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Alma Bugün Cevabını Veriyor 
~~~~~~~~~~~~~~--

Murahhası Bu Sabah Bu Çocuk Hangi Ananın? Alman 
Berlinden Londraya Gitti 

ltalya Lokarno devletlerinin cephesini 
yıkıyor, zecri tedbirler kaldırılmadıkça 

projeyi tasdik etmiyecek 
lngilterede Teklifler Aleyhinde 
Şiddetli Bir Fırtına Koptu, Meb

uslar Re'giam istiyorlar 
Londra, 24 (Hususi) - Almanyanın Milletler Cemiyeti konıeyinde 

ınurahhas fon Ribentrop buıün Berlinden tayyare ile hareket ederek 
Londraya gelecektir. Kendisinin burada beklenen cevabı da getirip 
getirmediğine dair resmi malumat alınamamıttır. Maamafih bunun 
böyle olması tabii görülmektedir. 
r Alman murahhası fon Ribentropun bugün toplanacak olan konsey 
içtimaına yetişmesi bekleniyor. 
' Alman murahhası, hariciye nazırı Nöyrat ve sair zevat ile uzun uza
dıya görüşmüş ise de Almanyanın cevabı hakkında bir ıey sızmamı§tır. 

Almanyanın yeni anlaıma projesini reddetmemesi yapılan teklif • 
ler yerine icabında ameli kıymeti haiz batka teklifler ileri sürmesi için 
ÇalaJıhyor. Mister Eden'in dün akşam Avam kamarasında ıöylediği 
aözlerden lnrilterenin Bertin sefirinin bu yolda tqebbüılerde bulun • 
~duğu anlaıılmıf, bundan baıka lngiltere sefiri, Her Hitlere verilmek 
iizere İngiltere tarafından gönderilen bir de mektup almıştır. Bu mek
tupta da Almanyanm son teklifleri rcddctmiyerek müsbet tekliflerde 
bulunması istenmektedir. 

ltalganın garip vaziyeti 
------------------------Diğer taraftan Musolini Lokamo devletlerinin hazırladıkları projeyi ~.,~ 

fıenüz tasdik etmcmittir. balyan ıazetele,rinden (La Tribuna) nın 
(Devamı 10 uncu yüzdedir) 

Almanyanın Milletler Cemiyeti Konaeyine 

aönderdiii mürahhaa Fon Ribentrop 
yorgun ve düıünceli bir vaziyette 

Londra aokaklarında 
........ _ ••• ._. ..................... ••••--•••••••HHM 

Musol ini: ''Zecri 

Küçük Nerminin Anası Ve Babası 
Olduğunu Söyliyenlerden Bir 
Kısmının Kanları Dün Alındı 

Mehmet Ali "Şimdi Analık İddia Eden Kadını 
Vaktile Sütnine Olarak Tutmuştum,, Diyor 

Küçük Nermine aahip çıkan analar 
Fatma Nezahat 

Nermin hak iddia eden iki anneden 
hangisinin kızıdır) F atmanın mı Ne -
zahetin mi? Babasının adı Mehmet 

Aıdahan mı, Mehm~t Ali ~i~ ın:ıe bu işin hallini tıbba havale etmit 
Evvelce da yazdıgımız gıbı mahke- tır. [Devama 1 O uncu yiizde] 

·····························~ ._...... ........ 
~·.an Muayenesi Davayı Halledecek Mi? 
Ba kteriyolojihane Müdürü "Son Posta,, nın Doktoruna, 

"Evet, Muayeneye Ha%ınm ! ,, Diyor 

Bakteriyolojihanenin kıymetli m udürü Nurettin, «Son Posta» nan 
doktoru ile kartı karııya 

T db • ı o t Ayasofya Müzesinin karşısındaki laboratuvar yardımcısı bana, kıymetli e 1 r er en a e ta ·ihi Talat Pa,şa binasının merdiven- doktor baktrlyoloğ Nurettin in biraz 
leı inden çıkarak üst katta temiz bir sa- sonra geleceğini haber verdi. Ve mü· 

Nişanesidir Diyor ı~.ıa girdim. Kap!d:.'l b:n!__~~an _ <Devamı 14 Üncü yüz~e> -= 

.' 1 1 ---- 1 ı- 1 

ltalya Başbakanının Dün 6. 1 

,}.ü} ~') 

Londradaki heyetimiz: Ortada Tevfik Rüıtü Aras, iki tarafında Londra 
büyük elçimiz Fethi, ve Bern elçimiz Cemal Hüanü 

Romadaki Kararlar 
ltalya Avusturyanın istiklalini Almanyaya Karşı 

Müdafaa Etmeyi Tekrar Üzerine Aldı 

Söylediği Nutuk 
Roma, 2:i (Hususi) - Sinyör 

Musolini bugün Faşist korporasyonla
rında bir nutuk söyledi ve ltalyan 
saylavlar meclisinin ilga olunarak ye
rine Faşist korporasyonlar meclisi 
teşkil edileceğini, bu meclisin tama -

(Devamı 10 uncu yüzdedir) 

İtalyan - Habeş 
harbini durdurmak 

kabil olacak mı ? 
13 ler Toplandılar Ve İki 
Tarafın Fikrini Sormıya 

Karar Verdiler 
Londra, 23 (Hususi) - ı;~ ler ko-

. mitesi (yani ltalya hariç olmak Ü:i:ere 
İtalya Bat~~na . Maca~. Ba!~ana;~ Avuaturya ~bakanı Milletler Cemiyeti konseyi) bugün 

Muaolana Gomboı "I . l ŞUJnqı toplanarak halya - Habe' harbini 
Roma, 24 (Hususi) - İtalya, A- ilave edil~.n bir protokol daha imza et- durdurmak ve iki tarafı barıştırmak 

~usturya, Macaristan devletleri baş - tiler. Protokol bugün neşrolunacak - meseleJini konuştu. Komitede konu-
\<ckil ve hariciye nazırları, iki sene ev- tır. fulan mesele, «ıulh müzakerelerine 
~·el İmza edilen Roma protokoUarına (Devamı 10 anca yiidedir) 

TIRHALLI, H. P BiR HALLI 
Dünya (adalete) - Sulhu bozmak için uirafamn bunlardan hanıial 

olduğunu tayin edebilir miıin1 (lnciliz karikatiirii) 



2 Sayfa SON POSTA 

r 
Hergün ' Resimli Makale a Kağnıdan Taggarege a 

lngiliz 
Sigasetin in 
lf.rinci Bir Gafı 

• 
E ski İngiliz hariciye nazırı Samuel 

Hoann Pariste kndıiı pottan 

hariciye nezaretine gelen Mr. Eden yeni 
bir pot kırdı. Almanyaya karşı, Lokarno 
paktı alı:iderile tekrar anlaıtı ve Almanya· 
ya ültimatoma benzer bir nota Yerildi. Bu 
nota<!a yeni bir Ren havzasının ihdası 
tek'lif ediliyor ve A!manyanın buna mu • 

vafakat etmesi isteniyor. 

Lokarno paktını yırtan Almanyanın 

yeni bir Lokarno demek olan bu teklifi 

kabul etmcmne imkin yoktur. Almanya 
henüz cevabını vermemiştir. Fakat kendi 

toprakları üzerinde ecnebi polisin müraka
besini tesise razı olmıyncağı muhakkaktır. 

Bu takdirde ne olacaktır'? 

Almanya kendi kabuğu içine 

müzakere\ere iştirak etmiyccek, ve emri 
vakide ısrar edecektir. 

Buna karphlt f nnsa ve fngilterenin ka

rarla mı tatbika kalkışmalan lazım. Hal -

bu ki bu Almanya tarafından muhalefet 
görebilir ve bir harp doğurabilir. Paris an-

laşmasında olduiu cı'bi. bu defaki anlat
mada da İngı1iz matbuatı tehlikeyi eezmiş 

ve yeni anlaşmanın aleyhinde netriyata 

baılamııtu. 

Bu de.fa da işin hal çaresi, Mister Edeni 
feda etmek ve bu anlşmayı suya indirmek-

tir. Lokarno dnlctlerinin Londradaki ka· 
rarları ancak bu suretle bükümsüz. kalır. 

* Samuel Hoar bidiscsincle Viyanada bu-
lunan bir fngüiz ıazcte muhabiri, Londra-

ya döndükten eonra hatıratını yazdı. Bu 
muharrir diyor ki: 

11Bütün dünyada lngilterenin büyük 
diplomatlar yetİ§tirdiğine, daima harici si-

yasette diier memleketlerde misline tesa· 
düf edilmiyen bir muvaffa'kiyet ve isabet 

ııösterildiğine inanılır. Bu kanaat o kadar 

k.avveriic:lir ki. bwm miyaai saflanmız bile 

onlarca dahiyane bir hareket tarzında tef· 
ıir edilir. 

tıSamucl Hoar hadiseai Avrupada böy

le bir tefsire yol açmıftır. O vakit ben Vi

yanada idim. Samuel Hoann istifaaı ve 

Baris anla§Jnuının reddi bana izahı güç 

bir hadise cibi cöründü. Bunu lcendi ken

dime hal ile mCJCU1kcn Viyanalı bir mea -

le1rtapm yanıma geldi, hayran ve müte -

hayyir, 

- Siz lngilizlcr, ne müthi~ adamlarsı 

l\, 
-~ ...... 

Kaiından tayyareye bir kaç asırlık mesafe vardır. fn- malı değil, bütün İnsanların malı olmuttur. 
aanlar kapıdan sonra timendif er ve otomobilden istifa
de ettiler. Şimdi nakil 'Y&Slt&SJ olarak tayyarelerden Utİ· 
fade ediyorlar. 

Nakil vasıtalarının sür'ati medeniyetin aüratiyle hem
ahenk yürür. Biz muaaır medeniyete erifebilmek iç.in o
nun bütün sür'at vaııtalarından istifade etmeğe mecbu

ruz. Aradaki büyük uçurumu ancak bu auretle doldur· 
mak mümkündür. 

Bu bir kaç aur:lık fa.aılayı biz lair hamlede aıabiliriz.. 
~ayyare arbk yalnız bir milletin, yalnız bir medeniyetin 

(sOz ARASINDA ). 
Londrada lngilizce 
Konuşmaya yemin 
Eden Elçi 
İtalyanın Londradaki sefiri Grandi Lon

dra diplomasi mahafilinde, çok sevilmek· 
tedir. Bilhassa lngilizceye ana lisanı kadar 
vakıf olması onun her aahada muvaffaki· 
yetini temin etmiştir. Geçenlerde Millet -
ler Cemiyeti konseyi Londrada toplanınca 
elçinin İngilizce nutuk irat etmesi beltlenir
ken, az bildiği fransızca ile söz söylemesı, 

herkesin hayretini mucip olmuş, meğer 
Grandi İtalyaya karşı zecri tedbirlerin tat· 
bikını istiycn lngiliı:lere boykot ilan ettiği 
için İngilizce lı:onuşmıya yeminli imiş. 

* 
Sulh MDz•k•relerl lstemlrorum 

Taklibi hükUınet mc.clesinden dolayı 
bir müddettcnberi Buenoa - Ayreste menfi 

bulunan kaymakam Franko, t?rar Para
guaya dönmÜftÜr. 

Paraguay, Bolivya ile hali harpte idi. 
Paraguay demokratik csuata istinat eden 

·----------------------· HERGüN BiR FIKRA 
Benimki Burada 1 
lngilterede, ·valttile bir gün, Avam 

kamarasında, kansı öl"n bir adamın 

sonradan kendi baldızı ile evlenemi -
yeceğine dair bir kanun müzakere edi· 
liyordu. 

Bu kanuna muhalefet eden saylav
lardan birine, o kanunu müdafaa eden 
adliye naz.ırı aordu: 

- Kannu ölese, siz baldınızla ev -
lenir misiniz.~ 

Saylav: 

- Size cevap vermczclcn önce, mü
saade edin de bir aual aorayıml dedi. 

- Buyurun! 

- Evli misiniz '\'e karınız burada mı-
dır? 

- Hayır, deiildirl 
- O halde, siz sualinizi bana tev • 

Macar kadınları 
Ekm•k gememiye 
Karar vermişler 
Macariıotanda ekmek sarfiyatını arttır • 

mak için büyüle mikyasta propagandaya 

ba~ \'urulmuştur. Rivayete nazaran ekmek 
sarfiyatı yüzde 60 nisbetinde azalmııtır. 

Dünyanın en iyi buğdaylarına sahip olduk· 
larını iddia eden Macarların başına böyle
ce yeni bir dert açılmııtır. Macarlar bütün 
kabahati kendi kadan1anna yükletmekte -
dirler. Zira, Parisin incelmek modasına he

ves eden gürbüz Macar .kızları, clcmcği ye
mek listesinden çıkarıp atmıılardır. 

* Lokarno Muahedealnl11 Mlm•r1 
Fransız kabinesinde nezaretsiz nazır o

lan Paul Boncour, Briyanın mezarı başın
da bir nutuk söylemi§. Loltarno paktının 

ihlalinden dolayı tik.ayette bulunarak Bri
yandan Bİtayİfle bahsetmiıtir. 

Bunu yazan Fransız gazetesi ıu müta· 
leayı ilave etme'lttedir. 

mz, en çıkılmaz ıiı1crin içinden ne dahiyane 
1 bir tarzda aıynlmasını bilirsiniz., dedi. bir hülciımet rejimine aahiptir. Sulh mü • 

za'lı:erelerinin başlıyacait sıralarda bazı 

cih edebilirsiniz amma, ~n cevap ve
remem. Zira benimki burada, aamiin 
locasında oturuyor! 

Briyanı göklere çakanbk. Halbuki Ren 
mıntakasını tahkim edezı Mqİnot'yu an· 
calc lbugiin1erde habdadmı. Maginot, top

lan Alman hudutlarma tevcih cbnf:9CYdi. 
ne Paul Bonco~ bin, ne de ILok.amo mua
hedesinin rniman, Briyamn mczan bbrdı. 

Birdenbire anlamadmı, 

- Canım, dedi, fU hariciye nazınnızın 

feda edilmesi, ,imdiye kadar hiç bir hü -
kumetin aklına gelmiyen müthiş bir siya -

settir, şaştım, ve ha'ldmnı2dalci bu inanıp 

hayttt ettim. D 

* Bugün de fngiltere ayni gafı yapmış-
tır. Şimdi yine hariciye nazırını feda etmek 

mevkjindedir. Fakat Mr. Eden istifaya 
mecbur edilirse, bu yine bize lngiliz 
siyasetinin muvaffaltiyetli bir o~mnu 1ribi , 
görün"cektir. 
___ __.... ........ _......_.,.. __ • l .... ~----

Hadiseler Karşı$ında: 
"•w•dla Kutuau 

Liman idarcai, Liman hanında gazeteler 
İçin birer kutu yaptınyormu§. Gazeteci 
soracağı suali kutuya atacak, ertesi cün 
cevabını yine kutuda bulacakmış. Bundan 
böyle kutu oyununa başlıyoruz demektir. 

·k 
Gazeteci gazeteciyi atlatmak istedi it 

zaman kutu başında mı uyusun? 

* Uf torbaya girmez ama havadisi ku -
tuya sokuyorlar. 

* Olur ya, limanda bir gemi batar .• 
- Bu gemi neden battı~ 
diye alakadarlara sormıyacağıı:. 

Sualimizi yazıp kutuya atacağız. Allahü 
alem bir kaç gün sonra cevap kutudan çı
kacak. Biz de taze taze havadis vereceğiz. 

* Düşündüm: 

Bu kadar külfete katlanmalarına sebep 
tek yüzümüzü görmemek için midir~ Bizi 
acaba umacı mı sanıyorlar'? 

İMSET 

gayri memnunlar. hükUmeti iakat ederek 
Frankoyu iktidar mevkiine cetirdiler. Mu

maileyh sandalyeye oturur oturmaz. der -

hal 4öyle bir beyanname neşretti. 

11Sulh müzakereleri istemiyorum, bet 
fırka daha silah altına alıyorum, ve benim 
fikirlerimi benimsemiyeh ldmaeleri aiyaset 
yapmaktan hayatlan pahasına menediyo -
rum.ı. 

* Keybol•n Klnl•11 
Garip huylu adamlardan biri timendi -

fer baııajına müracaat ederek kürdanını 

kaydettirmek İstemi§. Memur müracaat -
çıyı alay ediyor zannetmit. aonra: 

- Nasıl olur, kürdan da bagaja kayde
dilir mi? demiı. 

·------------------------... 
BULMACA 

Soldan aaia: 

man. 11 - Rabıt ıedatı, büyük anne. 

Y--..... llfıJija: 
n - T anni bir babamız, nota. 2 -

Kınnızı, mah, mesafe cöstcrir. 3 - Kayıt

ı.iz, serpllf. 4 - Aalik. 5 - Nota, hayret 

edatı, vücutta bulUDUr. 6 - lıınar, mut • 
!aklarda bulunur. 7 - Ölçü, ciil duyar. 

6 - Çö'ltüş, Anmak. 9 - Çok değil, laf
lan dağ. 1 O - Tencerenin Örtüsü, yurt. 
il - Mağara, aptal hayvan, ıoru edatı. 

Dünkü Bilmecenin Halli: 
Soldan sağa: 

A-~~~ lcızmıt. hanKi hula, kabul et • 1 _ ltalya başvekili, 
medıgını sormuş, nizamnamenin bu hu -

rabıt edatı. 2 -

1 - Geveze, kar. 2 - Aman, danıöz. 

3 - Laleli. nara . .f - Ab, .:ı. 5 - Bad, 
feıı. 6 - Ek, araba. 7 - Ya, izah, nas. 

. . . ı Duadan sonra denir, zaman. 3 - Geniş 
susta hıç hır maddcaı mevcut olmadığını J w· • 

8 - Aza, imal. 9 - T •t, hatta. 1 O -

a 1 t la L·· d b . k d . f degıl, peygamberın do~tları. 4 - Kay • Bin, 1 1 - Vüzera, iska. 
na mı§, zor ııı:ur anı aga1a ay ettır • 

1 

k 5 E · )'k 6 K Yukarıdan a--~a: 
rn

1 

i§ ve tabiatile de kürdan kaybolmuş. A- ma am, usanç. -.. sır ı . - anun, r-li•J' 

b 1 k k 1 8 1 - Galibiyet. 2 - Em'a, aiu 3 
oam durur mu'? Derhal şimendifer kum _ cesur. 7 - Mah, soz, a ı ızartı ır. - · -

Valide, at. 4 - Ene, kız, be. 5 - Uf, 
panyası aleyhine dava ikame etmiş, ve kür- Çirkin, ilkbahardan sonra. 9 - Türle hü- :zahir. 6 - Edibe, na. 7 - Sahih. 8 -
danı ödetmiı... Sonra muvaffakiyetinden kümdnrlarından biri, salıYermek. 1 O - Anne, mali. 9 _ Saltanat. 1 O _ Kör, bal. 

dolayı övünmeğe başlamıı. lngilizlerin ııbay>l ünvanı, gecelik, za - tık. J 1 - Aza, Taa. 

,-------.-----------------~-----------------------__;~---~ 
iSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Dün arkadaılarımızdan biri bize fU haberi getirdi: 

«Liman idaresi gazetecilere mahsus olan havadis ku
tusunu perıembe gününden itibaren Liman Hanının av
lusundaki duvarlara asacaktır. Her gazetenin ayrı bir 
kutusu olacak ve anahtarları gazetecilere verilecektir. 

Gazeteciler sual sormak isteyince bir kağıda bu suali 

yazacaklar ve ertesi günü kutuyu açarak cevabını ala

caklardır. Bundan hatka limanda efkin umumiyeyc bil

dirilecek havadisler günü gününe bu kutulara konacak 

ve gazeteciler de günü gününe bu havadisi almıı olacak

lardır.» 

İSTER iNAN iSTER iNANMA ! 

Mart 24 __ , _______________ " 

Yaşı yan 

Mısralar 
Ea••·Tal11-_. 

Ş
u hakikati bir de ben tekrar edeyima 

İyi bir kitap cliinyada. dostların ~ 
' • ~::,h ve en bayııl.ıdır. Xeliriilahhap ol • 

mak fenadır, derler. Halbuki zengin hff 
kütüphaneye malik olan adamlu benin 
kıskançlığımı, huedimi yeglne tahrik e 
denlerdir. 

Son :zamanlarda. yazmaktan oltumai6 
istediğim kadar valcit bulamamakta il# Ü.,U,. 

lüyordum. Birer. ikişer, cdindiiim eserle~ 
sahifeleri bile kesilmeden evdeki yazı ma.. 
.samın üzerinde yığllıp duruyordu. 

Onlan böyle mühmel gördükçe de boo 
nim içimde hatırlı dostlarına karşı lakay" 

davranmak zaruretinde kalmıı bir ev •• 
hibinin utancı uyanıyordu. 

Bu va7.iyetc nihayet vermek, ayni za • 
manda dimağımın muhtaç bulunduğu ma'" 
nevi gıdayı da temin -etmek ı··z.umıuna 

duydum. Günde bir iki saatimi bu az.iz v• 
kıymetli dostlara hasretmeie karar ·11er • 
dim. Ne iyi etnüfiml 

O bir yığın kitabın arasından, rasgele 
bir tanesini çekip aldım: Raif Necdet Ke .. 
te1Jinin (Yaşasın Mısralar) adındaki an • 
tolojisi imiş. Yunua Emreden Ahmet Ha .. 
~İme kadar, gelmiş, geçınif, duymuş v• 
duyurmuş Türk şairlerinin her birinden bi• 
rer mısra demeti deren Raif Necdet o zene 
gİn edebiyatın bizıe bir nevi «müselles ıı inl 
sunmuş. 

Kitabın sahifelerini çevirdikçe, Tür1' 
fiirinin muhtdif devirleri, imanın oan göz-ı 
lerinin önünden reııltli, duy((Ulu, cazip bil 
panorama gibi geçiyor. 

Divanlan, müdevven fİİr mecmualanal 
teker teker karıştmnağa vakit bıalamac.hk .. 
lan halde, eslifın e9erleriae hasret çeken• 
ler için (Yaşayan M..ralar) ın :tehalükı., 

tcşckkürJe karşılanacak bir nimet olduA 
kanaatindeyim. Bunun içinde. okuyucu, 
(yaşayan ve yaf&Itlağa layık olan mısra • 
Jar) ın hepsini bulamıyacaktır. Hatta (ya• 
şayan) vasfına )iyık görülen baa mısral• 
rı da belki hayretle kafll}ıyacakbr. Fakat 
biç bir iddia ile ortaya çıkmıyan bu 1 SO 
sahifelik mecmuada, şüri aeven, onun be• 
yecanlarına teşne olan, vaktile hazla okuı. 
duiu bir mısraı hatırlamak iatiye.n genİf 

bir zümreye hizmet etmek gı"bi öyle yük . 
sek ve samimi bir arzu -.eziliyor ki bu ar 

zunun sahibine Dl'fl tükran duymama~ 
delen .gelmiyor • 

Yaşa yan mısralar, bucin yaşamaya• 

şairlere hasredilmif. Bu, ihtimal iti kimae)t 
gücendirmemek kaygusiledir. Onun için : 
dir ki bunda ne yurdumun en büyük şairi 
Yahya Kemalin, ne de diier kıymetli baza 
üstatların 1bedialanm bıı'lenyy.caksuaz.. 

F wt bu, sebebe miilıtenit ebikliie rai ' 
men, Raif Necdet Ke.tıellieje deqisi edee 
biyatla yakındım. uzaktaa -Mkadar hel 
Tüıkün ikütüphanesincle ~ tutacak bit 
kitaptır. 

~ 

L4-...Z.k - , 
--------------.4~ Biligor Jlarauu? 

1 - Musikide 11ot.a11 kim iaat ctmitıtir)ı 
2 - Reünion wt-n 'bo,.a ve eni .. 

kadardır? 
3 - 1920 yılında tubat ayında beş pa• 

zar cünü vardı. Ba hidisc lıanKi tarihlerde 

tekerrür edecektir? 
4 - Eski tarihte tanıdıjum& Yunan m\io 

phirind"n Ülyssün en 'bü,ük kurnazlılt 
neydi~ 

5 - V enizelos siyaset aahneaine çık • 
tığı zaman Yunaniıtanın mesalaası neydir 
Venizefosun son p•lerinde ne oldu'? 

(Cevaplan Yarın) 

(Diinlıii ... M CUPllLlllTI) 

, 1 - ııSen pediph oha.n harbetmell 
için kılıcı kuşanmaya bile teneı:zül et " 

rnem» cümlesini Gedik Ahmet Pata iüıd 
Beyanda, Beyaadm veliahtliii zamaDID " 
da söylcmi~r. 

2 - Köpiı1dü fAraplarda köpüğün dr 
rcccsini ölçmiye mahsus aletlere aphro 

rnetr derler. 
3 - insan vücudundaki •tat» lu lit• 

hotom denilen aletle çdcanbrlar. 
4 - Beş lambalı bir radyo makinesiniO 

nrfettiği elektrik mik.tan kuUamlan ıaoı

baların cinsine ve zamanm derecesine go" 
re tehali.if eder, ııvasati olarak günde sa 
vat denilebilir. 

5 - Nil nehrinin tebahhur eden su,. 
nun miktarı yaz mevsiminde yüzde (97J 
dir. 
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$Jvaseı .. Alemınde 
Fransanın 
lngiltereyi 
Tehdidi 
S on Avrupa hadiseleri bir defa da

ha isbat etmiştir ki ingiltere ile 

Fransa arasındaki telakki farkları, bugün· 
den yarına giderilebilecek mahiyette de • 
ğildir. Hatti. muhtelif hadiselerden do • 
ğan görüş anlqmazlıkları her gün bir par· 
ça daha artıyor. Bu sebepledir ki Fransız 
hariciye nazın Filinden, İngiltereyi zım • 
nen tehdit etmekten dahi çekinmemekte • 
pir. Fransız hariciye nazırının bu hususta 
kullandığı silah, F ransanın Almanya ile an· 
laıması tehdididir. 

Flanden diyor ki: 
«Fransıının Almanya ile anlaşması, 1n

gilterenin aleyhine çıkar. Almanyanın her 
gün biraz daha artan istekleri karşısında 

mütemııdiyen fedakiirhk yapacak olursa. 
bir gün gelir, ortalıktan ihtilaf yok olur. 
Bu suretle de biz Fransızların, İngiliz mü· 
ıaheretine ihtiyacımız kalmaz. Böylece, 
komşumuz Almanya ile aramızda, tabii bir 
münasebet müvazeneti hasıl olur. l larp • 
ten kalma bütün ihtilaflar tasfiye edilmi~ 
olur. Galip ve mağlup kelimeleri dahi u • 
nutulur. O zaman, hiç bir engel, bizi, Al
manlarla doğrudan doğruya müzakereye 
girişmekten menedemez. Bu takdirde ln
gilterenin reyini almıya ihtiyaç ta duymayız. 

Siyasette dostluğun yapması, kaJlllıklı 
Jaydn görmekle ve göstermekle mümkün· 
dür. Siyasi dost kalabilmek için, bu dost
luğa ehemmiyet verenlerin mütekabilen 
bazı fedakarlıklarda bulunmaları lazım -
dır. 

Biz, şimdiye kadar, bir hayli feragat gös
terdik. Umumun hakkını müdafaa ettiği • 
rniz bugünkü vaziyette eğer yalnız bırakı • 
lacak olursak, böyle bir tecrübeye Fransız· 
fngiliz dostluğu mukavemet edemez. Bu 
~ostluk kırılır.» 

* Fransız noktai nazarının alemdarla • 
tından biri tarafından söylenen bu söz -
ler, bugünkü şartlar içinde çok manalı gÖ· 
rünüyorlar. F rnnsız hariciye nazın artık 

;J.apalı konuşmıya dahi lüzum görmüyor. 
lngiltereyi nçıkça tehdit etmekten çekin -
tniyor. İcabında, Franı:anın bu dostluktan 
~a ayrılmayı göze aldığını söylüyor. 

Bu konu~anın iyi bir politika dili olup 
olmadığına dair kat'i bir hüküm vermek 
jsternemekle beraber bugünkü şerait içinde 
J\lmanya kadar f ransanın da tarihi günler 
yaşadığı müşahede olunuyor. Kuvvet ve 
haşmetine rağmen, F rnnsa, çok ihtiyatlı 
hareket etmiye mecburdur. Onun istikbali 
Ye hayati menfaatleri bunu emrediyor. Bu 
ise pek kolay olacağa benzemiyor. 

Selim Ragıp -----
Iranın Yeni 
Dış Bakanı 

Tahran, 23 ( A. A. ) - istifa 
eden Dış Bakanı KAzimi'nin ye
rine İranın Bağdad elçisi İnaye
tullah Sami tayin edilmiştir. 

Yeni Dış Bakanı iki güne ka
dar Tahrana gelecektir. 

L_ 

Venizelos Oldü Fakat 
Nümayişler Durmadı 

Atina, 23 (Hususi) - Dün 
ölen krallar için kilisede dini 
iyin yapıldıktan sonra Antiveni
zelistler gürültü)ü nümayişler ya
parak sü bakanlığına doğru iler
lemişler, bu sırada nümayişçileri 
dağıtmak istiyen polisle çarplfllla
lar olmuş ve bir kaç kişi yara
lanmıştır. 

Nümayişçiler Venizelosun ce
sedini almak için iki torpido gön
deren Metaksas hakkında atıp 
tutmuşlardır. 

Aynı gün Yunanistanm her 
tarafında V enizelosun istirahati 
ruhu için ayinler yapılın~ ve bazı 
yerlerde de hadiseler olmuştur. 

Belediye meclisinin kararile 
kaplıcaların bulunduğu Lutrakinin 
büyük caddesine V enizelosun ismi 
verilıni\ ir. 

Ziraat Bakanlığı 
Neşriyat Miidiirlüğü 

Ankara, ı3 (Hususi) - Anka
ra tavuk islah istasyonu müdürü 
Basri Ziraat Bakanlığı neşriyat 
müdürlüğüne tayin edilmiftir. 

