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Mukav818 diin gece imzalandı ve ordu 
muz sabaha karşı Boğazları işgal ett 

•••••••• 
Montrödeki delegeler Türk siyasetinin zaferini şiddetle alkışlay 
rak ''sayenizde büyük bir sulh ibidesinin · temelini attık,, de dil 
.., 1 ---· .. -····--·-· ---- -ı 

Montrö 
Zaferi kutlul 
Olsun! 
Atatürk Türkiyesi, 
şan dolu tarihine 
bir sayfa daha kattı 
.----- .... * -----

Ônce harp, top, tüf ek, •üngü ••. 
lnönü, Sakarya, Tumlapınar, 
lzmir .•• 

Sonra •iyaıet! Mudanya, Lo
zan ve bugün Montrö ve Boğaz. 
lar. 

Bu mefahirden hiçbiri yer
yüzünde yaıayan hiçbir millete 
bu türlü nasip olmamııtır. Na
•ıl olsun ki, Atatürk bir tanedir. 
Ve onu yetiştirmek biz Türk 
rtıilletine naıip olmufhn. 

Yazan ı •· Talu 

Atatürk Türkiyesi, on üç yıllık 
yepyeni ve baştanbaşa şan dolu 

rarihine bir sayfa daha kattı.. bir za· 
fer daha kaydetti. 

Binlerce şehitlerimizin temiz kan " 
Iariyle yuğrulmuş, asil kemilderiyle 
Perçinlenmiş Çanakkale ve Karadeniz 
Boğazları üzerindeki hakimiyet hakkı
cnızı bugünden itibaren tam olarak 
kullanacağız. 

Bütün bir milletin en yüksek, en 
~rlak rnefahiriyle dolu bu yerlere, on 
uç yıl uzaktan tehassürle baka kalan 
bahadır Türk askerleri şimdi oralara, 
0 mukaddes sahinere inmiş bulunu-
Yor. (Devamı 7 inci sayfada) 

Sabaha karşı .•• 
Askerlerimizle beraber 
Karadeniz Boğazındaki 
gayriaskeri mıntakaya 

nasıl girdim? 
Yazan : Suat Dervlf 

Ordumuz Çanakkaleye tam :2 de, Mukavele 
Karadeniz Boğazına da 3 de ayak bash Nasıl 

Çanakkaleye akın eden halk arasında bilha~sa orada döğüşmüş eski kahramanlar 
göze çarpıyordu, bunlardan hasta bır malitl sedye ile naklini istedi 

fakat yan yolda göz yqlan arasında vefat etti ' 

• 
imzalandı 
imza merasimi derin 1 

1 sevinç havası içinde 
dakika sürdü 

.. * « 
Tevfik Rüştü Aras söyled 
nutukta "Montrö muahedesi hı 
sonrası siyasetinde bir merh• 

, teşkil etmekte, sulh davas .. 
yeni bir istinat noktası 

olmaktadır,, dedi 

Ankara, 20 (Hu•uai) - E. 
ğazlar mukavele•inin imzaaı 
zerine Kamutay 30 temmuZı 

levkalade toplantıya çağrılmıt 



z 

•• H u 
Yazı Çok Oltlııfa /çift 
Bugiin Konamadı 

İstnabul ve bütün 
memleket bayram 

yapıyor 

(BaJ:arah t inci sayfada) 
dakikadan itibaren ıehirde coşkun tezahü

rat yapılr.uştır. 
Dün gece her yer sabaha kadar açık 

kalmıf, her taraha halk küme .küme ha 
mce ut hadiseyi kutlulam.rş, e,ğlcımniştir. 

Tramvaylar. otobüsler, ıab.nlara ka

dar ·~· bütün eğlence yerleri, pzino
lar, kahveler ve dükkanlar sabaha kadar 
açıl. blmlfbr. Ba hal bugün de devam e
decektir. Bu gece haer alayı da yapılacak· 

tır. 

Dün gece. muahedenin imzalanması 
ıekli ve merasimi Beyazıt Cümhuriyet 
meydanı, Tabim. Şehremini. Bakırköy, 
Büyiikada iakeleıli. Kadıköy Belediye Ö· 

nü, Üsküdar Dojancılar, Saııyer, Beykoz, 
Eyüp, Kartal. kaza ve nalıiyelerinin mu
ayym meydanlarında toplanan halka rad
yo Ye hoparlörlerle tepfir edilmiftir. 

Bu meydanlaıdan Şehremininde itfaiye 
bancloeu. T aluimde Şehir bandosu milli 
hanlar çainuflaıdu. Her yer, bütün so
kaklar eabahlara kadar tezahürat yapan 
halkla dolup boplm19o bir çok müemae

ler elektrik tenmab yapmqlardır. 
Bii)a-.T......,._ 

Bunu müteakip Cumhur BafkanhjJna. 
BallhUanlıia. Hariciye Balcanhiına. 
C.H.P. Genel Seb.terliiüıe tebrik ve te· 
tekidir te)graflan ..,. Genel Kurmay Bat
lcanbiına da latan'bul halkımn büyük ordu
ya inan ve süYenini teyit edici te)sraflar 

tekllmittir. .. ,., ........... 
Büt6n r-1 •e hususi cla-

lreler, müeıunln. hinalar, kule· 
ler. dilkklnlar, llilemam icara ve deniz ve
laiti bayraklarla ... defne dallarile tezyin 
edilmltdr. Gece ha yerler qıaklandınlacak· 

tar. 
Sı' t•h lılırmim 

Basün eaat 14.30 da Edirnekapıdaki Ça
ıaak.ble ŞebitJiiinde toplanan halk tarafın
dan Şehitlikte bii7iik bir tören yapı)acak ve 
Hallcnleri namma çelenkler konacaktır. 

Bu töreni F atia Kaymakam1 idare edecek
tir. 

om •• ·•• •· Kamfs• ıh-
s..t 16 da Oamnite konferam •lo-

nunda Onivenite nltörlüiimce tefrik edi
lecek zevat tar.ı.dan konferamlar veri

. SON POSTA 

Resimli Makale a Vata •vg&ini coıtıırtı11 •• a 

. 

Temmuz 21 

r. 

Son Ek&ellins Ağırezgti 

K. Talu 

Ö tedenberi herkes onun senasmda: 
bulunur: Zekasını, kurnazlığını, 1 

ihatasını, çirkinliğine rağmen sempatik 
olduğunu, cerbezesini, nüktelerini söy• 
liye söyliye bitireme?!ler. 

Kendisini ilk defa Belgratta, Balkan 
konferanaının bir kaç ay e'\-velki son 
toplantısında gördüm. Ve hakkında 
söylenilen iyi 'eylerden onda dokuzu· 
na benim de aklım yatar gibi oldu. 

Fakat bir şey hof uma gitmedi : Dik
kat ettim, her yere, daima herkesten 
eonta geliyordu. Bu gecikme eğer biı 
itiyat eseri ise, birinci plandaki bir dip
lomat için affedilmez bir kusurdur. 
Yo'k eğer kasten y::-nıyorsa, o zaman da 
onun bu hareket. ııuaşeret adabının en 
iptidai düsturla~ ile tearuz eder. 

Bal wi ..._ 11 Y•iai J8.P1D11ia met eden wtir. v .... teYPi. .....-.. - ....... - llhiııiclir. Ba ..... 
....... faziletlerinin - yiiceaidir •• ~ ............... 
anciJi COflurank JWddatlan en ..... 1•" ela :aı1erı. .... 
.....,.p ..,.keclm aes, IM>ııw ..-... • 

Bunu, o zatın takdir etmesi ve bil-. 
haua dost ve müttefik milletleri ala
kadar eden işlerde biraz daha nnzik 
ve daha mütehalik dav;ranmaaı lazım 
plirken, bu sefer Montrö konferansı· 
nın Boğazlar hakkındaki kararını onun 
yüzünden yine yirmi dört saat teehhür
le lmzalamıya mecbur olduk. 

O--W it' !. ....._ ...... kotuı..., TUife 1olunda Mr 
....-li ......... w 1 \" .,i .pjwler ,,. a.l.ıw Wadan te" 

Boğazlar itilafı gibi, bir milletin bi~ 
hakkın sevincini mucip olan hadiaeleo 
rin bir saat bile tehiri o millet efradınıq 
üzerinde pek fena tesir yapar. Biz bu
rada, konferansın vereceği kararı kız. 
gın kor üstünde dokuz doğurarak gün· 
lerce bekledik. Sabırsızlığımızın V&, 

heyecanımızın ölçüsü yoktu. \' e karaı 
bir sürü engellere takılıp da geciktikçe 
onun tacilini dost ve müttefiklerimizi1' 
himmetinden ümit ediyordu. 

... , ..... 
Y•d•ı= ...... VE WeleriDe Pis•..... ........ -

\ur' , • ..,__ ıwN:iMfir. 1 .... wle, h"••la, 
8asi1a .le Türk,......._ ı.. laul• 111117 '• ,,. yelli Wr 

saleri .. ederek ~ yeni ... ..,. ................ 
w din Mil lmv ..... i, • 1iluek zi;dlıai w • .. ettitini itiliJ'ona. Bitin :rmcldatlar ..... ••diii ~ 
nfli lrahnn hkl.n .. b'==a - ..... ~·-lilli ......... pprkem, vuifelerilli ,. bir ,.,,rı ......... ..... , ..... . 

(söz 
Bir otomobil /acia111111 
Yegane ıalıüli 
Ameıibda bir 

otomobil kaza -
• ölmiif. ft ba 
kanda bir oto -
mobil parçaLm • 
mlf, içinde bulu -
nanlardan dört 
kifi obnUf. :p)
nız bir çocuk .. bbmftı. 

Bu otomobile dija bir otomo -
bilin yanclmı çarpm.mım kazaya 
eebep olduiu JDnalt izlenten anbt1l
maktachr. F abt çarpa otomobili ~ 
bit etmek ihtimali ~

y ePne ... kalan tahil de hiçbir ,ey 
söylememektedir. Çünkfi hu fllhİt altı 

r HERGül BiR AIRA • ı 
Vehl111ll kedin 

Ba:ı- ,,... ....... dat ~-
ela: 

Padra lcııtıılan Halbuki, adına en uygun kafiye °' 
Kolebigoll• larak ağırezgu kelimesini b~lup yakı! 

. tırdığım bu muhterem Ekselans, tam ış 
Kolleluıvon . la .. d 1 · h"ım . .,,. pif ıp te kotarı cagı sıra a, sı aı ra .. , 

~Jı.ı bır A- arzusunu duydu ve kalktı, Bükre,\ 
meriblı luıdm - boyladı 
Jann kullandık - . · ebcb' ba" taıı Bız de onun s ıne gnmıza 11 

D!-_ _ı __ t d-..ı· L'-'- L- lan pudralaruı ı·" · • • • • d'" t ;. - &ıU.aa ıı:uıi ua;ıım ... ,.an o bastık ve ~n ıgımızı yırmı or saa"I 
derece ~ iP. seceleri. nin içinde kutularını top .. ' 
iter ae zaman bir patmh duyacak ol- lamak merakına eonraya bıraktık. 
-. u.z -.u ZaJ1D1 ile heni tatb uy- diİfmÜf ve bü _ Bu satırlar fimdi Ekselansın ıtulaın~ 
bmdau ayanıdmp. qajı katlan ineli- tün dünyada ya .. TUıl olacak olursa, ihtimal ki: 

ıir. pdan pudraların _ Geciktiyse ne çıkar) diyecek V( 

- 1.Jıkia. luna pdiji yerele pabr-
4 kutulannı getirt- kudretten büyük dudaklarını biraz da• 

da etma kil meye baflam1'· ha aarkıtacaktır. 
- Ben ele ona öyle -,.leclim.. tim· Bq 9e11e içinde tnplwhğı ayn ayn 

di. ı.... iizerille 41e,. bJak Yerip bir cimJeıde pudra bılalarmın eayw dört Lakin bu işin gecikmesinden ne çık· 
F7 ..,_.dJ mı. o ..kil •Jaadnmaia yüz bini aıeçmif- Ameriblı, kollek • bğını, ne çıkacağını o bilmez, biz bili· 
.,..dır siyonunun çok ek.ik olduğundan, ta- riz; çünkü dava bizimdir. lecektir. 

Beyautta Mitine aylık bir çocuktur. Ve kazadan hiçbir 

Saat 1 7 de BeylWl mey da nanda 'hütin ~! . .Yaralan~~.<}!!!,..~~!!°llflur · 
.l.tanbullıulann iftirakile büyus bir mitina inzibet kıt"- ltomwtanlıiı snrk Ye idne 

• • • -• marnlamak için daha çok sene bekle - Onun için de, infialimizi gizleyeme-: 
Lıtvınofan g•ın•i mek ve çuk pma wlebnek )kını a-1· yip bu kadarcık olsun izhar ettik. 

yapılacaktır. Bu mitingi bir hey' et tertip ve 
idare edecektir. Şelür baodoe&1 bu aaatte 
Beyazıt meydanında buhmacak mitince 
lati\lal marşı ile batlanacaktır. Bando Is· 
tikli) marıı çalarken Oruversite ve diier 
yülteek okul taleheleri hep bir aiadan 
marp İft:İralt edeceklerdir. 

Miting idare hey' etince dört kişi tara
fwmlan ba muabedenin ehemmiyetini izah 
edici aözler ıöyleaecektir. Mitingin bitme· 
ıini müteakip Mitina jdare hey' eti tarafın
dan Taksimdeki Cumhuriyet abidesine 
çelenk konacakt11. Bunun için İtfaiye ban· 
docu aaat ( 17) den itibaren Taksim mey
damada millt ma11far çalacaktır. 

H.....__..Menmm 

/st.medili 6e11l•i diğini söylüyol'lmlf- .. f"k b' d ı fn 
öd b. 1 k d k . Bizim dost ve mutte ı ır eve ı . 

edecektir. Moııtr e ır o anta a yeme yı - • • • . da L-kl d.... · hare-. 
f So n....: ~ · Bekam L · · f hariciye nazuın n oe e ıgımız 

ÇuaWuJede yapal-.lr törene stan- yal v~ ~;ş 1 
• it~ • Z.w •a .. ı iL-eha•• .... k b değildi. Bugünkii sonsuz, neş~ 

bul balkı WDI• iftiak 911nek izere inti- yemek lrsteaınr okm.lren birdenbire Fransada köylerde gönüllü tulumba- ~ ubu · · dört eaatlik teahhur bir 
•ap olunan bir hey'ct vapurla Çanakkale- yüzü burufmuş. Garson Pf•rmış, ya- cı •-kilitı ,,arclu. Tulmnbaalanlan bir mıze, h~ırmkı U k. bir daha 
7e ,..._ ..ı.e_,ı_ __ L....__. __ L im o.-v damla ze ır attı. marız ı, 

.~no ~ nma ..-u Uf" · beled0 
• • • • 

Daireler Erk• Tatil Edilec• - Affedersimz. bir fe'Y mi c*lu> tam~sı ıye reıaıne gıbnıf: .efere böyle teY tekerrür etmez. 

YapıJ.eak tezahürata iftirak edebilme- Litvinof listedeki bir yemek adını - Civarım~ F ... köyünde yan- insanın hayatta en ~ok gücüne gi • 
leri ve serbest vatandaşlar slJi seYinçleri. göstererek cevap vermif: gm varmış, IÖncİumıeğe gidelim mi) den, doet elinden eziyet görmektir 1 
11i izhara imkan bulabilmeleri için bütün - Biz bunu evvelden çok yedik. Bir •menbk tlll 1 ?lif, cliJe 80l'lllUf. L"3 
ıesmi ve mali mÜl!11uelede 'bdectiye .e artık yemek Ültemeyiz.. Belediye ıd.i. dah.I: ;;;: 
huaua mnhaeel.e miie•enleri aat clö1ttaı A 

l..itYinofun --~ .. •· ba _ r!-1!-I ---:-: _._ • ~ itibaren memarlanna izin Yereceklerdir. -- UJDIJI ~- • ---r 

M••la•lla ...aaç yemejin ada: F abt on1aı yola çıkarlarken arka -
Mania, 20 (111.ai) - Tel- Romanof usulü çi)ekmifl lanndan k..--.. mm ilteyene eor. -----... -----~--. 

mbanenin aa1ac1e ... hp:ri hir iÇL;&dr. ~- taal6at P- mn~: Biliyor Mu&unıız? 
gr)aL-LL Da&a..... )r p-L--LL-.L... C!==- -hjL! h • ~ ka Ullll& Yar • .uuum laalk *• . -UIUll", ~ __ .. ...... - Bu haberi nereden aJdm) 

Saat 21.30 da bütün Halke•lerinc:le ]ara dlkN Bıt&-. Boğazlar mu- b• -'at ... telefine ilin-.. 
kendi idare bey"ederi tarafından bu maa- kavelainin iwgle .. haheri _. sım laalb bd.ia d-iftir. BedaYa - F ... köyiindeki arhclaflm evvel- dı"r? . . . • 

1 _ Çanakkalenin kadim tarihi ismi ne• 

bedenin hukuk. emniyet. tarih. askerlik ve rekli ve CCJtkan ......... "...- si... ımtenmekt~ hirhiri .na- ki gün bana bir kut yezDUfb. o IÖy - 2 - Çanakkalenin beynebmlel .. mı ne.-
dünya sulhu bakımından değeri hakkında lannuftır.Herka heyeam Ye aı~ sı• ...... yapmaldachr. lüyordu. 
L f 1 . d 1 k B 1 diT) ı-..ı b'" ""k h ...... ~on erane ar tertıp e i ece tir: u unan 3 _ Şimdiki Çanakka eue uy~ • a.r 
yerlerde bu konfeıan.iar hoparlörlerle de r . ten batka yapılan en büyük ve tanhı hartı 
büyük meydanlara nrilecektir. j S T E R 1 N A N 1 S T E R 1 N A N M A J h · idir ve kimler arasıncla yapılmııtır) 

Fener Alayı anp4 _ Çanakkalede Atatürk.ün kuman• 
.....!__..)_ -..1.--L...-La- - ___ _ıı_ --La~-- - kmm ı.o. Saat (21) de büyük bir fener alayı ya- Z<m&Uldak ~ yazıyor: .-.-en orr-- ..... - .._...."7_ '-L •W• zafer kazandığı yer neıe· 

pılacakt11. Bunun için bütün İ.stanbullular uZonpldak tüccarlarmdma his km aliluıds dairelere pltılchldan awa pne ~. Giilmilden .. '!:ı7raı; ettıgı ve 

bu saatte Beyazıt Cumhuriyet meydanında mÜracaat ederek bazı maıı-mm vapurda çahnclJima a.iJclir- umdıldan ahrken umdıim açılchiım anlemelg berlalılcle 'bir po- (Cevaplan Yann) 
toplanmış bulunacaklardır. Esnaf teşkilatı mi§lerdir. lis hafi:ıainin meluıret.ine baih hiır İflir. * 
ve diğer bütün teşekküller kendi bayrak· Tüccarların iddiaıma söre bu sim lıttrsızlaklar dU. ziJade Bir kaç defa tellerrür eden bu vaziyet lııarpaada Denizyol- Dünkü Suallerin Cevaphrı 
larile ve fenerlerile iftirak edeceklerdir. I İstanbul • Bartın aeferiai Japan nparlarda vukua ıdmek- lan Miidirliiiae fiüyet ettik. Bir netice ahıum7mca tafll'dık. I _ Asya Fransadan 80 defa. AHU • 

Önde İtfaiye müzikası olduğu halde a- tedir Bir .... tüccar arkad- Gümrükten maW- alacapz aırada .. k ·· 
• -.,. '""7 padan 4 defa büyu tur. . 

)ay tam (21,30) da Beyazıt meydanından İstanbul - Bartm postasını yapan nıpurlar ebeiya Zo.. fatura ile sandık muhteviyatını bir bir karfıJ.,hrdık ve aradaki 2 - Andrenikos çok eski Latin şaırle· 
hareket ederek Divanyolu • Ankara cad- ı guldagy a ait yükü gidide değil, dönüıte çıkarmaktadırlar. İtte y d 

r ekaik!iji teıbit eden bir zabıt tala.il '" alilraclar dairelere bat rinden biridir. Aslı unan ır. . . 
desi • Sirkeci - Rqadiye caddt!Si • Köprü- bu gibi hmızlıklar bu döniiı seferlerinde yapılmak:adır. 

3 
_ Annam Asyada Fransız Hın_d Çı .. • 

V d ' dedi ki vurduk. Gene bir netice alamazsak ve malmnz çahnmakta oyvo a caadeai - Şi§hane yoku:fU ve İs· Kendisiyle konuştuğum tüccar Bay Mwteaiaı ı.aa ~ . d b" h""k" ettir Merkezi Huedır. N\I 
~Lı l dd -L""- -·•--L -~- ~- _ _ı __ ... • • 1-· • • k d' h__. t-1-- 1 nın e 11 u um • mi ca esim t~en Takaim meydanı. _ Hımzlılr çok mahirane ve çok ustaca :ratHW•-t_.-. ucvarn cucne ~lfaetımızı en ı UllUllll .ası iWlrlllllZ a ıe-

L-L- k J cak fusu 4 945,000 dir. na gelecek. orada bandonun iştiıakiyle mil- Sandıkların alt tahtalarından biri cayet beliniz bir tekilde JC- tirtmeldea _,... çare 8 mıya tr. 
4 
~ Anubis eski Mısırlılann ilahların." 

li martlar çalınacak. hava fitekleri atılacak 1 ~. 1 L t...> 1 l'- AN J '-. 1' • . .' u J 1.J AN l; ı1 A .ı 1 1 k 1 bacalı bır _ ı.:. n ,. J L- n ' n 1 dan biridir. nsan. vüc. u_ t u, ça a .. ~e fener alayı burada bitmiş olacaktır. 1 
mahluk olarak gosterı ır. 

