


2 Sayfa 

1-fall~ın Sesi j 
Mezar Taşları 

Ve Tarih 
Mezar taşlarının tetkikinden 
birçok yeni hakikatler elde 
edilmiştir. Bu huıuıta halkımız 
funları söylemektedir: 

Şeklp tsey (Beyojlu Caddeikeblr 23) 

- Dün bir gazetede okudum: 
DOnsüz yarın olamaz diyordu. 
Pek doğru bir söz. Tnrklerin hıl
katle başlıyan, parlak ve şeha
metli bir tarihi vardır. Bazı müs
tebit hiikümdarlar tarihin akan 
bu tabii cereyanını durdurmak 
iç.in kendi isimlerine nispetle 
devletler kurmuşlar ve ana tari
himizi unutturmak istemişlerdir . 
Bu zengin ve bakir tarihimizi 
tetkik etmek için yarahlan ham
leleri alkışlamamak mümkün mil
dür? Tarihimizi tetkik ederken 
eski mezar başlannı ihmal etmek 
hiç doğru değildir. Bugün iftiha...
la andığımız dOnll yaratanlarm 
mezarlarını ve taşlarını muhafaza 
ve tetkik etmek milli bir vazife
dir. Maalesef mezarlarımız pek 
ihmal edilmiştir. 

Jf-
Halll B. (Kadirga Güngörmez aokak5) 

- Mezar [taşları arkeoloji 
ilminde mühim bir fasıldır. Şa-
irlerimiz en kıymetli parçalarım 
bu taşlara işlemişler, ustalarımız 

ıan'atlarmın bUtiln inceliklerini 
bunlarda göstermişler. lstanbulun 
dört köşesindeki eski mezarlar 
bu gibi eserlerle doludur. Fakat 
bakımsızlık yüzünden mahvolmıya 
yllz tutan bu eserleri kurtarmak 
tarihi ve ıınat kıymeti olan bu 
taşlan müzelerimize nakletmek 
lAzımdır. .. 

lbHD Bey ( Beykos Y ah köy S4 ) 

- Memleketimizde milJ~ tarih 
için kuvvetli bir cereyan uyan-
mıştır. Şimdiye kadar tarihimizi 
garazkar bazı garp alimlerinin 
eserlerinden gelişi güzel iktibas 
ediyorduk. Şimdi tarihimizi bizzat 
yapmıya azmettik. Taıih malze
meleri arasında mezar taşlarının 
ye kitabelerin de biiyiik kıymetleri 
vardır. Orhan Abideleri olmasay-
dı milli yazımızı tanıyamazdık. 
Dedelerimizin pek gllzel bir Adeti 
olan bu mezar taşlarında birçok 
kıymetli vesikalar vardır. Bunları 
tetkik etmek lAzımdır. Fakat 
maalesef bu taşlar birçok yerler 
de kırılıyor ve kaldırım yapılıyor. 
Bunların kıymetlilerini muhafaza 
etmek lazımdır. 

ihracat Mallarımız 
Harici Ticaret Ofisi büttın 

ihracat maddelerimizin her mem-
leket ve her piyasaya göre fiat
lerini ve vaziyetlerini tetkik et· 
mektedir. Bu tetkikat neticesinde 
bazı mabreçlere daha fazha mal 
gönderilmesi temin edileceği gibi, 
yeni satış yerleri de bulunacağı 
llmit edilmektedir • 

SON POSTA 

B 
•ı .................................................................................... .. 

Bir Fabrikada Facia 
•• 
Uzerine Kezzap Dökülerek Yanan 

Amelenin Hayatı Kurtarılamadı 
Birkaç gün evvel Tophanede Salih Bey isminde 

bir zatın galvaniz fabrikasında çok acıklt bir 
hidise olmuş, Kuruçayh lbrahim isminde bir amele 
iş başında çalışırken iizerine miihim miktarda 
kezzap dökUlmüş ve adamcağız birçok yerlerinden 

yanmışbr. Bu feci vaziyet karşısmda fabrika idaresi 

derhal harekete geçmiş, zavallı adamcağız feryatlar 
ve iniltiler araund ı Alman hastahanesine kaldınlmış· 
tır. Hastahanede tedavi altına alınan amele lbrahimt 
yanaklar çok ağır olduğu için, biltün ihtimamlara 
rağmen kurtarılamamış ve dün ölmnıtür. Zabıta 
bu hadise hakkında tahkikat yapmaktadır. 

Mütehassıslar 
Türk Mütehassısları Her 
Yerde Tercih Edilecek 

Memleketimizdeki bil tün f ah· 
rika ve müesseselerde çalışan ec
nebi mütehassısların hakikaten 
miitehassıs olup olmadıkları tet
kik edilmektedir. Bu gibilerin 
gördükleri işleri, Türk mütehas• 
sıslarmın görebileceği anlaşıldığı 
takdirde bu işlerde Türkler kul
lanılacaktır. Kaçak ecnebi mUte· 
hassıs kullanılıp kullanılmadığı 
da ayrıca araştırılmaktadır. 

Musiki 
Notaları 

Kontenjana tabi tutulan mu

siki notalarının son günlerde fi
atleri göze çarpacak derecede 
yükselmiftir .. Kilo başına 4 lira 
gOmrük alınan bu notalar iki llç 

misli derecesinde bir fiatle satıl· 
maktadır. 

Haber aldığımıza göre, musiki 
işile uğraşan birkaç teşekkül 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletine 
müracaat ederek, notalardan az 
miktarda gümrük resmi alınmasını 
istiyeceklerdir. 

Eski Evrak 
Maliye Vekaleti Beyazıttaki 

eski Muhassasah Zatiye Müdürlü· 
ğü ambarlarinda bulunan maaş 
evrakının Ankaraya nakline ka
rar vermiş ve lazım olan tahsisatı 
göndermiştir. Dünden itibaren 

evrakın tasnifine başlanmışbr. 
Gönderilecek evrak 300 san· 

dıktan fazladır. Boşalan binaya 
dört maliye tahsil şubesi yerleş
tirilecektir. 

Kalp Sektesi 
Beykozda oturan Mütekati 

yüzbaşı Nihat Bey, kalp sekte· 
sinden ölmüştür. 

Borsada 
Tahviller 
Yükseliyor 

• 

Borsada dahili tahvilat ve 
bi~ se s< n •t!eri üzerinde nazarı 

dikkati c. p edecek derecede bir 
yük~elme görülmektedir. Düyunu 
muvahhide c.ün, elli kuruşa yük· 
se:diği gibi, Anadolu obligasyonu 
otuz lira kırk kuruşa, çimento 
his~e senetleri de dokuz liradan 
on lira on kuruşa yükselmiştir. 

Osmanlı Bankası tahvılatına 

ait telgraf dün Paristen on dolrnz 
frank yüksek gelmiştir. İktısadt 
ve mali mehafil bu yükselmenin 
sebeplerini, Türk harici siyaseti:. 
nin muvaffakıyetin~ atfetmektedir. 

Çiçekler! 
Çiçekçiler Buhrandan 

Müteessir Olmuşlar 
Bu sene çiçek satışlarında bir 

durgunluk, fiatlerde bir düşkün· 
lük görülmektedir. Geçen sene 
60 kuruşa s1.tılan saksılı çiçekler 
bu sene 40 kuruşa satılmaktadır. 

Çiçekçiler buhranın kendi iş· 
lerine de zarar verdiğini, artık 
düğün, ni~an, ölüm ve aşk vesi
lelerile buket yaphranların azal· 
dığını söylemektedirler. Son gün
lerdeki sıcaklar birçok çiçekleri 
tahrip etmiştir. 

Çiçekçiler Bulgaristandan it
hal edilen çiçek fidanlarının 
memleketimize sokulmaması için 
ait olduğu makamlar nezdinde 
teşebbüste bulunacaktır. 

Vururken Vuruldu ı 
Karaglimrükte oturan Arna

vut Şükrü isminde biri~i öteden· 
beri arası a~ık olan Asım ismin
de birisinin üzerine 3 el silah 
atarak kaçmıya başlamıştır. Kur
şunların hiçbiri isabet etmeyince 
Asım, kaçmakta olan Şükrüyü 
bıçakla başıudan tehlikeli surette 
yaralamıştır. 

Kahve Meselesi 
Maznunlar Dün Beraat 

Karan Aldılar 

Kahve ihtikarı yaptıkları ld
diasile Sultanahmet Sulh Birinci 

Ceza Mahkemesine verilen kahve 
tüccarlarından Ali Şamil Beyle 
Y orgo ve Maksimyadis Efendile

rin davalarına dün öğleden evvel 

devam edilmiştir. Mahkeme ihti
karı sabit görmediği için •uçlu· 

larm beraatine karar vermiştir. 

Bonolar 
Yükseldi 

Bir buçuk ay e•vel on bir 
kuruşa kadar dilşmliş olan gayri-

milbadil bonoları dlln bir aralık 
kırk kuruıa yükselmiş. tekrar 
otuz yedi kuruşa dtıımOJttır. Bo
noların daha ziyade yükseleceği 

tahmin edilmektedir. Diğer ta
raftan haber aldığıza göre, bir 
milyon liralık bir firket teıkil 
etmek istiyen bir kısım rayri-

mübadillerio bu teşebbllıleri 
birçok gayrimübadiller tarafın-

dan muvafık · görillmemektedir. 
Bu şirketi daha ziyade zengin 

olan gayrimübadillerin teşkil ede
ceği ve bundan da ellerinde az 
bono bulunan gaynmübadillerin 
mutazarrır olacağı söylenmek· 
tedir. 

Milli Mensucat Şirketi 
Tasfiye halinde bulunan milli 

Mensucat Türk Anonim Şirketi· 
nin hissedarlar içtimaında Şirke
tin manevi ve hukuki ıahsiyetinin 
kaldırılmasına karar v;rilmiştir. 

""' 
Maliye Müsteşarı Geliyor 
Maliye Vekileti Müsteşarı 

Ali Rıza Bey birkaç güne kadar 
izinli olarak İstanbula gelecek ye 
Avrupaya gidecektir. 

Temmuz 19 

Günün Tarihi 

Gazi Hz. 
Dün ltalya Amiralini 

Kabul Ettiler 
Umanımızda bulunan Italyan fjJ.,. 

aunan kumandanı Amiral Moreno, 
dQıı İtalya sefiri ile Yalovaya gitmlt 
Ye Gazi H.z. tarafından kabul edil• 
mitt:r. Misafir bahriyeliler buıtm 
Takaimdeki Cümhuriyet ibidemlne 
çelenk koyıtcaklardsr. 

Resim Sergisi 
GOzel 1an'atler akademiıinde ter

tip edilen re.im aergiai dü n mera• 
simle açılmıştır. Sergide birçok ~O. 
ael eserler vardır. 

Kontenjan Tadil atı 
Takas heyetinin Avrupadaki tet• 

kikab münasebetile kontenjan usu• 
lilade bazı tadilat yapılacağı babeİ 
Yeriliyor. 

Mahmut B. Zonguldakta 
Siirt meb'uıu Mahmut B. baa 

tetkikat için bir hafta kalmak üzere 
Zoniuldağa gitmiıtir. 

·Adliye Vekili Edirnede 
Adliye Vekili Yusuf Kemal 

Bey dün Edirneye gitmiştir. Ora· 
da hapishane tetkikatı ya pacaktlJ', 

Yeni Polis Kanunu 
Yeni polis kanunu vilayete 

tebliğ edilmiştir. 1 eylülden iti· 
baren tatbik edilecektir. 

Tapu Senetleri Yokmuş! 
Mecidiye köyünde ev i nşaabnsn 

durdurulduğu yaz:ılmıfb. Buradaki 
ana ye evlerin hiçbiriıinin tapu 
senedi yoktur. lnıaat bu sebeple 
durdurul muştur. 

Alman Ssyyahlar 
DGn tehrimize 80 talebeden ml-r 

rekkep bir Alman seyyah kafileal 
pl•iftlr . 

Yolcularm Sigortası 
Beylikköpril faciası münasebetli• 

tna Ye tayyare yolcularınm:Sigorta 
ettirilmesi hakkında ortay.:ı atılan 

fikir kuvvet bulmakta Ye bun un tat
biki mümkün görülmektedir. 

BI Sabıkalının Marifeti 
l\~e ıhur sabıkalılardan ustura• 

cı Talat dün Kasımpaşada bak· 
kal Zeki Beyle kahveci Ramazan 
Efendinin dükkanlarına taarruı 
etmit ve yakalanmıştır. 

Metresini Yaraladı 
Beyoğlunda oturan komis

yoncu Mahmut Efendi kıskançlık 
ytizllnden metresi Madam Aıınayı 
konyak şişesile başından yara
lamııhr. 

Şirket 
Beraet Etti 

Belediye müfettişlerinden Ali Yner 
Bey tarafından Telefon tirketi aley• 
hine açdan dolandmcıhk davası 
diln hitam bulmuş ve maznun mev• 
klinde bulunan şirket erkim hakkın• 
da beraet kararı verilmiştir. Davacı, 

ı.arannın ödenmesi için Hukuk mah• 
kemHİne müracaat edebilecektir • 

• c::::== .... ----------------------------------------------------------..... ---------------------------------------------------------------=---=-----======---
Son Postanın Resimli Hikayesi: 

1 : Komşu - lŞiltin 

ıan Bey ? Vaktilc bir 
derviş varmış. 

bektaşi 
mı f la- ı 2 - Bir gün 

yatağa dU§müş. çömezlerini etrafına toplamış, 

J 

3 - Olmeden evvel bıi ltin 

Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

ı 
4 - Öldükten sonra mez rı· 

mn meyhane ankazından yap!'• 
masını, üstüne de bir kadeh kon· 
ıuasını vasiyet etmi1-

5 : r ..:ısa ı Bey zını 

1 11 ııar bo.ız Aiı duymasın. ·.:Lı lnka 
ezarınm iska mbil Hiğı dınd.ın ya

;:> ı İmaamı Yasiyot eder. 

1 



19 Temmuz 

Her 

Dünya Niçin 
Devletçiliğe 

· Gidiyor? 

-4 

•• un 

s. .. 

Kapitalizm aleyhinde bulunan
ların bilmeleri lazımgelen esaı 
ıart şudur: Onlar bu hareketlerile 
ferdi mülkiyet ve serbest reka
betle mUcadele ediyor ve bunlari 
ortadan kaldırmıya çalışıyorlar. 

Nizamı içtimai namına kapi
talizmi mUdafaa etmeyi lllzumlu 
görenlere de şu ihtarı yapmak 
faydalıdır: 

Mutlak mlilkiyet ve serbest 
rekabet nazariyeleri, hergün bir 
parça daha amelt kıymetlerinden 
zayi ediyorlar ve dünyanın bazı 
bilyük parçalarında bu dava 
şimdiden kaybedilmiş telakki 
olunmak icap eder. 

On dokuzuncu asrın muvaff a
kiyetini temin eden iktısadi siste-
me göre bugünkü buhranın ipti-
dai surette hal çaresi, fiatlerle 
işçi yevmiyelerini indirmektedir. 
Fakat bizim gördüğümüz manza• 
ra şudur: Milteşebbis, istinat et
tiği kartellerin himayesile fiatl 
idame ediyor, işçi de, sindıkala
rın yardımile yevmiyesinden vaz
geçmiyor. 

Liberal iktısat. işsiz amele 
kütlelerini yaşatamıyor ve devle
tin himaye yardımını istiyor. 

Bu suretle devlet, üzerine 
munzam vazifeler alıyor ve her 
gUn bir parça daha borçlanıyor. 
Vaziyetin bu şekilde olduğu ka
bul edilirse, vak' alardan çıkan 
netice şu olmak icap eder: 

İktisadi buhranın devamı, dün-
yanın, biri birine zıt iki sistemden 
hangisini tercih te tereddüt et• 
mesinden ileri geliyor. Bu sis
temler şunlardır: 

Liberalizm ve nizamlı iktısat, 
Liberalizm, esasta, gilm

rUklerin ilgasını, kartellerle 
tröst ve sendikaların ortadan kal
dınlınasına istihdaf eder. Bu yo• 
lun çıkmaz tarafı, milletler ura• 
smda müfrit bir surette cereyan 
alan milliyetperverlik hisleri ve 
içtimai akidelerdir. 

Misal olarak Çin ve Hint isyan• 
ları, Cenubi Amerika kıyamları, 
timali Amerikanın gümrük hima· 
ye tedbirleri, İngiliz imperator· 
luğunun parçalanmasını isteyen 
domilıyom hareketleri, Almanya
nın milli sosyalist teşekkülleri, İtal
yadaki faşizm, Orta Avrupada köylll 
kütlelerinin iddialaPl gösterilebilir. 

Diğer yol ise kapitalizm ve 
liberalizm ile kat'ı münasebet et
meyi amirdir. Bu bil, bugünktı 
iktısadl sistemin indirası mina• 
sına geldiği kadar cihanşümul bir 
iktnat poltikası yaratmak ve 
milli ikiısat hareketlerine mu
ayy en, kapalı mıntakalar temin 
etmek fikrine de ebediyen deva 
etmeyi istilzam eyler. 

Maamafih, milli iktısadiyat, 
bu sistemle gümrllk himaye ted
birlerile muhafaza altına alına
bildiği gibi kartellerle sendikalar 
ıslah edilerek devlete ilhak olu
nur ve ona, kuvvetli, iktısadi bir 
temel vücude getirilebilir. 

Bütün görünüş, bu ikinci siste
ınin revaç bulacağını ihsas ediyor. 

ÇünkU milli cereyanlara en 
müsait gelen bu şekildir ve as
rımızın bütün hadiseleri, bir ta
kım yo!gösterici muavin noktalar 
gibi o tarafı işaret ediyor. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi • 

1 - Babasından büyük bir m:- ı 2 - Fakat Napoleon, Fort, ne 
rasa konmuş bir miru yediyi, yahut rniraa yedidirler ne de piyan· 
plyanıroda bQyQk bir ikramiye ka· goda ikramiye kazanmı4tılar. 
zanmış talili adamı kıskanırız. Biz 
de o tali nerdel deyip kilıeriz. 

