
Tacirler İhracat İşinde 
Müşkülat Çekiyorlar --· Türk Kara Suları Haricindeki Posta 

Vapurculuğu Süratle Halledilmelidir 
lzmir, 2Q (Hususi) - ihracat 

~addelerimizi Avrupa limanlarına 
milli vapurlanmızla nakletmek 
tasavvuru burada büyük bir ali· 
ka ile karıılandı. Bu şeklin bir
çok faydalar temin edeceği mu
hakkak görülmektedir. Ticaret 
Odaamın mUtalea11na göre 
ihracatı milli vapulanmızla ldar; 
etmek mümkündür. Halbuki belli 
başlı ihracat tüccarlarımız, bunun 
gayrimümkün olduğunu ileriye 
sürüyorlar. ihracat tllccarlarımı
zın istinat ettikleri şu fikirler 
hakikaten dikkatle mütaleaya 
değer: 

1 - Almanyadaki tüccarlar, 
Almanyaya yapılacak ithalitın 
Alman bandırasını hAmil olan 
vapurlarla yapılmasında JSrar 
etmektedirler. 

2 - Bilumum Avrupa liman· 
larına tüccar eşyası taşıyacak 
kadar bllyük vapurlarımız yoktur. 

3 - Senenin her mevsiminde 
haftada dört, beş posta yapacak 
kadar fazla şilep vapura ihtiyaç 
vardır. Senenin bazı aylarında 
limandan 20 ton mal almadan 
hareket . edecek kadar yUksek 
aermayeh •• zarara ıBill• gere-

lzmlr llmanında bir faallyet 
manzaraaı 

bilecek bir müesseseye ihtiyaç 
vardır. 

4 - Haftanın muntazam 
günlerinde posta yapmayı taah
hüt etmiyen bir kumpanyanın 
vapurlarına bağlanmak, memle
ket . ihracatı noktai nazarından 
müşkül ve hatta gayrikabili tat
bik bir şekil olur. 

Ticaret Odası bu hususta 
tetkikat yapmaya başlamıftır. 

Adnan 

Yunanlılar 

Türkiyeye 
Şişe Satacak 

Atina, 19 (Hususi) - Tnrkiye 
Müskirat lnhisarının mubayaaya 
karar verdiği mtlhim miktarda 
ıiıe mllnakasasına Piredeki Kan
lapuloı zDcaciye fabrikU1 da 
ittirak etmek anuaunda bulun
muştur. Fabrika bu mlinakaaaya 
ittirak edebilmek için buradaki 
TOrkiye Ticaret Mnmeuilliği va
ııtaıile mllnakaaanın tehiri husu
sunda lktıaat Veklletine müracaat 
etmişti. Bu mllracaat Türkiye 
lkbaat Veklleti tarafından muvafık 
g6rlild0ğll için Yunan fabrikası da 
münakasaya iıtirak edecaktir. 

Raşi~!za Bey 
San'atkara Film Artistliği 

Teklif Edildi 
Haber aldığımıza göre kıy· 

metli sahne artisti Ral}İt Rıza 
Beye türkçe sesli filimlerden bi
rinde rol alması teklif edilmiştir. 
Fakat Raşit Rıza Bey ileri sürü
len şartları muvafık bulmadığı 
ıçın bu talebi reddetmiıtir. Bu
nunla beraber Raşit Rıza Beyle 
aan'at varlığından sinema saba
ıandada istifa edilmesi hususunda 
allkadarlar yeni bir teıebUıte 
bulunacaklardır. 

1ngllterede Bir l•brlk•nın 
iç m•nzeraaı 

tesirli tahrik kunetlerini muh
tevi binlerce tabii, fakat çıp-
lak sanayi merkezleri mevcuttur. 
Bu merkezlerin birkaç kilometre 
ayrılır ayrılmaz her nevi zer'iyat 
için pek ziyade kabiliyetleri g&
ze çarpar ve tarlalar biribirin• 
eldenmif gibi uzanıp gider. s .. 
mllsteına ahaJarın, mllateana ka
biliyetleri karıııında derhal zi.. 

( Devamı 10 uncu aayfada) 

Malatyada Üç Mevkuf 
Nezarethaneden Firar Etti 

Malatya, 19 ( Hususi ) - Bir cinayet meselesinden maznun 
ola~ak yakalanan Cemal isminde bir mevkuf ile iki arkadaıı gece-
Jeym nezarethaneden kaçmaya muvaffak olmuşlardır. Firar hAdi
sesi haber alınınca jandarmalar derhal şerir1eri takip etmiye 
başlamışlardır. 

Firarilerin yakalandıklarına dair henüz maldmat almamamııtır. 
Fakat takip hareketi tiddetlendirildiji için ıerirlerin fU dakikada 
yakalanmıı olmalan kunetle muhtemeldir. Diğer taraftan allkadar 
makam firar hldiHll hakkında tahkikat yapmaktadar Bu itte ih
mal veya dikkataidfli ıarnlenler hakkında kanuni· muam ı 
teYeunl edilecektir. e eye 

1 Bir Mukayese! ı 

r----------------======= 

- Yolculuk amma uzun sürdü. Marsilyadan buraya tam dört 
gUnde gelebildim .. 

l 
- Aman azizim, bea dört ıaat yolculuktan ıonra ancak Blyllk· 

adadan ıelebUdiml 
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(Halkın Sesi J 
Muhtekir Sarraflar.._ _____ , _______________ _ 

Günün Tarihi J 
Mekteplere Mecca
ni Talebe Alınıyor Mahkemede 

Mütekait memurların m:ı.aılannı 
JUkıek faiıle kıran bazı muhte
kir s:ı.rafların mahkemeye veril
diklerini dün yazmııtık. Bu 
hususta halkımız diyor ki: 

iCRA iŞLERi 1 Teşebbüs TAHKiKAT 
Bu aene Muallim Mekteplerlahı 

yaJmz dördüncü ve be4inci .sınıfların• 
mGıabaka ile talebe alınacaktır. 

Kara.bet Ef. ( Ankara caddesi 57 ) 
- Birader, bu tefecilerin hepsini 

o"Ftadan kaldırmalı. Hükumetin bu 
1ahada ıenede yllzde on iki bir faizle 
Emlak Bankasile uyuımaaa tayana 
tllkrandsr. Halk, tefecilere müracaat 
edeceA"ine Bankaya müracaat ederek 
ucuı faizle para alabilir. 

• Naci B. (Ankara caddesinde Maadf 
k tililphaııcı:ıi sahilı i ) 

- Ben diyecetim ki, bQtiln mem• 
leketlerio terakkiıi ancak mütefek
kirlerin 'f'azetlikleri kanunlarla ola· 
biUr. Almanyada bu auretle terakki 
etmiştir. Binaenaleyh hdkın menfaa· 
tine pek muzır olduğunda ıüpbe 
edilemiyeo tefeciliğin 8nüniln alın
muı her ıuretle takdir edileck 
meselelerdendir. Bu huauıta alınan 

kararlardan dolayı bOkumeti takdir 
ederim. 

Enver Kemal B. ( Muharrir ve 
muaUlm ) 

- Tefecilerle mficadele muasır 
bir devletin en milhim bir vazifesi• 
dir. Hükumet HHen mücadeleye 
baılamııtır. Faizden canı yanmış 
olanlar pek çoktur. HilkOmet .Emlik 
Bankaaile anlatarak mütekait, dul 
ve yetim olanların maat cOzdanla
nnın yilzde on iki Ue kırılmuını 
temin etmiştir. Bu karar tefeci) iği 
ber halde öldürecektir. .. 

HtısnU B. ( lzmir ortamektebi mu
allimlerinden ) 

- Murab:ıhacıhk tabii, iyi bir lı 
değildir. Hükümet, bu hususta halk 
lehine bir karar almaştır. Bu karara 
ıöre, dullar, yetimler, mütekaitler 
maat cüzdanlarını aenede on iki 
faizle emlak Banka11na ki.rdarabile· 
eeklerdir. Bu karardan dolayı halk 
bGkümetinl hararetle tebrik ederim. 

Haliç Şirketi 
Belediyenin Sualine Henüz 

Cevap Vermedi 

Haliç Şirketi para kazanama· 
dığmı ileri sürerek geçen sene· 
deuberi Belediyenin hisselerini 
verememişti. Bunun üzerine Şehir 
Meclisi ve Daimi Encümen bu 
borçları tecile karar verdi. Yal
oız şirket muamelatının bundan 
ıonra Belediyenin tayin edeceği 
bir komiser veyahut bir murakıp 
tarafından kontrollinD kabul .et· 
mesi ıart koşulmuştu. Belediye 
firkete bu kararı kabul edip et· 
mediğini sormuştu. Şirket henüz 
idare meclisini toplıyamadığı için 
bu hususta bir karar verileme
diğini belediyeye bildirmiştir. Şir
ket yakmda idare meclisini top-
hyarak bu hususta kat'ı kararmı 
verecek ve belediyeye bildire· 
cektir, 

Pratik 
Usuller 
Tatbik Edilecek 

Yeni icra ve lfJAs Kanunu 
4 Eylülden itibaren mer'iyet 
mevkiine geçeceği için, Müddei
umumilik, Adliye binasının altın· 
da yeni kanunun icaplarına gö
re bir salon hazırlatmaktadır. 

Burada dosyalar için ayrı ayrı 
dolaplar ve müracaat mahalleri 
yapıldığı gibi dolapların sonuna 
da banka vezneleri gibi gişeler 
yaptırılmaktadır. iş sahipleri mu
amele sırasına göre hazırlanan 

sabit masalarda i~lerini bitirdik
ten sonra en nihayet vezneye 
geliyor ve buradan karalarım alı· 
yor. Yeni icra dosyelerinde fiş 
usulü takip edileceği için isteni· 
len bir dosya derhal bulunabile .. 
cektir. Beyoğlu icrası da buraya 
nakledilecektir. Bundan sonra 
icrada işi olan bir adam muhtelif 
dairelere ve odalara uğramadan 
bütün işini bir salonda kolaylıkla 
bitire bilecektir. 

Bir Hizmetçi 
Kızcağıza Hastanede Bir 

Yatak Bulunamadı 
Bele-diye müstahdemin şubesi 

şimdiye kadar (4200) hizmetçi ve 
işçinin tescil ve muayensini yap
tırmıştır. İşlerinin nev'ine göre llç 
ve altı sıhhi muayeneleri yapıl· 
ması lizrm gelen müstahdemler 
muayyen müddetleri içinde tekrar 
müracaat ederek sıhhi muayene· 
lerini yaptırmaktadırlar. 

Sari hastalıkları görülen hiz
metçilerle göz ve kulaklarından 
hasta olan ıoför ve sandalcdarı iş· 
ten menedilmektedir. Üç gün evvel 
Jülide isminde (11) yaşlarında bir 
kızçağız hizmet ettiği aile tara
fından kendisinde verem hastalığı 
bulunduğu iddiasile belediye müs
tahdemin şubesine iade edilmiştir. 
Şube bunu hastaneye yatırılmak 
için sıhhiye mlidiirlüğiine gönder· 
diği halde yavrucak üç günden
beri bir yatak buJamamı,tır. 

Tiftik Satışları 
Şehrimizde Sirkeci civarında 

tiftik alım ve satımı hararet kes· 
petmiştir. Belediye tarafından 
tayin edilen bir kantar memuru 
kifayet etmediğinden, tacirler 
Ticaret Odasına müracaat ede
rek iki kantar memuru daha 
ilave edilmesini istemişlerdir. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: 

1 : Hasan Bey - Gazeteler 2 - Son günlerde cinayetler 
neler yazıyor yine komsu? sıklaşmış. 

Bahçeciler Bir Koo- ipek iplik 
peratif Yapacaklar Fiatleri 

MOaabakalar 3 eylQlde muallJaı 
Mekteplerinde, muallim Mektebi 
bulunmıyan vilayetlerde maarif ida• 
relerinde veya ortamekteplerde bl• 
kamiıyon huzurunda tahriri olara 
yapılacaktır. Muallim mekteklerine 
pmek iatiyenlerin bu makamlar• 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Haber aldığımıza göre tehri- Niçin .Arttı? 
mize civar köy ve kasabalarda 
ıebze ve meyva yetiştirerek bun
Jan senenin muayyen mevsimle· 
rinde buraya gönderen bağ ve 
bahçe sahipleri bir kooperatif 
vücuda getirmek için teşebbüse 
girişmişlerdir. 

Bu faydalı işte en evvel ha· 
rekete gelenler Tavşancıl köy· 
IUleri olmuştur. Bu sene meyva 
ve sebze fiatleri çok ucuz olduğu 

için bağ ve bahçe sahipleri 
hazan zarar bile etmişlerdir. 

Fakat bu zarar daha ziyade 
ara yerdeki komisyoncuların tesi· 
rile hisıl olmuştur. Bağ ve bahçe 
sahipleri, kendi aralarında bir sabş 

koopratifi yaptıkları takdirde böyle 
bir zarar için sebep kaJmıyacağını 

anlamışlardır. Çünki koopratif 

vücuda getirildiği takdirde hem 
ara yerdeki fuzuli ve pek fazla 
olarak komisyon parasından 

kurtulmak, hem de bağ ve bahçe 
sahiplerine az bir faizle borç 
para vermek imkAtı basıl ola .. 
cakbr. 

Miilhak 
Vakıflar 

Mülhak vakıf olarak mütevel
liler tarafından idare edilen em· 
lak ve akarların Tapu idaresinde 
tescil edilmesi ve mukabilinde 
tapu senedi alınması lazım gel
mekleuir. Bugilne kadar tescil 
muamelesi yaptırılmayan bu gibi 
vakıf emlak hakkında senetsiz ta· 
sarruf usulüne göre muamele 
edilecektir. Mütevelliler, idare 
ettikleri vakıf emlak hakkında 
mufassal bir beyanname hazırlaya· 
rak Tapu idaresine vereceklerdir. 

Tasfiye 
Bu Sene Altmış Muallim 

Kadro Harici Kalıyor 
- - -

lstanbul ve mülhakatı Uk-
metep muallimlerinden bu sene 
altmış kişi tekaütliğe veya tasfi
yeye tabi tutulmuştur. Bu sene 
son tasfiye senesi olduğundan 
bundan sonra maarifte tasfiye 
yapılmıyacekhr. . . . 

Maarif Vekaletı, mualhmlenn 
magdur olmaması için tasfiye 
meselesinde kararlarını esaslı tet
kikat yaptıktan sonra vermiştir. 
Tasfiyeye tabi tutulan muallimler 
maarife davet edilerek kendilerine 
tebligat yapılmaktadır. 

ipekli kumaş fabrikalarile, 
ipek ipliği satan fabrikalar ara
sındaki ihtilaf bliyümiiştür. ipek 
fiatlerinin hiçbir sebep yokken 
yüksetildiği hakkında ipekli ku
maş fabrikaları tarafından ya· 
pılan şikayet iizerine lstanbul 
ticaret müdüriyeti meseleyi borsa· 
dan sormuştur.F abrik:alar, fiatlerin 
gayritabiiliğini gösteren vesikaları 
ibraz edeceklerini söylemekte
dirler. Bunların verdiği malümata 
göre, bu sene koza mahsulü bol 
olduğu hale ipek ipHk fiatları 
bir ay zarfında on buçuk liradan 
12 liraya yükselmiştir. Buna se
bep ipek ipliği yapan fabrikala
nn aralarında bir anlatma yapmış 
olmalarıdır. İplik fabrikaları ise 
geçen sene, bankalara borçlu 
oldukları için yok pahasına 
iplik satbklannı ve bu sene 
borçlu olmadıkları için ipliklerini 
tabii bir fiatle satbklarını iddia 
etmektedirler. Meselenin hakiki 
mahiyeti tetkikat neticeıinde 
anlaşılacaktır. 

Ok Sporu 
Müze Bahçesinde Bir 

Saha Hazırlanıyor 

Muallim mektebine girmek şartc 
ları şunlardır: Türkiye CümhuriyeU 
vatandaşı olmak, yaşl 15 ten kiiçillf 
19 dan büyük olmamak, ortamektep 
mezunu veya lise IO uncu sınıf t ale• 
besinden olmak. 

U:ı:vi kusurlara bulunmamak ( p .. 
peme, kekeme, kör, sağır, şap, 

topal, çolak ve kambur olmamak ), 
Trahom, verem gibi sari ve müı• 

mln hastalıklardan salim olmak, 
Tahsil ve.sikaın, hüviyet cüzdanı 

Ye çiçek aşm vesikası ibraz etmek. 
Her muallim mektebi için blı 

mıntaka teabit olunmuştur. MuaUiDI 
!mekteplerine ancak kendi mantaka 
larmdan talebe alınacaktır. 

Hu ıene liıe ve ortamektepler• 
de leyli meccani talebe alınacalr1 
mllaabaka imtibanlan 3 eylülde yapı1 
lacaktır. Taliplerin bu ayın ı:ın gil• 
nüne kadar bulundukları yerlerdek{ 
liae veya ortamekteplere, yahut Ma• 
arif idarelerine müracaat etmel.eil 
liıımdır. 

Koçuk Sıhhat Mektebinde 
Şehrimizdeki Kilçük Sıhhat Melw 

tebine talebe kayit ve kabul mua. 
meleıi başlamıftır. Taliplerin pa:ııuı 
ve Hh günleri dokuzdan bire kadat 
müracaat etmeleri lazımdır. Mektebe 
kız talebe de alınmaktadır. 

Askeri Müze idaresi yağmur Yine Şeker 
mevsimi olması itibarile bahçesine ____ _ 

koyduğu tarihi çadırları kaldırmağa Fiat Meselesinde Beslenen 
karar vermiştir; Müz~ idaresi bu Ümitler Boşa Çıktı 
çadırların yerme bır ok atma __ 
sabası yapbracaktır. Son zaman- Şeker, kahve, çay üzerindeki 
larda ok atma Amerikada ve tahdit usulünün kaldınlmasındalJ 
Avrupanın birçok yerlerinde mo- sonra fiatlerin ucuzlıyacağı talıw 

min edilmesine rağmen bilhassq da haline geçen apor ıubesi 
d ıeker ve kahve fiati beklendiği 

olarak kabul e ilmiştir. derecede düşmemiştir. Tahdit .. 
Bunun üzerine Müze idaresi ten evvel otuz yedi liraya 

de bu kararı vermiştir. Yalnız satılan kesme şekerler bugüQ 
İstanbulda ok kullanmasını bilen otuz dokuz liraya satılmaktadır. 
kimse buJunamadığı için Müze Yüz beş kuruşa satılan kahvo 
İdaresi bu kararını şimdiye ka- ise elyevm yüz otuz iki kuruştaq 
dar tatbik edememiştir. Müze muamele görmektedirA 
idaresi Üsküdarda Necmettin Öğrendiğimize göre, ellerinde 

(stok şeker olan bir kısım tacil"4 
Bey isminde bir zatın güzel ok ler piyasadaki şekerleri topla .. 
kullandığmı haber almış ve ken· mağa başlamışlardır. Şeker fiya• 
disini davet ederek izahat almış· tınm gayri tAhii şekilde bir mık .. 
tar. Ok sahası yakında tamamen tar artırılması yolunda bazı ha• 
hazırlanacak, meraklılar bu sa- reketler hissedilmektedir. 
hada az bir ücretle ok sporu Ticaret Müdüriyeti evvelki 
vapabileceklerdir. gün yüz altmış kuruşa kahve sa• 

Tahlisiye idaresinde 
Tahlisiye idaresi mühim mik

tarda tahlisiye fişeği satınalmıya 
karar vermiştir. Muhtelif renkler 
neşreden bu fişekler kaza vuku
unda büyük işlere yaramaktadır. 

tan bir taciri mehkemeye ver• 
miştir. 

Kış Bastırmadan Evvel 
Haber aldığımıza güre Belediye, 

tamire ıiyadesile muhtaç yolların 
tamirini kıt gelmeden evvel ikmal 
ettirmiye karar vermiştir. 

Pazar Ola Hasan Beg Diyor Ki: ' 
ı 
l • 

3 - ihtiyar bir kayın baba 4 Şerir herifle r bir kadmı 5 : Hasan Bey - Bunlan 
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r H ergjin 
--~ 

Münderecaiımızın çoklu
ğundan dercedilememiş-
tir 

Keriman Hanım 
Dünya Güzeli Şehrimize 

Avdet Ediyor 
Dünya güzellik müsabakasına 

iştirak etıniş olan güzeller mem· 
leketlerine dönmeğe başlamışlar· 
dır. Keriman Halis Hanımın da 
bugün Paristen şehrimiz~ hareket 
etmiş olması muhtemeldır. 

