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Ziraat Bankası Mubayaa 
Faaliyetine· Başlıyor 

İstanbul Büyük Bir Buğday Merkezi 
Olacak, Yeni T ~sisat Yapılacak 

Bir bujday tarıasmda ha•al yapılarken 
Ziraat Bankasınm köylllden bına köylüden satın alınıp lıtaa-

buğday mubayaası için, kabul bula gönderilecek olan buğdaylar 
edilen kanunun tatbikına dair bir Haydarpaıa silolarında mubaf az!' 
talimatname hazırlandığını ve Ve· edilecektir. Bankanın muhtelif 
killer Heyetine verildiğini yaz· ~ubeleri tarafından alman uuğ• 

· aııştık. yaptığımız tahkikata daylar kısım kısım ıehrimize 
aröre, bu kanunun ve talimatna· gönderilecek, ~tanbuJ ~iraat 

. . . . . ., Bankaları bu bugdayları, pıyaaa· 
menın .tatbı~ı, Türkıyenın bug· nın vaziyetine göre Zahire Borsa• 
day sıyasctı noktasından çok sında sahlığa çıkaracakbr. 
ehemmiyetli telikki edilmektedir. Banka önümüzdeki ıene, huğ• 
Banka harekete geçtikten sanra day istasiyonlarında zahireleriu 
köylüler, tefeciler elinde soyul· temizlenem.si için asri elek ve 
ınaktan kurtulacakları ·gibi, malla- ayırm~ tesısah da vncuda getl• 

. i b' f' 1 k i k recektır. rım ıy ır ıat e satma m Ananı Ziraat Bankası Umum MUdtı· 
da bulmuş olacaklardır. rll Şükrll Bey evvelki gün bu 

Diğer taraftan talimatname maksatla şehrimize gelmiş, huğ· 
mucibince İstanbul en büyük bir day mubayaası etrafında burada 
buğday sataş merkezi olacaktır. bazı tetkikat yaptıktan sonra 
Ziraat Bankası, faaliyete geçtik· dün tekrar Ankaraya. dönmllştnr. 
ten sonra, gerek şehrimizde ge· lstanbulda Zıraat 
rekse diğer buğday mubayaa Diğer taraftan öğrendiğimize 

.merkezlerinde bUyük buğday de- göre bu sene İstanbul vilAyetİ• 
poları, silolar vücuda getire· nin zirai vaziyeti ve bilhassa 
cektir. yazlık mahsulU çok iyidir. 

Şimdilik Ziraat Bankası hesa• ( Devamı Sinci aayfada) 

Kunduracılar Ve Kösele
ciler lhtilifı · Şiddetlendi 

•• 
Şikayet Uzerine Ticaret Müdürlüğü 
Meseleyi Ehemmiyetle Tetkik Ediyor 

Yeni ıtımrllk ~____,.. Tiyetine gelee 
aıuafiyetlerinden rek, köselecilerin 
istifade edemi· kullandıkJan ham 
yeceklerl teklin· deri, ve debagi .. 
do bir haber ye işinde kullanı .. 
alan kösele fab- lan maddelerin 

· ılkacılannın kU- fiatlerioin tesbitl 
ıele fiatlerini art• ile, mevcut ia• 
brdıklannı dnn tokun aabı fiat• 

'ıazmıştık. Bu lerinin tayinini 
Jilzden kundu- istemişlerdir. 
racılarla kösele- HAdise ile 
ciler arasında Ticaret MlldUr .. 
çıkan ihtilaf de- lüğll de yakın. 
~am etmektedir. dan alakadar 
Aldığımız ma• olmuş ve tetki· 
lfimata göre kata başlamıştir. 
ıehrimizdeki 30 Ticaret MUdUrU Muhsin Bey Bu hususta Mın• 
bin kunduracının kıamı azamı bir taka Ticaret Müdürü Muhsin 
haftadanberi intizar halinde dur- Bey şu beyanatta bulunmuştur ı 
nıaktadır. Köselecilerin, henüz "- Meseleye vazıyet ettik, 
muafiyeti cari bulunduğu bir tahkik ediyoruz. Sebepsiz fiat 
b8manda fiatleri birdenbire okka yükseltenler şiddetle tecziye 
a!ında seksen kuruş yükseltme· edilecektir. Kunduracılar Sanayi 
~~ nazarı dikkati celbetmiştir. MOdüriyetini de mUdahaleyo da• 

nduraçılar, diln Sanayi MUdll· vot etmektedir .. ,, 

• 
- ÇARŞAMBA - 20 Temmuz 1933 idare itleri telefea•ı latanblll - 20203 FiaU 5 kunq 

Dostluk Vaziyetinde 
Yoktur, Daima Dost 

y 
Tebeddül 
Kalacağız 

Akvam Cemiyetine girmemiz mUnasebetile 
Hariciye Vekili Tevfik Riiıtil Bey tarafından Sov· 
yet Rusyanm Ankara mulabatgtlzarma ikinci bir 
mektup tevdi edildiğini yazmıştık. 

Bu mektupta, TDrkiyooin Akvam Cemiyetine 
girmesinin Türk • Rus dostluğunu kat'iyyen iblil 
etmiyeceği, muahede ve mukavelelerle teessUs 

eden bu dostluğun devam edeceği ehemmiyetle 
kaydedilmektedir. Mektupta deniliyor ki: 

" Maslahatgllzar Cenapları, 
10 Temmuz 932 tarihli mektubuma zeyl olmak 

llzere Ttırkiye Hükumeti namına aşağıdaki huıuae 

• 
lktısat 
Müsteşarı 
Sanayi Bankası Umum 

Müdürü Oluyor 
Ankara 20 (Husuıt ) - Mevsuk 

bir habere göre, lktııat VekAletl 
Mnsteıan Hüsnn Beyin Sanayi Ban-
kası Umum MlldUrlllğUne, Sanayi 

Umum MUdürll 

Şerif Beyin Sa• 

nayl Ofial Mil· 

dBrlDğllne, lktıaat 
Veklletl Mnıavir-
lerinden Şefik Beyin 
de Sanayi Umum 
Mndorlllğllne getJ• 
rilmelerl tekarrUr 

etmiştir. Sanayi 
MQıtıııar Hllantt Bey Ofisi yakmda te-
şekkül edecektir. Ofisin biri 
mensucat, diğeri kimyevi sanayi 
ıubesi olmak üzere iki ıubesl 
olacaktır. 

Mezarlık 
Taksim Mezarlığı Davasını 

Belediye Kazandı 
Belediye Kanunu mucibince 

metruk mezarhklar Belediyeye 
aittir. Taksimde Ermeni me
zarlığının da b11 meyanda Beledi· 
yeye intikal etmesi llzımgeliyor. 

Fakat Ermeni Patrikhanesi 
Sflrpagap vakfından old!lğun'!t 
mezarlığın Ermeni cemaatine aı .. 
diyeti )Aztmgeldiği.ol iddia ede
rek belediye aleyhine D6rd0nc0 
Hukuk Mahkemesinde bir dava 

açmıştı. Dava dlln neticelenmft ve 
mezarlığın BeyazıdıYell •aklından 
olduğu anlatılarak. Belediyeye 
intikaline karar verılmiıtlr. 

Vekiller Heyetleri 
Ankara 19 - Vekiller he

yeti dnn t~planarak. ~azı mllhim 
meseleleri intaç etmııtir. 

• 
stikraz 

Maliye Müsteşarı 
Romaya Gidiyor 

Ankara, 19 - Mallye MUs· 
teşarı All Hiza Beyin yamnda 
Nakit lşlerl MUdUrU Sırrı Bey 
olduğu halde yakında Roma. 
ya gideceği söyleniyor. All 
Rlza Beyin bu seyahati ltaı
yada aktedllecek olan istik· 
razla allkadar olduju zanno. 
ıunuyor. 

lan size beyan ile teref keapeylerim: .. 
Tiirkiyenin Milletler Cemiyetine girmesi Soyet 

( Devamı 3 üncü ıayfada ) 

~ tan6a~ n Dört 
• 

"Meyva Vaktinde Eriştik 
Şeceri V akvakın ! ... ,, 

• • 
lstanbulun En Yaşlı Ağacında Vaktile 

İnsan . Kellesi Sallanırdı 

) 

lstanbuldakl alaçların en yafllaı koca çınar 
Ayasofyanın ilerisinde, Askeri Bu köhne aA aç bugi1n yeıll 

Mnze meydanında, Zarpbanenin yapraktan, körpe daldan mah• 
tam karıısında, beton bir direğe rum, gövdesi kovuklaımıt. çllrQ. 
dayanmıı kocaman bir çınar ia- milf bir ağa9 Jıkeletinden bqb 
keleti vard1r. Esrarengiz bir birşey değildir. Fakat lstanbulda 
tarihe ve çok uzun bir hayata bugün mevcut bntun ağaçlann 
sahip olan bu koca klltUk, eski en eskisidir. Üzerinde kendisi gibi 
devirde dallarına yüzlerce insan kupkuru ve ince bir daldan baıka 
kellesi asılan D?e,hur (tecerl vak· bir ıey yoktur. . 
vak) ın kardetıclir. ( DHamı 8 inel aayfada) 

insanlar Gibi... 1 

Bir alla makinelor do if siz kallrsa ... 
- Bir ltaııan karlkatUrU -
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1 Halkın Sesi 

İhracat Meselesi 
Etrafında 

Hükümet, ihracat i§ini tanzim 
n vücuda getirl.Ucek bir 
blrliic 5ermaye ile İftirak 

etmek tuanU;.'ıllodadır. Bu 
huusta halkımız diyor ki: 

irfan Bey (Kumkapı Nişanca 123) 

- Hükfunet ibra~ işlerinin 
bir elden idarui .için tetkikat 
yııpmıya bqlamqtır. lktasadi r~ 
fah için ihracatı arttırmaktaa baş· 
ka bir çare yoktur. B11DUn için 
hilkümetin bu işle a1Akadar ol
ması çok doğrudur. Maalesef 
bizde ba%1 tüccarlar •hraç em
tiasına çok bile karııtırdıklar1 
için hariçte mallaruıuz hakkında 

tfena bir intiba buakmışlarc:Lr. 
ihracat meselesi ferdi bİı' kuanç
tan ziyade bir memleket itidir. 
Bir tüccar hile yapmakla bir de
faya mahSlJs olmak thcre belki 
mühim bir para kaıaıı.abifır. Fa
kat memleket .mallan aleyhine de 
fena bir reklam fırsatı vermiş 
olur. ihracatın, doğrudan doğ
ruya biildimet veyahut kav
vetli teşekküHer tarafmdan idare 
edilmesi çok isabetli bir tedbirdir. 

• 
Şerif Bey ( Edirn«-kapı Sultan mahal-

leal 50 ) 

- ihracat meselesi binz da 
ambalaj :ve tasnif işidir. Dünyanın 
en iyi üzüm. incir, fmcLk •e yu· 
murtasım yetiştirdiğimiz halde 
beynelmilel piydada taD dere
cede bbyoruz.. Daha apğı ... na, 
bizimle rekabet ediyor. Bunun 
için ihracat işlerinin mlialhıkil 
birer birlik tarafmdan idare 
edilmesi ft hlldunet tarafaadaa 
da yakmdaıı kontrol albna alın
ma11 çok munfıkbr. - .. 

All Be)' ( F.W. Atpuan :la J 
- lktısadl buhran kUflsmda 

bllltln diloya kendi yağile bY. 
rolmak Ye mUmldbı olduğu ka
dar ihracabnı arttırmak k:arn m 
Yermq " ile bqlamqbr. Bizim 
de ihracat qile ehemmiyetle 
meşgUI olmamız lizımdır. Hüku
metin bu husustaki tetkiki çok 
mühimdir. Benco bu iş tesri 
edilmeli ve ihracat mevsimi geç .. 
m.eden bir bal çaresi buluamaL
dır. 

/si an bulun 
Sıhhi Vaziyeti 

Havaların son n.manlarda çok 
ısmmış olmasına rağmen 1stan· 
bulun &ı.lıhi vaziyeti çok iyidir. 
Tek tük kızamık vak'asından baş· 
lrn bir şey yoktur. Tifo hasta
lı1c1an da alelade münferit vak'a· 
lard~ ibarettir. ltfo pkan evler 
ve komşuları da ap ameliyesine 
tabi totulmalctadu1at'. 

SON POSTA Temmuz 19 

Günün Tarihi 

.......................................................................... İşsizlere İş 
Aranıyor Milyonluk Bir Sirkat Haber aldığımıza göre işalı •alan ameleye it bulmak maksa• 

dile alikaclar resmi daireler faa• 
liyete geçmi~lerdir. Şimdilik, naııl 
" nerelerde İf bulunabileceif 
etrafında tetkikat yapılmaktadır. 
Ehliyetlerini ispat eden işçilere, 
Ticaret ve Sanayi Müdürlükleri 
"88ıtaıile fabrikaluda iı temin 
~dilmektedir. Diğer taraftan şeh• 
rimtzde bulunan Macarlar d• 
keadi işsizlerine it temini için blı 
blro tesis etmişlerdir. 

Beynelmilel 
Tebaası 

Polis Teşkjlitı, Türk 
Bir Musevi Arıyor 

Son gelen Alman gazetelerinde okuduğumuza 
göre, beynelmilel zabıta, bir milyoodan fazla bir 
kıymette oJan bir mücevher hirsızlığının esrarını 
meydana -Çlkarmakla mqguldilı'. Bu gazeteler,, 
hınazlığın Türk T ebaaa1nd.an bir MmseYİ tarafından 
yapaldığmı haber veriyorlar. Hadise, içinde bir 
milyonluk mücevher bulunan bir po.&ta paketinin 
çabnmasından ibarettir. Bu paket, 8 temmuı:da 
Nev· Y orka · gönderilmek üzere Roma vapurmaa 
yükletilmiştir. Paketi gönderen adam Monakoda, 
bir antikacı mağazası işleten kırk yaşla rmda ve 
Türk LWiiyetinde bulunan Moiz Venturaclır. Fakat 
mücevherler Madam Rodar isminde, Parisli bir 

kadına aittir. Bilahare 11nlaşıl••ftlr ki paketi a&ı· 
derea Ttirk te ayni vapurla Amerikaya bareket 
etmiştir. İlk tahkikat, Moizin Amerikaya reldiibd, 
bir müddet Nev-~odda mağaza •'1P ~ğmı, 
.so.ara Ce.ııubi Ameribda Riyo dö Jaaeyroyıa llaa
reket ettiğini meydana çdmraaqtır. 

Darülfünunda 
ADkaradan alınan haberler, 

~. ba aylar zarfında btanbul 
Daıillfnnununda bir kısım kürstı
ls liğvedilecektir. Buna mukabll 

Konservatuvar 
A vrupadan Bir Mütehassıs 

Celbedilecek 

Haber Aldığımıza göre Kon
sesvatuvar idaresi yeni icraata 
girişmiye karar vermiştir. Bu 
arada Ayrupadan bir mütehassıs 
getirilmesi de dllşünülmektedir. 

Ayrıca müessesede idari ve mesai 
nokta!anndan ban tadillt yapı
lacaktır. 

Ba meyanda talebenin ders 
a.atleri, mesai tanlan YO Lali ba
nrda ftribaekte olan derslerin 
tefenuab ~- Diğer 
taraftan Belediyeye sık sık müra· 
caat eden Konsemlhmır Mü
diirliiğii, Koasenatuvar bina-
11 meselesinin bu sene içinde 
laalledilmesi temennisinde bulun
muştur. 

Tütün 
Mubayaalar Çoğaldığı için 

Piyasa Yükseliyor 
lktısat Vekaletinin şehrimiz· 

deki bazı müesseselerine gelen 
matümata göre, 'CCnebi kumpan
yatar memtek~tm ban mınla'ka
tannda tiitftn muba.yaaSlua denm 
etmektedir. F'iatler yükselmiye 
başlaınışbr. Diğer taraftan öğ
rendiğimize göre, Bulgarlarla bir 
Alman tütün ve sigara fabrikası 
arasında memleketimizi yalaadaa 
alakadar eden hir aulaJm& yap.l-
au.şbr. Hu ~ya göce Al
manlar Bulgarlardan yüz em mil-
yon levalık tütün satın alacaklardı:r. 

Pamukyagı 
Ftlstin tlkcariarı Harici Tica

ret Ofisine müracaat ~erek rur
hiyeden pamukyağı L emişlerdir.• 

MüceYherleri çalan ad"UIJll, bmlan Ameribya 
göndernıiye tanssut eden •JDi ilca olm•..dn 
ftipbo ediliyor. Anarada kunetli bir Edebiyat 

(Son Pasta: Hımdık .... eli uba.. W.-•a 

adamın Moiı iaminde !biri oı....., lllımaaa 1lııı1r Türk -.O, 
hW Muıııe\'İ oJd.pnu ı-österiyaır. Fab.t pasaport -
leıi. umumiyetle bu aibi p•1q1dr1ua Hhep eı...,..... t 

n bir Tıp Fakültesi tesis olonacaktı-
Şarkta açılacak yeni Dariilf6-

- hakkında beniiz kat'ı bir tey 
,..ktar. lstanbul Darillfilnun mtı• 
denislerindea buılumm, Ank .. 
nda aç.llacak fakUltelere nakill .. 
ri we ilihiyat fakültesi hakkınd• 
relli bir karar alinması çok muh• 
temel g6riilmektedir. 

