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Bulgarlar Neticeden Memnun! 

Sofya Hükômeti 
larda Yalnız 

En Tatlı Ölüm Nedir 7 

On iki Azal;Bir Cemiyeti 
~~~~~·~~~~~ 

Balkan· 
Değil! -------·-------- ae, bin köpek, dört bin de kedi ölUsü. 

Bulgar Gazeteleri Siyasi Vaziyetin Kifi insanlara İntizaren Köpekler Üzerin 

Derecede vuzuh Kesbettiği Kanaatinde Oazeteler~::ib~~?.. }:~B~l~d~~~~e!;:kleriWn zehirlene-
Başvekil paşa Bulgaristan se- ile Yunanistan arasında aktedi- faslım kapatmak arzuıile sorduk, rek öldürülmelerini gayri insani bulmuştur. Bu vazifeyi Himayei Hay-

yahatini bitirerek döndü ve d&- len muahedeyi hoı bulmadılar, aldığımız cevaP. şudur: vanat Cemiyetine vermiştir, deniliyordu. Himayei Hayvanat Cemiyeti, 
Derken de Bulgaristan ile aramız• fakat bu hot bulmayışın şeklinde Sofya, 25 (Husuf) - Bulgar ismi üzerinde, hayvanlan öldürmek için değil, hiwaye etmek için teşkil 
da 6tedenberi mevcut olan dost· gazeteleri umumivetle Bqvekili· edilmiştir, nasıl olur da böyle bir vazifeyi kabul ederf Bu sualin cevabı-

! k d 
_..ı:...ı lisanlan müttehit değildir, hl.ikü· mize iyi bir yolc··\;.i lemennlain- m bulmak ve müeseeae e~fııı!1t da bir tetkik yapmak istedik. At~ıda 

u muahe esinin telllU!İuİ proto- met taraftan olanlar bAc:liseyi ~'Jlll9 okuyaoağuıız aabrlar bu vazileyı uzerlneitlan arkadaşımızın miifahedelendir. 
kolunu cebine koyarak getirdi. de bulundular ve aramızda mev• - bia, en uri, en f~nni, en inaani tekilde öldürilrilz efendim. Bu iti, hl~ 

Bu, bilaistisna bütün komıu- hafif geçmekte, hükumet aleyh- cut dostluk muahedesinin temdit zahmebiz, eziyetsiz, acısız, a1Z111z yapabilmek için elimizde birçok uauller, va-
tan olanlar ise bilakis kabine- d d sıtalar vardır. Çırpındıra çırpındıra, kıvrandıra kıVFandıra botazlıyarak öldür-

ları ile dost yaşamak isteyen 

1 

e il iği haberini de memnuni- k ah b d lerini şiddetle muahaze etmek- me v fiyane ir ıey ir. 
memleketimiz için memnuniyeti ( Devamı 8 inci sayfada ) ( Devamı 8 inci sayfada ) 
mucip bir neticedir. Fakat acaba tedirler, demişti. 

Bulgarlar ne fikirde? Acaba Şimdi Ne IH z • p ) D v •ıd• ' 
dığı8;t:e~s~:r~~nhi~~r:r: v:~: Düşünmektedirler? 1 er engın ara 1 egı ır e 
latmıştı, hulasaten: Başvekil paşanın avdetini { 

- Bulgar gazeteleri Türkiye müteakip siyasi hadiselerin bu 

M. V enizelos Dün Şehrimize Geldi 

"Birlikte Diktiğimiz 
Ağaç Çiçek Verdi,, 

• 
Sabık Yunan Batvekili Eski Misakın Halefleri 
Taraflndan Geni9letilmi90lmasından memnun 

• 
M. Venizelos Bqvekilimizin Misafiri 

Zabıtanın Elinde Bir Sinema Romanı 
Kadar Merak Veren Garip Bir Mesele •• 

lstanbul zabıtası ıu dakikada kencİisini 16yle takdim ediyor: ya aigortah idi. Fakat siıorta 
en heyecanlı sinema romanların· - lstanbul ma::ıifatura tile- şirketi mmkçıhk etti, parayı ver-
dan daha meraklı karmakal'lflk carlarından Remzi. mecli. Ben de dava ettim ve ka-
bir dolanduıcılık hidiseainin tah- - Peki; buraya niçin geldi- zandım. Şimdi d01Jalar Temyiz-
kikatam yapmakla meıguldnr. niz? dedir. Bunu takip için _rlclim~ 
Şunu daha evvel ıöyliyelim ki - Sormayınız bllflllla ıelen- Manifatura tlccan Remzi 
hldiae lstanbulda baılamıı, fakat leri ... Mağazalanmdan biri ıeçea- bu hiklyeyi Ealdfehirde birço 
ud mühim Afhalan Eakitehir Ye lerde yanmıfb. Elli bet bin lira- ( De•ama t UHU 1a:rfacla ) 
Buna ıibi btlytlk ıehirlerimizde 
cereyan •tmittir· Atletlerimiz Dün Gittiler 

ô;rencliklerimid ılze de an ... 
latalım: 

Bundan birkaç gün enel 
Eakifehir 10kaldannda kerli ferli 
bir adam peydahlanıyor, Abah
tan alqama kadar lutikli fayton 
arabuile dolqıyor. Bu tık bey 

Sevda ihtikarı 
Şimdiyekadar neıriyat ileminde 

hikayeleri, romanlarile kendini tamtmış 
ve ıevdirmit olan ( Mahmut Yeıari ), 
gazefemiz için hazırladığı bu yeni 
romanında, yepyeni bir mevzu• 
temas etmektedir. 

Sevda ihtikarı 
Yazıla yazıla, bayatlamıı, okuna Kof il• w•k•tt•n no•l G•lat• rılıtımınll• 

okuna bıkılmıt usanılmıı atk, ınd& Bu aene Atlnada yapılacak Balkan olimpiyadı atletizm mGsabakalan içi• 
M. V•nizelo• tlilre ••itli o• Bap•ldl p,,,. ll• Haricig• Velcili •• V•li romanlanııdan değildir. (Se•da ihti- aynlan atletlerimiz diia aabah aaat tS te Atinaya hareket etmiflerdir. Kafl-

Mulıiddin Begl•r lar•/ıntlora lcorııl•11dı kan) ndaki til>lerin hepıi, muhar- leye atletizm antrenörG ile Federaıyon reili Felek Burbanettln Bey riyaaet 
M. Venizeloa deniz tarikile 1 nistandan hareket edeceği sırada ririnin diğer eaerleriııde oldutu gibi etmektedir.. Giden atletlerimiz ıunlardır: Semih, Mehmet Ali, Haydar, Cihat. 

fehrimize ıeldi ve samimi bir iazetecileri kabul etmiş ve onlara hayattan abnmitbr. Onıer Bealm, K&çnk B~ıim, Ziya, Tevfik, Raif, Hakkı, Şevki, Mehmet, 
doatlukla kaqı)andı. Fakat ken• birkaç satırla diltüncelerini anlat- Vak'aları n tipleri meharetti b· ~•J•dopoloa, Selim Karakq, Ftruıan n Hilmi Beyler .. 
.1:_~-· lst lemile iıliyen ve ('.l.DIADdıruı (Mahmut l'u ,... bir Teplnlevvelde yapılacak olan Balkan oyunlarında, bllhaaaa 
~ aramazda 16rmeden enel mıtb• Kendisinin an bula muva• y ilari )niıı bu yeni eıerini karilerimize Bul•• 'l'lann bize kartı kunetlf bir rakip olarak çıkacatı tahmin edilmek-
~~ plea teaini ifitmiftik. aa1ati tafailitını anlatmaclu evvel aynca tavsiye etmef~i zait görmekteyiz. tedlr. P= da•et eclUea prqçllerhaiz de bu-6D lılaearlataaa clolftl 

ı.::.:-...:::=:=::0lra~~IA~bak~~~~e~kil~·~y~un~•~-:_ı_~~DeT.~1~·~·~3~iD=::dl~~aa~rf~••~·~•=•~)~~~~~~~~~~~~~~~~ı..nket==::::..::~olac.W ...... 
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Bir Esrarkeş Harp Gemi erinde 

Keyif2~~~~~ ... kull•n•n- Karanlıkta Kanlı Mücadele Ağır Topların Kal-
ıar günden güne artıyor, buna dırılmasını istedik 
kartı ne yapmalı? 

Ahmet Kudusi Bey ( SuJtanahmet 
park lokantası 34). 

Dün bir kaçakçı esrar kabağı ka
çırarken düşmüş, ölmüş. Su testisi .su 
yolunda kırıbr derler. Hakikaten öyle 
amma- Ben bu zavallılara acıyorum. 
Gazetelerimiz, bayır cemiyetlerimiz, 
hocalarımız, doktorlarımız uyuşturucu 

maddelere karşı bir mücadele açsalar 
bu lann mazarratları hakkmda kon
feranslar verseler çok iyi olur. 

* 
Kndir Bey ( 1\ilçukaynsofya küçiik 

M ı t.afapa,.a rnksgı 24). 
Uyuşturucu zehirlerin zaran yalnız 

kullananlarda kalsa insan o kadar 
müteessir olmaz. Fakat bunların te
&irleri sülaleye sürer, babasının, de-
desinin iş ediği künahtan dolayı yav
rucuklar alil, sakat ve deli olarak 
doğarlar. Bu bir şahıs işi değildir. 
Umumi ıbhatimizi, nüfu• siyasetimizi 
a15k dar eder. Her halde üzerinde 
~hemmiyetle durmalıyız. 

* llnmdi Bey - (Taksim ı.:ıra ser-
viler 10:.!) 

Esrar içenler, kokain, morfin kul
lananlar çoğalıyor. Bu çoğalmanın 

•ehepleri aranmah ve çareleri bulun
midıdır. f4er içkiler.i pahalı olma
m bu 1r1hi zehirlerin yayılmasına ııe

bep oluyorsa ucuı. içkiler kazırlan

mabdır. Bu mühlik Afet ihmal edil
miye ge1mez. ----
24 Saatin 
Hadiseleri 

Gümriik mubafau memurlan, ev
velki akşam Galatada bekar odalann
da taharriyat yapmış, üç çakmak ve 
60 mavzer fioegi bu1uoarak müsadere 
ed'J ift.ir. Çakmakların sahipleri olan 
Mustafa, Hüseyin, Ali ve fişeklerin 
sahibi olan Nwn ,.-akala.narak Adli-
yeye :v:etilm~l.er.diT. . . 

· On iki ~aşiermda Necmı:tfua ıs-
minde bir çocuk, Kadıköyde lbrahim 
ağa mahalleainde metruk kar3.kolun 
gircrnillerini ça1arken yakal.ınmışbr. 

~ Ke al isminde birisi Kadıköyd.e 
Hüseyin Aganm lka'hvcsinde .otarmak
ta olan ~ mut 'Efendinin bir paket 
içindeki yeni elbiselerini çalıp kaçar· 
ken yakalnnmışhr. 

Ş Beşiktaşta otura.o mütekait ama 
1-'...a.aa.n Efendi ismini!e bir :zat,. Zeki 
E1endioi.a e:vcesı 9 aylı1< hamile Mü
kerrem Hanımı dövdüğünden yaka
lanmıştll'.. 

· Çen dköyünde obır berber 
V~e:'l ifJF • • 13 ·yaşındaki oğlu 
Yorgi i.&kelede oyrıarken ılenize düş
müş, uhaklcak bir .ölümden ktrrta
rdmıriır:. 

. Şem i is • de birisi Bur-
fB.% :a nda Aziz ve Hasan ıismin-
de · - • <le Ga1atad.a soıı 4.ere.oede 
621'. r. ökki..ııe berikine sar• 
kıntılık ıede.rken yakalanmı11ar4ır. 

{4 Y.anke.ici 1smail KasımıPaşada 
pazar 'J:eıı'.. e .ötdWı: berikinin cep
lerini karıştırırken }'4l:kalanmt1hr. 

§ Evvelki a~ BeyQt'lıında va
pLan arama neliceBinde bau kimse· 
lerin üzerinde laJınma memnu ka
ma bıçak ve iiaİııe im unarak m~-
due ed.lmi;fir. 

•• 
Bir Adam Olüm Halinde Hasta, Arka-
daşı Ağır Ceza Mahkemesine Namzet .. 

Beyazıtta Fahri Beyin kulübesinde kanlı bir boğuşma 
hadisesi oldu : 

Fahri Beyin kulübesinde her gece Saim, Avni, Salih, 
Muhiddin isminde dört arkadaş yatıyorlar. Son günlerde 
bunlara Muatafa isminde birisi daha iltihak ediyor. Kala
balıklqıyorJar. Fakat iki gün evvel Fahri Bey Muhiddini 
çağırarak: 

liyor ve bütün hızile kapıya bir tekme vuruyor. Kapı 
arkasına kadar açılıyor. Karanhkta panldayan saldırma 
içerideki arkadaıları ürkütüyor ve bir boğuşma hatlıyor. 

Saim, Avni ve Salih yeni gelen Muatafanın kollarına 
sanlıyorlar. Mustafa kökrüyor: 

- Sen arbk benim kulübemde yatma 1 diyor. 
Mustafa bu ihtarın arkadaşları tarafından yapılan 

teşvikten dotduğuna kanaat getirmiş olacak ki: 

- Bırakın şu adamın kanım içeceğim.. Derken ailki
niyor ve arkadaşlarının elinden kurtularak Muhiddini 
dört yerinden ağırca yaralıyor. Hadiıe Beyazıt polis 
merkezine haber veriliyor ve Muhiddin C~r.rahpaşa 
hastanesine kaldırılıyor. 

- Ben de onlara elbette bir oyun oynarım.. Cevabını 
veriyor. Hadisenin b şlangıcı işte budur. Şimdi sonunu 
anlatalım: 

Mustafa Da Yaralı 

Gece yansından sonra saat tam birde Mustafa kulü
·~eye gelmi~, kapıyı hkırdatmıya başlamlŞ. Kapı açılmamış. 
içeride bulunanlardan bilhassa kızdığı Muhiddine bağırmış: 

- l\1uhiddin sana diyorum, kapıyı aç, diye seslenmiş! 
Yine cevap yok. Eline aldığı bir taşla kapıya vurmuş, 

seıini yükseltmiş. Fakat kapı yine açılmamış. Mustafa 

O sırada Mustafanm da sağ kalçaGından derin bir 
yara aldığı anlaşılıyor. Fakat kulübede Mustafanın bı
çağından başka yaralayacak bir şey bulunmuyor. 

Yapılan tahkikata göre Mustafada akıl hastalığı 
bulunduğu ve muhtelif zamanlarda iki de rapor aldığı 
anlatılıyor. Mustafa evvelce de kendisini iki defa yarala-

esasen nnkli ispirto ile kafayı tütsülediği için bağırıyor: 
- Ulan Muhiddin kapıyı aç .. 

mıştır. Bu defa da suçunu hafifletmek için Muhiddini 
yaraladıktan sonra kendisine de bir kama sapladığı 
tahmin edilerek kendisi yakalanmıştır. Muhiddinin hayab 
teb1ikededir. Müddeiumumi Muavinlerinden Ferhat Bey 
tahkikata başlamıştır. Sonra da aaldırmaıını kınından sıyırarak geriye çeki-

----• 
Bakalorva Mesele- A-!ahkemelerde 

. H il d'I d' Uç Dava Si a e 1 me 1 Neticelendi 
Bir Dersten Dönen 
Talebenin Velileri 

Rica Ediyorlar 
Talebe ve1ilerinden birkısmı 

Maal'.if Vekaletine müracaat et-
mek üzeredirler. Müracaatin se· 
bebi şudur: Baka1oryada bir 
deı·.sten kalan talebeler Haziran 
ve Eylül devrelerinde muvaffak 
olamadıkları takdirde tekrar 
bakaloryaya girmek için bir sene 
beklemektedirler. Ancak bu va
ziyette olan talebeler hem kendi 
mekteplerine, hem de daha yük
sek mekteplere kabul edilmedik
lerinden bir seneyi mektepsiz 
g~tmek mecburiyetinde ka1mak
tadirlar. İşte çocuk velileri hu 
vaziyetten ıikayet etmekte, ÇD

cuklann hariçte \'akit geçirecek 
ı0kudu\<larını da unmmama1arı 

için ektebc devamlanna müsaa
de edilmesini istemektedirler. 
Meselenin bir hat şekline bürün
mesi beldeınmektedir. 

Cesedi Buhındu 
Evve!ki giin Ç'Ubuldu gar iskelesi 

altında saçllan dökiilmiiş bir oet;t"t 
bulunmu~tur. Yapılan tahkikat neti
ce ·nde c sedin bir ay evvel Beykoz 
ile Paşabahçe arasında yıkanmak için 
de.niz.e girdiği esnada boğulan Bcy
ikoz bele ·ye marangozu Afi Ef. Je 
ait olduğu anlaııtmıştır. 

Dün mahkemelerde üç mühim 
dava neticelendi: 

lf Bir müddet evvel Eminö
nünde Valdeham altında Niko ve 
Ahmet Hultisi Efendilere ait terzi 
dükkanında bir soygunculuk ya
pılmış, 650 liralık kumaş aşırıl
mıştı. Bu cürmiin suçlusu bulunan 
T odori ve Çerkes Ahmedin mu
hakemeleri Birinci ceza mahke
mesinde bitirildi. Her ikisi de üçer 
sene hapse ve okaclar müddet de 
Emniyeti Umumiye nezareti altın
da kalmıya mahkiım edildiler. 

:ıf. Üzerinde esrar bulunduğu 
halde yakaJanan !kahveci İbrahim 
Efendi 9 uncu ihtisas mahkeme
sinde 1 sene hapse, 386 lira para 
cezasına mahkum oldu. 

>ıf. Çöpçülerden rüşvet almak
tan suçlu bulunan Adalar Be!edi
yesi ambar memuru Mehmet 
Efendinin nakzan görülen muha
kem si Ağtrceza mehkemesinde 
neticelendi. Mahkeme heyeti cür-
mü sabit görerek suçlunun 6 ay 
hapsine karar verdi. 

IUcme tsplar Çoğ lhyor 
Drmkü sayımuda İlkmektep

le.-e müracaat eden talebe mik
dannın tahminin çok fevkinde 
o!duğunu yazmıştık. Maarif id 1-

resi ihtiyacı kar~alamak iÇm 

Üsküdar ve K "'ragümrük g:bi 
bazı lialabalık yerlerde yeniden 

iktısat Vekili is
tanbulda Meşgul 

Devletlerle Ticari 
münasebetlerimizin 
arttırılması Meselesi 

İktısat Vekili Celal Bey ikb
sadi sahada muhtelif tetkikler 
yaptırmaktadır. Öğrendiğimize 
göre son günlerde Türkiye ve İn
giltere ticareti münasebetleri üze-
rinde de meşgul olunmaktadır. 

1926 senesinden 1930 senesine 
kadar Türkiyenin İngiltereye olan 
ihracatı yüzde 40-50 nisbetinde 
bir düşme göstermektedir. 

930 senesinden sonraki vazi
yet te isterlin itibarile şudur ve 

bunda da bir düşüklük göze 
çarpmaktadır. 

İngiltereden ithalat 1930 da 
1,869,725, 1931 de 1,475,144, 
1932 de 1,619,676 İngiltereye ih
racat: 1930 da 1,868,285, 1931 de 
1,714,922, 1932 de 1,584,010 dur. 
Her iki memleketin ticaret müna
sebetlerine yeai geniş mikyasta 
bir inkişaf verebilmek için her iki 
tarafın mütekabil menfaatlere 
müstenit yeni bir anlaşma temin 
etmeleri muhte.meldir. 

mektep açmıya karar vermiştir. 
Karaglimrükte (62) inci, Üsküdar 
Sokaksinan mahallesinde de 
47 inci lıkmektep açılacaktır. 
Hazırlıklar ikmal edilmiştir. 

Boğazlar komisyonundaki Fransız 
DlW'ahhası memleketimize gelmekte 
iken Marsllyada ga:ı:etecilere beya· 

.natta bulunmu4 ve ezcümle demit
tir ki: 

"Meıgul olduğumuz en mühim 
mesele Boğazların askerlikten tecri
didir. Lausanne muahedesi mucibince 
Türkiye, Boğaziçi sahillerinde ve 
Çanakkale Boğazında daimi surette 
ağır topçu bataryalan bulunduramaz. 

Türkler karada ağır top bulun
durulamaması hakkmdıtki kayde iti
raz ederek bir harp zuhuru halinde 
kuvvetlerin müsavi olması için, bü
yük zırhlılar ve knıvazörlerden ağır 
topların kaldırılmasını haklı olarak 
istemektedirler. Bu mesele yakında 
milletler Cemiyetinde mü:ı.nkere edi· 
lecektir.,, 

Avrupaya Gidecek T lebe 
Avrupaya gidecek talebenin imti· 

han evrakının tetkiki perşembeye 
kadar ikmal edilecektir. 

Maarif Vekaleti Vekilliğl 
İstanbul, 25 - Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Vekili doktor Refik Beye
fendinin, Başvekil Paşa Hazretlerinin 
Sofyaya resmi ziyaretinden evvel ol· 
dutu gibi Maarif Vekaleti işlerini 
vekileten görmesi Reisicümhur Haz
retlerinin tasvibine iktiran etmiştir. 

Vazifeden Af 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Mü

dürü Salahaddin Bey görülen lüzum 
Üzerine vazifesinden affedilmiş, yerine 
vekileten mühendis Bedri Bey tayin 
olunmuştur. 

Sekizinci ihtisasta 
Sekizinci İhtisas Mahkemesi Eroin 

kaçakçıhğ-ından maznun olmak üzere 
muhakerne~ri yapılan bazı kimseler 
hakkında kararmı vermiştir. Fuat. 
