
-=-'""-· öprü ~ aciası Ya
eler Anlatıyor?-r 

eylik 
lıları 

I 

~ F ola., •• ,. •• , kolu kopmuıt.,.) 
Yaralılardan yukarda almulı Ahmet ( at cı Rlıa Efendiler 

Aıatıda aeyyar po• 1• Eıkitehir hastahanelerinde 
Bcylikk<Jprü tren faciasında yarala!';" Erk~tchir muhabirimiı yarahlarJa 

tedavi ahına ahndığmı haber vcrm
1 
ittı • t bit etmittir. Muhabirinaiıin ılln· 

rörütmilş, facia hakkında anlattık ar1ını dı d ~ 
derdlti bu ıon tdlilAt 10 unou aay aınıı. • 1 

• 
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r nsız Meclisinde •• 
Türkiye Hakkında Dostane! 

Tezahürat Yapıldı 
Paris, 16 (A.A.) - Birçok 

meb'uslar, Tilrkiyenin Cemiyeti 
Akvama kabulU meselesinin aci· 
len müzakeresi talebini mutazam• 
mm bir takrir sureti tevdi et· 
mişlerdir. Karar suretinin esbabı 
mucibesi, fevkalade milsaittir. 

Fraaaıs Meb'uaaa Relal M. Bulaon 

Meb'usan Mecliai, Ankara 
8Uyllk Millet Meclisine bir tel
graf çekilerek Meclisin Türk 
millet). hakkında mOttefikan izhar 
eylemiı olduğu teveccüh ve mu• 
habbet tezahilratına ibliğa karar 
v~rmiıtir. Bunun &zerine riyaset 
divanı, atideki karar suretinin 
kabuNnU teklif eylemiştir: 

11f ran1ız milletinin Türk mil
letine kartı beslemekte olduğu 
an' an evi dostluğa tercüman olan 
Fransız Meb'usao Meclisi, Tilr· 
kiyenin Cemiyeti Akvama kabulü 
mllnasebetile Tnrkiye parlAmen· 
tosuna en hararetli ve samimi 
tebriklerini arzeder ve Türkiye
nin Cemiyete duhulüoU sulhun 
istikbali için mes'ul bir bidiae 
telAkkt eyler.,, 

Tavuklar 
Ucuzladı 

Son gün· 
lerde şehrimi• 
ze her taraf· 
tan mebzul 
miktarda ta· 
vuk gelmiye 
b a ş 1 a mı ştır. 
Bu bol!uk k r-
1 sında fiatl r 
o 'dukça tenez· 
ztU etmiştir. 
Falcıt bu se
ne, diğer se• 
nelere nisbetl a 

içinde 1200 çeflt gUI yaşıyan me,hur gUI bahçe•f 

Temmuzun kavurucu ııcak bir 
günü. KaragUmrUğUn kuru Ye 

kara tepelerinden en yllkseğinin 
UstHnde bir vaha gibi uzanan 
koyu bir yeıillik var. Alçak ve 
perişan bir duvarın kucağından 
taşan yeşil dalların arasında mü
tevazı bir kapının ipini çektim. 

Uzun ve yeşil bir de!.ılizin so
nunda bir çıngırak titredi, derhal 
kapı arkasına kadar açıldı. Bin 
bir rengin imtizacile iılenmiş zilm· 
rllt r:eminli bir tablo... Bu renk
lerin ılık havaya: boıalttığı serhoı 
edici bir ıtır tufanı .. 

içeriye girdik. Siyah takkeli 
ve iri g6zlnklerile yeıil bir filizin 
OıtUne egileo bu cennetin bahti
yar sahibi Hacı ŞükrU Bey bizi 
ıörUnce sevinçli bir ıeale doğ
ruldu: 

"-Buyurunuz efendim, buyu· 
runuz. Safalar getirdiniz. lstaobul 
güzeline bakıyordum da ... ,, 

lstanbulun en mütehassıs ve 

( KlSted• aahtbl Şlllul Bet ) 
eski gUlcnsn Hacı B. geçenld Ziraat · 
sergisinde (lstanbul gOıeli) (ıergi 
güzeli) iıml takılan ve l.met Pap 
mUkif atını kazanan iki minimini 
gUIUnUn tlmarile meıguldll. . 

Boyları ( 20 ) santimi geçmi· 
yen bu iki dal gUlcnlnk A!emin9 
ıimdiye kadar görülmemiş iki 
renk ve iki çeşit ilave ediyor. 
Bu minimini fidanlar ( 60 ) sene
lik bir tecrlibenin mahsulUdUr. 
Şarkm klasik şairleri gtlltın 
sunduğu ilhamlarla sahifeler dol-
durmuşlar. Hacı ŞükrU Bey 
ise bizzat gül yaratan bir 
tabiat şairi... Güllerden ö-
rUlmU~ bir çardağın al-
tına oturduk. Bir renk tufana, 
gıcıklayıcı ve sarıcı koku yığını 
içindeyiz. 

- Bahçenizde kaç gUI var 
Hacı Bey·~ dedim. 

Hacı Bey içini çektiı 
- Ah beyim, ah... Benim 

işim yağlı smğın llıtUndekl paraya 
( Devamı 8 inci Hyfada ) ----------·--------

Spor Kulüpleri Arasında
ki ihtilif Yine Alevleniyor. 

~---·~----

Büyük Kulüpler, Kendi Tekliflerinin 
Mutlaka Kabul Edilmesini İstiyorlar 

lıtanbul lik 
maçları yiızün

den geçen sene 
bir ihtilaf çık

mış, büyUk ku
lUpler denilen 
~alalasaray, Fe· 
nerlplhçe ve Be· 
şiktaş kulüpleri 

ayrı bir birlik teş· ı z 
kil ederek ken· 
di başlarına m • 

lar tertip etmiı

lerdi. Fakat bu 

da çıkan ihtillf) 
uyle garulnyor 

ki birkaç glln ıon
ra tekrar ale"'° 
lenecektir. Çilnkl 
ağuıtoıun be
,ınci glioU topla· 
nacak olan mın-

, taka kongresin
de bu mesele 
etrafında harare.,. 
li fikir çarpı.
m 1ları vuku bula-

. caktır. 'Kongrede 
Galatasaray, Fe-

maçlar bir ara- nerbabçe ve Be-
lık intizamını ıiktaş ldüplerf.. 
kaybetti. Ancak ııin ıampiyona 
bUyUk kulüplerin BUyUk kulüplerden Fenerbahçenln kaptanı maçlarına girme
ayrılması neti· Zeki Bey meal milnakaıa 
cesi olarak ıampiyona mUaaba- edilecek v.e kızılca kıyamet ko-
kaları da çok hararetsiz ve ıe· pacaktır. Öirenditlmiıe göre bu 
yircisiz oldu. Mnsabaka hasılatı- llç mUhim kultıbUmOı lik mllsa· 

bakalarına bu sene de girmemek 

tavuk sarfiyata ehemmiyetli nı .. 
bette azalmışbr. Geçen 120 ku
ruta satılan tavuklar buıftıı alt
IDlf kurup kadv dlfmllftOr. 

nın taksimi yllzOndeo lıtanbul kararmı vermiftir. 
( Muatakua ile bu kullpl• aruıa- (Duamı 8 laci 1aJfacla) 

- ------
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Mu~~~dn ~~~~!~~!olayı- 1 H s 1 z L 1 ay T u A F E y ! İkramiyesi 
aile ayakkabı ve kösele fiatle- ---- Kalıire, ( A. A. ) - Yüzde üç fa• 

rinde göz.e çarpa:ak kadar bir Kurşun Ta şancılda Bı·r Kaleleri iz.il ve ikramiyeli Mısır kredi fonı). 
tereffu hasıl olmuştur. Bu husus· ye tahvillerinin a'ünkil ke,idcsinde ı 

ta halkımız: diyor ki: Hızrs;z 'arı K d V d v. k 1886 senesinde çıkarılan 235,346 
Vahit Bey (SüJeymanlye Medrue aoknk - !~ a }il] Ur Ü ar ı l mzya numaralı tahvil 50,000; l!))J sene-

'7) V 1 l J. - - B l 1 ıinde çıkarılan 694,353 rıumarah 
- lktısaden yükselmemiz için .4 Ql<Q anul Tavşancıl köyünden gelen ma· QŞ QmlŞLQT tahvil 50,000; 1911 senesinde çıkarı• 

ithalatı azaltmamız IAzımdır. Tah- -- üı.mata nazaran evvelki gün orada ---- lan 127,494 num:ırah tahvil 100,000 
dit kararı verildi Yerli mallan- Karagümriikte meşhur Hattat kanlı bir hadise olmuş ve bir Edirnekapısile Lanetleme ka- frank kazanmışlnrdır. 
mızı himaye için de bazı rnuafi- Mustafa Rakım Efendinin, üzerin- kadının ölümile neticelenmiştir. pısı arasındaki Sultan mahalle- Sakızlılar lzmirde 
yetler kaldırıldı. Hep bunlar de kendi el yazısile kitabesi bU>- Hadise şöyle cereyan etmi tir: siıle tesadüf eden kalelerin ta • Sakız futbol takımı yakında İzmlre 
vatandaşların refahı, memleketin lanan türbesinin kurşunlarına bir Evvelki gün köyde sünnet larmdan istifade için yıkıldığı ıelecek, üç maç yapacOJktır. 
saadeti için yapılmış şeylerdir. hırsız dadanmı~ır. Geçenlerde düğünil varmış. Hokkabaz oy- görülmüştür. Yıkılan kısım kar- DarUlfUnunda 
Şimdi köseleciler ellerinde mil- hfiyük kabbenin hemen yansına nuyor, saz çalıy<>r' uş. Bir aralık şısında bakkallık eden Bahçe- Profesör Malşın raporuna göre 

Yonlarca kilo mal bulundug· u kadar kurşunları sökülüp çalın- d d • b saraylı Abdullah Efendi bu taş- dariUfünunda otuı kadar kürsün'!l 
k P ı K iiğün e ınzı atı temin eden ilra edilmesi lazımaelmekted:r. F h Id af. • · k ld ıl mıştır. Karagümrü o is omi- d ·ı h laTrn yol yapbnlacagı· bahaneaile 0 a e mu ıyeı.ın a ır masın- jan arma ı e irkaç kişi arasında kat bu hususta henfiz. kat'i olarak 

dan istifade etmek için fiatleri serliği bu hırsızı yakalamak için bir ağız kavgası başlamıştır. Bu- arabalarla götürüldü. fi· öylü- nrifmif bir karar yoktur. 

yükseltmiştir. Bence bmıun hiç tertibat al ş.br. Dün gece sa- nu l>ir silah sesi takip etmiştir. yorsa da buna ihtimal verilme- 1000 Seyyah 
ktu H tt~ 'hti"k b yakın bu hırsız ym· e türbeye e ted;.,. Herh ide taş hırsız .. manası yo r. a 11 1 r Kurşun eğlenmek üzere gelen .u. • Otı.ümüzdeld çarşamba günü teh• 

bile denebilir. Şimdi bir nyakkabı g : kubbe . stüne çıkmış ve bakkal Raşjt Efendinin zevcesi lannm kendilerine em r süsü ve- rimi:ze 100 kadar ltalyan scyyabı 
(100), (150) kuruş fazlaya satıla- çaldığı u.rşunlan Ç dold a· Paki Hanımm başına isabet et- rerelt bu tarihi dunrlan yıktık- gelecektir. 

cakmış. Buna mftsaade edilmeme- r götürürken Komiser Rifat ve miş, zavallı kadm kanlar içinde ları anlaşılmaktadır. Yeni Baytarlarmıız 
lidir. polis memuru usta.fa Efendiler yere yuvarlanarak feci şekilde Diğer taraftan müze id re • Baytar mektebinden bu sene lnı• 

tarafından cürmü meşhut h · de ölmüştür. Silahın kimin tarafından vaziyeti haher almış Te t blrlkata tihanlan muvaffaldyetle bitiren yeclt 
Necati Bey (Kumkııpı Kadirga cydanı 

32) 

- Ortada fol yok, yumurta 
yokken köseleciler fiatJeri arttır
mışlar. Sebebi de lkbsat vek Je
tinin neşredeceği listede gümrük 
muafiyetlerinin kaldırılacağı habe
ridir. Bence kazanç azdır. Me
murl&r maaşlanndan buhran ve 
milvazene vergısı veriyorlar . 
Amele Ucretleri, kiralar düşmüş
ken köselecilerin bu hareketi 
aşılacak bir şeydir. ,.. 

Etem Bey (Fatih Çırçır maballul 112) 

Bir kundurada (80) kuruş bir
den fiaUer artmışbr. Bence az 
kıwımp çok satmak eo muvaf,k 
bir iktısat ve ticaret kaidesidir. 
Hükumetin tahdit tedbirlerini 
halkm aleyhine ·kullanmak doğru 
değildir. 

Hidayet Bey ( Edlroekapı Rüstcmpa~a 
ııhancıl 3} 

lktısadi buhranı yenmek için 
halkça ve hükumetçe büyük fe
dakArhklar yapılmışhr. Dahili 
mamulat ve masnuatı koruyucu 
tedbirler alındı. Fakat bu tedbir
leri alırken de kimseye halkı al
datmak fırsabnı vermiyecek ka
nunlar yapılmıştır. Dahili mamulatı 

himaye için muafiyetlerin kaldı
rılması büyük bir liitaf i en kö
selecilerin fiatleri arttırması doğru 
bir hareket değildir. 

Dans Yüzünden Kavga 
Artin ve Azarik isminde iki 

erk daş Tepebaşında u Beyaz 
Gül" gazinosuna gitmişlerdir. 
Buradaki kızlara dans teklif et-

işler, menfi cevap alınca kızlar
la kavga etmişlerdir. 

y alanmıştır. Çuvalın içinde ta- başlamı~. cen~ diploma almıştır. 
( ) ka ı~~- __ ,,. ve ne için atıldığı malfim değilc:lir. --- DarUlbedayi Bursacla 

m 
0 

.... u .. ~u.a ~ ıştır. Hadise ile alakadar: olaı·ak 4 kişi ~·ık I a· S 0 ... 
Hırsız Hartmlı ffusaıı is . de 1 !il emme ır Unnet gUnU Darülbedayi artiatlerinden bir 
birisidir. Ha ciimı- Ü tam en nezaret al tına almmıştır, maznun- 23 temmuzda Bayazıtta Darül- laa temsiller vermek üzere Buna• 

lar öy htiyar heyeti tarafmd n ya ıitmişlerdir. 'tir" f tm' ..: u___ lst b l füniin bahçesinde mükellef bir 
e ışur. D.A:iarun an u - isticvap edilmiştir. Tabanca bir Hapı.shanelerdekl d · _,_ tm- slinnet dü~nü tertip edilecektir. a ca 1 meu.rcse a.'"~ nm kasitle veyabir keyif anında atıl- 5 "' 

··t d b · 1 · b" b Çocuklarını sünnet ettirmek isti- M o e en erı ça ıp satan ır şe e· mış olması muhtemeldir. Tahki- u·· DeVVerJer 
keye mensup olduğu da tespit kata Müddeiumumilik vazıyet et- yenler Şimdiden Bayazıt mahallesi 
edilmiştir. Zabıta diğer hırsızları m.iştir. heyeti ihtiyarisine müracaatla 
da ııramaktadır. şeraiti öğrenmelidirler. 

Ticaret 
Beynelmilel Münasebet
lerimiz Tetkik Ediliyor 

Haber aldığımıza göre, Tiir
kiye ile diğer devletler arasındaki 
ithalat ve ihracat vaziyeti tetkik 
eclilmektedir. Bu tetkik esnasında 
devletlerin hususi ve umumi tica
ret istatistikleri de gözden geçi· 
rilmektedir. 

Ahnan neticelere göre, Tür
kiycden en ziyade Amerika ve 
Almanya.ya ihracat yapıldığı an
laşılmaktadır. 

Sol Böğründe Vurmuş 
Şehremininde oturan Kazım 

isminde biri, ağız kavgası neti
cesinde Ahmet isminde birini 
bıçakla sol böğründen yarahya
rak kaçarken yakalanmıştır. 

aydan Okuyurl 
B lgar boksörlerinden Tanç<> 

ehrimize gelmiştir. Bu sporcu. 
bizim Cemal pehlivanla karşılnş
mak istediğini söylemekte ve 
meydan okumaktadır. 

Araba Ve Yemişçi 
Afinin idaresindeki yük ara

bası Unkapanından eçerken 
seyyar yemis"Çi Mustafaya çar· 
parak yaralamıştır. 

Kuruyan Ağaç ar 
Fatihten Edirnekapıya kadar 

uzanan cadde ortasına dikilen 
ağaçlar hemen tamamen tutmuş
tur. Fakat geçen senedenberi su 
veriiı:ıediği için bu &lğ:açlar kuru-

ya yüz tutmuştur. Karag:üm
r- lüt r a ~ "'çlan sulanma için 
Belediye} e müracaat etmişlerdir. 

r uz 
Piy< da karp z ve k wn 

bollcrşmıya başfan:uşfır. Dün iyi 
ve büyük karpurlar yiı-mi beş, 

kiiçü -Ier de dört ~ ruşa kadar 
tılmışbr. Bu sene mahsul ge

çen sene:ı; e nazaran bir miktar 
az olduğundan fiatf erin geçen 
seneki kadar ucuz ol nyacağı 
söylenmektedir. 