İnşaat 
Sahipleri 
Ne Digor? 

Mecidiye köyünde inşa edi
len 21 evin lnşaa\ı Defterdarlık 
tarafından durdurutmuştur. Defter
darlık araziniıı hazineye ait olduğu 

ve tapu senetsi.z inşaat yapıla

mıyacağı no'ktai D&Z&ril:K!adir. 
Bu işle a1akadar bir at IMa .... 
ll'OSta şun1arı sö14eııliftiı: 

- 93 harbinde barap Lim=t 
eden ~lı~kan halk n••DQllll llii
kimetiain ~eni.iği ..m be
rinde çahpeışJar ve 1-~ imar 
etmişlealir. ~öydeki asıl efier, 
muntazam yollar, çqmelcr, mea-

tcpler bu. ,.alışmanın c:.anh birer 
şahididir. Bir bsım köylü, köy 
kanununun car.i bulunduğu bir 

sırada şagıli buluod uğu araı:i 

üzerine inşaata başla.ma.ış ~ in-
şaatın kuvvei karibeye getdiği 
bir sırada defte rdarh8m bir mu

amelesile inşaat tadil ~dilmiştir. 
21 yapı mnlzeme1erile yüz üstü 
kalmışlar. Hiç olmazsa yapıtar.n 

ikmaline müsaade editmelidir. 
Aksi takdir& Wtün emekler, 
paralar heba ofat.alrtır. 

Berber l(alfaları 
Katfalar ATaSlnda Bir 

Müsabaka Açıldı 
Berberler Cemiyeti, öuümüz

deki ay içinde berber kalf alan 
vasında ıbir müsabaka açmıya 
brar \'el'mİştİl'w ıBu müsababmıa 
neticesinde birinci, ikinci -gelen
lere ve derece alanlara muhtelif 
hediyeler:, ve ayrıca da ıehliyet
n~meler verilecektir. 

1 Piç Ömer 

J 
lmıirde Yakalandı Şeh

rimize Gönderiliyor 
Tımarhanede müşahede altında 

bulunan mcYknf delilerden iç tanesi 
bş;n kaçm1ş1ardı. Bunlardan 11kiıi 
lstanbn!da yakalanmışh. Hırsıı1!k, 
adam öldürmek vo yaralama"klan 
suçlu bulunan piç Ömer 1zmir 
polisi taraf ndan yakalanmlfhr. 
Piç Öme.r ilk po.lta ile Pbrimim 
eöaderilecekiic. 

Müf etlişler 4Ct:tgfU 
tık tedrisat mefe\tillerl kou

gr~si 1bu perşembe gllnll baıla
yacaktır. Kongrede ders pilhları 
tetkik edilecek, yeni programın 
ıesas pirensipjeri ımezubahsedile

t:ıek V'e tü.rkçe denıerine ehem 
miyet verltmesi hakkında brar
'11ar alınacaktır. 

Zahire Borsasında 
Buğday Fiati Dün 10 

Para Yükseldi 
Dün borsaya %8 vqon n 

118 çuva• buğday, 3 sandık 

Feci Bir Sukut 
Arıaavutköy Feyziati lisesi taml

ratıada çalışan amele Hü.seyin ha• 
mam özcrindeki camların kırılmaıUe 
ftprek tehlikeli aurette yanin• 
-fbr. 

E' Sahibini Vurmuş1ar 
Kanmpaşada oturan Madam Fm• 

t... .. kızı Mu'ik.a •• kirasını ini
,_ e. sab"bcsi Ayf8 Haıuım hsa 
Jı.We dö\·müş!erdir. 

fftrSJZ ( ocuklar 
SaUhattin H Maaffu iaruinde llr:t 

ıc-e•k Tainel hapııda mana• Mut .. 
S.11111 dirhemlerinl plarlıı:en 7 ,.q.. 
laamıılardır.: 

Hangisi Doğru? 
Beyoğlunda oturan Hatice HaDUD 

isminde bir kadın zabıtaya mllra• 
oaatle, hemşiresi Ayşe Hanım •• 
entıte•i lbrahim tanflarından dövlliı 
.Jethü iddia etmiş. Bu iddia ilHl'lı!ı 
.. yakalan&n kuı Ye koca da keea 
4'iler.ini Hatice Hanım tarafındq 
Gö.c:lütünü iddia etmiıierdir. 

Manisa Hastanesi 
Manisa, ,g (Husul!) - Am .. 

rlkada vefat eden milyoner E .. 
kenazinin ş~hrimizde inıasım vasi
yet ettiği hastahanenin dün te
mel atma merasimi yapıldL M .. 
ra9lm 'ÇOk parlak oldu. 

1 
afyon gelmişlir. Buğday 15 para 
yükselmiştir, satış 5 buçuk kuruşla 
i kuruş arasında y.ııı ı'mıftır. Ma
latya, Karahisar, Göln"ik, Bilecik, 
Osmaneli ma.Uarmc an o 'aa 40.aan· Ualk .c:'Vl•n Je 
dık afyon 1200 ile 15 o arasında fi~ e,.: u~ 
kaydedilmiştir. Ankara, Eskişe- Z,. 1 .f. l 
hir, Polatlı mallarından 350 balya AOnJ eranS Qr 
tiftik ~eı i§tir. 33 ile 37 k..,. .Şehr:imiz Halk E•iA"4t haftAllll 
tlrasmda muamele görmüştür. 47 koaferansl~,.. muntazam .sureW. 
hal!Ya A"kar elciltı _,_ .. 1 ~vam edıl~ brarı 'Verllmlfthl. 

.ı :a mlUııl • tkinc:I konferan• yarın aqam alhCla 
buçl& fkun1•, "~ ~ 1rmşbr. Terılecektir. Mevzu "Mutava:ıı bütçe• 

M il. d lere ~öre ev kadınlıj':t. dır. Bu mev• 
ua JiTI.~rı~ı a rosu .. •balında bütço darlıj'ına kar .. 

Orta tedrisat mu.Rlliaileriae eT kadınının ne gibi tedbirler almaa 
1lit kadroların tesbitine ıağ'asto9- ıa.a-.cleceği, aile tuanufanu• .. 

t c... t ,_.._ 7 __ _. lciD .ekiWe yapılabileceği izah ed~lccel(. 
a vaş anacaıu.tr. L.illnU'I •--6 "- lauausta sorulacak ıualler A 
iislcsna olmak üzere mualli..Jer •np verilecektir. Konferan~lan 

arasmd.a lazla ına1dl yapı1mıyacakbr. l.erkea gelebilir. 

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

1: Komşu - Bu n• sıcak 1 
Hasaa B. 
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Bursa 
Kaplıcaları 

-1-

Buraa ( Husuıt ) - Tabiatin 
zenginliği bazı memleketlerin 
ahalisini tembel yapmaktadır. 
Basit ve tabii ihtiyaçlar kolaylıkla 
temin ediliyor. Yorulmakıızm 
geçinebilmek mümkOn oluyor. Bu 
IRU'etle çalışma ve uğraşmanın 
yaradıcı kuvveti kayboluyor. 

Vaktile bazı şehirlerimiz gibi 
Bursa da böyle idi. Fışkıran ııcak 
sular, şifaJ hassaları; soğuk sular, 
yemyeşil tabiati vücuda getirdi. 
Dertlerine deva arıyan hastalar 
geliyor. Sebze ve meyva sevkiyah 
yapılıyor, ipekböceği yetiştiriliyor, 
fabrikalar işliyor, kumaş ve havla 
dokunuyordu. 

Bütün bu güzeHik ve tabii 
aervetler Borsada yine mevcut
tur. Fakat yalnız bunlardan ba
zıları insanların bügünkii iktısadi 
ve medeni şerait ve ihtiyaçlanna 
cevap v~rmeğe kifayet etmiyor
lar. Bursa halkından bir kısmı içi 
para dolu bir kasanm üstünde 
oturmuş bir adam gibidir. Mev• 
cut parayı işletip para kazanma• 
aını bilmiyorlar. 

Bursa, tarihi abideleri, tabii 
gftzelliği ve şifalı kaplıcalariie 
durup bekliyeo, oturup uyukla
yan vaziyettedir. Ne kıymetli ahi· 
deleri göstermek ve anlatmak için 
bir teşebbfü;, ne tabiatin verdiği 
bu güzelliği seyrettirmek için bir 
lıar~ket ve ne de : 

- Kaplıcaların şifabahş has
aalarmdan istifade ediniz! diyen 
bir ses yoktur. Zarif Bursa bü
tün güzellikleri içinde yapyalnız 
kalmış gibidir. 

Bütün bu yalnızlığa küçük 
bir çare bulmak maksadile Bursa 
kapiıca, otel ve hancıları birle
şerek bir cemiyet yapmışlardır. 
Bu cemiyet, tedavi ve şifaya 

muhtaç hastalan Bursaya getir· 
miye çalışacaktır. 

Cemiyet, bu işte vakıA biraz 
geç kalmıştır. Yanında Yalova 
gibi bir refiki, Bulgaristan gibi 
kuvvetli bir rakibi Yardır. Yalova; 
yakınlığı, vesaiti ve reklamları 
ile Bursayı bayiiden bayiiye rağ-

betten düşürmüştiil'. Bulgaristan; 
ucuzluğa, kolaylığı ve tecessüsü. 
tahrik eden propagandasının kuv-
vetile balkı celp ve cezbetmektedir. 

Yalova kaplıcaları, Bu!garistanın 
ııcak su banyoları müşteri davet 
etmek bar bar bağınrken Bursa 
nyudu. Yarımn kendisine neler 
getireceğini düşlinmedi ve etra
fında uğu!dıyan gürültüyü dny• 
madı. Fakat neresinden dönülür· 
se kar olduğuna göre ilk adımm 
bu suretle atılması da bir iş 
sayılmak lazımdır. 

Bursa kaplıca, otel ve hamam· 
cıları bu sene çok sıkıob çeki· 
yorlar. Her sene bu zamanlarda 
yaptıkları alış ve verişin 
ancak yarısını yapmışlardır. 
Vakıa iktısadi ·muvazenesizliği 
biliyorlar amma bunun % 50 de· 
recesine varacağını kat'iyyen tah· 
rnin etmemişlerdi. Otel, han ve 
kaphcalarm kiraları yine o kiralar 
ve belki de fazla. Vergileri ve 
masrafları şüphe yok ki geçen 
senekinden çok olduğu halde 
varidatın birdenbire düşmesi ken
dilerini intibaha davel etmiştir. 

Bu cemiyet azası henüz kütle 
halind~ yaşamıya alışmamıştır. 
İşe başlar ba~lamaz da faide 
beklemeleri doğru olmaz. Fakat 
f aidenin süratle elde edilememe
sinden meyus olmıya lüzum yok
tur. Yavaş Yavaş bugü::ıkii rağ· 
betsiz vaziyete düşen kaphcalar, 
bittabi mütemadi ve muhtelif 
vesaite müracaat ederek kurta· 
rılabilecektir. 

Cemiyetin mevcudu 60 kişidir. 
ls:mbuldan getirilen otelciler ni· 
zamnamesini nazarı dikkate alarak 
Bursam 11 hu"._iyetlerine giire ye-

• • • :ır~ • 
nı bır nı::amnaıo1e ya. ılma•dadır. 

Afyonda Belediye Ve Ziraat 
Ziraat idaresi, Çiftçileri Daima Güzel 

Öğütlerle ikaz Ediyor 
Afyonkarabi· 

lar ( Hususi ) -
Türk coğrafya
sında ismi bi--
rinci sırada bu
lunan bu şehir, 
Anadolu demir-
yolu O zerinde 
iktısadi bir var· 
J.kbr. Ben Al-
ycnu, bir elini 
Eskişehire, 6te-

kini de Konya
ya uzatmış, bn 
suretle üç mn-
him merkezi 
birleştirmİf vefalı bir dosta 
benzetirim. 

Geçen mektubumda Vali F ev· 
zi Beyden bu güzel vilayetimiz 
hakkında aldığım izahata bildir-

miştim. Bu mektubumda ela Be
lediye Reisi Hüseyin Haşim Be· 

yin sözlerini yazıyorum. Hüseyin 

Haşim Bey bana şunları söyledi: 
"- Şehrin imarı hususunda 

muntazam bir pro~ramla çalışıyo
ruz. Bu ~eneki bütçemizin masraf 

kısmına tanzifat işleri için (18) 
bin, tenvirat için de (8) bin lira 
koyduk. Şehrimizde umumi ser· 
mayesi 102 bin lira olan bir su 
şirketi vardır. Bu sermayeden 
( 30 ) bin lirası Belediyenin, 

( 35 ) bin lirast Hususi Muha
sebenin, ( 10) bin lirası Evkafın 

rfkan asma fi. 
ôanlıkları 18J'ih 
IAvhalarla ayrıl· 
mıı, bu levhala· 
rm llzeriııe hep
ıinin cinsleri ya· 
zılmııtır. 

Burada en zi
yade ehemmiyet 
ven1en kısım A· 

maaya elmalanyla 
Amerikan aama

larıdır. Fidanlık· 
iaki Amerikan 

Afyonun umumi manzarast asmalarının kol· 
(Kötede : Belediye Reflli Hlaeyln Hapın Be1) leksiyonu bir f8• 

ve mütebakisi de halkındır. Şir- heserdir. Afyon hanlisi filokse· 
ketle imzaladığımız mukavele, ralıdır. 
su ihtiyacmm tamamile teminini Bu sebeple Ziraat Müdürlüğü 
emretmektedir. bütün mesaısını bu haşereye 

Fak at şirket, bunu yapama- karşı mücadele noktasında teksif 
dığı için bütün hisseleri Belediye etmiştir. Ayrıca istasyon bulva· 
namına almıya karar verdik. Bu rmdaki çocuk bahçesinde yetiş--
seneki bütçe ile bu karara tat· tirilen ağaçlar da çok mllkem-
bik edeceğiz . ., meldir. J\hmet Bey vaktini hiç 

Belediye Reisinden ayrıldık· boş geçirmemiş, bilhassa çiftçileri 
tan sonra ziraatçilerin babası ikaz hususunda çok ciddi mesai 
değil, dec.lesi olan vilayet Ziraat sarfetmiştir. 

Müdürü Ahmet Beyi ziyaret et· Ahmet Beyin çiftçilere öğüt 
tim. Ahmet B. beni yanına ala· olmak üzere yazdığı risaleler, bu 
rak fidanlıkları gezdirdi. sahadaki hizmetinin en büyük 

Diyebilirim ki bu fidanlıklar şahitleridir. Hulasa, Afyon gün 
Garbi Anadoluda nadir değil geçtikçe güzelleşmekte ve Garbi 
enderdir. Fidanlıktaki biitün te- Anadolunun en şirin bir beldesi 
sisabn zevk sahibi bir elin me- halini almaktadır. Esasen coğrafi 
bareti eseri ()lduğu ilk bakışta vaziyeti de buna çok müaaittir. 
görülüyor. Bütün ağaç'ar ve Aıne- A. C. 

Merzifonda (Karamanda 
- - Ucuzluk 

J 

1 
Aliiyede 

Spor İşleri Durgun 
Gidiyor 

Merzifon ( Husnst ) - Kasa
bamız, şark kasabalarının ha· 
vası, suları oldukça güzelidir. 
Halk çiftçilikle meşgul ve çok 
çalışkandır. Fakat gen~lerimiz 
spor işlerile hiç uğraşmıyorlar. 

Burada spor faaliyeti ola· 
rak ortamektep talebelerinden 
bir kısmının hareketlerinden 
başka bir şey göremezsiniz. 
Yaz tatili münasebetile buraya 
gelen bir kısım askeri lise tale
belerile ortamektep talebesi ara· 
sında bir futbol maçı yapıldı. Mü
sabaka çok güıel oldu ve seyirciler 
tarafından umn uzadıya alk:ş
landı. Neticede Askeri Lise ta
kımı bir gole karşı 2 golle ga· 
lip geldi. - 1\1. T. 

Cemiyetin idare heyeli şunlardır: 
Reis : Hüseyin (Çekirgepalas), 

R. vekili Raif (Aclapalas), Mı..!u
sip: Hayri (Haydarpaşa), vez e• 
dt1r: Hamdi ( Hüsnügüz\.~), katip . 
Saffet (Mehmetpaşa), aza: Os
man Derviş (Sıhhat), İsmail (Şeref) 
İbrahim (Bosna), Hacı Şuayip 
(Osmaniye), Hamdi (Osman bey) 
Efendilerdir. 

Cemiyetin teşekkülü bugünkü 
şerait içinde kaldığı müddetçe 
maalesef iş görebi!eceğine delil 
addedil~mez. Cemiyei:İn meıule· 
ketçilik noktai n<?.za rmdan bir 
mürşide ihtiyacı vardır. Şjmdilik 

K r ıman ( Hcsusi ) - Geçen 
sene l'azamıı. meyva bolluğu için· 
de yfizüyordn. Fakat bu sene 
meyva ağaçlarım soğuk vurduğun-
dan ıneyva çok azdır. Bu sebeple 
meyva ihtiyacımız kısmen hariç
ten temin ediliyor. Bununla b~ra
ber, hayat çok ucuzdur. 

Yumurta yirmi beş paraya, buz 
gibi koyun eti yirmi beş kor~a, 
bir davar altmış be~ kuruşa, elma, 
kayısı beş, yağ altrmş beş, peynir 
yirır.i kuruşa satılmaktadır. Burada 
içtimai hayat oldukça yüksektir. 

