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Yazı itleri telefonu: 20203 - SALI - 25 Temmuz 1933 = 
idare işleri telefonu : 20203 Fiah S kuruş 

l>ün Değirmendere KöyÖnde Kimle~ ~vlenmeli, ~imler Evlenmemdi 

Şü heli Be Ki İ T t ldu D~lılık Buhranları ~eçir-p _ ş ____ Ş U U mış OlanlaraKızVerılmez 
Bursada Haydutluk Yapanlara Yardım Edenler, Yatak Olanlar Yakalanıyorlar 

Dün İstanbula Getirilen Haydutlar 
Cürümlerini Saklamadılar 

Dün akşam Adapazarından 
kısa bir haber aldık, bu haberde 
deniliyor ki: 
· Adapazarı, 24 ( Temmuz ) -
Zabıta kuvveti aldığı talimata 
tebaan Değirmendere köyüne 
gitti. Geçenlerde Bursa yolunda 
yapılmış olan haydutluk vak'ası 

münasebetile köy halkından beş 
kişinin malumatına müracaat etti 
!e gördüğü lüzum üzerine alclı
gı ifadeleri derinleştirmeye karar 
verdi. Fakat mesele hakkında 
azami ketumiyete riayet etti. 
Bununla beraber mevzubahs olan 
hadise Bursa yolu haydutluğunu 
yapanlara yataklık etmiş, ve işle
rini kolaylaştırmış bu zamana 
kadar gizli kalmış . olmalarına 
sebep olmuş olmaktır. lf. 

Müphem olmasına rağmen bu 
haberin anlattığı şudur: . 

Hükumet Bursa yolunda ya
pılmiş olan haydutluğa azami 
ehemmiyet vermiş, haydutları 
tuttuktan sonra kendilerile şüpheli 
münasebette bwunmuı olanlar 
üzerinde tetkikata başlamııtır. 
Gaye bu gibi hadiselerin önüne 
mutlak surette geçmektir. 

Haydutlar istanbulda 
Bu cinayeti yapanların kendi-
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Dün İstanbulda İki Otomobil Kazası Oldu Hangi 
Mektebe 
Gireyim? Bir Çocukcağız Öldü 

iki Otomobil Hasara Uğradı · 
Dün İstanbulda nakil vasıta

lan yüzünden iki kaza oldu, be
reket versin birincisinde zayiat 
lnaddi hasara münhasır kaldı, 
fakat maalesef ikincisinde mini 
mini bir yavru dikkatsizliğe kur· 
ban gitti. Birinci kaza şudur: 
• Vatman Hüseyin Efendinin 
ıdaresinde bulunan 134 numaralı 
~.raınvay arabası Galatasarayda, 
0 nünde giden 2634 numaralı 
otomobile fazla yanaşmış; ihtimal 
otomobil birdenbire durması yü
zünden sür' atini eksiltemiyerek 
0~o.ı_nobife çarpmış, bir mikta~ 
~u~~klemiş, otomobil de kendi 
0 nunde giden 150 numaralı tram· 
~a~a bindirmiş, bu tramvay da 
0 nünde bulunan 2159 numaralı 
başka bir otomobile bindirmiş. 

Bereket versin can kazası yoktur. 
Zarar tamamen maddidir. 

İkinci kazaya gelince o da 
Fındıklıda olmuş ve maalesef bir 
çocuğun ölümüne sebebiyet ver
miştir:Şoför Osmaruni daresindeki 
2564 numarala otomobil Fındıklı 
caddesinden bütün süratile geçi
yormuş, birdenbire yol üstünde 
karşıdan karşıya geçmek istiyen 
polis Yaşar Efendinin kızı Ulviye 
ile karşılaşmış, direksyonu kıra
mamış, biçare yavruya şiddetle 
çarpmış ve kendisini birkaç metre 
ileriye fırlatmışbr. 

Zavalh yavru aldığı yaraların 
tesirile biraz sonra kaldırıldığı 
Beyoğlu hastanesinde ölmüştür. 
Şoför Osman yakalanmış ve tah
kikata başlanmışbr. 

Bugün bütün ana abaların, bütün 
çocukların cevabını aradıkları sual 
budur: 

" Hangi Mektebe Gireyim? ,, 

Son Posta her sene ol· 
duğu gibi, bu sene de 
okuyucular1na bu husus· 
ta 'rehberlik &decektir. 
Perşembe gününden itibaren muh

telif mekteplerin kabul şartlan, tah
l!lil vaziyeti vesaire hakkında mahi
mat verecek ve karilerin soracakları 
eualleri de cevapsız bırakmıyacaktır. 

.Mektep meselesi hakkında bir 
ıııkıntıoız varsa perşembe gününden 
itibaren Son Postayı takip ediniz 
ve derdinizi bize bildiriniz. 

Bir Şirket 
Vapurunun Per
vanesi Bozuldu 

Dün saat 5,5 ta Şirketi Hay· 
riyenin 48 numaralı vapurunun 
pervanesi Salacık açıklarında 
birdenbire bozulmuştur. Bunun 
üzerine vapur akıntılar önünde 
Moda feneri açıklarına kadar 
sürüklenmiştir. Hadise haber 
alınır alınmaz Akay idaresinin 
Burgaz vapurile Şirketi Hayriye
nin diğer bir vapuru yardıma 
koımuılardır. Yolcular derhal 
Burgaz vapuruna aktarma edil
miflerdir. Yolculardan bazılan 
korkuclaa bayılmışlardır. 

----~- - -- ---
Doktor Zati Beye Göre Evlenecekler Bir Defa Da 
Delilik Muayenesine Tabi Tutulmalı, Hatta 

Bazıları Kııır Yapılmalıdır 
Doktor Zati Bey, veremli, 

firengili, sar'ah, fizik ve ruhi 
ustigmatte,,lar gösteren ilerlemiı 
müteredclilerden şöylece bahset
tikten ve bunları bir hamlede 
bir kenara bıraktıktan sonra, 
bilhassa yanm deliler üzerinde 
durdu. 

.Kendisine anketin mevzuunu 
anlatbğım zaman, 

- O, dedi, işte mühim ve 
derin bir yaraya neşter vuran 
bir sual ve çok mühim bir anket. 

Ve kızım vermiye razı olmı
yacağı kimseleri şöyle sıraladı: 

1 - Size bir az gülünç g6-
rünebiJir. Fakat evvela imkan 
nisbetinde talibin ailesini bir iki 
kuşak araşbrmıya çalışının. 

2 - Veremliye kız vermem. 
Fakat sağlam bir gencin ailesin
de verem olmasının ehemmiyeti 
yoktur. 

3 - Firengiliye vermem. Fakat 
tedavi edilmişse tehlike yoktur. 

Doktor lhrahim Zati B. 

4 - Sarahya vermem. 
5 - Fizik ve ruhi " Stig· 

matte,, lar gösteren mütereddiye 
vermem. 

' Devamı 8 \acl sayfada ) 

Aşk Yüzünden Bir 
Kadın Yaralandı 

Malatya (Hususi) - Egri Bük köyü civarında .bir cinayet olmuş, 
Hanife isimli bir kadın ağır surette yaralanmışhr. Hanife Sinanlı 
göyden Mustafa isimli bir adamın karısıdır. Fakat Osman adlı bir 
adamla sevişerek kaçmıştır. 

Bu kaçma hadisesi üzerine takibat yapılmış, Osmanla Hanife 
mahkemeye verilmiş, muhakeme esnasında da Mustafa kansile ba
rıştırılmıştır. Karı koca mahkemeden çıkıp evlerine dönerlerken Eğri 
Bük köyü önünde karşıJanna Hanifeyi kaçıran Osman çıkmış, tekrar 
kocasının elinden alıp Hanifeyi kaçırmak istemiştir. 

Bittabi Osmanla Hanifenin kocası arasında kavga başlamış, silah
lar çekilmiştir. Bu münazaa esnasmda Hanife ağır surette yaralan
mıştır. Hanife kendisini kocasınm vurduğunu iddia etmektedir. 

Türkün Köle Olmıyacağını İspat 
Ettiğimiz Gün 

"Lozan ,, ın Y ıldönümü 
Hararetle Tes'it Edildi 

Dün: 
- On sene evvel Lozanda 

yıllarca süren bir döğüşmeden 
sonra !ürk~n hiç bir zaman köle 
olmadıganı ısbat ettiğimiz ve ya
pmak hakkını kazandatamız ıü
nia, yıldönünıti idi ve bu yıl-

dönümü her sene olduğu gibi 
dün de hararetle tes'it edildi. 

Giindüz Darüliünun konferan• 
salonunda ve akşam Halkevi ııllzrl 
sanatlar şubesinde toplanblar ya
pıldı. Konfer...&.r verildi. , ........ __ .. ,, .... , 
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Dünyanın 

Mukadderatı 
Almanların Elinde 

' 

, ___ Yazan: Gugliemo Ferrero 
Avrupanın en meşhur ınuharrlrlerlnden biri 

Nihayet bütün dünyanın 
ehemmiyetle üzerinde durduğu 
dörtler misakı geçende Romada 
imza edildi. Fakat imzaya kadar 
geçen tereddütlü devir ne uy
kumu kaçırdı, ne de iıtihamı 
bozdu! Niçin? Çünkü bu misakın 
imza edilmiş veya edilmemiş ol
ması vaziyette hiçbir değişiklik 
yapmıyacakbr. Her iki takdirde 
de dört devlet, senelerdenberi 
olduğu gibi, kendi menfaatlerine 
ıöre hareket ederek biribirlerile 
kavgada devam edeceklerdir. 

Yalnız bu dört devlet anlaş
ması, dünyayı muztarip eden 
bugünkü hastalığın bir alameti 
olduğu için mühimdir. 

Bakınız niçin. 
Bu anlaşmıya muhalif olanlar 

dörtler misakını eski siyasi ittifak
lara benzetiyor ve korkuyorlardı. 

- Aman, yine harpten evvel
ki siyasi bloklar tetekkül ediyor, 
diyorlardı. Kitki böyle bir ittifak 
aktedilebilseydi. O vakit Avrupa 
hiç olmazsa nereye gideceğini 
bilirdi. Çünkü bu dört, beş 
devlet, o vakit, cihan işlerinde, 
hiç olmazsa ana prensiplerde an
laşm ıya mecbur olurlardı. 

Halbuki şimdiye kadar neye 
mühim meselelerden hiçbiri hal
ledilmedi? Neden herbiri bin bir 
vesile icat ederek telifi mümkün 
olmıyan ihtiliflan arkaya attı? 
Çünkü Fransa ile Almanya bugün 
her vakitten ziyade birbirlerine 
düşmandırlar. 

Çünkü Fransa ve lngiitere, 
ltalya ve Almanya dahi hemen de 
ayni derecede birçok noktalarda 
anlatamıyorlar ve b6tün milhim 
meelelerde açık veya zımni bir 
harbe girmiş bulunuyorlar. 

Çünkü hiç bir devlet artık 
diğerine itimat etmiyor. Ne Fran
p ltalyaya, ne ltalya Framaya; 
ne İngiltere Fransaya, ne Fransa 
lngiltereye; ne Almanya İtalya ve 
lngiltereye, ne de İngiltere Alman
)'• ve ltalyaya inamyor. 

Onun için muhtaç olduğumuz 
ıey bir misak değil, dört veya 
beı devletin ittifakıdır. 1814 de 
olduğu gibi samimi, metin, kat'i 
bir ittifak. Fakat bu ittifak mi
ıaktan doğmaz, misak ittifaktan 
doğar. Bu gün artık kendimizi 
aldatmakta mana yok. 

1930 dan itibaren Avrupa ve 
Amerikada işler 2finden gilne fe
nalaştı. 1925 le 1930 seneleri ara
aında kalpler ümitle dolu idi. 

1930 eyliilünde Alman intiha
babnda nasyonal sosyalizmin iler
lediği görülünce, dlinyanın bam
başka bir istikamete gittiği anlaşıldı. 

F ranaada o günden beri ef
kirı umumiye Almanyaya daha 
endişeli nazarlarla bakıyor. Al
manya ve İtalya Fransaya karp 
daha düşman kesildi. lngilterede 
Fransa, ltaJya ve Almanyaya 
karşı itimat kalmadı. Amerika 
milmkün oldutu kadar kendi 
kabuğuna çekilmiye çalıfb. 

Almanyada Nazi h6kümet dar-
besi, biltlhı dilnyada bu korkulu 
Taziyeti ihdas etti. Bugün herkes 
biri birinden korkuyor. Bu karşı· 
hklı korkular varken dörtler 
misakı ne netice verebilir? Ev
veli bu dörtlerin içinde korku 
ıeytanını öldilrmek lazımdır. Bu 
ise bugün mümkün değildir. O 
halde ne olacaktır? 

Bence dünyanın mukadderatı 
tekrar Almanyanın elindedir. 
Nasyonal sosyalizm Almanyada 
yayılır ve kuvvetlenirse, b"r felake
tin önüne nasıl geçilebilir bilemem. 

Nasyonal sosyalizmin feveranı 
ya yeni bir ihtilal, yahut bir harp 
doğurabilir. Bu ise dünyanın in
tihar etmesi demektir. Hiçbir 
devlet intihar arzusunda değildir. 
bir gün halkın hissi selimi el
bette harekete gE:lecektir. 

Nevmidi daima büyük hadise
lerin anası olmuştur. Bugün de 
vaziyet yeni hadiselere ıebedir. 