• 
TELGRAF BABERLERi 1 

Italyan ... Arnavut Anlaşması 
A 1 k B ık -1 y ki s· Kaldırımları kim 

rnavut u a an '!-ra a aşma ıya- {:r:h~ :~':':~.~ ... bu ·el·"'' iç. 

setinden Vazgeçti, ltalyaya Bag'"' landı İçti~~:::e;;ig~~~üb~ra~:::::1:~:~~k~:; 
terek imza ile verdikleri bir takrir okun • 

Draç Limanının idaresi ltalyanlardan Mürekkep Bir Teşekküle Verilecek 
Belgrad, 23 ( A. A. ) - Son 

ltalyan - Arnavut anlaşmasından 
bahseden Politika gazetesi diyor ki: 

"Bu anlaşma ile Arnavutluk, 
kat'i surette Balkanlara yaklaşma 
siyasetinden vazgeçmiş ve tam 
surette İtalyaya bağlanmıştır. 

Emin membalardan alınan ha
berlere göre, İtalya ve Arnavut
luk bu anlaşma ile aşağıdaki ta
ahhütlere girişmişlerdir : 

1 - Arnavutluğun idare şu
belerinde ve bilhassa Arnavutluk 
ordusunda İtalyan mütehassıs ve 

muallimleri çalıştırılacaktır. Ordu 
talim heyetinin başında buluna- . 
cak olan ltalyan General, "Kıra1 
nezdinde askeri heyet reisi,, un
vanını tqıyacaktır. 

2 - Avlonya limanının med
halinde bulunan İtalyan Sasena 
adasını müdafaa eden Karatuma 
tepeleri tahkim olunacaktır. Draç 
limanının idaresi tamamen ltalyan
lardan mürekkep muhtar bir te
şekküle verilecektir. Bu limanda 
yapılacak işler için İtalya, Arna
vutluğa ikrazda bulunacaktır. 

Yeni Hatlar Açılıyor 
Başbakan, Nafia, Maliye, iktisat Ve Maarif 

Bakanları Dün Afyona Gittiler 
Ankara, 23 (Hususi) - Afyon 

zafer abidesile Karakuyu Isparta 

açma merasimine iştirak edecek 
olan davetliler bu günl Jvell,55 de 

Ankarada 150 Ev 
Daha Yapılıyor 

Profesör Y ansen Planları 
Hazırlıyor 

Ankara, 23 (Hususi) - An
kara yapı kooperatifi satın aldığı 
300 dönümlük arsa üzerine bu 
yıl 150 ev yapmağa karar ver
miştir. 

Profesör Y ansen bu evlerin, 
mahallelerin planlannı ay sonuna 
kadar bitirecektir. 

Kamutayda Kabul Edilen 
Kanunlar 

Ankara, 23 (Hususi) - Kamu
tayın bugünkü toplantısında ve
kAletler bütçelerinde yapılan mü
nakaleler kabul edilmiştir. 

Bundan sonra Merkez Bankası 
kanununa ait bütçe encümeninin 
mazbatası tekrar yazılmak üzere 
maliye encümenine iade edilmiş 
Suriyede Türklerin ve Türkiyede 
Suriyelilerin emlakine ait kanun 
layihasının birinci müzakeresi 
yapılmıştır. 

Kamutay çarşamba günü top-
lanacaktır. 

Balkan Antantı Konseyi 
Nisanda Toplamyor 

Atina, 23 (Hususi) - Balkan 
antantı konseyinin nisanın 13 ün
cü pazartesi günil Belgratta top
lanacağı Yunan hükumetine bil-
dirilmiştir. 

hareket eden iki trenle hareket et
tiler. Başbakan ismet İnönü, Nafia, 

Maliye, Maarif, iktisat vekili erile 
saylavlar ikinci trenle gitmişlerdir. 

Japon Başbaka
nının Sözleri 

Rusya ile Japonya Arasın
da Harp Çıkması imkansız 

Londra, 23 ( A.A ) - Japon 
başbakanı Sunday Chronicle ga
zetesi muhabirine verdiği bir mü
lakatta demiştir ki : 

"Japonya ile Sovyet Rusya 
arasında harp çıkmasına imkan 
yoktur. Japonyanın emniyeti ve 
mevcudiyeti merkezi Asyada sü
kunun idamesile kaimdir. Beynel
milel bakımdan Japonya sakin bir 
komşu olmak arzusundadır. Fakat 
kanunun ihlaline ve uzak şarkta 
ekonomik nizamı bozabilecek olan 
sosyal karışıklıklara karşı dur
maya azmetmiştir.,, 

Japon Ordusunda 
Değişiklikler Yapıldı 

Tokyo, 23 (A.A) - Şubat is
yanı fizerine orduda, erkanı har
biyede ve harbiye bakanlığında 
mühim değişiklikler olmuştur. 

Bir ço1' fırkalara da yeni ku
mandanlar tayin edilmiştir. İmpa
ratorun maiyetinde de değişiklik
ler olmuştur. 

Gazeteler iç ve dış bakanlık
larında da mühim değişiklikler 
olacağını yazmaktadır. 

Mısırın Eski Başvekili 
Vefat Etti 

Kahire, 23 ( A. A. ) - Eski 
Başvekil ve lttihad partisi reisi 
Yahya lbrahim Pap seksen ya
şında olduğu halde vefat etmiştir. 

4 - 1933 de kapatılan Ar· 
navutluktaki bütün hususi Kato
lik ve İtalyan mektebleri yeniden 
açılacaktır. 

4 - İtalyan kapitali ile bir 
ziraat bankası teais olunacaktır. 
İtalyan mutahassısların yardımı 
ile ve İtalyan parası ile tütün in
hisarı yeniden tanzim alunacakhr. 

5 - İtalya, Arnavutluğa 40 
milyon altın franklık bir ikraz 
verecektir. Bu istikraz:, her sene 
8 milyon altın franklık tediyelerle 
ödenecektir. 

r --~-----------------------.., 
Muhtelit Tedrisat 
Kaldırılmıgacak .. 

Ankara, 23 (A. A.) - Orta mek· 
teplerde muhtelit tedrisatın kaldırıla • 
cağın dair baı.t gazeteler tarafından 

yapılan neşriyat üzerine, Kültür Ba · 
kanlıgında yaptığımız tahkikat, bu neş· 
riyatın ciddi hiç bir esasa dayanmadı-
ğını göstermiştir. 

Deniz Muahedesi 
Yeni Muahedenin Müd

deti Alb Senedir 

Londra, 23 (A.A) - Bu per
şenbe imza edilecek olan deniz 
mukavelesi, evvelce neşredilen 
şartlardan mada aşağıdaki iki 
maddeyi ihtiva etmektedir: 

1 - Mümziler, meriyet müd
deti altı sene olan bu muahede
nin inkızasından sonra da inşaata 
ait malumat teatisinin devam et
mesi icap edeceğini kaydederler. 

2 - Başka devletler, bu mua
hedenin ruhuna muhalif deniz in
şaatında bulunduklan takdirde 
karşılıklı istişarede bulunmayı 
vadederler. 

lngilterenin beyaz kitabı 
Londra, 23 (A.A) - Avam 

kamarasında bir suale cevap ve
ren başbakan Baldvin, deniz mu
ahedesinin metnini ihtiva eden bir 
beyaz kitabın neşrolunacağını 
söylemiştir. -----

Yüksek Kıymeti Haiz 
iki Kur'an Bulundu 

Londra, 23 ( A.A ) - Times 
gazetesinin Kahire muhabiri, za
bıta tarafından bir kitabcı dük
kanında çok yüksek kıymeti haiz 
el yazması iki kur' an bulunduğunu 
yazmaktadır. Bu kur'anlar bun
dan beş sene evvel Kudüsten ça
lınmış, Filistin zabıtası bunları 
bulmak için bütün yakın şarkta 
araşbnnalar yapmıştı. 

Pazar Ola Hasen B. Diyor Ki: 

- Bu ne İflİr, Hasan Bey? ... iki kadın, bir 
paylaıall'ilyorlarni.lf .• 

• 

çocuiu\ ... O: «Benim!» diyor, 
öteki de: <rHayır! Benimin di· 
ye beri tarafa çekiyonnuı .. 

Hasan Bey - Kız çocuğu 

değil mi? Ne onundur, ne de 
ötekinin! Yarın varacağı ko • 
canan mahdır o L 

du. Matbaamız da bu kazanın hududu 
içinde olduğu için buna ait havadisi «~
hir meclisindeki vekillerimiz. ne istiyor • 
larh diye dikkatle okuduk: Çocuk bah
çesi, lamba, mektep, temizlik ve yoH 

Bunları kim istemez) .. Ancak İstanbul 
belediyesinin bütçesinin müsaadeaiz.liğini 

bizim ıehir meclisi azaları da bildikleri için 
takririn sonuna udileklerinin imkan nis • 
betinde yerine getirilmesi n kaydını ilave et

rnioler. 
Demek ki belediye istenilenleri kendi 

kasasından para harcıyaıak yaptırmağa im• 
kan bulamazsa bu iııler olmıyacak 1 

Vaktile istanbulda sokak kaldmmları 
gene üııti.inden geçilmez hale gelmişti de 
padi ah ikinci Mustafa hem bu iııin hallini 
istemiş, hem de - aman belediye işitme • 
sini - kaldırımların yaptırılması hususunda 
tehlikeli bir yol göstermişti; l11tanbul kay-
makamına ve kadısına hicri 1 1 l 1 tarihile 
yazılan hükümde ou sözler vardır: 

alstanbul sokaklarının bazı kaldırım • 
ları bozulup müıurü uburda usret çekil • 
diği istima' olunmağlıı ol makule bozuk o· 
lıın kaldırımlar ne veçhile tamir olun -
malıdır, kimin hanesi ve dükkanı hizasın· 
da ise büyut ve dekakin sahiplerimi ta' mir 
ederler nice olur. Bu hususta temam tefek
kür ve tedbir edüp her ne veçhile münasip 
ise muaccelen deri devlet medanma arzü 
iliim eylert\.en babında yazılmııtır.» ı 

Kaldırımların tamiri parasını gÜzergah· 
taki ev ve dükkan sahiplerinden almak bel
ki bugün de belediyecilerimizin hatırına 

gelirdi amma, bereket, kanun buna mü • 
sa.it değildir. Hiç yol olmıyan yerde ye • 
niden kaldırım veya şose yapılırsa ancak 
o zaman belediye masrafın yarısını ken • 
disi verdikten sonra, öteki yansını iki ta· 
raftaki bina sahiplerine taksim ve tarh ede

bi.lir. 

Letonya Devleti Aleyhine 
Gizli Bir Cemiyet 

Riga, 23 (A.A) - Zabıta Lea 
tonya devleti aleyhine faaliyette 
bulunan gizli bir Alman cemiyeti 
keşfetmiştir. 

Bu cemiyetin ekserisi genç 
olan azası kanuna aykırı toplan
blar yapmakta ve yabancı mem• 
leketlerle temasta bulunmakta 
idiler. 

Zabıta cemiyet azasından bir 
çoklarını tevkif etmiştir. içinde 
Letonya hükumeti aleyhinde şid
detli hücumlar bulunan bir rapo
ru okumağa hazırlandığı sırada 
tevkif edilen cemiyet reisi de bun
lar meyanındadır. 

Cemiyet reisi bu raporun, tev
kifinden bir gün evvel, yabancı 
bir memleketten gelmiş olduğunu 
itiraf etmiştir. 

........... Müil.iddin···osı·ü~daö;" ......... . 
TesekkUrU 

' 
Babamın ölümü ve kardeşim doktor 

Ekrem Üstündağın hastalığı münasebetile 
gerek bizzat gerek yazı ve telgraf ve tele

fonla 'kederlerimize iştirak eden ve hasta
mıza ıağlık dileyen dostlara ve arkadaşlara 
gösterdikleri yakınlık ve alakadan dolayı 
aükranlarımız.ı sunarken yükı;ek hnznkat 
ve en asil insani hisaiyatla pek zor şartlar 
altında muvaffokiyetli bir ameliyat yapan 
ve butün tedavi müddetince yorulmaz ve 
usanmaz itinasile bütün sıhhi icaplara biz
zat baş vuran ve kardeşimi tamamen iyi 
eden kıymetli doktor profeıöt Behçet Sa
bit'e ve hastanesinin pek iyi şartlarını bı..tun 
hastalarına olduğu gibi bize de bezledcn 
ve nılıuy etsiz dikkat ve guyreti ile hu • l • 

lığın İ} ılığe do<>ru seyıını kolaylac;tıran 

T eşvikiy <.' Sağlık b i ı;nhıp ve müdurü 
doktor lbrahim' e minnet \... uktt1nl \1 

alenen if adc etmek ıc;in sayın guzet nizin 
kıymetlı del&letıni nca ederim .• 

İstanbul \'ali ve 
Belediye H ısı 

Muhittin Üıtündai 
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ŞBBIB BABIBLEBİ 
Kılıç Balığı 

15 Kuruıal - -
Karadenizin Zeki Çocuk
larından Biri Yeni Bir 

Ağ icat Etti 
Kılıç balığı a· 

vı gayet güçtür. 
Bu balık şimdi -
ye kadar senenin 
bazı mevsimle • 
rinde ve ayın 

da en karanlık 
aünlerinde ve 
münhasıran Bo • 
ğaziçinde avla -
nırdı. 

Ay ışığında bi· 

le Kılıç avlamak 

mümkün olmaz -
clı. Ömrünü de- ;yeni bir ai icat eden 
hiz dalgaları ara- Salih oğlu Recep 
smda gesirmw. bir Karadenizli vatan
daş, Salih oğlu Recep yıllarca bu ba
lığı gündüz avlayabilmek ıçın dü
~ünmüş, taşınmış. bin bir çareye baş 
vurmuş ve nihayet her mevsimde, her 
saatte Kıhç balığı avlamasına yarar 
bir ağ icat etmiştir. Salih oğlu Re
cep bu ağlarla tecrübeler yapıp eyi ne· 
ticeler aldıktan ıonra da iktısad veka-
Jetine müracaat etmiş ve bir ihtira be
ratı istem ittir. 

Vekalette alakadar makamlar hu i-
cadın fenne uygun olup olmadığını 

1 
Yörük Ali 
Plajına Bir 

İskele Yapılıyor 
Belediye Plajı Adaların 
En Güzel Yeri Haline 

GirecPk 

Büyükadnda bulunan Yörük Ali plajı

nın bu yıl daha fazla rağbet ıörmesini te· 

min etmek ve iyi bir varidat menbaı haline 

getirmek makısadile belediye, plajı mo -
dern bir hale koymağa karar vermiştir. 

Bunun için de bir proje hazırlamıştır. Bu 
projeye &Öre mevcut 15 kabineye 50 ka -

iki Kişi Daha 
Kayboldu 
İki Kadının Ne Oldukları 

Belli Değil 
Beyoğlunda Ba

lıkpazarında 29 aa
Yılı dükkan sahibi 
kasap Hasan, Or -
taköylü Reşit, Pen
dik veznedarı Ha
san, Gedikpaşalı 

Y ervant, Aksa ray
da portakalcı Ce -
malin küçük oğlu 

Kortis bundan bir 
müddet evvel birer 

bine daha ilave edilecek ve ayrıca 
için bir de pist yapılacaktır. 

dans birer ortadan kay- Madam Reçina 

Diğer taraftan belediye halkın 

bolmuşlardı. Bunların ne oldukları henüz 
plaja malum değildir. Bu kayıplar arasına dün 

kolaylıkla eelebilmesi için de çok yakın iki sima daha karışmıştır. 
olan Dilde bir iskele yapmayı kararlaııtır- Resmini gördüğünüz kadın da iki haf-

mı!! ve Akay idaresi ile bu hu5usta yaptığı 
temaslarda mutabık kalmıştır. 

iskelenin inşaııına bir kaç gün sonra 
ba§lanncak ve mayıstan itibaren Yörük 

Ali plajına halkı taşımak üzere bir vapur 
işletilecektir. 

Floryaya 
işletilmesi 

Da Vapur 
Düşünülüyor 

Son zamanlarda Floryadaki inşaatı na· 

zarı itibara alan Akay id.uesi denizle irti -

batı olan florya ve Bakırköy gibi yerlere 

tadanberi ortada yoktur. ismi Reçina olan 

bu kadın Balatta Lonca cadde!linde 1 1 nu· 
maralı evde oturmaktadır. 

iki hafta önce birdenbire ortadan kay
bolmuş, oda kapısının açılmadığı görülün· 

ce komşuları arasında merak uyanmışt ır . 

Madam Reçinanın kiracıları bu gaybubet

ten Ayvansaray polis mevkiini haberdar 
etmişler, fakat yapılan bütün araştırmalara 

rağmen kadının akibeti hakkında hiç bir 
İp ucu elde edilememiştir. 

Madam Reçinadan başka Mercanda 
Mühürdarpaşa ao1cağında 28 aayılı evde 

de yazlara mahsus olmak Üzere &Ünde iki otur41n PakiLe İ!9minde bir kadın da ortada 
defa azimet ve avdet vapur ıeferleri ihda- yoktur. Pakize dört itÜn evvel birdenbire 

sını tasarlamaktadır. Bu vapurların sayfi - kaybolmuş ve bugüne kadar kendisinden 
yeye çıkan ve Florya plajlarına giden halk hiç bir haber alınamamıştır. 

tetkik etmişler ve neticede de Salih 
oğlu Recebe bir ihtira beratı vermişler
dir. Şimdi Salih oğlu Recep yalnız Bo- tarafından rağbet &Öreceii tahmin edil • 

ğaziçinde değil, Marrnaranın en derin mektedir. Fakat maerafın çıkartılamaması 
yerlerinde hile gündüzleri Kılıç avla- ihtimalile eldeki veıaiti noksanlığından 
maktadır. dolayı bu hususta henüz kafi bir karar ve-

Rakı Ve Sigaraya Düşkün Bir 
Hırsız Sebekesi Türedi , 

Göztepe civarında yeni bir hırsız şebe-
ke!9i türemiştir. Bu ,ebeke son bir iki ôY 

rilememiıtir. Mayısta ihracat yapmak için de kül
liyetli miktarda Kılıç balığı avlayacağı

rn ve lstanbuJda Kılıcın fiyatını 15 
kuru~ kadar düşüreceğini ıöylemek

O içinde Göztepe civarında ıoygunculuklnr 

niversite Tarih Şubesinde yapmış, Mümin çavuşun, aktar Bodosun, 

tedir. 
Yeni Bir Kürsü Açıldı Arhangeloeun ve daha bir kaç esnafın 

K"lt '• Bak J w .. • • • dükkanlarını aoyup ıoğana çevirmişler gir-
u ur an ıgı unıversıtenın ta-

Bazı Esnafm Yeni Hileleri 
Meydana Çıktı 

dikleri dükkanlardan en fazla rakı, !"igara 
rih şubesinde seçenlerde kurdugw u . ı ve buna benzer mallar çalmışlardır. lki üç 
meskukat kürsüsünden sonra yeni - günde bir yaptı~lan ıoygunculuklara rağ -

Son günlerde belediyenin sıkı 

kontrolları şehrimizde bir kısım es -
nafın yeni hilelerini meydana çıkar -
mıştır. Bu arada bazı seyyar basma
cı ve kumaşçıların, kumaşları germek 
ve ölçüde metre kaydırmak suretiyle 
lıalkı aldattıkları anl<ı§ılmıştır. 

den bir eski yazılar kürsüsü açmış ve men ıimdiye kadar hemen hiç bir ip ucu 

muallimliğine de eski Evkaf müdü- elde edilememiştir. -------
rü lzzeddini tayin etmiştir. Bu kür -

ıüde bilhassa eski siyakat ve divani Garip Bir Adam Yakalandı 
yazılara ehemmiyet verilecek, şım _ Zabıta ıarip bir ıuç işliyen Şerafettin a
dilik haftada birer ıaat olan dersler dında bir adam yakalamıştır. Şerafettin 

Bu meyanda gene bazı kasapların 
ela kumlu ve kalın kağıtlara et sardık

ları teabit edilmiştir. 
Zahıtai belediye memurları bu gibi 

aatıcıları tiddetle cezalandırmaktadır. 

Tütün Satışı Artayor 
Son hafta içinde tütün piyasasında fiat• 

lar yükaelmeie baılamıı, satı:lar hararet
lenmiştir. 

Stok mallardan bu ıene içinde «3.5» 
milyon kilo tütün ıatılmıştır. J3u arada Al
manyadaki tütün ldtışımız' da gittikçe ha • 
raretlenmektedir. 

Lehistan da yakında bizden ((200» bin 

ileride fazlalaştırılacaktır. 

Bir Kundakçı Müddeiumumiliğe 
Verildi 

Samatyada F ethiyenin evının pen

ceresine yanar kibrit bırakmak sure -
tiyle yangın çıkaracağı iddia edilerek 
yakalanan Gabriyel oğlu Horel müd-

deiumumiliğe verilmiştir. Horel: «Ben 
yerde parlak bir ~ey gördüm. Hava ka

ranlıktı. Onu aramak için kibrit yak
mıştım. Maksadım evi yakmak değil -

di.» demektedir. Müddeiumumilik 
kağıtlarını dördüncü müstantikliğe 

kilo tütün mubaynaeını kararlaıtırmıı bu- vermiştir. 
lunmaktadır. 

Yazmacılar Ve Dokumacılarm 
Yllhk Toplantası 

iki Lohusa Kadım Dövmüşler 
Tophanede Karabulut sokağında 

oturan Cemal kızı Cemile isminde bir 
Dün ıaat on dörtte Ticaret Odası mec- kadın dün müddeiumumiliğe bir isti

lisi salonunda yazmacılar ve dokumacılar da ile hat vurarak kocası tarafından 
kooperatifi senelik toplantısını yapmııtır. 

T 1 d b . l'k . .. k dövüldüğünü ve hu yüzden çocuğu • op anh a ır sene ı meaaı ve mura ıp .. .. • .. .. . . . 
lı t. ·ı 1935 · 1... nun duştugunu ıddıa etmış, muayene-eye ı raporı e « >> ıene11 p ançoıu o- . . . . • 
Jrnnmuş bilahare meclisi idare azalıldan' aını ıstemıştır. 
intihabına geçilmiştir. 

Yapılan seçim sonunda Yahya Yılmaz 
Türlı:, Sami, Hüseyin, lsmail, Mahmut Ga
lip idare meclisi azalıklarına intihap edil -
miılerdir. 

Darphane Bakır Alıyor 

Bunun üzerine tabihiadli Enver 
Karan davacının evine giderek mu -
ayenesini yapmıştır. 

Gene Galatada Kapıiçinde Kara -
kaş mahallesinde oturan bir haftalık 
lohusa Nadide de ayni ~ekilde bir isti
da ile adliyeye müracaat etmiş, kom -

Darphanede yeni basılan nikel pa - şusu tarafından dövüldüğünü iddia et-
raların pul1arı hazırlanmaktadır. Bu rniştir. 
paraların içinde yüzde yetmiş beş nis- Müddeiumumilik, dün Nadideyi de 
betinde b'akır bulunduğu iç.in darpha- muayene ettirmişt)r. Her iki kadın 
ne idare i yeniden (200) ton bakır hakkında Tıbbıadliden alınacak. rapo-
almağa karar vermiştir • ra göre tahkikat açılacaktır. 

evvelki akşam Ulelide Cümhuriyet apar· 
tımanında kapıcının bir parça ayrılmasın
dan istifade ederek İçeri dalmıı ve apartı
man kiracılanndan Salahattinin dairesine 
girerek soyunup yatmıştır. Kapıcı aparta -
mana dönünce bu İfİn farkına vararak he
men hadiseyi zabıtaya haber vermiıtir. Za
bıta apartımana eelmiş, Şerafettini yatakta 
bulmuş, fakat sorulan bütün suallere saçma 
sapan cevaplar alınca Şerafettini muayene
ye sevketmiotir. Belediye doktoru suçlu 
hakkında verdiği raporda akıl rahatsızlığı 

bulunduiunu bildirmiş, Şerafettin de tıbbı 
adliye sevkedilmiıtir. 

Parayı Çahp Kaçarken 
Dün Süruri isminde birisi, bir ltal

yan kaptanının (10) lirasını kapıp ka
çarken yakalanmış, müddeiumumili -
ğe verilmiştir. ................. _. ..... _._.. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu ıece nöbetçi eczaneler flınlardır: 
Beyoilu: (Kanzuk, Karekln Kürkçi 
yan, Güneı). Şişli: (Necdet Ekrem). 
Galata: (Hidayet). Samatya: (Teo • 
filos). Bakırköy: (Merkez). Betik • 
taı: (Ali Rua). Sarıyer: (Nuri). Bü
yükada: {Merkez). Heybeli: (Yusuf). 
Hasköy: (Yeni Türkiye). Kasımpa§a: 
{Yeni Turan). Şehremini: (Nazım). 
Üsküdar: {İmrahor). Şehzadebaşı: (A
saf). Kadıköy: (Alaeddin, Rifat. (Ka-

' ragümrük: (Suat). Aksaray: (Ethem 
Pertev). Fener: (Vitali). Beyazıt: 
(Belkis). Eminönti: (Mehmet Kizım). 
Alemdar: (Etref Neşet). Küçükpazar: 
(Hasan Hulusi). 

Şehitliklere 
Sahip Çıktı 
Bir Mezar Kazıcının Va

risleri Burası Bizimdir, 
Diyorlar 

lstanbulon muhtelif yerlerindeki 
bir çok mezarhklara sahipler çıkmakta 
ve bu yüzden de belediye ile davalaş
mak son günlerde adet haline geldi. 
Şimdi de Edirnekapıdaki Şehitlik me
zarlığına dört sahip çıkmış bulunmak
tadır. 

Bunlar eski mezar kazıcılardan 
Llıtfinin dört varisidir. Ellerinde tapu 
senetleri de bulunduğunu iddia ede -
rek evvela Şehitlikleri imar Cemiyeti
ne baş vurmuşlar, mezarlığın kendile
rine teslim edilmediğini görünce de 
cemiyet aleyhine bir dava açmışlardır. 
Bunun üzerine belediye de dördüncü 
hukuk mahkemesinde varisler aleyhi
ne bir dava açarak Şehitliğin beledi -
yeye ait olduğunu ileri sürmüştür. 

Diğer taraftan var~sler, Şehitlikten 
başka Edirnekapıdaki mezarlardan 
yüz dönüm kadar yerin de kendileri -
ne ait olduğunu ileri sürmüşler, hu 
toprağın iadesini istemişlerdir. iddia
ya göre Lutfi uzun müddet mezar ka
zıcılık yapmış, elindeki vesika sonra -
dan nasılsa tapu haline gelmiştir. Bu 
davaya ayın yirmi yedisinde dördün -
cü hukuk mahkemesinde bakılacaktır. 

Zingal Şirketi ve Eski 
Muhasebecisi 

Zingal "irketi müdürlüğü müddeiumu -
miliğe müracaat ederek şirketlerinden on 
bin lira ihtilas ettiği iddiasile tevkif edilen 
muhaaebeci Cevdetin Adapazan Banka • 
ısındaki ( 2 8) bin lirasının da şirkete ait ol
duğunu bildirmiş ve bu paranın emniyet 
altına alınmasını istemiştir. Müddeiumu -
milik bu iddianın tahkikini ikinci ıubeye 
havale etmiş, Cevdetin Doyç Bankda bu -
lunan ( 6) bin liraeile Adapazarı Banka -
~ındaki ( 5 5 00) lirasının emniyet altına 
alınması için Sultanahmet ıulh birinci ceza 
mahkemesine bat vurmuştu. Dün birinci 
ceza hakimliği bu paraların emniyet altına 
alınması kararını vermiştir. 

Diğer taraftan evrak arasındaki dosya
ya göre Cevdet bu paralan Ahmet adlı 
biriaine temlik etmiııtir. Ticaret mahkemesi 
de dün bu karar üzerine paralara ihtiyati 
haciz koymuştur. 

Suya Da Hile Katıyorlar 
Evkaf müdürlüğü ıimdiye kadar dama• 

cana ile satmakta olduğu Taşdelen ıuyunu 
badema §İşelere koyup mühürlü bir ıekil
de aatmağa karar veımiotir. Buna ıebep; 
bazı muhtekirlerin T atdeleni baıka ıularla 
kanıtırarak piyasaya sürmeleridir. 

Evkaf müdürlü~ bunun için tetkikat 
yapmıı ve nihayet auyun tiıelere menba -
ından doğrudan doğruya doldurulmasına 

karar vermiıtir. 

liman lslah Projesi 
Liman mütehassısı F onder Porten li • 

man ıslah projelerini tetkik etmiş ve ma • 

hallinde de tetkiklerde bulunarak tanzim 
ettiği projeyi Vekalete eöndermittir. 

Vekalet proje üzerindeki tetkiklerine 

baılamı,tır. 

Polise Hakaret Eden iki 
Kişi Yakalandı 

Faik oilu İsmail ve Tahsin adlarında iki 
ki,i polise hakaret suçile müddeiumumili
ğe verilmişlerdir. -----

Parmaklarım Makineye 
Kaptırmış 

Samatyada Kazlıçeşme ayırtma f ab • 
rikasında çalıpn matmazel Mohida par -
maklannı makineye kaptırmış, yaralanarak 
hastaneye kaldırılmıştır. 
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Balkanlar Çocuk 
Kongresi 

Milletler Cemiyeti Balkanlar çoculi 
kongresi beş nisanda Atinada toplana• 
caktır. Bu kongrede memleketimiz na• 
mına Ankaradan doktor Mehmet E
min, İstanbuldan Baktriyolog İhsan 
Sami, doktor Salim Ahmet iştirak ede
ceklerdir. Hey'et iki nisanda Atinaya 
hareket edecektir. Atinada muhtelif 
memleketlerin murahhasları kral tara ... 
fından da kabul edileceklerdir. 

Bakırköy Mezarlığı Tamir 
Ediliyor 

Son zamanlarda Bakırköy mezarlığı çoli 
harap ve çok bakımsız bir hal aldığından 
belediye tarafından buranın iyi bir hal~ 
sokulması için bir karar ittihaz edilmiştir. 

Dün mezarlar müdürü Süleyman veri • 
len bu kararın tatbikatına geçmek üzer4 
Bakırköye gitmiş ve icap eden ilk keşfi 
yapmışlır. 

