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Almanyada Büyük Bir Korku/ lstanbulun pirt Köşesi 
Ve Şiddet Devresi Başladı 

Komünizm ile Mücadeleye Girişildi 
Kaç zamandır karmt:~:3r1fık bir vaziyet 

içinde bocalıyan Alm21!1~jı:ıtia nihayet elya•I bir 
bomba patladı ve bu patıaır~f• koca Almanyayı 
temellnden ~arsan bir ,~~det hu•ule getirdi. 
Esasen Almanya siyasi fırkalar tarattarlar1n1n 
ihdas ettikleri muhtallf kanii hidlselera sahne 
oluyordu. Yeni Alman BafYeklll Fon Papen bu 
vaztyetlere nihayet vermek endl•••ll• flddetll 
kararnameler nefretti. Fakat Atmanyanm mUt• 
tehlt bulundulu hUkOmetlerden Pru•r• hUkO· 
~eti nazırları bu omlrnamelere itiraz ettiler • 

Bunun Uzerlne de aa,vakll Fon Papan bu na· 
zırları azlattl. Pruaya Baf vaklll M. Bravn da 
ezladllanler meyanındadır. Şimdi Pru•yayı Fon 
Papan Komiser eıfatlle idareye baflamıftır. 
Gerek Berllnde, gerekse Prusyada örB idare 
Hin edildi ve Bertin Polla MUdUrU de vazife .. 
elnden c;ıkarlldı. Hutaaa Almanyada tem mlna
elle bir flddet ldareeı baf gösterdi. Bu arada 
birçok elye•I adamlar tevkif edlldl. lft• eon 
gelen telgreftar: 

(Alt tarafı 3 finctl Hyfanın 1 inci aütunundadır ) 

Beş 
Cürm·ı 

• •• 
şı aç kç ı 

ev if Ed. di 
f Şeker . 

~~~~~--~~-

Maznunlar Yakında Gümrük İhtısas 
Mahkemesinde Sorguya Çekilecekler 

Teşviki Sanayi Kanunundan 
lıtifade ederek gUmrllkten çı· 
kardıkları iptidai maddeleri ıu 
raya, buraya satmak suretile· 
gayrimeıru olarak binlerce lira 
kazanan bazı f abrikacdar hak· 
kmdakl tahkikatın ikmal edilmiı 
e>lduğunu diln yazmııbk. 

Tahkikat evrakı sekiz uma• 
rala GUmrUk lbtasaa Mahkf" Hesine 
verilmiıttr. Evvelce tevk.it l"'filmiı 
olan fabrikatöl' İsmail Hasan Bey 
akkmdaki tahkikat derinleıtirilmiı 
ve mühim ip uçları üzerinde y~
ıtinerek yeni esaslar elde edıl· 
~iştir. Bunun üzerine tacirlerden 
Süleyman Sırn ve Hüseyin 
~eylerle, Efrayim Boton ve 
fabrikatör Şilkrll Efendiler 
dnn Poliı ikinci ıube me· 
murları vasıtasile tevkif etti· 
rilmiştir. Bu suretle iptidai madde 
kaçakçılığilel maznun olarak iki 
fabrikatör ve Uç tacir yakalanmış 

lhtı1&1 Mııhke n eıl Müıtantlil 

lsmall Hakkı Bey 
oluyor. Maznunlar yakmda sekiz 
numarala ihtisas mahkemHinde 
muhakeme edileceklerdir. 

~elediye Çürük Meyva 
Sabşının Önüne Geçecek 

Haber aldığımıza g6ro. Bele· 
~iye, ıehrlmlzde çllrUmUş ve te· 
f •11Ub etmiı meyva ve sebıe 
aatııının ~önüne geçmiye karar 
vermlıtlr. Yapılan tetkikat neti· 
cesindo pazar yerlerinde satılan 

meyvaların ekseriyetle ham ve 
'ürük olduğu anlaşılmıştır. Bil· 
Jıassa bu yüzden şehir dahilinde 
birçok hastalıklar vukubulduğu 
paıan dikkate almarak çUrUk, 
boıuk mıyva vo sebze satanlaren 

tecziye edilmeleri karar aJbna 
alınmıştır. Bu husuıta allkadar 
belediye memurlarına emir veril· 
miıtir. Bize verilen malumata 
g6re, meyva mevsiminde bulun• 
duğumuz için 'şehirde mide ha .. 

talıkları çoğalmış, bunun da ham 
ve çürUk meyva ve bilhassa fe
na kavun ve karpuz istihlikinden 
ileri geldiği anlaşılmıştır. Belediye 

bu mesele ile şiddetle mücadele 
educektir. 

Bollaştı · 
Bu ayın beıincl gUnllne ka• 

dar gilmrUklere gelmiı olan ıe• 
ker kahve ve çayın serbest çıka• 
rıla.cağı hakkında diln gUmrUklere 
emır gelmiştir. Bugünden itiba· 
ren mevcut mallar ıerbest çıka· 
rılacaktır. Bu haber üzerine kah· 
ve yüz beş, keıme şeker de 
otuz yedi liraya satılmıştır. Bak· 
kallarda şekerin 49 kurut• 1ab• 
lacağı söylenmektedir. 

Çorap~lar 
Gümrük Vekaletine Bir 
istida ile Müracaat Ettiler 

Ôk_rendiğimize göre, çorap 
ticareti yapan bir kısım tuhaf" 
"l GU "k I ıye· cı er mrü ve nbisarlar V • 

kaletine müracaat ederek müh"e 
bir . temennide bulunmuşlardı~~ 
Verılen istld~da hariçten koli· 
P?stal ~uretıl~ çorap getirten 
kımselerın çogaldığı, bu yüzden 

81r 9orap alıf verlfl 

keadi ticaretleriniıa bllyUk zarar• 
larlı neticelendiji bildirilmekte 
bu yaıf yetİll 6nilne ı•çllmesi rica 
edilmektedir• 

Bize nrllen malumata g8rc, 
filhakika ıon gllnlerde birçok 
kimseler, daha fazla kazanç te• 
mini mak .. dile harJç memleket· 
)erden kllçllk paketler içinde lükı 
çoraplar getirtmekte, bunları 
yllksek flatlerle satmaktadırlar. 
Hatta ayni adrese muntazam ıu· 
rette ıık sık çorap kolileri geldi
ti de nazan dikkati celb etmiştir. 
Esasen bu vaziyete evvelce de 
iıaret edilmişti. ----

Bir MahkOmiyet Kararı 
Belediye mutemetlerinden Nail 

Bey .zimmetine para geçirmek 

maddesinden yedi buçuk sene 
hapse mabkQm olmuıtur. 

lstanbulda ilk Otomobil 
Ve ilk Şoför •. 

Zamane 
Otomobil 

~--·----

Padişahının İradesile 
Hudut Haricine Atılıyor 

Memlekete ilk gl,.en otomobillerden biri 
lıtanbulun kö

ıelerl, gezip gör· 
mekle tükenecek 
gibi değil... Bu 
köıelerl dolaşır· 
ken insan, eski 
mazileri de hahr· 
ladığı içindir ki, 
ortaya meraklı 
mevzular çıkıyor. 
Bugün lstanbulun 
bir yığın girinti 
ve çıkıntı yerle
rinde okadar c6-
mert ·manzaralar 
var ki .• Kimbilir 

hu su ' i evveli 
kend= kendime 
&ordum, ıonra 
hadiseleri takip 
edenlerden bu 
ıualin cevabını 

aradım ve orta· 
ya çok tatlı bir 
hiklye çıkardım. 
Liitfen dinleyl• 
nlz: lotomobilfn 
TUrkiyedeki ha· 
yab ancak otuz 
sene kadardır. 

lıtanbula ilk ot()ııf 
ilk •oförlerden Ahmet Bey mobili meşruti• 

ılz de kaç defa görmüısUnUzdUr. l yelten iki sene evvel bir Yunan 
lıtanbulun birçok yerlerinde çok sefiri getirtmiıtL 
eıkiden kalma, hurdalaşmıı, kul· O zamana kadar beygirli ara• 
lamlmaz bir hale gelmiş otom<>"' badan baıka bir ıey görmiyen" 
bil ve kamyon kUlçeleri vardır. ler, kendi kendine giden garip 
Mesel& ben Betiktaş civarında bir oyuncağın İstanbul ıokakla" 

• bir hurda otomobil deposu bi· rmda dolaıbğını haber alıncı 
' lirim. Bu ihtiyar arabaları evveli inanmamıılar, fakat fayla 

her görlltllmde, cazip bir mazi· kuvvetlenince herkeste bu garip 
nln izleri kafamda canlanır. Evet nesn~yl görmek arzusu uyanm"I. 
henüz, en ıatafath devrini yaıı· ~Nıhayet AbdDlhamidin bir 
yan otomobil, acaba bizim mem· kUlus gtinU bu otomobil Unkapanı 
lekete ne zaman girmişti? Bt'ln ~prUsUnden geçiyormuı. Bunu 

(Devamı 8 fnci Hyfada) 

,-------------;:B~al~ık-A7.k~u~ı===========ı 

Anne balık - Koşun çocuklar. insanlar halimize acımıılar da 
denize vantilatör aahvormişler ... 
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Avrupadaki Genç 
Kızlarımız .. 

Dün Brükıcl muhabirimizden 
aldığımıx bir telgnfı ffiphedz 
okudunuz. Bu telgrafta, Brilk
Hlde tahsilde bulonan i'enç 
Türk klzlarmm büyülıc muvaffa
kıyetler kaundıldarı, hatta 
ecnebi taJebeler arasında bile 
teferrüt ettikleri bildiriliyordu. 
Bu tayam memnuniyet vaziyet 
karşısında halkın fikir ye mü
talealarına da bugün ya:ı.ıyoruı: 

Eyüp Bey ( Fenerde, fıkele cadde· 
llnde 16) 

- Türk kı?:lan ve çocukları 
aeki ve ç.ahşkandır. Bunan misali 
gençlerimizin Avrupada daima 
auvaffak olmasıdır.Yalnız şayanı te-
menni olan tudur: Avrupada 
muhtelif mekteplerde muvaffak 
olan gençler gelsinler, memle
ketlerinde de bu ıekilde muvaf-
fakıyetle çalışsınlar. O zaman 
hem kendileri, hemde biz aevi-
airiz. 

-tr 
Nlyul Bey (Bayazıt Okçular 9) 

- Türk kadını, gün geçtikçe 
&fan ve it hayatınd.a muvaffak 
lmaktadır.Avrupa telgrafları, bazı 
Avrupa ıehirlerinde okuyan genç 
kız ve erkek talebelerimizin mu
waffak olduğunu bildirmektedir. 

Bu haberler karşısında sevin
memek mümkiln mn? Tfirk çalış
bjı takdirde daima muvaffak olur. 

* Fahri 8. (Okçular caddcıi) 

- Türk milleti dünyanın en 
ıeki milletlerinden biridir. Bu 
seki milletin gençleri usul tah
hnda çalııtıklan takdirde her 
mlifknlü yenebilirler. 

İşte, A vrupada çalışan genç
lerimizin muvaffak olduğu habe
rini alıyoruz. Bu gençler hayat
lannı alın terile kazanmak sure-
tilo mesut olacaklardır. 

•• Honnllr Efendi ( ·Okçular batı, 71 ) 

- Ben herşeyden evvel Türk
lü· ı le iftihar ederim. Bu millet 
d. 'l l'llD en temiz ve çalışkan 
bir hJilletidir. Yeni yetişen kız
larımız ve gençlerimiz de çalfıyor
lar. Çalışanlara saadet mukad-
derdir. 

Avrupada Tilrk gençlerinin 
ıuvaffak olduğunu söylüyorsunuz. 
Tabii muvaffak olurlar. Temen
ni ederim!ki bu gençler vatanları
aa döndOklerinde ilimlerinden 
Ye işlerinden memleketi müstefit 
ebiııler. 

Bir Cür' etkar 
Mahmut isminde birisi ltaJyan 

Başvekili M. Musoliniye bir mek
tupla müracaat ederek Türk 
pzel san'atleri için maddi yar .. 
dım talebinde bulunmuştur. M. 
Musolini bu müracaatı sefaret 
•aııtaaile tetkik ettirince tabii 
işin aalı olmadığı meydana çık
mışbr. Şimdi bu cllr' etkir herif 
arenmaktadır. 

......................... 1 ............................................ .. • • 
iskemle ile Cinayet 

Para Yüzünden Kanlı Bir Kavga Oldu, 
Bir Kişi Ağır Surette Yaralandı 

Dün şehrimizde iskemle ile bir cinayet if1en
miştir. Bir para meselesinden çıkan bu kanlı 
hldise Haliç Fenerinde cereyan etmiştir. 

Bir aralık kavga daha ziyade bUyUmüş ve 
ıebzeci Mehmet sokak kenarında duran bir iskem-

Mehmet isminde bir sebzeci ile Mustafa ilminde 
bir arabacınm <Stedenberi bir alacak ve verecek 
meselesinden araları açılmıştır. 

leyi kaparak zavallı Mustafanın ba~ına aavurmuştur. 
İskemlenin darbesi çok tiddetli olduğu için 

Dün yine karştlaşan bu iki kızgın adam bir 
müddet münakaşa etmişler, fakat sinirlerine hikim 
olamıyarak kavgaya tutuımuılardır. Kavga esna
sında aebzeci Mehmet çok ileri gitmiş, karşısındaki 
adamı fena halde hırpalamıştır. 

Mustaf anın kafası patlamış ve ağır ıurctte yaralı 
olarak baygm bir ıurette yere düşmUştür. Sebzeci 
Mehmet bu kanla cinayeti işledikten ıonra kaçmı .. 
ya başlamış, fakat yetişen polisler tarafından he

men yakalanmıştır. Çok ağır yara alan Mustafa da 
bitkin bir halde hastahaneye kaldınlmıştır. 

----- -
Kaçakçılık Yeni Tütün 

Çalılar Arasında 13 Teneke Mahsulü 
ispirto Bulundu Şehrimizdeki alakadar resmi 

Verilen malümata göre' iki dairelere gelen malümata göre 
gün evvel Gümrük Muhafaza 932 8• ı··t·· hs ı·· (t)t::30) "d · b" ka k J k "hb sene ı u un ma u u ~ ı aresıne ır ça çı ı ı an . . . . 
yapılmışbr. lbban yapanlar, bazı mıl~on kılo. tabının edılmek-
kimselerin Şilenin ötesinde lrva tcdır. lzmırde geçen sene 
açığındal bulunan Eşekadasına ( 24 ) milyon kilo tü-
b8%1 kimseler tarafından mühim tün istihsal edildiği halde 
mikdarda kaçak eşya çıkarıldığı- bu seneki mahsulün ancak (8 - 9) 
nı söylemişlerdir. Muhafaza me- milyon olacağı anlaşılmaktadır. 
murlan derhal harekete geçmişler 
ve Adada araşhrmalar yapmışlar- Bafra da dahil olduğu halde 
dır. Neticede Adada çalılar ara- Samsun mmtakasından bir iki 
ıında 13 teneke ispirto bulun- milyon kilo kadar tütün istihsal 
muttur. Şimdi kaçakçılar taharri edileceği tahmin edilmektedir. 
edilmektedir . 

Denizde 
Bir Ceset 

Dün Haliçte Ayakapı açıkla
nnda bir ceset bulunmuştur. Ce
set uzun zamandanberi denizde 
kaldığı için hüviyetini tcsbit et
mek mümknn olamamıştır. 

Seyrtsefalnde 
Seyri5efain Levazım Müdilrü izzet 

Bey ialifa etmiı, yerine İzmir acenteli 
Zekeriya Bey tayin edilmiştir. 

Köseleciler 
Kendilerinde Hiç Kabahat 
Olmadığını Söylüyorlar 

Deri ve kösele fiatlerinin yük
ıelmesi devam etmektedir. Köse
leciler köseleyi okkada yirmi 
kuruş, deri fiatini de ayakta on 
beş kuruş arttırmışlardır. Uu he
saba göre kösele fiati 60- 100; 
deri fiati de 180 kuruş kadar 
fırlamıştır. Kunduracıların bize 
verdiği mnlümata göre, iş sahası 
daralmıştır. Bu aylar içinde yUz
den fazla atelyede faaliyet dur
muştur. Bazı kunduracılar da 
haftada bir gün çalışmaktadırlar. 
Fakat köseleciler, bu yüksekliğin 
Avrupada kösele ve deri fiatiııin 
artmasından ileri geldiğini söyle
mektedirler. 

Müfettişler içtimaı 
llkmektep Müfettişleri Kon

gresi dün Maarif Müdür Muavini 
Hıfzırrabman Raşit Beyin riya
setinde toplanmıştır. 

50 Bin Lira 
Bir Doktordan Tazminat 

Olarak İsteniyor 
Asliye BirinC: Hukuk mahke

mesinde bir doktor aleyhine 
mühim bir tazminat davası açıl· 
mıştrr.Davaya bir aile meselesi se
bep olmuştur. 

Loogos Apdos oğlu, ikame 
ettiği bu davada doktor Vensan 
Kasapyan Efendiden 50 bin lira 
tazminat istemektedir. Davanın rü-

yetine yakında başlanacakhr. 

Hurma Kralı - -
Şehrimize Geldi, Burada 

Evlenecek 
lrakta hurma kralı olarak ıöh

ret almış bulunan Basra milyoner
lerinden Abdülkadim Bey şehri· 
mize geJmiştir. Bu zat burada 
evlenmek için teşebbüslerde bu-
lunmuş ve teşebbüsleri miisbet 
netice vermiştir. 

Ayakkabıcılar 

Seyyar Ayakkabıcılardan 
Şikayet Ediyorlar 

Son günlerde seyyar ayakka
bıcılar çoğalmıştır. Yazlık ve 
kışhk erkek ve kadın iskarpin
leri satan bu seyyar satıcılar, 
halkın ucuza karşı gös-
terdikleri tehacüm karşısın-
da, dükkan ayakkabıcılarile 
iyiden iyiye rekabet halin
dedirler. Ayakkabıcılar Cemiyeti, 
bu hususu nazarı dikkate alarak 
Ticaret Odasına ve Belediyeye 
müracaat etmiye karar vermiıtir. 

Yeni Yapılacak 
İlkmektepler 

Bu sene lstanbulda yeniden 
on ' altı ilkmektep yapılacaktır. 
Bu mektepler daha ziyade Şile 
ve Çatalca mıntakasmda yapıla
cak, bunlardan ikisi muhacirlere 
tahsis edilecektir. Ders senesi 
başında mekteplere fazla talebe 
müracaat ettiği takdirde muhtelif 
semtlerde şubeler açılacaktır. 

Çivi Ve Demir 
Son Günlerde Fiatler 

Yükselmiye Başladı 
Yapılan tahkikata göre. son 

günlerde demir fiatlcri bir miktar 
yükselmiştir. Demir fiatinin yUk

selmesi üzerine çivi fiati de art
mıştır. Verilen malumata göre, 
lstanbulda mevcut iki çivi fabri

kası aralarmda bir anlaşma 
yapmı~lardır. 

Bu anlaşmadan sonra evvelce 
dokuz kuruşa satılan çiviler on 
iki kuruşa fırlamıştır. Çivi fiatin
deki bu yükselmenin de tetkik 
edileceği söylenmektedir. 

Temmn ~ 

Günün Tarihi 

Vekiller Heyetinin 
Toplantısı 

Ankara 21 - Yarın heyeti , eldle 
Çankayada lamel Paşanın köşkünde 
toplanarak mevcut itlerden müata• 
cellerioi intaç eyliyecektir. ismet 
Paıa ve kendisine refakat eyliyecel& 
olan üç vekil pazar Ç"ünil 16 buçukta 
huıuat bir trenle bmıre hareket ede· 
celderdir. Vekiller de BaıYekil Paıa 
ile lzmirden ldaobula gideceklerdir. 

Maliyede Tayinler 
Defterdarlık Varidat M'1dürü HiJml 

Bey Maliye Vekaleti Varidat Şube 
Müdürlüf6ne tayin edllmittir. Yerine 
de lzır.ir Varidat Müdii:rü Amir Bey 
nakledilmiflir. 

GayrimUbadiller 
Gayrimübadiller Cemiyeti idare 

beydi dün bir içtima aktetmiş, hl
tün itler •örüıülerek llal f:ıreJeri 
aranmışbr. 

ltalyan Filosu 
Limanımızdaki ftalyan fff osu ku

mandana ıerefine dün Kaza Dita1ya 
k.lübüııde bir kabul re•ml yapıJmıı
tır. Amiral cenapları Gul HL tara
fından kabulünden dolayı çok müte-· 
huslıı oldutunu beyan etml~tir. 

Şah Pehlevi Hz. 
Iran Şahı HL nin TOrkiy~ye gele

ceği hakkındaki haberler teeyyQt 
etmemiştir. Bu haber, Jran Hariciye 
Nazmmn memleketimize yapacatı 
ıeyahatten ıralet olarak çıkm ıştır. 

Şevki Bey Geldi 
Muhtelit Mübadele Türk Heyeti 

Reisi Şevki Bey Ankaradan bugün 
4ehrimize dönmüıtür. 

Koçuk Esnaf 
Esnaf murakabe teıkilatı tara .. 

fından şimdiye kadar yirmi dart 
binden fazla küçük esnaf kayde
dilmiştir. Bu miktarın otuz bini 
geçeceği tahmin edilmektedir. 
Esnafın ayl1k vasaU kazançları 
üzerinde de tetkikat yapılmak
tadır. 

isti fa Kabul Edildi 
Zeki Velidi Beyin istif ası Ede

biyat Fakültesi Meclisi! ile Darül· 
fünun Divanı tarafından kabul 
edilmiştir. 

Borç Tahvilllt . 
Borsada Düyunu Muvahhade 

tahvilatı yükselmekte devam el· 
mektedir. Dün elli dört, buçuk 
ku."UŞlan muamele görmüştür. 
Anadolu tahvilatı da yükselmek .. 
tedir. Dünkü fiat otuz buçuk 
liradır. 

Tasfiye Edilenler 
lstanbul mıtakasında bu sene 

altmış beı muallim tasfiye edil
miş ve kendilerine tebliiat ya
pılmıştır. 
• 

inhisar 
Kadroları 

İnhisarlar Umum MildGrlüğO mer .. 
kez teıkilihnın yeni kadroları isim· 
lendirilmif ve inhisarlar Vekili R .. na 
e. tarafından da taadik eclilmi,tir. 

Yeni kadrolar, ayın 25 inden 
ıonra memurlara tebliğ edilecek• 
tir. Açıkta kalanlara taaminat veri
lecektir. 

Bundan ıonra TüUin ve Müskirat 
mülhakat kadrolarının tnbidine bat
lanacaktır. 

1 
Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

1 : Kavuncu - Haydi babam 
r>pataaannn. .• 

ı - Şeker ye bal ye!.. Buz 
gibi topatan •• 

:~ ı-:- \ Hey babam hey, ku,ra-
biye gibi bunlar ••• 

4 - Haydi q>patanan .•. Top
atana gel ••• 

~= Hasan H. - Aman og lurn, •en 

bunları eınnf içinde aatma ..• T;-vek• 

keli değil, demiaden~ri üç eanaf 
dü,üp bayıldı. 

.. 



22 Temmuz 

Hergün 

!ı4ünderecatımzzzn çoklu
ğundan Dercedilememiş

tir. 

lmanyada Büyük 
Bir Korku Ve Şiddet 

evresi Başladı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

Berlia 21 ( A.A. ) - Başvekil 
M. Fon Papen Prusyada asayi
şin temini için hükumetçe ittihaz 
olunan tedbirlerin muhik olduğu
nu gösteren beyanatında komU-

• • 1 
nistlerin cebren kanunu esasıyı 

devirmek teşebbüsünde bulun
dukİarını ve siyasi mücadelelerde 
katillere tevessül eylediklerini 
öyliyerek demiştir ki : 

"Devletin vazifesi devlet dUş
nıanları ile millet kuvvetleri ara-
sında bir fark gözetmektir. 
Fakat salahiyettar nıakamlar 
şimdiye kadar bu farkı gözet
nıemişler ve komUnistlerie milli
yetperver sosyalistler arasında 
manevi siyasi müMvah terketme
mişlerdir. Bunun i~ir.dir ki bugün 
devlet düşmanı oıcıh lı..omünlstleri 
iktidar mevkiine ~t>ğru ylikseil
mekte olan hareketlerinde milli
yetperver sosyalisHere karşı çıka
ran gayritabii bir müttehit ccp
h:: teşkil edilmiştir. ,, 

Münih '..!O (A.A.) - Prusya 
hükümeti nezdinde bir komiser 
tayinini kanunu esasiye muhalif 
gören Bavyera hUkümeti keyfiyeti 
reisicümhur ve başvekil nezdinde 
protesto edecek ve aynı zaman
da devlet mahkemesine de mü
racaat eyliyecektir. 

Berlin, 2 t (A.A.) - Prusya 
hükumeti Rayş htıkümeti tara
fından ilan olunan örfi idareye 
karşı muvakkat bir hUkUm ver
mesini devlet mahkemesinden 
talep etmiştir. Gazetelerin iyi 
bit membadan aldıkları diğer bir 
habere nazaran Prusya nazırları 
Prusya Komiserliğine tayin olu· 
nan Başvekil M. Fon papenin 
dave tine icabet etmiyerek ka· 
bine içtimaında bulunmıya karar 
Yermişlerdir. Nazırlar bu daveti 
btikümsUz telakki etmektedirler. 

Laipzig, 21 ( A. A.) - Dev
let mahkemesi sabık Prusya Na
zırlarının Alman hüküınetinin 
icraatı hakkında himaye tedbir
leri almasına dair taleplerini 
cumartesi günU tetkik edecektir. 

Bertin 21 ( A.A. ) - Alman 
kabinesi henüz mevkii iktidarda 
kalan diğer Prusya nazırlarının 
da azledilmesine kat'i olarak 
karar vermiştir. 

( Dün gece yarısın• kadar gelen 
haber1t r 5 inci aayfamızdadır. ) 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi • Ufak Ve Büyük işler • 

- Günlük işinde intizam ve 
&İstemle çalışmıyan adam, vaktine 
sıihip değildir. Şu kliğıdı buraya, şu 
mektubu oraya atmıştır. Onları 
arayıp buluncıya kadar vakti 6lür. 

2 - Dünyanın bütün büyük adnm· 
ları, teferruata kadar her şeylerinde 
alatemli surette çalışan kimselerdir. 
Hiçbir oey ihmale layık değildir. En 
ufak feyin de kıymeti vardır. 

vyet usyan n 

3 -- Bir insanın dimagi kabiliyeti, 
teferruata verdiği ehemmiyetle ölçü· 
lür. Çünki büyük şeyler, küçük şey
lerin ternkümünden ibarettir. Küçük 
işlerde sistematik çalışnmıyan, bilyük 
işler yapamaz. 

--------------
Silahların Tahdidi Meselesinde oktai 

Nazarında Israr Edıyor 
~~~~~~---~~~~~~~ 

