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Gizli Madde Yokturl 
So/,a, 22, •af 9,IS(H....;: Telefoıt)-Bazı ga6ancı 

••nl•lerin, Tbk-l'm11111 J .. ttalc •i,.Jcında Brıl.orista11 
•'••lti11d• 6izll 6ir rruıtld• · hl811drıla ,.ktlndelti 
agkırı gazıları s.ı .. ,. e/lcdrı ... ..., ••• ini tereddiit " 
ıBple•g• tlil,Jlrınllft& Bu u6•ple /.,,.et Paıanın So/gaJa 
lcarıılanması dola• zigatle re•Mf 6ir mahiyet altlı. 
Folıat Btı1t1•lcil l•••t Pa,.11111 eflflel/ci ••c• sögletlill 
11rıt•/ı; orloda Tilrlc-Bal.-r tlostlak münaaehtlerini 
6oaaca/C en ııfalc 6ir nolct• 6il• 6rılanmadılını lsptıl 

etllı«:e Bıılpr e/Wn ...,..,...,.. t.retltllll .. ~lae
ıle11 ••r luıt .. tulı. ftrlc •'-flrler erlılc ..,.,,,. •llle
li11lıa ••l•lgetl11tl• pr 6ıı1 .. .,1.,.,,u. T,,,_,, a.ı,.,. 
••l6utı, Bo,oeldl ,_.., p.,...,. e/#tr4ft -aaigegl 
qdınlat1111 nutlcand1111 fff/ma 6ir Nfl"'9#• --.Ilgorlar. 
Zora ••z•I•-' 6ıı.ıalcll IHa,ınalcale•I•• • Tblılge o• 
Biılprl.t1111. 6111lılını lcogMllffıır oe ,. _,...,.,.. .-zıgor: 

dodl•n•ız u •İll••iue hı-•wlar. ilz 6uı ...... cı 
.,uete/eri11 ntriluılı ••zılaruuı ,.,__, Tblc "-tlen-
111ızc açılcça ıllgoraz lclı 6lzl• T•ll,edn lir ..., 61t. 
topralc l.tedill•lz ••lchır. Tiirlclg• ile laıulııt w t.,.Jı 
..... ı.ıerimiz çolctan lıalletlilmlfllr. s ... ı.ree ...,., 
lcııralan Tirlc-B•l••r do.tlup deoam etme/etedir. 6lz 
edci gaphlamız gonlıılılcları telcrarlomalc /Uaüule 
deli/iz ve rark t1 .. 1111r11111za srılle na•ı1111 • Hoı .. ldl11is,, 
Jigoruz.,, 

• Şa dalclluıd• .-ze1e111lz olc.,rıea&ltJ...,. ellerinde 
lnıland•la 6ir 11rtuM ilzina çele eMI w ~le mrnimi 

Bulgarlar ismet Paşanın 
Teklifine Cçvap Verdiler 

Kat'i Netice Bu Akşam belli Olacak, 
Kıral Hz. nin ismet Paşa ile Mülii.katı 

Ehemmiyetle Karşılandı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~ 

~abah mOzakereleri .. at 11 de bı:.· • 
saat 11,30 da Kıral Borla Hz. Bapekil 

Sofya, 22 ( Hususi: Telefon ) - Tilrk - Bul
l'•r aiyaai görüımeleri dün Hariciye Nezaretin
de aaat 9.30 dan 11 e kadar devam etti ve ilk 
inkitaf safba11nı r6sterdi.. Bu mllzakerelerde 

Bulgar heyeti iae Bqvekil M. Mu 
fUof'un reisliği altınd• Hariciye Miisteprı 
M. Gotae Radef, Hfirlerden M. Simcon 
Radef•dea mltıııklsiWir. 

Kanetle tahmin edildiğine gare, ubah mil· 
zakerıaleri esnasında &ıtvekil ismet Paşll 
Bulgar heyetlae, aynen Tlrk • Y ... Mi.la 
fibi bir Tllrk - Balpr Miaala yapdmaaını tek
lif etmif, fakat bu teklif Bulgar heyeti tara-
fından başka bir şekilde tekrar edilmiştir. 

Bulgar heyeti, elyevm m'°'riyet sabaamda bu
lunan Türk - Bulgar duıtluk muahedesinin 
hitam bulacaği günden itibaren bir sene daha 
temdit edilmesi için şimdiden bir anlaşma ya
pdmak suretile iktifa olunması teklifinde bulun-
muttur. Bulgar heyeti bilhassa Tllrk - Bulgar 
ticaret mukavelesinin derhal tanzim ve imza 
edilmesini ileri sürmüştür. 

ile Tevfik Rllfttl Beyi kabul bayuna • 
ismet Pqa ve Tevfik Rilfttl Belaı~-=
nin huzurunda uat bire kadar • 
Saat 11,45 te de Kıraliça HL lamet P. Ue 
Tevftk Riltttl Beyin refikalanm ve Tevfik ~ 
Beyin kerimaiai kabul buyurmQflarclır. f.pet 
Pqa Ye Tevfik Rlftl Bey ..... , 
birde ayrılarak n&K. Ware:•-~ 
ve 1efir Tevfik KlmU Be,U. y.-..;aa···a 
fetincle hazar ................. 

Bu ziyafete M. Muşanof ile birlikte tekmil 
Bulgar Nazırlan ela icabet etmiflerdir. Saat 
beşte M. Muf&Dof kendi evinde Tllrk misafirler 
şerefine bir çay ziyafeti vermif ve siyasi mil· 
zakereler bu çay esnasında tekrar bqlam•ıtır. 
Çay ziyafetinde Bulgar devlet adamlanndan 
birçoktan hazır bulunmuttur. 

Türk misafirler M. Mutanof'un evinden saat 
sekizde aynlmışlar ve doğruca Bulgar Milli 
tiyatrosuna giderek ıereflerine tertip olunan 

( Devamı 9 uncu sayfada ) 

Bir Tavuk Yüzünden 1 • • • ' - . 

Bir Barem 
Alamnın 
Batır alan 

iki Gel!ç Öldü 1 

Bir Kadın Da Çocuğunu Kuyuya 
Atmak Suretile Boğup öldürdü 

Bayındır, (Huıuıi) - Kayalıataç 1 ç'7 0 ... _n aı • 
•ayGnde bugün vukua relen hadi· ... Mehmet amerlk~da 
lenin bllnçoıu ıudıır: • 

.. el- iki l'enç adam öldil bir renç 1 
aa •tır ıurette yaralandı. 
Bu cfakikada bu feci cinayetlerin 

Ottada kalan maınunlan üç çocuktur. 
flidiıe bir tavuj'un öldürülmesinden 
~d,rnııtır. Bu huuıtakl tafıilit ıu-

11r: 

- Köyde bir l'enç adam... İımi 
lfaaandır. Bunun eniıteıi vardır. Hüı
~6 kayınbiraderini çekemiyor. Arada 

it-çok anlapmamazlık vardır. Bu an
~ .. rnamazlıklar, Hüınünün köpetinia 
A.~ tavufu öldürmeıile genitlemittlr. 
Vlen tavuk Hasana aittir. 

Hasan bu İfİ kanla temizlemek 
•evdaıındadır. ÇocukJarma ve kara11-
"- birer bıçak tedarik ettirmiı ve 
P11ıuda beklemektedir. 

HGınü her ıeyden habersiz olarak :'!,rlanm aığırtmaça tealim etmek 
a..... e koy haricine çık1D1fbr. HaAD 

dan iatifade ederek tabancamnı 
~mı., enifteline ateı etmittfr. Soa pretlerde bGyGk muvaffald
:-tıe yaralanmlfbr. Fakat •on ka- yetler kuanan yamu güreıçimlz Ço-

tinl arf d k b ban Mehmedbı Turnaya çakacajı vu 
ne • e ere ıçatını ÇI• amerlkaya kadar giderek en methur 
ve kainbiraderinl albna ... sGretçilerle mhabakalar r•pacata 

t o. .... ' uaea •rf•a ) ._.,. v.U.ekte41r. 

Yuan: Suat D.rt1lı 

DiJn siltunlarımızd• te/rl· 
lcaga 6aıladıfımız" BlrHan111 
Alasının HMıraları., dalıa 
ftlHI Alman ıazetelerlnde 
le/rlluı •dilt111f, sonra 61111• 
Macar ıa•etelerl de .. ,,.,. 
miıtW. Alman w Macar oh• 
••c•lar tarafından çok H-
l•nil•• 6a Aalcllcl aaı-a• iç· 
•ilzlnil .Son P..ta olcagııcrıla-
rı da leaz•i w Mgeean içinde 
ialclp ede~lclerdlr. Diinkl 
ltısmın lıal8sa•ı ile 6lrllld. 
6ıııin 8 /flcl •ag/a111ızdadır. 

, 
r. . 

Fransa Ve Rusya 
Parla 21 - Fransa ile Ruıya 

arumclaki iktuaacll mllnuebetlerl 
inkipf ettirmek iPı ticari mllla

k....ı.r. dla~ ............... 

Kegif Veren Zehirler •• 
~~~~~~~~~ 

Bunlara Dadanmak Ka-
dar Feci Bir Şey Yoktur 
Çünkü Ne Rahat Kalır, Ne Para Yetiıir, Sıhhat 

lıe Büıbütün Elden Gider 

Eroİ• ınlptel,,_., 

-8-
Mubakkak ki; mlkeyyif ze

hirlerin daiıtıht tarzlanm ijren
mek, membalanm, yapalıf tekil
lerini &ğrenmekt~ çok daha 
kolay ••• Mnptelilardan ıabcılann, 
sabcılardan toptancılann, toptancı
lardan da tüccarlann isimlerini 
anlamak hiç zor olmıyor. 

Maamafib bu, epey zamana 
bağlı. Çnnkii, insan, bir hemcin
ainin iptiliumn kolay kolay far
kına varamıyor. 

Fakat nihayet, bir gtin zaval
lıyı ıayri tabü derecede sinirli 

Aep 6a vad,.tfeilr 
g&rllyonmım. Bac•ldan tatulu
yor, her tarafı tibiyor, mtltema• 
diyen emiyor, terliyor Ye baklaya 
aizmc:lan pkanyor: 

- •Beriki., bitti. Satan adaaa
dan haber de yok. Birkaç defa 
yerine telefon ettim, iki ıtmdtlr 
g6rlbıdDKil yokmUfo Ne olduiuna 
bir ttlrlll anlayamadım. Yoksa 
yakayı ele mi verdi acaba? Ne 
yapacağıma bilmiyorum! 

Ve sonra bir boynu b&klk 
yetim çocuk gibi yalvanyor: 

- Elimde bqka, bir adrea 
(Deyamı 11 iad Ayfada) 

Şehrimiz Para Piyasasın
da Heyecan Başladı 

~~~~~.~~~~ 

Amerikan Doları Ve İngiliz Lirası Baı 
Döndürücü Bir Şekilde Düşüyor 

1 

Şehrimiz bonumcla para aht 
verifi etrafmdaki faaliyet oldukça 
hararetlidir. ihracat mevsimi ol
duğu için plyaıaya ve bonaya 
bol bol ecnebi d6vizi pllyor. 
Fakat bu ahı veritin bir de beye
canh tarafı vardır ve kısaca 
tudur: 

Dolar ve İngiliz lirau devamh 
bir şekilde düşmektedir. Bir za• 
manlar dOnyamn en kuvvetli pa• 
rau olan isterlin ve dolann m&te
madi olarak dtışmesi kaqıamda 
alikadar kimseler, bu iki devlet 
arasmda para harbinin tiddetle 
devam ettiji kanaatini ileri ıtırll-
yorlar. 

Dün bonacla Amen1wa dolan 
130 • 132 kurup kadar dllfmll
ttır. Amerikada buhran bafladap 

(Devama 6 acı ..P••a) 



,
(Halkın 

• 
$eai 

Yeni Bir 
Cemiyet 

!'~]•19 bir müracaat yap&• 
llltd ırııaeıı k9rnma cemiyeti 
namile bir teıekkül vücuda ~-

" tirilmek iıtenmiştir. 1fir müte-
kait kaymakamın rix•et edtoe
ii bu cemiyet gazclln ko~
ma hueuıunda halkı tenvir 4iıie
eek ve bu uğurda 9alışacaktır. 
Jlallmnızm boa 4aif. fifrirteri 
~· yazıbdlr.,, 

BaBt Bey (Divauyolo cadd~si) 
- BIJle bir tetekkille clcldea Ua

dJacımız Yardı. Yakında faaliyete 
pçmui özlediğimiz bu cemiyetia her 
Ulde balb pek çolr iatifueler t.-. 
•in edeceğini ü:.;it edfyorum. Halkı
Wll bu lıuauata tamamen veya ekae
Iİyetle cahildir. Gazin mahiyeti ve 
korunma şekillerini öğrenmiye pek 
IOk ihtiyaçları nrdır. Böyle millt bir 
•azifeyi gaye edinmek, milleti koru
mak çok hayırlı bir it olacaktır. 

• Fikret Ef. (Beyazıt Okçularbaşı lSO) 
- Her şeyi büldlmetten bekle

•ellı J.er vakit bbe hükumetin yol 
sö.termennf lııtemek doj'ru bir ,., 
cletildir. Bunun için her fert ilendi 
wkufu oldufu bir yolda balkı tenvir 
etmek, fatifadelendirmek için çalıı
mabdır. Bunu milli bir Yulfe ediair 
mek o zaman bu ~bi teıekkülJe.rin 
..._ Wr• Tleada plcHflnl ~ili
.... itte ita kora.... eemiJeti n 
.... ketia ilk achma sfWcllr. 

• Hikmet Bey (De1DJrkapı 39) 
- ................ w,ı. ... 

tetıelddle tok ........ Zatu he-
... dwklDb .. ,.w. ... ,. .... 

DABİLI BABBRLBB 

"Yani,, Nereye Kaçtı • 
~~------~------~-

.. n i D 1 ......... 
vlerde Araşbrmalar 

u,B 
apıldı 

Lltros k8ytl clnayetinia ilk aafha11 artak kapan· uaun muliabereler neticeaiııde huırlimdıp kanaati 
DUf aaydabilir. Toplanan biltln deJiJler ve vesikalar bwl olmaktamr. Yalli on yquıda b..lz lstaabula 
cİllayetin Yani tarafından işlendiği kanaatini kuvvet- iyi tanımadan 'Ç!kbğı için b• cinayeti hqkalann.-
lenclirmiştir. Mttddc?!:ınümi Nureddin Bey Yaninin rehberliği olmadan yapamıyacağı tahmin ediliyor. 
poiiate barakarak kaçbğı "esikalan tetkik ederken Esasen Yaninin Bakırköy ve Topkapıda on kadar 
bir fotoğrafm arkasında rumca &ir adres görmüftftr. akrabası bulunduğu da tahkik edilmiştir. 
"Topkapa ıur harici bahçıvan Kiryako Nikolaidiı" Dün bazı evlerde araşbrma yapılmıştır. Y•ainia 

Bu adresin, Yunanistanda bulunan Yaninin henüz lstanbulu terketmediği ve akrabasından biri-
babaaı Kiryako tarahndan not ettirildiği ve bu işin sinin himayesinde saklandığı söyleniyor .. 

Bir Şikayet 
Parası Alınmıı Fakat Mal 

Gönderilmemiş 1 
Amerikadan miihim bir firma 

alakadar bir müesseseye müra
caat ederek ıehrimizde asarıatika 
ticareti yapan Musevi bir mües
aeseden ıikiyet etmiştir. Mesele 
tudar: 

Amerikalı tacir, bu Muaeviye 
bir vazo IİpUif etmİf ve parunu 
da pefİD vermiftir. F.ırat, Ame
rilcahma iddiuma pey vazo bir 
t&rlii 11Dclerilmemiftir. Mesele 
tetkik edilmekteclir. AJllİ mtıea· 
.._ uklr""'• enelce Vaywclan 
ela fildyetleı aJmdliı .. ,ıe...a
teclir. 

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

lstanbul' dt!t 
Mi({( Çmlıl.k 
Ne Kadar? 
Hepsinin Kıymeti 15 Mil

yon Tahmin Ediliyor 
lstanhulda hazinenin, daha 

Eski Paralar 
Maarif Vekaleti Meskukit 

l\olleksiyanu Alıyor 
Pi,taarif Vekaleti milzeler için 

zengin bir meskiıkit kolleksiyonu 

almıya karar venniftir. Vekilete 
eski Maarif mlif ettişi umu mil erin· 
nen Ahmet T evbit Beyin çok 
loymetli Ye zengin para kolleW
yonu taveiye edilmit ve Ve~et 
pazarbia zirifmiıtir. Tevhit Bey 
kolleksiyonu için 30 bin lira ia-
temiıtir. Vekalet geçen aeae de 
merhum Edirne valisi Rept Be. 
yin 7 bin liraya bir kolleksiyonu

au daha almıştı. 
................... .,.. ....... 
e.a.. Lnlıaa c...ı,et ltallba .. 
................... kMNe .... 
...... bi:rlk bir mtt, .... ka ..... 
elaealr " laallu•a hr Wtle hıtlla41e ......... 
24 Saatin 
Hadiseleri 

Muafiyet 
Listesi 

dojrusu deYletin nekader emlaki 
vardır 1 Bu, şimdiye kadar kat'i 
bir şekilde tesbit edilmiı değil
dir. Muntazam bir defteri ve 
listesi de yoktur. Fakat yeni 
teşekkül eden Milli Emlik Mö
dürliğil ilk it olarak milli eınli
kin miktannı Ye kıymetini tes bit 
etmiye karar vermiftir yakında 
işe bqlanacakbr. Eski hazinei 
ha111adan ve metnlı emllkten 
hazineye geçen bu gibi mülkler 
tesbit edildikten soma bunlar 
satışa ~arılacaktır. Yalnız dev
let müesauelerine lüzumu olan 
binalar alıkonulacaktır. Saraylar 
ve müzelere tahais edilen binalar 
hariç olduğu halde latanbuldaki 
milli emlAkin kıymeti 15 milyon 
lira kadar tahmin edilmektedir. 

Sayyah Celbi 
için 

Otomobil ~e T-iatı Klap 
lstanbula seyyah celbi için Top
kapı sarayı müdürlüğünün yeni 
hazırladığı rehberin, iawilizce ve 
fran11Zcaya tercUme edilerek ha
ri~te seyyah bürolarına ve mem-
le ketimize ıelen seyyahlara mec
canen daplmasını belediyeye 
tavsiye etmişti. Belediye teklifi 
kabul etmiştir. Eser tercüme edi· 
lerek belediye matbaasında ( 20) 
bin nüsha basılacaktır. 

Kurtuluşta eroin çekerken J&

uhıtnaa IMrber Ari•ticliain tae
nacle w paket .... huluaarak 
1akala1tJ111ttır. 

* Evvelki aece Be>"ot unda 
Japdaa arama neticuinde birçok 
ldm.lerin ftnrlerinde kama, 
IM~ô Ye tabanca bufunarak mft
•dere edilmiştir. 

• Kurtuluşta kapıcı lsmail 
bir alacak yüzünden kapıcı Mus
tafayı başından yaralamıştır. 

* Şoför Osmaaan idaresindeki 
etobüa Balattan geçerken yol 
al!Mleliaclea l.maile çarparak 
yaralannşhr. 

1f- ~abıkalı yankesici Yakup 
S...tyacla eeyyar saha liwahİID 
Efendioiıı gümilş saatini çal&rken 
tutulmuştur. 

Jf Kuımpafllda Gturaa Ramiz 
laminde biri kaçak et •tbğtndatt 
~ haber veren Cemalddia 
ilendi isminde birini ölnmle 
tehdiı\ eüiik.dma yak~-
ı 

Sanayicilere verilecek pm
rtiklib iptidai madde u.tai be
niz HfFedilmemittir. Bu teeh-
lılrden dolayı be sene sanayici
lere muafiyet verilmiyeceği hak-

kında Ü ıayia çıkuu~tır. Fakat 
yaptJiımız tahkikata göre bu 
haber asılsızdır. M afiyet listesi 
yak111 arda çık cak ve Mıntaka 
Sanay: Müdürlüklerine tebliğ 

edilecetttir. işin uzaması, hangi 
sc.n&yiin dalla ziyade himayesi 
icap edeceii hakkındaki tetk.ika
br. henüz devam etmekte olma
sından ileri gelmektedır. 

Bahkçıtaran tstekferi 
Bahk~ılar Ankaraya b'r hey'

et padenniye karar vermişler

dir. Hey'et balakçılara ucuz bir 
fiatle tuz verilmesini te'mine 
uifqacaktıı. Balslcçılum iddiası
na gire komtu memleketlerden 
i>amktn balakçdara ucuz tuz ver
mek IW'd.İk balıkçtlığı teıvik et
mektedirler. Aynı usuliln bizde 
de tatbik. .... eldedir. 

Olçtl MOdOrO Ankaraya Döndü 
İktısat Vekaleti ölçü ve ayar

lar miidiirü ~ami Nafız Bey düa 
Ankaraya avdet etmiıtir. Yakında 
memleketin her tarafında yeni 
ölçü faaliyeti hummalı bir surette 
başlıyacaktır. 

Dün, muhtelif auntakalar için 
alınacak ( 15 ) ölçii ve ayar mü
fettişlijine talip olan (41) kişi
nin imtihanı yapılm~tır. Sual
ler Ankaradan ıelmittir. Cevap
lar da Ankarada tetlrik edilecek, 
kazaaanlua malumat verilecektir. 

iki Korsan Tutu do 
Sabıkah korsanlardan Sala

haddin ve Keçi Nuri Tekirdağı 
iskelesinden Hamdi Efendi ismin
de birinin kayığım çalarak ka
çarlarken Kabataş açıklannda 

yakalanmışfardar. -

Boğazf ar Komisyonunda 
Boğazlar Komisyonu Franaız 

murahhası M. Pozzi ve Ticaret 
Mümessili M. Pe1ero Ankor va· 
purile dün şehcimize ıehnişlerdir. 

Abideye Çelenk Koydular 
iki gün evvel tehrimize welen 

Lehli seyyahlu dün Takaba al.ide
sine büyük bir çelenk koymuşlardır. 

Dlrt Ku111rlwz 
Ali, Akif, Şemsettin ve Bar

but isminde dört kumarbaz Sa-
matyada Valaram ve Mastafa 
efendileriD bhvainde kumar 
oynarlarken yakalaaatlanlar. 

Ltubuluo yui maU,. tef,ldWı 
kadroıu henGz tam teklini almamıf"' 
llL f 1!,hakkuk müdürlüklerine merbut 
elara alııacak olan hukuk Ye talt-

m rlüklerlne bath icra imirlik· 
91Gdür muavinliklerine henh 
tayin edilmemittir. 

Y alaız üç pn evvel vefat edeD 
ı.... .. ı tah•if mldWı llılfm Beyba 
muaTlnlitfııe Şefli Bq tapa- edU· 
miftiı'. 
Tmpu Ve ·Kadastro ..._,, 

Tapa hiraiain albacieliri uloa• 
larda tadilat yapılmqtar. Yeai t.eıkil 
edilen bduhO acil auhafasa tef" 
ldllb birkaç rlne kadar buraya 
nakledilecektir. 

