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Çünkü, Su Projesi Ancak Beı Senede 
Semere Verebilecek 

- CUMARTESi - 30 Eyl61 193S 

"Makedonga,, Ve "Trakga,, Gazete
lerinde Garip Yazılar Çıkıgor 

Ytik.ravya ile Bulpristan 
ar...deld gerp. vaziyetin izale 
lçia afrililen tetebbDsleria · inki· 
..,_., her iki devlet liyut m~ 
kuı.we ehemmiyetle intizar 
edihftt anlaphyor. Yağoalavya 
Knla Alekaanchr ve Bulgar Kı· 

.raJı &ona ffz. aramnda fU gftn-
lerde wku bulacak olan ikinci 
telllrWe, Sırp - BUigar yakınlık, 
ve d~un laamep evvelden 
temin •411eceiin• muhakkak na
zarlle hakılıyor. Ylikaek ıiyat 
mahafilcle Yugoslavyaya kartı bu
P• bdar alınan aylan vazf.. 
yetin deiiftirilmeai tomaylllerl 

teri .. ..._. Anıul•rıaın 611 ... H •anzaruı ,azle ...,.ıecek kadar açıktır. 
Ziııaaaa P'lll.ll tazelenen IU Belediye. ıu it! için kat'i bir pro- Senelenlenberi Sırp-Bulgar an-

Ye 'terbi m.eeeluinin ~ en tlaıpmafbr, bU proje tamamen lqma11 aleyhinde mOfrit nepiyab So/•tıdM Wr ....... rcr. lligiik lcilüe 
yeei Ye Mlld c:le • I08 ..,._. edlldiktea 10111'8 l.tanbW.. ya,. lcıl•ar ve Sırp gazeteleri· diif fU kı1a telgrafı buraya koy- 1abrlanda okUyahm; ba gazete 

..... Tabit Wat 1a denliadea ye mauzlak ~ li d .x.:.-a .. JijNiilılt~.... :-jp f*lraJarma 1nutQa- Dİll laay · e.=,..... •• duktq ao~ Sofyada çıkan mllataldl Sırp• Bulgar anlqmaa 
~-... ,;;JI~:.'.--~ ş.rmljdefj ftnliktdlf.,... tilf ~ ahm.tbr. H Pw-•t pzetellade IOll ... haklnncla yazdıjı bir J allda Jeal 

f4lketler ~:. •lk l_an- mılele i ftJ .. lac ppldllriz: W,a muhabiriwjdn s&nd.,.. hamdan iktibas eclilea ... iild ( O....ı 1 latıl aa,W. ) 
flıdar, hfr ~llİ"'11~ hep Belediye şimdiki halde en eauh 

IU derdinin feliketli neticeleridir. 1 k T k kırk M. f. a··k·· d 1 e·· ıı·~ ::&.:n..ı:..clir ~~ 
0 

... (Dev:r ... ~1 : .. .. ;.-: - ısa ır u um ar ar uy a 
kurcalayıp durur. Gazi Hazretleri 

c~.:ı~r-tıl :::!!: :EE~ Merasimle Karşdanacak 
Uç Şikagetin Hulasası: 