ııuvaf /akıget • 

3 - Muvaffakıyet ne mcvruı 
servetle, ne talile temin edilir. Mu· 
vaffaluyetin sırra kendimizdedir. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 
• ..ı ....................... ~.~miil-------------
l hr a c atın Bir Elden idaresi 

Bütün Maddeler İçin İhracat Birlikleri 
Teşkil Edilmesi Çok Muhtemeldir 

lzmir, 19 (Hususi) - Ankaradao şehrimize ge- Tetkikat neticesinde ihracabn bir elden idaresi 
len en son haberlere göre hükumet, ihracatın bir mümkün ve muvafık görülmezse her maddenin 
elden idaresi hususunda yeniden tetkikat icrasna ismine izafetle birer ihracat birliği teşkil edilecektir. 
karar vermiştir. Bu ihracat birliklerine hükumetin de sermaye 

Bu tetkikat Millet Meclisinin tatil devresi es- koyacağı, birliklerin hümfımet tarafından mürakabe 
nasında ticaret odaları tarafından yapılacak ve edileceği söylenmektedir. Ticaret odalarından baş-
bu hususta bir kanun layihası hazırlanarak teşri- ka Fırka tarafından da tetkikat yapılacaktır. 
nievvel içtimamda Millet Meclisine sevkedilecektir. - Adnan 

----------------------·----

Silihlar Ve Bombalar 
Fransız Mu~~hhasları-T ahdidi T esl°hat 

işinde Faaliyete Geçtiler 
Cenevre, 18 ( A.A. )- Fransa hat Konferansının ilk safhasına kuvvetler ile hava bombardımanıJ 

Başvekili M. Heriyo ile Fransız nihayet verecek karar sureti meseleleri hakkında kısa bir 

nazırlarının Amerikan murahhas- metninde. M. Hoover tarafından mUddet zarfında bir itilafa var-
larile tahdidi. teslihat meselesi tavsiye edilen tenkis ve tahdit usul- mak imkan ve ihtimalini 

etrafındaki yaptıkları mlilikat, lerinin milliyim tabirlerle sarih tecelli ettirmiştir. Hava bombar-
mevcut kuvvetler hakkında ecre- bir surette zikredilmesini istedik- dımanlarının ahaliye karıı değil, 
yan etmiştir. leri malumdur. fakat miinhasıran harp sahaların-

Amerikalıların Tahdidi T esli- Bu ilk fikir teatileri mevcut da yapılacağı söylenmektedir. 

İsmet Paşa jDeniz ~rfasında 
lzmirde Mühim Bir Nutuk Serserı Tayyare 

İrat Edec«:k La Corogne, 19 (A.A.) -
Ankara, 19 (Hususı) - Gazi Lehli tayyareci Hosnerin deniz 

Hz. nio heykellerinin kllşat res- tayyaresinin 42,21 derece tulil 
mini icra etm~k üzere Baı- şimali ve 24 derece arzı gar-
vekil Paşa ayın 24 ünde bide cenuba müteveccih olarak 
lzmire hareket edecektir. Nafıa kendi kendine yüzmekte olduğu 
Vekili Hilmi ve Maliye Vekili haber veriliyor. 
Abdülhalik Beylerin de ismet Bu civarda seyrüsefer eden 
Paşaya refakat etmeleri muh- gemilerden kazazede tayyareyi 
temeldir. Heykelin küşat resmi 1 .almaları rica olunmuıtur. 
gUon olan 28 temmuzda Başvekil 
Paşanın çok mühim bir nutuk 111. __.. l 
söyliyeceği haber almmaktad.r. lY~ UQflge 

ismet Paşa küşat resminden 
sonra Ege vapurile doğru Yalo· Listesi 
vaya gidecektir. Ankara, 19 (Hususi) - lktı-

Halkm Hissesi Veriliyor sat Vekaleti tarafından hazırlan-
Ankara, 18 - Uşak şeker mafta olan Teşvikı Sanayi Mua-

fabrikası tasfiye heyetinin halka fiyet Listesi ikmal edilmiş ve 

hakkındaki kararı lktısat Veki- killer Heyetinın ılk ıçtıınamda 

1 M. V enizelos 
Yalovada Gazi Hz. nin 

Misafiri Olacak 
Ankaradan bildirildiğine göre 

Yunan Baıvekili M. Venizeloı 
ağustos iptidasında ıehrimize 
gelecek ve doğru Y alovaya gi· 
derek orada Gazi Hz.nio misafiri 
olacaktır. M. Venizelos Yalovada 
bir hafta kalacaktır. 

Fransa .. ltalya 
Roma, 19 ( A. A.) - ltalya 

Hükumetinin, son Fransız kon
tenjanına cevap olarak mukabelei
bilmisil tedbirleri tatbik eylemek 
niyetinde olduğu söylenmektedir. 

Haymana kaphcaları 
Ankara, 18 - Vali Nevzat 

Hitleri takip eden insan kütle
leri o yolun yolcusudurlar. Fran• 
ıaya gelince; 

Fransa, iktısadl muvazenetin 
güzel bir niimunesidir ve nihai r 
kararıı~ı vermeden evvel düşü
necektır ve düşüniiyor. Fakat 

ait hisseler bedellerinin verilmesi 1 Başvekalete ve.rilm!ştir .. Li.sle Ve-

letince tasvip olunmuştur. tetkik edilecektir. 

~u tarzı hareketin, umumiyetle 
ışaret olunan yegane tehlikesi 
şurödadır ve bu cümle maruf 
muharrir Siegfrid'indir :' 

İSTER İNAN, İSTER 

8. Polatlı ve Haymana kaplıca
larını faaliyete geçirmek üzere 
tetkik etmiştir. 

INAN!vlAI 

" Dü. nyabizim haricimi7.de 
mülemadıyen değişiyor. Ve biz 
kafi derecede bunun farkına 
varamıyoruz. Bu değişmenin sür
ati, yaklaşan cereyanların kuv
Yetine tibidir. ,, 

- SON-

Akşehir muhabirimiz yazıyon ı Birkaç gün, hatta bir hafta daha bekledim. Telgraf 
" 10 Temmuzda Mersinden hareketimi Akşehirdekl 1 gelmedi. Bu vaziyeti hayretle karşıladım. 

arkada4larıma bildirmek için Mersin telgrafhaneıinden "Urfnnın Sürüç kasabasında bulunduğum xamanlar 
bir telgraf keşide ve ayni günde Toroı ek:ıpreailo telgrafla günügünilne muhabere ediyordum. Halbuki 
Mersinden hareket ettim. çok şirin "• müterakki olan Menin Vilayetimiz tel· 

"I 1 temuz.da Akşe!ıire avdet ettiın. Arkadaşlarımdan grafhanulnin bu kadar geç iş görmesini bir türlll 

keşide ettitim tctırJS TER il solİİA /J~em1S TERdemlylNmA N M AI 

Sözün 

Ayas of yanın 
Çinileri 
Meselesi 

Kısası 

--~--------------- A. E. --Allı aydanberi gazotolcrimizdo ho· 
ın<:n hergOn ayni ınovzua dair bir 
ha.bor görilyoruın: 

Aya.sofy:ı.nın csıtl mozaiklcriııi 
temiz.leme ıunoliyesi batlanııştır. tık 
hamlede Hazreti lsanın önUnde lıir 
kır:ılın diz çökerek ayak öptüğ'ilnll 
tasvir cdon çok kıymotli bir resim 
bulıııın1uştur. Şimdi bu resmin OstüııU 
fütcn kireç tnbakalarıuın kaldırılması· 
na çalışılmaktadır, denilmektedir. 

Gnzctclcro lı:ıkarsanız, 

Zannedera:niz ki; bütün lıtanbul 
bununla meşguldür, haritanın üze-
rinde mühim bir muharebenin saf
haJarınt takip eden bir erkanıharp 
zabiti gibi bütün halk reımin detay
ları üzerine eğilmiş, sabırsızlıkla 
beklemektedir. 

Bir defa lsanın önünde diz 
çöküp ayak öpen kırala mı acır
sın, bu öpüşmenin nasıl cereyan 
ettiğini görmek için haf talardan
beri uğraşan profesöre mi acırsın, 
ille bu iş için harcanan paralara 
mı acırsın, yoksa ameliyenin bir 
gllnlük terakki derecesini öğren• 
mek Uzere bergtın Ayasofyaya 
giden meslekdaılanmıza mı acır
sın? Doğrusu acınacak o kadar 
çok şey var ki, ben hangisinin 
üzerinde duracağımı bir tllrlll 
tayin edemiyorum. 

-tc 
Bizim tahrir mlldllrllne sor-

dum, derhal itiraz etti: 
Sakın yazmaf 

- Sebep? 
- KUltür noksanına hamle-

derler! .. 
Maamafih ben arkadaşımın 

tavsiyesine rağmen çekinmesem 
bir gUn gidip bu ameliyeyi üze
rine alan Amerikalıya soracağımı 

füızuın profc:>ör, senin hiç. itin 
yok mu? Durup dururken sırf bu res· 
mi görmok üzere Aınerikadan lıurnya 
gelinir mi, tlstolik bu kadar da para 
lJarccclilir mi? diyecc~im l 

-- Fakat Profesörün bu zahmete 
kendi hesabına katlandığını ne bili
yorsun? diyebilirsiniz ! Doğrusu bu 
noktayı unutınuttuın: MaHlm ya Amo
rikada lıizo garip gelen maksatlar 
uğurunda milyon harcoden binlerce 
cemiyet vardır, bizim profesHrUn bu 
comiyotlcrdon birini tomııil etmediği 

no malüın ? 
~ 

Bizim tahrir müdürQ ı 
- Kültür noksanına hamleder• 

ler, ta1un Ayasofyanın çinilerini 
ehemmiyetsiz gi. r niye kalkııma, der· 
ktn hatırıma l lr vak'a weldi: 

Galataaarayın resim aerıialndo.. · 
bllyük il.tatlardan birinin tablosu 
önür. d ! bir dostuma raıtgelince: 

- GatiJ.3 çok betendin? Diye 
aormuıtı:m 1 

- Ne münasebet? Dedi, bu be,.. 
bat resmi buraya neden kabul •\tik
lerini du~ünmekld me11ulüm 1 

Bu ı · ıda J mımıza Çallı gelmiıtll 
- nizim oğlan hakikattn bir 

harika yaratmıı, diye ıöze baş
layınca arkadaşım derhal fikrini 
değiştirdi: 

- Hakikaten öyle llstadıml 
Cidden harikal Dedi. Kendimi zor 
tuttum! 

Sözün kısası: Bizim tahrir 
mUdlirüoün hakkı vard•r ve llstat
ların fikirleri haricine çıkmak 
tehlikelidir, fakat ne yaparsınız 
ki yazım bir defa yazılmış Ye 
dizilmiş bulundu. 

Bir Çocuk 
Yüzünden 

Üsküdarda lcadiyede ikisinin
de ismi Karabet olan iki adam 
arasında bir çocuk meselesinden 
sunturlu bir kavga olmuştur. iki 
Karabet biribirlerine sopalarla 
hiicum etmişler ve neticede iki
sı de yaralanmıştır. 

Berabere Kaldılar 
Eskişehir, 19 ( Hususi )-Düo 

şehrimizde Ankara ve Eskişehir 
Muhtelitleri arasında yapılan maç 
ikişer go'!le berabere neticelen• 
miştir. 
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Terbiye Bahsi 

Maarif, Ve 
Milli Terbiye 
Meselesi 

Son Fransız kabinesi değişir

ken yeni teşekkül eden hükumet 
heyetinin bir hususiyeti göze çarptı. 
Bu hususiyet, bugilne kadar 
"Maarif" kelimesi ile tavsif· olu
nan talim ve terbiye işlerinin 
" milli terbiye " ye kalbedilmiş 
o!masıdır. 

Bu cleğişiklik, elli senedenberi 
Fransanın umumi seviyeyi bir 
hizaya getirmek hususunda sar
fettiği gayretin bir neticesidir ve 
bizim için de istifade edilebilecek 
bir cezri ıslah nümunesi addo-
"1nabilir. Bakanız niçin: 

1881 de, Fransada mer'iyet 
mevkiine giren bir kanunla ilk 
tahsil bedavalaştınlmış ve mec
buri addedilmiştir. t 904 te de 
diğer bir kanun, papaz mektep-
lerini iptidai tahsille meşgul ol· 
maktan menetmiştir. Ayni mem· 
Jeket, şimdi, bütün mektepleri, bir 
programa tibi kılmak, kısmen 
hususi programla çalııan kolejleri 
ve papaz mekteplerini kaldırarak 
bütün irfan müesseselerini filen 
14ikleştirmek gayesini takip 
•diyor. 

Fransız milleti, "Maarif Ne:ıa
reti,, kelimesini "MilU Talim ve 
Terbiye,, unvanına çevirirken asıl 
Jiaksadı, bir kısım terbiye vazi
'1dSini de aileden alarak mektebe 
vermekti. Bu suretle mektep, 
cümlıuriyet reıımının en kn-
çUk köyüne kadar sokup 
t~sis ettiği bir fikir mabedi ' · 
llne gelecektir. Bu mabetten be ~ c· 
nen vazife, burjuva ve fakir ço
cuklarını dizdize oturtmak ve bu 
balitadan istikbalin ıüzidelerini 

ıu~ydana çıkarmakbr. 
Çünkü muasır demokrasile

ıin başlıca vuifesi, hayat 
f8rtlarınin icap ettirdiği bir gü
aideler heyeti vücuda getirmektir. 

Fakat bazılanna göre .. gü
alde " demek bir nevi imtiyazla 
insan demektir ve bu kelimede 
lnical bir mahiyet vardır. Fakat 
•akikatte güzide kelimesinden 
anlamaklığımız IAzımgelen mana 
.. en iyi " olmak icap eder. 

Çünkü her mesleğin kendine 
mahsus .. güzide" leri vardır. 
Hatta hırsızlar ve canilerin bile .• 

Bir cemiyet tetkik edildiği 
ıaman görülür ki, onu idare 
eden bir mildir ıınıf vardır ve 
cemiyetin güzidelerinden mü-
rekkeptir. Bu ıınıf yerine 
göre tenkide uğnyabilir, 
bazı hareketleri muahazeye IAyik 
ıörülebilir, fakat netice itibarile 
)u, bir .. müdür gfizideler" ıınıfı
.hr, bu sınıf, aruına birtakım 
yeni ve kıymetli unsurlar almak 
auretile mütemadiyen hayatiyetini 
kuvvetlendirir. içtimai ilimler, bu 
alış, verişe "güzideler cereyanı" 
diyor. 

iktidar mevkii salAhiyetlerinin 
.aı geniş bir surette memleket 
İehine kullanılmasını kendine ga· 
ye edinen gUzideler, zamanla 
maruf Alman ıairi Götenin ıu 
meşhur sözünü benimsemiş olu
yorlar: 

<Hor fikri hiirriyet hareketi, ayni 
derece ruht ve dorunl inzılıat temin 
&tınodikço lıir tohliko tctkil eder.» 

Böyle bir inzıbat ancak mek-
tepte temin olunabileceği içindir 
ki tedrisatın vahdeti esası meyda· 
na çıkmıştır. 

Bu, ilk merhaledir. Yann, 
hiçbir devlet hususi mekteplere 
müsaade etmiyeccktir. 

B ı suretle de, müstakbel ce
miyet için öyle bir insan tipi 
vücuda getirilccekt!r ki, duyulan 
ihtiyacın tam bir if "desi olsun. 

** 

SON POSTA 

• 

Durmadan Çalışıyorlar 
-

Akşehirde Köylere Bile iyi Ve Temiz 
Su Temini için Uğraşılıyor 

Akşehir ( H.ısusl) - Buraya 
hariçten yeni gelen bir yabancı 

kazamızm hemen her klişesinde 
kUçük veya büyük bir faaliyete 
oahit olur. Bu faaliyetin başında 
köy kanununun tatbikah neticesi 
olarak girişilen muhtelif işler 
vardır. KöylUler, kendilerini ra· 
hathğa ve temizliğe ulaştıracak 
: .:i bizzat başarıyorlar. 

Bu maksatla yapılan bir mesai 
programında köylünün boı kala
cağı mevsimler tesbit edilmiş ve 
mesai zamanları ona göre ayrıl

mıştır. Şimdiki halde çift işlerini 

bitiren kayHiler, program muci
bince kendi yollarını yapmakla 
meşgul oluyorlar. Esasen bu yol
ların mühim bir kısmı evvelce 
bitirilmişti. 

BütUn bu işleri Kaymakamı· 
mız Lfıtfi Bey bizzat takip et• 
mekte ve matluba muvafık bir 
şekilde başarılması hususunda 
gayret göstermektedir. Köylerde 
yol meselesinden sonra su ihtiyacı 
gelmektedir. Elyevm şehrimize 
iyi su getirilmesi için kanal haf· 
riyatına başlanmıştır. 

Ba işe 120 binlira sarfedilecek, 

Akhisar 
Sındırgı 
Yolu Açıldı 

Sındırgı ( Husuıt ) - Enelce 
de bildirdiğim gibi, altı yüz kn-
aur senedir yapılamıyan Akbiaar 
Sındırgı yolunda kay kanunu 
mucibince teaviyei tnrabiye ya· 
pılmış ve otomobiller lılemiye 
başlamıştır. 

Akhisar; Sındargının ticaret 
ve ikbsadi merkezidir denilebilir. 
Çünkü Sındırgı ve Akhisar tlltll· 
nü birdir. Maatteessllf ıimdiye 
kadar yolsuzluktan Sındırgı zür· 
raı tütUnlerini Akbisara nisbeten 
az fiatle satarlardı. Evvelki glln 
işte bu mnhim yolun açılma 
merasımı, Manisa Valisi Fuat ve 
Balıkesir Valisi İbrahim Etem 
Beylerle Balıkesir ve Manisa 
umumi meclis azalan, Akhisar ve 
Sındırgı kaymkamları, jandarma 
kumandanlar1, belediye reisleri 
ve diğer kimselerden milrekkep 
elli kişilik bir heyet hzurile ya· 
pıldı. Bu merasim şerefine o akıam 
Sındırgıda bir ziyafet verildi. 

