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Açılacak F cibrikalar 1 Amerikan Mekteple;;;_ y 
Bir Heyet T etki at Yaparak Bunların d~n ~azıları Kapanıyor 

yerlerini T esbit Edecek İkı MeBk~ep l~aresi Bu Sene Elli Altı 
-- - - ---

~erl~ri tesbit edilecek, ondan sonra da teslı faa· 
Iır,etıne b~şla?a.caktır. Verilen malumata göre 
lıukfımet şımdıkı halde memlekette 00 fabrika tesia 
etmek tasavvurundadır. Bunlardan ik' i mensucat 

Ankara, 12 ( Hususi ) - Hllkümet tarafmdan 
tncmlekf!t dahilinde yeniden tesisi mukarrer olan 
fabrikaların yerleri henüz tesbit edilmiş değildir. 
Fakat aldığım malumata göre bu iı ml\te
bassıs memurlardan mürekkep bir heyete havale 
edilınek Uzeredir. Bu heyet Rusyadan gelen 
llllitehassıslarla birlikte memleketin her tarafını 
reıerek istihsal vaziyeti ile muvazi şekild<ı tetkikat 
Yapacaktır. Bu tetkikat neticesinde fabrikaların 

s~kizi de ipli~. f~brikası olacaktır. Se~iz iplik fab: 
rıkasından bırının Ege mıntakasınd N 'lll 
t fı d t 

. . "h . a ve azı 
ara. arın a esısıne '. ~mal verilmektedir. lp:lk 
fabrıkalarında pamu.k ıpbği imal edilecek, bu su• 
retle mensucat fabrıkalarına iptidai madde temin 
olunacaktır. 

•• ru Beyli kö 
ikinci Bir Tahkik Heyeti Facianın Mes· 
ullerini Meydana Çıkarmıya Çalışıyor 

BayllkkllprU. PolaUı araaında birçok vatanda,ın lllUmlla natlcalanan ıran faclaaının hakiki 
•ebebl henU:ı meçhuldlJr. akal facia mahalllne ikinci bir Fen Heyeti gUndetllmlftlr. Derin tetkl· 
icat yapılarak me••uııer muUaka meydana çıkarılacaktır. Burada gllrdUjlUnDz raalmlar faciaya 
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Belediye Ekmek Ve Et DK_?n: b .. o yam ron 

Fiatlerini Ucuzlatacak Fransız Sefiri Yakında 
Fransaya Gidecek 

Haber aldığımıza göre Fran-
111 Sefiri Kont d6 Şambrön Ce
naplan yakında Fransaya gide k 
iki memleketi aJAkadar e~:n 
bazı me1eleler hakkında Hariciy 
Nazırile görllıecektir. • 

ın Lıra Açık Vermiş 

~~ı. w \'\ 
~~~ 

M k Oadlkpefadakl Amerikan mektebi 
evau olarak haber aldığı· J kında henllz har k t ıeçilmit 

~ıza göro, ıe~imizdekl Amorl• deiildlr. 
0 

• • 

an mekteplerınden bazıları 8nö- Y aptağımıa tetkikat• g8re, 
mUzdekl dert senesinden itibaren bu iki mektep Amerikanın Bo1-
kapanma karan vermiılerdir. ton §ehrinde mUteıekkil bir ho-
Hatta bu karar kısmen tatbik yet tarafından idare edilmekte-
bile edilmiştir. dir. Fakat iki ıenedenberl 

Amerikada blı\!ı e..:'iJen ıiddetll 
Haklarında kapatılma kararı 

verilen mektepleri Göztepedekl 
Amerikan Koleji ile Gedikpaşa· 
dakl Amerikan mektebidir. Göz· 
tepe mektebinde kapatılma 
kararı hakkında muallimlere teb· 
ligat yapılmıı ve mekteple alA
kalan kesilmiştir. Bu karardan 

Maarif idaresi do haberdar ol
muıtur. Gedikpaşa mektebi hak-

buhran dolayısil-c ba heyet 
mekteplilerin idareıl için (Azım 
olan parayı temin edememiştir. 

Bu heyetin Tilrkiyedekl mek• 
teplerin masrafların..:an dolayı 

b~ sene verdiği açık yirmi sekiz 
hın dolar, yani 56 hın· ı· d . ıra ır. 

Cemıyet, bu vaziyet karıısında 
TUrkiyedeki mekteplerini kapa• 
mıya karar vermiştir. 

(Devamı IO uncu .ayfada) 

Malatyada Bir Şerir T ey
zesinin Oğlunu Öldürdü 

M~•::•· I~ (!'luauıl~- Şehrimlıdo feci bir cinayet IJlenlldl Bo
y~~· ~ met ısmınde bır şerir, kendi ortağı ve ayni zamanda te 
ıının oglu olan. boyacı Hacının kalbine bir b k 1 yze
llldOrdü .. Fac~, çok ehemmiyetsiz bir oebep:~: ;'k,_P adı vo zavallıyı 
çıkan bır. munakatanın büyümesi neticeıinde ortak aruındıı 
menf~r cınayeti işliyen boyacı Mehmet bı • vuku hulmuıtur. Ba 
iıtemış, fakat ıerkomiser Ahmet . çagmi atarak kaçmak 
neticesinde tehir haricinde yak 1 ve tmuavın Nuri Beylerin takibi a anmış ır. 

Haber aldığımıza göre, Bele· 
diye lktısat MUdürlüğll ekmek, 
t't, yağ, peynir, pirinç .gibi 
diğer zarurt maddeler Qzerınde 
esaslı tetkikata girişmiştir. Bu 
tetkikata esas ittihaz edilerek 
ınlihim bir rapor hazırlanmakta· 
dır. Rapor Belediye Reisliğine ve
rilecek ve ittihaz edilecek karar
lar hakkmda Dahiliye VekAleti· 

Çorapçılarm Bir MUracaatl ~di~orap ~brika .~ı~eri~ ır~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~ 
den bir kısmı dün Sanayi Mildilriye· . Dördüncü iv/açtan Sonra! 

nin mUtaleası da sorulacaktır. 
Tetkikat şu sualler etrafında ce-

reyan etmektedir : ı _ Ekmekler kAfi derecede 
gıda kuvvetini haiz midir? 

2 - Fiatler ucuz veya paha· 

lı mıdır? 
3 - Noksansız ve hilesiz 

ekmek çıkarılması nasıl temin 
edilebilir ? 

Belediye ekmeklerin karışık 
unlardan yapılmamasını mutlak 
surette temin etmek azmindedir. 

Şimdiki halde ekmek imal 
masrafları inceden inciye tetkik 
ediliyor. Bu masrafların bir mik· 
tar \ndirilerek ekmeğin ucu:ılatıl· 
ması da mukarrerdir. Yapılan 
tetkikat neticesinde kenar ma· 
baJlelerdeki fırınların noksan ve 
hileli ekmek çıkardıldan anlaşıl· 

Belediyenin yeni tetklkattna etaı teıkU 
eden kaup dOkklhılarındao biri 

ınıştır. Bunun önüne geçilmek 
Uzere bu mahalleler hergUn teftiş 
edilecektir. 

Ekmek ve et meselesinden 
sonra sıra diğer zaruri gıda mad
delerine gelecektir. Bu madde 
lerin de halka ucuz olarak 
yedirilmesi için biltUn tedbir
lerin alınmasına gayret edile-
cektir. 

tine mOracaat ederek, baıı kim
nler tarafından birer kiloluk 
paketler dahilinde ithal edilen 
çoraplardan dolayı çok zararla 
uğradıklarını s8yleml•ler bu ra " • IU• 
retle çorap ithalinin men'i i . 
teşebbüsatta bulunulmasın1 i çtı~ 

. l d' s e 
mış er ır. 

Berlin Sefareti MUsteşarı 
Berlio ıefaretl nıüıt ... fa 1 "' . .. r ı 5ına 

tayin edılmlf olan f Harlciye kalemi 
mabıuı mildilril Kemal Azla B 
busı<ln Berline gidecektir. ey 

go 
Bu Sabah ç;kilen Numa
ralar 9 uncu Sayfadadır. 

------------------

~~~~~n db~zideJ~l~rllc!~b~e. 1· ~i~~yet1 Fransızları mağlQp ettiler. 
• ı.. yı 11' a b ayda çıkarıyorlar. 
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2 Sayfa SON POSTA Temmuz 12 

İ-lalkın Sesi J 
Üzüm Ve Meyva 

İhracatı 

..._ • _· .. -.:. ,,,...,.""-... "" ·...... J -.·-... ~ , • ·' •• - '.;J'lol~.,t"' • • • • • .. 

Ecnebi memleketlere yaş Qziim, 
meyva ve sebze ihracı f çfn bir 
teıebbüs yapıldı. Bu teıebbDı 
munffakıyetle başarılacak olur· 
sa memleketimize mühim mik· 
tarda para rirmeaine sebep 
olacaktır. Halkımız bunu çok 
lyi karşıladı. Diyor ki : 

Oaman B. (Sultanııhmet Narin udc 
kıraathanesi) · 

- Bir memleketin iktısadl 
refahının ölçüsü ihracabnın itha· 
)atından fazla olmasındandır. 
Biz de ihracat işine çok ehem
miyet vermeliyiz. Yunanistan 
geçen sene ta Giritten Avrupa· 
ya üzüm ihracına muvaffak oldu. 

Ayrıca ihraç işine yarayan 
kavunlar yetiştirdi. Tatsız ve fa. 
kat renkli bir çeşit olan ve Av
rupada çok makbule geçen bu 
kavunlar bizim topraklarımızda da 
yetişebilir. Hele üzümlerimiz dün
yadaki fizümlerin en iyi cinsidir. 
Bu sene fazla miktarda üzüm 
ihracına muvaffak olursak, bağ· 
cılarımızın yüzü gülecektiı: • ... 

Murat Bey ( Sirkeci Sancaktaro S. 2 ) 

- Biz Almanyaya ve Merkezi 
Avrupa şehirlerine pekala yaş 
meyva ve sebze ihraç edebiliriz. 
Bunların başında da üzüm gelir. 
Yalnız: bütün demiryollarımızda 
olduğu gibi Şark şimendiferle· 
rinde de soğuk hava vagonları 
yoktur. 

Böyle vagonlar temin edilir 
ve bu gibi mallar posta trenle-
rine bağlanacak vagonlarla gön· 
derilirse hem demiryolu nakliyat· 
tan istifade eder, hem de bağcı
larımız kazanır ve memleketimize 
hariçten para girer. 

• Şerif Bey (Eminönü Balıkpuara 47) 

- Yalnız üzüm, kavun ve karpuz 
değil, Almanyaya ve diğer Avru· 
pa şehirlerine pek ala domates te 
5öderebiliriz. Bunun için de ev· 
veli soğuk hava vagonları son· 
ra da iyi ambalaj Jazımdır. Yaş 
!:Deyveların çürümesinde amba· 
ajan mühim tesiri vardır. 

Jf 
lsmall B. ( Beykoz Çaylr mahalleal 5) 

- ihraç işlerine çok t:hem· 
niyet vermemiz lazımdır. Üzüm, 
acir, ka\'un, karpuz, domates 
aatta mümkünse taş, toprak her 
·ey ihraç edip memlekete para 
okmıya bakmalıyız. 

Esasen ithalatı tahdit ettiği
niz için ihracatımızı da arttırır· 
ak pek oz bir zamanda memle
:etimizde buhran sıkıntısı kal
uaz. Bulgaristan ve Yunanistanı 
hracatçılıkta kendimize örnek 
apmamız lazımdır. Topraklanmız 
rıraç eşyası yetiştirmekte bu iki 
omşu memleketin toprakların• 
an daha cömerttir. 

Mevlıt Kandıh 
fstaubul Müftülüğünden: 
16 Temmuz 932 Cumartesi 

ünü rebiülevvelin on ikisine 
lüsadif olmakla önümüzdeki Cu
ıa günfi akşamı Leylei Veladeti 
!azreti Peygamberi olduğu ilan 
lunur. 

TÜTÜN 
Estonyalılar 
Türkiyeden 
Tütün Alacak 

Takas heyeti azasından Ziraat 
Müsteşarı Atıf Bey diln Ankara· 
ya gitmiştir. Öğrendiğimize göre, 
Avusturya hükümeti ile Türkiye 
arasında tfitün üzerine yapılacak 
mukavele hak~ında bazı malumat 
vermek Uzere Ofis Müdürü Cemal 
Bey d~ yakında Ankaraya gide-

cektir. Diğertaraftan öğrendiğimize 
göre Estonya Hükumeti Türkiye
den mühim miktarda. tUtün al
mak için Hilkfımetimize müracaat 
etmiştir. Alınacak tütünler Ziraat 
Bankasının ·elinde bulunduğu için 
mesele Ziraat Bankasına havale 
edilmiştir. Vaziyet Banka tarafın· 
dan tetkik edilmektedir. 

Yeni Ekmek Narht 
Ekmek narhı dUn Belediye 

lktısat Müdüriyeti tarahndan tet
kik edilmiştir. Yeni narhın biraz 
daha düşük olacağı tahmin edil
mektedir. 

Kayit Müddeti 20 Gün 
Sonra Bitecek 

Ticaret Odası Esnaf mura
lnpliğine kaydedilmekte olan 
esnafın kayit muameleleri 20 
gün sonra kat'i olarak bitecektir. 
Bundan sonra kaydolunmıyanlar· 
dan 50 lirnya kadar ceza alına-

cakhr.Esnaf,ITicaret Odasın n neş· 
rettiği ilanlardan sonra hararetle 
kaydedilmiye başlamışbr. 

Adliyenin 
Tatili 

Muhakeme Usülleri Kanunu 
mucibince mahkemeler ayın yir
misinden eylülün beşine kadar 
yaz tatili yapacaklard r. Mahke· 
meJerin tatili zamanında Hukuk 
ve Ticaret işlerine nöbetçi olarak 
birinci ve liçüncü Hukuk mahke· 
meleri, ceza işlerine Üçüncü Ceza 
mahkemesile Ağır Ceza mahke· 
mesi, Sulh Ceza işlerine Sultan· 
nhmet ikinci Sulh Ceza ve Sulh 
Hukuk işlerine de Beşinci Sulh 
Hukuk mahkemesi bakacak Bey
oğlunda da ikinci Sulh ceza mah· 
kemesi açık kalacaktır. 

Duyunu Umumine Tahvili 
Borsada Düyunu muvabhide 

ve Anadolu obligasyonu üzerine 
hararetli muameleler olmaktadır. 
Dün Düyunu muvahhide kırk do· 
kuz kuruşa, Anadolu obligasyonu· 
da yirmi dokuz lira seksen ku· 
ruşa yükselmiştir. 

1 Plajlar J BiR KADIN 
Pahalılıktan Rağ- Deli Zeynep 

bet Görmüyor Memleketine 
Bu sene açılan p ~lar, geçen 

ıeney~ nispetle çok az rağbet 
bulmaktadır. 

Bilhassa Florya plAjına, cuma 
günleri bile pek az müıteri git· 
mektedir. 

Bu rağbetsizliğin sebebi, tren 
ficretlerinin, ve plaj knbinelerinin 
pahalılığıdır. 

Hali hazırdaki şimendifer ta· 
rifesine göre Floryaya, birinci mev

ki bilet 80. ikinci mevki bilet 
45 kuruştur. 

Diğer taraftan Florya plajların• 
da ki kabineler 4 liradır. 

Belediye bu hususta tetkikat 
yaparak Suadiye, Altınknw, Cad· 
de bostanı, Fener bahçe, Kızkulesi 
plajlarındaki fiat tarifelerini tespit 
edecektir. 

Toprak Çöktü 
Bir Anıele Altında Kaldi, 

Fakat Kurtarıldı 
Paşabahçede İnhisar idare• 

sine ait Tıpa fabrikasmın in· 
şaat kısmında çalışmakta olan 
ameleler temel kazmakta iken 
dışarı yığdıkları toprak çökerek 
amele Rizeli Abdurrazzak altında 
kalmış ise de arkadaşlarının ınu· 
avenetile kurtarılmış Tıp Fakül
tesine kaldırılmıştır. 

Maarif 
Müsteşarı 

Maarif Müsteşarı Salih Zeki 
Beyle Orta Tedrisat Umum Mü· 
dürü Fuat Bey şehrimize gel-

mişlerdir.Fuat Bey Darülfüm.:n konfe· 
rans salonunda yarm yapılacak 
olan Ortamektep muallimliği 
imtihanlarında hazır bulunacak
tır. 

Eli Bıçal<h Kadm 
Y enikapıda oturan madam 

Uskuyan geçimsizlik yüzünden 
kocası, arne!e Serkisi bıçakla ba
şından yaralamıştır. 

Banko Di Romanın Sermayesi 
Banko di Romadan: 
"Efendim, 
Muhterem gazetenizin 8 Tem· 

muz 1932 tarihli nüshasınm ikinci 
sayfasının üçünün sütununda Ban· 
ko di Romanın sermayesinin 12 
milyon Liretten 5 milyon Lirete 
tenzil edilmiş olduğuna dair bir 
fıkra neşredilmişti. Banko di Ro
manın sermayesi 200 milyon Li
ret olup kat'iyyen do tenıil ec' it
memiş dduğundan ke}fiyelin 
tashihini talep ve istirham eyleı İL 
efendim." 