SON POSTA 

[,--R-e-s-im-lı-. _Mı_a_k_alı_e--------~a~_:;:..4_S_a-~t-v;_e_B-iz --a-l 

Elinizde tutdutunuz uata balo
nıL Üç akrebi nrdır. Saniyeyi •a.
teren akrep süratle devrini yapar 
ve vazifesini bitirir. Bu, .~D•İa. 

Dakikayı J'Ö•teren daha yava4 

yürür ve d~vrini daha uzun zamanda 
bitirir. Bu da milleti temsil ~der. 

Ferde ni•betle millet ne i•e, •aniye 
akreltine niabetle dakika akrt:bi de 
odur. 

Saab j'Öateren ve hepsinden ya
Yaf yürüyen akrep te dünyanın sey
rini rösterir. 

Dakika ve saniye akrepleri ol-
maksızın saat akrebinin kıymeti yok
tur. Fert olmaksızın millet n beıe
riyetin de mana•f olamaz. 

SON· TELGRAF HABERLERİ 

Kahpece Bir 

Bali 25 (Hususi) - Bezirhane köyünde çok feci 
bir cinayet iflenmİf, bir adam yatağında uyurken 
öldürülmüştür. Öldürülen adam Ahmet oğlu Cafer
dir. Öldüren de Seyit Ahmet isminde Haymanah 
birisidir. 

kadının Ahmet oğlu Caferle evlenmesinden muğber 
olmuş ve Caferi 6ldiirmek için fırsat pzlemiye 
baılamlfbr. 

CinayeJ kadın ihtirası yüzünden itlenmiftir: Se
yit Ahmet evlidir. Buna rağmen Ayte isminde bir 
kadınla tekrar evlenmek istemiş, fakat Ayşe bu 

Evvelki pn Cafer bahçede çalıftıktan sonra bir 
öğle uykusu kestirirken Seyit Ahmet g6rm6f, hnab 
ganimet bilmiş, hemen tabancasına sanlmıt ve 

talebi reddctmif, Ahmet oilu Caferle evle••iıtir. 
Se,it Ahmet talebiain reclcledilmeai ve seYcliji 

uyumakta olan Caferin üzerine boplbnıfbr. Cafer 
aldıiı 3 yaranın tesirile derhal ölm6f, Seyit 
Al.=et kaçarken jandarmalar tarafından yaka
lanmıfbr. 

Gazi Hz. Başvekili 
Tebrik Ettiler 
Ankara, 24 (A. A.) - Lozan 

muahedesinin yıldöniimii müna· 
sebetile Reisicümhur Gazi Mus
tafa Kemal Hz.ile Lozan muahe
desini imzalamış olan Başvekil 
İsmet Pata Hz. arasında tebrik 
ve teşekkür telgraflan teati o
lunmuştur. ---

Romanya ile Türkiye arasında 
yeni bir ticaret mu~~elesi yapıl
dığından bahse~tik. Birçok 
ticaret müeueıelen İhracat Ofi
sine müracaat ederek Romanya
nın hangi maddeleri kontenjana 
tabi tuttupnu sormuşlardır. 

Verilen malümata göre Roma
ya, tuzlanmıı tatlı ıu balıklarını, 
zeytinyağında konserva cdilmit 
bahklarla, tuzlu veya salamura 
balıklarını, hayvan kıllarını, sana
yıa mahsus yağları, susamı, zeytin 
yağını, taze elma ve armudu, 
fındık ve portakal, balmumunu, 
badem, kuru üzüm ve inciri kon

Nafia Vekili 
Elizizde Hastanenin Temel 
AtmaMerasiminde Bulundu 

Elaziz, 25 (Huausi) - Nafıa 
Vekili Hilmi B. &gani madenine 
kadar timendifer infaahnı tetkik 
ettikten sonra dönmüıtür. 

Vekil B. burada bulundukları 
etnada yeniden inpsı kararlaşta
nlan 50 yataklı hastanenin temel 
atma merasiminde hazır bulun
mutlardır. 

Temelin ilk taşını Vekil Bey 
koymuştur. Merasimde hastane 
Başhekimi ile Vekil Bey tarafın· 
dan mütekabil nutuklar irat edil
miştir. Vekil Bey Malatya'dan 
Ankara'ya gidecektir. 

Muallim Maaşları 
Maarif Vekaleti Vilayet

lere Para Gönderdi 
Ankara 25 (Hususi) - Maarif 

Vekileti fimdiye kadar maaılan 
verilmiyen otuz viliyetimizdeki 
muallim maqlannın 6denmesi 
için vilayetlere lüzumu kadar pa
ra göndermittir. ----Bir K•z• 

T akaimde Aydede caddesinde 
Ekrem B.in iıışaabnda çalışmakta 
olan sıvacı Kayserili Ahmet 
altıncı kattan apğa düşerek 

vücudü hurdehaş olmuş ve derhal 
ölmüştür ... 

Münderecatımızın çoklu
l!undan dercedilememiş- , 
tir. 

Malatya' da 
Bir Kuduz Köpek Altı 

Kişiyi Isırdı 
Malatya 25 (Hususi) - Oç

bağlar mahallesinde bir köpek 
kudurmuf, 6 kiti ile birçok kö
peği daladıktan sonra 6ldürül· 
müştür. lsanlanlar tedavi albna 
ahnmıtlardır. 

Belediye ısınlan köpeklerin ku
duzu nqredeceklerini dütünerek 
b~tün kapelderi &ldiirtmiiftiir. 
diger taraftan bqkaca kipek 
tarafından ıaınlan olup olmad•ğının 
da tahkikine bqlanllllfbr. 

Üsküdar Tramvayı 
Hat F eneryoluna Kadaı 

Uzablacak 
. Üsküdar tramvaylan için tet

kıkat yapan komisyon mesaisini 
bitirmiş, batbn Kadık6y ve Fe
neryoluna kadar temdidine karar 
vermiştir. Şirket bu iş için milli 
bir bankadan bir milyon lira 
istikraz yapacaktır. 

Ankara'd• Muallim Kuraları 
Ankara 24 - Ziraat enstitü

sünde açılacak kursa iftirak edt.
ceklerden onu ilk tedrisat mü
fettiıi, kırka da köy muallimidir. 
Bu muallim ve müfettifler An
kara, Eskişehir, Çanları, Kırşehir, 
Yozgat viliyetlerinden gelecek
lerdir. 

DUyunu Umumlr• Blnaaı 
Mmarlfe Teallm Edlldl 
Defterdarlık Düyunu Umumiye 

binHını bofalbyordu. Dün botaltma 
itini bltirmit Ye biaa Maarif tlldGr
lütGne resmen tesllm edllmlftir. Eaki 
muhHNNb utiye blnua da Maarife 
........... lpa Delter4arlak "......._ 
umumilik ita ita.ada ltahaaaa Mal
mldlrl iltl Ye mahkemeler içia ayn 
binalar aramaktadırlar. 

Oç GUmrUk Memuru lhtısaı 
Mahkemesine Verildi 

Bundan bir müddet enel J... 
tanbul gümriilderinden arareasiz 
bir surette bir miktar filot kaçı
nlmış, hidiseye bazı memurlann 
da ismi karıtbğından tahkikat 
derin bir ketumiyet içerisinde 
cereyan etmifti. ~tren~ğimize 
göre bu h...a.taki tetkikat ve 
tahkikat ikmal edilmiftir. Ko
misyonculardan Kostantin Y ataro, 
Ömer Efendilerle, Gümrük Am
bar Bqmemuru Osman Nuri 
makbuz katibi Salibaddin, m~ 
mur~d~ ~ilsamettin Beyler 
Sekizmcı bıtisaı Mahkemesine 
verilmişlerdir. Bu iki komiayoacu 
ve üç memur hakkındaki muha
kemeye perfCmbe ,anı baflana
caktır. Hidiaede i.aimleri reçcn 
diier bazı memurlar hakkında 
meni muhakeme karan verilmiftir. 

lnt••t ruh .. tlr•l•rlnl bun• 
d•n sonra ralnız merkez 

verecek 
Yeni Yapı ve Yollar Kanunu 

t~tbik mevkiine ıeçtiği için bele
dıye muvakkaten inpat rulua
tiyelerini tatil etmifti. Kantrtiun 
tatbik şeklini gösteren talimat
name hazırlanmaktadır:'Maamafilı 
Belediye Reiai Muhiddin Beyin 
riyasetinde Yollar Müdürü Nebil 
Harit~ ubesi Müdiirü Galip: 
T eknık şubesi Müdilrii Hüsnü 
Beylerin iştirakile daimi bir inşaat 

::::======::.-=-=.:..=========:::.--------------------:::~ ~ubesi teşkil edilmiftir. Bu şube . J /S T j , ınşaat planlarını tetkik ederek 

tenjana tabi tutmaktadır· 

J S TER NA N ER NA N M A / ruhsatiyelerini vermektedir. Bun-
dan sonra ruhsatiyeler yalnız 

İstanbuldan biri Bükre' tarikile Parise, diğeri Bren
dizi yolile Roma'ya giden iki ecnebi tayyare ıirketi 
vardır. 

Bu şirketlere mensup tayyareler iki üç senedenberi 
muntazam seferler yaparlar. Bu tayyare 4irketlerinin 

biri Fransız, diğeri İtalyandır. Tayyareler ecnebi mem
leketlere gidip gelir. Fakat b• t ayyareyi idare 
ede.n pilotlar Türktür. 

lstanbulla Ankara ar•~a ~aY_yarc seferleri tesis 
edilmiştir. Fakat bu ~are era ıdarc eden pilotlar 
Amerikalıdır. 

iSTER iNAN /STER l ANMA/ 

merkezden verilecektir. 

Mide, Karaciğer ve Barsakları 
hasta olanlar 

aç karnına ve yemek arasında 

Kerahisar Maden suyu 
içmelidirler. 



6 Sayfa __..._.._ 

Dünya Hddiselerl ı
r-

Londra 
Konferansı 
Gülünç Oldu 

Bir Amerikan telsiz telefon 
Ollu Gülün şirketi, Londra fk-

.. tısat konferansı-0/ a,.ak 01-
d .. .. 

/ 
nın topJantısındao 

uruyor 0 '" istifade ederek 
biraz iş yapmak maksadi)e Lon
dranın en merkezi ve en güzel bir 
caddesi olan Piccadilly'ye bir 
mikrofon yerleştirmiş. Gerek bu 
mikrofonun başına koyduğu me
murlarla, gerek duvarlara ashğı 
ve gazetelere verdiği ilanlarla bu 
mikrofon ile isteyenin Londra 
konferansı hakkında fikirlerini 
aleme bildirebileceğini neşrettir
miştir. Bu memurlar, hazan, so
kaktan geçenleri dahi mikrofonun 

' başına davet ederek söyl~ttirmek
tedirler. Bundan maksat, bu nu
tuk bittikten sonra, kumpanya 
memurunun ahaliye hitap edip 
mikrofonun hassasiyetini meth ve 
bunlardan satın alınmasını propa
ganda ettirmektir. Geçen gün 
bu münasebetle garip bir hidise 
olmuştur. Cadde üzerinden son 
derece şık ve güzel bir kadın 
geçiyordu. Üzerinde ıuvare elbi
sesi vardı. Memur, bu kadını, 
lngiJiz sarayına mensup Lediler
den biri zannederek onun şahsın
dan bilistifade kumpanyasının 
mikrofonunu reklam etmeyi 
düşündü ve kadını mikrofon 
başına davet ederek Londra kon
feransı hakkında bir şeyler söy
lemesini rica etti. Kadının, böyle 
bir mevzu hakkında hiç bir fikri 
yoktu. Fakat kurnaz memur ka
dının, kim olduğunu usuletle öğ
rendikten sonra, kocasının bu hi
tabeyi yapmasını istediğini, ken
disinin de bu arzuyu tebliğden 
başka bir vazife görmediğini söy
ledi. Kadın şaşırmıştı. Bir taraf
tan kocasını memnun etmek isti
yor, bir taraftan ne söyliyeceğini 
bilmediğinden kızarıp bozanyor
du. Nehayet mikrofon başına 
geçti ve şu sözleri söyledi: 

.. Kocacığım, 
Benden konferans hakkında 

bazı' teyler söylememi arzu etmiş
tin. Seni memnun etmel. istedim 
amma ne söyliyeyim? $aşırdım 
kaldım. Artık bukaclarla beni af
fet olmazını? " 

Derler ki gülünç olmak bir 
nevi ölümdür. Londra konferansı, 
gülünçlüğiin haddi kuıvasma var
dığına göre ölüm merhalesini de 
geçti, sayılabilir. 

"" Meşhuru alem Aynştayn, izafi-
yet nazariyesinin babasıdır. 

bu nazariye , ile Aın ştagn y;~ 
Aynştayn ın . 

.. t .1. 1 Amerıkan muspe ı ım er-
de ihtilal yaptı- Kadınları 
ğı iddia edilir. Fakat onun bu 
nazariyesini dünyanın mahdut 
riyaziye alimleri anlıyabilmişler
dir. Aynştayn geçenlerde Ame
rikaya gittiği zaman birtakım 
Amerikan kadınları etrafını ·almış 
ve sormuşlardır: 

- Bize nazariyenizi anlat
sanız a? 

Aynştayn düşünüp taşınmış 
ve onlara şu fıkrayı anlatmıştır: 

- Birgün iki Yahudi yolda 
yürüyorlardı. Bir köye yaklaşmış
lardı. Bunlardan birinin gözü 
kördü. Gözleri açık olan Yahudi 
kör arkadaşına dedi ki: 

- Nah! işte köye yaklaştık, 
varır varmaz birer bardak beyaz 
üt içelim. 