•• • 
Olüm Tebdidi,Dayak,Hır· 
sızlık Ve Soygunculuk 1 

~~~-.. ._.__~~~~ 

Bir Gencin Evi SoyUlmuş, Karısı Kaçınl-
mış. Bir KadımnDa 3000 Lirası Çalınmıı 

Ola Almaray pOU. merlcedne f 
bir erkek ve iç kadm tarafından 
1&yamdikkat iç fikiyet yapıhnlf 
•e derhal takibata girİfilmeai İlte
Dihniftlr. Mlifterek bir tekilde 
yapılan htı tiklyetlerin birer keli
me ile hala.uı tuc:lu: Ôldlm 
tehdidi, dayak, hÜ'IUllk 1 PdliH 
bildirilen iddialara fire ilin Jçine 
bıçak ve tabanca da kllnfmlf ve 
ev kapa bile lonhmfbr. 
Mu~zin talıkikabndan 
~ netice ıudur : 

Abarayda lsnıailağa mahaıı... 
ainde OrUçgazi sokağında 24 
Dum•rah evde Mürettip Orhan 
Efendi ile annesi Nadide, zevcesi 
L6tfiye ve kızkarclefi Melek Ha• 
•ı•I• 'birlikte otwmaktaclar. Or
han Efendi bir sene kadar evvel, 
Ramide oturan Kadri Bey isminde 
hlr utin hey laza Litfiye Hanım 
ile nltnmipir. Datun gllnfl Orhan 
...... -....._. kendiaine •• l'Jırt....,...,.. lca,..tli ... 
tir• ıılfrnı\lw~ fa1mt ...... 
..... llii•&a f8t :MM'.J 

Son dakikada ~clığanuz hlberlere ı&re Y u-
208ilvya Kıralı Alebudr Hz. ile Kıraliçe Mari 
Rz. ya sah veya ÇU'famha fllntl teluimlze mu
vasalat etmit bulunacaklardır. HlkGmdarlar 1.
tanbulu tepiflerinde Dolmabahçe larayuada Gul 
Hz. nin misafirleri olacaklardır. 

Yugolliv hflldimdarlan yolda eneli V araa• 
ya uğrayarak orada Bulgar kıralı Borla Hz. ne 
mllliki olacaklar, aonra Yuıoallvya fil01UDun 
en yeni l!Jmilerinden biri olan DobronoYiç tor
pidoaile V amadan latanbula laareket edecekler
dir. Bu torpido dün sabah hotudan feçmİf ve 
Karadeaize açalmqbr. Y awz diritaotomm 
ile iki torpiclomuz " bir tanare 
filomuz misafir hlkibndarlan 11-t• laa· 

riciDcle kaqıhyacak, kıral ve karaliçe ffL,ııit 
ptir~ torpido Dolmabahçe ininde demirllyec.fi 
ve mlaaflrler dojruca saraya inecelderdlr. K.. 
talama meruimine Riyaseti clmhur madka• a 
iftirak edeceldii. 

MIMkat Etndlnd• BUJUk Bir AMiie 
Blkret, 29 - Yu.Ollavya lmalmm Gui H.. 

ile mtillkatta bahmacatı haberi liyul ~ 
ele bblk 1Rr ehemmi1et ve alllra ile takip e6 
liyor. kaçık itillfm IOD wnularcla ıarb .. 
teYeCcib bir ıiyuet takip ebaeli liyul aalaafll.. 
de 10D derece me.....Wyetle telakki ohmayor. 
Tlrkiye Afiri Hamdullah ~ Bey batla ~ 

li Y....ıa'ffa. Sefiri,_ IOlll'a da Romen BafyeldH U. 
..o!Aatta bubnmuftur. 

SEVDA 
iHTiKARI 
Kenç Kızlar 
Çalışan Kızlar, 
kız Babaları, 
Kız Anaları, 
BugUnkU neelln h•w•ll.,,. 
lçJU&UnU bUtUn tacleti 
rll• görmek later m 
nla? Birkaç gUn• lffadtf 
M•hmut Ye .. rl ••ıln , .. 

Fenerbahçe - Viyanalıl 

aetemlad• tefrik• 
eclllecek 

Sevda lhtikirı 
Romanını oku..,.•••• t.v-

91wa ec1er1z. 



Balkan Devletleri 
Anlaşırken •• 

Son Posta da iki gindeoberı oku-
1or~. Bütwı Jlalb.o de.fet
lerı arasında IUlJıu tUviyesi yo-
luoda aaie .. ıya ve birleşmıye 
tlogru coşkun bir hareket var. 
Halüwı bu hareket karşı ıodaki 
mO alealan şudur: 
Arıf H. ( Tophanede, Bo • ız-
' ) 
......._ra.....-.Wt-&.lkaw 

.-• te•iai çok tayanı temennidir. 
Mt6n Balkan memleketleri uzun za
Dum ..U. içiMle ,.,._.,. ...d.ur
dur. Umum hup elaJı çıolt ıtaman 
sreçmMt. 89 "8Tpte insaftlar dört Se• 
ae boj'uıtular, birçoları 6lüp gitti. 
Kaybedilen feyleri tekrar kazanmak 
ve 1••cılık yolun4a )'Ürümek için 
.... latipç ••dv. 811 ihtiyacı tak
dır: ~ Balkanbla"" anlqma yo
lunda mütemadi gayretlerine tesadüf 
olunmaktadar. Bu gayretler yerinde
dir ve iyi neticeler vermekte .levam 
ede ektir. 

* Doktor Y abya Bey Tıp Fakiiltesi-
BİD Bu ReDe mezunlanadao. ) 

- llulaterem Bapekil Pap Haz
~ .... yolandald M,ik maai
leri beferiyete k .... ,....._, ....ı
... bir w ... ettir. BaDr.. memleket.......................... 
lılr ..U. -~ ipt4e pp..-.. ae 
........ ft ,.,... ......... . 

• .. , zıt. telaia ~ kaaii-. 

* ıw-et Efecadi (Tophe-- amele) 

- .... filaiwe .. -- iJi 
._ ... -. Retlerila wsıırak pp-
~ ••• .,. ft ••ı•ijet ip. 
• h '* ..,.... ıc.t, .... ....... 
~ .... 10 ............. &..et 
... ,, 1 ... llitawtiwi. llMic:i .., __ 
6ul plılı IM!tmir• MM ..._ 
...... ellcia, , ... ! • ..... 

• Mehmet Bey ( Üniversitede felse-
feden ) 

- u- ..... k.ua: e--. .... 
Jederia sulh ipe.• y•mala.rı ~ok 
fa7tlahdır. Bu pye temin edtlmeli-
6. 1-et p ..... -,..- le .-ek 
memlellrt'- we ,erek. insaniyete 
~ Wr Wsmet.y._.... .._,.,.. Aa-
~ daima iyWir. 

24 Saatin 
Hatli.seleri 

Enelld pce Knı....,.-, 
F enercle, s.n,e,c1e •e ICl\sfik:pa
.1arda yapılan araştırmalar neti
cesinde birçok kimselerin üzerle-
.... taı - yasak elan k , 
..,._ veuir ıitt•hr :il ' .... 
.... den -dhtif, -4 ·~ri • 

L.&... ;! • J..........l!... -uat•eye ıes. l•ICll"llllm"· 
lf Şebzadebaşında Burmala

me9Çit c.w....ta tecbclilm S .ay
.. 1* ima ~ğa ta 1 nak 
0..111 ceaye ..... ' • ftir. 

Jf. 1 y;q•a....ı. bir~--• 
...,... pıçabs d.,c:M 
1...-. ' ~ aq • par. 

r.- derW ... ~ ~
••1taıe•e ~- llmt et 

o ......... ~·=--'• hastahğınıa mliptela oldup --
kşıtm&fbi. 

lf- Ewelki akşam Beyoj'J111da 
'K~9C5Plı Yui El. llia emdea 
7angın çıkmış ise de airayetine 
meydan veri m _den möndürül· ..... 

DABI 

Tacirlerimiz Zarara Uğra.., 
·Karşısında ••• mak Tehlikesi 

·~-----~-~~~~ 

Alman Parası Düşuıek Üzere Mi? 
Son günlerde piyasamıza Almayanın para işin- Bir muharririmiz mark hakkında borsada tah-

de yeni bir enflasyon Japacağı haberleri aksetmiye kikat yapmıştır tesbit edildiğine gö~ mark enelki 
başlam11tır. Ba ba&erİll hakiki mah~ti ft doğru- - .n ı5 d a1' 50 k ) B 
LJ:... hakkmd ı.._ - kat'A ı..: • _1...a.._ B 1'11'~ an ınmış, uruıtan satı mışhr. una 
aa15 u a m:nuı; ı uır -vazıyet yuıuur. o- I< b .1 a l j T r d ki zibatdar de 
nunla beraber Almanya ile muamele yapan tacirle- m~ f' 1 0 ar ve ngı iZ ll'mnD 8 vam 
rimiz eadife etmiye b&flamışlardır. edıp durmşktacLır. 

Bm ea ziyade alikadar eclea cihet aafthron Çarşam1'a günü dolar 136 kuruştan aimnnş, 138 
neticesiade mark diştüğü takdirde işin Tarkiyeye kuruştan satılm11br. Paıembe paki nlc•..ı• ille 
dokunacağı urar tarafıdır. ahşa 137 kuruştan, satışı ise 14Ct tan göstermekte-
fil~ Almanya il~ •emleketimiz araaıada dir. Buna nazaran dolarda bir yftbelme nrdır. 

~· bır ~aret mukc.•~te:sı. yapıhmştır. &. .muka- İogilize geliace: çarıamba günü ahtı 656, sabşı 
vele mucıbınce memleketımızden Almanyaya ihracat -4'6l bnşt Pı be pal · a1qa 656 ub§a 
yaphmya hefl•nwqbr. Yapılu ilıracabn bedelleri u. erfelll l8e • • ' • 
Alman De.Jet Bankasına yabnldıjı için mark düşJ 660 b,,._ olmllflar. Ba rakama ı._._._ tacir-
tlil takdirde ihracat tacirleriaiz DJUtaıantt ola- lerimiz para vaziyetini çok yakmdu takip ebaek· 
cdlard.r. tedider. 

Odun Ve Kömür 
Sıkıntısı 
Çekmigeceğiz 

Anadola taref-da odun ke

··- ••eAıliii iPa ba Dt 
............... ft ...... 

haMlw olactiı J•..W... • -.1-
yat ._.._ laele•p td•ial ... 
..... b ............ ~ 
Kn ılua w ipe .... ,. ' 's:.e..r 
çelmek od.. w kim• taije 
tini ıormuıtu. iktısat müdürlüğü
• felen eenplarda bu haber-
l-!...... ..1.-:, h ~ L..I. ...... ........ ,_ ~. -r+'4B· 
Fdlaakika .Şile ve Kandıra M\lll• 
Jilliade laasat.u llMlimnda lröpiyü 
tarluile .-eııgul et.ek ipn mu
vakkateD ocLm keaimi yasak edil
miş ise de teşrinievvelden itiOatta 
tıeluar ıdıaacle edi1eceii .-lapl
... br. Bir Wtadanlteri ........ 
1>ozuk ve futmab olduğu için 
f ğneadadan kAmAr ve odua ka
Pdarı geJmiyonl:t. Fakat yeni 
..... bir ı.aı..e gire adada 
lstanbotan kıfhk i!lti~ aam kllTŞl
la:yacak kadar odun ve kömür 
.at.oku var.lır. iki p.denberi de 
bpkla iflemiye baflallllfbr. 

Belediye •tısat miidlirlüğ~ 
IElt ne kaclar şidlletJ.i eluısa 
.._ f.ı··l.lun ociwı :ve kömür* kal ;acağmı temin etmek
l'edir .. 

&uli Mekt.,aerillla 
Şeılrimizdeki ecn'-"i ft abl

liyet mek1:ep1erin•eki ikmal bnti
laaaluma baflanmıtbr. blilıanlara 
IWSi uoı:bep ıau.aJbılerinden 

· zA ıııu ginderiBdd.ıeair. S.. 
weneksıle .... si mddepleria tiiırk
çe tedrisabna ehemmiyet "Verdik· 
len eWhaiip;.. Bu sene Musevi 
-~ bir .... lalelM:
nin Türk mekteplerine geçeceği 

.Nf len=ektedir .. 

-· Gazeteler Sis Düdükleri 
Bütün Gazete Ve Mecmua· Yer 
!arın lstatistiji Yapılıyor D .... . t. di 

ıw.m,e vektleti giildenliii egış ır 
Wr ta.im ile hlit.iıa me cm• ft KızkuJesilldelr (laer .._ ..-. 
•azetderia aı:DUmi vaİ)'etieriaİ )ede bir "Mllİp pim w ld 

Töğre~mek i.tealddiğinidir." bildirmittir. ?dm iPtilea bı. •ı•• m 
amım fU ma e : _ _ _ • 

• Tn&iye dahilinde münteıü' ..... ..._ ilibarm ...... 
g&dlik, Wtalık, a,Ml game, nJ-fl1r. 
mum • Ye ria1eler •aJc•wda Kızkulesinllen kaldırılan ve 
ıı iMfa 1i1tailea =d"' eba ili- yukarıda evsafı bildirilm sis 
Jiaınaıime llimm bwl oldujaadm dl.lüp YeşiMy foeneri ymmıda 
öu maddelere ait malimıab haYi 
ta•zMn edilecek muntaıam birer tesis edilecek ve bu mevkide mali 
cetvelin kasa bir zaman zarfmda ve tipi1i havalarda _yeni evaf i1e 
Vekilette buhmdurahnnı. ~abtmıJa bafhyacak we taİlabn 

GaYm, ll)ermua 'ft rialde ibıaJ ~ ~ f~ 
rin '9imleri,, tm tarihleri. ~tığı aıeçeceji za ... '&Jl'IC& U. edi-
yerler (Günlük, haftalık veya ay- leeektir. 
bk olduğu ta.-ib edilecektir.) At.dmp ve Fenerbalıçe sis 

lmtiym: salaipleriılia, ..ı..r- dildükleri akisi p yediyeriade 
rir, nmlıal>ir, mes•'lll müdir kalat.ald.. 
v.e saire gibi gazete mün-
taipleriain iaimleri. tahsil KaraQahmette Tıhı itlat 
41eftceleri 1-ılara •ailen hüviyet Maarif Vdmleti •n a•u-
varakalannun hangi makamca la'i'tta OskMaıda K111'1leaabmet 
verilmiş olduğu ve tesçil numara
lan. 

3 - iCaçaT lliialaa t...ktağı 
ft ne kadar aabtdığı. 

4 - İinlardu bir ayiık va
ıa'tl ge1irteri. 

5 - Jıenat jçi11 burettikleri 
-.,tık .. .ükdadarı. 

fi - Gazetıe w 811 .. nipleri· 
• madtuat h wibi.ce 
tesçilleri ea-=da yapdaa alııki-
bt ~ iwtihsal eclilelı •alilBlat 
'1!11dıiyetmia traaisalan. 

7 - ~ müntaiplerinin 
dört buçuk alb eb•adında ikişer 
ktt'• l.etojr.allanDm raplı. 

8 - 1.1• ._ ._ =·Vaatı 
havi cetvelin 927 aaellinden iti
baren - 927 senesi dahil - her sene 
için ayrı ayn .,.._il~ tıatibi. 

mezarbğıma ltaı aıinibat yapll
~ığıoı, servilerin kesildijini. tari-
hi tBf(ar.uı da kmldığını haber al
d9 içia ( sao ) --· bir ma
zhiin bitaıahmm l&lıyan bu me
arlığm eyi bir surette muhafaza 
edilaelİılİ Belei!ir.e •Wnnİllir. 

Hırsızhklar Azaldı ili? 
Sen glialenJe ubdanm aJd+ 

'tedbirler neticesinde şehrimizde 

-..a.K vak•--. aalı•••· • 
hususta lumrlanan istatistik cet-
ve8eri Wıale .. •elice pıter
mıekt.6. B 1 ....,_. ....__ 
........ ..,, •Ea ... Aı W isin 
lstnw _,,_. , lcwlml • i 
bndle ... &:wl ............. 

Güni11 Tarilıi 

Ceza Gören Kay
makamlar 

VirUfehir kayın..._ •ellEMetitl 
h ' mp swada bir meaelede ı· 
... tlrillaa Harran lutymakamı 
... Be,- ihtar cezuile tecziye 
bir oyunda rakı içmekten nçlu 
narbaıı kaymakamı Celil Beyin 
laftakk ıuatııua keslmuille ve 
-..an yangnıuıı •hdiirmek hususun
thı faaliyeti (Örillen Akdat mad~n.&. 
lraymabmı Ali ~et ee,ln de t.ı-
clirnmne ile taltif e411me_,lae Dadiltye 
Vekaleti inzibat komia,.nu tarafan .. 
dan kal'M' •erilmiftir. 

lnuneldıeplerde Tedrisat 
Yarm fehrimizdeki ilkmektepler .. 

de yeni sene tedrisatına batlanacak .. 
br. Bu aeae şehrimizde taleH fazla
hft dolayıme yeniden birkaç ilkmek• 
tep teais edilmlftir. Talebelerin mek
tepliE bl...&anna meydan verilmi• 
yecektil'. 

···- All•••k Dinaa ..... ,,.ita - Jetli buçuk 
.. ....p mi•hal UliaAiie Jelli hiao 
-- tapa e" ek-. llir _.. 
ı t •. a.tilua.. -c' :ıw. l.tilaaa 
lıirlmc .... ._... A.MarMa yap.ta----Umumi Ayhk 

---- f.r • ...._. • el -r- -- aııpWeff 
_ _., .,.. 3 ait ............. 

llilia ·atir. Aylak,......_ itiba
ım ~. -al ........ r1 

• .-e mllet •••••••• b ... 
te;am1..m.1e tedrinta ltııtlamam ta
bniir etmiftir. Huaii idare Maarif 
m11c1&dülhe bu mektepler için bu 
•ne 1511 lira tü kat Ye1-'ftia. Bu 
._ .alet •eldıeplfJlt 41en11aneteri 
.... Jat olaeak 'ft taWa.t nhbetin•e 
ea 6uia ilııli,eç .._ wemlli ... c ·~· 
t.c.ldır. 

Kalorlfiw Ta•a.ldl Y1111ıl•c•t 
Belediye, Beyoj"lu butaneııiodel 

Worifcr tesiıwlh yapbrmara karar 
wnniflir. Bu iı ipa 3DOG lira kaur 
1nr para harcanacaktır. 

Uzum, lnclr Ptra•• 
lar..i.- al - 9asGa ....... Oll 

-.,..._ 25 ku..tlf& bMr 6.75' ç•ol 
..._ ve ' ~ 2' brap kaMr 
."8U P"AI Ülclı' •hl=•ıtar. 

Vapwhlrcta Kit Tarifesi 
Kadıköy ve Adalan ifliyen AkaJ 

wapaılanmn kıt aeyrüsefer tarifeleri 
e•9111iki aiindea itibaren tat.Wlı ..t.a. 
..... sinmftir • 

Yakalanan 
Kaçakçılar 

Aakara, 28 - E,liillhı dar
._. lmfta• ... cenup 
luMludunda, dlrdi .mlaademeli 
• "-'*'I .... .. ..... 

Bu ırak'alarda biri ölü almak 
~ 59 °'akçı, 51 ka~ı 
laayvam, 2,DOO kilo gDmrilk, 500 
lrıiJıo inWMr., 100 defter agara 
laijıdı, 600 1cutu kil.it, 2 tükk, 
1 tabaaca tutulmuftur • 

1 .son Postanın Resiınli Hilcagesi: Pazar Ola Hasarı B. Digor Ki: ı 



G Hergün 
'kanlardaki 

nı 
l.1 U. )malar ,::.. .. -. r._ _______ ,. 

Geçen gün Avrupa gazetele
Ba//can/urda rinden biri Hitle-

yeni re imkinaız py• 
leri mtımklin kı· 

Anlaımalar lan adam ııfabna 
veriyor ve fikrini töyle izah 
ediyordu: 

Hitler iktidar mevkiine geldik-
ten sonra, Avrupada imkansız 
ıöriinen ıeylerin birdenbire müm
kün oldu~ g&rlildü: 

1 - Fransa ezeli düımanı 
Rusya ile anlqh. 

2 - Lehi.tanla Rusya arasın-
da dostluk ve ademi tecavtiz mi
sakı aktedildi. 

S - Romanya ile RU1ya ba· 
nıb. 

4 - Avusturya, Almanyadan 
uzaklqıp F ransanın kucağına 
koştu. 

5 - Ktıçfik itilaf devletleri 
- ~lya ile dost oldul11r. 

6 - Macaristan Fransa ile 
anlaştı. 

7 - Romada dörtler misakı 
imza edildi. 

Bu ve buna benzer imkansız 
görünüp te son altı ay içinde im
kan sahasına giren hadiselere 
timdi yeni vak'alar inzimam 
ediyor: 

1 - Yugoslavya ile Yunanis
tan anlaşıyor. 

2 - Romanya ile Bulgaristan 
anlaşmak istiyor. 

3 - Balkanlarda yeni bir Lo
kamo anlaşmasına doğru gidiliyor. 
Doğrusu bravo Hitlere. Altı •Ida 
ıulhn tahkim hususunda hiç r 
devlet adamı bu derece muvaf
fak olamamqtır. Bu senenin No
el sulh mOkifabnı Alman Başve
kiline ver1"" :k gerektir. 

* Blittln bu hidiselerin • Hitlerle 
K 8'ilc ne mllnuebeti 
ı vardır, sualini so-

~ dlld/ın rabilirsiniz. Birinci 
, , __ v;_,._•_ig_•t_ı_ .. kısım anlaşmalan 
temin hususunda Almanyamn ne 
derece mlleaair olduğunu izaha 
ltızum yoktur sanınz. 

Balkanlardaki sulh hareketle
rinde Hitlerin tesirine gelince, 
bizce bu da pek sarihtir. 

Yunanistanla Türkiye arasında 
aktedilen misak, Balkanlardaki 
hudutlanm emniyet altında bu
lundurmak istiyen kiiçiik itilif 
devletlerine yeni bir imkan saha· 
aı açtı. Bu misakı biltlln Balkan 
devletleri ile imzalamak için der-

. hal umumi bir hareket görüldil. 
Balkanlarda böyle bir sulh blo
kunun tesisi, Almaııyaya karşı 
kuvvetlerini birleştirmek mecbu
riyetini duyan küçük itilaf devlet
leri için cenup hudutlanm •İ· 
gorta edecekti. 

işte Sinaya'da toplanan kon
. ferans, Yugoslav kıralının Bulgar ,, 
kıralı ve Tnrkiye Cümhur Reisi 

1 
ile mülakatlan, Ankarada Teşri· 

t nievvel içinde yapılacak müzake
reler hep bu maksadı İltihdaf 
etmektedir. 

• 1f 
Balkanlarda yeni bir Lokamo 
Bizim misakının akti ktı

çük itilaf devlet-
Kdrımrz leri kadar bizim 

de menfaatimize uyan bir iştir. 
Siyaseti sağlam bir sulh tesis 

etmekten ibaret olan ismet Paşa, 
bu sayede Türkiyenin Avrupa, 
Karadeniz ve Akdeniz tarafından 
gelebilecek tehlikelere karşı 
memleketi emniyet altına almış 
olacakbr. 

Zaten bütün komşu memleket· 
lerle aktedilen ademi tecavüz mi
saklanna bu yeni anlaşmalar da 
ilave edilirse, Türkiye uzun ve 
teminatlı bir sulh devresine ka
YU§acakbr. 

Resimli Makale il içmeden Sarlıoşlar a 

Sarhoıları gBrüraGnüz. Yolda, fır- t KaHraız, ve ae 1apacaklarını bil-
tınaya tutulmuı gemiler gibi iki meden yola çıkanlar da bpkı bu ıar-
tarafa yalpa yaparak yilrilrler ve hoflar fibidir onlar da bir iti batar-
gidecekleri mesafenin iki miıli faz. mak için icap eden zaman ve çalıı-
laaını katederler. manın birkaç miılini ıarfederler. 

Bir ite batlamadan evvel maksada 
vaaıl olacak en kısa yolu bulmalııınız 

Akai takdirde yolda giden aarhot· 
lardan farkınız olmaz. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Başvekil Paşa Diyor Ki: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"Bulgar Milleti Türk Milletine Karşı 
Sevgi Ve Saygı Taşıyor,, 

Baıvekil ismet Paıa Hz. Sof ya ıeyahatleri hakkında Dostum Bulgar Baıvekili M. Muıanof, nazik ve kıy-
Anadolu Ajansına şu beyanatta bulunmuılardır: metli yol arkadaılığını ti Karadeniz sularına kadar. . de-

"- Bulgaristandan memnunen avdet ediyorum. Oraya vam ettirmekle bizi çok mütehassis etmit ve kendıaı ile 
Türkiyenin iyi laialerini ve bilyük reisimizin ıelim n daha çok if>füımek fırsatını vermittir. Bundan dolayı da 
muhabbetlerini götürdüm. ayrıca müteıekkirim. 

