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ARK MISAKININ EHEMMiYETi Çanakkalede 5 
En hayali zabıta 
romanlarına 

taş çıkartacak 

kadar heyecanh 
ve korkunç 
bir vak'a 

stan u u 
sanıimi telgraflar taati edildi · zengin kadın 
~tatürkün telgrafından: "Bu Misakın 

hepimiz için ve dünya sulhü için 
kutsi olmasını dilerim 

Ş~dabad misakının metni H8lay(i3"""y.w8nı 
- '.r ara ıo (A.A.) 

:;;,:.~~~. ~:: • -- Reı·imin tatbiki 
trg . an, Irak ve 

:~d:~~~·~ ıru:=:u: . . Aıametlerl be lirdi 
ı,.a.11 Ş ınunasebetıle 
Şah p hirışahı Rıza 
tuınh ehievi Reisi -
lürke ~~muz Ata -
lı.lrek r telgraf çe • 
ler rı · samiıni tcbrik-

1 b'l . dır 11t 1 dırmişler -
• Cl. at~ 

hın ah Urk İran Şa-
nı ına a""· . 1Yet Ve ., ... ı samı-

nıuka.beı muhabbetle 
lcırdır. e huYllrmuş-

l3u iki 
fıdadır· telgraf aşa-

~ks;Iün 't7 
~emaı 

Atatürk 
'l"' 

Büyük memurlar arasında 
değişiklikler yapılıyor 

----------------------------Cinayeti örten esrar perdesi 5 sene 
sonra yırtıldı, kemikler bulundu 

Çanakkale fırka kuroanuanlarından Yusuf Ziya paıanıa 
çocukları annelerinin kurban gittiği faciayı anlabyorlar 

Aşağıfüı okuyacağınız zabıta vak'ası, en serimızın d<' büyük vazırepnasblmı kay
hRyali geni' romanlara taş çıkartacak deden şaheser bir muvaffakiyet mi~ 
> • .ıdar heyecanlıdır. Vazifesini bilen, onu dir. 
aşkla, imanla yapan sivil bir ikinci komi- (Devamı 11 inci sayfada) 

urkiye Reisi-

S ~u:::.:~:u Şehinşah Riza Pehlevlnln memleketi miri riyaretl . ....... s o n p o s ta ' n m o o gv u R ö p o r ta ı· ı a r 1 
bs~ ark anıaşrnasını sında Atatürkle bfrlikte alınmıı kıymetli birer resımleri 
ket ~~ .. ve tc:byın eden dört dost mcmle • raretli t ebriklerimizi bildirmekle bahti- H •• 4 5 kt b,. 
İ'Ji~<..:ıı.t:ı~~a rnün'akit Sadabad misakının y:ınz Bundan sonra çözülmez bir bağla ergun - m e e ID 
~betile, siz ekselansa, en ha- (Devamı 3 üncü sayfada.) 

Iılh .-··F· ... ···················b·············ı···ı···o···o·... ıı.on• di M•rt•1 temelleri birden atılıyor 
•aılr uarına u yı den~ta1i:~t ~~:~:~el ~:~b~~~!~~ ---------- ~ * * 
ec bA f • ı• da toplanacak olan :ve Sancak mesele- Erzarumdiı duyulacak olan ilk ıimendiler düdüğü, ayni zamanda ne l ırma ge ıyor sini konuşacağı tahmin edilen Suriye §unlmı ela ilan edecek! ((Artık vatanın her yeri birdir. TiiTk genci, 

b parl.iment-0sunun m üzakerelerine işti - 1 'la J Türk memuru, Erz.urumda da, Erz.incanJa da tıpkı z.mirde ve Bur.a-
lır ıklar h . B 'k•l 19 w J • d rak meselesini halliçin buralı mcb'us-bul araretlendı, aşve ı agustosta zmıı; e ları telgrafla Beruta çağırmıştır. da oturur gibi oturacak ıark hizmeti en maddi düfiınenler için lkle 
Unacağını bildirdi, boş pavyon kalmamış gibidir (Devct.rn 4 üncü sayfada) ledakar~ı!!..!_ayılmıyacak_. ,_> _______ .., 

ıne:t~~ .. 10
9 (Hususi) - Başvekil İs - tarihinde İzmirde bulunacaklarını va- 5 .. ·ı R 

açını töreu' .. 37 entarnasyonal fuarının detmişlerdir. Başvekilimizle birlikte Cıf' ıza 
Eski i.~areler 

ye asırlardanberi 

Errurum, ( Husu•i ) k!ıva mahkum ve ihmal et • 
Doğuyu, asırlar, nıişler.. Erzurumda bir edebiyat mualli-
derin bir uy - (De•namı 11 inci sayfada) 

~~ını _Yapmak üzere J 9 ağustos (Devamı 3 üncü sayfada) 1 ........................................... -._ .... ._ .... yakal~ndı mı Milli küme am i onunu 
s tan b U 1 s U SU z 1 U k Elizlz 10 (Hususı) - Şaki Seyit Rıza- ş p y 

nın yakalandığı hakkında burada bazı şa- b il• d k •• b k 1 tehlik .. · " ? ~~:1a~,,~~,=~:ı:r;.,:,~~=~1~:~~u:." · e ı e ece musa a a ar 
b - esın e mı maruz • E5kiyaya yataklık eden bir aile yaka-
QendJ d ı~ er e su d .. t tr 1 ld 1 Ak d 1 k !anarak Elazize getirilmiştir. d . . or me e a ça ı, a a a ar ar ter osun 

a ıhtıyaca kafi gelmiyeceğini söylüyorlar Na/ ia Vekili 
lsveçe gitti 
Nafia Vekili Ali Çetinkaya, İsveç hü

kUmetinin daveti üzerine dün akşamki 
ekspresle Stokholma hareket etmiştir. 

, Vali vekili Şükrü, şehrimizde bulunan 
bir çok mel.'uslar, başmüddciumumi Hik
met Onat, emniyet müdürü Salih Kılıç, 
İtveç ve Alman sefirleri, Norveç ve 
Hollanda l.onsolosları ile kordiplomatike 
mensup bir çok zevat ve şirket müdür
leri,. Sirkeci istasyonunda Ali Çetinka -
yayı horatetle uğurlamışlardır. 

ı 

- ~· 

Hareketirden evvel gazetecilerle görü
şen Ali Çetinkaya, seyahatinin 25 gün 
kadar süreceğini ve İsveçte nafia işleri 
etrafında tetkikler yapacağını söylemiş- Bugünkü maçlann geçen haftaki maça benzcmerııc•sini temenni edelim. 
tir . Milli küme maçlarının sonuncusu göre Fencrbahçe 33, Galatasaray 31, 

Bendlertlen bir manzara (Yazısı 4 üncü sayfada) 
Ali Çet;nkaya İsveçten dönü§Ünde bugün Taksim stadyomunda yapıla - Beşiktaş 28, Güneş 2 7 puvan almışlar-

Londra ve BerHne de ujrıyacak.tır. caktır. Şimdiye kadar yapılan maçlara dır. (Devcmı 6 n.cı ıayfada.) 



Her gün 
Üniversite 
Dedikodusu 

Yazan: MuJtittla ~-
6) ir kaç gündenberi gazetelerde la
~ tanbul l'niversitesinin imtihan 

neticeleri hakkında bir takım havadisler 
intişar edh·or. Bu havadislere göre birçok 
icıtihanlarda, talebenin büyük bir ekse
rı...-eti d~"lmüştür. Dönen talebe dönmek
t<'~ menınun değildir; bunun gi
bi, hocaların d:ı. talebelerini döndür
mekten memnun olacaklarını zannetmek 
hatadır. Talebe dönmemeği ne kadar is
terse ho':'ırnın da döndürmemeği o kadar 
sc\'eceği ır.uhakkaktır. Demek oluyor ki 
ortaca dönmek ve öör.dürmek için sebeb
]f'~ vardır. 

Gencliğir. okuduğunu ve öğrendiğini 
g6rmcl:tc pek ziyade alakadar olan mem
Jckc. t içiıı bu sebcbleri öğrenmek ehem
miyetli bir şeyd r. Acaba, gençler bu 
sf'nc n""dı>n muvaffak olamadılar? Bu 
s:ı:ılin cevabını merak edenler arasında 
b~n df' b'1lunduğum için şöylece etrafa 
b·raz kul::-k kaba: ttım. 

* Biı mdıit diyor ki: 
.Mesele gayet basittir: Eski zamanlar

da Ünivc-site imtihanları hafif yapılırdı; 
b:-tta bu imtihanlara biraz Iaübalilik bi
le karışırdı; bu usulün verdiği mahsulün 
meınlcket ihtiyaçlannı tatmin eder ma
hiyette olmadığı gorülmesi ve Universi
te."lin c:Uı. gkı bir nizam altında çalış
ması ihtiyacı kendisini gittikçe daha 
kuv\'etl: hissettirdiği için bu sene imti
h:mlar cıdrJ tutulmuş ve talebe de onun 
için nıuı."lrU..k olamamıştır.• 

Bu izah tarzı makuldür; eski Darülfü
nun irntil-anlannda laübalilik bulundu
ğımu hep biHriz; şimdi, bu imtihanlan 
d.ıha dddi yapmak elbet doğru ve tabii 
b ir hareket olur. Fakat, acaba bu mesele 
h">kkında talebe ne diyor? Bir de bunu 
ciiişünmeı.- Uwm.. 

'I'alı.-bi>ni!'l ne diyeceği malumdur; on
ların da b:r kısmı haklı, bir kısmı da 
haksız ohn bir sürü ~yeti vardır; hak
lı olanlar.le haksız olanlarını burada 
birbirbdcn ayırmak ve bunlan müna
hşa etın~k ne mümkündür, ne de bu 
rnünakaş<:vı tam bir sıhhatle yapmıya 

SON,.. POST~ 

Resimli Makale: 

Arr.erjkada 50 yıl mütemadiyen varyoz sanamıı olan nır 
işçinin 75 inci yıldönümünü tes'it ettiler. Bu zat bütün ha
yıüında bir gün bile hasta!ar.mamış, bh; gün bile işinden 
uzak kalmamıştı. Şerefine verilen ziyafette: 

- .Sen yorulmadan çalışmak ıçin icap eden kuvveti genç
liğimde çocuğumu düşünmekten, ihııyarlığımda torunumu 
gözönl:ne getirmekten aldım. Her ıeyi onlara borçluyum, 
dedi. 

1C Dünyanın enerji kagnatı X 

Bazılan dünyaya yeni gelen mtr.ıimini lbir bebeği aile 

bütçesi için yeni bir yük sanırlar. Baba olmaktan korkar
lar, halbuki o küçük bebe babası, annesi için sonsuz ve bi-

tip tükenmek bılmez biır enP.I'Jİ kaynağıdır. Sırf onu mes'ut 

etmek için daha çok çalışıru, fazla kazanırız. Hayatta kal-

mak için onun gözlerinden yeni bir kuvvet alınz. 

-· 

r 
Sözün Kısası 

Vezüv yanardagı 
Coşmuş/ 

V ezüv yanar dağı ~'11· 

tuğu lavlar ti azaklardd 
rülüyor, hele geceleri manzara 
müheyyiç oluyormuş. 

Hurafeler devrinde olsaydık, 
ler bundan bin türlü mana ç-'--·"'--
kuduran bu volkanın, yeryüzünde 
fitne zühunınu haber verdiği · 
da bulunurlard1. 

Fakat bugün, fitne alametlerinin 
türlü şeyler olduğunu bittecrübe 
belleyen bizler artık böyle feyl 
teşe'üm etmiyoruz. 

Fen müntesiplerimiz bu kabil 
nar dağ feveranlarını bir takım j 
jile ihtilallerle, nüvei arzôa husule 
len bazı hadiselere atfederler. 

Vezüv biraz daha coşkunluğunu 
tırınca, belki bu alimlerden bir 
bundan asır1arca evvel Pompei ve 
kulanu.m adındaki ikı şehrin birden 
nına okuyan bu yaman ocağın s1 

keşfe koşacaklardır. 
Halbuki bu, bence beyhude za 

) 

tir. Ben ne hurafeler devrinden 

( S .... z A IE5) A s ı N fi==\\ A bir Kahin, ne de kürei arzın ortal 
'-' ~ 1:::::4 da olup biteni merak ve tecessüs 

-----------,------:ı---------------~-ıı::::--~-=--~--~---~ cek kadar mütefennin olmadıjım i Bu soğulılıanlılığı ·----------* Sakalını kurtarmalı Vezüvün bugiinkü coşkunluğunu 

Gö.terebiıece1ı HERG"u·N BiR FIKRA irin ıs arkada-••n• dimce şöyle tefsir ediyorum: 
v v Yerin dibi yerin yüzündeki son 

Kaç adam Dardır? 1 Yaralıgan profesöı ların ateşli manzarasını kıskamnlŞ 
Kaymakla olaun ,ltıpkısım yapmağa yeltenmiş oıa 

Sıcak bir yaz günw firket meclisi J Varsın, o da ağzının tadını ve 
idarelerinden biti içtima etmişti. nun ölçüsünü alsın. 
lçtimoın b~~ııda meclisi idare rei.fi Nihayet cürmii kadar yer yaka 

azaya: ve gene sönecektir! 
- Hele, demişti, fU içtimaımız bit- ~ 

sin, hepinize birer dondurma ısmar- ~ -r 
ı.anm. • • • ~ıa.e. 

içtimada ınühim biT mesele müza
kere ediliyordu. Azanın fikirlerini al-
mak icap etti. Re'İ.'$ teker teker sordu, '"' Çok garip bir gü%Qk 
hepsi filcMPrini söylediler. Yanında hikayesi 
uyuyan bir azayı da dürttü: 

1 
Eski Yu:-.an tarihinin 'inlattJlına 

- Siz ne fikirdesiniz? re Atinantr. meşhur müstebit i 
Aza birdenbire uykudan uyandı; ve Pisiıtrate bir gün kıymetli bir Wısüaı~ 

Geçenlerde Şikagoda vukua gelen cevap verdi: kaybetmiş, :sonra bu yüzüğü 80frada 

* 
bir hadise soğukkanlıhğm şaheser bir - Benimki kaymaklı ol8Un! nüne getirilen bir balığın ka 

·-----------------------~----· nümunesini teşkil etmektedir. bulmuş. Ve bu işin nasıl old\Jlanu 

imkan v:ıTdır. 

Fakat, burada bizi ciddi surette ali- Şikago milyarderlerinden Ccymis 24 karılı ve 40 maktan aciz kalmıştı . 
.kıdcır ede:ı mühim gördüğümüz bir me- Ronalds ile karısı bir öğle üstü apartı- Çocuklu Atinanm müstebit idarecisi ile · 
sele \'ardır ki 0 da şudur: manlarında otururlarken ikı gangster . müşterek yasfı onun da bir y\bük 

Ü'niver.siıe muhitinin muallimler ta- içeriye girmişler, küçük bir odada gün General Amerika gazeteleri Meksikalı profe- betmiş oln12.sından ibaret olan bir 
rafmdıı m~him bir zümre var ki bu, ta- düz uykusu uyuyan milyarderin çocu- sörlerden birinilı, abanoz gibi simsiyah ırı köylüsünün başına ayni derecede 
lt belerin nönrnelerini başlıca iki sebebe ğunu alıp kaçmışlardır. Şanghay gazetelerine göre Secuan sakalı ile ütihar ettiğini yazıyorlar. :-ip bir vak'a gelmi§tir. 
atfediyor; bunların biri ecnebi profes'ör- Aile çocuğı.ın ortadan kayboluşun _ fırkası kumandanı Genernl Yanscn'in Toy delikanlılığından beri salıverdiği Bu köyli.i tarlasına ekin ekerken 
l('l"m ıders verme kabiliyetsizlikleri ve di- dan sonra telaş içinde kıvranırken mil- 24 karısından doğmuş 40 çocuğu var - sakalına bir kere ol.sun makas değdirt- ğünü düşürmüş ve tamam iki sene 
ğ,,rı de Jı:i•apsızlıktır. Bu meselenin tet- yardere bir mektup gelmiş. Bu mek _ dır. Bunların 30 u erkek olup hepsi ele miyen SO lik profesöre, 20 arkadaşı ğı halde bi!' 1ürlü bulamamıştı. r~i 
kiki ile Mesgul oJmuş bulunan bir arka- tupta gangsterlerin şu satırları vardır: babalarının yanında çalışmakta ve ba- muziplik etmek istemişler. Bir gün bir- damın malı haram para ile alınmaııdl 
d:ışmnzrn kendilerine müracaat ettiği «- Çocuğunuzu alıp kaçtık. 24 saat balarının muhafız bölüğünü te.:jkil et- lik olup, profesörün evine ,gitmişler, lacak ki geçen giin bu zat bir frenk 
muhtelif :atlar ona demişlerdir ki: zarfında mektubun altındaki adrese mektedirler. Generaiı ziyarete gelP.n balkonundan, bWıların sinsi, sinsi ge- mü dalında sarışın bir nesneoin ~ 

.Ecneb! profesörler ya türkccyi hiç 20,000 dolar göndermezseniz veyahut ıesmi eşhas bu böliik tarafından seıam- lişlerinden fena halde şüpheleneıı pro· r.ıakta olduğunu görür, bakar, ten 
bilmiyor~r. yahud da az biliyorlar; bun- polise haber verirseniz çocuğunuz der- !anmaktadır. fesör, hemen müdafaa vaziyeti almış. nin iki yıl önce kaybettiği yüzüktiit· 
larm gc1 '-k bilvasıta, gerek bizzat takrir hal yok edilecektir. tüfeğini kapınca arkadaşlarının üzerine Tahmin edildiğine göre yüzük 
ettiklui d<>rslerden de talebe istifade e- Milyarderin karısı hıçkırıklar için- Horlayanlar çabuk mu çevirmiş. Arkadaşları, ceplerinden iri düşmüş, tam bir frenküzümü tohuJP1' 
demiyor; diğer taraftan bir de kitabsız- de ağlayıp dururken Ceymis Ronalds ölürlermiş ?.. iri makaslar çıkararak, profesörü kız- nun üzerine isabet etmiş ve tohuJn 
lık derdi vardır; talebeye takrir edilen derhal y.azı masasına geçmiş ve gangs- dırmaya, sıkıştırmaya başlamışlar. Bun yüyerek yükseldikçe 0 da birlikte 
dtırsler telo:sir edilmediği gibi müracaat terlere hitaben şöyle bir mektup yaz- Horlayan adanı veya kadın, ne ka - dan aşırı derecede hiddetlenen profe - selmiş, ta s2hibinin parmağına pliıı 
e~cbilecrk1eri kitablar da bulunmuyor. mıştır: dar gözbebeğimiz olsa, gene de ho - sör, birbiri arkasına silahını patlatmış, kadar. 
Bur.un f~in talebe de iyi öğrenemiyor ve A · d 1 b f , şumuza gitmez. Uykunuz kaçıp da hor on bec:: arkadac::ını yaralamıc::. Geri ka ~ «- zız ost arım, u se er çag yan- "' s 'il 

d'3nüyor • lış bir kapı çaldınız. karşınızdaki a - lıyan birisini dinlemek mecburiyetin- lan beşi de, kurşunu biten profe - /ngiltere postanesi güze * dam, sizin bu haydutluğunuzu evvel - de kaldınız mı, çekeceğiniz iztırabı ha- sörü, çarşının ortasına kadar sürükle -
Bu arada ben de şuna dikkat ediyorum den kestirip tedbir almış, kurnaz bir tırlatmıya lüzum görmüyorm·- mişler, orada yere yatırıp sakalını kes- ve genç kadın arıyor 

k• son hacise, ecnebi profesörler aley- zattır. Siz, şimdi 20,000 doları be:kli- - İngiltere doktoriarından biri orta - mişler!. · İngiltere postahanesi. açbj:ı se 
h::ıde bir hava yaratmıya müsaid bir ce- yorsunuz ve benim bir baba sıfatile ya şöyle bir iddia atmış bulunmakta - kullanmak üzere, idarede çahpn. 
rcyan içi:ıdedir. Çünkü. tetkikat yapan çocuğu kurtarmak bahasına bu narayı dır: Ölü oyuncaklar için ayin tün kadın memurlara bir tamim 

h «Horlayanlar çabuk ölürler .. vakit- d k (B ·a · t'bd l mıı a .. r:r &rkadaşımıza hemen hemen vereceğimi sanıyofsunuz değ.! mi? .. Gü . T' 
1 

.. . d ı1an t tk'ka Baltimurda çıkan bir gazetenin an- erere u sergı e ısı am o 
a:mı mC:alde bu tarzda beyanat yapan- lerim size .. çünkü şimdi elinizde olan o sız 0 um er uzerın e yap . e 1 t- !attığına inanırsanız Japonyada her yıl memurların güzel ve genç olması 
Jar, bu ~ö?Jeıınin kendilerine atfen neş- çocuk benim öz çocuğum değil, fakir ta, bunhlann hemen ldhe~lsını:ı ~ay~tla - ölmüş oyuncaklar ~ına bir dini l - tır. Yaşlı, çirkin ve istediğimiz 
roiilmcmccini istemişlerdir. Halbuki, bi- bir ailenin çocuğudur. Ben sizin ~ibi rında orlamakta 0 • u an a aşıınuş- yin yapılır. Büyük bir hastaneM bü - lan haiz olmıyanlann bot yere 
zim fi1<ril"1ize göre. Üniversite profesö- bir kaç gangsterin er geç çocuğumu ka- tır.> yük bir masanın üzerine kırık oyun - mımızı işgal etmemeleri icab 
r:i, Ür.ivc:~itenın her hangı· bı·r m~ft~'esı· k · t k1 · • t h · d' ·· Doğru mudur, <iersiniz? cakl - lı M. · · · .......... lr1. b .ı...-;~ir ~ çırma ıs eyece .ennı a mın e ıp oz -· .. -·----·------- ar yıgı r. ını mını \'..,_..,._r u ~~......;.:~·..;..·---------~':'!' 
hlkkınd:ık• mülahazalarını açıkca söy- oğlumu başka bir yere verdim, orRda vakit milyarderin apartımanı kapısına masanın etrafını alarak bir ilihi söy - BlllgOI' ma•ıııtG 
)emek CC'saretini göstermeğc veyahud, büyütüyorum. Onun yerine bu fakir gelmişler ve afyonla uyuttuklar. çocu- lerler. Sonra bir Buda rahibi oyuncak.
cesare!leri yoksa, susmıya mecburdur- çocuğu evimde büyütüyorum. Şimdi ne ğu oracığa bırakıp karanlıklarda kay - ların ruh rahatı için bir dua okur. Zira 
lar ıK<'n d: isminin ortaya konulmaması- yapmak lazım geldiğini düşünmek si- bolmuşlardır. Boudha'run dinine göre her cansız cis
nı istiyerck şu veya bu tarzda beyanatta ze kalıyor. Ho~ca kalın.> 1 Hakikatte çocu~n milyarderin öz min de inkişafı mümkün olan bir ha -
bıılunmak, profc>~öriere yakışacak bir Mektubu aha gangsterle:- gece ı;eç çocuğu olduğunu tabii anlamışsmızdır. yat zerresi mevcuttur. 
hal değild'r. 

Biraz daha ılcri gıdeyim: Ecnebi 
profeso:-ler aleyhine bır cereyan yap
m."lk istemı>k, çok yanlış bir yoldur. Ec
ıı'=bi profrsörlerin Üniversiteye getiril
melerinin sebebi, D&rülfünunun şu ev
""lce ci!rr.lece maIUm olan hali -
dir. Eğer bizım profesörlerimiz bi
ziın ihtıvacımızı tatmin etmiş ol -
s;ılardı elbet 011ları getirmezdik. 
Bu kadar ~nelik tarihi bulunan 
bi!' D.ırül'ünunun bugün ecnebi profe-

r 
İNAN İSTER İNANMA! iSTER 

Bir aile Eofrasında uslu .ıkı.h, cerli toplu, orta yaşta bir 
b:ıya:-ı anlatıyordu: 

cKızın. mektepte yemek P'~ı.mıe derbfrıden imtihan geçi
recekti sabahleyın bir teneke tereyağı yolladık. Az sonra 
telefon edild;: Yetjşmemiş, y:.nı•· teneke daha yolladık. Ay-

n! zamanda yalancı dolma yapünak üzere 90 tane patlıcan 
ile bir gazevi p:r!nre ihti)aç görülmiif, bir küfe sebzeye 
ilive ederek onlau da yetiştirdik, kızmı bütün bunlan 2 
ı:aat içinde pişirip kurtarmış_ cAllaha f ükür yüzünün akı il 
imtihanım geçti• dıyordu. 