Öğrendiğimize göre; Bakırköy mezarı< 
lığına bazı yeni yollar yapılacak ve mm1 
kün mertebe teşcir ettirilecektir. 

Katil Gülüzar Kadmın 
Muhakemesi 

Galatada Yeşildirek hamamı önünd4' 

bir kin yüzünden tabanca ile memleketlisi 
Kazımı öldüren Gülizar kadının muhake• 

meaine ağırcezada dün de devam edilmi~· 
tir. 

Şahitlerden Mehmedin istinabe ile i~t~ 
1 

nen ifadesi gelmediğinden duruşma ba~kı 
ııüne talik edilmiştir. 

Doktorumuzun Evine 
Hırsız Girdi 

Kadıköyünde Bahariyede ileri so• 
kakta Kemal Bey apartımanının üst ka• 

tında oturan doktor Etem Vassaf ın e.c 
fine hırsız girmiıŞ, 130 lira para ile mü.• 

cevherata ait eşya çalmıştır. Hırsız a• 
partımana gündüz girmiş ve kapıyı a~ 

nahtar uydurmak suretiyle açmıştır4 
Zabıta bu hırsızlığın doktorun eski hiz~ 

metçisi tarafından yapıldığını sanmak! 
tadır. Tahkikata başlanmıştır. ............................................................ 

Model getirmek üzere Avrupaya 
gitmiş olan 

Kadın Terzi ve Şapkacısı 

NEBAHAT 
Nisanın ikisinde İstanbu]a dönecektir. 

Taksim Ş.,k apartımanı 

Telefon: 41365 

Beyoğlu Fransız 

Tiyatrosunda 
Helk Opereti 

Bu akşam 20,45 te 

son haf talar 

ŞiRİN 
TEYZE 

Şehzadebaşı 
TURAN tiyatrosu 
N•tlt • H•llde 

gece saat 20,30 da 
Bir Donanm• 

Gecesi 
Aynca Mısır saz heyeti 

1~14lnbut Btltdiqui T epebaşı Şehir 

~ehir11"yatrosu Tiyatrosunda 

ıııııı ı ı ı ı ı ıııı Bu 

akşam saat 20 de 

111...111 
FAUST 

Türkçeye çevireıı 

111111111 
Seniha Bedri Gökni 

Sinema dünyasının en şık, ve en sevimli iki yıldızı 

MİRNA LOY ve VİL YAM POVEL 
tarafından emsalsiz bir surette yaratılan 

BEKLENILMIYEN ŞAHİD 
baştan nihayete kacıar neşe, heyecan ve ınernk. 

Fransızca sözlt\ Metro Goldwyn • Meyer filmi 

Yakında MELE Sinemasmda 

~ ................... iiml ............ aa-... ....... OI' 
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MEMLEKET HABERLERİ, Yeni Roma Anlaşması 
Ne Suretle Hazırlandı? • 

lzmit Köycüler Birliğinin ) 
Verimli Çalışmaları 

Fabrikalara Stajiyer Kadınlar Gönderiliyor, Susuz 
Köylerde Arteziyen Kuyulan Açılıyor, Nebat 
Hastalıkları İle Mücadelelere Hazırlanılıyor 

1 
1 

Merzifonda 
Meçhul Eller sokak 

Lambalannı Tahrip Ettiler 
Merzifon (Özel) - Burada tuhaf 

ve garip bir hadise olmuş, bir gece f.e· 
hirdeki elektrik lambalarından 29 tane
si sopa, taş ve demir gibi ağır cisimlerle 
vurularak kırılmıştır. Yalnız elektrik 
fabrikasına değil, karanlıkta bırakılmak 
suretiyle şehir halkına da zararı doku
nan bu çirkin ve yersiz tahribin kimler 
tarafından yapıldığı zabıta tarafından 
araştırılmaktadır. -----

Edirnedeki Su Baskmı 
Edirne, 23 (Özel) - Sular çekil

miş, seylaptan mütevellid zararın tes
bitine başlanılmıştır. Yalnız Büyük 
Mandıra köyündeki zarar 20000 lira 
tahmin edilmektedir. Sular burada dört 
metreye kadar yükselmişti. 

Merzifon Müftüsü Oldu 

Bu Anlaşma Avusturya İle Macaristanın Küçük İtilafla 
Anlaşma Teşebbüslerinin akim Kaldığını Gösteriyor 
İtalya, Avusturya, Macaristan başvekil- girmeden hududunun tashihini istedi. Ro

lerile dış bakanlarının Romadaki konuş - manya ile Yugoslavyadan da sesler yük • 
malan ve bu konuşmaların neticeleri, gün· seldi. Avusturyanın Habsburgları tahtla • 
delik hadiselerin ilk sırasında yer almağa rına iade etmesinden, Avusturya ile Maca· 
başladı. Daha iki yı\ önce bu üç devlet. tistanm yeniden bi1\eserek kom~u\anmn 
Romada bir pakt imzalamışlar ve bunun- arazisine göz dikmelerinden endişeler iz • 

la aralarındaki iktısadi münasebetleri sağ- har edilmeğe başlandı. 
lamlamışlardı. Bu pakt neticesi olarak, Neticede bu te~ebbüs te bir muvaffa • 
Milletler Cemiyeti İtalyaya karşı zecri ted- kiyet kazanamadı. Fakat Hodza ümidi kes
birler tatbikına giriştiği zaman, Avusturya medi. Hiç olmazsa iktisadi bir anlaşmayı 
ile Macaristan bu tedbirleri kabul etmemiı başarmak için çalıştı. Ve bu yolda küçük 
ve İtalyaya karşı bağlılıklarını göstermiş - olsa da orta Avrupadaki gerginliği gev • 
lerdi. şeten muvaffakiyetler elde etti. Çekoslo • 

Daha sonra Avrupa siyaseti, mühim de- vakya başbakanı bu müzakerelerde bil • 
ğişikliklere uğramak istidadını gösı ~rrli ' - hassa Avusturyaya iktısadi bir çok men
Avusturya ile Macaristanın İtal.} ndnn r zl. faatler temin edebildi. 

küçiik itilaf ile hem iktısadi, ht!m siyasi j l\ihayet hiç beklenilıniyen bir sırada 
sahada tesriki mesai imkanlaı\nı aradığı L tim bu hadiseleri son Roma mülakatlan 
anlaşıldı. ve müzakereleri takip etti ve ~iyasi, iktı • 

Avusturya ile Macaristanın bu temayÜ· sadi mahiyette yeni nnlnşmalann hazırlan
lü bilhassa İngiltere kralı Beşinci J orjun dığı haber verildi. 

ı~mit köylüleri bir arada Merzifon (Özel) - Milli müdafa-

cenaze merasiminde hazır bulunmak üze· Sinyor Musolini iki yıl evvel imzalanar 
re Londrada toplanan devlet adamlanmn Roma paktının yıldönümü münasebetile 
evvela İngiltere devlet merkezinde, daha Romada Avusturya, Macaristan ricalinin 
sonra Pariste yaptıklan müzakerelerde hazır bulunduğu ziyafette dün söylediği bir 
daha açık bir surette tebarüz etti. Bu mü • nutukta: 

İzmit (Özel) - Ankara yüksek yafeti verilmi,, Hava Kurumu kadın- a yıllarında Müdafaai hukuk Cemiyeti 
<':iraat Enstitüsü meyvacılık ve sebze; lar Kolu da ayni mektepte bir balo ver- Reisliği yapmış, memlekete pek bü
tilik mütehassısı Dr. Glaysberg Koca- yük hizmeti dokunm~ olan Müftü 
tlide tetkikat yapmış ve bu havalinin miştir. Her iki toplantı da pek eğlen- Vehbi ölmü,, cenazesi hizmetine layık 

zakerelerin mühim neticeler vermesi bek- «Üç devlet arasındaki dostluk ve azim .. 
leniyordu. Hadiselerle dolu son iki senenin güçlüklc-

Hatta Avusturya başvekil muavini prens rini muvaffakiyetle yenmiştim demekle, 

l~taremberg, bir aralık, memleketinin en şüphe yok ki son aylarda vukubulan mü • 
belli başlı komşuları arasında olan küçük kalemeleri ve neticelerini kastetmiş bulu
itilaf (yani Çekoslovakya, Yugoslavya ve nuyor. 

~bzecilik ve meyvacılık için çok müsa• celi ve nezih olmuştur. bir törenle ve ihtifalle kaldırılmıştır. 
ıt olduğu, bilhassa Kandra ve Gebzede 
ketenciliğin buradaki köylü için mü
~lrn bir servet temin edecek kadar iler· 
e;receği neticesine varmıştır. 

Bunun üzerine köycüler birliği ha
~~kete geçmiş, Kandradan 8 kadını he
teke fabrikasında staj görmeğe gönder
hıiştir. Bundan maksad keten bezleri
~in ıslahını temin etmektir. Bu kadın
~ fabrikada dokuma usullerini ve şe
ıttllerini görüp öğreneceklerdir. 

Alanya Halkevi 
Seçimi İkmal 

Komiteler 
Edildi 

Romanya) devletlerile anlaşması uğrunda Yeni anlaşmaların mahiyetine gelince 
Habsburg hanedanının Avusturya tahtına bunları ancak metinlerine vakıf olduktan 
dönmesi meselesini muvakkat bir zaman sonra tahlil etmek mümkündür. 

Aadapazarında açılacak olan ipek

füik kursuna da stajiyerler gönderile
tektir. 

I . Köycüler birliği köyler ve köylüler 
Sın çok faydalı olmağa başlamı_ştır. 

için bertaraf etmek lehinde sözler söylemiş ............................................................ .. 

ve böylece küçük itilaf devletlerini hoşnut t!W -

edecek bir vaziyet almak istemişti. il u T o N u L 
Küçük itilaf F ransanın müttefiki olduğu g K EY f 

için Avusturyanın bu devletlerle anlaşması 

Fransanın da yardım ve müzaheretini ka - HER<:. UN 
zanması demekti. Fakat prens İştarember-
gin bu teşebbüsleri müsbet bir neticeye 
varamadı. Bir taraftan Habsburgların va-
risi olan prens Otto Parise koııarak hakla-

~e:Ytin ağaçlarına arız olan hastalıklar 
Ve rnusallat olan böceklerle mücadele Alanya Halkeui komiteleri baıkanları 

rını müdafaaya uğraşmış, diğer taraftan 
Viyana, prens İştarembergin fazla ileri 

gittiğini söylemiş ve bu yüzden yatışmağa 
başlıyan şüpheler yeniden uyanmııı, Yu -
goslavya Avusluryanın niyet ve maksat - '-" 

~in birlik tarafından yüksek tazyikli 
O tane gülverizatör alınacaktır. Bol 

~\.\ olmayan bazı köylere de arteziyen 
ku,_uları açılacaktır. 

Alanya ( Özel) - Halkevi komiteleri başkan ve üyeleri seçimi yapılmış· 
tır. Bu seçimde Halkevi genel başkanlığına Mühendis Macid Özkökten, dil, 
tarih ve edebiyat şubesi başkanlığına Muallim Nevfel, Soysal yardım şubesi 
başkanlığına doktor Ekrem, Ar şubesi b~kanlığma icra memuru Kadri, gös-

lanna iyi gözle bakmamağa başlamış, en 

nihayet aradaki konuşmalar karışıklık için
de kesilmişti. 

Bu hadiseleri başka bir hadise takip et
ti. Çekoslovakya başvekili Hodza yeni an

laşma imkanları aramak için orta Avrupa· 
da seyahat etti ve küçük itilafı büyük bir 
blok haline getirmek için çalıştı. 

DOLASAMAZSINIZ· 
FAKAT 1 

~nPosıa lzmitte Toplantılar 
lzmit (Özel) -Ayyeşil spor klübü 

~gazi mektebi salonunda bir çay zi-

terit şubesi başkanlığına muallim Selami, kitap sarayı ve yayım şubesi baş
kanlığına ziraat bankasından Adil Bulut, Spor şubesi başkanlığına maliye 
tahsil müfettişi Kemal, köycülük şubesi başkanlığına Ali Barışkaner seçil

il . DAKİ ~iR. TLANı 
_ oUTUN ÜLKEYi HER ~UN OOLA$UI 

Fakat Macaristan, böyle bir anlaşmaya 

====~~~~~~~~~~~~~~~=---===ı: 
mişlerdir. Komiteler derhal faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 
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~kdeniz kıyısını yurdun kalbine bağ- Her ağızdan bir ses yükseliyordu: 
il.dınız. Zaten bir çarpan kalbleri kar- - Yaşa Gülten abla. 
tıla~tırdınız. Atntürk evlatları en mes'- - Hoş geldin Gülten Hanım. 
~~ günlerini yaşıyorlar. Türk gençli - - Gülten kardeşim, hoş geldin! 
kı ~ükranla, minnetle elinizi öper.» O bunların hangisine bakacağını, 
l Ve yeniden kopan alkışlar arasında hangisine cevap vereceğini şaşırmış, 
b ()Ştu, Başvekilin elini öptü. Bu. kasa- kalabalık arasında tanıyabildiklerine 
~~l\ın çalışkan gençlerinden, spor teş- eliyle selam veriyor, pek yakinindeki-
Uatı reisi Kandemirdi. Başvekil bu lere: 
~tbüz Türk evladını alnından öper- - Görüşelim, beni bul! 

l\ heyecandan nefesler daralıyor, Diye bir iki kelimelik cevaplar ve-
:~der yaşarıyordu. Bu ne tarihi gün- riyordu. 
li, Bekleyen otomobillere bindikleri 
~Vali programı takip etmek için ça • zaman saatlerce yol yürümüş gibi yo· 
tıl lıyordu. Fakat artık ana baba gi.inü rulmuşlardı. istasyonu kasabaya bağ-
tnuştu. layan, iki yanı ağaçlı geniş şose ardı a-

~ı· ~erkes koşup lnönü kahramanını? rası görülmeyen insan kafileleriyle dol
~t\ı Öpmeğe çalışıyordu. Ve Başvekıl muştu. Arabalar, yayalar, atlılar, ta
~1.>rramda etrafını saran yavrularına bur halinde izciler, mektepliler ve as· 
~etini yetiştiremiyen sevimli bir ba- kerler. 

Şefkati ile bu coşkun sevgi kaynağı Kalabalığın göze çarpan 
~İt\de en iyi bir gününü yaşadığını bel- da kadınlardı. Bütün etraf 

eden tebessümlerini dağıtıyordu. Kırk göze dökülmüşlerdi. 

bir kısmı 
köylüleri 

t Bu insan, heyecan ve sevgi kayna- İlk trenin mütemadiyen öten dü-
1 kolay durulmadı. düğü hala işitiliyordu. Bir nehir halin-

i \!alinin bir işareti ile yol açanlar a- de kasabaya doğru akan, yayılan karşı
~1tldan heyet geçmeğe başladı. layıcılar, ziyaretçiler ve heyetler valinin 

~~Şirndi halk arasında başka bir kay- zorlukla yerine getirebildiği proğrama 
~tna, fısıldaşma ve haykmşma baş- uymak için hükumet konağı önüne bi~ 
~ıştı. riktiler. ' 

Şimdi limanda demirleyen Türk Yakında olanlar uzun boylu, Iaci- uzaklıkta kalmıştır. Türk milleti asıl 
harp gemilerinin azametli, hakim dü- vert elbiseli bir kadının; yol verenler a- karakterini şimdi belli etmeğe başla-
dükleri i~itiliyordu. rasından geçip parmaklığa yaklaştığı- mıştır. Türkün karakterini iki kelime 

Kasaba kaynıyordu. nı gördüler. ile analtmak kabildir: 
Bütün evler boşalmıştı. Meydanı çeviren bina duvarlarında l 'klA l d - stı a ve me eniyetl 
Herkes, çoluk, çocuk, ihtiyar, genç şiddetli akisler bırakan müthiş bir el Türk onurludur. Türk .c.esurdur. 

sokaklara uğramışlardı. şakırtısı başladı. B k u i i vasfın verdiği netice de istiklal-
Mektepliler, askerler durmadan Balkona konan bir oparlör'ün 

dir. Onurla yasamaktır. Her Türk ka-
marş okuyor, halk göğsünü şişire şişi- önünde Gülten az heyecanlı, çok • 
re onlara katışıyordu. samimi nutkuna kon~ur gibi başladı. dını yetiştirğidi yavrusunu karakteri· 

Demir ağlarla ördük. Ne kuvvetli sesi vardı. mizin bu iki yolundan geçirerek büyü· 
Ana yurdu her yandan! Ve ne zahmetsiz söylüyordu. tecektir. Ve her Tlirk çocuğu ecdadı· 
Sokaklar, ana caddeler adam alml· Önce halkın eyi ,eyleri, faydalı nın tarihleri yıkıp yapan bir kahraman 

yordu. şeyleri nasıl benimseyip sevişini anlat- ırktan geldiğini bilerek büyüyecek-
Şimdi hükumet konağı önüne doğ- tı. Bu günkü heyecanın buna en canlı · tır. 

ru şiddetli bir akın başlamıştı. örnek oldugw unu söyledi. Sonra Tu'"rk G l « Ü tem> in nutku daha ziyade 
- Nutuk var. diyorlardı. milletinin durmayan, daima ileri giden 
- Gülten hanım nutuk söyleyecek. bir konferansa benziyor ve her keli· 

B b l l bir millet olduğundan bahsederek tari- mesinde mu"thı"ş alkış dalgaları"yle kesı·. unu proğraml i en er söylüyor-
lardı. hin bütün devirlerinde Türkün en ye- liyordu . 

Her ağızdan ağıza yayılan bu habe- ni hareketlere Önayak olduğunu, Tür- Genç kadın meb'us zahmetsiz, yo· 
ri duymayan kalmamıştı. kün seciyesinde miskinlik, gerilik bu~ rulmadan, heyecana kapılmadan, fa 

Hey'et konakta hazırlanan çayı i- lunmadığını söyledi. kat heyecan verici fikirleri kolaylıkla 
çinceye kadar halk d~arda marş oku- - Bakınız, dedi. Başka milletlerin bulup halkı tehyic ederek söylüyordu. 
yarak bekliyordu. yüzlerce yıl başaramadıkları işleri biz Nutkunu şöyle bitirdi: 

Bir aralık kalabalık arasında: bir kaç yıl içinde benimsedik. Meyda-
- Arkadaşlarım, kardeşlerim. Altı 

- Celi yor, geliyor! na getirdik. Bu gün içimizde dünkü ha-
Diye kestane fişeğini andıran heye- limizi bilen yaşlıları aramağa lüzum yıl önce kasabamızdan çıkarken bir 

can verici bir haber dolaştı. Meydanı yok. Dünü hepimiz biliyoruz. Fakat mektep talebesiydim. Bugün aranızda 
kaplayan binlerce insanın gözü hükı.i- o kadar ileriye bakıyoruz ki artık dü- sizin vekiliniz, meb'usunuz olarak bu-

met binasının önündeki merdiven sa- nü görmüyoruz. Gözümüzde daima ya- lunuyorum .. Bu, Elmalılı köylü kızın 
hanlığına dikildi. Orası mahşer gibiy- rın var. Ve her bir gün bizim süratli değerinden değil. yüksek seciyeli mil· 

di. Bayraklar ve kaynaşıp duran insan adımlarımız önünde derhal yarın olu- letimizin medeniyete, istiklale ve iler-
başları. yor. lemeğe olan kabiliyetindendir. 

Balkondaki kalabahk. karıştı, Şurası muhakkak ki Türk milleti {Gülten) alkışlar ve btr ağızdan 
Muzika sustu. için artık her şey, her hareket yarın flşkıran yaşa sesleri ile karşılanan bu 
Herkes sustu. içindir. Dün, hatıralariyle, adetleriyle, cümlesine şu mütaleayl da ekledi : 
Gözler balkona çevrildi. alışkanlıklarıyla geri dönmeyecek bir ( Arkaa ucrr) 



Nevyorkta Beş Karısı 
Olan Çenç Milyoner 

Serseri kendisini Beş Mahallede Beş Ayn İsimle 
T anıtmışh, Beş Kadını Da Mükemmelen idare 
Ediyordu Amma Bir Aksilik Herşeyi Altüst Etti 

Nevyork polis dairesinin daktiloskopi 
ıubcsi eefi Jak Tiburn bir gün masasının 
başmda otururken telefonu çaldı ve ken· 
disine Nevyorkun büyük otellerinden bi • 
risinde oturan bir milyonerin pek kıymetli 
eşyasının çalındığı haber verildi. 

Parmak iz.i şefi bu milyoneri bizzat din
leyip izahat almak için otele gittiği zaman 

aalonda san saçlı. uçuk benizli çok tık gi
yinmiş bir genç gördü, biraz hayret, biraz 

da hafızaya itimat edememekten müte • 
vellit bir tereddütle onu iyice tetkik etti 
ve milyoneri dinledikten sonra da bu gen

ci göstererek; 
-Ne işi var bu serserinin burada 1 dedi. 

Milyoner tclfıııla: 

- Ne diyorsunuz 1 Diye mukabele et • 
ti. Bahsettiğiniz Robert Geyt Nevyorkun 

en tanınmış borsacılanndan ve sayılı zen
ginlerinden biridir. iki senedir bu otelde 
ikamet eder ve hepimizin hürmetini, sev· 

gisini kaza~ bir ııcnçtir. 
Parmak iz.i şubesi şefi hatırasında ya -

nıldıiına hükmetti. Çünkü o bu genci bir 
aün bir bar baskınında bir takım terseriler 
arasında bulmuş, fakat hakkında suç delili 
bulamadığı için serbest bırakmıştı. 

Jak Tibum o gün otelden aynldıktan 

aonra sarı saçlı genci unutmadı. 

vilyam Bel 

yordu. Nihayet müfettiş yanına bir kaç po
lis alarak bir gün sahte reuamın atelyesine 
baskın verdi ve onu çıplak bir kadının res• 
mini yaparken yakaladı. 

Zabıtanın diğer fUbeleri de bu arada 
boş durmamış, sarışın aencin dört ismini 

Polis dosyalannı ve raporlannı karış - ta~ıyan ayrı ayrı dört karısını müdüriyete 
tııdı. Elde ettiği fotoğraflarda bu san saçlı ce]betmişti. 
adamın Hary Brid isminde bir serseriye Sahte ressam içeri girince bu kadınlar 
tamamen benzediğini meydana çıkardı. hızla yerlerinden fırladılar. 
Fakat kafi hükmünü bir türlü veremiyor· - Hary, Gliff, Robert, Vilyaml 
du. Nihayet uçuk benizli genci takibe ka· * 
rar verdi. Bir gün Robert Geyt ote1inden Sarışın genç her §ey olup bittikten son· 
çıkıp ta lüks hususi otomobilile hareket ra soğuk kanlılıkla verdiği ifadede demiş
edince peşine düıtü. Lüka otomobil Nev - tir ki: 

york kibar mabalelerinden birinde büyük - Madem ki karılanmdan dördünü 

bir bina önünde durdu. Orada nokta bek- keşfettiniz, beşincisini de ben söyliyeyim. 
]iyen polislerden biri Robert Geyti hür - Meşhur artist Çnne BaJdertonun kocası 
metle selamladı. Polis müfettişi biraz son- muharrir Honry Çons benim. Bu isim be -
ra polise yaklaşb: §İnci ismimdir.» 

- Bu zat kimdir1. Dedi. Sonra vaziyeti şu tekilde anlatmıştır: 

Polis: - Benim asıl ismim Vilyom BelJdir. 

- Meşhur doktor Vilyam Belidir. Diye Sanayii nefise amatörüyüm. Zengin bir 
ccV11p verdi. kadınla evlendim ve bu evlilik beni berbat 

Polis müfettişinin hayreti arttı. Böyle etti. Sonra gizlice artist Çans ile c\ lendim. 

iki wmli adam her halde şüpheli bir adam- Ona kendimi muharrir diye takdim etmiş-

dı. Müfettiş takibine ve tahkikatına niha
yet vermedi. Tecrübeli bir memur vası -
tnsile doktorun tütün tabakasını elde etti 
ve parmak izlerinin serseri Harynin par -
mnk izlerine uyduğunu meydana çıkardı. 

tim. Bunun için de iki eser yazdım. Sonra 
kendime zengin bir borsacı süsü vererek 
bir daha evlendim. Çok geçmedi, ressam 
maskesi altında başka bir kadın aldım. Bu 
arada serserilerle de düşüp kalktım. Cö • 
rüyorsunuz ya, artık bütün foynlnnm mey

dana çıkmış bulunuyor.» 
Bir iki hafta sonra doktorun başka bir 

ikametgahını da bulunca polis müfettişi 

büsbütün şaşırdL Çünkü doktor burada da 

Klif Morley ismini taşıyordu ve herkes o -
nun meşhur bir ressam olduğunu söylü -

Vilyam Beli müteaddit defa evlenmek 

ıuçile tevkif edilmi~, mahkemeye veril • 
miştir. 

------.. .. . . 
<;ONUL iSLERi 
Dul Bir Erkeğe 
Eski Karısı nasıl 

Unutturulabilir? 
tıAltı aylık evliyim. Kocam eski ka

rısından üç sene evvel ayrılmış. Ben ar
tık kocamın onu unutmuş, hatta ondan 

nefret etmiş olduğunu zannediyordum. 

Halbuki ikide bir onu hatırlıyor, ondan 
bahsediyor, onu andıkça ben rahatsız 

oluyorum. T eell!Ürümü göstermemeğe 

çalışıyorum. Fakat aün geçtikçe bu hal 
beni muztarıp ediyor. Ne yapacağımı şa
tırdım. 

Fahriye 
Erkek haksızlık ediyor. Mademki es

ki kanımı henüz unutmamlflı, ne diye 

sizinle evlendi. Maamaf ih onu unuttur
hıak biraz da sizin elinizdedir. 

Bir defa evde eski kadını hatırlata -
cak eıya namma ne varsa bunlan orta
dan yokediniz. Hatırayı tazeliyen en çok 
efyadır. 

Sonra kocanw mqgul etmesini bi -
nım. Erkek iyi İfgal edilirse eskileri dü
tünmeğe vakit bulama:ı.. Eski karısmda 
beğendiği neler varsa, onları daha faz -
luile yapm:ğa çalqına. Meseli eski ka
naıaıa. İyi yemek yapmasından mem • 
numyetle b.Jıaediyona, ona bu Mhai 
ellİrmİyecek iyi bir sofra hazırlayınız. 

Fakat meseleyi kökünden halletmek 

isteneniz kendinizi ona sevdirmenin ve 
.>nun olmanın çaresine bakınız. Çocuk, o
na bütün maziyi unutturmağa kifi ge

lebilir. 

* Konyada A isminde bir genç var. E-
vinin karıtsmdaki evde oturan biri hiz
metçi, diieri evin küçülı: hanımı iki kız 

ona iltifat ediyorlar. Oğlan bu iki kız -
dan birile evlenmek fikrinde. Fakat 
hangisini seçeceğini bilemiyor. Bana fik
rimi soruyor. 

Bir adam bir hizmetçi ile bir aile kaı 
arasında tereddüt ederse, hizme.tçiye 
karıı sev&isi olduğuna hükmetmekliği
miz lazım gelir. insan bafka türlü evin 
küçük hanımı dururken hizmetçi ile ev
lenmeğe razı olamaz. j~ sevgi girince 
de artık karar vermek giiçlüğü kalmaz. 

* Mardinde K. Can isminde bir deli -
kanlı bir kızla se\•4iyor ve onunla ev • 
lenmek İstiyor. Fakat kızın ailesi ev • 
litlanna zengin bir koca arıyor, bu gen

ci beğenmiyorlar. Kız bu gence varmak 
istiyor. Erkek bana ne yapması la:zım 

geldiğini soruyor. 

Bu işin halli ancak kızın ailesini ikna 
etmesile mümkündür. Her ana baba Juz
larına zengin bir koca arar. Fakat bun
lara servetin bir saadet menbaı olarnı
yacağuıı anlatmak Lizını. Bunu da an
cak kız yapabilir. 

TEYZE 

_P_a_r_is_li_Y_~myamlar ! 
Güyandan Kaçan Beş Haydudun 
Yolda Aç Kalınca Bir Arkadaşlarını 

Yedikleri Anlaşıldı 
20 martta F ransada halkı olqukça 

merak ve heyecana düşüren bir hapis
haneden firar hadisesi olmuştur. M~
leyi Paris gazetelerinden naklen yazı-
yoruz: 

Armond Spilers, ender görülen azılı 
şakilerden biridir. 1902 senesinde 
doğduğuna göre bugün 34 yaşında -
dır. 

Daha 23 y~ında iken elinde taban
ca ile Lilde bir kadını soyduğu esna -

da tevkif edilmiştir. 1926 senesinde 
mahkeme huzuruna çıkmış, fakat o 

sıralarda 20 tane daha sabıkası orta
ya konduğu için, 30 sene müddetle 

hidematı şakkaye mahkum edilerek 
Guyana nefyedilmiş ... 

1930 senesinde buradan kaçmıya 
teşebbüs etmiştir. Fakat yakalanarak 
:i sene müddetle zincire bağlanması 
kararlaşmış, nihayet buna rağmen :n 
mart 1932 senesinde beş arkadaşiyle 
beraber kaçmağa muvaffak olmU§tur. 

Haydut bunu müteakip bir sene 
müddetle ormanlarda gezmiş, bir san
dal tedarik ederek nehir vasıtasiyle 
kaçmağa uğraşmış... Ormanda arka -
daşlariyle beraber kaldığı müddetçe 
yiyecek ve içecekten yana sıkıntı çek
mıyormu~. 

Nihayet, mu~ambadan bir tekne 
vücude getirmişler. Ve altı kişi buna 
binerek nehir boyunca Guyane hudut
lanndan dışarı çıkmak istemişler. Az 
gitmişler, uz gitmişler, deretepe düz 
gitmişler, ve nihayet denize çıkını;;; -
lar .. Venezuela sahiHerine doğru kü
rek çekmeğe ve yelken kullanmağa 
teşebbüs etmişler, bu sırada bir arka
daş lan hastalığa ve açlığa dayanamı -
yarak ölmüş. Geri kalan beş kişinin 
de yiyeceği kalmamış. 

Ne olur ne olmaz diye ölüyü kal -
dırıp denize atmamışlar, ceset güneşin 
altında kalınca kokmağa başlamı,ş ... 