Çalııkan, kıymetli Bulgar halkı Türkiyeye ve büyük Muhtelif fırkaların kıymetli lidırleri ile d~ 
reiıimize kartı her milnasebetle aevgi ve ıaygııını göı- konuımak zevkine nail olduk. Hepsi ile de iki hükumetin 
terdiler. Bulgaristan devlet adamlarile açık yürekle ko- takip etmekte oldutu Tilrk-Bulgar doıtlutu üzerinde ve 
nuımak imktn ve fıraatını bulduk. Samimi konuştuk bunun gerek iki memleketin bulunduj'u mıntakanın ıulbil 
ve anlqtık. . için gerek Türkiye ve bulgariatanın menfaatleri için lizım 

Zaten mevcut olan dostluğun idameııne ve inkitafına f d 1 ld ·· ü • d t b k k ld k 
çalııılmaıına karar verildi. Daha bir aene meriyet milddeti ve ay a 1 ? utu g?r ıun e mu a ı . a 1 

• • 

bulu•an bitaraflık, uzlaıma ve hakem muahedemlzin bir Hatmetlı Bulganstan Kıralı Hz. nın ve lorabçeal Hz. 
protokol ile timdiden bet ıene için temdit edilmit olması nin heyetimiz hakkında lütfen izhar buyurduktan bOyGk 
itte bu havanın mütezabir ve vaziyeti iyi göateren bir nezaket eserlerinden derin teha11üa ve tükranla babıetmetl 
nipneaidir. borç bilirim." 

------------------~--~----~--~~~.:_------------~~----~....:.-=======------

intikam Değil, Sulh istiyoruz! 
"Siirt Meb 'usu Mahmut Bey bu

gün yazdı v bir başmakalede 

Bulgaristanın bugilnkll vaziyetini 
ve Tilrk - Yunan miaakına iltihak 
etmeyişinin sebeplerini tahlil et
mekte ve ezcümle demektedir ki: 

"- Bulgaristanın, bllyük Bul
garistan hayali uğrunda sarfettiği 
mesaiyi biz biliriz. O.mania lmpe
ratorluğu devrinde bize çekdir· 
diklerini de uuutmuş değiliz. 

Meclis Reisimiz 
Kazım Paıa Dün Anka

raya Hareket Etti 
Ankara, 30 (Hususi) - Millet 

Meclisi reisi Kizım Paşa dün 
akşam fstanbuldan aynlmış, 
bu sabah şehrimize gelmiş, istas
yonda Vekiller, Meb'uslar ve hn
kümet erkanı tarafından karıı
lanmıştır. 

Rusyaya Bir Nota! 
Berlin; 29 (A.A.) - Hariciye 

Nezareti Moskovadaki Alman 
matbuatı mümessillerinin Rusya
dan çıkanlması meselesi hakkın
da Sovyetler Birliğinin Berlin 
Elçilikine şifahi bir nota vermiıtir. 

Efkinumumiye fütuhatı, in-
tikamı telkin e ek ne kadar 
kolaysa bunlan~ tahakkukunda 
muvaffak olmak ta o kadar güç
tür . . 

Türk unsurile meskun birçok 
viliyetlerimizin elden çıktığını 
dllfünerek bugtınkn bal ve vazi
yetten en çok şikayet etmek bi-
ze düşerdi. 

Avrupa matbuatının düştüğü 

1 Tekzip 
Edildi 

Atina 30 (Hususi)- Venizelos 
fırkasının hükumeti devirmek için 
bir takım kanunsuz ve yolauz ha· 
reketle ~aş vuracakları hakkında 
çıkan şayialar hnka~fından 
resmen tekz edi~enize
los partisinin reislerinden M. Ka
fanc' aris te bu f8yianm tamamen 

• urma olduğunu söylemiştir. 

lktısat Vekili 
Ankara 30 (Hususi) - lkbsat 

Vekili Celil Bey bu sabah trenile 
lstanbuldan avdat etti. 

lSTER İNAN /STER 

hatalardan biri de Balkanlarda 
vuku bulan hareketi ltalya ve 
Fransa aleyhine ifade etmektir. 

Bütün gayretimiz, emelimiz, 
Balkan miHetleri arasında sulh, 
sevgi ve emniyet esasına mtiste
nit bir anlaşma vilcuda 'I "ir
mek, senelerdenberi h en 
ve buhrandan ıstırap çeken al
kımızın bir az rahat ve geni ş 
nefes almasım temin etmektir." 

I Köprü Yıkıldı 
Üstünden Geçen Kamyon 
da IUçur a ~Yuvarlandı 

Gerede 30 (Hususi) - Ada
pazarı - lu posta kamyonu, 
dün Adapazarından on ikinci kilo
metreyi geçtikten sonra köprünün 
yıkalmaaı neticesinde derin bir 
çukura yuvarlanmak suretile ka
paklandı. Yolculardan birinin ko
lu lanldı, diğerlerine hamdolsun 
bir fCycikler olmadı. 

Gerede Panayırı 
_ Gerede, 30 (Hususi) - Kaaa· 
bamizın meşhur panayırı dlln 
açıldı. Y mi birinden fazla inaanl 
hararetli bir şekilde alış verit 
yapmaktadır, 

iNANMAI 
Kndıköyün faal bir belediye reisi vardır. Bu mev

kie geldiği gqndenberi köyde göze batacak birçok 
ıeyler yaptı. iskele civarını temizledi. Sahillere çamlar 
diktirdi. Deniz kenarında bir çocuk bahçesi yaptırdı. 
Hulasa az zamanda Kadıköylfilerin minnetini kazandı. 

dada bir çocuk bahçesi açmıtktı. Aylardanberi bunun 
etrafında uğratıldı, Nihayet faaliyete geçildi, iki aya 
kadar da bu bahçenin biteceti haber veriliyor. 

Kadıköyde yapmak istediti ıeylerden biri de Mo-

Fakat kıta girmekte olduğumuza ve iki ay ıonra 
Modada durmak bile mümkün olmıyacağına pre, bu 
bahçenin zamanında yapıldıtına, artık 

iSTER iNAN ISTBR iNANMA/ 

Soııun 
-----

insan Kalbinin 

Esrarengiz Kudreti 
N. F. 

Artık Himayei Etfal Cemiyeti 
de insan kalbinden dem VUl'llllJA 
başladı: 

insan kalbi, hayvanlann çek
tiği sefaletten gün ıeçtikçe daha 
fazla müteessir oluyormUf. iman
lar ve hayvanlar arumdaki mllna
sebet hergün biraz daha samimi 
ve dostane bir tekle bBr6n~ 
yormuı 1 

insan kalbi.. Donya durdakç. 
içyüzü anlaşılamıyacak olan ye
gane şey insan kalbidir. 

Glhıtın birinde yumurtaya 
kulp takmak, gökyllzline merdiv• 
kurmak, denizlere kapak yapmak 
belki milmkihı olacak, hattl biraz 
daha ileri giderek diyeyim ki : 
birkaç asır sonra insanlar aillhlan 
azaltmaya ve belki de btıabtlttba 
ortadan kaldırmıya muvaffak 
olacaklar. Fakat insan kalbinia 
tafldığı esrarı hiçbir babayiğit 
ortaya vuramıyacak. 

Amerika ilimleri insan kalbinill, 
kadın ve er~k yüreklerinin blfa
dığı aşk tohumlanm ölçmek için 
aletler icat ededununlar. Ben 
diyorum ki: fennin harikalan, 
ilmin hünerleri inHn kalbinia 
esrarengiz kudreti karş:~ ... .a 
birer cılız efsane kadar bile lor 
met taşıyamaz. 

Kimse aksini iddin 
bütiln kötnlükler insan 
değil, yürekten fışkınyor. 

Dünyayı düzene aokmak iDi 

istiybrsunuz? Silihlar koaferllDll, 
lktıaat kongreai gibi dipaiz top-
lanblara dalmayımz. Kalp ~eıa 
esrarengiz kudreti iman 
den söknp çıkannız ve i 
kalpaiz yaşatmıya mukte~p. 
nuz. O zaman glrecebin.. 
ihtiyar dünya ıençlepcek, heı' 
vakit gllle,n bi.. sllt çocuğu pbl 
saflaıacak. 

• Venizelos 
Misafırimiz Taksi~ 
desine Bir Çelenk •..e-

Misafirimiz bulunan M. ,. 
zelos Dün taksim abide1ine 
çelenk koymuıtur. Mllteaki-~"" 
Heybeliye giden M. Veni·iHlr-: 
operatör Zugurdeos'an ziyafefuaı 
hazır bulunmuş ve aoma Adaclalri 
Rum darüleytaau ile Papaz me--,-· 
bini gezmiştir. M. VeT"" 
alqam nzeri Heybelideki B'csaa. 
Harp mektebine gitmİf, mekbtlJiıM 
kumandanı ve talebeler tm..tllld,. 
karşılanarak mektebi ıemı· · 
Sabık Yunan Başvekili Ada~ 
geç vakit lstanbula dönerek Pe
arpalas oteline inmiştir. 

T opkapı Sarayınd 
Duvardan Giren Bir Ada 

Yakalandı 
Topkapı sarayı m 

velki gün sabahley 
meçhul ve Alman old 
liyen bir adam yakala 
adam saraya duvardan aş ar 
gizlice girıniş, Bağdat k~ 
kadar gitmiş, orada müze bekçi-
leri tarafından görlllerek yakalan 
mıştır. Alnıan Üniversite talebal 
olduğunu ve parası olmadıja i 
saraya böyle girdiğini sCiylem 
tedir. Zabıta taakikata dev 
etmektedir. 

Şiddetli Yalmurlar 
Konya, 28 - Dünden'~ 

• iınize ve civanna m 
yajmurlar yağmakta 
Konya yolu çamurdur • .,,.u_. 
Ankaraya hareket edea 
ler geri di-'tler._ 



Memlak•I Manzaraları 

Kırtasiyecilikten 
BirNümune 

Kızılcahamam (Huausi) - Se
mer köyönden Sabri iaminde bir 
çocuk nlifus kaydını çıkarmak 
için nüfus dairesine müracaat 
etmiş, fakat memur Bey kayıtta 
Arap harflerile yazıla Sabri ismi
nin altındaki nokta biraz büyük-
çe yazıldıi• için Hayri okunmak· 
ta olduğunu ileri sürmilt ve bu 
aoktanm küçültülmesi için mah
kemeye mliracaat edilmesine lü
r;um göstenni~tir. Bu noktanın 
b&yilk veya küçük ) azalmasında 
hiçbir günahı olmıyan iş sahibi 
mahkemeye müracaat etmiştir. 
Tam 750 kurut sarfederek ve 
pbit dinleterek noktanın küçül
tllmesi için karar ve ilim ala
cak, temyiz müddetini bekliyecek 
Ye ancak bir, bir buçuk ay son· 
n İfİDİ yapbrabilecektir. 

Eskişehir de 
Bir Ev Ve Bir kadın Y anılı 

..Eskişehir (Husuai) 28- Burada 
hir yangın faciası olmuş, istasyon 
memtinde çıkan bir yangında bir 
de kadın yanmıthr. 

Yanan ev tren makinistlerin· 
den Faik Efendinin evidir. Faik 
Efendi hamama gittiği esnada 
evdeki gaz ocağı parlamıı ve 
atq çıkmıştır. Yangın çıkınca 
Evde bulunan kadıncağızın anası 
tutmuş, biçare kurtulamamıf, 
yanmıştır. Bu kadının vUcudu ta· 
mamen kül haline gelmiş, yalnız 
iki bacağı bulunabilmiştir. Yan· 
gın hakkında adli tahkikat ya
pılmaktadır. ----

Balya'da 
Mektepte Ügü Kuşu 

Yakalandı 

)f

me9Çİ!l a • -gak•lago11 ••lct•p 
.. A-.~ Mu•tofa B. 
iiaıya (Hususl)- Kocamağara 

mektebine yırbcı hayvanlardan 
hir Ogti kuşu gelmittir. Bu kut 
mektepte çocuklara der• 6ğret-
.mek için beslenilen 15 kadar 
gtlvercini görmDt ve bunlan 
yemek için peoçereden içeri gir· 
-., pYercinleri çil yavruu tibi 
tlajltmıfbr. 

Mektep M&d0r8 Mustafa Nuri 
bu yırbcı kutu 'liif\inte hemen 

"lbır "'1n4 ve haYYaJJı llvercin
a zarar vermesine llleydan 
,madan yakalıyaralr bir kafese 
lllllflur. Ogn kUf\I in11anlara 

J»1 ahflDJfbr. Şimdi talebelere 
~ Yermek için melctepte bes
leamektedir. 

Gebze' de 
Taze Üzüm ihraç 

Edılecek 
Cebze (Huıusı) - Bir Alınan 

.. .,._,u, Alnıanyaya taze üzüm 
~ zımnında ldınngelen t etki

bulunmak üzere Gebzeye 
k bağları gezmiş ve mem· 

''J avdet etmişlerdir. Mm· 
takamı sadiyatında biyük 
Wr re! o olan bu itten 
bağealu memnaa Glauuşlardır. 

MEMLE 
• 

HABERLE E 
hüsah-;;/; 30 

1 

Adana'da Avcılık 
Her 
Faaliyetin 
Menşei 

- . - - - - - - - --

Üveyik Gelirken Bir Bulut Gibi Güneş 
Ziyasına Mani Olur 

ğunda bağırsak
ları alıyorlar. 

Ördeklerin meb
zul işlediği saz
hklara gidiyor, 
kendilerini kut
lara göstermiye
cek bir yer yapıp 

Adana, (Hu
susi) - Çukur
o v a d a avcılık 
tetkike değer ge
niş ve enteresan 
bir mevzudur . 
M ı n tak ada av 
sabalan mebzul· 
dür, biribirine 
çok yakındır. 
Bir tarah denize 
öte tarafı karlı 
dağlara müntehi 
olan bu dar, fa
kat bol sulu, bol 
ağaçlı, bol yemli 
sahade kış ve 
yaz birçok nev'i 
av bulmak müm
kündür. Ovanın 
T oros eteklerine dayanan arızalı 
kısmında keklik, tavşan, daha 
yukarılarda karaca ve geyik av
lanır. Tilki, sansar, çaka), kurt 
gibi vahşi hayvanlar da bulunur. 
Ayı ve pars T orosların sarp kö· 
şelerinde yaşamaktadır. Bu dağ· 
larda iki ü~ tane de kaplan vu
rulmuştur. ~ahile yakın kısımla 
ovada bıldırcın, çulluk, üveyik, 
ördek gibi mevsimlik gelip geçici 
kuşlardan başka yalnız bu mın· 
takaya mahsus olan " turaç ,, 
isminde bir nev'i kuş avlanır. 
~OIUn ve çile tesadif edilmemiştir. 
Bu avlann içinde en kıymet ve 
ehemmiyet verileni turaçbr. Fran· 
sızlar bu kuıun adına "frankolin,, 
diyorlu ve liros frankolinin 
Kilikya ile Irak ve Cezayirin 
bazı mıntakalannda bulunan bir 
nevi kuı oldupnu yazar. Rengi 
bir parça çili andınr, fakat daha 
koyu, daha nakıflıdır. Endamı 
bıldırcına benzer, eti balık eti 
gibi beyaz, lezzetli Ye cesameti 
ldlçilk bir tavuk kadardır. Za· 
ğula avlanır ve açara vurulur. 
Bir avcı beı altı turaçla dönerse 
kendini ,OZel bir av yapmıı 
addeder. Ceyhan ve Seyhan ne
hirlerinin iki tarafındaki ıık söğtlt 
ormanlarının kenarlarındaki çalı
lıklann, kaba otlann- içi turaç 
yatağıdır. Kıı aylarında ılgınlık· 
lar Beku ile dolar. iyi bir avcı 
ıçın birkaç aaat içinde yirmi 
otuz bekas avlanmak mümkiln
dilr. 

Adana civarında on on bq 
mene evvel çok ceylln bulunurdu. 
Çiftçiler ekmedik tarla bırakma· 
dıklan için, hayvanlar bannacek 
yer bulmakta müşkilit çekmiye 
batlayınca Kozan ve Mercin ova
sına hicret ettiler. 

Üveyik memleketin her tara
fında bulunan bir koftur. Fakat 
Adanadaki avı bul\IDIDaz bir 
ıeydir. Bu kutlar tam auaam 
vakti, yani ağustosun yırmi be
şinde, yirmi sekizinde gelir, "1-
cak tabir edilen nehir kenarın
daki sögilt ve zincar ormanlık· 
larına yerleşirler. Susam onlan 
bir hafta içinde semirtir, bembe
yaz yağ bağlatır . 

O kadar ki düştüğü zaman 
yarıldığı vakidir. lskarası yapılır
ken bir mahalle öteden üveyiği 
kokusundan tanırsınız. Gelişleri 
de garıptir. Milyonlarcası birden 
gelir. Kuremler (ailrüler) bucak· 

Turaç •oıno çılcmıı 6ir 6'"P 
lann üstünden uçarken güneşe 
mani olur, bulut gibi gölge yapar. 

Silah nekadar fazla patlarsa 
ilveyik o kadar işler. Yağından 

güneşte fazla uçamadığı için sık 
sak ağaca konar. İyi işliyen bir 
ağacın albnda iki saat içinde 
yüz fişeğiniz varsa yüz tane 
üveyin vurabilirsiniz. 

Üveyik avı azami bir ay 
devam eder. Eylül ortalarında 

yağan ilk yağmurla beraber 
onlar da ovayı terketmiye baş
larlar. ikinci ve nihayet üçüncü 
yağmurda üveyik avı tamamen 
bitmiştir. 

lf-
Bu havalide halk her nevi 

kuşun ve hayvanın baleti ru-
hiyesini inceden inceye tetkik 
etmif, hepsine mahsus ayrı ayn 
garip avlama usulleri bulmuştur. 
Çukurova avcısı avı yalnız silah
layapmaz. Şahin, doğan gibi vası
talar da kullanır. Asal şayanıdik
kat olanı zekisile yapbğı avdır. 

Meseli bıldırcın için: 
Avın bulunduğu yere gelifigU

zel tutma çizmeleri bırakıyorlar. 
Sekiz on kiti kara donlan bacak
larından kollanna geçiriyorlar 
ve sallıyarak avcı hattında yürG
miye başlıyorlar. Bıldırcın bunu 
görünce alıcı kuşu zannederek 
korkusundan uçamıyor ve sevk 
edilen tarafa doğru kaçmıya baş
lıyor. Çimelere yalaşbkça ıabayı 
küÇültüyorlar. Nihayet bıldırcın-
lar gizlenecek bir yer bulduk 
zannile yerde yatan çizmelere gi· 
riyorlar ve böylece diri diri ya· 
kalamyorlar. 

En garibi, en tuhafı 6rdek 
avıdır. On, on bet metre uzunlu-

oturuyorlar. Bağır· 
sakları rastgel'"' 
sazların arasııın 
uzattıktan sonra 
bir uçlarını yan
larına ·alıp ayr. 
ayn ç6plere bağ
byor, yere diki
yorlar. Çöplerin 
ovnaması 6rde· 
1m bağınağı 
bularak yemiye 

başlamış olması demektir. Avcı 
derhal oynıyan çöpü yerden çı· 
kararak bağırsağın ucunu ele 
ahyor ve iki dakika bekliyor. 
Bu müddet zarfında ördek bağır
saktan bir buçuk, iki al'flDlDI 
yutmuştur. Sonra hissettirmeksizin 
gayet hafif bir şekilde bağırsağın 
ucundan üflemiye başlıyor. Midesi 
şişince ördek te düşilp bayılıyor. 

• • 
Av malzemesini tedarik husu-

sunda avcılar büyük müşkilita 
maruz kalmaktadırlar. Hükümetin 
bu kadar teşvikkar alikasma 
rağmen inhisar, işi bir türlfi dü
zeltemiyor. 

Sazan istenilen boyda saçma, 
barut bulunamıyor. Bulunaa da 
satanlar ihtikar yapıyorlar. Av 
malzemesinin burada belli bir 
piyasası yok. Esnaf dilediği fiatle 
sabyor. lnhisa ... dolularının aranı
lan numarasını bulmak her zaman 
kabil olmıyor. Şimdi piyaada 
dört numaradan daha küçük saç
malı inhisar dolosu mevcut değil-
dir. Sebebini sorarsanız " bunlar 
sarfedildikçe inhisar bqkasını 
göndermiyor ,, diyorlar ki buna 
ihtimal verilemez. 

• Haber aldığıma göre Halkevi 
spor komitesi bir avcılar tubesi 
açacak, bUtiln avcılan bir çab 
altına toplıyacak ve avcılığın fenni 
bir şekilde ve zapturapt albnda 
yapılmasını temine çahşacakbr. 

Diğer taraftan bazı mütqeb
bisler de mtistakil bir avcı cemi
yeti kurmağı ve beynelmilel fe

deras yona d abil olmayı tuavvur 
etmektedirler. - Sallhattin 

--------------------~·-==-=--~--====·====-=--==-==---=-----=== 

Kütahya Valisi Ve Meb'usları Tavşanlıda 

Kütolago vali •• Me6'ruları Tovıanlı•fl• 
Tavşanlı, (Hususi)-Klltahya valisi ve meb'uslan kasabamıza geler~k 

tetkikatta bulunmuşlardır. Vali ve meb'uslarımız mllnadiler .vuıt~ıl~ 
halkı davet ederek herkesle ayn ayn temas etmişler ve dileklerını, 
isteklerini sormuşlardır. Kasabanın Ortamektebe olan ihtiyaca şiddetle 
nazandikkati celbebniş, bir mektep açılmasa için tetebbliaatta bulu· 
nulması kararlBfbnJmaşbr. 

Nurullala Ata. 
Geçen günkü yazımı, san'aba 

belki bir vehim yaratmaktan 
başka bir şey olmadığım söyli· 
yerek bitirmiştim. Sanat, olmayanı 
var g6atermek, hazan realite 
ileminde görülmesine imkAn bu
lunmayan şeylerin vücuduna bizi 
kandırmak değil midir 1 

Belki sanatla daima meşgul 
olan, onunla geçinenler sanat 
eserinin bize " olmuş, yapmış( 
cereyan etmiş " hissini vermesin 
beklemezler; fakat bllyllk küt'e• 
nin ıiirde, romanda aradığı. dai• 
ma budur. Kendisine anlablaı. bir 
yalan olduğunu kabul etse bile 
yine bu yalam, biç olmaa 
içinde yaşadığımızdan mükemm 
bir ilemin unsurlan diye kah 
eder. Devler, denizkızlan, periler 
ancak kilçük bir ziimre için bi er 
remz, birer timsaldir; ekseriyet 
onlara inanır, bağlanır. 

lnıanın, esasında, hayvandaıa 
bqka, ondan tistiln bir varlık 
oldupnu kabul etmek hayli zo,.. 
dur. Bizde hayvanlardan buluna ... 
lardan başka tabii hiı aramak 
doğru değildir. Cemiyet kurmak 
insiyakı bile sadece bize mahsus 
değildir; daha birçok hayvanlarda 
vardır. Fakat biz hayvanların 
hisleri ile kalmayıp onları birçok 
yenilerini ilave etmişiz, o kadar ki 
asıl tabii olanlarını arbk hor 
görüp ancak ötekilerine itibar 
ediyoruz. 

Bütün o yeni hisler, birer 
peri veya birer dev gibi bir 
ıey değildir ve hepsi de yalnız 
sanabn eseridir. 

Bilmem ölüm korkusunun 
insana bas olduğunu iddia etmek 
kabil midir? Ölüm korkuau ile 
nefaimmi korumak insiyakını 
kasdetmiyorum. ÔlümOn mukad• 
der oluğunu bilmek, kaçmanın 
kabil olmadığım anlamak ve o~ 