Cenevre, 21 ( A. A. ) - Tahdidi teslihat kon- Tahdidi Teslihat hususunda teklif ettiği mllıbet 
fer ansı umumi komisyonunc\1 M. Litvinof Katibi tedbirleri, tadil taleplerinin kabul il sure tile, ihtiva 
Umumi M. Benes tarafından tanzim edilen karar etmesi halinde kabul edeceğini beyan etmiştir. 
sureti proje.sinin sulh amili olan kimselerde acı bir İran murahhası da bu karar sureti projesini 
hayal inkisarı uyandırdığını söylemiş ve Rus mu· konferansın ikinci safhasının daha cezrl tahdidat 
rahhas heyetinin teklif edilen bu karar suretini yapması şartile kabul edeceğini beyan etmittir. 

~~~- -~~---~~--~~~~~-~~~~~~-~ 

Tan azete i, Son ltalya Ve Almanya 
Hadise erini Ta lil Ediyor 

Paris 22 ( A. A.) - İtalya l Faşizmin en kıymetli anasırına 1 
ve Almanyamn siyasi buhranla- nagihani bir tarzda uzaklaş-
rını tetkik eden Tan gazetesi brmakta olduğunu, halbuki 
ezcümle şunları yazmaktadır: birkaç zamandanberi Musolini 

"Bugünkü ahval ve vakayiin hükumetinin M. Grandi tarafın-
kAffesi dahili ve harici ica- dan tatbik edilen ve bilhassa 
batın hUkmU altında kalan ve geniş bir Avrupa iştiraki mesaisi 
mukabele etmek zaruretinde bu- siyasetinin zaruert ve ihtiyaçlarını 
lunan İtalyanın hali hazır vazi- kabul ettiğini zannettirmekte idi.,, 

Almanya tam bir dahili sergU· 
zeşt geçirmekte vo Başvekil de 
Almanyayı dahili bir harbe as-

ker: bir hakimiyete ve Hohen
zollern'in hanedanının tekrar 

tesisi saltanat etmelerini intaç 
edebilecek bir buhranın bütün 

mes'uliyetlerini deruhte etmi, 
bulunmaktadır. yetine nııaran M. Musolininin_ Ojğer taraftan dündenberi 

~~~~~-~~~~--~~~--~ 

\İtalya M. V enizelos 
Türkiyenin Sulh Siyasetin- Kabinesinde 

"'I 

den Sitayişle Bahsediyor Roma 22 (Husust) - Sabık 
- - hariciye nazırı M. Grandinin Lon· 

Ankara, 22 ( Hususi ) - Ak- dra sefartıtine tayini iç.in yapılan 
vam Cemiyetine duhulilmüz mü- istimzaca lngiltere hükOmeti 
nasebetile Yunanistan Başvekili muvafık cevap vermiştir. 
M. Venizelos, Başvekil Paşaya Türkiye sefiri Baron Aloizi 
bir mektup göndermiştir. Hariciye Nezareti Umumi KAtip-

M. Venizelos bu mektupta liğine tayin edilmiştir. Yakmda 
sulh 6İyasetimizden ehemmiyetle valiliklerde de mühim tebeddiil-
bahıctmekte ve " sulh siyaseti- ler olacaktır. 
nizi bUtiln dünya lastik etti " (Son Posta: Baron Aloizi dUn 
demektedir. Başvekil Paıa bu 
telgrafa

1 
çok dostane ve samimi şehrimizden Romaya hareket et-

bir cevap keşide etmiştir. miştir.) 

lzmirde 
-

Doktor Mustafa Enver B. 
Vefat Etti 

Buğday 
ıWübagaası 

l 23 Temmuz 
Ankarada Muhtelif Eğ
lenceler Tertip Edilecek 

Ankara, 21 (A.A.) - 23 tem
muz HilAliahmer hazırlıkları ik· 
mal edilmiştir. O gün cemiyet 
biltlin bahçelerde muhtelif egJon
celer tertip etmiştir. 
Kastamoundan celpedilen 

ler tarafından Köpekçi 
oyunları oynanacak 

genç
oğlu 

Halk 
evindo Sel piyesi temsil edile· 
cektir. 

Ankara Radyosu Sel piyesini 
9·30 dan itibaren neşredecektir. 

M. Buison 
Patlamentolar Birliği Büyük Bir 

Tehlike · fzmir 22 ( Hususi ) - Şehri-
.nızde tamam 51 senedenbcri 
bilfiil doktorluk yapan ve lzmir 
doktorlarının en yaşlısı olan 
Mustafa Enver Bey 86 yaşmda 
olduğu halde dün vefat etmiştir. 

Ankara, 21 - Vekiller Heyeti 
buğday mübayaası meselesile 
meşgul olmaktadır. Fiat tespit 
edilmek üzeredir. Ziraat Bankası 
hazırlıklarını bitirmiş gibidir. Ya
kında köylüden buğday mliba
yaasına başlanacaktır. 

Reisi Oldu 
Cenevre, 21 (A.A.) _ Par· 

UI me,ntolar birliği meclisi, Fransız 
Meb usan Meclisi Reisi M. Fer
nand B.ou!sson'u b~rlik reisliğine 
tekrar ıntıhap etmıştir. 

Gemlik 20 - Mülhakattan 
Umurbey köyünde kuduz köpek 
ta rafından ısırılan bir çocuk teda
vi için Daülkelbe 'gönderilmiş ve =======-=====---=========-
a yni köpek tarafından ısırılan r~---:------------------:·---------------------.... 
bir dananın etinden yiyen dok· İs TER İNAN, i STER i NA NMA ·' 
san altı kişide henüz bir araz 
müşahede edilmemiştir. 

Fransız - lngiliz itilafı 

Belgrat, 21 (A.A.) - Yugos
lavya hükumeti Fransız - İngiliz 
itimat itilafına iltihak etmiştir. 

Telefon Şirketinin Ankara ve Avrupa ile muhabere / miye mecbur tutuluyorlar. 
için abonelerinden avans ıurdile bir para istediğini Dahiliye Vekaletinin bu suretle para alınmasını 
haber alıyoruz. Eski<ien abone olan ve şirkette di- menetmesine rağmen şirketin abonelerden bu suretle 
poıito parası bulunan kimseler bıle bu avanıı ver• para tahsiline bakarak, Telefon Şirk~tinin insaFına, artık, 

I TER /NAN. I TER I ANMA! 
'--------------~~----------------------~----~----------_Jı 

Sayfa 5 

özün Kısası 

Şen Simalar 
Yeisli 
Simalar •-...,.-=------- A. E. - ' 

- 20 inci asırda bütun in· 
sanların suratını değiştiren kimdir, ' 
biliyor musun? 

Bu suali hıncahınç dolu bir 
tramvayın arka sahanlığında bir 
zat arkadaşına soruyordu. ister 
istemez dinledim. 

Suale maruz kalan zat bir 
hayli düşündükten sonra: 

- Prencip isminde 
gencidir 1 

Cevabını verdi • 
- Sebep? 

bir Sırp 

Çünki Saray • Bosnada 
Avusturya Veliahtinl öldürmllş, 
muharebenin çıkmasına ve bin
netice sefaletin doğmasına sebep 
olmuştur. Muharebeden evvel İD· 
anların yüzünde mevcut neşe ve 

şatareti silmiş, yerine yeisten ve 
kederden mUteşekkil bir ma k 
takmıştır! 

Ben muhavereye yabancı kal
makla beraber cevabı beğendim, 
fakat auali soran: 

- Benim hatırıma başka bir 
ısım geliyor! mukabelesinde 
bulundu, 1900 enesinden evvel 
ve sonra tertip edilmiş iki tane 
resim alblimil bul, açarak baki 
Birincisinde meşabirin hepslnJ. 
de saçlı sakallı, ikincisinde ise 
tamamen matruş bulacaksmf ba
nun sebebi moda değildir. 

Sadece geçenlerde ölen 
Amerikalı Mister "jilett,, in icat 
ettiği otomatik usturadır. Malüm 
ya, aleliide usturalar ile tra~ 
olmak güçtür, insan yUzUnU k · "'r, 
hergUn berbere gitmek is za
mana mütevakkıftır. Binaenaleyh 
insanlar evvelce bu tehlikeden vo 
bu zaman kayıbından kurtulmak 
için sakal bırakırlardı, jilett çıkınca 
ideti değiştirdiler, dımdızlak 
olmıya başladılar. Bu itibarla in~ 
sanların suratını deiiştiren (Jilett) 
tir, diyeceğim! 

Fakat bu iddia birinclyl çörU· 
tUr mahiyetle değildir, ıu halde 
ikisini birleştirerekı 

- 20 inci asırda insanların 
suratını değiştiren ( Jilelt } ile 
( Prençip ) tir dersek caba ya• 
nılmış olur muyuz? 

• 
iş Kanunu 
Tetkikleri 

Ticaret Oda ında iş kanunu 
lftyihası Ü!erinde tetkikat yap
mak Uzere teşekklll eden 
komisyon dün bir içtima yapmış 
ve IAyiha Uzer:indeki tetkikatını 
bitirmiştir. 

Komisyon en ziyade ekmekçi .. 
nin saati mesaisi Uzerinde dur• 
muştur. Kanunda saati mesai 
sekiz s1at olarak gösterilmiı 
ve iki saat için d6 f azlai mesai 
imkanı verilmişti. Yalnız fabri
katC:·r bu iki saatin ücretini ayrı

ca vermeğe mecbur tutulmakta
dır. 

Komisyon bu sekiz saat me
sainin dokuz saate çıkarılması
nı münasip görmektedir. Ko
misyon bu suretle azami mesa
iyi on saat tcsbit etmekte, fakat 
onuncu saat çalışırsa ücret 
vermek mecburiyetini koymak
tadır. 



4 Sayfa 

• ~ı Memleket M~9 ı MEMLEKET HABERLERi 
Rursanzn ........................... _. ........ _. ... _. ................ .-

Yenilikl~:i llgazda Pirinç Ziraati 
liursa ( Hususi ) - Çok za- -

:::~;n~;i.d'!"~:Y·y.:i~:;~.:t Bu Küçük Kazamızda Senelik Pirinç 
!:;~k1;r~:=~~~::~~:r~:~~~;;. istihsali 800,000 Kilodan Fazladır 
Daha çok merkezindedir. 

Yeşil türbeye ve camiine 
fiden yollar düzelmiş. Setbaşı 
köpriisii demirden ve paket ta
tından yapılmış, buraya gelen 
hükfımet caddesi genişlemiştir. 
Bir tarafta hükumet, Adliye ve 

Defterdarlık ortasında tunçtan 
iazinin heykeli, diğer tarafta Halk 
hrkasının yeni binası ve istimlAk 
edilmiş bazı yerler nrdır. 

Burası şehrin yegAne mey
danıdır. Gttzel tanzim olunmu,tur. 
Ağaçlı ve çiçekli bir bahçesi 
nrdır. Önündeki sıralar her va
kit için doludur. 

Şehrin bu en geniş caddeai 
llzerinde, biraz] ileride Tayyare 
Cemiyeti Bursa şubesinin malı 

olduğu söylenen !on sistem bir 
ıinema binası vardır. Bu bina 
cidden glizel, sağlam ve dikkatli 
yapılmlfhr. Tayyare Cemiyeti he
ubına ifletilmektedir. 

Darülbedayi san'atkarları bir-
kaç oyun için Bursada bulunu-
7orlardı. Binanın kendilerini daha 
fazla alakadar eden sahne kısmını 
pek beğendiklerini anlattılar. 
Hava SJcak olduğu halde halkın 

rağbeti şayanı dikkattir. 
Biraz ileride, Belediye bahçe-

linde,ağaçlar bUyUmü1t havuzdan 
9Ular fışkmyordu. Mnsteciri mü
teşebbis bir mübadildi. 

Maksimin orkestrasını getirt
mlı, Bursaya akşamları nefes 
aldırıyordu. Bu cadde ayni geniş
Hlde biraz daha devam ediyor. 
Burada belediyenin ktıçDk bir 
parkı etrafında sinema ve kah
Yeler, berber dtıkklnlan ve oto
mobil yedek aksamı satan ma
iazalar vardı. 

Şehrin merkezinde göze çar-
pan yeniliklerin başlıcaları bun
lardı. Yine Bu cadde üzerinde 
muhtelif istikametlere gitmek 
lzere bekliyen otomobil ve 
etobüsler vardı. 

Bursadan Çekirgeye giden 
101 cidden iyi idi. Evvelce tek 
beygirli arabalarla bir liraya bir 
ıaatte kat'edilen bu yol eğri, 
büğrü, tozlu ve çamurlu idi. 
Şimdi nihayet bir çeyrek saatte 
on kuruş mukabilinde gidiliyor. 
Yeni açtırılmış, tanzim edilmiş, 

ağaçlıklı, paket taşile döşenmiş 
ıeııiş bir cadde llzerinden çıkılı
yor. Sonra hafif yokqlu bir ıose 
ile Çekirgede Adapalaı önünde 
nihayet buluyor. 

Çekirge caddesi, Bursaya tifa 
için gelen yabancılara en büyük 
kolaylık olmuştur. Belediye ta· 
yanı dikkat bir ısrarla sabah ve 
a)qam bu yolu sulatmaktadır. 

Bu yolun llzerinde büyük 
Gazinin beyaz boyalı köşkü 
ye yanında da asri kaplaca var
dır. Bu kaplıcawn otel kısmında 
asnn bütün kolaylıklan mevcut
tur. Gerek mimarisi, hava ve 
ziya taksimatı, odalarda banyo 
tertibatı mükemmeldir. Yalnız 

umumi hamam olan mahalde su 
ile tedavi aksamını göremedik. 
Bu asri kaplıcanın henüz suyu 
olmadığına göre su ile tedavi kıs
mının noksan olmasının bittabi hiç 
ehemmiyeti yoktu. Buraya gele
cek su Çekirge ka plıc !arının 

suyudur. Serbest bir su buluna-

Çankırı ( Hu
ıusl ) - Öyle 
tahmin ediyorum 
ki bizim vilaye
tin en güzel ka
zalarından biri 
olan Ugazın is-
mini işittiniz, fa
kat onu henüz 
tanımadınız. İşte 
ben bu mektu
bumda bu tirin 
yurdu size göı
termiye çalışa

cağım. Ilgaz, zi
rai sabada pirinç 
yetiştirmekle şöhret almııtar. 