Ktraliçe bir hafta sonra şeh: 
rimizde bulunacaktır. Evvelkı 
giin Pari• TUrk sefarethane
sinde Keriman Hamm şerefine 
bir ziyafet verildikten sonra 
Kıraliça otelinde bir veda mUaa· 
meresi yapılmıştır. 

lzmirde Bir Hırsızhk 
İzmir ( Hususi ) - Dün gece, 

Bostanlıda Müddeiumumi muavi· 
ni Kemal Beyin evine iki hırsız 
girmiş, elbise ve eşya sirkat 
etmiştir. 

Dahiliye Vekili Erzurumda 
Erzurum, 19 ( A.A) - Dahi

liye Vekili ŞükrU Kaya Bey 
Bayburttan şehrimize gelmiştir. 

Alman yada 
işsizliğe Çare Bulmak için 

Uğraşılıyor 
Berlin 19 (A.A.) - Almanya 

hilkumeti ile Reişbank arasında 
işsizliğe karşı koymak için itti· 
haı edilecek tedbirlerin mali 
cihetini lemin hususunda muvak· 
kat bir tesviye sureli basıl 
olmuştur. 

Almanya, 500 milyon mark 
istiyordu. Fakat Reişbank'ın tek
lif etmekte olduğu 355 milyonu 
kabul edecektir. 

Garsonlar 
Müşteriyi 
Yaraladılar 

Dün gece, Taksimdeki Pano
rama bahçesinde feci bir hldiae 
olmuf, birkaç garson, Kadri is
minde birini muhtelif yerlerinden 
tehlikeli surette yaralaınıılardır. 

Hidiıe şöyle olmuıtur : TtUtın 
ıtımriiğünde karpuzcu Kadri ar· 
kadaşlarmdan kasap Abdullah 
manav Duraun, Ahmet ile 
birlikte bahçede içmifler. Ça
karken kazaen bah~nin bazı çi
çeklerini ezmişler,bazılarınıda ko-
parmıılardır. Bunun üzerine kavga 
başlamıı, bahçenin sahibi Kostaki, 
ıefgarson Yorgi ve diğer beı 
garson Abdullah, Durann ve 
Ahmede çatbldan gibi Kadriyi 
de yaralamıılardır. 

Kadri ifade veremiyecek bir 
halde hastahaneye kaldmlmıttır. 

Fikretin 
Mezarında 

Sair Tevfik Fikretin lSIQmfinlln 
17 inci yıldönllmli münasebetile 
dün, EyUpteki kabrinde bir ihtifal 
yapılmıtbr. ihtifale, Eyüp Halk 
Fırkası, Ocak, Nabiye heyet· 
leri, Darülftınun talebesinden 
bir grup, polia, halk iştirak et
miştir. Florinah Nizım 8. ve kızı 
Aliye Meliha H. birer ıiir oku
muşlardır. 

Mütehassıslar Eskişehirde 
Ani<ara 19 - Sovyet müte

hassıslar heyeti bu akıamki trenle 
Eskiıehire hareket etmiştir. Heyet 
iıtasiyooda lkbıat Vekaleti na· 

mana teıyi edilmiıtir. 

SON POSTA 

[Son Postanın Resimli Makalesi • Gösteriş • 

#' l 

J - Bazı insanlar işten 

gösterişe heveslidirler. 
ziyade 1 2 - Bunlar cemiyet içinde "tu· 

feylin ismini alan faydasız farla· 
•,anlardır. 

3 - Faydalı bir cemiyet adı:ım·, 

nilmayişten çekinir, fakat kendi kö· 

ıeainde daima yaratıcı işler görür. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Denizde KorkunçBir Macera 
iki Alman Gazetecisi Ölümden 
tularak Sahillerimize İltica 

Kur
Etti 

İzmir, 20 (Hususi ) - Evvelki sabah ( Yeni 
Fuça ) da memnu mıntaka dahilinde Mis Hiltrude 
ve Mösyö Gruder isminde iki Alman yalcalanmı ş, 
İzmir Müddeiumumiliğine getirilmiştir. 

Misi Hiltrude ve M. Gruder iki gazetecidir. 
Gazeteeri namına küçük bir kotra ile tetkik ~e
yahatine çıkan bu iki gazeteci Foça açıklarında 
tehlikeli bir macera geçirmişlerdir. M. Gruder bu 
macerayı şöyle anlatmaktadır: 

" - Türk kara sularma girdiğimiz zaman de
nizde mUthiş ~ir fırtına hüküm sürüyordu. Foça 
açıkların.da demz kotramızı tehdit etmeğe başla
mıştı. Hıltrude yolumuza devam etmemizi istiyordu. 
Ben bunun imkan haricinde olduğunu görerek ka· 
raya çıkmak Uzere kotranın yolunu değiştirdim. 

"Kotra korkunç dalgaların tesirile bir tilrlü ka-

raya yanşamıyordu. Sahil kısmında görünürde ufak 
bir ışık bile yoktu. Ölümle karşı karşıya idik. Ni
hayet sabahın ilk ışıklarile deniz biraz durulur gibi 
oldu. Sağsalim karaya çıktık. 

Meğer karaya bastığımız yer memnu mıntaka 
imiş. Çok halsiz ve mecalsizdik. Jandarmalar bizi 
birer merkep ilzerine bindirdiler. Bu garip mahluk
lar çok hırçın huylu idi. Daha dört beş metre 
gitmeden bizi yere attılar. 

Viicudümliz yaralanmıştı. Bunun üzerine bir 
kağnı arabası üzerinde Foça merkezine oradan 
otomobille lzmire geldik. 

Bizi getiren jandarmalar çok iyi kalpli, misafir
perver adamlardı. Bize yolda çok iyi muamele 
ettiler. Bir gazeteci için bundan enfes macera 
bulunmaz. ,, 

Halepte Açlık Nümayişleri 
- -----

25 Bin Amele "Açız, Ekmek isteriz!,, 
Diye Feryat Ediyor 

Halep ( Hususi ) - Halepte akan amele hareketlerini durdur· ipek menıucatına karp sıkı bir 
vaziyet bugünlerde son derece mak mUmklln olmamaktadır. himaye usultbılln tatbiki ve 
karıtık bir şekil almıştır. Yirmi Vaziyetin vahametini gören gllmrilk resminin arttırılması te-
beı bin ipek mensucat amelesi Halep mfiıtetarı Savaster derhal karrUr etmiı ve bu temenni tcle-
aokalara dökülerek: telefonla ili komıerlikten tali- fonla Beruttaki fevkallde komi-

" - Açız 1 Ekmek isteriz 1 mat istemeğe mecbur kalmıştır. ıere arıedilmiıtir. 
k k d" v 1 Ayni zamanda, vaziyete bir Alman bütlln ihtiyat ve in-

Çocuklarımız e me ıye ag ı- ıibat tedbirlerine rağmen vaziyet 
yor, karnımızı doyurunuz 1 " çare dl\şlnmek maksadile HaJep tehlike ve vahametini muhafaza 

Va veylisile önlerine gelen Valisi, ticaret odası erkin ile etmektedir. 
dUkkAnları yağma etmiye batla- Halep eırafmı toplayarak fevka· ÇOnkü bu galeyanı fırnt 

ilde bir komiayon teıkil et- bilen komllniıtler kargaıabktan 
mıılardır. 

k miı ve mensucat fabrik.Aları bilistifade derhal ar amele ara· 
Bu münasebetle blltilo dil • ... 

b. mümessillerinin de ittirakile ya- sında ihtilllcuyane beyannameler 
kanlar kapanmış, ahali ise ırer d b lk pılan içtimada bu ~feci vaziyete ağıtmağa ve a ı isyana tetvik 
köşeye sinmiştir. etmeğe kalkıımıılardır. 

Sokaklar, polis, jandarma ve bir çare bulunması hakkmda Yapılan takibat üzerine bu 
Fransıı askerlerile doludur. mllzakereler yapdmııtır. kömllniatlerden sekizi yakalana-
Buna rağmen, bir sel halinde ___ M_ü_ıa_k_e_re--::-n~esinde; Japon rak hapishaneye atılmııtır. 

Başvekil Paşa 

Ankara, 20 ( Hususi ) - Baı

vekil lımet Paıa bu sabah ıeh
rimize muvasalat etti, istasyon

da meb'uslar, vekiller ve halk 

tarafm dan k a rıılandı. Vekiller 
heyeti hafta içinde içtima ederek 

mUhim kararlar verecektir. 

Muğlada lfzmirde Bir C~yet 
Bir Yangın 
!Faciası 

Muğla, 19 ( A. A. ) - Dün 
gece saat birde Saburhane mev• 
kiinde bir yangm çıkmıı ve iki 
buçuk saat devam etmiştir. Hü
kumetçe alınan tedbirler ve itfa-

lzmir (Hususi) - Karaburu
nun Ambar Seki köyünden Ali oğ
lu Murat, Ahmet oğlu Mustafa 
namındaki arkadatını mavzer 
kurşunu ile öldllrmüş; yakalana· 
rak adliyeye verilmiıtir. 

iyenin mesaisi sayesinde büyilk 
bir tehlikenin önü alınmıştır. 

İSTER iNAN, İSTER iNANMA! 
Dün büyük tair Fikretln ölüm yıldöniimO idi. 

Bu milna1ebetle Flkretin Eyüpteki ebedi iıtirabat
ıikında mütevazı bir ihtifal yapıldı. Bundan hah.eden 
bir .. bah refikimiz, bu ya:ıınm ba,lıtana fU eümleyi 

koymut: "8/'J"r'fiR mezf;/AırN:zı.ktaİSaTp 

olup ıidecek.,, 
Filhakika fikretin mezarı da Rubabı 1ribi kmk 

dökük bir hale ıelmitlir. Bu manıı:arayı gördükten 
sonra, bizim bili büyüklerimizin habralarına kartı 
alaka duydutumuza, 

R iNANMA/ 

Sayfa 3 

r 
Sözüa 

Yirmi Beş Sene Evvel 

Yirmi Beş Sene Sonra ... 
._ _______ A. E. 

Ak sakalh bir şeyh efendi 25 
sene evvel istikbali keşfe çalış

mış, o zaman yazdığı bir risale
de Uç satar gözüme çarptı: 

-
11 Bu sene içinde, bUyük 

devletlerden ikisi arasında mu-
harebe çıkacak, diğer dev• 
letlere sirayet edecek ve 
bütün dünya kan ve alet içinde 
kalacaktır. Fakat fırtma geçtiği 
zaman ahlak düşkünlüğü unutu
lacak, para hırsı unutulacak, tan
go unutulacak ve küJlerin albn
da temiz ve yepyeni bir beteri
yet çıkacaktır. ,. demiı. 

* Kitabın tarihine bakbm: 
- Şeyh efendi kehanetinin ilk 

kısmında yalnız alb sene aldan
mıştır. Filhakika muharebe çık

mııtır, fakat biraz geç çıkmııtır. 
Anlaşılan şeyh efendi yıldızlara 
bakarak yaptığı hesapta ıaşırmlf 
olacak! Fakat kehanetinin ikinci 
kısmına gelince burada toptan 
iflas ettiğini söylemekte mahzur 
yoktur, zannederim. 

Filvaki muharebe bittiği za
man kan ve ateş yığınlarının al
tından yepyeni bir beşeriyet çık
mışlar, fakat bu beşeriyet terte
miz değildir 1 

* Şeyh efendi el'an hayatta mı· 
dır, bilmiyorum. Bu takdirde 
kendisini görerek: 

- ŞikAyet ettiğiniz tango ile 
vücudu vücuda yapıştıran yeni 
danslar araaında elbette bir 
mukayese yapmıf&lmzdır, demek 
isterdim. 

Maamafih benim en çok arzu 
ettiğim nokta: 

- lnsanlann yum çınl çıplak 
gezmeleri, aile hayabnı bırak ... 
rak aerazat yqamalan, çocuk· 
ları da cemiyete terketmeleri icap 
edecegi hakkındaki iddialara ne 
buyurulacajını &ğrenmektir. 

* Sözün kuaaı: 8eferiyet delif-
miştir, fakat lehte olarak detil 1 
Maamafih ıiklyet etmiyelim. Bir 
yirmi bet ıene aonra daha neler 
olacağını henllz bilmiyoruz. 

Kömürcülük 
Ticaret Odasındaki Ko
misyon Tetkikat Yapacak 

Maden kömürlerimizin reva• 
cını temin makudile Ticaret 
Odasındaki lbtisaa Komiayonu 
salı günü bir toplanb yapacaktır. 

Bu toplanbda kömOrcUlnkte 
daha asd va..talann iıtimalile 
maliyet fiatının düşlhiılmeıi, bo
taltma ve yüklemede mevcut 
mlltkillitın kaldmlması, barut, 
fitil, dinamit gibi inhisara tAbi 
maddelerin kolay ve ucuz bir 
surette temini hakkında g6rüıU
lecektir. 

Bartmda Bir Facia 
Bartında Kışla6n0 köyOnde 

feci bir hidiae olmuıtur. Hurıit 
isminde bir köylli civar orman 
dan odun kesiyormuı. Bu aırada 
kestiği büyük bir g&rgen ağacı 
Hurşidin üstilne devrilmit ve 
zavallı köyHi ağacın altında ezi. 
ierek ölmliftlir. 



Memleket Manzaraları 

Sıvasta 
Kaplıcalar 

1 

Sıvas (Hususi) - Geçen mek
tubumda yazdığım gibi SıYH iki 

. kaplıcaya maliktir. Bunlardan bir 

. taneıi sıcak kaplıcadır. 
Samsun treni kaplıcanın pek 

yakininden geçmektedir. İşletme 
dairesi halkı kaplıcaya biran e•
vel ulaştumak ve daha ziyade 
istifade husulUnU temin etmek 
için haftada üç defa sefer icrası
na çal~mıştır. 

Tren her kerşembe gidip ge
lecefdir. Cuma gOnleride sabah
leyin erkenden gidip akşam 
üzeri gelecektir. Cumartesi sa
bahl yalnız oradan Sıvasa gel
mesi temin edilmiştir. Tarifeye 
gelince, bu da çok ucuz bir su-

t retle tesbit edilmiştir. Halk 
: bundan çok memnun olmuştur. 

Birinci mevki 50, 1kinci 35, 
; fiçDncO mevki 25 kuruştur. 

Cuma günü sabahleyin bura
dan Çermiğe giden trende yer 
bulmak çok müşkül olmaktadır. 
Akşam seferinde ise kalabahk 
daha fazladır. 

Bu seyahatler Sıvaslılara çok 
neşeli seyahatler temin ediyor. 
Cuma günil Çermiğe gidenlerin 
adedi 200 kadar tahmin ediliyor. 
Böyle bir akın şimdiye kadar 
görülmemiştir. 

Halk Evi Faaliyeti 
Bu hafta Halk Evinin iki ı;u

besi daha faaliyet sabasına atıl

mıştır. Bunlardan biri kUtüphane 
ye neşriyat, diğeri halk dersha
neleri ıubesidir. Bunların idaı e 
heyetleri seçilmiıtir. Neşriyat ve 
kntiiphane ıubesi Sıvasta bulunan 
eıki yaıma kitapları topla) ·p 
tasnif edecektir. 

Halk dershaneleri şubesi de her 
mahlede birer yu!a kurmağa ça
hşacakbr. Bu sene için Sıva.ta 
ıekiz tane okuma yuvası tesis 
edilecektir. Halk ETi için aynlan 
IDfAat müfettişlik binası, y lda 
tahliye edilecektir. BUtiin ş. ueler 
orada daha geniş bir aaha etra
fmda çahtmağa batlıyacaklardır. 

At Yarıfları 
16 Eylulde sonbahar at ya

ıı~arına başlanacaktır. Bu sene 
yanşJarın daha heyecanlı olması 
hususunda şimdiden tertibat alın
maktadır. Yarışlara uzak ve ya· 
km birçok kasabalardan iştirak 
edilecektir. - N. ı 

Malatyada 
Jandarmanın Elinden Ka
çan Üç Şerir Yakalandı 

r~- ılatya ( Hususi ) - İsmeti 
t• nahiyesinin Mollakasım mahal
lesinden Abdullah oğlu Ömer, 
Hacı Mehmet ve diğer bir Meh
met nahiyede bir kadına tecavüz 
etmek ıçm terti~at almışlar, 
geceleyin kadınl~li evine gir-
mişlerdir. Fakat kadın feryat 
edince jandarmalar yeti~miş, 

hepsini yakalamıtlardır. 
Ancak maznunlar jandarma 

dairesinden kaçtıkları için takip
lerine çıkılmıştır. Takip esnasında 
Ömer vurulmuş ve nakledildiği 
hastanede ölmüştfir. Diğer maz
nunlar da diri olarak yakalan
mıştır. 

Kayseride Bayram Hazırlığı 
Kal seri, 18 ( A. A. ) - 30 

Ağustos bayramınm tes'idi için 
hazırlıklara bnşlanmıştır. Ayni 
günde B narbaşı kazas nııı almış 
olduğu tayyarenin isim konma 
merasimi de yapılacakbr. 

SON POSTA 

---~~--==---=------~-------------------~ • 
Tezgihlar işe Başladı 

- -

Çankırıdaki Dokuma T ezgihlarında 
ima Ediliyor Mütemadiyen Kumaş 

Çankırı (Hu
susi) - Bu ha
valide yerli mal
larına karşı gös

terilen rağbetin 

derecesi gittikçe 
artmaktadır. Ge-

çenlerde Ziraat 
Bankası tarafın~ 
dan buraya ge

tirtilen elbiselik 
Adana kumaş· 

ları hemen her
kes tarafından 
beğenildi ve el
biseler diktiril
di. Şimdi birçok 
kimselerin arka-
sında bu yazlık kumaılardan ya
pıl;nış elbiseler vardır. Bu ku
maşların metrosu altmış kuruşa 

veriliyor ve terzi parasile birlikte 
mükemmel bir yazlık elbise yedi 

liraya temin ediliyor. Bu ucuzluk 
hepimizi memnun bırakmıştır. 

Fakat şurasını da açıkça ya
zayım ki eğer bu kumaşları "Ta
sarruf Cemiyeti,, getirtip reklam 

yapsaydı istifad.e dereceği daha 
umumi ve tümulln olurdu. Ne 

Kaybolan 
Çocuk 
Bulununca ... 

Adana (Huıusl) - Kuranta 
köyünden yedi yaşında Yakup 
isminde bir çocuk ana ve 
babasından gizli olarak, kum ge
tiren arabacılarla denize kadar 
gitmiş ve orada sahilde uyuya 
kalmıştır. Arabacılar, Yakubu 
aramışlarsa da bulamamışlardır. 

Bunun üzerine Yakubun öldiiğü
nü anne ve babasına bildirmiş
lerdir. 

Ana ve baba yedi giln ağla
dıktan sonra çocuğun cesedini 
bulmak emelile deniz sahiline 

kadar gitmişlerdir. Yolda vak' ayı 
jandarmalara anlatmışlar, jandar
malar da deniz sahilinde bir çocuk 

bulduklarını söylemişlerdir. Ana 
ve baba jandarma karakolunda 

çocuklarmı görür görmez sevin
cinden höngür höngür ağlamış
lardır. 

Uşakta 
Bağcılık 

Uşak - Memleketimizde bağ
cılık hevesleri gittikçe artmakta
dır. Bugünlerde berkeı bağlara 

çekilmiş, kır eğlencelerile meıgul 

olmaktadır. Şehir dahili bu se
bepten nİ!peten ıssızdır. 