Ecnebi Mekteplerine Ait 
Raporlar Tetkik Ediliyor 

Bu sene ecnelli ve ekalliyet 
mekteplerine mümeyyiz olarak 
gönderilen resmi mektep mual
limleri bu husustaki raporlannı 
Maarif müdüriyetine vermişlerdir. 

Gerek bu raporlar ve gerekse 
müfettişlerin verdiği raporlar tet
kik edilere :r muvaffak olamıyan 
mua imler arasında senebaşıncfa 
ta.:.-iiye yapılacakhr. 

Marangozlar 
Cemiyet Kendilerine Dok· 
tor Ve Avukat Temin Etti 

Marangozlar Cemiyetinde ev
velki gün bir içtima yapılmış ve 

çok faydalı bir karar verilmiştir. 
Ba karar, uzun müddettenberi 
Ticaret Odası esn f mU?"akıpliği 
~asıtasile yapılmakta olan esna
foı tesciline teşvik mahiyetinden 
ofmak üzere cemiyete kayıtlı es
naf arasında vukubulacak dava-
lar, hastalıklar için avukat, dok
tor ve ilaç lemini noktasından 
verilmiştir. 

Cemiyet bu kararı, azası olan 
marangozlara bildirmiştir. Ayrıca 
evinden çıkamıya~ak derecede 
hasta olanların evlerine doktor 
gönderilecektir. 

Dişlerini Dökmus 
Büyükadada oturan Ahmet, 

anlaşılmayan bir sebepten, Tri· 
yandafılo isminde birinin dişle
rini sopa ile Kırm~tır. 

H·Taç istemişler 
Boğazkesende oturan Ahmet 

Ef., zabıtaya müracaatle, kel 
ehmet isminde bir şahsın k~ 

disini ölümle tehdit ederek "ha
raç., istediğini söylemiştir. 

Adliye Vekaleti son %amanlardt 
&apiahanefer işile ciddi şekilde meı• 
pi olmaktadır. Ezcüml , şehrimizde 
Wuna Adliye Vekili Yuıuf Kemal 
Bey yarın Edirneye gidecek, orada 
haplahaneye tahvil edilecek olaıt 
Yanık Kışlayı görecektir. Ayrıca 
mahküm münevverlerin hapishane• 
lerde ayn odalarda ikametleri de 
tekarrür etmiştir. 

liarbi Trakyahlar 
Garbi Trakyalı seyyah misafirler 

dan Yalovaya giderek Gazi Hz. ne 
bilvaaıta arzı tazimattan sonra An• 
karcıya gitmi~erdir. 

Baron Roçm 
Meşhur milyonerlerden Baroıt 

Roçilt teneuüh aksadile Ye huauai 
yatile limanıı;ıuz.a gelmiştir. 

Bir Beraat Kararı 
Müstehcen resim neşrinden mah• 

kemeve verHen plaj mecmuası 
neşriyat müdürü, nçnncü ceza 
mahkemesinde beraat kararı al• 
mıştrr. 

Eve Geç Gelmiş 1 
Rumelihisarında oturan Ha-

yık Efendi eve geç gelen kı' 
kardeşi Haygui bıçakla tehlikeli 
sorette yaralıyarak kaçmıştır. 

Milli 
Bagram 

Dü Milli Hakimiyet gihıü olmalr 
milnanbetile birçok yerlerd teza
hürat Te tes'it rıısimeleri yapılmıfbr. 
Bilhassa Halkevind top nan kealf 
bir geııçliğiıı imi tezahüratına 
phit o un ştur. Şehir odosu da 
Halkerinde "w h valar çal ı~tır. 

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

1 : - Komşu söyle bnkalın-

1 

ı - Nerelerde oymıy1p 

1 

3- B~ zaten kargah:ır 

1 

4 - Sen diiu pI~j..:a :.~bah- 1 5' Ha5'n l<ey - "-
1· 

asaıı Bey. dün ne yaptm? zıpladın? h b r getirdi. tan akşama kadar keyif çatmış- .şu ••• Bizim Hanım polis y ır-

s·zları takip edeceğ;ne hep enim 
sın 1 pc~irude geHyor. Arbk bır teY• 

ciklu yapamıyorum. 
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Dünya Niçin 
Devletçilige 
Gidiyor? 

s. .. 

-2 
insanların bug6ıı çektikleri 

ııkıntı, vaktile 1780 sene~ine 
doğru asalet bakayasının burJ~~~
ziye kartı kendini mlldafaa ettıgı 
gibi bir nevi " Sanayi asılzade· 
leri,,nin kütleye karıı mukaveme· 
tinden ileri geliyor. Son 150 se
ne zarfında ( 1780-1930) dır ki 
modern liberalizm azami iokişa· 
f ma mazhar olmuş, gayesinin 
kusvasına varmıı ve sonra bir 
ucu aşağıya giden bftyilk bir 
münhani çizmişfır. iki seneden 
beri de bir çıkmazın içinde ça· 
balıyor. 

Liberalizmin bu inkişafına 
gözden geçirdiğimiz zaman, şu 

istihaleler gözümüze çarpar: 
Pamuk makine, çelik, buharlı 

gemi, lok~motif, bankalar,. ki~
ya, elektrik ve motör devırlerı. 

Bu mliddet zarfında birçok 
keşifler meydana çıkmıı, dünya· 
nm nOfuıu, durmadan artmıı· 
tar. Bunun neticesi olarak, bayat, 
hiçbir zaman o vakitki gibi mil· 
reffeh olmamıştır. 

O zamana kadar görülmemİf 
bulunan bu azim muvaffakıyet 
ve insanların ilk defa nail olduk· 
ları bıı refahın iki Amili vardır: 

Serbest rekabet, ferdi mnl· 

ki yet. 'fi 
Birçok ve miltemadi keşı .er 

kaydeden bu zaman sıra ıle 
birçok maddelerin saltanatını k~-
b l d muhtelif devrelerı, 

u e en . 1 · 
bilb kuvvetli ph81yet erıe 

assa b has 
temayüz ediyor. Fakat ~k:~ dt 
•İyasi c:leji), kuYYetli ı ısa 
bllviyetlerdir. . 

Bahsettiğimiz bu iktısad~ sı~-

r 
t imdi görüyoruz ki, vazıfesı-
em, ş . ç·· 

nin sonuna gelmiıe benzıy~r. ~;.~ 
kil, inkifaf devrinde oldugu gıbı 
ne sanayi Aleminde inkılap yapa
bilecek keıif ve ibtiralar mey· 
dana getirebiliyor, ne nnfuı 
çoğalmaslDI, ne de ıerbest reka· 
beti temin edebiliyor. Sonra 
meydanda, izale etmeyi hedef 
bilebileceği orta bir sınıf mev
cut olmadığı gibi, bize bu ke
ıifleri verebilecek kuvvetli ,aıı
ıiyetler de göremiyoruz. 

Bu bil, nihayetin b~angıcı 
sayılabilir ve bize, 16yle bır va· 

&iyet anediyor: . 
Para, modern bayab phsiyet· 

sizle~ tirmif, imanların arasında 
ayırıcı bir duvar bilinde yOkaeı. 
miştir. 

Toprak, bina •• atelyeler~ a.r· 
tık içinde çalııanlara ait dejıldır. 
Mal sahibi ile mlltetebbis denilen 
karşılıkh iki zllmre bh 1 olmuştur. 

Atelye, fabrika hAline •elmif, 
her teşebbüs, hisseli bir tirket~ 
inkılap etmiştir. Keyfi ve ferdı 
bir mahiyete istinat eden siy~ 
lbultari\ bi~tle işi olmuştur. fşç~ 
ile ınilteşebbisin münasebetlerı 
artık bilvasıtadır. Aradaki vasıta 
ise paradan ibarettir. Ağızdan 
her çıkan söz, yevmiye ve fiat· 
t en başka bir şey değildir. 

"Kapitalist,,in bütün gayesi, 
her zaman kabili hazmolmıyan 
stoklarla piyasayı istilA etmek ve 
fiat kırarak rakibi ile mücadele 
edebilmektir. Fiat meselesi, her 
ıeyin hikimidir. 

Birisi: 
- Şu mal, bukadaral diye 

bağrırken, bir diğeri: 
- Bunu alan, bu ondan daha 

lyidfr, diye Çll'Pl•Jor. 
(De• ... 10 • .,. .. ,,. ... , 
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!Son Postanın Resimli Makalesi • 

ı - Dünyanın en zengin altın 
madeni Avuıtralyada detildir. 

2 - Dünyanm en zengin altın 
hazineıi Amerikada detildir. 

Altın Membaı • 

3 - En zengin servet membaı 
sende ve bendedir. Kendi içimizde 
l'İzli ve işlenmemiı dura'\ bu mem• 
baı itletmesinl öj'ren 

• 
SON TELGRAF HABERLERi ............................ ; _______________________________ ... 
İşitilmemiş Bir Mücadele! 

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

Sivrisineklerin Taarruzuna Uğrıyan 3 
Eşek, Garip Şekilde Can Verdi 

Silifke, 16 (Hususi)- VilAyetimiz dahilinde sıt
Ocadelesi yapılmakla beraber son zamanlarda 

ma m ·ı · · · ki d h 

hidise kasaca şudur: Eşeklerle sivriıinekler mO
cadele ettiler, fakat sivrisinekler galip geldiler. 

Filhakika Anamurda Uç eşek birdenbire bir . • ziraati dolayısı e sıvrısıne er e şet vere· 
pı~n~erecede çoğalmııtır. Küme bilinde uçuşan sivrisinek kOmesinin taarruzuna uğramııtır. Sivri· 

sinekler eşeklere kene gibi yapışarak bu mDteham-:~sineklerin bazan kara bir bulut manzarası 
aldığına şahit oluyoruz. 

Bu yüzden birkaç gün evvel bu civardaki 
mil hayvanların kanını emmişlerdir. Zavallı merkepler 
bu feci taarruza tahammill gösterememişler, bir mnd
det sonra Oçil de ölmilştilr. Hadise burada hayretle 
karşılanmışbr. ~ Necdet 

Anamur kaza~nda ç~k !'a~ip ve şimdiye kad~r 
ititilmemiş ıekilde hır hadıse olmuştur. Bu garıp -
Akvam Ceıiıiyetinde Türk·ye 

Cemiyetin 
Fevkalide 

Paris, 17 (Hususi) - Türki-
enin Akvam Cemiyetine kabulü 

~ararı karfısında, Meb'usan 
Medisinde bliyük dostluk teza· 
hilrab arasında okunan kanun 

l "yihası hemen Hariciye Eocii· 8 
'l · t' menine verı mış ır. 

Mecliı Reisi M. Buison 
böyle bir liyibamn riyaset 

/ngiltere 
İrlanda 
ihtilafı 

Londra, 17 ( A.A. ) - Arazi 
taksitleri hakkında lngiltere i~e 
l linda arasında zuhur etmq 
:ıan ihtilafa dair bulunan resmi 
tebliğ, evvelce yapılmıf olan 

klifleri habrla~ı~tan son.ra ~O: 
t~lt hükumetmın vazıyetını 
aı ere b"lb b' • .h etm .. lde ve ı assa ır 
theş1r• reti elde etmek arzı;suıı· 

a su k" h"k" t • 
d b lunan mez ur u ume ın 

a u .. d t' 'l k 
h 

.. surette vucu e ge ırı ece 
ususı k ı·.. . . k b 1 

b. h yetin ha em ıgını a u 
ır e • t• b 1 b .. yle bir tesvıye sure ı u • 

veyka . ?
0 

müzakerata devam ey• 
ma ıçı ·1 b l d .. 
ı . mUteınayı u un ugunu 
emıye . 

b n etmektedır. eya 1 ,. . b• k İ iltere hfi rnmetı, ır arar 
'tt'hnzgna int iıaren ihtilafa sebeµ 
ı ı a ı . ' l'f' d olan tediyatın ıcrası teı< ı ın e 

Meclisi Yarın Büyük 
Olarak Toplanacak 

~-~-------~~~~-
makamına geldiiini ı&ylediği za
man teveccnlı ve muhabbet te
zahürleri yapılmııhr. 

Cenevreden gelen haberlere 
göre yaran Akvam Cemiyeti mec-
lisinde Türkiyeni cemiyete kabulO 
meselesi menubaba olacakbr. 

(Son Poıta: Pariaten husul 
surette aldıtımu bu haberi 

Bir Bomba 
Tiryeste Harp Gemisinde 

F elikete Sebep Oldu 
Roma, 17 (A.A.)-Tiryeate kur

vazörilnde tayyarelere klll'fı ya· 
kdan endabt talimleri eanumda 
100 milimetrelik bir oblll 
vaktinden evvel pathyarak llç 
kiiçllk zabitin telef olmasına ve 
13 kişinin yaralanmasına aebe
biyet vermiştir. ---Keriman Hamm 

Brükıel 16 - Ttırkiye GD· 
zellik Kraliçaaı Keriman Hanam 
buraya gelmiş, Tllrk Kolonisi 
ve tahsilde bulunan Türk talebe
leri tarafından hararetle istikbal 
edilmiştir. 

bulunmuştur. Bu tediyat basıl 
olacak itilaf mucibince ya iade 
edilecek veya iade olunmaya• 
caktır. 

Anadolu Ajansanın, qağıya yar 
dığımız kısa bir telgrafı da tttyit 
ediyor:) 

Cenevre, 17 (A.A.) - Cemr
yetl Akvam bOyOk mecliai pup-
teai gllnll (yann) öğleden aonra 
Tftrkiyenin Cemiyeti Akvama ka-
bulil merasiminin icruı için fe.
kalide bir içtima aktedecektlr 

Eskişehirtle 
Üç Şerir 
Yakalandı 

Eakiphir, 16 (Huauıt) - Ce
çenlerde lnegöl civarında Ahi 
dağında bir aoygunculuk hldiseıl 
olmuştu. 

Bu haydutluk bidiseıinln ıerlr
lerinden olduğu tesbit edilen A· 
baza llyas, diğer llyaı ve AbdllJ.. 
vlhit isminde Uç köylll Eıkiıehir 
zabı~ası tarafından yakalanmııtır. 
Zabıtamızın bu busuıta göster-
diği gayret herkesi memnun bı
nkmıştır. 

Prometeda Olanlar 
Paris 17 (A.A.) - Meb'usan 

ve Ayan Meclisleri, "Promete 
feliketi kurbanlarının ailelerin; 
yardım olmak Uzere 750 000 
frank tahsisat kabul etmiştir.' 

İSTER İNAN, İISTER iNANMA! 
, t e edebiyat hakkında yasılmıt bir ya11cla 

Sana v 
cümleleri okuduk: 

f1I _ • d bu--"'n umumi sevıi ve aa1ıının ha· 
.. Turkıye • ... , d 

• . kalan tek ıabıiyet ıaG-.atkırıa ır. 
rıcınde • di&l Hna'tkirlar var, fakat Ammenin 

HJlıtı lılç ldmae yok. Ne hazindir ki diıkapatı hiza• 
••na kadar çıkabilen de\U, insan boyunu atan eaer-

ler neır~den ... 'atklrla ı nıı bile bu Hy.ıdan mal:. 
nmdurlar. HatU bblaa detil.. dGnGıa, tarihin .erdij'i 
tlbret Ye lrıymetlel'i de •aramak rolunclayıı •• 

.. f ertlerın aev • 

/STER /NAN. iSTER iNANMA/ 

Sayfa 1 

Sözün Kısası 
Yaz Ha,,ıası 
Kavga 
Havası 

·----------------A. E. 
Dnn bir gazete 24 saatlik 

zabıta vak'alarını altalta sırala· 
mış. Saydım: Tamam on d&rt 
tane. Oıenmeden okudum: Hep
si de ağız, dil veya yumruk 
kavgası ı klinde l 

Anlaşılan hararet sinirleri 
bozmakta ve bunun neticesi ola· 
rak şehrin her tarafında para
sız bir boks mllsabaka11 ıeyre
dilınektedir. 

* Hatınma tarih hocamızın bir 
cümlesi geldi: 

- Millet IO Temmuz ihtililinl 
10 kanunuevvelde yapamuc:h, de
miıti, görülüyor ki, hakhdır • 

Maamafih hararetin sinir buh· 
ranını doğrudan doğruya dejil, 
bilvasıta doğurduğunu unutma
mak lazımdır. Şimendiferler, va• 
purlar, otobüsler, gazinolar ve 
plAjlar hıncahınç doludur. Bu 
itibarla tesiri yapan da hararet 
değil, kalabalıkbr. 

- insan cemiyet haliade y• 
pmak için yarablmıtbr, derler. 
Doğru detildir. 

Bence: 
- Ko1Dfusu olan kaYgadan 

kurtulamaz, diyen bir ecnebi dar
bı meaelini yabana atmamabdır. .. 

Vapura bininiz, tlmendifere 
bininiz, otobüse biainb. mutlaka, 
hiç deiilse iki yolcunun kav_Baya 
tutuıtuklannı ıörilrsllnlbz Birili 
pencereyi açmak ister, 6bllrl t.,... 
ııdir, razı olmu · ve iki taraftan, 
terbiyenin ıekline g6re derhal 
bir dil veya yumruk kavıası 
başlar! 