Bu kazamızda pirinç istihsa
line büyük bir ehemmiyet veril
mektedir. Esasen burada beş 

köy halkı senelerdenberi pirinç 
yetiştiriyordu. Son zamanlarda 

diğer köylerden bir kısmı da pirinç 
çiftçiliğine rağbet göstermiştir. Bu
gün llgazda pirinç ziraat mınta

kası çok geniştir. Fakat şimdiki 
halde bu geniş mıntakanın bir 
kısmı işlenmektedir. Bu saha 
1500 dönümden fazladır. 

Elmas Çalan 
Bir Kadın 

Adana, (Hususi) - Karııyaka 
mahallesinde oturan Mediha is
mindeki kadın çamaşır yıkadığı 
Harapbahçe mahallesinde Ha•an 
Efendinin evinden bir çift elmae 
küpe çalmıştır. Mediha küpeyi 
ıatarken yakalanmıtbr. 

Adana da 
Pamuk ihracatı için 
Talimatname Yapıldı 
Adana ( Hususi ) - Pamuk 

ihracatının murakabe ve tanzimi 
için bir nizamname yapılmıştır. 
lktısat Veklleti bu nizamnameyi 
tetki etmiş ve muvafık bulmuştur. 

Ayrıca İzmir vilayeti için de 
bir pamuk nizamnamesi vücude 
getirilecektir. Bir müddet sonra 
iki nizamname de Devlet Şura
sına gönderilecek, orada tetk~k 
ye tasdik edildikten sonra tatbık 
mevkiine geçecektir, Pamukları
mızın hariçte rağbet görmesi 
hususunda bu nizamnamenin bü
yük faydası dokunacaktır. 

madığından şimdiye kadar geti
rilemedi. Vali Fatin Bey Çekir
gede evkafa ait suların pazarlığı 
bitirildiğini ı6yledi. 

En son usul üzere inşa edil-
miş olan bu kaplıcalı otelin suyu 
gibi mobilyeside yoktu. 

Caddeye bakan kısmı henüz 
tesviye edilmemişti. 

Sarf edilen dört yüz küsur bin 
liradan sonra daha 150 bin lira 
lizım olduğu anlaşılmıı bu para
da henüz bulunamadığı için mu
azzam otel ve hamam bir bek
çinin nezareti altına verilmişti. 

Bursa da yeni olarak bazı mek-
tepler, Uludağa çıkan ve Orha
nel i şoses:nden ayrılan yol ve 
otel ve bazı fabrikalar da var
dırdır. 

Bursa ağır ağır yenileşiyor. 
Halil LOtfl 

Ilgaz kasabasınm umumi görUnUfU 

Bir sene zafmda alınan mah
ıul ise 800 bin kiloyµ müteca
vizdir. Bu mahsulün bir kısmı 
bizim Çankrnda ve Kastamonide 
satılmakta ve geriye kalan mü
him mıktarda mahsul Tosya pi
rinç piyasasında satılarak harice 
gönderilmektedir. Yalnız şu ci
heti ehemmiyetle] kaydedeyim ki 
Çadarnaz, Çiftlik ve Gaziler köy- 1 
lerinde yetişen pir inçler Tosya pi- I 
yasasında, Tosya pirincinden da- 1 
ha iyi olduğu için okkada alt- · 

mıı para ka
dar fazla fiatle 
aaWmaktadır. 

Bu havalide 
toprak oldukça 

rnvvetJidir. Vasa
ti olarak alınan 

pirinç mabsulli 
bire yetmişten 
aşağı değildir. 

Ancak ziraat tar
zı henüz iptidai 

denebilecek şe

kildedir. Ei~r 
asri usuller tatbik 

edilirse daha fazla mahsul almak 
imkan dahiline girecektir. Bunun
la beraber pirinç çiftçileri bu 
cihete ehemmiyet vererek tedrici 
surette terakki hatveleri atıyorlar. 

Diğer tarafatan pirinç çiftçi
lerinin biraz da himaye ve teşvik 
ihtiyacında olduklarını söylemek 
isterim. Bu ihtiyacı bizim Çanla
rının, Kızılırmak mıntakasında 
pamuk yetiştiren köylüler de çok 
yakından hissediyorlar. 

Kemal Kadri 

1 Memlekette Kereste Ticareti 

lfinike Zengi~ Ve Kıymetli 
Ormanlara Maliktir 

CUzel Flnlkeden bir manzara 
Finike, (Hususi) Kasabamız ( nesinde beheri 450 kuruştan 160 

kereste ihracatı noktasından Tür- bin ve geçen sene ise tanesi 350 
kiyenin en mfihim ve zengin bir kuruştan 63 bin IAtalık kereste ih-
limanıdır. Sahillerimize ka dar uza- raç edilmiştir. Bütün mallar Suri-
nan Türkiyenin en zengin katran yeye gönderilmiştir. Fakat bu H· 

ormanlarından istihsal edilen ke- ne Suriye hOkumeti ber parçaya 
resteler Suriye ve havalisine ih- ?()() kuruş gilmrük resmi koydu-
raç edilmektedir. Çok temiz, ğu için ihracat veziyetine biraz 
rutubete karşı çok mütehammil hafiflik gelnıittir. Fakat buna 
olan ve güzel bir kokuya malik rağmen kereste firketi çok be-

bulunan kerestelerimizden evvelce saplı hareket ederek buhran ıı-
uzun seneler yabancı kimseler kınhsından kendisini korumakta-

9 isli(ade etmiş ve bu yüzden servet dır. Şirket aradaki mutavassıtlan 
yığınları yapmışlardır. Fakat mü- da kaldırmıt ve Suriyede bir şu-
badele işinden sonra Türklere be açmıştır. Bu ıayede Türk 
geçen kerestecilikten şimdi bir- ticareti hariç memleketlere de 
çok aileler istifade etmekte ve kol ıalmif oluyor ki bizim iç.in 
bu ylizden kazamıza her sene mem~tuniyeti mucip bir yazi-
binlerce lira girmektedir. 930 se- yettir. - F. N. 

Tohumlar Haczedilmiyecek 
Adan, (Hususi) - Vergi bor

cundan dolayı yiyecek ve tohum
luk buğdayların haczedilmesi iti 
mennedilmişti. 

Mersindeki Maç 
Mersin, (Hususi) - Altay 

idman Yurdile Gençlerbirliği 
arasında yapılan maçta Altay 
3-1 golle galip gelmiştir. 

···~----------~~ 
Kaçakçı Bir Hatip 

Balıkesir civarındaki Köper 
nahiyesinin Kemal köyllnde ha-
tiplik yapan Fahri Ef. isminde 
birisi kaçakçılık c:Ormile lhtısas 
Mahkemesine verilmiştir. 

Adana Hapishanesinde 
Adana hapishanesinde 842 

mahkum ve mevkuf bulunmakta
dır, Bunun 27 ıi kadın ve 19 u 
çocuktur. 

Temmuz 22 

1 Söz Aramızda 1 

Biricik 
Birlik 

Kadın Birliğinden ve dedi ko
dulanndan bahsetmek artık pek 
eski bir mevzu oldu. Fakat biri
cik kadın teşekkülü olduğu için 
bazı yerlerde hala münakaşasına 
devam ediliyor. 

Geçen giin yine bir yerde 
bahsolunuyordu. Yine hep duy
duğum şeyleri duyacağımı zanne
derek dinlemiyordum. Fakat mu• 
havere yavaş yavaş beni de çekti. 
Bir hanım diyordur 

- " Kadın birliğinin muvaffa• 
kıyetsizliği malüm. Bu şerait da
hilinde muvaffak olmasının da 
fmklnı yok.. Bu siyasi bir teşck· 
kül müdür? Ka hn\arın siyaset sa· 
basındaki haklarını koruyan bir 
müessese mi? bir hayırocağı mı? 
henüz anlayamadım. 

Zaten oraya gidenlerin hiçbi
risi Kadın BirJiğlnin ne gayesile, 
ne de kendisile alakadar değildi. 
Ekserisi bunu t etkik bile etmez• 
ler. Onları ora va çeken ne o gaye, 
ne de birliğin yapbğı ve yapacata 
iflwclir. Birliğin, dejii, kendi 
iayelerini, ıahsi emel ve arzula· 
nnı, hırslarmı ta tmine vesileler ve 
imkanlar hazırlar ümidile gider• 

ler. Kendi arzuları husul buldu iM 

meıclA: biri bir yere murahha1 
oldu mu, veyahut bir koııferana 

verdi mi kendisine bu vasıta ile 
bir yer temin etti mi artık mesele 
kalmamıştır. Cemiyet istermuvaf· 
fak olsun, ister olmasın, maksat 
benim muvaffalayetimdir. 

Birliğe giren herkes bu zihni• 
yet devam elliği müddetçe berkeı 
oraya yalnız kendi arzu ve emel· 
Ierioi tatmin edecek bir vasıta 
gibi baktıkça birlikte ne vahdel, 
ve ne de muvaffakıyet aramak 
beyllude olur zannederim. ,, 

Birçoktan buna itiraz ettiler. 
Fakat buaların hiçbiri bana bu 
itbamlan kaldıracak kadar ku.
Yetli giriinmedi. - B. Halim 

Çan kında 
Oteller Aleyhinde Pro
paganda Yapılıyormuş 

Çanlan (Husul) - Buraya 
laariçten gelen misafirler ilk söz 

olarak otellerimizden şikayet ed~r
ler. Fakat şehrimizde güzel oteller 

varken otelsizlik ten şikAyet etme· 
nin manaaını evveli anlıyanıa

mlfbm. 
Sonra farkına vardım ki 

bazı otomobil şoförleri buraya 
hariçten getirdikleri misa-
firleri aşağı pazar mevki-
inde indirerek oradaki han-
ları ,ehrin en güzel otelleri diye 
gösteriyorlarmış. Bunun neticesi 
olarak hariçten gelenler bizim şe· 
hlrde temiz otel bulanmadığı gibi 
aksak bir kanaate nplanıyormuş. 
Bu mesele hakkında tedbir alıa
maaı lizımdır. - K.K. 

Niğdede Fırtma 
Birkaç gün enel Niğdede 

fiddetli ve devamlı bir f ... tana 
çıkauf, on giin kadar sürmüştür. 
Bu fırbnamn meyva ve 'sebzeleN 
büyük mikyasta zararı dokunmu,
tur. Meyvalar dökülmüş, sebzeler 
de kavrulmuştur. 

Oksüzlere Yardtm 
lz111irde 11 Ağustos perşembe 

gUnü gecesi Öksüzlere Yardım 
Cemiyeti menfaatine bir garden• 
parti verilecektir. Gar.ic l artl 
Tertip Heyeti; Vali Kazı Paşa• 
nın riyasetinde işe başlamıştır. 
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Öıfi idare Almanyada Idarei Örfiye İlin Ve Evlendikten 

llô.n Edildi p K • T • Ed.Jd• 
Bcrlin, 21 - ReisicUmhur rusyaya omıser . ayın l } 

Hindenbmg, BerJinde ve Brand· 

burgta " istisnai hal _ı·ej.imini ,, Prusya 
ilan eden knrarnameyı ımzala· 
mışhr. Bu mıntakalarda Mitil Dahilıge Nazırı 
Müdafaa ordusu kumandanı kuv-
vet istimal edecektir. Nası/ Çekildi? 

Fon Papen Prusya Komiseri 
k Berlin, 21 - Prusya Dahiliye Berlin 21 - Diğer bir '?: 

Al u kıh Nazırı M. Severing cebir kuvve· rarname ile manya uaşve 
Fon Papeni, Almanyaııın. Prusya tile tardedilmek tehdidi karşısın· 
Komiseri tayin etmektedır. da nıevkiini M. Brahta bırak· 

Brendeburg ve BerJin için ili~ mıştır. 
edilmiş olan istisnai rejim, ferdı Braht, maiyetinde bir polis 
hürriyetleri, matbuat, cemiyet ve kuvveti ve yeni Polis Müdürü M. 
içtima hürriyetlerini takyit etmek· Melşer bulunduğu halde Prusya 
te. posta, telgraf ve telefon mu- Dahiliye Nezaretine gitmiştir. 
haheratım sansüre tibi tutmakta Yeni Dahiliye nazırına ancak 
mesakiode taharriyat icrasına ve kuvvet karşısında M. SeverinC(, 
müsaderede bulunulmasına müsa· 

1 
ade etmektedir. kendisine boyun eğeceğini söy e· 

Fon Papen, Prusya Başvekil- miştir. 
Prusya Bafvekill Bravn 

liğiui deruhde edecek ve istediği Kanundan Bahsediyor 
zevatı diaer nezaretlere ı:etire· M B M F 

• Berlin, 21- . ravn, . on 
bilecektir. Emirname, kanuna d k 
karşı yapılacak muhalefetleri ağır Papene bir mektup ırön erere 
cezalarla tecziyo etmektedir. K a· ittihaz edilen ' tedbirlerin hukuki 
nuna karşı yapılan muhalefet bir esasa rniistenit olmadığı itira· 
ölümii intaç ederse ceza on se- zını dermeyan ve kendisini ne 
neden aşağı olmtyacaktır. Devle- sebepten dolayı kanunu esasinin 
tin emniyetine karşı yapılacak ve diğer kanunların hangi ahka· 
her türlU teşekkülleri, kundakçılar mına istinaden bu veçbile hareket 
bomba kullanmak. demiryollarını etmiş olduğunu bildirmiye davet 
tahrip etmek, kaste~ _feyezan eylemiştir. 
viicude getirmek, vatanı hıya.?elte 
bulunmak idam cezasını mustel· 
zimdir. Emirname neşrinden iti
baren mer'i olacaktır. 

Fon Pap•n iş Başmda 
Berlin, 21 Fon Papen 

Prusya komiseri sıfatile, Prusyanın 
Sosyalist devlet adamlarını azlet
miştir. ' Dahiliye nazırı Scvering, 
Başvekil Bravo, Bertin polsi mil· 
dürü azledilenler arasındadır. 

Fon Papen Prusya . Ba~vekalet 
dairesini asker kuvvehle ışgal ve 

kapatmışbr. 
Alman konıseri, diğer nazırları 

içtimaa davet ederek kendisile 
teşriki mesai edip etmiyecek-
lerini sormu,tur. 
istisnai idare Kaldırılacak Mı ? 

Berlin, 21 - Berlin hükf1met 
mehafili istisnai idarenin muvak-
kat bir tedbir olduğonu, birkaç 
güne kadar kaldınlacağmı söy
lemektedir. 

Alman Başvekili, komünistle
rin iğtişaşlarının ve sükunun te
mini endişesinin bu tedbirlerin 
alınmasına sebep olduğunu söy
lemiştir. 

Başvekile göre Prusya me· 
mur1arının komünistlere karşı 
göstermi~ oldukları mülayemet, 
ve Prnsya dahiliye naıırı ile di
ğer bazı Prusya erkinmıo impa
ratorluk hükumeti aleyhindeki 
't'e hudutsuz tenkit ve muaha:ıe
leri, Almanya ile Prusya arasında 

c::=---
itimat esasına müstenit bir teş· 
riki mesaiyi imkansız kılmıştır. 

Fon Papen, Prusyanın kanunu 
f esasiye müstenit olan muhtariyetine 

halel gelmiyeceğini lemin etmek
tedir. 

Pruaya Polis MUdUrU 
TevkH Edlldl 

Berlin 21 - Prusya Polis 
MiidlirU M. Grezinski ile Polis 
Miidür Muavini ve sabık Polis 
kumandanı tevkif edilmiştir. 

Bu büyük polis memurları si
lah ve el bombalarile mücehhez 
askeri kıt'alar tarafından tevkif 
edilmiştir. Mevkuflar Muabis ha· 
pishanesine nakledilmişlerdir. Po
lis amirleri salihiyetlerini devret
medikleri için tevkif edilmişlerdir. 

Siyası Mücadelenin Sonu 
Nereye Varacak? 

Berlin 21 - Havas Ajansı 
muhabiri bildiriyor: Prusya hü· 
kfımetine karşı gösterilen bu 
şiddetli hareket, Hügenberg'in 
partisi olan sağ cenaha bahşe
dilen bir imtiyazdan ibaretlir. 

M. Fon Papen, Prusya hiil<ü
metine kar~ı taarrauza girişmekle 
hiç şüphesiz dahili vuiyetini tak· 
viye etmeği düşünmüştür. 

Muvaffak olabildi mi'? Bunu 
istikbal gösterecektir. 

Dün ittihaz edilmiş olan ted· 
birler, sağ cenah mehafilinde 

ÇOCUBLUÖUM 
Mefhur Rus Edibi Makslm Gorklnln hayal romanı 

Mihael anıca birdenbire: "Bu· 
nu Yakofun Saşası yaptı!,, dedi. 

Yakof ocağın köşesinden dı· 
şarı uğriyarak ' 1yalan söyleme!., 
diye bağırdı. Bir köşeden oğlu
nun ağlar gibi sesi işitiliyordu: 

- Büyükbaba! O bana ken· 
disi söyledi!. 

iki amca biribirleriae küfiir 
etmeğe başladılar. Büyükbabam 
birdenbire sakinleşmişti. Oyulmuş 
patntesi parmağının üstüno koy· 

Tiirk çeye Çeviren: Muvaffak 

du ve beni elimden tutarak 
uzaklaştı. 

Güniin bu hAcfisesi akşa:n lis
lil uzun uzadıya münakaşa edildi. 
Herkes Mihaeli kabahatli çılrnrı
yordu. 

Büyükbabama, Mihael amca
ya da kötek atıp atnuyacağını 

sordum. O beni imtihan eder 
gibi siizerek "filhakika bunu 
yapmalı idim!., diye homurdandı. 

Mihael anıca söylediğim lakır· 

Almanyada Pruayada dün idare! 
6rfiye Hin edildi. Prusya Komiser• 
litine Alman Başvekili Fon Papea 
tayin edildi. Prusya Batvekili, Dahi
liye Nazırı ve Polis Müdürü aı.ledil
diler. Bu :ıcvatte yeni idare ,eklini 
protesto ettiler. 

Reamimixde uj'dan itibaren: Yeni 
Komiıer Fon Papen, azledilen Pru5· 
ya Polis Müdürü M. Gri:r.inski, Prusya Dahiliye Nazırı M. Severing ve 
Prusya Başvekili M. Brnn ırörünmektedir. 

Prusya Hadisesi 
Ve Gazeteler 

Bertin, 21 - Sağ cenah mal· 
bu atı, hükumetin gösterdiği 
aıimkarJığı methü sena etmekte, 
Liberaller ile sol cenahın na· 
şırı efkarı olan gazeteler ıse 
bu icraatı muhik göstermek ıçın 
ileri sürülen esbabı tenkit ve 
muaheze etmektedirler. 

Bu gazeteler, diinkü gunun 
Alman tarihinin en karanlık gün· 
lerinden biri olarak kalacağını 

yazmaktadırlar. 
KomUnlstlerin Nilmayı,ıerl 

Berlin, 21 - Örfi idareye 
rağmen 200 komünist, nümayiş 

yapmıya teşebbüs etmişlerdir. 
Komünistler, bir tramvayla bir 
otobüsü tevkif ve yolcuları in
miye mecbur etmişlerdir. Nüma· 
yişçiler, elektrik kablolarını kes· 
ınişler, otobüsü .deviı·mişler ve 
polis gelince, bırkaç el silAh 
atarak kaçmışlardtr. Bu esnada 
bir komünist telef olmuştur. 

biiyük bir memnuniyet uyandır· 
ınış ve bilnıukabele sol cenah 
şiddetli bir protesto fırtınası ko· 
parmıştır. Bu tedbirler, Cenubl 
Alman yada çok fena karşılan· 
mıştır. A 

Bavyerada . ~ükuınet, hemen 
bu mesele ile ıştıga.le başf aınışhr. 

Salahiye~ta~ . ~ır. w .meınbadan 
kat'iyyetle bıldı.rıldıgme göre, 
Bavyera hüklımetı, _1"rusyaya bir 
Alman komiseri tayın edilmesine 
karşı Hindenburg nezdinde pı:,o· 
testoda bulunacak v_e ihtilifı Ali 
D' vana sevkedecektır. 1 

Alınanyada siyasi mücadele, 
slı surette başlamıştır. Bu mil· esa . . 