- Sütü anladım amma beyaz 
edir? 

- Beyaz, bir renktir. 
- Biliyorum ki siz renkten 

ahsediyor ve her eşyaya bir 
enk veriyorsunu-ı. Fakat beyaz 
enk nasıl şeydir? 

- Beyaz tüylü kazın rengidir. 
- Kaz nedir? 
- Boynu eğri bir kuştur. 
- Eğri nedir? 
- Eğri, işte büktüğüm ıu 

e 
SON POS~A 
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M U S A H A !!_E : ı ı: ~ _ Karl Mektuplan __ 

D ğ uş Çocukların ~-r-ö-ylu-·· _ _____._ 

TARİHİ 

• 
enı 

Kanını İçen Bir İmperator! z:::; 
- - - Hergünkü nushalarınızda Ma-

" Alçaklar .. Şimdi hepinizi kaııklatırım!,, :::i::.ka::~~i0:.::~.:.:~::·: 
Bizans sarayı debdebe ve tan

tananın en ko) u günlerini yaşı
yordu. Zamane hükümdarlarının 
biribirlerile genç kız, dilber cariye, 
yaJabuk delikanlı değiştikleri bu 
devirde istanbuldaki B:zans impa
ratorları sefahetin en yüksek 
mertebesinde üçuşuyorlardı. İmpe
rator Kostantin ılık bir temmuz 
akşamı şöyle bir irade savurdu : 

- Acem şahından gelen yedi 
yüz cariye ile yetmiş sekiz deli
kanlıyı timdi gör-
mek istiyorum. 

Saray Nazın 
Dimilahos, altın 

saçaklı tahtında 
dolu dizgin hü-

küm yürüten im· 
paratorun ayak
larına kapandı 

ve iki büklüm 
geri geri çekile-
rek heyecan ve 
helecan ile dişa
rı fırladı. 

Taht odasın
da dize gelmiş 
bekleşen iri gö-

ğüslü geniş omuz
lu, ay yüzlü ve 
yarı çıplak iki 
cariye ayağa 

kalktılar. Birinin elinde billür 
şarap surahisi vardı. Öteki 
de imparatorun inci kakmalı altın 
şarap tasını taşıyordu. iki güzel 
cariye billür su.ıahiden altın tasa 
karanfil kokulu şarap doldurdular 
ve etek öperek imparatora sun
dular. Kostantin içti, içti ve içti. 
Artık tahammülü kalmamıştı. 

Kanlı gözleri fıldır fıldır dönü
yordu. Hiddetle bağırdı: 

- lsa hakkı için söyliyorum!. 
Ben bu Dimilahos rezilinin kanını 
emerim. 

Kulluğunu, köleliiigi ve hele 
Bizans sarayındaki nazırlık işini 
şeytani bir dirayetle beceren ve 
başaran Venedikli Dimilahos, haş
metlu efendisinin iradesini yerine 
getirmişti. Şimdi ytız yedi körpe 
cariye ve yetmiı sekiz güzel de-
likanlı, Bizans sarayının geniş 
Baküs salonunda'hazırlanan şarap 
sofrasının etrafında sıralnmışlar, 
bekleşiyorlardı. 

Dimilahos taht odasına tekrar 
girdi ve sürüne sürüne ilerledi, 
ayak öptükten sonra dile geldi: 

- lsaya ıükür]er olsun. Yer-
lerde ve göklerde saltanat süren 
haşmetmeabın iradeleri yerine ge
tirildi. Dünyanın en güzelleri ... 

Dimilahos sözilnü tamamlıya-
madı. Kafasına inen ıiddetli bir 
tekme ile tostÖparlak yuvarlandı 
ve haşmetmeabın daha yaman bir 
gazabından canını kurtarmak gay
retile nefes nefese uzaklaştı. Ka-
fası şarap dumanile buğulanan 
Kostantin ayağa kalktı, elindeki 
albn tastan son şarap yudumunu~ 
da işkembesine indirdikten sonra 
boş tası olanca hiddet ve dehşe-

kolumun halidir. Ve Aynştayn 
ilave etmiş: 

- Siz bu kör Y ahudinin 
vaziyetindesiniz. Ben de gözleri 
açık olanın. Bu vaziyette ben ne 
anlatabilirim ve aiz ne anlıya
bilirsiniz? 

tile fırlattı. inci kakmalı tas oda 
boşluğunda keskin helezonlar çi
zerek elinde billur şarap testisini 
tutan dilber cariyenin kafasında 

patladı. Güzel kadın, yanık bir 
feryat ile yere yuvarlandı. Koyu 
siyah saçlarının arasında kwl bir 
kan fışkırıyor ve ıon nefesini ve
ren bir ölüm hastası gibi hınldı· 
yordu. 

Haşmetlu imparator bu kan 
manzarasından ürkmedi ve tiksin
medi. Azgın bir kahkaha savur
duktan sonra kapıya doğru yiirü-

dü, arkasındaki kırmızı ipek har· 
maniyeyi sırtından kaydırdı, bal
dın çıplak bir vaziyetle loş kori
dordan geçerek salona girdi. 

Koca Baküs salonu ihtimamla 
işlenmiş bir çiçek demetini andı
nyordu. Orada renk, ıtır kokulan 
dilber endamlı mahlôklar birbirine 
kenetlenmiş, görenleri, koklayan
ları mestediyor. perişan ediyordu. 
Haşmetlu İmperator içeriye dalın
ca levent cariyeler ve körpe deli
kanlılar korkak ve titrek hamle
lerle yerlere eğildiler. Ve impa
rator Kostantin bu salonda ıaf ak 
vaktine kadar içti, eğlendi, zevk 
ve saadetin en yüksek merhale-
sine vardı. Dolup boşalan şarıft> 
kaseleri, nihayetsiz bir ihtiras ile 
parçalanan ırzlar sayısız ve he
sapsızdı . 

Venedikli Dimilahos sabahleyin 
Da.küs salonunu temizletirken 
güzel cariyelerden on ikisinin ve 
körpe oğlanlardan da on beşinin 
sonu gelmeyen vahşi bir zevk 
uğruna boğulup öldürülmüş ol
duğunu görünce hiç hayret et
medi. Çünkü bu vahşet, Bizans 
sarayında sık sık irtikap edilirdi. 

* Koca istanbul ve Bizans sa-
rayı en korkulu günlerini yaşı:. 
yordu. Kiliseler bütün gün ve 
bütün gece kampana cayırtılarile 
inliyor, halk akın akın kiliselere 
koşuyor, kara cüppeli papaslar 
her tarafta vızır vızır dolaııyor 
ve herkes, kaca Bizansta nef ea 
alan her canlı mahliık dua edi
yordu. Saray da matemi bir hüvi
yete bürünmüştü. Ağlayanlar, in
leyenler, isi Peygamberin mer
hametinden medet direnenler tU
men tümendi. 

Çünkü: 
- Haşmetlu Bizans f mparato

ru Kostantin devası bulunmayan 
bir dertle zebun olmuş, ölüm 
döşeğinde can çekişiyordu. 

Saray tabipleri, üfürükçüler, 
kimyagerler simyagerler, ihitiyar 
papslnr ve kahinler, müneccimler 
ve hatti ebe kadınlar başbaıa 

verdiler, düşündüler, taşındılar, 
fal açtılar/ yıldızlara baktılar, 
fakat haşmetlu ve kudretlu İm
paratorun derdine devi bulama
dılar. Artık her şeyin bitip tü
kendiği, her tedbirin faydasız 
olduğu zanediliyor, haşmetlu im
parator için muhteşem bir tabut 
hazırlanmaktan başka çare ol
madığı anlaşılıyordu. 

imparator. ölüm döşeğinde 
bütün gayret ve kuvvetini toplı
yarak bir irade daha savurdu! 

- l.a hakkı için seSylüyonım. 
Şimdi hepinizi kazıklabnm. Bana 
hemen Diinilahoı u getirin. 

Herkes koıuştu, koca sarayda 
her taraf arandı, fakat Venedikli 
veziri bulup imparatorun yanına 

getirmek müm-
kün olamadı. Yal-

nız öğrenildi ki 
saray Nazırı Di
milahos sabahle-
yin erkenden sa
raydan çıkıp git
mişti, nereye git-
tiğini, ne za-

man geleceğini de 

kimseciklere söy
lememişti. Her

kes koyu bir korkuya büründü. 
Saray Nazın bulunamadığı için 
imparator gazaba gelip herkesi 
yağlı kazıklara çaktırabilirdi. Sa
ray bendeleri bu korku ile titreşir 
ken ihtiyar kapıağası müjdeledi: 

- Devletlu Dimimilahoı Ve-
· niçis efendimiz ıu dakikada a-el
diler. 

cuzluğundan, faydalı olduğundan 
ve daha sonra da ( üniversite ) 
teşekkülünden ili... bahsediyor
sunuz. 

Frzediniz ki; kitap ucuzdur, 
faydalıdır, gUzeldir. Fakat bunu 
hangi köylü okuyacak? İlk tahsil 
görmiyen, görmiye imkan bula
mıyan yüksek tahsil endişesinden 
ne anlar? 

Köyümüzde 1327 de ( balen 
latanbul vali muavi olan Ali Rıza 
Beyinf himmetile ) yeni usul bir 
mektep açılmıfb. Alb aırufı olan 
bu ilkmektep altı sene devam 
edebilmİftİ. Muallimi de kıymetli 
imiı ki o devirde biraz işe yara
mıştı. Bu altı sınıflı mektebi üç 
aınıfa indirdiler, nihayet o da 
çok gelmiş olacak ki büsbüttin 
kaldırdılar. Zavallı köylüler, sağa 
sola baş vurdular netice yine 
mektepsizlik. 

1929 senesinden bu tarafa ne 
bizim köyde ne de köyümüı:e 
birer saat mesafedeki Burhanettin 
ve Zaferhamit köylerinde bizim 
gibi ne muallim ve ne de mektep 
vardır. Köyümüzde yüz kadar 
tahsil çağında yavrular, diğer 
köylerde belki daha fazla, hepsi 
de baştan aşağı kara cahil. Ve
kaletin temin ettiği, temin etmiye 
uğrqbğı kitapları bu delikanlılar, 
bu hanım kızlar mı okuyacak? 

Cümhuriyetin llinındanberi 
kaynıyan, fışkıran, bu kaynaktan 
her vatandaş doya, doya içip 
ausuzluğunu kandırırken, l:>izim 
ağzımızı ıslatmıya hakkımız yok 
mu ? Bu za•allı köylü çocukları 
Sahrayıkebirde kalmıı gibi maarif 
kaynağından içemiyecekler mi 1 
Liıtfen bu aertlerimizi yazmanızı 
yalvarır, hürmetlerimizi surarız. 
efendim. 

Eskiıehirin Simlıl11ar kazası 
Burhanettin köyü nalkmdan 

D. Can 

Bu müjde bütün korkanlara 
I ve titreşenlere geniş birer nef ea 
f aldırdı. Güzel cariyeler Dimila

hos'u yer öperek karşıladılar ve 
Kostantinin iradesini söylediler. 
Venedikli nazınn gözleri panl 
parıl ışıldayordu. Koltuğunun al
bnda kocaman ' bir kara kaplı 
kitap vardı. Hemen kendiaini 
imparatorun adaıına atb, yerlere 
kadar eiildi, dudaklarını büzerek [ ]' 
hafif seslendi: , Cevaplanmız 

- lsaya şükürler olsun ... Yer-
lerde ve göklerde saltanat ıüren _____ ,._ ______ ~ 

b 

haşmetlu imparator kurtuldular. Bolunun Örincek köyünden lımail 
Ve derhal koltuğundaki kita- Efendiye: 

bın sayfalarını açarak okumaya - Ağabeyiniz mahkemede 
başladı: müzahereti adllye talebinde bu-

"... Ana kucağında henüz ana lunur ve köyden fakir olduğuna 
aütü emen yüz bir erkek çocuk dair bir ilmilhaber verilirse mah-
sabahleyin güneş doğmadan ke- k b d b · k 
silecek, kanları bir altın kazana eme e ava ır avu at tayin 
süzülecek ve suları uçup koyu 
bir pıhtı kabncıya kadar kayna
tılacak, bu pıhtı üç bölüme bölü-
nerek her sabah bir bölümü çiğ
nenmeden yutulacak.,, 

lşte Dimilahos, imparatoru 
ölüm şeklinde' inleten hastalığın 
ilacını bulmuştu. Fakat bu ilicı 
hazırlamak çok can yakıcı ıe
kilde mümkün olabildi. 

Saray na2.1rı, peşine taktığı 
saray bendelerile İstanbulu üç 
gün üç gece allak bullak etti. 
Yüzbir ananın kucağından yüzbir 
çocuk, dayak, bıçak ve satır teh-
didile alınarak saray cellatlarının 
eline teslim edildi. Bu yüzbir 
günahsız yavru hiç vakit geçiril
meden kıtır kıtır kesildi ve kara 
kaplı kitaptaki kızıl tavsiye ye
rine getirildi. 

Fakat Kostantin bu vahşi 
ilacın şif asını görebildi mi? Hiç 
şüphesiz ki hayır.. Göremedi ve 
çok geçmeden çibanh ağzından 
irin ve pislik kusarak diinyaaın
dan föçüp gitti. 

eder. 