Fener alayını başından sonuna kadar . L--------------------------·--------------------_. 



c - -
./Sayfa 3 

Atatürk 
' . 

harp . ispanyada dahili 
ihtilal gittikçe genişliyor, Cumhuriyetçiler ile Faşistler 

biribirleriyle döğüşüyorlar 

Çanakkale 
Boğazında 

Büyük önder gece şehirde 
bir cevelan yapb, halk 

tarafından şiddetle 
alkışlandı 

(&,tarafı 1 inci ıayfada) 
stanbuldan gelen vapurlar bu ta -. oğazlar konferansının resmi imza 

saat birde otomobille şehirde bir ceve-
1 Büyük Önder Atatürk dün gece B 

rihi merasimde hazır bulunmak iste • l celsesinden bir evvelki toplantısında l f b J k cı- in yapmışlardır. Atatürk halkın top· 
~l ondra 20 (Hususi) - spanyada asil~re iltihak etmiş lu unma ta~~· d yenlerle doludur. Şehirde ~örülmemiş landığı yerlerde büyük tezahüratla al· gerek konferans reisinin, gerek reisin bu 

cephe taraftarları ile sağ cephe ta· As~l~r, teslim o madığı ta ir .e bir hareket var. Oteller baştan başa luşlanmııtır. Şehremininden geçerken ıözlerine iştirak eden diğer murahhasların 
t~ftarları arasında kopan ve memleke- Madrıdı bombardıman etmekle tehdıt dolmuştur. Bir çok kimseler va~urda Montrö zaferini kutlulayan binlerce hakkımızda söyledikleri sözler, yaptıklan 
ti ~ah~li .harbe sürükleyen isyan hare.: etmişl~rdir.. . • güvertede yatmağa razı olmuşla;dır. ki,i bandonun da iştirakile Büyült temenniler, bizi ne kadar memnun etse ye· 
~etı gıttıkçe yayılıyor. Solların en bu- Sevıl telsız ıstasyonunun neşrıyatı • Yüksek makam ve rütbe sahibi ze _ Önderi ıelamlamışlardır. Atatürk her ridir. Her vesileden bir iftihar hissesi çıkar• 
l'ük istinatgahı çiftçi ve işçi kütleleri na göre Endülüs, Valensiye, Valdolid, vat bile otellerde güçlükle yer bulabil- 1ıeçtiği yerde ayni coşltun tezahüratla mayı adet edinmiş kimseler gibi, bu ıözle· 
olduğu halde sağlar büyük arazi sahip- Burgos ve Aragon vilayetleriyle Ka - mişlerdir. alkıtlanmıtttr. rim, bir nevi tıflane ıevinç tezahürü aayı· 
lerine, klerikallere, aristokratlara ve narya ve Balear adalarının bütün gar- Eski muhariplerin köylünün AtatUrlt Park otele gitmiı, bir lamazlar. Çünkü bütün bir medeniyet ci· 
ilepsinden fazla aristokratların elinde nizonları asilere iltihak etmişlerdir. heyec:an'ı müddet istirahat buyurduktan sonra hanı önünde haklı davasını vakurane müda .. 
bu} d · · d' J f d b avdet buyurmuşlardır. faa eden ve kazanan bir milletin bundan 
. unan or uya ıstınnt e ıyor ar. Barselonanın asiler tara ın an om· Ordunun girişini görmek için uzak -~--------------· 

O d l - duyabileceği memnuniyet kadar tabii ne 
: . r unun büyük bir kısmı asilere i ~ bardıman edildiğine dair malumat gel· kazalardan yaya olarak gelen fakı'r ko"y· ' 
t h ı_ b d 1 I ak olabilir? Kabul ve itiraf edilmek lazım • 
, 1 aK. ettiği gibi donanmanın da asile- mi~tir. lüler arasında Çanakkalede kollarını tan aşa 0 aşmış ve yapı ac tahki-

T • • • l" l k k dır ki bu muvaffakiyet, azimli bir sureıte 
te ~ltihak ettig·i anlaşılmaktadır. HükUınet Vaziyete Hakim bacaklarını, gözlerı'nı' kaybetmı'ı:ı kalı _ mat ıçın azımge en tet i atı tamamla-

- y - muayyen bir hedefe, şaşmaz bir isabetle 
lr>a Asiler halihazırda Fastaki bütün İs· Londra, 20 (Hususi) - ispanyada raman eski muharipler vardır. mıştır. gidişin bir neticesidir. Eğer, bu, böyle ol· 
ha nyol mıntakasın~ hakim olduk~a~ dahili harp devam etmekte, Valensiya, Müeaıir bir sahne Boğazın iki sahilinde fener alayı mamıı olı:aydı, Türk cumhuriyetinin bu 

şka İspanyanın şımal ve cenup vıla- Saragosa ve Sevilde hükumet kuvvetlerile Eski muharipler arasında bulunan Yarın gece Çanakkalenin iki sahilin- güzel günü idrak etmesi, bir emri müsta • 
tetlerinden bir kaçını da ele geçirmiş asiler arasında kanlı çarpışmalar olmakta• iki ayağı kesik bir Çanakkale muhari· de yapılacak olan fener alayının dile- hil olurdu, dense, mübalağalı bir tarif ya· 

ulunuyorlar. dır. Vaziyet hükümet kuvvetleri lehine in· bi hastalığına rağmen merasimde bu _ nildiği kadar parlak olması için hiç bir pılmış olmaz . 
. Ceuta ile Sevil radyo merkezleri kişaf etmektedir. Hükümet bütün fspan· lunmak istemiş ve çocuklarının şid _ fedakarlıktan çekinilmemiştir. Dernek oluyor ki, Türkün Montrödc, 

~sılerin. elinde bulunduğu için bunlar- yada vaziyete hakim bulunmaktadır. lsya· detle önlemelerine rağmen bu arzu _ Çanakkale, 20 (Sureti mahsusada boğazlara dair kazanmış olduğu zafer, sa-
!il neşrıyat yapıyorlar. nın bir kaç güne kadar bastırılacaiı bildi· sunda israr etmşitir. giden arkadaşımızdan) saat 22 _ Şu bur bir sayin, anut bir iradenin sulh yolun· 

Tayyare kuvvetlerinin bir kısmı da rilmektedir. iki ogvlu tarafından bir sedyeye ya - anda Çanakkale sokaklarında çalınan da elde ettiği en «berceste» bir muvaf· 

Montrö 
Zaferi ve Taymis 

''Atatürk Avrupanın 
minnet ve şükranını 

kazandı,, 
Londra, 20 (A.A.) - Times ga· 

2:etesi, Montrö konferansına tahsis et· 
tiğı uzun bir ha~ yazısında ezcümle 
diyor ki: 

<cMüzakerelerin muvaffakiyetle ne• 
tkclenmiıı olması keyfiyeti, başlı başı· 
na ııayanı memnuniyet bir hadisedir. 
Zira, Versay muahedesinden sonra ak· 
tedi\rniş en mühim muahedelerden bi
rinin anlaşma yolu ile tadiJi hakkında
ki beynelmilel ilk konferansın muvaf· 
fakiyetsizliği, büyük bir felaket ola
caktı. 

Türk hükumeti, Türkiyenin bey
nelmilel dürüst hareket tarzı hakkın· 
da dünyaya iyi bir imtisal nümunesi 
Vcrıniş olduğuna dair Başkan Bruce, 
Ve diğer zevat tarafından cumartesi 
RÜnü yapılan takdirleri tamamen hak 
etrniı bulunmaktadır. 

Türkiyenin baıındaki büyük 
kllmandan, durbin bir devlet a
damının yüksek meziyetlerini 
hiiiz bulunduğunu bir kere daha 
göstermiıtir. Kendisi, muahede
lerfo konferanslarla tadili siya
•etine müzaheret etmiı ve bu BU• 

"etle Avrupanın minnet ve §Ük
t'Qnını kazanmııtır. 

Montröde çok ehemmiyetli bir iıı 
l'apılrnıştır. Fakat bu, daha geniş ve 
daha güç bir usulün ancak başlangı
~ldır. Bu usulü, sulhu müzakereler yo• 
i_: aramak ve o yolla temin etmektir. 
. &er Avrupanın yeniden eski rakip 
1ttifakf · · d'" · · t • ar sıstemıne onmesı ıs enmı-

toraa bu müzakerelerin yapılması la
tırndır. » 

'fürkiyenin Yardımı Aranacak 

. Paris, 20 (A.A.) - Anadolu a
lansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Berlinden Tan gazetesine haber 
Ve '(' ~ rı ıyor. Döyçe Algemanya Çaytung 

0 ntrö konferansı hakkında diyor ki: 

fakiyettir. 
• tmlıp 43 kilometre uzaktaki köyün _ davullarÇanakkalenin salı sabahı ordu- \' · · · 'b 1 l • d azıyetı ıtı ari e ve son hudiselerin ak· Zm ır e den şehre getirilen bu kahraman asker muz tarafından isgal edilecegv ini müı· - . . k' f . . d b • sı m ışa ı netıcesın e oğazları, kuvvetine 
rp h •• f evvelki akşam Ezine yollarına dikilen delediler. Müjdeciler orduyu karştla - dayanarak tahkim edebilecek bir mevkide 
1. eza UrQ gözlerini, özlediklerini görmeden yu - mak isteyenlerin Balıkesir meydanına bulunan Türk cumhuriyeti eğer bu hak • 

marken etrafındakilere: toplanmalarını bildirmektedirler. Çün- kını, k-ıllanmak istememiş ise, bu, onun, 

Montrö zaferini on binlerce 
halk kutluladı 

«Beni ordunun geçeceği yola göm- kü son dakikada verilen ani bir emir ü- sulha olan inancından ve barışa verdiği 
sünler I» Demiştir. zerine Kirazlıdaki piyade ve Ezinedeki kıymetten ileri gelmiştir. Maamafih onun 

Ordu heyecanla bekleniyor topçu alayları bu gece saat 24 de bu- bu tarzı hareketi, bu arada, arsıulusal si • 
, İzmir, 20 (Hususi Muhabirimizden) - Orduyu bekleyiş. heyecanı son had- lundukları yerlerden Çanakkale üzeri- yasetin hangi istikametlerde inkİ§af etmeJC 
Ak~mdan lzmir derin bir heyecan içinde dini bulmuştur. Halkın sabırsızlığını ne hareket etmekle gayri askeri mm • istidadında bulunduğunu gösterdiği gibi 
Boğazl r muka\·elesinin imzası haberini 
gece yarısından sonraya kadar bekledi. 

k bazı dostlukların hakiki mahiyetlerini mey-
yatı~tırmak için oyalayıcı eglentiler ta aya ilk adımlarını atmaktadırlar. 

T dana çıkarmak itibarile de, bizce, bir nevi 

On binlerce halk umumi meydanlarda 
tertip olunmuştur. Şehre iki koldan yürüyecek olan imtihan yerine geçmiştir. Şurası da unu _ 

Şehir meydanlarında, muzikalar, kahraman askerlerimiz Çanakkale ka- tulmamak gerektir ki Montrö konferansı, 
,toplanmıştı. radyolar çalınmaktadır. pılarında konaklayacaklar ve şehri iş- büyük harptenberi, aksaksız netice ver· 

Tam saat 1,20 de Vali Fazlı otomobil- Kahraman askerlerimizin şehre ko· gal için şafağın sökmesini bekleyecek- mi§ bin bir arsıulusal toplantıdan bir tek 
,le Cumhuriyet meydanına geldi. Kısa bir !ayca girebilmeleri için Ezine ile Ça- lerdir. tanesini teşkil ediyor. Gerek arzı, gerek te

nutuk söyledikten sonra lç İşler Bakanlı- nakkale arasındaki yol çok kısa bir za· Yarbay İsmail Hakkı Yalalun ku- lakkisi şeklile umumi maneviyatın yük • 
jından aldığı kısa bir tebliği okudu. Mu· manda asfaltla döşenmiş ve tankların, mandasında Kirazlı piyade alayı saat selmesinde büyük amil olmu~tur. Bu ise. 

kavelenin imza edildiğini halka müjdeledi. ağır topların geçmesine mütehammil 11 ile 12 arasında şehre girecektir. az bir ,l<azanç mıdır~ - Selim Ragıp 
Halk haberi sürekli alkışlar ve yafa sada
,larile karşılamıştır. 

görülmiyen bütün köprüler betonar· Kirazlı piyade alayı saat kulesi ve A-
meleştirilmiştir. tatürk bulvarlarından geçtikten sonra 

Bir rivayet Ezine yolunda Kocadere kenarındaki 

Bugün Atatür'kün ve hmet lnönü • ağaçlıkta karargah kuracaktır. 
nün geleceği hakkında bir rivayetin DiğC:r taraftan ~zinedek.i topçu ala
suyuu bayraklarla, çiçeklerle gelin ibi yı aynı saatte yerınden hareketle 11 -

Büyükleri· ~üslenen Çanakkale halkın sevin:ini 12 arasında Erenköy mıntakasını işgal 

Yarın (bugün) Cumhuriyet meyda
nında bütün Garbi Anadoludan gelecek 

köylülerin iştirakiyle büyük bir miting ya· 
pılacaktır. 
' 

Atatürke, ismet lnönüne, 
mize telgraflar çekilmiştir. büsbütün arttırmıştır. edecektir. 

Mezarlara çelenkler konacak Dün .Bayr~miç. fırkası kumandanı 

Çan ak kale Yarın Meh t ç "b'd · ve tahkımat ışlerı amiri general H. 
me avuş a ı esme, za- H" .. .. . d b ld B . b" .. k 

ferimizin kanlı, şanlı yatağında abide- . usnuyu evın e u um. . enı uyu 
bogv azında. abide leşen eski düşmanlarımızın mezarla1 hır nezaketle kabul eden kıymetli ge· 

rına çelenkler konacaktır. neral arka arkaya çalınan telefonlara 
Londra, 20 (Hususi) - Türk askerle- Şehit anaları cevap yetiştirdikten sonra, güldü: 

rinin gayri askeri mıntakaları jşgal etme· G d d b 
T k Şehit anaları öpiilesi elleriyle og"' ul- - örüyorsunuz ya? e ı, aşım 

leri üzerine Çanakıkalede yatan ür as· 
farının kanlariyle sulanmış topraklar· kaşınsa ne yapacağım diye düşünü -

kerleriyle müttefik askerlerin mezarlarına 
b. · dan oğullarının mezarlarına serpecek - yorum. 

'
çelenkler konması, burada çok iyi ır tesır 1 

T .. k" Ieri çiçek demetlerini derlemektedirler. stirhamım üzerine düşündüklerini, bırakmıştır. Haber alındığına göre ur ı· 
ye yeni Boğazlar mukavelesini tesit için Eski gayriaskeri mıntakada duyduklarını şu özlü cümlelerle hula-
Çanakkale Boğazında bir abide dikecek- General Fahreddinin riyasetinde bir sa etti: 
tir. heyet eski gayri askeri mıntakayı baş- - Biliyorsunuz ki Lozan muahede-

··~~~··~~~~~~·~••••••••...,•••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••• 

Kara ve Deniz Kuvvetlerimiz 
bu sabah Çanakkalede coşkun 

Muglada tütün rekoltesi 
Muğla, 20 (A.A.) - Muğla ve mül· 

hakatiyle beraber bu yıl yüz iki milyon 
654 bin 956 metre murabbaı bir alanda 
tütün ekimi yapılmış ve havaların tütüne 
müsait gitmesinden rekoltenin beş milyon 
kilo olacağı umulmaktadır. 

-si Boğazları gayri askerileştirmişti. 
Devlet verdiği söze riayet ederek Bo· 
ğazlarda asker bulundurmuyordu. Şim
di Montröde Boğazları tahkim karari 
almaya muvaffak olduk. Bu suretle 
parlak Lozan muahedesinin yegane 
pürüzlü noktası da diizelmiş oldu .. Bu 
sayede yurdumuzun Akdenize açılan 
Çanakkale kapısı emniyetli bir hale 
girmiş oldu. Bir evin kapısı açık iken 
insanın yüreği rahat eder mi~ Biz Ça· 
nakkaleye top namlulariyle kilit vur • 
duktan sonradır ki evinin kapısını na· 
hoş ziyaretlere karsı sürmelemis bir İn• ' . 
san ferahlığı ve pervasızlığı duyuya • 
ruz. 

Biz askerler, bu milli ve ünlü hadi
selerle dolu kapının bekçisi olmakla 
iftihar ederiz. 

tezahüratla karşılandı 
Merasime Kara ve Deniz Tayyareleriınizde iştirak ettiler 

Düşünün ki buranın topraklanna 
50.000 Türkün kanı dökülmüştür ve 
Türk hudutlarının hiç bir köyünü bu -

lamazsınız ki içinde Çanakkalede ev· 
ladı şehit düşmemiş analar bulunma· 
sın. Kendi hesabıma ben hayatına ka

rıştığım dostların en azizlerini orada
ki kavgada kaybettim. fstanbul1u Sü .. 

lleyman ve Pargalı Rizayı hatırladıkça 
yüreğim sızlıyor. 

f Türkiye, konferanstan vaziyeti 
devkaliıde kuvvetlenerek çıkıyor. Bun- k d b h 
dan sonra Türkiyenin yardımı, büyük Çanakkale, 21 • Müstacel • ( Su-,.metre ya ınındedir. ,önün e sa a saat dörtte demirledi .. 

Bayramiç fırkas:nın Çanakkalede 
merkez kuracağını söyleyen kuman -
dana teşekkür ve vedadan sonra vali 
Nizameddini buldum. O bana dedi ki: evıetler arasında daha ziyade arana- reti mahsusada giden arkadaşımız· Donanma Çanakkalede .ler. 

Cıtktır. dan)_ Gece •aat üç buçuktu Gene· Ç kk l 21 M'" t l (S Çanakkale 21 • Mi:O,tacel • ( Su -..-;:.. ana a e, - us ace • u- · • 
c········-··••n••H•HH•••········-.. ·····-···-·- ral Hüseyin Hüsnünün kumandasın- 'reli mahsusada giden arkada~ımız- reli mahıusada giden arkadaıımız-
ekneraı Ali Hikmet Spor daki Bayramiç müstakil fırka k~ra~- 'dan) - Yavuz, Hamidiye, Hızırrei• dan) - Baıvekil ismet lnönü bu 
urumu başkanlıg"'ından h k~ h b' · h d · . . . ? ga ı ve er_ anı a~ ıyeB'; §e re gır 1

' gambotun~an mürekkep bir fil~· sabah •aat onda tayyare ile burada 
li ıstıfa mı etti· , Karargah erkanı sabaha kadar .muz bu sabah Çanakkaleye geld.z. ,bekleniyor. Yapılacak merasime on 

t1,,.,_ 'rnhurgıa yapılacak festivala Türkiye uyumayan halk tarafından sonsuz Halk gemilerimizi coıkun tezahü· deniz ve kara tayyaresı' d .. k .., ·••ırıa • . , n en mure • 
•Urk ıştırak etmek üzere ha~ek~t ed~n heyecanla karıılandı. Gayria•keri ratla karfıladı. kep bir filo da İftirak edecektir. 
iıır spor kurumu General Alı Hıkmetın ' . l b l l k h · 'l ' • K' • ' • 
l •fa ettir;.· b b hk' c·· h . f.k. . mıntakayı ı§ga e aı amıı o an a - Denızaltı gemı erımız ılle lıma- Naara önü ıımdilik deniz istasyo 
ıııab .,ı u sa a ı wn urıyet re ı ımız • h . ..J•• L •1 ..J • 

er vermektedir. , raman alaylarımız ıe rın gOrt RL O· nında, Kocatepe, Auatepe, Maydos nu olarak kullanılacaktır. 

«- Bu ani emir bize çizdiğimiz 

proğramı değiştirtti . Yapılması mukar· 
rer olan çelenk koyma merasimi öbür 

güne kaldı. Köylere kamyonlar gön· 
dererek bu merasimde bulunmak iste• 
yen eski Çanakkale muhariplerinin 
henüz gelememiş olanlarını şehre ka -
vuşturduk. Köylerden o kadar çok gel
mek istiyorlar ki sabaha kadar kam • 
yon işleteceğiz.>>. 



Yeşildirek yangını[ Polis beş 
:yangının kasten çıkarıl- Hırsız gaka/adı 

dığı _an_laşıldı Bunlar dün gece 
Yeşildirekte Necipbey sokağında Halıcıoğlunda bir evi 

Mahmudun evinde cumartesi günü soymuşlardı 
yangın çıkarak binanın bir kısmı yan· -
Dllf ve söndü.rülmüttü. Evvelki gece Halıcıoğlunda Sütlice cad-
' Yangın esııaaında itfaiyenin buldu- desinde Mustafanın evine dört hırsız 
j.. aazlı parçavralardan yangının kast girmiş, evden halı ve para çalmışlardır. 
eeeri olarak çıkarıldığınadn ~phelenil- Bu hırsızların başı Davut "isminde biri· 
~ve müddeiumumi muavinlerinden sidir. Ali, Mustafa ismindeki iki arka· 
Sadun ve mühendisler bu işe ait talı - daşından başka Vedat isminde 13 ya-
kikata girifJDfilcrdi. 9ında çocuk bir yan:lımcılan da vardır. 
• Neticede yangının Mahmut tarafın· Hırsızlar Mustafanın evine hane hal-

dan Danüp ıirıorta 'irketine 6000 Ji- kı uyurlarken girmi.flerdir. Hırsızlığı 
raya ıigortaladığı eşyalarına tamaan yaptıktan sonra Davut çalınan eşyaları 
ç&arıldığı teabit edilmiştir. alarak diğer arkadaflarınd.an ayrılmış, 

Dün Mahmudun ~yaları tesbit e· polisler diğer üç kifiyi şüpheli vaziyet
dilmiftir. Bunların ancak 400 lira kıy- te görerek karakola götürmüşlerdir. 
metinde olduğu anlaşılmıştır. Gazlı Biraz sonra Mustafa da uyanıp da 
pamuklar tabibi adliye gönderilmiş, evinin soyulduğunu görünce karakola 
suçlu Mahmut da dün üçüncü sorgu koşmuş, evinin aoyulduğunu haber 
hlklmi tarafından verilen kararla tev- ' vermiş.tir. 
)cif edilmiftir. Bundan sonra İf meydana çıkmış, 

Davut da aranarak bulunmuş, fakat eş· 
yaları sakladığı yeri ıöylememi~tir. Po
lis tahkikata devam etmektedir. 

Oniversitenin tercüme ettireceği 
kitaplar 

Saray burnunda 
Yüzme havuzu 
Bir müteahhit belecliyeye müracaat 

ederek Sarayburnunda bir yüzme ha

SON POSTA 

Festivalde 
tulumbacılar 

itfaiye şenliklerin~ dört 
tulumba takımı iştirak 

edecektir 

Festival ~nlikleri arasında itfaiye 
talnmlariyle eski İatanbul tulumbacı -
larınm dahi geçit resmine iştirak et -
meleri kararlastırılmıstır 

Bunun için 'dört 'tul~ba takımı 
~imdiden hazırlığa baslamıstır. Bunlar 
Karagümrüklüler, Mev lSnekapılılar, 
Otalcçılar1ılar. Kadirgahlardır. 

Karagiirnrük sandığına eski tulum
bacılardan Hamit reis, Mevlanekapıh
lara Fuat reis, Otakçılarlılara Hasan 
reis ve .Kadirgalılara Rifat reis kuman
da edeceklerdir. 

Her andık geçit resmine asgari al
bşar tahm, yani otuzar kisile istirak e-
decektir. ' ' 

Bunlar dün ilk talimlerine basladık
ları gibi her sandık efradı kendi.ne ait 
~ık formalar hazırlamıslardır. Gelecek 
pazar her dört sandık da Fatihle Edir· 
ne.kapısı arasındaki geniş caddede bir
biri ardısıra son talimlerini yapacak -
!ardır. Karagümrüklü Hamit reis dün 
dört sandık namına yapılan taahhüt • 
nameyi İtfaiye Kumandanına vermiş -
tir. 

Oniversite Rektörlüğü talebelerin 
istifadelerine arzedilmek üzere 125 
cilt kadar F ranıızca, İngilizce, Alman
ca. Rusca ve ltalyanca otoriteler ta· 
rafından yazılmıljl kıy~etli eserleri 
tercüme ettirerek tabettirmeğe karar 
vermiş ve ite baflamışbr. Her fakül -
to için 25 er kitap tercüme ettirilerek 
J>uı1acaktır. 

vuzu yaptıracağını bildirmiştir. Bu ha- iki adam 
vuz inşa edildikten sonra 5 sene müd-

iki kadrnm 
kestiler 

yüzünü 

Bir asansör kazası 
Diln b~lodiye civarında Piyerloti 

caddesinde latanbul apartımanında bir 
asansör kazası olmuş, bir çocuk asan
sörle duvar araeında ezilerek ağır su
rette yaralanmı11tır. 