VoleybOI MUeebelnllan 
Voleybol, Basketbol ve Tenll 

Heyetinden: 
Voleybol ve Baaketbol birinci· 

~erine birinci te..-U.. ayında baıla• 
nacağından bu birinciliklere itti• 
rak edecek kulüplerimizia ~- 10-933 
pazartesi günü saat 17 ele mıntaka 

merkezindeki heyetimize ıalihiyetna• 
melerile birlikte birer murahhas 
ıöndermeleri ehemmiyetle rica ohamu 

Mahldhn Olclulu 
Dokuzuncu ihtisas mahkemesinde 

din iki kaçalqdık da'Vaaı netieeleD
mif, Hendekli Klmil 6 ., liapR • 
Rra para eez-na, llant leminde 
biriai de S ay bapıe ve 1S lira para 
ceuama mahku• olmuflardır. 

Bulday Haberlarl 
Kanada ve Amerikada bu ıene 

butday rekolteai •r oldep halde 
TGrkiye ve Ruayacla toktu. Biadekl 
nkoltenia bu aeae ( ~ ) milyar kilo 
oWutu tahmin edilmeldeclir. R•SJ•J• 
welince; mahsul &u sene seçen seneye 
ni.&etle haylı t.wla oWafmıd• 
Ruslar Avrupa Ye v ...... iııtaaa ......,., 
.. vket.Mktedhole. 
ltaly••• •• ,,... Geldi 

Lo7d annteaiaia U. Yapurll• 
... alqam ~ Yelidt ...... be 300 
ftalyan atııyyalu ıelmitti•· 

Bu ıeyyahlar içiıMle İtalyaruu ta
aaamıt birtok hocaluile Ülliveraite 
talebeleri ele bıduanıakta411ır. 

Earar Kaçakçıları 
Kadı otlu Haean. w arkaclafl 

Mürteza otlu Nihat laminde iki 
kitidc 14 kilo eau bulunnıuf ve 
mahkemeye sevkedihnitferdi. Si• 
kizinci ihtisas mahkemesi her 
iki.ini de birer aae- hapse v• 
14,2'JS lİJoa para Cezatılm JDahlıdllll 
etmiıtiw. 

Talep Yine Reddecllldl 
Eroın işinde• tlolayı tevkif edilell 

ıapkacı Marlro ve arlla.... Landrol 
Efendiler ağır ceza malt•emesine mlY 
racaat ederek ikinci 4efa tahliye tw• 
lehinde buluomutJard1r. Mahkeın• 
evrakı celbederek tetkikatta ulu11• 
duktan sonra maznunlann taleplerflll 
ikinci de-fa reddetmiıtir. 

Yeni Asri 
Hapishaneler 

Konya; 21 - Oç Yiliptte IDP 
edftecek üç büyik ıınwmi bapialır 
neden birinin Konyad'a ,.,.ı .. .
kararlattınh11&,ftır. Haplalume en ıo9 
aietem olacaktır. Lııut ~la ~ 
Un eariobuıaealdu. 

l _S_o_n_R_o_s_ta_m_n __ es_im_li_H __ i_Jc_ci_y_es_i_: ______ R_az_a_r_O_la_H._a_s_a_n_B_._D_ı_·,,_o_r_Kı_i_: _J 

Hasan Bey Pazar ola , . . . • Ben sizin kuvve6ni':tf , . . . . Y•phğuuz ü~ nNiuh' •::I& da 
peh1Mmmtı'9r, ••1 yapy•.a be eskiden-• .. .._ :JL aa,te ela· ı.e.._.nma otht el...._n ., 
..ı..ıar.. Rjaa& ı.atea amu:rer411aa.. kwe daha i.1pa l ettiniz- 1 

CiitıllKll r - Y-.htıa W.1 •• ~ ı fi-• B•J - Arta• • .. hl•ııf-: 
ite : He..-inlta ........ ,.,. ..... .. ii.W ,ahu. adaauıaiıo:br hem , .............. 
~a eh h r defHıa.l& illlaa et.a.. .... • ... .a • ( ••-"'-- L. 
• •yel•• 1' auy ·---·-
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Avrupada 
Yaptığımız 

Uzlaşmalar ------------· 
Takasın kaldınlmaıı münase· 

Hükiimei betile hasıl olan 
S.. i iJ kararsızlık ve hoı-
o~ n nutauzluk, blikô-
T•lf• metin takat itini 

tasfiye için iiç aJ mühlet verme
aile izale eclilmiftir. 

Allkadarlan hotnutauzluğa 
aevkeden en bl\yik lmil, htlkiime
tin evvelce yerdiji 16zü tutmuyor 
aibi örllnmm idi. Htıldbnet 
takuı 8kaıdırmadan iç ay enel 
karanm halter vermeyi vadet• 
mifti. Halbuki takuı birdenbire 
kaldırmakla memleketin iki bu
çuk milyon lira kadar bir zarar 
aörmeıine sebebiyet verilmit 
oluyordu. itte lktısat Vekili 
Celil Bey bu noktayı düzeltmit 
ve hllkômetin aözüne itimat edi
lebileceğini ıapat etmiştir. 

* Celil Bey Avrupada bulun-

I
Alman•• Jı duğu esnada ta

kas ve kontenjan 
Uzlaşma usullerine ihtiyaç 

bırakmayacak hususi uzlaımalar 
yapmıştır. Fransa, Almanya, Avus
turya ve Macaristanla yapılan 
uzlaşmalar. Y unanistanla aktedi
len son misaklar ve ticari anlaş
malar, ikbsadi ve mali hayatı
mızda yeni bir hareketin başlan
ııcı gibidir. 

Almanyaya biz her sene 20 -
30 milyon liralık mal gönderir, 
Almanyadan 17-25 milyon liralık 
mal alınz. Ekseriyetle Almanyaya 
ıattığımız mal miktan, getirttiği
miz maldan fazladır. Almanyaya 
•evkettiğimiz mallar umumi ihra
catımızın ytızde on ikisine mu• 
adUdir. 

Almanya ile yaptığımız uzlaı
mıya ıöre, Almanyaya göndere
ceğimiz mallana yllzde otuz mik· 
tarını albn d6viz olarak Reiıh· 
bank nezdinde (CGmhuriyet &ter· 
kez Bankası) emrinde bulunacak· 
br. Merkez Bankası da bu döviz
leri Almanya içinde iatediği gi
bi kullanacakbr. Bu yüzde otuz· 
dan maadam, yani yUzde yetmit 
için de, iki memleket arasındaki 
ithalAt ve ihracabn teadtılli esası 
kabul olunmuıtur. Yani Alınan· 
yaya ytlz liralık mal ihraç olu· 
nuna, bunun otuzu albn döviz 
oiarak aynlacağına göre, Alman· 
yadan Tllrkiyeye yüzde yetmiı 
nisbetinde mal getirilecektir. Ge
tirilen maim da ytlzde onu Cüm
lıuriyet Merkez Bankasına yahn
lacak, miitebakisi için de senet 
verilecektir. 

Bu yeni uzlqma ıimdi tecrübe 
devresindedir. Vereceği netice 
ancak birkaç ay sonra anlatı· 
lacakhr. 

* Avusturya ile iki ay evvel 
Aoıutıırga Ankarada yapılan 

'"ı U. 1 ticari uzlaşma 
111 e z aıma iki aydanberi tat• 
bik edilmektedir. 

Avusturya ile ticari muamele-
aiz At•ia yukan "fı buçuk mil
Jon lira kadardır. ki memleke
tin ahp •ercliji mal mikdan ara
emda bir teadtll varc:br. Ticari 
uzlqmalar da bu rakkamlara p 
re tanzim edilmiftir. Maksat dl
viz ihraa suretile Türk paraıının 
kaçmasına meydan vermemektir. 

Resimli Makale 

1 - Sahte doıtlar, cibiW1etJeriala 
içyGliiaG l'aıtermek için buhranlı 

ve diitkün zamanımızı l'Öıetlrler. 

Fırbnalı havalarda içi dıtıaa dBaen 
tapon tımıiyeler aibi. 

2 - Doatluj'un en bGyiik millekl 
felakettir. S.adet ve llchalinizde yü

dalze fllu, don 1BrGnenlir, [feli· 
keti mer aımez yatmuru 1ezea kuı
lar piti hemea ortahktaa kaybolurlar 

a Dostlara 

3 - iki betbaht veya iki me.'ut 
adam doıt olabilirler. Fakat bir bet. 
bahtla ~ir meı'udun doıt olduklan 
nadiren ıörUIGr. 

Ooıtlarınızı mihek tqına vurunuz, 
haklannda lıGkGmlerinlzi ondan 
ıonra veriniz. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Müzakereler Bugün Öğleden 
Sonra Bitirilmiş Olacak 
Heyetimiz Yarın Avdet Ediyor 

Sofya, 22 (Hususi: Telefon) - ismet Paşa ile yoktur. Bu akşam belki neticeyi öğrenirsiniz.,, 
M. Muşanof arasındaki müzakerelerin kat'i neticesi Şu dakikada vaziyet şöyledir: Müzakerler bu2itn 
bugtiy neşredilecek olan resmi tebliğ ile malüm öğleden sonra bitecek ve heyetimiz yarın sabah Var-
olacakbr. Bulgar Baıvekili M. Mutanof müzake- nadan Yavuz zınhlımıza binerek lstanbula döne-
relerin neticesi hakkında gazetelere söz söyler· cektir · Yavuz zırıhlımızda Vama Vali ve kum an-
ken bu alqama kadar sabırlı olmalanm bildirdi. danına bir çay ziyafeti verilecektir. 
Baıvekil ismet Pata müzakerenin ıafhalan hak· Sofya, 22 (Hususi • telefon) - Btvekil lamet 

Paıa otuzdan fazla Bulgar matbuat mümessilini 
kında Gaz i Hz. ne telefonla malumat arzettiler, kabul etmit ve ıunları söylemiıtir : 
Ôjrenildiğine alre mth:akereler fU iç safha Dze- "Ttlrk • Bulıar dostluğunun takviyeai hakiki 
rinde yiirtiyor: emelimizdir. Bulgar milletinin de bu emelde 

1 - Bulgariıtanın Türk-Bulgar misakma girme- olduğuna kanaatim vardır. Bulgar matbuatı bu 
si, 2 • Tlrk· Yunan misakı gibi bir de Tilrk-Bulaar doatluğun inkişahnda mühim vazifeler allDlfbr. 
miukı yapılması, 3 • Eski dostluk misakının tecdit Bulgar matbuata i•terae arzu ederse iki memleket 
veya temdidi. aruındaki dostluğu takviye vazifesini ifa edecektir. 

Bulgar heyeti ilk iki kıımı kabul etmiyecek gibi Mtızakerelere gelince; iyi neticelere vanlacağana 
görlnmektedir. Hariciye Vekili müzakereler haklaiıda inanmak lizımıelir. Biz ne yapmak istedijimizi 
kaıaca şunlan söyledi: "Heniz müsbet bir netice din alqamki nutkumda sarih.. olarak ifade ettim.,, 