Firarilerin de diğer taraftan artık aç
lığa tahammülleri kalmayınca aç kal
dıklarının on beşinci günü oturup ölü 
arkadaşlarını tıka basa yemişler 1 

Nihayet Venezuelaya gelmişler, 
Spilers arkadaşlarından ayrılmış, altın 
üzerine işler görmüş, bir maden imti
yazı almış, kiraya vermi ve bir hayli 
para kazanarak ilk suçlarını işlediği 
Lile dönmüş, karısı ile kardeşini bul
muş. onlara ev almış. Müştereken o
turmağa başlamışlar. Fakat huylu hu
yundan vaz geçmiyeceği için haydut 
kısa zamanda mahiyetini meydana 
çıkarmış. Her ne kadar ismini değiş -
tirmiş, sahte bir hüviyet varakası bul
muşsa da polisler kendisini şüpheli bir 
şahıs olarak telakki etmişler. KomıŞu
ları kendisinden daima tevahhi.iş et -
mişler. 

Akibetinin fena olacağını 
Spilers oturduğu yerden 
kimsenin düşünemiyeceği 

anlayan 
ayrılarak 

bir yere 

Armond Spiiers 

gitmek istemiş ve Brise Pain adasını 
seçmiştir. 

da polise şikayet ederek Spilersi tut ' 

turmuş. Polis memurları da hayducld 
yakalamışlar. Beraber yaşadığı kadİA 
da yataklık etmekten suçlu olard 
tevkif edilmiş 

Spilersi nihayet ~his eaerek tek' • 
rar Guyana göndermek üzere Santcl 
hapishanesine atmışlar. Meselenin c'$' 
veli yatı bu.. Şimdi asıl hadiseye gele ' 
ım: 

21 mart sabahı, Sante hapi::hane' 
sinde dokuz metre yükseklikteki dU' 
varların karşısında bulunan nğaçlarU! 
çiçeklerini döktükleri nazarı dikkat\ 
celbediyor. Sabah mahpuslar kalkııı• 
ca, Spilersin odasındaki demir par ' 
makhkların eğelenmek suretiyle kırJ~ 
dığı ve kendisinin de yerinde yeller eS' 

tiği görülüyor. 
Herifin dokuz metre yüksekteki dd' 

vardan atlayacağı akla gelmediği içit 
herkes şaşıp kalıyor. Halbuki o, kar -
p,ıdaki a'ğaçlara sıçramak ve oracJaj 
aşağıya yere inmek çaresini bulmu'' 

tur. Hapishanenin içinden onuııl 
kaçmasını kimsenin teshil etmedi
muhakkaktır. 

Fakat tam taşınacağı gün, karısı 
ile kardeşi eşyalariy)e uğraşırlarken 

Spilers de yanından hiç ayırmadığı ta
bancasını cebine koyup köpeğini de 
yanına alarak yola çıkmış, biraz git • 
tikten sonra bir bisikletli, Spilersin ya· Şu halde ona duvardan ağaca g~ 
nından köpeği ürkütmüş, bisikletli ile mek üzere ip getirenlerin ve yere ayai 
köpeğin sahibi arasında, bir iki küfür bastıktan sonra otomobil ile yakalaır' 
teati edilmİıŞ. Spilers tabancasını çe - mıyacak yere götürenlerin mevcut ofı 
kerek bir kaç senedenberi terkettiği duğu kabul edilmektedir. 
usule tekrar ~ vurmuş ve muhata - Fransız zabıtası şimdi seferber ol ' 
hını öldürmekle tehdit etmiş. Tabii o- muş bu azılı haydudu aramaktadır. 

Türk- İran 
Dostluğu 

Tahran Gazeteleri 
Hararetli Neşriyatta 

Bulunuyorlar 
Tahran 23 (A.A) - İran mat

buatı Şehinşahın doğumunun yıl 
dönümü münasebetile Türk gaze
telerinin yazdıkları dostane ma
kaleleri hararetle mevzuu bahset
mekte ve Şehinşahın Türkiyeye 
yaptığı seyahat neticesinde iki 
memleket arasında kurulan sağ
lam dostluk bağlarını ehemmi
yetle kaydeylemektedir. 

Matbuat bu vesile ile iki mem
leket arasındaki sıkı dostluk mü
nasebetlerini ve Türkiyenin şanlı 
şefinin idare.si altında elde ettiği 
muazzam terakkileri tebarüz et
tirmektedir. 

Türk - Sovyet Dostluğu 
Ankara, - 2.1 Moskova muahe

desinin imzasının yıl dönümü dola-
yısile dış bakanı vekili Şükrü Sarac
oğlu ile Ssvyet d~ işleri komuer 
muavini arasında samimi telgraflar 
teati edilmiftir. 

1 B1ılgaristanda 
Su baskını · 

Sofya, 23 (Hususi) - Soıı 
günlerde Bulgaristanda yağaıı 
yağmurlardan Meriç, V aça, ÇaY 
vetF erdinand nehirleri taşmışlardır• 

Mericin taşmasından Filibedt: 
"Karşıyaka,, ve "Kamenitsa,, ma .. 
haUelerinde 30 evi su basmıştırı 

Koca Balkanın eteklerindeki 
bir çok köylerde seylaba uğra'" 
dıklarından dolayı çok • zarara 
görmüşlerdir. -----

Almanyada Hava Günü 
Berlin, 23 (A.A) - Dün öğ

leden sonra, Berlin civannda Sta'" 
aken tayyare istasyonunda tertif 
edilen "hava kuvvetleri günü,, nt 
200,000 kişi iştirak etmiştir. Kırlı 
kadar askeri tayyarenin yaptığı 
hava muharebesi oyununu hal1' 
alaka ile takip etmiştir. 

Kocaeli Halk Bankasmm 
Senelik Toplantısı 

İzmit 23 (Hususi) - Kocaeli 
halk bankası senelik toplantısını 
Halkevi salonlarında yapmış, his
sedarlarına yüzde alb temetti 
dağıtılmasına karar verilmiştir. 

İspanyada Yakılan Kilise, Otomobil Ve Eşyalar 

Son gfııılerde lspan~ ada karışıklıklar olmuş, milfritler birtakım kiliseleri yakhkları gibi s:ığa mensup olan bil~ 
ricale de tecavoz etınışlerdir. Resimde Mttdrit kiliselerinden birinin yanmasına vt· s 111" er''l\nından birinin otoınob 
ile civardaki mağazal.ırın tutu~ tumlmıu;ına ııil manzaralar görillınektedir. 
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Roman Samlan Bir Tarih Sayfası Tahakkuk Etti 

Müthiş Bir Muhasara 
* * * Romalılar Filistinde Masada kalesini kuıatınışlardı. 

Kale içindeki Yahudi askerler evvela kadın ve 
çocuklarını, sonra da biribirlsrini öldürdüler. Kale 

düştüğü zaman içinde canlı kimse Yoktu 
müdafaa ederek Romalılara karşı koy
muşlardı. 

Masadanın izleri 1900 seneden be

ri unutulmut bulunuyordu. Geçenlerde 

Alman alimlerinden profeıör Adolf 

1 Schulten bunları meydana çıkardı: 
Bu keşfe göre Masadanın 2080 ka

dem yüksekliğinde 1050 kadem 1ıeniş-

liğinde bir ova olduğu anlaşıldı. Bu 
mevkiin ~imali garbında ve cenubi şar

kında Hassuı ve Seyal vadileri göze 
çarpar. 

Alman profesörü, bu ovanın en 
yüksek noktasında Herodun sarayına 

ait temelleri, sarayın bahçe izlerini, su 
yollarını, anbar yf'rlerini, müdafaa 

merk~lerini birer birer bulmUftur. Da
ha sonra mevkiin surları, sıra aıra gö

rünmektedir. Duvarların üzerindeki 
kulelerin yerlerini tayin etmeğe im

kan hasıl olmuştur. Şimal, cenup ve 
garp taraflarında surlar, derin uçurum
lar üzerinden geçerek mevkiin tepesi
ne doğru yükselmektedir. 

Romalıların bu mevkii düşürmek 
için, üzerine mukabil bir kale İnfa et

tikleri tepe Masadanın garp tarafında 
yükselmektedir. Romalılar, bu kaleyi, 

muvakkat bir i' için yaptıkları halde 
duvarları bu iÜne kadar sağlam dura
bilmiştir. 

Bu kefifler neticesinde Jozefüs 
tarafından anlatılan vak'anın hakika-

Masada muhasarasının ıonu nu söıterir e&IQ bir relİm 

te mutabık olduğu anlaşılmıştır. Çün
kü bu eski tarihçinin yazıları. ve tarif
leri son keşiflere uygun dütmekte ve 
onun vaziyeti tetkik ederek ve vak'a 
hakkında tahkikat yaparak yazı yazdı~ 
ğı anlaşılmıştır. 

Eski tarihçilerin en tanınmı~ların • 
~an biri de Jozefüs.tür. Miladın ilk as
rında yetişen bu muharririn belli başlı 
eserleri «Yahudi harpleri» adını taşır. 
Öteden beri Jozefüs'ün bu eserini ya-
2arken tarihi biraz da romanla,tırdığı 
2annedilirdi. Arkenologlarm son za
manlarda yaptıkları hafriyat, Jozefü • 
sün anlattığı en mühim vak'alarından 
birinin hakikat olduğunu meydana çı~ 
karmıştı. 

Vak'a, Filistinin (Masada) adın'l 
taşıynn kalesinde vukubulmuş, burası
nı Romalılara karşı müdafaa eden Mu
seviler karılarını ve çocuklarını kendi 
ellerivle öldürerek düsman eline dü~
tneın~lerini temin ettikten sonra kanla
rının son damlasına kadar dövüşmüş
ler ve kale bu hadiseden sonra düş
tnan eline geçmişti. 

1\ lasada kalesi Kral Herod tarafın
dan inşa olunmuştu. O zaman biitün 
dünyada bundan daha muhkem bir ka
le yoktu. Kral Herod, tebaası olan Mu
seviler tarafından sevilmediği ve isten
mediği için icabında emniyetli bir ye
te sığınmak için bu kaleyi yaptırmıştı. 
Romalılar ancak mühen~is)ikteki hü
tıerleri sayesinde bu kalenin hakandan 
Relmeğe imkan bulm1.Jt?lardı. 

Miladın birinci asrı, Yahudilerin is
tiklal ve hürriyetlerini kazanmak için 
Romalılarla sürekli savaşlara giriştikle~ 
ti devirdir. Romalılar Kudüse girerek 
şehri yağma edip yıkıp yaktıktan son
:ta e1lerine düsen Yahudi vatanperver
lerin! birer bi;er imha ediyorlardı. 

Bu sırada Romalılara karşı kıyam 
eden Yahudilerden biri Eleozar namın
c:la cesur bir liderdi. Romalılarla bir 
hayli uğraşıp didiştikten sonra o da 
basında bulunan 9GO askerle ve asker
lcrin in karıları ve çocuklariyle Masada-

ya çekilmeğe ve sonuna kadar muka
vemete karar vermisti. 

Jozefüs bu vak'ayı Romalılara kar
fl mağlup eden E.leazar ile arkadaf -
larının mağlup olacaklarını anladıkları 
zaman ne yaptıklarını şu şekilde anla~ 

Eleozar' a karşı h~ekete geçen R(>
ma generalı Silva'nın kumandası altın
da, hasmının kuvvetlerine kat kat fa
ik kuvvetler bulunuyordu. Fakat kale 
kolay kolay ele geçirilecek bir mevki 

tır: 
değildi. Bu mevkie karşı ondan daha 
yüksek bir mevki inşa etmek lazım ge- «Bütün askerler, esir yaşamaktan
liyordu. Bu sayede Masadayı taş, at~, aa dövüşe dövÜfe ölmeyi göze almış
kaynar zift bombardımanına ve ok sa- lardı. Bunların hepsi de karılarını ve 

" 

Jozefüa 

ğanağına tutmak, yine bu sayede ka
lenin duvarlarını yıkmak ve Romalıla
rın eline düşürmek mümki.in olacaktı. 

Jozefüsün anlatışına göre Romalı 
general bu kararı verdikten sonra tat
bik etmiş ve Yahudiler, yukarıda an
lattığımız şekilde sonuna kadar mevkii 

çocuklarını- kucakladılar ve öptüler. 
Sonra düşman eline düşmemelerini te
min için kendi elleriyle bu aziz sevgi-

lilerini öldürdüler bunu müteakip ya
şamak istemedikleri için ellerinde ka-

lan bütün zahireleri ve erzakı topla -
'~arak yaktılar. 

En nihayet içlerinden on kişi -
yi seçtiler ve içlerinde hayatta kalan 

bulunursa bunlar tarafından öldürül
mesini kabul ettiler. Kalenin sukut ede
ceği sırada hayatta kalanlar, bu on kişi
ye boyu~arını uzattılar ve onlar da bu 

şekilde öl\lüler. Geride kalan on kişi 
de içlerinden birini kur'a ile seçtiler ve 

kendilerini öldürmeği ona bıraktılar. 

O da bu işi yaptı ve nihayet kralın 

tepedeki sarayına koşarak orasını tu
tuşturdu. 

«Masada kalesinde ancak bu adam
la beş çocukla birlikte yeraltında giz-

lenen bir tek kadın kalmıştı.» 

Kalenin içindeki Museviler kendi

lerini böylece öldürdükten sonra bura

sını istila eden Romalılar bu müthiş 

sahne ile karşılaşmışlar ve düşmanları
na boyun eğmek istemeyen askerlerin 
ölüleri önünde hürmetle eğildikten son
ra zafer şenlikleri yapmışlardı. 

Eski Bir Yunan Mabedi 
Tekrar Yerine Konmak 

Ü zere Yıkılıyor! 
Mabet Temellerinin Çürüdüğü Anlaşıldı Ve T emeJler 

Sağlamlaştınlmak Üzere işe Girişildi 

Mabedin yıkılma dan evvelki hali 

Atina Akropolünün en güzel abi - li abidenin tekrar tehlikeye maruz bu
delerinden biri Atena Nike adını ta - lunduğunu ·anlamışlardır. Arkeoloğ 
şır. Milattan önce 450 senesinde in - Nikolas Balanos abidenin vaziyetini 
~asına başlanan bu mabet, ağlebi ihti- tetkik ettikten sonra yıkılmak üzere 
mal Mora harbi ıırasında nihayet bul- olduğuı:ıu söylemw ve derhal kurtanl-
muştu. ması lazım geldiğini anlatmıştır. T eh-

Mabedin en belli baflı süsü ilahe like, temellerin zamanla metanetini 
Atena'nın muhtctem bir heykeli idi. kaybetmesinden gelmektedir. 
Abide 1687 senesinde yıkılmış v6 an- Yunan hükumeti bu haber üzerine 
cak 1835 senesinde tamir olunmuş - abidenin sökülmesi ·ve temellerinin 
tu. Alman Ark.eoloğlarmdan bir yeniden yapılması, taşlardan her biri -
heyet, abidenin yığınlarım toplayarak nin yerli yerine konması için Arkeo • 

Yıkılırken 

loğ Balanos ile anlaşmış, bu hususta 
lazım gelen bütün masrafları vermeyi 
kabul etmiştir. 

Bunun üzerine Arkeoloğ abidenin 
etrafına bir iskele koydurmuş ve taş
ları ayrı ayrı söktürmüştür. Sökme a
meliyesi nihayet bulmuştur. Her taf 
parçasına ayrı bir işaret konmuştur. 
3u suretle temel tamiratı nihayet bul
duktan sonra her taşı eski yerine koy· 
mağa imkan hasıl olacağıdır. 

Bundan sonra direklerin dayandığı 
kısımlar sökülecek ve temellerin ta • 
mirine sıra gelecektir. 

Balanos tecrübeli bir mimar ve ar

keoloğ olduğu için bu ~de muvaffak 
olması beklenmektedir. 

yeniden üstüste koydurdu ve bu su - -----
retle abide tekrar eski halini aldı. TAKViM 

Abidenin bütün kenarl~. Yunan -
lılarla İraniler arasında vuku bulan 
Plataea muharebesinin manzaralari -
le süslenmiftir. Eski Yunanlıların bu 
muharebeye bu derece ehemmiyet 
vermelerinin sebebi, İranilere karşı 
gallp gelmeleri, ve k.aı! ordularını 
memleketlerinden çıkarıp atmağa 
muvaffak olmaları idi. 

Muharebenin son bulması üzerine 
Yunanlılar ilahe Atena namına bu a
bideyi yaptılar ve muharebe resimle -
riyle tezyin ettiler. Bilhassa, ön taraf
taki siper üzerinde, görülen Fidyas 
taklidi resimler, birer s1...n'at faheseri -
dir. 

Yunanlılar son zamanlarda kıymet-

Rumt sene 
1352 -Kasım 
ıss 

--
SABAH 

s. D. 
11 34 
5 58 

Öğle s. ,n. 
E. 5 56 
z. 12 20 

B~ vauyet 

MART 

24 Arabt sene 
1355 -Resmi sene Mart 

1936 H 

SALI 

Muharrem 
1~1SAK 

s. D. 
1 9 53 

4 17 
İklndi Akşam Yatsı 

s. D. s. D. s. D. 
9 24 12 - 1 30 

15 49 18 24: 19 56 
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Bugünkü Fransız Ordusu 
- - ---- --

F ransadaki Askeri T eşkilitın Hazar 
Ve Seferde Aldığı Vaziyetler 

Bu (Umumi ordu müfettişliği} de j 
yüksek harp şurası ikinci reisinin ne
zaret ve murakabesi altındadır. Esasen 
bu şuranın ikinci reisliğini yapan zat 
harp zamanında Fransız orduları baş 

kumandanlığını ele alacak olan F ran- 1 
sa mar~alı veya Tümgeneral (fırka 
kumandanı general) d ır ( 1). Ancak ' 
hazar zamanında baş kumandanlık 

mevcut olmadığı için taşıdığı unvan 
(yüksek harp şurası ikinci reisliği) n-

1 den ibarettir. Bu itibarla bu zat hazar 
'aktinde de ordunun en yüksek şefi o- ' 
]up ordu kıtaatının, müesseselerinin, 
askeri mekteplerin teftişi salahiyetine 
maliktir. Ayni zamanda yüksek askeri 
ta hsil m erkezinin ve harp akademisi
nin yüksek direktörliiğii vazifesini ifa 
eder. Bütün harp hazırlıkları işlerinde 
harbiye nezaretinin teknik müşaviridir. 1 

Fransız ordusunda generalların tayin 
edilecekleri vazifeler hakkında, harbi
ye nazırı tarafından, fikir ve mütaleası 
alınır. 

Fransız ordusundaki diğer müfet
tişlikler de şunlardır : 

Topçu malzemesi umumi müfet· ı 
tişliği 

Mühimmat umumi müfettişliği 

Ordunun motörleştirilmesi hizmeti 
umumi müfettişliği. 

Top İmalatı daimi mii fettişliği 
Seferi harp malzemesi imalatı 

mumi müfettişliği 

Ordunun motorleştiri)mesi hizmeti 
umumi r""ıüfetti ]iği. 

Büyük Erkanı Harbiye 

- 4 - l*J 

Üııtfo : Bir t opçu 
( Telemetre ) ıi. 
Ortada: Tayyare• 
ye karşı atış ya• 
pan bir atır ma• 
lı:ineli tüfelı: ve bir 
Sahra T eJaiz Tele· 
fon merkezi. Alt
ta : Bir Tayyare 

Defi'topu 

Mart 24 

,- AVCl~IK ] 

Toy Ve Mezgerdek Nere
lerde, Nasıl Avlanır? 

Bildiiimiz hindinin yabanisi zanno-ı Bata çıka bin müşkülatla tayin e!-
lunan T ~Y hindi ile hiç münasebeti ol- tiğim yere vardım. Bir çamur yığıni 
~~yan ~ır hayvandır: Ondan daha bü- haline gelmiştim. Her tarafım ıslanmıf 
yuk, etı .?aha lezzc:tlı, ve .çok d~ha tı. Ben yolda iken kuşların kalkmışı 
makbuldur. Kış nıhayetlerıne dogru bütün bu zahmet ve eziyetlerimin bo· 
memle~etimizden geçer. Dumanlı, '8 gitmiş olması ihtimalini düşündük• 
karlı gunlerde alçalır ve konarsa da 80- çe bezgin bir ümitsizlik içinde asabını 
kulmak çok zordur. Beşlik, altılık, kü- kırılıyordu. Bataklığın içinde bir ka9 
çük sürüler halinde gezer. Bir dağın dakika durdum. Eyice dinlendim çifte4 
yamacında Toyların konmuf, otlamak- min bazı yerlerine çamur sıçramışti 
ta oldukları~ görülünce sokulmak için onları temizledim. Fişekleri muayend 
çare aramaga bakmalıdır. Bazan arazi ettim. Sağda beş numara solda iki nu' 
müsaid olur, avcının gö.ünmeden so- mara saçma vardı. Hayvanlar yerleri• 
kulabileceği bir yere konarlar. O za- ni değiştirmemiş, ben de tahminimd4 
man tabii yaklaşmak kolay olur. Ateş yanılmamışsam on beş yirmi metrd 
menziline girince birini yerde otlarken, yakınlarındaydım. Helecandan kalbim 
bir başkasını da kalkınca vurmak la- öyle çarpıyordu ki. . Bir aksilik olaca1' 

f zımdır. Hayvanın büyük olması, pek diye korkuyordum. 
ağır kalkabilmesi bu işi kolaylat,ıtırırsa Nihayet yavaşça derenin sağ tara• 
da ateş ederken gayet dikkatli bakmak fına geçtim. Eğilmiş halde bir knç a• 
ve hayvanı düşürecek yerinden yarala- dım atıp sonra ağır ağır başımı kaldı~ 
mak icap eder. Böyle yapılmazsa ya- dım. Bir de ne göreyim Toyların dör" 
ralanır fakat düşmez, gider. Toylar çok dü de ta önümde, bir metre ya var yl\ 
yara kaldırdıkları için gayet sert fişek yok aramızda.. Zavallı hayvanlarıı\ 
ve 2 - 3 numara ıaçma kulJanmak mu· daha hiç bir şeyden haberleri, şüpheleri 
vafıktır. yok sakin ve emin bir halde otluyor• 

Hatta bu avda kurşun bile kul- lar. Tam silalu yüzüme alırken beni 
lanan mahir avcılar vardır. Memleke- hissettiler. Ve kalkabilmek için çayır• 
timizin her tarafında bulunursa da lığa doğru dördü de koşmaya bcı. ladı" 
dağlık, balkanlık yerlerde daha çok o- lar. iki el ateş ettim. Daha kalkama.ı 
Iur. Bazan bu kuşlar yol üstüne konar- dan ikisi de kapandı diğerleri havalan• 
lar. O zaman sokulmak gayet kolay- dılar. Hemen süratle yeni fişek koya• 
dır. Hemen bir öküz arabası bulup bi- rak onlardan birine de iki numc.ra saç• 
nerek araba ile hayvanlara doğru açık- malan gönderdim fakat aradaki mesa• 
ça gitmelidir. Nedense bunlar araba ve fe yüz metreyi tecavüz etmiş olacak ki 
öküzden hiç ürkmüyorlar. Bunu biz- hayvanın karnından bir çok tiiyler dö4 

zat bir çok defalar gördüm. Zaten A- küldüğü halde düşmedi. ikisi de yük'~ 
nadoluda kiiylüler hep böyle avlarlar. seldiler ve gittiler. Yerde çırpınan het: 

Geçen sene Karamiirsel civarında biri bir buçuk hindi büyüklüğündeki 
avlanıyordum. Gayet soğuk ve rüzgar- Toyları aldım. Orada bir yere oturuR 
lı bir kış günüydü. Bulunduğum yer· bir sigara yaktım .. Önümde yatan bll 
den dört, beş yüz metre kadar ileride bir çift kıymetli avın karşısında o da.ı 
bir çayırlıkta dört Toyun otlamakta kikalar avcılığın en yüksek zevkini ba• 

olduklarını gördüm. O taraftan bulun- na tattırmıştı. 
duğum yere doğru akan küçük bir de- Mezgerdek: 
re vardı. Su yarım metre kadar toRrak Bu kıymetli, çok makbul ku5 tıpks 

F ransanın büyük erkanı harbiyesi, 
yüksek harp meclisi ikinci reisinin (ya
ni harp zamanında Fransız orduları baş 
kumandanlığını ele alacak olan mareşal 
Yeya gcneralın) emrindedir. Fransız 

ordusu büyük erkanı harbiye reisi yük
sek harp şurası azasındandır. Bu zat 
!efer zamanında seferi ordunun umu
mi erkanı harbiye rei~liğini ifa eder. 
Üç muavini vardır. Bunların bir tane
ıi tümgeneral rütbe!"inde olup birinci 

sathından aşağıda olduğu için oradan büyük bir örde.ğ'! benzer. Pek nadir te4 

gidersem kuşlara görünmeden yaklaşa- sadüf olunduğu için avı sadece bir ta' 
bileceğimi düşünüp o soğuk havada lih meselesidir. Daima tek gezer. Tec" 
dizlerime kadar suya, çamura batarak rübeli avcılar bile hazan uzaktan bu 

Burünkü Fransı.z ordusuna ait ıörünüılcr ırmağı takip etmeğe bC\5ladım. Artık kuşu görünce ördek zannederler, be" 

mektedirler. ) Askerlik mıntakaları ye- A) Fırkalar: Bunlar harbin büyük Toyları göremiyordum. Daha dereye yazla kurşuni karışık renkte, ördek " 

reıs· muavini iinvanını taşır. 
Bu zat seferberlikte harbiye nazırının 

yanında bulunur ve o zaman (dahili 
ordu umumi erkanı harbiye reisi) ün
'\'anı ile beraber, seyyar ordudan hariç 
kalan kıtaatın erkanı harbiye hizmet
leri işini eline alır. 

kunu yirmiye varır. birlikleri olmak üzere teşekil ve terkip girmeden evvel kuşlara yakın olan ye- ten biraz daha büyük eti pek lezzet " 
Ana vatan tqkilatının vazifesi: edilmişlerdir. rini i~aret etmiş olduğumdan oraya va- li gagası düz olan bu hayvan daima 

Asker alma, askerliğe hazırlanma, B) _ Fırka teşkilatına tabi olma- rınca dereden çıkmak lazım geliyordu. açık yerlere konduğu için uzaktan gÖ" 
seferber olma işlerini temin etmek ve yan müstakil kıtaat Fakat üç dört dakika yürüdükten son- rülür. Pek ürkek olmadığından kolaf. 
hazar zamanında orduya lüzumlu hiz- C) _ Umumi ihtiyatı vücuda geti- ra bir karış kadar. su akan dere derin- sokulunabilir. Sık kanat çarptığı, dü:l 
metleri ifa eylemektir. Bu teşkilat as- ren teşkilat l~şmeğe baş~adı. Öyle bi.~ yere. geldim uçtuğu için vurm.ak ~a nisb~ten kolay: 
keri daire, müessese ve kıt'aları ihtiva Umumiyetle her askerlik mıntaka- kı sular belıme kadar yukseldı. Artık dır. Çulluk, keklık fışeklerı uygun 
eder. sında, ana vatan kuvvetlerinden, yal- bu kadar eziyet çektikten, böyle baş- dur. İstanbul civarında bu kuşa ki~ 

Daimi kuvvetler: Bunların ana va- nız bir piyade fırkası bulunur. Bu fır- tan aşağı su içinde kaldıktan ıonra bu aylarında tesadüf olunur. 
tan kıt'aları, müstemleke kıt'aları, sey- kaların konuşlan [~]; memleketin ha- işten vazgeçmeyi doğru bulmuyordum Sivas, ve Erzurum taraflarında çok 
yar kıt'alar ile müstemleke kıt'alarının zar zamanındaki emniyeti, seferber ol- ne olursa olsun o nişan koyduğum ye- olduğunu işittim. 
daimi ihtiyadarından teşekkül etti- ma, talim ve terbiye işlerini en eyi te re kadar gitmeğe karar vermiştim. Salih Mahmut 
~e~e&i~~mı~asöyknm~i. min~~~~kkuygundur. ~=============~==~~==============~ 

A -k - T k'I H b l k k l d b ve ordu .gr.upları i~imleri altındaki kuru - ı müstakil fırkalar·d· an ve umumi ihtiyat nrup-
.l'U en e! ı it er ir i , talim ve terbiye bakı- Kııaatın kadrolarını teş i e en za it b luşlara tabı tutulurlar. Bunlardan maada, !arından teşekku) ederler. Fransndnki ıe -* 

A) Ana vatan kıt'alan mından, üç muhtelif kısma ayrılır: ve küçük zabitleri yetiştirmek için ayrıca 
l - Sulh zamanında: ] - Talim ve terbı'ye kıt'aları şu mektepler vardır: 

(hususi kumandanlıklar) a bağlı olmak lakkiye göre sevkülceyş birliği (ordu) dut• 
üzere, (umumi ihtiyat) ı teşkil eden kıt'a-

Fransanın (19) askerlı'k mıntaka· 2 _Manevra kıt'aları A) Teşkilat mektepleri (muvazzaf za- lar ve birlikler doğruca baş kumandanlık 

ld 
v d 3 __ Kadro kıt'aları bit yeti,.tirmeg· e mahsus mektepler, ihtiyat 

sına ayrı ıgmı geçen yazımız a söy- .. · d k 1 1 B 1 1 
1 k H 

zabiti yetiştirmeğe mahsus mektepler.) emrın e 8 ır ar. un arın ya nız ana va-
emişti . er rnmtakanın bir numara- A) Talim ve terbiye kıt'aları acemi d tan veya müstemleke kıt' alarmdiln yahut B) Tatbikat mektepleri (kai eten, her 
aı vardır. Yalnız (12) numaralı rnınta- (yani silah altına yeni alınan) efratla ) her ikisinden müştereken tec:kili ba,. ku -sınıf ve silah için bir mektep " ,. 
ka mevcut değildir. Bir de Paris mınta- bunları talim ve terbiye edip yeti~tiren, mandanlığın arzusuna bağlıdır. 