Çarşının ortasında hir park 
oldrğ1 gibi, Zabit Yurdu, idman 
Yur( u gibi faydalı teşekküller 
vardır. Bahçelerde gece safeları ta
rihin Lale devrini habrlatmaktadır. 

BiJlıassa cuma ve pazartesi 
geceleri bntün aileltt, çocuk· 
larile hoş vakitler geçirirler. Bele
diyenin getirdiği radyo da işimize 

yanyor. Artık davul ve zurna çalın· 
mıyor. Yalnız, kasabanın çok 
mühim iki eksiği vardır: Elektrik, 
sinema. Size diyebilirim ki, bura 
kadınları diğer büyük vilayet 
kadınları kadar yüksektirler.-M. T. 

elinden tutulmak ve yürüyeceği 
yolu ona göstermek lazımdır. 
Azası içinde çalışacak, hat
ta diğerlerinin yükünü omu
zuna alarak uğraşacak faal kim
seler vardır. Fakat bunlarm ye
tişmesi, yetiştirilmed icap eder. 
Bu iş te esnaf cemiyetlerile alaka
dar olan Belediyeye aittir. Oku· 
muş, tecrübeli ve faal Belediye l 
reisi bununla meşgul olacağını 
vadetmiştir. - Halil LOtfl 

Karpuzun Okkası 
Kırk Paraya 

Alaiye, ( Hususi ) - Temmuz 
girinceye kadar havalar oldukça 
serin gidiyordu. Fakat bu aym 
ilk haftasında miitlıiş yakıcı 
sıcaklar başladı. Kasabada bazı 
kimseler havaların serinliğinden 
yaylaya bile çıkmamışlardı. 
Fakat sıcakların dehşeti ti.ze-
rine şimdi herkes yayla yolunu 
tutmuştur. Burada sıcaklann ıı· 
kıntısını yalnız memurlar çeker. 
Çünkü bunlar Yazife dolayısile 
yaylaya çıkamaziar. Bu sebeple 
kasabada kalan herkes kendini 
denize atar ve bol bol yıkanır. 
Esasen bizim kasabanın bütün sa
hilleri eşi buhınrnas bir pJAjdır. 

Burada buz fabrikası yoktur. 
Buz ihtiyacımızı yaylilardan geti· 
rilen tabii kar ile tatmin ediyo
ruz. ~yr~ estiği zaman her 
taraf cayır cayır yanar. Bu za· 
manlarda herkes meltem rllzgA
rını dört gözle bekler. Bu sene 
yağmur az yağdığı halde meyva 
ve sebze hem bol, hem çok 
ucuzdur. Kavun ve karpuzun ok
kası bir kuruşa sablıyor. -M.A. 

Çocuğunu 
Öldürdü 

Balıkesire merbut lvrindide 
bir facia olmuştur. f vrindinin 
Patlak köyünden Çolak Ali İs• 
minde birisi Uveyoğlu Caferi ağır 
surette yaralamış, ço<:ukcağız 
hastahaneye kaldırıldığı sırada 
ölmüştür. Katil üveybaba yaka· 
lanmıştır. 

Tepede/enli 
G .b.' l l. 

Köprüye yanaşan vapurlardan 
çıkıı, ibretli bir manzaradır. Bu 
llUlmaranın seyircilerde uyandı

racağı intiba, şüphe yok ki, mi-
zac:a göre tahavvül eder. Kimi, 
o dar ve çok dar koridorlardaa 
kanaca adımile süzülüşü, yorgua 
hir anyun meftur akışına hem .. 
tir. Kimi o manzarada, vaktin 
nakit olmaktan çıkıp kıymetsiz.. 
leştiğini seur. Kimi de Seyrise
fain idaresinin, ~irketi Hayriye• 
Din, Haliç kumpanyasının bilet• 
lerden ziyade vücutlerde kontrol 
yapbğına ve müşterileri girip çı
karken saydığına zahip olur! 

Dün bir erkadaşla bu mevm 
auriue konuşuyorduk. o, alacalı 
bir ıerit gibi akıp giden yolcaa 
lan dikkatli dikkatli ıüzerek p. 
llimaedi: 

- Ben, dedi, Tepedelenli Ali 
Pt- gibi hareket ediyorum. 

- Anlamadım. 
- Anlatayım: Ali Pş. bir gUn, 

Oç adamın bir hendek kenarında 
çalıştıklarını görür. Bir müddet 
• !yrettikten sonra onların birer 
birer hendeği atlamalanna emir 
v~.ıir. İşçiler, Derebeyinin emrini 
yerine getirirler, öbür tarafa sıçrar
lar. Paşa, bu sefer içlerinden birini 
yanına çağırı r. " Kaç lira paran 
var?,, der. Herif: "Aman efendim, 
param olsa böyle didinir miyim?, 
ceYabını yapıştırır. Paşa, adamla• 
nna işaret eder, herifi soydurur 
ve etinin üzerine sarıh bir kemer 
buldurur. Kemer tıklım tıklım 
altın dolu!.. lşçi süklüm piıklüm 
kıvranarken Paşa, sopa getirttirir, 
albu dolu kemer sahibini döv• 
dfirmiye başlar ve nihayet onua 
bir cinayet işliyerek bu altınları 
elde ettiğini meydana çıkarır! 

Yanında bulunanlar, Ali Pa
şanın bu keskin ferasetini hay• 
retle alkışlarlarken o, izahat •• 
rir: "İşçilerin. çalışmalarına b .. 
karken bu adamın iateksizlitl 
gözüme çarpt!. Şüphelendim n 
hendeği atlamalarma emir ver• 
dim. ikisi, tereddütıüz sıçradılar. 
Fakat bu, tehlikeye uğramaktan 
korkar gibi. göriiııdi. Düşüne 
dtqnne atladL Çahşmaktan istiğ
na göstermek ve basit bir teh
likeden çekinmek, ancak parab 
adamlara yakış.ir. Bu sebeple 
kendisini ııkışbrdım ve parasilt 
beraber cinayetini de meydana 
çıkardım.,, 

Ben bu fık.rayı dinlediktea 
sonra arkadaşıma sordum: 

- Vapur çıbşlarile bu hikaye 
arasında münasebet? 

- Paralı adamlar, mutlaka 
beşuş olurlat. Ben de o beşaşeti 
anyorum. 

Da}'.anamadım: 
- fşt~, dedim, timdi yaya 

kaldın tatarağası! 

* * 
Kırkağaçta 

Bağcılara Ve Tütüncülere 
Kredi Temin Edildi 
Kırkağaç, (Hususi} - Her 

sene olduğu gibi bu sene d• 
Akhisar Tütüncüler Bankasının 
Kırkağaç şubesi tarafından tU-
tfincü ve bağcılara kredi a)- ılmr 
sına karar verilmiştir. 

Banka tütüncülere, dönüdJ 
bapa on lira verecektir. Bıı 
para üç taksitte ödenecektir· 
Kasabamızın yetiştirdiği meşhut 
kokulu tütfmler bu sene çok ııe
fitsir. - A. 

'bi?*±*M'GRW$1A j')'i'j-' 

Memlekt Haberleri 
Bıuadabitmedi. Lut/en 6 ıncı 

say/ ada okuyunuz. 
na ;ı;;.,,,-
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+ !lir idare Bahsi 
-r 
Kooperatif 
• 

idaresi 
- t2 -

Kooperatiflerimizin ihtiyacatım 
tedarikle mllkellef olanlara tile· 
carla temmaslarında: "Karga ile 
Tilki hiklyesini hiç unutmayınız!" 
tavsiyesini kafi görürüm. 

Hakikatte "alış-veriş,, tabiri; 
• aldanıp • aldatmak " fiillerinin 
ifadesidir. 

Hele bir kooperatif namına 
)ar eket ettiğinizi duyan Karamanla 
dostumuzun hatırından geçirdik· 
)erini bilseniz tüyleriniz llrperirl 
Sizi daha uzaktan görünce, ye• 
rinden f .rlayarak: 

" - Vay efendimr Hoşgeldiniz 
ıefalar, kademler getirdiniz!,, Te
ranesile karşılayan ihtiyar kurt 
iptida işlerin nasıl gittiğinden 
baılar, tabiatile alacağı muvafık 
cevap Ozerine: 

- "Ah efendimi der, aiz ti· 
earete atılalı daha şu kadar ol· 
madan zekAnızla bizi matettinizl 
Bizim gibi otuz senelik ticaret 
adamlarmı aolda sıfır bıraktınız! 
Biz artık aiıin çırağınız bile ola· 
mıyacağızl,. 

Aman arkadaı inanma! Dilile 
seki ve dirayetinizden bahseden 
bu rlyaklr, bakımı, içinden en 
laafif tabir ile ne diyor: 

"-Kedilerin çamaşır yıkama· 
ıına bayılırım! " Gopratif ,, yap
mıılar da bakkallık edecekler
miı... Silsilesinden esnaf olanlar 
itin hakkından gelemediği bu 
ıamanda ıiı mi becereceksiniz? 
Helo bir yol tOylerinizi ben yola· 
yım da ıonra kendinizi dev ay· 
nasında ıeyrediniz! ,, 

Kahveler ısmarlanır, yarenlik· 
ler devam eder, cinsi bir mallar· 
dan iki Oç nllmune çıkarılır, 
ayrı ayn cinslermiı gibi başka 
bqka fiatler teklif edilir. Bu 
meyanda: 

"- Size tarif etmek ne had
dimizi Siz bizden Ala birlirsiniz yal 
Bu filAn maldır, buna da falan 
derler ,, nakaratı unutulmaz. 

Şayet muhik bir itiraz serde· 
deraeniz, bu defa sizi teçhile 
kıyam eder. Emsal gösterirseniz 
bin bir mugalataya yol açar. 
Kendisinden mllbayaatta bulun
maz iseniz aleyhinizde imalı imalı 
lfaata baılar; bareklbnızı adım 
adım takip eder; ufak bir hata· 
nızı g&rOrse el altından mafevki· 
Dize ifittirmiye çalııır. 

Diier taraftan eamimiyetinizi 
avlamaya koprlar. Ziyafetler 
çekmek, eğlentiler tertip etmek, 
tenezznhlere ı&tllrmek, daha bil
mem neler yapmak iaterler. Ne
uzubillAhl Bu tuzağa dOıer iseniz 
akıbet vahim olur. Nihayet huıu· 
ı1 hayat ve malıetinize mOteallik 
ıualler tevcih edilir. Kazandığınız 
parayı emek Ye iktidarınızla mil• 
ten&1ip bulmazlar, size acırlar, 
iyilik etmek isterler. 

Şirketler indinde doğruluğun 
maatteessüf takdir edilmediğini, 
bir gtln iıinizden atılmak ihtima· 
line karıı fırsattan bilistifade 
istikbalinizin temin edilmesini, 
bu uğurda ıize yardım edileceğini 
ıöylemek gibi tesvillta baılarlar. 
Eğer bu sözleri sonuna kadar 
dinlemek ıafı gösterilirse " ıu· 
lıut" muhakkaktır. 

Milbayaa bahsine nihayet ver
mek Ozere alSzü kooperatifçilerin 
en bOyllk hatibi " Şarl Jid ,, e 
terkediyorum. 

"Hiçbir zaman hatırınızdan 
çakmasın ki Yunanı kadimde 
tacirlerin mabudu olan (MerkOr) 
ayni zamanda hırsızların da ili· 
•••İ bulunuyordu.,, - Ahnwtl!"'krem 