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

Eller Meçhul! Esrarengiz 
~~~~~~~~~~--·~~~~~~~~~~ 

Demiryolu Rayının Sökülme Hadi-
sesi Bir Suikast ile Alakadar Mı? 

Tahkikata Ehemmiyet Verildi 
Haydarpaıa - Ankara demir- olmamakla beraber bir suikast Verilen malnmata göre rayın 

yolunun Gebzeden gelen kıımın· tlzerinde ehemmiyetle durulmak- söktıldüğii kısımla tren hatb, iki 
da bir ray parçulDID civata tadır. tarafı derin uçurumlarla çevrili 
ve somunlar söklllmek 1Uretile Cıvataların kendi kendine sökill- bir mıntakadan geçmektedir. 
çıkanldığuu yazmıttık. Ôpendi· mllf olmuı ihtimali varit görül· Yoldaki en ldlçGk bir anza mat• 
ğimize gire burua liktllme memekte, bu ipn esrarengiz bir lak IUl'ette treni bu uçurumlardan 
b&dileıi, Bqvekil ismet Papn•n el tarafından yapddıjı ileri il- birine yuvarhyabilir. 
bindiii trenhı oradan geçeceji rlUmektedir. Fakat bu esrarenaiı Baıvekili tqıyan tren bu 
zamana tesadtlf ettitl için tahki el veya eller hakkında henüz en noktaya gelmeden enel, demir 
kaL ehemmiyetli bir 1&flıaya inti- klçlk bir bilgi yoktur. yollar um~ midtlril Rıfa~ Beyia 

kal 
._;...,;. Şu clakikad K li v-•!...! taporu &zenne N~ffa Vekili, lıat-
e~..... • ocae ..... ra g6rlllen anzayı tr d la t 

Ankaraclan gelen haberlere Efrel Beyle De•let Demiry!>llan Pqaya haber ver • en; J::. 
g&rt Emniyet ltieri Umum MI· memurlan mahallinde tahkikat mut ve malüm old;!' beren Bat-
dtlrl buglbı bu kısma giderek De mqguldür. Tabkikabn neti· vekilimiz, Derincede Gazi ffazret-
bizzat tetkikat yapacaktır. ticai bu alqam belli olacak de- terinin rlkip olduklan Ertuırul 

Ortada bentlz kak'i bir delil niJmektedir. yabna geçmitlerdi. 

SöEün Kısası 

Yeni Bir Direk 

Dikildi 

·---·----- A. E. _ .. 

Dünden itibaren gazetelere 
sansür kondu. 

Mahkemenin " müheyyiç Ye 

hilafı hakikat,, neıriyatta bulun
duğumu düşünerek beni aorpya 
çekmemesi için derhal ilive 
edeyim: 

Sansürü koyan İıilkümet değil; 
aadece bir mealektqtır. 

Naail yapabilir, demeyiniz, el 
elden üstündtir, arşadek, derler. 

* Arkadaşımız gazetelere bak-
IDlf ve airmüt ki Tlrk dili tetkik 
cemiyetinin her ıh toplanıp 
uğraıma11na rağmen pzetelerde 
&z ve sade dil 1&vqı e8ki hızım 
kaybetmiştir. Ve meslektıapmız 
karanm vermiştir. Her ,on gaze
teleri gözden geçirecek, 1&de .az 
kullanmıyanlan kulaldanndan tu
tup halka göaterecektir. 

• Diyorki: 
11 Bu ereğe ve bu Tarağa var

mak yolunda biraz çabalamak 
dileğile bir gündelikten bir direk 
istedim, bu direğe arkadaılann 
yazılan arasında göze çarpan ağ
dalı Acem ve Arap terkiplerile 
karışık sözleri ytize vuracağım" 

• Arkadaııınız bu yU111Dda erek 
ve varak kelimelerinin eaki Tlirk· 
çedc ne manaya geldiklerini an
latmayı unutmuı olsa bile ( gtln
delik ) kelimesinin ıuete, direk 
kelimesinin de ( silbm ) mana11aa 
geldiğini kaydettiğine f6re ken
di yazılarım da bir elki bir de ye
ni lisan ile iki def' a yuacap 
anlatılmaktadır. Mnaffaldyet c6. 
lerim. 

Milas Musevileri 
Türkçeden 
Hoşlanmadılar I 

· Miliı, 21 - Y dbqı bayram1 
dolayısile buglbı Hamada topla• 
nan Museviler Tllrkçe koaQflarma 
hareketi aleyhinde tuahllratta 
bulunmuılar ve Ttlrkçe konuftur
ma birliği reisi ile katibini döv· 
mliılerdir. 

M. Venizelos 
Dostluktan 
Çok Memnun 

Atina, 22 (Husuai) - Fran .... 
dan buraya gelir gelmez mahale
fet fırkalan reislerile tlrliftl& 
Veni:ıeloa muhalif fırkalanD Ay• 
Mecliainde ittihaz edecekleri ha
reket hatlan bakkmcla bazı tali
mat Yermiftir. 

M. Venizeloı Aakaradan yeni 
dinen Bapekil M. Çaldaria 
ile de uzun bir mlllkat yapa
rak Tirk - Yanan cloıdlaju etn.
fında ahnan neticeler hakkm• 
da malimat almıfbr. M. V eaizelo9 
Bqvekilin izahatinclea çok 
memnun kalllllf ve Tlrk • Y
dostluğunu kunetlenclirdiii için 

lktısat Vekileti Macariatan ve 
Fransa ile de qatı yukan aynı 
prtlar dahilinde uzlqmalar yap
llUfbr. BUtlin bu uzlaımalarda göz 
önünde tutulan esas tediye mti• r 
Yazenemizin bozulması ve para
tnızm kıymetinin muhafazasıdır. 
ikinci mühim nokta da malları-

JSTER /NAN /STER iNANMA/ 
"\ kendisine tebrik ve tepkkllrle

rini bildirmiftir. 

mızın hariçteki mftşterilerini kay· 
betmemektir. 

Bu mukaveleler bu esasları 
temin ettiği için bizce çok ehem
miyeti haizdir. 

Piyasada biraz tatbikat güç· 
16~ görünse bile, neticesi bizim 
lçiiı fayclab olacaktır. 

Burhaniyede Reıit adlı bir köy vardır. Geçen ay, 
bu köy halkı köyünden çıkarılarak baıka yere nakle
dildi, köy boıalbldı, kaymakama mGracaat edildi. 
Oraya yeni tayin edilditl için bu nakilden haberi 
olmadığını ıöyledi. Arandı, tarandı meı'ul bulunamadı. 

Şimdi de civar köylerden l'elen ıilihb bir kafile, 
k8y6n bot kalan evlerini yıkmıf, enkazını yağma edip 
gitmif. 

Bunu kimler yapb, evleri yakıp yağma edenler 
kimlerdi? Bu da belli değil. 

/STER iNAN iSTER iNANMA/ 

Bir Cinayet 
DUn Knçnkpazarda bir cina

yet olmuş, Mehmet isminde bir 
adam, kendisinden ev kiruı iste
yen Osman Efendi ile oğlu RO.. 
tem Efendiyi ağır surette yarala
mıtbr. Y aralılann 'Vaziyetleri 
tehlikelidir. 



Bolu' da Asri 
l<aplıcalar 
Yapıldı 

Bolu ( Hususi ) - iki sene 
evvel yapılan ve yeniden inşasına 
bcışlamlan küçük ılıca ikmal edil
miş ve birkaç gün evvel açılmış· 
tar. Yeni ılıcada hususi banyo 
daireleri yapılmış ve kabineler 
dahiline de banyo konmuştur. 

Banyoların elektrik tesisatı 

henüz ikmal edilmemiştir. Kara
casu kereste fabrikasmdan cere
yan alınması tekarrür etmiştir. 
lbcalar Soluya 4 kilometro mesa· 
fededir. Tabiat burada çok 
cömert d:wranmış, hiçbir şey 

eairgememiftir. Kaplıca civarı bir 
aanatoryom halindedir. Çam ko
rulannda gayet güzel memba 
suları vardır. llıcada saatte 36 
ton aacak su nebean etmektedir. 
Yeni bina 400 metre saha üze
rinde inşa edilmiftir. Kasaba ile 
Ilıca arasında her saatte bir mü· 
tekabilen hareket etmek üzere 
otobüs aervisleri yapılmıştır. Bu 
otobüsler adam başına 5 kuruş 
6cret almaktadır. Ilıcaların bil
hassa siyatik ve romati:ımahlara 
çok nafi olduğu anlaşılmıştır. 

İzmit'te 
At Koşuları Yüzünden 

Eir Dava Açıldı 
İzmit (Hususi) - Yiıksek Ya

nş ve Islah Ene meni tarafından 
:yapılan sonbahar at koşuları ha
yanın bozukluğuna rağmen bin
lerce meraklı halkın önünde 
yapılmış, neticede Suzan, Koca 
Yusuf, Al Derviş, Boz Kurt is
mindeki hayvanlar birincilikleri 
kazanarak muhtelif mükafatlar 
almışlardır. 

Koşular başlarken müessif 
bir hidise de olmuştur. Şehrin 
tanınmış zatlarından bir grup 
koşu mahalline gehnişler, kendi
lerini bir yere oturtmuılar, bir 
aaat sonra baıka birisi elinde 
'burası davetlilere mahsustur,, 
ctımleai yaz.ılı bir livbayı bu zat-
lann 6n6ne dikmit Te "nazan
dikkatinizi celbederim" demiştir. 
Aradan bir hayli zaman geçtik
ten sonra yapılan bu muameleyi 
şahıslanna hakaret telakki eden 
zatler hep beraber kalkarak ko-
şu mahallini terkeylemişler ve 
mahkemeye müracaat ederek 
kendilerine hakaret eden zat ile 
kendi ini bu muameleye sevke-
den baytar miidürü aleyhine da
va açmışlardır. 

Mürefte'de 
Bu Sene 2 Milyon Kilo 

Şarap Yapılacak 
Mürefte (Hususi} - Şarap 

imalatına bir ay sonra başlana· 
caktır. amalit geçen senekinden 
ziyade olacak ve daha nefis şa
raplar yapılacakbr. Şarap fab
rikaları tesisatlarını daha mü
kemmel bir hale ifrağ etmişlerdir. 
Yeniden iki fabrika açılmıştır. 
Bu sene Müreftede iki milyon 
kiloya yakın şarap istihsal edile
c egi tahmin edilmektedir. 

11- Kırklareli mebusu Şevket 
Bey buraya gelerek köyleri do
la mış ve ihtiyaçları not etm"ştir. 
Ş vk t Beye köylüler tarafından 
b r 

0

} f t ver"l niştir. 

t aza ı d1 At Koşusu 
n, (Hu usı) - Sapan

ı lıa mer, H ayeietfal, 
r Ce t i ıle Ye "lku

me f r e oln ak 
r usu tert p ed"l-
o u 29 C} lulde yap ] cak, 

I ivan gür leri 
açı ıcra edılecektir. 

MEMLEKET 
, 

HABERLER 1 
1 Havai Müsalıabe 

~--------------......................................... J· Münasebetsiz 

Zongulda .. k Ocaklarında Ka-lkt.!!~:~!.~. ço• iyi b•· 

Zaların Onu .. ne Geçı·ıemı·yor :r~~~~ v::;~~e:~~n~r;::~e~~~:~!~ 
Zonguldak, 

{Hususi} - Bu 
hafta içinde ma
den ocaklarında 
üç kaza oldu ve 
her üç kaza da 
üç kurban verdi. 

infilik neticesi 
vukua gelmiştir. 

Bu ocakta çalı· 
pn liğımcı ame
lesi Korkurdan 
köyünden Tatar 
oğullarından Ha· 

san oğlu Muataf a, 
ilerleme ameli
yab yapılan bir 
bacada liğım 
atq.leaıİf, lağım 
herhangi bir inza 
dolayııile vak-

tinden evvel patla
dığından zavallı 
amele feci bir 
ıJekilde can ver· 

Kazalardan 
ikisi Ereğli Şir
ketinin Çayda
marı ve Gelik 
ocaklarında vu
kua gelmiştir. Bi
rinci kaza, Çay
daman ocağın
da çahpn Vak
fıkebirli Alıköy 
köyünden Hacı 
oğullanndan Hü
seyin Ali ve gene 
Vakfıkebirin Parkozmanh köyiin· 
den Melik oğullarından Mehmet 
Osman ve Barlının Çakır köyün
d~n Demirci oğullarından Hüse
yın ocak galerısi dahilinde istinat 
direklerinin daraldığı bir nokta
dan araba geçirmek isterken 
olmuştur. Bunlar buradan arabayı 

Keztıların vaku6aldafu .caklarJa11 6iri miştir. 

geçirmek için devirmek istedikle· Oç&ncli kaza da Kozlu Tiirk 

lzmir Sergisinde j 
En Çok Muvaffak 
Olan Pavigon 

İzmir ( Hususi ) - İzmirin iki 
haftadanberi en büyük mevzuu 
9 eylul sergisidir. Bu münasebetle 
İzmir, yalnız Türkler tarafından 
değil, hariçten gelen birçok 
kimseler tarafından da ziyaret 
edilmiştir. Şehrimiz yabancı ile 
dolmuş, sekiz on senede iktısadi 
hayahmızda görülen inkişaf her 
tarafta takdir ve hayret uyan
dırmıştır. 

Son zamanlarda sergiyi ziyaret 
etmek üzere Yunanistan ve İtal
yadan da yüzlerce seyyah ıel
miştir. 

Sergide hakikaten selim bir 
zevkle tertip edilmiş birçok 
paviyonlar, şubeler vardır. 9 
eylül sergisi her sene biraz daha 
tekamül etmektedir. Bu sergi 
lzmirin milli bir müessesesi haline 
gelmiştir. 

Bu seneki sergide en ziyade 
muvaffak olan ve beğenilenler 
arasında birinciliği 77 numaralı 
Adnan Karakaş paviyonu kazan
mıştır. Müşir Fevzi Paşa Hz. 
bile sergiyi gezerken bilhassa bu 
paviyonda bir çeyrek kadar 
kalmışlar, eşyayı, fiatleri tetkik 
etmişler ve aahiplerini tebrik 
eylemişlerdir. 

İzmir' de 
Ehli Hayvan Sergisi 

Açılıyor 
lzmir - Her ıene açıTması 

mutat olan ehli hayvan sergisi bu 
sene de birinci teşrinin beşinci 
günü Bornova Ziraat mektebinde 
açılacak ve iki gün devam ede
cektir. Kazananlara verilecek ik
ramıyeler yanş ve 1slah encümeni 
tarafi dan gönderilmiştir. Kayıt 
için miıracaatlar başlamıştır. 

Kerameddin Paşa Yozgatta 
Y o t, (Hususi) - Kolordu 

nnd n Keramettin 
ize elmiş, bu müna
kevindc bir ziyafet 

verılmi t r. Ziyafette memurin ve 
halkt buyük bir kalabalık hazır 
bulunn uştur. 

ri sırada araba istinat bağlanna KömOr Madenler Şirketinin ocak-
çarpbğından galeri tamamile lannda olmuştur. 
çökmüş ve toprak, kömür yığın· 
)arı altında kalan nç ameleden Bu ocakta baca amelesi Dev-
Hüseyin Ali vefat etmiş, diğer rcğin Sabunlar köyünden lnceka-
ikisi de yaralanmışlardır. ya oğullarından Yusuf oğlu Aziz 

Gelik ocağındaki kaza bir göçük altmda kalarak ölmliştür. .. ~~~~~~~~~-

Eskişehir Bankası Yedi Yaşına Girdi 

Eslciıelalr banlcaaının oezne ve muhasip kısımları 
Eskişehir ( Hususi ) - 927 aeneainde teıkil edilen Eakitehir 

Bankası 7 yaşına girmiş, bu m6na1ebetle merasim yapılmıştır. 
Banka memleket ikbsadiyatında oldukça mühim hizmetler yapmııtır. 
Banka meclisi idaresi çok mühim bir karar vererek yeni teşekkül 
eden inşaat ıirketile bir arada çalışarak şehrin imanna da hizmet 
etmeyi temin etmiştir 

~----------------··· ... --------------~-
Mersin'de 

Bakırcı Osmanı Metresi 
Mi Öldürdü? 

Mersin ( Husuıi ) - Burada 
bir cinayet olmuş ve bir kadın 
kocasını öldürmek :z.annile nezaret 
altına alınmıştır. Cinayet esra
rengiz mahiyet taşımakta ve daha 
birkaç kimseyi cürme ithal isti
dadını göstermektedir. 

Bakırcı topal Osman bir ay
danberi Kürt Salih kızı Ayşeyi 

metres olarak almış ve bazı kim
seleri evine çağırarak bir ziyafet 
tertip etmiştir. Ziyafette yemekler 
yenmiş, rakılar içilmiş, kafalar 
biraz dumanlandıktan sonra bir 
karışıklık olmuş ve bu esnada 
patlıyan bir tabanca kurşunile 
Osman yere yıkılmıştır. 

Tabanca sesine etraftan koşul
muş, Osman derhal hastaneye 
kaldırılmışsa da aldığı yaranın 
tesirile ölmüştür. 

Osman ölmeden verdiği ifa
dede kendisini metresi Ayşenin 
vurduğunu söylemiştir. 

Tahkikatı bizzat müddeiumu
mi lsm ·1 Hakkı Bey idare et
mekt dir. 

Gerede'de 
Çocuklar Tellal Vasıtasile 

Mektebe Çağırıldı 
Gerede (Hususi) - Kazamız 

maarif memurluğu mekteplerin 
tedrisata başlaması miinasebetile 
kasabada tellal bağırtarak okuma 
çağında olan çocukları mektebe 
çağırmışbr. 

Kasabamızda bir ortamektebe 
ıiddetle ihtiyaç vardır. Bu mene 
ilkmektebi bitiren zengin çocuk· 
lanndan bir kıs:m tahsillerine 
devam için Bolu, Ankara ve 
İstanbul mekteplerine gitmiıler 
ise de mühim bir kısmı gideme
miş, tahsilsiz kalmıılardır. Gerede 
Halk Fırkası geçen sene 50 gen
cin tahsile devamını temin etmiı, 
fakat bütçe darlığı dolayııile 
bu sene ancak 10 talebe okuta
bilmiştir. Fırka ortamektep tesisi 
için tavassut ve teşebbüslere baş
lamışlar. Gelecek sene burada bir 
ortamektep açılacağı kuvvetle 
ümit edilmektedir. 

Yozgatta Kış 
Yozg t (Hususi) - Sonbahar 

pek az sürmüş, iki gündenberi 
Yozgat ve havalisinde bir kış 
havası, hüküm sürmiye başlamış
tır. Devamlı yağmurlar yaj'mak
tadır. 

•ını ve temız huyunu hali bozmamıı 
oldutu için kendisini çok •everim ve 
elim değdikçe ziyaretine giderim. 

Do•tum, eski zaman adamlan ıibi, 
birçok hikayeler bilir. Eşten, do•ttan 
duyduğu, bilhassa •azetelerde oku
dutu vak'alara, aıruı gelince, bir 
bikiye ile tem•iJ ıetirmeyl pek ever. 
Hikiyelerinin ek•eriya z.amanm hi
diaelerinden biri ile müoaııebeti 
vardır. Zaten bikiyeler her vakit 
öyle olmak gerektir. 

Fakat bazao da, do•tumun bu 
ı.amanda hiçbir vak'a ile mlnuebeti 
anlap)amıyan IUkiye aöylediti olur. 

Jf 
Geçen gün yine bByle oldu. Dos

tumu ziyaret etmiye gitmittim. Oda· 
•ında l'Uete•iai okuyormq. Beni 
göriince ıa:ıeteyi elinden banktı ve: 

- Tam vaktinde geldin, dedi. Şu 
gazeteyi okurken aklama iki hikaye 
l'eldl. Otur da onlan Nna anlatayım. 

Birfılnin tarihi belli detiJ. Pek 
eıld zamanlarda olacak. Acemi•tanda 
çok büyük suç itlemlt olanlara tat
bik olunur bir ceza varmış. Adamı 
bala bularlar, güneşe kartı oturturlar, 
öylece bırakırlarmış. 

Bir gün acemin biri bu cezaya 
mahküm olur. Bala bulandıktan sonra 
günetli ve çok sinekli bir ye.rde 
ağaca bağlanarak bırakılır. M hkum 
natJerce bu halde kaldıktan sonra 
tesadüfen o adan geçen bir adam, 
bedavadan bir hayır işl ınek ister. 
Mahümun üzerindeki s"nekl ri kovmı 
ya kalkışır. Fakat mahkum derhal: 

- Aman birader, sinekleri kov
ma!.. diye protesto eder. 

Hayır itlemek istiyen adam, kızar: 
- Ayol der, aana iyilik ediyorum. 

Seni rahatsız eden •İnekleri kovu· 
yorum. 

Mahkum bu sefer: 
- iş senin bildiğin gibi değil, der, 

fİmdi üst• mdeki sinekler aaatlerden 
beri burada duruyorlar. Bal yemek
ten kanoları doydu. Şimdi beni çok 
rabat.ız etmiyorlu. Sen bunlan 
kovarnn onların ycı "ne bqkalan, 
fakat aç olarak gelecekler. Aç olduk
lan için beni daha ziyad«! rahataız 

edecekler ... 

* Öteki hikayenin tarihi belli. Hem 
de yakın zamanlarda. Büyik Ye umu
mi harbin iptidalannda, babıilide 

vilkeli mecliaine a.bmet eden dilaia
lerden birini ukere çağınrlar. İtha 
içinde yanhılık olaa da düzeltilmesi 
kabil değil. Dilsize bu itin ancak 
harbiye nazırı tarahndan balledılebi

lecej'ini anlatırlar. 
Dilsiz serask~r kapısına gider. 

Fakat nazır paşanın huzuruna öyle 
derhal girmek kabil mı? Onu da 
bekleme odasına alırlar. Odada bü
yük rütbelerde beyler, paoalar, ıube 

müdürleri koltukları altında cüzdan
larile, kiğıtlarile sıra bekliyorlar. 
Nazır paıaya, o vakit çok kullanılan 
bir tabir ile (fortrag) verecekler. 

Bekleme odasının kapısında duran 
ve •ırası geleni N :ıınn huzuruna 
götürecek odacı bir dilaiı.e bakar, 
bir de fortrat verecek Beylere, 
Paplara bakar : 

- Hey yarabbim der, içeride 
dilli adamlar lif anlatamıyorlar. Ya 
bu zavallı dilaiz derdini naaıl anla-
tacak? •. 

• Doatumun okudufu gazeteden bir 
tane de ben aldım. Her tarafını 
okudum. Bu hikayelerle müna ebeli 
olabilecek hiç bir şey bulamadım. 
Siz de o gazeteyi okudunuz ve mü
nasebet buldunuz ia«> günahı boy-
nunuza 1 

Rizeliler Tayyare AhyorJar 
Rize, (Hususi) - Tayyar ce

miyeti şubesi Rizelılerin de diger 
vatandaşlar gibi memleketlerinin 
ismini semalarda taşıyacak bır 
tayyare almalarının pek yakı ol
duğunu bildirmektedir. 

Rize tayyaresin Cumhuriyet 
bayramında ad konma mera mi 
yapılması ihtimali kuvvetlidir. 



( Sigaset Alemi ıı· 
Bir Terbiye 
Farkı 

t 

~ 
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Rayştağı Yakanlar! ,,, Me,hur tay1arecl Lindbttı 1uu .. 11e 
beraber bit hava seyahati yaptı. 

Amerikaclan KaDadaya. oraclaa Gro
eatlanda uçta. Yolda Wuda1a n 
daha birtakım adalara ujnyarak 
Anupaya kadar •eJdL Avrupacla Uk 
utratı Danimarka oldu. Undber• vtl 
kansı Kopenhar 3n0nde tanarelerDe 
denize konarlarken mltlalt bir bla
INWtın k•dllerlal brfdıpcaldarma 
lalç habrlanna •etirmeıaiflertli. Fakat 
ylzleree UJltı dolduran binlerce 
aermest basanın yap avueleri Ue 
kendilerine dotru yaldaftıldanm 
rfSrGnee evveli ıatırdılar. Sonra, 
bunlann .aznna korbtmak lçla 
tayyarelffial tıerlerbae Jllılttller. 
Fakat para etaedL Han1aa4blar. S. 
teulaüraltaD vu••çilaeue batb 
memlekete uçup pciecelderial bU~lr
tlller. Halka blru dUaet ıeldl. 
ICarfdama merulmlnl tertip edenler 
laalkı temkinli olm.,a 4aftt ettller. 
Hepcaa bir -b• dalla uaWa. 

Muhakeme, Siyasi Bir Heyecan Havası 
• 
içinde Devam Ediyor 

Leipılg 21 - Rantat meclialal 1 