* A. O. imzalı mektup •hibine: 
Sarih adres ve imzayı ihtiva 

etmiyen mektuplar nazarı dikkate 
alınmaz, ithamlannız da yerinde 
değildir Efendim. 
. * 

Devlet J)emiryollan eabık ambar 
memurlanndan S udi Beye : 

- bbrabımz muhakkaktır. 
Şikayette haklısınız, Ancak mek
tubunuzun neşrine imkan yoktur. 
Nafia Vekaletine istida ile müra-
caatınız müspet veya menfi bir 
netice vermedi ise Büyük Millet 
Meclisine müracaat ediniz efen
dim. 

* Vecihi veya Vecihe imzalı karii· 
mize: 

- Ya2.1larimız pek çok oldu
ğu için maalesef hikayenizi net
redemiyeceğiz. Şiir neşretmek te 
mutadımız değildir efendim. 



SON POT ıSA 

PAZAROLA HASAN· BE~ 

Herkesin bir sarı saçlı sevgi
lisi olur, fakat bu sarı saçlı sev
gililerin en sevgilisi, en kıymetli
si bugün Anadolu köylülerinin 
kavuştuklarıdır. Onlar tam bir 
yıl yolunu bekledikten, üzerine 
titredikten sonra birdenbire ka-

wşdukları, karşılarında dalgalana 
dalgaJana beliren gözlerini ka-

maştıran sarışın sevgililerini ne 
kadar ağırlasalar yine azdır. 

Sanşın sevgiliyi ıiz de merak 
mı ettiniz? Görmek mi istiyor 
sunuz? 

Haydi öyleyse Hasan Beyinizin 
peşine takılın da gelin; ovalan 
kaplayan tarlalardaki hasat za
manına yetişmiş sarı buğday 
başaklarına bakın. 

Hah işte köylünün sarı saçlı 

sevgilileri onlardır. Nasıl güzel 
değillu mi? 

Pazar Ola 

- Karıcığım beni ıen ne kadar sevenin?. 
- Senin beni sevdiğin kadar Hasan Bey!. 

Dört DtJvJet Misakı 

Baııan Bey - Oh, oh, oh, oh, bu ne dos luk, vallahi kıı;kanacap;ım geliyor .. 

Lozan Sulhü 
Lozan sulbünü Başvekilimiz tam on sene evvel bugünlerde im

zalamıştı. On bir sene süren büyük bir harbin sonunda, bu sulh 
muahedesi Türkün muzaffer olduğuna bütün devletlerce bir senet 
hükmünde idi. Milli varlığımızı, milli istiklalimizi biz o gün ka
zandık. Kazancımız yalnız hudutlarımızın çizilmesinden ibaret 
değildi. Osmanlı Paditahlannın bol keseden dört tarafa dağıt
bklan sayısız, manasız imtiyazlara da bir set çekilmiş, o zamana 
kadar bizim yurdumuza bizden daha fazla sahip olan kapitülasyon 
dedikleri ecnebi boyunduruğu başımızdan kaldırılmıştı. 

Öz yurdumuzda, kendi kendimize, istiklalimize sahip olarak 
kaldık. Yapılacak birçok işlerimiz vardı. Artık başkalarını geçin
dirmek için değil, kendi kendimiz için çalışacaktık. 

Milli ikbsadın, milli sanayim memlekette baılaması çok lüzumlu 
idi. Büyük bir atılganlıkla bu ite giriştik ve çabfmalann neticesinde 
bix de kendi yağımızla kavrulur hale geldik. Paramızı başkaları 
için kazanmaktan kurtulduk. 

Büyük Gazinin İsmet Paşaya verdiği altın kalemle imzalanan 
Lozan Sulh Muahedesi, bizce, muahedelerin en kıymetlisidir. 

** 

Ben evvelden söyliyeyim de 
günabl benden gitsin sonra 
duyduktu duymadıkb istemem .• 
Artık yaza tamamile kavuştuk. 
Karpuz kapuğu denixe düıünce 
deniz mevsimi de geldi .. 

Amma benim ıu kadMcık bir 
nasihatım var. 

Denize girmek iyi .,eydir. Fa
kat bu iyilikten fenalık çıkartma
mayı bilmelidir. Bir kere uzun 
zaman denizde kalmak aıbhata 
mızırdır. Sonra denize girilecek 
yer iyi intihap edilmelidir. MaJüm 
ya su ile, ateş ile oyun olmaz, 
ateşe bile su ile çare bulunur 
amma suya hiçbir şeyle çare 
bulunmaz .. 

Fazla derine girmemeli; yilz
mek her vakit insanı suda boğul
maktan kurtarmaz, bir pirin de
diği gibi: 

" Deniz kadın gibidir, hiç 
inanmak olmaz ha l " 

Hasan S.y 

- Şunlara bak Hasan Bey; içtikleri ea bile ayn gitmeı 
- içtikleri rakı mı demek istiyoraun? • _ - Desene hiç f.. 

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

Rekabet Gazetel!)rdeki yazıların Serlivhaları Maliyet fiatı 
Hasan Bey diyor ki: Otobüslerle tramvaylar re

kabet edecekler mi dersin Ha

ıan Bey? 

- Hayırf.. Gazete yazdı 
görmedin mi Sirkecide bir tram

vay bir otobüse çarpınca param
parça etti. Birkaç defa daha böy

le çarpışma hadisesi olursa bir 

tane otobüs kaJmıyacakbr. 

Milliyet - Çamı devirmeli mi, 
dikmeli mi? 

Hasan Bey - Anladım; ben 
daha başka türlüsünü de bilirim .. 
bu duvarı badanalamalı mı yoksa 
badanalamamalı mı? 

Cumhuriyet - Demokrasi ve 
liberalizm ... 

Hasan Bey - Ne dediniz an-
lıyamadım monter!.. 

Parayı Ne Yapahm ? 

lktuıattır dedikleri iıin ucu paradır, 
Paralan olmıyanın kalplerinde yaradır .. 
Para öyle bir şeydir ki elden de gitmeli, 

Bir gün ele gelir gelmez harcamalı bitmeli .. 
Harcamalı dedim amma bunun da bir yolu var; 

insan sonra pişman olur hem 11arleder hem arar .. 

Para bo~a gitmemeli yine para çekmeli ; 
İşte budur her zamanda iktısadın temeli r. 
İyi şeydir fazlasını bankalara yatırmak, 
Böylelikle otalarda işler görüp arttırmak .• 

Akpm - Darülfünuna Al
manya' dan 50-60 profesör getir
tilecek!. 

Hasan Bey -... Müzayedeye 
koydunsa sayle de ben de arttı
rayım. 

Son Posta - Kim gidiyor, 
kim kalıyor .. 

Hasan Bey - Ne bileyim, 
giden ağam gelen pafaın! 

Vakit - Can çekişen kon
ferans •• 

Hasan Bey - O kadar acı

dmsa git te ağzına biraz zemzem 
akıt!.. 

Cumhuriyet - Amerikalı tay
yareciler de İtalyaya gidecekler ..• 

Hasan Bey - Desene iki 
memleketi komşu kapıu yapblar. 

Kılık kıyafeti acaip bir adam 
darphaneye müracaat etti: 

- On kuruşluğun maliyet 
fiab ne kadar tutuyor?. 

- Niye soruyorsunuz!. 

- Ben taklitini yapacağım da 
pahalıya mal olmasından korku~ 
yorum •• 

Rusyadaki Sporcular 

Rusyadan bak haber geldi güre!'wiler k 
T .. k.. k ) :s,.. azanmış, 

ur un sırtı o ay kolay yere 1. . 
~ . ge ır mı sanmıs· 
Koşucular hunu görmüı1 bird b ' •• 
S . • en ıre coşmuı-:lar· 
ıra gelmış onlar da hep ·ı 'd k • ' 

B . ı erı e oşmuşlar· 
u ışlerde futbolcular yenilmişti evvelden.: 

Onlara da kabahati b l l 
.. .. u mama. ıyız hemen 

Duşunecek olursak: biz yoro"undular ,. y çocuklar, 
orgun ~rgın oynayınca yenilmekte hakkı var .. 

En femun küpe koyup bir kenarda hapsetmek, 

Boşunadır bu paradan sonra hayır beklemek .• 
P. 9. H. 8. 

- Seninle bir vapura binip Büyükadaya kadar gitsek Hasan Beyi .• 

H_~r .. ne ıee olan oldu yenilenden çok yenen 
Yuıumüzü ağarttılar koşanlarla güreşen; 
Pek yakında dönecekler bağıralım şa şa şa; 
Sporcular size deriz biz de şimdi çok yaşa!. 

P. O. H. il. - Yok azizim, ben Tiirxçeden başka dil bilmediğim i9iıı Ada. vaııurunda L 
kendimi 9ok y&bucı bir muhitte hiuediyorum. --=-==------------------...1 

• l 
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GOL HANIM 
Haçlılar, M ~ahitler, Fedailer Arasında 

t3 .-------.. ------•:11= .. -·· Yazan: Ôme.· R:..ıa 

Gül Hanım cevap verdi: 
- Evet, haklısın Doğan! Çün

kü bu sandıkta muaızaın bir 
acrvet var! dayımın bu muazzam 
serveti bu adama emanet etmesi 
beni hayrete düşürüyor 1 

Gül Hanım, fazla söylemedi. 
Birdenbire döndü ve odasına 
aitti. 

Duman B. onun gittiğini gör
dükten sonra Doğanla konuşmı· 
ya devam etti ve: 

- Oğh.om, dedı, Sultan Sali
battinin kılıcı tepemizdedir. Sul
tan bugünlerde Hilal ile Salip 
arasında vukubulacak en müthiş 
harp için hazırlanıyor. Tam bu 
sırada Gülün rüyasına girmesi, 
uf eri kazanırken onunla birlikte 
bulunması, onu, bizimle olan he
sabını temizlemiye sevketmiştir. 
Mesele budur! 

Kurt, Hacıyı götürmüş ve ge-
ri dönmüştü. Duman B. sordu: 

- Hacı uyudu mu 1 
- Uyudu. 
- Sakım bu adam geceleyin 

kaçmasın. Çünkü sabahleyin 
onunla konuşmak istiyorum. 

- Bundan endişe etmeyiniz.. 
Çünkü ahırı kilitledim. Herhalde 
bu Hacı merkebini bize hediye 
etmek istemez. 

- O halde bu gecelik miizake
remi:ı kafü.'ir. 

* Doğan ile Kurt şafaktan bir 
saat evvel uyanmıı, gece uyuma
dan evvel erken uyanmalarını 
tenbih ettikleri mutemet adamla
nndan birkaçı da kalkmışlar, 
hazırlanmışlardı. 

Kurt bir fener alarak karde
şinin beklediği odaya geldi. Do
ğan sordu: 

- Nerdeydin? Hacı babayı 
mı uyandırmıya gittin? 

- Hayır. Her tarafa adamlar 
diktim. Birkaç adarnımw yolu 
tarassuda memur ettim. Birini de 
ahıra gönderip merkebinin durup 
durmnd-ğını anlamak istedım. Mer
kep yerli yerinde. Her halde hacı 
da şimdi uynnır. 

- Ala! 
ikisi de oturdular. Kurt sordu: 
Hacıya namaz vaktinm hulw 

ettiğini söyliyerek kaldırsak ayıp 
olur mu? 

- Zannetmiyorum .• 
Kurt kalktı ve Hacınm yat

tığı odaya yaklaşarak kapıyı 
vurdu. Sonra bağırdı : 

- Hacı efendi! Hacı efendi! 
dedi, namaz vakti geçiyor. 

Fakat içerden hiçbir cevap 
gelmedi. 

Ku::t geri dönerek fenerini 
almak istedi ve kardeşine: 

- Hacının uykusu ağır! de-
di. Sonra fenerini yakarak yürü
dü. M:safirhaneye girdi. Fenerini 
uzatarak baktı ve bağırdı: 

- Doğan, Doğan! buraya gel! 
hacı gitmiş! 

Doğan koştu ve sordu: 
- Nereye gitmiş? ... 
- Nereye olacak, geldiği ye-

re.. kendismi gönderenlere! 
- O halde nasıl gittiğini öğ

renelim ... 
iki kardeş etrafı tetkik etti

ler. Ortalık soğuk olduju halde 

pencere aç,l'"b. Hacı pencereden 
atlıyarak kaçmışh. Doğan "una 
inanmak istemedi: 

Adamcağız Lf'Jki rhırda. mer
kebini tımar ediyor. Mcr.kebini 
bırakıp gidecek değil a .•. 

Fakat •. .ıri. • · ncereyi gös
terdi: 

- Bu pencerenin açık dur
ması, hiç bir tahmine mahal 
bırakmıyor! bununla beraber ahı
ra da bakarız. 

ikisi de ahua k<>flular. Ahır 
bili kilitli idi. Merkep te iç.erdey
di. 

Kurtla Doğan her tarafı ara
dılar. Fakat hacıdan eser yoktu. 
Yalnız abınn kapsını tetkik et
tikleri zaman bacının bir maymun
cuk kullanarak onu açmıya te
şebbüs ettiğini gördüler. 

Kurt maymuncuğun iilerini 
gördükten sonra anlatb: 

- Bu adam merkebi alsa da, 
almasa da gitmiye karar vermişi 

Onu takip edersek belki ele 
geçırmz. 

Kurt emretti: 
- Atları eğerleyin. 

Atlar eğerlenmiş, Kurtla Do
ğandan başka üç beş adam yola 
çıkımı, üç dört saat her tarafı 
aramış, taramış, fakat hacıyı bula
mamışlardı. Hacıdan eser yoktu. 

