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2 Sayf11ro 

Hergün 

Hükumet ve parti 

•------ Yazon: Falih Rıfkı Atay -

M il1i davanın adı, ihtilalin ilk gü -

nündenberi kurtuluştur. Kema-

lizmin başlıca karakteri de yeni ihtila
lin ilk günlerinden beri fikir ve hare -
kette tam bir vahdet iradesidir. Garplı 
Türk milletinin medeniyetini, hürri -
yetini ve saadetini kurmaktayız. 

Bu maksada hizmet eden kuvvetler 
arasında ne bir fikir. ne de hareket ay
rılığı olabilir, netekim olmamıştır. 

Bilakis ilk fırsatta kendi tecrübeleri
mizi ve yeni zaruretleri göz önünde 
tutarak Kemalist birliğini ve bütünlü -
ğünü tamamlamağa çalıştık. Bizim u
sulicrimizin isabet ve sağlamlığı, da -
vamızm hususiyetlerine uymasında -
dır. 

Bize, hazır kalıplar tavsiye edenler 
yok değildi. Hatta bunların pek çabuk 
iflas eden tecrübeleri de yapılmıştır. Ni 
hayet Kemalizmin vahdetli prensipleri
ne katılmayan faziletli hiç bir fikir ve 
şuur sahibi kalmamıştır. 10 küsur yıl
danberi devlet ve parti hakkındaki dü
f?Ünceler tekamül etti. Gelecek sene bu 
tekamüllere bakılarak esas teşkilat ka
nununda tadiller yapmanın kararlaştı
rılmış olduğunu biliyorduk. 

Atatürk, hükumet ve parti arasında 
son hareket ve idare birliği kararını ve
rerek inkılap partimizin yeni devrini 
açmıştır. 

Artık vazife ve rnes·uliyetler daha 
sarih olarak birleşiyor, zihinlere gelen 
bazı tereddütler büsbütün ortadan 
kalkıyor. Hükumetle parti arasında va
zife ve tali birliği Türkiyenin rnil1i 
kudretini terkip eden bütün unsurla -
rın daha ahenkli, daha sıkı, daha mes'u
liyetli olarak çalışmalarına hizmet ede
cektir. 

Her vahdette kuvvet vardır. Fakat 
garpçı ve medeniyetçi Kemalistler cep
hesi vahdetinde zaruretin bu kadar e
saslı bir amil olduğu unutulmamak 
lazım gelir. Şimdi bütün partiden olan
lar kendilerinin iradesine istinat eden 
devletin vazife ve mes'uliyet hissini 
daha yakından benimseyecekleri ve 

paylaşacakları gibi devlet idaresin
de bulunan herkes bu iktidarın için -
den doğduğu partınm prensiplerini 
hafifleştirmek hususundaki derin va -
zife ve ms'uliyetlerini daha yakından 

anlayacaktır. 

Bu birleşmede hiç bir taraf için bir 
vazife ve mes'uliyet tatili yoktur: Bila
kis her iki taraf için daha tam, daha 
geniş, daha vuzuhlu bir sa'y ve elbirli
ği devri açılıyor. Bu sa'y ve elbirliğinin 
değişmez, ayrılmaz, parçalanmaz he -
defi Atatürkün yeni Türkiye davasını 
başarmaktan, yeni milli mukadderi 
hazır larnaktan ibarettir. 

Biliyor Musunuz ? 
1 - İngilterenin zalim ve kanlı kralı 8 

inci Hanri tarafından idam edilen kraliçe 
kimdir} 

SON POSTA 

Resimli Makale a Tufeglilera 

Gergedan, onnanlann bu korkunç hayvanı, haberi olmadan 

bir çok kuflann beslenmesine yardun eder. 
Cemiyet de bu gergedan gibidir. Omm da sırtından geçinen 

bir çok tufeyliler vardır. Fa.kat bu tufeyliler ileri gidip cemiye
te zarar verecek bir bale geldiler mi kanuna çarpılır ve bapis
haney.e düıerler. 

Gergedanın cildi kat kat zırh gibidir. Bu zırh katlan ara -

sına bir çok pislikler birikir. Kuılar üzerine konarak bu pislik

leri yer. Gergedan bu temizlenme ameliyesinden boşlandığı için 

sesini çıkarmaz. Fakat Jmılar ileri gidip gagalarile hayvanın ca

nım yakarlarsa, o vakit gergedanın hiddetine son olmaz. 

Gergedanın olduğu gibi, cemiyetin de tufeylilere tahammül 
der~esi mahduttur. Tufeyliler karmlannı doyuramadıklan za· 
man cemiyetin kanını emmeğe baılarlar. iıte o va.kit tufeyliler 
zararlı olurlar. 

( S0Z ARASINDA 
~---------·--------------------------- J 
Çaldığı şeyleri •- ·ı 
Midesinde HERGüN BİR flKRA 
Saklıgan hırsı~ 

Muhabere ile 
Boks der&i 
Alan milgone,.. 

Pavide Bruno 
Busi isminde bir 
serseri yattığı o
telde ihtiyar bir 
kadının para çan
tasiy le ufak bir 
saatini çalmış. 

Kadın vak'ayi 
polise haber ve
rirken Brunodan 
şüphelendiğini i
lave edince, erte-

si gün iki memur gidip Brunoyu oda
sında yakalamışlar ve para çantasını 
bulmuslar. . 

Bruno, saatten ademi malumat be
yan ediyormuş . Fakat bir zaman gel
miş ki karnında ağrılar artmw, o da 
saati çalıdığını itirafa mecbur olmuş. 
Doktorlar, müshillerle saati çıkartmış -
lar, fakat bu sefer de kadın saatini al
mak istememiştir. 

* * * 
ClmrlllDln t•he•erl .._ 

lskoçyalılar nekes insanlar olmakla 
rnarufturlar. İşte buna güzel bir misal: 

İki arkadaş Edinburgtan memleket
lerine trenle dönüyorlarmış. Bir tane
si her istasyonda iner ve tren kalkacağı 
zaman tekrar binerm~, bu hadise beş 
on kerre tekerrür edince diğer arkada
şı sormuş: 

- Niçin her istasyonda inip tekrar 
biniyorsun~ 

Öteki : 
- Ziyan etmemek için!.. diye cevap 

vermiş, doktor kalbimin zayıf ve her 
dakika durması ihtimali olduğunu söy
ledi. Ben de kasabadan kasabaya bilet 
alıyorum. Ne olur, ne olmaz!. 

* * * 
Rokfellerhı ha•l•lllt 

Rokfellerin golf davetlerine artık 
kimse icabet etmiyormuş. Bunun se -
bebi de kendisinin çok hasis oluşu 

Sadrazam paşanın 
ziyaretçisi 

Sadrazam Ali paşa ufak tef ek bir 
adamdı. Fakat bütün Osmanlı impa
ratorluğunu minimini avuçları içine al
mış, büyük bir muvaffakiyetle idare 
ediyordu. 

Bir gün konağa bir ziyaretçi geldi. 
Derhal haremde bulunan Ali paşaya 
haber verdiler: 

- Erzurum valisi Ali paşa gelmişi. 
dediler. 

Ali paşa 11salona alın 1. » dedi. 
«Öküz» lakabıyla anılan Ali paşa 

kaba saba, iri yarı bir adamdı. Salona 
girer girmez ayak ayak üstüne attı ve 
bir sigara yaktı, beklemeğe başladı. 

Aradan on beş dakika geçince ka
pı açıldı. içeri minimini, sivri sakallı 
bir adam girdi ve geçip köşedeki kol
tuğa olurdu. Ali paşa hiç istifini boz
mamıştı. Sigarasından bir nefes çeke
rek küçük adama şöyle tepeden bir 
baktı: 

- Sen de mi Sadrazam paşayı gö
receksin efendi hazretleri 1. dedi. 

Küçük adam hafifçe öksürerek ce
vap verdi: 

Amerikalı milyonerlerden birisi 
boks öğrenmek ve dersi de zenci bok

sör joe Louisden almak istemiş. Joe 
bir türlü bu işe razı olmak isternemi.s -.. 
se de nihayet paranın yüzüne dayana
mamış ve milyonere ilk dersi vermiş. 

Fakat yumruğunu ayar edemediği için 
talebesinin yüzüne biraz sıkı patlat -

rnış olaca k ki adamcağız bayılmış, er
tesi günü Joe Luis şu mektubu almış: 

«Muhterem üstat, senden ders al -
mak istiyorum, fakat badema bu işi 
muhabere ile yapalım.» 

* * * 
- Hayır efendim, görmeme imkan Fes hedllen bir kadın cemlyeU 

yok. Çünkü sadrazam paşa bendeni-
zim ı.. Amerika kadınları kocalarının ta-Jt-·------------<Jc hakkümünden bıktıkları için araların-
Bahğa veı midyeye boykot da bir cemiyet yaparak, ezilmekten 

H t .. h l d Ch kurtulmak istemislerdir. Sekiz tane ayvana mute assıs arın an ar- ' 
ı K f ld K ı .f · h"ll . d k kahraman fedai ortaya çıkmış, koca-es o o a ı ornıya sa ı erın e ço ] y 

ı b
. h l w • - arının fenalıgından dem vurmuş ve 

o an ır asta ıgın, hır nevi felcin se- k"' ··ı··v .. d alelumum erkeklerin otu ugun en 
bebini izah etmir,ıtir. bahsetmişlerdir. 

Tetkikleri neticesinde, umumi bir Henüz karıları bu cemiyete dahil 
felçten ölen insanl~rın ekseriya bazı olmıyan erkekler bu sekiz bayanın ko
mevsimlerde çok olduğu ve onların da 

midye yedikten sonra bu hale düştük
lerini tesbit etmiştir. 

calarına giderek, selameti umumiye na
mına karılarını böyle taşkınca işlerden 

menetmelerini rica etmişler, onlar da 
hep bir olup kocaları aleyhinde yürü

mekte devam ettikleri takdirde kendi
lerini boşayacaklarını söylemişler ve 
evlerini terketmisler. Bunun üzerine 

' 
2 - Flaubert kimdir) 
3 - Cybele kimdir} 
4 - Brezilyanın nüfusu, mesahai sat- imiş. 

Midyeler üzerinde tetkikat yapan pro

fesör bu midyelerin bizim yakamoz 
dediğimiz hayvancıkları yiyerek bes
lendiklerini de öğrenmiştir. Bilahara 
profesör Kofold ölüm vak'alarile, ya
kamozun çok olduğu zamanları karşı
laştırmış ve o sıralarda hastalığın fazla 
olduğunu görmüştür. 

sekiz kahraman bayan gazetelere şu be-
yannameyi vermişlerdir: 

hiyesi ne kadardır} Rokfeller golf oynamağı çok sevdi-
( Cevaplan Yann) ği halde, davetlileri topları kaybettik-* leri zaman onlara ödetiyormuş ve ek

Cemiyetimiz parasız kaldı, biz saa
detsiz kaldık, erkeklerimizin hakimi
yetini kabul etmeği çok lüzumlu ve 
faydalı bulduk. Bugünden itibaren ce
miyetimiz mefsuhdur. » 

Dünkü ~Mıallerin cevapları: 
seriya kendi kaybettiği topları inkar e
diyor, mi~afirlcrinin üzerine atıyor -

1 - Osmanlılarda ağalar saltanatı dör- muş. 

Şimdi Kaliforniyada balığa ve m id
y eye karşı şiddetli bir boykot yapıl -
maktadır. 

düncü Mehmedin tahta çıkı şı ile başlamış, 

gene dördi.incu Mehmedin saltanatında ni
hayet bulmuştur. 

2 - Ağalar saltanatını kuran ocaklı a
ğalar, Bektaş ağa, Koca Muslihiddin ağa, 

Kara Murad ağadan ibarettir. 
3 - Şarl-Ken tarafından esir edilen 

Fransız hükümdarı birinci Fransuvadır. 
4 - F rankler Almanyada 5 inci asırda 

yaşamış bir kavmdir. Orta Avrupada, bil
hassa cenup ve şimal nehirleri arasında 

gezerlerdi. 
5 - Danimarkanın nüfusu 3.289.000, 

r~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İSTER İNAN iSTER İNANMA! 
Vilayetlerde belediyeler yerine göre, parasına göre faaliyet 

sarfediyorlar. Yalnız bu iti programsız, plansız ve içtihada göre 
yap:ıklan için, sarfedilen gayretler ekseriya lüzumsuz veya lüks 
itlerde heba oluyor. Şehirlerin hakiki ibtiyaçlan tatmin edil -
meden kalıyor. 

Bazı belediyeler ise paraya mütevakkıf olmıyan itleri bile 

ihmal ediyorlar. Bazı kasabalarda ortalığı. pislik, sinek içinde 
bulursunuz. 

Fakat bazı belediyeler de vardır ki bu hususta ifrata varı
yorlar. İtte size Antalya muhabirimizin bildirdiği bir haber: 

«Borada belediye berberlerin pudra kullanmasını menebnif 
ve yerine pirincunu kullanmasını emretmİftir. ı> 

1STER iNAN 1STER İNANMA l 
mesahai sathiyesi 44.362 kilometredir. !L.---------------------------------------------·---__.J 

llaziran 23 

Mezarlıklarda da 
bir nevi hafriyat 

yapılmalı 
lstanbal Vali ve BelBdlge 

Rei•in• açık mektup s a~ın lstanbul valisi ve belediye rei~ 

Si. 

Belediyenin şehir içinde, küçük cami ~ 

lerin avlularında ve cadde üzerlerindec 
mahalle içerilerinde bulunan mezarlıkla " 
rın kaldırılmasına çalışması havadisi üze • 
rine, Son Postanın bana verdiği bu sütun" 
da bir iki gün evvel bir yazı yazmıştım~ 

Belediyelerin günlük şehir vazifelerinden 
tamamen ayrı, Türk milletinin tarih vq 
kültürü ile alakadar olan mezarlıklar me .. 
selesi, küçük bir sütunun değil, bir ma .. 
kaleler silsilesinin mevzuudur. Geçen gün 
bu mesele üzerine bazı notlar tesbit ediP.. 
bir kaç misal gösterdikten sonra: ı( İ s tan .. 
bul şehri içindeki mezarlara, tarihçilerdel'\ 
ve arkeoloğlardan mürekkep küçük grup .. 
ların dainmi kontrolu temin edilmedikçe 
dokunulmamalıdır, ve dokunulmaz da Ü• 

midindeyim» diyerek sözümü bağlamış ,. 
tım. 

Sayın İstanbul valisi ve belediye reisi ı 
bir ay evvel Türk hakimiyeti altına gir '" 
cliğinin 483 üncü yılını idrak ettiğimiz İs• 
tanbul şehrinin tarihi avucunuzun içindedir.: 
Dünyanın bu eşsiz beldesinin topraklan al .. 
tında Bizansı ararken, o toprakları üstün· 
deki Türk İstanbulu yalnız modern bir şe· 
hir olarak değil, tarihi hususiyetlerile mu• 
hafaza etmeliyiz. 

Yer altından çıkan küçük bir mozayilC 
parçasının kıymet alıp müzeye girdiği bir 
devirde; yer üstünde koca koca taşlara. 
yazılmış bir tarih vesikaları kolleksiyonu-, 
mezar taşları, cahil amelelerin kazmasına 
kolay kolay ve otoriter bir kontrol teminı 
edilmeden tevdi edilmemelidir. 

Kıymetli İstanbul valisi ve belediye rei .. 
si Üstündağ; 

İşte size bir mezar kitabesi ki, mezarın 
baştaşını ve sanduka taşının iki dıl"ını dol .. 
duran bu yazılar, hiç bir kitapta bulunmı• 
yan ilk itfaiye teşkilatının bir tarihçesidir. 
Öyle bir teşkilat ki bugün sizin yüksek em• 
riniz altında bulunmaktadır: 

Nevşehirli İbrahim Paşa zamanında illi 
itfaiye heyetini kuran tulumbacıbaşı Da
vud Gerçek ağanın bu kabrini kıymetli a• 
limlerimizden Bay Ahmet Tevhit, Haselq 
hastanesinin arka kapısı karşısındaki me• 
zarlıkta keşfetmiştir. Kitabesi şudur: 

Dergahı ali Yeniçerileri Tulumbacıba • 
fW merhum Davud Gerçek ruhu içün Fa• 
tiba 1146. 

Aslında Firengistanda olup, kenduy• 
bidayet ve İslamla beıaret olunup on ne• 
fer ıyal ve evladı ile arzuyu islim ve bin 
yüz yirmi se~de gelüp Galatada sakin1 

ve kendusu Cevahirci Marıan nam firenk 
Françe elçisine gamz ve ahiz ve tesmim 
murad idüp mümkün olmayup halasından 
sonra Kapdan İbrahim pa§a ile hasbi Ve. 
nedik seferine gidüp, azinı yararlığı ve Ve· 
nedik donanmasına tiz destliği ve marife
tile bin dokuz yüz altmıf dört pi.re topu 
cüzi vakiıı;e nişandan atup üzerine gele • 
nin direği sınup ve bazı gark olup mahareti 
zahir, ve gelüp dini Muhammediye meş• 

gul. ve Tersane önünde afet irişüp muh
terik kalyona nazar, ve tulumba icad idüp 
bin yüz otuz tarihinde Tüfekbaneden ZU• 

bur eden bariki kebirde tulumba11 halasa 
Agakapusu olmakda nef'i (faydası), ve 
tarihi mezburda Tophane barikinde dahi 
nice faydası müşahade olundukda bin yü21 
otuz iki senesinde vezir lbrahinı Paşa ba 
ruusu hümayun yüz yirmi akçe yevmiye 
ile kenduyu Sertulumbacıyam dergahı ali, 
ve yevmi on beşer akçe ile elli aded nefer 
tayin, ve yevmi otuz akçe ile bir odahaıı, 
ve yirmi aiti akçe ile bir çavuş, ve yirmi 
dört akçe ile bir çavuı yamağı, ve yirmi 
akçe ile bir katip, ve altmış akçe ile ocak 
kethüdalığı, ve kışla bina, ve neferab yü21 
elli adede tekmil, ve ortalarına on vakye 
labim ve yetmiı be§ çift nanı aziz yevmiye, 
ve doksan akçe yevmiye nöbetçi tasmiyesi, 
ve tayini hortum ve tulumba için ağalığa 
yevmiye kırk akçe terekki, ve neferinden 
biri Cebeci Tulumbacı ağası ve biri Topçu 
Tulumbacı ağası ve biri Topçu Tulumbacı· 
bqısı olmuştur. Yirmi dokuz akçe etmek 

(Devamı 1 O uncu sayfada) 



SON POSTA 

Boğazlar Konferansında 
"Son Posta,, neler gördü? 

~ayFa 3 

Pariste hükômet aleyhine 
nümayişler yapıldı 

Küçük antant 
Müşküller le 
Karşılaşıyormuş 

(Battanfı ı inci ..,.,....) 

rahhaalar söz aldılar. Yalnız Pol Bon
kur nutkunu irticalen aöyleHi. Diğer E 
hatipler yazdıldan kağıtlardan okudu- Filistin hadiseleri niçin 
lar M. Titülesko, kürsüde nutkunu aöy- sürüp gidiyor ? 
lerken heyecana kapılıyor, hazan F ilistin hadiseleri batlıyalı iki ay 

Nümavi•çı·ler " kahrolsun Yahudiler, kahrolsun Sov- y • b• L h yumruklarını kürsüye vuruyordu. oldu. Fakat bu avuç içi kadar 
"' .,. an resmı ır e gaze- Bir arabk M. Mottaya döndü: memlekette başlı yan arap kıyamı, 

yetler., diye bağırdılar, bir çok kimseler tevkif edildi lesine göre menfaatler «Kendimizi faviçreli sayarız» dedi. mandater devlet tarafından en tiddetli 

Paris, 22 (A.A.) - lntransigeant bağırmıtlardır. çarpıpyor Türklerden hararetle bahsetti ve çok mukavemetle karşılandığı halde, ticlde-
pzeteai tarafından, askeri muzikalar Bunlardan biri: «Kahrolsun Blum, allatlandı. tini muhafaza etmekte, ve bu yüzden 

/festivali terti>eclilmiftir. Yaf81ın kral» diye bağırmıttır. Vartova, 22 (A.A.) - Küçük an· Litvinof künücle kıyamın haricten beslendiğine dair, bir 
ı Muzikalar Concorcle meydanından Biraz sonra zabita fiddetle müdaha- tantın son gör\.Wmelerini mevzuu bah- Bugünkü celsede Sovyet murahhası takım şüpheler hasıl olmaktadır. 
lnvalideae gitmifler ve orada bir kon - lede bulunarak on bet kitiyi tevkif et- aec:len Yan reami «İnformation Politi- M. Litvinofuıi nutku da büyük bir a•a- Evvelki gün İngiltere dıt bakanla -
eer vermitlerdir. mittir. Bu esnada yüzlerce kiti «Ya • que· Polonaise» gazetesinin kanaatı • ka ile dinlenmiftir. ğının müsteşarlarından biri Avam Ka-

Binlerce kiti «Fransa, Fransızların- fasın Larocque» diye bağınyordu. na göre, bu beynelmilel grubun teaa • M. Litvinof bir profesör haliyle nut- marasında Filistine hariçten para gir -
dır» diye bağırmwlardır. Bir çok kim- Action Française gazeteai ile huma- düf ettiği mütkülatın batlıca sebebi kunu söyledi. Davamızı, kendi davası diğini ve bu paranın kıyamı körükle -
ıeler, tevkif edilmiftİr. lnvalideade bin- nite gazetesinin bayileri arasında Vau- bundan üç sene evvel fazla genit biı;, yaptı. İngiliz murahhası da haltlwnı • mek için kullanıldığını söylemw. fakat 
lerce kiti bulunuyordu. Bir çok deli - girard mahallesinde bir çok hadiseler hareket proğraını çizmit olmasından i- zı teslim etti. . . .. bu paranın asıl kaynağı ha~ında kat'i 
kanlılara hamil olan dört taksi otomo - olmllfll ve Atef Haç ile halkcılar cep - feri gelmektedir. Yunan murahhası M. Polıtıs soyler- bir fikir edinmenin mümkün olmadı-
bili Valideaden geçmit ve içindekiler hesi mensupları arasında arbedeler çık- Bu gazete diyor ki: ken bizden bir murahhas konuşuyor -ğını bildirmwtir. 
«Fransa, Pran*zlanndır. Kahrolsun mıthr. «Tetckkülü sarasında Küçük An • gibiydi. Buna mukabil Filistin Araplarınİ 
Sovyetler, kahrolsun Yahudiler» diye Polis, nihayet sükunu iade etmiftir. tant, umumi harp tehlikesine kartı bir Nutukların sonuna do~ ~· Motta temsil eden yüksek Arap meclisi, kıya-

Bükreşte kanlı 
hadiseler oldu 

korunma ittifakı idi. 1933 Cenevre salonun ucunda ayakta dımdık bekle- mm sırf milli mahiyette olduğnu ve 
Filistin ArapJan konferansı bu ittifakı, üç devletlik bir yen beyaz mantolu mübafirin, yorul- sırf milli saiklerle devam ettiğini mu-

blok haline getirmittir. muş olabileceğini düşünerek, oturma· dafaa etmekte ve Arap davasının hakla 
lehine nümayişler Bu blokun maksat ve hareket t~rzı sını söyledi. Bu, Taymis muhabirinin olduğunu rakamlarla göetermekte • 

gerek harp ve gerek sulh halinde hır - gözünden kaçmadı, dudaktan arasın • dirler. 
M.. ettiplerle talebe çarpışb Suriye şehirlerinin bir ço- dir. Halbuki, Küçük Antanta mensup dan şu cümle döküldü: . . Filsinti Araplarının bugün ileri sür-

ur k• • k•f d•td• ... d b•• .. k .. . l her memleket ayrı ayrı meselelerde a- - Dünyanın en eskı demokrasııın • dükleri en belli başb metalip Yahudi 
100 ışı tev 1 e 

1 1 ~un a uyu numayış er lakadar bulunmaktadır. deyiz! muhaceretinin durdurulmasını ve Arap 
I k 1 be yapıldı Avusturya problemi gibi bu üç dev- Reis, ikinci reis, katip seçildikten arazisinin y ah udilere satılmasının ya-Bükreş, 22 (A.A.) :-- r cı ta e . - leti en fazla alakadar eden bir problem sonra ikinci reis M. Politis, M. Motta sak edilmesidir. 