Vali Beyler yolun ehemmiye
tini uz.un nutuklarla anlattılar. Bu 
arada iki Viliyet Umumi Mecli· 
since tahsisat vazedileceği ve bu 
suretle yolun bir şose hlline ifra-
ğına çalışılacağı vadolundu. Halk 
ıevinç içindedir. 

Balıkesir Yahmektebi bu ıene 
Sındırgıya nakledilmiştir. Mekte-
bin tatil devresi geçtikten ıonra 
açılacağı söylenmektedir. 

Havaların faz.laca sıcak gitmesi 
dolayısile bu sene tütün mahsu
lünün 80· 100 bin kiloyu geçmı
yeceği anlaşılmaktadır. 

Kurnazlık Yapmışlar, Fakat. .. 
Tekirdağ (Hususi) - Burada 

ihracat ile meşgul olan bazı ta-
cirler, k5ylüdcn buğday ve sair 
zahireleri ucuz almak maksadile 
aralarında ittifak etmişlerdir. 
Fakat Zahire Borsası bu işi ha· 
bcr alınca bu çapraşık vaziyete 
derhal nihayet vermi§tir. 

iyi ve taydah işler gören Akşehir 
Kaymakamı LOtfi Bey 

fakat neticede kasabamız iyi, 
temiz ve sıhhi bir suya nail ola-

caktır. Fakat yalnız kasabamıza 
değil, köylerimize bile temiz su 

temini ıçın faaliyete geçil· 
miştir. Ezclimle bu civardaki 
Karahöyük köyüne altı kilometre 
mesafede bulunan çok güzel bir 

su demir borularla köye isale 
edilmiştir. Senelcrdenberi susuz· 

luktan bunalan köy balkı bu çok 
hayırlı işi bir bayram gibi tes'it 
etmiştir. 

Bu su için mütekait yüzbaşı 
Hacı Musa Ef. sekiz yüz lira te
berru etmiş ve pek kıymetli iki 
bahçesiııi de suya vakfetmiştir. 
Diğer taraftan köylerde yeni 
mektep binaları inşaatı da de· 
vam etmektedir. Bu meyanda 
Ortaköy karyesinde de çok gtlzel 
bir mektep binası inşa edilmiıtir. 
Köylerin telefon tesisatı da pey· 
derpey ikmal edilmektedir. 

Son günlerde Konarı, Kun· 
dullu ve Enginli kaylerinde de 
telefon tesisatı vücude getiril
miştir. Diğer taraftan bu civar· 
daki Bulut ve Tipi köylerinde 
çekirge zuhur etmiş, fakat alınan 
tedbirler sayesinde hepsi itlAf 
olunmuştur. 

Ayrıca Atsız, Mevliitlu, Ap
sarı ve Karaşa köylerinde bam· 
bul isminde bir haşere ekinlere 
musallat olmuş, fakat derhal 
mücadeleye geçilmiştir. 

Hulasa, yukarda söylediğim 
gibi, kazamızın her köşesinde 
hayırlı ve faydalı işler görülmek· 
tedir. -T. N. 

Beypazarında Yeni İşler 
-· ----

Halkın İstif ad esi için. 
Okuma Odaları Açılıyor 

~ 

Beypazarından gUzel bir manzara 

Beypazarı (Hususi)- Bu mek· 
tubumla size kasabamızın içini 
anlatmıya çalışacağım. Bugün 
burada 1379 ev, 584 dükkAn, 3 
hamam, 9 fırın, 15 cami, 11 ıu 
değirmeni, 1 un fabrikası ve 15 
tane kadar da kahve vardır. 

Bugün kasabamızda gida mad
desi satan dükkinlarda en çok 
alış veriş mevzuu olan eşyata'f! 
pirinç, sebze ve meyvadır. Bazan 
müşterisizlikten canı sıkılan dUk
kAn sahipleri oyun oynıyarak 
vakit geçirmek için kahvelere 
giderler. 

Fakat halkın kahve köşelerin· 

de vakit öldürmelerini doiru 
. !tlayan kaymakamımız Erip 

u işe çare aramıı, nihayet 
ha ı ku na odalannda karar 
k .. ı.:ııştır. Kaymakam B.in bu 
teşebbüse maarif idaresi n 
belediye muzaheret glSıtudi
ği için yakında kasabamızda 
mükemmel bir Halk okuma oc:la
ıı açılacaktır. Kasabamızda ate· 
denberi el tezgihlannda sağlam 
kumaşlar dokunur. Bu tezglhlar 
yerine asri makineler ikame
sini temin için llAkadarlar tara
fından teıvik f aallyetine eeçil· 
miştir. - K. Z. ________________ ....... _____________ _ 

400 Kiloluk 
Bir Domuz 

lzmir, 17 - iki gün evvel 
Akhisarın Sarıçöp köylüleri, bir
kaç senedir tarlalarına gırıp 
bhrip eden bir yaban domuzunu 

vurmuşlardır. ' Domuz şimdiye 
kadar bu civarda bulunanların 
en büyüğüdür. l ,28 irtifaında 

400 kilo ağırlığındadır. 

!Denizlide 

!

Bir Cinayet 
İzmir, 17 - Denlilinin Honaz 

nahiyesine merbut Kızılyer klSyUn· 
de bir cinayet olmuı, on dört 
yaşında Sadık isminde biri on 
altl yaşındaki arkadaşı Mehmedi 
bıçakla öldllrmllştnr. 

Hadise hayvan otlatırken ara· 
lırmda çıkan bir kavgadan zuhur 
etmi_ş~. 

Temmuz 19 

Memleket A1anzaraları 

Tekir dağda 
Bağcılık 

Tekirdağ (Hususi) - Villye
timizin iktasadi ve ticari mihve
rini teşkil eden meşgalelerin en 
mllhimmi bağcılıktır. Yegane ser· 
vet membaımız olan bağcılıja 
dOne kadar icap eden ehemmi
yet verilmemişti. Fakat bugün 
vaziyet temamen değişmiştir. 

Şimdi bağlara çok iyi bakıl
dıtını görüyoruz. Vilayetimiz ve 
havalisinin üzümleri için yegane 
mahreç İstanbuldur. Her sene 
buradan lstanbula kayık, motör 
ve vapurlarla mühim miktarda 
tııilm sevkolunur. İki sene evvel 
Yunanistana da külliyetli mik· 
tarda yemelik üzüm ihraç edil
miftir. 

Geçen sene yapılmıya başla• 

nan ziraat bahçesinin her tiirlü 
nokunları itmam edilmiştir. . Zi
raat bahçesi Solakçeşme mevki
inde olup içerisinde güzel 
bir havuz, kenarında büyük 
bir çeşme vardır. 90 dönüm 
olan bu bahçenin 40 dönO• 
mtlne 40 bin Amerikan çubuğu 

dikilmiştir, mütebaki kısmı da 
ekilmektedir. Bahçenin içinde 
aynca kargir olarak fiç katlı 
modern bir konak vardır ki 
buruı fidanlık müdürüne tahsis 
edilmiıtir. Çok bedii bir manzara 
aneden bu bahçeden iki sene 
ıonra külliyetli miktarda üzüm 
istihsal edileceği anlaşılıyor. 

Vilayetimizde geçen sene 
faaliyet haline geçen inhisar lda· 
resinin şarap fabrikası Jcmtları 
bir milyon okka Uzüm istiap 
edebiliyor. Bunun için geçen ~ene 

ıarap fabrikası Tekirdağ mınta• 
kuından beş yüz bin okka rad
dMiode lizllm mübayaa etmiştir. 
Bu itibarla geri kalan üzümler 
l.tanbula ihraç olundu. 

Halbuki bu sene bağlara çok 
tlzel bakılmakta olduğundan 
ıimdiden tahmin edilen miktar 
ı-a milyon gibi mühim bir ye
k4ndur. Şarap fabrikasının her 
HD• bir mil}OD kilo şarap imal 
edeceti söylenmektedir. Birkaç 
flha ıonra taze çavuş üzümleri• 
Din piyasaya arzedileceğini de 
haber vereyim. -A. H. 

Kadıköyünde 
On Beş Tane Patlıcan 

Beş Kuruşa 

Kadıköy ( Denizlide ) - Bu 
mektubumda nahiyemizin ucuz
lupdan bahsedeceğim. Memle
ket:ba bazı taraflarında ucuzluk 
haldlm sürdüğü ıu .zamanda 
nablyemiıde ele ayni ucuzluk 
deftlD etmektedir. Köylerden 
eelen satıcılar, sebze ve mey
valannı çok ucuz fiatile sat
makta, bazan satamıyarak bıra-
kıp ıitmektedirler. Nahiyemizde 
bam koyun ve kuzu etinin ok
kası 40 kuruş, altı yumurta 5, 
arpanın okkası 3, patlıcanın 
15 l 6 kuruşa ve diğer sebzeler 
dahi çok ucuz sahlmaktadır. 

lf- - Geçenlerde vukubulan 
yanpda evi yanan kimselere 
belediye un ve ekmek dağıtmak
tadır. 

lf- - Bugünlerde nahiyemiz
de sıcağın tesiri 36-37 dereceyi 
bulmuş, halk suyu ve havası ile 
mqhur olan yaylalara göç et-
miflerdir. - ~ I. Z. ............. ._ ..... 
Memlekt Haberleri 
Barada bitmcd • Lut/en 9 unca 

say/ ada okrıgunuz. 
- - - - ..... ~.. .. , .. 
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Siyaset Alemi ı 

Hitlercilerle 
Komünistler 
·Boğazlaşıyorlar 

Berlin, 18- Dun gece Ham
burgun amele mahallelerinde 
Hitlercilerle komünistler arasında 
çok vahim arbedeler olmuştur. 
10 telef ve 50 mecruh vardır. 

Alınanyanm diğer birçok yer-
lerinde de birtakım kanlı hAdi
ıeler olmuştur. 

Bu da intihap mücadelesinin 
Ye dahili vaziyetin vahamet kes
petmekte olduğunu göstermek
tedir. 

M.Hergo 
Cenevre Yolunda 

Paris 18 - M. Heryo, dün 
akşam saat 22 de Bahriye nazın 
M. Leyguı ile birlikte Cenevreye 
silmiştir. 

Hava i~leri nazın M. Penlöve 
•e Harbiye Nazırı Pol Bonkur 
varın Başvekile iltihak edecektir. 

Heryonun Siyaseti Ve 
Sosyalistler 

Paris, 18 - Sosyalistlerin bir 
nnmayişine riyaset eden M. Blun 
beyanatta bulunarak demiştir ki: 

-"M. Herıyo ordu mevcutları
nın tahdidine ve bombardıman 

'tayyarelerinin ilgasına müi:eallik 
Hu ver plA nı karşısında açıktan 
açığa bir yaziyet aldığı takdirde 
Fransamn Cenevredeki siyasetinin 
manzarasını altüst edebilecektir. 
• e 

lngiltere-lrlanda 
lh ilô.fı 

Dııblin. 18 - "lngills mah
ıullerine kartı boykotaj yapınız!" 
bu sözler, sokakların bir tarafm
dan diğer tarafına gerilmiş olan 
bezlere de yazılmlf idi. S8ylendi
ilne göre polis, serbest hüku
met tarafından verilen emir üzee 
rine bUtUn beyannameleri sabah
leyin ortadan kaldırmıştır. İngiliz-

: lerin hattı hareketine kartı protesto 
. makammda olmak llzere, mem-
' leketin muhtelif mahallerinde 
· mitingler yapılmışbr. 

Bu içtimaların birinde, M. 
d& Valeranın seyahatinin menfi 
neticesi cumhuriyetçilerin bir 
ıaferi olarak aelAmlanmışbr. 

Katolikler, M. Lansburinin 
İngiltere - lrlanda ihtilafında 
Papa}'1 mutavassıt vazifeaini ifa 
eylemiye davet eden mektubunu 
memnuniyetle knşılamışbr. 

ispanyada Komünist TahrikAll 
Madrit 18 - Mahrukat ma-

\ §'azalarını yağma etmek isli yen 
birtakım komilnistler, polis kuv· 
vetleri tarafından bashrılmış ve 
komünistlerden ı 1 kişi tevkif 
olunmuştur. 
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Cem·yeti Akvam Tahkik Komisyonu Elimden 

R A N.h t• d B•t• k . Alıyorlar aporunu y ) aye 10 e J ırece tı:r "Bir sene evvel otuz ya~ııı· 
A 

da hir dul kadınla evlendim. F• 
Cemiyeti kvam j kat rcfiknmıa anr.em bir türlü g• 
'T'ahkı•k çineıniyorlnr. Ne ann mden geçe-
.ı ~ biliyorum, ne de karımcl \il. Nı 

Komisynntt 
Tokyo, 18 - Lort Litton ile 

Cemiyeti Akvam tahkik komi .. 
yonu azası, dlin Çin Taoya hare
ket etmiştir. Komisyon buradan 
Pekine gidecektir. Cenevreye 
gönde ilccek olan nihai rapor ay 

i e kadar ikmal edilecektir. 
:syon azası ııcak havalar

da Şanghay Kuan nehri kenarın
daki Petebo 1&yfiyesinde otura• 
caklar ve çahtmak ilzere haftada 
iki defa Pekine sideceklerdir. 

Sabık 
JV/uharipler 

Vaıington 18 - Polis bugftn 
beyaz sarayın parmaklıklı kapı· 
larını kapamıya ve M. Huverin 
ikametgAhı civarında dolaşmayı 
mcnetmiye mecbur olmuştur. Bu 
tedbirlerin ittihaz edilmesine se-
bep, tazminatlarını istiyen sabık 
muhariplerin yeni bir nümayiş 
teşebbüsünde bulunmalarına mani 
olmaktır. Sabık muharipler, 2 
milyar dolara baliğ olan horp 
tazminatlarım almalarına medar 
olacak müzakeratta bulunma· 
dan evvel kongrenin tatilinden 
dolayı memouiyetsizliklerini iz· 
har etmek istiyorlardı. Bu bap
taki proje, mümessiller meclisi 
tarafından kabul edilmiş ise de 
projeye basım olan Ayan ve M. 
Huver tarafındao reddedilmiı 
idi. Bu ret keyfiyeti az kalsın 
7000 kadnr eski muharibin kon
gre binası etrafında vahim kar-
gaşalıklar çıkarmasına sebebiyet 
verecek idi. 

Bir Yıldırım 
Yağmuru! 

Belgrat, 18 - Benyaloka ıeh
rinde bir yıldınm 85 yaşında bir 
köylliyll, 10 yqmda bir çocuğu 
18 yaımda bir delikanlıyı öldür
mfiştür. 70 göndenberi yalnız 
bu mıntakada 23 kiıiyi yıldırım 

isabet etmiştir. 
Feyezanlar 

Belyrat, 18 - Son günlerde 
zuhur eden iki fırhna neticesinde 
Retovo mmtakasmdaki feyezanlar 
endeıebahş bir nisbet almıştır. 
Birçok telefat vardır. 

Buyuk Bir Yangm 
Okland, 18 - Dün deniz 

kenarındaki bir antrepo yanmış
tır. 70 bin lngiliz lirası miktarın
dadır. 

Tahdidi Tealihat Konferanaındaki murahhas heyetleri Huverin teklifini 
kabili tatbik •örmediler. Bu vaziyet karşı•mda konfcranıın altı ay 
müddetle t.ltll edilmeıl ve o uman Mak Donaldın teklifinin veya Fransız 
projHlnln e1aı tutulaıak tekrar müzakerata batlanması muhtemeldir. 
Reımimlzde lni'ilterenln yeni ıiıtemde imal ettlti n Hindi•tana gönderdiği 
tankları röıtermektedir. 

Musolini 
Hakkında 
Yazılan Bir Kitap 

Roma, 18 - Bismark ile Na
polyoııun tasvirlerini yapbğından 
bütün cihanda büyDk bir şöhret 
kazanmış olan Emil Ludvig, bu 
defa kendisine model olarak M. 
Musoliniyi intihap etmiştir. 

Kitabı intişar eder etmez, 
İtnlyada pek büyüle bir alaka 
uyandırmıştır. 

Emil Ludwig, kitabı henüz el 
yazısı halinde hazır iken şöyle 
diyordu: 

ıı Duçeye 400 sual sordum. 
l lepsinc cevap verdi, yalnız bir 
tanesini cevapsız bıraktı. " Lud-

wig, Duç.enin cevap vermemiş 
olduğu suali söylememiştir. 

M. Musolini, kendisine sualler 
s-:>rmuş olan muharriri adeta pozc 
etmek üzere 15 defa kabul et-

miştir. Bu mülakutlarda bir ada
mı hakkile tarif etmek için temas 

edilmesi IA.ıım gelen: Terbiye, 
hususi zevkler, devlet, bırsıcah .. 

ilih.. gibi bUtün meaelelere te
mu edilmiştir. 

Ciyoliti, Emil Ludwigin açlık 
hakkındaki ımaline ıu cevabı 
vermiştir: 

"Açlık çok iyi bir mUrebbi· 
dir. Mahpus kadar, düşmanlar 
kadar: Annem mektep hocası 
id, ayda 50 liret kazanıyordu. 
B~bam, bir demirci, nekadar 

para kazanabilirse okadar kazn· 

myordu. 
Hepsi, hepsi iki odadan iba

bir meskende oturuyorduk. Et 

mi? Hemen hemen hiç yedi
ğimiz yoktu. Faka~vimizde ha-
-~. ----

Bir Tren 
Berhava Oldu 

Rimberlay, 18 - 312 ton di
namiti havi 34 vagonu çeken bir 
tren Makuas yakınında berhava 
olmuştur. Rand altın madeni o
caklarına götürülmekte olan bu 
hamule şimdiye kadar sevkolunan 
infilak edici maddeler katarının 
en büyüğüdür. Tren parça parça 
olmuştur. Müstahdeminden 8 kişi 
ölmüştür. infilak uzak mesafeler-
den işitilmiştir. 