isyan etmek. Belki bu da bayv .. 
larda vardır. Fakat herhalde inaan 
bundan çok istifade etmiftir. icat 
ettiği her ıey, cemiyet, din, ahlik 
hep bunun eseridir. Ölümden k&1 
runmak için toplanmış, bu d8nyada 
mukadder olan &lnm·den biç olmaz• 
aa baıka bir dünyada kurtulmalc 
iç.in dini icat etmiştir. Ahrete de 
inanmadığı zaman biç olmazsa 
hemcinslerinin hafızasında yaşa• 
mayı ister. Ôlllmil istihkar edip 
kahramanlık göstermesi de yine 
ölmek, unutulmak korkusun• 
dandır. 

Sanabn de aaıl menşei bq 
korkudur. Onun yarattı~ı ea 
bilytik vehim ölmezlik •ehmidir, 
Bizi, hiç olmazsa hayalen, 6lmek• 
ten kurtarır . 

Bunun içindir ki hergünkl 
hayattan değil, mucizeli ilemler
den bahseden eserler halkan rai• 
betini kazanır. 

Mamafih herglnkl hayaha 
tanirinden hotlananlar ela yine 
aanatte ölüm korkusuna bir te
aelli bulurlar. Onlar &b6rlerindea 
de saftır: Yalnız rablarmm değil, 
ricatlanmn bile lllimden kurtul
dupu aanırlar. ----
Adapazarı'nda 
Sokaklarda Bıldırcın 

T oplayorlar 
Adapazan, (Hususi) - Bura• 

ela tuhaf ·bir hAdiae olmUf, gece 
kuabanm 6zerinden geçen bal· 
dırcın ıürUleri elektrik ziyumdan 
Orkerek yerlere doktllmilfler ve 
halka tarafından baygın bir 
Yuiyette kolayca toplanmışlar
dır. Bu bıldırcınlar kafesler 
içinde lstanbula pnderilerek aa• 
blmaktadırlar. 
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Hariciyesinde 
Son Değişiklik 

Beynelmilel siyaa11t dünyaaının 

müzmin haatahk noktalarından biri de 
uzak farktır. Bu hastalığın ne kadar 
tehlikeli olduğunu, Sovyet Rusya 
tarafından prki Çin demiryolu mü-

nasebetile Japon himayekerdeal Man
çuko hükumetine yapılan teblit gös
teriyor. Bu demiryolu, malUm.dur ki, 
Mançuko hükumeti tetekkül ettikten 

ve Japonyanan himayesini kabul 
eyledikten aoora bir münazaa mevzuu 
olmuştur. Zira Mançuko hükümetf, 
dcmiryolunu yok bahasına almak 

istemekte, Sovyet Rusya da hakiki 
bedelini koparmadan vermeye yanaf
mamaktadır. Tabrikit Japon hüku
metinin tertibi oldujıı n hadiseler de 

hergün biribirini takip eylediği içindir 
ki vaziyet karıfmaktadır. Bundan 
böyle daha ziyade kanpcağını, son 
• -.- nda, Japon Hariciyealne Japon 

Erkıimharbiyeıinio vazıyet etmesi 
gösteriyor. Zira Japon Hariciyesi, 
bütün •İyaıi itlerde Milli Müdafaa •• 
Deniz i,leri Nezaretlerile sıla bir 
temu yaparak hareket etmekle 
beraber kendine' mahsus bir hareket 
istiklali güderdi. Bundan dört ay 
evvel istifaya mecbur edilen daimi 

\f üıteşar M. Arita'nın çekilmesi, bu 
serbestiye nihayet verdi. Hariciye 
~az;ı rı M. Oşida dahi bütün bu mü-

dahalelere göz yummasına rağmen 

Nezaret makamanda kalamadı, çekildi. 
Yerini, müfrit milliyetperverliği ile 

tamnmıt japooyanın Moskova Sefiri 
M. Hirota aldı. Şimdi Japon Harici
yesinin batında bu z.at bulunuyor. 

Ordu Ye donanmayı da As1a şubesi 
Müdürü M. Tani, ve Umumi lstıthbarat 
Müdürü M. Şiratori temsil ediyorlar. 
Bu Qç zatin vazifeal Japon Erkanı
harbiyeainin emirlerini harfiyen yerine 
l'etirmektir. Şarki Çin demiryolunun 
aabn alınmak istenmesi münaaebetile 
çıkan aoo hldise, Japon Hariciyesin
de ifrata dotru gitmenin bir teza
hürüdür. -- Süreyya 

Almangadan 
Çıkan 
Museviler 

Beyrut 28 - Almaoyadao çı
kan yahudileri İngilterenin Filis
tine yerleştirmesi için hazırlıklar 
yapbğı söyleniyor. 

Yeni Bir Transatlantik 
T riyeste 29 - Motörlü Üra

niya transatlantiği cenubi Ameri• 
kaya ilk seferini yapmak üzere 
Triytsteden hareket etmiştir. 

ltalya .. Arjantin 
Roma 29 - ltalya ile Arjan

tin arasında bir gümrük muahe
desi imzalanllllŞtır. 

SON POSTA 

BABİC:I TBLGBArLAB 

Almanya intikam Almak 
Sevdasında Değilmiş! 

"Harp Peşinde 
Cenevre 29 - Alman propa- ı 

ganda · nazın M. Göbels beynel
milel matbuat mümessillerinin 
önünde ıöylediği bir nuhıkta mil-
liyetperver sosyalist devletin ek
seriyetle dünyanın anlaşılama-

mazlığa ve itimatsızlığa uğra
masına teessilf etmit ve milli
yetperver sosyalistliğin. bir mem
leket mukadderabnı ıimdiye 
kadar kullanılan usullerden bam· 
başka vasıtalarla idare etmek 
teşebbüsünden ibaret olduğunu 
anlatmıştır. 

M. Göbels Almanyanın bey
nelmilel siyaset:ne de temas ede
rek demiştir ki: 

" - Almanya katiyen bir ge
nişleme siyaseti takibetmiyor. 

Son Rusyaya yaptığı seyahat esnasında Sabık Fransız Başvekili M. Heryo 
Fra1:18aya avdet ederken Rigadan geçmiştir. Resmimiz M. Heryoyu Rigada bir 
''Brıand,. caddesi küşat ederken gösteriyor. 

-=====-==--=====--===========--=m:==-
Kaybedilmiş bir harpten ve uzun 
kanşıkJık senelerinden sonra ken-
di ocağını düzeltmek için biç bir 
fedakarlıktan çekinmiyen bir mil-
let dünyanın istihkanna uğra· 
mamala dır. 

Almanyada Mali Vaziyet 
Düzelmiye Başladı Mı? 

"Genç Almanya bntnn dünya 
ile ancak kendi milli varlığı me-

selesini halletmek istiyor, Bunun 
intikam ve harp ile hiç bir ala-
kası yoktur. Bu iki kelime bey
nelmilel liıgattan çıkarılmalıdır. 

1914 felaketinin tekerrürü bir 
delilik olur ve ciddi hiç bir 
kimse bunu diişünemez. 

"Ne Başvekilin, ne de hükume
tinin hiç bir hareketi harpçuyane 
fikirler beslenildiği baklanda en 
ufak bir şüpeyi muhik gösterecek 
mahiyette değildir. Almanyanın 

artık ikinci sınıf bir millet mua· 
melesine tabi tutulmaması ve 
milli emniyetini kefalet altında 
bulunduracak müdafaa vasıtala

nndan mahrum bırakılmaması 
büUin milletlerin menfaaleri ikti
zasındandır. ., 

Belçika 
Vekili 

Roma 29 - Bir iki günden
beri Romada bulunmakta olan 
Belçika Başvekili kont Brokvil 
Brüksele gitmiştir. 

No. 't 

~-------~~----------
Berlin 29 - Maliye Nezareti- ' ne doğru 14,5 miJyara kadar 

oin bir mümessili nezdine kabul inmiştir. 
ettiği gazeteciler~ yaptığı beya- Almanya 'run borcu 193.3 mar-
oatta bilhassa demiştir ki: 

"- 1933 Mali senesinin geçen tırun otuz birinde 11,7 milyar 
beş ayında varidat ile masarif mark idi. Bütçe açığı da 1,88 
arasınde hemen hemen tevazün milyardan ibaret bulunuyordu. 
husule gelmiştir. 1933 Mali senesine masarif 

Almanya'run muhtelif Alman ilk tahminlere nazaran umumiyet-
hüki'ımetlerinin ve belediye ida- le daha az olmuştur. 
relerinin umumi masarif yekunu Hazinenin vaziyeti, bugüne 
1929 yılına kadar 20,9 milyar kadar, fevkalade tedbire baş vu-
mRrk'ı bulmuş iken 1932 senesi- rulmasına lüzum göstermemiştir. 

Silahlar 
Meselesi 

Cenewe, 29 - Fransız hari
ciye nazın M. Pol Bonkur Al
man hariciye nazın Fon Nöyrat 
ile dün g·örüşmüştür. 

M. Pol Bonkur, Paris'te yapı
lan son müzakerelerden doğan 
anlaşmalara Fransanın ne gibi 

sebeplerden dolayı bağlanmıya 

ve daha ziyade ehemmiyet ver• 
meğe mecbur olduğunu Fon Nöy
rat'a anlatmıştır. 

Alman na7.ır1 bu hususta ta
limat almak üzere hafta içinde 
Berlioe gidecektir. 

Beraber 
Çalışacaklar 

Cenevre, 29 - Küçük itilaf 
devletleri mllmessillerile Lehistan 
mümessili, Milletler Cemiyetine 
arzedilmiş olan meseleleri tetkik 
ve müşterek bir hatb hareket 
ittihaz etmek üzere dün akşam 
görüşmüşlerdir. 

lrlandada Siyasi Bir Gurultu 
Dublin 29 - Meb'usan mec

lisi Dö Valera hükumeti aleyhinde 
verilen muaheze ve takbih takri
rini, uzun ve hararetli bir müza
kereden sonra, 65 muhalif reye 
karşı 80 reyle reddetmiştir. 

BiB MACERA 
lifinizi düşündüm, kararımı da 
verdim. Fakat hadiseler bu ka
rarımı bir müddet tehir etmemi 
emrediyor. Bugün ı:..ker oldum. 
Harbin neticesi ve cereyan 
ne olacak kestirilemez. Onun 
için bu hayırlı iti askerlikten 
sonraya bırakmayı tercih ediyo
.rum. Vaziyeti böylece anlatırsanız 
onlar da itiraz etmezler sanırım. 

vaziyette değilim. Çünkü her gün 
Şişli tepelerinde talim ediyor ak
şam da yorgun dönüyoruz. 

Bir hafta Nahideyi biç gör· 
medim. Bir akşam vapurdan çı
kıyordum. Baktım iskeleden Gök
su deresine doğru küçük karde
şile gidiyor. Sokak ortasında ko
nuşmıya imkan yoktu. Atkadan 
başkaları da geliyordu. 

Yazanı 

Diye ağızdan ağıza söylene
cek. Y enimahalledeki katkfin bal
konlu odasında yarlıyan bu ateı 

· Kavaklara, Y edikuleye, Erenkay-
lere kadar ışık verecekti. 

O gün sersem gibi dolaştım. 
Bu ne işti başıma gelen! 
Dünyada en sinirlendiğim şey 

kendime ait bilhassa böyle gönül 
davalarının dillenmesi, ağızlarda 

ıakız gibi çiğne~mesidir. Bunu 
düşündükçe hırslanıyor, hatta 
Nahideye kızıyordum. Mümkün 
olsa a ıp başımı gidecektim. 

Dünya tesadüf dolu. 
Hergün akla ielmedik hadi

ıeler çıkıyor. 

"Büyük I f iklıye ,, 

Rom•ncı 

Ben bu endifeler içinde iken 
büyiik harbin güriiltüleri, sonra 
da bizim seferberlik baılamasın 
mı? 

O zamaQ.a kadar yüksek 
mektep mezunları devlet bizme· 
tinde olurlarsa asker olmuyorlar
dı. Fakat yeni bir kam._.n bunu 
da kaldırdı. 

Biz haydi palaspandıras Har
biyeye 1 

Harbiyeden ilk döndüğüm 
akşam benden hila haber bek
leyen ihtiyarı koşup buldum. 

- Efendi Hazretleri, dedim, 
hakkımda gösterdiğiniz alaka ve 
teveccühe teıekkür ederim. Tek-

Benim sözlerimdeki kat'iliği 
gören ihtiyar adamcağız boynunu 
büktn: 

- Hay hay evladım. Elçiye 
zeval yok. Fikrini olduğu gibi 
anlabrını. içime bir ferahlık gel
mişti. 

Artık bu münasebetin böylece 
bitmesi de eyi olacaktı. 

Şu insanlar çok garip mah
luklar sevişmeyi muhakkak ima
mın duasile bağlamak istiyorlar. 
Maamafih artık bunu dilşllnecek 

O beni gördü., Ağırlaştı. 
Ben hızla geçip gitmek iste

dim. Yanından bitaz sokularak 
geçiyordum. Yavaşça: 

- Bu gece beklerim gell 
Dedi, 
Arkadan gelenlere bir şey 

hissett:rmemek için hızlı hızlı 
yürüdüm. 

O gece gidip gitmemek için 
çok düşündüm. Mademki bekli
yordu. Gitmelidim. 

r Gönül işleri ] 

Bütün 
Çalışan Kızlar 

Böyle Midir? 
" Hayat arkadaşımın '.~ 

kafes arkaauıdan değ1' p~:' 
dan görmliş olma~ ' -{:_ 
pılarak çalıp.o '~ Y 1\. O Z 
lenmek ister • 
tecrilbelerden -r~.,~.; :..·1\,~ 
ğim bir bam~~'.1. °!'9 Ö :,~•.f; 
hanımla bir za~ ·'lı~j 0 

da çalışmıştık. Burad~ 'u.~., 
allkayı mes'ut bir şekle kJ° 
istedim. • 

"Bu esnada arkadaşlarımızıııl. 
bir düğününe ikimiz de davetli 
bulunuyorduk. Bahsettiğim bamm, 
aile tarafından geceleri yalnız 
dıp.nya çıkarılmadığı hissini ver
dirmek için, yamnda bir knçnk 
çocukla gelmifti. Dnğtln eğlence
leri esnasında bulunduğumuz bG
rolann en biiylik memuru 55 lik 
bir zat ile alikası olduğunu pek 
qikir olarak benimle beraber 
hazirun da hiuetmiş ve gülmilftil. 
Hatta bu babası kadar zatin bazı 
kıskançlık bareke~i de görtilm(iş 
misafirler arm. ıld .. 

0 
hoınutsuzluk 

başlamışb. Bu vaziyel IAle' ,-,li;·k~ 
endişeye düşürmüftü. 

"Bir giln takip ettim, ve ban
lann Bebekte bir eve giderek 
orada 12 ye ' hatta sabaha ka
dar kaldıklanm gördtim. Buna 
acaba ne cevap verininiz ve yahut 
bu şerait altında çalışan hanımlan 
nasıl tavsiye edersiniz. 

"Böyle hammlar ne dereceye 
kadar yuva kurabilirler ve bmı
lann annelikleri ne kadar de ~ •~ 
edebilir?" · -~ 

Suadiye: R. Se•İnç 

Bu gencin tecrübesi Fena ne
tice vermiş. Hatta bana &yle ge
liyor ki, bu mektupta bahseclilea 
vak'a biraz da mübalağalıchr. 

Bu kabil kızlar, çaUfanlar aıA
sında da, çalıfllllyaolar arasında 
da bulunabilir. Kendisile evleae
cek bir arkadq bulan akıllı \ir 
kız, bu çılgınlığı yapmaz. Bu iti
bar ile bahsettiğiniz kız, çahpn 
kızlar hakkında bir hilkfim ver
miye kafi gelemez. 

Çalışan kızın da ideWi iyi bir 
ev kurmak, kalbiaıi ancak ıevebi· 
leceği bir erkeğe vermektir. Oıa· 
lar arasından hayat arkadqlanm 
seçenler şimdiye kadar aldandık
larını g6rmemişlerdir. 

H\NJMTEYZE 

Et ayak çekildikt en sonra 
gittim. 

Nahide her zamanki gibi 
anahtan attı. 

Yukarı çıktım. 
Bu olup biten şeylerden 

bahsetmedi. Eskiden nasal yam .. r..t.-: 
kendi kendimizdeo babsediyon:;!.: 
hep &yle oldu. Sabaha kalp 
ayrılırken Nahide : 

- Beni ihmal etme. Ü.ziill-
yorum. Eskisi gibi beklerim J 

Dedi. 
Eve yorgun, kırık, berbat Wr 

halde geldim. 
Bu gece alemi gündnzki Slkı 

talimden .daha yorucu idi. Çünktl 
maneviyatım harap oluyordu. 

O geceden sonra ar ık edisi 
gibi ziyaretler baıladı. 

Annesi kapıyı kiti yip aaab
tan aldı. O zaman Nahi•nin 

(Ark .. YU' 



:r Dünya Hôdlsel~ 
r-

• 
t lngi tere' de 
Kamping 
Düşmanlığı 

lngiliz Belediye ve mahalli 

""' 1 ] idareleri arasında n..amp arı h k k l 
!tf d k al ın 'r ara ya-

~ · - ene e)e • yılması ve yazı 
nm altı.J4'!' . çadır kurarak açık 
çe yladzılwdıgı 1~1m . esının aleyhinde 
ta o ugunu ı erı . 
noktan\11 \ ... , ... ,,r· ce reyan başgöster-

•?y,°'·' • Çünkü bu suretle tarlalara 
ve ağaçlık yerlerde kamp kuran 
kadın erkek daimi bir temas 
halindedirler. Bu ise, muhteJif 
cins ~ensupları arasında laübali
Jiğin artması ve ahlaksızlığın 

girmesini intaç etmektedir. Bun
dan başka rahat ve huzurunu 
düşünen halk, devlet ve hususi 
eşhasa ait korulukları, orman ve 
mer'aları tahrip etmektedir. Onun 
içindir ki İngiliz Meb'usan Mec
lisine müracaat edilerek yaz 
kamplarının tahdit edilmesi ve 
muayyen şartlara tabi tutulması 

hakkında bir kanun layihası 

tanzim edilmesi istenmiştir. 
İngiliz meclisi, İngiliz beledi.

yelerinin bu talebini tetkik et
mektedir. Filvaki açık hava 
kampları yüzünden lngilterede 
ahliksız1ı~1n -ı;1~tığı su götürmez 

...... -IHr· lı:t~l~L'ftir. Yine son zamanda 
anası, babası belirsiz olarak öte
ye beriye bırakılan yeni doğmuş 
çocukların miktarı da dehşetli 

•urette artmıştır. 

* 
Bir müddet varki Groenland-

da çok zengin altın ma
-Y._•_n_l_A_lt_ı_n_ denleri bulundu. 

Vaktile Amerika-
Mad•nl eri nın şimalinde, 

Klondik denilen sahada olduğu 
~ibi buraya da binlerce insan 
~~um etti. Fakat yeni maden
lerin ~ulunduğu mıntaka, hem 
çok uzak, hem çok soğuktur. 
Onun içindir ki İngilizler bu ma
denler için gayet büyük tayyare
ler yapbrmaktadırlar. Hem fen 
adamlarile bulunan altın parça
lannı, hem de bu madende çalış
mak isteyecek kimseleri bu tay
yarelerle nakledeceklerdir. 

Çünkü günler süren deniz 
yolculuğundan Groenland sahille
··ine çıkacak yolcu şimal köpek
lerinin çektiği kızaklardan istifa
de etmek suretile madenlerin bu
lunduğ yere ancak alb günde 
varabilmektedir. Halbuki tayya
l:f~ly~ f yolculuk gayet kısa 

mektebine anda yapılmaktadır. Bu
bir Ügü ~'l tek kişiden 50 İngiliz 

ektepte lınacaktır. Gidip gelme ve 
m k . . ıçme dahil olmak üzere 
me ıçın 200 1 ·ı· ı· d güvercini l ngı ız ırası ır. 

yemek içiı * 
miş, göve»anyanın başlıca limanlarm
dağıtmıştfln biri El Ferrol'dir. Bu 

Mekt«1/a oa:l liman, bilhassa 
Bey b~ yı~ilciimA.~ ına~l!rasmın gü-

Vı 
1

8 l d' ıelJıgı ve her sene 
• e e ıg• ttrtİP 'lunan de-

niz yarışlannın Ptrlaklıtı ile meş
hurdur. Bu yüzden, '9panyaya 
\.,. 1ene birçok keyif ~bibi ve 
.enaJı akın eder, El f e~ol lima
nıllllı ispanyaya Yaptığı bu hiz
ınete mukabil hükümet lrlerkezi 
Jjınaııın ihtiyaçlarile alakadar 
oJoıamaktadır. Mesela, hu sene
ki yanılar için, umumi bütçeden 

ti ferroJ belediyesinin eınrine ancak 
300 lira verilmiştir. Halbuki bu 
para ile hemen hiçbir şey yapmak 
mümkün değildir. Bu yüz.den 
tehir belediyesi ispanya bahriye 
nazınnın limarılarma karşı gös
terdiği alakasızlığı protesto et
mek maksadile verilmek istenilen 
300 liralık tahsisatı kabul etme
mitJerdir. Hidise, bir belediyenin 
ilk defa bir bUkümete kartı ... 
ziyet almaaı demek oluvor: 

Son Posta Adakalede 

. oprağına Bır Uğrayış 
Adakale ( Hususi ~1u- İ riyasetinde altı kişilik bir 

habirimizden) - · ' le t - belediye heyeti ile idare 
Osmanlı Türklerin.u Av- edilen adanın yegane Ro-
rupayı istila teş c. bbiisle- men memuru sahilde va-
rinin bin bir nişanesindl!n zife fgören tek gümrük 
biri de, Tuna ortasında memurudur. 
boynu bükük bir yetim Kale taşları iizerinde 
gibi yalnız kalan Adakale göze çarpan bir çok TUrk-
idi. El ayasmdan büyük çe yazılar arasında bilhas-
olmıyan bu toprak par- sa şu cümle ıöze çarpı-
çası umumi harbi müte- ~ yor: 
akip elimizden çıktı. ş·.mdi Fethedip bu kal'ayı aldı 
Romenlerin işgalindedir. yedi küf/ardan 

Son zamanda, Romen Kıldı ih!Ja yümnile bün-
gazetelerinin seyyahlara yat edip Mahmut han 

yapılacağını gürültü ile 1158 

ilan ettikleri kolaylık 
ilanlarına, nakil vasıtaları 
ücretlerindeki tenz.iliita ve 
vize harcı alınmıyacağı 

hakkındaki '·ıaatlerine ka
pıldık. Türk şehametinin 
ıahidi olan bu diyarı gör
miye çıkbm. İlk uğra
ğımız vaktile Macarlara 
ait olup şimdi Romenlerin 
eline geçen Herkül ba · 
yoları isimli su şehri oldl!. 

Bütün oteller memur ve za
bitlerle dolu. Ecnebiler civardaki 
villaları boylamak mecburiyetinde, 
dağıblan broşürler bu villalarda 
iki yataklı odaların fiabnı 100-250 
ley olarak göstermelerine rağmen 
yabancı görür görmez 350 leyden 
kapı açıyorlar. Bu soyguncu 
fiatına dayananlara aşkolsun. 

Orada zoraki bir iki gün ka
lışımdan istifade ederek Adakaleyi 
ziyaret ettim, Lozan sulhunün im
zasına kadar Türk hudutları ara
sında gösterilen bu adacığın nü