yakmakla zan albna almaalann m•• 

Bunclan •ma ltla lmraya ~ak 
..... •elmlttL Uaclbers adi bir tabi 
Ue Ye meruimsls olarak tehn firaaek 
lltlyOI', eeJalr mGmeaDlerl baaa ya
aqmıyorlardL 

Urun mhabta n,tlrllW..clea 
sonra U.dbertla bmUe ......._ im 
tabip bhuneal, yaa aokaldardaa 
reçerek Belediye dairUiH ptmeai 
kararlatbn1cil. Karfllama merasimi 
orada yapılacaktı. BeleClife bbaasuaa 
pllndltl aman •allan oraJI da 
mahaaara ettltl firllhce LU.dbers 
-yuene.W kap.der fibi oldu. 
Kananm kolaadaa bltuaca mercli
Yealed dlrdu d&der atlacb. O, 
kopyor, halk takip ediyordu. B&ylece 
muasim salonuna sellDdL Kan koca 
defteri mahsusa imza ettlJft Ye hemen 
~lap oteDeriae slttll-· O- • MI 
Kopenus 1ee11g. delltıtll bir...,,..,.. 
-tnttt n bir nevi terbiyaWijiae 
hiikmettirdi. Fakat Kopenhag halkı 
Kadar Llndbeqia df halda vucla. 
ÇGnkü onlan biriMrle NJle lr-. 
talatbran zıt lıb, •adece .W.ld•n 
terMyeai9 a,nhlt idi. - Süren• 

Çalurla -Vealnlo• MUIAlmta 
Atma, 21 - Daa ltW.. .oDra 

il. Veaize&o. M. Ç.W.W. aiJu1 
Yaaiyet h,lrk=da rWpnGfdr. lıL 
Çalciaris •aal 19 da Milletler , Cemi• 
yetiain ve konaiteleriala Yuaani•taDa 
Utkadar eden mlzakerelerhade ba· 
huamak üzere Cenevreye fltmlftlr. 
talya Vellahb Al111•npcl• 

Munich, 21 - ltaıya veliahb De 
ıevceal. Bullndeo tanare De plmlf
ler, Bavyera hlk&metl namına oaDI' 
iL Essen tanfmOa kaqllum1flardır. 

Miaa 1 er milH ile Yalinlıı eTİDI 
alraret etmiflu n ta11are ile Mila
noya aitmitlerdir. 

Dtlnk81erla 

hakemeei.ne bqlanmıfbr. Mahkeme 
~ınaıında Berliodekl ecnebi elç.illlderl 
erkinı ve üçte lldlf ecnebi olmak 
üzere Jlz Jirml sazeteei buhuımakta 
idi. 

Felem,nk a.ukatlanadan PaYela 
ile Stompı'ua daha enelce ileri dr
dOlderl mld•faa nkıllill teldiflerlal 
eea ... kabul etmemit olan V• der 
Llbbe mahkemtt rehılnin bir n.U.. 
ftl'clltl cnapta müdafaa nkW tat
mak W-Uitinl •Öylemiftlr. 

"db ... rei.t mahkemeam Mt
~ Wlcllrdlktea ıoma clemlftlrld: • llaltk••• buaaıı dıtmda la. 
ld .... " laccdea tasarlalUllf fikir 
ye reyi• •Aklmlerln &zerinde lalçblr 
te'ılr 7apa ... z. llaınunlana mlclafaa 
vekilleri ta....ıw ıerbeettir ... 

lttibamnam.,. •are maznunlann 
beti .. AhaaDJUın esasi teıkilltını 

kunet ve ıiddeta müracaat ederek 
detiıtlrmiye kalkıfmıflardır, Rayt
taı mecliılni yakmak ıuretile ilk lı
yan ipretini vennftler ve bu suretle 
vatana hiyanet 1Uçan qlemiflenlir. 

Mahkeme niıl, na dn Llbt.eı. 
~ zamaa lıeriade Mhanu 
puaporıu- ....ı n •uteber old•-
pnu, bu lauuun ı..,den Belediye 
dalreude ilk tehadetta Wunu po-
U. komueri •• vaa tlu (Lll>be'Je bu 
puaportu veren Y• YaD der Lübbe'ia 
kom8Diılt olduta• lStedenberi bllia
dltlnl beyan ec1ea memur tarafandaa 
da teyit edddilhal ıaylemiıtlr. 

Vaa der Ll""M.e reisin ıordufa au-
ale verdiği cnapta kom6niat oldu
tunu lnkir etmiftir. ReUin clifer 110r

planea eenp ollrak birkaç -~• 
ialllta le k_.. ar-a llltlllflar 
pktatuu. devletia sildin ve lauzurwaa 
kartı ıelmiye meyletmif oldupaa 
itiraf etmittir. 

Banclan aonn Leydea nbatuuun 
Berıu. polı. md.,...._ ~~!f! 
tezkere okunmuıtur. Ba t 
Van w UW..'ha laapb etrafla Rret· 
te aalablmaktacbr. Bu,..,...._ aala-

lıldıtına '6re Ven der Llbbe daha 
2 JlltlDcla iken chuayete meyi " t.

thlMa olaa eoaldan aezaret altmcla 
bulunduran bir Felemenk ........ 
ıiae teYCll 941ilmiftir. Dalaa HIU'lllan 
Yaa der LüblM komlaiıtlerle clGfip 
kalkmaya baflaDUft komilalat pnçli• 
fhıi• S • 11 - '28 tarillhlde yapbll 
... .ı Wr toplnb)'a rlya..t et.it. 
ltlbler •••- k•ma ~·Jlır _. 
Ntte toplaablar ye aa..yifl• tertip 
eyle..U. bu a._yifler eauıada ko
..Oaidllktea ve Ruyadald vulyettea 
hararet Ye heyecanla bahsetmiftir. 

Boma111 
Edebi Roman ....... ............_ ............... 

..... .-.......... Burhan CahH ............ 82 

ErmenileriD ipreti ile hergün 
Şarklı bir Tlrk aileMia evi ha... ,... . 

Hlkümet kendi JerliaİBe bile 
lh pçirellliJeD ...., ......... 
.. ibaret. Blltlba pnçlik kan 
atL1or. 

Aaadolumm mlbim •ktalan ela 
..... edildi. 

Teklif ediı. au1la -•bedeli 
Tiirknn yalnız ndatlan• değil 
İatiklilini de elinden ahyor. Tür
ld,e yedi y1z ukerli bir devlet 
baıinde bırakılacak. (Edvar Grey) 
ia çiftliğinde bundan fazla amele 
•e yanaşma vardar. Makut ma· 
knndur. Hasta adamı öldürmek 
99 lnİrUllll pa1latmak. Fakat 
Iİlndiden o bdar ta&p çaktı ki 
Tlrkiye topraklan ne kadar 

.-ıt••=·· la.,.W tgtmjp edemi.... 

it"---!....&--•-- K~ ı ~ ........ aa.er, 
Arap lanllaldan ... bizim .,.. 
pndaa çıkıyor. Ostelk Yuu• 
tana, lngilizlere, ltalyanlara, 
Fraamlıra ela ulu paJI ayn
lacak. 

Y ecli ylll ,.ı Avnipllnıa .en 
atetli tGftj• 1 kab.. ..-.,. ça
..... yedi ... Tlrlıc .metW 
Arap kafuı De yutana Oun•nll 
padiphma da sekiz Çerku kızı 
ile bir llC&k hama• kalıyor. 

Bu iki ihtiyaç ...... o bed
baht on dört milyonluk bir Tiirk 
kütlesini Jeneral Vilsonun ayak
lan altma abaıya luwnkr. 

Azizim Retit bu mektubuma 
hilmem alac•lmı1.1111? l.malclenberi 
oltadar biribiriaıize düftük ki 
Mil& bir aabr yazamadım 

Buala batlll lltanbalda iyi 
bir hal>er tath bir rlqlr siW 
... .... ,... çehreleri ok.a& 

Mara muhanbetimiw 19 uca yıldönümü mtmuebetile Pw'da .Meau 
......,., htlkanaetia NllDf mttmeuilleri ve ümeraJf Aakeriye huzunmda dint 
bir meruim yapı}mıftar. Jleenri•is Meau kilieeai önünden geoen alayı 
göateriJor. 

BütünDiplomatlarCenev· 
reye Akın Ediyorlar 

Cenevre 21 - . Milletler cemiyeti 
mecU.I Uk c,.elsesini saat lG.30 da 
1apacaktır. Ba toplanbda Fran.u •• 
lnslltere hGkumetleri, hariciye aeza. 
retlerbaiD yGksek memurlan tarafın
dan temıll edilecektir. 

Filhakika M. Pol Bonkur fle M. 
Eden'in CeneneJ9 ancak cumartesi 
sabaha •elaaeleri beklea•ektecltr. Bu
na ..-. .. Aha-ya " ltalya mi· 
mesıUleri M. Fon Nöyrat He Baron 
Aloizi Cenevreye bu akpm ıeleeek-

L• H•rlcl,. .. Ztrınm 
a., ..... 

Pula, 21 - Fnmsa naarlarile 
... sarlfee Lela lııuici,. uan .. 
Beck bu salNala ıuetedlere fD beJ-· 
.atta wu .. "fblr. 

.. Franms _..e.illerile fikir teati
.. Yeaile Wcl•tumclaa tlolaya pk 
.. ._um. Fevkallde eı..m..ı,etU 
IMtMr ppnyoruı. Lelaiataaua • 
yakua •Gttefilderi ıalauuaa rellnce 
sepa .... bu zeminde prek uyul 
yaziyet Ye ıerek bu •a:ılyetia lnldfA' 
ettiji muhit ye hava bakumncfaıa 
hinolaaar derececi• Herilemeler kay· 
cima lmba b-1 olmufhlr. Bu.-la 

Senin bir mektubunda bah· 
settifin Mustafa Kemal Paşa ln
gilizlerin bütün dikkatine rağmen 
Samsunda karaya çıkmq ft Er
zuruma doiru hareket etmİf • 

Harbe p.iş, ceplaelcrde piş
mİf blitln acaç 7abit ve kumaq
danlar ona Omit ba;ladılar. 

- O it bqı• &eçersc millet 
brtaharl 

Diyorlar. 
lnanıarmda h•klan olacak ki 

lapm. b9 Yaiyetten çok telif 
ettiler. Ona lmmbala aldırmak 
için hllkbıetl tazyik ediyorlar. 
HaJbald •UD hQkametie de ali• 
kamu kesmek ıçıa apalet
lerini aiktoğl ve milletia bir 
ferdi olarak memleket içia çaiaf· 
mai• ahtettiği haber alıacla. 

latanbuldan aizljden pliye 
onun yanma gitmiye hazırlanan
lar var. S- " Cemil Hakla •e 
bizimle beraber bet geaç zabit 
kaadiaiae bir YUlta ile mllracaat 
ettik. Emir bekliyoruz. Gelir ıel• 
mez hareket edeceiiz. • 

Bana lllylk bir mlcadelenin 
b •••• ,. aibi ...... F.pr .. 
_. .......... na W. •lak 

• 
lerdir.Meclisiu kat'l ru:ıoameainia tea
pitl için bu akpm idet oldutu Gzere, 
lausuıi hlr toplanb !>apdaeaktır. Ba 
toplantıda bilbaua Irak h•di.eleri· 
aln tetkiki lflnia pri baralal ... 
laaklanclald mGraceat baldaada Wr 
karar verilecektir. 

Yarınki umumi toplantı fikri1at 
Nhamnda mesai ittirald komlqoa._ 
aua afyoa nlzamaameıUe mefPI ko
misyonun buuhldan raporlann tet
kikine hasredilecektir. 

DolNa KablnHlnde 
Delltlldlk 

Viyana, 21 - M. Dolfll• bblae
nnde defitOdlk ppmtt Ye &.p.lri. 
letle harlelye, ... t,ett amumlp allll 
müdafaa ve ziraat nezaret erini ken· 
dW •en1ate etmiftlr. Bapelrllet mu· 
aYlalljlal M. Fer ,.paealmr. M. v-.• u. M. 11iaet1er ,_ı 1saw.. 
ıe lftirak etmektMlirler. 

buaber bu Mı belli pttikçe ....... 
:r• ıiyui meaeleler dGt&amek kay
pmndan kurtaramaz. Bu meaelelerin 
aksi tesirleri bütGn memleketleride 
lrendUerini hiuettirmektedlr. 

etmekte ıecikmezsİD aanınm. 
Şimdiki halde sana bayle bir 

teklifte bulunamam. Bizim vazi
yetimiz tahakkuk ettiği l6n der
hal ıana yazanm. 

Acı, endifeli ıüaler ıeçiriyo-
111&. 

Gizlerinden öperim brc:le-
fİID. 

Ahmet R.tb 

Ahmet Reşit ba mektuptan 
çok memnun olchl. Tekrar tekrar 
okudu. 

Acaba Mutafa Kem.. P ... 
Anadolu iÇincle bir mulca.....t 
kanetl balabilecekmiydi? D&t· 
yıDık harp memleketin deferl 
evlatlanm ıilmiı aüplb mitti. 
Mahrumiyetler içinde blam iç 
Anadoluda ele alınacak tlfelr, 
sftr6lecek bir k91'fUD, aiza alma
cak pelrsimet kalımflDIJc:la. 

Viyana otellerinde kahve yeri
ne ıampanya ikram edenler TGrk 
miDetinde bunlan bırakmıflar
IDIYda? .... .... 

( , Göniil işleri ] 

1Anneler 
Niçin 
Sinirli Olurlar? 

.Anbrada t F. Hanıma: 
Miaaade ederseniz, Iİze kl

çllk bir fıkra anlatayım: 
v aktile aencin biri, onu bll

,aten. okutan, hayata atan biri
cik dal •• ihtiyar aımeame bor
cunu lclemelc hevesine dÜflDlf. 
Annenin hizmeti 3denir mi? dD
fliıımÜf tqınm•t. meai bqam 
JAfUU abmt. dindar bir kadıpmı .. 
Ona sutmda haca fltlnaip 
karar •ermif. 

Fikrini annesine a6ylemif. K. 
dm oğl11D1111 bu dOftbaceainden çok 
miltelıusia olmUf. Ertui f1D U,. 
zırlanm•flar, yola çabuılar. Er
kek annesi mtmcla ıtmcllblerl 
sidiJor, geceleri ujra&Lldan ka,. 
lerde konaldıyormUf. 

Klylbı birinde, az çok ~ 
be gG:mOı bir adam clelilrıu,a 
SOnDUf: 

- Oflam, aanenl niye ba,11 
sırtında g&tlrlyonun? 

- Ona borcumu iclemek iP., 
demif. vapurla, tireale. ... ,...... 
pndermek kolaJ. Sutuada ... 
ttlrG)'OOUD ki içimde winnet ~ 
cu kalmuın. 

ihtiyar ıillmiif: 
- Y a1nıt yapm•pıa opı, harar 

duUDU almak İltiyonaa onu n
lend;riTer. 

Otlan bu teklife tllmllF 
- Babacıtım, demif. bıttyar 

kadamn nesinil evlendireyim, artık 
yquuha ........... 

Oilunun mrtmda ba mubne
reyi dinleyen ihtiyar kacha, clea. 
bDbnın 86dlnll kesmit, elile at
zına wruak: 

- Sus aptal, MD uacaaclaa 
daha iyi mi bilinin? demif. 

EYindeki rabatmhjm lebeWal 
anlaclm mı timdi kızım. 

Jf. 
?&mirde No. !O A. B. a D. Be1e: 
Ulznmmz uabiyet sa.termit

.um. Darılıp bir kenara çeklle
cepize, arkadq1D111 lautaımp 
çalıpmL Ejer arkadapma hald
katen seviyonamz, onun hareketi 
sizi gtıcendirmemelidir, aksi hare
ketlerine Jmau,ank ama --.. 
nncıya kadar ağraşmalı•ınıı. 

HANIMTEYZB 

Ahmet Rdlaclan fU ima mektuM 
aldı: 
lstanbu1cla Ahmet Bıfbdao 1 tokholm'd

Ahmt:t Retıde 
2 ~ııstoe 1919 

GkGm Rqit. 
Gidiyoruz. Bu akpm bir lta1-

1an vapuru ile tGccar ..fatiJe 
Samsuna hareket ediyoruz. Ora
dan Sıvasa gicleceiiz. Çllnkl o, 
s.vua pldi. ilk ı&'lftll ...... 
...... baldedeeejiı& Seaia .. 
belki de Avrupada yapdaeak il 
yarclar. Belki de Anac:W.,. pjı
ncakhr derhal yuarun. Batla 
~ terhis edilea orduma 
ıeaç ewlltlan akıa alma Anade
lara kaçıyor, onun etrafmda top
lamyorlar. Şimdiden lzmir, A.. 
tep we Urfada dnpaulara bqa 
kuvvetler lıamlanclı. Millet yeni 
doğmuş ıibi limit ve sevinç içja
de. latanbal bir cehemem olcLi. 
lual ordulan Anadoluda batJıy• 
bu harekete müdahale edemedik· 
leri için biltiln ga yzlerini kalclı-
l'lllllarda biçare ... ..,. 
etmekte teskin .,.. .... . 

'Arlcua "') 
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1 Cin_a_y_e_t ______ .-..--
1 

Bir Tavuk 
• 

Yüzünden iki 
Genç Öldü 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

mışhr. Ha.an da karnından \'e batın
dan yaralıdır. 

Bunu gören Hasanın çocukları ve 
karısı Hüsnünün Ü'lerine hücum 
ediyorlar. Hüsnüyü et doğrar gibi bı
çaklarla doğruyorlar. 

Bu feci vaziyeti gören Hüsnünün 
karısı, yani Hasanın hemşiresi vak'a 
yerine gelmiştir. Çocuklar bu sefer de 
Hüsnünün karısını yaralıyorlar. Köylü
ler yetişiyorsa da Hasan ve Hüsnüyü 
ölü, Has11nın karmnı da ağır yaralı 
olarak buluyorlar. Küçük katiller ya
kalanmıştır. fki akraba ailesinin on 
bir çocuğu yetim kalmıştır.' 

lir Kadın Çocuğunu Boğdu 
Bozdoğan (Hususi) - Çavdar 

köyünde yirmi bir yaşlarında gü
zelce bir dul hanım vardır. Bu 
hammm iki yaşında bir de ço
cuğu vardır. Ayşe H., uzun za
mandan beri meyustur. Söyıendi-

... . ı· • jine göre, çocugunu gH ı :--•• remı-

yecek kadar maddi yoksuzluk 
içindedir. 

Bundan on gün evvel Çavdar 
köyünde bir tagayyilp hileli~ -si 
vukubulmuş ve Ayşe H. o .. i:adarı 
kaybolmuştur. 

Bu hadise ile birlikte köyde 
bazı dedikodular da kulaktan 
kulağa dolaşmıştır. Fakat bun
lardan hiçbiri hadisenin ciddi 
rengını ve vaziyetini ifade ede
miyordu. 

Nihayet Ayşe Hanımın kom
tularından biri zabıtaya yaptığı 

ihbarda dedi ki : 

"- Ayşe H. , iki yaşmdaki 
çocuğunu boğmuş ve kuyuycı at
mıştır. Bu kuyu Hacılar köyün
dedir. ,, 

Filhakika zabıta ve Adliye 
tahkikata giri~ti. Mevzubahs ku
yudan bir çocuk ceredi çıkardı 
ve bu cesedin iki yaşmdaki kil
çfik Mustafaya ait olduğu an
laşıldı. Bundan sonra dn genç 
kadın Bozdoğanda' yakalanarak 
adliyeye teslim edildi. 

Şehrimiz Para 
Piyasasında 

Heyecan Başladı 
( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

zaman dolar Türk parasile 190 .. 
195 kuruştu. O zamandan bu 
zamana kadar muhtelif temevvüç
lerden sonra dolar 63 kuruş kn
dar düşmüştür. Doların bu kadar 
düştUğU hiç görülmemiştir. 

Diğer taraftan' İngiliz lirası da 
dü:ı 653,5 kuruştan muamele gör
müştür. 

Jngilizler Amerikalılara karşı 
para harbine geçtikleri vakit 
lngiliz lirası Türk parasile 714 .. 
715 kuruştu. Son dakikaya göre 
o zamandan bu zamana kadar 
lngiliz lirası da 62 kuruş kadar 
düşmüştür. Bu işin daha nekadar 
devam edeceği kestirilememekte
dir. Dolar ve lngilizin bu suretle 
mütemadiyen düşüşü tacirleri 
Fransız fırangı ile muameleye 
ıevketmiştir. 

Ekseriyet fırankla muamele gör
düğünden piyasamızda bu vazi
yetten müteessir olan heman vok 
&ibidir. 
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TARiHi MUSAHABE 

ç 

fkincı sultan Mahmul devrinde, 
(in~an i:ayatı) nm Liı tavuk kadar 
bifo ktvmet Vl' ehemmiyeti yoktu. 
Bi.- t&raftan psdişah, en ehemmi
yetsfr bahanelerle hoşuna gitmi
ycn:criı. ha~ ntın: bh ~aniye ı.ar
fmda hitrm 'erirken, diğer taraf
tan da a~ çok kendi kudretine 
emin olanlar ayni pervasızlıkla 
hareket ediyor.. İstanbul sokak
larına hergün, avuç avuç kanlar 
dökülüyordu. 

Sultanahmet camisi civar.nda, 
( Cebec' kulluğl ) nur. çorbacısı, 

ocal· bazirganı Hayimaçiyi kulluğa 
celbetıni~, oğlunu eviendireceğin
del bahsederek bi~ mikdar para 
istivordu. Hayimaçinin işi gücü 
sar~aflık olduğu için bu parayı 
verebilirdi. 

Fakat çorbacı, rehin ve temi
nat vermediği için Hsyimaçi naz-
lanıyor; bin dereden biı. su geti
rerek parası olmadığından bahse
di ordu. Nihayet, çorbacıya kat'i 
kÖnaat vermek istedi: 

- Vallahi çorbacı; sana bu 
parayı vermek :~terdim. Fakat, 
Galatada sarraf Eğinli Karabet 
isminde bir adama borcum var. 
Yann ona tam bin altın vermek 
mecburiyetindeyim. Kusura bak
nı&... Beş on gün sonra da sana 
veririm. 

Dedi. 
lf 

Ertesi günü sabahleyin Sul
tanahmet camisi avlusundan ge-
çenler, yolda bir fıçı gördüler. 
Sahibini sorup sual ettiler. Fıçıya 
kimse sahip çıkmayınca açtılar. 
Aç .ır açmaz da, hayrette kaldılar, 

· Çünkü fıçının içinde, başı kesil
miş bir ceset bulunuyor; henüz 
tamamen pıhtılaşmıyan kanlarm
dan, bu başın bir iki at evvel 
kesildiği nnlaşıhyordu. 

Hadise, en yakın bir hükumet 
müessesesi sıfatile evvela Cebeci 
başıya ihbar edilmiş: onun tara
fından da Babıaliye haber veril
mişti. Babıali, meseleyi İstanbul 
Kadılığına havale etmiş: oradan 
da tahkikat için Sultanahmet 
meydanına bir hey' et gönderil
mişti... Hey' et, derhal tahki
kata girişti. Birçok kimseleri 
isticvap etti. Bu maktul cesedin, 
Galatada havyar hanmda sarraflık 
eden Eğinli Karabet olduğu tesbit 
edilebildi. Lakin, katilin kim ol-

• 
K arl Mektupları 

sını esı . ' Z • Çatalca Kög/üle-

Ca - d- e· F rinin Kaymakama 
sun a ır IÇI Teşekkürleri 

es e·r Cese .. Kaıamıza geldiği gündenberi 
bütün faaliyetini köylerin imarma 
ve temizliğine hasreden kayma
kamımız Llıtfi 8. bir ay zarfında 
bütün köylerin içinden gübre ve 
süprüntülerin kaldırılmasını, birer 
çaJılık ve dikenlik halini aJan 
köy meydanlarının birer köy bah
çesi haline gelmesini temin eyle
diği gibi her köy evının iç ve 
dışının badanalanması için lazım 
gelen tedbirleri de almıştır. Köy
lerimiz belediyelerle rekabet eck
cek derecede temizliğe mazhar 
olmuş, evler badanalanmald.t, 
açılan ve birer bahçe halin, :c 
tanzimine başlanan meydanlara 
dikilen yüksek ve muntazam di
reklere cuma günleri şanh bay· 
rağımız çekilmektedir. Bu mey
danlann münasip mahallerine ıon 
baharda ilçer odalı birer köy 
konağı inıa edilecektir. Köyleri hir 
bir;ne bağlıyan yollara yakında 
başlanacağından timdi güzugah
lar tayin edilmekte ve kazıklar 
çakılmaktadır. 

duğu ve bu katli ne maksatla 
yaptığı bir türlü tezahUr etmedi. 

Jf. 
O giln kulluk çorbacısı, ocak 

bezfrgiinı Hayimaçiye tekrar haber 
gönderdi. Kulluğa getirtti. Oda 
kapasam sıkı sıkı kapadıktan 
sonra: 

- Hadi bakalım.. Bizim, beş 
yüz altmı ver. 

Dedi. Bezirgan telaş ederek 
sordu: 

- Hangi sizin beş yüz altın? 
- Canım, senin Ermeni sarrafa 

bin altın borcun yok mu idi? .. 
- Evet.. Vardı. 
- Eh pekala.. ben onun ca-

mnı cehenneme ısmarladım ... şim-
di, bin altın sana kaldı. Bu pa
rayı sayemde kazanmış oldun. 
Yarısı, elbette bizimdir. 

Böyle, kanlı bıçakla işlerden 
ödü kopan bazirganın tüyleri ür
perdi. Bu parayı verse, cinayete 
ıerik olacak.. vermese, çorbacı 
tarafmdan ayni akibete uğratıl-
ması muhakkaktı. Bir müddet sa
kalmı eline aldı. Parmaklarile bir 
takım hesaplar yaptı: 

- Pek ala, çorbacıbaşı .. hele 