Uç rmsyoner OldUrUldU 
Pekin, 18 - Amerikan Mis· 

yonerlerinden Henson ile llç oğlu 
haydutlar tarafından öldürül
müştür. 

raretli mllnakaşalar mllcadeJeler 
ve ümitler var idi. ... 

Dört muhtelif 
hapisbaneainde 11 
hane acwm talan : 
piahane batıralannı 

IDlfbr: 

memleketin 
defa bapiı
Muaolini ha· 
ıöyle anlat• 

"Her hapishaneye girişim, 
bana kendi ihtiyarımla kendime 
nasip olmayacak olan iıtirahat 
etmek fırsabnı babşetmiıtir. 

M. Musolini, bu sözüne ilive
ten demiştir ki ı Bu sebepten 
dolayı tevkif edilmiş olduğum 
memlekete karşı hiçbir kin 
beslemedim. 

Bir kere hapishanede Don 
Kişot okudum •.• çok eğlendim, 
hoşuma gitti. 

Ouçc Napolyon hakkında de
miştir ki: 

"Napolyon'mın faaliyeti benim 
faaJiyetimden büsbütiin başkadır. 
O, bir inkılAba nihayet verdi, 
ben ise bir inkılabı baılattım. 
Onun hayatı, bana kaçınılması 
müşkül olan hataları gösterdi. 

yapayım?" 
Bolu• VebW 

Yeni aile hayatında kaynana• 
mn sözü ve hllkmU muteber d .. 
ğildlr. Ailede mes'ul, aalAhiyet 
sahibi olnn yalnız karı kocad•r. 
Anne ve hem~ire, evde bir, tufeyli 
den baıka birfey değildirler. Ba 
sebeple anneniz ve bemıirenize 
vaziyetlerini anlatmak ve hiçbir 
şeye mOdahaJeye hakları olmadı
ğını bildirmek lizımdır. Annen 
bütün haklarının elinden alındı
ğını görünce ıusmağa mecbur 
olur. 

Anneler evlAt)arı Ozerindekl 
analık haklarını gelinleri üzerinde 
de kullanmıya salAhiycttar detil
dirler. Anneniz bu tedbiri kabul 
etmez, aksilikte devam ederıe, 
o vakit ayrılmıya mecbur olaca• 
ğmlZI söyler, korkutursunuz. Bu 
tehdit ortalıiı ıllt liman yapmıya 
kafi gelir. 

" 4 sene evvel lıtanbulda 
mektepte iken bir kızla aeviştim. 
Sevdamız samimi ve derindL 
Kızın ailesi mUnnsebetimizi öğre
nince, beni davet ettiler. Nışan• 
}anmamı teklif ettiler. Kabul 
etti. Nışanlandık, mektebi bitir
dikten sonra Ankaraya geldim. 
Buradan hatta nışanlıma naktf 
yardımlar yapbm. 

Fakat son zamanlarda kı:ım 
ailesi fikrini değiştirdi. Kı11 

elimden almıya teşebbtıa etti. 
Bu vaziyet beni çok OzOyor. lJ. 
nutmak istiyorum, miimknn olmu
yor. lstırabından kurtulmak içba 
ne yapayım. - H. H. 

Evveli son defa olarak kım 
ailesine mOracaat edip evlenmek 
istediğinizi bildiriniz. Ret cevaba 
alırsanız, gönlllnlize baıka bir 
arkadq ararsınız. Çivi çiviyi 11-
ker ddrler. Bir ıevdayı da bqka 
bir sevda unutturabilir. Bu da 
imkAnsıı bir ıey değildir. 
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Amcalarım gittikten sonra, 
!W\em odanın köşesine sürüklendi 

ve orada yalvarmıya başladı: "Eyi 
Allahm aziz, şefik anası. Oğulla
rıma hidayetini eriştir! ,, Büyük 
babam ondan biraz ileride duru
yordu. Üstünde hcrşeyin devrilmiş 
ve dökülmüş olduğu sofaya baka
rak yavaşça dedi ki: 

- Evet, yap efendi. Başka 
çare yok .• 

Demir bir kavis çizdi. Yer
den 11çradı, çirkef tenekesinin 
içine dftştii. ÇOCUBLUÖUM 

Mefhur Rus Edibi Makslm Go .. klnln hayat romanı 

Bağlananın boynu uzanmış, 
gtlr kara sakalı yeri süpllrilyor, 
korkunç bir sesle hırlıyordu. 
Büyük babam mütemadiyen ma
aanm etrafını dolaşıyordu: 

- Bunlar da kardeş olacaklar 
ha? Ayni kandan, ayni etten? 
Ah .. Sizleri 

Ben daha kavğa başlarbaşla-
maz, ödüm kopmuş, ocağın l 
llıtüne tırmanmıştım. 

Oradan ninemin bakır bir leğen 

Tiirkçeye Çeviren: Muvaffak 
içinde Yakof amcanın yaralı yü
ziinün kanlarını yıkamasını seyre
diyordum. Hinem ağlıyor, ayak· 
lnrile yere vuruyor. Boğuk bir 
sesle mırıldanıyordu: 

- Allahm lanet okuduğu oğ
lanlar!. Biraz aklınızı başınıza 
alın! Kaba herifler!.. 

Büyük babam omuzlarından 
sarkan yırtık gömleğini yukarı 
çekerek ona bağırdı : 

- Ya işte dünyaya böyle kö
pekler g~tirdin cadı !. 

- Dikkat et valdef Varvaraya 
bir şey yapmasmlar. Onlar onu 
öldiirecek kadar haindirler. 

- Ne söyliiyorsun Allahaş
kmaf Çıkar gömleğini dikeyim!. 

Büyük babam ninemin başını 
iki elleri içerisine aldı, alnından 
öptü; yüzünü onun omuzuna da
yadı. 

Taksimi kabul etmekten 
başka çare kalmadı. 

Uzun müddet biribirlerile ko
nuştular. Evvela tatlı tatlı göril-

şüyorlardı fakat sonra büyük ba
bam dövüşe başlamıya hazırlanan 
bir horoz gibi ayaklarını yere 

sürtmiye başladı. Parmağile nine· 
mi tehdit ediyor hain bir fısıltı 
ile diyordu ki: 

- Ben seni bilirim. Sen bu 
oğlanlarla berabersin! Senin 
Mişkan hakiki bir cizvit, 

öbfü·ü ise farrnasonun biri. Bntün 

mal ve mülkümü içip zevkederek 
israf edecekler. 

O cağın üstünde dikkatsiz bir 

hareket yaptım; ütünün demiri 

yere fırladı. 

Bilytik babam yerinden fırladı. 
Ocağan üstilnden beni yere indir
di. Beni ilk defa görüyormuı gibi 
gözlerini yüzüme- dikti: 

- Seni kim ocağın üstüne 
koydu?.. Annen 'lli? 

- Ben kendim çıktım! 
- Yalan söyleme! 
- Hayır doğru s6ylüyorum t. 
O kadar korktum ki .. 
Elini hafifçe vurdu ve beni 

önünden itti: 

- Tıpkı babası gibi. Defol 
şuradan 1 

Mutfaktan Çlktığnn için mem
nundum. 

(Ar kaaı v &r ) 



Say Fa 

Bir idare Bahsi 

Kooperatif 
• 
idaresi 

- 11-
lıtihlak kooperatiflerinin ga· 

yeterinden biri de mOstahsil ile 
müstehlik arasında bir hallı vasıl 
teşkil ctm ektir. O halde mllba
yaatamızı tabiatile istihsal saha
larından yapmakhğımıı icap 
eder. Acaba buna muvaf-
fak olabilir miyiz? Hllihazırdaki 
teıkilAt noksanlığımızJa bu ıuale 
müsbet cevap verilemez. 

Çünki müstahsile kadar uzan· 
aıak ancak toptan mUbayaatta 
faydalı olabilir. Her cins emtia
mn toptan mubayaası için ev
veli, azim ıermayeye ihtiyaç 
vardır, aaniyen külliyetli sarfiyat 
temini lizımgelir. Bidayette ne 
birincisi, ne de ikincisi ~le geç• 
mez. Müstahsil i. stehlik 
arasmdaki mütevas~ılt l..cıl<lırmak 
k~yfiyeti zaman ile husule gele
cek bir tekAmUl neticesidir. 
Şu halde biz, toptan mübayaa 

~ekillerini tetkikten evvel genç 
kooperatiflerimizin bugünktı ser
maye ve vaziyetleri ic:abı yapa
cakları mübayaa uıullerini göz
den geçirelim: 

Piyasa merkezi olan şehirler• 
de muayyen birtakım emtia üze
rine toptan muamele yapanlar 
vardır ki piyasanın birinci elini 
teşkil ederler. 

Bunlard4n yerli emtia llze· 
rine işliyenler ya doğrudan, 

doğruya istihsal mahallinden ge
tirtiler, yakut iskele ve borsalar
dan piyasa fiatile alırlar. Ecnebi 
mamultltile uğraşanlar da doğru· 
ca fabrikalarından celbederler. işte 
geçen makalede bahsettiğimiz ko
operatif toptancı teşkilatının ga
yesi bunların yerine kaim olmaktır. 

Ticaretin bu kısmile iştigal 
ednlerden mesleklerinde okadar 
ileri gidenler vardır ki ayni emti-
ayı ayni mahalden, ayni fiate mu-
bayaa ve hatti ayni vesait 
ile naklettirdikleri hAlde biri 
diğerinden daha ucuza ma· 
letmek kudretini gösterebilir. 
Çünki tüccar arasındaki rekabet 
hisleri, ispata halinde cezayı istil
zam edecek nihayetsiz hud'a ve 
desiselerin istimaline yol açmış· 
br. Her hususta dürüst harekete 
mecbur olan kooperatif teıkilAt
ları ise meşru ve ahlaki olmıyan 
vasıtalara kullanamıyacakları için 
hususi müesseselerin toptan fiat· 
lerinden daha aşağıya temin 
edemezler. 

Kooperatiflerimiıin ihtiyaçları· 
nı tedarik edecekleri yerleri 
timdilik bu toptancı ticarethane
lerdir. Bunlar arasında hükilm 
ıliten ezeli rekabetten istifade 
edilmek üzere mübayaatı yapacak 
olanlar hepsini dolqır, herbiri
nin fiat ve malını tetkik ve mu
kayese eder, en muvafık olanı 
hangisi ise onu satın alır. 

Fakat tatbik yazıhş kadar ba
mt değildir. Mübayaa fiati te
karrur ettikten sonra teslim ve 
tesellüm meselesi çıkar. Alınan 
emita bidayeten gösterilen nü· 
muneye muvafık mıdır? Mev-
duat daraları ticari teamüle uy
gu~mudur? Vezni tammıdır? 
Kısın en veya tamamen tağ-
ıiş, yahut tebdil edilmiş midir? 
bb... Hep bunlar nazan dikkate 
alınmalı. 

Ticaretin esrarını tarife im
kin yoktur, bu nazariyata olmı· 
yan bir ilimdir; kitaptan değil, 
tecrnbeden öğrenilir. Yalnız bu 
zeminde bazı tavsiyeler yapılabilir 
ki onu da gelecek makaleye bı· 
rakalım. - Ahnwt Ekrem 

SON POSTA 

Dünyaaa Olup itenler-
- - -

Şose Uzerinde Otomobil Soyan 
Bir Haydut Çetesi 

Kimsenin Aklına Gelmiyen Küstahça Bir Firar Çaresi 
Unutulmama
Kalmış Her-

Ronıanyada g:ı.z.otelor tıpkı u 11.tio 
olduğu gibi satılır. mO,ezz.iloriıı kıya

fetleri bile bi1.iınkilere ı:ok yakınılır. 

Bükreı, 14 (Temmuz) - Ro
manyalıları aylarca işgal etmiş 
olan çok garip bir hAdiaenin 
ıon safhası birkaç gün evvel 
kapandı: 

Bir Ziyafet Gecesi 
Romanyanın en eski ailelerin

den birinin ıon mllmessili olan 
prenı Bibeaku payitahttan on beş 
kilometre uzakta kiin olan köş-
künde muhteşem bir ziyafet 
vermişti. Müsamereye Bükreşte 
tanınma~ olan zengin ve kibar 
ailelerin birçoğu davet edilmiş

ti. Bunların arasında ecnebi se
firlerin bazıları da vardı. 

Eğlence sabaha kadar devanı 
etti, misafirler evlerine ancak sa
bahın ilk aydınlığı arasında dön
düler. 

Fakat bunlardan Romanyanın 
Amerika sefiri Mösyö Davila'mn 
zevcesi ile Lehistanm Romanya 
sefirinin zevcesini ve Amerika 
Varşova maliye mümessili Mister 
( Davey ) i hamil olan otomobil 
köşkten ayrıldıktan az sonra 
şosenin müsellah beş kişi tarafın
dan kapatılmış olduğunu görünce 
durmak mecburiyetinde kaldı. 

Vaziyet nazikti: Mukavemete 
teşebbüş edildiği takdirde ateş 
ile karşılaşılacak, muhakkak can 
verilecekti. 

Esasen haydutların reisi iler
lemişti: 

1 

1 

ıı Lazım Gelen Bir Nokta: Dünyada Cezasız 
hangi Bir Cürüm Mevcut Deği!dir 

Madam Das' ilayı soyan haydutlar 
Prens Bibekuııun kOşkil civarına 
saklanmışlardır. Bu fotoğrafın 

lıir kenarında adliyouin cUrUm 
mahallinde ) aptığı tetkikatı gö· 
rüyorsunuz.. 

- Ya kesenizi, ya hayatınızı! 
diye bağırıyordu. 

Akllhca Bir Hareket 
Otomobilin içinde bulunanlar 

tehlikenin bliyUklüğUnU takdir 
ederek ellerini kaldırdılar. Hay .. 
dutların reisi büsbütün yaklaştı 
Ye iki kadm ile bir erkeğin cep· 
lerini karıştırarak para ve mü
cevhere dair ne bulduysa aldı, 
sonra da otomobile: 

Artık gidebilirsin 1 emrini 
verdi. 

Şiddetli Bir Takip 
Soyulanlarm ( Bük.ret ) e va· 

rır varmaz ilk itleri zabıtaya 
müracaat etmek oldu. Romanya 
polisi Balkanların en muntazam 
teşekklllil olmakla maruftur: Der
hal muhtelif kollardan harekete 

geçti. Teşebbtıılln vukua geldiği 
sabayı sardırdı ve nihayet hay· 
dutlara metruk bir taşocağında 
yakalayarak çaldıkları eşyayı 

ve parayı istirdat etti. 
Hiklyenin bu noktaya kadar 

olan kısmanda bir garabet yoktur, 
d~ğil mi ? Muhakkak ben de bu 
fikirdeyim, fakat alt tarafını din
leyiniz: 

Hatlra Gelmlyecek Bir 
Te,ebbU• 

Haydutlar mahkemeye verildi, 
milsellihan yol kestikleri için 
küreğe mahkumiyetlerine hük
medildi. 

Evvelki mektuplarımdan bi-
rinde anlatmıştım: Romanyada 

idam cezası yoktur, müebbet ve
ya muvakkat kürek vardır. Fakat 

kürek cezasına mahkum edilenler 
tuz madenlerinde mağara içinde 
çalıştırıldıkları için bu ceza ha
kikati halde idam cezasına mua
dildir. 

Binaenaleyh otomobile taar
ruz edenler filen idam ediJmişler, 
demekti. Fakat bunların içinden 
Bayku adanı taşıyan haydut bir 
af istidası verdi. Romanya kanu-

Roıııauyada küreğe ınabkftm edilen 
h:ıydutlar tuz madcnloriniıı 

kapısı önOncle 

nuna göre mahkumlar tarafından 
verilecek istidamn MOddeiumuml 
Muavini huzurunda imza edilmeıl 
ıartbr. 

Haydut hapishaneden çıkarıldı, 
t-lleri ayakları zincirli olduğu hllde 
Adliye dairesine getirildi. SUnglllD 
bir jandarmanın nezareti altında 
intizar odasına konuldu. Saat 
tam on birdi, yani adliyenin 
niabeten tenha olduğu bir za
mandı. 

Haydudun zevcesi zevcımn 
geldiğini işitmiş, adliyeye kot· 
muştu. Zevcile konu~masına mü· 
saade edilmesini rica ediyordu. 
Bunda bir mahzur görmediği 
jandarma müsaade etti. 

Zevc ve zevce konuşurlarken 
Kadın zevcinden aldığı bir tavsi
yeyi yazmak istedi. Cebinde 
kurşun kalemi yoktu. Jandar
madan rica etti, jandarma eli· 
ni cebine soktu, bu sırada 
biraz eğilmiş, biraz da dönmüştü. 
Önünü de kad•n kapıyordu. 

Haydut bu fırsattan istifade 
ederek kelepçeli elini kaldırdığı 
gibi jandarmanın başma indirdi. 
Zavallı nefer bayılmıştı. 

Haydut jandarmanın ceb · ndc n 
kelepçelerinin anahtarım aldı, 

Temmuz 19 

Kari Mektupları 
1 

Bir Ezan 
Ve Bir 
Radgo Sesi 

Geçen akşam Amerika Sefiri 
ve aelire Cenapları refakatlerinde 
Boston Asarıatika Enstitüsll Mlldü· 
rü Profesör "'Wbittmore,, olduj'u 
halde delAleti Aciıanemle yatsı 

1 ezanını dinlemek tızere Abarayda 
Valde camiine teşrif ettiler. 

Minarelerin her iki teref esinde 
yükselen ezan aeıleri camiin tirin 
bahçesinde oturmakta olnrİ Mli
şarünileyb Hazeratmı pek çok 
mütehassis etmittir. Fakat tam 
hu sırada camiin karşısındaki bir 
kahvede yayıarası bütün civarı 
iz'aç eden bir radyo bu muhte
rem misafirlerime ezanı layıkile 

dinlctmiyc mani olmuştur. Bil· 
h ıtssa sefir cenaplarının bu hAle 
can• Slkılarak (ne kadar yazık ki 
radyo mani oluyor) ciimleleriJe 
canının sıkıntısını anlatın şhr. 