SON POSTA 

SULTAN AHMET CİVARININ MESİRESİ 
~~~------~~------~~~--- . 

•• 
Koltuğuna Ortüsünü Alanlar Bu Ta-
rihi Tümsekten Adaları Seyrediyorlar 

Bu Parasız Eğlence Mahalli Uygunsuz Kimselere Bir Melce 
De ·oluyor. İnsan Kulaklarını Tıkamadan Buradan Geçemez 

Me•lre mahalline gidenlerden bir grup 

Sultanabmet meydanınıo Aya· çekilmeye başlayıoca, kemerlerin j kinmeıem yanlarına yakİaıacağım. 
aofya hamamına bakan k3ıesin- arası birer ikiıer tOpbeli mab- Maamafih, bulunduğum yerden 
den aşağıya doğru inin.. Birkaç lüldarla dolmağa baıla· de ne yapbklarmı görüyorum. 
yllı adım yllrlldtikten sonra kar· tlı. Birkaç aile kadını tllm· Gölgeleri biribirine karışan Oç 
ıınıza Marmaraya nazır bir tümsek sekte, Marmaranın ~icivert b~ı, yerde bağdaı kuran, geçkin 
çıkar. sularına kartı kUçilk benzın oca· bır kadının etrafıoa toplanmıtlar. 

B" ı ·hr 1 k' bn ük ğında pişirdikleri kahvelerini Ortada tersine çevrilmiı bir 
b' kır zk~anŞ~r,dı' ımda tı 

1
Y1 • keyifli keyifli içerken, aşağıdaki gaz tenekesi... Üstllnde bir tiıe, 

ır ona . L ım 1
' sa. e eme erı harabede de akşam cllmbUtil bir teneke maşrapa.. Biri dol· 

kalmış bır harabe~ır. Harabe başladı. Kovuklarda kadınlt er· durup öteki içiyor. Sonra 6te-
amnıa, meskun hır harabe... kekli eğlenti \'ar. ki doldurup berikine ikram 
Günün hangi saatinde önilnden Arada bir esrarlı fısı ltılar, ediyor. Kadın içmiyor. Hatta, 
geç!leniz, burasını daima kalaba- kulağa çarpıyor: üzerinde biraz mahzunluk eseri 
hk görürsünüz. Hiş... Hiş uJan.. Gel bel var. Sade düşünüyor. Pis rakının 

Heıle akşamlar1, koltuğun al- - Olmaz... • kim bilir belki de ispirtodur • 
tına yaygısını alan bu tümsekte - Kimse yok canım... verdiği hızla erkeklerden biri, 
aoluğu alır. - Gelemem ... Ben, Zehrayı ayağa kalkıp kadının boynuna 

Civarda nekadar simitçi, ki· arıyorum.. aarıhr gibi bir hareket yapb. 
ğıthelvacı, fıstıkçı varsa hep bu- - Araki bulasın. O bu ak- KJ!dın, kızdı. Erkeği elile iti-

şam Fenerdeki dostuna gitti. yor. Oteki erkekte: 
rada... K d'I · h. tt• kt A t k k 1 1 

Ş 1 b en ı erme ısse ırme en çe· - r ı sen ço o uyorsun 
e ıir içinde yepyeni İr me· der gibi bir kaş çatışı, bir sinir-

ıire peyda olmuş ta kimsenin [:_ MEMLEKET HABERLERi ~ lilik ... 
haberi yok. Tümsektekiler lhsaniyenin ışık· 

Geçen gün, Adliyeden çıkar- Adanada !arma dalarak kendilerinden geç· 
ken baktım bir kısım halk yine akın mişler! 
akın hep oraya gidiyorlar. Peş- Bir Futbol Müsabakasında Bir erkek yanındakine atılabyor: 
lerine takıldım. Şu bizim lstan- Kıyamet I(optu - Şunun şurasına geliyorum 
bul halkı, göniile ferahlık veren da bir parça gamımı defediyo-
yerleri harabe ortasında da olsa Adana, (Hususi) - Seyhan- rum. Alem avuç dolusu para 
buluyor. spor ve Torosspor arasmdaki ku- döküp bahçelere, gazinolara ko-

TOmseg~ in üstü, Adeta bir pa maçına devam edildi. Fakat bi- şarlar. Bizim bahçe de bu, ga· 

panayir yeri ... 
rinci devre Torosun (0-1) galibi- · d zıno a. •• 

Hanımın biri huysuzluk 
çocuğunu, uzaktaki adaları 
tererek korkutuyor: 

yetile bittiği sırada Seybanspordan Öteki omuzlarını silkti: 
eden b' T ır OY.Uncu orossporun mü- - Burası oralardan iyidir. 
gös- dafii Alinin kasığına durup du- Garson, hesap diye yakamıza 

rurken şiddetli bir tekme indirdi yapışmıyor ya.. sen ona bak ... 
- Bak, ummacı oular ... Ada

mı yerleri.. Ağlarsan aeni onlara 
veririm!.. 

Kendi kendime: 
- Yalan da değil hani... de

dim, adamı sahid~n yerler. 
Sabahleyin cebine on lira koyup 
aidersin, akşama meteliksiz dö-
nersin. Bundan daha dehtetli 
yiyinti yeri olur mu ? 

Klğıtbelvacılar çocukların et
rafında arı gibi dola11yor. 
Çocuğun biri azıcık vızlamıya· 
göraUn, kAğıt helvacısı hemen 
ensesinde bitiyor: 

- Helvam şeker.. Helvam! .. 
iki serseri, akşam gDneıine 

karıı sırtüstü- uzanmış, kadınları 
seyrediyorlar: 

- Benimki bu ak~am gel-
d., me ı .. 

Hangisi seninki.. Mavilisi 
mi 1 . 

Yok be.. Ne mavilisi .. 
Hani, bazı akşamlar otomofille 
geliyor .. 

- Hadi ulan kılkuyruk.. Oto
mofildeki kadınlar, senin ağzı-

nın kaşığı mı? 
Öteki pis pis ımtıyor: 
-Gönül eğlendirmecesine oğ

lum... Göze de yasak yok ya .. 
- Ha .. Öyle söyle ki anlayım ... 
Tümseğin sağında, karanlık 

mahzenli kemerleri ile korkunç 
bir harabe var. Güneş, ufuktan 

ve Ali derhal bayıldı. Bunun Artık karanlık epeyce çök· 
üzerine seyircilerden bir kısmı müştil. Tümsekten inen inene ••• 

tekme atan oyuncuya hilcum ederek Çnnkn biraz daha oturulaa, ku· 
tokataladılar. Tehlikeyi hiıseden laklann dinlemekten bayi ettiği 
bu müteheyyiç oyuncu kaçmıya sözler işitmek, gözlerin glSrmek-
baıladı ve jandarma kumandanı· ten tiksindiği manzaralara tahit 
nın yanıoa sığmdı. olmak çok m6mkilnd0r. 

Bu vaziyet karıııında ıeyir- ihtiyar bir adam, yaılı bir ka-
ciler arasında bulunan Vali Müm- dının-kansı olacak-koluna girdi, 
taz B. oyunu tatil ettirdi. Firari aıağıya doğru ağır ağır inerken: 
oyuncu iki polisin muhafazası - Çok ıükilr Allaha.. diyor, 
altında aoyunma odasına scötil- bu akıamı da ettik-•. 
rillerek Oıtll kilitlendi. Bu ıu- Ne yazık ki bu serbest, açık 
retle kendisini takip edenlerin manzaralı, 1abipsiz duhuliyeaiz 
heyecanından kurtuldu. - S. H. ve garsonsuz kır gazinosu, er-

Malatyada 
Bir Mühendis 12 Buçuk 

Sene Hapiste Yatacak 
Malatya, (Hususi) - Burada 

geçenlerde bir cinayet olmuı, 
Mamilo isminde ecnebi bir mn
hendis Mahmut isminde birisini 
meçhul bir sebepten dolayı öl- · 
dUrmüıtü. Mamilo, ağırceza 
mahkemesinde yapılan muhake
me neticesinde on iki buçuk 
sene hapse mahkum edilmiştir. 
Birçok sabıkaları bulunan Mahmut 
isminde bir hırsız da dört buçuk 
sene hapse mahkum olmuştur. 

Karanhk Bir Kasaba 
Edirne ( Hususi ) - Elektrik 

fabrikası, talimatname mucibince 
Karaağacı da aydınlatacaktı. Fa• 

kenden kapanıyor. Daha doğrusu 
mlldavimleri geceyi orada geçir
mek cilr'etini kendilerinde bula· 

mıyorlar.Dedim ya, buraları tekin 
değil. Ortalık karannca evli evine, 
köylü köyilne çekilmekten baıka 
çare yokl 'f'f 

.:=========================-
kat bu şart henüz yerine getiril .. 
mediği için bu kUçOk kasaba 
karanlaklar içindedir. 

Edirnede Bir Cinayet 
Edirne ( Hususi) - Tahsin 

isminde bir şoför kin beslediği 
Sabri isminde birisini dört yerin· 
den bıçakla yaralamıştır. Sabrinin 
yaraları ağırdır. 

Bahkesir Fırka Reisliği 
Halk Fırksı Balıkesir VilAyet 

idare heyeti reisliğine Konya 
meb'usu Tevfik Fikret B. tayin 
edilmiıtir. 
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Kari Mektuplcırı 

Agasofganın 
Mozaikleri 
Hakkında 

Son Postanın dilnkU nOsha· 
sında Ayasofya mozaiklerinin 
meydana çıkarılması münasebe
tile Avrupalı mOverrihleri tenkit 
eden bir yazı vardı. Çok haklı 
bir tarizi ihtiva eden bu yazıya 
ait mütalealarımı yazıyorum: 

Avrupalı müverrihler "Türkler 
esnayı fetihte Ayasofyadaki pek 
kıymettar resimleri tahrip ettiler" 
diyorlar. Kat'iyen yalan. 

"Tllrkler resimleri tahrip 
etmediler, Üzerlerine badana 
ıilrdüler" mütaleasında da yanlıı· 
lık var. 

Amerikalı mlltebassıs " Ben 
bu badanaları sildim, altından 
resimleri meydana çıkardım " 
diyor. Bu da yalan. 

Hakikat ıudur: Türkler Aya• 
ıofyayı camie tahvil ettikleri 
zaman o kıymettar resimleri ay
nen muhafaza etmiılerdir. Resim
ler hali duruyor, girilip g6rll
lebilir. Mntebassıs henüz Aya• 
ıofyanın .. Hasır odasa " denilen 
methal dehlizindeki resimleri te
mizlemiştir. Hennz içeri girme
mit 't> daha el ıilrmemiştir. 
içerisi tt-tkik edilecek olursa, 
mlltehassısm "meydana çıkardım!" 
dediği resimlerin esasen meydan· 
da olduğu görülecektir. 

Ttlrkler ne yapmışlar 
tehassıı ne yapıyor? Bu nuctr 
anlamak lazımdır. 

Tllrkler Ayasofyayı camiye 
tahvil ettikleri zaman camide 
birçok resimler görmllşlerdir, 
MüslQmanlıkta resme ve salibe 
karşı secde edilmez, bu vaziyette 
Tnrkler düşilnmüşler, o canım 
resimleri zarureti diniyeye rağ· 
men tahrip etmiye kıyamamışlar 
ve bir çare bulmuılardır. 

Ayaaofyada yine mozaikle 
işlenmiş hatti ve tezyini çiçek 
resimleri vardır. Türkler bu re
simleri gayet mahirane taklit 
ederek karşılarmda secde edilme
si dinen memnu olan resimlerin 
üzerine yağlı boya ile nakşetmit
lerdir. Fakat asıl mozaik resim• 
ler bu nakışların altmda pek mll
tebariz olarak görülmektedir. 

Binaenaleyh mütehassısın "mey 
dana çıkardım ve çıkanyoruml,, 
dedjiTi resimler zaten meydanda· 
dır. Ozerine badana sürülmemiıtir. 

Sıva yapılmamıştır. Hiç birtey 
yoktur ve Ayasofyaya giren her 
göz bunu görür. 

Müteha uısın yaptığı iş moza• 
ik resimlerin Ozerindeki yağh 
boya çiçek resimlerini silmekten, 
yani ciddi bir Tnrk nn'ati olan 
bu eserleri yok etmekten ibaret• 
tir. Bu çiçekler ıilinince altında
ki mozaik · reıimler daha parlak 
olarak meydana çıkmakta ve 
mlltehauıa Efendi de "itte bunu 
ben meydana çıkardım,, diye 
av&nmektedir. 

Eıki bir meı~l Tardır. "Halep 
orada iıe a11ın buradadır,, der
ler. Filvaki şimdi ne Halep kaldı 
ne de arım amma, Ayuofya 
buradadır. Lütfen bir muharrir 
ı&nderiniz. Camiin namaz kılınan 
mahalline irsin ve baıını alçak 
olan kemerger ve tavanlara kal· 
dırsın, dikkatle baksın, oralarda 
liyuat çiçekleresimleri ve çiçek 
resimlerinin altında da pek mll
tebariz olarak moıa:kten insan 
ve salip resimleri görecektir. 

Bazı çiçeklerin altında bu re
ıimler görülmez. O çiçekler Aya· 
aofyanın inşası tarihinde moza· 
ikle işlenmiş çiçek resimleridir 
ki Türkler bunu gayet mahirane 
ve san'atklrane taklit ederek 
salip ve lsa, Meryem resimlerinin 
Uzerlerine işlemişlerdir. 

Avrupah müverrihler Türkler• 
iftira etmekle marufturlar ve bu
nu marifet sanırlar. 

Bari biı bu iftiraları kabul 
etmiyelim, reddedelim. Meydanda 
olan eserleri göstererek onları 
utandıralım. 

Blnbindlr•k: Mekmet Salt 



Bu Sayfa 
Haf tada Bir Defa Neşro· 
htnur Ve Bütün Dünya 
Ma tbuahnı Size Getirir. 

İNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

fz'anda buz mem!ekeli 
demektir. Halbuki bu , 
; d ı baştat1başa yeşil
dir. Groenlat yeşil top
rak demektir. Halbuki 

burası buzlar
la kaplıdır. 

Arnavutluk 
Kıralı Zoıro 
~nde 2~0 

ılg-ara içiyord•t 

} dir teniıtçi, karşı tar;.fa ge
\ \:en, fak at yanlış giden bir 
l ıcpu b;r darbede r~ri dön-

' c•tmüş'Ür. 

Bir tan areniıı 
sat tekerleği 

sol teker Jeğin· 
d~n daha çok 
..ıöoer. 

97 sen<! mc.
zarc:. Bu ade.m 
Halephı meznr
cıdır. J 14 ya· 
şındadır. 97 ae• 
nedo açtıtı bü
tün mezarları 
hatırladığını 
iddia ed'r 

--------· .. 
Rilir 

Misiniz 
Niçin? 

Soğuk Havalarda Niçin 
Borular patlar? 

Biliyoruz ki su, muayyen bir 
dereceden aşağı soğursa buz 
olur. Buz olduğu zaman genişler 
ve daha fazla yer tutar. Soğuk~ 
lar ba~layıp ta etraf kar ve buz 
içinde kalınca sular donar. Tabii 
borular içinde bulunan su da buz 
olur. Buz olunca evvelce onun 
için lam olan boru bu defa dar 
gelmeğe başlar. O vakit ı;uyun > 
genişleyip buz olmasına boru 
milni olur. Fakat su buz olunca 
genişlemek mecburiyetinde oldu· 
ğu için boruyu kırar. Buradan 
bir suyun buz olurken genişle· 
mek için sarf ettiği kuvveti anla
yabilirsiniz. 

Yapraktan Su Geçer Mi, 
Geçmez Mi? 

Bu sualin cevabı hem evet· 
tir, hem hayır. Bazı şeyler var
dır ki gerek alt, gerek ilst yü· 
zünden su geçmez. Halbuki yap· 
raklar ve hayvanlarm derileri 
yalnız bir taraftan suyun geçme
ıine mini olur, öbtir tarafından 
ıuyun geçmesine müsaade eder. 
Gerek hayvanlarda, gerek nebat .. 
larda dış kısım o şe~ilde yapıl· 
mıştır ki suyun dışarı çıkmasına 
mlisaade eder, fakat içeri girme
aine müsaade etmez. Eğer deri .. 
den veya yaprağın dış taraf .n· 
dan ıu girebilse idi, o vakit vli;; 
cudiln biltUn dahili faaliyeti al
tnst olurdu. Bir yaprağın dıf 
tarafını tetkik ediniz, yaprakla 
derimiz arasında çok benzeyiş 
görürsünüz. 

Yağmurun yapraklara faydası 
vardır. Çünkli yağmur yaprakla
n yıkar ve temizler. Bu suNtle 
yaprağın daha geniş nefes alma· 
sına yardım eder. Fakat cildi
mizden nasıl su geçmezse, yap· 
rağm üzerine yağan yağmur da 
içeri işlemez. Nebat suyu kökle· 
rinden alır. Bu su , yapraklardan 
buhar halinde çıkar. Fakat yap
raklardan içeriye su giı·emez. 

Şu halde bir yaprak tama· 
men derimize benzer. Nefes alır, 
mesamatı vardır, dışarıya su 
çftcmasına müsaade edu, fakat 
dışardan gelen suya karşı muka
'emet gösterir. 

. 

Muazzam Bir Hava Yatı 

Alrnaıılurın Do - X sistomindc yaııtıkları yeui ve uıuazz:ıııı hava. yatı. Bu tayyartınin 

1~ mot6ril vardır. )fıı:tzzam bir sefino lı!Uincledir. Tocriibolori yapılmı~tır. 
Bundan iki sene evvel Alman

lar Do-X isminde yeni ve büyük 
bir tayyare yapmışlardı. Bu tay
yare bütün dünyayı dolaştığı gi· 
bi İstahula da gelmişti. Bu tay· 
yarenin geniş ve büyük salonla
rı vardı. 180 kişi alan mükem
mel bir hava yolcu sefinesi sayı· 
labilirdi. Bu tayyarenin gösterdiği 
muvaffakıyetten sonra Almanlar 
ondan da büytik, daha mükemmel 
yeni bir tayyare daha yapmışlar· 
dır. Şimdi bu tayyarenin İsviçre 
ile Almanya arasında bulunan 

Konstans gölünde tecrübeleri ya
pılmaktadır. Yakında Almanya 