Gönderildi 
Sokaklarda açık taçık dola

şan Zeynep isminde bir kadın 
polis tarafından yakalanarak 
müddeiumumiliğe verilmiıtir. 
Mahkeme, Zeynep hakkında aer· 
serilik cilrmile memleketi olan 
Beypazarına tebidine karar ver-
miş ve Zeynep evvelsi gün jan• 
darmaya teslim edilmiştir. Esasen 
akli muvazenesi pek düzgfin 
olmıyan Zeynep tebit haberini 
alıralmaz bağırıp çağırmıya, ken• 
disini sokak ortalarına atarak 
tepinmiye başlamış ve memleke
tine gitmek istememiştir. 

Zeynep ubeni timarhaneye 
koyun memleketime gönderme
yin,, diye bağırıyordu. Kendisi 
bir hasta otomobiline zorla bin
dirilerek Kadıköy vapur iskele
sine götürlilmüş, orada da va
pura binmek istememiş hendinl 
yollara atmıştır. Jandarmalar 
Zeynebi zorla vapura bindirmiı
Jer ve Kartala götürmüşlerdir. 

Karabiber 
Durup Dururken İki Yüz 

Kuruşa Fırladı 
Baza Ticaret evlerinin Tiirki

yeden ihraç ettikleri halı ve 
tiftik mukabilinde getirdikleri 
eşyayı yüzde otuz farkla it
halat tacirlerine devrederek bu 
suretle hava parası aldıldannı 
yazmıştık. Bu yüden karabiber 
fiati son günlerde yüz yirmi beş 
kuruştan iki yüz kuruşa fırla
mışhr. Çay finti de 300 • 310 
kuruş arasındadır. 

Şeker Niçin 
Yükseldi? 

On bir gündenberi gümrllk· 
lerden kesme şeker çıkarılama
mıştır. Bu yüzden piyasada kes
me şeker buhranı başlamış, 

fiatler, bakkallarda dlSrt kuru~ 
kadar yükselmiştir. Şekerin kırk 
sekiz kuruşa satılması icap etti
ğine göre hakiki fazlalık okkada 
sekiz kuruş demektir. • 

Bir Çini Fabrikası 
Bazı Türk müteşebbisleri ta

rafından Paşabahçede bir çini fab· 
rikası açılacaktır. Fabrika çanak, 
çömlek, bardak yapacakhr. 

Talebe Birliğinin Ziyafeti 
Milli Türk Talebe Birliği 

tarafında dün Halk Ev.inde bir 
ziyafet verilmiştir. Ziyafet çok 
samimi ve neşeli geçmiştir. 

Günün Tarihi 

M. Meclisi Reisi 
Şehrimizde 

8Gyük Millet Meclisi Reisi Kazım 
Paı.aın dün şehrimize geldiğini ita• 
ret etmiştik. Kaum Paşa Haydarpa• 
pcla merasimle kar4ılanmı~ doğra 
Dolmabnhçe aarayındakl dnireaine 
rltmlftir. 

Meclis Reiıimiz tatili geçirmek 
Gıere geldiğini, yakında Yalovaya 
gideceğini, bir müddet ıonra da 
intihap dairesi olan Balıkeıirde tet• 
klkat ynpacağın1 söylemiş ve de• 
mittir ki: 

- Millet Meclisinin bu içtima 
devresindeki mesaisi çok mühim ne• 
tlceler Yermiştir. Akvam Cemiyetine 
lttirakjmiz sulhp ~rverane mesnimlıe 
müaait blr imlcan vermiştir. 

lnhısarlar Vekili Geldi 
inhisarlar Vekili Ali Rana Bey 

bu aabahld trenle şehrimize gelmlt• 
tir. Vekil Bey tevhit iılerinl tetkik 
edecektir. 

Ayni trenle Başvekil Pş. ile Tev
fik Rüftü Beyin refikaları Hf. ler 
de tehrimizi teşrif etmişlerdir. 

Vali B. Yalovadan Geldi 
Ervelki gün Ynlovaya giden VaU 

Muhiddin B. diln avdd etmiştir. 

Ankara da 
Bir Ceset Bulndu 

Ankara, 11 - Bu sabah bir teıa• 
dClf eseri olarak dört buçuk BJ 
evvel tegayyüp etmiş olan ve aran• 
makta bulunan bir kadının cesedJ 
Yenlıehirde Büyük Bulvarda lağım• 
lann içind~ bulunmuştur. 

Cesedin Yenişehirde Nebile H. 
isminde bir kadınla birlikte bir müd
det pansiyon işleten Fehime Hanı• 

ma alt olduğu t~ bit edilmiştir. Ce-
sedin baJunduğu menfez de pansiyonua 
on adım ilerisindedir. Adliye, Fehi· 
me H. ın nasıl ve kim tarafından 
lSldürOldüğü hükkmda tahkikatını 
tamik etmektedir. 

Şimdilik şüpheler Fehimenin dostu 
ve bir hırsızlık maddesinden 3 seneJe 
mahkGm bulunan demirci Salih üze
.rinde temerküz etmektedir. Daha 
bazı kimselerin ifadelerine m6racaat 
olunacaktır. 

Tarih 
Kongresi 
Dağıldı 

Ankarn, 11 - Büyük Tarih Kon• 
gresi diln öğleden evvel ve sonra 
iki celae akt tmiştir. Öğleden evvel 
Tnrk Tarihi Tetkik Cemiyeti Reisi Yu· 
ıuf Akçora Bey tarih yazmak usulleri 
hakkında bir konfernns vermiş, Mil· 
derriı Mehmet Ali Ayni ve Yusuf 
Şerif Beyler Osmanlı tarihi ha1<kın· 
daki mlltalealarını söylemişlerdir. 

Ôtleden sonra Amerika Sefiri 
Mister Şerli Cenaplarının, l'ilrk tari• 
binin lngilizceye tercüme edilmesine 
ve yapılan tetkikatın büyilk bir 
• 'ıemmiyeti haiz olduğuna dair gön
derditf mektup okunmuştur. 

Müteakıben Yusuf Akçora Bey 
kapanma nutkunu söylemi9 ve bu 
suretle kongrenin vazife ve mcsaiıl 
hitama ermiş l •• Gazi Hz.. son celse• 
yi de sonuna kadar büyük bir alaka 
ile takip buyurmuşlardır. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

1 ı Komşu - Artık gözleri
ı a.iz aydın Hasan Beyciiim. 1 

~ - Nihayet . karpuz k1&buğu J 3 -:-. Seninle 
denıze düttü. kola gınp ••• 

her cuma kol-

• 1 

-==--
1 

4 - İstanbulumuzun canım l 5: Huan Bey - Söyleditin ıe
ye bak lıomşu. PJijda deniz saf uı 

plajlarında bol bol deoi& aafa11 yapacatımıaa bir plij yapıp bol bol 
yapahm. para kaaanahm. 
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Herrün 
Münderecatımızın çoklu· 
tundan Dercedilememiş
tir. 

~-------·--···-----
Kupa Maçı 

Ankara-lstanbul Takımlan 
Cuma Günü Karşılaşıyor 

fatanbul Futbol Heyetinden: 
Ônnmnzdeki cuma gllnll Ka

dıköy F enerbahçe stadında icra 
ecfUe('elr maçlar : 

Vefa Kumkapı • Beykos, saat 
ıs, Hakem Adil Giray B. dere
ce tayini müsabakası. 

Tevzii mUkifat : saat. 17. 
Sa Ankara. lstanbul mubtelitleri ı 
lll at 17-30, kongre kupaıı nihai 
Gaabakası. 

Atailda isimleri yazıla futbol
~"" aaat 16,30 da Fenerbah
Çe ıtadmda hazır buluamılan 
tebfii olunur: 

• t Zeki, Fikret, Muzaffer, Ce-
1 ' Reşat, Alleddin. ( F.B. ) 

Saı·Nibat, Burhan. AvnL Mehmet 
1111, Suphi, RebiL (G.S.) 

ifa litlann, Hakka, E11ef, Şeref, 
Yati. (Bf.) 
Salahaddin, Samih, Azil. (1.1.) 
Ntıri, Ruhi. (SB.) 

1 
Kllfecinin Marif'3tı 

'lalci brabim isminde bir ldlfecfnla 
.._la t ıazetesi idarebanesiacl• 

telif tarihlerde kiğlt çalclıjl 
............. yakalanmaştır. 

A1açtaki Hidisel 
l<e~al Faruki Bey Güzel 

P Bir Hareket Yapb 
azar glinll Rasiag klOple 

~lit takım aruındald •af 
p,--..ı•da sol iç oynayaa ıc...ı 
-~l . Beyle Franlfl -~ 
~~'tiıai M. Şayart arasıaua 
-•- •1e olduju yaıalmıfb. M~ 
~ rtlzel bir pkild• mtaf 
•d.ı~~ 
ı l<eınaİ Faruki B. otedl• M. 
··~ tin arta ziyaret ederek aubiye • 
lllail6p oldu~·nu saylemit •• bu ••le' ... .._:...;. 't •aıa unutulmaaım rica •WPV-· 
Fı '111laUeyhin bu ,ezel jeatiol 
l'lııs.z takamı blyilk bir mem
~Jetle karplalDlf " ba 
._etle hAdiaeaiD tetiı'İ tama.Ue 
llliaınittir. 

Takiltat yapllacak 
S..ıtaaaltaaet CP1llaf• bplll ~ 

--~ tarlW Waaa• ,.,_,.._. 
dlae.ı elaemmiyetl~ tahkik ..... 1r. 
~lr. Me.'uller •IJJna4a taldW 
''P•lacaktlr. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Malca/esi • Can Sılcıntısı • 

ı - Can sıkıntısı en mühlik has- ' 2 - Canınız aıkıldıtı saman fay- , 3 - Kitap okumak, kafaya ıt-
tabldardan daha fenaclır. Fakat ba dala bir iti• meı•ul olaaus. letmelr eu ıılanbnnıa •• iyi illa• 
b81tabtan tedulsl çok kolaydır. dar. 

SON TELGRAF HAB/SRLERİ 

Beylikköprü Faciası 
ikinci Bir Tahkik Heyeti Facianın Mes' -
ullerini Meydana Çıkarmıya Çalışıyor 

Eıkitehir 12 (Hu1U1I) - Bey- l ve mlltbit bir gtırlilttl ile devril· , Ankara, 12 (Huaull) - Ber 
likk6prll tr~n faciasının yarah miftir. ~ura.da'i en •in' yaralılar likköpa:D faciaıınm tahldkab & .. 
kazazedeleri ıebrimiz hastahane- dokuz kifidir. nlı bıtmemif ve belki repyeal 
sinde dikkat ve ihtimamla tedavi Bunlardan birili Fatma H. la- bir safhaya girmiftir. Devlet o .. 

ediliyor Yolculardan bir kıımımn 181· minde Haydarpaıah bir kadındır. miryollan Umum MlldDrl Rlfa B. 
ledikl~rine g6re, tren Beylikk6p- Ahmet isminde ge~ç b~ yolcu· facia bak~da fUD)an a6ylemiftin 
rll d3nemeciaden kıvnhrken me- nun da qt kolu ditlejinden iti- "Tahkıkat neticesinin tam 
murlar frenleri 11kaftrr1Diflar, fakat baren kopmUf, fakat za..U.nm mlnuile alınabilmeli için daha 
b na rağmen tren sllratinİD bir bayab kurtanlmışbr. birkaç gün beklemek icap 
tu':.ın ekıilmedijiai hayretle his- Facia mahallinde yapılan haf. ediyor." 
.etmiılerdir. Tam bu 11rada bir- riyat neticesinde facia kurbanla- Bugln lldnd bir fen heyeti 
donbire mOthit bir Ul'llDh olmuı, nndan on birinin cuedl benO• hldiıe mahalline giderek UIUD 
. t bu ur&1nhya 111Uteakıp bil· bulunamamııhr. ve derin tetkikat yapacaktır. 
lfnk fellket kendini g8stermiştir. Makinist Faik efendi mevkuf· Bu. tetkikat neticesinde facia-
brtadakf vagonler bllttln heybet• tur. Yaralılar arUJnda fenerler mn hakiki aebeplerile meı'ul· 
=~:ırr':.;:" :ko~kalkm~ ~::'. Mllfettlti M. .!"'!'•'ele :ı::,i~·:tu;:.. çık~catı limit ve 

Mütehassıs Fen Adamları Ne Diyor? 
Diier taraftan demiryolu mtl· 1 arka• ine selmlftir. BUDlan Tren majı ıettiktea llODl'a ... 

telıaulllan bAdisenin sebepleri takiben biribirine ıeçmif Yagon· kiniat. arazi meyilli oldapdaa 
bakkmda ball faraziyeler ileri lar gelmektedir. dolayı &en yapmq, fakat 45 kilo-
-•--1.&.-.. .u-ı Banlarm arkamda da hattan metre dr'atle Jlrlyen arkadaki 
............ UU'. er. yak ............... tUJild loko-

Bu ıeYat faciaya abep olarak berinde duna " kuaclan motifi açratmaf ve facia ..,. 
sllr'atla ful ... laeriacle danı- ıerre kadar mlteealr olmıyaa laib.ımuttur. Lokomotif de...U. 
yorlar. 8-10 tue vapa vardır. Kabir& dikten 10ara ark•amdılci far. 

Makinede ..katlık olmaclıjl, furgoadu IODI'& yolcu vagonlara ıon ela ayni ci&ete devredilecek 
raylaruı 11tlam olduja •e ortada takdmlf, ondan aonra ev• •a- iken, yerde 1atu lokomotife 
aui kaıta delllet eder mahi- ıo'dlara bajlan1J11fbr. prpmq, bu maalin teairl U. ..p 
yett• bifblr iı buhmmadı~a Ba taflillb okuduktan, kata- d6nmlft6r. 
gire llr atin faslahjl Dzerillde na 111'letinia 680 ton oldajuna Sllrat fuladar. 880 toa aald~ 
durmak icap ediyor. Bu •eftba huap ettiktea, loko.motifin biade tlnd~ bir katar binde 18 meJllll 
fikirlerine ıare : 18 meyilli bir arazide 45 kilo- arazıde 45 kilometre dratle al-

-Kaza Polatlı De BeJ&Wprl ati ...ıd rk demez. 
. j kımldaktan wa metre * • •• e en devrileli- Katar fena tertip edllmlpir. 

~~--= ~okomettif llatbn 1o- ~ :ı-:.=: =p• •lr•~-~ ~tar muhtelit btanm. llalatelt 
U11111uw•-;..u..u,tit ma • •erm...... -tar ,.pa1c1ıja Yaldt ır-. -.. 
hına ele dald • fui'pD aola de- mlmldbı dejlld!r. ldbabaa fetlalltdtt llllla etm.lı 

~eYrilirken keacll mib- EYet, .. t ~~- ... btar llsampllr. aa.. •:ret...,.,, !!!;. etiaftada Wr kavil" çian!f, feaa tertip eclilmiftir. llllfbr. 

Tevfik Rüştü 8. ITürkiye - Bulgaris-1 Polis Kanunu 
ÇaJP.mbaGünü~evreye tan Ve Yunanistan Tatbikat için HazırWdar 

Hareket Ediyor lcruına Bqlandı 
Aabn· 12 ( Hliltl8t) - Bulgar Baıvekili Mühim Ankara, 1 ı - EmaiJetl uma-

TDrkiJOfi Ak•am ~İJ-= 1 Sözler Söylec6 mlye Mlcliriyetl •iuato.ta • .,.. 
te..O eClecek olan Hanel)'8 Atiu, 10 - Loaacla balama ku memurlata, .rkomilerllk ... 
Tetfik ftlftl! Be1 Çaqamba .... Bal,... &.p.ldll M. lttapnof, komi1erlik için bir lmtilau aça-
nı 1Maradaa Ç~evreye .ıd:~· Lom koaferama •&zaW8b ve cak. imtihan netlceü eylaide .... 

Cenevre ııttmaa •JID • Tlrk y a-•-· - b b lqılacakbr. Yeni polüı kanuna 
nkubalacakh!· Tk~ ~~ hakhad:-Ati...UW:~~-:h.bi- 1 eyl61cle me•Jdl tatbika konala-
i>ablliJ• \ • .ili Vl et • riDe mun beyanatta bulnmtlfbu'. cakhr. 

91vaatk .. ker F•~rlk'jı Bulgar bapeldli, bup Tnr- ~t&~tlbı=:===.= ... ==:=le=li==:b=ak=km==da=T=&r==kie• 
Ankara 11 - yem yap maaa kiye-Bulıaristan mlnuebabnda y 

mukarrer teker fabrikaıının Sam- htlktlaa ıtlren amimiyetten do- ye, unaniatan ve Bulgariatan 
1UDd• · de48, Sıvuta kurulma11 aruında bir anlqma hasal ola• 
mukart.rcfir. layı memnuniyet beyan etmlf ve caja llmldini izhar etmiftir. 