Memleketimizde yetişen üzüm
ler mmtakamızı idare edebilecek 

bir yekün tutmaktadır. Mevsimin 
mi.isait olmasına rağmen fazla 

yağmur yağdığından kavun ve 
kaıpuz mahsulümüz ufak kalmış
tır. Kır eğlencelerini seven halk 

şimdi iki direkli kulübeler yapa
rak bostanlarda çok şen bayat 
sürüyorlar. - Ş. l\aya 

çankırıda bir dokuma tezgahı 

ise ben burada Ziraat Ban
kasıom şu hareketinin bizim 
Çankırı sanayiine yaptığı müs
bet tesirden bahsetmeden ge-

çemiyeccgım. Yerli kuma.şiara 
gösterilen rağbetten cesaret alan 

Çankırı dokumacıları derhal tez
gahlarına ipliklerini gererek ge-

niş mikyasta dolcuma faaliyetine 
giriştiler. Tezgahlar çok iptidai 
olmakla beraber çıkarılan iş

ler fabrika kumaşları kadar mü-

kemmeldir. 
Dokumacıla-

rımız kendilerine 
lazım olan iplik
leri Adanadan 
getirtiyorlar. F iat 
itibarile de bu-
rada dokunan ku
maşlar Adar.a
dan getirtilen ku
ma,lardan daha 
ucuzdur. Ada
na · kumaşlarının 
metresi altmıı 
kuruşa sabldığı 
halde bizimkiler 
elli kuruşa te-
darik ediliyor. Bu 
vaziyet karşı· 

sında Çankırımızın iktısadt vazi
yetinde görülen bu yeni faaliyet 
çok mühimdir. 

Eğer san'atkarlarımız tefvik 
edilecek olursa iktısadi sabada 
kendilerinden daha geniş mikyas· 

ta hizmet beklemek mümkün 
olacaktır. Ticaret Odasile Milli 
İktısat Cemiyetinin bu sahada 
faydalı hizmetlere gmşece1{1Dl 

ümit ediyor ve bekliyoruz. 
Kemal Kadri 

J Beypazarı~a Ucuzluk 

Buz Gibi Etin Okkası 17 
~uçuk Kuruşa Satılıyor 

B~ypazarmm umumr manzarası 

Beypazarı (Hususi) - Bu se
ne memleketin hemen her tara
fında misli görülmemiş bir ucuz
luk hüküm sürmektedir. " Son 
Posta,, mızın memleket haberleri 
sayfasında birçok kasabaları
mıza ait gıda maddeleri fiatlarmı 
sık sık okuyoruz. Fakat size 
derhal haber vereyiın ki bu sene 
ucuzluk hususunda bizim Beypa
zarı müthiş bir rekor tesis et
miştir. Bugün burada hayat bay
ii ucutlamıştar. Bu vaziyetin bir
çok ıebepleri vardır. Ben bura
da şimdiki halde yalnız Hatları 
yazmakla iktifa edeceğim. Şimdi
ki halde kasabamızda en gU
ı:el ve iri cimanın okkası 
üç kuruş, armut beş, erik 
üç, domatesin okkası dört 
kuruştur. On tane patlıcan 
beş, taze fasulyenin okkasıda üç 
kuruştur. Ete gelince, ucuzluk 
hususunda asıl rekor ettedir. 
Çünkü mUkemmel ve buz gibi 
etin okkası on yedi buçuk ku
ruştur. 

Burada çoktanberi yağmur 

bekliyorduk. Nihayet birkaç gi n 

evvel yağan bir yağmur yüzümüzü 
güldürdü ve susuzluk sıkıntısı 
çeken çiftçileri sevindirdi. Fakat 
yağmur ile birlikte civar köyler
den bazılanna dolu düştüğü için 
bir miktar zarar hisıl oldu ... Har
manlardan bazılan kaldınlmııtır. 
Buğdayın kilosu 3 - 4, arpanın 

2,5 - 3, sade unun okkası da~ 
kuruştur. - K. Z. 

Yağ istihsalAh 
Muğla, 18 (A.A.) - Bu ıene 

vilayet dahilinde 60 bin okka 

Şigala yağı istihsal edileceği tah
min olunmaktadır. Bu yağ doğ-

rudan doğruya Radosa ihraç edil

mektedir. Fiatler 50 ile 55 ku· 
ruştur. Geçen sene pek az istih-

sal edilen bu yağ umumi harpten 

evvel 300 bin okka elde edilirdi. 

Adanada Mektepler 
Adana, ( Hususi ) - Orta ve 

llkmekteplerin eylulün on yedi-
5inde açılması takarrür etmiştir. 

Ağuıtoı 20 

Ankara Alektupları 
--ı----------1-

Bahçeler 
İçer sinde 
Bir Şehir 

Ankara, ( Hususi ) - Yeni 
hükumet merkezini en iyi bir 
surette gösteren, onun hüliln 
hususiyetlerini nefsinde cemeden 
yer, Yenişhirdir. rı 

Birkaç sene evvel vahşi bir 
toprak yığınından ibaret olan bq 
saha bugün Türkiyenin en mü·" 
kemmel, en asri, ve en giizel 
bir şehri olmuştur. 

Türkiyenin hiçbir tarafında 

bu kadar nefis ve mükemmel bir 
yer yoktur diye ortaya bir iddia 
atarsam yaııılmamış olurum. 

Bilhassa caddelerin çok glni1 
biribirine amut. ve muvazi oluşu, 
bütün evlerin bahçe ortasında 
bulunuşu ve binalann hepc;inin 
:ıarif ve yeni bir tarzda yapılışı, 

Y enişehrin hususiyetlerinin başm~ 
da gelir ... 

Ankaralılar tabiate karşı aç
tıkları mücadelede cidden mu .. 
vaffak olmuşlardır. Daha birkaç 
sene evvel yabani otların bile 
yaşıyamadığı bu sahada Ankara
lılar mütemadi mücadeleleri sa
yesinde en nadide çiçekleri ve 
en nazlı ağaçları yaşatmak imka
nını bulmuşlardır. Buglin Yeni c
bir, yeşillikler, çiçekler ve güller 
ortasındaki şirin evlcrile tam bir 
sayfiye şehri manzarasını almıştır. 

Bütün sokaklar akasyelerin 
gölgelerile serinlemiş, bütlln bah
çeler çamların ve diğer ağaçlarm 
kuytuluklarile süslenmiştir. Bir .. 
kaç sene içinde Ankarada }' etiş
tirilcn namütenahi ağaç muhak· 
kak surette Ankaranın iklimini 
değiştirmiştir. Bugiln on sene 
enelki yakıcı ve kavurucu sı .. 
caklardan eser kalmamıştır. 

Bilhassa be~ on ıene sonra-
ki Yenişehrin vaziyetini şöyle bir 
tasavvur etmek bile insanı bu· 
günkü Ankarada rahat ve saadet 
içinde yaşatmıya kifidir. On se
ne sonraki Yenişehir, dOnyanın 
sayılı gilzel tehirlerinden biri 
olacaktır. 

Her halde o vakite kadrr 
Yenişebrin buglin bir çamur 
olan yaya kaldınmları yapılacak, 
evlerinin lağım tertibatı tanzim 
edilecek, boş arsalar evlerle dola1 
cak, ağaçlar iyiden iyiye büyü
yecek ve yakıcı güneşten eser 
kalmıyacaktır· - abah 

Bolu da 
Bu Sene Buğday Mahsulü 

Biraz Eksiktir 
Bolu (Hususi) - Birkaç gün· 

denberi rençperler tarlalarında 
buğdaylarını sürmiyc baslamış
lardır. Yağan yağmurların biçilen 
tarlalarla boıtanlara çok faydası 
dokunmuştur. 

Biltün Bolu havaliıinde bu 
ıcne bostan mahsulatı çok bol
dur. Bu sene yağmurlar vaktinde 
yağmadığından ekinlerin boyları 
kısa kalll1lf ve bqaklaran içi 
fazla dolgun olmamııtır. Buğday 
diğer senelere nazaran azdır. 

- M.H. 

Bir Nakız Kararı 
Malatya (Hususi)- Tabii· na

hiyesi müdürü iken Gelincik na
hiyesine nakledildiği sırada kaçak 
rakı içerken yakalanan ve ihtisas 
Mahkemesinde on beş ay hapse 
mabküm edilen Nahiye MüdürU 
Zeki Ef. ile tahsildar Hakkı Ef. 
hakkındaki evrakı Temyiz Mah· 
k~mesi nakzetmiştir. 
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lr Siyaset Alemi J 

arp Sermaye -
ar/arının Yeni 

Bir Manevrası 

HARİCi T L 
• 
lngilte • 

enın Poı·tikası 
• 

Birkaç ı:amnndanberi, atır sanayi 
ve &.:rınaye &a~lbi devletlerin konuş· 
masında bir değişiklik lıissolunuyor. 
Çoktnnberi işitmiye alıımadığ ı mız 
Lu lconuşmada, bir yumşaklık var• 
dır. Adeta, dünyanın bugünkü sıkın
tısından onlnrı mes'ul tutan -.e ya• 
pılan ha tnların düzelmeıini istiyecek 
l·ada r ileri giden tatlı b!r yumu~ak· 
Jık. für devletlerin fikirlerini neşreden 
bir kı ım iktıııatçılar "e siyaset 
ndamları diyorlar ki: 

ır int ura h sı, lng·ltere Hü -

148ugün çekilen ı;ıkıntının büyUk 
nıeı'uliyeti, barbı kazanan devletlere 
aittir. 

Bunlar, 1919 ve 1920 senelerinde 
moğlup devletlere kabul ettirmiye 
muvaffak oldukları şartlarla bugün
kO ı;ık•ntının esasını lıa:ı:ırladılar. 

Böyle ağır bir yük altında kalan 
milJetler İH, iktııadi fahal<küme 
kartı gümrük maniaları yükseltmek
le mukabele etliler. Dı-hilen de yeni 
yeni sanayi tesiı ctmiye koyuldular. 
Bunun neticesi şu oldu ki, büyük dev. 
Jetler iptidai maddeleri kolay teda
rik edemez hale geldiler. 

Ayni zamanda bu iptidai madde
lerle vücuda getirdikleri mamul eş

ya için piyaaa bulamıyorlar. Bu va
siyet herkesi Ozüyor. Biı: ~öyle bir 
bal çaresi tavaiye ederiz: 

Küçük devletler sanayi teaisinden 
yazgeçsinler, büyük d< vletler de on
lara kredi açarak zorluklarım gider
ıinler. DGnya da bu ıuretJe cıki 
.Okunctli vaziyetine avdet etsini• 

)/-. 
BugünkO vaziyet, Garp sermaye

darını en çok telaşlandıran b"r dö
nüm noktaaıdır. Yukarıya hıydet
tiğiın değişen lisandan da an 1 nı;ı1 ı· 
yor l<i, küçüle devletler keııdi!erini 

kurtaracak doğru yola asıl ~imdi 

firmişlerdir. 
Garp kapitalizminin duyduğu 

endiıe, yakın bir atide fabrikalarını 
beıliyen bu piyasaları kaybetmek 
korkusudur ve bu vaziyet er geç 
tahaklrnk edecektir. 

Bu hal, belki dQnyanın faaliyetini 
bugünkü şeklile temin eden kaideleri 
altüst edecektir. Fakat zararlı çıka
cak başkaları olacağına göre tutulan 
10Idan dönmemek uıl alakadarların 
hayati menfaatleri iktizasıdır. 

Süreyya 

ispanyada 
Şedit Kararlar 
Veriliyor 

Madrit, 19 (A.A.) - Meb'u
san Meclisi, mutlakıyet taraftarı 
fesat hareketinde methaldar 
şahsiyetlere ait zirai araziye hü
kümet tarafından vazıyet edil
mesini derpiş eyliyen kr n :m la
yihasını heyecanla müzakere et· 
miştir. 

Mezkür IAyihanın bilyük bir 
ekseriyetle kabul edileceği tah
min olunuyor. 

ti 
Londra, 19 - ( A A.) 

Röyler Ajansın danı Hint T eşrit 
Meclisi sabık reisi ve Hint kon
gresi milli fırkası lideri olup ha
li hazırda İngilterede bulunan 
Vallahbai Patel, büyük Britanya 
hükumetinin Hint cemaatleri hak· 
kındakl kararını şiddetle tenkit 
derek demiştir ki: 

Hükumetin bu vesikası haysi· 
yetsizce yapılmı~ bir vesikadır. 
Büyük Britanya hükumeti bu su
retle mllmkün olabileceği kadar 
uzun bir zaman için Hindistan 
üzerindeki hllküm ve nüfuzunu 
laübaliyane bir tarzda devam 
ettirmek arzusunda bulunmakta 
ve böylelikle Hint cemaat ve 
sınıflarını birbirlerine muhalif vazi· 
yete getirerek yckdiğerlerinden 
tamamen ayrı birer kütle haline 
ifrağ ve tebdil eylemeği istihdaf 
etmektedir. 

Amerika 
Ve /ngiltere 
Arasında 

Baltimore 19 - ( A.A. ) -
Baltimore Sune gazetesinin Va
şingtondaki muhabiri mahsusu 
Cemahiri Müttehidenin bahri ten
zilatı münakaşa etmek üzere 
Eylul ayında murahhaslarını Lon
draya göndereceğini fakat bu 
heyetin Büyük Britanyadan Ce
mahiri Müttehidenin Mançurideki 
vaziyetine ait teminat almaksızın 

en küçük bir sandalın bile terk 
ve tenziline muvafakat etmemek 
hususunda emir almış old.ığunu 
yazıyor. 

Molisonun 
Dedikodulu 
Seyahati 

Londra 19 ( A.A.) - Tayya
reci Molison, hareketi esnasında 
şimdiye kadar hafif tayyareler 
tarafından kaldırılmıyan nisbet
te biiyük bir benzin hamulesi 
götürmiiştür. 

Benzinle pilotun sikletleri 
1438 fngiliz libresidir. Hava ra
sadatı New· Y ork Saint Jean de 
Tcrreneuve'den mükemmel olarak 
işar edilmektedir. 

ÇOCDKLUÖUM 
Me,hur Ru~ Ectlbl Makslm Gorklnln haya• rom anı 

=::==:=:=:=::==:=:=:=::==::= Türkçeye Çeviren: Muvaffak 
Ninem güldü ve cevap ver· 

mek istedi. Fakat o alnım kırış· 
tırarak sözüne devam etti: 

- Grigoriye artık yol ver· 
meliyiz; herhalde bu sefer yine 
o dikkatsizlik etti.. İt görecek 
kuvveti de kalmadı l Yukarda 
merdivenin başında Y akof otur• 
muş ağlıyor.. Budala 1 Git, · ona 
teselli edecek bir şeyler söyle 
valde ! 

Ninem yerinden 
Ellerinin parm2.kların1 

doğruldu. 
iki yana 

savurarak dışarı çıktı. Büyük 
babam yiiziime bakmıya lüzum 
görmeden sordu: 

- Yangını gördün mü? Ta 
başından beri mi? Büyilk anneni 
de gördün değil mi? İhtiyar ne 
kadındır.. Bu gece bak neler 

başardı.. Başını önüne iğdi ve 
kendinden geçmiş bir halde uzun 
müddet sustu. Sonra yerinden 
kalktı; içyağı kandilinin kömilr· 
lenmiş fitilini parmağile temiz
ledi ve bana tekrar sordu: 

ik · Ediyor 1 
• 

Hindiı; t:ıııa ~ t>ııi tıir IC'~kili\tı O !'l aı;iye Lalıte tmek ic;in, geçeıı ıene Lon· 
drada ~' ıını.rlak Masa Konfomnsı toplaııınıttı. Fakat Hi11distanı te,ldl eden 
muhtehr <le\·letJerin aykırı nı yekdi.;erino v.ıt taleplerini tevhit cıtmek mtım· 
kOn olıııadığırıdan konfernnı bir sene sonra toplaıımn.k üzere ıiıılhlmıftı. Bu 
müddet 7.arfıoda l.ıir lngili7. heyeti, llinctietanı dolatarak muLlı•lii uneurların 
ıırzuJa.rını teabit utti. Hevet raporunu l\fister fak Donalda t :ıl.ıl ın etmiıtir. 

~ınıcli ikinci Yuvıırlik fasa Konferansı ynkıııda h:ı.,ı ıync.ıakt ır. Resmi· 
miz birinci Yu\'arlak fasa Koııforan ı-: ııulım bir içtimaı gö terrneldedir. 

Almanya Doymuyor! 
- -----

Tan Gazetesi, F ransanın Daima 
Davı-andığını Yazıyor Dikkatli 

Paris 29 (A.A) ' - Tan gaze
tesi Fransanm harptenberi ~ili· 

canabane bir tarzda muvafakat 
et mi~ olduğu fedakarlıkları ve 

Almanyanm doymak bilmez meta
libatını hatırlatarak bu vaziyetin 

Fransa için kendi em nü selAmeti 
ve sulhün muhafazası ile devamla 
b '.r sulbün &tisini tehlikeden vikaye 
maksadile daha müteyakkız ihtiyat 
tedbir~erioin ziyadeleştirilmesi için 
yeni sebepler teşkil etmekte oldu
ğunu yazıyor. 

~~-----------···-----------~-~-~ 
Amerikan 

.A 

Ayan 
Meclis.nde 

New-York (A.A.) Sabık 
mesai nazırı, Ay.mdan M. Davis 
ile diğer 6 şahıs, mnhlelif hayır 
cemiyelleriniıı nıul taç azasına 
yardım için liizumlu mebaliği te
darik maksadile tertip edilen bir 
piyangoya nit olarak mev1u lca· 
nunları ihlal etmiş olmakla it
ham edilmiştir. 

Londrada Sıcak Dalgası 
Londra 18 - ( A.A. ) - Tek

rar , bir s:cak dal~ nsı zuhür et
miştir. Saal 14,:~0 da termomet
re gölgede 90 fahranhayt dere
cesini göskrmekle idi. 

- Kcrktun mu ? 
- Hayır! 
- Korkacak bir sebep le 

yoktu: 
Seri bir hareketle gömleğini 

.sırtından çıkardı. ·El liğeninin 
durduğu köşeye doğruldu. Ve 
orada, İ<aranlıkta ayaklarmı yere 
vurarak dedi ki : 

- Yanmak budalalıktır, kim 
yanarsa kilise meydanında, bu ka
dar budala olduğu için, kamçılan· 
malıdır. Böyle yapılacak olursa 
artı!< yangın kalmaz.. Eh, git, 
yat artık.. Hala burada ne 
duruyorsun? 

Gittim; fakat bu gece bir 
türlü uyuyamadım. Henüz yatağa 
girmiştim ki, insan &esine ben
zemiyen, garip, korkunç bir hay-
kırma beni dışarı çıkmaya 
mecbur etti. Mutfağa koştum. 

jPr. Pikar 
Oruç 
Bozuyor 

Rom;ı, 16 (A.A) - Profesör 

Pikarm balon sepeti, İnmek üzre 

iken Cavallara tepesine çarpmıştır. 

Yorgun görünen prof eslSr se

yahatinin mükemmel geçtiğini ve 

balonun bütün cihazlarmın faynı 

takdir bir surette işlemiş olduk

larını söylemiştir. Mahallt hftkü
met erkanı profesörle arkadaşını 

seli mlamışln tdır. 

Baloomı zarfı ve sepeti kam

yonlarla Seıızanoya taşuımışhr. 

Orada, kandil ile 
ortada büyiik babam ayakla 
duruyor, mum elinde titriyord J. 

Bir ayağı ile yeri kazıyor, 
durduğu yerde inliyordu. 

- Valde 1 Yakof 1 Bu hll 
nedir ki? ... 

Ocağın listüne tırmandım Ye 
ne nihayetteki köşeye silrUndüm. 
Evin içinde, biraz evvel yangm 
esnasında olduğu gibi oradan 
oraya delice koşu,malar oluyor
du. Duvarlara, tavanlara uz:un 

1 

gittikçe yükselen, ağır şikayetler 
aksediyordu. 

l3iiyük babam ve Yakof am
ca akılları başlarından gitmiş 
gibi sağa sola koşuyorlar, ninem 
onlara bağmyor ve dışarı bir 
yere kovuyordu. 

Grigori ağır ağaç kütüklerini 
sürükliyerek getirdi, ocağa attı. 
Bakraçlara su doldurdu. Mutfakta 

Gönül işleri J 
Güzellik 
Görünüşte 
Değildir 

"30 yaşlarında yUksek tahall 
görmüş bir gencim. Yaşıma rağ• 
men daha genç görllnürOm. Bn
tnn tanıdıklarım ve ahbaplarım 
güzel ve gösterişli olduğuma 
s6ylerler. Fakat bUtnn bu zahiri 
gösteri~e rağmen bir mllddet 
görüşenler sukutu hayale uğru• 
yorlar. İlk yaptığım tesir devam 
etmiyor. Bu tesir neden kaybo• 
luyor? Neden ilk cazibenin ver
difi tetıiri idame edemiyorum?,, 

Tünel R. R. 