Jer demokrat gazetelera boykot ~tmış- Beyrut, 22 (Hususi) - Cuma gü - bile, küçük antant devletleri tarafın - ile müsafaha ettikten sonra riyaset ma- Çünkü bugün Filistin topraklar. 
J~rdir. Sokaklarda talebelerle mur~t 1: nü burada ve Suriye şehirlerinin ço • dan tek taraflı bir şekilde tetkik e edil- kamını işgal etti. içinde ekilmeğe ve işlenmeğe yarayan 
tipler ~rası~~a ~~ıf~~lar ~ku e~ ğunda Filistin Arapları lehinde büyük memekte ve bu problemin halli, bu Müzakerelerden sonra murahha~la- kısmın heman yarısı yahudilerin eline 
~uş, bar murettıp olmut v_e üç .tal .. _ nümayişler yapıldı. fngiltere tarafın • devletlerin)er birinin menfaatlerini rın sinemasl' alındı. Murahhaslar bı~e~ geçmiştir. Sonra 1918 de Filstin Arap
agır. ~urete yaralanmıttır. Bır polis mu dan takip olunan siyaset proteato edil- başka şekillerde müteessir etmektedir. cümle söylediler. Bu arada en net eb )arının sayısı 600,000 ve Yahudilerin 
fethşı de kolundan y~r~lanmış~r: di. Nümayitler eanaaında emniyeti ih- M. Titülesko idi. Dedi ki: say

181 
53,00 olduğu halde bugün Arap-

Yapılan tevkifat yuzu geçmıştar. lal eden bir hidiee vuku bulmamıştır. Ereğli Şirketi «-Dostum Tevfik Rüştü Arasa ların sayısı925,000 ve Yahudilerin sa-

fransada bir tren kazası Yangın te,ebbüaleri Montröyü ben tavsiye ettim. Bur~sı YISI 400,000 dir. 
Kudüs, 22 (A.A.) - Arap ahali, Mübayıa işi Teşrinevvel cennettir amma, dinlenebilecek mı • Araplara göre muhaceretle arazi sa· 

4 kişi öldU Yahudi çoculdan bakım evine atq ver- ayında bitirilecek yiz, bilmem.» • . tımı bu nisbet dairesinde devam ettiği 
Paris, 22 (A.A.) - Bu sabah saat meğe tetebbüs etmiflerdir. Askerler, Ankara, 22 (A.A.) _ Ereğli Tevfik Rüştü Aras da ne, eh. takdirde bir kaç yıl sonra bütün yürd 

birde Paris - Cherbourg ekspresi, Per- yangını söndürmeğe ve bu suretle yüz- kl>milr firketinin devletçe muba- Fakat ihtisaslarını konferansın ao- toprağı muhacirin eline geçecek, mu-
ney civarında yoldan geçmekte olan bir lerce çocuğu muhakkak bir ölümden lk b nuna barakmağı ihtiyatla bulmuştur. hacirlerin sayısı ekseriyet teşkil edecek 
uzun arabaya çarpmış yedi kişi ölmüş, kurtannağa muvaffak olmuşlardır. yaası için bsat VekAletinde ~- Gazeteciler faaliyette .. Murahhas • ve 

0 
zaman Filistin bir Arap yurdu ol· 

19 kiti yaralanmıttar. ~~n~=umied:::t•n:ır.:r~ tan murahhasa kotuyorlar. _Lozan ~on- maktan çıkacaktır. 
YunanİsianJa rata eau olmak ilzere iki tarafça feransı müzakerelerini takı_p ~tmıt o- Araplar, kıyamlarının sebebini ve 

Alman/ar Jı seçilecek ikipr mtılıendisin halen lan bir Romanyalı gazetecı hır aralık saikini bu hakikatlerde aramak lazım Kadınlara inli ap mevcut temah lıapııkü kıymet- yanıma sokuldu. ıntibalannı. anlattı._ geldiğini söyleyerek v ahudi muhac ... Bu/gar/arı lerine ııuarıuı malıallinde ve Türkiyenin Lozandanberı yaptıgı reti durdurulmadıkça ve arazi aalıfl 
d Hakkı veriliyor mtlfterek bir komisyoıı balinde büyük inkılaplan saydı. Ve: «20 ........ yasak edilmedikçe mezbuhane müca. Si/ahlan ırıyor Atın' a, 22 (Husus"'ı) - Yunan·11 - teabit etmeleri kararl8fbnlmıttır. de büyük bir devlet doğdu» dedı. delelerinde devam edeceklerini anlat -

Bu mesaiye takriben 15 Tem- M"" • b. sahne Zagreb, 18 (Oeyli Telgrafın muhabiri tanda kadınlara da intihap hakkı veril - caktır ueuır ır . maktadırlar. 
bildiriyor) - Dokto• Şahı"ın Bu!ıısrioıaa- m .. i etrafındaki cereyan günden gü- ms;ı-Ahı~ mahafiİden llğrenil• Konferans salonunda mü...:ır:: '. Buna mukabil fngilterenin ileri sür-
~· Bulgarlara Alman silahlan satmayı 1rö· ne kuvvetlenmektedir. eliğine g&re bu Şirketin anlatma nelerde olmuştur". San.~toryom a t .. VI düğü noktai nazar, evvela emniyet. ve 
riiftüiü haber veriliyor. Bulgaristan. da Kanunue saside yapılacak tadilat et- neticesinde devlete intikalinden edilmekte olan hır ~urk kadını ?1~- asayiti temin etmek, daha sonra bıt~
Milletler Cemiyetinin Habeı meaeleaınde f d t tk'k tta b 1 kt lan •Anra da kadrosunda - .. ı .... -lkiıar it- kereleri dinlemek içm koltukla ıçtıma raf bir tahkik heyeti göndererek vazı-v . Sofy d ra ın a e ı a u unma a o en- .., ~~ Şah' ld v sah k h ınuvaffakiyetsizliai dolayıaıle a a .. . iha h k }erinde alıkonulacaklardır. • ta• ·salonuna gelmitti. ıt 0 ugu • yeti derinden derine inceleme ve ey-h ~- . v d ·ı"L k lim••ı' du''•me· cumen Yunan kadınlanna ınt p a - bak takdi . d il d h t tamadı d b' h 1 . 

er-.eam agzın an •uuı e .... " . . . . d bazı la rafm muta ab nn e m : neler karşısın a eyecanını u · etin tavsiyeleri dairesin e ır a çaresı --''-teclir. Buloarlann bir sene evvel Al· kı venlmesıne dair bır ma de r • ba • • k ti -•--•- •-nmn.-~eki d vl eh 
~ • y~ .lfl a uwr11& ~. 11M1 • Sevincin en ag a · . bulmaktır. , .. 
1nanyoda ı.soo.ooo iotedüı kadar paruı maktadır. _ TefnDlenel ayıııda lıitiril-1dir. Umumi intiba şud~: _ltıbanmm an- !Ut bakışta makul görünen bu ~u • 
'\'ardı .. Almanya bu paranın 180 bin ieter· Yunan Knh Kdloftan dön-"ea • d 52 lamak için memleketunıze dıf8ndan. taleanın Araplar tarafından kabulune linini Bulgari.tan namına İtalyaya ödedi Atina,, 22 (Hususi) - Kral, bera- B l t k d be 1 ilel b 
•e ailebiibtimal bu para mukabilinde silah berinde bafvekil Metabaa olduğu hal- U :gar ıs an a bakmalı. Şimdiye . a ar. . yne m mani olan eebep timdiye kadar u ~e-
•erdi. Bu paranın 7SO,OOO isterlini ile de Kılkıp gİtmİf• ,ehrin Bulgar istila- v.• • l' J konferanslarda üzerınde ıttıfak top~· fİt vaatların. tekerrürüne rağmen mua-
Bulgarlara eillb verilmit veya verilmekte- sından kurtulutu yıldönümü münaae. nışıge gı aırım mıf böyle hiç bir mesele görülmemlf - bet bir neticenin elde edilemem.~i A· 
clir. Halihazırda Bul1raristan 2.S00,000 betiyle yapılan merasimde bulunduk • I b t it• tir. raplarm bu çeşit vaatlara karşı ıhm~t-
eterlin deierinde Almanyaya silah ve bil- tan IODra tekrar Selaniğe dönmüştür. l sa e e ı A. Ekrem larını sarsmış bulunmasıdır. Onun içın 
...... top aiparif ettiii ~nlqa)ıyor. ~an• Avdette bir otomobil kazası olmu,, Berlin 22 (HUllll) - Bulga- Moskovad a bu yeni vaadın da iti sürüncemede bı-
)'a azami kolaylıklar ıoatermektedır. Me- ba k"I" h fı l b' d'ği t riatantan '-•en IOD haberlere ga- rakmaktan battka bir ,eye yaramıya • . Bulg 1 fVe ı ın mu a z arının ın ı o o- •- da d la 
eell 30 bombardıman tayyareaa ar •· . . . ob 'ld b I re IOD fırtmalar _.._ lifea d ) cağına zannediyor r . .. 
ra bet 8elle vadeyle •tılmıfbr. Alta ayda mobil devrılmıttar. Otom ı e u u - yıldınmlar ~en 52 kiti al- SJCak a gası Bu yüzden iki taraf arasında muca-
bir ödenecek olan bonolarla aıda madde- nan 3 kiti yaralanmıfbr. mn ...... Zayıa" tın daha fazla oldu- k ed' • • 

..., .. YA 1..--•--- Moakova, 22 (A.A.) - Sı--L dal • dele devam etme t ır. ıen a1ınaca1r.tar. Normllllliya vapuruna bir ta an1q1ı.na1rta ve dai ........-.udu ca& 

plecek ....ıtmat beldenmekt~. gaaı yüzünde_? otuz ~ adamı ~ Şimelling maça hazırlan~yor Fransada bir balon cadde 
ortasına llllşmlf 

tayyare çarptı Almanlar Hamburgu tahkim çarpmış oldugu haber verılmektedar. Nevyork. 22 (Hususi) - z.~~~· ~ok· 
Loadra, 12 (HlllUli) Normu- ediyorlar Diğer taraftan Azarbaycanda feye- .ör Joe Luiii yenen Alman bokaöru Şim~-

Veraay, 22 (A.A.) - Pilot Pierre 
Jacquet tarafından eevkedilmekte olan 
bir yuvarlak balon, bet yüz metre yük
eeklikten 10nra fırtınaya yakalanarak 
•i bin metre irtifaa çıkmlfll ve 10nra bir 
Lava bofluğuna girerek sür'atle yere 
inmit ve Sannoiee' de bir caddenin tam 
ertasına dü,erek bir çok adamlan ve 
Laza telgraf ve telefon hatlannı tahrip 
etmiftir. 

cliya vapura baıtm bir kua at- 22 (H----t) _ Aı___ zanlara sebebiyet vermif olan bazı ne- lingin dünya f&l1lpiyonluğunu kazanmak u• 
ı..a-• .&.. Vapur Vavit adasma Londra - ""'-IDlallyanm kla · · ld ._,__ ·ı d.. .. · · · tertibat a· 
- ....... ~. ' ı· H 1 1 d" tahkim ettiiine dair verilen hirler, yata nna gırmıf o UIWlnn • zere Bradok ı e ovUfl1leaı ıçın. ... 
.-1ca1an ve .... VI karaya çıkar- e YOK an 

1 
h ı· h .. ... 1 h lar O" ~ ·1tıet tampıyonlugunu ~va ._, ı· hab 1 b·....:ı.. Avam Kamaruında mev- dan a a ı er turu zararı ayvan • lınmııtır. unya agır~n .. f dıfı Ye bir otomobilli YİDç ile in- er er ...... I akal da 'ft k l 2SO 000 dolar muki al dirdlJC.: mada bir tn...:ı:. deniz zuubahaolmut. Mister Eden meseleyi tah· dan kurtulmuf o an mınt ar çı • kazanaca o ana • 

•• ...... L!L edece:;.ini .CSylemiftir. çiligv e batlamışlardır. tahsis olunmuıtur. tayyareai vapunm direğine çarp- ıu& • 

IDlf, otomoliil gtlverteye dflfilp 
parçalaıumf, tayyare, mn.tema bir 
talih aeri olarak cllz'i bir zarara 
uğriyarak gtlverteye İnmİf ve pi
lot kurtulmQfhır. 

Pilot, sağ ve salimdir. 
ltalya - Almanya ticaret 

Japonya da tayyare filolarmı muahedesi imzalamyor 
artırıyor Roma, 22 (A.A.) - Resmi maha-

Tokyo, 22 (A.A.) _Harbiye na. fil, ltalya ile Almanya arasında kısa ve 
Rın gelecek kabine toplantısında tay: fakat dostane bir kaç toplant~dan so~
Yareciliğin müthit bir tarzda inkif8fı ra bir ticaret muahedenamesı a~tedıl
için bir proje verecektir. Bu projeye miş olduğunu ~Y~.n .. etme~tedır. Bu 
aöre, bet sene içinde Japon filosu dün- muahedename, onu?1uzdekı çartanba 
)'anın en kuvvetlisi olacaktar. günü imza edilecektır. ( 
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4 Sayfa SON POST~' 

Paraşut Kulesi Peri Padişahının RuhsatiyeHarçları 
~bircilik mütehassısı Nedimi Harçlar 4 taksitte alınacak, 

Sultanahmette yapılmasını Kız Jrf d .. - b k ilk taksitin temmuz sonuna an un uç uçu ay ,. 
muvafık bulmuyor hapse mahkum oldu kadar ödenmesi lazım 

Sultanahmette yapılması takarrür eden 
Türk kuşu para~t kulesinin inşasına tem· 
muzda başlanacalttır. Bütün inşaat hazır· 

lıklan ikmal edilmiştir. İnşaata başlanma· 
dan evvel keyfiyet lstanbulun imar pla • 
nını çizen §ehircilik mütehassısı Prosta so
rulmuştur. Prost verdiği raporda burada 
bir kulenin yapılmamasını bildirmiştir. Ve 
en muvafık yer olarak ta gene Beyazıt ku· 
lesini tercih etmiştir. Türk Hava Kurumu 
İstanbul şubesi keyfiyeti Ankaraya bil • 
dirmiştir. 

Bu ıerait dahilinde paraşi.ıt kulesi ola· 
rak esaslı tadil ve tarnir yapıldıktan son
ra gene Beyazıt kulesinin kullanı1ması 

muhtemeldir. 

Misafir Nazır 
Dün akşam memleketine 

· döndü 

Erkek olduğu Belediye daimi encümeni yeni emlak 
halde kadın kıya- tahriri dolayısile yükselmiş olan ruhsatiye 
fetine girerek ev- ,harçlarını esnafın ödiyebilmesi için şehir 
lerde fal bakan ve .meclisi toplanıncıya kadar muvakkat bir 
üfürükçülük ya .. tarzı tesviye bulmuştur. Bu sureti tesviyeye 
pan Kız İrfan, göre evvelce de yazdığımız gibi harçlar 
dün muhakeme e· ~ taksitle alınacaktır. Şimdi pazar günleri 

açacak olan dükkan1ar temmuz nihayetine 
dilmiştir. 

kadar ruhsatiyelerini almıya ve ruhsatiye 
Meşhur bir harcının dörtte birini vermeğe mecbur • 

dolandırıcı olan ,durlar. 
Kız İrfan bundan Diğer dörtte bir taksit te eylulde alı • 
bir müddet evvel Dolandırıcı Kız İrfan °nacaktır. T eşrinievvelde §ehir meclisi top
Leman isminde saf bir kadının evine ,landığı zaman keyfiyet meclise arzedilecek 
gideı:ek fala bakmış ve Lemana: .mütebaki taksitler de §ehir meclisinin ve • 

- Senin üzerinde bir sıkıntı var. receği karara göre ya alınacaktır, yahut ta 

Seni cinler periler zaptetmiş bunlar • alırunıyacakt_ır_. -----

Doktor, dişçi dan kurtulmak için kolundaki bileziği 
hana ver de cinlerin, perilerin padişa
hı olan Rüküş hanımla Dağlı beye o
kutayım. Ben onların nedimiyim. On
lar okuduktan sonra koluna tak, bir 

l3qt Hazirandanberi memleketimiz- şeyin kalmaz. 
de hükumetim.izin misafiri olarak bu -

Ve sünnetçilerin 
Sınıfları 

Bu laflara inanan Leman da bileziği Etibba odası tarafından yapılmakt~ O· 

' 

Haziran 23 

1 le .. nbul Beledlyesl lıını ırı 1 
Günde Günde 
En az En çolt 

170 200, Cerrahpaşa hastanesi 
160 210 Haseki )) 

I 

30 60 Beyoğlu . )) 

40 50 Emrazı Z. )) 

35 45 'Z. Kamil )) 

435 565 Teminatı 

1741 liradıl.. 
Hastahanelere 936 ıeneıi içinde lüzumu olan birinci nevi ekmek ka· 

palı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Şartnamesi levazım müdürlüğün· 
den parasız alabilirler. Bir kilo ekmeğe 11 kurut 10 para fiat tahmin 
olunmu§tur. Eksiltme 24 Haziran 936 çar§amba günü saat 16 da 
daimi encümende yapılacaktır. istekli olanlar kanunun tayin ettiği 
vesika ve hizasında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mek
tubile teklif mektuplarını havi zarflarını yukarda yazılı günde ıaat 
15 şe kadar daimi encümene vermelidir. (B) (3193) 

* * Otobüs Sahiplerine ilan 
Şehir dahilinde işleyen ve t 5/6/936 tarihinden itibaren muayenei 

fenniyelerine başlanan Otobüslerin gerek fenni noksanları v.e gerekse 
talimatnameye aykırı olmaları dolayısiyle muayeneden hariç bırakılan· 
larla her hangi bir sebep ve bahane ile muayenei fenniyeye girmemiş 
olanların 23 ve 25 Haziran 1936 tarihlerine tesadüf eden Salı ve 
Perşenbe günleri tekmil noksanları bitmiş olarak talimatnameye uygun 
bir surette Ayasofya meydanındaki muayene hey'tine nihai muayeneye 
getirilmeleri ve aksi takdirde bir güna mazeret kabul edilmiyerek 
müddetin mürurunda muayenei fenniyeden geçirilmemiş ve yahut 
noksanları tesbit edilmiş olanlann da ruhsatnamelerinin geri alınarak 
çalışmaktan menedilecekleri ilan oluuur. "B.,, "3496,, 

lunan dost Yugoslavyanın kıym:tli na- İrfana vermi/iltir. 
zırı Şevki Behmen dün aksamkı eks • İk' ·· ·· ' f f k I : . ı uç gun sonra r an te rar ge e -

lan doktor, diş tabibi, ebe, baytar ve sün· 
netçilerin tasnifi işi nihayet bulmuştur. ().. 
da bu yıl 622 doktoru, 286 diıt tabibi ve 
dişçiyi, 9 7 ebeyi, 6 baytarı ve 14 sünnet
çiyi sınıflandırmıştır. 

~--~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim-iiiiii•·· iiiiii-

presle Belgrada avdet etmıştır. k R''k" h 1 D vl b · b. re , u uş anım a ag ı eyın ır 

Şevki Bhmen memleketimizde bu - d ·· ··k · t d'kl · · .. 1 · B 
v e yuzu ıs e ı erını soy emıs. u su· 

Jundugu müddetçe şehrimizdeki mü - ti L b"t" .. 'h ı · · , . . . . re e emanın u un mucev er erını 
zelerı ve camılerı gezmış, Ankarada d ı d t . . . l h .. o an ırmış ır. 
rıcalımız e ususı temaslarda bulun • B d b' ··dd rt d 

ı . . . un an sonra ır mu et o a an 
muş, Bursa, Yalova ve zmırı zıyaret k b I 1 f L ld t k b' . . ay o an r an, emanı a a ara ır 

etmıstır • d "O 1' l k b di . 1 k ' e n ıra ı orç sene ımza attı tan 

Beyoğlu mahkemeleri sonra bu senedi icraya koym_!!Ş ve Le
manı borcu ödemiye icbar etmiştir. 

Beyoğlunda T okatlıyanın karşısın -
claki binada çalışmakta olan birinci ve 
ikinci sulh ceza mahkemeleri ile birinci 
ve üçüncü sulh hukuk mahkemesinin 
Galatasarayda T opçekenler sokağın -
da eski Halkevi binasına ta,şmması ka
rarlaştırılmıştır . 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah
kemesi de iki aydır bu binada çalışmak· 
tadır. 