Mustafa, Her.ant, Ligor1 Rahmi Efen· 
diler altışar ay hap.se ve yüzer lira 
para cezasına, İbrahim oğlu Abdullah 
bir sene iki yüz lira para cezasına, 

Hilmi i~:i ay hapse mahkum edilmiş

lerdir. 

Vapurcular Meselesi 
Takdiri kıymet komisyonunun va

purlara koyduğu kıymetler etrafın

daki itirazları tetkik etmek üzere ha
kem tayin edilen birinci ticaret mah
keme•İ reisi Osman Nuri Bey dün 
vazifesini bitirmiş ve raporunu hıı.

zırJamıya başlamıştır. 

Osman Nuri Beyin karan kat'i ola
cağı için bütün vapurcular tarafından 
alaka ile beklenilmeldedir. Karar 
bugün bildirilecektir. 

Bir Dersten 
Dönen Talebe 

Bir müddettenberi şehrimizde bu
lunan Orta tedrisat müdürü Fuat 
Bey vuku bulan beyanabnda bu aene 
Orta mekteplere 3 binden fazla talebe 
girdiğini, bir dersten ikmale kalan tale
benin geçen sene olduğu gibi bu sened1 

bir sınıf ilerisine devam edcbi'eceğini, 
Haydarpaşadaki e,ki Tıp Fakültesinin 
Maarife devredildiğini ve Haydarpaşa 
Liae•i ismi altında ay başında tedri 
sata aç.ılacağını söylemiftir. 

Son Postanrn Resimli Hikayesi : Pazar Ola Hasan B. Di9or Ki: 1 
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Hıu.ln Bey - Hoş t" tdiın Paşam .. 

HU eeldin... Oradaki iı1erdcn biraz 

~.ıdak.- 1 
. . . y aJım barı anlı~maclılc

lannm otdu.. bm tıevmi~ emer 
we ~kemiJ1eler ..• 

. . . Bu işler~ , biç m~mııun 
olmuyor ve ·hasdterindCn patlt
yor!armış. 

BuJgar:stana ait gördük
lerini lütfet te bize anlat Pa
tam .• 

İamet Pş. - Ne anlataytm Hasar 
Bey.. Bul~ulara ya•az bir do.stlu• 
rötürdü.m, yavuz ku,ılaadım, Yavusl• 
da döndüm.. reldirnL 
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Miindericatzmızın çoklu-
Jundan dercedilememiş

tir. 
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M. Venizelos Dün 
Şehrimize Geldi 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

orada söylediklerini kaydedelim: 
Atine 25 ( Hususi ) - Sabık 

Başvekil M. Venizelos ls~anbu~a 
muteveccihen hareket ettı ve sı-

/ yasi sostlarından başkn büy?k ~ir 
halk kütlesi tarafından teşyı edıl
di. Vapura kadar sabık Başvekili 
geçirmiye gelenler arasında mas
lahatgüzarımızda vardı. 

M. ( Venizelos) hareketinden 
evvel Hariciye nezaretinin Türki
ye - Yunanistan mis~kı~a ait dos
yalarını gözden geçırmış ve bu 
hususta fikrini şu cümle ile an
latmıştır: 

-
0 Evvelce esası kararlaştı

rılmıı olan misakın aynidir, geniş
lemişidir, birlikte diktiğimi:ı ağa-
cın çiçeklenmişdir.,, . 

M. (Venizelos) lstanbul ve Is
tanbuldaki siyasi dostlarını göre
ceğinden çok memnundur, kendi
sine refikası da refakat etmek-
tedir. 
Sabık Başvekil Aramızda 

M. Venizelos rıhtımda Başve
kil İsmet Paşa ile Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Bey ve refikaları 
hanımefendiler, Riyaseti cümhur 
umumi katibi Hikmet, ser yaver 
Celil, Vali Muhiddin Beyler ve 
Yunan sefiri M. Sakelarapolos, 
Yunan Jeneral konsolosu -ve ı:ıair 
pek ço~ zevat hazır bulunmuş
lardır. ismet Paşanın Galata yolcu 
salonuna gelmesi tezahürata 
vesile olmuş, halk kendisini muh
telif fasılalarla birçok defa alkış .. 
lamıştır. 

İsmet Paşa ile M. Venizelosun 
karıılaşması çok samimi olmuştur. 

ı Başvekil Paşa Hazretlerile vali 
Muhiddin Bey tarafından Madam 
ve M. Venizelosa birer buket 
takdim edilmiştir. 

t Misafirler Perapalas oteline 
inmişler ve Başvekil Paşa ken~i
lerini otele kadar götürmüşlerdır. 

Başvekil Paşa Hazretleri, mi
safirleri şerefine saat 9 da bir 
akşam ziyafeti · vermiştir. 
M. Venizelosun Beyanatı 
~ Eski Yunan Başvekili M. Ve-
nizelos şu beyanatta bulunmuştur. 

"Bundan üç sene evvel, Türk· 
Yunan dostluğu kurulduğu vakit 
her iki taraf ta bu dostluğun 
esaslarının sağlamlığından şüphe 
eden çok kimseler vardı. 

O zamandanberi geçen vaki!-
ler bütün bu şüpheleri tema
men izale etmiştir. 

Türk-Yunan dostluğu yalnız 
her iki memleketin siyaset adam-
larmın idrakine değil fakat ayni 
zamanda her iki milletin de şuu
runa istinat etmektedir ki, işte 
bu daha mühimdir. 

Fakat bu dostluğu daha umu
mi bir noktai nazn.rd< n mühim ya · 
pan şey, hiç kimseyi tehdit etmv 
mesi ve umumiyetle bütün yak n 
fark için ciddi bir sulh zamini teş· 
kil eylemesidir. 

İsmet Paşa Hz. ile ben daha 
Lozan sulhünün ferdasında her 
iki devletin daimi menfaatlerinin 
neyi icap ettirdiğini farkettik 
ve bizi bekleyen suitefebhümlere 
lakayt kalarak bu dostluğu tahak 
kuk ettirmek cesaretini gösterdik. 

Türkiyenin büyük ıslahatçısı 
Reisicümhur Hz. bu dostluğun 
ehemmiyetine temamen nüfuz 
ederek hükumetine kuvvetli 
muzaheretini bahşetmek suretile 
tahakkukuna imkan vermiştir. 

Bugünkü ziyaretim katiyen 
hususi mahiyettedir. 

Dostane bir ha va içinde bir
kaç gün kalmaktan ve çok kıy• 
metli dostlarla temasta bulun
maktan duyduğum sevincin ne 
kad :ır b:iyük olduğunu ilaveye 
iizum görmüyorum. 

-:>ON POSTA 

Resimli Makale a Neş'e a 

Bazı insanlar f ıer :;eye küımüş ' 
gibi dururlar, hiçbir şeyden zevk 

almazlar, çü!!lkü her 0eyin fena tara
fım görürler ve onun üzerine muha
keme yürütürler. 

Neı'eli insanlar hayabn fena an
larında bile kendilerine bir zevk 
payı ayırırlar. Hiçbir 9ey onlann 

Noş'o •ıhhat ve muvaffakfyet kaynafı· 

dır. Nof'ell lnıanlar daha çabuk muvaffak 
olurlar, çünkü onlar hayah daha l1ı cep· 

heden mlttalea ederler. Bütlln ırençllğt net'· 

ell görmek latorlı:. 

azimlerini kıramaz, daima ilerler
ler. 

\ . 
SON TELGRAF· HABERLERi 

Küçük itilif Toplantısı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 
Sinaya'da Türk· Yunan Misakı Ve Ismet 
Pş. nın Sof ya Nutku Gözden Geçirilecek 

Sinaya, 25 (A.A.) -
Birinci Karolun müzakere 
Konferansı aktedilmiştir. 

Peleş sarayında Kıral 
salon.unda Küçük İtilaf 

Konferansın birinci celsesi saat 16 dan 18 e 
?;adar izahat ile devam ettikten sonra tatil 
edilmiştir. 

Bugün Sinayada Yugoslavya ve Romanya Kıral 
ve Kıraliçalarımn ve ecnebi sefaretler erkinmm ve 
halk klitlelerinin lıuzurile Romanya ordusundan 
seçilmiş askerlerin, ntlann ve silahların bir geçit 
resmi yapılmıt ve iki saat süren bu parlak mera
sim büyük tesir uyandırmıştır. 

Romanya Kıralı ikinci Karol ve Yugoslavya 
Kıralı Aleksandır kendi isimlerini taşıyan alaylar 
geçerken bulunduklan tribünlerden inmişler ve 
alaylarının başlarında geçit resmine iştirak etmişler 
ve alkışlanmışlardır. 

Bugün Romanya kıral ve kıraliçesi tarafından 
Peleş sarayında Yugoslavya kıral ve ktraliçesi 
ş~reflerine bir öğle ziyafeti verilmiş ve akşamki 
konserden sonra gece Sinaya'da tenvirat yapıl· 
ınıştır. 

1 inci kısım: Fransa• İtalya yaklaşmasının Yu
goslavya ve Bulgaristana son zamanlarda empoze 
ettiği vaziyet neticesinde Bulgar Kıralının Bel· 
grat istasyonunda Yugoslavya Kıralı ile yaptığı 
miilakattan doğan (Detente • gerginliğin eksilmesi) 
vaziyetinin tetkiki. 

ikinci kısım: Türk - Yunan misakının bir Balkan 
Lokarnosu vücude getirmek noktasından doğurduğu 
vaziyet ile Türkiye Başvekilinin nutkunun açtığı 
Balkanlarda sulhil takviye ve daha iyi anlaşma 
faaliyetlerine ait ( perspektiv ) in müzakeresi. 

3 lincü kısım : Romanya hariciye nazırı M. Ti
tülsekonun '.Ankarayayapacağı ziyaret dolyısile 
vereceği bu ziyaretin sebeplri ve hedefleri vee 
bir Karadeniz konferansı ve Romanya-Rus müna· 
sebetleri meselelerine dair izahat. 

Bu izahat bir Balkan devleti olmak dolayısile 
Yugoslavyayı ve Romanyanın müttefiki olmak 
dolayısile de Çekoslovakyayı alakadar etmektedir. 

Beşinci grupman
1
: Cemiyeti akvam tarafından 

görüşülen meıelelere tahsis edilmiştir. 
Konferans yarın bu meseleleri görüşecek çar-

Küçük itilaf konferansının asıl 
yarın başlanacaktır. Görüşülecek 

grupmana ayrılmıştır. 

müzakerelerine şamba günü mü:ıakereye devam edecek ve çok 
meseleler beş kuvvetli bir ihtimale göre çarşamba akşamı bu 

meseleler hakkında alınan kararları bildiren bir 
Birinci grupman: Almanyanm takip 

siyaset münasebetiyle tahdidi teslihat 
son vaziyetidir. 

ettiği harici tebliğ neşrolunacaktır. 
meselesinin Romen siyasi mahafilinde Türk - Yunan misa-

İkinci gurupman: Fransa - İtalya yaklaşmasının 
Avusturya üzerindeki tesirleri bakımından Avrupayı 
merkezi meselesidir. 

Üçüncü grupman: M. Kanyanın Paris müzakere
leri ve bu esnada Von Papenin Peşteyi ziyareti 
bakımlarından Macar meselesidir. 

Dördüncü grupman : Balkan meselelerine tahsis 
edilmiş ve bu grupman da ayrıca üç tali kısma 

ayrılmıştır. 

kının güzel tesiri gün geçtikçe daha iyi hisse
dilmektedir. 

M. Titüleskonun Ankarayı ziyaretinden sonra 
Atinayı de ziyaret edeceği kuvvetle muhtemeldir. 

M. Titülskonun, Bulgar hükametinin ısrarına 
rağmen Sofyayı ziyaretinden şimdilik vazgeçilmiş ve 
gayrı muayyen bir zaman bırakılmış olması. 

Romen mahafilinde Bugarlarla her hangi bir 
anlaşma yapmanın bugünkü vaziyetlerine göre 
hemen hemen imkansız olduğuna kani bulunmaları 
sebebine atfedilmektedir. 

K1ral Aleksandr, Romanya 
Mareşah 

Tarihi Bina Yıktarlldı Bir Heyet Çinilerimlzl 
Tetkik Ediyor Bükre~, 25 - Kıral, bugün Yu

goslavya Karalı Aleksandra'ya Ro
manya ordusu Mareşal rütbesini 
vermiştir. 

Slnaya Konferansı 
Bükreş, 25 - Küçük itilaf konfe

ransı, Sinaya'da PaJeş saraymda, 
M. Y evtiç, M. Ben es ve M. Titü
lesko'nun iştiraklerile celselerine 
başlamıştır. 

r 
JSTER 

Beyazıtta umumi kütüphanenin 
ittisalinde dört asır evvel yapılan 

tarihi ahşap bir bina vardı ve ıon 
zamanla,.da tehlikeli bir vaziyet 
almıştı. Evkaf idaresi bu binanın 
tarihi kıymetine rağmen muhafaza1ı 

kabil olamıyacağını anladığı için 
dünden itibaren yıktırmıya başla

mıştır. 

iSTER 

Amerikadan İstanbula Türk çini
lerini tetkik için bir heyet gelmittir. 
Bu heyet Evkaf Müdürlüğüne müra
caat ederek camilerde ve türbelerde
ki çinilerin tetkiki ve fotograflarımn 
çıkarılması için müsaade istemittir. 
Evkaf idaresi alınan fotografların 
neşredilmemesi şartile istenilen mü
ıaadeyi vermiştir. 

İNANMA! 
eğlenebilmesi için bir de bar açmayı düşünüyor. Bir gazetede okuduk: 

"Belediye kooperatifi, eıki maarif nezareti binası 
altındaki lokantayı tevsi etmekle beraber Beyoğlun
da da ayni tarzda bir lokanta açmak fikrindedir. 

"Lokanta ile bar, ayni binada tesis edilecektir. Bu 
bar da bu sene yazın Tepebaşı bahçesi yazlık sahne· 
ıinde numaralar vermeleri düşünüldüğü halde tatbik 
edilmiyen Darülbedayi balet sanatkarlarının numara· 
lar yapması muhtemeldir ... 

"Bundan başka kış mevıiminin yaklaıtığını gören 
kooperatif idaresi, Beyoğlunda balkın ucuz aurette 

ısrBR iNAN l$TBR INANMAI 

Sayfa J 

r Sözün Kısasa 

Bahşiş Yüzünden 

Bir Münakaşa , _____ ,____________ * * ---

Geçen gün Boğaziçi vapurun
da bir karı koca münakaşasına 
tesadüf ettim. Münakaşa pes 
perdeden olmakla beraber pek 
yakın bulunduğum için kulak 
misafiri oldum. Anlaşılan; efendi 
ile hanım birer kahve içmişler. 

Efendi kahve parasını verdikten 
sonra kahveciye fazla olarak 
çokça bahşiş te vermiş. Hanım: 

- İşte sen hep böylesin! Di
yordu. Elindeki parayı israf eder
sin. Onun için, lüzumlu olan şey
leri almıya paran kalmaz. 

Efendi parasını idare etmesini 
bilmiyor amma, karısını eyi idare 
etmiye çalışıyor: 

- Adam, fıkaranın kısmetine 
mani olma. Hem baksana, hava 
ne kadar güzel, şimdi böyle 
ehemmiyetsiz bir şey için bo• 
yere sinirlerini bozma. 

Diye sözü kısa kesti. 

* Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa 
bir gün oğlu İbrahim Paşa ile 
birlikte bir gemiyi ziyarete gider• 
ler. Çıkarken Mehmet Ali Paşa 
gemiciler için beş lira bahşiş bıra• 
kır, Oğlu yüz lira verir. Babası• 
nın canı sıkılır. Saraya döndük
leri zaman oğluna: 

- Ayol, der, gemiden çıkar
ken benim beı lira bıraktığımı 
sen de gördün. Niçin benden 
yirmi defa fazla verdin? 

İbrahim Paıa: 
- Tabii, der, ben Mısır Va· 

lisi Mehmet Ali Paşamn oğluyum. 
Sen Kavalalı bir ağanın oğlusun. 
Ben senden kibanm. 

Galiba vapurda tesadüf ettiğim 
efendi de bir büyük adam oğlu, 
fakat hanım kibarlığın ne oldu• 
ğunu anlıyamıyor. 

• 
Maamafih kibarlık mutlaka 

babadan gelme değildir. Tanı• 
dığım bir zat vardır. Babası 
esnaftan bir adammış. Bu zat 
ekseriya züğürttür. Onun için 
gündüzleri ancak peynir el<mek, 
yahut daha ucuz olsun diye ceviz 
ekmek yer, Arada sırada parası 
olursa lokantaya gider. O vakit 
yarım liradan az bahşiş veremez. .. 

Şimdi İstanbulda yüksek bir 
mevki tutmuş muhterem bir zat 
anlatmıştı. Bir aralık Amerikadan 
İstanbula gelen bir gazeteciye 
burada mihmandarlık eder. Bir 
gün Beyoğlundan otomobil ile 
göprü başına gelirler. Amerikalı 
taksinin yazdığı parayı verdikten 
sonra on lira da bahşiş verir. Ar
kadaşının taaccüp eseri göster• 
mesi üzerine: 

- Otomobil ücretini buranın 
ölçüsüne göre vermek tabiidir. 
Fakat bir Amerikalı bahşiş ve• 
rince kendi ölçüsüne göre verir. 
Sizin on liranız şimdi Amerikan 
parasile beş dolar eder. Ameri· 
kada beş dolardan aşağı bahşiı 
verilmez.. Der .. 

Demek oluyor ki kibarlık 
demokrasiye de muhalif değilmiş. 

* Elbette, bahşişin miktarı her· 
kesin kendi ölçüsüne göredir. 
Bu ölçü de herkesin tabiatındaki 
kibarlığın derecesidir. 

Tabiatlarında kibarlıktan hiç 
eser bulunmıyan kimseler bahıi
şi büsbütün fazla görürler. 
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~'iişmanlık 
Ve idmanla 
Tedavisi 

Bir hastalık olduğunu kabul 
ve ıspat ettiğimiz şişmanlığın 
beden hareketlerile tedavisine 
çalışmak eski bir usuldür. Birçok 
doktorlar, hala bunu tavsiye 
ederler. Bazan, beden hareketi 
ile muvazi yürümek üzere perhiz 
de yapbnlır. Takip ettiği hedef 
şudur ki fazla kalori serfettirerek 
vücutte ihtirakı temin etmek, 
hem de gıdayı azaltarak fazla 
yağ toplanmasına mani olmaktır. 

Beden hareketleri sayesinde 
uzvi ihtirakın lcolaylaştığı kanaati 
yanlıştır. Bunun için evvela iki 
tarz beden hareketini göz önüne 
almak lazı:ndır ki iddiamızı isba
ta imkan hasıl olsun: 

1 - Uzun ve sert hareketler. 
2 - Mutedil ve yavaş hare

ketler. 
Birinci kısımdaki hareketler 

gençler içindir. Tabii bir surette 
teşekkül eden vücutlanmn inki
şafına yardım eder. Orta yaşlılar 
için ..de vücut formlarını tabii 
halde muhafaza ettirir. Fakat sert 
hareket şişmanlar ıçın yalnız 
tehlikeli değil, hatta çok tehli· 
kelidir.Derisi ve azaları yağ içinde 
bulunan bir şişman yorgunluktan 
çabuk teessür duyar. Her gayri
tabii yorgunluk ise kanın bir nevi 
zehirlenmesini intac eder. Sonra 
bu hareketler şişman için çok 
zordur. Onun için şişmanı evvela 
zayıflatmak, sonra elde ettiği 
neticeyi beden hareketlerile mu
hafaza ettirmeye çalışmak icap 
eyler. İdman yapmak için evvela 
kalbin ve kan damarlarının sağ
lam olması şarttır. Böyle bir te
daviden evvel, "cereyan cümlesi,, 
nin doktor tarafından gözden 
geçirilmesi icap eyler. Çünkü 
adali hareket, kan hücumunu 
intaç eder. Bu da kalbin yorul
masını ve tansiyonun yüksel
mesini doğurur. Bu itibar ile 
kalbi rahatsız veya yağlı olan bir 
şişmana vücut hareketleri tavsiye 
edilemez. Bundan başka adali 
yorgunluk hümörlerin kimyevi 
birtakım tebeddülata uğramasını 
davet eder. 

Bu tebeddülat, posa dediğimiz 
zehirli mevada vücut verir. Bu 
posalarm dışarıya atılabilmesi 
için de böbreklerin tabii bir su
rette çabşmaları lazımdır. Hal
buki şişmanların böbrekleri çok 
defa yağlanmış ve tereddiye uğ
ramıştır. Bu itibar ile, yine bir 
şişmana vücut hareketleri yap
masıru tavsiye etmeden evvel bu 
azanın iyi çalışıp çalışmadığını 
gözden geçirmelidir. Bunun için 
yalnız idrar muayenesi kafi de
ğildir. Üre miktarının da tesbiti 
laumdır.Binaenaley, bir şişmana düz 
arazide uzun boylu yürümek, ha
kiki vücut hareketleri yapmak, 
beli ve dizleri bükmek çok far 
dalıdır. Şişman bir adam, her şe
ye rağmen nezaret albnda idman 
yapmalıdır. Zira kendi başına ka
lacak olursa, ya ihmal eder, ya
hut ifrata sapar. Hayatın bin bir 
arızası, onu bu ihmal için maze
ret bulmıya sevkeder ve zamanla 
büsbütün terk olunur. Maamafih 
ben, bu fikirlerimle beden hare, 
ketlerinin aleyhinde bulunmıyo
rum. Otomobil, elektrik, telefon 
aayesinde hareket kabiliyetleri 
azalan ve bu noktadan şişmanla
maları umumileşen insanlara fay
dalı yolu göstermiye çalışıyorum. 

