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[Halkın ,.-------------~------------------------------· Sesi 1 
Kitap Sergisinin 

Ehemmiyeti 
IWk Evi t&ra:fuıdan bir kitap 
sergisi açıldı. Sergiyi iki gtln 
içinde 2 lıin kJtl ziyaret etti. 
Bu hususta halkımız diyor ki: 

Sel!mi Bö.J (llahmutpa9ada, Ye9ll
direk 52) 

- Ki~ .sergileri h&ldkat.a ml
himdir. Bu faldeli teıebbüsten dolayı 
Hal Evini vo onuo kıymetli müdürü
nil takcllr ft tebrik ederim. A..c:ak 
bu sergilerl memleketin b~r tarafına 
tamim etmeli n bilhaaG, hailda 
okumak zevkini uyaadırmak için 
ba~ka teşebblislewcle de ~alunmaladır. 

~ 

Hüeoyin Bey (Unkapanında Atlama
tatıııda 3 > 

- Sergiyi gezdim. Snpa yerde 
oldatu için faz.la ziyaretçi yok. 
Bu ae.rgiyi daha ziyade Köprll 
iizeriade yapmalı idi. O E<ı• 

maa daha iyi neticeler almaca'kb. 
l\.laamafib ita haJU'la bir tqeb
büıtür. Derde nobanlan telUi edi
lebilir. 

-t: 
Ali Rtz.a Seyfi Bey (Muharrir ve 

müellif ) 
- Bap.., memleket iki bayad 

mesele karfıuada bulunuyor. Bu iki 
mesel-in, ailli luayabmwn gürbüz
leşmesi için m•tlaka halli lizımdır. 
Bunlardan biri millette Ye bilhassa 
millet genç itinde okumak arzu
aunu Udnciai, yeai laayahn icap 
ettirdiği ilmi .e içti.al mepiyatı 
arthnaakbr. Bunlar, ilıduadi aoktal 
naurdaa da büibirille merbut me
Hlelerdir. 

Yeni harflerin ikahallnden eonra 
ortaya çıkma.a lizıml'elea ilmi n 
edebi eserler hiçbir zaman yalnız 
hükimetia milzalaeretl Ue ricut 
bulamu. Ti'biler bir memleketin 
en meıkur hbmetini gören badimle-
ridir. Bunlara milletin müzaheretini, 
ki ldtap edinmek •• okamakla 
olur, teıaia için ..Uclar tedbidel' 
alınsa ylne azdır. Bu k itap aergidııi 
memnuniyetle telikki ettim. Fakat 
itiraf edeyim ki, muvaffak1yetinden 
fOphem vardır. Bu sergileri münfe
rit yerlerde ve matbaatımızın müza-
hereti olmaksızın açıp kapamak 
:reis doğurabilecek bir tecrübe halini 
alabilir. Onun için evveli· bundan 
matbuatımızın devamlı tekilde ali
kaaoı, saniyen, memleketin her 
tarafında bu sergiler"n açılması için 
mahalli ye ilmi teşekkül erin canlı 

1ardımını, hususile, çocuk ailelerinin 
bir elde• •ençliji bu irfan me4herle
rine aYkederek uço!.: mübayaatta 
bulunmalarını temin etmeleri kap 
eder. 

Gümrükte 
Bir Teftiş 

Diin, görülen Jlizum berine 
Glmrilk Müfettiflui, İstanbul 
GllmiOkleri Başmüdüriyet Ka
lemlerinde muamelAt üzerinde 
teftişler yapmışlardır. Bu teftiş· 
lere niçin lüzum görüldüğü hak
k.ada 11kı bir ketumiyet muha
Eaza edilmektedir. 

Emniyet Müdürleri 
Yeni Polis Kanunu dünden itiba· 

ren tatbik mcvkiine girmi,tir. Kanun 
mueibince Polis Müdilrlerine Emni
yc Müdilril unvanı nrilmiştir. 

Çok Gülünç Bir Hırsızlık 
Hırsız Diyor Ki: "Uykuda Rüya 
Görüyordum. Bir Şeyler Olmuş! .. " 
Dlln Taksimde ,Ole tülil8' bir yankesicilik hl

disesi olmuştur. Tahkikatımıza göre h.laise töJle 
cereyan etmiftir: Ktiğıthanede kahvecilik yapan 

Fakat bUtUn ba bldmelerden Mehmet ~avuşmı 
ili~ Jıaberi olmamqbr. Ziya bu işleri bitirdikten 
sonra .kaçmak istemiş ve ayağa kalkmıştır. Fa· 
kat hAclisenia başlangıaodaaberi kendisini giz
lice eeyreden bir adam, tam kaçecajl sırada z;ya 
yı kıskıvrak yakalamış, cUzdanı ve parayı meydana 
çıkararak Mehmet Çavuşu uyandırm11 ve kendisine 
teslim etmiftir. Ziya biç beklemediği bir zamanda 
yakalpdığıni görünce derhal işi tevil etmek yolu
na sapmıı ve f(>yle demiıtir: 

Mehmet Çavuş iaminde birsi dlaı l'aksimdea ge
çerken bir aralık yorgunlu'k hissetmiş Ye biraz 

gidermek içia yd usttnade bir sıraya otur 
muştur. Mehmet çavuş sıcağın tesirile uykuya 
da!mışbT. Bunu ffeen maruf yankesicilerden Ziya, 
yavaşçacık Mehmet çavuşun yanına çökmüş, ken
disi de uyur r1bi yapmıştır. Adamcağızın derin 
bir uykuya d8hmş Olduğunu gören Ziya, evveli 

Mehmet çavuşun nafr cebine el atm11 ve bulduğu 
seksen kuruşu kendi cebine indirmiştir. Ziya bun
dan sonra adamcağızın öteki cebini de kanşbrm•ı 
ve bunda bir cüzdan bularak onu da aşırmışbr. 

"Ben sırada uyuyordum. Uyku esnasında kan
ıak bir rilya gördüm. Beni bir adam öldürUyorda. 
Ben de onun yakasına sarıldım. Hırsızlıktan biç 
haberim yoktu.,. 

Kaçai<çılık 
Gümrük Mahkemesinde 
iki Kişı Mahkfun Oldu 

Sanayii Teşvik Kanunundan 
istifade 11ı.ıretile gümrük vermi
yerek memlekete ithal ettikleri 
filoı iplikleri aradaki gümrUk 
resminden istifade etmek için 
piyasada satmak1a maznun tsmall 
Hasan, Şnkrii usta, Stileyman 
Sırrı, Hnseyin Hilmi -ve Efrayim 
Boton Efendilerin muhakemesi 
hitam bulmuştur. 

Gtımrülrteki 8 aumaralı llm-
sas Mahkemesi uzun bir muha· 
keme devresinden sonra İsmail F.1. 
nin alh, Şübü ustanın dört ay 
hapsine ve diğerlerinin de bera• 
atine karar nrmiştir. Müddei· 
umumilik beraat kararlarım tem
yız etmiştir. 

Tıbbıadlide 
Müesseseye Son Günlerde 

Çok Ôlü Gönderildi 
Otopsi yapılmak için Tıbbıad· 

tiye gönderilen ölülerin adedi 
ıon günlerde fazlalaımışbr. Ev· 
velıi gün dört, dün de üç ölü 
gönderilmiştir. 

Bunların gthall gününe mua-
yeneleri yapılamadığı için mües
sesenin yeni yaptırdığı soğuk hava 
dolaplarından istifade edilmekt~ 
dir. Ôln\erin tefessüh etmemesi 
için dolapta saklanılıyor. Müesse• 
ae bu dolaptan çok istifade 
ebniştir. 

Kavun Tacirlerine 
ihracat Of sinden: 
"franaaya kavun ithaline o.it kon

tenjan tilkendiğinden Ofisten mahi· 
mat alınmadan Fraaaaya kavun 
gönderilmemesi." 

Tabii bu tevil dinlenmeaıİ§ ve Ziya karakola 
götürülm~. 

lvlimar Sinanın 
Türbesi 
Tamir Ediliyor 

Süleymaniyede bulanan Mimar 
Sinan türbesinin tamiri ve bu 
türbenin koca Tür:k d&hisine liyık 
bir ,elde konulmasa takarrür et· 
miştir. Evkaf idaresi bu hususta 
hazırlık)~ devam etmektedir. 
Türbenin civarında bulunan ve is
timlak edilecek olan dükkin ve 
arsalann bir plim çıkanlmıfbr. 

latimlik muamelesi bugünler-
de ikmal edilecek ve tamirata 
başlanacakbr. 

B1r Facia 
Dün 6ir Kadın Ölüm 

Halinde Yaralandı 
Dün bir otobiis yüzünden bir 

facia oJmuştol'.. Kocamustafapa
şadan Sirkeciye gelmekte olan 
ıoför Liit~~nin otobüsü Alemdar 
caddesinden geçerken yol orta-
11mda duran uzun bir .demire 
çarpmış, demir f ırlıyarak ora· 
dan geçen Hacer Hanım ismin-
de bir kadının başına isa· 
bet etmiştir. Kadın sadmenin 
tesirile derhal kanlar içinde ba
yılmış ve yere yuvarlanmıştır. 
Ayni · znmanda boynu tehlikeli 
surette yaralanmışbr. 

Zahire Borsasmda 
Dün İstanbula Aoadoludan 25 

ngon •e 2370 çuval buğday 
gelmiş ve iyi mallar yedi kuruş 
yirmi beı pandan sahlml§br. 
Dün on bir morfiııli Malatya af· 
yonu 1100, on morfinli Bozkır 
malt 10.!5, Nallıhan malı 932 
kuruş üzerinden muamele gör-
müştür. 

İki Ahbap 
Bir F otoğrafhaneyi Do
landırmak istemişler 
El emeği memurlanndan Ziya 

Nur ve Sami Efendiler Bepktqta 
Çankaya fotoğraflıanesini do-
landırmak istemişler:, ctirml-
mqbut halinde yakalanmıw
lardır. Bunlar fotoğraflwaeye 
giderek Elektrik Şirketinin me
murlan olduklar:1DJ, elektrik hu
Stmğl yapbğmı, haber Yereeek
leriai, fakat kendilerine elli lira 
verildiği takdirde bundan vaz
geçeceklerini söylemişlerdir. F o
toğrafhane sahibi buna razı ol
muı, bir taraftan da polise ma
lümat vermiftir. Neticede iki ah
bap paralan alırken yakalan· 
mışlarc:Lr. 

Yeni Müşteriler 
Avrupa Tacirleri Bizden 

Mal istediler 
Avrapanın aıohtclif şehirlerin

den Harici Tıcarst Ofisine ml
racaat edilerek Türlöyedea ce-
viz kiıtüğü, fındık, afyon puauk, 
llziim, incir, mazı, kuşyemi, ha,. 
baş, balmumo istenmiştir. 

Harici Ticaret Ofisi ba husu
ta allkadar tacirleri tenvir ede
cek, kendilerine fazla tafsilAt 
verecektir. 

Tosladılar 
Şofk Feyzinin idaresiadeki 

335.1 numaralı komyoa ile Vat
man Alinin idaresindeki Topkapı 
Sirkeci batbna ifliyen 58 No. h 
tramvay arabam Şelaremiainde 
müsademe ederek her ilmi de 
hasara uinauftır. 

Günün Tarihi 

Gazi Hz. 
Dün Boğazda Bir T eııezzüh 

icra Buyurdular 
Lisicümı.ur HL din ötledea 

eoma refakatlerinde DaMliye Vekili 
Şilkril Kaya, Har:ciye Vekili Tevfik 

Riiftll Bey )erle dipr maı.t zevat bu"I 
hındat- halde Dolmababçe Sarayından 
ot-obiJle ayrılmıı Ye Tarabyaya gide· 
rek Tokatlıyan otelini teşrif buyur• 
mUJlar ve orada bir müddet istira• 
MI eylemişlerdir. 

lpticai Madtl81er 
Dcıa fabrikacılar mühim bir top .. 

lanb yapmışlar, kontenjana ithal 
edilen iptidai maddelerin aral annda 
taksimi meselesini görüşmüşlerdir. 
AYnca bau temennilerde bulunmak 
8zere Ankaraya bir heyet gidecektir. 

Alpulluda Bir Cinayet 
Alpulluda jandarma karalrolu ef. 

radıaclan Ruim Ef. bir kadın me,.. 
lainden Osman ismin~• bir çoban 
tarafıadan öldiirü üp dereye atılmıt
br. Çoban henüz firar halindedir. 

Filomuz Samsunda 
Karadenize çakan filomuz Ordu 

Ye Samsun limanlar1nı ziyaret etnılf 
ballı tarafından heyecanla karıılu

•lfbr· 
Müfeltişler Kongresi 

btanbul Dk Tedrisat Müfettifl•ri 
Koa2Fesi dün son içtimaını yapmıtbr• 
Koave kararlan Maarif Vekiletlae 
pderilmek üzeredir. 

59 Memur Açıkta 
Beyoğlu telefonlarının da otoma• 

tik tekle tahYilindea dolayı yakında 
Telefon Şirketinden, aanbral memur• 
lap J•pan 59 hanım açıja çıkar .. 
lacalmr. 

9 Bin lirahk lhtills 
Balıkbanedeki Belediye oktr•t'A 

... ua lbrabim Ef. 9 bin Uralalı 

lhtllh cürmile Ağırcezaya verilmlıtlr, 

Bulgar Gümrüklerinde 
Balgar illan, gümrilk tar ifealnde 

taciilit yapmııbr. Tilrk fındıklana• 
daa yüzde yirmi, balmumuodan yil .. 
de 15, ham pamuktan 12, zeytindea 
12, yUoden de yüzde 10 resim ahna~ 
cakbr. 

Yine Otomobil Kazası 
Dün tam saat 12 de ıoför tiel.çet 

Efendiniq idnre ettiği 2 • S48 numa 
rab otomobil Aksarayda birisine 
,up•ıttır. Çarpılan zat ifadeye 
maldedir olamıyacak bir• halde 
Ceı-rahpaşa baatanuine nakleclil• 
mi.ftir. Polis ıof örü 1akalamı1br. 

Kitap Panayırı 
Şehrimizde her .aene bir kitap 

aerzisi tertip ediJmeıine karar Yeril• 
mittir. 

ihracat 
işleri 

lataabul ihracatını Teshil Komi .. 
yoıabrıado.n bir numaralıaı diln Harld 
Ticaret Ofisi Müdilrü Cemal Beyin 
riyaaetiade toplanmı§tır. llk muamele 
iş Limted Şirketinin Avrupaya aev• 
ketmek istediği beş bin liralık fındık 
Ozerinde yapılmışhr. Komisyon fın· 
dıldan mıaayene etmit Ye ibracma 
müaaade vermiftir. r-- r ___________________________________ s=ı ________________________________________________ .._ ____________________________________________________ -=-• 

1 Son Postanın Resimli Hikayesi: 

- Haaan Bey ••• 2 - Meseli, 
adam olaydın. •• 

3 - Bir yumrukta 
lan devirebilaeydin f 

Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

4' - Ne ,.,. .... 1 5 : Hasan Bey - Ne yapaca
j'am •• Şu buhran denilen mendeb .. 
ra 1•• aererdim. 
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Rus - Bulgar 
/ıvJ iinasebatı 
Ne Halde? 

s. -
Bulgaristanla - Rusya arasmda· 

ki ticari münasebatın tekrar ih
dası son günlerede Bulgar 1:1at
buat.m işgal eden en mühim me
seledir. 

Birkaç ay evvel Bulgar tica· 
ret ve sanayi teşkilatı tarafmdan 
M. Vasil Kovaçef ve M. Jeleskof 
isminde iki miimessil tctkikatta 
bul ~nmak üzere Rusyaya gön
derilmişlerdi. Sofyaya avdet 
eden bu miltehassıslarm ifa
delerine nazaran, Rusya piya· 
sası açıldıgı takdirde Bulgarista
mn bilhassa tütün ve mensucat 
ihracatı inkiş:\f edecektir. 

Rus yanın beş sen elik plAnım 
tathika memur olanlar, iki mem
lek~t arasındaki ticari münase
batın iadesine taraftar olmak
la beraber, bu münasehabn tam 
manasile mükemmel olabilmesi 
için ancak siyasi münasebetlerin 
de iadesi Hizumuna kanidirler. 
Hatta Moskova hükumeti bu 
noktada mUsamabakar davrana• 

' mıyacağmı da bildirmiştir. 
Fakat Bulgar hükumeti de 

Sovyct Rusyanm bu teklifini 
kabul etmemekte ve münaaeba· 
tın yalnız ticari sahaya münhasır 
kalmasını istemektedir. 

Sobranya • Meclisi, yani 
Bulgar Parlamentosu Reisi 
Müsyü MaHnof bir beyanatın· 
da, iki memleket arasındaki 

siyasi milnasebatın iadesini Bulgar 
miHctinin arzu ettiğini, fakat şim
di ik bundan sarfmazar edildiğini 
söylemiştir. On sene ev-vel Baş
vekil bulunan M. Malinof Bulgar 
parlamentosunda bu mesele bak
lunda sorulan bir suale şu ceva· 

Rusyayı tanıyan 
listesi arasındaki 

ahı vermişti: 

- Sovyet 
devletlerin 
memleketimi sonuncu olarak 
ıörmeyi temenni ederim. 

Bu iki beyanat arasındaki mu 
kayese ile M.Malinof'un henllz 10 
sene evvelki kanaatini değiştir· 
mediği anlaşılmaktadır. 

Bir Bulgar gazetesi bu mese
le etrafmda Bulgar Başvekili M. 
Muşanofun fikrini sormuştu. M. 
Muşanof şu cevabı vermişti: 

- Ruslarla, siyasi mlina-
ıebet tesis etmeden 
iyi geçinmek taraftarıyız .. 
Çünkü, hiç makul olmıyan Bulgar 
Komünist fırkası, iki devlet ara
sına nifak sokn:ııya çalışacak ve 
hiç şüphesiz ki bu vaziyetten de 
birtaktm nahoş neticeler doğa
caktır. 

Bu iki devlet adam~nın be
yanatları, Bulgar gazetelerinin 
temayülleri ve Cenevredeki tah
didi teslihat konferansında Bul
gar Başvekili M. Muşanof ile, 
Rus Hariciye Komseri M. Litvi
nof arasındaki müıakerelerde 
bic noktai nazar itilafı elde 
edilememesi Rus • Bulgar müna
sebatınm bir müddet daha bu 
vaziyette kalacağını göstermek· 
ledir. 

Adliyede Veni Tayüıler 
22 lira maaşlı Çorum müstan· 

tikiiğine Asliy~ Birinci Hukuk 
katiplerinden ve Meslek Mektebi 
mezunlarından İhsan Beyin, ayni 
maaşlı Siverek müstantik!iğine de 
Ayasofya polis memurlarından 
Osman Agah Beyin tayin edil
dikkri dün Adliye Vekaleti ta
rafından müddciumumi~iğe tebliğ 
edi:miştir. 

- insan kırk sene ça'ışhktan 

sonra beş parasız, kazanç kabili
yetinden mahrum, per: .an bir hal· 
de biı köşeye atılmamak için p:ıra 
biriktirir, ııı'gortaya yazılır. 

SON POSTA 

2 ·- İhtiyarlıkta dostsuz, s.,vgi
lisiz, yalnız kalmak ta parasız kal
mak l·adar, belki ondan faı:Lı üzü• 
cü ve ıstırap verici bir şeyd:r. 

~ 

lt~tttf lı 1 ' 1 
3 - Gençhğin:zdc kazancını.un ı 

bir kısmını tasarruf cttiğiııiz gibi, 
sevginiz;n de bir kısmını tasarruf 
ediniz ve istikbal için kendinize 
muhabbet, aliikn ve samimiyet te• 
min ediniz. insanın ~n \:Jüyük ser· 
veti sevilmesidir. 
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• 
SON TELGRAF HABERLERi 

A manyada Dahi i Mücadele 
• 

/ Rayhiştag Kabineye itimat Reyi 
Vermezse Derhal F esholunacak 

Berfin l ( A.A. ) - Nödekte Reisicümhur ile 
Başvekil, harbiye ve dahiliye nazırları arasında 
vukubulan mülakat neticesinde Almanyanın dahili 
vaziyeti tenevvür etmiştir. 