ile cenubi Amerika arasında yol
cu ve posta nakliyatına başlana
caktır. 

Bu yeni devasa tayyarenin 
12 motörü vardır. Her motör 
625 beygir kuvvetindedir. Bu sa
yede tayyare saatte 150 mil sU· 

ratle uçmaktadır. 
Tayyarenin uzunluğu 35 met

redir. Kanatları 50 metre geniş
liğindedir. 

Bu tayyarenin içinde gayet 

lüks tertibat alınmıştır. 
Yolculara tahsis edilen kısım 

20 metre uzunluğunda ve 5 
metre genişliğindedir. Salonda 

yolculara mahsus milkemmcl ve 
rahat koltuklar var. Bu koltuk-

lar geceleri yataklı vagonların 
yatakları haline kalbedilmcktedir. 

Bu salonun önünde · ayrıca bir 
sigara salonu mevcuttur. 

Yeni tayyare 170 yolcu ala

bilir. Fakat ilk seferlerinde 70 

kişiden fazla yolcu almıyacakbr. 
-------------------- ------------------

Niçin Baz\ Günler Daha 
Sıcak, Bazı Günler Daha 
Soğuk Olur? 

GUneı her zaman ayni dere
cede sıcaktır. Bir gün daha sıcak, 
bir gün daha soğuk · değildir. 
Bizim dünyamızı ısıtan ise odur. 
O halde neden yeryüzünde bazı 
gün daha sıcak bazı giin daha 
soğuk oluyor? 

Bu suale birL.ıç cevap verile
bilir. Evvela gilneşin ışığı bazan 
dosdoğru gelir, hazan daha eğri 
ve daha uzun yoldan gelir. Bir 
yaz günü ile bir kış günü ara
sında görülen farkta bunun çok 
tesiri vardır. Güneşin ziyası ne-
kadar kısa mesafeden gelirse, 
tabii okadar çok ısıtır. Sonra 
sıcak bir rüzgar estiği zaman 
hava daha sıcak olur. Soğuk bir 
rüzgar estiği zaman tabii daha 
soğuk vlur. Demek ki günün 
sıcakl·ğı hem güneşin hararetine, 
hem de rüzgarın şekli;;e göre 
değişir. Bundan maada, havada 
çok rutubet olursa vücudlimüz
den çıkan buharı kola.rlıkla ala
maz. Biz nekadar az buhar sar
federse!c okadar sıcaklık hisse-
' . 
aerız. 

ı Niçin Bazı Hastalıklar in
sana iki Defa Gelmez? 

Bazı hastalıklar vardır ki in-
san bir defa ona tutuldu mu bir 
daha bütün hayatınca o hastahğa 
karşı muafiyet. k.azanır. Kuşpal~z~ 
gibi çiçek gıbı, k1.ıamuk gıbı 
sari' hastalıklara tutulanlar bir 
daha bu hastalıklara tutulmazlar. 

Bunun sebebi nedir ? İnsan 
nasıl oluyor da bu hastalıklara 
k~rşı muafiyet kazanıyor? 

Bu mesele doktorları uzun 
müddet işgal etmiştir. Fakat 
bunun sebebini · iyice izah 
edememişlerdir. Bazılara diyor
lar ki bu hastalıklardan birine 
yakalanmca vücudün nesiçleri 
değişir. Ve bu hastalıklara karşı 
mukavemeti artar. Bazıları da 
diyor ki vücut bu hastalığın mik
roplarına alışır ve bir daha mli
essir olnıaz. 

Sebebi ne olursa olsun şurası 
mu!ıakkaklır ki insanlar bu sari 
hastahklard3n bazılarına bir defa 
tutulunca ona karşı muafiyet 
kazanıyorlar. 

Mikropların Havaya 
ihtiyacı Var Mıdır? 

Bazı mikroplar havasız yaş;-
yamazlar. Bazıları da havasız 
yerde daha çabuk çoğahrlar. 

1 

Deniz Üzerinde Geceleri 
Gördüğümüz Mavi Parıltı 
Nedir? 

Yaz geceleri dikkat etmişse
niz:, denizde balıklarm ay ışığı 
altında yıkanışlarım andıran mavi 
bir parJlb g6rmüşsünilzdür. Bu 
parıltı nedir ? Buna hazan fosfor 
diyorlar. Halbuki fosfor kimyevi 
bir maddedir ve deniz Uzerinde· 
ki parıltı ile hiçbir alAkası yok
tur. Fakat bu parıltıyı ve bu 
ışığı gösteren fosfordur. Onun 
için buna fosforesans derler. Bu
nun sebebi şudur. Denizde bir
çok canlı şeyler vardır. Denizin 
sathında da evvelce canlı iken 
sonradan ölmüş birçok maklfık
lar bulunur. Bwılar deniz suyun
da yavaş yavaş hamızlaşırlar. 
l-lamızlaşınca dışarıya o hafif ve 
sönük ziyayı verirler. 

Mikroplar Toplu Bir 
Halde Mi Yaşarlar? 

Bir mikrop müsait bir muhit 
bulur bulmaz çoğalmıya başlar. 
Bu çoğalma neticesinde derhal 
bir sürü mikrop hasıl olur. Bu 
mikroplar toplu bir halde bulu· 
nurlar. 

Bu Sayfada 
Diinya Matbuatında Çıkan 
~eraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

o ;a or
rı-anla· 

rında ba~ka 
b:r ağ:ıçtan 

""r .ıp dlier t-ir 
ağa~a düfen bir 
dlll orada a~ l -
nıp büyümüştür. 

·' , • 

İnanılmıyacak 
Derecede 

Garip Şeyler 
l~ferihe 

Bilet Kesiyorlar 
İyi dikkat ediniz, Avrupa ve

ya Amerikaya değil, Merihe1 ya
ni şu göklerde şimdi bir yıldız 
bilinde gördüğümilz seyyareye 
gidipgelme bilet kesiyorlar. 

' 

Mübalağa filvaki amma içinde 
biraz da hakikat var. Fen isminde 
bir mecmua sahihi bir Alim di .. 
yor ki: 

"İnsanların değil Aya, Merihe 
gidecekleri zaman uzak değildir. 
Bu müddet elli seneyi geçmiye
cektir. insanlar Merihe muntazam 
seferler tertip edeceklerdir. Bu
rada gidipgelme bilet veren is
tasyonlar tesis edilecektir. ,, 

Bu tahminlerde bulunan adam, 
ıimdiye kadar hemen de bütnn 
ihtiraları vaktinden evvel tahmin 
eden bir alimdir. Radyoyu ilk 
defa tahmin eden adam odur. 

Kiliseyi 
lf 

Sahile Götürmüş 
Hani bir söz vardır, " Daf 

peygambere gelmezse, peyganı .. 
bcr dağa gider,, derler. 

8.ınun gibi, buglln de Avrupa
nın bazı şehirlerinde halk kiJi .. 
aeye gitmeyince, kllise halka 
gidiyor. İngiliz plpazlarmdan biri 
yaza mahsus olmak Uzere kilise
ıini deniz ~abiline nakletmit
Gündüzleri kumlar üzerinde dua 
yaptmyormuş. 

Halk deniz layafetile duvaya 
iştirak etmektedir. 

Snda Bikrop 
Var Mıdır? 

Vardl1'. Hatta en temiz ve 11f 
memba sularmda bile mikrop var· 
dır. Fakat bu mikroplar zararsız
dır. Durgun sularda çok mikrop 
bulunur. Su kaynahlırsa mikrop
lar ölür. 

Mikrop Ne Yer? 
Mikrobun en ziyade muhtaç 

olduğu şey tuzdur. Mil<rop tuzsuz 
kalırsa ölür. Mikrop hararete 
karşı çok hassastır. 

Mikrop Olmıyan 
Yerler Var Mıdır? 

Açık denizlerde. havada mik .. 
rop yoktur. Şiddetli .souk yeder .. 
de pek nz mikrop yaşıyabilir. 
Onun için kutuplarda hemen 
hemen mikrop yoktur. 



Bu Suretle Celalettin Paşanın Evvelce 
Hadisesi Tahakkuk 

Haber Verdiği 
Etti Suikast, 

--------
Mulıarrirl • 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-71-

Bu vaziyet karşısında AbdOl
lıarnit için yapılacak yalmı bir 
şey kalr.ıışh. O da, sekinetle ha
reket etmek; Ye Ahmet Celilettin 
Pa.pdan gelecek fenalığı bek
lemek ... 

Aradnn epeyce zaman geçti. 
Fakat Abdftlhamidin CelAJettin 
Paşadan beklediği fenalık, zuhur 
etmedi... Ancak, 1321 senesi 
mayıs ayının ıoolanna doğru, 

hünkara takdim edilmek llzere 
mabeyin başkitabetine bir mektup 
geldi. Bu mektup Mısırdan, Ahmet 
Cela!ettin paşadan geliyordu. 

Paşa, Abdülhamide karşı kal
ben çok küsgün olmakla beraber 
yine"onun efendilik hakkını unut· 
mamıştı. Vatan haricinde o
nun hakkmda cereyan eden 

dedikoduları takip ediyor ve 
ekseriya avantüriye genç Türk-

lerle mücadeleye girişiyor; fakat 
bUtün bunları 'icdani bir vazife 
olarak yaptığı için Abdülhamide 
bildirmiye hiç lüzum görmüyor
du. Fakat bu defa vaziyet ciddi 

idi. Alelade bir dedikodudan 
ibaret değildi. Bu aebebe bina
en Abdülha~ide şu mektubu 
yaznıağa mecburiyet hissetti: 

"Maruzu çakeri kemineleridir. 
"Kullan, her nekadar teveccli-

ıü .şahaneden mahrum Ye birtakım 
kimselerin haysiyetime tecavüz
leri yiizünden münkesir ve mağ
dur isem de pek küçlik yqtan
beri nimeti hümayunlarile perver
de olduğumdan Jön Türk ve 
ermeni komitelerinin birleşme-
ıi neticesi olarak Cenovada 
ıoo verilen karar mucibince 
nefsi hümayunlarına suikast için 
tertibat alındığını arzetmeyi bir 
nimet borcu biliyor ve bende
ganı şahanelerinden Dirao KeJek
yan Efendinin de bu haberi 
te} it ettiğini arzediyorum. 1-Jer 
bal de emrü ferman ve lütfü ih
Hn velinimeti biimtinan efendim 
hazretlerin indir. 

17 mayaı 1321 Abdi raemUUdeıl 
Kahire Ahmet Celilettin 

Abdülhamit, bu mektuba ce
vap vermedi. Belkl de bunu, 
Ahmet Celilettin Paşanın tekrar 
kendisine hulul etmek ~tediğine 
hamletmişti. Fakat, aradan iki ay 
g-eçmeden hakikat tazahiir elli. 
Bir cuma sellmlığmda miitbif bir 
tarraka ile Yıldızda patlayan ve 
birtakım masum Türklerin ve 
askerlerin hayabna mal olan 
bomba, Ahmet Celalettin Paşa
nın nekadar doğru soylediğini 
fÖsterdi. 

~ 
Yapılan bUtün tedavilere rağ-

men Celalettin Paşama refikası 
ismet Hanımefendi vefat etmiş 
ve Paşaya da bilyük bir servet 
bırakmışb. 

Paşanın etrafını birçok dal
ı · ld B •• .l\Uı ...... • n. ı. unların en başın-

da da mahut - ve bihakkın mak
tul • Ali Kemal vardı. 

Bunlar, ·gtiya - ıstırabım unut
turmak için Paşayı sefahatten 
sefahate silriiklnyorlar, bir t. -
raftan da elindeki parayı çeki
yorlardı. Pariste, (Sen Jermen) 
pavyonunda ıiyafetler veriliyor, 
teaıikler tertip ediliyor, zavallı 
ismet Hammefediden kalan kıy
mettar elmas ve altınlar, bu su
retle eritiliyordu. 

Paşa, esasen cömert ve 
saf kalpli bir adamdı. Etra
hnı alan bu çanak yalayıcıla
rmın arzularanı kırmıyor, onlan 
memnun etmek için bol bol pa
ra sarfediyordu. Ayni zamanda, 
her yerde kendisinden bahsedil
mesi de hoşuna gidiyordu. Bir 
aralık, hastalanmışti. Tedavi iç.in 
Kontresvil kaplıcalarma gitti. 
Tcda\iden fayda gördü. Memnun 
oldu. Bu memnuniyetini alenen 
göstermek için kasabanın Bele
diye reisini bir öğle yemeğine 
davet etti. Yemekten sonra da 
beş yüz lira çıkarıp reise vere
rek: 

- Bunu, kasabanın fukarası
na dağıtınız. 

Dedi... Paşanın bu sahaveti, 
beş dakika zarfında bütün kasa
baya yayıldı. Yalnız fakirler de
ğil, zenginler bile Paşaya müte

tekkir kaldı. O gece vakit geçir
mek için Paşa tiyatroya gitmişti. 
Halk onu locada görür görmez 
hararetle alkışlamış; 

- Viv lö sültan. .. 

Diye haykırmıflardı. 

Bir giln Pariste yine Ali Ke
malle b ·rleşmişler, bir sefahat 

merkezine gitmiye karar vermiş
lerdi. Gidecekleri yere araba ile 

gidip te orada arabadan indik
leri zaman Paşa, para vermek 

için arandı. Bozuk para bulama
dı. Eline geçen beş lirayı ara
bacıya verdi. 

Arabacı, parayı evirdi, çevir-
di. bunu bo:ıacuk kadar parası 
olmadığım söyledi. Paşa, paranın 

üst tarafını nlmıya lüzum görme
den yürüdü. Fakat Ali KcmaJ, 
derhal arabac um elinden parayı 

Zi.ıaat Bankası Mubayaa 
Faaliyetine Başlıyor 
(Bq tarafı l İnci ıayfada) 

Arpa harmanları tamamen 
kaldınlm•ş ve buğday harmanla
rına başlannırştır. Bu sene ınıs r 
ve bostanlar Ü7.Ümler çok feyizli 
olmuştur. Meyva ve sebzelerin 

daha fazla ucuzlıyacağt tahmin 
edilmektedir. Bu sene üzüm pek 
fazla olduğu için çok ucuz satı
lacaktır. Kavun ve karpuz mah
sulil de pek mebzuldür. 

lstanbul mıntakasında fare 
hemen biç kalmamıştır. Yalova
da ( 20 ) köyde çıkan çekirgeler 
de hiçbir hasar yapmadan tama
men imha edilmiş ve mücadele 
işi bitmiştir. 

aldL Üç franktan ibaret olan 
araba ficretini kendi parasından 
vererek Paşanın beş lirasıni ce
bine attı. Arabacı buna kızdı. 
O beş lirayı, Paşanın kendisine 
bahşiş olarak verdiğini söyledi. 
Ali Kemal, arabıcıyı derhal şu 
sözlerle iskit etti: 

- Sen ona ne bakıyorsun.. 
O, bir delidir. Ben de onun gar
diyanıyım. 

Arabacı , Ali Kemali yukar-
dan aşağ kadar süzdükten 
sonra: 

- Hakikaten öyle olduğunu 
şimdi ben de anladım. 

Cevabını vermekle iktifa etti. 
( Arkuı var ı 

RADYO 
20 Temmuz Çarşamba 

latanbul - ( 1200 metre ) 18 Gra
mofon, 19,5 alaturka saz Bedayii musı-· 
kiyo heyeti tarafından, Ajans ha.borle
ri, saat ayarı, 20,5 gramofon, 21 
MOnir Nurettin Bey ile arkaclaıları 
tarnfından konser, 22 cazb:ıut ve 
Bors:ı haberleri • 

Bülm:.ı - ( 394 metre) 20 \'iyolon
scl konseri, 20,45 piyano konseri, 21,HS 
keııınıı solo. 

Bclgrnt · (429 metre) 20 Org kon· 
seri, ~1 koıııodi, 21,45 radyo Trio, 
22, l5 orl,cstr:ı, 22,55 ses konseri, 28,46 
dans havaları. 

Roma (441 metro) Doktorun tav-
siyeleri, 20,45 senfoni. 

Pnğ - ( 488 metre) 20 lslovak ,ar-

kı !arı, 20,20 t.ıınbur cemiyetinin kon
ori, ~1 Bratiıd:ı.vad:ın nakil. 

Viyana - ( 511 metre ) 20,30 konfe
rans, nkş:ım lıabMleri ve bir musaha
be, 2:l,05 akş:ıın konseri, Marta ope
r:ısıııdan parçalar, Karınon scrcfaıll:ırı. 

Peft• (500 nıetre) 20,44 Şarkı 
kousori. 

Varıova - ('141 l uıet.r1t) 20,45 Monı
lel.et haberleri, 21 hafif musiki, 21,45 
odobiyllt bahisleri, 22 piyano konseri. 

Dcrlln - (1635 metro) 20,3j bir ih
tifal, 21 ,!J5 askeri bando. 

21 Temmuz Perşembe 
ı.tanbul - ( 1200 metre ) 18 gr .. 

mofoıı, Hl,5 :ılaturka konser, Vedia 
Riz:ı ve ı emıet Hıuıımların i'tiraklle, 
Aj. rıs h:ı nluri, sıu~t a) arı, 20,5 gra
nınforı, 2 1 alaturka konser, Vildan 
N'i) :ızi Boyiıı 'o J<.,ikriye Hanımın it· 
tirııkil~, 2~ orkestra. 

Necip Yakup Hey idnreslııtlo: 

J Hoaı iııiden bir uvcrtiir. 2·Ri· 
ZPllo u lıir parı:a. 3 -Bcrgordon bir vale. 

Büureş S!l-1. metro) 20 Şarkı kon· 
Ni. 20,20 s ııfoni 21,15 ikinci kısım 

<•ıı fon i. 
~o'gr"d - 129 metro) 20 Mi lif tar

kılar, 20,5 doktorun tıwsiyeleri, 23,5 
d:uıs ha\ :ılıırı. . 

Roma (44l metre) 20,15 Momle-
kt•t h:ılıf rlMi. 21 ,5 ov kadınına nasi
lıatll'r, ~J, IG 'l.orninıa geceleri, ismin
dı.> hir ılrnııı. 

Prat (488 metro) !.'O .;ark ı korıse· 
ri, ~0,20 flnt konseri, l?0,40 komedi, 
21,:!0 ı,ıırkı l.oıısori. 

Viyana 517 metro) 20,40 Salon 
orkcfltra!';ı, ~l ,i{) i.'Ski darıs havaları, 

2:1,2.J eaıl>ant. 

Peştcı ( 530 ıııotre ) 20145 Siyaset 
dedikoduları, :! l konsor, 22 Çigan 
orkestrası. 

Varşova - · ( l4ll metre) 20,45 Mem
leket haberleri, 21 nkşaın konseri, 
22,20 hir kilçUk hikAyo, 28 dans ha· 
vnları. 

Bcrlin ( 1635 ınötre) 20 GUnUn 
eiynsoti, 20,35 konferans, 20,50 salon 