yarına kadar bana milsaade et. 
istediğin parayı getirip vereyim. 

Dedi.. Ve.. Kulluktan çıkar 
çıkmaz doğruca İstanbul kadısına 
- --- -·=======-====...::==== 
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) 
Pazar münaıebetile her per-

giderek vak'ayı baıtan mhaye· ıenbe gUnU Çatalcada toplan-
tine kadar hikaye etti. makta ve köy kanununun sureti 

İstanbul kadısı, müdebbir 
bir zattı. Birdenbire işi dallan· tatbiki ile arazi, sayım, binalar 
dırmadı. Çünkü itham edilen vergilerine ait kanunlardan mul-
adam, alelade bir adam değil, tarlann bilmesi icap eden kısım-
ocak erkanındandı.. Buna binaen lar hakkında tenvir edilmekteyiı. 
lstanbul kadısı doğruca sadraza- Bu suretle köylU ile ve köy 
ma gitti. Hayimaçi bezirganın işlerile pek yakından ve candan 
anlattıklarını hikaye etmekle be-
raber bu meselenin meydana alakadar olan kaymakamımızın 
çıkarılması için ittihaz ettiği himmet ve gayretile köylerimiz 
tedbiri de haber verdi. az bir zamanda büyük bir inki-

JI. şaf ve terakkiye mazhar olacak-
Ertesi günü, Hayimaçi bezirgan !ardır. 

altınları yüklenerek doğruca Bakımsız köylerimizi güzelk ş-
kulluğa gitti: tirecek olan bu faaliyetind en 

- Buyur ağa .• Ananın ak sütü dolayı kaymakamımıza borçlu 
gibi halel olsun.. Tam beş yüz olduguv muz teşekkür ve minnet-
altmdır. · 

Dedi.. Çorbacı, Bezirganın bu tarlığı gazetenizle iblağ etmenı-
cömertliğinden memnun olarak: zi rica ederiz efendim. 

- Aferin çorbacı.. işte insan Dağ Yenice, Oklalı, Çakıllı, 
dediğin, böyle sözünde sadık Ova Yenice, inceğiz, Kabakça, 
olmalıdır. Çanakça, Muratbey, \.Jrcünlü, 

Diye Hayimaçiyi takdir etti. Nakkaı, İhsaniye Gökçeli, Kal-
F akat.. Hayimaçı, kulluktan faköy ihtiyar heyetlerinin imza 

çıkar çıkmaz, istanbul kadısı ile ve mühürleri. 
sadrazam • tarafından gönderilen [...,. _______ ... ..,.,,_ ____ , .......,] 
birkaç memur derhal Çorbacının C 1 
odasına girdiler. Çorbacıyı bir evap arımız 
tarafa çektiler. Odayı gOzelce 
taharri ettiler. Minderin altındaki 
paraları çıkardılar. 

Hemen Cebecibaşıyı oraya 
getirttiler. Ellerindeki açık emir
nameyi gösterdiler. Çorbacının 
el1erini bağlattılar. Mahkemeye 
yolladılar. 

Mahkemede ç.orbac1 ifadesini 
tevil etti: 

- Ben, yahudiyi dolandır
mak istedim.. Ermeni sarrafı 
öldürdüğUmü ankasdin söyledim. 
Kendi kendime iftira ettim. Yok
sa, bu işte zerre miktarı gunahım 
yoktur. 

Diye feryat etti. Fakat derdi
ni dinletemedi. Çünkü, katil hak
kında şeriat mucibince ceza ve
rilmesi için maktulün veresesi 
ayak diremiılerdı, Mesele saray~ 
aksetti. Sultan Mahmut meseleyı 
kısa bir emirle halletti: 

- Çorbacının kafasını kesi
niz.. Yahudiyi nefyediniz. Her 
ikisinin emvalini de defter edip 
hazineye getiriniz. 

Dedi. • Hiçbir itiraz götürmiyen bu 
irade, derhal tatbik edildi. Çor
bacmın başı, Sultanahmet mey
danında kesildi; Hezirgan Hayi
maçi, Limni adasına nefyedildi. 
Her ikisinin emvali de müsadere 
olunarak bazinei hümayuna 
getirildi. 

Yalçın kaya 

\dııpıızarmda Kökçü zade çıkın -
zındn Kemal Beye: 

Maalesef ıiir neşretmiyoru~ 
efendim. 

lf 
Akaarayda Küçük Lilııga.de. Şa ıı n 

Remzi Beye: 
Şikayetiniz ait olduğu makama 

biJdirilmiştir efendim. 
lf 

Nigdedc A. Davut Beye: 
Hapishane gardiyanının yap

bğı muamele garazkirane değil
dir. Bütün hapishanelere mnlı
kümlar müzekkerelerile beraher 
gelirlerse kabul edilirler. Kanuııi 
merasim bilahara ikmal edilmeı:s~ 
ve mahkum hapishaneye kendı 
kendine giderse kabul olunmaJ . 
Size yapılan muamele maalesef 
çirkindir. Fakat neşri de o nis
bette çirkin olacaktır. Mazur 
görünüz efendim. 

* . 
Tekirdagında Halk sinemar ı sahih• 

H ııcı .l\Ielımet Efendiye : 
Mektubunuz reklam mahiye

tindedir. Bu sütun sahibinin nefre 
salahiyeti yoktur. 

"'" Tokatta nlülkiye Kaymaknnılığııı
dan mütekait Bekir Beye : 

Temenniniz alakadar makanı
lara bildirilmiştir. Maamafih ~~tf 
çeye taalluk ettiği cihetle 1~ • 
edilmesi imklnsız ıibidir efendi• 
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Ziraat Bilgisi . ("') 

Dut Koşnil/erine 
Karşı 

İpek böceği beslenen yerlerde 
dutluklarm belli başlı dertlerinden 
biri ve belki en mühimmi dut 
koşnili Diaspis Pentagona deni
len bir haşeredir. Haşeratın yarım 
kanatlı sınıfına mensup olan bu 
haşerenin yüzbinlercesi genç dal· 
Jarın üzerini kaplıyarak a~acın 
nusgunu emerler. Görünüşleri 
dallara yapışık bitler halinde olup 
erkeklerinin Kavkaası ufak uzun· 
ca beyaz renkte, dişilerininki ise 
beş köşeli ve sarı renklidir. Se
nede iki nesil vererek her defa
sında 150 - 200 yumurta ve bu 
yumurtalardan da çevik kurtlar 
çıkarırlar. Birdenbire çoğalan 
koşniller iki sene zarfında ekse· 
riya ağacın kurumasına sebebiyet 
verir) er. 

Buna karşı bugüne kadar 
yapılan türlü mücadele şekilleri 
hep 0 o 50 derecesinde muvaffak 
olabilmiştir. En çok kullanılan 
çare kıştan evvel ağaç dallarına 
Kaliforniya bulamacı serpmektir. 
Bu bulamacın reçetesi şöyledir: 
(10 kilo su, 1 kilo kireç, 1 kilo 
1'nkürt]. 

Bu reçetede yazılı kireç ve 
kükürdUn halis olmasına son de· 
rece dikkat etmek lazımdır. 
aksi halde hazırlanacak ilacın 
tesiri olmaz. ilacı hazırlamak için 
bir tenekeye 5 kilo su konarak 
&zerine l>ir kilo kireç katılır. Bu 
lcireç sönmüş ise tenekeyi ateş 
lizerine koyarak ilacı yaparken 
acaynabnak lazımdır. Yok eğer 
ıönmemiş ise kendi sıcakhğı !<afi 
gelir. Kireç karıştırılarak erirken 
llükürt de azar azar katılmalıdır. 
Daha sonra geride kalan beş kilo 
ıuyu da kaynama kesilinceye 
kadar azar azar dökmeli ve sonra 
ıoğumıya terkehnelidir. 

Bu suretle hazırlanan ilaç kış 
iptidasında dallar üzerine sürü· 
IUr. Bu ilaç her nekadar koşnil· 
lerl imha etmekte ise de istimali 
esnasında tomurcuklar sakınıla· 
rnadığmdan ilaç bunlan yakarak 
hazan zararlı olmaktadır. Bunun 
gibi başka reçeteler de hep kıs· 
inen zararlı olmakta idi. 

)f 

Hergün yeni bir adım daha 
llerliyen fen alemi uzun çalışma
lardan sonra buna da çare bulmuş 
\'e bugün yeni bir mücadele 
Usulünü meydana koymuştur. 
~alum olduğu üzere tabiatteki 
her canlı şey bir diğerinin düş· 
inanı olup hayatta bekası öteki· 
nin ölümüne bağlıdır. Bir balığın 
\'arlığı çok defa kendisinden 
kUçüğiinü yemekle kaimdir. Bunun 
gibi haşaratla da biribirine düş-
hıan olanlar vardır. İşte ziraat 
ilimlerinin buldukları esas ta bu
na müstenittir. 

Bundan evvelki yazıların birin· 
de gelin böcelderinin yaprak bit· 
lerine karşı olan gayretlerini 
,azmıştık. Prospatella Persili 
1•nıindeki bir haşere de dut 
koşnillerine karşı dehşetli bir 
~ücadele vasıtasıdır. İtalyanın 
tıınal taraflarında çok olan koş· 
lıillere karşı bu faydalı haşere 
hususi surette çoğaltılarak bah
çelere dağıtılmakta ve büyük 
faydalar elde edilmektedir. Bizde 
~e ilk defa Gemlik dutlukları 
•çin İtalyadan Prospatellamn 
Ybumurtaları getirilerek Kumla 

ahçelerine konmuş ve faydalar 
elde edilmiştir. * Sözün sonu : Ziraat ile· 
~nde fen, her türlü aczi günden 
~ne yeniyor. Yeni bilgilere 
•nanarak, yeni usullerle çahşmak 
~~rninci asır ziraatinin şiarıdır. 

oylümüzün bu gibi dertlerinde 
dainıa ziraat memurlarile birlikte 
:alışmalan bizi her kederimizden 
Urtaracaktır. 

Çiftçi 

(•) Ziraat w huıuıund;ka ınOşkWl:rintal 
ıoruıauz. Son Poıta'nın •Çiftçi. •1 
aı.. cevap •erec•ktlr. 

.iON POT SA 

Dünyada Olup Bitenler ~omşuMemleketlerd 

Japon Milleti Kadar Müteas- Refik Haııı Meh

sıp Cemaat Az Görülebilir1;:;"~:~z~,~:;. 
,_ Halep, ( Hususi ) - Türkiye 

Bugünku Ja-
ponyanm en mo
dem milletlerden 
geri kalmadığı
nı Beynelmilel 
manzume içinde 
aldığı kuvvetli 
mevki gösteriyor. 
Buna rağmen bil· 
yllk Japon knt-

leleri dehşetli 
surette cahildir. 
Okadar cahildir 
ki en mutaassıp 
en görgüsüz mah
lukların yanında 

bile arka safta kalırlar. Japon 1 
halkının bu cehaleti bilhassa Ja· 
pon doktorlarının şikayetini mu
cip olmaktadır. 

Çünkü, bu yüzden, tıp ilemi· 
nin kazancı dehşetli surette azal· 
maktadır. 

Bakınız bir doktor bu vaziyet
ten nasıl acı acı şikayet ediyor: 

- "Bir gün muayenehanemde 
otururken içeriye bir adam girdi. 
Bu adam hasta idi. Muayene et
tim. Gördüm ki rahatsızlığı bir 
hayli ilerlemiştir. O güne kadar 
kendisini hiç tednvi ettirip ettir
mediğini sordum. Bir başka dok
tora tedavi ettirdiğini, fakat bu 
zatın, cephesi ters istikamete 
müteveccih bir evde oturduğu 

için tedaviden aksi bir netice 
alındığım, bundan dolayı onu ·hı
ra kıp bana geldiğini söyledi. 

Hastayı bir daha dikkatle 
muayene ettikten sonra hastalığı 
ile ilk doktorunun evi arasında 
hiç bir münasebet bulunmadığını 
söyledim. Fakat sözümü dinlete· 
medim. Hasta adam beni de bıra
kıp gitti. 

Bir başka zaman bir diğer 

hastayı tedavi ediyordum, tedavi 
epey devam etti. Çünkü hastalık 
derhal iyi olur cinsinden değildi. 
Hasta sabırsızlanmıya başladı. 
Nihayet bir glin kendi evi ile 
benim evimin cepheleri arasında 
münasebet bulmadığını söyledi. 
Bunların aksi istikametlere müte· 
veccih olduklarını beyan etti ve 
tedaviyi yarıda bırakıp çıktı, 

gitti. 

Efsanelere dehşetli surette 
inanan, son derece mutaassıp 
olan Japonlar ayrıca haftanın 
muayyen günlerine de hususi 
ehemmiyet verirler. Mesela bazı 
işlerini bazı günler yapmazlar. 
Hatta hayatlan tehlikede bile 
olsa, bazı günlerde ne ameliyat 
olmaya, ne de hastaneye yatmıya 

razı olmazlar. Hatta bir defa
sında sür'atle ameliyat yapılmak 
lazım gelen apandisitten muz· 
tanp bir hasta, ne hastaneye 

yatmış, ne de ameliyat olmuştur. 
Çünkü, o gün, bu hastaya göre, 
meş'um bir günmilş, bu yüzden 
ölmüştür. 

Bir başka def'a hasta olan bir 
çocuğu muayene etmek üzere bir 
doktor çağırılmıştı. Doktor has
tayı muayene ederken babası 

çıka geldi. Kansını haşlamaya 
başladı. Ağzına geleni söyliyordu. 
Çünkü bu adama göre eve dok
tor delil papaa' çajnılmak ica· 

ruhlar tarafından ve Türkler aleyhinde neşriyatta 
gön de ril di ği ne bulunan yüzelliliklerden Mehmet 
kanidirler. Bu gi· Alinin, Larepüblik Anşane ismin
bi habis ruhları de Pariste çıkan gazetesi F ran

ıız hükümeti tarafından resmen 
papaslardan baş· kapatılmıştı. 
ka kovacak kim· Bu yüzden neıredilmekte olan 
se bulunamıyaca- ( Vahdet ) gazetesi sahibi Nuri 

içindir ki çok Genç_ Bey ile Refik Halit Bey 
uef'a hastalann aleyhine Mehmet Ali tarafından 
başı ucuna onlar bir zemmükadh davası açılmışbr. 

Bu davaya sebep te, Refik 
çağırılırlar. Bu Halit Beyin Mehmet Ali aleyhine 
hal, halkın papas- yazmış olduğu bir yazıda, bu 
lar tarafından ge· karektersiz adamın aeciyesizliğini 
niş mikyasta so- ve vatan hainliğini ortaya dök-
yulmasını temin mesidir. 
eôer. Mehmet Ali Vahdetin bu neı· 

bedermiş, neticede, adamın lara· 
n üzerine doktor hastayı teda-

Halkm btı haJini bilen doktorlar, riyala karıı Halep bidayet ceza 
mahkemesine müracaat ederek 

gizlica papaslarla anlaşmıılardır. bin liralık bir zaran manevi 
icabında papu doktordan, lca· davası açmıı ve vekil olarak ta 
blnda da doktor papastan istifa· T amzaryan isminde bir ermeniyl 

viye muvaffak olamadan çıkıp 
gilmiı, onun yerine bir papas 

çağınlm19br. Çünkü bu gibi mu
taassıp Japonlar, hastalığın fena 

de etmek ıuretile gemilerini ytı- tutmuıtur. 
rütUrler. 

Istan bu lda At Yarışları 
Neden Rağbetsiz? 

- - ---------
Bir Romanyalı 
hedesine Göre 
Romanyalı at-

çılardan ve yarış 
meraklı ların dan 
Mustafa Ahmet 
Bey, son zaman· 
da memleketi· 
mizde atçılığın 

ve yarış merakı· 
nın gördüğü rağ· 
bet üzerine şeh· 
rımıze gelmiş, 

muhtelif mevsim 
yarışlarında ha· 
zn· bulunmuştur. 
Bu mUnasebetle 
m üş a h e de sini 
kaydediyor : 

Mustafa Ah· 
met Beye göre 

at beslemek ve 

At Meraklısı Müşa
Sebepleri Anlatıyor 

ata binmek Tür- Hali• lnıiliz Hede• 
klin milli şiandır. Son zamanda ı için otomatik hareket lıaretleri 
verilen ehemmiyet neticesi olarak bulunması ıarttır. 
memlekette, parmakla gösteri- (Otomatik Starting). Şu halde, 
lecek birtakım iyi cins atlar ye- at yarışlarının rağbetsiz kal-
tişmiştir. Buna rağmen at yarış· ması evveli sahanın cazibeaiz-
ları kafi derecede ala- ı:ğinden, sonra da du-
ka ve rağbet görmüyor. huliyenin pahalı olma· 
Elde ettikleri rekorlar sandan ileri geliyor. 
da iyidir. Yarışlar bü- Şurası kabul edilmek 
yük bir intizam içinde lizımdırki çok hasılat 
yapılıyorlar. İkramiyeler duhuliyenin yüksek kon· 
de bolcadır. Buna rağ- ması ile temin edilmez, 
men rağbetsizlik var- bahsi müştereklerden 
dır. Çünkü: 

2400 metrelik bir temin olunur. Binaen· 
daire çizen Veliefendi aleyh çok bahsimUşterek 
sahası çok büyük bir yapılması için çok se-
pist olmakla beraber yirci celbetmek Jazım-
iyi bir ipodrom değildir. Mustafa Ahmet B. dır. 
Susuz ve kuraktır. Ancak muka· Bir cuma günü evinden çıkan 
vemetli Arap atlarının koşusuna bir insan, gideceği eğlence yeri 
eherişlidir. ile cebinin muhteviyatını şöyle 

Yerli hayvanları ıslah için bir gözden geçirirken evveli ak· 
dışarıdan getirilen İngiliz atlarile ima " duhuliye 

11 
gelir. Halbuki 

burada yetiştirilen saf kan İngiliz duhuliye az olursa, yarışın heye· 
tayları böyle çetin bir pistte canile miişterek bahse girişmek, 
bütün kabiliyetlerini gösteremez· yarışın harareti meselesidir. Bu 
ler, sakatlanırlar. Bir yarışta 7-8 münasebetle spor gazetelerine de 
atın birden yarıştan topal çıkması mühim vazifeler düşer. 
bu iddiayı ispat eder. Yarışlardan evvel ve sonra 

Asabi hayvanlara bir kolaylık hayvanların şeceresi hakkında 
ve rekorların kat'iyyetle takibi verilen malumat uyandınlma11 Ja-

Hicazda Umumi Seferber
lik Hazı• •1kları 

Cidde, (Husuai) - Son ılin
lerde Hicaz ile Yemen araaındaki 
münasebet çok _gergin bir aafha
ya girmiıtir. Verilen malümata 
göre Mekke'de göze çarpan bü-
yük bir faaliyet ve hazırlık baı· 
lamııtır. Yemen hududuna son 
on b~ gllndenbcri başlamııtır. 
Yemen hududuna son on günden· 
beri mühimmat ve zahire sevke· 
dilmektedir. 

Hicaz kıralı lbn!ssuut askeri 
kıt'alarım Mekke civarına topla
mış, kabile reislerine gizli talimat 
göndererek herhangi bir harekete 
hazır bulunmalannı tebliğ etmiştir. 

Bu suretle vaziyetin fevkalade 
bir hal kesbetmesi yüzilnden, 
umumi bir seferberliğin ilan edil
mesi beklenmektedir. 

Diğer taraftan Yemen hiikfı
meti de hudutlannda tahkimat 
yapmaktadır. -----

Sandıklı' da 
Çiftçi Pancar Ekmek 

istiyor 
Sandıklı: Afyonda (Hususi)

Kazamız 78 köyti ihtiva etmek
tedir. Umumi nnfus 35 bindir. 
Kaza merkezinde 1500 ev vardır. 
Halkı çiftçidir ve buğday, arpa, 
afyon eker. Afyon zer~ ve istih
likinin tahdidi çiftçiyi çok müte
essir etmiştir. Şimdi ~çi afyon 
yerine pancar ekmek istemekte 
ve bu pancan Uıak veya Eski
şehir f abrikalanna vermeyi dü· 
ıünmektedir. Ancak pancar ekimi 
için çiftçiye müsaade edilmemiş· 
tir. Bu müsaade verildiği takdir· 
de Sandıklı çiftçisi eski refahına 
kavuşmuş olacaktır. 

Tavsancdda Güreş mllsabakas• 
Tavşancıl (Hususi) - KöyU· 

müzde yapılan bir güreş müsa
bakasında Adalı Kazım, Kara
mürselli İbrahim, Bulgaryalı Rüs· 
tem ve Cabir pehlivanlar güreş
mişlerdir. Başa konan yirmi beş 
lira mükafatı Adapazarlı Kazım 
pehlivan kazanmıştır. Güreşi eş
raftan bakkal Ali Ef. tertip et· 
miştir. 

zım gelen alaka için başlıca amil
lerdir. Şu halde, bugünkü halile 
yarışlara rağbet uyandırılamaz. 
Dediğimiz ıekilde tedbirler alın
mak gerektir ve düşünmelidir ki 
Avrupa hipodromları birer yarış 
sahası olduklan kadar birer de 
parktırlar. Hiç kimse, yarış hatın 
için giineş altında çayır çayır 

yanmak istemez. 
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Bir Barem Atasının Bltıraları 
KF:NDI LİSANINDA y 

~---• Tefrik• No. 2 Yazan: Saat Derviı 

ihtiyar Kadın Sap Sarı Kesilmişti •. 
Elleri Ve Dudakları Titreyordu 

OOnkU Kısmm HulAsası: zinedarlann arkasına takıldım, ve 
Ha) r ttin isminde bir kole, beraberce :ıatişahaneyi takip et-
Melekper isminde bir k&lfanın miye başladık. 
yanında hizmet etmcktedır. Bütün kanam başıma çıkmıştı. 
Kalfıt. bırgurı onu Yıldız sara- Yüreğim dehşetli surette abyordu. 
,ına haz ııedar u ta)& gonde- Nereye gidiyorduk? Niçin beni 
riyor. lla~rettin h"yecn ve çağırmıştı? istemeden, ve hiç lü-
eııdişe ıçindedir. Çünkü li · o-
kirın yanına ilk defa çıkıyor.. zumu olmadan nahoı bir işin 
Bu yuzden tece ııüeü buytik içine girdiğimi hissediyorum. 
bir helecanla kendisini sar- Hünkinn bir eli cebinde idi. 
mıştır. Hem yürOyor, hem hu.inedar 
Koridorlard geçerken birden· uıtaaı ile konuşuyordu: 
bire kapılardan biri açılıyor, otuz _ Onu iyice gördüm ... Bunun 
otuz beş yaşlarında bir adam, 
geog ve gür.el ı azinedarların bir hayal olması kabil değildir! 
ortasıoda dı .m çılnyor. Bu - Aman Aslancığım kulunuz 
Sultan Hamit'tir. Kendisine da ne diyeceğini arbk şaşırdı ••. 
tirkerek bakıyor: Nasıl olur da odadan çıkanı ca· 
- Sen kimsin ve ne zamandır riyeleri görmez: ki.. Çırağan aara-
burnd:ı.ıııo Diye soruyor.. yından çıkabilmeleri esasen im-

- Şimdi gelmiştim efendimizi kansız ... Hiç nasıl olur da o kadar 
- Buradan çıkınca ne tarafa münafıkın gözilnden kaçılabilir. 

titti? Sonra da kendileri hasta ... Vallahi 
Ne söylemek istediğini anlıya- kulunuzun aklı buıılan bir türlü 

madım. Hayret ıçinde idim. Kim· kabul et~iyorl.. 
den bahsediyordu?. Şimdi a .lamışbm. Çırağan sa-

- K lunuz hiç kimseyi gör- rayında mahbus olan Muradı Ha-
medil diye kekeledim. miıtten bahsolunuyordu. Hünkar 

Doğru söyleyip söylemediğimi namazda iken, biraderinin oda-
nlamak ister gibi gözlerini üzerime sında dolaştığına zahip olmuştul 
dikmiş olduğunu hissediyordum. Bunun, bir hayalden başka bir 
Başım öne eğilmiş olduğu halde ıey oJmadıgına emindim. 
nazarlann n kudreti bir ateş gibi lf. 
bütün vücudumu yakıyordu. lhti- Mabeyn odasının kapısma ka-