/STER /NAN, /STER iNANMA/ 

Sözün Kısası 
Ucuz Doktor, 
Pahalı 
Doktor/ 
--------- A. E. _ .. _ 

Doktorların kazana azalmıfl 
Bu haber bu katım vataa-

dqlanmı11n buabma teeutirl 
mucip olmakla beraber, hutaJa. 
nn da azalmq olm•mm g&ter-ı 
mui itibarile bizim için &zerinde 
feryat edilecek bir aan•a metı
auu tetkil edemes. 

Fakat taba kenclimid d&fla
miyeliml Dokor vatandqlanmı
ıın da geçinmelerini temin etmek 
llzım. Bunun için butabldana 
artma&1n1 temenniye kadar Deri 
aidilemez ise de yine bir çare ar• 
mak zarureti vardır. Bu pr.e ne 
olabilir? 

Bir kısım doktorlarmuzm id
dialarına gire çare bulttir: 

- ismi İfİtilmİf' mefhur clok
torlanmwn muayene lcretlerlal 
artbrmaları kafidir. Ba takdirde 
llcret artacajl için, hutala
rm adedi ebilae bile. Jiae 
kuanclan ayal Ulde bla
cak, fakat ba fazla lcretl "'" 
remiyecek olan hastalar tamnma
IDlf doktorlara gidecekleri lçlta 
onlarm da kuauçlan temha edlJ.. 
mit olacalmrl dlyorlu. ,,.. 

Ent. care ba kadU' bulttlr. 
Fakat itte *' ba taftlJe edilen 
çarenin dojaracajl içtimai bir 
mesele: 

- Paranm ba7ata ft ilime 
telir edecek bclar lmYntH ol
data muhakkak iM ele. ba ha
kikati resm• bb.a n ifade 
etmek auretile riya perduini 
ytlzUJl!lzdea tamamen çıkaracak 
mıyız? 

Bu noktanın haricinde fU 
sual Ue karplaımak ta zaruridir ı 

- • , •• Fula paran olama lililm• 
den kurtulmasına mukabil, eUI 
Uftf olanın_ toprap ..... ı.ı wd 
blMal ........... , 

* Amma diJaeebllllll W ..Pur 
ol11111an bir cloktora •..._.t etmeJc 
ilmek elemek tletllcllr. Nltılldm ~ 
ha cloktodar u ıı..- 1auWaia 
haJL' Termit .__. .... 

! tru. kenCll beabama ben 
ba flk&cleyim, fakat .. lddlaclll 
olanlar IOl'abilirler ı 

- O halde 18 doktora 
f8bnt kaanm.... makabli 
lbllrllab ıalaede blmlf olaa· 
1111111 bir Hbe\I olmak lbam I 

GlrtllGyorya, mahakeme biat ..,. 
r ... k 1ollara ıltlrlt•• • ...._ 
baralrarak bir tle fikrla küall laala• 
ele (lrlleaek •uipte ltalralaml ... 

......, ............... wn-+· ... 
..... ,..., doktw• .......... - .. ........ ..... ..... .... ..... 
Yari 

Muta- ......... ·- .... 
alarak •.U1ora• Malim ra ı .. eı. 
artta. Bea iM baaa Terecıek W .. 
deflllm. Slıclft rica ..... , a..ı 
lb• .... ,., ............... .. 
ıet ılaclerecek •eu doktwlar._ 
l»lrlllal 16tha .._ ta•• ecUaW 

Ba rlea kaqmada aöalta •ekler 
huld ................... .. 
mele 1apmu ........... , 

Bu abrlan JUUk• taa • 
.... enel ıeçmit bir vak'a,. 
babrladam: 

Benim içia çok •Yflll Wr 
lima kendilial Akil lıluldar Beye 
tedavi ettiri7orda. Fabl mltare
kenla kara tblerlnde vuldab 
birdenbire JUi JUIJ& inince w
daviyi barakmak mecburlJetle 
kartdatb ve nihayet YUiyetlal 
apaçık anlatmaya karar ftl'CIL 

- MUaaade edeneail ._ k 
muvakkaten olaun yan ıc:ret n
reyim, dedi. 

fıte Akil lla'1tar a.,ln ver
diii cevap: 

- Hatta bit •ermeaenia • 
olur? 
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Temmuz 
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Aan' Eaall L'Gdvfg 
TercUme eden ı HaydP.r R.rat 

.1-eşeriyet tarihinin en bUyll~, 
en koyu ve en kanlı damgusı 
biç 1Uphe etmiyelim ki bugün için 
(temmuz 1914) tUr. 1914 tem· 
muzunda Avrupanın göbeğinde 
pathyan bom banın kanla akisleri 
tamam dört bUyUk aene devam 
etti. Tamam d<Srt uzun sene bütün 
dünya sarsıldı, perişan oldu. Ve 
neticede ölen öldü, kalan kaldı. 

Umumt harp niçin ve nasıl 
çıktı ? Dört yıl sonra zihniyetle· 
ri, telAkkileri, içtimai teşekklllle
ri tarumar edip değiştiren Bllyfik 
Muharebe nasıl ve niçin patladı? 

işte bir sual ki cevabını bula· 
bilmek gayretile ciltler karalan
mış, ktltilphaneler dolusu eser
ler yazılmıştır. BUyük Harbin 
ıebep ve neticelerini geve· 
leyen şu kitap yığınları ara· 
aında maruf Alman muharriri 
Emil Lüdvig'in (temmuz 1914) 
isimli eseri hakikaten müstesna 
bir mevki almıştır. Her Lfıdvig 
bu eserinde iktısadt sebepleri 
bir tarafa koyarak, Hoben· 
ıolern ve Habsburg elebaşı-
larının siyasi ihtiraslarını kuv
vetli gözile en ince noktala· 
nna kadar görüyor ve bu görüş· 
terini şeytani zekiisile tahlil edi· 
yor. Neticede ibret nazarlanmız 

faltaşı gibi açılıyor. 

Haydar Rifat Beyin kalemile 
Türkçeye de nakledilen bu eseri 
•lltunlarımızda da okumuştunuz. 
Mfitercim şimdi bu tercümeyi 
kitap halinde de neşretmiştir. 

Burada işaret etmek istediğimiz 
nokta sadece bir tercüme mese
lesidir. T erclime deyip geçemeyiz. 

Kuvvetli bir mütercim bir 
milletin edebi varlığı Uzerinde 
en kudretli edipler kadar mUes· 
•irdir. Tilrk edebiyah bugfin 
yalnız telif sahasında değil, ma· 
alesef tercllme sahasında da fa. 
kirlik manzarası arzediyor. Bu 
itibarla alman muharririnin §Öh
ret ulmıŞ olan eserinin Türkçeye 
nakledilmesini bir kazanç olarak 
telakki etmeliyiz. 

Tercilmeye gelince; mütercim, 
hayli mllşkill olan ba işte umu· 
miyet çerçevesi içinde!l bakılınca 
muvaffak olmuştur. l' muvaffa
kıyette şüphesiz ki lisana hiki· 
miyetin tesiri çok bUyfiktUr. Fa· 
kat biraz daha dikkat sarfedil
diği takdirde bu muvaffakıyetin 
derecesini yükseltmek mümklln 
olduğuna da işaret mecburiye
tindeyiz. Mütercimden yeni ter· 
cümeler bekliyoruz. - T, 

Yeni Sen, 
Mahsulü 

İzmir civarındaki Çal kaza~nnın 
bu seneki muhammen istibsalatı 
kilo itibarile ıu suretle tespit 
edilmiştir: 

5.445.600 kilo buğday, 3930000 
arpa, 61200 çavdar, 330000 bur· 
çak, 10000 nuhut, 120 afyon, 
ıütU, 20000 haşhaş tohumu. 

Kazanın yazlık zeriyati dö
nüm itibarile şöyle tespit edilmiş· 
tir: 

1255 dönüm mısır, 195 mer
cimek, 150 patates, 200 soğan, 
25 susam, 60 karpuz, 120 kavun, 
ve 4650 dönüm ·pamuktur. Ka· 
zada geçen sene 12000 dönüm 
tfitün ekilmişti. Bu sene hiç ekil· 
memiştir. 

SON POSTA 
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Temmuz 12 

Memleket Manzarrıları 

-EBl:~ ... l!Ciit'l:&:!lliB~-----=-..... --------IE!m-iEüi!ll---~ Kayısı 
Şişmanlamak 

Gümüşhanede Eski Kasabaya Gitsin
ler, Bir Ayda Üç Kilo Artacaklar 
Gümüşhane 

, (Hususi) - Ka· 
sa bamız 2550 
nüfuslu aamimt 
ve sıcak bir yu
va hAlindedir. 
Fakat yeni bir 
yol için yapılan 
lstihlAk muame
lesi neticesinde 
ev kiraları kıs· 
men yükselmiş· 
tir. Bugtin bura· 
da ev kiraları, 
Qç aylık itibarile 

lonu vardır. Ka
sabamız san'at 

sahasında henllz 

inkişaf etmiş 

değildir ve bu sa· 

hada çok gayret 
sarfetmek }Azım 

gelmektedir. 

ŞehrimiLde me
mur ve muallim-

elli liradan yUı 
OUmUşhane kasabasmd n bir manzara 

liraya kadardır. 

lerin bir arada 

oturup mUdave

lede bulunduk· 

farı bir ticaret 

mahfeli vardır. 
Maarif hareketi, eski senelere Eski kasabanın ismi tiındi hususiyetlere sahip bulunmakta· 

(Slileymaniye) dir. Burası hava ve dır. Fakat henllz birçok ihtiyaçlar 
ıu itibarile Tfirkiyemizin eşi nadir karoısında bulunuyoruz. Meseli 
bulunan yerlerindendir. Havası ıu ihtiyacımız çok şiddetlidir. 
o kadar iyi ve safbr ki buraya Kasabamızda iyi ve bol bir su 
hava tebdili için gelen hastalar temini IAzımdır. Şehrimizde 
bir ay içinde dört beş kilo ar- gllzel bir Vali konağı, posta• 
tarlar. Yeni Kesabanın yeri o de- hane, otuz dUkkAn, iki otel, bir 
rece iyi olmamakla beraber birçok matbaa ve bir de sinema sa-

nispetle son senelerde canla bir 
manzara arzetmektedir. Şimdiki 
halde merkezde] Uç tane ilkmek· 
tep vardır. Şehrimiz, ikbsadi 
faaliyet itibarile diğer şehirleri· 
mize nazaran daha cansızdır. 
Bu sahada alAkadarların himmet• 
lerini bekliyoruz. 

Muğlanın 
Yeni Sene 
• 1 

Nazillinin Mü~im İhtiyaçları 

Şimdiki Halde En Başta 
Su Meselesi Geliyor 

lstihsalatı 
Muğla, 10 (A. A.) Bu ıe-

ne içinde vilayetimizin umumi 
lstihsalatı berveçhiatidir: 

Bir buçuk milyon kilo buğday, 
yarım milyon arpa, 36 bin kilo 
çavdar, 5850 kilo burçak, 8550 
kilo balda, bir milyon kilo ak· 
darı, 4 bin kilo mısır, 4 bin kilo 
1rusam, 1500 kilo nuhut, (200 bin 
kilo tütün. Yine bu kazada ve 
ilkbaharda 14 bin 53 d6nUm 
buğday, 11 bin dönüm arpa, 6 
bin dönüm yulaf, 11 dönllm darı, 
400 dönlim susam, 200 dönUm 
mısır ekilmiştır. 

Somada 
Bu Sene Tütün Mahsulün

den Herkes Memnundur 
Soma ( Hususi ) - Bu sene 

tiltün zirati noktasından kazamız 
halkı oldukça bahtiyardır. Eğer 
tütün ticareti de bu şekilde gi
derse bu saadet iki katlı olacak. 
Bu sene tütünler biraz erken 
ekilmişti. Yağmurlar vaktile yağ· 
dığı için mahsul çok iyi ve nefis 
bir derecede yetişmiştir. 

Şimdi tUtUn tarlalannda anaz 
faaliyeti vardır. Bu sebeple yev• 
miyeler yükselmiştir. Bu sene 
kazamızda meyva bolluğu da 
şayanı dikkat derecededir. Fiat· 

ler çok ucuzdur. ilk arpa ve ilk 
karpuz mahsulleri piyasaya çık· 
mıştır. 

Tekirdagda Yangın 
Tekirdağ, (Hususi) - iki gün 

ev.vel buraya 1 O kilometre me-

safede kain Osmanlı köyfinde 
bir yangın zuhur 'etmiştir. Kcy
lüler derhal telefonla vilayet 

itfaiyesine haber vermişler ve 
itfaiye hemen köye yetişerek 
yanğını dört ev yandığı baldo 
söndürmüştür. 

Nazllll blnalarından ( Yıldız ) otell 
Nazilli (Hususi) - Medeni 

insanların lhtiyaçlan hiç bitip tü
kenmez. Mesel! bizim elektrik 
ve su ihtiyaçlarımıı gibi... Gerçi 
burada işimize yarayan, sokakla
rımızı ve evlerimizi aydınlatan 
bir elektrik tebekeıi vardır. Fa· 
kat bu tesisat kasabamızın bu
günkll ihtiyaçları karşısında kAfi 
değildir. Genişletilmesi temenni 
olunur. 

Şunu da haber vereyim ki 
·~ sokaklardaki lAmbalar yalcında 

tezyit edilecek, sıksık wku bulan 
lnkıtalann önüne geçilmesi temin 
olunacaktır. 

Su meselesine gelince; bu 
sabadaki ihtiyacımız çok mühim· 
dir. Evvelce 35000 lira sarfedi
lerek kasabaya su getirilmesi 
dUşünülmUştü. Fakat membaların 
gayrikafi olduğu görülerek bun· 
dan vazgeçildi. 

Bir kuyudan su temin eden 
mfltcr hmir edilmektedir. Tami· 
rat bitin ·e susuzluktan kısmen 
l"ur lulacagız. Fakat bizim kasa· 
baya geniş mikyasta bir su te· 
sisatı laz mdır. Ancnk bu iş için 
mühim miktarda para Jıizım ol· 
duğunu da unutmamalıyız. 

Yangınlara karıı: lKasabamız
da muhtemel yangın afetlerine 
kartı koyabilmek maksadile bn-
yUk havuzlar yaptırılıyor. Beledi
ye yeni bir tulumba getirtti. Bu 
auretle yangın tehlikelerine tim· 
diden fenni tedbirlerle g3tfts 
geriliyor demektir. 

Yollar: Kaymakam beyin Yer
diği malumata göre, blltlin köy-
ler muntazam yollarla kaza mer
kezine ba~ lanmıı bir vaziyettedir. 
Şimdi bUtiln ova köylerimize 
otomobil işliyebilecek bir vaziyet 
hasıl olmuştur. Dağ köylerine de 
hayvanlarla mfişkUllt çekmeden 
gidilebilecek yollar vardır. Yat
murlardan bozulan yolların taml
rile de uğraşılıyor. Diğer taraftan 
ıimdiki halde köylerimizde telefon 
merkezleri vUcude getirilmiş ve 
hepsi kaza merkezine telefon 
hatlarile bağlanmıştır. 

Köy katipleri: Kaymakam bey 
köy katiplerinin çok mllbim 
vazifeleri olduğunu söylüyor ve 
diyor ki: "Köy kanunu mucibince 
ihtiyar heyetlerinin 90 liraya 
kadar olan alacak davalarını hal-
letmeleri lazımdır. Fakat bazı 
sızıltılar çıkıyor. İşte köy kA· 
tiplerinin bu sahada yardımları 
çok büyüktür. " - R. Öz. 

Memleketı 
Malatya (Hususi) - Her yeğltln 

bir yoğurt yiyişi vardır, dedikleri 
gibi, bizim Türkiyede de heı· şeh
rin bir şöhreti vardır. lzmiriP 
UzUmU, Aydının inciri, AnkaranlJl 
armudu, Amasyanın elması... İşte 
bizim Malatya da güzel, nefis ve 
bal gibi tatlı kayısılarile öteden
beri her tarafta şöhret kazanmış
tır. Geçen sene kayısı malısulD 
bereketsiz ve kıt olmuştu. 
Fakat bu sene bariz derecede 
bir kayısı boliuğu müşahede 
edilmektedir. Malatya kayısıları 
ötedenberi kurutulmak suretile 
lstihlAk edilir. Fakat şimdi kayısı 
tacirlerinin aklına bir tasavvur 
tr;.,m~tir. işitiyoruz ki, Müskirat 
lnhiaar idaresinin lstanbuldnki 
lik8r fabrikası çilek, vişne, por
takal ve daha diger meyvalardan 
neft. likörler yapıyormuş. Ben bu 
lik6rlerden henüz tatmadığım 

için lezzetlerinin nasıl olduğunu 
bilmiyorum, yalnız metbiisennsını 
işitiyorum. 

l,te bizim Malatyamızdaki ka· 
yıııcılarda şimdi buradaki nefis 
kayısılardan likör yaptırmak ar· 
1:usunu beslemiye başlamışlardır. 
Şimdiki hftlde İstanbula Malatya 
kayııııı gönderip likör imali dil· 
L~~ektedir. Eğer Müskirat 

idaresi bu dUşUnce ile 
allkadar olursa Malatyalılar çok 
mouınun kalacakbr. 