1 STER 1N AN 1S TER l NAN M Al 

Y"prlar? 
3 - Honolulu nerededir, w•• 

yıtahtıdır? Nüfusu ne kadarcllrT 
(Cevaplan 

* (Dünkü suallerin eevaW..): 
1 - Fig~ro gazetesi Pariste ~· 

yılında çıkarılmış, bilahara ~ 
edebiyat gazetesi olarak 1868 da 
b:ışlamıştır. 83 senelik gazetedir. 

2 - Mt!§.hur Yunan filozofa 
71 yaşınd:ı ölmüştür. 

3 - Fonf'graf 1877 de Edison tar 
(Detxmn 3 iincii sayfada) '-------------------------------;,,--------·----·----------------------------------------------·~ Xeşfedilmi~i~ 
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Çinlilerle Japonlar yeniden 
muharebeye tutuştular 

Çirı askerleri evvelce yapılan anlaşmaya rağmen 
tahliye ettikleri mıntakaga girdiler 

Londra 10 • 
in - Japon .h\~~susı) - Pekinden alınan haberlere görel Tanklar ve sahra toplarile mücehhez 5600 Japon askeri 
ınau Çinde 

1
p ilaf.ı te~ar had bir safhay:ı girmiştir. Şi- Fengtay'dan cenuba Pekin istikametine doğru hareket et-

0lrnuş ve Ç· eypıng cıvarmda, yeniden kanlı çarpışmalar mişlerdir. 
lla olarak ta~ı·:.ıskerleri evvelce yapılan anlaşmanın hilafı- Pekin 1 O (A.A.) - Çin kıtaatı öğleden sonra Wanping 

1 Peypi~g'de 1~~. e.~tıkle:.i mın1,_akaya girmişlerdir. şehriyl~ Markopolo köprüsünü işgal etmişlerdir. 
arı tarrıanıe . ut~n munakalat durmuş, nakliye vasıta- Pekin yollan 
l3undan b n cihetı askeriye tarafından işgal edilmiştir. . .. . . .. 
kilm·. .. aşka şe!ırin mühim n ktal d b :t- tl d" _ Londra 1 O - Pekmden Roytere bıldır:Iıyor: 

ı~ ınua f o arın a arJAa ar ı p k' ,. b" .. S t "k ll .. . d 1 1. 1 . 
l3ır Çok ç? aa tertibatı alınmıştır. 

1 
e ın ~n du.t1u~ .tra eJı yo arı uzerın e a e ace e sı-

ledtrl ın tayyareleri de aske • h , At . f k t k per er tesıs e ı mıştır. 
tedit er, Meınleket dahilinden tank . aerekKa a ıştlıra elmmek: Şanghay 10 (A.A.) - Nankindeu Domei ajansına hil-
n . vıy uvve erı ge e d' .

1
. 

iğe m ıyor: 
kiya; taraftan Japonlar da Ma k d ç· k A Çin Hariciye Nazırı protestosunda şunları istemektedir· 

Yapın k nçu o an ıne as erı sev-
lier 'k· a ta ve zırhlı trenler yola çıkarmaktadırlar. 1 - Resmen tarziye ve Lukuşiao hadisesinden mes'ul 

it' 1 ı taraf · 1 b"tl · t · · ıta.f etrrı . , vazıyetin çok ciddi ve gergin olduğunu o an za ı erın eczıyesı. 

1 
llekuı 10ek~edırler. 2 - İnsan zayiatı ve maddi zayiat için tazminat ve ta-

arının tek A.A.) - Dün Wangpingden ~ekilen Japon kıt'a- mirat. 
~ehn~~r g~.ln_ıeğe !ıazırlnndıkları ,hr.kkındaki şayia Do- 3 - Bu kabil hadiselerin tekerrür etmiyeceği hakkın-

. ~~Yuk bir heyecan tevlit etmiştir.. da teminat. F ............................................................................. , .......... ~·~·~·~·~·~·~·~·~•H•H•H•~•H•H•~·~·~· 
ransa, ispanya hududundaki Şark misakrnın 

1 
kontrolü ilga ediyor ehemmiyeti 

ngiltere, bitaraf devletlerden deniz kontrolüne 
l> • iştirak edip etmiyeceklerini sordu 

. a11s ı 
l'ildiğ· O (AA) +_· 
~ın 1

1n~ göre F · · - .. R:sme~ bildi -ı tesince mgiltereye tevdi edilen vazi -
81~ h 3 Utıden .. ransa ~ükumet1 bu a - fe hakkında nezdinde bulundukl:ırı hü
ltar Ududund 1~baren Ispanyol - Fran- kfı.metler arasında hır anket yapmağı:.ı 

ı Baştarafı J inci sayfada) 

birleşmiş !'jan memleketlerimiz, bu hadi
V' yolu ile, samimi ve verimli iş birlik
lerini fulhun hizmetine koyabilecekleri
•.:lir Siz ekselansın saadeti ve Türk mille
tinin refahı hakkında en samimi temen
niler imizi ifade için bu fırsattan istifade llt "el'ttıişt~ kontrolü ilga eUneğe memur etmiştir. . 

~ ll', Söylendiğine göre ispanya limanla- fdiyoru:I!. 
l..o ' lereııtn teşebbüsü rının kontrolü hakkındaki proje suya 

İran Şahinşahı 
Rıza Şah Pehlevi hUk~ lldra ıo (A düştüğü takdirde bir deniz kontrolüne 

liı ~et lllerk ·A:) - Ede,n A~rupa iştirak edip etmiycceklerini anlamak 
$efirlerini e~Ierınde bulunan Ingi - üzere bitaraf devletler nezdinde istim-

/!l' z u ' • enıi m~"'.!.:..;~ç!!".!•f~tadtr, 
f(t[ ı-umda Amerikada 

ll tür -ınn k · · Se.t ıvv ışı 
1 erberlig~ i S kt o··tdu·· ı· trıuru ıca an 

faYeti, ku"ırrıt .. 1 ~ (A.A.) - Erzurum vi- k 10 ( \ A ) A 'k d . erı,._ ur ışle . d .. Nevyor ı .~--ı.. - merı a a 
ı ~r halded·.. rm e, bu yıl tam se- şimdiye kadar yüzden fazla ölüm vak'a
~ l'lahiye ve ı.: ~u hafta içinde Dum- sına sebebiyet veren şiddetli sıcaklar 
la Şer sınıflı l:Iınıs kaza merkezlerinde gitgide artmaktadır. Sıcaklar böyle dc
\>ec~ktır. Son ~~ktep.l~rin temelleri atı- vam ederse ölüm vak'alarının daha va
ea llı§a vaıi ~ ay ıçınde temeli atılan him bir şekil almasından korkuluyor. 
,.11~1S1 21 . bYetıne giren mekteplerin 
-""'il · 

1 Ulrn t <>la ılk ted . uş ur. Yeni yıl Erzu -
Caktır. rısatının en verimli senesi 

tr~u Yeni inşaat 
~at f:~rrııı·y' to - Bu yıl vilayetimizde 
u,,vaın e ı b.. .. 
llıc etrrıekte . uyuk bir canlılıkla 
bina .nahiye dır. . Bu ayın altısında 
v· ~sııe ınoa ınerkezmde bir hükümet 
lllın t ern bir nah "d" .. tu errıeı ıye mu uru e-

la:n Başka~lı1:1ı Yapılmıştır. Yeni ku
ııu:ıştır. lia~k ~azası ~eşkilatı tcımam
•· durıra y . u vazıyetten çok mem 
ve k . enı h"k• 
il}[ aytnakarrı ~ ~umet konağın.n 

0kuıun tern ~vı~m beş S!nıflı bir 

t_ ~ır. 
ı-abz -

Ma1ı onda fındık 
~,, lllllil 29 
'l' llon kilo 
rab~on 

tar .. ~ ' ıo (lius ·) 
~- "l.llt\dan y • usı - Mütehassıslar 
~?tı apı!e.n tetk'k 
ı lıda fına k 1 neticesi mınta-
ı..o Olduğu t ı. ~ekoltesinin 29 milyon ki-
"l'r· b' esbıt edil . . ti? 1 öyfo b mıştır. On yıldan-

. ereketli mahsul g" "l . oru memış-

tsk• -- -
ı. ı anıele partisi reı·sı· 
HtUsoı· • • 

il.o ını ıle g Örüştü 
llı.eı rrıa ı o (AA 
tıe .~ fırkasının. l' 1 ~ Eski İngiliz a -
<lt'-Uç Çeyrek ı er: Lansbury, Duçe 
~sa saat kon 

~e ·ı rayından çık k uşmuştur. Vene-
~ ı. e bilhassa b' ar .en Lansbury, Du 
l... ttıp ır dunya k 
4':lt\r1- etrrıek h onferansı 

...._ .. ususundak 
gorüştüğü - 1 projesi hak-

nu beyan etmiştir .. 

Larok Pöti Jurnal 
Gazetesini satın aldı 

Faris 10 (A.A.) - G ünlük Petit J o
urnal gazetesıni La Rocque satın al -
mış. ı/llııo. 

Bluma 
Bir taarruz 

Faris 1 O ( A.A.) - Dün saat 13 d~ 
Blum, otomobi tinden inerken meçhul 
bir şahıs üzerınde yaşasın Larocque i
baresi bulunan bir kağıtla s:..rıh car.ı 

bir bilya atmıştır. Polis tahkika~ yap
maktadır. 

universite 
Dedikodusu 

(B"§ tarafı ikırıci sahifede) 
sörlerini beğenmiyen unsurları, eğer se
nelerdenberi işgal etmiş oldukları kür
sülerdeki tr.krirlP.rinı birer kitab halin
d2 meydıın.a koymuş olsalardı bugün Ü
ni ..rersiter.t:ı !<:1tabsıı.lığından dolayı şi

kayete imkan kalmazdı. 

* İşte, biz de bu fikirdeyiz. Üniversite 
talcbt!sinin bu sene muvaffak olamayışı 
meselesini objektif olarak mütalea et
mek l§zmı geldiğine kaniiz. Bu fırsattan 
b:l'istifade ecnebi profesörler aleyhine 
bir hava yaratmak için isimlerini mey
dana vurmadan ilim sözü değil, dediko
du tarzır.d'l lfıf söylemenin doğru olma
dığını zannediyoruz. Bütün bunların çok 
d'lğru olduğuna da kani bulunduğumuz 
için bugür.lük, yaraya bu kadarcık olsun 
el sürmekten kendimizi alamadık. 

Muhittin BiTg~ 

İran Şahir.şahı Ala Haı:rıeti hümayun aziz 
biraderim Rıza Şah Pehlevi 

Tahran 
Dört dost dev~etlerimizin Sadabadda 

imza ettikleri !aadbahş ~rk misaltı mü
n:ısebetile göndermek lütfünde bulun -
duğunuz telgrafnamei hümayunlarını 

memnuniyetle 5ldım. MJ?mleketimizin, 
suU' id~alir.de, müşterek bir esesi olan bu 
mis.1kın hPpimiz için ve dünya sulhu için 
kudsi o! masını dilerim. Bundan dolayı 

zatı ş:ıhinşah;lerini samimi tebrik eder
ken ı,;ahsi saadetinize temennilerimi su -
nar ve büyük himmet ve irşad eseriniz 
olarak farihte yeri belli milletinizi yük
seltm~kte nıuvaifakiyetinizi candan di -
Jerim aziz, muhterem kardeşim Şahinşah 
hazretleri 

.K. Atatürk 

SAdabad misakı 
. Baed&d 10 (Hususi) - Dün İran, Irak, 
Efganistan hariciye nazırlarile Türkiye 
hariciye vekili nrasınd:ı imza edilen dört
ler mis:ıkına cTahranda müzakerelerin 
cereyan et :iği saraya izafeten. cSada -
bad paktı. ismi verilecektir. 

Hariciye Vekitimiz Tahrandan ayrıldı 

Tahran 10 (A.A.) - Türkiye Hariciye 
Vekili Tevfik nüştii Aras ve maiyeti bu 
sabah s~r'. sekizde trenle Şahvara hare
ket etmiş \'e istasyonda hariciye nazırı 
Samyi. h~riciye müdürleri, Irak, Efgan 
hariciye na7ırları, Türkiye büyük elçilik 
e!'kanı ve diğer bir çok şahsiyetler tara
fından ıı[!urlanmıştır. 

Misakın metni 
Tahran 10 (A.A.) - · 'l'ürkiye, İran, Irak 

v::! Efganistan arasında imza edilen ade

( Devamı 7 inci sa!Jf ada) 

Yunan veliahtl Atinada 
Atina 10 (Hususi) - Veliaht Prens 

Pol dün Korfodan bir deniz tayyaresile 
buraya gelmiştir. 

Atina 10 {A.A.) - Atina ajansı, veliaht 
prens Po!un Atina sosyetesine mensup 
bir bayanl9. evleneceği hakkında yabancı 
gazetelerde çıkan haberlerin kat'iyyen 
asılsız ve bethahane olduğunu bildirmek

tedir. 

Sayfa 3 

SIRASI GELDİKÇE : 

Sokakları kirletmeyiniz f 

E 
Solceldarı kirletenlerden derhal 
para ce~aaı 11lınacalc 

Ebüssuut Efencli şeyhislô.mken, sokak

ların tem~liğmi Mr şeriat meselesi ha- O & •••••••••••

line koymuştu; 11aıka telkin veriyordu: e Uzak şarkta olan 
Sokaklan ;;Metmemek, abdest almak gi-
bi farzdır; necasetten taharet sokaklara bitenler 
da şamildi,.. 

Duvarlara: Eşeklere mahsus abdesta
Yazan: Selim Rap p Em~ 

ne! yazıl?msı o telakkinin modernleşmi§ u zak şarktan gelen haberler mev
propagandasıııdı... cud endişelerimızi mütemadi su-

Cemil Paşa bu propagandaya bayrak- rette artırmaktan hali kalmıyor. Gerek 
t1rl1k eden, sokakların temiz tutulması- son vukuat ve gerek ona tekaddüm eden 
için şiddetli 1ıareket eden bir şehremini hadiseler gösteriyor ki bu mıntakada, 
idi. sulhun mükaddcratı, mes'ul sayılabilecek 

Bugün de Ebü.s.nuut Efendiden cumhu- ellerde değildir. İstila hareketini kıt'avi 
,·iyete kadar sürüp gelen telkini yenili- Asyada devamlı bir şekilde idame etmek
yonız. te ısrar ed<'n Jponya ile Çin arasında ke-

Anlaşılıyor ki. ne Ebüssut Ejendinin s.;n bir hudud teesı;üs etmedikçe bu halin 
şer'işerife ciaym•arak halkı ikaz etmesi, ?5yle devam etmesi biı emri mukadder
?ıP de para cezası halka sokak terbiyesini dir. Çünkü Japonlar, Çin ülkesinde elde 
verememiştır. e•tikleri to1miklara kılıçlarile aşılmaz bir 

Ne m!ll ilec:!ir. ne .wil iledir, h:.ıdud çizinceye kadar ileri hareketleri-
Bet/im ult~!~k kı·mal iledir.. ni durdurarağa benzemezler. Bunun tabü 

Sokakları kır:eımcmek te ululuk sayı- bir neticesi olmak üzere de zaman zaman 
Zır ve bu kemal ancak ilk mekteplerde a- Çin kıt'afoıile l;ar~ılaşacnk ve en ufak bir 
§ılanır. Çr.cuUarım~zı. sokakta oynamak-. h::reket silfıhların patlamasına vesile leş
tan kurtarııı unlara, remiz çocuk bahçe- kil edecckt•r. Denilebnir ki Japonya ile 
le1inde sokak tcrbi!ıeti tıereceğimiz gü- Cin, res!'l'lİ ve hükm1 bir şekilde değilse 
ne kadar alacağ.mız tedbirler, ameliya- bile fili bir surette hali muhasamada bu
t~ ihtiyaç ?ösıercn bfr apseye ~erhem lun~yorlar Japonların her hareketini bir 
surm~kteıı tbaret kalı1. Nasıl 1ıapıs cezası t::ıhrik vesilesi sayan Çinlilerin galeyani 
borç ödememenin önüne geçememişse, ise yatı~maktan çok uzaktır. Fakat şark
para c-ezrsı rla sokakları kirletmemenin lı kom .. usu"la nisbetle techizatı ve teşki· 
ottfü,e gere 111ez. Çocuklarımıza, alfabe gi- lô.tı he; suretle aeri olduğu için, bu gale· 
bi, sokakları rıisletmemeği öğretelim. yanın her tezahllrü Çinin aleyhine netice 