orkestrası, 21 yeni çıkan romanlar, 2B 
Frnnkfortt.arı naklon konsel'. 

( Ba~ tarafı 1 inci ııayfada ) 

Dün bu ağacın önünde duru~ 
yordum. Bol pantalonlu iki deli
kanlı bu trırib bakıyyesinin ya· 
nından geçiyordu. Biri şöyle de-
di: 

- Katil ağaç kuyruğu tit
retmiş. 

Biraz sonra uzaktan iki çar
şaflı kadm belirdi ve doğru bu 
ağacın gölgesine sığındılar. Da 
ha yaşlacası mırıldandı: 

- Eskiden padişahlar hu ağaca 
adam asarlarmış. Bir gün suçsuz 
bir dervişi de sallandırdıkları için 
ağaç hemen secdeye yatmış ve 
öylece kalmış. 

Tarihin tesbit ettiği hakikat
lere bakılırsa, bu ağaca, ardı ar
kası gelmiyen saray entrikaların
da, Yeniçeri ve Sipahi isyanların
da birçok insanlar ve sayısız 
kelleler asılmıştır. 

Fakat dalları kesilmi§ m
san başlarile donatılan şeceri 
vakvak diye şöhret alan çı· 
nar, bu ağaç değildir. Hakiki 
şeceri vakvak, Sultanahmette 
şimdiki Alman çcşmesile tiirbenin 
arasındaki yolun Ustünde idi. 
Padişah Dördüncü Mehmcdin 
zamanında bu çmarın dallarına 

bir günde 30 insanın kafası asıl
mışbr. 

Hadiseye şahit olan zamane 
şairlerinden birisi, şu mısraı tarih 
düşllrmüştür: 
• Meyn vaktinde eriştik fecerl vakvakın ,. 

Yukarda bahsettiğimiz ve 
bugün iskeleti mevcut olan 
çınar ağacı da ayni devirden kal
madır. Ve bunun dalları o za
manlar yüzlerce insanın kellesine 
sehpalık etmiştir. 

Vakvak, arapçada çınar de
mektir. Hint efsanelerine göre, 
Hindistanda meyvası insan olan 
bir ağaç varmış. 

Bu meyvalar bUyüdükçe sap-
lan saça tahavvül eder, mey•a 
tam manasile kemale gelince in
sanlaıır ve işte o zaman ağacın 
dalından yere ( vah, vah ) diye 
bağaran bir insan dllşermİf. 

Ağaçtan hisıl olan bu insan
lar, öteki hakiki insanların ara
sına karışırmış. itte yukarda 
mıaraını yazdığımız pir de malilm 
kanlı hidise önünde bu efaaneyl 
hatırlatmıştır. 

Şimdi Askeri Mtıze ile larp-
hanenin kal'flaanda duran ba 

• 
ağaç 13 üçüncü asra kadar ya 
şamış, sonra lmrumuşlur. Fak 
şimdiki Sultanahmet ca:nıım 
bulunduğu arsada bundan daha 
bü; i.ik bir ağaç varmış ki göv
desini on kişi kucaklayamazmış. 
Cami yapılırken bu heybetli ağaca 
kesmiye kıyamamı..ştar, kuru~up 
Ö}' le kesmek istemişler. 

Bunun için de ber şeye nazan 
değmekle ıneşhur Rumelili bir 
adamı ağacm önüne getirmişler. 
Herif ağacı görünce: "Bu ne 
biçim çmar be ... " Demiş fakat 
ağaç yine korumamış. ' 

Bunun ü2erine yüzlerce bal
tacı getirerek ağacı o halile 

1 kesmişler ve odununu tamam 
300 araba ile taşımışlardır. Ağa
cın üzerinde 350 tane kuı yı.va• 
varmış. 

* 1066 senesinin bir yaz gü
nü... Girillen latanbula gelen 
fakat dokuz aydır ayhklannı ala· 
nııyan Y eniçeriJer kazan kaldn·· 
dılar ve bağırmaya başladılar: 

- KulJar ulftfesiz kaldı .•• 
Kaııdesiniı ehli iman !.. Padişah 
bu isyandan korktuğu için ken
dilerini teskin için Kara Abdul
lah ismindeki saray ağasını fizer
lerine gönderdi. 

Fakat yeniçeriler ağayı derhal 
parçaladılar ve her parçasına 
şeceri vakvakın daUarma ublar. 
Sonra otuz kişilik bir kara liste 
yaparak saraya gittiler, padiıab
tan listedekilerin kellelerini iste
diler. 

Padişah hepsini verme1' iste
miyordu. Nihayet asileri avutmak 
için birkaç haremğaasının kellesi 
koparılarak saraydan asilerin ö
nüne atıldL 

Fakat asiler bu kantı oyuna 
aldanmadılar ve "lsterdükn'lerinde 
iarar ettiler. Yeniçeriler bu sıra
da bUtlln lstanbula arayıp tara
yarak nekadar murabahacı ve 
tavaşi varsa hepsinin kellesini 
kopardılar ve yukarda bala.etti
ğimiz ve bugün kuru bir gavde
den ibaret bulunan çınarm daJ.. 
lanna aatılar. 

O kadar ki ağaçta üç .. ytlıdea 
fazla kelle aallamyordu. Aailer h. 
dehpt m••zaraama raimea ağa
cın albada itret ma1alan kurarak 
ubahlara kadu içip oynadılar. 

itte ihtiyar çınarlar ft kanla 
mazileri ••• 

Fransızların Muazzam Bir 
Elektrik Fabrikası 

Emsall arasında birinci gelen fabrika 
Pariate Elektrik Şirketi, Sen retle maliyet fiatlerinl tenail ede-

il zerinde Vitri nahiyesinde muaz· bilecekler. 
zam bir elektrik cereyanı fahri- Vitri eleketrik ıirketinin klltat 
kası tesis etmiştir. merasiminde hazır bulunan, bey• 

Fabrika 500,000 kilovat elek· nelmilel şöhreti baiı bir mllhen-
trik cereyanı verebilmek ıçın dis heyeti, fabrikanın teşkilltı ve 
yapılmıştır. O mıntaka dahilinde teçhizdım fransaı mllhendiılerl 
bulunan bUtün yüksek ma- için bir muvaffakıyet eseri oldu-
den sanayiyi Vitri elek· ğunu, bu fabrikanın emsali ara-
trik şirketinden ucuz elek- smda dftnya üzerinde biriociliif 
trik alabileceklerdir. Bu au• aldığını söylemiştir. 
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[?ttavo Konferansında Han'!!_ Meseleler Görüşülecektir? 

- 28 Muharriri : ll- ll-

~ 

ları 
an 

mp~ratorl "un 45 Milyon üfusu, 
ş- aşmetlô İ gilt ıralının asıdır! 

edi 144 Mezhep Saliki Ve a: 
T·rnurun u Söz·· Ciddi "arşı andı 

İşkenceli bir ölüm korkusilc yersiz istihzaya tenezzül et-
dağlara sığınan halk, ayni korku- mek şöyle dur~un, meclise 
nun verdiği cesaretle kovalıyanları neşe verecek latifelerden hile 
oşağıda tutmak istediler. Ganj hoşlanmadığ:nı biliyorlardı. Bina-
nehri ruernbalarma yakınlaşmak, enalcyh "Uçmn,. teklifini de olan• 
mukaddes suyun serinliğini ca safiyetleriie ciddl telakki et-
sezmek te onları ayraca cüret- nıek diliyorlardı. Lakin bu dile-
Jendiriyordu. Cennetten çlkıp diklerini gine kendileri zaif gö-
yine cennete akan büyük su, rüyorlardı ve ulu hakanın bütün 
yurtlarından cüda dilşenlcrin ru- hayatında ilk defa olmak Uzere 
huna yeni baştan fedakarlık aşkı, mizaha meyletli~ine hükm<•tmek 
hatta ölüm aşkı getiriyordu. llu- mecburiyetinde kalıyordu. 
lundukları yerden Genjm akışım Uçmakl Bu, knbilmidi? Hele yliz 
belki göremiyorlardı. Lakin ku- bin kişilik bir orduyu uçurmak 
cağında yaşadıldarı irtifam aza- tasavvur mu olunabilirdi?... Ku-
metile ruhları kamaştyordu, Gan· mandnnlar hayran hayran hakn-

k h uın tunç yüzüne bakarlarken o, jın ilahilerini işitti !erini tevc -
i:r.ahat verdi: 

hüm ediyorlardı. Orada, o göz _ Harp eden asker, düz yer-
lmrartıcı yiiksek!ikte ilahlar ve 
ilaheler uğruna ölmek iştiyakı de yürür. Suya rastgelirse yüzer. 
hemen hepsini ihata etmişti. Ay· Çukur rörfö·se atlar, kalelerle 
ni zamanda onlar, ek .. eriya yap- arşılaşmca y•kar. Çünki onun 
tıkları gibi beyhude ölınek isti- vazifesi c-öslerilen hedefe var-
yorlardı. Hayntlarım pahalı sat- rnaktır. İrmak, lıendek, yokuş, 
mayı kuruyorlar;dı. Bu, müd fan- iniş, frn fc, kule, vazifeyi yarım 
yı meşru gördüklerinden ve mü- bıraktıramaz. Şimdi bizim önü-
dı:ıfaa suretile müsttevlileri ric'a- m:ızdc yüksek dağlar var. Geri 
te mecbur edebilmek ümidinden dönmek me\ zuu b=1lısolamıyacağı 
doğan bir arzu değildi. BeU<i ya- için bu dağları a~mak lazım. 
bancı ların mukaddes su ı~ay- Mademki ayaldanmızla yüriiye-
nnldarma yükselebilmelerinden mi •eccğiz, atlarımızı d a yürüte-
iJeri gelme bir endişe mab- miycceğiz. Uçm ya çalırmnk ve 
ıulü idi. Yapacakları müda- uçmıya muvaffak olmak ıcap 
faamn ve kendi cesetlerinden etmez mi ? 
teşekklil edecek setlerin böyle Kumandanlarrn röi!erinde hala 
bir akıbete mani olacağını umu· şüphe ve tt"reddüt titriyordu. 
yorlardı. Zavallı Hintliler ölümü, Hepsi Timurun sözlerini 11Anıen-
Ganjın temiz kalması için kabul na •• diyip dinliyorlardı. Lakin 
ediyorlardı. için için itimatsızlığa benze~ bir 

Timur ordusile beraber dağ halet geçiriyorJardı. Kuvvetli ha-
eteklerine geldiği vakit Hintliler kan, arkadaşlarmın ruhundlki 
bu hiasi vaziyette idiler. iri kaya- müphem endişeleri sezdiği için 
ltır:la, zaten çok dar olan, boğaz- biraz gülüm edi: 
ları kapamışlardı. Sığındıkları - Hu da bizden tarihe yadi-
ı:irvelerde, muhacimlere atılmak gAr olsun, gelecek nesiller ki-
Uzere yığm yığın taş toplamış- taplarda okuyup parmak ısırsın. 
lardı. Hemen hazırlanalım, yaradana 

Aksak cihangir, g6klerle öpU- t.ığımp uçalım 1 
şür gibi görünen yüksek dağlara, Ve icap eden emirleri ver-
göğüslerinde yürünmek imkanı miye başladı. O, uçmak için 
olmıyan yalçın kayalara uzun neler yapılacağım anlabrken ku-
uzun baktıktan sonra çadmna mandanlann tereddüdü yavaş 
çekildi, birkaç saat düşündii. y ·vaş siliniyor ve yllzlerine yeni 
Kaçakları bu son illicagAhlarında bir hayret, daha doğrusu hayraniyet 
yakalı:ımnk çarelerini nradı. Bu yayılıyordu. Evet cesur kumandanlar, 
b üyülf ışı başarabilmek ıçın ulu hakanı din!edikçe "nıümkün-
orduya kanat vermek lAumdı. süı: ,, gördükleri şeyin "pek münı-
Başka suretlerle o yalçın irtifa- kün ,, olduğunu anlıyorlardı ve 
ları aşmak, kaçaklarla yüzleşmek bu kadar yiiksek düşünen inıir-
mümkün değildi. leri hakkındaki lıürmetleri, mu-

Timur, derin bir mülahaza habbetlcri, hayraniyetleri derece 
devresi geçirmeyi müteakip ku- derece çoğalıyordu. 
mandanları çağırttı, dağları (Ark ~• var ) 

aşmak için ne düşündüklerini •••••~11111mı--ı•ml••• 
ıordtL Kimse geri dönmeyi d6- 1 SÜN p Q S 1:'1 A 
ıünmüyordu. Lakin yerden göğe 
yiikselmek kabilinden olan ileri Y vmr-,-Sı-·y_as_l_, -1-la_v_a_d_u __ v_u_l_fa_I_• 

hareketini temin için de bir çare 1 gın.ote3ı 
gösteremiyordu. Ulu Hakan, cesur 
arkadaşlarının hayret ve ıstırap 
ifade eden sükutlarını dinle
dilden sonra münasip gördüğü 
yolu gösterdi : 

- Uçmalıyız 1 

ıdare: lBt:mbul: Eski Zaptiye 
Çatalçeşme ıokağt 25 

Telefon lstanbul - 20-203 
Posta kutusu: 1 tanbul • 741 
~'elgra!: lstanbul SON POS'f A 

ABONE Fı ATI 

İmparatorluk 
., lmperatorluk 

konf eraosı" Tem 
muı nihayetinde 
Kanadada Otava 
tehrinde başla-

yacaktır. Bu mO
nasebeUe karile-

rimize " Bri· 
tan ya lmperator

luğu,. ve "Otava \ 
İmperatorluk kon

feransı,, hakkın
da biraz maili-

mat vermeyi mu
vafık görüyoruz: 

Evveli Britan· 

ya imperatorluğ1! 

Bayrağı 
Yüzlerce 
Atında 

Memleke Sakinleri 
Nasıl s·r eşiyorlar 

Hindistan son se
nelerde tam ma-

nasıle bir istik

liil istemektedir. 

Uzun seneler-
-..,~-, den beri devam 

eden kanlı hA· 
diseler istiklal 

mefköresi uğrun

da yapılıyor. 
İngiltere ile 

Hindistanm ik· 
tısadl menafi-

fnin müşterek ol· 
doğu herkesçe 

malQmdıır. 

nedir ? Konferansın toplanacaAı Ottavo fehrinln umumi manzarası 
Britanya lm

pe ra tor luğunun 
Britanya İmperııtor1uğunu teş

kil eden arazi 36 milyon kilo
metre murabbaındadır. Yani beı 
lnt'anın dörtte biri bOyükHiğfir.• 
dedir. lnıperatorluğun takriben 
450 milyon nüfusu vardır. Bu 
itibarla dünyanın dörtte bir 
nüfusu haşmetlu 1ngiltere kralı
nın tebaasındandır. 

1mperatorluğu teşkil eden 
memlckeUer şunlardır: 

Takribt Nüfus; 
47 mily on İngiltere kırnl iyeti 

Müsta kil IrJ!lııda devleti 
Kaııad:ı. 

Avustralya \ 'O Yoni Z.eh\nd 
Cenubi Afri ka mOtto -
hit lı U kOuıoUori 
Hindi t. rı 
!Hl!ıt-0nıloknt. 

4 • 

10 > 

10 • 

2 
880 

2 > 

lmpcratorluk utJfuıu 
yekunu 

455 llil.ntifua 

Bu nüfusun ancak yüzde on 
beşi beyaz ırka aittir. Mezhep itı 
bariJe Britanya İıııpe,.atorluğunda 
144 aıubtelif din ve mezhep 
aaliki vardır. 

Bu cesim kntle, on dokuzun• 
cu asnn başlangıcına kadar, 
Londra bükümeti tarafından as
keri ve cebri surette idare edil-
mişti. On do~uzuncu asrın ortasına 
doğru ve bılhassa Dizraelli ve 
jozef Şambe~len zamanında mils
temleke tarzıle veya hususi şekil-
lerle idare edilen bu memleket• 
Jere muhtariyet bahşedilmişti. 
Muhtariyet verilen memleketlere 
"Dominyon,, ismini verdiler. 

Britanya lmperatorluğu altı 
kısımdan mürekkeptir: 

1. lngiltere ve Şimali lr· 
landa. 

il. lmperatorluk konferan-
sında ve Cemiyeti Akvamda ôza 
olan 5 Dominyon " Avustralya, 
Yeni - Zeland, Kanada, Cenubi 
Afrika müttshit hükümetleri ve 
aıüstakil İrlanda devleti.,, 

111. Yalnız lmperatorluk kon
feransında aza olan "Ternöv,, 
Dominyonu. 

IV. Cemiyeti Akvama ve lm-
peratorluk konferansına Aza olan, 
Hindistan lmperatorluğu. (Hindis
tan Dominyon değildir ve bir 
Naibi Saltanat tarafından idare 
edilir.) 

Sağda, Avustralya Batvekilı ~tnnlcy 

Brfls, solda, Hindistan Murahhnsı Sör 
Al tul Şateıl, orat:ıda, Kanada Ba9vekili 
Jdistor Benet, altta sağda, Yeni Zelant 
Baıvoklll Jıl. For Bes, ıolda, Cenubi 

Afrika Murabbası Bııveng:ı. 

Sağda, lngiltere Doıninyoıı Na.ıırı 
Tomruı,Maliyc Nıı.ım Novil Çem berlayn, 
ortada I~ort Murahhas Beyeti Reisi 
B:ıldviıı, altta sağda, Mflstcnıl cklt 

Nazırı Filip Könlayf J.ist-0r, solda, 
Ticaret Nazırı Ra.nsimaıı 

tanya Milletleri Cemaati,, tabirini 
kullanmaya başladılar. 

Dahili mesailde " Britanya 
lmperatorluğu"nu teşkil eden mem
leketler, tamamen hUr ve ser-

besttirler. Herbirinin hükümeti, 
parlamentosu ve adliyesi ayrı ve 

azametini kısaca anlatbktıın son• 

ra, Otava konferansının ne gibi 

meseleleri halletmek için topla• 
nacağını söyliyebiliriz. 

Son imperatorluk konferansı 
1930 da Londra dn toplanmışti. 

Konferans siyasi bir takını ka

rarlar almış ve iktısadi mes'ele

lerin hallini 1931 teşrinievvelinde 
Otavada toplanacak olan konfe

ransa bırakmıştı. lngilterenin go• 

çirdiği buhran dolayisile konfe

rans 1932 Tem muz nihayetinde 

Otavada toplanmak llı:ere tehir 
edilmişti. 

lmperatorluk Azaları tarafın
dan mllttefikan alınan karar mu