T C) Harp akademisi 
kaııınm numarası yoktur. 19 numaralı mahdut miktardaki, onbaşı ve ku"çu"k B ı h · · d 'h · 1 d t k un ar arıcın e . ı tısas arın a e em- Fransada fırka, büyük sevk ve idarenin 

ilk kademesi sayılır. Bunun sebebi fırka -
nın her türlü ıınıf ve silahlardan [3] tetek
kül etmiş bir birlik olmasıdır. 

askerlik mıntakası olan Cezayiri de he- zabitler (çavuş, baş çavuş muavini, baş mül için . sivil mekteplerden istifade ettiri
saba katarsak (ki burada~i kıt'alar da çavuşlar) dan terekküp eder. (Bittahi len (staj gören) elemanlar da olduiu gibi 
ana vatan grupuna mensup addedil • bu kıt'aların Subay (zabit) lan mev- lüzumunda ihtiyat ve muvazzaf küçük zabit 

cuttur.) yetiştirmeğe mahsus talim ve terbiye mer- Fırka muhtelif sınıflardan alayları veya 
( *) Bundan evvelki yazılar 12, 14, 

16 mart tarihli nüshalarımu:dadır. 

( 1) Fransız ordusu hazarda fırka 

teıkilih eıasına İsnat ettiii için bu or
duda general rütbesi (Tümıeneral) a 
kadar çıkar. Ondan sonra askeri rütbe 
mevcut değildir. Yalnız mevcut Tümge
nerallardan birisine Fransa mare§alı 
Ünvanı verilerek, seferde, Fransız ordu
ları ha§ kumandanlığı kendisine tevdi 
olunur. Seferde kolordu ve ordu ku
mandanları da Tümgeneral rütbesini 
muhafaza ederler. Yalnız büyük harpte 
laizmet eden 7 generala - iıtisnai ola· 
rak- Fransa mare§allığı tevcih olun-
mu,tu. 

B) Manevra kıt'aları, iJk talim ve kezleri ile bunların muvazzafları için te • birlikleri ihtivn eder. Fırka, esas kuvveti-
terbiye devresini ikmal etmiş olan ef- kemmül merkez veya mektepleri açılır. ni teşkil eden alaylar hangi sınıftan iııe 0 

rattan (ve bittabi onbaşı, ki.ıçük zabit it - Harp zamanında: sınıfın ismini taşır; piyade veya ıüvari fır-
ve zabitlerden) teşekkül eder. Seferber olma: ka!n gibi. Kumandan, fırkasının sevk ve 

Seferberlik ya kısmi ve)'a umumi olur. 'd · · b' k~ h b' h · · 
C) Kadro kıt' alan da askerliği mes- (Kısmi seferber olma) da silah altına alı- ~ı:~~~:ı yaı;a;~ anı ar ıye eyetının yar-

lek edinmiş olanlar (gedikliler) den nacaklar şahsan çağrılırlar. (Umumi se • 

meydana gelmiştir. ferber olma) ise tayin edilen azami yaş 
Bunlar zaman zaman talim ve ter - haddine kadar hütün erkeklere şamildir. 

biye kamplarında veya manevralarda Seferber olma işlerini (seferberlik mer -
birleştirilerek harpte vücude getirile - kezleri) yaparlar. 
cek birlikler halinde, tatbikatlar ce ma- Ordunun ııder zamanındaki teşkilatı: 
nevralar yaparlar. Hazarda yalnız fırkaya kadar olan bir-

Ana vatandaki kıt'alar ve birlikler, likler, sefer znm<ınında, kolordular, ordular 
,--

hazar zamanında, 'u kuruluşa tabidir- (2) Konu!, aakerlikte, kıtaatın yer-
ler: leıme (ikamet) vaziyetine derler. 

Kolordular, lüzum ve ihtiyaca göre, bir 
kaç fırkadan teşekkül ederler. Ayrıca mer· 
but kıt'nları ve bir de erkanı harbiye he -
yeti vardır. 

Ordular, keza lüzum ve ihtiyaca göre, 
bir kaç kolordudan; lüzumunda ayrıca 

[3] Erkanı harbiye, piyade, süvari, 
topçu, hava, istihkam, muhabere, nakliye 
sınıfları ile 11bhiye, baytariyc 'Ye levazım 

hizmetleri.. 

* B) Müstemleke kıt'alan: (Bunlar het 
müıtemlekenin ihtiyacına göre teşki l edil ~ 
mi~lerdir. Bu itibarla her yerde ayni te!!ki" 
lat manzarasını arzetmezler; ayrı ayrı tet" 
kilderine İse lüzum görmemekteyiz. Za " 
ten bunların ihtiyatlarını teşkil eden bir " 
likler ana vatanda bulunmakta olup aşa " 
iıda zikrolunmuşlardır.) 

* Fransanın hazardaki kara ordusunu 
vücude getiren büyük birlikler 

20 Piyade fırkası (kaideten her fırk& 
3 alaylıdır. 

1 Müstemleke fırkası 
2 Fırka (Şimali Afrika seyyar kuv 4 

vetleri) 
2 Fırka (Senegal seyyar mustemJektl 

kuvvetleri) 
Grup (Hindi Çini • Malg,\ş senııt 
kuvvetleri) , 

5 (liva) tank 
5 
4 
2 

Süvari fırkası 
Topçu livası 
15tihkam livası 

Bütiin bu birlikler nefsi Fransada bu ~ 

lunmaktadırlar. C. I>· 
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Her Hitl8J:in _ MonildB bu kaç g0.n onoe söylediğı nutuk ı:;u·asında şerefine 200,000 kişi t81'81'ından bir fener alayı 
tertip edil.nüfti. Resimde alayın Alman devlet reisinin önUnden geçtiği görlllttyor. 

16 Martta Ok&ord - Kem briç üni· 
1'ersiteleri arasında yapılan senelik 
atletizm mnsabakalannda fl1llle atma 
rekorunu kıran Millf atletlerimizden 
Galalasarayb lrtan bu mesafenin re· 
korunu 64 santim bir farkla kırmıştı. 
İrfanın lngiliz gazetelerinde 9ıkan bir 
resmini iktibas ediyoruz. 

lnailterenin Mayıs aonlımnda Amerikaya ilk yolculuğunu yapacak olım 
«Kualiçe Marb gemJsi, Londra halkı tarafından bllyUk alAka ile karşılanmak
tadır. Gecen Puar ıunu bu ıemiyi gör.mele gelenlerin sayısı 260 bini 
ıeçmiştir. 

Saylı. 9 
---=::11 

Büyük harpte İngiltere donanmasına kumanda eden Amiral Beatty öldU 

ve İngilterenin en büyük amiralleri sayılan Nelson ile Jelliko"nin yanına Sen 
Pol kilisesine gömflldU. Resmimiz amiralin tabutunu gösteriyor. 

Eski İngiltere kıraliçesinin Kıral 

.Jorjun ölümünden sonra torunlarile 
beraber çıkardığı ilk resim. 

ı:t ... -------~---- --

Alınanların yeni inşa ettikleri zep
linlerden ikisi yan yana uçarlarken. 
Bunlardan biri henüz bitmiştir ve 
dünyanın en büyük kabili sevk bnlo• 
nudur. 

Almanlar, zabıta memurlarını büyük bir ihtimam ile yetiştirmektedirler. Resimde 

Berlin polislerini Sport Palasta atış talimleri yaparken eörüyorsunuz. 

lngillere Mtiddejumumtsi Sir To
mas lnskip (\'Müdafaayı Tanzim» na- , 
zırlığına tayin olunmuştur. 

Amerikada Kaliforniya sahilleri iklim iti .. 

barile dünyanın hiç bir yerine benzemez. 

Avrupada, hatta Amerikanın bir çok ) er

lerinden kar yağarken orada t m1 !-ir yaz 

havası hakimdir. hte misali. DcnıL "ı:ıoıuna 

meraklı genç kızlar sandnllarile beıaber 

................... 
Solda Avnı padıı bir hıı~ nın sergi- , 

simi<· mUkaf<ll lrnıaııan bn :;;ır.ıı \'e 
mini ıııini l\öpeklJr l:ıir tf'k ananın 

yıw nıland ırlar. 
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Bu Çocuk Hangı· Ananın? İtair~n - Habeş Almanya Bugün Cevabını 
harbını durdurmak V · . 

[Baş tarafı 1 inci yiiulc] Çocuk ölecekti. Ona insan memesinden 
Tıp ta kan tahlilinden medet um- çılcina bir damla süt bulamıyordum. Ço • 

maktadır. cuk kucağımda yine Divanyolu caddesine 
Dün, babalık ve analık iddia eden- düpii§tüm. Ne yapacaiımı §Afırmıt vazi· 

lerden ezahetle Mehmet Aii bera _ yette idim, birden kalJlma Fatma çıktı. 
berlerinde küçük ermin olduğu hal- - Ooo ... Naaılıın bakalım Mehmet Ali 

d T bb dl Be ... , o 1-ucagıw ndaki beb-'- kimin jl 
e ı ıa i müe esesine gitmişler, J ~ CK 

- Benim dedim, olanlan anlattım ve 
kan vermi~lerdir. Bu arada bir muhar-

T ilave ettim: 
ririmiz de kendileriyle konuşmuştur. _ Bir süt nine bulamıyorum bu yav • 
Nezahete göre Nemıini kendisi doğur- rucuğajl 
muştur, babası Mehmet Alidir. Fatmayı e.kiden tanırdım. 

Mehmet Ali de hikayeyi şöyle an- - A. dedi hiç diifünme, benim eüdüm 
latmaktadır: va.r, ben emziririm. Para pul da istemem. 

- Ben Fatma Nezahetle 8 yıldan - Böyle söyÜyerelt çocuiu aldı. Maamafih 
beri bir aradayım, fakat daha bir sene ben yine ayda on lira verecektim. Bir iki 
evvel resmen nikahlandık. Evvelce hafta çocuğu emzirdi. Ben de ara sıra gi· 
bazı sebepler dolayısiyJe imam nilcahı der görürdüm. Fakat ıonra çocukla bera· 

ber ortadan kayboldu. latanbul kazan, ben 
ile oturuyorduk. Nermin o zaman doğ- kepçe aradım, durdum, Koydunsa bul. 
du. Fakat bu doğuş vapurda oldu, A~ Fatma yok ortada. 
nafarta vapurunda mı, İzmir vapurun- Aradan tam beş yıl geçti ve ben beş yıl 
da mı, yoksa İnebolu vapurunda mı aonra qten dosttan Fatmanın Feriköyün -
hatırlayamıyorum. fki ay sonra biz de oturduğunu, bir ll§Çl ile eviendiğini ve 
Nezahetle danl~tık, kalktı. çocuğu - çocuğun yanında olduğunu öğrendim. Onu 
nu aldı, anasının babasının yanına git- aramaya gittim. Daha evi bulmadan ıo • 
ti. bkta oynıyan çocuklar cördüm ve Ner • 

Fakat ana.si: mini bunların arasında hemen tanıdım, 

- Sen benden tek gittin, ne diye kucağıma aldım, eeviyordum. Bir çingene 
çift geliyorsun~ Git o çocuğu nereden kansı gördü. 

- Niye aldın o çocuğu dedi kucağına> 
kazandınsa oraya bırak. diye çıkış - Niçin seviyorsun elilcmin çocuğunu> 
mış,. B . w - enım çocugum o ... 

Ben o zaman Divanyolunda Sıhhi - Halt etmişsin ıen. Fatma Hanımın 
muzenin altında lbir mahallebici dük- çocuğu 0 , 

kanı işletiyordum. Bir sahalı civarda- Ve gitti Fatmayı bulup getirdi. 
ki dükkanJardan birine süt götürmüş- Fatma ile konuştuk, kendisini arayıp 
tüm. Dükkana döndüğüm zaman Ner- bulamadığımı IÖyledim ve çocuğumu al . 
mini masanın üzerinde gördüm. maya geldiğimi bildirdim. 

Anası beni gözlcmif, dükkandan - Haydi oradan dedi, ben sana çocuk 
çıktığımı görüne getirmi~, masanın değil ya, çocuğun kör tırnağını bile ver . 

üzrine bırakmış, savuşmu,, gitmiş. me_m. Neden} 

Ben bu vaziyette ~~ırdım kaldım. - Onu ben besleyip büyüttüm, o kadar 
O zaman Divan yolunda Hulfüıi Bey masraf ettim. Bu ya~ getirdim. 
isminde bir 'komşum vardı. Ona ba~ - Verirıem masrafınıjl 
vurdum: - O başka, 

- Ne yapayım, ben dedim, bu ço - - Kaç lira istersin> 
cuk elimde kaldı. bu süt emmek ister, - 300 lira 
ben bunu nasıl besliyeyim ~. - Elli lira versem nasıl olur jl 

Hulusi Bey: - Olamaz. 
- Soğuk çe~me medreselerinde ba- - Canım dur kızma. Senin dediğın gi-

zı kadınlar var, ayda 10 liraya aütni _ bi olsun, sana 300 lira vereyim. Fakat bir 

ı k ı prtlL Notere gideriz. Sen bu çocuğun ü-
ne i - yapıyor ar, git onlardan birisine 

zerinde analık iddia etmiyeceğine, benden 
var• dedi, ben de gittim. orada bir ka- haıka para istemiyeceğine dair bir senet 
dm buldum, pazarlık ettim. Ayda 10 verinin, ben de sana 300 lirayı veririm. 
lira verecektim. Her gün sütünü, sa - Fatma buna razı oldu, notere gittik, senet 
bununu, şekerini de götürecektim. alıp verdik. 300 lirayı aldı, çocuğu teslim 
Bir de bez, pamuklu, mUf8mba ve kun- etti. O tarihten beri çocuk benim yanım . 
dak takımı alae<dctrm. Kadın da ayda dadır. Ancak nüfuı tezkeresi yoktur. Çün
on liraya çocuğumu bakıp, büyüte _ kü biz o zaman daha Nezahatlc evli olma
ce.kti. dıiımlZ için nüfus tezkeresi çıkartmamış -

tık. Demin de söylediğim gibi daha medc-
K. dının dediklerini yaptık, çocuğu ni nikahımızı bir yıl önce yaptırdık. 

bıraktık, ertesi gün kadın kucağında Fatinaya gdincc onun iddiaııı da ıudur: 
çocuk, elinde kundak takımı olduğu _ Ben bu çocuğa T ekirdağında usta • 
halde geldi: başı Mehmet Ardahan ile ve imam nikahı 

- Al çocuğunu, dedi, kocam iste- ile otururken gebe kaldım. Gülhane has· 
mıyor. tanesinde doğurdum. Ellinde doğum ka • 

Çoçuk tekrar kucağımda kalmıştı. ğıdı var. Aynca bu çocuğun benim oldu -
Bu sefer Darülacezeyi tavsiye ettiler, ğunu, benim doğurduğumu, losalığımı 
çdcuau aldım, Darül8ıcezoye götür _ bazı kimseler bilirler. Fakir olduğum için 
d.. bu çocuğu Aliye evlatlık vermi tim. Mchum. 

A da ı met Ardahan imam nikahı ile oturduğu 
- y on 1ira vereyim, şu çocu -

için ceza verileceğinden ve çocuğun baba-
ğu büyütün, memeden kesilirse gelir sı kendi i olduğunu aöylerse nafaka vere
alırım, dedim. Müdür: ceğinden korktuğu için çocuğu ve karı ko· 

- Olmaz dedi. Biz anası, babası o- calık-halimizi inkar ediyor. Ama ben şa • 
lan çocuğa bakamayız. hltlc isbat ederim bu işi. 

Romadaki Kararlar 
[Bq tarafı 1 inci yüzde] genişlettiği anlaşılıyor. Avusturyanın 

Sinyor Musolini evvelki akF,am A- istiklali bilhassa Almanyaya karsı 
vusturya ve Macaristan başvekilleri korunmaktadır. , 

ve hariciye nazırları fCrefine bir ziya

fet vermiş, ziyafette nutuklar söylen

miştir. Musolininin nutkunda şu söz

ler nazarı dikkate çarpmaktadır: 

«Üç milletin müşterek azmi, ve üç 

hükumeti, üç milleti biribirine bağla -

yan dostluk, hattı hareketlerimizin ve 
gayretlerimizin hedefini tesbit etmek
te devam edecektir.. Bu müşterek a
zim ve dostluk hadiselerle dolu son iki 
senenin güçlüklerini muvaffakıyetle 

yenmiştir. Bugün y~dığımız günler 
bunu kat'i surette teyit etmektedir.» 

İtalyanın yeni protokol ile Avustur
yanın istiklalini gene emniyet altına 
aldığı ve gerek Avusturya, gerek Ma
caristan ile iktısadi münasebetlerini 

Anlaımaya Çeko•lovakya Ja mı 
giriyor? 

Londra 23 (Hususi) - Romada 

italya, Avusturya ve Macaristan ara

sında imzalanan mali ve iktısadi pro

tokolun Çekoslovakya tarafından da 

imza edilmesi muhtemel olduğu haber 
veriliyor. Protokol yarın öğleden son

ra nctrolunacaktır. 

Denizyolları Kooperatifi 
Denizyollan kooperatifi idare heyeti 

dün toplanmııtır. Kooperatif on bir aylık 
faaliyeti neticesi olarak 12482 lira aafi 

kazanç ıtemin etmİf, hissedarlara o/o 9 faiz 
vermesi kararlaştınlmı~tır. 

kabil olacak mı ? erıyor 
[Baş tarafı 1 inci yüzde] 

mi başlamalı, yoksa iki tarafın vazi -
yetleri ve düşünceleri hakkında ma -
lumat mı almalı?» meselesi oldu. 

Komite reisi ve ispanya mürahhası 
Madaryaga ikinci şıkkı müdafaa etti 
ve bu ~ık kabul olundu. 

Yani komite daha evvel İtalya ve 
Habeşistan ile temas edecek, ve iki 
hasmın karşı kar{nya gelip sulh işini 
konuşmaları temin olunacaktır.. Bu
nun için iki tarafın asgari veya azami 
şeraiti tcsbit edilecektir. 

Madaryaga bu yoldaki faaliyet~ 
başlangıç olmak üzere Sinyor Grandi 
ile görüşmüştür. 

(Baş tarafı l inci yüzde] 
ne!rİyatına göre Sinyor Musolini, zecri tedbirler kaldırılmadıkça Lo • 
karno devletlerinin tekliflerine müsbet cevap vermiyecektir. 

Milletler Cemiyeti konseyinin bugün öğleden sonra toplanmaıi 
beklenmekıedir. 

lngiltere hariciye mü&teşarının nutku 
Londra 23 (Hususi) - İngiltere hariciye müsteşarı lord Halifa.b 

bugün söylediği bir nutukta dem it tir ki: 
«Almanyaya yaptığımız teklifler ültimatom mahiyetinde değildir. 

Biz Almanyayı çenber içine almak iatemiyoruz. Müsavi ,erait içinde ça .. 
lıtmağa taraftarız. Alman davası kuvvetli ise o nisbette makul olmaıi 
ve akim icabatmı aımaması icap eder.» 

Londra gazetelerinin tetkiklert. 
Londra, 23 (A.A.) - On Üç1er ko

mitesi Madariaga ile Avenolu cemiyet Londra, 23 (A.A.) - lngiliz gazeteleri, fgilterenin her hangi yeni bir te
nizam~aınesi çerçevesi dahilinde m.u- tebbüıte bulunmadan evvel Alman cevabını ve yahut Almanyanm ya • 
hasematı durdurmak maksadiyle ~Lal- pacaiı mukabil teklifleri beklemek arzusunda olduğunu bildirmekteclr • 

yan ve Habeş hükumetleri nezdinde ler. • • • , •• 
t~ebbüse memur etmiştir. (Tun~), hudut. m~~ be~elmilel kıtalar y~l~n~ı teldifinln 

On Üçler komitesi yarın saat 16 da kabul edilmez mahiyetını tebaruz ettirmekte ve bu teklifin İngilterede ba-
toplanacaktır. yük bir muhalefetle kartılatmlf olduğuna ifaret eylemektedir. 

C h 1 d V · t Bütün gazetelerle birlikte Daily Telegraf da tunu yazıyor: 
ep e er e azıye «Lokamo devletlerinin Londrada hazırladıkları tekliflerin yegane liedeA 

Adiıababa, 23 (A.A.) - Üç ltal- Avrupaya 25 seneik bir sulh getirecek olan Hitler plinmm müzakere.hı· 
yan hava filoıu, bugün tekrar Cici· den evvel geçmesi lizun gelen zamanı kazanmaktır •. l> 
ka ile Daggaburu bombardunao et· Londra, 23 (Hususi) - Bugün Avam Kamaraamda amele meb'uslarindaa 
mittir. Jones, lngiltere, Fransa, Belçika ve ltalya erkanı barbiyelerinin A.lmanyaya 

General Graziani'nin hazırladığı kartı gÖrüfmelerinden önce, İngilterenin her intihap dairesinde bir bllebisit 
taarruza batlamak üzere olduğu ya.pı!ırsa, hükiimetin efkin umumiyenin isteklerini öğreneceğini söyle-

d ·1 k d' mıstır zanne ı me te ır. • • _ • • .. • 

I l bl
.... Pertembe günü Avam Kamarası bükômelln b.aricı sıyuet hakkuıdald 

ta yan le ıgı be dinli" k .. k d ktir yanlLbnı yece ve muna &f& e ece • 
Roma, 23 (A. A.) - 162 numa • • • • 

ralı harp tebliği: Hıtlerın altıncı seçım nutku 
Bu ayın 21 inde bir tayyaremiz Breslav, 23 (A. A. )- Von Ribbentrop ile birlikte tayyare ile bu• 

Foker tipinde bir düıman tayyare- raya gelen Hitler kırk bin kiıiye yakın bir kalabalık karııımda altıncı 
sini tahrip etmiıtr. Bu suretle dört nutkunu ıöylemiıtir. 
gün içinde dört düıman tayyareai Hitler ezcümle demiıtir ki: 
tahrip edilmittir. Dün de tayyarele- «Bir milleti tam hakimiyetinin tanınmasını istediği için tehdit eden 
rimiz Dabat' da iki mühimmat depo- bazı devletlerin kanaatleri karıısında boyun eğemeyiz. Versay mefhu· 
sunu tahrip eylemiıtir. mu dünya için yeni bir nizamın mesnedi değil belki mazinin mezarınl 

Takazze nehri üzerinde 110 met- örten bir taıtır. Baıka bir devlet, baıka bir muahedenin ıiyaıi, manevi 
re uzunluğunda bir köprünün ku • ve ekonomik esaslarından ayrılmıtbr. Almanya bu vaziyetten icaP. 
rulması bitmiıtir. ed~n hükümleri çıkamııt ve tekmil Alman topraklarında aıkeri hlki· 

Somali cephesinde tayyareleri • miyetini ihya etmittr.» 
miz, Cicika'yı bombardıman etmit Hitler dabuonra «Almanyanın biç kimseyi tehdit ettiii yoktur, onun 
ve depolar, mağazalar tahrip olun- istediği yalnız kendi hakimiyetidir.» demit ve ıunlan ilave etmiıtir: 
mu!tur. «Avrupada yeni bir nizam vücude getirmek üzere sadece plinumzi 

Gaz bombaları izaha çalııtım. Maksadım her hangi bir jest yapmak deiil, Avrupaya 
Adisababa, 23 (A. A.) - Sidamo 25 senelik bir ıulh devreai temin etmektir. Diğer milletler de kendi ll· 

vilayet merkezi olan Ergaaleme dün derlerinin Jeat yerine ıulh yapmasını istiyorlar. Yabancı devlet adam· 
öğleden aonra bir çok l'&Z bombala- ları milletlerinin bu mütaleaya iıtirak edip etmediğini, aıkeri ittifakla· 
rı atılımıtır. rın kuvvetlendirilmesini isteyip istemediklerini ve milletler araıındakl 
Harrar'da bir hcutane bombardıman harp deliliğine nihayet vermeği tercih edip etmediklerini ıorabilirler. 

edilJi Alman milleti, ıiyaıetimizi tasvip ediyorsa bunu 29 martta bildirecektir. 

Harrar, 23 (A. A.) - Röyter a • Fransa tekliflerin tadiline taraftar değil 
jansı bildiriyor: 

Dünkü Cicika bombardımanın • 
da Finlandiya Kızılhaç hastanesi • 
nin harap olduğu haber verilmekte
dir. Haıtanede yatanlardan birisi 
ölmü§, altısı yaralanmııtır. 

Musolini: "Zecri 
tedbirler denaettir,, 

Diyor 
[Baş tarafı 1 inci yüzde] 

miyle siyasi mahiyette olacağını an -
lattı. Daha sonra İtalyanın yeni iktı -
sadi siyasetini izah ederek bu siyase -
tin 52 millet tarafından yapılan iktı -
sadi boykotaja göre olacağını, balya
nın bundan böyle iptidai madde yü -
zünden sıkıntı çekmiyeceğini, bütün 
İtalyan sanayiinin devlet kontrolüne 
tabi tutulacağını bildirdi. 

Sinyor Musolini nutkunun sonun -
da biitün dahili işlerin harp kazanıl -

Paris 23 (Husuıi) - Flanden bugün gazetelere beyanatta bulunmut 
ve ıu sözleri söylemİ§tir: 

<elngiltere efkarı umumiyeıinin bir kısmı Lokarno devletlerinin ha • 
zırladığı anlatma projesinde tadilat yapmağa taraftar aörünüyor. Hal· 
buki teklifler bir küldür.» 

Flanden yarm intihap dairesine gdiyor. 

Bitaraf /arın vaziyeti konseyi mütees&ir etti ______ ...;. __________ .....;;;... _________________________ ____ 
Londra, 23 (A. A.) - Milletler Cemiyeti mahfelleri, l:.okamo paktmi 

ihlal eden bir devlete kartı yapılacak ciddi harekete konsey karariyle 
ittirak etmİf olmak fkrini kabul etmit «bitaraf» memleketlerin duru· 
mundan çok müteessir olmuıtur. Bu memleketler muahedenin ihli.linl 
takbih etmeğe ve Milletler Cemiyeti azasmm teahhütlerine riayete da· 
vet olunması hareketine ittirake i.made olmakla beraber bundan ileri 
gitmek istememekte ve Almanya ile yapılması muhtemel pazarlıklara 
Milletler Cemiyetinin doğrudan doğruya ittirak etmemesi lazım ıeldi· 
ği mütaleasında bulunmaktadırlar. 

Röyter ajansının zannettiğine göre, bu noktai nazarı izah etmek üze
re, lıkandina v memleketleri, Finlandiya, lsviçre, ispanya ve Hollan .. 
da mümeaaillerinden mürekkep bir heyet Bonkuru ziyaret etmiıtir. Bu 
heyetin, muahedelere riayet edilmesi hususundaki kararın tekidinden 
sonra konsey toplantısının baıka bir zamana bırakılmasına taraftar 

göründüğü söylenmektedir. 
~ktan sonra bqardaca~nı i~ve et - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ti. 
Sinyör Musolini bu nutkunda zec

ri tedbirlerden bahsederken şu sözleri 
söyledi·: 

<eAvrupa tarihinde bir denaet nişa
nesi olarak kalacak olan bu muhasa -
ranm beşinci ayında İtalya yalnız geri 
dönmemekle kalmamış, bu muhasara
nın kendisini ric'at ettiremiyeceğini de 
tekrar vaziyetinde bulunmuttur.» 

Bir Memur 
iade 

Vazifesine 
Edildi 

Kızılcahamam (Özel) - inhisar 

muhasebecisi Halid yapılan tahkikat 

neticesinde vazifesinde çok hassas bir 
memur olduğu, her türlü şaibeden u· 

zak bulunduğu anlaşıldığı için vazife

sine iade edilmiştir. 

Venizelosun Cesedi 
Getiriliyor 

Paris, 23 (A.A) - Venizelo
sun cenazesi bu gün istasyona 
nakledilmiştir. Cenaze trenle Bren· 
diziye nakledilecektir. Venizeloa 
lejion denör nipnını hamil oldu-
ğu için yapılan cenaze merasimi· 
ne siiel kıtaat da iştirak etmiftir. 
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_ tcerde kavga tstemem bak, dört yoz milyonun 
iki ~Qı müyonu benim. 

Suflör - Bıktım artık, Uçtur _fil1tarinin eteğ:ini 
roınme vunıp, göz10ğllmU dUşUrü~·orsun ! 

- Elli adımda bır niçfn-değneklerfnl 
atıl> tutuyor 1 

-Eskiden trampetçi idJ de. 

sevgilim._ masaya haıl'h kalemle roektu~urnu 
yazarken kalbimin de sana bl!ğlı C'l<luğunu 
uir Kere daba tekrar ederim. 

Akıllı su tçl\ler 

• 
Yirmi se.ne arn,·ıcıhğı 

)'apnm .. 
- Transvalde ml'/ 
..ı --< Hayır içinde. insan olmıyan 

evlerde. 

- Ool<toruın , 8zııını perhiz tav· 
siye etti. 

- Bugünlerde bııe yemcgc gel· 
meı misiniz '! 

lngilterede Kurulan 
Tayyare Üniversitesi 

Tayyareci Mekteplerinin En Büyüğü Olan Hal ton 
Bu Sene Her Zamankinden 1000 Fazla 

Talebe Almıya Karar Verdi 

Tayyare üniversitesinde motör batında ders 

lngilterenin her memleket gibi bir 
tayyareci mektebi mektebi vardır. 

Hatta bunlar bir tane değil, 11 tane -
dir. Fakat içlerinden en mühimmi 
Haltondur. Bu mektebe, tayyarecili -
ğin her şubesiyle meşgul olduğu için 

mektep değil, unıversite diyorlar. 
Hakikaten de bu mektep, hem bilgi 
şubelerinin bolluğu, hem talebesinin 
çokluğu bakımlarından üniversite sa-

yılmağa )ayıktır. lngilterenin bütün 
hava kuvvetlerine lazım olan tayya -

reciler, pilotlar, mühendisler, maki
nistler hep buradan yetişiyor ve bun
ların hepsi İngilterenin asker! kuvvet
lerine hizmet ediyorlar. 

bölüğü teşkil edecek, ayrıca kara kuv .. 
vetleriyle birlikte çalışacak olan dörf 
bölük daha katılacaktır. 

Bütün bunların muhtaç olduklart 
memurları temin etmek bir hayli güt 
iştir. Tayyare mektebi bu yüzden taleı 
besini arttırmağa mecbur olmuştur. 