Dün ben plijda deniz içinde 
bile dövüşUldtığnnn gördüm. Bir 
adam yüksekten atlamıı, apiıda, 
duranuı latlne au 11çratmlf. Alın 
size bir kavp! Bereket venin 
llçDncll bir talut çakb, tavauut 
etti, fakat o da bu hareketinin 
cezuını bir yudum tulu su 
yutmakla çekti. 

Bununla beraber bu iki boks 
heveslisini denizin ortuanda milla· 
baka yapmıya sevked• hararet 
detildiya? diyebilirainial 

Fakat yambyo1'81111m: Banyo 
yapanların v&cutlan filhakika 
suyun içindedir. Fakat baflan dı· 
şındadır ve çıplak olmak itibarile 
gllnqe daha fazla mumdur, llnir
leri idare eden de tlbB bfaclll'. 

Söz&n kı1a111 Ka9Jr8claD ft 
sinirden kurtulmak ilteneDiz 
pirede •e yalnıs y ... ,. ..... 

Şeker Fiab Yine 
Fırladı 

( Bat tarafa 1 inci ıa1fada t 
Yapılan tetükata gire, f&m

rOklerde memleketin d6rt aylak 
ihtiyacını tatmin edecek kadu 
şeker ve kahve vardır. Bu mallar 
çıkarıldığı takdirde kahve ve ıeker 
derhal ucuzlamağa baıbyacaktır. 
Yani bugllnkn yDkıeklik muvak· 
kattir. 

Ancak bunu nazarı dikkate 
alan bir k111m tacirler fiatlerin 
çok düımemesi ve kendilerinin 
mutazarrır olmamaları için mal
ları azar azar çıkarılmuı 
muvafık olacağmı söyledikleri 
gibi, bir kısım tacirler de 
aksi fikri müdafaa ederek daha 
fazla masraflar ihtiyar edilmesine 
meydan verilmemek için mevcut 
şeker ve kahvenin bir an evvel 
çıkarılmasını temenni etmekte
dirler. 

Ankara 
Futbolcüleri 

Şehrimizde bulunu Ankara 
futbolclUeri ba alcfam baradaa 
hareket edeceldv n ,ana Eakl
pbirde Wr ~ raptıktma aoara 
oradu Aabrara skl~c.elderdir. 
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Havalar Çok Sıçak 
Edime ( Hususi ) - Havalar 

kaç gündür cehennem gibi gidiyor. 
Eğcı· şu günlerde yağmur yağ
mazsa bcstan mahsuliinün geçen 
senekinden bir miktar az olaca· 
ğı haber veriliyor. Pancar mah
sulü çok iyidir. Yakında topla
nacaktır. 

Aydm Mektupçusu 
Aydm (Hususi) - İzmir Mem

leket hastahanesinde tedavi edil
melde olan Vilayetimiz mektup-
çusu Kemal Bey vefat etmiştir. 

Mem ekt Haberleri 
Burada bitme ' • 7 ut/ en 9 uncu 

say/ ada u ugımu:z. 

Temmuz 17 

ı'l1anzara lan 

Beypazannda 
Bir Köylüyü Öldürüp Ce· 

cesedini Kuyuya Atınışlaı 
Beypazarı, (Hususi) - Birkaç 

meçhul adam, bu taraflardaki 
Kuyucak köyünden otuz y~la· 
rında tekkeli deli oğlu Seyit is
minde birisini üç kurşunla ö dür· 
erek cesedini dereye atmışlar ve 
kaçmışlard r. Cesedin muayene· 
sinde kurşunların mavzer l'ur• 
şunu olduğu aıılaşılmışttr. Jan
darmalarımız meçhul katillerin 
izleri üzerindedir. - S. l 



• 

-
Sigaset Alemi 

-
Fransız 
Bütçesinde 
Tasarruf 

Paris il - Ayan Meclisi 
bltçe mu.aeaemiM ait projenin 
mlizakeresiae baflallllfbr. Ayan 
Maliye Eacllll_. Rei~ M. Ka~yo 
timdiye kadar ~azedıl':n verııle: 
rin azami baddı buldugunu, yenı 
versriler vaz'ına imkAn kal· 
maChğını, masrafların tenkis su· 
retile işin içinden çılahn.. icap 
ettiğini s6ylemiştir. 933 senelİDde 
8 milyara balii olması mulıtemel 
olan bütçe açıja çok vaıw.ı te
likki edilmektedir. M. HerJ~ 
bir miidahalulle biitço laeyeü 
umamiyesi reyi işarile kabul 
edilmiştir. 

/Vakit Ve /ktısat 
Konferansı 

Cenevre, 18 - Cemi1eli Ak· 
... Meclili. caaa gibaU ljleden 
sonra aktetmit olduiu celaede 
bir n,Jcit ve iktıut konferaa11nın 
içti.... dafttiae mlitealRk olan 
projeyi kaW ebml tir. 

Mateta........_ a.-eldrep 
bir komisy-, bu k_,__.. 
te.di olunacak maeleleri tetkik• 
memur edilecektir. Ko.misyoa 
Lozao protokoluaa iftirak etmit 
olan devletler m&meaileri ile 
Amerikan mlmeaillerindea mll
rekkep olacaldlr. 

Oço nakit " ~ ika-t ... 
ıeleleri içia, ba me111lahı•l1w 
ihtisaslar na alrtt ~ 1::. 
dalıa bu komitJOU memur 
lecektir. 

Fransız 
r alıtel/Jalıiri Yiiz-
~" .. • eeeki 

Paris, 16 - Batan Fransız 
tahtelbabirini kurtarma~ . tize~ 
davet edilen methur ln,ılaz mu
beadisi Kok, Prometemn kurta-
nlmasınm bakim olmachpm lir 
lemiftir. • 

Şimdiye bdllr bataa biıpk 
Aliaan taJatelbahirlerini kurtaran 
bu zat, Pra•ıteaia 86 metn ~ 
rinlikte olduimm, batblı yena 
fena haYlllan w 8 mil •atinde 
-~maruz~ 
pa, dal,.._ el ile .. .. ... 
melerinia iektaı ........ •• 
kompri•• •va ile ~ 
nia ele iM'rlr• ll•ui•• ..,... 
m~ •lı' P'tt ~ir ••Y• 
,...tir. y....... ... JO 
milyon f,..... elen• ·~-
1 eU" .. - " y,md• ~üt·k 
"~ıa.U: nriJmeıinip m..,..ınel 
~~ili• etmiştir. 

T EF ~J Ki\ N Uif ARA S 1 : 8 ~:=$:5:=e=:=:::;;::;=: 

OCDBLUi 

•ltUl. 
- E 11U1lsan anne? 

ıerinde mi? 
Üç defa lpilftller. 
Boyilk baham beni •tdan~ 

aolclan •klfbND bu insan kOmesı 
ar-da .W.. alial bat118111 Dl'" 
tllne koyarak ,..dw 

- Sen kimli•? 
- Ben bmuadakl Jdlç&k 

Aatrahanbyım. 
" Bu da ne demek? ., •ye 

amaeme cf&acll. CenlHlla belde
meden beni ...._ ittlı .. 
-Kaffetl~_.. 

buana çebllf. Hat~ IMCleh f 
"atlayıal 

10 POST 

zbac ç cUık. erkelderiıı ~kaa n
dan .. dVort.rcb. Hepa ullu uslu 

ıicli1orl_.. 
Ben, ninem Ye Nftalya teyze 

He beraberclia Natalya teyze 
ufak 7apah, •Yİ tözlü idi. Fa· 
kat onun laeJeti amumiyesile 
ıayrı mlteDalİI iri bir g6Ydeal 
vardı. Zaman zaman durmaya 
mecbur oluyor, ı.ahmetle nefes 
alarak slyleni1ordu: 

• Aah.. Artık gldemiyece-

tim." 
Ninem: • Akılsız inanlar! Se-

ni buraya kadar ne diye a&rlk· 
lediler ., diye hiddetle homur
dandı. 

Ne blly&kleri, ne de çocuk· 
lan aevmittim. Onlann arumda 
kendimi yat.na baedi7orclam. 
Hatti ninem bile b·rdenbire bett
dm az...,_. ıibi idi. Bilhaua 
bOyllk baba• hiç hoıuma ıtt-
mifti. o..- •zıcucliretiMe bir 
dlfmuhk lail11t ":~ lltla 

dffcbtimi oaa teklif ediyordum. 
Yolan •nuna gelmiftik. y u

karda, yokuşun sağına yula11ta1t. 
caddenin ilk ey gtrlnlyordu. 
Kirli, pembe •valı, bamk 
damla, patlak çıkık pencereli bir 
ey.. Uzaktan btlylk girlalyor· 
da. Fakat yald.lfap 1an Jra. 
k .... tak, ... ocW.naa ..... 
bu kact. b8,ek ··-•11 ..... 
plıyordL Biraz ...... kalkacak 
bir Yaparcla olchap ıibi ller 
tuafta tellfla bir llrl U... p 
dip geliyonl.. Çoeaklar deli ser
çeler ıibi oclalarclu a•luya doğ
ru koıuşuyorlar. insanı tibincli
rea yabancı bir koku her tarafa 
yayılayorda. 

Anaya pktua. Buruı da ide 
kap.. gitmemifti. Oraya bma1a 
ıslak bu parçalan ••'•fbı. 

Yerde, iciede _...il ımkte ...,.._ ., ha. telaaeler ...... , ... 
• k:-..ı1e -lııawiil 

11\c vira bir bina vardı. OCalaa 
ceıim kazaamda bir ı•J b~ 
yor, d11mu ~yordu. Gİiiba
miyeo bir adam yllbek ..te 
acayip hlimeNr '1iilıMMI•~ 

- Su.lalataa f ıı ,... .. 
Vmiol 131 

-2-
0atamde k•~ bir 

ir yapu renkli. çok ~p. 
rabma bir ha7at ...... .. 
uyat timdi bile laafıza•• ,.. 
aunlu bir mual Pli M8JOI'• 
lugln muiyi h• 
19yin blyle ~ ,uiiinde 

redcllt etmek, fllp'Jaerebmek 
iıltlyorum. Bu anlaplmalBlf, kara 

ealia laaialllderini değiatirmek. 
ltirçoiaau .eylemeden geçmek 

ti yorum. 

dır b 

lir 1nr ... 
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1 Şark Aleminde 
1 

~Tagor 

~irazinin 
' Mezarında 

Tahrao, (Hususi) tlindln 
· bfiyUk milli ıairi Rapindraoat ı 
· Tagor baziraom (29) uncu eünii 
( Halilabat ) taki şarkın klisik 
ıairi Hafızı Şirazinin türbesini 

11iyaret etmiştir. Tagor türbenin 
1 içine girmiş ve Hafızın mermer 
~aandukasının kenarına oturarak 
ellerini şakaklarma dayamıı uzun 

.müddet vecit içiı1de dütünmütttlr. 
Sonra tairin yanında bulu

nanlar ve türbedarlar Hafızın 
divanım getirmişler, kalbinden 

. bir niyet tutarak bir sayfa aç
masını teklif etmişlerdir. Tagor 
bu teklifi büyük bir samioiyetle 

'kabul etmiş ve derhal bir niyet ., 
tutarak divanı açmıştır. Acılan 

~ aayfada ( Kapılar açılac?k. Bi~ 
onu azmimizle açarız) mealindeki 
nnıralar okunmuştur. Hafız, Ta
~gorun niyetine ( fetih ve zafer ) 
kelimelerile cevap vermiştir. 

Şair bu tefeülden çok mem-
nun olmuş ve demiş ki: "Ben de, 
llindln bugün bir tılsımlı kilit 
ıibi etrafını saran koyu taassup
.tan kurtularak hakiki istikliline 
kavımasını niyet tutmuştum. Ha
fızın bu niyetimi keşfederek 
Yerdiği cevap beni dehşet ve 
hayret içinde bıraktı." 

Tagor bu sözleri söyledikten 
aonra eğilerek Hafızın kabrini 
6pmUıtür. 

Komünist Hareketlerı 
Berut ( Hususi ) - Şu gün

lerde Suriye, Lübnan ve Filistin
de sık sık komünist faaliyetleri 
olmaktadır. Dlin de Berut so
kaklarına birçok beyannameler 
yapıştırılmış ve sokakta halka 
dağıtılmıştır. Bu beyannameler 
ayni günde Şam ve Balbekte 
de dağıtılmıştır. Polis henüz 
kimseyi tevkif edememiştir. 

Bir Tekzip 
Berut (Husust) - Suriye hu

dudunda bazı kHçakçı ve eşkiya 
ile askerler arasında kanla müaa
demeler yapıldığı hakkında gaze• 
telerde çıkan haberleri Fransız 

F evkalAde Komiserliği ile Tür
kiye Konsolosluğu dün resmen 
tekzip etmişlerdir. 

Satıhk Otomobiiler 
Berut, ( Huıuıl ) Suriye 

kftkümeti tasarruf kastile reisi
cilmburun otomobilinden başka 
bUtün hllkiımet erkinına ait oto
mobillerin satılmasına karar ver
mittir. 

Bu tekilde satılacak olan oto-
mobillerin adedi 160 tır. Şu iki 
gün içinde bu otomobiller Şamda 
aleni müzayede ile satılaca~tır. 

SON POS T A 
Yevıııt, :Siyail, HavadıJ \'e Halx 

raı.ete91 

ıdare: Jetanbul: Eski Zaptiye 
Çatalçe9me aıokağı 2l 

Telefon letanbul - 20203 
Posta kutusu: latanbııl - 74L 
Telgraf: lsunbul SON PO:s'f .\ 

ABONE FlATl 
TORKlYI-~ 

1400 Kr. 
'150 

400 • 
150 • 

1 Sene 
~At 

s • 
1 • 

Ecnftb: 

2700 Kt. 
1400 • 

601) • 
8()ı) • 

Gelen evrak geri nrilmeı. 

U&nlardan mes'\lllyet alınma. 
cevap için mektuplara 6 kurııtl ıu 

Pul uav .. ı l&aımdır. 

Adret detiıt.lrilmetl (20) k1ıru9t11r. 

·- ·-~ -- - - - -

SON POSTA 

CAMBAZ SEYREDERKEN ... 
• 

Ayol Daha Da Pek Gençmiş, Jıyıkları 
Yeni Terlemiş A Hemşire .•. 

V clette Kabahat Yok, Anası Olacak Yellozda ... 

• 

• 

Cambaz ip UstUnde numara yaparken 
- Hanım kızım .. Başını çek!.. kalmamış.. Şu kadına da bir 

Biz de gört:!im... oturumluk yer verelim diyorlar 
- Şahende kız... Kardeşin mı bakın .. 

nereye gitti ? Elinden tut, diye Çapkının biri manalı manalı 
ııkısıkı tembih te etmiştim. güldü : 

- Anne 1 Ben limon şekeri - Rahatı bozulan varsa, 
cambazların yanına çıksm .. isterim 1 

Kuşdili çayırında bir uğultu

dur gidiyor. Bu kadar kalabalık 
niye toplanmış acaba ? 

Biitün gözler havada olduğu· 
na göre, yoksa bir tayyare filo· 
sunun geçişini mi seyrediyorlar? 

Biraz di kkat edince anhdım: 
Tel üstünde cambazlar!. .. 

Önde, açılar kapan.r i• kem
leye kurulmuş, göz~iiklii bir kadın, 
yanındakine ; telde perende alan ı 

gösteriyor: 
- A :zavallı.. Daha da pek 

genç.. . Baksana bıyıkları yem 
terlemiş!.. 

- Sorma hemşire... İnsanın 
yüreği hun oluyor l 

Bu esnada, cambaz, en tehli
keli numaralarmdan birini yap· 
makla meşguldü. 

incecik bakırtelin etrafında 
fırıl fırıl dönerken birdenbire tek 
ayak üstüne kalktı. Herkes, he· 
yecandan güçlükle nefes alıyor. 
Şişman bir kız, elile yüziinii ka· 
padı. 

- Aman çarpıntıdan ölece
ğim!.. 

Altı yaşlarında bir çocuk, 
eline sıkısıkı yapışan annesine 
soruyor: 

- Anne... Cambazlık çok 
güç müdür? 

- Güçtür ya .. 
- Ben de büyilyllnce cambaz 

olacağım .. 
Kadıncağız, Adeta hafakana 

uğradı. Arka arkaya üç dört ke
re geyirerek: 

- O nasal lakırdı öyle .. Ağ
zından çıkanı yel alsan... Üzen· 
diğin şeye bak ... 

Elinde, kırmızı bir şeker, ya
pıtkan elleriai kadınların etek
lerine ıüre ıl\re bacaklar ara
sında dolaşan sümilklU bir ço
çuğu fena halde azarladılar. 

- Ne üıt bıraktın, ne baş .. 
Sen, ne çirkef şeysin... At ba
bakayım elinden o şekeri.. Yok
sa şimdi etlerini didik, didik 
ederim. 

Bir hanım atıldı: 
- Velette kabahat yok.. Ka

bahat anası olacak yellozda ... Ne 
demişler.. Kenarına bak bezini 
al, anasına bak kızını al.. Kendi 
kim bilir, nerelerde sürter durur? 

ihtiyar bir hanım, ayakta 
uyuşan dizlerini oğuşturuyor : 

- Şu dllnyada hak hukuk 

Sakallı bir herif c: 'indeki tes
pihi şakırdatarak: 

- Hey Atıahım .. Sen bilirsin, 
diyor, biz doğru diirUst yerde 
dolaşamıyoruz; el oğlu, minare 
boyu yiiksekte perende atıvor ... 