İdman, herkese ayni derecede 
tesir yapmıyacağı için, her şişman 
için hususi hareketler tavsiye et
mek te doktorun ba~lıca va2ife 
s:dir. Bir kısım insanlar, masaj sa
yesinde yağların eridiği kanaa
ti dedirler. Bu kanaat te yanlıştır. 
Çünliü masajın yağı eritmed:ği 
tecrübe ile sabittir. Buna mukabil 
masaj yapılan noktalarda buru
şukluk ve şişkinlikler hasıl oldu
ğu göriilür. Binaenaleyh ben. şiş
nut"ll ~ ın masajla tedavisine mut-
la' "' _)t. 

SON POSTA 
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Artüvin Dünyanın En 
Güzel Şehridir 

Burada Ü-ç _M_e_v;im Bir Aradadır 
kuruştur. Artüvi
nin başlıca mey
valarından biri o-
lan üzüm senenin 
(bir ayını istisna 
edersek) bütün 
aylarında bulu
nur. Yaş meyva
lar kamyonlarla 
Kars ve Arda
hana ihraç ;edi-

M•mlelcet Manzaraları· 

Zafranbolu Bağ
larında Meçhul 
Bir Hasf alık Var 

Zafranbolu ( Hususi ) - Zaf
ranbolu bağlarının üzümü nefaset 
itibarile hemen bütün Türkiye 
üzümlerine müreccahtır denilebi
lir. Burada üzüm yetiştiren baş
lıca köyler şunlardır: 

Kaputlu, Bulak, Çerçen, İl-
bant, Hacılarohası, Kozyaka,_ 
köyleri.. Bu köyler sırf üzüm 
varidatile geçinirler. KaJ>ullu ve 
Bulak köyleri deniz yüzünden beş 
yüz metre yüksektir. Çerçen, 
lıbarıt, Hacılarobası, Kozyaka 
köyleri de sathıbahirden yedi 
aekiz yüz metre yilkseklikte h ·: 
yayla üzerindedir. Bundan b< t 
Zafranbolu arazisinin her yeri 

Artüvln, (Hu
susi) - Çoruh 
sathı mailinde, 
deniz seviyesin
den (600) metre 
irtifada, kesif 
meyva ağaçları 

içine gömülmüş 

zarif binalar ile 
Artüvin çok şirin 
bir manzara ar· 
zetmektedir. Kaf· 
kas dağlarının 
eteğinde hususi 
iklime malik bu-

lir. Artüvinin elma 1 
ve armudu çok 

makbuldür. Fakat 
bunlar kısmen sa
\ış yeri bulama
dığından halk bti 

üzüm ye~tirmeye miisaittir ve 
Zafranbolunun Aktaş nahiyesi 
dahilinde her köyde az ve çok 
üzüm istihsal edilmektedir. 

lunan kasabanın tk, 
en mühim husu- -----~ 

siyeti her türlü 
meyvanın hemen her mevsimde 
bulunabilmesidir. Haziranda dut 
kirez, vişne ve kayısının yanınd~ 
incir, şeftali gibi yaz ortalarında 
çıkabilen yemişler de bulunur. 
incirler iki defa mahsul verir. 
Şehir Çoruh kenarından başlıya
rak birkaç saat yukarılara kadar 
uza~ır. Esas kasaba Çoruhtan 
takrıben 250-300 metre irtifada
dır. Çoruh vadisi hemen hiç kar 
görmez. Mezraa tabir edilen sayfi
ye yerleri ilkbahara doğru karlar 
içine gömülü iken orada meyva
Jar çiçeklerini dökmek üzere bu
lunurlar. Bu sırada kasabada 
çiçekler henüz açmaktadırlar. 

Çayağzı tesmiye edilen Çoruh 
kenarında yazın ilk devrinde 
yetişen yemişler bittiği zamanlar . . -
lngiltere lzmirden 
• •• 

incir Ve Uzüm 
Alıyor 

İzmir, (Hususi) - Londra ko
operatif Bankası umumi müdürile 
meclisi idare reisi şehrimize gel
miş ve mali müesseselerle temasa 
geçmiştir. 60 milyon isterlin ser
mayeli bir müessese olan Koopera
tif Bankası, geçen sene memle
ketimize on milyon lira girmesine 

sebebiyet vermişti. Bu müessese 
memleketimizden incir ve üzüm 

gibi başlıca ihracat maddeleri
mizin ahcalarındandır. 

liankanm müdiram Aydına 
kadar giderek, incir sabcılarile 
temasa geçmişler ve incir mmta
kannda tetkikat yapmışlardır. 

Banka müdürleri İş Bankasına 
müdiriyet)e temasa geçmişler ve 
lzmirin iktısadi gidişi hakkında 
malumat almışlardıl'. Bu sene 
İngiltereye vasi mikyasta incir 
sevkiyah yapılacaktır. 

Mardin' de · 
Orta Mektep Açıldı 
Mardin (Hususi) - Memleke

timizde bir Orta mektebi eçılmış 
ve kayıtlara baslanmıştır. Bugüne 
kadar birinci sınıf için 120 ikinci 
sınıfa da (20) yi mütecaviz talebe 
kaydedilmiştir. 

Vekalet müsaade ettiği tak
dirde üçüncü sınıf için de bu mik
tar talip çıkacağı kuvvetle tah
min edilmektedir. Müdür muavin
liğine ve Türkçe muallimliğine ta
yin edilen Fazıl Nedim Bey; gı·l

miş, işe başlamışbr. 

Artifoinin umumi manzarası 
Artüvinde yeni olmıya başlarlar. 
Bunların bu suretle yekdiğerini 
takip etmesi ( meyva]ann vaziye
tiJe mukayese edersek ) birkaç 
saatlik mesafede ilkbahar, yaz, 
sonbahar hükümlerini icra ediyor 
demektir. Onun için Artüvinde 
her mevsimde muhtelif meyvalar 
kiraz ve çilekle karpuı, incir ve 
şeftali hemen kışa kadar bir 
arada bulunur. 

Artüvinin üzümleri çok lezzet
lidir. Pek çok nevileri bulunan 
bu Uzümün mühim bir hususiyeti 
mayısa kadar taze olarcık kalma
sıdır. Mayısta Artüvinde taze üzüm 
yemek mümkündür. Bu üzüm 
adeta yeni daldan koparılmış gi
bidir. Buna rağmen fiyatı en pa
halı olduğu mevsimde 10 - 15 

meyvaları ken
di tathlıklarından istifade ederek 

pekmez yaparlar.Okkası(20)paraya 
kadar inen armutlar cidden nefisfir. 
İnhisarlar idaresi Artüvinde bir 
ispirto fabrikas! açsa; Artüvin 
meyvalan bir fabrikayı fazlasile 
besleyecek kadar boldur. Or
manları meyva ağaçlarile dolu
dur. Bunlar hüdayinabit nevin
indendir. Meyva para etmediğin
den kimse bu ağaçlarla alaka
dar olmamaktadır. Havası çok 
güzel olan Artüvin, bir meyva 
memleketi bir sayfiyedir. Esasen 
vaktile Batumda ikamet eden 
ermeniler Artüvinde zarif binalar 
yaptırarak yazı burada geçirirler
lermiş. Artüvin Anadolunun en 
güzel köşelerinden biri ve belki 
de birincisidir. .. ~----

Akhisar da Bulunan Ce-
sedin Hüviyeti Anlaşıldı ___ .. ____ _ 

Cinayeti Nasıl lşlediklet"İni Katiller 
Anlat1vorlar Ve Bizi Asınız Diyorlar 

•• ·m 
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Katille,. t1e yakalayanlar 
Akhisar ( Hususi ) - Birkaç 

gün evvel şehrimizde bir bağ ke
narında bir ceset bulunduğunu · 
bildirmiştim. Derhal tahkikata 
girişen zabıta, bu ölümün esra
rengiz bir cinayet ile sıkı fıkı 
alakası bulunduğuna dair deliller 
elde etmiş ve tahkikatını derin-
leştirmiştir. Cesedin hüviyeti son 
dakikaya kadar meçhuldü. Fakat 
tahkikat ilerileyince bunu da an
lamak mümkün oldu ve öğrenil · 
di ki bu ceset, tütün ve bağ ame
leliği yaparak kendi halinde ge-

çinen Orhan isminde bir gence 
aittir. 

Hadisenin içyüzüne gelince; 
bunun bir cinayetten başka bir 
şey olmadığı kat'i şekilde tahak
kuk etti ve cin.ayetin maznunu 
olarak iki kişi yakalandı. Bunlar-
dan birisi henüz 17 yaşında 
Fevzi isminde bir çocuktur, 
diğeride 20 yaşındadır ve ismi 
Mustafadır, her ikisi de maktu
);- ., samimi arkadaşıdır. 

-ıyanı dikkattir ki maznunlar 
1 hiçbir şey söylemek iste-

me nişler, fakat deliller kendi 
aleyhlerinde tecelli edince itiraf-
tan ba~ka bir çare bulamamış
lardır. 

Cinayet şöyle işlenmiştir: 
Maktul Orhan ile maznunlar 

her zaman beraber gezerlerdi. 
Orhan ikbsada riayet ettiği için 
para biriktirir ve bunu üstünde 
taşırdı. Cinayetin ışlendiği daki
kada da Orhanm iç cebinde 25 
lira vardı. İki maznun sözbirliği 
edip Orhanı öldürmiye ve bu su
retle cebindeki parayı paylaşİnıya 
karar vermişlerdir. 

Bu feci kararı tatbik etmek 
için de iki gün evvel çarşıdan 
bir bıçak satın almışlar ve ayrı
ca beş kuruş vererek bıçağı bi
letmeyi de unutmamışlardır. Cina
yet günü üç arkadaş bağa git
mişler, o gün işleri olmadığı için 
akşama kadar hep birlikte gülüp 
eğlenmişler ve gece olunca da 

Fakat bu bağlara 7 - 8 S f'f \.!

denberi köylülerin boynunu büken 
bir hastalık anz ol~uştur. KÖy
lüler, mevsiminde Ziraat Memu
runun da vesayasına uygun olarak 
ve hatta mümkün olduğu kadar 
Ziraat Memurunun da huzurile 
bağlara göztaşı, kükürt serptikleri 
halde hastalığın öniloe geçile
memektedir. 

Hagtalığm tezahürü şudur : 
Yapraklar damga damga kuruyor 
ve çürüyor. Üzüm salkımda neş
vünüma halinde ıken siyahlanıyor, 
kuruyor ve dökülüyor. Yalnıı. bu 
işin garip bir ciheti daha var : 
Ayni saha dahilinde bazı bağlar 
hastalığa tutulmuyor ve şaz ka· 
bilinden kurtulan bağlann teda
visinden başka bir yol tutulma-

. dığına göre hastalıktan masun 
kalışı, bizim gibi ziraat ilimlerini 
bilmeyenleri tabiatile hayrete 
düşürüyor. Acaba Son Postanın 
ziraat mütehassısı bu hastalığın 
mahiyetini anlar ve hastalığa 

teşhis koyabilir mi? - l\t K 

Semerci E,ref Bulundu 
İnebolu (Hususi) - Uzun 'J 

mandanberi kaybolan seme 
Eşref kendi kendine meydana ç 
mıf, kasabaya dönmüştür. 

Çankırı Panay1rı 

Çankırı (Hususi) - Çankırı 
panayırı birinci teşrinin dördünde 
açılacaktır. 

yine hep beraber yataklarına 
girerek uyumuşlardır. Bir saat 
sonra maznunlardan birisi 
yataktan başını kaldırmış, yavaşca 
arkadaşını uyandırmış ve ağzın
dan çıkan söz şu olmuştur: 

- Orhan uyuyor! 
- Bu söz üzerine Fevzi 

derhal yataktan çıkmış ve bıçağı 
alarak Orharun kalbine sapla-
mıştır. Zavallı Orhan da bıçağın 

acısile uyanır uyanmaz: 
- Allahaşkma beni öldürme

yin, diye bağırmışbr. 
Bu sefer Mustafa yerinden 

fırlamış ve kanlar içinde çırpınan 
Orhanm üstüne çıkarak kollarım 
tutmuş, bağırmaması için de ağ· 
:ıım tıkamışhr. Feyzi bıçağım 
tekrar kaldırarak zavallı Orhanın 
bu sefer de boğazını ensesine ka· 
dar kesmiştir. Orhan artık tama
mile ölmüştür. Ve iki arkadaş 
maktulün cebindeki 25 lirayı ala· 
rak savuşmuşlardır. 

Maznunlar şimdi hüngür hün
gür ağlıyorlar ve yalvarıyorlar: 

- Kuzum ağam ... Bizi asınız 
Yaptığımız iş hatınmıza geldikçe 
tüylerimiz ürperiyor! 
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Avusturgada 

Konferans Baş adı Yeni Hükumet 
Değişikliği 

Avusturyanın başında bulunan N tk d M ı• •R e • M M • k 1 
Dolfüs hükumeti Aln'ıanyaya ve Al- U un a, ec IS eısı e ovın e 
manlıkla kaynaşmak isteyen halk 

m"yelan111a mukaver.ıet edebilmek B db• ı~k G •• • 
için yeni bir tebeddüle uğradL Bu e ın 1 osterıyor 
tebeddül mucibince kabinenin iki 
mühim rüknü ayrıldı. Bunlar Milli Cenevre, 25 - Milletler Cemiyeti 
Müdafaa Nazm Vangoni ile Çift- büyük meclisinin dördüncü içtima 
çi partisi reısı Winkler'dir. M. devresi bugün açılmış ve faaliyete 
Winkler son zamanda bir nutuk başlamıştır. 
söylemiş ve faşizın aleyhinde bulun- Reis M. Mowinkel içtimaın baş)a-

dığmı bildirmiş ve açıhı nutkunu 
muştu. Kabinede aza olmamakla 

okumuştur. 
beraber Dolfüs hükilmetine azami M. Mowinkel bu nutkunda Millet-
muzaheret gösteren Prens Starhem- ler cemiyetinin günlük çah4malarına 
berg Çiftçi partisine çatmaya başladı. efkarı umumiyenin daha az bir alaka 
O suretlcki kabine azası ikiye ayrıl- göstermiye başladığını bu çalışmala-
mak istidnd&nt gösteriyordu. Doktor rın ancak bütün dünyaya ilişiği olan 
Dolfüs hristiyan sosyalist fırkasının büyük ve ehemmiyetli vak'alar çıktığı 
bir toplantısını müteakıp hükumette vakit dikkati çekmekte olduğunu 
esaslı değişiklikler yaph. Meıcleketin kaydettikten sonra demiştir ki: 
bütün müdafaa kuvvetlerini eline "Bununla beraber milletler cemi-
aldı. M. Winkler ve Vangoni'yi de- yeti, uzak şarkta daha iyi bir vaziyet 
ğiştirdi. Maksadı, giiya Avusturyanın vücude getirmek için sarfettiği sami-

mi ve ciddi gayretlere rağmen, bu 
başladı~ı iktısaden kalkınma siyase- hususta bir ınuvaff akiyet elde ede. 
tinde azimkarane bir yol tutabilmek m~miştir. Asıl Avrupada bile daha 
Ye Almanyadan gelen Nazi cereyanma iyi ve kuvvetli bir anlaşma hedefine 
şiddetle mukabele eylemektir. Bu erişeınediğimizi gördüğümüz için he-
vadide daha aerbest yürüyebilmek pimize bir utanma geliyor. 11 

için doktor Dolfüs kabinesinin azaları, Bu sözlerden sonra Londra kon-
Ingiltere'd~ milli oyunlara çok ehemmiyet verilir. Resmimiz Skoçya'da 

bir lordun malıkanesinde eski Skoç danslnn oynanırken gösteriyor. 
c par1limento ile de alakalarını kese- feransının akamete uğramasının se-

ceklcrdir. beplerini tahlil eden reis şu düşün-
Şu hale göre Başvekil Dolfüst ceyi ileri sürmüştür: · 

Hitlerde beğenmediği bir sıfah, dik- " Birçok devletleri LonClrada bir 
Lei zig uhakemesi He-

tatörlük sıfabnı benimsemiş oluyor. araya toplamadan evvel, dünyada 
Yani fi'len ve hükmen bir diktatör olup biten işler üzerinde kat'i bir 
oluyor. nüfuz ve :tesir gösteren memleketler 

Ecnebi nüfuz yıe tesiri altında aras:nda bir anlaşma temin etmek 

lecanla Devam Ediyor 
icrayıhükümet etmek uzun müddet acaba daha n üreccah olamaz mı ? 
hiçbir faniye nasip olmamışhr. Fran- " Eğer Amerika, İngiltere, Alman-
saya kendini bağlamış görünen bu- ya, Fransa ve İtalya dolann İngiliz 
günkü Avusturya hükumeti ı~in bu lirasının ve daha b~ka paralann 

fiatlarmı iltikrar ettirmek hususunda 
noktadan, he.sap vermek saati yak- anlaşmıı olaydılar Londra konferan-
laıtı, demektir. - Süren:a k sının a im kalmasının önüne geçiJ-

lngiliz Manevral•r1 miş olunabilirdi." 
Londra, 25 - İn(liliz kara ve de- Reis M. Movinckel ayoi düşünce 

niz kuvvetlerinin bir arada yaptıklan akışını takip ederken :silahları a:mlt-
manevralar bitmiıtir. Bu manevra- ma konferansının akibeti ne olacağı-
lardan alınan en dikkate değer ne- nı da araştırmış ve şun~arı söyle-
tlce ve ders ıudur: Bir filo - ne ka- mif tir. 
dar kuvvetli olursa olsun - havadan "Bir nokta teessüfle kaydedilme-
yapalacak taarruzlara karşı mukave- ğe değer, 0 da şuciur: Büyük dev-
met ve müdafaa için kafi gelecek letler silahları azaltma konferauına 
bir sürate hemen hiç malik olamı-
yor.,, verilecek kat'i ve sarih bir program 

Bahriye nezaretinin büyük ümitler üzerinde önceden anlaşmamışlardır.,, 

Leipzig, 25 - Rayştag yangını 

hakkındaki muhakemenin bugünkü 
celsesinde maznun Dimitrof'un kız 

kardeşi, fahit s1fatile dinlenmiştir. 
Bu şahit, erkek kardeşinin Bulgar 

komünist fırkasmdaki faaliyetini an

latmıt, ondan sonra Alnıanyada 
oturmıya başladığı gündenberi Dimit
rof ile teati ettigi mektuplar Jıak-

lcında izahat vermiş, Dimitroi'un 
kendisine gönderdiği mektuplarda 
edebiyat sahasındaki faaliyetinden 
bahsettiğini sôyl~iştir. 

Oimitrof'un kız kardeşinin ifadesi 

dan da bahsederek demi§tir ki: 
"Milletler Cemiyetinin va:ıife gör

meye başladığı günd.!nberi geçirdiği

en mes'ut dakikalar Streseman ile bağladığı tayyare gemilerine bile ar- Bundan sonra M. Movinckel dört-
1 · k · d d ) N Briand'an birbirlerine ellerini uzatbk-

tık bir filonun emniyet ve selametini er mıaa anm ımzaaın an o ayı or-
temin edebilir nazarile bakılmamak- veç hükumeti namına memnuniyet lara an olmuştur. İşte ayni sebepten 
tadır. beyan etmit. bu misakın beynelmilel dolayıdır ki bütün ümitlerimizi mev-

Kara kuvvetlerinin manevralarına büyük anlaşmalar hazırlama yolunda cut ihtilafları yatıştıracak bir anlaş 
gelince bu manevralarda hücum atılmış ehemmiyetli bir ileri adımı ma ve belki de bir dostluk havası 
tanklarının ehemmiyet ve tesiri bir olduğunu söylemiştir. ricude getirecek bir çare olmak 

bittikten sonra, üçüncü maznun Bul
gar Vasil Tanef sorguya çekilmi17tir. 
Tanef, faaliyeti yasak edilen Bulgar 
komünist fırkasına mensup olduğun* 
dan dolayı BuJgaristanda iki defa 
12,5 sene kürek cezasına mahkum 
edildiğini söylemiştir. 

Bundan sonra Tanef, 1926 dan 
1931 senesine kadar Moskovada kal
dığını, orada Bulgar muhacirlerine 
mahsuı mektepte siyasi bilgiler 
okuyup Öğrendiğini anlatmıştır. 

Tanef, Rus komünist fırkasile 
herhangi bir münasebette bulunma
dığını iddia etmiştir. 

Yüzü bir ölü benzini andıran 
Van Der l.ubbe, hala dermansız ve 
bitkin bir halde görünmektedir. 

Londra, 25 - Bugünkü muhake-
mede ifade vermiye davet edilen 
Torgler mahkeme salonunda gürül
tülü akisler basıl eden kuvvetli bir 
ıesle şunları söylemiştir: 

"Ben tamamile suçsuzum. Rayş
tag yangına ile ne doğrudan doğruya 
ne de dolayıaile hiçbir ilifiğim 
yoktur. 11 

1 

S..yaf s 

r . 