1 
w 

delenin netıcesı ne o acagmı ca . . d' 
söylemek mevsımsız ır. 

dıyı işit~işİi. Mas~ya hiddetle vu· 
rarak anneme bagırdı: 

_ Varvaral Bu kilçül< köpeğin 

ağzını l<apal Yoksa kafasını pal· 

latırıml 
Annem onu sükuta mecbur 

eden ağır bir sesle " hele ona 
dokunmıya tecriibe eti ,, diye 
mukabele etti. 

Annem, kısa ve vaktindl' 
söylenen veciz kelimelerle birinin 
lakırdısını ağzına hkaınayı çok iyi 
biliyordu. Ondan herkesin çekin· 
diğini hissediyordum. Büyükba
bam bile onunla diğerlerile ol-
duğu gibi değil, daha yavaş bir 
sesle konuşurdu. Annemin bu 
hili çok hoşuma giderdi. Amca 
ıadelerime karşı öğünürdü: 

- Benim annenı evın en 
kuvvetlisicf ir. 

1 Polis Müdürünün 
Protestosu 

Berlin 21 - Polis MlldUrl\ M. 
Grezinski, yeni Alman komiseri 
tarafından tayin tdilen M. Melşe· 
rin keudi salahiyetlerini devrala
mıyacağmı söylemiş ve protestoda 
bulunmuştur. 

Filvaki, hükumet mehafilin· 
de Altona'da vu!rna gelen kanlı 
hadiselerin komunistler tarafın-

dan diklrnt ve ihtimamla haıır· 
lanmı~ olduğunun ve Pru ya 

hükumeti memurlarınm vaktinde 
icap eden tedbirleri ittihaz et· 
mek suretile bunların önüne ge· 
çebilecek olduklarının deJiJleri 
mevcut olduğu söylenmektedir. 
Grezslnskl, Serbest Bırakıldı 

Berlin, 21 - 8erlin Polis Mü
diirü ile poJis erkanından diğer 
iki zat, eski vazifelerine miite
allik hiçbir iş yapmıyacaklarına 
dair birer beyanname imza et
mişler ve bunun Ozerine serbest 
bırakılmışlardır. 

Bavyera, Protesto Ediyor 
Bertin 21 - Bavyera bükü

meti, Reisicümlıur ile Almanya 
hükumeti nezdinde Prusyad• bir 
Alman komiserliği ihdasını ve 
Prusya ııazırlarının azledilmesini 
protoslo etmiştir. Bavyera hüku
meti, bu tedbirlerin kanuni ol· 
madığı beyanile Laypziğ divanı 
alisine miiracaat ~tmiştir. 

Harici Haberler 
Bu,.adu bitmtıdi. Lut/en 7 inci 

• sag/ada okuyunuz 

Onlar aksini iddia etmiye cesa
ret edemiyorlardı. Fakat mliteakıp 

il~ • • k 
bır pazar a şaını cereyan eden 
bir hadise beni inkisara sevketti. 
Anneme karşı olan kanaatimi 
tebdil eder gibi oldum. 

Pazar akşamından evvel ben 
de bir kabahat işlemiştim: 

Boyahanede adamların lrnmaş· 
larm ı enklerini meharetle değiş· 
tirmelerini hayret ve nınrakla sey
rediyordum. Sarı bir · kumaş alı
yorlar, siyah bir mayi içerisine 
daldırıyorlar ve ayni kumaşı ko
yu mavıye boyanmış olarak çıka
rıyorlardı. Buna indigo mavisi 
diyorlardı. Veyahut kurşuni 
renkli bir parçayı tilki postu 
rengindeki bir suya atıyor-
lar kumaş koyu kırmızı oluyordu. 

Sonra 
Bundan dokuz a) enel nişan· 

lı bir kızla taııı:.ıp SC\ i~tim. J ler 
ikimiz de biribirimizi delicesiıı.e 
se\ İ) orduk, evlenmek ıçm her 
Hirlii çareye haş 'urduk, maale
sef ıııuvaffak olamadık. En ııihn· 
)et e\gilim e\Jenıııek iizre \e 
La3 ka Lir ınaha1Je ni)anh ... ııım 
) anı na gitti. ( Gitmezden evvel 'e 
gideceği dakikada hile mektup 
yazarak udrP~iııi bildireceğini ve 
bu urcttc LiribiriuıizJe mektup)a
şa ağımızı ve ülüııcİ)C kadar he
ııim olacağıııı kavİ))t'ıı temin et
ıııişti.) Fakat aradan hir a)dau 
fazla Lir \'akit geçtiği halde hiç 
bir mektoLunu alamadım. (Samimi 
ve bizim koııu~luğuııımm hileıı) 
arkada~ına ) azdığı ııH'ktuplard.1 
bana olan M""'lammı okuyorum. 
Yakında onun Jmlunduğu mahalle 
gitmek ihtimaline m,.bni ve :ı) rıi 
zamanda mnktup yazmak için ar
kada mdan adre ini i .. tt•dim. (Zan· 
ned<>rim adrn .. inin bana verilme· 
suıı istemediği anlaşılıyor. ) A. 
Olamaz c '\'ahile kar10 ılaştım. Hu 
ıııiina C'bctle se\gilinıin L>eni unut• 
ııuıs olma::ı jJıtirırnli bendenizde 
giltikı;e km \'P.l pe)da elııı~ktedir. 

\rz<'tlİğiııı bu \aziyet kar~ı,..ıııda 
ıı.ı"ıl lı ırckct C'tııwkliğimin iı-.. ıJl 
ctti~ini galt'lcııiz \U~ılu ile lwıı 
hrdlı.ılıt k ıriiııize hildirım ni:ri ı İı a 
CU<'rİlll. 

Koarllnlz: A. H. 
Sevda, iki tarafın biribirile ve

ya iki taraftan birinin bir baıka· 
sile evlenmesine kadar devam 
eder. Hele sevgililerden biri, her· 
hangi bir sebeple, bir başkasile 
nişanlanır veya evlenirse, artık 
birinci sevc'a keı1 diliğinden niha· 
yet buJmuş d •mektir. Filvaki gö
nüUere birdenbire hikim olmak 
mümkün olmaz. Yaşanan tatlı ve 
heyecanlı günlerin hatırası bir 
müddet devam eder. Fakat nih&
yet yeni bir hayat ve yeni zaru
retler herşeyi unutturur. 

Onun için oğlum, evlenerek 
senden uzaklafan bu genç kadin
dan vaz geç. 

Şüphesiz adresini henüz unut• 
ruamıştır. Selim glSnderifi ~una 
delildir. Fakat unutmağa çalııta· 
ğı da aşikArdır. Hem artık bu 
oturmuş hir kadına kal'fı vazifen 
onun evini yıkmak detll, me1ut 
olmasını temin etmektir. 
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Buna da bordo kırmızısı deni· 
yordu. 

İş bu kadar basit görünmesine 
rağmen bir türlü anlayamıyor· 
dum. İçimde, bir gün bizzat bir 

şey boyamak için, derin bir ar
zu yanmağa bqladı. Bunu Yakof 
amcanın oğlu Saşaya anlattım. 

Saşa ciddi tabiatli bir Ç<'cuk
tu. Biiyliklerin teveccühilnll kazan-

mak için herkese karşı son de
rece hürmetkar davranır ve her 
işe atılırdı. 

Bliyükler onu itaatkarlığın· 
dnn ve alnllılığından dolayı met• 

hederlerdi. Fakat bilyükbabam 
ona pek ehemmiyet vermez vo 

onun ıçın •1 sinsi 1 " derdi. 
(Arkaal ur) 
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~ Dünya Garibeleri 

1 
japonyadaki 
Evlenme 
Bürosu 

Tokyo ( Hususi ) - Japony~
nın merkezi olan Tokyo beledı· 
si bir ev!enme bürosu vilcuda 
getirmiyel karar vermiştir. Dün· 
yanın bertarafında olduğu gibi 
Japonyada da evlenmek isteyen· 
ler azalmıştır. Sebebi malum: 
İktısadi buhran 1 işte bunun için 
Tokyo belediyesi evlenmek isti· 
yenlere kolaylık göstermek mak· 
sadile büroyu viicuda getirmiş· 
tir Evlenmek istiyen kadın ve· 
ya erkek bir istida ile resmen 
evlenme biirosuna müracaat ede· 

cektir. 
İstida da yaşı, boyu, tahsilinin 

derecesi, serveti veya kazancmıu 
miktarını ayrı ayrı göstermek la
zımdır. Büronun memurları isti· 
dayı tetkik ettikten sonra sınıf· 
lara ayırmaktadırlar. Bu iş te 
bittikten sonra memurlar evlen
mek istiyene, birkaç kadın gös
terir va onlarla tanıştmrlar. Bu 
tanıfmanın neticesi evlenmektir. 
Evlenen kadın ve erkek büroya 
muayyen bir para vermiye mec· 
burdur. Evlenme bürosu, evlen
mek istiyenleri evlendirdikten 
sonra onların hayatlarına karış
maz. 

Hitler Nasıl Yaşıyor 
Berlin ( Hususi ) - Alman 

milliyetperverlerinin reisi Hitler 
ıon defa Berline gelişinde ikamet 
ettiği { Kayseryof) oteline ücret 
olarak 4048 mark vermiştir. Hit
Jer ve yaveri Brükner otelin en 
muhteşem ve vaktilo hükumet 
reisleri ve kırallarm misafir edil
dikleri daireleri işgal etmişlerdir. 

Bu malumatı veren "Velt am 
Montag,, gazetesidir. Bunun üze
rine Hitler bu gazete aleyhine 
dava açmıştır. Mahkemede, ga
zetenin gösterdiği rakam müba
lAğalı değil bilakis noksan gö
rülmüştür. Zira gazetenin yazdığı 
rakama yalnız otel ücreti yazılmış, 
diğer hususi masraf!~ ve yaverin 
yediği yemek masrafları göste
rilmemiştir. Bu hesaba Hitlerin 
yemeği de dahil değildir Onun 
yemegını husuai aşçısı yapar. 
Hitler dilşmanlarının kendisini 
zebirliyeceği korkusu ile kendi 
hususi aıçısmın yaptığı yemekten 
ba~ka kimsenin yaptıi' yemeği 
yemez. 

Kasa Hırsızı Talebeler 
BeJgrat (Huausi) - Noviysad 

(Yeni bahçe) de 1 ile 8 Y•t ara-
111nda bir grup mektep talebesi 
tevkif ediJmiflir. Bu çocuklar 
mektep mualliminin d11arı çıkma
ıından istifade ederek mektep 
kaaasınf açmIJlar ve içindeki 
.W,000 dinarı yağma ederek ara
larında takıim etmiılerdir. 

Bir Tayyareci Kadımn Dalgınhgı 
Londra ( Hususi) - Tayyare 

bayramı mtinasebetile geçenlerde 
Linkolnşirde muazzam bir hava 
nümayışı yapdmıfhr. NUmayişe 
kadınlı erkekli yUzlerce tayyareci 
iştirak etmiş. Bu nUmayişe iştirak 
eden kadın tayyarecilerden Mis 
Kar Greg nümayiş esnasında 
havadan birkaç tane küçük para· 
tüt atacaktJ. 

Mis Kar Greg havada bir hayli 
uçtuktan sonra ahalinin üzerine 
birkaç tane küçük paraşüt atmış 
paraşütlerle. beraber dalgınlıkla 
içinde bin lngiliz lirası bulunan 
el çantasını da atmıştır. Yerdeki 
aeyirciler paraşütle beraber tay
yareci kadmın çantasmı da kap· 

Bitmigen Bir Sıhhat Mücadelesi 

Aca ha Beşeriyet Günün Birinde 
Kanser F elciketinden Kurtulacak Mı? 

- -------
Bütün Ortaya Sürülen Fikirler 

Zaman, za· 
man kanser has· 
talığının tedavi· 
sine ve ilicmm 
bulunduğuna dair 
şayam dikkat id· 
dialar ortaya 
atılır, bu iddanın 
Uzerinde tecril· 
beler yapılır, la
borr. :ırlar, alim
ler taaliyete ge· 
lirler, sonra bir
denbire, ortaya, 
unıumt inkisar 
uyandıran bir ha· 
ber çıkar: 

Bulunan ilaç 
iyi ve lam ne
tice vermemiştir. 
Son defo, bir 
İngiliz doktorunun bulduğu ilaç f 
ta ayni akıbete uğradı ve 1 
milyonlarca insanı derin bir se
v;nce düşürdükten sonra fennin 
şaşmaz hükmü önünde iddialı 
mevkiinden yuvar! ~ 1dı ve unu
tuldu. 

Maamafih insanların ve insan-
lığın sıhhati ile alakadar olan 
doktorların bu habis h:1s ' ... 
bu derece yakından ve 
detle meşgul olmakta hak.arı 
var. Çünki, son zamanda, kırk 
yaşını geçmiş insanlar arasında 

kanser vukuatı yüzde onu bu
luyor. 

Kanser Nedir? 
Umumiyetle kanseri t6yle 

tarif ediyorlar: 
Kanser, bazı tagayyürat neti

cesi, vücudumuzu teşkil eden 
uzviyet hücrelerinin tekes.süründe 
bir nevi gayritabiilik hasıl ol-

masıdır. Bu hale gelen hasta hücey
reler, civardaki sağlam hüceyrele
rin mahiyetinden uzaklaşıyor ve 
çoğalmak hususunda tabii uzviyet 
kanunlarına itaat etmiyorlar. 

Bu hale gelena hüceyreler, 
civardaki komşularını tahrip 
ediyor, bazı hasta hüceyreler mev· 
kilerini terkederck hastalığı 
vücudun başka noktalarına da 
naklediyorlar. Bunun içindir ki 
uzun zaman kanserin bir mikrop 
vaıntasile hasıl olduğu kanaati 
yer etti. Fakat böyle bir mikrobu 
aramak için aarfedilen emekler 
kimilen boşa çıktı. 

Bundan sonra kanserin 
tahriş neticesi olabileceği 

Me,hur dolıtlorlar liboratuarluda 
kanıer mücadeleııfnd! 

. ünüldli. Fak at bu nazari yenin 
doğru olabilmesi için herkesteki 

cc=======::::::-.!:=========::::::::::::::::::::=-:~ c HARICJ HAB~E~ _°] 
Bolivya 
Paraguvag 
Muharebesi 

Santiyago dö Şili 2 t - Bo
livya ile Paraguvay kuvvetleri 

.. arasında Santakruzda yapılan mu
harebede Bolivyalılar 5 ölü zayi· 
at ve 3 yaralı vermitlerdir. 

Blitüo Polivya dahilinde Pa
ragovay aleyhinde haamane nll
mayİf ve tezahürler yapılmışbr. 

Merkez ıJankaaı hükumete 
ehemmiyetli bir kredi açmıştır. 

ReisicUmhur, nutkunda teca
vüze uğrıyan Bolivyanı.n h~karete 
uğrayan ıeref ve haysıyehni mü
dafaa edeceğini söylemiştir. 

düşünüldü. Hastalığm, bilhassa 
taharrüşe ujrıyan noktalarda gö
rülmesi bu fikri kuvvetlendirdi ve 
meseli bir eski yaranın kapan
mıt yerinde göze çarpan kanser· 
lerden bu gibi yara yerlerinin 
birer kanser yuvası olabileceği dii-

mı,lardır. Mis Kar Greg yere 
indikten sonra dalgınlıkla attığı 
çantası kendisine iade edilmiş 

tabii içindeki bin İngiliz lirası 
kayıplara karıımııtır. 

Amerikada 
Sıcaktan 

Amerikada içki Memnuiyeti 
Kalkıyor 

Nevyork, (Hususi) - Ameri
kadaki içki memnuiyeti artık ıon 
aylarını yaşamaktadır. Amerika 
pek yakında içkiye kavuşacaktır. 
Daha şimdiden 25 milyon serma
yeli bir: sendika vücuda getirilmiş 
ve derhal muazz.ı.ım bira fabrika
larının inşasma başlanmıştır. 

Bu fabrikalar içki yasağının 
kaldırıldığı gün piyasaya on bin
lerce bira fıçısım çikaracaktır. 

20 Kişi Öldü 
Nev-York. 21 - Memleket 

dahilinde hüküm ıOren müthiş 
sıcak dalgası şimdiye kadar 20 
kişinin ölümline sebep olmuştur. 
Cemahiri Muttehidenin her tara
fın da sıcaklar devam ~tmektedir. 

Hususile Şikagoda diln hara· 
ret t 06 fahrenhayt derecesine 
yükselmiş İ ·. 

Romanya Ayanı · 
Bükrı f ı 1 - Romanya Ayan 

Meclisi intihabatına başlanmıştır. 
Mevcut neticelere göre intihabata 
MilJi - Köylüler kazanmışlardır. 

Bükreşte liberaller kazanmış· 
lardı. İntihabatm Milli • Köylüler 
lehine neticelenmesi muhtemeldir. 

Çok Sönüktür 
her eski yara 
yerinin veya ta· 
harrüşe uğrıyan 
herkesteki her 
noktadan kanser 
hastahğı belir· 
mesi icap edi
yordu. Hakikat 
böyle olmayınca 
vücudun bazı 
mertebe hastalık 
istidadı ve buna 
her hangi harici 
bir mikrobun 
veya tahrarrU~ 
hadisesinin in
zimam etmesi 
esası kabul edildi. 

Fikirler Ayrıllyor 
Pavi Darülfü-

nunu Prof esöril 
Tastiniye göre zamanında ameli
yat] yapılan bir kanserlinin beş, 
altı ıene sonra tekrar başka bir 
noktadan l<anser arazı göstermesi 
hastanın bu hastalığa hususi bir 
lstidadmı gösteriyor. Bu nokta
dan kanser, vücudun hususiyeti 
ile al~kadardır. 

Bazı alimlere göre ise kanser, 
' ensicenin inkişafını idare r:den 

uzvt faaliyetl.:!rİn müvazenesizli
ğinden doğmaktadır. 

Mançisterli Profesör Susmanın 
ortaya attığı son iddiaya göre 
kanser, 1 beynin kaidesinde mev· 
cut bezenin muvazenesinı kaybet

mesinden doğar. Bu bezenin adı 
( Hypophyse ) dir. Vilna Darül· 
fünunu Profesörlerinden Karniki, 

Sofyah Profesar Konsulof ta ayni 
fikirdedirler. 

Onların düşüncesine göre 
"Pitüvitrin,, denilen ve arka kaba 
etten istihsal olunan bir nevi 
madde ile tedavi etmek iyi ne
ticeler verir. 

Maamafih bu usulU tedavi de 
tllcrübe safhasından ileri geçme
miştir. Eğer kat'i netice alınırsa 
hastalığa karşı vaki tedbir almak 
noktasından büyük ehemmiyeti 
haiz olacaktır. 

Kanser irsi Midir ? 
Kanserin irsi olmadığı hak

kındaki kanaatler, hemen hemen 
umumidir. Bazan Kyni aileden 
birkaç kişinin müteselsilen bu 
afete tutulmalarına rağmen mev
cut kanaatler dcğiş111iş değildir. 

Maamafih bu ha.tahğın, hava
mızdaki bazı beıleyici maddelerin 

eksiJmeai, sebzemizi yetiştiren topra-
ğın ihtiva etmesi llzımıelen ••maır
nezyum,. tozlarının nispetini kay
betmesinden ileri ıcldiğini iddia 
e~en profesörler de mevcuttur 
lcı bunların bathc~uı Roben ve 
Delbedir. 

Ayrıca, kanserin, ctlmlei asa
biye ile alikası olduğunu •e ant 
a~abt bir buhran neticesi, uz· 
vıyette husule gelen tagayyürden 
ileri gelebileceğini söyliyenler 
de az değildir. V c görülüyor ki 
kanserin kat'i ilacı henüz bulun· 
mamışbr. Fakat yarın için biiyük 
Umitler besleniyor. 

Fakat, şimdilik, herhangi bir 
şüpheli araz görür görmez dok
tora ve muttehassısa müracaat 
etmek en eslem çaredir. Başlan· 
gıçtadır ki kanserden kurtulma· 
mn imkam vardır. Fakat teda
vinin cerrahi uıul ile mi, yoksa 
Radyom tedavisi ile mi yapılması 
lAzımgeldiğini yine ancak müte
hassıs bir doktor tayin ve tesbit 
edebilir. )f)ıf 

1 
İktLsadi Haberler 

Buhranın 
Umunıi 
Hatları 

Belçika Bankası Müdiiril M. 
Pol Van Zeland buhran hakkın
da şayanı dikkat bir makale 
neşretmiştir. Bu makale hususile 
sermayelerin beynelmilel bir su· 
rette mevkii tedavüle vazından 
bahistir. M. Pol Van Zeland, 
halıhazırdaki durgunluğun ne is-
tihsal fazlasının ve nede para 
vahidi kıyasisi olarak altının ka
bulünd<"n ileri geldiğini söy· 
lüyor. Buhranın sebebi mevkii 
tedavi.ile arzedilen, mahsulat 
ve sermayelere muhtelif memleket· 
lerde arız olan engellerdir. 