Alieddin Yuauf 

Mahkumlar m Otomobili 
Geçen giln Sultanahmetten 

geçiyordum. Süngülii jandarmala
rın önünde elleri kelepçeli bir 
sürU mahkftm gördüm. Bu adam· 
lar, cemiyete karşı yaptıklara 
zararlann cezasını çekmelidirler. 
Ve çekeceklerdir. 

Fakat Avrupa şehirlerinde 

olduğu gibi bu efen dil eri bir 
otomobil derununda gölürUp 
getiı-mek kabil değil midir? Be
nim gibi masum birçok vatan· 
daşları bu manzara ile karşılaş
tırmak doğru mudur. lsvıçre Ka
mmu Medenisini ve İtalye Ceza 
Kanunu Esaslarına kabul ıgımıze 

göre bunlara merbut olanhazı za• 
ruretleri de kabul etmemiz lazım
dır kanaatindeyim. -V ehi i Tnrık 

Bu Ayıp Mıdır? 
Geçen gün bir mektepli efendi 

göğsüme rozet taktı. Yanımda lira 
vardı bozuk param yoktu. Ce· 
bimde ancak 30 para çıktı. Beq 
de bunu kumbaraya attım. Mek
tepli Efendi yllzllme baktı ve 
"ayıptır!" dedi. Neden ayıp olu
yor. Evveli biı mutlaka rgzet 
takmıya mecbur muyuz. Haydi 
taktık, iıtediğimiz parayı vermek
te muhtar değil miyiz.. 

dncirlerinden kurtuldu ve scvce· 
sile birlikte intizar aalonundao 
çakarak güya alellde bir ziyaret• 
çi imif sıibi aokata fırladı. 

G•z•telerd• P'er1•t 
Hldiaenin uyandırdığı allkayı 

tahmin edebilirıiniı ı Gazeteler 
feryada bqladı, herıDn hldiaenin 
etrafında ıUtun ıiltun yazı yazdılu, 
okuyucularını tatmine çalııblar. 

Bir SergUzeft Hayatı 

Hikiyenin neticesi ıudur: Za
bıta derhal faaliyete geçti, 
fakat haydut Bayku zevceai ile 
birlikte ıehri bırakmıt. ormana 
kaçmıf tı, bulunması gilçtil. Ara
dan gtınler ve haftalar geçti. Fakat 
nihayet kadın bu uzun meşakkate 
dayanamıyarak BUkreşe döndU, 
bir mahkumu kaçırmıya yardım 
ettiği için yakalandı. 

Baykuya gelince: dUnyada ce
zasız kalan bir cürüm yoktur. 
Herif te bu kaideye tAbi olarak 
gllnün birinde bir köyde yaka
landı ve nihayet kat'ı olarak zin
dana atıldı. 

Bu dakikada haydudun arka
daşlara ile birlikte ölüme çok yak
laşmış olduklarına hükmetmekte 
bata yoktur. 



PAZAR OL HASAN BEY 
NeredesinizSıtma 
M .. d l ·ı ·?ı uca e ecı erı . ... 

Silifkede vukubulan tüyler 
Drpertici faciayı gazetelerde oku

duğum zaman ken· 
di kendime sor· 
dum: 

- Neredesiniz, 
sıtma mücadeleci
leri?J.. 

Son Posa mu
habiri yazıyordu : 
Silifkenin bir ka
zasında kara bir 

bulut halinde uçan bir sivrisinek 
kümesi üç zavallı eşeğin üstüne 
llşüşmüş. Minimini canavarlar bu 
mazlum hayvanların kanlarmı 
emerek ölümlerine sebebiyet ver

mişleri 

Neredesiniz sıtma mücadele
·ı '?I cı erı ... 

Benim bildiğim sivrisinek in
sana malarya mikrobu aşılar. Bu 
aurc.tle sıtmanın sirayetine vasıta 
oldukları için bu muzır haşerelerin 
imhasına çalışılır. Fakat bu an
lattığım vak'ada sivrisinek sadece 
bir hastalığın sirayet vasıtası 
olmal:tan çıkmıştır. 

Silifkedeki sivrisiuekler hiç 
ıUphe yok ki kurt gibi, yaban 
domuzu gibi, doğrud!.n doğruya 
9ikArınm üzerine atılıp kendini 

müdafaaya imkan bırakmadan 
onu helak eden korkunç, müf
teris bir canavardır. 

Neredesiniz, sıtma mücade
lecileri? ... 

Muhabirimiz bu acıklı telgrafa 
"vilAyetimiz dahilinde yapılan 
ııtnıa milcadelesine rağmen,, 
ıözlerile başhyor. Bundan da 
anlıyorum ki boş durmuyorsunuz. 
Hali mücadeledesiniz. Fakat siv
risineklerin canavarlaştığına ba
kılırsa galibiyet herhalde sizin 
tarafta değildir. Tehlikeli dolu 
veya yıldırım bulutları gibi teh
ditkir ve biperva dolaşan sivri
ıinek kümeleri ortalığı haraca 
kesmiş, insan demiyor, eşek de
miyor, rastgeldiğinin llstüne sal
dırıp kanmı emiyor! 

Neredesiniz, sıtma mücadele
cileri ? ... 

Peklli bilirsiniz kl eşek, di-
dinin nermii rikkati ile tanmmıt 
bir hayvan değildir. Etek derisi 

Zamane 
Çocukları! 

Haun 8. anla· 
byordu: 

- Aman bira
der, fU zamane 
cocukları çok ya· 
man ıeyler ... Ge
cen sin kGçOk bir 
baeakaız aokakta 
fosur foaur alsAl'a 
içiyor... Çocutun 

bu bilini beniın fibi 
bir de hanım gör
dil. Kadıncağızın 
canı sıkılmış ola
cak ki çocuğun 
yanına gitti: .. Ço-
euğum, senin baban 
~ar mı?,, dedi.Oğlan: 

.. Var!,, dedi. 
Kadın: "Peki baban 
ıenln böyle ıigara 
iç ti tini bi Ji yor 
nıu?" Oğlan bu ıu• 
ali ltitmemezlik
ten geldi: 
S " Hanım, dedi. 

Kom.şu - Hr.&a'l Bey, bak, şimdi it. dı llcır artık çorapsız sokağa çıkıyorlar. Bu modaya ne derain? 
Pazar Ola - Kadınlar im modayı çorapla• c:teş pahasına iken çıkarsaydılar, erkeklerden epey 'iıayır dua 

alırlardı... Şimdi ata ipekli çoraplnrın kırk kuruşa satıldığı bu devirde çorap~ı ieuel« r de vı:ı. gelir, çorapsız. 
gezseler de ... 

ŞEKERE İLANIAŞK 
• 

Şeker füı.tl fırladı. KOp teker 
bulunmuyor. - Gaııctclcr. 

Ta çocukluktanberi herkt-s aana hayrandır, 
Cepten para çekersin, bal gibi tatlı şekeri 

Ne hikmetse tadm da her damağa uygundur, 

Cepten para çekersin bal, gibi tatlı şekeri 

Sensin veren lezzeti &Üte, kahveye, çaya. 
Yine yokııun dediler başladık kıvranmaya ... 
Naz etme, yeter artık, çıkıver piyasaya ... 
Cepten para çekersin, bal gibi tatlı şeker! 

* Artık can mı dayanır bu kadar na:ılanışa, 
Harp biz.e lam dört sene çektirdi h lsretini. 
O ıoı.rnndanberidir biliriz kıymetin· ... 

Bize karşı kendini b6yle ağır ahşa? ... 

Hoş görmedi, göremez ~önlüınüz ncdret :ni ... 
Cepten para çel<crsin, bal sribi tatlı ıekerl 

Bir haftadır fırladı yine okkan altmışa! 
Yeter bu cevrücefn bnl gibi tatlı şekeri 

insan derisinden daha çok kaim 
olduktan başka ayrıca sık bir 
tüy tabakasile kaplıdır. Tabiatin 

bu suretle giydirdiği bu hayvana 
sivrisinek iğnesi vızgelmek icap 
eder. Öyle olduğu halde Silifke 
ıivrisineklerindeki o ne müthiş iğ
nedir ki eşek derisini soğan zarı 

gibi delebiliyor 1 Buna akıl erdir
mek çok gUçtUr. Maamafih vak' -
anan inanılmaz zevahirine rağmen 
vak'a vak'adır. 

Neredesiniz, aıtma mücadele
cileri? ... 

Silifke ıivriıinekleri vızıltısı 

insana saz gelen o bildiğimiz sivri· 
sineklerden farklı bir şeydir. 
Anlaşılan onların birkaç kUmesi 
bir tayyare filosu gibi bir orduyu 
mahvedebilir. Ne müthiş bir düş

man karşısında olduğunuzu tak

dir ediyorum. Fakat bunu takdir 
etmekle beraber sizden yine bim
.met bekliyorum. Eşekleri sivri-

sinek iğneleri altında can veri
yorlar! 

Neredesiniz, ııtma mücade· 

lecil~ri? ... 

Evlenmiş 1 

Pazar Ola 

IMes'ut Kadml 
Bir salonda kadın 'e aık 

meseleleri münakaşa ediliyordu. 
Bir hanım dedi ki: 
- Bir kadın ancak istediği 

bir erkeğe varabildiği zaman 
mes'ut olur. Siz ne dersiniz? 

Her kafadan bir aes çıktı. 
Nihayet Hasan Beye sordular: 

- Sen ne dersin Haaan Bey? 
Pazar Ola güldü: 
- Bana kalırsa bir kadın 

başka bir kadının iıtediii bir 
erkeğe varabildiği zaman me1'ut 
olur! 

ıZamane 
Aşığı! 

Hasan Bey istasyonda trH 
bekliyol'du. Bir aralık bir deli
kanlı ile bir genç 
kız gördü. De
Jikanlt pek he
yecanlı idi. O 
sırada istasyona 
doğru gelen tre· 
ni yanındaki 
genç kıza gös
tererek: 

- Şimdi kendimi bu gelen 
trenin altına atacağım.. diyordu. 

Genç kız delikanlıyı zapta 
çalışarak: 

- Dur ayol... diyordu. 

Deli misin? Bak sana ne s6y· 
liyeceğim ... 

- Dinlemem... Kendimi tre
nin altına atacağım ! 

Hasan B. kendi kendine: 

- Zamane aşıklarından!.. di
ye mırıldandı. 

Sonra delikanlının yanına yak
Jaşb, kolundcın tutarak: 

- Canım ne acele ediyorsun 
oğlum ... dedi. Şu k zcağızı dinle!. 
Bakalım belki vazgeçersin.. Ol
mazsa yarım saat sonra bir tren 
daha var, kendini onun albna 
atarsın!.. Olmaz mı? .. 

KUrsUler Kalkıyor! 
Komşu - Hasan Bey haberin 

var mı? DarUlfiinunu ıslah için 
bir profesör getirdiler. Bu zatın 
verdiği rapor üzerine DarUlfU
nunda otuz taı.e kadar kUrsU 
kalomlıyormuş.. Ne dersin? 

Hasan Bey - Kürsü dökilmü 
mevsimi derim r. 

Yeni " Kıral ,, larl 
Sıcaktan fena hAlde bunalan 

Hasan B. kendini dondurmacı 

dükkanına dar atmıştı. Orada 
komşusuna tesadilf etti: 

- Azizim komıu, dedi. Sı· 

caklar böyle devam ederse gafiba 
piyasada yeni kırallar tUriyecek .. 

- Ne kıralları Hasan Bey? 
- Ne kırallan olacak, doa-

tum ... Dondurma lurallara 1 •• 

.-.~--.-.~--------.okka 

Paı.arola geçenlerde tanıdık
larından bir hanıma tesadüf etli: 

_ Ayol, dedi, sizi dün yolda 
Beyle gördüm. Galiba sizin Bey 
elbiseyi yenileınit- · 

Hamın biraz hayretle cevap 

verdi : 
- Hayu ... Her zamanki 

esvabı ... 
- Herhalde kendisinde bir 

değitiklik var .. 
O zaman hanım gülmiye 

başladı. 
- Şimdi anladım Hasan 

Beyciğim .. Bey esvabı yenilemedi, 
ben beyi yeniledim 1 .. 

Yangm Var 1 

Kaç Dirhem? 
Pazar Ola Ba

lı kpazarında bir 
meyvacıya yakla• 
şar. 

- Ahbap, lra
ymyı kaçtan nrl
yoraun? 

- Senin için 
yirmi beşten olur, 
Hasan Bey ... 

- Nesi yirmi 
betı ata? ••• 

- Nesi olacak 
Hasan Bey... Ok-
kası.. 

Yok, sen 
bana dört yGz dir
hemini söyle ... l:Sen 
akşamları okka ilı 
ahş verit etmem. 

- Neden Ha· 
Hn Bey ... Okka 
her yerde dört 
yGı dirhem dejil 
mi? ... 

enin kocan var 
nıı? " kadın biraz 
fatal~y!rak cevap 
verdı: Var O.ıı..J 
· " aan ı ................................... _. .. _._. aıgaruından bir ne-

fe1 çektikten •on . 

Hasan Bey dUn geceki 

ııcakta ne yaptın? 
Pazar OJa - Leblebicibnşı, aenebaşından sonra 

- Yok alıpa

bım ... Eskiden ben 
de öyle :ranneder
dim amma ... Son
ra baktım kt ak
tam pazarlarında 
- hele Beledi~e de 
ortnda olmadı mı
okka iki ) nı elli 
di:hem• kadar 
iniyor! .. 

., P k' ra. e ı, dedi 
eenin kocan böyl~ 
ıokakta erkekle
rin ıigaruına ka. 
~•şhğını biliyor 
mu?,, Şaıtım!.. 

B 
Cemiyeti Akvama nihayet 

Komıu - Hasan ey, 

biz de ririyoruı ... Ne dersi;i? ecetim ayol ... Vaktile ıair 
. Pazar Ola - Ben. ne Yd r en ıonra ıellr beıme 

dıyecetini demitı Adıt bu u 
•klbirL. 

- Ne yapacağım birader •.• 
Bir aralık okadar bunalmııım ki 

az kaldı .. yangın var ,, diye it
faiyeye telefon edecektiml •• 

leblebiyi artık kilo ile aatataluıın ... 
Leblebici - Kile ile mi?... Hemşeri, biz leblebiyi 

okka ile aatıyoruı da müfteri bulamıyoruz ... Bu ıamanda 
kile ile leblebi alacak mGıteri nerede? 
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Bunun için 
Gidecekti. 

Karısının Yanında 
Bu Seyahate Türlü 

Bulunmak Üzere Mısıra 
Türlü Manalar Verdiler 

~ 

Muharriri lf. 
Her Hakkı Mahfuzdur 

-70-

~ Teessüf ederim biraderime .• 
Aslan gibi kocama, bir sadra· 
zamlığı çok gördU. Ac~ba onun 
vezirleri içinde, kocamın bir eşi, 
menendi var mı?... Ben, kocamı 

isterim.. evladımı isterim.... Ne 
yapsın yapsın, onları getirt· 
sin... Eğer getirtmezse, hem val· 
lahi, hem billahi, ben de gide· 
rim .•. 

Diye haykırıyordu. 
Abdülhamit, hemşiresinin ha

lini biliyordu. O da bütün hane
dan azaları gibi sinirli v) fazla 
olarak ta hoppamizaçtı. Eir skan~ 
dal çıkarmak ihtimali vardı. 
Buna binaen Abdülhamit dUşiin· 
dü, taşmdL Mahmut Paşayı her 
ne suretle olursa olsun ikna ede
rek İstanbala getirmek için Ah· 
met Celalettin Paşayı Parise 
yolladı. 

Celal ettin Faşa Par ise gitti. 
Mahmut Paşayı ikna etmiye pek 
çok gayret etti. Fakat Paşa, fik· 
rine yerleşen idealini feda etmi
yor; kendisinin kaydihayat şartile 
meclisi hası vükelaya memur edil· 
mesini ve mahdumları Sabahattin 

ve Lütfullah Beylere de şfırayidevlet 
izahğı verilmesini istiyordu. (1] 

Celal ettin Paşa, Mahmut Paşa• 
nın inadı karşısında hiçbir iş 
beceremedi. Meyusen lst....ıbula 
gel<li. Neticeyi Abdülhamide ar
zettL Abdülhamit, bu temerrüt 
ve tecellüt karşısında, küplere 
bindi: 

- Y aaaa, öyle mi?.. Peka· 
IA... Elinden ne gelirse yapsın .. 

Dedi. Mahmut Paşanın iste· 
diklerini vermedi. 

* Enişte ile kainbiraderin bu 
çarpışması, zavallı Ahmet Cela
lettin Paşanın başında, çürilk bir 
kab:ık gibi patlamıştı. 

Bermutat, Kadri Bey paçaları 
ııvadı. Abdülhamide jurnallar 
yağdırın ya başladı. Hem de bu 
meselede yalnız kalmadı. Daha 
birçoklarile anlaştı; bunlardan 
huzuru hümayuna girmiye mezun 
olanları Abdülhamide yolladı. 

Abdülhamit, bu tereddütler 
içinde iken Paris sefiri Münür 
Ueyd en de şifreli bir telgraf al
dı. Münür Paşa da, lıemeo hemen 
bu sözleri teyit edecek mealde 
bir jurnal veriyor, Ahmet Cela-

'ettin Paşayı beceriksizlikle ittiham 
ederek, Damat Mahmut Paşanın 
şimdilik kendi halinde bırakıl
masını ve az zaman zarfında 

onu yola getirmenin imkfi.nı 

bulunacağım söylüyordu. 
Aynı zamanda saray yeni yeni 

sivrilen (Çerkes Mehmet) le (Fe
him) de bu mesele hakkında mü
teaddit jurnallar veriyorlar, Ab
dülhamidin zihnini ve fikrini hü· 
tün bütün altüst ediyorlardı •.• 

[1] Abdiilhamidin son ta.bibi hu-
e· . · 1 Doktor .\.tıf Beyin notları. 

• 
1·11 ifado~ine :.ı.tft)u.} 

l 
Artık Abdülhamidin gözü karar- ı 
mışi değil sevgili kölesi, hattA 

1 
öz evladı bile olsa, Ahmet Celi
lcttin Paşayı feda etmeye hazır
lanmıı,b. .. 