Binaenaleyb vaziyet şu merkezdedir: Rahiştag, 
ortadan silinmek için btitün gayretlerini sarfeyle· 
mcktedir.Diğer taraftan hUkumet Rayih~tag ile açık 
münasebatta bulunup bulunmıyacağmı görmek is· 
ti yor. Salahiyettar mehafildeu de teyit olunduğu veç .. 

hile evvelA Başvekil Meb'usaa Meclisini icabında 
fesih için Reisici;mhurdan salahiyet almıştır. Ma· 

Fon Papen hilkfımeti sekiz veya dokuz eylUJde 
Raiştaga giderek biiyük iktısat programını okuyacak, 
meclisten itimat istiy~cektir. Rayihştag beyanı itimat 
etmediği takdirde fesholunacak ve Kanunun Esasi 
mucibince iki ay sonra intihap yapılacak ve yeni 
Rayhştag, intihabattan lir ay sonra kanunuevvel 
nihayetlerinde toplacalttır. 

maafih hükumet bunu munhasiran teşkilatı 
esasiye kanunu çerçevesi dahilinde yapmağa 

karar vermiş bulunmaktadır. Reisicümhur Mareşal 
Hindenburg, ihya progrmmın tahakkuku hususun· 
da Başvekil M. Fon Pape.ne itimadrnı teyit etmiştir. 

--- --

Almanya Meydan Okuyor 
Tan Gazetesine Göre, Mesele Bütün 

Devletleri Alakadar Etmektedir 
Paris, 2 ( A. A. ) - Havas 

Ajansından: Tan gazetesi ahiren 
Almanya tarafından serdedilen 
talebe ait olarak dünkü başma· 
kalesinde şunları yazıyor: Al
manya Hariciye Nezareti miite
yakkız davranmayı ve soğukkan
lılığı muhafaza etmeyi tavsiye 
ediyor. 

Alman milli müdafaa ordusu· 

Kütahyanın 
Kurtuluş Günü 

Kiitahya, 1 (A.A.) - Kütah
ya halkı kurtuluşlarının 10 uncu 
yılclönümünü muazzam tezahüratla 
kutlulamışiarclır. Bu münasebetle 
kurtarıcılarına tazim telgraflarile 
Ki.itahyanın minnet ve şiikran!arı 
arzedilınişlir. 

rıaal'if Vekili 
Ar~ep, 31 { A.A) - Maarif 

Vekili Esat Bey bugün İlk ve 
ortamelctcpleri ve şehrin men· 
suc.1t, sabun ve bakır fabrikala· 
rmı, elektrik santıralını gezmiştir. 

nun yeniden tensiki suretile Al· yalnız Almanya - Fransa arasında 
manyanm tekrar silahlanması müzakerata :zemin te§kil etmesi mUm 
meaelesinin temeli Versay mua· kilndür. Tan gazetesi, Almanyamn 
hedesaniıı askeri, bahri ve havai tekrar silihlanmak tehdidile 
maddelerinde bulunmakta ve bin· Cenevrede silihlarm tahdit 
netice bu muahedeye vazinlimza ve tenzili lehinde teressUm ve 
olan bütün devletleri alakadaar inkişaf etmekte olan bir hareke· 
etmektedir. ti düşüncesiz bir tarzda tahrip 

Bu itibarla Almanya tarafın· edebileceği kanaatini izhar ede· 
dan bu_b_a_p_t_a_~d-ed_i_le_n_t_e_k_li_fı_· n~_r_ek_m_ akalesine nihayet vermittir. 

Türk- Yunan 
İki Devletin Dostluk Mü

nasebatı Devamlıdır 
Atina, 1 ( A. A.) - Muhalif 

bir gazete başmakalesinde Yu-
nanistamn TUrkiyeye karşı siya· 
setinde bir tahavvül vukua gel-
mesi ihtimaline karşı M. Venize· 
losun intihabatta muvaffak olma· 
sını temenni eden Türk matbua· 
tınm yazılarım mevzubasederek 

diyor ki: Yunan siyaseti dahiliyesinin 
harici münasebatma tesir edemi· 
yeceği hususunda komşu ve dost 
devletler gibi diğer bütün dev-
letler de emin olmahdırlar. M. 
Venizelosıın istifasını takip eden 

Amerikada 
• 
işsizlik 

Nevyork, ( A. A. ) - Ameri· 
ka mesai Federasyonu Reisi M. 
Grren Amerikada işsizliğin şid
detini kaybetmekte olduğunu be· 
yan etmiştir. Mumaileyh mesai 
saatlerinin bir miktar tenzilinin 
işsizlik buhranına esaslı bir çare 
olacağı kanaatinde bulunduğunu 
söylemiştir. 

·•···························································· buhranla günlerde Romaya gider 
iken Atinadan geçen TUrk ricali 
bu bapta pek ciddi teminat al
mışlardır. 

r . 
/STER İNAN, İSTER İNANMA! 

Daha yazın başlangıcındanberi harico yaş meyva 
ihr;ıcından ba.hsed!liyor. Almanyada ve Franııada 
knv\ın ve yaş üzümlerimizin pek beğenildiği söyleni
yor. Hatta yaş s~bze ve meyva ihracını temin için 
Almaııyadaıı bir mütehassıs bilo getirtildi. Bu kadar 

gürültü, patırdıya nazaran zannedersiniz ki, bu ııene 
harice hayli yaş meyva ve sebze gönderilmiştir. 

Fakat gazetelerde ohHluğumuza göre şimdiye 
kadar ihraç edilen meyvs iki vagon kavun, bir vagon 
Ü%Ümdeo ibarettir. 

/STER iNAN. /STER iNANMA! 
L-----~·~----~----------------------------------·----~--------~-----------------------

Sayfa 3 

fSözün ıs as 

Öpüşme Ve .. 

Koklaşma Bahsi .• 

•----------------- A. E Amerika gazetelerinden biri 
karHeri arasında bir anket açmış, 
scrduğu sual şudur: 

- Öptişme nedir? 
Amerikalı gazetenin aldığı 

ilk cevapları okuyunuz: 
1 - Öpüşme aşk ağacının 

en tatlı meyvasıdır, nekadar çok 
toplanırsa o kadar çok inkişaf 
eder. 

2 - Ôpilşme öyle bir ~eydir 
ki, tek bir insana hiçbir zevk 
vermez, fakat iki kişi tarafından 
aynı arzu ile yapılınca zevkine 
doyum olmaz! 

3 - Öpüşme, çocuğun hakkı, 
sevişenlerin imtiyazı, ebeveynin 
takdisi ve mürailerin de mas· 
kesidir. 

4 - Öpüşme almadan verı-
len, verilmeden alman şeye 
derler. 

5 - Öpüşme öyle bir fiildir 
ki, bu fiilde birleıen iki kafanın 
kıymeti tek bir kafanınkinden 
fazladır. 

6 - Öpllşme bir kişi için 
az, üç kişi için çok, iki kişi için 
mükemmeldir. 

7 - Öpüşme her lisanda du
daklardan çıkan en tatlı sestir. 

8 - Öpüşme gözlerin şimşe
ğini takip eden gök gllrültnsndur. 

9 - Öpilşmo aşk ateşini 
tazeliyen gıdadır. 

J O - Öpilşme, aile kavgala• 
rmda sulh bayrağıdır. 

J 1 - Öpilşme günahın ma· 
badidir. 

12 - Öpilşme aık edebiya· 
tında bir istifham işaretidir. 

13 - Öpilşnıe kalbin açlığım 
gideren gıdadır. 

14 - Öfftşme filozoflar içfq 
bir düşünme mevzuudur. 

Söziln kısası: ÖpüŞme, aşk 
kitabının ilk Te son kelimesidir. 

Kin 
Bir 

Yüzünden 
Cinayet 

İzmir, l ( Husuıi) - Evvelki 
gece Kemalpaıa kaza merkezin· 
de bir hidise oldu. Gedizli AU 
namında biri, arkadaşı Cinli 
Mustafa tarafından tabanca kur
şunu ile vuruldu. HAdiıo 16ylo 
olmuıtur: 

Cinli Mustafa ile Gedizlt 
Ali arasında eskidenberi mUnafc• 
ret vardır. Gedizli Ali diln ak· 
şam tabancasını alarak Kemalpa· 
şa kaza merkezine gelmiı, yolda 
Cinli Mustafayı görmüş, haysiye
tine dokunacak sözler sarfotmiye 
başlamıı. 

Cinli Mustafa sözlere ehem
miyet vermez görünmllı. Fakat 
gizliden gizliye tabancasını dol· 
durmuş ve muhtemel bir tecavüze 
karşı durmıya hazırlanmış. 

Gece olmuş. ikisi de bir hayli 
rakı içmişler. Gedizli Ali kahvede 
oturmakta olan Cinli Mustafaya 
tekrar çatını~, bundan hiddetle
nen Mustafa tabancasmı çekerek 
Gedizli Aliye altı el ateş etmiş ; 
Çlkan kurşunların ikisi isabet 
ederek Aliyi ağır surette yarala
mışhr. Fakat Cinli Mustafa orta· 
dan savuşmuştur. - Adnan 