Buna mukabil scr.nayelerin 
tedavillilne ve istihsalcHa engel 
olan bütün arızaları bilhassa bey
nelmilel sahada göz önünde bu· 
lunduruyor. Makale sahibi bu 
mAniaları ticari, mali siyasi olmu:" 
üzere üç sınıfa taksim etmiştir. 

Mali manialar için şunları söy· 
liyor: Harpten evvel sermayelerin 
tedavülü mucibi memnuniyet bir 
surette idi. Her cins, uzun orta 
kısa vad~H sermayeler ve onların 
tarzı isti maJleri arasında bir te• 
vazün mevcuttu. Mübadelenin bir 
intizam dairesinde sağlam esas• 
larla vukua gelmesi temin edil
mişti. Beynelmilel bir tarzda 'fa· 
zedilen sistemlerin istinat ettiği 
yegane nokta ve hinihacette lfi~ 

:r:ım olacak kuvvetin elde edile· 
ceği yer Londra idi. 

Halbuki M. Van Zeland se
nenin bütün tekliflerini muhafaza 
etmesine mukabil, mukavemet 
menbalarmdan mühim bir kısmi-
m kaybettiği ve bunun piyasada 
uzun vadeli sermayelerin Uze• 
rinde tesiri görülmeğe başladı
ğmı işaret etmiıtir. Londranın 
bu vaziyeti bütün dünyanın malt 
ve beynelmilel istihsalAt sahasını 
müteessir etmiş ve büyük i.zler 
bırakmıştır. 

Emniyet Noksam 
İsterlinin tenzili kıymeti ile 

mevaddı iptidaiyenin fiatlerinin 
yükselmesi projesini tetkik için 
bazl İngiliz mali mahafili mll· 
messiHerinin toplanacağını Times 
ga:ı.etesi bildiriyor. Fiatlerin te
zayüdünü tev!it edecek bir bey• 
nelmilcl mukavelenin akti mOş• 

killdllr. Diğer taraftan da, İngil
terenin, Parisin tenıili kıymetin-
den müstefit olacağı maliim 
değildir. 

logiliz ıazetesi Cemahiri Müt· 
tehidede yapılan kredi enflasyo
numm tetebbUsatmdan bahsede
rek bunların muhtelif bankaların 
mevcudalım arttırmaktan baıka 
bir feye yaramadıimı ilive ediyor. 
Noksan olan ferdi vesait değil 
emniyettir. Emniyetin iadesinde 
ise asıl amil kredi vesaitinin bol
luğundan fazla bUtçe muvaıencsi 
ve vergilerin lenezzUlüdür. 

Amerikada Kambiyo Kontrolu 
Nevyork Heralt gaz.eteıine 

naıaran en mühim Amerikan 
ihracat Şirketi, Reisicümbur Ho
verden ecnebi dövizleri tcvdiatl 
içtn bir banka tesisini ve ecnc bi 
kambiyolarınm münakalatı için 
de bir takas odası tefkilini teklif 
edecektir. Bu müesseseler Ame· 
rik:ın ihracat ve ithalatçılarının 
kontrolu tahtında ve Rekonstr\\k
siyon Finanse Korporasyonun 
teşriki mesaisile işliyecektir. Bun
dan maada, vaziyeti düzeltmek 
maksadile, kambiyosu kontrola 
veya takyidata tabi olan memle
ketlerin ticar1 mümes~illeri top
lanarak bir konferana aktetmek 
niyetindedirler. 
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Bir Domuz Yavrusu Ve Bir Kuru So~an ! 
Bir Domuz Yavrusunun Çıkardığı Beynelmilel Hadise 

Bir Kuru Soğanla Nasıl Halledildi ? 
Mııluırrirl lf.. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-73-

Dervif Pqa, esasen kaba ve 
habl itikatlara mütemayil bir 
adamd•. Abdlllbamidta de ancak 
bu yaradıhfta insanlara kar11 
itimadı varch. Buna binaen onun 
s&zlerini daima laoş görüyor, 
kendisine 11U.k ihsanlar vererek, 
ofıullanmn da asken rütbelerini 
terfi ederek bu eski mfif{irü 
daima 16tfuna garkediyoniu. 

Derviı Pqa, l 'n7 senesinde 
müşür olmufbı. Bu suretle mera
tibi askriyenin en son derecesine 
vlsıl olan ve geniş göğsü, dev· 
letin blltlln murassa nişanlarile 
tezyin olunan Paşa, fazla olarak 
Abdülhamidin yaveri ekremlik 
payesini de kazanmlftı. 

Buna binaen Paşa için ha· 
)'atta bir tek gaye kalmışb; Para .... 

Paşa, bunun nasıl kazanıla· 
cağını çok iyi biliyordu. Hiçbir 
fırsab fevtetmeden Abdü1barnidi 
memnun ediyor. Cebi bumayun
dan ihsan buyandan çil altınlarla 
malimal kırmıu atlas keseleri, 

nütemadiyen Yiiksek kaldırımdaki 
ıatosuna taşıyordu. 

Etrafı yüksek duvar]arla mu· 
hat olan bu· şato, cidden calibi 
dikkatli. Küçük bir mahalleyi 
andıran binalan, bahçe ve bos
tanları, depmeu Ye büyük su ha· 
vuzlan ve birtakım hususi tertiba· 
tı havi olan f8lo; çok dikkatli 
bir hesap ile uzunca bir muhasa
raya mukavemet edebilecek şekil
de vücuda getirilmişti. Papnın 

,alısına mahaus olan bina, 
mühim bir un'at eseri idi. Oda 
ve salonların taYaDları som •lbo 
yaldızla nak1flarla müzeyyendi. 
DuvarJaı~ kimilea muharebe re· 
simleri tersim edilmişti. Bunlar, 
Patanın iştirak ettiği iki yüz yetmiş 
diht tane harlNn en canlı sahne· 
lerini tuvir etmekte idi. Hariçte 
taauup .e dindarlığın en koyu 

.•ofuluklarım glsteren Pqa, bum&
zeyyen bina dahilinde serazat bir 
hayat yqar; hayaba kahramanbk 
la.balarını g6stet'ell bu tablolar 
karşısında, uzun mun narg;f e 
içmekten blyftk ltir zevk duyardı. 

lf. 
Bir tek acı sovanın, koca 

bir hldisei siyasiyede mlihim bir 
rol oynadajını 96ylersek, acaba 
karilerimiz buaa İllanacakJar mı? .. 

Biz, bu mneleuio doğru ve· 
ya yalan oldpna iddia etmeden 
meseleyi Ahdallaamitle Dervit 
Paşanın ifadelerine atfen nakle
deceğiz ve aeticeden çıkanJ.acak 
nıanayı, karilerimizin muhakeme
lerine tevdi eyliyeceğiz. 

1~80 senesinde Rusya ve 
Avusturyanın tetvikile Karadağ 
ve Arnavutlukta bir karışıklık 

çıkarılmıştı. Maksat, bu vesile 
ile bil} ük devletlerin müdahalesi· 
ni celbetmek ve Karadağın hu
dutlarını geniş1etmekti. 

Gosinadaki camide bir cu• 
D:! ,.,, kılanırken camiye 

1 

bir domuz yavrusu koyvermekle 
baılıyan bu bidiae, derhal lsıım
lar ve Hıristiyanlar arasında 
kanlı bir mücadeleye baflangıç 
olmutta... Vak'a birdenbire bü-
yüdU; genişledi; mlşevvikleria 
iıtedikleri ıekli aldı. lnanbulda 
bulunan 1efirler, Babıaliyi ukı.
tmrlarken, büyük devletlerin 
don•nnwu da Ragoza limanı 
6nünde toplanarak nilmayiı yap
maya batladı. 
vaziyet vahimdi. Devletler, evveli 
ıslahattan ve sonra da Ölgün li-
manının Karadağa tesliminden bah
sederlerken yaftf yavaı metali
batı tezyit ettiler. Karadağ hu
dutlannan tashihı, Yunanlılar
la mualllkta kalan mes'elelerin 
intacı, ermenilerle meskün olan 
mabatlerde yeni idareler tesisi, 
idare ve maliye işlerinde ıslahat 
icrası ve saire gibi devletin istik
liline tecavüz addolunacak işler 
çıkarmağa başladılar. 

Abdülhamit, bütün bu talep
lerin içyüzünü biliyor, Almanlar
la gizlice uyuşarak meseleden (bir 
üslubu hakimane ) ile sıyrılmak 
istiyordu. Bu esnada, lngiltere 
hükümeti diğer devletlere yeni 
bir teMifte bulundu: büyük dev· 

RADYO 
22 Temmuz Cuma 

fatanbul - r 1200 metre ) 18 (;ra
mofon, 19,5 alaturka saz \ahide Hız.L ve 

(_;eıınt-t Hanımların ittirl\kile, 20,:J graıııo
foıı la Opera, :! 1 alaturka su; 1 ıı cc ve 
Belkıs Hanımt1tr, 22 Tango ork<'~frası. 

Bikret - ( 39-4 metre) 00 ::-:ak ifon 
ıolo, !?0,20 r.?.dyo tiyatrosu, 21 Roınan
JR. 111 usikisi. 

Belgnt - ( 429 nıotre ) 20 H:Hlyo 
orl e traeı, 21 konferans, 21,:·n Kora 
ıarkıları, 22,20 keman konsori . 

Roma - (4"U ınetreı 20,1:> Meıııle· 
ket haberleri, 21,45 orkestra. 

Prat - ( 4 9 metre) 20 Şarkı, 20,~0 
piyano, 2:'!,~~j 1,oııser. 

Viyana - ( 517 metre) ~1 \ııır-rika· 

daıı 11.ıkil, ~;~,ı:; Çigaıı orke·tr:ısı. 

Pe,te - 550 metrel 20,20 ~lacar 

ıarl.ıları, 21,~0 gramofo11, 22,~ t ph a· 
no kc>nıtcri, ~onra Çigan orke trA"J. 

Varıova l1411metre)21 .·t'ııfoııi, 

!3 ıbus ha\ aJı.ı.rı. 
Berlin - ( Hi'~.J ını>tre ) 21 \:lif ııg· 

toıııtuı ıt;lkil, ~t,:ıu Fr:ıııkfıırt 11111,..u.ı 

salonuııdan ııa!,il. 

23 Temmuz Cumartesi 
l.tanb•l l~ tııf'lre ) 1 J!rl\· 

mofoıı, rn,:; 111-ıturka ":iZ Hafo~ ı\hmc•t 

Uc\ lı") eti, iO.:i gram ıfoıılll oıı, r:ı, 

21 .ıl.lhırka sıız Hafız \hıııet B<•y lı ·• 
) (•ti, :!::? 1\c( İJı Bey orkl·~tra.!!ı. & 

Blkret 891 mctrrı :!O OrkC',tra, 
:.!O, i koııformıs, :!0,4:-i şarkı J.nıı!'l .. rı, ~ı .o;; 

orl,<· tr:ı. 

ltela,at - 4:!9 metre) 20 Alilll lıil· 

gilı•r, ~O.:i • ırp tarkılnrı, :?l, lO ko11sıır, 
21.:ıo uıu~atı.tlw, :?~ ıı111lı:Lfıı. ala\ 111111 

lıaıııln u . 
Roma ( 44l metre) ~ı. t:i Pil·r,tri· 

niıı ı'uffoliıı:ı ismindeki op<>r.ı"'ı. 

Prat 4RR ınetro 20.::?;; Brıııııul.ııı 

n:ıldl, 21 ,Oa alon orke tra~ı. :?:? ~en 

gı ı-e. 

Viyaaa ( 517 metre) ~1 Koııfı•r.uıs, 
2::!,4.i akf.\111 konseri. 

Bükreı · 550 metre 21 :-iluıl~oda. 
kouırıli. 

Var.fova (1411 metre) 20, 15 Me111· 
lckl'l h.ılwrleri, ~ l ak9am konseri. 

BerJin 16:m metre) :?O J\<ıııfa-
rı1.11 , .:?l ,en gece, 23,4a akıaııı konseri. 

l 
letler tarafından lzmirin muvak· 
kalen iıgali. .. 

lngilterenin bu teklifi yap
maktan maksadı, Babıaliyi daha 
bllyük bir tazyik allana almak ve 
istenilen şeyleri bir an evvel 
yapbrmaktao ibaretti. 

Abdülhamit, Almanlar vauta
.Ue bu teklifi haber alır almaz, 
b&ylk bir manevra çevirdi. Kısa 
bir müddet zarfında devletlerin 
metalibini kabul ve tatbik ede
ceğini vadetti. Ayni zamanda Al
m an ve Avusturyalılarla gizlice 
uyuşarak büyük devletler arasm· 
daki ittiafaka halel getirdi. Evveli 
Avusturyalalar, sanra da Almanlar, 
lzmirin işgali hakkındaki teklifi 
reddetmekle beraber, Arnavutluk 
sahilindeki deniz nümayişiodeıı 
de sarfınazar edeceklerini ileri 
sürdüler; ve ancak, bu kadar 
gürültfiden sonra boşu botuna 
döomiiş olmamak için ( Ölgilo ) 
limanımn Karadağa terkr:dilmesi
le bu meseleye nihayet verilece
ğini söylediler. 

Abdülhamit, buna da razı ol
muyor. 

- Ecdadımdan aldığım ema
neti olduğu gibi sahibine teslim 
etmek isterim. Ben sağ iken bir 
kanş bile toprak vermem. 

Diyordu. 
Fakat, bllyük devletler de, 

hiçbir iş g6rmeden dağılmak 

istemiyorlardı... Ayni zaman
da da Arnavutlar arasında 

da bir hareket başlamışta. Ecnebi 
teıvikile hareket eden bir kı11m 
Arnavut rüesuı, Amavutluk itti
hadını ileri aftriiyor, bu surutle o 
bavalide yeni birtakım gaile ve 
hadiselerin zuh6r edeceji anlatt
lıyordu. 

Vaziyet bu tekilde temadi et• 
tikçe vehamet artıyor, adeta Ar
navutluğun devlete olan rabıtua 
zayıflıyordu. Devletlerin son bir 
teşebbüsü üzerine Abdülhamit 
biraz yumpr gibi göründü. 

- Pekala.. Ölgün limanının 
Karadağa terkine riza gösteriyo· 
rum. Likin kendi elimle vere· 
mem. Ben sadece oradaki hilkü-
met memurlarını geri çekerim. 
Devletl~r. ne yaparlarsa yapsın
lar. 

Cevabını verdi. 
[Arka-tt Yar 

lstanbul Tramvay Şirketi 

~ ilin 
İstanbul Tramvay şirketi, Kil· 

çükçekınecedcn saat 18.25, 19.16 
ve 19.42 de ~reket eden tren· 
ler ile gelecek yolcuların nak
lini kolaylqbrmak maksadile, 
Cuma ve Pazar günleri Sirk~ 
istasiyonunda klfi miktarda tram
vay arabsı hazır bulundurulaca
ğını myhterem ahaliye ilAn eyler. 

Gece saat 19.15 ile 22,05 
arasmda vapurlardan köpril Oze
rine çıkacak yolcular dahi emir
lerine amade tramvay arabalan 
bulacaklardır. 

İstanbul 21 Temmuz 1932 
Mtıdiriyet 

Tem•uz B 

/stanbuiu11 Dört Köşesi 

f stanhulda-Iİk Ot~mobil 
Ve ilk Şoför .. 

• 
(Baş tarafı 1 inci ııayfada) 

işiten halk köpri.iye hücum etmiş. 
Tabii koca köprü geçılmez bir 
bal almış. Otomobil yürüyemez 
olmUJ ve bin müşkülatla Zeyrek 
yokutundan Fatihe, oradan 
Beyoğluna dönebilmiş. 

Fakat bu haber saraya akse· 
dince derhal sefire mi.iracaat 
edilmiş ve otomobil istanbuldan 
çıkartılmıştır. Bir rivayete göre, 
bu tarihte Abdülhamit te bir oto· 
mobil getirtmiş, tecrübe için içine 
baremağalannı bindirtmit ve 
otomobil Taksime kadar kısa bir 
sefer yapmııtır. 

Fakat harem ağaları motörün 
ojultusundan ürkerek Taksimde 
otomobilden inmişler, bunun üze
rine Abdtlllıamit te bu beyairsiz 
arabayı reddetmiştir. Esasen Ab
diilhamit telefon ve elektrik gibi 

otomobilin de memlekete girmesini 
yasak etmiıti. Yalnız bir aralık 
lzmirde Burnovada büyllk hay
vanat bahçelerinin aahibi Vitali 
isminde bir İtalyan huıual bir 
irade ile 30 sene evvel tek si• 
lindirli bir otomobil getirtmiştir. 

Bundan daha evvel de, el
yevm Küçükçekmecede Nakaş 
çiftliği sahibi Kavala mübadille· 
rinden Şefik Bey Pariste bir 
otomobil almış ve bizzat idare 
ederek Selaniğe kadar karadan 
gelmiştir. 

Türkiyeye ilk otomobili, hem 
de bizzat Avrupada bir tur yap
mak suretle getirmek terefi bu 
zatindir. Soura bu otomobili Kıral 
Kostantine hediye etmiştir. latan· 
bula ilk motosikleti de Altıpar
mak Mercanof Ef. getirtmittir. 
Bu motosiklet d6rt silindİl'li idi. 

iki üç glln Beyojiunda bir 
tur yaptıktan sonra : hunun Kll
rültüsüoden hayvanların UrktiijQ, 
gebe kadınlann çocuklanm dü
tiirdllderi araya bildirilmiş ve 
bir irade ile motolİklet derhal 
müadere edilerek hudut harici
ne çıkar•lmışbr. Mqrutiyet ia
kdibından enel Abdllbamit hu
ausl aldlmllit6rlil ve elektrik mo
törlerile miicehbez ve tekenelderi 
içinde hareket tesisatı bulunan 
bir otomobil getirtmi.,ti. Yıldız 
Sarayında llavuz ~qmda bununla 
gezermif. Bununla hiç dışınya 
çıkmamıştır. lnkıllptan sonra bu 
otomobil Tophane Mtizesine kal· 
daralmıştı. 

Yalınız meşrutiyetten evvel 
Fransızlar 1ranlıler için ( Reno ) 

katarları ismi verilen yük ve 
hasta otomobilleri yapmıılar, 
provalardan sonra lranlıler bunları 
almamışlar, dönüşte bunlardan üç 
tanesini Abdülhamit almış, bun
ların içinde hasta ve yaralı laf1-
mıya mahsus seyyar ve sabit 
sedyeler varmış. 

Bunlardan iki taneıi Seliniie, 
bir tanesi de Edirneye g&ıderi
lerek yalnız asker nakline tahsil 
edilmiştir. Bunlardan birisi bili 
Ediraede Y anıkkqla ark .. nda 
durmaktadır. Bmdardaa 80lll'a 
Abd6lhamit F ramızlardan ( Hoç
kis) marbJı bC! tane zırlalı oto
mobil almıştır. 

Balkan harbinde Edirnenin 
istirdadında bu z bh otomobiller
den istifade edilmiftir. Fra1181Z• 
lardan ilk ıof6rlftk öirenen ve. 
bunlarla Edimeye giden şimdi 
Taksimde merkez ıanjında ta-

l 
mir ustalık• yapan Kabataşlı 
.Ahmet Beydir. 

31 Mart hidisesinde otonıo-
bi!le yaralandığı için meşrutiyet 

hükiımeti kendisini Almanyaya 
otomobilcilik tahsiline gönder
miştir. 

lstaobulda sivil otomobilcilik 
meşrutiyetten sonra başlam11tır. 

ilk defa meşrutiyetten üç sen• 
sonra Şeker Ahmet Pap üç 
Delahey marka tek körüklll üç 
otomobil getirtmiıtir. SelAnikli 
Şani, Kani ve Şazi biraderler de 
Trikom, Panar Lövasör ve Ünik 
markalı üç, kolonyacı Ali Nizami 
Bey de Pejo markalı dört taksi 
otomobili getirtmişlerdir. 

Meşrutiyetten bq sene sonra 
takside ancak alb otomobil var
dL lstanbalda ilk ıaraj Sirkecide 
tramvay cacldeünde Hocapqa 
camiinin ittisalinde şimdi lsmail 

Ağanın k6mürc0ltlk yaphğı (22) 
numaralı dftkklndır. hk tabi 
yeri de lngiliz sefaretinin önUdOr. 
BilAhare Arnavut Mustafa Emi· 

nönünde de bir taksi mahalli 
yapmııtır. 