Bu suretle bütün Beyoğlu mahke -
meleri bir araya toplanmış olacaktır. 

Bu suretle de dolandırıcılık meyda -
na çıkmıştır. 

Dün Kız İrfan mahkemede deli tak
lidi yapmış, iskemleye oturmayıp yer
de oturmuştur. Hakimin sorguları· 
na cevap vermemiştir. Lakin tıbbiadl1 
irfanın deli olmadığını bildirdiğinden 
ve bu işi yaptığı da sabit olduğundan 
Kız İrfan 3 ay 1 G gün hapse ve 59 lira 
ağır para cezasına mahkum edilmiştir. 

Elektrik ve tramvay 

622 doktordan 3 7 si birinci, · 77 si ikin
ci, 312 si üçüncü ve 196 sı da dördüncü 
sınıfa ayrılmışlardır. Diş doktorlarından 
1 7 kişi birinci, 39 kişi 2 inci, 122 kişi 3 
üncü ve l 08 kişi de 4 üncü sınıfa ayrıl • 
mıştır. (97) ebenin kaffe~i 4 üncü sınıfa 

nyrılmıııtır. Şehrimizde bulunan 5 baytar 
da ikinci sınıfa ayrılmışlardır. 

Sünnetçilerin kaffesi 4 üncü sınıf ad -
dedilmişlerdir. 

Bir kişi düştü, iki kişi yaralandı 
Beyoğlunda Taksim apartımanında 

oturan Y orgi oğlu Andan ve lstavri r 
oğlu Dimitri bir kaç arkadaşile birlikte 
Burgaz adasında gezerlerken kayalık 
civarında Andonun ayağı kayarak se
kiz metre yüksekliğinden uçuruma yu- , 
varlanmış ve aşağıdan geçmekte olan 
Dimitrinin üzerine düşmüştür. Her iki-

Türk Hava kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 

• 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
3. ncU Keşide 11 Temmuz 936 dad1r. 

Büyük ikramiye: 5 O • O O O Liradır. 

Ayrıca: 20.000, 12.000, J0.000 liralık ikramiyelerle 
(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 

TAKViM 
Son Posta • HAZİRAN 
lıtanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
Rumi sene 

1352 23 Arabt sene 
1355 -Hızır 

4.9 22 • 6. 1936 Resmt sene 
1936 

Haziran 
10 

Dün adliye levazım müdürü Top -
çekenler sokağındaki binayı gezmiştir. 
Yapılan tetkikler burasının esaslı ta
mir ve tadile muhtaç olduğunu gös -
termiştir. Diğer taraftan mahkemele -
rin bir hayli evrakı depolarda durmak
tadır. 

tarifeleri . si de ağır surette yaralanmışlardır. Ya-
Türk Devlet Borçlan 

Llra Lira 

% 7,5 T. B. l 21,025\l o/c 5 Hazine B. 45,25 
% 7,5 T. B. n 19, 70 Dahlll lstlkraı 95, 15 

SALI 

Bütün bunlar nazarı dikkate alının· 
ca Beyoğlu mahkemelerinin yeni bina
sına ancak Ağustosa kadar taşmahile -
ceği anlaşılmak.tadır. 

Samatyada orta mektep 
Samatya, Yedikuie ve civarı halkı 

Maarif Müdürlüğüne müracaat ederek 
Samatyada bir ortamektep açılmasını 
istemişlerdir. Maarif Müdürlüğü bu 
müracaati göz önünde tutarak bura • 
larda tetkikata başlamıftır. Münasip 
bir bina bulunursa burada bir ortamek
tep açılacaktır. 

Buğday fiyatları düşüyor 
Buğday fiyatları düşmeğe ve her 

gün muhtelif yerlerden şehrimize buğ
day gelmeğe baflamıştır. Dün de Ana· 
doludan 225 ton, T rakyadan 180 ton 
ve muhtelif limanlarımızdan 41 ton 
buğday gelmiştir. 

Ampul hırsızları mahkum oldular 
Mısır bandıralı bir vapurdan 1 :> bin 

tane elektrik ampülü çalmaktan suçlu 
Hamit dü.n Su1tanahmet Sulh Ceza 
Mahkemesinde 2 ay hapse ve o kadar 
da emniyetiumumiye nezareti altında 
bulundurulmıya mahkum olmu~tur. 

---------
400 ltalyan seyahı geliyor 

halyan bandıralı (Roma) Transı -
atlantiği ile dört gün sonra şehrimize 
dört yüz seyyahın gelmesi beklenmek
tedir. 

Mekteplilerle işçiler için 
ucuz tarife tatbiki 

düşünülüyor 
lstanbul tramvaylarının yeni ücret 

tarifesi Ağustosun ilk haftası içinde 
tesbit edilecektir. 

Nafia Vekaletince bazı kimseler için 
tenzilatlı bir tarife tatbik edilmesi de 
düşünülmektedir. 

Bu tenzilatlı tarifeden istifade ede· 
cckler lise ve yüksek mektepler ve Ü
niversite talebeleri ile işçilerdir. Bun -
lar halktan daha ucuz bir fiatla tram -
vaya bineceklerdir. 

Fakat henüz verilmiş kat't bir karar 
yoktur. ilk önce şirketin mukavelesi 
gözden geçirilerek yeni bir mukavele 
yapılması lazım gelip gelmediği tesbit 
edilecektir. Bir ay sonra bu hususta 
kat'i karar verilmesi muhtemeldir. 

Elektrik ücretleri de Tem muzun ilk 
haftası içinde toplanacak bir komis • 
yonca tekrar tesl:>it edilecek(,. 

Gerok elektrik, gerek tramvay üc • 
retlerinde tenzilat yapılabilmesi ancak 
Ticaret odasının neşrettiği hayat en
dekslerinin komisyonlarca tetkikinden 
sonra mümkün olabilecektir. 

Sark simendiferlerinde tenzilat 
' , 
2 ağustosta başlıyacak olan lstanbul 

festivaline hariç memleketlerden iştirak e
deceklere bir kolaylık olmak üzere bele· 
diye şark şimendiferleri idareııi ile temas • 
Iarda bulunmuş ve festival devam ettiği 

müddetçe tarifede tenzilat yapılmasını İs· 

temiştir. 

Şark şimendiferleri belediyenin bu İs· 
teğini kabul etmiştir. Kumpanya 2 ağus

tostan 6 eylule kadar tenzilatlı tarife tat· 
bik edeceğini alakadarlara bildirmiıtir. 

ralılar Cerrahpaşa hastanesine nakle

dilmişlerdir. 

MEVLUT 
Sofu Mehmet pqa bafideıi ve Sofu Meh

met paıa mektebi müdür ve müessisi ve 
İıtanbul barosu avukatlarından ve istan
bul haune avukah Kamil Nazım Dilmanm 
annesi ve avukat Besim Şerifin ablası mer
hum Hatice MihriJah Şerifin ruhuna ithaf 
edilmek üzere 4 temmuz 936 Cumartesi 
günü öğle namazından sonra saat 14 te 
Osküdarda Yeni camide mevluthan Bay 
Hafız Kemal ve Hafız Ferid tarafından 
mevludü Nebe" okunacakhr. Kendisini 
sevenlerin hazır bulunmaları. 

r- -, 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler 9unlardır: 
İstanbul cihetindekiler : 
Aksarayda: (Sarım). Alemdarda: (E· 
sat). Bakırköyünde: (Hilal). Beyazıtta: 

(Cemil). Eminönünde: (Mehmet Ka
zım). Fenerde: (Vitali). Karagümrük
te: (M. Fuat). Küçükpazarda: {Yor • 
gi). Samatyada: {Teofilos). Şehremi • 

ninde: (A. Hamdi). Şehzadebaşında: 
{Hamdi). 
Beyoğlu cihetindekiler: 

Galatada: (Hidayet). Hasköyde: 
(Halk). Kasımpaşada: (Merkez). Sa
rıyerde: (Asaf). Şişlide: (Necdet E!c
rem). Taksimde: (Kanzuk, Karakin 
Kürkçiyan, Güneş). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Şina!!İ). Heybelide: 

{Tana'). Kadıköy eski İskele cadde • 

sinde: (Büyük). Kadıköy Yeldeğir -

meninde: (Üçler). Üsküdar Selimiye • 
de: (Selimiye). 

o/o 7,& T. B. ill19.~ 
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lstanbul ve Ankarada ~ 
Takip edilecek kazanç, ve
raset ve evkaf vergileri ve 
işleri, ferağ ve intikal mua
meleleri, ve her türlü alacak
larla bonoların tahsili için 
müracaat ediniz : 

Maaak Vlranşabah 
Istanbul Bahçekapıda eski Reh
vancılar sokağında Şirin hanın

da 3 üncü katta No. 10 
HergUn 12 den 14 e kadar 

SABAH 
S. D. 

İMSAK 
Rebiülahır·-~s. D. 

8 44 3 6 23 
4 29 

Öğle İkindi 

S. D. S. D. 
E. 4 31 8 32 
z. 1 2 15 16 16 

2 08 
Akşam Yatsı 

S. D. S. D. 
12 2 04 
19 44 21 48 

Taksim bahçesinde 
Halk Opereti 

Bu akşam 21,45 de 

BAY BAYAN 
Program her haftu 

değişir 
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~nDosta 
OAKİ e,i R. il AN 
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Amerikada bir kadın 
muallim 15 yaşındaki 

talebesile evlendi 
izdivaç imtihanlar esnasında oldu, talebe ve muallim 

evlendikten sonra da mektebe devam ve eski 
vaziyetlerjni muhafaza ettiler 

Son günlerde A· 
merikanın T enneuee 
tilkesinin İndependen• 
~e kasabasında için-

den çıkılamayan bir 
hadise vukubulmuı· 

tur. 

Kasabanın mekte
bine devam eden 1 S 
yaıındaki bir delikan
lı den yılının son iki 
haftası içinde mek..te· 
be devam etmemit. 

fakat imtihan aırasın· 

da mektebe gelerek 
imt l .anlar*1ı muvaf • 
fakiyetle vermit. imtihanı verdikten·w~onra ı •inden biriyle evlenecek olursa aınıfta İn· 
ela bocaaı olan genç bayanla evlendıgı an· zibatı temin edemez.» denmiştir. 
lqılmııtır. Fakat 1renç kadın buna razı olmamıf· 

Meğer çocuğun aon iki haha zarfında ,tır. Çünkü bir muallimin dera yılı •ırasında 
mektebe devam edememesinin sebebi ev· evleMmiyeceiini aöyleyen bir kanun bu
lenme itleriyle meıgul olmaıı İmİf. İunmadıiı gibi muallimin talebesinden bi

HadiaedH çocuğun arkadaşlan biç de riyle evlenmesine kartı gelecek bir kanufl 
1ııayrete düımemiılerdir. ,da yoktur. 

Çünkü bunlar kadın muallimin Harri· İdare bey' eti muallimi bu bakımdan 
ei otomobiline alıp ıezmeie götürdüğünü ikna edemeyince hiç olmana çocuğun mek 
•• bu bidiaenin aık aık tekerrür ettiğini 

0

tebi bitirmeaine kadar dişini akmasını rica 
aörmüılerdir. 

0

etmi9tir. Bu auretle çoc:uiun çalıpaaına 
Kadın muallim Polin 29 yqında oldu· 

0

ve imtihanlannı seçmesine mani olmamau 
iuna söre Harria'in anneai yapndadır. O- için yalvanp yakannqtu. 
eun için çocuklar evvell muallimlerinin · F k k d allim 1- d h kl a at a ın mu uunu a a ı ve 

SON POSTA 

Kagseride bir 
Kadın üç çocuk 
Birden doğurdu 

l 

Behiye •e çoculdan 

~ayaeri (Hu.usi) - Tavukçu mahal· 
leai.lde oturan Kbamm refikası Behiye 
men leket hastaneainde ikiıi erkek, biriıi 

kız c.•lmak üzere üç çocuk doğurmuıtur. 
Erkelc. çocuklara Yılmaz ve Ahmed iaim· 
leri, k.z çocuğa da Türkan iımi verilmiı -
tir. 

Yılmazla Ahmedin ve annelerinin aıhhi 
vaziyetleri mükemmeldir. Türkanın tenef· 
füa cihazı iyi iılemediii için yavrucak ara
da •ırada morarmaktadır. Türkan bünye
ce de cılızdır. 

Türk dili kurumunun satışa 
çıkanlığı kitaplar 

letanbul, 22 (A.A.) -Türk dil ku-
l>u zeki çocuğu eğlendirmek ve Mvindir• k I b I t Ç"nk'" imtihanları 
mek iateclijine hülunetnritlerdir. Halbuki ,ma u u mamıt ır. u u rumu genci eckretcrliğindcn: 

kendi yapacaktır. 
daha bahar ıhevaiminde ıenç muallim ta- Türk dil kurumu tarafından bastı • 

Bunun üzerine Mil Polin talebe Harria· lebeaini Mvmit. ve ona sönlünü kaptır- . 
le evlenme memurluğuna müracaat etmiı 

DUftır. ' 1 1 ve muallim ile talebe nikah anmıı ardır. Hadiae ilkönce kimaenin Közüne çarp- • 
H il. · Haber aür' atle yayılmıı ve bütün mek-

mam11tır. Çünkü ne arris mua ımıne 
brp hürmette kusur etmif, ne de muallim ~ep talebeai itin iç yüzünü anlamııtır. Hep· 

rılan şu kitaplar, yanlarında yazılı fiat
larla satif8 çıkarılmıştır: 

1 - EJidrak haşiyesinde Türkçe 

sözler: Kastamonu saylavı Velet lzbu-
ai de bu kan kocanın ıınıfta nasıl hareket 

ona batka talebeyi kıakandıracak bir ilti· · dağın toplamasıdır. Fiatı 50 kuruştur. 
falla bulunm .... ur. Hatta mualJi..... talebe- edeceklerini merak etmeie baılamıılardır. 

-· .... . b d d d w.. bü 2 - Türkçe mani elyazıları: Mani-
eine bialerini ifp ettikten ıonra da mua· Harriı, unu önce en üıün ügu ve • 
meleaini deiittirmemit. ıalebe de vaziyeti-

0

tün talebenin kendiaine bakacağını anla· chaicanın birinci kısmının Fuat Köse 
0

d i · · L·t l t l d w .nb· kayın Raif eliyle dilimize çevrilmesidir. Ese-ni bozmamııtır. Hulasa hiç bir kimse Har- 1 1 ıçın -.ı ap annı op a ıgı e· 
1 

ria için cmaallimin ıözdeıi» dir. diyeme· ,babaaının çiftliğine sitmif ve orada çalıı- rin kliteleri de Uygur harfleriyle kita-
mittir. ~ağa baılamııtır. ba bağlanmıştır. Fiatı 60 kuruştur. 

Muallim talebe.ini aevdikten aonra , Bu arada gazeteler vaziyetten haber- 3 - Türk fonotiği: Profesör Bcrg-
!ılüfllnmüıtür: dar olmuı ve evvell (Harria) i bulup ken• ıtrasser'in lstanbul konuşma dilinin 

Yapılacak bir teY varsa o da aevdiii piaiyle ıörüpnek i.temiılene de, genç ta· fonetiği hakkında yazdığı bir etüdün 
adamla evlenmektir. )ebe bir feY aöylememeyi tercih etmiıtir. doktor Şükrü Akkaya eliyle dilimize 

Kendiai bu karannı sayet mantıkt bul· .Bunlar yalnız: çevrilmiftir. Fiab 20 kuruştur. 
muıtur. Harria de mantak. bilmediii halde - Ben evlendimae ıize ne? 

Bütün bu kitaplar, kurumun yeni ve 

•Son Posta,, nın mibabakası: 

40 Tarihi Vak'a ve 40 Tarihi Tablo 
32 - Kentor Hiron ile Ahileus 

Ese memleketlerinden T eulyanın mi • 
toloji menkulltı ekaeriyetle. Ese denizi bo
yunca uzanan ve ormanlarla kaplı balunan 
dağlarda seçer. Pele&. Ahileua ve Juon 
ııibi E1renin fimal kahramanları çocukluk 
ve ıençliklerini bu dailardan Pelion da • 
ğının aırtlarında geçirmİflerdi. Bu dağla
rın dik tepelerinde ve yabani seçitlerinde. 
Kentor adile anılan, belden yukanu inun, 
belden aıaiıai beygir ıuretinde hatin ta • 
biatlı acayip mahluklar otururdu. Ege 
memleketlerinin ilk zamanlarında kırıp ko-
parıcı, tahrip edici olarak taavir olunan 
Kentorlar. asırlar ilerleyip te fikirlerin in
celdiği, parlak ve ince bir Ege medeniye
tinin doğduğu zamanlarda bir takım kah· 
raman muharipler olarak tahayyül edilme
ğe başlandılar. 

Pelion dağı sırtlarında faydalı teairleri 
olan otlar yetitirdi. BilhaHa eeki zaman • 
]arda tababetin yegane deva vasıtası olan 
bu otların nasıl kullanılacaklarmı Kentor· 
lar bilir ve öğretirlerdi. Bunların içinde de 
Hiron admdaki Kentor derin bilgileri. akıl 
ve fazileti ile yükıelmifti. Kentor Hironun 
anası Flira, ıhlamur fidanının periai idi. Bu 
fidanın çiçekleri ise eıki Ege tababetinde. 
hattl bugün bile en çok kullanılan devalar• 

7 

dandı. Her eczanede heykell veya reaml 
'bulunan doktorların tannaı ve tababet il• 
minin kurucuau Aaldepiyoe, tıp Hmini on
dan iirenmifti. T ruva muharebelerinia 
eteiz muharibi Pelefa oğlu kahraman Ahi• 
lem iae küçük yaıındanberi Hironun elin• 
de büyümüıtü. Argo adındaki ıemi ile bil· 
yük O:.Jir deniz yolculuğuna çıkan gemicilerin 
takvimini o tanzim etmiıti. Ölümünden 
aonra da ulu tann Zefa onu bir yıldız kü· 
meaine kalbetmit. Kavi• = yay burcu bu 
auretle vücut bulmuıtu. Boıtonda aüzel 
aanatlar müzesinde bulunan yukarıdaki 

tablo John Singer Sergent'in eseridir. Ken• 
tor Hiron, küçük güzel Ahileua u •~rtına 
almıı ve gök yüzüne 11çramııtır. Bulutla • 
nn araaında uçarak, g8k yüzünUn aonauz 

maviliklerine ok atacaklar ve censaver • 
1ik talimi yapacaklardır. Vücutlan enfeı 

bir raka ahengile gerilmif, oklar fırladık • 

tan aonra kendileri de bir o~ gibi uçacak• 
lar. aonra bir an durarak ıene birer ok ata• 

caklar ve .rene bir ok gibi uçacaklar .• Sol 

köteefeki kartal, kahraman Hiron ile ıü• 
zel Afilin bu canlı. baı döndüren cenıl· 
verlik talimini zevk ile aeyreden Zefatir. 

Repd Ekrem Koçu 
a:yni neticeye varmıttır. Diyerek hepsini batından .. vmıttır. 

L d eski bütün yayınları gı"bi satıı:ı merkezi- O 
Vaziyet mektebin idare hey' eti tara• Gazeteciler bunun üzerine .. a ın mu· T Bir genç bo vguldu skUdarda imar işleri 

lından haber alındılı zaman hey' et mual- ,allime kotmutlar, fakat on'Clan da bir teY miz olan lstanbulda Ankara caddesinde 
lime nuihat etmiftir. •Muallim. hiç ol- ,öirenememitlerdlr. Türk kitapçılığı limited tirkctinde sa- Büyükdere tuğla fabrikası amele- Üsküdar iskelesinin civarı park ola· 
mana den devresi 90n buluncaya kadar Harria pndüzleri çiftlikte phpnıf. ge· tılmaktadır. sinden Ömer oğlu Nuri denizde yüzer- rak tanzim edilmektedir. 
labretmeli, ondan aonN ne iatene yapma• ,celeri denlerini takip etmit ve kamınm ' 11111

•""--••• .................. _. • • ken takati kesilmif, etraftan yetitiliP Kuzguncuğa kadar açılan cadde he-
.. Yoba den devam ettiii halele talebe- yardımından da fayda ıönnüıtür. Bu :rüz· den imtihanda muvaffak olmuıtur. kurtarılıncaya kadar boğulmuftur. Ce- men hemen bitmit gibidir. Şimdi be-

Fak.at mektep idareai içinden çak.ama- eedı denizde arandığı halde bulunama- lediye yeni açılan caddeye Kuzguncuğa 
dıiı bir nziyet kartı•ında kalmııbr. mıftır. kadar elektrik llmbaları koydurmak• 

-CÖNÜI! iSLE·RI 
Mie Polin mektebin en değerli mual- tadır. 

timleri araundadır. Ancak mektebin idare Bay Broeena 
hey'etini djn)emiyerek talebeai ile evlendi

ii için ona mektepte alak.oymak doiru o

lur mu) 

Elektr&, tramvay ve tünel prketlerinin 
ifletmelerine ait muhtelif meaeleleri tetkik 
etmek üzere latanbula selmit olan, bu 

ıhraç maddelerimiz için 
nizamname 

Kulcançlılc •izinden 
Nlıanlımı 
Kaçırdım 

cÇolr. bkanç bir tahiatim •ar. Sn· 
dilim adamın yalnız benim olmumı ._ 
terim. Bu yüzden nipnlımı kaçırdım. 

•e uzun müddet yaptığıma pipnan ol • 

dum. Şimdi yeniden nişanlandım. E.aki
den aldığım deraten iatifade etmeie ka· 
rar verdim. Kıakançlık ıöatermemeie 

çalıpyorum. Fakat muvaffak olamıyo • 
rum. Gene eakiıi gibi ni,anlımı usan • 

dıracak hareketler yapıyorum. Şu zaa· 
fımı tedavi edecek bir yol söateremez 

misiniz) 
Nevin 

K.k~ kendini küçük ı&mekten, 
neti üatün bulmaktan d«>Pn bir kü
çülme zaafıdır. Yahut hoddm insan • 
luda teaadüf edilen bir baatalıldır. Ken-

clinizi ne bu kadar küçük sörmeie, ne 

de bu kadar hodglm oJmaia bakknm 
yoktur. Bu zaafumın tedavisi yok si • 
bidir. 