S. 1. vermekte ve her gün bir Çin vilayeti da-
~~~~-,-~~~~~~ 

l ?:mir Fuarına bu yıl 
100 ecnebi 
:f,irma geliyor 

ha Japon rıüfrezelerinin hakimiyeti altı-
!la ge~me!:tcdir. Milletler Cemiyetinin 
bugünkü durumu da bu hale bir nihayet 
vcrebilrnel·Len uzaktır. Çinde büyük bü· 
yi.ik altıkaJara sahih bulunan İngiltere, 

(Bo..~ tarııjı 1 inci sayfada) Fransa ve Amerika gibi devletler ise, 
Vekil ve meb'uslardan bir hey'et de blşka U.r:ı.Uarda o .kadar m~şguldürler ki 
fuarın açılışında bulunacak, açım töre- uzak şarktaki menfaatlcrile ancak şekli 
ni saat 1 7,30 da yapılacaktır. Fuann a- bir surette alakadar olabiliyorlar, Bir za
çıldığı gece saat 2 1 de fuar gazinosun- manlar. dünyanın dört bir tarafında son 
da Başvekilimiz ~erefine 250 kişilik bir d~rece hassas bir cprestij• politikası ta6 

ziyafet verileccktit. Baş~a Yavuz ol - kib eden tngilterenm, ;Japonyada zaman 
mak üzere dol'fahmrımız fuarın devam z:ımc..n göı:mediği hakaret kalmıyor. Fa
edeceği bir ay müddetle İzmir limanı- kat ses çık:ıramıyor. Zfra, evvelce olduğu 
nı süsleyecektir. g:bi, bir kaç harb gemisi göndermek su-

1',uar komite~i reisı Dr. Behçet Uz, retile yapılabilecek bir deniz nümayişil~ 
fuar hazırlıkları hakkında şu· izahatı jşleri halletmek devreSi çoktan geçmiştir. 
verdi: .• Diğer taraftan Sovyet Rusya ile Japon· 

- cDaha şimdiden bütün pavyonlar yanın mür1a'sebetleri de üzerinde ehem· 
satılmıştır. Eltm'zde kalan pavyonlar miyetle durulmak lazım gelen bir mevzu· 
mahduttur. Bunlar -da bir hafta içinde cJur. Gerek iktısadi meseleler, gerek İs
tamameİı satılmış olacaktır. Fuar saha- p:ınya ahvali, Avrupa milletlerini başla
sındaki pavyon inşaatı, dekorasyon iş- rmı ka~ımıya dahi vakit bırakmıyacak 
Jeri, yol faaliyeti, elektrik tesisatı 1 O kadar zor~u bir durum yaratmışlardır. 
ağustos tarihinde tamamlanmış o~a - Bıı duruınun şa veya bu düzeni alması 
caktır. bir zaman meselesi olduğu için, fırsattan 

Bu sene fuarın, geçen senelerin ver- b!l'istifade, Japony:mın, bütün uzak §ark 
diği tecrübelerle çok fc\'kinde bir eser davalarını hal!etmeğe kalkışması uzak 
haline geleceğini ümit etmekteyim . bir ihtimal değildir. O zaman, gerek Av-

Fuardaki pavyonların dekorasyon nıpa, gerek Amerikr.nın karşısına, bu· 
işlerini Türkiyenin tanınmış dekoras - g~inkü Jnponyadan dnha itilafgiriz yep
yon san'atkarlarından bir hey'ete tev- yeni bir ajem dikilecek ve o zaman uzak 
di ettik. Her pavyonun dekorasyon iş- ş'lrktaki bütün Avrupa müstemlekeleri
lerini ve planlarını bunlar tamamlaya- nin mukadderatı çok çetin bir dava mev
caktır. zuu olarak ortaya çıkacaktır. Bugünkü 

Odalar pavyonu, bu yıl fuarın en Avrupa, tehlikeyi görmekten çekinen bir 
güzel köşelerinden biri halinde yüksel- deve kuşu vaziyetindedir. Kafasını kum· 
miştir. Bu pavyonun inşasım ikmal et- lara sokrmış, bekliyor. Fakat neyi? 
mek üzere komitemiz 25,000 lira tah-

Selim Ragıp Emeç 
sisat kabul etmiştir. _ ~- •• ,,. ...·--·· . ·-·-----

Fuarımıza resmen iştirak eden 
devletler pavyonlarma hususi bir ih -
timam gösterilmektedir. Ekspozan \'e 
ziyaretçiler için her türlü tedbirler 
vaktinde alınmıştır. İzmiri fuar gfüı -
lerinde ziyaret edecek turistlerin isti
rahatleri temin edilmiştir. 

Akasya gecesi yaşanacak, bir de ehli 
hayvanlar sergisi açılacaktır. Dünya ı
şıklarından mahrum olan kör san'atkar 
Iardan müt~ekkil güzide bir orkestra 
hey'eti, fuar tiyatrosunda konserler ve 
recektir. İstanbul halk opereti de İzmir 
fuarı için angaje ediimiştir. 

Balkan güreş birincilikleri İzmfr sta 
Par~. fuar komitı:s:. İzmir fuarı ha~- dında yapılacaktır. Enternasyonal te.."Xl 

kında guzcl bır cemıle yapmıştır. Paru .1• b' f tb 1 ·1 İ · ı· t b 1 
f 1 · d b' . d b"' .. k sı ı ır u o m ı e zmır - s an u 
uarı antre erm en ırm e uvu h' 1 · f tbol t t · kl"b·· d 

h fl ı .. 1 kl. d'' k.t şe ır erı u emas., enıs u un e ar er e şu cum e re am e ııme e - . .. 
dir: enternasyonal tenıs m~~abakalar- •.. Kar 

_ cİzmir 937 enternasyonal fuarı- şı~aka ve İncrralt: plaJlar~nda yuzme 
nı zivaret ediniz. İsterseniz İzmirin ta- mu.sabakaları, kara ve ?enız tayyare -
bii ğüzelliklerini sakin bir çam orma- lerı tarafın~a~. akrabası uçuşları, spor 
nından, yahut bir Viyana valsinin baş uçuşları, planor uçuşları, at koşuları 
döndürücü nağme1ermc ayak uydura - yapılacaktır. 
rak bir sahil gazinosunaan, ve gene is- Bergama ve Eskülap harabelerile 
terseniz içinde binlerce insanın kay - Efez harabeleri ziyaret edilecek ve fu
naştığı güzel köşelerden seyredebilir - ar trenleri tahrik edilecektir. 
siniz. Taze bir İzmir sabahının ışıkları 11-
aralanırken Ege denizinin ayaklarına 

inen Yamanlar dağı size şiirli günler 
yaşatabilir.» 

Viyana orkestrası daha şimdiden İz
mire gelmiştir. İstanbul şehir tiyatro
su operet hey'eti de ağustos ayının or
tasında İzmire gelecektır. Fuar günle
rinde çiçek bayramı, üzüm ve incir bay 
ramı, kırk düğün balosu, Beyaz gece, 

Bu yıl fuara iştirak eden ecnebi fir
maların sayısı yüze yakındır. Bunlar 
İngiliz, Sovyet, Yunan, Yugoslav, A -
rnerikan, Avustury.l, Macar, İtalyan ve 

Almandır. Bir Irak f irmasile iki Suri-
ye firması da fuar sahasında pavyon 
kiralamışlardır. Paraşüt kulesi tamam
lanmak üzeredir. 



Yeni idhalit rejimi ayın 
15 inde tatbik edilecek 
lkbsat Vekili bugün Ankaraya gidiyor, Celal 
Bayann muvasalabndan sonra kararnamenin resmi 

gazetede intişarı bekleniyor 

Tcmmuı~ 

• 
Istanbul susuzluk 

tehlikesine mi miruz? 
Şu İstanbulun dertlen de mevsim - Terkosun bazı çeşmelerde azaldı: 

lerle. be~aber değişiyor. ğından bahso1unuyor, Biz, bu riv~Yt 
Şırndı de kuraklık mevsimi başla - tin henüz hakikate uygun oıdugull 

dı. . . _. . .. . . tesbit edemedik. Fakat terkos su~onlı" 
İşıttıgımıze gore, Hamıdıye çeşme- azalmış bulunması tamamen imklil" telı' 

Şehrimizde bulunmakta olan sıhhat }erinin eski hamiyetleri kalmamış, ter- ricinde değildir. Çünkü, son tifo ~ 
vekaleti teftiş hey'eti reisi, Anadolu a- kos çeşmeleri, belediyeden yardım di- likesi karşısında halka yegane tehl 
jansma §U beyanatta bulunmuştur: lenen birer imdat düdüğü gibi ötüyor- siz su olduğunun bildirilişi, terkoS 

Hergün 15 bin 
Kişiye tifo 
Aşısı yapılıyor 

cİstanbulda görülen tifo vak'aları - ı~:mış: ~a~ı mahalle kuyuları, dertsiz sarfiyatını en az on misli arttırdı. . il' 
nın seyrinde henüz kat'i ve mahsus bir gozlerı gıbı kupkuru kesilmişler. Ve Bunun izalesi mümkün olan te51~d 

Hüklımetçe esasları tesbit edilen it- değişiklik yoktur. Vak'alar artmıyor ve bazı mahalle çeşmeleri, kuru kuru hır- rini muvakkaten görmüş bulunı118P"' 
halatta serbest rejim kararnamesi tat- fakat vaziyet tevakkuf halindedir ki lıyorlarmış! mümkündür. 
bik mcvkilne girmek üzeredir. Bu hu- DU eörünüş yakında bir salah hasıl o- Bir çok yerlerde, çeşmelerin baş!a-
susta son tetkikler de bitmiş ve karar- lacağmı ümit ettirmektedir. rı birer mahşere dönmüş. Su kavgası, 
name tamamile hazırlanmıştır. Her gün vasati olarak on bin ila on ekmek kavgasını çoktan geçmiş. 

Bugün İktısat Vekili Celal Bayar beııı: bin kic:i ~c:ılanmaktadır. Herhalde T k · · · b 
Bütün buniar, yaklaşan bir kur~ 

lık tehlikesinin aşikar emareleridıt'· 
Ankaraya gı·decektir. İktısat Vekili -s " -ı a sım çeşmesının aşını gördüm. 

şurası muhakkaktır k: tifo hastalığı bu Dolmabahçedek: Hamidiyc çeşmeleri- Biz bu emareleri önceden ortaya • 
mak.la istiyoruz ki, İstanbul suları 11ı; 
mamen kesilmeden önce, alakadır 
dikkat kesilsinler 

nin Ankaraya varmasından ıonra ka- günkü" •• kl" ·ı h' · · ·dd" b' h şe ı ı e şe ır ıçın cı ı ır te - nin başlarını gördüm. Arnavutköy çeş 
rarnamenin resmi gazete ile ilan edi - ı·k ım k kt ı e o a tan uza ır.> ~elerinin halini gördüm. Ve nihayet, 
leceği kuvvetle tahmin edilmektedir. Istanbulu, yeşil saçlı bir ana gibi suyu 
Kararname bu ÜÇ gün içinde ilan edi- Ameriı..a seıl ti s. 1'· 

.H 1 are ile besleyen bendleri gördüm! 
lecek ve 15 te.'lUiluzdau itibaren tat -
bik mevkiine konulacaktır. Milsleşarı gitti Arnavutköy çeşmesinin başında Sa-

. . . kine adında bir bayanla görüştüm. Ba- Halayda yeni 
Rejimin tatbiki 
Alametleri belirdi 

Ancak serbest ithalatın yerli sana- Urun scnelerdenberJ Amerıka seiarelı ''an Sakı.ne Ku ç k . 1 . d 
b•lAk· · ·· _ . ~ , ru eşme sa ın enıı en-

yü söndürmemesi ve ı a ıs yem reJım ı:ı~steşarı bul~nan .. B. Şo, ~aşıngto~ ha- miş: 
ile yerli sanayiin takviyesi için 18zım r:cıye nezarctıne yuksek bır memunyete -Tam diyor .k. b k tf k 
gelen tedbirler de alınmıctır. Memle - t · dildiv· • d.. k 1 ' ' 1 ı uçu saa ır, aya 

" knyt~. e. t ·kgınae.nt,. un a şam mem e - üzerinde sıra b~kliyorum. Bir teneke (Baştara!ı ı ı·ncı· sayfada) 
kette mümasili bulunan ham veya fab- e ımızı er etmış ır , 

. . . ·. . . su dolduracağım diye ayaklarıma kara . . .. . rJ 
rikalarımızda yapılan mamul mevadın Şehrımızdekı Amerıkan kolonısı ve se- sular inecek' S , . İst b 1 d. _ Sancak amelesınm Turkıyeye ~ 
hariçten ithal edilecek mümasilleri i - İktısat Vekili Celil Bayar fnret mümessilleri tarafından hararetli taraflarındaki ama 

1 
an_.~. un .... ;ger portsuz gireceği ve her sahada ça!ı~ 

çin, yerli sanayii müşkül rekabetler . ,. .. .. . temennilede uğurlanan B. Şo, Türkiye- kıyorlarmış gi~~ş:.e .er gur~ı ~ru 3~ cağı ve Sancak mahsullerinin güm! J 
karşısında bulundurmamak maksadile, ser~est ıthal~ttan, ~~ı ~r duşuncelı - den ayrıldığından dolayı derin bir tees- mel erinin kuru;~ğ~~~ns~:: e eK~e;u süz olarak Tiirkiyeye . kaAbuı o.ıun~Cııı' 
fazla gümrük resmi konacaktır. Pamuk lerın tevehhu.m et~ıgı gıbı P_~ra~ız 0 - sür duyfüığunu ve beraberinde silinmez çeşme adını takmışiar. Y v~ Sancakta _herke5e zıraı ve tıca.rl J 
ıu mensucat bilhassa himaye edilecek- ~uk oluk harıce gıdecek degıldır. Esa- dostluk ha~ıraları götürmekte olduğunu Eg"' er İstanbul mahallelerme çeşme- dıler açılacagı ve banka şubelerı ~ıJ, 
tir. sen hükılımetimizin ticart ~übadelede .. 1 . kt , h' T- k' ·ı 1A • d·ı -· h kk d k. T .. k. c ....,,, _ soy emış. uza an aa t ur ıye ı e a a- lerine uygun isimler takmak lazım gel- e. ı e~eg~. ~ u_ı .a ı ur ıye uı:~..t. 

Bununla beraberi hu .. kum"' et, hayatı takip ettiği prensipler malumdur: .M.a- k d , v 1A t . ı· r et h k t k 1 • J". 
a ar o.acllgını ı ave e mış ır. se, «sulu çeşme» adı açıkta kalır... '.~ ı u um.e ının .:arar arı . :, . 

ucuzlatmak eayesini takip etmekte ol- lımızı alanın malını alıyoruz. Yem ıt- ---... - .............. ._ ............. _ .. __ . gun> gazetesınde buoun neşredılı11'1 
duğundan yerli sanayi mamulatının ma halat rejiminin ana hatları budur. Yal eve geçince, mahalleliden bir kısmı ba- Aynı çeşme başında ayni miktarda tir 

0 

liyet fiatlannı da kontroldan uzak kal- nız bir çok kayıtlara ve kontenjanlara ğırmağa başlamışlardır. nöbet beklediğini söyleyen Bayan Ha- · .. 1< ııif 
b "'l b. k d gümrük resmi cer: Bu kararın neşri Hatayda bUyu ._, 

mıyacaktır. ag. anan ır ço meva . - Celep Mustafa ile kansı hasta .. İre- sevinç u d h de pv 

ıtbalaAtçılar diyorlar ki· verılerek ıerbestçe memlekete g.ll'e - .d 
1 1 

:s - Her zaman böyle olmaz! diyor... yan ırmış ve er yer ' j1 
. . . tır' • rı e cayır cayır yanıyor ar... F k t d tabaka halk arasında cevk ve neş'e 
th l.t.t l cek .. a a ne ense, son günlerde nazar d~0ü- " c- Serbest ı a u, pıyasayı umu - · B f 1 ·· · k .. ·· k h · · karşılanmı§tır. 

madık bir derecede canlandırmakla be- Tahmin olunduğuna göre serbest it- , u eryat ar uzenne, oyu~ a vec~~ di bu çeşmeye ... Geçenlerde, Adadan ;n' 
. . k" f d tak . balat reJ"imile ~~---.ır varidatında mü- Osman, Maltepe atış mektebı kahvecısı gelenler, oran·ın susuzlugwundan şikayet Kararların hü!asası ağızdan ıı~·~, 

raber ıhracatın ın ışa mı a vıyeye s~~ · ·k· . . · - l t rı r 
B t1 d il bil" ki hiın tezayüt husule gelecektir. Hasan ve daha bır ı ı kışı, kapalı ve kı- ediyorlardı. Biz güldüydiik. Gülme yayı mış, seneıerdenberi işsizlik e··t~ 

yarayacaktır. u sure ~~~ .__,.,._. litli bulunan kapıya yüklenmişler, bir iki komşuna, gelir başına derler. NihayH parasızlıktan muztar ip yaşayan b:J .J(' 

ı k 
•• .. d hamlede devirmişler ve içeri girmişlerdir. başımıza geldi. Ben: cŞu çeşmeye bir Sancak halkı arasında büyük bir :JIE! 

D .. Sog"' an l oyun e İçerideki man:<ara pek dehşet verici- mavi boncuk taka1un!> dıyordum. Fa - nuniyet uyandırmıştır. ' un dir: Kımıldıyamıyacal: derecede hasta O· kat dinleyen kim? Şimdi bir kere na - Halk köşelcrd(', çarşılarda, mab9l~ 

d 
lan karı koca, yataklc.ırına kadar gelen a- zar değdikten sonra, boncuk değil mus- lelerde ve umumi yerlerde cya.ş35~ 

b ev Yan 1 teşe bakaıak mukadder akibetlerini bek- ka taksalar para etmez! Türkiye, yaşasın Atatürk ve oı:urı ~ 
eş le:nektelerdir. içeri giren dört beş kişi, ._ tığı kurtuluş yolları halas yolları!• 

hemen h~taların yrıtaklarına sarılmışlar, ye sevinçlerini izhar ediyorlar. 

Yangından biT intiba 

Dün sabah saat 8,4~ de Kartalın So - dım, imdat istemişlerdir. 
lanlı köyUnde bir yangın çıkmış, bir ara- Köylü yangını söndürmeğe uğraşırken, 
1ık epey tehlikeli bir bal almı§, köyün Maltepe ııtıı mektebi erlerile Yakacık tu
Y•>nması tehlikesi baı göstermiştir. lumbası da yangın yerjne gelmiş, fakat, o 

Soğanlı, Kartal istasyonuna iki, iki bu- vakte kadar da, alevler etrafı sarmış, Ve
çuk kilornE>tre mesafede ve Maltepe pi- li dayı ilP. oğlu Ömerin evlerinin arka 
y:ıde atış mektebi, Yakacık ve Kartalın tnrafları iyice yanmış, ateş yanındaki, 7 
arasında bir köydür. Bu köyde, Cami so- nuramalı Garip Aliye ait iki katlı ahşap 
kağında, 15 numaralı iki katlı, ahşap, kü- eve de sirc;.yet etmiştir. Bu sırada Kartal 
çf!k ev, köyde oldukça zengin tanınan Ve- itfaiyesi de yetişmif, etraftaki bostan ku
Ji dayıya aittir. Veli dayının evinde biraz yulanndan istifade ederek su sıkmağa 
kiyır.etli e~ya, para ve sairesile köyün dı- haşlamış. fakat bu çalışma o kadar fay
§8rısında bir bahcesi ve Ömer isminde bir d&ılı olamamıştır. 
oğlu, kar.sı, gelini ve sairesi vardır. Ge- Saat dokuzu dört geçe Kadıköy itfai
rck kendisi, gerek karısı, gerekse oğlu ve yesi yangından haberdar edilmiş, dört it
gelini. elbirlijile ça1ışıp kazanmakta, iki faiye otomobili yola çıkmış, dokuzu kırk 

• bölük olan evin bır bölüğünde gelinile iki eeçe yangın yerine varmış, fakat, Ka
oğlu, bir bölüğünde de karısile kendisi dıköy itfaiyesi gelinciye kadar iki üç ev 
oturıoaktadır. d:ıha ateş almış, Kartal ve Maltepe itfai-

Diin snbııh ta, her sabah olduğu gibi, yesinin biıtün gayretlerine rağmen ateş 
bütün aile çalışmak üzere erkenden tar- dl>vnm etmiştir. 
faya gitmişler, Veli dayı da öte beri al- Bu sırada, bütün civardaki evlerde bu
mak üzere fstanbula inmiş, evde kimse lunmlar, eşyalarını sokaklara ve tarlala-
kalmamışhr. ra t.aşımağıı başlamışlardır. 

Saat 8.45 de evin arka tarafındaki Garip Alinin evi de arka taraftan ateş 
mutfaktan, birdenbire bir düman yük - al:lıktan scnra, alevler evlerin ön taraf
sclmeğe başlamıştır. Bunu gören komşu- farına da sırayet etmiş, oradan, bu saka
lar, bir t:ıraftan feryada ve istimdada ğın karşı tarafındaki Hafız İsmailin ve 
başlamışlar, bir taraftan da yangını sön- k1rdeş! Mehmedin 56 ve 58 numaralı iki
dürmek üzere koşup evin kapısını kır - §"r kuttan mürekkep ahşap evlerine geç-
mışkrdır miştir. 

Diğer t:ıraftan. köyün telefonuna san- Hafız İsmailin evinde annesi Eminey-
lanlar. Maltepe piyade atış mektebine ve le, babası celep Mustafa, bir odada, kar
Kurtal itfaiyesine telefon etmişler, yar- şılıklı, hasta yatmaktadırlar. Yangın bu 

hastaları, uçlarından yanmağa başlıyan Ne tuhaftır ki ben, İstanbulun su 
yataklarile berabC'r dışanya çıkarmışlar- ~·oksulluğundan bahseden bu yazıyı, • ti1 
dır. Biraz sonra da, evde mütareke devir- Istanbulun en sulak yerinde, bir tatlı Sancak Arapları arasında vahd~ 
!erinden kalma olması tahmin edilen bir su deryasının karşısında, ve bir engin temini için üç gündür toplantı yıı!;ı 
kaç bom La ateş alarak patlamıştır. ağaç deryasının koynunda yazıyorum. muhtelit cemaatler arasında an:ıı:: e ı 

Burası bendlerdir. Bendleri bilen - mümkün olamamıştır. Köylerden (.1 Biraz rnnra, celep Mustafanın süt sat- ıır· 
ler bilirler. Bilmeyenlere de anlatma - tirilen c:eyler, papazlar dün köyler mak için, beygirile Yakacığa gidt>n oğlu " 

Hıtfız İsrna!l, beygirin üstünde, dörtnala ya, ne kalem, ne fotoğraf hatta ne de dönmüşlerdir. .ır 
renkli, sesli sinema kfıfi değildir. da ''"'.:ı 

görünmüş: V k k . Bu toplantı onların araların .1pı 
e ne yazı tır i, Istanbullular, det yerine tefrika "aratmış ve beP' - Ann!?m .. babam yanıyor! cliye feryat t k'l ı J mevcu na ı vasıta arının pahalılığı l d .. ·· ·· r· 

eJerek, b~ygirile, eve, alevlerin içerisine ve ucuzlarının yokluğu yüzünden, b~ ayrı ayrı yo a uşurmuş ur. 
doğru saldırmıştır. Köylü: misilsiz cennetten mahrum yaşamaya • ~ 

- Onlar kurtuldular ... diye, Hnfız İs- hk • d ı ti ma um ur ar. Cenevre anlaşmasının Sancakta ,,1' 
maili alevlerin ara5ına girip yanmaktan, . Bendleri, yirmiye yakın bekçi bek - biki zamanının gelmekte olduğurıll r", 
atının diıgınierine sarılarak, zorla alako- lıyor • .. iOil 

· . teren ata.metler zühur etmiş gorL fır 
yabilmişl~rdir. B~kçılerden ~ir kaçile görüştüm. On yor. Bunların en mühimmi Sanca~~ , 

Biraz sonra Kadıköy itfaiyesi de yetiş- lar, Istanbuldakı su buhranmı gaye~ murları arasında başlayan değişild1~ 
miş, üt büy:.ik bostan kuyusundan su ala- tabii karşıladılar. İçlerinden birisi: t• 1 
rak ateşiıı \'zerine sıkmağa başlamış, yan- - Biz, dedi, İstanbulun su vazive- ır. k d 1 . D . hah'' fı~ 
gı:ıın hm hafiflemeğc yüz tutmuştur. tini, buradan, oturduğumuz yerden ~bir . Sa~ca be. e.gesık urı1euxtayi~ e"'j 

bakışta anlarız. hırlerınden mnc onso .os . es·ı"'e r Kadıköy itfaiyes!nin fe\·kalfıde gayretile, f .. 
Çu.. k .. b d k" a· be d 1 t mistir. 15 temmuzda yenı vazı 

s.:ıat on tire doğru tehl?kenin önüne ge· n u ura a ı ye ı n , s an - • . . ıJ 
çilmiş. evlerin yıkıhm direk ve kaplama- buldaki Taksim ve Kırkçeşme suları - decektır. .. .. .A ., in oY. 
1 1 d v b ı b' nın membaıdır. Yani bu demektı·r kı· Mutasarrıf Husnu Berazı n .. ~-" arı yer er e yanmaga aş amış, ıraz son İ , . t' .h t 'lmek oı-:' ı 
ra da, altı ev yandığı halde, yangın tama- stanbulun su ihtiyacının kısmı azamı- mernurıywe ıne nı aye ven iiJl<llıli .ı 

·· d- ··1 ·· ·· nı burası temı·n eder. bulundugu ve kaymakam Abd ,.J'' men son uru muştur. ı>e·:~• 
Vakıa bu suların membalan var _ rin başka yere gönderileceği ha ııd""ı 

Saat y~rımda otobüsle köye gelen Veli dır. yayılmaktadır. Jandarma ku~1ll pli 
dayı, evinden yangın çıktığı ve tamamen Şamlı Münir Mininin yerine bır ıı ..J 

d v h b · t b .. t 1 b ı Fakat bu bendlerin yağmurlardan .., ıır, yan ıgı a erıni o o us e a mış, ozu up sız zabiti gelmiştir. Daha buna "'.rt 
· b' ·· ı· da çok büyük istifade!eri vardır. Hal - e r. bir tuhaf olmuş, hıç ır şey soy ıyeme - sil bı.·r. çok rn. emu.rların .. yerlerıP1 ,, .. 1 

O b · · t · · ·· - buki bu sene kış sonbahar, hatta bahar ..... ır.iştir. to üsten ır.ıp e evının onune nilerının tayın edılınek uzere bU / 
l ı. b h k ·ıc· k yağmursuz geçti. Yaz geldiği içı:ı su ge erer. Zo çe apısını ı ıgı ve ar asın- gwu anlaı;:ılıyor. 

d b . - k··11 b' k sarfiyatı da arttı. ~ ___. da evinin yerin e ır yıgın u er ır aç _ ....................... - ................. .. 
vanm~ direk gördüğü zaman, iki üç defa: Bu yüzden, bu sene, Bendlerde gö-

- Allah Allah .. biz mahvolmuşuk be... rülmemiş bir şey oldu: Suların seviye
fütmişik yahu!.. diyebilmiş, elinde bulu- si 3 - 4 metre alçaldı. 
n:m bir hamudu yere bırakmış, yere yığı- Bu gidişle, İstanbul kuraklık tehli-
lıvern:ek üzereyken, bir iki kişi tarafın- kesine maruz demektir. 
dan kollarma girilerek, fenalıklar geçire, • 
geçire, kc,mşulardan birinin bahçesine gö 
türülüp oturtulmuştuı. 

Yangında, Veli dayı ile oğlu Ömerin 
iki - üç bin lira kadar kağıt, bir miktarda 
altın paraları yanmı~tır. Zarar yekunu 
sekiz - on bin l!ra kada?' tahmin olunmak-
tadır. 

Yangının. Veli dayının veya bitişiğin
deki oğlu Ömerın evinin mutfağında bı
rakılan at<>şten çıktığı zan ve jandarma 
konıutanlığınca tahkikata devam edil
mektedir. 

Belediye sular idaresinin salahiyet -
tar erkanından birisinden de, terkos 
suyunun İstanbulun su ihtiyacına ye -
tip yetmiyeceğini öğrenmek istedim. 
Bana: 

- Terkos, İstanbulun su ihtiyacma 
bol bol katidir, dedi. Ve ilave etti: 

Fakat maalesef, henüz İstanbulun 
bir çok semtlerine terkos götürülmüş 
değildir. Bu itibarla, diğer suların yar
dımı eksilirse, terkos, İstanbulu susuz
luktan kurtaramaz! 

TEŞEKKÜR ~ 
Yıllardanberi musap olduğum ~~ 

apandisiti ameliyat ve tedavi il ;1'~ 
gösterdikleri hazakat. ve alAka ııe JıJ ~ı' 
kurtarmış olan Sağlık teşldlAtı ~eşe"r 
Macit ııe operatör Necatlye alenen 
ederim. ""-

Sıileyman SU'rl ~~ / 
Kazını-'/_ 

_. .... -.-....----- ·-- ........... ........-

Son Posta 
F otoğr'af tahlil kupond 

isim • • • 

Adres 
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Palunun lmanna başlanıyor Kilis elektriğe 

kavuştu Yap~nlmakta olan plin ikmal edilir edilmez faaliyete 
lleçileoek ve imar ifleri kısa zamanda bitirilecek 

Kilis (Hususi) - Kaymakam Necmet-J 
ı;n Erğinin güzel bir eseri olan elektrik 

• fabrikası blı' çok davetli ve Kilis halkı 
huzurunda açılını§tır. Fabrika bina ve 

liasan Be 
lerde """' 1' - Hastane • 
llaalaı -.._ 1atak bulundur .. 

1 dahili tesisatı itibarile çok mükemmel ve 
emS&line faiktir. 220 volt kudretindedir. 
Kilovat on beş kuruştan veriliyor. İlk 
anda yüz elli abone kaydedilmiştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

... Polis tefkilitı faaliye
t.e ıeçmeU. 

w. ·~~~~~!~ . .-111 .... ~ ....... 
~,,,,,ııı lifi/'.!'~~ 
~~~~~' 

••. Kızılay bin deste pan
. llllWl paketi . hazırlaaın. 

- NP oldu Hasan Bey, 
bir zelzele fellketi mi? 

Hann Bey - Hayır, ha· 
Jlf, stadyomda maç var. 

• 

Yurdda spor hareketleri 



Bir suçlu hikime "beni 
asın,, diye yalvardı 

Arasıra delirdifini söyliyen 
esrar içmiı aibi sarhoı 

kurtulayım bari 

suçlu .. ben 
oluyorum, 

" diyordu 

ne yesem 
asın da 

Dün, meşhud suçlar müddeiumu - Bu, sağ tarafı tutacağım demekti. 
miliğinde, garip bir cerh vak'asının tah O ayni sür'ati muhafaza ederek ü -
kikatına girişilmiştir. zerimize doğru gelmekte devam etti. 