Öteden bir başkası söze ka· 
rıştı: 

Hacıef endi .. Gençlik, 
l · ı' genç lf{ ... 

Caı !baz, elinde kahve dolu 
fincanla, telin üstünde dolaşmıya 
başladı. Her k af onn bir ses.: 

Filcanda kahve yok f 
Nasıl kahve yok.. Ağzına 

kadar dolu .. 
İçine lrnrukahve doldur· 

muşlar be 1 Bayağı kahve olsa, 
dökülmez mi ? 

- Dökülmez 1 Onlar bu işin 
ustas· ... 

İddia ede:ıin hakkı varmış. 
Cambaz, fincanı sallıyarak birkaç 
damlasım döktükten sonra kala
balığa seslendi : 

- Hanımlar, beyleri.. Müsaa
denizle kahvemi içeyim ... 

Seyirciler arasından biri : 
- İç.. iç... Ananın ak sl\til 

gibi he1il olsun .. 
Tel üstünde bir de sigara tel· 

lendirince cambazın keyfi yerine 
geldi. 

Fakat onun keyfi yerine gel
mesine mukabil, seyircilerden bir 
kısmmın keyfi kaçtı. 

Malftm ya.. Para iıteme ben
den, buz gibi soğurum senden ... 

- Osman be! Dikiz gel.. 

parsa topluyorlar ... 
Elinde tabakla dolaşan ada

mın önünde kimseler kalmadı .. 
Sıvışan aıvışana... Para verenler 
o kadar az ki, adamcağız mOte· 
easir oldu: 

- Beyleri Hanımlar!.. Göynil
nUzden kopanı verin .. zararı yok .. 
kırk para, altmıt para... Fakat 
tabağı boş çevirmeyin ... 

Altm gözlüklü bir hanım, iki 
tane yirmibeşliği bir metre yu
kardan tabağa attı. Az kalım, 
tabak kırılıyordu. 

Etraftan gUlftşenler: 

- Hanımnineye bak... Caka 
yapıyor ... 

- Erbab ol, aen de ver .. 
oğlum ..• 

MOtfikane mütalealar derme
yan edenler de Yar: 

- Hakkı 
- Başmı 

yor zavallı .. 
gitmiyor? 

kahr, Uzerimizde ..• 
koltuğu altına alı
Beş kuruş nereye 

- Para vermiyeceksen, niçin 
seyredersin? 

- Hem günah, hem ayıp ... 
Üç, bet vermili f 

- Para kazandıkça, ona da 
heves gelir, daha iyi hünerler 
gösterir r 

Maamafih, bUtun teıviklere 
rağmen tahsiJftt yekunu bir 
tUrlU kabarmadr/ Tabağa yan
gözle baktım: İki lira zor çıkar. 
Cambaz en büyllk marifetini so· 
nR saklamıştı. 

Para tophyan adam uzakla
şınca, saflar şöyle bir karıştı. 

Herkes öne geçmek istiyordu. 
...Mcğcrac, ~örlUccek numara imiş 
bu.. Cambaz, tel üstünde koca· 
man bir koyunu boğazlıyacakmı(. 

Hiç görmiyenlerde dehşetli 
bir merak var: 

- Acaba nasıl yapacak? 
- Hayvan debelenmez mi? 
- İster misin ikisi birden 

aşağı yuvarlansın? 

Nihayet, cambaz, tele çıktı . 
Ayaklara sımsıkı bağlı koyunu, 
uzattılar. Hayvanı tel Ustunde 
yatırırken, bir alkıştır koptu. 
Koyun bu sesten dehşetli ürk· 
miiştü. Az kalım, cambazla bir .. 
likte tepesi Ustil gidiyorlardı. 

Aşağıda bağrıtıyorlar: 
- Alkışlamayın! Kaza çıka· 

racaksmız. •. 
Bir dakika ailküt... Keakin 

bıçağın, koyunun ıırtlağına dayan
masile kırmızı bir kan dalgaJının 
fışkırması bir oldu. 

Artık bol bol alkış ... 
Cambaz, tel üıtUnde halka te

şekkür ederken paraacı tekrar 
kalabalık arasında göründü. 

Şaıkınlık ve heyecandan kim
ıe yerinden kıpırdanamamııb, 

parsacı fırsat bu fırsattır diye 
acele acele tabağı dolaıtmyor. 
Bu ıefer, galiba epeyce bir ıey 
toplandı. 

Y almz biraz evvel, tab-ığa iki 
yirmibeşJik atan Hanımın bu 
ıefer cimriliği tuttu ; para ver
memek için bulduğu bahane de 
hoştu: 

- Hayvam, cendereye koyup 
boğazladmız! Sanki bu da marifet 
mi? O da can ayol ... 

Bile bile, işlediginiz günaha 
ortak olamam!. Halk, yavaş yavaş 
dağılmıya başladı. 

Teller toplanırken, bazı kim· 
aeler cambazın etrafına toplan
mış, onu insanlann fevkinde 
acayip bir mahlük gibi hayret, 
hllrmet ve korku ifade eden ba· 
kıtlarla temqa ediyorlardı. * * 

Temmuz 17 

Kari Mektupları 

Al/ahın Denizin
den Bukadar 
Para Alınır Mı? 

Geçen hafta plAja gittim. 
Vapur ve tren parası avuç dolu
su para aldılar. Şu lktısadi buh· 
ran zamnında ancak haftada bir 
gUn bu kabil yerlere gidebilen 
bizim gibi az kazançlı adamlar 
için yıkım olacak kadar fazla 
para alıyorlar. 

Tren ve vapur paraları indi
rilemez mi? PlAjlarda da antre 
parası çok pahalıdır. Gerçi pllj 
sahibi biraz tesisat yapmış amma 
Allahın denizine girmek için 
bukadar para almak doğru mudur' 

Dahaıı var, şikAyetim bitmedi. 
Denizden çıktım. Gazinoya 8irdim. 
Hararetten yanıyordum, bir doıa
durma yiyeyim dedim. Meğer 55 
kuruşmuş.. lıte bir cuma gll9'.\i 
güya eğlendim. Akşama bir de 
~aktım masraf iki lirayı bulmuf. 
Oğle, aktam yemeği, cıgara •e 
kahveyi hesaplaraanız mabraf Uç 
lira da kapandı. Bfı az kazantlı 
adamı., naııl etlenelim. Açıktf 
denize giraek buna da belediye 
mini oluyor. 

Çemberllt&f AH Rıdvan 

Sarhoş Dilenci 
Karaköyde traınvayın Yok~ 

sekkaldırıma doğru döndültı 
küşede bir dilenci oturuyor. Bu 
dilenci aktamları saat yedi ile 

dokuz arasında :zilzurna sarhoş bir 
hAlde yerinde oturmakta, gelene 
geçene nükteli dualar yapmakta
dır. Müşterilerinden para kopar• 
dığı takdirde, onlara medhiyeler 
okumaktadır. Fakat bu adama 
para vermemek faziletinde b -
lunanların vay haline... Bu cUr'• 
etkir aarhoş dilenci, en müsteh
cen kelimelerle para alamadığı 
inıanlara küfretmektedlr. Nazarı 
dikkati celbederim. 

Bir Kariiniı 

Fatih Talebelerinin TeşekkUru 
İıtanbulumuzun en gtııel 

semtlerinden olan Fatihte eıkl 
zamandan kalma bir Atpuan 
vardır. Bu pazar mahallemizin 
en işlek caddesi olan Mıhplar 
eaddeıi üzerinde kurulmuıtur. 

Biz talebeler bu yoldan ıelip 
geçerk~n çok aıkmb çekiyorduk. 
Bilha11a küçük ilkmektepll kar· 
detlerimiz pazardaki at ve etek
lerin aralarından korku ile ı•çi-
yorlardı. Atlann, arabaların al· 
bnda ezilmemek için kaçıyorlar
ken dtııllyorlar, yaralanıyorlardı. 

Muhterem F atlh Kaymakam ... 
nm iaabetli icraatile bu telallke
den kurtulan biz mektepliler 
Kaymakam Beye teşekkllrler 
ederlı. 

Fatih Atpaaan talebeleri aamın• 
Sanayi Mektebinden Tallt 

Cevaplarımız 
Bursalı Rıfkı Beye: 

TaahhOt itlerindeki yolsualuğu 
allkadar makama ihbar etmeniz 
llıımdır. 

* Ali Riza Beye: 
Bahsettiğiniz haatahk ipn 

fazla teliş göıtermiye ltızum 
yoktur. Tedavisi çok kolay bir 
9eydir. Hemen bir elit miltebaa
ıııına mUracaat ediniL ,,. 

Nil Of er Hakkı Hanıma ı 
Bahsettiğiniz ılltunları bu it

lerde mUtehaUJı ve münevver 
kadınlarımız yazmaktadırlar. Ya
zılar edebi mahiyette olmayıp 
ıOalllk havadis oldujundan ima 
konmamaktadır. 
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Hayat, prip taraflara olmasa, tabammBlli ıllç bir teJclir. Ha1aba 
yelmuaklıtını gideren ıey, arada sırada wkubulan prip laadiHler. 
dir. Bunlar bazan aca, bazan gtllinç ıeylerdir. Fakat her halde 
hayata başka bir renk verir. lıte aşağıda okuyacaklarınız bu ıarip 
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.... a-ç seç-
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llbaalak, luımlak JU&k-. ... 
biribirleriain llOleriai ı&mmek 
mecburi İmİf. 

* 
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•i•ç 1•tiri1or.._. 04a bUDlarla 
kiliaıeyi ,..,.,.,..... .. kalfl11t 
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Delilenn mutata olmaz. .. 
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Mıılıarrirl JI. 
Her Hakkı Mahfuzdur 
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Hakam sabık Murat Efendiyi, 
zatı şahaneleri aleyhine bir ıfüih 
gibi kullanmak istiyen çerkezler
den mürekkep bir komite, Mısır
lıları elde etmiştir. Sabık bende
ganınızdan ve elyevm Mısırlı 
Prenses " ... " Hanımefendinin zevci 
olan çerke.ı Mahmut Paş~ bu 
komitenin başmdadır. Mahmut 
Paşanın, Ahmet Celalettin Paşa
yı k~ndisine damat yapması 

da bu maksat altındadır. Bunla
rm yegAne gayeleri, hakanı sa
bık Murat Efendiyi kaçırıp Mısıra 
götürmek, orada bi · saltanat 
ilAn etmek ve müşarünileyhi 

alet ittihaz ederek bir çerkez 
saltanatı vücuda getirmektir. 
Mahmut Paşa ile Ahmet 
Celalettin Paşa bu hususta 
gece gündüz müzakerat ile meş
gul olmaktadır. Bütlin ihzarat 
yapılmıştır. Mütecasirler, yakanda 
icraata girişeceklerdir. Taç ve 
tahtınız ve belki de hayatı şa

haneniz gayet b\.iyük tehlike için
d edir. Sadnkat ve ubudiyet na
mına arzolunur, ferman ... 

Abdüihamit, a~tık bu jurnalı 
hazmedemedi. Tahkikatı işkal 
etmemek için evvelemirde Ahmet 
Celdlettin Paşayı ve sonra da 
Mahmut Paşayı tevkif ettirdi. 
Kendi hususi vesaiti ile tahikata 
girişti. 

İki paşanm, sıksık görüştük
leri tahakkuk etti. Fakat bütün 
bu mülakatlarda, acaba ne gö
rüşmüşlerdi ? ... 

Her iki tarafa mensup adam
lardan birçok kimseler tevkif 
edildi. Saraya getirildi ve sorgu
ya çekildi. Fakat, hiçbir ipucu 
elde edilemedi ... 

Nihayet, sıra Ahmet Celalet
tin Paşa ile Mahmut Paşanın 

isticvabına geldi. Bunlar, gayet 
mahira ne suallerle istintak edildi. 
Abdülhamit, sualleri bizzat tertip 
etti. Bunlar sorulurken, kendisi de 
paravan arkasından dinledi. Ah
met Celalettin Paşa, açık ve 
pervasız cevaplar verdi: 

- Velinimetim, efendime söy
leyiniz.. Benden yana lamamen 
müsterih olsunlar.. Bütün dünya
nın serveti, benim bir kılınıı bile 
onun aleyhinde harekete getire
mez. Ben, çırılçıplak bir kel 
çerkes iken beni aldı, adam 
etti. Evladı gibi besledi, bii
yütttl. Onun bu lütuflarını 
unutup ta kime bende olabilirim. 
Sultan Muradı iclasa çalışırsam 
unki hana ne Jôtüfta bulunacak. 
Halim, bugUnden daha mı iyi 
o1acak. Bunlar yalandır, iftiradır. 
Bu yalanlarla efendimi zehirli
yorlar. Yüreğine indirip öldüre
cekler. Efendimin asıl düşmanı 
ona jurnal veren alçaklardır. 

Alimallah bir giin kılıncırnı 

sıymp, şu mabeyni humayunu al 
k~...,• ... re boyayacağım. Nekadar 

• ı, hepsini kılar kıtır 

1 
doğrayacağım. Bunu, hem vallahi, 
hem billAhi yapacağım.. yapaca
ğım anma, sonunu düşünüyorum. 
Efenc1imin hüttın dünyaya karşı 
küçük c'üşmednden korkuyorum. 

Diye, ağzına geleni söyledi. 
Celalettin Paşa, kendisini o 

kadar samirnnne ve halisane bir 
: ~l.ilde nüdafaa etti ki, bu söz
leri ;ıaravan c.rkasmdan dinliyen 
Abdülhamidin birkaç kere göz~ 
lcri r: ulandL Olduğu yerden çı
karak Celalettin Paşanın boy
nuna sarılmasına ramak kaldı. 

* röyle olmakla beraber, Ab-
<'--:lhamit, Celaltteni Paşanın 
Sultan Muratla olan alakasını 
kesti. Onu, yine şahsan pek çok 
alakadar olduğu başka bir işe 
memur etti. 

Artık Celal ettin Paşa, A vru-
pa ya firar edenleri takip edecek, 
bunları zarar e elmiye~ek bir ha-
le cetirecekti... Avrupaya firar 
edenlerle Avrupaya firar etmenin 
ne olduğunu sırası gelince izah 
edeceğiz. Şimdilik şu kadar 
söyliyelim ki, Cela!ettin Paşanın 

bu hususta oynadığı rol, oldukça 
iyi neticeler verdi 

Ahmet Celalettin Paşa, Avı-upaya 

ve Mısıra kaçanlarla uyuşmayı ve 
onları da beş on para mukabilin· 
de uyuşturmayı meharetle id?..re 
ediyordu. Kendilerine vatanper
ver süsü veren ve bu suretle 
Avrupa ve Mısırda geçiaen bir 
zümre, Ahmet CeJalettin Paşayı 

kendilerine merci ittihaz etmiş· 
Jerdi. 

Bunların arasında, biribirlerini 
jurnal edenler de bu jurnalları 
Celalettin Paşaya gönderiyordu. 
Abdülhamide takdim olunan bu 
jurnallarla hünkar bunları iyiyce 
tanıyor; bunlardan ehemmiyet 
verilmek lazımgelenlerle, kale 
alınmağa değeri olmıyanları 
arıyor; ve icap edenlere ona gö
re para yolluyordu. 

Avrupadaki Jön Türkler tara· 
fmdan bilahare kancık tesmiye 
edilen. Mizan'ci Murat Beyin Av· 
rupaya firarı Abdülhamidi biraz 
telaşa düşürmüştü. Hem Murat 
Beyi ikna ederek lstanbula ge
tirmek, hem de Paris ve İsviçre
de neşriyatta bulunanların ora• 
lardaki hal ve mevkilerini bizzat 
görüp t etkik etmek maksadile 
Abdülhamit Celalettin Paşayı 
Avrupa}'a gönderdi. 

(Arkaaı var ) 

= 

Spor Kuliip!eri Arasında-
0 

ki htilif Yine Alevleniyor 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Galatasaray, Fenerbahçe ve 

Beşiktaş kulüpleri bugünkü mmta

ka nizamnamesinin ihtiyacı temin 

etmediği fikrindedirler. Bu büyük 

kulüpler, kUçük kulüplerin kendi 

aralarında anlaşarak mıntaka 

idaresini ellerine aldıklanm, bu
nun neticesi olarak birçok mah
zurlar doğduğunu ileri sürüyorlar. 

Mesela: Mıntaka, para tevziin· 

de büyük kulüplerle küçük kulüp

leri müsavi tutmaktadır. Halbuki, 
h_sılatın en bzla kısmı büyük 

kulüplerin takımları karşılaştığı 

zaman temin edilmektedir. 
Büyük kulüplar diyor ki: " Spo· 

run daha ziyade inkişafı için 

biiyük kulüplerin birleşerek bir 

milli küme teşkil etmeleri daha 
muvafıktır. 

Bu noktai nazar her fırsatta 
öne sürüldüğü halde, şimdiye kadar 

mlıspet neticeler ahnamamışbr. 

İ3u yüzden Galatasaray, Fener, 

Beşiktaş küluplerile İstanbul 
mıntakası arasında sık, sık ihti

laflar doğmaktadır. ,, 

İşte mıntaka k ngresinin yak

laşması üzerine bu meseleler 

tekrar mevzubahs olmaktadır. 