Tacirler kayısının kilosunu 
Malatya istasyonunda teslim et• 
mek şartile 25 kuruşa ver
mektedir. Fakat şunu da söyli· 
7cyim ki bu kayısılar en iyi 

cinıtendir. Bu cinse aşı tabir 
edilmektedir. fstanbul likör fab
rikuının buraya gönderdiği gU
sel •e cazip şişeli likörler çok 
betenilmiştir. Fakat fiatleri pa• 
halıcadır. Eğer bizim kayısılardan 
llknr yapılırsa daha ucuz satıla· 
catı muhakkaktır. 

lf- Son zamanlarda şehrimizde 
rakı istihlaki azalmıştır. Bunun 
muhtelif sebepleri mevcuttur. 
Fakat rakı flatlerinin biraz pa• 
balı oluşu da bu sebepler ara• 
11nda zikredilmektedir. - l l. 1. 

İvrindide 
Bir Çerkes Kızını Saçların
dan Sürükliyerek Kaçırdılar 

Balıkesire merbut lvrindi na
hiyesinde bir kız kaçırma hndi-
1esi olmuştur. On kadar silAhlı 
adam ıeçen gece nahiye merke
zine ansızın gelmişler ve Çerkes 
mahallesinden bir Çerkes kızını 
kaçırmıya teşebbüs etmişlerdir. 

Kızın zn ıesi ve mahalle 
ha k bu teşebbüsün önüne 
duım1k istemi~, fakat şerir 
her fer silahla~ davranarak kı
ıın a ınesinl yaralamışlardır. Şe
rirler bilahara kızı saçlarından 
ılirük\iyerek kaçırmışlardır. 

Kaçır.l m kız l\1usa Çavuş is· 
minde birinin it ı hr. Mütecaviz· 
lerin üçünün hüı y ti tesbit edil· 
miıtir. jandarmal r bu şerir he
rifleri takibe koyulmuşlardır. 

Bilecil< Fahri Hen ş h · ligi 
Bilecik (Hususi) - Belediye 

Meclisi, meb'us Salih ve İbrahim 
ve Hayrettin Beylere hemşehrilik 
unvanı tevcih etmiştir. 

Bahkesirde r,atısabal<alar 
Cuma gUnil B hkesirde zen· 

gin bir spor programı tatbik 
edilmiştir. Neticede ldmangücll 
atletizm, 1dmanbirliği futbol ve 
ldmnnyurdu da voleybol "e bi· 
siklet müsabakalarını kazanmıştır. 



Hindistan da 
Kargaşalıklar 

Simla 11 - Vahim bir kat
ır plak :, .. _..11fiV_..M)ll!4Nflı~.k·ılj 



6 Sayfa 

Bir idare Bahsi 

Kooperatif 
• 

idaresi 
-9-

fstiblak kooperatiflerinin mua· 
melAtı esaa itibarile iki kııma 
ayrılır. Biri "ahı,, , diğeri "satıf,,. 
Hususi ticaret ıekillerinde ehem
miyetçe hangisinin diiorino te
kaddüm edeceği kestlrllemeue 
de kooperatif teşkilltında alııın 
ehemmiyeti satışmkine faiktir. 

ÇUnki kooperatiflerin kendi 
aıalarından mürekkep daimi bir 
milşteri kütlesi bulunur. Bunlar 
hem kendileri alış, veriş ederler, 
hem de muhitlerinde satışın mu· 
vaffakiyetini temin edecek pro· 
paganda yr.patlar. Halbnki husu
si ticarette böyle yardımcılar 
yoktur. Satış, müessesesinin ken· 
di teşkilatının maharetile ilerler. 

Şu halde kooperatiflerde mil· 
, bayaat işlerinin tanzimine fevka· 
tAde itina etmeliyiz. Zaten 11 kftııı, 
satış fiatinin yüksekliği değil, 

; alış fiatinin ucuzluğu temin eder. 

Peki f Mübaayatı nasıl yapma· 
lı ? .. işte mühim bir mesele! Öy
le bir mesele ki kooperatifçiliğin 

ileri gittiği memleketlerde halli 
için geniş teşkilatlara vücut ve
rilmiştir. 

Başlnnj?'ıçta arz.ettiğimiz gibi 
kooperatiflerin nazariyatını tetkik 
her ne kadar mevzuumuzdan ha-

riç ise de miibayaa teşkilatım 
anlatabilmek ıçın birkaç aatır 
tahsisine mecburiyet hasıl olur. 

Misal olarak Fransayı alalım .. 
Orada kooperatifler Uç milli 
teşkilata malik bulunuyorlar: Biri 

.. istihlak kooperatifleri fedaras

yonu.,; diğeri "Fransız koopera
tifleri toptancı teşkilatı,, i üçlincü· 
ıU de .. Fransız kooperatifleri 
bankası,, dır. 

Bu üç teşJ,ilatm gayesi: 
.. Milli federasyon,, hakikrıtte 

kooperatiflerin fikir sahasındaki 

müşareketidir. içtimai ve manevi 
bir vazife alır. Diğer ikisinin ga
yeleri iktısadidir. "T optancl teş

kilAtı, perakende sah mağazala
rmm ihtiyacım tatmin ile mükel
leftir. 

° Kooperatifler Bankasının ,, 
gayesi de bu teşkilitlarm yaşa

ması ve işlemesi için IOzumu olan 

menabli, emirlerine amade tutmak, 
fıiıelerine kooperatiflerin tevdi 

ettlli tasarrufatı bu uğurda kul· 
!anmaktır. 

lngiltore ve F ransadaki lstih
llk kooperatiflerinin kısmı Azamı 
mUbayaat hususunda: 

' " Magasin do Groı des Coope
ıatives,, denilen bu toptan mu
bayaa teşkilatından istifade eder· 
ler. Bunlar perakende satış ma-

.tazalarının ihtiyacı olan büUin 
emtianın yerli olanlarını ilk elden, 
ecnebi olanlarını da doğrudan, 

toğruya mahallinden tedarik eder. 
Hatta sabşa arzedi!meden evvel 
az, çok şeklini değiştirecek bir 

ameliyeye muhtaç olan emtianın 

işçiliğini de kendi vesaitile ya-

par, kendi marka ve etiketile 
attırır. 

Ahmet Ekrem 

Yeni Neırigat 

Olimpiyat 
Rasing • Muhtelit pazar maçı 

taf iJA~ re imler, tenkitler. Fiali 

- - ~-
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1 ene Kari Mektupları 

Londray~ Görenle;:-Bu Diyarda Buh- şD~k"r! 
1

. 11 , 

B ı ' d "" H••k d ) ı aye ım var. 
ranın u unma ıgına . u me er er b •• ~·~;ı;~y.u:~~;·~~~. ·t~.~; 

İngiliz Sakindir, Vakurdur, Neşelidir, Fakat Büyük Bir 
Tehlike İle Karşı Karşıya Olduğunu Da Müdriktir 

Tehlikeyi Mütemadiyen Düşünmek İnsanın Mukavemet Kuvvetini Azaltır 

lngiltero buhranın mevcu-

diyetine rağmen eğlenen ve ı:evlr 

içinde yaşıyanlarla doludur. Yu- f 

karda Taymisin kenarında eğle• 

nen neşeli halk görünmektedir. 

Diger larnftan lngiltcre buhran• 

dan çok müteessir olan bir rnem. l 

lek~ttir. Solda iki nç ve ıefil 

iş ız Taymisin kenarından bak· 

mnktcıdırlar. Aşağıda sağda tuka· 

-

ralar metronun (yeraltı fİmendiferi) önünde uyumaktadır• 
lnr. Solda belediye işsizlere •ıcak 2ıda vermektedirler. 

Londra, 5 (Temmuz) - Üç 
haftadanberi İngilteredeyim. Bu 
memleketi bir senedenberi gör
mediğim için Bliyük Britanyayı 

iktısadi buhranın tam orta yerin
de tetkik etmeyi merak ediyor
dum. 

lngilideri bitkin ve değişmiş mi 
bulacaktım? Yaz esnasında çok 
n~şeli olan Londra hayahoı sön
mUş mü görecektim? Vasat halle 
sınıfım mutat sakin vaziyetlerini 
bırakmış mı bulacakhm ·ı 

Hakikat bu tahminlerin hiç
birine uygun çıkmadı. İngiltere 
hiç değilse zAhiren değişmemiştir. 
Amerikadn herkesin simasından 
yeis akar, herkesin kalbinde giı.li 
endişeler yatar. Nevyorkun mu
azzam sinema binaları iflas halin
dedir. Eğlenceli hayat bir cinayet 
telikki edilir. Fakat lngilterede 
böyle bir şey yoktur. 

Gece Hayatı 
Londrada 1932 senesmın ya

zmda lokantalar ve tiyatrolar 
mutat şekillerini muhafaza et
mekte, darUlfünunda talebeler 
harici hayata lakayt yaşamakta
dırlar. Fakat şehir haricinde 
bazı büyük köşkler otele tahvil 
edilmişlerdir, fakat küçük sayfi
yelerde hayat ağır ve zevkle 
dolu olarak devam etmektedir. 

Muhavere Mevzuları.. 
Şüphesiz, her yerde olduğu gibi 

burada da buhrandan bahsedilmek
tedir, fakat bu bahis esnasında 

dillerde biraz İngiliz nüktesi ve 
felsefesi vardır. F nzl olarak bu 
bahis günUn yegane mevzuu de
ğildir. Üzerinde birkaç dakika 
durulduktan sonra at yarışlarına, 
futbol müsabakalarına veya Mis 
(Berney) in hftdisesine geçilmekte, 
eskidenberi alışılan ayni zevkleri 
ve ayni eğlenceleri muhafazaya 
cahsılma.kta~r 

ŞUpho yok ki, birçok kimseler 
iratları işledii için ze\'klerini tebdile 
çalışmışlardır, yemeklerinde te
nevvllü eksiltmişlerdir, elbiseler
de fazla yeniliğe veda etmişler
dir, fakat berşeye rağmen neşe 
baki kalmışbr. 

Kalabalık mahallelerde sine· 
maların önü nöbet bekliyenler 
ile doludur ve cumartesi gUnleri 
öğleden sonra deniz kenarına 
giden şoseler hıncahınçtır. 

Buhran Yok mu? 
Görüntiş değişmediği için 

lngilterenin iktısadi buhrandan 
masun kaldığına mı hükmedelim? 
Kat'iyen hayırl f ngilterede buh
ran her vakitkinden şiddetlidir. 

işsizlerin adedi bilhassa ıon 
haftalarda hiçbir memlekette gö
rlllmiyen heybetli bir dereceyi 
bulmuştur ve lngiltere cihan ik· 
tısadiyahmn eski halini almasını 
herkesten fazla ıabırsızhkla bek
lemektedir. 

Şu halde sorabilirsiniz: Bu 
memnun görünüşiln &ebebi nedir? 
Cehalet mi. ihmal mi, gurur mu? 

Zannederim., suale \erilecek 
cevap basil değildir \'e iki 
kısma ayrılmaktadır. 

lngiliz Karakteri 
İngiliz ister kredi hayatları 

mevzubahis olsun, ister milli hayat
ları, hislerini göstermeyi sevme:ı-
ler. Bu hal kısmen hicaptan, 
çekinmeden, anlatacak kelime 
bulmak müşkülatından, kısmen de 
aıimkfırhktan ileri gelmektedir. 

lngiliz düşünür ki, kendisini 
tehlikeyi seyretmiye bırakırsa 

mukavemet kuvveti halele uğra
yacaktır. 

Kara Haftamn Hikayesi .. 
Transuval muharebesinin baş

langıcında lngilizler feci bir hafta 
geçirmişlerdi, her gUn bir feJAket, 

bir facia, bir hezimet haberi a ı · 

yor1ardı, hatt · bugünlere kartı. 
haftası ismini vermişlerdi. 

O &1rada nazırlardan Mister 
Belf our ihtiyar kraliça] (Viktorya) 
yı teselli etmek lizere saraya git
mişti. Kraliça daha ilk kelime
Jerde nazırın sözlinü kesti : 

- Rica ederim, dedi, bilinir.: 
ki hiç olmazsa bu evde kuvvci 
maneviyesini kaybetmiş hiç kiınao 
yoktur. Biz mağl(ip oJmak ihtima
li bulunup bulunmadıtını d6ttıD-> 
mliyorux, bile. 

• 
lktısadl tehlike kar1111nda in· 

gilizlerin bugtın kabul ettikleri 
hareket tarzında ihtiyar krallça· 
ıının mağlübiyet ihtimalini dn· 
ıUnmekten bile imtina ediıinln 
aynidir. 

Bence bu mağlübiyet ihtima
lini dilşilnmekten bile imtina et• 
mek çok doğru bir harekettir, 
fakat mağUibiyetin 6nUne geçe
cek tedbirleri alm~ktan insanı 

alakoymaması şartile .... .. 
İngilizlerin neşelerini kaybet

memelerinin birinci sebebi budur, 
ikinci sebebi ise azimkarlıktır 
ve nefse itimattır. 

İngiltere ıstıraplarına, hasta
lıklarına ve işsizlikleri ne rağmen 
istikbalden emindir, çünki bu 
buhranla zamanlarda bile, millt 
vahdetinin halele uğramadığım 

görmüştür. Burada siyasi değil, 

fakat içtimai bir terbiyeyi mev
zuu bahsedeceğim: Filhakika bu 
çok sıkmtıh znmanlarda vergi 

veren İngilizlerin çok ağır yeni 
bir fedakirlığı kabul edip 
etmiyeckleri merakı mucip 
oluyordu. Halbuki, lngilizlerin 
bunu vatanın sellmeti için 
memnuniyetle kabul ettikleri ol· 

yazıyorum: 

1 - Bazı börekçiler böreğin 
okkaıını 120 kuruıa satıyorlar. 
İ&tanbulun hiçbir tarafında bu 
kadtar pahalı c:letildir. Buğday 
fiatinin bu kadar ucuz olduğu 
bir devirde böretin fahiı dene
~ç~ derecede pahalı aatilması 
d~ğru değildir. 

2 - Sabahları mahaUe ara
larım hattA umumi caddeleri 
tanzif t amelesinin ıUplirgeeinden 

kalkan toz, fçinden geçilmez bir
çok hastalık mikroplarım hamil 

bir bulut halinde kaplıyor. Bu 
mühlik bulutu hasıl eden zav llı 
ne yaptığının farkında değil, işi 
bittiği zaman un fabrikasından 

çıkınıf bir amele kıyafetinde yUz, 
göz, aç, ·sakal, kirpik bembeyaz 
bir halde. Sulamadan sokaklarının 
sUpüren Ye dolayısile halkı dü
şUnmlyon bir şehir varsa o da 
f stanbuldur. 

8 - 1 portalard okka ile 
ıatılan mallar yanyana ayni 
malı atanlarda fiatler o ka· 
dar muhtelif ki hayret ed rslnlz. 
Yirml be kuruş, on be kuruş, 
hatta on kuruı. Sebebini sorar
sanu: mUsbet bir cevap alamazsa• 
nız. Fnkat aldığmtz bir okkalık 
malı başka bir terazide tartars -
nı~ görlirRünUz kl okka ile aldığın1 

mal arasında muhakkak 1Uı 
dirhem, yüz elli dirhem bir farlr 
vardır. 

4 - Belediye lstanbulda k· 
meğin bir kilosuna 9,50 kuru~ 
narh koymuştur. Eytlp fırtmndr 

imal edilen bir ekmek Edirne
kapıda 8,50 ku•uşa ve yfnt 
Edlrnekapf da bir farın da ekmeğlr 
kiloıu 9 kuruş otuı paraya satar 
Sebebini sorarsanız dirhem f rkı 
derler. 8,50 kurutluk ekmekl' 
9,75 kuruıluk ekmek arasında 
dirhcmce bir fark yoktur. 

TfttllD inhisar menuırlarıDdaD - M. Fuı 

Cevaplarımız 
(luolCU Ahmet Beye: 
Tamamlle phal mahlyetl' 

olan bu yazıyı aqredemlyecqi! .. 
lımirde A. R. imzalı mektup 

sahibine: 
lddialarıoıı tamamilo pha: 

mahiyettedir. Binaenaleyh yaıa· 
mıyacağız. Allkadar makaını va• 
ziyetten haberdar ediniz. 

rUldü ve anlaşıldı ki, milJi vlcdaı 
ıağlam olarak iılemektedir. 

Şimdi mesele cihanıUmu 
İngiliz lmperatorluğunun bUtU• 
müstamereleri ile baki kalıp kal· 
mıyacağım anlamıya sıra gelml tlt' 
Bu da milstamereler arasında 
Ottava'da aktedilecek olan kon• 
feransta anlaşılacaktır. 

* İngiliz sakindir, neşelidlr-
mağlübiyet ihtimali olup olmaı 
dağım tetkikten bile imtina et 

mektedir. Fakat buna rağmeı 
İngilizleri cihan buhranına kart 
llkayıt zannetmeyiniz! 

Bilakis vaziyetin vahametin 
tamamen takdir etmekte ve cihı 

lktısadiyatının düzelmesini herltea 
ten fazla istemektedirler. 

Mauroil 



PAZAR OLA HASAN BE 
'' Gümhurigef,, 
Güzelini Teşyi ... 