Bu gencin derdi bize mlihim 
bir meseleyi mevzu bahsetmiye 
veıilo veriyor. 

Güzellik görünilşte değildir. 
Zahiri görünli~, renkli bir duvar 
iJAnına benzer. ilk nazarda bid 
kendisine çeker. Fakat içinde 
bizi alakadar eden şeyi bulamu
aak okumıya lüzum görmeden 
geçc:r gideriz. 

Bazı insa .ılar da bu ilanlara 
benzerler. insanı ilk görUşte çe· 
ken bir cazibeye maliktirler. Fa• 
kat ıonra yakından tanıyınca bi· 
zi tutan bir kuvvete sahip olma
dıklarıni anlar vo kaçarız. 

Bu niçin blSyle olur? 
ÇUnkll insam teshir eden şey 

harici güzellik değil, ruh gllzelli .. 
ğidir. Ruh güzelliği insanın 
şahsiyetini t~min eder. Şahsiyet 
sahibi olan kimıeler esrarengiz 
bir miknatiı gibidirler. Samimi• 
yetlerile, sözlerile, hareketlerile 
bizi kendilerine bağlarlar. Neka
dar çirkin insanlar vardır ki, gü· 
zcl görünenlerden çok daha ca
zip ve güzeldirler. 

insanın şahsiyeti, tabıilinden 
terbiyesinden, zek6siodan terek
kDp eder. Bazı insanlar bu U9 
şartı da haiz oldukları halde, ür
kek, utangaç, ve sıkılgandırlar. 
Bunlar da karşılarmdakini alA
kadar etmesini bilmezler. AlAka 
uyandırmak için, muhatabı alil· 
kadar eden mevzuları bulmak 
liıımdır. Bilhassa muhatabımı 
kadınsa, her şeyden ziyade ken
disile meşgul olunmasını iıter. 
Bu sırra öğ·renirseniz, muhatabı· 
nız üzerindeki tesirinizi idame 
yolunu da keşfetmiş olursunuz. 

HANIMTEYZE 
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aşağı yukarı dolaşıyor ve başını 
bir döve gibi sallıyordu. 

Nineın: "ocaktaki odunu ateşle 
canımı " diye cm~retti. 

Grigori °' ocağf n üstünde ç•ra 
arıyordu. Bu aralık ayağımı yaka· 
laJı; heyecanla bağırdı: 

- Kim Yar orada? Poh •• 
Amma korktum hal Her tarafta 
sen .• Nerede ki lnzumun yoktur, 
orada bulunursun!.. 

- Ne oldu? 
Diye sordum. 
- Natalya teyze çocuk do

ğuruyor!. 
Diye kayitıazca cevap verdi. 
Annemin karde~iıni doğurur• 

ken böyle bağırmadığını hatırla· 
dım. Grigori bakraçları ate~e 
ıürdil. Ocağın üstüne, yanıma 
geldi. Cebinden toprak bir pipo 
çıkardı ve bana gı5sterdi. 

(Arkuı nr) 



1 
Bir idare Be. 

1 
f(ooperatif 
dar esi 

-22-
Madde 33 - idare Meclisi 

ilk içtimaında içlerinden birini 
reis ve diğer birini reis vekili in
tihap eder. IJare Meclisi reisi 
gerek müddei ve gerek mnddei
aleyh sıfatiyle huzuru hlkimde 
şirket namına müdafaada bulu
nur ve vekil tayin edebilir. 

Madde 34 - Şirketi ancak, 
neşredilecek sirkülerler mucibin
ce vaz'ı imzaya mezun kıhoacak 
ıalibiyettar kimselerin imzaları 
taahhüt altına alınabilir. 

Madde 35 - idare Mediainin 
ba,lıca yazife ve aalAhiyetleri 
aunlardır: 

1 - Şirketin hllanll ldareaile 
makaat ve gayelerinin tahakkukuna 
çahımak; besaplannın ııbbat Ye 
intizamını temin etmek; her ıene 
firketin bilinç oaunu yapmak ye 
ticari, mali Ye lkbsadl Taziyeti 
hakkında rapor vermek; 

2 - Umumi heyeti i~l i : ~aa 
davet ve kararlarını icra eylemei ; 

3 - Şirket memurlannı hii~ 
•O intihap ve azil ve bunlara .. 
•azife ve llcretlerini tesbit etmek; 

4 - Şirketin idaresine mlite
allik dahili talimatnameleri ve 
imza aallblyetine ait airkllleri 
Yapmak; 

5 - Şirket memurlan •e 
muamelatı hakkmdaki tiklyetleri 
tetkik ve icabmı derhal icra 
etmek; 

6 - Piyasa temevvücatını 
takip ederek şirketin ahı ve aa
bt fiatl~rini daimi aurette kon
trol etmek; 

7 - Murakiplerin vazifelerini 
teshil, şirket ile hissedarlar ara
aındaki münasebeti idare etmek ; 

8 - Şirketin kanuni mnkel
lefiyetlerini vakti zamanında ifa 
ettirmek; 

9 - Memleketimizdeki koo
peratiflerle münasebet tesisine 
ve aralannda mtıtekabil mllza
beret teminine çalışmak; 

10 - Şirkete ait mukavele
leri akit ve şirket namına vekil 
Ye murahhas tayin etmek; 

11 - Şirket için menfaat 
mOllhaza ettiği takdirde sulh ol
mak ve hakem tayin etmek; 

12 - Şirketin maddi ve ma
nevi faydalarmı intaç edecek her 
tirli teıebbOa Ye muameleleri 
yapmak. 

Madde 36 - idare Mecliai 
haiz oldutu sallhiyet ve iktidarı 
kısmen veya tamamen içlerinden 
bir veya birkaçına ve vazifeleri 
icraya taall6k eden kısmım mes'
ul milkeffel bir mlldOre tevdi 
edebilir, 

Madde 37 idare Mediıi 
en az on bet güf\de bir içtima 
eder. 

Azanın yarısından bir fazlası
nın [huzuru milzakereye klfidir 
ve mevcudun ekseriyeti ile karar 
Yerilir. idare Meclisi azalan va
zifelerinin terefile iktifa ederler. 
Ücret veya hakkı huzur namile 
bir şey almazlar. 

Madde 38 - Bir veya iki 
azalık münhal olursa ilk topla
nacak heyeti umumiye ye kardar 
rerlerine idare meclisince hisse
darlardan evsafı !Azimeyi haiz o
lanlar intihap olunur. ikiden faz
la mOnhal olunca idare -meclisinin 
7eaiden intihabı llzımdır. 

Alımet Ekrem 
'Arkan nr) 
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Kari Mektupları 

250 Kuruşa 
Yemek Yenir Mi? 

Geçen gün Ankaraya gidi· 
yordum. Vagon restoranda yemek 
yiyeyim dedim. Nekadar hata 
ettiğimi hesap puslası geldikten 
sonra anladım. latanbulun mU
tevassd lokantalarında elli, 
altmıı kuruş ile yenebilecek 
bir yemeğe 250 kuruş vermeğe 
mecbur oldum. Bu hayat pahalı
lığında vagon restoranan yüzde 
bq yllz fazla para almasına ne 
buyrulur? Bilhassa Ankara- Hay
darpqa gibi kısa bir yolda beı 
misli fiat neden alınıyor? 

Alikadar makam bu işi k&. 
ktınden halletmelidir. Vagon 
restoran flatleri makul bir hadde 
indirirse, kendisi için de çok 
faydalı olur. Çnnkn o •akit bO
tln yolcular yanlarında sepet, 
çanta, sefertau tapmazlar, vaıon
cla yemek yerlerdi. Hem yolculu 
rahat eder, hem de lokanta ka
zamrcL. Nazan dikkati celbet
menizi rica ederim. 

A. A. K. S. 

Çin - Japon blikt\metleri ara- hükümetle iyi ıeçinmiye muvaf- ( J 
aında Mançuri meaelesi ytızünden fak oldular ye Şnayder mllesaese- Cevaplarımız 
çıkan ibtillfın geçirdiği safhalar lerini bugOnkO vaziyetlerine getir- .... ____________ ,_ 
mal6mdur. Birçok devletler, bu miye muvaffak oldular. 
meselede, Çini haklı ıördükleri Fakat hakikatte Adolf ve 
halde, hemen munhaııran Fransa Ôjen biraderler ölmlltlerdi. Ya· 
hOkümeti, Japonyaya kartı dost- ııyan onlann ortaya koyduğu 
ça bir bitaraflık g6stermiıtir. Bu- esutL O ıOn, buaftn Şnayder 
nun sebebini Fransa ile Japonya ailesi, bu ata prensipini ihmal 
arasmda gizli bir ittifakın vtıcu- etmediler. 
duna atfedenler oldu. Ayni za- •n•yder Ve Krupp 
manda Japon bnkametinin Fran- Alman sillh fabrika ve mll-
ıız mllbimmat fabrikalarına mil- eueaelerini temsil eden Krupp 
bim miktarda malzeme aipariı ile Fransız harp aanaYJIDln 
etmesini sebep gösterenler de mllme11ili olan Şnayder arasında 
mevcuttu. Buglln yapılan birtakım fark ıudur: 
ifşaata göre ileri stırOlen iddiaJ ~ Krupp, Essen ıehri civarında-
dan birincisine göre lkincisinııı dar. Nüfusu, fazladır. Bu nokta-
daha doğru olduğunu kabul dan amele ile mileessese arasında· 
etmek icap eder. ki mtınasebette kanun bAkimdir. 

MUthlf Bir MU•••••• Çllnkil Krupp'ta it bulamayan 
Bugün Fransanın elinde mevcut Umumi h•rpte bir cephe kli•••I amele ıehirde çalışabilir. Fakat 

mühim bir mühimmat fabrikası it hayatında mtımarese peyda Şnayderin bulunduğu Krözo 30 
vardu ki, adı Şnayderdir. Krözo etmek için muhtelif Paris ban- bin nüfuslu bir kasabadır. Bunun 
isimli bir şehirde klindir. Haki- kalannda staj görmüştil. Aynca 10 bini Şnayder fabrikasmda ça-
katte ise Şnayder demek Krözo ellerinde mühim bir de servetleri lıtır. Diğer kısmı, bu amelenin 
demektir. Çünkil muazzam atel- vardı. Gelip Krözoya yerleıtiler. aile ıefradıdır. 
yelerile, amele evleri ve mileı- Mevcut tesisatı hDkümetten aldı- Demek oluyor ki Şnayderlerle 
aeselerile Krözoyu wücuda getiren lar ve bllyllk bir konsoraiyomun anlqamıyan amele, Krözodan 
sadece Şnayder müesaeaeaidir. esasını kurdular. çıkıp gitmiye mecburdur. Esaıen 
Şnayderi ortadan kaldırdığmız Fakat haddi zatında yapılacak bu kasabanın sokaklari bile Şnay-
takdirde Krözodan eser kalmaz. fazla maddi bir ıey yoktu. O der ailesinin muhtelif efradıma 

Şlneyder N•••I Kuruldu? gllne nazaran fabrikamn vaziyeti isimlerini tqar. Demek oluyor ki 
Dökme demir ıilAhlar ve atız- mUkemmeldi. Fakat ona yeni bir Krözo, Şinayderlerin bir malikl-

clan dolma ateşli tüfek ve topla- ruh, yaratıcı ve hamle yapıcı bir neai sılbidir. 
rın büyiik bir ehemmiyet aldıtı mahiyet vermek llzımdı ki bunu da Şnayderln Azam•U 
zamanlardadır ki, Fransız Karalı Şnayder biraderler temin ettiler. Şnayder milesaeseai, sadece 
On DördnncO Lui bir ıillh fahri- lf Ye 81ya .. t bir aillh fabrika11ndan ibaret 
kası yapmak lilzumunu duydu. Şnayder biraderler Krözoye detildir. Hattı yalniz Fransaya da 
Bunun için, Liyon ıehrinin biraz ıelip yerleştikleri zaman derhal alllb ıatmaı. F ranaıı orduaunun 
ıimalindeki Krözo mevkiini mil- anladılar ki, f abrikalarımn baımda her nevi aillb ihtiyacını temin 
nasip gördü. Burada bir "Kı- oturarak çalaımaktan bOyilk bir ettiii ıibi bnttın dilnya orduların-
ral Döklimhanesi ,, tesis edil- fayda çıkmıyacaktır. Ayni zaman- dan talip çıkanlara da Abf yapar. 
di. Bilyük ihtililde ve Napo- da hllkümet işlerine de parmak Bugün, ellerinde ve kontrolla· 
leon zamanında bu silah fabrikası sokmak lizımdır ki icap eden rı altında bulunan muhtelif mali 
ıslah edildi, genişletildi. Zamanmın müıteri temin olunabilsin. ve sanal milesseselerin a~i 
ml\kemmel bir atelyesi haline Bu karar ve kanaat llzerine Allah bilir. Birçok ıimendiferler 
g~tiı ildi. Şnayder biraderlerden biri me b 'us- itle tir' kömtir madenlerine aabip-

Krupp'un Mlsell luğa namzet oldu, intihap edildi tirler. 
O sıralarda Sar vilAyetinde ve bu auretle Şnayder milesseseai, Kimya, elektrik, deniz •• 

bir Şnayder ailesi vardı ki iki tabiri caiz ise mahkemede bir otomobil İnfaatı, Şoayder'lerin 
kardeşten mürekkepti: dayı bulundurmıya muvaffak meıgul oldukları ancak bir kı11m 

Adolf Şnayder ve Öjen. oldu. teıebbtısleri ifade eder. 
Bunlar Krupp ailesinin Esseu- Fakat yine bu zeki adamlar Ayrıca 10- 15 banka emirleri 

de vücuda getirdiği muazzam anlamıtlardı ki kendileri herıey- albndadır. Belçika, Yunaniatan, 
tesisatın pek ziyade kazanç getir- den evvel bir müteşebbistirler. laviçrede muazzam menfaatleri 
diğini g6rerek Krupp mOeuese- Binaenaleyh fU veya bu siyaıl vardır. 
terine benzer bir fabrikanın da cereyanın iSn safında buluna- Vaktlle ve timdi Merked Av-
Fransada teıiıini dUşUndüler. mazlar. Bulunduklan takdirde, rupamn mllbim bir llllh fabri-

lki kardeıten bir tanesi, Al- muarız bir hDk6metin lk· kail olan Çekoalovakyanın Pilsen 
d b h 1 k. t tk•k tidar mevkiine relmeai ile .. hrindekl lakoda fabrika-

manya a, u ar ı ma ıne e ı li· laruu ele ıeçirmitlerclir. Le-
bm yapmıf, mükemmel bir tek· mtıeueaeleri ellerinden aislebilir. histan, Avusturya, Macariatan, 
Dik adamı olmuttu. Ôbüril iae, O suretle hareket ettiler _ki, her Sırbistan Romanya Y• daha 

Adanada T. E. imzalı nırktnp 
ıabibine : 

Amerikanın btıytık ıebirlerinde 
olduğu gibi Holivatta da ainema 
mecmualan çıkmaktadır. Bu bu
amt• fazla mal6mat almak için 
maruf ainema kumpanyalarınm 
birine müracaat etmeniz lAzımdır. .. 

Samatyada M. Hamit Beyeı 

Bu aene liselere alınacak leyb 
meccanilerin miktan hakkında 

henllz kat'ı bir karar yoktur. 
Bir mektupla Maarif VekAletl 
Orta Tedrisat MUdllrlilğünden 
mal6mat alabilirsiniz. 

Esk ite birde Servet Beye. 

Makalenizi zevkle okuduk. 
Mllnderecabndan icabında istifa• 
de edilecektir. 

l:t. ııı ir Akhi:;a rıııda Siıı ger dikit 
nıa.kineleri ace ntesi mütekait Ş lkrtı 

Beye: 
Bu busuta lzmir Sanayi ve 

Mesai MlldUrllyetine müracaat 
edip icap eden malt\mab alabilir
ainiz. icabında lktıaat V ekAletine 
de müracaat edebilirıiniz. 

birçok memleketlerde hemen her 
nevi blltiln madenler, fabrikalu 
" limanlar Şnayderlere aittir. 

Franeız • Japon llanka81 
Şimdi de uıl menumuza da-

hil olmut blunuyorm: 
Yine Şnayder mlleueaelerinln 

murakabesi albnda bir Franaız· Ja
pon bankuı warchr ki muazzam 
bir sermayeye istinat eder. 

Son Çin • Japon ibtillfında, 
Franaanın Japonyaya karşı ta
kındığı doıtane tavırda, bu 
bankanın ve dolaygile Şnayder 
mileuelerinin mllbim bir rolll 
vardır. Bu, buglln beynelmilel 
Alemin bildiği aftnet gibi aıiklr 
bir hakikattir. 

Bu doıtana tavrın sebebi ba
sittir : Japonlan, harp arıyan 
tanı hareketlerinde ceıaretlen• 
dirmek ve Şnayderlere, alınacak 
slparifler ytızinden mllhim bir pay 
çıkarmak. Fakat bu defa için mu
harebe mahdut bir Abaya inhisar 
etmif ve Şnayderler niabeten u 
birkaç aiparlfia klrile iktifa etmiye 
mecbur olaulflarchr. Fakat istik
balden llmltlerinl kesmif değil
lerdir. Ahi Bu aillh tacirleri, 

Ahi... ** 
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Haftada iki Defa Spor 

SPOR 
Perşembe ;;-Cumartesi Günleri 

Çıkan Spor Sayfalarımızı • 
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Seyircisi;unS;~;·: Ati;ti~;ı'.'"r•k •d•nıfi[/;,;;;/"a-;.-·----· 