Fener, Galatasaray, Beşiktaş ku

lüpleri, milli küme meselesi, ha

sılatın kulüplerin ihtiyaçlarına 

göre tevzii, mıntakamn daha 

pratik bir hale getirilmesi , ve 
saire gibi mevzular etrafında 

kongreye mühim teklifle yapa-

il 

ı 
caklardır. Eğer fikirlerir kabul 

edilmezse mıntakadan büsbütün 
çekileceklerdir. 

Cezayir in 
GüzellikKraliçası 

Cezayir gUzell 
Alizel!ik müsabakası tertip 

eden muhtelif memleketler ara-
sında bu sene (Cezayir)de vardır 
ve buradada güzellik kıraliçası 
seçilerek ( Brüksel ) e gönderil
miştir. Fakat sakm bu genç kızı 

Cezayirin yerli bir ailesine mensup 
zannetmeyiniz. irken Fransızdır, 

Cezayirliliği sadece bu memle-
ketteı doğmuş olmaktan ibarettir. 
Adı Jaııin'dir. 

Temmuz 17 

İstari.bulun Dört Köşesi 
• 

1200 Çeşit Gül Bulunan 
Zengin Bir Bahçe 

Karagümrüktekl mafhUr gül bahçesinin bafka bir k8fesl 
(Bat tarafı J inci aayfada) 1 İncirköylü Fuat Paşanın bah-

almıya çalıfan çıplak adamın çesinde { 1200 ), Kanlıcah Sami 
savaşına benzer. Parasızlık, vası· Beyin (70), Abdülbamidin GidiJ 
tasızlık, takdirsizlik içinde şimdi- Müdürü Hacı Mahmut Beyin (400), 
ye kadar bahçemde ancak 1200 Müze Mlldürü Merhum Hamdi 
çeşit gül yetiıtirebildim. 240 çeşit Beyin (160), Maliyeli Deli 
te lAlem var. Şevket Beyin ( 75 ), Haydar· 

Hacı Beyle cuma tatilini gül paşalı Maliyeci Ahmet Be-
bahçesinde güllü çardak altında yin 45, Bakırköylil Zeynel Beyin 
beraber geçirdik. Hacı Bey hep an- 35, Eyüpte Gümüşsulu Bahaettin 
laltJ. Güllerin nesiHerini, menşele· Efendinin 1000, Evkaf Mubase· 
rini şecerelerini ve san'atinin hu4 becisi Fuat Beyin l 200, Mevlevi 
susiyetlerini gösterdi. İnsanın, ta- şeyhi Celil Efendinin 2ll0, 
zınm ve hatta köpeğin bir nesep Husrevpaşada Halit dedenin J 20, 
silsilesi olduğunu bilirdim. Fakat Silivrikc.pıda Şua Beyin 60, 
bir gülün anasını, babasını ve Nişancah Kazım Beyin 200, Bağ-
geçirdiği tekamül devrini hiç larbaşında Haçik Efendinin 800, 
işitmemiştim. Paşabahçesinde Sahip Molla za· 

Bahçede her çiçek ve gülün delerin 350, .Samatyada Maııoel 
minimini sopalara sarılmış tene- Efendinin ( 70 ) , Kadıköyündo 
keden birer numarası ve koca· Simonis Efendinin (600) çeşit 
man def terde birer tercümei ha!i gülleri varmış. Bugün bunların 
var. Hacı Bey fransızca tahsil hepsi vefat etmiştir. Sabık Müze 
etmediği halde elindeki fransızca Müdürü Halil Beyin pederi Et· 
kataloklarda g üllerin isimlerini ve hem Beyle Damat Nurettin, Damat 
menşelerini pek güzel anlıyor ve Şerif, Sa it Halim, Mısırla İsmail 
anlatıyo r. p d k f 

Hacı Bey gülcülüg~ ü babasm- 1 aşalarnı a ço ne is gülleri 
varm ış. Elyevm Ankara Meb 'usu 

dan vasiyetle tevarüs etmiş. (8) olan Yahya Galip Bey de eski 
sene evvel bahçesi yanmış, bü- gül meraklılarmdandır. Elyevm 
Hin gülleri mahvolmuş, yeniden Eyüpte Dökmecilerdeki bahçe--
bahçe yapmış, şimdi bahçesinde ~inde 600 çeşit gülü vardır. 
bulunan ( 1 ~00) çeşit gülden (80) Bugün lstanbulda gül yetişti· 
çeşidi bizim eski Türk güllerinden- reııler şunlardır: Haca Şakir, 
dir. Bu güllerden (15) çeşidini Selimiyede . Ali Zade Cemal, 
bizzat yetiştirmiştir. Emsali dün- Adada Ismail Paşa Zade 
yada yoktur. Bunların altı tane- ekmekçi Sabri, Bebekte Doktor 
sinin isim babalığını Hacı B. yap- Hikmet, eski Adliye Na· 
mışhr. Üç tanesine (Hacı Şükrü) zm İbrahim Beylerle Üsküdarda 
gülü ismini vermiş, birisine pe- Arsen Mumcıyan Efendidir. Hacı 
derinin ismile (Lutfullah) gülü Beye göre gülcülükten en ziyade 
demiş. Valdesi namına da bir anlıyan da Cemal Beydir. Gül çe-
gUI yetiştimiştir. şitlerinin adedi ( t 557) imiş. Bu se--

Hacı Bey eskiden mevcut ne Avrupada piyasaya {80) çeşit 
olup lstanbulda nesilleri tUkenen yeni gül daha çıkarılmış ve(1932) 
(400) çeşit gülü uzun ve yorucu gül çeşidi (1637) ye baliğ olmuş• 
bir araştırmadan sonra bulmuş tur. Avrupada yeni yetiştirilen 
ve bUsbütün unutulmaktankurtar- bir gül ( 1000) dolara kadar sasahl· 
mıştır. Bunun için Hacı Bey ara s ra maktadır. Bu seneki gül sergisinde 
tramvaylarla yarış yapan iki las- (Benet) isimli bir gül bin dolara 
tik tekerlekli zarif ve şık kupa satılmıştır. Hacı Şükrü Bey her 

arabasını tercih etmiştir. Şimdi de sene Almanyadan iki üç bin 
lstanbuldaki tetkiklerini bu araba gül getirtiyor. Şimdi bu güllerin 
ile yapar. her fidanı (2). franktan (25) fran-

Hacı B. (Muhammediye) gülü de· ga kadar satılıyor. Hacı Beyin 
nilen pembe ile la'l ebruli olan fikrine güre, Avrupadan gül ge• 
çok güzel kokulu gülün menşeini tirtmeğe lüzum bırakmamak için 
tetkik etmek için (321) senesinde damı z lık güllerin kolipostal ola-
Hicazr. gitmiş ve Mekke şerifin- rak ithaline müsaade edilmelidir. 
den bu gülUn Tayiften çıktığını Hacı Beyde, bugün Avrupada 
tespit etmiştir. bile nesli kalmıyan birçok güller 

Hacı Bey: ( 35) sene İçinde vardır. P i7' ,. ·: güllerimiz çok 
Avrupadan İstanbula (4) bin çe~it kokulu ·i de şunlardın 
gftl getirtmiştir. İstanbul da ne- Family ..:. _ . . ..: baliğ olan 
kadar gül merakhsı olduğunu ve yüz yapraklı satberek, kızanlık, 
hunların bahçelerinde ne kadar 
çeşit gül bulundnğunu da bir bülbül yuvası ve sakız gülleridir. 
liıte halinde tespit etmiştir. Hacı Şükrü Bey güllerine el 

Hacı Beye göre, bugün fstan- ve nazar değmesinden çok kor• 
bulda gülctilük ölmek üzeredir. kar. Onun için bahçesine tahta• 
Eskiden gül meraklıları pek çok- dan oyulmuş eski bir ayakkabı, 

h · sarmısak ve soğan asmakla bera-muş. Bir gfuı to umdan yetıştir-
diği emsalsiz bir gül fidanını her dini bir sigorta mahiyetinde 
Fuat Paşa kendisinden istemiş gördüğü birçok levhalar da 
ve aldıği zaman da derhal yazdırmıştır. 
kendisine (25) altın lira vermiştir. Hacı Bey son olarak dedi ki: 

Yaptığı lisete de görülen gUl - "Çoluk çocuğum yoldur. 
meraklıları tunlardır: Abdülhami- Bütun hayatımı güllerime vak· 
din muhafaza müdUrU Şakir Be- fettim. İşte geldim gidiyorum. 
yin bahçesinde (280) çeşit gül Fakat bu güzel nesnelerin kö-
varmış. Bu zat Abdülhamide (200) kil memleketimizde kesilmemeli· 
çeşit görülmemiş gill vermiş ve dir. Gttl bizim milli çiçeğimizdir; 
büyük paralar almıştır. himaye görmelidir • ., * * 
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O Zamanlar İslim Ve Hıristiyan Ale
minde Bir Taassue_Hüküm Sürüyordu 

islim Aleminin Taassu~'!_ Nisheten Azdı 

I 
ların reisinden, Cercani Seyyit. 

k d Yiik-F akat otağın apısın a 
Hlen bir ses, kumandanları •0~ 
turdu, Timurun gözlerini de eş~ 
ğe çevirdi. Bu ses: " Azer~ay· 
candan olak r ,, Diyordu ve sıya.h 
çullara sarılı, perişan kılıklı hır 
adamı Meclise takdim ediyordu. 

Timur " Azerbaycan ve O· 
lak ,, keli,melerini işitir işitmez 
88psan kesildi, gelen adamın k .. 
yafetini görünce de kendini kay· 
beder gibi oldu ve haykırdı: .. 

- Hay ayağın kırılsın, dılın 
tutulsun. Ömer şeyhin attan ~
lolıp öJdüğiinü söylemiye geldin, 

detil mi? 
Olak, yiiztbıll yerlere sürere~ 

uçlanm yolarak Timuru tasdı 
etti. 

- Yıldız dnşta, gök var ol-

ıun. Allah seni korusnnl 
Şimdi Akabeküınün ölümü ha· 

beri üzerine yapılmış alan matem 
• • l . t• Davullar bütün 

ayını taze enmış ı. • 
orduya felAketi haber vererek 
askerleri ağlamıya, çırpınmıya, 
çullar gimiye davet ediyordu. 
Dünkü zaferin neşesi, buhar olup 

.. k k -aiha gamla uçmuştu, bOyu ara. 0 

bir hava sinmişti. . 
Timur yüreğinden yem ve 

' ı kla bera-
çok ağır bir yara a ma .. 

ul bir metanet goste· 
ber um maz . l d 

d 
Mnmasil badlse er e 

rlyor u. d . · 
olduiu gibi ağlamıyor u. ~nzıva· 
p çekilmıyordu. Tevekkül ve 
tahammOI içinde idi. Bu, tahak: 
kuk eden f elik eti günlerdenbe~ı 
beklemekten ileri gele? ~ b.ır 
teslimiyet değildi. Başka bır amil, 
onu aakiD obnıya ve hiç ~lmazsa 
ukiD ıörünmiye icbar ediyordu. 
ruhi tesiri çok yüksek olan .0 

Amil ise Semerkantten gelen hır 
mektuptan ibaretti. . • .. . 

Aksak Cihangirin tarihi huvı: 
tini . . t tkik edenler bilirler kı 

,. ıydı e ..ı:-dar bir adamdL 
o, son erece WP • • d 

d . ...... e 
Zaten yaşadığı eYır ve ·r . 

_ h' t swıe bır bulundugu mu ıt e, v~ aha 
lıiuiyeti icap ettiriyordu. yk ız 

__ L: • • a'l Şar ve 
onun mwuti mı Y •• •• 

t •hte cami ile kıhseye prp o an ku-
istiaat ediyordu. Avrupanın ;:.t 

1 - r•nlann teranesine bag.ı 
agı, Y- Af .k 

idi A-anın yansı, rı amn 
. ~ d d"kil 

&st taraflan minareler en o -
len zemzemelerle tegaddi etmekte 
• di Dilenciden ta cidara kadar 
~e;kes tapbkları Rabbin ve ta· 
nıdı)da~ı Resulün aşkile müt_e
barrikti. Bu haletin doğurdugu 
tabii bir netice de taasauphJ: 
lrlinda köylüsü, Horasandaki 
M .. slüman için amansız bir hu· 

u t be-'iyordu. lraodaki Ahont 
aume * . l k" ü k-Romadaki Kardma a m p s u-

riiyordu. b . 
lalı Aleminin taassu u n..-

-t md müteaddi ve mile
r- en az ı, -b- .e.ı m 

d - ildi Fakat o ut aıe arrız eg . 1 ıaalibin gllgesiode yaşayan ar, 
. .. __ .... b bir feve-

Oç as1rdanben museua . 
ran içinde prka akıp geliyorlar-
dı. Bu akışlar, gerçi çorak t~~ 
raklara dilşen su yığınlan gıbı 
aönüp gitmişti. Likin zaman za: 
man yine yenileşmekten halı 
kalmivordu. . 

Timur işte böyle bır asrın 
ıahinşahlarından idi. Haçlı ordu· 
larının ş-arkta bıraktığı k.anlı 
izleri biliyordu. Daha b ~şıkte 
iken 0 orduların çöle çevird!ğ~ 

· eJenaJ 

dinlemişti. Binaenaleyh islam ale· 
mine kuvvet ve kudret vermeği 
bir nevi vicdani vazife tanıyordu. 

Ayni zamanda din. a~amlan· 
na bOyük bir merbutıyetı vard•. 
Çünkfi onlardan biri, Kutbul'ak
tap Şeyh Zeyneddin Ebubekir, 
henüz IS.20 yaşında ike~ kendi
sine "şauh bir hükümdar olaca• 
ğım,, müjdelemişti. . Za.~.an o 
miljdeyi taha.<kuk ettırdıgı ıçın 
hocalara ve bilhassa keramet 
ehli olarak tanınan kimselere can
dan muhabbet gösterirdi. Onlann 
her sözünil hak ve her ~aretini 
iJibi - kıymet bulurdu. 

Bu temayül, Timur ıçın bir 
zaaf mı teşkil ediyordu?.. Burası
nı tahlil etmek sadet haricidir. 
Şu kadar ki, Ti!'°~r, y.a~adığı ~
mana göre en ıyı pohtıkayı gut
müş bir ada.mdı. Her diişüncesi 
gibi hocalara yer ve mev~i ver
mek keyfiyetinde de kendı salta
natı namına büyük faydalar elde 
etmişti. 

Din adarnlarile bu kadar sıkı 
bir münasebet besliyen Cihangir, 
Ömer Şeyhin, çıplak Hintli tara-
fından haber verilen şekilde, 
&16münü işittiği gün o yüksek 
payeli ve ybksek şöhretli hoca-

MEMLEKET 

Dörtyol da 
Köylerde Kooperatif 
Teşkilah Yapılıyor 

Döryol (Hususi)- Ziraat Ban
kası Müdürü Mahmut Remzi Bey 
köylerde kooperatif teşkilatı YÜ

cuda ~etirmek için çalışıyor. 
Kooperatif teşkilih şimdilik 

Dörtyol, Erzin, Çaylı ve Üıeyirli' 
de yapılacak, bilahare diğer köy
Jer de nazarı itibara alınacakbr. 

Ziraat Bankası tüccarların az 
çok kredi ihtiyacını temin et
mektedir. 

• Harap bir halde bulunan 
hapishanenin tamirine başlanımt
tır. Aynca Kilise civar.ndaki 
mektebin de tamirine L:arar ve
rilmiş ve ihale edilmiştir. 

Bir Kadını 
Kaçırdılar 

Bandırma civarındaki" Erdekte 
şayanı dikkat bir kadın kaçırma 
hadisesi olmuştur. Erdek kaza
sının Çeltikçi köyünden r .}erife 
. minde evli bir kadının kocası 
ıs 

1 
• • • 

bir mtiddet evvel as <ere gıtmıştir. 
Kadıncağızın evine geçen 

gece silihh birk adam girmBit ~~ 
valbyı :ıorla açınnıştır. u ışı 

:ıa an adam Mamuk köyünden 
yap d b. · d. Kadir ismin e ır şerır ır Ye 
yakalanmışbr. Şerife Hanım da 
kurtanlmıştır_. __ _ 

Karamanda 
Bir Köyde Eski Tarihi 

Paralar Bulundu 

Karaınan (H~susi) :-: Bu ci-

d k. Akmb koyde Hıtıtler dev
var a ı 
. d l·alma eski paralar ve 

rın en ~ d k t 
b 

harabeler mey ana çı mış ır. an _ b 
Verilen malümata gore, u 

. d evvelce de iki güzel 
cıvar a fak t hul 
heykel bulunmuş, a meç 

ı 

Şeriften bir mektup almıştL 
Seyyit Şerif, Hintteki ateşpe
restlerin, putperestlerin tedmiri 
münasebetile yazdığı bu mek-
tupta Timuru: "Hakikatin yer
yüzünde hamisi, naşiri ve miida· 
fii olarak,, tebcil edi)ordu. Cihan 
girin "Pirim,, dediği Şeyh Zey
neddin de mektubun sonuna 
ilave ettiği salırlarda: "Doğru
dur. Hakikat sende yaşıyor 1,, 
diyordu. 

işte Timuru, matemi hareket
lerden uzak tutan, sakinleıtiren 
hakiki imil bu mektuptur. Ha
kikat kehmesi yavaş yavaş 
fidanlaşan, yeşil yapraklarla be
zenen, daha sonra daJh budaklı 
ve bol meyvah bir ağaç ~i!ine 
gelen feyyaz bir tohum gıbı o-
nun kafasında tedricen açılarak 
uüşündürücü heyecan verici birşey 
olmuştu. Y:llardanberi döktUğü 
kanları, yıktığı hanümanlan ve 
yaktığı canlan bu haKikat tohu
munu sulamak, korumak, ~uvv~t
!e~dirmek için heder ~t.mış gıbi 
ıçııle tescili geliyordu, ıyı yapmış 
,.e iyi yaşamış olduğuna ıman 
g "'tiriyordu. 