fusu, şimdi 600 dür, cümlesi Türk
tür. Eskiden birtakım imtiyazları 

varken 1918 de Romen işgalile 
beraber bu imtiyazlar kalkmış, 
931 mayısında Romen kıralmın 
adayı ziyareti münasebetile bu 
eski imtiyazlar iade edilmiş. 
Bu imtiyazlar şekerden gümrük 
resmi almamak ve buna benzer 
bir takım gümrük kolaylıklarıdır. 
Romen hükümeti buraya senede 
10 vagon şeker ithaline müsaade 
etmektedir, Bu yüzden Adakalede 
şeker 21 leye sablır. Halbuki 
Romanyada şekerin fiatı 28 ley
dir. Aynca · adayı ziyarete gelen
ler dışarı çıkarken gümrük resmi 
vermeksizin beş kilo şeker, 1000 
ıigara, 200 yaprak sigarası, bir 
kilo kahve, bir şişe rom veya 
konyak alabilirler, Adada, biri 
Romen hükumetinin bir yaprak 
sigara fabrikasile bir de yerıi 
Türklerin bir anonim şirket ha
linde idare ettikleri bir sigara 
fabrikası mevcut olduğundan, 
adada en bol olarak bulunan 
mevat bunlar oluyor. 

Sigaraların çoğu Türk ismini 
taşıyor: 

Bafra, Yenice, Hanım, Ali 
Kadri. Ali Kadri ismine sebep, 
tirket müdüriyetini bu zatın ifa 
etmesidir. 

Adada biri muhtelit ilk, diğe
ri kızlara mahsus olmak ·uzere 
bir de san'at mektebi vardır. Li
san ve din .derslerinden başka 
dersler Romence gösteriliyor. 
İlkmektebin muallimi Ahmet Ali 
Ef. dir. Bir de Romen muallim 
mevcuttur. 

İlkmektep mevcudu 70 tir. 
Kadınların ekserisi tütün fabrika
larında çalışıyorlar. Amele yev
miyeleri 70 leydir. ( 90 kuruş ). 
Kadınlar bundan biraz daha az 
ahyorlar. 

Bu münasebetle kaydetmek 

At/aka/enin camii 
lazımdır ki kadınlar çarıaflı, er
kekler feslidir. Ekseriyet itibarile 
uzunluğu 1500, eni 500 metreden 
ibaret olan Adakale, denilebilir 
ki cüceler memleketidir. Eğer, 
halkı tabii teşekkülde olmasa. Bu
rada, küçük olan evlerin, dükkan-
ların ve adadaki eşyanın eb'adıdır. 

Bu 600 kişilik nüfus için 40 
dükkan vardır. Sahipleri kamilen 
Türktür ve İstanbulun çarşı içini 
andırır. Sokakları gayet dardır. 
Evleri ise kısmen taş, kısmen de 
ahşaptır. 

Belediye reisi Turban Beyin 

Maamafih bu taşın 
asıl kalenin fethine dela-

let etmediği, başka bir 
yerden getirilip buraya 

konduğu da iddia edili
yor. 

Şayanı kayıttır ki 
Romanyanın hiç bir ta

rafında incir bulunmazken 
Adakalede bol incir 

bulmak mlimkündür. 
Romanyada garibime giden 

birşey oldu, Bükreş'te bir yerli 
mallar sergisi açmışlar. Şehriır 

Karol ismi verilen parkında. Du
huliye olarak on kuruş kadar 
birşey alıyorlar. 

Fakat sergiye yaklaşırken bu 
miktar elli kuruşu boylayor. Ro· 
manyada seyyahlara gösterilen (1) 
kolaylık cümlesinden olmak üzere 
bu garip para sızdırma hare
ketini kaydetmeden , kendimi 
alamadım. * 

lzmir Mektupları 
----~~~-+----~~~-

Sevgilinizin İzmirli Olma-
sına Dikkat Ediniz! 

-----· 
İzmirli Genç KızınBerrak KahkahasıKar-
şısında Titremiyecek Erkek Var Mıdır? 

lzmir 25 ( Hususi ) - lzmir 
kadınları güzeldirler, klvraktırlar, 
sıcaktırlar, cana yakındırlar, dil
berdirler, bilhassa şirindirler .. 

Üzümünden mi, incirinden mi, 
havasından mı, suyundan mı, de
niziDden mi bilmiyorum. lzmir 
kadınlan çok sıhhatli ve biraz 
da, hadi şişman demeyeyim, ba
lık etinde oluyorlar. 

Bir bakıma göre bu şişman

lık Akdeniz ikliminin yarattığı 

bir şeymiş.. Diğer rivayete göre 
İzmirlilerin hamur işine biraz 
fazla düşkUnlüğündenmiş. incir 
Uzüm bolluğunun da bunda bü
yük bir hissesi olsa gerek •. 

Her ne ise lzmir kadınlan 
balık etindedirler. Bir dirhem et 
bin ayıp örter vecizesine inanan
lar lzmir kadınlarının ne kadar 
güzel ve şirin olduklarını kolayca 
anlarlar! 

Buranın dört köşe omuzlu bir 
kısım gençleri, kemikleri yerinden 
fırlamış, yılan gibi kıvır kıvır, 
kuş kadar hafif, benzi uçuk çe• 
limsiz ve sıhhatsız kadınlardan 
hoşlanıyor. Bu tipteki mariz ka
dınların iyi bir aşık, iyi bir arka
daş ve iyi bir ana olabile
ceklerine aklım ermiyor. Bu 
itibarla, tereddüt etmeden şu
nu söyliyebilirim. Sevgilinizin, 
lpkınızın lzmirli olniaaıaa dikkat 

ediniz. iyi bir arkadat iyi bir ana 
mı arıyorsunuz, İzmire koşunuz. 
Sıhhatle neş'e biribirinin lazımı 
gayrı müfarikidır. hmirin sıhhatli 
genç kızının kahkahasındaki tatlı 
ahenk karşısında titremiyecek 
erkek var mıdır? Bu kahkahanın 
heyecanıni verem]i bir göğüsten 
çikan boğuk bir öksürüğe kini 
tercih etmezi. 

• İzmirin genç kızlan neı' e 
ile sululuğu, şıklıkla züppeliği 
biribirinden ayıracak kadar iyi 
yetişmişler. Yılışmaz, sırıtmazlar, 
fındıkçılık etmezler ... Vakur ve 
mağrur yürürler. 

Fakat pısırık ve eski terbiye 
görmüşte değildirler. işte Karşıya
ka' da bisikletile dolaşan bir kız .• 
işte kordonda raketile tenise 
koşan bir genç kız. 

)#-. 

Burada münevver kadınlar 
kesif bir halde bulunuyor. Hakim, 
avukat, doktor, muallim, memur 
yüzlerce kadın iş başında çalı
şıyor. 

lzmirin yüksek ailelerine men-
sup mUnevver kadınlar bugünlerde 
Mmmalı bir faaliyet içindedirler. 
Cümburiyetin onuncu yıl dönü
münü kutlulamak için hararetle 
çalıpyorlar. lzmir kadınlıiı o 

" 

• 
Kari Mektup~") 

Mardinliler LJ-! 
• 

Kebap lstiyorla1 · 
Şehrimizde öğle yemeklerinde 

en fazla yenilen "kıymalı şiş ke• 
babı,, dır. Yaz mevsiminde halk 
bu kebabı bütün yemeklere tercih 
eder. Kebapçılar bu son günlerde 
çok insafsız davranmıya başlamış 
ve kebapları yarı yarıya küçült• 
müşlerdir. Kış mevsiminde bir 
okka et 30 - 35 kuruş madeni 
paraya satılırken bir şiş kebabı 
bir kuruş madeni paraya alıyor• 
duk. Şimdi iıe, bir ekka koyun 
eti 12 kuruş madeni paraya satıl· 
dığı halde bir şiş kebabı yine 
bir kuruştur. 

Şehrimiı belediyesinin dikkat 
nazarlarım celbeder ve bu ihti .. 
karın önüne geçmesini bekleriz, 

Mardin: Dündar, 1. Cemal 

lzmitte Bir ÇöpçUnUn inadı 
Şehrimizdeki Belediye çöpçli• 

lerinden birisi bir sokağın bütüQ 
süprüntülerini aylardanberi alma• 
makta ısrar etmektedir. çöpçil 
için mahalle ıakinleri Belediye 
müfettişlerine hatta reisine söyle• 
dikler halde hiç aldınş edilm~ 
miştir. Mütekait bir adam olan 
bu çöpçU başıdan çok pkiyetler 
var. Belediye reisimizin dikkatini 
celbederiz. 

lzm it : )f )f Jf. 

Dört Mesele 
Ben İzmirliyim Uç aydan beri 

ede ÜskUdarda lcadiye mahalleııf 
sinde oturmaktayım. Oturdu~ 
muz evde terkos suyu vardır. Bq 
su kumpanya veya şirketi evvel 
emirde bir saat kirası alıyo~ 
Bakkal ve sair sabcı sattığı bir 
malı ölçmek için, tartmak için 
vezin ücreti alır mı da bu şirke\ 
satbğı suyu ölçen saatin kirasını 
alsın? 

' 

Saniyen: Bir de hava parası 
alıyor ki buna da biç aklım en 
medi sizin erdi ise lütfen be'4 
tenvir ediniz. l 

Salisen: Su ekser zaman gün• 
düzleri akmaz. Gece saat ondaıa 
sonra akmıya başlar. Yani gect 

( akar, gündüı kesilir. Hangi mem• 
lekette gece İf görülür, temizlik 
yapılır? 

Rabıan: Bu lcadiye mahalle" 
sindeki bakkallar alabildiklerine 
gidiyor. Belediye kontrol etm• 
mi? ediyorsa bu mahalle niçlD 
bakmıyor? 

lcadiye mahallesinde Makestaı 
Sokab"lnda: Halit 

gün kendini gösterecektir. 

• 
.. 

İzmirde kadınlar tamamen ha• 
yata atılmıı bulunmaktadırlar, 
muallim, memure barumlarımızdan 
başka binlerce kadın da fabrika• 
larda ve ticarethanelerde çalış• 
maktadı::-lar. lzmirde kadın bir 
lüks eşya olmaktan çıkmıı, içti• 
mai hayatta yerini almııı ve mu ... 
tahsil mevkiine geçmiıtir. 

* Buranın ıık ve kibar hanım• 
efendileri lstanbuldaki hemşirele• 
rini kıskandıracak kadar gl\zel 
giyinmektedirler. fstanbula aylar• 
dan sonra gelen Paris modasını 
burada bazı hanımefendilerin sır• 
tında hemen görmek kabildir, 
Mütevassıt aileler için lstanbul 
hala bir moda merkezidir. Bütün 
tuvaletler, şapkalar, ayakkabılar 
İstanbuldan temin edilir. Fakat 
burada modanın esaretinden kur• 
tulmasını .bilen ve kendi zevkine 
g6re giyinen. ve giydiğini h_er-
kese beğendıren hanımef endıler 
de az defıildir. 

hbah 



SON POTSA 

-F eöerbahçe -Dünkü Maçı 
Bitirdi Beraberlikle 

Oyun 
DUn Kadıköy stadyomu baı

tanbaşa dolmuştu. Viyananın en 
s»zel oyununu Fenere karşı gör
miye gelen seyircilerin adedi beş 
bine yakındı. 

Viyanahların dünkü oyunlarını 
seyrettikten sonra, bu kadar 
ahenkli oynayan bir takımı getirt· 
tiklerinden dolayı Fenerlileri tebrik 
etmek lazımdır. Filhakika Viner
•por burada nadir gördüğümüz 
zevkli bir oyun tarzını bütiln in
celiğile benimsemiı futbolcular
dan mürekkeptir. 

Hakem Kemal Beydi. 
Fener takımı sahaya dizildiği 

zaman ıu ıekilde yapıldığını 

aördük: 
Kaleci Hüsamettin, müdafiler 

Yaşar, Fazıl. Muavinler Esat, 
Fikret, Cevat. Mubacimler Şaban, 
Reşat, Zeki, Muzaffer, Niyazi. 

On sekizinci dakikaya kadar 
aeri ve helecanlı bir oyun devam 
etti. Fener iki fırsab ahalinin te
essür bağırışları arasında kaçırdı. 
Bu fırsatlardan bilhassa Zekinin 
bekletmeden çektiği ıutu kaleci
nin yatarak tutması her iki takı
mın dalalkışlanmasım mucip oldu. 

Viyanalılar da sıksık soldan 
itliyorlardı. Misafirlerin güzel oy. 
taladıkları tehlikeli bir topu F e
ner mildafii kafa ile tam vaktin
de çelerek kalesini kurtardı. 
Avusturyalıların bilbasaa solhaf· 
lan gilzel top alıyor ve güzel 
veriyordu. Oyunun ilk yarım saa· 
tinde ortalardaki Avustur:y alıların 
kısa kontrolları pek sağlam gö
rünmüyordu. 

Ani fırsatlarda pek seri ol
madıkları için Avusturyalılar bazı 
gol olabilecek vaziyetlerden isti
fade edemediler. 

Oyunun otuz beşinci dakika
lanna doğru hakimiyet Avustur
yalılara geçer gibi oldu. Avustur
ya merkez hafmdan çıkan üsta
dıme bir ara pasını yakın mesa
feden <lüzgün çeken Avusturya 
merkez muhaciminin şutunu çelen 
kaleci elinden kaçırdı. Y etiten 
Mi için aç metf'edea çektip. 

Çok Zevkli 

Maçl•n bir enıtontan• 

ikinci şutu da bir plonjon ile 
kurtardı. 

Avusturya takımı birinci dev
renin yirminci dakikasından iti
baren ağır bastı. Hatta devrenin 
sonlarına doğru hikimiyet tama· 
mile denebilecek şekilde Viner
spor tarafına geçti. 

Misafirlerin tazyıkı devam et• 
tiği dakikalarda birçok şutlar 
çekildi. Ekserisi uzaktun havale 
edilen bu şutların bazısı kalenin 
kenarlarından, bazıları da kaleci
nin kurtarışlarile geçti. 

ilk devrede Viyanalıla:-ın bı
raktığı oyunculuk tesiri "takım 
ve hat oyunu itibarile,, tamamile 
lehlerinedir. Başlıba,ına acar bir 
ıutçunun ekıikliği belli olacak 
dakikalar oldu. Hatlarında çok 
ahenkli kombinezonlarla vaziyete 
bikim olan Viyanalılann, ayni 
derecede yakın mesafelerde de 
müessir olabilecek oyuncuları ol· 
madığı için birinci devre golsüz 
geçti. Aksi takdirde dünkü birin
ci devrenin son on dakikasında 
iki gol çıkabilecek fırsatlar geldi. 

ikinci devre: 
ikinci devre başlar başlamaz 

birinci devrede epeyi yoru1muı 
elan Fenerbab~enhı yavaı Y•Y&f 

Oldu 
gevşiyerek rakiplerine mağlup 
olacakları zannediliyordu 

Halbuki ilk dakikalardan iti
baren F enerbahçe çok uygun bir 
gayretle ViyanalıJarın nısıf saha· 
ıına geçti. Bu devrede- F enerbah
çeliler takımlarında bazı tadilat 
yapmışlardı. Fikreti merkez mu
avinlikten sol açığa almışlar onun 
yerine sol muavin küçük Esadı 
geçirmişlerdi. Bu tarz oyunda 
fazla bir değişiklik yapmamakla 
beraber Fener hücum hattının 
daha atılgan ve daha delici ol
masını mucip olmuştu. 

Bu ylizden Fenerliler ilk on 
dakika da oldukça hakim oldular. 
On beşinci dakikada Niyazinin 
içeri kaçarak ortaya verdiği çok 
yerinde .bir pasa çıkan Şaban 
tam gol jyapacağı vakit kaleci 
ayağile çeldi. 

Hemen bu akını müteakip 
Avusturyahlarda sol açıklarile 
indiler ve kalenin tam iki metre 
açıktaki sol iç muhakkak bir 
golü dışarı vurdu. 

Fener kalecisi fevkalade bir 
kurtarışla iki kere çekilen iki 
ıutu fevkalade bir kurtarışla de· 
fetti. 

Devrenin yirminci, dakika11n
dan sonra Avusturyalılar çok 
güzel bir iıısicamla Fener msıf 
sahasına geçtiler. Biribiri üstüne 
kaleye yaptıkları hücumlarda ek· 
seri uzaktan çektikleri ıutlar ha
vadan geçiyordu. 

Diğer mühim vuruşları da 
diln en güzel oyunlarını oymyan 
Fener kalecisi Hüsamettin kur• 
tarıyordu. 

Dakikalar ilerledikçe oyunun 
zevkli manzarası ve helecanı ar
tıyordu. Devrenin bitmesine on 
sekiz dakika kala Avusturyalıla· 
rın hücumları daha sıklaştı. Mi· 
safirlerin mütemadi tazyiklerine 
hakikaten fedakirane mukabele 
eden Fener takımının amansız 
mücadelesi seyircileri her saniye 
heyecandan çıldırtıyordu.Maç Vi
yanalılarm faikiyeti altında cere
yan etmekle beraber o kadar 
tatlı ve o kadar tenaşa beleca
nile dolu idi ki, Fenerliler yenil
miye bile razı olarak: 

- Böyle güzel oyunda golle 
temin edilen galibiyetin ehemmi
yeti olmul diye ba~yerlardı. 

Son dakikalarda Fenerbahse-

Futbol Terfi Müsabakası 
- ·----

Dün Anadolu ile Beyk~z 
Takımları Çarpıştı 

t---ro 

Beykozlular 
Göstererek 

Daha Canlı Bir Oyti •. 
Galibiyeti Kazandılar ---·-Dün Fenerbahçe stadyomun

da lik maçlanna ait bir futbol 
müsabakası daha seyrettik. Se-
nenin en son müsabakası olan 
bu maç terfi müsabakası şeklin
de yapıldı. Saat ikide başlıyan 
bu müsabaka birinci kümenin so
nuncusu olan Beykoz ile ikinci 
kümenin birincisi olan Anadolu 
takımları arasında yapıldı. Bey
koz bu seneki birinci küme lik 
müsabakalannda hazan çok canlı 
bir oyun göstermiş olmasına rağ
men kadrosunun, daha doğrusu 
oyuncularının form kifayetsizliği 
neticesi olarak sonuncu kalmışb. 
Anadolu takımı ise ikinci küme 
de bütün rakip kulliplere karşı 
daima enerjik bir oyun göster
mek sureti)e temayüz etmişti. 
Bunun neticesi olarak Anadolu 
takımı ikinci kümenin birinciliğini 
kazanmıştı. 

Takımlar sahaya fU şekilde 
çıkmışlardı: 

Ecnebi Takımlar 
Bu kış mevsiminde memleke

timize birkaç ecnebi takım getir
tilmesi için bazı müteşebbislerin 
harekete geçtiklerini öğrenmek-

teyiz. Bu arada meşhur Alman 
takımlarından ikisinin şehrimiıe 
çağırılması da mevzu bahsol
maktadır. 

Bir Kulübün Kongresi 
Fener Yılmaz Kulübünden: 
6/ 10/933 cuma gUnü sabah 

saat 10 da fevkalade umu
mi kongremiz yapılacağından bü· 

liler, en yorgun bir zamanlarında 
birdenbire parlıyarak mukabil 
hücuma geçtiler. Ve üstüste dört 
sıkı hücum yaparak Avusturya 
kalesinin önlerini karmakarıpk 
ettiler. Öyle saniyeler oldu ki 
muhakkak golü gören halk, hep 
birden ayağa kalkarak: 

- Gol! diye bağınşb. 
Son dakikalarda maçın idare• 

ıini tekrar ele alan Avusturyalı-
-· •••• t: ......... __ _,,, _____ ""'"',,..~-

Beykoz: Kandili, Nebi, Sedat, 
Mehmet, Sait, Ahmet, Bahadır, 
Rıdvan, Mustafa, Şahap, Nail. 

Anadolu: Kiço, Salih, Burhan, 
Mahmut, Niko, Ahmet, Mes'ut, 
Sadi, Rüştü, Luva, Münif. 

Birinci devre, kendi kalecisi
nin hatasile bir gol yiyen Ana• 
dolunun, 1-0 aleyhine bitti. 

İkinci devre başladığı zaman 
Anadolu canlı bir oyun oynama• 
ğa başlamıştı. Maamafih, Beykoz 
fırsatlardan istifade etmesini da· 
ha iyi bildi ve iki gol daha ata• 
rak maçı 3-0 galibiyetle ' 1 ~-..:a: 

Bu tafsilah verdikten sonra 
derhal ilave edelim ki önümüzde
ki lik maçlarının çok canlı olma• 
sı için alakadarlar şimdiden te
şebbüs ve faaliyetlere girişmişler• 
dir. Temenni edelim ki bu te• 
şebbüsler müspet netice versin 
ve İstanbul futbolü geçen sene• 
!erdeki cansızlıktan kurtulsunn. 

Yeni Kararlar Verilecek 
Haber aldığımıza göre spor 

teşkilatı umumi merkezi mc~le 
ket sporunun her sahada terak· 
kisi için yakında çok esaslı ka· 
rarlar ittihaz edcektir. Bilhasıa 

futbol ve atletizmin inkişaf etme
mesi hususunda her türlü feda• 
kirhk göze alınacaktır. Bu mak· 
sadm temini için harcanması il· 
zımgelen paranın bulunması da 
mümkün olacaktır. 

tün azamızm yazılı saatte Fener• 
de kulüp merkezinde hazır bulun• 
maları rica olunur. 

= -lar güzel akışlı oyunlarınıf yenideo 
ağır bastırmaya başladılar. 

Oyun sahanın orta yer&a.o 
devam ettiği sıralarda maçın so• 
nunu ilin eden hakem düdüğü 
de öttU. 

Dün Vinerıporla ( 0-0 ) bera• 
bere kalan F enerbahçe takımı en 
muvaffakiyetli ve güzel oyunların· 
dan birini oynamış ve çok ıerefli 
bir beraberliği temin etmiı oldu. 
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Kadınef endı Bu Genç Rekkase ile Dört 
Beş Senedenberi Uğraşıyor 

Kulunuz böyle büyük ve kıymetli 
bir teveccühe nail olabilmek için 

to bir şeyler yapamadım kil.. Eğer 
!'OJl~nd~izi bir parçacık olsun 

• ~ela~abildise .1e mutlu! .. 
v .. Aslanağımın lütfen bot bul
mak tenezzüliınde bulunduklan 
rakkaseyi, bu mes'ut gecenin bir 
hatırası olmak üzere efendimize 
yadigar etmek isterdim!.. Bilmem 
kulunuz buna cesaret edebilir mi?,, 

Zati şahane mültefit bir sesle 
cevap verdi: 

"Hediyenizin bence pek bü
yük bir kı} meti vardır! diye söze 
başladı. Onu büyük bir mem
nun. •et i!e kabul ederdim amma, 
sizin bu çok kıymetli ve hünerli 
raks heyetinizi bozmak istememi,, 

Kadınefendi şakrak ve cazip 
bir kahkaha ile gtildü: 

" Aman aslancığım! dedi. Bu 
da nasıl sözl Raks heyeti birinci 
rakkaseye aittir. Birinci rakkase 
raks hey~tine değil! Bunun için 