Geri döndüler. Kurt ile Do-
ğan amcalarının yanma girerek 
vaziyeti anlatblar: 

- Hacı savuşup gitmiş, v~ 
hiçbir iz bırakmamış! Ne cmTe
dersiniz? 

Duman Bey derin derin dü
şündü, sonra başım kaldırarak: 

- Biz bir tuzak içindeyiz1 
dedi ve ilive etti: 

- Bu adamm kalkıp gitmesi 
mesele değili Kendisi Taz.ifesini 
bitinnişti. Asıl mesele onun bu 
ıekı1de kaçmıya muvaffak olması, 
bir kimsenin onu bulamaması, 
bir kimsenin nereye gittijini 
keşfedememesidir. Demek ki etra
fmııza bir tuak kurulmuştur. 

Zannederim ki tuzağın ipleri Sul
tan Salalıaddin'ın elindedir. 

Astl Duman Beyi hayrete 
diiJüren nokta bacı kılığına giren 
bu adamın,, geceleyin, yalnız yıl
dız ışıklarından istifade ederek 
kaçması ve lskenderiyeyi boylama
sıdır. Bu adamın, eve girergirm<'z 
her ıeye, her yere dikkat edip 
kararlannı ansızın vermesi, vak
tinde hareket etmesi, onun son 
derece zeki, son derece cesur ve 
son derece atik bir adam oldu
ğunu gösteriyordu. Bu biçim a
damlara karşı tedbir almak ko
lay biı iı değildi. Bu biç.im a
damlara malik olan bir hasim 
neler yapmazdı?! 

* Hacının kaçbğı gündenberi 
Duman Beyin konağına ve çift
liğine derin bir korku sindi. Her
kes beldenilmeyen bir badiseıün 
wkuunoan, umu1mıyan bir yerde 
bir pusunun kurulmasından kor
kuyordu. Hatta bir aralık Duman 
Bey konağı da, çiftliği de bırakıp 
İskenderiye ve Kahireye naklet
meyi düşünmüştü. Çünkü İsken
deriye veya Kahirede daha faz.la 
emniyet içinde yaşayacağına ka
naat getirmişti. 

(Arkası •ar• 

Pendikte Yüzlerce Talebe 
Askerlik_ Talimi Yapıyor 

Bugünlerde Pendikte beş yüzü 
mütecaviz. genç askerlik talimleri 

ı yapmaktadırlar. Darülfünun ve 
yüksek mektep talebelerile Darül
fünun mezunlanndan mürekkep 
olan bu gençler aylardan beri 
gördükleri askerlik derslerinin 
tatbikatını yapmaktadırlar. Genç
ler, Pendikte çamlıklarda hazırla
nan çadırlarda yatıp kalkmak
tadırlar. 

Genç ve müneYVer Mehmet
çikler bakırlaşmış yüzleri ve 
asker elbiselerile bir kat daha 
çevikleşmiş vücutlerile Pendikte 
çok oeı'eli bir bayat geçirmek
tedirler. Herpn iem banyola-

randan da istifade etmektedirlu. 
Yukandaki resim, Darülfü.ıun 

mezunları kampındaki genç asker
leri, hocatan Ethem Fatin "Ye 
Cemal Beylerle bir arada göster
mektedir. 

TEŞEKKÜR 
Zoııgu l,lnk'ta refikanun tehlikeli 

doğumunu hazakat ve muvaffakiyetle 
yapao ve hayatını lturtarau doğum 
mütehnssl!ı Doktor Fuat Beye açık 
teşekkürlerimi muhterem gar.ete.aizle 
bildiıirim efendim. 

Zo.uguldü: Otmau li'e• 
Kootrolörii Fehmi 

~Ut'I) 

l'ır n 2S 

Kimler Evlenmeli, Kimler Ev.lenmemeli 

Delilik Buhranları Geçir
miş OlanlaraKızVerilmez 

Ba4taafrı 1 :nci nyfada ) 

6 - Fakat en mühimmi de
lilerdir, yanm delilerdir. 

Deliliğin muhtelif şekilleri var
dır. Akli ve asabi hastalıklara 
müptela olanlar zaman :zaman 
tamamen aükimet bulabilirler. 

Fak at bir zaman için sükünet 
bulan u&bi bir hastalık mutlaka 
yeniden nilksedecektir. O takdir
de bittabi kurulan JUVaıwı bayab 
bir cehennem azabı haline gire
cektir. 

Daha mühimmi, bu kabil 
izdivaçlardan husul bulacak nesil 
tamameu bozuk, tamamen deje
nere hatta ihtimal tamamen mec
nun olacaktır. 

Ben, tammıı olduğum delilerin 
hemen kısmı azamımn birkaç 
nesil ewelki cedlerinde tamamen 
ayni hastalıklarla malül kimseler 
geçmiı olduğunu müteaddit tec
rübeler:le tesbit ettim. 

. Avrupa d• Bu Mesele 
lıe Mefful 

Avrupada bu mesele ile 
evveli bviçre'de meşgul oldular. 
ve bir kanun yapblar. Bazı kan
tonlarda bu gibi bastalann erkek
liklerini ve kadmlıklanm ref' edi
yorlar. Bu fikir yavaş yavaş her 
tarafa dal budak saldı. Pek ya
landa bir bbbi mecmuada oku
dum. Bu mesele lngiltere'de de 
büyük bir ehemmiyetle nazan 
dikkate alınmış, büyük bir komis
yon teşkil etmişler, bu komisyon 
hakiki deliler için kat'iyyen takim 
kararı veriyor. 

- Bu karar yanm delilere de 
şamil mi? 

- Hayır, yarım deliler için 
iş değişiyor. Çünkü yanm deli
liğin hududunu tayin etmek çok 
güçtür. 

Bu hududu tayin mümkün 
olabilse bile, bunlann zürriyet 
kuvvetlerini tamamile kaldırmanın 
ne dereceye kadar doğru ve 
isabetli olacağı meşkuk. 

Zira alelekser aksine şahit 
c l a· khğ mıza rağmen, yanm deli
lerden iyi bir nesil ıeldiği de 
görülmemiş değildir. lşte kıt ta 
olsa mevcut olan hu ihtimal bu 
kanunu yarım delilere de teşmil 
imkanını kaldırıyor. 
Delllerl Kıs1rıa,t1rmah Mt? 

Fakat bir defa deliliği tahak
kuk edenlerin 'evlenmeleri hemen 
hemen kat'iyen caiz değildir. 
Bunların da, sari hastalıklarda 
olduğu gibi mütehassıs raporları 
olmadan evlenmelerine müsaade 
edilmemelidir. 

- Hangi kısım delilerin mut
laka kısır hale getirilmeleri ve 
hangi kısımlarının evlenirken 
rapora tabi tutulmalan lazımdır? 

- Mutlaka kısır edilmesi la
vmgelenlerin tesbiti kolay değil
dir. Şunu kaydedeyim ki bir 
adamı ikısır yapmak, hadım yap-
mak demek değildir. Kısır bir 
adam evlenebilir ve evli bir adam 
gibi berıeyden istifade edebilir. 

Fakat çocuk yapamaz ki, bizim 
de aradığıma budur. Bfitün tıp 
dünyası alimlerinin dimağları bu 
mesele ile meşguldür. Fakat mu
hakkak olan bir şey var ki: Her 
hangi bir cinnet aksesi geçinniı 
olanlar, bariz. mütereddiler, aşikiı 
" idyo ,. lar, embesiUer için ev· 
lenme kaydı çok, amma ~ok ağu 
kayıtlara tabi tutulmalıdır. 

Yanm Delllere Ne Y•pmah7 
- Bu yarım deliler hakkında 

ne yaP,ılmak li%ımdır? 
- İfte asıl mefg1ll olunması 

lizımgelen mesele budur. Bizde, 
ailelerde tuhaf bir zihniyet var. 
Mesela doktorların "demans pre
kos,, teşhisini koyduktan bir has
tanın derdini " karasevda,, ya 
atfediyorlar. Hasta bir nebz<' 
sükünet bulur bulmaz ilk akılla
nna gelen derhal evlendirmek. 
Bu vaziyetlerde doktorun vazifesi 
çok müşküllcşme:ktedir. 

Meseli, gayet yakın bit ah
babımın bir çocuğu erken bunama 
illetile maluldür. Geçenlerde 
geldi: 

- Doktor, dedi, danlms 
amma, çocuğun hastalığı senin 
dediğinden değil 1 Oğlan kara
sevda çekiyor. Şimdi hazır biraz 
kendisini toparlamışken ben onu 
başgöz edivereceğim ! 

Ben dostuma oğlunun ilele
bet evlenmemesi liz.ımgeldiğini 
söyliyemedim. Ve gidip çocuğu 
gördüm. Babasına da: 

- iyi, doğrudur, hakkınız. vu 
fakat şöyle, berayı ihtiyat bir 
altı ay olsun bekleyiniz? dedim. 
O razı oldu, Fakat bu yaklaşan 
altı ay geldiği zaman ne diye
ceğim, heaiiz kestiremedim. Biz.de 
Maalesef bilinmiyen şeylerden 
biri de budur. Uzun seneler imsak 
az çok bir asabiyet yapabilir. 
Fakat bir adamın evlenmemekten 
tecennün etmesi imkinı yoktur. 

- Tabii, eğer öyle olsaydı, 
timarhaneler mecnun yüziine has
ret kalırlardı, bütün oynatmışlan 
dünya evine sokuverirlerdi, olur 
biterdi! 

- Öyle, bu itibarla, ailelerin 
kızlarını vereceleleri erkeklerin ya
hut oğullarına alacakları kızlann 
servetlerini, güzelliklerini tahkika 
ayırdıklan zamanın birazım da sıh
hatlerini, ahvali sabıkalarım eşe-
lemiye hasretmeleri lazımdır! 

Teşekkülündenberi bu işle 
yakından alakadar bulunan ye
gane müessese Akıl Hıfzıssıhhası 
Cemiyetidir. Vesaiti pek kıt olan 
bu faideli cemiyet hükümetin 
yardımına, alakasına muhtaçbr 
Hükumet, bu cemiyetin herkesiz; 
anlıyabileceği bir lisanla verilmq 
olan konferanslarını ve etütlerin 
tab 'u tevzi ederek efkarı umu· 
miyeyi tenvire çallJlrsa, gayret 
çok lüzumlu ve çok dalı biı 
noktaya sarfedilmiş olacaktır. 

"" "" 6fm----. Yarın akşam~---.. 

TAKSİM BAHÇESİNDE 
Görülmemit ve tamamen yeni programlarile ve 

fevk&lade eğlencelerile 

TROPİKAL EKSPRES 
BÜYÜK BREZILY A REVÜSÜ 

icrayı iiibiyata başlıyor:. 
Habe.i danalar ... RASJUS ve 8AflllUS • l'HE FRED CARLO Compani ... 
I .. uf · Balans ve 25 çılgın genç kızlar tarafmdan bale . HERRERAWE8A ... 
Dnetilt ilapanyol - KoYboylar_ 8RACE HOR8 ve l.ıady ... Çin cambazlar 
Ye sair eğlenceli ııtımaralar:ile me§hur İlpaa.yol daoaü~ü MARJA de CASTRO. 

Blltlln tehir h•lkı bu tema9aları gidip alluflır•caktır. 

-.-----~ Cuma Ye pazar matiıae t7 el• ($~ ---
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iTTİBAT VE TBBAKKt' 
Her luıkkı mahfuzdur. - Naaıl dofd• 1 .. 

................................ w,,.,, r.,.,, 1 .. 

ikinci Kısım No. 94 Ntud Ôldl1 .. 

- Efendimiz, Selin iğe Kadar Bir 
• 

Seyahat icra Buyursanız ••• 
Büyük şeyleri, daima azametli 

görmeye alışmış olan bu cahil 
~fenkçiler, bu iki büyük inka
lapçının mutevazı kıyafetlerini 
yukandan aıağıya kadar süzdil
ler. Hal ve vaziyetlerine göre 
muamele yapmak istediler: 

- Bekleyin ıurada, haber 
verelim. 

Dediler ve kapının yanındaki 
küçük barakayı göster&ler .•• 
Fakat, mabeyinin eski teşkilib 
henüz biki olduğu için daha 
bunlar kapıda görüşiirlerken, 
içerden her şey haber ahnmışb. 
Mabeyin hademeleri koştular. 
misafirleri kartdaddar. Doğruca 
ikinci kitip Cevat Beyin odasına 
aldılar. Lakin bu arabk, mabe
yin erkim arasında bir fısılb 
başlamııb. Alakadar olanlann, 
renkleri uçmUf, ellerini ovuşturu-
1orlar .• hademeler, beylerin bu
lunduğu kapının önünden aynl
mıyorlardı... Murahhaslann gel
diğini Abdülhamide arzettikleri 
zaman, şunu da ilave ettiler: 

- Efendimiz, arkalarında kısa 
ceket var.. Huzuru şahanenize 
girebilecek kıyafette değiller .. 
Sonra da, her ikisinin eteklerinin 
albndan birer revolver ucu görü
nüyor... Ne ferman buyurulur. 
Çıkarmalarım ihtar edelim mi? •• 

Abdülhamit, kısaca dftşthıc:ltl 
ve kararını verdi : 

- Zinhar.. Kendilerini gll
eendirecek bir muamelede bulun
maym.. Mazurdurlar.. Taşradan 
ıeliyorlar.. Öylece getirin. 