* •Ben bir dairede çal1tıyorum. Heı 

sün it icaba temu mecburiyetinde bu • 

firkelterin idare meclialeri aza11ndan Bay lktıeat VekAleti mühim ihraç mad .. 
• BrOHn• pazar sünü akfamı Simplon eU- delerimizin taififden men'i için ayn lunduium bir adam var ki üzerimde 

hipnotik bir telİr yapıyor. Ona kartJ idare hey' eti hlll dütünmektedir. 
kendimi zayıf hiaeediyorum. Sırf onu Karar verilinceye kadar belki de ıenç 

ıönnilt olmak ~ itimi bırakıp ona ~ebe bir çocuk babau olacakbr. 
bakblım Ylkidlr. Batkau benim Gze • 
rimele bu teairi haiz deii)dir, ne yapa• 
yım)• 

Bedia 

K .... inm WS,le sannettiiiaia içilı o 
teeirdm ~onunuz. lpnolize 
olmak irade zaafmdan ıelir. Bilikia ira-

denizi lmllanmı:a, o adama kartı ainir • J 
lerinisi aef...W edinis. O "'~ ona kar· f 
fi libyt kalabOdijinizi ıöreceluinis. 

* «Bir ıone evvel yeğenlerimden biri· 
le ıeviftim. Bir ay evvel de niıanlan · 
dık. Fakat aon günlerde birbirile evle 
nen ve bedbaht olan o kadar yeğen hi · 
k.ayeıi itittik ki. biz de atimizden fiiphe 
etmeğe baıladık. ne der.iniz)» 

CelaJ 
Böyle saçma ,eylere inamhr mı? Y .. 

km akraba İle eYlenmenİn yalnız ubhl 
mahzuru olabilir. Zayii bir aileye men· 

IUp uyd iki senç evlenirse, doiacalı 

çocuk ..ı.habis o•. Fakat eler ikinis 
de 11hlaatli ileaiıı, ba mah_. da ualır. 

TEYZE 

Oç eski dQşman : Kedi, köpek, fare ... 
bundan daha fazla dost olabllecek
ıeriDi tasavvur edebWr misiniz ? 

praiyle Brübele avdet etmiftir. ayn nizamnameler hazırlamaktadır. 

Kalifornlyalı gQzeller şişmanlamak istemiyorlar ve fazla yallanm 
buharla erlttyorlar 
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/stanbıılda bır Japon Prof essörü ile milalcat 

" Türk ve Japon milletlerinin 
Amerikaya dehşet 
salan Ku-Klux-Klan 
Cemiyetinin içyüzü birleşmesinden aydınlık doğacaktır!,, 

Professör Oku - Bo " milletimizin sembolü güneştir e 

Türklerin sembolü ise ay. Ay ve güneş şekillerinin 
yanyana gelişi dilimizde aydınlık manasına gelir" diyor 

~~E~ı.:::tl Japon professörünön beyanatından· 

Cemiyet namına btikip ettiji su~clan nedamet 
duyarak Amerikadan kaçan bir adamın ifpab 

si1iz tliri. ya l>ir ltalyan feylezofu. yahut 1 
ta bir Hint mütefekkiri ıelir. 

Kimili müzelerimizi didik didik eder, 
kimisi meydanlanmızı eteler. kimiai kütüp. 
hanelerimizin albm ildbıe aetirir, kimisi 

tarihlerimiza kanftım ••• 
Ve biz. eberiya 8lln lriitüphanemizde

ki eserin kıymetini. falan müzemizdeki ma• 
lam ~ Oalanl.. öireairiz. 

Bundan bir müddei enel de, f)ku • Bo 
admda bir Japon profee&ıG aelmipi. 

Ben onun. iinivenitede. Japon hana 
laakkında bir konferane Tenfiiini dün ken· 
dİIİnclen el.um. 

Oku • Bo. Tokyo Gnivenit..uade Şu
kVat profetlılQIG künütiDil muhafaza et• 
m'elrteclir. 

KendWı 

- Şark. di7or, her klıııincle. mede
•etin bir bdDi sizler. 

Kazmanm hanai lı:.._ vunaoız :J&• 

...... Wr -· i.retia -- rutlanuuz. 
cazı.w.. .... ....,. pvineniz. 

larihta ~ ft TGBlalıi tlftirlerin eflİZ 
,wDerini .......... 
·~ki. ....... ~ .. 

Japon ananelerile, Japon idetlerile, Japon dilile 
Türk ananeleri. Türk adetleri Türk ani arasında 

ne büyük benzeyiş vardır. Meseli Türkçedeki "iyi,., 
,.iki,. , "kitap,, , "yol,. , "güzellik,, , "mangal,. , "sini,. , 
"ibik n gibi kelimeler Japoncada da aynen vardır. 
Ve tamamen ~ manalarda kullanıhr. Bunlar bu 
dakikada hemen akhma gelen kelimeler_ 

li de, hir mabed halinden hemen hemen diplomatlara 90rananız. beni hakla 'but.· 
çakmq. ve adece hir ean' at ibidelİ olarak caklardır. 
Zİ)'aret edilmeie batlannutbr. Bir an aman deierli ve nazik profeeör 

Dahuı var: Türkler de Japonlar 11'bi Oka • Bo yine aüldü ve: 
icahında cidalci. ve icahında IUJhperver• _ Benim T'ürkiyede hayatım tehlike· 
d.irler. dedirl dedi. 10nra da illve etth 

Japonlar, haidat kurarak otururlar, ' -Bunun haricinde. miltlüt bir korku ICll • ICla • m..... ... 1 rlt ı r •• 
maqaJda ıanırlar, Ve ainİ de yemek yer• daha atlattım. Am •ı r m ti 1 ... Ka • .... ·r: ...... OD .... Uaabupm ld lıe 
lerdi. TUrkler de vaktiyle öyle imif. ' Hayabm tehlltededir, diyorum. Çünkil m. e brm ....-.. • ı IJ ... lllr pualu .._,,qa nWa ptirecek olan .m.. 

. Ve meeell Türkçedeki •İyi», cikb, ,Türk yemeklerinin lezzeti 0 bdar nefil aı••11 ........ J.lı• - .... ,....leıilaiDda....,.r. Yollanm~ 
•kitap•, cyol•, •sözlük•. •mancal•, eli· ki. atinde hem• henıea alta defa lokanta· tillill ımah Jsa aı# 1 ........... ...-.ı.r.. ..,.._. PJPbiı be6ehtler11a 
nb, dbrik•, P,i kelimeler, Japonca da ya airmeden edemi7orum. Ve 'bu taddan RoJ Allln Saııitll, ......... ._. S.- ,btoliklen ve ..,.Jiltlere dOİ!" 7ol P.. 
aynen vardır, ve tamamea ayni manllarda nefsimi mahrum edemeyip te mide feeada- ıı Ilı • m • l+lriM ıu' h JI•• • .. tenCeklere yaıdma lamn. 
kall•mbrlar. na alramaktan koıbyonma. .... itte cemiyetin lla tirli para top-. 

• Bu aklıma hemen seliveren miifterek Atlattıjım korkuya plinc:e. belki ü 1860 modeli R..m.toD braWnelinl maruf bir Piırtkua Huolde Bartte. Ceor-
kelımelerln kolayca çolaltılahileceiini dG- b.yli auldürec:ek amma anhtacaiıını ahr ela içine bqma llireneniz 111 wi n- p eyaletinin Pli Wr katainde beni 
flinilneniz. TUılt Te Japen dBleri aruuı • Memleketinize ayak huar bumu. yüre- _yanınız: Ka. Klus .. Klan ... itte lla llUm ,.mi.Jete ,...lndL 
daki >"'mhiın hil)ilklfiifinii anlanuuz. iim aizyna a~rda. Çilnkü yolumun makinelinba wi. d6nyanm en prip ft P· , Be,u pmlek ai7mit bir 86ril inunm 

Yalnız. Japon .U.bea. dGn,. alfahe- üzerine alb yedi tane kedi çıkınııtı. Japoa- rip olduiu bdar da mütlüt Wr «*DIJetin• ara11n& ahdim ortada bir tabut ve ~ 
lerinden hio birine IMnzema.. )'&daki kediler, müthif koıbk~ırlar, ve in· ilim olarak veribniftir. 

1

.Wr ala TardL Elhniu bir bıçak aldJk " 
Bizim dilimizde. Mı mdıum. ona Mm• •n acbiince. avcı aörmüt keklik 11"hi b· Cemi7etin hir av defe cfeiııWtla il~· onun berine 7aaia ettik. 

bol olan bir tekille ifade edilir. Meeell çarlar. lendi. Fakat her clefumda biraz claha kav-
1

, İte nvel& tabsilclarhkla '-tladun Mı 
atk yazmak için bir kalp tekli çizmek il· Fakat burada kediler bilaki., imanın vetli ve biraz daha honhar olarak ortaya ,.on dolar aldıkça üç dolan da hana lı:ah-
zmıdar. .Aptal• 7azmak İl;İD bir bQYaD ..... P1i7orlar. .... 70nlu. 
..-1 rıpetık icap eder. ilen huna aöriince. onlann ceaared da- Gayeli Amdecla ATIUPÜlaraaia ,. • ....... 

CGldflm: ,ha ileriye vardırmalanndan ürktüm, ve: kal'fl koymak ve bana tetebbüa edenleri ilk defa Ceorgie .,.Jetinin Atlanta tela-
- Yani. Japonca yazmuım öğrenmek -Ya. dedim. 'bu kediler vahtiyse'> ,de ölümle cezalanclırmaktır. rinde yararlık pererek töhret bzu-

lçln aOzel an·llltlar üademiainde 'Jetim Sonra etrafıma l>akındım, ve aelip ıe- Ka • Klas· Klaa'• Triııli dun. timdi hAJa vak'a aöz&mün lnüne ... 
imtiham Yermek llzımf çenlerin m6na. hafta da emniyet verdi. Şimali Amerika ile Cenubi Amerika. .r. ~ arkadqla beraber, bir pce ftk-

0 da s&ldii ı Şimdi İ8e. da7duium fatlunlılı:tan ve zencileri aaretten ve kölelikten kurtar- ti bir pencereden içeri airmittik. bahıa. 
- O kadar deill... Şelilleri çizmek korkudan utam)'orum. mak için harbe airiflnitler, ve bu harbi de Te çoc*lar ~ ocluında otunnutlU 

kolaydır. Fakat alfabeyi ezberlm*k ha • ~imadan ince profeeörden. çok ıfi· fimalliler bzanmıfb. aktam ,....-lerini ,Vorlardı. Kadının ve 
kibten hiraz aüçcedir. ÇUnkU alfahemiz. ze1 konuttuia Tfirkçeyi nereden lirendi· Bu zaferi Cenaplular kolay kola7 lau- .Javrularuwı bizi aördflkleri zaman ellerW 

ProfemOr Ota. Bo de tam 50 bin had ftldar. Ve bir ipticlal jini 80nfum: medemecliler Te aulhtan bir müddet 80D• Jilz}erine ptürerek -~ Mil * 
alı ŞuJdıatplar. IMır•et alimluinba mektep taleheli. 'bu harflerin en az 2000 - Kendi kenclimel dedi. ra. Cenuplu intika1J1C1lann. hadadıa seçip rejimi dailar. Fakat ne ,..,.lun o emirdi 

qan kalcbklamdaa .._Hl tanelini hafızuına 1erlettirmek mecburi· Gelin aarUn ki. 'baim tam Tlblçeyi heJaz lı:ılılı:lara bürünerek rkaladıklan ve emri de tatbik etmek lizlmcb. Taba .. 
:.:-kup ~ muamma• 7etüııcler. eökmqe batladıiun mrada. 1izin mi harf- uacileri llcUirdilkleri alriildL S. batibm- calanmm mewmlana JÜz)eriDe tuttuk "JI 

• Gene aül~ Tel ler deiifti. calann • ..... IMı.UDlanndan Wr ta- ,elleriaizi bJclma ~ )eskin Wr emir ...,. 
S... ......_ Tlrk ...... ••.!Irk ar- - O halde. W.. delil wbar llzıml Fakat henim meralmn deiip .. ecU, •• neli Helena Tompeoa ilmbtde lıir aenc dik. 

.. haklı:mda Wr wr ,.~ IÇlll lam -ecektim. yenilini de Qreadim. kızdL Zenciler azad edildikleri WD De MahHm babQa laimU. btank ... 
sel• T.-IW " maıo...e. edimn~e pi. , Fakat. katlan daima hafif çatık daran Şimdi 7.u Tlrkiy.,t tammak iGin ,._ yaptılı:lanm bilmeden. o kam ......., •· ...-. IDID4e dana ..-,. .......... 
elim. profellrfha fÜaJa olan tahammülÜJaÜD ni Tlıkçemden. tlllı:i Tilrm,qi ta•nnak ....W ft ild erkek lı:ardetini ,.butlarda. bclma da 111 taljmab Terclikı 

Bir ............. AlıbnMla idim. Bir dereeelini kemremecliiim için vazaeçtim. icin de em l'arqemd- iltifade ecliıo- Bu kız zeDCilere ... oı.. ..,. " - Aıkaımzd.ea po&. falan möDdeftlJim 
- .-. bar • ...... maket edece- ,O MVimli tehccdbiyle illve etıi: ram. on1an korkutmak içia. ..,._ ,,......_ -... tqı•raua ... a ı atw. emen~ • 
lim- - MiUetimirin ....-016 aiinettir. T&ık- ' Pıoıe.ariba dadakJanndan hemen na• ıi.ti)or, ha.- ..,.. bbletalar Pliri- --. 

8anadaa ....,__ .... •a Anadolu lerin wnbolü ile •87• ehi ... Bir r, •• aU· diNa ebllen ma.telazi teln111hzs tuelen- yord.. Mamnirn aWak iteleye lulqe ._. ..,...tinia ..., ... • ı f.& IUU)'O- net teklinin )'Uyana Plili dilimi"• •a7· dl. na ı.. ppamiım ,......_ ...,. .. ,;.. dip kuluda 1'U .... Niladılı: JO Juma.: 
nm. dmhk • manhma aeJir. ' - Fakat. 4Wi. plla. .. eolrekkrdald li ceaalT• Wi mW. odada. lvU." • • malJstııia ..iih.ıiat'- JS ~ nrd .... eua- ..................... priJretl Bundu anfatdar ld. r,dınhk. Japon ft dilencilere mermD anlatmak için ..... tca .. oW., .... W.I& l9f5 llHriH ı --- ............ --. ....... ...... 

Wz ola Wldia ........ .._. 11i7e1iD- ,Tlrk mllletlerinia hlrletmeeind• clola• 
1

Tflrlrceclm illiflMle edeceiimi Wr drll kadar ....._ etli. Falrat 191S ım ""• .. .lııMp~ ..._., .. .... 
iqim. ,cakm. keetirwl)'oauml eoma ortahktan kQHWaia •••..., .. ,bmlnca bl.çtaia 10D1& ipleii et - • 

Ve ...... ı kbcı ...._ Jdr Halbakl. bizi1a hi.ldii-iz, qla.... Aa MI pWlmt korlamç cemiyet laer pmanLfn#• .... 7erlere eerilirken hiz de oradan~ 
...._ ..... TMd)lfl...... .... -. tiD lıirJepauind• kllaf ._. olar. ft or- 1 - Onlara W. Wle ...... •nlı1e_,.. Wblk ...... lu&,.te •••• Bu m8nuebetle .,a....,. ..-a 
.. ..,.._ taWı: ........ kelilir> ra pro&.arl ...... Pli _,._ ltı..aı Wd ..,.,.,.._ adamcaln Wr ..ıs•#r, 

Fakat .. ..,.._ .... •Mdea a.oe. 11q·--. wanum 87t.. Fmt ..... S 1 ' • bdJa olmak ._. it kili ...Nar W. W..- «111& .. KM ....... sıls)iıliıde -.-ın1ı .... 

.. cama ..... lltanW ......_. Wr lerl =-~ 0..- ..._ J...,. '8•h~';;:P., U.. 
köi:aferaM ... Tm'H I• ~ ba köafe.. mom •• ... e:: ..... Tyler. Ka • Kin .. Klu daima alplrıp n 
•-::_}~~ Japa.. • aiaelerl. fa- e. •k 11ler hararetli merli DeliımU..h ~leri hareket ed-. Tek bir JdtiDha ~ 
rpoa -. ..... .aHı 15 -. sM m Wr m zarfmda men· ,.w daima altı kiti olarak çakar. Bir k 

Profellr .... Mn •• ~ bet WDdea 'bir ~ mil.JOM ta- de yine IMıtka bir macer&7a ÇJkbk •• .,. 
- Bilir mw.m. Japoa aa•anebıi7J... lrarautlardır. demc:aim• birini ziftlqip, db'l,dik. • 

Japon adetlerile. Japon .... 'l1itlJ .,.... 11....,_ Glall lhllılhl u.m arabaya alb kiti olar.ak lllrülı:Wi-
..ı.t. Terk Wetleri. TM t8 aftllliada ne Ka • Klas • Klan ~ ~ Pniz ha deBkHlı. cliierleri 11"hi MI 
._.. ~ vudar> llmleri Te toplantılan arak alzıi ~r. lı:orkmayorda. 

M•ıll. ..W Japon ........ mi O kadar ~ ki kendWnt sizle- - Beni bir eani)"e koyaveriniz. alçak.-
1lbtc brfetlTli aramda ...... ·-- .... lazam sarm-ekteclir. Beyaz ~ lar, pfil avladınız. b& dakika ...hett 
fark 7ok ..... a Wr .ura ineamn yanında pzetecilerin ...... bepinizi tepeliyecejim. cliJorda:. 

Türkler lıtltl&muıalu. Japonlar. fotopafalann "Ye hattl linemacalann da 
1

• MehkOm çok ku~di. NilaaJet U.-
MU.llmenhia tok ,-. ola Budizm eli- relim almalanna &im çekmelerine ...... clilini 12 defa muttalachktaa IOIU'a hayalı, 
iline men.ptarlu, ft Halld.rnlık aleJh· de eclildiii aibi bunlar büfede de izaz ft tabilclik CıC;tiirjip batma bar flGI zift dök 
lanclırlar. ikram eclilirler. tik o ..r.da kendbae seleli. BeraberimizU 

r~ ... N..I GirAa ! aetird:Jt:-.:.. bir aurü renkli kut tinK; .. ü zift,f; Bua&nk& T&ıli, ... t1ia iDamp tama• _, ......- _,, _ 
aen terhtet ltaalrılnnp. Ka • Klus • Klan herkeli haraca k... lerin uzerine koyduk ve adamc:alm k 

mittir. Para iltemek ioln oeWr kallanma• verdik. 
japonyada da a,ledir. Ve Jap0n mektep. malda ~ lrim"Din kendilerine bqa Bu mahk6mun k-Wati ney.ti ~ 

lermden din deni bldtnlautm. [Jab7d b-...,.. tahammGI eclema. mmunaz) Amerikanın Milletler~ 
Buaün Areol7a camii .... haline '°' bull$ bdmlar ll'lmlda mldell IMd....,111, lllraal ve kibar bir taYUda '9imalarda tiyle Wr eöz ilitelıilininiz: ne airmai lehinde hir :razı yazmıttı 

hlmattm. llpra lpae •tlaabat• Jlpd"'lf, '8ldlD. birinci otaraa - Pua ftllDM DJDam plmiftir. ip. Ka • Klua • Kla da .. JUICia9' 
Htılmeltl Llllll ....,..lfl lmunWQfbr .W.ıtbl.W.WW..Tet .. ilıc•> Ellna. , • ....., 
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Boğazlar Konferansı hiçbir eşine nasip 
olmıyan bir anlaşma havasile açıldı 

(Baprah J inci .-yfada) 

Tevfik Şemsi omuzlannı silkerek: Usta: vaf fakıyetsizlijj dolayısiyle Türk talebini tabii bulduğunu söylemif ve u
mumi vaziyeti hiç de iyilCflirmeyen tek taraflı ihlalleri takbih ettikten son
ra, «bilakis Türkiyenin talebini hüsnü niyetle karşılamak .lazımdm> demit

- «Absürt», dedi - Şimdi fstanbula geçip ne yapa-
Usta, Gavur Cemalin yüzüne baktı. cağJz hocam_ dedi. istersen peynir ek
- Beyimin ne dediğini anhnnadın mek filan alalım şurdan. Kırlara bir tir. 

galiba mılar diye bir tul.af siildii. Sen yae gİdeJim. Bele, cebinden bir kitabın 
fransızcayı yalruz kitaptan eökiiyor - kafamı çıkanbjun püyorum. Oku,
sms. Sana diipe düz ccSaçmal-na .. di- raz., daha dojrmu obr anlatır•ın ba-

lngiliz murahhası nutkunn bir yerinde demiştir ki: 
fi'Son hadi.eleı: kotlektif hareketin pek bati olduğunu ve her milletin hiç 
olmazsa ilk merhalede kendi müdafaasına dayanması lazım geld:~ini 

ym. ...... Olmaz ım) gö.terrm,tir .)) 
T~ Şrm.i il ı Ws l,i .-.,. dök- - Olar. Ama yine: ...,dan bir ara- F raıısa ne diyor ? 
mck iıltedi: haya binmek lizna. Çiftehavuzlara gi.-

- ~ m+vi+ia Ce--11 ti,. cm,.. daiz.. Orada deniz kmrma aeriliriz. F ranaz delegem Paul BOncouı: ela, sulhperver bir usulü tek taraflı ihlill: 

tL ft.ll-alcf.., ekmek., peynir~ kutu •ar-
lJ.ta iyice içalrm~ cWy.. ~ bir binlik • alandı Uzun aı-

re tercili eylediğini bilclirmw ve «Fransa bu meselenin hallinde bütün uz-
~ zihniyetini gerirecektir.JJ d!yerek sözünü bitirmiştir. 