Bu mektep, İngilterenin biriclW 
mektebi değildir. Bilakis bu mektep• 
lerin sayısı (11) e varmıştır. Yakın " 
da bunlara beş mektep daha ilave edt. 
lecektir . 

lngiltere hükumeti tayyare mek ' 
tepleri, tayyare istasyonları, tayyar<! 

üsleri ve karargahları inşası için ele 
para esirgememektedir. 

Sivil tayyarecilik müesseselerinin Bu seneki hava bütçesi 4~,490,600 
1 

Tayyare üniversitesinin kütüphanesi i 

yetiştirdiği tayyarcliler, askeri tayya- ı 1ngiliz lirası tutmuştur. Bu bütçe, P 
recilik işlerini, layıkiyle anlayamadık- çcn seneki bütçeye nazaran 
lan için Halton mektebi daha fazla J 2,448.~>00 İsterlin fazladır. 
ehemmiyet kazanmakta ve bu yüzden 
mektep binlerce talebe almak mecbu
riyt>tinde kalmaktadır. 

Bu paranın mühimce bir kısmi 
mekteplere sarfediliyor. Çünkü hav_. 

nazırının dediği gibi bu sene GOO, ge-
Mektep 15 sene evvel açılmış ve ne 

k k lecek !'lene 800, daha öbür sene ) eni • kadar talebe yetiştirme münı ·ünse 
o kadar yetiştirmiştir. 

Halton tayyare mektebi ancak lise 

den 800 tayyare zabitine ihtiyaç var• 

dır. Ve bunları muhakkak ye iştirme~ 

t. hsilini bitirmi;s. ve üniversiteye gir- lazıdır. 
megc hazırlanmış talebeyi almaktadır. Bu sene tayyare mekteplerin' 

Tayyareci çırağı olmak isteyenler :J4~.000 İsterlin sarfedilecek, tayya • 
hurnda üç sene tahsil görüyorlar. İhti
sas kazanmak istiyenlerse beş yıldan 
yedi yıla kadar tahsil görmek mecbu
riyetindedirler. 

recilik için lazım ohm inşaata 

ı ,;{Q(), 00 isterlin harcanacaktır. 

Geçen sene İngiltere hükumeti t~ 
rafından tayyare mübayaası içitı 

f),()'.!1 ,000 İsterlin sarfedilmi:;; olduğ" 
halde bu sene bu meblağ 11,li80,0oQ 

İngiltere askeri kuvvetlerinde çalı -
f?aCök olanlar, çıraklık müddetini bi -
tirmek ve ordunun tayyare kuvvet -
lerine iltihak etmektedirler. İsterline çıkarılmıştır. Gelc.:cck se.ıt 

Mektep her sene 1 ::ıoo t. lehe alıyor bu meblağ daha çoğaltılacal .. tır. 
ve :lOOO talebe çalıştırıyor. Bununla Tayyareler, üsler, istasyonlrtr, melf 

beraber bu ~ene 1 O )Ü talebe daha alı- ı tcpler çoğaldıkça memurların . ade<:I 

nacaktır. . . . _ . de artacağı için ona göre tedbırler • 
Sebebi lngılterenın 1 B.i/ sencsınc . . h. . k 

kadar 1 ;>Oll. tayyare sahibi olmağa im makta, ve hıç bır ızmetın a sam2!!f 

karar vermesidir. 13un1ar J 2:J tayynre 1 ınası için çalif.ılmaktadır. 



12 Sayfa , -
l!~.~~d~~3ı. !!12~!!! 
Pulat, Düşmanı Sıkıştırmak 

İçin İyi Bir Plan 
Kurmuştu 

Magosa kumandanı Pragadino 
işin gittikçe zorlaşacağını anladığı 
için zabit ve askerlerin ailelerilc 
kıymetli eşyaları Kirininin gemile • 
rile Giride yollamıştı. Yerli ahaliden 
eli silah tutmıyan sekiz bin ki§İyi de 
kalenin dışarısına çıkarını!, böyle;. 
tikle savaş için pek serbest kalmış .. 

tı. 

Kıyıya toplar konuyor, donıın • 
mayı oradan ate§ altına almak dü
şünülüyordu. Kıyıdaki ince donan· 
madan sekiz on parça da çabucak 
hazırlanıyordu. Halbuki bunlar hep 
faydasızdı. Düşman donanması top
ların güllelerinden daha uzaktan 
geçeceklerdi. Bu küçük Türk tekne-

lerini ise değil topla, birer mahmuz
la denizin dibine yollayabilirdi. 

Pulat kara kara düşünüyordu. 
Birdenbire doğruldu: 

SON POST~ 

Sadrazam Halil Rifat Paşa Münir Paşayı 
istiıkap ediyor, bu sebeple İstanbulda bu· 
lunmasını istemiyordu. Bir hayli uğraştık· 
tan sonra Bursadan kendisini aff ettirebilen 
Münir Paşa İstanbulda ve kendi aleminde 
otururken, bir gün, Halil Rifat Paşa yaveri 
ile onu Babıaliye davet etti. 

Halil Rif at Paşa, o sırada inhilal eden 
ve ehemmiyetli bulunan «Berut valiliğine 
icrnyi memuriyeti cümlei iradei padişahiden 
olduğunu tebliğ ettin. Münir Paşa itizar 
eyledi. Bununla beraber o vaktin usulünce 
böyle bir tevcih vukuunda itizar dahi e • 
dilse, teşekkür edilmek lazım olduğu için 
ertesi gün mabeyne gitti. Bilvasıta teşek· 
kürlerini arz ve mazeretini de ilave etti. 

Abdülhamit kendisini huzura kabul e • 
derek maruzatını bir kere daha dinledik
ten sonra dedi ki: 

- Ben zaten sadrazama kabul ederse 
pek iyi dedim. Mademki kabul etmiyorsu· 
nuz, beis yok, gitmeyin. Bununla berabt:r 
Bursada bana pek ziyade hayır dua aldır· 
dmız. Sizi de cidden seven ve hizmetinizi 
takdir edenlerdenim. İsterdim ki şöyle 
kolumu uzattığım zaman sizden istifade 
edeyim. Onun için tekrar Bur.ıaya gidin de 

. 
Mart 24 

Oksf ord - Kem briç Küre 
Müsabakaları 

Son Tecrübelerini Bitiren Oksfordlular 
Yarışlara Büyük Bir Ümit İle 

Hazırlandılar 

Sava§ gittikçe uzuyordu. 
Temmuzun on dördünde yapılan 

bir hücumda cenup kapısı önünde 
bulunan yarım ay şeklindeki tabya 
kanlı bir savaştan sonra Türklerin 
ellerine geçti. Lakin V enedikliler 
daha önce bu tabyanın altına ha .. 

zırlamış oldukları bir lağımı ateıle
diler. Burada üç bin kadar Türk as
keri ile bir kaç sancak bey tehit ol-

- Arkadaşlar... Ben bu filoyu 

limana sokmamanın çaresini bul • 
dum. hayır dua aldırın. Kariben lstanbula aldı· ubfordlular son ekzersızlerindc: 

racağımdan emin olun.ıı · ·· • · 1 · 1 k' "k 1 k · 

dular. 

Dedi. 

Murat ile diğer gençler ona bak

, tılar. 

Bu sözler üzerine Münir Paşaya kabul 
1 

Oksfo~d - K~mb~.ıç unıversıte er~ ~- mev ıe yu se ~ce tır. • . _ 
ve teşekkür etmeR. Bursaya gitmek düştü. rasındakı senelık kurek yarışları ıçın Bu arada Rızede yenı hır klup açı-

Müthif 
Bir Haber 

Halil Rifat Paşa da bu suretle maksa • 
1 
iki tarafta son hazırlıklarını ikmal et- lacak, Pazar kazasından bir takımla 

dına ermi§ oldu. miş, takımlarını seçmişlerdir. Hopada bulunan bir klüple dört klüp-

Temmuzun yirminci günü yapı -
lan bir hücumla başlıca tabyalardan 

birine girilerek sekiz top karargaha 

Hemen oracıkta bir halka oldu
lar ve Pulatı dinlediler. r---""!""'------M-e_h_m_e_t_z_e_k_i T aymis nehri üzerinde yapılacak o.. lü yeni bir mm taka teşkiline çalışı la-

l lan bu yarış yolu üzerinde tam bir caktır. Onun ..sf ediklerini çok iyi buldu • 
lar. Merdan Beye söylediler. 

getirildi. Lakin Venedikliler de bir Korsanların 
hücum yaparak burayı geri aldılar. Kaçırdığı Kız 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Pazartesi 

(*) 

Son savaşlarda elli kadar Türk aı - Merdan Bey Lala Mustafa Pa§a- Siyah idrar Sıtması 
keri de esir düşmüşlerdi. ya gı'tti. Baıı.kumandan bu yig'" it de- d s 'k 

-:ı: Şiddetli bir yaz sıcağı İçin e, o ·e 
Temmuzun otuzuncu gu .. nü yapı • lı'kanlı ı'le yu .. z yu··ze konu•mak ı·ste- ı d b" y·· ··k · t" · :r ova arın a ır oru aşıre ının 

lan bir hücumdan sonra Venedikli- miş. Pulat oraya da gitti. Lala Mus- çndırındayım. Rengi sararmış, yata -
lerin iyice kırgın oldukları goru • tafa da uygun buldu. Pulatın sırtını ğında inliyen, ateş içinde kıvranan hir 
lüyordu. Şehirdeki erzak ve cepha- sıvazladı. hasta kızı muayene ediyorum. 

k 1 t T t l · l 1 - Nabız 145 dakikada: Teneffüs ne pe aza mış ı. u u an esır er _ Bunun karşılığını göreceksin 
Pragadinonun kumandanlarla gö - d l'k 1 1 40, 

e ı an ı.... A · 4 ı ! 
rüşerek teslim olmayı düşündüğünü Dedi. 2 - teşı · 

1 d 3 - Kalbi çok zayıftı. söylüyor ar ı. Pulat çıkarken Merdan Bey Lala 
f d k Sayıklıyor, kusuyor. Etrafındakileri en-Kaleyİ deniz tara 10 an 

11 ııtır • Mustafa Paıanın yanına sokularak diııeye düşüren bu hastanın henüz çı -
makta olan yeni Rodos beyi Arap yava§ sesle· knrdığı idrara bakıyorum, şarap kır · 
J\hmet İstanbuldan gelmekte olan O • h' b' d ·· ·· k mızlıgv 1 içinde... Dört gündenberi &}-. - nun ıç ır §ey e gozu yo -
bir kısım erzak ve cephane gemile.. B. k d ş· d' M ni vaziyette kan işiyen hasta üç ay • . tur. ır ıza vurgun ur. ım ı a -
rini karşılamak ve getirmek içın Ro- d ld v d , danberi ıqk sık hastalanryormuş. Bır 

ı gosa a o ugunu uymuf. h b ( 
dos tarafına gitmitti. §te tam bu sı· D d' çok ta kinin almııı .. Bu asta ir tros-
rada küçük ve çok hızlı giden bir e ı. pika) sıtması geçiriyordu. Ekseriyetle 

- Oraya nasıl olmuı ta gitmif? sıtmalılarda yanlış kinin almadan mü • Venedik gemisi Magosaya girdi. Ay-
- Venedik korsanları kaçırmış- tevellit böbreklerde ve kanda husule 

ni zamanda şehirde yeniden canlı- gelen bu marazi şekil, tedavi~ine za • 
lık görüldü. Kaleye gelen haber az lar · · · manında yetişilemezse ölümle nelice-
zamanda Türk ordusu arasında da Lala Mustafa Pa§a çadırın kapı - lenir. 

yayıldı: ıına doğru yürüyerek ellerini bir • Kalbini zitkô.fürü ve kafein iğnelcrile 
_ Venediklilerin on bet kadirga- birine vurdu: takviye ettim. Şehirden gelen buzu 

k H t B k' yutturmalannı tenbih ettim. Bulantısı dan ibaret bir filosu erzak, as er ve - eeey.... e ır ..• 
d P bununla zail olacaktı. {Ergotin) yap· cephane getiriyormuıı. Pragadino Pa§anın çavuşu içeri gir i. aıa 

:r tım. Klorkalyomlu bir posyon yazdım. 
te•lı'm olmak du··ııu··nce•ı'nden vazgeç. emretti: k d (k" ı~ · ) "' ~ " Gayet az mi tar a ınop azının 
miş... - Şimdi buradan çıkan delikan- düzleri tertip ettim ve kinin al -

Lala Mustafa Pa§anın çadırına lıyı çağır! ... lçlli Pulat diyorlar ona.. masını menettim. İki gün zarfında n· 

mesafelik kürek tecrübesini yapan Trabzonda ilk defa olarak bir so .. 

Oksfort ekibi bu seneki yarışlara bü.. kak bayrak koşusu yapılmış, buna üç 
yük bir ümit ile iştirak edecektir. 
Müsabakalar 4 Nisanda yapılacaktır. 

Galatasaray Atletizm Kaptanlığı 
Galatasaray spor klübü, atletizm 

şubesi kaptanlığına Galatasarayın es • 

ki koşucusu ve milli atlet takımı aza -

sından Sinasi Resit seçilmiştir . 
~ ' 

Atletizm Hakem Kursu 
İstanbul atletizm heyeti tarafından 

açılan hakem kursu bu akşam altıncı 

toplantısını yapacaktır. 

Hakem Nuri üç hafta içinde bu işi 

sona erdirmeğe çalışmaktadır. 

Tr abzonda Spor Hareketleri 

takım iştirak etmiştir. 

5000 metrelik koşuyu idman oca~ 
ğından Muzaffer ·ve Osman takım• 
birincilikle bitirmiştir. Necmiati la

kımı ikinci, İdmanocağı takımı üçün 

cü gelmiştir. 

Olimpiyatlara Gidecek Atletlerin 
Kazanmaları Lazımgelen 

Dereceler 
Atletizm federasyonundan: 
Türkiye idman cemiyetleri ittifab ge • 

nel merkezinin olimpiyatlara iftirak için 
verdiği karar ve koyduğu şartlara nazaran 
Berlin olimpiyatlanna gidecek Türk atlet• 
}erinin muhtelif deneme ve müııabakalar-

T rabzon mıntakasında spor işleri - da işbu dereceleri yaptıklarına ve olimpi • 
ne büyük ve ciddi bir alak3 göste • yat arifesinde bu kudreti haiz olduklımna 
rilmeğe başlanmıştır. atletizm federasyonunca kanaat hllSll ol • 

Mıntaka merkezi ve bilhassa fut .. ması lazımdır. Bu suretle bütün Türk genç· 
bol heyetindeki karışıklık dolayısiyle }erine çalışma ve hedefe varma yolu açıl • 

bir türlü intizama sokulamıyan lik mıştır. Klüplere ve atletlere tebliğ olunur. 

maçları işleri islah edilerek yeni fiks.. l oo M .• ı O .8, 200. - 22.2. 400 ... 51.6, 

tür tanzim edilmiştir. 800 • 2.0.0, 1500 - 4, 12.0, 5000 - 16,0.0, 
Üçüncü müfettiş Tahsin, Rize bele- 10000 • 33,50.0, 110 Ma. • 15.S, 400 

diye reisi Mucip ile Halkevi reisi Naz- Mn. - 51.4, Disk - 44.M .. Javlo • 60. M., 
minin büyük gayretleriyle mazbut bir Gülle· 14.M .. Uzun .. 7.M., Yükaek - 1• 

k l k · t' 85 M Üç adım .. 14.M., Sınk - 3.70. M .. şekle so u an mınta a spor vazıye ı · .. 
en kısa bir zamanda ümit edilen 4. \ 00 - 43.0, 4.400 • 3.29.2. 

girip çıkan belli olmuyordu. Bütün Pulat geldi. . leşi düştüğünü haber verdiler. Ve şeh-

1 M f P re gelen hastayı kanım kuvvetlendiıe· - OkUYUCU kumandanlar oraya çağırılmı§lardı. La a usta a aşa onun sırtını ;.;:;, 
cek serumlarla takviye ettim ve tek • Jj 

Oradaki bir kaç kırlangıç ve Kara· oktadı: rar hayata iade ettim. --.,~__,.___ MEKTUPLA~I Son Posta 
mürsel kayığı ile dütmanın zorlu - Oğul, Magoaadaki sevgiliyi ı-----~--=---:---=-.----ı 

( *) Bu notları kesip saklayınız, ya-
gemilerine kartı konamazdı. En iyi- kurtaracağız ve onu kendi elimle ıa- hut bir albüme yapıfttnp l.:olleksiyon 
si hemen hücuma geçmek ve kaleye na vereceğim. Bu geceki zorlu iti yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
erzak ve asker girmeden önce gir • yaparken kendini de koru!.. bir doktor ıibi imdadınıza yeti,ebilir. Ergenenin Üzerindeki 
mekti. - Baıüıtüne devletlum... Sağo-

Düfman lun ! .. 
Limana Giriyor 

Kıaa bir konuımadan sonra ça -
dırdan çıkan Merdan Bey bu kararı 
Pulat ile arkadatlarına da bildirdi. 
Hazırlık emirlerini verdi. 

Lakin aktam güne§ batacağı sıra
da ufukta Venedik filosu görüldü. 

Bereket versin ki ha va çok dur -
gundu, ancak üç dört saat sonra ve 
gece karanlığında limana varacak -
lardı. 

Askeı·lerin hepsi de susmu~lardı. 
Ellerinden gelse denizde yürüye

rek onlara saldıracaklar, limana sok
mıyacaklardı. Lala Mustafa Paşanın 
d cam sıkılmıf, lakin yılmazlığını 
kaybetmemİ§tİ. Halbuki en çok kı
zan ve canı sıkılan Pulat idi. Tam 
her feyin biteceği ve sevgiliaine ka-

On Gönüllü 
Delikanlı 

Pulat sert adımlarla çadırdan çık· 
tı. Kota kop arkadatlarının yanına 
gitti. 

Lala Mustafa Pata onun her de-ı 
diğini yapmaları için hemen lazım 
gelen emirleri vermişti. 

Güneı ufka iniyor, Venedik ge • 
mileri epeyce yüklü oldukları hal· 

de gittikçe yaklaııyorlardı. Hepsi 
de karıılarında hiç bir engel görme
dikleri için pek mağrur ve sevinçli 
idiler. 

Bu sırada kıyıdaki beş kırlangı -
cm yanında, gitmeler, g~lmeler, gi
rip çıkmalar vardı. 

( Arka•ı llar) 

T qekkür - Kızamık ve zatürree hasta
lıklarından kurtu
lamıyarak evvel -
ki gün ölen pek 
sevdiğim cıger 

parem 8 yaşında
ki oğlum Şadanın 
cenazesine bizzat 
çelenk getirerek 
iştirak eden :ı 1 in 
ci ille okul baş 

Bentler 
Edirneden yazılıyor: 

Zaman zaman Ergene nehri taşıyor ve 
etrafındaki araziyi sular kaplıyor. Şüp -
hesiz bu tabii bir haldir. Fakat her yerde 
sular taştığı zaman zarar vermemesi için 

i tedbirler alınır, ta~kın suların akabilmes 
için mecralar yapılır. Şahit olduğumuz bir 

. 

vak·a bize bunun aksini gösterdi. Ergene 
Üzerinde değirmenler vardır. Bunlardan 
bir değirmen ı;uyun az vaktinde daha çok 
istifade etmek için suyun mecrasını ha • 

öğretmeni ve öğ.. fifçe çevirmiş, asıl nehrin üzerine suların 
retmenlerine ve kolayca akamıyacağı bir bent, bir set yap 
sınıf arkadaşları - mıştır Sular çoğalınca bu bendin üzerin -
na ve mektup, den akmaktadır. Bu bendin üzerine yük . 

telgrafla tcessürüme iştirak eden ar - selinciye kadar da etrafı istila etmekte ve 
kadaş ve ehibbama ayrı ayrı taşmaktadır. 
cevap yazamadığımdan teşekkür et- İkide bir vukua gelen bu su baskınları -
rnekliğime gazetenizin tavassutunu nın zararını hafifletmek, belki de Erge . 
dilerim. nenin kolayca akıp gitmesini temin için 

Galata poıtaneai baı memurlarmdan bu bendin ve varsa eğer diğer sun'i bent . 
Ferdi )erin yıktırılması çok faydalı olacaktır. 

Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesl 

Eski Zabtiye, Çatalçeşme ııokaiı. 25 
tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
-

s:nel 

-

6 3 1 
Ay A1 Ay 

Kr. Kr. Kr. Kr. 
TOR Ki YE - ,_ -

·~ 1400 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 12:!0 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

' - ·--
Abon ~ bedeli peşindir. Adroa 

değiştirmek 25 kuruştur. 
,,,,,...; 

Gelen evrak gni oerilmea. 
İlanlardan mes'uliyet almmu. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

# 
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Milli Mücadelede 
~Casus Te kilitı 

BiKAYE 
---------·--------------, _____ İngilizceden 

KARISI DEGiLMİŞ ... 
U-n-936 Son Postanın Tefrika•• ı 18 

Bir Takım Kadın Casuslar da Ellerinden 
Geldiği Kadar İhanet Ediyorlardı 

Asıl ran"'bi ıuraııdır ki, bunlardan ba Cemiyetin gö:ze görünen reisi, (Meni • 
aıları, ve bilhassa istihbarat daireleri ka • fonlu, Kemal oğlu Sami) İsminde bir genç
lemlerinde ~lapnlan; ıene para muka - ti. Hükumetçe tescil edilmit cemiyetlerden 
'bilinde f nıilizlerin aırlarma da Türklere ıat- birinin müessislerinden olan Hamdi Sü -
ıruıktan çekinmemif lerdi. reyya Bey isminde biri de cemiyetin (be -

Yüzbap &.netin maiyetinde yaz.ıcıldık yeti fa'ale) riyasetini deruhde etmitti. 
eden bir Rum ıenci, her ıün verilen ra • Umumi harpte Karstan firar etmiş ve 
Porlann bir büliaa11n1 not eder; • itine gö- İstanbula geldikten sonra da ( Nigehban 
re • otuz, bk lira bir para mukabilinde bu cemiyeti) ne intisap etmif olan 1 1 inci fır
raporu (M. M. l"JPUDaD istihbarat ıu - ka, 11 İnci alaya mensup küçük rütbeli 
hesi) ne teslim eylerdi. Mustafa oğlu izzet Efendi de bu cemiyet· 

O devrin zabllaaı, hrbcWk hialerile iki- te bir ırupun ,efi idi. 
Je aynlnufb. Bunlardan bir loamı, Hürri- Bu cemiyetin programı pek kısa olup fU 
Jet ve ltilif mensuplarile İnciliz muhipler üç cümlede hül&sa edilebilirdi: 
eemiyetine clabil olanlardı. Diier kısmı ise; 1 - Anadoludaki Kuvayi Milliye er -
•atan hiaaini, nu11et muhabbetini hiç bir kanını takip ve tarassut. 
teye feda etmiyen ve biç bir menfaat kar- 2 - Bunlara kartı suikast. 
paında boyun eimiyen bitaraflardı. Bun- 3 - Mevzii ihtilaller tertibi. 
lann pek büyük bir kunu. (Türk milli mü- Cemiyet esrarının fatedilmesinden kork-
eadele tarihi) nde çok terefli bir mevki a- tuğu için efradını mümkün olduğu kadar 
lan (M. M. ırupu) na sirmifler; bütün az, ve ketum tahsiyetlerden İntihap et • 

bu casus ıebekeaini adım adım takip et • mitti. 

metlerle, milli mücadele tarihinde terefli 
bir iz bırakmıılardır. Onun için Bektaıiler· 
den ve bilhassa (Salih Niyazi dede baba) 
dan (Türk milleti davası) na kartı ihanet 
ümit etmek, en açık ve en sarih manasile 
(ahmaklık) tan batka bir teY değildi.) 

Bu cemiyet, turada burada bir iki ajan 
tedarik edebilmiJ, ve femsiye saplan içi • 
ne sakladıkları kağıtlarla muhabereye ci • 
rİfmİf ise de; büyük bir faaliyet röstere • 
memitti. 

(Zeynelabidin partisi) ne mensup bazı 
Hürriyet ve hilafçılarla, Niıebbancılardan 
ve İngiliz muhiplerinden seçilmit qhaı ta
rafından teıekkül ettirilen ( lhyayi vatan) 
cemiyeti de gene casusluk esasına müste
nitti. Fakat bunların ef'al ve harekab da, 
gene İngiliz istihbarat servisini soymaktan 

ileri ıeçememiftİ. ( Arka.ı var) 

RADYO 
Bu Aktamkl Program 

iSTANBUL 

ıniflerdi. Gn1P\IR istihbarat tubesi, vakit Cemiyette, belli batlı rol alanlar arum
•akit istihbanıt servisine iyi oyunlar oynu- da, (Merzifonlu Refik Hoca oğlu Saim) is
)or; servislerin bütün eanmna vakıf olu - minde biri, İnebolu, Zonguldak ve Sam • 
)ordu. sun iskelelerinden Ankaraya geçecek 0 • 1 7 - inkılap dersi. Üniversiteden na-

Bu lsamiyetli . ._ fedak:ir memurlar; istih- lan casus ve fedailere kılavuzluk edecek; kil, Kemal Tengirşenk tarafından, 18: 

Genç kadın kanapeye uzanmış kitap o
kuyordu. Başucundaki lambanın ışığı kıs

men de yüzünü aydınlatıyordu. Yirmi beş 
yaılarında, kıvrak vücutlu, erkeklerin dö· 
nüp dönüp tekrar bakacaklan bir kadındı. 

Açık Hrı saçlarının tuvaleti gayet tık
tı. Açık çelik renııindeki gözleri o kadar 
yumu13k değildi. Maamafih erimiyecek 
kadar da ıert bakışlı değildi. Güzel ve çe
kik burnu, çehresine aüzellikten ziyade, 
bir karakter, bir asalet veriyordu. 

Ayağının bilekleri ince, vücudu da mev· 
zundu. Şık, bir tuvalet kadının harici man· 
z:ırasını itmam ediyordu. Apartımanın ka
pısında bir anahtann döndüğünü işitince 

birdenbire döndü. Oda kapısı birdenbire 
açıldı ve içeriye genç bir kadın daha dal • 
dı: 

- Con ... Şekerimi ••• dedi ve birden • 
bire ıustu. Ağzı açık, olduğu yerde kaldı. 
Gözleri faltaşı gibi açılmış, kanapede uza
nan kadına bakıyordu. Bir an için yüz ge• 
ri edip apartımandan kaçmağı düşündü. 

Fakat kanapede uzanan kadın doğruldu, 
kitabı bir kenara koydu ve ötekine kaça • 
cak f ınıat bırakmadan: 

- Siz mia Reyuiniz deiil mi? diye ıor· 
du. 

Kapının yanında duran kadın ıea çı • 
karmadan başını salladı. Evvelkinden da • 
ha şaşkın duruyordu. 

Yeni gelen de aptal bir kadın değildi. 
E.la gözlerinden zeka fışkırıyor, biçimli çe
nesinden de cesur olduğu anlaşılıyordu. 

Fak at hiç ummadığı, hiç beklemediği bu 

ıınız. Aksi takdirde, boşanma mahkeme • 
5İnde sizin isminizi de zikretmek mecbu
riyetinde kalırım. 

Kanapede uzanan kadın, bu emirlerini 
gayet sakin bir tavırla veriyordu. iste • 
diklerini açıkça söylüyordu. Mis Reys bir 
müddet hayretle bu kadının çelik rengin • 
deki gözlerinin içine baktıktan sonra: 

- Siz. hiç te Conun tarif ettiği kadına 
benzemiyor5unuz. O sizin hastalıklı, daha 
doğrusu evhamlı, anoh ve hayli de çirkin 
bir kadın olduğunuzu aöylüyordu, dedi. 

Kanapedeki kadın bu sözlere hiç kız • 
madı. Sadece: 

- Zaten bütün erkekler böyledir. Baı .. 
ka bir kadını elde edebilmek için karıJaıa 
hakkında olmadık teYler söylemekten ç•• 
kinmezler, dedi. • 

Mis Reye bqile bunu taaClik etti: \ 

- Çok müteeuifun... Sizin... Ne dİ• 

yeyim? ... Böyle bir kadın olduğunuzu ta• 

aavvur edebilmiıı olaaydım ••• Hiç te Con· 
la alakadar olmazdun ••• Bana, bu vaziyet· 

ten kurtulmak için bir fırsat vermiş oldu· 
iunuz için aize hakikaten minnettarım, de
di. 

Kanapedeki genç kadın ıülümsedi: 

- Görüyorum ki vaziyeti gayet sükü • 
netle ve tabii bir surette karşılıyorııunu;ı. 

Ben de bu meselede aert davranmak mec• 

l.arat servisi hesabına çalıpn casuslarm ço· bunların seyahati e•' ahını temin eyliye • Orkestra eserleri, 19: Haberler, J 9, 15: 
iunu elde elmifler; uun zaman bunlar _ cekti. Oda musikisi, plak, 20: Halk musikisi, 

dan istifadeler temin eylemiflerdi. Yozgat (meclisi umumi azasından !İ' • plak, 20,30: Stüdyo orkestraları ve Ca-

buriyetinde bulund~m için çok mütees .. 

ıifim .•• Fakat ne yapayım?., Dedikleri gi
bi ... Çalgıcının parasını ben verdiğim için, 

çalacağı havayı da emretmeie ancak ben 
vaziyet onu birdenbire pşırtmıştı. salahiyettarım, dedi. 

Taharri memurlarından (Sivaslı Mehmet man bir herif) (1) de Ankaraya gelecek vin kardeşler, 21,30: Son haberler. 