O esnada Ahmet CelAlettin 
Paşanın, böyle ifıadat ile çarpı· 
şacak hali yoktu. Çünkü, başında 
ateş yanıyordu. Genç ve güzel 
refikası, gırtlak veremi idi. Av
rupada en meşhur doktorlara 
avuçlarla altın akıttıkları halde 
hastanın derdine bir türlü der
man bulunamıyor ; bilakis öllim 
tehlik~si, arttıkça artıyordu. 

hastayı, Mısıra getirmişletdi. 
Hergün ölüm ~ doğru biraz daha 
kaydığmı hisseden hasta kadın, 
şu ıstıraplı demlerinde sevgili 
zevcini başının ucunda görmek 
istiyor, üstiiste gönderdiği mek
tupfaria Cc 'alettin Paşanın Mı
sıra gelmeısini rica ediyordu. 

Celaletfn Paşa, saadetini teh· 
dit eden bu uüyük felaket kar
şısında mustarip ve perişan bir 
halde Abdülhamidc miirucnat et
ti, Mısıra gitmek ve bir müddet 
hasta zevcesinin yanında ikamet 
etmek" için iz'.n istedi. 

Fakat.. Hu mesele sarayda 
şayi olur o!.naz, bütün tezvir ve 

·--==============::;:;;:============· 
~ 

600 Kundura lma-
latl1anesi Kapan

mak Üzeredir 
( Baş tarafı 1 inci .sayfada ) 

si, kösele buhranından ve paha
lılıktan dolayı çalışamaz bir va
ziyete dUşmüşlerdir. Bu münase
betle kunduracılar cemiyetinde 
dlin fevkalade bir içtima yapıla

rak bu müşkül vaziyet görüşül

müş, ayrtca Ticaret Müdürlüğüne 
mi'ıracaat edilmek kararı veril
miştir. 

Kunduracılar cemiyeti Reisi 
Abdullah V ecdil Bey~ mesele 
hakkmda bir muharririmize şun

ları söylemiştir. 

" - Kö~ele fiatleri altmış 
kuruş kadar yükselmiştir. 

Halbuki, ayakkabıya, halk 
eski fiatten fazla vermiyor. z~ten 
piyasada işsiziik te vardır. T;<·a
ret Müdüriyetine mür;caat ede
rek bu spekülasyondan şikayet 

ettik. F abrikalarııı elin ~.! rnemlc-
1 ketin bir senelik ihtiyacına kafi 

stok deri ve kösele vardır. 
Bu malları muafiyet cari iken 
imal etmişlerdir. Kaldı ki heniiz 
muafiyet kalkmamıştır. Kalkacağı 
endişesile fiatleri bu kadar yiik
ı Jtmek haksızlıktır. Bugün, çar
şamba gi1nündenberi 600 atelye 
çılışamaz bir va'liyete girmiştir. 

Ticaret Müdürüyeti meseleyi 
tetkik edecektir.,, 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre Ticaret Müdürlüğü bu me
sele ile alakadar olarak tetkika
tma başlamıştır. Kösele fabrika
cılarının piyasaya mal çıkarma
maları çok garip bir zihniyet 
eseri olarak telakki edilmektedir. 

mefsedet membaları yeniden kay• 
namıya başladı. 

- Yalan... Bu bahane ile 
CelAlettin Paşa Mısıra gidecek •• 
Oradan Avrupaya geçecek .. ora
da da Jön TDrklerlo birleşecek. .• 
lstanhul gibi abü havası, sayoi 
şahanede binlerce hazık etıbbası 
bulunan bir yer dururken, hasta· 
nın Mısırda ne işi var?.. Ahmet 
Celaletlin Paşa kulunuz oraya 
gideceğine, hastayı buraya ge· 
tirsinler .. 

Diye, Abdü!hamide telkinler 
yapıldı ye jurnaUar yağdırıldı. 

Abdülhamit, Ahmet CeJalet· 
tin Paşa hakkında arhk hali iş· ı 
baa gelmişti. Ne yapacağını bir , 
ti.irlü kestiremiyor, hiçbir şeye 

karar veremiyordu. 
Paşa da, aleyhinde çevrilen 

fırıldakları haber alıyor, vaziyeti
nin büytik Lir vehametle netice• 
leneceğini hissediyordu... Artık 

saray tefessüh etmişti. Ne mert• 
lik ve ne de mücadele.. Bunların 
hiçbiri insaııa hak kazandırmıyor, 
mülevves bir hal alan bu muhit· 
te ismet, yavaş yavaş derin bir 
uçuruma doğru kayıyordu. 

1(. 
- Serhafiye Ahmet Celalettin 

1 Paşa, Mısıra firar etmiş ... 
Bu havadis, mabeyni hilma· 

yun dairelerinde, bir bomba gibi 
patladığı zaman esdikayı bende
gan da Abdülhamide şu suali sor• 
muşlardı: 

- Gördünüz mü Efendim.. 
Biz size bu adamın ne mal ol· 
duğunu söylememiş miydik ? .. 

(Arkaıu var) 

Borsa 

Kambiyo 
ı -== ~ 

Fransız Frangı 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahm! 
!sviçre frangı 

Leva 
Florin 
Kuron Ç. 
Şiting A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Çervonets -

,_ 
Tahvilat 

ı. Dahili 
D. Muvahhide 
A. Demiryo!u 

Borsa 

' .. .ıl ... ı 

Mecidiye 
Bankn<tt 

Fiatleri 

Kapanış ı 

~ ==~ 
00 ıı 03 

753 00 00 
47 13 00 
9 27 00 
3 40 00 

70 {}7 00 
02 42 \15 
66 85 00 

1 17 00 
15 92 05 
o:ı 39 10 
57 75 00 
Ol 99 00 
04 2 00 
03 98 14 
80 93 00 
30 14 00 

1 ıo 87 50 

ı Kapanıı 
96 1 ()() 1 l 5l 75 
00 00 i 

Harici 

45 ()() 

2 51 1 00 

.- ~·21 

Temmuz 19 

• 
lstanbulun Dört Köşesi 

Hiç, l<arpuz Büyüklüğün
de Armut Gördünüz Mü? 

Meyva bahçesinin umumi manzarası 

tBaş tarafı J inci sayfada) J Petraki Efendiye göre fstao-
- 305 tarihinde Fatih Askeri bulda Paristen daha iyi ve daha 

Rüştiyesinden ~ aliyyülala derece lezzetli meyva yetişiyor. Petrakl 
ile çıktım. İltimasım olm.adığı Efendide senenin blitün mevsim· 
için Tıbbiyeye giremedim. bısan !erinde elma ve armut 1->ulunur. 
doktoru olamıyacağımı anlayınca d 
ağaç doktorluğunu tercih ettim. Yetiştirdiği armutlar arasın a 
Şimdi 61 yaşındayım. bir okka ve varım okka gelenler 

Bu sene yol vergisinden af- pek çoktur. Okkalık armutlar 
fedildim. Eski bir Latin darbı· karpuz gibi kesilerek dört kişiye 
meseline göre: "Ağact ve kitabı mükemmel bir mcyva ziyefeti ve-
çok olanlar evlenmiye vakit bu- rilebilir. Meyvacıhk rnemlek~timizdo 
lamazlar,. ruış. Ben de evlene- himaye gördüğü takdirde Avro· 
ınedim. Otuz senelik maddi ve 
manevi biitiin kudretimi fidanla· paya pek güzel ihrrıcat yapabiliriz. 
rıma verdim. Burada gördüğünüz lstanbulun meyva vaziyeti hakkındı 
ağaçların hepsi benim çoc~ldar~~ Petraki Efendi şunları söylüyorı 

dır.,, Petraki Ef. bu bahçeyı on ıkı " - lstanbulun yalnız dut ve 
s::me evvel t~sis etmiştir. ( 19) inciri kendisine kafidir. Diğer 
döniimlük bir yer işgal aden meyvalar taşradan geliyor. Lan .. 
bahçes'nde ( 13) bin ağaç var-
dır. Uzeı·!erinde bin bir çeşit gada en çok incir, Çen~elköyün• 
renk, koku ve lezzet taşıyan de bir az şeftali ve ayva, 
bu rnrtevaz1 ve bodus ağaçl.•r Eyüpte de erik yetişir. MUs-
misafirlerini, uzanmak, tırman- taki: meyva bahçeleri yok· 
mak ve yorulmak külfetinden tur. Meyvalar hep sebze tarla-
kurtarmış nazik birer hizmetçiye larınm kenarlarında yetiştirilir. 
benzerler. Ufak bir el hareketi 

lstanbulda meyva bahçesi mebunların herhangi birisini alını· 
ya kafidir. Fidanlar Petraki raklısı da pek azdır. Eskiden 
Efendinin mahir makası altında Abraham Pş. Büytikderede Ke-
bedii şekillere bürünmüşlerdir. feliköyünde, Azaryan Efendi de 
Meyvacılık dilinde espal} a ve kon• Pendikte birer güzel meyva . 
tör espalya, korden denilen hu bahçesi yapmışlardı. Fakat bunlar 
şekillerde en çok kullanılan rna- öldükten sonra bu bahçeler de 
jilskül ( U) harfidir. Dallardan mahvolmuştur. Bahçeler şahıs-
bazan sekiz tane iç içine ( U) 

ların olmaktan çıkarak memleyapılmıştır. 
Petraki Efendi iki sene Fran· ketin olmalıdır.,, 

sanın meyva bahçelerile meşhur Petraki Ef. memleketimiziu 
Anje şehrinde bilfiil meyvacılık birçok yerlerinden muhtelif mey• 
yapmıştır. Fransadan bahçesine va fidanlan getirtmiştir. Memle-
300 lüks armut, elma ve şeftali ketimizin en iyi elma ve armut-
damızlığı getirtmiş ve bunları ları Ankara, Amasya, Çorum, 
üretmiştir. Şimdi bahçesinde 70 
türlü armut, 60 türlü elma, 40 Malatya, Niğde, Sabanca, Bursa, 
türlü şeftali, 30türlll kayısı vardır. Artvin ve Ereğlide yetişir. Bura-
Petraki Ef. iyi ve iri meyva alabil- larda Avrupa meyvalarma faik 
mek için serbest ağaçlık usulüne cinsler vardır. 
muhaliftir. Serbest ağaçlar hrtı- Petraki Efendi gUI mlltehas-
nalara' rijzga~rlara mukavemet B 'b· 

sun Hacı ŞükrU ey gı ı meyvaedemediği için meyvalarmı döker. 
Onun için yerden bitıne ve tel· lara kendisi isim vermiyi salal i-
lerle muhafaza alhna alınan ho· yeti haricinde görmüştür. Yalnl% 

dur ağaçlM meyvacıhk için tercih eski Hitit heykellerile ve soğuk 
edilmelidir. tatlı sularile meşhur olan Konya 

"Bizde meyva bahçeleri de- Ereğlisi civarındaki tariht f vri~ 
ğil, meyva ormanları vardır.,, di- köyünde lezzet, renk ve koku 
yor. Petraki Efendinin hütiin 
şikayetleri meyva ağaçlarını de- itibarile d}.inyanın hiçbir tara-
zenfekte için kullanılan ilaçlarda fında yetişmiyen isimsiz bir armut 
toplanıyor. Sabanca, Niğde, Amas· vardır. Petraki Efendi bundan 
ya, Ereğli gibi bütün ~e.yv:ı mer- hayranlıkla bahsederken ben ~u 
kezleri mızır haşerelenn tstılAsına teklifi yaptım: u Bu armudun isim 
uğramıştır. Onun için meyvalar babalığına biz yapalım ( Hithit 
kurtlu oluyor. Bu haşerelerin armudu ) diyelim." Bu teklif Pet-
itilAfı için hazırlanan l ilaçlarda raki Efendinin pek hoşuna gitti 
en çok (nikotin) kullam ıyor. 

Nikotinli mayiin Avrupadan ve defterine kaydetti. 
giren kiloluk şişeleri 2, 3 liraya Petraki Ef. bahçesindeki bütün 
sabldığı icin her meyvacı alamı· elma ve armut ve diğer meyvalan 
yor. Men 1 ~!<etimizde tütün bol ayrı ayn beyaz birer torba kA· 
ve ucuzdur. Denize döktUğUmliz ğıdına koymuştur. Meydanda tek 
toz ve kliflü tütünler birer servet bir meyva görmek mümkün de-
membaıdır. Mem!eketimizin mey· ğildir. Bu usul sayesinde meyva· 
vacılığını kurtarmak için bir ni- lar hem kurttan kurtuluyor, hem 
kolin fabrikası yapılmalıdır. O de güneş meyvalarm renk ve 
vakit bu ilacın kilosu 30 kuruşa 
satılabilecektir. lezzetini bozmuyor.f lf-* 
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"" ogaz arı 
eşe büs 

tel ahirlerin Geçmiye 
Etme eri Tehlike i Bir işti 

Bir taraftan donanma bUtilo 
ıahil boyunu tarassut altında 
bulundurmakta devam ediyordu. 
Fırsat dUştükce düşmanın mllda· 
faa tertibatını bozmağa çalışıyor• 
du. Bu sıkı tarassut sayesinde, 
asker ihracından iki gün evvel, 
Kuin Elizabet zırhlısından W sa• 
bilinde teJörğil bulunmadığı, fa· 
ka torpil bulunması muhtemel 
olduğu bildirildi. İyi bir havada 
birkaç kUçfik motöriln bu sahi
lin şimaligarbi istikametine müş· 
külata uğramaksızın asker çika
ra bileceği anlaşıldı. 

Donanmanın orduya yardım 
projesinde şöyle cesurane bir 
madde vardı. Tahtelbahirler ordu 
karaya çıkmadan Boğazı geçerek 
Marmaraya varacak ve Türklerin 
denizden fstanbulla olan muva
ıalnlarını kesecekti. 

Çanakkaledeki Türk kıta-
atı erzak, mühimmat ve diğer 
ihtiyaçlarmı fstanbuldan deniz 
tarikile getirtiyordu. Bunlar 
karadan da getirilebilirdi. Fakat 
Türkler haklı olarak deniz yolu
nu tercih ediyorlardı. Gelibolu 
Yarımadasının lstanbuldan ınesa• 
fesi 150 mildi ve Boğazın her• 
hangi sakin bir sahiline yanaşmak 
mümkündü, halbuki kara tariki
nin birçok mahzurları vardı. 

En yakın şimendifer istasyonu 
olan Uzunköprü lstanbula 150 
mil mesafede idi. Sonra buradan 
Boğazlara kadar ayrıca yüz millik 
bir yol vardı. Demek ki asker 
yürllyüşile yedi ·günlük bir yol 
katetmek lazımdı. Yollar az çok 
tamir edilmişti. Fakat kafi dere· 
cede otomobil ve kamyon olma· 
dığı için eşyanın çoğunu hayvan 
sırtında getirmek icap edecekti. 
Bu sebeple deniz tariki kapanırsa 
Çanakkalede mühim bir kuvvet 
bulundurmak ve toplara mermi 
yetiştirmek imkansız bir hile 
gelirdi. 

Kara yolunun diğer bir mah
zuru da, yolun Bolayirde Saros 
körfezinden ateş altma alinabil
mesi idi. Bu mahzurun önüne 
geçmek için nakliyatı gece yap
mak lizımgelirdi. Bu da yolun 
istifade kabiliyetini azaltırdı. 

Taarruzun ilk gilnlerinde 
donanmanın bir iki giln içinde 
Marmaraya varacağı ve karadaki 
harbin uzun sUrmiyeceği ka
naati olduğu için, tahtelbahir· 
lerden ancak ordu karaya 
çıkmadan evvel Marmaraya geç
mek suretile istifade edilebilece
ği zannediliyordu. Fakat yukar
da verilen izahattan anlaşılacağı 
üzere, donanma Marmaraya gee 
çirildiği ve ordu ilerlemediği 
takdirde bu tahtelbahirlerin Mar· 
mnrada yapabileceği hizmet pek 
büyüktü. Hatta onların Marma· 
rada mevcudiyetleri harbin akı· 
beti üzerinde mühim tesirler icra 
edebilirdi. 

Her taraftan iyice muhafaza 
ve tarassut edilen Boğazları tah-
telbahirle geçmeğe çalışmak 
hayli tehlikeli bir işti. Filvaki 
kfınunucvvelde yapılan tecrübe 
Boğazların tahtelbahirle geçilme
si mümkün olduğunu göstermişti. 
Fakat yine bu tecrübe Türkleri 
talıtelbahirlere karşı da daha 
kuvvetli müdafaa tertibatı alma-

Çanakkalede lngllizlerln Lonpayn 3b1desl 

ğa sevketmişti. Onun için tabtel· tan sonra, nihayet iki torpil gee 
bahirlerin Boğazları muvaffakı· miıl tahtelbahire kadar giderek 
yetle geçmelerine sabrrsazhkla bu vazifeyi gördüler. 
intizar olunuyordu. Bu iki gemi bir torpito 

ilk leşebbtisU E 15 tahtelba· refakatinde gece karanlığında 
biri 17 nisanda yaptı ve bu Kephez burnuna kadar ilerle· 
teşebbüs muvaffakıyetsizlikle ne• 
ticelendi. Tahtelbabirler su cere-

yanlarına kapılarak Kephez bur· 
nunda karaya oturdu. Kumandan 
ve mürettebattan altısı öldü. Mil· 
tebakisi de TürkJer tarafmdan 

esir edildi. Hiç olmazsa tahtel
bahirin Almanların eline düşme
mesını temin etmek lazırııdL 

Tahtelbahiri imha için yapılan 
biltün teşebbiisler akim kaldık· 

EYI AM 

diler, Türk projektörleri gemileri 

görünce ateşe başladılar. Gemi· 

lerden biri yandı. Fakat diğer 

gemi denize dökUlen mürettebata 

kurtararak salimen geri döndil. 

Bu sırada torpitolar tahtelba

hiri batırdılar. Ertesi sabah gön• 

derilen bir tayyare, tahtelbahirin 
tamamen batırıldığını gördü. 