Taksinin ilk ıoförleri de Yu
karda ismi geçen Kabatqh Ah· 
met, Ayaıpaşalı Tevfik, Bqiktqlı 
lıkender ve lsmail, Palabıyık 
lbrabim ve Tatar Ahmet Beyler
dir. Bunlar buglin de ıoförlük 

yapıyorlar. 

ilk şoförlerden Ahmet Bey 
llk taluiler hakkında tunlan 
söylüyor: 

"-Biz lngiliz sefaretinin lnOnde 
beklerdik. Beıiktaıa ( 6 ) ve Şiş
liye (4) kuruşa giderdik. Mlşterf 
tekrar d&nerse yarı tıcret abrdık. 

En iyi flfor o vakit ( 8) kurut 
yevmiye alırdı. Hersin (60) kurut 

azami hasılit yapardık, aktara 
patrona ( 45) ku1111 ha11llt ı&ttl· 

rilrsek bize ( 2) kurut bahtiı ~ 
rirdi. ,. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapanıı 
... -~- --~-~~=--%~:::L·-~-=~~""===P"--=:;;~- = 

Fransız F ranıı 00 12 03 
f ngili& lir• 758 00 00 
Dolar 47 13 05 
Liret 9 'l'1 00 
Belıa 3 40 00 
Drahmi 70 97 00 
faviçr• franıı 02 42 05 
Leva 86 85 00 
Florin 1 17 00 
Kuron ç. 15 9'l 05 
Şiling A. 04 39 1 O 
Pezata 57 75 00 
Mark Ol 19 00 
Zloti 04 2 1 00 
Pens• 03 98 14 
Ley 80 93 00 
Dinar 30 14 00 
Çenonet• 10 tr1 50 

T ahYillt Kapa.aq 
< ~-~. w: 

ı. DaWll 98 00 
D. Muwalah;.t. 52 50 
A. Demiryolu 00 00 

Altın 
Mecidiye 
Banknot 

Bona Harici 
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TİM U R LEN K Paraşüt Re~orunu Bir Genç Kız Kırdı 

Bir Sevda Macerası 

Muharriri, '#- '#- 6000 Metreden Atladım, Fakat Paraşüt 
Timur:

0 

Hint inin Yüzüne Açılmıyordu. Bir Aralık Ağlıyordum! 
Dik Dik Baktı Bu Hadiseye Sebep Olmuştur 

Bize Can Değil 
Yine sepetler ve üzücii helecan
lar içinde Timuru takip eden, 
ruzaame muharrirleri, giinügli· 
nüne vukuatı kaydediyorl~.rdı. 

;; Süvarilerle ağırlıklar, dağla-
rın beri tarafında kalmıştı ve 
Tim ur, seçme piyade ala} larile 
mukaddes nehrin kenarında ka
rargah kurmuştu. Kimse, ınüs
tevJi ordunun göklerden uçarak 
oraya geleceğini ummu-
yordu. Bu sebeple Ganj 
kıyılarında büyük, çok büyük bir 
deh.şet dalgalanıp gidiyordu. Ma
amafih, ömürJerini nehre vakfeden 
binlerıce Hintliden bir tanesi de 
yerini terkedip sa vuşmuyordu! 

Hintlilerin, muazzam lıir kor
kuya düşmelerine rağmen Ganj 
kıyılarını terketmemeleri garip 
görünür. Fakat onlarm mezhebi 
düşünceleri ve akideleri r.öz 
önüne getirilince vaziyetin biç tc 

garip olmadığı anlaşılır. Malüm 
olduğu üzere Ganj Hintlilerce 
mukaddestir. Y akılmıyan ölüler, 
ekseriya bu suya atılır. Çünkü 
Ganj 'm cennetten çıkıp yine 
cennete aktığına inanılır. Ayni 
.zamanda bu büyük suyun lcay
naklırında meleklerin, perilerin 
iıahlann oturduğuna ve suyun 
yatağı boyunca da ulvi ruhların, 
lahuti kuvvetlerin yer tuttuğuna 
iımuı ettiler. 

İfte bu iman dolayısiledir ki 
hastaların çoğu Ganj kıyıların?. 
retirilerek gizli kuvvetlerin ~i
mayesine bırakılır. Bunların ço~.u 
metrukiyet içinde ölür, suy~ ?0 -

mülüp gider. Bir kısIJ?ı da ıyıle
ıir. fyileşenfer, elde ettikle~i afi
yetin Ganjın kutsiyetine atfet
tikleri için oradar. ayrılmazlar, 
ömürlerinin sonuna kadar - yarı 
aç ve tamamen çıplak • su ke· 
narmda sürünürler. 

Tioıurun tesadüf ettiği insan
lar bu " Ganj kulları ,, idi ve 
ordunun önüne çıkan çörçöpten 
kulubeler, meskenet ve zaruret 
haykıran köylerde o kulların yurt
ları idi. Tinıur has bir nedim, 
candan bir dost ve kıymetli bir 
müşavir gibi daima yanında b~
lundurduğu sihirbaz Hi.ıtliyi lı 
tarumar meskenJeri ve miskin 
adamları göstererek sordu: 

Bunlar da ne? 
- Hintliler ve Hintli evleri! 
- Ne adamlar adama benzi-

yor, ne kulübeler eve. 
- Heı şeyin iç yüıünli gör-

meli. Dışına bakanlar aldanırlar. 
-Değmez kara oğlan değmez. 
- Değer silahşor değer. 

Çünki bu beğenmediğin, kendin
den aşağı gördüğün adamların 
yüreğinde Brahmanın, Vişnonun, 

Krişuanın, Sivamn muhabbeti 
yaşıyor. Bu muhabbet, semalara 
sığmaz. HinHinin yüreğine sığmaz. 

Timur, dik dik çıplak Hintli
nin yüzüne baktı: 

Ben hu miskinleri adam ye
rine koyup kulübelerinde bıra
kacaktun... Mademki kıymetleri 
varmış. Oyle ise hepsini kesti
reyim. Belki biraz harekete 
gelirler de bana karşı lrnv-
vetli bir ordu gönclerirJer, 
askerle:iınin kılıç oynatmasına 
imldn verirler. 

1 

Ganj Lazımdır 
- Dilediğini yap. Bize llzım 

olan can değil Ganjdır. Onu da 
huçl:ıra doldurup yurduna gö

türemezsin ya. 
Timurun bir işareti, hayatla

rını Ganja vakfeden binlerce ve 
binlerce Hintlinin kanlarını da 
suya akıtmalarına kafi geldi. 
Müverrihin tabirince( l) mukaddes 

nehrin suları kanlı dJlgalara ta
havvül etti, kulübeler yıkıldı ve 
orası ıssız bir mmtaka haline 

konuldu. Ganj, çıplak sihirbazın 
c1ediği Libi yine harıl harıl akı
yordu. l .akin teranelerine kendi 
müminlerinden hiçbir ferdin 

imanlı ahengi artık karışmıyordu. 
Aksak cihangir, Hindin bu aziz 
nehrini de yetim edip bırakmıştı! 

Timur, oğlu Öme:- Şeyhin uh
revi mevkibini haşmetlendirmek 
için beş, on bin Hintlinin öldürül
mesine" lüzum görmüştü. Gaoj 

kenarındaki katliam, bu maksadı 
temin etmiş oluyordu. Onun sa• 

mimi inanışına göre bu hareke· 
tiude "hakikat,, e hizmet te vardı. 
Çünki Hintliler, şuursuz bir gaflet 

içinde manasızlıklara taabbiit 

ediyorlardı. Sonra kulsiyet isnat 

ve çeşit çeşit ilahlar tevehhüm 
ederek hakikati çamura bula
yorlardı. Binaenaleyh onları yok 

etmek, doğruluğu yükseltmekti! 

Timur, Ganj kenarındaki pa· 
gotlardan birini seyrederken bu 
düşüncesini çıplak sihirbaza da 
anlattı: 

[1 1 ;::ıır..ıfetfin; B.LJ•, :!J. s. mı. 
( Arkası var 1 

Paraşütle tay
yareden atlamak 
suretile irtifa re
korunu Roman
yalı genç bir kız 
kırmışb. Bu genç 
kız 6000 metre 
yükseklikten ken-
dini paraşütle 
aşağı atmıştır. 

Müthiş bir 
aşk macerasının 
bu muvaffakıye
te imil olduğunu 
söylersek hAd~ 
senin nekadar 
meraklı olduğu 
anlaşılabilir. 

Matmazel Ez
meralda B.raeş
kunun kalbine 
hAkim olan ve 

hayatını tehllkeye koyacak ka
dar delicesine cesaret veren 
kuvvet, Romanya ordusunda tay
yareci mülazim Orel Popesku'nun 
aşkı idi. 

Matmazei Braeşkumın san'ati, 
paraşütçülüktür. Büyük terzilerde 

manken kızlar, rop ve mantoyu 
nasıl prova ederlerse Matmazel 

Braeşku da muhtelif şekillerde 
ve tiplerde paraşüt elbi.seleri.ni 

prova ederdi. Hergün dört beş 
defa, 600 - 700 metre yüksekli

ğinden paraşütle kendini aşağı 
alat·dı. 

Bra~ku mülazim ile birlikte 
tayyareye biner ve tehlikeli tec
rübeler yapardı. O vakittenberi 
genç kızm kalbinde mülizime 
karşı müthiş bir aşk uyanmıştı. 
Fakat mülazim bu işin hiç far
kında değildi. 

Braeşku, mülazimin nazarı 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• lf .. 

Sögliyelim ... Size Tabialinizi 
64 Şadiye H.: S:.ııııimi 'e 11) :;al

dır. ~folıatuuı· 

ııa ,oırıı~ lıir e 

t ı.:.., i r ) apnuız. 
::. c·m patide ıı 
ıııalırum <le· 
ğildır. ÇalJ.ık 

l!uı·euıı" \L' hu

n~ır. Rikkati 
kola)hkla tah
rik cdilt>hilir. ".. .. ..... 11 .... 11, giizcl 

elhi:-e '~ e:;~a~ ı ,p, <'r. 

• 66 Faik Ef. (Talebe) ( Fotoğra-

fınııı der4·iııi j ... tcmi~or.) Se\inıli 
H' yaraıııazdır. ZPka ... ı ni:-.hetin
dı· kafosıııı \orııwz_ Oyunu 'e 
r<rl~ııee,i -'e\cr \t' o\mtlurda •"le-n - , 

ha~ı oiıııak i"tn. Ja, ı \ 'C ne";'e~i 

holdur. Çahuk ~iki'l)et rder: nıcıı

foatlnine nıu~a) ir •lii;:ı·ıı lıahız
lıklara kar-.ı mii-.aıımlıa .. ı \uktur. 

~ . 
43 P. S. N H.: ( Fol•>ğ"rafuıın der· 
cini İ:-trıııi)ur.) Jla ...... ı.., \e lıa)ali

pere.:.tlir. Üzücü 'e } oruc·u nll·~
galc·lere ıalıamıııiil <'drııwz. "'t'\ l!İ 
Ye lıey~ı·uıı ıııeurnlurıııııı nızilıc
lcriııc kar::-.ı zfifı \ ::ırdır. l\bce ı -.ı \ ı 

j • 

ı:.c\ er, a:-kta kt!>k::ıı11; da\ raııır. 
Eş}a ıncluıı \C cfüi ... ·!erinde ı ca
btık bıkar 11~ııı'\ \ iidrıı JınzcJcr. 
Hoırazım da ihnıal elnıez. ..., 

50 lbrahlm s.: İşgiizar ve vakur
dur. Bildiğini 
Eöyler. sözünü 
c, irgenıcz, ba
zan tok ve 
açık sözlü olur. 
Çabuk asabi
leşir. Kendini 

.tlare etme:si n i 
bilir. Başkn-
suuı minııP,l 

etmekte mii;;:-

tağııi dauamr; eğlencelerden nef· 
sini mahruııı etmez. 

• ı· 67 Saim Et. (Talebe) ( 'otoğrafı-

nın dercini j ... teıııi)or). Sakin \e 
\'ekin•rendir. Pek sokulınaz, oyun
lara kan,ınaz güriiltücü \'C ka\·-"' 'ı . k . ıran derrildir. 'i geçınme - ı..,tcr. 
b (") "' 

Derslı~rilc fozln ıııc~~ııl ulur. Pa-
r:ı' ı i"raf et ııırz. • 30 Faika H.: ( Fotoğral'ıııın der-
cini İ:;tcıniyor.) Şcıı '" '.';ıakrakt ır. 
Kahkaha ile ~üler, ~iırültiilü ko
nu--tır , t• bir ~c' i anl:ıtırkf'n el • 1 , 

i~arc·tlcri 'apar, ikraınrıdtr. Cö. 
mettir. Cabuk kırılır \C b..ırısır. 
Kin tutı~ıaz. TuHtletc dii~kliııd,ür. 
Cıycliğini ) .ıkı:;tınr· 

Fotoğraf Tahlil Kuponuna 

11 -inci Sayfamızda bulacaksın :ı. 

dikkatini celbetmek için hayatını 
tehlikeye koymayı gôzilne almıştır. 

İşte Ezmeraldanın aşkı, irtifa 
rekorunun kırılmasına sebep ol
muştur. 

Birkaç gün sonra Ezmeralda 
kendisile görüşen bir gazeteciye 
şunları söylemiştir: 

- 6200 metreye geldiğimiz 

vakit, Popesku bana bir işa· 
ret yaptı. Matlup olan irtifaa 

vardığımızı anladım. Ona bağlı 
oldoğum kuşağı çözdüm, ayağ~ 

kalktım, iki elimle tayyarenin 
gövdesini ittim ve kendimi havaya 
attım. Bir taş nasıl yere dilşerse 
öyle düşilyordum. 

En korkunç aaniyeleri ya1Ja· 
yordum. Paraşüt açılmıyordu. 
Yarabbim, ya ip gergin değilse, 
ya paraşütün kumaşı yapışıksa 
ne yapacağım diye düşiinyordum. 

... Birden kuvvetli bir ıadme 

hissetim. Paraşüt 
açılmıştr. Ha va 
şemsiyenin içine 
giriyordu. 

Artık kurtul
muştum. Fakat 
bu iniş çok uzun 
sürüyordu. El
lerim kurşun 

gibi ağırlaşmıştı. 
Bütün adalelerim 
ağrıyordu. To-
puklarımm altı 
iğneleniyordu. 

Herhalde öl
mek için 6200 

metreden kendimi 
yere atmamış

tım. Yalnız bir 

aralık - o da asa
bın tesiri ola
cak • ağlamıya 

başladım. 4000 metreden Tunayı 
parlak bir şerit gibi g6ruyordum. 
Gözlerimi kapadım, düşiinG
yordum. 

Yirmi sekiz dakika süren bu 
ini~ esnasmda hissettiklerimi ah 1 
anlatabilsem U 

... Artık yeri görmiye başlamış
tım. Nihayetsiz bir tarla .. Kuzu
lar, inekler, harman arabaları, 
kuş sesleri ..• 

Bir mısır tarlası üzerinde idim. 
Toprağa bastığım vakit, arka 
llstll düştüm. Bütün vücudüm 
titriyordu. 

Mülazim Popesku uzaktan ko-
ıarak geliyordu. Bana bir .şeyler 
söylüyordu, fakat kulaklarım işit

miyordu. Bayıldım; bir müddet 
bövle kaldım •••• 

· istikbal için hiçbir şey diişiin-
mü yorum.... Yalınız l\ç ay sonra 
mülizimle evleniyorum. İlAn 
edebilirsiniz J 

Manisada Eskinazi Hasta
nesinin Temeli Atı ırken .. 

Manisa hastanesinin krokisi 

Manisa ( Hususi ) - Aslen 
buralı olup Amerikada ölen 
Eskina:ıi Efendinin Manisada ya
pılrpasını vasiyet etliği hastane 
için Amerikadan bazı inşaat mal
zemesının ve mühendislel'inin 
geldiğini bildirmiştim. Bir aydan 
beri bilfiil devam eden mesai 
neticesi olarak bugün saat do-

kuzda birçck davetli zevat huzu
rile hastanenin temel atma mera-

simi yapılmış ve kurbanlar kesil
miştir. 

Merasim esnasında inşaata 

memur Amerikalı miihendis lara-
fmdan gösterilen tesbilattan dolayı 
türkçe bir nutukla teşekkür edil
miştir. Belediye resisi bey de 
memleketimizde doğarak ecnebi 
bir memlekette kendi say iJe yük- ı 

selen Eskinazi Efendinin vatan 
merbudiyetinin ve insani hisleri
nin ,Yüksekliğinden bahselmi~ 
ve demiştir ki: 

- Memleketin fakir hastalan 
için pek yüksek bir ıefkat yur
du olan bu hayır müessesesini 
vücuda getirmiye azmetmiş olan 
Eskinazi Efendinin ruhunu taziz 
etmeyi bir vicdan borcu ad
rlederinı. ., Vali Fuat Bey 
her iki nutka mukabele etmiş, 
ve Eskinazi Ef. nin bu vasiyeti 
ile uhdesine tel'eltüp eden vatani 

borcunu ifa eylediğini söylemiş 
ve hastanesinin kısa bir zn :ıan 

zarfında ikmali:ıi temenni et:niş· 

tir. Merasimde davetlilere limo-

nata ve dond ·rmalar il ram 
edilmi-?tir. - . . C. 
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B a· KAY ı 
--- ---

Jeneral Hamilton, Fransız Ve lngiliz 
ıtaatına Hitaben Bir Emir Neşretti 

Bu Sütunda Hergün ___ , ____________________ __ 
Yazanı Hüseyin Zeki 

ŞAMPANYA 
Ticaret hayatında senelerden• 

beri didinmişler, önlerine çıkan 
her m4nii devirerek, her rakibi 
ezerek nihayet küplerini doldur· 
muşlar; yarının karanlık hadisatı· 
nı, servetlerile tenvir etmişlerdi. 

- Şef dögarsonu çağınr mı 
sınız? dedi. 20 nisan öğleden sonra 29 un• 

cu fırkaya mensup bir ıabit, 
motörle gemileri dolaşarak emir• 
leri tevzie çıkmıştı. Fakat maki· 
nesi bozuldu. Deniz de sert ol· 
duğu için motörü açıklara götür .. 
dü ve bilahare bir harp gemisi 
tarafından kurtarıldı. Zabit ertesi 
glin gemisine döndü, fakat o gUn 
emirler mahallerine verilememiı 
oldu. 

23 nisan sabahı blltün nakllyo 
gemilerinin, motörlerin, sandal• 
ların, mavnaların Çanakkalede 
kendilerine tahsis edilen mahalle 
saati saatine varabilmeleri için, 
d aha 21 nisandan faaliyete geç
mek 14.zımgeliyordu. Gemiler 22 
nisan sabahı erkenden Bozcaa· 
dada birleşecek, orada son ta
dilat yapıldıktan sonra keşif 
kolları Rumer Klydı gemisine 
geçirilecekti. Anzaka çıkarılacak 
kıtaat ta Mondurosu 22 nisanda 
terkedecek ve ayni tadilAt İmroz 
adasında yapılacaktı. 

20 nisanda ileri hareketi için 
lAzım olan bütün hazırlıklar bit
mişti, lık harekAtta kullanılacak 
olan kıtaat Mondrosta topJan· 
mış bulunuyordu. Şimdi müsait 
bir hava beklemekten başka ya
pacak bir şey kalmamıştı. 

Halbuki o günlerde hava hiç 
te iyi gitmiyordu. Buzlar tehlike
yi haber veriyor, şiddetli ve ti
pili bir Şimal rüzgirı esiyordu. 
Bütün bu hazırlık müddetince 
havaaın bozukluğu endişe tev
lidinden hali kalmamıştı. Jeneral 
Hamilton Bozca adaya geldiğin· 
denberl, ki aşağı yukarı bir ay 
geçmişti, biribiri ardınca iki 
güzel gUn geçmemişti. Adalar 
Denizinde mayıs geJmedikçe ha
vanın düzeleceğine güvenilmezdi. 

Halbuki ihraç ameliyesinin 
muvaffakiyetle neticelenmesi için, 
birkaç gUn iyi havaya ihtiyaç 
vardı. Çünkü şimal ve şima'.i 
tarkiden gayri herhangi bir isti
kametten gelecek mutedil bir 
rUzg!r bile harekab tevkif ede
bilirdi. 