Hakkı Telif Davası 
Akın müellifi milli şairimiz Faruk 

Nafi:ı B. in asarıoı, kendinden ruhsat 
almadan ve mehaz göstermeden 
netreden, gl'amofon plaklarına va
zeyliyen eşhas ve şirketler hakkında 
Hakkı Telif Kanununun maddei 
mahıusasına binaen ikamci dava 
için kendilerine ubık Istaobul Sulh 
Hakimlerinden ve Kanunu Medeni 
Komiıuonu Raportörıl Ziya Beyi 
tevkU eylemiştir. 
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Politi anın 
Tiksindirici 
Tecellileri 

~~~~~~~a...~~:~3sm~•.--..,..~....:~:?::::m~aimllll..-ı~/(adlnl 

n a 
ispanyanın ıon Jı!'CÇİrdiğl alyaai 

kı;amın tafsili.bnı Son Posta ıütun· 
larrnda hep beuber takip ettik. 
COmhuriyete ye 1 kaYufan bu mem
leketin muüıl naıan dikkate alınır

sa, kurulan rejimin bu gibl aadme
lere uğramasın: beklememek mümkfln 
değildi. ispanya, lStedeberl katolik
lifiliğn koyu bir merkeri olmuştur. 

Rubbanlığm en tausupkir aınıfmı 

tefkil eden dnitllği Jnyu dö Loyola 
ilminde bir Ispanyol tesis etmiştir. 

Geçmiş asırlann lspan ol furalJarı, 
Papalık tarafından kendilerine tevcih 
olunan "Hriıtiyan,, unvanını uzun 

• 
Bu Hususta ilk A ımı Attı Ve F ransaya 

Dün Bir Nota Verdi 

eneler iftiharla taşım şiardır. Kato
likle bu derece b ğh ol n 1 panya
mn liyik cüm uriyet idaresi altına 

ieçmesi, tabiidir Jd, aksüllmcller 
huıule getirecekti. 

Fakat ne ırarip bir tecellidir ki 
l ıpanyol cfimhuriyetin "ı kurulma.
aında en son sözü söyl iyen adam, 
bu defaki lcıyamın başlıca reisi ve 
binnetice ilk kurbanı olmuştur. 

Bu adam Jeneral San Jürjodur. 
ispanyada Cümhuriyet ilin edildiği 
gün1 memleketin yeziue canlı ve 
inıibaUı kuvvetini te.ykU eden " slvil 
mu!:afız" kıt'alarının kumandanı bu
lunuyordu. Tek bir ıözle Cümhuriyct 
hareketini basbr~, a1kerlerine vere· 

ce~i bir emirle sokakları tutan lapanyol 
Cümhuriyctçllerint kurşun yajmuru 
altında batardı. Jeneral San JOrjo bu 
emri vermedi ye bpauya kıralı c 
mcnf asının yoluııu tuttu. 

Ayni Jeneral. tarihi lşbiJye şolı
rlnde, illnma muvafakat etti~i cÜnl

huriyeti ortadan kaldırmayı iıtibdaf 
eden askeri kıyamın kunıanda1ını 

elo alınışb. Şimdi Duero isimli hpan
yol bapisbaneainde 52 sicil numaralı 
bir mabküm olarak Llitün hayatını 
ıeçirmek mecburiyetinde bulunmak
tadır. Politika Ye ıiyasctin hakikaten 
ıarip tecellileri vardır ve inHn, bu 
tecellileri dilfilodükçe, tiksinmekten 
neflini nHmedemiyor. Süreyya 

Muvaffakıyetli 
Bir Deniz 
Seyahati 

Oksfort, 1 - Bir aylık derro. 
ıeyabatinden aonra ~üçlik bir 
•andalla ltalyadan lngiltereye 
kadar gelmlye muvaffak olan 
Oadol darülfDnunu talebesin
den beş kişi borada fevkalAde 
alkışlarla kar~ılanmı~tır. Talebe· 
lcr 1200 mil kat'etmiştir. Tale
belerin seyahati çok heyecanlı 

olmuştur. 

Meşhur Bir Sosyalist Oldu 
Nevyork, 1 - Amerika Mesai 

Federasyonu Reisi M. Grim ve
fat etmiştir. M. Grim sosyalizm 
Ye amele bayahnın ıslahı ıçın 
çok çalışmıı ve bu işe • bayatını 
... akfetmişti. 

Paris, 1 - Alman ordusunun 
yeniden teşkili hakkındaki nota 
Fransız Hariciye nezaretine veril
miştir. Başvekalet kalemi mahsus 
müdilrü, notayı M. Heryoya ver· 
mek üzere dün Şerburge git
miştir. 

Nota Nasıl Verlldl? 
rlio, l - Nota alelada bir 

nota şeklinde verilmemiştir, Al· 
ruan Hariciye nanrı Nö· --.t, 
Fraııs z sefaı etine giderek hu.~ .ı.~a 
müsavat notasının bir hulasasını 
vermiştir. Notadaki Alman nok
t i nazarı Fon Şlayher tarafmdan 
yar.ılan bir makalenin hemen 
heme aynıdır. Fon Şlayşcr, Al
ma.1ya tatmin edilmediği takdirde 
Tahdidi T eslihat kofernsmdan 
ve Cemiyeti Akvamdan çekile· 
cegmı söylemiştir. Fon Şlay
her Fran ayı harp için silAh· 
!anmak, bülnn cihanı sulhe 
yaklaştırın -.le ile tenkit etmekte, 
te lihat i~ ·ıı c lt:Jya ve Alman
yanın menfaatlerinin mOştcrek 
olduğunu ilni sürmektedir. 

Şlayherin r ~akalesi şu cDmle 
ile bitmektedir: l 3 sane süren 
siyasi mDrailik ve siyası } alanlar· 
<lan sonra arhk Fransa ile karşı 
karşıya r,eçip müzakera yapılamaz. 

Şl•yherln Makalesi 
Berlin, 1 - Fon Şlayherin 

Restoder Karlinoya yazdığı ma· 
kalenin eo mühim kısımları şun· 
lardır: 65 milyon nüfuslu bir 
memlekete zenci esir muamelesi 
yapılamaz. 

Harp mes'uliyeti yalanını ileri 
sürerek bir devleti vazifelerini 
serbc.!tçe görebilmek imkanından 
mahrum etmek, onun hayatı 
kuvvetlerine karşı bir suikasttır. 
Biz Almanya için teslihat işinde 
hukuk müsavatı, silah imali, is
tihkam yapmak hakkı istiyoruz. 
Almanya, bu talt:pleri kabul edil
mediği takdirde, tahdidi teslihat 
konferansından çekilecek, beynel
milel vas1taları terkederek emni
yet ve selnmetini kendi vasıla
Jarile temin edecektir. 

Bcrlin, 1 - Der T ag gazete
si, Almanyanm emniyet ve sela· 
meti ve Alman Milli müdafaa 
ordusunun yeniden teskil ve tesi
si lehinde Milli Miidafaa Nazırı 
Jeneral Fon Şlayher'in yazdığı 
bir makalenin bi.Hün Alman 

milletinin hissiyatına tercüman 
olduğunu yaım«ktadır. 

Bu gazete, Versay muahede
sile bir taraflı terlli teslihata ic
bar edilen Almanyanın daima 
cezalandırılmış vaziyette hıı!undu
rulmasmı, bir milletin bu kadör 
sıkıcı bir havayı leneffiise icbar 

ÇOC:UBLUÖUM 
Mefhur Ru• Edibi Makslm Oorklnln hay.at roma!11 

Sıcak ve terli kolunu boynu
ma dolıyarak omuzumdan elifbe
deld harfleri gösteriyor, diğer 
elini yüzünUn altında tutuyordu. 
VUcudünden, airke, ler ve kav· 
rulmu ... soğanla karışık sıcak bir 
koku yükseliyor ve Adeta nefesi-

mi tıkıyordu. Kısık bir seıJe 
kulağımın ta içine haykırıyordu ı 

- Dikkat et G, H, l 1 
Bu suretle biz İslav kilise 

elif besinin içinde koşuyorduk. 
Batından, ortasından ve nihaye· 

Türkçeye Çeviren: Mllvaf fak 
tinden sıraaız soruyordu. Beni de 
heyecan alıyor, terliyorum ve 
avazım çıktığı kadar haykırıyo

rum. Bu omm tuhafına gidiyor 
ve gülmiye mecbur oluyordu. 
Bu yüzden boğaztna gıcık geli
yor, öksürüyordu. Göğsünü bas
tırarak nineme dedi ki: 

- Bak şuna valde, amma da 
böğürüyor! Niye böyle haykırı· 
yorsun Astrahan çapkını? 

Küstahça mukabele ettim: 
- Siz de b11ğırıyorsunuzt 

, l'ran ız Bnı\·ekili M. Heryo memlel,etiııin en bUyllk odipleriıı<len 111.yılır. 
\ •. ı.dıp. 1 at On eserler dlln~ a tızorindo taııııııuı' ve muhtelif li. aııJ:ıra tercllme 
cdılııııştır. M. IIeryo ın(lştrul!yetinin ııl bcten az olduğu bu ır.ıd:ı, Geroezey 
adasın dl\ lıulunan · Viktor. llOg<ı mllıestrıi ı;oımiyo gitti. Fransız matbuatı 
Batvekiliu eyahatiııi lııı 11 i ııı:ı.lıi) etto gi>riip sırf bir « eclclıi seyahat> ol<lu
ğu~ıu ya dılar. Ayni zarrın•ıda lngiltcro Dahillye Nazırı "Gr Horl.ıcrt :samtlel, 
tatıl zam nını g<'i:İrınek iizcr • Gerne~.•\y adasııırn kar,ı ında bulunan .Jersey 
sd.ı rn.l gitınitt". J'raıısız ,. 0 JngiltP.ru ııı:\tbuatı bu iki lle' let nd:ı.ınınm soya· 
haıiniıı ırf bir te ad Of t'Scri olduğuııu 'azmakla beraber, y:ı.kıııda açılacak 
olan BfH nelınilel II,fı!\at Kotıff'ran ı. ı c1rnfıncla ~l~riışııll'lori ihtiımı.linden <le 
trnhsetıııcı.t dirlcr. Hf· ıniıııiztle s:.ıg<l. Fransız. Bııtveki\i ~I. Heryo, solda 
Jngiliz l>ahlli) c l\:ı2ırı lfrrhcrt ~aıııiid ~orilnnıC'kt.-.dir. 

l\1ançuri Kıyamı 
Japon Harbiye Nazırı Sulh Ve Sükun 

Tesis Ediyoruz Diyor 
Tokyo, 1 - Japon Harbiye 

Nazırı Meb 'usan meclisinde irat 
ettiği bir nutukta Mançuri kıyamı 
hakkında şunları söylemiştir: 

Eşkıycının adedi ve faaliydi 
h kkmdaki mallırnat ve rakamlar 
mübalacralıdır. Sulh ve sükun 
tesisi ei;.afındaki fa:ıliyetler mem-

edilrnesini proteslo etmekte ve 
bu işi Fon Şlayhcr'in halledece
ğini yazmaktadır. 

T" n KUstahhktan Bahsediyor 

Paris, 1 - Tan gazetesi, Al
ın,ınya dönüm noktasında isimli 
makalesinde diyor kı: 

Jeneral Fon Şlayher, Alman 
milletine hitap ettiği li~an ve 

üslüpla ecnebilere de hitrıp edi
yor ve hata ediyor. Alman milli 

Onu ve ninemi seyretmek 

hoşuma gidiyordu. Ninem yiizüni\ 
avuçları içerisine almış, masada 
oturuyor; yavaşça gülerek di,}.'.or· 

du ki: 
_ Hiddetlenip kendinizi Uz-

meyiniz 1 
Büyük babam bana büyük bir 

mülayemetle anlattı : 
- Ben hasta olduğum için 

bağırıyorum, fakat senin bağır
man ıçın sebep yok yavrum! 

Bundan başka ... 
Terli başını iki yana sallaya

rak nineme seslendi: 
- Ölen Natalya hunun hafı· 

zası hakkında zayıf diye hüküm 
vermekte aldanıyordu. Allaha 
tlikür bunun demir gibi hafızas 
var! E devam et bakalım bacak· 
ıızf. 

nuniyel verici bir şekilde devam 
etmektedir. 
Mançurı Kıyamctlarmın Taarruzu 

Tokyo, 1 - Miteralyözlerle 
silahlı 5000 yağmacı Mukden 
lophanesile, telsiz istasyonuna 
ve tayyare karargihına taarruz 
etmiştir. 

müdafaa naz:ırı, Almanyanm ha
kiki bir sulhü meydana getirmek 
için ilerde teşriki mesaiye hazır 
bulunduğunu, fakat Alman miJl~
tinin sabrının bu kadar suiisti
mal edilmemesini söylerken, bü
yük bir soğukkanlılıkla saffet, 
ciiretkarlık ve kiistahfığa kadar 
ilerliyor. 

Pari~. 2 M. H:>ryo notayı 
soğuk kanlılıkla tetkik edeceğini 
sgylem iştir. 

Nihayet beni latife şeklinde 
yatağından iterek: 11 Bugünlük 
yeter, kitap sende kalsın! Eğer 

yarın bana bütün 'A B C yi yan
lışsız okuyabilirsen sana beş 

kopek hediye edcceğiml,, dedi. 
e'irni kitaba doğru uzatırken beni 
tekrar kendine doğru çekti ve 
meyusane dedi ki: 

- Biçare çocuk, annen seni 
ter ketti! 

Ninem korkarak bağırdı: 

- Efendi nelerden bahsedi
yorsun Allah aşkına! 

- Ben yine söylemiyecektim. 
Fakat bu kızın bu kadar yolunu 
şaşırması bana acı geliyor 1 

Beni şiddetle kendinden ite-
cek uzaklaştırdı: 

Git biraz dolaş •• Fakat 
yalnız avluda ve bahçede hal.. 

Nasıl 
Anlıyoruz? 

''28 yaşındayım. Bundan yedi 
seue evvel evlendim. Bir çocu· 
ğum oldu. Fakat gördllğllm ve 
anlaşabileceğimi zannetiğim' ha· 
yat ortağımla Uç seneden fada 
yaşıyamadım. 

Bir akşam evime geldiğim 
zaman viran bir köşe, yıkık bir 
mihrap kalmıştı. Hayatın bu 
değersizliğine boyun iğdim. Her
şeyi unutmalc hususunda tnın bir 
feragat gösterdim. Çok sevdiğim 
yavrumu bile arıyamadım. 

Bir sene kadar geçen ayrılık· 
tan sonra mutavassıtlar hilcum 
borusunu çaldılar. Birisi gidip 
diğeri geliyor, evim, bulunduğum 
milessesedeki odam, an kovam 
gibi işliyordu. Hepsini reddettim. 
Hücumdan ziyade tedafüi vaziyet 
aJmıya alışmış bir adam olduğum 
için onları mahkemeye müracaat 
mevkiinde bırakmak istiyordum. 

Fakat, onlar mutavassıtların 

muvaffaluyetsizliğiJe Umitsizliğo 
düşerek mahkemeye gitmediler. 
Sonra çok hürmet ettiğim anne
min, beni babam öldükten son
ra bağrına basan kardeşlerimin 

ısrarlarına tahammül edemedim. 
Barııtım. 

Herkes memnundu. Fakat 
ben, izzeti nefsini ayaklar albna 
atmış, duygularına esir olmut bir 
kadına tahammOl edemiyordum. 
Yuvamda kadın tahakkUmUnll 
görememek, onun benliğini hitse
dememek bana eza veriyordu. 

Çocuj-umla meı'ut olmıya ça• 
lıııyordum. Mazi pek çabuk avdet 
etti. GörgU ve seviye fark.lan 
bariz mevcudiyetlerini gösterdiler. 
Tekrar ayrıldık. Şimdi o bir 
köşede, ben de bir köşedeyim. 
Mahkemeye müracaat etmek bau 
esbap dolayısile itime ifelmiyor. 
Bilhassa avukatım, intizar tavsiye 
ediyor. 

Siı:, benim yerimde olsaydınu 
ne yapardınız Hanımteyze? 

Eekiıehtr : H. H. 
Açık söylememe müsaade 

eder misiniz? Bu davada ben 
sizi biraz haksız görüyorum. KB<' 
dın evinin yıkılmaması, çocukla• 
rınm sefil kalmaması için size 
yalvarmışsa, bunu neden kUçUk· 
lük adde.diyorsunuz? Sonra ay· 
rılmak istiyorsunuz. 

Fakat nafaka vermekten kur-
tulmak neden ~artile! Zayıf bir ka
dına karşı bu kadar kurnaz olmıJ 
lüzum görüyorsunuz. Mahkemeye 
müracaat eder, ayrılırsınız, vere
ceğinit nafaka nihayet yine ço
cuğunuzun refahına sarfedilebilir. 

HANIMTEYZE 

Sokağa yıkmıyacaksın l 
Beni zaten sokağa çeken bir 

cazibe yoktu; bahçeye ıltmek 
istiyordum. Ben orada bahçenin 
nihayetinde küçUk yükseklikte 
g~rününce aıağıdan çocuklar 
bana taş savurmaja baflarlar, 
ben de onlara mukabele ederdim 
Bu beni çok keyiflendirirdi. Ço
cu klar beni görür görmez:"Papaz 
kafah geliyor. Hücum! ,, diye 
bağırırlar ve çarçabuk aillblanır• 
lardı. Ben (papaz kafalınin) ne de
mek olduğunu bilmiyordum ve 
bana takılan bu isimden dolayı 
da hiç müteessir olmuyordum. 

Bu kadar kişiye karşı tek 
başıma kendimi müdafaa etmek 
ve iyi nişanlansn bir ta§ın has· 
uumı nasıl kaçırdığını seyretmek 
çok boıtu. 

(Arkası Yar) 
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Dünya Hadiseleri 

Petrol 
Fışkıran 
Topraklar 
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Bir zamanlar dünyayı altın 
hırsı bir hastalık gibi sarmıştı. 
Denilebilir ki şimdi de onun yerini 
petrol almıştır. Pek eski insan· 
larca malüm olduğu iddia olunan 
petrolun ehemmiyeti hakkında 
fazla söz söylemiye lüzum yok
tur. Yalmz petrol olmasa, ne 
otomobilden ne de tayyareden 
istifadeye imk~n bulunamıyaca

ğını söylemek, bu maddenin azim 
ehemmiyetini ifadeye kAfidir. 
Bugünkü insanlar, on dokuzuncu 
asrın son nısfından itibaren pet· 
roldan istifade etmiye başlamışlar
dır. Ve ilk gaz kuyusunu, 1859 se· 
nesinde Amerikamn Pensilvanya 
eyaletinde, Edvin Drak isminde 
bir Amerikah açtırmıştır. Onu 

takiben, yer yer yeni madenler 
keıfolunmuş, bunların etrafında 
muazzam şehirler tUremiş ve de
nilebilir ki Amerikanın büyük 
ıerveti, bu kuyular llzerine ku~ 
rulmuştur. 

Bu kuyunun açılmasında haztr 
bulunanlardan şimdi ancak bir 
tek adam hayattadır. Adı Sa?~ • 
Şmittir ve Amerikadadır. h u 
adam, kuyunun açılmas nı 

ıörmekle kalmamış, bizzat çalış· 
mış ve petrolun topraktan fııkır
dığını ilk defa görmüştür. Bu 
kuyuyu açtıran Edvin Orak her
caimeşrep bir adam olduğu için 
ihtiyatsız hareket etmiş, petrolUn 

çıkması ihtimalini dilşUnmemiş, 
hazırlık yapmamış. O derece ki, 
açılan kuyudan fışkıran peb'olları 
doldurmak için civar kasabanın 
••lerinden yüzlerce kova tedarik 
etmek mecburiyeti hasıl olmuştur. 

O glln, bugün Edvin Orak 
efsanevi bir mahiyet almııtır ve 
onun açbrdığı bu ilk kuyunun 

tlzerine heykeli konmuş, kuyunun 
kendisi de milli bir Abide olarak 
itina ile bugüne kadar muhafaza 
edllmiştir. 

Kırmızı Derllllerln Talll 

Petrol bulundukça ve hali 
.araziler medenileştikçe Amerika 
hftkômeti, kırmızı derilileri mem· 
leketin en uzak ve ıssız köşele· 

rlne sürmUştU. O ıuretle ki bu 
biçareler Oklahoma denilen tabii 
zenginliği olmıyan, toprağmda 
ot bitmiyen bir beyabana atılmış
lardı. Fakat bu adamlar, orada da 

petrol keşfettiler. Hem o derece-: 
de ki, Amerikanın en zengin 
membaları şimdi oradadır ve bu 
auretle, birdenbire milyonlar ka
zandılar. Yani kahır yüzilnden 
en büyük nimete uğradılar. 

Avrupamn En SUratli Tayyaresi 
Berlin, 1 - Avrupanın en 

eüratli tayyaresi olarak imal edi
len tecrübeleri muvaffakıyetle 
neticelenmiştir. Ekspres - J 43 -
Fankon ismindeki bu Alman 
tayyaresinin azami ıürati 255 
kilometredir. 

~ 

- T'AKVIM := .ı 
CUMA 

!O Gb • 2 EYLÜL • 932 hısar 120 ı 
1 

Arabt Ru•nl 
29· Rebiü!ah~r· IUI 2(). Ağuıtoı·H u• 1348 

Vakit Eııant vaaatt Vakit t:saıtl Yan i 
-==-= I= ==t~-=-= ...-1 ~ -==-: 
Giln•t 1041 5. 26 Alqaua IJ. - 18. 44 

! Ötle S. 3J U. 14 Yatsı l 36 20 211 
İ lk:n.:fi 9. il 15. 55 1 lmsa& 8. 55 3 .ro 
""" - - - - - .,j 