( Arkası var ) 

HABERLERi ......., 
----~,--~ 

Eskişehirde 
T aşocaklarında Bir 

Facia Oldu 
Eskişehirde Bağlarbqındaki 

taşocaklarmda amelelerin çalıthk· 
ları esnada ocaktan kopan bftytlk 
bir taşın sukutu lizerine feci bir 
kaza olmuştur. 

Ameleler arasında bulunan 
Seyitgazili 64 yqlannda Mehmet 
oğlu Caferin üzerine dDpn ba 
kocaman taş, zaYalh ihtiyann bir 
anda BIOmihıe sebebiyet vermiftir. 

Bahkesir Muallim Mektebi 
Bahkesir Muallim mektebine 

bu sene yeniden talebe alınma· 
masına karar verilmiştir. Yalnız 
mektebin lise kısmı 11mllarına 
talebe aluıacakbr. 

Samsun 
Bütçesi 

Samsun (Hususi) - Yeni va· 
limiz Mustafa Arif Bey villyet 
bütçesi kerinde yeniden tetkikat 
yapmaktadır. Bilhaaa bltçenin 
Maarife ait Ir.amlannda tuarruf 

1 
icrasma karar Yerilmiftir. 

Bu tasarrufun Başmuallim, mu
allim makim tlçretlerile meaken 
bedelleri 1'ierinde yapdmasa muh
temeldir. Villyel Meclilinin de 
bu noktai nazara mlltemayil ol
duğu ağrenilmektedir. Kat'i vazi
yet yakanda belli olacaktır. -M.K. 

Edirnede Bir Cinayet 
Edirne (Husul) - Cami ml

teahhitlerinden Mustafa Ef. kendi 
uat.alanndan Temk Ef. yi rece 
sinema dağılırken bıçakla yara
lamıştır. Hidiaenin bir para me
aelesinden çıktığı anlaşıbyer. 

kimseler tarafından ortadan kay
bediJmifür. 

Bu havalide sathi tekilde yapı
lacak bir hafriyat neticesinde çok 
kıymetli tarihi eserler meydana 
çıkacağı anlaşılıyor. - M. T. 

Sayfa 9 

Bir Aşk Hikayesinin Son Saf hası ·-----
Prenses Samiye Mansur 

• 
Bir Cin ayet işledi 

Paris 14 ( Hususi ) - Bugün 
(Şanzelize) civarında Marböf so
kağında muhteşem bir apartıma- f 
nm ilk katında yekdiğerini mil· 
teakıp iki el silah sesi işif' di. 

Gürültüyil işitenler koıtular 
ve büyük bir salonda ıenç. bir 
kadın ile bir erkeğin kan içinde 
yathğını gördüler. 

Hadiseden birkaç aaat ıonra 
Entransijan gazetesinde tU ser· 
levha görüldn: 

"Mısırlı Prenses Samiye Man
sur H. bir adamı 6ld0r•iye te
~ebbüs etti.,, 

Hakikat 9udur: Mııır kralının 
yeğenlerinden Prens Mansur bir 
müddet evvel Pariste Matmazel D' 
Ales isminde bir genç kızı görmüş, 
sevmif, niklhı allana almış, müs
IUman yapmış ve (Samiye) ismini 
takarak Kahireye götürmüş, üç 
beş sene birlikte yaşamış, sonra 
nedense boşamış, Fransaya iade 
etmiş! 

Kadın kocasından ayrılmakla 
beraber yine onun ismi altında 

Prenses ( Samiye Mansur ) IAkabı 
ile yaşıyor ve sakin bir h:ıyat 

sürüyormuş. 
F a'lcat son zamanlarda, esasen 

çok mahdut olan serveti, iktısadi 
buhran neticesinde biraz daha 
azalınca küçük bir çayhane açmış 
ve bu çayhaneye de arapça bir 
isim takmış, geçinip gidiyormuş! 

Y almz son zamanlarda Stef ani 
isminde bir genç ile tanışmıs, 

sevişmiş, yeni bir hayat kurmayı 
düşünmiye başlamış, fakat ma· 

Resminizi Bize Gönderiniz 

lf * Size Tabiatinizi Sögligelim 

27 Rafet B.: Samimidir. Hazan 

busu beceremez. • 

serkeş ve İ11<ıt· 
çı olur. Konu
§&cak bir mev
zu bulur, ho
Razım sever, 
oturucu ve 
muayyen işler
den sıkılır. 

Kızdığı zaman 
tok sözlü olur. 
Riya ve tabas-

28 lzmlrde Mehmet Hayrı B~: 
Zeki ve has
sastır. Heye
can veren ha
diselere, bedii 
eşya ve mena· 
zıra lakayt ka· 
lamaz, gürül
tücü ve kavga· 
cı değildir. Be-

deni mücade
lelere tehlike 
ve mes'uliyet davet edecek i.Jere 
girişmez. Muhatabı üzerinde fena 
tesir bırakmaz. 

• 36 Hüseyin HUsnU (D) ( Fotoğra-

fının dercini istemiyor.) Girğ in ,.e 
aculdür. Kesirülahbaptır. Giiccn
nıcden, gücendirmeden gt't;İ ıı nıc· 
sini bilir. Ku::;ura bakmaz, mfi.· .. ı
nıalıa ... ı bo1dur . .Muhatabını sık maz, 
başkalarının hizmetlerinde hıılu· 
nur, kafa::;ını fazla i şletmez, ır .. a-
diiflere tabi olur. 

Fotoğraf Tahlil Kuponuna 

11 inci Sayfamııda bulacaksm ı:ı. 

t 

"rense• Samiye Mansur H. 
ef ümidi çok silrmemiş, 

Stafamn başka bir kadına göz 
koyduğunu görmüıl 

Stefan Marböf ıokağmda bir 
emlik acentesini idare eden M. 
Lejenin yanında çahııyormuı 1 
Sabık Mısır Prensesi bu zat• 
giderek memuruna biraz na· 
sihat vermesını rica etmif, 
fakat Mösyö Leje: 

- Ben böyle çılgınca hareket 
eden bir adamlı memurlarım ara• 
sında g8rmek istemem, ona na· 
sihat vermektense daimi bir me
zuniyet vermeyi tercih ederim, 
demiş! 

Kadın kızmıı, revölverini çı• 

karmış ve ateş etmiş sonra ken
disi de yaptığı hareketten kor
karak bayılmış , yere düşrnü!? 1 

Bereket versin M. Lejenin 
yarası öldürücü değildir. Kadlll 
tevkif edilmiştir. 

==RADYO 
17 Temmuz Pazar 

l.tanbul - ( 120 l metre ) 18 iT .. 
mofoıı, 19,5 al ıı.t ı rk l saz Bed:n ii ın u 111f-

kiye heyeti tara ıı d n Ajaıı 111 h ti erleri, 
saat ayarı 20,-ı hl'· nıofoıı, 2L al: tıır h.a 
aaz tanburi Refik BPy ile arl, .lıJ.ış l:m 

tar:ırı ndan, 22 taııgo orkeatr:ı. sı . 
Blikrq - ( 894 metre ) 19,40 Kar-

men overaıı. 
.0e!arad- (429 metre) 20 ~en gece, 

20,5 akıam konseri, 22 l'ucc iıı iııi a 
Toska operası. 

Roma - (441metre)18 Şark ı kon
seri, 21,45 (Kalman) ın Şfkago prt•ıı se
si ismindeki operası. 

Prat - (488 metre) 20 Koıısni , 21 
ıpor haberleri, 21,05 konser. 

Viyana - ( 517 metre) 20,411 '-',ı r l, ı 

konseri, 21,35 da.n havaları. 

Pette - ( 550 metre) 19,45 ~!acar 
ıarkıları, 21,15 kabara Alemi. 

Vartova - ( 1411 metre } 21 Halk 
kons~ri, fasılalar arasında koııfer.ws. 

Berlin ı ı ; n metre ) 20 ı~ıı ıuı· 
yol şarkılatı ı .nihten nakil. 

18 Temmuz Pazartesi 
latanbul - ( 1200 metre ) 1).i nra

mofon, 19,1> alaturka sıız, Belk ıs ır.rnı· 

mm ve Yesari Asım Beyin iş ıirakile, 

Ajana haberleri, saat ayarı, 20,:> f elli 

triyo, Necip Yak up, lzıet ~azı h 'o 
Mesut Cemil Beyler ta.rafındaıı ::! 1 :ı.la· 

turka saz, Sariyo Hanımın işti ra.kile 

22 orkestra. 
BOkreş - ( 894 metre) 20 :-- · ıl o ıı Ol'" 

kestra~ı, 20,5 konferans, 20,4:> p i) aııo. 
Belgrat - ( 429 metre) 20 h.o ıı ı:cr, 

21 k onfrr:ı.ııs, 21,3 gramofon ~2 \, ru
patl::ı lıi r gezinti- 23 lskandin:n ) .L ,._P ı'PMİ. 

Roma - ( 44 t metre } 20, t:i \hın· 

lek et balıerlerl, ~ 1 ,45 ıen 111 11«1 l-ı . 
Prağ - ( 488 nı otre ) 20 Zenci tarkı

ları, 20,:?0 Yiyo o ı s 1. 
Viyana f> 17 ıııetra) 20,2 ı .... ıpeıı)-

dl ıı ı az ı pım;-a .ır, ~l nıoda. ı ı is
miıuh \ i r op ·rı• . 

Peşte • ) ıırntro ) 21 ı h .rn 

k o ı ı l"İ . R ı nr.ı < 

Varşova 
ıııu il.i :.. ı Y.ıl 11 

ıı trc)~ t IJ ıurg-

1 rı.;..aları. 
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ÇA-NAK ALE 
lngiltere lHikQmell lamftndan Gazi 

Hı. ne hediye edilen eserin tercümesi. 

Yazan : 
Ceneral Oglander 

- 45 -

Or 
ephe 

GUndUz Boğazdan geçen her
bang i bir kimse, cenup sahile 
hakim olan bu yuvarlak ve sağa 
sola kollar uzatan tepeye bir göz 
atmakla, lngiliz Başkumandanlıu 
ğmın burasmı işgal etmedikçe 
ger~k Karadenizin deniz cihetin• 
den kendisini emin edemiyeceğinl 
kabulde tereddüt etmez. lngiliz 
kumandanlığ bu tepeyi işgal 
edeceğinden emin olmasaydı 
Helles burnuna asker çıkarmıya 
teşebbüs etmezdi. Jeneral Hamil· 
ton ve maiyeti burasını zapt için 
~iddetli bir harbe ihtiyaç oldu
ğunu bilmiyor değillerdi. Fakat 
bir defa sahile asker çıkarılınca 

Tiirklerin, Kilidülbahrin cenubu· 
na kadar şiddetli mukavemet 
gösteremiyecekler ini zannediyor
lardı. 

Bu Umit ve zan üç faraziyeye 
istinat ediyordu. Türk neferinin 
aiper arkasında muannidane harp 
etliği şöhretini gözden kaçırma· 

mışlardr. Gördüğü açık sahada 
üngU muharebesi yapmaktaki 

şöhretini de nazarı dikkate al· 
mışlardı. Fakat haritalar yarıma· 
danın cenup burnunu dfiz bir 
satıh olarak gösteriyordu. Bura· 
ya siper de kazılmış değildi. in· 
giliz kumandanlığı buna güvendi, 
donanmadan açılacak 200 geminin 
top ateşi altında Türklerin bu· 
r:ıda mukavemet edemiyeceğini 

z~PmetU. Fakat bu haber ta· 
n amen yanlış çıktı. 

Askerlerin ihracından evvel 
llngiliz erkftnı harbiyesinin Türk 
tcplarının ehemmiyetini ihmal 

tmesi de fU suretle izah olu· 
nnbilir. 

Nisan ortalanna kadar Türk· 
ler bütUn harp cephelerinde 
mağlüp olmuşlardı; son zamanlar• 
d,ı yapılan ıslahatı bilmiyenler, 
Tlirk ordusunun 1912 tari· 
hindenberi çok ıslah edilmiı 
olduğunu takdir edemezdi. lngiliı 
erkanı harbiyesi, Kafkasyada kl· 
nunusani ayında Sarıkamıı har
binde bütün TUrk ordusunun 
esir dUıtüğünü biliyordu. 1914 
kfmunuevveline lskenderiyeye ya· 
yapılan tarruz, Türk ordusunun 
lngilizlerle harbe pek teşne olma
dığını göıterınişdi, Mısır taaruzu 
akamete uğramıştı. Irakta ayni hal 
tekerrür ediyor, Mısırda bir Hint 
fırl{ası tarafından işgal ediJmiı, Kor
nc şehri de mukavemet görmeksi· 
r.in zaptedilmişti. BUtUn bu şe
rait altında lngiJiz kumandanlı• 
ğınm Tiirk mukavemetine fazla 
ehemmiyet vermemesi tabii idi. 

Yalnız 19 nisanda Lord Kiç
ner Basradaki muharebeler bak· 
ltında tamamen başka türlU ma· 
lfımat vermişti. Orada Türkler 
büyllk bir muvaffakıyet göster· 
rnişlerdi, Loı d Kiçner Tilrk aske
rinden ba.~sederken cesur, iyi ter· 
biye görmüş; zabıt ve raplı mU· 
keınınel diye sıfatala kullanı
yordu. Topları büyük bir ma· 
h r tle kullanmışla.rdı. Siper· 
Jnrinden ancak sunu hücumu 
•• \:! çıkarıla bilmişlerdi. 

Fakat bu telgraf Akdeniz 
Eı-'<<lnı Harbiyesini Umitsizliğe 
dtiş:ırınemlş ve bir An için olsun 
Alııhabnııtn ilk günden zaptedi
:leccği liınidi terkedilmemiıti. 
't d;ı:rafta ıipt:rlerial terkedcn 

Tür 
v 

ag 
ler Bütün arp 
p Ol uşlardı 

~rıbu~nu~da lngillzlerln 7 numarah seyyar hastane mezarhlh 
Turklerın rıcat etmekte bulun- , nun da tayyaresi azdı. Bununla 
duğu bildiriliyordu. Burada da beraber 11 Nisandan itibaren 
Türkleri bir defa siperlerinden bir düşm.~n . tayyaresi hergiln 
söktiikten sonra, ricate mecbur Mondros uzerınde uçtu. 

etmek kolay olacak ı:annedili· 
yordu. 

Fakat Lord Kiçner Iraktaki 
hddisattan alınacak dersi almıştı. 
Harbin başlangıc:ndaki muvaffa
kıyctsizJiklerin verdiği kanaat 
yanlıştı. Tiirlder, her vakit ol· 
duğa gibi, cesur ve kuvvetli bir 
dilşman olarak karşımıza çıkmış· 
lardı. 

Lort Kiçner, ordunun hava 
kuvvetlerine ihtiyacı olursa, der· 
hal bu ihtiyacın tetmin edilmesine 
karar vermişti. 

Muharebenin başlangıcında 
hava kuvvetlerinin azlJğmn yu· 
karda işaret etmiştik. Fakat 
Martın sonlarında 3 numaralı 
tayyare taburu geldi ve o tnrih· 
ten itibaren vaziyet hayli dü· 
zeldi. 

Bomba muharebesi başlamış· 

tı. Malümat toplamak mümkün 
oluyordu. Maamafih rasat kıtlığı 
hayli güçlük ihdas ediyordu, ra
sat yerine, bu işten hiçbir şey 
anlamıyan gönüllUler gönderi· 
liyordu. Havada hAlA uçmıya 

ml\saade etmiyordu. 
19 Martla 24 Nisan arasında 

dokuz gUn hiç uçulmadı, ve 24 
giin hava programı ancak kısmen 
tatbik olunabildi. 

Bereket versin Türk ordusu• 

Her gün 
-~ 

Dünya 1Viçin 
Devletçiliğe 
Gidiyor? 

s.:. -
( Bnş tarafı 3 üncü sayfada ) 
Bu vaziyette ferdin istidadı 

meselesi mevzubahis değildir. 
Mevzuu bahsolan iştir. Bu arada 
kadının "istihsal ,, hayatına girişi 
aile bağlarının da çözülmesini mu· 
cip oluyor. 

Fikri hayat şartları da ayni 
gayriinsani evsaf arzediyor. Ora• 
da da insanların vasıtasız temas· 
ları kesilmiştir. Darülfünunlar, 
iktısadi menfaatler için çalışan 
meslek mektepleri hAline gel• 
miştir. 

Müderrisin vazifesi, ilmini aa .. 
dece karşısındakine nakletmeten 
ibarettir. Mimar, kimyager, mü· 
hendis artık birer daire memuru 
oİiii'Üşlardır. Mütefekkir ise, kütle 
içinde kaybolmuş bir fertten 
ibarettir. 