Bey) isminde bir zat ile dört arkadaşı, olan casus ve fedailerin ikametine, kendi Saat 2 2 den sonra Anadolu ajansının 

' · t h · t · t" gazetelere mdhcuı havadis servi!'li verile • ., her teb)İkeyİ cöz)erİne alarak • kendile- evını a SiS e mlf 1. ~ 

rini, bu c:uusların zararlannı tahdide vak- Sabık Eskişehir mutasarrıfı Ertuğrul Şa- cektir. 
febnİJlerdi... Mehmet Bey, yukarıda ar • kir Bey ( 2) • hususi hizmetinde bulun -
lettİj'İmiz :JMKl Rum ile uyuımak yolunu duğu General Haringtonun nüfuzile - hu 
LulrnUJtu. Banan verdiii raporlan her ak- casus ve fedailere İngiliz ve Yunan pasa • 
t-.n alıyor; ve doğruca (M. M. gnıpu • İ!· portları tedarik edecekti... Bu pasaport -
tihbarat tefliii) ne takdim ediyordu. lar, ve sair ~·esikalar, ayakkabılarının kö-

BU KREŞ 

Zaman seçtikçe e ... slar kurnazlatı -
Jorlar, kazançlarını iki 'H batta üç misli 
-.ıtınnıya çallpyorlardL lneilizlere cuus
lıllk edenlerin ayni zamanda Türklere Ye 
la.tti Fransndara da caausluk ettikleri va-
L! •• 
~ı-

lncilUı istihbarat ser.esinin en kuvvetli 
Lir istinatıibı olan ( Pandikyan), çok ze· 
iti ve u:ı.aiı ıören bir adam olduğu için 
IOn zamanlarda iki yüzlü bir meslek takip 

' ~f; bir taraftan lqilizlerin ücretli bir 
etlausu olduia halde, diier taraftan da ba
.. teyleri Türklere haber Termit; bu su -
~ hizmeti sayesinde mütarekeden son
ta bir müddet lstanbulda tutunabilmitti. 

Gene bu cimleden olmak üzere - o ta
rihte lstanbulda çıkan ynmi ıazetelerden 
Lirine menaup olan - CaTit Bey isminde bir 
lenç; ayni umanda hem lnsilizlerin, hem 
Pransızlann, hem de IUrklerin istihbarat 
~rviaine hizmet eder ve üç kasadan para 
tekerdi. 

seleleri içinde saklanacak, ancak zama -
nında meydana çıkarılacaktı. 

Mütekaitlerden Şevket isminde bir Çer
kes, (vakti merhun) unda (Amasra) ya 
çıkacak, oradaki Çerkesleri ayaklandıra -
caktı. 

(Vakti merhun) dan maksat; Yunıın fi. 
losunun Karadenize geçerek sahili bom 
bardımana batlaması ve (Samsun) a as -
ker çıkarması idi. 

Samsun bombardımanı ba,lıyacağı n -

man; • o esnada İstanbulda bulunan - ~eyh 
Hüsameddin İsminde biri de sakal ve bı -
yıiını tıraı ederek süratle (Çorum) a gc • 

çecek; karaya Yunan askeri çıkarılırken o 
da o civardaki kazaların müftülerini top -
lıyarak mü,terek bir fetva aldıktan son"a, 
halkı kıyama sevkedecekti. ( 3) 

12,35-15, 10: Orkestra kon!leri Ve ha
berl;r, 16, 15: Plak, 19, 15: Plak, 20: Ha
berler, 20, l S: Viyolonııel solo, 20,45: 
Şarkılar (Şubert, Brahms, Meyerbeer, 
Puccini), 21,10: Konf., 21,30: Senfonik 
kon'<er (Vagner, Beethovcn), 23,25: 
Konser nakli. 

BJ..ıDAPEŞTE 

18: Piynno - keman, 18, 30: Sözler, 19: 
Radyo salon orkestruı (Ros..oıini, Keller 
Bela, Bize V!\. ), 19,55: Konf., 20,30: R. 
Vagnerin .. Flicgende Hollaendern 
sı, 23,35: Çin~ene musikisi. 

VARŞOVA 

opera-

16, 30: Orkeııtra kon~eri, 17,1 5: Plt\k, 
1 7, 4 5: Şarkılar, 18, 1 S: Operet popu mı. 
16, 50: Sözler, 19: Piyano konseri (Bach, 
List vs.), 19,30 : Edebiyat: Sözler, 21: 
c(Citar ııadlı monoloğ, 21, 1 O: Richard 
Vagnerin uTannhaeu~ern, operası, (Ope
radan nakil). 

LAYPZ1G 

Kanapede uzanan kadın her halde Co • 
nun kansı olacaktı ... Ona ıüphe yoktu ... 
Demek ki Conun kendisine söylediği gi -
bi karısı, hiç te Fransanın cenubunda de • 
ğildi ... Ve §U dakikada bile ihtimal ki ko
cuınm kendiııine apartıman anahtarını 

niçin vermiş olduğunu düşünüyordu ... 
Halbuki kanapede uzanan kadın, bu -

nu hiç te dü~ünmüyordu; çünkü sebebini 
pekala biliyordu ... Mis Reyse hiddetli hid
detli bakıyordu. Kaıı denecek kadar kaş. 
ları olmu~ olsaydı, her halde bunlar bur
nunun üstünde çatılacaktı. Hala kapıda 
duran Mis Reyse: 

- İç.eriye girmez misiniz} . . . Burada 
Conun yerine beni görünce her halde su • 
kutu hayale uğramı§Sınızdır... Fakat Co -
nun eski huyudur ... Randevülerine hiç 
vaktinde gelmez ... Tabii bunu benim ka
dar, !IİZ de bilirsiniz, dedi. 

Mia Reys çekine çekine odanın orta • 
sına doğru ilerledi. Vaziyet, hiç te hoşa gİ· 
decek bir vaziyet değildi . 

- Demek ki benim kim olduğumu bi -
liyor~unuz, öyle mi} diyebildi. 

- Tabii biliyorum. Fakat ne yalan ııöy
leyim, sizinle böyle umulmadık bir suret • 
te karşıla§mak bahtiyarlığını hiç beklemi
yordum. 

Mis Reye bir koltuğa çöktü ve bir si • 
gara yakarak: 

Mis Reys gayet mahçup bir tavırla iler
ledi ve kanapedeki kadına elini uzattı. Fa
kat ötekinin bu hareketi görmemezliğe gel
diğini farkedince mütereddit bir halde eli· 
ni geri çekti ve: 

- Son derece müteessifim ... Sizin pa
ranız olduğunu bilmiyordum, diyebildi. 

- Nereden bilecektiniz} Con bunu ai· 
ze söyliyemezdi kil .. 

Birdenbire bakışlan yumutadı ve ııö • 
züne devam ederek: 

- Demin çok doğru söylemiştiniz Mia 
Rey:oı . .. Conun bu suretle hareketinden kıs
men de ben mes"ulüm ..• Ben de onu çok 
ihmal ettim. Fakat bu bir daha tekerrür 
etmiyecektir. Eğer bundan böyle aramıza 
ginnemeğe yemin ederseniz, belki de 
Conla gene bir anlaşma yolu bulabiliriz. 
dedi. 

Mis Reys, adeta gücenmiş, kırılmış bir 
tavırla: 

Size söz verdikten sonra, benden 
böyle bir §ey memul etmenize teessüf e• 
derim doğrusu... Aranıza girmek şöyle 

dursun, §&yet onu idare etmek hu!'lusunda 
müşkülünüz olursa bana gelmenizi ricn e • 
derim. Onun idare yollarını öyle öğren • 
dim ki 1... dedi. 

Kanapede uzanan kadın nihayet nyağa 
kalktı ve köşede duran yazı masa ına gİ· 

derek bir tabaka kağıt ve bir de kalem 

* 

(Devri sabık) ta Kırtehirde mutasar • 
nflık etmiı gözlüklü, uzun sakallı ve ya, • 
lıca bir zat ta doğruca (Hacı Bektaf) ka
sabasına gİdKek, bir taraftan (Çelebi E
fendi) yi, diğer taraftan da (Hünkar Hacı 
Bektaıı Veli) dergahı postniıini (Salih 
Niyazi dede baba) yı elde edecek: bun
lar vasıtaıile Anadoludaki bütün ( Ale\·İ) 
ve (Bektafİ) kütlesini harekete ıetirecek· 
ti. 

17,10: Bariton ~arkılan, 16: Muhtelif, 
19: Hafif musiki, 20,45: Hikaye, 21: Ha
berler, 2 1, 1 O: Askeri bando, 2 3: Haber
ler, 23,20: Zagrebden nakil: Cotovatz'ın 
uEin Secim ,·om Himmel gefallen» opera
ııı. 24: Eğlenceli musiki. 

- Ya 1... Bana kalırsa, bunda hiç bir 
bahtiyarlık göremiyorum. Con bana, ııi- çıkararak: 

Gitıide ihtiyaç. arttıkça n lstanbulda da 
•İyaaet entrikalata çoialdıkça, bu (avam 

~sları )kili ıelmemeye ~lamıttı. Yu
ilancla isimlerini saydığunu: adi tabakaya 

bıenaup ıürubtan baık:a, daha kalbur Ü • 

'erine ıelen bir takım J&hıiyetler de bu 

C..ualuk itlerine karıtmlflardı. 
Emniyeti mnwniye müdür muavini Is • 

ta.rtah Kema1ecldin Beyle bir iki ıtri.ada

~ iftinııkile ( Tül1k z.al*tai hususiyesi) 

baınile bir yazıhane açalmııtı. Guya, Av

t\ıpada olduiu ıibi hususi bir (dedektif) 

MOSKOVA 
zin benim mevcudiyetimden bile haber - - Teşekkür ederim, Mis Reys ... Şu ve• 

18: Kızıl ordu men~upla~ 
~arkılar, 19, 15 : Ed~biyat. 

BERLIN 

tarafından dar olmadığınızı söylemişti, dedr. 

Kanapede uzanan kadın gülüımıedi: 

- Bir kaç dakika evveline kadar. si:ı:in 

(İstitraden tunu d• arzedelim ki, bu ha- 18: Oda musikisi ve şarkı, 18,30: Söz· mevcudiyetinizden hakikaten haberdar de-

da mektubunu yazar ve buradan bir an 
evvel giderseniz, 11ize çok minnettar olu· 
rum. İstemediğim bir şey vana, o da Cq· 
nuıı gdip te sizi burada bulmasıdır ... Çün· 
kü bu takdirde aramızda müthiş bir kav
ğa çıkabilir ... Halbuki dünyada en hoşlan
madığım bir şey varsa, o da elalem kar • 

yali programın bilhassa bu son maddesi; ler. 19: Radyo orkr:strası, 20. 15: Viyo • ğildim. Fakat ııon zamanlarda Con beni o 
pek gülünç bir ümitten ibaretti. Çünkü, lonsel piyano ııonatlan (Crieg). 20,4'1: kadar ihmal etmeğe başladı ki, nr: dala • 
ıerek (Aleviler) ve gerek (Bektafİler),ıHaLerler, 21: Si)asi büyük neşriyat, 23: vereler çevirdiğini, ne işler yaptığını ya -

k d k d 1 şısında kocamla kavga etmektir ... dedi. 
·ıı· ·· d l · "l'- ·• ·· d · "b ı Haberi 2 3,30: Eğlenceli musiki ve halk ın an görme İste im ve ka ktım, geldim, mı .. 1 muca e enın 1 .. sunun en ıtı aren er, d d' Mis Reys yazı masasının başına otura• 

( Buyk Haliskar) ın mukaddes a.ncağı al- ' havaları. e ı. 
PRAG M' R k l - b' d h l rak yazmağa başladı. Uzun tereddütler • 

tında toplanmıılar; İsyan ve ihtilillere ka- d ıs - eysd ko. tu~una dır az a a yas an- dt"n, beş on defa kaleminin tepesini ısır· 

Zile isya 1 d h"'k" t k t] 'I b" Pi"ano k0C1seri, 16,40: Muhtelif, 19, I O: ogru u ıyerc · 
rıtmak fU tarafa dursun; bilikis Yozgat, 1 7, 1 O: Hafif orkestra konseri, 16,20: dı _ve ~gf·l~ın akı sıgara umanını tavana 1 dıktan sonra nihayet mektubu bitirdi, ku· 

narın a u ume uvve erı e ır- ,, · rullu, ve bir zarfa koyarak ma anın üze· 
..... İyeli aneden bu müeueaede istihbarat leıerek asilerle çarpıfmıflardır. İstanbulun Radyo piyesi, 19,45: Muhtelif, 20,30: O· - Kabahat sizin ... Avrupada bu ka- rı"ne b k k d 

ıra lı , sonra yavaş yavaıı ·anape e 
leryiainin bir tubesinden batka bir ıey df'· &'İzli milli tetkilatında, İzmir cephesinde ve peradan nakil, Krickanın uHypolita>', ope- dar dola ma!laydınız ... Biliy·orsunuz ki, !li-.. oturan genç kadının yanına gelerek : 
iildi. Ve hu müe11eaeye devam eden a - muhtelif yerlerde ifa ettikleri kıymetli biz- rası, 23: Haberler, ~3.20: Plak. zin bu haliniz Conun son derece sinirleri- _ l!ltediğiniz mektubu yazdım ... Za • 
d11mJar arasında Hoca Sabri, Zeynelibi - ---- V1Y ANA ne dokunuyor, dedi. 
d 

ten kt"ndisile evlenmeğe niyetim yoktu ... 
İn Efendi, Vasfi Hoca, .. inil dahiliye na- (1) Elimizdeki bulunan resmi veııikada, 18,30 : Piyano (Şark romantiui), 19: K d k d d ,. anape !': uzanan a ın a eta mahçup Bir miiddet için Avrupaya gidccei{imi, hel· 

ları Mehmet Ali Bey n saire ıibi mühim aynen böyle yazılıdır. Muhtelif, 20: Haberler, 20, 1 O: Sözler, olmuş gibi içini çekti, biraz tereddüt ettik- ki de dönmiyeceğimi yazdım ... Tabii ııi· 
lllhaiyetler de sörülmelrte idi. (2) Ertuğrul Şakir Bey, eııa!len ınuha • 21,15: Radyo varyetesi (Muhtelif orkes- ten sonra •_ert bı'r eda ı"le·. l d h b h ~ z.in e görüştüğüm en iç a setmedim, de· 

(337) senesine doğru İstanbulda, (A· lifti. Fakat, (Cümülcüncli lsmail) in Bur- tralar), 22,35: Haftalık haber icmali, 23: _ Orası benim bileceğim bir Şl'!Y Mis d" 

'-•dolu cemi).eti hafiyesi) namile gizli bir sa valiliğinde (arkadaşlarla beraber) pek Haberler, 2 3. 1 O: Org musikisj, 24, 15: Reys. Fakat sizden bir şey sormak İsti _ 
1 

~partımanın anahtarını masanın üze .. 
Cemiyet tefekk:iil etmiıti Masarifi tamami- feci şekillerde Eskişehre nefyedildiğimiz Avusturya musikisi. yorum. Lu~ tfen bana açıkra CC\'ap ''erı' • k d d ı. ~ .,. rine ·oy u, ve şim i ayağa 11;alkmış olan 
~ İstihbuat servisi tarafından tediye edi- zaman bize çok iyi muamele etmiş ve mu- 25 Mart Çarf&Jllba niz. .. Conla evlenmek niyetinde misiniz.} sarı saçh kadının elini samimiyetle ııı • 

n bu cemiyet te bir (caaualuk -ve- sui - haldeıini temiz bir şekilde göstermi~ti. JSTANBUL dı"ye sordu. lı karak apartımandan çıkıp gitti. 
•st) tebekeıinden bafka bir fey d .. ü1ldi. Sonralan na~ılsa böyle vanlı" cere.vanlnra 1 7: inkılap dersi. C:ıiversiteden nak'ıl, ı. ·1ı's Rey·ıı, oturdug- u yerde d w 1 li ....,. " "' n ogru du. Mis Reys, çıkalı henüz üç dR' ika ol • 
U cemiyetin hakiki reisi Hürriyet ve İti- kapılan bu zat, günahlarının ce.za:.ını, ölü- Kemal Ten.,irşenk tarafından, 18: Muh • Co"zleıı· hayretle arılnlı"tı .. 

._ 0 "' .. mnmıstı ki apartımanın kapısı tekrar açıl-
f fırkasının mqhur müessialerinden sabık mile ödemiştir. (Muharrir) telif plaklar, 19: Haberler, 19, 15: Hafif - Con ile evlenmek mi} Ne diyorııu - dı ve bu defo bizzat Con Telson tt-la la 

~Yhislam (Hoca Mustafa Sabri Efendi) (3) Bu budalaca maceraya atılmak isti- musiki, 20: Triyo Stiidyo sanatkarları ta- ııuz Allah a kınaL Aklımdan bile geçir- İçeriye girdi ve !!oluk soluğa: 
'di. Bu komitacı ıeyhislam bozuntusunun yenler, aldanıyorlcırdı. Çünkü Havza, Kiip- rafından, 20,30: Stüdvo orkestraları, nıiyorun1. l, " - Vallahi çeyrek saattcnberi npartı • 
-.ına toplanan adamlar arasında, rok rü, Merzifon kııznlaı ı, en evvel milli mii- 2 1, 30: Son haberler. _ Ö)·I- •oe, apartımanın annhtarı•.ıı ., • fo mımın kapısını gözlüyorum... Ne yap • 

tarip ve hatta memleketin ticaret .ilemi:ı- cadele hazırlığına ba lamı lar, ve o gün- Saat 22 den sonra Anadolu a1'ansının ı b k C b ' B l ) d mnsanın us ııne ıra ır, oturup onn ır tın ?. .. actan 5av8 ,j din mi? 
e yüksek töhret kaz.anımı olan tahsiyet - den itibaren de bu milli davaya sonuna ka- gazetelere mahsus ha"adia servisi verile- veda mektubu yazar ve bundan böyle de Knnaped" uzan!'l.n kadın ağır C.·r geri· 
~ .. de 1rörülmekte idi. J dar sadık kalnuslardır. cektir. h b k ki ı J • oııu, ıa at ıra mayı a ımza yer eştirir- (Lütfen •ayfayı revirini:z:) 
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1Kan Muayenesi Davayı Halledecek Mi? 
[Baş tarafı 1 inci yüzde] mek istiyorum ki bir çocuk ana ve 

"Son Post•,, nın Tefrlkesı ı 33 Yazan: A. R. 

dür odasına aldı. Kitaplar, miyarlar ha (A- grupuna mensup olursa çocuk 
ve istatistiklerle çevrelenmiş bu labo- da (A- grupundandır. ikisi de (8) 
ratuvarın diğer bir köşesinde baktriyo- grupundan olursa kezalik ço • 
log Hami çalışıyordu. cuk (8) grupundan olur. İkisi de 

~emil, Çok Sevdiği Cenanı Müşkül Vaziyetten Kurtarmak 
için Elinden Geleni Yapmıya Karar Vermiş Bulunuyordu 

Pek uzun sürmiyen bir İntizardan (B) grupundan olursa çocuk (B) 
sonra, değerli meslektaşım ve sınıf ar- grupundan olur. Ana ve babadan bi -
kadaşım Nurettinle karşılaştık. ri (A) biri (8) grupundan olursa 

- Anladım. Bir imtihan geçirece • çocuk yalnız (A) yahut (8) ve ya· 
ğiz galiba .. Son Postanın ortaya attı- hut (A B) grupundandır. 

Cemil, Tekir kedinin kamını doyu- gibi bir fikir parlamıf, fakat çarçabuk silen dimağına Allah tarafından bir ğı şu çocuk meselesi için görüşeceğiz. - Şu halde meşru ve gayri meşru 
rur~en,. ağzına bir lok?1~ elanek koy- sönüvermişti. damla ilham bile akıtılmıyor .. Bu kor- değil mi~ çocuğu da bu suretle laboratuvar ayı· 
magı bıle akıl etmemışti. Yalnız, ca- -Acaba .... Bitifik köışkün sahibine kunç karanlıklar içinde kendisine yol - Evet dostum, bir çocuğun haki • rabilecektir. 
y~r cayır. yana? .içinin hararetini tes .. - gitsem. O mülevves herifin ellerini gösterecek bir nur zerresi bile parla _ ki baba ve annesine verilebilmesi için - Şüphesiz. kan tahlilleri daima 
kın edebılmek ıçın bakır maşrabayı ku- öpsem. Bütün yaptığım münasebet- mıyordu. siz kan üstatlannın, laboratuvar a• ilerlemektedir. Saydığım gruplardan 
~ ~aldırarak kan~ kana biı:_ hayli su aizliklere nedamet ettim. işte, sultan Sıcaktan ve havasızlıktan bunalmıf- damlarının reyini de istiyoruz.. başka (Sau) grupları da meydana çı• 
ıçmı~;. gene sessızce çardagın altına hazretlerine tarziye veriyorum. Cana- tı. Göz kapakları ağırlaşmıştı. - Söyleyeyim .. Kan muayenesiyle karılmıştır. Bu gruplarda da diğerleri 
gel~ıştı. .. .. nı affetsin. Ve onu bana versin; de_ _ Odam, artık 1erinlemiştir. Bari neseb tesbiti oldukça ciddi tetkika de- gibi veraseten intikal hadisesi caridir . 

. \ ıcdanını ezen yük o kadar a~ırdı ıem: nasıl olur}.. gideyim de biraz uzanayım. ğer bir ilim hadisesidir. Kanın kırmw Bu grup şüpheli vak.alan da izah ede-
k~: . bunun a~tında kıpırdamak, z~? - Diye düşünmek istemişti. Fakat bu Diye mırıldanmıştı. yuvarlaklarının çökmesi hadisesine cek mahiyettedir. 
n~~ı ~~a. bır_ şey!e oy~ak. mum- fikir, kendisini bile güldürmüftÜ. Ye- Ağır ağır yerinden kalkmw .. Köşke ~stinat eden. ~a.g!otination) te.~mül~ - Kan gruplarile teş~is us.ulü ~v-
kun degıldı. Dımagında dönen, dola- diği bir lokma ekmeği, başkalarının girerek kapıyı kapamıştı. Yüzüne ha _ ı~~~mların bırıbmnden ~~ı mus~akil rupada _ne zamandanben tatbık edıl .. 
şan şey yalnız üç kelim~? .ibaretti: felaketleri ve göz yaflanyla temin et- fif bir serinlik çarpmıştı. Bir saniye dorder grupa ayrılması ıfı pek ~kı ol- mektedır?. 

- Acaba .... Ne .yapabılirım).. . meğe alışmış olan 0 adam, hiç bu söz- durmuş .. Çatlıyacak gibi ağrıyan başı- malda beraber bu yol~~]d tetkıkabn Doktor arkad~ım üçüncü sigarası .. 
Ne yapabılecektı? .. Geçen badıse, leri dinlemeğe tahammül edebilir miy- nı iki elile tutmuş .. O serin havayı yu- ortaya konulması yenıdır. nı yaktı. Ve: 

o kadar b~yü~ v~ müh~.bir şeydi ki, di? •. Hiç şüphesiz ki derhal saraya ko- dum yudum içerek biraz ferahlar gibi w - ~an grupları sabit midi~}. ~u- - Bu bahis uzun, fakat kısaca an-
bun~an .~ıç b~r kımseye soylemek .. Ve şar, bire bin katarak meseleyi kim bi- olmuştu. gun bır ana .. ve babaya aıdıyetı a- latayım, dedi. Bu mesele Avrupada 
hatta; soylenılen adama, başından so- lir ne şekilde jurnal ederdi. Belki de Odasına girerken, etrafa göz gez _ raştmlırken laboratuvar bu hususta (1910) da başlar, 1911 - 1912 senele
nu~a ~adar dinletme~ bil~ • ~~mkün bu jurnal, Cenan hakkında artık tela- dirmişti. Her taraf büyük bir perişan- acaba aldanamaz mı} ri mesaiye yol açan. zamanlardır. 1918 
d~gıl~ı. (~ulta~) kelımesmı ışıt:nl:r, fisi mümkün olmayan bir faciaya se- lık içinde idi. Yatağı, karma karışık - Aziz kardeşim, kan grupları mu- - 1?20 kan grupları~lc ırkların karak· 
hıç şuphesız k1 .~e~h~ kulaklarını tı .. bebiyet verirdi. duruyordu. Karyola etekliğinin altın- hakkaktır ki sabitti. Yani bir insan ten ve ayr~ışını tesbıte çalışma sen~ .. 
kıyacaklar; kenclısını yalnız bırakarak Saray .. Bu kelime de Cemile gene da mavi bir kordelanın ucu görünü _ doğununda hangi grupa mensup iıe ]eridir. Ben de bu hususta gerek An· 
yanından savuşuvereceklerdl. bafka bir ilham vermişti. yordu. (kırmızı kan yuvarlakları bakımın- kara ve gerek buradaki vazifemde is -

Hem burası, (Üçüncü ordu) değil- _ Mesela .. Saraya gitsem.. Orada Eğilmiş: sanki zehirli bir yılan tu _ dan) ölünciye kadar ayni grupta ka- tatiatikler hazırlamakla meşgulüm ve 
CJi. (Hafiye) korkusundan bütün in - PadİlfSha en yakın olanlardan birini tuyormuş gibi korka korka kordelayı 1ırlar. bunlar Türk tarihi için çok enteresan 
sanların (tempo) ile yürüdükleri, görsem .. Ona bütün hadisatı hikaye et- çekmişti. O zaman burnuna gelen ko- Bu hususta bazı müellifler bir de- mevzular olacaktır. 
,(nota) ile söz söyledikleri bir yerdi. sem .• Ve sonra, yapılan teYlerden ne a- ku, onu iliklerine kadar titretmişti. ğişiklik olabileceğinden bahS1etmişler- - Son Postanın, bu çocuk dava -
Nitekim ilk günlerde, bitişik köşkteki et bir nedamet hissettiğimi söyliyerek Aklına; dün gece burada o çılgın ka- se de en son yapılan araştırmalar bu- sında müsbet neticeye varacağı kana• 
hafiye adamdan bahseden anneciği, o- af, merhamet dilesem... dınla göz göze geli,şi gelmişti. nun bütün teknik hatasından ileri gel- atinde misiniz? 
na lstanb~Iun iç yü~ ~akkında, .mü- Cemil, bu fikre de gülüvermişti. Parmaklarının ucu ile tuttuğu ma· diğine varmıştır. Tekrar ederim ki - Ana, çocuk ;e baba kanı elde 
k:mmel hır ders ~ermış~ı .. Bu de~sı he- Çünkü Cenanla ilk görüştüğü gece, vi ipek kordela, yere düşüvermiş: ge- bu mesele daima sabittir. olduktan son.ra netıccde n:ıuvaffakıyet 
nuz k~!akl~n~a ıken gıdıp te kımlere sarayın bazı hususiyetlerinden bahse- ne karyola etekliğinin dibinde çelik - Bu araştırmalardaki neticenin mutlakt~~ .. Hıç ~aşma;. Elıme bu kan• 
C:lert dokebılırdı}.. d ·1· . Abd··ıh "d" . k renginde bir yılan gibi çöreklenmiqti d""f" l k "ht' 1· d ' lar geçtıgı takdırde laboratuvarda ben en sevgı ısı, u amı ın saray a· T • tesa u ı o ma ı ıma ı var mı ır r d ahrl w h 

Gazetelerdeki bazı tabirleri hatır • dınlarına ne kadar ehemmiyet verdi • Cemil, artık kafasını demir bir cen- - Hayır, hiç bir zaman .. Kan grup- e t Pı k~adpmkaga azırıalm. k 
lıyordu w • • k"' "'k b. "ff . l"k d d"k d "b" b d'" .. 1 . b" l .. d".f'" d .... 1 . "d" - e ı o torum, y nız anne a· . gını; en uçu ır ı etsız ı e ı o • ere gı ı ezen u uşunce erı ıraz arı arızı ve tesa u ı cgı ırsı ır k ka . . h l ., 

D .. b" '--1- 'f · "b' d k d k dar ·ad .. l d w k · · k 1 .. d B l . ( d l) k nı ve çocu nı netıceyı azır amaga un gece, ırer so.ımJL aşı tesı gı ı usu arşısın a ne a şı et gos - o sun agıtma ıstemış; onso un uze· e.. un ar verasetın men e a • k f l . ? 
evine getirip te kapattığı o olgun baki- terdiğini uzun uzadıya hikaye etmiş ve rinde duran eski mektep kitaplarından nunlarına göre hükmünü yapar. Da- a 1 

gBe mhez mı d w l 
]c e ( uhadd t . t t) d b. k . __ n .. . . H A b" . . k ek k k k 1 k k" . k. b" k - u uıuıta a ugraşma ar var ~ re r m era ı ısme sıma e- ır ço ta mı1R111er gostermıştı. atta o ırını çe er , arma arışı o an ar- me ıslıyorum ı ır çocu ana ve .. . . ba"'l · ı · d Ce ·ı l . . . ... dı. Fakat musbet bır netıceye g an-

nı ıyor u. zaman mı , dayanamamış: yo asına uzanıvermıştı. babasının haız oldugu gruplardan baş- V h .. "k b" · t" 

B ı k ki E h lb k. k da l b El" d k" k' ( ·· · k b") k b" d h"l l mamıştır. e enuz pratı ır ış ır. un arın i amet etti eri binaya, - a u ı, ar a ş armızın u - ın e ı ıtap, ru,ştıye me te ı n- a ır grupa a ı o amaz. ç·· k"" d baba k kt V• 
( . . . 'h . ) . 1 d k. 1 l kl b kı d d k d w k.. ..k b" ( "h) . H. . . d k d ' un u orta a anı yo ur. sarayı ısmetı ı tıva tesrnıye o unu- ra a ı çı gın ı arına a yorum a... e o u ugu ·uçu ır tarı tı. - ıç ıstısnası a yo mu urr bab 

d H l .. bak" ed b" . ( 1 o· Ce k" k · (A k ) B lk" f k . . b d a esastır. yor u . e e o uç ır en ırı; su - ıye nanı ten ıt etme ıstemiş • r ası var - e ı, a at ıstısna u esası e- K 1. l t ti•w• • · · · ·· - an yo ıy e verase geç gın~ 
tanı ısmetı nışan) unvanını taşıyor, ti ... Fakat Cenan, şöyle bir mantıkla ·· hA ··11 k kt d · ti 

b k ela h k 
w•li M•• k fJA gore ru ı teamu er, ara er e ın .. 

ve u unvan a1111sın , er es egı - işi halletmişti: una asa anı k l ed ·, B h t d"' ·· il a er mır u usus a ne utun "' 
yordu. - Siz . .. Bakmayınız, onlara ... Her B J d• s J J•d • d Şimdi bütün bunların aksini ortaya yerde çılgınlar bulunabilir... Hatta, e e ıye U ar aresın en! yo:ın~::~set biyolojisiyle uğraşanlar 
atmak; serbest kalır kalmaz ne yaptıklarını Memelon 15 m/m 500 adet bu noktada karakterin de geçtiğini v• . 