yar haznedar usta imdadıma dur gelmiştik. Oraya gireceğini 
Jetişti: anlıyarak hemen kapının iki ka-

- Aslancığım cariyelerine nadım birden aç ım. Hazinedarlar 
inansınlar dedi. Efendimizin kıy· kapının önünde kalmışlardı. Zati 
metli ba ına yemin ederim ki, ıahaneyi yalnız olarak takip ede-
efendimiz namaz kıldığı müddet- rek mabeyncilerin bulunduğu 
çe kapını:rı önünden ayrılmadım... odaya girdim. Bu odada iki ma-
Hiç kahilmiki odalarından biri beynci, bir yaver bir de kızlara-
çıksm da kulunuz görmesini..: ğası vardı. 

Zatışahane haznedar ustayı Hiç beklemedikleri bir saatte 
dinlemiyordu. Gaz!eri hep bende bilnkirı görünce hayret ve dik-
idi. Birden kısık bir sesle sordu: katle yerlerinden fırlamışlar, hür-

- Üniformahmı idi? metkirane ellerini kavuşturmuş-
Ş şkınlık ve korku içindey- lardı. 

dim. Hiddetini tahrik etmemt:k Zatişahane bir an içinde oda· 
için ne cevap vermeliydim? kim- nın her tarafını keksin gözler-
den bahsediyordu? ne demek is· lerle araştırdı, ve bırdenbire ıor-
tiyordu? Ben kimseyi görme- du: 
miştim. Silkütumun lilzumundan - Biraderim neredeler? 
fazla devam ettiğini zannederek Dört adam hayretten büyü· 
heyecanla: müş gözler, ve dehşetten s,,,rar· 

- Kulunuz hiç kimseyi gör- mış yüzler!e biribirlcrine bakblar 
medim efendimiz ! diyebildim. ve beraberce cevap verdiler: 

Haznedar ustamn yüzü tehey- - Çırağan aarayında efendi-
yücünden kıpkırmızı kesilmişti: miz! 

- Efendimiz, diye mırıldandı. Hünkar daha faı.la sara~mıştı. 
Böyle bir şey imkansızdır !.. Oda- Sağ eli cebinde idi. her zaman 
dan hiç kimse çıkmadı .. Kulunuz taşıdığı tabancasını sıkı sıkı tut· 
hep orada idim. tuğu anlaşılıyordu. Diğer elini 

- Bu sözle ne demek isti· alnına götürerek sözür e devam 
yorsunuz haznedar usta... Söyle- etti: 
diklerim doğru değil mi ? - Kapıdan girmeden evvel 

- Aman esta'ğfurullah aslan- burada yabancı bir ses duydum. 
cığım ... Cenabı hak beni boy]e Kim konuşuyoı:du? 
bir günahtan muhafaza buyursun! Hepsi şaşkınlık içinde bir bir-

- Namazda iken arkamdan lerine baktılar ve mabe)İncilerden 
geçtigini göziimiln ucile gördüm biri zatişahaneye yakJaıtarak: 
diyorum size 1 Acele selim verip - Efendimizin, sadık köleleri 
bqımı çevirdım.. Fakat artık burada olduğu müddetçe bu 
odada değildi.. Yanıldığımı zan- odaya bir yabancının girmesi 
nederek }eniden namaza durdum. kabil değildir, dedi. 

Dedi. Yaverile Selim ağa 

ayak öperek çekilmitlerdi. 

Benim de bütiin arzum bir 

an evvel kalfanın yanma avdet 

etmekte idi. Zatı ıahane sanki 

benim dllşüncelerimi biliyor.· 

mlll gibi, yavaş bir sesle emretti: 
- Çekile bilirsin! 

lf 

Dıtarı çıktığım zaman genit 
bir nefes aldım. Nihayet serbest· 
tim. Kalfamm yanına avdet ede
ceğim zaman kızlar ağası ile kar
şılaştım Yaver ... Paşa ile konuş, 
makta idiler. Beni görünce elile 
bir iıaret ederek yanma çağırdı. 

Mütereddit ve korkak adımlarla 
ona yaklqtım. Elini omuzuma ko-

yarak ythtime baktı, sonra gt\
lümseyerek paşaya hitap etti.: 

- Bu çocuğu görliyormusu

nuz paşa hazretleri dedi Bu is

tikbalini yapacaktır! Harem daire

sine geleli daha üç gün oJdu. 

Onu bugün zatı şahanenin mai

yetinde görüyoruz ... 

( Arkası var ) ....................... ----... ............. _ ....... __.... 

~---• Bugün .._ ___ Ilı.. 

ALEMDAR 
Sinemasında 

Arzu ve talebi umumi uzeriae 
lıtanl ul'da son d fa olarnk 

BA.BIM 
BENi ALDATIRSA 

fılm 

Danilb dayı artuıtleri tar fıodan 
o~ uanmıs l u k e s li ve sozhi 

opereti gost~rı mekte>d r 
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TÜRK (Sabık Majik 
Sioema•ı 

Duu ak aıudan ıtıba · ıı ge.~ t t z ııgın 
bır programla mevsım uı 

k tişat etnı tir: 

1 - ZEYNEBiN CüNAHI 
(BAROUD) 

r m . ı lU 

PİERRE BATCHEFF - ROSITA 
GARCIA COLETTE DA FEUİL 
REX fNGRAM ı ı ı ı z a n 

2 - 2 kı ım. k Fatty'nin )eni 

J-

,.---• Bugiın 
M i L L f Sineınadu 

2 muhteşem film birden kemali 
muvaffakıyetle devam ediyor. 

TERSiNE DüNYA 
Henry Garat, Meg Lemonnier'in 
Fransızca sözlü şrrkıh şaheseri 

Ayrıca: TARZ AN 
Johny WEISMULLER tarafından 

~---ilEl-BElı'lm• {760 J) ~-

Bu Cuma Nereye Gideceksiniz? 

Rumbalı Bir Gazinoya 
Gelmek ister Misiniz? 

Dünya Öküzün Boynuzunda Değil, B 
Çift Sevişen 
Kuşun Gaga-
larındadır 

içinizde rumbanın ne çeıit 
danı olduğunu, nasıl oynandığını 
bilenler, görenler var mı acaba?. 
"Puf, bu da sual mi?,, diye b, 
ıınız:ı çevirmeyin, ben size bir 
dans meraklısının, bir mnteceui
sin görüşünü değil, bir gazeteci· 
nin buluşlannı söyliyeceğim .. 

O halde, yürOyün, .wnie 
tram,·aya binelim. Taksimde ine-

1 lim, Giimiişsuyuna doğru akarken 
sağdaki Park Otel bahçesine da
lalım ve caz gürülttileri içinde bir 
masaya çöküverelim!.. 

Oldu mu?. Artık it şimdi yal
nız dinlemek ve seyretmekte ka· 
lıyorf.. 

Fakat tuhafı şu ki, Beyo~ 
Jundan akıp gelen kalabahk, 
Park Otel guinoauna giriyor! •• 
Aman, gözünüzü öyle açmayın .. 
oturmaya değil, dolaşmaya.. bir 
yandan vurup öteki taraftan çak-
mıya geliyorlar.. eğer her gelen 
bu kliçük yere oturmuş olaydı, 
muhakkak ki gazino sahibi sevin· 
cinden hesap pusJalanm çoktan 
bir kaç kere ş şmr, glinefe ayna 
tutmıya kalkardı. 

işte, bpkı bir çıftetelliye, 
benz~en, bir Rum havası çalıyor .. 
bu, bu zamanlarda o kadar rağ
bette ki.. hemen her delikanlının 
ağzından duyuyorum! oynak, kıv
rak, bayılt1cı, t~etici bir caz 
havası, rumba havası ... 

Beyaz sakız gibi masalarda 
uslu uslu oturan çiftler, ilk sak
sofon sesile yerlerinden sıçradılar .• 
rumba, rumba... yaşasın bayati.. 

Amma, bu rumba nasıl şey
dir?. anlatayım: 

Ef endlm, çifte telliyi bilirsi
niz.. meseli bir kadın ayağa kal
kar, iki elini başı üstünde yer
leştirir, baş parmaklaranı kenet
leyerek, fındık ses le şıklatmıya 
başlar ve kalçaları, ahenkli bir 
dalgalanışile iki tarafa dogru 
döner durur ... 

Siz bunun yalnız el şakırbsını 
ve yalnızlığını değiştirerek, dans 
denilen yürüyüş hareketlerile ya
pacak olursanız, buna adile sa
nile "Rumba., derler ... 

Yani, çiftler mütemadiyen 
yürüyecek ve mütemadiyen kal
çalarını iki } ana-caz n tem pos: le 
amma - sallıvacaklar .. 

Bu gazinoda da, her yerde 
oldugu gibi Rumba gözde ... ipek 
beyaz elbiseleri, kesik kollu 
fileli ceketlerile, kadmlar Rum
baya delicesine aşık.. ne de ça
buk kalkarlar, ne de çabuk da
nup, kıvrılmıya baılarlar, şası-

yorum .• ,.. 
Bu cuma sizi işte böyle bir 

yere götürmek istiyordum .. Hem 
Rumbayı seyreder, hem de denize, 
marmaraya, adalara ve karşıya
kadar tatlı bir çay içersiniz ... 

Eminim ki, dans bir modadır 
ve eminim ki, modaların içinde 

hiç ukimiyen, yıpranmıyan, g 
den dllfmiyen modalardaa 
turada bile, çiftler, her oyun 
kalkışta sanki bir taç giyiyor) 
tibi heyecan Ye neş'elidirler •• 

Bakın, ıu karşı kaşede o 
ran, bol kıvırcık saçh kız:, ne d 
çok Jan Kravforta bem.iyo 
şu aarı saçlısı tıpkı jan Harlo 
yanındaki esmer delikanlı 
yemin ederim ki, kendini Klar 
Gabl'a benzetiyor. 

Evet, bütün bu kalababk içi 
de ainema yıldızına benz:emiy 
ihtiyarlar ve biz: varlı.. Marmar 
rUzgirlanna karşı, caz gftrilltn 
leri ve ince keman sesleri içind 
bu ne bulunmaz yer, bu n 
seyredilmez manzaradır! 

Aruıra 6ntln6ıtden geçen 
lerden biri az yüksek seale: 

- Je vous assure, je vou 
aime mon petite bebel 

Diye fısıldaşına, aldırmayın 
boı ıiSrlin.. Çünkii dllnya &kn 
.zOn boynuzunda değil, bir çi 
seviıen kuşun gagalarındadır. 

Bu cazlı, çiftli, Marmara 
rUıgirlı yere, zinhar yalnız ba 
ıınıza gelmeyin, çatlarsım.z.. Mut 
laka yanınıza bir Havva kıı.ı ah 

Böyle güzel, böyle cenne 
misali yere hiç "gülüstan., 
gidılir mi? •. 

* Arbk bag zamanı geldi, 
tanbulun bağlan da yetişti. e· 
kaç senedir şehirde bağ eğlene 
leri ve bağ tenezzUhleri mod 
hükmilne g rdi. Her bağda 
bir gazino tesisab yapıldı. Şim 
İstanbullular taşraya hasret çek 
miyorlar, onlar da tıpkı taşralıla 
gibi üzümü bağında yiyorlar. 

Edimekapı haricinde A 
Babanın bağı geçen hafta kapı 
larıru fstanbullulara açtı. Bu bağd 
en mutena çeşitlerden intiha 
edilmiş 6500 kütük var. Her bi • 
kokulu misket cinsinden çaVUJla 
rm, Seher Hanımların, Şekerpa 
relerin, K çi memelerinın, Ya 
cakların, İsmet Paşa miaketleri 
çubuklan üzerinde öyle azame 
duruşları, kendilerini ~eyredenle ' 
iştihalanna arzediıleri var ki insa 
yemekle doyamıyor. Ziraat od 
azasından Ziya Bt:y bu bağı teıi 
için cidden büyük emek ve gay 
ret sarfetmiş. 

Fakat kendisini yeniden gördüm.. Hünkar yorgun b"r halde bir 
Anlı} or m sunuz hazne dar usta ? koltuğa çökmüştü : 

1 t yar kadın sapsan kesil· - Yıfdız Kum ndanını çağı-
rk si emacılık sanayii ·n za erini g6rmeğe,alkıŞlamaya gellnlzl 

mişti. Elleri ve dudakları titri- rmız 1 
yordu ve cevap vermedi.. Emrini verdi. Bu adam odadan 

Hiınkir da dehşetli bir asabi- çıktıktan sonra zatişahane }ave-
yet içinde idi. Mabeyn daire-- rine dönerek : 

n · ayete k dar T Ü R K Ç E sözlü, muazzam ve müthiş şaheser 

DOÖARBEN 
Baştan 

oii 
sine doğru yftrilrken bana döndil - Hemen timdi Selim ağa 
ve sert sesile: ile beraber Çırağan &ara) ına gi- PEK Sinemasmda Bu harikalı film • 

1 - Sen de gel 1 derek bira derime selamı la uma-
Diye emretti. Titrfyere!_k____!h!!a:.· J_,lYu~n~u~m~u~teb~li~·ıl_!ed~i~n~iz~l~ ___ _l~~~~~~~~!ll!!!~~~~B~u~l(iiıı~~sa~a~t~l~l~d~e~t~e~•ı~il~i~tlı~·~·~tin~e~Y~ardar~~· ~!!!!!!!!!!!!!!~~p~ıtaa~~ 

Bugün 
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tTTIBAT ve TIB&Kllt 
- Her Jıokkı mah/uzdur. - A·asıl 4/old• ? .. 

Na.,/ Yaıadı ? .• 

Na•ı l Ôlda7 •• 

~=======::.zıyA ~akir • 1==============================" 

Efendimiz!.. Müsaade Buyurunuz Da 
lvlübarek Ellerinizden Öpeyim •. 

- Ömrümde bu kadar mes'
~ olduğum bir dakikayı biç ha
tırlamıyorum. 

Diye bağırmışb. 
Hatta Abdülhamit, millet V'e

'knlerine karşı daha büyük bir 
tenıile göstermiı, meb 'usan na
llaına Ahmet Rıza Bey tarafından 
•erilen cevabı ayakta dinlemif; 
laitün meb 'uslar da, hükümdann 
laareketine imtisal eylemişti. 

Bütün bu haller, Abdülhamit 
hakkında beslenen fikirleri o ka· 
dar değiştir.nifti ki: Meb 'uslar 
'- anda hünkarın etrafım almıı
ı.,, alkışlar arasında: 

- Ef endimizl.. Müsaade buy
tlınuz da, mübarek ellerinizi öpe
li .... 

Diye haykırışmıya başlamış-
1.rdı... Bu esnada Abdiilhamit, 
•eyecan içinde kalmışb. Bütün 
hayatında, en emektar, en sami
lllİ bendeginına bile eli temas 
tbııiyen.. en candan adamlarını 
l>Ue vücuduna takarrüp ettir
lalİyen bu hükümdar, şimdi tama: 
lbe1a meb 'uslar la omuz omuza, 
ltucak kucağa muhat bulunuyor: 

- Yaşasın hür milletin, hür 
l>tdiphı ... 

Avazelerine, sesi titriyerek: 
- Siz de yaşayın.. Siz de 

._rolun ..• 
Scszlerile mukabele etmiye ça

la,ıyordu. 
Salon kapılarında, duvar ke

'-rlannda duran · saray erkanı •t Abdülhamidin aadık bende
llaıı, pşırmaş kalmışlardı. Abdül
"'-idin, kendisine bu derece 
e1>ancı olan phsiyetlere birden
--ve bu kadar fazla emniyet ve 
ltbnat göstermesine, hayret ed -
)Orlar; adeta ıözlerine inanamı
)Orlardı. 

Abdülhamit, meb'uslardan o 
.. trcce samimiyetle ayrılmışb ki, 
t.a..az sonra başkatip Cevat Bey 
~ltrar meb'uslaran bulunduğu 
'alona gelmiş: 

- Muhterem meb' us beyefen
~r haz erata!... Efendimiz; (mil

t, her ne zaman isterse, uğrun· 
:• canımı feda etmiye hazırım ) 

11Yuruyorlar. 

lradesini de tebliğ etmişti. 
Otuz fiç sene, mütemadiyen 

:lrnünden ve seyyiabnden bahse
.. len hllktımdara karşı kalplerin• 
'it az çok bir infial ve iğbirarla 

ıldıı sarayına giren meb'uılar; 
0 bGktımdarda gördilkleri aami
~ct ve meşrutiyete karşı mu-
•hhet asanndan mütevellit bii

)61t bir meserret ve memnuni
htle avdet ederJerken arbk 
~kbale karşı emin bir nazarla 
~kıyorlar.. meşrutiyetin hiçbir 
L ~'tttle sarsılmıyacağına dair 
6"1k bir emniyet besliyorlardı. 

.._ bci gün sonra, Kurban bay
tt Qıı idi. Abdülhamit, Yıldız sa
~ırı otuz senelik muayede 
) ."fat ve ananatını bozdurmuı 
;: bir usul koydurmuştu. B&y
ı._ - günü sabahı, meb'uslann 
)Pisini Yıldız sara) ına davet edi
~daa... O gün, meb'uslar 

tnden Nuruoımaniye kulü-

O tarihte Kamil Pa~anın fiddetli 
mulıaliflerinden Cavit tıe Hüsrgin 

Cahil Beyler 

bünde (1 J toplanmışlar; müslü
man meb'uslar, Nuruosmaniye 
camisinde namazlarım kılmışlar 
ve sonra hep birden Yıldız sara-
yının yolunu tutmuşlardı. Sarayın 
merasim dairesinde mebuslar için 
mükemmel bir büfe hazırlanmıştı. 
Burada nevaleçin olan mebusanı 
kiram, bir müddet de istirahat 
ve aram ettikten sonra, huzura 
girilmiş.. ve mebusanın en önün
de bulunan Ahmet Rıza Beye, 
Abdülhamit tarafından aynen şu 
sözler s6ylcnmişti: 

- Şimdiye kadar muayedc 
resminde yalnız vükela ve ricali 
devlet bulunurdu. Bu defa millet 
vekillerile dahi bayramla~tığıl'!"
dan dolayı fevkalade mesrur ve 
bahtiyarım. Mebusanın cümles"ne, 
ayn ayn bu sözlerimi ibliğ 
ediniz. 

İstikbaldeki hadisata tesiri 
olduğu için gerek iki gün evvelki 
zi} afette ve gerek bu muayede 
resminde Abdülhamit tarafındc:ın 
söylenen sözler, acaba ne derece 
samımı idi?.. Ve Abdülhamit, 
-kendisinden hiç ümit edilmediği 
halde- acaba hakikaten bu dere
cede meşrutiyetperver oluvermiş 
miydi?.. Bu sualin cevabını yine 
hadisata terkederek yalnız şunu 
söyliyeceğiz ki: artık cemiyetin 
Abdülhamide karşı beslediği 
mütereddit fikir silinmiş, onun 
tam manasile meşrutiyete sadık 

bir hükümdar olduğuna dair 
cemiyet erkanına iyi bir kanaat 
gelmişti. Hatta AbdülbamitJe bu 
temaslardan sonra bir gün mer
kezi umumide yapılan bir içti
mada, Ahmet Rıza Bey aynen 
fU sözleri aöylemişti : 

- Bizi, bugünkü peripnlık
tan kurtaracak .. Ve istikbalde de 
bizi en emin yolda yllrütecek bir 
kuvvet varsa, o da Sultan Ha
midin tecrübesidir. 

lhtimalki Ahmet Rıza Bey 
bu aözlerile; cemiyet erkanını 
teşkil eden zevatın, koca Osmanlı 
İmparatorluğunu idare edebilecek 
bir kabiliyet ve hazırlığa malik 
olmadıklarını açıktan açığa itiraf 
etmek istemişti. Zaten doktor 
Nazım, Rahmi, Cemal, Enver 
Beyler gibi müfrit zevat müstesn~ 
olmak üzere diğer makul ve 
mutedil ~evat ta bunu bilmekte 

(1) lstanbul merkeıin8, 8'>nra1an bu 
isim verilmıttı. 

' ve bir müddet daha eski adam
lann id,aresine arzı iftikar etmek
telerdi. Eğer bu nokta üzerinde bir 
an tevakkuf edilecek olursa, yapı
lan inkılap hiçe iniyor; İki devir 
arasındaki fark, sadece bir isim 
değiştirmekten ibaret görünü
yordu. 

( Aı-kaaı ur • 

Hüseyin ·Cahit 83J itiraz 
Ediyor 

Dün Hüseyin ('tthit Beyden hir 
mektup aldık. lttıhat ve 'l'erakkı tef
rikuında Abdülhılmıdin verdıbri ziya· 
IeU anlabrkf>o aulıaoıo elini öptiıgüoü 
yazmıştık. Hu~eyin f'llhit B") bu 
noktaya müt.t>essır olmu<ı, diyor ki: 

Efendim. 
Oaıeteııız in diiııkü ittihat ve Te

rakki tefrıkasındli ı\ hdiillııımıdin llray
da mcb'u~lara verdığı zıyafetten hah
t'edilırkerı lwnim A lıJülhamidin elini 
öpmu~ oltiuırnoı yaıılıyor bu kat İ.} en 
yanlıf:tır. O zi~ aft>tirı tafı<ılfLlı eıt~si 
~uııku ~ tz • elPTd-' uzun uz ırfıyR var
dır. O llU' 1 b!lkıLrMııız ~urür .. üııüz ki 
_\bdulhaaudın t>l ni o Prı )egao • me
bus Surıw·lı ve galıba lltavrıuı melm u 
idı. ı mı· de h ıt rımd L i:. ı k ıln. ı c 
8 ıdettıu 'dır. 

Mu )t tle ıt mn de 6• ( k opulnıeo:ini 
İoRnıı ık lııı) ı~ ·tile 1<>lıf b.atıul etmez 
go nt k bu ıa ır ı nıfltl 1111tht. ilk i )an 
st>~İ ı ı· k ı m ı 1 ııuı, kı ~ riyetı 11~ m 
su ll'HI ı t kı p ('[flll'JllZI rıcıı ( d"rıcn 
eft>uılırn. HUa;:,yln Cahlt 

~ 
H z bu dııkıka.f11 lhi~P) ın ( ıılııt 

Bt>yiu lm nu•ktıı ıu tiz ·ı i 1de Llıtrıııu
ı, ı)ı P ılt>rılı· &\IJı t ı ı]N•f>• il 
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Bulgarlar ismet Paşanın 
Teklifine Cevap Verdiler 

( Baıtarafı 1 inci •aylada ) 
fevkalade müsamerede hazır bu
lunmuşlardır. Müsamere çok par
lak olmuş ve tiyatro salonunu 
dolduran binlerce halk Türk mi
safirlerini candan alkışlamıştır. 
ismet Paşa ve refakatlerindeki 
zevat saat 11 de nazırlar meclisi 
salonunda şereflerine verilen gece 
ziyafetine icabet etmişlerdir. 

Siyasi müzakerelere bugün 
de devam edilecek ve bir resmi 
tebliğ neşrolunarak Türk ve Bul
gar efkan umumiyesi tenvir edi· 
lecektir. 

La Bulgarie Gazetesi 
Diyor ki 

Yan resmi BuJgar gazetesi 
olan La Bulgarie gazetesi dün 
gelen son nüshasında Türk - Yu
nan dostluk misakı hakkında 
aiyasi biı makaleyi ihtiva etmek-

• 
tedir. Bu makalede bilhassa ıu 
aatırlar göze çarplyor: 

''Her ne denilirse denibin 
Türk - Yunan dostluk muahede
sinin imıalanması bize.le sükünet 
ve itidalle karşılandı ve haHa M. 
Muıanof bu huGusta milli matbu
ata verdiği beyanatta: "Sinirleri
mize kapılmaya lüzum yok, çünkü 
bizim Türklerle aramız çok iyi
dir. Ve y~kında gelecek olan 
ismet Paşa her halde bizi bu hu
susta tenvir edecektir.,. demiftir. 

"M. Muşanof'un bu sözleri ga
yet doğrudur. Çünkü Türklerle 
Bulgar1 ~r arasında hiçbir mtbıa
zaala rr..ısele yoktur. Münasebatı
mız son derece samimidir. Ve 
hatta Türklerin Yunanlılarla yap
bklara bu misak Yunan - Bulgar 
miinasebabnın iyilepneaine belki 
vesile olacaktır. Balkanlarda her 
ıulb teşebb6sü bw memnun 
eder.,, 
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22 EylOI Cuma 
l.tanbul - 12.30 Alaturka gra

mofon plakları: Pliik neşriyatı, 18 
gramofon: PJiik ne~rİ) atı, rn stüd) o 
saz hc>~ eti, 20 tanburncı (),ınau Peh
livan, 21.30 gramofon: Plak ne ri)atı, 
22 Ajıın • borsa haberleri, saat &) an. 

Moskova Ilrr •iıokü ne• rİ)at. 

Varşova - 21 o:;. S nfoıı k kon er, 
2:.! kurı:ık ııe~n)af, 2:J kalıH• muRi· 
kıl 

Peşte - 21.05 Sıy:ıh suvai i11inıli 
tt·nıı;ııJ, :! J op rıı urkt> tra ıoııı konseri, 
2.i sı • rn musiki i. 

Viyana - 20.20 lfof ıf musiki. 
2 ı.::ın Uıganıııli kou er, 2 U!O damı 
plii klıırı. 

Milino - T orino - Floran•• 