Ezilen çocuk Selanikli Osmarun beş 
Y8'ındaki oilu Osmandır. Orta kattan 
uanaör kapwmı açıp aşağı yukarı inip 
çıkan asanaörii seyretmekte olan Os
man naııılta ayağı kayarak bo~luğa 
d6fmiiş ve o 11rada harekette olan asan. 
aörle duvann arasında kalarak ezil
mİftİr. Çocuk, Etfal hastanesine kaldı· 
rılmıştır. 

detle müteahhit tarafından işletilecek 

ve ondan sonra belediyeye devredile • Dün sabah Tophanede bir vak'a ol
cek, belediye burasını kendi malı gibi muş, Mandıra sokağında oturan Bür
diğer bir müstecire verecektir . haneddin metresi Arsa1osun yüzünü 

Belediye bu teklifi tetkik etmiş ve jiletle parçalamıştır. ' 
müteahhitle uyuşmak üzere temaslara Arşalos yirmi gündenberi metresi 
başlamışttr. olarak yanında bulunduğu seyyar 

Havuz 100 metre tulünde olacak - fındıkçı Bürhaneddinden ayrılmış 
tır. Müfterilerin tesiratı hariciyeye ve Bürhaneddin de bundan müteesir 
fazla rüzgara maruz .kalmamaları için olarak Arşalosun tebar yanma 
bir kısmı camekanla kapatılmış ola - dönmesi için teşebbüslerde bu • 
caktır. Diier bir k.ı.mıı açık hava ha· lunmustur. Fakat Arsalos buna razı 

' . 
vuzu olarak kullanılacaktır. olmamış, Bürhaneddin de : 

Havuza su bir taraftan girecek ve - Eğer güzelliğine güveniyorsan 
diğer taraftan dışarı çıkacaktır. Ve bu ben onu bitiririm demiş, ve parmakla
suretle kirli su kat'iyen içerde kalmı • rının arasında sakladığı jiletle yüzünü 
yacaktır. Havuzda atlama yerleri ve 3-4 yerinden kesmiştiı-. 
montanyirüs gibi ~ğlence yerleri de 

Danı müaabakasi yapılacaktır. Havuzun inşası 20 bin * Kasırnpaşada tütün amele.sinden Ali 
nişanlısı Dilberin kendisinden ayrılma
sına muğber olmuş, jiletJe yüzünü 
kesmiştir. Dilber otomobille hastaneye 
kaldınlmış, Ali yakalanarak hakkında 
takibata baslamlmıstır. 

1 dmtos pazar günü sabah saat ıo dan !~aı,a, T,~.l<;>~~!!~ _,,_ .. ·--"-
11 e kadar TakB1m bahçe.sinde Kermes şen- ter çift hediyeler verilecektlr. 
Uklerl münasebetlle bir de dans müsabakası 2 - Müsabakalara if Urak edecekler saat 

tertip edfımı.tır.ı. ı ve üçüncillüğü kazanacak 10,30 da dans sahasına. hoparlcirlerle davet 

elttlertn her b!rtne ayn ayrı hediyeler dağı- edilecekler. Her blrerlerlne birer numara ve
tııacaktır. Müsabakaya iştirak şartlan tun- rilecek ve danslara başlanacaktrr. 
lardır: 3 - Jüri heyeti: 

' ' 

r 

Temmuz 

Kiğıt gümrüğünün arttın
lışı piyasaya tesir etti 

T Üccarlar giimrüğe gelen kağıtları gümrük resmi 
yükseldiği için çıkaramıyorlar 

Yerli kağıt fa.bri.kalarım himaye mak
eadile gümrii.k tarifelerinin 324/C ve 
328/B pozisyonlanıı:a giren adi ve iyi 
matbaa .kağıtlaruı.ın gümrük resimleri üç
le bir nisbetinde arttınlmıştır. 

Kağıt tüccarlarma göre mevcut olan 
gümrük tarifesinin 348/ A maddesinin 
ancak İzmit kAiıt fabrikası faaliyete bat· 
ladıktan sonra tatbiki 18.zım gelmektedir. 

Tüccarlar İzmit kiğıt fabrika&1nın İs
tanbul kağıt ihtiyacının yüzde birini bile 
karıılayamıyacağı kanaatindedirler. 

İzmit kağıt fabrikası piyasaya henüz 
kağıt göndermemiştir. 

Viyana biiJcUmetile aramızda mer'i o
lan ticaret anlllfDlASJ dün hitam buldu· 
ğundan Avusturyadan da kağıt getirtmek 
mümkün olamıyacaktır. 

Fakat kağıt tüccarları hundan üç ay 
evvel Viyanadan ~ miktarda Uğıt cel
betmişlerdir. 

Gümrüğe gelm.İt olan bu ki.ğıtlann 
gümrükten çık.anlması için İzmit kağıt fab
rikası faaliyete ııeçmemiş olmasına rağ

men 348 maddeainin tatbikına başlanmış 

ve gümrükten k.i.ğıt çıkaranlardan alınma· 
sı icap eden fazla gümrük resmi depozito 
akçesi olarak almuuftır. Kağıt çıkaranla
rın ~ikayetleri üzerine aümrük direktörlü
ğü Vekalete müracaat etmiş, fakat henüz 

Belediyenin yeni binası 
Eski Maarif Nezareti binasının ta -

miri işi tamamen ikmal edilmi~tir. Ay 
başında Belediye Fen Heyetinin bütün 
büroları buraya nakledilecektir. 

Burada 50 bin liralık bir tamir ve ta· 
dil yaptırılarak Belediye Reisliği ma • 
kamı da buraya geçecekti. Fakat büt -
çeden bu iş için ancak 9 bin lira tahsi
sat ayrılmıştır. Bu para ile ancak müb
rem olan tamirat ikmal edilmiştir. Önü· 
müzdeki yıllarda esaslı tamirat ve ta
dilat yaptırılarak Belediye makamı da 
buraya nakledilecektir. 
••l•••llllllHlll•lll••----1111 .. Hllllllllllll•l•ll-ll•lllll 

İstanbul Birinci İflas Memurluğundan: 

gümrük direktörlüğüne bu hususta bir öi• 
rektif gönderilmemiftir. 

Gümrük ve İnhisarlar V ek.aleti lktısaCI 
Vekaleti nezdinde tqebbüeata girişmi,,t\t• 

Alacağı netice gümrük eli.rektörlüğüne ~ 
dirilecek ve ondan s'onra vaziyet esaslı te' 
kilde taayyün etmiş olacaktır. .. 

Kağıt tüccarlarının ifadelerine gör• 
1 inci hamur kağıdın vagonuna 1 5 00 lira 
verilirken şimdi 2000 lira verilmesi lazıaİ 
gelmektedir ki bu nevi kağıtların kilosun' 
beş kuruş zammedilmi,, demektir. Birin~ 
hamurun bir kilosunun gümrük resmi 11. 
kuruşken şimdi 20 kuruı olmuştur. 

Gazetelerin kullandtkları 2 inci bamJal 
kağıdın kilosunda gümrük resmi 3,75 k'ı_.ı• 
ruştan 9 kuruşa hrlamııtır. 

3 üncü hamur kağıt nevilerinde hiç bU. 
değişi.klik olmamıştır. 

İstanbulda kağıt stoku maalesef pJ 
azdır. İzmit fabrikası ise henüz kağıt im•• 
line ve piyasaya vermeğe başlamamıt~ 
Viyanadan gelmiş olan kağıtlar da gümrüİ 
resmi arbtırıldığı için çıkarılamamaktadıt• 

Bu vaziyet İstanbulda bir kağıt buhra• 
nı doğurmuştur. Bu buhran şimdilik o ka• 
dar fazla hi~eıdilmemekle beraber fiyatJaf 
birdenbire yükseldiği için alış veriş dut' 
muştur. Vaziyetin bugün, yarın inkişaf ~· 
deceği umulmaktadır. 

Dünkü kazalar 
Erenköyünde Fırın sokağında o• 

turan 15 yaşında Mehmet Caddebos• 
tan.ında açıkta yüksekten atlayara~ 
denize girmiş, başı deniz içindeki ka' 
yalara çarpmış, ağır surette yaralan • 
mış, hastaneye kaldırılmıştır . * Kumkapıda oturan Osman, düri 
sar'ası tutarak yere düşmüş, başındad 
ağır surette yaralanmış, otomobilld 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmıştıtJ * Ortaköyde bir vapurdan kömüf 
boşaltmakta olan hamal İhsan iske ' 
leden düşerek ayağı kırılmı~tır. 

CYeni Neşriyat 
Havacılık ve Spor - Bu haftıı. Hava d 

Müflis Hiristaki Hacı Yusuf ve llya 

Makrobli kolektif fİrket.İnİn aktetmek İs· 
tediği konfordatu mahkemesi ikinci tica- Spor Mecmuasının 171 inci sayısı çıkmıştır• 

·················-·····-··································-tet mahkemesinco reddedilmiı ve bu ka-

rar mahkemei temyizde tasdik olunınut Q}

makla tasfiye hakkında icap eden kararları 

vermek üzere eYVelce masaya girip te ala· 

caklan kabul edilen alacakWarın bu ayd 
21 inci Sah gÜnÜ onda yapılacak toplao' 
mada hazır bulunmaları ilan old' 
nur. (24430) 

. TAKSİM BAHÇESİ 
Parisin Foli Berier, Gomon Palas, Paramit, Skala Berlin, London Kolosyum 

Tiyatroları yıldızlarından müteşekkil 35 kişilik büyük Revü, 
40 dekor, 400 kostüm 

TAMARA RECK 
ı - Yapılacak danslar Fokstrot, Vals, Tan- Bayan Natalya Mota, Kreso ArzUmanova 

godur. Her dansta muvaffak olacak lld- Bay Moren Panosyan 

Kermes Ressam Natali Mola ve 

--,, 
Her akşam büyük muv '4ffakiyetle devam ediyor. 

·ı ,,. saat u ıe K A_R__AT'!:: ~37!3 D A N S 1 N G 
-- --- ....... ----" 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Şehrim.izde bulunan İtalyan Musiki Kızılay Kermmnde atılığa çıkaracaktır. 
aao·atkarı Koradine Mola'nın kardeşi Na- Koradine ve Natali k.ardqlerin babası 
tali Mola da İstanbula gelmiştir. İtalya Kralının yaveri Kont Moladır. 

Naıali Mola İtalyanın en büyük res
nmlan meyanındadır. Natali Mola İstan
bula ait 60 parça tablo yapmağa karar ver

miftir. 

Bu 60 tabk>yu Kızılay Cemiyetine he
diye edecektir. Cemiyet de bu tabloları 

Roma Konservatuarı profesörlerinden 

me~hur kemancı Lili L' Alpini de Kızılay 
tarafından hazırlanan Kermese iştirak ede· 
ceğini Cemiyete bildinniftir. 

Lili L' Alpini ean'atkir K.alo Kapuc;elll
nin refakatinde konser verecektir. 

Bu geceki nöbetçi eczaneler fUDlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Sarım). Alemdarda: (E,
ref Neşet). Baknköyünde : (Merkez). 
Beyazıtta: (Cemil). Eminönünde: 
(Hüsnü Haydar). Fenerde: (Vitali). 

Karagümrük.te: (M. Fuat). Küçükpa -
zarda: (Yorgi). Samatya Kocamusta -
fa paşada: (Rıdvan). Şehremininde: 

(A Hamdi). Şehzadebaşında: (A -
saf). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Galatada: (Hüseyin Hüsnü). Hasköy
de: (Nisim Aseo). Kasımpaşada: (Mü
eyyet). Merkez nahiyede: (Della Su -
ela). Şişlide: {Nargileciyan). Taksim
de: (Kemal Rebul). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
{Tanaş). Kadıköy eski İskele cadde -
sinde: (Büyük). Kadıköy Yeldeğirme
ninde: (Üçler). Üsküdar Ahrnediye • 
de: (Ahmediye). 

Taksim bahçesinde 
Halk Opereti 

Bu akşam 21,45 de 
Son defa olarak 

Rahmet Efendi 
Yarın akşam Ay•e 
Program her hafta 

değişir 

Yakmda Babalık 

Ankara Belediyesinden . 
1 - Belediye bahçeleri için Gül, Leylak, Yasemin Ihlamur, İğde ve 

2 
3 

küçük Çam fidanları ve muhtelif Çiçek tohum ve soğanları 
alınacağından on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli ( 4 J 97 ,50) Liradır. 
Muvakkat teminatı (303,82) Liradır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin hergün yazı işleri kalemine 
gelmeleri, isteklilerin de 3/8/936 Pazartesi günü saat on buçukta 

Belediye Encümenine gelmeleri ilan olunur. (5) 

Ticaret ve Zahire Borsasında İntihap 
İntihap Heyetinden: 

Temmuz 936 nihayetinde müddeti hitam bulacak olan Ticaret ve 
Zahire Borsası Heyeti idaresinin yeniden icra edilecek intihabatında 
intihap etmek ve intihap olunmak hakkını haiz olanların listeleri 
bugünden itibaren Oda ve Borsa Koridorlarında asılmıştır. Bir . itirazı 
olanların üç gün zarfında 23/Temmuz/936 Perşembe günü al şamına 
kadar tahriren intihap heyetine müracaatları. 

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

Akay İşletmesi Direktörlüğünden: 
Paşabahçe koyunda biri kısmen diğeri tamamen batmış bir halde b ... lunatJ 

Fenerbahçe ve Yakacık vapurlara için en son yapılan açık artlın11c.d <· verilell 
«456» ve «137n lirada-n fazlasına talip zuhur ettiğinden müzayede 1 t:mm'll" 
zun 24 üncü cuma günü s<:lat 15,00 e uzatılmışhr. İsteklilerin yazıh !-aatteıı 
evvel Şefler encümenine gelmeleri. ((4139» 
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Casus Lavrens sağ mı? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sağ değilse Arabistanın " Livreıistir!,, 
diye yemin ettiği adam kim? 

Pari Suarın hususi muhabiri yazıyor: 

Temmuz 21 .• 

,,,,,, 
Kadının fendi erkeği yendi 

Kocasının hem karısı, 
hem de metresi olan 

güz'el kadın 
Oıomobilimiz bozulalı kaç saat geçti 

bilmiyorum. Fakat otomobil bir türlü ta· 
mir edilemiyor ve gene bir türlü bu çölden 
kurtulamıyoruz. 

l;duiumun bir hakikat olduğuna inanıyo• 

rum.Kumlar üstünde mehtap var, büyük Amerikada genç bir kadın kocasına ayni zamanda 
,ıııklar yaktınlmış. Küçük. bir kız. kervan metreslik yapb. Uzun müddet erkeğinden para 
,reisinin kızı dızdane ediyor. sızdırdı ve nihayet yakayı ele verdi ... 

Çölün derinliğine gözlerim dalıyor. İki 
hayal, iki kadın hayali .. 

Birdenbire şaşırıyorum, Gözlerimi o· 
ğuşturuyorum. 

Çölde iki kadın buna imkan var mı L. 
Fakat bu hakikat ... 

Gözler k a ... 

1 
Ben ıeyrederken ıef ortadan kaybol

muı, bir çok kimseler daha kaybolmuş .• 
'Acaba nereye gittiler~ 

Biraz uzakta bir çadır var, çadıra yak
l~ıyorum içerde münakaşalar oluyor. Ya
zık ki dillerine yabancıyım, dediklerini an· 

'ıamıyorum. Fakat Suriye ve Filistin keli-
0melerl kulağıma geliyor. 

Amerika gazete • 
lerinir anlatışına gö • 
re Los Aneeles ııenç• 
]erinden biri son haf• 
talar içinde çok tuhaf 
bir macera ıeçirmişti • 

Snidov adlı olan 
genç geçenlerde bir 
lazla tanıf!JU§ ve bu 

Kadınlar yaklaşıyorlar. Ben merakla 
onlara doğru ilerliyorum. Bir an duruyot• 
lar .• ve kendilerine fenalığım dokunacak
mıı ıırbi büyük demir parçalanle beni yan· 
larına sokulmaktan menediyorlar. 

Duruyorum. Onlar da duruyorlar. 
Arkadan bir kervan görünüyor. Ker· 

1 

Ç•dı;a giriyotum. Tepeden tırnağa ka-
0dar müsellah Araplar bana otutacak bir 
' d d genç kazı ıevmiıti. ver ıöııteriyorlar. Kervan reisi e ora a; 
" 1 Genç kazın da adı işaret ediyorum. lıaretimin manasını an ı

Virginia idi. Ve bir 
van yaklaııyor. 

Kervanda bir çok insanlar, etekler, de
veler, ve köpekler var .. 

yor. - d d kttl 
1 bana mue4sese e a o 

Yanındakilere söylüyor; on at idi. 

Kervan reisi olduğunu sonradan öi· 
rendiğim bir adam yanıma ıeliyor. Ce
bimdeki bütün parayı o istemeden avucu· 
na koyuyorum. Bu sayede dost oluyoruz. 
Teklif ediyor: 

- Sizi hududa hdar götüreyim. Ora
dan otomobilinize lazım olan ıeyleri gön-

Lavrem Arap kıyafetiyle 

Bir kahraman için, diyor, motosik
let kazasında ölmek gatip bir talihsizlik 

1 

anlatıyotlar: 

- Lavrensin öldüğüne inanıyor musu
nuz) 
1 

Kahkaha ile gülüyorlar.. ve diyorlar 

ki: 

. - Bir gün onu ve bütün eserini Asya· 

,da ııöreceksiniz. 

* derirsiniz. 
B. k b' · V b b J fakat onun ölümünden aonta eserleri ya· 

1 

ır atıra ınıyorum. e era er yo · 
Ben onu gördüm: 
Bulunduğu yeri ifşa edemem. 

ahoruz. Kim olduklarını nereden ııelip ne- ,ııyor. Uzun yolculuktan sonra bir dağ eteği-
. "ki . . .. w . ' Siz Suriye ve Filistin isyanlarını duydu- 'ne geldim Burada bir magw ara -.. ar; ve ma-reye gıtb erını ogrenıyorum. b't · · 

,nuz tabii. .. Hem bunlarla her ı;ey 1 mış ,aarada ya.,ayan bir muharip! Bu muharip Reia anlatıyor: o .. 

sayılmaz. Araplara göre Lavrenstir. - Biz seyyar tiyatro kumpanyasıyız. · k 
Bunu söyledikten eonra aıgaramı ya • Yanına gidiyoruz; bu o kadar basit bir 

Epey para kazanırız .. bu yıl Mısıra gitmi§- d k - k d 
mak için cebin en ça magını çı ar ı. jcr degwil. Kaya oyuklannn ayak uydum uy· 

tik, timdi Arabistana dönüyoruz .. İbnissu- b "b"d .. 
- lngilizler Lavrens için ir a ı e ya· dura mağaraya yükseliyoruz.. Taşlar ara-ud biz.i bekliyor da... • ı 

pacaklarmış öyle mi? sından yılanlar başlarını çıkarıyorlar. Ni-- Arabistan Kralı fbnissuud mu .• Siz b d d d 
- Evet, diyorum, en e uy um.. ,hayet kayalar arasında oyulmuş mağaraya onu tanır mısınız) f f 

- Tabii tanırım .. Son sözünü henüz 
eöyleyen methur adam.. Hem ben Kral 
Hüseyini de tanırım. Faysalın orci ularında 
harbettim. 

- 1 9 16. 1 918 1.. 

Elini göğıüne sokuyor, bir otogra çı· ,giriyoruz .. 

katıyor. Bana göstermemek ister bir tarz· Bu mağarada üstleri erkanı harbiye ha· 
da fotografa bakıyor, fakat ben de bakı· ritalariyle dolu masalar var. 

1

yorum ve görüyorum; bu rcııim Lavrensin _ Bekle! 
1 

resmidir ve üzerinde 1935 tarihi var. Diyorlar. Mağaranın nihayetinden bir 
- Demek oluyor ki Lavrens sağ! ,kapak kalkıyor. Bir adam yükseliyor. Ar-

Gözlcrimi kapıyorum. 1916, J 918 çöl - Böyle olduiunu size kim söyledi? kasında ve başında sargılar var .. Burnun-
İılyanı batınına geliyor, sotuyorum: Bu yazıyı onun yazdığı nereden belli? ,da bir halka takılı .. 

- Siz Lavrensi bilir misiniz) Devam ediyor: 
1 

Bütün bu değişikliğe rai:rmen bu ada • 
- Onu bilmeyen bir tek Arap yoktur.. - Ataplann çoğu Lavrensin ölmedi· mm hakiki bir Arap olmadığı bcl}jf 

Bazı yerlerde ona linet ederler .. Sebebi de ğinde müttefiktitler. ' Soruyorum: 

fU! - Ya siz~ - Burada ne yapıyorsunuz~ 
O bize. bizi Türklerden kudaracağını, , Susuyor, sualimin arkasından ikinci bir : Cevap veriyor: 

iltiklllimizi kazandıracaiını vadetmişti. sual daha fırlatıyorum: - Av hazırlıyorum. Tehlikeli hayvan-
1915 - 1916 da Mısudaki fngiltere komi· ' - Lavrensin sai olduğuna inananlarla ,lara karşı avlar .•. 
eeri M a Mahon'un Mekke Emiri Hüse· 

1

beni konuşturabilir misiniz? Bir şey söylemiyecek, bir §ey söylete· 
Jine gönderdiği aht mektubunu hatırlarsı· - Güç defil, yarın Şarki Erdün'de :miyeceğim, bu belü. Fakat bir fotoğraf 
DAZ değil mi) ,temşiller vereceiiz, Otaya gelin. Şarki Er- ,alabilecek miyim, onu düşünüyorum. Bu 

d.. '·· b'l" · · d !!..:ı ·-. Ak ha il Am· f h 1 Bu mektuba söre Fransızlar ve Jngiüz- , unu ı ırsınız e•u mır a e ,foıoğra mü im bir vesika o acak 1 
ler bütün Arap memleketlerinin İ•tikl&lle- ,man'ın araıındal 

1 
Bu gör~meden sonra, esrarengiz rna-

rini tanıyacaklarını bildiriyorlardı. Yalnız * .ğaranın civannda çok kere dolaştım. Bir 
im tek ıart koıulmuttu: Tütklere kaqı is· Jngiliz baytağı yüksek bit direğin üze· ,akıam iki Arabı konuşurlarken dinledim: 
yan edecektik .. isyan oldu, fakat biz bu 

0
rinde dalgalanı10r: lngiliz askerleri kerva· , Biri anlatıyordu: 

eefer lngÜterenin himaycııindeyiz. 
1

nı karfJhyorlar. Bana doğru ilerleyen iri , - AVTupada harp olduğu zaman bi-
lıten anlamayanlar Lavren1 için alçak, 

0

yarı bir genç söylüyor: ,zim de vaktimiz gelmiş olacak. Biz bura· 
hain derler .. Fa.kat biz i!i anlıyoruz.. - Nihayet bulundunuz, kaç gündür bü- ,da reise itaat etmeliyiz .. Çünkü onun kud-

- Siz ip biliyor musunuz?._, .tün postalar sizi arıyorlardı. 1reti çok büyük; Avruplılar birbirleriyle 
- Biliyoruz.. - Entellicen.s servisin kuvvetli bir teş- ,boğaz boğaza geldikleri zaman biz de eski 
Dudaklarını JSınyor: kilat olduğunu duymuştum. Şimdi de duy· ,topraklarımıza sahip olacağız .. 

Sevgilime verdiğim 
Mektup ve fotoğrafları 
Nasıl alayım? 

1 aBir gençle iki sene seviştim. Uzun U• 

zad1ya beraber yaı;adık. Fakat sonunda 
aynldık. Şimdi bir başkasile nişanlan • 
maık üzereyim. Eski sevgilimde mek • 
tuplarım, fotoğraflanm var. Onları ge· 
ri btiyorum, evvela bendekileri ııönder· 
memi iııtiyor. Onun bu husustaki JIYarın
dan fÜpheye düştüm. Kendi mektupla
rını alıp, benimkileri göndermezse 1 Q. 

nun İçn bir defa da ııizfo fikrinizi almak 
istedim.» 