kulunuz, efendimizin hakipayihü
- -. , ·:ararma htitün raks heyetini 
takdim etmiye cesaret ediyor ! ,, 

Bu defa da zabşahane güldü: 
"Fakat siz, dedi. Siz Kadm

efendilerin en cömerdi, en cazibi
siniz ! ,, 

**"' mcı Kadmefendi, o tatla 
ve sihirli sesile söyleyordu: 

" Efendimiz hepimizin sahibi
dir! dedi. Hepimiz onun malı, 

onun esiriyiz! Burada cömertliğin 
sözü mü olur aslanım!,, 

"Hatırlıyor musunuz? Nazen
de ··..ı. da sizin bir hediyeniz.dil,, 

"Ben efendimizin sadık bir 
cariyesinden başka bir ıey de
ğilim!,, 

Zati şahane biraz heyecanlı 
bir sesle sordu: 

"Nazende bu akşam harikula
de ı;.üzel, öyle değil mi?,, 

"Evet, inanılmıyacak kadar 
g6zel!,. 

Bir müddet sükuttan sonra 
Zati phane biraz asabi bir sesle 
"ordu: 
de ~7.annediyor musunuz ki rak
lund~'" Nazende kadar güzel, 
varabılmt.., kibar ''e cazibelidir? 

' • ·1't " ..., -~adliı~tendinin parlak ve ince 
sesi birdenbire ürkek bir ahenk 
alnıışta: 

0 Efendimiz cariyelerinin ne 
kadar akılsız ve sübutsuı - sa
raylı lisanında boşboğaz ve sözü
nü idare etmesini bilmiyenlere 
verilen saf attır - bir kadıncağız 
olduğunu bilirler. Ben entrikalar
dan ve kıskançlıklardan bir şey
cıllA.-: P-·dıamam. A.Iancığımın 
mukaddes bqına yemio ederim 

-- - ~======= 

Resim Tahlili K~onu 

J abıatinızı ogreamek i li)'orııt1nız 
resminizi.5 adet •upoo ile hırl ikte 
g nd •nn11:. ICt-ııoJiniz sır 

l d • 1 !) " ta ı ır ve ıu e edılwcz. 

k ' •İ 30 kuru 1 ı 
ılıude go ıd~rıleh fır. 

- · ki bir dakika bile Nazende Ha- 1 
nımla o küçük, manasız zavallı 
rakkaseyi mukayese etmek küs
tahlığında bulunmadım 1 

Bir müddet süküt ettiler. 
Sonra zatişahane sordu : 

- Niçin bu akşam Meleği 
davet ettiniz ? 

O zavallıyı kederlerinden bir 
az uzaklaştırmak, biraz meşgul 
etmek ve böylece efendimizin de 
hoşuna gitmek istediğim için ! 

Hünkar cevap vermedi. Kadın
efendi mliteheyyiç bir sesle ken
dini müdafaa etmekte devam 
ediyordu: 

- Efendimiz al'tık hiç.bir şey 
hatırlamıyorlar, diye sözünde de
vam etti. Fakat ben padişahımın 
her bir iltifabnın sevgili hatırasını 
kalbimde kıymetli ve mukaddes 
bir yadigar gibi saklanın! bir 
kere biç unutmam aslancığım 
cariyelerine: 

.. Sen emniyet ettiğim yegane 
insansın! demişlerdi! Sen sade ve 
duğru bir kadınsın. Sadakat ve 
muhabbetine bir an bile fÜpbe 
etmedim. Senin kalbinin çok te-

miz olduğuna cmınım. Ben yalnız 
senin yanında rahat bir nefes 
alabiliyorum!., 

Hünkinn kadınefendiye ver
diği cevabı duyamamıştım. Zira 
gayet alçak bir sesle konuşmuştu. 

Yalnız kadınefendinin, heye
candan titriyen sesile: 

"Ah efendimw dediğini ifit
tim. Hakipayınıza yaJvannm ... 
Ş:mdi bu sözlere ne lüzum var 
kit.. Eskisi gibi yürekhn gelme
dikleri öyle aşikar ki! .. ,. 

Ve uzun bir müddet daha ya
vq bir sesle konuştular. .. 

Herkes ayakta idi J Hünkir 
gidiyordu. Muzika heyeti Zatip
hanenin marşını terennüme baı
lamıfb. 

Nazende Hanım, Htinkirın 
hemen arkasından yürümekte idi. 

Böylece Melek Hanımın önüne 
geldikleri zaman genç kadın 

dehşetli bir heyecan içinde olduğu 
halde, Hünkin büyük bir hür
metle selamladı. 

( &kasa var ) 

Üç Şikayetin Hulasası: 
~-· 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) kısmını şu cümlelerle tamamla-
Orhan Efendinin arkadaşların- mıştır: 

dan birisi birkaç gün evvel ken- "Kadri Bey evime girdikten 
disini ziyaret etmiş ve ~emiştir ki: sonra kanının cihazlarını ve bana 

- Bizim sana getirdiğimiz ait olan 300 lira kıymetindeki bir 
hediyeleri kayınpederinin evinde yıgın eşyaY.ı aldı, karım Lütfiye 
gördüm. Yoksa sattın mı? H~nımı da arabaya koyarak kendi 

Bu cümle karşısında Orhan evıne götürdü. " 

Ef d
. d h Bu arada Orhan Efendinin 

en ı sa ece ayret ettiğini söy-lemiş ve: validesi Nadide Hanım da polise 
kendi hesabına fU şikayette bu-

- Ne mqnasebet, hediye sa- lunmuflur: 
tılır mı, dem"ştir. "Bu gürültü esnaSJnda benim 

işin garip tarafı şudur ki Or- de tamam 3000 liram ç.alındı.,. 
han Efendi kendisine düğün günü Bu arada tabanca ve sopa ile 
hediye geldiğinden haberdar de- hücum ederek kapı kırdığı iddia 
ğildir. Çünkü, kendi iddiasına olunan Kadri Bey ise mukabil 
göre, hediyeleri kayınpederi giz- iddiasmı şöyle anlatmaktadır: 
lice almış ve kendi evine götür-

11 
- Kızım Lutfiye kocaaile 

müştür. geçinemiyeceğini söylediği için 

Buraya kadar bir fevkaladelik gidip aldım ve kendi evime 
yoktur diyeceksiniz. Fakat zabı- getirdim.,. 
tanın şu dakikada tahkikatile Polis bir taraftap ıikayetçileri, 
meşgul olduğu şikayetin mühim diğer taraftan da tikiyet edilen-
tarafını da şu şekilde anlatabiliriz: leri dinlemekle meşguldür. iddia-

Mürettip Orhan Efendi ken- lann hakiki mahiyetleri polisin 
tahkikabndan sonra tebellür 

cisine getirilen hediyelerin kayın- edecektir. 
pederi tarafından alınmış ve gö-
türülmüş olduğunu öğrenince iki 
gün evvel ka) ınpederi Kadri 
Beye gitmiş ve kendisine ait olan 
hediyelerin verilmesini istemiştir . 
Kadri Bey hediyeleri vermemiş, 
bilikis bö} le bir hediyeden ha
berdar olmadığını SÖ} !emiştir. 

Orhan Efendi de bu cevnp ü erine 
başka şekilde te~ebbüslerde bu
lunmak üzere evine dönn:üştür. 

Fakat e\: velki gün saat üç sula
nnda Orhan Efen dinin kapısı ça
lınm11, içeriye kaynana~ı Kaz.ime 
Hanım girmiş, biraz sonra arka
sından iki kadın daha gelmiştir. 

Bu üç kadın Orhan Efendinin 
annesi Nadide Hanım ile kızkar
deşi Melek Hanımın üzerine hü
cum etmişler ve dayak atmı} a 
başlamışlardır. Bu sırada kayın
pederi Kadri Bey de yanında dört 
adam olduğu halde evin önüne 
gelmiş, tabancasını çekmiş, bir 
eline de iri bir sopa almış ve 
kapıyı kırarak içeriye girmiştir. 

Şikiydçi Orhan Efendi polise 
Yerdiği ifadede tikiyetinin alt 

SON POSTA 
~----~---~-
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Trakyayı Feda Edemegı~ -: ~ 

Sulh Havası~u BulanJ) 
isteyenler mak 

( Bqtarafı 1 inci aayf ada t 
Türk - Yunan dostluk misakmdan 
da bahsederek; Buıgarlar ile Sırp
lann ayni soy ve ayni kandan gelen 
iki kardq millet olmalan hasebile 
anlaşmamalarına hiç bir sebep ol
madığım ileri sürüyor ye Türk -
Yunan misakına temas ederkCDfu 
suaJi soruyor: 

-Trakyayı feda edecek miyiz? 

(Trakya) Gazetesine Gellce 
Biliyorsunuz ki Bulgaristan' da 

basit bir akalliyetten ibaret ola
rak teşekkül etmiı bulunan bir 
(Trakya) komtesi vardır. Bu ko
mite Bulgar hükümetinin merbut 
kalmak istediği sulh ve dostluk 
siyasetini hiçe sayarak Şarki Ye 

Garbi T rakyanın Bulgaristana 
ilhakı maksadile çalışmakta, u
man zaman bir takım İfler ka
nıtırmıya heves etmektedir. Bu 
komitenin yine (Trakya) ismin
de bir de gazetesi vardır. Bu ga
zete Başvekil Paşa ile refakatin
deki zevata Sofyada ve diğer 
Bulgar şehirlerinde gösterilen te
zahüratı tarizkir bir ifade ile 
tenkit ettikten sonra bulıar 
idarecilerine O.ilcan muharebe
sinde ölen 200 bin Bulgar gencini 
habl".latmakta ve şunlan söyle
mektedir. 

" - Yarınki büyük Bulgaria
tanın istikbalini görÜflllek için 
yii:ılerinizi asırlık düşmanımız olan 
Tfu'.klere değil, bqka ufuklara 
çeviriniz. " 

Yine aynı gazetede: 
" - lsmer Papya ve Tevfik 

Rüştü Beye açık mektup " diye 
tarizkir bir de makale vardır. 

Bu Jıwda .memleketimizdeki 
Bulgar ekalliyetine zulüm Ye it
kence yapldığmdan, dillcrile din
lerinin .erbestiliae kanpldığından, 
Kurfabdaki Bulgar ekalliyetinin 
papaSSIZ kaldığıpdan Ye nehayet 

Cürmümeşhut 

• 
istanbuldaki Bulgar tebaah işçileriı 
kovulmak üzere bulunduklanndan 
bahsedilmekte ve bunlara maka
bil Bulgaristanda(ri T6rlderin re
fahın~ mekteplerinden, cemaat 
ve cemiyet tqekküllerinin serbea
tiainden dem TUndmaktadır • 

" En Emin YOU " BWpıütanda bir de (Makedon-
ya > komitua bulunduğu malüm
dur. Bu komitenin de ( Makedon
ya) isimli bir gazetesi vardır. Bu 
gazete son nüshasında .. En emia 
yol,, başlıklı bir bq makalesinde: 

Umumi harpten sonra 
Bulpristanın kompılannın onun 
baldanm aldıktan 90nra aullı 
aleından aafatile ortalığı yaygara
ya verdiklerini ve Balkanlardaki 
sulhun yqamam namına &lga
riatanm bugünkü vaziyetile iktifa 
etmesi lizım geldiğini söyledik• 
lerini yazarak maalesef buna ina
nan bazı Bulgarlar da mevcut bu
lundujımu ileri sürilyor ve bayle 
sakat bir inamflll her türlll yeni 
istikamet· teşebbüslerini kırmakta 
olduğunu söyliyor. 

Makedonya ıazetesi bu Tazi
yette kalmanın doğru olamıyaca
ğını ve hakiki dostlann kimler 
olduğunu anlamak için Bulgar 
miUetiain B.ılgar devleti namına 
fill m1icadele1ere girişmesi icap 
ettiğini •· En emin yol " olarak 
gistermektedir. 

Şu iktibasları buraya naklet
tikten sonra diyebiliriz ki: Bugln 
gerek hükumetimiz, gerebe Buı
pr hiikiimeti, sulh euslannı kuv
~etlendirmek ve Balkan yanma
duun RDelerdenberi kavupma
dığı bir midin Ye emniyet detiWe 
eriftinnek için derin bir hO .... i
Jetle ça)aşayor. Bana rağmen bir 
takım gayrimeml ekalliyet z&mre
Jeri bu fikirleri ortaya atmaktan 
çekinmiyorlar. 

Hava Hücumları 
Beş Kafadar Esrar Kabağı Cemiyet Faaliyete Geçme' 

Çekerken Yakaland1 için Çalışmıya Başladı 
Polis ve diğer alakadar daire- Hava hücumlarından koruma 

lerin memurlan esrar ve eroin Cemiyeti idare Reisi Mahmut 
kaçakçılarile mücadelelerine de-
vam etmektedirler. Bu mücadele- Beliğ Bey ile umumi kitibi Ah-
nin yeni bir neticesi olarak dün met Naci Bey Dolmabahçe sara· 
şehrimizde beş esrarkeş daha yma giderek Gazi Hz. ne biln-
yakalanmışbr. Bunlar Yakup, 
Mustafa, izzet, Yani ve Nuri is- aıta Cemiyet namına tazimat ar-

minde beş kafadaJdır. Beşi de zetmitlerdir. 
gizli bir odada kabak çekiJtirmeye Bllyük Erkinıharbiyemiz ce-
başlamışlar, fakat kendilerinin miyetin kanunen teıekküllinden 
polis memurlan tarafından takip 
edildiklerini öğrenememitlerdir. haberdar olmuş ve reia Malımut 
Bunları yakalamıya memur edilen Beliğ Bey Ankaraya çağınlllllfbr. 
polis memurları tam zamanında Cemiyet bütün vatandaşlan teit-
bir araştırma yaparak beş kafa
darı cürmümeşhut halinde kıskıv
rak yakalamışlar ve ilk tahkikatı 
müteakip hepsini Adliyeye ver
mişlerdir. 

Randevü Evleri 
Ahliki zabıta memurlan lı

tanbu1 ve Beyoğlu taraflannda 
şfipheli gördükleri semtlerde 
randevü evlerini meydana çıkar
mak hususunda faaliyet göster
mekt edir. Netekim bu faaliyet 
son iki gün zarfında yeni netice
ler vermiştir. Bu cümleden ola
rak Beyoğlunda yeniden bir 
kaç randevü evi meydana çıka-
rılmış, buralardaki sermaye ka
dınlar tamamen yakalanarak mu
ayeneye gönderilmiştir. Bu evleri 
işleten kadınlar da mahkemeye 
verilmişlerdir. 

vir etmek maksadile cümhuriyet 
bayramı günll can kurtaran ia-

minde bir mecmua çıkaracaktır. 

Mecmuada hava bücftmlanna 

karşı korunmak hususundaki tet

birler neşredilecektir. ....•........................................................ 

PIR 
:; perde 

) u u: Ih ur k lb t>ıı 
Be tcleyen. l'. r.rir ey 

1'iırk e:, e viren : 

Se~lha Bedri 

Dikkat : l'emsill r • tam nt <) da 
başlanacak, perde aı;ıldıktan sonra 
kapılar kapanacaktır. Biletler t imdiden 
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'.Ali Rıza Paşa, ittihatçı Zabitana 
Yüz Vermemişti 

Abdülhamit ile Klmil Pa
ak etmişler. Mefl'Utiyetin 

tekrar ilguma karar vermişler. 
Bunun için de, avcı taburlannın 
Y any• 'ya gönderilmesini Harbiye 
Naan Ali Rıza Papya ıöylemit
ler. Ali Rıza Pqa kabul etme-

~
. Buna binaen harbiye neza

r nden azleclilmiı .•• 
Halbuki, o gGnden bugtbıe 

)ladar devam eden bu riva_Jet, 
lat'iyen doğru değildi. Ali Rıza 
Paşamn harbiye nezaretinden 
uzaldaştınlmasmdaki maksat, fU 
mebeplerden ileri relmifti: 

ı - Ali Rıza Pqa, bir har-
Jtiye nazınncla bulunmua liZlmge
lea evsafı haiz detlldi. O mev
ldi İfgal ettiği gilndenberi or
dunun gerek talim ve terbiyesi •e gerek noksanlanmn ikmali · 
•uauSUDda kifi derecede bir 
kudret göıterememifti. Bununla 
beraber, Meclisi Hassı Vükelida 
da - evvelce yazdığımız gibi -
ordu namına bllyük bir zaaf ve 
aciz göstermiıti. 

2 - Ali Rıza Pap, Kamil 
Paşanın maksat ve programım 
tatbik edememiş, ordunun siya· 
aetJe alikasım kesememifti. 

3 - Avcı taburlan, mk sık 
Yıldız sarayı civarındaki araziye 
geliyorlar. Orada tatbikat yapı• 
yorlardı. Bu hal, Abdülhamidin 
evhamına dokunmuş; bu taburla· 
nn bqka yerlerde talim ve 
tatbikata çıkanlması defaatla Ali 
Rıza Paşaya ihtar olunmuftu. 
Halbuki Ali Rıza Paşa, Cemiyeti 
rencide etmekten çekinmif, bu 
hU1uda Aftı taburlanna lôç bir 
emir •erememifti. 

4 - Ali Rıza Papnm bu 
•aHerine mukabil, ikinci Ordu 
Kumandam Nizam Pqa ikinci 

\. orduda göze çarpacak bir faaliyet 
ı&teriyor.. Hergiin ordusuna 
bDyük mikyuta talimler, manev-
ralar yapbnyor.. ittihatçı zabi
tana pek okadar ylh vermiyor •• 
Sonra da, iki fırka askerle, yir-
mi d6rt · aaat zarfında (Filibe) 
Ye (Sofya) yı ahvereceğini s6y
Jiyor •• ve battaa, bu bapta ma
aliyet dehi deruhte ediyordu. 

itte, bu aebeplere binaen 
b6yle nazik bir zamanda- Nizım 
Pqa gibi celadet g6ateremeyen 
•e her gece cemiyet murahhaala
rile temas ederek ancak Onların 
clirektiflerile hareket eden Ali 
Rıza Paıaya itimat edileme~ 
tepdiline karar verİlmif.. Kimil 
Paşa tarafından yazdan gizli bir 
mektupla NiZJm P1- latanbula 
devet edilmitti. 

Bahriye Nazm Arif HUmaet 
'•pnm tepdiH maeleaine plince: 
Donanmayı tefkil eden baza p
ailer, Marmaraya muevra yapmıya 
çıkıyorlar; ondan aonra da gele
rek Befiktaı 6ntlnde demirliyor
larclı. Bu gemilerin Y ılchz sarayı 
karşısında ımalanmalan Abdlil
hamic:lin sinirlerine dokunuyor •• 
orada kaldıktan mtlddet zarfın
da sik mk (cihaım6ma) kunna 
pyor; mqlıur dlrh&nü ile gemi
lerde cereyan eden ahvali taraa-
1at ediyor; sabah akpm yaP!Jan 
top talimlerinde, tnadGfen top
lann Y ddız cihetine çevrildiğini 
,artmce, evhamdan evhama dtl
clDtuyor. 

Bu mada ortaya çlkaa Wr 

Baları,,. nazın Arif Hilcrnet Paıa 

fayia, Abdülhamit üzerinde çok 
fena bir tesir husule getirmişti. 
Bu rivayete nazaran ordu ve do
nanmanın ittifakile Abdülhamit, sal
tanatından iskat edılecekti... Or
tada hiçbir sebep olmadığı için 
evveli Abdülhamit bu şayialara 
ehemmiyet vermek istemedi. Fa
kat daha bili saray muhitinde 
olan bir takım ıuursuzlar, sıksık 
avcı taburlannın Yıldız civanna 
sokulmasını, donanmanın da de
niz tarafından ayrılmamasını ileri 
aürerk bu rivayetleri teyit edecek 
ve Abdülhamide büsbütün endişe 
verecek sözler çıkardılar. Abdül
hamidin evhamını büsbütün art
brdılar. 

Vaziyetten teliş eden Abaw
hamit, Kimil Pqayı celbederek 
bu hallerden tikiyette bulundu. 
Kimil Pap, bir taraftan Abdili· 
hamide teminat vermekle beraber 
diğer taraftan avcı taburları için 
Ali Rıza Paıayı, donanmarun Be
tiktaf 6nllne sokulmaması için de 
Bahriye Nazın Arif Hikmet Pa
pyı tazyik ediyordu... Bu esnada 
nezaret umuruna taalluk eden 
bazı ihtilaflar zuhur etmiş; 
Arif Hikmet Paıa Bahriye Neza
retinden istifa etmişti. Fakat, ye-
rine mllqaaip bir zat bulununcaya 
kadar, iatifaamın kabuUi tehir 
edilmifti. 

Harbiye Nazın Ali Rıza Paşa-

1 nm teptili Abdülhamitle Kimil 
Paşa arasında brarlqbnlcbğı 
zaman, Bahriye Nezareti meselesi 
de halledilmek istenildi. Nazım 
Paşanın latanbula getirtilip te 
Harbiye Nezaretine tayin edildiği 
giin, Arif Hikmet Paşanm da 
istifası kabul olunarak yerine 
Bahriye mektepleri Nazın Hüsni 
Pap geçirildı... işte, bu mesele
nin iç yüzll, tamamen bundan 
ibaretti. 

Mesele, cemiyet mahafiline 
akaeder etmez, kıyametler koptu. 
Merkezi umumi azaları ~ 
Pqamn çevirdiği bu manevra 
karfWDda; Tanin, Şurayı tbnmet 
ve Tercilmam hakikat gazetele
•ile beraber ateı piiakOriyordu ••• 
Meclisi mebusanda da littibatçı 
mebuslar derhal harekete gelmiş
ler, Kamil Paşanm meclise cel-
bile bu meselenin istizah edilmesi 
hakkında beş mebusun imzasile 
riyasete bir takrir vermişlerdi. 

O gece, bizzat T alit B. iki. 
defa Ali Riza Paşaıun Çarşıka
pısmdaki konağına gİhnİf ve 
meclisi mebusan riyasetine hita
ben Ali Rıza Paşaya fU garip 
maalli arzuhali yazmıya icbar 
etmişti. 

[Harbiye Nezaretinden istifa 
etmediğim halde, esbabı muc:besi 
bildirilmeks;zin Mısır Fevkalade 
Komiserliğine tayin edilmiş o!du
ğumu geçen çarşamba günü Sad
razam Kamil Paşa Hz. Babıiliye 
davetle şifahen tebliğ ve ahiren 
irsal buyurduklan tezkere ile 
de teyit eylemişlerdir. Ahkimı 
mukaddesenin katiyen ve tama
men muhafazasına cümlemizin 
ahtümisak eylediğimiz Kanunu 
Esasiye ve hayab Meşrutiyeti Os-· 
maniyeye külliyen muhalif bulu
nan şu lebliğ ve tevcibin, tarafı 
acizanemden hiçbir veçhile kabul 

· olunamıyacağını arz ve kanunen 
tahb teminde bulunan hukuku 
ıaribamın muhafazasım heyeti 
mubteremei meb'uıandan talep 
ve iatida eyleaim olbapta) 
31 Kinonuıani 324 All Rız• 

(Arkam Yar) 

Masal Değı1, 

Emine Hanımın Evı 
Deve Oluyor! 

• 
Valde, Git Derdini Mülkün 

Sahibine Anlat! 
~~~~~~~~~ 