21 Haherler st.•ufouık konser, 23 

karı~ık kon er.' 
Roma - 21 Haberler plik. ~2 20 

kıu şık konser. 
Bükr~ - 21 loci avcıları isimli 

B z,.ı · opera temsiH. 
Breslau - 21.10 T•gannili konser, 

22.10 sahllde maymun isimli skeç, 
23 40 harp nP~riyatı, 24 hafif mWIİki. 

Hamallar Tallmatnameal 
Belediye daimi < ncümeninin ha

zırladığı yeni h ımallar talimatname· 
sile yeni zabıtai belediye talimatna
me•İ şehir mecliainin te4rinisani top
lamşında müzakere edilecektir. 
~-:=-::===-========~====ı=-·~=====~ 

23 EylOI Cumartesi 
Moskova - llergCınkü lll"Şrİ~at. 
Varfova - 20.50 Roman tefrika~ı, 

21 Jıafıf mu ıki, 22.30 Şopen'in e t·r-
lerindcn on er, 23 dans nıu ıkı i 

Peşte: - 20 50 Kon er, :!i 20 kn
rı'-ıi- ıı r 'ut, ... .ı sıgan mu kı i. 

ViJana - 21.ı 5 Olmiyen Fıa11~ 

i imlı mu ikilı dort perdeli ahne, 
23.~0 cnı. 

Milano - Torino - Floransa 

21.0. ı 1 r nhnler, 21 4 } kanşık rıeş 

ri_y at 

Prag - 20.30 l\arışık neşrı.} at. 21 

karı ık UP.,ri)at, 2l.ô0 Avanturyc bit 
se.} 11lıııt i imli hıkti) e, 22 25 mu aha
bP, ~a 20 · PC'e konserı. 

Bükreş - 21 Ziter aletile kon,.,er, 
21.35 tn ... aııııi. 22 20 1wmeo halk mu
aiklsı. 

Brcslau - 21. l rı Ecucı 

oper .! 1 .ıo lcım~ık neşrjyat. 

iz mitte T etalon 

ı~ımli 

Son :zamRn1arda lımitte yeni bir 
telefon tcbckeai yapılmıttır. 100 
aumara üzerine hazırlaaan bu yeni 
tesisat yakında faaUyete l"eçec~lc-
tir. 

=============:o:=;;...:.~=ıı:ıı 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz ihtiyacı için " 300,, kilo qo 40 dereceli formalin sabn 

alınacaktır. Tali?lerin numunesini gördükten sonra pazarlığa iştirak 
edebilmek üzere o 7,5 teminatlarını hamilen 7/10/933 cumartesi günü 
saat 15 te Galatada Alım, Satım Komisyonunı müracaatları. "4990,, 

ı=== __ ı_s_ta_n_b __ u_ı_ee ___ ıe_d_i_y_e_s_i __ l_ıi_n_ı_a_rı _____ I 
Ke,if bedeli 10812 lira 43 kurut olan Fatih 37 nci mektebin 

tam'ri kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar tartna
me almak ve keşif evrakmı görmek üzere hergün Levazım Müdür
lüğüne müracaat etmeli, münakasaya gırmek için de 811 liralık 
teminat m:ıkbuz. veya banka mektub ı He teklif mektuplarım 
25/91933 pazartesi gımu saat on beşe kadar Daimi Encümene 
vermelidirler. "4572,, 

Zeynep Kamil hastanesine yaptırılacak yemek asans5ril T. 275 
Beyazıt yanğın kulesi merdivenleri hmiri: Tem:nat 30 Lira 

Yukarda yazılı işler pazarhkla yaptmlacaktır. Talip olanlar 
ıeraiti anlam:ık ve keşif evrakım görmek üzere her gün, pazarlığa 
girmek için de teminat makbuz veya mektubu ile 23/9/933 c mar
tesi günü saat o 1 beşe kadar Levazım Mü ürlüğüne müracaat 
etmelidirler. "50 t5,, 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Pazarlıkla "12,, add beyaz ketenden mamu iş fômleg· satın 

alınacaktır. ·Taliplerin " 7 ,5 teminatlarını b m'le 7 /10/933 
cum rtesi gunu saat 14 de Galata da Muba} aa Komisyonuna 
müracaatları. "4979,, 1 



18 Sayfa 

Kara Cehennem 
Her Hakkı Mabluzdut 

~·-.. z. Ş. Tefrika No. 27 ~-

- Affedersiniz Sultanım!. 
Esma Sultanla Hüsnü Melek Korkularından 

Biri birine _!arılmıtla rdı 

Esma sultan, batını deniz ta
rafına çevirdi. Göderini, endiıe 
ile karp aahillere gezdirdi: 

- Melek!.. Beni evhama 
dUtürDyoraun. 

Dedi... HUsnümelek, istediği 
te1iri yapbğına memnun olarak 
mukabele etti: 

- Affınızı rica ederim, ka· 
dınım... Fakat, beni mazur ılrl
nllz... Siz, devletliler; ne de olu 
bizim hi.lerimizl bilmeuiniz. Biz· 
lere ( kul cimi ) der, geçersiniz. 
Hiç ehemmiyet vermezsiniz. Fa· 
kat biz, aizin uğrunuzda saçlan· 
mızı aDpürge ederiz. Bütün velini
metlerimizi, eıen rüzgarlardan 
bile korumak isteriz. 

Esma sultan, Hüsnilmeleğin 
yüzüne bakarak ağır ağır sordu! 

- Pekili ne yapalım, di· 
yorsun?. 

Hüsnümeleğin gözlerinde bir 
timşek çaktı. Buz gibi terliyen 
avuçlarını biribirinin üstünde do
Jaşhrdı. Ve sonra, yumuşak bir 
çehre ve yalvaran bir sesle tek
rar söze baıladı: 

- Ne mi yapalım, kadınım? .• 
Aslanımızı, saraya bağhyalım. 

- Nasıl? .• 
Hüınilmelek, daha yumuıak 

bir vaziyet aldı? .. 
- Meseli.. siz, kadınefendi· 

leri biraz daha ııkışbrsanız.. on
ları, aılanımızla biraz daha ali· 
kadar olacak bir hale soksanız .• 
zannedersem •.. 

Esma Sultanın yüzünde, bir 
endife ve infial gölgesi dolqb: 

- Hangi kadınlan?.. Pertev
niyali mi? .• 8ezmialemi mi? .. Bun· 
lar, namaz kılip oruç tutmaktan 
l>atka ne bilirler?... Geçenlerde, 
(kızlarağası, Uzun Abdullah) gel
mişti. Sordum. Ne yapıyorlar, 
dedim... Seccadenin üstftnden 
kalkmıyarlar, velinimet efendimize 
dua ediyorlar; cevabını verdi. 

HUsnümelek, bu fırsab fevtet· 
medi: 

- Ne olacak kadınım.. Ara
bm akb o kadar erer ... Hiç kuru 
kuru dua ile it biter mi? .. 

Esma Sultan, başını sallıya
rak devam etti: 

- Hele Pervizifelek.. Kızla· 
nma bakacağım, sultan yetiıtire
ceğim; diye gözleri hiçbir ıey 
J'Örmiyormuf... Demek ki kadın
lardan, kala kala bir Ebriref tar 
kahyar. Onun da hali malôm. 
ikide birde, haıta.. Ne oldutunu 
ne olacağım Allah bilir. Hatta 
bu akpm, buraya gelebilecejini 
de iimit etmiyorum. 

Şu anda, Hllanümelekin vllcu
dü, gizli bir heyecanle titriyordu. 
Ellerini tekrar opıturdu. Avuç• 
larının içinden, ateı fıtkınyordu. 
Sözil, istediği mecraya ıetirdiii
ne memnun olmllflu: 

- itte, kadınım.. Ben de 
bunu siSylemek istiyordum. Allah 
devletlilerimize tilkenmez ömürler 
versin; şayet yann 6bür gün Eb-
rireftara bir · emrjbak vaki 
olursa, ne olacak?.. Tabii 
yol itibarile (Pervizif elek) albncı 
kadın k değil mi?.. Fakat 
Per leğin yerine, yedinci ka-
dınlığa kim geçecek?. Tiryal mı?. 

~sıy Sultan, biraz bozulur 

gibi oldu. HUsnümeleğin ne demek 
istedijini ancak şimdi anlar J'İbi 
olmuıtu. 

tam bu anda kapı yavq 
yavaı aralık edildi. Esma Sultanın 
kalfuı, ( Canfera ) içeri girdi: 

- Aslanım!... Ebrireftar ka
dınefedi buyuruyorlar. 

Dedi ..• Esma .Sultan, yerinden 
kalkmaya davranarak, Canferaya: 

- izzet, ikramla karıılayın .• 
ben de geliyorum. 

Emrini verdi... Htısnümelek, 
fena halde sinirJeıti. Söz, 
tam can alacak yerinde kesil
miıti. Maamafih Canfera çekil
dikten sonra lakırdısına acele 
acele devam etti: 

- Sözüm az kaldi, aslanım .. 
Ne diyordum ?. Ha.. Tiryal mi 
yedinci kadın olacak?. Bak as· 
lanım.. işte şuraya yazıyorum .. 
Eğer Tiryal de ( Kadın ) olursa, 
sarayda yine hiçbir şey değişmi· 
yecek. Aslanımızı, o da çekip 
çeviremiyecek. Yine aslanımız 
şuralarda buralarda gezecek. 
Yine dedikoduların arkası ke· 
silmeyecek. 

Sarayın büyük divanhanesin
den coıkun bir saz alemi başla
mııtı. Hanendelerin davudi •~da
lan, :r:il ve def seslerine karışı· 
yor, karşı ıahillere kadar akisler 
yapıyordu. 

Esma Sultan, sabırsızlık gös
teriyor; arbk bu bahse nihayet 
vermek ve divanhaneye geçmek 
istiyordu. Yavaı yavaş kapıya 
doğru ilerledi ve Hüsnümelek'e 
cevap verdi : 

- Canım, Tiryalin yedinci 
kadın olacağı ne malum? Evveli, 
ıen Baıikbalsin. Yol sırası, senin. 
Sonra da, aslanımın sana büyük 
muhabbeti vardır. Neden bu 
kadar endife ediyorsun?. 

Nasıl etmem, aslanım? .• 
Beni gözden düşürmek ıçın 
Tiryal ne mümkünse y~pıyor .• 
Daha dün yemin ediyorlardı. 
Çamlıcadaki Bektaşi babasına 
büyü yapbrıyormuş.. Benimle 
aslanımın arasına soğukluk sok· 
mak istiyormuş. 

inanma Melek, belki ifti-
radar. 

Bu kadar olsa, bir fey 
değil.. işin dahası var.. Dün 
Atmeydanındaki arbedeyi tabii 
ifitmipinizdir. Yemin ediyorlar ki 
Tiryal'in bunda parmağı varmıf. 

- Nasıl? •• 
- Nuıl olacak? •. O vukuat 

esnuanda, Tiryalin baltacılann
dan birkaçı ahalinin arasında 
dolqıyor.. Halkı, teriatin icraatı 
aleyhine tqvik ediyorlarmıı .. 

Eama sultan,• itiraz etmek 
istedi: 

- Mtimklin değil.. Mümklln 
değil.. Tiryal, b6yle teylere cesa
ret edebilecek kadın değildir. 
Bütiin bunlar, .• 

Fakat sözünü ikmal edemedi. 
Sarayın, kara tarafındaki camların· 
dan bir kaç tanesi bilyük bir ıan· 
gırtı ile kırıldı. Sarayın civarın· 
da büyük bir uğultu başladı. Ka· 
lınlı inceli sesler birbirine karı· 
şıyor.. şiddetli bir taş yağmuru 

camlan ve çerçeveleri parçala
yordu. 

fArkHı var) 

SON POSTA 

Bir ÖIUm 
Pek genç 

yqında iken 
tutulduğu Ta
t.anos hasta
lığından bü
tün ihtimam
Jara rağmen 
k u r tulamıya
rak vefat eden 
zevcim birinci 
Mülizim 11ı. 

san Beyin ce
nazesi Salı 
günü Edirnt-

kapıdaki aile • 
kabrittanına defnedilmiştir. 

Cenazesine iştirak suretile meıhu .. 
ma kartı son vazifelerini ifa huıuıun· 
da büyiik bir kııılir~:nulık göıteren 
Dafi 'l'ayyare tahuru ve Atıt mektebi 
kumandan, •ıualJim ve •qbitaniJe eve 
kadar gelerek bizzat taziyede bulunan 
diğer arkadaı ehibba ve akrabalarına 
ayrı ayn teşekkiire teusürüm maai 
olduğundan kendilerine alenen tefek· 
küre gazetenizin tavassutunu rica 
ederim. Refikası: Ferdane 

Deniz Yolları lıletmeıi 
ACENTALARI: 

Karaköy • ]((.ipriibaşı Tel. 4236! 
f-;irkeci .Mülıiirdar zade han 

Telefon: 227 40 

Karadeniz aralık postası 
CUMHURiYET vapuru 24 
Eyliıl Pazar 18 de Galata rıhtı· 
mından kalkarak Zonguldak, 
ine bolu, Ayancık, Samsun, Fatsa, 
Gireson, Tirebolu, Görele, T rab
zon, Rize'ye Dönüşte bunlara 
ilaveten Of, Pulathane, Ordu'ya 
uğrayacak yalnız Zonguldağ'a 
uğramıyacaktır. "5109,, 

Mersin aralık poıtaıı 
KONYA \'apuru 24 Eylül Pazar 
10 da Galata rıhtımından kal
kar. Taşucu, Anamur, Kuşadası 

ve Gelibolu'ya yalnız dönüıte 
uğrar. "5107,, 

Aıvalıll ılrat poıtm 
MERSiN vapuru 24 EylDI 
Pazar 17 de idare Rılitımından 
kalkar. Gidit ve dönüıte Ça
nakkale, Edremit, Ayvalık, 
Dikili, lzmire uğrar. "5108,, , ______________ , 

Limanımızdan ridecek vapurlar 

IIELOUA!\ vapuru 26 eylfıl salı 
( r.loyd Soria Ekspres ) olarak ( Pire, 
Rodos, Limasol, Larnaka, Yafa, Hayfa, 
Be) rut, lskenderiye, Sirakus, Xapoli 
ve Cenova ) ya. 
ASSİRI \ vapuru 27 eylUl çar ... amba 

( Kôsteoce, Varna ve Burgaz ) a. 
KAMPllJOOLİO vapuru 27 eyJUl 

çarşamba ( Bıırgaz, Varoa, Köstence, 
Sulina, Kalas ve lbrail ) ye. 

BUl.OAHIA vapuru 27 eylıil ~·ar· 
şamba (Pire, Napoli, Marsilya ve ()e 
nova) ya. 

DLAl'\A vapuru 27 eyllıl çarşamba 
(Dedeağaç, Kavala. Selinik, Voloı, 
Pire, Patru, Ayasaraoda, Brendizi, 
Venedik ve Trieste) ye. 

Şimali, Cenubi ve merkezi Amerika 
ile A vusturalya, Yeni Zeland ve Aksayi 
tark için doğru bilet verir. "İTAL YA,, 
Yapur kumpanyasının lUkı vapuriJe 
muhtelit servis. 

Her nevi tafıJiJıit için Galatada .Mer
kez Rıhtım hanında ( Lloyd Triestino ) 
baş acentesine. Telefon: 44870 yahut 
Galatuaray'da ıabık Selanik: boomar
şeıi binasındaki yazıhanelerine. Tele· 
fon: 42490 

letanllul Yedinci icra Me
murtuıund•n : Paraya çevrilmeaine 
karar verilen Galatada Kemeralb 
caddt-ainde 90 numaralı kolonya ve 
sabun fabrikasında bulunan ıabunlar 

ıehrihalin 25 eylul 1933 Gncil pazar
teai gOnü ıaat 12 de hasır bulunacak 
memuru tarafından aatılacatı ilin 
olunur. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsi 
Rektörlüğundeö:- ---

1 - Enstitü için satın alınacak 700 - 900 ton yerli kok ki"' 
mürü kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - ihale 12/Teşrinievvel/933 Perıembe günü saat tS ,,. 
bette Enstitüde icra edilecektir. 

3 - Talipler şartname sureti musaddakalarını her vaki 
Rektörlük Muhasebesinden alabilirler. 

4 - Talipler hangi müessese sahibi veya vekili oldaklardl 
iıpat edecek vesikayı ve ~o 7,5 muvakkat teminatlarını teklff 
mektuplarile birlikte ihale aaatinden enel komisyona getirmeleri. 

inhisarlar Umum Müdürlüğündeıı: 
1 - Pqabahçe fabrikaaı için ıartnameai mucibince maa tt" 

ferrDat bir telefon makinesi " 11 ,, poatalı. 
2 -Şartnameaine tevfikan mezkur fabrika için bir didik. 
3 - Cibal fabrikası için listeai mucibince Ampul ve mit .... 

mimab. 
Yukanda yazılı &ç kııım malzeme pazarlıkla aaba almaealdd" 

Taliplerin prtname ve liateleri ıördlkten 10nra puarlıia ~ 
etmek llzere % 7,5 teminatlanm lıamilen 9 • 10- 933 pazarteli ... 
Dil aaat 14 te Galatada mubayaa komisyonuna müracaatJan ... ·-

Etibba Odası Riyasetinden: 
Müddeti hitam bulan oda idare heyeti ve haysiyet divanı -

ve yedek azaaı intihabı odalar nizamnamesinin 3, 4 ve 5 inci mal' 
delerine tevfikan 22 teırinievvel 933 pazar gtintl saat 13 den 14 • 
kadar Cağaloğlunda eski düyunu umumiye binası karşısında snrer 
ya Bey apartımanına bitişik oda namına sabn alınan binada ya,r 
lacağından azayı muhteremin teşrifleri rica olunur. " 5103 " 

LASTER SiLBERMANN va ŞO. 
Teel: 44847 • 8 

DOYÇE LEVANT Linye GDYNiAv:pAMEmKA LiNE 
Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul ve kompanyasmın 18.000 tonl~ 
Bahrisiyah ~nasında azimet ve avdet p O L O N 1 A 

muntazam postaları 

Hamburg, Brem, Stetin, Anvera ve transatlantik vapuru tarafmdan y~ 
Hotcrdam'dan limanımıza muvasalatı cak .. Kl•lence - letanbul. y...,."° 

beklenen vapurlar Hayfa • Pire arasındaki aziaı•* 
Avol• vapuru 28 eylule doğru avdet lükı haftalık poıtuına y~ 
Al•ya vapuru 80 eylule doğru başlayacaktır. Her türlü uri .._, 
Akk• vapuru 4 T. evvele doğru iltirahah cami bulunan bu tranıa~M 
Derl•dl• vapuru 10 'f. evnle doğru pa.ta vapuru aeferleriae a7 Eyl...-

Burgaz, Vama, .K(istence, Kalas Ye Klleten ceden başlıyacaktır. ~ 
1brail için limanımızdan hareket buldan 28 Eylülde hareketle :aayttr 

edecek vapurlar 1 Teırinievvel ıabahı ıaat 7 de ~:!' 
Akk• vapuru 4-5 1'. evvele doğru aalat ederek latanbul • Hayfa .. .,._. 
Derindi• vapuru 15·17 'r.evvele doğru tını 815 1&&tte yapmıı b~~ 
Yakında Hamburg, Brem, Annn ve 8 Tetrinienel gece yamı ~ 

Roterdam limanlım için hareket dan hareket ve 9 T .. rinievvel 111' 
edecek vapurlar ~ 

••moe vapuru limanımızda. 4 te Köıteı>ceye muvaaalat ed tlfl 
Her türlü ıeyahat muhuenatmı · ve~ 

Al•J• vapuru S0/9 - 2110 eylule doğru derece sağlamlıiı itibarile bu ~ 
Ameel vapuru 5 - 6 T. evvele dognı" •-- b ı _JI uuıtik i haaıa sonbahar Ye kıt ..,..~ 
Tlno• vapuru 6-8 ·r. evvele doğru. ıimlerinde seyahat edeceklere ~f'J"'..: 

Fazla tafıilat için Oalata'da Ovakim· tavıiyedir.Tafail&t için Galata f 
yan hanında Laster Silbcrmann ve ıan h•nında 3 üncü katta :.. 
Şürekası vapur acentalığına müracaat. acentasına müracaat.Tel: 447078 • 417"' 

'l'elefon: 44847 - 8 (6718) _____________________________ /_ 
Z.yı: Bahkeair yiJiyetinln ~ 

nabiyeainİD Camii cedit maball~ 
62 hane numara11na kayitU '?::I' 
kij'ıdımı kaybettim. Y eniıini .,..,
j'ımdan hükmü yoktur. -•-* 

SuHanahm•t UçUncU eulh 
Hukuk M•hkemeelnden: Fatma 
Hamm ile HulOsi Bey Ye Nakiye ve 
Ümmü Gülıüm ve Emine ve Nezihe 
ve ~efika Hanımlann şay'an ve müş· 
tereken mutasarrıf olduk.lan kumka· 
pıda Tavaşi Süleyman ağa mahalle
sinde hiıar dibi sokağında eaki 181 
ve yeni 82 N o. lu zemini mermer bir 
taşlık ve bir oda ve bir hali ve bod
rum katında bir matbah ve bir ıar• 
nıç ve bir kuyu ve tulumba odun ve 
kömürlük ve birinci katta uma bir 
ıofa üzerinde bir oda ve ikinci katta 
bir ıofa üzeripde iki oda ve bir hali 
ve ü9üncü katta bir ıofa Ye bir oda 
-.e amini çimento bir daraç& ve itbu 
hane müttemilitmdaa ve ayn bir 
methal bulunan 10 No. lu baım ufak 
bir tatlık ve bir oda ve bir heli ve 
bir tulumba ve üat katta Ye bir oda 
ve bir ıofayı muhtevi hanenin izalei 
ınyu'u zımnında furuhtu tekamır 
ederek mütayedeye vu edilmiftir. 
Hey'eti umumiyeıinio kıymflti mu• 
hammenesi (2000) İkibin liradır birinci 
açık arttırmuı 24/10/938 Tarihille mü
ıadif Salı günü saat 15 de icra kı
lınacaktır. Kıymeu mubammenenin 
% 75 ni bulduğu takdirde ihalei kat'i
yesi yapılacaktır. Bulmadığı takdirde 
en son artbranm teahhüdü baki kal
mak üzere on beş gün müddetle tem
dit edilerek ikinci açık arttırması 
14/11/983 Tarihine müsadif Salı günü 
saat 15 de icra kılınacaktır. İpotek 
sahibi alacaklılarla diğer alakadarla• 
rın gayrı menkul üzerindeki haklarının 
hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarım evrakı müsbitelerile yirmi 
gün içinde bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicillerile ıabit 
olmadıkça ıatış bedelinia paylqma· 

BurNda CamUkeblr yanında ...,..
otelinde: Muıtafa otlu Rıza ~ 

Z•yl: Ka11mpqa Nirl ?ti~ 
mektebinden aldıtım rGfdlye ..,. 
detnamemi kaybettim. Y enblnl • ~ 
catımdan eakiıinin bGkml JO~ 

Kaıımpatada Çivici ıob,...-
Suphi. __/ 

Z.yl - 932 • 933 aeneaiad• ~ 
rum Ortamektebi 7 ci auufuad ... ..J/I 

dıjım taatllmamemi kaya..tt1 .. ~~ 
ılal alacajımdaa ealdslala _ . ~ 
yoktur. 114 ~ 

Z.Jlı 28-12-952 tarllüa .. ~ 
Aakut mekt.Waclea aldıjım i.' 
nameyi kayltettlm. Yealalal ~ 
da Hklılnin hGk~ 

Or. A. BUTiJS! 
Karaköy, Topçular cadde•I ~~ 

======-=======-=-==--~-
sından hariç-kalacaklardır. ~ 
şartnamesi itbu ilan tarihinden ~ 
keme salonuna talik kılınmıştır· ~ 
olanların kıymeti muhammen ~ 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde peY ~ 
çesini hamilen yevm ve saati ınekı ~ 
Sultanahmet Sulh 3 üncü hukU 
kemesine 38/80 N o. ile müra 
ilin olunur. (7621) 



22 Eylül .. 
GUL HAN 1 M 

Haçhlar, fJlücahitler, Fed il r Arasında 
85~-.. Y uaa: Ôm•r Rızc 

Asker: - Susuzluktan Ya
nıyoruz! Diye Bağırıyor 
Şövalyelerin reisi bir aralık . Kurt 
ile Doğanı görmüş, yine onlara 
çatmıştı: 

- Siz sakahkmı edeceksiniz, 
yoksa harp mi? nedir o su mat· 
~ _.j rı? damek ki siz bunlara gU· 

c iyorsunuz da Allaha güvenmi
yorsunuz! bizse yalnız Allaha gü· 
''e ıen mli'min mutekit insanız! 

Kurt c vnp vermek istedi, fa. 
k t Do n mani o1du. Bu adam
la bu sırada uğraşmak doğru de
ğıJdi. Onun erkasmd n beş yüz 
g çlü kuvvetli, atlı şövalye gidi
yorJu. Doğnn kard~ine rica etti: 

- Biz geriye kalalım! 
ikisi de bir kenarda durarak 

beklediler. Şö~ alyelerin arkasın
dan •• mukaddes salip,, gidi} or
du. Zırhlar, silahlar içinde yüzen 
Akka metrcpolidi, bu salibi ta
ıımakta idi. 