Gönül işleri 

-

Metresimden Bir 
Çocuğuın Oldu 

Son Postamn mÜ\·ezzii bu 
sabah benim adresime tamam on 
dört tane mektup getirdi, Tuhaf 
bir tesadüfle mektup sahiplerinin 
hepsi de vereceğim nasihatlerin 
posta ile adreslerine gönderilmesi 
ricasındadırlar. Bittabi arzularını 

is' af ettim. Ve değişmez bir 
prensip olarak koyduğum kaideye 
tebean isimlerini ve adreslerini 
hemen zihnimden sildim. Fakat 
buna rağmen ismini, adresini ve 
memleketini mevzubahs etmiye· 
ceğim için öğrendiğim vak'alardan 
bir tanesini burada tahlil etmekte 
mahzur görmedim. İşte: 

Bir erkek tasavvur ediniz ki, on 
.. enedenberi evlidir. Buna rağmen 
beş senedenberi de bir metresi 
vardır. Gizli bir hayat yaşamak
tadır. Okadar ihtiyatkar ki bu 
gizli bayatın ilanihaye devam 
edip gitmesi de mümkündür. Fa
kat maalesef son zamanda met
resi hamile kalmış, vaziyetini 
dostundan gizlemiş, son zamana 
kadar sürükleyip götürmüştür. 

Şimdi kariim benden soruyor: 
''Vaziyeti öğrenir ögrenmez 

kadını doktora götürdüm. Esasen 
gayri kanuni ve gayri insani bir 
muamele hatırımdan dahi geç
memişti. Fakat geçmiş olsaydı 
dahi, doktor bana anlatb ki ço· 
cuk mutlaka dünyaya gelecektir. 

Karım zürriyetsiz kalmıştı, bi· 
naen aleyh bu şekilde dahi olsa 

dünyaya bir çocuğumun gelme
sinden evvela sevindim, sonra 

akibetlerini düşündün, korktum, 
ne yapayım? 

* Karii.me anlattım ki olan ol-
muştnr ve şimdi vazifesi dünyaya 
getirdiği çocuğu yetiştirmektir. 

Esasen bu vaziyette kanunun 
bahşettiği imkanlar da vardır. 

Hikayeme nihayet verirken 
başka okuyucularıma hitap edi
yorum: 

- Akıbetini düşünmeden her 
hangi bir sergftzeşte ahlmayınız. 

HANIMTEYZE defa daha kendini göstermiftir. M. Mov~nckel Fransa ve Almanya üzere - dörtler misakına bağlıyoruz.., 
======-====================== ...::::::=::::=::==:===============================:.:========~========================== 

No. 3 

BiB MACERA 
.. Hüyük HikiirP .. 

••ııım•e•••••aı•D~ Yazan: Romancı .... •-••••••••• 
Nasıl oldu bilmem, eşikten 

öteye geçi.verdim. 
Kapıyı örttü. Zifiri karanlıkta 

bastığım yeri görmek kabil değildi. 

Alt katta kimse olmadığını 

biliyordum. Fakat yine korku
yordum. 

Nahide: 
- Ellini bırakma. Yavaş ya

vaş yürü! dedi. 
Bir taşlık geçtik. Dört ayak 

bir merdiveni çıkbk. Bir az da
ha yürüy nce: 

- Dikkat et, dedi. Burada bir 
kanape var. 

Onu bırakmıyordum. 

- Otur! Dedi. 
Y nvaşça oturdum. Nahide 

ayakta duruyordu. 
- Sen otursana. 
Gen~, yumuşak bir kanapa!.. 

Oh, ne rahat. lslanmaktan, ayak
ta durmaktan kurtulmuştuk. 

Annem duyar. Aşağiye 
inerse, sen yavaşça kapıdan çı
karsm. 

- Peki, ya .seo "I 
Ben de u1onda kitap unut-

muştum. Onu almıya indim, 
dedirim. 

İçime biraz emniyet gelmişti. 
Yağmur alabildiğine yağıyor, 

fırbnadan ağaçlar biribirine sarı
lıyordu. Biz kanapede karanlığın 
verdiği cesaretJe gittikçe biribi
rimize sokuluyorduk. 

İık defa o gece ellerimizden 
başka dudaklarımız da konll§tu. 

Sabaha kar.şı köy minaresinde 
ezan okunurken çıkbm. Yağmur 
kesilmişti. Çamurlar içinde, uyku
sutluktan bitkin bir halde bwm 
köşke geldim. Anahtarım vardı. 
Yavaşça açtım. 

Yukarı odama çıkarken sabah 
namazı için muslukta, kollarını 
sıvamış abdest almıya çalışan 
babam yan gö?:le baktı. Ve -oku
duğu bir duanın parçalarım yük
sek sesle mırıldanarak haşım 
çevirdi. 

O giin öğleye !kadar pestil 
gibi yattım. 

Bu ilk geceden sonı:a arhk 
yağmur olsun olmasın ıiçeri gir
meye b.duıı. Nahide ile sev-

gimız gittikçe alevleniyordu. 
Bazı lstanbula indiği gunler 

ayni vapurda buluşuyOT, köprüye 
çıkınca yanyana geliyorduk. 

Hisarın kızları bu maceranın 
bu kadar ilerleyişini kıskanıyor, 
dedi kodu ediy<>rlardı. 

Hatta bunlardan birisi, Nahi
denin -köşkfüıe komşu olan bir kız 
benim geceleri bahçeye girdiğimi 
s0ylemiş. Bir gece de babasını 

· bek~etmiş. Ben tam duvardan at
layacağım sırada karanlıkta ne
reden getdiği meçhul bir -koca 
taş kolumu sıyırıp yere düşme· 

s 11mi? Maa~atlah kafama gelsey
di gittimdi. 

Dört metro duvardan kendimi 
bırakıverdim, ayarsı~. hesapsız 

atladığım için muvazeoemi bula
madım. Bahçe meyilli olduğ"U 
için birkaç takla atbm. Çalı, çır
pı, böğürtlen dikenleri avuçlan
mı, yüzümü yaraladı. Fakat kur
tulmuştum. 

O gece Nahidenin şafkatini 
hiç unutmam. Bütün tehlikelere 
rağmen beni odasma kadar çı
kardı, o!onyalar,, am y.aJdar, 
ıtentürdiyotlarla yaralarımı yıka

dı, temizledi, sardı, .sarmaladı. 
Can acısı ve yakalanmak kor

kusu beni çolc heyecana düşür
müştü. 'Bu gecenin büyül bir 'kıs-

mı ı bu endişe ile geçirdiğimiz 
için sabaha karşı ikimiz de dalı

vermişiz. Ben haşyetle gözlerimi 
açhğım ıaman ortalık ağanyordu. 
F1rladım. 

Nahide de uyandı. 
Pencerelerden giren aydınbğı 

görünce şaşırdı: 
Mehtap var galibaf Dedi. 

- Ne mehtabı dedim. Saat 
beş. 

Tehlikeyi anlamıştı. Ben şöy
le dışarıya. bir baktım. Her şey 
ayan beyan gorunuyor. Hatta 
karşıki Sadullah Paşanın köşkün
de bahçevan kalkmış çalışıyor. 

Nahide: 
Çıkamazsın! Dedi. 

- Peki ne yaparım. 
- Bugün burada kalırsın. 

Gece gidersin. Mühim işin varını? 
- Hayır. 
- Yalnız annem aşağıya inin· 

ciye kadar ihtiyatlı olalım. Belki 
odama gelir, o alt kata indimi 
bir daha çıkmc: z. 

- Peki kardeşlerin. 
- Onları ben idare ederim. 
Her ihtimale karşı büyük ka

nepeyi yavaşça çektik. Arkasına 
bir battaniye serdik. Sıkışınca 
ben buraya saklanacakbm. 

Bu tertibatı alınca korku 
azaldı. içime bir rahatlık geldi. 

Tekrar yatağa uzandık: 
iki saat sonra alt katta ayak 

sesleri, kalkınmalar başladı. 
Nahide kalkb. Beni kana pe

nin arkasına yerleştirdi. Aşağıya 
indi. Küç.ük kardeşleri mektebe 
gidiyorlardı. Çok geçmeden on
ların gittiğini köşkün birdenbire 
sessiz kalışından anludım. 

Nahide geldi. 
Elinde bir bardak sıcak süt 

vardı. 

- Artık oradan çıkabilirsin. 

Kanapede otur. Ben şimdi geli
rim! dedi. 

İndi. Yine geldiği zaman bu 
sefer bir tabak bisküvi getirdi. 

KlZcağu. fu:ülüyordu : 
- Belli olacak, başka bir fC, 

getiremiyorum ! dedi. 
Ellerini duduklarıma götürdüm 
O gün Nahide roman okuya· 

cağını bahane ederek odasından 
çok a~ rdmadı. iyi bir tesadüf 
olarak misafir de gelmişti. Nnhi· 
de ()nlan annesinin başına dola
yarak yanımdan ayrtlnııyordu. 

Ara sıra alt kata her inişinde 
elinde bir paketle çıkıyordu. 

Böyle ine çıka, annesine hiz
metçiye hissettirmeden banı 
öğle yemeğini temin etti. O ka 
dar ki onlar yemeğe eve geleı 

( ArkUl var) 
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=:~:Z::~~k Deli ibra_h_i_m-in_E_n ·B--ü-yük Zevki Halk 
Tokadi Zade 
GeçenSene Bu Tar. 
rihlerde Ölmüştü 

Roosvelt hükumeti Amerika 
Y•nl Bir için Miralay Moss 

TeılciltJI lı• isminde bir zatı 
haydutluklarla mü-

Tabakası Arasından Dost 6 Teşrini. evvel; Geçen aene• 
nin bir matem günil, lzmir halkım 
ve Tirk gençliğini ağlatan, bir 
güneşin gurup ettiği ,nn .• 

Baıladı cadele edecek 
bir teıkilitın müdllrlüjiine ta· 
yin etmiştir. Bu teşkilitın 
•e müdüriin6n vazifesi, memleket 
ahlakıyab ilzerinde derin bir 
1ara halinde mevki alan bu afe
ti koparıp atmak, bunu yaparken 
de sağa, sola bakmamaktadır. 
Miralay Moss kendiaine verilen 
Yazife milnasebetile vaziyeti tet
kik etmiıtir. Fikirlerini ıöyle 
anlatıyor. 

- Benim kanaatıma göre 
iflenen bir cürlim umumi nüfusa 
Diabet edilecek olursa Oç yüzde 
bir pb11 mliteeair ediyor ve 
her sene: 

12 bin katil; 

3 bin daia kaldırma; 

10 bin karmanyolacıhk; 

Vak'asa kaydediliyor. Son kırk 
eenedenberi katil vak'alan art
Bfbr. Artma nisbeti ylizde ilç 
ytlz ellidir. 

Yine Miralay Moa'e göre umu
miyetle, halk, mühim haydutların 
emirleri altında bir veya birkaç 
avukatları bulunduğunu ve bun· 
laran senelik aidat ile bu adam
lara bagi1&ndıklarını bilmez. Bu 
avukatların bqhca vazifeleri, 
hergiln, birkaç defa müıterilerine 
telefon etmektir. Eğer iki gün 
zarfında avukat müşterisile konu-
pmazaa bulunduğu ıehir tevkif
hanelerini tetkik eder. Oralarda 
bulunup bulunmadığını anlar ve 
icap eden teşebbüslere baı vu
rur. Amerikanın en zayıf ve ah
laksızlığın mlithit surette içtimai 
bünyeyi kemirmesinin nokta ve 
misalleri bundan sonraki teşeb-
bila safhalarında göze çarpmak
tadar. .. 

'l arıbıerden bir çoğu, Sult&n 
lbrahime delilik atfederler. Hal
buki bu hnkmtı vermek hiç bir 
zaman dojru değildir.. Uzun 
m6ddet hapis hayatı yaşamak, 
bu adamın aslbı &zerinde belki 
birçok tahribat yapmıştır. Fakat. 
hususi hayab tetkik olununa, bu 
padişahta sioir bozuklugundan 
ziyade, ahlaki hislerin mevcut 
olmadığı derhal göze çarpar. 

Saray dehlizlerinde kadınlan 
kovahyan ve yetişemediklerinin 
arkalarından keskin kılıçlar atan 
Sultan lbrahimin başhca iki zevki 
vardı. Biri, kan dökmek.. Diğe
ri de en silfli tabakaya mensup 
olan insanlardan dost edinmek. 

Cinci Hoca gibi bir adamı 
bizzat yaratan ve yaıatan Sultan 
lbrabimin, iki m6bim dostu daha 
vardı. Bunlardan biri, saray 
hamallarından ( Mısırlı Hajı 
Mehmet) ti. 

Birgün sarayın barem dairesi
ne ağır etyalar naklolunurken 
Sultan lbrabim bu adama tesa
dllf etmiş, onunla görütmilş, ah
bap olmuı: 

- Seni, aaraym meı' alecisi 

lapanyada çıkan Ahora ga· yapbm. 
zetesi, muharrirlerinden bi-

H rini l.panyol ha· Demif ti... Artık geceleri Sul-
apisaM pishanelerinin tet· tan İbrahim sokağa çaktığı zaman 

Delil bir kilona memur et· Dll8ırh Haji Mehmet, eline mq'a· 
Cehanem ... i._ Muharrir, ta· al p di h ......,.. leyi ıyor; a "ta an tevecc6h6ne 

rihi kıymeti ve eski eserlerinin mazhar olmaktan mütevellit bir 
pelliklerile meıhur Kurtebe prur ile, Sultan lbrahimin geçe-
pbrinin bapishaneaini, dünyamn ce;i yollara aydmlabyor .. Ara ıı· 
en fena, en berbat bapiabanesi ra da arkallna dönerek padişahla 
bulmuş. Bu ceza müe~ini şakalaşıyordu. Saray muhiti buna 
flyle tasvir ediyor: tahammül edecek vaziyette de

ğildi- Çünkü parlamıya istidat 
- "Bura11 bir hapishane de- ıösteren bir adamı çekememek 

iil. hakiki bir cehennemdir. Ya- Adetti. Buna binaen kapıcılar 
blkhanelerin manzarası balolamı- kethUduı Hliseyin ağa bir gün 
yacak kadar fecidir. Mahpuslar Haji Mehmedi bir köşeye .çekmiş: 
1erde yatmaktadırlar. En iptidai • 
lufzıuahba şeraiti mevcut olma- _. Ulan fellih, bana bak .• 
daldan baıka 20 kiıllik odalarda Sen kim olursun ki koskoca bir 
elliden fazla insamn bkbm tıklım Aliosmana serfirarazi ile pkala-
JMpdıldara, her zaman görtlle- ıırsın ... Bir daha nöbetin gelme-
ıelen hidiselerdendir. Buralarda dikçe saray kapısına gelmiyecek-
ziya ve hava yoktur. Duvarlar, ain. helsen de, ıevketlü padişa· 
mabkümların uılı qyalarile garip hın gözüne görünmiyecekain. 
hir manzara aneder. Koğuşlar· Eğer seni elinde meş'ale ile gi-
dan içeri bakılamaz, bq 10kula- dişte görürsem, ıart olsun ki gö-
maz. Çllnktl mlithit bir koku z6nil patlabnm. 
Jldnlizl Ye bopzmw yakar. Demişti. 
Kwtebe aibi tarihin en kıymetli Haji Mehmet, bu tehditten 
aerlerini ılla&nde toplallllf gtı- hem korkmUf ve hem de m&tees• 

'MI •• fİrİD bir tehirde cehea- air olmuı.. bir müddet IU'ayın 

sefahat içinde aeçiren Sultan 
lbrabim de onu unutmuıtu. 

Aradan bir hayli zaman geç
tikten aonra flinlln birinde nasıl· 
sa Haji Mehmet, Sultan lbrabi
min gözllne çarptı. Padişah, der
hal onu batırhyarak: 

- Hay bre Mehmet!.. nere
deain ? .. niçin gör6nmezsin? .• 

Deye sordu. Haji Mehmet te 
esasen bunu bekliyordu. Hemen 
kafaS1ndaki sanğı çıkararak yere 
vurdu: 

- Allah, yansuru sultan 1.. 
kapıcılar kethüdası bizi komaz. 
DahiJek ..• 

Diye höngür höngür ağlamaya 
koyuldu... Sultan lbrahim derhal 
kapıcılar kethüdasını azletti. Haji 
Mebmedi onun yerine geçirdi. 
Eline de koskoca bir hatbhlima
yun verdi. 

Haji Mehmet, aklından ve ha
yalinden geçmiyen bir saadete 
ermifti. Fakat bunu kafi görmedi. 
Baf!na bir yeşil sank sararak 
( Seyyit ) liğini ilin etti. itte 
o gllnden itibaren bu Mısırlı ha
mal, devletin en milhim ricali 
ıır asına geçmişti. 

• Sultan ibrahimin dostlannclan 
biri de Deli Kasam isminde bir 
bahçevandı... Deli Kaumın Da· 
vutpap ıemtinde bir bahçesi 
vardı. Bunun duvarları, hll· 
ldimet tarafından yıkbnlmqb • 
Bir ,On Sultan İbrahim araba ile 
o tarafa gezmeye çakmııh. Da· 
vutpaıa tarafından geçerken 
Deli Kasım arabanın orta11na 
abldı. Hayvanların ayaklan alb
na yatb. Bağırmıya baıladı. Sul· 
tan lbrabim, Deli Kas•mın bu 
hareketinden hotlandı. Onu ara· 
basanın yanına çajvarak konuı
mıya başladı. 

- Senin adın ne? .. 
- Bana, Deli Kasım derler. 
- Aferin, Deli Kuım... Sen, 

doğru bir adama benziyorsun. 
Hani ıu katlettirdiğim vezir Kara 
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Mustafa Pqa için ne denin. Çok 
inatçı bir araavut değil miydi. 

- Beli pacliplum 1.. Kara 
Mustafa, taaa kOçtlldGğlndenberl 
lylece inatçı idi. 

- Ay, sen onun k6çllkllliti
nü ne biliyorsun? •• 

- Padipbım 1.. Mustafa be
nim bizmetkinmdı. Tam altı ay, 
benim atıma bmar etmiftir. 

- Ya sen, benim ecdadıma 
kaç yıldır hizmet edenin?. 

- Altmıı yıldır, ecdadı iza· 
mana hizmet ederim. Hali sek· 
aen yaımdayım. 

Sultan lbrahim, bu söze kah· 
kahalarla güldil: 

- Eh .. arbk iyice kocamqsm. 
Onun için benim ön6me çı-
karsın. 

- Hayır padişahım. Zulüm 

Ey llstat; Şekip sen bayata 
ebediyen göz yumdun, senin bu 
göz yumllfUn bizi dt:rin teessür
lere gark etti. 

Ciğerparen Niaır'la ebedi iati
rabatgiha kavuştun ve 6 Teırini
evveli tarihinin matemli bir say• 
fasına kaydettin. 

Şekip oğlunun mütemadiyen 
arkasından ağladığı bu fenaibat
tan uzaklatıp giderek kalbini 
huzura kavutturdu. Fakat biz 
ağlıyoruz. Kiinatin bllttln tesellf. 
leri artık bizi auaturmağa, ı&ı 
yqlanmm dindirmiye lrlfi ıellnl· 
yor. Ağlıyoruz, çtlnldl Şeldp ar
kamndan tekmil beferiyerİD a~· 
ması icabeclen bir imanldc kah• 
ramam idi. 

İzmirliler: Geçen MDe alztl
nüzle flrdllj1balis bu acı ı&ntı 
kolDfUDUZ olan UPkm bir ıenci 
aıfatile habrlabyorum.. Şeldp ve 
otlu Nlaar'm meurma ıittitinizdt 
bizden çok çok Mllm. 

Hayabncla o.tatlık _r.yeaial 
bir tirli kabul etmiyen ~ldpl 

Şimdi hak laDI necip 1'lrk 
ıençleri (Oatat Şekip) diye çap• 
nyor. 

Şekip gençlik aenin aimam 
arıyor, bak mezannda kimler 
ağlıyor. 

Şekip neden lldlln, neden bizi 
akı6z bıraktın? 

Oğlunun 6llimlne dayaaama~ 
diysan gençliği arkanda bırak
maya nuıl kıydın, o kara topra• 
ğa nasıl girdin? Bak ölllm gilnU• 
nUn seaei devriyesini matemle 
yapıyoruz o glintin matem hav_. 
11nı teneffüa ediyoruz. 

Şekip aana Upk gençliğinden 
aözyaılan araamcla aelAm. gören, ıekva eder. Sen bana 

zulmettin. Bahçeciğimi harap Ufak : Ş. Kaya 

eyledim. Seni, sana ıekva eylerim. [ .. 1 
Bu cevap Sultan lbrahimin Cevaplanmız 

daha çok botuna gitti. ----~-----__. 
- Hikmet gibi saz 16ylenia, 

b~ koca.. Elem çekme.. Bahçeni 
yapbnnm. 

Dedi ve bu hususta icap eden 
emirleri verdi. 

Sultan lbrahinı bununla kal
madı. Deli Kuıma iltifab artbr
dıkça artardı. ikide birde ara
baya biniyor. Deli Kuımı ziyarete 
gidiyor, saatlerce onunla abbap
hk ediyordu. 

Bir g6n aaraylılardan biri 
doğuracakb. Bunu haber alır 
almaz, Sultan lbrahim arabaaım 
hazırlattı. Doğruca J)eli Kammm 
bahçesine dayandı. Onu, mutadı 
veçhile arabasının yanına çatırttı. 

- Söyle bakalım, Koca .• 
Yolda, gelecek bir yolcumuz 
var. Acep adını ne koyalım. 
Gerçi, Kasam ._dh padiıah 
olmamıfbr. Eğer emsal olsaydı, 
ıenin habnn ıçın doğacajm 
ismini, Kasım koyardım. 

Dedi. 

Arbk Deli Kuam'a yapılan 
bu muamele, teYecclhlhı son 
derecesi idi. V akia, Deli Kaaam'a 
bir mauap ve makam verilmedi. 