SON POSTA 
:ıı ::a:: ı::;::: • - ::zı::::aıa:z:: -

BİR SÜNNET DÜGÜNÜNDE ----·-
Kalma Tamam Kırk Bir Pederden 

Senelik Meşhur Bir Ustura 
• 

"A .. Nemelazım .. Oğlumu Hiç Kimseciklere Değişmem. 
Bizim Oğlan Aslan Oğlu Aslandır Maşallah ... ,, 

l 

- Cellat geliyor! Koıun cel· 
lit geliyor! 

Sünnet çocuğunun maşallah 
yazılı mavi takkesi altmda yüzU 
kireç gibi oldu. Celladın mana· 
sını herkesten evvel o anlamıştı. 

Yastıklarına kenarı incili ar· 
mudiye altınları sıralanan beyaz 
işlemeli karyola, son defa göz
den geçirildi, Bütün hazırlıklar 

tamam ... 
Sünnetçiye hemen haber 

aahndı: 
- Yukarıya buyursun!. 
Bir cellida bu kadar itibar? •• 

Olur fey değil.. 
Uzun boyu, pala bıyıkları, 

dirseklerine kadar sıvalı kollarilo 
yeniçeri kıyafethanesindeki man· 
kenlerin canlanmış bir nilmuneıi 
lle karşılaşıyoruz: 

Cellat dedikleri ıi\nnelçi, bu 
işte.. Bir zamanlar SelAnikte. hat
ti bUtiln Rumelide, mehareti ve 
elinin çabukluğu ile 9öhret almıt 
bir adam. İsmini söylesem, kari
lerden bir kısmı kendisini derhal 
tanıyacaklar: Kaymak Hüseyin 
Efendi! 

Sünnetçi Kaymak Hiiscyin 
ifendı, i, başın" geçmiye hazır
dı. Fakat beklenen biriıi daha 
vardı: Davulcu •.. 

Davuicu gelmedikçe, sünnet 
bir türlü yapılamazmış meğerse ... 

Bereket versin, bu zat, düği.\n 
halkını çok bekletmedi. Göğsüne 
astığı haşmetlu davulile merdive· 
nin başmda arzı endam etti. 

Davulcunun sünnet esnasmda 
vazifesi mühim... Çocuk, bağırıp 
çağıracak olursa, davulun güm
bürtüsü arasmda feryadı boğulup 
gidecek, sesini kimse işitmiyecekl 
Boynunda sıra sıra beşibir 
yerdeler dizili şal kuşağı, başında 
elmaslı ta! si iJe siinnet çocu
ğu, ortaya b -.: tirildi. Artık kom· 
plimanların bini bir para ... 

- G~•cyim seni, beni utan
dırma 1 

- Aslandır maşallah .• 
- A... Neme llizım .. Oğlumu 

hiç kimseye değişmem .• 
- Gayret yavrum.. Sık 

dişini ... 
Kaymak Hüseyin Ef. , çocuğu 

önüne getirdikleri sırada elile 
davulcuya işaret etti. 

Çocuk bağırıyor ve davul 
çalıyor. Haykırma fazlalaştıkça 
davul da gilmbUrtllsUnü arttırdı. 
Merdiven başlarında, köıe pen• 
cerelerinde için için ağlaımalar: 

- Allah sana da mürüvvetini 
ıöıtersin Hatçammcığım. 

f liıi Lambros'un başkAtibi bile 
elimden kurtulamadı. Bir glin, 
kahvede otururken bir jandarma 
geldi: 

- Seni valinin batkitibi 
çağırıyor r dedi. 

Mal6m ya, korkulu gllolerde· 
yiz. Yüreğim, baıJadı · çarp
mıya.. acaba bir iftiraya mı 
uğradık diye ... 

Ceketi geyip, jandarmanın 
arkasına düştük. BaıkAtip, beni 
görOnce glllUmıiyerek yanına 
davet etti: Doktorlar, ıönnet ol
masını tavsiye etmişler.. Fakat 
hem fazla para arıyor, hem de 
kat'ı surette iyileşecej'ini temin 
edemiyorlarmıf. 

Ben, fıtedij'i teminatı verince: 

Bir aUnnet dUOUnUnden manzeralar 

- Amin!.. 
inşaallah .. 

Ana ile baba ile - Bu lı kaç para ile biter? 

Kaymak Hüseyin Efendi bir· 
kaç saniye içinde iıini bitir· 
mişti. Dışarı çıkıp tekrar içe
ri girdiğim zaman baktım: Kar
yolada bir değil, iki ıllnnet ço
cuğu yatıyor! 

Bu da kim? diye ıordum. 

Anlattılar: 
- Tek çocuk sünnet etmek 

uğurlu ıayılmaı .. Mutlaka yanın· 
da birisi daha olacak. Mahallede 
bir fakir çocuk bulduk. ikisi de 
bir çırpıda çıkıverdi. 

Çocukların alanlarında birer 
mavi çizgi gözüme iJişmitti: 

- Ya, bu nedir? 
Cevap verdiler: 
- Çivit 1 
- AUaballah.. Bunlar çama-

ıır mı ki çivitliyorsunuı ? 
Yooo.. Hele buna hiç itiraz 

olmazmış. Çocuk, sünnet olunca 
onu kem gözlerden korumak 
IAzrmmış. Kibrit çöpile al-
nınm ortasına yazılan elif 
işte bu tehlikeyi kartılarmış. 

Kaymak Hüseyin Efendi He 
bir arahk yalnu: kalmııtık. Ken
disine sordum: 

Kaç aenelik sünnetçisiniz? 
Dedi ki: 
- Tamam 35 aene oldu, bu 

zanaata başılıyalı. .. Şimdiye kadar 
kaç kişiyi ıünnet ettiğimi hatır
lamıyorum, gülerek ilAve etti: 

- Bana sayı ile vermediler ki 
bileyim.. Önüme geleni kestimf •• 
SUnnet ettiklerimin içinde yedi 
ıünlllk yavrudan tut, 56 yaşında 
pinpona kadar, hepsi var.. MU· 
badele başladığı sene, eski ve 
yeni Yunanistanda 5 • 6 bin ço
cuk ıllnnet ettim f.. 

O zamanki SclAnik umum va· 

diye •ordu. Boynumu bliktUm: 
- Siz ne mllnaalp g6rllrae• 

niz verin ... 
- 500 drahmi yeter mi ? 
O zamanlar beı yüz drahmi 

epeyce para.. PazarI.ksız razı 
olduk. 

Ameliyatı yaptım. Delikanlıyı 

yürilye yUrüye evine gönderdim. 
Elli altı yatındaki ıilnnet ço

cuğu (1) da İzmirli bir Rumdu. 
İskemleye oturtarak onu da ılln· 
net ettim. 

Bizim ıark vilAyetleri abafüıi 
çocuklarını çok geç ıilnnet 

ettirirler. Ben, bunların araaında 
(30) luk (35) lik çok adamlara 
rastladım. Yahudiler ise, bilAkis 
çocuk yedi gUnlük oldu mu, 
hemen Adeti yerine getirirlerf 

Gelelim ustura bahsine ... 
Benim sünnet yaptığım usturala· 
rın fiati on aşağı iki İngiliz 
lirasıdır: Yani yirmi liraya yakın .•• 
Vaktile Kırımın Bahçesaray 
usturaları vardı. Bunlarla hiç 
bilemeden kırk elli çocuğu sün
net ettiğim çok olmuştur. Şim· 
diki usturalar, eh .. şöyle böyle ... 

Kaymak Hüseyin Efendinin, 
bu kadar ratbet kazanmasının 
bir aebebi de temizliği.. Ustura
ıına •e diğer aletlerini bol ispirto 
ile yıkayıp, ondan sonra yine 
ispirto alevine tutup iyice temiz
ledikten sonra kullanıyor. 

Kırmızı gaz boyamasına sarılı 

hediyelerle süslenen masadan 
bir ustura alıp gösterdi: 

- Tamam kırk bir seneliktir! 
Merhum pederim Kaymak Meh· 
met, bunu alh sene kullandıktan 
ıonra bana devretti. Otuz beş 
ıenedenberi kullanırım. Hem ya· 
diıardır, hem de uiurlu ustura-

Eylul 2 

1 
Bilmecemiz 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Muhtıra defteri alacaklar: 

1 

Heybeliadauan Bedriye, lwııı lıul 
Erkek ~luallinı mektebi Tatbikat kıs

mıııda.u 103 Fikret, Kctan A \'Ukat 
Şemsoddin Boy yaııbanesin<lo Ali 
Rıza, Cihangir yoku9unda numıırn 19 
Mahmut, Osk üdar 21 inci mekto" ta.
lebesinden Muzaffer Oğnz, Ankıı.ra. 
htaslyon moıııuru Kemal Bey oglu 
Muz~tHer, Beyazıt 6 ıncı mektep ıltir

diincü sınıf talebesinden Muazzez 
H11aeyin, Gala.tasa.ray lisesi talebesin· 
den 92!) Bülent Necdet, Ankara Orta. 
Ticaret mektebi talebesinden 108 Se
miha, Davutpat& Ortamektebi ta.Lebe
ainden 95 Fahri, 1stanbul Son Posta 
KllJp azasından 600 Nuriye Ali Hanım 
ve Beyler. 

Birer adet kart alacaklar : 
Beyoğlu 11 inci ilkmektep talebe .. 

ıinden Gabi Sason, Balıkesir Hacıis4 

hak mahallesi MuataJapafa sokak 
No. 8 Firdeva, Ankara Mukaddem 
mahallesi istasyon caddesi No. 78 
Akit, Adana Yenle.dana matbaaı;md& 

H. Basri, latanbul Kız mektebi tale• 
besinden 69 NurUnniaa llhami, AdanA 
Kayalıbağ mahallesinde No. 21 Ke .. 
mal, Heybeliada.dan Sevim, Bandırma 
BUyUk otel yanında berber Ali Et. 
oğlu Ahmet, Divanyohı No. 11 US 
Ayte Cemali, Beyoğlu 12 inci mflktep 
betinci sınıftım Ahmet, Orta.köy Çift .. 
llk ıokak No. 60 Cenap Şah:ıbottin, 

Aksaray Cerra.hpaıa caddesin<lo No. 
46 Asım, latanbul 44 tınctl mektep 
talebesinden 48 Sabahattin IH.mit, 
Orta.köy Dlvanyolu No. lH lbrahiın, 
Sandıklı Avukat Zeki B. kltilıi Mit· 
nür, Adana. Türkiye Ziraat Baııkaaı 

ıtajyer Ahmet Refik, Değirmendore 

Ukmektep talebesinden 23 Fazıl, 
Adan& Saathane aivaıında sa:ı.tçiler 
lttiealinde No. 87 Fikri, Ercnk6y 
Kava.klıb&ğ Cahide Ibrahlm, Adana 
poeta kutusu 71 Kaya IIA.mi, Adana 
Kale kapısında. fırıncı M.ueta.f& oğlu 

( Denml - uncu ıayfada ) 

dır. Şimdiye kadar bir gün bil• 
körlenmedf. 

Kaymak Hllseyln Ef. emektar 
çantaıı elinde evden çıkarkeıa 
kimi udunu, kimi kemanını, kimi 
defini kapıp dtığtln evine koıan 
mahalle delikanlıları, ıUnnet çae 
cuklaranı eğlendirmiye başlamıı• 
lardı. Kapının &nünde dliğün 
ıerefine yanan beı yüz mumluk 
llmbanın etrafında konu komşu, 
pervane gibi dolaııyorlar. 

Herbiri kendine dil.şen hiı· 
meti g8rUyor. Ne giren belli, ne 
çıkan.. Tam dllğlln evi ••• 

Y alnıs, kadınlarla erkeklerin 
arasında ka-rag6ı göstermeliği 
gibi, kafesli bir paravana var: 
Hali, harem, selamlık usulu.. ka• 
dm erkek bir arada oturuyor 
amma, bu paravan, nedense orta• 
dan kalkmıyor. 

Sünnet çocuğunun habasma 
taraf taraf kurulan içki sofrala• 
rından hararetli davetiyeler gell• , 
yor: 

- Nazlanma canım ... 
- Bir kadehçik rakı.. İnsanı 

&ldl\rmezl 
- İç be! MllrUvvetindir yahu. 
Bu mürüvvet ıözü, yüreği 

garipsiyen babanın en zayıf da• 
marına dokunmuştu. Dudaklarına 
kadar uzatılan rakıyı bir hamla. 
de boşalttı : 

- Şerefe!... 
Ve böyle, tanyeri ağarın• 

cıya kadar herkes biribirioin 
ıerefine içti durdu. Sabah gU. 
neş doğarken, blltUn bir mahal· 
leyi dolduracak, gürültülü bir 
kalabalık, önde davul, zurna, 
ağlr ağır "Ey gaziler yol görün• 
dil .• ,, türküsilnil ıöyliyerek evi~ 

rine dağıldılar. "f • 
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~aGar~ 
Kokain Yerine 
Yeni Zelıirler 
Bulundu 

Bir müddettenberi Leh kibar 
aileleri arasında kokain ve heroin 
gibi uyuşturucu ve h i " ı dice ya 
delirten veya öldcn:.. zararlı 
maC.:delere karşı büyfik bir rağ
bet başlamıştır. Bu maddelerin 
memlekete nasıl getirildiğini öğ

r enmek isliyen zab~ta, maalesef 
bütün gayretlerine rağmen hiçbir 
iz elde edememiştir. 

Fakat bir tesadüf neticesi, 
bu işin sırrı meydana çıkmıştır. 

Lehistanın en kibar aileleri 
tarafından kullamlan bu uyuştu
rucu madde meğer esaı itibarile 
hariçten getirilmiyormuş, dahilde 
yeliştiriliyormuş. 

Bu madde, bir nebahn su
yudur. Bu nebatın adı da (mu
kaddes Kaktüs)tür. Suriye ve 
bilhassa Filislinde bulunanlar be
heri el kadar ve daha büyük 
kaim yapraklı ve yapraklarının 
üzerleri dikenli bir nebat tanırlar. 
Çok defa çit makamında bahçe
lerin etrafına dikilir. Araplar bu 
nebata Sabır derler. Dikenli ve 
yumruk kadar bir meyva verir. 
Az tatlı ve çok çekeı-deldidir. 

Biıde de avam arasında buna 
''kaynana dili,, derler. 

Meğer Leh asılzadelerini 

afyon ve esrar gibi uyuşturan 
madde, i~te bu ( Kaynanadili· 
Kaktüs ) Un bir nev'i imiş. Bu 
nebatm bir tarafı bıçakla kesilir 
kesilmez bir su akıyormu~. Peyo 
denilen bu suyu iç~nler, iki sa· 
atHk envaı rüyah bir uykuya da
lıyorlarmış. 

Maaınafih Peyonun kullanılıp 
kullanılamıyacağt hakkında Le
histanda iki fikir cereyanı var
dır. Bir kısım doktorlara göre 
Peyo zarauız bir maddedir v~ 
vUcudU tahrip etmeı. 

Bu itibar ile kullamlmasım 
menetmek kanuni değildir. Bazı 
doktorlara göre ise zararlıdır. 

Çünki Peyo içen bir kimse, bu 
ilacın tesiri altmda bulundukça 
yemek yiyememekte veya yediği 
takdirde çıkarmaktadır. Vücude 
lAzım olan gıdaların alınmasına 
mani olduğu için zararlıdır. Fa
kat ilim adamlarının münakaşası 
neticelenip te zabıtanın bir karar 
almasına intizaren sabır - kaktüs 
ticareti Lehistanda almış yürü
müştür ve bir saksılık bir nebat 
400 kuruşa kadar çıkmıştır. 

Moris Şövalyeye Hakaret 
Meşhur Fransız sinema ve 

kafekonser aktörü Moris Şövalye 
ömründe hiçbir zaman görmemiş 
olduğu ağır bir muameleye bu
gün ilk defa maruz kalmış bu
lunuyor. 

Moris Şövalye bazı tem~iller 
vermek üzere Lehistaiıa gitmek 
istiyor, fakat Leh hükumeti bu 
aan'atkann pasaportunu vize et
miyor. Bunun sebebi şudur: Le
histan hükumeti, kendi tebaasının 
menfaatlerini korumak için hariç
ten Lehistana gelecek musikişi
nas ve san' at karları kayda tabi 
tutmuştur. Bir san'atkar veya 
musikişinas oraya gidebilmek 
için behemehal, Leh konsolosla
rına verilen muayyen talimat 
dahilindeki evsafı haiz bulunmak 
gerektir. Halbuki Moris Sövalye 
bu evs<Jfı haiz değildir ve Leh 
hükumetine göre bu zatın hususi 
bir san'at kıymeti yoktur. O, 
aadece, Adi bir bar ve kafekon-

Tıp Aleminde Bir Hidise 
~ ~~ 

Ahliksız Bir Kadın, Adli Ve Fenni 
Mühim Bir Hadiseye Sebep Oldu 
Meşhur Bir Doktor İdam Kararı Aldı 

idama mahkOm doktor Rlhter ve kendisini aahpaya götUren Madam Mertens bir ziyafet •ofraeınd• 

Berlinden yazılıyor: Alman 
adliyesi, içtimai hayalm başdön
dürUcü esrarh bir vak'asile karşı 
karşıya bulunuyor. Bu yilzden 
işlenecek hata belki bir masu
mun hayatını ebediyen silmekle 
ka!ınıyacak, Alman hakimlerinin 
vicdanında her zaman kanıyan 
bir yara olarak kalacaktır. Vak'a 
garip olduğu kadar fecidir ve 
şöyJe başlam·şbr: 

Muktodlr Bir Doktor 
Doktor Rihter fakir bir çiftçi 

ocağının büyük oğludur. Ailesinin 
bin bir mahrumiyete katlanarak 
yaptığı fedakarlık neticesinde tıp 
tahsili yapmış, parlak bir diplo
ma almıya muvaffak olmuş ve 
Bon şehri klinik muavinliğine 

tayin edilmiştir. Kendisi muktedir 
ve istikbali açık bir fen adamı

dır. Meslektaşlarının büyük te
veccüh v~ itimadını kazanmıştır. 

Bir gUn, bir baloya davetli 
bulunan dolctor Rihter burada 
Madam Mertens isimli orta yaşlı, 
haris bir kadınla tanışmıştır. 
Madam Mertens herkese kendi .. 
sini dul olarak tanıtmaktadar. 
Fakat hakikatte kocası hapisha
nededir. Bir ·kaçakçılık mesele· 
sinden dolayı kısa bir mahkfınıi· 

yet mliddeti geçirmektedir. 
Doktorla ~.admın tanışması, 

aralarında sıkı bir rabıtanın hu
sulile netice!cnmiştir. O derece ki 
Rihterle hl.ıdaın Mertens biribi
rinden ayı·ıimaz olmuşlardır. 

Ta!Ak Davası 

Bu .da M. Mertens de 
hapis :,:etini ikmal elmiş, 

serbest .yata kavuşmuştur. 

Adam<:ağız hapishaneden çıkar 
çıkmaz ilk karşılaştığı hadise 
karıs·nın sadakatsizliğini öğrenmek 
olmaktadır. Bunun üzerine ge
rek karısı, gerek doktor Rihter 
aleyhine dava açarak hem bo
şanma, hem de kanun mucibince 
cezalarının tayinini istemiştir. 

Doktor Rihter iki şık karşt· 

ser artistidir. Memleketten dışa· 
rıya çıkarması muhtemel para 
mil<tarma mukabil Leh halkına 
kAfi bir san'at bamulesi getir
miyeceği kanaati vardır. Bu iti
barla bugünün büyllk san'atkAr
larile bu zatı ayni kıratta tutmak 
mümkün görUlmemiştir. HattA 
Şövalyenin Leh Dahiliye Nezare .. 
tine yaptığı müra~aat bile red· 
dedilmistir. 

sındadır: Ya yalau yere yemin 
ederek cezadan kurtulacak, aynı 
%amanda Madam Mertensi de 
kurtaracak, yahut doğruyu ıöy
liyerek dürUst bir insan gibi 
hareket edecek fakat bu defa , 
mahkumiyeti göze alacaktır. O, 
böyle bir vicdan mücadelesi için4 

de iken bir de Mm. Mertensin 
tehdidi ile karşılaşmaktadır. 

Kadın iddia etmektedir ki, 
doktor, gizli bir surette kendi· 
sinden bir çocuk düşi\rtmüştilr 

ve eğer mahkeme huzurunda 
doğruyu söylerse kadın da onu, 
içtimai bir cinayet işlemekle it
tibam edecektir. Bu vaziyet kar
şısında biçare adam, ister iste· 
nıez yalan söylemek mecburiye
tinde kalmış ve hakimin sualine: 

" - Hayır, bu madamla hiç
bir kalbi münasebetim yoktur ! " 
cevabım vermiştir. 

isterik Bir Kadm 
Bu hadise, doktor · Rihlerin 

çalıştığı kinik şefinin pek ziyade 
gücüne gitmiştir. O, muavinlni 
dUrüst bir adam zannediyor ve ha
kii ali bildiği için bAkim buzu· 
runda yalan söyleıniyeceğini zan
nediyordu. Halbuki doktor Rih
ter yalan söylemişti. Bizzarur 
muavininden ayrılmıya ve ona 
yol vermiye mecbur oldu. 

Bon klinğinioden ayı:ılmak, 
doktor Rihterin vaziyetine halel 
getirmemişti. Bilakis müşterileri 
hergün bir parça daha arhyordu. 

Bir ökse gibi kendisine ya
pışan bu kadından kurtulmak 
doktcr Rihter için hayati bir 
mesele olmuştu. Mühim bir para 
mukabilinde kadınla mUnasebe• 