( Arkası vıır ) 

BANI<ASI iLANA Ti 

Ba Ve yam 

İstanbul Şubesinden: 
ası 

Taksitle Ve Açık Arttırma ile 
Satılık Emlak 

Esas Mevkii ve Nev'i 
55 Ketenciler Tahtakale caddesi 2 No. arsa 

Teminat 
250 

237 Laleli Balabanağa mahallesi Bozmacı han sokak 1 mu .. 
kerrer No. arsa 

232 Kumkapı Baklalı Kemaleddin mahallesi KOçUklAnga 
10 

sokak 37 - 39 No. arsa. 18 
407 Dayahatun mahaltesi Yıldız hanında Ust katta 14 No. oda 30 
203 Yedikule Fatih Sultanmehmet mahallesi Salhane çıkmazı 

sokak 20 -1 No. arsa. 
221 Bakırköy Kartaltepe Eskibağlar sokak 1 • 3 No. arsa 
246 ,, Sakızağacı Taşhan caddesi 12 No. arsa 
345 Y eşilköy Şevketiye mahallesi Bulvar sokak 20 - 22 nu

maralı arsa 
169 Şişli- BUyükdere caddesi Hacıosman bayırı 13 ve 13 • l 

220 
15 
15 

90 

numaralı gazino ve dutluk 250 
239 Kadıköy Hasanpaşa mahallesi Nahit B. sokak 13 No. arsa 30 
285 11 Kurbalıdere Dere caddesi 6 No. 400 arşın ,. 35 
Balada yazılı emlik sekiz taksitle bilmüzayede sablacağından talip· 

ferin 26- 7 • 932 salı günU saat on albda şubemize müracaatları. (26) 

Yüksek Mektepler Mü
bayaat Komisyonu Ri
yasetinden: 

Yüksek Muallim ve Mülkiye mekteplerile Güzel San'atlar aka· 
demisi ve Preventorium müessesesinin bir senelik mahrukat, iaşe ve 
saire ihtiyaçları aşağıda gösterilen günlerde teahhüde raptoluna
cakbr. Talip olanların eyyamı mezkiirede saat 2 de teminat akçele
rile birlikte Fındıklıda Yüksek mektepler mübayeat komisyonuna 
müracaatları. 

Cinsi İhale günü 
Odun, mangal ve kok kömürü 
Arpa, saman, kepek 
Et, sadeyağı 
Pirinç ve saire 
Ekmek 
yumu:ta, un vesaire 
Yaı sebze 

24-7 • 932 Açık münakasa ile 

26-7-932 kapalı zarf usulll 
26-7-932 açık münakasa 
28-7·932 Kapalı zarf 
28-7-932 açık münakasa 
28-7-932 aç•k mUnakasa 
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Akvam Cemiyetindeki 
Mevkimize Çok Ehem

miyet Veriliyor 
(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

Hiç kimse söz almak iste
mediğinden Reis, Cemiyeti Ak
vam misakının maddei mahsusası 
mucibince Cemiyete girmek is
tiyen her devletin, kabulll mec· 
liain süllisam ekseriyeti tarafın· 
dan iltizam olunduğu takdirde, 
cemiyet azasından olabileceğini 
beyan ettiğinden tayini esami 

suretile rey toplamıya başlanıl
mıştır. 

Bundan sonra reis, neticeyi 
bildirmiştir: Mevcut 43 devlet 
vardır, yapılan teklif neticesinde 
43 rey elde edilmiştir. Türkiye 
ittifak ile meclis azalığına inti
hap olunmuştur. 

Reiı, Tilrkiyenin Cemiyeti Ak
vama kabul edilmiş olduğunu 
beyan etmiştir. 

Meclis Reisi, Tilrkiyeye hara· 
retli tebriklerini beyan etmekle 
meclisin hissiyatına tercüman ol· 
duğunu söylemiş ve Türk murah
haslarını mevki almıya davet 
etmiştir. 

Mumaileyh bundan sonra sa· 
lAhiyetleri tetkik komisyonu rei-

[ sine söz vermiştir. M. Agero, Ce
mal HUsnll Beyle Necmeddin 
Sadık ~Beyin Cemiyet nezdinde 
Türkiyeyi temsil sa!Ahiyetlerini 
kabul eden müspet raporunu 
okumuştur. 

Bundan sonra M. Himans söz 
alarak aşağıdaki nutku söylemiş· 
tir: 

u Tnrlc:iyenin glizide mllmes· 

sillerine hoşamedi beyan ederim. 
TUrkiyenin mllmessillerine Cemi
yeti Akvam tarafından davet 
edilmiş olan beynelmilel içtima
larda ilk defa olarak tesadüf 
etmiyoruz. Onları Avrupa birliği 
tetkik komisyonu ile tahdidi 
telihat konferansının mesaisine 
vakıfane bir surette teşriki me
sai ederken gördük. 

Türkiye kendisine vukubulan 
daveti kabul etmekle tesannt 
fikrine iştirak, teşriki mesai fik
rinde bulunduğunu ilin eden bir 
harekette bulunmuştur. 

Türkiye, Şimdi şiddet hareket
lerinin suikastın önüne geçmek, 
ihtilafları muslihane bir tarzda 
hal, menfaatleri telif etmek, mil
letlerin mukarenetini temin ve 
intizam ve adalet rejimini ten
sik eylemek gibi ulvt bir kaygu· 
nun birleştirdiği devletler ailesi 
arasında mUsavat dairesinde bir 
mevki işgal ediyor. 

Avrupanın mUntebasını teşkil 
eden Türkiye, medeniyetin bir 
ifadesidir. TUrkiye, çetin imti· 
hanlar geçirdikten sonra dabill 
hayatında, ahlAk ve Adetlerinde 
ve müessesatmda büyük ıslahat 
vücuda getirmiştir. Türkiye mad· 
dl sahada kuvvet ve kudretini 
gösteren birtakım gayretler sar
fetmiştir. Yeni bir payitaht vü
cuda getirmek için şahsiyetini 
gösteren bir şehir meydana ge
tirmiştir. 

Aramızda bulunması Cemiyeti 
Akvamın kuvvetini arthracaktır. 
Türkiye Cemiyeti Akvam misakın
da milletlerin mütekabil muave
n:!tlerinin ve teşriki mesailerinin 
arzetmekte olduğu teminatı ve 
hakları bulacaktır. 

Türkiyenin Cemiyeti Akvama 
duhulil, l cemiyetin istikbali ve 
birlik ve sulh teminatının cihan· 
şümul .bir mahiyet kesbetmesine 

doğru vukubulan terakkiler için 
mes'ut bir vak'adır. 

Türkiyenin mlimessiHeri olan 
yeni dostlarımıza karşı bu hisleri 
besliyeceğiz. Kendilerine biltnn 
heyetler namına samimi, dostane 
hissiyatımı arzetmekle bahtiya• 
rım. 11 

Bundan sonra Cemal Hnsnn 
B. şu nutku söylemiştir: 

" Reis Hazretleri, şimdiden 
sonra yüksek meclisin Azası olacak 
bir memleketin mümessili sıfatile 
ilk defa olarak söz almış oldu
ğum sırada duymakta olduğum 
hissiyatı ifade etmek fırsatını 
bahşetmiş olduğunuzdan dolayı 

hararetle teşekkür ederim. 
"Zalı devletinize ve Türkiye

nin Cemiyetej kabulü meselesinin 
tetkik edildiği Cemiyeti Akvam 
BUyUk Meclisinin l ve 6 temmuı 
celselerinde Türkiyeye karşı mUt• 
tefikan teveccühlerini izhar etmiı 
olan bütün memleketlerin muh· 
terem heyetlerine bir kere daha 
teşekkllr etmiyecek olursam va• 
zifemi ifa etmemiş olurum. 

BUtUn bu necibane tezahUratuı 
Tevfik Rüştn Beyefendi tarafın
dan Büyük Millet Meclisinde Tllrk 
milleti mümessillerine, Türkiye 
Cümhuriyeti hükumetine böylo 
bir davette bulunulmuş olduğuna 
ve bu davetin vaki olduğu ahval 
ve şeraite dair malumat verildiği 
zaman hasıl etmiş olduğu samimi 
akis!e ri söylemek benim için çok 
zevkli bir vazifedir. 

"Nadir ve yüksek vasıflariyl 
ve sulh ve milletler arasınd uz-

laşma idealine olan yorulmak 
bilmez ihliskaratie merbutiyetile 
bUtUn beşeriye~in müttefikan 
takip ettiği gayelerde hemfikir 
olıın biitiln insanların minnet ve 
şükranına istihkak kesbetmit 
olan katibi umuminin mütehayyiz 
şahsiyetini hürmet ve takdir ile 
yadetmekten nefsimi men'ede· 
rnem. " 

Cemal HüsnU Bey milletlerin 
sulh ve müsalemet temayüllerin
den de bahsederek müteveffa M. 
Briyanm habrasmı tebcil etmlı 
ve şöyle demiştir: 

" Sulh içinde ve sulh için bey• 
nelmilel mesai teırikinde bulun· 
mak kendisi [için ulvi bir İdeal 
olan Türkiye, elindeki vasıta 
ve kuvvetlerin müsaadesi nis· 
betinde bu Umniyenin tahakku• 
kunda çalışmak arzusundadır." 

Cemal Hüsnü B. en sonra 
şöyle demiştir: 

11 Başkalarının muhabbetini 
celbetmek için onlan sevmekten 
başka çare yoktur.,, 

Nutuk hararetle alkışlanmıştır. 

~ ...................... . 

1 ~?. ~ .. ,, ~~. s ,: ~ 
gazetesi 

ıdare : lıatanbul: Eski Zaptiye 
Çatalçeşme eokağt 25 
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Yatta ilk Gün - ilk 
Bu 

Manevra - lık Muhavere - ilk Haber - ilk Mülahaza 
Esrarengiz Yolcular Kimlerdir ? 

Sonra yerine oturdu ve bana 1 
yağlı bir klğıt parçası uıath. 
Bu, nizamnameleri idi. 

oldukça gülDnçtn. Zira ister 
Hindistana gidilsin, ister Çine, 
benim için ehemmiyeti haiz de
ğildi. Meselenin esası lngiltere-
den uzaklaşmaktaydı. 

Okudum, hakikaten sert bir 
ıeydi, fakat ne yaparıını? Bil 
Çarper ile Manzananın eline dU4· 
mektense her ıeye tahammül 
edecektim. 

Nizamnameyi okuduktan ıoc· 
ra iade ettim. 

Tek kelime söylemeden ala· 
rak cebine indirdi, ıonra oturdu· 
tu yerde hareketsiz kılldı, uyu· 
yormuydu, dilşünüyormuydu, bil· 
mem. Fakat ağzını açmadığı için 
aıkılmaya başladım. 

O, bir sandığın üzerinde bağ
daş kurmuş Taziyette, ben ayakta 
belki bir saatten fazla durduk, 
artık cidden aabırsızlanmıya baş· 
lamışbm, bereket versin ki bir dil· 
dUk sesi işitildi, (Kardif) istemiye 
llt~miye ayağa kalkt1, bir defa 
enıne boyuna gerindikten sonra 
dışarıya ç.ıkb, ben de onu takip 
ttim. 

Bütün mtlrettebat güvertede 
toplanmıştı. Allahım bu ne man
zaraydı, görülmiye cidden değer· 
di. Filhakika içlerinde Çinliden 
ıenciyc kadar her cins insan 
vardı. Avrupalı olarak ta ancak 
benden ve ( Kardif ) ten başka 
Qç tayfa göze çarpıyordu. 

Hareket zamanı gelmişti. An
la§ılan kaptan kuvvetine ve mehıı
retine cidden güvenen bir adam 
olacak ki rıhbmdan ayrılmak için 
romorkörün yardımına ihtiyaç gör· 
medi ve filhakika ufak büyük 
yüzlerce geminin ve vapurun 
arasından arızasızca geçerek açık 
denize doğru yollandı. 

Bu sırada bana tevdi edilen 
yelkenciliği nasıl yaptım, direk· 
lerin Uzerine nasıl tırmandım ve 
nasıl oldu da düşerek boynumu 
kırmadım? Bu nokt.aları anlatacak 
değilim. 

Yalnız şurasını biliniz ki Ed
a-ar Pip ile elmas, haydutlarının 
eli~den kurtulmuştu, Hindistana 
dogru yol alıyordu. 

Esrarengiz Yolcular 
Geminin Hindistana gideceğini 

işitmiştim. Fakat bundan pek 
emin değildim. Benim gibi Av· 
rupalı olan Uç gemiciden 
malumat almak istedim. Bun· 
lardnn birincisi Fransızdı, sadece 
ispanyaya gideceğimizi söyledi. 
Tayfaların ikincisi İngilizdi: Ümit
burnunu geç;uiyeceğimizi temin 
etti. Üçüncü tayfa is.e İrlandalı 
idi. Bu hususta hiçbir şey bilme
diğini itiraftan çekinmedi. 

Beni malümat almıya sevke
den tecessüs hissi, hakikatte 

Fotoğraf l'ahlili Kuponu 

Tabin.tinizl öğrenmek istiyorsanı' 

fotoğrafınızı 5 adet kupon ile bir· 

likte gUndoriniz. Fotoğrafınız sıraya ~ 
ll&bhlir vo iade cdilmeı. 

İsim, ıneslok 
veya ean'at? 

1 

"" Vayt adalarının müntehasın· 
da tehlikeli bir kayalık olan 
"Nidls,, burnunu ge~tikten sonra 
cenuba ve garba tevecciih ettik. 
Fakat maalesef o dakikaya kadar 
müsait olan rüzgar birdenbire 
değişti ve bize vakit kaybettirdi. 
Bereket versin gemi, sırf tenez· 
züh için yapılmış büyilk bir kot· 
raya benzemekle beraber denize 
çok mütehammildi. Bu itibarla 
fazla müteessir olmadık. 

Fakat ben kendi kendime 
sormıya başlamıştım: 

- Nereye gidiyorduk? 

MAHKEME ve 

Yedinci icra memurluğundan: 
Bir lıorc:taıı dolayı mahcuz ve ııaraya 
çevrilım ı · mukarrer lokantaya ait ma
sa, sandalye ve! airc 21/7 932 tarihine 
mflsadil Pcrşoınbe güııü saat 12 don 
on Uçe kadar Boyazıtto Çadırcılarda 

açık arttırma surctilo satılacağı illin 
olunur. - ··--···---------

EyUp Sulh Mahkemesi Ahka
mı Şah ly if aklmliğladen: 

Arııavutköytiılllo füroı:h:me soka
ğında. ve caddesinde Dere sokağında 
tahminen üç yüz metro ınuralıbaı ına· 
ha.! derun u ndıı. yllz metro ıourab b:ı.ı 
azerino nlt J,nttn lıir methal vo bir 
mutfak ve bir oda ve bir abdesthane 
ve zemini taş bir mağaza ve üst kat
ta. bir sofa vo bir salon vo iki oda ve 
ıoka~a nazır bir darnça ve bahçesinde 
bir kuyu vo yüz elli arşın bahçeyi 
havi mczkO.r hanenin vo mağazanın 
nısfı bin lira kıymet takdir edilerek 
birinci ve ikinci arttırınıya vazedilo-

rck son olarak yedi yilz on liraya talip 
zuhur otınit ise de mozkür hanenin 
kıymeti vo doğori bulunmadığından 

tokrar on bet gün daha ilan edilmesi· 
no karar verildiğinden bcrmucibi karar 
yodi yüz on lira bedel üzerinden açık 
arttırma suretilo paraya çovriloccğin

den satış şartnamesi 24 temmuz 932 
t~ırihinde divanlıanoyo talik edilecek· 
tir. 24/8/932 tarihiııdo pazar günü saat 
14 ton 16 ya kadar açık arttırma su· 
rotiylo satılacaktır. 

Arttırmaya iştirak için yfizde yirmi 
pey akçesi t.ominat alınır. 

~lütcrakiın vergi, belediye vo Vakıf 
lcaresi vo dell:lliye terekeden verile· 
coktir. 

Hakları t:ı.pu sicilleriylo sabit ol-
madıkça ipotekli alacaklılarla di~cr 
alfi.kadaranın , .e irtifak hakkı sahiple· 
rino mı.o tarihiııdon itiuaron on beş 
glin içindo evrakı ınilsbitclerilo bildir
uıolcri lazımdır. Aksi baldo hakları 

tapu sicillorilo sabit olmıyanlar satış 

bedelinin paylaşmasından hariç kalır
lar. AUlkadarların daha fazla ınalfı.mat 
almak istiyeıılorin 932/6 numaralı 
Eyüp Sulh mahkemesi Ahkamı Şahsiye 
Hakimliğine müracaatları il!l.u olunur. 

lstanbul Dördüncu icra me
murluğundan: 

Kabataıta Ayni Efendi mahallesi· 
ııin Karayağlr soka.f;rı.ııda 16 numarn.h 
hanede mukim iken olycvm ika.motgtL
lıı meçhul MUnire II:ııııma: 

Agil\ at sandığına. olan borcunuz-
dan dolayı 't•faen mcfrug bulu
nan Davutpa,ada ırnrkçtibaşı Ah· 
met~ msctf n mahallc>siniıı Bostan so
k ıncl:ı. atik 123, 141 cedit 141 No. lı 

_ bir"' kıt'a bosta.nın rubu lıissesı borcu-
llan~l 6Un.llerin nuıu tcdi) 0 ctıncd" ginizden dolayı 

co'Ç'ıı.bı ? furulıt e<lilcceoiııden ikamctgalıını~ın 
.F -ı------·- ~ uı ~ııuı lıulunıuasm:ı. nazaran tarılıl oto;'trar fnti 13 r ~ f d 

·ı 
1
·1 .• ~111d:ı.n itibaren bir ny zar ın a 

edecek mi ? 
- - ~ H 9J7 1:>75 dosya. numarasilo bir itirazı-

l'otoğrar ~---:.:..======-==-==-==- nız var iso dcrmryan eylemcuiz ve 

Malum değildi, fakat hiç ol
mazsa ne götUrdüğünilzü anla· 
mak milmkün değil mi idi ? 

lrlandalı tayfa beni tenvir 
etU: Vapurda biri kadın diğeri 
erkek iki yolcu vardı ve anlaşılan 
gemi bunların zevkine hizmet 
ediyordu. .. 