Hidise ~dur: Küçükpazarda, 3S Bu vaziyette, sola geçmekten başka ça 
yaşlarında İzzet oğlu Halil isminde bir re yoktu. Fakat, imkan bulunamadı. 
adam vardır. Halil, ara sıra dimaği buh Mesafe çok kısaydı, kaza bu şekilde vu 
ranlar geçirmektedir. Evve)ki akşam kua geldi. 
gene kendisinde böyle buhran başla - Mahkeme tesbit edilen ifadelerin 
mış, birisinden tedarik ettiği bıçakla, icabında alakadar makamlara verilme
o sırada bir helvacı dükkanında yemek si için muhafazasına karar vermiştir. 

yemekte olan Ahmet oğlu Hüseyinin Birbirlerile kavga eden iki 
birdenbire üstüne hücwn etmiştir. Ne- k d hk ld 1 
ye uğradığını anlıyamıyan Hüseyin, a IA ma Om o u ar 
daha hareket etmiye vakit bulamadan, Evvelki gün, Sirkecide Hoca paşa 
sırtına yediği bıçak darbesile derin bir mahallesinde, Zehra ve Ferhan isimle
yara almıştır. , rinde iki kadın saç saça, haşhaşa kavga 

'1lükkanın içi bir anda karmakarı - etmişler, birbirlerine sövmüşler ve ha
§ık olmuş, herkes korkuyla kendini dı- dise Zebranın şikayetçi olmasile der -
prı atmıştır. Nihayet, civardaki polis- hal adliyeye intikal etmiştir. 
ler hadise mahalline derhal yetişmiş - Sultanahmet 3 üncü Sulh ceza hak
lerse de, Halil onların üzerine de hü - yerinde yapılan duruşmalarında, dinle 
cuın etmiye başlamıştır. Neticede, bıçak nilen şahitler vak'ayı şöyle anlatmış -
güçlükle suçlunun elinden alınabil - lardır: 

miştir. - Bunlar komşudur. Karşı karşıya-
Suçlu Halil dün adliyeye getirile - dır evleri... Dün öğleden sonra saat 

rek, meşhud suçlar müddeiumumisi S,S sıralarında idi. Zebranın evinden 
Hikmet Sonel tarafından sorguya çe - bir gürültü koptu.. bir kadın sesi kü
kilmiştir. Kendisine, bu işi ne için yap- fürler savuruyordu. O sırada Ferhan: 
tığı sorulduğu zaman, şöyle cevap ver- - Amanın, bunlar beni öldürüyor -
miştir: lar diye haykırarak, kendini sokağa at-

- En hayırlısı beni Beyazıt meyda- tı. Hırsından saçları kabarmış, dimdik 
nında asın bayım .. çünkü, iki de birde olmuş, tuhaf bir hal almıştı. Bildiği -
aklım başımdan gidiyor, deliriyorum.. miz bu kadardır ... 
Nedendir bilmem .. fakat, hangi yemek- Duruşma neticesinde, her iki kadm 
ten yesem, sankı içinde esrar varmış hakaret ve tecavüz karşılıklı olduğun
gibi, sarhoş ediyor beni.. Asın da, kur- dan ve davalarından da feragat etme
tulayıın.. diklerinden, 3 çer gün hapse ve 3 çer 

'H)\.._DI s--E L 'ıtJJ ' 
KARSISINDA· \ 

Sergi 
Kadınlı, erkekli bir kalabalık Kadıköy

de bir kahvede oturuyoruz. Karşımızda 
hil binas•. bütün hali perişanile duru
yor. Ar&mızdan biri: 

- Bu binayı da sanki niye yaptılar? 
Diyor .. 
- HAi diye! 
- Ya bu hlli? 
Bir sporcu ıenç IÖze kanşıyo~. 
- Ben, kapalı bir spor sahası olabilir 

mi diye gP.zmişt!m. Fakat nafile! 
İşi gücii dans, eğlence olan gencin de 

sesi duyuluyor: 
- Ben de gezdim. Bir dans salonu o

lacak yeri bile yok.. 
Çatısı da fena yapılmış .. Bir terası ol

~aydı .. 
Memurini devletten bir arkadaş baş

k:ı fikirde: 
- Her hangi tarafından baksanız bir 

dairenin nakline elverişli değildir. 
Bir muharrir arkadaş hiddetli hiddetli 

sözü kesiyor: 
- Siz de fazla ileri gidiyorsunuz .. Mü-

kemmel bir bina! 
- Hal binası, amma hAl olamıyor. 
Ben de fikrimi söylüyorum: 
- Ve başka bir işe de yaramıyor. 
Mcharrir arkadaş bu sefer daha tizden 

parlıyor: 

- Haksızsınız, mükemmel bir bina! ve 
mükemmel işe yarar. 

- İşe mi yarar? 
- İşe yarar .. Bir sergi binası olur. 
- İçine ne koyacaksın? 
- Hiç bir §ey .. Yalnız kapılarını aça-

cağım .. Ve herkes gelsin, girsin! 
- Bu nasıl Eergi? Bu sergiye ne ad ve

receksin? Bu sergiden ne istifade olur? 
- Bu i~te böylece nev'i şahsına mün

hasır bir l(:rgi. Adı chiç bir işe yaramıyan 
eserler sergisi> olacak. 

Ve sergiyi gezenler, hiç bir i,e yara -
mıyacak işler için nasıl para sarfedilmiş 
olduğunu öğrenecekler. Kendileri de i§e 
yara:nıyacak işler başarmak sevdasında 

iseler belki bu sayede bu sevdadan vaz 
geçecekler. 

1MSET 

' Halilin Hüseyini yaraladığı bu ıu - lira para cezasına mahkiim olundular, Milli k üm e 
retle sabit görülmüş, fakat mçlu ra - ikametgaha raptedilerek serbest hıra - .'1ampigonunu belli 
porunun alınması için tekrar karako - kıldılar. Y 
la gönderilmiştir. Tahkikata d~arn o- Bir hırsız ceza yedi Edecek müsabakalar 
lunmaktadır. Sirkecide Muzaffer isminde, 22 yaş- (Baştarafı 1 inci sayfada) 

Çanakkale kazasımn tesbiti ıarında bir sabıkalı, vagonlardan tor - Bugün yapılacak Fenerbahçe - Gü-
delAil duruşması bitti navidayla iki üç parça bronz çalarken, neş maçınd.a Fen

1
erbakhçe raki~ini ~e-

. d ki bek ·1 · f d ·· ·· nerse şampıyon o aca tır. Aksı takdır-
Çanakkalede İtalyan bandıralı Ka - cıva~ ~ h r J1 er k t~ra ın tn curmu de Fenerbahçe yenilir ve Galatasaray 

popino vapurunun batmasile neticele- meşMu ffa ınd ehyal adali~mış ır. k d. da Beşikıtaşı yenerse her iki takımın 
d . k t b T d 1 ·ı d uza er er a a yeye sev e ı - . 

1 
. .. . _ 

nen enız .. az~sının es ı ı e .aı u - lerek Sultanahmet 3 üncü sulh ceza puvan vazıyet er~ musavı ol~cagında~ 
ruşması dun tıcaret mahkemesınde ne- hk' . d d.. d 

1 
Galatasaray ve Fenerbahçenın şampı-

t . 1 . t • ma emesın e, un uruşması yap: -
1 

k . . t k k 
ıce enmış ır. t yon u ıçın e rar arşılaşmaları ıcap 

Dünk ücelsede, 1 inci kaptan Per - mışDır. t• . d b·t g·· edecektir. Bu vazivet olmazsa Galata-
f tt. 1 . . k. . .. K 1 uruşma ne ıcesın e, suçu sa ı o- ik. .d. ~ 
e ı, ıncı ma ınıs ~ ama, ostromo ·· ıd·· _ .. d 1 5 .. h . saray ıncı ır 

A ,,, t• dinl ildi! 1 . . k ru ugun en, ay gun apsıne ve y k d · d _ .b. k .. 
6 os ıno en er. ıncı aptan, d h 1 t kifin k ·ım· f u arı a yaz ıgımız gı • ço mu -

hadiseyi şöyle anlattı: er a ev e arar verı ış ır. him neticeler doğurabilecek olan bu 

- 24 haziranda, Napoliye gitmek ü- Bigada elli yllhk bir dava günkü milli küme karşılaşmaları her 
zere İstanbuldan ayrıldık. Erlesi gü - bakımdan mühimdır. Bu itibarla çok 
nü sabahleyin Gelibolu önlerindeydik. halledildi kalabalık bir seyirc: kütlesir.in bu maç 
Suların akıntısına tabi olarak, 11,S mil Biga (Hususi) - Şehir belediyesi ile ları alfıka ile takip edeceğı şüphesiz te-
ıür'atle ilerliyorduk. Kaldırımbaşı köylüleri arasında 50 yıl- lakki edilmektedir. 

u~~tan .. İspanyol va~uru Magalla- danberi devam eden hudut gavgası, köy Festivale gelecek pehlivanlar 
nes gorundu. Aramızdakı mesafe tak - kanununa uydurularak ve köy halkınca Festival münasebetile ağustos ayı 
riben iki mi~ ~ad.~r .. vardı. Düdük çal- makamı aidine müracaat edilerek bir lnı- içinde memleketimize gelecek beynel
c:lı. ~ de, iki duduk çalarak, cevap dudu tinıme yaptırılmak suretile halle - milel güreşçilerin isimleri belli olmuş
verdım. dilmiştir. tur. Bunlar, Finlandiyalı Nardliye, 

-------... -----.. ,------~··---------------
C ONUL l S LE R I 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Sapancada Bay Osman Celila: 
Gözden ırak olan gönülden de ırak 

olur, derler. Kök salmamış muhabbet
lerde bu umumi kaidenin hükmü kuv-
vetle kendini hissettirir. Ba11nıuian 

geçen hidise bu itibarla gayet tabiidir. 

* Bay (A. Erol)a: 
Bir genç kıza gönül vermiştiniz, onu 

müstakbel çocuklarınızın annesi ya
pacaktınız, fakat demirin tavında dö
vWmesi icap edeceği kaidesini unut -
tunuz, düşünceyle veya seyahatle de 
lfdip gelmeyle meşgul olduğunuz sıra
larda onu bir başkası kaptı, şimdi gö
zünüz kıçan kızın kızkardeşinde, biri 
olmamış, öbürü diyorsunuz. 

Bence düşünce hatalıdır. Bir defa ne 
birincisirıi, ne de ikincisini aevmediği· 

nizi gösterir. Fakat bu kısmı bıraka -
lım,soranm size: İki kardeşi yekdiğe
rine düşürmekten, bizzat kendinizi on
lann ka• ıısında mukayeseler yapar va
ziyetine getirmekten, karşılıklı bir 
entrikaya yol hazırlamaktan bekledi
finiz menfaat necfü? Bir aile yuvası 
mı kuracaksınız, yoksa bir vodvil karı
ııklıkfannın içine mi etreceksiniz? 
Nasrettin hocanın maziye fazla müta
hassır olan bir dul kadınla evlenme 
hik!yesi bu vaziyete de kabili tatbik
tir; vazgeçiniz bu aevdadan. 

* İzmirde Bay CN. M.) ye: 
Erkek düşen kadını bazan affedebi

lir. fakat içi ölünceye kadar kanaya -
caktır. Kalb bir Çin vazosuna benzer. 
Çatlak yerini tutkal ile tutturabilirse
niz, daltlıp parçaJanmaı. Fakat ıakat
tır. 

, 'l'EYZB 

Herme, Nistran, Stokholmlu Kadiye, 
Estonyalı Nea, Budapeştelı Zamhari, 
Taşnadi'den ibarettir. Bu güreşçilerin 
hepsi beynelmilel şöhreti haiz alafran
ga ve serbest güreşçılerdir. 

Atletizm müsabakaları 
Seri halinde yapılan İstanbul atle -

tizm müsabakalarının dördüncüsü bu
gün Taksim stadmda yapılacaktır. Her 
hafta muhtelif sahalarda yapılan mü -
sabakalar, milli küme maçları dolayısi
le büyük bir kalabalık önünde yapıl -
dığından tahminden fazla bır rağbet ve 
alaka görmektedir. 

Bugün saat 2,30 da başlıyacak olan 
müsabakalara Galatasaray, Fenerbah -
çe, Beşiktaş, İstanbulspor, Beyoğlu 
spor atletleri iştirak edeceklerdir 

Sokakları 
Kirletenlerden 
Ceza alınacak 

Tükürmek, sümkürmek işemek ve 
öte beri atmak suretile sokakları kir -
letenlerden ceza alınacaktır. Bu husu
sun temini için zabıta memurlarına e
mirler verilmiştir. 

Vazifesini tam yapmıyan zabıta me 
murlan da ceza görecektir. 

'lemmn ıı 

Sıcaklara dair enfes bir hikaye 
istibdat devrinde bir 

fıçı banyosu ! 
Anlatan : Osman Cemal Kagflılı 

Şimdi ~ze anlatacs.ğım vak'ayı, bana 
gP.çen gün €Ski komiser mütekaitlerin -
d('n biri anlattı: 

Ben, de1i çok eskiden, yani istibdat 
devrinde polıstim. Gene böyle çok sıcak 
bir yaz mevsiminde Beyoğlu tarafındaki 
karakolbrdan birinde polis iken bir gün 
arkadaşlarımızdan Yakup Efendi ismin
de biri, sıcaktan hunalacak hale geldi. Na
sıl gelmesin ki 2avallı ensesi takkeci kalı
bı gibi, göbekli, şişman, pancar yüzlü bir 
adamcağızdi. 

Bizim baba Yakup, o gün sıcaktan bu
nalacak hale gelince biz kendisine acı -
dık: 

- Bari. dedik, in aşağıya da, taşlıkta
ki içi su dolu terkos fıçısına gir, serin 
serin bir banyo yapıp, biraz ferahla! 

- İyi amma, dedi, başkomiser gelir de 
bmi fıçır.ın içinde banyo ederken g~rür-
se? 

O zaman orada bizim gayet sert bir ser
komiserimiz \'ardı ki eğer, o, Bay Yaku
bun böyle bir şey yaptığını görecek veya 
duyacak olursa kıyameti kopanrdı. U -
zatmıyalım, biz Yakubu kandırarak, ser
komiser şimdi dışarıda, o gelinciye kadar 
sen fer:ıh ferah banyonu yapar çıkarsın! 
diye kendisini bu işe razı ettik. Derken 
bizim zavallı Bay Ynkup karakolun alt 
katındaki taşlığa indi, orada bir köşe
cikte.. soyundu, sonra yaradana sığınıp: 

- Yallaaaah! 
Diye kaldırdı, kendisini, koskoca fıçı

nın içine daldırdı. Onun ricası üzerine 
şimci ben de fıçının önüne geçip hem et
rafa gözcülük ediyor, hem de serkomiser 
birderıbire gelip kendisini görmesin di
ye vücudumla ona siper oluyordum. Ak
siliğe bakın ki adamcağız, bçınm içinde 
biraz serinleyip can ve yürekten bir iki 
oooh! çeker çekmez paldır küldür aerko
miser de merdivenlerden aşağı, taşlığa 

inmesin mi? Bu vaziyet karşısında düşü
nün siz hali? Ben, aerkomiseri görür gör
mez bizim bçıdaki arkadaşa usulca ses
lPndim: 

- Aman, suya caJ, suya! Serkomiser 
geldi. 
Serkomi~er sert sert bana sordu: 
- NP duruyorsun orada öyle kazık gi

bi! 
- Şey ('feno:m! 
- Ne efendim? 
Bu sefer, fıçıda suya dalmıı olan Bay 

Yakup, boğuk boğuk homurdandı: 
- Gitt! mi, çıkayım mı? 
BE'n, 81'kamı serkomisere dönerk usul 

U9Ul: 
- Gitmedi, daha burada! 
- İyi amma, ben boğulacafıml 
Serkomiser bana: 
- Kimir.le konuşuyorsun, kim var ar-

kanda? 
- Kimse yok efendim! 
- Ya o homurtu nereden geliyor! 
Arkadan Bay Yakup ayni homurtu ile: 
- Çıkayım mı? Boğuluyorum! 
- Çıkma, dişini sık! 

Serkomiser şaşırarak Q&şını fıçıya dol
ru uzattı. 

Fakat orası pek loş olduğu için kimse
yi göremeyince tekrar bana çıkıftı: 

- Ne o, galiba sıcaklar senin beynine 
wrmuş olmalı ki burada au fıçıauım ba-
11nda kendi kendine konUfUyOl'IUD! 

- Öyle efendim! 
TaDl bu aralık Ba7 Yakup hem de bu 

.ı.r acı acı homurdadı: 

- Boğu!acağım yahu, çıkıyorum! 
Ben: 
- Çıkma, dal! 
Serkomiser lahavle çekerek yanını-' 

dan uzaklaşırken ben geriye dönüp S4 
Yakuba fısıldadım: 

- Şimdi çık biraz! 
Komiser gene bize dönünce: 
-Dal! 
Biraz sonra gene: 
- Çık! 
Biraz daha sonra· 
-Dal! 
Ben böyle dal çık filin derken serid 

miser birtlen dönüp bçmm başına soJaJJ 
du, başını aşa~ya eğip bağırdı: 

- Kim var orada? 
Yakup, bi.r Yunus balığı gibi basını~ 

dan çıkardı: 
- Ben efendım, beni 
- Sen kimsin? 
-Yakup! 
- Burada ne anyorsun be adam? 
- Efendım, sıcaktan bunalmıştım, b~ 

serinliyeyim dıye girdim! 
Yakuptan bu cevabı alan serkorniSd 

önce bir kahkaha fırlattı, sonra da hef 
gün, öğle zamanları ayni fıçıda bir defa 
banyo yaps·n! d!ye ona izin verdi. . 

Verdi amma, ertesi gün fıçıdan çıktı» 
tan sonra bizim Yakupta dehşetli 'Dir 1'8' 
şmmadır başladı. Öyle ki adamcağız elıc 
bisesinin içinde bir türlü duramıyor, o Sl' 
cakta boyu.na harıl harıl yırtınıyor, ~ 
şmmanın zorundan olduğu yerde terıe' 
tepiniyordu. 

Neden sonra bu hali gören serkomıse' 
ona sordu: 

- Banycrıu yaptın mı Bay Yakup! 
- Yaptım"bayım! 

,__ Peki, nasıl ferahlad'ın, rahatıadll' 
mı? 

- Ne söylüyorsunu2 efendim, deıniJI 
denberi görüyorsunuz işte halimi! 

- Öyle ise git, bir daha gir bçıya! 
- Allah etmiyel 
-Neden? 
- Onu siz bilirsini7. efendim! _ .... 
Meğerse bizim serkomiser, o gün PHJ 

Yakup bçıya girmeden biraz önce fıçı 
nın içine bir kaç avuç kaşınma tozu at' 
mamı, mı? 

Oeman Cemal Kaygdl 

Bet yapnda bir çocuğa otomobil 
çarpb 

Dün saat on yedide, Divanyolurı~ 
geçmekte olan 2348 numaralı ş~ 

Mehmedin idaresindeki otomobil ~ 
dikpaşa Külhanbeyler soka1t 1 O n11P""'"
rada oturan Artin oğlu beş yaşlaruı~ 
ki Agoba çarparak yaralamıştır. ~ 
för yakalanmış mecruh hastaneye 
dırılmıştır. 

Bir otobb bir talebe,. çaıptı il 
Yenimahalleden Taksime gitıXl~ 

olan 305 numaralı şoför Sadettin :ı, 
resindeki otobüs İstinye köprüsü ~ 
rlnden geçerken Kabataş lisesi tale~ 
sinden Ahmet oğlu Samiye çarp• ı 
yaralamış, yaralı Şişli Etfal bast:ııı' 
sine gönderilmiştir. k1' 
Dlln tramvaydan athyan 42 

yakalandı ,, 
Eminönü mıntakasmda tram~~~ 

layan 42 kişi yakalanmış, 29 .5Jt" 

para cezası alınmış, 13 kişi ııakl'J 
muamele yapılmıttır. 
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1 ~ ~~~~ ~N~E~M_A_~I Şark Misakının 
Dünyanın en güzel kadınlarını 
kucağında toplıyan şehir 

ehemmiyeti 
. " Atatürkle Şehinşah arasında 

telgraflar taati edildi 
samımı 

* * .. 
Holivuddan başka arzın hiçbir noktasında tırnakları 

(Ba§taro.fı 3 üncü sayfada) diğine veya edilmek üzere olduğuna 

kani olduğu takdirde, meseleyi derhal 
Milletler Cemiyeti konseyine arzede .. 
cektir. Bu hüküm, mezkur yüksek a -
kidin bu halde lüzumlu göreceği, ted -
birleri ittihaz etmesi hakkında zarar 
vermiyecektir. 

Yaldızlı bir lokanta hizmetçisi, baloya gidecekmiş 
gibi boyanmış bir sebzeci kıza rastlanmaz. Bütün 
bunlar sıra bek/egen, bir gün kendi sıralarının da j 

__ geleceğini uman meçhul yıldızlardır 

mi tecavüz muahedesinin metni aşağıda
dır: 

Mukaddeme: 
Majeste İran Şehinşahı, majeste Efga

nistan kralı, majeste Irak kralı ve Tür
kiye Cumhur başkanı: 

Ellerinde olan bütün vasıtalarla arala
rındaki dostluk ve iyi anlaşma münase
betlerinin muhafazasına hadim olmak ar
zusile: 

Madde 6: 
Yüksek akitlerden biri, diğer bir 

salis devlete taarruz ederse, yüksek a· 
kitlerden diğer biri, bu muahedeyi, mu 
taarrız devlete karşı, ihbar vukuuna 
lüzum kalmaksızın, feshedebilecektir. 

~ ~ 
~ :t~?ın dört bucalJnda sayısız genç misi bir ckuvafür> c çıraklık etmekte
)f"ud, aun. Varını yoğunu terkedip cHo- dlr. Yahud da her hangi bir ufak işle ha
~arıC!n ~ı~eyi, orada bir Greta, bir yatlarını kazanmaktadırlar. 
dC!r, l3u~ıoı ıne§hur olmayı tahayyül e- Şunu unutmamalı ki: Bir yıldızı yıld~:a 
ilıth fak ardan bir kısmı için bu fikir, y::ıp<ın ne bir sinema vaziidir, ne de bır 
lır. :F'ak at s.eçfci bir hayalden ibaret ka- l'Pjisör Hayır. Sinema aleminde ne ka
!l.cı kapı:t hır ~srnı bu hayalin cazibesi- ,dnr ehemmiyeti olursa olsun tek insan 
trıeltten ~p clfolıvud. a kadar sürüklen- bir artisti yıldızlığa yükseltemez. Bunu 

~ll h urtularnazlar. yapan kuvvet yalnız halkın rağbet ve ar-
~ıJ (2o%~lpc:1°cst genç kızların sayısı her zusudur. Halk, eşine rastlamadığı bir ~
l'ıtıın, .. ) 1 bulur. Hepsi de vücudla- zel görür, onun ya hiç kimseye benzemı
~eyıC!r :u~ıerinin güzelliklerinden çok yen sarışınlığından yahud da orijinal es-
~ bitıle~ıd ~decek kadar güzeldirler. merliğinden hoşlanır. Muntazam vücudü 

~u hazan~ CUzel mahllıku.n bir kaç yü- v'? yüzüuün kendine has cazibesile bu gü
ll alığı ta (;r hangi bir filmde bir kala- zel, seyirciler üstünde yeni bir heyecan 

1 
'.l kalab~:ı~~ak için kabul edilirler. ve seınpati uyandırır. 

hatda:1 birı ı~ınde _binde bir kere on- Bu sempati ile artiste yıldızlık yolu a
/ssalcri} b~Şsız. guzelliği ve fotojenik çılmış dci11ektir. Film şirketi, para, rek-
11nli Çek c . ır fılm vaziinin yahud da lam, m:ıkynj ve &rtistin tipine uygun rol-

tec ·· enın gö ·· lk ttibe rna1ı· zune çarpar. Kı:ndisine Ierle onu eşsiz hir hale sokup, ha a su-
~etsiz roıı ıye~!~de ufak ve ehemmi - nar Artık yıldızın hususi hayatı kapan-
~inlcrceer ~erılır. nıış, film alemindeki ömrü yani baştan-

~ller gü,.nıı;uzel içinden seçilen bu gü- başa halkın. ve sinemanın olan ömrü baş-
l
•afan ... ll'it:t ne c}folivuda da ekseriya Iamıc:tır. Bu ömürde"'arzusu en az yer bu-
ar ' · ~va~s t ı :ı . sııuz. Ra ı > arın odasında rast- lan şahsı bundan sonra kendisi olacak-
~tne bir gü rıniarı yan aç orada kendile- tır. Şimdi halk onu sevmekte, cstüdyo> 

eyecanne ı:~er.ilecek rolün umud ve bıı yüzden çok kazanmakta ve artistin 
~ ki karını eşır, dururlar. Unutmayı- ücreti haftadan haftaya yükselmektediı:. 
ğ· cudlarıl'..ın ~rının yan aç oluşu yalnız Bu devir. hazan yıllarla, bazan ancak bir 

11dir ınceliğini muhafaza için de- k:ıç ay sürer. Bu sırada yeni yeni güzeller 
hı nunlar her . , k"'şfedilir. Fakat onlar bulununcaya ka
t ~lerce güze]· Yil Holıv_ud'a akın eden dar binlerr.Psi talihlerini denemek için 
)e ller ... f"gü ın en bahtıyarları ... Ya ö- sinema kspılarıryian içeriye girmek im
) en Öbür güz r~Jığa bile kabul edilemi- kanına biie edşemeden sönerler. 
e.~tca, ~ir Çoğ~ 1~· Onlardan bazılan ay- cHolivud> do hangi lokantaya gitseniz 
:r..lnı Urnidin p 7 yıllar ve yıllarca hep hizmetinize mutlaka güzel bir kız bakar. 