Feriha 

Endifeniz varittir. Fakat balledllıni 
Jecek bir İf değildir. Arada mutavassıt 
rolünü oynıyacak bir üçüncü kimse bu
lunuz. Mektuplarını onunla gönderiniz, 
aizinkileri de ona vennesini söyleyiniz. 
Zannederim reddedemez. 

* 
•Karısı ölmüş, iki küçük çocuğu O• 

lan bir adamla evlenmek üzereyim. Ben 
27 yaşındayım. Erkek 33. Fakat etrafı
mı bir dedikodu sardı ki, boğulacağım 
sanıyorum. Çocuklar analarını arıya • 
cakmış, beni seve.mezlerrniş. kocam ço· 
cuklarını bana tercih edecekmiş, bed • 
baht olacakmışım falan filan.. Hulasa 
beni altüst ediyorlar. Bir türlü karar ve· 
temiyorum. Siz ne dersiniz?» 

Suat 
Dedikodulara ehemmiyet vermeyin. 

Siz de evlenme çağınızı ıeçirmek üzere
siniz. Yalnız erkeğin mali vaziyetini iyi 
te~kik edin. Çocukları bakacak bir mü
rebbiye tubnağa ve ileride onları leyli 
mektepte okutmağa müsaitse düıün -
meğe bile lüzum yok. Aksi takdirde 
kendi analık ıefkatinizi bir yoklayın. 
Baıkasının çocuğu da olsa onlara ıefkat 
ve muhabbet gösterebileceğinize inanı

yorsanız, gene tereddüt etmeyin. 
Fakat kocanız fakir, siz hodgfun bir 

kadınsanız böyle bir tecrübeye girmemek 
sizin için daha hayırlı olur. 

TEYZE 

* - Bu kayalar arasında 
,kim). 

Benim için bir muamma, 
~için öyle değil: Kayaların 

,dam Uvrensl 

oturan adam 

fakat Araplar 
arasındaki a-

Florya plajları 
florya deniz hamamlarındaki inşa -

at ilerlemektedir .. Atatürk köşkünün 
sağ tarafında yaptırılmakta olan 40 
beton kabinenin temelteri atılmış ve 
yan duvarları ikmal edilmiştir. Bir ay 
zarfında diğer noksanları da tamamen 
ikmal edilecektir. 

Önümüzdeki yılda Atatürk köşkü -
nün sol tarafında 40 kabine daha yaptı· 
rılacaktır. Bu kabinelerde banyolar ve 
soyunma kısımları ile yataklı istirahat 
odaları da yaptrılacaktır. 

Bu ikinci kısım plaj kabineleri de 
ikmal edildikten sonra belediye Solari· 
um gibi mevcut bütiin ahşap plajları 
kaldırtacaktır. 

Adviye mahkOm oldu 
Hırsızlık yaparak kocasından ayrıl -

mak istiyen Adviyenin muhakemesi 
dün neticelenmiştir. Hakim Adviye -
nin suçunu sabit görerek (j ay hapse 

!mahkum etmi~ir. 

iki genç bir müd • 
detçik a~viştikten ıon· 
ra kavııa etmeğe baı· 
]adılar ve nihayet ay• 
rıldılar. Genç kız Loa 
Ange)csten ayrılmıı 

ve başka bir şehirde· 
ki aktaba11 yanında 

yaşamağa gitmiştir. 

Snidov bir ka9 
gün sonra, başka bir 
genç, fakat sabık aev· 
gilisinin bpkısı olan 

kızın evine geldiğini gördü. Adı Betnice 
olan bu kız, guya Virginianın ikiz hemıi· 
resiydi. 

Snidov bu kızı da sevdi vo onunla ev -
lenerek mes'ut bir bal ayı ııeçirdi. 

Garip hidiıeler 
Bal ayını çok garip hadiseler takip et-

ti. 
Snidovun karısı, bir müessesede İ§ bul

duğunu söyledi ve gündüzleri evden u • 
zaklaşmağa başladı. 

Çok geçmeden bayan eve fazla ıeç gel· 
mek adetini de çıkardı ve kocasını kıskan
dırdı. Bir iki hafta da bu ı;ekilde geçti. 

Günün !>irinde gencin eski sevgilisi Vir· 
ginia göründü. Bu iki kız kardeı biribirle
rinin tıpkısı idiler. Yalnız giyin~leri ayrı 

idi. İkisi eski aşklarının hatıralanndan biraz 
bahsetmiı;ler, Virginia ikiz kardeşini de 
methetmiş ve çıkıp gitmişti. 

Eski iki if ık 
Üç saat sonra Bernice eve döndü. Ko • 

cası, hemşiresinin ve sabık maşukasının zi. 
yaretinden bahsetmemeyi tercih etti. 

Fakat ertesi gün Virginia tekrar geldi ve 
ziyaretler devam etti. Eski iki 611k arasın
da eski dostluk canlanmağa başlamış, Vir· 
ginia eski aşığından para sızdırmağa da 
muvaffak olmuştu. 

İkisi adamakıllı sevişiyor ve her gün bu· 
luşuyorlardı. 

Snidov karısının vaziyetten haberdar 
olmasından korktuğu ve Virginiayı delice 
sevdiği için kendisinden istenen parayı e • 
sirııemiyordu. 

Tehdit ha.tlayınca 
Vaziyet bu şekilde altı hafta devam et• 

1 - Bernice evden çıkarken kocasiyle 
veclnlaşıyor 

ti. Snidov, bir gün, Virginiaya para ver • 
mek istemeyince kız derhal tehdit etti: 

-Karına karşı sadakatsizliğini kendi
sine ifşa ederim 1 

Snidov buna karşı bir çare dü,1ündü vo 

Karı koca bir arada 
Virginiaya bir miktar para vererek onunl• 
münasebeti kesmcğe karar verdi. 

Virgina da bu karara tazı olarak 20, 
lira mukabilinde aşıkım bir daha rahata~ 

2 - Ayni kadın kıyafetini değiştirerek 
Virginia namı altında · Uç saat sonra 

eve dönOyor 

etmemeyi kabul etti. Hatta bu yolda bi1 
senet imzaladı ve aşıkına verdi. 

Snidovun karısı işine gidip geliyor ,,.4 
hiç bir şeyden haberdar olmuyordu. 

Nasıl meydana çıkh? 
Snidov hayatını böyle zevk ve safa içindi 

ııeçiriyorken mahallesinin kadınlarındall 

biri merak etmiş ve günün birinde Virgi ' 
niayı takip etmiş, onun bir mağazaya ui• 
rıyatak bir müddet kaldıktan sonra bir er' 
kekle birlikte çıktığını ve sonra bir eve gire' 
rek kıyafetini değiştirdiğini ve tekrar e'f/d 
döndüğünü anlamış, ve gördüklerini, koıı>' 
ıuluk hukukuna riayeten Snidova anlat • 
mııtı. 

Snidov hunun üzerine mükemmel su • 
tette dolandırıldığını anlıyarak mahkeme' 
ye müracaat etmiş ve karısını boşamak is ' 
temiştir. 

Bernice mahkemenin karşısında hakika' 
ti itiraf etmiş, mahkeme, kadının sui halirıe 
bakarak talaka karar vermiııtir. 

Almanyaya giimrllk stajiyerleri 
gönderilecek 

Bu sene Almanya gümri1klerinde 
staj yapmak üzere iki memurun gön ; 
derilmesi tekarrür etmiştir. 

Alman gümrük tekniğinin diğet 

memleketler gümrüklerinden daha ÜS' 

tün olduğunu nazarı itibara alan GüJJ'l' 
rük ve İnhisarlar Vekaleti bu seneye 
kadar İsviçre gümrüklerine göndet' 
mekte olduğu stajiyerlerini bu seıı' 

an.Yaya aöndel'ecektiı. 
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Mukavele Nasıl -İmzalandı Montrö 
Zaferi kutlu 

Olsun! 

Karadeniz 
Boğazında 

( Ba,tarafı 1 inci aayf ada) 
Bir aya yakın zamandanberi çalışan 

konferans bu gece mesaisini tamamla
Yacak ve hazırladığı tarihi vesikavı İm
zalayacaktır. 

Saat onda 
Saat ona doğru herkes mes'ut da • 

kikanın hululünü sabırsızlıkla bekli • 
Yordu. 

Bütün murahhaslar, Hariciye Veki
limiz Doktor Rüştü Arasın verdiği zi
yafette idiler. 

Montrö'yU saran sevinç havası 
1 ~epsi de memnundular. Çünkü bir 

hayli zamandanberi hep muvaffakı -

vermekte, sulh davasına yeni bir isti -
nat noktası temin eylemekte ve bir 
tanzim işi çerçevesini taşarak bey -
nelmilel anlaşma sahasında milletlerin 
önünde daima genişliyecek olan bir 
devreye nişanesini koymaktadır.ı 

Baylar, bu neticeye erişmek için, biz· 
!erden her birimiz tarafından mühim ta· 
vizlerde bulunmak icap etti. Herhalde Tür
kiye en az tavizde bulunan devletlerden 
biri değildir. Memleketim münhasıran 

milli olabilecek ve fakat bir teşriki mesai 
neticesi olmasını tercih ettiği tarzı halle e· 
rişmek içindir ki en mukaddes haklarında 
fedakarlıklara katlanmıştır. Bütün millet· 
lerle sulh ve yakınlık siyasetimiz elde edi· 
len netice ile tamamile tatmin edilmiş bu• 
lunmaktadır. Ve gene bu netice sizlerden 

Yetsizlikle neticeJenen konferanslar· her birinizi de tatmin ettiği içindir ki e• 
dan sonra uğursuzluğun k<ıltığını, ta- hemmiyeti fevkalade büyük bir mana ikti-
lihsizliğin yenildiğini göseteren ilk} sap etmektedir. . 
ı>arlak netice alınıyor, devletler anla • Boğazların ieçişini sizinle tanzim ettık. 
tarak, ve müsbet bir iş başararak ay - Fakat bu herkes içindir. Diğer milletlerin 
rılıyor ve bu hadise beynelmilel hayat- de bazıları doğrudan doğruya bazıları ma· 
ta yeni ve uğurlu bir ufuk açıyordu. nevi müzaheretlerile bize iltihak edecek· 

Bilh' T""rk heyeti murahhasası, leri hususunda ümitler perverde ettik. Bu 
çok ~~ id"u netice ile bizim için olduğu gibi sizler için 

en~ e .
1 

ı.d d J l . b l d de herkesin hasret çektiği bu eseri tahak· 
.. azetecı er e ebaege CdTJkn" u ur ~ - kuk ettirmiı olduk. Bu salonda vukua ge· 
iU salonun yanı tın a ı sa on a len mes'ut hadiseden sonra son umumi top· 
kendilerine verilen ziyafette bulunu - Jantıda mümtaz ve aziz reisimizin eöyledi
Yordu. Matbuat müdürü Vedad Nedim ği sö2lere bir kere daha avdet edeceğim: 
}'eınekte sö;ı söyleyerek gazetecilerin Baylar, büyük harbin en kahraman ve 
Jnazha ~olduğu teveccühten ve İsviç- ayn'i zamanda en tahripkaı safhalarından bi 
relilerin mihmannüvazlığından bahset- rini teşkil eden kanlı hadiselerin Stanley 
ti. Bruce'ü siyanet ederek kendisine burada 

Ziyafet bittikten sonra murahhaslar Boğazlar meselesinin muslihane bir tanda 
hal ve tesviyesine riyaset imkanını vermit grup grup yemek salonundan çıkmağa 
olmasından dolayı memnun olmalıyız. 

ve ınerasim salonuna doğru gitmeğe ba Mumaileyhte yalnız beynelmilel mü· 
şladılar. zakerelerin idaresinde calibi dikkat bir 
imza merasimi ıahsiyet değil fakat ayni zamanda herkes 
- için muhabbetkar bir dost bulduk. Mont· 

Salon, çok aeçmedcn mah,eri bir ka- rö konferansı onun riyasetiyle şeref bul-
~abalikla doldu. Murahhaslar hep bü - muştur. Onun ismi memleketimde her Tür· 
Yük ünifonnalarını giymişler, nişanla- kün yüreğinde yer tutmuş olan bir davaya 
tını takMlflardı. bağlı olarak kalacaktır. Kendisine samimi 

Ortalık. fJf88 ve ihtitam içinde yü- ve derin minnettarlığımızı burada bir ke
ZÜyordu. Nihayet vakit hülul etti ve re daha teyit ederim. 
ınurahhaslar yeşil masa etrafında dizil- Dostum B. Politis, geçen cumartesi gü
Üiler. Ortalık derin b:r sükut içinde nü bize «Türkiyeyi dünya karşısında yük
.idi selten her fCY Türkiyenin dostları için bir 

kazançtır.» dedi. Burada temsil edilmekte 
olan bütün devletler murahhas hey' etleri• 
ııin memeleketime kaqı göstermiş olduk
ları samimi dostluk sayesinde elde edilen 
muvaffakiyetin derin sebebi, bundan daha 

murlar göndermesine medyun bulunuyoruz. 
Kendisine Türkiye namına teşekkür e· 

derim ve eminim ki konferans ta kendisine 
karşı minnettarlığını bildirmek için bana 
iltihak edecektir. 

Konferansımızın fahri reisi B. Motta, 
İsviçrede bulunmadığından, kapanış celse· 
mize riyaset için gelememiştir. Bu akşam; 
kendisine hürmetkar ve dostane selamları· 
mı bildirir ve yüksek federal meclise bütün 
minnettarlık hissiyatımı ilaveten beyan ey· 
]erim. 

Bir ay burada, bu füsunkar memleket· 
tc Vaud Kantonu ve Montrö Kamunu 
makamlarının misafirperverliği, daima uya
nık tekayyüdü arasında çalıştık. Bu ikame· 
timi:ı.i bu derece memnuniyetbahı bir ha
le getirmekle bu makamlar, işlerimizi ko· 
laylaştırmışlardır. Kendilerine minnettar• 
lığımı bildiririm.» 

Tevfik Rüştü söz söylerken 
Litvinof not alıyor ve bir kAğıda 
bakıyordu. Tevfik Rüştü' her 
devletten bahsedip teşekkürünü 
sunarken o devletin murahhası 
eğilerek karıılıyordu. 

lngiliz murahhasmın sözleri 
Tevfik Rüıtüden sonra fllgmz 

murahhası söz söyledi ve kon
feransın muvaffakiyetle netice
lenmesinden memnun olduğunu, 
bu muvaffakiyeti Türkiyeye borçlu 
olduklarını, beynelmilel usule teban 
yapılacak bir teşebbüsün muvaffak 
olacağına bundan daha mükemmel 

bir örnek bulunaınıyacağını anla
tarak neticeden memnun olduğunu 
söyledi. 

Sovyet murahhasının sözleri 

( Bat~arah 1 ci aayf ada) 
kete müheyya bir halde bekliyorlardı. 

(BAJtarafı 1 inci sayfada) Saat 22 ye 15 dakika kala deniz batar• 
Üzer!~de, tarihin en büyük adamı yeai taburu kumandanlığına emir verildi. 

ATATURK'ün gölgesini bir şeref ik- Topçularımız ve bataryalanmızın 27 nu • 
lili gibi hala taşıyan ve kıyamete ka- maralı araba vapuruna irkabına hatla • 
dar taşıyacak olan Çanakkalenin bağ- nıldı. ' 
rında, süngüsüne, yahut ki topunun Bütün sahil halkla dolmuştu. Eşi emsali 
namlusuna dayanarak nöbet bekleyen görülmemiş coşkunlukla halk askeri se • 
T'" k f lamlayor, me~leler tutuyor, aslan Meh • 

ur ne eri, nefes aldıkça, cig-erlerine, ı 
Akd 

metçik erimizin yüzlerini görmiye çalışıyor-
enizin iodlu havasiyJe beraber, lardı. Herkes sevinç Yatları döküyor, genç-

tam bir istiklalin eşsiz kıvancının da Ier bize bu büyük günü göatermiye muvaf· 
dolduğunu hissediyor. fak olan Atatürke hayranlıklarını haykırı· 

O neler, o asil Türk delikanlısı dün yorlar, ihtiyarlar onun başımızdan eksik ol
yüce başkumandanının peşi sıra, tarİ: mamasına dualar ediyorlardı. 
hinin en güzel merhalelerini sırasiyle Muzika mütemadiyen çalıyor, çelik a
ve nasıl baş döndürücü ve göğüs ka- -<laleli askerlerimiz her biri bir kale gibi 
bartıcı bir hızla aştığını hatırlıyor. duran toplarımızı büyük bir şevkle va -

Önce harp 1 Top, tüfek, süngü.. purlara yükleyorlardı. Hiç yorgunluk his· 
ı ·· ·· S k T ) 1 setmiyorlar, işleJİnİ bir an evvel bitrip yo-nonu.. a arya.. um upınar.. zmir .• 

Sonra siyaset! Mudanya.. Lozan.. la çıkmıya çalışıyorlardı. 
V b Saat 11,30 olmuttu. 27 numaralı ara• 

e .ugün Montrö ve Bog-azlarl. Ü ba vapuruna yapılan irkip ameliyesi hi -
ATAT RK'ün yüce varlığile bir tam bulmuş, bir kısım toplar ve topçular 
kül teşkil eden bu mefahirden hiçbiri, bu vapura bindirilmiıti. 2 7 numara iakele
yeryüzünde yaşayan hiçbir millete ~en yavaı yavaş aynldı ve Boğazın eula
bu türlü nasib olmamıştır 1 rında Kavaklara doğru ağır ağır ilerleme· 

Nasıl olsun ki ATA TÜRK, bir tane- ,ğe baıladı. 2 7 numara ayrılırken iskeleye 
diri. Ve onu yetiştirmek de bize, Türk 26 numaralı vapur yanaşıyordu. 
milletine nasib olmuştur. Daha vapur iyice Tampa etmeden top• 

Her zaferimiz, her muvaffakıyeti _ Jar yüklenmeğe başladı. Aslan Türk yavru• 
miz, her ileri adımımız, her sevincıimiz lan yorulmak bilmez bir azimle çalıpyor-
ancak ve ancak O'mi · dcd" Jardı. İrkap ameliyesi büyük bir intizamla 

n sayesın ır. deva d" d 
H T .. k b b"l' H T m e ıyor u. er ur unu ı ır. er ürk bu T 1 · kAb 5 d h" • J •• op ann ır a ı tam saat 24, I e ı· 

manca ve bu guvençle yaşar. Ve her tam b ld 26 d · k ı d ı . u u. numara a ıs e e en ayrı · 
Türkün kalbı, o büyük varlık için ku _ dı. 
rulmuş bir mabettir 1 Şirketi Hayriyenin 63 numaralı vapuru 

.Bu?u, bu mutlu güniimüzde, hepi- da saat 11,30 da Oaküdar iskelesine ya
mız hır kere daha duyuyor, bir kere nafJllııtı. Komutan bey.eti ile piyade kıt'a
daha usul usul, kendi ken·dimize tek- aı bu vapura bindiler. Son vapur iskeleden 
rarlıyoruz. 12, 15 de ayrıldı. 

Daha sonra Litvinof söz söyledi. Çu·· k"" O' . O' Karadeniz BoğUJnı i~al edecek olan 
L . • f k f "M n u, nun ışaretİ, nun tensi-
ıtvıno on eransı es'ut kon- bi, O'nun irşadiyle, ismet İnönü hüku- askerimizin irkabı ameliyesine Gener9l Jb-

ferans,, sıfatiyle andıktan sonra · · M rahim nezaret ediyor, bütün harekatı 
metının ontröde kazandıgıw son zafe-

" J 5 senede be · T- k" ·ı S bizzat jdare ediyordu. n rı ur ıye ı e ov- rin, aziz yurdumuzun istiklaH ve ha-
t b• l" w · d k l Vapurlar Boğazdan geçerken halk (ya. 

ye ır ıgı arasın a ırr maz ve kimiyeti bakımından benzeri hemen şa .•. ) , {Yaııasın ordu) diye haykırıyor, 
kırılamaz bir dostlugu" n devame t- h k 'b"d" emen yo gı ı ır. alkışlarla bütün sahiller inliyordu. 
tiğini" söyledi. Bu hadise, bizzat Ulu Önderin bu- Saat üçü tam on geçe vapurlar Anado 

Bunu müteakip "Lozan muahe- yurdukları gibi: «MiHetİn yükeek se· lukavağına muvasalet etmişlerdi. JJk önce 
de.inin Boğazlar kısmı Türkiyede ciyesİne, ordunun bükülmez bazusu • iskeleye 68 numara yanaıtınldı ve ihraç 
emniyet vermiyordu. Türkiye yeni na ve medeni beşeriyetin aldatılmaz amenyesi yapıldı. Piyade kıt'ası üç batar
mukavele ile bu emniyete ka- bon sensına dayanarak ve güvenerek Y• mevkiindek.i bahçeye gitti. Bundan 
vuşmuıtur. Bugün eaki Osmanlı kul1anılan zeka, lojik ve enerJtnın, sonra araba vapurlanndak.i topçular ihraç 

Nihayet katibi umumt ayağa kalka
rak, murahha9ların heca harfleri sıra
aile masa baf ına geçip imza edecekle -
~ini söyledi ve Bulgar murahhasını 
ttrıza için çağırdı. 

Tam saat onda Bulgar murahhası 
nıuahedeyi imzaladı ve diğer devlet 
ll'ıurahhu1an onu takip ettiler. En son 
irn:ıa eden murahhas Yugoslavya mu
tllhhaaı idi. Bütün imza merasimi 28 
dakika devam etti ve mukaveleden on 
hir nüsha hazırlandı. 

ı b edildi. 
mparatorluğu yerinde ....n-bilz ütün insanlığın muhtaç olduğu sulh 

iyi bir surette ifade olunamaz. ı5..,. h hah ed Şafak sökerken kıt' alarımız 
bir Atatürk Türkiyesi vardır. Ve ve uzur Ş en neticeler doğurabi- 1 1_. •• yuruyuı 

Baylar! Bundan daha fazla dostane ol· I . d . yaptı ar ve esıu muatathkem mevkiler · 
. Karadenizde emperyalı"st emeller eceğıne elıl olmak itibariyle cidden. d·ı B - 1 • e gır-

masına imkan olmıyan bu sözler her birı· . - . . _ uer. ogaz ar tamamen ıtgal edilmitti 
nizin bize kendi memleketiniz dostluğunu takip eden Rusya yerine bütün s~ı~~e~~d~e d~evındırmege değer ta· Bugün ıirket vapurlan bedava iıle~e-
bildiren müzakerelerini hulasa etmektedir. komıularile dost olan ve hepsi rı ~ ır a ıse ırl cek, bu büyük günü kutlulamak isteyen 
Bu sözler ayni zamanda dostlarımız ve ile sulh içinde yaıayan bir Sovyet .u yüksek hakikati takdir ederek halkı bedava Anadolukavaiına taııya. 
müttefiklerimize karıı bjzim kendi hissiya- B" l",, · d bugün candan kopup gelen bir ıevinç· paktır. 

ır ıgı var ır." dedi. Ve nihayet 1 .tımıza da sadık surette tercüman olmakta- e bayram eden bütün yurtdaıılara Hayri 

Umumi katip imza olunan mukave
lenin Parla artivinde muhafaza oluna

C&iını bildirdi. 
lnıza sıruında ve imzadan sonra fo

toğrafçılar resim alıyor ve her murah
heaın resmini imzaıını atarken ayrı 
~Yrı çekmeie ehemmiyet veriyorlar • 
dı. 