BinaenRleyh Kara ve deniz 
erkanı harbiyesinin aylar dan· 
beri hazırladığı plAmn tatbikı 
havanın milsaadesine tabidi. 
Bir de ihraç için tayin edilen 
zamandan laakal 48 saat evvel 
harekete geçmek lazımgeldiğini 
ıaman, mes'uliyeti üzerine alan 
Bahriye başkumandanhğmın vazi· 
yetindeki müşkUlab anlamak gUç 
değildir. 

21 :nisan sabahı, buzlu bir ha· 
va ile başladı. Ktiçük gemilerin 
Bozcaadaya hareket etmelerine 
imkan yoktu. Bu sebeple Amiral 
ihraç ameliye.sini evvela 24 saat, 
ıonra da 48 saat tehire mecbur 
oldu. Fakat 23 nisan sabahı hava 
bel'l·ak ve güzeldi. Bunun üzerine 
Amiral de Robek te harekatın 
başlamasını emretti. Amiral al
danmamıştı. O günden itibaren 
ihraç müddetince hava 'güzel 
elmakta devam etti. 

Bu nazik zamanda Jeneral 
Hamillon Fransız ve lngiJiz kıtaa· 
tına hitaben bir emir neşretti. 
Lort Kiçner de bir tebrik tel
grafı gönderdi. Kıral da Başku
mandanhğa bir teşvik telgrafı 
çekti. 

l 

Bir Müfrezemiz istirahat halinde 

23 ve 24 nisan günleri fevka· Ne iyi, demişler, bir istilA 
lcide gUzel geçti. Hava ilkbaharı harbinin muvaffakıyeti düşmanı 
andırıyordu. Bu gUzel hava için· gafil avlamakta mümkündür. 
de gemiler birer birer Mondros Düşman kuvvet toplamıya vakit 
limanını terkediyor, askerler şim· bulmadan onu imha etmek ge· 
diye kadar hiçbir ordunun karşı· rektir. Hiçbir fetih çabuk olmaz. 
!aşmadığı, yeni bir vazifeyi ifaya Her muvaffakıyet birtakım 
gidiyorlardı. Okadar hevesli ve milşküllerle mücadeleden sonra 
ateşli idiler ki, bazı gemilerin elde edilir, ve her müstevlinin 
üzerinde "Türk lokumu,, ' "İstan• önüne birçok manialar çıkar. 18 
bula doğru gidiyoruz, gibi yazılar Martta denizden patlıyan hücum .. 
yazılmıştı. Her nakliye gemisi lar 25 Nisan arasında (geçen beş 
donanmanın önünden geçtikçe haftalık fasıla, bu eski sözün 
alkışlar biribirini takip ediyordu. doğruluğunu tekit etmekten baş· 

24 nisan öğleden sonra, Je· ka bir şey yapmamış ve müstev· 
neral Hamilton maiyeti erkllnın.. liler, vaktile hazırlanmış olmanın 
dan birkaçı ile birlikte amiral ağır surette ~ezasını çekmişlerdir. 
gemisine binerek ihraç hareke· ( Arkası var ) 
tini yakmdan takibe gitti. 

24 nisan akşamı ay ışığı altın-
da Çanakkale methali 200 den 
fazla gemi ile dolmuştu. Artık 
hareket zamanı gelmi~ti. 

Şimdi bu 200 gemiyi Çanak
kale önünde bırakal'ak, geçen 
bu beş hafta zarfında Türklerin 
ne yaptıklarını tetkik edelim. 

Askerlik Davetlari 
Beyoğlu Askerlik .<;ııbeııin de k.ıyıt· 

lı \' 0 , uııe uııııtakasında iknmot et
mekte bulunan yerli vo yabancı 324 
doğumlu ,.o hunlarla mua ıııoleye tabi 
diş hekimi ceza cı ve brı.ytarlarıa lı~ 

nıon Şulıc,\· e ıııiirn c:ıatl:ı. lıa.kl:mndaki 
ı• ınrl tc lıP I l ug etııwlo ri t•ho ııımiyotle 

nan olııntır. 

Evet, iki genç tuccardılar. 
Sıcak ve bunaJtıcı geçen bir yaz 
akşamı, kuruyan hançerelerini ıs
latmak, günlln beyinlerini yoran 
meşgalesini biraz olsun unutmak 
için, yemekten sonra barına 
gitmeği kararlaştirdılar. O gece 
Paristen gelen meşhur bir dan
sözün numaraları vardı. Gençlik
lerinin uzun bir zamanını Pariste 
geçiren bu iki genç, ancak böyle 
fırsatlarla ozaman]arın hatırala
rını yaşarlardı. 

Elektrikler, kuvvetli· ışıklarile 
salonu gündüz gibi yapmışlardı. 
Esasen tenha olan bu nurlu salon· 
"da daha tenha bir köıe aradılar. 

MUzik, güzel bir serenatla 
başladı. Biraz sonra garson gel .. 
di, daha bir şey sormadan Ke· 
rim salonda bulunan müşterilerin 
işitebileceği bir sesle : 

- Şampanya 1 diye seslendi. 
Garson alacağı bahşijin se

vincile mihanikt bir devir yaparak 
uçarcasına koştu. 

Yaz olmasına rağmen, salon bir· 
az sonra, hemen hemen dolmuştıı. 

Kerim ve Nadir, yedinci şişe
nin son yudumlarile kuruyan han
çerelerini pelteye çevirmişlerdi ki 
meşhur dansöz, arzı endam etti, 

Orkestranın gittikçe coşan 
ahenklerine uyarak, fırtınaya ka .. 
pıhmı kuru bir yaprak gibi, 
oradan oraya uçuyor, atbyor, te
piniyor ve bütUn bu hareketlerile 
çok gUzel vllcudunun inhinalarını 
teşhir ediyordu. Belki de Alemşü .. 
mul şöhretini, mütenasip ve za· 
rafeti endamına medyundu. 

Garson uzaklaştı. İki dakik 
sonra şef dögarson geldi. Beş dak 
ka kadar ~:rşeyler mırıldandala 

~ 
Şimdi üçU de beraberdile 

Yani: Kerim, Nadir ve dansöz .. 
Güzel güzel konuşuyor. Eğleni 
yorlardı. Bilmem bu nekadar d 
vam etti. Lakin Nadirin aklın 
birdenbire çılgınca bir fikir sa 
landı : Dansözü şampanya bany 
suna sokmak ... 

Deliden korkma, sarhoşta 
kork! Derler. Nekadar doğru b' 
sözdür! Nadir, bu fikrini doğruda 
doğruya bildirdi : 

- Size, dedi, lstanbulda n 
kadar kibar zenginlerin mevcu 
olduğunu ispat etmek isterim. 
Bakınız, meseli bir şampany 
banyosu.. Efendim? Nasıl, me 
nun olur musunuz? Ayni zamand 
yorgun vücudunuzu da iyine 
dinlendirmiş olursunuz. Mücadele 
münakaşa, mutabakat J.. 

Şef dögarson yeniden çağı 
rıldı. Dolu nekadar şampany 
şişesi varsa hepsinin bir bany 
ile beraber getirilmesi emredild' 

Banyo ile şampanya ıişele 
geldi. Paralar yüzlerce liralar 
peşinen verildi. Şiş~ler açıldı 
boşaltıldı. Tamam doksan yed 
tane idi. Dansöz biraz sonr 
kendisini şampanya havuzunu 
içine salıverdi. 

Güya eğlendiler.. gflya b 
mantıksız ve müsrifane eğlene 
den zevk aldılar ve sonra he 
beraber kalkarak çıktılar. gittiler· 

* Şef dögarson zeki bir RumJu. 

Nitekim, Nadir, bazı sabahlar 
küçilk dağların eteklerine kadar 
inen sis tabakası gibi, başı du
manli, gözleri kızarmıf, arkada· 

~ 
şına sordu: 

-Ne dersin, Kerim, davet ede
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~4~ Umm~Kerim,ondan~a~de~l~. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 

Yağlı müşteriler gittikten sonra 
parmaklarile sakalım kaşıyara 
bir zaman düşündü. Yüzlere• 
lira sarfedilen bu şampanya der' 
yasını, bulatık suyu gibi, soka
ğa mı dökecekti? Yarısı locanıı:J 
içinde, yarısı locanın içindeı 
yarısı dışarda duran fişeler• 
harisane baktı. Birden gözle~ 
pırıl pırıl oldu. 

Emlak Ve Eytam Bankası Yeni açılan şişeden bir bardak 
daha içerek · mendilile ağzını ku· . 

I• t b J Ş b • d ruladı. Nazarları, dansözün hare· 

Lazımgelen tedbirleri aldıktall 
sonra, şişeleri banyoda kUçU~ 
küçük dalğalar peyda eden şanı' 
panya ile doldurmıya batlad" 
Kendi kendine:-

s an u u esın en: katına çivilenmi~ gibi, lgözlerini 

Taksitle Satılık Köşkler Ve Arazi ond: i~~~~~d<l~~~vJ:nb'::idiben 
T T A 1 de bunu düıünüyordum. Fakat ... 

.. - Öyle ya, diyordu, yatl 
fiatine satsam, dünyanın para-

I' e r Satar Sözünll bitirmeden, yanmdan ge· 
çen garsonun kolunu tuttu. Hafif 
bir sesle: 

tutar. Aptallığın lüzumu yok!,, 
Ve şiıeler tekrar eıki toW Esaa 

28 
33 
23 

160 
36 

161 

27 

212 

162 
213 

Mevkii ve Nevi Teminat 
Bebek Nisbetiye kasra 1000 

Maslak kasra 2500 
Zincirli.kuyuda 80 dönüm arazi ve mebani 1070 
Boğaziçi Tarabya Kalender kasrı 2500 
Bejiktaş Kaptan lbrabimağa mahallesi Aziziye so· 
kak 42 ilA 76 No. arsa 
Beşiktaş Cihannüma mahallesi Bostan sokak atik 

450 

1 • 2 ~ 3 • 4, 11 No. bostan. 700 
Dolmabahçe Fatmahatun - Ömeravni mahallesi Kışla 
caddesi 9·1 1 No. Kok kömürU İmalathanesi ar asası 280 
F eriköy ikinci kısım mahalle Şişli - Kağıthane cad-
desi 45 No. arsa. (Bulgarçarşuı karakol ittisalinde) 300 
Nişantaşı Ekmek fabrikası 5000 
Kasımpaşa Bedrettin mahallesi Ambar arkası so-
kak 45 N o. arsa 850 

Balada yazılı emlak sekiz taksitle ve (kapalı zarf usule) 
bilmüzayede satılacağından taliplerin 30.7.932 Cumartesi günü 
saat J 6 ya kadar Şubemize müracaaUeri [30] 

Esaa 
2 

165 

ı 

* Kiralık Emlak 
Mevkii ve Nevi 
Galatada yolcu salonu karşısında atik meı· 
baha binası müştemilatından et pay mahalli 
Beyoğlu Galatasaray Avrupa pasajnda 1-2-3-5~ 
7-9·10-11· 12-13-15-16-17-19·21 numaralı dük
kAnlar. 
Teşvikiye apartmanında 2-3·5-7 numaralı daireler 

Teminat 

25 

Muhtelif 

Bal!da yazılı emlak bilmüzayede birer sene müddetle kiraya 
verileceğinden taliplerin ihaleye milsadif 3.8.932 Çarşamba gün1i 
saat on altıda Şubemize müracaatleri... 

luklarile dizildiler. 

il İstanbul Belediyesi İlanları 

Şehir bandosu mektebi için mubayaa edilecek 1200 kilo sa'" 
deyağ, 300 tuz, 1200 soğan, 50 salça, 1600 pirinç, 800 ıeker, 
400 makarna, 50 ,ehriye, 50 pirincunu, 50 irmik, 1200 patate!t 
200 börUlce, 350 nohut, 250 zeytinyağı, 150 zeytiPı 
200 kaşar peyniri, 250 beyaz peynir 800 kuru fasulye, 450 unı 
mercimek 250, sabun 250, 9500 adet yumurta, 12500 kilo ekmek, 
700 silt, 400 yoğurt, 4000 koyun eti, 500 kilo lAhana, 400 prasaı 
500 adet enginar, 350 kilo taze bakla, 20'l semizotu, 600 ıspanalc 
150 çalı fasulye, 150 bamye, 900 Ayşekadın, 5000 adet patlıcall 
150 kilo barbuny e, 2000 adet yeşil salata, 1500 adet limon, 5oO 
kilo sakız kabağı, 900 kırmızı domates. 120 yeşil dolmalık bibel'ı 
t 50 havuç, 350 kereviz kapalı zartla münakakasaya konmuştur'• 
Talip olanlar şartname almak için herglin Levazım Mildürlüğüo• 
ve ihale günü olan 25·7· 1932 Pazartesi günü de erzak için ~ 
lira, sebze için 44 lira, ekmek için 90 lira, et için 166 lira, si.it 
ve yoğurt için de 20 liralık teminat makbuz veya mektubu il• 
teklif mektuplarını saat on beşe kadar Daimi Encümene vermeleri 
lazımdır. [B] 

* Temio•t 
Karaköy köprüsü Kadıköy vapur iskelesinde 33-88No. dükkAn: 280 J; 

" .. ,, ,, ,, 3 l-84No. ,, 157,5 " 
Köprünün Kadıköy ciheti Haliç tarafında 59 No. oda 13,5" 

Y ııkarda yazılı dükkanlar kiraya verilmek üzere müzayede)'' 
konmuştur. Talip olanlar ~artname almak üzere hergün Levaıl~ 
Müdürlüğüne ve ihale günü olan 25·7·932 Pazartesi günU de te~'" 
nat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi Eneli' 
mene müracaat etmelidirler. [B] 



.. 

• 
il 

.. 

22 Temmuz SON POSTA 

İşten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

g r • p • 
ı 

• • 1 Yuh:ı.rrtrl: 
Arnold Golopen 

-!56-

lık Muarefe - ilk Şüphe - ilk Hasbıhal - ilk Tecessüs Bizim Yolcular 
Korkuyorlar • O Halde Madagaskara Gitmeyiniz 1 

Polisten 

Esrarengiz yolculara hizmet 
eden tayfa merdivenden düşere~ 
ayağım kırmış. Kaptan bem 
mutfaktan alarak bu karı koca
nın maiyetine verdi. 

Bir iki temasta ne mal oldulda· 
rını anladım: Kabasaba insanlar-
dı. irliindalı tayfanın söylem~ine 
rağmen kendilerinde Lortlugun 
ıerresi bile yoktu. Bilikis fakir
liğin acılarım çektikleri ve ha· 
yatlanrun büytik bir kısmım 
yoksuzlukla geçirdikleri, sonra da 
nasılsa zengin oldukları anla
şıltyordu. 

Tahsil ve terbiye noksanının 
bir nişanesi olarak benimle çabu· 
cak senli benli kesildiler, ilk za
manlarda beni : 

- M. Kolombo 1 diye çağırı
yorlardı. Az sonra sadece : 

- Kolombo, demekle iktifa 
ettiler, en sonra dal! 

- Kolombocuğum, derneğe 
başladılar. Hatta fazla olarak 
birlikte içmeğe ve kağıt oyunu 
oynamıya çağırdılar. 

Erkek Pikman adını taşıyordu 
ve niıbeten ihtiyatkar gorunu
yordu. Kadın ise Dolli isminde 
idi ve bir saksağan kadar geveze 

idi. 

* Bir gnn bana gemici olmak
hğım hasebile muhtelif limanlar· 
da tatbik edilen glimrük usulle· 
rini bilip bilmediğimi sordular. 
MQsbet cevap verdim. O zaman 
tafailit istediler. 

Ben kartımda bulunan insauJan 
tecrUbe etmek maksadile gümrlld: 
muamelelerini mümkün olduğu 
k dar sıkı ve ~iddetli gösterdim. 
D~kkat ediyordum: Ben söyledik
çe karşımdakiler sarardıkça sa· 

r~myorlardı. 
lf 

Gemiye ayak bastığımız za
man Portekize gideceğimizi işit
ınittim. Halbuki Portekiz sahil
lerini solda bırakarak Afrikaya 
teveccüh ettik. Mister Pikman 
ile karJsına sordum. 

- Madagaskara gideceğiz c~ 
Tabını verdUer. 

- Biç.imsiz memleket! Dedim. 
Kulak kesildiler: 

- Hangi cihetten? Diye sor
dular. 

HayaU bir hikaye anlattım: 
- Üç beş sene evvel uğra-

dığım zaman geminin bütün rnürct
tebah ile birlikte karaya Çlk
miıtım. Arkama iki izbandudun 
takı1dığını gördOm. Bir caddenin 
ortasında yanıma gelerek polis 
olduklarım s5y1ediler ve beni 
karakola davet ettiler. Çaresiz 
gittim, orada fistlimü başımı ara· 
dıktan sonra hUviyetimi anlamak 
ise diler. 

Cüzdanıma bakabileceklerini 

Fotoğraf 17alılili Kuponu 1 
Tabiıı.tmisl öğrenmek. istiyorsanı~ 

fotoğrıı.fınııı 5 adet kupon ile bi.r • 

likta günd6J'iniz.. lı'otoğ'Ta.fınız sır,}' ı 
Ubi~·o iado cdilıncz. 

1 im, m lf!k 
Teya un 'nt? 

lfangi su ilerin 
cevabı ? 

Foto rıı.f ınti~ıı.r 

edecek ml ? 

Fotoğrafın kli'JCS! 30 kuru.,ıuk 

ı ut muk:ıbHinlle ~ônderiletıil"r. 

r 

söyledim. Fakat bu cilzdanın da 
sahte olduğunu iddia ettiler. 
Hullsa iki gün beni karakolda 
alıkoydular. İngiliz konsolosunun 
müdahalesi ile zor kurtuldum. 
Fakat sonra anladım ki, ikinci 
kaptan da dahil olmak üzere 
geminin bütün mlirettebab he
men hemen ayni hadise ile kar· 
şılafbklannı anladım. ,, 

Ben bu hayali hikiyeyi anla· 

tırken muhataplarımın saniyeden 
saniyeye değiştiklerini görüyor
dum. Muhakkak bu k'arı koca 
zabıta ile karşıla~nınk istemiyen 
insanlardı. 

Mister Pikman : 
- O halde Madagaskar de

nilen yere ayak basmamalı, diye 
söze başladı. Fakat nereye 
gidelim? 

(Arkns• var) 

,.,_... Muhterem ve kadirşinas halkımmn 

• Harbiye'de B E L V Ü bah~esinden 

icrayı san'at etmekte bulunan 

Madam EFT ALYA ve kemani SADİ Bey 
grupuna göstermiş olduğu mfitezayit rağbet ve teveccühten 

cesaret alan mllessesenıiz yeni bir fedakarlıkla kıymetli 
bestekar ve muganni 

HAFIZ SADETTİN Beyin 

27 Temmuz Çarşamba gününden itibaren işbu grupa iltihakını 
temine muvaffak olmuştur. Bu suretle erbabı .zevkin hakiki 
musiki zevkini tatmin edeceğinden emin olmakla iftihar eder. 

• I• -... 

EYJ BiR VALiDE 
E"liıdının sihhatini dılfilnen. her 

·hangi bir l'ahatsızlık sebebile zait 
düşdüğünü gören. bu mönasebet~ 
le konsıı kalan, i'tibasız bulunan 
çocukhmna IAlif lezzetli ve mO
keınnıcl bir kuvvet il:la olan 

' enoferratos 
lstanbul 3 Uncu icra memur

lujunda.-ı: Bir borcun toıııini i~iıı 

ın::ıhruz \ c füruhtu mukarrer bulunan 
manifatura t~ya ınırı ikinci arttırma 

ııurctilc M:ıhıııutpaşad.ı Har.ıkilçUk 
camii onüııd 27 7 32 urilıiııe mil adif 
~arvamba gllrıii saat U · lO ııa kadar 
Batılara ~ndırn ta1ip ola.ııların mahallln· 
do ıncıııunıua ııılirac:ıat oylonıt IC'ri 
il.ln olunur. 

Zayi 32J sencı;inde mfilkiyo 
lın) tur ınoktolıi n.ı isi ııı1cn :ıl mış oldu· 
gıını diplom:ı A~dmıt Yııuan iş~ali 
csııa ... ııııl. zayi olmuştur. Yenhini 
al:ıı::ığınıdan e. kiı;iııin hllkmU olın:ı· 
dıı:ıııı ilJn c~ loriın. 

B:ıytar: Mustafa 

Her ccz.anedc baıaaar. 