Bu arada, biitün dilnya piya· 
aalarında altmm kalkması da pa· 
ranııı gayrimaddl bir hile gel· 
mesini intaç etmiş ve vardığımız 
karmakanşık neticenin bir an 
evvel tahakkukunda mllhim bir 
amil olmuşl'Ur. 

~~~~--------···--------~~~~ 

ltalyan Filosu 

Geçenlerde 
denize geçen 
filosunun dlin 

Kara· 
ltalyaıı 
sabah 

limanımıza döndüğünüt 
burada birkaç gün kal
acağım @haber vermi~· 
tik. Filo kumandanı A" 

miral Morenot bugün 
Vilayet ve Kolordu Ku

mandanlığını ziyaret e
decektir. 

Filo KUarto kruvazör 
ile Kairoli, La Farina, Baosini, Konıez torpitolarından o.türekkeptir. 
Burada reıiınlerini &örllyorsunuı. 

Beglikköprü Kazazedeleri 

"Benim Bir lum Vardı,-. 
Şimdi Ne Oldu ? ,, 

----· ---.. -
yaralılar Neler Anlatıyor ? 

Beyli kköpril faclaıımn yaralıla"ıı 
Yukarıda a 'ar Baş memuru Ali Rba, 
Adalı Ha5an, kondiiktör bagaj Ab· 
diilkadir, Aşağıda satda kondüktör 
Bektaı Hasan, ıolda kol ve ayakla
rından yarala Mehmet 1ıörünmekted i r. 

Polatlı (Hususi) - Beylikköp· ı· 
rü faciasından yaralı fakat sağ 
olarak kurtulabilen kazazedeleler 
hastanelerde tedavi edilmektedir. 
Yaralılarla tek6r teker konuş· 
tum. Ateşçi Mehmet Ali Efendilo 
görüşmek kabil olamadı. Gard· 
firen Adalı Hasan Efondi hasta· 
neden memnun olduğunu söyledi. 
Simavlı Ahmet Ef. fazla kan zayi 
ettiğini söyledi. 

· Konuştuğum diğer yaralıların 
ifadelerini aynen yazıyorumı 

Simavlı Ahmet Efendi: 

- "Ankara dan hareket ettik. 
Polatlıya geldik. Arkadaşlarım· 
dnn terhis edilmiş bir askerle 
görilşmek Uzere yanına gitmiş· 
tim. Polatlıdan hareket etmiş· 

tik, Beylikköprüye gelirken ma· 
kine devrildi. . Arkadaşlarıını 
kaybettim . Kendimi vagon-
lar arasında kaldığımı his· 
settim ve kendimi kaybetrııişim. 
Sağ kolum kopmuş. Yanımdaki· 

lere ı:ıordum: Benim kolum vardı 
ne oldu! dedinı. Yok, dediler 
timdi rahat et, imdat treni gele
cek sizi götlirecek dediler. Ara· 
dan tahminen Uç saat kadar 
geçti. imdat treni geldi, bizi sıh• 
biye vagonuna almışlar Eskişe• 
bire getirmiıler şimdi Memleket 
Hastanesinde yatıyor ve tedavi 
ediliyorum. Benim kolum koptu, 
iıtikbalim mahvoldu. Ben bundan 
sonra ne i~ yapabilirim dedi. 

Katar başmemuru Ali Riza 

Efendi: 
- Polatlıdan hareket ettik. 

400-468 inci kilometre arasında 
makinist bir sinyal verirken ant 
olarak katar devrildi ve facia 
oldu. Facianın neden ileri geldi· 
ğini bilmiyorum. Sağ kolum kalk· 
nııyor. Köprücük kemiğim kırıl
mış, koluma ve köprücUk kemi· 
ğime alçı vurdular. 

Kaza esnasında yarı belime 
kadar çamura batmışım. 

Kondüktör Abdülkadir efendiı 
- F adadan evvel, bağjaa 

ait evraklarımı kaydetm kle meş· 
guldü ın ani bir sarsınb oldu. 
Kendimi furgonun bir k8şesinde 
buldum. Ne olduğumu anhyamn
dım. F adanın neden ileri geldi
diğini bilmiyorum. idareye ait 
olan çantalardaki paralardan hi~ 
biri zayi olmamıştır. Arkadaıla· 
rıma nazaran benim yaralarım 
biraz hafiftir ve ayakta tedavi 
olunuyorum. 

Kondüktör Bekta~ Hasan Ef.t 
- F adadan evvel Beylikköp· 

rUye inecek yolcuların biletlerini 
toplamakla meşguldüm. O anlar
da facia oldu. Ne olduğumu 
bilmiyorum. Sol elim çok ağar 
yaralıdır. Sağ elim nisbeten ha· 
fiftir. Çok ıstırap çekiyorum. Ge· 
celeri uyuyamıyorum. Doktor ve 
hastabakıcılardan memnunum. 

- Posta .seyyarı Riza Efendb 
Polathdan hareket ettik. tf'Jey• 

likköprüye geliyorduk, iki "8Nıı 
imlA olan mahalden geçerken 
makinist kısaca bir düdük çalar 
gibi oldu ve tren devrildi. Facia 
bundan sonra başlamış, ben de 
fUrgonun altında kalmııım. -Bn. 

~~~~----------.·----------~~~ 
Faşist Bisikletçi eri Resmigeçitte 
Musoliniyi Bisikletlerile Selamladılar 

1 kr 

ltalyada muhtelif Faıist Ce
miyetleri senevl kongrelerini bi
tirdikten sonra, Palazo Venezya 
önünde Musolininin huzurunda 
bir resmigeçit yapmşışlardır. 
Bu sene F atist bisikletçileri 
halkın nazau dikkatini celbettiler. 

Duçenin önünden geçtikleri 
vakit, 12,000 bisikletçi, mutat 
olan F aıist selAmı yerine, 
bisikletlerini havaya kaldırarak 
Musoliniyi ıelAmlamışlardır. 

Resmimiz bu nıanzarayı g6a· 
lermektedir. 



SON POSTA 
'7 Temmu% 

İşten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

Knhamrl: 
Arnold Oolopen 
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. f p • de_ Boşa Geçen Günler • Garip Bir Gemi - Garip Bir Kaptan • 
enı Hı~ şK eşın yan Bir Adam • Babil Kulesi • Artık Açık Denizdeyiz 

ıç onuşmı -
k J - Tayfa . aradığın~~· işittim, - işittim, fakat iskele yok.. 

Birdenbire ayağa kalkara kendimi takdım edecegımf - Nasıl? Yoksa ıenin için 
- Allaha ısmarladık efendi· _ Filhakika tayfa arıyorum, bkele uzatılacağını mı zannedl-

ler dedim ve hemen fırladım. fakat acemi değil, mlltehassıs yorsun? Atlamıya bak! Geri çe-
M~nzma ile B~l Çarper peşime arıyorum. Siz yelkencilikten anlar kildim, hız aldım ve mUthif 
takıldılar. mısınız? bir sıçı·ama yaparak geminin bor• 

- Evet patron! dasını yakaladım ve oradan da 
Fakat rıhtım methaline var- _ Ne kadardanberi gemici- içeri girdim.ı Bu cimnastik hare· 

dıkları zaman parmaklıklar bir· lik ediyorsunuz.. keti kaptanın koşuna gitmiş olıı· 
denbire kapandı, bagaj salonu• _ On sene kadar oluyor! cak ki gülümsedi : 
nun kapısına koştular, fakat tren - Pekall, geliniz bakalım! - Fena değil, dedi. Hep ti· 
hareket etmişti, Manzananın ?~~~ Evet amma, biraz evvel de caret gemilerinde mi çahştm-z? 
uzaktan yumruk gösterdıgını söylediğim veçhile iskele yoktu. - Evet Patron! 

Etrafıma bakındım, kaptan sabır· Kaptan kaşlarını çatarak lh· 
iördüm. sizlandı. tar etli. 

Bir Gemi Hayatı.. _ işitmediniz mi? 
Düşmanlarımı "ekmiş,, tim, 

fakat henüz kurtulmuş değildim. 
Filhakika sefil harfile her

hangi bir masal uydurar~~ be~i 
polis vasıtasile tutturabıhrlerdı. 
Vakıa çabuk kurtulurdum, fakat 
bim tekrar bulunmuş oluyordu 
ya, bu, onlar için kafi idi. 

Binaenaleyh ihtiyata riayet 
ederek Bayflit istasyonunda tren· 
den indim ve (Sutampton) a an· 

cak iki güu sonra f gittim. 
Burada ilk işim bittabi ecne

bi memleketlere gidecek gemi
lerden birine yerleşmiye çalışmak 
oldu, fakat bu kolay değildi, 
crittimm her yerden vesika soru-
• & · •• ünce 
yorlar, bulunmadığım gor 

omuz silkiyorlardı. ld 
Rıhtımda, kahvede, ole. 

8 

ıemicilerden birçok dost ed~
miştim. Bugün bunlardan ır 

tanesi: d k' 
- Arkadaş, dedi, ma em ı 

· e yardım ede-ls arıyorsunuz, sız . 
. Limanda bir yelkenlı vardır. 

yıNm.d hareket edecektir. 
er eyse k 

Oraya müracaat ediniz, muha -
kak kabul edilirsiniz. Fakat pe
tin söyleyim, bu gemi, garip b ir 

.ı-emidirl 
- Olsun, zarar yok 1 Fakat 

adı nedir? 
- Marti 1 
- Güzel, fakat acaba bana ... ? 

bir tavsiye verebilir mısını: 
- Maalesef hayır, çünkı ıçın· 

de tanıdığım hiç kimse yoktur l 
Gemiye gittim, sahile kıç 

tarafından yanaşmışb. Fakat 
h. b" muva· 

toprak ile arasında ıç ır 
ıale vasıtası yoktu. Binad~1.~~~ 
içine girmek te mümkün egı 1

' 

bir aralık güvertede kir tayf~ 
Ö •• d"' b gw ırdıru baktı, faka g run u, a ' k. b 

işaretlerinden anladım k.\ d" 
11 

adam dilsizdir. Be e ım, 
ikinci bir tayfa çıktı. Ona 
da bağırdım, fakat hiç aldı~-
madı. Hakikaten bu gemi, garıp 
bir gemi idi. 

Maamafih çok geçmeden sır· 
ma kasketli Uçüncü bir adam 
peyda oldu, ona hitap ettim: 

_ Affedersiniz, efendim, ge-
minin kaptanı ile konuşmak is· 

tiyorum! 
- Benim! Ne söyliyeceksiııiz? 

Fotoğraf ı ahlili K~pon!:_ 

Tabia tinfzl ö!rronmek istiyorsnnıı 
c • 

·1 bır • fotoğrafınızı 5 adet kupon ı e 

lik to gönderiniz. Fotoğrafınız sıray .ı 

t~biuir ve iado edilmez. 

l sim, meslek 
veya Ean 'nt? 

Hangi ııuall orin 

CO'\"abı? 

Foto~raf fnti,ıı.r 

edecek mi ? 

J<'otorı- rafın klito~l S'.> kurutjluk 
ıı ul 7nnlrnbili ndo göııdor ' lobll r 

(ArkaııJ var) 

Hava Mektebinin Kaydı 
Kabul Şeraiti 

1 - İkinci maddede yazılı şartlan haiz bulunanların istida Ye 

vesaiki lazimeı ile Ağustosun birinci gününden itibaren Yeşil
köyde Mektep Müdürlüğüne müracaat eylemeleri lazımdır. 

İstanbul haricinde bulunup ta vaziyetleri şeraiti duhule tevafuk 
eden taliplerin dahi işbu vesaikı mektep müdürlUğüne irsal ile 
alacakları cevaba göre hareket eylemeleri icap eder. 

2 - Şerait şunlardır: 
A - Türk olmak, . 
B _ Taliplerin Ortamektep (hse sekizinci sınıf) tahsilini 

azami yirmi ya-ikmal etmiş ve asgari on yedi yaşını bitirmiş ve 
şında olmaları Jazı.~d.ır: 
(Ortamektep tahsılı?ı ~kmal edenlerle ortamektep tahsilinden yUk

sck tahsil görenler ımtıhansız olarak kabul edilirler). Şehit, malul, 
asker ve san'atkar evlatları ile ecnebi diline vakıf olanlar tercih 
edilir. 

Mektep kadrosu ortamektep tahsilini ikmal edenlerle dolmadıiı 
takdirde orta mektep tahsilinden dun tahsil görenlerden usulü veç-
hile müsabaka ile alınır. 

C - Tamüssihha bulunmak ( mUteha1sısları tam olan hastahane 
heyeti sıhhiye raporu IAzımdır.) 

O - Ahlakı mazbut olmak ve hiçbir cürümle maznun veya mah· 

kfım olmamak. 
E - Mektebe kabul edilecek talipler: Gedikli kllçük zabitler 

hakkındaki 1001 numaralı kanun mucibince muamele görürler. 
( Mektebi muvaffakıyetle ikmal edenler hava kıtaat ve müessesa
tında ( on iki sene ) müddetle Hava Gedikli KUçük .zabiti olarak 
ifayı vazife edeceklerini taahhüt edeceklerdir. 

3 - Müddeti tahsil iki senedir. 
4 - Kaydikabul muamelesi 15 Ağustos 932 tarihine kadar de

vam edecek ve bundan sonraki müracaatlsr kabul olunmıyacaktır. 
5 - Askeri pilot olmak ve askeri tayyareciliğin diğer ihtisas işle

rinde kullanılabilmek için evveJA hava makinist mektebini muvaffa· 

kiyetle ikmal etmek şarttır. 
6 - Derslere Birinci Teşrin bidayetinde başlanır. (3051) 

Daimi En-Edirne Vilayeti 
cümeninden: 

Edirne Memleket hastanesi eczanesile Rontgen, Bakteriyoloğ
hanesi için bir senelik eczayı bbbiye ihtiyacatı münakasaya çıkarıl· 
mıştır. Taliplerin tarihi ihale olan 24 temmuz 932 pazar g.linü saat 
n beşe kadar müzayede ve münakasa kanununun maddeı mahsu· 

0 ası mucibince tanzim edilecek teminat mektuplariJe Edirne Vilayet 
Encümeni daimisine ve şeraiti anlamak için de İstanbul ve Ankara 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdüriyetlerine müracaatları lüzumu 

ilan olunur· 

pERTEVNIYAL Vakfindan: 
. lide tzzetpaşa sokağınd a Valdo a.partımamnın ı , 3, 5 No. 1ı daireleri 

. :;;ı ş ene· müddet vo Köprübaşınd a Yaldo hanındo. G l .No. lı odalar Uç sene 
lıı ~~~ st ve yirmi gün içi n al eni müzayedeye vazcdilmi~ti r. lsticara talip 
mu c iizıı.,·tdo giiniı olan şohri halin 25 inci p:ız.nrtcsi gilııU saat 1G ya 
ol anların m • J "d · '