- Vallahi beyim. de&. C 1 ilet - ...ı.,a binildi Snyet Rusya ne dryer? 
ca ancz;JA etmiyor. ede. e lizil 8Ö- Aral.d. ....ı. -ıa giderled.eıı 
zinü:zii ters, yanllf • wta•m aözii öoğjnd.ıii llir haya) de yu
yw sibi aıeJiYor bana... Yaba Zllb ili- bn. ..... ..P eola illip kalkıyor. Bu, 
niz ci>i bir pn U r.le. _.. • Fw ae- """"al ~ -- 'lloyla, fesli bir er
Jmı bir i ea L:..1- lif ed!r mil Sr hi- 1ek ..__.~ ıuu.7_. -y~. An.aut bahçıvan<> 

Sovyetler birliği delegesi Litvinof ise beynelmilel münasebetlerde Türkiye
nin sulhperver vaziyetini tebarüz ettirmi~ ve Türk talebini çok büyük hümü 
Diyede telakki ey\ediğini bildiımittir. 

Japoaya, Yuaanistan ıe Yugoslavya ne diyorlar? 
ziıa fubıa ...1p11e,.-, it t.ir ea .-.. - iPa: Ciırtrpde kifkleri vardır, 

Japcaya. Yunani8tall ve Yu~av de~eleri de pnİıf bir anlatma zihni -
yeti ile memnuniyetbaht bir hal atıretine varmak için ayni arzuyu izhar ey---rz•a•lmleW.wai4 

..... Seyfi .,. ........ clanifti. 

bt:ı m qijioi 9!IÇip •" i ~.. .lan r:C.-L--1- • bL .. L_1 k ~M3MS·--- 3 ..... Ullllllı • 
lemişlcrdiz. 

önce. eY llllhilıi .._ bqa IWıwtte Cqjtiler. Cemil P• o alafranga ve 

ıa.uı ~ whl.n arwnda uzan •·•h, koca kü- Tevfik RUştil Arasrn nutkunun metni 
Am'P aa... ayağa kalltı ıre dt:wwı et- fihL ._ _!!: __ 1_ ı_ ~ç_;,..,ı·n 

•-- - ~ __,. ııı;uccu:r aurau ....... Montro··, 22 (A.A.) - Anadolu a· luıle iirağını, bugün mevcut §Craitten ta· 
ti: biraz ilerimlıde arabadan indil Y mamen ayrı ıerai.t dahilinde kabul eyle· 

- Her ne T1af ise .. Zıten fazfa ra- karı doğru yürüdükten sonra ~:~iz k~~ jan9U1ın aureti mahsusada giden mu - miştir. Lozan muhvelenamesinin 18 inci 
hatsız ettim ... Miilaadeniızle L.~ __ _ı_L!' bi habirinden:: maddes"ınde nazan dikkate alınan mıntaka-

..,...7 .. _ .r-m:MIU r yamacın üstünde koca - Türkiye Dıı işleri. Bakanı Doktor T ev· 
Gavur Cemal de ayap kaUw: ıw yefil bU ~eye benziyen bir . R" .. A Montrö Boial:ılar kon{e· vi garanti ile takviye ettirilmiş kollektif 
_ rL L---da ...-1 ..;;.~~ d.!==1: fık uıtu ras, . Lak·ı_ B v I .• . • b .. ıı;.ıı., DBDa , .. ___ .. ._.. a_ı:.ııme&mlCll•· ağacm ....... otunlld.ı. L-::nJtü k'" d cdsesinde aıağı· ,emnıyet, n ı1Latte ogaz ar re1ımınm u· 

T .l:!L q_ L-1-- 0-_,._.,. >'..... l'llntllftlA ...... uta .. b'. . . ed' "d' H Ih L! b ew°" ~ ... si ıupaiimm:.. WJ''".IQ Vfeden, beriden kown.Hrm, Cemalin _L· _,ı_ .. 1 . . • tun unyesının mesn ı ı t. a u..... u-
ı ··-r-r- d-ı n-.:ıı;.a say emlfbl'· " b d" '- d' · h l 

vy..-atHılı.,.an-uyor. ı9tikbain n:nayi kahra• cebinden kafaemı çıl:anm kitabır Jan cTü~ Hey'eti murahhasasının bu gun, u mesne "mbm.ulen ıdsın_: mubavv: va-
manı, te~üsü ~ahırinin nriietakbel Jak Rusunun «İtim.iatm nr parça pe.r- ceRe: bidayetinden Boğazlara ait olarak z.ifeyi ifadan acı.z un ugu te eyyun et-

elemanı olsa da, ~cfilik basit bir esnaf ça okuyarak aktŞamı ettiler. takdim eylediği mukavelenlUne projesinin miıtir. 
parçasından başka bir şey olınıyan bu Usta, Rusudan hoşlanmadı. doğuş ıeraitini .izlere izah eylemek üzere 

Müdalaa Haklan 

tek gözlü herif tarafından tahl:ir edil- - Bu herifte doğru söylerken bile sörz alırken, bu hr•ttan iııti.Eade. ller şey- Ba takdirde, bu emniyetlerle mukayyed 
miş addediyor kendini. Cemale de b~ 'xiyaka•lık, yalancılık eden bir hal den evvel.. 'buaüakü toplantımıZa batkana bulwıan ve ıayri tam bir tar7ıda mukayyed 

dah 
1 ~ -- • L O c 1 f var,, t ~ -~ ı__ı.. __ ı buouran fedaral rnüşa- ,olaa gayri aakerilik. arbk devam attirile-

a seıim vermıyece11.. eıo sun ar. horıa.m dedi. Sonra amma da '~ - - r· · · " ı .. et~ 1U101U ,,_ -..... K..ell(lınıı . B. ı.A • b -·'- , ...... k,kür eylemek mez. Çünkü bö•le bir u7'.vet, ha deTle-
Ciddi ve soğuk:. bejenmiş hal Onun şöyle ..- ıınotta ya arareuc "'7"" ,, --, 

- Güle güle, dedi Te miaafü1erinı oluşu, kusuru, günabl herkesi a!~l~ illerim. ·~:n=~~n7~~=~~~~~~::: 
dört adım ark.adıa.D, oda. kaewm• ka- daı edermif gibi tutup bunlan birer bi- ı , Yüksek ıahsiyetİni uzun zamandan be· Ko•-•...&!.tl ı:---:..et 
dar tqyi etti. !er' .,-wzm.Jff. ri tanıdığımız İsviçre siyasi dairesinin DalUI" ~ .... ,. 

~zaYm Cemal Rı.- müdafaa etti. mümtaz ıefi, beynelmilel siyaset alamnda Daha vanlmamıt olan fakat hukes ta• 
Ustayla bahçeye çıkıp sokak --~J - tcbaru"z etmi• yüksek bir devlet adamıdır. 

ı t 1 k b b · J ... rafından varılmak istenen icleal için. bey-
kapısına doğru yürürlerken, Cemal: U• :t. u eşer : ,1annamesını nn attı Hepı"mız.' muha:kka:k surette, bizlere ge~ 

ı t U t L L- de nelmilel ko1lektivitenin, diğerlerinin cm· 
- yi ettin usta. dedi. Ama kabahat m C'Ja. 8 ayı Q 1 ucyanname sar- bı'r mı"safirperverl'ik aöstemıekle kalma· • niyetine hürmet eden fakat husu.si vaziyet· 

bende oldu. demiy~um. Ben de seni ."lncı: ıp ayni zamanda kendisine has asrrdide 
_ T !>! _ı_d. Kim' k d k Y lerl her zaınaıı yardımcılık icabatraa teva· 

lM.ıraya getirdiö-Bne ivi ettim. ı..a~ ac 1 ~ ı an ırma iste- n"anesı'nin yarattıgı" sükun havaS1 ile bey- ---'---· ., a hak etmiyeıı ~ına dayaomaia ihtiyacı 
Usta ccvab vemııedi. Düfüniiyor. 1, aııi1.. Bu palavr?lyı yutacak enayi bu- ndmilel müzakereleri kolayla~n İsviç· vardır. Her memleket koUektif emWJ'aWo 

lkidil' İtti.bat~ ltüaiçJWı W.inden iun~r mu bugün' reye medyunıı. şükran bulunmaktayız. asgari bir kuvvetle iştirak mecbvriyetin· 
Ahmed misaliyle kurtahıyor ama,, iftC Bugünkü konferansımızın toplanması eledir. Tirkiyeain en ba.aa Doktaa Bo-
Ali mta da, esnaf olduğu halıde, D1'181- Araba bulmak iç_ia Çiftehavuzlara dolayısiyle gösterdikleri büytik kolaylık- ğazlardır. Bunu korumak Türlriyeaia bak.-
nın dükkanı rakibsiz kahnn diye itti - ~deiladikleri vakit pyua b.wlamıştı. lardan dolayı vaud Kantonunu ve Montrö kxlır. Nitekim bakam YaZİ.EMİ de. Ttir• 
hatçı olmuştu. Yorgancr .5efim de, fim- 1·Renl P\mk meşlahb: bammlar,., faytoo- komününü de selamlamayı ve bunlara fe-- kiyeden kollektif emaiyet aaaaamda it biı
dilik. Ahmecfe yardım etmek için, la - lar, ~ lin~lan, A çoğu. burun- ıekkür ey]emeii de kendime bir vazffe bi- liiini ıuıcak. ba ~hakka hünnet ve l.att& 

_.__ ,__ ı;.__ •• 1-kl" be. 1- lirim. müzahuet --'erek L_ı..ıe_ -1-·'-. 
l.:at yarın k.endüıine de pay çıkar clfye acm faırnnt amn gol! u a ve stonnı Bir SuDı Hattı T rk su UCAI ~ 
ittihatçılara yazılmıııtı. beyler yukan aşağr gidip geliyorlardı. ü topraklarının emniyeti İIİla 

Bunu nasıl izah etmeli~ FenerbaFıçe dönü~ü. Baylar, Türkiye Cumhuriyeti biikUnı~ Gayri askerilik kayıtlanmn kaldarıl-
Usta, içi al kadifeli' bir faytonda o· 1\ kc •li+i+ıin dır.etine icabet buyurduğu· masnu icapettinıı emniyet abebmın, 

l kk" edu;. Hü· Ustavla Ga.vuı Cemal ı.._ı. __ L .. - ••• turan ~cnç bir hanımı Gülizara ben - nuzdan dolayı siz ere t• m mantıki surette Türk toprak1annurem-
'J ~ ~ lcflmetleriamn söetemıit old.JJan aDiayıı sından çıkadmUrı iıçeri aiıen.. ikiı ıaım., zetti. Ve şık beylerin arasında o uzun niyetini gayri asken1r1c kadıtr tehlike-

firle- L-ı---ı-:....._ &ıNNdaa.. biriai u- boylu.. kwnral bıyıklı delikanlıyı aran- :ıihniycei, Montrö koafuatwD&a toplana.. ye k:oyabt1ecek mahiyette hakikf sahih 
-'r ~ Dihnesina mümkün kılmıştır. h~ 1 k 1 1 h iJ zun bo,-hr, genç, Jmmral ba.yıldc ve fe. dL ısti Kam ar teş r eaen arp gemı eri 

]iydi. Ötekisi kısa, şişman, keçi sabBt Dünya Ticareti nin geçmesinin menini de icap ettirme-
ve ~apkah. Vapura Kadıköyünden bindiler. Va- Haddi zabnda T\i.ıkiyenin kaı:wli hakkı si lazım gelmekte idi. 

Yeni misafuleri uı:ak ka~ladi. se • par bkhnr, talım clıalw. Makine daire- hakimiyetini tebarüz ettiren rejimi sizinle Halbuki Türkiyenin, projesinde ka-
lamlığa doğru gittı1er. smırr :18Mnda ayaltt• durdular. birfWte u.zim eylemek üere vü~uda ge· bul ettiği, bu basit sureti hal değildir. 

Gavur CemaT. Arnavut bahçıvana (Arlraa nr) ı:nı:mq olclağurauz mukaveleaama pro}eaini Türkiye, batta baıp ~eı:in& de, 
ıoı:du: liZIEre' takdtm edesken, J923 ın.kavelena- Marmara ve 1'.a«Dirz ba"YUları em-

- JGm. J:nmlad Habe§istanda harp yeniden mesinin hikmeti vücudunu: kaybcyled:ijini niyetinin elzem mecburiyetleri çel'~ 
ve bunun bizzat esasıa deiitlina terait ~ i...:..-.l-. _. terbalilini teftlİr1 ey-

-Vallahi.e!endim, oıfitke., ,..kalı- ~ ~.,...l.nacak "l ~r ~ - Ui...r-J'--- 1 _., ' ' taıdııik edilmez liıir laale ıcldiği- t_.ı · · · 
•• Vae?'d;· tlerlıu H'Rflia bir -A..--~-- ıenıcır. 19feını,tw . 

....,-. ,. .. , .. ~-&. r :....: ......... ...11.... 'L nı' mu"--hede ettikten sonra, n..z-:ııla.r J;8' Pç, femlimiızia -~ev. da• - , .... umuı - ,. •• war ,,.. _..,, Marmara ve ICmadeniz' 
' .....,,._..,. > - ' jim.._ ı i ' de beynelmilel bir iı bir· 

duktu. Ötekisi Seyfi Beydir,. Cm ' 1 ler arasındaki genif mesafofer hen~ ....._ ıe,"iaa·.ı- Baylaı. :~--1 edilmemi L .... L..____ ftii= vücach gefiııııet- ~- Da' - f 
de köşkleri vardır elewcLa. B&:is kü- ....- Ş uwan.u.yoa. . ....,.. - • 1 .. lp;MP j 1 

5 w,• Sizlere, ticari seyrise ainin tam ser-
Royter ai-ı.-.. l"'!L._L;.ı_ -1.l.~. thaazı • c » 1 L r+-T ~ • .li:l.L .. .. 

çiik ~ selir lider. ---·- \...IDUuaaI ~ -- liır w-.iaene .. , Jt•mfıail ar--
8 

-·· ,,. p 
,.. Ma .. e c.bı ~bir k~ ae .;ı;;,;; ....,_ •ie*Hdli _..,..._ wıı.-f iw ~mtiy--. M a 

Gavur Cemaffe Kızdtapral- İwt'a'YO" 
nuna doğra yü'riirJerken, 111fa: 

- Hocam, d'edt Ne tulıaf fey, CA-
9Wrliula hıarb oldu. Döiütiifdü. ~ 
döküldü. Ama bizim yorgancı SClimiıa 
..Jwıat1 Kamuran. tak. bacakla lırarbten 
tliimiaım-,. ~ Ia*ıaaıak İiİa bir pvur 
esna&.,. tazi At.l."'lun d;;L.kiema 11r

imd•· Gaınıt; aistiaaaa, emıM emafı 
lmrdu. Barda da Vaeilidia Eien.üŞımm 
PaıpiylwortalC olm~. Gnur müeliman 
elafür f>frbiriyfe bağda'"11l'tar. Ne 
dersüı bu işe hocam. 

Cemar cevab vermedi. 
latasyonda. tarifoye baktılar. Hay

daı:paşaya tren bir saat sonra .• 

HeılDet 1 ·rı iıowti Dldlm '-ta 'WC h riai bli1 al I ir ...._ es .... lıiir _... ~ .. • • ;.. 1119 • • I zmi,.si .... -
hikiillet ... alim Hllile Se~i)C)C te ... wml'. dil De........ - IC.wlr+i;iw ' .a ._i 

J 

sadakat göstermektedir. Metini Coı. ..__ A 5 , WÜjct 111i7açLa ie --
olan bu hüllmd w:M.wnr ftFf&iawinde .-. - a. _._. -=- edm llir J-ıııı,.-·- "' ..,)CtWi- ..-.-
m\ibim Pıarel:lta girf'fmek- üzere hazır- ....-, .. j ~ 'r ....ı _,,- ' · • ldlif" .. , ..... 
faıımdtadır. t- liir w' d • • "w.E ._ -ı d "' S' 'frt "Dı+"; • eff 'ifil., da, 

Gora valili ve iumandanı general h-. \ 5 ' ,.. T"'.....,_ .._... ..._ tllılıi Rnlll ,= • lıir _. .. _.. a,wti 
l\laion.en~ Coraya iftmeft iizeıe Kalı~ b 1 

...._ -w ti n .. iPıa ua ._ ' ... 
le ıı'f ......... - l'i 1 ..,.. 

reden.. haı:e et etJaittir. -=.L_L.._ , ._ 1 1. ı "-'!..l! 

Makrn'iA. imparator namma. ~ :::~.-ıı. -- - - .-. i \ F 11 i .. ' it .iiımi· !'.-- ·- L!:.. ....._ ........_ -- •• , •• .ket ett;;;~ --1-ılmelstedn.. P •• - - -
~e --T e.., C ' i e. y.- -'- w f .... lliidnılm •· 

Diğer taraftan Habeşiıüaıtm ber t.. Flıabt ı - ..,... ı • p + -.. '-A :zaı.i:F.o ..w. aloi:&.. 
rafında kanlı lliJinıls Talm l!ıalıd.ğu r~ llll!'eti ı ·,ede 1ı:ııidi,eai:I ..-;,eti- ..,,....,. .. 1 .. ; W •• •'- _.. 
bitdiriliyor. ni TI! .-. olmat ~ ..llil ._.. de - ili wıılaa t..n .... -.. aetaJKi •· 

General Graziani Ha'7e~istamn rn-- '' leletlerin emniyetini .ı-,.ı...ıa. ede. llu ~·-- Prifea lıa Bei r-. im '9i6ak 
Fıani reisi Ehuna Iarorfos v.asıtasiYfe ,, mmtakac:laa •arp semilerinin ne tanda geçidi ,,. medeni milletler arumda lıir 

Cemal: 
- Aaal.yla ~lim.. eli.. 

yürüyecek halim yok. 

beyal'lllamefer ne.ı:ederek fta!yanfar a- geçecekleri kalıyordu. ,.sulh hattı vasılı haline Ketireceksiniz ve f>u 
Benim leyhinde Ilarekata 1ıirit,enTerin kimilen Buıdinfni Vazfret milTeÜer. muliaUaft f>uncl'an dofayı .&fere 

ı~ alilecekla:ini bildirmipi.r. Türkiye, Bojazlann. PNri. adar bir •mecfywııa. .-ran ol'acalHarcfır.• 

-- 1 • ....._.. ... . _ • • • ......_. · - ---

ltalyanın verdiği nota 
( Baıtarafı l inci sayfada) 

Iarın tahkimi meselesinde Türk. noktai 
nazarının dürült olduğunu anlatmakta 
ve bu noktai nazarın kabulünü tavsiye 
etmektedir. 

F ranıız gazetelerinin netriyab 
Paris, 2'2 (A.A.) - Montrö konfe

ransının bugün yapılacak açı1ıtından 
bahseden Ecko de Paris diyor ki: 

«Moskova, Ankara, Bükret. Atina 
ve Belgrad hükumetleri anlaşmışlar -
dır. Türkiyenin Boğazlar hakkındaki 
metalibatı bilkuvve kabul edilmit de -
mektir. 

Bu i§de F rananın faal bir rolü yok· 
tur. Binaenaleyh Türk.iye tekrar Ka • 
radeniz kapılarının bekçiei olmakta • 
dır.JJ 

Populaire gazd.e8i de uba nriin111 

betle Paul Bonk:coar, Montröde, Rüştü 
Araa, Titiilesko ve Litvinof ile Ak
deniz meseleri kalllhklı yardım ve 
hundan teveHüt edecek muhtemel ne
ticeler hakkkında uzun uzadıya gö • 
rüşecektir. Bu meyanda Mnietler Ce -
miyeti paktının islahı işi de görüşüle • 
cektir.» diyor. 

Diğer gazeteler de Türkiyenin mü
racaatındaki dürüstlüiü aena etmekt• 
dirler. 

Bununla beraber bu gazetelerin ha
msi muhabirlerinin göndermif o1duk
lan telgraflarda Montrö konferansınnı 
Afrika ihtilafının ferdasında Akdeniz. 
deki heyne1mi1e1 vaziyetin heyeti u -
mumiyeainin tetkiki için bir vesile tet
kil edeceği suretindeki pyialara bii .. 
yük bir ehemmiyet verilmektedir. 

Spor 1 
a-....;._,--

Alman güreş 
Takımı geliyor 
Talmn çarpmba sabaha 
lstanbulda bulunacak 
l.tanbalda 6c mihim ma..hab ,., •• 

cak olıua Alma süret taluau ~ 
aabalaa feluimiad. buhatecaktu. 

T e9bit ediLna propama sih• •IMl>a· 
kalar 25, 26, 29 haziran geceleri Takııim 
atadye>muııda yapılacaktır. 

Finlandiya müsa-f>akalanndn sonrı 
güre§Çilerimizin Almanlara karşı alııc•kla• 
n neticeler merakla beklenmekred:lt. 

Eakriındler Pe,te,e GftliJ'e..W 
Bir lıaftac!anbtti Kadılt<fyde- hem .. 

kampında olan ükrimeilerhrtiz Betliıt "" 
limpiyadı için hazırlık yapmak üzere P'fi 
tcye gıdeeeJdeTdir, ükriııın tallülU t..amu· 
zan 'başmcla P~e ltateket C!ldeeek* 

Boksörlerimiz Balkanlarda 
Ma9 Y..,auık 

Berlin olilnpiyadM9 iştiraltlen d~ 
]en boksörlerimiz on güne kadar Balı.... 
.... MUhteM Dıoke ~ yapacaklar• .... 

Yugoslavya ve Merkezi Avrupad& ID8I 
ympmalan muhteırıel olan bokaörlesimiz 
ıaavafiakiyet derecelerine e()re Berfin o

limpiyadına gidecekTerdir. 
Spor Tetkilib Reisi Klüplert 

Tef'tit Ed.M: 
TiiT~ Spor Kurumu Umumf Rem C.

neral Ali Hl'-:met Ayerd'em fstanf>ufda f;.r
funduiu müddet ıatfında mınfaka}'ll tafJl 
bütün klüpleri teftiş etmei isfemelfedit. 

Umumi Ra. ~ itiMm l.tan• 
W s •- R.- Feiıımıi Ta• ı ..... n 
i6e ar.sphd,..,.. b ı> ;acMw.. 

C'n -.DuM•Z'" ........ 
Galatasaray • ..-ı- -- ta ıf• 

._t..eip ... 27ıı.i,..mlal >Jan 

.,,. larihlos • eiif •• Mw ....... 
ve Macar futbol maçları ~- 4 ~ 
w ..... kıı..,.nr 

i'e .. _,...._ u.km Topl..-
Tiirll S.-~ U•umi katibi ~ 

zameddin Kırp.n ile Atletizm F ~°"" 
nu Reisi Vildaa Atir buwüıı. fdıı:imiza 
geleceklerdir. 