Tevfik Rüştü Aruın nutku 

1 k 1 murahhas heyetlere t,.•ekkilr M y dır. Muhterem ikinci reisimiz mem e et e- -Y ontrö zaferi kutlu oleun 1 
rinizin daima teali ve muvaffakiyeti hak· ederek "Bu konferans beynelmi- Ercümend Ekrem Talu 
)undaki temennikrimle birlikte benim biz- lel tetriki mesainin en birinci, en _ ............. - ...................... - ............ _ 
zat size söylemek istediklerimi belagatle büyük ve en ümit verici nllmu Türkiye vücut buldu. İsmet İnönü • 
ifade etmittir. nesidir" diyerek sözlerini bitirdi. nün Lozanda hayranı olduğumuz me-

Bizim mukavele projemize verdiği yeni Litvinof nutkunu yazmıfb ve ziyetlerini burada Tevfik RüttU Aras 
ıekille ipmi:ı.i çok ziyade teshil etmiş olan lngilizce ile aöyledi. ile Numan Menemencioğlunda gör-
İngiliz murahhas hey· etine bilhassa teşek- dük. Türkiyenin böyle rical yetiftir -
kürlerimi bildirmezsem bir kadirnaşinaslık Romanya murahhasrnm sözleri mesi iftihara değer. Hükfunetim na-
etmit olurum. Fakat Büyük Britanya mu-
rahhas hey"eti tarafından hu derece dosta- Bundan sonra Romanya mu- mma i1eri sürdüğüm ihtirazi kayıtlar, 

·· · d b sırf Japonyanın Milletler Cemiyetin • 
B · R A ne bir surette huırlanan esas uzerın e ra hası Titülesko söz söyledi. 

undan ıonra Tevfık üştü ras · ı · T·· k" den çıkmııı olmasından ileri geliyor. 

Bir hafta içinde 53 kaçakçı 
yakalandı 

Ankara, 20 (A.A.) - Geçen bir haf
ta içinde gümrük muhafaza örgütü, biri 
ölü biri yaralı ~ 3 kaçakçı, 1 120 kilo 'Üm· 
rük kaçağı, 209 kilo Wrlaar kaçağı, 2 kf.. 
lo ~ 1 O gram esrar, 62 aram heroin, J tü· 
fek, 2 tabanca, 123 mermi, :3320 çakmak 
taıı. 7205 defter sigara kağıdı, 1 eoo 
Türk lirası, 2 kayık ile 15 kaçakçı hayvanı 
ele weçimü~tir. 

d 
bütün diğer murahhas hey et erın ur ıye- Titiilesku, Romanyanın Tür- T 8Yağa kalkarak şu nutku söyle i: ye kar"ı ibzal ettikleri itimad ve dostluk· Bunun]q beraber imzaladığımız muka-

( Ba ı ··h· .. ı b. h" " kiye hakkında hududsuz itimat ı h f b Yunan kralının yıldönUmU ( yar; mu ım ve mana ı ır a- ]arı gördük. Burada, Sovyetler Birliği gibi ve eyi ar iyen tat ik edeceğiz ve o-
diac vukua aelmiş bulunmaktadır. Bir- on beı senedenberi Türkiyeye karşı olan beslediğini anlatarak bu itimat nun her hükmüne bağlanacağız.» Atina, 20 (A.A.) - Atina ajansı bil-
Jtaç dakika evvel kaydettilimiz mes'ut doırtlukları bütün sahalarda tecrübe edil- dolayısile muahedeye zevk ve Dedi. diriyor: 
neticeye varmak için bir aya yakın bir miı memleketlerle, yahut Fransa gibi ken- emniyetle imzasını koyduğunu Fransız murahhasmm sözleri Kralın doğumunun yıldönümü müna-
aayret sarfetmek icap etti. Montrö clilerine karşı çok samimi bir dostlukla söyledi ve Tevfik Rüıtü Aras'ı sebetiyle, bugün Atina baŞtan bap dona-
tnukaveleai müracaatımıza cevap ve • mi.ltehaasis bulunduğumuz memleketlerle selamladı. Tevfik Rüştü de bil· Fransa murahhası Pol Bonkur da a- tılmıştır. 
ren devletlerin sıkı te,riki mesaisi için- ve Balkan Antantı mu"lttefiklerimiz gibi sa- mukabele onu selamladı. ğır ve vakur ifadesiyle dedi ki: - ........................................................ . 
de · l dakatie tecrübe edilmiı müttefiklerle mü- B" l hh 1 d b" · sulh saadete erı"ıııti"rı·cı" bı"r yol 1 ımza anmıftı. « ıraz evve mura as ar an ırı T o -

B b·ı· · zakerelerde bulunduk. Fakat cunu tebarüz T"t""l k A ·· k J 1 T d d" undan böyle dünyada diye ı ırız " 1 u es 0 tatur eve smet nönü- ürkiye ile 15 senedenberi dost olduk- sun.» e ı. 
ı_ ettirmek isterim ki bu konferans esnasında h ·· J • b 1 B ] hh &İ, milletler her türlü uzlauna düşün • ne urmet erıni i direrek ve şahsi 1arını ve aralarında kırılmaz bir dost- u gar mura ası da söz söyledik • 

r·- bu memleketler kadar dost Japonya ve h bb 1 1 «:esiyle mütehassis oldukları vakit en mu a et erini an atarak sözlerini bi- !uğun hüküm sürdüğünü söyledi. Be- ten sonra reis söz aldı ve bütün mu _ 
Bulgaristanın bize mürüvvetli yardımlarını · cd hh 

tnüşkül meseleler bile hal ve tesviye vermek suretiyle Türkiyeye karşı dostluk . tırm en evvel şu şayanı dikkat beya- nim memleketimle Türkiye arasında- ra aslara gösterdikleri gayretten 
edilebilir. Ve her biri tarafından doğru nişaneleri ibzalde biribirleriyle yarıı eder- natta bulundu: ki dostluk, asırdidedir. Birinci Fransu- dolayı teşekkür etti, konferansın me· 
\'e adilane maksatlarla sarfedilen cesine hamleler göstermeleri keyfiyetinden «Romanyanın eski bir an'anesi var- vanm zamanında Türklerle Fransızlar saısını tamamladığını, binaenaleY,h 
8ayretler muvaffakıyetle tetevvüç e· en meşru bir tefahur duymaktayız. dır. 17 inci asırda krallarımız muh • arasında ittifak yapıldı.» konferansı resmen kapadığını söyle • 
der. Bizi anlamış ve Kemalist Türkiye ' Baylar, telif düşmanlar arasından birini seç - Dedi ve «büyük bir sulh abidesinin di. 
•iyasetine milletler arasında karşılıklı Sözümü bitirmeden evvel müsaade e· mek istedikleri zaman muhakkak temelini atmış bulunuyoruz ve bunu Reis bunları söyledikten sonra mu -
itirnada, te,riki mesaiye olan imanını diniz de kıymettar teşriki mesaileriyle Türkü seçerlerdi. Çünkü Türkün, dü- Türkiyeye medyunuzn diyerek sözle- rahhaslaTla vedalaştı Ye odasına çıka
tarsin etmek imkanını vermiş olduğu- Montrö konferansını beynelmilel toplantı- rüst, alicenap, vefakar ve civanmert rini tamamladı. rak eşyasını alıp istasyona gitti ve 
tıuzdan dolayı sizlere Türk milleti na- lar arasında imtisal nümunesi haline getiren bir düşm~n olduğunu bilirlerdi. Bugün Yunan murahhasımn sözleri murahhaslarla gazeteciler tarafından 
tnına teşelckitr ederim. B. Contzesco ve Possi ve Agnides"e de Türkiyeyı dost safında görüyoruz ve teşyi olundu. 

Montrö muahedeai harp sonrası si- teşekkür edeyim. eski yüksek hasletleri ve faziletlerin - Daha sonra Yunan murahhası Po- Herkes, reisi gösterdiği himmet ve 
Ödenecek daha bir şükran borcum var: l k )" · · l d. b Ç }'as t" d h" h 1 t ı_!l tmekte den dost o ara istifade ediyoruz. ıtıs söz söy e ı ve <ı en nnakkaleyi bitaraflıktan dolayı tebrik etmekteydi. 

e ın e ır mer 8 e etııu e ~ Eğer işlNimize en mükemmel bir :intizam 
d:ir Japon murahhasının so··zler dünyanın en güzel yerine varan bir ge- M. Bonkur da bu gece hareket etti. · içinde devam edebildiysek, bunu Milletler 

B .L h"" _..J I y se çit tanırım. Temenni ediyorum ki Bo- Tevfik Rüs,tü Aras yarın dinlene -
urawı teza ur aaen an aşma, e Cemiyetinin muhterem Genel Sekreteri B. -= 

d·· L l d" Bundan sonra Japonya ,murahhası gwazlar, dostumuz ve müttefikimiz cek, belki de aksıam üstü lstanbul ha -
Uşen bir çok yürekleri a.uvvet en ır - Avenol"un talebimizi sempati ile karşıla- Y 

inekte, dünyaya yenl bir ümit ate9i mıt olmasına ~· ~ntröye m~taz m,- söz söyledi ve «1923 de yepyeni bir Türkiye için ve bütün insanlık için reket edecektir • 
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Dün Güreşçiler ve Basketbolcular gittiler, Futbol 
ve Bisikletçiler de Cumaya hareket edecekler 
fütbolculanmız Norveç ·takımı ile karşılaşacaklar 

SON POSTA 

Sabaha karşı ..• 
-------

Askerlerimizle· beraber 
Karadeniz Boğazındaki 
gayriaskeri mıntakaya 

nasıl girdim? 
(Ba,tnrafı 1 ci sayfada) 

Temmuz 21 

Yazan: Orhan Selim f----------

' • Son Postanın Edebi Tefrikası: 47 
Nuri ustanın telaşı boşuna çıktı. O dalavereler çevriliyormuş ... Beni· getir

kendisinden bahsedilmiyecek kadar e· diler bu işin başına .. 
hemmi!e~siz bir adam okluğunu hesap Sen nerelerdesin bakalım. İki yıl ka· 

ihtiyar bir nine, sefere gider gibi ha- etmemıştı. dar önce dükkana uğramıştım. Kapa· 
zırlanmış olan bu gençlerden birine sa- Ömerle köprüye çıktıkları vakit us- lı. 
ruyor: ta sordu:. . . - Ben Üsküdarda Ali Beyin atel -

- Oğlum nereye böyld Yolculuk -Bugun gelen adamı arabana bındı- yesinde çalışJyorum. Hem askerlik 

mu var? 
Delikanlı ihtiyar ninenin omuzunu 

okşuyor: 

- Çok hayırlı bir yolculuk nineci • 
ğim. Bayram yapmağa gidiyoruz .. 

- Bayram mı) Ne bayramı} 

- Ne bayramı mıi\ Sen söyle ba • 
kayım, bugün ne bayramı var) 

ihtiyar nine biraz düşünüyor, 
ra: • 

- Boğazlar bayramı 1 diyor. 

san-

- İşte biz de Boğazlara gidiyoruz 
nine •.• 

rir misin} hem amelelik.. ' 

- Han~i a~amı baba) Gavur Cemal sakalını knşıdı: 
- Ş~, ~tekılerle gelen, sarı adamı.. - Ali Bey, Ali Bey, diye dört b~ 
- B~n~ırmem baba.. defa tekrnrladı. Anladım. Bizde bir işi 
- Nıçm} var... Nuri Beyin ortağı değil mi?. 
- Bindirmem işte. Ben sana, göz • - Evet ... Belki hatırlıyacaksm .. Es· 

lüklü amcaya, Salihe, anneme, nineme kiden bizim mahallede otururdu. Be • 
benziyenleri arabam-ı bindirec~ğim.. nim dükkan komşusuydu. Ali usta •• 
Niyazinin babasını da bindiririm araba- Şimdi Ali Bey ... 

ma.. Gavur Cemal Ali ustayı hatırladı: 
Usta güldü ve: - Ya, dedi.. zaten görsem tanır .. 
- Aferin, dedi. Sen çok akıllı bir dım .. 

çocuksun .. seni bu <ıkşam Beyoğluna Beraber yürüdüler ve bir müddet 
gezmeğe götüreceğim.. sonra konuşacak lafları kalmadığım 

• * • Ömer, yine yeni bir dünya yolculu- görünce ayrıldılar. 
Basketbolcüler hareketten evvel Üsküdar iskelesinin önündeki mey- ğu yapacak. Sevindi. Tünele bindiler. O gece usta evde ne Gavur Cemal • 

B ı 1 · d · · k (b d danda bir ıkayna~ma var, boz renkli el- Ömer tünelden korkm.a. dı. den, ne de Seyfi Beyden bahsettı'. Sa· On birinci er in o İ.mpıya ına iştira c- u UT. Y 

decelr. sporcularımızın ilk kafilea dün Atina ile Berlin arasındaki ateı biseleri içinde güneşten bakırlaşmış, Beyoğluna çıktılar. Omttr lıiç bu ka~ de Ömeri Gülizar yatağa yatırırken us--
Romanya vapurile saat birde Kösten.ceye bayrak ko§USU bugün başladı yüzleriyle genç askerlerimiz yanyana dar kalabalık bir sokak görmemişti. Ga- ta, çocuğun üstüne eğildi, gözünü onun 
hareket etnıiflir. On birinci Berlin olimpiyndında ilk de· dizilmişler, nöbet bekleşiyorlar. Bekle- la tasa raya kadar geldi !er· Ömer: gözlerine dikerek sordu: 

23 temmuz.da Ham'burgda toplanacak fa yapılncnk olan Atina, Berlin arasındaki dikleri ~ey her biri bir &bide kadar ko- - Ben burdakileri de ftrabama bin- - Beni çok sever misin Ömer),ı 
olimpiyat kongresinde bulunacak olan Türk ateş götürme, bnyrak yanvı bugün öğleden caman olan toplarımız. Halk bu kordo- dirmem baba, dedi.. - Severim baba .. 
Spor Kurumu batkanı General Ali Hik • sonra Atinada 3000 atletin iştirakile bııı· nun dışında duruyor, hayran bakışlar • Bir pastacı diikkanı önünde usta Ö- - Ne kadar çok seversin Ömer) 
met te ayni yol ile Alm nyııya hareket et· lamıpır. la topları seyrediyorlar. iskelenin ya _ meri durdurdu, pastalari göst,.rdi: Ömer kollarını açarak: 
miştir. At bayrak yaneı ir ağustosta açıla- nındaki rıhtıma araba vapurları yanaş- - Şunlara bak Ömer, d~cH. - Nah bu kadar çok .. Bu kadar rok 

Atletizm federa'"'onu reisi Viklan Aşir k ı· ı ı· B 1 b b l 7 

WJ ca 0 ımpiyat oyun an glinü 0 ımpjy t mış, ihtiyar bir adamcağız yanındaki - un ar ne a a · severim baba, dedı',. 
General Ali Hikmet ile beraber Hamburga d el nih l · 1 ak B 1 d } •ta ın a ayet cnmıı 0 ac tır. genç askerin omuzuna vuruyor: - un ara, pasta er er. Usta elinin tersile tek gözünü sile .. 
gid~~c!~;~at kafilesine tenis ve basketbol Güneş doğduğu zaman sporcularla - Bu gördüğün şey, diyor, tarihin - Küçük küçük ekmeklere benzi • rek mırıldandı: 
federasyonu reisi Tokat meb'usu Süreyya büyük bir halk kütlesi eski Olimpiyad ilk sayfasına altın yazılarla yazılmıya yorlar .. ama beyaz .. bunlar y~nir mi - Ben de seni Ömer, dedi.. Ben de 
riyaset etmektedir. etadyomunun önünde toplanmışlardır. değer bir sahneclir. Türkiye Cümhuri- baba) seni o kadar, o kadar çok severim oğ • 

Spor kafilesinıde on bir güre§Çi ile fede- Ortaya konan bir miktar kuru ot, per· yetinin en büyük zaferlerinden biri de Ömer bunların yeneceğini anlamıtı· lum 1. 
rasyon reisi Ahmet Fetgeri. umumt kutip r muhakkak ki bu olmuştur. tı ve '<<bunlar yenir mi babah demesi 
Seyfi Cenap ile muhuebec.i Sadullnh, an· yemek istediği içindi. 
trenör Pellinen ve masör Tııı.ltt bulunmak· Yakasız bir gömlek giyen basit bir Usta: 
tadırlar. Giden takımda Hüseyin, Saim, genç bu sözlere muhatap: - Bunlar yenir, dedi. Hem de çok 
Ynşar, Ankaralı Hüseyin, Nuri, Adnan, ( ~ - Bu toplar, gazetelerin yazdıkları tatlı şeylerdir. Sen daha böyle şeyler 
Mustafa ve Çoban Mehmet bulunmakta • r-,.,., ./ ~_)-' gibi harbe mani olacaklar değil mi) yememişsindir. Fakat naflle ağzın su-

Ali Bey Nuri ustayı kalem odasına 
çağırtmı~tı. Odada yalnız ikisi vardı. 
Ustaya yer gösterdi: 

- Şöyle otur bakalım -Nuri usta, 
dedi. clır. Pe tedc bulunan Abbas doğru Berline ~ Sulh için değil mi) diye soruyor. lanmasın, biz pasta yiyemeyiz. Pas -

gidecektir. - Evet, şüphesiz ki Türkiye harp taları, senin arabana bindirmek isteme- Usta oturdu. Ali Bey bir sigara u • 
Berlin olimpiyadında basketbol oynı • için de~I. harbe mani olmak için silah- diğin adamlar ve onların çocukları yer. zattı, usta: 

yacak tnk1m dn dün antrenörleri Semerci- !anıyor. Usta bütün bu sözleri kendi d for- - Teşekktir ederim içmem, dedi. 
yan ile beraber hareket ctm~lerdir. İstanbullu genç bir ere yaklaşıyo _ kına varmaksızın büyük bir inatla Ö- Ve bu davetin, bu ikramın sebebini an• 

Basketbol tnkımı Naill, Sadri, Sabri. 'b' " lü d A l ak • · }A L-kl d' rum, kendisiyle konuşmak ve tnhas • mere nisbet verir gı ı soy yor u. n- am ıçın te i:1ŞSIZ uç e ı. 
Nihat, Pcnso, &kalnktan mürekkeptir. Jd'ğ' k' Al B k d süsatını anlamak istiyorum. cak sözlerinin sonuna ge ı ı va ıt i ey ö sür Ü: 

Kadıköy kampında müdürlük eden Ah· d 
dull h ve lstnnbul cürC§ ııı.janı lsmııı.il Hak- - Bayan, diyor, bırak şimdi bu söz- işin farkına vardı. Ve bir an dü~iln ü. - Usta, dedi. Hayat böyle i~te .• 
kı d kafilede bulunmaktadırlar. leri, biz sözden anlamayız. görüyor • Sonra devam etti: Ö A Herkes bir yol tutturmuş gidiyor .• 

b 1 - Sen amele çocu"gusun mer... • Du"ny d k"t" k" lUk .. .. Müsa aka ar iki ağustosta batlıyacaiı • sun vazifemizi yapıyoruz. a a en o u şey nan or ve ....... . 
nııı. göre sporculanmız Berlindo bir hafta mele çocukları pastayı yemez.·· Bunu ki günleri unutmaktır .. Ben çok şükür 

- Sevinmiyor musunz}, unutma .. emı' !. Ca""'ların ark""sında sk' ·· 1 · • d ki d 1 kadar idman yapmak fırsatını da bulmuı ••• ... ne e ı gun erımı, ne e es ost a " 
olacaklardır. - IElbette seviniyoruz. Bugün Türk çeşit çeşit pastalar dururken bizim ba· rımı unuttum. 

Sporcularımıza muvaffakiyctler temen• olan hangi insan buna sevinmez. ba oğul onlara karşıdan, yutkunarak 

ni ederiz. Ateş gOttınne bayrak yarışına iştirak Şimdi emir geldi, lop arabaları gür - baktı~mızı unutma.. unutmıyacaksın 
Peşteye gid krimcilerin bir eden sporcuların katedecekleri büz askerlerimizin yardımı ile vapur - ı değil mi Ömer ••. 

kısmı geri geldi mesafeyi gösterir '.bnritn lara kondu. Şimdi Boğaza açılacak. • Ömer, gözleri pastalard cevap ver-

On be~ gün evvel idman yapmak üzere tavsız kullanılarak güneşin şuaiyle KeTadeniz Boğazına hareket için eek di: 
Pe~eyc giden eskrim takımından beş spor· yakrldıktan sonra 12 gen~ kız m~·a • 1 'kısa bir zaman kaldı. - Peki unutmam baba .. 

(Arkası var) 

-----------------, 
Sah 

cu federasyon reisi Fuadın idal'csinde ol - leyi taşımışlar ve diğer meş'aleleri yak- Bayram yaparak Karadeniz Boğazı· Yürüdüler. Tokatlıyanın önüne ge-
duklnn halde dün sabah şehrimize gel· mışlardır. Dl mşgol etmek üzere giden askerlerimi- ,(iyorlardı. Birdenbire usta otelin kapı· Barsak iltihabı 
mi§lerdir. Eski stadyomda meş'alenin yakıl • b d .. d sından Gavur Cemalin çıktığını gördü. B- aylık bir çocuk. Annesinin kuca • 

O w k · ·1. p _.:ı .. zin .ıınr.kılarını ve an onun sesını u - .. ., 
iger es nmcııer eştcoe idmanlara de- masından sonra A'--opole gı'dı'lmı·R, 0 • y- b E" sakalı olmasaydı Cemali tanımı· t:.1nd" muayene odamda: 

vam etmektedirler. ıu T yuyoruz ve biz de 'imdi vapura iniyo- ger ts .. 
rada da bir meş·aıe yakılmıştır. yacaktl. Ceµıal de ustayı gördü. Mütemadiyen nğlıyor, annesi de anla· 

Federasyon reisi Fuat ikinci kafile ile y ruz 
unan1ı koşucular mukaddes alevi · • SuaL DERViŞ -Vay ustam, nereye böyle? .. N~ tekrar Pcştcye gidecek ve eskrim takımı· " 

d B li Yunan hududuna kadar koşa koşa gö- Telerdesin) Bu delikanlı kim~ 
nı orn an er 'ne götürecektir. türecek, oradan Bu1gar koı:::uculara tes- ... - ............ T .... A .......... V .. -· .... M ................. _.. - Og"lum .. 
İkinci kafile cuma günü gidiyor '" 

Berlin olimpiyadına iştirak edecek fut· lim edecekler, böylece meş'ale Yugos- Gavur Cemalin üştünde temiz, ol-
bol ve bisiklet takımlan cuma günü Ro • lavya, Macaristan ve Çekoslovakyadan TEMMUZ du'kça şık bir elbise vardı. Ayakkap -
manya vapurile hareket edeceklerdir. geçerek !Berline götürülecektir · farı pırıl pırıldı ve başında şilik fes. 

Futbolcu~ar Norv~alumı he r1:0:::1~:ş:c~;:!e(~~Ö~7~~a:~: R~~~ne 21 Ara~J5~ene Gfivur Cemal Ömeri vmek iBtedi. 

Aldığımı:t malUnıata göre olimpiyat• tlr. - - Çocuk çek;ndi. Usta giildü: 
Temmuz Resmr sene Hızır _Ne 0 Ömer, dedi, yoksa bu am -

lara girecek futbol takımımız Norveç takımı Atin ada Yunan Kralı J orj da me- 8 1ü3 • 'J'1 ı " ö da arabana bindirmek istemedik· 
ile kal'§lla~nca.ktır. Çekilen kur'a neticesi rasime iştirak etmiıtir. ca. 

SALI le_rinden mi> 
Ômer cevap vermedi. Gavur Ce .. 