cibince, "Komonvelt,, dahilinde 

ticareti tevsi ve himaye için 
Otava konferansı llzımgelen ted
birleri alacaktır. 

Konferans programında siyasi, 
mnli işlerle, gUmrük tarifeleri ve 
dampinge karşı alınacak tedbir

ler, ihracata verilecek primler 
ve istikbalde .. Komonvelt ,, aza-

larının aktedeceği ticaret ahitna• 

meleri meseleleri vardır. 

Harbı umumide "Dominyon" 

ların askeri, mali ve ticari sahada 

gösterdikleri sadakat ve feda

karlık mUnasebetile İngiltere 
bunlara bazı menafi temin ettl. 
Mütarekeden sonra aktedilen ilk 
" İmperatorluk konferansında ,, 
Londra hüküm eti imperiaJ 
Preference ,, yani " lmperatorluk 
tercihi 11 esasını koydu. 

Bu esas mucibince ticaret 
Aleminde İmperatorluk azaları 
Komonveltin istihsal ettiği eşya
ları tcrt·~ edecektir. Fakat tat-
bikatta mesele müşkilleşiyor. M~ 
vazeneyi bulmak h.emen imkan 

haricindedir. Mesele kısaca şöyle 
izah edilebilir: 

Bir taraf tan İngiltere, Dominyon
ların arta kal;:m zirai istihsali-

Daima makul ve doğru dfişO
nen, daima mlişkülü kolaylıkla 
becayiş eden Timurun müfekki
relere değil nıuhayyelelere bile 
fütur bulaştıran bir vaziyeti her· 
taraf etmek ~çfo gösterdiği 
ça re, büliln lrnmandanlara i.stihza 
g ibi geldi. Onlar, büyük reh
b erlerinin müşkülleri yenmekteki 
kudretine lekesiz bir imnn ile 
l<an::ıa t besli} orlardı ve onun 

TnRKlYE 

1400 Kr. 
'160 • 

ı Sene 

6 Ay 

Ecn eb1 

2700 Kr. 
140J 

V. Müstemlekit ve himaye 
usulü ile idare edilen memleket-

1 ~ _r: Rodezya, Kıbrıs, Tanganiko 
v.s. gibL 

mllstakildir. Hükumetler İngiliz 
Kırah nnmına icrayı hükümet 

ederler. Parlamento azaları 
ve Adliye memurları K•rala 

sadakat yeı!lım yaparlar. 

nin hepsini satın alamıyor, diğer 

tnraf tan Dominyonlar lng ille renin 

satnmad ğı masnuatm hepsini 

alamıyor. Arzı talep kaidt:..sinin 

bozukluğu dolayısile Otava kon

f ransm n vazryeti müş1<ül'e c;iyor. 

iki t araf n hüsnü niyetind n şüp-

• 
400 • 8 .. BOO • 
150 • 1 • bUı) .. 

Gelen ovra • geri vorllmeı. 

lIAnl, rdan mes'uliy et nlınınaı 

eevap !çin mektuplara 6 kuruılu• 
Pul fJAvesl lAzımdır. 

VI. Manda altında veya nim 
müstakil bulunan memleketler . 
Bunların içinde Irak, Mısır, Filis
tin v.s. bulunmaktadır. Bazılan 
Cemiyeti Akvamda azadır. 

İngilizler bu muazzam kütleye 
ıon senelerde: "British Common
wealtb of Nations ,, yani "Bri-

Mesaili hariciyeye g elince, o 

hükumetler ve D ominyonlar na

mına İngiltere B şveldli tarafın· 
dan halledilir. 

Bütün bu D o• linyonla r ve 
müstcmle .eler m .11cn ve i 1\' s ı
den lmper.ıt orluja mcrb ult.11 l..ı r. 

he edil ne iği ıçın son l.onfe

ra n ta herha de bir uzl : şma 

zeınini bu uııac,ı ltlır. 
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8L Dl hediye edilen eaertn terclmlll 
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Sahile Çıkacak 3000 Fırkanın 
Olundu 

owphede bir tarr•r•mlz 
daha iki hutane gemiıl illve 
edilmek ıuretile bu it hayli 
kolaylaştırıldı. Modroıta tesis 
edilen bir Avusturalya hastanesi 
yerine kaim olmak lizere Mısır-
dan bir beıinci gemi gönderildi. 

Fakat bu İJ için nekadar 
gemi tahsis edilirse edilsin 
en mllhim mesele bir taraf-

k•flften dlndUkten eonr• 
tan muharebe devam ederken 
açık sahilde yaralıları gemilere 
bindirmekte idi. lnsant hislerden 
sarfı nazar, sahilin uzun mOddet 
yaralı ve bir işe yaramaz efratla 
dolu durması, harbin llzerinde 
mllhim tesirler yapabilirdL 

lstanbul ikinci icra memur
lnjluudan: Mahcuz vo paraya çevri
locck gardrop, kan_ape, takımı, sigara 
masası, halı ve s ııre 24/7/032 tarihin
de saat 8 ila !.J da Doyoıs--ıu BUyUk Par
nıakkapı 27 No. 1ı h"ancniıı kapısı 
öııftndo. açık. arttırma ile eatılac:ığın
dan tahplerın vaktinde ve mahallinde 
bulunacak memuruna !>30, 1187 dosya 
numarasile miir:ıcaatları ilan olunur. 

Ü•kUdarda lst. 6 ıncı ı;-;
memurlujundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuı ve pa
r~ya cevrihnesino karar vorilmit olan 
Sırkecitlo Elaziz, Ankara otellerinde 
mevcut karyola, yatak ve saire 
24/7/032 tarihine müsadif pazar gilnll 
saat 13 - 16 ya kadar mezkur oteller 
önünde satılacağından talip olanların 
yevmi ınczkiırdo hazır bulunan memu
ra mflracaat eylemeleri ilAn olunur. 

l~i;nb~liklncl icra Memur
lulundan: Bir bor~tan dolayı mab
cuı ve paraya çevrilmesi tekarr(ir eden 
hane cırası 25/7 '!l32 tarihine mflsadif 
pazartcsı gilnU ~aat 15-16 arasında 
Beyoğlunda Sakızağacı sokağında 8- 10 
No. lı Ali. Haydar apartımanında açık 
arttırma ıle satıl:ı.cagından taliplerin 
!11ahalll mezkfirda hazır bulunmaları 
ılAn olunur. 

SIMON SEHWARZ ve 1 ~ 
BABAYEF Efendilere: • • 

Merkezi Paristo bulunan (Bank Je
neral Pur Lokomers Etranjo) nln lstan
bulda Sultan hamamındaki ıubesinde 
kiralık kasa dairesinde namınıza mu
kayrot 27 ve 182 numaralı iki kasa fçin
dekı Rus evrakı naktivesl ve tahvil:\tı 
mozkur.ıubenin scddeİunacağına ve bi
na tablıye edileceğine mebni 20 Uazl
ran 1932 tarihinde Banka Müdnru tara
fı!1da~ d~i~emize tevdi edildiğinden hll
~·ıyctınlzı ıspat ve musaddak ibraname 
ıta ederek emanetinizi almak flzere 
l~minönUnde Valide hanında Noter dai
resine milracaatınız ilin olunur. 
lıtanbul Oçllacll Noteri: HOaamettln Haydar 

. Z~yl MUhUrler - Pederimiz Sc~·
rı_sefaın kliınilr ıııcruuru Emin ofondi
n.ın v~fatı üzerine tahsis olunup Sey
rısofaındeıı aldıgıınız maaşa ait tatbik 
mUhilrloriıııizi zayi ottik. Yonileriııi 
lıakcttirdiğiınizdon lıilkUmleri yoktur. 

Sabiha Vecihe Salt 

MalOllere ve -ŞehH Yetlmlerlne 
Üsküdar A~. ~- inden: 
])crece ilıeriııdoıı ıııalfil zabitan ve 

efr,\tla ıehit ) etiııılcriııiıı 932 tütün 
H.ramiyo tevıi.ıtrnm 21 tcııııııuı !J32 
pcrşonı be güniınclcn iti baron u.ışlana
cak ve bu müddet ·l ay do\ anı cclo
cck tir. ~alı \o perşembe gllıılcri saat 
13 ten 1!J za kadar tevziat ) .ıpılaca
ğından alftkadaranın itbtı iki gilndo 
Üsküd:ır MalmUJurltlğ!hıo m!lracaatları. -----

Güzel San'atJer 
Resim sergisinden: 

Galatasaray Resim aerwiaine itli• 
.rak edecek aan' &tklrlar 23 - 24 tem• 
muz saat 14 • 19 za kadar eaerlvial 
U.1• r•tlı'melerL 

Temmus 20 

Afyonkarahisar 
Böbrek, 

Madensuyu 

Karaciğer, 
Mide. 

hastalıklarına karşı Türkiyenin 
yegane madensuyudur 

londra Sergisinde Madalga 
kazanmıştır. 

Irak, Cava ve İngiiterege ihracat yapan, 
şif alı hassası tanınan bir sudur. 

Umumt deposu: Y enipostane karıı11nda 
Eskizaptiye 

caddesi No. 20 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 

Emlak Ve Eytam Bankası 
İstanbul Şubesinden: 

Taksitle Satılık Voliler 
Eau Mevkii ve Nevi r emlnat 
341 Kınalıada T q iskele volisi 35 
342 " Jarden&nll volial 65 
344 Burgu Manastır volisi 25 
345 " KöyUnll volisi 7 5 
~7 Kınahadat iskele volisi 75 
&J't " Manastır volisi 65 
348 ,, Yanık volisi 65 
406 BurgazadUJ Petriç voliai 125 

. Ba.lAda ,yazılı voliler ıekiz taksitle bilmllzayede ublacağındaıa 
talıplerm 2717 (1.32 Çaqamba gilnü saat l 6da şubemize mlb-acaatlan.(22) 

İnhisarlar Umumi Müdürlüğünden: 
560 Ton : Kok kömllrll 

60000 Kilo: Mangal " 
1500 Çeki: Kuru ve birinci nevi Rumeli mete odunu 

Mubayaası muharrer bu Qç nevi mahrukat kapalı zarf uaulile mll-
nakuaya kanulmuştur. Taliplerin şartname ve tevzi liatelerinl 
almak için her gibı ve mllnakasaya iştirak etmek için de teklif ve 
teminat mektuplarinı hamilen 13 • 8 • 932 cumarteıi gilnll aaat 14 
te Galatada mubay-t komisyonuna mllracaatlara. 

lstanbul Belediyesi lıanları * 
Yol inşası 

Keşif bedeli 23452 lira seksen bet kUl'Uf olan Cihangir yangua 
yerlerindeki Havyar, Y eniyuva, Gllneşli ve Şimfir aokaldaruwı kal-
dırım inşası kapalı zarfla mllııakasaya konmuttur. Talip olanlar 
keşif evrakını görmek ve şartname almak için herglln Levazım 
MlldllrlOğllne mllracaat etmelidirler. MOnakasaya girecekler 1759 
liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplanm 21·7-932 
perşembe glinll aaat on beıe kadar Daimi Encllmene vermeleri 
lizımdır. (8) 

• Aksarayda Camcaall mahalleainde 28,70 metre arw Temiaab 12 lira 
Çırçırda Dülgerzade maballeıinde 19,58 " " " 23,5 ., 
Fatihte Tabak1unus mahallesinde 52,33 " ,. • 14 .. 

Yukarda yazılı arsalar aatılmak üzere açık mkayedeye konmur 
tur. Talip olanlar tafsillt almak için herglln Levazım Mlldtlrllliihıe 
ve ihale glbıll olan 21·7·932 perşembe gllnil de teminat m-'bn 
veya mektubu ile uat on beıe kadar Daimi Eacllmene mllracaat 
etmelidirler. (B) __,.. 

inhisarlar Umumi Müdürlüğünden: 
lstanbul Ambar ve lmalAtbaaelerinde mllterakim (463fl00) kilo 

istimale gayn salib ve toz tlltOnlerl • memleketten ihraç edilmek 
tızere- kapalı zarfla sablacaktır. Taliplerin teklif ve (800) lirahk 
teminat mektuplarını blmilen (25-8-932) pertembe g6nll aat (14) 
te Galatada Mubayaa Komisyonuna mllracaatlan. 

------~~~------~":"""'---------------------------------__.,, 
lktısat ve Ticaret Yüksek 

Mektebi Müd .. rlüğünden: 
Ahiren Ticaret lisesine tahvil edilen ve evvelce ( ytlksek kıum) 

llnvanıuı taşıyan kısımdan mezun olanlara tedrisatta bulunmak llzere 
20 temmuz 932 çarşamba gOnllnden itibaren 20 Eyli! 932 tarihine 
kadar iki ay mllddetle mektep binasında hususi kurslar açdmışbr. 
Bu kısmın eski mezunlanndan devam etmek istiyenlerin 20 temmuz 
932 çarşamba gilnüne kadar kayıtlan yapılmak llzere Mektep 
Müdürlüğüne mürecaatları ilin olunur. 

İs tan b u 1 GÜ m r Ü k Mu h af a
za Başmüdürlüğünden: 

ı) Gümrük Başmüdüriyeti binası zemin kat avlusundaki mahal 
ile (8) No. lı Levazım ambarı dahilinde yapılacak bazı tadillt ve 
tamirat pazarlığa konulacakbr. 

2) Yevmi ihale 25 temmuz 932 pazartesi gilnD ıaat 14 te Muha• 
faza BqmOdilriyet binaunda icra olunacakbr • 

3) Taliplerin % 7 ,ö teminat akçelerile birlikte M&dilriyette buar 
bulunmalara. 
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> işten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

E gar ip Dirildi llabarrlrf t 
Arnold Golopall 
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lrlindahnın Gördükleri - Kaptanın Telatl•n - Esrarengiz Yolcuların ilk Kama· 
ralan • Muhakkak Zabıtanın Elinclea Kaçmak lstiyen insanların Karpsındayız 1 

Dikkat ettim: o,.na - fada 
•erak edenler çinlilerle aeDCi-
lerdi. Bular Jekdiiwlerlaia lisa
.... bilaaiJodar, lpretle ....... 
rorlarcL· Sonra ortada ,.,.. da 
7okta. F alot lrlhdalı tayfadan 
lfrenc.'fm; lffz lzerine aynayor
lal'IDlf, borçlarmı karaya çıktdda· 
11 zaman alacaklan JeYmİyeler· 
den ödeyeceklermitl 

Bir arahk bir ıead De bir 
Çinli u .. nda kaYga çıktı. K..a 
•ir bokı mOsabakası ıeyrettik. 
Zenci Çinliyi çabucak yere serdi. 
Çinliyi kaldanp yalajına J•br
dılar Ye oyun tekrar devam etti. 

Yatak komşum lrllndalı tay
laydL Arkaclqlanmız oyunla 
•enulk• biz de bir taraftaa 
•Yae&lr ediyorduk. Bu zabn 
ada ( Sol vay ) dı ve blltlba Yatan· 
dqlan ıfbi çeaeai dllfOk bir 
adamda. 

8ua IOrdu: 

- 8-aya selmedea evvel 
llugi wapurda çalapycwduau? 

-Blok Ster ıemiaindel ceva• 
.. Dl Yerdim. 

- Ylk ge.W miydi? 
- Eveti 
- Ben Nevkastl, deydim. Fa-

bt pmimiı batb, timdi denizin 
dibinde iatirahat etmektedir. 

Sordum: 

- (Marta) da bu ilk ıeyaha
tlnia midir? 

- Eml &il•• ..... t.,.. 
falar epiclir r 

Fotolraf /'alılill Kuponu 

TabiaUnial Olfenınel. iatlyora:ııuı 
fotogr&fını~ 5 &det kupon il• blr

lıkte göndoriniı. Fototrafınıı ııraya 

tlbldlr ~• iade edilmeı. 

laim, meslek 
Yeya un'aU 

Bansl ıu&lleria 
cevabı? 

Fototr&f inti,&r 
edeeek mit 

Fototrafta kll"'l IO kV11flak 
p111 makabtılnı!e «f)ndertlebU r. 

- AmlM ,..,._ ..... 
- T..ı. ederimi Fakat ıiz 

buna bilmiyor ..,d .. ? 
- Ha,.,t E... Aam ıemi 

kimindir? 
- Hiç khaeeninl Daha doğ· 

ruıu bir lasilia lnm,..,..ımndar. 
Kumpup .. pmlJI ild yolcuya 
lriralamlfbr. Yalcular da kaptan 
Roıu t................ Kaptln Roı 

iae botla mhttebab tabnuıtur 1 
- Peki ._ ,......, •e çeşit 

inıanlanLr ? 

- BilmiJ_..m. Fakat rivaye• 
te bakaw bir Lorttw, metr•i 
ile .,.ı..t etmektedir. JCmdWwi 
enelld gln gemiye biaerken 
gördlm. Garip aaratla bir 
adamchrl 

- Ya lran11? 
- Yüzü gözn okadar artnlD 

idi ki pek farkedemeclim. 
- Yanlamada biımetçi Yar mı? 
- Hayır 1 
- Peki, gemiye bindikleri 

dalo1cadanberi glftl'le)'e hiç mi 
çıkmadılar? 

- Zannetmemi Herhalde ben 
görmedim. Anlaşılan mütemadi

yen kamaralannda istirahat etti
ler. Kendilerile temas eden de 
Mdece kaptaa İle l&amuott.. 

- Garip ~I 
lrlindalı tayfa dftf&ıcfl, bqanı 

salladı: 

- Evet, dedi, garip ıeyl Bana 
6yle geliyor ki bu yolculu fena 
bir harekette halum..ıar ve po· 
liıten kartalmak ipa ha gemiyi 
kiralayarak denize açılmıtlardır. 

- Milmldinl Fakat geminin 
hareketinden evvel kontrol ._. 
meleıi yapılmadı iDi? 

- Y apalcL, batU beD de bam 
l:.ulundum. Fakat bu muamelenin 

lfaı odan evvel kapta• iki 1olm111 
9fY•larile birlikte amban aak
lamııb. 

- O halde kaptaa bualvla 
ortaktır? 

- Zannederim. 

(Kardif) in birdenbire geliti 
bu muhavereyi yanda bJraktı. 
Adam limbayı görOnce hemen 
oyuncuların üzerine atıldı. Raıt
gelene bir yumruk aavurdu, ay· 
ni zamanda da valıfl bir hayvan 