1~ sonunca ü~~n~e~. koşup dururlar. Buraya gelenlerin gözüne çarpan ilk .şey 
hl~~· ardından sı:~~n ve. ihtiyacın e- bııdur. Na'>ıl her memlc:ketin kendine aid 
. tun bütün b suruklendıkleri hayali bir hususiyeti varsa cHolivud> un da en 

~ır<!rler. ırakıp rastgele bir mesleğe bilyük hurnsiyetlerinden biri budur: Her 
clioı· 1:ır 1 \rtıd, da 

0 1 a"lımd:ı ve her yerde hakikaten güzel de-
.... sınız Riın· n nra her adırnda rast- nebilecek bir kıza rastlamak. 
•ıı ı rneı:hu b" 
ltı Uınduğu •stüd'ii r ır y~ldızı olacağı-

·llıi bir lokanı:a~ da bır daktilodur. 
çalışnıaktadır. Ki-

Binlerce kız arasında göze çar -
pıp da sinema makinesi önüne kadar 
yükselebi!Pnlerin onda dokuzu orada acı 

Yakın doğuda barış1 ve emniyeti ve bu 
suretle de umumi barışı Milletler Cemi -
yeti paktı çerçevesi dairesinde mütem -
mim zamanlarla temin maksadile hare
ket ederek, 

Madde 7: 

Yüksek akitlerden hır biri, kendi 
hudutları içinde, yüksek akitlerden c.li
ğer birinin müesses müessesatını de -
virmeyi veyahut bu diğer devletin top
raklarında ve emniyete zarar vermeyi 
istihdaf eden silahlı çetelerden birlık 

veya teşekküller!n kurulmasına mani 
olmayı taahhüt eder. 

27 ağustos 1928 tarihinde Pariste imza 
edilmiş olan harpten vaz geçme muahe
desi mucibince, 

Ve illfesi gerek bu paktla ve gerek 
Milletler Cemiyeti paktile hemahenk o
larak kendilerinın vaziyülimza bulunduk
ları muahedeler mucibince mevcut ve -
cibelerini tamamile müdrik olarak, Madde 8: 

Bu muahedeyi imzaya karar vermişler 
n bu maks&tla da Majeste Şahinşah: İran 
hariciye nazırı ekselans B. Samyi, majes
te Efganistan kralı: E!gan hariciye nazırı 
B. Faiz Muhammed hanı, majeste Irak 
kralı: Irak hariciye nazırı ekselans dok
tor Naciel Asili ve Türkiye Cumhurbaş -
kanı da Türkiye Hariciye Vekili ekselans 
:doktor Tevfik Rüştü Arası tayin etmiş
lerdir 

2 7 - Ağustos - 1928 tarihli harpten 
vazgeçme hakkmdaki umumi muahede 
mucibince, aralannda, mahıyet ve men 
şei ne olursa olsun, zuhur edebilecek 
bütün ihtilafların hal ve tesviyesinin 
hiç bir zaman muslihane vasıtalardan 
başka vasıtalarla temınine çalışılmam:ı
sı lüzumunu esasen teslim etmiş olan 
yüksek akitler, bu hükmü teyit eder -
ler ve bu hususta yüksek akitler ara -
sında tesis edilmiş veya edilecek u.ml
lere baş vuracaklarını bildirirler. 

bir hezimete uğrayıp aynı talih ve haya
ta dönmektedirler. Yıldızlıktan cmani• 
kür> liğe •. 

Amerikada bahçeli kahveler yoktur. 
Fakat burılnra benziyen bir nevi açık 

kahveler var ki burada çalışan hemen 
bütün kızlar ger.ç, güzel ve incedir. Hep
si de sanki talihlerinden hiç bir şikayet
leri yokmu~ gibi gülümser. Şüphe yok ki: 
Sayılı bir artist olmakla bu kahvelerde 
ı;;mdöviç, şurup, çay tepsisi taşımak ara
sındaki fa1·kı acı acı duymaktadırlar. Fa
kat duyduklarını hiç sezdirmezler. İçle
rinde hala bir ümid vardır: Belki bir gün 
kendilerini yıldız yllpacak kudretli in
~P.n, sinema vazii, herkes gibi susayıp bir 
portakal suyu içmek ister de bu kahvc
Jeı den birine uğrıyamaz nu.? Gözü, tatlı 
tatlı gülümsiyen güzel boylu, güzel yüzlü 
genç satıctya ilişip onu (kamera=sinema 
makinesi) önüne çağıramaz mı? 

Hepsi de bu ümıdin hemen hemen bir 
hayal olduğunu bilir. Beyhude yere bek
lemekten hemen hepsinde artık bir te
vekkül uyanmıştır. Fakat hiç birinin ak
lından, kendini ihmal etmek geçmez. Bu 
'küçük satıcılar tıpkı büyük yıldızlar gibi 
g{izelleşmek, güzel kalmak için yapılması 
lfızıın gelen her ~eyi bilir ve öğrenirler. 

Her yeni tuvalet malzemesini 
mutlnka bir bir kere tecrübe ederler. 
Hep bir gün kendilerini cGreta. dan, 
.Karol Lombard'dan daha güzel göstere
cC'k hüneri .Keşfetmek için ... 

Görseniz cildleri, elleri, saçları ne 
muntazam. ne kadar bakımlıdır. 

Madde 1: 
Yüksek Akit taraflar, birbirlerinin da -

hili işlerine her türlü müdahaleden mut
lak surette istink!f siyaseti tak.ip etmeyi 
taahhüt ederler. 

Madde 2: 
Yüksek akit taraflar müşterek hudud

ların tecavüzden masuniyetine riayet et
meyi taahhüt ederler. 

Madde 3 : 

Madde 9: 
Bu muahedenin hiç bir maddesi, 

yüksek akitlerin her biri tarafından 

Milletler Cemiyeti paktı mucibince 
deruhte edilmiş olan vecibelere hiç bir 
suretle zarar verecek şekilde tefsir e
dilemez. 

Madde 10: 
, Yüksek !kitler müşterek menfaatleri- Fransızca dört nüsha olarak yazıl -
ni aiakadar eden beynelmilel mahiyette 
her türlü ihtilaflarda birbirlerile istişa - mış ve birer nüshası akit devletlerden 

her biri tarafmdan alınm~ olan bu mu 
rede bulunmak hususunda mutabıktırlar. 

Madde 4: ahede beş sene için aktedilmiştir. Bu 

Y'"k k l.k' 1 d h b .. d"ğ . .. müddet bitince, yüksek akitıcrden bi-u se cı ıt er en er ırı ı erı mu- . . . 
. . . ' .. rı tarafından altı ay evvel hır ıhbar -

vacehesınde, hıç bır halde, gerek munfe- .1 f h" t bı· w d'lm · ld . . . . name ı e es ı e ıg e ı emıs o n • 
rıden, gerek hır veya bırden fazla dığer w t kd' d h d b ·ı · k i 
d 1 tl b. l"kt gu a ır e, roua e c eş sene ı ) cıl 
eve e ır ı e. b" d · · d h · · d · · d . . . . . . ır evre ıçın a a nızamı aıre.sın e 
Dığer akıtlerden bırıne karşı hıç bır .1 . 'dd d"l kt" A" k"tJ d · d b 1 yem enmış a e ! ece· ır. ı er en 

taarruz hareketın e u unmamayı taah- b" . t f d f h" t kd" · d h""t d ırı ara ın an es ı a • ırın e, mııa-
uA eğe~. k h ll t h k t" 1 hede, muahedeyi f eshetmemiş olan dev 

k 
şaddı da ili" a er, aarruz are e ı 0 a- Jetler arasında mer1i olmakta. devam e-

ra a e ır: d 
ı - Harp ilanı, er. 
2 _ Harp ılan edilmeksizin dahi olsa, Bu muahede yüksek akitlerden her 

bir devletin sHB.hlı kuvvetleri tarafın _ biri tarafından kendı kanunlarma gö
dan diğer bir devlet arazisinin işgali. 
, 3 - Bir devletin kara, deniz veya hava 
kuvvetleri tarafından, harp ilan edilmek
sizin dahi olsa, diğer bir devletin arazisi
ne, gemilcrıne veya tayyarelerine taar -
ruz edilmeı;i. 

4 - Müt~arrıza doğrudan doğruya veya 

re tasdik edilecek ve genel sekreter va-
sıtasile Milletler Cemiyetinde tescil e
dilecektir. Genel sekreterden muahe
de hakkında Cemiyetin diğer azasına 
da malfunat verilmesi rica edilecektir. 

Sadabad sarayında 8-Temmuz-1937 
tarihinde yapılmıştır. 

bilvasıta yardım veya müzaheret. Hayal değiJ , hakikat 
Aşağıdaki halier taarruz hareketi o- Kudüs, 1 O (Temmuz) - Journal is-

larak sayılmaz: mindeki Fransız gazetesinin Filistin iş-
i - Müdafaai nefs hakkının kulla- Jerini tetkik etmek üzere buraya yol-

nılması. ladığı muhabir, gazetesine yazdığı bir 
Yani yukarıda tarif edilen taarruz mektupta Asya paktının Asya İ.:ilerin-

hareketine mukavemet. de çok mühim bir rol oynayacağı kana-
2 - Milletler Cemiyeti paktının atini izhar etmiştir. Muharrir diyor ki: 

16 ıncı maddesi mucibince vuku bula- Türkiye, İran, I rak ve Efgan~stanı 
cak hareket. yeköiğerine bağlayan muahede Lav -

3 - Milletler Cemiyeti konseyi ta- rens'in tahayyül ettiğl müttehit Arap 
rafından ittihaz edilen bir karar mu - hükumeti gibi bir hayal değil bir ha -
cibince veyahut Milletler Ce=niyeti kikattır ve Asyad:ı menfaati olan Av
paktının 15 inci maddesinin tatbiki i- rupa devletleri için tehditkar bir ha -
cabından olarak yapılacak her harek~t, kikattır. 
ancak 15 inci maddenin tatbiki icabın-
-Jan olarak yapılacak hareketin taar
ruzu ilk olarak yapmış olan devlete 
karşı olması meşruttur. 

Nutuklar 

cHolivud, dan başka dünyanın hiç bir 
tarafında tırnakları yaldızlı bir lokanta 
hizmetc:isi, baloya gidecekmiş gibi bo
yanmış bir sebzeci kıza rastlanamaz. 

4 - Yüksek akitierden birinin 27 -
ağustos - 1928 de Pariste imza edilmiş 
olan harpten vazgeçme muahedesine 
muhalif olarak, tecavüz veya istilasına 
ve yahut harbe müracaatına hedef o
lan devlete yardım hareketi. 

Madde 6: 

Yüksek ak '!lerden biri bu muahede
nin dördüncü maddesinin ihlll edil • 

Tahran 10 - Sadabad sarayının bah
ç;-sindc paktın imzasından sonra İran ha
r!c.'iye nazırı tarafından bir nutuk irat e
<!ilmiştir. Nazır dört memleketi birbirle
rine bağlıyan ve şarkta bir sulh amili o
larak kalacak olan paktın ehemmiyetin
den bahsetmiştir. Bu nutka Türkiye ha • 
riciye Vekili Tevfik Rüştü Aras tarafın
dan ce.,ıap verilmiş, !randa bulundukları 
günlerde gördükleri misafirperverlikten 
gerek kenrli ve gerek Irak ve Efgan na
zırları namına teşekkür etmişür. (Devamı 11 inci ıayfada) 
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il RADVOll Ankarada toprak altında 
Bugünkü progra111 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

11 Temmuz 1937 Pazar 
ISTANBUL 

Ölle -.fyall: 
12.30: PIAkla Türk musikJsl. ıuo: Hava· 

dis. 13.05: Beyotıu Halk.evi gösterit kolu ta
rafından bir temsil. 

Akşam neşrb'atı: 

16: Taksim Stadından nak1en M1lll kfune 
futbol maçlarının finali, Fenerbahçe - Gü
neı ve Galatasaray - Beşiktaş, 19,30: Konfe
rans: Ordu aaylavı Selim &rrı Tarcan CKut
lann dostlan ve düşmanlan), 20: Mheyyen 
ve arkadaşlan tarafından Türk musikisi ve 
hallı: f&l'tılan, 20,SO: ömer Rlla taratmdan 
arapça söylev, 20,45 Muzaffer ve arkadqlıt!i 
tarafından Türk musik.isl ve halk p.rkıları, 
(Saat ayan). 21,15: Orkestra, 22,15: Ajana 
ve borsa haberleri , 22,30: Plflkla sololar, o

kalan işçiler 

-575-

Kadm gezmeyi çok fazla 
sevmemelidir 

Beğendiğim kadm tipi: 
Namuslu, görgülü, asil bir aile kızı, in· 

casına sadık, çocuklarını sev~r, aile sır

larını dışarı vermez, kanaatkar, tahsili 
orta, hlivftklf·rini ~avar, gezmeyi çok faz
la sevmez, ev işlerini unlar, boyu orta, 
pembe bcyr,z, yüzü endamı düzgün, se
vimli, tatlı dilli. 

Kum1capt Samsa sokak Salihzade ApaT. 
3 de Ahmet 

-576-

Eşımin gUzel bir arap kızı 
olmasrnı isterim 

Bt:>n esmerim. Ba yüzdenmidir nedir, 
ıiyahi L:adınlardan hoşlanırun. Eşimin 

giizel b"r Arap kızı olmasını isterim. 
Müb•:nmel dans bilmeli, çalgılardan 

birini C:'Jlmalı. \i ücudu da topluca olma
lıdır. Tah:;ili olmuş, olmamış bunun e -
ht>mmiycti yok. Yeter ki zeki ve hassas 
olsun. 

KaragfonrV.k kahveci Mustafa elile 
Saldhaddin 

-577-

Kadm anne olmak kabiliyetini 
haiz olmahdır 

Bandırma H. ö. 

-679-

Kadm çocuk yetiştirmesini 
çok iyi bilmeli 

Kadın şen olrnalıclır. Her ieye rağmen 
rnımuslu ve az tahsilli olması da şarttır. 
Cesur, kanaatkar olmalı, çocuk yetiştir
mesini ~ok iyi bilmeli ve iyi bir aile ter
biyesi almış bulunmalL 

İzmir .1.lbancak Demir ağcı kahvesinde 
Rahmi Süleyman 

pera ve operet parçalan. 

YARINKİ PROGRAM 
12 Temmıı:t 937 Puaned 

tsr.&NBl1L 
Ötle D9'1'İ7&U: 
12.30: Pllkla Türk muslklsi. 12.50: Baft

dls. 13.05: .Muhtelif pllk nepiptı. 
Aqam JNllllliyalı: 
18.30: Pllkla dans musllclal. ııuo: Afrita 

av hatıralan: 8. Sellhaıt.ln Clhanoilu tara
fından. 20: Rıfat -.e artadqlan tarafından 
Türk muslkiat Ye halt prJalaiı. ıcuo: ömer 
Rıza tarafından arabca IDJ'leY. •.fO: 8af!ıe 

Geçen gün Anbrada Türk Ticaret Bankası civarmda bir binanın temel 
kazılırken feci bir kaza olmuş ve çöken toprak altında ild amele kalımfL 
Resim emekınln toprak altmdan çıkarılı§lnı göstermektedir. 

ve artadaflan tarafından Tlrk musltlll ~ .......................................... =-mmımııı .............. .-
halk fU'kılan. <saat t.nnı. 11.15: Orbitra. 
22.ıs: Ajans n boraa haberleri. 21.JO: Plltla 
sololar, opera n opere~ ~ 

Silivrililer lir muhabere 
memuru istiyorlar 

-== KOçOK MEMLEKET HABERLERi :=:-

İnebolu CRususH - lıluhltlmbde pek meb
zul olan sakız ·atac;Ianns fıstık aşısına baş
lanmıştır. Gelen mütehassıs, İnebolu, Ayana, 
Ferlhana da aşı yaptıktan sonra Cideye glt-
mlşUr. 

ineltolud'\ tayinler 

İnebolu İş Bankası müdürü Kemal Gazi
antebe yerine de İSkenderiyeden İlhami, 1.1-

Büyük bir Kayıp 
Esbak Serfiçc mı;tasarrıfı Abdülkeriıll 

Kerimolun eşi ve şehit Albay Fuat, eski 
merkez kııınandanı Albay Rahmi, TokJt 
Kiiltür direktörü Adii Fadıl merhuınta'" 
nn ve esk: Konya valisi Mehmet HüsnO 
F:ıdıl ile Bayan Sabriye Fadılın he!Dfl'" 
releri ve Esat, Reşat, Bedi Müeyet Keri
mol ve Nerime Erdil ve Fasiha Ergu\fe
nin valideleri BAY AN ASİYE KER1M01' 
kısa bir hastalığı müteakip dün vefat et
miştir. Cenazesi Osmanbey matbaa so
kak 38 numaralı evinden yarınki paı.at
trsi günü saat on bır buçukta kaldırılıP 
namazı Maçkada Teşvikiye camiinde 
kılındıktan sonra Rumelihisarındaki ebe'" 

raat Bankası direktörü Hurrem Çanakkaleye di istirahatgaruna tevdi kılınacaktır. 

M Son Posta ,, nm tefrikası : 44 mıya başladım. Babamın darılıruyaca- sessizce kayıyordu. Hüsamettin, çok şınıza kim çıktıysa onunla dansettjnız! .. 
ğını bilsem bırakıp kaçacağım!. n~'eli görünU_yordu. Süheylfı birden- Herkese iltifat yetiştirdiniz!. 

- Ne oldu?. Gene o mühendis Talat bire: - Yeter artık, rica ederim! .. 
Süreyya ile mi anlaşarniyorsunuz?. - O gece baloda neden benı bırakıp Hüsamettin hem söylüyor, hem gil" 

- O da var; ondan başka her gün in- kaçtınız?. diye sordu. lüyordu: 
sanı bunaltacak türlü türlü tadsızlıkiar Hüsametlin güldü: - Yalnız, şunu merak edi:Jorum. O 
da eksik olmuyor!. - Ne zamandanberi onun için sizden gece bu fıleınden pe~ hoşlandığınız! 

Süheylfı, bu genç mühendisin o g~ce af dileyecektim. Yapl:ğıma kendim de söylüyordunuz. Daha ilk defa gördüğil" 
Fehametle dans cderkenki halini göz pişman oldum, utand•m. Fakat ne ya- nüz bu gençlerin kibarlığını anlata aJ1" 
önüne getirdi. Hüsamettin de acaba bu- lan söyliyeyim, o gece çok kızmıştım. lata bitiremiyordunuz. Acaba, bu ne.zll .. 

Yazan : K. R. Enaon nu mu kıskanıyordu?. Onların arasm- - Kime, bana mı?. mana kadar böyle sürüp gidecek? .. 
daki soğukluk da bu kadının yüzünden - Evet. Yoksa günün birinde bundan da bıka" 

Sokağa çıkar çıkmaz kendini yokla-ı - Sabahleyin, diyordu, halama git- mi idH Sırası gelmişken, kendi gör- - Neden? cak mısınız?. İç yüzlerini anladıktBll 
ıı. Evet, Muzaffere candan, yürekten rniştim; onun için biraz geç kaldım. Si- düklerini de anlatmak istedi. Sonra \"az- - Yaptıklarınızı biliyorsunuz ya!. sonra da gene onlarla rlüşüp kalka~ 
acıyordu; ikisinin de b~ına gelen kaza zin öğle yemeğine hiç geldiğiniz yok- geçti. Ya, Hüsanıettin şimdiye kadar - Biliyorum, düşündükce şımdi ben mısınız?.. ....ı 
birdi amma şimdi kendisi ne yapacak- tu da... kuşkulanmamı.~ ise? ... O zaman Sühey- de utanıyorum. - Soğudum bile! .. Bir daha hiç biı•" 
tı? .. Bu parayı nereden bulup ta bor- - Bugün işlerimiz azdı; ağız tadile ıanın Fehameti ktSkandığı için bnyie - İlk önce sizden hiç ummuyordum. nin yüzünü görmiyeccğim, merak etın"' 
cunu ödiyecektH.. bir yemek yiyeyim, diye düşündüm, hikayeler uydurduğunu zannedecek, Sonra, düşündüm; bir.az da sevindim bi- yiniz!. 

- Cevat Rasime rica ederim, bir kaç fena mı ettim?.. boşuna yere aralarına yeniden bir tat- le ... Anladım ki siz de pek öyle görün- - Hah şöyle!. Ben de böyle umuyor-
ay daha beklesin! .. Artık bu kadarcık - Fena olur mu hiç?. sızlık girecekti. düğünüz gibi melek değilmişsiniz!. Sı- dum. 
bir iyiliği de esirger mi?.. - Öğleden sonra da büsbütün kaça- Yemeği neş'e ile yediler. Saat iki bu- rası gelince gülüp eğlenmesini pekala - Bir haftadır on!ardan da, kenditıl" 

Diye düşündü. Fakat, bekler miydi cağım; yazıhaneye hiç gitmiyeceğim. E- çuğa doğru Taksime indiler. Garajdan beceriyorsunuz!. Tebrik ederim; o gece, den de adeta iğrendim. Ne yapay•fllı 
acaba? .. Ya, onun bu kadar sıkıştığını ğer, sizin bir işiniz varsa ben rahatsız otomobili aldılar. Hüsamettinin otomo- o kadar kalabalığm ortasında herkesten Fehameti çok kıskanıyordum; o ğee' 
görünce büsbütün üstüne düşerse? .. etmiş olmıyayım. bil kullarunıya eskidenberı merakı var- ziyade göze çarpan kadın, sizdiniz!.. deli gibi olmuştum!.. 
Kim bilir, belki de onun asıl istediği - Hiç bir işim yok. dı. Sonra bir kaza geçirmiş, babası da Süheyla kıpkırmızı oldu. Hüsamet- Süheyla, büsbtitün kızardı. Nasıl tf 
bu idi. Genç kadını ele geçirmek için - Bilmem, sırası gelip te söylemiş otomobili sattırmıştı. Şimdı artık Sü- tin, onun kumar oynadığ!.nı, bir çok da lup da bunu ağzından kaçırmıştı? .. 
belki de onu daha ziyade sıkıştırmıya miydim) .. Ne zamandanberi bir otomo- hey lanın hatırı için babasının ses çıkar- kaybettiğini duyacak olsa kim bilir da- Düşündü, pişman oldu ... 
kalkacaktı! bil almak istiyorum. Çok şık, çok sağ- rnıyacağmı biliyordu. Hep o bir türlü ha neler söyliyecekti?. • Yoksa biliyor 

Eve gelir gelmez, şaşırdı. Saat bir lam bir araba gördüm. Kaç gündür o- sönmiyen merakla direksiyona geçti; muydu) .. Fakat bilse, her halde böyle - 6 -
olmuş. Hüsameddin de öğle yemeğine nun pazarlığını yapıyoruz. für iki kere Süheylayı da yanma oturttu. Sonra: olmazdı!. ~-i~di ken~:sı ~~~atm.:y~ k:ıl~- . . . . w ti" 
gelmiş, sofra başında onu bekliyordu. de tecrübe ettim. Çok hoşuma gitti. _Nereye gidelim, diye sordu. sa om~n gozunde busbutun kuç~k du- Bırbırmı kucaklıyan agaçlar~? 3 ., 

Genç kadının yüre~ se~çle çarptı. Mademki işiniz yok, bugün Bendlere _ Nereye isterseniz? .. Bendlere de- şecektı. Kocası: cOh olsun!.:r. dıyecek, smda, yanyana uçuyorlardı. Suhe.Y ıt" 
Bu adamı hala .seviyordu; ne olursa ol- doğru gider, bir kere daha tecrübe ede- miştiniz ya!.. belki de alay edecekti. Hele bu kadar bu tatlı saatlerin de uzun sürrniyeCeJıl" 
sun ondan vaz geçemiyordu, artık bunu riz. _ Ben öyle dedim • ama, isterseniz büyük bir oyun oynad!~mı, bir gece- ni biliyordu. Hele o, dokuz yüz lira ,
kendisi de anlamalı değil miydi?.. Süheylfı çocuk gıöi sevindi. Bütün başka yere gidelim. de dokuz yüz lira kaybettiğini öğrenir kayesini bir türlü unutamıyordu. 1, .. 