SABAH 1 İMSAK mal: 

~ ~ 1 '6 59 - Hiç .. Benimle oğlum araıında in-j 
Cem. evel s. D. - Ne arabası. dedi .. 

~ 46 2 BS sanlan birbirlerinden ayırt etmek için 
,ı-~..ı.,Ö,.,.;ğt~e+;'7:"ıık'1-n-:-d.::-ı 1.Ak-=-=--şa-m-.--:::V-:-e:-ts .... ı-:-..,..ı: bir parola .. 

S. D. 'S. 'D. :S. l D. S. D. ~ Usta tepeden tırnağa kadar süzdü, 
E. 4 43 S 42 \2 - ".l 155 Cemali: 
z. 12 1 20 16 18 19 '37 '21 32 _ Bu ne şıklık hocam .•. 

.............................................................. 
ittihatçılar dev.rinde 

uha efet 

Cemal kızardı: 
-Eh biraz temizce giyiniyoruz. 

Vazife icabı .. !aş«Ie çalı~ıyorum da .. 
- Ateşçilik.ten '\Vaz llJeçtİn demek ... 
-Çoktan ••. lsrar ettiler ... Kendimi 

tıyor. 

- Dört gündenberi hep bu baiırm 
bizi şaşırttı. Apteıli kokulu. 

Sümük\ü. 
Ve yeşil renge yakın, biraz d .ulu s;ı• 
kıyor. 
Bir çok ev ilaçlan yaptık. bunu dur " 
dur madık. 
Ann~ini teskin ettim. Ve s;oc.uiu mua • 
yene ettim. 
Bu bir barsak nezlcei idi. Anne ütU 
fazla yağlı geliyordu. 
Çocuk bir banyo sonundll ti§Ütu1mUg • 
tü. 
Ateşi vardı. Lüzumsuz i.lliçiarla hastalık 
uza tı 1mı§tı. 
Evvetli sütü kestim. 
Pirinç suyu ve §Ckcraiz .çay, Afyon ma
den suyu verdim. 
H leı.nmıı elma ezmeşi, tekersiz )'e -

dirt im. 
Karnının üstüne hnşlanmış kepek bô-
tülbent içine sardmırak sıcak pansunan 

q'ef:rikamızı buglinden ıitibnren methetm k gibi o1masın; n muslu bir 

~-ıı_o_u_n_cu_s_a_Yf_am_ı_zd_a_b_u_ıa_ca_k_sın_ız. __ edam 1azım; dediler. Vagon !işlerinde ı-~----~~---------:GllreşçlJer lıareketl.erimten evvel 
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SON rosTA: 9 ~. 

Keh ... menlık, ••k, heyecan ve macan1 [~n __ 'K_ag_e-&...j ______ ç_ek_i_ç_ •• _. ____ J 
KORSANIN KIZI Nakili: Faik Bercmen 

Güaef babyorc:lu.. de .kuru otların üzerinde uzanmıı kalrmr 
Yazan ı Kadlrcan Kaflı Deıtiman (•) uı önünden hızla iki •o- tJ. 

Son Poıta'nın tarihi t•/rlkaıı Numara : 23 toaiklet ıeçti. Adamcağız taıırdı birden. * 
Ba§ına ipekli bir aarık sarmış, sırtı- mek mi lazım? O kurtarmasaydı haf • - O halde kiminle evlenmiye karar rin iilıt6ndelrileri ancak ~lmifti. Ban· teli, kireç ocağında, oturmuı pifirdiii om• 

1 
Batan aünetin halif ışığında motosikletle- Jandarmalar, ihtiyarın yeğenini, Pu• 

na ipekli entari ve harmaniye ile ayak- kaları kurtar~ktı. verdin. Tun us sultanı aıcne haber yol • ıudaa biri doktol', diğeri papaz... &etleri akin aakiJı yukeıı. ve ara sıra ~ 
larına kırmızı pabuçlar giymifti. Bu - Hepsi de uğraştılar, fakat ellerin- lallllf. _Şu ..... abalar ne kötü ıeylu. diye mı· nındaki ıiıeden bir kaç yudum rakı içerkea 
Yetmiyormuş aibi sözlerine de sürme den gelmedi. Hem bu sefer Hızır Beyle müttefik. taldancb. ı..-. öDiiDden seçen papazı diz yakaladılar •• yü.zii luzarlDlf ve patlak atiz· 
çekmişti. Genç kız babasına aokuldu ve kol • olmaktan vaz geçmiş, o da bpanyol • çökerek ~cak fınat bile bu1am1 • ı leri yaşlıydı. 

Genç kızın onu eekiıinden ciaha ya- lannı onun boynuna atarak eözüne Jarla birleşmek üzere... JOr- Bu aeç aaatte nereye sidiyorlar ki a- Jandarmalann geldiğini ıörünce baı.r• 
~tfıldı bulacağına o kadar inanıyordu devam etti: - Onun yüzünü görmek istemem. caba).. dı: 
li... _Hem, görsen ne yiğit delikanlı... - O halde).. - Ba .arada bir köylünüa acele acele kod t· d :; ~;rhalde benim için 1relmiyoraı)IJIS 

Şimdiden, aarmat dolat olduklarını Bir çöl aslanı kadar kuvvetli ve bir hur- - Ben beni ölümden kurtaran a • tuiunu sördü. Yanına gelince ona aq.ı u: Cl'I mı .. 
L_ ma aö.rı ~i dimdik .•• Gözlerinde ve damla evlenmek iatiyorum. Çünkü o- - Nereye gidiyorlar onlar'? Jandarmalardan bın ona eorda: aıayaline ıetiriyordu. -- l!JRI • Ri 1 lb · PöeCh Ih b · i - ~ P..ael un mİ8İn )ı 

Q.._L __ lbni Hamun onu --..l·rın bir yüzünde aaalet parlıyor. Bana ne de • nu sevıyorum. - nnta a.. tıyar e u er ıç n.. r. L-!-

~ ~ · • · · • · J Sul lb • H •---- - Ne ıöylüyorsun) Ne uman oldu - ıı;.'ftt. uc:auu.. Pilde ile aynlmıt olan yerine ıoktu: di, bilır mısın ... Bır devecının kızı o • tan nı amun JUZJnın kollan- . Ece1il .> _Haydi bak~ öyle)o.e. aeni aötüre-
- Ben elimi vurunca gelirsin. san gene lcurtanrdım ••• dedi. Hayatım- nı tutarak aşağı çekti, kendinden u - bu ıf .. Ha e :::._ .L_._ _ _.__ cejiz.. çabuk davran •• 

ald d - yır .. un G1UVCoa1 .. Dom. da ilk defa olarak tam manaıile bir er· z ~ş~.r ı. • _ Bu k~ Mlteıetia bir n kanı Paatel yüzünü ektiterek: 
Sekine çadıra hızla girdi. Sinirli ol· kek gördüm. Kaçmıyacağına dair bana Yuzunde bır fırbna karıtııklığı var- nıda daU .. Bir darbe mi clemittin) - Amcamın ıu meseleli için mi'> JIS.r..i 

duiu besbelliydi. Fakat babası bu .. .öz verdi ve bütün yol devamınca ve dı: _ E....-.• Can aha bir çekiç darbe&. mırıldandı .. 
'nan farkına varmam1fb. Yüzünde par• gece tamamile 11erbest olduğu, kaçmak - Ne) .• Bir Türkle mi) Tahbmı & Bea jaac1armalan pjanaaia &i~ _ . . . *. . .. 
LL L~- .• 'de . "ye hazırlananlar- imk&nı oldugv u halde L--adı. Onu ya· )imden almak iıtiyen beni sarayımdan Kmrlii buıılan aöy~erek uzakleıtı Muatantik çıftliktelWerin bepeını aQr • 
1111111& uır muı yı vermı ~.., ~ . -,, ek . S p 

1 
lin ki · ,.._ 

da olduğu gibi genİf bir gülümteyif nımmla alakoyanak senin de çok ifine ve mem1eketimden uzaklaftuan, bu a- , Detriınan biiılbütüa ptttmıfb. Kanlı ,gu~a ç tı. ıra a.te e ae ce çe cı 
"•rdı Kızını kollarını açarak br,W. - yanyacakbr. ğurda her feyi yapmaktan çekiruniyen bir Vllk.at ha.. inun hir hutalıktan falu tenp a~:-L:..:. t ? 
..ı.. • • • T" ki d b" · ,____ v• ölmeli amma böyle bir çekiç darbeande.n... - ~ anıyor nw11an 
.. ı Telemsan sultanı kızının sözlerım ur er en ırıne ~mı verecegım N f f . di ,_ -ı- - -=zun-. - Nasıl •ennnND, benim çekicimdlr. 

k bir ··:.l-- h r Ola Olam bu c: __ ! e ena.. ne e.na .. ıım ı iDU o unun ~.. • - Sana büyü muJ'K'AU var. dinlerken onun yüzünde ve ıözlerin - a ·· maz... az ••• '"1CW oo- h .. 
1 

_ a...yl - Fabl dikkat et. kan tçiode .. 
iL habe _L_ d' la d b" ·ı I . .. -'- den YUr&nı apıe ataca .. ar ...... _, vo e 
uunu kendi ağzımdan r .... m ı- deki renai takındığı halleri de dikkat- r an uı e ev enmıt aorm~tense öl- .

1 
._ L L-'- ,.._tıy. - •• d F-..__t - Tabii kanlı olacak.. İhtiyarı onwıllt 

. e·• d h h b rezı Te a.,.a .. un uı ar yazan en... _.. 
)e fimdiye kadar bildirm~. le takip ediyordu. Bunlardan anlıyor • ~~n . a a . ayır dır. Sen delirmif&inJ dofn-u kötü bir .,..ita bllannntfn.. gebe~tt~ .. 

Genç m henüz. ae)mı~ olmasaydı du ki genç kızın kalbinde bu Türk de- Söz dmlemıyorum artık. Kabahat hep 8iitiin sece hem dolaıtı Ye ı. ... de Hak.imler hakikaten tuhaf adamlar ••• 
~ burada bulunmadığı sıralarda Jikanlısına karşı kuvvetli bir atk baş- bende .•. Artık ben aöyliyeceğim ve 'banlan diifündü. Maznun cürmünü inkar ettiii zaman mem• 
olup aeçenleri öğrenecekti. }angıcı vardır. acn yapacaksın 1 Ne yaptığın belli de- . Şafak aöktü. Dettiman nine pdedten nun olmazlar, itiraf eltili zaman da uııo 

Şirndi babasının bu sözleri kartı11n• Bu görü~ünün doğru olup olmadığı- ğil... Odana adam aldın ve rezalet çı • yolda TMtladığı bir kadıala cinayet hak- mC"m~un o!mazlar. 
da durakladı: 1 ak ı"çı"n sordu. kardın. Ona bile katlandım. kında gene uzun azun korıuftular. Evde Mustantık mırıldandı: 

nı anam · . _t_!Ut. rc1· N ·ı· b" ·· •· b - Ne müjdeıİ) • .. .. . .. T elemsan sultanı çadırın içinde sert bir sürü kadın vak aya dair ta.nuat ve ı· - e çır111..ın ır cunnn u .• 
Di · - Bunu duşunelım. Fakat Munzer- l l b. w b' k d l 1 H b h k'ki.-1i. İhtiyar Pöschıelhubel Haklln dargın ve .lmgın görünüyon!Dr ye sordu. l . · · d"V' adım ara ır afagı, ır yu an o afi - •er. a er a 1 ru .. .. 

1 1 
• 

Ba le karşı aşınca nıçın sevınme ıgıne şaş- v d d ··Ll" .. 1 .. f' Zaten böyle bir adamın böy- Çunku ona. maznunu. kurnaz eorgu ara ibo L-ıı anlattı yor bagırıp uruyor u: oKJuru muı u. . --'---. . .. ebij 
ua • -- ' . A - v beli' d' raf ettirebilmek ve :nıanan:tim goster • G t..._ •• .. •• tı G 'tt'k tım. d ı· . . 1 o r . . le bır akıbete ugrayacagı ıy ı .. 

enç &U yuzunu asmış • ı ı çe _ Şaşılacak bir şey yok. O zaman -Sen e ırmışsın e ırmışsın sen 1. mek için hiç bir fırsat kalmamıttı. .Maa .,.. 
hırçın1--·yor ve gözlerini çadırın daha b d 1 lık d t k · Yarın sabaha kadar izin veriyorum. Ya lf nun söyleyivermifti birde.o. '-- -Ti yaptıgwım u a a ta evam eme ıı-

1 
b d d 

-.ranlık bir kC>fesine dikerek dalgın Münzerle, yahut Tun us sultanının oi- Pöschelhuber a tmı§ e§ yaıın ay ı. Hakim gene sordu: 
"'-•- d d temem. S ı___ Şimdiye kadar bekar k.almıı olması aırf de· S d li · . 1 __ _ -.ın uru yor u. 1 · 1 lu ile evleneceksin. en ,ıuuar veremez- - en e mııın yo-..-) 

S ı b k lıv - yi amma, senın ev enme zama • x.:.-:ı.liii ıevmeııinclendir. Bir kaç yıldanberi HAk• . k 
1 

h d utan unu ızın utangaç gına ve- sen ben ikincisini fimdiden damat ola- K'9.. a ımın, ati i. laeein.i mi, yok .. Adlı 
riyordu nın geldi de geçiyor. k . orum (Arkası var) alıın torbalarını doldurmaia koyulmuıtu. rafı mı kasdettiği belli deiiJdi, 

• _ Şimdi tam zamanıdır. ra seçıy · Fakat, diplerinde birer delikleri nnn11 si· D k ih ld ...... 
Sözlerini fÖyle bitirdi: bi bu torbalar biT türlü dolmuyorda. .- eme · tiyarı C5 Uren ıenain vvr 

- Doiruau Münzer hem ku~naz, Geçen Bı.lmecemı·z Je ""azananlar Esasen çiftlikteki hizm~i kızlann na- mı> . ... . o"ldu··~ h- de ceaur bir delikanlı oldugunu Uı n• - Peki ben değilsem, kim ·-.r: 
...... mu9U patronun paruı kadar emni1et altı- n_ A k L_ l'-L-L etti". E oen onun yegane a ra""11yım .. 
aoaı MUHTIRA DEFTERi katibi Nazif kızı Nermin Uz, Erenköy • na alınmıt değildi ki.. herkes, çoluk çocuk. O ki bili ftakil d k 

Ellerini biıbirine vurunca Münzer y tem efendı' ca .,desi 111 • 1 de Fatma l•ık, l _L!'l k d' va t m ctra ete önere 1 ElaAzı"z S inci mektep 2 de Turhan, e· o "' kadın erkek - çift iktw er- en ı men- Bu ı.._ 1 ı.._ı_1. d d" .. .. 
~ .. d" im - nay az DAA-..ın a ne uşunuyaı • 
...... un U. filköy ilkmektep 42 sabahat. Sultann• Fatih Baı aın eokaiı nu· faatlerinden batka bU 197' düfünmib'odar· muıuz) di7e eordu. K••b.de naul hılalDtr 

Cenç kıza doğru yürüdü. mette No. 9 da Cemal Taraut. lzmit lah"k- mara 7 de Akgün Binıöl, Ankara Ahf hey da. Ve teaadüfen patroa. parasuwı c;ıUın• nufbr) 
Büyük bir ıevinçle gülümsü0yo~du. lil caddesi aktar izzet oilu Celal Orhan. mahallesinde harict karakol ortannda Fat• makta olduiuna oııtaya ata& herkee alay Herkes onun iyi bir adam olduiumt 
F'akat Sekinenin yüzü gergıncli. Bandırma zahireci Habibullah Hamarat ma, Çamlıca Kıaıklı Hanım aeti aokaiı DU• .ederek: cBu it buuda olur mu. Buruı bir aöyledi. PMte) hakikaten çal11kan ve na • 
!iti adım priye çekı1di. Babası da nezdinde Cemil Kurt, Fatih Gelenbevi or- mara .5 de Süreyya Mniç. Adanada Yai aile ocaiı .. ihtiyar aapıtmı1-.» derdi. mu.luydu. içki jçmez. kumar oyn~ 

delikan b" b" 1 · • ta mektep l /c de 409 Abdullah, Diyan• c:anıii civarında kahveci Da)'I vasatuile Soa yıllarda çiftlik altüat olmuftu. Tar• Çapkı lığı fili d kt 
YWer· it trrladılar ve ır ır ennın bekir aaliye ceza hakimi Sadık oilu Rept aeyyar resim aabclel lmıaiL Aclanada JDm.. lalarda, buğdaydan ziyade muzır otlar bi· H~im bu :fe;, ~ı kafası bir titl-

ıne b"~ı lear.b. d l l e Şimtek. 1aker Tahsinin kardeti Mediha Güne,_. tiyor •• inek ve öküzlerin ayaklannda, pis· bentle sarılmıı olan kadavrayı Pastele a'B .. 
- Ben oy ır a am a ev en - Us11K TOP Adapazan Büyük Gazi ilk mektebi numara likten birer külot vardı aanlci.. anbarlarda tererek: 

Jbenı. lstanbal -49 uncu mektep 4 den 6S 266 Aziz. Sivucla Nikaar cadde.inde na- kurtlar, böcekler cirit oynuyorlardı. bütün _ Yaptığın iti biliyor muıun) dedi. 
Dedi. Neci&. Beyoğlu 44 ncü mektep Hakkı, Fa• mara 5 de Fahrünniaa Tepedelen, Yere- zahireler çürümekte.. - Niçin bilmiyeyim) Allahın hepfmld 
- Niçin onu sevmiyor muydun) tih Gelenbevi mektebi 2/ A dan 389 Ke - batan Şengül hamamı çıkmazında 13 nu· Vak.tiyle tertemiz olan bu çiftlik, timdi yaptığı ıeyi ben de ona ,.ptım .. O kadar .• 
- Hayır... l marada Yatar, Menin Loyd Tiryestino a· domuzlara mah.ue pis bir aiti halini alm..- - Hikmeti ilahiye rolünü yapmak 1at ... 
- Neden)... ma ' BOYA KALEMİ centasında Şakir oilu Şevket Tunç, Divan tı. Bu halden müteeuir olan beledi,.. reisi diğini mi iddia ediyonuıı? 

- Sizinle yalnız olarak konuı;,mak Galata Mahmudiye caddelİ 145 nu • yolu numara 67 de A. Özenci, Samıun .... )t ve hizm-•-=•eri tekdir etmek iizere 
ı ..... , k -r- cu.ru - Evet .. Çünkü öyle yapmasaydım Cla-
--rlyorum, baba... marada Hüseyin, Yetilköy Umran ao1ca Sait Bey mahalleai mümelllili oğlu Saba· çiftliie •iradıiı vakit 'İLtiJ'U' patron lıe- ha çok beklemek lizmı selecckti.. a._ 

Münzerin f8tılınlığ1 gittikçe artı - 6 da Kemal, Sivas kız orta mektebi 2 d.e haddin Erol, Beyoilu dördüncü mektep men oaa davet eder, aüzc1 ve tatlı p.rap· hafta, hepimizin çok ıevdiği ve iyi bir .. 
)ordu. Dernek ki bütün emek ve Ü - 259 Hayriye Uysal, Fatih Atpaz~ Kcsıcı· ikinci sınıf 230 Sabiha Muhiddin, lıtanbul lar, etler hazırlıyarak iltifatta bulunur, dam olan mektebin genç muallimini g8nı• 
-ı"tlerı· bo- g .. ı.dı'yordu. ler ..... kak , .. Haaan, lzmit Ömerap ma • 29 uncu mektep üçüncü ıınıftan Mübahat Ak••ml-'n de atlan lıaurlnnorak kendi hu· 1·L 
.....,. r- ....., -. r- -.,- ·~- dük.. Maria da açlıktan ölecek bir ha aw 

Sultan lbni Hamun ona baktı ve de- hailesi Fethiye cadde8i 44 lamail Muata • Gök, İzmit Fethiye caddesi numara 44 de susi evine onu götürür misafir ederdi. bulunan beş çocuğunu öksüz bırakarak il· 
liJc.. ... ı d d kt fL Ziya, Konya Pürçüklü mahallem numara Çiftlikte süren rezil hayat yüzünden o- dü, g:..n.· Be"" -mmer, bu au"çlu" kuvvetli d .. ..... ı ça ır an çı 1

• ULU BOYA 27 de Semahat, Kayseri Kor. Bş. En " ına .. 
O k b b ki BOYOK S radakilerin günahını çıkartmağa ge}en pa· liJ<anlı da ihtivar aile efradının tam imde • zaman genç ız a asına ya aş- İstanbul Orhanbey apartımanı 2 inci Yzb. H. K. ogwtu Aelan Kaplan, Kumkapı ., 

tı: paza da ayni ~ekitde muamele yapar, elini dına koşacağı sırada öbür dünyaya yollan .. 
kat 4 de Nihat, Sivas Bezirci karakolu kar· Bezciyan mektebi ikinci ıınıftan Simorik Öper ve kahyaya mahsullerin onda birini dı. Görüyorsunuz ya adalet yok veasel&m •• 

- Ben belki bugün burada sağ ola· d 2 7 de Şakir Heybeliadada Sana· Kalfayıın, Kadirga Cinci meydanı numara d ı_ d' 
1_ ıısın a • K a papaza gön ermesini emrey~r ı. Böyle olduğu halde bu ölenler için kimdeıt ta& bulunmıyacaktım. Dün yolda he- toryom ı'kı"nci bina Rıza Sevgin, ony 40 da Yılmaz, Samatya Dana yoku§U nu· h 'kA k 

Ondan sonra çiftliktekilerin epırini §ı ayetçj çı tı? Hiç kimseden değil mit ınen hemen muhakkak bır ölümden Sthhat eczanesi Mehmet Bulur. mara 22 de Orhan, Kırıkkale Aa. Sn. Gd. ş d 1t takdis ettjrir, bu suretle kötülükten temiz· im i, çiftliği mahveden, genç kızlan bat-
Urtu]dum. KÜÇÜK SULU BOYA d Erb. mektebinde birinci sınıftan Enver lendiklerini sanırdı. tan çıkaran ve bir çok rezaletler yapan n 

E M ban 1 1 . K . Hamam ıokak 12 e .. bel Ahm wl t. 
- vet, ansur el an attı. zmır arantına l Gursoy, Havranda vae1 et og u • ihtiyarın, bir yeğeninden başka akraba- kimseye hayrı dokunmıyan bu adamı aal 
- Bir Türk esiri beni kurtardı. Süheyla Gökçe, Kırklareli ~~ nu~;a 1 

mail, Erenköy Kozyatağı Sahrayıcedid İç ~1 yoktu. Bu çocuk ta namuakirane bir ıe· bırakmak, daha bir çok rezaletlerin "11 • 

- Onu da biliyorum. ~n de bir de- polis karde§İ Halil Çeker, ~zıp ~ü . ~.~ Eren.köy yolu 3 7 de İhsan Ersoy, Konya '-ilde ve bin müQkülat içinde kireçrilik ya- kuuna göz yummak ve hreat vermek d• • )jln . k N · D -er Beyoglu 4 7 mcı 11& • • w 

2 3 
d A r :r 

•• etmi•sin 1 Azız ızı evın eg • • li . d Tarla mahalle11 Necatı Bey sokagı e parak hayatını kazanıyordu.. rnektir .. Bu alçağın kafasını kırdığım için 
"' _L S4 F rda laıtanbul kız aesın e lb h" w Ö B - k . d 

- Ne gibı'' m-'tep e ' ra ım oglu zcan, ozdoııan emerın e B l yh ih L! • • • f mi benden hesap soruyoraul\uz? 
r inaena e · tiyar .ıumın ıçın taaarru 

k b 1O1 Pakize. Kaptan paşa mektebi sokağında numara Bu sözlerden mütbiıı kızan hakim ava. - Esirin zinçirlerini çı armış, e - ALBOM ve huialik yapacaktı? Esasen fosan öldüiü J 

taL . ' l\ıl h 22 de Ziya, Yalvaç Mal müdiri oğlu Na· vakı't d~rac·'- tabutla ne antürebilirdi ki? ğa kallcarak: 
ucr getirmişsin r Konya Ereiliai muhasebe memuru a • bit Ömer, Zongutdakda Kozlu P. T. T. ... lA ·- S r d' b 

Elb H t k taran bir a- K 1 Öl 1 · Karakapı iyisi mi hayatta daima zevkli ve eilonceli - us ıye ağırdı. Serseri herif, kime 
- et .. • aya ımı ur mut yeğeni ema mez, zmır rnüdiri Hakkı oğlu Yılmaz Çetin, Geyve okuyorsun sen bu mavalkri'? Hilekar! Sen 

,:a __ .. L _ d · d de bu"'yu"'k bit caddesı' faı'kpa"a mahallesı' 17 de Nedret. aerirmeli vaktini .• ihtiyar böyle düşünür ~"" uen e aynı erece '" İ.ltaayonunda Ahmet Acarla, Bursada Mu- ,...... onu, parasına konmak için öldürdün ı. Yok• 1l'ilikle kar.cıılık vermeliydim. Zannet- Gu"ng"o'r, Vefa lisesi 317 Münif, Babaeski ve böyle yapardı.. b 
,. ~ radiyede Fırın sokağında 8 numarada Öz. sa aşka bir şey için degı"'l .. 1b L k · k 2 d Abd il h Ankara Çan - Bu hal fena neticeler doğuruyordu .. cın ai bunu ço göresın. ilk me tep e u a ' ıer, Hayreboluda Hüınü Suna, Kırklar K' · 

1 1 b' T" b b T k' -ı Muammer Sa • fakat ihtiyar aldırmıyor ve aldırmadıkça ıreççı gayet sakin bir sesle cevap ver• - Fakat ne olursa o sun, ır ur • kaya in aşı e ın og u . ' .. elinde eczacı aelneteri Saadet, Cihansir di: 
lciin ordugahta ve benim yanıbaşım - matya 43 üncü mektepte 173 Müfide Hus· Kumrulu aokak Kumru apartımam numa• aöbeldeniyordu. Bu titmanlnmaaını. al • 
.L · · İstanbul Yeninesil talebeainden 7 Sa· dıiı araenik katelerinden diyorlardı am· 
\iCl elini kolunu saJlıyarak yaşamasına nu, ra 3 de Müıerref, Ankara Duatepe mabaJ- b k 

ı ma o unu in ar ediyor ve gençliğini mu-
tQI l.ı olamam. Bunlardan her s,ey umu- lih Teze· lesi Yalvaç aokaiında numara 21 de Hü· 

KART hafaza etmekteki acbebi 1renç ve güzel ka· 
Ur. Yeşilköy Omran sokak 42 de Öz Yal• aeyin. Eskitehir poeta ve telaraf baı me• dınlarla dü~üp kalkmasına atfediyordu. 