1 
l cı t ·uı bul Evkaf l\HidOriyetinde P orte ,·niyal Vakfı ı :ırosıno veya 

kn ı ılr • • • 
l~ıı dlıııc ıı o 1nil rncaat ctınolerı . 

~~~~~~~~~~~~~~ 

lktısat V ekiletinden : 
Vekalet devairinin evrakı matbuasile aylık Vekilet ~ecmua
b. senelik t abiycsi ve sene gayesine kadar her Uç ayda 

sı.nın bır neşrettirilecek resmi Mülkiyet Smaiye gazetesi ayrı ayn 
hır t a ve · · b · ' t 

k Pazarlıkla yaptırılacaktır. Talıplerın u ışe aı şartname-
olara ve İ y k 1 · L Müd"' lüw · . 

1 
ak iizere Ankarada ktısat e a etı evazım ur güne 

lerıt a mb lda mmtaka Ticare t Müdürlüğüne 6 Ağustos 1932 t ari· 
ve stan u . • l d h 

. kadar her g iin ve bu ışlere aıt şartname er e mu ammen 
hıne 

1 
. l miktarların %7 5 ğu üzerinden muvakkat teminntla-

bedel erı yazı ı ' A v 932 . . 
. . l'kt pazarlıkla ihale günü olan 8 gustos tarıhıne 

rıle bı~fı e t i günü saat 14 te Vekalet Levazım MUdürlUğilne 
ınlisadı pazar es 
müracaatları. 

Sayfa 1 

Muhafızg .. cü Kayseri e 

Kayseri ~ususi) - Anadoluda uzun bir devir seyahatine çıkan, 
şark ve cenup şehirlerimizi günlerdenberi dola:;an Muhafızgüciinün 

bisikletçileri şehrimize de geldiler. Bu uzun ve çok müşkiilath 

seyahate rağınen sporcularımızın neşeleri yerinde idi. K~ndilerl 

şehir haricinde askeri muzika ve halk tarafından candan meresimle 

karşılanarak liseye misafir edildiler. Burada üç gün kaldıktan s onra 

Ankaraya gideceklerdir. Sporcularımızın şehrimizdeki istikballerine 

ait bir resim gönderiyorum. - S. A. 

-=-==================-----=--

İstanbul Evkaf Müdüriyeti İlanları 
Kilo Nev'i 

500 Salça 
500 Kuru fasuıye 
500 Nohut 

4000 Arpa 
4000 Saman 
3000 Kepep 
200 Kaşar peyniri 

1000 adet Konserve 

Guraba hastanesine 932 senesi için lüzumu olan yukarda dnı 
ve miktarları yazılı sekiz kalem erzak Temmuzun üçiıncU gl\nün· 
den itibaren ayrı ayrı aleni münakasaya vazedilerek Temmuzun 
26 mcı Salı gUnü saat 15 te ihaleleri icra edilece~lnden talip olan• 
ların şeraiti anlamak üzere hergün Levazım kalemine ve ihale 

giinü de İdare Encümenine müracaatleri. 

[ MAHKEMELER 1 
SuHanahmet Sulh Mahkeme

si 2 inci Hukuk dairesinden : 
tsınail Bey ve Nn.zime vo Nelıihe 

hanımlar ile lsmnil Kemal Beyin •a· 

yıan m utasnrrıf old.ukl.arı Uzun ~o..roı 
civarında Y:wnşça ~ tlıın mahallcsın· 

do 'l'omruk sokağın da 16 ced it nuınn.· 
rah mnğnz:ı ilo ccJ.it 18 numaralarla 

nıurakknm mezkur mağazanın altı v!\.· 
si 1.ıodruın ve on sekiz num:ı.rn dahi 

bodru m vo dopo hariç olduğu hnldo 
nç kat ile bir de t araça katından iba· 

ret olup birinci katında iki oda v e 
bir sora bir aralık bir helA vo bir 
nıulfıı.k , .o ikinci katta dört oda vo 
bi r sofa Uçtıncil katta üç oda bir nra· 
hk lıir lıclı\. vo bir sofa ve t:ıraça kn.· 
tında iki oda ve bir s ofa ve bir tara· 

ı;a vo clel, trik tesisatmı havi \ 'O do· 
ruııu ahşap yarım kl\rgir hane \C ma· 

ğnza vo lıodruınuıı izaloi ~il~ uu ııın· 
ııında furuhtu tcıkarrilr etınokl o ınc' kii 

müzayedeye va1.olunmuş Ye 20 EyH'ıl 

1932 salı glln il saıı.t on lıe~to ihale i 

muk:url'r bulunmuş olmakla talip 
olanların kıymeti muhammencsi olnıı 

on bin liranın yüzde onu ıı isbotinde 

poy akçosini hamilen Sultanahmet 

Sulh Mnhkemosi l kinci Hukuk Dairo
sino milrac.ı.at etmeleri il9.n olunur. 

lstanbul Asllye Mehkemasl 
3 Uncu Hukuk dairesinden: 

Ualatnda Tilnol civarında Hana 
namı eli ger pc rçi nıll sokağındn 7 No. lı 

hanC'do mııkiıno Madam Vida tarnfın· 

dan l.ocası olup ayni haneclo mukim 
Nl sip Efen eli nlo~ hine terk sC'lı bile 
i\,aıno e1yledigi boşanma da\ aı;ıııd:ııı 
d<'la) ı mahkemeden sadır olan vo bir 
ay zarfında hanci ZC\ c'ycte :ı' deti 
li zuınuııun ihtarına ınııtcdair bu ınan 
14 7 ü U tarih vo Gi8 No. lı il. ıııın 
h ı}('n ikaıııüglhı ınc~hul bulunan 
mum İll)h Efendiye i!Anen tP.lıli~i 
tt nsip edilmiş oldng-uıı dan tvblig 
ııı llrnmına. kaim olın.ıl, 1ızoro mı zkOr 
i l :ı ıu ııı lıir surotiniıı ın ı hkı mo dh ;111· 

han( ı;,i ıı (' t:ılik cdilcli~i 11111111 ıi'"' h No• 
siııı c!oııdiyu ila n e n t ol.ılig o l u ıı u r . 

-
TA VlL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 

,,. ~p~ru ~~ k~rr! 
tamirat ve telvinatı ikmal ve 

lüks kamaralar ilave edilerek her 

Pazartesi 17de Sirkeciden ha· 

reketle Gelibolu, Çanakkale v P. 

İzmire azimet ve Çanakkaleye 
uğrıyarak avdet edecektir. Yol
cu bileti vapurda da verilir. 

Adres: Yemişte Tavilzade Mus

tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

Dr. HORHORUNİ 
Zührevi ve Bevli hastalıklar 

tedavihanesi - Beyoğlu Mulcnruj 
yanında Zambak sokak No. 41 • 

-
Haliç iskelesinde mazbut ve 

mahfuz 1776 okka mahlep be
her okkası elli kuruş bedel 
esasla 31 -7- 932 pazar günü 
ihale edilmek üzere mlb:aycde
ye çıkarılmışbr. İzahat almak 
ve ·malı görmek isliyenlerin Ha
liç Orman idaresine müracaat 
eylemeleri ve yevmU ihalede 
saat Uç buçukta 0o 7.5 nispe
tinde temınat akçelerile Or
man Müdüriyetinde milteşckkil 
ihale komisyonunda hazır bu
lunmaları ilan olunur. 

Midenizi Muz~r-S-i-rk_e_le_r_d-en 
Koruyunuz 

rl'nnt o•arak g:ıyct leziz \ 'ı lis 
t a.raptan mamul vo mo·rndclı C(' ı 'yo· 
deıı ı , nıi!cn fırı bulunan sirk lizl 
bir drfn t crübe od iniz; toptan 'o po
rakeııde s tılır . 

Adrc : ?ı.Iumhnno caddesi A " so
k:ık ııuın:ıra 20 

Fenni SON ETÇi CELAL 
l\:ıli~ t'n :tcıı:;ız. ' o \abuk sOııııı t ılı r. 

Ah~.\RA ':ı' : J>otie karakolu kar~ t;ıııda 



S-OH POSTA 

İNTURİST --
ISTANBUL • GALATA, ÇiNiLi RIHTIM HAN 

SOSY ALIST CUMHURiYETLERi iTTiHADINI ZIY ARET SOVYET 
INTURIST ı 

EDiNiZ. 
Sovyet ittihadını en milkemmel ve müsait şeraitle ziyaret ve seyahat esbabını tertip ve temin eder • ... 

VASi VE MÜTENEVVi BiR MEMLEKET 
Sovyet So•y•li•t Cumhuriyetleri ittihadı, 'H•İ Ye mltenevvi bir memlekettir. O; Avrupanın sülüsünü, Aıyanın nıdını ve bütGn dünyanın altıda bir kı•mını ihata etmektedir. Otuz bin 
millik hudutları aruında sahne ıüzellikleri, ıarabetler ve müeHir tezatJi'lnn nihayetsiz tenevvüünü bulacaksımz. 
Se•ahlli; yedi deniz ile muhat ye datları, bütün Avrupanın en büyülcl ·ridir. Meml.eket; vasi ormanlar, büyük nehirler, sıcak bahçeler, taze vahalarla dolanmıı yakıcı çili• ve aarp 
tepe ve !>ayırJarJa mestur ve müzeyyendir. Tarihten daha kadim ıehi .. eri ve bakir bir toprak aür'atile feveran eden ıaıaadar yeni şehirleri nrdır. Velhasıl mazi, hal ye i•tikbaJ; asri 
zamana delalet eden canh bir hidiae ıeklinde imtizaç etmittir. So,·yet Sosyalist Cumhuriyetleri lttibadında 188 millete ve muhtelif kavim 1rruplarına menıup 160 milyon in .. n 
yafamaktadır. Her biri kendi vasfı mümeyyizi ile hareket eder ve hepai de tabii ~üzel kostümlerini libiı olurlar ve 149 muhtelif lisanda konuıulur. 
Şark ve garp, atik Ye cedit. çelik ve farkı hepsi, tir devriilem seyahati l'ibi ıon derece mütebeddil bir panorama icat etmek için birleşir ye birkaç haftalık cazip Ytı aibramia 
seyahatin bütün güzellikleri n kola7bklar1 arasında gözleriniz önünde canlanır. 

YAZ DEVIRL.ERI TARİFESİ 

z 
o 

1 
2 

GiDiLECEK YERLER 

L~Nl.-.IGRAT 
M03KOVA 

3 MOSKOVA (3 gila) LENiN 
GR AT (2 gllıı) 

LENlNGaAT (2 sia) MOSKO
A (3 glln) 

5 
MOSKOV A (4 p) LENiN 

G ~A f (j gün). 

6 
LENINGRAT (3 glla) MO~KO 

VA (4 glln) 
7 MOSKOVA (5 güu). HARKO 

2 gün), KIEF (l gün) 
MOSKOV A (5 rDn) • :il .. 

atllk seyahat, KİEF (2 112 ıln), 
1 DNEPTR"JSTROY ( 1 ,an 

apurla Khrersoıı'a 2.& • saat v 
des;aya 24 aaat, ODESA (2 sin 
LENINGRAT (3 glln) MOSK 

VA (5 rnn) 32 aaat tren - RO 
9 

OV-DON ve han.taJ (3gGn) 
saat tren - KIEF (2 ,an) 

LENlNGRA T 'l ılln) MOSKO 
A (S gün) N. NOVGOROD (1 

10 \in). 4 sl'n vapur. ST A~-
RA T ( 1 gUn) trenle MOSK 
A'ya 40 aaat 

~ ı ·: 1 ~ 242 

s dı 1 
7 2ill 157 

•• 

7 157 

7-1 

74 

128 

i 
z 
p 

GiOiLECEK YERLER 

1 
l.ı:.ı"ttN ~RA'ı (3 gün) MOSKOV 

4rlln) 36 Hat tren. SIV ASTOPOLE. 
e hnali81 BAKEHISARAY BA 

11 AKLAYA (3 glin) YALTA ve ha-
.U..., AWPKA, NlKITSKY GA 

.>ENS, Al PETRI (5 sti•) Y9plU' b 
n, ODESA (2 pn) 
LENINGRAT (3 gUn) MOSKOV 

4 gln) N. NOVGO~OT (3 aut 
ALINGRAT (1 glln) 22 aaat tre 

OSTOV - DON (2 gün) IS-18 saat 
12 r~n, VLADIKAVKAZ (1 gün) oto

mobil, (1 glln) TlfLtS (2 gün) tr~nl 
atuma, HATUM (1 gün) (2 güıı 
apur, YALTA ve h:ıvalisi (2 giin 

otomobil 1 gU", SIV ASTOPOL (1 
Un) vapur 1 giln OD SA (2 gün 
IEF (2 slln) 

J a2 No. devrin aynidir. Kislovodık 

=== s: SINIFLARI o 
~IJ!'ft'""'P'P'-:'llı.....-'!11111-.~D ı GiDiLECEK YERLER ::ı ~ 
::ı: 

42') 

.ıo 29l 

OSK~ VA (3 silo) VLADIKA V 
AZ (1 glin) otomobU 1 gila, TIF 
IS (2 gün) Erlvaııa tren 16 saat 
meniatanın mlltebakl memleket- 20 

" .ert •enatılana an .... •.,ı.Jl• Tif
li•'t• nya Erlvan'd.a taul• edUe 

lllr. Erinıı'da!I Tiflla'e trenle y 
a~ Batum'a BATUM (2 rla 
BATUM (2 gla) Tiflb'e tre.ıe Y 

radan O::rivao'a Ermenistan'uı 
ünlük memleketleri aeyyahlan 

arzusuaa g5re TifHa'te nya Erlvan 20 
1 C A da tanzim edilebilir. Erivan'daıı 

l'llae trenle 16 aaat, TIFLl.s(2 riln) 
otomobil 1 ,an VLADIKA VKAZ 
l gllıı) treıı 2 rlln MOSKOV 
3 giln) 
ANAYI MERKEZLERi 
LE.~INGRA.T (3 gün) MOSKOV 

ıs ( ~ 
ıatıanaen Rostov - Do.11.ı ikame 30 

1 
l.&7 

12 
A ebrlnl 2 pn ziyaret edilmek üıere 

'1 4 gün) iV ANOVO - VOSNE - SE 23 
SK ( 1 gb) ufak KharkoY'a tre 
HARKOV (2 ıiln) 14 saat trea:e 

edil mittir. 

1 l 
LENlNGRAT (3 pn) MOSKOVA 

4 giln) 2 arlln tren VILADIKAV 
16 "ll5 147 ıs AZ (1 glln) otomol>il l gün TIFLI, 24 987 

2 arlln) BAtuM (1 ırUn) 2 gan va-

1 
pur YALTA ve bavalisi (2 gün ! vepur l glln, ODESA (2 gln) 

230 

15 ~.)STOV • DON (3 gGn) 16 aaa 
!ren, DN~PROSTROY (1 riln) oto
l>ila 3 Hat, DııeptropetroY•k (2 glin 
tren 20 aaat KIEF (2 ıün) 

190 

400 ' 
180 

ıG· 220 

• 

--------.... 8-, "'!!1!""0-,-.2-,-J-2-A~. -..... ı A \/e 15 inci devıder için ··1" sınafına kaydı, as ari beş kişi beraberce seyahat etti~i t;'k irde kabul edile ilir. 

'"iN URIST azimet ve av ette ~r,,vyat vize muamelAtlmzı temin eder. Laakal 1 kisilik grup seyahaHatinde LIHT ST,, ali azır i:!·~:c:1rt1': • 
'' ŞERAiTi UMUMiYE 1 Birinci aınıl, (Vagon 11 tipltade) "Slepinr" lerle veya bu varonl:ır 1 Mahalli makauda azimet ve avJette OTOMOBiLLER. 

FIATLAR. Sovyet Soayallıt CDmhurivetlerl ltlihadında ikamet mevcut olmayan hatlarda kabarık koltuklu ve gccıe ıayet rahı t yatak- BAGAJ Ad b 32 kU 1 k b i jl k 1 
ücretlerinde So~yet vizesi, en mlkemmel otellerde pansiyon komple lara kabili tahvil vagonlarla. • am •tına 0 u • a ~ gere vapur• " ... 
(ıeUode 3 defa yemek) tercllmaa, rehber, t•hlrlcrl, mtızelerl, sergllHl, ikinci aınıf, kabank ko:tuklu ve ırece yatakl•ra kablli tahv:I vaıonlar:ıı rekse trenle Sov1et Sos1all•t Cllmhurlyetlerf lttabadına nakil meecaaeacllr. 

tiyatrS!a"~t•is::a~ıı: •cı:t:ı',!~f!'tt ı:d::d!:d~e :ı":.."!~t!J~ier ucurata O~hcll anif, kabarık olmıy:ın ve fakat rece yatata kabW ta.avi Si "IF TFBDILI - Yolcıa hareket tarif•l mucibince mafeft anıfut 
1 tlh ;dilecek 'aıoafa ılre •e'>eddtll eder. şayi• ki ı koltukla wasnlarla. farkım tediye .._.k •alfa tebdil Ue .. y~laata den• edeMHr,. 
n ap Fazla tafsillt ve seyahat programım, hnsusi seyahatler için tertip edilen musavver katalogları almak iizere zirdeki adrese müracaat olunması; 

Yerli ihtiyacın 
En Şerefli 

Mevkii 

•·INTURIST,, Şarkı Karip rllümessiiliği : GALATA ÇiNili RIHTIM HAN 
TELGRAF ADRESİ; INTURIST • lSr A 1SUL .. TELEFON: BEYOGLU 2001 . . . 

... f ; •• ,, ,,.· • ·- • • ... • - • 

lzmirin Eczacıbaşı KOLONYA En müşkülpesent ve kokuya fazla hassasiyet gösterenleri 

S. FERİT BİR TECRÜBE iLE ve 

ESANSLARINA 
Perestişkarları koyar aittir arasıJ)a 

SATIŞ MERKEZi: M. MEMDUH ve ,erlkl Ecza deposu (Sullanhamam), ISMAIL KEMAL ticarethanesi jlleyottu). lstaınbul: LiMAN KOOPERATiF flRKETI 

J 

MAZON MEYVA TUZU 
Kolay bir Hazım tı>ın"n eder 
mide ve barsakları t ınizlor .. 
Basuru kökünden keser • 
Taamı latır ,.o ze' kle ıı;ilobilir 

Mazon ismine dikkat c•diııiz. 
Büyük ıtlteal 100 kuru,. 

Deposu: it Bankaaı arkasında MAZON 
..... Botton ec:ı:a deposudur. 

Susuz, sabunsuz, fırçasız 
Serf t rat olmak, yUziinüı:ün teravet"nl 
111uhafaza, kırmızılık ve çıbanların uil 

ltiZiıli 
~ kremini mutlaka Lul nınn. ~ 

Son Posta Matbaası 

Sahibi ı Ali Ekrem 
Neıriyat Müdürü: Halll Lıltft 

J 
K•racııer, mide, Nrsak, taf, kum ha ... llklanna 

TUZLA iÇMELERi 
Sabahları köprüden 6,30, 8,20, 9,30, 11,40 da Haydarpqaya 
hareket eden vapurların trenleri ve cuma sabahlan illveten 

(7) vapurunun treni membalara kadar giderler. 

SVEA 
GAZ oc~ KLARI 

Fennin Son icadı 
idareli ve dayanıklıdır. 
Bunları her yerde 

• • • 
ıst~yınız. 

alt nda. lstanbul 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Kadıköy halinde 3 No. lu dllkkin kiraya verilmek llzere tem· 
diden müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar 1,5 liralık teminat 
makbuz veya mektubu ile 18 • 7 · 1932 pazartesi gtlnO saat oa 
beşe kadar Daimi Encilmene müracaat etmelidirler. ( B) 

• Üsküdar Belediye Mildürlilğünden : Oskndarda Ev.liyahoca 
mahallesinde Kuşoğlu yokuıunda Evliyahoca mektebi enkaza açık 
müzayede ile satılacaktır. Talipleria 18 Temmua puartal -
Encnmeoe ıelmeleTi. 1 B ) 