İstanbul Futbol Ajanlaiı 
fstanf>uf Futbol Aianfığmdan istifa e• 

den Kemaf Rifatın yerine Gafataaaraydan 
Sadi Karcan veyahut Ulvi Ziyanın getiril• 
meai kuvvetle muhtemel eörülmelitedir. 



23 Haziran 

Londra zabıtasına karıı 6 muharrir: 6 -

Po isin ziyareti 
Son Pos tanın tefrikası : 52 

- Balayını Manş nehri üzerindeki 
lngilterenin en tanınmış altı Slokumda geçireceğiz. Saat 3,10 geçe 

zabıta romancı•ı Anthony Berk- trenile hareket etmemiz icap ediyor. 
ley, Freeman Vills Crolt•, Fat- O 

D h S 1 rada bize odalar ayırmaları için mek-her Ronald Knox, rot Y a-
yer•, Russell Thorndike kahra- tup gönderdim. Otomobil hazır. Sen de 
manları meçhul altı zabıta roma- elindeki şişeyi bırak. kalk! 
nı yazıyor ve katillerin keşfini - Ayol, bir iki gece burada kalalım 1 
/ngiltercnin en marul zabıta - Olmaz. 
mülettiıi «George Cornish)) e Bunun üzerine kalktım, şişeyi ocağa 
bırakıyorlar. Bunlardan be§inin attım. Ve otelden çıkıp otomobile atla
eserlerini okudunuz. Polis mü- dık ve oradan trenle (Slokum) e gittik. 
lettişi de fikrini anlattı. Şimdi Slokumda topu topu 27 k\~i idik. 
altıncı muharrir Anthony Berk- Balayını geçirdiğimiz zaman hesabı-
ley'in eseri batlamııtır. mız artmamı~tı. Mirtel yürü)~Ş yap-

Bu eser bitince gene poli• " 
l · maktan hoşlanıyordu. Fakat burada mülettiıinin katili naıı tayın 

ettiğini kendi ağzından dinleye- görülecek bir tek şey bulunmadığı için 
ceksiniz. yürümek kadar manasız bir spor yok-
-------------- tu. Burada geçirdiğimiz 15 gün içinde 

Mirtel sordu: yegane zevkim, 1 O dakika devam eden 
- O halde beni seviyor musun~ kavga idi. Fakat Mirtel kavga etmek-
Derhal cevap verdim: ten hoşlanmıyordu. 
- Elbet. Onun bütün hoşlandığı 

M ı k Ben ilk ön-- ese e yo · . yol yürüdükten sonra bir yere 
şey, 

cc seni çapkının biri zannettım. Onun ot k d'" .. kt" B ·· ·· w H l urrna ve uşunme ı. ense omru-
için. ta_harri me?1urunu çagı~ttnn .... ~ • mü bu yaşlı, şişko kadınla nasıl geçi-
bukı zararsız bır adam old~gnu go~u. • receğimi düı:ıünüyor ve isyan ediyor-
yorum. Demek ki sen hem param ıçın dum. ' 

almak istemiyorsun? B h~1 .. M" l ı · · d 
N .. b 1 en nıa ırte e ev erının nere e 

- e munase et Id w b"l El" d 
Za b d ki o ugunu sormamwtım ı e. ım en 

- ten en e para yo ld"w · k d 1 ·· ·· 1 
V ] P d b h ge ıgı a ar para ı gorunmeye ça ı-

- arsın o masın. ara an a • h ed' 
d k. '\ Be d "k" . t' k şıyor ve avuç avuç para arc ıyor-se en ım r n e ı ımıze ye ışece 

dum. 
para var. 

Ben Mirtel'in hala beni denemekle 
meşgul olduğunu anlamw ve vaziyeti 
mükemmel bir surette idare etmiş .. 
tim. 

Sözlerim ona kanaat vermişti. Ben 
vaziyetten istifade ederek yerimden 
sıçradım ve yine boynuna sarıldım. 

Bu suretle kararımız kat'ileşti. Çün
kü ben nasıl vakıt zayi etmek istemi

. yor isem Mirtel de vakıt kaybetmek 
istemiyordu. O ela tuttuğu işi çabuk bi
tirmek istiyenlerdendi. 

Resmi muamele başladı ve Mirtelin 
kendisi bütün işleri takip etti. Üç gün 
Mirtel benim soyadımı taşıyan bir ka
dın olmuştu. 

Memnun muydu? 
Evet, o da, benim gibi memnundu. 

Mirtcl ise tasarrufu adeta rica et
mekte idi. 

Ben de onu dinlemekte geçikmedim. 
Çünkü gözünü doyurduğumu sanı
yordum. O ise, paramın bitmesinden 
sonra onun parasına yanaşmamdan 

korkuyordu. 

Fakat ben geceli gündüzlü onun ev
lerini düşünmekle, bu evleri muhte
şem birer konak sanmakla, evin içini 
en değerli mobilyalarla tefriş olunmuş 
tahayyül etmekle vakıt geçiriyordum. 

Bu konakların birine girip: 

- Bir viski! 

Derdemez uşakların koşacaklarını 
tahmin ediyordum. 

Nihayet konağa gideceğimiz gün 
hulul etti. Buradan ayrılacağımızdan 
fevkalade memnundum. Londraya git
mek için bilet alabilecek kadar param 

Kendisine düğün hazırlığı için bir hayli 
para vermiş, daha başka ihtiyaçlarını 
düşünmüş, ona göre kesemi açmıştım. 
Mirtel hala bana karıŞı fakir bir kadm kalmıştı. ~~ksadım evin _içine bir gir-

].. be de ond n b""~cı mekti. Gırdıkten sonra ışler kolayla-ro u oynuyor, ve n a "'pa· 
ra beklemediğimi söylüyorum. Fakat şırdı. 
0 da: Londraya vardık ve Mirtel şoföre 

- Ben seni aldatmıyorum. Param evinin adresini verdi. 
yok. Sizin memleketinizde paraya Otomobil gitti, gitti. Mirtel geçtiği
ehemmiyet verirler. Bense parasız bir miz yerlerden bahsediyor, burası Ful-
kadınım. ham, Şurası Putney diyordu. 

- Pekala! Sana bir kaç kere söyle- Nihayet uzun bir yoldan kıvrıldık ve 
dim. ikimize de yetecek param var. otomobil bir evin önünde durdu. Evin 

Mirtel fakirliğini anlatmak üzerin- önünde iki metre boyunda bir bahçe 
de fazla durmakla beraber evlerinden, vardı. Otomobil durduktan sonra ev
bahçelerinden de bahsediyor ve bunlar- vela Mirtel çıktı ve kapıda duran biri
la ne yapacağını uzun uzadıya anlatı - ni göstererek: 

yordu. - f~te Ketti dedi ve ilave etti: 
Bunun üzerine gunun birinde bir- - Evim burasıdır. 

likte notere gittik. Ben bütün varımı Burası kurduğum hayallere uygun 
yoğumu ona, o da bütün varını yoğunu değildi. Fakat her ne ise, onun bana 
bana bırakıyordu. Hangimiz evvel ö- varması yüzünden memnundum. Eve 
lürsek bütün miras ona ait olacaktı. girdiğim dakikadan itibaren karımın 
Böylece i~i sağlama bağlamıştım. Ben emriyle hareket eder oldum. Bütün 
ad~ta rüya görüyormuş gibi bahtiyar-

gün şu emirlerle karşılaşıyordum: 

dı~esmi muameleleri bitirip evlendik- - Ecldi şunu yap, Ecldi sunu "al, 

k k b. Eddi şunu getir. ' ten sonra karşı arşıya geçti ve ır 
hayli içki içtik. Ondan sonra bana dön- Kendi orzum i]e yaptığım bir şey 
dü ve emretti: varsa nefes almaktı:. Fakat tahammül 

_ Eşyanı topla 1 edemiyordum. Çünkü bu işin her hal-
- Neden} de bir sonu olacaktı. Odun yarmak, 
- Burada oturulmaz da ondan.. mutbağa kömür taşımak, bahçeyi su-

lamak iktiza ettiicçe karımın aklına ilk - Nesi var buranın? Pekala bir yer. 
gelen bendim. 

- Öyle amma balayını geçirmeğe 
"d" Ben bu işleri beceriyorken karımın gı ıyoruz. 

B 1 '\ elinden nasıl kurtulacağımı da tasar -a ayı mır 
Fakat Mirtel derhal eşyayı toplama-1 lıyordum. Bu kadını, bir kimseyi Şüp-

w b l d ~heye düşürmen defetmek, cehenneme ga aşa ı. 

K ı 1 1 d d. b ki d" yollamak gerekleşiyordu. Fakat planı o ay ge e e ım ve e e ım. 

M. t ı h 1 h l t J d a· çok iyi hazırlamak, son derece dikkat-ır e arı arı op anıyor u. ır 

J k d le davranmak lazımdı. Londrada ya -ua ı sor um: 
- Nereye gidiyoruz? kayı ele vermenin sonu feciydi. 

Yine sükunetle cevap verdi; (Arkası var) 

SON POST~ 

BULMACA 

Soldan sağa: 
1 Trenlerin durduğu yer. 2 - Kavu~ 

manın arapçası, bir kadın ismi. 3 - Na• 
maz kılınan yer, heykelin frenkçesi. 4 -
Asmak, Tufan kahramanı bir peygam -
her. 5 - Vücudumuzdan çıkan su, vaÜ· 
de, bir H ilavcsile içimizde görünmez bir 
şey. 6 - Hissettirmek. 7 - Orta Ana • 
dolu vchirlerimizden biri. 8 - Yüz yıl, 
bir göz rengi. 9 - Nota, bir Rum kadın 
ismi. 1 O - Çok kıymetli san bir maden, 

mef'ulüleh. 
Yukarıdan aıağıya: 
1 - incitmekten emri hazır, siyah. 

2 - Bahtiyarlık, sulann fazlalığından hUıl 

olan akıntı. 3 - Hayvanları temizleme a
meliyatı, rabıt edatı. 4 - İlimle uğraşan, 
korkunç bir şey gördüğümüz zaman duy
duğumuz his. 5 - Çağ. 6 - Beşeri his. 
7 - Yatmaktan emri hazır, halk. 8 -
Şair, birdenbire. 9 - Bir insanın tıbbi ha

li, kırmızı. 1 O - Menhusluk. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa: 
1 - Kiralamak. 2 - Ayar, çorap. 

3 - Liste, ray. 4 - Alaim, Umman. 
5 - Bitke, kağıt. 6 - Aka, ki. 7 - Nal
ça, bar. 8 - Elem, bar. 9 - Ki, İmer, da. 

10 - Kekeme. 
Yukarıdan agağıya: 

1 - Kalabalık. 2 - iyilik, it. 3 - Ra· 

satane. 4 - Artık, alık. 5 - Emekleme. 
6 - Aç, içmek. 7 - Moruk, re. 8 - A· 
ramak. 9 - Kayma, bade. 1 O - At, aba. .. ........................................•................... 

ADYO 

Bu Akşamki Program 
İSTANBUL 

Sayfa 9 

( 1 "' Hikaye Çingeneler .•• j 
L-----~'-----------((A. Puıkin» den Faik Bercmen 

Bir çingene kafilesi, Besarabya ovala • dar etmez... Ben şarkılan yalnız kendiıt 
rında dolaşıyordu. O gece, O'\'anın bir ya- için söylerim! .. 
nına, bir dere kenarına, yırtık ve eski Çil• Ve bunun üzerine tekrar şarkı söyle • 
dırlarını kurdular. Gürültüsüz bir gece ge· meğe koyuldu .. Aleko onu zorla sustur < 

çirccekler .• 
Gök tertemiz, bulutsuz ... Yıldızlar par• 

lak ..• Ovanın güzelliği eksiksiz .. 
Ateşler yakıldı .• 
Yemekler yendi; kadınlar şarkı söy • 

leyip oynuyordular.. Gece ilerledi. Herkes 
uyuyor §İmdi.. Köpekler havlamıyor ar • 
tık.. Ova da uykuda .. Ay, ışıklarını yır • 
tık çadırlara yayarak dolaşmaktadır. 

Bütün kafile uyuyor.. Yalnız ihtiyar bir 
çingene ateşin başına oturmuş.. Gözü et • 
rafta.. Kızı Zemfirayi bekliyor. Zemfira, 
bir kuş gibi derenin kayalıkları üzerinde 
oynamaktadır .• 

İhtiyar, soğuyan yemekleri, belki onun
cu defadır ısıtıyor .. 

Zemfira göründü. Yanında genç bir n· 
dam ••• Babasına yaklaştı: 

- Sana bir misafir getirdim. Baba, de· 
di. Dereboyunda birbirimize rastgeldik. 

Bizimle kalacak, bizimle yaşıyacak, ve ba
na eş olacaktır. Adı Alekodur .• 

- Çok iyi ettin, kızım, diye ihtiyar ce· 
vap verdi. Sonra delikanlıya dönerek: 

- Hoş geldin oğlum, dedi. Misafirimiz 
oll.. İstersen bundan sonra, soframızda o
turursun hep.. Hayatımızın akışına ken .. 
dini salıverirsin: Bizimki aade, fakat ola· 
bildiğine hür .. Ve bagıboş bir yaşayıştır. 

Bizimle beraber ruç bir yerde durmadan 
gez; şarkı söyle; gamsız ol! .• 

Aleko: 
- Peki, dedi. 

* Şafak ağarmıştı, kafilede bir faaliyet.,. 
Çadırlar sökülüyor, yol hazırlığı yapılıyor .• 
Hayvanların üstüne eşyalar yükletildi, ve 
eşyaların üzerine de küçük çocuklar yer • 
leştirildi .• 

Aleko, sevgilisinin yanında.. Göğsün • 
deki sıkıntılar dağılmış gibi •• Yüreği yaslı 
değil .• . 

Göçebeler, birer kuşa benzerler; evleri 
yoktur.. Birbirini andıran günler geçir • 
mezler .. Bir yerde iki gece kalmazlar .• Her 
snbnh bir başka yerin yolunu, açık bir gö
nülle, tutarlar .• Bazan yıldızların altında, 

hazan yıldınmlann arasında uyurlar .• Fa-

mak isteyince. omuzlarını silkerek, yanını 
dan uzaklaştı. 

ihtiyar çingene kızının söylediği şarkı)1 
hatırlıyor, gençken, kış gecelerinde kanıır 
Maryula da bunu söylemişti. 

Bir gece.. Ay ışığı vardı .• Aleko horhs 
yordu .• Zemfira korktu ve babasının ya " 
nına giderek onu uyandırdı. 

İhtiyar ona: 

- Kızım, dedi. Ruhlar gece yarısın \ 
dan sonra, uyuyanlan sıkar; ve on lan sa " 
baha kadar rahat bırnkmazlar. Git ve se• 
sini çıkarmadan kocanın yanına yat .• 

Bu sefer Aleko sayıklamağa da başla." 
mıştı, sık sık, Zemfira, diyor, ve ara yeri 
başka bir i im kanştırıyor.. Genç çingen~ 
kızı, daha çok korktu ve babasmın yanıır 
da kaldı .. 

Aleko uyandı. Karısı yanında yok ... H! 
men onu çağırdı... Ve: 

- Neredeydin?. diye sordu. 
- Babamın yanında. Gece fena haldj 

eayıklıyordun da, korktum ... 
- Seni rüyamda görüyordum.. Kor t 

kunç bir rüyadı. .• Aramızda sanki •.• 

Zemfira böyle rüyaların rnanasızlıklan. 
nı söyledi. 

Aleko bildiğinden şaşmıyordu. Az kal< 
dı kavga edeceklerdi. Ara yere ihtiyar glı 
rerek, Alekoya: 

- Ne kadar çocuksun be oğlum, dedi. 
Kendini böyle bog şeylerle üzme.. Erke~ 
ler hürdür .• Ve dünyada güzel kadınlar ı 
dan bol bir şey yok .• 

Genç adam, cevap verdi: 

- Öyle söyleme, baba, kanın beni sevıı 
miyor artık, anlıyorum .. 

ihtiyar onu teselliye çalıştı: 
- Zernfiranın yaşı henüz küçüktür •• , 

Senin aş1cını anlamıyorsa, bunu çocuk • 
luğuna bağışla ..• Bak şu aya, ne kadar ser" 
best dolaşıyor ... Bazan onu bir bulut sakc 
lar. Bazan o, bulutun içinden sıyrılarak'.,; 
yoluna devam eder. Hiç bir kuvvet, on~ 
kendi emrine alamamıştır.. ~şte, kızlamt 
gönlü de böyledir; onları bir kiııiyi sev • 
meğe, ve sevgHilerini değiştirmemeğl!i 
mecbur edecek bir kuvvet bulunamaz.. -• 

- Nasıl olur baba? .• diye, Aleko ba • 18 M h ı"f ı· ki 19: Haberler, : u te ı P a ar, kat hep ayni rahatlık ve kaygusuzluk için-
19, 15: Hafif orkestra (Soprano) piyano : dedirler .. 

Laşenski, 20,30: Stüdyo orkestraları, Aleko, bu hayatın adamı olmuştu am· 

21,30: Son haberler. ma, arasıra yüreğinde bir sızı duyuyor .• 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansının Baııı önüne eğik uzun uzun düııünüyordu. 

sazetelere mahsus havadis servisi verile- Bir gün Zemfira onun bu halini gördü: 

cektir. - Bakıyor~, dedi, geride bıraktık-
ANKARA 

12, 30: Plak yayımı ve ajans haberleri, 
19,30: Karışık müzik, 20: Dr. konuguyor, 
2(},20: Oda müziği (plak}, 20,30: Ajana 

haberleri, 20,40: Hafif müzik. 

VARŞOVA 

18: Orkestra, 18,50: Muhtelif, 20: Şar
:kılar ve hafif havalar, 20,25: Piyano so
natları, 21 : Halk rkıları, 21 ,'45: Sözler, 
22: Senfonik konser (şarkılı}, 23, 15: Dans 

24: Dans. 

BELCRAT 
20,50: Bayan Nuri Haciç tarafından 

şarkıtar, 21, 30: Radyo orkestrası, 22: 
0

konser (Jadranska Straza}, 23: Haberler, 
.23,20: Triyo konseri. 

PRAG 
20,10: Slovak halk şarkıları, 20,35: 

Şarkılı radyo revüsü, 21,55: Çek filarmo • 

nisi, 23, 15: Plak. 
BOKRF.Ş 

18, l 5: Plak, 19: Haberler, 20, l 5: Çift 
~İyano konıeri, 20,50: Şarkılar (Düet}, 
21,30: Senfonik konser, 22,35: Konserin 
devamı, 23,30: Cina Jokantasından nakil. 

BUDAPF.ŞTE 

20: Skeç, 22,20: Şarkı - Piyano, 23, JO: 
Salon orkestrası, 24, 1 O: Piyano konseri. 

MOSKOVA 
18, 30: Hafif musiki, 19: Şarkılar, 

)arına yanıyor gibisin. 

- Bir şey bırakmamıştım ki, Zemfira· 
cığım. 

- Nasıl bırakmamıştın, akrnban, yur· 
dun, evin... Pipnan değil misin~ 

- Hayır pişman değilim. Sen vatanda
ki tazyiki bilmezsin.. insanın orada bo • 
ğulacağı gelir. Jnsanlar çoğaldıkça sıkıntı 
fazlalaşıyor.. Artık gecenin tatlı havasını 
duyamazsın' Baharın gelişini farkede • 
mezain bile. Ne sevgilerinde doğruluk, ne 
düşünüşlerinde serbestlik var! Bütün hür
riyetler ortadan kaldırılmıştır. Paradan 
başka bir şeyin değeri yoktur 1 Görüyor -
sun ya, Zemfira, arkamda, beni öyle piş
man edecek bir şey bırakmamışım, değil 
miL 

- Peki, güzel kadınlar.. Eğlenceler .• 

Bayramlar .• 

- Bu dediklerin, boş ve mana111z şey
ler. Orada temiz sevgiler, eğlenceler arn· 
ma 1.. Oradaki süslü kadınlara gıpta et • 
me ... Sen onlardan çok üstünsün .. Hiç ol
mazsa sen beni aldatmauıınl .. 

Böylece iki sene geçti.. Güzel çin~ene 
kızı, Alekoya tam bir sadakatla bağlan • 
mıştı.. Delikanlıya gelince, ııehir hayatını 

çoktan unutmuş, onlardan farksız bir a • 
dam olmuştu. 

* 
Bir sabah.. Güneş henüz çıkmış .. Aleko 

ğırdı. O beni ne kadar sevjyordu .• Şimdiy~ 
se, beni bırakıyor, ve beni aldatıyor ... Be4 
buna dayanabilir miyim? .• 

O vakit ihtiyar, delikanlıya §U hikayeyl 
anlattı: 

«Gençtim, bir kızla sevişiyordum.. E-.. 
lendik .. Fakat nedense gençliğimin ömtjj 
az oldu. Bir yıl sonra, kanının bana kar~ 
olan sevgisinin söndüğünü gördüm. Biı 
gün.. Bir su kenarında çadırlarımızı kur • 
muştuk... Tesadüfen de yakınımızda bfl' 
başka kafile vardı .. Bu kafile, üç gün sone' 
ra hareket etti. Hardcet ettiği sabah, uy • 
kudaydım. Uyanınca, karım Maryulayı ya• 
nımda bulamadun.. Onu her yanda ara ı 
dım.. Yok.. O kafileyle beraber gitmişti .• 
Küçücük kızım Zem!irayla beraber yapa• 
yalnız kaldık o zaman ..• İşte delikanlı, o 
gündenberi, bütün dünya kadınları, kızlaıi 
bence birdir ... » 

Aleko atıldı: 

- Niçin onu kandıranı vurmadın?. 
- Neden vurayım, delikanlı. Genç]eı\ 

ku~ gibi serbesuirler.. Hangi kuvvet b11 
akışı durdurabilir? Her varlığın bir na• 
sibi vardır.. Sırası geldi mi, olacağını o • 
lur ..• 

- Fakat ben, böyle kolay kolay hak • 
kımdan vaz geçemem; mutlak rakibimi öl• 
dürerek, intikam almalıyım; bir fırsat bul• 
dum mu asla kaçırmam .. Onun ölümünden 
zevk duyarım. Böylece zaman geçtikçe İl>" 
tikamım beni teselli eder .• 

* Bir gece, çadırların öte 
ağacın dibinde Zcmfirnyla 
lar .. seviııiyorlar .•• 

Delikanlı: • 

tarafında, bi\ 
aşığı oturmu~ 

19, 30: Operet nakli, 22: Yabancı dillerle 
neşriyat. - Zemfiracıg';ım, dı'yor b" •· ·· '"k d yatağından kalktı, dışarda Zcrnfira, şöyle • ır opucu D> 

bir şarkı söylüyordu: ha .. VİYANA 

21: Neşeli arkılar, 21,35: Viyana filar
monisi, 22,35: Haftanın haber hülasası, 
2 3: Haberler, 2 3, 1 O: Viyolonsel musikisi, 
_24,20: Viyana musikisi. 