Du .. nku·· Mu·· s~bakal~r Gü- Arasında 
Dün HeyecanJ-;-Bir Yüzme 

zel Ve Heyecanlı Oldu Müsabakası Yapıldı 
Fakat Galatasarayı-;Meşhur Atletlerin

den Bazıları İştirak Etmediler 
~~~~-~~~~ 

Atletizm ve umumiyetle atle- (Galatasarayt) 1,26 1·2; ikinci 
tik sporlar bizde nedense seyir- Zakos. Cirit: Birinci Selim (Ga-
ci noktasından çok hasistir. En Jatasaray) 44,58; ikinci Sudi (G.S). 
büyük atletizm müsabakalan bile sırıkla irtifa: Birinci Vakadimo-
en ehemmiyetsiz bir futbol maçı pulos ( F enerbahçe ) 2, 9p; ikinci 
kadar seyirci toplayamaz. Fethi ( Galatasaray ) Üç adım: 

Nitekim geçen haftalarda ya- Birinci Selim ( Galatasaray ) 
pılan atletizm birincilikleri, had- 12,47; ikinci Papadopulos. 
di zatinde çok ehemmiyetli ol- Bu tafsilattan sonra iftihar 
makla beraber seyirci noktasın- He söyliyeceğim bazı şeyler bu-
dan çok sönük geçmişti. lunduğunu da anlatmak isteriz. 

Biz burada kimseye kabahat Yukarda işaret ettiğimiz gibi, 
bulacak veya kabahatliyi araşti- bizde atletizm seyirci itibarile 
racak değiliz. Esasen kabahat hasis olmakla beraber sporcu 
aramak lazımgelirse bunu daha· noktasından cömerttir. Birçok 
ziyade halkın ala~.asızhğında sporcularımız atletik sporlarda 
görmek lazımgelecegı kanaa- muvaffakiyelli neticeler yara-
tindeyiz. t 1 E w b lAka Ne ise, biz şurada dünkü at- ıyor ar. ger u spora a -
letizim müsabakalarından bahse- dnrlar fazla ~hemmiyet verecek 
delim. Dünkü müsabakalarda se- olurlarsa alınacak neticeler daha 
yirci adedi bundan . evvel yapılan limit veriçi bir mahiyet iktisap 
müsabakalardan nısbeten daha edecektir. Bu ~da ati etizm heye-
f azla idi. Taksim ıtadyomunda tinin vazifesidir. 
yapılan milsabakalar kısmen he- Dünkü müsabakalara Galata-
yecanh ve güzel oldu. saraylı Besim idmansızlıktan, 

Müsabakalara Galatasaray, Haydar da ayağı ağrıdığmdan 
Pera, Kurtuluş, F enerbahçe, Ar- iştirak edemediler. 
navutköy, lstanbulspor atletleri Dünkü müsabakaların tayana 
iştirak ettiler. EvvelA 100 metre dikkat noktalarından ikisi: 
koşuldu. Buna birçok amatörleı· Veysi dün ilk defa disk at-
iştirak ettiler. • mada kaybetti. Veysinin 33,99 

Neticede Galatasaraylı Se- k b"l 1 f 
metre atmasına mu a ı r an mih 11 2/5 saniyede birinci 

geldi, ikinciliği de Papadoplos 35, 14 atarak kazandı. 
kazandı. Müteakıben 200 Yüksek atlama, ilç adım ve 
metre müsabakası yapıldı ve cirit atmayı ise Selim kazandı. 
bunu da yine Galatasaraydan 2 inci smıftan atletler arasın-
Mehmet Ali 24 1-5 saniyede da yapılan 1500 metrelik koşuyu 
kazandı. Papaduplos bu yarışın Suat 4,35 J;5 dakikada aldı. 
da ikincisi oldu. Diğer yarışlar Halbuki birinci sınıf atletlerden 
da şu neticeleri verdi: Manol ayni mesafeyi 4,54 le ka-

400 metre: Birinci Ziya ( F e-
nerbahçe ) 57 1 5

1 
ikinci Fikret zanarak birinci olmuştu ki her-

( f enerbahçe ). 800 metre: Ka- halde birinci sınıf atletler köhne 
rancapulos ( Pera ) 2. 19 2 5, bir şey değ-.i_ld_ir_. __ 
ikinci Vasıf ( Galatasaray ). 
1500 metre: Birinci Mano (F e
nerbahçe 4,55; ikinci T eoharidis. 
3000 metre: Petropulyadis birin
ci, 10, 19 2-5, ikinci Patakis. 
4 X 100 bayrak: Birinci Galatasa
ray ( Muzaff~r. Semih, Mehmet 
Ali, Vedat. ) ikinci F enerbahçe. 
Tek adım: T evfilc (F enerbabçe) 6 
21, ikinci Kemal (Fenerbabçe). 

Disk: Birinci irfan (Galatasa
ray) 36,14; ikinci Veysi(. Spor) 
Gülle: Birinci Veysi (İstanbulspor) 
J 2, 19; ikinci irfan (Galatasaray) 
Yüksek İatlama: Birinci Selim 

Beşiktaş Galip 
Bursa, 19 - Beşiktaş birinci 

takımile Bursa San'atkArlar bi
rinci takımı arasınd~ki maç Be
şiktaşın galibiyetile ne:ticelen
miştir. 

Olimpiyat 
69 uncu niishası çıktı. Los 

Angelese ait fevkalade resimler 
ve haberler, tems, yilzmt>, at ya· 
nşları, fotoğraf!ara ve tafsilAtı 
vardır. 

BUyUkderede yapılan yUzm• 
mUaabakalarında birinci 

gelen Mukadder H. 
Dün Fener bahçe ile Moda 

arasında yalmı hammlar arasında 
güzel ve zevkli bir yilzme yarııı 
yapıldı. Hususi surette tertip edi
len bu müsabakada hammlar 
ıayanı ditkkat neticeler verdiler. 

Müsabakalara 20 hanım kaydedildiği 
halde bunların yalnız on biri it· 
tirak etmiş ve ikisi mtlıabakaya 
devam edememişlerdir. 

Müsabakalarda derece alan 
hammlarm isimleri funlardır: 

1 - Matmazel Eva Alter 26.42 
saniye, 2 - Fatma H. 29 dakika, 
3 - Selçuk H. 31.33, 4 - Matmazel 
Oltro Prazer 32.18, 5 - Mat
mazel foka Birman 32.58, 
6 - Saime H. 34,28, 7 - Suzan 
Vehbi 34,43, 8 - Matmazel 
Krista Birman 34,58, 9 • Şükran 
H. 46, 16. 

Şurası şayam dikkattir ki ba
mmlarımız hususi olarak yapılan 
müsabakalara daha f azJa rağbet 
gösteriyorlar. Halbuki resmi mü
sabakalara giren hanım yllzücUlerin 
adedi hiç mesabesindedir. Bundan 
çıkan netice şudur ki sporcu 
hanımlarımız henüz klUplerden 
uzak yaşıyorlar. -----
Ya/ovada 
İki Müsabaka 

Denizcilik Fed~rasyonu yüzme 
komitesi Yalovada iki ıutopu 
müsabakası yapmıya karar ver
miştir. Birinci müsabaka yarın 
yapılacak, ikinci müsabaka da 
28 ağustos pazar gUnti icra edf. 
lecektir. 

r 

R 
G:ız •te n"z p A '' "TI'nı ve c:ı"na·tesl günle•' 

olm.ıi< lizere lıa'tı h iı<" apo · sayi.ııı ne..,retmek
tedir. · 

Perşembe gün':<iJ S">o • .say: u rıh dü ıya sn· 

harcket:c-ri mc .n l • < ·~ spo• lıll .i a ı •ri vardır. 

Cum'lrt •s sıı yru , l ı ise cumı günkl maç· 
lan, laf illi ı y.ıııı lı. d ır. 

Veliefendi At Koşul~rı 
- il 

Piper ismindeki At Bü-
yük Mükifat r<azandı 

fstanbulun yaz mevsimi at ya-
rışlarmm dördiincü haftası da 
dün yapıldı. Bu seneki yar.şiara 
ait münakaşalar yapılırken bir-
çok kimselerin ittifak ettiği bariz 
bir nokta var: Seyirci adedinin 
geçen seneleden fazla olması. 

Filhakik at yarışları yavaş 
yavaş alaka hududunu genişleten 
bir spor şubesi oluyor. Hele bir 
defa gidip yarışların heyecanım 
duyanlar mutlaka diğer haftalarda 
Veliefendiyi ihmal etmiyorlar. Bu 
kısa nottan sonra dünkü yarış· 
lara geçelim. Seyirci adedi dün de 
•·ldukça kalabalıktı. 

Mesafesi 2000 metre olan dört 
ve daha yukarı yaştaki yerli ve 
arap at ve kısraklar arasında 
yapılan birinci koşuda, Şemsi 
Beyin .. Mesut,, u birinci, İsmail 
Mecit Efendinin "Geyig,, i ikinci. 
Som ala Ahmet Efendinin" Kamer,, i 
ilçUncU geldi. 

ikinci koşu Çamlıca koşusu 
idi. Mesafesi 2400 metre olan 
bu koşuya 4 ve daha yukarı 
yaştaki yerli ve arap at ve kıs
rakları iştirak etti. 

Prens Halim Beyin "Rüchan,,ı 
birinci, Ankarah Ahmet Beyin 
"Tayyar,,ı ikinci, Nail Efendinin 

• 
''Aldcrviş,,i iiçGncü geldi. 

Birinci İnönü koşusu olan :1 
üncii koşuya iki yaşındal<i yerli 
haliskan İngiliz. erkek ve dişi 
tayları iştirak etti. Mesafesi 800 
metre olan bu koşuda, Karacabey 
harasının " Aykız ,, ı birinci, yine 
Karacabey harasının "Özdemir,,i 
ikinci geldi. 

Dördüncü koşu Boğoziçi ko
şusu idi. Mesafesi 2400 metre 
olan ve 3 ve daha yukarı yaşt ki 
haliskan İngiliz at ve k ı srakları 
arasında yapılan bu yarışa 
Madam Anna Sabri Beyin "Piper,,i 
birinci, Ahmet ve Fikret Beylerin 
''Strombolis,,i 2 inci, yine Ahmet 
ve Fikret Beylerin "Frig,,i üçlincU 
geldi. 

Beşinci koşu 3 ve daha yukarı 
yaştaki yerli ve arap kısrakları 
arasında yapıldı. Mesafesi 1800 
metre olan bu yarışta Niyazi Beyin 
eyla,,sıbirinci, Ali Beyin "Al Ley

la,,sı ikinci, İsmail Efendinin "Ser
vet,, i üçüncü oldu: 

Dünkü beş koşudan en heye· 
canlısı dördüncü koşu olmuştur. 
Bu koşuda kazanan Sabri Beyin 
"Piper,, ismindeki ah günün en 
büyük mükafat ve ikramiyesini 
kazandı. 

Büyükderede Resmi Yüz
me Müsabakaları Yapıldı 

----·----
Dun BUyUkderede Lidoda 1500 metre ırebest erkekler: 

resmi yllzme müsabakaları yapıl- Salim ( Beylerbeyi ) 28,30.3 
mış ve şu neticeler elde edil- 3X 100+200+ JOO bayrak yarı-
miştir: 100 metre serbest gençler: fmda Galatasaraydan. Ahmet, Or-
Ôlek Galatasaray 1,27,8. 200 han, Rasim takımı 8,07 de birinci 
metre serbest gençler: Lütfi gelmiştir. Bu yarışta Beykoz bi-
Galatasaray 4,03. 50 metre; kur- rinci gelmi9se de bir atlet tek 

bağalama gençler: Azmi (Galata· elile sahile dokunduğu için takım 
aray ), 57,8. 100 1erbest erkek- diskalifiye edilmittir. 
ler: Vangel (Beykoz), 1,20,5. 4 + 50 bayrak yarıtmda Meh-
400 metre serbest erkekler: Sa- di, Şeref, Suat, Ôlek Beylerden 
lim (Beylerbe}'i) 6,35,6. 50 metre mürekkep Galatasaray takımı 2,40 
kurbağlama tekaütler: Ekrem dakikada birinciliği kazanmıştır. 
Rüıtn Bey (Galatasaray) 56 sani- Su topu müsabakasında Gala-
ye. 100 metre serbest hanım- taaaray takımı ikiye karıı bet 
Jar: Mukadder H. 2, 17, 4. 200 aayı ile Fenerbahçeyi ıııağlftp 
metre kurbağalama erkekler: Hı· etmiştir. 
raç (Fener) 4, 16. 200 metre ıer- Atlamalarda yine Galatasaray• 
beıt erkekler: Vangel ( Beykoz ) dan Suat Bey birinci gelmiıtir. 
3,08. 400 serbst erkekler: Salim Dünkn ıampiyonluk mlisaba· 
( Beylerbeyi ) 13,54 dakika. 100 kalarmda puvan itibarile Gala• 
metre ıırtllıtll erkekler : Garip tasaray yirmi Oç puvanla birinci, 
( Fener ) 1,40 dakika. 50 metre Beykoz 22 puvanla ikinci, Bey• 
ıu altında erkekler : Htııe- lerbeyi 20 puvanla UçOncli ol-
yin ( Deniz Liseıi ) 46. muılardır. 

dUn BUyUkde .. ede yapılan yUzme mUsabakalartnda 
m•fhur SeHme maao:aJ yapıllrken 

-..,,. .... ,. , 

-.. 



Daha Doymadın Mı Aç 
Mulıarrirl 11-

Her Hakkı Mahfuzdur 
-102-

Yine Mahmut Nedim Paşanın 
bendezadelerinden birine - baba· 

ımm ikbal devresinde • kurenahk 
payesi verilmişti. Fakat Abdül

hamit daha ilk görüşte bu ada
mın kabiliyetsizliğini anladığı 

için bunu o vazifede istihdam 
etmemiş, sarayda başıboş bt
rakmıştı. 

Yüzünden iğrenç bir nuhuset 
akan, yılan gözüne benziyen göz-

lerinde insana tiksindiren bir 
zehir kaymyan bu adam baba-

smdan aldığı ilhamla derhal ken
disine bir it buldu: - Jurnalcıhk.. 

Derhal kendine bir muhit 
yaph ve iıe baıladı. O tarihten 

itibaren de Abdülhamide jurnal!ar 
yağmıya başladı. Bu jurnallrırın 
çoğundaki ibbarat tahakkuk edi-

yor, bunun için hiinkar da bun
lara ehemmiyet veriyordu. Bu 

jurnallarm tahakkuk etmesinin 

sebebi vardı. Bu menhus he· 

rif, evvela kendi adaınlarile 

güzelce bir plan tertip ediyor; 

kimlerin başını ateşe yakacaklarsa 
• zavallılara birer suretle hulul 

ediliyor; kimine okumak için 
(evrakı muzırra) veriliyor; kimine 

~e bir iki şahit huzurunda (bet• 

bahane sözler) söyletiliyor; son

ra jurnal veriliyor. Planı tatbik 
edenler de dahil olmak üzere 
cümlesi isticvaba sevkolunuyor. 

İsticvap esaasmda • planı 
tertip ve tatbik edenler - acı 
gözyaşlarile nedamet ederek 
güya, (meselenin doğrusunu) söy-

lüyor ve öteki masum uvallı
lar da - o devrin tabiri veçhile • 
tantuna gidiyorlardı. 

Bu şerir, gitgide cüretini ve 
kuvvetini o kadar arttırmışb ki, 

sevmediği, istemediği bir adamı, 
iki satır!~k bir jurnalla mahvet-

mek kudretini kazanm•şh. Ayni 
zamanda İstanbulun en fazla kAr 

getiren servet membalarına da 
el uzatmıştı. 

Fakat o, bunu da kAfi görme
di. aha büyfik varidat memba
larına sahip olabilmek için büyük 

1 
Foto/raf Tahlili Kuponu 

Tal>iatinizl Oğrenmek iıtiyorn\111& 

fol<ıgrnhnm 5 1'det icup:>ıı il• lıir· 

lik l" gönderiniı 1''otoğr1fın111 ıır:Ay"' 

ılLhlir ve iade edilme,. 

!siıu, mc!\lek 
'('Y.\ san'atl 

B ılunduğu 
ıııcmloket 

roıoo,r~r intı,ar 

edecek mi ? 

bir maliye memuruna baldızını 
verdi. Onunla visi mikyasta İf 

g örmek istedi ... Lakin aradan çok 
geçmeden zevcesile geçinemed i; 

terketti. Bununla da iktifa etmedi. 
Bacanağı olan o maliye memu· 
runa: 

- Mademki ben zevcemı 
tatlik ettim. Sen de onun hem· 
şiresi olan haremini boşa. 

Diye haber gönderdi ... Bilahare 

vezir olan bu zat, bu garip ve 
şuursuzca teklif karşısında şaşa· 

ladı. Kendisi zevc~sinde11, zevce
si de kendisintien memnundu. Şu-

halde ne diye karısını boşaya

caktı?... Düşündü, taşındı. Teklifi 
reddetti. 

Fakat.. iş bununla bitmedi. 
Birçok zamanlar, bu tarafın ıs· 

rarı, diğer tarafın mukavemeti 
devam etti. Nihayet, bir akşam 

(alaturka) saat iki raddelerinde 

o zatın (Divanyolu) ndaki evinin 
kapısı çalındı. Hizmetçi kız ka
pıyı açtı. Tanımadığı bir adam, 

büyücek bir paket vererek: 

- Bunu acele beyefendiye 
veriniz. 

Dedi, ve derhal kapıyı çekli ... 
Hiçmetçi yukarı çıktı: 

- Bunu size getirdiler. 
Diyerek paketi beye verdi. 

O sırada da Hanım da geJdi. Pa

keti açacakları zaman dikkat 
ettiler. Saat tık rtısma benziyen 

bir ses işittiler. Bey, bundan 
şüphelendi. Çünkü sabık bacana· 
ğmın ne ayarda bir adam oldu-

ğunu ve ne gibi şeyler yapabil
ıniye müstait bulunduğunu bili· 
yordu. Paketi telaşla hizmetçiye 
verdi. 

- Çabuk.. götür bunu aşa 
taşlığa koy. Sen de yanında 
durma.. Ben gidip ( Zaptiye 
nezareti ) ne haber v reyim. 

Diye gitmiye baş'adı. Ku, 
paketi götilr<ll\. Taşhğa bıraktı. 

Aradan birkaç dakika geçer 
geçmez miıthiş bir infilak evi 

Gazetecilerinıiz Aldandılar! j 
( Ba~ tarafı 1 inci •ayfoda \ 

insanlardır. Dedikya, meslek ile 
karabetleri bile yoktur. 

Efendiler, ayıptır! " 

Neden Aldandık 

Mütemmim malümata gCire 
aldanış V arna Konılosumuzun 
bir telgrafı ile başlamıştır: Kon-

solosumuz bu seyahat teşebbü

sünden haberdar olunca, bit

tabi kendisine verilen malümata 
istinat ederek Varna Matbuat 

Cemiyetinin Türkiyeye bir seya
hat tertip ettiğini yazmış, heyetin 
iyi karşılanmasını tavsiye etmiştir. 

Fakat konsolosumuz az sonra 
yanıldığını anlamış ve ikinci bir 
telgraf ile hatayı tashiho çalış-

I'l ıı ıı nı kalı ili nd·ı göııdorilebilic. nuştır, fakat ne çare ki aradan 

'"-'-----------ıiııııoiiiiO--..--~J vakit aeçmiştir. 

SON POSTA 

Köpek! 
temelinden sarstı. Hepsi birden 
merdiven başına koJtular. Taılı
ğa baktılar. Oradaki eşya, bin 
parça olmuştu. 

Bu korkunç ses, o civardan 
tamamile duyulmuştu. ( Zaptiye 

nezareti ), vak'a mahalline uzak 

olmadığı için polisler koştu. Tah

kikat yapıldı. Böyle bir infilik 

aleti o zamana kadar Istanbulda 

görülmemişti. Buoa, hiçbir mana 

veremedi. Hatta, meçhul bir şahsın 
getirerek eve bıraktığına da pek 

okadar ihtimal verilmedi. Mesele 

azkaJsın za va Hı ev sahibinin Ü!

tünde klacaktı. Adamcağız güç
liikle derdini anlattı. 

Bu suretle de hainane emeli
ne muvaffak olamıyan o ( mabe· 
yinci ), nihayet izzet Paşa ile 
birJeşti. Mühim bir maliye mese
lesini ileri .sürerek Abdülhamide 
müessir bir jurnal verdirdi. Ge
rek o zati ve gerek Maliye Na
zıra Reşat Paşayı azlettirdi. 

(Arkası nr) 

Grev Boyuyor 
Bordo, 19 ( A. A. ) - Grev 

hareketi tedricen artmaktadır. 
Denizcilerden mürekkep bir hey-

eti mura.hhasa tiearet nazırı ile 
görüşmek üzere dün akşam 
Parise hareket etmiştir. 

Rayihştag Meclisinin içtimaı 
Berlin, 18 (A.A.) - RayihfUığ 

Meclisi 30 ağustosta resmen içti
maa davet edilmiştir. 

Avusturya istikrazı 
Viyana 18 (A.A.) Milli 

Meclis Lausanne istikraz Proto
kolunu 80 reye karşı 81 reyle 
tasdik etmiştir. · 

F ransada Askeri KararJar 
Paris, 19 (A.A.) - Reisicüm

hur M, Lebrun, bütçe muvazene-

sinin yeniden tesisi kanunu ahka
mına tevfikan askeri mükellefi

yetlere ait nakti mükafatları ten
zil eden kararnameleri tasvip et
miştir. 

RADYO 
2G Ağustos Cumartesi 

İstanbtıl - ( 1200 metre ) 18 Gra
ıııofoıı, l!l,:'i lıiriıwi !-ısını :ılatıırka saz, 
lfafrz Alııııot heyeti tarafıııdan 20,5 
:..,rramofon, ~L ikiııci Jwmu alaturka az, 
~:? ork~slra. 

Bükrq ( S!H rııelrı ) :..lQ,4.i Kora 
konseri, 21,~0 L!iyp<'İğ'clım ııakl~ıı ) ine 
Kora, :'!!I iki kitilik kuıııedi. 

'-ie'.ıınt - ( 4:?9 ıııetr•) :!o,~;; radyo 
orkestr.~ t, ~1,20 komedi, :!2 ten gece. 

Roma - ( •14l ıııetra) :?1 gramofoıı, 
:!1, l:i polis orkcstrn ı, 22,HO koıırnrti. 

Prağ (488 ıııotrd) :.>o halk f&rkıla-
rı, :.O,:!O iki kışilik komedi, ::!0,50 ne
şe ,·oroıı t:ırkılar, :! l, lu orkeııtra. 

Viyana - ( 617 metre) 21,05 Yaz 
Mevııiıııiııde Viyaııa, 22,45 ca1.bant. 

Pette ( 550 ıııclra) 20 koııforaus, 
22,40 kon er, 23 Çigan. 

Var,ova - (1411 metre) 20,45 lıahce 
havaları, 21 hafif musiki, 23,05 Şopen 
den parçalar. 

Berlln - ( 163;) metre) ~,30 konfe. 
ra.us, 21 komedi, ıonra dıı.na ha•alan 

Ağustos 20 
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İstanbul - Atina - Selô.nik 

Yunanistanda Türkçe 
Konuşulmiyan Yer Yok 

Pire limanının yan1ndakl mefhur Fallron 

Atina, ( Husul ) - İzmir Hi- daki memura yunanca 16ylemiye 
mayei Etfal cemiyetinin latanbal çalııırken gayet rflıel faaib bir 
ve İzmir ıeyyahlannı ilk giStftr. tnrkçe ile cevap aldım. 
düğU memleket Pire idi. Cemiyet Bu adam Manisaı. Y anko 
bu seyahat için Yunan Milli Sey• Efe.mdidir. TUrkiyede en son me-
riseferi Bahrt kumpanyası ile an- muriyeti Foça kaıası tapu me-

laşmış Yunan adalarından birinin murluğu imiş. Tnrkiyeden gel-
ismini alan Andros vapurunu bu d" d G zl • 

ığimizi 6ğren 1. 6 erın-