İnşallah dünya güzeli < lur
ıun, "Cüınhuriyet,, güzeli! fhı 

sözlerime muh:1l 
bir temenni naza
rile bakma. Buna 

alemi imkan de
mişlerf Vakıa dün-

ya güzeli olmak 
çok güç bir iştir. 
Fakat Türkiye gü

zeli olmak ta bnka

dar kolay bir iş mi olacaktı? Ona 

rağmen bak nasıl oluverdin ... 

Allah bir kere: "Yürü, ya 

kııım! ,, demesini. Güzel!eri ile 

ıneıhur Türkiye gibi on dört mil

Yon nüfuslu bir memlekette bir 
Ri\zellik müsabakası açılır. Bu 

hıUsabekaya sekiz bin değiJ, se

kiz yüz değil, seksen değil. .. Yal

n12 ve yalnız sekiz kişi iştirak 
eder. 

Ve Mis Türkiye olması mukad
der olan bahtiyar,başka şerait da

hilinde kazanılması pek giiç olan 

bu şerefli unvanın kendine tevcihe 

edildiğine zevkli bir hayret için· 

de şahit olur. İnsanın kısmeti işte 
böyle kaşığında çıkarf 

Fakat sakın bu sözlerimden 

alınma. Sana güzel değilsin de

hıek istemiyorum. Kendime: 

.. Pazar ola güzelden anlamıyor!,, 
Dedirtmek pek gUcüme gider ... 

Ve böyle dedirtmek gücilme git

tiği içindir ki sana Türkiye gü· 

teli de diyemiyorum! Şayet de

nıiı olsam, dilşün bir kere, k~ç 
1'Urk gUzelinin hakkını yemış 
olacağım ve nekadar ağır bir 

•ebal altına girceğim ... 

- ---

Doktor Lokman a. - işler fena, Hasan Bey ..• Baksana, doktor olduğumuz halde benzimlzde 

kan kalmadı! 
Hasan B. _ Aman doktorcuğum, maşalahl s ;z de pek kalabaltksmız. lstanbulda 1800 dok· 

tor varmış. şayet hepi "ezin de benzinlze kan gelecek otursa o zaman biz nice oluruz! 

ı , PLAJ ŞARKISI 
Banyoya giden giiıel bir Madama ı 

gidi •orsun ha mama. 
}'akacaksın Madama? 

Elinde s i leceğin 
Yine kimin canını 

Güneşe lcarşı ) ' t ıp 
Kaç kişinin canını 

boylu boyunca kuıııa 
yakacaksıın Madama ·ı 

Kumlar nasıl ~rimez 11en üatüne yatınca? 
Deniz. nasıl kaynamaz •en içine bahnca? 
Bornozunu ~öyle bir omuzundan atınca? 
Kaç kişinin canını y.ıkacakaın Madama ·ı 

lf. 

Şüphe yok, plaj halkı tu valetiııe hayran J 
Uçan martiler bile kıyafetine hayran l 

Bahklar yüzmedeki maharetine hayranı 
Kaç kitinin canını yakacakııın Madamal 

Saçlarınm lüleıi parlıyor güneş gibi •• 
Göı.ünün maviıi deniılerle e' gibi .. 
Hasılı her tarafın parlıyor ateş gibi •• 
Kaç kiıinin canına kıyacakSln Madama? 

Pazar Ole 

=---===-- --===========-============ıı::..."""==::-0 

"ksek ve güzel remzi olan J 
yu k ~ b 
ay yıldızı taşıyarak çı tıgın .. u 
ıerefli seyahatten muzaffer don
ınene dua edeceğim. Şayet 
bu duam kabul olunursa asıl 
0 

:zaman iftihara hakkımız 

1 k Herkese: "Bakın, mem-o aca ... 
leketimizin sekiz kişi içind~n se-
çihniş laalettayin bir güzelı Av-

a güzeli veya -hulya bu yal
rup .

1 
w. ı 

Dünya Güzeli oldu!" diyebı ecegız. 
Haydi uğurlar olsun, • Türkiye 

cumhuriyeti güzeli diyemiyor.um! 

Sadece - "Cümhuriyet,, gilzehl... 

Pazar Ola 

Rehin 
Lokantada adamın biri ınil· 

kemmel yemek yeyip karnını 
doyurduktan sonra lokantacıya 
üstünde borcunu ödiyccek kadar 

parası olmadığmı söyledi. Lokan
tacı hem ku;dı, hem şaşırdı. Be· 

reket versin ki o sırada Pazar 
Ola da lokantada idi. Lokantacı 

Hasan Beyi hakem yaptı. Mese
leyi anlattıktan sonra: 

- Bu işe çare bul, dedi. 

Hasan Bey borçluya dedi ki: 
Azizim, sen nasıl olsa bu 

{ parayı vereceksin. Şurada kasa· 

mn yanına duvara bir satır yazt 

yaı. Yüz on kuruı yemek bor· 
cum var diye. Aftina bir de imza 
at ... 

Bir daha geHtte · · vcrırsın ... 

Borçlu - Aman nasıl olur? 

Herkes imzamı görür. Rezil 
olurum. 

Haaan B. - Hiç merak etme. 

Kimse görmeı. Yazı ve ımıa 
duvara aslıj'ın paltonun altında 
kalırf ... 

Sen, hiç şüphe yok ki, Tür

kiye güzellerinden birisin. Fakat 

unutma ki Türkiye güzellerinden 

biri olmak ta bnyilk bir şeydir. 
Senin asıl iftihar edecegın, 

edebileceğin unvan da bu olm~
lıdır. Yoksa sana zorla maletb· 

rilnıek istenilen TUrkiye GUıeli 
unvanı değili Alnında Tilr~~= 

~ =======---------ı Kefil ! 
J 

. Hasan Bey 'l'el-
ıır, telefon citıaıı 

l!~tan bir 111 :ıgaz:ı) ıı 
gırdi. 

- TaJ,s itltı hir 
telsiz makinesi al· 
Jlla k i ~tiy oruııı. ılı -
di. 

Dükk!ln cı Jfa,.,aıı 
Besi tüyle lıir süz· 
diikteıı so11r11: 

V erı1 li ın , ık

di. Yalım; lıizo lıir 
kcıfil gö:-t .-. riııiz . Hir 
diikk a ııı·ı olın:t " ' 
larttır. 

Jl:ıs:tn Jfry lıi-
raz dii~iiıı<liikt"ıı 
so ıı ra : 

- Pı•Ut l:i. dedi. 
Size bir ıııag·aza 
güstııroyiın. ı ı d•L 
ıiıi ıı g'ilJi tol-< İZ 
cilıaıı satı,·or ... 

Peki. · Lu ın:ı 
~:t l.ıL si ı 11 kefil olur 
ıııu ? 

Tabii ... Niçin 
0}ınasın'? Bana. tak 
•~tle 1:1attığı tı isiz 
cıhazııu geri aldıgı 

ıanı:uı dıı makineyi 
uıuu uzadıya mu
ayene etti de biç 
bir vAriııde eu 

• 

------~--

Hırsıza 
Kilit! 

Bakkal Ahmet Efendi Pazar 
olaya acı acı dert yanıyordu. 

- Ah Ha-
san Bey. şu gaz~· 

teciler insana ni
çin böyle eziyet 

~derler bilmem 
ki ... Eskiden ga
zeteleri rabat ra
hat açıp okur
duk. Şimdi sahi
fenin kenarına 

bu zıın balı, zamklı şeridi çıkardı
lar. Şimdi okuya bilirsen oku ... 

Pazar ol ı unlamadı: 
- Aman Ahmet Efendi, bu 

şeridin sana ne zararı var. Şeridi 
kopar. gazeteni yine okul 

- iyi amma, zımbayı ko r a• 
rınca müvezzi gazeteyi geri alır 

mı ya ... 
- Demek sen gazeteyi oku

duktan sonra miivezzie veriyosunl 
- Tabii değil mi ya ... Glize.,. 

t~yi okuduktan sonra mllvezzio 
geri veririm, bir de kuruş toka 
ederim. Oldu bitti! 

- A Ahmet Efendiciğim, işte 
gazeteciler de bu madrabadığın 
&nDne geçmek için snyfamn ke· 
narını yapışhrıyorlarf 

- istedikleri kadar yapıştır
ıınlar... Ben onu usulca açıp oku• 
duktan sonra tekrar yapıştmyo• 
ruml belli bile olmuyor ... 

Haaan Bey manalı manalı ba-. 
ıını salladı? 

- Ayol, dedi. lo bir kert 
bu çığıra dökülmesin... Bu 
gidifle zamk deği1 ya sahifeler 
birer kilit vursalar, ıen kilidi 
maymuncukla açıp yine okuya .. 
cakım... Y alnıı ıunu bil ki her• 
kes senin gibi yapsa sen 2or 
gazete okursun! 

- Neden? 
- Neden olacak. .. Ortad• 

ıazete kalmaz da ondan! 
Sonra ilive etti: 
- İşin asıl tuhafı ne biliyor 

musun? 
Gazete aahipleri gazetenin 

kenarına o zamkla ıeridi koymak 
için günde on on bet lira ayrıca 
maıraf ediyorlar. Demek o para 
da Uıtelik gidiyor... Tevekkeli 
atalarımız "hırsıza kilit kir et .. 
meıf,. Dememişler!.. 
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izi 
Ahme Celile tin Paşanın Mazisi 

Ahmet Celalettin Bey 
,· ıcdan Borcu 

Nefret 
Olarak 

Ettiği 
Kabul 

Hafiyeliği 
Etti 

Bir 

Muharriri lf.. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-63-

Çocuk, zeki ve terbiyeli bir 
tavırla cevap verdi: 

Ahın et. 
- Ne it görürsün?. 
- işte görüyorsunuz ya.. Bu 

koyunları güdüyorum. 
- Daha. .. 

- Akşam olup çiftliğe gitlik-
tea sonra atları da tamar ederim. 

- Daha? •• 
- Su taşırım .• 

Abdülhamidin arkasında gidi
yordu. Abdlilhamit te onu böyle 
gördükçe memnun oluyor ve 
günden güne tevecciihi.inü arttı· 
rıyordu. 

Ahmet Bey, pekaz bir zaman 
zarfında miralay oldu. Lal<in,Ab
dülhamidin sıksık tekerriir erlen 
bu tevecciih ve muhabbet eser
leri de, onun hasetkarlarının kal· 
bini gayız ve kin ile dolduru· 
yordu. 

Ali Suavi vak'asını miiteakıp, 
Sait Paşanın ilhamile efkarı 

umumiyeyi gizlice anlamak liizu
mu hissedilmişti. 

Bunun için ( yüz yirmi lira ) 
- Daha? .. 

- Ne iş buyururlarsa, hepsi· 
ni yaparım. 

- Peki, sen kimin oğlusun? .. 
Çocuk derin derin içini çekti 

ve önüne bakarak cevap verdi: 
- Kimsenin oğlu değilim. 

. bütçeli bir hafiye teşkilatı yapıl
masına karar verildi. Yalnız 

Abdülhamit, bir noktada tered
diit ediyor: 

Ben, bir köleyim. 

Abdülhamit, çocuğa acımakla 
beraber, birdenbire onu pek 
sevmişti. Adamlarından birini 
derhal çiftliğe yolladı. Küçük 
Abmedi sahibinden satın aldı. 

Ahmet sefil, perişan ve ba· 
kımsızdt. Baıı, kulaklarma kadar 
ııvama keldi. Abdülhamit bu Kel 
Ahmedi doğruca harem dairesine 
götnrdü. Saraylıların şefkat ve 
ihtimamına tevdi etti. 

Çerkes saraylılar, bu küçük 
Çerkes çocuğunu yıkadılar, arıt

tılar. Başına ziftli takkeler giydi· 
rerek onu ıgrenç yaralardan 
lrnrtardılar. Az zamanda, eli B}'ağı 
düzğtin ve tertemiz bir hale 
.toydu1ar. 

Ahmet, çok hassas ve anla
yışlı bir çocuktu. Kendisini sefil 
ve meşakkatli bir hayattan kur· 
tararak böyle temiz ve müreffeh 
bir hayata kavuşturan ( efendi )
sine karşı kalbinde büyük bir 
minnet ve şUkran hissi doğdu. 

Ahmet bllyüdfikçe bu his te 
bllyüyor; arlık Ahmet velinimetini 
memnun etmekten başka bir şey j 
düşilnmüyor; gece, gündüz Ab
dUlhamidin etrafında bir pervane 
gibi dönliyordu. ı' 

Abdülhamit tahta çıkar çılc-
1 

maz, etrafına has bendeganından 
mürekkep bir zincir çevirirken, 
bu sadakat zincirinin bir halkası 
da Alımet Bey olmuştu. Artık 
Ahmet Bey büyümüş, güzelleş-
miş; zarif endamı, kıvrak ve ter
biyeli tavırlarile göze çarpıyordu. 1 

Ayni zamanda güzel ata biniyor 
ve bütün silahları, büyük bir , 
meharetle kullayıyordu. Cesur , 
vo atılgandı. Doğruluk ve sad ı
kate meftun, yalan ve riyva 1 
karşı en biaman bir düşmandL 

Ahmet Beyin bu meziyetleri
ni, Abdülhamit yakından görü· 
yor ve takdir ediyordu. Bunnu 
için ilk tüfekçi bölüğünü teşkil 

ederk.-n ona da bir yer ayırdı ve 
kendisine yaver yaptı. 

Artık Abdülhamidin saltanat 
devri başlamıştı. Selamlıklarda 
ve bayram alaylarında, al cep· 
kenli elbisesi, sırmalı kordonla· 
rlle- vaver Ahmet Bey temayüz 
c.. , ., 5bı bumayunda. daima 

- Acaba bu teşkilata alına-

::=:==========================:.. 
Japonya Yeni Mançuri HU

lulmetini Tamyacak Mı? 
Tokyo 1 1 - Başvekil Amiral 

M. Sayto, yeni Mançuri devleti 
nın Japonya tarafından tanınıp 
tan nmıyacaftı hakkındaki suale 
şu cevabı vermiştir: Bu tasdikın 
i~rası mümkündür. 

iki l(afah Oört Kollu Bir Çocuk 
Gelgrat 1 1 · - Şimali Bosna 

kasabalarından birinde bir kadın 
4 l:ollu ve 2 kafalı bir çocuk 
doğurmuştur. iki kafadan biri 3 
s at yaiamıştır. 

Jilet Oldu 
Loı Ancelos, t 1 - Kendi 

L .nile yadedilen emni:>etll ustu
r .. mn mucidi olan M. Jilet 77 
yaşında ölmUştllr. 

Borsa Fiatleri 

K:ımbiyo Kapanış 
-- - - ,, -
Fransız Frangı OOlt2f03 
lngiliz lirası 757 50 00 
Dolar 47 25 00 
Liret 9 29 00 
Belga 3 40 00 
Drahmi 70 97 00 
fsviçre frangı 02 4ı \15 
Leva 66 85 00 
Florin J 17 00 
Kuron Ç. 15 9'.? 05 
Şiling A. 04 39 10 
Pezata 

t 51 75 00 
Mark 01 99 00 
Zloti 04 21 00 
Peng• 03 98 14 
Ley 80 93 ()() 

Dinar . 30 14 00 
Çervonets 10 87 50 

Tahvilat Kapanı., 
ı,._~-' -= 1. DahiU 95 50 

D. Muvahhide 48 00 
A. Demiryolu 00 00 

Borsa Harici 

9 r1 ı 
'= 

Altın 

Mecidiye 45 00 

Banknot 2 51 ()() 

cak adamlar, bize herşeyi haki
kat olarak söyliyeceJder mi? .. 

Diyordu... Bunu düşilnürken 
aklına yaveri Miralay Ahmet B. 
geldL Bu işin başına onu geçirdi. 
O günden itibaren de Ahmet 
Beye, serhafiye, Ahmet Cell
lettin Bey unvanı verildi. 

Ahmet Bey, gizli işlerden 
tiksinen bir adamdı. Kendisine 

tevdi edilen bu vazifeden büyük bir 
nefret ve istikrah duymakla beraber 

kabul etmiye mecbur oldu. Çün
ki Ahmet Bey şöyle düşünüyordu: 

- Eğer bu vazifeyi ben de
ruhte etmesem, başkası kabul 
edecek. Bu, öyle bir i~ ki, eğer 
vicdansız bir adamın eline geçer• 
se, herkese her tilrlü fen alığı 
yapabilir. Ben, hiç olmazsa bu 
fen alığın önüne geçebilirim. 

Ayni zamanda, velinimetinin 
hayat ve saltanatı da mevzubahis· 
ti. Eğer efendisi aleyhinde haki· 
lrnten muhalif bir cereyan varsa, 
bunun lSnfine geçmek, hatta icap 
ederse, buna karıı vücudunu 
siper etmek te elzemdi. 

Ahmet Bey, bu dilşilncelerle 
bu vazifeyi deruhte etti. T eşki· 
lalını yaptı. işe başladı... Ayda 
üç yüz ila beş yüz kuruş aylık 
alan saray lı&fiyeleri her tarafa 
girip çıkıyor, hallcla temas edi
yor; hergün görüp işittiklerini 
bir raporla Serhafiye CelAlettin 
Beye bildiriyorlnrdı. 