Bugün okuyucularımıza gayet .. ahzi bbzına ,, taall6k eclea 
enteresan bir vak'adan bahsede- her türlü salahiyeti kendi ...,, •• 
ceğiz. 70 lik bir ihtiyar kadmm fakatile vermiş ohıyar. 
Ahır ömründe nasıl aldabldığmı DUIUa Gecesi 
hayretle okuyacağmız bu Yak'a bir 
masal değil, şehrimizde cereyan 
etmiş hakiki bir hadisedir. 

* Vak'amn kahramanı, Hırkai" 
terifte Hacı O~veyı maballeaİDİD 
külhan sokağında oturan Emine 
Hanım isminde yqh bir 
kadıncağızdll'. Ve iddiamna g6re 
hadise töyle olmUflur. 

Yeni Bir Kiracı 
Bundan bir mllddet evvel 

Emine Hanımın yalmz bapna 
oturduğu etteğizine kiracı olarak 
bir aile geliyor. Ve 6-7 ay ka
dar kalıyor •• Fakat Emine Hanım 
yeni kiraCISUldan çok memnun
dur. Çünkü kendisine fevkallde 
hörmet ve nezaket göıtteriyor, 
bir dediğini iki etmiyorlar .• kira· 
yı daha ay başına birkaç gün 
kalaraktan ve peşinen veriyorlar •• 
bundan iyisi can sağlığı değil mi? 
işte kadıncağız da böyle dfişü
nerek kiracılanna iyiden iyiye 
bel bağlıyor. Gün geçtikçe 
içli dışlı oluyorlar. 

E,yalar Çahnıror 
Yalnız bu arada gerek ev 

sahibinin gerek kiracılann birçok 
defalar eşyalan çalımyor •• Gidip 
birlikte polise~haber veriyorlar .• 
Fakat bir netice çıkmıyor. 

Bir Talip Var 
· Derken günün birinde güler 

yüzlü kiracılar Emine Hanıma 
yepyeni bir şeyden bahsederek: 

" - Bilirsin ki niklh altmda 
6lmek sevaptır, diyorlar •• Filvaki 
aen yaşım bapm aldın ama, za
ran yok.. Bizim akrabamızdan 
doktor Şerif Bey isminde bir 
tüccar var.. Senin iyiliğinden, 
temiz kalpliliğinden fırsat düş
t6kçe bahsetmiştik. Sana ta
lip çıkb.. eh, yıld1ıın açık 
demek ki.. sen de ihtiyarsın, o 
da ihtiyar.. üstelik senin harcın, 
borcun var .. o ise zengin.. sana 
hayat )Oldaşı ol•Jr, geçinir gider
siniz .. ,, 

Bu teklif Emine Hanımın 
ilzerinde evveli pek aykırı bir 
tes'r bırakı}or ve mınnkınn edi· 
yor. Nihayet güç halle yola ge
tirmek kabil olabiliyor. 

GörUcUler Geliyor! 
Kısa bir zaman içerisinde. İf 

ilerfü or. Kiracıların ve damat 
beyi~ ı krabası olduğu söylenilen 
birçok kerli ferli kimseler Emine 
Hanımı zi~ arete ba~lıyorlar.. Ka
pının önünde hergün bir otomo
bil duruyor. 

Kadıncağ z gençliğinde görme
diği bir saadete kavuştuğuna ao
hyor.. Bu arada glrüciller gidip 
geliyorlar. Ve her iki tarafın da 
tam bir muvafakati almıyor. 

it ÇatllHefıyor •• 
Bu bayırh niklha tavassut 

eden kiracılar diyorlar ki: 
- Damat bey mütausıptır, 

onun için hem yeni, hem de eski 
tanda ni.kih luydmUllU istiyor. 

Ev sahibi kadıncağız buna da 
mmafabt ediyor. Ve tayin edi
len gtinde nikib memuruna gitmek 
lzere hep birlikte yola çakıyorlar. 
Ulôn Emine HanllDI nikih me
murunun önüne değil de bir No
tere g6t6r6yorlar. 

Orada, işin inceliğini anlama
aına meydan vermeden elinden 
bir senet alıyorlar. Bu 1Uretle, 
Mhibi bulundup •iricik evinin 

Bundan sonra Emine Haun 
iki gece için Bahçe u,&ae da
vet ediliyor.. daha aoara Betik
tafta uzunca ovada damat Be,iıı 
evine geliyorlar. 

Kadıncağız iki ba7at 7ol-
m burada g6riiyor ve llİllllyet -
clOğün yapılıyor. Bir hocafwB,e 
pli Dikih kıydın7on.r. o a-c 
aabaha kadar eğleailİJUI'. 

• Bir AJ ao.._ 
Emine H., Doktor ş.;f Be,m 

ita eYinde bir ay kalıyor., Füa 
Şerifin y6zünl ancak oe he. 
glbıde bir s&-ebiliJor.. Lllda 
bir gün kapının &Binde ah"8p
Janndan birisine rutladıjl a
man, onun teşviklerine kapılarak 
evine dinmek 81'2USDllO gide
riyor. Ve hemen o-ciil......!_arpf
landığı gibi doğruca -~ 
rife geliyor. 

Yeni Klracllar •• 
Bir de ne görsün .. Biricik 'evi

ni baştanaşağı kiracılar kapla· 
mamış mı? 

S t " c_m• orup soruş uruyor.. .:>c 

tanımıyoruz, ev sahibi ile konu
şun.. Biz kira ile oturuyoruz ., 
diyorlar. 

işin lçyUzU 
Emine Hanım, iş buraya gelip 

dayandıktan sonra vaziyeti anh· 
yabiliyor. Nikah memuru diye 
Notere götürdüklerini, elinclea 
senet aldıklannı, Befiktatta bJ.. 
dığı müddet zarfında da ni 
uıulli dairesinde sattıklanm li
reniyor. Fakat eve ıftrek pk
mamakta ısrar ediyor. 

Ha~dl Mahk.,..,e •• 
Emine Hanım evden çıkma-

mak için ayak diriyor , bu 
sefer evin sahi \ke-
meye müracaat içblr 
sıfatı olmadan işg. icla-
sile bir tahliye dav ~ar. 
Emine Hanım bu •ra « _,., · 
cami civannda başına iM. • .._}f 
lardan birkaçını polise y~ 'ffo • 

rıyor. Fak~t yapılan tahkikat Du

tün muamelelerin kanuni teki.
müstenit olduğun• gösterdiji 
için tekrar serbest bırakıll)'odo-. 
Bunun üzerine Emine Ha111111 da, 
c&rdüncü hukuk mahkemaine 
müı acaat ederek bir .. iptali ae

net,. davası ikame ediyor. 
Kadının iddiasına gire; bitün 

bu işleri bqma ördder Şeh Ki· 
mil ve ağabeyisi doldılr Şerif 
iaminde iki kişi ile F .-. trı-. 
adh bir kadındır. Ve llinalar, 
ıirücüler, gizli nUrih llep baala
nn idaresi albnda keneli am.
ları tarafından yapalmıfbr. 

Bu şayam dik~ at dava yalun
dneina etc3elecktir. 

111 d 
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Kara Cehennem 
Her Hakkı Mabluzdur 

~~z. ş. Tefrika No, 35 ·-
- Bana, Doğan Derler! .. 

· -----
- Sultan Mahmut beni hile ile yakalatarak 

zindanlara kapattırdı 
~----·~----

Cevabını verdi. Bu sözler, halka taşla öldürtülmek istenilen 
Esma sultanın kalbinde acı bir o masum kadın, benim sevgiU 
his uyandırdı. Demek ki sarayını karımdı. 

taşlamak için buraya kadar gelen Esma Sultan, hayret içinde 
bu delikanlı, sadece kalabalığa iken, Hüsnümelek söze karıştı: 

uyan, bir takım işsiz güçsüz ser- - Lakin, bizim işittiğimize 
aeriler gibi kendi hayat ve sefa· göre o, fahişeler güruhundan bir 
hatine karışan alelade bir insan Rum imiş. Balıkpazannda, ahali 
değildi... Şu sözlerden de anlaşı- arasında bir kıtale aebebiyet 
lıyor ki, şu yaralı delikanlının vermiş .. Onun için ... 
göze görünen yaralarından baş- Doğan, acı bir kahkaha ile 
ka kalbinde de ayrı bir yarası vardı Hüsnümeleğin sözünü kesti: 
Belki onu buraya kadar o yaranın - Yalan .. yüz kere.. bin kere 
acısı sevketmişti. yalan... O kadının eli, biltiln 

- Delikanlı!.. O, dediğin eğer hayatında yalnız iki erkeğe do-
hünkir ise.. şimdi burada onun kunmuştur. Onun da biri benim .. 
hükmü yoktur. Kardeşine gelince: diğeri de odur. 
Bu kadın da seni tanımıyor. Esma Sultan, yavaş yavaş 
Onun için ondan da bir düşman• hakikati anlayor gibi oluyordu: 
lak beklemek doğru değildir. Şuna - Dur, Doğan. 
inan ki seni topçuların palaları Dedi ve sonra düşüne düşüne 
altmdan buraya çekip alanlar, devam etti: 
senin ölümüne razı olmıyanlar- - Bu kız, hünkarın Beykoz· 
dır ... Adı!!ı_ s!)ylermisin, sen kim- da Mehmet Beyin yalısına ka· 

l·n? _. pattıgw ı kız degw il mi ? .. 1 '""1{F • 
- Bana.. Doğan, derler .. ya - Evet. 

siz kimsiniz?... - Onu, oradan bir delikanlı 
Esma sultan, usulcacık kolile kaçırdı diyorlardı, yoksa o da 

Hüsnümeleği dürttü ve cevap sen misin ? .. 
verdi: - Evet .. benim? .. 

- Biz, Esma sdtanın cariye• 
leriyiz... Sultan, pençereden ba
karken senin topçularla kahra
manca döğüştüğünü gördü. Genç· 
liğine acıyarak, bize eml"etti. 
içeri aldırdı. Görüyorsunya, sultan 
pek fena kalpli bir kadın de· 
ğildir. 

Doğan, kalbinde sönmek ihti· 
mali olmayan bir kin ile başım 

iki tarafa salladı. 
- Sultana söyleyiniz, Allah 

ondan razı olsun.. Bana yaptığı 
bu iyiliği unutmıyacağım. Nihayet 
günün birinde bana . ihtiyacı olur
sa, onun kurtardığı hayatımı hiç 
düşünmeden onun yolunda ortaya 
koyacağım. Fakat.. kardeşile de 
hayabmın sonuna kadar düşman 
yaşıyacağım. 

Esma Sultanın vücudu hafif 
eı. 1 ~, ürperme geçirmişti. 
Bır mu - Niçin Doğan?. Bunu, bize 

ti •ahane .1 · · ? "' • er mısın • 
du: ijogan, derin derin . içini çek-

tikten sonra cevap verdi : 
- Ah.. ah.. Onu, sade size 

değil, bütün cihana karşı bağıra 
bağıra söylemek isterim. O adam, 
benim hayatımı zehirledi. Saade
timi mahvetmek için ne müm
künse yapmak istedi. 

- Ne yaptı Doğan? 
- Oc.'na ne Yapacak?. Haya· 

tunda yegane varlığım olan bir 
tek yavrumu çaldı. 

- Başka? .. · 
- Beni, hiJe ile yakalatarak 

zindanlara kapattırdı. Eğer gizli 
bit hançer darbesile beni bir an
da öldürtaeydi, hiç Yiireğim yan
llıazdı. Fakat o, öyle yapmadı. 
Beni zindana attırdıktan sonra 
dünyanın en saf mahluku olan 
karımı yakalattı. Onu sefil bir 
zaniye olarak ilan ettirdikten 
sonra, halka, taşla öldiirtmiye 
kalktı. 

İki kadın hafif bir hayret ni
dası çıkarmışlardı, Esma aultan 
telaşla sordu : 

- A... Evvelki gün Atnıey
danında .. 

- Evet ... işte, Atmeydanında 

- Amma, '.Doğan.. düşün bir 
kere, bir padişahın sevdiği kız 
da kaçınlır mı? .. Bu ne cüret? .. 

Doğan, yine acı bir kahkaha 
kopardıktan sonra cevap verdi: 

- Fakat; bilmez misiniz .. 
Gönül, ferman dinlemez. Bu, bir .• 
ikincisine gelince.. ben, o kızı 
oradan kaçırmakla.. padişaha 
bilmiyerek en bUyük bir iyiliği 
etmiş.. dünyanın en çırkin bir 
cinayetinin önüne geçmiştim. 

- Ne gibi? .• 
- Ne gibi olacak?.. İkimizin 

de aramızda paylaşamadığımız 

bu kız.. herkesin tanıdığı gibi, 
alelade bir rum kızı değildi?. 

- Ya?, 
- O.. bilir misiniz kimdi? .. 

padişahın .. kendi kızı idi. 
iki kadın, yerlerinden sıçrıy~

rak haykırdılar: 
- Kendi kızımı? .. 
Evet .. Bizzat kendi kızı ... 

Esma Sultanla Hüsnümelek, 
sanki bir anda taş kesilmişlerdi. 
Odayı, derin bir ölü sükütu kap
lamıştı. Doğan, sözlerinin her 
kelimesi boğazında düğümlene 

düğümlene devam etti: 

- O, şüphesiz ki bunu bil
miyordu. Ve bilmeyerek dünya
nın en süfli bir cinayetini irtikap 
ediyordu. Fakat, Allah onu ikaz 
etti. Çünkü kız, onu gördüğü 

dakikadan itibaren sevmemiş .. 
gOnun hiçbir arzusuna hizmet et

mek istememişti... Bir mucize 
beni ortaya çıkardı. Beni seven 

• bu kız, benimle kaçtı... Düşünü· 

nüz ki o, bir padişahtı. Büyüklüğün 
en büyük şerefi, artık ağır durma
yı, her ne sebebe mebni olursa ol
sun, kendisinden kaçan bir kızın 
arkasını kovalamamayı icap etti
rirken o, öyle yapmadı. Bizi adım 
adım takip etti. Allahm birleştir
diği kalplerimizi kanlı pençelerile 
ayırmak istedi. Yavrumuzu çaldı. 
Bizi de en feci darbeler altında 
ezmek, mahvetmek ıçın.. Ne 
mümkünse yaptı. 

( Arkau var) 

.... 
t .:iON POSTA 

- Evimizde on tane hizmet
çimiz olacak, değil Mi ? 