- B d J"k J k · · k lbl" ve ce 1 l -1 B" h .muru Hüaamedclin oihı Ali Galip, Pan· lııl u e 1 an 1 pe ıyı a 1 - çın. y ozgat noteri Ce a in og u ur an, 'T 

IUrd E h sak b" k H wl ıattı Ruı aokaiı numara 20 de Mari Var• ur. gv er OA tutar ıze pe sa- Turhal Polis memurlarından uan OK u L. öld'" ··ı ad bö' ı "ld- "ld"' dit L Y dar, Ankara Erzurum mahalleai latanbul ille uru en am Ye.. 0 uru u-
1 &alacağına fÜphem yoktur. Necat, Menin memleket hastaneai idare iü çekiç kireççilerin kallanciıöı cinıtendi .. 

lak T Er T ıokağı numara 74 ~e M. Sami., Çangm... .. 
- Onu büabütün butada a oy - memuru Emin Eren oilu • en, arsus Aceklerine raimen doktorla papaz 

nı-ı_ Ah wl Ab kerlik tubes'i memuru Sadri oilu Ferhan, . ...: istiyorsan bu benim de i•ime ge - postane karşısı kahveci met °K \ı : ıeç kalmıtlardı. Pöschellıuber yediii dar-
h F k S"l N f Mersinde Ziyapqada kahveci Salih vuı· '· akat ayaklarına tekrar zinciri vur- düssclam. Diyarıbe ir u eyman azı belerin teeirjyle iki aaat can çekiıDÜf, ve 
"'~ı- .1 ı"lk mektebı' ı•nıf 4 den 52 Sezai Güner, tasie Muzaffer Bayaaın. Ankara İktısad Ve· d ı.. ''- _L k ka ••ıqg J1 t • on a,n aonra sesi 111.esİ.ıcrCJ11.. u tı bir hal· 

Tar 
1 

e. • · d p "h E klleti zat iıleri müdirliğinde Zekiye kızı - Gene zincire vurmak mı) Bana Edirne Kaleiçi numara 81 e en an • 
h . Fatih Hırkaiıerif Fmn ıokağı 45 de Günay Aktuğ, Foça ,nüfuı memuru Galip ( •) Kö,lerde t.rla, bahçe •ekçilerine 

Pbiı iyilik).. mın, ki inpat kw Jale. derler. 
- Bunun her halde karşılığını ver- Zeynep, İzmir Miiatahkem me• . 

- Ha, timdi doğru söylediniz... Evet 
dedim ya, varını yoğunu fena yerlere da • 
b"'ltıyordu.. Servetini tüketecekti; ve bana 
hiç bir şey kalmıyacaktı. Çoktan sahredl • 
yordum .. Dün otuz altısına girdim. Hail da 
parasızlıktan evlenemiyorum. Sanatımız 
geçmiyor artık. Deii~tirmek ln::!.ım. Çiftlik· 
te ıslahat yapmalı. Bir ıürü rezil ınsan dol• • 
muı oraya .. Halbuki benim etrıtlıındıı na• 
muslıı ve mert insanlar var. T l'miz İf yap• 
mağa hazır. Şimdiye kadar çıtı ht?e domuz 
yatağı deniliyordu. Bundan bövle orau 
cennet yatağı diye anılacak .... \ılemizden 

(Lütfea .. yfayı çeviriniz) 



10 Sayfa SON POSTA Temmuz 21 

İttihatçılar Devrinde Gllvur 
M•lım•dln 
Yeni 
Maceraları ~ rflUHALEFET ~r 

Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasll öldü? 

CiBALI ZiNDANLARI 
Son Posta'nm zabıta romanı: 18 

Son Posta'nın siyasi tefrikaıl ı 4 Yazan: Ziya Şakir ., - Sadece seninle bir pazarlığa gi- haneye genç, uzun boylu, kara gözlil, 
rişmek için. kara kaşlı, sol yanağında gözüne ya • Ahmet Riza Beyin fikirleri Ermeni ve Rum ihtilalcileri hiddetlendiriyor, bunlar yavaş 

yavaş Prens Sabahattin Beyin etrafında toplanıyor ve onu kuvvetlendiriyorlardı 
- Ne pazarlığı}.. kın bir yerde küçük bir beni olan b • 
- Ne pazarlığı olacak~ •• Parrra.' ••• vırcık saçlı bir adamm girip çıktığını 
- Para mı?.. gördün mü? .. Amma, iyi diitiln de ce• 

Umumi hayatlmızda da, genif ığı mevkii de tehdit eyliyen başka şah-r mek ve gerek yapılacak neşriyatı idare - Evet... vap ver. 

memleketimizin ihtiyacına uygun gel- siyetler de mevcut idi. Bunlann en ba- eylemek için İstanbuldan adam gön - - Herif, çık buradan •• yoksa şimdi.. Maryonga, derin derin diifündü, 
miyen, en çok masrafla en az iş gö - şında bulunan da, (Dağıstanlı Murat derilecekti ••• Fakat o esnada bu işlere a dostlarf.. cankurtaran yok mu? •• Bu- Cevap verdi. ı 
rülmesine sebebiyet veren, ve bütün Bey} di. ehil ve erbap bir adam bulunamadığın- rada, beni soymaya gelen bir haydut - Hayır. 
memleketi baştan başa bir sefalet kab- İstanbulda (Düyunu umumiye ko • dan, (lstanbuldan memuru mahsus var; diye bağırırım. _ Bu adam, mutlaka sefirle alSrllf" 
ristanına çeviren, (merkeziyet} usul miser) liğinde bulunan ve (Mizan) is- gelinciye) kadar kaydile, Ahmet Riza - A, madam Maryonga.. doğrusu miye gelmez .• Meseltt, sefaret kAtip1e
ve düsturu var ... Onun için ilk yapı - minde de bir gazete çıkaran (Murat Bey muvakkaten (cemiyetin Paria şu- buna, çok memnun olurum ••. Bak, 0 rini ve saireyi de ziyarete gelebWr. 
lacak iş; evvela milleti ataletten kur - Bey), kuvvetli bir komiteci idi. besi riyaseti) ne geçirilmiş, neşriyat zaman ne olur? .. Beni karakola götü· - Hayır ... Böyle bir adamı a&'dil· 
tarmak; gençleri, kendi teşebbüslerile Askeri Tıbbiye mektebinde, be~ ar- işleri de kendisine havale edilmişti. ıiıler. Maryoniic!an nt iıtedin; derler. ğümü hatırlamıyorum. 
çahşmıya alıştırmak; bomboş duran kadaş tarafından teşkil edilen ilk (İt • Ahmet Rıza BeY.e tevdi edilen vazi- Ben de; bu 11.adın iK.ı sene evvel, sefa- - Ya, sarışın .• uzun boylu •• dik yü. 
topraklarımızı, faydalı bit hale sokmak. tihat • Terakki cemiyeti) ne • şeyh fenin en mühimmi, (nizamnamei mah- rethanede misafir olan bir kontesin pa- rüyüşlü .. alnında, sağ kaşının llze:rlnde 
ve sonra da (Ali Osman)ın riyeseti Nailt Efendi ve saire gibi bir takım er- sus ahkamınca bir heyeti idare teşkil) saportu ile bir kat elbisesini aşırarak uzunca bir yara nişanesi olan :rabanci 
altında, (ademi merkeziyet) e müste- babı hamiyetin yardımı ile • mükem - etmekti. Bu hususta kendisine evami- Beyoğlu caddesindeki kuyumcu Torna- bir kadın da gözüne çarpmadı mı) •• 
nit bir (meşrutiyet) kurmak lazım ... melen bir şekil vermiş; lstanbulun mü- ri kat'iye verilmişti. •• Ahmet Rıza Bey yanın dükkanına gitmill·· kendisine o Maryonga, tekrar düşilndtl. Y• ce-
Cliyorlardt. nevver tabakası arasında oldukça kuv- - o tarihte adedi ancak otuza baliğ ola- kontesin süsünü vererek orada kıymet-• vap verdi: 

Ahmet Riza Bey, (teşebbüsü şah· vetli bir teşkilat vücuda getirmiş .. ken- hilen - (ihvan) araaından bir kaç zat 1i bir yüzük pazarlık etmi, .. yanımdaki - Hayır. 
si) ye hiç bir mana veremiyordu. disi de, cemiyetin başına geçmişti. seçecek; bunlarla birleşerek; para çtkışmıyacak. Sefarethaneye gelin Gavur Mehmet te btr liag Ctakikalı1i 

Asırlardan beri hükumetin vesayeti Ayni zamanda, Abdü1hamide de bir (Osmanlı İttihat ve Terakki cemi - de paranızı vereyim. demlt. Yanına, bir düşünce geçirdi. 
altında yaşamış .. ve hayatını; ya hü - takım (ıslahat layih~ları) t.~kdim et- yetinin resmi vasıtai neşriyatı) olmak mağaza uşaklarından birini almıf. Bir Ve sonra sözüne devam etti: 
kumetten ve yahut baskalarından yar- mek, bunları gazetesınde mudafaa et- üzere (Meşverek) isminde - türkçe ve iki mağazaya daha uğramış. Fakat ka- ·- Doğru söylüyorsun, Mar,onp, 
dım görmekle kazanm:ya alışmış olan- mek suretile, 1ıe.rek s.a~aym ve. g:rek fransızca • bir gazete neşredece~ti. labalıkta, abdal uşağın gözleri önünden Ben de böyle tahmin etmittlm ••• şmı .. 
ların, ferdi ve şahsi teşebb~slerle hiç halkın nazarı. dıkkatını vcelb~tmıştı. . f~te, bu suretle cemiyete dahıl olan kayboluvermiş ... Koşa kota sefaretha- di, beni iyi dinle. Seninle bu konat • 
bir sey kazanamıyacaklarma kanaat Murat Beyın kazandıgı u mevkı, ve ışe haşlıyan Ahmet Rıza Bey, ya - neye gelmiş. Elbise ile pasaportu ye- tuklarımdan, hiç bir klmıeye baheal • 
besliyordu ... Hele (ademi merkezi • vatan haricinde bulunan (Jon Türk - vaş yavaş mevkiini kuvvetlendirmiş; rine bırakmış .. mutfağa inerek öteki miyeceksin. 
yet) i büsbütün reddediyor: ler) üze.rin~e de .. ~ühim bir .tesir .. h~ - kendisine bazı taraftarlar edinmiş; ve uşakların, hizmetçilerin arasına karış· - Buna, emin ol. 

_ Tevsii mezuniyet.. ademi mer- sule getırmış; bu tun kalblerı ve umıt- artık kolay kolay sarsılıp yıkılamıya • mış... Biraz sonra, ortalık birbirine -Akşam, kocan geldllf zaman «!at 
keziyet ... Bunlar, altı yüz elli senelik leri kendisine rapteylemişti. . cak bir hale geldiğini zannetmişti. . girmiş Tahkikat icra e<Iilmit·· bu iş bizim eski kapı yoldaşlarından Hırvat 
imparatorluğu parçalamaktan başka İşte bu Murat Be~,. 1.stanbuldan fır~r Fakat Murat Beyin birdenbire Is • meydana çıkarılamamı,. HattA bunun Petri geldi. Bana, ba~ka bir eefarette 
hiç bir fayda temin etmez ... Bu fikir· :~erek (Mısır) a gı~ıp orada yerleştı- tanbuldan firar ederek (Mısır) a gel- için mağaza sahibi de müfkül ve mah- daha karlı bir iş bulmuş. Fakat benim 
}eri ileri sürmek, memlt!kete karşı iha- gı zaman, .~h~et Rıza Bey de, yuka- mesi; ve haiz olduğu nüfuz ve kud • cup bir mevkide kalmış ..• Fakat Mar- burada on beş, yirmi gilnlük bJr ifim 
nettir. Affolunmaz cinayettir. rı.da ~r~ettıg'.mız fıtr:t .ve buhran de - retle cemiyetin riyaseti hakkını muha- yonga bu yüzüğil tam tefeci Samoele var. Onu bitirdikten sonra, yeni Jflme 

Diye feryat eyliyordu. vırlerını geçırmekte ıdı. faza eylemesi; ve bilbassa muhalifle - satarken, kurnaz zabıta memurlarindan gideceğim. diyeceksin. 
Ahmet Riza Beyin bu itirazlari • o Murat Beyin Mısıra gelmesi • ve rinin Murat Bey etrafında toplanıver- biri tarafından yakalanmtf. •• - Hay, hay. 

tarihte Anadoluda yer yer kıyan:lar, bilhassa, (İttihat - Terakki cemiyeti - mesi; Rıza Beye haklı olarak bir endi- Boğuk, bir çığlık işitilmi,tl. Maryon- - Sonra .. Bugünden itinarea. iefa• 
isyanlar ihtilaller, suikastlar tertibi ile nin reisi} ünvanını muhafaza etmesi, şe ve telaş vermişti. ga, olduğu yere yığılıvermişti. rethanede gözlerini dört, kulakleruıi 
meşgul 

0

olan (Truşak) ve (Hmçak} Ahmet Riza Beye çok ciddi bir endişe Ahmet Rıza Beye muhalefet eden- Ve iki avuçlarını birleştirerek, hava- sekiz açacaksın ... Şayet, sana tarlf et• 
Ermeni komitecilerile , Tsalyada ve vermişti. Çünkü Murat Beyin İstan - ler, şikayetlerini başlıca şu noktalar ü- ya kaldırmış: tiğim şekildeki kadın ve yahut erke~l 
Makedonyada çeteler teşkili ile meşgul huldavbir çok te~likeyi göze alar~~ ka- zerinde lesbit eylemişlerdi: - Yeter .. Allahaşkına, artık yeter. görürsen .. ve yahut bunlara dair bir 
olan Rum ihtilalcilerini hiddetlendi - zandıgı bu mevkıe nazaran kendısı, ce- 1 - Ahmet Rıza Bey, cemiyetin Diye yalvarmağa başlamı~. şey konuşulduğunu İfitirsen, derhal 
riyordu. Çünkü Ahmet Riza Beyin, miyet l~inde alel~~e. bir (türedi) den programını, nizamnamesini, maksat ve Gavur Mehmet, ayaAa kalk.mı~;. bana haber vereceksin. 
kuvvetli bir merkeziyet taraftarlığı ile- başka bır şe~ degıldı. mesleğini bir tarafa bırakarak adeta Maryongaya doğru bir adım atmıştı. - Sana, nasıl haber verecellm~ .. 
ride bir program şekli aldığı takdirde, Ahmet Rıza Bey de biliyordu ki; kendi keyfine ve arzusuna g§re hare- Ve kulağına eğilerek~ (Arkası var) 
bunlarm müstakbel emellerine yiiksek kendisi cemiyetin ne müessisi, ve ne ket etmektedir. - Nasıl, Maryonga .. şimdi, lanı~ • , ............................................... --1 
bir set çekmek istidadı gösteıiyordu. de rnüceddidi değildi. Cemiyetin İstan- 2 - Cemiyetin (resmi vasıtai neş· tık mıi ... Hatırlarsın. değil mn .. Hani B A D 1' o 
Onun için Ahmet Riza Beyden dilgir buldaki me11kezi umum:si; ana vatan riyatı) olan (Meşveret) gazetesını o zaman sen bana bir vaadde bulun • ki p 
olan bu Rum ve Ermeni komitecileri haricinde çalışanları da bir noktaya (kendi amal ve efkarı sakimesine mü- muş .. beni, bu beladan kurtar; sana e- Bu Akşam rogram 
yavaş yavaş prens Sabahaddin Beyin toplıyarak cemiyete (harici merkezler) revviç) eylemektedir. !imden gelen her iyiliği yaparım; de - 18 T k. tbSThAN~ULd --Ln 20 
etrafında toplanıyor, ve onu kuvvet - ilave etmiye karar verdiği zaman Pari· 3 - Cemiyetin kendisine verdiği hu- miştin : a sun a çesın en ~ ı 
lendiriyor.. Gerek Ahmet Riza Beye se de, doktor Nazım Beyi göndermiş .. kuk ve salahiyeti suiistimal ederek bu - Evet. F~alk ~u(sSikisi (pla)k), 20:.3dO: B.,-Jr.~~c 

O 'h kl' k f · 'l p · l . , b b b .. ıorettı oprano ve stu yo or ..ua.ıan 
ve gerek onun taraftarlarına bir mu • tarı te ~ ı ve ıya etı ı e - arıste- kuvveti <Ckendine kör bir alet'' haline - şte, şımdı.. ana u orcunu o• 21 ,30 : Son haberler. 
halefet cephesi teşkil ediyordu. ki Türkler arasında • bir hayli nazarı getirmiştir. demenin zamanı geldi. Saat 22 den sonra Anadolu ajaumın 

* dikkati celbeden Ahmet Riza Beyi ce- 4 Ah t R B h' · d" E · t · F k t k · - me ıza ey, ıssıyatı ı - - mret.. ne ıs ersın,.. a a , ÇO gazetelere mahsus havadia ıeı-vi.l verile -
Ahmet Riza Beyi mücadeleye mec- miyete kabul etmişti. niye ve milliyeyi rencide edecek şe - bir ~ey isteme .. Çünkü, halimi görü • cektir. 

bur eden kuvvet, yalnız bu cepheden Hatta o tarihte, Ahmet Riza Beyin kilde neşriyatta bulunmaktadır. Gaze- yorsun. Sana, fazla bir şey verecek va- PRAG 
20, 1 O: Nedbal'in ccANDERSON• adlı ibaret değildi. Onun bugünkü varlığı • (harici merkez siyaseti) bile akıldan tede intişar etmek üzere gerek tahrir ziyette değilim. 

ni tedhiş eden ve istikbalde kazanaca- geçmemiştir. Gerek riyaseti işgal et • heyeti tarafından verilen ve gerek «ih- - Hayır .. hayır ... Senden, para fi- operetinin radyo montajı, 21: Uaz"clen 
=~~=~~~~~===============~~==~=~=~=~n) ~ra~dın g~d~i~n ~~~ -~n~~m~mum. HillL bp~e~~ n~il:Brukn~&d~ll(~nfu~,2~~: 
bl·r ben kaldım. Onu ancak ben temsil e-ı· - Sonra mı? Doğru ocağa yollandım. k Plak, 23: Haberler, 23,20: Plak, .Z.f: Kon· 

k d daki ( elfazı mübare ei din iyeyi) çı - ben sana para vereceğim. 
decegvı·m. Sizi temin ederim, ki işler yo. lu- Fakat ki.'reç bulamadım. Çakma taşın an l - kl' 

karmaktadır. Hatta, gazetenin başlı .. Maryonga, geniş bir nefea a mıştı: ser na 1
• 

na girecek ve her şey düzelecek .. Bana ına· ,başka hır ıey yoktu.. l VARŞOV A 
Hakim jandarmalara döndü: ğının altında bile, hissiyatl islamiye - Benden isteyeceğin ~ey para o· ) 20 25 nınız.. . d' .1 t 1.f k b l t . b' .. l k l dk "t . k l 20: Şarkılar (Şubert, Şuman , , : 

Şimdi amcama son hizmetleri ifaya ça- - Arabayı hazırl.aym 1 de ı. . . ı e e ı a u e mı yen ır cum e u - ma ı tan sonra .. o esı o ay. Hafjf orkestra musikisi, 21, 30: Edebiyat, 
lı~alım ve ona güzel bir cenaze merasimi Jandarmalar, ellerme kelepçe geçırdık - lanmaktadır ... Bilhassa bu madde, ce • Diye mırıldanmıştı. 22 : Orkestralı «Köylü Düğünib adlı ne§· 
yapalım. Hoş böyle bir merasime Jayık de· (eri vakit Pastel şaşkın şa~kın bakt.ı ;e: miyete karşı gösterilen teveccühü a • Gavur Mehmet, tekrar o tahta san· riyat, 22 ,30: Keman konseri (Beetlıoven), 
v·ı - Ne yapıyorlar) dedi. Ne ıstıyorlar zaltmıştır. dalyeye ilişmiş; Maryongaya da ya • 2 3,20: Dans. 
gı ya .. 