Hüsameddin onu görünce ayağa kalk üzüntüsü bir saniye içinde siliniverdi. _ Bendleri ben de severim; oraya gi- öğrenmez gülmekten, alay etmekten del hametin de nasıl olsa yarın gene aralpı_l' 
tı; yer gösterdi. Hüsameddin, hem yemek yiyor, hem delim. vazgeçecek, onun da rengi değişecekti. rına gireceğini, günün birinde ne yada" 

Süheyli, şapkasını başından çekip de anlatıyordu: Beş on dakika kadar hiç konuşmadı- - Hfili gözlerime inanamıyorum!. yapıp onları büsbütün ayıracağuıı l 
atarken: - Bugünlerde yazıhanede de sıkıl- lar. Yepyeni otomobil, asfalt yollarda Nasıl oldu da o kadar içki içüniz?. Kar- şüniiyordu. (ATkaA fJllf, 
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du ıçıne giriyor - ~~~~~=! ~~~~!E; 
· Maarn f'h :tnın b . a ı ' ada -

lad~ enı tetkik eden gözlerini, fevka- etmek maksadile bu arızalı yokuşu ine
bakış~a~lak,. burgu kadar sivri ve delici rek hayatınızı tehlikeye koydunuz. Lt1t
hilıyo 1d ır Çift gözü mükemmelen göre- fen teşekkürlerimi ve minnettarlık his
lınde r urn. Ciddi ve kafi sesile sua- lerimi kabul ediniz. Ben, vali visamira-

- ;rar etti: lin erkanıharbiyesinden yüzbaşı Ancir~ 
trıı? ;Yıp mı oldunuz? Bu civarda Narcy ... 
~erey e~e?en geliyordunuz efendim? Bilmukabele kendi ismini söyliyece-

Su ~ ~ıdıyordunuz? ğini tahmin ederek sustum. F akat ih-
bir ad ıstıntak canımı sıktığı için, dağlı tiyar kendini tanıtmadı. Yalnız beni 
lı soz:~ın ağzından bu kadar insicam· fevkalade dikkatle dinliyordu, sözüme 
düşun erı~ nasıl olup da çıkabildiğini devam ettim: 

:rabeteige vakit bulamadım ve bu ga- - Grand Cap'ta bulunan batarya 
cevab •kkat bile etmedim. Kısaca şu muhafızına götürülecek bir emri ha-

1 "era· . 
- Solli' ım.. . , . mil bulunuyorum. Bana tevdi edilen 

tunı. G es tarıkıle Toulon rlan gelıyo- ve henüz üasına muvaffak olamadı-
l'and C · t'hk. 'd' !'\un. Evvela G ap ~s ! . a~ı~a .~ı 1~0: ğım bu vazifeyi yerine getırmcğe ça-

~11lda 1 authier nın olumu boga lışırken yolumu kaybettim ve artık 
hacag- yko umu şaşırdım. Beygirimin de kuvvetten kesilerek buraya düştüm. 
t·ı. 1 ırıldı S k t' dag· pa 1 1\alarından ·. onra. es ~rme .. . ... - Yorgunluktan uyuya kalmışun. Şimdi, 
Yoluınu ka gıt~ek ıstedım. busbutun lfıtüfkarlığınızdan gene istifade etmek 

'h Ybettım ·· , t' · .. t •· f a· B verdiğim b . · · · cur e mı gos erecegım e en ım. ana 
darn1 ş" . ,? ızahat beyaz sakallı a- doğru yolu tarif etmek lutfunda bulu
dü. 'Fen°'

1
.e .boyle tatmin etmiş görün- nur musunuz? Grand Cap'a giden yo-

duğutnuerını YÜ~ümden çekerek bulun- lu... · 
delice z ınevkıi aydınlattı. O ıaman, 
sarp h. koşuşmalarımın beni dehşetli 
duğun~r ~~Y~lık ve taşlığa getirmiş ol
hangi b·gordum. Beni orada gören her 
düşercı· ır kimse hakikaten hayretlere :a l . 

U ka 
ka bir kı:naka~ışık yerde, benden baş-
kendiın ırnsenm mevcudiyetine bizzat 
ali ben :e hayret ettiğim için aynı su-

- p e ona sordum· 
eki . · arıy0r"u efendım ama, siz burada ne 

., nuz? 
A!üphe:rn b' . 

daki dik ır iş~_retle, sol tarafımız-
- Si . Yokuşu gosterdi: 
nedi z~ tepeden gördüm ... 
Şıtndi ustu; ben de sustum. 

kaınaştır artık_ fenerin ziyası gözlerimi 
görebıı· llladıgı için muhatabımı iyice 

c·d ıyordum. 
.. 1 den ih . 

Konuşurken, bir yandan da muhata
bımı tetkike devam ediyordum. Evve
ıa arkasındaki elbiseye gözüm ilişti. 
Gerçi elbisesinde bir fevkaladeli!\: yok
tu; hatta, dağ başında, böyle bir ~ece
de, her hangi bir oduncunun, bir avcı
nın yahud bir çoban•n sırtındaki görü
lebilen neviden aleRıede bir esvap giy-
mişti. Ayağında kaba kunduralar, ka
lın dolaklar, kadife pantalon ve sırtın
da kadife ceket vardı. Fakat tam cüm
leyi bitirdiğim sırada, adamın bu kıya
fetile, konuştuğumuz lısanın şivesi a
rasındaki nisbetsizlik nazarı dikkatime 
çarptı. Adeta sersemledım ve korktum. 
Adamın verdiği cevabı yarım yamalak 
işittim: 

- Doğru yol mu dediniz? Fakat e
fendim siz en eğri yola sapmışsınız! 

BO N PO ST A Sayfa 9 

YAYALAR 
Yazan: Whip Çeviren: Faik Bercmen 

Tercüme eden: H. Y. 

' 

1 ·- _, 

Mia.m, kısa boy'lu, tıknaz ve güleç Mesela, şu uzun boylu kadın, ötede gi-t 
bir adamdı. Beninev'ine karşı hudutsuz den şu ihtiyar .. ve tramvaylar dunna• 

1' bir sevgi taşırdı. dan karşıya geçmek isteyen delikanlı-
Yeryüzünü bir Arkadia veya Aden Bütün bunlara bakar, içini çeker ve 

cenneti yapmak isterdi. Çiçek tarhları, şöyle mırıldanır: 
gölgeli koruların ve kuşların cıvıltıları - Paris hep böyle .. zıncirden bo~an'" 
ve şarkıları arasında beyazlar giymiş mış canavarlar, yayalara şehrı cehen
erkek ve kadınlar kuzularını otlatsın- nem ediyorlar. Zavallı yayalar .. bütün 
lar .. ve mirver ağacından yapılmış flüt- kalbimle onlara acıyorum .. 
lerile temiz, ferahlatıcı havalar çalsın- Miam bu teessür içinde bile, menek· 
1ar .. ilh.. şe renkli bir şilinlik 1903 Hind pulu a· 

Kendimi zorlıyarak sordum: Miam'ın yegane meşgalesi posta pu- ramaktan kendini alıkomaz .. 
- Ben şimdi nerede bulunuyorum? lu kolleksiyonu yapmak.. 0 bu masum Bir gün eline 1856 tarihli Maurice 

İstihkama uzak mı? işle kimseye zarar vermediğ:ne kani- adasına aid yirmi santimlik pulu ge-
- Çok uzak.. dir. çirdi.. 
- Peki buranın ismi nedir? Meyva, süt, peynir ve buna henzer Pulu çok ucuza, bin franga aldı. Bü-
- Zannetmem ki buranın bir ismi şeyler yerdi .Sigara içmez ve politika- yük bir itinayla onu yeleğinin gizli ce-

olsun. Bu mevki iİzin haritalarınızda dan korkardı. Gazetede yalnız zabıta bine yerleştirdi. Şimdi eve .. fakat na-
da mevcud değildir . vak'alarını okurdu: sıl gidecekti? Yayan mı? Hayır .. başına 

- Nasıl olur efendim, yolumdan bu Bir koca kansını aşıkile yakalamış bir kaza gelebilir ve bu güzel gününü 
kadar açılmış olmama imkan yoktur! ve parça parça doğramış .. yahud da ta- zehir ederdi. 
Ne de olsa Grand Cap dağı ile Gaut- bancayla vüducünü delik deşik etmiş.. Miam bir taksiye atladı; ve eve bir 
hier'nin ölümü boğazı arasında bulu- Miam, sabahleyin gazetede kazalara yaya çiğnemeden varabildiğine çok se
nuyorum. Yani gideceğim yerden iki aid vak'aları her okudukca içini çeker- vindi. Ondan sonra, bu işi bir kaç defa 
fersah uzaktayun demektir. di: tekrar etti ve memnun kaldı .. 
Adamın sopalı eli, yorgun ve müs- Bir otomobil devrilmiş; üç ölü .. bir Gene iyi ve güzel bir gündü. Amatör 

tehzi bir hareketie kalktı, indi: ihtiyar bir otobüsün altında kalmış .. b ir bir pul meraklısı ile karşılaştı ve Mau· 
- İki fersah mı dediniz efendlm ? taksi, genç bir kıza çarpmış.. rice adası pulunu ona yirmı bin franga 

Farzedelim ki öyle olsun. Böyie bir ge- Satırlara göz gezdirir ve: sattı .. 
cede o mesafeyı nasıl yürüyeceksiniz? _Müthiş! Korkunç! diye mırıldanır- Bu mükemmel bir vurgundu. On do-

Sallanan fener etrafımızdaki taşlık- dı. Bu arabalar çılgın gibi koşuyorlar; kuz bin frank kar etmişti.. ala bir iş!. 
lara hafif ışığını serpiyordu. Gayri ih- ve önlerine geleni çiğniyorlar. Zavallı Şimdi bu on dokuz bin frankla ne alsın) 
tiyari başımı sallad•m, sonra kendimi masum kazazedeler.. Ne almalı .. Guatmala'nın sarı, kırmızı, 
toparlıyarak: Suçsuz bir halde sokakta yürürler- mavi, siyah pullarını mı yoksa Hono-
~ Her halde gitmeliyim, dedim. Ha- ken birdenbire bir sademeye uğrıyor- lulu'nun bir serisini mi? Hayır .. hayır .• 

mil olduğum emir çok müstacel. Siz lar .. ve gözlerini açtıkları zaman kendi- Miam bir otomobil almağa karar ver
liitfcn ban:ı, istihkama gidılecek yolu lerini bir hastanede, sargılar içinde bu- di.. 
gösterin. Minnettarınız olurum. luyorlar .. bazısı da artık bir daha gözle- Otomobili kendi sürüyordu. Artık pul 

Adam sopasını, yıkılmak Ü7.ere gıbi rini açamıyor •. bu zincirden boşanm:ş aramak için şehrin yollarını kendi oto
duran bir kaya yığın:na, sarp bir yoku- canavarların masum kurbanlarına öyle :mobilile dolaşıyor .. 
şa doğru uzatarak: acıyorum, ki.. evet, bu otomob~ller zin- Şimdi her akşam, kendi otomobiliyle 

- Yol buradan! dedi. cirlerinden boşanmış birer canavar .. bu eve sağ salim döndükçe onun şöyle ba-
Tereddüd etmek ıstemedım. Beyaz böyledir.. ğırdığı duyulur: 

sakallı adamı selclınlıyarak: Miam, 1882 Madagaskar 25 santim, - Parisi bir otomobille dolaşmak ne 
- Teşekkür ederim efendım, dedim. veya !926 üstü yeniden dam~alanımş 'hoş şey .. fakat şu domuz yayalar olma
Ve kemali cesaretle yokuşa ilk adı- 50 santim Fransız pulu aramaga çıktı- sa .. 

mımı attım. Fakat adımımı atar atmaz, ğı vakit bir kaldırımdan öbiirüne geç- --y---k-.---h---d-.-----. 
bu s~rpı çıkm~.m~. tarn~men ~kan~ız mek için dakikalarca beklerdi. Yol iyi- artn 1 nUS amız a · 
oldugunu da gordum. Kafamı hır hıd- ce tenhalaşınca ve otomobiller göriin-, B •• J} 
det bürüdü, dişlerimin arasından mırıl- mez olunca, acele acele karş•ya tehlıke- eyaz gu er .. 
dandı~.: . .. sizce geçerdi. 

- Boyle bır gecede, bu kayaların us- Kaldırımda beklediği bu sıralarda 'lazan: Peride Celal 
tünde, koşa koşa gidenleri de gördük!... yürüyenleri ~ndişeyle takib ediyordu: ~---------------

( Arknsı var) .-••--••• • •••••••• ••••••••••••·---•• •••••••• ••••••~• §Uphesiz f tıyar. bir adamdı, ve hiç 
Sakalın evkalade ihtiyar bir adam. 
~tşörn:l ~ar gibi _beyazlığına, cildinin 
zunün b ıgı, ellerınin zayıf!ığı ve yü-

,. ·-.. -· ... """-- .. - Hariciye Vekaletinden : 

d~. Bun:~şukluğu inzimam ecliyor
dınç bir iht' beraber gayet sağlam ve 
§ı Yukarıa ıy~rdı. Endamı dimdik, ba
Çe'Viku U a, dırsekleri ve diz kapakları 
ge.ni.ş ~nıu~~n ?oylu, uzun bacaklı ve 
~Yesinde k hır adamdı. Heyeti umu-

i:r haı varduvvet v~ kudret ifade eden 
<:>nun elı'nd 1

•• tizerıne dayandıg~ ı sopa 
:B e bır Th ' <!iki de k ~ı a kıymeti alıyordu. 
adaın1n k:e senlık bir ihtiyar olan bu 
asker olan rşbısında, otuz iki yaşında bir 

--·----

ı _ Çar.kaya 'da Hariciye köşkünde yapılacak 10778 lira 99 kuruş bedel keşifli, 
Havuz, Kalörifer tesisi ve saire ile Hariciye Köşkü Müdür evi, Garaj ve serlerin 
k:tlörifl'r tesisatı knpalı zarf usulile eksilt meye konuJmuştur. 

2 - Mu\·akkat teminat 808 lira 45 ku rııştur. 
3 _Bu ışe aid ~.artname ve projeler Hariciye Vc1.aleti Levazım Müdürlüğün-

de görükbilir. 
4 _ Eksiltme Ankarada Hariciye V ek &!eti Lev;mm Müdürlüğü odasında 26 

Temmuz 19::17 tarihine müsadif Pazartesi günü saa• 16 da yapılacaktır. 
cl979> c4085> 

lıı b' en, kendim' d ır :mahluk ı~ ermansız, cı-
Sevki tab·· .1m~zelesınae gördüm. İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır-

"erin gen. 
11 ı e elımi cebimdeki rovel-

1 İnhisarlar ii. Müdürlüğünden: 1 
L------------------------------------------ı _ Şartname, keşif name ve planları mucibince Erzurumda yapılacak 59914. 74 
lira muhammen bedelli Başmüdürlük binası inşaatı paznrhkla eksiltmeye konul
muştur. 

dünı. İçin~~k~e u~un .kabzasına götür- ma ve eksiltme Komisyonundan: 
l1ıyordu :B· · .sekiz fışekten yedisı du- Bakırköy Emrnzı Ak1iye ve Asabiye Hastahanesir..e lazım olan 2500 çift Mest 
~rie_d'i öİdü:s~, ~.ira~ evvel atım Sieg- Fotin nrık eksiltmeye konulmuştur. 
irnı silaha ştu. Bır saniye sonra e- 1 _ Eksiltme Cıığa!oğlunda Sıhhat ve tçtimai Muavend Müdürlüğü binasın-
nasız kork ~vke::Ien budalaca ve ~a- dıı kurulu ko:nısyonda 14/7/937 günü sa~t 15.30 da yapıJac<ıktır. 
dun '-'e bu~ afn kendi kendime utan-
sanıa 8.. e a, gayet nezaket]' b' r 2 _Muhammen Fiat: Bir çift mest için 160 kuruljtur. Muvakkat garanti 300 li-

- s·oze başladım: ı ır ı- rarlır 
Çin a.ff:~~:e~üz teşekkür etmediğim i 3 _ tstekliler şartname n nümuneyi her gün Komisyondan görebilirler. 
Yette :rn"a rıca ederim efendim B'd - 4 _ istekı:Jer cart seneye aid Ticaret Odası vesiknsile 2490 sayılı kanunda ya-
s 'k ' u ahale · d · ı a- kı.. b k kt b ·1 aı i anlıyarn nız eki civanmerdane z:lı be1ğefor ve lıu işe yeter muvakkat garanti ma ,,uz \leya an a me u u ı e 

arn:şt1m. Bana muavenet blrlik~e belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. c3787> 

ıı _ Pa7ariık, 14/Vll/937 tarihine rastlıyan çarşemba giinü saat 14 de İstan
bulda Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğü binasında 

müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 
111 _ Şartname ve sair evrak 300 kuruş rnukablinde İstanbulda İnhisarlar 

inşaat Şubesinden alınabilir. 

IV - Muvakka~ teminat mikdarı 4246 liradır. 

v _ Tal'plerin Nafıa Vekaletinden verilmiş mütcahhit:ik vesikasını haiz bu
lunmaları ve mımar ve mühendis değillerse bu sınıftan bır meslek adamının işti-
rakini tem;ıı etmi~ olmaları Jazımdır. .3969> 
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Memleket haricinde ittihatçılar 
Tala~ Enver ve Cemal m1ı kaçtılar, ••il DldUler? 

lroN -. STA1 

nın 

TARiHi 
TEFRIKASI 
-37-

Yuu: 
Yazan: Eski Tanin Bqmubarriri Muhittin Birgen 11• ..._O.-

- Z1iloğlu~ 
R ü s .t e 

-.... Balkan muharebesinde Edirnenin istirdadında Enverin d H ' b 1 d •~ ı 
gaptııı roı tarilıce meç1ıuı 1caım11tı, Herkesin tanı ığı urap sın, uraya ge mesine eıuet 

Enver paşanın bu bahsettiğim . ~-ıg_~ta bulunmak lAzmı idi. ;ratat, bil- ettiğin sahte tüccar' asılzade kimdir ? 
nkterini bir~ ~.canlandı~ ıçm, tün.b~ın ben o zaman hıç farkında Diğer biri de, ild ayaAmı yanyanal • 
sade kendi bildıklenm ve kendi miişa- dejildim. getirdi ve. aşık kemiklerinden sıkı sıkı 
hedelerimle iktifa etmiyere.k, buraya f Manasmı neden sonra anladıjım bu bağladı. Böylece, bir sedyenin üstüne 
merhum İzzet paşanın da bir miiphr hidise, Enver pepnın karakterini ıös- konuldu.. ve kaldırıldı. 
desini kaydetmek istedim. termek itibarile hayU mühimdir. O, Hurap .. sedyenin hai'eketinden götil-

Merhumun Almanyada almanca ola- mut~ ileriye gitm~~ atılmak, şe~ rüldüğünü biliyordu. Fakat nereye'> O
rak neşredilmiş bulunan hatıralarmda j ve şohret kazanmak ısüyordu. Bu şoh- rasmı tahmin edemiyordu. Bu hareket, 
Balkan muharebesinden bahsedilirken retin haklı veya haksız kazanılımt ol- bir müddet böyle devam ettikten sonra, 
Enver paşanın Edirneyi fethedişi mese- ması kendisini alikadar eden bir şey sedyenin başı, aşağı dojru iğildi. Hu
lesinin de zikri geçer. Bu Edirnenin değildi • · rap bu vaziyetten, merdivenlerden in
fethi hidisesinden, bu tefrikanın baş Bilirim ki Türkiyede bugün dahi En- dirildiğini anladı. Başındaki tulumun, 
taraflarında ben de bahsetmiştim. Bu- veri çok seven bazı eski ittihatcılar var- burnu hizasındaki deliğinden gelen ha
nım için meseleyi ben de tanırım, hat- dır. Bu hatıralarda benim ondan hah- va rütubet ve küf kokuyordu. Mutla
ti bu işte benim de alakam ve belki bi sediş tarzımı beğenmemiş <>laıilar ve ka, yer altında bir yere indirilmiftL Bir 
faz da taksiratım vardır. yazdıklarımı tenkid etmiş bulunanlai' kapı sürgüsü gıcırdadı. Bir kapı açıldı. 

izzet paşa hatıratının 21 l nci sayfa- vardır. Hatta, iyi bir dostum, bir gün Sedye, yana yattı. Hurap, bir eşya den-
amdan bu mesele ile allkadar olana- bana cEn\tere o kadar vurma!• dedL gi gibi yuvarlandı. • 
tırları aşağıya tercüme ediyorum: Ben cEnvere vurduğuma• kani eleği- İki el, başındaki tulumu çözüp çtka-

cİleri hareketimizin hedef noktala- lim. cÖlüleri hayırla yldetmek• pıar.l111 nrken iki el de ayaklarının bağlanın 
rı, kendiliğinden anlaşılacağı vechile, da pek güzel bilirim. Fakat, tarihin ha- çözdü.' Sonra, kendisini getirenler, o ka
ağ cenah için Kırkkilise, merkez (ya- kikate mühtaç olduğuna da tam biri- dar çabuk çıkarak kapıyı kapadılar, ki 
ni Hurşid paşa - Enver bey kuvvetleri) man ile inanmışımdır. Enverler, Talit- Hurap, geniş bir nefes alıncaya kadar 
için Edirne ve sol cenah için de Dimo- lar, Cemaller ölürler; bizler hepimiz fa- geçen zaman zarfında yalnız kaldığını bildiğini.. onu evvelden tanıma4ı1Dn Tenha bir dehlizden pıçlrlldL 
tek& idi. niyiz; hepimiz, gün gelecek, gözlerimi- anladı. ve ticaret için seyahat ettilini söyledi. benziyen bir yere kapatıldı. BUJR1.._. ...... 

c Bir giin Enver paşa bana mil- zi bu dünyanın gürültülü manzaralan- Hurap.. yaya yürümekten o kadar Sonra: re koyun postlan serilmifU. Bir be tJll'. 
racaatla, f\eri hareket esnasında pifdar na karşı kapıyacağız. Fakat, Türk mil- yorulmtiştu, ki ancak boyu kadar uzun.. - Bu insafsızca muameleden bir 181 kika sonra da, kanbur cilce, 1llir b 
süvari kuvveti ile birlikte bulunması- ieti yaşıyacaktır. Tarih hakikati bilme- iki tarafına kollannı açabifecek kadar anlamadım. Ne diye beni yakaladmız. erimiş içyajı ile karışık eı.. dlilr 
na müsaademi rica etmişti. Kendi ku- lidir. Bunun için ben bildiğimi, gördü- geniş ve boyundan biraz fazla yüksek Yollarda süründürdünm ve burada çanakta da kımız getirdi ~urap, 
mandanının müsaadesini alması pıt!- ğümü ,duyduğumu tam bir ~.mimfyetle olan bu karanlık yerde bulunmakta bi- zindana attın12! Ne gibi usule mugayir jini yerken, dudaklarmda bellma ,. 
le, benim buna karşı diyecek bir s6züm yazdım. Beni bımlan yazmıya sevke- le bir rahatlık duydu. Doğtulup oturdu. bir hareket ettim. Ben, para ile rehber- bir tebessümle: 
olniadığı cevabını verdim. den sebeb de, bu tarih meselesinin bir Kollannı açıp kapadı. Bacaklarını oy- lik ediyorum. Her vakit yaptıiım bu it _Vay canına! Vaziyet dıllllL 

cBunun üzerine, Enver beJ bir Dl- takım insanlar elinde bir roman mev- nattı. Sağdı, yat Bu kadarı, şimdilik, )·üzünden mi bu defa ceza IOrilyorum? dit P8J'a etmeyince, iyi muıın• O. 
samiye lilvari liwsı ve bir piyade •- ~u olmuş bulunması idi. Bunan için, kendisine kAfi tdi.. Biraz dinlendikten Deyince zabit kızsın bir .-ıe: Janmalr istiyDl'WD. Bu da bir 111)-d 
layı ile. ~ ~Jarak Edirne üzerine ~ina-~ ~ uzun Mneler. i· 10mi, ifiç halle ay•ğa kalkab~di. İ>u- _ Bura;a, kim alduiunu VI bildiliD Dedi. 
c;ebrl bir: ~yüş_ yaptı, ve gayet kıla çınde :fi.tüne dlifune baldbt diye ıih- varları yokladı; yekpare kaya ıdi. Ka- bir ~ılzadey., tüccar l&fatlle .,t!rti- Karnı pek açtı. Yem'elf, J;fl1li ili 
bir ıamaada l'.din}'Y.e yeijşerek {Sinde ninMle htillsN1nı yaptıjım teYlerl J>il• pıyı ntt; dışarıdaıı sıkı 1ıkıyıl kapanmış- ğiıı, oııwı hüvi1etini gizledilin, onwa t•n. •• 

11 
AM. K ~ 'ıtoraa fd/11. 

d.Qpnan ~rindeıı eser buhmmıy~ ~ " daşibıdfliüm gibi hik&y• et- tı. Kendi kendine f61'le söyleniyord\i: takib ettW mJkaadda ber.aber yüril- "91oA&Ma ~ y ... ~ ınozı 
bu ~ zaptetti. tim. Bu hiki1e içinde hiç bir ukta - Ne iıOf teYf :etr'fare grtit fakalan• düğün için as.ı.1 bundan .oart eeza ~ Ianmn U.tüllde yan ~ 
~ ~ IOJU'8 Enver pqa, yektur Jd ben ~ bilerek hata etmif diJl'i. Bu, bya ~clah başka bir recebin. ~ ~ llOi att. . . (~..,,. 