işe tahsis ettirmiştir. den yaşlar akarak Türkiye için 

Vapur, bu denizler için klfi 
h konUftu. Eski yazılarla bir katı· derecede bDyük, temiz ve ra at-

hkla idi. Pireye; haritada Yunan da adresini yazdı ve neticede: 

sahiline serpilmit irili ufaklı bir- - " Sebep olduk, çekeceğiz.,, 
çok adalardan geçerek yakla· Dedi. BOtnn mObadlller Tftrkiye 

şıyorduk. hasretini bütün benliklerinde 
Manzara pek güzeldi. Deniz- duymaktadırlar. 

den sert bir dikiliıle yükselen Muhacir, mülteçi ve mübadil 
bu yalçın kayalı adaların, arası rumların bu hasretine Yunania-

sanki bir boğazdan geçiyormu- tanın her tarafında sık sık tesa• 
ıuz hissini veriyordu. Adalar- düf edilir. Türkçe konuşmayı, 
dan geçtikten sonra en sıvrı T k d 

k ür le konUfmayı o ka ar 
dağ tepesinde ilk beyaz çıpla_ çok iştiyakla arzu ediyorlar ki, 
mermer sütunlar göründü. Ah-

bunun için fedakArlık dahi etnanın ilk işareti. 
mekten çekinmiyorlar. Seyyah ka· 

Pireyi çok eskiden görmüş-
ttim. Şimdi şark sahiline doğru 
saatlerce uzamış yeni yeni köy
ler, sayfiye ve tenezzüh m~
halleri yapılmış, koloniler tesıs 
edilmiştir. Atinanm Pire ile arası 
dolmuş ve her iki tarafmdan 
sahile uzamış ve Pireye geçtiği
miz Yunan adaları gibi karşıdan 
keskin güneşin altında bir taş 
yığını manzarası vermişti. Her 
taraf ağaçsız ve çıplakta. 

Vapur limana girince, yü~lerc.e 
vapurun bu limanın muhtelıf gı· 
rinti ve çıkıntılarında yanyana 
yattıkları görülüyordu.~ ~unla~, b~ 
limanın bugünkü degıl, dunku 
faaliyetine ait vasıtalar idi. Şimdi 
Pire sanki bir vapur mezarlığıdır. 

Yunaniıtam bin bir diyara bağ
lıyan bu vasıtalar, sessiz, sadasız 
yekdiğerine sokulmuı duruyorlar· 
dı. Vapur kaptanının yolda söy
lediği sözleri hahrladım: 

- Bugün Pirede 12000 
ıtsı:z deniz amelesi Tardır. 
Hükümet parasız olduğu 
için buıtJarı n~ıl geçindireceğini 
düıtınmektedir. 

Pire çok sıcakta, akşam olma· 
ama rağmen sıcak devam ediyor
du. ~eydanda gözü okıayacak 
hiçbir ağaçlık görünmüyordu. 

Vapur geldi, gayet dar ol
masına rağmen sessiz, sadasız, 

ve basit bir manevra ile rıhtıma 
yanaşh. Ecnebi bir limandan. ge~· 
diğimiz halde yine pek basıt bır 
muameleden sonra içeri girdik. 

Rıhtım üzerindeki di\kkanlar gii
neşten tahaffuz için baştanbaşa 
kalın tentelerle örtnlmUştn. Kah
veler dolu, sokaklar kalabalıktı. 
Atlnaya gitmek için girdiğimiz 
elektrikli şimendifer iıtasyonun-

filesi bunu anladıktan sonra lisa· 
na ait müşkülAh batından attı ve 

hepomiz hiçbir yabancılık hia
setmeden şehri dolaştık. 

Seyahat müddetince gezilen 
memleketler Pire, Atina ve Sel&-

nik idi. Buralarda her tarafta, he 
men de herkesle Türkçe konuşmal 
mümkün oldu. Hatta bazı yerler

de, diikkanlarda, sokaklarda ken
di aralarında Tnrkçe konuıan 

adamlara sık sık rastgeliniyordu. 

Şoför, vatman, gazinocu, dük· 
kancı velhasıl herkes türkçeyi 
konuşuyordu. 

Bu büyük şehirlerde sıkmtısıs 

türkçe konuşabildikten sonra 

muhacirlerin teşkil ettiği diğer 

köy ve kasabalarda türkçe fÜp

hesiz hikimdi. Binaenaleyh tered
düt etmiyerek: 

- Türkçe Y uuanistam f still 
etmiştir, diyebiliriz. Bundan maa

da bütün gramofonlar, ve birçok 
yerlerdeki sazlar hep alaturka 

şarkıları terennüm etmektedir. 
Birisi bana ıunları söylemiştir: 

- Mllslüman olunuz, berbiri
niz ıu kadar bin lira veriniz. Sizi 

memleketimize kabul edeceği&, 

deseler hiç kimse tereddtU etmi
yecektir. Emin olunuz.- HalU Lttft 

Bir Tayyare Faciası 
Chalon Sür Marn, 19 - ( A. 

A. ) - Bir bombardıman tayya-

resi, silrat kaybetmesi neticesi 
olarak sukut etmiş ve parçalan
mııtır. Tayyare rakiplerinden 4 
zabitin ikisi ölmnı, diğer ikili 
ağır ıurette yaralanmı~tar. 
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TİMURLENK 
-59- Muhan'lri: >1- >1-

Tim uru Miskin Bir Hale 
Sokan Kuvvet Ne İdi? 

Lakin bu güzel şeylerin hiçbiri, 

Asya kıt'asının ~e~anc şe~inşahı
na şu kıyafeti ıklısap ettıremez

di, şu miskin vaziyeti takındıra
mazdı. Ancak Tevekkül Hanımın 
batırıdır ki onu şekilden şekle 
sokuyordu. Demek ki h3kikt kuv
vet, tabiatin en yüksek kuv· 
veti, kadın yüzünde ve kadın 
hüviyetinde saklanıyordu. 

Timur, işte bu tefelsüfle c ini 
alnından geçirdi ve gözbebeklf'
rine yapışan dilber hayali gö. 
ne iade için nefsini zorladı. A) n. 
zamanda emir bekliyen köleler 
gibi ayak üstü durmaktan da 
sıkıldı, ev sahibini ikaza lüzum 

gördü: 
- Davet etmişsiniz, geldik! 
Hızır Hoca ancak bu ihtaı 

lb.erine dolaşmayı bıraktı, iğbirar 
dolu gözlerini kambur tacire 
dikti : 

- Be herif, dedi, bu yap
tığın ne? 

- Ne yaptım ki? 
- Daha ne yapac ' . ıu? Ço· 

h ta, çocuğa masal 10 evımı 

altüst etmi~sin. 
- Hayrola Bey, ne masala 

düzmüşüm? 
- Güya ben sahipkıran haz

retlerine kızımı teklif etmişim 
Sen de işitmişsin. 

- Evet Bey! Hanımlarla ara

mızda böyle bir söz geçti. Fak at 
ıiz.in kızmanızı tuhaf buluyorum. 

- Tuhaf mı buluyorsun? De
mek ki kız:a ümit verelim, heves· 
lendirelim, sonra da aslı yokmuı 
tliyelim, hasta edelim. Öyle mi? 

- Ha, şimdi anladım. Siz 
\!erdiğim haberin asılsız çıkma
ıından korkuyorsunuz. Öyle ise 
gönlünlizi~ hoı tutun: Duyduklarım 
doğrudur! 

Hızır Hoca, Timurun yakasma 

yapıJb ve bağırdı: 
- Söyle, bildiğini, duyduğunu 

açık söyle. Benim sahipkırana 
mektup yazdığımı nereden ve 
kimden işittin 1 

Aksak cihangir, incitmiyen bir 
hareketle yakasını Moğol Ağla
nınm pençesinden kurtardı, bir 
köşeye çekilip oturdu : 

- işitmek yok, görmek var r 
- Görmek mi? 
- Evet, görmek. Sizin sahip-

kırana yazdığınız kağıdı gözümle 
gördüm ve okudum. 

Hızır Hoca, " yalan l ,, diye 
bağıracaktı. Çünkü böyle bir kA-

SON POSTA\ 
\t\IU,, tl)lH,, ll;ı-.· d.l '" il.4., 

rnota 1 

ıdare: ?ııtanbul: Eski Z:ı.ptiy11 
Ç ntalçcşmo Fokağı :?l 

Telefon lstAnb.ıl • 20203 
Pu ta kutusıı: stanbul · 741 
'1 clgraf: lsta n bul sc~ J>0.3 r.~ 

ABONE FLATI 
'Jt'HKfYE Ecneb 

1400 Kr. l " nı ~70) Kr. 
'i!N .. (i ~j' 1401) .. 
400 .. 3 :o 80ı) :o 

ıw .. 1 .. SJa • 

d n ('\ r.h gorl 'craıı.o:c. 

lla hudan mcs' ulıyet alın ınaı 

c \.ıı.ı ·t n n ·ktuplıı.n O kuruıl:u 
Pul .Hh ıW l ıı ndır . 

A !re~ oe ı 'ir lm 31 (2J ı k ıru,tur. 

ğıdın başkaları tarafından görUl
mesını ve hele bir BezirgAn 
parçasının gözüne düşmesini müm
künsüz buluyordu. Fakat kambu
run öı.leri ciddt idi, gayrımum
kün görünen şeyin vaki olduğu 
seziliyordu. Binaenaleyh perişan 

bir hayretle bir postun üzerine 
yığıldı \ e kekeledi: 

- Ne yazmışım, söy' de öğ
reneyim! 

Tin·ur, sakin bir eslP- mel<tu· 
bun mealini kelime kelime tek
rarladı ve sonra ilave etti: 

- Sahipkıranın verdiği cevabı 

da okuyayım mr? 
Ev sahibi, şuurunu kaybetmek 

üzere bulunuyordu. Bu adam 
sihirbaz mıydr, kahin miydi, ev-
liyaullahtan mıydı? Nasıl oluyor 
da hakanın en mahrem muhabe
relerini biliyordu. Yoksa, yoksa 
bizzat Timur muydu? Hızır Hoca, 
ansızın zihnine yapışan bu ağır 
istifham işareti iizerine şöyle bir 
toparlandı, iki gözlerini oğuştur· 
du, karşısındaki adamı olanca 
dikkatile süzmiye girişti. 

Arhk mektubu unutmuştu. 

Timur ile karşılaşmış olmak ih
timalinin uyandırdığı korku ile 
halecanlar geçiriyordu. Maa
mafih tehevvüre knpıldığmı da 
ummaktan geri durmuyordu. Zi

ra Timurun evine gelmesini, gü
ııeşin yere inmesi kadar müsteb'at 

buluyordu. Timur, Cihangir Ti· 
ınur, bir Mcğol Ağlanının evine 
ı;ığacak kadar küçük bir fert 
miydi? 

Hem böyle düşünüyor, hem 
kambur taciri süzüyordu. Şu lu
nalı saçlarm altında Timurun 
anadan alınma beyaz tacı mı 

vardı? Bira:ı gülümser g~bi görü
nen şu gözlerde bü)•ük hakanın 
tlünyayı korkutan sert bakışları 

ını saklanıyordu? Hızır Hoca, 
mfisbet veya menfi bir kanaat 
edinemedi ve yine kekeledi. 

- Oku, onu da okul 
Aksak cihangir, müstehzi bir 

sesle kendi yazdığı cevabı da 
okudu ve sordu. 

- Nasıl inandırın: rnı, her 
şeyi biliyormuş muyum? 

Hoca, sersem sersem yalvardı: 
- Mademki bu kadar açıldm. 

Bari sırrın üst tarafın da aç ğa 
vur: Mektuplat'l nasıl gördün? 
Yoksa sahipkıran hazretlerine 
yakınlığın mı var? 

Ani bir düşünce Timuru tah-
rik etti, oynamıya giriştiği mut
hikeye plan haricinde bir sahne 
daha ilave etmek hevesine ka
pıldı: 

- A Hızır hoca, dedi, insan 
biraz dikkatli olmalıdır. Han ta
uıyıp biitün emirlerine boyun 
iğdiğin, üstelik kızını da kendi-
sine vermek istedffin blll adamı 
tanımamak sana ayıp değil mi? 

Güneşin odaya sağdığım gören 
Moğol Ağlanı öyle bir mucizenin 
uyandırabileceği hayretin en son 

, haddini taşıyordu. Yerinden kal-
kıp Timurun ayağına kapanamı-

yordu. Çtinkü dizlerinin bağı 
çözülmüştü. Bir kelime bulup 
söyliyemiyordu, çiinld\ dili tutul-
muştu. Bütün benliği gözle
rinde yaşıyordu. Hayran ve pe
rişan bakınıp duruyordu. Timur, 
bu hayret ve haşyet abidesini 
bir lahza seyrettikten sonra göz
lerine hükümdar bakışlarım taktı, 
sesine efendi şiyvesini geçirdi, 
hakikati tavzih etti: 

(Arkuı var) 
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j Gref a Garbogu Batıranlar Ve Ona Tapanlar Var 

Bu Meşhur Yıldız Hakkındaki Neşriya 
~anlı Bir Düelloya Sebep Oldu 

Garbonun İsveç Seyahatinin Hakiki Sebebi Anlaşıldı 
Los Anjeleı, 

18 (Hususi) -
Geçenlerde bu
radan memleke
tine dönen meı
hur sinema yıl· 
dızı Greta Gar· 
bo hakkında yi
ne bir sürü neş· 
riyal başlamıştır. 
Aslen fsveçli 
olan bu kadının 

san'at kıymeti 
hakkında öte· 
denberi şiddetli 
münakaşalar ya
pılır. Greta Gar
bonun takdirkar· 

ları, onu, eşı 
bulunmaz bir 
san'atkar olarak 
tanıdıkları halde 

muarızları, en 
ehemmiyetsiz bir 
rolün ifasına bi· 
le muktedir ola· 
madığı iddiasın· 
dadırlar. 

Yine bu yüz· 
den, son aylarda 
bir anket açıldı: 

I 

• 

göre Greta Gar
bo, değil bir 
san'atkar olmak, 
çamaşır yıkama· 
suıı bile bilmi
yen ahmak bir 
kadındır. Halbu
ki meşhur tiyat• 
roca Mak Key 
bu fikirde de
ğildir. Onun ka
naatine göre Gre· 
ta Garbo, Alla4 

hın insanlara 
bahşettiği bir 
hediyedir. 

Ba neşriyat 
ve mukabil nq· 
riyat o derece 
ıiddetli bir ma

hiyet almıştır ki 
nihayet iki mua .. 
nz dUello yap· 
mıya karar ver· 
mişlerdir. 

Düe11o Mas
saçüzet eyaleti 
dahilinde kılıçla 

icra edilmi ir. 
ArtUr Robenson 

Greta Gar!.,onun 
san 'atini gölge· 
de bırakacak 
yeni bir san' at
karm keff edil Kanii dUelloya sebep olan Oreta Oarllo 

dfieJlo esnasında 
kolundan hafif 
bir yara almıı 

ise de hasmı 

Mak Keyi ağır 
surette yarala. 

diği söylendi. Bu 1an'atkar Mar
len Oitrihti. 

Fakat anket hitam bulup ta 
netice al·ndığ'ı zaman görüldü ki, 

müsabakaya ittirak eden karilu
den hiçbiri Marlen Ditrihin ku~ 

retini ve mebaretini inklr etme
mekle beraber Greta Garboya 

tefevvuk ettiğini kabul etmedi. 
Bu suretle ve bir müddet için 

Grela Garbo da sakin sakin ça
lışmak fırsatım buldu. 

Fakat son allnlerde bazı Ame
rikan gazetelerinde bafhyan oeş· 
riyat yine Grela Garbo hakkında 
bir hayli dedikoduların · meydan 

almuma mebcp oldu. Bu neşriya
b yapan Arttır Robenson iımin

deki hiklyc muharriri ve mUnek
kittir. Bu muharririn iddiasına 

mıya muvaffak 
tür Robenıonun 

olmuştur. Ar
kılıcı tiyatro4 

cunun göğsünden girmit ve sır· 
tından çıkmııbr. 

Son zamanda istirahat etmeJc 
utediaini aöyliyerek lıvcıçe hare

ket eden Greta Garboaun seya
hatinddci hakiki aebep işte bu 

neşriyat ve bundu doian dücUo 
mesele.tidir. 

Kanserin Yeni Bir ilacı Mı Bulunuyor ? 
•• 

Mütehassıs Bir Sırp Doktorun Olümü, 
Tecrübeleri Eksik Bıraktırdı 

Bir miiddet evvel Belgralta 
ö!en doktor Johanoviçin kaybol

masınt fen alemi için büyük bir 

zıya addedenler vardır. Bu dok

tor, bilhassa kanser hastalığına 

dair yaptığı mühim tecrübe ve 

tetkiklerle nıaruf ur. 

Fakat aldığı neticeleri öğren
mek mümkün olmadığı içindir ki 

bilhassa teessür izhar olunuyor. 

Maamafih birçok doktorlar, bu 

zat ile beraber uz.un zaman 

çalışmış olan muavini doktor Sa

hoviçe müracaat ederek profesö

rün elde edebildiği neticeler 

hakkında malümat sormuşlardır. 

Bu zatın Paris Tıp Akadimisine 
verdiği cevap şudur: 

"Profesör Yohanoviçle birlik· 

te yaptığımız mlişahede ve tet

kikler göstermişti ki arı yetişti

ren ve arıcılıkla meşgul olanlar 

arasında kansere tutulanlar 
yoktur. 

" Bundan çıkardığımız netice, 

Doktor Johanovlç 

arı sokmasının kanser hastalığına 

iyi gelebileceğidir. Öyle }al arı 

} etişliren bir adam kendisini 

ne !.adar i) i muh .. faza ederse 

el!.İn, ömrı.inde el ette ki birkaç 

1 

defa arılar tarafından sokulmUf 
olacaktır. Bunun üzerine muhtelif 

lcanser hastalarını anlara sok
lurdulc ve gördük ki üçüncil 

veya dördüncU sokuştan sonra 
kanser şişi hafifledi ve hasta· 

nın umumi ahvalinde büyül< bir 
iyilik hasıl oldu. Fakat bütün 
gayretlerimize rağmen hastalığın 

arazını tamamile izale edemedik. 

Bunun üzerine an iğneleri -Te 

bu iğnelerin ihtiva ettiği acıtıcı 
madde ile kan serli hlkeyreler
dcn mürekkep bir nevi serum 
vücude gdirmeyi dfişünuük. 

" Tam busırada profesör Yo· 
hanoviç vefat etti ve tecrübeler 

varım kaldı. Şimdi Sırp hükume
tinin tensibi ile bir tıp heyeti, 
ynrım kalan bu tecrübelere de
vam edecektir.,, 

Diğer t. raftan, Amerikadnn 
gelen habcr)er, oaradn da bırçok 
doktorların bu esdS üzeri ıden 
tecrübeler başlandıklarnıı bil

dirmek cdir. 
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AKKALE Hı. ne hedfye edilen eserin tercümesi. Günün Meselelerinden 
lnglltere HUkllmetl tarafından Gazi ( ) 

IC•ner~·;~;ıa~er '"-s-a_n_a_y_i _M-i,-Z-ı-. r_a_a_t_M_i _? ___ 

Gemilere : Ateş Kes, Kayıklara: ileri 
Hareket! Emri Verildi 

Halbuki S sahiline gidecek 
olan ve her biri altı bilyük ka-
uğı çekmekte bulunan gemiler Bo
ğazın akıntılarma karşı o kadar 
yavaş ilerliyordu ki saat beş buçuk 
olduğu halde, bunlar henüz Bo
ğazın methaline gelememiılerdi. 
Çarnaçar diğer kayıklar da bek-
lediler. Gemiler de güneş 
doğuncıya kadar bombardı-

mana devam ettiler. Saat altı· 
dan biraz evvel, artık bu ka· 
yıkların fazla beklememesi ka
rarlaştırıldı ve gemilere ateş kes, 
kayıklara da ileri hareketi emri 
Yerildi. 

Şibihcezirede el'an bir eseri 
bayat görUlmUyordu. Anadolu 
sahilinde atılan birkaç mermiden 
maada bu müthiş bombardımana 
aahilden hiç mukabele edile
memişti. 

X Sahilin Çıkış 

Saat altıdan birkaç dakika 
vvel İmplacable gemisi, Lancas

bire kıtaatı ile tesetUir kuvvetlerinin 
kumandanını W sahiline ihraç 

tti ve Royal Fusilliers kıtaatını 
bAmil bulunan dört kayık yanın
da olduğu halde 500 yarda me
afeden ve bütiln topları ile X 
ahilini dövmiye devam etti. 

Teke burnunun takriben bir 
mil kadar list tarafında bulunan 
X sahili, alçak ve kırılıp dökül
mekte olan kayalıklar.o eteğinde 
200 yarda uzunluğunda bir kum
luktan ibaretti. 

Burası hakikaten çok iyi inti
hap edilmişti. Çünkü kayalıklar, 
piyadenin ileri hareketine ciddi 
bir mAni teşkil etmemekle 
beraber, TUrkler dahi bu nok· 
tada vaki olacak bir ihraç 
hareketine kadar hazırlıkla değil· 
diler. Tel örgll gibi mania bu
lunmadığı gibi Türkler, bu sahi
lin müdafaasına ancak on iki 
kişilik bir müfreze tefrik ve 
tahsis etmişlerdi. 

lmplacabele'iıı mUthi~ ateıi 
karşısında son derece. şaııran 
bu müfrezenin ihraç harekilına 
mani olmak için hiçbir hareket
te bulunamıyacağı pek tabii 
idi. Binaenaleyh saat 6,30 da 
Royal Fu~illiers taburunun iki 
bölüğü, tabur karargahı ve ma
kineli tüfek kıtaatı, tek adam kay
betmeden kayalıkların tepesine 
•asıl oldu. Kayıklar, mütebaki 
efradı, sahil bahri ve berriye 
teşkilatına memur kıtaatı, ağır 
ıiper kazma alAt ve edeva
tını ve ihtiyat cephanesini 
almak üzere yaklaşmakta olan 
diğer gemilere döndüler. Yedi 
buçukta bunlar da salimen kara
ya çıkarıldı. 

Bu sırada, içerlere doğru iler
liyen tesettür kuvvetleri ıiddetli 
bir ateşe maruz kalmış ve Kolonel 
Nevenham solda bir mDdafaa 
cenahı tesis edebilmek için ıimali
şarki cihetinde herhalde biraz ara-
zi kazanmak lüzumunu do,nnerek 
bu işe Kapiten Leslienin bölüğü-
nü memur etmişti. 

Diğer bir bölüğil ihtiyatta 
bırakarak cephenin merkezinden 
de, sahilden 500 yarda ilerde 
mevzi tutmak üzere iki takım 

efradı ileri sürmüş idi. Ken
disi de bir buçuk bölük ile 114 
rakımlı tepedeki Türk siperleriue 
hücum edip W sahilinden karaya 

Çanakkalede W aahlll 
çıkacak kuvvetlf:rle rabıta tesis bütün maniaları aşarak saat on• 
etmek üzere yola çıkmıştı. birde l 14 rakımla tepeyi zaptet-

Saat 8 de harekete başlıyan mişlerdi. _Elhasıl X sahilindeki 
Kapiten Leslie bir müddet arızasız harekit iyı başlamıştı. Gayet ya• 
olarak yoluna d d b"l · kın mesafeden ateş eden 12 pusluk evam e e ı sın t 1 d' v • .. t k . . op arın ver ıgı manevı cesare 
fa at 800 yarda kadar ılerledık· sayesinde ileri kıtaat zayiat ver· 
ten sonra kuvvet~ bir müdafaaya meden karaya çıkmış, ilk maksat 