24 Haziran Çarıamba 

İSTANBUL 

18: Oda musikisi, 19: Haberler, 19, l 5: 
Muhtelif plaklar, 20: Konferans, 20, 30: 
Stüdyo orkestraları, 21, 30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile • 
cektir. 

ccEy kıskanç ve sert adam .• Beni parça 
parça kessen, vücudumu dağlasan, korkrpı
yacağım... Ben senin ne hançerinden, ne 
kızgın demirinden korkarım.. Artık sen 
den nefret ediyorum, ve başkasını sevi • 
yorum... Ölürken bile sevgilimin dudak -
)arından şarabı aşkı tadacağım ... » 

Aleko bu şarkıyı işitince nedense kız • 
dı ... Hiddetle karısına bağırdı: 

- Ne manasız ve biçimsiz şeyler söy • 
lüyorsun !.. Böyle şarkılar canımı sıkar! 

Zemfira cevap verdi: 

- Canını sıkıp sıkmaması beni alaka-

- Yeter artık, sevgilim .. Ah bilsen k0« 
cam ne kadar kıskançtır!. 

- Bir tane, başka İstemem .. 

Aman korkuyorum.. Aleko gelivt. 
recek diye ödüm patlıyor .. 

- Bir daha ne vakit buluşacağız~ •• 
- Ay kaybolunca .. yine bu ağacın d• 

binde .. 

- Sakın gelmemezlik eımel .. 
- Gelmez olurmuyum hiç .. 
Bu sırada Aleko yatağında hir buhran 

geçiriyor.. Yine garip bir rüya i{Öruyor .... 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 
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OLUN NAM~ASI Yeni Boğazlar mukavelesi 
" Son Poata ,. nın tefrik•••• 117 

Nasır Mebhutun şerrinden 
içinde kasaba, • 

sevınç 

Yaun A. R. 

kurtulan 
idi 

Na- MeWaita takip etmek '9'uİfelİ .. di. Fakat. me,rutiyetin ilinı, herkese 
..,_ tftdi eclllclili bılrdirde, .- P. derin bir aarhOfluk vermifti. Hiç kimse, 
W ....._ Wr uk.d•pn anmmla .. • hiç bir ,eyin farkında değildi. Memleke· 
.......... lüç tiPlaelia ki W.. uf• ~ ... tin havaaını battanbata saran: 

yaptığımız proje 
Dün devletlere verdiğimiz projenin 

metnini neşrediyoruz 

• • 
ıçın 

n1 kuandJracakbr. ~ a. TUife W.. y h"" • l Ankara 22 (A.A) - HükUınetimizin çiti esnasında süvari. tevakkufa mecbur 
1 wailıaitecek olana, S...'ada ana ellfii.. N~ın u::;eı:a.. la la f daveti üzerine bugün Montrö"de toplanan .olmaksızın, kumandası albnda bulunan 
llis tekilde........_. pçmek, .- için... lan la~-~~nl ' b"ltaryab r zal elr Boiazlar konferaMına, 24 temmuz 1923· aefainin hakiki te,ebkülü ile buna müteal· 
.. kolaJ' ol kbr top atı c... O sa ı e, u ve ve e de Lozanda imza edilmit olan Boiazlann lik mütemmim malUınatı Çanakkale ve 

Gecenin =nl~m istifade elmek icla arasında hiç kimsenin nazan dikkatini tabi olacaiı usule dair mukavelenamenin Karadeniz Boiazlan medhalinde bir itaret 
...,. ,....... üpm ......ut edecektir. Ora- celbetmiyecek.. eaclece, gürleyip gide· yerine kaim olmak üzere hükumetimiz ta· iataayonuna tebliğ edecektir. 
Mld ..-..m ilaml ecl• etmes, d.n.ı cekti. , rafından teklif edilen Boğazlar rejimi mu· B - Karadenize aahildar olmayan her 
a.!detiaia temenni olunur. Sonra .. Cemil de sakin, mütevazi ve kavelename projesi tudur: devlet hacim mecmuu 14.000 tonilatoyu 

• Y..,a alay lnnnaw'am feragatkir bir ruha malikti. Henüz yir· Bulgaristan, Britanya imparatorluiu, ve bir kruvazör ile iki torpidodan mürek· 
b)"'M'bm mi bef senelik hayatını dôlduran yüz· F~anaa, Yunanistan. ltalya, Japonya ... Tür- kep bir bahri cüz"itamı tecavüz etmemek 
SiHeJmaa lerce kahramanlık vak'aaından en kü· ,kıye, U. R. S. S., ve Yugoslavya, Bogazlar üzere harp sefinelerini ifbu muahededeki 

O gün ve o gece; kaledeki hayat, çiik bir gurur hissedip fayda temin ey• umumi tabiriy.I~ anılan Çana~kale .. Boğazı, tartlar dahilinde Boğazlardan ıeçirebile-
büyük bir meserret içinde geçmiftİ. I . aklından . edi... .b. b Marmara demzı ve Karadenız Bogazandan ceklerdir. 

N .. M bh.i!I. rzak d 1 __ , emeyı geçırm gı gı 1
' u geçiıi ve oralarda aeyriaefain, beynelmilel Ayni zamanda bu 14 bin ton, Boğaz. 

asır e utun e epo an atr'- b.. ..L u_L• t kar da da ·· 
. • uyu" muvamu~ıye tııın ıu· ticaret menfaatlerini. Türkiyenin emniyeti larda bulunabilecek olan ecnebi harp ge-

mlf · askerlere bol bol yıyecekler veril- k... ·ı h L • • • • d k d . ' .. . . k"I . • un ve tevazuunu tamamı e mu a:ra- çerçeveaı dahılinde vikaye e ece tarz a, mileri için kabul olunan azami tonajı aö• 
mıf; mukemm~l bır zıyafet .. ~ 1 Mlfti. za etmifti. tanzim eylemek arzusu ile mütehaaaia ol- ,terir. 

Aylardanberı dura ekmegı ıle YBf&• ilk • 1 ak M l"h Sal'h ·ı R" duklan cihetle münfesih ve mülga olduiu· Bununla beraber Türkiye filosu Mar• 
b il k 1 .eıı.eı b ğd lf o ar ; e ı ayı ı ı e ı· • 

)'an U zava 1 U er er; AUI U ay J" ed k Sanı •• d • nu kabul ve beyan ettikleri 2 3 temmuz mara üaaübahriıinden gaybubet etmİf Ve• 
unlanna, teneke dolulan kavurmalara, ~ya tes un ere aya gon ermıt· 1923 de Lozanda münakit mukavelena-

0

ya 10.000 tonu mütecaviz aemilerden bi· 
Nasır Mebhôtun mahza misafirleri İ• tı. .. . I menin ikamesine karar vermiıler ve bu hu· ri muvakkaten faaliyetten çekilmit bulu· 
sin lngiliz ve İtalyan müstemlekelerin· Sonra .. Naa!r Mebhutun zında~ a· susta her biri kendi murahhasları olmak ,nuraa yukarıda zikredilen ecnebi cüz"it&ın 
Clen getirttiği kutu kutu tatlılara kavu· nndan çıkardıgı Yemen aaılzadelerıne ,üzere murabbaılarıD isimlerini tayin eyle- Boğazlardan ancak iki defada seçebilecek· 
fUr kavutmaz son derece neş'elenıni,. kale kapılarını açmış: . • . ,miılerdir. lerdir .Bu takdirde pyet cüz't&m gemile· 
lerdi. Hatta yorgunluklarına rağmen - Buyurun 1.. Serbestsınız. lstedı· Müıarünileyhim usulüne muvafık ve ,rinden birinin hacmi cüz'i.t&m mecmuu 
geç vakitlere kadar, Köroğlu ve Zey· ğiniz yere gidebilirsiniz. Yalnız sizden muteber ııörülen salahiyetnamelerini ibraz· hacminin nıefına faik ise meıSGr gemi ge· 

dan .onra alaö.dak"ı L"'-ümleri kararlaıtır· çı'ı" yalnız ba•ına yapmam. mecbur ola• bek oyunlarile vakit geçirmişlerdi. rica ederim. Size bu hürriyeti temin e· ... - 1 
,.. •-

mıılardır: caktır. 
Cemil, Nasır Mebhutun dairesinde; denlerin, Türkler olduğunu unutma· Madde ı _ Bundan böyle ticaret ve C _ Karadenizde. bu denize aahildar 

bu Yemen türedisinin ipek kumaşlar yınız. harp gemilerinin Boğazlardan geçiıi ve olmayan devletlere mensup harp ~faini• 
kaplı kuştüyü minderleri üzerinde, ZB• Demişti. oralarda seyrüseferi itbu mukavelename nin haomi mecmuu 28.000 tonu tecavüz e· 
bit arkadaşlarına da mükemmel bir zi- Bu ıırada yanına bir genç aıılzade hükümleri dairesinde tanzim edilecektir. demiyecektir. 
yafet vermifti. kulmU§· Kısım: 1 • Hastane gemileri, yatlar ve D. B. Fıkrasına derpİf edilen bahri 

Yemen kızları arasında erkekten ••• IO e· . .... . b • ·ı· v be d , balıkçı gemileri de dahil olduğu halde ti· cüz"itimın teıekkülü baıka tarzda olabi· 
k k ka k !!! ..J l d .. . . b . - ıze ettıgmız u ıyı ıge, n e .1 . K d 

ı ıı ı çma aaet o ma ıgı ıçın u zı- b• kabeled b I k . t" caret gemı en. lir. Ancak Boğazlardan aeçİf ve ara •· 
. k . . ır mu e u unma ıs ıyorum... M dd 2 S Ih d k h 1 i · yafete Meliha da ittıra etmıştı. . . . ... . . . ... a e - u zamanın a, sanca nize giriı için müıerra o an azam tonaı• 

Ce ·1 M l"h kad 1 k Sızın firar edecegınızı, Nasır Mebhuta ve yük ne oluna olsun, hastane gemileri, lann bu yüzden hiç bir tadiliı. uiramama· 
mı , e ı ayı ar aş arına pe Be ... Şaha kab"I · · · · 

1 k b . k"ld t kd" ed k , haber veren: nı n 1 esı reısı yatlar ve balıkçı gemileri de dahil olduğu 11 tarttır. par a ır fe ı e a ım er en. h ı .1. .. 1 R · · 
Öl.. kazand .. b Şey IUDI ın og U aşıttır. halde, ticaret gemileri. aihhiye, kılavuzluk, E - Karadenize sahildar olmıyan dev• 

- um mangasının ıgı u ha d b 1 f .. k" . ib. 'f d·ı 1 b d . . L ,._ 

lak ft T .. ki • kı ti • Diye bir ih r a u unmuftU. ener, romor or, ve aaJre g ı ı a e ı en letlere mensup o up u enıze gitme" U4'~ 
par ,ere e; ur erın yme nı eem·ı b .. I k -::ı·· • .. hizmetlere taaHQk edenler mahfuz kalmak re Boğazlardan geçrnif olan harp gemileri 
bilen ve takdir eden bu asil Yemen kı- 1 

' u aoz ere arşı •uaumsemış' üzere, hiç bir gQna muamele, resim veya azami on beı günlük bir müddet zarfında 
.aının da büyük bir hissesi vardır. - O halde, onu da sizinle beraber mükellefiyete tabi olmaksızın gece gün· mezkur denizi. terketmeye mecbur tutula· 

Demişti. serbest bırakmakla ben vicdanımın t~ düz tam bir aeyriaefain ve geçit eerbesti· caktır. 
Cemilin bu sözleri, büyük alkı,larla mizliğini gösteriyorum. Onu da; yap. sinden iatifade edeceklerdir. F - Boğazlardan aeçeıı harp aemile-

hitama ennifti. tığı fenalıkla, haf hata bırakıyorum. Y ukanda bahaolunan hizmetlere müte- ri. hamil bulunabilecekleri havai meraki· 
Tabur kumandanı, Melihanıa bu hiz· Görüyorsunuz ki, onu fU anda kale allik rüsumun cibayetini teabil için. Boiaz- bi, hiç bir suretle. iatimal edemiyecelder

metini resmi bir tamimle her tarafa bil· kapısına asmak, elimde •• , Fakat, ben lardan. geçen ticaret .. sem.ileri Türk~ye h~· dir. 
Clinnek iatemifti. Fakat Meliha, derhal B. T"" k kalb" • .kUınetı tarafından aoaterılen mevkılere ı· G - Boğazlardan transit halinde ge-

bunu yapmıyorum. ır ur ının . 1 . . b" 1 . . ·ı "d fin 1 h •-- · b-L buna mani olmU§; . ah. d .sım ennı. ta uyet ennı. tonaı arını ve gı ~ çen harp ıe · e eri aaarat veya ..-u;aı an· 

Be · · · takd" t · kaf ne kadar fefik, ne kadar r un, ne ~ cekleri yeri bildireceklerdir. riye ahvali müıteına olmak prtiyle. hiç 
- nı; ıızın ır e menız, ,. ı.. recede alicenap olduğunu ispat ediyo· Madde 3 - Harp zamanında Türkiye 'bir halde geçitlerini yapmak ... l&zım o• 

J3undan ıonra, artık benden kat ıyen m r::.er benim iyilig'"ime mukabele b" f k ld"' t kd' d 11-· dded ı d fazl b' üd' d Bo'" ı--..ı ilm . . . ed . Eğer ru · L.15 ıtara a ıgı a ır e, evve ır>ı ma e . an zaman an a ır m et aaz ..-ua 
bahsed emesını nca erım... etmek istiyorsanız; gideceğiniz yer· zikredilen hastane gemileri. yatlar, ve ba- tevakkuf edemiyeceklerdi.r. 
benim adım 0ı:t8Ya çıkarsa, ?. ~~ lerde, burada gördüklerin~ ve işittik· 'ııkçı gemileri de dahil olduğu halde tica· Harp eefinelerinin erzak .ıma ve U. 
~mlanmız bıze ~rfı.claha bu~ bir lerinizi eöyleyin. Bu, bize kafi... ret gemileri ayni tartlar dahilinde, Boiaz· mirleri. bahri bitaraflığa dair 1907 tarihli 
km ve huıumet gosterırler.. Belkı de D. . ti lardan aeçiften istifade edeceklerdir. 13 üncü labaye mukavelesi .hkamına ı.bi 
babamdan ve kabilemden intikam al- ıyedahcevap vermıf8· v lza Bununla beraber turası mukarrerdir ki. olacaktır. 
ınak için derhal harekete aeçerler. V~ . a sonra... u 1 ~~~n ası • ,bu geçiı serbeatiei. Milletler Cemiyeti aza. H - lıbu maddenin A. B. D, F, G. 

Diye, ricada bulunmuftu. de~rının. bo~!8~~nd~n sokup çıka~· . eı sıfatiyle Türkiye için miaaktan mütevel· fıkralannda münc:leriç hükümler kezalik * dıgı zencırlerı buyük zmclana kapadıgı lit taahhütler ile mukayyed olacaktır. Karadenize aahildar devletlere mensup o-
Cemilin kazandığı bu parlak muvaf· yetmif iki esirin boynuna takın._.. Madde 4 - Harp zamanında Türkiye lup Akdenize azimet etmekte olan harp 

fakiyet; eğer bir h.,ka zamana tesadüf Bunlan önüne katmıf.. doğruca Zı- muharip olduğu takdirde, biç bir Mlr~tle gemileri hakkında da tatbik olunacaktır. 
=-- di h · fÜphesiz ki Cemili bir anda mara gitmifti. düpnana yardımda buluoınamalan prtile, Bununla beraber böylece Akdenize 
__.y • iÇ .......... __ ) b' f . ·ı . . b . . d riJ • 1 f . B L.I_ l>G ··k kah lar arasına geçiriverir· <~Yar , itara tıcaret gemı enne aeç11 ser estw göd e mtt o an ae aın mecmuu . ıara· 

yu raman tanınacaktır. ıında derpiı edilen kuvvet haddine ait 
•yalıyor .. Birden öyle yüksek aeale aa • Zemfiranın eevıriliai. acı acı inledi: . Boğazlardan geçİ.f, taleb üzeri.ne. Tür• 

0

mürur nizamabna ve A fıkruının ikinci 
ıakJadı ki. kendi eeainden uyanıverdi.. Ya· - Yandım .. Vurulduml .• Ölüyoruml .• kiye tarafından gösterilecek yoldan cün· 

0

alineaaında zikrolunan ifaretlen ait bil· 
amda kansa yok.. Hiddetten rensi sarardı.. Zemfira da feryadı koparıyor... düz vukubulacaktır. 

0

kümlere riayet etmek tartiyle Karadenize 
Yataiından fırlayıp, karanlıklara daldı... Aleko ona dönerek: Madde S - Hastane ıremileri. yatlar, dönebilecektir. 
Kamanı anyac:ak.. - Baiırmal dedi. Seni de arkasından ,ve balıkçı gemileri de dahil olduğu halde Şurası mukarrer ki Karadenize aahildar 

Gökte yalnız pınldıyan yıldızlar .ar.. yolcu ederim.. Boiazlara girecek ticaret gemileri. bcıynel• devletlerden biri, tonajı ~rdan s~ 
"'7 çoktan kaybolmupu.. - Ne kadar alçakun 1.. milel sıhhi ahkam çerçevesi. dahilinde ve 'çit için labul olunan azami hadden ,.uk· 

Aleko, yıldızlann verdiii ıpkla yolu zo~ - Öyleyse, ali .. aana dL. bu h.uauata Türkiye tmrafından ittihaz o- aek ve 25 bin tona kadar TUH. mevcu 
eeçebiliyordu.. Yürürken bir ayak izi SÖJt Ş.fak apnyordu.. Aleko, elinCle kanh ' ıunmuı mukarrerata tevfikan aıhhi kon· filo.una mensup bir harp gemİIİni Bolaz-
lerine ilifti.. izin üstünden yürüyerek, a • hançer oturuyor .. Önünde upuzun uzan• trola tabi olacaklardır. lardan geçirmek istene bu geçit qaiıdaki 
lacın yanına kadar aitti.. Etrafına bakclı.. mıı iki ceset.. Bununla beraber bu kontrol günün her prtlara muallak olacaktır. 
N-cın dibinde. birbirine sokulan iki. söl· Bütün çingeneler Alekonun etrafını sar· saatinde ve bu gemilerin aeyrüaeferinde Türkiyenin müaaadei eYYeliyeai alına· 

d .. dılar.. Hepsinin sözlerinde, kin ve nef • bir teehhürü mucip olmayacak eurette ic• cak ve ııemi, aeçİfİ tek bafUUI yapacaktır. pyi gör u •• 
Onlar blll konufUyorlardL ret dolu... ra edilecektir. Madde 7 - Harp zamanında. Türkiye 

' _Ne güzel vaki geçirdik deiil mi).. Ölülerin mezarla11 kazıldı .. Gömdüler , flup G .. ileri Ve Muavin Gemiler bitaraf kaldığı takdirde. harp eefineleri ve 
_ Sabaha kadar deiil. ebediyete kadar onlan.. Gömme iti bitince, ihtiyar baba Madde 6 - Sulh zamanında denizaltı muavin gemileri evvelki maddede muaar-

Alekoya dönerek ~lan söyledi: gemileri müstesna, harp gemileri ve mua· rah olan tartlar dairesinde Boiazlardan ~e kalsak, birbirimize doyamayacağız. •• 
- Ey kıskanç ve mağrur adaml.. Biz • vin gemiler, sancak ne olursa olsun. Wo serbest geçitten utifade edeceklerdir. - Artık aeç oldu.. Ben aitsem ..• 

den uzaklaı artık; b~ ne kadar yabani ol· bir &Una resim veya mükellefiyete tmbi tu• Boğazlarda bir giina ~ptü müsadereye 
- Ne kadar da korkuyorawı Zemfira· 

sak ta, insan öldürmu .. ıi bilmeıyiz .. Biz tulmakıızın ve aıağıdaki tartlar dahilinde teveuül etmek. muayene hakkı istimal ey· 
f'lım1• Bir dakika daha ne olur).. biç kimeenin kanına atMez; kimsenin göz ıründüz gec;iı aeıbeatiaine - ıuraıı mukar· lemek veya diğer herhangi bir haamane 

- Amma sonra fena olacak.. yaıını akıtmayız.. Sen bir katilsin, bundan rerdir ki bu geçiı aerbestiai, yukanda zikro. harekette bulunmak muhariplerin harp ıe· 
- Bir dakikadan ne çıkar canım). sonra bizimle yapyamazıın .. Ruhumuz ıen· lunan yabancı gemiler tarafından yapılacak finelerine memnu olacaktır. 
- Ya uyanırsa)·· den nefret ediyor.. Haydi yoW... açık ol· nezaket ziyaretleri haline münhasırdır. - Bununla beıaber JUraıı mukarrer ki bu 
Aleko dayanamadı, bağırdı: ıunl.. malik olacaklardır. maddenin birinci alineasında mezkur ge· 
- Uyanırsa değil, uyandı.. Sakın kı • Kafile yırtık ve eıki çadırlarını sökü • A - Harp ıefinelerile muavin gemile· çiı aerbeıtiıi, Milletler Cemiyeti azası ııfa-
damayın I.. yor .. Hayvanların üstüne de etyalarla be· rin geçiıi için, bunların, gideceği yer, nevi tiyle Türkiye için pakttan mütevellit ta· 
Zemfira ıevgiliaine fısıldadı: raber küçük çocukları yerleıtiriyor .. Bit • "Ye adedi tasrih edilmek prtiyle ve diplo· ahhütlerle mukayyed olacakhr. 
- Kaçı.. Hemen .• Durmadan ka,.I.. miyen yollara çıkıyorlar. ,masi tarikiyle bir ay evvelinden Türkiyeye Madde 8 - Harp zamanında, TOr· 

O vakit Ahıllo; Şimdi kafile ovanın içinde ymvaf yavaı mal6mat verileceıktir. kiye muharip oldutU takdirde, harp 
Durf •• dedı.. Norqe ıicli7onun). ılzclen bybolU)'ordu.. Bu ihbar ile kutolunan cüz'tiaua ,.. aeflııelerl ve muavbı padledn 

nıesı, 6 ıncı maddedetı lltll:bllbr •• 
zan itibare alınmıyarak. TGDlyenln 
mnsaadel mabsusasına muanatm • 

Madde 9 - Ttırklye kendlahdn barp 
tebdldl!ll' maruz bulunduAunu ldaaet· 
ttği takdirde, Milletler Cemiyetini muk· 
tezasının ifası için haberdar ft mbızl 

devletleri maldmattar ederek lfbu 
mukavelenin 8 inci maddedeki bltGm
lerlnl tatbik etmek hakkım balsdlr. 