• ._.. _., ~-!4·1'~ ~ ~ ,apbiıaı ~ PY eDDıyan biM'rif kriiMıin; fakat her delim. O asıa..de kimdir? Ve ne için ===:::::ı=:c=====~ ie mecbur olduğu mal&natı ıötıaer dan dolayı. ıeçmi§ Jıidiselerbı lsiliye- halde, 3Hlnceye adar INıı\Cla bırakıl- b 1i or) 
JPek..içln tügük 1'if zahıqet bilt ihtiyar aini 1JlP.Ul beJblle belıfılMtr elbM ı:... t• ıe~ ~ mutW, ur.aya ge Y • 
atmemq, buna mubbil, bu mu.u.ra- niın cfe.dfsdilmem Jbımdır. •vw pa- bir teY ~hem de çok geçme- Diye baiır<b. Hutap .. bit m, bir Mt-: 
., Jilr01üliiııU ~ vuıtuile dOn~ p hakkında blldltlerimi dtf&ıd~ elen. • kuyla titredi; faka~· ~bucak lendW 
1~ diJrt u~ dajı~ kusur et- mi ~ y~ o:aay~ dar &rçm bü lllls\lstaki tıalımini, pek topladı. Gene. evvelki ifadelini ~ 
D1emlftf1. manada lttihatçt1dt gayretine düpnüş, de doiru çılarıadı; çDnkil ancak, on ild etti. Kumandan muavini, ~pı din .. 

•tfıe, Bnver paşa bu suretle Edime Enver pqaya iJilik, fakat, ittiha~ saat MHml. laıpının 4eJ.liindeıı. bir elin lerken, kılıcını ullıyarak geziniyordu; 

....... ~--· ' C .... ...... : 
la' -nı tllutQ 'tllı .. t 

'atihi UDıvanııu. alnUttır!» ve Tllrklöje eh fenalık ~pmlf olur- keiDdislDe bir toprak çanak ~de tulıaf Birdenbire durdu 11e: 
Bu tefrikayı bqtan takip etmfl olan· d\llD. Böyle yapma~ ve tarihe karşı bir yi~k uzattığım gördü. Kamı pek - lnkAr edlyomın, 6yle JDi! Tubiü, 

Jar hatırlarlar ki ben de o tarihte, beni tam bir •4almtle, mahkeme huzurun- açtı. Lezzetine dikkat etmeğe vakit bu· seni irşad etsin! Yann, gene bu saatte 
•tlatmak isteyen, diğer gazetecileri at- ~ kitaba el basan ve namus Vtr te1'- lamadan yemeği bitiren. Tam bu anda, seni çağırtacağım. O zaman da doğru
Jaı.rak, İzzet paşanın kararglhından f:ne • veı:en bir phid gibi, y&Jnız bil- kapı ardına kadar 19ıldı. Kapımn 1ki sımu saylemezsen işkence yapmıya 
gizlice kaçmıf ve Enver paşanın hemen diklerimi ve dÜfÜndükleflmi aöyledim. tarafında, ellerinde yalın kılıçlar, iki- mecbur olacağım. Bu işkenceler, her 

~= (l)n llarl), AJ••• : 
(Abdtlltadlr), &eıul"8: ~ •• 
matJMta: (DoflllOI), ..,,n&ılDdl: ca-
llr lCemal), Bytpte: (Arlt ....... ....... 
de: (Vltall), ~: \ ... ,, 
1Jeh_..be11Maı <t BaUI>, Kaa47 • 
te: (l'uat>. Ktl~: ~ Allı-' 

hii iki saat arkasından F.dimeye gir- * şer asker duruyordu. Kiyafetinden, ~efasında ağırlaştınlacaktır. Şimdiden lle7olla ...... 'VM"I-: -im. izzet papnın hatıralarmda bah- gardiyan olduğu anlaşılan kanbur bir haber veriyorum. Yirmı dört saat vak- tatwAı. caddellnde: <XanlUk>, .,..._. 

met), Balmt6Jtinde: (BJW). 

bendim. Derler ld· Enver papnın alü."Düne t de: <otmet>. 1'0pçularda: <111......,• aettili telgraflan ıönderen · emlek tt • "'""-... :.:...~: '- -b ,_ cüce, Hurapa, hücreden çıkmasınL. son- tin var. yi düşün! Selimetin için doğ- ----"<!-> _ _. __ -..a! m e en ~·"9 oıu....,ı seue oı Takllmde: < .... - , ·-.......--
Ancak, Enver paşanın aynı zamanda uştur 0 b"tiln bu gfizeştlere IU'f ra muhafızlar arasmda yürümesini işa- rusımu söyle! <Nihat>, Şlfllde:- <Balk>,~=_.. 
tehnt .~ğinden karargAhı haberdar :.ııeketten uka ser atılmış ve bin ret etti. .. . _ . . Dedikten sonra, Huraptan cevab bek- n Kalıt>, 8an7erde: <Nuri>. 
etmediğini bilmiyordum. b' i . ~be~baçin 1 ""._.,... Hurap .. gozlen kapalı olmadıgı ıçın, ledi. Ondan bir ses çıkmadığını göriin- .Mtadela w Adalar elffllr ı 7 •ıu 

O hen,; .. tecrübes' b" D' macera çınuw o up e ... ~ .. ır. l dar b' ko 'dordan geçı' 'ldiğin' Öıldldarda: (İmrahor>, KW""Jlmll : zaman w.. ız, genç ır Vazi et En i . olduğu gibi Talit oş v~ ır n - n ı .• ce, askerleri çağırdı. Onu, götürmele- ti'tıer> BtlJtlkadada ....-& 
tnkılAI> işığı olduğum iptı, bir taraftan ey 1 i ~ de~yledir Eğer ittihat merdivenlerden çık~dıgını.. sonra, rini söyledi. Hurap .. giderken, geldiği =>~da: (Ballı:). : 