Serhafiye,I bu raporları tetkik 
ediyor; mahiyeti, gevezelik hudu· 
dunu aşmıyan cilrilm sahiplerini 
dairesine getirtiyor, sıkı bir tek
dir ve tehditten sonra koyveriyor· 
<lu. 

Bazao bu gevezelikle azıtanlar 
da oluyordu. Bunları hUnklra 
arzetmekle beraber, yine bizzat 
kendisi şefaat ederek birkaç gtln 
hapis cezasile tecziyelerini kAfl 
görliyor, hiçbir meselede vicdan 
hududunu tecavüz etmiyordu. 

Faknt.. Bu esnada Ahmet 
Beyin rakipleri de boş durmuyor· 
lardı. Serhafiyeyi, hazan aciz ve 
zaf ile, hazan da zatı şahanenin 
dlişruanlarma temaylllle itham 

ederek bu makamın ehli olmadığına 
dair hünkara jurnallar veriyor, 
telkinlerde bulunuyorlardı. 

Abdülhamit, bütün bu tesvi
liitı büyük bir sekinet ve ihti· 
yatla karşılıyor, sevgili kölesine 
karşı olan emniyet ve itimadını 
sarsmıyor, 

Yine in'am ve eltatmı ibzal· 
de devam ederek az zaman zar· 
fında, Ahmet Beyi ferik rütbesi• 
ne çıkarıyor, Ahmet CelAlettin 
Paşa yapıyordu. 

lf 
Maamafih, Abdülhamit te an· 

lıyordu ki, Ahmet Celilettio Pa· 
şa, bu işin ehli değildir.. Buna 
binaen, onun ne unvan ve ne 
de memuriyetine hiç ilişmeden 
hafiyelik işini tabii cereyanına 
bıraktı. Çünkü birçok ikbalperest 
serserile, saray kapısını aşındır-
mıya başlamıştı. Koskoca scrha· 
fiye Ahmet CelAlettin Paşanın 
o kadar lkretli adam istihdam 
etmesine rağmen duyup işitme

diği şeyleri, mesela alellAde bir 
serseri görüp işitiyor, kota koşa 
gelip haber veriyordu, 

lA.rk:uıv rJ 
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Paris Hapishanesinde 
Hayr t Veren Sahtekarlık . - -

Bir Mahkum, Bir Başkasile Hüviyetini 
Değiştirmiş Ve Herkesi Aldatmış 
Paris (Hususi} - Parisin sırf, 

bir tesadüf neticesi olarak, Sante 
hapishanesinde yapılmış şayanı 

dikkat bir sahtekarlık meydana 
çıkmıştır. Hapishaneden girip çı· 

kanlar, şiddetli bir tekayyüde 
tAbi tutulduktan için bu sahtekarlı· 
ğın nasıl olup ta ika edilebilmiş 
olduğu hali zihinleri meşgul edi
yor. Mesele İlie şudut: 

Miicbbet kürek mahkumların
dan meşhur kasa hırsızı Ernest 
Omnes isminde bir mahpu&un 
avul<ah hapishaneye gelerek mü· 
ekkili ile göriişmek arzusunu 
etmiştir. 

1 

Fakat Ernest Omnes olmak Uzere 
karşısına getirilen mahkumu gö· 
rdnce, işte bir yanlışlık olduğunu 
beyan elmİ§, Ornnesle bu adamın 
hiçbir münasebet ve mUpbeheti 
olmadığıni aUylcmijtir. Bu iddia 
ve beyanat,~ gardiyanlarla bera· 
ber hapishane müdüriyetinin de 
hayretini mucip olmuş, kendisini 
Omnes olmak Uzere tanıtan 

adam sıkıştırılınca herifin ağ· 
zından şu hakikat çıkıvermiştir: 

" - Fil•aki avukatın iddiaıı 
doğrudur. Ben Ernest Omneı 

değilim. Benim adım Langrafdır. 
Omnesle hapishanede çok iyi 
ahbap olmuştum. Mahkdmiyet 
arkadaşım, mUebbet .kürek mab
kömlarının sovkedildikleri Şeytan 

adasına seVkedilmekten kabusla
ra uğruyordu. 

Meşhur kasa hırsızı 
Ernesl Omnea 

Hen iıc 12 Haziranda bürrl• 
yetime kavuşacakbm. Şunu söy• 
lemeliyim ki benim hayatta bek-

lediğim hiçbir şey yoktur. Omneı 
iıe çok becerikli bir adamdır, 
yaşamayı çok severdi. Halbuki 

hapishanedeki rahatimi ·.-e köıeml 
dışarıda bulmak benim için mUm
kUn olmayacaktı. 

Omneıle hliviyetlerimizi do
ğiştirmiye karar verdik. Bir gece 
o benim yatağıma yatb, bea 
onun yerini aldım, ar kadqlan da 

ikna ettik, oldu, bitti. Buna mu· 
kabil Erneıt Omnes, hariçten 
bana para gönderip yardım 
edecekti.,, 

Zabıta, bu ıayanı hayret sab
tekirlık failini anyoraa da hlll 
bulamamııtır. 

Yunanistanda Kaçakçılık 

Pirede Zabıta ile Kaçak
çılar Müsademe Ettiler 

DUne kadar kaçyçıhOm merkezi olan Yunanlstanıh ... re llman, 
Atina (Hususi) - Son glln· şılmıştar. Sigar kAğıdı torbalan 

lerde Pire limanı açıklarında denizden toplanılırken kaçakçılar-
yepyeni bir kaçakçılık usulO la zabıta memurlan arasında 
keşfedilmiştir. Bu usulün keşfi bir müsademe olmuş, fakat neti· 
pek garip bir şekilde tecelli et· cede kaçakçılar kıskıvrak yakala• 
miştir. narak hapse atılmışlardır. 

Birkaç gün evvel Pire lima• Meselenin asıl şayanı dikkat 
modan kalkan bir ltalyan vapu· tarafı şudur ki, uzun tetkikat ne-
nınun güvertesinden denize bü- ticesinde bu usul sayeainde Yu· 
yük bir torba atılmıştır. Biraz nanistana külliyetli miktarda ka· 
sonra bu torbayı diğerleri takip çak eıya ithal edildiği .abit ol· 
etmiştir. Pire deniz zabıtası tor· muıtur. 

baları derhal denizden çıkarmıt Kazazede Tayyareciler 
ve muayene neticesinde bunların istirahat Ediyorlar 
içinde binlerce defter cıgara ki· 
ğıdı bulunduğu görUlmUştUr. Bu Moskova, 11 - Amerika • 

Berlin seferini yapan ve burada 
hadiseden iki gün evvel de yine kazaya uğrıyan Amerikalı tayya· 
denizde bir torba esrar reci Mattem ve Griffin Mosko· 
bulunmuştur. Yapılan tahkikat vanın en mUkemmel otelinde 
neticesinde vapurdan atılan bu oturmaktadırlar. 
torbaların sahilde bekliycn ka- Tayyareciler burada iki gün 
çakçılar tarafmdan gizlice top- kalacaklar ve bu fırsattan istifa-
landığı ve i~leriodeki e~yanm do ederek gelecek sene yapacak-
memlelcele itlial edilmek auretile !arı devrialem seyahatinin pro-
daha ucuz fiatlerle satıldığı an1a- iramını hazırlıyacaklardır. 
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24018 212'11 

-= 4td4b 
30433 
28f>9D 
31288 
27857 
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9860 

43DS9 
319a9 .. 
23323 
387&5 
ıaoao 

• "9'424 .. 

.. 
31863 = 5841 
45411 

1119 
28308 
11389 
Midi 
w mu 
15807 
38140 
28903 
39814 
G85 .. .. 

taiiiı -18')15 
14920 
23035 
24984 
'811 

200 LiRA 
Kazananlar 



ÇANAKKALE 
Jnılltere HUkft.metl tarafından Ga'.ti 

Rz. ne hediye edUen eaerin terottmt1f. 

Yaıan: 

Cen•ral Ogland•r 
BIBlTB 

Lort Kiçnerin Telgrafı Takviy; K~taatı l ___ B_u_s __ üt_unda ~!~!~: r.u 

lstemiye Yol Açıyordu Sokakta Bir Muhavere 
Cenubi Afrika harbinin son alb 1 

ayında, Jeneral Hamilton Lord f 

Kiçnerle ayni odada ve ayni dam 
altında beraber çalıımıı ve onun 
hakim şahsiyetinin tesirinden 
burada da kurtulamamışh. Onun 
için kendisine bu işte 75 bin 
askerin kAfi olduğu söylendiği 
zaman, eski kumandanın:ı olan 
itimadı dolayısile, bu mUtaleayı 
derhal kabul etmişti. Lor~ Kiç
nerin birçok müşkülleri yendi· 
tine şahit olmuştu. 

İstikbalde başka takviye kıta• 
atına ihtiyaç olursa bunun da 
esirgenmiyeceğine emindi. Çllnkl 
Lord Kiçner. Çanakkale harbine 
başlandıktan sonra sonuna kadar . 
gitmek )izımgeldiği fikrinde idi. 

Fakat mart sonlarına doğru 
Jeneral Hamilton muvaffakıyetten 
emin olmakla beraber, taarruza 
başlamadan daha fazla as!<er 
bulundurmanın faydalı olaca• 
cağını anlamaya başlamıştı. Va
tandan 3000 mil mesafede bin 
müşkülat karşısinda başlanacak 
böyle muazzam bir teşebbUs için 
derhal fazla kuvvet istemek, 
maksadı temin edebilirdi. 

Anafartalarda Mestantepede lnglllzlerln Green Hlll Abidesi 
fade etmek lbım geldiğini anla· bulunduğu haberi gelmişti. Fakat 
makta gecikm!yecekti. Fakat bu takviye kıtaahna fazla ehem· 
aksi bir tesadüf, bu elgraf Jene· mi yet verilmedi. ÇUnkU Boğazlar 
ral Hamiltonun eline geçmedi, geçilmedikçe ve Goben zırhlısı 
bu sebeple bu hrsattan istifada batırılmadıkça Ru9 nakliye gemi· 
imkimm da bulamadı. Maamafih lerinin Karadenize çıkmalauna 
evvelce istediği Hint alayını al· imkan yoktu. yalnız Odesada 
mıya muvaffak oldu. Kahirede böyle bir kuvvetin bulunuşu 
iken Jeneral Maksivele bu alaya Akdenizdeki kuvvetlerin yUreğin~ 
ne kadar ih'tiyacı olduğunu söy- su serpmişti. 
lem~şti: Bu nlay ~eliboluya sev· Boğazlardan gelen tehlikeden 
kedıldı, fakat Bogazlara ancak asabiyete kapılan Amiral Soushon 
1 mayısta vardı. 5 nisanda Odesa sahillerine fay· 

Nisan iptidalarında lskenderl· dasız bir taarruz yaptı ve dönlişte 
yeye, lstanbula taarruz takdirinde bir Türk gemisi torpile çarparak 
lngiliz kumandası altında çalışmak battı. 
üzere tam bir Rus ordusu hazır (Arkası var) 

- Ne zengin bir camekAn ••• 
Eşyaların hepsi blllistisna pek 
gUze~ pek zarif... Öyle deiil mi 
Hanımefendi ? 

.... 
- Susuyorsunuz... Ayni fikir

de olduğumuza hükmediyorum. 
Bilhassa bu porselen vazo çok 
güzel, tam manasile bir şaheser. 
Hanımefendi, zatıdlilerinin de fi· 
kirleri öyle mi? Cevap vermiyor
sunuz, acaba aldanıyor muyum ? 

- Hanımefendi rica ederim 
koımaymız. Minimini ayaklarını· 
za hiç acımıyor musunuz? 

- Susuyorıunuz, çok mem• 
nunum doğrusu. Muhayyelemde ya• 
şattığım kadın sağır ve dilsizdir. 
Evli misiniı? 

- Değilıinizf.. Çünkü evli 
bir kadın bu ıuale muhakkak 
cevap verirdi .. 

Öyle ise vaktileriniz nasıl 
geçiyor .• 

.... 
- Yine cevap yok... Ne tirin 

bir gazino. Bizim için biçilmiş 
kaftan. Size bir çeri kobler tak· 
dim edebilir miyim Hanımefendi? 

Falrnt işte burada jeneral 
Hamilton noktai nazarını vuzuhla 
ifade edememişti. Lord Kiçner, 
asker bir Harbiye Nazırı olduğu 
ıçm, bu işte onun kumandanı 
gibi hareket ediyordu. 

Fazla kuvvet talebi ancak 
onun tasvibi ile olabilirdi. BütUn 
1 uvvet onun elinde idi. Cenubi 
Afrikada ~endisinden takviye 
kıtaatı istenen bir kumandanın, 
cevap olarak elindeki kuvvetin 
yarısını geri çektiğine şahit ol
muştu. İngiltereyi terked~rken do 
kendisine, takviye kıtaah gön
dermenin mümkUn olmıyacağı 
s5ylenmiş ve taleplerinde mutedil 
olması tavsiye edilmişti. Hattı 
emrine verilen 29 uncu fırka bile 
muvakkaten verilmişti. Bu fırka· 
nm da Fransaya bir an evvel 
dönmesi lizımgeliyordu. Jeneral 
Hamilton bütün bunları dUıtındD
iil için yeni takviye kıtaab 11-
tenıekten çekiniyordu. Yalnu 
Mısırdan bir Gorka alayı g3n
derilmesiui iıtemiye cesaret ede
bilmişti. 

Ma atya Faal Bir Sanayi 
•• 

- Beyefendi, rica ederim 
beni rahat bırakınız. Yoksa polise 
milracaat etmek mecburiyetinde 
kalacağım . 

Bununla beraber bu talep 
mUhim bir rol oynadı. Mart son
larına doğru tehlikenin bllyllklOjil 
g{lnden gline bariz bir ıekil alınca, 
Lort Kiçner, Mıua ikinci sllvari 
fırkasını gandermiye karar verdi. 
Bir taraftan da Kahirede Jeneral 
Maksivcle bir telgraf göndererek 
Çanakkale kuvetlerinin takviye 
edilmesini bildirdi. 

~ 1.--.neral Hamilton Gelibolu 
i1:iıı n k,.r i ter c, l\lısırda ne ka· 
dar n"ker var a gönderiniz. Peyto
m111 kumanda ındnki süvari fır· 
ka"ı 1ı ıra harekc·t etmiştir. Bu 
teJgı afı .lı·ncral Hamil tona tebliğ 
ediniz .. , 

Bu telgraftan anlatıldığına 
göre Gelibolu teşebbUsU ikinci 
derece teşebbUslerden mutazarrır 
olmıya mahkümdu. Hali Geli
boluya Mısırda toplanabilecek 
derme çatma kuvvetler gönderi· 
lecekti. 

Maamafih Lord Kiçnerin tel
grafı, •~yrıca takviye kıtaatı is
temek için yol açıyordu ve Je· 
ııcral J .amiltcn bu fırsattan lıti-

Merkezi Olmak Uzeredir 

Malatyaıla elektrik fabrikası 
Malatya (Hususi) - Gönder- kaaımn merkezi olacak demektir. 

dilim fU resimde Malatv 1mızın Şunu da söyliyeyim ki, elektrik 
kllçUcUk elektrik fabrikasını gö- fabrikaaı su cereyanından istifade 
rilyorıunuz. Hemen ilAve edeyim etmek suretile işlemektedir. 
ki yakın zamanlara kadar ıehri• lli1aa 

- Siı beni polise tikAyet 
ederseniz poliı bana ne yapacak? 

~ Karakola yalnız beni mi götUrllr? 

- Tabii ben de beraber ... 
Sizi komisere tiklyet edeceğim. 

- Siz beni tikiyet ederken 
ben de sizin aleyhinizde bazı 

mtıhlm tfıaatta bulunurum. Me
seli sizin yeni doğan çocuğunuzu 
aldllrdilğUnUzft komiser efendiye 

ihbar edebilirim. Ne kadar ağır 
bir cllrllm işlemiş olduğunuzun 
farkındasınız yal.. 

- Çocuğumu 6ldllrmek mi? •• 
Ben mi? .. Siz deli miıiniz allahat
kına 1 

- BilAklı çok tabii bir lnıa· 
nım. Beni tikiyet ederseniz ço-

cuğumuzu öldtlrdiljilnOzll lfıa 
edeceğim. 

- Çocuğumuzu mu? •• Saç
malıyorsunuz .•• 

mizde haşhaı yağı ile yakılan 
idare kandilleri ve petrol llmba-

lara kullanılıyordu. Fakat 928 
senesinde kurulan ve faaliyete 

Amerikan Mekteplerinden 
Bazıları Kapanıyor 

- Mnsaada ediniz de izah 
edeyim... Bir ~dakika için evli 
olduğumuz, bu aktin semeresi· 

nl gösterdiğini ve bir çocuğun 

dünyaya geldiğini ve bu 

geçen bu fabrika sayesinde 
elektrik ışığına kavuşarak karan· 

laktan kurtulduk. Bugün şehrin 

her tarafında elektrik kuvvetile 
işleyen motörlerin sesleri işitil

mektedir. Her mfiteşebbis elek
trikten istifade etmektedir. Ay· 
rıca elektrik sayesinde bir de 
un fabrikası kurulmuştur. 