tini kesmeğe teşebbüs etti. Fakat 
kadın, böyle bir pazarlığa ya
naşmakla beraber teklif edilen 
parayı aı buluyordu. Bu sırada 
Madam Mertenı ortadan kaybol
du. Birka~ ay sonra doktor 
Rihler'in muayenehanesine uğra .. 
dığı zaman mükemmel bir 
kokain tiryakisi olmuştu ve 
doktorla evlenmek ıevdasına 
düşmüştü. 

Kadını kafasına koyduğu bu 
fikirden vazgeçirmek için biçare 
adam elinden gelen her feyi ya· 
pıyor, fakat onu inadından vaz
geçiremiyordu. 

Acaba Bir Komedya Mı ? 
Bu gürültülü müzakereler de

vam ederken bir gün kadın, son 
bir defa daha görilşmek üzere 

doktoru evine davet etmiş, o da 
hiçbir şeyden tilphelenmiyerek 
gitmişti. Fırsattan istifade eden 
kadın, bir ara, çırılçıplak apartı .. 
manının merdivenlerine fırladı ve 
feryat etmiye başladı: 

- Y etişln komşular! Bu adam 
beni zehirledi!.. 

Vaziyet müthiş bir şekil almıf, 
komşular, sokaktan geçenler, 
polis memurları kadının feryadına 
koşuşmuşlardı. Nihayet büyük 
gllçlüklerle kadının elblıeleri 

giydirildi ve eu yakın bir has
taneye naklolundu. Orada bu 
hastanenin dol<torları Madam 
Mertensi uzunboylu muayene 
ettiler. Fakat iddia ettiği gibi 
vücudünde hiçbir zehirlenme ala
meti görmediler. Bu arada Ma-
dam Mertens, hastabakıcılardan 
birinin eline bir kiğıt parçası 
tutuıturmuş, sevdiği ve münase-
bette bulunduğu bir adliye me
muruna g6ndermişti. Bu puılada 
ıu tek satır yazılı idi : 

İki yözüm Ülto 
" Doktor Rihter beni zehirledi, 

öl üyoruın. ,, • 
Bir çeyrek sonra da kadın 61· 

milştü. 

Doktorlarm lhtllllı 
Alelacele çağrılan tabibi adil, 

bilahare anlaşıldı ki kadının ah
babı olan adliye memuru Otto, 
nun yakın bir dostudur. Bu adam 
cesedi muayene ederek zehirlen· 
me suretile kalp sektesinden ve
fat ettiğine hükmetmiştir. 

Ve bu hüküm ile beraber 
doktor Rihter de tevkif olun· 
muştur. Ayrıca 2.abıtanın yap
tığı tahkikat göstermiştir ki 
doktor Rihter hadiseden birkaç 
gün evvel bir eczahaneden Stro-
fantin denilen zehirli bir ilAç 
almıştır. Bu ilAç fazla alındığı 
takdirde, kalp üzerinde vahim 
tesir yapar. 

Madam Mertens zehirlendiğini 
iddia ettiği gün bu ilAç dokto
run muayenehanesindeydi. Fakat 
bir tlirlU bulunamıyordu: 

lıte bu şerait dahilinde mah .. 
kemeye verilen doktor Rihter 
beş gün ıüren sabahlı akşamlı 
sıkı bir muhakemeden sonra 
idama mahkftm edildi. Fak at 
hakkındaki delillerin kat'i olma
masından dolayı cezası, müeb-
bet küreğe tahvil olundu. 

Akla Gelen Şüpheler 

Bu sırada doktor Rihteria 
klinik şefi olan me,hur doktor 
Kurt Apel eski muavhıinin böyle 

i Balkanlarda 

Romanya, 
Besarabya, 
Ve Sovgetler 

Bükreşte intişar eden "Ade
verul,, gazetesinin başmuharriri 
M. Baçarya, Besarabyanın \'azi· 
yeti siyasiye ve iktısadiyesi 
hakkında yazdtğı bir makalesinde 
diyor ki: 

''Şllphesiıdir ki Besarabyada 
cereyan eden bntün hadiseler 
Moskova hükümeti tarafından 
alAka ile takip ediJiyor. Burada 
yazılan ve bazan da ehemmiyetsiz 
addettiğimiz hAdiseler orada şişi
rilip aleyhimize bir propaganda 
vesileıi teşkil etmektedir. Siyasi 
devlet adamlarımız ciddi bir su
rette çalışmalıdır.,, 

Bulgaristanm Borçları 
Streza konferansına iştirak 

edecek olım llulgar heyeti, Dü· 
yunu Umumiye Reisi D~ldor 
Stoyanofon riyaseti altında lta)ya 
tarikile Sofyadan hareket et· 
miştir. 

Dr. Stoyanof konferans aza· 
larma tevdi edilmek Uıere, Bul• 
garistan vaziyeti maliye ve iktı
sadiyesine alt bir rapor hazırla
mışbr. Bu rapor memleketin 
vaziyetini pek karanlık göster
mektedir. 

Bir Tabiat Garibesi 
Bulgaristanda Tirnova mmta

kasında İvança köyünde Angel 
Minçef isminde 45 yaşında bir 
köylü sıcak dolayısile geceyi hah· 
çesinde geçirmiye karar vermiş. 
Tam yabp uyuyacağı sırada hava 
birdenbire değişmiştir. 

Ayni zamanda oradan geçen 
iki gece bekçiıi bir feryat 
işitmişler, sesin geldiği yere 
doğru ilerlemişler ve Minçefin 
kıvranır bir halde " gözlerim, 
gözlerim ,, diye feryat ettiğini 

görmüşler. Havanın bu suretle 
birdenbire değiıerek bozulması 
yüzllnden Minçefin gözleri klir 
olmuştur. 

feci bir cinayeti işlemiyeccğine 
kanidi, adliye doktorlarının mua
y~nesini müteakıp kadının ce
ıedini aldı, birkaç maruf arka· 
daıile beraber fethimcyit yaptı. 

Onun muayenesi de adliye 
doktorlarının teşhislerini teyit 
etti. Şu farkla ki, doktor Rihte-
rin eczahaneden aldığı ve kadını 
zehirlemek için kullandığı iddia 
olunan Strofantin miktarım, böyle 
bir zehirleme ameliyesi için kAfl 
bulmadı. Esasen kadının cesedi, 
böyle ilaçla zehirlenmeden hasıl 
()lan ~e fennen malum bulunan 
Arazın hiçbirini arzetmiyordu. 

Bu suretle anlaşılmıştı ki 
Madam Mertens zehirlenerek öl· 
müştür. Fakat bu zehir Strofan
tin değildir. 

Bir Tashihi, Karar Talebi 
Bu esasa istinat eden Rihte· 

rin vekili derhal Alman adliye
sine müracaat ederek ortada 
kalmıf bir adli bata bulunduğunu 
iddia ve davanın tekrar görül
mesini talep etmiıtir. Bunun ha· 
ricinde şu da sabit olmuştur ki 
Madam Mertens zehirlendiğini 
iddia ettiği zaman tedavi ıçın 
naklolunduğu hastahanede, ken .. 
disine kardiyasol denilen ilAç 
şırınga edilmiştir. Kardiyasol, 
tıbben malumdur ki, kalp üze
rinde tesir yapar. Kadın bir 1 o
kain tiryakisi olduğu için ken
disine şıringa edilen kardiyasol 
fazla gelmiş ve kalbi Uzerine 
tesir yaparak 6lUmil intaç et
miştir. Bu deliller karşısmda 
doktor Rihteri mahkfım eden 
mahkeme. davanın tekr.ır ı;ö.-U?· 
mesint.: lcarar vermişi.6r. 
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Bu sırada artık bu hayattan 
bıkmış olan ( Mehmet pehlivan ) 
da bunlardan ayrılarak fstaobula 
geldi. Zaptiye mum Şefik Paşaya 
teslim oldu. Diğerleri için ~ka
vete imkan kalmadı. Günün bi
rinde çete büsbütün dağıldı. 
Rasimle Ethem de gelerek (Be
şiktaş muhafızı Hacı Hasan Pa· 
şa ) ya iltica ve istiman ettiler .. 
Mesele A bdülhamide arzedildi. 
Cezalarının affile beraber Beşik
taş zabıtasında istihdam olun
malarına dair bir ( irade ) geldi. 
Artık bu iki adam, şekavet ha
yatından Çf'kifmiş ve Beşiktaş 

zabıtasın:n iki sivil memuru ol
muşlardı. 

lf. 
312 senesi mayıs:nm iptida

larmda, bir gUn Abdülhamidin 
musahiplerinden Cevher Ağa, Be
şiktaş karakoluna geldi. Hasan 
Paşaya milracaat etti: 

- Sizde, sivil olarak istih
dam olunan bir çetebaşl varmış. 

Onunla hususi görüşmek istiyo· 
rum. 

Dedi. Derhal Ethemi çağırdı
lar. Cevher Ağaya tanıttılar. 

Cevher, Ethemi aldı. Karakolun 
Ust katındaki bir odaya kapandı
lur. Onunla başbaşa kaldıktan 

sonra şu suretle söze başladı: 
- Efendimiz, seni affetti. 

Niçin, biliyor musun. Glinün bi
rinde kendisine lazım olursun da 
bir iş görürsün diye ... 

Ethem, kemali safiyetle cevap 
verdi: 

- Efendimizin dü.şmanlarma 
karşı, onu müdafaaya mecburum. 
liir tehlike varsa, cammı feda 
ederim. 

Kurnaz Cevher, sezü buraya 
getirince telkin yapmıya başladı: 

- Evet, tehlike var. Hem de 
büyük tehlike... Y almz Efendimi
zin şahsına olsa bir şey değil. 
Hatta, (Ali Osman) ın tahtı bile 
tehlikede ... 

Etheill, cahil ve saf bir adam
dı. Bu sözleri işitir işitmez müte
essit oldu. 

Ali Osmanın tahtım bile 
tehdit eden bu tehlikeye atıl
mıya müheyya olduğunu göste
ren bir vaziyetle izahat istedi. 
Cevher, şu sözlerle maksadı izah 
etti: 

- Efendimiz nasılsa bir ec
nebi kızına iltifat buyurdular. 
Kız, gebe kaldı. Kızı İslam 
edip saraya almak mümkün 
değil. Halbuki yarın bu çocuk 
doğarsa, belki Avrupaya götü
riirler, orada teihİr ederek Efen
dimizin namus ve şerefini leke· 
lerler. Belki de günün birinde 
(bu çocuk, bir padişah evlAdıdır. 
Binaenaleyh, osmanh saltanatında 
hakkı vardır) diye ortaya bir 
dava çıkarırlar. işte bunun için 
bu kızın vUcudünU ortadan kal
dırmak lazım ••• 

Ethem, oturduğu yerden, bir 
yay gibi fırladı, ayağa kalkb. 
Büyük bir öfke ile Cevher Ağa· 
nm yilzilne bakb: 

- Siz, yanhş kapı çalmışsı
nız Ağa Hazretleri.. Filhakika, 
ben eşkıyalıktan geldim. Eğer 
Efendimizin düşmam varsa, bir .. 
beş.. on.. yüz, nekadar lazımsa, 
hepsini birer birer öldürürüm. 
Fkat, bir kadına.. parmağ1tnın 
ucile bile dokunamam .. 

Ethemin bu kat'ı ve mertçe 
ifadesi, Cevherin cesaretini kır
madı. Onun cahilane hislerine 
temas ederek o kadar uğraştı ki 
nihayet, Ethem : 

- Hele bir düşüneyim ..• 
Demiye mecbur oldu ... Cevher 

bir miktar para ile beraber bu 
hususta fevkalade ketum olması 
hcıkkında da Etheme sıkı bir ta-

limat verdikten sonra ertesi gUnU 
geleceğici söy liyerek çıktı, gitti ..• 
Ethem, bir köşeye çekildi. Dn
şUndO, taşındı. Boşa koydu, dol
madı. Doluya koydu, almadı. 
Kendi kendine bir türlü karar 
veremedi. Gece, geç vakit kalktı, 
Beşiktaşın maruf simalanndan 
(S •.• ) Beyin evine gitti. Ethemin 
bu zata, fevkalade itimadı vardı. 
Meseleyi olduğu gibi anlattı. [l) 

S... Bey, ilk kayretj zail ol
duktan sonra şu fil<ri beyan etti: 

- Ethem.. Bu işte bir oros· 
topoğluluk var... Eğer ( Efen· 
dimiz ) , benim bildiğim adamsa 
böyle yanlış bir haltetmez .•• 

( Arkaıı var) 

t=-

[11 Btı zat, hayattadır. Bugün Be
şikr.a~ta ınühiın l.ıir rnlle.:ıseseyl idare 
et ıııaldf'dir. Hn vak 'anın tafsi f :Hını 
bizt: lıi'lzat anlatmı~tır. (Muharrir) 
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Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

( Baş tarafı 6 lncı sayfadu ) 
ll i isc~· in, ll:.t,· ııtp:ı>1ı~ Urt.rnıekı!!lıi t.ı
losiıııloıı 27:l 11 ralıiın Mıısl:ıfa. Bau
dırnı a ~f!btan l ik i\:.ı.zif B. og lu Hıra
Jıiııı fülştfi, lııtaııbtıl 4!l ıııı c u ıııl'k1eıı 
dördilııcll sınırt.uı 1 fH ~i lıat, \ııkara 

lı:rnıı:ıtpa~a rııahallt'~İ Ulı11• ıl :-;çık ak ;\o. 
4 Eıi Hrn, ı-:ati lı li sa l>ıt, ııı:ıl i.p• ıı ı ntıa
Rouo J..a.tibi l~oıiıı Ef. rı g-\n ~~d;Pt 
ı\lımıiıı N:ıfı:ı. B:tjıniıhcncii..., Jlıırt ı ı 1:. 

kcriıı11ısi ... PcıtPvnlyal Ji..,e~ı ıı..iıı<'I 

sııııft,rn f>2 1l ırahim, lstar.lıııl Kız 
Ortamuktebi ta: otıc:ıindı:ırı 14 rnuia, 

Adaııa muha:;elıcı hu~ıı::ıi.' c talıtıllıbrı 

Xıır• dı.lirı B. o~ln :;;a.cit, 1 taı,lrnı l~ız 
Ortaıııl'ktebi lah•IJCl)İnilcıı f>li'l ;\fuzaf
fı•r, lstanlrnl Fu:ıtp:ış:ı tiirl•esı Mutiıı 
l~eşat, btarılıııl Kız Ort a ıııoktc•ui tıtle
hor,;iııılon 8~ )1iilıı·t' Col, ı;orlu rıırırhıım 
tapu ııHııııııru o.,.:-lıı .ıı-,tafa, Zon
gııldak ın:ıııif.d ı ır.ıc ı .\lalıir B. oğlu 
::-ahir. :-;;ılilıli ,\ Ynkat ll:ı v r! B. kızı 
::\Iuaz c1., Jııehcılu i\Ia.lmıilİiiril llilmi 
ll. ug-lu llcrai, Kırkıt~aı: :\lu~alar 

nıalıalle::-:iııdt· tı>rzi oğ'lıı litrnhiııı, l'cr-

ti'\. 11iyal Erk(.'k lisesi talcheııiııden 74 
\. Eıner, Polatlı Hamza 8ırrı B. 

u;.;-lıı Coııgiz, Div;uıı .Jluhöseoat tl\'· llıı· 
Pii grup ınıırakıl>ı llısan B. oğfo Alı· 

ııırt Orhan, htaıı lıul 4-l iirıcll ınoktc•p 
ıaiı:hcsinden :lüü ~lP.litlıat, Ankara. 
! lrta Ticar11t ıııcktelıi talclıı>siııcloıı 

l 77 Cavit, J\adıköy ~<iğ'iitlUc:oş· 

ıııo <':uldos;iııdo Nuıııara. jtl!l Rauf, 

\nk:u.- Jı;fa~iyoıı Telgraf meıııurıı .\li 
J~ı·:. kızı ~lclitlıat, Uoylarhayi J,tanoı 

ı·aıldosi H:ııııaııı sokak nuuıara 8 sük
ri.\ L', AııJ,arn Dl' vlct Domiryolları 
;\Juhaı;ı,bo <lairıısiııdo Bahri Bay kızı 

N'Plıilc, Adana \'ilılyl't Eııcilıuı·ni ikin
ı·i kfıtilıi llı~:ın Bev v:ıi'ıta:-;il<' l!Pkir 
l"taııl.ıııl Biriııd Jik ııeJ,tcp ta! cl_ıı sin: 
dcıı ~ ı-'~·rıııct, ,\ydın tü.zi Paıp. rıH•k

lı · bl tlörtlilndl :;ınıitaıı ~r. ~ahan, Sut· 
t :ıııalııııut K:ıpıağ:ıflı ııııınarn 2 lsıııat, 

l\adıkiiy ı\ltıyolag-ı ı ~iiği!tliiı;e~ms 
1 Dl ..... , Aılaıuı .l\lilıi ınensııcat 

fa lırikaı-ırıda ,\[. Hik ıııot, Konya lspir
fo lnlıiı•arı ıııuha!<ibi Sıtkı fü•y oğlu 
Jl:Lııııli HPy 'o Ifa.ııı ııılar. 
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2 Eylül Cuma 
f .tan bul - ( 1 :...~u :110! rn ) Hl gra· 

mofon, ııı,;; birinci kı~ıın :ılarnrka 

saı \'('(Ua Hıza YC Cenııc-t Uarııınların 

l~tiraklcrilo, L'0,!5 askert konfNaıı!i, 21 
ikinci kısım ;ılaı urı<.:ı lııl'İ Ye ıı ... ıkıs 
Jbıııılanrı i~1irakilu saz, :.?~ cırkt*. m. 

Biikre' - { ırn L metr9 ) :m k(.\ınan 

ıoln, :.?O. ı.1 iki ki~ilik koıntuli, ~o, 15 
filflt ı\olo, 21,l.i piy .... no konseri. 

Bclgrat - ( 4:!!l metre) ~ L milli ~ırp 
prkıl;m, :!! .:vı or:; koıı'H: ri, ~:? 'frio 
~:.?,;..O koman kırnsr.ri. 

Roma -- {.Hl metra) ~1,4.3 orkestra. 
PraA- - ( .J83 ıııetr&) :20 Brafitılın"a

daıı ııakil, ~l Att>lye Iİ) atrosııııılan 
uaklt<ıı lıir toııı~il. 

Viyana - { 517 metre ) :?1 Arı.Prika-

Jaıı ııakil, :.?I, ı;; Mrnfoni, ~1 tlaıı~ ha 
vaları . 

Petle - ( iJ50 metre ) :?O edelı.l ba
hisler, :!0,5 keman kon;;eri, ~1, 10 
sdiilyoda temsil. 

Varşova - (14.1 t metro) 2J ,:33 rndyo 
gaıetesi, 21 senfoni, 21,4J uıus:ı.haba, 

~:3 dans havaları. 
Berlin - (1635 metre) 22 Va9iugtoıı· 

dan nakil, 22,4;) ıenfonl 

3 Eylfll Cumartesi 
fstenbul - - ( 12011 uıetr& ) 18 Gra

mofon, 1 fl,J alaturka. konser lfafız Ah
ıııe hey'oti tarafından, ~o,;; asker! 
kO'· feraıı11, :? 1 alatıı rk '\ konser Hafız 
Alınıet hey·oti taufıntlan, 22 orkestra. 

Bükreş - ( 394 mnlra) 20,45 Sakso· 
fon, :?J,ı;; Romanya ııııısi1dsi. 

.Re:grat - ( ·.1:29 ırıotre ) 21, 15 Jon
ka 'ııın Djido adını taşıyan piyeai. 

Roma - ( 4.'1 metre ) 21,45 Catala

ıı i ·uin VP.janice adını taşıyan piyesi. 
Pra,2' - (488 nvıtre) 20,40 9an mu:ii

ki, 22 Bratislanı.dan ııakil. 

Viyana- ( 517 metre) 21,20 koıne· 

ılı, ::?a, 00 a.kşaın konsori. 

Peııte - (550 motro) 21 at1td}•O or· 
kı>stras1, 21, 1~ operet parçaları. 

Varfova -(1411 metre) 20 kilise 

111 usikisi, 21 hafif musiki, 22,HS konser. 

Berlin - ( 1635 metre ) 20 lngllizce 

ders, 21,10 komedi, temsilindeıı ıoura 

konaar. 

Uydurma Baba Olman n 
Acı Ve Ağır Cezası 

Bir Alman Genci Yalan Yere Baba 
Olduğunu Söyledi Ve Hapsedildi 
Berlirıden yazılıyor: Berlinin 

Sünen isminde bir mahallesi ve 
burada büytık bir birahane var
dır. Bu müessesenin müdürü, 
nüfus fazlalığa tnraftar bir zat
tir. Onun içindir ki, mliessesesin· 
de çalışanlardan birinin bir ço
cuğu olur olm<12, ı{, hir 
maaş nispetinde ikramiye verir. 
Birahane müdüriyetinin bu güzel 
kararından istifade etmeyi düşll· 
nen Hayn ismindeki garson, 
oturduğu semtin belediyesine 
müracaat ederek o gece bir 
çocuğu olduğununu bildirir, nü
fusa kaydini yaptırır, aldığı ka· 
ğıdı müdilrüne gösterir ve istih· 
kak ettiği ikramiyeyi alır. Fakat 
Hayn borçlu bir adamdır. Para
Jarı aJır almaz, sağa sola dağıtır, 
elinde birıey kalmaz. Derhal bir 
çare düşünür. Tekrar belediye 
dairesine gider : 

"- Efendim, der. Birkaç saat 
evvel doğan çocuğumun kaydini 
yaptırmıştım. Halbuki annesi 
şimdi bir tane daha doğurdu. 
Evvelki erkekti, bu da kızdır. 

Çocuklar ikileşti. ,, 
Memur. bu çocuğun da kay

dini yapl?r ve hüviyet cUıdanını 
babasına verir. Hayn bu kAğıtla 
tekrar müessesesinin veznesine 
uğrar, ikinci ikramiyeyi de alır. 

Fakat otuz gün beklemeden 
bir gün içinde üstüste iki maaı 
almak Haynın boşuna gider. 
1kizlettiği çocukları Uçüzletme-

1 

,. 
' 

Yalancı Baba Hayn 

mek için ortada hiçbir sebep 
olmadığına hükmeder ve bu hUk
mü vermekle beraber Belediye 
dairesinde soluğu alması bir olur. 
Fakat bu sefer memur tUpbeye 