Diye irade etti... T alit Beyle 
Cemal Bey, Abdülhamidin huzu
runa girerken, bütün mabeyn 
halla, hayret etmişti. Mabeyn da
hiline, tüfekçilerdeo maada bir si
lilıh adaraın girmesi f6yle dur
aan; yaveri ekrem payesini haiz 
olan müşirler bile kıhçlanm ka
pıda çıkannıya mecburlardı. Hal
buki Tal it Beyle Cemal Bey, 
dar ve kısa ceketlerini iliklemiş
ler, kalçalarının üzerinde büyük 
bir şişkinlikle kabaran rovelver
leriıe Abdülhamidin huzuruna 
ainnitler, Evladına bile itimadı 
olınayan bu evhamlı hükümdar 
tarafından büyük bir pervasızlıkla 
kabul edilmişlerdi. 

Tarih, Abdülhamidin busuai
Jetlerini kaydederken şunu da 
unutmamalıdır ki; bu padişah, 
huzuruna kabul ettiği kimselerle 
en iyi şekilde konuşmas1nı bilen, 
•e karşısındakilerin kalbini çar
çabuk teshir edecek sözler söy
liyen bir hükümdardı... Nitekim, 
otuz ilç sene bütün dünya nau-
nnda en zalim ve müstebit 
bir adam ola-ak ta-
nınan bu hükümdar; karşısındaki 
en büyük hürriyetperverlerden 
daha büyük hürriyetperver gö
rünmilş; bir taraftan onlan, taşı
dıklan silahlarla huzuruna kabul 
etmekle beraber: 

- Elhamdülillah.. Sadık te
baama hürriyeti ihsan etmekle 
beraber, şimdi, ben de hür ol
dum. Hiirriyetin lezzetini, herkes
ten daha iyi ben tadıyorum ••• He-
~ 9.llah u ~ ~b'UUA 

Seltinilc Hürriyet W1egdonında aylarca dna d l"k' _J na • en ,.n ı ı•nı•n 
hlr •iane daha ••• 

da yakında açılsın.. ondan sonra ( len resim! · - .. - Ab b .. b.. .. .. . erı gorur gormez, -
us utun musterıh olacağım. Ar- dülhamidi fkri d hal t b dd .. I 

hk, milletimi idare edecek bir etti Hem n ıC terBe • e ~ : 
meclis ve mes'ul bir de heyeti · B ~ .:.;:. d ~~a~ ı: 
vükela olduktan sonra, bana da ( ~ ) ~ ğil! Adet e(ıkalen)yd~r, 
rahat etmek bol bol . . e .. e a e ır. 
.b ' gezmek ve Şımdı ben burayı cemiyete verir-
1 adet e.yl~mek düşecektir. sem; ( cemiyete bir kale verdi. ) 

Demışti ... Talat Bey, bu fır- derler. Bu da olagelmiş şey de-
aattan istifa~e etmek istedi: ilidir. Ke~ bqka müna-

. - Ef~. Sel•niğe kadar mp bir yer YWeyİm... Kaleden 
bır seyahat ıcra buyunamz... bahaetmeden, banu müııuip bir 

TalAt Bey bu s&zleri, hiçbir liaanla yazınız. 
maksada olmıyarak, mahza llf Diye irade tti Ce Be 
la eli .. 1 . Abd.n.ıL e ..• vat y' 

o. un ye soy emış.. wua- derhal Seliaiğe yazdı. Fakat d&-
mıtte, nezaketle mukabele ederek: riiftane bir cev il L--·ı 

C b ak · ap e --ıru8fb· 
. - ena ıh , kısmet etti Artık Yıldız telırafhaneaile Se-
ıse o da olur. )inik telgr-tL-- --· d h D" . aa...ueaın e ara-

• ıye usulen bır cevap ver- retli bir mOnakaıa batla b 
mııti.. Gariptir ki o gün hiçbir Merkezi umumi bu ı ~lfb. · 
kast .

1 
-

1 
• ' mese eyı ar 

ve mana ı e soy enmemış izzetinefis meselesi L - •· tiri" 
1 b 

.. • IUUlne ge • 
o an u sozler, az bır zaman yor, adeta tebditkir bir lisan 
zarfmd~ ~ir ba~~at. o~muş .. Ab- kullanıyordu. Neticenin çirkin 
dtlllıamıdm decbgı gıbı; Cenaba- bir şekil alacağını hissede Ab-
~a~kın takdir ettiği kısmet, ye- dtlllıamit. nebayet muvafa.;t etti. 
nnı bulmuştu. Fakat, bizzat cev k 

Y
. · d k"k ap verme 
ırmı a ı a kadar süren bu istemediği için, hazinei baua 

mülakat hitam bulduğu zaman, nezareti tarafından Sel~-=~ şu 
h "k" f auııge er ı ı tara ta memnundu. telgraf çekildi: 

Talat Beyle Cemal Bey, sert 
ve müntakim bir azamet ka111-
aında kalacaklannı zannederken, 
bilakis iltifat ve nezaket gör
müşlerdi. Kendile · de biikümdara 
kartı ·ciddi bir hilrmet ve te~ 
biye göstermişlerdi. Huzurdan 
çıktıktan sonra yine Cevat Be
yin odasına alınmışlardı. Cemal 
Bey, gördükleri iltifattan, mem
nuniyetle bahst~ttikten sonra: 

- Zata şahaneden bir istirha
mımız 'fardı. Fakat, lhuzurlannda 
cesaret edemedik. Cemiyet namı
na siz an buyunanız. 

Dedi ve Beyaz.kule bahçeıi 
meselesini nakletti. Cevat Bey, 
arz için huzura gitti. 

Çarçabuk avdet etti: 
- Bu hususta.....Selinikten de 

milracaat vuku bulmuş. Efendimiz; 
( istenilen emlak ne gibi şeyler
dir, bir kerre tahkik edeyim. ) 
buyuruyorlar. 

Dedi. Ve hakikaten de derhal 
Hazineihassa Nazın Ohanea Pa
pya adam göndererek Beyazkule 
bahçesi hakkında izahat ile emil· 
kin resimlerini istedi ... Fakat, ae-

An Iabe;) oi 11 ilmayllo 
aeıanlkte Emllkl HUmayun Ko

mlayonu Helal HUano l'•••r• 
SelAnikte emliki hümayundan 

olan Beyazkule civanndaki bahçe, 
derunundaki ebniye ile beraber 
ittihat ve Terakki cemiyetine 
ihsan buynılmUf olduğundan mu
amelei lhimesinin ifası, şerefsu
dur buyrulan iradei seniyei cenabı 
bilifetpenahi üzerine tebliğ olunur. 

24 Temmuz 3!..3 

.ffazinei Hassa Na ırı 

Oltanes 

Bugiinden itibaren Beyazkule 
bahçesi, cemiyetin bir ( Saltanat 
merkezi) olmUJtu. Mektep ve asker 
bandolan fasılasız bir surette 
çalıyor.. Senelerdenberi inkılap 
hazırlığı ile meşgul olarak mihnet 
ve mahrumiyet çekenler, şım
di zaferlerinin zevkini suru
yorlardı. Uzun bir muhasaradau 
sonra bir beldeyi işgal eden ga
liplerin, yağmadan istifadelerini 
andıran bir hal vardı.Yeniliyor, içi
liyor. 

C Arkua YU) 

-
Dün Değirmendere K-ögü'llde 

Şüpheli Beş Kişi Tutuldu 
• • ( Baştarafı 1 inci aayf ada ) 
aatıcvaba çekildiler. Daha Sam
aunda iken yaptıklan bildirilen 
itiraflar hakkında ifade verdiler. 
Sonra muhafaza albna abntfılar. 
Zabıta işini bitirir bitirmez ağle
biihtimal yarın veya öbnrgün 
bunlan yine ayni sıkı muhafaza 
altında Bursaya gönderece'~tir. 
Cürüm mahalli orası olduğu için 
muhakemeleri Bursa Ağır Ceza
sında yapılacakbr. 

Ne Yapmıtlardı? 
Haydutlar hakkında bu malü

mata verdikten sonra şimdi de 
birkaç satırla ne yapmış olduk
lannı hatırlatalım : 

Bundan bir müddet evvel 
Bursa ile Orhaneli yolunda bir 
soygunculuk vak' ası olmuş, iki 
nç otobüslük bir kafile güpegün
düz sekiz şerir tarafından basıla
rak soyulmuştu .. 

Bu meyanda bir jandarmamız 
şehit edilmiı, bir köylü de muhte
lif yerlerinden bıçaklanarak öldü
rülmüştü. 

Bursa ve havalisinde heyecan 
ve nefret uyandıran bu vak'ayı 
o zaman bütün teferrüatile ya:ımış 
bulunduğumuz için, üzerinde uzun 
uzadıya durmıyacağız. Yalmz fU· 
rasını da işaret etmek isteriz ki, 
bu sekiz kişilik soyguncu gOruhu, 
tabancalarile önünü kestikleri 
otobüs yolcularını tamamile soy
muşlar, bir posta otobüsünü de 
alt üst etmişlerdi .. 

TürkünK~leOlmı-1 
gacağını lspat 
Ettiğimiz Gün 

f Baftaraft 1 iDei aayfada ) 
Darülfinun Hukuk F ak6lteai 

talebeleri tarafından tertip edilen 
toplantıya aaat 3,5 da başlandı. 

Çok kalabalık bir talebe ve 
halk kütlesi huzurunda evveli 
lstiklil marıı ayağa kalkarak din
lendi, bilibara Hukuk Fakültesi 
Reisi Tahir Bey, bir açma nutku 
söylendi, bundan sonra Hukuk 
Fakültesinin bu seneki mezun 
gençlerinden Ömer F etbi Bey Lo
zan ve Türk zaferi hakkında bir 
hitabede bulundu, daha sonra 
Ağaoğlu Ahmet Bey, .. Lozan " 
başlığı altında çok güzel bir kon-
ferans verdi. 

Ağaoğlu Ahmet Beyin konfe-
rarun büyük bir alaka ile dinle
nildikten sonra hukuk faknltesi 
müderrislerinden Muslihiddin Adil 
Bey yine kurtuluş, Lozan ve sulh 
mevzuu üzerinde bir musahabe 
yaptı. Dünkü toplantı çok bü) ük 
bir hararet içinde devam etmiş, 
Lozan sulhunun onuncu yıldönü-

mü miınasebetile Darülfünunlu 
talebeler tArafından Gazi Hauet
lerine ismet Paşaya tebrik tel
grafları çekilmiştir. 

Bundan başka dün akşam 
Halkevi güzel sanatlar şubesi 
alay köşkünde umuma mahsus 
bir toplantı tertip etmiş ve gece 
geç vakte kadar Lozan zaferi 
üzerinde şiirler okunmuş, hasbı
haller yapılmıştır. 

:= TAKViM==. "'\ 
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Bundan başka, kafileyi müda
faa etmek istiyen bir jandarma
mızı ve Ali ağa isminde ihtiyar 
bir kö} lümüzü öldürmüşler, diğer 
bir jandarmayı da ehemmiyetli 
surette yaralamışlardı.. Zabıtanın 
ve emniyet işleri müdürlüğünün 
yaptığı tahkikatla mesele uzun 
bir müddet tavazzuh edememiş 

ve failler bulunamamışlardı. 
Bu sekiz kişilik soyguncu 

çetesi, Bursa yolu vak' asından 
sonra bir yolunu bulup Samsun. 
geçmişler, kısa bir milddet sonr: 
orada da Osmanlı Bankasın 
soymak isterlerken nihayet yaka· 
yı ele vermi,lerdır. 

Sıkı bir isticvap ve tahkikat 
neticesinde soygunculal' her iki 
hadiseyi de en uf ak teferruabna 
k~dar itiraf etmifler ve birkaç 
gun evvel Cümhuriyet vapurile 
ıebrimize hareket ettirilmişlerdir. 

Fakat Cümhuriyet vapurunun 
makinesine anz olan aakatbktan 
dolayı, sekiz şerir Ege vapuruna 
nakledilerek dün sabah saat 9 da 
şehrimize getirilmişlerdir. 

Derhal isticvaplanna başlanan 
10ygunculann isimleri ıunlardır : 

Mustafa, Bekir, büyük Meh
met, küçük Mehmet, lıyas, Ka
zım, Hüseyin ve Osman. 

Bunlann içinde Bekir ismin
deki şerir henüz 16 yaşındadır 
ve şimdiye kadar 18 cinayetin 
faili olarak tanınmışbr. 
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10 Sayfa 

Gavur Mehmet 
Kara Yürek Çetesi 

__________ ,_ Tefrıka No. 69 

Ayda Kaç Mecidiye 
Sürüyorsun ? 

~-----~-

Belli olmaz, bazan seksen yüz mecidiye 
kadar sürdüğüm oluyor 

- Senin aklın ermez.. Bana, 
ıöyle iki buçuk, üç okka kadar 
Fimüş lazım. 

Bagdasar ahpar, başını kal
dırdı. Müşteriye dikkatli bir na
zarla bakb. 

- Ne yapacaksın iki buçuk, 
fiç okka gümüşü delikanlı ? 

Müşteri bıyık altından güldü. 
- Canım, söyledik ya usta .. 

Bizim işlerimize senin aklın ermez. 
Bagdasar ahpar, kızar gibi 

olmuştu. Biraz sertçe sordu: 
- Allah Allah.. Kuyumculuk 

gibi ince bir zenata aklımız eri
yor da, senin işine mi ermiyecek .. 
Gümüş işi, albn işi olur da bizim 
aklımız ermez mi? Amma, canın 

aöylemek istemiyorsa o başka ... 
Al bakalım, bileziğini. 