Hakim nerede bulunduğunu az daha u· bunlar? 5 - Bütün bunlar, kendisine rica ve nında duran kırık bit gaz sandığını BOKREŞ 
nutacaktı. Bu ne laübalilik .. Hiddetini zor Duvara dayanmış duran bir ihtiyar uşak hatta ihtar edildiği halde, Ahmet Riza göstermişti. · 18, l 5: Plak, 19: Konuşmalar, 19.15; 

cevap verdi: Bey, bildiğinden şaşmamaktadır. _ Pekala .. Anlaştık ... Şimdi, gel Plak (hafif musiki), 20: Konferaoa. 20,20: 
- Seni birazcık sallandırmak Üzere gÖ· 1 b k K k · 20 55 R b-...._ 

tutarak sordu: 
- E anlat bakalım Pastel, şu işi nasıl 

yaptın) 

- Ben mi? 
- Evet, sen, onu nasıl öldürdün? 
- Ha, anladım, gene mi o meseleden 

bahsetmek istiyorsunuz) Ehemmiyetsiz 
tafsilat .. 

türüyorlar .. 
Pastel: 

- Ha? 1 Hiç zannetmiyorum.. de-
di. Herhalde bu işe manı olacak 
bir adam çıkar .. İmparator .. ve yahut Pa· 
pa ... Bana mutlaka hak verirler onlar .. 

İstintak hakimi atıldı: - Anlat, anlat, o mühim işi nasıl yap· 
tın) - Hadi öyle olsun .. Fakat ıimdi seni 

- Tesadüfi oldu. Bu sabah aklımdan hapisaneye tıkıyacaklar .. 
böyle bir şey geçirmemiştim daha .. Fakat 
eskKJen aklıma gelirdi ve bu iş bitmeli der· 
dim. Bugün öğleden !IOnra, yeni ocak için 
kireç aramağa giderken çiftlikten geçiyor
dum. Kuru ot yı~ınlarına rastladım. Sıcak 

Pastel: 
- Haydi.. diye mırıldandı.. Bu kadar 

ehemmiyetsiz bir masal için mii\ Adalete 
karııı bir şey yapmamak daha hayırlı olur .. 
Neticeyi görürüz elbet .. 

düşünceye kadar şurada dinleneyim, de • * 

Murat Bey-Ahmet Rıza Beyden. şuraya yanıma otur. Senine iraz o- eman onsen, • : umen ~ f&T • 

çok kurnaz davranmıştı. Bu şikayet _ nuşalım. .kılan, 21, 30: Plak, 22,4.5: Senfonik plAk· 
leri dinler dinlemez, derhal muhiti ken- Demisti. .. Ve, Maryonga gelip ya- lar, 23,20: K

1
onser naklı, 23,'4Ss Yal>ancı 

' k k .. . dillerle haber er. 
disine büsbütün bağlıyacak bir tavır ~ma. o~urdu tan sonra, te rar soze gı· BUDAPEŞTE 
almış .. Ahmet Rıza Beyin uyandırdığı rışmıştı: . . 20: ccMüsrifu adlı piyeı, 22,20: Çiııa.ıı 
hoşnutsuzluğu izale edecek şekilde di- -Her gün sefarethaneye gıdıyor • musikisi, 23: Haberler, 23,20: Piyano kon• 
ni ve milli neşriyata başlamıştı. .. Ara- sun, değil mi... seri, 24: İngilizce konferans, 2'4.20: Caz. 
dan kısa bir zaman geçer geçmez, ya- - Sabah, akşam .. iki sefer gidiyo • VİYANA 
nına bir kaç (ihvan) alarak, Parise rum. Üçer saat nöbetim var. 21: Filarmonik konser (Bruber"ln e • 
doğru yollanmıştı. - Ala ... Bu yakında sefarethanede "Serlerinden), 22,40: Eğlenceli netrl;yat, 

Murat Bey, (bir lüzumu siyasi ve bir dedikodu işittin mi}.. 23: Haberler, 23, 1 O: Kanada eu hando.u 
sıhhi) üzerine (Paris) e hareketini - Ne gibi?.. (şarkılı), 1: Gece musikisj, 
ilan etmişti. Halbuki hakiki maksat; - Mesela.. Viyanadan bir erkekle BELGRA T 
Ahmet Rıza Beyi devirmekti. bir kadın kaçmış.. buraya gelmiş.. se- 2 1 : Viyanadan nakil ( Brukner eenfoni· 

Nitekim; Murat Bey Parise gelir gel- fire müracaat etmiş .. ve saire gibi. si)• 22. 30 : Halk şarkıları, 23: Haberi~, 
hakime 23,20: Konser nakli. ' 

mez, Ahmet Rıza Bey ile temas etme- - Bir ay kadar evvel, böyle bir laf dim .. Fakat otlara yaklaşınca orada bir a• Pastel mahkum olduğu vakit 
damın yatmakta olduğunu gördüm. dik- karşı şöyle bir iddiada bulundu: 
kat ettim. Yatan amcam .. İşte o vakit bu «- Ben onu, rezil ve alçak bir adam 
kötü di..ı ;:ünce aklıma geldi .. Kendi kendi • olduğu için cezalandırdım. Sizse beni, onu 
me «İnsan uyurken temiz ve namuslu o - cezalandırdığım için cezalandırıyorsunuz .. 
lur, dedim .. Ey amca, artık uyanmana lü- Ya sizi kim cezalandıracak şimdn >> 

zum yok.» Fakat ııonunda, Pastelin hakiki bir ka-
Elimi kaldırıp çekicimi hızla üç defa ka· til mi, yoksa büyük bir filozof mu olup ol-

fasın-a indi:-dim.. madığını anlıyamadıldarı için onu bir ti -
- Sonra.. marbaneye soktular. 

- 22 Temmuz Çarıamba 
den evvel, oradaki (gayri memnun) çıkmıştı amma .. birdenbire kdpanıver- İSTANBUL 
ları dinlemiş; umumi bir içtima akte- di Fakat çıkan laf; sadece Viyanada 18 S f 'k 'k' ( 1A k) 19 H · . . · : en onı musı ı p a , : a • 
dilerek hoşnutsuzluğu mucip olan iş • zengin bir kadının hır kemancı çınge- herler, 19, 15: Muhtelif plaklar, 20: Halk 
lerin önüne geçilmesini teklif etmişti. ne tarafından kaçırıldığından ibaretti... musiksi (plak), 20,30: Stüdyo orke.tra • 

Etrafını alanların hararet ve heye- Bunların; ne fstanbula geldiklerine, ve .lan, 21,30: Son haberler. 
canlarına nazaran, Murat Beyde derin ne de sefire müracaat ettiklerine dair Saat 22 den ıonra Anadolu ajauının 
bir sükunet ve teeni görülmekte idi. .. hiç bir şey işitmedim. gazetelere mahsus havadiı ıervUi nrile • 

(Arkası var) -Bu da, ala ••• Bu yakında sefaret- cekitr. 



TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI 

Mlifettiş namzetliği ve 
Şef namzetliği 

mDsabaka imtihanı 
TORKIYE ZiRAAT BANKASINDAN: 

1 - Bankamıza müsabaka ile y n mllaabakada paterllecek mu· 
•affakiyet derecesine göre lüzumu kadar müfettif namzedi ve ıef 
namzedi almacakbr. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler "Mlllkiye,, 
veya Yüksek Ticaret ve iktısat Okulasından veyahut Hubk Fakül
tesLıden veya bunların yabancı memlekeaerdeki benzerlerinden 
diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 Ajııatosta Ankara ve lstanhul Ziraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paralan verilerek 
Ankaray'a getirilip sözlii bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzetlerine "140,, ve ıef namzetlerine "130,, 
lira aylık verilir. 

Müfettif namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettiflik im· 
tihamna girecek ve kuamrlarsa 17 5 lira aylıkla müfettifliğe ge
çirileceklerdir. Ankara'da Umum Müdürlük .ervillerinde çalış
bnlacak olan şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra ehliyet 
İnıtihanma girecek ve kazambrsa terfi edileceklerdir. 

1 
_ ~ :i - imtihan programile sair şartları gieteren matbualar Ankara, 

aataobul ve hmir Ziraat Bankalarmdan elde edilebilir. 
6 - lsteldiler, aranılan belgeleri bir mekhıpla en 10D 'J:I n 1936 

Pazaıteai güni aktamına kadar "Ankara Ziraat &ankuı T eftit 
Heyeti Müdürlüğü,, .ne göndermek veya vermek Rretile mlracaat 
etmit bulnnmabchrlar. "3967,, 

[ İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 
' 1 - İdaremizin Cibali Fabrikumda yaptıracaiı 14877.14 lira ketif bedel
i ~ ve tesisat kapalı zarfla eksiltmeye koaanıfbn'. 

2 - Münebu evrakı 75 lmruta lnbi.arlar infaat şw,.inden ahnabilir. 
L 3 - Eksiltme 27 /VD/9'J6 Pazarteai sünü aut ı ı de Kemtatda ı.a,;.,,.,. 
--ı l.evuam ye Müba7aat Şubesindeki Komia7onda yepalaceldır. 

4 - Muvakkat teminat 1115.79 liradır. 
S - lateldilsin ihaleden en az üç sün evvel lnhi....ler infaat Şubesine ' 

ltl•ek fmni ehliyet vesikuı almaları fUÜll"• ' 
6 - Teklif kapalı zarftan ihale günü tam aaat 10 a kadar İlmi geçen Ko- , 

....,on Reisliğine makbuz mukabilinde verilmit olmalıdır. «3942» 

• • ~ eb'aclda <c5600>, kilo flÇI çemberi 25/7/W tarlline awlhyaa 
~i günü 1Mt 11 ele puublda aatm •••ecelcbr. l.tektiJerin %7,5 
~·enme pualarile birlikte ICabatetta Levaznn ve M•JUt 

• • Alım, Sabm Kom.İIJQDUD& müracaatlen. c<4065» 

* * idaremiz ihtiyacı için Nümunesi mucibince ( 4000 ) kilo iplik 
lllVll/936 tarihine rulayaa Sah pi ••t 11 de pazarlıkla ubn 
.... cakhr. 

l.teklilerin nlmuneaini s&mek nzere hergln •• puarbk için de 
:_?•S ıGvenmeUparalariyle birlikte tayin olunan ,un ve ... tte 
~lafta inhisarlar Levazım Ye Mnbayaat Şubesi MldOrltljilndeki 
:::,.- Komisyonuna müracaatlan. (4149)_ 

.. -~ Kolec ve Ticaret kıaımlarll• ~--.. 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
!Jınıan 22 nel salı gQntl saat 13,90 da açılır. Sıbbata, tedrisata ye 
lhllka pek iJl dikkat edilir. Kayıt ve kabul IOfn salı ,onled ...ı 
&.tı, cwnartesi gtınleri •et lf.18 e kadar mektebe m1lı'IOUt. ı. 

~ .. ~ teyenlere mektebin taıifnamesi gönderilir. Telefon : ~7' .... ,, 
.........::;:::---~~~~-~~~------__:=-----------------------
Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 

Müdürlüğünden: 
l - Mıktep Li1e ..,. Yüksek olmak iMn IMt ,.u.kbr. Ymla •e beda•• 

dit. Gayesi Tecim Gemilerine Jmptan ve makinist retiftirmektedir· 

Hiç bir erkek yüzü hana te• 

veccüh etmiyor. Diğer genç 

kızların baloya ve gezmeye 

çağrıldıklanm, batta izdivaca 

bile talip çıktığını görünce a
deta gıpta ediyorum. Fakat 

hiç biri bana bakmıyordu. se

bebini de biliyorum .. Çirkin bir 

tenim vardı. Cildim aiyah nok· 
talarla "Ye açık meumelerle do
lu idi. T eveeaül ettijim bütün 
tedbirlerin hiç biri fa,da ver
miyordu. Fakat, bir kimyageTİD 
tavsiye ettiii yai-z beyaz To
kalon lrenıini tecrübe dtinı. 

Bir kaç gün 1e>nra, cı1dim daha 
beyaz ve daha nermin bir hal 

kesbetti. Bir hafta nilwt~de 
bütün aiyah noktalar n açık 

mesameler tamamen zail oklu. 
Cildim beyazlandı, ve yumup• 

dı. Artık luıkanç deiilim. Şimdi 
teıadüf ettiiim bütün erkekler 
bana ıüler yüz ıöateriyorlar. 
Beyaz renkteki T okalon kre· 
minde taze krema ve munffa 
zeytin yağı mev.::ut olup bunlar 
meaamelere nüfuz ve aabun ve 
ıuyun izale edemediği pyriaaf 
maddeleri tamamea gideıirler. 

Ayni zamaııda cildi bes}jyen ve 
gençlettiren kıymetli unsurlar 

da vardır. Her kadın hatta yaşlı 

bile olsa aı. zaman zarfında 
8eaG kızla.na laiJe 8IPta edeceii 
açık. taze ve cazip bir cilde 
malik olabilir. 

Modem bir 

AHENK 
isteyenlere tediyell 
olarak da gönderilir • 
Posta ücreti Azami 

1,5 
lira tutar. 

Fiat ar unlaşrdJr : 

AZ 

Tam işlemeli bir ahenk 14 Lira 
Y anm • • to Lira 
Sade yapılmış • 8 Ura 

E•kl,ehlr ı Ahenk mucidi S. Su•t 

YILDIRIM 
TR~~ aııA6İLE 

YDzDnOzU iyile süunlayınlZ. YILDIRIM ltıçaaı 
en nrt sakalı bile ftir kaç dakiki za fıldl 11tft. 
llir surette traf ....,. En nızik ciltler .. d ... hi 
bir taflarnlş yapmaz. KIUll ıdin111ek lçiA -.. 
rüaı ediniz. GıJ1111emaun kallat 11 lhlliJ-s 
ren YILDIRIM traş bıçağm._ llqka 11.;ak lıul· 
..,.,.aksınız. Söıllniı reklam -Oil, bir ..._ 
lcikathr. - --------------- -

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsil 
Rektörlüğünden: 
1 - Yübek ziraat enıtitiküaün ihtiyacı olan ve &f&iıcla 3 aurupk 

ıöıterilen efya açık ebilbne ile ve 3 l'D'UP halinde atın almacakhr. 
2 - ihale Yüksek Ziraat Eutitiiıü Rektörlük binumda toplanan 

idare ve ihale Komisyonu tarafından cetvelde gösterilen Fin ve aaat
lude yapılacaktır. 

3 -Muvakkat teminat hizalarında göst.U- mnM••en bedelllr ,_._™_ %7,5 dır. 

4 - Paraaa prtna=eıiai almak ve nüm......_iai ,&mü istiyenlerba 
F.mtitii Daire 7 liiiilij" e 2 .,..t1nr1. tel645)) c<3866» 

baalai rl/7/W Puut..i .... mt 14 ele J'apılacakbr. 
Cimi Adet Belaerinia y elma tutm 

Sa lirabisi 
Çukur tabak 
Diıa taı..lr 118 

Fiab Kurut 
ICunq 

85 . 8500 
· 4500 
,4500 

Su bardaiı 200 12 2400 
Ça,. bardaiı maa tabd 50 25 1250 
Çay katıiı 50 125 1250 
Bakır ekmek tabap 50 • 4290 
Bakır tev7.i ke~i JGO 21 2500 

Katık 50 41 2250 
Çatal 50 41 2250 
Bıçak 50 75 3750 

Bakır çaydanlık 30 300 9000 

lhaleıi 27 /7 /936 tarihine rastlayan Pazarteıi tünü saat 15 de Ja&!İ• . 
lacütır. 

Spor donu 
Spor fanilası 
Listik ayakkabı 
Beyaz tenis pantalonu -

150 
150 
150 
25 

110 
60 

180 
275 

16500 
9000 

27000 
8875 

llualai rt/7/8 tariWae ruthyaa Puarleli - .. ı 11 ela J&M· 
cakbr. 

Pamuk ,.tak 12.1 kile 91XaoG 
........... 50 uıoo 80000 
Pumk ,__ s .. ı•xı• 
eb'adında. 50 722 36100 
P....11 JUtık 1,5 kile •x• 
eb'admda. 100 •• 16800 
Pamuk Adana malıdır w W.illCidir. 

2 - Mektebin yalnız lise birinci lllUfma telelle ahnır. Banlann ~ . .-· 
'-'i hitirmit ol..luı ve yatları • beftm ldiçük ve on dokmduı büyük ol- 1 lallınblll .... clly... lllnl... 1 
~ fU'lbr· .. . - -

3 - Yazılma iti için Pazartesi, Çarpmba, Cuma gunlen Mektebe bat- Hepsine 90 lira kıymet a.alan Fatih ltfai:re müd&olliü U..,... 
~ daki anada 1 ve 2 metre boJUBda 142 tane ot tap, 3,1 ltoyunda 11 

4 _ lıt~lilerin mektep müdüriyetine kartı ~azacaklan iatidaname~n~ tane 4 köte demir direk, 12 tane muhtelif demir parçalan, t tane ild 
~Jet cüzdanlarını, atı kijıtlannı, mektep ~lomalanm, ~Y~ • tas= lamatb clmnir kaP4 1 tane sekiz kanat demir kepenk, 3 tane demir 
.......... MlletlaiW ve polisçe ta.dikli iyi bil Jriiı~ı ~~~ innel ~ panaaldık, 2 tane heli tafı, iki tane kuyu bilezik tqı, 1200 tane 
...... Ye tatbik imzalarını ve dört tane vesikaWI fotogra 1 t erı çiriik tahta ve direk par~an 1atılmak üzere pazarlıia konulmUflur. 

·~. lst Saçların köklerini kuvvetlendirir. Şartnamesi levazım mücliirlüiünde görülür. istekli olanlar 675 kurut-
6 - Yazılma ifi 7 ağuatos 936 Cuma gününe kac:larchr. ekliterin Mua~ DökOlmesine mAnl olur. Kepekleri lak muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 31 Temmm 

hıaei Sıhhiye için o gün :Maat 1ekizde bizat mektepte bulunmalan . gerektır. izale eder. Neptıııemasını kolay- 938 Cuma cini aat 15 ele daimi encümende bulunmaluhr. 
6- Fazla tafıilit almak için aynca posta pulu göndermek ,artile mek- !::.tır~ ra~b~ :.b~~e:!ı: (B.) (4071) 

'!._~ Mektep Mü~üriyetine müracaat edilmelidir. <<3564 ___ » ___ ,___ lnılllz Kanauk Ecaa•_. * * 

E R 1tl OJ E ıv 
Beyoğlu - lstanbul... Senelik muhammen kiraaı 72 lira olan Oskiidar Selmanaia mahal-

lesinin Karacaahmet sobimda 79/81 No. la ahıap d6Wn teslim ta. 
Doktor H•fız Cemal rihinden itibaren 937 veya 938-939 ıeneleri mayııı sonuna kadar 

D 1 1 b . "beden ıonra baıka bir iliç veya D h'I" - L--- k" "l k ti 1 .. k J Ş • 1 - n _ erı i kuru çatlak v . gevşek o an ar ır tecru k değil. tam • 1 ıye müte ..... 111 ıraya verı me zere pazar ıga onu muıtur. artnamesı evazım mu-
"'-. kulla~alanna imkan kalmaz. Çünkü DERMOJEN ylalnıs rlemkl . . 1 1 dürlüğibıde ıörülür. istekli olanlar 540 kuruıluk muvakkat teminat 
... ....._ . 

1 
lar bere er, çata ar, 11vı ce er. Pazardan maada bergCln 1 - 6 

~ ile cild in d eva ıdır. ~..f e r nevı egzema ar, yara ' w .. cildi maba- Divuyela (104-) No. Telefon: 22898 malchs veya mıktahi1e laeraL. 27 Temam% 938 pazartesi aunü •at 
:.'~ yaraları, yanıklarda birebirdir. Mikroplardan, ~dtan.b günefll en ---m 88 IMwJe be .ao 15 ele ... 1 =- _._ L._.._, 1 ...__ (8.) ( 83 ) ~ ed . 

4
o ku .. her eczane e u unur. Tel. K......... • lllUJ r Ji ._,. •t• •us ....__ ı..-. 3 7 

C I' .,., .t.-rıv-. veni caD Venr. ___ ru~,,-----------~-----~----~--------------------------~~~--~-____:;ı 



ıı Sayfa SON POSTA --- - )Temmuz 21 ,, 

f 

o 

BIRE, 
1000 
,VEREN 

'TARLADIR 

--------~-----..-. ·-------- ----------------------·-
!:ton Posta Matbaası 

Neoriyat Müdürü: Sellin Raaıp 
~plcriı A. EkraDt s. Raal•Pı H. LüUi 

1 

• 
rze 
tf A ST~UK 

Getiriyov-uz. 

Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve, an, karınca, örllmcek 
ve bütün haşerab kökünden keser, yuvalarına ve qyalarm 
üzerine ve odalann havasına ve tahtalann, duvarlann kenarla
rına, aralarına bolca FAYDA sen>iniz ve tahtakurusu.vuvalannı 

FAYDA iLE TA iP EDINl.Z 
Bütün yaz bu muzır haşarattan nnaricaıt ve ralıat 
edeceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemekle
rinizi, erzaklarınızı telvia eden hamam böceklerini, aptesa· 
nelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, brtıllan, 
kümes hayvanabnda, köpeklerde bulunan pireleri, hayvan
larda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki 
tırtıllan behemehal FAYDA ile imha ediniz. Nümunelik 20, 
uf ak 30, yarım kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 kurufbır. 
FAZLA PARA VERMEYiNiZ. Tesiri daha az olduğu halde 
ecnebi malı diye fazla para koparmak isteyenlerden sakınınıL 
FAYDA imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. 
HASAN markasına dikkat. 

Hasan deposu: ANKARA, İST ANBUL, BEYOGLU 

Sinlrll ve clAerlerl zayıf olanlar 
Bunaltıcı sıcaklarda rahat nefes almak ve sinirleri teskin 

etmek 
için 

Losyonunu 
kullanınız • 

Ciğerleri temizler. Çam ağacının bntnn şifai tesirlerini haizdir. Çam 
ıosyon ile banyo yapınız, cilde güzellik verir. Kokulan izale eder. Asabt 

zafiyetleri geçirir. Ferahlık ve neşe uyandırır. 

şı,esl 60 kuruttur. ~ BUyUk eczanelerde bulunur. 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 

Bankamızın muhtelif ıerviı lerinde çalııtırılmak üzere müsaba
ka ile yüzer liraya kadar aylıkla lüzumu kadar memur alınacak
tır. Müsabakaya girmek için liseleri veya Ticaret liselerini ~e 
yahut Galatasaray liaeai ticaret kısmını bitirmİf olmak ve 18 den 

aıağı, yirmi betten yukarı yaı.ta bulunmamak lazımdır. 
Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı, ve ne • 

lerden imtihan yapılacağı, An kara, İstanbul ve lzmir Ziraat 
Bankalarımızdan elde edilebilecek tartnamelerde yazıhdır. Mü • 
sabaka 6/8/936, 7 /8/936 Per ıembe ve Cuma günleri sabahı saat 
9 da Ankara ve latanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. 

istekliler aranılan belgeleri bir mektubla birlikt~ en M>n 
28/7 /936 Salı günü akıamma kadar Ankarada Ziraat Baııkaaı 
Memurin Müdürlüğüne göndermek veya vermek suretile müracaat 
etmİf bulunmalıdırlar. «4145» 

tercih ediniz. 
Emsallnden temiz ve •aft1r. Birinci nevi maddelerle 

imal edllmektedlr. ~mıı-..---ıa1r ----------------------------
Türk Maarif Cemiyeti • 
Resmi ilin işleri Bürosu 

Yeni Postahane karşısında Erzurum hanında 2 inci kattaki 
dairede. 20 Temmuz tarihinden itibaren işe başlamıştır. AIAka· 
darların resmi ilanlan bu adrese göndermeleri. Tel: 21101. 

(Resmi İlcinlar Türk Limitet şirketiyle alakası yoktur.) 
, __ _. __ _. __ _.. __ mmı __ :mma __ _.._. .. _..r 

• • 
1 