dilşer. Çocukları görmek ister. 
Hayn faşırır, dili dolaşır. Nihayet 
çağırılan bir pofüı memuru Hayni 
Adliyeye verir. 

Muhayyel üçüzlerin habası 
beher uydurma çocuk için birer 
aydan Uç ay hapse mahkum edil
mittir. 

c Çok Eski Devirlerde İstanbul J 
Eskiden Bozalar Bile 

Sarhoş 
• 
insanı Ederdi 
( Bo.ş tarafı ! inci 5.ayf ada) 

hardaliye, (80) dükkanda imami· 
ye, ( 6 ) dükkAnda yalisce, ( l ) 
dühkAnda ranjı Halit, ( 2 ) dük· 
künda ıhlamur, ( IO ) dükklnda 
anason, ( l) dükkAnda tarçın, (5) 
dlikkanda haman, ( 1 ) dakkln-
da karanfil, ( 1) dükkanda Suşi 
nar rakılar satıhrdı. (50) dük
kanda elma suyu, (22) diikkinda 
bal suyu, (3) dükkanda müptezel 
suyu, ( 3 ) dlikkanda arpa suyu, 
(1) dükkanda tarçın suyu, (1) 
dükkanda kibrit suyu, denilen 
kuvvetli içkfler yapılırdı. O va
kit lstanbulda bu içkilerden başka 
(300) çeşit te (mnkeyyifat) vardı. 

Onuncu asırda lstanbulun en 
zengin esnafı meyhanecilerdi. 
Kaçakçılık ta pek çoktu. Sadra· 
zam, Yeniçeri Ağası, Ases Pa9a, 
Subqı, Ağa kapı kihyaları, Ga
lata Mollası, Galata' toyvodası, 
Hamir emini, Galata çorbacısı 
kaçakçılardan milyonlarca akçe 
cerime alırlardı. 

Yahudiler diğer meyhaneler· 
den alıt veriş etmedikleri için 
ayrıca lstanbulda ( 100) Yahudi 
meyhanesi vardı. Saz, söz ve 
genç tibilerile en meşhur olan 
ve en ziyade kazanan meyhane-
ciler de bunlardı. 30, 40 senelik 
Ankone, Paris, Kenküı, Budiu, 
Alman, Sarakoza, Mora Arhoz, 1 

İngiliz, Sakız, Kıbrıs ıaraplarınm 
en alaları ve Bozcaadanın meş· 
bur misket şarapları, lstanbulun 
rnaruf (keteborya) şarapları hep 
bunlarda bulunurdu. 

O devirde rakıya (aslan sOtD) 
derlerdi. Ve kadim s8zft 
diye ıunları tekrarlarlardıı "Elma 

yiyip, alessabah bir kase şarap 
içenin öldiiğUne taaccllp ederiz." 

Ayrıca yedi yılJık şarabı alet
te kaynatarak Uçte ikisi uçtuk
tan sonra hasıl olan şaraplarda 
vardı ki bunlara müsellea ismini 
verirlerdi. 

O devirde yalnız müselles 
satan birçok dükkin vardL İs
tanbulda o vakit ( 300 ) bozacl 
dükklnı ve ( 1005) te bozacı es
nafı vardı. Bunlarm hepsi tatar çiıı• 

geneleriydi. Bozanın mucidi olarak 
Salsal Tatan gösterirlerdi. Garibi 
şu ki o devirde Is tan bulun boza· 
larıda sarhoı ederdi. 

Hatta ( Bozayı çok içeni kö
pek dalamaz ) derlerdi. ÇilnkO 
bozayı çok içen istiska ve nikriz 
bastahğına yakalanır, koltuk değ
nğeile yiirüdüğll için köpekler 
yanına yanaıamazmış. 

Ayrıca bir de Tekirdağı 
dansından boza yapan 40 dOk-
kin vardı ki bunlar çok katı 
boza yaparlarmıt, hatta tülbende 
konsa akmazmlf. 

HAmile kadınlar içerse ten
dilrUst olurmuş. Yeni çocuklu 
kadınların sUtlerini arttırırmıı. 
Bu bozalar o vakit Ayasofya 
karşısında Atmeydam başında. 
Kadirga limanında, · Okçularba
şında ve Aksarayda satılırmış. 
içine Kuşada pekmezi, üzerine 
darçın, karanfil, zencefil, Hindis
tan cevizi dökerlermiş. Bu boza 

sarhoş etmezmiş. - * * 
K A D 1 N ~--.ıtl!!! 1 GÜZEL OLUNC::j 

MUmessileıi ••.•• 

1 
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Geminin Ambarından Acı Bir Feryat 
ihtiyar Adama Güler Yüz Geldi, Bir Adamın Kafası Patlamıştı 

-72- Muharriri : 'f. lf-. 

Göstermek Çok Zordu Düşmanlar, Gemideki Sakı;- Tayyareyi 
Deniz: facia, 8&- yanda bu muhacir de güHrtede, 

Bulamadılar 
---~~ 

Kız, uykusuz gözlerinde gamll 
bir humar, anasının ellerine sarıl· 
mıı ve inlemiıti: 

- Ne yapacağı:ı, onu kızdır
madan geri gönderebilecek miyiz? 

Bu sorguda küçiik bir ric'at, 
ruhi bir geri hareketi mündemiç 
değildi. O, sabaha kadar uzıyan 
mülAhazalarından sonra da Ti
mura varmamak kararına sadık 
kalmıştı. Yalnız annesini musta· 
rip etmemek, babasını tehevvüre 
düşürmemek kaygusile mütehar

rikti ve yakınlaşan kat'i dakika
da sendelememek iç.in de ana
aından yardım arıyordu. 

Ana, endişelerle dolu o uzun 
geceden alnında yadigar kalan 
beyaz. kılları, şuursuz. bir hare
ketle, zülfünün içine karıştırdı, 
kızının yanına oturdu. 

- Baban, dedi, sana acıdı. 
Kızın gözleri parladı, yüzü 

renklendi ve dudaklarında sevinç
li kelimeler titredi: 

Oh anne, bu mlijdene can-

feda! 
Evet kızım, sevinmekte 

haklısın. Çünkü babanın acımas•, 
İiin düzelmesi demektir. Sen de 
bu nimetin ltadrini bil, babanın 
öğütlerini tut! 

Tevekkülün içi yine burkuldu. 
Annesinin sözlerini müphem bu
luyordu. Bu sebeple telaşa diiştü 

'e sordu: 
- Babam ne öğüt veriyor 1 
- Düzen edelim, şimdilik, 

peki diyelim, diyor. Sonrası için 
de Allah kerimdir, demek istiyor. 

- Çocukluk anne, çocukluk. 
Sahipkıran gibi bir adamı aldat
mak, savsaklamak rnünıkün nm ? 

- Aldatılmıyacnklarına ina
nanlar daha kolay aldanırlar. 
Onun için densillik etme de sö-
zünıüze uy. 

- Uyup ne yapayım ? 
- Hanla karşılaşınca güler 

yilz göster, sevinmiş görün, dün
kü sözlerinden utanmış gibi dav
ran, diz çöküp el öp. O, işin 
içinde düzen olduğunu seze-
mez. Senin yola geldiğine 
inanır, kalkar gider, dliğün 
hazırlığına girişir, beıban da üst 
tarafını düşünüı, ne yapı.ııak la
zımsa yapar. Bugüne bugün onu 
buı·dan dost gibi uzaklaştırmak 

gerek! 

r 
SON POSTA 
Yevmi, ~İ) asi, Handis \e Halk 

iaıetesi 

idare. lı;t.a ıl>•ıl: Eski z.ıpLi) o 
• t;at:ı.lr,cşıno sokaeı 25-1 

Telefon: lı:ıtaıılıul - 20203 
rost.. kutusu: lstanbul - 741 
'J'elgraf: Jstan bul SONPOST A ---

ABONE 
TÜRKiYE 

Fİ A Ti 
ECNEBi 

1400 ICr. 1 Sena 2700 Kr 
750 " 6 Ay 1400 ,. 

400 " 
150 " 

3 .. 

1 " 
800 " 
300 " 

Gelen evrai< geri verilmez 
11 i.nl. r l:ııı ırı • 'uli~ et ,ılı ı ru.ız 

CO\iap ıı;iıı ınen.t ıpl r.~ (6) kur ı,luk 
d [ il,\ . } L 11\tlır. 

A lr" t ,tirıl n (20) kır ıştur. -G'lıetem -ıde çıkaıı ıesim ve )ıızılarııı 
u ~n h' l ı ı m• ıfut ve gaı tem!zo 

i .I • 

Tevkkül kaşlarım çattı, 

elinin parmaklarını biribirine 
çirdi: 

iki 
ge-

- iyi amma, dedi, Hin Haı· 
retleri beni de alıp götürmek is
terse ne yapacaksınız? 

- Ummam, hiç ummam. Ko· 
ca Han, pazardan keçi alır gibi 
avrat almaz. O, mutlaka dü· 
ğün yapacaktır, dünyayı ayağa 
kaldıracaktır ve bu ayağa kalkan 
dünyayı senin ayağına kapan
dırmak isliyecektir. 

- Haydi buna da inanayım, 
beni şimdi götürmez, diyeyim. 
Ya beş o:ı gün sonra dOğfincll· 

1 er gelirse ? 
- Allah esirgesin, sen o va

kit ölmüş bulunacaksın f 
Tevekkül, babasmıu planını 

artık anlanıışb. Timuru, kızdırma
dan, uzaklaştırmak ve sonra 
kendisinin ölümünü ileri sürmek 
esasmr. müstenit görünen bu ba
sit plandan memnun da olmuştu. 
Yalnız bir nokta hoşuna git
miyordu: ihtiyar adama glller yüz 
göstermek ve hayır, hayır, hayır, 
diye bağıran yüreğini yumrukla
yıp ta inliye inliye peki, demek!. 

Bu, genç ve çiçek dolu bir fida
nın kurtlanmış ve kurumuş bir 

ağaca lcnrşı korku ile karışık 

riyakarlık göstermesini andıran 

bir hareketti. Halbuki riya, hu
lus, incizap, muhabbet ve hür-
met, l<art ağacın borcu idi, iğil
mek ve yalvarmak la yıııe onun 

vazifesi idi. Hu1asa; güzelliğin, 

gençliğin çirkinliğe ve ihtiyarlığa 

karşı rüşvet vermesi toy kızın 
giici\ne gidiyordu ve bunu becc· 

remiycrek falso } npmaktan kor
lcuyordu. 

Şu kadar ki, başka bir halAs 
yolu bulamıyordu. Ağır da olsa 

bu rolü yapmak mecburiyetin
deydi. Müebbet bir yürek hasta-

lığı çclcmekten, yıllarca ve yıl
larca sevmediği bir adamın aşkı

na halayıklık etmektense bir aa
niye yalan söylemek elbette iyi 

idi. Binaenaleyh a1tasm n elini 
yiizünli öperek şükranını lıaylurdı: 

- Allah benim ömrümden 
alsın, seninle hahamın ömrüne 

katsın. Beni canıma kıyır.aktan 
kurtardınız. 

Zavallı annenin gözleri yaşar
dı, dudakları titredi, bir kelime 
söyliyebildi: 

- Delil 

Şimdi ana kız, Timurun hu
zuruna nasıl çıkacakların:, ne gibi 
vaziyetler alacaklarını, ne şekilde 

kelimeler kullanacaklarını nıüza· 
kereye dalmışlardı. Mesele mü-

himdi, latifeye tahammülü yoklu, 

küçUk bir aksaklığın Timuru 
kuşkulandırrnası ve tatsız neti
celer doğurmasl muhtemeldi. Bu 

sebeple, zamanımızdaki oyuncu
lar gibi, rollerini prova ediyor

lardı. Ana, kendisini Timur far
zcdiyordu ve "Söyle bakalım kü-
çük, benimle evlenmiye razı 

mısın?., diyordu. Kız da 
reveranslar yaparak: "Ben 
halayığınızım, öl dediğiniz yerde 
ölmek borcumdur ,, cevabını veri

yordu. 
(Arkası var) 

adot veıstırapkay- --~-----~--....... ....-.......... ..-.-~--- d"" v•ı b b d" n o nağ dır. Duııizciler r or çocugı e era er ı. v - 1 
nc4olerini onun yaşlarındaki çocuğu ambarm açık 
orıgın ufuklarında olan bir delığinden içeriye ayak-
ararlar ve ıstırapla- kabısını düşiirmüş, ınıp alması 
rını onun rengin için babasına söylemiş. 
pırıltılarında dindi- ihtiyar adam, ambarın kapa-
rirler. Bu sütunda hayatları denizde ğını zorlıy ı-ak açmış ve nş ğıya 
mücadele, korku inmek istemiş. işte bu sırada 
vo heyecan içinde • ayağl birdenbire kayıvermiş ve 
gc~on kaptanları- o derin ambara düşüp parça-
mızın maceralarını lan mış .. 
kendi ağızlarından Biz İzmire çıkınca Mliddeiunıu~ 
dinliyeceksiniz ı milik derhal tahkikata başladı. 

Egenin fiçUn- lhtiyarm ölümü sukut neticesi 
cü kaptanını ka- d i i. Bu malum .. 
maraaıoda görünce ıaıırdım kal- Genç kaptan çekmeceden ıi· Fakat asıl şayanı dikkat nok· 
dıriı. Genç, ufak tefek bir kap- gara paketi çıkanrken: ta, kapak eskiden mi açıklı, 
tan .• 1raş oluyordu. Yllzll sabun - Ha, dedi, size daha enle- yoksa başka birisi mi açmıştı ? .. 
içinde.. Beni neıaketJe karııladı resan bir vak'a anlatayım, filvaki Yolcu ve muhacirlerden hiç--
ve yer gösterdi.. Maksadımı biraz denizle allkadar değilıe de, biri bu husus için bir şey söyle-
açınca, genç kaptan düşündü: deniz faciası sayılabilir. miyorlardı. Geminin ıüvarisi bu 

- Hangi yerini anlatayım ki, Birkaç sene evvel Reıitpafa yüzden itham altında idi. lzmlr 
bilmem .. dedi. ile lzmir seferi yapıyorduk. Müddeiumumiliği derhal siivarinin 

O, bol su ile yıkadığı yüzünü Tam Sancakkale önlerine gcJdi- tevkif edilmesini istedi. Bu sırada 
havlu ile kurularken düşUndü: ğimiz sırada birdenbire lavlun· müstantiklerd'en biri ölU muhaci-

k 
- Size, ben daha çok genç dan kuru ve sert bir gUmleme rin küçük çocuğuna sordu : 

i en geçirdimm heyecanh ve 
&· i11itildi ve acı bir feryat koptu. - Ayakkabının ambara düı-

hisli bir hadiseyi anlatayım dedi.. H k tUgw ü zaman kapak açık mı idi ? 
Ve Laşladı: er es dışarı fırlamıştı .. Tav-

luoa yar· ·· t ft k" b - Hayır.. Delik vardı. 
- Ben, istiklal harbi sırala- ' 

11
' on ara a 1 am ar tarafına k t I K k ) t - Kim açtı bu ambarı? 

rmda Deniz Ticaret Mektebinde oş 11 
(.. apa · açı nuş '··· 

l b 30 metre deriı.likte, ambarm di· - Babam ... 
ta e e idim.. Bir tatil günü, de- b" d b . 1 h Mesele derhal k ın e eynı pal amıf, bir mu a- anlaşılmıştı •• 

ıehadeli ile 
ittihamından 

nize arşı duyduğum aşkı ve . l d D h 1 . Çocugw un ufak bir 
heyecanı tatmin edebilmek için cır ya ıyor u.. er a yanına gıt-

tik .. Kalbini dinledik. Ölmüştü.. süvari mes'uliyet 
Demirtaş gemisine girdim.. O 
zamanlar, biz.im denizlerde Türk Kafası o kadar parçalanmış ki, kurtulmuştu ... 
bayrağı ile yalnız Demirlaş ve yüzün.ün ve başının hiçbir şekli Egenin zeki kaptanı, bülün 
Paşabahçe gemileri çalışırdı.. kalmamıştı. tafsilitile anlattığı bu vak'adan 
Bunlar da ufak tefek, ve mavna Biz bu seferimizde İzmir mlU- sonra benden bir şey rica etti: 
büyüğil gemilerdi. Seyrisefainin hakatına, Bulgaristandan gelen - Kat'iyyen ismimi yazmayı• 
bütün gemileri bağlı idi. lık sefer muhacirleri taşıyorduk. Bu me- nız! dedi. - R. "ııo• 
olarak Karadenize açıldık ... 

Kurucaşilede lrnvayı milliye· 
nin bir tayyaresi düşmüş, fakat 
parçalanm.ştı. Hep beraber çah
şarak tayyareyi geminin ambarı
na indirdik, üstünfi şeker san· 
dıklarile, kahve çuvallarile ka· 
pattık ve yola çıktık.. 

iki üç saatlik bir mesafe ka
tetmiştik ki, geceleyin birdenbire 
önümüze iki Yunan torpitosn 
ç ktı ve bize: "Dur 1 ,, emrini 
verdi ... 

Gemide süvariden tutunuz, 
en küçük ta} faya kadar herkes 
heyecanda idi.. 

Bu sırada Demirlaşa bir fili
ka yanaştı ve elinde labancasile 
bir zabit ve altı bahriye neferi 
gemiye doldular .. 

Hamulenıizi sordular, fatura
lara baktılar ve: " Ambarı mua
yene edeceğiz! ,, dediler .. Akıbet 
fecidi. Muhakkak " lğneada ,, yı 
ve oradan öteki dünyayı boyla
yacaktık. Altı bahriye neferi ve 
bizinı tayfalar yavaş yavaş kahve 
çuvallarını kaldırmağa başladılar. 
Sıra şeker sandıklarına gelmişti. 
Süvariye baıi.tım, yüzU sapsarı 

oJmuıtu •. 
Yunan neferleri, ıeker aan-

dlklarını kaldıracak olurlarsa, 
tayyare hemen sırıtıverecekti. 
Bahriye zabiti emir verdi ve şe
ker sandıklarından birisini kal· 
dırdılar .. HenU:ı bir şey görünmü
yordu. Tam ikinci sandığı kal
dırmak isterlerken zabit " kafi! 

" 
diye seslendi .. 

Kurtulmuştuk .. 
6 neferle zabit, vapurun 

muhtelif yerlerini muayeneden 
geçirdikten sonra defolup gittiler. 

Hitler Mutlaka 
Basvekillik 

.:» 
< 

/sfı"yor 
Berlin, 1 - Hitlercilerin işti

rakile bir kabine tesisine ihtimal 
verilmemektedir. Başvekil Fon 
Papen, Müdafaai Milliye Nazm 
Fon Şlayher ve Hitlerjn davetli 
bulunduğu bir ziyafette; Hitler, 
Almanya Başvekili makamından 
başka hiçbir vazifeyi kabul el· 

mi) eceğini söylemiştir. 
Bitlerin bu sözti, Hitlerin işti

rakile bir kabine teşkilinin mı
kansız olacağını ve mevcut ka· 
binenin kuvvetini göstermektedir. 

iktisadi Program 
Berlin, 1 - Gazeteler, Baş

vekilin yakında Rayhşlagcla iktı
sadi program nutkunu söyliye
ceğini yaıınaktadırlar. 

idam MahkQmları 

Berlin, 1 - idam mahkümu 
beş Hitlerci hakkında nazırlar 
meclisi. bu hafta içinde k, rarını 
verecektir. 

İtalyada Ekmek 
-

Yüzde Kırk Patates Ni
şastası Karıştırılacak -
Roma, 31 (Hususi) - ltalya

nm hariçten ithal etmiye nıccbur 
bulunduğu senelik 1,5 milyon 
ton b ğdaya para vermemek için 
umumiyetle lt~lvada satılan ek
meğin şu suretle yapılması te· 
karrür etmiştir: Yüzde altmlş 
buğday, yüzde kırk patates ni-
şast<ıs. Bu .suı etle har"ce altım 
çıl r.rın k laz ı gelm ·y ı< ve 
1 alyan lireti kıymetini muhdaza 
edecektir. 

Iİspangada 
Grev Ve 
Tevkif at 

-

Madrit, 1 - Kırallık taraf-

tarlığı ve fesat hareketile alaka

dar olarak sabık kıral 13üncll 

Al fonsun yeğeni ve ihti· 
yat piyade kaymakamı Fran-

suva dö Burbon tevkif edil
miştir. ikametgahında bir ilah 

deposu bulunan Dük dö Vi lena 

da tevkif edilmiştir. 

Grev Yapan Ameleler 

Madrit, 1 - inşaat aın"'lesl 
grev ilan etmiştir. Komünist 

nünrnyişçilerle zabıta arasında 

arbedeler olmuştur. 80 kişi le\• 

kif edilmiştir. 

MAZI 
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SfÇILMtŞ 
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ÇANAKKALE 
- 92 - Yazan: Ceneral Oglander 

Türklerin Müdaha~esi Olmadan Bu İş 
Sabaha Karşı ikmal Edilebildi 

Bu raporu yazdıktan yarım 
saat sonra Kolonel Carriog
ton-Smith dahi kömür gemisinin 
g iivertesinde ve Türk kurşunları 
alh ıda can ve rdi. 
Öğleden sonra, saat dört rad

d elerinde sahil ile kömür gemisi 
arasındaki sahih köprliyti bah· 
rjyeliler tamir etti. Türk mevzi· 
lerinde o kadar sükünet vardı ki, 
gemide kalan mütebaki kıtaah 
da karaya çıkarmak için tekrar 
teşebbüs ctmiye karar verildi ve 