F abt padipbla bu derece doat 
olmalı onbn mevkiini ytlbelttikçe 
Jlbeltti. Bu fakir bahçıftlllD 
hannchiı lmltlbenin in&, ziyarete 
ıelen devlet ricalinden pçilmu 
hir lae pldL 

Kenan Fevzi Beye: 
Konservatuvara giriniz. Koa

,enatuvar Altmca dairede eski 
Kohut birabaneaİDİD bulundup 
binadadır • 

* Çankırılı tehit Ahmet oilu Oı.maD 
aDAll Haliıne Hanıma: 

- Aızdhalinizi Detredemeyis. 
Ayni armhalle Milb mlldafaa 
Veklletine mllracaat ediniz. 
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Bafhyor: Bu başlıyan ne 

Karagöz, ne de tiyatrodur, onun 
için şimdiden başlıyahm mı baş· 
hyalım mı Karagözün evini taş
hyalım mı diye, bağırıp çağır
mayın .. 

Silahları azaltma konferansı 
yine işe başlıyor.. ne olacak 
merak ediyor musunuz?. Yok 
o kadar meraka değmez. Hani 
geçen seferki toplanışta ben: 
Projeler projeleri takip edecek, 
sonra yine hiçbir neticeye bağ
lanmadan dağılacak dememişmi 
idim. Dediğim gibi de çıkmadı mı? 
Bu sefer de yine ayni suretle 
dağılacaklar.. ve bu iş ihtimal ki 
toplana, dağıla torunlarımızın 
torunları ak sakallı adamlar ol
duktan zamana kadar sürecek .. 

Clnayetler: Olur şey değil 
bir giin gazetede bir havadis 
okuyorum. " Bir tavuk yüzünden 
cinayet ,, öbür gUn başka bir 
havadis " bir kabak yüzünden 
cinayet ,, bunlarda ne, ne incir 
çekirdeğini doldurmayan itler 
yüzünden biribirlerini vuruyor, 
6ldürüyorlar .. Yahu, siz tatlı canı
mzın kadrını bilmez misiniz?. Vu
rulan ölüyor, vuran senelerce 
hapishanelerde çürüyor.. Kendi
nize gelin biraz, böyle saçma 
ıeylerden vazgeçin; hiç kimsenin 
diğerini öldürmeye değil, bir to
kat vurmaya bile hakkı yoktur .• 
Bunu anlamak lazım!.. 

Moda: Yine bir az hanım
lara takılacağım, peşlerine takı
lacağım :zannetmeyin. Bu yaştan 
ıonra bu işi yapmıya kalkarsam 
beni ayıplarlar. Yani demek is
tediğim hanımların şu moda 
işine burnumu sokacağım.. Mev
sim değişti, havalar yavaş yavaş 
soğuyor. Hanımlarımız da yazlık 
İnce elbiselerini çıkarıp yerine 
kalın man1olarını giyiyorlar. Fa
kat bu giyinişte keseleri zarara 
ıokan cihetler var .. İlle son mo
da olacak diye birçok para sarf 
edip Avrupadan gelen üzerinde 
ipliklen ziyade bir moda etiketi 
taşıyan kumaşları alıyorlar.. Ne 
kadar yanlış! moda demek Av
rupalı bazirginın üzerine moda 
damgasını bastığı eşya demek 
değildir. 

Herkesin kendine yakıştır
dığı şey modadır. Bilhassa 
hanımlarımız modayı kendi ku
maşlarımızdan, yerli çeşit~erimiz 
arasında arayıp bulmalıdırlar. 

Paz•r O!a 

- Amerikada ilimler suni süt 
1•pmıya çalışıyorlarmış Ha.san Bey .. 

- Hay Allah onlardan razı olıun, 
11'1 katilmıı ıütten ııihayet kurtula
"iıd. 

SON POTSA 

PAZAR OLA 

••• 

,.. 

Daşvekilimizle Hariciye Vekilimiz Yavuz zıhlısile Bulgaristandan döndüler 

~vin~ 
Hasan Bey sineklerden hiç 

hoşlanmaz .. Evinde bir alay sinek 
tutan kağıt asılıdır.. Bunların 
üzeri tutulan aineklerle doldukça 
sevinir .. 

Geçen akşam yemek yiyorlar
d ı. Karısı tam çorba kaşığını 

ağzına götürürken çorbayı iç
mek ıçın açılan ağzından 

çorba ile beraber bir de sinek 
içeri giriverdi: 

- Eyvah efendi bir sinek 
yuttum .. 

Rahat 
1 

Hasan Beyin yeni taşındığı 

evin her iki tarafında mezarlıklar 
var.. Çamlar siyah giymiş devler 
gibi gök yUzüne uzanıyorlar .. Me
zartaşları başlarında kavuklar 

sessiz se<.1asız düşünüyorlar .• 

- Hasan Bey, dedim. Ne diye 
bu eve taşındın. Etrafta mezar• 
laktan başka birşey yok .. 

Cevap verdi: 
- Daha iyi ya, dedi, böyle 

komşuları nerede bulurum. Ne 

sinek 

lim .. 

Zararı yok karıcığım, bir 

daha öldü ya ona sevme-

Hasan Bey - Siz; kadınlar, er
keklerden daha kurnaz olduğunuzu 
anlatmak ı~ın mi boynunuzda tilki 
kürkünü taşırsınız~, 

caz getirtirler.. ne gramofon ça
larlar .. ne gülüp oynarlar.. ben 
de bu yüzden evimde rahat uyu
yabilirim •.• 

Oduncuya Açık Mektup 
Bilirsin hazretim sen her yıl bana, 
On çeki odunu' teılim edersin .• 
Kupkuru meıedir tafı odana; 
Sobaya . doldur da yakıver, dersin r •• 

Sevinir derim ki: artık rahatım .• 
Bu sene nedense gülüyor bahtım; 

Sobada alevi seyretmek ahtım, 
Korkum yok bir ıeyden kış geliversin .. 

Kıt 1relir, kar yağar, detitir itler, 
Odunlar nedenıe yanmayız biz, der .• 
Denizde ıslanmış kiltükten beter .. 
Nefeıin hkamr yine üflersin !.. 

Oduncu Efendi sana aoo ıözüm, 

Bu ıene kolayca aldanmaz özüm; 
İçinde bir tek yaf •örürse gözüm, 
Odunu en evvel batına yersin f.. 

r. O. H. B. 

L----------------------------------------------------~ 
Dikmeye Dair 

Bir terzi kadınla 

evlenmek isterdim .. 

Hiç olmazsa eli iş

lerken dili dururdu. 

>f 

Kadınların ekse

risi ocııga incir di
kerler, yalnız arııla

rıncfa birkııç tane de 
elbise diken va:dır .• 

>f 

Ben dikiş dik• 

mesını bilseydim, 

en evvt:l karımın 

ağzını dikerdim. 

lf 

Herkeı k:ülih k" d-L! ·amaı 
dik 

. dir - Hasan Bey, ıu came an a.aı piJ arın. 
er amma, gıy e- . ş.. al u __ ..: G ·b· · ·mı ıh na ov ye, .ı;uuuı ara gı ı 18ı er yaz .• 

cek l»at bulamaz!.. - Acaba On1um eejilerİIÜ mi ıabyorlut .. 

ıömlekleriD Üzerlerinde afo· 

DUtmeye Dair 
Damdan düşen 

halden anlar derler 
damdan düşenin 
halden anlıyacak 
hali kalmış mı
dır da .. 

>f 
Armut piş ağzı

ma düş deye bek-
lemiye ne lüzum 
var. Armut dalla
rında birer ocak 
yok ki armudu pı
ıirsinler. 

"' Düşmez kalkmaz 
bir Allah vardır, 
hacıyatmaz düşerse 
de kalkar. .. 

lı olsun çömleğe 
mangır düşıün.. 
Güzel amma man
gır hep çömlekte 
mi kalacak1 

Sayfa 7 
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1 1 
Hasan Beylerin karşılarındaki 

evde oturanların paralan çoktu. 
Yaz başlar başlamaz Adada bir 
kötk tutmuş oraya taşınmışlardı. 
Geçen gün geldiler.. kansı Ha· 
aan Beye haber verdi: 

- Karşımızdakiler döndüler 
Hasan Bey .. 

- Aman karıcığım perdeleri 
aıkı sıkıya kapa! .• 

- Sen de ne tuhaf oldun Ha· 
aan Bey bu yaştan ıonra komıu· 
lar beni görecek diye perdeleri 
kapattın yorsun .. 

Haaan Bey kahkaha ile güldü: 
- Değil karıcığım; mesele 

büsbütün paşka perdeler kapah 
olursa bizim lçin de onlar: 

- Bak hili Huan Beyler 
sayfiyeden d6nmemifler .• 

Diye düıüneceklerdir .. 

Bundan sonra 
Genç kız Hasan Beye anlatbı 
- Sevgilim bir mektup yaz• 

mıı Hasan Bey, ıenin aşkın .beni 
öldllrüyor diyor. 

- Bu mektubu sana ne .mU. 
nasebetle yazdı?. 

- Kime yazacaktı ya Hasan 
Bey .• 

- Mezarcıya; madem ölüyor 
bundan sonra ona ancak mezar
cının hizmeti dokunur. 

Faydası 
Hasan Beyin komıusu hasta• 

lanmııtı. Hasan Bey bir tavsiyede 
bulundu .• 

- Koltuğuna bir derece koy• 
sanız. 

Ertesi gün Hasan Bey yine 
hastayı ziyarete gitti: 

- Nasıl, dedi, derece koydu• 
nuzmu? .. 

Komıunun karısı başını salladı. 
- Koyduk Hasan Bey, hem 

dün gecedenberi koltuğunun al· 
tanda duruyor amma hiçbir fay• 
daaı dokunmadı. El'an yine dlln 
akşamki gibi hasta!.. 

Hele ev len 
Hasan B. genç güzel bir kw 

oğluna almak istiyordu : 
- Bak, kızım, dedi. Evlenir• 

sen oğlum sana iyi bir koca olur, 
blitün dertlerini ona aöy'lersin .• 

- Benim bir derdim yok ki 
Hasan Bey •• 

- Hele evlen o zaman yoksa 
da olur. 

- Bizim Muştan Erzurum& biı 
otomobil gitti geldi Huan Bey .. 

- Yolda ezilen, çiğnenen yok 7a 
ondan Haber verL 
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Bir Barem Atasının BAtıraları 
KEI'\ IJt LlSA X INDAN 

~----•Tefrika No. 6 Yazan: Suat De"ıiş 
·~ 

Ben Omrümde Bu Kadar Güzel 
Bir Cariye Görmemiştim 

- Yar Nedir kabahati? 
- Melekper kalfadan aldığı 

yaz.ifeyi ihmal ederek gidip oda
aanda uyumuş... Y egine öuil de 
istirahate ihtiyaç hissetmit olması 
imiş. 

Nihayet kızlar ağa11 bana 
hitap etti: 

- Bundan başka özriln yok 
mu? 

Diye sordu. Ben Selim Ağa
nın beni bu müşknl vaziyette 
bırakmıyacağmdan emindim. Ga
yet telaşsızdım, biç cevap ver
medim. 

- Söylesene 
mlldafaa edecek 
mu? .. 

çocuk kendini 
bir söıün yok 

- Hayır ağa ha::z.retJeri. 
- Senin ya aklın l oic yahut-

ta çok cesaretin var }"6\ ru:m dedi. 
Sonra Mercan ağaya dcnE'rek 

aordu: 
- Kaç kamçı vursc~ksımı? 

Mercan ağa. 
- Y almz beş tanecik ağa 

hazretleri. 
- O hnJdc beş t&nc de ben- 1 

den ilave ediniz. 
Acaba beni tecrübe etrr.e'kmi 

istiyordu? Ne derecq e k~ dal' 
ketum olabıl~ceğimi r nl ~ ır.&l is
tediği muhakkaktı. l!en bu hs.iıni 

böyle tefs:r ettim. KızlLrağası 
ağır adımlarla bizden u:mkl&şh. 

~ 

Bitkin bir halde cd;.mıı a\ det 
eltim. Bütür. gece ~ atr.2ımda 
küçük bir çocuk gibi :.ğl&dım. 
Bu; yediğim kırbaç dcı.rbt-krir.der. 

daha fazla kızlarağasmır. b:..nP 
yaptığı haksız.lıktandı. Bütnn ha
kikati bildıği halde ı 1ıın~ eıhmı~
tu da bu kadar muhan:t.tsi7.<:e 
hareket etmişti. 

-4 
Ertesi sabah Melt:kper kalfa 

beni askın bir çtht to iJt:: karşı) adı. 

Kalfamın maiyetindeki vazifem 
kat'iyyen yoruc11 lir iş değildi. 
Bütün günüm hhı tm dairtlerinde 
kalfamdan başk& kalfalara haber 
götürüp getırmekten ibaretti. Bu 
işimi çok seviyordum, çünkü lıôy- · 
lece bütün hart:m daitderini İ) ice 
görüyor, öğreniyordum. Kadınefen
di!erin genç ~ultanlarıtı şehz.adele-
1in daireleriıadcr. e11 hıla hoşuma 

giden Nazende Haııımın dairesi idi. 
Nazende zatişahancnin en sevgili 
gözdesi idi. Oı.on ~a nsi sarayın 
hiçbir daıresir.c bt.ı.ı-wruczdi çuı -
kü sarayın biıtuı. daırekıi Avru
pai bir tarzda t\!friş edilmişken 
onun dairesi en .c:tki Şark l'!fü

lünde döşenmiştı. Bütiin sar4y
daki kadmlar gıbi Avrupc. tu

Yaletleri giyinmediği soyltmiyor
du. ilk defa olarak bır haber 
götürmek içi ı Naz.::nde rhmımın 
daires:ne girince daırenin güzel
liğine ha) ran olmuştum. Hanımın 
cariyeleri de eski tarzda giyıni
yoılardı. Kapıda beni emsalsiz 

nar çiçeği hotozlarmın llzerinde 
koyu kırmızı ipekten çiçekler 
vardı. Kulaklarındaki albn hal· 
kaların uçlannda iri mercanlar 
sarkıyordu. Giyinişleride öyle bir 
bqkahk öyle bir güzellik vardı ki 
adeta kendimden geçmiştim. Esa
sen Nazende Hanımın cariyelerinin 
gii.zelliği ve hllnerlerl bütün sa
rayda dillere destan olmuştu. Sa
rayda en mahir rı.kkueler en iyi 
su:endeler, hanendeler onun cari-

yeleri arasında idi. Sonra da bu genç 
kızlahn sonıuz bir nq'eleri ol
duğu da söyleniyordu. Nıuende 
Hanım ber nedense gayet mah
zun. ner'esiz bir kadındı. Bunun 
için cariyeleri hep şen kızlardan 
mütefekkUdi. Onun bu hastalı· 
ğmı gidermek için bin bir oyun 
icadederler onu güldilrmiye, meş• 
gul etmiye uğraşırlardı. Zati şa
hane sevgili gözdesini biraz gil· 
ler görebilmek için hiç bir feda
karlıktan çekinmiyordu .. 

Cariyeler beni güler bir yüz.
le karşılamışlar ve getirdiğim ha· 
be.rf erin cevabını almak ıçm bir 
müddet beklemekliğimi rica et
mislerdi. 

Y alnı.z kalınca büyük sofada 
bir klişede oturup beklemıye baş
ladım birdnbire arkamda ayak 
sesleri işittim. Yerimden fırladım 
karşımda tam sofanın ortasında 
genç ve harikulade bir güz.elliğe 
m&Jik olan bir kadın vardı. Üze
rinde siyah ipekliden bol bir 
şalvar ve beyaz ince iptkliden 
bol kollu bir gömlek vardı, ince 
bir fidana benziyen mevzun be
lini gümüş sırmadan enli bir 
kuşak sıkıyordu. Başında bir sıra 
inci kollcmnda ve boynunda ha
rikulade güz.el mücevherler vardı. 
ince ve uz.un boyundan bir cey
lan gözünden daha güz.el olan 
çekik iri ve yeşil göılerinden 
immılmıyncak derecede siyah ve 
porlak olan &açlarır.dan bu kadı
nıı. Nazendt: Hamın olduğunu 
hemt:n anlamıştım. 

Yarabbi bu ne fevkalade gü
zellikri! Ben ömrümde: bu derece
de güzel olan bir kadına henüz 
tesadüf etmemiştim. Hemen eği
lerek ayaklarım öptüm. Bana kır
mızı ve guzel ağzının en tatlı bir 
tebessümile güldü ve içlerinde
nihayetı:ıiz bir gam okunan gözle
rile yüzün.t- bak<ırak: 

zende Hanıman güzel yllzü 
mün önllnden gitmiyordu. 

* Odama çekileli henUı bir ıaat 
olmU§tu. Kapıya vurarak kızlar
ağasmın beni hemen yanına ça
ğırdığını haber verdiler. Heye
canla odadan fırlayarak yanma 
gittim. Odumin kapısında bir an 
tevakkuf ettim. Yine başıma ne 
gelecekti 1 Kalbim dehşetli aU'
rette çarpıyordu. Bu kalpıiz ve 
merhametsiz adam yine benden 
ne istiyordu? Sadakatimi hakkile 
ifa ettiğimi bile bile beni kırbaç
latan bu adamdan dehşetli surette 

korkuyordum. Odasında idim. 
Köşesinde oturuyordu. Elinde 
bUyllk bir fincan kahve vardı. 
Yüzüme bile bakmadan kahvesini 

içiyordu. Yanına yaklaştım. Eteği
ni öptüm. Bu şeyi farketmemiş 
gibi hareket ediyordu. Geri geri 
çekilerek odanın kapısı önünde 
diva:ı durdum. (Arkası var) 

TEŞEHKGR 
Nemli zade Hamdi Bey merhumun 

irtihali dolayısile gerek tahriren te-
essürlerimiı.e iştirak eden, gerek 
cenazesinde bulunmak zahmetini 
ihtiyar ederek teseJlimiı.e fitap eden 
resmi ve hususi müessesala ve Cum
huriyet Halk Fırkası İstanbul merke
zine, istanbul Ticaret ve Sanayi 
odasile Balkan Ticaret ve sanayi 
odası cemiyetine, dost ve ehibbamıza 
bütün ailemiz efradı en kalbi minnet 
ve teıekkürlerimizi ana muhterem 
gazetenizi tavsit ederiz efendim. 

• 
Nemliz.ade ailesi 

(7772) 

CM"lft' 

ELBAMRA 
Sineması 

Pek mükemmel l>ir tarzda tamir ve 
tezyin olunarak bir çok yeniliklerle 
J9;j!J-M mevsimine> bu Per,embe 
bUyUk GALA il e başlıyacsktır. 

Daima birinci viz~ on müntehep ve 
kıymetli filimlcr takdim edeu·k olım 
sinemamız iLi\ PHOGHAMl~I>.A 

sevimli ve neşeli arbat 

FERNAND GRAVEY'in 
zarif komedisi 

VAKITStZ BABA 
filmi bir çok ilchelerle 

irae edilecektir. 

OlkkAt: Uütun fı d k ıı lıklı.ıru. 

rlf~ rıı"t FııH ln r 
Lüks maroken koltuk1ar 65 
Balkon 50 
Birinci 40 kııruş'ur. 

- Aro e:ı n estağfurullah ağa

efendi dedi ve hafif adımlarla 
g..:!diği kadar sessiz sofayı geçe-
rel· başka bir kapıdan c;ıktı. 28 Eylul Per,ombe akşamı , 

işimi b"tirip kalfam.n yanına E.LHAMRA da olacaksınız 1 
avdet ettiğim zaman h :ıla zihnim unptmayımz. 1 

d " (778~) .., gör üğ\ıııı G"ylerle meşguldü. Na-• 
~--,.--~---~~~~~~~~~- ! 

"' 28 Eyllll Perşembe akşa .mnda ı1 itıbaran .,. 
T U R K Sinemasında 

Bir sihema harikası - Aşk ve dehşet sahncl~ri ilk defa olarak filme 
çekilen deniz. canavarlarile insanların boğu~ması - Aşk ve kıskançlık 

yüzünden yapılan vahşi} ane mücadeleler 

EN E 

1 

Eylfd 26 

En Tatlı Ölüm Nedir? ·-
On iki Azalı Bir Cemiyet! 

----· -
( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

ilerlemiş olan fenden istifade ede
rek rahat rahat öldürmek dururken 
bu vahteti göstermiye ne lüzum var, 
efendim, ne lüzum var. 

- Peki amma, siz, adınızla aanı

aızla himayel hayvanat cemiyetiainit, 
hayvanlan öldürmiye dejil yafatmıya 
çalışmanız lazım. Şu halde biçare 
köpekleri öldürmenizdeki manayı 

anbyamadıml 

Cemiyet baytarı Santur Bey san
dalyeıinde doğruldu, bana bir cıgara 
uzatb, kendisi de bir tane tüttürdü ve: 

- Tuhaftır, dedi, rast geldiğim 

inaanlann yüzde doksan dokuzu bana 
bu suali aorarlar. 

Habuki mesele ırayet baıittır. 

lıtanbulda namütenahi &eraeri sokak 
köpeti, aokak kedin vardır. Bu ıa• 
hipsiz ve giioden gine ilreyen maJı. 
lukların pqlerini bırakaanıı., memle
kette yakın bir zamanda inaanlara 
yer kalmazdı. Şehir bir "kelbiltan" a 
dönerdi. Bu cihetten inaanlan kurta• 
nyoruı. demektir. 

Bunun haricinde. bu köpekler bı
rakılsalar, teıkil edecekleri ıürüleri 
sekiz mezbahanın etile kemlAile, •e
kiz Terkoı Kumpanyasının suyile 
be.liyebiJmek imkanı yoktur. Yetit
me:ı.. 