-lnanmayin .. Yalan! ••• İsmet ke- bilmiyen bu yaramazlar bile; yarın sa- ,, 40 ,, 50 ,, her hücrenin kendinden evvelki hüo-
limesi, israf edilmiştir. O çcrçive için- raya döndükleri Eaman, karınlarını sı- Yangın musluğu ağızlığı 60 ,, 30 ,, reye merbutiyeti noktai nazarındall 
de yaşayan bir tek maluk var ki, o ke- kı sıkıya doyurmuş, uslu birer kediye " ,, tiji 60 ,, 30 kabul edilmesini müsbet bir dava di-
limenin ihtiva ettiği bütün şerefleri, dönerler. Şakrak kahkahalarla burala- ,, ,, ağızlığı 90 25 " ye hüküm vermektedirler. 
bütün faziletleri çiğneyip geçmiştir ... n çınlatanlar, orada bir kaplumbağa Vanduz musluğu 40 " 25 " Muhterem doktor arkadaşımı ziya' 
Bu mahluk, ipek derili bir canavardır. ıibi susarlar. Burada, en korkunç gü- 15 " 25 " retçileri ve laboratuvar işleriyle han ' 
'.Aşkı ve intikamı uğrunda, masum bir nahların mes'uliyetlerini akıllarına bi- El :ıusluğu" 10 " 50 " başa bıraktım ve teşekkür ederek 
zavallıyı parçahyacakbr ... Bana yar• le getirmiyenler, orada seccadeden baş " SS " bakteriyolojihane binasından ayrıldım. 
dım ediniz. Benim yüzümden bu cana- kaldırmazlar ... Ne hadlerine... Hele Ana" musluk 

15 
" " Doktor Etem Vassaf 

varın pençesine düşen o bedbahtı kur- bir santim yan bassınlar, hele terbi - 15 " 750 ,, 
taralım. yenin hududunu bir parmak aşsınlar.. " 20 " IOO ,, 

Diye bağırmak mümkün mü idi, Alimallah, en şiddetli cezalara çar - " 30 ,, 50 ,, 
hiç... pılırlar . . . Kırbaçlar altında parçala - " 40 ,, 25 ,, 

Cemil, mütemadiyen ellerini uğuş- nırlar. Şapofon 15 " 25 ,, 
Demiı:ti . Emniyet musluğu 15 ,, 750 ,, 

turuyor ; '" 
- Ne yapayım, Allahtm .. Ne yapa· E, şu halde} ... Yıldız sarayına gi - ,, ,, 20 ,, 50 ,, 

yım, yarabbi}. . . dip te nakledeceği fCyleri, ora.da han - ,, ,, 30 ,, 25 ,, 
Diye söyleniyordu. Fakat, Allah gi geniş mide hazmedebilecektiL ,, ,, 40 ,, 10 ,, 

bile bu suale cevap vermiyor; Cananı Cemil, oturduğu yerde oğunuyor : Cırcır musluğu "Joj,, 15 ,, 3o " 
kurtarabilmek için aklına hiç bir çare - Dertsiz başıma dert açtım. Bil • Musluk şapkası 10 ,, 200 ,, 
gelmiyordu. mem ki, ne yapayım Allahım L Ne ,, ,, 15 ,. 400 ,, 
Dimağ ve şuurunu kaplıyan bu de- yapayım Yarabbi}·· Basma çeşme 50 ,, 

rin zulmetler içinde, bir aralık şimşek Diye söyleniyordu ... Fakat taş ke - Çeşme musluğu ve aynası " Kiloluk,, 150 ,, 
,, ,, ,, u Yallm kiloluk ,. 150 ,, 

- Tabii yavrum .. . Hatta şu dakikada Şadırvan,, ,, 200 
" Antibcate... Kim bilir bangi prensl~rlc, Tazyikli su için musluk 1 Pus 50 ,, 

hangi sinema aktörlerile plajlarda oyna • 1/2 p 5 ,, ,, " us 7 ,, 
şıp duruyor, dedi. ,, ,, ,, Kapağı 1 Pus tOO 

- Hakikaten dediğin gibi çirkin, men· " 
Rakoru 30 hus, mendebur bir kadın mı~ " " " 

_ Dııha da beter. İdaremizce cins, eb'ad ve mıktarı yukarda yazılı bronz musİ~k 

nerek kalktı : 

Erkek, genç kadını kollarının arasına 

- Savdım Con, dedi. 

* 
aldı ve saçlannı okşıyarak: 

- Ben zaten, bu işi, senin benden da-

ha jvj becerebilecegı~·ni biliyordum yavrum.. Y · A 1 .,. Ş l\"" J - ıını ... n ıyorsun yar. .. u ·ııs ve aksamının döktürülmesi iıi kapalı zarfla münakasaya konmnştur. 
1 - İstekliler münakasa şartnamesini Taksim, İdare Merkez Eğer bunu ben kendim yapmağa kalkış - Reysin beni icadın zannederek düştüğü ha-

sa idim, radn müthiş bir kavga çıkardı. 

\"ars:ı , o da bir kadınla yüz yüze kavga et
Halbukı dünyada en hoşlanmadığım bir şey 
mektir, dedi. 

cil vaziyete düşmek istemiyorum da . . . 
Con T elson san saçlı kadını tekrar Öp · 

tü ve yazı masasına götürerek üst çekme· 
den bir fotoğrafı genç kadına uzattı. 

- İşte karımın resmi, dedi. 
Genç kodın resme dikkatli dikkatli bak-

Bıraz evvel kanapede uzanmakta olan 
kadın C'onu dudakla rından öptü 'Ve ona 
süpheli bir bakışla bakarak : 

tıktan sonra, erkeğe iade etti ve süzgün na
- Kuzum Con . . . Şekerim Con .. . Ba- zarlarla ona bakarak : 

nn do·ru unu söyle ... Karın hakikaten Av
rupa ' mı } diye sordu. 

- Con 1 ••• Ne zaman yola çıkıyoruz, ca. 
mm~ d~~ ! 

binasındaki levazım servisinden parasız olarak alabilirler. 
2 - İhale 13/Nisan 936 Pazartesi günü saat 16 da İdare Mer

kezinde yapılacaktır. Talipler li::apalı zarflarını yukarıda yazılı gün 
ve saatten evvel Müdürlüğe vermelidirler. " 1566 

" 

Hayrabolu Belediye Reisliğinden: 
Her sene ilkbaharda yapılmakta olan Hayrabolu Hayvan ve Emtia 

panayırı bu sene dahi 8/Nisan/936Çarıamba ıünü açılarak üç gün de-
vam edeceii ilan olunur. «1526» 

Yugoslavya Başbakanma Y~pılall 
Suikast Teşebbüsü Tahkıkatı 

Belgrat, 23 (Huıuıi) - Fransı:Jıı' 
ca haftalık Eko de Belgrad gazete -
sinin bildirdiğine göre, Belgrat zs
bıtası başvekil Stoyadinoviç'e kar 
§1 suikast teıebbüsü etraf ındakl 
tahkikatını henüz bitirmemi§tir· 
Şimdiye kadar bütün meb'uslarl• 
beraber 20 kitiyi isticvap etmittir. 

Navlun Ücretleri 
Deniz yolcu ve navlun ücretlerini tesbif 

etmek ü:ıere teşkil edilen komisyon dün d• 
Deniz Ticaret müdürlğünde Muhsinin reir 
Jiğinde toplanmış ve nakliye ücretlerine aİI 
işlerle meşgul olmuştur. 

(~;:.~~;.·;, -;;-~~~tı~;-J 
Çocuk esirgeme kurumu Fatih 

ilçesi kongresi 
Çocuk esirgeme kurumu Fatih ilçcııioill 

1936 yılı kon~rcsi önümüzdeki pazar güniİ 
sa ııt on dörtte Şehzadebaşında Letafet •: 
part ımanındn Cümhuriyet Halk Parti9' 
Fatih ilçe bnşkanlığ ı konferans salonund• 
yapı lacaktır. 

Sehremini Halkevinde bir konferaıı• 
~ Şehremini Halkevinden: 25 3 936 Çllt" 

şanLn günü saat 20 30 da ilk tedrisat nıii• 
fcttişi Bay Mansur Tekin salonumuıd• 
halk terbiyesi mevzulu bir konferans vertl' 
cektir. Konferans bütün yurtdaşlara •ç"'" 
tır. 



=- =24===M=u=t===='"'"=================================~=======SO==N=PO==S=T=A~==============================================~Sa~yfa 2!._ 
İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

~· 
Rfislempaşa : Mahallesi Mahkeme sokak eski yeni 12 

Muhammen 
değer 
Lira 

deponun tamamı 600 
Büyükdere : Yenimahalle pazarbaşı caddesi eski 112 

yeni 51 sayılı dükkanın 60/350 payı 100 
Trabya : Ayakiryaki ayazma sokağı eski 76 sayılı 

bağın tamamı 80 
Kamerhatun : Kurtuluş mahallesi Direkçi başı sokağı 

eski 36-38 yeni 36 sayılı evin 75/128 payı. 539 
Aksaray : Katipkasım mahallesi hisardibi sokağı eski 

19 yeni ı 9 - 2 l sayılı arsa ve enkazın 1 /3 payı. 370 
Aksaray : Katipkasım Unga bostanlan sokağı eski 

7 yeni 46-48 sayılı bostan ve evin 24477 / 
32616 payı. 2401,50 

Kasımpaşa : Eyyübüm abmet mahallesi Cami aralığı so-
kağı eski 40 yeni 4 sayılı evin 1/4 payı 75 

Eminönü : Şeyh Geylani Şapcı hanı derunu yeni 34 
sayılı odanın tamamı 1200 

Yeşil köy : Şevketi ye mahallesi Çekmece caddesi 
eski 50 sayılı J 22 metre ve 38 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı. 36,60 

Bakırköy : Sakız ağacı Kara Mehmet sokağı yeni 23 
sayılı 21 O metre ve 30 desimetre murabbaı 
arsanın 115 payı. 7,50 

Mercan : Dayehatun Büyük yeni han alt kat eski 33 
yeni 32 sayılı odanın tamamı. 216,00 

Boyacıköy : Birinci sokak eski 27 yeni 31 sayılı evin 
2112 payı. 20,00 

Boyacıköy : Üçüncü sokak eski 14 yeni 20 sayılı evin 
32/ 48 payı. 320,00 

Kamerbatun : Mahallesi F esliğen sokağı eski 35-37 yeni 
37-39 sayılı arsanın tamamı. 192,00 

Bakırköy : Sakız ağacı orta sokak yeni 13 sayılı l 26 
metre ve 41 desimetre murabbaı arsanın 

tamamı. 63,00 
KurtuJ111 : Çesme meydanı sokağı eski 70-72 yeni 

68-70 sayılı arsanın 3/5 payı. 112,00 
Bakırk6y : Sakız ağacı Revnak sokağı yeni 7 sayılı 66 

metre murabbaı arsanın tamamı. 16,50 
KurtuJ111 : Mahallesi furun sokağı eski yeni 20 sayılı 

evin tamamı. 480,00 
Kamerhatun : Yenişehir mahallesi keresteci sokağı eski, 

11-13-15 ev ve dükkin ve arsanın tamamı. 274,00 
Bakırköy : Zeytinlik mahallesi orta sokağı eski 5 yeni 

39 sayılı evin tamamı. 1400,00 
Kurtuluş : Mahallesi örtme sokağı eski 3-5 yeni 7-9 

sayılı ev ve dükkanın 2/3 payı. 320,00 
Kurtuluş : Mahallesi saatçi sokağı yeni 54-56-58 sayılı 

iki ev ve bir dükkinın 1 /4 payları. 494,00 
Kasımpaşa : Hacı Şaban uzun yol caddesi eski 201 yeni 

195 sayılı arsanın tamamı. 60,a> 
Yeşilköy : Şevketiye çekmece caddesi eski 50 M. sa-

yılı 53 metre ve 33 desimetre murabbaı 
arsanın tamamı. 15,90 

Küçükpazar Katip Şemsettin dökmeciler sokağı yeni 
93-95-97 sayılı iki dükkin ve bir odanm 
tamamı. 252,00 

Boyacıköy : Reşitpaşa sokağı eski J M. yeni 117 sayılı 
arsanın tamamı. 180,00 

Bakırköy : Cevizlik yeni yol sokağı eski 135 yeni 7 
sayılı evin 2/60 payı. 17,00 

Kamerhatun : Y eniıehir demirhane sokağı eski yeni 16 
saydı ev mahallinin S/24 ve arsa mahalli-
nin 5112 paylan. 282,24 

Eyüp : islim bey mahallesi Çulha sokağı eski 
10-12- yeni 12-20 sayılı iki arsanın tamamı. 60,00 

Üsküdar : Pazarbaşı karamanlı sokağı eski 61 sayılı 
arsanın tamamı. 139,50 

Yeniköy : AyanikolA furun sokağı eski 8 yeni 12 sa-
yılı arsanın tamamı. 20,00 

Yeniköy : Ayanikola keresteci sokağı eski 17 yeni 
25 sayılı arsanın tamamı. 50,00 

Y eniköy : Ayanikoli kilise sokağı eski yeni 12 sayılı 
arsanın tamamı. 25,00 

Y cniköy : Ayanikola terazi sokağı eski yeni 10 sa-
yılı arsanın tamamı. 25,00 

Yukanda yazılı mallar 27/3/936 cuma günü saat 14 de pqin pa
ra ve açık artırma ile satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve 
• 0 de beş faizli hazine tahviUeride kabul olunur. isteklilerin % de 
yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yabrmaları. 

"F,, (1305) , ... ___ ._.._ ___ ---
Münakasa lıanı 

Belediye Sular İdaresinden: 
Halis kiilçe kalay "Banka Marka,, 450 kilo 

İdaremizce mıktar ve markası yukarda yazılı külçe kalayın aatın
alma işi kapalı zarfla münakasava honmuştur. 

1 - İstekliler münakasa şartnamesini Taksim, idare Merkezi 
binasındaki Levazım servisinden parasız olarak alabilirler. 

2 - İhale :. O/Nisan/936 pazartesi günü saat 15 de idare Mer
kezinde yapılacaktır. Talipler kapalı zarflarını yukarda 7azılı fiin ve 
eaatten evvel Müdürlüğe vermelidirler. "1563,, 

60 YAŞINDA 
Olduğum halde 

Burutukluklardan naul kurtuldum. 
Ve 20 :rat daha senç sörünmeie 

muvaffak oldum 

<ı .t:Sen ov yaşımı bıtırmiştiın. 

Bu yaşta olan bir kadın artık ken· 
dini caz.ibeli göstermeğe uğraşa· 
maz. Fakat, ben merak saikasile 
tebeddülatı havaiyeden solmuş ve 
buruşmuş yüzümde cildin unsuru 
olan T okalon kreminin tesirini tec
rübe etmek istedim. Bir aylık te • 
daviden sonra «siz gençJeştiniz» 
dediklerinde "hissettiğim hayreti 
tasavvur ediniz. Bu müjdeden ce• 
aaret alarak tedavime devam et· 
tim ve beş ay sonra harika ta• 
mamlanmıştı. 

Beni görenler, ancak 40-.f5 
yaşlannda olduğumu söylüyorlar
dı. Tenim açılı: ve caz.ibeli ve ha • 
fifçe pcnbcleşmit ve yüzümde hiç 
bir buruşuk lı:almamıttı. 

Bu şayanı hayret tesiri nazan 
itibara alarak, her kadın cildin 
unsuru olan yalnız T okalon kre
mini kullansa artık ihtiyarlamı§ 

büyük anneler bulunmıyacaktır.» 
Hamiş - İsminin ne§redilmesi

ni isterniyen ıu yukanki mektu • 
bun aslı mahfuzdur. Cildin unsu
ru olan T okalon kreminin terki -
binde son derece 'besleyici unsur• 
lar bulunduğuna •••••....•...••••• 
liraya kar'ilı teminatlıdır. 

Cildinizin açık, taze ve yumu
şak ve burufUk.suz kalması için 
elzem olan bayati unsurlarla İs· 

tihzar olunmuştur. Akşamları yat· 
mazdan evvel penbe rengindeki 
ve sabahlan beyaz rengindeki 
T okalon kremini kullanınız. Bir 
gece zarfında husule gelen tesir • 
den hayrette kalacaksınız. 

Dr. Ihsan Sami 
Ossbb ıuauau 

ÖksUrUk ve nefes darlığı. boğmaca 
ve klzamık öksOı1lkleri için pek 
tesirli ilftçbr. Her eczanede ve ecza 

depolannda bulunur. • J 

OSMA NLI BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞlRKEll 

TESiS TARiHi: 1868 

Se.rmaye1i: 10.000,000 logilia liraa 

Törkiyenin bathoa ,.Jıirlerile ' 

Pari1, Maıeil)'a. N°ll,Londra " 
Kanveater'de. Mim. Kıbna, lralr, 
lrao, FilİltİD "' Yunuittla'da 
Şubeleri, Yugol1a.111. Roman,.. 
Suri1e 'H Yuaaniatu'da Filyalleıi 

•aıdıı. 

Hır turla bankı muameleleri 
f lpar 

Dr. A. KATIEL 
(A. KUTIEL) 

Karaköy Topçular oadd11i No. IS 

Kayıp - Zile kazası mülga idadi mek· 
tebinden 336 senesinde aldığım taadikna· 
meyi kaybettim. Yenisini alacaiımdan hük
mü yoktur. 

Zilenin Zencirliyi Ulya mahalle • 
sinden olup Tokadın Soğuk Pınar 
mahallesinde 117 No. lu evde 
Yusuf oiullanndan lbrahim oilu 

H. Avni Yıldınm 

Doktor Hafiz Cemal 
Dahiliye mBteban111 

Pasardan maada herıöa S • 6 
DiY&nyolu (118) No. Telefon: 91898 ............ ~ ............... 

Son Posta lletbae• ı 
Nqriyat Müdürü: Selim Raaıp 

$ahipleri: A. Ekrem. s. Ran>. H. lltfl 

lstanbul Mili Emlak Müdürlüğünden : 

Eyüp 

Hasköy 

Akaaray 

Şehremini 

Aksaray 

Üsküdar 

Büyükdere 
Büyük dere 

: Nişancı Mustafa Değirmen sokağı eski yeni 
2 arsa tamamı. 

: Abdüsselam mahallesi Maltız sokağı eski 
38 yeni 59 sayılı 189 metre 62 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı. 

: Kitipkaaım Alboyacılar sokağı eski 18 M. 
yeni 28 saydı 79 metre murabbaı arsamn 
tamamı. 

: Simkeı mahallesi Paşa Bakkal sokağı eski 
2 M. sayılı 1 O parça arsanın tamamı. 

: Kitipkasım Alboyacılar sokağı eski 7 yeni 
9 sayılı 60 metre murabbaı arsanın tamamı 

: Selimi Ali Selamsız caddesi eski 251 sa· 
yılı arsanın tamamı. 

: Dıvarcı sokağı eski 8 suyıh arsanın tamamı. 
T epebaşı sokağı eski 41 sayılı arsanın 
tamamı. 

Büyükdere Limbirinos sokağı eski 6 sayılı arsanın 
tamamı. 

Fener : Seferi koz Fener caddesi yeni 128 sayılı üs-

Fener 

tünde odaları bulunan kahvehanenin 57 /96 
payı. 

: Seferikoz Fener caddesi yeni 132 sayılı 
evin tamamı. 

Kandilli : Kilise sokağı eski yeni 17 sayılı 137 metre 
ye 90 desimetre murabbaı arsanın 4/5 payı 

Kasımpaşa : Emincami Eyyühüm çıkmazı eski 10 M. 

Mercan 

Üsküdar 

Üsküdar 

Üsküdar 

yeni l sayılı evin tamamı. 
: Büyük Y enilıan birinci kat eski yeai 21 

sayılı dnkkinm 3/18 payı. 
: lcadiye mahallesi Tenekeci sokağı eski 1 

yeni 52 sayılı 57 metre ve 77 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı, 

: lcadiye Kayıkçı Şöhret sokağı eski 9 yeni 
13 sayılı evin tamamı. 

: İcadiye Arapzade sokağı eski yeni 11 sa
yılı arsanın tamamı. 

Kamerhatun : Mahallesi Şirket sokağı eski 15-17 sayılı 
evin 1 /5 payı. 

Üsküdar : Pazarbqı Toprak sokağı eski 10 sayılı ar
sanın tamamı. 

Kadıköy : Osmanağa mahallesi Piyasa caddesi eski 8 
yeni 25-27 saydı 234 metre ve 44 desi· 
metre murabbaı arsanın tamamı 

Kumkapı : Çadırcı Ahmet Çelebi Arapzade sokağı 
yeni 35 sayılı dükkinm 28216/92160 payı 

Dabağyunus : Mahallesi Miamarcıçqme yokUfU eski yeni 
1 sayılı evin 1 /3 payı. 

Abdisubaşı : Mahallesi Petrikapı caddesi eski 48 yeni 
44 sayılı evin 13/18 payı. 

T evkiicafe; Mahaıieai Yeni aokak eski 5 yeni 7 sayılı 
evin tamamı. 

Tevkiicafer Mahallesi Keremit sokağı eski 81 yeni 61 

Aksaray 
sayılı evin 4/12 payı. 

: Kitipkuım mahallesi Fıçıcı sokağı eski 
28 sayılı arsanın 00/120 payı. 

Tevkiicafer : Mahallui Yasemin sokağı eski yeni 8 sa

Kadıköy 

Balat 

Fener 

Haraççı 

yılı evin 66/96 payı. 
: Caferağa Moda caddesi eski 109 yeni 145 
sayılı dükkln ve odalann 4/54 payı. 

: Karabq mahallesi K6prübap sokağı eski 
21 yeni 45 sayılı evin 4n payı 

: Keremit mahallesi Keremit caddesi eski f11 
yeni 89 sayılı evin tamamı. 

: Karamebmet mahallesi Hisaralb sokağı Ye 
Fener caddesi eski 17-13 M. yeni 6,8,11,13 
sayılı iki dükklnm 14/120 payı. 

Kamerhatun : Mahallesi Kamavula sokağı eski 41 yeni 59 

Fener 

Kumkapı 

Bebek 

Fener 

sayılı dftkkAnın 90/120 payı. 
: Tahtaminare Kiilhan sokağı eski 18 yeni 

30/ 1 sayılı mahzenin tamamı. 
: Muhaiııe Hatun İbrahim Pqa yokuşu yeai 

2-4 sayılı dükkin ve ahırın tamamı. 
: Bebek caddesi Yenimahalle sokat.e:_ki 2 
sayılı ana 160 metre ve 88 · etre 

murabbaı. 
: Hacı t.. Sultan çaJIDesi sokağı eski 90-92 

yeni 94-96 sayılı odalı iki dükk&nın 80/120 

Muhammen 
değer 
Lira 

30 00 

56 88 

316 00 

300 00 

225 00 

76 50 
25 00 

25 00 

50 00 

1065 63 

1800 00 

62 75 

400 00 

8 34 

25 00 

100 00 

112 60 

153 60 

43 50 

468 88 

612 33 

233 34 

1083 34 

500 00 

200 00 

100 00 

516 00 

100 00 

209 00 

1500 00 

933 34 

432 OD 

68 00 

500 00 

160 88 

payı. 461 00 
Yukarıda yazılı mallar 31/3/936 Salı günü saat 14 de peşin para 

ve açık artırma ile satılacaktır. Satış bedeline % de bet faizli hazine 
tahvili ile istikrazı Dahili tahvilleri de kabul olunur. isteklilerin ~o de 
yedi buçuk pey akçelerini vakti mnayyeuinden evvel yabrmalan. 

"F,, (1380) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
450 kilo Göz tap 
2 Ton Arap sabunu 
2 ,, Soda. 

Yukanda cins ve mıktarlan yazılı malzeme şartnamesi mucibin
ce pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin % 7 ,5 güven
me paralarile birlikte 9/IV /936 Perşenbe günü saat lS de Kaba
taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonuna müra
caatlan ilin olunur. "1556. 
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'00~ 31 1emiryolları ve limanları lşletm ı U.num ida;asi ila ılar. 
Yapılması biten Afyon - Kara kuyu yolu üzerindeki Tınaztepe, 

Kocatepe, Çiğiltepe Sandıklı Balık Kazanpınar istasyonları ile, 
Bozanönii İsparta şubesini teşkil eden Bozanönü ve İsparta İstasyonlarının 
261 U936 tarihinden itibaren yolcu ve eşya nakliyatına açılacağı ve 
Hk muhtelit katarın Afyondan 29/3/936 Pazar günü hareket edeceği 
qe Afyondan İspartaya Paz::ır, Çarşamba günleri İspartadan Afyona 
Pazartesi, Cuma günleri birer muhtelit katarın muntazam işleyeceği 
sayın halka bildirilir. "6 W,, "1542" 

, ı 
1 1 1 

Kastamoni İ çe Jandarma 
Komutanlığından : 

1 - Kastamoni iç İlçesi Köyleri için 4 adet onluk santral, 80 
adet duvar telefon makine ve santralları Erikson İstokholm tarto 
veya Siemens marka olacakır. 

2 - 80 adet kuru pil, 16414 kilo 3 milimetre kutrunda ve 
galvanizli Alman malı yumuşak tel ile 7 santim uzunluğunda ve 11 
milimetre kutrunda deve boynu maa fincan ve 80 adet tekli paratüner 
20/Mnrt/936 günlemecinden itibaren kapalı zarf usuliyle 20 gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

3 - İsteklilerin Kastamoni İl. Jandarma Komutanlığında müte
şekkil komisyona teminata aid makbuz ve teklif mektuplariyle müra
caatları ve bu baptaki şeraiti komisyondan istemeleri ilan olunur. "1567,, 

Sabık KibiJ Verem Sanatoryomu Baştabibi ~ 

Paris Fakültesinden Diplomalı Doktor 

Ferhan Vücer 
~ıtanbul: Ayasofya Y erebatan Caddeai No. 43. Tel. 23035 • 

Münakasa lıanı 

Belediye Sular İdaresinden: 
Kurşun Boru 

" 
,, 

" " 

J 5 mim Kutrunda 
20 mim ,, 

25000 
5000 

30 mim ,, 5000 

Kilo 

" 
" ,, ,, 40 m/ m ,, 3000 ,, 

idaremizce eb' ad ve mıktan yukarıda yazılı kurşun boruların 
sahn alınması."'kapalı zarfla · münakasaya konulmuştur. 

l - İstekliler münakasa şartnamesini Taksim, İdare Merkez bi
nasındaki levazım servisinden parasız olarak alabilirler. 

2 - İhale 13/Nisan/ 936 pazartesi günü saat 15 de idare Mer
kezinde yapılacakhr. Talipler kapalı zarflarını yukarıda yazılı ta
rih ve saatten evvel Müdürlüğe vermelidirler. "1564,, 

SON POSTA 

,. KANZUK 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

gn munnnıt ü sı..1rllı.Jer1e bronşit, 
aslım. ve hoğmaca öksOrOğUnUn 
kan ııncıdır. GöğOsleı·i zayıf olan· 
lnrn vikaye edıci tesiri şayanı 

dıkkattir. 

1NG1Llz KANZUK ECZANESi 
Be~ oğlu, fslnnbul 

, 
VEQIQ 

ADEMİ İKT DAR 
ve BELGEVŞEKLİGİNE karşı 

HORMOBİN 
'l'afsiHlt: Galata P. K. 1255-Hormobin 

VENÜS RiMELi 
ile tuvalet gören kirpikler kulblere ok 
gföi sııplanır. 

VENÜS RUJU 
Gayet cazib renklerile kullaııanlan 

hayretlere düşürür. 24 saat dudakta 
s11bit kalır, bozulmaz ve yakmaz. 

VENÜS PUDRASI 
Terkibe Venüs Gold kremi kanştı

rılmak sayesinde narin ve nazik 
cildleri teshir eden her tene uygun 
renklerde yüksek evsanı eşsiz bir 
pudrııdır. 

VENÜS KREMi 
Terkibindeki husust maddei ha-1 

yaliye dolayısile insanı şayanı hayret 
bir surette gençleştirir, güzelleşUrir 

ve ismi gibi bir Venüs yapar ve hay
retlere düşOrUr. 

llvllya Zade Nureddin Eren 
Eczai kimyeviye ve ıtriyat deposu, 

Istanlml. 

Öksürenleıe: HA TBAN HAKKI EBBIM 

,. 

Mart ı4 

--
Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

6. ncı Ketlde 11 Nisan 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 2 O O • O O O Liradır. 
Bazı kimseler tarafından Piyango bilet nunıaralannı havi cetveller 

tertip edilerek ihüva ettiği blltlln numaralarda iştiraki tazammun etmek 
nzere satış yapıldığı ve alakadarlara bilet verilıneynp yalnız bu cetveller 
verildiği işitnıncktedir. 

Bu suretle yapılım satışlarda direktörlUğümOzOn all\kası olmadığını 

sayın hulkımıza bildiririz ... 

Münakasa İlanı 

Belediye Sular İdaresinden: 
Buşakle 1200 Adet 
Yangın musluğu kutusu 60 m/m 50 " 

,, ,, ,, 90 " 25 " 
Buşakle tamponu 500 " 

,, Borusu 1200 • 
Priz şapkası 15 ,, 1600 " 

" ,, 20 " 200 " 
" ,, 40 ,, 100 " 

Vana şapkası 80 ,, 50 " 
,, r l 00 ,, 50 " 

Manıon 40 ,, 250 ,, 
,, 60 " 150 " 
,, 80 ,, 100 " 
" 100 ,, 75 " 
" 150 " 10 " 

Plaka 80 ,, 100 ,, 
idaremizce eb' adı ve miktarı yukarıda yazılı adi dökme parçalannm 

döktürülmesi i~i kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
1 - istekliler münakasa şartnamesini Taksim, İdare merkezindeki 

Levazım servisinden parasız olarak alabilirler. 
2 - İhale 20/Nisan/936 Pazartesi günü saat 16 da idare Merke

zinde yapılacakbr. Talipler kapalı zarflannı yukanda yazılı tarih •• 
saatten evvel Müdürlüğe vermelidirler. '41565., 