Diğer taraftan Elektrik Şirketi 
memleketimizde kereste, pamuk 
•e demir fabrikaları tesisini de 

derpiş etmektedir. Bu tasavvurlar 
tatbik sahasına intikal ettiği tak· 
dird• tehrimiz bir sanayi mınta· 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

Diğer taraftan haber aldığı· 
mıza göre, şehrimizdeki diğer 

Amerikan mektepleri de Maarif 
İdaresine mfiracaat ederek ikti-

sadi vaziyet dolayısile bazı ta
sarruf kararları verdiklerini bil
dirmişlerdir. 

Muallim adedinin bir miktar 
indirilmesi ve önümüzdeki sene 
meccani talebe ahnmama11 bu 
c'imledendir. 

Maarif idaresi bu müracaatler 
hakkında tetkikat yapmaktadır. 
Mektep idarelerine benftz cevap 
verilmemittir. 

yavruyu da sizin öldUrdU-
ğilntızU kabul ediniz. O zaman 

mücrim olur musunuz, olmaz 

mısınız? Eğer biricik yavrum, 
tombul ( Volodya ) nın mezara 
girdiğini istemiyorsanız beni po· 
liıe şikiyet etmekten vazgeçersi· 

niz. 

Volodya ismi hakkmda fikri· 
nizi sorabilir miyim? 

- Beyefendi artık klfı ... 

- Hanımefendi aabınızlanma· 

ymıı rica ederim. Daha me ne ka
dar çok 116yliyeceklerim •ar. M .. 

seli şu gazinonun Ioı bir köşesinde 
ufak bir masaya oturduğumuzu 
gözUnilzün önüne getirin. Bunda 
gayri tabii bir oey yok zannedf. 
yorum. Binlerce çift gazinolarda 
yanyana oturmayorlar mı? 

Rica ederım kısa kesinız. 
- Peki efendim ... Ne diyor· 

dum... Evet... Evet.. Gazinoda 
biraz oturunuz. Siz beni, ben de 
sizi anlarım. Şen, zeki, yakıııklı, 

güzel bir delikanlı olduğum için 
üzerinizde iyi bir tesir bırakı· 
rım. 

Hım ..• Hım ... 

Rica ederim... Sonra bir 
gece sizi sinemaya g6tUrllrilm, 
bir giln parkta bana bir randevu 
verirsiniz ve neticede biri birimize 
aıık oluruz. Bunda gayritabii 
şey görüyor musunuz ? 

- Hayır. Fakat bu komedya
nın biraz uzun sürdilğnnll size 
hatırlatmak isterim Beyefendi. 
Allaha ısmarladık. 

- Aman Hanımefendi, rica 
ederim, daha bir dakikacık mft. 
saade ediniz. Evet devam ediyo
rum. Biribirimizi sevdikten sonra 
siz benim zevcem olursunuz ve 
pembe beyaz . tombul bir yavru 
dünyaya gelir. f smini isterseniz 
(Volodya) veya (Vaıya) koyabi
liriz. 

- Vasya ismi biraz bayağı.. 
- Evet hakkınız var Hanı• 

mefendi. Volodya daha ahenktar, 
daha yeni bir isim. Hanımefendl 
Size ... 

- Beyefendi size ıon defa 
olarak .. 

- Hanımefendi, yine mi po
lise şikayet.. Hanımefendi, unut• 
mayınız ki, gllzel Volodyanin hayab 
sizin yapacağınız bu harekete 
bağlıdır. 

- Anlaşıldı, gazinoya gir
mekten başka çare yok. 

- Size kolumu takdim ede
bilir miyim? 

- Hayır siz anden girin, 11t 
köşede boş bir masa Yar. Ben 
de arkanızdan geliyorum. 

Bir Tavzih 
Efendim; 
Değerli razetenizin 7 temmuz 

932 tarih ve 700 numaralı nU.
haıının 13 llncll aayfuanda bir 
ıuizan neticeıl olarak katledildf. 
time dair intiıar eden bendi 
okudum. Hakikatten pek uzak 
olan bu şayianın menbaını 6ğren· 
mek istemem. 

On dokuz senedenberi mual
lim bulunuyorum. Amirlerimin ve 
muallim arkadaılarımm daima 
takdirlerine ve şimdiye kadar 
adedi yedi bini geçen talebeleri
nin her vakit hürmet ve muhab· 
betlerine mazhariyetle mllftebirim. 
Suikast ıöyle dursun hiç kimse· 
nin hatırımı rencide eden bir 
muamelesine maruz kalmadım 
halen sağ ve sihhatteyim. Şirin 
Bursanın yetillikleri içinde telif 
ve tercemelerim ile meşgulllm. 
Hllrmetleriml takdim ederim 
efendim. 

Bur .. da Ae. UM rl7ul7e aualUmA 

Arif Hikmet 
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Zindandan Hürriyete-iki Senenin Bilançosu- ~~pishane Muhitinde Kesik Saç -

B
. K fet-Loudrada ilk Gun - Tekrar Hayata Atılıyoruz 

Göze Çarpan ır ıya 
kahra- ' kün değildi. Alelhusus İngiliz 

- Yann ~a~~b ~u • a itahtında elması satamazdı~. 
inanca har~ketınızı adlıye n~:rık &i;' müddet uzaklara gitmeh, 
lla yazacagım. Milki~ata M"~ kendimi unutturmalıydım. 
olduğunuzu ıöyliyeceğım. u e- lf 
baki cezanızm eksiltilmesi, hatta K 1 d . otelinin hemen 
b . b'l bte· a e onıan 

üsh?lün t~fedilmesı ı e mu bUtlin mUşterilerioi iki sefer. a.ra· 
lbeldır, ~edı t . bek· sı::da Londraya uğrayan ge~ıcıl~r 

işte sıze hayatımda hıç t şkil ediyormuş. Bunların !Jırçogu 
lernediğim bir vak'a l i~e arkadaş oldum ve önllme her 

~ . son- çıkana iş aradığımı söyledi~. • 
Bu hadisede on beş gün . Gevezeliklerim boşa gıtmedı, 

ta, hiç unutmam, Nisanın 11 ın· b. k ··n sonra bu yeni arkadaş· . .. dürü ır aç gu 
tı günü hapishane mu 1 birinden öğrendim ki Cenu· 
beni çağırttı ve Adliye Na~ırının :~rı~merikaya gitmek lizere olan 
teklifi Uzerine haşmetlu Brıtanya Hı b ı' sminde 250 tonluk Ln . . "teba· am urg 
,_. Peratoru Hazretlermın mu b. lken gemisi bir tayfa ara· 
gı f b d klarını ır ye 
teh •w cezamı a .u~ur u ta yormuş, hemen koştum. 

~ıg etti. Bir an ıçınde h~ya Yelkenlinin kaptanı Vrayt 
)enıden dog" dug" umu hissettım. t an bir adammış, 

B . h · adını aşıy . . . 
u münasebetle bapıs anenın b . .. le böyle bır ıstıcvap 

Pap d' mus· enı şoy Id il azı hayatta ken ıme na.... . ettikten sonra muvafık bu u ve: 
Arane bir iş bulabilmekhgım~ p şembe günü hareket 

le . . . d elh - er • 
l
. rnın ıçın yardım kasasın an d .. . hava kararmadan ge· 
ır e ecegız, 

a ayırmıştı. r · dedi 
Ayrıca bilmem hangi hayır ımz, . 

terniyetinden de (25) lira almıştı. 
Bu · d'" ·m Arlık neşem yavaş yavaş av-

Parayı hapishaneye gır ıgı ) •ırada üzer·ımde bulunan para.ya. det etmeye başlamıştı. ( Lon~r~ 
U& p . t n semtinde denızcı· 
la \'eten elime verdiler elbiseleramı nın onnın~eoye mahsus bir çalgılı 

de ettiler fere ve ame ... 
Cebimd~ tam 175 İngiliz li· kahve vardır, 0 gece. yem:gı 

ra oturdum, ne vakitten beri ne 
mUzik dinlemiştim, ne dans gör· 
mUştUm, lmanzara çok yabancı 
olmakla beraber hoşuma gitti. 
Fakat oturalı çok olmamııtı ki 
birdenbire titredim, karşı masa· 
lann biıfode sefil kıyafetli bir 
kadın vardı, yanakları çökmüş 
ve gözlerinin feri uçmuş olması· 
na rağmen derhal tanıdım. Bu, 
(Editb) ti. 

Zavallı kadın, böyle sokak ve 
kaldırım kızı haline dllşmUştü. 

Masasına koştum, evveli geldiğimi 
görmedi, ismi ile çağırdım: 

- Edith! 
Başım yana çevirerek baktı, 

bir an geriledi, sonra tanıdı, bel
li belirsiz bir sesle: 

- Edgarl dedi. Ve hemen 
gözlerinde iki damla yaş belirdi. 

- Geliniz ! dedim, dışarıya 
çıktık, tenha bir yerde durduk. 
Ellerinden tuttum: 

- Bana darılmadınız ya? 
Dinmiyeu gözyaşları arasında: 

· - Neden darılayım ? dedi. 
ihtimal hayatınızda yanıldığınız 
hata etrğiniz şeyler o1?1~ştu~. 
Fakat bana karşı daima ıyı, alı· 
cenap bulundunuz, halbuki ben .. 

Cümlesini ikmal etmedi: 
- Ne demek istiyorsunuz? t~sı Ve arkamda da Roben~on müteakip bu kahv:de bGır~~·ıdt'~l~-

lıc lb se .. ek istedım. uru u u, 
1 arethanesinden alınmış e ı - yaytı dgolırmşen bir yerdi, bir kena• ( Arkaıı .,.., ) 

~~du~b~dek~ilimiso~~ !P~a~ır;~~·~~~~~~~~=~~~~~~~~~==~~~=~ 
diye sordu'll. 

la buldum. . ;; 
f Vakıa bu elbiseler yeni idı, İCRA İLANLAR 1 
akat çok buruşmuştu. Fazla. ola
t~k, sebebini bilirsiniz, kendı p~
tinlerinı b. tU l'. bulunamadıgı 
1 ır r u . 

· Ef nın Çın ayaklarımda Papaz · 
tak· tarı· 1 potinleri vardı buna saç 
lrıın d • ' ldugu" nu a ustura ıle matruş o 
llav d . · kıyafet· e e ersenız ne garıp .... 
te b 1 · · · onu-u unduğumu gözlerınızın 
ilde getirmiş olursunuz. O d~rece1• e k' d • 'kk t ce -ı erhal nazarı dı a 1 

• 
b \t' d'k' kesık ını. Bana öyle gel 1 1 

ıaçlarırna ve bu kesik saçlarımın 
tlterinde pek bol duran şapkama 
baltınca herkes benim hapishane· 
den Yeni çıktığımı anlıyordu. 

Derhal istasyonun yolunu tut
tutn, londraya bir bilet aldım ve 

t?Yitahta varır varmaz <la he~e~ 
ır terziye uğrayarak elbisclerımı 

Utülettı'm b·ır kunduracıda , sonra . 
Potinlerimi değiştirdim ve en nı· 
hayet bir berbere giderek takma 
~ 'd' h~ . ç aldım, başıma geçır ım, 
Pıshane halini. üzerimden atmıya 
Çalıştım. 

Artık sıra bir oda bulmıya 
kalmıştı, Londranın batak mahal· 

lelerinden birinde Limhous so!ca· 
~ d .. .. " kıra-
~ın an geçerken gozume . 
lık odalar cümlesini taşıyan bır 
levha ilişti:' Berbat bir evdi, fakat 

Iİtndilik temiz bir odaya yerl~ş
lnek istemediğim için bu eve gır-
dirn, fakat ilk adımda ne öğ~e.n
•ern beğenirsiniz? Meğer .bız~~ 
lnahut Bil Carper de bu evın 

8
1
• 

racılarından biri değil miJ imiş? e· 
reket versin şimdi evde yokm.uş! 
seyahatteymiş bittabi kendımı 

k ' h · eder· 
· 60 ağa dar attığımı ta mın 

iniz. 
Kilometrelerce uzak, başka 

bir semtte (Knlcdonian) adını 
t~ıyan bir otel buldum, yerleş
tim, derhal Londradan uzaklaş· 
lılayı düşünmiye başladım. 

Anlaşılıyor ki Bil Carper ve 
belki de Mr.nzana el'an buralar
daydı ve onların bulundukları 
yerde benim yaşamaklıi'ım müm-

U Sulh icra dalr~slnden: 
:~ :orcun tcımini istifası için Ba-

l tt:ı. ır Karabaş ınaballesindo Dibek 
a d,d . d 80 numaralı 3.U 58 metro 

ca esın tı b' k t 
beher metrosu s::ıo kuruştan it .ı a 
arsanın :dl.lrtto bir hissC'ı::i YO yıno 

halli mezkiın1a. 84 No. 317 93 metro 
ın: "U''"l bohor metrosu 330 kuruştan 
ınur .. u.. • • 
bir lata arsanın redido dört lııssosı 

ine mahalli ınczkiırd:ı. 88 mliker-
ve ) 1 ve 4;:; 50 metro mUr:ı.u-
rer numara ı , b' 

. beher metroı>u 2j0 kuruştan. ·~ 
baı on altı hissede on lıısscsı 
kıta arsanın 8 i.k 

. mahalli ınczkiırda S mı ·or-
·vo yıno l 4" 50 metro nıilrabbaı 
er numara ı ., . k t 

r 250 kuruştan bır ı a 
beher ınctrosu vo 'ine mahalli mez· 

anın tam:ınıı • 
nrs, 8 mükerrer nuınar~lı 14 ınotro 
kflrda 8 b bor motrosu 2u0 kuruetan 
ınür:ı.l.ıbaı e 'k. hissodo Jıir his· 

k ta arsanını ı ı 90 N 
bir. ı •ine mahalli mezkfirda o. 
sesı ve ) bb:.u ve beher met
SO 40 mcıtro mürt.nan bir kıta arsanın 

230 kuruş .. 
rosu .. S 11 m:ı.hkeınesı ıcrasın-

Eyup u ı • 
tamamı " snr(ltilo sntılac:ıktır. 

"ık arttırma . . dan a-. . ()3 7 93;? tarıhınde 
S tıQ "nrtnatn( sı ... 

a " " 
0 

talik edilecektir. 13 ağus-
divanhancy .

1
• e müsadif cumartesi 

n•.>" tarı ıın ' k d tos .w- d rtton on altıya a ar 
il saat on o I guıı ' suretile satılacaktır. Art-

k arttırma · t 
aı,:ı . . k i"in 'iızclo on temıııa 

a ıştır:ı. ~ · · t 'f t tırnı~)' :MUtcrnkiın vcrgı, aıızı a 
kçC'sı alınır. 1 ll!t a . . borçluya aH oıuv (o ·.-
Vakıf ~care~ı. ııittır. Hakları tapu sı-
1. ·e uı uştcrı) c . l 
t) • •-'t olanların ipoteklı a a-
. il 1rıle sauı . t' 

cı ı: 1 d;.x.er aHl.kadnrların vo ır ı· 
caklılar a 'b ·ı · len 
:. . hakkı sabiplcriııin ilan tarı un< 

f,,k . i gUrı ınrfında evrakı 
't'baren yırıu . 1 
ı ı . ·ı bildirmolori ltızıınc ır. 

usbıtelcrı o . ·11 ·ı 
ın . ld hakları t.-ıpu sıcı crı o 
/\ k sı lı:ı e d ı · . , 
J'" lar sntt" lıe c ının p::ı)-

't Iınıynn " .. 
eabı 0 bari" kalırlar. Allkndar-
1 " a ından ' • a,ın.. 'fl:ls kanuııuıınn 1 rn un-
l rın ı cm ' o ı 1 t a . bhl ıııUno guro hare {e 

nını1dosı ~ k 
cu . vo daha fazla m:ıınınat alına 
etn1elcrı . .ı g-!) ;JGO .~Gl 362 363 :361 
. tivenlerın 93... " 15 • 1 ıncıııuri) etimizde nıo\·cut 
n uıııara ı ·ı:ı l 

1 
urac.ıatları ı un o unur. 

do )a ara m 

~--------~--~~~~ 
lstonbul sekizinci icra daire· 

d 
. Bir borı;t.rn dola) ı baczolu

stn en. 
. dot lıö 1110, bir adet yaııhanc, 

o'Lll l ır n . . d t 
' d' d lap iki koltuk, ıkı a · cıga 

il~i fı 1 o ' , ) . . ( 
. k lesi 13-7-93:. tarıhıno mı-

ra t ı:m od 14 
sadif çar~:ımba ~unu saa~ ı1L ond 

4
o 

Galata.da üıncr Ahıt ı:ı.nın a 
kadar ·ı · · 11ı 

d Tıar:ı.\'a ço' rı oco,;ı ı iiD 
nuw:ıra a r • 

olunur. 