Madde 10 - tç'inde Veba, Kolera, 
Lekeli humma Kızamık vukuab mhur 
eden ve yahut yedi gtındenbed mhur 
elmiş olan harp gemileri ve kea bu
laşık bir limanı beş kere 2' aatten 
daha az bir zamandan beri terk etmiş 
bulunan gemiler Boğazlan Urantlne 
albnda geçmeğe ve Botazıann bulaş· 
tırılmasına hJç bir mahal bırakmamak 
için iktiza eden vaki tedblrlm gemi 
vesaiti lle almğa mecbur olaoakludır. 

Kısım: 3 
Sivil ve askeri hava ganlleı1 

Madde 11 - Sivil ve askeıl hav& 
gemileri Boğazların tısttınde uoamazıaı 
Bunların Akdeniz ile Karadenb ara· 
sında geçişleri Tnrkiye'de bnat aey· 
rnsefere ait nizamata tevfikan ft ken· 
dilerine gösterilecek bir yoldan temin 
edilecektir. 

Kısım: 4 
Madde 12 - İşbu mukavele alatlnn 

bu mukavele ile tasrih ve taJln edf· 
len mıntakalar tlzerinde TO.ıldfenln 
hakimiyetine halel tras edecek fl*ll· 
de tevsi ve tefsir edilemez. 

Kısım: 5 
Madde 18 - 25 Temmbs ım de 

Lozanda imza edilen BotuJma tabi 
-0lacağı usule dair mukaftllename 
htıktlmlerlut fesih ve Ilga edm ft on
lann yerine kaim olan lfbU Dnlka
velename tasdik edilecek ve ._,ikna· 
meler mtımktln oldutu kadar pbuk 
Parls'de Fransa Cnmhurl,etl aqlvle
rine tevdi kılınacaktır. 

Bu mukavelename imzası tarlblnde 
mer'lyete girecektir. 

Bu mukavelename 15 sene mtlddet
le carl olacaktır. 

Ttlrkiye ve işbu mukaveleMmenln 
diğer Akitleri, Ttırldyenln nnrnfaka
tiyle ve Akit taran.ara, tıo 8.J ene
Unden haber vermek prttyle, imza 
tarihinden itibaren geçecek bs bet 
senelik demmln hitamında, ...,. mu· 
kavelenamede faydab gOreoeöııd her 
gOııa tadllltl teklif etmet Wtmı 
haiz olacaklardır. 

Mezarhklarcla ela bir nevi 
hafriyat yapılmala 

(..........,. 2 inci ,....., 

le od ..... ~ olan4'•· 1141. 
Sayın Oatündai, 

latanbul mezarlıklan t...lrik.._ MIJlk 
bir meseledir. Batlı batına TUık .... Te 
aaubnın kıymetli veeikaı.n olaa .... 
tatlannı birer birer teabit ettiııı lk.. .... 
eski mezarlıklard• bir nevi hahİpt ppa
rak topraklan aömiilmUt ........... da •• 
lup çıkrmak. oaJan tunif Te tUllİll ettir
mek, sizin gibi yiibek. kıymetli Wr -nlİJ• 
yakıpcak bir ittir. Mezarlılduua .... cla-
11na nakli bunlar bittikten eoaa dlel:al· 
lecek, üçüncü. betinci ve ~ :ı l' -. d~ 
recede ehemmiyeti haiz bit ...... 

Repdna-S.... 



23 Haziran 

İstanbul Dördüncü İcra Memurlu
ğundan: 

Manok Marikyan tarafından Emniyet aandıima birinci derecede ipotek e
dilen ve tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından 12792 6ra 50 kurut 
kıymet takdir olunan ve evvelce senetleri ayn ayn iki müstakil ev iken 
bilahare mahallen tadil edilmek ıuretile bir apartıman haline blbedilen Bey. 
oğlunda eski Kamerbatun yeni Jiüaeyin ağa mahallesinde Saba halen Süt
lü Saksı sokağında esiri 4 yeni 14 eski 6 yeni 16 ve Piremebmet aobimda 
20, 22 No. ile murakkam hududu bugünkü Makiup haline göre bir tarafı 
Kadinko hanesi diğer tarafı doktor Şahbaz hanesi arkası Piremehmet ve 
önü Saksı aobğiyle mahdut 16 No. lu kısmen zemin katında mermer bir 
antre camlı kapılı bir hizmetçi odası mevcut olup bu kısmın dairesi 14 No.• 
lu hpıc:lan girilir ve müıtakil evdir. 

Birinci ve ikinci ve üçüncü katların her birinde birer koridor ve birer 
camlı sofa üzerinde dörder oda birer heli karoaimon döteli mermer muı • 
luklu birer mutfak mahalli ve termesifonlu birer banyo, dördüncü katında 
zemini asfalt üıtü kapalı tarua ve zemini asfalt bif oda bir beli bir aydm
hk mahalli, bodrumda malta döteli bir mutfak, bir aanuç bir heli, kömür· 
lük ve merdiven alb vardır. 14 No. lu hanede zemin kabnda mermer ant· 
re bir sofa iki oda bir heli, bodrumda bir mutfak bir beli bir aarmç, çamatır· 
hk, merdiven altı, bir kömürlük mevcuttur. Bu kısmın üstü 16 No. ile bir-
Jettirilmittir. Umum meaahaıı 119 m 2 dir bir dairesi borçlu tarafından İf
gal edildiği ve 16 ve 14 No. lının zemin katlarında kiracı olmadığı halde 
ayda seksen lira getirmektedir. Bina kigir ve 16 No. da birinci katında 
14 No .da birinci ve ikinci katlarda üıtünde balkon bulunan birer phnİf . 
vardır. 

Yukarda evsafı yazılan gayrimenkul açık arttırmaya vazedilmiı oldu· 
ğundan 27-7-936 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy-
meti muhammenenin % 75 ni bulduğu takdirde müşterisi 
üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en aon arttıranm 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit 
edilerek 11-8-936 tarihine müsadif Sah günü saat 14 ten 
16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırma· 
aında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulma· 
dığı takdirde sahf 2280 No. lu kanun ahkimma tevfikan geri bıra· 
kılır. Sabf peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti 
muhammenenin % 7 ,5 nisbetinde pey akçesi ·veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu himil bulunmalan llzımdır. Haklan tapu sicilli 
ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alikadaranın ve irtifak 
hakin sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve maaarife dair olan 
iddialanm evrakı müabiteleri ile birlikte ilin tarihinden itibaren nihai 
yet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aks
takdirde haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar sabf bedelinin pay
.lafmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden 
miitevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi ve 20 senelik 
Vakıf icaresi tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha 
fazla malumat almak isteyenler 13-7-936 tarihinden itibaren berkesin 
prebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma prtnamesi 
ile 934-1093 No. lu dosyaya mllracaatla mezk6r dosyada mevcut 
vesaiki görebilecekleri ilin olunur. (3433) 

BANZOPiRiN kaı~leri HERYERoE40i\vR·J" 
·~EFE s ecq~L ~o,.., TEMİZ~ER. BALG.lM sÖqÜRÜR.ÖKSÜRJGÜ HEl"'EN ciou~İR --- --

Zonsu!dak Asliye Hukuk Halömliğin • Adana Asliye Hukuk Hakimliiiııden: 

den: Adana erkek lisesi muallimlerinden Ha-
Kilimlide 82 numarah Ocak Mesul mü- lis Kadrinin müddealeyba İt Bankuı ci • 

ilürü ve müsteciri Musa çavUJ ve teriki . varında 5 No. h evde İbrahim km Meliha 
Emin Erkifi tarafmdan Zonguldakda mü- Zeliha aleyhine asliye hukuk JNhkanesine 
te.aıhitlik yapan ltalJan tabaasından Alek- ,a9~ığı bofanma davasınm icra kılman mu· 
undr Buronelli aleyhine açılan otuz bin bakemesincle müddea aleyhamn namına 
lira tazıminat davasımn bakılmakta olan ,çıkarılıp mahkeme miib8fİrİnİn ubnna 
muhakemesinde: Müddea aleyh Alaksan· verdiii Jnef111ba•:an ikametgilıı meçhul 
dr Buronellinin namına çıkarılan daveti- ,olduiu anlatıldığından davetiyenin ilinen 
y~e mübatir tarafmdan verilen meıru • ,tebliğine ve muhakemenin 3 /7 /936 tari
hatta ikametgahının bebi olmamasından hine müsadif cuma sünü saat dolmza tiJi. 
ötürü bili tebliğ iade lohnmtt olduğundan kini ve ilinen bir nüsbaaının mahkeme 
ilinen teblisat yapdmasına karar verilmİf divanhanesine yaplfbn)maama karar ve • 
•e muhakemede 2 temmuz 936 perıenbe rilmİf olduğundan müddea aleybanm ye.• 

SON POSTA 

Bu c•zlp tecrUbeyl 
yapmu 

PUDRALARI 
DiSLERiNiZLE EZiNiZ. 

Milyonlarca kadınlar bu tecrübeyi 
yapınca hayran kalmıılardır. Zira; 
ekseriya yüzdeki siyah noktalar; açık 
mesameler ve her nevi gayri aaf 
maddeler, tane tane olmuı adi bir 
pudradan ileri geldiğini biliyorlar. 
Filhakika, bazı pudralar parmaklar 
arasında tutulunca kadife gibi yu • 
muşak görünürse de hakikatte kısım 
kısım taneli ve sert olur. Bunlar, gÖ• 
zünüzden kaçabilir. Fakat dişleriniz

le pek ala hissedebilirsiniz. Bir par
ça pudra alıp dişleriniz arasında -ezi
niz §ayet cüz'i bir tanelik olsa der • 
hal hissedersiniz. Şimdi de bu tecrü
beyi havalandınlmıı yegane pudra 
olan T okalon pudrasile yapınız. Bu 
pudra yeni ve imtiyazlı bir UMJI dai
resinde istihsal edilerek evvelkinden 
on defa daha ince ve daha hafif kıl
maktadır ve binaenaleyh cildin nazik 
mesamelerini tahrif eden tanelere te· 
sadüf edilemez. Bu gibi taneli pud
ralardan sakınınız ve yalnız bava -
landmlmıı ve garantili yegane pudra 
olan T okalon pudrasını kullanınız. 
Terkibinde krem köpüğü bulunduğu 
cihetle cildde uzun müddet sabit ka
lır ve artık parlıyan burunlara niha
yet verilmiıtir. Ve sık sık pudralan
mağa ihtiyaç kalmıuru§tır. 

Sayfa 11 .,. 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Muhammen 
kıymet 

Lira K. 
Kamerhatun : Mahallesi Şirket sokaiı yeni 6/1 sayılı 

evin tamamı. 900 
Büyükçarıı 

Büyükçarıı 

· Büyükçarfı 

Gedikpaıa 

Akaaray 

Gedikpap 

Beyazıd 

Büyükçarıı 

Kumkapı 

Aksaray 

Üsküdar 

· Kurtulut 

Büyükçarıı 

· Beyojlu 

Eminönü 

Büyükçarıı 

KadakP. 

Kocamuıtafa • 
pafa 
Kocamuatafa 
paşa 

· Akıarq 

.: Çuhacı hanı alt kat yeni 13 sayılı dükkanın 
tamamı. 

: Y ailıkçılar sokağı eıki 24, yeni 36 sayılı 
dükkanın tamamı. 

Karamanhoğlu ıokağı yeni 40 sayılı dük
kinm tamamı. 

: Şebıuvar mahallesi Kili.ae tobiı eaki 31, 
yeni 27 sayılı evin 1/4 payı. 

: Kitibkaıım Deiinneo aokaiı eski 26, 7eni 
46 sayılı arsanın tamamı. 

: Kitibkaıım Çeıme sokağı eski 18, yeni 39 
sayılı arsanın tamamı. 

Boıtanıili Sarayiçikiliaeıi sokağında yeni 
'16 sayılı evin 1/2 payı. 

Tavpntafı Cumhuriyet caddeıi yeni 43 sa
yılı dükkanın 3/4 payı. 
Kalpakçılar sokağı yeni 121 sayılı dükka
nın 6/336 payı. 
Çadırcı Ahmed Çelebi Tiyatro caddeıi 
eski 37, yeni 91 sayılı evin 1/3 payı. 

: Kitibkaıım Yalı ıokağı eıki 3, yeni 5 sayı
lı evin tamamı. 

: Selimiali Gemiciobanneı sokağı eıki 15, 
yeni 17 sayılı "evin 1/2 payı. 

: Maballeıi Eıref sokağı eılri 87, yeni 233 
sayılı evin 1/2 payı. 
Gelincik sokağı yeni 22 sayılı dükkanın 

1/4 payı. 
Aynalıçeıme Yaıhasanefendi mahalleıi 
Emincami caddeıi eıki iki defa mükerrer 
65, yeni 73-75 aayılı dükkanı müıtemil evin 
1/2 payı. 
Ahiçelebi mabaUeıi Lonca ıokaiı eski 16, 
yeni 16-18 ıayıh dükkanın 174720/1612800 
payı. ( 40320 payı mübadil taıfiye veıi
kaıile). 

: Papazoğlu sokağı yeni 4 sayılı dükkanın 

tamamı. 

: Caf•aia mahallesi lcadiye aokaiı eski 
19-21, yeni 17-19 sayılı bir salon ile evin 
30/240 payı. 

Leblebici ıokaiı eıki 48, yeni 50 aayıh 
: evin 1 /8 payı. 
- Maballeıi Şirliğan ıokağı eski 28 sayılı 

evin tamamı. 
: Kitibkaıım Değirmen ıokağı eski 17, yeni 

19 sayılı 58 metro murabbaı arsanın ta • 
mamı. 

80 

750 
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130 

80 

700 

375 

14 50 

667 

900 

239 25 

800 

25 60 

1000 

2817 

720 

563 

62 ,. ..... 

700 

116 

Arnavudköy : Ayanofri sokağı yeni 2 sayılı arsanın ta-

Kadıköy 

Balat 

Akıara; 

mamı. 145& 
Raıimpap Uzunbafız ıokaiı eski 1, yeni 
81 sayılı evin 1/6 payı. 300 

: Hacı iaa Yoğurthane ıokaiı eıki 30 M. y~ 
ni 41 aayılı evin 3/16 payı. (Mübadil tu-
fiye v•ikaıile). 96 

: Katibkaıım Y enikapı caddeıi ve Suterazi
si sokağı eski 78, 6, yeni 80-8 sayılı dük
kan maba11ini müıtemil evin tamamı. 

aiDii saat ona bırakddliuıdan valm mez. mü mezlnirda bizzat mahkemeye aelmesi --------------._,,_..1 - .. 
a.-ue bizzat •eya vekil söndenneai aksi .veya kanuni bir vekil sönclermeai aklİ tak- &on Post. MetbaaSI (Mübadil tasfiye veıikaıi1e). 1600 
takdirde muhakemenin l'Jabmda görü • dirde muhakemenin rıyabında yapılacafı 

N-rivat Müdürü: Selim D---lec:eiinden teblisat makamına kaiın olmak ,tebligat makamına kaiın olmak izere ilin .... ..., •-.ap 
iaere keyfiyet ilin olunur. ( 661 ) olunur. ( 662) Sahipleri: A. Ekrem. S. RaaıP. H. l..ütJi 

----------------------------------------------------------------------------------~ 

Akıaray : Kitibkaaım mabal1eıi Y ah sokağı eski 
17, yeni 19 sayılı evin 4/16 payı. 500 

Yukarıda yazılı mallar 26/6/936 cuma ıünü saat 14 te pqin para 
ve açık arttırma ile satılacaktır. S atıf bedeline iıtikrazı dahili ve 

% 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. lıteklilerin yüzde yedi 
buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırmaları. 

ccM.» (3237) 

Pehlivan Gü.reşleri 
28 Hazinm 936 Pazar Gehzede Cllmhuriyet Halk Partisi tarafından iddiah 

pehlivan i gllreşleri yaptırılacaktır. Gidip gelme için İstanbul ve Anadolu 
tarafından on iki tren vardır. Başa 50, başaltı 30. bllynk orta 20, ktıçOk orta 
10, desteye 10 lira verilecektir. (660) 

DERltlOJElV 
Derisi kuru, çatlak ve gevıek olanlar bi r tecrübeden sonra baıka bir ilaç veya 

krem kullanmalanna imkin kalmaz. Çün kü DERMOJEN yalnız krem değil. tam 
manasile cildin devasıdır. Her nevi egzem a)ar, yaralar, bereler, çatlaklar, sivilceler, 
ustura yaraları, yanıklarda birebirdir. Mik roplardan, soğuktan, günqten cildi muha· 
faza eder, ve deriye yeni can verir. 40 ku rup her eczanede bulunur. 

lstanbul G. Sataş işleri Müdürlüğünden : 
Son Posta 17 /6/936 tarihli nüshasında 23/6/936 günfi 

ilin edilen 51611 kilo tekerin ibaleai pri k•lmapv. 
aablacajı 

"3471. 
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Halis ve Turunç çi
çeklerinden yapılmış 

HA AN ÇiÇEK &UYU 

' 
NEROLI 

1HA181ANg0GÜ L:sırvu 
YAGI-

" Gül 1 v nta&1 
Dnnyada ınevcud çiçek sularının, 

ve gOJsııJnrnıırı ve gOlyağlannın en 
nefisidir. Bu kadar mükemmel ve 
tabir gOl ve çiçe'< suyu olamaz. Bir 
darıılıısı hir çiçek bahçesi veya Lıir 
gülistandır. Bu nefis gOisuyu ve çi
çek suyu istihzarına muvaffak olan 
eczacı H11sıını herkes tebrik ediyor. 
Şişeleri 40-60-100 kuruştur. 

Hasan deposu : 
Ankara. lstanbul. Beyoğlu 

l{apalı zarf usulile 

Eksiltme illnı 

Umum Müdilrltiğiinden: 
1 - fzmit Kağıt ve karton fabrikası sahasında yapılacak revir ve 

eski kağıt anbarı inşaab vahidi fiyat~ esasile ve kapalı 
zarf usulile eksiltmeye çıkarılmışbr. Tahmin olunan iqaat 
bedeli (20780) liradır. 

2 - Bu işe aid eksiltme evrakı ıunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni şartname, 
D - Vahidi fiyat ve keşif hülisası, 
E - Hususi ve sıhhi tesisat şartnamesi, 
F - Planlar. 

isteyenler bu evrakı bir lira mukabilinde Sümer Bank lstanbul 
şubesinden ve Ankara'da Sümer Bank Muamelat Müdürlüğünden 
satın alabilirler. 

3 - Eksiltmeye 10 Temmuz 1936 Cuma günü saat 16 da 
istanbulda Galata'da, Bankalar caddesinde Sümer Bank şube
sinde icra edilecektir. 

4 - isteklilerin (1558,50) lira muvakkat teminat vermeleri 
lazımdır. Bundan başka, eksiltmeye girecekler, ilan olunan inşaat 
cesametinde inşaat yapmış olduklarını teklif mektuplarına leffe
decekleri vesaikle isbat edeceklerdir. 

5 - Teklif mektupları, yukarda yazılı gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Sümer Bank İstanbul şubesi Müdürlüğüne 
makbuz mukabilinde tevdi edilmiş bulunmalıdır. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden 
bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapabl
mıt bulunması lazımdır. 

SON POSTA 

Tle 
en ehe1-ı~ll moo'el/eJ-İ .seçfi,.e
~I< mülemmel te11-z<la 

y4pılmış ~ AA A . 
-... _._._. çe~if 

PRTRONU 

--------

....... •GENE 1 

Sıtçlann köklerini kuvvetlendirir. j 
Dökülmesine mani olur. Kepekleri 
izale eder. Neşvnnumasım kolay
laştırarak bayat kabiliyetini arttı
rır. Latif rayihalı bir saç eksiridlr. 

lnglllz Kanzuk Eczaneal 
Beyoğlu - lstanbul ... 

Haziran 23 

KUMBARA DESTEKTiR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız p•ra blrlktlrmlf olmaz, 
qynl zamanda: 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduab 
bu_lunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

20, O Lira mükif at 
veriyor. Mükafatlarm 10,000 Lirası her sene 1 Nisan 
ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a çekilerek verilmektedir. 

Bu iki keşidenin her birinde 5000 lira, şu şekilde 
tevzi edilmektedir: 

Birinciye 
Jkincige 

1000 Lira 
250 ,, 

10 kişiye 100 yüzer Liradan 1000 ,, 
20 ,, 50 ellişer ,, 1000 ,, 
175 ,, 10 onar ,, 1750 ,, 

Ceman 207 kişiye 5000 ,, 

ikişer bin lirahklar: 
Diler b8' lletldealD ller birinde 11•••• 

ı ldflr• Ud bla Ura vırW1or. B• ketldeler 
ller seae labat, Bazlraa. TaDUDaz, IJlll 
va Blrlacl B••u a1ıarıa•a ilk glalerl 
J&pdlDütadlr. 

EN SON SiSTEM VE EN UCUZ 

GAZ CİHAZLARIMIZ 
gel mittir 

Beyoğlu, istiklal Caddesinde 1O1 numaradaki 

' SERGiMiZI ZiY ARET EDiNiZ. 41111-•' 

KARYOLALARIN 
en son modelleri gelmiştir. 

Asri Mobilya Mağazası '}~~~r -
lstanbul : Rızapqa yokuşu No. 66 Tel; ~3407 