Binaenaleyh, bunları hükumet ifna 
etmese, virane kötelerinde açlıktan 
ıusuz.luktan mideleri sı:ı.lıya sıı.lıya, 
damarları yana yana ölecekler. Şu 
halde, faydalan olmiyan bu hayvanlan 
öldürmek için bu sebepler kafidir. 

Onları yok etmeye karar verdikten 
sonra yapılacak olan en iyi hareket, 
fenalıklarm en iyi&ini seçmektir. 

Fenalık onlan öldürmektir. Fakat 
mademki onları öldürmemek imkana 
da yoktur, hiç olmazsa rahat ölmele
rini temin etmek çaresini bulmak 
lazımdır. İşte biz bunu yapıyoruz. 

Zavallı köpekler eskiden zehirle
nerek, ıstırap çekerek öliiyorlardı, 
şimdi cemiyetimiz sayesinde, en yeni 
usullerle, zehirli gaz şırıngaları vaıı

tasile eı.iyetaizce hayata veda imka
nını bulabildiler. 

- Hay Allah siı.lerden razı olsun, 
büyük hayır doğrusu. Eskiden " Kö
peklerin duaları kabul olunsa gökten 
kemik yatardı ,. derlerdi. Bugün za
valhların duaları yerine ıetirilse 
muhakkak Himnyei Hayvanat Cemi
yetinin içine Allahın gecesi nur inerdi. 

Gazeteler, Belediyenin serseri köpek
leri himayei hayvanat cemiyetine gön
dertipde gazla ve kolayca öldürtme
ye karar 'erdiklerini yeni yazdılardı. 
Meğer Belediyenin bu kararı gazete
cilerin kulaklarına; verilişinden ve 
tatbikma başlanışından tam on beş 
ıene sonra erişebilmif. 

Santur Bey: 

- Sizinkiler her havadisi bC:yle 
alıyorlarsa diyecek yok doğnııu, dedi 
ve gülerek ilave etti: 

- Yalnız, Belediye, İfinin pek 
sılafmasından olacak, arada bir bu 
eski kararının tatbikına sekte veriyor. 
Mesela birkaç aydır hiç köpek gön
derdiği yok. 11lstanbulda köpek bit
miıtirl,, Diytceglm geliyor ama, di· 
lim varmıyor. Çünkü, her gün yüz
lerce seraeri köpek görüyorum. 

- Şimdiye kadar kaç köpek öl
dürdünüz? 

- 50001 •• Bütün bu köpekler in
sani tekilde öldürülmilşlerdir. Biz. 
biçarelerin üç saniye çabuk ölebilme
lerini temin uğrunda ~n bOyük feda
karhkları bile yapmaktan kaçmmayız. 
Emin olun bu onlar içia bulunmu 
bir Iiituftur. 

Bugün hayvanlara tatbik edilen 
bu usul yann inaanlar arasında da 
taammüm edebilir. Meseli, bir müd
det evvel, Çekoılovakya'da Millet 
Meclisine, gayri kabili tedavi buta· 
lann köpekler gibi rahat rahat öldü
rülerek uz.un zaman botuna ıstırap 

çekmekten kurtanlmalan teklif edil
mifti. Fakat reddedildi. 

İleride kabul edilebilmesi ihtimali 
olmadığını kim temin edebilir. 

Bize üç günlük kediler de getirir
ler. Onlan da ayni tekilde itlaf ederiz. 

Ben yalnız son iki ay zarfında tam 
4000 tane öldürdüm. 

- Cemiyetin ne kadar azası var
dır? 

- Faal aza on iki kişiden ibaret• 
tir?. Maalesef bizim memlekette, 
Himayet Hayvanat cemiyetine rağbet 
çok azdır. 

- Türkiyede bu cemiyet hvela 
ne ıaman tesis edildi? 

- 1912 senesinde! Bu hususta, o 
zamanki ingiltere sefirinin :ı.evceai 
Lady Lavther'in büyllk yardımı ve 
gayreti görülmüftür. 

Harbiumumide felce utrıyan ce
miyetin, imdadma Cümhuriyet yetitli. 
Butün, biz, komşulanmızdan çok da· 
ha f ula it görebilmekteyiz. Bunda 
hükümetin yardımı kadar, halkın 
merhametli bir ruh tafımaamın da 
tesiri vardır. 

- Himayei Hayvanat fikri evvela 
hangi memlekette doğdu? 

- 1822 de İngilterede Parlamen
to azasından ve çok azimkir bir ut 
olan Ri,ar Martin bir kanun teklif 
etti. Evvela bir çok itirazlarla karp
laştı. Fakat neticede hayvanlan bima• 
yeye matuf olan ilk kanuni maddeyi 
kabul ettirmiye muvaffak oldu. On• 
dan sonra bu fikir taammüm etU. Bu• 
gün medeni memleketlerdeki Hima
yei Hayvanat cemiyetlerinin adedi 
binden f aı.ladır. 

** 
Sof ya Hükumeti Balkanlarda 

Yalnız Değil ! 
Bnştarafı 1 inci sayfada 

yelle lcarşıladılar. Bugün maka
lelerinden çıkan umumi mana : 

- Bu1garistanın Balkanlarda 
mücerret bir vaziyette kalmadı-

ğından mütevellit memnuniyettir. 
Maamafih istikbalde siyasi hadi
selerin yakından takip edileceği 
ümidi de sayfalarında epeyce 
yer işgal etmektedir. Bunun 
haricinde Bulgaristanın küçük 
itilafa tema} ül edip etmemesi 
meselesi etrafmda mühim bir 
münakaşa yer bulmuştur. 

Bir kısmın fikrine göre 
bu, Bulgaristanın milli emel-
lerine kavuşabilmesi için zaruri-

dir. Yapılmalıdır. Fakat diğer 

kısmın fikrine göre Bulgaristanın 
hele Yugoslavya ile anlaşması 

imkansız bir şeydir. Çünkü doğ
rudan doğruya Yugoslavya.om 
nüfuzu altına girmesi demektir. 
Bu noktai nazar etrafında düşü-

• 
1 

hükümetin birleşmesine kadar 
varabilir, bu takdirde ise ortaya 
bir handan meselesinin çıkacağı 
aşikardır. 

Hulasa etmek lazımgelirse 
denilebilir ki Bulgar siyaseti hari-

ciyesinin bu noktaya müteveccih 

olan kısmında mutlak surette 
tebellür etmiş bir veçhe yoktur. 

Bu itibarla cereyanların yakın• 

dan takip edilmesi lazımdır. --
TEŞEKBb 

\ ar ve efalile hayır ile ~ adoluoall 
ecıl <hının ha) rülhalefi ve ancak onun 
evliıdı olmakla iftihar etligım tüccar· 
dan muhterem babam NFMLl ZADE 
lJ \i\1 Ol Bryefendinin ebcdiyE'n ziyaı 
dolo~ ısile vicahen ve gerı>k talıri~P 
elemlP.rimi tahf ıfe şitap eden nevazış
kiir Jostlnrıma arzı şiıkrau için, oıute· 
ber gazeteuizin h1tfeu tavassutunu İB" 
tirlıunı C) )erim. 

l~tııubul \' ergilcr T r myiz Koıııis· 

f · r guzelliğc malik olan iki genç 
cari} e karşıladı. ikisi de eski Tiirk 
kılag .ıaa giyinmişlerdi. 811 giyiııiş 
tarzı Nazende Han.mm pek ho
şuna gittıgi için hem kendi hem 
e~rler: bu kıyafette gez.iyorlardı. 
Kı ı ı 1.ar!ak ipekte ı şalvarları 
sırmalı kadifede.. dört peşli en
tarileri v.ırdı. Açık olan boyun
lar "e bilekleri biubir çeşit bile
&iklerle a~slenn iıti. Başlamıdaki 

Frans zca s~zlü muazzam bir şaheser 
ROBİNSON - ZITI A JOHANN RICHARD 

lıaveteu: 2 ktsımlık komik ve revü filini - Manzara 
,.. __ .. ________________ .. (17~) ! 

nen bazı eski diplomatların fikir
lerine göre Bulgaristanın Yugos
lavya ile anla,ma1& ilerde iki 

yoou lktısat V <'kuleli ( 'elilt>~ı \~•· 
sın dan 

1 EMLl ZADE !-il 1 Ki 
(1760) 



ION P.05T A. 

ITTIBAT ve TIBAKKi 
- Her Jıakkı mahfuzdur. - Ntuıl liold• ? •. 

No•ıl Yaıadı ? .• 

Na•ıl Ôltllf! .. 

Ali Rıza Pş., "Artık Ben Harbiye Nazır
lığı Yapamam; istifa Ediyorum!,, Dedi 

Her nazır, temin edeceği mu
vaff akiyeti bol paradan bekliyor; 
bilhassa Harbiye Nazırı Ali Rıza 
Paşa, pek çok paraya lüzum 
gösteriyordu. Ali Rıza Paşa, 
cemiyetin iltizamile Harbiye ne
zaretine getirilmişti. Buna binaen 
cemiyete ve bilhassa orduya hoş 
görünmek istiyor, teklif ettiği 
harbiye bütçesini pek fazla bulan 
Maliye nazın Ziya Pa,aya karşı: 

- Dört günlük Bulgar ordusu 
2ahitanı bukadar maaş aldıkları 
halde, bizim zabitanımız, onların 
yarısı kadar bile para alamıyor. 
Bu hal, devletin şanına yakışır 
tnı? .. 

Diye çürük bir mantık ileri 
sürüyordu. Ziya Pş. , orbda 
çırpmıyor: 

- Evet, amma.. Onlar bütçe
lerini tanı.im etmişler .. Varidatla
tını arttırmışlar.. paraları var, 
\'eriyorlar.. Biz nereden verece
ğiz,,, Rica ederim, paşalar .. 
Yorganımıza göre ayağımızı uza
talım. 

Diye yalvarıyordu. 
Mecliste bu münakaşalar olur

ken, Hüseyin Hilmi Paşa, Man
)asi z.ede Refik, Hakkı, Ekrem 
Beyler gibi nazırlar, cemiyetin 
ırzu ve menfaatlerini ihlal et
nıekten çekinerek aes çıkaramı
yorlar.. netice itibarile, Kamil 
Paıanın mevkiindeki ıarsınbya 
lrudretJi birer zahir olamıyorlardı. 

Yine bu harbiye bütçesi yü
ıünden bir gün Ali Rıza Paşa ile 
Maliye Nazırı Ziya Paşa arasında 
llıecliste şiddetli bir mücadele 
ıulıur etmiş; Sadrazam Kamil 
Paşanın tevassutile iki tarafın 
isabı da teskin edilmifti. Fakat 
o gün, Ali Rıza Paşa, Meclise 
lcarıı son sözünü söylemif: 

- Paşalar hazerab !. Kendi
Jniı.i aldatmıyalım.. Şayet bir 
harp vukubulurıa, ordumuz ye
tinden kımıldanamaz. 

Demişti. 

Ve.. o gece de - bermutat -
konağına gelen Cemiyet murah
Laslanna, Mecliste cereyan eden 
•ak'ayı anlattıktan ıonra: 

- Artık, ben Harbiye Nazır
lığı yapamam. Yarın istifa ede
teğim. 

Diye son sözünü söylemişti, 

* Bu esnada İstanbul fehri, bir-
~ok entrikaların merkezi olmuştu. 
Cemiyetten istediklerini kopara
::-... 

Resim Tahlili Kuponu 
............ ~ ... ---

Tabiatinizi ögrcnmek istıyorsanız 
tesmınizi 15 adet kupor. ilt:; birlikte 

· göndPriniz. Hf'~minız sıraya 
tfibidır ve iade edilmez. 

1. 
•ıoı, meslek 

"ela san'at 

bultındugu 
lnemlekct 
----ı~ı-----

fle İm intişar 
ed ek mı l 

~--------:::.......~~~~~~-'• 

.... 
Hesmm kJi P ı 30 kuruşluk 
pul mukabilinde gönderilebilir. 

Birdenbire cemiyetin •n nüf uzl.ı 
~ahsiy.tlerinden oluuuen 

Cavit Bey 

mıyan sabık sefir Şerif 1 'aşa, 
bir taraftan Pangalh kulübünde 
cemiyetin sadık bir ferdi gibi 
cemiyet hesabına çalışıyor gibi 
görünürken; diğer taraftan da 
muhaliflerle temasını sıklaştırıyor, 
bunların efkar ve hissiyatını bir 
noktaya toplamıya çalışıyordu ... 
Kamil Paşanın cemiyet taraf.odan 
gizli ve aşikare olarak gördüğü 
acı muameleler, ona yeni bir ar
kadaş daha kazandırmıştı. O da 
Kamil Paşanın mahdumu Amiral 
Sait Paşa idi. Omuzlanndaki 
parlak apuletleri, babalarının 
mevkileri sayesinde kazanan bu 
iki genç asılzade, ayni yolun 
yolcusu olduklarını anladıkları 
gündenberi anlaşmışlar.. sönen 
ikballerini parlatmak ıçın yapı

lacak işi, bir anda kararlaştır
mışlardı. 

Yapılacak iş, gayet basitti: 
Cemiyetin vücudunu ortadan 
kaldırmak... Fakat, bu nasıl ya~ 
pılacaktı? .. Aylardanberi cereyan 
eden ahvalden sabit olmuştu ki: 
Cemiyete karşı cepheden yapılan 
hücumlar, hiçbır muvaffakiyet 
temin etmiyordu. Hatta bu ufak 
tefek taarruzlar, cemiyeti teyak
kuz ve intibaha sevkediyor; mü
dafaa kudret ve kabiliyetini art
tırıyordu. Şu halde muvaffakiyeti 
başka sahada aramak, lazımge
liyordu. 

Bu esnada (Fitz Maurice) İstan
bulda pek mühim bir rol oynı

yor du. Bu zat, Babıali koridor
larından, gazete idarehanelerine 
kadar bütün havadis menbalarına 
girip çıkıyor.. Resmi vazifesinin 
kendisine bahşettiği salahiyetin 
hudutlannı aşarak her sırra va
kıf olmıya çalışıyor .. Ve bilhassa, 
cemiyetin muhaliflerile sıkı te
maslarda bulunuyordu. 

324 senesi teşrinievvel bida
yetlerinde bir gece sessiz sedasız 
Şerif Paşanın konağına giden bu 
zat, uzunca süren bir mülakattan 
büyük bir memnuniyetJe avdet 
etmişti. Bu mülakatı müteakıp de 
Şerif Paşaya bir bankacılık fikri 
gelmişti.. lstanbulda bir milli ban
ka tesis etmek sevdasına düşen 

Şerif Paşa, proğramlar, projeler, 
yaptırmış, ve bunları çantasma 
doldurarak doğruca Londraya 
gitmiş .. evvelce İngiltere hükume
tinin İstanbul maslahatgüzarı ve 

-sonraları İngiltere hariciye müs
teşarı ve Hindistan valii umumisi -
olan Lort Harding'i ziyaret etmişti. 
Lort Harding, Şerif Paşanın kar
şısına Sir Ernest Cassel isminde 
büyük bir sermayedar çıkarmış 

ve artık bu zat ile bankanın te
sisi müzakerah başlamıştı... Cas
sel, meseleyi bir müddet tehire 
taraftar görünüyordu. Bununla 
beraber bir program yapılmış, 
Şerif Paşa İstanbula avdet et· 
mişti. 

Şerif Paşa, derhal Sadrazam 
Kamil Paşaya gitmiş, ( bu mües
sesei milliyenin teşkil edilmesi, 
mübahatı mucip ) olacağına dair 
Ernest Cassel'e bir telgraf çek
tirmişti... Bu telgrafın çekilmesin
den bir hafta sonra, Cassel 1stan
bula geldi. Şerif Paşa tarafından 
vükelaya takdim edildi. Ve, (Serkl 
Doryan) da da şerefine bir zi
yafet verildi... Şerif Paşa, ma-

' hirane hareket ediyor, rüzgar 
gelmesi muhtemel olan delikleri 
tıkamayı ihmal etmiyordu. Bu 
cümleden olarak cemiyetin müs
takbel Maliye nazırlığına hazır

lanan Cavit Beye de bir mektup 
gönderdi. Bankanın müessisleri 
meyanında bulunmasını rica etti. 
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Hanımlarımızın Faaliyeti 
Memlekette Biçki Ve Dikiş Gittikçe 

Terakki Etmektedir 
lktısadi ha

reketler yanın

da göze görün
meden çalışan 
ve ilerliyen bazı 

mü eıseselerimiz 
vardır. Bunlar, 
kendi şahsi te-

şeb büsleri ile 
meydana gel-
mişlerdir. Yine 

kendi sailerine 
güvenerek ati-

den emin olarak 
çalışmaktadırlar. 

Bir çokları me· 
yanında [Vezneciler Türk kadın· 
ları, biçki dikiş mektebi] ni kay
dedebiliriz. Bu müessese Vezneci
lerden Şehzadebaşına doğru gi· 
den tramvay caddesi üzerinde 
mütevazi bir bina dahilinde çalış· 
maktadır. Paris terzi akademisin
den diplomalı Nesibe Hanım, Türk 
kadın ve kızlarının, kendilerine 
her şeyden daha fazla lüzumu 
olan biçki ve dikişte pek geri 
kaldıklarını ve bu yüzden birçok 
!11asraflara girdiklerini görmüştür. 
işte bu görüş, Nesibe Hanıma, 
Türk kadın ve kızlannı bu yolda 
da kimseye muhtaç olmadan kendi 
işlerini kendilerine gördürebilmek 
ve bunun için de bir mektep 
açmak fikrini vermiştir. 

Nesibe Hanım bu fıkri edin
dikten sonra tatbikata geçmiş ve 
926 senesinde Maarif Vekaletin-

den aldığı müsaade ile mektebi 
açmıştır. Nesibe Hanımın çok 
büyük dikkat ve ihtimamlarla 
çalııan bu müessesesi kısa bir 
zaman zarfında dort yüze yakın 
talebe yetiştirmiştir. 

Bu mektepte yetifen talebeı · n 
pek coğu birer tenihane açar. · 
çalışmakta ve bazıları da Maaı J 
Vekaletine müracaat ederek 
mekteplerde dikiı ve biçki mual
limliği almaktadırlar. 

Mektebin ders müddeti, haf .. 
tada üç gün ders almak suretile 
iki senedir. Hergün devam eden
lere bu müddet üç ayda, haftada 
beş gün devam edenlere ise altı 
ayda ikmal ettirilmektedir. Her 
sene ders nihayetinde açılan 
talebesinin kendi elişlerinden 
meydana gelen sergi bu sene de 
açılmıştır. 

Her Zengin Paralı Değildir / 
( Ba~tarnfı 1 inci sayfada ) 

kimselere anlahyor ve gariptir ki 
herkesi inandırmıya muvaffak 
oluyor. Bu sırada karşısına eski 
göz aşmalarından birisi çıkı) or, 
Rem:ıi Bey Yangın ve dava hika
yesini ona da anlatıyor. 

- Vah vah... Bereket versin 
davayı kazanmışsınız. 

- Tabii beyim.. Mahkeme 
beni yerden göğe kadar haklı 

buldu. 
- İstanbula ne zaman döne

ceksiniz? 
- Bir hafta sonra. 
Bu ahbapça konuşmalar esna-

sında Eskişehirli zat Remzi Beye 
rica edi) or : 

- Ne olur.. Benim çocuklan 
İstanbula kadar g~türüp leyli bir 
mektebe yazdırsanız .. 

- Aman efendim. Emreder
siniz... Hem F eyziati lisesi mücıü
rii benim dayızadcmdir. 

Esk:şehirli zat seviç içindedir. 
Hernan cüzdanırı1 açarak Remzi 
Beye iki çocuğunun leyli mektep 
taksiti olarak 480 lira veriyor. 

Fakat kendisini dinleyecek 
olursanız Remzi Beyin İstanbulda 
büyük memur:yet makamlarında 
oturan daha birkaç akrabası 
vardır. İcabında bu akrabaları 
vasıtasile işsiz:ere iş ve memuriyet 
te bulabilir. Tam zamanında 

söylenen bu sihirli sözler te irini 
gösteriyor ve Remzi Bey birçok 
kimseleri memuriyete yerleştirmek 
teahhüdünü üstüne alıyor. Fakat 
Remzi Beyin bu işi bedava yap
tığını zannetmeyiniz. Koms"yon 
olarak peşinen tamam 700 lira 
topluyor. 

Artık Eskişehircle yapacak iş 
kalmamıştır. Biraz da Bursa) a git
mek lazımdır. Çünkü Remzi Beyin 
Bursada birçok emlaki ve akra
baları vardır. Remzi Bey bu ka
rarı verdikten sonra eskişehirden 
bir otomobile atlayıp Bursaya 
yollanıyor. Fakat her nedense 
şoföre kendisini şöyle tanıtıyor: 

- İsmimi mi soruyorsun. Mü
tekait topçu yüzbaşısı Ali Rıza. 
Şimdi ticaret yapıyorum. 

Ve otomobil bütün hl7.ile Bur
sa yoJunu tutuyor. Fakat tam bu 
sırada Eskişehir zabıtası bir tel
graf alıyor ve öğreniyor ki Manas-

tırlı Remzi isminde meşhur bir 
dolandırıcı Eskişehire gitmittir. 

Takip ed lmesi Jiz.ımdır. Eski
şehir polisi derhal takibata giri
şiyor ve biraz sonra hakikat 
meydana çıkıyor. Bu sefer Eski
şehir zabıtası BUNJa polisine Ma
nastırlı Remzi ismindeki dolandı
rıcının derhal yakalanmasını bildi
rıyor. 