Yolculuğun ilk gilnO ıon de· 
rece sakin geçti. Yapılacak fazla 
!11anevra yoktu, icap edenlerde 
ıse beni tesadüfen ehemmiyetsiz 
işlerde kullandılar, acamilik göze 
çarpmadan geçti. Akşam olduğu 
zaman baş ambara çekildik, 
tayfa Amiri ( Kardif ) yatmamıza 
n~~ret ettikten sonra çekilip 
gıttı. O zaman hemen bütün 
tayfalar deı·hal yerlerinden kalk
tılar, 14mbayı yaktılar ve iskambil 
oynanııya başladılar. 

(Arkas~ var) 

İCRA İLANLARI 
'r:ıtıl'l"'1 

Eyüp Sulh Mahkemesi Ahka
mı Şahsiye aklmllğindn: 

Fonokde Karıı.baı mahııllesindo ku
burboli sokağında. 48 numaralı ha.ne
nin alt katta iki oda ve blr kiler vo 
bir aptosthano ve ayrıca bir oda vo 
bir aptoslıane ve kebir bir mutfak ve 
üst katta dört oda vo bir kiler ve 
npteslı:me ve dört yüı metre murab
baı oşcarı mUsmireyi havi bahçe ve 
bahçede tatlı suyu havi bir kuyu ve 
mutfak içerisindo acı suyu havi diğer 
bir kuyu movcut olup tama.mı Uç bin 
lira kıym':Jti mukadderesi tızerinden 
birinci vo ikinci arttırwıya vazcdilo
rok son olnrak iki bin liraya talip 
zuhur etmiş iso de mezkftr haneni 
kıymeti ve doğuri olmadığından tok~ 
rar on beş gün da.ha illln edilmesi 
k "ld" · d ne arar verı ıgın en borrnuclbı' k . . . . . arar 
ıkı hın lııra. bedel üzerinden açık 
arttırmak suretile paraya çovrilecoX-i 

. 2 t> vo satış şartn:ı.ıııesı 4 'l'emmuz 932 
tarihinde divanhaneye talik edilecek
tir. 14 ~.'!132 t:ırihindo pazar glln(I sa.
at 14 ten 16 ya kadar açık arttırma 
suretilo satılacaktır. 

Arttırmaya iıtirak için yüzde yir
mi poy akçesi tomin&t alınır. Mütera
kim vergi ve belediye, vakıf icarosi 
vo tollaliyo torok~d~n veril ecoktir. 

llaklan tapu sıoıllerile sabit olma· 
dıkçs ipotekli alacaklılarla diğer al!l
kad:ı.ranın vo irtif.a~ hakkı sahiploriuo 
ilan tarihinden ıtıbarcn on boş gfln 
içinde evrakı müsbitelerile blldirmc
lcri 111.zım dır. 

Aksi baldo baklan tapu 11iciUorile 
sabit ol ınıyan1ar satıı bedelinin pay
latmasıııdaıı hnriç kalırlar. 

Altıkadaraııın ve daha fazla matf1-
ıııat almak istiyonlerin 9li2/6 numara• 
lı EyUp Ahkllını vahsiye Un.kimliğin
de mevcut dosyaya müracı.atl:ırı ilfın 

olunur. 

lstanbuJ 8 el icra dairesin
den: Evkaf idaresinin Enis t'ahri 
Beyden alacağından dolayı mahpus ve 
paraya ccvrilınosi mukarrer yazıhane, 
koltuklar, halılar ve sair eıya '26/7 /932 
tarihine milsaclif salı gilnU saat 
(13- 15) to Boyoğlund:ı Asmalımosçit 
mahallesinde Venodik sokağında 22 
No. Iı lıanoda aleni milıayodo ile 
satılacağından taliplerin mahallindo 
hazır bulunacak lcra memuruna mü
racaatları ili\n olunur. 

EyUp Sulh ~ahkemesl Ahka
mı Şahsiye Hoklmllğinden; 

r l ın lişesl 80 kuruşluk ~ lıirinci ihbarname makamına kaim ol-
Wıi~~ull:::m~u~k~a~b~ill~~~d~e~~~ö~n~d~o~ri~le~b~il~ir~. ~i~ mak Ozoro kczfiyot iU\n olunur. 

Fenerde Karauaş mahallesinde Ku
burlıeli sol.ağımın 48 numaralı hanede 
sakin ikon 15 7 931 tarihinde vefat 
eden Nikeli oğlu Yorgi Yico oğlu 
efoııdinin varislerinin ila.n tarihinden 
itibaren üç ny içinde kımunı vesaiko 
istinat ederek sn.fatl:mnı makauumıza 

bildirmeleri vo mütovoffa zimmetinde 
gerek asaleten ve gerekse kefaleten 
alacakları olan veya mcrk'nma borç· 
lnrı bulunan ve herhangi bir 'urctle 
bal. talep edon veya mirası hakkında 

._._.._a yed esi 
Muhammen İkraz Merhunatın cms ve ven'ilo Borçlunll 
kıymeti No. mevki ve müştemilatı ismi 

5160 358 ErenköyOnde Suadiye mahallesinde Kokarpınar 
ve Karakol selrnğmda eski altı ve yeni 17 No. 
bir köşklln tamamı. Azize 

3880 2694 Beyoğlunda Pangaltı m.llhallesinde Cedidiye 
ookağmda atik 22 cedit 38 No. lı bir hanenin 
tamamı. Filipos ve Serkis Ef. ler 

1898 3238 Üsküdarda Yenimahalle Kabristan caddesi so· 
kağında tik 22 cedit ! 6 numaralı maa bahçe 
bir hanenin tamamı. Nonik 

2820 4922 Beyoğlunda F erilcöyU mahallesinde Eşrefcfendi 
so~ağında atik 26 cedit 66 numaralı bir ha-
nenin tamamı. lskon 

2625 7159 Kartalda Yeldeğirmeni sokağında atik 82 ce
dit 997 • 67 numaralı bir hanenin tamamı. 

Lutfiye Refika, Fatma Nezahet Hanımlar 
Abdullah Feri dun ve Hüseyin Necdet B.J 

3304 7542 Üskndarda Selimiye mahallesinde Tayakadın 
sokağında eski 1 Mü. yeni 32 numaralı bir 
hanenin tamamı. Hüsamettin B. ile Emine Şafiye 

1745 7555 ÜskUdarda lhsaniye mahallesinde Sultaniye ıo· 
kağında atik 23 MU. cedit 25 numaralı maa-
babçe bir hanenin tamamı. F eyzişan 

3110 7581 Kadıköyllnde Caferağa mahallesinde Tevfik 
Bey sokağında eski 3 Mü. yeni 14 numaralı 
maababçe bir hanenin tamamı. Hatice inayet 

22400 7875 Tophanede Firuzağa mahallesinde Kantaroda· 
ları çıkmazı sokağında atik 4 cedit 4,4-1 nu· 

maralı maa bodrum dllkkam miiştemil bir apar-
tımanın tamamı. Şakire H. namına vekili Bekir Ekrem 

6878 8817 Bakırköyünde Cevizlik mah'lllesinde Yalı oka· 
j'mda eski 4 yeni 8, IO numaralı mnabahçe 
ve müştemilat bir hanenin tamamL Ihsan B. Ye Kndriy 
Saniye H. 

12675 9926 Üsküdarda Kısıklı mahallesinde Kısıkh soka
ğında eıkl 25 Mil. yeni 27, 29 numaralı maa 
bahçe bir hanenin tamamı. Talha B. bilasale e Muh· 

lis B. tarafından bilvekAle Mehmet Salahattin Mehmet 
Ali Beylerle Fatma Sabiha Ayşe Zeynep e Fatine 

Hanımlar bilnsale 
19625 9943 Fındıklıda KnzanC!başı mahallesinde Mezarlık 

ve Hafızbey sokağında eski 23, 25 Mü. 9 ve 
yeni 23, 25; 27, 29 numnralı ikametgahı müş· 
temil bir aparhmanın nısıf hissesi Halide Nazire H. 

39150 9955 Hocapaşada Kırağı Hüseyinçelebi mahallesinde 
Hüdavendigar sokağında atik 36, 36 Mü. cedit 
7, 17, 19, 19 • t numaralı maa dükkan ve 
bodrumu kAgir bir otelin tamamı. Ahmet E 

1530 10121 ErenköyUnde eski G6ztepe yeni Mehmetefendi 
mahallesinde Kayışdağı caddesinde eski 20 ye-
ni 44 numaralı tamam bir hane ve natamam 
bir hane. Osman Ef 

1742 10131 Üsküdarda Tavaşıhasanağa mahallesinde Selim· 
paşataş ıokağmda e~ki 28 yeni 36 numaralı 
bir hanenin tamamı. Hikmet B. ve Zekiye H. bilasal 

ve küçük Mehmet Hayri B. ta 
rafından Zekiye H. bilvekAI 

6504 10135 BakırklSytınde Zeytinlik mahallesinde Kiliseler 
caddesinde ve Zeytinlik sokağında atik 72 ce-
dit 58,21 numaralı maabahçe bir hanenin ta· 
mamı. Marika 

6504 10141 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Hacıah-
met sokağında atik ve cedit 9 numaralı bir 
hanenin tamamı, Leman H. bilasale ve Neriman H. 

tarafından biivelaye ve Leman H. 
tarafından Raşit B. bilvekile. 

6217 10221 Beyoğlunda KAtipmustafaçelebi mahallesinde 
Macar çıkmazı cedit Camcı sokağında atik 17, 
17 Mü. cedit 32, 30 numaralı tahhnda bir 
dtikKAıu mfiştemil bir apartmanın Uç hisse iti· 
barile bir hissesi. Despina H. 

6585 10283 Göztepede Mehmetcfendi mahallesinde Alibey 
ve Rıdvanpaşa sokağında eski 10, 1 ı yeni 8, 8 

No.lu maabahçe bir hanenin tamamı. Nimet H. 
1597 10285 ÜskUdarda Salacak mahallesinde arka sokakta 

atik 13 cedit 23 numaralı maa bahçe bir ha· 
nenin tamamı. Mehmet Nuri B 

Yukarda ikraz numaralan yaz1Iı emlakin vadesi hitamında borcun 

6denmemesi hasebile 61 gün müddetle satılığa çıkarıldığından ta· 

lip olanların veya fazla tafsilat istiyenlerin Sandık satış amirliğin 

müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

ınalllmntı olıı.nlarm kezalik ilfi.u tnri
hinden ftibnron bir ay zarfında. mnh
komemizdo açılau dofteri mahsusuna 
kayıt ve tesbit ettirmeleri ve lıu 

müddet zarfında. alacaklarını veya ta
lep ettikleri herhangi bir hakkı kayıt 

vo trsbit cttirıniyon zevatın mirasçıya 

ne şahsan ve rıo do terokoyo iLafoton 
mlıracaat edcıniyccckleri ınaiiımlan 
olı ıa.k Uzoro keyfiyet Kanunu l\lode
ııiııiıı il34, 561, 5G2 vo 5 ,o unca 
marldcılcrine tevfikan illin olunur. 
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ESANSLARINA BİR TECRÜBE İLE 
Perestişkirlan arasına koyar aittir 

SATIŞ MERKEZi: M. MEMDUH ve ,erlkl Ecza depoau (Suffanhamam) , ISMAIL KEMAL ticarethanesi (Beyollu) , latanbul: LiMAN KOOPERATiF 'IRKETI 

Umum deposu 
JAK Y. LEVY 

SVEA 
GAZ OCAKLARI 

Fennin Son icadı 
idareli ve dayanıklıdır. 

Bunları her y~rde 
isteyiniz. 

Çlçekpa:ur, Altlparmak Han dtında. latanbul 

- "••nız kata '-" u .. ,,. ki cu~ .. ,, __ ,..lftldı lıu11 

F• -... •va fı •nınız 
ı:'drikanın lat -:' a Oa eınaaıı~a f. 

A • .... ..,/. ıc - ••1rt1 centelikleri • ,._ A:::ı,.tB•lılıea;,I M ... ,.. r• 

ıra..,, AJrL. aeaba e, • --
"-lr.,.. ç. L_ bandr,.Qı• K ,.,.,..111 

ıdau Sallhl ı. ,,,__,. 

Büy~k Tayyare 
PiYANGOSU 

Yeni Tertip Başlıyor 
1. inci Keşide: 11 Ağustos 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: 
30.000 Liradır. 

Biletlerinizi şimdiden tedarik ediniz 

İstanbul Evkaf Müdüriyeti hanları 
Kilo Fiati 
2000 
7000 

400 
1000 
400 

60000 adet 
10000 a<let 

15lJO 
3000 
5000 

Cimi 
Zeytin yağa 
Patateı 
Niıasta 
Kuru nzom 
Kuru kayıı• 
Yumurta 
Limon 
Tuz 
Soğan 
Sabun 

Guraba hasbuıesine 932 senesi zarfınd1t lilzumu olan yukarda 
yazılı on kalem erzak Haziranın yirmi sekizinden itibaren ayrı ayrı 
aleni mllnakasaya vazedilerek Temmuzun yirminci Çarşamba günll 
ıaat 16 da ihaleleri icra edileceğinden talip olanların şeraiti an
lamak llzere hergUn Levazım MndiriyetİD• ve ihale ınno idare 
Encam-.. mllracaatlan. 

BAKER 
ve 

HAYDEN 
Mafazalanmn 

Bütün Dairelerindeki 

Mevsim Sonu 

Eşyai Mütebakiye 

Fırsatlarının 

ilk günlerinden istifade ediniz. 

Yeni Mefruşat ve Halı Dairelerimizi Ziyaret 
Ediniz. Bu Daireler Sizi Son Derece 

Alakadar edecektir. 

____ _,Göz Hekimi~-----
Profosör ım Birinci Sınıf :Miitohassıs 

Dr. Esat Paşa ' Dr. Süleyman Şükrü 
•·-----.. lstanbul : Ankara cad. cad. No. 60 .------ı-

. ~ 
f 
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fj 

I •. f"< r. ~ ... ~ i mt 

f l IEttG·ll _ . 
~ .t1 t~~ :, \ ~~ "~·\ 

.,.~L '11Ja3nılt:b:ıl11 
1 Lira yüzü ile Kuştüyü yastık 

lstanbulda, Çakmakçılar. Sandalyacılarda Ku,tUyU Fabrikasında 
kuıtilyünün kilosu 100 kuruş, yüzü ile } organ 12, şilte 10 liradır. KuttUyüne 
mahsus kumaşlar bulunur. Toptan satışa tenzilat vardır. 

Tel. 23027 - Aııkara"da satış nıagaznsı: SALTI FRANKO 

Gaip Aranıyor 
Oğlum Artin bir haftadanberl 

kaybolduğundan mahlmab olanın 
lnaanlyet namına adreaimo bildirme· 
lerinl rica ederim. 

Unsada CamUıerlf ıokak No. 13 
waldeel Nel..._ 

lstanbul Verem Mücadele Ce
mlyeU Riyasetinden: 

Umum Sigorta tirkcti namına di
rektör Mösyö Dandriya tarafından 
bugün teberru edilen iki yUz elli lira· 
dan dolayı beyanı minnet ve t«kran 
eyleriz. 

Susuz, sabunsuz, fırçasız 
Seri tını olmak, rldııatbh tera.,.tlıal 
mahal..., larmmhk " ~Nalana ısaD 

lliZim 
MlZON MEYVA TUZU 
Kol•Y bir H•zım temin eder 
mide ve barsakları temizler .. 
Basuru kllkUndan kasar. 
Taamı lAtif ve zevkle lçilebfUı 

Mazon ismine dikkat edi•' 
Bllyllk tlıeıl 100 kuru1o 

Depoıuı ft BanlcHı arkuında MAZON 
--~ Bottoa eaa dep09udur • ...__. 

Dr. Ali Mazhar Bey 
Avrupadan. avdetle haıtalanm 

Fatih'teki muayenehanesinde ka
bule bqlamışbr. 

Dr. HORHORUNI 
Zührevi ve Bevll hastalıklar 

tedavihanesi • Beyoğlu MulenruJ 
yanında Zambak sokak No. 41. 

Ticaret ı,ıarl Umum MUdUr
IUIUnden: 

ao ikinci teırln 3.10 tarihli kanan 
h6k6mlerine giire tescil edilmft olq 
ecnebi bankalanndan (Kredi Li7011e) 
Bankası bu kere mllracaatla Banka• 
nın Beyoğlu bllroıunua 15 temmus 
932 tarihinde H Galata ıubulala 
de 10 tefl'İDievnl 932 tarihinde ka
patılacajını Ye mGdilrlyet Ye bile. 
mum hesapların Sultaahamama baro. 
ıuna nakledllecefindea allkadarlana 
mezkOr tarihlere kadar BeJoll• 88-
roıuaa ve Galata tabealae •• • 
tarihlerden ıonra Sultaabamamaad .. 
kl bilro1a müracaat etmelerlal WJ. 
dirmlt olmakla illa olunur. 

TUrklJ• ı, Bankeaındanı 
Milll Bayram mUnasebetile !S tem

muz 932 cumartesi gflnl latabbul ve -Beyoğlu ıubemiz kapalı bulunacaktır• 

ZllJI - 30945 No. lu Beyanname
ye ait letanbul gümrOğOnden alınaa 
24/4/932 tarih ve 465579 No. lu mak· 
buz zayi olmuıtur. Hükmü olmadıtı 
ll!n olunur. - Fuat Mehmet 

Dojum ve kadın hutahklan 
mütehusın 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Hastalarını Ttırbe karşasınct. 
eıki Hillliahmer binasandald 
muayenehanesinde hergUn 61-
leden sonra kabul etmektodi& 
Telefon lst. 22622 

Son Poata Matbaam 

Sabibh Ali Ekrem 

Neplrat MClcllrlh HaW LMI 