mülazim Nigbtingale bölüğünün 

başına geçerek körfezin Garp 
tarafındaki yüksek araziyi İ§gal 
etmek üzre vapurdan çıktı. Fa
kat efrat vapurdan henüz çıkmıya 
başlarken sahilden müthiş bir 
ateş açıldı. Köprilden kendini 
karaya atabilenler ilerdekl kum 
seddiniıı arkasına gOçlüldo iltica 
edebildiler. Bu vaziyet karşısında 
fırka karargiihına tekrar haber 
rönderildi ve w sahilinden bir ileri 
hareketi yapılarak sol cenahtaki 
tepeler zaptedi!medikçe V sahilin· 
d~n bir karış bile ilerlemenin 
imkansız olduğu bildirildi. 

Bunun üzerine saat 5,30 dan 
itibaren, Uç zırhlı, sırtın ramaç· 
Jarım ve Eskilralenin Ust tarafla
rını bombard:tllan etmiye başladı. 
Birkaç dakika sonra köy alevler 
içinde yanmıya başladı. Bütün 
(aııfiteatr) toz duman içinde ka!
dı. Saat yediye doğru bu bom· 
bardımandan bilistifade binbafı 
Garret, Munsters ve Hampshire 
taburlarından 120 kişi kadar ala-
rak sahilin sağ tarafına doğru 
ilerledi ve tekrar E!kikaleye 
ıokulup yerleşmiye teıehbns etti. 

Fakat zırhlıların bu kadar 
bombardımanına rağmen Türk
lerin bir kısmı, mitralyözlerile 
beraber k.ılenin alt tarafındaki 
mev2ilerini muhafaza etmişlerdi. 
Açtıkları ateş karşısında Kaleye 
girmek teşebbüsil yine akim 
kaldı ve muhacim efrat tekrar 
aiper almıya mecbur oldu. 

Bu suretle uzun g fin niha
yete erdi ve o unutulmaz sah
neye karanlık çökmiye başladı. 
İncecik bir hat teşkil eden as· 
ker fena halde yorgundu. Güç· 

belA tehlikeli mevzilerinde tutu· 
nabiliyorlardı. ilerde, her türlü 
ileri harekatına mani olan sırtm 
tepeleri ve Eskikale birer heyu
la gibi duruyor, köyden çıkan 
alevler, semaya ve denize kor
kunç bir kızıllık serpiyordu. 

Karanhk olur olmaz binbaşa 
Beckwith tekrar hücum hazırlık
larında bulunmak üzere karaya 

r '\ 
Fotoğraf Talı/ili Kuponu 

' 

'l'abi:ıtin izl öğrenmek ietiyorıMnt ' 
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gönderildi ve River Cly de gemi· 
sinde kalan muhar: k.taatı da 
karaya çıkarmak ve yaralıları 
toplamak kararlaştırıldı. Türkler· 
den hemen hemen hiç mUdahısle 
olmaksızın bu iş te ancak sabaha 
karşı saat Uçte ikmal edilebildi. 

Jeneral Napier ile Kolonel 
Carington • Smilh,in vefatları 
üze-·:~e V ı::ahHindeki kumandayı 
kaymakam Tizard deruhte etti 
ve gece yarısından evvel Jeneral 
Hıınter • W eston 29uncu fırkanın 
topçu zabitlerinden Kapiten Wal
fordu derhal ileri harekete geçile
rek 141 rakımlı tepenin zaptedil
mesi emriJe kendisine erkanı 
harbiye relSI mfatile gön
derdi. Fakat Jeneral Sir Jon 
1:amillonun erkim harbiye· 
sme rıensup olup River Clyde ge· 
r.ıisi iJe r;clmiş olan iki erkanı 
harbiye zabiti bu aralık karada 
istikşafta bulunmuş ve ortalık 
aydınlanmadan ileri harekete geç-
menin kat'iyyen muvafık olacağı· 
m bildirmişlerdi. Gece zifiri ka-
ranlıktı. Sabahtan karaya çıkmış 
olan efradın asabı ve kuvvei ma· 
neviyesi çok sarsılmlştı. Zaten 
binbaşı Bcckwith'te, ileri hareka-
tı için yapacağı istihzarat ve ter
tibatı.ı sabahtan evvel ikmal edi-
lemiyeceğini bildirmişti. O, kara
daki efradı, sabahleyin erkenden 
hücuma geçmek üzere üç kola 
ayıracaktı. 

Albion Zlrhhsı gün doğarken 
yanın saat kadar kaleyi ve köyü 
bombardıman edecek, saat 5,30 
da da efrat ileri süriilecekti. Bir 
müddet müzakereden sonra ni
hayet bu plan kabul edildi ve 
efrat ta istirahate bırakıldı. 

Harp cephesinin cenup kıs

mının diğer noktalarmda ise 
guruptan sonra, kıt'a kumandan· 
lan X sahilinden, sola doğru, 1 
numaralı · istihkam civarına ka
dar irtibat tesis etmekle meşgul 
oldular. 

Mevzii ufak tefek ateşten 

maada bu cephede mukavemetten 
eser kalmamıştı. Fakat gündüz
kü yorgunluk ve durgunluk el'an 
lngiliz kuvvetlerini meflôç bırak
makta idi; pek az istikşafatta 
bulunulmuş ve düşmanla olan 
temas bUsbütUn kaybedilmişti. 

Hakiki vaziyet hakkmdaki bu 
malumatsızlık doJaylsile Türklerin 
kuvvetleri hakkında mUbalAğah 
rivayetler dolaşıyor ve ağır topçu 
himayesinde şiddetli mukabil hü~ 
cumlara intizar ediliyordu. Bu 
gibi hücumları karşılamak için 
hemen hemen hiç ihtiyat kuvveti 
yoktu. Her ne kadar X sahilin
den 1 numaralı tstihkamm civa· 
rına kadar uzanan İngiliz hattının 
uzunluğu iki mili tecavüz etmi
yordise de, karada bulunan ve 
eli silah tutan bütiin efrat bu 
cepheye sürlilmilş ve yerleştiril· 
mişti. Karanlıkta gemilerin top
larından fayda beklenemezdi. 

Karaya hemen hemen hiç 
top ihraç edilememiş ve edrile
bilenler de ateş açabilecek 
mahallere yerleştirilememişti. Lan-
cashire Fusilliers ve Royal Fu
sil\iers taburları müstesna olmak 
üzere, diğer kıtaatın vermiş ol· 
duğu zayiat nisbeten hnfifti. Fa
kat gilndüzkli ahval asabı son 
derece sarsmıştı. Efradın çoğu 
23 - 24 Nisan geceleri uykusuz 
kalmış ve hepsi de bitap bir 
halde idi. Bütün bu endişelere 
inzimam eden diğer büyük bjr 
endişe daha başgöstermişti. 

( Arkuı var) 
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Dünya Güzelini iki Günde 

Bin Kişi Ziyaret Etti 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

cağından bahseder. Fakat bugüne 
kadar hiçbir şey almadı. 

Diinya güzeli yerinden sıçrı· 
varak temiz bir güliişten sonra 
şakradı : 

- Aman baba "sus,. bak 
gazeteciler yazacaklar. 

- Bırak kızım, yazsınlar. 
Kefeli zade de tasdik etti : 
- Yazsınlar kızım, ne olur ... 
Halis Bey devam etti : 
- Dün ne oldu biliyor mu· 

sunuz. Yusuf Bey dün buraya 
bir torba ufak para ile gelmiş, 
Kerimam kapıda beklemiş, tor· 
badaki ufak paraları Kerimamn 
başma serpecegım, diye tut
turmuş. GüçhaJ ile vazgeçirmişler. 

KıraJiçamız kahla katıla gülU
yor. Bu s1ri'\da Halis Bey yeni 
albüme bakıyordu. Birdenbire: 

- Aaa. .. Dedi. Kim bu? 
Mübeccel mi ? Diye hağu·dı. 

Ben de baktım. Evet, Mübec
celdi. çimizdeıı birisi: 

- Zayıflamış ta bu şekle 
bürünmüş. 

Bu söz, Keriman Hanımın 
alaka ile dinlettiği bir mub2hase 
canlandırdı: Zay ı flık, şişmanhk 
münakaşası. 

Fakat size hemen haber ve
reyim ki bu bahisler beni sinirlen· 
diriyordu. Ben güzelimizle baş· 
başa kalmak, ona hususi sual
lerimi sormak: isliyordum. Bere· 
ket versin güzel bir fır9at, bana, 
dünya gllzeJile yalnız ve karşı 
karşiya oturarak konuşmak bah
tiyarl · ğını verdi. İlk sualimi sor
dum: 

- Avrupada eıı neşeli dem
leriniz nasıl geçti? Dedim. Güzel 
ve cici kız caıip kirpiklerini kır
pıştırdı, yakm bir maziyi çarça
buk hat.rladıktan sonra tath ve 
pürüzsüz şivesile anlattı: 

- En neşeli demlerimiz, Mek 
silca giizel;nin bizimle be.-abe.r 
olduğu günlerdi. Aman yarabbi.. 
O ne tath, ne şeker kızdı ya
rabbi... Görseniz öyle tuhafhklar 
yapıyor, öyle lrnmik, fakat zarif 
jestler buluyordu ki... katılıyor
duk gülmekten. 

İspanyolcadan başka bir lisan 
bilmediği lıalde bizi delicesine 
neşelendiriyordu. Onun bizimle 
bulunmndığı günler put kesili
ycrduk. Hiçbirimizde neşe kal
m ıyordu. Cici Meksikah bir gün 
hastalanmı~tı. Bütün güzeller 
onsuz olarnk bir gezintiye 
ç ıktık. O :uman anladık 
ki Mis Meksikasız eğlenti 
o\muyor. Elhası l ,eker kızdı, 
şeker mi şeker. 

Ben tekrar sordum : 
- Daüssılaya, memleket has· 

talığına tutuldunuz mu ? 
- Hiç sormaym ..• Hele f stau· 

bulu okadar, okadar çok özledim 
ki ... Hatta son günlerde me!llleket 
hasretile a2'lamakh oldum. lstanbu-

lumun manzarası hep gözUmün 
önilnde dumanlan1r, canlanırdı. 

Babam da hasretimin farkında 
idi. Geleceğimize yakıo arbk çır
pınıp duruyordum. Danimarkaya 
gidecektik. Fakat hasret buna 
mani oldu. 

Ben suali başka şekilde tek· 
rarladım: 

- Keriman Hanım, dedim. 
Ya evinizde en çok kimi özlediniz? 

Derhal sevinir gibi bir eda 
ile cevap yetiştirdi: 

- Fatoş... Aman F atoşumu 
okadar özledim ki... Biliyorsu· 
nuz ya... Fatoş benim bebeğim 
gibidir. Onu her uman hatırlı· 
yordum. Spada, Ostantta Fatoşa 
benziyen bir yavru görünce 
yüreğim hopluyordu. Fatoş 
tombul, şirin ve yaramaz hali· 
le her zaman hayalimde idi. 
Hatta Sirkeciye geldiğimiz zaman 
bir arahk on binlerce halk birden· 
bire gözlerimden siliniverdi. 

- Bak, bak, dediler Fatoş. 
Görseniz öyle tuhaf bakıyor

du ki. ,. Şaşırmışb. Bu kadar ka-
labalığın buraya niçin ve neden 
toplandığmı bir tUrlll kestiremi· 
yordu. 

Hatta kucağıma aldlğım za
man bile bana sarılamadı, öpe• 
medi. .. 

Canım F atoşçuğum... gürül
tiideu, patırhdan ve kalabalıktan 
kimbilir nekadar korkmuıtur. 

Bu araltk Ferhunde H. içeri 
girmişti: 

Kıraliça şefkatle annesıno 

baktı: 
Ha, dedi. Annemi, anne-

mi de çok özledim.. En çok Fa
toşu... fakat annemi de çok 
özledim. 

Annem duyarsa darılmasın 
ba !.. 

GU.lüştilk.. Keriman Hanıma 
tekrar sordum : 

- iki ayltk seyahatinizin bir 
ayı veyahut on beş gecesi uyka
nuzla geçti. Bu uykuların şüphe-
siz kuvvetli bir rüyası olacaktır. 
Acaba anlıya bilir miyim nedir 1 

Sevimli kıraliçamız, bir kuzu 
gibi boynunu büktü: 

- A, bunu sormayın... Rica 
ederim bunu sormayın .. 

- Fakat b iliyor musunuz ki, 
halk, o rüyada geçen her sani
yenizi anlamak, ögrenmek istiyor. 

Düşündü ve razı olarak anlattı: 
- Geleceğimize yakın, Pa

risle, bir rüya gördüm .. aman 
Yarabbi, hatırıma geldikçe tliy· 
Jerim Urperiyor.. Guya annem 
ölmüş... Tasavvur edin.. Bu kay· 
bolan vücut benim annemdir. 
Annem canım, hayahm, her 
şeyim.. Onu böyle ölmiiş görün
ce birdenbire uyandım ... Sabahta 
oluyordu. Beni bir merak aardı, 

ağladım da.. O gUnlerde lstan
buldan, annemden mektup ta ala
mamıştık .. Birkaç gtın hep tizilotn 
ile vakit geçirdim. Çok ıuknr 
mektubun gelmesi uzamadı, ben 
de tl bUyük fizilntüden kurtuldum. 

- Bir sual daha? .. 
- Aman çabuk olunuzl Çtın• 

ki öteki odadakiler bekliyor •• 
- Şimdi... Dinleyin: Seyaha

tinizde Tiirkiyeyi habrlatacak 
ufak bir şeye, bir binaya, bir 
insana, bir şekle rasgeldiniz mi?. 

- Evet... Bazı yerler vardı 
ki, aynen Türkiyedeki manzara-
ları andırJyordu.. Mesela, Balkan· 
lara girerken, Türkliik ve Tilrk 
kokusu daha fazla görünmiye 
başladı.. asıl heyecanım işte bu 
şekilleri gör dükten ıonra baş· 
ladı. Bahusus bazı istasyon
larda, türkçe konuşmalar da 
duydum... Öyle hoşuma gitti, 
öyle hoşuma gitti ki .•. 

Müsabakadan ve tezahü
rattan hariç, en heyecanlı gUnü· 
nüz? 

Amerika güzellerinin gelmesi.. 
Merak ediyorduk.. Amerikalılann 
çok gUzel olduklormı söylüyor· 
lardı. 

Ogün yağmur vardı.. vapura 
kadar gidemedik. Onları iskele
de karşıladık .. geldiler.. çok tatlı. 
kibar, terbiyeli kızlar... Husuıl
yetleri mi?.. Biraz fazla şen 

kızlardı ..• 
Bu sırada Halis Bey, birden

bir~ odaya girdi : 
- Keriman içeride seni bek

Hy orlar klzım 1.. 
Ben gllzel kıraliça ile tek ba-

şıma konuştuğum kadar konuş• 
muştum. - Ragıp Şevki 

Ziyaretçiler, Mektuplar 
Dünya güzeli lstanbula ka

vuştuğu iki gün zarfında 1 OOOden 
fazla kimse tarafmdan evinde 
ziyaret olunarak hatırı sorulmuş, 
tebrik edilmiştir. Bu ziyaretçilerin 
800 kadarı kadındır. 

İçlerinden pek çoğu ailenin 
çok eskiden tamdıklarıdır. 
Dünya Güzeline gelen mektup· 
lar ise 4000 kadardır. Bu mek
tuplardan mühim bir kısmı henüz 
açılmamıştı. Bunları açıp oku-
mak güzelimiz için belki 
eğlenceli bir iş, fakat bir 
klilfet teşkil edecektir. Keriman 
Hanım için R omanya güzelinin 
akrabasından birisi 11 Dllnya Güzeli 
t angosu ., ismile bir tango bes
telemiştir. 

Başvekil ismet Paşa Dünya 
G üzelinin tazim ve hürmet tel· 
grafına şu cevapla mukabele et
miştir: 

Heybe!iada, 12 - TelgrafınlZI 
aldım. Nezaketinize teşekkür 
ederim. Afiyetle gelmenizden 
memnun oldum. Saadetler dile-
rim.-1-.mct 
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Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: Selanik Sergisinde Türkiye 
-·~----

a sız Milyoner! 
Kaharrfrf ! 

Arnold Clalope11 

-uı-
Sergiye iştirak Ediyoruz, 

Bu Dakikaya Kadar ihtiyar Amerikalının Habrlna Zevcesi Aleyhinde 
En Küçük Bir Şüphe Bile Gelmemişti 

Fakat Paviyonumuz Yok! 

- Bunu kasanın lizerinde 
l.ulunaa parmak izlerinden anlı· 

ıacatız, cenbım aldım. 
- Ben bu fikirde değilim! 
- Sebep? 
- ÇUakll ıirkatin ikaından 

libaren birçok adamlar kasaya 
dokunmuşlardır. Bunlann arMRn
l'la evvel! Mister Çenser vardır, 
80nra da çağırdrtı mfttehassıs 

memur •. 

beni görmiye ıeliraeniz memnun 
olurumf 

- Hay ha,t ihmal etm .. ı 
Bu sırada Mister Çenser ya· 

nımıza yaklaşmıştı: 
- Bir iz buldunaz mu 1 diye 

ıordu. 
istintak hAkimi müphem bir 

cevap ile iktifa ederek: 
- Çalışıyoruz, dedi. 
Ben c1e başımı sallı yarak: 

refakat ettikten ıonra yanıma 
ıelerek ıordu: 

- Demek ki adliye ile muta
b.k kald1D1z ? 

- "Yani istintak bAkimi va
ziyeti pek kavrayamadı, yardımımı 
rica etti. Gidip keadisial g•ec .. 
tim. Mutabık kalclığımıı nokta 
bundan ibarettir.,, 

- Evet, fakat bir detektif 
elmak üzere bilmeniz lazımdır 
ki, parmak izleri araştırılırken 
muhtelif izleri yekdiğerinden tef
rik edecek çarefer vardır r 

- Kolay deği~ climlesile ba 
mütaleayı ikmale çalıthm. 

Burada benim de bir itim kal
mamışh, ev sahibinden mllsaade 
alarak çekilip gidecektim. Fakat 

tam 0 11rada aklıma mfthim bir 
fCY geldi: 

9 •JIOld• mç1lacak alan llelAnllc ....... 

- Bilirim, vardır ~e yanılmı· 
7orsa• bir ltalyan ilimi tarafın
dan keşfedilmiştir. Biz İngilizler 
bu usule sttamp deriz. Fakat 
kendi hesabıma bu usule pek 
itimadım yoktur, zira ekseri 
ahvalde hakiki izler hafif, zahiri 
izler ağırdır. Bundan başka da 
kurnaz hırsızların ellerinde daima 
duç.Dktan 7aprlmış eldivenler 
Yardır. 

- S. noktada hakkını% var
dır. Eğer hırsız eldiven kullan
•lf iae hiçbir iz bulamayız. Maa
mafih timdiki halde bedbinliğe 
kap· lmıyalımf 

Bir saniye durduktan sonra 
Jeaİ hatırıma gelmiJ gibi: 

- Bu meselede benim gözi
.,., çarpan mühim bir şey var, 
G( dim. Bilmem siz dikkat etti-
1"11. mi? 

- Nedir? 
- Kombinezonunu teşkil eden 

lıarflerin sırasını bilmiyen bir 
..!anun bir kasayı açma81 müm
kwı müdür? 

- Filhakika çok gllçtiUI 
- Ali, ohalde hırsızın kasa-

Jl zorlamadığına nazaran kombi
nezonun harfierini bildiğini kabul 
9tmek !Azım değil midir ? 

istintak hikiıni gözlüğiinün 
eamlarmı sildikten sonra tekrar 
burnuna taktı: 

- Mi&ter Çeoser'in kasasım 
kaparken kullandığı harfleri bi
lecek vaziyette yalnız bir kişi 
Yar, dedi. 

- Elbete! 

ikimiz de sustuk. Ehemmiyet 
•ermu gwherek lllÜltantiğin 
lniinde yem bir tahlolr ufku aç
•nıtım, gihJerinin bebeklerinde 
Jeni bir ışık görüyordum : 

- Kimden fi'pbe edi7orSUDUZ? 
diye sordu. 

- Burada herkesi isticvap 
ettiniz, birçok maliimat, belki bir 
tane de itiraf topllKhtz, •• tah
kikatın neticesinde mademki 
Rikokovskinio meslekten yetişme 
bir h&nR olmadığına kanaat ge· 
tirmi~ O hatde ev salıibinin 
uykuda bulunduiu bir saatte şa
to•lRI girmit elmasıma aebebini 
dÜfÜDmeaiz icap etmez mi ? 

l.tintak Hikiminin dudalduı 
&zerinde hafif bir tebessiim be
lirdi. Bunanla beraber el' an ha
kikati 'teslita etmek islemiyordu. 

Esasen Adliyede Adettir. Ha
llimlu aile sırrt• elaemmiyetle 
ınuhafaza ederler. Başkasma 
eôrlemeder. Çapra~ vaziyetleri 
ail yi yıkmada llaletmiye , 8 • 

lııırlar. 

Safdil Amerikalı: 
-Bence bize bu muammanın 

anahtarını yalnız Rilrnkovski ve