gibi bağırıyordu, nihayet bir hay
li yumruk tevzi ettikten ıonra 
IAmba11 ıöndllrerek gitti. 

* Sabahleyin gGverteye çıkbğam 

zaman kaptan beni çatırdı: 

- Kamarama geliniz. Size 
llyliyeceklerim Yari dedL 

Titreyerek kittim: 
- Km bilir iM....., tl&erlne 

...ı Mr ldrelllit dlfecek? 
Diyordum: 

C Arka11 •ar) 

HOLİVUT 
Türk Studyoaanun ilk eseri olan (Karım beni aidatına) filminin birçok 
sahnelerini n gtııellik kırabçeainJn bftyttk kıt'ada resmini ve yoni 

sinema ha-.;adislerinl havi olarak bugün lnti9ar etmittlr. C 

Kiaracller, mide, llar•alc, laf• kum hastahklarına 

TUZLA iÇMELERi 
Sabahlara k6prl1dea 6,30, 8,20, 9,30, 11,40 da Haydarpaıaya 
hareket edea vapurlaran trenleri ve cuma sab8!ı1an ilaveten 

( 7) vapurunun treni membalara kadar 11derler. 
içmelerden •an tren 15,99 tadlr. 

----------------tı FABRiKANI~ 

YALNIZ KOTAYA 
KiREMiDi KUUANINIZ 

Ucuz, Sağlam 
Evsaf ça Emsaline Faiktir 

" C EN TA LA R 1 
ISTANBUL 
IZMIR 
ANKARA 
KONYA 
AK,EHIR 
ÇANKIRI 
8ALIKE8IR 
BANDIRMA 
AKHiSAR 
MANiSA 
KASABA 
SALiHLi 
MENEMEN 

Sayfa 11 

Emniyet Sandığı Emli~ 
Müzayedesi 

Arttarme 
bedel! 

2700 

KAT'İ KARAR iLANI 
He1ap Merhunehn Clnı v• nerlle mnld H 

Ne. MG temllltı 

7879 Kadık6yllnde ZUhtllpqa mahallesinde eski ve 
yeni Fener caddeli eıki 14 ve yeni 80, 80 nu• 
maralı iki yüz artın arsa üzerinde bir buçok 
katı kArgir bir kah ahıap olmak there iki bu• 
çuk katta t'D üç oda, ( bir banyo oduı) bir 
aofa iki koridor, iki antre, etrafı camekinb ve 
üzeri balkoodur Mermer taılak bir mutfak ve 
aeksen IU'flD arsa üzerinde bir çama11rbk. bir 
oda, ( elyevm mutfak haline konulmuttur) ,nz 
oo U'f ın ana üzerinde bir asma ıofa. iki oda, 
bir avlu. bir ahara müştemil sellmhk daireaini 
ve bet diailm bet yilz yirmi bir IU'flD -bahçeyi 
ve bahçede ufak çapta n.tetnlu laklı hanı 
üç kuyu iki aamıca bevi etcan mliamire ve 
gayri müsmireyı bavi bir k6fklba tamama. 

Eleni H. ve Kalalati a 
1500 8131 Erenkly Sahrayıcedit mahallesinde eaki Boa· 

tancı ve yeni Orta cadde sokağında yeni 58, 
58 numaralı iki ytıı Bl'flD arsa llzeriade bir 
kah klrgir iki katı ahşap olmak Ozere iç katta 
birinci katta iki oda , mutfak Jlz yctmit b .. 
arı.o arsa llzerinde bir tqlık, bir hamam, (bir 
kurnalı) ikinci kat: bir aof a, üç oda, tiçllnctl kat: 
Oç oda, bir sofa, haricen çimento antre, mermer 
havuz fııkıyeli laklı b&yllk havuz diğer iki ha· 
wz ( birinde memba ıuyu vardır ) ve bir aanuç 
haricen hau ap odunluk, k6mllrlllk ayrıca bahçe 
dahilinde zemini çimento bir ev alb, bir oda, 
birinci kat bir büyük oda, ittisalinde çiçek n
rİIİ çamları yoktur Janmda bir ahır ü ti. bir 
oda, ye bağ kapı .. nın yanında barap bir oda• 
dan ibaret ve terk• d6rt kuyu etrafı dairema
dar kaamen yeni eski duvarla mabat olup ota& 
1edi d6a0m dlrt yllz yirmi b.. &rflD babçe7l 
havi maababçe bir kltktln tamamı. Ayte Sadıka H. 

~ 8934 Beyoğlunda Cihangir mahalleainde Cihangir 
caddesinde eaki a ·5 yeni 9 numaralı yllz 
otuz bet arım araa üzerinde klrgir beı kat• 
tan ibaret olup birinci katta zemini kan6mea 
d6pli bir antre, bir kapıcı oclua Ye bir koridor 
llzerinde dlrt mafaza, bir çamaprlak, ( ubit 
kazan. iki tekne vardır. ) bir beli ve dij'er 
d6rt kabnda dört dairesi olup her dairede d6r
der oda, birer koridor, birer mutfak. birer 
termesifonlo banyo, birer belA, birer balkon, 
birinci kattan itibaren çıkma elektik ve terkos 
tertibab Ye tabbnda bir dükkAnı ve on Od 
arşın aralıjı havi bir aparbmanın tamamı. 

Zihni B. Tekili Herant a. 
600 1099 Galata Arapcamiiıerifi mahal'esine Yelkenciler 

caddesi ve Karakol meydamnda eaki 8, 127, 129, 
131 yeni 10,127,129 numaralı yllz doksan arpa 
arsa &zerinde klrgir d&t kattan ibaret olap 
semin kata bir metbaJ birinin altuıda bod
rum •e helvacı mermer tezgibı ve ocaja ile 
uma bir oda)'I " cameklnı diğeri &al cam .. 
kln ye zemini çimento iki dilW ( iator k .. 
penklidir) Qatllude bir aahanhk bir tahta kori-
dor iki oda, bir aofa, bir helA. bir kömilrlllk 
tıçOncll katta bir beli, sahanlık, dört oda. bir 
koridor, bir beli, bir mutfak ( burası aparbmu 
daireai teklindedir) Dit katta bir daraca, bir 
oda, bir heli, bir aahanhk ( dükklnlarda elek• 
trik iki tulumbala btr kuyu mevcuttur) ve ikind 
kattan itibaren iki tarafa çıkmayı havi iki dtık· 
kinı mllştemil bir hanenin alta hisse itibarile 
üç hissesi Halide, Meliha Ye Faika H. llr 

560 7135 Beylerbeyinde Boatancıbaşıabdullabağa mahal-
lesinde istavroz caddesinde Boatanaralığa ..,.. 
kağında eaki 9 Mll. ve yeni 4 No. b hare• 
kıımı yetmiı sekiz IU'flD ana llnriade ahpp 
iç katta dlrt oda (biri harap biri aandık oda-
11dır}, iki ufak 10fa, bir merdiven alb, harap 
ew alb ( hariçte olan mutfak yılolmlfbr Ye ba 
hane barapbr) aelimhk kJSmı 54 arpn ana oz .. 
rinde abpp iki katta iki oda, bir ufak aofa, 
küçük ev alb, merdiven altı ve on arflll ana 
üzerinde bir mutfak ve iki yilz otm alb arpa 
bahçeyi ve bahçede tulumbalı kuyu)U havi 
maababçe iki kısımdan ibaret bir hanenin ta-
ma mı. Seyfettin ve Hakki Be,ı. 

710 8777 O küdarda Altunizade mahallesinde Nişantaıı 
caddesi eski 2 ve yeni 4 No. h iki yüz sekiı 
ar ın arsa nzerinde birinci kat: Bir taş ık nç 
o a, b"r heli, bir k6milrlilk, ikinci kat: Bir 
ıofa, Oç oda, bir beli. bir kiler, yüz yirmi 
arş n arsa O:zerinde klrgir bir ahır, ve k rk 
arşın arsa nzcrinde ahşap bir aamanhk, bir 
mutfak, ve bin iki yllz otuz iki al'flA bahçe 
( bahçede meyva ve zinet ağaçlan nrdar ). 

t Uitfen ••Jf•r• s•• rlnla ) 
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( Binanın alt katı kftrgirdir ) ve ayrıca on bir 
buçuk dönüm fazla bahçeyi havi bir köşkün 
tamamı. Nazlı H. 

4833 Galatada Sultanbayazıt mahallesinde Arapoğ~ 
lan soKağmda eski 11, 13, 15, 17 ve yeni 13. 
15, 17 numaralı iki yliz altmış yedi arşın arsa 
Ozerinde kirgir beı katta biri kapıcı odası 
o)mak llzere otuz iki oda üç sofa Uç gezinti 
mahalli bir methal, çimento taraça altında iki 
dükkanı ( ortadan kapı ile birleştirilmiştir. ) 
Altlarında birer bodrum ve yirmi bir arşın 
arahğı havi bir otelin tamamı. Hüseyin Naim B. 

8483 Galatada Y enicaml mahallesinde KUrekçiler 
ve Mahmudiye caddesinde eski 1 O, 1 J, ı 2; 13 
ve yeni 10, 1', 12, 13 numarah iki yliz altmıt 
dört arıın arsa üzerinde kAgir olup birinci kat: 
Bilyük bir mağaza Kürekçiler kapısından giril ... 
dikte bir antre, altında tulumbalı kuyu, asma 
bir oda, bunun ilstUnde bir sahanlık Uç oda .. 
bir koridor ikinci kat: Bir sahanlak listiind~ Uç 
oda, bir belA, bir koridor, üçllncU kat: Bir 
ıofa, yedi oda, bir eşya ve vinç mahalli, Mah• 
mudiye tarafında iki balkon Kürekçiler tara· 
fında bir balkon: Mahmudiye caddesinde 13, 
15 Kürekçiler tarafında 12, 1 O numara görül· 
mektedir ( kapılar demir kepenklı mağaza önü 
istorludur ) bir mağazamn on beş hisse 
itibarile dokuz hissesi. Ali Rıza Paşa Mehmet Affan B. 

5909 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Abanos 
sokağında 14 numaralı seksen beş arşın arsa 
tlzerinde haricen kargir ve dahilen ahşap üç 
kattan ibaret olup birinci kal mermer taşlık, 
bir mutfak, üç kömürlnk, bir helA asma katta 
bir sofa, bir oda, ikinci kal ikı oda, bir sofa 
bir kiler bir hela, bir çıkma, üçüncil kat iki 
oda, bir sofa, iki yilk bir çıkma, elektirik ve 
terkos, tertibab, bir kuyu, bir sarnıç ve yirmi 
beş arşın bahçeyi havi bir hanenin tamam1 Beatrik H. 

8203 Bakırköyünde Y eşilköyde Şev~etiye makaUesin• 
de Şevketiye bulvarı sokağın.la 39, 39 numaralı 
yOz altmış arşın arsa üzerinde ahşap üç katta 
ıekiz oda, (ikisi çatı odasıdır) bir banyo bir 
ıofa, bir mutfak, bir antre, iki kiler, üç bal· 
kon, bir tulumbah kuyu, bir sarnıç, çama~ırhk, 
odunluk, kömürlük ve yirmi arşın orsa Uzerin• 
de camakanlı bir antre ve bahçıvan odası, ve 
bin altı yüz altmış arşın bahçeyi havi bir hııne· 
nin tamamı. Afife H. 

6221 ÜskUdar Kazaskerahmetef t!ndi mahallesinde 
. Salı sokağında eski 19 ve yeni 31 numaralı 

yüz kırk arşın arsa üzerinde ahşap üç kattan 
ibaret olup birinci kat bir malta taşlık bir 

mutfak, bir oda, bir kömürlük, bir hela asma 
kat: bir oda, ve döşemesi yok, bir oda, mahalli, 
lkioci kat, Uç oda, bir sofa, bir hela, Uçüncll 
kat bir oda, şahniş ve yüz seksen arşın bahçe 
ile tulumbalı bir kuyuyu, havi bir hanenin 
tamamı. Mehmet Cemil Ef. 

611 Üsküdarda Kısıklı mahallesinde Alemdağı cad· 
desinde eski 9 Mn. 9 Mü. ve yeni 11-1, 11·2 
numarala yüz arşın arsa üzerinde kısmen kir
gir kısmen ahşap iki buçuk kattan ibaret olup 
birinci kat: zemini karsömen döşeli, taşlık iki 
oda, bir heli, bir mutfak, bir kömürlük, bod· 
ruın, ikinci kat: bir sofa, Uç oda, bir hela, ve 
kırk arşın arsa &zerinde önll camekAnlı tahta 
kepenkli bir dükkAn ve beş yUz kırk Uç arşın 
bahçeyi havi maa dtikkin bir hanenin tamamı. Saim B. 

2017 Topkapıda .Merkezefendi mahallesinde eski 
Çırpıcı yeni Çırpıcı çayırı balıklı mevkiinde 
eıkl 12 Mn. 12, 12 •e yeni 30, 31, 31 ve el· 
yem 6,4 numaralı emlAkten 6 numaralısı yllz 
ıekiz aqın arsa llzerinde vo bir buçuk katta 
ahşap birinci katta, llç oda, bir sofa: bir hell, 
O.tünde bir oda bir sofa, dört numaralısı yllz 
ıokiz arflD arsa tizerinde iki kath olup zemin 
kah kaldmm tqından iki katı ahşap birinin 
ıemini toprak olmak üzere iki oda, bir sofa 
hancı bir mutfak bir ahır, ( içinde bir oda 
wardır) ikinci katta Uç oda, bir sofa, bir heli 
bir dönUm bin iki yüz otuz bir arşlD bahçeyi 
ve bahçede dört kuyu ve meyva ağaçlarını • 
ve ayrıca on bir dönilm fazla araziyi havi 
iki hanenin tamamı. Firdevs H. ve Veysi Ef. 

8995 Galatada Kemankeşkaramustafapaşa mahalle· 
sinde Gümrük sokağında eski 62-62 yeni 42 ... 
44 numarlı otuz altı arşm arsa üzerinde kirgir 
Uç buçuk kattan ibaret olup ( merdivenler ah· 
ıaptır ) birinci kat: Bir dükk!n tahtında bir 
bodrum ikinci kat: Bir sahanlık, bir oda bir 
beli üçüncü kat; bir sahanlık, bir merdiven altı 
bir oda. üzeri çini daraça, bir oda, bir ocak 
mahalli, elektirik, ve terkos tertibatını ve iki 
katta çıkmayı havi odaları müştemiJ bir dUk· 
kAnın tamamı. Mehmet Ef. 

7292 Bakırköyünde Sakızağacı mahalleıinde Taıhan 
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sokağında eski ve yeni 8 nu· arah yUz otuz 
altı arşın arsa ilzerinde ahşap Uç katta dokuz 
oda, üç sofa, iki hela, bir çini antre, bir da· 
raça, bir şahniş, bir balkon, bir sarnıç, bir 
tulumbalı kuyu, odun ve kömürlük, ve otuı 
arşın arşa üzerinde bir mutfak, ve yiiz sekiz 
arşın bahçeyi havi içi dışı yağlıboyahdır. Bir 
hanenin tamamı. Serpuhi ve Hayganuı H. lar 

100 115 Balatta Haınamcımuhittin mahallesinde Tam· 
buracı sokağmda eski 19 Mü. ve yeni 33 No.lı 
altmış beş arşın arsa üzerinde kargir üç katta 
dört oda, üç sofa, iki taşlık, bir mutfak, bir 
kuyu, bir sarnıç, bir şahniş, bir daraça, bir 
balkon, ve alh arşın aralığı havi bir hanenin 
nısıf hissesi. Mehmet Halit B. 

350 778 Tavşantaşında Kitipsinan mahallesinde Dal· 
tabançeşmesi sokağında eski 2 Mü. ve yeni 2 
numaralı yüz on iki arşın arsa fü e:inde bir 
buçuk katı kirgir diğeri ahşap olmak üzere 
iki buçuk katta beş oda, bir sofa, bir mutfak, 
bir çini taşlık, iki methal, bir kömürlük, ve 
seksen ıekiz arşın bahçeyi havi elektrik, ter· 
kos, havagazi tertibatı vardır bir hanenin tamamı 

Seyyit Mehmet ve Seyyit Tahir Ef. lor 
60 8873 ErenköyOnde jerenköy mahallesinde, Hamam 

ıokağında, eski 39 vo yeni 61 NO: lı yilz oa 
arıın arsa üzerinde abıap iki kattan ibaret 
olup birinci kat, çimento bir ev alb diğer bir 
taşlak, bir mutfak, bir helA, bir guıillbano, 
ikinci kat: bir sofa, llç oda, bir çıkma, (zemin 
kat kargir, Uzeri ahşaptır) ve kark arıın bah· 
çeyi havi bir hanenin tamamı. lbrahim Etem Ef. 

200 4920 Unkapanında Yavuzersiııtan mahallesinde Sağun ... 
cılar elyevm Kazancılar ıokaiında eski 67 yeni 
3 numaralı otuz dört arşın arsa Uzerinde iki 
kattan ibaret zemini toprak önU istor kepenkli 
üzerinde bir oda, ve bir bozuk hela, mahallini 
havi bir dükkAnın tamamı. Fatma Refia H. 

2000 8246 Babıcaferide Abıçclebi mahallesinde eski Y O"' 

ğurtçu ve Çardak ve yeni Yağ iskelesi soka .. 
ğında eski 35, 35 MU. 133, 135, 135 Mil. vo 
yeni yedi ili 11, 27, 29 numaralı yilz ohıı dört 
arşın arsa Uzerinde kargir bir buçuk katta Us· 
tünde bir yazıhaneyi havi bir mağazanın ta• 
mamı. Yuvakim Ef. 

Yukarda cins ve ııev'ile mevki ve militemilatı yazılı emvali gayri 
menkulenin icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizalarında 
gösterilen bedellerle müşterileri üzerine tekarrür etmiş ise de mezkUr 
bedellerle haddi liyıkında görülmediğinden tekrar yirmi gün müddetle 
ilan edilmelerine karar verilmiş ve 1 1 Ağustos 932 tarihine milsadif 
perşembe güne arttırma bedelleri haddi layikında görülmediği takdir· 
de kat'i kararlarının çekilmesi tekarrür eylemiş olduğundan talip 
olanların yevmi mezkurda saat on d6rtten on beı buçuia kadar 
Sandık idaresine mUracat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 
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