Fakat, artık hakiki hüviyeti 
meydana çıkan Rem:ıinin bu takip 
hareketlerinden hiç haberi yoktur. 
Rahat ve müsterih bir vaziyette 
Bursada da işler başarmak sev
dasmdndır. Hatta bir kahvede 
çabucak ahbap olduğu bir ndam
cağııa şu hikayeyi yutturmakla 
meşguldür: 

- Aziı'm .. Ben Millet Meclisi 
Reisi Kazım Paşanın yakın akra
bnsıyım. Dahiliye Vekili Şükrii 
Kaya Bey en az.iz dostumdur. 
Buradai<İ emlakimi satmak için 
geldim. Birkaç gün sonra Balıke
sire gideceğim. Fabrikatör Muhar
rem Beyin damadıyım. 

- Ne iş yaparamız.? 

- Ben mi ? İstanbulda mani-
fetura tiiccarıyım. Bebekte 40 
bin lirdık bir apartıman aldım. 

Remzi bu hikayeyi anlatırken 
Bursa polisi de hani han] kendi
sini arıyordu. Ve Biraz sonra 
ellerir.e kelepçeler geçirilince 
Remzinin eskiden yaptığı işler de 
meydana çıkmış oldu. 

Filhakilrn Manastırlı Remzi 
birkaç sene evvel lzmirde boyle 
cürümler işlemiş ve o zaman 11 
ay da hapiste yatmıştır. Şimdi 
kendisi Eskişehir zabıtas.nda 
sorguya çekilmektedir. 
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Kaı:a Cehennem 
Her Hakkı Mahfuzdur 

~-~z. Ş. Tefrika No. 31 ... -

- Fato, Sen Misin Fatom! 
~~~-~~~~-

Acaba bu sarışın delikanh Melek'i mi yoksa 
Esma Sultanı mı Sevecekti ? 

~~~~-~~~~~-

Dedi... Şu anda ikinci Mah· 
mudun çehresine dikkat edilmiş 
olsaydı, adeti acı bir kııkançlık 
eseri belirmiıti. Çünkü padiıah, 
aaray kadınlarının içinde en çok 
onu sever; ve bilhassa oynadığı 
oyunlardan pek çok neı'e hisae
derdi. 

Esma Sultan, derh•l cevap 
verdi: 

-Hüsnü Melek buradadır, As· 
lanım... Şu anda burada bulun
mayışı, zatişahanenize ait bir hiz
metten ileri gelse gerek... Akşam 
serinliği biraz ziyadece gibi idi, 
sakın ütlimüı olmayasınız.. Bir
kaç glindenberi akşamlan bize 
adeta bir ürperme geliyor. Ren· 
ginizi biraz solgunca gördüm de, 
adeta korktum .. 

Esma ~ultan, 

Aözlerle biraderini 
koltuğuna girerek 
yukan çıkarıyordu. 

* 

bu manasız 

oyalıyor ve 
merdivenden 

Hüsnümelek, Esma Sultandan 
emir alıp ta, kapıdan fırlar 
fırlamaz, doğruca bodrum katına 
koşmuş. . Ender açılan bu küçük 
kapının kol demirini güçlükle 
kaldırmış, kapıyı açmış.. Artık 
tamamen kuvvetten düşen sarışm 
delikanlıyı içeri çeker çekmez 
kapıyı tekrar kapamıştı. 

Bu delikanlı, okadar bunalmıt 
ve bitap kalmııtı ki: iç~ri girer 
girmez, düşmÜ§ bayılmıştı .•• 
Hfisnümelek, gürbüz, kuvvetli, 
ve bilhasaa çok becerikli bir 
kadındı. Eskiden beri Esma Sul
tan saraymda yetiştiği için birçok 
maceralar karşısında kalmış ve •. 
gitgide pişkin bir hal almıştı. 

Bayılan delikanlıyı omuzların· 

dan yakaladı. SürUkliye [sürükliye 
oradaki sedirin Ustune çekerek, 
ot minderin üstüne yatırdı. D~r

hal göğsünü açarak kalbini yok
ladı: 

- Yaşıyor. 
Diye mırıldandı. Ve sonra, 

hepsi hünkarı istikbal hazırlığile 

meşgul olan saraylılardan birinin 
odasına girerek bir surahi su 
aldı. Tekrar delikanlının yattığı 
odaya geldi. Kapıyı kapadı. Yü· 
züne yavaş yavaş su serpmiye 
başladı. 

Bodrum katında bulunan oda, 
artık biribirlerini göremiyecek 
derecede kararmışb. Su serpil
dikçe delikanlının aklı başına 
g·eliyor. Elleri yavaş yavaş hare
ket ediyordu. 'Delikanlı, ateşler 

içinde yanan ellerile Hüsnümele
ğin ellerini yakaladı. Zayif bir 
sesle: 

- Fato .• Sen misin Fatom? .. 
Diye mırıldandı .. . Zeki Hüsnü

melek, söylenen bu kadın isminin, 
ya bir sevgili ve yahut bir zevce 
olduğunu anladı. Sesinden belli 
olmamak için o da hafif bir sesle: 

- Evet canım, benim ... Fakat 
sen, hastasın .. Sakın kendini yor
ma.. Hem sus.. Hem de kımıl· 
danma ... 

Cevabını verdi... Delikanlı, 
şiddetle inledi: 

- Evet hastayım .. Başım çok 
ağnyor .• Su .. Bir yudum su ..• 

Diyebildi ve sonra süküt etti. 
Melek; ona güçlükle birkaç 

yudum su içirdikten sonra, orada· 
ki yastık örtülerinden birini 
uzun uzun parçaladı. Bunlarla de
likanlının başındaki yarayı ıım 
sıkı sardı. 

Karanlıkta, el yordamile bu 
işleri görmek, onu epeyce lizmüı 
ve yormuştu. Delikanlının yanına 
diz çökerek oturdu. Elile onun 
ellerini tuttu. Bu eller, yüksek 
bir hümmanın eserini gösterecek 
derecede yanıyordu. O zaman 
Hüsnümelek, kendi kendine ıor· 
du: 

- Acaba bu delikanlı kim· 
dir? .. Fato, onun nesidir?.. Eğer 
sevgiliıi ise, bu aşkı onun kal
binden sürüp çıkarmak mümkün 
olabilecek midir?. Şayet müm
kün olursa.. bu delikanlı acaba 
kendisini mi sevecektir?. Yoksa, 
Esma sultanı mı tercih edecektir?. 

Bu sualler Melek'in kalbinde 
bir düğüm teşkil ediyor.. Hayatı 
yalnız ihtirastan ibaret bilen bu 
saray kadınını; önündeki gencin 
yaşayıp yaşamıyacağını düşünme
den evvel, bu menfur hisler ar· 
kasında sürükliyordu. 

Melek, coşan hislerinin verdiği 
bir sersemlikle odadan çıktığı 
zaman başı dönüyordu. Odayı 
kilitledi. Anahtarı yanına aldı. 
Koşarak koridoru geçti. Alt kat 
merdiveninin başında toplanan 
haremağalarından birine! 

- Beıirl .•. 
Diye yavaşça seslendi. Beşir 

kota koıa geldi. 
Melek, onu kolundan tutarak 

koridorun methaline getirdi. Sert 
ve mütahakkimane bir sesle: 

- İyi dinle Beşir.. Buradan 
bir yere aynlmıyacaksın. Bu ta• 
rafa, hiç., amma, hiçbir kimseyJ 
geçirmiyeceksin. Şayet bu taraf· 
taki odalardan bir ses duyarsan 
koşa koşa geleceksin. Sadece 
kendini bana göstereceksin ... 

Sana bu emri, Sultan efendimiz 
tarafından veriyorum. Eyice anla
dın mı?.. Sonra karışmam ha .. 
bir çuvalın içine girer; denizin 
dibine kadar gidersin. 

Diye sıkı sıkı tenbih etti. 
Sarayın bu kısmı, çoktanberi 

kullanılmadığı gibi saraylılar da 
bu gibi emirlere alışık oldukları 
için, Melek verdiği emrin Beşir 
tarafından tamamile tatbik edile
cegıne emindi... Bu emniyetle 
merdiven başına yürüdü. Ziyafet 
salonunun önündeki geniş hasır 
odasında saraylıların fısıltısı işi

tiliyor.. Harem ağalan sessiz sa· 
dasız oraya buraya gidip geli-
yordu. • 

Melek, merdivenleri çıkarken, 
Hünkarın saraya geldiğini aıılamış, 
ve bir an duralamıştı. Saray teş· 
rifatı muHbince, teşrifi şahane 
esnasında kendisinin de istikbalde 
bulunması lazım gelirken o, bunu 
yapamamıştı. Padişah, tabiidir ki 
bunun farkına varmış ve belki de 
kendisini sormuştu. Acaca ne ce
vap vermişlerdi? Ve şimdi, huzura 
girdiği zaman Hünkar tarafından 
sorulursa, kendisi ne cavap vere
cekti? •• 

( Arkuı var, 

SON POSTA 

Sigara lçlyorıaaız maOalla 

RADYOLiN 
Kullanınız 

RADYOLiN 
Tütünün ağızda 
bıraktığı acılığı, 
koku_qu ve dişlere 

verdiği sarılığı 

izale eder. Ağza, 
sıhhat, temizlik 
ve /er ahlık verir-: 

Eylll 8' 

t : 
Resminizi Bize Gönderinz 

.. * Size Tabiatinizl Söyliyelim 
Resminizi kupon ile gönderlntı. 

Kupon diğer eaybmızdadır L ________________ __. 

7 Samsun' da Abdülbaki Ef.: Sert 
tabiatlıdır, kli· 
çük ıeylerl iz· t: 

zeti nefis me• 
seleıi yaparak 
ataklık göste· 
rebilir. Tabak· 
küme, taham· 
mül edemez, 
met bedii mek· 
ten, hoşlanır. 
Suyuna gidilir· 
se samimi ve fedakir olur. Ken• 
disine ehemmiyet verilmesini ı.
ter. intizamı ve temizliği ıever. 

• 5 Uşt&kta terzi Şerafettin B.: Şen 
Ye alaycıdır. 
Moda cereyan· 
larına tabi o
lur. Şık giyin· 
mek ister, ka· 
dın ve sevgi 
m e s e le lerine 
temas eder. 
Tehlike ve za· 
rar vermiyen 
kendini göste

rici nümayiıkir hareketlerde bu· 
Junabilir. • 13 Ödemiş"te Aziz B.: Şık ve 
temiz geyin· 
mek ister. Pek 
serbest tavırlı 
değildir. Mu· 
bitini bulduğu 
zaman neş 'eli 
ve konuşkan 

olur. Kendisi· 
ne ehemmiyet 
verilmesin den 
hazzeder. Be· 
deni ve ameli iş:ere pek yorul• 
mak istemez. intizam kuyudatına 
ve bedii zevklere temas eden bir 
hayah vardır. • 4 Sam unda Temel Bey: ( F otoğra-
fının dercini istemiyor.) Güler yüz
lü, sokulgan ve işgüzardır. Çabuk 
ehbap olur, münakaşa yaparsa da 
kırıcı olmaz, iti mücadele safha· 
sına intikal ettirmez, çok söyli· 
yebilir, fakat sıkıcı değildir, tat· 
lılıkla kah koltuk vererek işlerini 
gördürmesini menfeatlerini temin 
etmesini bilir. 

............................................................ 
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lıtanbul - 18 gramofon: Plak 
neşriyatı, 18.80 Fr. ders (ilerlemiş olan
lara), 19 Mahmure Handan H., (saz), 
19,45 Fazilet H ., (saz), 20,30 Eftalye 
H., Sadi B. ve arkadaşları, 21.30 gra
mofon: Plak neşriyatı. 22 Anadolu 
ajansı, borsa haberi, saat ayarı. 

Moakova - Hergünkü proğram. 
V artova - 18.20 Solist konseri, 

Madam Ooblevska tarafından şarkılar, 
19.40 l>olonez musikisi, 20.25 muhtelif, 
21 hafif musiki, 22 güne ait yenilikler, 
22.15 piyano konseri, 28 dans. 

Pett• - 20 Solo harpa, 20.85 
stüdyodan bir piyes, 22.05 haberler, 
24 sigan musikili ve halk şarkılan. 

Viyana - 20 Avcı tar kılan ve 
av musikisi, 21.85 dünya etrafında 
uçuş isimli bir telsiz popuriei (senfonik 
takımı tarafından), 23.20 akşam kon
seri. 

Milino • T nrlno • Floransa 
21.35 Leo Fall'inin eserlerinden 

"neşeli çiftçi,, isimli operet. 
Prag - 19.85 Almanca neşriyat 

ve sesli film parçaları, 20.15 hafif mu· 
siki ve ayyaş şarkıları, 20.50 musaba· 
be, 21.05 piyano harmonik kuator ta· 
kımı tarafından konser, 21.25 "gülme
yi unutan kral,, isimli büyüklere mah
sus masal, 22 konser, 23.20 Çeklerin 
besteledikleri dans parçaları ( çift pi
yano ile ). 

Roma - 18 Haberler musiki, 
21.50 senfonik konser. 

Zürih - 20 Pazarları nereye git
meli~ 20.15 çocuk oroğramı, 20.20 
"Plaidoyer timarhanede,, isimli skeç, 
20,45 , ' opinin eserlerinden konser, 
20.50 konser, (Çaykovski), 21 " l'ique 
Dame , opereti, arada haberler. 

BUkref - 20,25 l•:nstürmental kon 
ser, 21 tagauni, 21.25 radyo orkeııtrıı-

111, 22.25 devamı. 
Laypzig - 21 "Giilcn Almanya,, 

isimli musikili temsi], 21.45 "Ilofsan-

Norveç Çektiği 
Malı Azalttı 

Norveç'le Türkiye arasındaki 
ticaret münasebetlerini genişlet· 
mek için de tetkikat yapılmak· 
tadır. Norveç her sene külliyetli 
mikdarda tütün, üzüm, incir, 
fındık ve zeytinyağı ithal etmek
tedir. 

Meseli: 1930, 1931 ve 1932 
senelerinde muntazaman her sene 
( 650) bin kilo incir satın almış
tır. Bu mikdarın mühim birkıs
mını başka memleketlerden te· 
darik etmiş ve bizden 930 sene
sinde ancak ( 40 ) bin, 1931 de 
(62) bin, 1932 senesinde 103 bin 
kilo incir mübayaa etmiştir. Al
dığı fmdığı yalnız İspanya ve 
ltaly:adan, zeytinyağını da diğ'er 

27 EylOI Çarsamba 
Moakova - Hergünkü proğram, 
Varfova - ı .20 Solist konseri, 

Madam Korf tarafından taganni, 20.96 
mulıtelif, 21 zirai müsahabe, 21.15 Flr
lıarmonik konser, 23 dans musikiei. 
23.45 dans musikisi. 

Pe,te - 19.50 Sigan musikisi, 
21.35 opera orkestrası tarafından kon• 
ser, 23.20 seıli film nakli, 23.45 'frio 
konser. 

Viyana - 19.50 Orkestra konıed. 
( Aloiı Pacherneggin eserlerinden ), 
21.30 Torimodan naklen DellininİD 
"Pırat,, operası. 

Milin o • T orino - Floransa 
20 Ecnebi liıanile haberler, plak. 

21.30 Hellininin "]'Jrat,, operası. 
Pral' - 20.50 Tiyatro, 22.85 ku•· 

tor takımı konseri, 23,20 Ecnebi liıııı
nile haberler . 

Zürih - 20.10 Plak, 20.35 dert 
ve ıaire, 2~.10 radyo orkestrası. 

Roma - 21 Haberler plak, Tıbbi 
tavsiyeler. 21.50 "Fantazi,, isimli pi· 
yes, 22.20 tagannili konser, 22.50 seP"' 
fonik konser, 23.35 dans musikisi. 

Bükreş - 20.25 Senfonik konıer, 
21 piyano 21.50 Solo flüt. 

Laypzig - 20 Milli neşriyat, 2~ 
halk konseri, 22 "Konjunktur,, isiaıli 
bir skeç, 23.15 haberler gece musiki•L 

Breılau - 20 "Motörler,, isiıııJİ 
milli neşriyat, 21.15 ev musikisi, 21.46 
Oöthenin güfteJediği şarkılardan piy•• 
no refakatile taganni, 22.15 "bil~ 
tesadüf,, isimli komedi, 23.4ö raraıit
ler ile miicadele çareleri, 23.55 danl 
ve hafif musiki. 

========================::::::::~ 
ger,, isimli temsil, 22 orkestra, 23JJ5 

gece konseri. 
Breslau - 20 Asker havai~ 

21.15 köylü neşriyatı, 22.10 tagannili 
dans 23.25 hafif dans musi~ 

== Spor Har•ketleri ~ 

Teniste Romanya 
Kazandı 

BUkre,, 24 ( A. A. ) - Bu ıUn 1•P'1_. 
Balkan teni• mUHbakalannda Retti, ~ 
manya • Şiri•, TUrldyeJi 614, d/J, flJ, 
l!otteıı:, Romanya • Suat Tilrldyeyl 6/1, 
5fo yenmtıtır. 

Netice ı Romanya SIO galiptir. 

* tı•• Altınordudaa : Konır• mukarrer• ti• 
binaen azanın tecdidi kayıt etmeel defa•.
gazetelerde illa edildiği veçhile •u•t1dl-•r müddetin eylGI 9)3 ırayeslnde hlt••• ol 
finl ve muayyen umana kadar hes•P1:;.. 
tHvlye ile kayıt:arını tecdit ettlrıolJ•" ıJJ• 
kuıUple allkaları kalmıyacaj-1 tekrar 

olunur. ~ 

bir ~emleketten tedarik etnıe~; 
tedir. Memleketimizden No~~cl 
tütün, üzüm, incir, fındık ı • 
için esaslı tedbirler abnnıat111 

intizar edilebilir. 
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•• 
GUL HAN 1 M 
açh~ar, ·· cahitler, Fe ailer Arasında 

69 ,. • Yazan: Ômer Rız11 

Üzülme Doğan! .. Gül, Sultandan 
Ürkerek Mesrureden Bahsetmedi ,._ 

Üzülme! Doğan her halde na, namusuna dokunulmıyacaktı. 
oirşey yok. Gül, sultandan ürke- Hiçbir kimseden intikam alınmı-
rek Mesrureden bahsetmedi. Bi- yacaktı. 
razdan Giile uğrar hakikati an- Yalnız muharipler esir edile-
larız. cek ve sulh takarrür ettikten 

iki kardeş üstlerini başlannı sonra yurtlarına gönderileceklerdi. 
değiştirdikten sonra Gül Hanı- Muzaffer ordu şehregirdiği zaman 
mm çadırına doğru yürüdüler. 
Muhafızdan müsaade istiyerek sultandan aldığı talimat dairesinde 

hareket etti. Hiç bir masumun 
içeri haber gönderdiler, harem 

kanı dökülmedi. Hiçbir kimseye 
ağalarından biri girdi çıktı. Ve: zerre kadar zulmedilmedi. Ve 

- Buyurunt dedi. 
Gül Hanım yalnız değildi . bu suretle tarih en şerefli galibi-

Mesrure de onun yanındaydı. İki yetlerin birini kaydetti. 
kardeş te sevindiler. Mesrure ko- Sultan Salahettin şehre girdiği 
şarak Doğanı karşıladı ve selam- zaman Kurtla Doğan yanında 
ladı. Doğanın hali, tavrı değişti. idiler. Gül Hanım, at sırtında 
Deminki mağmum gencin yüzün- onunla b:rlikte ilerliyordu. 
den neş' e fışkırıyordu. Salahettin şehre girip yerleş-

Doğarun bu kadına bağlı oldu- tikten sonra Kurtla Doğanı ç.a-
ğu besbelli idi. Gül Hanım, amca ğırttı ve huzuruna kabul etti. 
ığlunun halini gülümsiyerek tetkik Onlann ikisine şu sözleri söyledi: 
ediyordu. - Gül Hanımın vazifesi hitam 

Gece yarısına kadar konuş- buldu. Size soruyorum: Hanginiz 
tuktan sonra ayrıldılar. ona talipse söylesin! Bu zaferi 

* bir düğünle tesit edelim! 
Kudüs seferi başlamışb. Sala- Doğan cevap verdi: 

haddin Kurtla Doğanı ve Gül _ Bu işi kendisine sorunuz! 
Hanımı alarak hareket etti. Yolda Giil Hanım hangimizi isterse ona 
rastgelinen bütün manialar kolay- vanr! 
lıkla bertaraf ediliyordu. Çok Salahaddin 
geçmeden Kudüs şehri muhasara 
olundu. Şehrin içindeki haçlılar 
bir şey yapamıyacak halde idiler. 
Yalnız sefaletleri gündengüne ar
byordu. Teslim olmalarına mani 
olan yegane sebep tarihi bir batı
ra idi. Haçlılar Kudüse girdikleri 
zaman katJiamlar yapmış, ortalığı 

kasıp kavurmu , müslümanların 

hepsini kılıçtan geçirmişlerdi. 
Acaba müslümanlar da zafer 

anında böylemi yapacaklardı? 
Onlar da mı haçlılara aynile 

mukabele edeceklerdi? 
Onlarda mı erkek, kadın, ço

luk, çocuk herkesi kılıçtan geçi
receklerdi? Bu düşünce ve endişe 
haçlıları teslim olmaktan alıkoy
makta idi. 

Nihayet bir gün vaziyet değiş
ti. Mücahitler, şehrin surlarından 
bir kısmını yıkarak şehre girdi
ler. 

Sultan Salahattin kat'i emır

ler vermişti. 
