADA YANAN - EN FAZLA ISIT AN 

TÜRK ANTRASITINI AL. 

Kışa Bırakma, Yazdan Ali 
HER MALTIZDA YANAN - ÇABUK TUTUŞAN 

TÜRK AN TRASITINI AL 

Kııa Bırakma, Yazdan Ali 
ISGARALI HER OCAKTA YANAN - EN AZ FIRA VEREN 

TÜRK ANTRASİTINI AL 

K.ııa Bırakma, Yazdan Al! 

•• Bir bahar sabahı kadar güzel! 
Çünkü hert•rden 
evve~ günde iki det• 

Radyolin 
kullanarak dltl•rlnln 
••sllamllOını ve g6z 
kamattıran parlak• 

llOını kazandı 

RADYOLiN İ 
BUtUn dit ve dit etlerl •r1zal•rını giderdikten 
bat k •, •1•• kokueunu izale eder, • l•zdakl 
m lkroblar1 temlzllyerek eıhhatln ve gUzellllln 
•ynaeı olan •lzı bir konca gibi gUzelleft'rlr 

•• • 

STANDARD 

Standard marka dUnyanın her tarafında marur Bruyer pipoları hem gUzel, 
beın zarif, hem ucuzdur. 

Umumi deposu : Sultanhamam Kebapçı karşısında (Sahibinin Sesi). 

P i PO PA Z A R I 
Anadoluda arzu edenlen tediyeö olarak posta Ue gönderilir. 

'NAS1~1lAC1 
KANZUI< 

Nasır ilacı bQtQn dQnyaca tanın
mıştır. En eski nasırlan bile kö
knnden çıkarır. 

1N01Llz KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

ViKiNG 
markalı 

SÜT MAKİNASI 
kullanmamış ohnlar he
nüz sot makimısının ne 
olduğunu bilmezler. 

S--ürfC.,;ltJrfl/JO LTD. $Tl 
ISTANBUL, GALATA. •PenteE ~AZARI .. 

1 S.POJKUllll ı 
ı&w.ıı. saha-ya. 

!'fıWMı!!liı(' çi kmaz,d.an 

YALNIZ BİR KAÇ GÜN KALDI 
Galatada Börekçi fınnı sırasında 

EK S E LSYOR 
I L Bll l MAiAZA ll1'1R 
Resmi tasfiyesi hasebile yapılmakta olan bUyük ve 

MECBUR i SAT I Ş TAN 
istifade fırsatmı kaçırmayınız. 

Hazır ELBiSE, PARDESO, PAI.TO, KADIN MANTOLARI ve her cini 
kadın, erkek ve çocuk MUŞAMBALARI gayet tenziU\tlı fiatlarla 

tedarik etmek isteyenlerin herglln 

E il ı ı L s 'f O B maıazaııaa 
Sabah saat 8 den itibaren 19 kadar muracaat etmeleri nan olunur. 

Hali tasfiyede Ekselsyor K. Plakas J. Herşkoviçi ve şeıiki kollektif Şirketi. 
Testi e memurlar1 Avukat 1. Agl h A kkan 

ve Avukat it. Sat•ı ... • 