Salibin arkasından Reginald 
Cbatillon ilerlemekteydi. Sultan 
Saliihattinin en şiddetli düşmanı 
bu idi. 

Belki de bu harbı körüklüyen, 
bu harbın kopmasına sebebiyet 
veren başlıca adam, bundan 
bqka değildi. 

iki kardeı karar verdiler. 
Reginaldm arkasmdım iİdecek
Jerdi. 

Haç ordusu yürüye yürüye, 
vaktile Mesihin suyu şaraba çe· 
\'irdiği Kenna'ya vardı. Temmuz 
güneşi, ortalığı kasıp kavuru
yordu. Bütün askerler susuzluk
tan yandıklan ıçın civardaki 
pınnra atıldılar ve itişe kakışa 
içtikten, bir çokları susuz kal
dıktan sonra tekrar yürüdüler. 
Hedefleri Taberiye idi. Kcnna ile 
Taberiye arasındakı mesafe baş
tan başa kumdu. Sağ, sol dağlık 
arazi idi. 

Haçlılar buraya vardıktan 
ıonra gözlerim yıldıran, yürekle-
nnı eriten bir manzara ile 
karşılaşhlar. Karşıdan bulut 
bulut toz kalkıyor ve ovanın 
içinde yürüyordu. Bunlar, mlica
hitlerin süvari kısmı idiler. Çok 
ıeçmeden iki tarafın süvarisi tu
tuıtu. Mızraklar, oklar ovayı dol· 
duruyordu. Bilhassa Kont Ray
Dlond'un süvarileri fena zede
lenmekte ve miitemadiyen gerile
ınekte idiler. 

Öğleden akşama kadar de
vam eden mücadele esnasında 
Haçlıların kuvveti bir sürü par· 
çalara aynlmış, ve sarp, taşlık 
ova içinde ilerlemeğe çalışmıfh. 
Güneş, Haçlıların zırhlarını okadar 
Yakmııtı ki bunların vücudu, bir 
fınn içindeymiş gibi kavruluyor
du. Akşama doğru insanlar da, 
aUnr da kımıldayamıyacak hale 
geldiler. Askerler kumandanları
na bağmyorlardı: 

- Bizi sulu bir yere götü
tünl Pizi sulu bir yere götürün! 

- Yanıyoruz! Yanıyoruz! 
Haçlıların a kerlcri birbirlerin· 

d n okadar aı rılmışlardı ki Kıral 
küçül bir mniyetle yalnız başına 
knlmı gibi idi. Kıra! her 
tarafa ... d·tımlar göndererek ileri 
h~eketin devamını emretti. Fa
kat bir kims.• 1c bir tek adım 
•tmaaa mecal ;.almamıştı. Onun 

.. 
için çölün ortasında konaklama
ğa karar'. verdiler. Burası Mares· 
calcia namı verilen bir yerdi. 

Kont Raymont, burada dur
mağa muhalifti. Çünkü konak 
yeri çok fena idi. Çölün ortasın
da idi ve hiç su yoktu. Onun 
için Rnymont biraz daha ilerle
mek, ve sulak bir yere konmak 
taraftan idi. F akııt hiçbir kimse· 
nin l{ımıldamıy mecali yoktu. 
Kendi askerleri bile bir adım 
gerİ)e gitmek i temiyorlardı. 
Raymont, me'yustu. Elleri · se
maya kaldırrırak: 

- Y rabbi! bittik. Mahvo1duld 
Dedi. 

O gece bir kinıse uyuyamadı. 
Uyuyamazdı. Çünkü hepsi de 
susuzdular. Haçlıların hepsi, asır
larca sonral i meşhur şehit gibi 
bir Kerbela meydanına düşmüş· 
lerdi. Hepsi de susuzluktan inim 
inim inlemekte idiler. Fakat bu 
susuzluk onJarm tedbirsizliği eseri 
idi. 

Kurt ile Doğan bu manzarayı 
hlizünle karışık bir ıztuapla sey
rediyorlArdı. 

Bu adamlar, ne diye bu kadar 
ıstıraba tahammül ediyorlardı? 
Kazanacakları bir şey mi vardı? 
Hayır. Başkalarının yurtlarına ta· 
sallut eden bu adamlar, fena bir 
akıbeti ha!< etmişlerdi. Bunu ne 
diye bir an evvel anhyarak geri 
dönmüyorlardı? Ne diye bir an 
kendi yurtlanna avdet etmiyor
lardı? 

Kurt ile Doğan vaziyeti pe
şinden tahmin ettikleri için rahat
tılar. Matraları, şi~eleri su ile 
dolu idi. ikisi de kana kana içmiş
lerdi. Bir aralık hnistiyanlarm 
uluları onlara müracaat ederek 
önlerinde adeta diz çöktüler ve 
yalvardılar. Bütün dilekleri bi
rer yudum su idi. iki 
kardeş mümkün olan her feda
karlığ. katlandılar. Onlara 
ellerinden gelen her yardımı yap
tılar. Fakat asılzadeler yardımla 
iktifa etmediler. İki kardeşin el· 
ı~rindeki bütün suyu çalmak is
tediler. Bunların biri pek fazla 
susamış olacak ki elinde bir ka
ma ile iki kardeşin at sırtında 

taşıdıkları kırbaların birini deldi 
ve şarıl şarıl akan suyu yaladı. 
Suyun gerisi ise mahvolup gitti. 
iki kar deş, bu hadiseden sonra 
sularını beklemek için kılıçlarJnı 
çekip atlarım gözetlemek lüzumu
nu hissettiler. 

Haçlılarm hali dumandı. Hep
aı de: 

• !!!!! 

- Su! sul diye inliyorlardı. 
( Arkası var) 
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Bunlara Dadanmak Kadar Feci 
Bir Şey Yoktur 

( Baıtarafı l inci sayfada ) 
var, fakat yalnız gitmiye bir türlli 
cesaret edemiyorum. Ne olur? 
Benimle beraber geliverin. Bana 
en büyük bir iyilikte, yardımda 
bulunmuş olacaksıruıJ 

işte bu sözleri, istanbuldan 
dönüşümde rastgeldiğim genç bir 
kadın bana da söyledi. Kendisini 
eskiden tanırdım. Fakat tesadüf, 
bir sene bizi karşılaştırmamıştı. 
O akşam birlikte yemek yiyorduk. 
Bilmiyorum nasıl oldu; mevzu, bu 
kahrolası mükeyyiflere, bu zehirle· 
re intikal etti.Ve ben, bittabi, se-
yah tim esnasında gördüklerimi 
anlattım. Gezdiğim fabrikalardan 
u~u~ uzun bahsettim. O, dalgın 
dmtıyordu. F kat gözlerimin önün
de nasıl eroin yapıld ğını anlatmı· 
ya başlayın~a başkalaştı, değişti, 

adeta gözlen döndfi ve dondu ... 
lşt onu kemiren ıstırabın o 

anda farkın varabildmi: 
- Evet, dedi. Ben de kulln

nıyordum. zayıflık rejimi bir rnn· 
valdm ibaretti. Sararıp soluşum 
göze çarpmıya başladığından bu 
yalanı uydurmıya mecbur kalmış
tım. Fnknt çok rica ederim 
bundan kimseye bahsetmezsiniz İ 
Söı veriyorsunuz ya? 

- Söz veriyorum! Fakat neden 
vazgeçmiyorsunuz? 

- Vazgeçmeyi düşünüyorum. 
Geçeceğim... Evet muhakkak 
vaz geçeceğim... Hem yakında ..• 
Fakat bu akşam muhakkak bul
malıyım... Çok ihtiyacım var .•. 
Çok ızbrap çekiyorum! 

Artık yemek yiyemiyordu. 
ricalarına dayanamadım. Birlikte 
bir taksiye atladık Monmartr 
yolunu tuttuk. Her an şoföre geri 
dönmesini söylemek arzusu içimi 
yiyor, brmalıyor, eziyordu. 

Fakat bu, btçare kadının 
11brabmı çoğaltmaktan başka ne
ye yarayacaktı ki? 

Yolda, kısa, kesik cümlelerle 
bu zehire nasıl alıştığını anlattı. 

Bir akşam dostları ona, tec· 
rübe için ilk defa afyon çektir
mişler, ilk nefeste kendisinden 
geçmiş, ve bir zevk dünyasında 
yaşamıya başlamış. Duyduğu 
zevk, onda, afyona karşı kökle
şen cazibenin, inhimakin, iptila
nın ilk tohumlarını filizlendirmiş: 

- Canım isteyince bırakıve
ririm! diye düşünüyormş .. 

Fak at terk kararım hergün 
ertesi güne tehir ediyor, yene
mediği gizli bir kuvvet, onu baş· 
ladığı yolun karanlıklarına doğru 
sürükleyip götürüyormuş. 

Bu, afyon bulamadığı güne 
kadar devam etmiş, ondan 
sonra ona birgün, bir tutam 
eroin vermişler. Ve o yine 
"tecrübe,, için bunu da reddet· 
mcmiş. Fakat, bu bir tutam 
beyaz tozun, bir çubuk dolusu 
afyonda bulunmaz bir zevk ver
diğini hayretle görmüş. 

Bu hoşlantı onu, eroin satan
ların adreslerini almıya sevketmiş 
ve bir akşam, ufak bir paketçiği 
çantasına atmış, 

Ve artık kurtulamamıt-
0, artık mahvolmuştur. O 

artık bu zehir için her şeyi hatta 
istikbalini feda etmiştir, borca 
boğulmuştur. Evt:t borca gömül
müştür. Çünkü bu menhus zehirle 
zevklenmek müptelaya, ayda 2000 
franga mal olur. 

Eskiden yegane saadetini 
ıerbestisinde bulan, neş'eli güzel 
genç kadın, artık en zalim, en 
mütehakkim, en müstebit bir 
mevcudiyetin esiridir. 

O mevcudiyetin, kendisi gibi 
muztarip, biçare mahkiımları 
arasına katıldığı günden itibaren 
onun için her şey bitmiştir. Mazi· 
sinin bütün saf zevkleri, bütün 
saf neş' esi, bütün temiz nikbinliği 
ve istikbnlinin bütün limitleri 
mehvolmuştur. 

Pigal meydanına gelmiştik, 
Taksiyi durdurdu. Yağan fiddetJi 

yağmura l'ağmen indi. T nkip et
tim. Birkaç sokak geçtik. Bir eve 
girdi, Ben dışanda bekliyordum. 
Az sonra geldi. Az evvelkinden 
çok daha asabi, çok daha sinirli 
idi: 

- Taliim yok, dedi, herifi 
bulamadım. Maamafih ( .... ) ba-
rında buJunabif mesi ihtimali 
varmış. 

Beni yalnız bırakmazsınız de
ğil mi? 

Y &banclsı olmadığım bu bann 
anüne geldiğimiz zaman genç 
kadın rica etti~ 

- Uıtfen M. Louis'yi sorar 
m s ı ız? 

M. Louis bir köşede yalnız 
oturuyordu. Gönderdiğim garson 
ku.agına iğildi. Herhalde beni 
tarif etti ki, beriki beni uzaktan 
epeyce süzdü. Alm lorıştı. Kalkb. 
Yanıma geleli : 

- Beni zatiiiliniz mi arattınız? 
dedi. 

- Evet, birkaç dakikacık gö· 
rü~mek istiyordum, dışarı gelmez 
mi iniz? 

- Hay hay ... 
Dışarıda kendisine .. istediği

mizi anlattım. Genç kadın yaha· 
ran nazarlarla bize, ona ve bana 
bakıyordu. 

M. Louis biraz düşündü, iki
mizi de dikkatle bir defa daha 
aüzdü, ve etrafına bakındıktan 
sonra sordu: 

- Ne kadar istiyorsunz? 
- Beş paketi dedim. Genç 

kadın karıştı: 
- Kaça? 
- Hepsi 350 frank. Bunlar 

son kalanlardır. Şimdi bir müşteri 
gelip alacaktı. Sizin kısmetinizmiş 
parayı verin Ye Medrani sokağın
da bekleyin. Ben size adamlarım· 
dan birile gönderirim. Bizim 
tereddüdümilıü görünce ilave etti: 

- Yok yok, benim sözüm söz
dür. Hem size karbmı da vereyim. 
Bann sabahları telefon edersiniz, 
istediğiniıi derhal ta evinize, eli
nize kadar gönderirim. 

Takside epey bekledik. Niha-
yet birisi geldi, kapıdan mel'un 
paketleri uzattı. 

Genç kadının tahammülü tü
kenmişti. Otomobil hareket eder 
etmez acele acele paketlerden 
birini yırtarcasına açb iki tutam 
çekti ve kafası arkaya yığıldı. 

Sonra birdenbire kıskanç gibi 
parmaklarile kolumu kuvvetle 
sıkb: 

- Çok, amma çok teşekkür 
ederim, dedi; bu hem çok paha
lı, hem de hileli amma ne yapar

• t 
sınız ... 

Artık ısbrapları dinmiş, sü
kiın ve rahat bulmuştu. Fakat 
ben yaptığım bu " büyük hizmet
ten, büyük iyilikten ,, utanıyorum. 

~ 

Harpten evvel, polis aşağı 
yulrnrı satıcıya karşı birşey yapa
mıyordu. Fakat 1916 kanunu işin 
şeklini de~t.iJ'di. Bu kanun uyu· 
tucu ve keyf verici zehirleri men 
etmekle gizli fabrikaların artma
sına sebep oluyordu. Sabş güç· 
leşti mal artb. Fabrikalar çoğal
dıkça, mal fazlalaştıkça tüccar
Jann müptelalann miktarı da al
dı yürüdü . 

Toptancılar perakendecilerle 
anlaşıp birer köıeye çekildiler, 
perakendeciler de kendilerine 
muntazam alışveriş eden daimi 
müşteriler buld.ular. 

O zamanlar, bu zehirlerin 
gramı yedi ile on bet frank ara
mda idi. Şimdi ise, hilelilerinin 
gramı 35 den 100 franga kadar 
kapışılıyor. Halbuki eczahaneler
de satılan safları bunlardan tam 
elti def'a ucuzdur. 

Bu fiatler daima, müşteriye, 
müşterinin mal alırkenki haline, 
ihtiyacının, zaafının, ıztırabının 
derecesine göre değişir. 

. ~ 

Genç kadına hir d•ha raat-

gelmedim. Fakat ona yapbğım o 
"büyük hizmet,, sayesinde o ak
şam .. ben de kendi işimi hallettim. 

Oğrendiğim satış mahallerine 
ondan sonra birkaç akşam devam 
ettim. Zehir tüccarlanrun izleri 
üzerinde dolaştım . 

Hem yalnız değildim. Eu e
fer de, Mustafa gibi, ne ile met· 
gul olduğunu bilmediğim "Topal 
Fernand,, isminde birisi rehber
Jiğ:m · ) apıyordu. Ve bu işlerin 
kurdu idi. Kaçakçıyı satıcıyı, 
müptel~yı uzaktan tanıyordu. 
Bana: 

- 35 kaçakçı tanırım, dedi. 
Bunlardan sekizi hiç '1delik,, e 
girm~diler. Altısı hala 0 kode ,,te 
yirmi biri ise serbesttir. Fakat 
onlar da birkaçar defa girip çık
tılar. 

Bunlardan küçük satıcılar hala 
piyasada dola ıyor, mallerını sa
byorlar. Fakat toptancılar daha 
ihtiyatlı davranmak mecburiye
tinde olduklanndan ortada çok 
görünmüyorlar. Bu çetelerin hepsi 
biribirlerine bağlıdırlar. Her biri
nin bir fabrikatörle iş gören bi
rer reisi vardır. 

Bunlar, Marsilyadan, Straz-
burgtan, Brükselden veya Biya
riçten toptan mal alırlar ve baş
kaları vnsıtasile dağıttırırlar. 

Polis bir yerde toplu bir mal 
yakaladı mı? Tüccarlar derhal 
fabrikaya koşarlar. Piyasadan 
eİisiJen miktan yerine koyarlar. 
Fakat bu arada geçen zaman 
zarfında ortada kısa bir müddet 
mükeyyif buhranı başlar. İşte 
o zaman müptelalann halleri ha
rapbr. O zaman onlar, bir gram 
bulabilmek için kendilerini dahi 
ıatmıya razıdırlar. 

Topal F ernant beni M. Louis'f 
gördüğüm bara görilrmüştü. Ora
da devam eliti: 

- Gazetelerde, kitaplarda, 
kaçakçıların maJJannı, içleri oyuk 
bastonlarda, hileli kalemler için
de s kladıklannı okudukçP gü
lüyorum. Bunlar artık bayatlnmış 
dalaverelerdir. Şimdi her tüccann 
kendisine mahsua bir saklama · 
usulü vardır, ve hergün bir yeni 
şekil keşfolunur. 

içlerinde mallarını, mezarlık
larda gizliyenler bile varadır. 
iki sene evvvel yakalanan Bag
nolet bunlardan birisiydi. Bir 
mezar;ıkta gizlediği mallarını 

kimse meydane çıkaramamıştı. 
Fernan birden kolumu dürttü. 

- Bak, dedi; ıu adama 11Ko
ca Viktor,, derler. Bu adam bir 
müddet evvel çakmak :lraçakçılığı 
için İsviçreye gitmişti. Bu işe bir 
arkadaşı sermaye koymuştu. Ko
ca Viktor hudutta tam yakayı 
ele vereceği sırada malını bıra· 
karak kaçtı. Fakat bu ıiyan yil· 
reğine işlemişti. Acıyı çıkarmak 
için 10 kilo kokain aldı, ve kırk 
sekiz saat hudut civarında dolaş· 
tıktan sonra nihayet görünmeden 
geçebildi. Şimdi piyasanın en 
büyük toptancılanndan biridir 
Elinde her zaman en az. 150 kilo 
stok bulundurur. Ve ayda 20 
otuz kilo mutlaka satar. Aynı 
zamanda, kaçakçıların en kulaj1 
deliğidir. Tehlikeden daima ka
çar, onu gördüğünüz yerde anla
yın ki baskın ihtimali falan yok· 
tur. Hınzır tehlikenin kokusunu 
evvelden alır. Adeti bir baro
metre gibidir. 

Sabaha karşı bardan çıktık. 
Çok kötü bir gün başlıyordu. 

Bir sokaktan geçerken kara
koldan polislerin arasında gözüme 
hiç yabancı gelmiyen birisi çıkı
yordu. F ernand: 

-:- Bak, dedi, M. Louis in 
adamı. Kuyruğu kapana kaptır· 
mış. T amrmısm 1 

Başımı ör;üme eğmiştim: 
H8.yır, dedim tanımam! 
l\uklt>deu: Nacr Sadullah 
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Bu kur' adan jtibaren mükif atlar bir misli tezyit 
ed"lerek senede i0.000 liraya ibliğ edilmiştir epo ve acen ası 

Moreno Alllrantl 
lıtenbul Slrktcl Yeni Han ~ 

mrük arkasında! 

Bu keşidede 207 kumbara sahibine 
5000 lira mükafat verilecektir. 

~~.,,,. 

Birinci m1ika/at 1000 1Jira 
ikinci mükafat 250 ,, 
10 kişiye ( 100 erden ' 1000 J ,, 
20 ,, ( 50 şerden) 1000 ,, 

175 
" 

( 10 ardan ) 1750 ,, 
Tevzi edilecektir. 

-Vapurculuk Türk Anonim Şirketinden: 
Esas mukavelesi Heyeti Vekilece tasdika iktiran eden şirketin tesis 

heyeti umumiycsi 8 Teşrinievvel 1933 tarihine miisadif Pazar günü 
saat 14 te Şirketin muvakkat merkezi olan Sirkeci'de Yahköşkü 
caddesinde kain Vapurcular Birliğinde aşağıdaki ruznameyi müzakere 
etmek üzere toplanacaktır. 

Müessislerin mütesarrıf oldukları gemileri içtima tarihinden bir gün 
evveline kadar şirkete devir ve fereğ ederek tesis heyeti umumiyesine 
iıtirak etmek üzere hissedar varakaları almaları lüzumu ilan olunur. 

aazname: 
1 - Takdiri kıymet hakeminin nihai kararına nazaran kesbi kat'iyyet 

eden gemi kıymetleriJe ıirket sermayesinin tesbit ve tasdiki. 
2 - Murakıp tayin ve ücretlerinin tesbiti. 
3 - Tesis masarifi umumiyesinin tesbit ve tasdiki. 
4 - idare Meclisi azasının esamisinin tasdik ve huzur ücretlerinin tesbiti. 
5 - ldara Meclisi azalarının Ticaret kanununun 323 ve 324 ncü 

maddelerinin icap ettirdiği selahiyetlerin verilmesi. (764 ı) 

Saraçhanebası - Münir Paşa konaklarında 
Kız, Erkek • Leyli, Nehari • Aaa, ilk, Orta ve Lise 

Hayriye Liseleri 
Tekmil sınıfları mevcut resmi muadeleti haiz tam devreli lisedir. ilk sınıflardan itibaren ecnebi 
lisam mecburidir. Fransızca, Almanca ve İngilizce kurslan vardır. Leyli talebenin sıhhat ve gıdasına 
azami i ına edılmektedir. Talebeler sabahları mektebin hususi otobüslerile evlerinden alınır, 
akşam i e ayni vasıta ile evlerine gönderilir. Talim heyeti memleketin en yüksek muallimlerinden 
müteşe1 i dir. Kayıt muamelesi için her gün saat 10 dan 17 e kadar müracaat kabul olunur. 

Tel. 20530 (7621) 

~Biçki Yarda L Divanyola Son Poata Matbaası 

20 aenellk San'at mektebi 
Yeni aene 1çia kayıt açıldı. Pansiyoner talebe alınır. 

Telefonı 22038 t- • (7228 

Sahibi: Ali Ekrem 

Nepi1at Mlcliri: tlalil Ut8 

(7619) 

COGRAFYA KiTABI 
intihabında Acele 

Etmeyiniz! 
Maraılı Kazancı oğlu Abdülka

dir Sadi Beyin Orta mekteplere 
mahsus coğrafya ıerisi yakında 
intiıar ediyor. 

Klasik coğrafyada inkılap yapan 
bu seride, Türk tarihine ve Maarif 
vekileti programlanna tam bir 
muvafakat ıörülecektir. Açık bir 
ifade ile z~ngin maJılmab az bir 
hacimde toplamak meziyeti yalnız 
bu yeni ıeriy& mahıua tefevvuk 
ıebeplerindendir. Her bahiste gGzel 
haritalar, zengin ve bol fotoğrafUer, 
nefiı bir tabı eserlerin maddi te
fevvuklarını da temin etmiftir. 

~·---·---... (7552) -~ 

Bahçe- Birahane 

NOVOTNi 
Beyoğlunun en pzel yeri 

Bira 2 O Kuruş 
En iyi yemekler 
Her nevi rakı mezelerle 

Her aktam Muzlk 

~· ÇiFTLiK PARKINDA z~:n ~~rn 
· Bahkesir'in çok takdir kazanmıı meşhur 

ZEYBEK GBUPU 
emsalsiz oyunlarını oynamaktadırlar. Fiatlarda zammiyat yoktur. 

(7620) 

BAKIRKÖ.Y HAZNEOAR ATES TUGLASI 
1710 derece hararete ve 200 kilo tazyıka dayanır. 

Berlinde Szger ve Gramer Llboratuvanndan ve resmi material 
Prüfungstam'dan 1ahadetname1i vardır. Tel. 16. 71 

Her nevi alparit kabul olunur. ~ (7331) 

Emlik ve Eytam Bankası llinları '-------..... --~----~~~---tı-______________ _. 
Emlak Ve Eytam Bankası stanbul Şubesinden 

SATILIK MUTENA ARSALAR 
Esaa Mevkii ve nev'i Teminat 

Ura 
555 Sultanabmette Binbirdirek mahallesi Atmeydanı 

atik 58 cedit 76 No. lı 76 metre murabbaı arsa 38 
377 T eşvikiye mahallesi Bostan sokağı 4/8 kapı ve 

29 harita No. lı 230 metre murabbaı arsa. 140 
Balada yazılı arsalar bedelleri peşin tesviye edilmek şartile 

bilmüzayede satılacağından taliplerin ihaleye müsadif 9 teıriniev· 
vel 933 pazartesi günü ıaat on albda şubemize müracaatları. (211) 

Gazi Terbiye Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

Mektebimizin Beden terbiyesi ve iş- Resim Şubelerine Mualliın 
mektepleri mezunlarından Erkek talebe alınacaktır. Evvelce ilin 
edilen müracaat müddeti uzatılmıştır. Maarif dairelerine müracaat 
edenlerden başka girmek istiyenlerin Eylül sonuna kadar dog· 
rudan doğruya Ankarada Mektep Müdürlüğüne istidalannı 
&öndermeleri. (4888) 

Öksftrenle.re: KATRAN HAKKI EKRE 