Hiçbir kimsenin canına, malı-

yerinden kalkıp 

içeri girdi. İçeride bir müddet 
kaldı. Sonra Kurtla Doğanın ya
nına geldi. Evvela Doğanla konuştu 

-Doğan Bey! Yanımızda Mes
rure namında bir kadm var, onu 
Cebelden getirm'ştiniz! Siz bu 
kadını almaya nzımısınız? 

Doğan Gül Hanımın verdiği 

kararı anladı ve: 
- Razıyım! dedi. 
Sultan, Kurda bakb: 
- Biraderinizin verdiği kara

ra göre Gül Hanımla evlenmek 
ister misiniz? 

- isterim efendimiz! 
- Ben de hemşire zademi 

sana verdim, Kurt Bey! 

Yapılan düğünler muhteşemdi. 
Bütün Kudüs yerinden oynamıştı. 
Düğünden sonra Kurtla Doğan 
müsaade istediler ve zevcelerile 
birlikte 1skenderiyedeki çiftlikle
rıne döndüler. 

SON 

Barut İnhisarı Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz depo bekçileri için idarei merkeziyede mevcut nümu

neye göre elli altı takım elbise " caket ve pantolon, kasket · ve 
dolak " ve elli altı adet kaput ve aynı miktarda kundura " potin " 
pazarlık suretile yaptırılacaktır. 

İstekliler şartname ve nümunelcri görmek üzere hergün ve 
pazarlığa iştirak için 30/ Eylül /933 cumartesi günü on beşte yüzde 
yedi buçuk teminatlariJe beraber idaremizin Galata'da Bahtiyar 
hanındaki merkezinde mübayaa komisyonuna müracaatları u4g37,, 

Adapnzarınıo \ enitami civarın- ( 
da rnukım cı.ki miiddPı umumi Hahıı 
hey kan ı \ıhal VI' kuı·ük kızı ..\!ine
nin vc]iyl'-i mnınaile~h :'\:ilıal Haıııma. 

Adapaı.arı icra Memurluğun
~~n : ~iııgn kumpnnyasma ait olup 
ı~ııra edılen bir adet !-'ıngcr dikiş 
ayaklı ııınkinf• bt•d' Jıui olan 14:; lirııyı 
ı:ne2kur şirkete lıR<ılJC'lvckfile ted·) P et
llle i haacuıle icra memuru lıakkı be
Ye ol.ı.n 145 lir boıı·unuzuu temini 
talı ili için m zklır mukineyl' muvnei-
anız. . .ı ihtiyaten lıal'l7. ko'lnlcnu., ve 

'-U hacız üzerine mumaileyh tarafından 
a.l yhm~de oı:ılan tukıp taltıbine bina
t'b uaınıoız;.ı bilesuJc ve bilvelaye inılıi f ılun p berayi teblig mlibn~i rine vrri-
'D o• rııe emri iknmetgalııoızm me<;
~ul t> 1o~uodan balısıle bilı1 teblığ 
ıade ' · vaki talebe binaen ödeme 
tebligi ıtaıum icruına karar verilmiş 
~~d:ıguudau işlJu ılanıu De§ri tarilıirıdcn 
ltibıren bir ay iı;inıle bor<"unuııı öde
llaeniz ve ya kanuuPD bir itir•?.ınız 
,,.. bu müddet sarfında beyan edil· 

Çorlu Aallye H. mahkeme
elnden: Çorlunun Mabuthı koyünde 
zevcı l;r.zet Efendi haneı;irnle otururkrn 
mahalli iknmetiııi meçhul bırakan İs
mail k11.1 !\nt!ire 11 aoırn: Kocanız mez· 
kiır köyden Bayram oğlu İzzet Erendi 
tnrofıudaıı ale~ lıi!ıİze Çorlu \sliye hu
kuk ınalıkemesmde açılan boşanmıı 
~ttva,. ı iizer!ne iknrrietgiil~ıuızm ml'çlıu
Jıyetı hasebıll' gnzetell•r ılo ilan edıldıgi 
halde mııhokemeye gelmedığmızıluı 
g-ıynben icrn kılınan muhakeme ncticP· 
s:ınde: Kaounu mcdeniuin 132 inci mnd
de ine tı•vfikaıı 4 Temınuz 932? *'1rihinde 
boşanmamz:ı mnlıkemecc kınar verildı
gıııden bu h11pla sadır olan ilumıu bir 
ureti keza ikamctgahmızın mcçlıuliyetine 
binaen mahkeme <lİ\•anhanesine talık 
Pdilerck teblıg- makamına kaim olmak 
üzere gnı.etc ile ıle ilna olunur. (7787) 

oı<·~İ aksi 1akitirılı· mtitealdp muame
lenin ifaıına df'vam olnnacağa ödeme 
emri W.bliğ makamına kaim olmak 
üzere ilin oı.,ıw. (7783) 

l il 

Sayfa 11 

BASAN MiiSTABZA AT 
Hasan kuvvet şunıbu küçük 

" " " büyük 

" 11 ,, 1 Kö 
Hasan kolonyası ve losyonları 

" " " " 
" 

,, 
" " 

" " " " ,, " " " 
Hasan )avantaları (Y asemina 
Viyolet, LeiJa ve Milfilör) 
Nesrin kolonyası 

" " 
" " 
" " 

1124 litre 

l/J6 " 
1/8 " 
1/4 
112 " 

" 

1/8 " 
1/4 " 
1/2 " 

" Hasan gliserin sabunu limon gül 
,, Gliserin sabunu 

Hasan tuvalet sabunları küçük 

" " " büyük 
Hasan Kremi Vazo yağsız 

Hasan çocuk podrası 
' Hasan sürmesi {sürmedanlığı ile) 

,, ,, Lüks büyük 
Hasan Diş macunu (Dantos) 

,, ,, suyu 

Hasan Biriyantini 
,, bbbi sabunlan 
,, saç sabunu 

T rihofil Saç suyu 
Hasan mukattar suyu 1 

2 
Kö 

" " 
Hasan Zeytinyağı 

" 
,, 

" " 
" " 
" " 

" 1/4 Kö 

1/2 " . " 
2 " 
1 Ok 

" " 2 l /2 ,, 
Hasan Badem yağı şişe 
Hasan Balıkyağı 114 

" 

Kö 

60 
100 
150 
25 
35 
60 

110 
200 

100 

30 
50 
80 

J60 
25 
15 

35 
40 
20 
20 
30 
20 
30 
40 
15 
25 

125 
20 
30 
25 
40 
60 

100 
75 

175 
30 
40 

i 
i 

•Hasan Balıkyağı 

" 
Hasan 
Hasan 
Hasan 
Hasan 
Hasan 

" 
" 
" 

,. 
çiçek suyu 
çiçek suyu 
gül suyu 
gül suyu 
Fayda 

" ,, 

" 

112 
l 

112 
1 
112 
1 
U4 
112 
1 
5 

,, ,, Pompa 

Kö 

" ,. 
" 
" 
" 

Kö 

" 
" 
it 

Hasan Diyabetik Çikolatası 
,, ,, ,, Kö 
Hasan Gluten ekmeği 

60 
100 
50 
75 
50 
75 
45 
70 

110 
450 
ıoo 

20 
360 
30 

,, ,, Gevreği 50 
., Bademli Gluten ekmeği 50 
,, Gluten Makarnası 1 /2 Kö 50 

,, ,, Unu ve Şehriyeleri 1/2 Kö 50 
11 Brek F ast bisküileri 

Hnsan Pirinç Özü unu 250 gr. 
,, Buğday Özü nişastası " 
,, irmik Özü 

Patates Özü unu 

" Çavdar ,, " 
" Yulaf 

" " ,, Mercimek özü unu 
,, Bezelye ,, ,. 
,, Demirhindi hulasası küçük 

Hasan Demirhindi hülasası büyük 
Hnsan Kınakına hülasası 
Hasan Bom opodoldok 
Hasan Bikarbonat dö sut 100,o 

,, ,, ,, ,, 250,o 
,, ,, ,, ,, 500,o 
,, Karlsbad tuzu 100 gramlık şişe 
,, " " 500 " " 
" " " 1 000 " " ,, Setliç tozları 24 adet 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
35 
25 
25 
50 

150 
30 

100 
10 
20 
35 
25 
60 

100 
30 

' \ I:_ ,,, . - ,, ·~· . ~~~-"_,. • r· ... ,, ~ .··,~:.~ ' ... • .. . . . ... ,.. ." ı.. "" (!U34) 

Tt:JR.KiYE 

llRAAT 
BANKASı 

.DARA 
BiRiKTiREN 
QAUAT-~Dı;Q 



12 Sa,ta 

40 Lira Mlkllat 
Geçen Cuma günü öğleden sonra Ada vapurunda " Longlnes,, 
markalı bir kol bilezik saati gaip olmuştur. Bu saati 
Beyoğlunda istiklal caddesinde No 188 " Parlzlyen ,, 
Pcıstahanesine getirene 40 lira mükafat verilecektir .. 

KASIK BAGLARI - TIBBİ KORSELER () fJ Posta ile kataloğumuı:u ve 

'ft)' U;~ ~;;~i, ;Y;· 
Beyoğlu: lıtiklil caddesi Posta ıokağı No. t. Tel. 4t429 

SON POSTA 

Bahçe-Birahane 

NOVOTNİ 
Beyoğlunun en güzel yeri 

Bira Z O Kuruş 
En iyi yemekler 
Her nevi rakı mezelerle 

Her aktam Muzik 

• 
Or.A. BUTIEL 
Karaköy, Topçular c•ddaaJ No33 

( j .:)65) 

1 

Nı,anta,ında • Tramvay ve 'akaylk caddelerinde 

ŞıŞLi TERAKKi LiSES 
Leyli • Nehari • Kız • Erkek 

65 sene evvel Selanikte tesis ve 1919 da İstanbul& nakledilmiş, Türkiyenin en eski hususi mekte9i.dir 
R11smf Lla11l11rw mııadeleti fiti maam11ltftının düzgünlüllJ Maarif~ mıuaddalchr. 

Kız ve erkek talebe için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayn leyli teşkilatı ana - ilk - orta lise sınıflan 
Fransızca - almanca - İngilizce kurları vardır. 

45 kişilik bir Maarif encümeninin nezaret ve himayesine mazhardır. Mektep hergün ıut t0-t7 arasında aç ıktır. 

Telefon : 42517 7073 

NitaDtaşında tramvay caddesinde kendi 

ve Feyzlye Lisesi N~r:;i 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir. "Feyzlye mekteplerl cemiyetinin,, idaresi 

albnda manevi bir şahsiyettir. 
Kazanç müeaaesesi olmadığından ücret veeair hususlar hakkında talebesine her türlii kolaylıgı gijsterir. 

Kayıt muamelesine devam edilmektedir. Mektebin tarifnamesini isteyiniz. Telefon: 44039t (72'4) 

_l_st_a_n_b_u_ı _ae_ı_e_dı...,·y_e_•_i _ıı_in_ı_a_rı __ _.I J THE<?.P.,~.~~p EN 
Karaköy Köprüsünde Kiralık Dükkan : 

Karaköy köprtlsilnde Osktldar iskelesinde 23 - 66 No. h 
dükkan kiraya verilmek üzere temdiden müzayedeye konulmuştur• 
Talip olanlar şe:-aiti anlamak ilzere Levazım Müdürlüğüne; müza· 
yedeye girmek için de 62 lirahk teminat makbuz veya mektubu 
ile 27 - 9 • 933 çarpmba günü saat on beşe kadar daimi encü· 
mene müracaat etmelidirler. (5044) 

Temizlik işleri için liizumu olan 350 adet belleme, 10 balta, 
200 yular ve sap, 600 gebre, 250 kürek, 100 beyaz keçe, 100 
kantarma, 10 badana hrçası, 50 çinko kova, 1000 kaşağı, 100 
kazma, 100 kazma sapı, 500 faraş ve sap, 250 yem torbası, 100 
kaltak ağacı, 1 dişli kerpeten, 1 keski, 1 çekiç, 50() kilo sabunlu 
kösele, 100 şaplı kösele, 50 keçe kılı, 200 vakete, 50 çeki baladı, 
6 balmumu, 500 araba yağı, 8 • urgan, 500 asitfinik, 80,000 adet 
mıh, 1000 kilo tuz kapalı zarfla münakasaya konulmuftur. Talip 
olanlar şartname almak üzere Levaı:ım Müdürlüğüne milracaat 
etmeli, münakasaya girmek için de 313 liralik teminat makbuz 
veya mektubu ile teklif , mektuplarını 2-9-933 perşembe günii saat 
on beıe kadar Daimi Encümene vermelidirler. (4722). .. 

Zeynep Kimil Hastanesi için llizumu olan alib cerrahiye 28 ve 
edevatı bbbıye kapalı zarfla miinakaaaya konulmuftur. Talip olan· 
lar ıartname almak ve listeleri girmek &zere herp Levazım mtı
dürliiğüne mOracaat etmeli, mOnakasaya girmek için de 161,5 liralık 
teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplannı 2819/933 per
pmbe g&nli saat on beıe kadar Daimi Encllmene vermelidirler. (4651) 

* Fatih Belediye Dairesi M6dtlrl6j11nden: Daire dahilinde yapıla-
cak parke ve adi kaldınm inpab ameliyeai prtnamesi mucibince 
metre mik'abı hesabiyle pazarhk ıaretile mlteahbidine verileceğin• J 
den bu iti yapacaklann 28191933 pe11embe ginil saat 14 de Daire 
enclimenine mllracaatlan ilb olunur. (5104) 

lstanbul Evkaf MUdUriyeti ilanları 

Miktan kilo Cinsi Mevkii 
81595 ~eytin mabsuUl Tirilye nahiyesinde • 
78000 ,, ,, Kurıunlu karyesinde 

3400 .. " " " 
10625 ,, ,, Armutlu nahiyesinde 
Yukarıda mekadiri yaub mevakü muhtelifedeki zeytin mahsulll 

25 gün müddetle müzayedeye çıkal\lmış ve 5 • 10 - 933 perıembe 
giinü saat on d6rtte verilen bedel muvafık görüldüğli takdirde 
Mudanya· Evkaf Dairesinde ihalesi muharrer bulunmuştur. Bu 
huauata izahat almak isteyenlerin Bursa Mudanya Evkaf Dairesine 
milracaat eylemeleri. ( 5156) 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Akay hatlan yeni Seyrilefer tarifeli 28/Eyliil/933 pertenbe 

,nnündea tatbika başlanacakbr. 
Tarifel• t.kelelere aml••ftu'· Cep tarifeleriaia de ırifelerde S 

kurup ab'-kta ................. .....,. illa ........ "5178,. 

Polısh - Palestine Line of the Polish 
Tran•atJantic Shipping Co Ltd. 

GOYNiA · AMERiKA LiNE 
kompanyasının t8.000 tonluk 

POLONIA 
transatlantik vapuru tarafından y11p ıla
cak •• Klatence • l•l•nbul. Hayfa. 
Yala • Pire arasındaki azimet ve 
avdet lüks haftalık posta•ıııa yakında 

başlayacaktır. H er türlü asıi esbabı 
istirabatı cami bulunan bu transatlantik 
posta vapuru seferlerine 27 Eylülde 
Kllatencedan başlıyacaktır. lstan• 
buldan 28 Eylülde hareketle Hayfa'ya 
1 Teşrinievvel sabahı saat 7 de muva
salat ederek İstanbul - llayfa seyaha· 
tıw 65 saatte yapmış bulunacaktır. 

8 Teşrinievvel gece yarısı lstanbul
dan hareket ve 9 Teşrinievvel saat 
4 te KöstePceye muvasalat edecektir. 
Her tiirlü seyahat muhasenatını ve son 
derece sağlamlığı itibarile bu transat 
lantik bilhaua sonbahar ve kış mev
simlerinde seyahat edeceklere şayanı 
tavsiyedir.Tafsilat için Galata Fren .. 
yan hanında 3 üncü katta kain 
acentuına müracaalTel: 447078- 41220 

ı ... nMI l9'1nca lcr• memur
ıutunllan: Kuruçeşmede, Kuruçeıme 
caddesinde 25-27 numaralı kömür de
posunda yapılacak duvar inşaatı 14/ 
Eyltll/933 tarihinden itibaren kapalı 
zarf uaulile münakasaya komntıttur. 
İhalesi 8/ T.evveJ/933 tarihine müudif 
Pazar günü ıaat 16 da icra olunacak
tır. Taliplerin f&rlname ve projeaini 
görmek ve tafıilit almak üzere her gün 
eaat 10 dan sonra İstanbul üçüncü icra 
dairesine 932 1454 numara ile müraca
atlan ve yevmi ihale olan Pazar günü 
de olbaptaki müzayede ve müoakua 
ve ihalit kanununa tevfikan tanzim 
edecekleri 896 lirayı havi banka temi
natı ve teklif mektuplarını saat 16 dan 
evvel icra memuruna tevdi eylemeleri 
ilan t•lunur. (7374) 

la .. nllul UçUncU ıcr• memur. 
lulund•n: Mahcuz olup satılmasına 
karar verilen ev eşyaeı 30-9-933 tari
hine müıadif Cumartesi günü saat (11) 
den (12) ye kadar taksiwde Cumhuri-

yet meydanında ( 4S) numaralı apartı
manda birinci açık arttırma suretile 
satılacağından talip olanlann mahallinde 
memuruna müracaatlan ilan olunur.(7761) 

~---~========::...;;;:===== 

•on Poatll Matbaam 
-

Salaibh AU Ekrem 

N4llJM .... tWll Uta 

FiKRi TEVFiK 
Otomo'bll we •••l••st 

mektebi 
Takalm Cumhuriyet ablde.a 

kar,ıaında 

18 den 60 yaşına kadar her arzn 
eden amatör otomobil kullanmasını 
yalnız 24 lira mukabilinde az za
manda ve kelayca öğrenebilır. 

Tilrkiyede f Q R D otomobili üı:erinde vücuda getirilen bu 
ilk defa bir çift direksiyon tertibab talimlerinde : 

TEREDDÜT - TEHLiKE - ZAMAN KAYBETMEK yerine 
KOLAYLIK - EMNiYET • MUVAFFAKIYET temin eder. 

Şoför olacaklara; iiç aylık yeni ders devreıi te,rinievvelin 11 inde başlıyacaktır. 
C' cretler yalnız nazari ders ( 20) 12 talim ile (40) 18 talim ile (50) liradır. 
Proğram iıteyiniz. 

Amatörlere; kayit muamelesi her zaman açıktır. Fazla tafsilit için 
hen tiz tabettirilen amatör proğramını isteyiniz. Müracaat saat 15 ten 

sonra. Telefon: 42508 (7644) 

lslanbul Orman 
Baş Müdürlüğünden: 

Çankın Viliyetinde Ugu kazumın Hıthıt devlet ormanmdd 
her aene 696 metre mikip 958 desi metre miklp gayri .......t 
hesabiyle 5 aenede 3484n89 gayri mamul metre miklp çam •e kik· 
nar efC&r belıerin gayri mamul metre miklbı 305 kunt muham.
bedeli &zerine talibine ihale edilmek tlzere mOzayedeye konulınr 
tur. Mtlzayede ve ihale kapalı zarf uıulile ve 661 ve 799 n....,.Ja 
kanunlann ahkimı umumiyeai veçbile 16/101933 tarihine mtıaacllf 
pazartesi glbıli saat 15 te Çankın viliyetinde mtlteplddl orm:aa 
1alış komiayonu huzurunda icra edileceğinden taliplerin 25000 lira 
nrmaye vazına mali iktidanm paterir ticaret oduı ~~kUIDI ~· 
muhammen beclelden apjı olmamak prtile vereceji bır ıenenill 
bedeli mikdanmn % 15 nisbetindeki teminat muvakkateaini mah
tevi teldifnameleri ilıale kanunun 10 uncu maddesi aarahati daire'" 
ainde mezkiir saate kadar komisyona tevdi eylemeleri ve fUbıaDI• 
ve mukavelename sureti musaddakalanmn Aakaracla Orman itleri 
Umum Mlldllrliiğtl ile latanbul ve Ankara Orman MtıdOriyetlerir 
den ve Çankın Orman muamelit memurluğundan alına.?>ileceli 
ilin olunur. 5032,, 

itimadı Milli Türk Sigorta 
Anonim Şirketinden: 

. . . k tin 939 
26 Ağustos 933 tarihinde toplanan fevkaLide heyeti. umumıye ı~r e aoİ 

unesi Haziran sonu hesaplannı tasdik ederek aermayenın (62500) Jıra~a ~ 
nısıf derecesine tenezzülünü ve bu itibarla hiase ~netle~~ ~ymetint _.. 
elli noksanile beşer lira tesbit eylemiş ve (62500) liraya ındirilen eermaY k• 
(200,000) liraya ibliğıw tahtı karara almıştı. Tezyidi sermayeye ait. ilana~ 
nuniye 1, 2, 3 Eylül 933 tarihlerinde icra edilmiş olup b~ k.e~ dahi aynı 
icabı olarak tenkisi sermaye muamelesine mübaşeret edilmııtir. 

Kanunu ticaretin 895 inci maddeıinde yazılı hükümlerle müteakip m::.._ 
lerde yuılı ahkam daire,inde eehabı matlubun alacaklarını kaydettirmek 
tirketin GaletıMla kiiıı İtimadı Milli haomdaki merkezine aaijrac~ 1 

'f8 

Mile aaıfmda iade eclilmiyea JU .. •nedatmıa ipW •• ._ _..... 
-- ...... illa ' - i-~ 