- Bitti mi?. 

oldu. 
Bitti. Eskisinden sağlam 

Ne vereceğiz?. 
Eh.. Ver, on beı kuruş. 
Boz ıunu bakalL 

Müşteri kesesinden çıkardığı 
gümüş mecidiyeyi, kuyumcunun 
önündeki mermer parçasının üstü
ne attı. Mecidiye, taşın üsünde 
mat ve tatsız bir ses çıkararak 

kaldı. Kuyumcu mecidiyeyi eline 
aldı. Evirdi, çevirdi, bakh. Gfi
lümsiyerek müşteriye uzatb: 

Hele, şunun bir sağlamını 
ver. 

Ay, verdiğim para çürük 
mu?.. Yoksa, devletin sikkesini 
beğenmiyor musun? .. 

- Haşa oğlum. . Tövbeler 
tövbesi.. Devletin sikkesine bir 
şey dediğimiz yok.. Amma, hele 
sen şunun bir başkasını ver. 

Müşteri, kesesinden bir meci
diye çıkardı. Kuyumcuya uzattı. 
Bağdasar ahbar, onu da evmp 
çevirerek baktı. Avucunun içinde 
tarttı. Müşterinin yüzüne baktı: 

- Sen beni hımbıl yerine 
koydun.. benim işime aklım er
mez dedin amma.. uzat kulağını 

banada, söyliyeyim .. : 
Müşteri telaş gösterdi. Hatta, 

birdenbire korku ile dükkandan 
fırlamak istedi. Fakat kuyumcu 
onu bileğinden tuttu. 

- Otur .. hele otur da, konu
şalım. . söyle bakalım.. bunlan 
nereden buldun? ... 

Müşterinin telaşı arlmlflı. 
Adeta, ağlar gibi yalvarıyor: 

- Aman usta.. canım usta ... 
Sen, hakikaten akıllı bir kefere 
imişsin.. otuna ocağına düştüm. 

Başıma iş çıkarma... dur, sana 
bir sağlamını vereyim de, bırak 
beni gideyim. 

Derken, bir taraftan da elin
deki büyücek keseyi karışbrıyor
du. Kesede, on beş yirmi mecidiye 
biribirine çarpıyor; camit ve tınnetsiz 
sesler çıkıyordu .. , Bağdasar ah
bar, müşterisine acımış gibi idi: 

- Korkma, oğul.. Karkma ... 
Nemegerek benim ki, seni ele 
vereyım.. Lakin sorduklarıma 

doğru cevap ver. Bunları kendin
mi yapıyorsun; yoksa başkasının 
besabınamı sürüyorsun? 

- Medemki işi çakbn, uta •• 

Artık ben de doğrusunu söyliye
yim.. Ben bunları İzmirde bir rum 
kuyumcuya yaptırıyorum. Gümü
şünü kalayını kendim alıyorum. 
Ona yaptırıyorum. Sonra da onun
la paylaşıyorum. 

Kuyumcu eline mehenk taşını 
almış, kalp mecidiyeye sürüyor, 
sonra taşın üstüne önündeki kü
çük şişeden bir damla su damla
tarak muayene ediyordu. Muaye
ne bittikten sonra başını salladı: 

- Yazık.. gümüşü ziyan edi
yorsunuz. Bu meciye, bir misli daha 
kalay yer... Hay Allah müstaha· 
kını versin... Sen iki buçuk üç 
okka gümüş, der demez, işi ben 
hemen çaktım.. . Sana bir nasihat 
vereyim oğul.. Eğer sen, böyle iş 
görürsen çabuk yakayı ele verir .. 
O anda kodese girersin. 

Müsteri, saf bir adamdı. Boy
" nunu bükerek müteşekkirane ce
vap verdi: 

- Malum ya, usta., Biz, taş
ralıyız ... Ne kadar akıllıyız, desek .. 
Yine İstanbul kaJdınmı çiğneyen
lere benzemeyiz.. E, bana izin 
ver de, artık gideyim. 

Kuyumcu müfteriyi bırakmak 
istemiyor, mütemadiyen elindeki 
mecidiye ile meşgul oluyor. Bir 
eğe ile kenarını kesiyor.. Sol 
enin!} baş parmağım bükerek 
mecdiyeyi sivri yerine koyuyor, 
küçük bir çekiçle vuruyordu. 
Müşteriye sordu: 

- Ayda kaç mecidiye sürü
yorsun? 

- Belli olmuyor ki.. Bazan 
seksen, yüz mecidiye kadar sür
düğüm oluyor. Fazla olsa, fazla 
süreceğim. Lakin bizim ustanın 
elinden iş çıkmıyor ki .. 

sun? 
En çok nerelerde sürüyor-

İzmirde, Aydında.. İstan
bula geldikçe de epeyce iş gö
rüyorum. Ama, asıl kar Ana
dolu içinde.. Öyle yerler varki, 
merkep yükile götürsen, vız ge
liyor .. Eh, artık allahaısmarladık 
usta .. 

Canım, otur, dedik ya o
tur şuraya.. Arkandan ath kova
lamıyor ya? .. Demek daha fazla 
olsa, Anadoluda sürersin öyle mi?. 

- Usta, Anadoluya ne ha
cet... Burada iz mit tarafında ta
nıdığım köyler var. Oralara git
sem de şöyle mal toplamaya 
kalksam, bir gün8e yüz mecidiye 
sürer gelirim. 

Bağdasar ahpar, pişkin bir iş 
adamı tavru aldı: 

- Bana bak delikanlı... An
laşılıyor ki, sen bu işin ehlisin ... 
Amma, daha biraz acemisin ... Gel 
sana bir iyilik yapayım. Bir yerde, 
bu işle uğraşan bir iki kişi tanı
yorum. Seni, onlarla tanıştırayım. 

Pazarlık et.. Sana, daha az mas
rafla, daha temiz mal verirler .. 
O zaman, daha karlı çıkarsın ... 
Al bak bakalım şu mecidiyeye .. 
Kalpmıdır; sağlammıdır ?.. Tanı-
yabilecekmisin? •. , 

(Arkası var, 

SON POSTA 

ihtiyatlı 
Yolcular 

- G;ride kaldığımıza hiç 
müteessir olma nezaketen onlara 
yol verdik deriz!.. 

== Spor Hareketlerl -
Bisikletle Fransa 
Turu Neticelendi 

Paris, 24 (A.A.) - Bisikletle 
Fransa turunun 27 nci merhale
sini Speicher - Fransız - kazan
mıştır. 

İkinci - İtalyan - Guerradır. 
Tek başına yarışa girenlerden 

- ltalyan - Martano üçüncüdür. 

Sporcularımız 
Leningrat' a 
Vardılar 

Leningrat 24 - Türk sporcu 
heyeti dün buraya gelmiş ve is
tasyonda merasimle karşılanmıştır. 

Heyetin vürudunda Türk ve 
Sovyet milli havaları çalınmıştır. 

Cevdet Kerim Beyle Leningrat 
terbiyei bedeniye reisi M. Dur
mackın birer nutuk teati etmiş
lerdir. Öğle üzeri misafirlerin 
şerefine bir ziyafet verilmiştir. 
Bu ziyafet fevkalade samimi bir 
hava içinde geçmiştir. 

Davls Kupası MUsabakaları 
Paris, 24 (A.A.) - İngiltere -

Amerika davis kupası tenis ma
çının sondan evvelkisi 10000 ki
şinin önünde Austin ile Allison 
arasından yapılmıştır. 

İngiliz Arstin, bire karşı üç 
set kazanarak rakibine galip gel
miştir. 

Son maçta bir hadise olmuş, 
Amerikalı Vines bayılarak nıaçı 
terketmiştir. 

lngiliz Perry 116, 610, 416, 7 /5 
ve 7 /6 ile galip gelmiştir. İngil
terenin bu suretle bire karşı dört 
galibiyeti vardır. 

······························································ 
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hanlardan mes'ullyet ahnmaz. 
(Jevnp ic iıı mrktuplara ( 6 ) kuruşluk 

pul ilu vesi lfü1.ı ındır. 

Adres değiştirilmesi (20 J kuruştur. 

OazetemizdP- ı·ıkan re ·im ve yazı ların 
bütün hakları mahfuz ve 

!!.Szetemize aittir. 

Temmuz 2S 

BIK.i.YE 
Bu Sütunda Her gün 

L Almancadan Tercüme eden: Hatic11 ------

Doktorun Misafiri 
Ressam, elleri cebinde, serse

riyane bulvarda dolaşırken birden 
bire koluna biri girdi, başını çe
virdi: 

- Nasıl siz misiniz doktor? 
- Evet, söyleyiniz bakalım, 

benim tablodan ne haber? 
Ressam Gamichet ancak şimdi 

doktorun kendiaine bir baloda 
şöyle yarım ağızla ısmarladıiı 
tabloyu hatırladı. 

- Bir çiçek resmi olacaktı 
değil mi? . 

- Evet bir gül demeti! 
- Güller açar açmaz hemen 

yapmıya başlarım! .. 
- Ne diyorsunuz, bende bu

tün fidanlar açtı! Geliniz beraber 
gidelim. Yeme~ ~e beraber . y~
riz. Siz de kendınıze model mti
hap edeceğiniz fidanı seçersiniz. 

Cevabını bile beklemeden onu 
sürükledi. 

)#. 

Doktorun otomobilinden has
tahanesinin önünde indiler. Tımar
hanenin gayet yüksek duvarlarını 
görünce Gamichet' i bir korku 
sarmıştı. Fakat bahçeye girin~e 
gönlü ferahladı. Bu bahçe hır 
cennet gibi güzeldi. Gül merak
lısı olan doktorun harikulade fi
danları vardı. Gemichet adeta 
hayran olmuştu, gülerek: 

- Burada yaşamak için insan 
deli olmasını istiyeceği geliyort 

Dedi, doktor da güldü. Sonra: 
- Bana biraz müsaade ede

ceksiniz, dedi. Hastalarımı ziya
ret edeceğim saattir. Sonra bera
ber yemek yeriz. Ben hastalarımla 
meşgul olurken beğendiğiniz gül
leri toplayınız, resim için hazır
la yınız!,. 

Arkalarından gelmekte olan 
bir gardiyana dönerek ilave etti: 

- " Misafirimizin beğendiği 
çiçekleri toplayınız!" 

Fakat bu sözleri söylerken 
doktor ya ahşkanlıktan ve y~hu~ 
ta asabi bir hareket netıcesı 
olarak bir gözünü hafifçe kırp
mıştı. Gardiyan bunu g~yet. m~
him bir işaret olarak telakkı etti. 

Gamichet memnun fidandan 
fidana giderek bahçenin en 
güzel güllerini bir araya toplar
ken, İhtiyar gardiyan onun hiç 
bir hareketini gözden kaçırma
dan kendisini adım adım takip 
ediyor~u. O bunun nicelerini gör-

müştü!.lhtiyar gardiyanın gözünden 
hiç bir şey kaçmazdı. Bu zavallı
her halinden, fidandan fidana 
koşuşmalarından, bilhassa çiçek
leri arasıra sağ elinden sol eline, 
sol elinden sağ eline başattır gibi 
atışlarından, onları vakit vakit 
yere bırakarak bir elile burnuna 
basarak, diğer elile batını kaşı
yarak, gözlerini kısarak dikkatli 
dikkatli onları gözden geçirme
sinden, hastalığı görülüyordu. 

Zavallı ressam daha bir türlü 
güllere istediği şekli veremiyor
du. Tablosunu yapmak için renk
lerin biribirine imtizacı lazımdı. 

Bunun için mütemadiyen yer
lerini değiştiriyor, etraflarında 
dönüp duruyordu. 

Nihayet ümitsizlikle yeniden 
eline aldığı gülleri yere hiddetle 
attı. Artık bu fazla idi! Gardiya
nın sabrı kalmamıştı! Bahçenin 
en güzel güllerini böyle rezil 
eden hastanın taşkınlıklarına bir 
nihayet vermek lazımd.~l ~ahç~nin 
şurasında burasında kuçuk koşk
cükler vardı. Bunlardan birinin 
içine girerek elinde bir çiçeklikle 
yen:den kapısı.na çıktı ve. ress~
ma mütebessım ve nazık bır 
çehre ile seslendi: 

- Çiçeklerinizi suya koysak 
nasıl olur? .. Güneşin altında ber
bat olacaklar.. lütfen getirir m
siniz? Ressam bu nazik alakanın 
karşısında gülümsedi. Hemen yer
den gülleri alarak gardiyanın ar
kasından içeri girdi. Beraberce 

gülleri çiçekliğe koydular. Res
sam döndü, kapıdan çıkmak için 
bir hareket yakb. Fakat kapatıl
mış kapının önünde gardiyana 
durmakta idi. Onun çıkmasın 
mani oldu. Ressam kqlannı çatb: 

Bu ne uygunsuz litife! di
ye haykırdı. 

- Rica ederim dostum, doğ
ru ve sakin durunuz! 

- Kapıyı açımzl 
- Buraya bir kere girildikten 

sonra doktorun ziyareti olma
dan bir daha çıkılamaz anlatıldı 
mı? .. 

- O halde gidip kendisini 
getiriniz! 

- Doktor timdi yemek yiye
cek. Kendisini rahataız edemeyiz! 

- Hani bizimle beraber ye
mek yiyecekti? 

- Masal mı söylüyorsun. 
Doktor seninle yemek yer mi? 

Ressam büyük bir hiddetle: 
- "Bana sen diye hitap et

mekten sizi menederim!,, Diye 
homurdandı. 