- Ne on tanesi, belki yüzü 
bile geçecek; biri gidip öteki 
gelecek olduktan sonra!.. .............................................................. 
------~--------, 
Resminizi Bize Gönderinz 

• * Size Tabiatinizi Söylige/im 
Resminiz! kupon ile gönderiniz. 

Kupon d iğer u.yf&mızdadır L. ________________ __... 
17 Celal B. (!\foş): Ağır başlı ve 

i h tiyıttkar der. 
İşlerinde sad • 
lik ve zabıtu 

raht vardır. 

Tavazuu sever. 
Kibir ve aza
mete düşman 

olur. Fiil ve 
hareketlerinde 
nümayiş ve 
şarlatanlık yok

tur. Birdenbire parlamaz. Atak
lık yapmaz. Yapacağı ve yaptıra· 
cağı şeyleri hazmederek yapmak 
ve yaptırmak ister. 

• 34 Balyeci Garbis Ef. : (Fotoğrafı
nın dercini istemiyor.) Rahahna 
kılığına kıyafetine pek düşkünlük 
göstermez, kanaatkardır. Bulduğu 
kadar yer ve giyinir. Sureti umu· 
miyede herkesle anlaşır ve eyi 
geçinir. Menfaatlerine taalluk 
eden meselelerde olgun ve ha· 
zimkar davranır. İzzeti nefis bah
sinde atak ve alıngan değildir. 
Pişkinliği tercih eder. Başkaları
nın şaka ve muzipliklerine ta
hammül gösterir. · 

• 
35 Bandırmada II. N H. : ( Fotoğ· 
rafının dercini i:stemiyor.) Çalış
kan ve intzamperverdir. Bir mek
tep talebesine yakışacak veçhile 
giyinir ve hareket eder ı Her ar· 
kadaşla gelişi güzel münasebet 
tesis etmez. Nazlı ve sakin bir 
eda ile geçimli konuşur. Bu hali 
kendisine hususi bir sevimlilik 
verir. Bakışları samimi ve ma· 
sumdur. Başkalarım gücendir
mekten endişe eder. 

• 36 Ankara'<la K. O H. (Fotoğrafı-
nın dercini istemiyor.) Şen, şakrak
ve alaycıdır. Erkeklerin kalbinde 
kolaylıkla yer tutabilir. Müstağni 
tavır ve edaları tok gözlü ve ki
bar bakışlarile nazarı dikkati cel
beder ve etrafını meşgul eder. 
Kederlerini, göz yaşlarını gizler. 
Başkalarınm rikkat ve merhame· 
tini davet edecek hareketleri bel
li etmek istemez. 

• 37 Ankara'da N. L H. : (Foto[;· 
rafının dercini istemİJor.) Zeki 
ve hassastır. Sevgi bahsinde kıs· 
kanç davranır, neş'esini daima 
muhafaza eder. Güler yüzlü ve 
sevili hareketlerile etrafının mu
habbetini toplıyabilir. Şık ve te
miz giyinir ve giydiklerini yakış· 
tırır. Ev işlerile yorulmak istemez. 

BIBAYI 
L. __ B_u ____ s_u_·· tun ~a:lede~ :a:i~ ::tip 1 

Hikmet Teyzenin Mirası 
-"Meziyet çorba soğumadan 

gel de sen de iç, on dakikadır 
çorba kasesi sofranın üstünde 
seni bekliyor. 

- İyiya işte, otur da iç, benim 
sofraya gelecek halim var mı? 
Ayni zamanda hem ev hanımı 
hem de aşçı kadın olamam ki!. 

Meziyet Hanım biraz sonra 
elinde et tabağı, göğsünde bir 
önlükle yemek odasına girdiği 
zaman kocası memnuniyetle: 

-Nihayet! diye haykırdı. Mezi
yet kocasının neş' e ile söylediği 
bu sözleri gayet suratsızlıkla 

karşılamışb: 
Nihayet... Nihayet! Ne yapa

yım elinden ne geliyorsa onu 
yapıyorum, sofraya geç geldim 
diye beni azarlamıya mı başlaya· 
caksın? Et kendi kendine ateşten 
kalkıp tabağa lyerleşecek değil· 
diya! .. Tabii, eğer sen inat etme· 
yip te Hikmet teyzenin yanında 
olsaydık yine bu akşam ellerimi 
tencerenin kenarları ile yakmıya· 
caktım. 

Şevket iştiha ile yemeğini yer
ken: 

- Allahını seversem Meziyet 
dedi. Hikmet teyzeyi rahat bırak. 
Onsuz da çok bahtiyar değil 
miyiz? Ben bir taraftan kendi işim· 
den sen de terzilik ederek ayda 
yüz yirmi liraya yakın bir para 
kazanıyoruz. Çoluğumuz çocuğu· 
muz da yok, bu para kafi değil 
mi? Eğer sen istesen bu para ile 
pek gllzel kendimize bir de hiz
metçi tutabiliriz. Bu suretle sen 
d0 ellerini tencerelerle yakmak
tan kurtarırsın! 

- Doğru ... Beyefendini~ iradı 
Allah için pek çoktur. insanın 
bizim gibi beı para geliri ol
mazsa bir parça bu parayı da 
aydan aya ayırmak icap eder. 
Baksana günden güne dehşetli 
şişmanlıyorsun, senin sonun ba· 
na güzel görünmüyor. Kanlı 
insanlar için bir inme nezle gibi 
sık gelen şeylerdir, maazallah 
böyle hastalıklı bir hale geldiğin 

ezaman ben nasıl yapıp ta ikimizin 
maişetini temin edebilirim? lıte 
bu fena günler için bir tarafa da 
para biriktirmek lazımdır. 

- Doğrusu ya fazla müşfiksin! 
benim sıhhatimi düşünme! 

Meziyet Hanım kocasını din
lemiyordu: 

- Bu kadar sıkıntı ve yor• 
gunluk hep senin inadından 
dedi, ne olur sanki Hikmet teyze· 
nin yanına gitseydik. Kadıncağız 
her zaman yazıyor, al kannı da 
fznıire benim yanıma gel diyor. 
Öyle ya orada yalnız onun çiftli· 
ğinin hesabatile şöyle bir meşgul 
olacaksın, kadın da çiftlik değil, 
ne isterseıı o var. Dünyalar dolusu 
iradı var. Çoluğu çocuğu yok, 
bütün bu servet sana kalacak, 
kadının yaşı seksene yaklaşıyor! 

* Ve bu sahne hergün tekerrür 
etmekte idi. Meziyet Hanım iyice 
aklına koymuştu. Bu tarzda di
dişerek yaşamaktan bıkmışh. 
Hikmet teyzenin yanında rahat 
edeceklerinden emindi. Hem onun 
yanında yaşamıya mecburdular. 
İhtiyar zamanında kendisini ya
payalnız bırakacak olurlarsa el· 
bette ihtiyar kadın ıervetinin 

• 

kendilerine kalmaması için lazım· 
gelen ' şeyleri yapmaktan çekin· 
meyecekti. Onlara her zaman bu 
fikrini ihsas ederdi: 

" Beni son günlerimde ihmal 
eder, tek batıma bırakard>. olur• 
ıanız bu işte kaybedecek )'İl\e 
kendiniz olursunuz. Bunu iyice 
biliniz l ,, derdi. 

* Meziyet Hanım ne yaptı yaptı, 
kocasını kandırdı. işinden çıkardı, 
Kendi de nesi var nesi yoksa 
ıatb. Kendilerini dört gözle 
bekliyen Hikmet teyzenin yanına 
yerleştiler. 

Bu küçücük çiftlikte geçil"'" 
dikleri ilk zamanlar Meziyet rL 
için hakiki bir saadetti. O, bu 
hayata ötedenberi hasret çek
mişti. 

Şevket te bu hayattan mem• 
nundu. Çiftliğin her işile meş· 

guldü. Hepsinden de gayet zevk 
alıyordu. Esasen bu evde hoşlan· 
madığı hiçbir ıey yoktu. Hikmet 
teyze olara iki güzal oda ver
mişti. Bu odalar bllyük bir lüksle 
değil, fakat son derecede iyi bir 
zevkle döşenmişti. 

Şevket Bey, Hikmet teyzenin 
ihtiyar ve her oturduğu yerde 
beyaz tüylerini bırakan tembel 
kedisini bile hoş buluyordu, 

* Bu ıey böylece altı aydan 
fazla devam etti, Şevket Beyi 
çiftlik hayatı sıkmıya başlallllfh. 
Onun sıkıldığını gören Hikmet 
teyze: 

- Tabii dedi, hiçbir ıeyle 
ciddi surette meıgul değilsin ki ... 
Eğlenmek için biraz çalışmak 
lizıml Ve onu biraz çiçek bah· 
çesile meşgul olmıya teşvik etti, 
Şevket Bey bu işten çok iyi an
lıyordu, hatta o kadar fazla ki 
bir iki hafta sonra Hikmet teyze 
.. fuzuli bir masraftan kurtulmak 
için - bahçıvanı 'bir bahane ile 
savdı. 

Şevket Beyin başka maharet
leri de vardı. O az çok maran
gozluktan da anlıyordu. Hikmet 
teyze en ~vvel ona masanın kı· 
rılmış ayağını tamir ettirdi. Sonra 
evin bütlln eski eşyası birer birer 
meydana çıktı, tamir edildi, cili· 
landı. Hatta bahçedeki kameriye
nin üstü ve içi yeniden boyandı. 
Kışın sobaları kuran, boruları 
temizliyen Şevket Beydi. Zavallı· 
nın artık nefes alacak bir daki
kası bile kalmamıştı. 

Meziyet Hanıma gelince: O
nun da vazifeleri başka türlü idi. 
Hikmet teyzenin bütü dikişlerini 
dikiyor eskilerini tamir ediyordu. 

Hikmet teyze yeğeninin kara• 
sından çok memnundu. Meziyeti 
gayet iyi mükemmel bir ev ka· 
dını bulduğu için: 
-Lüzumsuz masraflara ne hacet? 

diyordu, bize iki hizmetçinin ne 
lüzumu var, birini savmalı. Meziyet 
varken bu eksiklik görünmez! 

Hikmet teyze aynca da Mc:ı:İ· 
yetin pişirdiği yemeklere bayılı· 
yordu. Zavallı Meziyetin mutfa~: 
tan çıktığı yoktu. Tıpkı eskısı 
gibi tencerenin kenarile ellerini 
yakıyordu. 

* Böylece Uç sene geçti. Kan 
( Devamı 10 uncu sayfada ) 
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Lut/en Beş Sene Bekleyiniz! 
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Bol, Temiz Ve Mikropsuz 
Suya I<avuşacaksınız ·--
( Baftarafı 1 inci "sayfada ) 

larile meşgul oluyor. Bu arada da 
ilk hamlede T erkos suyunun çeş
melere ve evlere mikropsuz ola
rak sevkedilmesi düşünülmüş ve 
hu cihet tem;n edilmiştir. Terkos 
SU} uııun süzme havuzlan dokloru 
Sadi Beyin temin ettiğine göre 
bugün Terkos suyunda tifo, ve
rem ve sair hastalıklara ait bir 
tek bile mikrop mevcut değil
c..ır ve T erkos suyu İstanbulun 
korkusuz olarak içilebi!ecek ye
gane suyudur. Doktor Sadi Bey 
diyor ki: 

" - Terkos göliinden gelen 
su süzme havuzlarından filitre ha
vuz'arma verilerek süzülür. Filitre 
havuzlarından süzülen sular umu
m1 havuzdan geçerken burada 
klor ile tasfiye olunur. Klor ile 
ile strilizasyon ameliyesi için vü
cuda getirilmiş tesisatımız şu ~e
kilde hulasa edilebilir: 

Serbest kloru verecek mahlul
ler beton havuzlar içinde hususi 
bir dairede hazırlanır. Bu daire
nin alt katındaki havuzlarda çı
kan ve ihtiva ettiği klor miktarı 
muayyen olan mahlulii akıtan bo· 
nılar otomatik işl:yen cihazın bu
lunduğu jadeliyasyon dairesine 
gelir. Bu strilizasyon cihazı tara
fımızdan tanzim olunmuş klor 
mahlulüniin akma derecesini, umu
mi havuzdan geçen süzülmüş su· 
yun miktarının azalıp çoğalması

na göre kendi kendine idare eder 
ve cihazda ausule gelecek her 
hangi ufak bir arızayı hususi çanı 
çalarak daimi nöbetçisini haber
dar eder. 

Straizasyon cihazına merbut 
ve bir saatte suya verilen 
klor ve şehre giden bu su mik-

tarını gösteren ayrı ayrı iki saat 
mevcuttur. Diğer bir dairede bu 
saatlerin gösterdiği miktarlaır 
hesaplıyan ayri ayrı iki saat 
daha mevcuttur ki bunlar da 
bir alete bağlıdır. Bu alet 
kendi kağıdı üzerine şeh
re giden su ve klor miktarlarının 
grafiklerini çizer 1 bu suretle klor 
ve su akışlarının ayni zamanda ve 
yekdiğerine muvazenetini gösterir. 

Laboratuvar kısmında ise her
gün suyun tasfiyeden evvel ve 
tasfiyeden sonraki hacmi noktai
nazardan kıymeti takdir ve sü-

' zülınüş suyun kloru alma derece
leri kontrol ediliyor. Bu mesai
nin neticesinde şehre tasfiye edil
miş tamamile içilebilir bir su 
verHmektedir.,. 

Bu isahattan anla~ılıyor ki 
terkos suyu artık tamamile temiz 
ve mikropsuzdur. Fakat şehrin 
ihtiyacını karşılayacak va~iyette 
değildir. Çünkü İstanbulun günlük 
su sarfiyatı 60 bin ton kadardır. 
Halbuki şehre bir günde gönde· 
rilen su ancak 30 bin ton kadar· 
dır. Şu halde bugünkü miktarın 
iki misli suya ihtiyaç vardır. Bu 
vaziyeti göz ününde bulunduran 
belediye su dairesi Kırkçeşme 
suyunu da Kağıthaneköyü üzerin· 
deki terkos süzme havuzlarına 
sevk ederek burada tasfi} eden 
sonra terkos ile karışık olarak 
istanbula akıtmak imkanlarına 
baş vurmuştur. Bu hususta giri-
şilen ameliye bir müddet sonra 
hitam bulacaktır. Fakat belediye
nin İstanbulu tamamen bol ve 
temiz suya kavuşturması için beş 
sene beklemek lazımdır. Çünkü 
belediyenin hazırlamış olduğu su 
projesi ancak beş senede tatbik 
edilebilecektir. 

Hikmet Teyzenin Mirası· 
( Balltarafı 11 inci sayfada ) 

koca çalışmaktan harap bir hale 
gelmişlerdi. Meziyet ümidini kes
tiği bir zamanda, Hikmet teyze 
gözlerini qünyaya ebediyen kapa
yıverdi. 

Fakat Hikmet teyzenin bu 
gidişi Meziyet için büyük bir 
inkisarı hayal oldu. Çünkü ihtiyar 
kadın çok senelerden beri bütün 
aervetini hayır müesseselerine te

berrü etmiş bulunuyordu. Karı 
koca geldikleri gibi birer elbise 
ç.antasile, ve ceplerinde bir kaç 
kuruşla lstanbula dönmeye mec
bur kaldılar, bir çok uğraştıktan 
sonra Şevket B. eski işinden çok 
c_ __ 

daha az bir maaşla bir it bula
bilmişti. 

Kadınlar ekseri ununtkan olur

lar, Meziyet H. mütemadiyen 

kocasına: 

- Elbette, diyordu. İnsan senin 

kadar akılsız olursa bu hale geliri 

güzel güzel dairende çalışırken 

hangi ~eytana uyd a işinden 

çıkıp Hikmet teyzenin yanına git

tin. Pekala µaramız kafi geliyor
du... Fakat sende akıl nerede!.. 

Şevket B. geçirdiği felaket
lerden sonra füosof ölmfü;tu. Ka

rısının bu sözlerine cevap ver
meyi bile lüzumsuz addediyordu. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Nevi Mıktarı 
Tahta kapsül 15000 adet 
Gurup 200 kilo 
Kıskaç kurşunu 300 ,, 
Nevi ve mıktarları yukarda yazılı malzeme pazarlıkla satın 

alınacaktır. Taliplerin şartname ve niimuneleri gördiikten ~onra 
pazarlığa iştirak etmek üzere 14-10-933 cumartesi günü saat 15 te 
Galatada alım satım komisyonuna müra atlan (5238) 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık kuvvetsizlik halatında büyük 

faidc. ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede aatılır. 

SON POSTA 
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latanbul - 18 ıramofon, 18.30 
Franaızça ders (Müptedilere mahsus) . 
rn Refik 'l'aliit Bey ve arkıula~ları, 
20 Bedayii musiki heyeti, 21 gramofon 
22 Anadolu ajaı:ıeı, Bor.ea haberleri, 
sant ayarı. 

Moıkova - ] Iergünkii proğram. 
Vartova - 18.20 Oda mu:ıikisi, 

ın..ıo plak. 20.2!1 muhtelif, 21.0:; tn-
gannili orkestra konseri, 22.85 < 'lıo· 
pinin konseri, 23 dans mıı"ikisi, 2~.-l:.i 
dansa devam. 

Peşh: - 20 Radyo orkestnı-:ı, 

21 skeç, 23 haberler, plak, 24 35 sigıuı 
musikisi. 

Viyana - 2ı),40 ~evilPD opera 
haberleri, 22.40 haberler, 2~ f>f> seuf o-

ııik radyo orkestraıı. 
Milano - Torino - Floransa 

:!O 21) Ecnebi lisaııile he.beılıır, ~1.4:1 
karışık neşriyat. 23.0li orkeıfra. 

Prag - 20.iifı .N"edhalio '"\Tinzcrb
raut .. opereti, ~a . ~o hafif mur:;iki. 

Zilrih - 20 Zürilıin kilise çaulımnı 
nakil. 20.:..!i ne.;eli neşriyat, ~l.20 1:-
viçre be stcleri, ::!:? . 10 haberin, 22. 25 
klôsik romantik besteler. ~3,2;, ~lnk
sim bııudo1:u tnrafmdan dans muıııkisi. 

Roma - 22.20 A;.keri bando. 
Bükreş - 20.25 •1\ıganni, 2 Ro

men halk şnrkıları, 21.~5 l'azbnnt. 
Laypzig - 21 Karı~ık m"~r:.. ut, 

23.10 habPrler. dans. 

Ankara ma'QI gaziler cemi
yeti OokUdar şqba•lndan: Cemi
yetimizce yapalan müracaat1ar hültü
metçe kabul edilerek gere~ şehit 
yetimlerinin ve gerek Malul gazilerin 
tütün ikramiyelerinin berveçhi zir 
tevzi edilecektir. 
~ 1 - On seneliğini almış olan ıe

hit yetim1eri ile harpte gnip olan 
şühedanın yetimleri bu seneki ikra
miyelerden istifade edeceklerdir. 

2 - Harp ve vazife malüllerini 
tefrik edecek olan komisyon vazife
sini ikmal etmek üzeredir. 

Cümhuriyet bayramından evvel 
tütün ikramiyeleri tevzi edilecektir. 

\ 

-- ------ ---

İnhisarlar Umum Müdürlüğünci 
Pazarlıkla "60000,, adet likör şişelerine mahsus mantar 

tın alınacaktır. Taliplerin Nümune ve şartnameyi gördükten sonra 
pazarlığa iştirak edebilmek için 16/10/93~ pazartesi günü saat 14te 
Galatada Alım, Satım komisyonuna müracaatları. "5249,, 
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