JSdimenin istirdadı, bir taraftan da bu ve T~çı:m b · .. di ği içinde eşya namına bır şey bulunmıyan yoldan götürülmediğine dikkat etti. n .. .-;;;;;. .... ;:,miiiiiiiöiiiiiiiiiiiiii...,....,..._ __ --. 

~~~~bir~w~~~=~~~~~Oda,~~-~~--~~~~------------~--~ 
llt l&ll'ei8ıtl* rapıen attan inmlyerek, ~-~bire lı s&has bulabilir!: rada, askerler lib4 ve onların arasın~ Kırklarelı· lskaAn Müdürlüğünden: 
cebri bir yüriyüşle az wnanda uzun ~ ça pna 1 yere oturdu. Aradan, ona pek uzun g~ 
bir mesafe katedişt gibi lıldiselerin te- di. w. • rinen, bir saatlik zaman geçince, bir 
liri altında ordu telsizi ile uzun telgraf- Ben bu fikirde degılım, eğer bu ilç kapı açıldı. İçeriye heybetli bir S:dam 
1ar çekerek bu fetih haberini edebiyat- kişi memleket.t~ kalmış olsalardı 0 za: girdi. Askerler ayağa kalkt!lar; çünkü 
Iı bir ifade ile İstanbula bildirmiştim. man belki ~ hız !unanlılan delil, '!u bu, kala kumandanının muavini idi. Bir 
Enver beyin, halk arasında, Edirne Fa- nanlıl~ bizi maglfip ederl~di. Tü~k müddet Hurapa baktıktan sonra, ona 
tihi unvanını almasına bilmiyerek de- :ıınem:nkencı:ıb ~n::=:r!~n gelmesini işaret ettl Kendisi, önden yü-
Wet etmiş olan da bu suretle ben olu- er ~i dıevv u uç - rüyerek ~iı kapıdan girdi. Burası, 
yordum. ması zım • ( A kan ) gen~ çıplak, fakat duvarların önlerin· 

Enver beyin bu yürüyüşün başında f'. t1Clf' de i)d. tahta ~ bulUDall bir yer:,. Za-
oluşunun orduca kararlaştırılmıı bir _a..- ·--~dan .... .....a ilteni or bit, kapıyı "kapadıktan .SOJU'&, .. pa 

olma '- dis' · n'cası üzerine ş • ._ __..... -•· 1 bir Sırayı ipret etti ve oturmasını soy-
feY yıp Aen ının . .a11r.. dı.:.. vbıi d 1r .. - ....... .a.. orada bulunduğunu ve Edimeye giri- Maliyece, belediye ~-t san a.. ledi Kumandan mua e AAApa..uu• 

finden kendi kumandanlanna haber kazanç kanununa tabi bir mü~ ayakta durarak, fare g6zü ~bi parlıyan 
bile vermemif olduğunu sonradan, tz- şeklinde görülmüş ~e kazanç vereısi gözlerini, onun gözlerine dikti. !lur~p, 
zet paşanın hatıralarında öğrendim. E- tahaltkuk et~~· bu keskin bakışlann &ıünde gözlerini 
aasen bir kolordu erkAnıharbiye reisi- Belediye buna ıtıraz etmiş, mesele- kırpmadı ve hiç samlmadı. 
Din böyle bir hareket esnasında tablt nin Ş~yı devletçe ~tkik ~lunması 1- Zabit.. dik bir. sesle, Hurapa, Naşan 
mevkii pişdarlann başında olmak de- çin tanzım edilen llyihf. villyet ma • kasabasından itıbaren yakalanıncaya 
MI kumanaanının yanında ve karar- kamına tevdi olunmuştur. kadar, kendisinin ve kafilenin neler 
6...., •••••••••••• •• •••••• •••••• t w h:~1A-- t.&:1-4.-- nra• •••••••••••••••••• •••••••••••• .. • •••• yap ıguıı llJ&tW& e wa.ıcu so . 

Ev kadrnrnrn şeker kuponu: 
- Söyle bakalım! Sen, buralarda 

herkesin tanıdığı sergüzeştci Hurap
sın! Kendisini, buraya getirmeye deli
let ettiğin sahte tüccar asılzade kimdir? 
Bııraya, ne yapmıya geliyor? 

Dedi. Hurap, bu hülAsa ve bu sual 
karşısında, Rüstemln Hindli hancıdan 
ne kadar haklı olarak ıüphe ettiğini 
hatırladı. Ona söyledilf gibi, kendisine 
ilcretle relıbedlk e\tiil •damı, bir asıı .. 
zade delil. Sobrap ilmJnd8 bir Ulccar 

ı - Burgaz kazasında 2'1 phJr tipi kerpiç göçm<!1' evi 5671 lira • karat, t11 
tıpi kerpiç ev 14199 lira 48 kuru§tur. Cem'an yekdn 1-08 evin muhammm .....U 
20252 lira on dokuz ~~· 

2 _ Kerestec:len maada bilQmum malzeme! inşaiyeıile beraber veyahut ,al-
mz Jtçiltli on bet gün mildcletle kapalı za rfia eksiltmeye çıkarılmı§tır. 

3 _ 15 Temmuz 93'1 Perpmbe günü saat 14 de ibalei evvellyelerl yapı]acaJrbl'• 

Taliplerin plln ve pı1nameJeıl aörmek ve inpat mahallerini öjrenmek lçla W
liiıı 1*aıı V.ilciQrlQUDe ve JruaJarda lldn memurluklarına miiracaatlan. 

t _ th&le güntı taliplerin ehliyet veatkalarını yanlannda 'bulundurw-. 
ı - 2490 sayılı kanun ll8ktlmlerine ,a:-e eksiltmeye iltirak edecek .._,.,,. 

% 7,5 muvakkat teminatlmm havi kapalı zarflarını belli saatten ve W il 
l&ıa't enel takAn daireıdnde mtltefekkil komisyona teslim etmelerl cl'I• 
Kırklareli İskin Müdürlüğünden: 

1 _ Vize kazasında 50 tehir tipi Urgir göçmen evi 10579 lira ve U ldet 11111 
ti · klrgir P.V 990\ lira 84 kurut ve 58 adet köy tipi k~rpiç ev 10065 Ura 4t brlll .J1

cem'an yekdn 158 adet evin muhammen bedeli (30546) lira (28) ____. 
2 _Keresteden maada 'b46mum malzeme! inpiyesile beraber ve Y~~ 

nız l§çilili 15 gün müddetle kapalı zarf UIUlile arttırma ve eksiltmQ9 ....-

m:~ 14 temmuz 1937 Çaqamba gilnil F1at 14 de ihalei evv~lleri yapıllO'-: 
Taliplerin plin ve prtnamelerl görmek ve in§aat mahallerini ~ IPa 
" tskln Müdlirlüğüne ve kazalarda ilkin memurluklarına muracaatlan. SU:_ ihale günf1 taliplerin elıliyet V81ikalarının yanlamıda bulunduruı.-. 

ı _ 24ıe0 sayıh kanunun hilldlmlerlne göre ebiltmeye iftirik eüclk tllllr: 
1eriD" '1.6 muvakkat~ blvt tapalı zawilarını belli saatten llabl 
ilat nwl ...... dain1lade ~ lrôQdqolaa alim etmeleri. ~ 



r 
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Çanakkalede 5 yıl önce kaybolan Son Posta'nm Doğu Röportajları 
• (Baştarafı l inci sayfada) 

İstanbullu zengın kadın mile konuşuyordum. 
- Burada dedi, eğer her mühim vak'a

ya sahne olan yere, meydana, binaya en 
apğı birer pirin~ levha asacak olsaydık, 
buraya gelen seyyahlar kafalarını lev

h:ıkkında mal(ımat alıyor, ve onlara te
ker teker yol gösteriyor. 

Geçen hdta Aşkale kazasında bir melC
tep va bir hükumet konağı, Cinis nahiye-, 
sinde bir mektep, Ilıcada bir mektep ve 
bir hüktı~et kona~ının temeli ayni gün
de abldı. 

ll" . (BCJ§torafı ı inci sayfada) 
izahadıse hakkında kısaca verdiğimiz bu 

attan so 1 . E 1lra ası vak.'aya geçclım: 
ki"'emh~kli albay operatör Abdürrahim, Es-

... ır ta\"yare mekt b" ''d"" ·· f"l tilla k • c ı mu uru ve ı o-

n.. umar.danı albay Zeki Doğan ve ge
.. en: cık}' · fın k ' 1 Jandarma albaylanndan Eşre-
. ayın l'd ka k va 1 si ve esbnk Çanakkale fır-

l3 umandam Yusuf Ziya Paşanın eşi 
a.>'aıı S"ad t Ç akaı ~ c • anakkaledeki emlak ve 

ının gcli 1 . . lc<ı r erını almak bunlardan 
ı93~ e~enlC':i tamir ettirm;k maksadile 
tanb:ı:ı.ı e~~fılünün on üçüncü günü İs
Hayan Sn Ça~akkaleye hareket etmişti. 
h:r bav aadetın Çannkkaledeki ikameti 
çok ~~~ ,df-vam etmışti. Çünkü orada pek 
~ınliei ;~:.. ve akarı vardı ve kendisi zen-

t: - e maruf bir kadındı. 
s~en <m k" k:ıyın\ı 

1
. s~ ız senedenberi valide ve 

, r::ıda a ıd~lerın Çanakkaleyi ziyaretine 
trıa81.., 2e~ak \'e akar işlerile meşgul ol
cukı a şk.ın b~lı.ınan damatlan ve ço
se~a~rı~ Bayan Saadetin uzayan bu son 
lt>!'di Fı~ı:ien hiç bir şüpheye düşmemiş -
l>"Yce a "t aradan iki buçuk ay gibi e-

u1ur, bi Yan Sa~d . r zaman geçtikten sonra Ba-
b r teı~~~ın kahyası Mehmet çavuştan 
kıı.1 Ve ' aldılar. Bu telgraf, bayanın 
Nesim albay Abdürrahimin eşi Bayan 

ey.:! l'a·· l t fl'ndan 'b .. ı mış ı. Muhteviyatı kısaca 
lf cı ı :>retti: 

nınıetend· d .. Bu tel t ort gündcnberi kayıptır. 
ııı .Bay grafı alır almaz şaşkına dönen kı-
,, <>n ~cs'me d'V ı· ı · '"ttcrn der • . ve ıger ev at arı vazı-
dar ettılerbıl Istanbul zabıtasını haber
~olısıle t İstanbul zabıtası Çanakkale 
tı'dı. K·{rnasa geldi, gayretler birleşti
deun Cq ~·a Mehmet ça\•uşla Bayan Saa
d:ırı §Ü ~akkaledeki hizmetçisi Zehra -
SJren t;h~ edıldi. Fakat bir hayli uzun 
la:-dan h' ıkat ve tetkikattan sonra bun
~ı"ı ıınl 1~ b r:nin bu ışle alakaları o1ma-

a ılır k 

bu evde ağır bir koku olmasından, kuyu
s11ndan de. kurtlar çıkmasından ötürü 

çıktı. 
Fakat ev tt'kin değilmiş. Kim girerse 

duramıyormuş. Kırk yıllık evin sahibi 
bile ltiraya çıktı. 

Komiser Rıza faaliyette 
Bu sözler komiser Rıza için mühim bi

rl'r ipucu idi. Evvelft, kendisinden bahso
lıınaıı Saimeyi tahkik etmekten işe baş
ladı ·ve -anladı ki bu kadın, alelade bir ki
racıdır. Sonra, evde oturamıyarak çıktığı 
ı-:öylenen ckırk yıllık ev sahibini:ı1 ele al
dı. Bu surC'tle öğnmdi ki bu ev, ayni ma
hallenin o.ıı dokuz numaralı evinde otu-
ran Müberra adlı bir kadına aittir. 

Bu kndın ikinci bır defa daha evlcnmiş-
1ir. Kocasmın ::ıdı !Vlehmettir. Emin ve 
Niyazı adında ıki oğlu vardır. Niyazinin 
ete bir ara Cemile adlı bir metresi mevcut 
bulunu~mrdu. 

Yusuf Ziya Paşanın eşi Bayan Sandetin 
esrarengiz bir surett ortadan kaybolduğu 
günlerde Niyazi ile metresi Cemile de 
Çanakk:ılecen ayrılmışlardı. Komiser Rı
za tahkik etti. Bunların İzmire naklettik-
lPrini öğrendi. 

Komiser Rıza derhal İzmirin yolunu 
tuttu. Niyaziyi orada buldu. Fakat met· 
resi C~mile hapishanede idi. Bir hırsızlık 
suçundoın c.itürü mahkiımiyet müddetini 
doldurmakta bulunuyordu. Niyazi ile te
masa geçmf k istedi. Fazla bir fCY elde e
demedi. Tekrar Çanakkaleye döndü ve 
işe, Mfiberranın kocası Mehmetle ahbap 
olmaktan taşladı. 

İlk deliller 

1 .. arn ~ n ferbest bırakıldılar. 
k .. ınıı.sı ~·h ıpu!Slarının burada kopuJ' 
trli d· r., ırk 4'-<ıbıtasını hareketsiz bırıik-

Mehmet, Niya:ıi ve Eminin üvey baba
l'lrı idi ve 'hlin bir adamdı. Komiser Rı
Z?, bu adamla bir hayli düşüp kalktı, ah
baplığını hayli ilerletti. Bu arada da şüp
helerini kuvvetlendirecek bazı şeyler öğ
r<'ndi. Müberra ile Mehmet eslti evlerın
cle Oluraınıyor!ardı. Bir başka eve taşın-

mışlardı. 

tiHyordu. Böyle, geceleyin kahveden 
döndüğüm zaman oğlumun ve gelinim 
Cemilenin odasına uğramak adetimdir. 
Bu defa grne öyle yapmak istedim. Oğ
lwn Niyazi ile Cemile mini oldular. Mi
safir var, dediler. Yusuf Ziya Paşanın 
karısı Saadet Hanım gelm~, oğlumun ki
ralamak istediği bir dük.kan meselesini 
konuşuyoriarmış. Ben de odama çıktım 
ve yattım, gece yarısı uyandığım zaman 
alt katta l-.azı gezintiler oluyor, gürültü
ler g€:liyo:du. Karımı uyandırdım. Aşa
ğı yolladım. On dakika sonra geldi: 

- Eyvah! Başımıza gelenlere, dedi. Ni
yazi ile Crmile Hanımefendiyi öldürmüş
lf'!'. Cesedi gömmek için çukuk kazıyor -
lar. 
Mehm~din şu ifadesi gösteriyor ki 1932 

senesinde, yani bundan tam beş yıl evvel 
Çan<ıkkalf'de bir gün esrarengiz bir su
rette kayLolan Çanakkale fırka kuman
d~nlarmdı:ı."l Yusuf Ziya Paşanın kansı 
B:ıyan Sa:det parasına tamaan bu aile 
~~afından öldürülmüştür. Bedbaht ka
dının kemikleri Mübenanın evinde, ku
yu başında ynpılan hafriyat neticesinde 
:neyd:ı."la çıkmıştır. Bunlann içinde bazı 
,hayvan kemikleri de bulunmuştur. Ayni 
zamanda kemiklerin arasından Niyaziye 
ait bir de ayakkabı çekceği çıkmıştır. 

Sayısı (160) kadar tutan bu kemikle
rin arasında Bayan Saadetin kafatasına 
ı">stlanınamışbr. e>nur. da bugün yarın 
gömülmüş olduğu muhtemel bulunan yer 
den çıkan1 at·ağı muhakkaktır. 

Maktuleniıı kızıyla görüştük. 
Dün bir arkadaşımız, parasına tama e

d:lerek bu şerirler tarafından öldürülen 
Bayan Saadetin kızı ve albay ve opera
tör Abdü:rah:min refikası Bayan Nesi
me ile görüşmüştür. Annesinin bu şekil
de vefatından son derece müteessir bu
lunan. fakat... .katillerinin meydana çık -
nınsilc teessürü kısmen 2ail olan Bayan 
N'esimP demiştir ki: 

h~lardan yere eğemezlerdi. 
cAta.türk memleketin iatiklalini kur

mağ~ karnr verdiği zaman işte Erzuruma 
3 temmuzda bu kapıdan girdi, Erzurum 
k.,ngresi bu yerde toplandı, bina maale
~ef yıJrJlmış ve yerine bir mektep yapıl
mıştır. 

Şurada 1000 kişi camie doldurularak 
Ermeniler tarafından yakıldı Çarlık or
duları Azlziye tabyasında İstanbulda u
mumi har~ müstevlilerinin 16 mart şe -
hitl~rine yaptıklarını 1877 de Erzurum
daki askerlerimize yaptılar. Bunu haber 
alan halk oraya hücum etti. Bu hücum e
,derıler kafilesi arasında kadınlar, çocuk
lar da vardı. Ellerine, odun, bıçak, balta, 
sopa ne buldularsa geçirmişlerdi. Oraya 
aslanca gittiler ve Çarlık ,'askerlerini 
püskürttüler .• Bu kahramanlardan üç be§ 
kişi hala sağ ... Bak arkadaş! .. Yeni bir bi
nanın temeli atılıyor, amele kazmayı vur
duğu zaman ancak bir ölünün yatabile
ceği çukurcian belki (20) kişiye ait 'kemik 
~ıkıyor. Zavallı Erzurum o kadar ihmal 
edilmi' ki şehir mütemadiyen küçülmü~ 
nüfus her sene biraz daha eksilmiş, bu
na mukabil şehrin etrafını bir halka gi
bi saran mezarlık büyümüş, büyümüş, ve 
asırlardanreri bunun çaresine kimse bak
mamış, bakamamı~. 

Dün Hasankalede hükumet konağının 
inşa.;ma başlandı. 

Halk artık mektep istiyor, kerpiç du
vnrların arasında daha uzaktan gözünü
z~ çarpan tE-miz yüzlü beyaz duvarlı mek
tep binasını bizzat kendisi yapıyor. Ar
tık kttdın olsun, erkek olsun, cokumaktan 
ı1e çıkar?> diyen bir zihniyet taşımıyor. 

Erzurumda modern bir lise binası ya
pıldı, Sivas - Erzurum arasındaki şimen
difer inşaatı ehemmiyetle ilerliyor. Bu 
sene znrfır.da tayyare postaları başlıya
C:1k. Ve gene önümüzdeki sene Erzurum, 
İstanbul ile telefonla konuşacak, yalnız 
Erzurumu mu, hayır, Trabzon tüccarı da 
fmdık piyasasını Hnmburgda, Marsilya
oa gene telefon ile takip edebilecek. 
Ankaı·a hükfuneti şarkı Tahsın Uzerin 

elilc, batıya yaklaştırıyor. İlk şimendi
fer düdüğü ayni zamanda şunları da ilan 
e:iecek· 

cArtık vatanın her yeri birdir. Türli 
genci, Türk memuru, Erzurumda da, Er
zincanda da, K.arakösede de tıpkı İzmir
de, Bursa1a oturur gibi oturacak. Şark 
hizmeti maddi düşünenler için bile feda
karlık sayıiınıyacak. Çünkü doğu batıya 
y:ıklaşh . Aradaki asırlık mesafeleri tay• 
yareler, trenler kaldırdı, fabrika bacnla
Tından hayat ve faaliyet fışkırıyor. Ar
tık burad:ı oturanlar için düşünülecelt 
bir şey kalmamıştır, çünkü tren, doktoru 
ve sıığhğt ca syağmız& getiriyor, tren e
!=inizi dos~unuzu size yaklaştırıyor. Çün
kü tren vatanın bu cennet yerlerine haki-
ki hüviyetini !rnzandınyor.• Fuad 

Haydi harbi umu:rnlyi işin içine katmı
yalım, öyle buhranlı ve felaketli devirleri 
Allah hi~ bir diyara nasip etmesin. Fakat 
ondan ev,ıel? .. Ond&.n evvel, ondan çok 
daha evvel, her gelen idare a -
damı bir an evvel buradan kaçıp 

gitmeği tasarlamış, taş üstüne taş koy
mamış ve yalnız eyyam geçirmiş. O za-
manlar nazırlar, "t:zirler teftişe çıkmaz- DUnyanm en güzel kadm1armı 
larınış ki memleketin bu uzak taraflan- kucağında tophyan şehir 
nm hP.!leı:n anlasınlar! Yolculuk kül- (Baştarafı 7 inci sayfada) 
fo>tine katlanmı:k işlerine gelınezmi§. Bütün biiyuk mağazalar hep bu mcç-
Cıımhuriyet hükfuneti §imdi, vatandaştan hul yıldı~arla doludur. Onlar ornyn bol 
b~raların temiz, fakat mühmel halkın -btıb "': di B S d . ' rtıni · a~ an an etin esrarlı gay- Yu$uf Pa~anın karısı Bayan Saadetin 

tcyE' ba lnl'y,iana çıkarmak için her ça- ortadan yok olmasile bu Müberra kadın 
Sivil v~ruı?yordu. ailesi arasınCla bir münasebet bulunduğu 

•- Muhtl'lif muhabirlerinizden ve kay
mıklar<fan alıp bana naklettiğiniz vak'a 
tafsilatı klmilen doğrudur. Annemizin 
}~mik!cri eğer henüz gelmemişse bugün 
yarın İsbnbul mor~ müessesesine nakle-

bol para harcamıya gelen hakiki büyült 
dan eski idareler namına da özür dilemek yıldızlara satıcılık etmekten zevk alır-
ştırefini üzerine nlmış bulunuyor. IH. Bazan da on1arla dost olurlar. 

'!lııncfan d oınıser Rıza iş başinda hakkmdakı şüpheleri bir hayli takviyct 
llalı:ı:ale ilb ort buçuk ay kadar evvel Ça- bulduktan sonra, Çanak.kale zabıtasının 
flın l<ıhki.Y. ayı Bayan Saadet meselesi- da yardımı ile bunların evinde bir araş-
h•r . ve tak'b· . .. t kill . rnemu ı mı mus a en yenı brma vnptı. Bu araşttrma neticesinde bir 
kom· ra Verdi B Ezin i ·ı 'k. · l • · · · ıs·:lcr· · u, e s vı ı mcı atın bılezık, hır lnsmı parçalanmış eski 
~alisinı bu ~:den Bay Rıza idi. Çanakkale bir manto, yeşil yünden örülmüş bir el
ır. 1:1.anın .... retle harekete sevkeden, Bay o:.Se ve daha otuz altı parça kadar şüphe-
ı;U uıU\•af• k' . • 
1 

nu görü . ıa ıyeth bir memur oldu- li eşy:ı ele geçti. 

dilerek muayene oluhacaktır. Vak,adan 
mütevellit t('essürlerimiz ne derece azim 
ise inanılmıyacak bir maharetle katilleri 
meydana cıkarmıya muvaffak olan komi
ser Rızanır. gösterdiği liyakatten de, Türk 
zabıtası mım ve hesabına o derece ifti
har duymaktayız. 

* Güzellik, Holivud'da yaşamak için a· 
Doğu illerinde dolaşırken bir hastanın deta bir ihtiyaç, bir 7.arurcttir. 

nekahat devrini, görüyorsunuz. Geçiri- 'Zn~ Y!~dız da olsalar bir gün moda-
lı:>n asırlara yetişmek içifı otomobil hı- J:u geçeccl~ değil mi ki .. 
zile koşmak laz1m. Bu işi de Tahsin Uzer Onların bütün ömrü bu büyük rakam
y:lpıyor, rahatsızlığına aldırmadan cefa- !arla sinemaya esir edilmiştir. Bunun 
keş otomobilile, her gün bir kazaya, her saadet neı esinde? 
glin bir nahiyeye g:diyor. Her gün yeni Yıldıı olmayıp bir kenarda kalan 
hır temel atılıyor; ~·c.n! bir. mektep kuru- gEm~ bir kız geçenlerde sevdiği bir genç1Yordt:. 

0
P ... ~lamış olmasından ileri ge- Şüpheli ve yalan sözler 

ll':u"akkatt.' boylece, EzJneden alın~ı ve Mübura kadın, bu elbiselerin ve eşya-
l>acalı talı~ Çanakkaleye nakledildi. Ya- nın kısmen kenöisine ve kısmen de İz -
~men Sf tbık:ı.t ve tetkikatında da ta- mirde bulunan gf:lini Cemileye ait ol -

1
. ·kınci korn~st bırakıldı. dukla:-ını iddia ediyordu. Fakat yalan 

Not: Vakti1e gazetemizin üzerinde ıs- luyor, yen; bir yol tefti~ ediliyor. Tahsin le evlenirken bana: 
rarla dı;rdıığu bu hadisenin biraz geç te Uzt>r köy!üyü şahsan da tanıyor, bura - Holivud denilen cenneti yakından ta
olsa, zabıtamızın parlak bir muvaffaki - hırda uzun müddet bulunmuş olmanın nınıktaıı sonra kendi kendime: cİyiki yıl
yetle aydınlatmış olmasından büyük se- vndiği sc!ahiyetlc onların işleri güçleri dız olamamı~ım diye ~krettim! t diyordu.. 

ılr gt>hrı 7. 1
1~E~ ~ızanın Çanakkaleyc gc- söylediği dt:rhal anlaşılmıştı. Çünkü, bu 

0 du. a~~ ırı _kıyafetini değiştirmek elbiseler, orta boylu ve narin yapılı bir 
Eo,kaklaı ı ft Pe;murd~ bir dilenci halile kadına ait olmak lhım gelen şeylerdi 
allle} .. rfınlıyor b · · bl ' f H 1 · k M'" · . a es,ı halıı , azan ışsız r çı t :ı. buki gere uberra ve gerek lzmir-
t.ıyordu. On e kapı kapı dolaşıyor ve iş den eşkali tesbit ettirilerek getirilen Ce
~~kt~n lll"ksu~, bu suretle hareket et - mile iri, yarı kadınlardı. Bu yalancılık ta h soı.ıerbi a 1ı, sokaktan gelen geçenle- komiser Rızanın şüphelerine kuvvet ver
lı kadar kapr~ lntça dinliyebilmek oldu- ::nişti. MülY'...,rranın evinde bulunan eşya
ı:du~ınak ve ~ ol~n ka~ılara dahi kulak yı füıy:;m Saadetin kahyası Mehmet ça-

l'ktı. ıçer.ıde soylenenleri işit - vuşn. hizml'tçisi Zebraya ve bazı kiracı-
ı . R:ad brına da gösterdi. Onlar da tanıdılar. 

li _kınci koın ın gevezelikleri Maamafih bu <iikkatli ve maharetli ko-

t 
~ınırı ;kin,.:ıser Rızanın Çanakkaleye ge- miscr bununla da kanaat etmedi. Bunla-
ısı ... h ~ ayı i ·· B' fet-ı"" doğru g aı. ır akşam gece ya- rı aldı, evvela Eskişehirdek.i akrabaları-

e ç ene deği ti ·1 · · . du <ına'ltkaJ . ş n mış bır kıya- r1oı. bu araca albay Zeki Doğanın ailesine 
it~ Çırnl'lllik :nı~ sokaklannı dolaşıyor- gösterdi. Yaşlı gözlerle bu aile kendi an
Ojr aU'tSine fe~: e~ semtte, Camiikebir nelerinP ait bulunan eşyayı derhal tanı-

~~. ::~;.~~k~ıa-01_a·u-ğ-um_u_zu-i1-ave_y_c _liı_· _ -:K:--:=1=r==:k=J=a=:',-r-e=::;J~-=-İ~l= • .:S~.k..::.:~i=n=~~~==~~~ 
Çiçeklerin mer-
kezinden gelen Direktörlüğünden: 

yeni Sehhar Kırklareli lskin Direktörlüğünün Merkez ve Mül-
hakahnda yaphracağı evlerin ihalesi açık pazarlıkla 

güzellik olmayup kapalı zarfla olduğu tashihen ilan olunur. 
"3995 

Erimemiş bir çiçek 
balmumunun cazip 

bir tarihçes ı 

---- --------------:---~·~~--~~----------~:::~" 
Kırklareli İskan Müdürlüğündn: 

bl
. t.r:ıfta bı'r §tı. Ortalık tenha, hiç mışlardı. Hatta Eskişebirde bulunan kı-
r cıt · ·n . ~il) tvd,n bazı kad ışı ı ınıy~rdu. Yalnız zı Bayt'..ll Meliha, bunların arasında bulu- 106 muhtelif çiçek ve nebat üze _ 

ta) a§l1an bu evd ı~ .se~len geliyordu. nan kahve renginde yün bir kazak parça- rinde yapılan fenni tetkikat neticesin
Y:ı •tında konu e mısnfırler vardı ve a- sını. kendi el işi olarak derhal farketmiş- de, pek ender bulanan bir çiçek mer
t:Vaş. Yavaş b!'1~o~lardL Komiser Rıza ti. O, bu kP.zağı kendisi için yapmış, ıon- kezinin derinJikierinde tesadüf edilen 

1. - Demirköy kazasında on adet §ehir tipi kargir göçmen evi (3295) lira (70) 
kuruş ve (95) ade~ köy tipi kirgir ev (3020) lira ki ceman yekfuı (105) adet evin 
muhammen bedeli (33317) lira (70) kuruştur. 

~- - Kereste.~yle ~raber bilQmum maizemei inşaiyesiyle veyahut yalnız iş
çılıği o:ı beş gun muddetıe kapalı zarfla eksiltmc:;.·e çıkanlmıştır. 

ı tla aö .. . vın kapısına yakla t ·· " .. ldiğ" · -Çerid e.. zunu nnahtar •v· • • • § ~· ra yun:ınun serte mı gorerek annesine erimemif balmumunda cildi yeniletti _ 
d

111 
\..:· lamba ba d delıgıne ılıştırdı. hediye etmişti. ttn hasla ve kuvvetin mevcudı·yeti L--
Glab 

1 
şın a toplan b. k · · · ·-~ datı b' a ığı gördü B mış ır a- Komıser Rıza Eskişehirden İstanbula fedilmiftir. Cire Aseptine tabir edilen 

_ ... ~~1nin §Unlan 
5
·.. lu a.ı:_~da kadınlar- gddi, Bayan Saadetin bütün akrabalarını ~,ıha oy edıgıni . 'tt' ve pratik bil formül halinde olan bu 

tı. Yet Saime 
0 

bü .. .. ışı ı: dolaştı, bu eşyaları onlara da gösterdi. .h lıu ., . Ytılu evden kaç- Hepsi tanıdılar. Artık hakikat bu şekilde kıymetli ve yar cevheri satın alıp re-
bart- -02 komiser Rı tt•zahür edince, esasen mevkuf bulunan celeri yatmazdım evvıl kullandıimn -
,_ ·• 1ı\ıa k • f' zanın kula v k ·· · da sis uyurken cildim· · rtl • 

3. - 16 Temmuz 1937 günü saat H de 5halei evveltyeleıi yapılacaktır. Taliple-

rin plln ve şartnameleri görmek ve inşaat mahallerini öğrenmek için İskin Mü
dürlüğüne hergün ve kaza iskan memurluklanna müracaatları. 

4. - İhale günii taliplerin ehliyet vesikalarının yanlannda bulunıiurulması. 
5. - 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak edecek taliplerin 

% 7,5 muYakkat teminatlarını havi kapalı zarflarını öelli saatten laakal üç 
saat evvel İskan Dairesinde müteşekkil komisyon:ı teslim etmeleri. (3751) 

Kırklareli Müdürlüğünden: .l\:tt da..~ a ı ~eidi. M . k gını a- Muberra ıle kocası Mehmet, oğlu Emin, ı zın se eşmı~ 
dınlat ıı a"'tarak dın' 

1 
er~ ve alakası bir <iiğer oğlu Niyazi tevkif olundular Ni- çirkin harici tabak•51nı eritir, buru • 

ın ın emıye k 1 , !lir k uhaveresi canı oyu du. K.a- ya.linin m~tresi Cemile İzmirde mevkuf şukluklarını ve siyah noktalarını Iİ - ı. - Babaeski kazasında 80 adet cıehir tipı· kerpı·ç go""mcn evı· (16805) ıı·ra (60) 
o adın M anmıştı· h 1 d ~ · · · d'l'k b" db" d • • be a ta ·ıd· • • ıı: :r tası? - ~ .. asıl tekin ol . u un ugu ıçın fım ı ı ır te ır alın- enr ve yenı y z ze cı mızı pek kuruş ve 108 adet köy tipi kerpiç (19411) lira (92) kuruş ki ceman yekun 188 

!lir d' mıyan evmiş, m:ımıştır. çabuk meydana çıkanr. Yenı· te .. ;-;.. h bed li ( 6 ğ ~ evin mu ammen e · 3 217) lira (52) kuruştur. 

"nktile b:ıi - Bılrniyor m Mehmedin feci itirafı gibi güzel ıörünmesi için kollannı.ıda 2 K t d d b"lA l!atıı. 1 ır kadın ı>arm • usun? O evde Bu aile tevkif olunur olunmaz facia- ve omuzlannızda da kullanımz. . - er•s e en maa a ı umum malzemei inşaiyesiyle beraber veyahut 
dt Fak'.';""~ üzerinde i:!l' Eb~lunmuştu. run iç yüzü şu ıek;lde ve Müberranın ko- yalnız iı;çililli 15 gün müddeUe kapalı zarfla eksiltmeye çıkanlmıştır. 
~•rınağ~n b,~ l'."'ça sara,:;,ı 11ı de beyaz- ,•ası Mehmcdin ağzından şu şekilde mey· 3. -

13 
Temmuz 937 salı günü saat 14 de ihalei <!''Veliyeleri yapılacaktır. Ta· 

t'lınu •övı~uyu yapılarak ş ı. Herkes, o ~'na çıkmıştır: Anadolu kuyumcularına mUjda ı;plerin plim ve şartnameleri görmek ve inşaat mahallerini öğrenmek için her· 
lıir ıı,; kUYor. o eve sokuldu- Yemin edenm ki benim kabahatim yok- gün lskiin Müdürlüğüne ve kazalarda iskan memurluklarına müracaatları. 

hunun ı: • kadın_ Bene S • lur. Ben bir gece kahveye gitmiştim. Yal- Herne•l slparıoıer ba7nt verecek derecede 4. - İhale günü taliplerin ehliyet vesi)<.alannm yar.Jarmda bulund rulmaSJ. 

• 

ırı"'k üç ın çıknu~ olınaı:n ~ a~e evden 

1 
sı vakti eve döndüm. Yatak odama çıkar- ucuz fiatıa ve tedlyell alparifler kabul olunur. 5. - 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak edecek taliplc-

sene •vveı buıu:~:uyülü !'"r- ken oğlum Niyazi odasında oturuyor, kar- Büyük,..,... ....... , otıa ·- No. 29-31 rin % 7,5 muvakkat teminatlarını havi kapalı "arflannı belii saatten ve liinkal üç 
---------------------=~~~t._ da~~.:.u......ıu:ı.w1'5lna.ıaı:...J.EJ&. _____________ tt....:__a_ArtbaJ __ ~· ..:..::.:·•=-------_l-=-sa~a~t~e~vv~el~İs:k~a=n~d=a~ir~e=s=in=d=e~m==ü~te:şc:kk:::i:l~k=D=mıs=·=y:on:::a~i=e:~:i:m~~:tm::e:l:er~i.~~(:37~4=9~)------~ 
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Yağlı badem, kar ve yarım 
v ve yagsız acı yağlı 

v 

yagsız gece ve gündüz 
• 
1 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Cilde tatlı bir esmerlik ve sıhhat verir DENiZ KREMLER/ çıktı 
Hasan ismine ve markasına dikkat 

Sizi günlerce ıstırab çekmekten kurtarır 
En tiddetli baş, dif, adale ağrılannı, üşütmekten mütevellid 

bütün sancı ve sızılan keser, Nezleye, romatizmaya, 
kırıkl.ğa karıı çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz 1 
İcabında günde üç kaıe alınabilir 

Yepyeni 

. . . , ... 
formüllerle piyasaya 

/ENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 

' çıkardan 

Rimeli 

Allığı 

Ruju 

Kremi 

Pudrası 

Briyantini 
kullananlar muhakkak VENÜS kadar güzelletir. 

Venüs müstahzaratı timdi bütün kibar ve flk familyaların en 
kıymetli Vt' itimada şayan yeglne tuvalet müstahzarab olmuttur. 

Deposu : Evliya Zade Nurettin Müeuesesi. 

Mevduat için elverişli şartlar 
P ara plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

• 

BAYANLAR; ÇOK ÜZÜCÜ BiR DERTTE 
Kurtuldunuz 1 F E M 1 L nedir ? 

FEMlL kadının aylık ihtiyaçlarında kullanacağı yeni ve sıhht bir tuvalet 
" serviyeti ,, dlr. Husust bir bağla kullanılır. En ince ve en sıkı elbiseler 
altında görUnmez. Çıkıntı ve biçimsizlik vermez. 

F E M 1 L sıhhidir. 
FEM1L serviyetleri sıhhf ve rennt bir şekilde hususi bir pamukla ha

zırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. Kanı derhal emer. Asla kurumadığı 
gibi, ıslaklık ta vermez. Gayet hafif ve yumuşaktır. Cilde yapışmaz ve de
riyi tahriş etmez. KADIN HASTALIKLARINDAN VE MİKROPLARDAN 
KORUR. 

F E M 1 L pratiktir. 
Çllnkn g1lnnn faaliyetine, seyahate, spora mani olmaz. Taşıması ve 

kullanması çok kolaydır. Bilhnssa işe giden Bayanlara şayanı tavsiyedir. 
El çantal&rında ihtiyat bulundurulabilinir. Çamaşır zahmetlerini tamamile 
ortadan kaldırır. 

SERVİETT 
HYGİENİQU 

FE.M!L ve bağlarım bir defa aybaşı ihtiyacında denemek, bQtün dok
orl ımn bunu neden tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. Siz de tec· 

rUoe ediniz. FEMI Her Eczanede ParfUmöri ve bUyOk Tuhllfiye mağazalarında bulunur. 

• • • nst AINl~Ulb AIMIIE:RD~AINI ~@lble:JJD 
Z 1 S M 1 Amerikan Kız Koleji 

1( 1 1( : Arnavatkôy. Tel. 36.160 
..fobert Kolej ER_,, E...,. .,. 1 S MI 
Bebek. Tel. 36 ... 3 : ft ft ft 

Mektep, lngilizceyl en iyi öğreten bir müessesedir. Almancı nyı fraosııca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler 
tarafından ötretilir. Milli terbiye ve kDIUire son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütüehanelerl 
mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmOlünO temin eder. Lıse kısmı 

derslerine munzam olaralı: ticaret dersleri gösterllır. 

MÜHENDİS ·KISMI Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa mfihendisi yetişt i rir. 

KAYIT GÜNLERi: t Ağustos'a kadar Çar!jamba gllnlerl ı;aat 9:00 dan 12:00 ye kadar. 
1 Ağusıos'ıan sonra Çarşamba ve Cumartesi gOnlerl saat 9:00 dan 12:00 kadar. 7 Eylülden soııra her gOıı. 

Fazl a nı alômnt i çi n n1cı,tupln v eya l>lzz nt n-ıürncunt e dile bilir. 

NAS1RllAC1 
KANZUK 

AMERIKADA UZUN TETKi
KAT NETİCESİ OLARAK 
BULDUGU BİR FORMÜLDÜR. 
KANZUK NASIR ILACI 
en eski nasırları bile kökün
den çıkanr. Ciddi ve ıayanı ! 

itimat bir nasır ilacıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESİ 1 
BEYOGLU - İSTANBUL 

Senelerdenberi denenmiş en tesir
li ilaçtır. .Eczanelerde bulunur. 
ismine dikkat 

., 

~ ALGOPAN ~_, ..................... ~ 
Yarım baş ağrılarile bay

gınlıklar, çarpıntı ve 
bunalma hisleri 

1 • istanbul Belediyesi llanla.rı 

Hepsine 25 lira kıymet konulan Beyazıttrı Camcı Ali mahallesinde Hatice U 
sokağında 14 N.lı Hatice Usta mektebi anka.zı sıı.tılmak üzere açık artırmaya 
nulmu~tur. Şartnamesi Levazım Müdür li.iğürıde görülebilir. İstekliler 187 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektu bile berabar 12/ 7/937 pazartesi günü 
at 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (3695) - ---- --------------------- ----

İstanbul Defterdarlığından : 
Muamefo vergisi kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu bnu 

bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 3257 No 1'.ı karıunun 8 inci maddesine ~ 
yeniden işe ba~Jıyan veya müstesna vaziyetten ~ık-:ın mükelleflerin bağlı old 

la rı varidat dairesine işe başladıkları veya mükellefiyete girdikleri tar ihten iti 
ren on beş gün içinde verecekleri beyan name ile adreslerini, iştigal mevzu~ 
nı, san'athrını yaptıklan mahalleri, depolarını, ınuhP.rrik kuvvet ve amele 
tarını bildirmeleri icab etmekte olduğu gibi mezkur kanunun muvakkat mad 
si mucibince de bu kanunun neşri t arihinde mükellef bulunan sinal müe&SE~ 
rin blğlı oldukları varidat dairesine bu malumatı ke1alik bır beyanname ile 
ay zarfında birdirmele~i lazım gelmekted:r. 

Keyfiyet alakadarların nazarı dikkatlerine vaz ve ilan olunur. c4102» 

lstanbul 6 me1 Noterliği 
Mukaddema İstanbulda Marpuçcula Kızılcahamam da 

D:ırnatan hanında mukim iken ba buyuk pehlivan güreşleri i!rnmetgal:ı meçhul olan Leon Semon 
16 Temmuz günü Yeşil Kızılcaha- 11 /2/ 928 tarihinde namıma tanzim et 

mama sevgili Atatürkümüzün ayak dızi vekaletname mucibince kendis-
bası):> şereflendirdiği günü tes'it et- 1 hıısumete vekili umumisi bulunuyot' 
mek iı~cre T. Hı.va Korumu ve Kızı· dUI!l. Mtı-naıleyhin İstanbuldan JJl 

lay şubeleri tarafından bir pehlivan rekntindenberı bir hayli senedir ara 
güreşi tertip edi!miştir. ı da bir guna munasebet ve alaka kal 

Haı:;a · (150), başaltına: (100), bü- dığından artık mezkur vekAletnarne 
yük ortaya (50), k:lc;:ük ortaya: (30), ı Iahiyctlerinin imkan ve mahalli tatb 
ayağa.: (25}, desteye: (10) lira mü- ı 1 kal.m~dığı. C'ihetle bu v~.kalett~n is~if~ • 
kafat , erilecektir. tıf!ımı mammu olmak uzere ışbu ıstıf 

"9:t ı namenin bir rnretini mumaileyhe il 
tebliği diğer bir suretinin Kazanç 

.., Operatör • Urolog :•1 kuk şefliğine tebliği ve aslının da! 
Dr. Mehmet Ah h fzile bir r.ushasının tarafıma ver 

idrar yollan sıni dilerim. A k v· ı · o· ı 
hastalıkları mnt"hassısı. KOprnbaşı vu at ıta ı 1" 

~ EminönU han 'l'el: 2HH5 ~ Tahtakale Lapirevayans h 

·············-······························· .. ·--.. -···-
Son Posta Matbaan 

KA DOL 
l ile pfayap 'olur. 

~-------
Bütün gnn arasız açıktır 

Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp EMEC 

SAli1PLEBtı S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem U~IGİL 