rcbi6r, dedi. Kendisini şeriki cür• 
müniıı ismini ıöylemiye icbar 
etmeliyiz. Zira herifin ortağı ol· 
duğu şüphesizdir. 

fstintak hAkimi: 
- Elbette, dedi. Biz de bu

nu bulmaya çalışıyoruz ya!. 
- Aman, ayni zamanda sekiz 

yüz bin frangımı bulmayı da 
unutmayıruı! 

- Merak etmeyiniz, bu para 
her halde buradan çok uzağa 

gitmiş değildir. 

- Nasır? Acaba heriflerin 
çaldıkfan parayı şatonun bir 
yerine sakladıklarını mt zanne
diyorsunuz? 

- Olmıyacak şey değildir. 
Maamafih bn takdırde ve parayı 
Rikokovski değil, fakat şeriki 
saklamıştır, kim bilir belki de 
tekrar kasanm içi11e koymofturl 

Müstanük derin göriişm adam 
olmasına rağmen ıydaaıyordu zira 
çal DU para kasada değil, bir 
IUgat kitabının içinde yatıyordu. 

Fakat ne olursa olswı tahki· 
kat bitmiştir. Mister Çenser 
hakimlere otomobillerine kadar 

- Kasamzı bir defa daha 
muayene etmek isterim, dedim. 
Doğrusu bu işte aklımın almadı-

ğı birçok nokta var. Boa öyle 
ıeliyor ki kasanız mutlaka zor· 

lanmıştır, göze çarpmıyan bir 
noktasından kırilm ştır. 

- Kat'iyyen, buna mutlak su
rette eminim. Esasen getirttiğim 

mütehass s merr.ur da bu mütale
ayı serdetti ve hırsııın kombine· 

zon harflerini bqlmıya muvaffak 
olduğunu söyledi. 

. - Hayır, bu mümkiln değil
dır: Hırsız konbinezonun bir, iki, 
haydi diyelim, iç harfini bulabi
lir. Fakat altı harfini birden 
bulması mümkün değildir. 

Bu auretle konuşa konuıa 
yazı odasına varmıştık. içeriye 
gırmce derhal masaya yaklaştım, 
dikkatle muayeneye koyuldum, 
80nra: 

- Garip fey, dedim. Hiçbir 
tarafmda zorlama eseri görün
müyor. Sakın herif kasayı yan 

veya alt tarafından delmiş olma• 
sın! 

(Arkıısı var) 

Büy_ük Tayyare 
PIY ANGOSU 

13. Üncü tertip 2. inci keşide 
11 Eylul 1932 dedir 

Büyük ikramiye: 
35.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 10.000 Liralık 
bügük ikramiyeler ve 20.000 
Liralık bir nıükaf at vardır. 

Hililiahmer Hastabakıca Hemşireler 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Genç kızlarımıza parlak ve emrtfyetli bir iıtikbal bazırlıyan mekte
btni-ae ye.& talebe lrabul afilecektü. 

Tahsil müddeti iki buçuk senedir. 
Mektep leyli ve meccan:dlr. 

• Talebenin iskan v.s iaşesi ıiyimleri Hililla!:mer Cemiyeti tarafından 
tamun e.atir ve ayrın kiti miktn harrbk verilir. 

Kabul şartları : 
1 - T6rkfye Cümfıuri1ett tebaamıdaa hhanmak. 
2 - t8 ya7ı1tdaa afatı 30 yatmdan 1111carı oJmama.k. 
3 Evli olmamalı. 

SelAoik, 1 (Huuıt) - Şimdi 
blltüo Yunanistanda intihap mil
cadcleleri arasında bütün mühim 
işler sönilk bir vaziyettedir. Fakat 
bundan yalnız bir ıey müstesna
dır: Selanik Beynelmilel Sergisi. 

Buraya geldiğim gtındenberi 
hemen her söz arasinda bu ser
giden bahsedildiğini işitiyorum. 

Herkes, tacir olsun, olmasın, bu 

sergiye büyük bir ehemmiyet 
veriyor. Bir ecnebi gördükleri 

zaman aergilerini yağlandıra bal
landıra methediyorlar. 

Fakat görünüşe nazaran bu 
ıeneki Selanik sergisi, diğer se
nelere nisbetle galiba yavan 
olacak. Geçen seneler iştirak 
eden birçok devletler bu sene 
İftİrAk etmiyeceklerini bildirmiş· 
lerdir. Yugoslavya da ueçenlerde 
iştirak etmiyeceğini bildirmiş, 
fakat son zamanlarda iştirak et
miye karar vermiştir. Dünkft 
akşam gazeteleri Tilrkiyenin ser
giye iştirak etmek kararm1 ver• 
diğini memnuniyetle yazıyor-

lardı. Fakat sergide bizim 
ayrıca bir paviyonumuz olma· 

F ransızcatngiliıe 40 derste 
konuşluruyoruz 

Mektepte, Ucarctte ve Lir mücaaesede 

m11Tllff11k olnıalr fçln f914 tenbert ~lıı naslf 
tansı. edil- deraluhals memmna edcma• 

ae ikrftl iade ednh. Div811Jelu F.rmata 
camii yanında gündilı va ~ ku ve erkek 

lisan tedriehaneti llatiyacınua ıire öğret

meyi taahhüt eder. Fakir l1e )'•nm Ocrel 

alınır. Mildürli ZIYA 

4 Sıhhati iyi olmak ( Sıhhi muayene mektepte yapılır. ) 
5 - lık tahsili ikmal edeıılar imtihanla, orta tabıili ikmal edenler TEMMUZ 1914 

imtihansız kabul edilir. r 
6 Tahsil esnas nda haatalıtttan gayri bir sebeple mektebi terke- Dilnyanın en maruf mın ('rri i 

denler ve şatıadefname atdıktan •onra bef senelik mecburi hizmeti tfa Cuıil LOd\ iğin talıesorıdir. 
etmiJ-1er talısü aaaınafıa~ ödiyeceld.in• dair Noterden ..... ._. a.· Tarih, politika, diplomasi ile 
taahhütname •:ereceklerdir. ar meşgul olan hiçbir kimse b•-

7 Mecbari lııiuıet es•asında nlenemezler. ııu defaat ile okumaktan müs• 
eo tartlara lıwı.ia. olu baınnnlana hllviye\ clla41am, •• ... mektep tağni defı1dir. 

istintak HAkimi: pbadetnamelerioi, ve maballeainden bilanühal flmiihaberini beraberine 'l'eFCfttne: Ha}Nlllr W S.,IR•ı 
------!"'!~con.-1·uuı.&a_.ıP.Ak.r.:aıı~ ... ır.tw._:__._ ..... _,.t.-.:aır..:..a....t1...._A.~=:i.:=51a-:~=~L:~~=~~ıM::ı::::~..Jll.Jı~50~k~u~r~uşL!fı~· atla hor kitapçı la 

dtiı için ba MDe de, seçen sene 
olduğu ai.bi, bir tarafa sığma• 
cağımız anlaşılıyor. Halbuki g&
ntH nekadar arza ederdi ki , 
ıanayi Ye ticaretimizin revaç ve 

lnkiıafına pek çok faydasr doku
nacak olan bu gibi beynelmilel 
ıergilerde bizim de eaaalı bir 
yerimiz olsun.. 

Bilhassa komşumuz ve dos
tumuz Yunanistanın bizim için 
iyi bir mfişteri olduğunu nazarı 

dikkate alırsak esaslı bir yer 
temin etmenin ne derece elzem 
olduğunu takdir etmek n iişkül 
değildir. 

Yalnız bu arada ıergiye işti
rak edecek tacirlerimizin maksat 
ve gayeyi takdir ederek on.J gö
re hareket etmeleri ve bilhassa 
ucuzcu olmalarını tavsiye edece
ğim. Çünkü geçen seneki sergiye 
ait olarak· kulağıma akseden bazı 
rivayetlerin maalesef biç le le
himizde olmachğını kaydetmeden 

geçemiyeceğim. Sergi 9 eyliilde 
küşat edilecektir. Serginin tanzi-

mi hususunda hummalı bir faali
yet sarfedilmektedir.-Perte\ Ferit 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
Te.aia Tarihi 1906 

Merk6?2i: Be r li n 

Türkiye Şubeleri: 

lstturbııl, lzmir 

Galata Tel: B. O. 247-248-984 

lstanbul ,, 24410 

Deposu " 23227 

Her neui 
banka muamelatı 

SELANıK BANKASI 
Teıiı tarihi 18'8 

Sermayesi Tamamen 

tediye edilmiı 

30,000,000 Frank 

lda•e Merkezi: latanbul 

Twlriyedeld ıubeleri: 

GALATA, JST.ANBUL, lZMIR 

SAMSUN, ADANA. lılEH iN 

Y ananİltandaki Şubeleri: 

SET...\..'11\:> ATINA, KAV ALA, PİRE 

Bilmum INnka muamelatı. Kredi 

mekhıpları. Hu eias ukit iı.eriu 
heıap küşadl.. HU9ul kualar icar. 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lstanbu! emrazı dlbreYiye 

-~ri SertaWl»i 
Ankara caddesi Ikd.. Y unll 



Eylül 2 

r-• MEKTEPLER AÇILl':OR .

Çocuklarınız için Çimentolarla Alakadar olanlara 
Betonlarınızın Serian Tasallüp etmesini istiyor musunuz? 

Battaniye, Çanta, Kundura, Karyola Betonlarınızın Yüksek Bir Mukavemeti haiz olmasını istiyor musunuz? 
Vakit Kazanmak istiyor musunuz? iç çamaşırı ve her türlü levazım sağlam ve ucuz olarak 

tedarik edebileceğiniz yegAne mağaza 

Yerli Mallar Pazarıdır. 
Para Tasarruf etmek istiyor musunuz? 

Bir Emniyeti KAmileniz olmasını istiyor musunuz? 
Kartal' da 

"Anadolu Çimentoları Türk Anonim Şirketi .. 
lstanbul: Bahçekapı - Beyoğlu İstiklal caddesi 

Ankara : Çocuksarayı caddesi - Samsun: Bankalar caddesi 

ve erkek - Leyli ve 
O lan: "s o p E Rmulitı İSTİKLAL LİSESİ 

ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 
Bütün ıınıflart mevcuttur. 

Kayıt muamelesine başlanmıştır 
YU N US,, 

markasını istimal ediniz. Cumarteal, Pazarte1;, Çarşamba günleri ıaat 16 dan 18 e 
kadar miirac .. t olunabilir. 

Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında 
) Telefon 22534 { 

~ .......................... .,. Nlfantafında tranlvay caddesinde .._.11111 ....................... .. 

Leyli 1 Mabeylnclllk ve Şekayık aeka6ında Ham Rlfat Pf. konaklarında Nehari •ANKARA 

~:~ri.~te Şişli Terakki Lisesi Fra;:·~~?.~~zce Hususi Bizim Mektep 
Ana, ilk. Orta 

Eı·nebf Jisaııla.rına ilk sınıflardan itibaren ba,ıanır. Tesis tarihi : 53 ~ene evvel 1819 tarihinde Selanikte 
Kayıt muamelesi: Hotergün 10 dan 17 ye kadar Halil Rifat Pş. konağında yapılır. Ayrı ayrı binalarda 

kız ve erkek talebeye mahsus leylt teşkilib mevcuttur. Leyli ve nehari 
Erkek ücretlerinde mtihim tenzilAt yapılmıştır. :MH 1 Kız Kayıt muamelesine başlanmıştır. 

Talimatname gönderlllr. Telefon B. O. 2517 •1ı&11._11111mı-.. lliil.llııl-•••I 

, 
orveçya nın Halis Morina alıkyağının Baş Mahsulü HASAN 

Ecza Deposu 

SUSUZ, SABUNSUZ, 
F 1 R Ç A S f Z S ER 1 ve 

SIHHI TIRAŞ 

Olmak, J Hılmiizflıı tnrnvetini 

muhafaza, l ırmııılık vo c:ı 

lıanhırm mutlul,a zail olıııa

Slll' ıti:or,.a ı u. 
R 

._-+çt Beyoğlu • Tiiıuılha,ı - Yenlyo. gıç __________ ;5 

Kız ve ALMAN 
Erkek LİSESİ ve Ticaret 

mektebi 

Tam devreli Lise - Orta Ticaret mektebi • Llaan öğrenmek içiıı lh:ıarl ıınıflar. 

Tedriıata 12 Eylill Pazartesi başlanacaktır. 

Kayıt mua011elcıl; 5 EYLÜLDEN iTiBAREN Cuma ve Pazardan muda hergiin saat 

8 don 12 ye ),adar, nUfuı te:ı:ltereıl, aşı kağıdı, sıblıat raporu tasdikname veya 

tahadetname ile müracaat edilmesi. Fazla ta!.ilAt için mektep müdilrlüğüne 

mUracaat veya Beyoğlu 4941-4942 ye telefon edilmesi. 

~ 

lstanbul Mıntakası Maa-
adin Müdürlüğ ·· nden: 

Mersin VilAyetinin Uleı nahiyesinin Musalı kariyesinde kain 
olup şimalen: Gögercinlik kayasından - Sarı in kayası - Buhar in 
kayasma hattı münkesir. 

Garben: Buhar in kayaııodan - Deve tepesine hattı müstekim. 
Cenuben: Deve tepesinden • Kömürdağı tepesine hattı müstekim. 
Şarkan: Kömürdağı tepesinden • Ortayurdu tepesinden Göger-

cinlik kayasına hattı müstekim ile mahdut 328 ~erip saha dahi· 
!indeki mekşuf krom madeni atideki şerait dairesinde müzayedeye 

konulmuştur : 
1 - imtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itibaren bir sene 

zarfmda asgari 30000 lira sermaye ile bir Türk şirketi teşkil olu· 
narak imtiyaz hukuku bu şirkete devredilmek. 

2 - Madenin teslimi tarihinden itibaren ilk sene zarfında eski 
ameliyat tathir edilerek bu ameliyatın J - 500 mikyasında topoğra· 
fik ve jeolojik muntazam haritasile bütün imtiyaz sahasının 1 - 5000 
mikyaımda kezalik jeolojik haritasile ayrıca bir fen raporu da tan-
zim olunarak lktısat Vekaletine verilmek. · 

3 - İlk sene zarfmda asgari ( 1000) ve mliteakip senelerde de 
asgari senevi ( 3000) ton cevher çıkarılmak. 

4 - ihraç edilen Cevherin yüzde 10 nisbetinde resmi nisbiye· 
ai ve mezkür resmi nisbinin yüzde 6 st nisbetinde techizatı aske
riye tertibi ve resmi nisbinin yüzde 50 nisbetinde hlikümet hissesi 
olarak bir hissei temettü tediye edilmek ve bu miktar cevher ih
raç ve sevkedilemediği takdirde rüsumu nisbiye ve techizab aske· 
riye tertibile hükömet hissesi defaten tediye edilmek. 

5 - Baladaki şeraitin ifasını temin mmt bankalardan birinin 
2250 lirahk teminat mektubile beraber taliplerin 21 Eylül 932 tari
hine milsadif çarşamba gUnti saat üçe kadar lktısat VekAleti Maa
din Umum MüdürlüğUne kapah zarfla müracaat eylemeleri. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 1LANATI 

Kiralık Apartıman 
Nişantaşında Harbiye caddesinde Selçuk apartımananın 2 No. 

dairesi kiralaktar. Her tUrltı konforu haizdir. Taliplerin şubemize 
mllracaatları. 

===-==-=============== 
l\rerııini k11Jl:ı.nın1z. RAZVITE dilnyanın hiçbir !••••• 
tarafrncla. t;ıklit cdileırıeıni~tir. Küçilk ve 

'foıısuz, tüfeksiz, tek başına. bir 

Lenin--.. , 
büyük tiiplor vardır. Doposu Yeıildirek 

.'n acıyan Hanı 10 No. T<ılofon. 21031. 

Leyli ve Nehari C 

Kız F eyziati Lisesi Erkek 
Boğaziçi • Arnavutköy • Çifte Saraylarda 

Ana sınıfı - ilk kısım - Orta ve Lise sınıfları 

Kayıt için hergün mektebe miiracaat edilebilir. 
Telefon : Bebek 210 • 

[.=: I~ f~uıB~~es~ !~!::~L! ~~ 
Mektep inşası 

Beşiktaşta Dikilitaşta inşa edilecek İlkmektep binası kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. Talip olanlar ş1trtname almak ve keşif 
evrakını görmek üzere hergUn Levazım Müdürlüğüne müracaat 
etmelit münakasaya girmek için de teklif olunacak bedelin yüzde 
yedi buçuğu nisbetiode teminat makbuz veya mektubu ile teklif 
mektupJarım 5· 9- 932 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. .. 

Adalar Belediyesinden: Büyükadada Panaiya kilisesi önündeki 
araba meydanlığınm tevsii dolayısile 20 Temmuz 327 tarihli mu
saddak istikamet haritası tadilen tasdik olunacağından mtzki\r 
meydanla alakadar olan Küçükkarakol sokağında 1, 3 Palamut soka
ğnıda 48t 46, 4'~, 44 emlAk ve Mehmetçik sokağında 6, 7 harita No.lu 
emlak sahiplerinden adresleri bulunamadığından dolayı tebligat 
ifasına imkan olınıyanlarm tarilıi neşrinden on beş giine kadar 
haritayı görmek ve Hr itirazları varsa dermeyan etmek Uzere 
Adalar Belediyesine müracaalları tehlig makamma kaim olmak 
Uzere Hln olunur. 

Yeniden açılacak kasap dükkdnlarmm kapı ile mefralc 
halleri ve dahilinden üzerindeki odalara çıkılacak kapısı 
yacaktır. Alakadaranın malumu olmak Uzere ilAn olunur. 

• 
gizli ma
bulunmı-

Beyoğlu Belediye Şubesinden: Bir dişi keçi bulunmuştur. Sekiz 
glln içinde sahibi müracaat etmezse satılacakhr. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Diyarbekir Kimyahanemiz için nevi ve miktarları komisyonu· 

muzda mevcut listede muharrer olan eczayı kimyeviye pazarlıkla 
satın alınacaktır. Taliplerin - mezkur liste mubteviyatım tetkik 
ettikten sonra • pazarlığa iştirak etmek Uzere yüzde 7,5 teminat
larmı hamilen (8-9-932) perşembe günü saat 14 buçukta GalatRda 
Mubayaa komisyonuna müracaatları. 

----.... Göz Hekimi~----
1!1 

l'rofeııor 

Dr. Esat Paşa 
Birinci Sınıf ~lııtoha, sı~ 

Dr. Süleyman Şükrü 
.. ______ .._ lı.t:ınbul ! Anka.rıt. ('aıl. cad. N'o. 60 •••••••• 

acl:ıın. Nihayetsiz. bir arazi içinde 
yiiz seksen milyon nüfusa. karşı; 

<;arlık tofkiUHma, i~tirnat toşkiU.ta1 
ınuvak.dtt hiikılmcte, ordulara karşı. 

llu adam nerede, kimlerden doğ
clu? ~ ~olor okudu? Kimlorlo dUıtü, 
kalktı? FikJr!Prin i n eredon, nasıl 

oldu. Bolte' ikıır,.; nasıl kurdu? 
llu.'\usi al.ılakı, siynst ahlAkı nedir? 

Haydar Rifat Beyin pllrU11Uz ve 
kudretli kalomile. 

Yllz kurut fiatle hor kitapçıda 
bulun ur. 

Takslile dişlerinizi de yaı.ıtıra
uilirsiniz. Galata: Çeçoyım Han 

?\o. G - 7 yo mOracaat. 

Yeni Nesil Mektebi 
Şehrlnllzln maruf kıynlotll ve 
maarlfperver bir heyeti R1U· 
teşebblse taralmdan CaOaloi· 
lunda ( Yeni Nesll ) l•mlle 
andan asrt va hususi bir 
llkmektep tesis edllmlşUr. 

Mt.>ktop mll<.lirİJ e tin o senelerclenberi 
··işli Terakki Lisesi başmuavinliğini 
irt~ eden mukteılir mıısllimlorindeıı 

bmiıı Bey iııtilıap edilmiştir. 

Mektebin teıisinde ancak umumi 
maarif ilıtiyacmı tatmin ve temin 
gayesi takip edilmiıtir. Menfaat 
ve ticaret makıadı kat'iyen mevcut 
olmadığından ücretle fevkalade 

ucuz ve tenzilitlıdır. 
BütUn çocuk babalarına ve aUe reislerine 

samimiyetle tavalye ederl:ı. 

Be} oğlu 

ltalyan Llaesl ve Ticaret Mekteb 
Yeni Çar111, Tumtoııı ııokak 

Cuma ve Pazarlardan maada her
ıün n.bah i0-12 ye kadar, erkek 

ve kız talebe kaydolunur. 

ASABRİN 
Grip, romatizma, baş ve dl 

ağnlan için en güzel ilaçtır. 

Son Posta Matbaa•ı 

Sahibi: Ati Elueaa 

Nef"İJAt Müdilrw Halil LGtl 