EyUp Sul icra Dairesinden : 
Bir borcun temini istifası için Ba· 

latta Karnbaş mahallesinde vapur 
iskelesi caddesinde eski 12 yeni 22 
numaralı 70 metre murabbaı behor 
metresi 850 kurut kıymotindo bulunan 
bir kıt'a arsanın tamamı Eyüp Sulh 
Mabkcınesindo açık arttırma suretlle 
satıracaktır. Satı' ıartnamosi 28/7/932 
tarihinde divanhaneye talik edilecok
tir. rn 8 932 tarihine mUsa.dif cumar
tesi gllnU saat on dörtten on altıya 
kadar açık arttırma eurotile eatılac:ı.k-
tır. Arttmnayıı. i•tirak için yüzde on 
temi nat akçesi alınır. llUtorakim ver
gi, tanzifat, vakıf icareei borçluya ait 
olup dolh !iyesi m(lşteriyo aittir. llnk
Jarı Tapu sicıllorile sabit olanların 
ve ipotekli alacaklılarla diğer aHl.ka
darların irtifak hakkı sahiplerinin iUtn 
tarihinden itibaren yirmi gUn içinde 
evrakı mUsbitelcrile bildirmeleri H\· 
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu 
eicillcrile sabit olnnynnlnr entı~ bede-
linin p:ıylaşınusından hariç kalırlar. 
Alfıkndurların 1cr:ı. "e lrıns Kanununun 
119 uncu m:ıcldcsi htıkınUne göro ha
reket etmeleri vo daha fazla malOınat 
isti) onlcrin 032 365 numaralı memu· 
ri) cth1izclo ınc\•cut dosyayn mUr:ıc:ı.· 

atları ilfln olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada hergün (2,30· 

5) İstanbul Divanyolunda No. 118 
T 1: 22393 

Çatalca kazası dahilinde 
Podima devlet ormanlarından 
bir sene de kat ve ihraç edil
mek üzere 110 metre 934 
desimetre mikap kayın eşcara 
beher metre miktip gayrima
mul 253 kuruştan ve 28 • 
Temmuz • 932 tarihine müsa· 
dif Çarşamba gUnü saat üçte 
ihale edimelc lizere aleni şe· 
kilde müzayedeye konmuştur. 
Taliplerin şeraiti anlamak üze~ 
reelstanbul Orman Müdüriye
tile Çatalca Orman Muamelat 
Memurluğuna ve yevmi ihalede 
lstanbul Orman Müdiriyetinde 
müteşekkil ihale komisyonuna 
müracaatları ilin olunur. 

Sayfa 11 
===--

Bektaşilik Maznunları . " 
zmirde Ayin Yapanların 

Muhakemesine Başlandı 
----·---

Bir Kuzu Geldi. Postlar Serildi, 
Mumlar Yandı, İlahi Sesleri Yükseldi 
İzmir, (Husu

si) - Bu snbah 
saat 10,30 da 
Asliye Ceza Mah
kemesin de, Bek
tnşilik ayini yap
makla maznun 
olanların muha
kemelerine baş· 
lanmıştır. Bek
taşi ayini mese-
lesinin şehrimiz
de uyandırdığı 
merak dolayısile 
daha sabahtan Sağda Dervrlş Mustafa, ortade Ha an B ba, 
mahkeme kapı- solda Şeyh Mehmet Tevfik Efendiler 

sında fazla bir kalabalık nazara komiser muavini Ali Nnzmi Be--
çarpıyordu. Samiin arasında bil- yin ifadelerinin tesbitine lüzum 
hassa yaşmaklı, örtülü ve çaşaflı görüldü. Bu iki zabıta memuru• 
bazı kadınlar da vardı. nun ifadeleri hadiseyi şöyle an· 

Maznun mevkiinde tekkenin !atmaktadır: 
piri Sıvaslı Hasan Baba, Derviş - " Bir gfin Hayriye Hamm 
Mustafa, Mehmet Tevfik, Tayıp, namında genç bir kadın karakola 
Kamber, Yunus ve Recep nam· gelerek Hasan Baba tekkesinde 
larındaki şahıslar yer almıştı. Bektaşi ayini ynpılacağını ihbar 
San'atler Mektebi talebesinden etti. Bunun iizerine tertibat ala• 
Selim Ef. ile, dört kadın hak· rak tekkeyi göz hapsinde bulun-
kında üçüncii karar hakimliği durduk. Hadise akşamı erken• 
tarafından men'i muhakeme ka· den tekkeye bir kuzu getirildi. 
rarı verilmişti. Bunu takiben bazı yabancılar 

Reis Ramazan Bey maznun• tekkeye girip çıktılar. Tekkede 
ların hüviyetlerini tespit ettikten bir fevlrnladelik olduğu pek belll 
sonra tekkenin piri Sıvaslı Hasan idi. Gece saat 23 ten sonra t k-
Babanın ifadesini aldı. Maznun• keden ilahi sesleri gelmiye baş• 
lardan bazıları istintak ifadele· ladı. Ayinin başladığına hükmet· 
rinde Hasan Babanın halifelik un· miştik. Bu esnada tekkede iki 
vanım haiz olduğunu s6ylemiş· Jdşi dışarısını tarassut etmek 
!erdi. üzere çıktı. Bunlar bOyük bi.· dik· 

Reis Ramazan Bey bu nokta- katle etrafta yabancı olup olmadı· 
ya işaret etmek istedi. Hasan ğmı tarassut ediyordu. Bu. arada 
Baba şu cevabı verdi: bir şahsın bizim bulunduğumuz 

- Sıvaslıyım. Kırşt!hirde Hacı tarafa doğru gelriiğini gördük. 
Bel<tnşi Velinin tekkesinde çö· Kendisini yakaladık. Bu adam 
mezlik yaptım. Nefes çekmi Kamberdi. Kamber yanımızda 
Bilahara lzmire gelerek Ha- olduğu halde tekkeyi bastık. 
san Babanın Bozyakadaki tek- Kapı kilitli idi. Açılıncıya kadar 
kesine intisap ettim. Bu tek- aradan on kakika kadar bir va· 
keyi şimdi icarla tutmakta; tek- kit geçmişti. Bu geçen müddet 
kenin bahçesinde reçperlik yap- zarfında içeride yatakların seril· 
maktayım. Tekkenin vnrısı ve diğini, bazı kimselerin kendilerini 
merhum Hasan Babanın kerimesi uyur vaziyette göstermek istedik· 
olan Hayriye Hanımla icar mese· Jerinin müşahede ettik. 
sinden dolayı aramız açıldı. Hay- Erkeklerin hepsi ayni odada 
riye Hamın bu meseleyi zabıtaya idi. Bu odada postlar serilmiş, 
haber verdi. Başka bir iCY bil· şamdanlarda mumlar yanmıştı. 
miyorum. Derviş Mustafanın önünde (Bek· 

Diğer maznular da birer bi· taşinin nefesleri) adlı bir kitap, 
rer isticvap edildi. Bunlardan Hasan Babanın 6nUnde de (Bek· 
bazıları ifadelerinde mum yaktık- taşilik) namında başka bir kitap 
larını. kaside okuduklarını, iliihi vardı. Kitaplar açıktı. Bu odaya 
söylediklerini, işret ettiklerini söy· muttasıl, diğer bir odada dört 
lediler. Bazı maznunlar da her kadın vardı. Hadisenin muhbiri 
şeyden bihaber olduklarını, [uy· Hayriye Hanım da bunların ara-
ku esnns•nda yakulandıklarını ileri d d 

d 
sın a i i . ., 

sür üler. Maznunların avukatı Sabri B. 
Bazı maznunların inkar vadi-

bazı mühim noktalar üzerinde 
sine sapmaları üzerine, cUrmU-
meşhudu hazırlıyan Çukurçeşme tevakkuf elti. Hayriye Hanımın 

Sıvaslı Hasan Baba ile tekke 
karakolu komiseri Cabi Beyle 

Fotoğraf ı alılili Kuponu 

Tnbiatlniıl llğrenmok lstlyorsanıı 

fotoğrafınızı 5 adet kupon ile bir-
likte gönderiniz. Fotoğrafınız sıray 

UbiJir vo iade cdllınoz. 

isim, meslek 
'\"C}a snn'nt? 

Hangi ııuallorln 

cevabı? 

Fotoğraf intişar 

edecek mi ? 

Fotoğrafın klitosl SO kurutluk 
pul mukabilinde gönderilebilir 

meselesinden kavgalı olduğunu 
bu ml'.na3cbetle hadiseyi mühim
seyerek zabıtaya haber verdiğini 
söyledi. 

Bundan sonra, Ağır Ceza 
Mahkemesi Riyasetinden gelen 
karar okundu. Buna nazaran, 
liyine iştirak ettiği anlaşılan 
ve hakkında karar hakimliği 
tarafmdan men'i muhakeme kıı· 
kararı verilen San'atlcr Mektebi 
talebes:nden Selim Efendinin de 
lüzumu muhakemesine karar 
verildiği anlaşıldı. 

Muhakeme, Selim Efendinin 
celbile, diğer bazı iabitlerin ifa· 
delerinin alınması için 16 tem
muza talik edildi. - Adnan 

. . 
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Yaşlı amma, onun da l1akkı vCJr 

. . ~ 932 gaz 
dün gagı 

mevs1m1n1n bütan 
modası saran renk 

•• 
1 

No. 444 dü Krep primver 'terde tatbik etti 

SVEA 
l C. 1 
F ermin Son icadı 

idareli ve dayanıklıdır. 

Umum deposu 
JAK Y. LEVY 

Bunları her yerde 
isteyiniz. 

Çtçekpazar, Alllparmak Han albnda, lstanbuı 

Cemal 
Sıcaktan ve teessürden fizerine fenalık gelenlere, 

bayılanlara , yürek çarpmtısına , her türlü 

ı. nöbetlerine 20 damlası kafidir. 4 

BAHRİSEFİT 
Felemenk Bankası 
İST ANBUL ŞUBESl 

idare merkezi: AMSTERDAM 
Mezun sermayesi: 
25,000,000 F L. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 F L 
ihtiyat akçesi: 
3,250,000 F L. 

Oala tada Knr oköy palasta Telefon: Bey-
oğlu 3711-S lıtanbul tlll fUbesl: 

•Mcrkex Postanesi llllııııllnde Allıı.lem cl 
han ., Telefon: ht. 561 

Bilumum banka muamelatı 

EMNiYET KASALARI ICARI 
Haliç iskelesinde mazbut ve

mahfuz 1776 okka mahlep be· 
her okkası elli kuruş bedel 
esasla 31 • 7 - 932 pazar günü 
ihale edilmek Uzere müzayede
ye çıkarılmıştır. izahat almak 
ve malı görmek istiyenlerin Ha
liç Orman idaresine müracaat 
eylemeleri ve yevmll ihalede 
saat üç buçukta % 7.5 nispe
tinde teminat akçelerile Or
man Müdüriyetinde müteşekkil 

ihale komisyonunda. hazır bu
lunmaları ilin olunur. 

OEUTSCHE ORIENTBANK 
Tuia Tarihi 1906 

Merkezi : B c r 1 in 

Türkiye Şubeleri : 

lstanbul, lzmir 

Galata Tel: 8. O. 247-248-984 
lstanbul " 24410 
Deposu ., 23227 

Her nevı 
banka muamelatı 

TUrkiye ı, Bankasından: 
Hfıkiıuiyoti Milliyo Bnvranıına ruU

satlif 1G tc:nrııuz fı~~:! cumartesi günü 
lstnnlıul ,.o Beyoğlu şulıcmiı kapalı 

bul un ne ak fır. -----· 
Zayi - Balıkesir yol inşaatı ınilf

rcz.('siııdcn aldığım terhis tC'z.kcremlo 
hth iyot cflı<l::ınıuıı ıayi C'ttim. Yoııile
rini ıılae:ığ'ımclan hiikilmlcri yoktur. 

Abdullah 

Zayi Buııtfaıı bir ay evvel ve-
fat ç 1 ıı z ·Hiın :iiltlllee bcıkı;isi Mah-
ıııut ı\ı:-a~ n ait tatbik mflhrU :&a) ı ol
ııııı9tur. Mı,rhııııııııı şlır diyo kadnr 
kims<'yo lıor<'n çıkmadığı gilıi bu•ıdnn 
sonra işlııı ınulı!ırlo 'uku lıulac;ı.k id-
dial:ırı ıı lıukrııil olmıynca:; ı illln olunıir. 

z.e,·cosi : Sali bıı 

Susuz. sabunsuz, fırças1z ·ı 
Seri tıroş olınak, yUzÜllÜtÜn teravetinl 1 
ınuhahu, karamııhk ve çıbanların zail 

o ın•ını i11tlyor•J'nn.. ı 

-------- ---

\l ııa,:1 Nıch ıııosi : 
Emloöııü • Eminönü han 3 lincfj llal No. 8 

MAZON MEYVA TUZ U 
Kolay b~· Haz1m temin eder 
mide "o barsakları tcıııizior .. 
Basuru kökUndan keser . 
'ra:unı latif ve z.evkltt ir;ilobHir 

Mazon ismine <likk t ediniz. 
Hüyilk ,tşoııl 100 kuru,. 

Depoıu: iş Bnnka11 nrltaııınJ.t ~AZON 
Bollon ecza depoıudur. ~~~ 

KAR c BEY 
Harası Müdürlüğünden: 

4020 okka Merinos yapağısı 

ife 3959 okka yarmıkan Merinos 
ve 1638 okka kıv.rcık yapağıları 
iki kısım olarak ayrı ayn aleni 
miizayede ile s:ıtılacağmdan ta· 
tiplerin pey akçe!erile birlikle 
18 temmuz 932 pazartesi günü 
Hara merkezinde hazır bulunma· 
tarı. 

ucuz 
Temiz. el almak ihtiyac :nı 

hissedenler mutlak Pendlk'te 

iskele yanı ,da 64 numaralı 

dükkana uğramadıkça ihti

yacını itmiinanla temin ede

a.----.. mezler. 

Dr. A. KUT.EL 
Cilt n zührnl hastalıklar teda• 

vihanui Karaköt Börckçı fırını 

sıraıında 34 

1 ~?. ~"<!, ~~' s ~•r I~ 
ga?.otcsl 

ıdare : lıtnnbut: Eski 7.aptive 
Çatalçotın e 11okağı 2l 

1'e1C1fon !t,ta ıı lınl - 20201 
Posta kutusıı: lstanbul - 74 1 

• Telgraf: Jstanbul SOY P08l'A 

ABONE FlATl 
TÜRKİYE 

1400 Kr 
750 • 
.(00 • 

150 > 

1 Sen• 
6 Ay 

s • 
1 • 

r~cneb: 

270[} Kr:-" 
140·) .. 

801) • 

301) .. 

Gelen evrak gcırl verilmeı. 
ll!inlardan mes'uliyet alınınıu 

covsp için mektuplara 6 kuruıluır: 
Put U~vcsl ltı.ıımdır . 

Adrc' d<-~ttirilmes! ( 20) kııruıtur 

Son Posta Matbaası 

Sahibi: Alt Ekrem 

N•şriyat Müdürü: Halil UUll 

. ... Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek, 

Karaciğer, 

Mide. 
hastalıklarına karşı Türkiyenin 

yegane madensuyudur 
Londra Sergisinde Madalya 

kazanmıştır. 

Irak, Cava ve lngilterege ihracat yapan, 
şifalı hassası tanınan bir sudur. 

Umumi deposu: Yeni postane karşısmd 
Eskizaptiye 

No. 20 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 1 
*MIAtf@b 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESİNDEN· 

Taksitle Satılık Voliler 
Esas Mevkii ve Nevi Teminat 
341 Kınalıada Taş iskele volisı 35 
342 .. Jardenönü volisi 65 
344 Burgaz Manastır volisi 25 
345 ,. K_öyünü volisl 7 5 
346 Kınahada iskele volisi 75 
347 " Manastır volisl 65 
348 .. Yanık volisi 65 
406 Burgazadası Petriç volisl 125 

Balada yazılt voliler sekiz taksitle bilmllzayede satılacağından 
talirlerin 27 71232 Çarşamba günU saat l6da şubemize mrıracaatlan.(22 

Zofiydl umumiye, ittihuı:ılık ve kuvvetsizlik 
faied YO teıirl fÖrOleo ı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

Kadıköy icra dairesinden : 
Bir borcun toıııini istifası zımnında 

mahcuz olup satılarak paraya çcnil
ıncsi mukarrer bulunan karyola 'o 
oda takımı vo cıair eşya~ ı be) tiye 
13 71!)3::! tarihine mU adif çar~:ımbn 
günü saat ı 7 don 1H za kadar Bcyoğ
hında. Tiyatro sokağında açık arttırma 
ilo sntılacagından % iki buçuk resmi 
tollfıliyo ınUiteriye ~İL olmak üzcro 
taliplerin moıkfır giin ve saatte ma
balliııcle bulunacak memura mUrııc.ınt 
eylemeleri ı!IAn olunur. 

murluğundan: 

Bir alneağın temini için mahcuz 

ve paraya çevrilmesi ınukarror bir 

ndot cora.p makine'Sl 17/7/932 tarihine 
ınilsa<lif pazar g(inil saat 10 dan 12 ye 

kadar Oskildarda Bitpaıarıncla acık 
arttırma urotllo satılacaktır. 

Talip olanların mahallinde momu· 
runa mitracaatlıLrı 32/479 numaralı 
doııyıı. ile ilan olunur. 