Haliç iskelesinde maıbut ve 
mahfuz 1776 okka mahlep be
her okkası elli kuruş bedel 
esasla 31 • 7 - 932 pazar günü 
ihale edilmek üzere müzayede
ye çıkarılmıştır. izahat almak 
ve malı görmek istiyenlerin Ha
liç Orman idaresine müracaat 
eylemeleri ve yevmü ihalede 
saat liç buçukta 0

o 7.5 nispe· 
tinde teminat akçelerile Or
man Müdüriyetinde müteşekkil 
ihale komisyonunda hazır bu
lunmaları ilan olunur. 

Edirne Vili:reti Encü
meni Daimisind n: 

Edirne, Uzunköprü, Keşan lıaslaneleri için lüzumu olan aUıt 
ve edevatı tıbbiye 3 ağustos 93~ çarşamba günü ihale edilmek 
üzere münakasaya çıkarılm~tır. Yevmi mezkürda saal on beşe 
kadar Edirne Vilayeti Encümeni Daimi ine ve şeraıti anlamak 
için de lstanbul ve Ankara Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdiriyet· 
lerine müracaatleri ilan olunur. 

İnl1isar ar Umumi üdürlüğünden: 
Cibali Levaz m ambrlan nhtımmda hasıl olan rahnenin tamiri 

c:nrtnamesi, keşfi ve krokisi mucibince pazarlıkla ~a~ibine i.bal~ olu
~acaktır. Salahiyeti fenniyeyi haiz o!dukl.:ırı vesaıkı resmıye ıbrazı 
suretile ispat eden taliplerin pazarlığa iştirak etmek üzere ~o 7,5 
teminatlarını hamilen (30 • 7 • 932) cumartesi gilnü saat ( 14,5) ta ve 
tartoame ile keıifoameyi almak izere heriün Galatada Mubayaa 
komisyonuna müracaatlan. 

Sayfa l 1 

CEHENNEMi SICAKLAR 
Halk bayılır dururken 

Dr. Mazhar Osman Bey diyor ki : 
"Bu mevsimde en güzel meşrup, soğuk ve temiz menba su

yudur. Bunun yerini hiçbir şey tutmaz. Kahvehanelerde nihayet 
ancak iyi gazoz içilebilir. ,, 

(2 O 7 932 tarihli Milliyet Gazetesinden) 

ATA 
SUYU ve GAZOZU 

Cehennemi sıcaklarda 
1ı. Merkez deposu: Fermeneciler • 

tercihtir. 

~----..,,_M,,,,_A_I.,..,,.,~K ..... E_l\ı_~_E_v_e.,.._I c_RA İLANLARI j 
lotanbul Asliye Mahkemesi fstanbul DördUncU icra Me-

Blrinc1 Hukuk Dairesi Ticaret murlujundan: ~ahin Niz:ırın. 1 ı ,fon 

kısmmden: diııiıı htd:ım Auwlidoki al. r.ı,.ıııılan 
\ ord:ı.ıırı.ki :Karabodos 1:/. 'e oıı rlo· do :l) ı Ligor efoncli ulıdeı.iııı it lik 

kuı bin Lcış yüz :sek.son ) celi ·ıira otuz fldil••u \rnın utköy inde Ayaı o iıi o· 
iki kuruş uorçlu Ç:ıkmak~ıl:ml ı B ) fik ka rmd:ı kitin cedit 8 nnmar tı malı· 
Yoııi lıanda 54 - 5j No. da tüc :ırdan 

eıız hanenin 8 bisso itlbarile ir hj,. ~oliın M:ınoli Er. nin mezk ır bo J{'ırı 
mukavel n:ıme ilo torbin etıi~ri , cdi c i .JJ ırfın müdd Ue ihalei ı \' liye 
) 07. top muhtelifülcins kalemk rı 1 <z ıııfiı.al NI ine '·azo1unmuıtnr. 
Lasnıalnrııı t ~eli) i d yin edil lem esin lf flşteoıil!ltı: Sokak 'k.apısıı ıJ ıı gi· 
den dolayı nçık :ı.rttırmıı nretit s:ı· rildiktc zemini çini döıeli lıır ıralık 
hlırıa ı \O a:ıtı~ın ~ 7 D32 tarıh.ııo tızc>rirıd • CJ.mokfmlı knpıdaıı ı-ıo[ayn 
uı(l adif ah günU ı:;aııt 10 d:ı. lıordu· çıkılır. Buraya yckdiderino ıııullasıl 
nurı salit!lızikir 5j No. lı tic. rcthaıı 'l- iki od ı "o bir belli oc1anııı lıi, i iııin 
'rıdo icr. ı mukarrer bulmıınuş oldu- orta l;ulıno duvarı bldırıJ r Lk bir 

{,,'1.lııd:rn talip olaııların yovm \ tl 'akit 
,.o m:ıh:ı.lli mezkunla ha.zır lrnlunmrları ıloıı halin() ifrağ edilmiıür. 
ilin olunur. MC'zkilr sofadan ~hşap m r lnı ıılo 

lstanbul DördllncU icra Me-
murluğundan: T:uu:ııııınn :>3:jj lir.ı 
kı) ın t takdir ctlikıı Sillt') ın.ıııi) t'1)f' 
'1'8{odalnr sokal.iında eski 11 muk(1r· 
rc-r ) oııi H>,:?1 ~3 numaralarla mOrak-
ktırn iki lı:ıp hanenin t:un:ı.:nı ilo y:iııo 
tnıııaın111a 1:192 lirıı. kıyıncL t,ı..kılir 
edilen 1w11i nıahallodo Komoraltı sol,:ı· 
grnda ciki 3:1 yeni 30 uuıntırah kt. • 
men bu iki haııc nltıııa tes:uliif odon 
hnva ız diikkanııı tamamı d hi nyrı 
şartnameler ile acık arttırmı~ a . ".tw.o
dı1mit olup 2 ağustos D32 tarıhındtı 
ı;artnnnıoleri divan lıaneyo talik edil o 
rok 30 agustos 9~12 tarihirıC' ınlisaılif 

eah gfiıni saat 14 ton 17 ) o. J,~dar 
1 taııbul dordnııcu lcr..ı. <l:ıırc ıııdo 

açık Mttırma ~le. s:ılıl~~kl.1r~hr · . 
Atttıraııya ııtırak ıç!n ) lız~o ) ~dı 

tcıuina.t alınır, ınüterakım 'ergılcr ılo 
Ht:'I• d i) c re imlc>rİ Vakıf icare i ınu,
IMh O :ı.fttir. 

iaa 'e lntl.s kanununun ırn ııııcu 
ul'ldd oliiııo tc' fikım hakları t.:ı.pu ~icil • 
!erile s:Llıit olııııvan ipotekli al:ı.caklılnr 
ilo di~C'r :ılakııd:ıranın Ye irtifak hak-
i" s dıiplcriııiıı hıı Jıaklarıııı 'o huı;u· 
ilo faiz \o ınc arj[e d:ı.ir olan icldi:ı· 

l:ırını il!lrı tarihinden itiuaroıı 20 ~ıııı 
lçiııılı C\ rakı ıııUsbitelorilo lıilclirınc>INı 
lhıın lır. 

Ak i h.1lde hakları tapu sicill rılo 
s:ıliit olını)anlnr ı::atış lıcdC'linin pa)· 
l:ışıııa ından hariç kalırlar. 

Al:lkadnrlanıı işuu madde) i kaıııı· 
rıİl o ~ıhk1lmııı:ı. göre te\ fi ki lı.ıre-

ı.~t etmeleri \'0 daha f.11.la ınalıl· 
mat alm:ıl, istİ)cıılerin 3~ 15:i do ):L 

tıuuıarasılo momuriyctirııizo ıııhr ır:rnt• 
hırı ilin ol uııur. - ------ ~-------

lstanbul DördUncU icra me-
n1urlujiundan: 'l'.wıaınıııa. (l :J34) Jirn 
\,t} ıııot t:ıkd"r cclilo11 Fenenlo 'l'o\ l,ii· 
cafcr ııııılı:ıllc':!irıfüı Firenkoı;I ı ok:ı· 
gıııtl.ı c-;ki 3 yeni 3 ııuın:ıra•ı tov,.iili 
l :t) dcıı hir b:ıp hane halen nı '.l:ıb·ı lıço 
h·r bap lın.'leniıı tlrııamı açıl, :ırttırnıı
~ :ı. '\nzNlilıniş olup l ağu:ıto~ !13:! tn· 
rihindo ş:ırtnam i dh·anhan(•yo talik 
{'dilorek 20 :ıg-u to. na::? tarihiııc 
mü :ı.dif cuııı, rt<? i giinü at 
ı 1 ten 17 ye kad.ır lı.:taııbul IlorduııcU 
lcr dairosindo açık :ırtt.ırmıı ilo satı
l. r lktır. Arttırmtı. ikinc'dir. Biri net 
urtıır111aclo:ı ( 100) liraya ı.ı:i(l çıkmış 
ı 1 p bu kero eıı ('uk nrttır:ıııııı (J ttııı· 
<10 lıırnkıl.ıc.1ktır. Arttırnııya iştirak 

iı;i ı ~ llzdo l odi tcrniıı:ıt alımr. Mfito· 
r. kim H'r~i'c>r ilo Belodiyo ro-ırnl ri, 
\ a' ıf ic ır • i ıııliştcriyo aittir. Jc:r.t , o 
Hl." ı..: nııııuıııın 119 unru nındde ıııt• 
t ' it,an haki rı t:ıpu sicillC'rilo ı; ıt-ıit 
o'ı ı :ın ipot t,H alac. klıl r il eh l'r 

al. , dnr.ınııı Hı irtifak hakkı s lı'p' · 
rın' l bu hak lfllll \O hu~ 1 °10 f iz \ 
m·L rire el ir ol u i<ldi 1 rnı il ı ta
ri ı ııd 11 ıtıl. r n \ r ııi gJ ı i ı ıı.'Jo 

c' r ı ı ııı hıt IPr 1e bildirm rı 1 ı n· 
d r. \1 · lı· ıcı, h. lnrı t.ıpu k 1 •rill' 
• l ıt olıııı) n ıl:ır tış bcdcı ini • p y· 

l:ışııı. ıııt.lan lı riç !.alırlar. \lılk:ı 1 r. rırı 
H;l ıı m ıddri 1 aııunh e ahi limınıt. g-ore 
to\ filu luır<'kot < t ınolori \'C dah:ı fazla 
ınahlınnt :ı.lnıak İ<ıtiyerıkr 11 93:! 71 
do. y:ı num:ır:uı.ilo ıııcırıuriyetimir.cı mıl· 
racaatları :ilan olunur. 

7. 111' n Katına inilir. Ztimini r li 1, I
rıi d ; li olup bir kömürlitl 'ı bir 
odunl ık mahalli ilo bir mutfıli. ınc\· 
cutt ır. lutfaktn ıııaltız oc:ıgı ' mo
z ~ık canıatır t.ekn j ve bir ılı rr
"h <maltı mevcuttur. 

Lt t kat bir sofa (ızorın<ll• iJ..ı oda 
Ilı; dol.ıp zemini ~i11ko döşı>lı lıır fa· 
rıu;a mo,·cuttur. 

flnlıilen ve bari con yağlı ·~ ~llı 
:ılı, \}l lı nn o olup derununda. lı " t d. r 
Ligor l'fo11di sakindir. 'l'l'rk h 'e 
(l)(l\trık \ardır. 

Hududu: Bir tarafı A3anofılı c el· 
dt i. oııü bo tnıı sokağı bir t:ı.rafı 
J\lull \111 Doıııina ve Sarafiıu 'ı saire 
h.uıo w lıahçcsi bir tarafı ::'ıf daın 
Amel) ı ve Liı;or cfondi lı. ı ı i ılo 

mahd ıttur. 
Mesaha ı 41 metro mur 1 • ı 10 

.ıııtıııı olup kı) moti 
t, nı. mı 2200 liradır. 

ımılı. 

Talip olanlar kıymeti rnuJ • 

, ııo;\i 

niıı ylızdo onu nisbctindc JW) n•,ı,r· ,j. 
rıi .d:ır ık 834 1862 dosya nuı ar:ı ile 
R.ı.ı t ı l tc>n 17 ye (,adar 25 !l • t 11 i
lıindc 1 tanlıııl DördOncO lern ıemur-
1u~ ll IUl 

olıınar. 

müracaat eylcmcl<'r• ıl,ın 

lsranbul DördUncU icra me
murlulundan: Pcrtevnil al \ a kfıııı n 
Rdi.ı J'ntııı:ı, Fahire, Bacer, f.. h.ılınt 

JJamııılarla lsmail t,erit Boy :r.ımmet
leriud ki .alnc:ığından vefaoıı 111 frug 
bultımın fahınutıııışadıı. n t ık:ı illi 

gllııa•ıı ııı:ıh:ıllcsindo llocab:uıı ·atide 
'c sokııgındn atik l t codit ~ •. 111 u· 
kndllcıııa haııo olyovın dcnınuıı ı ı c.ıri 
llalkalı msıf masura mailczizi havi 
arsanın dUrtte fiç hissesi ~:o giın milı1· 
dotle ilk miiuıyedeye konulıı· ,,tur. 
llududıı: S:ığ' farah Şerif Abdııll.ıtı 1>•· 
'er(' ~ine ait ar~a ı.ıol tarafı \ ııııu · 
hık okuğı vo ön tarafı J'a ı ıno;;lu 

"ol.:ıgilo mahduttur. 
l>l'rmıunda harap bir h.uıı.ıııı 'e 

bir mutfak ''e kömurlük ve ıu hazne
sile bir ayva ağ:ıcı ve iki inrir ı:ı~cı 
'ardır. 

Mosalııısı tahminen 2::>00 .ırşındır. 

l>ort hi e itibaril<ı Oı; lıissf' iı in kı) 

ıneti mıılı:ımuı'no&i 11250 Ur.ı•l r. r. 
Hp ol:uıların !LG 8447 dos~ıı 1111111 ır .. -
ııilcı müracaatları. l'aıla ma!Oı ı ı i ti
' {•ııll'r ıncıııuri) otinıizco ita c !ılı t't' !'in· 
ıkıı lıizıat VO) a Lıilveklle - 1 932 
tari ııcl Raat 14 fon tG '. k dar 
"') ıcti muhammiııcsinin ) z lr onu 
ui ı ,..tııı Io p ) akçesini m ı t lıiben 
n r e ut O) l<'nı 1 ri illin olu ır. 

lstzınbu! S inci icra da'lreslndens 
Jl r lor•. t ın dol. yı fahtı h .ılımp 

t ,arrllr t>d<'n YaldC' ıında 

' t.arı

ham-
ııııı d1,,;rııııuııda :ikiuci arttırın ıır tıle 

o. :12 :>:!3 do!';ya.sile e:ıtıla ııı hın 
taliplrrin ıııezkfır ı;Un v.e sa.ıtto haı.ır 

ln.1 ııımaları illn olunur. 
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Bağları, bahceleri ve tarlalan k.J1raklıktan kurtaran 

ARD Türkiye için Umumi acentesi 

markall 

MOTOPOMPASIDIR 
JiirK.:;fll1Nl/Jll ~T:ı. 

Şe ton wllnlerin müthit •icakları BERNARD markalı motoponıpaların •ulama itlertnde glSıtermekte oldutu 
azim hizmet bir defa daha taıdik etmlttfr. 

8.1netmilel alib ziraiye fabrikalar blrlltl 
GALATA, Pertembepaıar No. 61 

UCUZ FIAT, ELVERıŞLİ ŞERAiT, TEMiNATLI SATIS 
Posta kutusu 1165 

1 I lı BEYGiR KUVVETiNDE UFAK MOTOPOMPALARIMIZ GELMlşTIR. 

İpekiş 
Niçin 
Nefistir?· 

YALNIZ KOTAYA 
KiREMİDİ KULLANINIZ 

Ucuz, Sağlam 
Evsa/ça Emsaline Faiktir 

1 - Fabrikası en asri ve
saitle mücehhez oldugu, 

2 - Amelesine en yük
sek ücreti verdigl, 

.B - Mevaddı iptidaigesi 
için en yüksek bedelleri te· 
diye ettigi, 

4 - Fabrikasını Türk v~ 
ecnebi mütehassısların ida
re ve nezareti altında ça· 
lıştirdıtı için 

lpeklı kumaılan kusursuz 
ve nefistir 

· Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek, 

Karaciğer, 

Mide. 
hastalıklarına karşı Türkiyenin 

yegane madensuyudur 
londra Sergisinde Madalya 

~azanmıştır. 

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

Umum! deposu: Y enipostane karşısında 
Eskizaptiye 

caddeai No. 20 

F ABRIKANif' 
A CENTALARI 

ISTANBUL 
IZMIR 
ANKARA 
KONYA 
AKŞEHiR 
ÇANKIRI 
BALIKE&IR 
BANDIRMA 
AKHiSAR 
MANiSA 
KASABA 
SALiHLi 
ME.,L-f,11'1':: ... 

o 
Çikolatacılar 

Bonboncular 

Şekerlemeciler! 

Etlkellerlnlzl , 

kutularınızı ., 

renkti artl•t 

ikramiye ku· 

p o n l a r ı n ızı 

Avrupad•11 

t•rksız 711Ph-

rablllralnlz • 

Telefon: 

23969 

o 
• 

Dr. A· KUTIEL 
Cilt n stıhrevl •••talaklaı ted ... 

ıvibaneal Karakö1 Börekçi hrını 
ııraıında 34 

lpekiş 
Niçin 
Ucuzdur? 

·1- Tesisat itibarile dün
yanın en büyük beş on f ab
rikasından bir olduğu ve 
büyük mikysta mal çıkar
dıgı, 

2 - lpegi toptan aldıgı, 

3 - Boyayı toptan getir-
digi, • 

4 - Teknik teşkilatı çok 
kuvvetli olduıu için, 

Mamulibnı fevkalade 
ucuza maleder 

Meıısucat Santral 
Limited Şirketi 

lstanbul - Y edikule Telefon 21148 

Yün - Pamuk - Floş 
IJ>LIKLERINI 

Boyar, büker, kasarlar, parlatır (mereserize eder) 
grizet yapar, Utliler. bezleri genişletir. 

Mensucat ve Trikotaj Fabrlkalarmln noksanlarmı 

Santral Tamamlar 

Telefon: B. O. 1 1 06 

Susuz, sabunsuz, fırçasız 
S.rf tll'at olmak, yUzllalbOa teravethıl 
muhafua, Jarmıaılak Ye çıbaalann 1:all 

olmaıaı latlyoraanız. 

~zYın 
1 luemlnl mutlaka •ullamnn, -

MAZON MEYVA TUZU 
Kolay bir Hazım temin eder 
mide vo barsakları temizler .• 
Basuru kökünden keser • 
Taamı lltit ve zevkle icilebilir 

Mazon iamlno dikkat ediniz. 
Bllylik tlteal 100 kuru1o 

Depoıu: lı Bankuı arkaaında MAZON 
--~ Bottoa ec:sa depoaudur. ,__ .. 

TEMMUZ ıe14 
Dilnyanın on maruf milverrihf 

Enıil LUdviği11 ~nhcseridlr. 

Tarih, politika, diplomasi ile 
meşgul olan hiçbir kimse bu
nu defaat ile okumaktan mn .. 
tağni değildir. 
Tercüme: Haydar Rlfat Beyindir 

150 kuru~ fiatla hor kilapçıd:ı. 
bulunur. 

İzmir Buca Köpek Hastanesi 
Sahibi ı Bart-r Aziz 

1 - - Morva hastalığına kartı atı 
\'8 serum satılır. 

2 -- Köpek alır ve satar. 
3 - Tahnit edilnıit kutla.rla dört 

ayaklı hayvanat ve hayvanata 
mahsus sun't gözler satılır. 

lıtanbul Sıhhi mlle11eseler mtı. 
bayaa komisyonu riyuetindem 

Kilo 
1 1, 730 Gaz yajı 
12, 163 Benzin 
7,000 Mazot 
1,000 Vakom yatı 

1932 maU ıeneıl için 11hhl 
mUeııeselere lllzumu olan yu
karda yazılı gaz, benzin vesa
irenin 9 • Ağustos • 932 sah 
günU saat 14 te kapalı zarf usu
lile ihale edilmek llzere mllna
kasasya kunulmuştur. Bu bap
taki şartnameyi görmek ve 
fazla izahat almak isteyenlerin 
mezkür komisyona müracaatları 
ilin olunur. 

Zayi - HUviyet cüzdanımla 265fS 
numaralı arabacılık ohllyetnamosinf 
zayi ettim. Yenilerini alacağımdan 
eskilerinin hükmü yoktur. 

Galata: Mahmudiye caddealnde 
No. 156: Hllaeyln 

Son Posta Matbaası 
==-

Sahibi ı AH Ekrem 
N .... lı•' MCldlrih Halil ~ 