Gardiyan omuzlarını silkerek 
başını çevirdi. Zavallı Gamichet 
beyhude yere kendinin genç ol
duğunu, buraya niçin ve nasıl 
geldiğini, aldanın bqında oldu
ğunu, doktorun bir hastası değil 
fakat bir dostu olduğunu anlat
mağa uğraşb. 

Bağınyor, çağmyor, biraz 
evvel gülleri kestiği küçük çakı

sını elinde sallıyarak konuıuyordu. 
ihtiyar gardiyan bu küçük 

silahın bir delinin elinde kendisi 
için bir tehlike olduğunu hisset• 
mitti, elifleri arasından: 

- "GöribıdOğtl kadar saki& 
değilmiş!,, Diye mmldandı. Ve 
yavaşça dıvardaki zile basıverdi. 
Birkaç dakilfa sonra iki genç ve 
gUçlü kuvvetli gardiyan içeri gir
di.. Ve zavallı ressamın bugün 
gayretine, haykırmasına rağmen 
üstüne deli gömleğim geçirdiler. 
Ve onu yalnız bıraktdar. Olduğu 
yerin penceresi tavanında ve kü
çücüktü. Ne kader bağınp ça
ğırsa sesini işittiremiyeceğini 
anlıyordu. 

Bir müddet hiddetle kudura
cak bir hale geldikten sonra, bu 
vaziyet onun birdenbire hoşuna 
gitmişti. Bir an içinde hiddetini 
unutarak kahkahalarla güldü. 
Fakat bu neıesi de uzun sürme
di. Karnı acıkmaya baflamııb. 
Oturduğu yerde yine yapacağı 
tabloyu düşünmiye baıladı. 

* Saat ikiyi geçtij"i zaman, 
doktor glizel bir öğle ye-
meğinden sonra hazmı taam 
için bahçesinde dolaşmaya 
baılamıfb. Unutkanlığı ile meıhur 
olan bu adam, misafirini büsbü
tün unutmuştu. Fakat güzel gül
lerin karşısında birdenbire ressam 
aklına geldi. Kendisini rtada 
göremeyince evine avdet ettiğini 
zannetti. Ve bu fena unutkanlı
ğına bir defa daha linet etti. Bu 
aralık ihtiyar gardiyan sırıtarak 
o:-.un karşısına geçti : 
· - Yeni geleni toparladık, 
kapattık efendim f dedi. 

- Ne diyorsun? Hay Allah 
cezanı venin 1 diye haykırarak, 
yerinden, sanki ayağını bir yılan 
sokmuş gibi sıçradı ve gardiyanla 
beraber zavallı .ressamın imdadına 
koştu. Gamichet iyi huylu bir 
gençti. Doktora kin bağlamadı. 
Yalnız, doktor hiç kimseye res
sama yaptırdığı tablonun kendi
sine kaç paraya malolduğunu 
itiraf edemedi. 

Ressama arkadaşları, bazen 
bu gülünç vak'asını hatırlatarak 
kendisile alay ettikleri zaman o 
neş'e ile omuzlarını silkiyor: 

- Yine ayni fiata deli göm-
leğini giymeye hazırım! 

I?iyord.ı. 

. .. 



Gazi Hz. le Başvekil Davet Edildi 

Yerli 1 Mallar Sergisi 



12 Sayfa 

R DYOLİN 

Böyle inci gibi dişlere malik olmak isterseniz 

Daima RADYOLİN kullanınız! 
1 - RADYOLIN diş macunlarının •n ne/isidir, 2 - Bir tübü, 
4ifer macanlarrn iiç tüpün• muadildir. 3 - Şerefli bir mazisi 
oardır. On binlere• güzel aiız RADYOLIN diş macununun 

/ıauaları111 isbat 11den birer canlı ıalıittir. 

Emlik ve Eytam Bankası ilanları 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 
lSTANBUL ŞUBESiNDEN: 

Satılık hane ve Mutena arsalar 
La. Mevkii ve Nevi Teminat 

T. L. 
290 Süleymaniyede Katip Şemseddin mahallesinde Harem 

sokağında eski 4 yeni 2 No. 1329 m. m. ma bahçe 
hanenin 5/8 hissesi. 80 -

555 Sultanahmet Binbirdirek mahallesi At meydanı atik 
58 cedit 76 No. 76 m. m. arsa. 38 -

482 Beyoğlu Hüseyinağa mahallesi Vişne sokağı eski 28 
yeni 19 No. tahminen 26 m. m. arsa. 5 

SS6 Büyükadada Karanfil mahalle ve sokağında cedit 1 kapı, 
I ada 115 parsel 2 No. 2094 metro murabbaı arsa. 26 
557 Büyükadada Nizamda Yucatepede cedit 3 kapu ada-

206 parsel 6 No. 10468 m. m. tarla. 105 
$58 Büyükadada Nizamda Yucatepede cedit 2 kapu ada 

206 parsel 4 No. 2031 m. m. bahçe. 10 -
159 Büyükadada Nizamda Ada 172 parsel 7 No. 2762 

m. m. tarla. 28 -
l60 Büyükadada Nizamda ada 159 parsel 4 No. 866 m. 

m. arsa. 17 -
161 Biiyükada Nizamda ada 208 parsel 8 No. 238 m. m. 

çamhk. 10 
402 Büyükada Nizamda Aşaklar yolu cedit 2 ada 183 

parsel 1 No. 482 m. m. çamlık. 6 
S63 Büyükadada Nizamda Cumatepesi cedit 1 ada 184 

parsel 1 No. 5600 m. m. tarla. J 12 
504 BÜyükada Nizam Ziyapaşa şokağı ada 154 parsel 14 · 

No. 505 m. m. tarla. 13 -
365 Heybeliada Papas sokak atik 10 cedit 11 No, maa 

bahçe hane. 30 -
Balada muharrer emlak pefin bedelle bilnıifzayede satılaca

iından taliplerin ihaleye müsadif 12-8-933 Cumartesi günü saat 
on altıda şubemize müracaatları. [181] 

1 istanbul Belediyesi ilanları 1 
~~----------------~ 

T epebaşında Asri Sinema 
Binası kiralıktır. 

Tepeba;?ında Asri sinema binası üç sene müddetle kiraya 
verilmek üzere kapalı zarfla müzayedeye konulmuştur. Talip olan
lar şartname almak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne müra
caat etmeli, müzayedeye girmek için de 1687,5 liralık teminat 
makbuz veya banka mektubu ile teklif mektuplarını 31171933 
pazartesi günü saat on beıe kadar Daimi Encümene vermeli
dirler. "3205,. 

S.ON POSTA 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENTALARI: 

Karnköy - Köpri.ibaşı Tel. 42362 
~irkcci Mühürdar zade han 

Telefon: 227 40 

KARADENİZ POSTASI 

GÜLCEMAL 
vapuru 2617/933 Çarşamba 
saat 18 de Galata rıhtımından 
kalkar. "3518,, 

PETROL NiZAM 
Saçları kuvvetlen
dirir. Dökülmesi
ni keser. Kepek
leri öldürür. Başı 
temizler. Günde 
bir defa friksiyon 
yapınız. (5057) 

Matbuat Cemiyeti tarafından 
tcr6p edilen 

1933 
M A 'l'B U A'I' 

ALMANAGI 
~·ıkb. Her kitapçıda bulunur. 

•••_. Fiatı 1 liradır. ~--" 

J\lukaddcma İstanbul .Mahmutpaşada 
Barnatan hanında 39 Xo lu yazıhanede 
iken bilahara l'arise gidip mahalli mez

klirda.ı..; ikametgahı meçhul bulunan 

Karlo Moskoviç efendiye: 

l•tanbul ikinci icra memur
lulandan: lsak II. i\lenaşe efendinin 
zimmetinizde alacağı olduğunu iddia ey
lediği otuz dokuz lira 38 kuruşun maa 
masarif haciz yolile tahsili hakkında 

dairemize vald müracaat ve talebi üze
rine olbaptaki maddei kanuniyeye tev
fikan tanzim ve berayı tebliğ tarafınıza 
gönderilen ödeme emrinin zahnna mü· 
başiri tarafından verilen meşrubatta ve 
bu huausta zabıta marifetile yapılan 
tahkikat neticesinde Parise gittiğiniz 

kaydını ihtiva eylemesine ve mahalli 
mezkurdaki ikametgahınızım ise meçhul 
bulunmasına mebni tebliğatı muktazi
yenin bir ay hakkı itiraz tayini suretile 
ilanen tebliğıne karar vsrilmiş olmakla 
tarihi ilandan itibaren 933/32 8 dosya 

numarasile müddeti mezklıre zarfında 

icranın tehirini müstelzim şifahi veya 
tahriri olarak bir itirazı kanuni serdet
mediğiniz taktirde mezkur miiddetin 

hitamını müteakıp cebri icra suretile 
devamı muameleye tevessül kılınacağı 
malfımunuz olmak ve ödeme emrinin 
tebliği makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilar.en tebliğ olunur. (.H87) 

SON POSTA 
ıım 

iLAN FIATLARI 
l -1Ianın tek sütun 1 eatın gazetenin 

metin yazısile vasati 4 kelimedir. 

2-Ayni yazinın 2 sa.tın 1 santimdir. 
3-Daha kalın ve daha ince yazılar 

santim ile hesap edilir. 
4- Sayfasına göre iliinlar aşağıdaki 

fiatlara tabidir: 

Sayfa 

1 inci 
2 ,, 
3 ,, 
4 ·5,, 
Diğer sayfalarda 
Son ,, 

/Janlarınızı: 

Santimi 

400 
250 " 
200 ,, 
100 

Kr. 

,, 
60 
30 " ,, 

iLAN ŞUBEMiZ OLAN 
lliincıhk T. L. Şirketi 

vasıtasi1c Son Posta'ya veriniz. 
lstanbul - Ankara caddesi. 
Telefon: 20094 - 20095 

............................................................ 
Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Ne1ri1at Müdlrü: .H&lil Lüftl 

T emmm 2S 

BEDAVA OTOMOBİL 
Bugün alacağınız bir otomobil veya 

kamyon size bedava kalabilir. 

Acentelerimiz Jıuııun nn:,ı} kabil oJduğumı ıze izah 
etmcğ'' amadedir. 

Bir otomobil veya kamyon almak fikrinde iseniz evveli 
F O R D 'ları görün ve ikramiyeli satışlarımız hakkında 

acentalanmızdan izahat isteyiniz. Müsabakaya iştirak müddeti 
31 Teşrinievvel 933 de hitam buluyor. 

FORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC. İstanbul 

M. TOBATLIYAR 
T ARABY A YAZLIK OTELi 

ve LOKANTASI 

(5791) 

Tar•bY• M. Tokatlly•n Otell ve Lokantaa1nın en asri konfor ve 
yemeklerile küşade bulunduğunu muhterem miişterilerine arzeder. 
Bojazlçlnln en havadar ve cazip noktasında. bulunan olellmlz latanbulun 
her cihetten en güzel bir sayfiyesidir. Bilhassa lokantamız yemeklerinin 
nefaset ve emsalsizliğini ispat külfetinden müstağnidir. Ziyaretlerile 
müessesemizi şimdiye kadar taltif buyurmamış olan zavatı muhteremenin 
teşrifleri rica olunur. Fazla ikamet buyuracak aileler mUaaH f•r•lte 
tabi tutulur. 

Bolu Orman 
·Müdürlüğünden: 

Bolu vilayeti merkez kazası dahilindeki Karapınar Devlet ore 
manmdan her sene "6491,, gayri mamul metre mik' ap kabar ol-
mak üzere oo sene müddetle "64910,, gayri~ mamul metre 
mik'ap köknar eşçarının beher gayri mamul metre mik'abı 2 lira 
25 kuruş muhammen bedel üzerinden müzayedeye konulmuıtur. 
Müzayede ve ihale kapalı zarf usulile ve 661 - 799 numarala ka
nunların ahkamı umumiyesi veçhile 17 /8/933 tarihine mü "f per
şembe günü saat 15 de Bolu vilayetinde müteşekkil Orman Sabf 
komisyonu huzurunda icra edileceğinden taliplerin "otuz bin,, lira 
sermaye vaz'ına mali iktidarlarını gösterir ticaret odası vesikasına 
ve muhammen bedelden aşağı olmamak şartile vereceği bir sene
nin bedeli miktarının yüzde ellisi nisbetindeki teminatı muvakka-
tesini muhtevi teklifnamelerini ihale kanununun onuncu maddesi 
sarahati dairesinde mezkur saate kadar komisyona tevdi eyle
meleri ve şartname ve mukavelename sureti musaddakalarını 
Ankarada orman işleri umum müdürlüğü ile İstanbul ve Bolu orman 
müdürlüklerinden alınabileceği ilan olunur. "3561,, 

Ziraat Vekciletinden: 
Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü pansiyon binasının mutfak 

tesisata ve eşyası 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münaka
saya konmuştur. 

Bu işe ait şartname, mukavelename, eşya listesi, planlar on 
lira bedel mukabilinde Ziraat Vekaleti Yüksek Ziraat Enstitüsü 
bürosundan almacktır. 

Talipler kendi teklif edecekleri bedelin % 7,5 ğu nisbetinde 
teminatı muvakkate mektuplarile birlikte ihale günü olan 15 ağus
tos 933 tarihine müsadif salı günü saat 15 te Vekilet lntaat 
kolQİl)'oauna 111üracaatleri ilia olu...,. ..3559,. 