rastgelerek oldugu yerde kal· elde edilmiş ve sahilde kuvayı 
mıya mecbur olmuştu. külliyenin ihracma müsait bir su· 

Sağ cenahta ise Kolonel rette ihzar edilmişti. 
Nevenhamın kıtaatı önlerindeki ( Arkası var) 

Ahid dirneni • 
erı 

-- - . 
Üç Şerefeli Camiin İnşasında 70 Deve 

Yükü İran Boyası Kullanılmıştır 
Edirne (Hu

susi} - Edir· 
nemiz birçok 
eski eser ve 
abidelerle do
ludur. Bunların 
mazileri çok 
şayanı tetkik-

tir. Bilhusa 
ioıa safhaları 
itibarile de bu 

eserler hayli 
şayanı dikkat· 
tir. Bununla 

beraber bu 
tarih yadigAr-
Jarı Türk mima- Edlrnede Oç Şeretell Cami 
ri ıan'atinin en mükemmel eserle- kat sonraları şadırvan namı ve-
rindendir. Bunlardan üç şerefeli rilmiştir. 

camiin inşasına 831 tarihinde Evliya Çelebinin yazdığına 
Yıldırım Beyazıdin oğlu Musa Çe- göre, camiin inşaatında İrandan 
lehi tarafandan başlanmış 84 t tari· getirilen 70 deve yükü boya 
hinde İkinci Murat tarafından Ti- kullanılmıştır. 
murtaş Paşanın nezareti altında 
bir heyete tamir ettirilerek müte-

baki aksamı yaphrılmıştır. Asıl 

mimarının Konyalı bir zat oldu-

ğu rivayet edilir. inşası on sene 
devam etmiş, yedi bin kese al-

tın sarfedilmiş ve inşaat 851 se
nesinde hitam bulmuştur. 

İlk senelerinde ( Yeni Mura
diye), sonraları da (Yeni cami) 

denilmiş ise de bilahare liç şere
feli ismi verilmiştir. Cami dahi-

len iki bin metre murabbaında 
ve müselles şeklindedir. 

Bir büyUk, dört küçük kub
besi vardır. Zemini mermer taş
larla kaplı, haremi ise Ot1manh
larm ilk inıa ettikleri bir ha
remdir. 

Haremin etrafı on sekiz sütun 
üstüne müstenit 21 kubbeyle çev· 
rilmiştir; ortasındaki abdest mus-

luğuna evvela (Havza Hanefi) fa-

& , ..... 

Ticaret Müzesi 
Bir Sene Zarfında 25 Bin 

Kişi Müzeyi Gezdi 
Bu sene Sultanahmetteki Sa

nayi ve Ticaret Müzesini ziyaret 
edenlerin miktarı çok artmıştır. 
Bir senede müzeyi ( 25) bin kişi 
gezmiıtir. 

Ziyaretçiler arasında seyyah
lar da mühim bir yekun tutmak
tadır. lktısat Vekaleti geçen se
ne bütün ticaret müdürlüklerine 
bir tamim göndererek müzede 
teşhir edilmek için kendi mınta
kalarmda yetişen mahsullerle 
milli mamulattan birer parça
smın müzeye gönderilmesini 
bildirmiştir. 

Bu tamime karşı ancak sekiz 
ticaret müdürlüğü bazı eşya gön
dermek suretile cevap vermitler
dir. Birçok fabrikacılar ayni za· 
manda kendi mallarına bir rek
IAm yapmak için müzeye birçok 
şeyler hediye etmişler. 

--· Ziraat Ve Maden
cilik Mıntakalarına Ayırmak İcap Ediyor 

Memleketi Muhtelif 

( Ba~ tarafı 1 inci sayfada ) 
raati düşünmemek milmkün de
ğildir. 

Galiba bundan dolayıdır ki, 
her göze çarpan ve her kalpte 
yer bulan bu istidat, mem· 
leketin bir ziraat memleketi ol· 
duğunu iddia ettirmektedir. Mem
leketin bu müstesna kabiliyetin
den şüphesiz azami nispette isti
fade edeceğiz. Bunun için geniş 
ve kat'ı bir program lazımdır. 

Bir program ki esaslarını 
fenden, tecrübeden, ahvval ve 
eşyanın tabiatlerinden alaca-
ğı ıçın hiç değişmiyecektir. 
Günlük siyasetlerden, muvakkat 
ve geçici heveslerden, taklit ve 
görenek mahsulü olan tedbirler
den müteessir olmayacaktır. Şu 
~e evvela ilim ve ihtısasa 

muracaat edeceğiz. Memleketi 
fenni kabiliyetlere göre mmtaka 
mintaka taksim edeceğiz. Nere
lerde hangi nevi işleri tesis ve 
tanzim edeceğimizi kararlaştı
racağız. 

Her memleket, her mıntaka 
galip bir istidat ile ya ziraate, ya 
sanayie, yahut ticaret ve 
mübadeleye müsaittir. 

Akdeniz sahilleri, İzmirden 
Adanaya kadar hep biribirine 
benziyen geniş bir iklimdir. Kışın 
çok sıcak memleket mahsullerine 
çok müsait, zeytin ormanlarile 
örtülü büyük dağlarla diğer mm
takalardan ayrılmış müstesna 
bir ziraat muhitidir. Bu sahillerin 
tetkil ettiği yamacı yüksek dağ
lar mıntakasından ayıran çamlık 
bir kısım arazi vardır. 

O yilksek dağların etekleri 
çok kuvvetli su cereyanlal'ını, 
çok yüksek şelaleleri ihtiva eder. 
Bundan dolayı bu iyi ve mükem
mel bir sanayi mıntakası olabilir. 
Bu dağların Ustunde Anadolunun 
meıhur yaylaları vardır. En geniş 
kısımlarında çorak ve tuzlu birer 
çöl halinde olan bu yaylalar 
hayvan yetiştirmek ve birçok 
imalithaneler tesis etmek için 
son derece müsaittir. 

Şarki Anadolu havalisi, Fırat 
ve Dicle arasındaki yerler müstes
na olmak üzere dünyanın en zengin 
madenlerile doludur. Buralarda 
ziraatten bahsetmek gafletlerin 
en bUyüğUdiir. Anadolunun şima
linde de cenubu gibi merkez. 
yaylllarından yUksek dağlarla 
ayrılan Karadeniz yamaçları var• 
dır. Burası da kendine mahsus 
zirat ve sınat mmtakaları ihtiva 
eden yekpare bir iklimdir. 

Yapdacak Taksim lfl 
Bu muhtelif nimtakalarda ev

vela ziraat ve sanayi mevzuu 
olacak yerler tayin edilmeli, de
ni-ı ve kara ticaretleri için mer· 
kez olacak şehirler ve iskeleler 
tespit olunmalıdır. 

Bu suretle her mıntakada 
gerek devletin, gerek halkın faa
liyetini en ziyade üzerinde teksif 
edeceği iş nevileri taayyün etmiş 
olur. Binn<:tice umumi iş bölümü 
itibarile her mmtakanın muhtaç 
olduğu tesisat ve ıslahat vaziye· 
tine intikal edilmiş olur. Bu da 
fennin ve ihtısasın vazifesidir. 

Mesela ziraat mıntakasında 
her şeyden evvel en çok ve en 
iyi mahsul verecek maddeler tayin 
edilmelidir. 

Pamuk mıntıkasında arpa ye
tirştirmiye çalışmak bir nevi is
raftır. 

BUyUk Ziraat Meselesi 
Bundan sonra ise büyük mik· 

yasta ziraate yol aramak IAzım
dır. Çünkü kliçük ziraat makine 
tatbikabna tahammül edemez. 
Makineıiz ziraat ise randıman 
itibarile olduğu kadarcins ve 
nefaset itibarile de makineli zira· 
ate karşı durmaz. Büyfik Ziraat 
için de büyük çiftliklerin kendi 

kendine teşekkülünü beklemek, 
ve mümkün oiduğu kadar buna 
yardım etmek pek bati terakkidir. 

iki Çare Arasmda 
Biraz daha süratli terakki 

için, ys ferdi ve hususi teşeb
büsler, yahut devletçe, büyük zi
raat teşekkülleri vücuda getirmek 
lazımdır. 

Yani ya Amerikada olduğu gibi 
cesim ziraat şirketleri teşekkül 
ederek nüfus ve muhacirden, 
tohum ve malzemeye kadar çift
lik hayatının Ye çiftliklerin ihti· 
yaçlarını tedarik etmek IAzımdır, 
adeta çiftlikleri, sahipleri hesa· 
bına tesis ederek uzun vadelerle 
ve yüksek faiz ve temettülerle 
ödenmek şartile onlara devretmek, 
yahut ta devletçe istihsal birlik
leri, köylü ve zürradan mürekkep 
ziraat şirketleri vücuda getirmek 
çaresi vardır. 

Hangi Şekli MUlaylm OörUnUyor1 
Amerikada takip edilmiş olan 

şekil, oraya muhacir celbetmek 
mecburiyetinden dolayı oranın 
hususi vaziyetinden doğmuş bir 
usuldil. Başka yerlerde böyle ha
riçten muhacir gelmesine ihtiyaç 
gösterecek boş araz; yoktur. Ya
pılacak şey arazi ve mahsulat 
teminatına mukabil geniş kredi 
müesseseleri vücuda getirmektir. 
Büyük ziraat erbabını cesaretlen
dirmek, makine, tohum, hayvan 
ve inşaat için taksitli tediyata 
müsait müesseseler, fabrikalar 
tedarik eylemektir. 

Köyln çok geri, çok iptidai 
usuller içinde bağh kalmıştır. 
Bu şerait önünde Amerikada 
oldu~u gibi ferdi teşebblis
lerle yapılacak şirketlerin mu
vaffak olması çok güçtür. 

Herhalde seri bir ziraat te• 
rakkisi için devletin müessir bir 
rehberliği zaruri görülmektedir. 
Bu rehberliği devletin göı;o al
masına rağmen büyük çiftlik 
teşkilatım ferdi bir mahi
yette vücuda getirmek bü· 
yük sermayeli çiftlik sahipleri 
ne köylilyU ezdirmek demektir. 
Bu itibarla teşkilitı köylü arasın
da kuvvetli istihsal şirketleri 
mahiyetinde yaparak hem ziraati 
sanayileştirmek, hem de içtimai, 
kollektif bir istikamete sevkede
rek terakkisini en seri, en emin 
bir şekilde temin etmek şüphe
siz bir tekAmüldür. 

EOer fikir MUfrltae ... 
Bu kadarı milfritane görülürse, 

yapılacak iş, ferdi istihsali geniı
letmek büyllk çiftlikler teşekkii· 
lünU süratlendirmek ve ıiraati bü
yllk ıermayeler tedarik etmektir. 
Ayni zamanda zirai mahsullere 
fazla kArlı mahreçler bulacak 
teşebbüsler IAzım olduğu gibi, 
lllzumunda toprağa ve mahsulitı· 
na yatırılan sermayelerin ziraat 
mıntakalarında diğer işlere tabaiı 
edilen sermayelerden daha fazla 
himayesi gibi tedbirler almak ta 
icap eder. 

Vaktile gerek memuriyet ha
yatında, gerek serbest san'atlerde 
zenginleşen insanlarımız kendile· 
rine bir çiflik hayah tanzim et
meyi gaye edinirlerdi. Çocukla
rına da böyle bir miras bırak
mak için onu en sağlaın bir irat 
bilirlerdi. Yavaş yavat bu kanaat 
sarsıldı, yerine emlik ve akar. 
aparhman kaim oldu. Gene çif
liklore doğru cereyan hasıl 
etmek için zir:ı ~ ~ yatırJlacak 
sermayenin faz'a 1 ·ıyesi şart, 
ve bunun faydas a i ardı. 

Ziraati terakki r recek am 1 · 
ler bu prensipler < ah inde tespit 
olunursa, artık bozulmaz, ihmal 
edilmez ve unutulmaz, ve bir 
kere bu istikametlere mesaı 
çevrilecek olursa art k bütün 
faaliyetlerin bu yolu takip etmesi 
kendiliğinden memlekette zaruri 
ve mecburi olur. 
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Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: 

' 
Jıf uharrfrf: 

Al'nold Oalopen 

• -3-

Mobilya Satarak Parasını Cebime Yerleştirdikten Sonra Parisin En Mükellef 
Otelinde Şahane Bir Apartıman Tuttum 1 

Kapının çuıgırağı dftşlincele· 
rime fasıla verdi. M. Risenford 

gelmişti. 
O da uşağının delAletile içe-

riye girdi. Kısa boylu, şişman ve 
her vakit mütebessim bir adamdı, 
ilk iş olarak derhal: 

- Beni görmek istemişsiniz, 

yoksa mefruşatmızı değiştirmek 
arzusunda mısınız? Diye sordu. 

- Hayır azizim, bilakis mef· 
ruşatamı size satmak istiyorum. 

M. Risenfordun dudaklarından 
tıcbessllmü silindi. 

- Evet, diye tekrar ettim. 
Yanlış anlamadınız, (Singapor) da 
mühim bir memuriyete tayin 
edildim. Nihayet yarm sabah Pa .. 
risten ayrılmak ve öbür gün Mar· 
ıilyadan vapura binmek mecbu
riyetindeyim. Binaenaleyh mobil
yamı satacağım. 

Mösyö Risenford vavları feye 
çevirerek Fransızcayı çok belli 
bir Alman telaffuzu ile konuşu

yordu. 
- Fena zamana tesadüf etti, 

diye cevap verdi. Bugünlerde 
alış veriş tamamen durmuştur, 
ne alıcı vardır, ne de sahcı f 
Maamafih eğer biraz bekleyebil
aeydiniz, belki size bir müşteri 
bulurdum .. Fakat .. 

SözUnil kestim: 
- Eğer istemiyorsanız açık 

ıöyleyiniz. Miiracaat edeceğim 

başka yer yok değildir. Esasen 
Volkom ticarethanesi bana bir 
teklifte de bulonmuştur. 

- Ya!... Peki bu ticarethane 
ne verdi? 

- Onu birazdan söylerim. 
Evve]emirde sizin fiatinizi anhya
bm. Fakat düşünmeden söyleme· 
ylniz ve hatırınızda tutunuz ki, 
Singaporda uzun müddet kala
cak değilim, yine Parise gelece
ğim, yine yerleşeceğim, yine 
mefruşat alacağım .. 

Haydi bakahm, şimdi söyle-

yiniz J 
Ben çekmeceyi açarak içinden 

eski faturaları çıkardım ve bun
lara bir göz attıktan sonra : 

- Burada gördüğünüz mefru
pt bana tam ( 176,000) franga 
mal olmuştur, dedim. 

M. Risenford kulağını şöyJe 
kaşıdı, sonra: 

- Olabilir, dedi. Fakat bi
lirsiniz ki, mobilye denilen şey 
bir defa kullanıldı mı kıymetinin 
IAakal üçte ikisini kaybeder. 
Bundan başka bu dakikada ma
ğazalarımda yer yoktur. Bu mef
ruşatı alırsan sandalbedestanına 
göndereceğim. Orada satacağım. 
Kimbilir, belki de kırk bin frangı 
zor tutturabilirim. 

- Pekala, kırk bin frangı 
kabul ediyorum! 

- Pardon, pardon, kırk bin 
frank veriyorum demedim. Eşya· 
yı Sandalbedesteninde satarsam 
kırk bin frangı zor tutturabilirim, 
dedim. Bunun masrafı yok mu; 
hulasa otuz bin frank veriyorum. 

Peşin değil mi? 

- Evet, yani mobilyeyi ma· 
ğazama naklettikten sonra ... Tak
riben saat beşe doğrul 

- Daha evvel aldıramaz mı· 
sınız ? 

Satıcı saatine baldı : 
- On bire gelmiş .. Hayır, da

ha evvel milmkün değildir. 
- Pekal~, sizi saat beşte 

beklerim! 

Edlth bu otelde tekrar mUsterlh bir vaziyeti aldı 

Bu muhavereyi müteakıp satıcı - Evet, dedim. Fakat mo· 
derhal çekilmedi. Bir defa eşyayı bilyem zannettiğimiz miktarı ge-
muayeoe dmek istedi. Bu arada tirmedi. 
yatak takımları gözüne ilişti. - Ne etti? 

Onlara da ayrıca beş bin - On beş bin frank? 
frank teklif etti, sonra apartıman _ Ne yapalım, bununla ikti-
kirasını ve vergi taksitlerini verip f 

aya çalışırız: Altı bin frank ik
vermediğimi öğrenmek merakına 
düştü. Makbuzları görilnce rahat ramiye. l 50 lira veznedara, 120 
elti ve: lira muhasibe, 100 lira daktiloya, 

- Akşama görüşürüz diye- 80 lira odacıya verirsek cebimiz-
rek kapıdan çıktı: de yine dört bin beş yüz frank 

- 3 - kalır. V alua çok değil amma yi-

Edith tamamen sakinleşmişti; ne yetişir J Ben daireyi şimdiden 
Mobilye kaldırılırl<en hiç ses çıkar- peyledim. Masaları, kanapeleri, 
madı, bilakis bavullarımızı hazır- gişeleri ile hazır yerleşmis mükel-
lamakla meşgul oldu. lef bir banka ... 

Mösyö Risenford'tann otuz beş 
bin franklık çeki aldıktan ve 
bol bol tazminat vererek hiz
metçileri de savdıktan sonra 
kapıcı vasıtasiyle bir otomobil 
getirttim, bavullari yUklettim. 

Tam otomobile bineceğimiz 
sırada kulllpten bir kapıcı gele
rek na~ıma bir mektup getirdi. 

- Efendim cevabı varmış ! 
Elli frank uzattım : 
- Akşam geleceğimi söyler-

siniz, dedim. 
Kapıcı sevinerek gitti. Edith 

te o zaman ilk sualini sordu: 
- Şimdi nereye gideceğiz? 
- Evveli otele! 
Otomobile bindik. Şoföre bir 

adres söyledim, hareket ettik! 
İntihap ettiğim otel Parisin en 

muhteşem otellerinin başında 
gelen Kolombia oteli idi. 

Burada fiatını sormıya bile lüzum 
görmeden Danimarka kıra:mm 
daha o sabah terkettiği en mli· 
kellef bir daireye yerleştim. İs
mimizi de: 

- Kont ve Kontes Şefild, 
olarak kaydettim. 

Vakıa otelin kapıcısı bu ka
dar muhteşem bir isim taşıynn 

bir ailenin bu derece az eşya 
ile gelişine hayret etti, fakat ben 
eşyamızın arkadan gelecegini söy· 
lemek suretile işi düzeltmekte 
kusur etmedim. 

lf. 
Edith yerleştiğimiz daireyi 

hakikaten şahane buldu: 
- Cidden güzel, dedi, fak at 

her halde pek ucuz olmasa ge
rektir! Ümit ederim ki burada uzun 
müddet kalarak masrafa boğul

mayız! 
- Bilmiyorum. Bu noktayı an

cak 24 saat sonra öğrenebile

ceğim. 

O akşam büyük bir lokantaya 
giderek yemek yedik, sonra 
erkenden dönerek yatağa girdik. 

i' 
Ertesi sabah ilk işim ( Ros

vel ) i ziyaret otmek oldu, beni 
bekliyormuş, görür görmez: 

-- Para hazır mı? Diye 
ıordu. 

- Nasıl, böyle bir yeri altı 
bin franga mi buldunuz ? 

- Evet fakat seneliği değil 
aylığı altı bin franga 1 Vakıa 

biraz tuzlu amma gördüğiinüz 
zaman beğeneceksiniz r 

- Peki burada ne yapmak 
niyetindesiniz ? 

- Söy1erim. Fakat evvele
emirde paraları göreyim 1 

( Ar kası var ) 

ı======================::::::a 

Yüksek Baytar 
Mektebi Mübayaat 

Komisyonu Riyasttinden 
1 - Et 
2 - Ekmek 
3 - Yaş sebze ve meyva 
4 - Süt ve yoğurt 
5 - Arpa, saman, ot, kepek, 

mısır, kırma. 
6 - Kok kömürü 
7 - Zeytinyağı, sadeyağ, şe

ker, pirinç, makarna, şehriye, 
patates, salça, beyaz ve kaşar 
peyniri, zeytin la nesi, tuz, 
un, bulgur, kuru üzüm, limon, 
çay, gaz, soda, sabun, kuru soğan, 
yumurta, kuru sebze. 

Mektebin bu senelik ihtiyacı 
olan balada muharrer yedi şart
nameye merbut erzak 7 eylül 932 
çarşamba günü saat on altıda 
kapalı rarf usulile münakasaya 
vazedilecektir. Şartnameler mek
tepten alınabilir. Taliplerin 
teminata ınuvakk1tesini vezneye 
vermek suretile yevm ve vakti 
mezkürda fındıklıda Güzel San'
atlar Akademisindeki Yüksek 
Mektepler Muhasebeciliği bina
sında mliteşekkil Mübayaat Ko
misyonuna müracaatları ilan 
olunur. 

- . -·- . ---------
Doğum ve kadın hutalıkJan 

mütehassrn 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarını Türbe 
eski Hilaliahmer 
muayenehanesinde 
leden sonra kabul 
Telefon lst. 2262l 

karşısında 
binasındaki 

hergün öğ
etmektec.lir. 

Sayh. 11 

~ANKARA~ 
iSMET PAŞA Kil ENSTiTOSU 

Kayit ve kabul sartiarı 
' 1 - Mektepte bu sene açılacak leyli pansiyona taleb~ kayit ve 

kabulüne başlanmıştır. 
2 - İlk mektep mezunları birinci suufa, diğer orta derecedeki 

mektepl~rden gelecekler ait oldukları sınıflara kabul edilirler 
3 - Bu sene yalnız 40 leyli talebe alınacak ve müracaat sıra

sile talebe kabul edilecektir. 
4 - Her türlii izahat için Mektep Müdürlüği.ine müracaat edilmesi. 

Ankara 
Mubayaat 

Yülcsek Ziraat Mektebi 
Komisyonundan: 

Mektebin mayı s 933 g-ayesin kadr.r ihtiyacı olan 350 teneke 
benzin 750 teneke ince mazot 10000 kilo kuru ot 25000 kilo kuru 
odun 75{) kilo şeker 5950 kilo koyun eti J 41 üO kilo ekmek 850 
kilo sadeyağ 22 ağustos 932 pazartesi günii saat 14 te münakasai 
aleniyesi icra edilecektir. Taliplerin şeraiti anlamak için hergün 
mezkur mektebe ve yevıni ihalede mekteptel.i mubayaat komisyonu
na teminat mektup veya makbuzlarile milracaatları. 

Znfiycti umumııe, işlihasızhk ve kuvvetsiziik halatında büyük 
faied ve tesiri görOlen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız .. Her eczanede 

~~~~~~--ls~t_a_n_bu_I~B-e_ıe_d.iy•e"s•iMİ~lawAn~l~ar~ı~~~-*~*----_. 
Adalar belediye şubesinden: Büyilkada'da nezafat ahırı ittisalinde 

tephirhane arabasının muhafazasma mahsus bir sundurma inşası 
münakasaya konulmuştur. inşasına talip olanların bedeli keşfi olan 
246 lira üzerinden teminat akçalarile beraber 25 ağustos 932 
perşembe günü saat on altıya kadar daire encümenine müracaatları[B] 

• Keşif bedeli 319 lira 70 kuruş olan Büyükada kaymakamlık 
ve belediye şubesi dairesinin su tesisatı açık münakasaya konul· 
muştur. Talip olanlar keşif evrakını görmek üzere hergün levazım 
müdürlüğüne, münakasaya girmek için de 24 liralık teminat makbuz 
veya mektubu ile 25-8-932 perşembe günü saat on beşe kadar 
Daimi encümene müracaat etmelidirler. (İ] 

• Şehir bandosu mektebi için lüzum olan 500 kilo lihann, 400 
prasa, 500 adet enginar, 250 kilo taze bakla, 200 kilo semizotu, 
600 ıspanak, 150 çalı fasulya, 150 taze bamya, 900 ayşe icadın 
fasulya, 5000 adet patlıcan, J 50 kilo barbunya fasulya, 2000 adet 
ye~il salata, 1500 adet limon, 500 kilo saltızkabağı, 900 kırmızı 
domates, 120 yeşil dolmalık biber, 150 havuç, 350 kereviz pazar
lıkla alınacaktır. Talip olanlar tafsilat almak için levazım müdür· 
Hiğüne pazarlığa girmek · çin de 45 liralık teminat makbuzu veya 
mektubu ile 22-8-932 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi 
encümene müracaat etmelidirler. 

* Hakimiyeti milliye ve Dumlupınar Yatı mektekleri için lüzumu 
olan 9800 kilo ayşe kadın fasulya, 52000 adet patlıcan, '..!()()() kilo 
bamya, 3000 domates dolmalık, 5000 yemeklik domates, 2200 
dolmalık biber, 6500 sakız kabağı, 2500 taze bakla, 1300 taze 
bezelye, 5500 ıspanak, 6200 lahna, 7000 prasa, 1600 kök kereviz 
700 yaprakereviz, 2000 havuç, 1700 semizotu, 1500 kestane kabağı 
IOOO pancar, 8000 kuru soğan, 180 kuru sarımsak, 1700 adet 
enginar, 1000 adet karnabahar, 12000 adet yeşil s:ılata, J ı 000 
demet taze soğan, 2500 demet l ırmızı turp, 2500 demet dereotu, 
9000 demet maydanoz, 4000 adet marul, 24000 adet limon kapah 
zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak için 
hergün levazım müdürlüğüne müracaat etmeli ve milnaka~aya 
girmek için de 859 liralık teminat makbuzu veya mektubu ile teklif 
mektuplarını 29-8·932 pazartesi günü saat on beşe kadar daimi 
encümene vermelidirler. 

Satılık Hane 
Kat'i İhale - Nısf ıTaksit İle Satış 
Kadıköyünde Osman Ağa mahallesinde Muhtar Efendi soka

ğmda 6. oda, 2 sofa, bir taşlık, bir kiler, bir banyo, bir mutbak, 
üç hela ve odunluk ve bahçeyi muhtevi, Kadıköy iskelesine beı 
dakika mesafede cadde ve çarşıya yakın k~rgir bir ev 12 9 932 
tarihinde sahhktır. İstanbul Dördüncü fcı a dairesinde 930 285 
numaralı müzayedesine iştirak edenlerin uhdesinde kaldığı takdirde 
ahl<arnı mevzua dairesinde ikrazatta bulwıulacaiı ilin olunur. 
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PEK ÇOK ZAMANDANBERİ HALKIN T AKDıR VE TEVECCÜHÜNÜ KAZANMIŞ OLAN BOZÜYÜK VE 

BOZÜYÜK NEŞ'E RAKILARI BU KERRE YENi TESiS EDiLEN FABRİKADA GAYET iTiNA iLE FENNİ VE 

SIHI-11 BlR ŞEKiLDE İMAL EDiLEREK PiYASAYA ÇIKARILDIGINI MUHTERE\11 HALKIMIZA MÜJDELEMEKLE 
KESBİ ŞEREF EYLERİM EFENDiM. ALI ULVi MÜSKiRAT F. MODIRIYETI 

l Biçki 
Bedava o·k· ve ı ış 

dersi almak 
isterseniz N mann Makinaları Şirketi Biçki Yurduna 

müracaat ediniz. 
GALATA VOYVODA 19-21 

ls1narlama 
gömlekler 
14 ve 16 
liradan 
itibaren 

Pijamalar. 28 liradan itibaren 
IPEKIŞ'in B. B. markalı kravatları 
80 kuruştan 700 kuruşa kadar 

·---~---- Kız ve erkek - Leyli ve nehari ·-------

İS Ti K LAL LİSESİ 
İlk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

BGtün aınıfları mevcuttur. 

Kayıt muamelesine başlanmışllr 
Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri saat 10 dan llS e 

kadar müracaat olunabilir. 

Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında 

- _.....Telefon 22534 ..----------·· 

Kadıköy Malmüdürlüğünden: 
F enerbahçe deniz hamamları ve set gazino ve namazgah namı 

kadim mahallin senevi 1500 lira bedeli icar ile Mühendis Rasim H. 
ve şerikine ihale edilmiş ise de münakit mukavele ahkamına riayet 
etmediğinden mukavelenin feshi ile yeniden müzayedeye vaz ve 
taliplerin ihalei evveliyesi olan 8 Eylül 932 tarihine müsadif per· 
şembe günü saat 14 te malmüdürlüğünde müteşekkil Komisyona 
~o7,5 teminat akçelerile müracaatları. 

Yüksek Orman Mektebine talebe 
yazılma ve alınma şartları: 

1 - Taliplerln Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmaları. 
2 - Yaşlarının (18)den aşağı ve (25)t~n yukarı olmaması. 
J - Tanı devreli lise mezunu, yahut o derece tahsilde bulun· 

dukları maarif vekaletince tasdikli lise ve muadili ıehadetnameli 
olmrları. 

4 - f yi ahlikh olduğu ve hiçbir güna cezaya çarpılacak iı ve 
hareketlerde bulunmadığını beyan edn ve mahalli zabıtasınca tas· 
dikli olan ihtiyar heyeti mazbata11na malik olmaları. 

5 - Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa görme, duyma 
ve söyleme uzuvları tam ve diğer noksanlardan beri, gezip yUrUmeğe 
biniciliğe dayanakla olduğunu açıkça tasdik eden doktor raporu 
almaları lazımdır. 

6 - Talipler yukarda yazıla vesikaları, en son mektep şeha
detnamelerini, hüviyet cüzdanım, aşı kağıdını lstanbulda Yüksek 
orman mektebi rektörlüğüne yazdıkları bir istidaya iliştirerek mek
tebe yahut bulundukları mahallerin orman müdürlüklerine veyahut 
en büyük müildye memuriyetlerine nihayet 20 eylul 932 tarihinde 
mektepte bulunmak üzere teslim ederler. 

7 - Talipler mektebe yazıldıktan sonra alma bilmek için usulü 
dairesinde ve nümunesi gibi noterlikten musaddak taahhüt senedi 
vermeleri lazımdır. 

8- Taşradan gelecek taliplerin yol masrafJ mektebe yazılıp alm
dılctnn sonra mektepçe verilecektir. Taşradan gelecek talebe yol 
masraflarına ait vesfüaları ve hareket tltiği mahalden Yüksek 
Orman mektebine girmek tizerc hareket ettiğini beyan eder bir 
vesikayı beraberinde getirmelidir. 

Mektep leg/i ve nıcccanidir. Tahsil müddeti üç Jenedir. 
Orm6n nıünendisi geliştirir. 

PERTEV 

1MÜStAHZARATI 
F re R 1KAs1 

fLK TORK"MEVAoÔİ° TIBBiYE 
VE_ .ITRİYAT F ABRlKASI 

SA$LICA. llOST AJI ZAR AT/• 
ıcn. rwı .. ~ ~ ~ 
lri,.ıııı. ....... .c.ı..j.ı. 
Tw .. ıeı Podr.ı.ın t:....ı.r V Sı V ~ 

Eaıe6i J,larlc.alalini/an. Çolc Dalıa Ucu.z.JYt/aı.t~ 
Ptk Daha Mülctmmeldır. 

Kulak, Boğaz, Burun Mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoilu, Mektep aokak l Tel: 2495 

----------------------------------~----------------------------
ı-:nraı;hano Baı;ıııd:ı. MUnir Pll~a konagında ~-----------.. 

Leyli Nehari • Ana - ilk - Orta • LI•• - Kız • Erkek 

HAYRİYE LİSELERİ 
Maarif wkilleti celilcsiııiıı 5 ı 1)32 tarih ve 1 G76 numaralı emrilo bütün ıııukteplore tamim edildiği tlzere rcsmt 

ınundelC'ti ta dik edilmi =ı olan mektolJimizdc talebe kaydına başlanın1ştır. Ecnebi lisanlarına ilk sınıflardan itibaren 

başlanır. Nt•hıırı tuloht· ıııcktr•lıiıı hususi otuınolıil ve otobllslerilo nakledilir. llergfln saat 10 dan 17 ye kadar kayıt 
mu molı•si yapılınakt:ı.dır. 'l'alop vukuuııda posta ile tarifname gündorilir. 'rol 20530 

---------

,, İnkılap Liseleri ~~1 
Leyll ve Nehari • Kız, erkek, Ana, ltk, Orta ve Lise smıfları 

Müessisi; Nebi zade Hamdi 

Kayıt ve kabul muameleaine başlamıştır. Çok kıymetli ve güzide 
muallimlP.rden mürekkep bir talim heyetine maliktir. 

lngilizce ve Fransızca tedrisata bilhassa itini\ olunur. İlk k11~ı~dan 
itibaren her sınıf talebelerine bu iki liaan için der• aaatlerl harıcınde 
meccani olarak hususi dersler verilir. 

Mektep biı sene zarfmda gördOğn büyük rağbet aaycıinde bu ıene 
faaliyet sahaEını geniılctmeğe mecbur olmuf ve eaki Düyunu Umumiye 
civarında evvelce mülkiye mektebinin bulunduğu büyilk. fevkallde 
ha ndar binayı kiralamıştır. 

Lise mezunu ırençlerin hayat aahaaında hemen bir it edinebilmele· 

rini t~min için mektep idareai bu •ene ayrıca ( Ticaret ve 
Bankacılık kurları da tertip edecek, bu kurlar için de tale· 

belerden muayyen mektep ücreti haricinde hiçbir para almıyacaktır. 

Kayıt ve kabul için hergün aaat lO dan lf ya kadar Nuruoamaniye
deki daireye müracaat edilmelidir. 

9" lstiyenlere mufassal iuhnarne gönderilir. 

iGNELERİNi 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
vapuru p t • 

22 Ağustos azar esi 
günU akşamı Sirkeci' den hare· 

ketle ( Zonguldak, lnebolu, 

Ayancık, Samsun, Ordu, Girca 
sun. Trabzon, Snrmene, •e Ri
ze) ye gidecektir. 

Fazla tafıilAt için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentalığı· 
na müracaat. Tel: 21515 

Biçki ve Dikiş Mektebi 
t "Yllıldon itibaren dorslore 

başlanıyor. 

on Fransız usuHinde hcııdcso 
üzerine, gayet kolay l>irki vo dikiş 
dersleri verilir. Az hilon hanımlar 
3, bil ıniyonlcr O ayda her nevi tay· 
ylir. t\n alet, crkC'k elbise 'o gönı
lt•kkri, beyaz:ç:ıuıaşır biçip ilikerlor. 
!;ah:ı.dctnamelor Maarifçe tascliklidir. 
llı:rgiin saat 9-12 ve rn-17 cuma, 
pazar 9·12 ye kadar mOracaat. 

Ortak8y Akaretler 35 - :'.fatmnel 
Yetıtnıanl Karece 

TECRÜBE EDİNİZ. Dr. HORHORUNI 
Sadanın temiz ve dolgun . ZOhrovi \'e Bcvli hastalıklar tedn\·i-

çıkmasına hayret edeceksiniz. l hanesi . BoyoğluT Mulenruj yanında 
zambak sokak No. 41. 

f 
KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. 1 

MAZON MEYVA Tuzu Mide vo Barsakları a~rı \'crmeclon temizler. 

l BASURU köklınclcn ke~or. 

{ taamı litif ve sevk.le içilebilir bir gazoz. 111yu verir. 

0 MAZON TUZU,, ndanıneınnun luı.lnnyaıılara Bahçe· 

kapıda 1_, Bankası arkasında MAZON BOTTON 

ecza deposundan lıclloli iaJe edilir. MAZON iıınino 

dikkat ediııiz. BUyilk ıiıe!li 100 kW'u• 

Son Poata Matbaa•ı 

Sahibi: Ali Ekrem 

Netrirat lılilclilrilı Halil 1..6111 


